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                             ضرورت مبارزه مشترک، برای آزادی زندانیان سیاسی

مبارزه متحد و مشترک در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی 
آنان  فوری  آزادی  همه،  از  تر  مهم  و  استثناء،  بدون  عقیدتی   -

وظیفه تأخیر ناپذیر کلیه نیروهای میهن دوست ایران است.
وضعیت زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر در صدر خبرها و 
گزارش های رسانه های همگانی داخلی و خارجی قرار داشت. 
مرگ هدی صابر و افشاگری های پس از آن، موضوع حمایت 
زندانیان  آزادی  برای  و مشترک  مبارزه همه جانبه  و  از حقوق 
حزب  کمتر  و  است،  کرده  بدل  جدی  اولویت  یک  به  سیاسی 
توان  می  را  آزادی خواهی  و  مترقی  متعهد  و  مسئول  نیروی  و 
یافت که در این زمینه خواهان کارزاری متحد نباشد. اهمیت این 
موضوع، یعنی سازمان دهی کارزار گسترده ملی و بین المللی در 
اوضاع حساس فعلی دو چندان است. آنچه امروز در زندان های 
جمهوری اسالمی می گذرد نگرانی نسبت به وقوع فجایعی نظیر 

مرگ هدی صابر را افزایش داده است.
در خصوص این نگرانی باید به شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی 
اشاره کرد که ابعاد و ژرفای خطر را در معرض دیدگان قرار داده و 
برجسته می سازد. دراین شهادت نامه که در پایگاه اطالع رسانی 
کلمه، ۲3 خرداد ماه، انتشار یافته است، ۶۴ زندانی سیاسی می 
روز  هشتمین  در  صابر  هدی  دهیم  می  شهادت  ما   ” نویسند: 
در  اختالل  و  سینه  ناحیه  در  درد  دچار  خود  غذای  اعتصاب 
سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲0 خرداد 
ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند 
3۵0 منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود 
می پیچید به بند باز گردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی 
هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند. در این هنگام صابر گفت، 
در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب 
و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل 
آن  ترسیم  این  ام.“  انداخته شده  بیرون  درمان  اتاق  از  بهداری 
وضعیت هولناکی است که در زندان های رژیم والیت فقیه حاکم 
بوده و هست. از دیگر سو، پایگاه اطالع رسانی کلمه، ۲3 خرداد، 
در یادداشتی افشاگرانه، با تاکید بر این مساله که سالمت زندانیان 
سیاسی با دیدگاه و سیاست حاکم بر قوه قضاییه و دادستانی در 
از  نویسد: ”زندانیان سیاسی عمومًا  دارد، می  قرار  خطر جدی 
لحاظ جسمی و نیز محیط حاکم بر زندان در شرایطی هستند که 
بیماری های زیادی بر آنان عارض و یا بیماریشان تشدید می 
شود ... از این گذشته، رسیدگی به وضعیت سالمتی زندانیان کمتر 
شناخته شده یا بعضًا زندانیانی که شاید بیشتر مغضوب مسئولین 
فعلی قوه قضاییه هستند، گویا با کراهت بیشتری انجام می شود 
... تصمیمات لجوجانه درخصوص وضعیت زندانیان اما تنها در 
نیست.  زندانیان  نیاز  مورد  درمانی  خدمات  انداختن  تعویق  به 
چه اینکه یکی از زندانیان این بند که بیماری اش به واسطه بی 

توجهی مسئولین زندان تا حد غیر قابل بازگشتی پیش رفته بود و 
دیگر امیدی به درمانش وجود نداشت نیز، بعد از معاینات و قطع 
امید پزشکان از امکان درمان، مجددا به زندان باز گردانده شد و 
حتی در آخرین روزهای زندگی از همراهی خانواده محروم بود 
تا نهایتًا در اسفند ماه سال گذشته از پای درآمد.“ آنچه پایگاه 
اطالع رسانی کلمه به صورت یاد داشت منتشر ساخته نشانگر 
امنیتی رژیم والیت  ارگان های  و  اوج توحش دستگاه قضایی 
فقیه است. درچارچوب برنامه و عملکرد قوه قضاییه و نهادهای 
امنیتی و دادستانی انقالب اسالمی، جان و زندگی زندانیان سیاسی 
فاقد کم ترین ارزش بوده و برخالف تمام موازین انسانی حتی 
زندانی بیمار در حال مرگ از همراهی با خانواده محروم می ماند. 
در تمام فجایعی که در زندان های رژیم والیت فقیه رخ داده و 
می دهد، رهبران بلند پایه حکومت از جمله ولی فقیه، رییس قوه 
ارشد  دیگر مسئوالن  و  اسالمی  دادستان کل جمهوری  قضاییه، 
مسئول شناخته می شوند. به همین علت نیز فدراسیون بین المللی 
جامعه های حقوق بشر، در بیانیه یی مشترک با جامعه دفاع از 
حقوق بشر در ایران، به درستی و بر پایه موازین معتبر حقوقی، 
مسئوالن جمهوری اسالمی را مسئول مرگ هدی صابر و دیگر 

زندانیان سیاسی معرفی کرده است.
همزمان با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت در زندان های جمهوری 

اسالمی روز به روز بدتر می شود.
مزدوران تاریک اندیشی با مانورهای مختلف و به کارگیری انواع 
شیوه ها از جمله شدت بخشیدن به فشار در زندان های سراسر 
به حق حزب ها و  این خواست  برابر  تا در  کشور، می کوشند 
به  دادن  پایان  یعنی  کشور،  آزادیخواه  و  مترقی  ملی،  نیروهای 
سرکوب، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت 
زندانیان سیاسی، و مهم تر از همه آزادی بی قید و شرط کلیه 
زندانیان سیاسی بدون استثاء، مقاومت کرده و به اعمال وحشیانه 
زندانیان  از  یکی  موثق  های  گزارش  پایه  بر  دهند.  ادامه  خود 
سیاسی به نام کمال شریفی، که به صورت تبعید در زندان میناب 
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استان هرمزگان بسر می برد، در اعتراض به انتقال خود به سلول 
انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود.

خانواده این فعال در بند، طی نامه یی به مقام های مسئول قوه 
قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت او شده و نسبت به وخامت 

وضع جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند.
همچنین پایگاه اینترنتی نوروز، 11 خرداد ماه، گزارش داد: ”همه 
وزارت  و  پاسداران  سپاه  از  کننده  شکایت  سیاسی  زندانی   ۲۶
اطالعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار 
در صورت  که  اند  تهدید شده  مقامات  از سوی  آنها   ... گرفتند 
عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های 

جدیدی برای شان تشکیل می شود.“
عالوه بر این، خبر گزاری هرانا، ۲۵ خرداد، نیز گزارش داد که، 
علی معزی، از زندانیان سیاسی دهه شصت، و تعدادی دیگر در 
تهران  مختلف  نقاط  در  اطالعات  وزارت  ماموران  های  یورش 
بشر  حقوق  فعاالن  تصریح  به  اند.  شده  زندان  روانه  و  دستگیر 
و دمکراسی، وضعیت این افراد در سلول های انفرادی به شدت 
نگران کننده است. مطابق همین گزارش ها، اعمال فشار به بهاییان 
بازداشت شده نیز شدت پیدا کرده و برخی از این هم میهنان در 
معرض شکنجه و آزارهای جسمی و روانی قرار دارند. همچنین 
نامه  بند، طی  ابراهیم زاده، از فعاالن کارگری در  بهنام  خانواده 
یی با اعتراض به حکم ۲0 سال زندان برای او نسبت به سالمتی 
این فعال سندیکایی ابراز نگرانی کردند. مخالفت مستمر مسئوالن 
دستگاه قضایی با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل 
و  ها  واقعیت  همین  افشای  از  هراس  از  ناشی  ایران،  به  متحد 

بازتاب داخلی و خارجی آن است.
در این زمینه شیرین عبادی، در گفت و گویی که پایگاه اطالع 
رسانی جرس، 30 خرداد، منتشر ساخته است، یادآوری می کند: 
سنوات  در  حکومت  که  دهد  می  نشان  عوامل  این  ”مجموعه 
مختلف قصد جان سیاسی را می کند. یعنی وقتی که یک زندانی 
اقرار دروغین نمی شود  به تمکین و مصاحبه و  سیاسی حاضر 
به انحاِء مختلف سعی می کنند او را بشکنند و یکی از این انحاء 
آزار و اذیت جسمی است که در برخی موارد منجر به فوت می 
شود ... در حقیقت سیستماتیک است و یک سهل انگاری سهوی 

نیست و فقط توسط چند مامور دون پایه زندان اتفاق نمی افتد 
... در اینجا به خاطر می آورم افرادی که در زندان کهریزک به 
حرکت  یک  از  نشان  ها  این  شدند.  کشته  رژیم  جالدان  دست 

سیستماتیک و منظم برای از بین بردن مخالفین سیاسی است.“
بر پایه تمامی این واقعیت ها، مبارزه برای نجات جان زندانیان 
سیاسی یک وظیفه مبرم و تأخیر ناپذیر به شمار می آید! باید 
بشتابیم  سیاسی  زندانیان  یاری  به  یکدیگر  دست  در  دست 
و  هدفمند،  انسانی،  ضد  سیاست  ادامه  با  ارتجاع  نگذاریم  و 
متحد  مبارزه  بیافریند.  بیشتری  های  فاجعه  خود،  سیستماتیک 
و مشترک در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی - عقیدتی 
بدون استثناء، و مهم تر از همه، آزادی فوری آنان وظیفه تأخیر 

ناپذیر کلیه نیروهای میهن دوست ایران است.
 به نقل از 

نامه مردم شماره ۸۷۲
، 13 تیر ماه 1390

************                       

با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی

و طرد رژیم والیت فقیه!
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                     مبارزه زحمتکشان، مطالبات صنفی- سیاسی، و حقوق سندیکایی

رغم  به  و  خورشیدی،  نو  سال  آغاز  از  ماه  جهار  گذشت  با 
واحدهای  و  ها  کارخانه  در  امنیتی  فضای  ایجاد  ارعاب، 
سندیکایی،  فعاالن  پیگرد  و  سرکوب  نیز  و  تولیدی-خدماتی، 
دولت  های  سیاست  با  زحمتکشان  مبارزه  و  نارضایتی  تنش، 

ضد ملی احمدی نژاد به قوت خود باقی است.
در عین حال نشانه های جدی یی از ژرفش نارضایتی ها و اوج 
به چشم می خورد.  کارگری  مرکزهای  در  ها  اعتراض  گیری 
این واقعیت با در نظر داشت برنامه های رژیم والیت فقیه در 
بطن  کار در  قانون  که اصالح  اقتصادی،  آزاد سازی  خصوص 
را  تنشی  پر  کلی  طور  به  و  حساس  وضعیت  دارد،  قرار  آن 
پدید آورده است. کارگران و زحمتکشان با اجرای نسخه های 
المللی پول و بانک جهانی ـ که حذف یارانه ها  بین  صندوق 
و طرح تحول اقتصادی نام گرفته ـ بیش از هر زمان دیگری 
به لحاظ سیاسی و صنفی زیر فشار و در تنگنا قرار گرفته اند. 
امنیت  اقتصادی وضعیت معیشت،  برنامه آزاد سازی  از سویی 
داده  قرار  تهدید  و  نابودی  معرض  در  را  آنان  آینده  و  شغلی، 
است، و از دیگر سو از حق اعتراض و برخورداری از تشکل 
محرومند.  خود  سیاسی  نیز حزب  و  سندیکایی  صنفی-  های 
خودکامگی و استبداد والیی بازور و تهدید سیاست های خود 
را به زحمتکشان تحمیل می کند. با توجه به تحوالت سیاسی 
از  پس  استبدادی  ضد  جنبش  تداوم  و  گیری  شکل  و  کشور 
کودتای انتخاباتی، رژیم از اوج گیری و گسترش اعتراض های 
کارگری بیم و هراس دارد، و از این روی، عالوه بر سیاست زور 
و سرکوب، در تالش برای فریب زحمتکشان از هر راه و وسیله 
یی نیز استفاده می کند. در این زمینه کافی است به تبلیغات و 
پیرامون مسایلی چون  نژاد  ترفندهای دولت ضد ملی احمدی 
سهام عدالت و موردهایی از این قبیل اشاره کرد. در هفته های 
اخیر اما به موازات گسترش نارضایتی ها در مرکزهای صنعتی 
و کارگری، واکنش هایی معنادار و البته توام با هراس جریان 
ها و جناح های مختلف حکومتی در قبال حقوق و منافع طبقه 
کارگر و دیگر زحمتکشان را شاهد هستیم. در گرماگرم اعتراض 
های پراکنده کارگری، و طرح خواسته هایی نظیر پرداخت به 
موقع دستمزدها، خبرگزاری ایلنا، 1۷ خرداد ماه، در گزارشی 
با کارگران رضایت  نوشت: ”عملکرد مجلس هشتم در رابطه 
بخش نبوده است. نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید نسبت 
به کارگران کشور حساس تر باشند و از منافع این قشر حمایت 
کنند ... در طرح ها و لوایح مربوط به جامعه کارگری اثر گذار 
باشند و از حقوق کارگران دفاع کنند ... در حال حاضر کارگران 
فقط یک نماینده در مجلس دارند، جایگاه جامعه کارگری در 

مجلس باید تقویت شود.“

پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، ایلنا، ۲۷ خرداد ماه، از قول 
مزد  مجدد  ”افزایش  داد:  گزارش  مجلس،  نمایندگان  از  یکی 
کارگران در دستور کار قرار گیرد. واضح است که حقوق 330 
 ... نیست  زندگی  کارگران جوابگوی هزینه های  تومانی  هزار 
با درآمد هنگفت موجود در کشور و بودجه های کالنی که در 
اختیار دولت است وضع معیشتی کارگران نباید اینگونه باشد.“ 
با  نیز  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب  همین حال  در 
اشاره و اعتراف به افزایش قیمت ها بر اثر برنامه هدفمند سازی 
با  اختصاصی  گویی  و  گفت  طی  زدایی،  مقررات  و  ها  یارانه 
خبرگزاری کار ایران) ایلنا(، ۲۸ خرداد ماه، اعالم داشت: ”وزیر 
کار پاسخگوی وضع معیشت کارگران باشد. هم در برنامه ۵ ساله 
توسعه و هم در قانون بودجه سال 90 تاکید شده که حقوق ها 
براساس نرخ تورم افزایش یابد. وزرای مربوطه در مورد تعیین 
به خصوص  اند،  شده  فراخوانده  مجلس  به  ها  حقوق  قانونی 
وزیر کار که باید در مجلس حاضر و پاسخگوی وضع معیشتی 

کارگران باشد.“
فراموش  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب  ظاهراً  البته 
کرده است که بر پایه برنامه آزاد سازی اقتصادی که اتفاقًا مواد 
و تبصره های آن در مجلس و با رأی افرادی نظیر او به تصویب 
رسیده است، موضوع دستمزدها و افزایش سنواتی آن زیر عنوان 
آزاد سازی و مقررات زدایی ”کاماًل حل شده“، افزایش سالیانه 
دارد.  قرار  اقتصادی  بزرگ  جراحی  چارچوب  در  دستمزدها 
در گزارش دیگری ایلنا، ۲۸ خرداد ماه، خاطر نشان ساخت: 
”افزایش مزد 10 سال گذشته کارگران براساس مقررات نبوده 
در  که  هایی  گرانی  و  آور  سرسام  تورم  به  توجه  با   ... است 
کشور وجود دارد دستمزد 330 هزار تومانی جوابگوی کارگران 

نیست.“
با انتشار مرتب و پیوسته این گونه خبرها، موضع گیری ها، و 
گزارش ها، که در چند هفته اخیر افزایش داشته و گاه در صدر 
خبرها نیز قرار گرفته اند، این پرسش منطقی طرح می گردد که 
چه اتفاقی رخ داده است که ناگهان همه به یاد کارگران و حقوق 
آنان افتاده اند؟ علت این همه تبلیغات چیست؟! بی گمان پاسخ 
به این پرسش را در مهم ترین برنامه در حال اجرای کشور یعنی: 
آزاد سازی اقتصادی باید جستجو کرد. ماه های آینده همزمان 
انتخابات  در  حضور  برای  جناحی  های  رقابت  گیری  اوج  با 
مجلس نهم و تالطم های سیاسی ناشی از آن، برخی از وجوه 
دیگر طرح تحول اقتصادی، به ویژه اصالح قانون کار، به مرحله 
عمل در خواهد آمد. این موضوع، از آنجا با نارضایتی شدید 
هراس  است،  توام  ها  برنامه  گونه  این  اجرای  از  زحمتکشان 
ارتجاع را برانگیخته و از این روی، ارتجاع درصدد مانورهای 
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پیش گیرانه برآمده است. برخالف تبلیغات پوچ و دلسوزی های 
برنامه  برای حقوق کارگران و زحمتکشان، آنچه در  ریاکارانه 
در  و  است  محور  فقیه  والیت  رژیم  اقتصادی-اجتماعی  های 
مرکز قرار دارد، در جهت سود و در راستای منافع زحمتکشان 
کشور ما نیست. برای مثال پایگاه خبری “رجانیوز“، که اکنون 

زیر َعَلم سیاه و خونین ”بیت رهبری ”سینه می 
بر  تاکید  با  ماه،  خرداد   ۲9 گزارشی،  در  زند، 
اجرای برنامه تحول اقتصادی، نوشت: ”اصالح 
کار  فعالیت  کننده  تسهیل  کار  و  کسب  وضعیت 
کار  و  کسب  فضای  بتوانیم  اگر  است.  آفرینان 
کار  چندان  دو  فعالیت  شاهد  دهیم،  ارتقاء  را 
باید  ابتدا   ... بود  خواهیم  جامعه  در  آفرینان 
و  رقابت  قانون  و  گذاری  و سرمایه  کار  قانون 
 ... کنیم  را اصالح  سیاست های کلی اصل ۴۴ 
فضای کسب و کار بهبود پیدا می کند.“ همچنین 
خبرگزاری مهر، ۲۸ خرداد ماه، از قول مشاور 
که،  کرد  یادآوری  کار،  وزارت  اشتغال  معاونت 
پایان  به  کارآفرینی  نظام  تدوین الیحه سازمان 
رسیده و با تصویب آن امور اقتصادی از صدر 
به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.  تا ذیل 

محور اصلی این الیحه، خصوصی سازی بر پایه 
با  نیز  ماه،  ایلنا، 30 خرداد  به عالوه،  است.  اصل ۴۴  ابالغیه 
قانون  اصالح  برای  را  عزم خود  تمام  دولت  که،  نوشت  تاکید 
شاهد  آینده  ”در  و  کرده  جزم  کار  قانون  و  اجتماعی  تأمین 
رونق کسب و کار و جذب سرمایه خواهیم بود.“ به این ترتیب 
باید شاهد وخیم تر شدن زندگی کارگران باشیم و این امر به 
معنای گسترش نارضایتی ها در ابعاد بسیار جدی تر از پیش 
است. در چنین اوضاعی وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری 
و فعاالن سندیکایی مبارزه خستگی ناپذیر برای سازمان دهی 
در  همبستگی  سطح  ارتقاِء  و  تقویت  و  پراکنده  های  اعتراض 
این  در  اهمیت  پر  نکته  است.  زحمتکشان  و  کارگران  میان 
مبارزه، افشای پیگیرانه سیمای فریبکارانه رژیم و تاکید بر پیوند 
گسست ناپذیر مطالبات صنفی با منافع و خواسته های سیاسی 
است. در مرحله کنونی مبارزه و رویارویی توده ها با استبداد 
والیی، جنبش کارگری ایران نه تنها منفعل نبوده و نمی تواند 
باشد، بلکه در این مصاف و رویارویی حساس و تاریخی دارای 

منافع و انگیزه بوده و هست.
رسیدن به حقوق و منافع صنفی بدون تلفیق آگاهانه و خالق 
نیست.  پذیر  امکان  سیاسی،  مبارزه  با  رفاهی  صنفی-  مبارزه 

منافع آنی و آتی طبقه کارگر حکم می کند که ضمن پیوند زدن 
میان خواست های صنفی و سیاسی، حضور هر چه پررنگ تر 

در جنبش ضد استبدادی داشته باشد.
زمینه های عینی این حضور پررنگ از هر جهت فراهم است، 
برای  بذر آگاهی و تقویت عامل ذهنی  افشاندن  با  باید  و می 

ضد  همگانی  مبارزات  در  کارگری  جنبش  متشکل  حضور 
استبدادی تالش کرد. در عین حال این نکته را هم از یاد نباید 
برد که نیروها و جریان های حاضر در جنبش مردمی نیز وظیفه 
دارند به نوبه خود با طرح شعارهایی که منافع زحمتکشان را 
بازتاب می دهند، در جهت جلب و جذب جنبش کارگری گام 
های عملی و ملموس به پیش بردارند. تجربه دو سال مبارزه با 

استبداد والیی و جنبش سبز بر این حقیقت داللت دارد.
 

 به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷۲، 13 تیر ماه 1390

*************              
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                   نو لیبرالیسم اقتصادی: رژیم مجری طرح های صندوق بین المللی پول

واقعیت این است که دولت کودتایی احمدی نژاد مدت 
ها است که از نشر آمار مربوط به اقتصاد کالن جلوگیری 
می کند و یا ارقام متفاوت و ضد و نقیضی را انتشار 
برنامه  کلیدی  های  هدف  از  بسیاری  زیرا  دهد.  می 
مونیتوریستی و انضباط مالی آن کامال نقض شده اند و 

از قرار معلوم خزانه نقدی دولت خالی شده است. 

