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                             شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران

رزم تان بر ضد استبداد و ارتجاع پیروز و نوروزتان مبارک 
باد!

هم میهنان گرامی!
را  سال 1390  و  نوروز  رسیدن  فرا  ایران،  توده  حزب  مرکزی  کمیته 
ادامه  نو سال  است که سال  امیدوار  و  تبریک می گوید  همه شما  به 
و گسترش پیکار مردمی بر ضد استبداد و زمینه ساز رهایی میهن از 

چنگال رژیم ستم کار والیت فقیه باشد.
نو  فرا رسیدن دورانی  تاریخی  نماد  و  ایرانیان،  باستانی  نوروز، جشن 
و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنت خجسته در 
از  خود  فقیه،  والیت  مردمی  ضد  و  گرا  واپس  رژیم  حاکمیت  دوران 
عرصه های مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک و ستم کاران حاکم بر 

کشور ما بوده و خواهد بود.
امسال سال نو در شرایطی فرا می رسد که کشورهای منطقه خاورمیانه 
دستخوش تحوالتی تاریخی بوده اند و زمین لرزه خیزش های انقالبی 
مردم جان به لب رسیده و محروم طومار شماری از رژیم های دیکتاتوری 
در منطقه را درهم نوردیده است. پیام این خیزش های انقالبی که ریشه 
های عمیق آن را می توان در مبارزه کارگران، زحمتکشان و محرومان 
یافت،  خواه  آزادی  جوانان  و  زنان  مبارز،  روشنفکران  کنار  در  جامعه 
روشن است: مردم خواهان عدالت اجتماعی و تحقق حقوق و آزادی های 

دموکراتیک شان هستند. 
رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، ضمن دادن شعارهای عوام فریبانه در 
زمینه دفاع از مبارزات مردم منطقه، هراسناک از تکرار حوادث منطقه 
در ایران و با درک توان و امکانات بالقوه جنبش مردمی میهن ما با به 
خیابان آوردن چاقو کشان و مزدوران مسلح سپاه و بسیج مترصد است 
تا فرا رسیدن سقوط ناگریز استبداد در کشورما را هر چند می تواند به 

تأخیر بیاندازد. 
ها،  ترفند  همه  وجود  با  استبداد،  کارگزاران  های  تالش  همه  وجود  با 
دستگیری ها، آزار و شکنجه مبارزان دگراندیش و به رغم همه تهاجمات 
تبلیغاتی رژیم و متهم کردن جنبش مردمی به وابستگی به نقشه های 
پایداری  و  مبارزه مردمی  ادامه  ”استکبار جهانی“، سال 1389، سال 

نیروها و رهبران جنبش بر ضد یورش های رژیم والیت فقیه بود. 
حرکت  و  رژیم  حامی  نیروهای  صفوف  در  شکاف  تعمیق  و  گسترش 
قدرت سیاسی- پیش  از  بیش  انحصار  به سمت  انصارش  و  ای  خامنه 
اقتصادی در دست گروه اندکی از خانواده و نزدیکان ولی فقیه و ارتجاع 
و همچنین فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی به حاکمیت کنونی 
شکلی بیش از پیش نظامی داده است. سیاست های اقتصادی-اجتماعی 
اعمال شده و سمت گیری دولت کنونی که عمدتًا بیانگر منافع بورژوازی 
بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه های دولتی و بخش هایی از 
کالن سرمایه داری تجاری کشور است وضعیت بسیار دشواری را برای 
میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بیکاری مزمن و رشد یابنده 
که بر اساس آمار رسمی به 13 درصد رسیده است و بیش از 3 میلیون 
ایرانی را به صفوف بیکاران رانده است، در کنار فقر و محرومیت روز 
افزون ده ها میلیون شهروند و همچنین نابودی بنیه تولیدی کشور در 
مجموع شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است. سال 
1389، سال ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی دولت کودتا و حرکت 
بیش از پیش به سمت خصوصی سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی 

در باقی مانده بخش های تولیدی کشور بود. آزاد سازی یکباره قیمت 
طرح  گذاشتن  اجرا  به  مستقیم  نتیجه  که  نکردنی،  باور  مقیاس  در  ها 
از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای  یارانه ها“  ”هدفمند کردن 
آذرماه بود، مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فالکتی 
فاسد  غارتگران  و  پاسداران  سپاه  نوکیسه  و  آزمند  داری  سرمایه  که 
بنیاد های انگلِی النه کرده در بیت والیت فقیه بر سرشان آورده است، 
به  رو  حداقل  زندگی  یک  تأمین  برای  افزونی  روز  های  دشواری  با 
رو کرده است. شرایط بسیار دشوار اقتصادی و رشد بی سابقه فقر و 
محرومیت همچنین زمنیه ساز رشد بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی، 

از جمله اعتیاد، فحشاء و بزهکاری بوده است.
سال 1389 همچنین سال تشدید فشار و خفقان دستگاه های سرکوب 
ضد  بر  اعتراضی  جنبش  کوبیدن  درهم  و  کردن  خاموش  برای  رژیم 
نژاد  احمدی  منفور  دولت  برگماری  و   1388 انتخاباتی  کودتای 
و  کادرها  از  اجتماعی،  فعاالن  از  تن  صدها  دستگیری  است.  بوده 
از  تن  صدها  همچنین  و  زنان  جنبش  مبارزان  تا  کارگری  فعاالن 
گذشته  سال  اعتراضی  های  جنبش  در  که  دانشجویان  و  جوانان 
دگراندیشان  همه  برای  بزرگ  زندانی  به  را  ایران  بودند  کرده  شرکت 
تش است.  کرده  تبدیل  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  راه  مبارزان  و 

بخش  حتی  که  است  بوده  آنچنان  آن  و گستره  و سرکوب  خفقان  دید 
عمده مراجع تقلید در قم، مشهد و اصفهان و شیراز نیز عماًل در حبس 
قمه  داران و  افزون چماق  تهدیدات روز  با  و  برند  به سر می  خانگی 
کشان ولی فقیه رو به رو هستند. درگذشت آیت اهلل منتظری، در سال 
گذشته و بزرگداشت خاطره او توسط میلیون ها ایرانی و تقدیر آنها از 
یاد و پایداری او در مقابل رژیم استبدادی حاکم پیام روشن توده ها به 
سران رژیمی بود که ادامه حیاتش تنها با تکیه بیش از پیش بر سرنیزه 

و سرکوب امکان پذیر است.
انحصار قدرت سیاسی و شیوه جدید حکومت مداری سران ارتجاع که می 
توان آن را به نوعی حکومت خلیفه گری شبه نظامی تشبیه کرد آنچنان 
است که حتی بخش های عمده ای از سران و رهبران نیروهای اسالمی 
شرکت کننده در انقالب، کسانی همچون هاشمی رفسنجانی که زمانی 
به او لقب ”ستون نظام“ و ”سردار سازندگی“ را می دادند از نهادهای 
حاکمیت پاکسازی شده اند و با فشار روز افزون دستگاه های امنیتی 
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برای تمکین کردن کامل به خواست های ولی فقیه رو به رویند. یورش 
اعتراضی،  جنبش  رهبران  گیری  گروگان  و  رژیم  امنیتی  های  دستگاه 
آقایان موسوی و کروبی، در هفته های آخر سال 1389، که با اعتراض 
گسترده نیروهای آزادی خواه در ایران و جهان رو به رو شد نشانگر 
برنامه های رژیم برای خنثی کردن هرگونه حرکت مردمی بر ضد رژیم 
استبدادی حاکم است. ولی همان طور که حوادث دو سال گذشته نشان 
داده است جنبش ضد استبدادی همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می 
دهد و منتظر فرصت و روزنه های مناسب برای شکوفایی دوباره است. 
نیروهای مردمی و آزادی خواه کشور تجربیات گرانبهایی را در طول 
مبارزه سال های اخیر آموخته اند که می تواند راه گشای مبارزات آتی 
مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاد بیش از پیش نیروهای اجتماعی و پیوند 
زدن مبارزات پراکنده کارگری به اعتراضات جنبش زنان و جوانان و 
دانشجویان کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه 
مشترک بر ضد رژیم و تدارک با حوصله و دقیق حرکت های گوناگون 
اعتراضی مدنی -اجتماعی از تظاهرات تا اعتصاب از جمله ابزاری است 
که در صورت به کار گیری درست و دقیق می تواند نتایج مورد نظر 

جنبش را به همراه داشته باشد.
انقالبی کشورهای دیکتاتور زده منطقه خاورمیانه در ماه  خیزش های 
های گذشته نشان داد که می توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری 
در مقابل سرکوبگران تا بن دندان مسلح ایستاد و جنبش را به پیش برد. 

حزب توده ایران به عنوان بخشی از جنبش عظیم ضد استبدای میهن ما 
همه توان و امکانات خود را در تحقق آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی 
به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده یی روشن و فردایی نو 
و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. این فردا را باید از هم اکنون و 

دست در دست هم بنا کرد. 
کمیته مرکزی حزب توده ایران

22 اسفندماه 1389

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389

**********                           
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 اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

            به مناسبت روز جهانی زن 

درود آتشین به پیکار دلیرانه زنان میهن ما بر ضد رژیم 
استبدادی والیت فقیه و در راه برابری و عدالت اجتماعی 

زنان آگاه و مبارز!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن صدمین سالگرد هشتم مارس، 
روز جهانی زن، روز گرامی داشت مبارزات زنان جهان در راه رهایی 
از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، را به شما تبریک می گوید. صد سال 
تاریخ مبارزه غرور انگیز و دشوار زنان جهان، در راه رهایی از بند های 
ستم طبقاتی نظام سرمایه داری و برای دست یابی به برابری اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی، صفحات درخشانی از تاریخ مبارزات بشری را برای 
زندگی انسانی، بهتر و عادالنه رقم زده است. حزب توده ایران به عنوان 
تاریخ  که  است  مفتخر  کمونیستی  و  کارگری  جهانی  جنبش  از  بخشی 
جنبش  گیری  اوج  با  زنان  جنبش  نوین  مبارزات  آغاز  و  مارس  هشتم 
چپ جهانی و رشد اندیشه های سوسیالیستی پیوندی جدایی ناپذیر دارد 
و زمینه پیدایی این سنت فرخنده به تصمیم گیری کنفرانس بین المللی 
سوسیالیست ها، در سال 1910 و پیشنهاد کالرا تستکین برای نام گذاری 

این روز به عنوان روز همبستگی با مبارزه زنان جهان، باز می گردد. 
زنان جهان در حالی صدمین سالگرد روز هشتم مارس را جشن می گیرند 
که مبارزه صد ساله زنان پیشرو و مترقی در راه تحقق حقوق زنان از 
کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا آسیا، آمریکای التین و آفریقا، دست 
آوردهای تحسین برانگیزی را به همراه داشته است. ارتقاء سطح آگاهی 
عمومی در رابطه با نقش زنان در جامعه، در هم شکسته شدن قوانین زن 
ستیزانه جوامع ”مرد ساالر“ و به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان توانسته است شرایط مبارزه 
برای برچیدن نا برابری جنسیتی را دگرگون کند. سده اخیر همچنین شاهد 
نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد مبارزه جهانی برای جلوگیری 
از جنگ، تالش در راه ارتقاء حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح و حفظ 
محیط زیست بوده است. نقش زنان در سازمان دهی و پیشبرد پیکار در 
راه دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی در سال های اخیر در بسیاری 
از کشورهای آمریکای التین و دیگر نقاط جهان و در ماه های اخیر در 
انقالب های مردمی  شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا که 
حیات دیکتاتوری های پوسیده را در هم می کوبد، و از جمله نبرد دلیرانه 
زنان میهن ما بر ضد رژیم ضد مردمی و واپسگرای والیت فقیه گواه 
نیرومندی از نقش مهم و انکار ناپذیر زنان در جنبش های رهایی بخش 

ملی در سراسر جهان است 

زنان مبارز ایران!
جنبش زنان در کشور ما پیشینه ای طوالنی و پر افتخار دارد. نخستین 
جشن روز جهانی زن در ایران، در 17 اسفندماه )8 مارس( 1301، یعنی 

88 سال پیش به ابتکار زنان پیشرو میهن ما در رشت برگزار شد. مبارزه 
زنان برای بردن آگاهی در درون جامعه به شدت عقب مانده ایران آن 
دوران، و مبارزه برای حقوق اولیه همچون حق رای از صفحات درخشان 
تاریخ مبارزات مردم ما برای پیشرفت اجتماعی است. حزب توده ایران 
در  را  زنان  حقوق  تحقق  مسئله  که  بود  کشور  سیاسی  حزب  نخستین 
برنامه کار و مبارزه خود قرار داد. فعالیت زنان توده ای و دیگر زنان 
پیشرو میهن، از جمله پایه گذاری تشکیالت دموکراتیک زنان ایران، در 
دهه 1320، تأثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی و سیاسی 
زنان بر جای گذاشت. صفحات تاریخ معاصر میهن مان به حق مشحون از 
مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده ای همچون 
انقالب مشروطه، جنبش ملی شدن صنایع نفت کشور، مبارزات انقالبی 
بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقالب بهمن 1357، مبارزه برای صلح و 
برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست های 

ارتجاعی رژیم ”والیت فقیه“ است. 

زنان مبارزه و آگاه! 
ادامه مبارزه در کشوری که سران تاریک اندیش آن حقوقی برای زنان 
قائل نیستند و در طی سال های اخیر فعاالن جنبش زنان را هدف پیگرد 
زندان و شکنجه قرار داده اند وظیفه دشواری است که شما با جسارت و 

هوشیاری به پیش برده اید.
به  ارزنده ای  اخیر دست آورد های  ما در دهه های  جنبش زنان میهن 
همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل های صنفی و اجتماعی، 
تالش تحسین برانگیز در زمینه باال بردن آگاهی اجتماعی، خصوصًا در 
میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک 
نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما داشته و 

خواهد داشت و باید تالش ها را در این زمینه دو چندان کرد. 
نقش موثر زنان میهن ما، در سال های اخیر از جمله ایجاد کارزارهای 
مبارزه برای صلح و تأسیس سازمان ”مادران صلح“، شرکت فعال زنان 
همچنین  و  کارزارهای ضد جنگ  و  ها  فعالیت  دیگر  در  مبارز  و  آگاه 
در  تبعیض جنسی،  بر ضد  امضاء“  میلیون  کارزار ”یک  دهی  سازمان 
کنار ایفای نقش برجسته ای در مبارزه بر ضد نقض آشکار حقوق بشر 
و دفاع از قربانیان رژیم، و تالش در راه برقراری پل های ارتباطی بین 
گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، 

تنها نمونه هایی از حیطه عملکرد و گستره جنبش زنان میهن ماست. 
امسال برگزاری هشت مارس، در شرایط تشدید جو ارعاب و سرکوب و 
خشونت بی سابقه دستگاه های امنیتی رژیم والیت فقیه بر ضد نیروهای 
دگراندیش و پیشرو، و همچنین یورش های ”قانونی“ کارگزاران ارتجاع 
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بر ضد حقوق زنان برگزار می شود.
به  موسوم  الیحه  فقیه  ولی  مزدوران  و  مرتجع  مجلسیان  که  حالی  در 
”حمایت از خانواده“ را که یورش آشکاری به حقوق زنان میهن ماست 
از کمیسیون های مجلس عبور می دهند و زمینه ”قانونی“ شدن آن را 

فراهم می آورند، 
نیروهای سرکوبگر بر فشار خود نسبت به فعاالن زنان افزوده اند و شمار 
زیادی از زنان مبارز و مترقی میهن ما در سیاه چال ها و شکنجه گاه 

های رژیم اسیرند.
مبارزه زنان میهن ما پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سپاه پاسداران، 
در خرداد ماه 1388، و در پی آن سرکوب خونین و خشن اعتراضات 
مردمی برگ پر افتخاری در پیکار سیاسی، طبقاتی و صنفی زنان میهن 

ما محسوب می شود. 
حوادث روز های اخیر از جمله شرکت دلیرانه زنان مبارز در اعتراضات 
روز 25 بهمن ماه و سپس در روز اول اسفند ماه 1389، نشان داد که 
جنبش زنان میهن ما به حیات پویا خود ادامه می دهد و خواهد توانست 

نقش موثری در حوادث آینده میهن ما به جای گذارد.

زنان مبارز و آگاه ایران!
حوادث هفته های اخیر کشور های خاورمیانه، جنبش های عظیم مردمی 
و سقوط حکومت های دیکتاتوری، در مصر و تونس، و لرزش پایه های 
حکومت های ضد مردمی در یمن، الجزایر، بحرین و لیبی، که زنان نقش 
برحسته یی در این پیروزی ها ایفا کرده اند، نشانگر آنست که دوران 
حکومت های ضد مردمی در منطقه ما به سرعت رو به پایان است و میهن 
ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجربیات مبارزه دهه اخیر میهن ما 
نشان می دهد که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر 
نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان 

و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان یافتگی می تواند راه گشای 
اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  آزادی،  تحقق  سمت  به  جدی  تحوالت 
باشد. باید در سازمان دهی این امر مهم همه امکانات را به کار گرفت. 

کمیته مرکزی حزب توده ایران، روز جهانی زن را به میلیون ها زن آزاده 
و مبارز میهن ما صمیمانه تبریک گفته و بار دیگر پایبندی خود را به 
از ستم  برای رهایی  مبارزات و آرمان های واالی جنبش جهانی زنان 
جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری اعالم می کند. آینده و 
پیروزی به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی 

و جنسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی تعلق دارد.

فرخنده باد صدمین سالگرد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با 
پیکار زنان سراسر جهان!

درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
9 اسفندماه 1389 

به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389

**********                          
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به مناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن نگاهی به بیش از دو قرن مبارزه زنان در جهان و ایران

سراسر  در  آن  سالگرد  با صدمین  است  مصادف  امسال  زن  جهانی  روز 
 ، سال 1911  در  پیش،  سال  زن صد  روز  جهانی  سالگرد  اولین  جهان. 
برگزار شد و تا به امروز بدون وقفه ادامه داشته و هر سال نسبت به سال 

های گذشته با حساسیت و شکوه بیشتری برگزار می شود. 

اقدام به برگزاری روز جهانی زن در عکس العمل به شرایط غیر عادالنه 
ای بود که به خصوص با پیدایش نظام سرمایه داری از مدت ها پیش به 
زنان تحمیل شده بود. یک دهه از آغاز قرن بیست و یکم گذشته است 
و ما اکنون شاهد دستاوردها و همچنین چالش هایی بزرگ برای زنان در 
عرصه جهانی بوده ایم. اینکه پیش زمینه های این دستاوردها و مبارزات 

چه بوده اند، موضوع مورد بحث ما ست.
انقالب صنعتی قرن 18 در انگلستان، تغییرات عظیمی را در شیوه تولید 
بافندگی،  زمینه  در سه  انقالب صنعتی  آورد.  به وجود  کار  مناسبات  و 
زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت و دو نتیجه مهم آن، گسترش 
از  کشی  بهره  و  آفریقایی،  و  آسیایی  کشورهای  در  اروپایی  استعمار 
کارگران در داخل بود. انقالب صنعتی باعث تاسیس کارخانجات مختلف 
روند  آن  تبع  به  و  جدید  شهرهای  پیدایش  موجب  امر  همین  و  گردید 
شهرهایی  آورد.  پدید  را  کار  کردن  پیدا  برای  شهرها  این  به  مهاجرت 
روستا  یک  حد  در  صنعتی  انقالب  از  قبل  که  لیدز  و  منچستر  همچون 
بودند، در یک دوره زمانی به دو مرکز مهم تبدیل شدند. اکثریت جمعیت 
جدید  کارخانجات  در  که  داد  می  تشکیل  کاری  نیروی  را  شهرها  این 
مشغول به کار شده بودند. به دنبال انقالب صنعتی در انگلستان، روندی 
مشابه، اما با فاصله های زمانی متفاوت در دیگر کشورهای اروپایی و 
آمریکا، و دست آخر، در ژاپن آغاز گردید که مناسبات سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی جدیدی را به همراه داشت. تضاد کار و سرمایه به تدریج در 
اشکال مختلف پدیدار می گردید. زوال فئودالیسم و زایش سرمایه داری، 
در  را  دستی  صنایع  و  کشاورزی  های  زمین  در  پراکنده  کار  نیروی 
شامل  مردان،  بر  عالوه  کار  نیروی  این  آورد.  گردهم  جدید  شهرهای 
تا   1700 سال  از  انگلستان  جمعیت  گردید.  می  نیز  زنان  و  کودکان 
1740، شش میلیون نفر، در سال 1800، بیش از 8 میلیون نفر، در سال 
1850 نزدیک به 17 میلیون و در سال 1900 به بیش از سی میلیون نفر 
رسید. نگاهی به آمار فوق به خوبی نشان می دهد که سرمایه داری برای 
تولید، به نیروی کار بیشتری احتیاج داشت و ورود کودکان و زنان به 
عرصه تولید نه بر زمینه مشارکت دادن آنان در امور اجتماعی، بلکه به 
برای  بود.  بیشتر  در جهت کسب سود  آنان  کار  نیروی  از  استفاده  دلیل 
درک بهتر این وضعیت باید متذکر شد که مثال در اواسط قرن نوزدهم 
در حالی که نسبت تصدِی زنان در مشاغل اداری 3 نفر زن در مقابل 64 
مرد بود، در همان زمان این نسبت در کارخانه های نساجی، 635 زن در 
مقابل 661 مرد بود. در یک زمان حتی نسبت زنان کارگر در کارخانه 
این مورد، به سن  قابل تامل در  از مردان بود. نکته  بیشتر  های نساجی 
زیر سن  افراد  را  زنان کارگر  مربوط می شد. 16 درصد  کارگران زن 
سیزده سال، 51 درصد را زنان 13 تا بیست سال، و 33 درصد را زنان 
کارگر  زنان  مزایای  و  حقوق  دادند.  می  تشکیل  سال   21 باالی  کارگر 
میزان  که  باشیم  داشته  توجه  اگر  بود.  تر  پایین  بسیار  مردان  به  نسبت 
دستمزد کارگران مرد هم حتی متناسب با کار طاقت فرسای آنان نبود ، 
آنگاه به ستم خشنی که بر زنان می رفته است به خوبی می توان پی برد. 
شیوه مرسوم در تعیین دستمزد زنان کارگر بر حسب سن آنان وضع می 
کمتری  دستمزد  میزان  داشت،  کمتری  سن  کارگر  چقدر  هر  و  گردید 

بیشترین دستمزد را  دریافت می کرد. میزان دستمزد زنان سی ساله که 
بود.  مردان  از  کمتر  کردند، یک سوم  می  دریافت  کارگر  زنان  بین  در 
به مراتب  اینکه در آمارهای موجود تعداد زنان کارگر زیر بیست سال 
با میزان دستمزدها پیدا کرد. در  باید در رابطه  بیشتر است، دلیل آن را 
واقع امر با به کار گرفتن کودکان و زنان زیر بیست سال، سود بیشتر از 
حاصل کار کارگران نصیب سرمایه داران می گردید. توجه دوباره به این 
سازد. می  عیان  خوبی  به  را  داری  سرمایه  کریه  چهره  موضوع 

طاقت  کار  شرایط  تحمل  عدم  و  نوزدهم  قرن  در  زن  کارگران  افزایش 
فرسا و غیر انسانی همراه با دستمزدهای ناچیز، ناآرامی های بسیاری را 
موجب شد که زنان در آن نقش برجسته ای ایفا می کردند. در تظاهرات 
و ناآرامی های متعددی که در قرن نوزدهم به ثبت رسیده است، حضور 
زنان همگام با کارگران مرد و در مقطع های متفاوت حضور مستقل خود 
زنان در تظاهرات به هیچ وجه تصادفی و از سر اتفاق نبوده است. شرایط 
عینی حاکم بر ضد زنان که در عرصه کاری و خانوادگی زیر فشار قرار 
موجب  را  هایی  جنبش  و  ها  حرکت  پیدایش  های  زمینه  بودند،  گرفته 
به  شد.  گنجانده  ها  آن  در  نیز  زنان  های  خواسته  تدریج  به  که  گردید 
عنوان مثال، شرایط زنان کارگر در آمریکا قابل توجه است. زنان کارگر 
در اوایل قرن نوزدهم باید روزانه تا 17 ساعت کار می کردند. حقوق 
کاری  شرایط  به  اعتراض  گونه  هر  نبود.  هفته  در  دالر   2 از  بیش  آنان 
باعث اخراج آنان می گردید. محیط های کاری، تاریک و نمور، سرد و 
غیر بهداشتی، همراه با گرد و غبار بود که بیماری های بسیار سخت را 
موجب می شد. وجود چنین زمینه هایی، فکر ایجاد اتحادیه های کارگری 
های  اتحادیه  اولین  ظهور  کرد.  تقویت  بیشتر  چه  هر  زنان  برای  را 
کارگری زنان در آمریکا به دهه 1820 بر می گردد. در تاثیر وجودی 
این مهم همین بس که این اتحادیه ها توانست دستمزد کارگران عضو را 
با  گوناگون  های  اعتصاب  بکند.  عضو  غیر  کارگران  از  بیشتر  برابر  دو 
برای  کاری  بهتر  ایجاد شرایط  در جهت  نوزدهم  قرن  در  متفاوت  نتایج 
زنان به وقوع پیوست. دو اتفاق مهم در قرن نوزدهم در آمریکا که هر 
دو در ارتباط با محیط های کاری و کارگری بود و نشان دهنده سبعیت 
نظام سرمایه داری نسبت به نیروی کار بود، نقطه عطف های تاریخی یی 
هر ساله  تاریخی زحمتکشان  دو سنت  در حکم  هنوز  را موجب شد که 
سالروزشان برگزار می شود. سرکوب کارگران شیکاگو در سال 1886، 
که بعدها به نام روز جهانی کارگر نام گذاری شد، و اعتراضات کارگری 
ساعت  خواستار 10  کارگران  آن  در  که  نیویورک  در  مارس 1857   8
هر  نام روز جهانی زن،  با  که  بودند،  زنان  برای  متساوی  و حقوق  کار 
ساله برگزار می شود. جنبش های زنان در اروپا هم نقطه عطف تحوالتی 
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به  زنان  بعدی  های  حرکت  در  نحوی  به  را  خویش  تاثیرات  که  گردید 
روشنی نمایان ساخت. در سال 1848، خیزش توده ها بر ضد پادشاهی 
ها، خواسته  توده  مهار  برای  تا  مجبور ساخت  را  پروس، حکومت وقت 
های آنان را بپذیرد. هر چند پذیرش این خواسته ها پس از فروکش کردن 
ناآرامی ها تحقق نیافت، اما نکته قابل توجه در این خواسته ها، گنجاندن 
احقاق حقوق زنان بود. دولت پروس به دلیل همین فشارها مجبور گردید 
کردن  فروکش  از  بعد  که  حقی  کند،  قبول  را  زنان  برای  رای  حق  که 
این  قبول  نگرفت.  قرار  وقت  حکومت  توجه  مورد  دیگر  ها  ناآرامی 
خواسته در آن مقطع، به دلیل حضور گسترده زنان در این تظاهرات بود. 
باعث گردید که دو سال اول روز جهانی زن در  همین حضور گسترده 
سال های 1911 و 1912، به جای 8 مارس روز نوزدهم مارس برگزار 
گردد. در انگلستان در سال 1888 تعداد اعضای اتحادیه های کارگری 
750 هزار نفر ثبت شده است، اما این رقم در سال 1918 به شش میلیون 
و پانصد هزار نفر رسید. افزایش حضور زنان در کارخانه ها و شرکت در 
مبارزات کارگری یکی از دالیل افزایش اعضای اتحادیه های کارگری 
شود. می  قلمداد  انگلستان  در 

بررغم پیروزی های مقطعی در اینجا و آنجا، به طور کلی تغییرات کیفی 
یی را به نفع وضعیت کارگران زن موجب نشد، و نظام سرمایه داری بنا بر 
ماهیت وجودی اش، هرگونه اعتراض و مقاومت را با حیله های مختلف و 
ترفندهای گوناگون سرکوب می کرد. سرمایه داری به واسطه قدرت مالی 
بارها جنایت  بارها و  ارگان های سرکوب،  داشتن دولت و  اختیار  و در 
های بی شماری برضد معترضان به مرحله اجرا درآورد و این لکه های 
سیاه ننگ در اقدام به ضد زحمتکشان هنوز هم بعد از سال های طوالنی 
از ذهن زحمتکشان پاک نشده اند. اعتصاب زنان کارگر در نیویورک در 
1909، که در آن بیست تا سی هزار نفر شرکت کردند و به مدت 13 
هفته در هوای سرد زمستانی ادامه داشت، با سرکوب شدید پلیس همراه 
بود. در جریان محاکمه اعتصاب کنندگان در دادگاه، قاضی منصوب از 
سوی سرمایه داران خطاب به کارگران اعالم کرد که، اعتصاب آنان در 
مقابل خدا است و نان آنان بایستی از عرق جبین به دست آید. یک سال 
پس از اعتصاب مذکور، آتش سوزی مهیبی در همان محل اتفاق افتاد. 
146 کارگر که بیشتر آنها را زنان مهاجر و زحمتکش یهودی و لهستانی 
16 تا بیست ساله تشکیل می دادند ، جان باختند. علت اصلی چنین تلفات 
از  فرار  به منظور  ایمنی الزم  اقدامات  بود که  دلیل  این  به  ای  گسترده 
ساختمان در موارد اضطراری ایجاد نشده بود. دادگاه در جریان محاکمه 
صاحبان کارخانه یکی از آنان را به 20 دالر جریمه محکوم کرد و بابت 
هر کشته 75 دالر به بازماندگان قربانیان داده شد. مروری بر حادثه های 
محیط کارگری و وضعیتی که در آن جان انسان ها به پشیزی نمی ارزد، 

اتفاق می  حتی در دوران معاصر، که در آن این گونه حوادث به وفور 
افتد، ماهیت سرمایه داری را که بر کسب هر چه بیشتر سود مبتنی است 
ثابت کرده است. به جرات می توان گفت که وضعیت زنان در آمریکا 
یکی از غیر انسانی ترین و وحشتناک ترین وضعیت های موجود در نظام 
ضرورت  دیگر  بار  زنان  برای  شرایطی  چنین  وجود  بود.  داری  سرمایه 
المللی به منظور بزرگداشت زنان را بیش از پیش  بین  برپایی مراسمی 

برجسته می ساخت.