و  ها  رقابت  پی  در  والیی،  رژیم  پاره شدن  چند  روند 
تقابل مستقیم منافع سیاسی – اقتصادی انگلی ترین 
سرمایه های کالن و جناح های نماینده آن ها در درون 
رژیم حاکم، به شدت ادامه دارد. دامنه اختالف ها بدان 
حد است که هیئت حاکمه هنوز هم نتوانسته است 
تعادل الزم خود را بر قرار سازد. سپاه، در مقام یکی از 
کانون های تمرکز سرمایه های کالن، به عنوان دفاع از 
حکومت والیی هر روز به طور مستقیم تری در عرصه 
سیاسی شکاف جناحی را تشدید می کند. ولی در 
مقابل، اعمال خشن برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی 
دولت احمدی نژاد با سرکوب کنشگران عرصه حقوق 
به  ها  یارانه  حذف  وسیع،  سازی  خصوصی  صنفی، 
ریاضت  برنامه  تحمیل  و  قیمت ها،  آزاد سازی  منظور 
کشی به زحمتکشان، با همداستانی و همکاری تمام 

و کمال جناح های رقیب، به پیش برده می شوند. 
دیگری  دور  وجود شروع  با  خارجی،  درعرصه مسائل 
اتمی، تحریم های کشور  بر سر مسئله  از مشاجره 
با  های غربی، و دامنه گیری اختالف های سیاسی 
بینیم که  دربحران سوریه، می  بهانه دخالت  به  رژیم 
پی آمدهای ضد انسانی بحران اقتصادی ایران بندرت 
مورد اشاره قرار می گیرد، چرا؟ چون زیر بنای اقتصادی 
های  نسخه  پایه  بر  اکنون  هم  ایران  داری  سرمایه 
صندوق بین المللی پول، به سرعت و با اعمال خش 
ترین برنامه ”شوک اقتصادی“ در راستای محوری کردن 
نقش ”بازار بی نظارت“ گام بر می دارد. گزارش اخیر 
”دومینیک  ریاست  به  پول،  بین المللی  هیئت صندوق 
ایران دیدار  از  تا ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰  از ۷  گیوم“، که 
کرد، در تمجید از حذف یارانه ها، نشان دهنده توجه 
سازی“  ”دگرگون  سیاست  به  جهانی  داری  سرمایه 
است.  آن  عملکرد  از  مستقیم  حمایت  و  والیی  رژیم 
و  موقع  به  گزارش  این  والیی  رژیم  تبلیغاتی  دستگاه 
بسیار مثبت و گرم صندوق بین المللی پول را به عنوان 
موفقیت سیاسی دولت و لزوم ریاضت کشی می داند، 
و به صورت وسیع در سطح جامعه تبلیغ می کند. این 
احمدی  طلبانه  فرصت  که شعارهای  است  حالی  در 
نژاد و ”رهبر“، در هر فرصت، غرب را ”استکبار جهانی“ 
و نظام سرمایه داری را ورشکسته اعالم می کنند، و 
اقتصادی  حتی مدعی حل مشکل های اجتماعی – 
جهانی هم می شوند. قابل توجه آنکه، رژیم والیی از 
دیدار گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل 
را  آن  و  کند  می  جلوگیری  احمد شهید،  ایران،  برای 

دخالت و توطئه از خارج می داند، اما دست راستی 
و  ساخته  داری  سرمایه  اقتصادی  های  نسخه  ترین 
پرداخته ”مکتب شیکاگو“ چراغ راهنمای اقتصادی آن 
است و دیدار )خرداد ماه ۱۳۹۰( و تمجید سخاوتمندانه 
گزارشگر صندوق بین المللی پول بسیار مهم دانسته 

می شود.
المللی  بین  اخیر صندوق  گزارش  در  درج شده  نکات 
اجرای  به  والیی  رژیم  های  برنامه  تعهد  میزان  پول، 
ثروتمندان،  از  حمایت  و  نظارت“  بی  ”اقتصاد  نسخه 
انتقال هزینه های  و  انگیزه سرمایه گذاری خصوصی 
اقتصادی به دوش زحمتکشان را به وضوح نشان می 
دهد. حذف یارانه ها)سوبسید( یکی از مهم ترین عامل 
های تعدیل اقتصادی یی است که صندوق بین المللی 
پول بر آن تاکید دارد، و از این جهت این نهاد بدرستی 
برنامه دولت احمدی نژاد را تحسین می کند: “به منظور 
همچنین  و  ها  سوبسید  اصالح  دست آوردهای  حفظ 
ثبات اقتصاد کالن در میان مدت، اعمال سیاست های 
پولی و مالی انقباضی هماهنگ امری ضروری است.“ 
های  برنامه  از  تمجید  در  گزارش  از  دیگری  قسمت 
آزاد  بازار  و  داری  سرمایه  های  بنیاد  تکوین  در  رژیم 
می گوید: “عملکرد خوب بازار سهام در سالهای اخیر 
عمدتًا ناشی از رشد قیمت های بین المللی کاالها و 
برنامه وسیع خصوصی سازی ایران است که به رشد 
فرهنگ خرید و فروش سهام کمک کرده است. هیئت 
همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصالحات بخش بانکی 
تقویت  به  پنجم  توسعه  پنج ساله  برنامه  قالب  در  که 
تاکید کرد.“ استفاده  سالمت بخش مالی می پردازد، 
از کلماتی مانند ”خصوصی سازی وسیع“ و ”فرهنگ 
خرید و فروش سهام“ اشاره یی صریح به مهم ترین 
مکانیزم ترویج نقش محوری بازار دارند. شاید مضحک 
کنونی سرمایه  که چهره  ـ  گزارش  این  ترین قسمت 
در بخشی  ـ  را نشان می دهد  والیی  رژیم  در  داری 
است که می گوید: این نهاد بین المللی که سرمایه 
های مالی فراملی در سیاست آن نفوذ مستقیم دارند 
اعالن می کند: ”هیئت همچنین تحوالت بخش مالی 
بوده است،  اقتصادی  اصلی رشد  را که محرک  ایران 
مورد بررسی قرار داد. ایران با داشتن بخش بانکداری 
بزرگترین  رشد،  درحال  مالی  بازارهای  و  قوی  نسبتًا 
زیرا  دارد.“  اختیار  در  را  جهان  اسالمی  مالی  بخش 
صندوق بین المللی پول نهادی است که سرمایه های 
مالی فراملی در سیاست آن نفوذ مستقیم دارند، و 
دانسته، از امثال خود یعنی بورژوازی های مالی بغایت 
و بی  کند  تمجید می  و  تولیدی حمایت  و غیر  فاسد 
شرمانه، با تقلید از رژیم والیی با “اسالمی“ نامیدن 
”بخش مالی“ بر سوداگری انگلی این بخش سرمایه 

داری بر آن کاله شرعی می گذارد.
صندوق بین المللی پول مهم ترین رکن نظام سرمایه 
ترین  مدرن  ترویج  آن  وظیفه  که  است  جهانی  داری 
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شیوه سوداگری بر پایه ”اقتصاد بازار“ است، بنابراین، 
تامل برنتایج گزارش این نهاد در باره شرایط کنونی ایران 
بسیار مهم است. چون برخی ارزیابی ها در داخل و خارج 
کشورمان تا به حال، دانسته یا ندانسته، با استناد به 
شعار ها و طرح های پوپولیستی و قول های انتخاباتی 
)عمل نشده(، برنامه های دولت احمدی نژاد را مبتنی 
بر الگوی ”کنترل و دخالت دولت“ در اقتصاد قلمداد می 
کنند و حتی ایران را دارای ”اقتصاد دولتی“می دانند. 
چرایی رسیدن برخی از تحلیل ها به این نتیجه اشتباه 
را می توان درک کرد: فعالیت های دیپلماتیک در کنار 
تبلیغات گسترده رژیم در خارج و داخل کشور، احمدی 
نشان  داری  سرمایه  ضد  یی  چهره  مرتبه  در  را  نژاد 
آنکه، احمدی نژاد هیچ گاه در  اند. و قابل توجه  داده 
در  را  دیگری  رویکرد مشخص  آتشین خود  نطق های 
ترتیب  مقابل سرمایه داری عرضه نکرده است. بدین 
تعجب آور نیست که دولت روابطی صمیمانه با صندوق 
یارانه  ”اصالح  پروژه  و  باشد  داشته  پول  المللی  بین 
ها“ی او نمره خوبی از استاد دریافت کند. البته تحلیل 
آزاد“ ناب،  گران راست گرا و هواداران دو آتشه ”بازار 
با زیرکی و به منظور سوق دادن هر چه بیشتر برنامه 
های اقتصادی دولت به سوی ”بازار آزاد“ به استدالل 
مثاًل  متوسل می شوند.  پر هیاهو  اما  پایه  بی  های 
با دولت های  نژاد  نزدیک احمدی  رابطه  به  با استناد 
ونزئال و بولیوی، سیاست های او را حتی چپ گرایانه 
معرفی می کنند. در صورتی که حتی با نگاهی گذرا به 
برنامه های اقتصادی دولت های ونزوئال و بولیوی، که 
هیچ گاه مورد تمجید سرمایه داری جهانی قرار نگرفته 
و نمی گیرند، درمی یابیم که دقیقا به سبب گرایش 
ضد نولیبرالیستی برنامه های ونزوئال و بولیوی است 
از  ریزی شده  برنامه  فشارهای  هدف شدیدترین  که 
جانب دولت جورج بوش قرار می گرفتند. با وجود اینکه 
چاوز و مورالس با آرای آزاد مردم و در جریان انتخاباتی 
دموکراتیک به قدرت رسیده اند، به نقض آزادی متهم 
می شوند و برنامه اقتصادی دولت تقلبی و سرکوبگر 
ونزوئال  نزدیک  روابط  شود.  می  تمجید  نژاد  احمدی 
دشمِن  دلیل  به  صرفا  والیی  دیکتاتوری  با  بولیوی  و 
مشترک آن ها یعنی آمریکا است، که البته رویکردی 
است مردود و مبتنی بر نظریه اشتباه و ساده اندیشانه 

”دشمِن دشمِن من، دوست من است.“
بسیاری  جانب  از  گیوم  دومینیک  اخیر  گزارش  البته 
و  عجوالنه  سبک،  بسیار  اقتصادی،  کارشناسان  از 
قبلی  گزارش  زیرا  است.  شده  ارزیابی  غیرمستند 
صندوق ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ با استناد به آمار نظر بسیار 
سال  اقتصادی  رشد  که  بود  کرده  ابراز  را  یی  منفی 
را بسیار ضعیف، و حدود  را صفر و رشد امسال  قبل 
با  ۱% اعالن کرد. در صورتی که گزارش اخیر صندوق 
استناد به انگشت شمار داده های اقتصادی رسمی 
رژیم، در مدت کوتاهی آینده بسیار مثبتی را تصویر می 
کند. طبق روال معمول صندوق بین المللی پول گزارش 
کارشناسی  شاخص  به  دقت  و  توجه  بدون  آن  های 
فقر  گیری  اندازه  انسانی،  توسعه  به شاخص  مربوط 
و نابرابری )مانند ضریب جینی(، بیکاری و نیمه کاری 

گزارش  مثال،  برای  است.  شده  تنظیم  ساختاری 
مادی  زندگی  واقعیت  درک  بدون  مردم  وضع  مورد  در 
زحمتکشان و بدون کوچک ترین سند به این پاراگراف 
توزیع مجدد وجوه نقدی  ”از دیگرسو،  اکتفا می کند: 
از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها در میان 
نابرابری ها، بهبود استانداردهای  خانوارها، در کاهش 
زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور 
به  انرژی  حاملهای  قیمت  افزایش  است.  بوده  موثر 
انجامیده است.“  آنها  اتالف  و  بی رویه  کاهش مصرف 
گزارش صندوق را حتی با معیارهای معمول در عرف 
نظام سرمایه داری می توان تنها یک دروغ نامه مزورانه 
حرکت  حال  در   %۱6/۷ اکنون  هم  تورم  زیرا  دانست. 
صعودی است و یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار تومن را به 
سرعت بی ارزش می کند. با در نظر گرفتن نرخ تورم، 
ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی هم اکنون به 
حدود ۳۹ هزار تومان سقوط کرده است. طیف مختلف 
مردم توان پرداخت هزینه گاز و برق را ندارند و متوسط 
رفته  باال   %۲۰ گذشته  سال  یک  طی  مسکن  اجاره 
 /  6 بیکاری  نرخ  مختلف،  های  گزارش  به  بنا  است. 
۱۴ % نیز در حال رشد است و با در نظر گرفتن روند 
ورشکستگی صنایع، میزان بیکاری کم نخواهد گشت. 
رشد  گویای  معتبر  و  متعدد  های  گزارش  و  شواهد 
و  درآمد ها  بین  اختالف شدید  فقر ساختاری،  سریع 
قیمت ها و تشدید سوِء تغذیه است. جامعه کشورمان 
برنامه  از  با ”عملیاتی شدن“ حتی شکل مخدوشی 
نولیبرالیسم اقتصادی، همان پی آمدهای بسیار مخرب 
و منفی یی را تجربه می کند که این فرمول اقتصادی 
نقش سرمایه کالن  کردن  با محوری  پهنه جهانی  در 
خصوصی و سوداگری زندگی مردم را تباه کرده است. 
واقعیت این است که با شروع ”جراحی بزرگ“ اقتصادی 
و  شاغل  زحمتکشان  وسیع  قشرهای  نژاد  احمدی 
نیمه کار و بیکار بدون پناه به قانون مقدس ”عرضه و 
تقاضا“ی بازار سپرده شده اند. این یکی از ارکان پایه 
ای این فرمول اقتصادی است که فشار بر نیروی کار 
را عامل الزم در ترویج رقابت های فردی زحمتکشان تا 
پایین ترین مخرج مشترک برای ایجاد ”بازار کار انعطاف 

پذیر“ می داند. 
واقعیت این است که دولت کودتایی احمدی نژاد مدت 
ها است که از نشر آمار مربوط به اقتصاد کالن جلوگیری 
می کند و یا ارقام متفاوت و ضد و نقیضی را انتشار 
برنامه  کلیدی  های  هدف  از  بسیاری  زیرا  دهد.  می 
مونیتوریستی و انضباط مالی آن کامال نقض شده اند 
و از قرار معلوم خزانه نقدی دولت خالی شده است. 
آمار رسمی  و  ارقام  که  دانند  ما همه می  در کشور 
و  تبلیغات  ابزار  اصوال  و  اند  اطمینان  قابل  غیر  کامال 
رقابت های جناحی است – بسیاری از مقامات عالی 
های  شاخص  و  ارقام  مجلس،  های  گزارش  و  رتبه 
دانند.  می  کردن  اعالن  ارزش  فاقد  را  دولت  رسمی 
این گزارش صندوق  بنابراین شاید مهم ترین قسمت 
بین المللی پول که درستی آن را زیر سوال می برد 
جمله  در  ”صمیمانه“  کلمه  کند،  می  ارزش  فاقد  و 
نهایی آن است که می گوید: ”هیئت از مقامات ایرانی 
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بخاطر مذاکرات سازنده و صمیمانه تشکر می نماید.“ 
این به نوبه خود نشان دهنده میزان بی صداقتی این 
نهاد است که تنها هدف محوری اش ُهل دادن هرچه 
بازار“  بیشتر دیکتاتوری حاکم به سوی پروژه ”اقتصاد 
است. در اینجا صندوق بین المللی پول، دولت تقلبی 
احمدی نژاد را یک نوکر دروغگو ولی شاگرد مستعد با 
نمره قابل قبول در این پروژه می داند. برای درک بی 
صداقتی صندوق بین المللی پول باید توجه داشت که، 
این همان نهادی است که برای توجیه ورشکستگی 
پروژه ”اتحاد اقتصادی اروپا“ و تحمیل هزینه ها و ریاضت 
کشی آن به توده ها در یونان، به یکباره این کشور را 
به اختالس و دروغین بودن ارقام و آمار اقتصادی اش 
متهم می کند. در حالی که در دو دهه طالیی اخیر، 
در راستای اشاعه ”بازار آزاد“ و ”جهانی شدن“، انواع 
قانون شکنی ها و آمار های مالی تقلبی دولت ها و 
ارزش   - ”ابتکار  نام  زیر  بانک ها  شرکت های مالی و 
آفرینی” و ”ریسک پذیری“ نادیده گرفته می شدند و 
حتی مورد تشویق قرارمی گرفتند. از این رو، هدف های 
صندوق  واقعی  غیر  و  عجوالنه  گزارش  این  سیاسی 
بین المللی پول در باره ایران بسیار سوال برانگیز است. 
روزافزون  های  مشکل  با  والیی  دیکتاتوری  که  زیرا 
سیاسی داخلی و خارجی روبه رو است - و مخصوصا 
اینکه، برنامه های اقتصادی خشن آن در انظار عموم 
کامال بی اعتبار گشته اند، و تنها می تواند با شدت 
بخشیدن به جو نظامی – امنیتی و با سرکوب و خدعه 
های  خواسته  و  ها  اعتراض  خرافی   – مذهبی  گری 
مبرم مادی مردم را جواب دهد. واضح است که هدف 
این گزارش تشویق و اعتبار بخشیدن به کوشش رژیم 
والیی به منظورعملیاتی کردن برنامه های استراتژیک 
رژیم  که  شرایطی  در  است.  آزاد“  ”اقتصاد  سوی  به 
از  و  رو است  روبه  بحران سیاسی عمیقی  با  والیی 
هر زاویه یی زیر فشار قرار دارد، سرمایه داری جهانی 
با همراهی و پشتیبانی از برنامه های اقتصادی رژیم 
در صدد تقویت و تعمیق نولیبرالیسم اقتصادی در ایران 
است، و وجود جو سرکوب در ایران یک مزیت به حساب 
می آید. این گزارش آمیخته با تحسین در عمل کمک 
به تداوم دیکتاتوری است، و به وضوح نشان می دهد 
که نولیبرالیسم اقتصادی ربطی به دموکراسی و آزادی 
ندارد. شایان تذکر است که آزمایش این الگوی اقتصادی 
به سرپرستی “میلتون فریدمند“ و ”فردریک هایک“ در 
شیلی به برکت]![ قدرت سرکوب و کودتا ”عملیاتی“ 
شد. این دقیقا خطری است که حزب ما سال هاست 
که به آن در حکم یکی از مهم ترین حربه های دست 
می  اشاره  مدام  مان  میهن  به  امپریالیستی  اندازی 

دلیل  و  محوری  هدف  که،  کنیم  می  تاکید  ما  کند. 
وجودی امپریالیسم به منظور هموار کردن سوداگری، 
به وسیله نفوذ سرمایه های کالن، دستیابی به منابع 
ایران  مانند  کشورهایی  در  مصرفی  بازار  و  طبیعی 
تحمیل  یا  و  اشاعه  شدن“،  ”جهانی  فرایند  است. 
بازاری“ به  و  ترویج ”دموکراسی صوری  و  آزاد“،  ”بازار 
جای مؤلفه های واقعی دموکراسی در تضمین عدالت 
اجتماعی، هم اکنون از ابزار اصلی امپریالیسم اند. از 
این رو است که طی دو دهه گذشته، حزب توده ایران 
سوی  به  والیی  رژیم  های  سیاست  دائمی  گرایش 
از سوی دولت  اکنون  ـ که هم  اقتصادی  نولیبرالیسم 
کودتایی احمدی نژاد به صورتی پینوشه وار در حلقوم 
مردم فرو داده می شود ـ را زمینه ساز تهدیدی بزرگ 
ارزیابی  ایران  زحمتکشان  منافع  و  ملی  منافع  برضد 
کرده است. بنابراین بسیار مهم است که مبارزه جنبش 
حاکم،  دیکتاتوری  ضد  بر  و  دموکراسی  برای  مردمی 
طرد کامل برنامه های اقتصادی مبتنی بر نسخه های 
صندوق بین المللی پول را آشکارا در دستور کار خود 

قرار دهد. 

به نقل از نامه مردم، شماره 8۷۳، ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰

************                      
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                      تنش در مرزهاي كردستان و خطر گسترش درگيريهاي مسلحانه!

طي روزهاي اخیر حوادث و رویدادهایي در مرزهاي کردستان 
در  که  است  جریان  در  اکنون  هم  و  داده  روي  ایران  و  عراق 
صورت ادامه مي تواند پیامدهاي زیانبار و جبران ناپذیري براي 
منطقه درپي  دمکراتیک کردستان و کل   – ملي  مردم و جنبش 

داشته باشد. 
اکنون بیش از ده روز است که سپاه پاسداران رژیم والیت فقیه، 
شمار زیادي از ادوات جنگي و نیروهاي خود را در مناطق مرزي 
ایران و اقلیم کردستان عراق مستقر نموده و به بهانه ي حضور 
نیروهاي »پژاک« در آنسوي مرز، مبادرت به توپ باران بخش 
کوهستاني  مناطق  )عمدتًا  عراق  کردستان  اقلیم  خاک  از  هایي 

قندیل( نموده است. 
اخبار و گزارشات موجود حاکي از آن است که در نتیجه ي این 
توب باران ها و همچنین درگیریهاي مسلحانه نیروهاي سپاه با 
و  دو طرف کشته و زخمي شده  از  تعدادي  پژاک،  افراد مسلح 
خسارت مالي قابل توجهي به مزارع، جنگل ها و منازل مسکوني 

ساکنین محلي این مناطق گردیده است. 
هر چند براي اولین بار نیست که نیروهاي سپاه پاسداران اقدام به 

»توب باران« کردن مناطق کردستان عراق مي کنند. 
اما دالیل و شواهدي در دست است که توپ بارانهاي چند روز 
اخیر را از دفعات پیشین متمایز مي کند و ابعاد خطرناکي به آن 

بخشیده است. 
آنچه در این باره جلب توجه مي کند، الزم به ذکر است که اخبار 
و گزارشاتي که پژاک و سپاه پاسداران از ابعاد و وسعت این توپ 
باران ها و خسارات ناشي از آن به ویژه تعداد کشته ها و زخمي 

هاي طرفین بسیار اغراق آمیز و دور از واقع است. 
سپاه  افراد  از  نفر  یکصد  از  بیش  تاکنون  پژاک،  ادعاي  بنابر 
پاسداران و مزدوران محلي به دست گریالهاي این حزب کشته 

شده و مقدار بیشتري زخمي گردیده اند. 
این را درباره تعداد کشته  به  نیز ادعایي نزدیک  سپاه پاسداران 
هاي پژاک مطرح نموده، و از اسارت ده ها تن  از افراد مسلح 

این حزب خبر داده است. 
دو  هر  اداعاهاي  و  آمارها  گفت  باید  خوشبختانه  حال  هر  به 
طرف هم درباره شدت و وسعت توپ باران ها و درگیریها و هم 
درباره تعداد کشته ها و خسارت مالي ساکنین مناطق مرزي اقلیم 

کردستان ناصحیح، اغراق آمیز و دور از واقعیت است. 
همچنین در حالي که هم پژاک و هم برخي رسانه هاي محلي 
پاسداران  سپاه  نیروهاي  که  اند  داشته  اعالم  عراق  کردستان 
کردستان  اقلیم  خاک  وارد  و  کرده  نقص  را  کشور  دو  مرزهاي 
عراق شده اند، منابع رسمي اقلیم کردستان از جمله »جبار یاور« 
را  ادعا  این  کرات  به  عراق  کردستاني  مسلح  نیروهاي  فرمانده 
رد کرده و بر عدم ورود نیروهاي سپاه پاسداران به خاک اقلیم 

کردستان تاکید نموده اند. با این وصف گزارشات و شواهدي در 
دست است که نیروهاي سپاه پاسداران دستکم در دو نوبت براي 
و  شده  عراق  کردستان  خاک  وارد  پژاک  نیروهاي  با  درگیري 

سپس به محل هاي استقرار خود در خاک ایران بازگشته اند. 
اقلیم  نیروهاي مسلح  فرمانده  تاریخ 1390/۴/30  در  همچنین 
کردستان این ادعاي برخي رسانه ها را که گویا نیروهاي مسلح 
مرزهاي  سوي  به  ایران  نظامي  تجاوز  با  مقابله  براي  کردستان 

ایران در حرکت باشند را تکذیب نمود. 
مسئله  عراق  کردستان  محلي  مقامات  همه  تقریبًا  وصف  این  با 
توپ باران مناطق مسکوني کردستان عراق توسط سپاه پاسداران 

را تایید نموده و در این باره از دولت ایران »گله«
اند! نموده   

 این در حالي است که برخي احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان 
خواهان  )تغییر(  »گوران«  جنبش  ویژه  به  و  ازجمله  عراق، 
اقدامات جدي تر دولت اقلیم کردستان و حکومت بغداد در این 

باره شده اند. 
به باور ما، آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که همگان، 
از جمله دولت اقلیم کردستان و به ویژه احزاب سیاسي کردستان 
ایران همه تالش خود را به کار اندازند که مسئله توب باران ها 

گسترش نیابد و تبدیل به یک بحران سیاسي – نظامي نشود. 
به همین خاطر الزم است با خویشتن داري و با سود بردن از راه 
کارهاي سیاسي و دیپلوماتیک به رژیم ایران فشار وارد آورند تا 
به توب باران مناطق مرزي کردستان عراق خاتمه داده و هرچه 
زودتر نیروها و ادوات جنگي خود را از مرزهاي دو کشور دور 

کند. 
با  این  از  بیش  که  شود  خواسته  پژاک  از  است  الزم  همچنین 
کردستان  اقلیم  دولت  ملي  منافع  با  خود  ماجراجویانه  اقدامات 
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عراق و جنبش ملي – دمکراتیک کردستان ایران بازي نکند و 
آن را فداي منافع گروهي کوتاه مدت خود ننماید. 

اعالم  برخورد و  اخیر مسئله  متاسفانه طي روزهاي  که  هرچند 
موضع برخي از گروهها و احزاب سیاسي کردستان ایران خالف 
این جهت را طي نموده و با صدور اطالعیه هاي احساساتي و 
تحریک کننده، عماًل تا حد دنباله روي از پژاک سقوط کردند و 

در جهت هرچه آشفته تر کردن جو موجود، گام برداشتند. 
البته از تعدادي از این به اصطالح احزاب و گروها، که همواره در 
حاشیه جنبش ملي کردستان غنوده و مترصد »فرصت«ي براي 
رفت  نمي  این  انتظاري جز  اند،  بوده  ماجراجویي  و  خودنمایي 
و نمي رود. اما به طور مشخص از حزب دمکرات کردستان و 
حزب کومه له کردستان انتظار مي رفت با تکیه بر تجربه تاریخي 
و سابقه مبارزاتي خود، با درایت بیشتري با این مسئله برخورد 
کنند  فراموش  نباید  هم  اي  لحظه  براي  این دوستان حتي  کنند. 
گرفتن  شدن  و  پژاک   – پاسداران  سپاه  جانبه  دو  بازي  در  که 
درگیریها، نه تنها در جهت منافع ملت کرد )ایران و عراق( جنبش 
و  مدني  جنبش  بخصوص  ایران،  کردستان  دمکراتیک   – ملي 
مسالمت آمیزي که طي سالهاي اخیر در کردستان شکل گرفته 
و از هر جهت در حال گسترش است، نخواهد بود و مي تواند 
ضربات جبران ناپذیري برآن وارد آورد و همه دست آوردهاي 

مثبت آن را برباد دهد. 
بنابراین الزم است با هوشیاري و متانت انقالبي از حاکم شدن 
نیروهاي امنیتي رژیم از سویي و از سویي دیگر از »میدانداري« 

گروه ها و افرا د ماجراجو بر فضاي کردستان جلوگیري کرد. 

به  است همگان،  از هرچیز الزم  بیش  و  بیش  در حال حاضر 
ویژه توده هاي مردم را به آرامش دعوت کرد و فضاي رواني 
جامعه را به حالت عادي بازگرداند و با مشورت دهي دلسوزانه 
به حکومت اقلیم کردستان به آن کمک کرد تا بر اوضاع مسلط 
شده و براي خاتمه دادن به تجاوزات سپاه پاسداران و دفاع از 
مرزهاي کردستان عراق،  از جایگاه قانوني خود در دولت فدرال 
عراق استفاده کرده و از راه هاي مسالمت آمیز و دیپلوماتیک 
سپاه پاسداران رژیم والیت فقیه را ناچار به قطع توپ باران ها 

و تخلیه مرزهاي کردستان نماید. 
بدون شک این همان چیزي است که در شرایط فعلي هم دولت 
اقلیم کردستان عراق و هم جنبش مدني کردستان ایران سخت 

به آن نیازمندند. 
درگیریهاي  و  جنگ  ویرانگر  هیوالي  دیگر  بار  گذاشت  نباید 
مسلحانه بر سرچشمه هاي حیات ملت ستم دیده و رنج کشیده 
هر دو کردستان ایران و عراق چیره شود و هست و نیست آنان 

را در کام خود فرو برد. 

******                             
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                  درگيريها را متوقف كنيد و آرامش را به منطقه بازگردانيد

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي از دولت 
پژاك(   ( كردستان  آزاد  حيات  حزب  نيز  و  ايران  اسالمي  جمهوري 
را  آرامش  و  كرده  متوقف  را  درگيريها  هرچه سريعتر  تا  خواست 
نهاد  اين  عميق  نگراني  بر  بيانيه  اين  در   . بازگردانند  منطقه  به 
اطراف  و  دامنه  در  نظامي  غير  از وضعيت ساكنان  حقوق بشري 
قنديل تاكيد شده و آمده است : توپ باران و گلوله باران ساكنان 
غير نظامي اطراف درگيري كه كودكان ، زنان و پيرمردان بي دفاعي 
هستند مصداق بارز نقض كامل قوانني و پروتكل ها و ميثاق هاي 

مربوط به اسناد ژنو و درگيريهاي مسلحانه مي باشد .

منت كامل اين بيانيه به اين شرح است :

درگيريها را متوقف كنيد و آرامش را به منطقه بازگردانيد

متاسفانه در روزهاي اخير بازهم شاهد موج جديدي از درگيريهاي نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران با حزب حيات آزاد كردستان )پژاك( مي باشيم. در اين درگيريها بازهم مردم بي دفاع و غيرنظامي روستاها 
و شهرك هاي منطقه آماج گلوله باران و توپ باران از سوي نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي بوده كه در اين 
راستا تلفات مادي و انساني را متوجه ساكنان اين منطقه كه زنان ، كودكان ، پير زنان و پيرمرداني كه غير 

نظامي اند ، كرده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار نگراني عميق خود از روند هدف قرار دادن جان و مال افراد 
كنوانسيونهاي جنگي  و  مقررات  بر طبق  تا  خواهد  مي  اسالمي  نظامي جمهوري  از مسئوالن  غيرنظامي 
مصوب ژنو و نيز اصول اساسي حقوق بشر دوستانه بني املللي و با عطف به ماده 75 آيني نامه مقررات نيروهاي 

مسلح در قانون اساسي جمهوري اسالمي بر رعايت حفظ جان افراد غيرنظامي كوشا باشد.
، ديالوگ و  تا با توقف درگيريها  از طرفني درگيري مي خواهد  از حقوق بشر كردستان  در پايان سازمان دفاع 

گفتگو را جايگزين آن و آرامش را به منطقه بازگردانند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
28تير1390

19جوالي2011

########################                                              
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         بدرود رفیق اصغر شکوری )عسگر عمی(،

مبارز استوار آرمان بهروزی مردم،
طبقه كارگر، و زحمتکشان ميهن مان درگذشت

به حضور در همه عرصه های  او  تالش و بی قراری مدام 
زندگی اجتماعی، جلوه یی از اشتیاق رفیق اصغر به عدالت 
اجتماعی و آرمان های طبقه کارگر بود. روز شنبه، 1۸ تیرماه، 
قلبی که همواره در آرزوی سعادت مردم و زحمتکشان میهن 
در  اصغر شکوری  رفیق  ماند؛  باز  طپش  از  طپید،  می  مان 
رفیق  درگذشت.  تهران  در  بیمارستانی  در  سالگی   ۸۷ سن 
شکوری از سال های آغازین بنیانگذاری حزب توده ایران 
مبارزات  پر تالش  فعاالن  از  و  آمد،  در  به عضویت حزب 
تشکل  در  خورشیدی  سی  و  بیست  های  دهه  سندیکایی 
در   1303 در  که  اصغر  رفیق  بود.  کارگری  متحده  شورای 
از  یی  در خانواده  دامنه های سبالن،  در  دهکده ”گنزق“، 
تبار زحمت متولد شده بود هنوز نوجوانی بیش نبود که به 
صف رزمندگان فرقه دمکرات آذربایجان به هدف مبارزه با 
ستم ملی پیوست. رفیق شکوری پس از کودتای ۲۸ مرداد 
و به خاک و خون کشاندن حزب طبقه کارگر و تشکل های 
کارگری نیرومند آن زمان که در برابر بی حقوق نگهداشتن 
توده های زحمت، و در نتیجه، برای غارت منبع های سرشار 
میهن و در درجه نخست طالی سیاه نفت، مانع های جدی و 
اساسی یی به حساب می آمدند، و دو سال پس از تیرباران 
ستاره امید، خسرو روزبه، یعنی در 133۸ ، بار دیگر همراه 
رفقای نستوهی همچون هاشم بنی طرفی، دستگیر و زندانی 
شد. به زندان افکنده شدن های رفیق اصغر شکوری تا سال 
های دهه شصت )پس از انقالب( همچنان ادامه داشت. رفیق 
شکوری بیش از هفت سال از عمر خویش را در زندان ها 
سپری کرده بود. زنده یاد محمد زهری در شعر ”به فردا“ ی 
اصغر  رفیق  سنخ  از  استواری  مبارزان  زبان  از  گویی  خود 

شکوری است که می سراید: 
”طلسم پاسداران فسون، هرگز نشد کارا 

کسی از ما
نه پای از راه گردانید

و نه در راه دشمن گام زد“
رفیق اصغر شکوری یا )عسگر عمی( چنان که دوستدارانش 
از سر محبت می نامیدنش ـ از احترام گسترده ای در بین 

او  روح  بود.  برخوردار  مردمی  روشنفکران  و  زحمتکشان 
ماالمال از شور مبارزه بود. مبارزات او به طیف رنگین کمانی 
می ماند از عاطفه ها، مهربانی ها، همدلی ها، و یاری ها با 
مردم، دوستان، و رفقا، تا مبارزه سندیکایی و حزبی. تالش 
و بی قراری مدام او به حضور در همه عرصه های زندگی 
اجتماعی، جلوه یی از اشتیاق رفیق اصغر به عدالت اجتماعی 
و آرمان های طبقه کارگر بود. حزب توده ایران، درگذشت 
رفیق اصغر شکوری را به همسر و خانواده، به یاران و رفقای 
او، به همه زحمتکشان، هواداران و اعضای حزب تسلیت می 

گوید. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷3، ۲۷ تیرماه 1390

*************               
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                            حماسه پايداري
به مناسبت:

    بیست و هشتمین سالگرد جان باختن رفیق رحمان هاتفی )حیدر مهرگان(

  
زندگی زيباست ای زيبا پسند
زنده انديشان به زيبايی رسند

آنقدر زيباست اين بی بازگشت
كز برايش می توان از جان گذشت

ه. الف. سايه

  بيست و هشت سال پيش، مزدوران جنایتکار رژیم والیت 
شکست  سرانجام  و  وحشیانه  های  شکنجه  ها  هفته  از  پس  فقیه، 
مذبوحانه در برابر اراده اسطوره ای ”حیدر“، سرانجام رفیق رحمان 
هاتفی )حیدر مهرگان( را به قتل رساندند و بدین ترتیب نسل آتی 
میهن ما را از یکی از با استعداد ترین روزنامه نگاران، نویسندگان، 

شاعران، اندیشمندان و انقالبی یی سترگ محروم ساختند.
هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشار این خبر تکان 
دهند، در شهریور ماه 1367 )که مدتها پس از جان باختن رفیق 
بود( نوشت: ”انقالبی بزرگ، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه 
نگار نامدار کشور، رفیق رحمان هاتفی منفرد )”حیدر مهرگان“(، 
عضو هیئت سیاسی وقت حزب و از رهبران و بنیادگذاران ”گروه 
آذرخش“، که سپس به سازمان نوید معروف شد، زیر شکنحه های 

بهیمی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی جان سپرد.“ 
های  چهره  ترین  ازبرجسته  یکی  ایران،  توده  حزب  ترتیب  بدین 
از دست داد. رحمان هاتفی که در جریان دومین  رهبری خود را 
حزب  به  اسالمی  جمهوری  رژیم  ناجوانمردانه  و  وحشیانه  یورش 
آخرین  بود  درآمده  اسارت  به   )1362 سال  اوایل  ایران)در  توده 
بر  با خون خویش  با مقاومت اسطوره ای و  تحلیل رزمی خود را 

دیوار سلولش این چنین نوشت: ”راه همان است که من رفتم!“
رفیق رحمان مبارزه سیاسی خود را با بدبینی به تاریخ و مبارزات 
حزب توده ایران آغاز کرد. رحمان در جریان دوبار دستگیری اش 
در سال های 45 و 1350، در دیدار با رفقای رهبری حزب توده 
ایران، که در بند دژخیمان ساواک اسیر بودند سرانجام به اعتقاد به 
حزب رسید و نقش برحسته ای در به پیش بردن مبارزه توده ها در 
دوران اوج گیری جنبش انقالبی میهن ما در اواخر دهه 1350 ایفا 

کرد. 
رفیق رحمان درباره یافتن سیمای واقعی و آشنایی با حزب توده ها 
خود این چنین می نویسد: ”قزل قلعه خلوت بود. من با بی ایمانی 
مطلق به حزب توده ایران وارد بند شدم. اخبار مربوط به تشکیالت 

تهران، دهان به دهان می گشت. می دانستم ”خاوری“ در همان بند 
قلعه می رفتم، تصمیم گرفتم  از قزل  باید  است. شبی که فردایش 
”خاوری“ را ببینم. همه می دانستند که اعدامی است. نزدش رفتم و 
مثل یك خبرنگار که برای مصاحبه می رود، سئواالتم را کردم و او 
آرام پاسخ داد. نمی دانم این گفتگو چقدر طول کشید، اما می دانم 
که سپیده زده بود و من هنوز همه سئوال هایم را نکرده بودم. او 
روزهای انتظاراعدام را پشت سر می گذاشت و من آخرین روزهای 
نتوانستم جلو اشکم را بگیرم. در حال  بازداشت را. وقت جدایی 
وهوای آن سال ها، این ایمان بی خدشه به حزب، باور نکردنی بود. 
هنگام جدایی ”خاوری“ می خواست بداند درباره آنچه شنیده ام، 
چه فکری می کنم، گفتم: آنچه را امشب شنیدم، تا حاال در رمان 
ها خوانده بودم...!سرمست از آن همه ایمان، از زندان آزاد شدم، 

اما هنوز بین خودم و حزب فاصله زیادی می دیدم.“
و  پیوست  حزب  به   52 سال  در  سرانجام  هاتفی،  رحمان  رفیق 
بالفاصله پس از بنیانگذاری “گروه آذرخش“ با مراعات دقیق عدم 
تمرکز، از داخل کشور همکاری با رادیوی “پیك ایران“ را آغاز 
کرد. ”حماسه گلسرخی“ )نوشته رفیق رفیق رحمان هاتفي( و سیر 
و سرگذشت او که در چندین نوبت از رادیوی “پیك ایران“ پخش 
شد، خون جدیدی به پیکر زخم دیده جنبش چپ و کمونیستی ایران، 
تزریق کرد. رفیق شهید هاتفی درآخرین ماه های پیش از دستگیری 
گلسرخی، توانسته بود تاثیر عمیقی بر او بگذارد. اما رژیم شاه - 
ساواک فرصت نداد و خیانت برخی از اطرافیان گلسرخی و دانشیان 
این پیوند را از هم گسیخت. گلسرخی در بازجویی های خود در 
و  نیاورد  زبان  بر  چیز  هیچ  هاتفی  رحمان  رفیق  با  مناسباتش  باره 
و  شناخت  این  همه  مجموعه  رفت.  تیرباران  میدان  به  راز  این  با 
مناسبات دو طرفه در ”حماسه گلسرخی“ که بعدها توسط هاتفی 
نوشته شد، منعکس است. رفقا، رحمان هاتفی و هوشنگ تیزابی، از 
نوجوانی با یکدیگر آشنا بودند و از دورانی که خود را مبارز سیاسی 
یافتند، در حقیقت، سایه به سایه یکدیگر حرکت کردند. بسیاری 
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از مطالعات و تحقیقات را مشترکا انجام دادند. شهادت تیزابی در 
شکنجه گاه ساواک، برای هاتفی ضربه بزرگی بود. خودش بعدها 

گفت: ”شهادت هوشنگ کمر مرا شکست!“
رفیق  یافت.  گسترش  ”آذرخش“  انقالبی  گروه  رحمان  همت  با 
شرایط  به  توجه  با  و  امکانات  بررسی  با  ها  سال  این  در  رحمان 
رهبری  به  و  داد  را  ”نوید“  نشریه  انتشار  پیشنهاد  به حزب  کشور 
حزب نوشت: ”بگذارید بذرهای اصیل را در زمینی که سرنیزه آن را 
شخم می زند، بپاشیم. بزرگ ترین حماسه امروز، تدارک پرحوصله 
و پیگیر فردایی است که در آن قهرمانان منزوی خلق، جای خود 
را به قهرمانان خلق می دهند. برای این فردای پربرکت، چه بذری 
در  واقعی  ومارکسیسم  انقالبی؟  مارکسیسم  تئوری  از  تر  نیرومند 
ایران  توده  حزب  پهلوانی  نبرد  سرمشق  جز  چیزی  مگر  ما،  میهن 

است ؟“ 
در پاسخ به این نامه شورانگیز بود که رهبری حزب موافقت خود 
را با انتشار نشریه ای داخلی اعالم داشت واز رادیوی “پیك ایران“ 
پیشنهاد کرد که ”نام نوزاد“ را ”نوید“ بگذارید. او به استقبال وظیفه 
دشواری می رود. و به راستی که رفیق هاتفی در پرتو هشیاری فوق 
العاده و ذهن شکوفا و خالق تئوریك و استعداد تشکیالتی اش به 

سهم خود توانست از پس این وظیفه دشوار و تاریخی برآید. 
متعهد، در  آگاه و  نگار  مثابه یك روزنامه  به  رفیق رحمان هاتفی 
عرصه مبارزه علنی با رژیم شاه نیز نقش به سزایی را در کل جنبش 
انقالبی کشور به عهده داشت. او که از سال 57 سردبیر ”کیهان“، 
پرتیراژترین روزنامه وقت کشور ما بود، با شجاعت کم نظیری در 
راه آزادی مطبوعات مبارزه می کرد و برای سازمان دهی اعتصاب 
که  کشور  مطبوعاتی  و  انتشاراتی  بزرگ  موسسه  این  کارکنان 
اعتصاب در ”اطالعات“ و ”آیندگان“ را نیز در پی داشت، رزمید. 
رفیق هاتفی از راه انتشار خبرهای پشت پرده، مقاالت آگاهی دهنده 
و بسیج گر و اخبار جنبش انقالبی در ”کیهان“ ضربات سهمگینی 
بر پیکر رژیم شاه فرود آورد و توانست تیراژ آن را از حدود صد هزار 
به یك میلیون و دویست هزار برساند. رژیم جمهوری اسالمی که از 
قدرت خالقیت فوق العاده او به هراس افتاده بود، به مجرد استقرار، 

رفیق هاتفی را از سمت سردبیری “کیهان“ برکنار کرد. 
به  هفدم،  پلنوم  در  بهمن،  انقالب  پیروزی  از  پس  رحمان  رفیق 
عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران گزیده شد. 
از آن پس بخشی از وظایف سنگین تشکیالتی حزب به رفیق رحمان 
هاتفی محول گردید. در آن هنگام وزن کارگران آگاه و انقالبی در 
صفوف حزب سنگین تر شده بود و رفیق هاتفی با هدف قوی تر 
کردن ترکیب کارگری حزب، به سهم خود تالش فراوانی کرد. او 
تا هنگام دستگیری، اردیبهشت 62، به کار تشکیالت سر و سامان 
می داد. رفیق رحمان هاتفی همسال حزب توده ایران بود و بااشاره 
به این مساله، هر سال که از عمرش می گذشت می گفت: “حزب 

یك سال پیرتر شد.”
نام انقالبی بزرگ، رفیق رحمان هاتفی، در تاریخ جنبش کمونیستی 

و کارگری ایران و جهان ماندگار خواهد بود. او در زمره قهرمانانی 
چون خسرو روزبه است که مبارزان انقالبی، به ویژه کمونیست ها، 
نسل در نسل در برابرش به احترام سر فرود خواهند آورد و سرمشق 
قرارش خواهند  ناپذیر،  درنگ  و  پیگیر  هشیارانه،  آگاهانه،  مبارزه 

داد.