جنبش زنان و سوسیالیسم
قرن  دوم  نیمه  در  گوناگون،  های  عرصه  در  زنان  مبارزات  با  همزمان 
در  طلبانه  برابری  و  داری  سرمایه  ضد  افکار  رشد  شاهد  ما  نوزدهم، 
انتشار  و  انگلس  و  مارکس  نظریات  هستیم.  زحمتکشان  هواداران  بین 
مانیفست کمونیست، فعاالن طرفدار سوسیالیسم را در صف مقدم مدافعان 
زحمتکشان قرار داد. کالراتسکین در سال 1857 متولد شد. در جریان 
تحصیالتش در الیپزیک به سوسیالیسم تمایل پیدا کرد. در سال 1881 
به حزب سوسیال دموکرات پیوست و در سال 1891 به سردبیری نشریه 
حزب به نام برابری منصوب گردید که به مسایل 
این  در  او  کارآیی  از  داشت.  اختصاص  زنان 
از  برابری  نشریه  تیراژ  که  بس  همین  عرصه 
یازده هزار در 1903 به 67 هزار در سال 1906 
تمامی  طول  در  کالراتسکین  کرد.  پیدا  افزایش 
برای  را  خویش  وقفه  بی  مبارزه  دوران،  این 
احقاق حقوق زنان ادامه می داد. در سال 1910، 
کپنهاگ  در  سوسیالیست  زنان  کنفرانس  دومین 
به پیشنهاد کالراتسکین، تعیین روزی بین المللی 
به منظور بزرگداشت زنان را در دستور کار قرار 
داد و به تصویب اعضا رسید. 19 مارس 1911 
و  سویس  اتریش،  آلمان،  در  عظیمی  تظاهرات 
و  شد  برگزار  زنان  گسترده  حضور  با  دانمارک 
لرزه بر اندام حکومتیان انداخت. فقط در اتریش 
تعداد تظاهر کنندگان به 30 هزار نفر می رسید. 

تظاهرات مزبور با حمله نیروهای پلیس و ضرب و شتم زنان همراه بود.
جهانی  جنگ  آتش  زن،  جهانی  روز  سالگرد  اولین  از  پس  سال  چند 
خانمان  های  جنگ  گردید.  ور  شعله  امپریالیستی  های  قدرت  بین  اول 
برانداز، تاثیری مستقیم بر زندگی زنان بر جا می گذارد و وضعیت آنان 
را هر چه بیشتر به وخامت سوق می داد. در این دوران ما شاهد حضور 
گسترده زنان در تظاهرات مختلف ضد جنگ هستیم که تاثیراتی عظیم در 
روندهای سیاسی بر جای گذاشت. کالراتسکین در جریان جنگ جهانی 
اول به دلیل حمایت حزبش از جنگ به همراه روزا لوکزامبورگ و کارل 
لیبکنشت از حزب سوسیال دمکرات جدا گردید و جنبش ضد جنگ را 
سازمان دهی کرد. در 1915 کنفرانس بین المللی زنان بر ضد جنگ را 
در برلین سازمان دهی کرد و در 1919 به حزب کمونیست آلمان پیوست. 
در 1932 نماینده مجلس در رایشتاگ شد و با روی کار آمدن هیتلر و 
در 1933  و  رفت  مسکو  به  آن  و سرکوب  کمونیست  ممنوعیت حزب 

همانجا درگذشت.
تظاهرات زنان کارگر در پتروگراد بر ضد گرسنگی و جنگ و تزاریسم، 
بانگ آغازین انقالب کبیر اکتبر بود. زنان در اعتراض به کشته شدن دو 
برپاکردند. 8  فقر و گرسنگی تظاهرات عظیمی  بر ضد  میلیون سرباز و 
مارس 1917 به یک روز فراموش نشدنی در تاریخ انقالب روسیه تبدیل 
شد. کوتاه مدتی پس از این تظاهرات تزار از قدرت برکنار و انقالب کبیر 

اکتبر به پیروزی رسید.
زنان در دهه 1930 مبارزات خویش را با فاشسیم رو به رشد و بر ضد 
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به  را  مبارزات شورانگیزی  آلمان  و  ایتالیا  اسپانیا،  در  و  زدند،  گره  آن 
ثبت رساند. جنگ آمریکا بر ضد ویتنام عالوه بر برانگیختن خشم افکار 
عمومی در تمامی جهان، در داخل خود آمریکا نیز چالش های جدی یی 
را برای دولت مندان آمریکایی به همراه داشت. در تظاهرات هشتم مارس 
1968 در دانشگاه برکلی زنان بار دیگر خشم خویش را بر ضد هر گونه 

جنگی اعالم کردند.
کردند  دنبال  را  پیگیر  یی  مبارزه  آن  در  زنان  که  هایی  از عرصه  یکی 
حق رای دادن بود. بجز کشورهای سابق سوسیالیستی و کشورهایی که 
هم اکنون با سیستم سوسیالیستی اداره می شوند بقیه حکومت ها بدون 
فشار و مبارزه زنان و هواداران آنان حاضر نشدند داوطلبانه این حق را 
به زنان اعطا کنند. حکومت های مذکور به این دلیل با این امر مخالفت 
کرده و می کنند که اصوال با روندی که بر مبنای آن زنان بتوانند نقشی 
اولین  دارند.  کنند شدیدا ضدیت  ایفا  در سرنوشت خویش  کننده  تعیین 
کشوری که به زنان حق رای داد نیوزلند در 1893 بود. در انگلستان سال 
1928 حق رای کامل به زنان اعطا شد. زنان ایتالیا در 1946 و پس از 
شکست فاشیسم این حق را به دست آوردند. در استرالیا حق رای زنان 
در 1902 به اجرا درآمد، اما بومیان اصلی این کشور را تا 1967 از این 
حق محروم کرد. در کانادا در 1950 این حق به زنان داده شد. نروژ در 
1913 و سوئد و آلمان در 1918 ، و ژاپن در 1945 به این مهم وادار 
شدند. حق رای برای زنان در آمریکا در 1920 برای تمامی ایاالت کامل 
شد، اما به زنان سرخپوست و بومیان اصلی این حق داده نشد. نگاهی به 
آمارهای فوق نشان می دهد که بسیاری از کشورهای سرمایه داری که 
هم اکنون داعیه حمایت از حقوق زنان را دارند سال ها و یا حتی چند دهه 
بعد از انقالب کبیر اکتبر دارا بودن حق رای زنان را مجبور شدند بپذیرند. 
اکثر کشورهای افریقایی در دهه های 50 و 60 میالدی این مهم را به 
با رشد و گسترش جنبش های ضد  این دوران همزمان  اجرا درآوردند. 
استعماری است که به استقالل بسیاری از کشورها منجر گردید. نکته قابل 
تامل به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه مربوط می گردد 
که احکام و سنت های اسالمی در آن به طرق گوناگون جریان داشته و 
دارد و مشخصه اصلی آن زن ستیزی کامل است. اعطای حق رای به زنان 
در این کشورها یا به چندین سال گذشته مربوط می شود و یا اینکه مدت 
زیادی از آن نمی گذرد. زنان اردن در 1974 این حق را به دست آوردند. 
قطر در 1997 ، بحرین در 2001 ، عمان در 2003 ، کویت در 2005 ، 
و امارات متحده عربی در 2006 ، یعنی 5 سال پیش مجبور گردیدند این 
انتخاباتی یی  حق را به زنان بدهند. هر چند اصوال در عربستان سیستم 
وجود ندارد و فقط در سال 2005 مجلسی فرمایشی که تنها 50 درصد 
آن به اصطالح انتخابی بودند تشکیل شد، با همه اینها، تنها کشوری است 
در دنیا که هنوز این حق را از زنان دریغ داشته است. زنان در این کشور 
از حق مسافرت به طور تنها محرومند و حق رانندگی کردن را هم ندارند. 
عربستان سعودی تنها کشور در دنیا ست که سینما نیز در آن وجود ندارد 

و سینما در آن ممنوع است.

مبارزات زنان ایران
های  جنبش  بین  در  زنان  مبارزه  های  صحنه  ترین  شورانگیز  از  یکی 
اجتماعی جهان مربوط به میهنمان ایران است. سابقه این جنبش ها عمدتا 
در  ای  برجسته  نکته  به  بخواهیم  اگر  گردد.  می  بر  مشروطه  انقالب  به 
رابطه با مبارزه زنان قبل از انقالب مشروطه توجه کنیم باید به طاهره 
قره العین اشاره کنیم. وی که در یک خانواده روحانی به دنیا آمده بود 
توانست تحصیالت عالی را نزد پدر و مادر خود که هر دو مجتهد بودند 
را  نثر  و  شعر  تنها  نه  وی  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  رساند.  انجام  به 
بوده  پیشتاز  نیز  سیاسی  پردازی  نظریه  در  بلکه  نگاشت،  می  استادانه 

بابیه و سخنرانی در میان طرفداران باب در  است. گرایش او به جنبش 
چهره  یک  او  از  روبنده،  بدون  و  باب  محاکمه  با  همزمان  ”بدشت“ 
چنین  است.  ساخته  بود  معتقد  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  به  که  انقالبی 
گردید.  او  فجیع  قتل  سپس  و  دستگیری  به  منجر  ای  جسورانه  حضور 
توجه به زمینه های عینی یی که طاهره قره العین در آن رشد کرد نشان 
در  حد  چه  تا  زنان  برای  سوادآموزی  و  سواد  به  توجه  که  دهد  می 
نقطه  همان  این  باشد.  موثر  تواند  می  اجتماعی  امور  در  آنان  مشارکت 
با  حاضر  حال  در  هم  و  گذشته  در  هم  روحانیون  که  است  یی  کلیدی 
حساسیت با آن برخورد می کنند و تمامی توان خویش را به کار برده و 
افکار و رشد  بر  تاثیری مهم  از پیشرفت تحصیلی که  تا زنان  برند  می 
اندیشه های آنان دارد، جلوگیری کنند. چندین دهه پس از قتل طاهره قره 
العین میراث وی که همان اندیشه های ترقی خواهانه بود به شکلی دیگر 
انقالب  در  زنان  گسترده  حضور  یافت.  تجلی  مشروطیت  انقالب  در 
مشروطیت و تاثیرات مهمی که این حضور در سال های بعد داشت نقشی 
انقالب  جریان  در  داشت.  همراه  به  زنان  مبارزات  در  ارزنده  بسیار 
مشروطیت انجمن هایی تشکیل گردید که در آن چهره های برجسته ای 
از زنان در آن به نقش آفرینی پرداختند. فعالیت این زنان و انجمن ها تا 
در  مستقلی  انجمن  هیچ  تقریبا  سال  این  در  و  داشت  ادامه   1312 سال 
ایران که بتواند برای زنان فعالیت کند وجود نداشت. به دستور رضا خان 
اگر  گردید.  سلب  آنها  از  فعالیت  اجازه  و  منحل  ها  انجمن  این  تمامی 
بگوییم رضا خان و محمدرضا پهلوی در طول بیش از پنج دهه حکومت 
ننگین شان زمینه ساز وضعیتی گردیدند که هم اکنون زنان میهن با روی 
کار آمدن رژیم والیت فقیه با آن مواجه اند، سخنی به اغراق نگفته ایم. 
برنامه  انجام  به  اقدام  حکومتش  دوران  طول  در  خان  رضا  دیکتاتوری 
پس  موجب  بلکه  نکرد،  کمکی  زنان  پیشرفت  به  تنها  نه  که  کرد  هایی 
بسیاری  هم  حاضر  زمان  در  حتی  گردید.  زمینه  این  در  هم  هایی  رفت 
مورد  مترقی  اقدامی  حکم  در  را  خان  رضا  حجاب  کشف  که  هستند 
تعداد  چادر، عمال  برداشتن  به  زنان  کردن  اجبار  دهند.  قرار می  ستایش 
بسیار زیادی از زنان را خانه نشین کرد و از مشارکت در امور اجتماعی 
به  اجتماعی  عمیق  تغییرات  داشت.  باز  هم  محدود  سطح  همان  در  حتی 
شیوه دستور از باال و بدون توجه به واقعیت های فرهنگی و اجتماعی و 
باورهای مذهبی یی که بر اثر نفوذ روحانیون مرتجع بر جامعه ایران در 
صد سال پیش سیطره داشت، نمی توانست تاثیری مثبت بر جا بگذارد. 
رژیمی که تمامی نشریات و انجمن های مستقل زنان را منحل کرده بود 
نمی  بود  رسانده  صفر  به  را  زنان  مشارکت  و  آگاهی  رشد  امکان  و 
توانست ادعای طرفداری از زنان را داشته باشد. رژیم دیکتاتوری رضا 
راه  به  زنان  کانون  نام  با  را  تشکیالتی  عریضه،  نبودن  خالی  برای  خان 
انداخت که تنها در چارچوب سیاست های دربار فعالیت می کرد. فعالیت 
این کانون پیرامون مسایلی همچون خانه داری، بچه داری و امور آشپزی 
نفر   60 به  خان  رضا  سقوط  از  قبل  آن  اعضای  تعداد  بود.  زنان  برای 
محمدرضا  باشند.  دربار  به  وابستگان  باید  می  قاعدتا  که  بود  رسیده 
که  گوید  می  پدرش  درباره  وطنم“  برای  ”ماموریت  کتاب  در  پهلوی 
رضا خان معتقد بود که وظیفه اصلی زن خانه داری و بچه داری است، 
اما اگر بتواند درس بخواند و کار هم بکند بهتر است. اگر به این اعتراف، 
این واقعیت را هم اضافه کنیم که رضا خان همزمان سه زن داشت، می 
برد.  پی  کوبند  می  تهی  میان  طبل  براین  که  کسانی  ادعاهای  به  توان 
رضا  دوران  در  ایران  ”جامعه  کتاب  در  طبری  احسان  رفیق  شادروان 
شاه“ به روشنی می گوید: “سردمداران کشور از آغاز قرن نوزدهم تا 
گره  با  را  تمدن  و  زنند  می  از سر گشادش  را  کرنا  اصطالح  به  امروز 
کروات و رقص تانگو و کارد و چنگال و دست دادن و شاپو برداشتن و 
امثال آن یکسان می گیرند. وادار کردن دهقان ایرانی که حتما کاله نمدی 
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سر  از  نماز  چادر  کشیدن  یا  و  کند  تبدیل  قواره  بی  کپی  به  را  خود 
پیرزنان در میدان های عمومی و ده ها اقدام خشن از این نوع، در دوران 
امراض  تریاک،  بیسوادی،  با  جدی  مبارزه  یک  که  حالی  در  شاه،  رضا 
عمومی به عمل نمی آمد و یا حتی در تهران آب لوله کشی نشد، نمودار 
باید  ایرانی  زنان  به خصوص  ایرانی  جامعه  است.“  این گمراهی  روشن 
این  غیر  در  فاشیسم شکست خورد،  باشند که  بوده  بسیار خوش شانس 
پیدا کرده و همین  هیتلری  فاشیسم  به  تفکری که عالقه وافری  صورت 
توانست  می  گردید،  اربابانش  از سوی  قدرت  از  او  خلع  باعث  هم  امر 
صدمات زیان باری را متوجه جامعه ایران، به خصوص زنان سازد. تفکر 
فاشیستی هیچ گونه پیوندی با اندیشه های مترقی نسبت به زنان ندارد. 
سقوط رضاخان گرچه توانست فضای تنفسی یی را برای زنان تا مقطع 
کودتای 28 مرداد 1332 تا حدودی به وجود آورد، اما وضعیت پس از 
با  همزمان  برگشت.  سابق  نقطه  به  باز  زنان  برای  ننگین  کودتای  این 
و  مستقل  های  تشکل  انحالل  و  مترقی  و  سیاسی  نیروهای  سرکوب 
شد.  دچار  سرنوشت  همان  به  نیز  زنان  برای  موجود  تشکیالت  مردمی، 
تنها تشکل در طول این دوران، سازمان زنان ایران بود که ریاست آن را 
اشرف پهلوی خواهر محمد رضا به عهده داشت. اشرف پهلوی یکی از 
مرداد   28 کودتای  از  بعد  که  بود  سلطنتی  خانواده  اعضای  ترین  فاسد 
شخصا در قتل کریم پور شیرازی دخالت مستقیم داشت. محمد رضا در 
گذشته، و وابستگانش هم اکنون، که عمدتا در خارج از کشور بسر می 
این  فقیه  در رژیم والیت  زنان  بد  اوضاع  به  توجه  با  دارند  برند، سعی 
توهم را دامن بزنند که در دوران پهلوی اقدامات بایسته ای به نفع زنان 
قانون  تصویب  به  توان  می  نمونه  عنوان  به  که  است،  گرفته  صورت 
دوران  در  که  کنند  می  ادعا  آنها  داشت.  اشاره  دوران  آن  در  خانواده 
محمد رضا شاه زنان توانستند وارد دانشگاه شوند و از امکانات تحصیلی 
بهره مند شوند. طبق آمارهای موجود در 1344 آمار مردان باسواد 1/ 
30 درصد و زنان باسواد 9/ 17 درصد بوده است. این آمار در 1354 
برای مردان 9/ 58 و برای زنان 5/ 35 درصد اعالم شده است. در سال 
مناطق  در  و   55  /6 شهری  مناطق  در  زن  سوادان  با  میزان   1354
روستایی 3/ 26 ثبت شده است. به عبارت دیگر، پس از5 دهه حکومت 
نه تنها بیسوادی ریشه کن نگردید، بلکه میزان این بیسوادی در بین زنان 
فاقد  زنان  درصد   65 به  نزدیک  دهد.  می  نشان  را  وحشتناکی  ارقام 
تحصیالت و سواد بوده اند. خاندان پهلوی با یک سری اقدامات نمایشی، 
داشت  سعی  داشته،  اشاره  آن  به  خوبی  به  طبری  رفیق  که  طور  همان 
واقعیت های موجود در رژیم فاسدش را کتمان کند. در مورد زنان شاغل 
کمی   1334 سال  در  شاغل  زنان  تعداد  دارد.  وجود  وضعیت  همین  هم 
بیش از 9 درصد ثبت شده است. در سال 1349 این آمار 5/ 12 درصد 
است. یعنی پس از 15 سال کمتر از 3 درصد افزایش برای اشتغال زنان 
را ما شاهد هستیم. رژیم شاه با گماردن چهره های وفادار به خویش قصد 
بدون  بگذارد  نمایش  به  جهانیان  نزد  در  را  مدرن  ایرانی  تصور  داشت 
اینکه زمینه های واقعی مشارکت زنان را اصوال فراهم آورد. این ترفند 
در قانون حمایت از خانواده نیز مشهود است. بررغم اینکه قانون مزبور 
دارای موادی بود که برای زنان حقوق بیشتری را در نظر گرفته بود، اما 
با توجه به واقعیت های اجتماعی عمال ناکارا بودند. بر طبق آمار موجود 
در سال 1354 نزدیک به 50 درصد زنان قبل از سن 17 سالگی ازدواج 
ازدواج کرده  تا سن 20 سالگی  مابقی حداکثر  می کردند و 50 درصد 
بودند. مسلما این موارد سنی در مناطق روستایی بسیار پایین تر می بود. 
همین آمار پایین اشتغال زنان وابستگی اقتصادی به شوهر را باعث می 
شد. و آمار پایین سن ازدواج مانعی برای زنان جهت مشارکت در امور 
اجتماعی پدید می آورد. به این ترتیب زنی که از نظر اقتصادی به شوهر 
وابسته است حتی اگر حق طالق به او داده شود عمال قادر نیست از آن 
قانون مزبور حق ازدواج دوباره مردان  اینکه در  با وجود   . استفاده کند 

ممنوع شده بود، اما ما عمال شاهد موارد زیادی بودیم که مردان با چند 
زن زندگی می کردند. وقتی قدرت اقتصادی از زن سلب می شود قانون 
پهلوی در  باشد عمال بی مصرف می شود. خاندان  مترقی  هر چقدر هم 
طول دوران حکومت ننگین شان میراثی را بر جای گذاشتند که حاکمان 
کنونی توانستند با استفاده از عقب ماندگی آن ضربات جبران ناپذیری را 
به جامعه زنان ایران وارد سازند. اما همین امر باعث گردید که جهان در 
نیرومندترین جنبش های  از  طول دو سه دهه گذشته شاهد زایش یکی 
دوران  در  ایران  زنان  جنبش  بگوییم  اگر  باشد.  معاصر  تاریخ  اجتماعی 
ترین جنبش های  کننده  تعیین  و  مبارزترین  ترین،  آگاه  از  کنونی یکی 
گزاف  به  سخنی  است  خاورمیانه  منطقه  در  حتی  و  ایران  در  اجتماعی 
در طول  این جنبش  با  مرتبط  فعاالن  مبارزه شورانگیزی که  ایم.  نگفته 
سال های گذشته به ثبت رسانده اند بدون شک می تواند راهنمای دیگر 
آن  در  که  خاورمیانه  منطقه  وضعیت  به  توجه  با  گیرد.  قرار  مبارزان 
هایی  چالش  پردازند،  می  نمایی  قدرت  به  روز  هر  اسالمی  مرتجعان 
و  مبارزات  دستاوردها،  دارد.  قرار  منطقه  این  زنان  پیشاروِی  بزرگ 
تجربیات زنان ایرانی در مواجهه با رژیم والیت فقیه و برای رهایی از 
قوانین ضد انسانی و زن ستیزانه، می تواند راهنمای عمل و چراغ راهی 
صدمین  در  باشد.  منطقه  کشورهای  دیگر  در  آتی  های  جنبش  برای 
زنان  برابر  در  را  بزرگ  هایی  چالش  هنوز  ما  زن  جهانی  روز  سالگرد 
شاهدیم. نظام سرمایه داری که با جان سختی در نهایت مجبور گردید به 
خواسته های زنان تن دردهد، مذبوحانه در صدد است حاصل تمامی این 
مبارزات را به نفع خویش مصادره کند و این طور وانمود کند که نظام 
سرمایه داری ماهیتا با آزادی و تساوی زن موافقت دارد. تجربه تاریخی 
گویا خالف این را ثابت می کند. در کشورهای اسالمی زنان با هیوالیی 
زنان  اند.  ایران  در  حاکم  رژیم  و  طالبان  آن  بارز  نمونه  که  اند  مواجه 
محروم در پاکستان و هند و بنگالدش برای تامین معاش خویش باید در 
شرایطی به کار بپردازند که مشابه شرایط کاری در قرون 18 و 19 در 
بر محرومیت های اجتماعی  افریقایی عالوه  اروپا و آمریکا است. زنان 
باید هزینه صدمات زیانبار جنگ های داخلی و حکومت های فاسد در 
این قاره را به طرق گوناگون بپردازند. در حالی که ایدز در تمامی دنیا 
معضل هایی را به وجود آورده است اما در قاره افریقا این معضل ها به 
جان  روز  هر  و  شده  گسترده  زنان  برابر  در  عظیم  یی  فاجعه  مقیاس 
بسیاری را می گیرد. خشونت خانوادگی و ضرب و شتم زنان حتی در 
جامعه های پیشرفته هنوز همچون معضلی همچنان باقی است. همین موارد 
به خوبی نشان می دهد که مبارزه برای حقوق زنان پایان نیافته و جنبش 
جهانی چالش هایی بسیار در پیش رو دارد. با وجود تمامی این مصایب، 
با توجه به فن آوری های جدید که امکان ارتباط فعاالن مدنی را بیش 
از پیش آسان می سازد باید امیدوار بود که در سایه همکاری های بین 
المللی بتوان نیروی عظیم اجتماعی یی را به منظور تحقق این خواسته ها 
و عدالت اجتماعی در تمامی کشورها به نفع زنان بر پا داشت. صدمین 
سالگرد روز جهانی زن بر زنان میهنمان و تمامی زنان در سراسر جهان 

مبارک باد.

**********                                
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                                      شمه اي از تاریخ جنبش زنان کرد در ایران

»مینا«خانم،   توسط  در سال 1324  زنان کرد  نخستین تشکل  هرچند که 
همسر رهبر جنبش ملي کردستان قاضي محمد در مهاباد ایجاد گردید. اما 
اعالم  کردستان«  زنان  دمکراتیک  »اتحادیه  عنوان  با  که  تشکیالت  این 
موجودیت کرده بود را نمي توان و نباید نتیجه مبارزات زنان کرد و نشانه 
اي از آغاز جنبش مستقل زنان کرد به شمار آورد، چون این تشکل در 
واقع از جانب حزب دمکرات کردستان ایران، که در آن زمان تازه تشکیل 
حکومت ملي کردستان را در مهاباد اعالم کرده بود، به منظور بسیج زنان 

براي حمایت از حکومت نوپاي کردستان ایجاد گردیده بود. 
با این وصف، حکومت ملي کردستان بنابر ماهیت مردمي و مترقي خود در 
مدت کوتاه حکمراني خود )11 ماه( برخي حقوق اولیه سیاسي و اجتماعي 
رسمیت  به  کردستان  زنان  براي  را  تحصیل  حق  و  راي«  »حق  جمله  از 
شناخت و تالش هایي نیز براي افزایش نقش اجتماعي آنان و مشارکت در 
عرصه فعالیت هاي سیاسي زنان به عمل آورد که البته به دالیلي چند عماًل 

براي زنان کرد موفقیتي درپي نداشت. 
شدن  اعالم  غیرقانوني  و  کردستان  ملي  حکومت  زودهنگام  سقوط  با 
زنان کردستان«  »اتحادیه دمکراتیک  فعالیت حزب دمکرات کردستان و 
زنان کردستان بار دیگر در بي حقوقي مضاعف با بقیه زنان ایران »برابر« 
شدند و همان اندک حقوقي را هم که حکومت ملي کردستان به آنان اعطا 

کرده بود، بار دیگر از دست دادند. 
از آن پس تا واپسین ماه هاي حکومت ستمشاهي علیرغم اینکه تحت تاثیر 
کردستان  سنتي  و  مانده  عقب  شدت  به  جامعه  ایران،  سراسري  تحوالت 
نیز، تغییرات اجتناب ناپذیري به خود دید، جایگاه زنان کرد در جامعه ، 
به   بخصوس در مناطق روستایي همچنان با همان مشکالت و تبعیضاتي 
روبرو بودند که خواهران و هم جنسانشان در قرون گذشته با آن دست و 

پنجه نرم مي کردند. 
با این وصف جایگاه و موقعیت اجتماعي زنان در مناطق شهري، به ویژه 
در شهرهاي بزرگي همچون سنندج اندک پیشرفتي به خود دیده بود و در 
این شهر و برخي شهرهاي دیگر، به تدریج شمار زناني که امکان تحصیل 
در مدارج عالي و اشتغال در ادارات دولتي را یافته بودند، روبه افزایش 

نهاد. 
اما این زنان نیز، که به طور عمده از میان قشر مرفه، علي الخصوص قشر 

مالکین )فئودال(هاي روستایي برخواسته بودند. 
عالقه اي به مشارکت در فعالیت هاي اجتماعي از خود نشان نمي داد و 

نسبت به جنبش هاي زنان بیگانه بودند. 
برعلیه  مناطق کردستان،  در  اعتراضات وسیع مردمي  دیرهنگام  آغاز  با   
به شیوه  به طور محدود و سپس  ابتدا  نیز  رژیم ستمشاهي، زنان شهري 
اي چشمگیر، پابه پاي مردان به خیابانها ریختند و در اعتراضات مردمي 

خودنمایي کردند. 
با سقوط رژیم پهلوي و در مدت حاکمیت عملي احزاب سیاسي – مسلح 
کرد بر کردستان نیز که 2- 3 سال به طول انجامید، علیرغم فضاي نسبتا 
بازي که وجود داشت، به دالیلي چند زنان کرد همچنان از ایجاد تشکیالت 

ویژه خود محروم ماندند. 
البته تا این زمان، زنان کرد روشنفکري بودند که در صفوف تشکیالت 
دمکراتیک زنان ایران، فعالیت کرد. و تجربیات گرانبهایي آموخته بودند. 

بویژه زنان کرد ساکن مرکز و شهرهاي بزرگ ایران. 
ریاست  اول  دوره  دوم  نیمه  سالهاي  در  زنان  مستقل  نهادهاي  نخستین 
جمهوري خاتمي در سنندج و برخي دیگر از شهرهاي کردستان از جمله 
مریوان و بانه در قالب )NGo( ها که اغلب در ارتباط مستقیم با تشکالت 
مشابه به ویژه در تهران بودند و از لحاظ شیوه فعالیت نیز نجربیات و سنت 

هاي مردمي تشکالت مذکور را مد مدنظر داشتند شکل گرفتند. به همین 
دلیل دستکم در سالهاي اولیه شروع به فعالیت خود توانستند در میان عامه 

زنان جایگاه و نفوذ خوبي بهم رسانند. 
برگزاري کالس ها و دوره هاي تخصصي در زمینه شناخت حقوق زنان، 
حقوق بشر، حقوق کودکان و همچنین دایر کردن دوره هایي براي آموزش 
کامپوتر،   هاي  زمینه  در  اي  حرفه  هاي  مهارت  و  تواناییها  ارتقاي  یا  و 
موثر  و  نکات درخشان  از  توان  را مي  غیره  و  نگاري  خیاطي،  روزنامه 
فعالیت هاي تشکالت نوپاي زنان کردستان طي این سالها به شمار آورد. 
طلوعي  رویا  و  عزیزپناه  ثریا  خانمها  همت  به  ماه 1384  اردیبهشت  در 
اولین نشریه ویژه زنان کرد با عنوان »راسان« در سنندج شروع به انتشار 

نمود.
 نشریه راسان که به دو زبان کردي و فارسي انتشار مي یافت، به زودي 
تبدیل به محوري براي ارتباط و همفکري هرچه بیشتر تشکالت پراکنده 
زنان در سطح کردستان گردید. این نشریه در مدت کوتاه فعالیت خود، به 
گسترش ارتباطات نهادهاي زنان کرد با تشکالت زنان در تهران و برخي 
شهرهاي بزرگ ایران به ویژه با »کمپین یک ملیون امضا« یاري رساند. 
عالوه بر اینها نمي توان انکار نمود که نشریه راسان و گردانندگان آن تا 
حدودي توانستند فعالین زن غیرکرد را با مشکالت و خواسته هاي زنان 
کردستان،  به ویژه آن دسته از خواسته ها و مشکالتي که از ستم مذهبي و 
ملي ناشي مي گردیدند و تا حدودي از دید زنان فعال بقیه ي مناطق ایران، 

پنهان مانده بود، آشنا نمایند. 
در خردادماه 1384 در جریان تحصن زنان ایران  مقابل دانشگاه تهران ، 
با  کرد،  دختر  دانشجویان  بویژه  کرد،  زنان  از  تعدادي  بار  اولیل  براي 
تراکت نوشته هایي به زبان کردي در کنار بقیه زنان حضور یافتند،  این 
گردهم آیي جلوه اي از اتحاد و یگانگي زنان ایران از هر قوم ، ملیت و 
تقویت  نمایش گذاشت و نقش بسیار خوبي در گسترش و  به  مذهب را 
نمود.  ایفا  یکدیگر  با  زنان  این  ارتباطات 

در 
با هدف  المللي زنان جهان  بین  سال 1384 و در جریان تشکیل همایش 
مبارزه با فقر و خشونت علیه زنان ، زنان فعال کرد، تابلو »چهل تکه«اي 

را به عنوان سمبل و نماد اعالم همبستگي خود به این همایش فرستادند. 
اینها و ده ها فعالیت دیگر، تنها گوشه هایي از مبارزات زنان کردستان را 
بنمایش مي گذارد که پرداختن به تک تک آنها در حوصله این نوشتار 
و  ها  درس  حاوي  آن  از  گوشه  هر  تردید  بدون  اما  گنجد،   نمي  مختصر 
تجربیات مهمي است که مي تواند مورد استفاده زنان کوشنده حال و آینده 

کردستان و ایران قرار گیرد. 
دولت کودتا و جنبش نوپا ي زنان کردستان
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در حالی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سوی دولت کودتا 
در حصر خانگی قرار داشتند، انتشار منشور آنان با اصالحاتی که در آن 
ترقی  منشور  این  بود.  موثری  و  هوشمندانه  عمل  است  گرفته  صورت 
مرحله  اهداف  از  برخی  تواند  می  که  است  مهمی  مفاد  دارای  خواهانه 

کنونی مبارزه ضد دیکتاتوری را عملی سازد. 

ای  توجه  قابل  بخش  که  داد  نشان  اسفند   یکم  و  بهمن  پنج  و  بیست 
ازقشرها و طبقات اجتماعی شامل نیروهای پیشاهنگ آن از جمله جوانان، 
دانشجویان، و تحصیل کردگان به چنان درجه یی از آگاهی در مورد لزوم 
گذار از دیکتاتوری والیی، به عدالت طلبی و میهن دوستی رسیده اند 
که حاضر به جانبازی شده اند. اما تا زمانی که این مبارزه شجاعانه به 
همه قشرها و طبقات اجتماعی گسترش پیدا نکرده است توازن قوا به نفع 
تبلیغات رژیم والیی  ارتباط  این  در  نخواهد کرد.  تغییر  مردمی  جنبش 
به  متعلق  و  پراکنده  های  حرکت  را  ها  اعتراض  که  کرد  خواهد  تالش 
بخش خاصی از جامعه وانمود سازد و آن را به نزاع جناح های حکومتی 
که بخشی از آن ناراضی و قبال در قدرت بوده است، تقلیل دهد.  به این 
که  را  ای  جانبه  همه  بحران  و  مردم  های  توده  عظیم  نارضایتی  ترتیب 
اهمیت نشان دهد. در حالی که همه قشرها  رژیم در گیر آن است، بی 
و حتی  برند،  به سر می  بحران  در  داخل کشور  در  اجتماعی  طبقات  و 
بورژوازی ادارِی )بوروکراتیک( قدرتمند درگیر رقابت با دیگر سرمایه 
های کالن، در بحران تثبیت تمام عیار موقعیت سیاسی خود به سر می 
این است که، مشکالت عمیق و بحران هایی  برد. ولی واقعیت موجود 
از  ناشی  مستقیما  یند  رو  به  رو  آن  با  اجتماعی  طبقات  و  قشرها  که 
سیاست های رژیم والیت فقیه است، و تنها راِه به جلو مبارزه و شکست 
دیکتاتوری والیی است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، در مقام 
رهبران جنبش، تاکنون استقامت و ظرفیت های باالیی از خود نشان داده 
اند. بدیهی است که در مرحله کنونی با حصر خانگی و ناپدید شدن آنان، 
شرایط  این  در  است.   گرفته  قرار  در وضعیت حساسی  مردمی  جنبش 
حساس همه مبارزان و شخصیت های سیاسی و اجتماعی میهن دوست 
به همراه سازمان ها و حزب های شرکت کننده در جنبش مردمی، باید 
متوجه اهمیت تاکتیک های الزم و شعارهای دقیق به منظور بسیج قشرها 
به  را  قوا  توازن  باید  باشند.  جویی  مبارزه  روحیه  تقویت  و  طبقات  و 
نفع جنبش مردمی تغییر داد، و تاکتیک ها زمانی موثر خواهند بود که 
بتوانند الیه های فرودست و پائینی جامعه را نیز به حرکت در آورند. با 
توجه به عمق و سطح وسیع نارضایتی در جامعه باید پذیرفت که وسعت 
شرکت الیه های مختلف جامعه در تناسب با حجم عظیم نارضایتی ها و 
مشکالت عدیده مردم کشورمان نیست. از سوی دیگر مبارزات گسترده 

نیروهای  با  آنان  مستقیم  های  گیری  در  و  کشور  سراسر  در  کارگران 
سر کوبگر دائما شدیدتر می شود. برای مثال، کارگران ایران ناسیونال، 
الستیک سازی البرز، نیشکر هفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی و همین 
طور کارگران و کارمندان بسیاری دیگر از مراکز اشتغال، با وجود غیر 
قانونی و خطرناک بودن فعالیت های مستقل سندیکایی، دائما در مبارزات 
صنفی شدید درگیرند. واقعیت این است که، هنوز این قبیل مبارزات  با 
اعتراض ها و تظاهرات خیابانی بر ضد دیکتاتوری والیی که الیه های 
به صورت سازمان  باشند  داشته  نیز شرکت  آن  در  مختلف زحمتکشان 
یافته و ارگانیک به هم پیوند نخورده اند. ادامه این مبارزات مردمی در 
دو مسیر و به شکل جداگانه، شدیدا نیروی بالقوه جنبش مردمی را تنزل 
می دهد. خیزش های موفق مردمی در تونس و مصر نشان دهنده اهمیت 
بسیج قشرها و طبقات مختلف توده ها است. قابل توجه است که اعتصاب 
های وسیع کارگران صنعتی و کارمندان دولتی یکی از عوامل کلیدی 
ذهنی و عینی تعیین کننده در سقوط مبارک و بن علی بود. در کشورمان 
بخش هایی از قشر های سازمان نیافته زحمتکشان شهری و روستا - با 
وجود زندگی مشقت بار زیر خط فقر- هنوز به صورت ناظران منفعل 
با تظاهرات و جنبش مردمی برخورد می کنند. بخشی از این قشر نیز به 
دلیل ناآگاهی و فقر شدید زیر تأثیر عوامفریبی و طرح های صدقه وار 
دولت کودتایی احمد نژاد قرار دارند. راِه کشور ما به جلو از طریق گذار 
به مرحله دموکراتیک ملی است. از این فرایند گریزی نیست، و اولین 
گام برای تحقق آن ایجاد یک جبهه وسیع است. توازن قوا زمانی به نفع 
جنبش مردمی ایران تغییر می کند که شرایط عینی و ذهنی بتواند قشرها 
و طبقات اجتماعی ذی نفع را به سوی مخرج مشترک های منافع آنان 

سوق دهد.
به  رهنورد  زهرا  جمله  از  و  جنبش  رهبران  اخیر  نظرات  و  ها  اعالمیه 
جوانب مشخص این مخرج مشترک ها اشاره کرده اند. کنشگران درون 
جنبش مردمی الزم است که با برجسته کردن نکات مشترک در راستای 
تلفیق خواسته های مبرم قشرهای زحمتکشان و خواسته های دموکراتیک 
و آزادی خواهانه، مبارزه را به سطح باالتری ارتقاء دهند. خواسته های 
مادی و معنوی طبقات و قشرهای اجتماعی مانند زنان،  جوانان،  کارگران  
و الیه های زحمتکشان شهری، خرده بورژوازی و سرمایه داران تولیدی 
ملی و روستائیان را می توان و باید با هدف ها و شعارهای مشترک بیان 
کرد. قدم مهم در اینجا تبیین و به بحث گذاشتن این خواسته ها در سطح 
آنها  کردن  عملی  به  تعهد  و  دهی  سازمان  برای  برنامه  ارائه  و  جنبش 
است. بدیهی است که به همراه نقاط اشتراک، تضادهای بین طبقاتی نیز 
به نوبه خود جنبش مردمی را با مشکالت عینی رو به رو خواهد کرد. 
وظیفه تاریخی رهبری جنبش و نیروهای مترقی و میهن دوست است که 

                 پیروزی در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعی است

با روي کار آمدن دولت کودتاچي باند احمدي نژاد، همچنان که در سراسر 
نیز  نهادها و نشریات مستقل کردستان  ها،  انجمن  بودیم،  ایران شاهد آن 
از  ها تن  ده  افزوني مواجه گردیدند،  با تضیقات و محدودیت هاي روز 
فعالي مدني کرد، از حمله فعالین زن به بهانه هاي واهي بازداشت و روانه 
زندانها گردیدند، تعداد زیادي نیز به ناچار راه تبعید را در پیش گرفتتند و 
به کردستان عراق یا بقیه کشورها گریختند. نشریه راسان از انشتار بازماند 

و سردبیر آن مدتي را در بازداشت به سر برد و .... 
نهادهاي نوپاي زنان کردستان در مقابل این یورش همه جانبه در معرض 
تالشي کامل قرار گرفت و تا کنون بسیاري از کادرها و فعالین جدي و 
مجرب خود را از دست داده است. با این وصف مبارزه و کوشش زنان 

کرد هنوز نیز همچنان موجودیت خود را حفظ نموده و در حال بازسازي 
خود در شرایط جدید است. 

بدون شک مبارزه اي که آغاز شده،  ادامه خواهد یافت و رژیم نامشروع 
والیت فقیه هرگز موفق به در هم شکستن کامل جنبش زنان کرد نخواهد 
شد و این جنبش  بار دیگر با استفاده از تجربیات و سنت هاي مبارزاتي 
به  رو  و  کرد  خواهد  غلبه  موجود  تضعیقات  و  مشکالت  بر  ایران  زنان 

گسترش و تعالي خواهد نهاد. 
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بر  از تجربه و همین طور درک دالیل شکست های گذشته،  استفاده  با 
مشکل ایجاد اتحادها غلبه کنند و آن بخش هایی از جامعه را که هنوز 
اند را در راستای مبارزه بر ضد دیکتاتوری  وارد عرصه مبارزه نشده 
والیی بسیج کنند. مسئله بسیار کلیدی وضعیت موجود، مورد تهدید قرار 
دادن و ایجاد خطر جدی برای رهبران جنبش سبز در کنار بحران آفرینی 
به منظور تشدید گسترده تر سرکوب و ایجاد تشنج است. رژیم والیی 
در پی ادامه تظاهرات اخیر به موازات پیامدهای خیزش های دموکراتیک 
منطقه، ضربات متزلزل کننده ای را متحمل شده است. یکی از گزینه های 
یا  تا جنبش مردمی را در یک رو  باالبردن درجه خشونت است  رژیم 
رویی نهایی، زودرس و بدون رهبری به تفرقه و چند دستگی بکشانند. 
بدین وسیله رژیم با بحران زایی مصنوعی، به بهانه دفاع در مقابل تهدید 
زدن  و  وحشیانه  مختلف سرکوب  اشکال  اعمال  با  خواهد  می  خارجی، 
اتهامات واهی به رهبران جنبش، جنبش را با شکست نهایی رو به رو 
سازد. بنابراین باید با در پیش گرفتن روش های گوناگون در مقابل این 

ترفندهای خطرناک رژیم، از رهبری و بدنه جنبش قاطعانه دفاع کرد. 
مورد  در  کروبی   مهدی  و  موسوی  حسین  میر  اخیر  نظرات  و  حرکت 
تظاهرات بیست و پنج بهمن دست آوردهای مثبتی برای جنبش مردمی 
به همراه داشت و ضربه های مشخصی را به رژیم والیت فقیه وارد کرد. 
تظاهرات اخیر و اعالمیه های جسورانه موسوی و کروبی عمال تبلیغات 

کرکننده رژیم در مورد فروکش کامل تظاهرات و تقلیل جنبش به ”فتنه 
گری استکبار“ را با شکست رو به رو کرده است. 

در حالی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سوی دولت کودتا 
در حصر خانگی قرار داشتند، انتشار منشور آنان با اصالحاتی که در آن 
ترقی  منشور  این  بود.  موثری  و  هوشمندانه  عمل  است  گرفته  صورت 
مرحله  اهداف  از  برخی  تواند  می  که  است  مهمی  مفاد  دارای  خواهانه 
کنونی مبارزه ضد دیکتاتوری را عملی سازد. این منشور دارای آن چنان 
ظرفیت هایی است که می توان بر پایه آن ها، در راستای سازمان دهی 
جبهه وسیع نیروها ی اجتماعی گام هایی عملی برداشت. بحث در جهت 
تکامل و ترویج این منشور در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به میان 
قشرها و طبقات مختلف مردم یکی از فعالیت های بسیار مهم فراروی 

همه مبارزان جنبش مردمی است. 

به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389
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موج جدید بازداشت های پیش و پس از 25 بهمن ماه باردیگر ضرورت 
برجسته  را  برای آزادی زندانیان سیاسی  یافته  مبارزه متحد و سازمان 

ساخته است.
انسانی  ناگوار زندان ها و فشارهای غیر  از اوضاع  گزارشات متعددی 
به زندانیان سیاسی حکایت می کند. خبرگزاری هرانا، 25 بهمن ماه، در 
گزارشی نوشته بود: علیرضا فرزانه، از معترضان کودتای انتخاباتی، و 
مسعود آقایی، از فعاالن ملی- مذهبی، از زندان اوین به قزل حصار انتقال 
داده شدند و اکنون در شرایط بسیار نامناسب و نگران کننده ای دراین 

زندان بسر می برند. 
برخی رسانه های اینترنتی از جمله هرانا و جرس، در گزارشی دیگر، از 
اعمال محدودیت های تازه برای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه خبر 
دادند. هرانا، 5 بهمن ماه، آورده بود: ”دبیرخانه مجموعه فعاالن حقوق 
بشر درایران روز گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدام 
با  داد که  امنیتی هشدار  به دستگاه  حسین خضری زندانی سیاسی کرد 
فشار و خشونت در قبال زندانیان سیاسی بی دفاع، نمی تواند مانع انتشار 

گزارشات نقض حقوق بشر و گریز از مسئولیت اعمال خود شود.“
وضع مشابهی در زندان های تبریز، سنندج، مشهد و شیراز حاکم است. 
بند  در  مبارزان  به  گران  و شکنجه  بازجویان  فشار  اعمال  در خصوص 
دراوایل بهمن ماه، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه 
شاکی  و  کننده  دستگیر  خود  که  اطالعات  ”وزارت  داشتند:  اعالم  یی 
طوالنی  های  محکومیت  قاضیان،  بر  نظر  اعمال  با  و  بوده  ما  زندانیان 
مدت را برای زندانیان ما صادر کرده، اکنون می خواهد با دخالت در کار 
سازمان زندان ها و قوه قضاییه بیش از پیش بر عزیزان ما فشار وارد 
کند و با بحران سازی در داخل بندها، فشارهای مضاعف ایجاد کرده و 
در امور قضایی بیشتر مداخله کند ... زندانیان بیمار و کهنسال که باید 
در کنار خانواده خود و درخارج از زندان درمان شوند، متاسفانه درزندان 
نگه داری یا به خانه های امن منتقل و در مواردی به طور غیر قانونی در 

قرنطینه نگهداری می شوند. ...“
قطع تلفن، بازجویی و فشار جسمی و روحی پس از صدور حکم، قطع 
دست  این  از  مواردی  و  پزشک  و  دارو  به  دسترسی  عدم  ها،  مالقات 
یافته  زندانیان سیاسی رواج  بر ضد  و  ها  زندان  در  اخیر  های  ماه  طی 
است. وضعیت وخیم سالمتی منصور اسالو وحمله قبلی او، شرایط ناگوار 
از  بیماران دیگر،  ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، و  جسمی دکتر 
جمله نازنین خسروانی، روزنامه نگار دربند، و کیوان صمیمی، روزنامه 
نگار و فعال ملی، و شرایط نگران کننده جسمی پیمان عارف، از فعاالن 
ابراهیم  درخصوص  شوند.  می  محسوب  شده  افشا  های  نمونه  از  ملی، 
که،  اند  داشته  اعالم  او  خانواده  ایران،  آزادی  نهضت  دبیرکل  یزدی، 
وضعیت جسمی او به شدت نگران کننده بوده، و حال او در زندان رو 
نگه  اطالعات  وزارت  امن  های  درخانه  وی  است.  گذاشته  وخامت  به 
داری می شود. این روش ضد انسانی در طول دهه شصت و ابتدای دهه 
هفتاد خورشیدی در مورد زندانیان سیاسی سرشناس از جمله رهبران و 
مسئوالن حزب ما و دیگر نیروهای ملی و مترقی به کار گرفته می شد. 
از  کیانوری  نورالدین  و  آذین(  )به  زاده  اعتماد  احساس طبری، محمود 

جمله قربانیان این روش ضد انسانی بودند. 
ابراهیم یزدی درحالی به بند کشیده شده و در خانه های امن نگه داری 
می شود که به بیماری های متعدد ناشی از کهولت سن مبتال است. عالوه 
بر این، پایگاه اطالع رسانی نوروز، 26 بهمن ماه، از انتقال مصطفی تاج 

زاده به مکانی نامعلوم خبر داد. فعاالن حقوق بشر و دموکراسی نیز 30 
از  برخی  کننده  نگران  وضعیت  به  نسبت  گزارشی  انتشار  با  ماه  بهمن 
زندانیان سیاسی مانند منصور اسالو، مصطفی اسکندری، ماشااهلل حائری، 
ارژنگ داودی و شیر محمد رضایی هشدار دادند. در کنار اینان باید به 
دستگیری وسیع فعاالن سیاسی و مردم معترض در روزهای 25 بهمن و 
اول اسفند ماه اشاره کرد. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، صرف 
نظر از عقیده و تعلق سازمانی و سیاسی آنان، وظیفه عاجل همه حزب ها 

و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است.

                                            آزادی برای زندانیان سیاسی
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اصالح قانون کار و مخالفت با افزایش عادالنه دستمزدها 
                                       دولت کودتا با افزایش دستمزد کارگران مخالف است

تعیین  کار“ درخصوص  عالی  نهایی ”شورای  تصمیم  اعالم  آستانه  در 
حداقل دستمزدها، و پس از آنکه وزیر کار و امور اجتماعی به دفعات 
خواستار توقف افزایش دستمزدها شده بود، وزیر اقتصاد دولت ضد ملی 
احمدی نژاد با صراحت خاطر نشان ساخت که، پیشنهاد دولت جایگزینی 
است.  کارگران  دستمزد  افزایش  جای  به  اجتماعی  تامین  های  پوشش 
داد:  باره گزارش  این  در  ماه،  اسفند  یکشنبه 1  اقتصاد،  دنیای  روزنامه 
”سخنگوی اقتصادی دولت خواستار عدم افزایش دستمزدها شد... شمس 
الدین حسینی دیروز در حاشیه سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی 
در ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از مشکالت مزمن اقتصاد 
ایران گفت، برای اینکه کارگران یا کارمندان را تحت پوشش و حمایت 
اما  افزایش می دهیم،  قرار دهیم به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را 
دیری نمی پاید که این موج تبدیل به موج افزایش قیمت ها می شود... 
بنابر این باید چرخه ها و رویه ها پایدار شوند... آنچه ما مطرح می کنیم 
این است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع نقدی یارانه ها، 
هزینه های خانوار جبران شده است. اگر به جای اینکه به سراغ افزایش 
دستمزدها برویم به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون 
هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است و حمایت هدفمند را جایگزین 
دستکاری نرخ ها کنیم قطعا موفقیت آمیزتر خواهد بود و انجام این کار 
برقراری  تفاهم،  وگو،  گفت  مستلزم  درکشور  یارانه  نظام  اصالح  مانند 
اشتراک نظر ودرک ضرورت ها واثر بخشی راهکارها است.“وی سپس 
ضمن تاکید بر نقش وزارت کار دراین زمینه، اضافه کرد: ”وزارت کار 
همچنین  و  آنها  نمایندگان  یا  کارفرمایی  های  انجمن  با  که  دارد  تالش 
نمایندگان کارگری به یک اتفاق نظر برسد، تنها هم به شیوه موثر و مفید 
و سازنده از نیروهای کار کشور، کارگران و کارمندان حمایت شود و 
هم اینکه ریشه های تورم که از جمله آنها مارپیچ هزینه وتورم است را 

بخشکانیم.“
برخالف ادعاهای وزیر اقتصاد، آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها 
آنان  خرید  قدرت  تقویت  و  زحمتکشان  زندگی  سطح  بهبود  به  منجر 
نشده و نخواهد شد. توزیع نقدی یارانه ها نیز به هیچ عنوان نمی تواند 
دستمزدها  افزایش  برای  کارگران  حق  به  و  منطقی  خواسته  جایگزین 
مطابق با نرخ واقعی تورم گردد. آنچه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد 
دولت احمدی نژاد مطرح می سازد، در واقع همان عمل به ماده 13 طرح 
با  ماده  این  است.  ها  یارانه  سازی  هدفمند  و  اقتصادی  تحول  اولیه 
از  درهراس  نیز  ارتجاع  و  شد  رو  روبه  کارگران  گسترده  مخالفت 
طرح حذف  متن  از  را  آن  اقتصادی  بزرگ  جراحی  اجتماعی  پیامدهای 
کرد، اما محتوی و روح آن در کل طرح باقی ماند. فراموش نکرده ایم 
در  ها،  یارانه  کردن  هدفمند  ستاد  دبیر  فرزین،  رضا  محمد  قبال  که 
مصاحبه با خبرگزاری فارس با صراحت تاکید کرده بود: ”افزایش حقوق 
و دستمزد در دولت، هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و در سطح 
افزایش می دهد.  تولید را  حقوق های کارگری، هزینه های کارفرما و 
...“ماده 13 قانون هدفمند سازی یارانه ها با صراحت اعالم می کرد که 
کارگران  دستمزد  و  حقوق  افزایش  اقتصادی  سازی  آزاد  درراستای   ،
از  سازی(  هدفمند  )قانون  قانون  این  با  مغایر  قوانین  تمامی  و  متوقف 
زمان ابالغ لغو می شود. حال همین ماده که به ظاهر حذف شده، مبنای 
عمل قرار گرفته و دولت کودتا عدم افزایش دستمزدها را خواستار شده 
دستور  با  منطبق  کامال  نژاد  احمدی  ستیز  کارگر  دولت  برنامه  است. 
افزایش  عدم  درآن  که  است  جهانی  بانک  و  پول  المللی  بین  صندوق 
سازی  آزاد  های  ستون  پی  از  کار  قانون  اصالح  و  تغییر  و  دستمزدها 

لفافه  در  ها  یارانه  نقدی  توزیع  آیند. جایگزینی  به شمار می  اقتصادی 
توسعه تامین اجتماعی به جای افزایش حداقل دستمزدها بر پایه ماده 41 
اجرای  چارچوب  در  نژاد  احمدی  دولت  اصلی  هدف  فعلی،  کار  قانون 
آزاد سازی اقتصادی است. بی جهت نیست که همزمان با سخنان وزیران 
و  اقتصاد  وزیر  معاون  دستمزدها،  افزایش  عدم  پیرامون  اقتصاد  و  کار 
با  گو  و  گفت  طی  اسالمی،  جمهوری  گذاری  سرمایه  سازمان  رییس 
شرایط  تمام  ”باید  کند:  می  یادآوری  ماه،  بهمن   29 مهر،  خبرگزاری 
الزم را برای سرمایه گذاران فراهم کنیم. قانون کار باید در جهت بهبود 
دراین  کار  وزارت  اصلی  مشکل  شود.  بازنگری  کار  و  کسب  فضای 
خصوص به بازنگری قانون کار باز می گردد، بنابر این الزم است که 
مثال  عنوان  به  گیرد.  قرار  بازنگری  مورد  کار  قانون  سریعتر  چه  هر 
ممکن است که بنگاهی در آستانه ورشکستگی، اعالم ورشکستگی کند 
اما قانون اجازه اخراج کارگران را به مدیران این بنگاه نمی دهد. این در 
حالی است که درتمام دنیا بنگاهی که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، 
می تواند نیروهای خود را اخراج کند. سرمایه هم دراختیار کار آفرینان 
کنیم.“ فراهم  را  الزم  شرایط  تمام  باید  ما  است،  گذاران  سرمایه  و 

چنین استداللی به خوبی ماهیت دولتی را آشکار می سازد که با عوام 
فریبی خود را ”مدافع محرومان“ و ”عدالت محور“ معرفی کرده و می 
کند. دولت احمدی نژاد در چارچوب حمایت از منافع کالن سرمایه داران 
و الیه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران ادعا می کند که، تورم ناشی 
از حذف یارانه ها با توزیع نقدی یارانه ها جبران می گردد، و بنابراین 
افزایش نرخ تورم نباید مبنای تعیین حداقل دستمزدها قرار گیرد! مسبب 
افزایش تورم، جهش قیمت ها، ورشکستگی واحدهای تولیدی- خدماتی 
و اوضاع ناگوار حاکم بر اقتصاد کشور، نه کارگران و افزایش حداقل 
های  اهرم  از  بخشی  یک  هر  که  اند  گرانی  چپاول  بلکه  آنان،  دستمزد 
سیاسی و اقتصادی را در چنگ خود داشته و به غارت وسرکوب مردم 
مشغولند. سیاست های بحران آفرین و تورم زای دولت احمدی نژاد طی 
چند سال اخیر بیشترین آسیب ها را به منافع زحمتکشان وارد ساخته و 
سبب سقوط سطح زندگی آنان گردیده است. افزایش عادالنه دستمزدها 
مطابق با نرخ واقعی تورم، برخورداری از پوشش فراگیر تامین اجتماعی 
از خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان  امنیت شغلی  تامین  و 
منافع  و  بدیهی  حقوق  توان  نمی  دیگر  دروغین  های  وعده  با  و  است 
ما  میهن  پرشتاب  تحوالت  ساخت.  پایمال  و  گرفته  نادیده  را  کارگران 
به  یافته زحمتکشان در صحنه سیاسی کشور  ضرورت حضور سازمان 
این  است.  ساخته  برجسته  را  خود  وسیاسی  حقوق صنفی  تامین  منظور 
ضرورت تاریخی را باید با مبارزه یی خستگی ناپذیر از قوه به فعل در 

آورد!