************                       

 

   »نامه مردم« ارگان مركزي حزب توده ايران را بخوانيد!
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                            نگاهي گذرا به تاريخ 91 ساله جنبش كمونيستي ايران!

           از روزهاي تاریخي و فراموش نشدني آخر خرداد و اوایل 
تیرماه 1299 خورشیدي که طي آن، تشکیل حزب کمونیست 

ایران رسمًا به جهانیان اعالم شد، 91 سال گذشت!
امسال در اوضاعي به استقبال 91 سالگي جنبش کمونیستي و 
کارگري ایران مي رویم که،  کشور ما یکي از لخظات دشوار و 
تعیین کننده تاریخ معاصر را از سر مي گذراند. جنبش دمکراتیك 
مردم میهن ما، در یك مصاف تاریخي با ارتجاع و استبداد قرار 
دارد، مصافي که سرانجام آن،  تاثیر تعیین کننده در آینده ایران 

برجاي خواهد گذاشت. بر مبناي چنین واقعیتي، 
گرامیداشت 91 سالگي حزب کمونیست ایران و 
به طریق اولي، جنبش کمونیستي و کارگري، که  
بخش مهم و پرتجربه جنبش همگاني و سراسري 
مردم ایران به شمار مي آید از اهمیتي فوق العاده و 

اصولي برخوردار است. 
فراز  با  که  عیني،  تاریخي  این  از  اندوزي  تجربه 
با  براي مبارزه  و نشیب هاي بسیار همراه است، 
رژیم والیت فقیه یك ضرورت قلمداد مي شود. 
از این رو بجاست به طور فشرده، نگاهي به زمینه 
هاي تاریخي و ریشه هاي اجتماعي پیدایش حزب 
کمونیست ایران افکنده شود و تاثیر و جایگاه آن 

بررسي گردد. 
زمینه هاي تاریخي پیدایش و تکوین طبقه کارگر 

ایران:
باید در  ایران را  پیدایش حزب کمونیست  تاریخي  زمینه هاي 
یعني  ایران جستجو کرد،  تحوال ساختاري  و خم  پرپیچ  مسیر 
داري،  سرمایه  تولید  شیوه  گسترش  و  رشد  با  که  هنگام  آن 
به  ایران  یابد. تکوین طبقه کارگر در  طبقه کارگر زایش مي 
نیمه دوم سده 13 هجري، مطابق اواخر سده نوزده میالدي، 
باز مي گردد. فروپاشي نظام سنتي و گذرا کشور ما به دوران 
سرمایه داري، همزمان با دوراني است که، سرمایه داري دشد 
یافته در اروپا و آمریکا تقریبًا به آخرین مرحله سرمایه داري ، 
یعني امپریالیسم گام گذاشته است، این تقارن تاریخي، تاثیرات 
شدید و گسترده بر روند تاریخي گذار جامعه ایران از فئودالیسم 
به سرمایه داري باقي گذاشت. پژوهشگر برجسته رفیق شهید 
متضاد،  تاثیر  »این  نویسد:  مي  اینباره  در  آگاهي،  عبدالحسن 
گرفتن  شکل  و  داري  سرمایه  اجتماعي  مناسبات  گسترش 
بورژوازي ایران را از مسیر معمولي تاریخي منحرف مي کند. 

بود  تشکیل  شرف  در  که،  داخلي  واحد  بازار  فعالیت  سمت 

پیش  از  بیش  است،  داري  هاي رشد سرمایه  نشانه  از  یکي  و 
عوامل،  این  همه  شود.  مي  جهاني  بازار  تقاضاي  به  معطوف 
تجاري  سرمایه  شود،  مي  واقع  موثر  سرمایه  اولیه  روند  در 
از  تر  سریع  و  بیشتر  )دالل(  کمپرادور  بورژوازي  بالنتیجه  و 
بالنتیجه بورژوازي ملي رشد مي کند. رشته  سرمایه صنعتي و 
هایي از کشاورزي و صنایع رشد مي کنند که محصوالتشان 

براي سرمایه انحصاري امپریالیستي ضروري است. 
هجري،  سیزده  سده  هشتم  و  هفتم  هاي  دهه  ترتیب،  این  به 
دوراني قلمداد مي گردد که، روند 
به  کارگر  طبقه  رشد  و  پیدایش 

صورت قطعي آغاز شده است. 
تعداد قابل توجه افرادي که به کار 
مزدي در صنایع متوسط و کوچك 
دارند،  اشتغال  روستایي  و  شهري 
است.  بارز دوران مذکور  ویژگي 
شرکت هاي متعددي در اي دوران 
شرکت  مانند،  کنند،  مي  فعالیت 
اي  سرمایه  )با  اسالمیه  مسعودیه، 
حدود 150 هزار تومان(، شرکت 
اینها.  جز  و  اتحادیه  و  محمودیه 
این شرکت ها از طریق پیوند دادن 
صنایع با بازرگاني به روند تمرکز 
کمك  ایران  در  داران  سرمایه 
بارز گسترش  از مشخصه هاي  موثري کردند. یکي  و  بزرگ 
و  محلي  صنایع  و  ها  شرکت  که  است  این  ایران،  در  صنایع 
ملي ورشکست شده، و آن موسسات صنعتي رشد و قوام مي 
پذیرند که، توسط سرمایه داران خارجي احداث مي شود و در 
تملك آنها قرار دارند. این امر نمایان گر تشدید وابستگي ایران 
به کشورهاي امپریالیستي، و تبدیل آن به منبع مواد خام براي 

صنایع کشورهاي پیشرفته سرمایه داري است. 
بررسي  قابل  تاریخي  چارچوب  این  در  کارگر  طبقه  پیدایش 
تشدید  خود  دنبال  به  داري  سرمایه  مناسبات  گسترش  است. 

استثمار و بهره کشي را به همراه دارد. 
زندگي  مانده،  واپس  مناسبات  وجود  با  نوین  کشي  بهره 
است.  داده  قرار  فرسا  طاقت  فشار،  تحت  را  زحمتکشان 
دوران،  آن  در  ایران  کارگران  کار  ساعت  معتبر،  اسناد  طبق 
از  خزر،  دریاي  شیالت  صنایع  کارگران  بود.  طوالني  بسیار 
ابرایشم  صنایع  در  کردند.  مي  کار  ظهر  بعداز   7 تا  صبح   6
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بود. در سال هاي  گیالن، 11 ساعت کار روزانه مقرر شده 
به  متعلق  بافي  ابریشم  کارخانه  در  مشروطه،  انقالب  از  پیش 
»امین الضرب«، کارگر مد، روزانه  1/5 تا 3 قران، کارگران 
دستمزد  شاهي   10 تا   7 کودکان  و  شاهي   15 تا   10 از  زن 
به  که  گردید  آن  سبب  وحشیانه،  استثمار  همین  گرفتند.  مي 
لحاظ تاریخي، طبقه کارگر جوان ایران خیلي زود، دست به 
سازمان دهي مبارزه صنفي و سیاسي بزند. به قول رفیق آگاهي: 
»سبب اصلي شرکت فعال توده هاي زحمتکش و در پیشاپیش 
دمکراسي  سوسیال  جنبش  در  ایران  جوان  کارگر  طبقه  آنان 
انقالبي )اجتماعیون عامیون( و انقالب مشروته ایران، در وضع 
نابسامان اقتصادي – اجتماعي و سیاي کشور و وضع طاقت 

فرساي زندگي مردم نهفته است.«
فقر شدید و بهره کشي قرون وسطایي، در عین حال سبب شد 
که، هزاران زحمتکش ایران دست به مهاجرت بزنند. مهاجرت 
گسترده به منطقه قفقاز، این امکان را فراهم ساخت، کارگران 
دمکراسي  سوسیال  جنبش  با  نزدیك  از  ایران  زحمتکشان  و 

کارگري آشنا شوند. 
شالوده هاي عیني و تاریخي تاسیس حزب کمونیست ایران:

حزب کمونیست ایران، بر شالوده سنت هاي درخشان سوسیال 
دمکراسي انقالبي ایران )اجتماعیون عامیون( تشکیل گردید. 
سوسیال دمکراسي انقالبي ایران )مردم گرایي( که در انقالب 
مشروطیت نقش بارز و بزرگي ایفا کرد، نماینده تکامل یافته 
جریان دمکراتیسم در تاریخ تحوالت ایران محسوب مي شود. 
دوران  در  که،  است  اي  ریشه  فکري  گرایش  دمکراتیسم، 
شکل  ایران  در  داري،  سرمایه  زایش  و  سنتي  نظام  فروپاشي 
گرفت و به بیان دقیق، جنبش کمونیستي و کارگري ایران در 
سه مرحله خود - سوسیال دمکراسي انقالبي، حزب کمونیست 
و حزب توده ایران – نماینده تاریخي جریان طوالني روشنگري 

است. 
طوالني  جریان  »در  نماید:  مي  تاکید  اینباره  در  طبري  رفیق 
روشنگري مخالفان دستگاه استبداد، پنج جریان فکري عمده 
را مي توان از هم تشخیص داد: الف – جریان لیبرالیستي )آزادي 
اتحاد  جریان  ب-  مشروطه،  حکومت  خواست  یا  گرایانه( 
اسالم، ج- جریان ناسیونالیستي )ملت گرایي( بورژوازي، د- 
جریان تجدد )نوگرایي( یان خواست تحول شیوه زندگي سنتي 
و  )مردم گرایي(  دمکراتیسم  ه- جریان  اروپائیگري،  قبول  و 

خواست تحول بنیادین جامعه. 
همین جریان فکري آخر تاثیر فوق العاده پر اهمیتي در تاریخ 
طبري  رفیق  که  گونه  همان  زیرا  گذارد.  برجا  ایران  معاصر 
مشروطیت  انقالب  در  بورژوازي  »لیبرالیسم  کند:  مي  اشاره 
به بزرگ ترین اوج مي رسد و پرچم دمکراتیسم بعدها بدست 

طبقه کارگر مي افتد.«
در دوران تدراک انقالب مشروطیت، جریان فکري – سیاسي 
نشده  هنوز جدا  لیبرالیسم  یعني  دیگر،  از جریان  دمکراتیسم، 
بود. این امر به طور عیني صورت پذیرفت، و در جریان انقالب 
آن  در  که  یي  تاریخي  مرحله  پیوست  وقوع  به  مشروطیت 
سوسیال دمکراسي انقالبي ایران – اجتماعیون عامیون – شکل 
مي گیرد، بخشي از گذار تاریخي بسیار کندپو از نظام ارباب 
رعیتي به سرمایه داري است. شکل خاص گذار، و تاثیر دامنه 
دار نفوذ امپریالیسم، هم در طبقه کارگر و هم در سرمایه داري 
با  اجتماعي   – سیاسي  عرصه  در  را  آنها  و  یابد،  مي  انعکاس 

ضعف هاي گوناگون روبه رو مي سازد. 
با شعار محدود کردن حاکمیت  لیبرالیسم  طي همین مرحله، 
تدریجي  کردن  محدود  شود.  مي  میدان  وارد  شاه،  خودکامه 
– سیاسي  این جریان فکري  برنامه  حاکمیت مطلقه فئودالي، 
اجتماعیون   – ایران  انقالبي  دمکراسي  سوسیال  اما  است. 
عامیون، از نحستین مراجل پیدایش خود در ارتباط سرشتي با 

انترناسیونالیسم پرولتري قرار دارد. 
این جریان فکري، که در سال 1299  کوشندگان و رهبران 
و  فداکار  انقالبیوني  ایران شدند،  پایه گذار حزب کمونیست 
شریف، میهن پرستاني پرشور و ژرف بودند. نام و یاد ارجمند 
انقالب مشروطیت، از  تاثیر بي نظیرشان در  آنان و  و جاودانه 
این  صفحات زرین پیکار خلق هاي میهن کهن سال ماست. 
انقالبیون همان طور که رفیق آگاهي توضیح داده است: »آنان 
آلماني و یا روسي نمي  انگلیسي،  از  سوسیالیسم را پدیده اي 

دانستند، بکله متعلق به همه بشریت زحمتکش مي دانستند.
جمعیت  دست  به  عامیون  اجتماعیون  هاي  سازمان  شالوده 
»همت«، در قفقاز، ریخته شد. این گروه در سال 1283 در 
»همت«،  گروه  سدر  کرد.  مي  فعالیت  ایراني  کارگران  بین 
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در  سپس  که  کرد،  مي  فعالیت  اوف  نریمیان  نامدار  انقالبي 
حزب بلشویك مبارزه کرد و از یاران لنین محسوب مي شد. 
عالوه بر »همت«، حیدر خان عمو اوغلي در سال 1283 یك 
حوزه سوسیال دمکرات در مشهد برپا کرد. در همین شهر و 
تحت هدایت حیدرخان در سال 1284، نخستین سند رسمي 
سوسیال دمکراسي انقالبي ایران تدوین، تصویب و سپس انتشار 

یافت. 
حیدرخان، پس از مشهد، در تهران نیز دست به تشکیل حوزه 
دمکراسي  سوسیال  دوره  این  در  زد.  دمکرات  سوسیال  هاي 
رشد  سرعت  به  عامیون،  اجتماعیون  همان  با  ایران،  انقالبي 

مناسبات  گسترش  پذیرد.  مي  قوام  و  کرده 
طبقه  کیفي  و  کمي  رشد  داري،  سرمایه 
کارگر، شتاب تحوالت اجتماعي و دگرگوني 
هاي فرهنگي، نظیر تاسیش مدراس جدید و 
از  پرورش  و  آموزش  خروج  تدریجي  آغاز 
دستگاه  متحد  و  مرتجع  روحانیت  چنگ 
نفوذ  گسترش  به  که،  انه  عواملي  استبداد، 
مي  یاري  ایران  انقالبي  دمکراسي  سوسیال 
نفوذترین  پر  و  مشهورترین  از  یکي  رسانند. 
هسته هاي سوسیال دمکراسي ایران در تبریز 
»مرکز  عنوان  تحت  که  بود  ده  گذاري  پاپه 
انقالبي  جنبش  به  پرارزشي  خدمات  غیبي«، 

و انقالب مشروطیت کرد. علي مسیو، رسول صدقیاني و حاج 
علي دوافروش از زمره فعاالن و رهبران این مرکز بودند. 

در همین دوران است که، طبقه کارگر شروع به تشکیل اتحادیه 
اجتماعیون   – دمکراتها  سوسیال  کند.  مي  خود  صنفي  هاي 
عامیون، نقش فوق العاده با اهمیتي در این زمینه برعهده دارند. 
بر پایه اسناد موجود، اجتماعیون عامیون نه فقط در اتحادیه هاي 
کارگري و موسسات تولیدي و خدماتي، بکله در همه انجمن 
وران،  پیشه  فروشندگان،  بازار،  اصناف  از  اعم  صنفي،  هاي 
کارمندان و کارکنان دولت سخت فعال بودند. همه آنچه بدان 
اشاره رفت این حقیقت را ثابت مي کند که، در دوران تدراک 
اول )خرداد  باران مجلس  تا گلوله  انقالب مشروطیت  آغاز  و 
بوده  اجتماعیون عامیون  1287(، یگانه حزب متشکل همانا 
است. »سوسیال دمکراسي ایران بود که مشروطیت را گرفت، 
دفاع تبریز را سازمان داد و در آن هنگام که استبداد خود را در 
همه جا پیروزمند مي دانست و در صفوف آزادي خواهان ایران 
یاس و ناامیدي حکفرما بود، لشکرکشي به تهران را تهیه دید.

طي همین دوران نیز، دو جریان اجتماعي – سیاسي و فکري 
از  گرایي(  )آزادي  لیبرالیسم  و  گرایي(  )مردم  دمکراتیسم 
بیانگر  که  لیبرالیسم  شوند.  مي  جدا  و  شده  متمایز  یکدیگر 

هاي  ضعف  تمام  بود،  ایران  نوخاسته  بورژوازي  هاي  آرمان 
تاریخي رشد سرمایه داري را به همراه داشت. لیبرال ها تن به 
سازش با امپریالیسم انگلستان و روسیه تزاري دادند، و مجلس 
دوم را منحل کردند. در قتل قهرمان بزرگ انقالب مشروطیت 

ستار خان، لیبرال ها شریك و همدست شدند. 
قلع و قمع شد،  اجتماعیون عامیون  یاد شده، حزب  در دوره 
اما فعالیت این حزب هرگز متوقف نگردید. طي جنگ جهاني 
در  چه  عامیون  اجتماعیون  میالدي،   1918 تا   1914 اول« 

داخل و چه در خارج، به فعالیت خود ادامه دادند. 
همبستگي  از  دوران  این  تمام  در  عامیون،  اجتماعیون 
انترناسیونالیستي برخوردار بودند. قطعنامه 
پاریس  در  سوسیالیستي  انترناسیونال  هاي 
اجتماعیون  از  حمایت  در  کپنهاگ  و 
عامیون و مبارزه مردم ایران، و نیز قطعنامه 
دمکرات  سوسیال  حزب  پراگ  کنفرانس 
نقش  آن  در  لنین  که  روسیه،  کارگري 

بارزي داشت، از آن جمله اند. 
سوسیال  رشد  با  و  گیرودار،  همین  در 
پراکنده  هاي  هسته  انقالبي،  دمکراسي 
اجتماعیون عامیون، در اردیبهشت 1296، 
و  کرد  دهي  سازمان  تجدید  دیگر  بار 
فعالیت یکپارچه حزب سوسیال دمکرات 
با  دهند.  مي  گسترش  را  ایران  عدالت  عامیون(  )اجتماعیون 
شروع جنگل، به رهبري میرزا کوچك خان، و نیز رشد مبارزه 
سراسري مردم ایران، و وجود زمینه هاي عیني اجتماعي، و در 
پاسخ به ضرورت تاریخي، اجتماعیون عامیون در اواخر خرداد 
و اوایل تیرماه 1299 خورشیدي کنگره موسسان و یا نخستین 
برگزار کرد  انزلي  بندر  در  را  ایران  همایش حزب کمونیست 
در  ریشه  که  درخشان  یي  زمینه  پیش  و  افتخار  و  غرور  با  و 
آرمان هاي توده هاي محروم ایران داشت، پایه گذاري حزب 
پر افتخار کمونیست ایران را به جهانیان رسمًا اعالم مي کند. 
تاسیس و فعالیت حزب کمونیست ایران، برخاسته از نیازهاي 
تاریخي  اسناد  و  ها  واقعیت  »تمام  بود.  ایران  جامعه  تاریخي 
چپ  و  راست  دشمنان  چه  آن  برخالف  که  دهند  مي  نشان 
جنبش کمونیستي و کارگري ایران ادعا کرده و مي کنند، این 
واقعیت  متن  در  بلکه  کمیترن،  دستور  به  نه  حزب،  و  جنبش 
ضروریات  اساس  بر  ما  کشور  اقتصادي   – اجتماعیون  هاي 
رشد تاریخي آن تکوین یافته، رشد پیدا کرده و شکل گرفته 
است. لنین بزرگ و همرزمانش همواره با انقالبیون و سوسیال 
دمکرات هاي دیگر کشورها از جمله کشورهاي خاور )مانند 
حیدرخان عمو اوغلي و سلطان زاده و مصطفي صبحي از ترکیه 
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و دیگران( از نزدیك در تماس بوده، با آنها مشورت و تبادل 
نظر کرده و از هیچ یاري فکري و سازماني دریغ نکرده اند. 