 به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389



    ماهنامه کازیوه را به دوستان و
       آشنایان خود معرفي کنید!
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                             پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز

اعتصاب 1800 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز با قبول درخواست 
آنها از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی 

روز سه شنبه پایان یافت. 
این کارگران از روز هفتم اسفند ماه در اعتراض شرایط کاری خود دست 

به اتعصاب زده بودند. 
درخواست 1800 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز، حذف پیمانکار 
و قرارداد مستقیم کاری با این واحد تولیدی و نیز برخورداری از حقوق 

و مزایایی بود که برای کارگران رسمی در نظر گرفته شده است. 
یکی از کارکنان مجتمع پتروشیمی تبریز به رادیو فردا گفت: کارگرانی 
که در این مجتمع شاغلند، بین 15 تا 17 سال سابقه کار دارند که پا 
به پای نیروهای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند همین نیروها کار 

کشیده شده است. 
درخواست های 1800 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز در حالی 

مطرح شده است که آنان در شرایط دشواری کار می کنند. 
یکی از کارکنان این مجتمع، تعلق نگرفتن کارانه به این 1800 کارگر 
را از جمله تبعیضی می داند که به گفته او، بر آنان اعمال می شود و می 
افزاید: اگر اضافه کاری هم به این کارگران تعلق بگیرد، اختیاری است 
و شامل همه نمی شود وبرخی اوقات حتی اضافه کاری کالشان پرداخت 

نمی شود. 
وی همچنین با انتقاد از اینکه کارگران پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز 
حقوق و مزایای مساوی با نیروهای رسمی را دریافت نمی کنند، اضافه 
می کند: یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود 400 هزار تومان در ماه 
دریافت می کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به 
حدود 500 هزار تومان در ماه می رسد و این در حالیست که شرایط 
کار این کارگران بسیار سخت است و به طور مداوم با مواد شیمیایی 

کار می کنند. 
کارگران پیمانی این واحد تولیدی در جریان اعتراض صنفی 11 روزه 
دولت  هیئت  برخالف مصوبه  پیمانکار  نشدن  که حذف  گفتند  می  خود 

پیمانی به  در زمینه تبدیل وضعیت استخدام کارگران متخصص و فنی 
وضعیت قراردادی بوده است. 

های  خواست  تبریز،  پتروشیمی  مجتمع  کارکنان  از  یکی  گفته  به 
اعتصابیون پس از موافقت استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و 

امور اجتماعی پایان یافت. 
او می گوید: مقام های استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور 
اجتماعی از کارگران سه ماه مهلت خواسته اند تا نسبت به تحقق خواسته 

های آنان اقدام کنند. 
سال  در  ایران  برتر  شرکت  یکصد  جزو  که  تبریز  پتروشیمی  مجتمع 
مالی1388 قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی 
برتر  به عنوان سومین شرکت بزرگ و  ایران  سازمان مدیریت صنعتی 

اقتصادی منطقه شمال غرب ایران شناخته شد. 
این مجتمع در سال گذشته، عالوه بر ارائه 265 هزار تن انواع محصوالت 
پتروشیمی به صنایع پایین دست داخلی، محصوالتی به ارزش 64 میلیون 

دالر نیز به 23 کشور جهان صادر کرده است

نقل از اخبار روز: 
چهارشنبه  18 اسفند 1389 -  9 مارس 2011 

**********                              
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                 بدرود رفیق بلوریان                 بدرود رفیق بلوریان

رفیق غنی بلوریان، مبارز خستگی ناپذیر جنبش خلق های ایران، چهره برجسته مبارزات 
رهایی بخش خلق کرد بر ضد ستم ملی، در پی سکته مغزی در آلمان درگذشت. 

خلق  جنبش  سرشناس  های  چهره  از  بلوریان،  غنی  رفیق 
کرد است که بیش از دو دهه عمر خود را در زندان های 
و  مقاومت  برجسته  های  نماد  از  و  گذراند  شاه  رژیم 
پلیسی رژیم  در زمان حکومت  زندانیان سیاسی  پایداری 
شاه بود. رفیق بلوریان دوران طوالنی زندان رژیم شاه را 
پیوندی  و  گذراند  ای  توده  رفقای  از  جمعی  کنار  در 
کرد.  برقرار  آنها  با  استوار  و  پویا  نزدیک، 

 ،1357 بهمن  در  انقالب،  پیروزی  با  بلوریان  غنی  رفیق 
استقبال  با  به کردستان  هنگام ورود  و  آزاد شد  زندان  از 
باشکوه مردم مهاباد روبه رو گردید. رفیق بلوریان همچون 
در  چه  کرد  خلق  جنبش  برجسته  های  چهره  از  بسیاری 
زندان و چه بعدها پس از رهایی از زندان خود را بخش 
جدا ناپذیری از مبارزات طبقه کارگران ایران و حزب آن، 
حزب توده ایران می دانست. پس از پیروزی انقالب رفیق 
به کردستان رفت و نقش برجسته ای در رهبری  بلوریان 
در  بلوریان  رفیق  گرفت.  عهده  به  کرد  خلق  ملی  جنبش 
بر  انقالب  از  برآمده  جریان یورش نظامی نخستین دولت 
از  جلوگیری  راه  در  را  زیادی  های  تالش  کرد  خلق  ضد 
خون ریزی و پایان دادن به برخوردهای نظامی به کار برد 

که متأسفانه به نتیجه نرسید. اختالف نظر با دکتر قاسملو 
در آن دوران، در سال 1359، سرانجام به انشعاب در حزب 
بلوریان کمیته مرکزی  انجامید. رفیق  دموکرات کردستان 
حزب دموکرات کردستان )طرفداران کنگره چهارم( را در 
اعتراض به آنچه او جدایی دکتر قاسلمو از خط حزب می 

دانست تأسیس کرد. 
خونین  سرکوب  سرانجام  و  ارتجاع  فشارهای  تشدید  با 
رژیم  توسط  انقالب،  در  کننده  شرکت  سیاسی  نیروهای 
خمینی، و یورش دستگاه های امنیتی رژیم به حزب توده 
ایران خارج  ایران، در سال 1361، رفیق غنی بلوریان از 
شد و به چکسلواکی رفت و در کنار دیگر رفقای حزبی 
بازسازی حزب و رهبری آن کمر  راه  فعالیت در  به  خود 
همت بست. رفیق غنی بلوریان در کنفرانس ملی حزب توده 
ایران)1364( به عضویت در کمیته مرکزی و سپس هیات 

سیاسی حزب توده ایران انتخاب شد.
کشورهای  فروپاشی  پی  در  بلوریان  رفیق  اگرچه 
از  ناخواسته  مهاجرت  و  شوروی  اتحاد  و  سوسیالیستی 
اروپای شرقی به آلمان از رهبری حزب توده ایران کناره 
به آرمان های رهایی طبقه  پایان عمر  تا  گیری کرد ولی 

کارگر ایران و خلق کرد پایبند ماند.
به  را  بلوریان،  غنی  رفیق  درگذشت  ایران  توده  حزب 
خانواده و دوستان او، به مبارزان خلق کرد و همه رفقای 

حزبی تسلیت می گوید.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389

**********                                
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                               به یاد رفیق محمد زهری؛ 
                              شاعر و پژوهشگر انسان گرا

        گسترده ی وی بود.
          تا یک ستاره سوزد

         بر تاِق الجوردین
        تاریک نیست این شب 

        )و تتمه...، ص 42(

می جوشد از نهادم آتش فشان  آواز... 

از جزیره ی توفانی حس و عاطفه تا ”گالیه“ و ”شب نامه“ و ”پیر ما 
گفت“و چندین و چند آورند و گزاره ی دیگر، هفت خوانی از این گونه ُپر 
خم و پیچ و خاراگین را کوبیدن و هموار کردن و آمدن، به راستی که 

تکاپویی توفانی و تالشی سترگ می طلبد.
گذاِر شیداوِش شاعِر شورها و شگفتی ها از گریوه های حس و اندیشه اما 
جسم و جان کاهیده بود و استخوان الِی زخم شکسته بود: شاعر رنگ ها 
و بی رنگی ها از آوردگاِه ترسناِک دیالک تیک و ضد دیالک تیک و هنر 
و ضدهنر بود که پرند و پرنیان ُپر راز و رمز شعرش را بر دوش کشیده 

بود و کشان کشان آورده بود تا به آستانه ی امروز.
فرازپویی  داستاِن  و  بگذرد  فراتر  هم  متا  انجیِل  از  بود  توانسته  گوته 
تاریِخ هستی را در گوِش فائوسِت خود رمزگشایی کند: ”در آغاز، عمل 
بود...“و نه کلمه؛ که کلمه همان اندیشه است و افسوِن روبنا و این هردو 
در وارونگِی دیالک تیکی خود کردار و کار را به هیچ می گیرند و سر از 

سپهِر اثیرِی ایده آلیسم و ناباوری های متافیزیکی آن برمی آورند.
شاید گوته فریاد دردناک تبعیدِی دره ی یمگان را شنیده بود و شاید هم 
نه! هرچه هست، شاعر رنج ها و شکنجه ها ـ ناصرخسرو قبادیانی ـ نیز 
فرازپای  تاریخ  به  خود  دیالک تیکی  نگرش  در  مارکس  کارل  هم چون 
آدمی آورده بود که ”علم و عمل، مذهِب من است.“: به عمل کار برآید 

به سخندانی نیست ...
وهم گیِن  کارگاه  از  نه  را  شعرش  زربفِت  حریر  اما  شاعر  زهرِی 
گمان مندی   های ابزورد و آبستره که از تاروپود ذوق و اندیشه برکشیده 
جهان  و  اجتماعی  تعمیم های  بر  را  راه  فلسفی اش  انتزاع های  در  و  بود 
هستی  از  او  فرافکنِی  آستانه ی  و  بود.  آمده  و  بود  کوبیده  آن  شموِل 

آفرینِی کار و بینشمندی های آن بود.
مگر نه اینکه کارل مارکس نیز در فرانگرِی زیباشناختی اش به هنر، کار 

را ”سرچشمه ی احساِس زیبایی“قلمداد کرده بود؟
در برجسته ترین فرازهای شعری زهری اما، این دیالک تیِک انساِن پویشگر 
سخت کوِش اندیشه ورز است که در ُکنه و در سرشِت تاریخ و گاه در 
فراسوهای آن، رخت برمی کشد و می آید که نوستالژِی پیشا تاریِخ خود 
را نه در ”فردا و دیروزی که انبان اش پر از هیچ است“)دفتر شعر گالیه، 

ص 57( که در پس فردا و پسا تاریِخ جهان به تیمار بنشیند:
های انسان!

شکوِه روشِن فرزانگی با تو
... رود را با رود پیوستی
کوه را با جادوی قدرت

چو مومی نرم کردی
... کاش دل را نرم می کردی

تا نجوشد این همه سرچشمه ی بیداد
)دفتر گالیه، ص 116(

زیست نامه ی شاعر
روستای  زاده ی   ،)1373 اسفند  تا   1305 )مرداد  زهری  محمد  دکتر 

عباس آباد شهسوار )تنکابن(، سرگذشتی شگفت داشت:
در چهارسالگی به تهران و مالیر و شیراز رفت و در هرکرانه ای چیزی 
آموخت و آمد و آمد تا که سرانجام از شهریور 1320 برای همیشه در 

تهران ماند.
پدرش از ستیهندگان و آزادی پژوهاِن بزرِگ مشروطه خواه بود که در 
)لقب(  پسانام  همه،  این  پاِس  به  و  نمود  دلیری ها  تهران  تسخیِر  فرایند 

ِضیغم الممالک گرفت.
آموزش های مدرسی اش را تا پایان دوره ی دبیرستان در مالیر و شیراز 
تهران  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانش آموخته ی  سپس  و  گذراند 
)1332( شد. راهی که تا دکترای شیوانگاری فارسی )1344( در کالس 
درس بزرگانی هم چون ابراهیم پورداوود، بدیع الزمان فروزانفر، لطف علی 

صورتگر، جالل همایی، ذبیح اله صفا و دکتر محمد معین پی گرفته شد.
برنامه  سازمان  به  و سپس  بود  فارسی  شیوانگاشتِی  دبیر  را  سالی  چند 
و کتابخانه ی ملی )1341( و جز آن پیوست. دامنه ی کار و بارش در 

میانه ی سال های 1335 تا 1365 )سال بازنشستگی( بس گسترده بود:
آموزش ادبیات فارسی، رایزنی فرهنگی و مطبوعاتِی وزارت فرهنگ )در 
ایران آباد در سازمان  با رسانه ی  زمان دکتر محمد درخشش(، همکاری 
برنامه، کتابداری و سپس معاونت کتابخانه ی ملی ایران )شهریور 41 تا 
دی 54(، پژوهشگر فرهنگستان ادب و هنر، عضو گروه علمی دانشگاه، 
تدریس در مدرسه عالی ایران زمین، دانشکده ی دماوند و موسسه علوم 

اجتماعی در دوره های کارشناسی و پسا کارشناسی.
دکتر  ریاست  زمان  در  که  بود  نام آور  چندان  کتاب شناختی  قلمرو  در 
ایرج افشار بر کتابخانه ی ملی ایران نوآوری وی در زمینه ی گردآوری 
بر کرسی  ایران )1342(  و نگارش نخستین دوره ی کتاب شناختی ملی 
از  جلد  نُه   1342-1351 سال های  میانه ی  در  توانست  وی  و  نشست 
این دوره را درآورد. کاری آسان نمون و دشواریاب، چه را که وی در 
فراورِش این همه ناگزیر از پژوهش های میدانِی گسترده بود: از برگزارِی 
ناشران و کتاب فروشان و جز آن.  با  تا گفت وگو  نمایشگاه های کتاب 

بدین گونه، کارنامه ی کتاب شناختِی وی گسترده است و نمونه وار:
 ،1342-1346 سال های  در  ایران  انتشارات  ساِل  به  سال  فهرست 
کتاب شناختی ملی ایران )دوجلد، 1349(، سه جلد 1350 و چهار جلد 

1351، فهرست موضوعی مقاالِت ده ساله ی مجله ی سخن 1351.
زهری کار نویسندگی را با نوشتِن طنز و فکاهی برای هفته نامه ی توفیق 
روی  ُجستارنویسی  و  داستان پردازی  به  رفته  رفته  و  آغازید   )1324(
دبیر  را  چندگاهی  دوره،  این  در  هم  پرداخت.  به شعر  و سرانجام  آورد 
بخش شعِر هفته نامه ی فردوسی به سردبیری نصرت رحمانی و سپس دبیر 

همین صفحه در رسانه ی سپید و سیاه دکتر علی بهزادی شد.
فردا“  ”به  شعر  هم  یکی  سروده هایش  سربنام ترین  و  دیرینه ترین  از 
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انسان های  یاِد  و  نام  می خواست  جوان ترها  از  آن  در  که  بود   )1331(
سترگ و تراز نو را گرامی بدارند.

در سال 1344 هنگامی که نخستین دفتر شعِر زهری ـ جزیره ـ از چاپ 
درآمد، وی دیگر شاعری شناخته شده بود که در اندازه های باوِر خود 
کوشیده بود سبک و شیوه ی شعر نیمایی را با زبانی استوار و مردم پسند 

به اوج برساند:
 ،)1348(  ... تتمه  و   ،)1347( شبنامه   ،)1345( گالیه   ،)1334( جزیره 
گفت  ما  پیر  و   )1351( جیب  در  مشت   ،)1348( شعرها  برگزیده ی 
)1356(، کارنامه ی شکوفای شاعرانه های دکتر محمد زهری اند که بارها 

از گردونه ی چاپ درآمده اند.
وی در سال 1362، سال دستگیری و شکنجه و کشتار توده ای ها و دیگر 
از  دل زده  اما  رفت  فرانسه  به  را  چندسالی  ایران  دگراندیش  گروه های 

راسیسم و اگوئیسم اروپایی به میهن خود بازآمد.
زهری سرانجام در روز شنبه 15 اسفند 1373 بر اثر سکته ی قلبی در 
بیمارستان آسیای تهران درگذشت و در گورستان بهشت سکینه ی کرج 
به خاک سپرده شد. بدین گونه، انسانی فرهیخته و دانشی  مردی که قلبش 
جز برای توده ها نمی تپید، برای همیشه آرام گرفت. نام و یادش گرامی 

باد.
....................

در سفر فرانسه بود که ُجستار افشاگرانه و بسیار به هنگام وی درباره ی 
رفیق طبری در نشریه ی تئوریک حزب توده ی ایران ـ دنیا )شمارۀ دو، 

تابستان 72، دورۀ ششم( ـ بیذکر ناِم نویسنده چاپ شد.
با  گالیله  ی  محاکمه  متِن  ی  ماهرانه  بسیار  همسنجی  جستار،  این  در 
”اعتراف“واره ی )!( زنده یاد رفیق احسان طبری از َدم قلم گذشته بود.
راست این است که طبری دو سال پیش از اسارت خود، در جستار ”از 
تنگنای جبر به فراخنای اختیار“)بهار1360( با پیش آگاهی از سرنوشت 
گالیله وار خود متن توبه نامۀ ناگزیر گالیله را آورده بود تا سالها پس از 
آن خود نیز با گرفتار آمدن در رویکردی همگون، تنها با جابجایی نام ها 

)طبری به جای گالیله( هر گونه اعترافی را از پیش انکار کرده باشد.
جستار زهری در چشم انداز کار رسانه ای اما بس پخته و حرفه ای می 
نمود. و تنها پس از درگذشت دردناِک رفیق زهری بود که حزب در همان 
نشریه اعالم داشت نویسنده ی این مطلب روشنگرانه، دکتر محمد زهری 
بوده است. مطلبی که بیانگر احترام ژرِف زهری به احسان طبری و دانِش 

گسترده ی وی بود.
تا یک ستاره سوزد

بر تاِق الجوردین
تاریک نیست این شب 

)و تتمه...، ص 42(
شعر زهری برخالف کرشمه های هنرستیزانه ی شماری از شاعران نوجو 
که شعر نو پارسی را در مسلخ ”هنر برای هنر“به خون میکشند، بهره 
ور از سویه های اساسی هنری است. زهری از پیروان پیگیر شعر نیما 
های  پیمانه  در  را  خود  سخن  سکرآور  ی  باده  که  است  سالکی  است: 
بلورین شعر شناسنامه دار نیمایی میریزد. از این دیدرس، وزن عروضی، 
موسیقی کالم، ریتم و ضرب آهنگ و قافیه های درونی و بیرونی را به 

پاس ساختار و سرشت استوار شعریاش برمی تابد.
وی در هر سه گستره ی پهنه ور هنری: ژانر فولکلوریک و خلقی، شعر 
فراخ داشت و سویه های سه گانه  نونیمایی دستی  کالسیک، و سبک 
می  خوبی  به  را  نوآورانه(  ویژگیهای  و  درون مایه  )اندیشه،  هنری  ی 

شناخت.
چهره  و  سازی  ماننده  ها،  نشانه  و  نمادها  هنری،  بافت  بدیع  دانِش  در 
خود،  شعر  فنِی  ساختماِن  و  ساختار  در  و  میسرشت  درهم  را  پردازی 

میآورد.  فراز  خود  احساس  رنگیِن  موی  قلم  از  را  هنری  پالِن  جزئیات 
همچنان که به سویه های چهارگانه ی شعری )اندیشه، احساس، خیال و 

آهنگ ـ ریتم و موسیقی کالم ـ( پایبند بود.
نگاه او به جهان، نگاهی بود انترناسیونالیستی و نگرش تاریخی اش به 

جهان هستی درک ژرفناک او را از دیالکتیک تاریخی برمیتافت.
همچنان که در گردش فلسفی اش، ماتریالیسم دیالکتیک هم چون راهنما 

و اسلوبی روشمندانه فراراه باوِر او پرتو میافکند.
او نیز همچون ِاشر نقاش، به بازیابی روندها و رویکردهایی میپرداخت 
و  راستارها  دیدِن  واقعی  نمیدیدند:  و  میدیدند  بار  هزارها  دیگران  که 
سپس پی آورند آنها به گونهای که باید باشند. چنانکه واین گرتسکی 
بزرگترین هاکی باز تاریخ در پاسخ به راِز کامیابیاش گفت: ”من به جایی 
که حلقهی هاکی پرتاب میشود ُسر نمی خوردم، به جایی میروم که حلقه 

باید باشد.“
زهری نیز به جای تن دادن به جهان آلوده به سرمایه، به جهانی که هست 
و میتواند نباشد، به آفرینش عالمی میاندیشید که باید باشد. و بدینگونه 
به بازکاوِی هنرمندانه ی واقعیت های هنری روی می نمود تا زمینه را بر 

دگرگونی های بنیادیِن اجتماعی کوبیده و همواریده باشد.
کارل مارکس در گستره ی سایه ـ روشن فلسفه به درستی گفته بود که 
فالسفه تاکنون در اندیشه ی تفسیر جهان بودهاند، حال آنکه سخن بر سر 
تغییر آن است. و تعمیم هنرمندانه ی این فرایافت بنیادین و دگرگونگر بر 
گستره ی علوم انسانی نیز کاربست آنچنان هنری است که کارش نه تنها 

تفسیر هستی و تاریخ که تغییر آن باشد.
افشاگر  و  هجایی  بر طرحهای  نقادانه  نقدی  در  هاتفی  رحمان  یاد  زنده 
اردشیر محصص نوشته بود: ”او بر این سوداست که وظیفه ی هنر تنها 
تعریف و تفسیر زندگی نیست، بل تغییر آن است...“)در بهار یک بلوغ 
دکترینی  این  و  اردیبهشت 1350(.   30 کیهان،  روزنامه ی  حاصلخیز، 
است که بر جهانبینی و شعر زهری نیز راست میآید. از این دیدرس، حق 
با گورکی است که از هنرمندان پرسیده بود: ”آیا می توانید تپش زندگی 

را شتاب بخشید؟“
هنر راستین، هنری که به پایه ریزی دژهای تسخیرناپذیر پس فردای تاریخ 
می اندیشد، هنر شتاب بخشیدن به زندگی و فرارویاندن آن به فرازه ها و 
چکادهای واالتر و سرانجام کاربست سوسیالیسمی است پویا و انسانی.

با  کوشید  می  و  بود  هنرمندی  چنین  خود  سهم  به  زهری  محمد  دکتر 
روند  ـ  ایران  ی  توده  حزب  ـ  خود  حزِب  انسانی  آرمانهای  کاربسِت 
پویشگر تاریخ را شتاب بخشد. کاراکتر و شخصیت واال و متین و فروتن 
وی از یکسو و دانش و بینش فرهنگی ـ ادبی او چنان بود که خود به 
حزبی که او شیفته اش بود اعتبار می بخشید. چه بسیار کسان که به پاس 
شخصیِت نژاده ی او به حزب توده ی ایران پیوستند یا برای حزب وی نیز 

همچون کاراکتر شایسته وار او ارج نهادند.

                         به نقل از نامه مردم شماره 863، 9 اسفندماه 1389

**********                             
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                          همبستگی نیروهای مترقی جهان با مبارزات مردم ایران

قبرس، آکل، در روز های 6 و 7  مترقی زحمتکشان  به دعوت حزب 
شمال  و  خاورمیانه  اروپا،  چپ  و  کمونیست  احزاب  جاری  ماه  اسفند 
و  قبرس شرکت کرده  پایتخت  نیکوزیا،  در  مهمی  کنفرانس  در  آفریقا 
در رابطه با تحوالت مهم اخیر در کشورهای منطقه بحث و تبادل نظر 
کردند. یکی از مسائل محوری این کنفرانس بحث در رابطه با مسئله 
فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر طبق مصوبه های سازمان 
ملل متحد بود. کنفرانس همچنین در جلسه ویژه ای به بررسی گزارش 
و سخنان رفقای مصر و تونس در رابطه با تحوالت اخیر این دو کشور 
این  در  نیز  ایران  توده  حزب  نماینده  آکل  رهبری  دعوت  به  پرداخت. 
نشست مهم شرکت فعاالنه داشت و نقطه نظر های حزب را در رابطه با 
دستور کار کنفرانس مطرح کرد. با توجه به رخدادهای اخیر کشور و به 
ویژه موج جدید تهدید و سرکوب رژیم بر ضد فعاالن سیاسی کشور، 
حزب  مشترک  ابتکار  به  پاسخ  در  کنفرانس  در  کننده  شرکت  احزاب 
توده ایران و آکل، میزبان کنفرانس، بیانیه همبستگی ای را به تصویب 
این  گزارش  مشروح  است.  شده  چاپ  ذیل  در  آن  متن  که  رسانیدند 

کنفرانس و مصوبات آن در شماره آتی نامه مردم منتشر خواهد شد. 
متن بیانیه همبستگی

ما نمایندگان حزب های امضا کننده زیر که همواره از پیکار زحمتکشان 
و نیروهای ترقی خواه ایران پشتیبانی کرده ایم، مبارزه مردمی جاری در 
ایران در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به  دقت 
دنبال می کنیم. رژیم دین ساالر ایران برای مقابله با شرکت کنندگان در 
تظاهرات مسالمت آمیز که خواهان اصالحات قانونی و احترام به حقوق 
متوسل  از جمله حقوق سندیکایی هستند،  اصیل زحمتکشان  و  پایه ای 
به نیروهای امنیتی و نظامی شده است. صدها تن از فعاالن مخالفان، از 
جمله برخی از رهبران شناخته شده جنبش اعتراضی، بازداشت شده اند. 
قرار  رفتارهای غیرانسانی  آنان که مورد  بازداشت شدگان و  میان  در 
دارند، فعاالن سندیکایی، وکالی برجسته و مورد احترام، روزنامه نگاران 
ما خواستار آزادی فوری  دیده می شوند.  دانشجویان  فعاالن زنان و  و 
زندانیان سیاسی ایران هستیم. ما بر موضع همیشگی خود در همبستگی با 
نیروهای ترقی خواه ایران در مبارزه پیچیده شان در راه صلح، دموکراسی 
و عدالت اجتماعی پافشاری و تأکید می کنیم. ما معتقدیم که میان مبارزه 
در راه حقوق و آزادی های دموکراتیک زحمتکشان از یک سو، و توان 
پیکار مردمی برای ایجاد یک جنبش صلح آمیز مؤثر به منظور مقاومت 
در برابر تهدید دخالت خارجی در ایران، رابطه ای سرشتی و ذاتی وجود 
دارد. ما مخالفت کامل خود را با هر گونه دخالت خارجی در ایران توسط 
نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی اعالم می کنیم و خواهان آنیم که به 
مردم ایران فرصت داده شود تا بتوانند با حفظ استقالل و خودمختاری 
ایران و بدون هر گونه دخالت خارجی، راه حل هایی برای مسائل داخلی 
کشورشان پیدا کنند. ما باز هم به صراحت تأکید می کنیم که سمت و 
ایران  مردم  خود  توسط  باید  فقط  ایران  سیاسی  تحوالت  آینده  سوی 

تعیین شود.
احزاب امضاء کننده این بیانیه

حزب توده ایران، آکل )قبرس(، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست 
ترکیه، حزب کمونیست کارگری مجارستان، حزب کمونیست فرانسه، 
حزب کمونیست های ایتالیا، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب 
کمونیست بریتانیا، حزب کمونیست مصر، حزب کمونیست سودان، حزب 
کمونیست لبنان، حزب کمونیست اسرائیل، حزب کمونیست اردن، حزب 

کمونیست عراق، حزب مردم فلسطین، جنبش التجدید تونس، حزب ترقی 
و سوسیالیسم مراکش، حزب کمونیست در دانمارک، اتحاد سرخ -سبز 
دانمارک، حزب کمونیست مالت، حزب چپ آلمان )د لینکه(، ائتالف چپ 
سوسیالیست  حزب  )یونان(،  دموکرات  چپ  )یونان(،  -سیناسپیسموس 

چپ نروژ، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، 

**********                             
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         برگزاری پرشور جشن هشتم مارس، با شرکت نمایندگان زنان ترقی خواه جهان

زنان  نمایندگان  شرکت  با  مارس،  هشتم  جشن  پرشور  برگزاری 
تشکیالت  نماینده  و  کوبا  سفیر  جمله  از  جهان،  خواه  ترقی 
ی  کمیته  دعوت  به  مارس،   12 روز  ایران  زنان  دموکراتیک 
هماهنگ کننده احزاب کمونیست در انگلیس، جلسه ی با شکوهی به 
تاریخی  کتابخانه  در  زن،  جهانی  روز  سالگرد  صدمین  مناسبت 
شد.  برگزار  لندن،  در  مارکس 

پین، عضو هیئت سیاسی حزب  لیز  توسط رفیق  که  این جلسه  در 
کمونیست بریتانیا اداره می شد، خانم استر آرما تروس کارمروس، 
سفیر جدید کوبا در انگلیس، نمایندگان لیگ زنان عراقی، تشکیالت 
کمونیست  سودان، حزب  کمونیست  ایران، حزب  زنان  دمکراتیک 
از  هند در سخنرانی های خود  انجمن زنان کمونیست  و  بنگالدش 
شرایط زنان در کشورهای خود سخن گفتند. خانم کارمروس ضمن 

اشاره به دست آوردهای انقالب کوبا برای زنان گفت که انقالب کوبا 
با همه دشواری ها و با وجود محاصره اقتصادی امپریالیسم آمریکا، 
برنامه  مخالفان،  تبلیغات  خالف  بر  و  دهد  می  ادامه  خود  راه  به 
اصالحات کنونی کوبا را به سمت تحکیم سوسیالیسم و نه سرمایه 
داری به جلو می برد. رفیق کارمروس اشاره کرد که در مقایسه با 
دوران پیش از انقالب امروز زنان 46% تمام کارمندان و کارگران 
امروز %67  دهند و  تشکیل می  انقالب(  از  پیش  دولتی را )%13 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها را زنان و دختران تشکیل می دهند و 

70% کارمندان رشته های پزشکی زنانند.
تاریخ  به  اشاره  ضمن  ایران  زنان  دموکراتیک  تشکیالت  نماینده 
شان  حقوق  تحقق  برای  ایران  زنان  قهرمانانه  مبارزات  ساله  صد 
با  است  مصادف  امسال  که  کرد  اشاره  مانده  عقب  یی  جامعه  در 
و  ایران  زنان  دموکراتیک  تشکیالت  بنیادگذاری  سالگرد  68-مین 
زنان پیشروی کشور ما با وجود همه دشواری ها و شرایط سختی 
که رژیم ارتجاعی حمهوری اسالمی تحمیل کرده است به مبارزات 
خود، از جمله برای الغای تمامی قوانین زن ستیزانه مصوب دستگاه 
تشکیالت  نماینده  دهند.  ادامه می  اسالمی،  گذاری جمهوری  قانون 
زنان  دلیرانه  مبارزات  به  اشاره  ضمن  ایران  زنان  دموکراتیک 
ایران، از جمله مبارزه ”مادران زندانیان سیاسی“، ”مادران صلح“ 
و همچنین نقش تعیین کننده زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 
های 1376 تا 1384 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید گفت که 
از جمله کارزارهای مبارزاتی جالب زنان در سال های اخیر کارزار 
”یک میلیون امضاء“ برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان 

است.
اشاره  ضمن  انتها  در  ایران  زنان  دموکراتیک  تشکیالت  نماینده 
رژیم  بر ضد  زنان  و خصوصًا  ما  میهن  مردم  مبارزات  ادامه  به 
استبدادی حاکم و ضمن تشکر از حمایت بین المللی نیروهای مترقی، 
از همه نیروهای آزادی خواه خواست تا تالش های خود را برای 

رهایی زندانیان سیاسی ایران تشدید نمایند.
نمایندگان زنان مترقی عراق، سودان، هند و بنگالدش نیز به نوبه 
خود از مبارزات دشوار زنان در کشور هایشان بر ضد سیاست های 

ارتجاعی و واپس ماندگی اجتماعی سخن گفتند. 

 **********                        
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             حزب توده ایران با دخالت نظامی امپریالیسم در لیبی قاطعانه مخالف است
در همبستگی با: مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و 

حق تعیین سرنوشت 

خیزش های مردمی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در خاورمیانه و آفریقای 
شمالی همچنان ادامه دارد. به همان اندازه که ملت های سختی کشیده، و 
بلند  را  خود  اعتراض  صدای  مشتاقانه  و  مصرانه  ایران،  ملت  جمله  از 
می کنند و در پی تأمین منافع ملی خود و احقاق حقوق از دست رفته و 
سرکوب شده خود ند، به همان اندازه هم نیروهای ارتجاعی و امپریالیست 
های غارتگر نیز به دقت مراقب رخدادهایی اند که در این کشورها جریان 
دارد، و با نگرانی آن ها را دنبال می کنند تا مبادا در این میان منافعی را 

که سال ها از آن ها برخوردار بوده اند، از دست بدهند.
قرار گرفته  این روزها مرکز توجه همگان  این کشورهایی که  از  یکی 
است، لیبی است. در همان روزهایی که جنبش های مردمی در همسایگی 
به   - غرب  در  تونس  و  شرق،  در  مصر  یعنی   - لیبی  دیوار  به  دیوار 
پیروزی هایی در ساقط کردن حکام خودکامه دست می یافتند، تظاهرات 
اعتراضی برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک در لیبی نیز شکل گرفت. اما 
در روزهای اخیر خبرهای نگران کننده ای از روند رخدادها در لیبی منتشر 
شده است که از کشت و کشتار گسترده غیرنظامیان در نتیجه گشودن 
آتش از زمین و هوا به روی مردم از سوی دولت در شهرهای گوناگون 
نیروهای  دیگر  با  ایران، همراه  توده  این کشور حکایت می کند. حزب 
ترقی خواه دنیا، کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی نیروهای دولتی لیبی 
را به شدت محکوم می کند و خواهان پایان دادن به آن است. این حق 
طبیعی مردم لیبی است که بتوانند در رابطه با مسیر تحوالت آینده کشور 

خود آزادانه تصمیم بگیرند. 
تحوالت جاری در لیبی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نمی توان 
آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگی مقایسه کرد و مشابه 
دانست . بر اساس گزارش های رسیده، نیروهای معترض در این کشور، 
و به ویژه در شرق این کشور و در اطراف شهر بنغازی، به لحاظ گرایش 
های سیاسی و خواست ها یک دست نیستند و هدف های یکسانی را دنبال 
نمی کنند. عالوه بر مردم جان به لب رسیده و به  ویژه جوانان خشمگین 
معترض در شهرهای مختلف لیبی، که خواهان آزادی های دموکراتیک و 
عدالت اجتماعی اند ، نیروهای ارتجاعی وابسته به قدرت های خارجی و 
فئودال های منطقه، وابستگان به رژیم پادشاهی گذشته )ملک ادریس( و 
برخی عنصرهای قبیله ای مخالف با قذافی نیز در بین اعتراض کنندگان 
قیام  مردم  های  توده  با  متفاوت  منافعی  و  ها  هدف  که  می شوند  دیده 
کننده دارند. رژیم سرهنگ معمر قذافی، که در پی کودتای نظامی سال 
1969 به ضد رژیم سلطنتی ملک ادریس، بر سر کار آمد، در سال های 
زمینه های  در  اقتصادی  و  اجتماعی  اصالحاتی  به  نخست حکومت خود 
آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد زمینه جهت شکل گیری رفاه 
اجتماعی، و ملی کردن صنعت نفت، دست زد. دولت لیبی در این سال ها، 
بر پایه مدلی غیر متعارف ، که دربردارنده مجموعه یی از رهنمود های 
سئوال برانگیز در رابطه با: شکل ساختار دولتی، تعریف بافت اجتماعی 
- طبقاتی جامعه، محدوده فعالیت نیروهای سیاسی، و ندادن اجازه فعالیت 
به  را  خود  خارجی  و  داخلی  سیاست  کشور،  در  سیاسی  حزب  هیچ  به 
پیش برد. یکی از مشخصه های ویژه سیاست دولت لیبی، عملکرد تند و 
تناقض آمیز آن در عرصه بین المللی بوده است. این به ویژه در رابطه 
از دهه 1980  با جنبش های ملی و مردمی منطقه خاورمیانه و آفریقا 
از  است.  داشته  منفی  و  جویانه  دخالت  گاهی  و  مشخص  نموِد  میالدی 
کشورهای  گسترده  های  تحریم  اعمال  دنبال  به  و  میالدی   1990 دهه 

امپریالیستی در باره لیبی - در رابطه با متهم گردیدن دولت لیبی به بمب 
گذاری در هواپیمای ”پان آمریکن“ که منجر به سقوط آن بر فراز شهر 
”الکربی“ و کشته شدن همه مسافران و خدمه هواپیما گردید - دولت 
لیبی قبول کرد که سیاست خارجی خود را به صورتی آشکار تغییر دهد. 
رژیم قذافی در پی تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای 
سرمایه داری غربی، داوطلبانه پذیرفت که ”سالح های کشتار جمعی“ 
 اش را نابود کند، و ضمن بستن پیمان با ایاالت متحد آمریکا و بریتانیا و 
دیگر قدرت های امپریالیستی ”غربی“، سیاستی بغایت ضد دموکراتیک 
در کشور پیش گرفت که این سیاست در درجه نخست در خدمت منافع 
سرمایه بین المللی و شرکت های عظیم چند ملیتی بوده اند. شواهدی در 
دست است که، به دنبال برقراری موافقتنامه یی میان قذافی و تونی بلیر، 
نخست وزیر وقت انگلستان در سال 2004، و در رابطه با برنامه ”جنگ 
بر ضد تروریسم“ که از سوی جورج بوش، رئیس جمهوری جنگ طلب 
آمریکا، اعالم شده بود، لیبی با “سیا” و “نیروهای امنیتی” کشورهای 
غربی همکاری های مشخصی داشته است. در ارتباط با اوضاع داخلی 
لیبی و خیزش های اخیر، “ فدراسیون جهانی سندیکاها” بیانیه  یی منتشر 
کرده است که در آن آمده است: ”پیکار به ضد رژیم دیکتاتوری قذافی، 
مبارزه  یی است با سیاست های این رژیم، برضد بهره کشی بی رحمانه، 
برضد نبوِد آزادی های دموکراتیک، و به ضد مداخله نظامی و توطئه های 

بورژوازی.“
حزب توده ایران، با نیروهای مردمی یی که در راه حقوق و آزادی های 
دموکراتیک و عدالت اجتماعی در لیبی مبارزه می کنند، همبستگی خود را 
اعالم می  دارد. اما آنچه در این میان نگرانی جهانیان را برانگیخته و هشیاری 
نیروهای ترقی خواه و صلح جوی جهان را می طلبد، زمینه سازی هایی است 
لیبی صورت می گیرد.  در  نظامی  احتمالی  دخالت  تدارک  در جهت  که 
بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه ها، در آستانه خیزش های مردمی 
در لیبی، رزمناوهای سراپا مسلح آمریکا و پیمان تجاوزگر ناتو به آب 
های بین المللی پیرامون لیبی، در دریای مدیترانه و کانال سوئز، گسیل 
شده اند، و شمار زیادی از نیروهای ویژه و ”مشاوران“ نظامی آمریکایی 
و انگلیسی و کانادایی و جز این ها، وارد خاک لیبی شده اند. طبق برخی 
شورشیان  از  بخش هایی  با  دیدارهایی  کارشناسان  این  گزارش ها،  از 
مستقر در شرق لیبی داشته اند و به آنان اسلحه و آموزش نظامی داده اند. 
شناسایی و دستگیری هشت تن از مأموران امنیتی و کماندوهای نیروهای 
گونه  این  مردمی،  نیروهای  سوی  از  بنغازی  در  انگلستان  ویژه  هوایی 
به گزارش ”سانِدی  است.  برمال کرده  را  عملیات کشورهای ”غربی“ 
تایمز“ چاپ لندن، این عده - که با اطالع نخست وزیر و وزیر خارجه 
انگلستان، با هلی کوپتر و به طور غیرقانونی وارد لیبی شده بودند - ادعا 
کردند که با همراهی تعدادی دیپلمات ”برای تماس با مخالفان، بررسی 
این  در  بودند.  رفته  منطقه  به  آنان“  به  کمک رسانی  و  شان،  نیازهای 
بلندپایه کشورهای غربی نیز  زمینه، موضع گیری های برخی از مقامات 
بسیار نگران کننده است. هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در 
اینجا و آنجا در ارتباط با اوضاع لیبی گفته است: ”هیچ  گزینه  یی کنار 
گذاشته نمی شود“، و اینکه ”دولت اوباما آماده دادن هرگونه کمک به 
لیبیایی هایی است که خواهان سرنگون کردن معمر قذافی اند .... ما در 
تماس با بسیاری از لیبیایی ها ]در شرق[ بوده ایم ... و حاضر و آماده برای 
دادن هرگونه کمکی به هر کسی هستیم که از آمریکا کمک بخواهد.“ 
بسیاری از کشورهای ”غربی“، از جمله کانادا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، 
درون  و  پیرامون  در  خود  نظامی  نیروهای  و  تجهیزات  حضور  بهانه 
و   ، ُکشی“  نسل   از  ”جلوگیری  یا  بشردوستانه“  ”کمک های  را  لیبی 
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از جمله انتقال پناهندگان به بیرون از لیبی، اعالم داشته اند. رسانه های 
این کشورها نیز بدون تأکید بر ماهیت نظامی کشتی های گسیل شده ، 
سعی می کنند تا به این عملیات نظامی جلوه ای انسان  دوستانه بدهند. اما 
آنچه جای سؤال دارد این است که، برای ”کمک های بشردوستانه“ چه 
ضرورتی به گسیل رزمناو و هواپیماهای جنگنده است؟ و چه نیازی به 
نیروهای نظامی ویژه است؟ موضوع دیگری که در رسانه های همگانی 
”غرب“ بسیار درباره آن صحبت می شود، اعمال مقررات ”منطقه پرواز 
ممنوع“ بر فراز لیبی است، و بهانه آن، جلوگیری از پرواز جنگنده های 
لیبیایی و آتش گشودن بر روی مردم اعالم می گردد. به گفته کارشناسان 
نظامی، و حتی به بیان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در یک مصاحبه 
نخست   ] ممنوع  پرواز  منطقه  مقررات  ]اعمال  اقدام  این  تلویزیونی، 
مستلزم بمباران تأسیسات دفاع ] ضد هوایی[ لیبی است؛ که جز دخالت 
و تجاوز آشکار نظامی به خاک لیبی معنای دیگری ندارد. با توجه به 
لیبی، که حدود 5/3 درصد ذخایر نفتی دنیا را  منابع غنی نفت و گاز 
شامل می شود )تقریبًا دو برابر ذخایر نفتی آمریکا(، و اینکه بخش اعظم 
آن در شرق لیبی قرار دارد، به نظر می آید که اقدامات کشورهای غربی 
متوجه دستیابی به این منابع انرژی در شمال آفریقاست، حتی اگر به بهای 
تجزیه بخش هایی از خاک لیبی از این کشور تمام بشود. به عقیده برخی 
از صاحب نظران، عملیات جاری نیروهای ناتو و آمریکا، بسیار شبیه به 
و  گرفت  یوگسالوی صورت  در   90 دهه  اوایل  در  که  است  عملیاتی 
منجر به تجزیه آن کشور به چندین کشور جداگانه شد. اگرچه رسانه های 
همگانی ”غرب“ تالش جانبدارانه ای کرده اند تا نشان بدهند که مخالفان 
رژیم قذافی خواهان کمک های نظامی ، آموزشی و اطالعاتی خارجی اند، 
و نمی توانند به تنهایی رژیم را سرنگون کنند، اما بسیاری از نمایندگان 
جنبش مردمی لیبی با صراحت اعالم کرده اند که قاطعانه مخالف دخالت 
نظامی در امور داخلی لیبی اند ، چرا که معتقدند تحوالت کنونی، مسئله 
باید به دست خود مردم کشور حل و فصل شوند.  لیبی است و  داخلی 
افغانستان و عراق و یوگسالوی  ، تجربه  نمایندگان جنبش مردمی  این 
جلوگیری  واهی  بهانه های  به  نظامی  دخالت  که  دارند،  رو  پیش  نیز  را 
نابودی  و  ویرانی  جز  یی  نتیجه   دموکراسی،  برقراری  و  دیکتاتوری  از 
اقتصادی - اجتماعی برای این کشور ها و ملت ها ی شان به بار نیاورده 
است. عالوه بر تدارک و احتمال دخالت نظامی در لیبی، مسئله تحریم 
اقتصادی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز موجب 
نگرانی مردم و نیروهای ترقی خواه لیبی و جهان شده است. “ شورای 
جهانی صلح “در بیانیه  یی که در ارتباط با رخدادهای اخیر لیبی منتشر 
کرده ” مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت نظامی خارجی از سوی 
آمریکا، ناتو یا اتحادیه اروپا، و زیر هر پوشش و بهانه  یی“ اعالم کرده 
است، و متذکر شده است که ” ما بر حق خودمختاری مردم لیبی برای 
تعیین مسیر آینده سیاسی در کشورشان تأکید می کنیم. ... امپریالیست ها، 
که در خدمت منافع شرکت های چندملیتی و سرمایه جهانی اند، در پی 
فرصتند تا کنترل بیشتری بر منابع نفت و گاز لیبی به دست آورند و دایره 
نفوذ خود را گسترش دهند. ... صرف نظر از اینکه نسبت به رژیم لیبی و 
اولویت ها و تعهد های آن در سیاست خارجی، به ویژه در سال های اخیر، 
چه نظری داشته باشیم، این فقط حق و وظیفه خود مردم لیبی است که 

بدون هرگونه دخالت نظامی و سیاسی از سوی خارجی، هر تغییری را که 
الزم بدانند خود در کشور خود اعمال کنند.“ در پایان این بیانیه آمده 
است: ”ما مخالفت خود با تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد را اعالم می کنیم. این تحریم ها به طور عمده به مردم 

لیبی صدمه می زنند.“
سابقه تاریخی دخالت های مشابه در امور داخلی کشورها، نشانگر مقصد 
ها و هدف های غیرانسانی و غارتگرانه قدرت های امپریالیستی است و 
”انسان دوستانه“  به اصطالح  دخالت های  این  در  که  چیزی  تنها  و  بس، 
مورد نظر نیست، و بی رحمانه قربانی می شود، همانا منافع ملی کشورها 
و شرایط انسانی زندگی ملت هاست. حزب توده ایران، همزمان با اعالم 
همبستگی خود با مبارزات مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر و 
عدالت اجتماعی، همگام و همزبان با دیگر نیروهای ترقی خواه و صلح طلب 
دنیا، مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی، نظامی و 

جز این ها، در امور داخلی لیبی، اعالم می دارد.

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389 

**********                             
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                                  گردهمایی بین المللی در همبستگی با مبارزه مردم فلسطین 

                  با حضور حزب های کمونیست و چپ خاورمیانه، جنوب مدیترانه، و شمال آفریقا در نیکوزیا - قبرس 

قبرس، در روز های  پشتیبانی آکل، حزب کمونیست های  ابتکار و  به 
6 الی 7 اسفندماه )25 و26 فوریه( گردهمایی احزاب کمونیست وچپ 
منطقه خاورمیانه، جنوب مدیترانه، و شمال آفریقا، در نیکوزیا پایتخت 
پشتیبانی  گردهمایی،  این  از  اصلی  هدف   . شد  گزار  بر  قبرس،  کشور 
از مبارزه مردم فلسطین، و در کنار آن، بحث و تبادل نظر در رابطه با 
تحوالت هفته های اخیر در کشورهای منطقه و به خصوص مصر و تونس 
بود. آکل قدرتمندترین حزب قبرس است که در انتخابات پارلمانی در 
دوره قبل و در انتخابات ریاست جمهوری توا نست حزب های راست را 
بنابراین، رفیق دیمتری کریستوفیاس - دبیر کل حزب  شکست دهد، و 
- که شخصیتی محبوب در بین مردم این کشور است، با رای قابل توجه 
مردم، به ریاست جمهوری کشور انتخاب شد. قابل توجه است که این 
اولین بار نبود که گردهمایی احزاب کمونیست وچپ منطقه خاورمیانه 
و حوضه مدیترانه ، به منظور پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین، به میز 

بانی آکل در این کشور بر گزار می شد.
این کنفرانس در روز 6 اسفند ماه، با سخنرانی یاناکیس کولوکاسیدیس، 
عضو هیئت اجرائیه و دفتر سیاسی حزب آکل - در غیاب رفیق آندروس 
گیپریانو که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود – در مقام صدر 
، آغاز گردید. رفیق کولوکاسیدیس در سخنرانی  قرار داشت  کنفرانس 
بسیار جامع خود ریشه های مشکالت سیاسی خاورمیانه و از جمله مسئله 
فلسطین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رفیق یورگو لوکایدیس، دبیر 
روابط بین المللی آکل، سخنران بعدی اجالس بود. رفیق لوکایدیس در 
سخنرانی خود پشتیبانی عمیق آکل قبرس را از مبارزات قهرمانانه مردم 
اسرائیل  ادامه سیاست های تجاوز کارانه دولت  فلسطین اعالم کرد، و 
در چارچوب تصرف هر چه بیشتر سر زمین های مردم فلسطین وایجاد 
و  کرد  تقبیح  به شدت  را  اشغالی  مناطق  در  نشین  یهودی  های  شهرک 
خواهان تو قف این سیاست ها گردید. او همچنین از تشکیل یک دولت 
مستقل فلسطینی براساس مصوبات سازمان ملل حمایت کرد. در ادامه این 
سخنرانی مبارزات مردم شمال آفریقا و خاور میانه مورد توجه این عضو 
برجسته آکل قرار گرفت. در تحلیل ارائه شده از سوی رفیق لوکایدیس، 
عمیق،  طبقاتی  وفاصله  وامپریالیستی  نولیبرالی  اقتصادی  های  سیاست 
رشد فقر وپائین بودن سطح زندگی بخش عظیمی از جمعیت کشور های 
مورد نظر را زمینه عینی این جنبش های اجتماعی دانست. نماینده رهبری 
آکل در ادامه سخنرانی خود سیاست های اتحادیه اروپا را در رابطه با 
کشورهای شمال آفریقا و حوضه دریای مدیترانه مورد بررسی و انتقاد 
قرار داد و خواهان برقراری روابط برابر حقوق بین همه کشور ها در این 

منطقه شد. 
شرکت  فلسطین  از  سیاسی  وسازمان  حزب  پنج  گردهمایی،  این  در 
داشتنند. رفیق حنا امیره ، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و از 
اعضای هیئت اجرائیه سازمان آزادی بخش فلسطین، و سفیر فلسطین در 
قبرس، در کنار هیئت رئیسه کنفرانس جای داده شده بودند. سخنران های 
بعدی نماینده های حزب ها وسازمان های مردم فلسطین بودند. تمامی 
سخنران ها اعتراض خود را به ادامه اشغال سرزمین های فلسطینی و ایجاد 
نماینده حزب مردم فلسطین و  شهرک های یهودی نشین اعالم کردند. 
سایر نماینده های دیگر حزب ها و نیروهای سیاسی فلسطینی، با فراهم 
کردن نقشه واسالید وفیلم، ونمایش آن ها به شرکت کنندگان گردهمایی، 
جمله  از  اسرائیل،  گرانه  اشغال  های  سیاست  چگونه  که  دادند  توضیح 
المقدس شرقی  بیت  و  اردن  رود  باختری  اراضی ساحل  اشغال  سیاست 

اشاره  با  فلسطینی  دارد. رفقای سخنران  ادامه  بدون توقف  نقاط  وسایر 
ادامه ساخت  تحلیل سیاست  اطالعات موثق، ضمن  ارائه  و  ها  نقشه  به 
با  عماٌل  فلسطینی که  های  قلب سرزمین  در  نشین  یهودی  های  شهرک 
هدف تکه تکه کردن این سر زمین ها و پراکندن ساکنان عرب آن ها 
به صورت جزیره های جدا از هم ، تصریح کردند که ادامه این سیاست 
با دشواری ها ی زیادی مواجه  ایجاد یک دولت فلسطینی را در عمل 
می سازد. نمایندگان همه حزب های شرکت کننده در این گردهمایی ، از 
جمله حزب توده ایران، به بررسی در باره زوایای مختلف سیاست تجاوز 
از تشکیل  کارانه دولت اسرائیل پرداخته و آن را محکوم کردند. آنان 
المقدس شرقی وبر مبنای  بیت  پایتختی  با  یک دولت مستقل فلسطینی 
مصوبات سازمان ملل و در محدوده مرزهای قبل از جنگ ژوئن 1967 

حمایت خود را اعالم کردند. 
جلسه گردهمایی حزب های کمونیست و چپ تا حدود زیادی زیر تاثیر 
میانه  وخاور  آفریقا  شمال  در  که  بود  یی  خواهانه  آزادی  های  جنبش 
اردن،  مصر،  تونس،  کمونیست  های  حزب  نمایندگان  است.  جریان  در 
سودان وحزب توده ایران، هر یک، تحلیل خود از روند مبارزه توده مردم 
کشورهای خود در راه دمکراسی و پیشرفت اجتماعی به حاضران جلسه 
ارائه دادند که به شدت بر گردهمایی گذاشت. جلسه فوق العاده ای نیز 
برای سخن رانی و ارائه اطالعات از سوی نماینده های حزب کمونیست 
مصر و تونس در نظر گرفته شده بود. رفیق عبدالعزیز مساعودی، نماینده 
جنبش “آلتجدید” تونس، در سخنرانی بسیار جامع خود سیاست اقتصادی 
نو لیبرالی را که برای مردم تونس فاجعه بار بوده است مورد حمله قرار 
بین  را  گسترده  بیکاری  و  طبقاتی  فاصله  ایجاد  روند  چگونگی  و  داد، 
جوانان و مردم در نتیجه ادامه این سیاست، تشریح کرد. رفیق مساعودی 
ابراز عقیده کرد که پشتیبانی ظاهری کشور های کاپیتالیستی از جنبش 
مردمی بر ضد دیکتاتوری را پشتیبانی یی صادقانه نمی داند. او مطرح 
کرد که این پشتیبانی به منظور نفوذ در این حرکت ها و به دست گرفتن 
مهار آن ها صورت می گیرد. رفیق تونسی همچنین نقش طبقه کارگر 
سقوط  و  مبارزات  این  پیشبرد  در  را  کارگری  های  اتحادیه  و  تونس 
دیکتاتوری بسیار موثر و کارآ ارزیابی کرد و اعالم کرد که، بعید نیست 
به  همچنین  و  کند،  شرکت  ملی  ائتالفی  دولت  یک  در  “التجدید“  که 
منظور پی گیری و تعمیق حرکت های توده ای همچنان به صورت یک 
حزب اپوزیسیوِن دولت عمل کند. رفیق صالح عدلی، عضو رهبری حزب 
کمونیست مصر، نیز در این جلسه ویژه سخنرانی کرد. او مرحله انقالب 
در مصر را مرحله ملی ودمکراتیک ارزیابی کرد، و در ادامه سخنرانی 
مورد  به شدت  را  مبارک  رژیم  نولیبرالی  اقتصادی  های  سیاست  خود، 
فاجعه  بسیار  فاصله طبقاتی در مصر  او اعالم کرد که،  داد.  قرار  انتقاد 
بار است و بخش عظیمی از جمعیت کشور با در آمد یک دالر در روز 
زندگی می کنند، و این در حالی است که بخشی از جمعیت طبقات باال 
ماهانه ده ها هزار دالر در آمد کسب می کنند. .رفیق عدلی اضافه کرد 
که، انقالب مصر گام های بعدی خود را نیز به جلو بر خواهد داشت ودر 
آینده نیز خبر های جدیدی از مصر شنیده خواهد شد. سخنرانی نماینده 
حزب توده ایران در کنفرانس مورد توجه حاضران قرار گرفت. نماینده 
حزب توده ایران در سخنرانی خود پشتیبانی عمیق حزب را از مبارزات 
مردم و نیروهای مترقی فلسطین اعالم کرد و سیاست های تجاوز کارانه 
توده  اعالم کرد که، حزب  او  به شدت محکوم کرد.  را  اسرائیل  دولت 
المقدس  بیت  پایتختی  با  فلسطینی  مستقل  دولت  یک  تشکیل  از  ایران 
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شرقی و طبق مصوبات مشخص سازمان ملل پشتیبانی می کند. نماینده 
حزب توده ایران در این گردهمایی، مبارزات دمکراتیک مردم ایران و 
شرایط بغرنج مبارزه یی را که در کشور جریان دارد برای نماینده های 
رژیم  اقتصادی  لیبرالی  نو  های  سیاست  همچنین  و  داد،  توضیح  حاضر 
والیت فقیه وپیروی آن از بر نامه های اقتصادی بانک جهانی وصندوق 
بین المللی پول و همچنین خصوصی سازی های افراطی که بخش وسیعی 
از اموال دولتی را در دست بورژوازی بوروکراتیک قرار داده است، را 
از  دفاع  ایران در سخنرانی خود ضمن  توده  نماینده حزب  تشریح کرد. 
مبارزات مردم ایران در رابطه با هر گونه دخالت خارجی با هر دستاویزی 

هشدار داد .
در روز اول کنفرانس وبعد از افتتاح آن، به ابتکار آکل نمایندگان حاضر 
در گردهمایی در کاخ ریاست جمهوری با رئیس حمهوری کشور قبرس، 
رفیق دمیتری کریستو فیاس، مالقات کردند. در این دیدار رفتار فروتنانه 
و سخنرانی یی سرشار از احساس های انسانی رفیق کریستو فیاس مورد 
توجه حاضران قرار گرفت . او از مبارزات مردم فلسطین پشتیبانی کرد 
واین پشتیبانی را جزو سیاست های سنتی مردم و دولت قبرس دانست. 
در بخش دیگری از سخنرانی خود، رئیس جمهوری قبرس درباره اشغال 
ترکیه  دولت  سوی  1974از  سال  در  که  کشور  خاک  از  صد  در   38
صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد صحبت کرد. او گفت که مردم 
یونانی قبرس با هموطنان ترک خود هیچ مشکلی ندارند و حاضرند که 
در یک فدراسیون تر ک و یونانی و برابر حقوق زندگی کنند. ولی دولت 
ترکیه پس از اشغال، 250 هزار نفر را از کشور ترکیه به جزیره آورده 
و اسکان داده است تا ترکیب جمعیتی را به طور مصنو عی تغییر دهد، 

واین قابل قبول نیست.
در این گردهمایی، به ابتکار حزب توده ایران و حمایت همه جانبه آکل، 
قطعنامه یی نیز به منظور اعالم همبستگی با مبارزات دمکراتیک و ضد 
استبدادی مردم ایران ارائه شد، که تمامی حزب های شرکت کنننده آن 
را امضاء کردند. متن این قطعنامه در شماره قبل نامه مردم ) شماره 863 
( منتشر گردید. نماینده حزب مان در حاشیه کنفرانس همچنین مالقات 
قبرس،  سودان،  تونس،  مصر،  کمونیست  های  حزب  نمایندگان  با  هایی 
عراق، یونان، بریتانیا و فدراسیون روسیه ، و همچنین حزب کمونیست 
اسرائیل داشت، که در جریان آن در مورد او ضاع سیاسی این کشورها 
بحث و گفت و گو هایی صورت گرفت. احزاب برادر در کنفرانس نسبت 
به همبستگی و رابطه عمیق خود با حزب توده ایران تاکید ورزیدند. در 
حزب  نماینده  کوف،  کلیچ  آندره  رفیق  میان  مالقاتی  کنفرانس  جریان 
کمونیست فدرا تیو روسیه، و نماینده حزب مان برگزار شد که طی آن 
روابط تاریخی و عمیق بین دو حزب برادر و همچنین فعالیت های سیاسی 
دو حزب و آینده تحوالت در ایران مورد توجه قرار گرفت. رفیق کلیچ 
کوف که از قطعنامه همبستگی با مردم ایران حمایت کرده بود، در رابطه 
با عالقه حزب خود به توسعه روابط دوجانبه ، از ضرورت تبادل نظر 
میان دو حزب برادر سخن گفت. حزب کمونیست فدراتیو روسیه قصد 
دارد مجله یی الکترونیکی در سطح بین المللی راه اندازی کند. کنفرانس 
حزب های کمونیست و چپ در نیکوزیا دو قطعنامه در رابطه با حمایت 
از تشکیل دولت مستقل فلسطینی و همچنین در رابطه با تحوالت اخیر 
قرار  ایران  توده  منطقه خاورمیانه تصویب کرد که مورد حمایت حزب 

گرفت. 
در بند اول قطعنامه در رابطه با تحوالت خاورمیانه آمده است: ”اجالس 

بین المللی نیکوزیا .... پس از بحث در رابطه با تحوالت چندین کشور 
اخیر ”همبستگی خود را  جهان عرب و منطقه خاورمیانه در هفته های 
و  عرب  جهان  مهتلف  کشورهای  در  مردمی  های  قیام  و  مبارزات  با 
حق  برای  دموکراتیک،  حقوق  و  سیاسی  های  آزادی  برای  خاورمیانه، 
اجتماعی و کاری  برای حقوق  بهتر زندگی،  استاندارهای  برای  اشتغال، 
اعالم می دارد و به شهدای قیام های مردمی اخیر در این کشورها ادای 
کشورهایی  در  مردمی  های  جنبش  سرکوب  اجالس  کند.“  می  احترام 
مانند لیبی ، یمن ، بحرین ، الجزایر ، سودان ، عراق و ایران محکوم می 

کند.