یك  در  پربار خود  فعالیت  دوران  ایران، طي  حزب کونیست 
تاریخ  به  پرارزشي  منشاء خدمات  مانده،  واپس  بشدت  جامعه 
اوضاع  در  ایران  بود. حزب کمونیست  ایران  فرهنگ کهن  و 
و احوال جهاني و داخلي بسیار حساس و به لحاظ استراتژیك 
بي همتا، تشکیل شد و یکي از قدیمي ترین گردان هاي جنبش 
جهاني کمونیستي قلمداد مي شود. این حزب، با مجهز بودن 
دمکراتیسم  اندیشه  وارث  آنجا که  از  و  علمي،  بیني  به جهان 
دوران روشنگري بوده، به محض تشکیل، به مبارزه با استبداد، 
ارتجاع، خرافه پرستي، استعمار و به ویژه امپریالیسم انگلستان 
پرداخت و در این راه فداکاري کرد و متحمل رنج ها و تلفات 

بي شماري شد. 
کمونیست  حزب  که،  گردد  یادآوري  بود  نخواهد  جهت  بي 
ایران براي نخستین بار شیوه تفکر علمي سیاسي، شیوه تحلیل 
علمي مسائل اجتماعي را در ایران رواج داد، و از آن پس حیات 
سیاسي جامعه ما، بدان نحو تحت تاثیر عمیق شیوه تفکر، تحلیل 

و حتي اصطالحات حزب کمونیست ایران قرار گرفت. 
حقیقت،  هاي  روزنامه  مانند  حزب  مطبوعات  هاي  ارگان 
و  غیره  و  جرقه  خلق،  مجالت  و  پیکار  کار،  ایران،  اقتصاد 
ارگان هاي نظري حزب مانند ستاره سرخ و دنیا، همه و همه 
در  حزب  ژرف  تاثیر  بیانگر  که  اند  قیمي  ذي  تاریخي  اسناد 

جامعه ایران است. 
بهترین و آگاه ترین روشنفکران ایران، در دوره هایي از فعالیت 
میان  از  اند.  قرارداشته  ایران  کمونیست  حزب  تاثیر  زیر  خود 
آنها، زنده یادان دهخدا، بهار )ملك الشعرا( و به طور پیگیر و 
سازمان یافته، به طرح مسایل عمده جامعه پرداختند که از جمله 
در  اقتصادي  سیاسي  استقالل  ملي،  مسئله  ارضي،  مسئله  اند: 
قبال استعمار، تمامیت ارضي ایران، مسئله دمکراسي سیاسي و 
اقتصادي، مسئله مبارزه براي ترقي صنعتي، کشاورزي و کسب 
برابري زنان  پیشرفت اجتماعي،  براي رشد و  فن آوري مدرن 
آموزش  منع کار کودکان،  قانون کار،  قانون کار،  مردان،  با 
و پرورش و دادگستري مدرن، فرهنگ پیشرفته و مترقي و جز 
اینها پرداختند. هیچ عرصه یي از جامعه ایران وجود ندارد که 
زیر تاثیر اندیشه هاي حزب کمونیست ایران قرار نگرفته باشد. 
کارگران و زحمتکشان فکري و یدي ایران، حق دارند به خود 
ببالند که یکي از اولین سازمان هاي مارکسیست – لنینیست 
جهان در کشور آنها، در میهن عزیر و ارجمند ما، ایران تشکیل 

شده است. 
شده  آزاد  خان  رضا  زندان  قید  از  که  ایران،  هاي  کمونیست 
بودند، در ایجاد حزب توده ایران، به عنوان وارث بحق و یگانه 

توده  حزب  بنابراین  داشتند.  اساسي  سهم  کمونیست،  حزب 
است.  ایران  کمونیست  حزب  راه  دهنده  ادامه  و  وارث  ایران 

سوسیال  توسط  که  کاویاني  رنگ  سرخ  درفش  سخن:  پایان 
دمکرات هاي انقالبي ایران اجتماعیون عامیون، در سنگرهاي 
انقالب مشروطیت به اهتزاز درامد و سپس توسط کمونیست 
برافراشته  اعتصابات کارگري  ایران در نهضت جنگل و  هاي 
براي  نبرد  میدان  در  ها،  توده  دوش  بر  اینك  شد،  داشته  نگه 

آزادي و عدالت اجتماعي همچنان در اهتزاز است. 
به  – مساوات( و  – حریت  نام »عدالت  به  سرود سرخي که 
ستارخان  و  ها  و خون حیدر خان  رزمنده  هزاران  بهاي خون 
ها، در انقالب مشروطیت طنین افکن شد و سپس با گلبانگ 
فرمان  به  استبداد گوش  کنید«  اتفاق  ممکلت  تمام  »رنجبران 
انگلستان )سلطنت رضا خان( را به لرزه درآورد، اینك در فریاد 
پرتوان »آزادي، عدالت اجتماعي و طرد رژیم والیت فقیه« در 
میلیون ها  اندیشه و قلب  بوم، در  این مرز و  گوشه گوشه ي 

زحمتکش و روشنفکر مترقي حضور جدي و موثر دارد. 
به  ایران،  کمونیستي  و  کارگري  جنبش  سالگي  هشتاد  در 
خاطره همه کوشندگان بنام و گمنام این جنبش، در سه مرحله 
خود، یعني سوسیال دمکراسي انقالبي، حزب کمونیست ایران 

و حزب توده ایران درود مي فرستیم. 

**********              
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     22مين سالگرد ترور دكتر قاسملو

 الزم است برخورد آمیخته به ریاکاري دولت اطریش با پرونده 
ترور دکتر قاسملو و همکاري عملي دولت وقت آن کشور 

در »فراري دادن« تروریست هاي جمهوري اسالمي از خاک 
اطریش، هرچه بیشتر افشا گردد تا مردم ایران و به ویژه مردم 

کردستان بهتر با ماهیت دوگانه ي دولت هاي به اصطالح مدافع 
دمکراسي آشنا شوند. 

عبدلرحمان  »دکتر   1368 تیرماه   22 روز  در  پیش،  سال   22
قاسملو« دبیر اول حزب دمکرات کردستان ایران در »وین« پایتخت 

اطریش ترور شد. 
رژیم  ترورهاي  سلسله  از  جداي  توان  نمي  را  قاسملو  دکتر  ترور 
والیت فقیه در داخل و خارج از کشور قلمداد نمود و آن را یك 
امر استثنایي به شمار آورد. زیرا ماشین جهنمي ترور رژیم جنایتکار 
والیت فقیه هم پیش و هم بعد از ترور دکتر قاسملو پیوسته در جهت 
اپوزیسیون  سیاسي  هاي  شخصیت  و  افراد  ترور  و  انداختن  دام  به 
هاي  دهه  وی ژه طي  به  آنها،  حزبي  وابستگي  به  توجه  بدون  ایران، 

شصت و هفتاد شمسي به شدت فعال بود. 
از  تن  صدها  اشاره  مورد  هاي  دهه  همان  طي  قاسملو،  بر  عالوه 
اعضاء و هواداران احزاب سیاسي، عمدتًا در کردستان عراق و چند 
مورد در قلب اروپا،  توسط تروریست هاي اعزامي رژیم به شهادت 

رسیدند. 
با این وصف آنچه ترور دکتر قاسملو را برجسته مي نماید، شیوه« 
به دام انداختن« و ترور اوست که الزم است با دقت و به طور همه 

جانبه مورد نقد و بررسي قرار گیرد. 
این را نیز نباید از نظر دور داشت که دکتر قاسملو در شرایطي به انجام 
مذاکره با رژیم و امکان دستیابي به یك راه حل صلح آمیز براي حل 
دالنه  عا

مسئله 

کردستان رسیده بود که رژیم جنایتکار والیت فقیه تازه از کشتار 
بیرحمانه هزاران تن از زندانیان سیاسي )در تابستان 1367( فارغ 
شده بود، جنگ هشت ساله ایران و عراق خاتمه یافته بود و برخالف 
رژیم که مي توان گفت در آن شرایط در اوج قدرت قرار داشت، 
سخت  کرد  خلق  ملي-دمکراتیك  جنبش  و  اپوزیسیون  نیروهاي 
از هر جهت در ضعف  و  تجربه مي کردند  را  ترین روزهاي خود 

کامل به سر مي بردند. 
به اعتقاد ما به وی ژه بر اعضاء و هواداران حزب دمکرات الزم است 
و  مطالعه  مورد  را  مسئله  این  واقعي  علل  و  ها  زمینه  دقت  با  که 
تاریخي درس هاي الزم  به عنوان یك تجریه  کنکاش قرار داده و 
را از آن بگیرند. بخصوص که مدت کمي پس از واقعه ترور دکتر 
قاسملو، دکتر »صادق شرفکندي« جانشین وي نیز متاسفانه قدم در 
همان راهي گذاشت که دکتر قاسملو پیموده بود  و به همان شیوه به 
»دام« تروریست هاي رژیم گرفتار آمد و در رستوران »میکونوس« 

)در آلمان( به شهادت رسید. 
از عملکرد تك  انتقاد  بهانه ي  به  نباید  و  توان  نمي  این ها  با همه 
روانه ي دکتر قاسملو، وي و یاران شهیدش را به سیاق برخي ها در 
ماجراي ترور» وین و میکونوس« مقصر قلمداد کرد و از این طریق 

از بار عمل جنایتکارانه  ي رژیم کاست. 
روز  آن  تحلیل شرایط  در  یارانش هرچقدر هم که  و  قاسملو  زیرا 
ایران و کردستان و نیات واقعي رژیم از »مذاکره« دچار خطا شده 

باشند، چیزي از وسعت جنایتي که رژیم با ترور آنها مرتکب شده 
نمي کاهد. 

هوشیاري  با  چیز  هر  از  پیش  و  بیش  که  است  آن  درست  بنابراین 
کامل و با به کارگیري همه ي توان خود فاجعه ترور دکتر قاسملو 
و یارانش را محکوم کرد و ابعاد مختلف این جنایت را به اطالع 
مردم ایران و جهان رساند و از تالش هاي حزب دمکرات کردستان 
و یاران دکتر قاسملو براي گشایش دوباره پرونده این ترور در یك 
دادگاه صالحیت دار کشوري که ترور در آن انجام گرفته )اطریش( 

حمایت نمود. 
با  اطریش  دولت  ریاکاري  به  آمیخته  برخورد  است  الزم  همچنین 
پرونده ترور دکتر قاسملو و همکاري عملي دولت وقت آن کشور در 
»فراري دادن« تروریست هاي جمهوري اسالمي از خاک اطریش، 
هرچه بیشتر افشا گردد تا مردم ایران و به ویژه مردم کردستان بهتر 
با ماهیت دوگانه ي دولت هاي به اصطالح مدافع دمکراسي آشنا 

شوند. 
گرامي باد یاد دکتر قاسملو و یاران شهیدش! 

************                         
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                                    فقر و ارتباط آن با معیشت زنان بلوچ

جامعه زنان در مناطق محروم و حاشیه ای شهر زاهدان بار 
دیگر بهانه ای شد تا بی عدالتی های صورت گرفته در حق این 
قشر از جامعه را در ذهن تداعی و بر تلخی آن بیفزاید. فقر 
نقاش چیره دست مناطق محروم است که رنگ و بویی دگر 
به آن داده و بر همه چیز دور و برش رنگ فقر پاشیده است 

و مسائل  رفاهی تا آموزشی همگی زیر چتر این نقاش 
تغییر رنگ داده اند.

***************

فقر و ارتباط آن با معیشت زنان بلوچ
دوری  راه  می خواند،  مرا  کسی  ا نگار  می شنوم  صدایی 
درست  ما  خانه  از  طرف تر  آن  کیلومتر  چند  نمی رویم، 
در حاشیه شهر که فاصله چندانی با ما ندارد، فقر نقاش 

چیره دست زندگی زنان مناطق محروم شده است.
و  رنگ  که  است  محروم  مناطق  چیره دست  نقاش  فقر 
بویی دگر به آن داده و بر همه چیز دور و برش رنگ فقر 
پاشیده است و مسائل  رفاهی تا آموزشی همگی زیر چتر 

این نقاش تغییر رنگ داده اند.
جامعه زنان در مناطق محروم و حاشیه ای شهر زاهدان بار 
دیگر بهانه ای شد تا بی عدالتی های صورت گرفته در حق این 

قشر از جامعه را در ذهن تداعی و بر تلخی آن بیفزاید.
دادگستری  کودکان  و  زنان  حقوق  از  حمایت  دفتر  مسئول 
سیستان و بلوچستان در این زمینه معتقد است: ازدواج های 
بهداشتی،  بد  وضعیت  بی شناسنامه،  فرزندان  نشده،  ثبت 
بی سوادی و رعایت نشدن عدالت در حق زنان از مهم ترین 
مشکالت جامعه زنان در نقاط حاشیه ای شهر زاهدان است.

 ام الکلثوم موذن افزود: بیشتر آسیب های این مناطق مربوط 
به زنان جامعه اهل سنت است که با گفت وگوهای  انجام شده 
با علمای دینی از آنان درخواست شده که برای این وضعیت 

چاره اندیشی کنند.
این فعال حمایتی جامعه زنان بیان داشت: بیشتر زنان حاشیه 
چون ازدواج ثبت نشده دارند و حتی برخی ها با اتباع بیگانه 
ازدواج کرده اند از هیچ حق و حقوق قانونی از سوی نهادهای 

حمایتی ایران برخوردار نیستند.
از  خانواده  شوهر  بیگانه،  اتباع  طرد  با  داشت:  عنوان  وی 
کشور اخراج شده و زن با شش بچه و بدون هیچ پشتوانه 
آسیب  بروز  زمینه ساز  امر  این  که  است  مانده  تنها  مالی 

اجتماعی می شود.

 موذن گفت: اکنون اگر به زندان زاهدان بروید بخوبی حضور 
زنان نقاط حاشیه ای زاهدان که به سبب تامین نیازهای مالی 
از جمله حمل مواد مخدر آورده اند،  به کارهای خالف  رو 

دیده می شود.
وی افزود: طبق قانون نیز باید زن ایرانی با فرزندانش، همراه 

شوهر تبعه خارجی از کشور خارج شود که در بعد روانی 
زنان ما را تا مرز خودکشی پیش برده است.

دادگستری  کودکان  و  زنان  حقوق  از  حمایت  دفتر   مسئول 
سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید در این زمینه مسئوالن 
چاره اندیشی کرده و با نگاهی به مظلومیت این زنان، روزنه ای 

از امید را در درون آنان ایجاد کنند.
نشده  ثبت  ازدواج  سبب  به  که  زنی  داشت:  بیان  وی 
)ازدواج های صیغه ای( به  راحتی پس از آنکه پسرزا نیست 
داده  چند سنگ طالق  انداختن  با  موجود  باورهای  پی  در 
شده و رها می شود چگونه می تواند خود و فرزندانش را در 

برابر آسیب های اجتماعی حفظ کند.
موذن با اشاره به وضعیت بهداشتی زنان در این نقاط اظهار 
داشت: وضعیت زنان نیز در این مناطق نماد بارز بی عدالتی ها 
و فقر کامل در حقوق آنان است چرا که به سبب ساخت  و 
ساز غیرقانونی آنان مجبورند در خانه ای بدون شرایط رفاهی 

همان آب لوله کشی، برق و … زندگی کنند.
 1۲ فضای  یک  در  که  زنی  از  می توان  چه طور  گفت:  وی 
در  داشت  توقع  می کند  استحمام  و  آشپزی  زندگی،  متری 

زمینه بهداشت وضعیت مناسبی داشته باشد.
دادگستری  کودکان  و  زنان  حقوق  از  حمایت  دفتر  مسئول 
سیستان و بلوچستان ادامه داد: زن مجبور است با استفاده از 
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یک تشت با چند آفتابه آب، بچه خود را در همان جائی که 
زندگی کرده و غذا می خورد، استحمام کند.

موذن عنوان داشت: از سویی در کنار همین فضا، دستشویی 
و  انگل ها  باد  وزش  اندکی  با  که  دارد  وجود  صحرایی 
تنها  نه  که  می کند  پخش  منطقه  فضای  در  را  میکروب ها 
قرار  شعاع  تحت  را  شهروندان  دیگر  بلکه  خانواده  سالمت 

داده است.
وی افزود: وجود بیماری های انگلی و پوستی در نوزادان نمونه 
حاشیه ای  نقاط  زنان  بهداشت  نامناسب  شرایط  همین  بارز 

است که سالمت جامعه کودکان شهر را تهدید می کند.
دادگستری  کودکان  و  زنان  حقوق  از  حمایت  دفتر  مسئول 
دقیق  برنامه ای  با  باید  کرد:  تاکید  بلوچستان  و  سیستان 
حداقل های زندگی را به این زنان هدیه داد تا آنان بتوانند 

ذره ای از زندگی سایر زنان شهر زاهدان را تجربه کنند.
* وضعیت نقاط حاشیه ای زاهدان نگران کننده است

و  دختران  زنان،  وضعیت  بررسی  برای  فارس  خبرنگار 
خانواده ها در محله های واقع در بافت های فرسوده و حاشیه 
شهر زاهدان یا به تعبیری عامیانه تر آن اقامتگاه های غیررسمی 
بلوچستان  و  سیستان  بهزیستی  مدیرکل  شبر،  سیدمنتظر  با 

گفت و گویی انجام داده  است که در ذیل می خوانید:
طی مطالعاتی که در این مناطق داشته اید فکر می کنید غالبًا 
تهدید  محله ها  این  در  را  دختران  و  زنان  آسیب هایی  چه 

می کند؟
شبر: فقر عامل بزرگ ترین آسیب ها و مشکالت اجتماعی در 
مناطق حاشیه ای زاهدان بوده است به طوری که عامل بروز 
اعتیاد و فساد در این مناطق شده است، از سویی عامل دوم 

ایجاد کننده بسیاری از آسیب ها خود خانواده ها هستند.
درست است که فقر همه جا هست و ما نمی توانیم ریشه کن 
کنیم، ولی اگر از سوی نهاد های مربوطه، آموزش های خاصی 
از جمله مهارت های زندگی به خانواده ها ارائه شود، این امر 

نقش موثری در کاهش آسیب ها دارد.
به طور مثال یک مادر باید بداند از چه طریقی با فرزند خود 
فرزندش  در  را  آسیب   بروز  احتمال  تا  کند  برقرار  ارتباط 

کاهش دهد.
که  است  آسیب هایی  بروز  عامل  مهم ترین  فقر  که  گفتید 
خانواده را تهدید می کند، آیا تاثیر آموزش های شما به سمت 

و سویی رفته که به کاهش فقر منجر شود؟
قسمت عمده آموزش های ارائه شده، بحث مهارت های زندگی 
است، قرار گرفتن آموزش های زندگی، برای هر قشری الزم 
است چرا که سبب افزایش روحیه و خودباوری شده و این 

برای جامعه اثرهای مثبتی را در بر دارد.

در این راستا مناطق حاشیه ای و خطر آفرین زاهدان از سوی 
بهزیستی شناسایی شده و به صورت نمونه برنامه کاهش فقر 

در منطقه باباییان به اجر در آمده است.
مهارت های  آموزش های  با  مناطق  این  در  برنامه ها  شروع 
افراد  به  فردی  و  اجتماعی  بحران های  شناسایی  و  زندگی 
آموزشی،  دوره های  کالس ها،  برگزاری  با  هدف  جامعه 

مباحث کارآفرینی و راه های اشتغالزایی همراه بود.
الزم  مجوزهای  کسب  صورت  در  تا  هستیم  این  دنبال  به 
مباحث کارآفرینی و اشتغالزایی را به دیگر مناطق پر خطر از 

جمله شیر آباد زاهدان انتقال دهیم.
نقش اتباع بیگانه مجاز و غیر مجاز را در بروز آسیب های این 

مناطق چطور می بینید؟
به  این مناطق  بیگانه عامل سوم آسیب های اجتماعی  اتباع 
شمار می روند، چرا که در هر منطقه حاشیه ای زاهدان هجوم 
اتباع بیگانه فاقد هر گونه مدارک هویتی را مشاهده می کنیم 
که به راحتی و بدون هیچ محدودیتی زمینه ساز بحران های 

اجتماعی در این مناطق می شوند.
باید بگویم که حضور اتباع بیگانه غیر مجاز که زمینه ساز 
مناطق شده  این  اجتماعی و سیاسی در  فراوان  چالش های 
برای مسئوالن نهادینه و بودن آنان به یک باور غلط در باور 
است. شده  تبدیل  آنان 

قانونی  مدرک  گونه  هر  فاقد  زنان  بی شناسنامه،  کودکان 
ازدواج، نقل و انتقال های بدون سند دیگر معضل های حضور 
اتباع بیگانه در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان است که باید 

برای رفع آنها تالش کرد.
بر اساس آمار اولیه بیش از یک هزار کودک فاقد شناسنامه 
در سیستان و بلوچستان زندگی می کنند، زیرا شوهران این 
قانون  اساس  بر  و  بوده  غیر مجاز  بیگانه  اتباع  ایرانی  زنان 
نظام، هویت از پدر به فرزند منتقل می شود و این امر مانع 
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بزرگی در راه صدور مدارک هویتی برای این کودکان شده 
است.

گفتید زنان، سطح سواد این قشر از جامعه را در این مناطق 
چگونه ارزیابی می کنید؟

راهنمایی  مدرک  دارای  یا  بی سواد  آنان  بیشتر  متاسفانه 
هستند.