**********                              
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                            ما سرکوبگری رژیم سودان را محکوم می کنیم!

جنبش  به  نسبت  سودان  ارتجاعی  دولت  سرکوبگرانه  اقدامات  تشدید  درباره  ماه،  بهمن   14 روز  ایران،  توده  حزب 
دانشجویی این کشور و همچنین اقدام این دولت برای متوقف کردن فعالیت های افشاء گرانه حزب کمونیست سودان 
به مقام های رسمی این کشور اعتراض کرد. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن اقدام های سرکوبگرانه رِژیم سودان 
از سران این کشور خواست تا فوراً اقدام های ایذائی خود بر ضد حزب کمونیست سودان را متوقف کنند و مانع انتشار 

روزنامه المیدان، ارگان مرکزی حزب کمونیست سودان نشوند.
بر اساس اطالعیه های منتشر شده از سوی حزب کمونیست سودان نیروهای پلیس و امنیتی این کشور در روزهای 10 
الی 13 بهمن ماه به تظاهرات رشد یابنده اعتراضی جوانان و دانشجویان سودانی در رابطه با شرایط نا بسامان کشور، 
گرانی، فقر و نبود دموکراسی، حمله و تعدادی از دانشجویان را دستگیر کردند. در جریان حمله نیروهای وابسته به رژیم 
تعدادی از دانشجویان به شدت مضروب، زخمی و یکی از آنانی بنام محمد عبدالرحمن، که در دانشگاه االهلیه خارطوم 
اجرائیه  این درگیری ها رفیق عمر محجوب عضو هیئت  از جمله دستگیر شدگان  به شهادت رسید.  تحصیل می کند، 
اتحادیه دانشجویان سودان است. دامنه این تظاهرات اعتراضی حداقل به سه دانشگاه در پایتخت سودان، از جمله دانشگاه 
االهلیه، دانشگاه امدورمان و دانشگاه خارطوم کشیده شد. اعتراض دانشجویان در رابطه با گرانی هزینه های زندگی، 
محدودیت های دموکراتیک، عدم ارائه خدمات درمانی و تحصیلی، و از همه مهمتر ادامه دیکتاتوری مذهبی وحشیانه 

ای است که کشور را به بحران عمیقی فرو کشانده است.
با انتشار خبر اعتراض های دانشجویی و برخورد خشونت بار پلیس با آن در روزنامه المیدان، ارگان حزب کمونیست 
سودان، نیرو های امنیتی در روز 13 بهمن با حمله به دفتر روزنامه و دستگیری رفیق کمال کرار، سردبیر و چندین عضو 
تحریریه و کارمندان روزنامه از انتشار المیدان جلوگیری کردند. در میان دستگیر شدگان اسامی 5 رفیق زن عضو حزب 

کمونیست سودان نیز به چشم می خورد. 
در نامه اعتراضی حزب توده ایران، اقدام رژیم در سعی به تعطیل آزادی بیان در کشور، و نقض حقوق شهروندان به 
اعتراض قانونی و صلح آمیزبه شرایط نابسمان کشور به فعالیت های سیاسی شدیداٌ محکوم شده است. حزب توده ایران 
خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و از جمله اعضای تحریریه و کارکنان المیدان و خاتمه یافتن تمامی اقدام های 

سرکوبگرانه بر ضد روزنامه المیدان است.

**********                                                                       
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           در راِه ساختمان یک تونس دموکراتیک

    مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس،

از روز 24 دی ماه )14ژانویه( که رئیس جمهوری دیکتاتور تونس در 
اتحادیه  یکپارچه  اعتصاب  و  زحمتکشان  اعتراضی  تظاهرات  فشار  زیر 
های کارگری استعفا داد و مخفیانه از کشور فرار کرد، تونس در جریان 
تغییرات پردامنه ای قرار داشته است. ارثیه شوم دهه ها حکومت پلیسی 
است که  آورده  به وجود  را عماًل  مردمی شرایطی  نیروهای  و سرکوب 
با بسیاری  سازمان دهِی ساختمان یک جامعه دموکراتیک، نو و پیشرو 
مشکالت ویژه روبه رو است. در شرایط کنونی تونس مسابقه یی حاد و 
حیاتی بین نیروهای ترقی خواه و مخالفان ارتجاعی آن ها به هدف تاثیر 
گذاری بر جهت تحوالت کشور در جریان است. در جریان گفتگو ها و 
تبادل نظر میان نمایندگان حزب توده ایران و رفیق عبدلعزیز مساعودی، 
با  اوایل اسفند ماه، مصاحبه یی  عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس، 
ایشان برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گردید، که متن آن در ادامه 

منتشر می شود. 
عبدالعزیز مساعودی در 1952 در شهر فاکس تونس متولد شد. او در 
1972 به عضویت حزب کمونیست در آمد. رفیق مساعودی از 1975 تا 
1977 مسئولیت سازمان دانشجویان کمونیست تونس را بر عهده داشت. 
او تحصیالت خود در رشته دندانپزشکی را در 1983در انستیتوی پزشکی 
شورای  عضو  مساعودی  رفیق  رسانید.  پایان  به  مسکو  دندانپزشکی  و 
ودندانپزشکان،  پزشکان  سندیکای  در   2007 از  و  دندانپزشکی  نظام 
کارگری  های  اتحادیه  عمومی  سندیکای  سندیکاهای عضو  از  یکی  که 

تونس)UGTT( است، عضو بوده است. 
بوده  ”التجدید“  جنبش  سیاسی  هیئت  2001،عضو  از  مساعودی  رفیق 

است و از 2007، مسئولیت روابط بین المللی را بر عهده دارد.
جنبش ”التجدید“ که در 1993 در جریان اجالس کنگره حزب کمونیست 
تونس)PCT( تاسیس شد، برای ساختمان سوسیالیسم در تونس مبارزه 

می کند. 

1. با سقوط بن علی، تونس وارد مرحله تازه یی از تاریخ معاصر خود 
می شود .آن عامل های اساسی یی که سر منشاِء تحول پر معنای اوضاع 

تونس طی ماه های دسامبر و ژانویه شد کدامند؟ 

-عبدالعزیز مساعودی: سرمنشاِء رویداد ها که آغازگرانقالب 24 دی ماه 
)14 ژانویه2011( شد رفتارنا عادالنه و تحقیر آمیزی بود که مامورین 
شهرداری محلی نسبت به یک سبزی فروش دوره گرد اعمال شد وکاالهایش 
یعنی تنها وسیله امرارمعا ش او ضبط گردید . ”محمد بوعزیز“ این مرد 
جوان که در مراجعه به ماموران محلی برای باز پس گرفتن اجناس خود 
واز سرگیری کار خویش ،از رفتارتحقیر آمیزآنان به ستوه آمده بود جلوی 
ساختمان فرمانداری خود را به آتش کشید . بالفاصله، این حادثه سبب 
چندین حرکت اعتراصی شد که تعداد بسیاری ازجوانان بیکار شهر“سیدی 
بوز ید“، محل این حادثه غم انگیز، را به حرکت درآورد و بسیج کرد . 

این شهری است واقع در بخش غربی- مرکزی تونس که مشکالت توسعه 
زیر ساختاراقتصادی  با  )همراه  است  متحمل شده  را  فتگی شدیدی  یا  نا 
ابتدائی و فقدان محض موسسات صنعتی یی که قادر به ایجاد پست های 
استخدامی باشند ، با کشاورزی یی مبتنی بربهره برداری های کوچک ویا 
متوسط فامیلی ( ونرخ بسیارباالی بیکاری ) نزدیک به 50 در صد جوانان 

دارای تحصیالت عالی در کشور(.
اعتراضات به سرعت درد یگربخش های این فرمانداری وسپس درفرما 
نداری های مجاوردرغرب و جنوب که نسبت به مناطق ساحلی مشرق،جائی 
که فعالیت های اساسی اقتصادی کشوردرآن جا متمرکز است مناطق عقب 
مانده تر محسوب می شوند، گسترش می یابد . اعتراض ها شتاب و وسعت 
می یابد، شعار ها که درابتدا جنبه مطالباتی داشت در مقابل خشونت و 
سرکوب پلیس که قصد مهار جنبش را داشت وموفق نشد ، راد یکال تر 
کاهش  تنها  نه  عمومی  بسیج  ولی  افتادند،  خاک  به  قربانیان  اولین  شد. 
فراگرفت.  را  کشور  سر  تا  سر  تقریبأ  و  شد  ترنیز  گسترده  بلکه  نیافت 
شعارهای آهنگین تظاهر کنندگان که فساد افراد خانواده فرمانروا را که 
به طورغیرقانونی بربخش عظیمی ازاقتصاد کشوردست انداخته و ثروت 
وحتی میراث فرهنگی کشور را به غارت برده بود را افشا می کردند . 
درناحیه“کاسرین“  که  شود  می  وحشیانه  به حدی  و خشونت  سرکوب 
درروزهای آخرهفته 8 و 9 ژانویه تعداد کشته شدگان به سی نفر می رسد 
. سرانجام راه پیمائی ها وتظاهرات به پایتخت کشیده می شود و از دهم 
ژانویه مرکز سندیکائی که از همان ابتدا از مطا لبا ت مربوط به اشتغا ل 
و توسعه متوازن مناطق محروم غرب کشور و در عین حال با احتراز از 
دادن شعار های سیاسی، پشتیبانی می کرد، سرانجام بر اثرفشار از پائین 
به مبارزات جهت تغییرات سیاسی رادیکال کشیده می شود.نخبگان کشور 
)فرهنگیان، هنرمندان، وکال ،قضات و جز اینان( نیز به اعتراضات خیابانی 
پیوستند و خشونت را تحمل کرده و نادیده گرفتند. مرکزسندیکائی تصمیم 
به اعتصاب نوبتی در تمام مناطق می گیرد، جوانان با جمعیت های صد ها 
هزار نفری در سراسرجمهوری رژه می روند و رفتن دیکتاتور وسرنگونی 
که  دیکتاتور  ژانویه   14 شب   . شوند  خواستارمی  را  استبدادیش  رزیم 
ترس برش داشته بود فرار می کند ، در حالی که کشور را در وضعیت نا 
مطلوبی رها می سازد: کشوری که همچون طعمه یی است از برای چپاول 
گران وایجاد هراس از سوی گارد ریاست جمهوری و با ند های مسلح 
زمینه  کردن  مساعد  برای  ومرج  هرج  و  امن  نا  فضای  ایجاد  منظور  به 
باز گشت دیکتاتور و قبضه کردن قدرت از سوی ارتش و حتی احتمال 
دخالتی خارجی از جانب همسایه شرقی که رهبرش ازستا یش دیکتاتور، با 
بیان اینکه او بهترین رئیس جمهوری یی است که تونس می تواند داشته 

باشد، حتی در روزفرارش هم تردید نکرد.

2. نقش نیروهای چپ و رادیکال دراین تحوالت چیست؟ 
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-عبدالعزیز مساعودی: جنبش ما)التجدید(همیشه همراه با مجموعه نیروهای 
دموکراتیک برای شکست سیاست استبدادی و فاسد دیکتاتورمبارزه کرده 
اما  موجود  امکانات  تمام  از  ه  بااستفاد  که  ایم  کرده  ما کوششش  است. 
بسیارمحدود ی که باقی مانده ودیکتاتورمجبور به واگذاری آن بوده ، 
پوچی یک رژیم منحط را به توده ها نشان دهیم ،یعنی رژیم بن علی را که 
درسال 1987 درپی یک ”کودتای منطبق برقانون اساسی“ وبرپایه یک“ 
مانیفست“ بسیار لیبرال ” 7 نوامبر 1987 ” و با دادن وعده اصالحات 
رابه  قدرت   ، گردانید  رو  ازآن  که سریعأ  مردم  به  دموکراتیک  سیاسی 
تقویت  را  قبلی  دست گرفت وخصلت سرکوب گرانه و مستبدانه رژیم 
کرد و فساد را به حد بی سابقه ای گسترش داد. ما همچنین کوشش های 
فراوانی برای اتحاد نیروهای دموکراتیک وپیشرو وبه شکست کشاندن 
هر نوع جایگزین های ارتجاعی و واپسگرا که از سوی حرکت ” انهدا“ 
و دیگرگرایش های اسالم سیاسی در تونس یدک کشیده می شوند مبذول 
اتفاق شخصیت های مستقل جامعه مدنی موفق شدیم  به  . ما  ایم  داشته 
اتحاد ”ابتکار دموکراتک“ را بنیان گذاریم که برای نخستین بار درکشو 
ما موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری سال2004 محمدعلی حلوانی، 
رئیس سابق شورای ملی جنبش التجدید، را به عنوان کاندیدای واحد چپ 
،پیشرو  دموکراتیک  های چپ  نیرو  مشترک  های  فعالیت  کند.  معرفی   ،
تا  یافته است  الحاق سازمان های سیاسی دیگر توسعه  با  و تجدد طلب 
ریاست  انتخابات  درآخرین  وسیع،  بسیار  سیاسی  اتحاد  یک  که  جا  آن 
احمد  رفیق  یعنی   ، ما  جنبش  ازکاندیدای   ،  2009 نوامبر  در  جمهوری 
اتحاد  راه  در  ما  همچنین  کردند.  التجدید“، حمایت   ” اول  دبیر  ابراهیم، 
از سقوط  ماه پیش  فقط چند  نوامبر2010 -  نیرو های دموکراتیک در 
دیکتاتور - با ایجاد یک اتحا د سیاسی نو موسوم به ”اتحادشهروندی و 
برابری“، گام تازه دیگری برداشتیم . این اتحاد عالوه بر جنبش ”التجدید 
” ، یک حزب رسمی)قانونی( دیگرموسوم به ”اجالس دمکراتیک کار و 
آزادی ” ، یک حزب غیر رسمی)غیر قانونی( به نام ”حزب دموکراتیک 
و وطن دوست کار ”،یک گروه سیاسی اصالح طلب، و مبارزان مستقل 

جامعه مدنی ، شامل می گردد.
این اتحاد برنامه عمل وسیعی برمحورخوا سته هائی که باید فعالیت سیاسی 
خود را برای برنامه آینده تنظیم کند ، تدوین کرد. این برنامه اجرایش را 
درهفته ها وروزهائی که حوادث انقالبی دسا مبر 2010 و ژانویه2011 

را در پی داشت ، آغاز کرد

3. مواضع حزب شما، جنبش التجدید، در باره تحوالت تازه چیست؟ پس 
از سقوط بن علی یک دولت موقت برای اداره امور کشور تشکیل شد. 
دبیر کل حزب شما و رهبران پاره یی از نیرو های مخالف دعوت شد ند 
تا دراین دولت شرکت کنند . اعتراضات مشخصی در باره ترکیب و هدف 
های دولت موقت ابراز شد . تحلیل شما در این رابطه چیست، و موضع 

تان در باره شرکت در این دولت چگونه بود ؟ 

-عبدالعزیز مساعودی: پس از سرنگونی رژیم جابر و فا سد و فرار شرم 
آوردیکتاتور که چند ساعت قبل از عزیمتش انحالل دولت را اعالم کرده 
بود ، کشور در یک وضعیت خطرناک ناشی از عدم وجود یک قدرت 
برای  را  زمینه  که  ورشد  غوطه  امنیتی  های  ارگان  آشفتگی  و  اجرائی 
های  روز  نخستین  در  وحشت،  و  غارت   ، نظمی  ازبی  موجی  گسترش 
انقالب مساعد ساخت . انتصاب فواد مباضع، رئیس مجلس در مقام رئیس 
و  اساسی  قانون  بر  منطبق  حل  راه  یک  یافتن  امکان  موقت،  جمهوری 
تضمین ادامه کار دولت و پیمودن راه رفورم عمیق سیاسی و قانون اساسی 
در یک دوره قابل قبول انتقالی و استقرار یک قد رت دموکراتیک که 
مشروعیت خود را از ابراز آزادانه اراده خلق از طریق انتخابات شرافتمندانه 

و معتبر منطبق با استاندارد های بین المللی را فراهم آورد .
نکرد؛  موقت شرکت  دولت  تشکیل  برای  درجلسات مشورتی  ما  جنبش 
معتبر  و  مستقل  های  شخصیت  و  دموکراتیک  دیگرنیروهای  با  همراه 
ها  نماد  به شرط عدم شرکت کلیه  قبول کرد که در دولت شرکت کند 
وعنصرهای فاسد رژیم گذشته، وتشکیل دو کمیسیون مستقل تحقیق، یکی 
برای رسیدگی به تجاوزاتی که از سوی نیرو های انتظامی انجام شدند 
و بر روی تظاهرات مسالمت جویانه با گلوله های حقیقی آتش گشودند 
کمیسون  یک  دیگری  و  دولت،  های  بدرفتاری  و  فساد  باره  در  نیز  و 
عالی برای رفورم سیاسی که ماموریتش تنظیم قوانین دموکراتیک جهت 
مسجل کردن اهداف و اصول انقالب باید باشد. بدیهی است که در مقابل 
بودند.  نوع  دو  ها  این  داشت.  وجود  هم  اپوزیسیونی  انتقالی  دولت  این 
یکی آنانی بودند که با شعارهای انقالبی خود نمائی می کردند وخواستار 
کار  شده  سرنگون  رژیم  با  که  بودند  وزیرانی  تمام  و  دولت  پاکسازی 
به  پاک  با دست های  تکنوکرات  نفر  فقط سه  ها  نظر آن  به   ( اند  کرده 
حساب می آمدند ( تا استعفای بی چون وچرای دولت موقت و نیزتشکیل 
با دارا بودن حقوقی که آن را مافوق  انقالب  از  شورای عالی محافظت 
دولت قرارمی دادند. این آخرین پیشنهاد از سوی گروه های بی بنیاد و بی 
هویتی از سندیکالیست های آنارشیست، بعثی ها، مائوئیست های قدیمی 
مطرح می شد که از حمایت جنبش تمامیت گرای“انٌهدا“َ بر خورداربودند 
. نوع دوم مخالفان ، بیشتر آب زیر کاه و موذی، عبارت بودند از نیروهای 
وابسته به رژیم سرنگون شده که یا امتیازات شان براثر انقالب حذف شده 

بود ویا خطر حذفشان در آینده وجود داشت .
اهمیت  دارای  که  کرد  اتخاذ  تدابیری  و  گرفت  تصمیماتی  موقت  دولت 
تمام  شناسائی  سیاسی،  زندانیان  تمام  برای  عمومی  عفو  بودند:  تاریخی 
اموال منقول و غیر منقول،  احزابی که آن را خواستار می شدند، ضبط 
دارائی  توقیف  نش،  بستگا  و  دیکتاتورسرنگون شده  بانکی  های  دارائی 
فرماندارانی  تمام  تعویض  و  خلع  و  قدرت سابق  در  نکی حزب  با  های 
که در خدمت رژیم سابق بودند، انتصاب مدیران جدید به جای مدیران 
فاسد گذشته در شرکت های عمومی)دولتی(، پاک سازی وسیع نهاد های 
امنیتی، پرداخت غرامت به خانواده های شهیدان و زخمی شدگان انقالب، 
به  هزینه  کمک  دادن  درآمد،  کم  های  خانواده  به  هزینه  کمک  افزایش 
فارغ التحیصالن بیکار آموزش عالی، تنظیم و اجرای پروژه های بزرگ 
برای استان های محروم غرب ، جائی که شعله های انقالب از آن جا زبانه 
استثنائی  اهمیت  دارای  دیگر و  بیر واپسین  تد  دو  ها.  این  کشید، و جز 
که به تازگی )قبل از 26 فوریه( اتخاذ شده بودند عبارت بودند از: منع 
انتظار یک تصمیم قضائی که، می  در  قدرت و  در  فعالیت حزب سابق 
خواست  در  به  بود  مربوط  دومی  و  باشد،  آن  ممنوعیت  اعالم  توانست 

رسمی استرداد دیکتاتور سرنگون شده. 
آزادی  داشت،  شرکت  موقت  دولت  در  اینکه  وجود  با  التجدید  جنبش 
عقیده و عمل خود را به طور کامل حفظ کرده و با این حکومت موافقتی 
هوشیارانه و دقیق را قبول کرده بود. هرگاه موضع گیری های دولت به 
به  نسبت  انتقاد  از  رسید  انقالب می  منافع  با  مغایر  یا  و  درست  نا  نظر 
آنها تردید نکرد . همچنان که در مورد ارائه لیست فرمانداران از جانب 
دولت موقت، که اکثریت آن ها به رژیم سابق وابستگی داشتند، این کار 

را کرد .
موفقیت دولت در تحقق اهداف دموکراتیک دوره گذار تعیین کننده بود. 
نیاید اشتباه می   . دولت موقت زمان زیادی نداشت. باید موفق می شد 
کرد .چالش ها عظیم اند . کوشش برای بی ثبات کردن اوضاع فراوانند 
و فقط از جانب دشمنان انقالب اعمال نمی شوند. باخصلت مطالباتی ، و 
کارمشاهده  های  درمحل  ازکارگران  ئی  پاره  جانب  از  که  هائی  تحصن 
می شد ، گاهی خود جوش ولی غالبأ غیرموجه، و به تحریک کادرهای 
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سندیکا ها ، متوقف کردن تولید یا قطع خدمات که ایجاد مزاحمت می 
کرد، جز پیچیده تر کردن وضع دشوار اقتصادی که از رژیم گذشته به 
ارث مانده و بر اثر تالطم ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی ازهمان ابتدای 
کار   ، بود  پذیرشده  آسیب   ،  2010 دسامبر  ماه  حوادث  و  ها  درگیری 
دیگری نمی کرد. تامین مطالبات به حق، وحتی پاره یی از آن ها بسیار 
مبرم کارگران ،تخفیف بیکاری، بهبود شرایط زندگی تمام تونسی ها به 
انتظارات و آرزو  کلیه  به  پاسخ  تر، خالصه  نواحی کم درآمد  ویژه در 
های جوشیده از انقالب 14 ژانویه مستلزم نگرش نوینی نسبت به کار 
بود، ونیز از خود گذشتگی موقت اندکی از کارگران پاره یی از مناطق را 
نسبت به مناطق دیگر که نیازشان بیشتر است ایجاب می کرد، واین همان 
همبستگی ملی بود، همان چیزی بود که ما سعی می کردیم به شهروندان 
توضیح دهیم . خوشبختانه - و قویأ- ابتکارهای بسیار تشویق کننده ای 
در چندین موسسه و شرکت ها مشاهده شد که اعالم کرده بودند یک روز 
ازحقوقشان را به انقالب اختصاص می دهند، و حتی در دیگر موسسات 
کارگران تصمیم گرفتند که به منظور جبران کمبود هائی که دوران های 
اخیر به علت پائین آمدن ریتم کار حاصل شده بود ،به طور رایگان اضافه 
کاری کنند . خواست ها ی دارطلبانه ای در راستای اینکه کارگران به 
میل خودشان برای مدتی محدود از درخواست های مربوط به دستمزد ها 
خودداری کنند افزایش می یافت. شهروندان بیش از پیش آگاه می شدند 
که بهبود وضع آنان نسبت به گذشته نا گزیر از طریق رونق اقتصادی و 

به شتاب ریتم رونق آن وا بسته است .
وزرای دولت موقت هرروزبا انبوهی ازشهروندان مواجه بودند که هیجان 
زده از شرایط انقالبی، بی صبرانه خواهان آن بودند که آرزوهایشان هر چه 
زودتر بر آورده شوند .آنان وقت الزم برای پاکسازی سریع وزارت خانه 
هایشان ازعنصرهای ناباب رژیم سابق را که اکثراً به پست های کلیدی 
این چیزی بود که سبب کاهش  بودند، و  پیدا نکرده  بودند  گمارده شده 
با گذشته  اداره اطالعات توسط عنصرها یی  مشکالت نمی شد . بخش 
مشکوک اشغال شده، کامأل در هم ریخته بود و اینان از آزادی کامل بیان 
برای بی اعتبارکردن دولت که خیلی کم دررسانه ها حضورداشت استفاده 
می کردند. باید سریعأ برای رهایی از این اوضاع عجیب در هم ریخته و 
زیان آور برای حکومت چاره ای جسته می شد تا دولت بتواند ابتکار را 
در دست بگیرد و به نحو شایسته ای هدف های دوره گذار را محقق سازد 
. رفتار نیرو های انقالبی واقعی، در روزها و هفته هائی که در پیش رو 
داشتیم برای آینده تعیین کننده بود . آنچه که مربوط به جنبش التجدید 
می شد ازهیچ کوششی درسطح انتظار و آرمان های مردم کشورمان و 

ادای احترام به شهدا فروگذار نمی کرد.

4. تحوالت اخیر اوضاع منجربه استعفای دولت موقِت گذار شد . به نظر 
شما دالئل واقعی این تحوالت چیست ؟

دولت  مخالف  نیروهای  ائتالف  است.  درست  مساعودی:  -عبدالعزیز 
موقِت گذار با پشتیبانی مدیریت سندیکای مرکزی که در کشور بانفوذ 
است ، توانست دولت را به شدت متزلزل سازد . به ویژه برخورد های 
شدید با نیروهای انتظامی وعملیات تخرببی بسیار زیان بار روز های 7 
و 8 اسفند ماه )26 و 27 فوریه( در مرکز پایتخت از سوی عنصرهای 
امر  این  به  کنند،  نفوذ  کندگان  تظاهر  میان  در  توانستند  که  کی  مشکو 
کمک کرد . استعفای نخست وزیر، استعفای دو وزیر د یگررا که با او 
وزیری  دو  درمورد  و  داشت.  همراه  به  بودند،  گذشته  رژیم  خدمت  در 
بودند،  پیشرو”  نمایندگان جنبش “التجدید” و حزب “دموکراتیک  که 
استعفای آنان از یک سو به این دلیل بود که نخست وزیرجدید عضویت 

شان را درکابینه اش مشروط به عدم شرکت آنان در انتخابات آینده کرد 
ودلیل دیگر به نا کارآئی دولت قبلی مربوط می شد، که به خاطر عدم 
هماهنگی و عدم تمرکز بین اعضای دولت، اشتباهات خطرناکی را مرتکب 
به  نسبت  مردم  اعتماد  وبه  داشت  براعتبارش  منفی  آثاری  که  بود  شده 
ظرفیتش دربریدن کامل از رژیم دیکتاتوری گذشه، آسیب رساند. جنبش 
ما همچنین به این نتیجه رسید که ازاین پس همکاریش درخارج ازدولت 
بیشتر موثرخواهد بود ، و می تواند با نیروی بیشتری به تقویت تشکیالت 
برنامه  بتواند  بهتر  و  بپردازد  ها  توده  با  تماس  در  ها یش  خود وفعالیت 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود برای دوران آینده )به مردم( بشناساند 
و خود را برای انتخابات آینده آماده سازد. دولت جدید 2 مرداد ماه 1390 
)24 ژوئیه( را برای انتخابات شورای قانون اساسی ) مجلس مؤسسان ( 
که وظیفه اصلیش تهیه و تصویب یک قانون اساسی جدید است که پا 
سخگوی انتظارات خلق باشد، تعیین کرده است . جنبش ما مصمم است که 
با همکاری تمام نیرو های دموکراتیک و پیشرو به این امر یاری رساند 
تا تالش ها برای بریدن کامل از نظام استبدادی گذشته با تخریب کامل 
سیستم استبدادی و به ویژه سازمان امنیت دولتی و پلیس سیاسی، یعنی 
نماد های شکنجه و سرکوب در رژیم سرنگون شده، و با بنیان گذارِی 
.محور  رسد  سرانجام  به  مردم،  به  ونزدیک  دموکراتیک  واقعأ  نهادهای 
دیگری که برای فعالیت دولت جهت موفقیت در دوره گذار دارای اهمیت 
و به همان اندازه دارای فوریت فوق العاده است، حل معضل های اجتماعی 
- ا قتصادی حادی ست که به ساکنان مناطق محروم غرب و جنوب کشور 
و  پروازانه  بلند  برنامه  اجرای یک  امری  برای چنین  است.  تحمیل شده 
 14 انقالب  مهد  که  یی  منطقه  اجتماعی  ارتقاِء  نیز  و  اقتصادی،  هدفمند 
از  بود  خواهد  عبارت  بعدی  مرحله  است.  نیاز  مورد  است،  بوده  ژانویه 
نبردی شدید میان نیروهای انقالبی و ترقی خواه و نیرو های ضد انقالب 
و مرتجع. ما به بلوغ سیاسی خلق و قاطعیت شان در مبارزه تا به آخر برای 
به پیروزی رساندن انقالب دموکراتیک شان و آماده کردن زمینه برای 

دگرگونی عمیق اجتماعی- اقتصادی ترقی خواهانه اطمینان داریم. 

آیا پیامی برای خوانندگان “نامه مردم“ دارید؟

استفاده می کنم وگرم ترین  این موقعیت  از  -عبدالعزیز مساعودی: من 
به اعضای  به رهبری و  به خوانندگان “نامه مردم”،  سالم های خود را 
حزب افتخارآمیزبرادر، حزب توده ایران، که با شهامت و به بهای هزینه 
دیکتاتورو  های  رژیم  با  دراز  سالیان  شتگی  گذ  وازخود  سنگین  های 
تئوکرات مبارزه می کند، تقدیم می دارم . ما ایمان داریم که ملت بزرگ 
شما در آینده یی نزدیک موفق خواهد شد آزادی اش را به دست آورد 
های  ارزش  پایه  بر  مرفه  یی  جامعه  ساختن  راه  شما  حزب  کمک  با  و 

دموکراتیک و عدالت اجتماعی به پیش ببرد.

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389

**********                              
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                     بیانیه فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
                                   در باره اوضاع لیبی

لیبی  در  اخیر  تحوالت  دموکرات  جوانان  جهانی  فدراسیون 
با نگرانی وهراس عمیق پیگیری کرده است  لیبی را  ودرباره 
که  است  سهمناک  دموکرات  جوانان  جهانی  فدراسیون  .برای 
ودر  سرکوب  خیابانی  وتظاهرات  لیبی  مردم  مطالبات  پاسخ 

موارد زیادی ، کشتار معترضین بوده باشد.
این امر از جانب ما سراوارمحکومیت تام است چون غیر قابل 
پذیرش بوده ونشانگر نقض حقوق بنیادی آزادی بیان وآزادی 

تجمعات ، ضرورت ذاتی تمام خلق های جهان است .  
هشدار  دموکرات،  جوانان  جهانی  فدراسیون  برای  زمام  هم 
 ( امپریالیستی  نیروهای   ، این شرایط  ، تحت  که  است  دهنده 
امریکا وبریتانیا( گرد آمده در ناتو، از طریق رسانه های تحت 
سلطه ، کارزاری برای توجیه دخالت خارجی در آن کشوررا 
، به بهانه » دفاع کردن از حقوق اعتراض کنندگان » به راه 

انداخته اند. 
در این لحظه ، مهم است تاکید کنیم که نه ناتو ونه هیچ یک 

) متحدان قدرت  یا بحرین  یمن  از اعضای آن زمانی که در 
های امپریالیستی( اعتراض کنندگان آن کشورها را به صورت 
وحشیانه ای سرکوب می کردند ، هرگز نگران نبودند.عالوه 
همان  از  کسانی  که  است  کامل  ریاکاری  یک  این   ، این  بر 
کشورها ) به ویژه در بریتانیا ( با روابط سطح عالی با دولت 
لیبی ، اکنون وانمود می کنند که دشمنان تاریخی قذافی حاکم 

کشور بوده اند. 

                                                                                                                  نقل 
از: نویدنو  1389/12/14
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    افزایش فشارها بر حزب کمونیست عراق    

این یک اقدام شرم آور از طرف دولت علیه حزب ما است که 
ده ها سال علیه رژیم دیکتاتوري پیشین عراق مبارزه کرده و 
یکي از اصیل ترین و قدیمي ترین احزاب سیاسي عراق به شمار 
میرود. بنابراین دولت عراق الزم است ضمن بازگرداندن دفاتر، 

از حزب ما و مردم عراق رسمًا عذرخواهي کند. 

                                                             

در ادامه فشارها و ایجاد موانع گوناگون بر سر راه فعالیت هاي سیاسي و مردمي حزب کمونیست عراق، بویژه طي دو سال اخیر،  
در تازه ترین اقدام دفاتر این حزب در بغداد از طرف نیروهاي امنیتي دولت نوري مالکي مورد حمله قرار گرفته و حداقل 2 دفتر 

حزب به اشتغال این نیروها در آمدند. 
رفیق جاسم حلفي از اعضاي رهبري حزب کمونیست عراق در این باره اعالم نمود : به دنبال گسترش اعتراضات مردمي در سراسر 
عراق و حمایت حزب ما از مطالبات مردم، نوري مالکي نخست وزیر عراق با رهبري حزب تماس گرفته و به طور مستقیم از ما 

درخواست نمود تا از حمایت مردم معترض و مطالبات آنان خودداري نماییم.
 ما این درخواست مالکي را به تندي رد کردیم که این مسئله موجب حمالت روزهاي اخیر و اشتغال دفاتر حزب ما در بغداد 

گردید. 
رفیق حلفي در ادامه سخنان خود اعالم نمود: علیرغم این حمالت، حزب ما همچنان از خواسته هاي برحق مردم در سراسر عراق 

حمایت خواهد کرد. 
در همین رابطه رفیق حمید مجید موسي دبیر اول حزب کمونیست عراق طي یک نشست مطبوعاتي اظهار داشت: اشغال دفاتر 

حزب از طرف نیروهاي امنیتي دولت نوري مالکي اقدامي غیرقانوني و پایمال کردن قانون اساسي کشور است. 
وي همچنین اعالم نمود: این یک اقدام شرم آور از طرف دولت علیه حزب ما است که ده ها سال علیه رژیم دیکتاتوري پیشین 
عراق مبارزه کرده و یکي از اصیل ترین و قدیمي ترین احزاب سیاسي عراق به شمار میرود. بنابراین دولت عراق الزم است ضمن 

بازگرداندن دفاتر، از حزب ما و مردم عراق رسمًا عذرخواهي کند. 
حمید مجید موسي در خاتمه سخنانش تاکید نمود که حاکمان فعلي عراق نمي توانند با این اقدامات شرم آور، حزب کمونیست را 
تحت فشار قرار دهند تا از اصول اولیه خود عدول نماید و از حمایت مردم معترض عراق که خواهان کسب حقوق اولیه خود براي 

تامین یک زندگي بهتر هستند دست بردارد. 
در همین رابطه رفیق »مفید جزائري«، عضو دفتر سیاسي حزب کمونیست عراق طي گفتگو با شبکه تلویزیوني »الشرقیه« اعالم 
نمود: نیروهاي امنیتي عراق طي روزهاي اخیر عالوه بر حزب کمونیست، برخي دفاتر حزب »امت« )اٌمه( را نیز مورد حمله قرار 

داده اند. 
الزم به گفتن است که تاکنون عالوه بر چندین گروه سیاسي و مدني، فراکسیون پارلماني »العراقیه سفید« نیز که داراي 7 نماینده 
در مجلس عراق است،  حمله نیروهاي امنیتي به دفاتر حزب کمونیست و افزایش فشار بر این حزب را محکوم و مردود شمرده 

است. 
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  كازیوه ی كوردی

نامەیە  ئێمە واژۆکەرانی ئەم  وێڕای رێز و ساڵو:  
کە  روو  بخەینە  داستانێک  هەقێقەتی  دەمانهەوێ 
بەرێزتان و حیزبی  ئەم داستانە  یەکەمی  قارەمانی 
پژاکه - وەک ئاگەدارن لەم سااڵنەی دواییدا، ژمارەی 
ئەو کەسانەی لە کوردستاندا حوکمی لە سێدارەدانیان 
بۆ دەرچووە بە شێوەیەکی نائاسایی رووی لە زیاد 
بوون ناوە و هەندێکیش لەو حوکمانە بە داخەوە جێ 
بە جێ کراون. بێجگە لەمە، لە شەڕی راستەوخۆی 
پژاک به رامبه ر کۆماری ئێسالمی، کەسانێکی زۆر لە 
هەر دووال گیانیان لە دەست داوە. هەروەها دەبێت 
لەم دیو  بکرێ کە  بەو هاوواڵتیە مەدەنیانە  ئاماژە 
تێکەڵ بوونی ناوچەی  و ئەو دیوی سنوور بە هۆی 
نیشتەجێ بوونیان بە شەڕەوە گیانیان بێ تاوان بەخت 
پێ  کەسانەی  ئەو  ئاماری  دەبێت  دیسان  کردوە. 
زیاد بکەین کە بە حوکمی زیندان لە ژیانی ئازاد و 

کۆمەڵگا دوور خراونەتەوە. 
بەڕێز حاجی ئه حمه دی

کە  گەمەیە  ئەو  بچووکی  بەشێکی  فەقەت  ئەمە 
بەرێزتان رۆڵی سەرەکی تێدا دەبینن. الی بەرێزتان 
شەڕی  تێچوویەکانی  زۆربەی  کە  نیە  شاراوە 
بەڵکوو  تایبەت،  الیەنێکی  فەقەت  نەک  چەکداری 
بە  کوردستانی  کۆمەڵگای  هەموو  رووبەڕووی 
فەزای  بوونەوەی  سپی  و  رەش  دەبێتەوە.  گشتی 
رادەربڕینی  جێگای  دەبێ  کە  کەرتە  ئەو  سیاسەت، 
باڵی  بوونەوەی  بەهێز  بێت،  راشکاوانە  و  ئازاد 
رادیکاڵ، پاوانخواز و ئێقتدارگەرای دەسەاڵتی ئیرانی 
لە کوردستان، چەن قات بوونەوەی تێچووی کاری 
فەزای  بوونەوەی  ئاسایشی  کوردستان،  لە  سیاسی 
فه رهه نگی و کۆمه اڵیه تی و گوشاری زیاتر بۆ سەر 
چاالکانی بواری مەدەنی و سیاسی، دیسان بەشێکی 

ترن لە ئەنجامەکانی ستراتیژی شەڕی چەکداری.
بەرێز سکرێتر

قۆناغی  واڵتێکدا  هەر  لە  ئاسایش  هەڵنەگرە  حاشا 

و  ئابووری  گەشەی  و  رێکخستن  بۆ  یەکەمە 
وەبەرهێنان؛ ئەو دەرفەتە کە بە بۆنەی گرێدراویی 
زەوت  لێی  یەوە  چەکداری  شەڕی  بە  واڵتە  ئەم 
کراوە و هەر لێرەوە راستەوخۆ لە سەر چۆنایەتی 

ژیانی ئابووری خەڵک کاریگەری نێگەتیڤی داناوە.
لە باری نێودەوڵەتیەوە بۆ جاری یەکەم لە سایەی 
ستراتیژی نیزامی نابەجێ و ناوەختدا دەستەواژەی 
تیرۆر و تیرۆریسم دەخریتە پاڵ کورد و کوردستان، 
دەتوانێ  خۆی  تەنیا  بە  کە  ناحەزە  چەمکە  ئەو 
بشێوێنێت  ئەم واڵتە  راستی یەکانی  واقیع و  هەموو 
نێو  لە  خۆی  ژێرسێبەری  بخاتە  کورد  وکێشەی 
لە  جیهانیدا.  کۆمەڵگای  دیپلۆماسی یەکانی  یاری یە 
راستیدا جیهانی ئەمڕۆ نەک هیچ بایەخێک بۆ هێزه 
چریکی یەکان دانانێت، بەڵکوو دژایەتی یەکی تەواوی 
لەگەڵدا هەیە، هیچ فەرقیش ناکات چی دەڵێی و دژ 
بە کێ راوەستاوی. لێرەوە ئەوە خانەی تیرۆریزمە 

کە تۆ خۆتی پێ پێناسە دەکەی.
مانایە  ئەو  ئەنجامی  لە  داخەوە  بە  دواییشدا،  لە 
نەک  هەڵبژاردووە،  بوونتان  کورد  بۆ  ئێوە  کە 
ناعەقالنی  تێچووی  سەپاندنی  هۆی  بۆتە  هەر 
بەسەر کۆمەڵگادا، بەڵکوو لەوە گرینگتر بۆتە هۆی 
بە  و  کۆمەڵگا  بەشەکانی  زۆربەی  گۆشەگیربوونی 
کوردایەتی  لێرەوە  ناوازە.  نوخبەو  توێژی  تایبەت 
مانای گیان لە سەر دەست نان و پێشوازی کردن 
دەگرێ  خۆ  لە  ئەشکەنجە  و  زیندان  و  مەرگ  لە 
گەڵ  لە  بوون  هاوئاهەنگ  و  گونجان  بۆ  تاک  و 
واز  دەبێت  دا،  ئێوە  کراوی  تەرجەمە  کوردایەتی 
رۆژانە  ژیانی  گەڵ  لە  یەکانی  پێوەندی  هەموو  لە 
ئەم  بۆ  خۆی  ماڵ  و  گیان  بە  و  بێنێت  دەرەوە  و 
کوردایەتی  لێرەدایە  هەر  بکات.  تەرخان  رێگایە 
بەردەوام  دەبێت  کە  فەرهەنگی  ئەمرێکی  وەکوو 
لە هەموو قۆناغەکانی ژیانی مرۆڤی کورددا و لە 
هەموو بوارەکاندا خۆی دووپات بکاتەوە، دادەبەزێ 

بەڕێز عه بدولره ھمان حاجی ئه حمه دی
 سکرێتری گشتی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان
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بۆ کردەوەکانی هێزێکی بچووکی چەکداری کە رۆژ 
لە دوای رۆژ خۆی لە واقیع و بەرژەوەندی یەکانی 
ژیانی کوردی دوور دەخاتەوە و پێوەندی لە گەڵ 
خواستە سەرەکی یەکانی خەڵکدا تەسکتر دەکاتەوە. 

بەڕێز حاجی ئه حمه دی
 ئەمانە بەشێک بوون لە تەواوی ئەو تێچوویانە کە 
ئەنجامە کردەوەییەکانی ئەندێشەو ئایدۆلۆژی ئێوە 
بە  سەپاندوویەتی.  کوردستاندا  کۆمەڵگای  سەر  بە 
کەوتۆتە  کوردستان  کۆمەڵگای  داخەوە  بە  گشتی 
ئامرازەکانی  و  رێسا  و  یاسا  کە  گەمەیەکەوە  نێو 
بێ هیچ چەشنە شەرعیەت وەرگرتنێک، پێشوەخت 
کە  ئاراوه ،  دێتە  پرسیارە  ئەو  لێرەدا  دارێژڕاون. 
هەیە  ئەوەی  مافی  چەندە  تا  تایبەت  الیەنێکی  ئایا 
ستراتیژیەک  شێوە  نادیموکراتیک  و  الیەنە  یەک 
هەموو  رووبەرووی  تێچوویه کانی  که  هەڵبژێرێ 
روونتر،  شێوەیەکی  بە  بکاتەوە.  گشتی  به   کۆمەڵگا 
چەندە  کاتەدا،  لەم  و  ئێستا  چەکداری  شەڕی  ئایا 
کردنی  ئایا  نیشتمانیە.  شەرعیەتێکی  هەڵگری 
لە  هەتاهەتایی  شەڕێکی  مەیدانی  بە  کوردستان 
دایە؟  کورد  گەلی  بااڵکانی  بەرژەوەندیە  ئاراستەی 
ئایا هێشتنەوەی لەم دۆخەدا بەشێک نیە لە پرۆژەی 
ئابووری  باری  لە  کوردستان  مێژوویی  دواکەوتنی 
ستراتیژی یە  ئەم  بڕیاردەرانی  ئایا  سیاسی یەوە؟  و 
چۆن و لە سۆنگەی کامە بیر و باوەڕەوە دەتوانن 
کورد  بەرژەوەندی  گەڵ  لە  و  بهێنەوە  بۆ  پاساوی 
دا بیگونجێنن؟ چۆن دەتوانرێ گیانی مرۆڤ هێندە 
الیەنێکی  زەینیەکانی  ئایدیالە  رێگەی  لە  هەرزان 

سیاسی دا بەخت بکرێت؟
بەڕێز سکرێتر

هەیە  توانایدا  لە  کە  فەرهەنگەیە  ئەو  بوون  کورد 
بەردەوام خۆی لە هەموو بوارەکانی سیاسەت، ژیانی 
کۆمەاڵیەتی، دیپلۆماسی و هتد بە زمانێکی مەدەنی 
بۆ  چارە  رێگا  و  بکات  تەرجەمە  دیموکراتیک  و 
کەندوکۆسپەکانی بەردەمی ببینێتەوە. کە وابوو ئەم 
فەرهەنگە بۆ گوزارشتی خۆی چ پێویستی بە شەڕی 
چەکداری و تیرۆر و تەقینەوە نیە. ئەم کردەوەگەلە 
ئایدۆلۆژی یەکی  زمانحاڵی  دەتوانن  فەقەت 
وەکوو  کۆنەپەرەست  و  نادیمۆکراتیک  دواکەوتوو، 
دەرەوەی  لە  سەرچاوەکانی  کە  بن  سەلەفیەت 

بازنەی فەرهەنگی سیاسی و مەدەنی کورد دایە.
بەریز حاجی ئه حمه دی 

گیان و ماڵی مرۆڤ پیرۆزە و کەس مافی ئەوەی 
نیە لێ یان زەوت بکات. ئێوه  بڕوانن بۆ ئه و هه ڵمه ته  
ناڕه زایی ده ربڕینه  له  مه ڕ کێشه ی ئێعدام له  ئێران 

پرۆتیستۆکان  گرتۆته وه .  جیهانی  سه رانسه ری  که  
نه ک ته نیا الیه نگرانی مافی مرۆڤ، به ڵکوو سیاسی و 
رۆشنبیر و مه ده نیشی ناچار به  هه ڵوێست وه رگرتن 
به و هه موو  کوردستانیش  خه ڵکی  ته نانه ت  کردوه . 
هه ر  به   و  نه بووه   بێ ده نگ  مه ترسیه وه   و  گوشار 
خۆی  ناڕه زایه تی  ده نگی  بێت  لوا  بۆی  شێوه یه ک 
هه ڵبڕیوه، کە چی حیزبی پژاک لە زۆر جاران دا ئیزنی 
ئەوەی بە خۆی داوە گیانی کەسانێک بە بێ ئەوەی 
لە دادگایەکی شیاو و بە پێ بنەمایەکی یاسایی بە پێ 
بەڵگەی باوه ڕپێکراو موحاکمە کرا بن، بە تۆمەتگه لی 
جۆربه جۆر بستێنێ. ئه و کرده وه  که  به  پێ هه موو 
پێ  وبه   ده وڵه تیه کان  نێو  گرێبه سته   و  په یمان نامه  
هه موو پره نسیپ و پێودانگه   مرۆڤی یه کان به  تیرۆر 

پێناسه  ده کرێت . 
بەڕێز   سکرێتر

ئەوەیە  بەڕێزتان  لە  ئێمە  داواکاری  کۆتاییدا،  له  
بە  کوردستان  ئێستای  بارودۆخی  نوێ  لە  سەر 
وردبینیەوە لێک بدەنەوە. کوردستانی ئەمڕۆ ئاڵ و 
گۆڕێکی یەکجار زۆری بە نیسبەت دەیەکانی پێشوو 
بە خۆیەوە بینیوە. ئەمڕۆ ئەو رۆژەیە کە خەڵکانی 
سەرشەقام خواستەکانی خۆیان بە شێوەیەکی هێمنانە، 
مەدەنی و ئاشتیخوازانە و بە دوور لە توندوتیژی 
بازار  مانگرتنەکانی  نموونەکەشی  دەکەن،  گەاڵڵە 
ئەو  ئەمڕۆ  هتد.  و  زیندان  بەر  کۆبوونەوەکانی  و 
رۆژەیە چاالکانی مەدەنی و سیاسی کورد، کەڵک لە 
هەموو بوار و دەرفەتەکان وەردەگرن بۆ زیندوو 
کردنەوە و بە دواداچوونی مافەکانی ئەم گەلە. ئه و 
رۆژه یه   کە لە نێو کورد  دا به ربژێری خه اڵتی نۆبێل 
هه ڵده بژێردرێت، به اڵم نه ک بۆ ئازایه تی له  شه ڕی 
دواداچوونێکی  به   بۆنه ی  به   به ڵکوو  چه کداریدا، 

مه ده نیانه ی مافه کانی گه ل.
و  سیاسی  کردەوە  کە  واڵته یه   ئه و  وێنەی  ئەمە 
تەنانەت  و  ئێران  رێزی  و  ستایش  مەدەنیەکانی 

جیهانی بۆ الی خۆی راکێشاوە. 
 هەر بەم بۆنەوە ئێمە وا دەزانین ئەرکی سەرشانی 
بەستێن  رۆشنبیری یەکانە  و  سیاسی  الیەنە  هەموو 
ببن  ئەوەی  نەک  بکەن،  خۆش  فەرهەنگە  ئەم  بۆ 
بە رێگرێک لە بەردەم گەشەسەندنیدا. مەدەنیەت 
و کۆمەڵگای مەدەنی لە ئاسایش و ئارامشدا نەک 
تەنیا بەهێزتر دەبێت، بەڵکوو لە رووبەرووبوونەوەی 
کێشەکانیدا بە ئەزموونتر و لە هەڵگرتنی کۆسپەکانی 

بەردەمیدا زۆر کارامەتر رەفتار دەکات. 
بە  کورد  کێشەی  چارەسەری  وایە  پێمان  ئێمە 
روانینێکی عەقاڵنی و بە لەبەر چاوگرتنی هەموو ئەو 
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تێچوو و دەسکەوتانە مەیسەر دەبێت کە رووبەڕووی 
نەک  دەبێتەوە،  گشتی  بە  کوردستانی  کۆمەڵگای 
خۆی  ئارمانەکانی  کە  ئایدۆلۆژیک  تێڕوانینێکی  بە 
پێشوەخت بە سەر کێشەکەدا سەپاندووە و دواتر بە 
بەرز و پیرۆزکردنەوەی تێچوویەکان رێ لە هەموو 

پرسیار و گومانێک بگرێ.
ناوه ندی  کۆمیته   ئه ندامی  زاره عی        موختار 

به ره ی یه کگرتووی کورد
ئازاد نمه کی            ئه ندامی کۆمیته  ناوه ندی 

به ره ی یه کگرتووی کورد

               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !
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              فیدراسیۆنی  په نابه ران ئیدانه ی  ناردنه وه ی  په نابه رانی  ئێرانی  ده كات

له  ڕاگه یاندنێكدا فیدراسیۆنی سه راسه ری په نابه رانی 
كردنه وه ی   دیپۆرت  ده كات  به وه   ئاماژه   عێراقی 
په نابه رانی  ئێرانی  كارێكی  مه ترسیداره  بۆسه ر ژیانی  
یه كێك  خۆپیشانده ران  پێویسته   بۆیه   په نابه رانه ،  ئه و 

له داواكاینیان ڕێگری  كردنبێت له دیپۆرت كردنه وه .
 ئه مه ی  خواره وه  ده قی  ڕاگه یاندنه كه  یه :

جمهوری  به   ئێرانی  په نابه رانی  راده ستكردنه وه ی   
ئیسالمی بەڵگەی خۆشخزمەتی حکومەتی هەرێمە بەو 

رژێمە دڕندەیە!
دیپۆرت«  بۆ  نا  »كه مپینی  له   هه وااڵنه ی  ئه و  به پێی 
له  كوردستانه وه  به  ده ستی فیدراسیۆنی سه راسه ری 
رابردوودا  ماوه ی  له   گه یشتووه ،  عێراقی  په نابه رانی 
عێراق  له كوردستانی  ئێرانی  په نابه ری  چه ندین 
لەبەردەم  ئێران  رژێمی  بە  دژ  لەسەرئەوەی 
ناره زایه تیان  هەولێر  لە  واڵتە  ئەو  باڵویزخانه ی 
خۆپیشاندانه كانی  له   کە  بەوهۆیەشەوە  ده ربریوه و 
له الیه ن  به شداربوون،  عێراق  کوردستانی  خەڵکی 
كوردستانەوە  هه رێمی  حكومه تی  ده سه اڵتدارانی 
ده ستگیركراون و راده ستی جمهوری ئیسالمی ئێران 
زیندانه كاندا  له   دیکەش  ژماره یه كی  كراونه ته وه. 