در شرایط مطلوب و ایده آل اگر دختر قصد ادامه تحصیل 
داشته باشد نهایت تا دیپلم است و این آخر خط سواد در 

اذهان و باور زنان مناطق محروم زاهدان است.
برخوردارند  خاصی  مظلومیت  از  قشر  این  حتی  سویی  از 
آنان  به  نیستند و هر کسی  اولیه خود واقف  به حقوق  زیرا 

زور می گوید.
 پدر به سبب فقر زیاد دخترش را بدون هیچ رضایتی به تبعه 
بیگانه غیر مجاز آن هم بدون هیچ مدرک هویتی ) صیغه ای ( 
کرده  خانواده  ترک  نیز  شوهر  سال  چند  از  پس  و  می دهد 
یعنی سر آغاز یک آسیب  و  این  برمی گردد  به کشورش  و 

اجتماعی.
به  ریال  میلیون  با ۵0  منزلی  آباد  شیر  منطقه  در  از سویی 
فاقد سند، خرید و فروش  و  قولنامه  برگ  تنها یک  استناد 
می شود و این در حالی است که با این مبلغ در نقاط مرکزی 

زاهدان حتی منزلی را نمی توان رهن کرد !
وضعیت بهداشتی زنان و دختران در این مناطق به چه صورت 

است؟
بهداشت  بعد  به طور کلی دارای دو  بهداشتی  شبر: وضعیت 

محیط و فردی است که ارتباط تنگانگی با هم دارند.
 در زمینه بهداشت محیط شرایط خوبی در این مناطق حکم 
فرما نیست و بهداشت فردی نیز تعریف زیادی ندارد به طوری 
که بیشتر برنامه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، 
سازمان های حمایتی یونیسف و ملل در این مناطق متمرکز 

شده است.
به  آنان  که  کنیم  باور  باید  مناطق  این  به  دیگر  نگاهی   از 
سبب بی بضاعت بودن نمی توانند بهترین وسایل بهداشتی را 
برای خود فراهم کنند و از سویی تا زمانی که مسیل بزرگ 
فاضالب نیز از کنار خانه های آنان می گذرد، مسلمًاَ در معرض 

بیماری های مختلف میکروبی و انگلی قرار می گیرند.
مشکل فاضالب واقعا خطری جدی برای سالمت مردم این 

سوی  از  این  برای  فکری  باید  که  می رود  شمار  به  مناطق 
نهادهای مربوطه برداشته شود.

اسیر خود  را  منطقه  این  به آسیب هایی که جوانان  با توجه 
کرده است، ما شاهدیم که با هر ازدواج دوباره مشکالت قبلی 
در خانواده تازه شکل گرفته تکرار می  شود، واقعا وضعیت 
ازدواج در این مناطق به چه صورت است و چه طور می توان 

آسیب ها را به حداقل رساند؟
شبر: آموزش مهارت های زندگی در روند انتخاب همسر برای 
دختران جوان تاثیرگذار است، به دختر و پسر آموزش های 
ارائه می شود که فرد را در روند  از ازدواج  مخصوص قبل 

انتخاب و خوب انتخاب کردن هدایت می کند.
از سویی با تصویب قانون، ارائه جهیزیه به دختران خانواده 
های نیازمند، منوط به گذراندن دوره ها و آزمایش های قبل 

از ازدواج است که تاثیر بسزایی در کاهش آسیب ها دارد.
در واقع تنها راه فرهنگ سازی آموزش است، باید مردم را 
آگاه و در هر زمینه ای اطالع رسانی را در دستور کار داشته 

باشیم.

سایت سرزمین من کجاست ـ 11 تیر 1390
/http://zohrehbaloch.blogspot.com

******                          
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روز جومعه 24 تیرماه 1390 پس از انجام مقدمات الزم، سرانجام 
850  تن از فعالین سیاسي، مدني و فرهنگي کرد ترکیه با تشکیل 
جمعي به نام »کنگره جامعه دمکراتیك« در دیاربکر گردهم آمدند 

و منشوري تحت عنوان خودمدیریتي دمکراتیك« اعالم نمودند. 
در این نشست عالوه بر روساي حزب »صلح و دمکراسي« که عمده 
ترین حزب سیاسي – قانوني کردستان ترکیه است، نمایندگاني از 
نهادهاي مدني وی ژه زنان، جوانان، هنرمندان و همچنین تعداد زیادي 
کرد  نمایندگان  از  شماري  و  کردنشین  شهرهاي  شهردارهاي  از 

پارلمان ترکیه حضور داشتند. 
در این گردهم آیي »آیسل توغلوک« دبیر کنگره جامعه دمکراتیك 
طي سخناني اعالم داشت: نود سال است که کردهاي ترکیه تحت 
سیاست »آسمیالسیون« )امحاي ملي( و نابودي حکومت ترک قرار 
دارند، این وضعیت دیگر براي ملت کرد قابل قبول نیست، آنها از 
این به بعد مي توانند خود را شهروند کردستان خودمدیر بدانند. وي 
در ادامه سخنانش اعالم نمود: این حق ماست که با فرهنگ، زبان 
از  باید حزب  حاکم »آ.ک.پ«  و هویت خودمان زندگي کنیم، 

سیاست هاي بي ثمر )نادیده گرفتن ملت کرد( دست بردارد. 
توغلوک درباره ماهیت خودمدیریتي دمکراتیك گفت: در حقیقت 
خودمدیریتي دمکراتیك مختص به ملت کرد نیست، بلکه سیستمي 
توانند ضمن  مي  مختلف  عقاید  و  ها  ملت  تمامي  آن  در  است که 

مدیریت خود، به شکلي آزادانه نمود پیدا کنند. 
ما به نمایندگي از ملت کرد در چهارچوب قوانین بین المللي حقوق 
را  دمکراتیك  خودمدیریتي  مشترک  چهارچوب کشور  در  و  بشر 

اعالم مي کنیم. 
هرچند که در حال حاضر نمي توان درباره تاثیرات این گردهمایي 
بر جامعه ترکیه و دولت آن کشور پیش بیني درستي انجام داد. اما 
آنچه تا همین لحظه نیز آشکار است تاثیر مثبت این حرکت مدني و 
صلح آمیز بر همگرایي و اتحاد هرچه بیشتر نهادهاي مدني و سیاسي 

کردستان ترکیه است. 
واقعیت این است که طي سالهاي اخیر جنبش مدني کردهاي ترکیه 
داخل  در  هم  بار  خشونت  و  افراطي  حرکات  از  جستن  دوري  با 
کردستان و هم در سطح ترکیه به سمت همگرایي هرچه بیشتر، قبول 
تکثر و وجود دیدگاه هاي گوناگون و همچنین استفاده خالقانه از 
ظرفیت ها و حتي »خالءهاي قانوني« گام بردارد و مسئله لزوم رفع 

ستم ملي از کردها را تبدیل به یکي از مسائل جدي ترکیه کند. 
این جنبش با واقع نگري و دوري جستن از طرح شعارها و خواسته 
هاي  توده  از  بیشتري  هرچه  اقشار  گردیده  موفق  زودهنگام  هاي 
حزب  بر  عالوه  همچنین  بکشاند.  مبارزه  میدان  به  را  کرد  مردم 
از  همواره  که  آن  به  نزدیك  مردمي  نهادهاي  و  ترکیه  کمونیست 
اند، در  بوده  ترکیه  برابر همه ي خلق هاي  مدافعین جدي حقوق 

حال حاضر تعداد قابل توجهي از گروهها و نهادهاي مترقي ترکیه به 
صف مدافعین حقوق ملي کردها پیوسته اند. 

در  دمکراسي«  و  صلح  »کار،  مشترک  جبهه  تشکیل  شك  بدون 
صلح  حزب  طرف  از  ترکیه  گذشته  ماه  پارلماني  انتخابات  آستانه 
و دمکراسي )حزب عمده کردها( و احزاب و گروه هاي سیاسي 
دیگر، از جمله حزب کارگران ترکیه، را مي توان یکي از نمودهاي 

نزدیکي روزافزون ترقي خواهان کرد و ترک به شمار آورد.
تشکیل این جبهه موجب گردید که نمایندگان مناطق کردنشین در 

پارلمان ترکیه از 22 به 36 نفر افزایش یابد.
تردیدي نیست که اعالم جامعه خودمدیریتي دمکراتیك – از طرف 
کرد  فرهنگي  سیاسي  هاي  شخصیت  و  مردمي  نهادهاي  احزاب، 
مشخص  جایگاه  فاقد  قانوني  نظر  از  ابتداي  در  آنکه  ولو  ترکیه، 
باشد و نتواند در اداره امور مربوط به مناطق کردنشین، نقشي ایفا 
به عنوان  تواند  به پیش است و مي  اما در کلیت خود گامي  کند. 
یك حرکت سمبلیك بر تقویت و انسجام هرچه بیشتر جنبش مدني 
و صلح آمیز کردهاي آن کشور بیفزاید و به حل دمکراتیك مسئله 

کرد در ترکیه یاري رساند. 
همچین حرکت هایي از این دست به طور طبیعي موجب منزوي تر 
شدن هرچه بیشتر گروه هاي افراطي از نوع »پ.ک.ک« و کاهش 
قدرت مانور ژنرانهاي جنگ طلب ترکیه خواهد گردید و آنها را به 

حاشیه خواهد راند. 
بنابراین مي توان این اقدام را یك گام به پیش ارزیابي نمود. 

***********                       

                              جنبش ملي- دمکراتیک کردهاي ترکیه، یک گام به پیش!
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                   افق روشن

  
روزي ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهرباني دست زیبایي را خواهد گرفت.
*

روزي که کمترین سرود 
                            بوسه است

و هر انسان 
براي هر انسان برادریست.

روزي که دیگر درهاي خانه هاشان را نمي بندند،
قفل

افسانه ایست
و قلب

براي زندگي بس است.
روزي که معناي هر سخن دوست داشتن است
تا تو براي آخرین سخن دنبال حرف نگردي.

روزي که آهنگ هر حرف، زندگي ست
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوي قافیه نبرم.

روزي که هر لب ترانه ئیست 
تا کمترین سرود، بوسه باشد.

روزي که تو بیایي ، براي همیشه بیایي
و مهرباني با زیبایي یکسان شود.

روزي که ما دوباره براي کبوترهایمان دانه بریزیم...
*

و من آن روز را انتظار مي کشم
حتي روزي

که دیگر نباشم.

          » احمد شاملو«
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                                   سال 2011 سال پايان اشغال عراق؟

در حالي که جنبش اعتراضي مردم عراق برعلیه دولت نوري مالکي 
ابعاد بي سابقه اي به خود گرفته و به صورت روز افزوني گسترش 
مي یابد و شکاف موجود بین احزاب و جریانات سیاسي سهیم در 
دولت ائتالفي این کشور هر روز  عمیق تر مي شود، دولت آمریکا 
همه توان خود را براي ادامه حضور نظامیان آن کشور در عراق به 
کار انداخته و به منظور عملي کردن این مسئله به طروق مختلف به 

دولت و پارلمان عراق فشار مي آورد. 
در همین راستا عالوه بر شدت گرفتن فعالیت هاي سفیر آن کشور 
در عراق،  وزیر دفاع آمریکا نیز طي سفر اعالم نشده اي، در ماه 
جوالي وارد بغداد شد و پس از مذاکره با مقامات ارشد عراقي براي 

دیدار با  »مسعود بارزاني« رئیس اقلیم کردستان به اربیل رفت.
براي  کرد  و  عراقي  مقامات  کردن  مجاب  سفر  این  اصلي  هدف 

تجدید قرارداد امنیتي آمریکا – عراق اعالم گردید. 
مسئله ماندن یا خروج نیروهاي نظامي آمریکا از عراق با نزدیك شدن 
به پایان سال 2011 تبدیل به یکي از مباحث و مسائل جدي عراقي 
ها شده است. زیرا بنابر قرارداد امنیتي في مابین دولت این کشور و 
آمریکا که در سال 2008 منعقد گردیده، باقي مانده ي نیروهاي 

مسلح آمریکا باید تا پایان سال 2011 عراق را ترک کنند. 
این در حالي است که دولت آمریکا و برخي جریانات عراقي به بهانه 
عدم توانایي نیروهاي امنیتي و نظامي عراق در حفظ امنیت کشور، 
خواهان تجدید قرارداد امنیتي و ادامه حضور نیروهاي آمریکایي در 

عراق هستند. 
در همین ارتباط آنچه تاکنون آشکار گردیده، جانبداري نمایندگان 
»مقتدي  طرفداران  اصرار  و  قرارداد  تجدید  از  عراق  پارلمان  کرد 

صدر« بر لزوم خروج آمریکایي ها در زمان تعیین شده است. 
بقیه جریانات و احزاب سیاسي عراق و دولت این کشور تاکنون به 
به نظر مي رسد اعالم موضع  اتخاذ نکرده و  طور شفاف موضعي 
بین  نتیجه مذاکرات و کشمکش هاي جاري در  به  باره را  دراین 
دو ائتالف بزرگ پارلماني این کشور یعني »ائتالف دولت قانون« 
به رهبري نوري مالکي و ائتالف »العراقیه« به رهبري ایاد عالوي 

کرده باشند. 
اما آنچه در عمل مشاهده مي شود، نه حصول نتیجه که عمیقتر شدن 

روز افزون شکاف بین این دو ائتالف است. 
مذاکرات و کشمکش  است که  بگوییم محال  اگر  به طوري که 
هاي آنها تا پایان سال جاري به سرانجام برسد و نتیجه اي دربر داشته 

باشد، دور از واقع نخواهد بود. 
آمریکا و دولت هاي  از جمله خود  به ویژه که عوامل گوناگوني 
روز  نارضایتي  و  سویي  از  عربستان(  و  ایران  خصوص  )به  منطقه 
افزون مردم عراق از وضع موجود از سویي دیگر، بر هرچه عمیق تر 

شدن این شکاف تاثیر گذار هستند. 
شاخه  و  صدر«  »مقتدي  جریان  که  است  حالي  در  ابنها  ي  همه 

نظامي آن موسوم به »سپاه مهدي« خود را براي رویارویي مسلحانه 
با نیروهاي نظامي آمریکا، در صورت عدم خروجشان از این کشور، 

آماده مي کنند. 
همچنین هر روز تعداد بیشتري از شخصیت ها و جریانات سیاسي 
تشکیل دهنده ائتالف هاي العراقیه و دولت قانون به صفوف مخالفین 

ادامه حضور نیروهاي آمریکایي مي پیوندند. 
و  عراق  اشغال  از  ناشي  فجایع  به  توجه  با  نیز  عراق  عادي  مردم 
نارضایتي عمیق از وضع موجود، که به باور آنها در اثر حمله نظامي 
مردمي  هاي ضد  سیاست  و  آمریکا  از طرف  این کشور  اشغال  و 
دولت دست نشانده عراق دامن گیر کشورشان شده است، خواهان 

خروج نیروهاي آمریکایي و پایان دادن به اشغال عراق هستند. 
در حال حاضر شعارهاي »اداره عراق را به عراقي ها واگذارید« و 
»ما خود توان حل مشکالت کشورمان را داریم«،  تبدیل به خواست 

تعداد هرچه بیشتري از مردم عراق گردیده است. 
اعتراضات و تظاهرات مردمي ماه هاي اخیر در همه ي شهرهاي 
جنبش  باید  و  توان  مي  که  رساند  اثبات  به  را  واقعیت  این  عراق 
مهمترین  از  یکي  بعنوان  را  عراق  مردم  گسترش  به  رو  اعتراضي 
پارامترهاي تاثیرگذار بر روند تحوالت فعلي و اوضاع آینده عراق، 
از جمله مسئله خروج یا عدم خروج نیروهاي نظامي آمریکا از این 

کشور به شمار آورد. 
از  پس  این کشور  اداره  و چگونگي  مالکي  دولت  آینده  همچنین 
زد،  خواهد  رقم  جنبش  همین  را  آمریکا  نظامي  نیروهاي  خروج 
مسعود  یا  عالوي  ایاد  مالکي،   نوري  موافقت  عدم  یا  موافقت  نه 

بارزاني!
مترقي  جریان  چندین  و  عراق  کمونیست  حزب  که  نماند  ناگفته 
با این جنبش  و مردمي دیگر، بخصوص طي 2 سال اخیر خود را 

مردمي پیوند زده و در بطن آن حضور دارند. 
بدون شك حمله ماه گذشته نیروهاي امنیتي دولت عراق و تصرف 
یکي از دفاتر حزب کمونیست عراق در بغداد و سپس تخلیه آن در 
نتیجه اعتراض مردم را باید در پیوند با همین مسئله تجزیه و تحلیل 

کرد. 
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                     18مین سالگرد اعالم موجودیت حزب کمونیست کردستان  عراق

دهم تیرماه امسال 1390 )30 ژوئن ۲011( مصادف بود با 
1۸مین سالگرد اعالم موجودیت حزب کمونیست کردستان 

عراق.)حزب شیوعي کردستان( 
حزب کمونیست کردستان عراق در سال 1993 در شرایطي 
کرد  موجودیت  اعالم  کردستاني  مستقل  حزب  یک  بعنوان 
بهار سال 1991 کردهاي عراق  قیام مردمي  بواسطه ي  که 
بر علیه دولت مرکزي آن کشور، که حزب کمونیست عراق 
در پیروزي آن نقش بسزایي ایفا نمود، منطقه کردستان عماًل 
از کنترل دولت صدام خارج گردید و یک شبه دولت محلي 

متشکل از احزاب کردستان اداره آن را برعهده گرفته بود. 
ویژه  به  عراق،  کمونیست  حزب  رفقاي  شرایطي،  چنان  در 
ي  ادامه  براي  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آن،  کرد  اعضاي 
با  حزب  کردستان  اقلیم  شاخه  که  است  ضروري  مبارزه، 
کسب استقالل کامل تشکیالتي، تحت نام »حزب کمونیست 

کردستان – عراق«،  به مبارزات خود ادامه دهد. 
بااین حال اعالم موجودیت حزب کمونیست کردستان عراق 
و استقالل تشکیالتي آن از حزب کمونیست عراق را نباید 
که  همانطور  رویداد،  این  زیرا  نمود.  تلقي  »انشعاب«  یک 
بود  تاریخي مشخص  از یک ضرورت  ناشي  اشاره گردید، 
که بواسطه ي پیروزي قیام کردهاي عراق در سال 1991 و 
آغاز مرحله ي تازه اي در تاریخ کردستان و عراق به وقوع 

پیوست. 
واقعیت این است که در شرایط تاریخي جدید، که کردستان 
تحت اداره احزاب ملي گراي کرد و بقیه ي مناطق  عراق 
تحت سلطه رژیم صدام، در دو جهت کاماًل متفاوت سیر مي 
کردند، ادامه ي حیات و مبارزه شاخه اقلیم کردستان حزب 
کمونیست عراق به شیوه ي قبل، عماًل ناممکن مي نمود. به 
وی ژه که در آن شرایط احزاب ملي گراي حاکم بر کردستان 
فعالیت  اجازه  احزاب سراسري عراق  از  هیچکدام  به  عماًل 
ادامه  نیز  در کردستان را نمي دادند. )این ممنوعیت تاکنون 

دارد(.
 این در حالي بود که حزب کمونیست عراق به دلیل مشارکت 
ده ها ساله و موثر در جنبش ملي- دمکراتیک کردستان، هم 
از چنان جایگاه  مردم  میان  در  کرد و هم  احزاب  میان  در 
رفیعي برخوردار بود که حذف آن از صحنه سیاسي کردستان 

ناممکن مي نمود. 
کمونیست  حزب  مرکزي  کمیته  صالحدید  با  بنابراین، 

تشکیالتي  استقالل  حزب«  کردستان  اقلیم  شاخه  عراق،« 
یافت و با نام »حزب کمونیست کردستان عراق«، به حیات 

مبارزاتي خود ادامه داد. 
حمایت همه جانبه ي کمونیست هاي عراقي از جنبش ملي 
– دمکراتیک خلق کرد این کشور براي رفع ستم ملي، سابقه 
بدو  از  عراق  کمونیست  حزب  دارد.  درخشاني  و  طوالني 
تشکیل )در سال 193۴ میالدي(  با در نظر گرفتن ترکیب 
ملي و مذهبي جامعه عراق، به ویژه در نظر داشت ستم ملي 
که در حق کردهاي آن کشور اعمال مي گردید،  با شفافیت 
کامل« مبارزه در راه رفع ستم ملي از ملت کرد« را در برنامه 
ي مبارزاتي خود وارد نمود و با همه ي توان خود در این راه 

به مبارزه عملي مبادرت ورزید.
 این حزب عالوه بر مبارزه سیاسي همه جانبه در مبارزات 
مسلحانه ملت کرد علیه رژیم صدام نیز شرکت فعال داشت. 
بگونه اي که نام و سیماي پیشمرگان حزب کمونیست عراق، 
مبارزات  تاریخ  ناپذیر  تفکیک  »پیشمرگه ي شیوعي« جز 
ملي کردهاي عراق گردید و تاکنون نیز، این سیماي تابناک 
مي  عراق  کرد  ملت  دمکراتیک   – ملي  جنبش  تارک  بر 

درخشد. 
کمونیست عراق در سال 193۴ و شروع  با تشکیل حزب 
فعالیت این حزب، طولي نکشید که نسیم رهایي بخش اندیشه 
هاي مارکس و لنین در کردستان نیز وزیدن گرفت و در اندک 
مدتي صدها تن از کارگران، روشنفکران، شعرا و نویسندگان 
مردمي کردستان به صفوف حزب پیوستند. بگونه اي که تنها 
ده سال بعد از تشکیل حزب کمونیست عراق، تعداد اعضاي 
تشکیل«  که ضرورت  بود  افزایش  چنان  حزب   زبان  کرد 
نحستین  مباحث جدي  از  یکي  به  تبدیل  کردستان«  شاخه 