راگیراون و وابریاره  دیپۆرتی ئێران بكرێنه وه .
ئه م هه ڵسوكه وته ی ده سه اڵتدارانی كوردستان بێشك 
تاوانێکی  ئینسانه كانه وەو  بەژیانی  سیاسییە  بازرگانی 
پێویسته   ناکات .  پاکانەی  پاساوێک  هیچ  گەورەیەو 
حكومه تی  وهاوكاریكردنی  سیاسه ته   ئه م  راگرتنی 
هاواڵتیانی  ناردنەوەی  بۆ  كوردستان  هه رێمی 
لیستی  بخریته   عێراق  لەکوردستانی  پەنابەر  ئێرانی 
له   خۆپیشانده ران  ئیستای  هه ر  داواكاریه كانی 
كاتێكدایه   له   ده سه اڵتداران  تاوانەی  ئه م  كوردستان. 
هەموو  ئیران  ئیسالمی  جمهوری  ده زانن  باش  کە 
به  ده سه الته كه یان نه ك هه ر  نارازین  ئەو كه سانه ی 
ئه شكه نجه و زیندانی ده كات، به ڵكو رووبه رووی حكومی 
ئیعدام ده بنه وه . بۆیه  ئێمه  به رپرسیاریتی راسته وخۆی 
له كوردستان  ئێرانی  په نابه رانی  سه المه تی  ژیان و 

ده خه ینه  ئه ستۆی حكومه تی هه رێمی كوردستان.
نقوم بوون  به داخه وه  وادیاره  ده سه التداران به هۆی 
مانه وه   و  زه به الح  قازانجی  و  سامان  و  له سه روه ت 
لەبیرچۆتەوە   ئه وه یان  ده سه الت،  كورسی  له سەر 
له الیه ن  نه ده بووه،   جیگایان  له شاخیش  ئه وان   كاتێك 
و  داڵده  ده دران  ئێرانه وه   ئازادیخوازی  خه ڵكی 
هاوكاری و پشتیوانی ده كران. به اڵم هه ر ئه مانه   کە 

ناره زایه تی  شەپۆلی  به رده م  كه وتوونه ته   ئه مرۆ   
جه ماوه ری خه ڵكی كوردستان له دوا ساته كانی ته مه نی 
ده سه اڵتیان هه رچی بەهاو پێوەرو پرەنسیپی سیاسی 

و رابردووی خۆشیان هه یه  له  بیری ده به نه وه .
به رده وامی  به   كه   كوردستان  هه رێمی  حكومه تی 
هاوکاری والتانی ئه وروپای کردوە بۆدیپۆرتکردنەوەی  
هاوالتیانی کوردو ژیانی ده یان په نابه ری كوردی له گه ڵ 
مه رگ و تراژیدیای نائینسانی به روو روو كردۆته وه، 
ته قه كردن  پاڵ  له   لێچاوه روان ده كریَت  ئه وه شی 
مااڵن،  سه ر  هه ڵكوتانه   گرتن و  خۆپیشانده ران و  له  
سه ركوتگه ری  رژیمی  ده ستی  هه ڵهاتووی  هاوالتیانی 
په یوه ندی  خاتری  به   ئیرانیش  ئیسالمی  جمهوری 
ده سه الته كه یان  پاراستنی  و  بازرگانی  و  دیپلوماسی 
ئیسنانکوژە  سەرکوتگەرو  دەوڵەتە  ئەو  تەسلیمی 

بکاتەوە.
عێراقی  په نابه رانی  فیدراسیۆنی سه راسه ری  له   ئێمه  
سه رباری به  توندی ئیدانه كردنی دیپۆرتی په نابه ران 
به جمهوری  كوردستانه وه   ده سه التدارانی  له الیه ن 
ئیسالمی ئێران، داوای ده ستبه جێ  راگرتنی ئه م سیاسەته  
دژی ئینسانیه  ده كه ین له الیه ن حكومه تی هه ریمه وه و 
به رپرسیاریان ده كه ین له  سه المه تی گیانی هاوالتیانی 
ئێرانی له  كوردستان. هاوكات فیدراسیۆن به و په ری 
ده نگی  پاڵ  ده خاته    خۆی  ناره زایه تی  ده نگی  تواناوه  
دامه زراندنی  پێناو  له   كوردستان  خۆپیشانده رانی 
راسته خۆی  ئیراده ی  به   پشتبه ستوو  سیسته مێكی 
شادو  ئاینده یه كی  و  یه كسانی  ئازادی و  بۆ  جه ماوه ر، 
كوردستانێك  كوردستان.  خه ڵكی  بۆ  خۆشگوزه ران 
نه یارانی رژیمه  سه ركوتگه ره كان، داڵده ی  كه  جێگای 
هاواڵتی  مافی  و  نیشته جێبوون  ئازادی  لێقه وماوان و 

یه كسانی تیا به رپا بێت.
نا بۆ دیپۆرت، به ڵی بۆ مافی هاواڵتی یه كسان

په نابه رانی  سه راسه ری  فیدراسیۆنی  سكرتیێری 
عێراقی
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راگه یاندنی كۆبوونه وه ی تایبه تی كۆمیته ی ناوه ندی حزبی شیوعی كوردستان

به دیهێنانی  بۆ  تواناكان  هه موو  یه كخستنی  به ره و 
داخوازییه كانی جه ماوه رو هه نگاونان بۆچاكسازی

كۆمیته ی ناوه ندی حزبی شیوعی كوردستان رۆژی 
به ره وشی  تایبه تی  كۆبوونه وه یه كی    2011/  3/  2
رۆژهه اڵتی  ناوچه كه  و  عێراق و  كوردستان و  ئێستای 

ناوه ڕاست سازدا.
پاكی  گیانی  بۆ  ساتێك  وه ستانی  به   كۆبوونه وه كه  
سه رجه م شه هیدانی ئازادی و یه كسانی و شه هیدانی 
كوردستان  دواییه ی  ئه م  خۆپیشاندانه كانی 
سیاسی  ره وشی  پاشان  كرد،  به كاره كانی  ده ستی 
و  خسته به رباس  كوردستانی  ناوچه كه وعێراق و 
سه رشه قامی  به هاتنه   ئاماژه ی  تێیدا،  لێكۆڵینه وه و 
كه   كرد،  به گشتی  عه ره بی  واڵتانی  جه ماوه ری 
گه وره یه   نوێ و  وه رچه رخانه   ئه م  له ناوه ڕۆكدا 
دیكتاتۆری  رژێمێكی  چه ند  له سه ركارالبردنی 
رژێمه كانی  بۆسه ر  جددیشی  فشاری  لێكه وته وه ، 
بكه ونه   كه   دروستكردووه   دیكه   واڵتێكی  چه ند 
كۆمه اڵیه تی و  سیاسی و  چاكسازی  به زوویی  خۆو 
ده ست  سیاسی  ئازادی  به رفراوانكردنی  ئابوری و 
راپه ڕینانه   و  خۆپیشاندان  ئه م  له راستیدا  بكه ن،  پێ 
گه الن  كه   ده گرێت  له خۆ  كۆمه اڵیه تی  مۆركێكی 
ژیانیان  بژێوی  كۆمه اڵیه تی و  دادپه روه ری  له پێناو 
دواجار  ناره زاییانه   چاالكی و  ئه م  كرد.  به رپایان 
به رێوه   شێوازی  به رامبه ر  له   ناره زاییه ك  وه ك 
بردنی ده وڵه ت و سیسته می سیاسی و پیاده نه كردنی 
ئازادییه   به رته سكیی  دیموكراسی و  بنه ماكانی 
خزمه تگوزارییه كان  ئاستی  خراپی  گشتییه كان و 

عێراقیشی گرته وه .

شیوعی  حزبی  ناوه ندی  كۆمیته ی  كاتدا  هه مان  له  
دۆخی  بۆ  خوێندنه وه ی  وردی  به   كوردستان 
ناوخۆی كوردستان كردو هه ڵوه سته ی له سه ر چه ند 
ناره زایه تی و  ئه م  وایه   پێی  كه   كرد،  گرنگ  خاڵێكی 
خۆپیشاندانانه ی جه ماوه ر مافێكی سروشتی هه موو 
مافی  دیموكراسی و  بنه ماكانی  له گه ڵ  هاوواڵتیانه و 
مرۆڤ  وده ستورو  رێساو ئه و ده قه  نێو ده وڵه تیانه  
یه كده گرێته وه  كه  تایبه تن به  ئازادی و مافی مرۆڤ 
شیوعی  حزبی  ره وان و,  خواستی  داواكاری و  و، 
كوردستان به جددی پاڵپشتی له  ته واوی ئه و داواكارییه  
ره وایانه  ده كات, كه  به  شێوه یه كی مه ده نی و دوور 
ملمالنێ  تێكه ڵكردنی  توندووتیژی و  هه ڵچوون و  له  
وناكۆكییه  سیاسییه  ناوخۆییه كان به رێوه  بچن، چونكه  
كه ڵه كه بووی  داواكاری  داواكارییانه   ئه م  وایه    پێی 
له چه ندین  كه   رابردووه ،  ساڵی   15 له   زیاتر 
باره وه   له   قسه ی  به رده وام  شیوعی  حزبی  بۆنه دا 
وئابوری و  سیاسی  چاكسازی  وپڕۆژه ی  كردوه  
جگه   به داخه وه   به اڵم  روو،  بۆخستۆته    كۆمه اڵیه تی 
له م  نه بێت  بچووك  هه نگاوی  كه  هه ندێك  له وه ی 
ده ستپێشخه رییه ك  چه ند  یان  نراون،  بوارانه دا 
نه توانراوه  چاكسازییه كان بخرێنه  سه ر رێگا  نه بێت، 
كوردستان  هه رێمی  ره وشی  خۆی و  راسته كه ی 
به كارهێنانی  خراپ  جۆره كانی  هه موو  به رده وام 
ده رئه نجامیش  به كارهاتوه و,   تیادا  ده سه اڵتی 
له ژێر  هه مووالیه ك  ئێستا  كه   لێكه وتۆته وه   ئه وه ی 
كۆمه اڵیه تی و  عه داله تی  نه بوونی  سه ردێرَی 
یه كسانی و گه نده ڵی به هه موو شێوه كانییه وه  وه سفی 

ده كه ن و داوای چاكسازی بۆ ده كه ن.
كۆمیته ی ناوه ندی حزبی شیوعی كوردستان، له گه ڵ 
دیاریكردنی هه موو الیه نه  سه لبییه كان بوو له هه رێمی 
پێویسته   كه   كرده وه   له وه   جه ختی  كوردستانداو، 
به   به زوویی و  په یوه ندیداره كان  الیه نه   حكومه ت و 
داخوازییه كانه وه   پیری  به ره و  كرده یی  شێوه یه كی 
بچن و به جددی داوا له  الیه نه  په یوه ندیداره كان ده كات 
كه  پێویسته  له  هه موو ئه و بوارانه ی كه  هۆكارن بۆ 
سه رهه ڵدانی گه نده ڵی چاره سه ری كه موكوڕییه كان 
له الیه ن  جددی  هه وڵدانی  به تایبه تیش  بكرێت و, 
حزبه   هه ژموونی  له   رێگه گرتن  بۆ  ده سه اڵته وه  
ژیان  جومگه كانی  ته واوی  به سه ر  ده سه اڵتداره كان 
له كوردستان دا، له پێناو بنیادنانه وه و رێكخستنه وه ی 
دروستكردنه وه ی  كوردستانی و  ناوخۆی  ماڵی 
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تاكی كوردستانی و كه رامه تی هاوواڵتیان  كه سایه تی 
بۆ  هه نگاو  به جددی  ئه گه ر  هه روه ها   به گشتی، 
هه مووالیه ك  به هه وڵی  ئه وا  ببردرێت  چاكسازی 
بكه ین و  نیشان  ده ست  كه موكوڕییه كان  ده توانین 
چاككردن و  رووه و  كوردستان  ناوخۆیی  دۆخی 
راستكردنه وه  به رین، كه  بێگومان ئه مه ش هه نگاوێكی 
هه موو  رووبه رووبونه وه ی  له   ده بێت  گرنگ 
هه ڕه شه یه ك بۆ سه ركوردستان و هێنانه دی ئامانجه  

ره واو گشتییه كانی بزوتنه وه  نیشتیمانییه كه ی.
له م پێناوه دا، حزبی شیوعی كوردستان پێشنیار ده كات 
كه  پێویسته  رێكخستنه وه و چاكسازی هه موو بواره كان 
هه مواركردنه وه ی  له پێشه وه شیاندا،  بگرێته وه ، 
به رژه وه ندییه كانی  به   خزمه ت  كه   یاسایانه ی  ئه و 
كاتدا  زوترین  له   ناكه ن و  كوردستانی  كۆمه ڵگه ی 
هه ڵبژاردنه كانی ئه نجومه نی پارێزگاكان سازبدرێت و 
خزمه تی  بتوانن  كه   هه بێت  ئه وتۆشیان  ده سه اڵتی 

ناوچه كانیان بكه ن.
هه روه ها پێویسته  په له بكرێت له بڕیاردانی چه ندین 
كێبركێ  یاسای  به كاربه رو  پاراستنی  وه ك  یاسای 
ورێگرتن له  قۆرخكردن و هه مواركردنه وه ی یاسای 

وه به رهێنان و یاسای خۆپیشاندان.
له گه ڵ ئه و به رچاوخستنانه ، كۆمیته ی ناوه ندی حزبی 
داخوازییه كانی  له گه ڵ  كوردستان،  شیوعی 
خواسته كانیان  هێنانه دی  بۆ  جه ماوه ردایه  
به شێوه یه كی مه ده نیانه ی ئاشتیانه  و هه روه ها دژی 
هه رجۆره  په رچه  كردارێكی تووندوتیژییه  چ له الیه ن 
له الیه ن  یان  بێت  ده سه اڵته وه   ئه منیه كانی  ده زگا 
له خۆپیشانده ران. كه سێك  چه ند 

بكرێ   په له كردن  پێویسته   كاتدا  هه مان  له  
له ته واوكردنی یه كخستنه وه ی هه موو ئیداره كان كه  
هێشتان یه كنه خراون یان تارمایی دوو ئیداره ییان به  

به   هه رێمدا  حكومه تی  نێو  له   ماوه   سه ره وه  
قه ڵه مڕه وی  ئه مه   چونكه   كرده یی،  شێوه یه كی 
ده گرێته وه   كوردستان  تاسه ری  له سه ر  حكومه ت 
له ژێر  ده سه اڵت  بۆده ربازكردنی  هه نگاوێك  وه ك 
حكومه ت،  له   حزب  وجیاكردنه وه ی  حزب  ركێفی 
له گه ڵ ئه مه شدا رێكخسته وه ی نێوماڵی كوردستانی  
هه ر  بوونه وه ی  روبه روو  له   سه ره كییه   فاكته ری 
رامبه ر  به   له   تایبه تی  به   ده ره كی  مه ترسیكی 
به   كه مان  گه له   ره وای  دۆزی  نه یارانی  پیالنه كانی 
و  گشتی  به   دابرێنراوه كان  ناوچه   له   تایبه تی 
وه ك  واده خوازێت  ئه مه ش  تایبه تی.  به   كه ركوك 
ئه ركێكی نه ته ویی و نیشتیمانی دیالۆگێك هه بێت له  
به   كوردستاندا.  سیاسیه كانی  الیه نه   هه موو  نێوان 
و  ناوخۆییه كان  كێشه   چاره سه ركردنی  مه به ستی 
مه ترسیه   هه ره شه و  بوونه وه ی  رووبه روو 
ئه ركه ش  ئه م  به دیهێنانی  بێگومان  ده ره كییه كان. 
الیه ك  هه موو  پرسیارێتی  به ر  گیانی  به   پێویستی 

هه یه .
كردن  پشتگیری  گه ڵ  له   روانگه یه شه وه   له م  هه ر 
بۆ  كوردستان  په رله مانی  خاڵیه كه ی  حه ڤده   پرۆژه  
كوردستان  شیوعی  حزبی  دۆخه   ئه م  چاره سه ری 
بواره كان  به هه موو  گشتگیر  چاكسازی  پرۆژه یه كی 
حكومه ت و  په رله مان و  و  هه رێم  بۆسه رۆكایه تی 
الیه نه  په یوه ندیداره كان ورای گشتی راده گه یه نێت 
له پێناو یه كسختنی تواناكان له پێناو ئازادی نیشتمان و 

خۆشگوزه رانی گه لی كوردستان.
 

كۆمیته ی ناوه ندی
حزبی شیوعی كوردستان

2ی ئاداری 2011



               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !
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                 دوای ئەم هەموو گالنە بۆ نابینە سوار؟!

                                                                      زیرەک کەمال

قۆناغی  لە  ستراتیژییەکان  هەرە  هەڵە  لە  یەکێک 
بەتایبەتیش  سیاسەت و  کە   1٩٩1 راپەڕینی  دوای 
بزووتنەوەی حزبایەتی لە هەرێمی کوردستان کردی 
داگیرکردنی کۆمەڵگای مەدەنی بوو, بە پاشکۆکردن و 
لکاندنی ئەو رێکخراوانە بوو بە حزب خۆی, لە کاتێکدا 
هەقیقەتە  لەو  باش  کوردستان  حزبەکانی  دەبوایە 
چین و  رێکخراوی  حزبیکردنی  بە  کەوا  بگەن  تێ  
توێژەکانی کۆمەڵگا و کردنیان بە ماڵێکی تری حزب, 
بەعسیزم و  کلتوری  دووبارەکردنەوەی  لەوەی  جگە 
جیهان و  شمولییەکانی  دیکتاتۆر و  سیستەمە  هەموو 
سیاسەتەیان  بەم  کاتدا  هەمان  لە  بوو  ناوچەکە 
پرۆسەی  لە  گەورەیان  زەبرێکی  خۆمان  حزبەکانی 
داو  کۆمەڵگا  مەدەنیکردنی  بە  دیموکراسیکردن و  بە 
خۆیان و  نێوان  خستە  گەورەشیان  کەلەبەرێکی  درز و 
هەڵوێستە  ئەو  ئێستاشدا  لە  هەڵبەت  جەماوەرەوە, 
لە  دیارکەوتووەو  بە  حزبەکان  نادیموکراسییانەی 
ترسناکتر  ئاسەوارانە  ئەو  کاریگەریی  داهاتووشدا 
جگە  مەدەنی  کۆمەڵگای  رێکخراوەکانی  دەبێت, 
کۆمەڵگان و  حکومەت و  گەیاندنی  ئەڵقە  لەوەی 
توێژەکان  خواست و داواکاری و کێشەو گرفتی چین و 
دەگەیەنێتە بەردەم حکومەت, لە هەمان کاتدا خودی 
راهێنانی  لە  دەبینن  گەورە  رۆڵێکی  رێکخراوانە  ئەو 
کۆمەاڵنی خەڵک لەسەر خستنەڕووی داواکارییەکانیان و 
چاالکییەکانیان بە شێوەیەکی مەدەنی, بە حزبیکردن و 
مەدەنی  کۆمەڵگای  رێکخراوەکانی  سیاسیکردنی  بە 
لە رۆژگاری ئەمڕۆدا وایکردووە کە ئەو رێکخراوانە 
نەتوانن بە قەد کۆڕێکی شیعری و بە قەد دیوەخانێک 
خەڵک کۆبکەنەوە, رووداوەکانی ئەم دواییەی شاری 
سلێمانی جگە لەوەی الوازی کلتوری دیموکراسی لە 
پێگەی  الوازی  کاتدا  هەمان  لە  نیشاندا  واڵتەکەمان 
جەماوەری رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنیشی زیاتر 

سەلماند.
من ئەو شەوە بەدیار دیمەنی خوێناوی و توندوتیژی 
ئەو رووداوانەی ئەو شارە زۆر گریام, گریانێک زۆری 
نەمابوو سۆزی عاتیفی و دەروونییەکانم حاشام پێ  لە 

رابردوو بکات.
یەکتری  لەگەاڵ  مامەڵە  شێوەیە  بەم  دەبێت  بۆ 
کە  لەبیربچێت  راستییەمان  ئەو  دەبێت  بۆ  بکەین؟  
مانەوەی  لە  پاراستمانە  زەمانەتی  دیموکراتییەت 
پاڵپشتی نێو دەوڵەتی بۆ ئەزموونەکەمان؟ بۆ دەبێت 
ئەو نەزانینی کە عەقاڵنییەت و پاراستنی مافی مرۆڤ 
پێوەری راستگۆییمانە لە بەردەم رای گشتی جیهاندا؟ 
توند وتیژی کلتوری  نەزانین شەڕانگێزی و  بۆ دەبێت 
دژە دیموکراسی و بەربوونە گیانی یەکتری ئەگەری 
دەمان  نوێ   لە  سەر  ئەزموونەکەمان و  تێکچوونی 

کاتەوە بە مازوو چنی پاشوێل دڕاو؟
دڵۆپە  هەر  سلێمانی  دواییەی  ئەم  رووداوەکانی  لە 
خوێنێک کە رژا لە جەستەی من رۆیشت, هەر دار و 
بەردێک دەوەشێنرا بەر من کەوت, دەیان سااڵ بەر 
لە ئێستا گۆران لەو شارەدا بە شیعر وەسفی جوانی 
کوردستان  لە  جوانتر  وەسفێک  کردوە,  کوردستانی 
عەدالەتی  بۆ  داوای  شیعردا  نێو  لە  قانیع  خۆی, 
کۆمەاڵیەتی دەکرد, مەحوی و نالی لە نێو وشەدا باسی 
دڵنیام  دەکرد,  مرۆڤیان  جوانی و  عەشق و  گەورەیی 
ترسناکەکانی  لەسەر شۆستە  ئێستا رۆحی هەموویان 
رووداوەکانی  ماناکانی  دەگرین,  سلێمانی  بۆ  شار 
سلێمانی تێ  بگەن, با زیاتریش لەوە نەگلێین و نەشبین 

بەسوار...!

**************              
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    په یامی سه ره خۆشی مه كته بی سیاسی » حشك »

                                                    
تێكۆشه ر وكه سایه تی  هه واڵَی كۆچی دووایی 
سیاسی ناوداری گه له كه مان مام غه نی بلوریانی 
بۆخۆمان  وئازاریكی  وداخ  پێكه یشت  نه مرمان 
و،  كایه وه   هینایه   گێڕان  وخه بات  وهاورییان 
خۆراگری  سه ده ی  له نیو  پتر  یاده وه ریه كانی 
وبه وه فایی ئه و مرۆڤه  خاوه ن هه ڵویست ونیشتمان 
وگه ل په روه ره مان وه یاد كه وته وه  كه  بۆ خۆی 
وله رێزه كانی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئیران 
وهاورێكانی و به تایبه ت به  هاوسه بر وخۆراگری 
وبنه ماڵه كه ی  هاوسه ری   مه رزیه خانی  خاتو 
تۆماری كردون ، چ له  سه ختیه كانی پتر له  20 
ساڵی زیندانی پاشایه تی په هله وییه كانی رووخاودا 
دیموكراتیكی  كۆماری  له   رۆڵی  ,پیشتریش  و 
كوردستان و له گه ل قازی پیشه واو هاوریكانی له  
شاری  مهابادی سه ربه رز ودیهات و شاخه كانی 
له  گفتوگۆكردنه كانی ره سمی  یان   ، كوردستان 
كۆماری  سه رانی  گه ل  له   كوردستان  شاندی 
ئیسالمی ئیراندا ، یان له  ئاواره یی ئه و ساالنه ی له  
ئه ڵماندا ، هه رده م له گه ل به رپرسانی حزبه كان 
وله گه ل  كوردستان  باشووری  وئیداره ی 
حزبه كانی رۆژهه التی كوردستان وسه رانسه ری 
به رده وام  له  خه مخوریدا ماندونه ناسانه   ئیراندا 
بوه . مام غه نی نه مر هاوری ودۆستیكی به وه فای 
وهاوریان  كوردستان  و  عیراق  شیوعی  حزبی 
عزیز محمد و كه ریم ئه حمه د وده یانی ترمان 
وچه پ  دیموكرات  كه سایه تیه كی  وه ك  و  بوه  

دیاربوه  .
سه ره خۆشی گه رم له  خۆمان وهاورییان وبه ریز 
بزوتنه وه ی  وگشت  بنه ماڵه كه   و  هاوسه ری 

رزگاریخوازی رۆژهه التی نیشتمان ده كه ین.
خۆراگرو  مرۆڤه   شوینه واری  ئومیده وارین  
خاوه ن هه ڵویسته كان به قازانجی رزگاری نیشتمان 

زیندو بمینیته وه  .
بلوریانی  غه نی  مان  بۆ  چاكه وریزمان  یادی 

نه مر.
مه كته بی سیاسی

حزبی شیوعی كوردستان
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په یامی ده فته ری سیاسیی حدک
           بە بۆنەی كۆچی دوایی نیشتمانپەروەر مامە غەنی بلووریان

بەداخەوە ئاگادار بووین رۆژی چوار  شه ممه ،18ی 
ره شه مه  ، مامە غەنی بلووریان تێكۆشەری دێرینی 
لە  بزووتنەوەی سیاسیی رۆژهەاڵتی كوردستان 
تەمەنی 87 ساڵی دا لە واڵتی ئاڵمان كۆچی دوایی 
كرد.                                                                                 

دامەزرانی حیزبی  لە سەرەتای  بلووریان  غەنی 
دێموكراتی كوردستانەوە تێكۆشانی سیاسیی خۆی 
لە پێناو وەدەست هێنانی مافە نەتەوایەتییەكانی 
نەتەوەكەی دا لە ریزەكانی ئەم حیزبەدا دەست 

پێ كرد.
كە  بوو  الوانەدا  ئەو  ریزی  لە  بلووریان  غەنی 
درێژەدان  مەبەستی  بە  كوردستان  كۆماری 
رەوانەی  زیاتر  پەروەردەبوونی  و  خوێندن  بە 

سۆڤیەتی كردن.
دوای رووخانی كۆماری كوردستان غەنی بلووریان 
گەڕایەوە كوردستان و لەگەڵ تێكۆشەرانی حیزبی 
دێموكراتی كوردستان دا دەستی بە بوژاندنەوەی 
رێكخستنەكانی حیزبەكەی كرد. هەر لەو قۆناخەدا 
بوو كە بۆ یەكەم جار لەالیەن دەزگای سیخوریی 
تێكۆشەرانی  لە  كۆمەڵێك  لەگەڵ  رێژیمی شاوە 
ئەو سەردەمەی حیزبی دێموكرات گیراو راپێچی 

بەندیخانە كراو دوای ساڵێك ئازاد كرا.
لەسەر  سووربوون  هۆی  بە  بلووریان  غەنی 
جارێكی  تێكۆشاندا  لە  بەردەوامی  و  رێبازەكەی 
دیكە دوای رووداوە سیاسییەكانی 1332ی ئێران 
ماوەی  بۆ  ئەمجارەیان  كراو  بەندیخانە  راپێچی 

زیاتر لە 3 ساڵ لە بەندیخانەدا راگیرا.
هێشتا ساڵێك بەسەر ئازادبوونی دا تێنەپەڕیبوو 
كە بۆ جارێكی دیكە قۆڵبەست و رەوانەی زیندان 
كرایەوەو ئەمجارەیان سەرەتا بە ئیعدام مەحكووم 
بەندكرانی  كرایە  حوكمەكەی  دواتر  و  كراو 
هەتاهەتایی. غەنی بلووریان لەم قۆناخەدا كە لە 
ساڵی 1338ەوە دەست پێ دەكا تا شۆڕشی 1357 
لە زیندان¬دا مایەوە. بەمجۆرە غەنی بلووریان 
بوو بە یەكێك لە قارەمانەكانی نێو بەندیخانە و 
رێژیمی  زیندانی  لە  نزیكەی 25 ساڵ  سەرجەم 

پاشایەتی¬دا مایەوە.

غەنی  مامە   1357 شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای 
دێمەكراتی  حیزبی  ریزەكانی  لە  ماوەیەك  بۆ 
دواتر  داو  تێكۆشان  بە  درێژەی  كوردستان¬دا 
تاراوگە  لە  رووی  سیاسی  تێكۆشەرێكی  وەك 
لە  تەمەنی  كۆتایی  دەیەی  سێ  نزیكەی  كردو 

واڵتی ئاڵمان تێپەڕ كرد.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستان 
غەنی  مامە  تێكۆشەر  دوایی  كۆچی  بۆنەی  بە 
و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  دڵ  بە  پڕ  بلووریان 
دۆست و ئازیزانی و سەرجەم خەڵكی كوردستان 

دەكا.

دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
كوردستان

1٩ی ره شه مه ی 138٩ 
10ی مارسی 2011

******************        
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بروسكه ی سه ره خۆشی سه رۆكی هه رێمی كوردستان
           به  بۆنه ی كۆجی دوایی تێكۆشه رو چاالكڤانی سیاسی كورد غه نی بلووریان

به  ناوی خوای مه زن و دلۆڤان 

ماڵئاوایی  هه واڵی  زۆره وه   په ژاره یه كی  و  داخ  به  
یه كجاره كی تێكۆشه رو چاالكڤانی سیاسی دێرینی كورد، 
غه نی بلووریان _ مان پێگه یشت ، كه  هه موو ژیانی 
خۆی بۆ سه ربه رزی گه لی كوردستان ته رخانكردبوو 
، سونبلێكی دیاریش بوو له  بزوتنه وه ی رزگاریخوازی 
گه لی كوردستاندا و به  هۆی چاالكییه  سیاسییه كانی به  
گشتی 25 ساڵ زیندانی بووه  و ماوه یه كی زۆریش له  

ئاواره ییدا ژیاوه . 

گه له كه مان   ، بلووریان  كاك  ده ستدانی  له   به  
ئێمه    ، چوو  ده ست  له   كاریگه ری  كه سایه تییه كی 
له   دڵسۆزمان  به وه فاو  و  دێرین  دۆستێكی  مانانیش 

ده ست چوو. 

هه موو  به   خۆمان  هاوخه میی  بۆنه یه وه   به و  هه ر 
خانه واده و كه سوكارو هه ڤااڵنی  و  خه ڵكی كوردستان 

خوالێخۆشبوو راده گه یه نین و هاوبه شی خه میانین. 

ئێمه  دڵنیاین كه  ناوی ئه و تێكۆشه ره  به  دره وشاوه یی 

له  ئاسمانی كوردستاندا و له  نێو الپه ڕه كانی مێژووی 
پڕسه روه ری میلله ته كه ماندا ده مینێته وه . 

هه زار ره حمه ت له  گیانی پاكی ئه و نیشتمانپه روه ره  و 
له  خوای گه وره  داواكارین گیانه  پاكه كه ی به  به هه شتی 
كه سه رێكی  ماڵئاواییه كه ی  كه   بكات  شاد  به رینی 

گه وره ی خسته  دڵی هه موو كوردێكه وه  . 

انالله  وانا الیه  راجعون 

مسعود بارزانی 
سه رۆكی هه رێمی كوردستان 

2011/3/10