    كازيوه / شماره 10 / تيرماه 1390          صفحه  28                   

کنگره حزب کمونیست عراق در سال 19۴۵ گردید. 
در همین کنگره به شاخه ي کردستان حزب، این حق داده 
فرهنگي،  ویژگیهاي  و  تاریخي  شرایط  به  توجه  با  که  شد 
اجتماعي، اقتصادي کردستان، داراي برنامه و اساسنامه خود 

باشد. 
اولین   19۴۶ سال  در  کمونیست  حزب  کردستان  ي  شاخه 
از آن نشریه  بعد  برگزار کرد و یک سال  کنفرانس خود را 
به عنوان ارگان شاخه کردستان حزب کمونیست  »آزادي« 

عراق به زبان کردي آغاز به انتشار کرد.  
همواره  کردي،  زبان  به  »آزادي«  نشریه  انتشار  ضرورت 
مورد تاکید و حمایت رفیق »فهد« بنیانگذار و دبیراول حزب 

کمونیست عراق قرار مي گرفت.
منتشر   19۴۵ سال  در  »آزادي«  شماره  اولین  سرانجام   

گردید.
نشریه آزادي در آن شرایط، تنها نشریه اي بود که به زبان 
توان  مي  خاطر  همین  به  شد.  مي  منتشر  عراق  در  کردي 
انتشار آن را سرآغاز فصل تازه اي در روزنامه نگاري کردي 

به شمار آورد. 
 19۶۷ سال  در  عراق  کمونیست  حزب  کردستان  شاخه 
سومین کنفرانس خود را برگزار کرد و از آن به بعد با عنوان 
»سازمان اقلیم کردستان« حزب کمونیست عراق به فعالیت 
کنگره  اولین   19۶9 سال  بهار  در  همچنین  داد.  ادامه  خود 

خود را برگزار کرد. 
و  تاریخي  شرایط  تحلیل  و  بررسي  از  پس  کنگره،  این  در 
مبارزاتي  ي  برنامه  اولین  کردستان،  جامعه  ویژگیهاي  خود 

جامع خود را پي ریزي و تصویب نمود. 
در این برنامه، سازمان کردستان حزب کمونیست عراق بیش 
از پیش بر کردستاني بودن خود و مشارکت همه جانبه تر در 

جنبش ملي – دمکراتیک کردستان تاکید نموده بود. 
این برنامه تا سال 1993 و آغاز دوره تاریخي تازه اي که به 
واسطه ي پیروزي قیام کردستان در سال 1991 آغاز گردیده 

بود، در دستور کار قرار داشت. 
سازمان اقلیم کردستان حزب کمونیست عراق در دهه هاي 
هفتاد و هشتاد میالدي نقش برجسته اي در مبارزات مسلحانه 

ي کردستان ایفا نمود. 
با اعالم موجودیت »حزب کمونیست کردستان عراق«، در 
حزب  از  آن  تشکیالتي  استقالل  و   1993 سال  ژوئن   30
اول  کنگره  مصوب  برنامه  طبیعي  طور  به  عراق،  کمونیست 
)سال 19۶9( منتفي و برنامه و اساسنامه ي تازه اي جاي 

آن را گرفت. 

عدالت  و  فدرالیزم  دمکراسي،  »استقرار  راه  در  مبارزه 
جدید  برنامه  که  بودند  محورهایي  کردستان  در  اجتماعي« 

حزب بر اساس آن تدوین شده بود. 
مبارزات حزب کمونیست کردستان عراق از سال 1991 تا 

کنون به شیوه ي علني و قانوني ادامه دارد. 
)راه  کوردستان«  »ریگاي  حزب  مرکزي  ارگان  نشریه 
سراسر  در  و  یابد  مي  انتشار  بار  یک  هفته  دو  کردستان( 

شهرهاي کردستان توزیع مي گردد. 

همچنین این حزب شبکه ي تلویزیوني »آزادي« و رادیویي 
به همین نام را در اختیار دارد که برنامه هاي آن به شکل 

لوکال )محلي( پخش مي شود. 
حزب کمونیست کردستان عراق در حال حاضر یک نماینده 
در پارلمان یکصد و ده نفري کردستان دارد و از سال ۲009 
تاکنون، یکي از اعضاي دفتر سیاسي حزب به عنوان وزیر 
»فرهنگ و جوانان« در دولت محلي کردستان حضور دارد. 
الزم به یادآوري است که نفوذ معنوي و اعتبار سیاسي حزب 
کردستان  سیاسي  احزاب  و  مردم  بین  در  عراق  کمونیست 

بسیار بیش تر و عمیق تر از تعداد آراء آن است. 
گذشته  سال  در طول ۲0  عراق  کردستان  کمونیست  حزب 
همواره در درگیریها و کشمکش هاي سیاسي و گاه نظامي 
احزاب کردستان عراق نقش »میانجي« را برعهده گرفته و 
نقش برجسته اي در رفع کنش ها و استقرار صلح و آرامش 
احزاب  هم  و  مردم  هم  که  امري  است.  داشته  کردستان  در 

سیاسي کردستان همواره برآن اذعان نموده اند. 
کشورهاي سوریه،  کرد  احزاب  بین  در  این حزب  همچنین 
ترکیه و ایران از اعتبار ویژه اي برخوردار است و پیوندهاي 

صمیمانه و دیریني با آنها دارد. 
 

********                
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                                     جهان به اردوگاه بزرگ مرگ تبدیل شده است

نوردد، و مسئله  را در می  با سرعت جهان  خصایل غیرانسانی 
فقط بر سر این موضوع نیست که رسانه های جمعی هر روز از 
قتل انسانها در نقاط مختلف جهان خبر می دهند، بلکه، صفحات 
اینترنت نیز با فیلمهای زنده شکنجه و کشتار انسانها انباشته است. 
یک  که  است  این  از  عبارت  اخیر  سالهای  بنیادی  سمت  تغییر 
گروه مشخصی از کشورها مدیریت قضاوت و مجازات را به حق 
اختصاصی خود تبدیل کرده و جمعیت نیز در مواجه با خشونت، 

دیگر بهت زده نمی شود.

به  از سوی آمریکا  هشت سال قبل، جهان بخاطر اشغال عراق 
کشورهای  در  حتی  اسالمی،  کشورهای  در  تنها  نه  آمد.  خشم 
کردند.  برگزار  اعتراضی  تظاهرات  نفر  هزاران  اروپا  و  آمریکا 
و  آمریکا  نظامیان  بدست  عراقی  زندانیان  شکنجه  عکسهای 
بدل شدند.  های جهان  رسانه  اصلی  موضوع  به  مدتها  انگلیس 
رسوایی زندانهای اوغریب، گوانتانامو و زندانهای مخفی سیا در 
بنیادگرایان  سایتهای  در  گروگانها  قتل  تصاویر  با  همراه  اروپا 
باره  در  نگاران  روزنامه  یافتند.  ای  گسترده  بازتاب  اسالمی 
کشورهای  در  حتی  شرق،  در  فقط  نه  توحش  موج  اوجگیری 

غربی که تمدن خود را به رخ می کشند، سخنها گفتند.

افکنهای  بمب  که  است  آن  ناظر  براحتی  جهانی  جامعه  امروز 
واقعیتهای  و  کنند  می  زیر  و  زیر  را  لیبی  فرانسوی  و  انگلیسی 
مشخص خشونت علیه اسرا و مردم غیرنظامی هیچکس را تکان 
نمی دهد. تا همین چندی پیش سردبیری مجله آلمانی اشپیگل 
از در اختیار داشتن چهار هزار قطعه عکس و ویدئوفیلم خبر داد 
که نشان می دهد نظامیان آمریکا برای تفریح و سرگرمی مردم 
افغانستان را به قتل می رسانند. گرچه این مسئله توجه دادستانی 
ارتش و هفته نامه آمریکایی »نیویورکر« را بخود معطوف داشت، 
اما، برای بقیه خبر تازه ای نبود. در متن همه آن حوادثی که در 
افغانستان، هشت سال در عراق و در سه ماه  طول ده سال در 
اخیر در لیبی روی می دهد، خودافشاگری چند بیمار سادیستی 

دانه ریز، اهمیت جدی کسب نمی کند.

بهره گیری از هواپیماهای بی خلبان و دیگر تسلیحات کنترل از 
راه دور برای وارد آوردن ضربه، نه فقط خصلت جنگ را دگرگون 
ساخت، حتی روانشناسی اجتماعی در کشورهای متمدن را نیز 
بسرعت به این مسئله عادت داد که نسبت تلفات در محدوده یک 
بمناسبت  به همین جهت،  نوسان است.  به 100( در  به صد )1 
مرگ شش نظامی ایتالیایی در افغانستان، در ایتالیا عزای عمومی 
افغانستان،  عراق،  مردم  اتفاقی  کشتار  مقابل  در  ولی  شد  اعالم 
پاکستان و لیبی در جریان عملیات نظامی، صدای کسی درنمی 

آید. در طول تمام سالهای جنگ در افغانستان، ۴۷ نظامی آلمانی 
کشته شده ولی شمار »قربانیان اتفاقی« در میان مردم عادی در 
همین افغانستان و پاکستان سر به هزاران نفر می زند. در مدت 
هشت سال جنگ در عراق، در حدود ۴۵00 نظامی آمریکایی و 

بیش از یک میلیون مردم عیرنظامی کشته شدند.

است.  دیگری  بحث  موضوع  آمیز  عبرت  خونین  سرکوبی  حق 
و  کرده  بمباران  آن  بد«  جمهور  »رئیس  بخاطر  را  یوگسالوی 
المللی کشاندند که در آنجا هم جان  سپس او را به دادگاه بین 
رو  چیز  همه  گویی  که  کرد  وانمود  چنان  جهانی  جامعه  سپرد. 
براه است و تنظیم کنندگان سیاست جهانی فهمیدند که می توانند 
کار خود را به همین منوال ادامه دهند. افغانستان قربانی انفجار 
برجهای دو قلو گردید و عراق فدای گناهان صدام. امروز با اینکه 
همه هیوالها کشته شده اند، ولی قتل عامها همچنان ادامه دارد و 

پایان آنها نیز دیده نمی شود.

لیبی بعنوان هدف بعدی »بمبارانهای بشردوستانه« انتخاب گردید 
که خود آن، بهترین مثال وقاحت و بیدادگری مدافعان دمکراسی 
می باشد. از همان روز اول، شورشهای مسلحانه را »تظاهرات 
مسالمت آمیز« معرفی کردند و قطعنامه پرواز ممنوع در آسمان 
لیبی روزانه 1۵0 حمله هوایی را در پی آورد. البته، روزانه 300 
عاجز  آنها  هزینه  تأمین  از  منتها  بود،  شده  ریزی  برنامه  حمله 
ماندند. و البته که هدف از همه اینها، نجات مردم غیرنظامی بود 

که اکنون زیر بمبارانهای ائتالف غرب کشته می شوند.

امروز دیگر چهره واقعی شورشیان لیبی در نزد کسی ایجاد شبهه 
نمی کند. صفحات اینترنت از ویدئوفیلمهای تسویه حساب جنون 
شرکت  همین  خود  اتفاقا  که  است  پر  قذافی  هواداران  با  آمیز 
کنندگان »تفریحات« فیلمبرداری کرده اند. البته، مبتکر این اعمال 
آمریکایی ها و انگلیسیها بودند و حاال، خود آنها باندها را تغذیه 



    كازيوه / شماره 10 / تيرماه 1390          صفحه  30                   

می کنند. تفاوت، اما، عبارت از این است که هیچ کس به فکر 
دریافت  قساوت  الزحمه  حق  اینکه  برای  نیست.  آنها  محاکمه 
پرونده شخصی قذافی  به  برای رسیدگی  گردیده و دادگاه الهه 

آماده شده است.

همچنین صرفنظر از اینکه هیچگونه سند معتبری دال بر مجرمیت 
قذافی ارائه نشده، حتی سازمان جهانی عفو بین الملل نیز رسما 
اعالم کرد که هیچگونه سندی برای اثبات هیچ یک از موارد اتهام 
اعالم شده برعلیه رهبر لیبی وجود ندارد. البته که این مسئله هیچ 
کسی را ناراحت نمی کند. زیرا، همه بسیار خوب می دانند که 
مسئله نه بر سر ارتکاب جرم، بلکه عبارت از آن است که قذافی 
هم باید مثل صدام حسین، بدون آنکه تسلیحات کشتار جمعی در 
عراق یافت شود، به زیر کشیده شد و حلق آویز گردید، سرنگون 

و نابود شود.

مهم این است که هیچکس هدف اصلی حمله را پنهان نمی کند. 
مقامات رسمی آمریکا و اروپا حتی بخود اجازه می دهند بطور 
تقریبَاً آشکار بگویند هدف اصلی بمبارانها، خود رهبر جماهیری 
شهروندان  از  دفاع  از  صحبت  وضعیتی  چنین  در  باشد.  می 
شرف  های  مانده  ته  زیبای  بندی  بسته  جز  چیزی  غیرنظامی، 
جهان  اینکه،  دیگر  مسئله  نیست.  جنایات  این  کنندگان  شرکت 
المللی  بین  جامعه  چگونه  رسید؟  جایگاهی  چنین  به  چگونه 
توانست معاهدات و قوانین قویا انساندوستانه امضاءشده پس از 

جنگ جهانی دوم را به ابزار نسل کشی تبدیل کند؟

بین تمدنی جنگهای اخیر که در آنها  بعید نیست که جنبه های 
شخصیت دشمن بیش از حد با خصایل ناسیونالیستی و نژادپرستی 
رنگ آمیزی شده و اغلب بصورت نژادپرستانه در زندگی روزمره 
بازتاب می یابد، نقش تعیین کننده ای بازی می کند. در نتیجه، 

در چشم طرفهای درگیر، طرف مقابل نه تنها محروم از صفات 
همه  مستحق  »غیرانسان«  بمثابه  حتی  دشمن،  و  انسانی  طبیعی 

نوع قساوت، دیده می شود.

دقیقا با چنین روحی جون مک کین، سناتور جمهوریخواه، بعدها 
رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری نقطه نظر خود را در 
آغاز هزاره دوم بیان کرد. او با خشمگینی کامال بحق از اعدام 
گروگان آمریکایی توسط اسالمگرایان گفت: »اینک بر همگان 
روشن است که اینها آدم نیستند«. و بعید نیست که دقیقَاً همین 
سخنان، ضرب در وقاحت رهبران و تجارب پیشبرد جنگ در 
کشورهای مختلف، موجب تحرک و توجیه قلدریهای گسترده ای 
گردید که دهها آمریکایی جوان برعلیه زندانیان عراقی به اجرا 

گذاشتند.

ژنو  کنوانسیون  بشر،  حقوق  بیانیه  تصویب  از  پس  سال  پنجاه 
گردید  معلوم  دیگر،  مهم  اسناد  بسیاری  و  منع شکنجه  بر  دایر 
هستند. چرا  ریاکاری محض  ها یک  انساندوستی  این  همه  که 
شمرده  ارزش  باالترین  بدرستی  انسان  زندگی  سو،  یک  از  که 
می شود و از سوی دیگر، هیچ ارزشی ندارد. و معیار معمولی 
برای تشخیص اینکه این یا آن فرد، این و یا آن گروه به کدام 
ایده آل  به تمدن  دسته تعلق دارد، معیار شهروندی و وفاداری 
غرب بحساب می آید. بر اساس همین منطق، بدوی های گمنام 
– عراقیها و افغانیها- »غریبه اند« و اگر آنها را »تصادفا« می 
کشورهای  شهروندان  اما  افتد،  نمی  هم  بدی  اتفاق  هیچ  کشند، 

متمدن- »خودی هستند«.

این حقوق فرضی برای یکی و بی حقوقی کامل برای دیگری، 
ملتها،  کشی  نسل  وسیله  مهمترین  به  را  اخیر  سال  ده  جنگهای 
نژادپرستی و نمود ایدئولوژیک بدل ساخته است. و این واقعیت 
را  کند، جهان  انجام وظیفه می  مدیرکل  مقام  در  که یک کشور 
به یک اردوگاه بزرگ مرگ تبدیل کرده که بر سردر آن کلمات 

»ارزشهای انسانی« و »حقوق بشر« نقش بسته است.

مترجم: ا. م. شیری 

منبع: »utra.ru«، ناتالیا
www.warandpeace.ru/ru/commentaries/

/۵9۶3۲/view
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                            رويارويی جنبش مردمی تايلند با رژيم كودتا

با  ای  توده  اعتراضی  مبارزه جنبش  و  تایلند،  اخیر  ساله  دو  های  تحول 
کودتاچیان حاکم، هم به لحاظ صف بندی های موجود در جامعه، و هم 
به دلیل مشکل هایی که بر سر راه سازمان دهی و تشکل طبقه کارگر و 
فعالیت های نیروهای سیاسی قرار دارد، برای فعاالن سیاسی میهن مان 
آموزنده است. پیروزی شکننده نامزد مورد حماین جنبش اعتراضی توده 
برگزار شد،  تیرماه  تایلند که روز یکشنبه 12  انتخابات عمومی  در  ها 

نمایشگر توان مبارزات توده ای سازمان دهی شده می یاشد.
روز 12 تیر مردم تایلند به پای صندوق های رأی می روند تا برنده انتخابات 
ِوجاجیوا“،  ”آبیسیت  یکی  برگزینند،  سرسخت  رقیب  دو  میان  از  را 
نخست وزیر کنونی و سیاستمدار سابقه دار کشور، و دیگری ”یینگ الک 
این  سابق  نخست وزیر خلع شده  شیناوات،  تاکسین  شیناوات“، خواهر 

کشور.
رقابت بسیار شدید است و منافع بزرگی در میان است. اوایل سال میالدی 
ضد  معترضان  و  تایلند  ارتش  میان  خیابانی  کشمکش های  در  گذشته، 

آبیسیت به رهبری ”جبهه متحد دموکراسی 
بر ضد دیکتاتوری“، که جنبشی طرفدار 
”سرخ جامگان“  به  معروف  و  تاکسین 
است، بیشتر از 90 نفر کشته و بیش از 
2000 نفر زخمی شدند. دولت آبیسیت 
قدرت  به  نظامی  کودتای  از  پس  که 
نشانده شد، اینك در وضعیت ناگوار و 
دشواری قرار دارد. همه نظرسنجی های 
”حزب  که  می دهند  نشان  شده  اعالم 
تای“  فو-   ” حزب  از  او  دموکرات“ 
یینگ الک،  تایلند“(  ”برای  معنای  )به 
سیاسی  بی تجربگی  به رغم  است.  عقب 
یینگ الک  سیاسی،  سابقه  نداشتن  و 
مردمی  حمایت  از  موجی  است  توانسته 
را جلب کند که می تواند برای آبیسیت ـ 

سیاستمداری که در نیوکاسل انگلستان به دنیا آمده است و درس خوانده 
دانشگاه های آکسفورد و کمبریج است ـ به شکست خّفت باری منجر 
شود. برخی از مفّسران این طور وانمود می کنند که کشمکش ها ماهیت 
و ریشه محلی دارند، و کشاورزان فقیر و بی سواد شمال و شمال شرق 
کشور بر ضد مردم پولدار و تحصیل کرده شهری قیام کرده اند. تردیدی 
نیست که نواحی روستایی شمال و شمال شرق کشور پایگاه های نیرومند 
حمایت از ”سرخ جامگان“ بوده اند و هستند، اما اگر تصور شود که این 
در  است.  اشتباه  هستند،  تای“  فو-  ”حزب  هوادار  نواحی  تنها  نواحی 
و 2005(،  پیش )سال های 2001  پنج سال  و  ده سال  انتخابات های 
انتخابات  در  پایتخت  در  مجلس  کرسی های  تمام  کسب  با  تاکسین 
اول]2001[، و 32 کرسی از 37 کرسی در انتخابات دوم]2005[، 
توانست با اکثریت مطلق یا اکثریت بزرگی برنده انتخابات در بانکوک 
شود. اگرچه با ترس فزاینده طبقه ها و قشرهای شهری مرفه از برنامه ها 
اما همان طور که  از او کاهش یافت،  و سیاست های تاکسین، حمایت 

تظاهرات سال 2010 نشان داد، ”سرخ جامگان“ هنوز میلیون ها هوادار 
در پایتخت دارند. برخی از نظرخواهی های اخیر، حمایت 51 درصدی 
مردم بانکوک را از حزب ”فو- تای“ نشان می دهند. یینگ الک به نوعی 
از  پس  که  است  شده  نامزده  برادرش  از  نمایندگی  به  انتخابات  این  در 
کودتای نظامی یی که به ضد او در سال 2006 صورت گرفت، اکنون 
در خارج از کشور در تبعید به سر می برد. در ظاهر، علت جنبشی که 
برضد تاکسین به راه افتاد، معامله غیرقانونی سهام و سوِء استفاده او از 
مقامش برای کسب و افزایش ثروتش بود. تقلب و کاله برداری و فساد 
امر تازه ای در دستگاه سیاسی تایلند نیست. واقعیت معامالت بورسی و 
مالی مشکوک تاکسین هرچه باشد، شماری از هواداران او معتقدند که 
اتهام های مطرح شده به ضد تاکسین انگیزه سیاسی داشته اند. تاکسین 
و  مؤثر  سیاسی  دستگاه  که  بود  تایلند  امروزی  سیاسی  رهبر  نخستین 
کارآیی به وجود آورد که مستقل از پادشاه و نفوذ ارتش بود، و نسبت به 
جمعیتی که مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته بودند، توجه نشان داد. 

شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ او، ُمهر و نشان سیاسی زیبا و گیرایی 
بود که بین مردم به خوبی ارزیابی شده و رواج پیدا کرده بود. تاکسین در 
کارنامه دوران نخست وزیری اش چندین نقطه سیاه از لحاظ نقض حقوق 
برضد  عملیات  در  را  پلیس  نیروی  اینکه دست  از جمله  دارد،  هم  بشر 
تبهکاران مواد مخّدر کاماًل باز گذاشت که منجر به 2000 مورد اعدام 
به ارتش در سرکوب جدایی طلبان مسلمان جنوب  نیز  فراقانونی شد، و 
چراغ سبز نشان داد. سیاست های اقتصادی تاکسین نیز گرایش بنیادی 
مثبت و چشمگیری را نشان نمی دهند. او حامی کمك مالی دولت به 
اجرا گذاشت که  به  را  برنامه هایی  و  و طرح ها  بود  بزرگ  شرکت های 
شرکت های  حامی  و  خود  پیشینیان  برنامه های  مشابه  جزئیات  همه  در 
وجود  با  حزب،  رهبر  عنوان  به  خواهرش  تحمیل  بود.  تایلندی  بزرگ 
سیاستمداران باتجربه و خبره در حزب، و نیز حمایت از شوهر خواهرش، 
میان  در   ،2007 سال  در  نخست وزیری  برای  ُونگ ساوات،  سوماچی 
هوادارانش به منزله عدم اعتقاد و اعتماد او به شیوه های دموکراتیك و 
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تمایل روشن او به فامیل بازی و تبارگماری تلقی شد.
با وجود این، تناقض در اینجاست که انگیزه های شخصی تاکسین هرچه 
باشد، او اینك موجب به راه افتادن یك جنبش توده ای شده است که هم 
از حلقه پیرامون او گسترده تر است، و هم از هر لحاظ رادیکال تر و دارای 
تاکسین است که هوادار جدی  بینش خود  از  بیشتر  یی  آگاهی طبقاتی 

شرکت ها و کسب های بزرگ است.

تاکسین در دوران زمامداری اش بخشی از بودجه دولت را به روستاهای 
محروم اختصاص داد، و برنامه هایی برای بهداشت و درمان تدوین کرد 
و به اجرا گذاشت که میلیون ها تن از تنگدستان تایلندی از آن ها بهره مند 
شدند. این اقدام های تاکسین او را در چشم بسیاری از مردم، به ویژه در 

شمال و شمال شرق کشور، قهرمان کرد.
”تایلندی  شعار   ،2001 سال  پیش،  سال  ده  سراسری  انتخابات  در 
آرا  درصد   40 بتواند  تاکسین  حزب  که  شد  باعث  تایلندی“  دوستدار 
را به دست آورد، که کم مانده بود اکثریت کرسی های مجلس را نیز به 
خود اختصاص دهد. تاکسین در سال 2005 با 4/56 درصد آرا مجدداً 
انتخاب شد، و حزب او، بجز در جنوب که در اختیار دموکرات ها )حزب 
آبیسیت( بود، توانست اکثریت عظیمی را در بقیه استان های کشور به 
دست آورد. در منطقه شمال شرقی ”ایسان“، که منطقه  یی فقیرنشین اما 
دارای تاریخ پرباری از مبارزه سیاسی است، حزب تاکسین توانست با 
شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ 126 کرسی از 136 کرسی مجلس را 

در اختیار بگیرد.
تاکسین در واکنش به کارزار قانونی گسترده ای که بر ضد او به راه افتاد، 
تصمیم گرفت در آوریل سال 2006 انتخابات مجددی را برگزار کند، 
اما این انتخابات از سوی مخالفان تحریم شد. در پی بی اعتبار خواندن 
نتیجه انتخابات از سوی ”بومی پال“، پادشاه تایلند، پیروزی شعار زیبای 
حزب تاکسین باطل اعالم، و انتخابات دیگری برای شش ماه بعد تعیین 
را  دیگری  پیروزی  بود  ممکن  که  انتخاباتی  به  مانده  ماه  یك  اما  شد. 
برای حزب تاکسین و شعار گیرای او به دنبال بیاورد، ”شورای نظامی 
امینت ملی“ قدرت را قبضه و انتخابات سراسری پیش رو را لغو کرد. 
شعار ”تایلندی دوستدار تایلندی“ ممنوع اعالم شد و در حدود 100 تن 
از رهبران ارشد حزبی به مدت پنج سال از داشتن هرگونه مقام سیاسی 
کشوری منع شدند. چهار سال پیش، سال 2007، زمانی که سرانجام 
”حزب  تاکسین،  شرایط  واجد  هواداران  بقایای  شد،  برگزار  انتخابات 
در  توانست  انتخابات  آن  در  که  بودند  داده  تشکیل  را  مردم“  قدرت 
برابر 165 کرسی دموکرات ها، 233 کرسی مجلس را به دست آورد. 
”حزب قدرت مردم“ توانست با چند حزب کوچك تر وارد ائتالف های 
کوتاه مدت شود، اما شرایط کشور به طور روزافزونی غیرقابل مهار شده 
بود. یك نهضت دست راستی هوادار پاشاهی به نام ”زردجامگان“ دست 
”حزب  دولت های  در  بی ثباتی  ایجاد  منظور  به  مردم  گسترده  بسیج  به 
قدرت مردم“ زد که ”ساماک سونداراوج“ و ”سومچای ُونگ ساوات“ به 
ترتیب یکی پس از دیگری ریاست آن را به عهده داشتند. گروهی که با 
نام بی مسّمای ”ائتالف مردمی برای دموکراسی“ شناخته می شد، که نام 
رسمی همان ”زردجامگان“ بود، در نهایت توانست موفق شود، چرا که 
از پشتیبانی نهان و آشکار ارتش و حمایت زیرکانه و محتاطانه تر دربار 
قدرت  ”حزب  رهبران  قانون اساسی“  ”دیوان  بود.  برخوردار  پادشاهی 
مردم“ را از قدرت برکنار و چندی بعد هم خود حزب را غیرقانونی اعالم 

کرد. فشار مستقیمی از سوی ارتش به ائتالف کنندگان با ”حزب قدرت 
مردم“ وارد شد تا ائتالف را ترک کنند و آن را بر هم زنند، و از دولت 

جدید حزب دموکرات آبیسیت حمایت کنند.
در یك دهه گذشته، هیأت حاکمه تایلند هر ترفندی را به کار بسته است 
- از مانورهای سیاسی گرفته تا کشتارهای جمعی از سوی ارتش - تا 
از قدرت گرفتن هر دولتی که در یك رأی گیری واقعی توسط اکثریت 
مردم انتخاب می شود، جلوگیری کند. مجلس تایلند 500 نماینده دارد، 
که از آن میان 375 کرسی در انتخابات حوزه های محلی و به روش ”هر 
حوزه  آن  آرای  درصد  چند  اینکه  از  )صرف نظر  آورد“  رأی  بیشتر  که 
باشد( تعیین می شود، و 125 کرسی بقیه برندگان فهرست های انتخاباتی 
در  که  می رسد  نظر  به  هستند.  انتخابات  در  کننده  شرکت  حزب های 
انتخابات پیش رو، حزب ”فو- تای“ )برای تایلند( یینگ الک در هر دو 
رده انتخابات )حوزه ها و فهرست حزب ها( در صدر قرار خواهد گرفت 
و به احتمال زیاد اکثریت مطلق را به دست خواهد آورد. آخرین باری که 
حزب دموکرات برنده یك انتخابات شده بود، در پاییز 1992 )19 سال 

پیش( و آن هم فقط با برتری 2 کرسی بود.
حزب های کوچك  حمایت  بتواند  که  است  این  آبیسیت  امید  بیشترین 
تر را جلب کند، یا ارتش را وادارد تا آن ها را بترساند، و وارد ائتالف 
شوند؛ اما نتیجه نظرسنجی ها چندان به سود او نیست. اختالف های میان 
”زردجامگان“ و دموکرات ها بسیار عمیق و آشکارا تبدیل به دشمنی و 
رویارویی شده است. رهبران ”زردجامگان“ از رأی دهندگان خواسته اند 
که از رأی دادن خودداری کنند. البته ارتش هم همیشه در این میان نقشی 
به عهده داشته و دارد. در 80 سال گذشته، 18 کودتای نظامی در تایلند 
انگیزه ای  یینگ النك  پیروزی  دارد که  زیادی  احتمال  و  است  داده  رخ 
ارتش  قوای  کل  فرمانده  پیش،  هفته  چند  نوزدهم.  کودتای  برای  شود 
تایلند، ژنرال پرایوت چان اوچا، نطق تلویزیونی هراس انگیزی کرد که در 
آن از جمله گفت: ”اگر بگذارید که نتایج این انتخابات مثل دفعه قبل 
شود، چیز تازه ای به دست نخواهید آورد و هیچ بهبودی یی از آن حاصل 
ادا  به حفظ سلطنت  در کمك  را  باید سهم خود  مردم  نخواهد شد... 
کنند... فکر نکنید که من قدرت نظامی ام را به رخ می کشم تا تهدیدی 
کرده باشم، یا اینکه برای بستن خروجی های رسانه ها دست به اقدام های 
سرکوبگرانه خواهم زد.“ پیروزی ”فو- تای“ نه به معنا و منزله پیروزی 
”انقالب مردم“ است، و نه تایلند را به راه تحول های اجتماعی رادیکال 
سوق خواهد داد، اما تجّلی دلیرانه قدرت مردمی خواهد بود؛ ضربه  یی 
این  نشانه  و  تایلندی،  اشراف  و  ”برگزیدگان“  به  بود  سهمگین خواهد 
خواهد بود که میلیون ها تایلندی نه مرعوب نیروی نظامی می شوند، و نه 

فریب سخنان پوچ و توخالی و تفرقه آمیز سلطنت طلبان را می خورند.
این احتمال وجود دارد که فضای باز دموکراتیك تازه ای در تایلند گشوده 
شود. اگر چنین شود، مسئله سرنوشت ساز و پراهمیت پس از انتخابات 
12 تیر این خواهد بود که طبقه حاکمه تایلند چه واکنشی نشان خواهد 

داد؟
 

به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیر ماه 1390



    كازيوه / شماره 10 / تيرماه 1390          صفحه  33                   

    كازیوه ی كوردی

                             
ههلیانههڵدێر؟

                       )تۆپبارانكردنیناوچهسنوورییهكان(

له كه كۆمهاڵیهتییه سیاسی زاراوهیهكی الوقت« »ابن
رابردووی سهدهكانی كۆمهاڵیهتی – سیاسی ئهدهبیاتی
ئێرانییهكان،بهتایبهتلهئهدهبیاتیسیاسیسهردهمی

قاجاڕهكاندازۆربهكاردههێنرا.
لێكدراوی وشهیهكی الوقت« »ابن دیاره، وهك ههر
عهرهبییهكهماناكوردیهكهیدهبێته»كوڕیلهحزه».

كوڕیلهحزهیانابنالوقتبهكهسیانالیهنێكدهوترێت
كهلهحاڵهتیئاسایدا»پاسیڤ«واته»نووستوه»و

نهدهتوانێتونهدهیههوێت»كردارێكیههبێت«.
توانایی الوقت« »ابن كه دهگهڕێتهوه ئهوه بۆ ئهمهش
»خۆڵقاندن«ینییهوناتوانێتهچفهزایاندهرفهتیان

دۆخێكدروستبكات.
بهاڵمبهردهوامچاوهڕوانهوبهدواداچووندهكاتبۆگشت
بۆ دهداتهوه لێكیان وردی به و پێشهاتهكان و رووداو
ئهوهیبزانێتئایائهورووداووپێشهاتانهدهتواننببنه

ههوێنی»ههل«ێكبۆهاتنهمهیدانیئهویاننا؟
الوقت ابن تایبهتمهندییهكانی له یهكێك كهواته

ههلپهرهستییه.
دهتوانێت كه كرد بهوه ههستی و رهخسا بۆ ههلی كه
به ئهوا بقۆزێتهوه، خۆیدا بهرژوهندی له »ههل»هكه
خێراییدهجوڵێتوبههاتوهاوارێكیفراوانهوهقۆڵی
ههڵدهماڵێتودێتهمهیدانو»مهیدانداری«دهكات.

لهوههاحاڵهتێكدائهگهر»ابنالوقت«كهسیانالیهنێكی
بهسۆزترین و رادیكاڵترین و مهیدان دێته بێت، سیاسی
دروشمهكانبهرزدهكاتهوهووههامهیداندارییهكدهكات
كهكهسنهتوانێتواڵمیبداتهوهولهمهیدانهكهدهری

بكات.
كاتی له كه بهسۆز زۆر كهسی ههندێ وهك رێك
بهشدرایكردنیانلهسهرهخۆشیبۆمردوویهك،وادهگرین
نزیكی كهسانی تهنانهت كه دهالوێننهوه مردووهكه و
مهردووهكهشوێڕایئهوهیكهبهباشیدهزاننئهوكهسه
كێیهوخزمایهتییهكهیانلهچئاستێكدایه،لێینزیك

دهبنهوهوههوڵدهدهنئارامیبكهنهوه.
لهوحاڵهدائهگهركهسێكلهدوورهوهسهیریدیمهنهكه
بكات،واتێدهگاتكهكابراكهخاوهنعهزاوكهسیههره
نزیكیمردووهكهیهوئهوانیتر)كهلهراستیداكهسانی
ئهو دهوری له سهرهخۆشی بۆ مردووهكهن( یهكی پله

كۆبوونهتهوه!
ئهو وهك رێك مهیدان، دێته كاتێك الوقت«یش »ابن
كهسه،واهاتوهاواردهكاتودروشمیتوندورادیكاڵ
و رهسهن الیهنه تهنانهت كه دهبێژێتهوه ههستیار و
بۆ حیسابی نهتوانن گۆڕهپانهكهش ناو سهرهكییهكانی
نهكهنولێنزیكنهبنهوهووهكالیهنێكرێزیلێنهگرن

وله»دهستكهوتهكان«بێبهشیكهن.
بڵێ خوا تا لهحزه» كه»كوڕی دایه لهوه كێشه بهاڵم
بهسه،»چاوچنۆكه»وقهتبهبهشیخۆیرازینابێت.
وهك بوون ناچار تر ئهوانی كه ههر الوقت« »ابن
الیهنێكحیسابیبۆبكهنولهدهسكهوتهكانبهشیبهن،
بۆدهستگرتنبهسهرگشت نابێتو رازی بهبهشیخۆی
دهسكهوتهكاندا،ههوڵیپهراوێزخستنیئهوانیتردهدا
وكاتیواههیهلهمههوڵدانهداسهركهوتوودهبێتوبه
پهراوێزخستنودوورخستنهوهیالیهنهكانیتر،تهنانهت
ههموو بهسهر دهست سهرهكییهكانیش، و رهسهن الیهنه
شتێكدادهگرێتوبهبێرهنجوماندووبووندهبێتهخاوهن

سهروهتودهسهاڵت!
ئهمهلهحاڵێكدایهكهئهگهرهاتوودۆخهكهبهرهوڕووی
كێشهوسهختیبووهوهودهركهوتكههیچدهسكهوتێكی
ئهوتۆینابێت،»ابنالوقت«بهخێراییمهیدانهكهبۆ
ئهوانیترچۆڵدهكاتوخۆیلهههرچهشنهزهرهروزیانێك

دهپارێزێت.
»بهرپرسایهتی و نابێت رازی بهمهش الوقت« »ابن
تۆمهتبار به و تر ئهوانی ئهستۆی دهخاته شكستهكه»
كردنیانبهجۆرههاههڵهوخهیانهت،مهیدانهكهیانبۆ
و بدهن بۆ »قوربانی« تر ئهوانی تا دههێڵێت بهجێ
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دۆخهكهبهرهو»ههلێ«كیلهبارتربهرن!
ههر گۆڕهپانهكه ناو رهسهنهكانی الیهنه ئهگهر بهاڵم
الوقت ابن باوكهڕۆی« و »شیوهن فریوی سهرهتاوه له
نهخۆنوبهبێگوێدانبهدروشمهبهسۆزورادیكاڵهكانی
به رووداوهكان  ئهوا پێنهدهن، مهیدانداری دهرفهتی
ئاراستهیسروشتیخۆیاندادهڕونوههركهسوالیهنێك
بهپێیقهوارهوتواناییخۆیههملهنههامهتییهكان
وماندووبوونهكاندابهشداردهبێتوههمبهشیخۆیله

دهستكهوتهكانوهردهگرێت.
سهرهتاوه له ههر »ههل«هكه ئهوا بكرێت ئهمه ئهگهر
نزیك لێ خۆی و ههڵدێر دهبێته الوقت« »ابن بۆ

ناكاتهوه.
و رهوت و الیهن له زۆریهك ئێستادا، له داخهوه به 
رێكخراوهسیاسییهالوهكیوباسیڤو»ابنالوقت«هكانی
كوردستانیئێرانوعێراق،واههستدهكهنكهرووداوی
تۆپبارانكردنیناوچهسنوورییهكانیههرێمیكوردستانی
عێراقلهالیهنسپایپاسدارانیرژیمیسهرهڕۆیكۆماری
به تا رهخساندوون بۆ لهباری ئیسالمیهوه،»ههلێ«كی
هاتوهاوارهوهبێنهمهیدانوبهبهرزكردنهوهیههندێك
دروشمیبهرواڵهت»رادیكاڵ«ووروژێنهر،مهیدانداری

بكهن.
ئهمانهكهههرگیزنهیانتوانیوهوناتوانن»گوتارێك«ی
كردهوهی به و بكهن كوردی بزووتنهوهی ئاراستهی نوێ
و خۆیان بۆ »ههل«ێك عهقاڵنی و شۆڕشگێڕانه
بزووتنهوهكهبرهخسێنن،لهئێستاداههوڵیئهوهدهدهن
رهچاو بێ به و وهربگرن ترسناكه»كهڵك رووداوه لهم
دوو ههر له گهلهكهمان، بااڵكانی بهرژهوهندییه گرتنی
بهشهكهیكوردستان–ههوڵیئهوهدهدهندۆخهكهبهرهو
بارگرژیوتوندوتیژیبهرنوههروهكههلێكیلهباربۆ

خۆنماییو»مهیدانداری«بهكاریبێنن.
و گهلهكهمان ئێستادا له كه حاڵێكدایه له ئهمه
بزووتنهوهكهیزۆرترلهههركاتێك،پێویستیبهتهناهی
ودووركهوتنهوهلهههرچهشنهتوندوتیژیوكردهوهیهكی

»چهكدارانه»یه.
ئامانجه له یهكێك ئێستادا له كه ئاشكرایه ئهمهش
ئێران، سێدارهی كۆماری پاسدارانی سپای سهرهكییهكانی
كوردستانی كردنی »ملیتاریزه»تر ههرچی بۆ ههوڵدانه
بردنی لهناو و كردن سهركوت مهبهستی به ئێران

چاالكڤانانیمهدهنیناوخۆیكوردستان.
كردنی تۆپباران ئیدامهی كه ئاشكرایه ئهوهش ههروهها

لهناو عێراق كوردستانی ههرێمی سنوورییهكانی ناوچه
الیهنێك، و كهس ههموو چونكه نییه. »پژاك« بردنی
به كهحزبێك دهزانن باشی به ئیسالمیشهوه كۆماری به

تۆپباران)ئهویشلهدوورهدهستهوه(لهناوناچێت.
كۆكردنهوهی و هێنان بۆ بیانووێكه تهنیا ئهمه كهواته
كوردستانی بۆ پاسدارانهوه سپای الیهن له زۆر هێزێكی
شاره دهرهوهی و ناوهوه له كردنیان جێگیر و ئێران
سنووریهكانیكوردستانیئێران.)بانه،سهقز،مهریوان،

سهردهشت،خانێ،شنۆو...(
كهواتهمهبهستله»مۆڵدان«وكۆكردنهوهیئهوهێزه
وهك نابێ ئێران كوردستانی شارهكانی لهسهرجهم زۆره
ههوڵێكبۆلهناوبردنیانالوازكردنی»پژاك«سهیر

بكرێت.
بهپێچهوانهوههێنانیئهوههمووهێزهوكۆكردنهوهیان
لهناوچهسنوورییهكانوههروههاتۆپبارانكردنیخاكی
ههرێمیكوردستانیعێراق،دهرفهتو»ههل«ێكیههره
بتوانێت كه رهخساند »پژاك« بۆ گونجاوی و لهبار
خۆیلهوقهیرانهكۆشندانهیكهلهدووساڵیئهخیردا
بهرهوڕوویببووهوه،دهربازبكاتوبۆجارێكیترخۆی
»مهیدانداری« و بنوێنێ كورد شۆڕشگێڕی هێزێكی وهك

بكات!
ئهمهلهحاڵێكدابووكهپژاك،بهتایبهتدوایئهوهی
بهئاشكراههڕهشهیكوشتنوتیرۆركردنیلهكۆمهڵێك
چاالكڤانیمهدهنیكوردستانیئێران،لهوانهبهڕێز»ئیجالل
قهوامی«وتهبێژیرێكخراویمافیمرۆڤیكوردستانكرد،
زۆربهیالیهنه گازندهی و رهخنه بهر كهوته توندی به
رووی له و كوردستان خهڵكی جهماوهری و سیاسییهكان

مهشروعییهتهوهتووشیقهیرانێكیكوشندههات.
كهواتهئهمدۆخهترسناكه،نهبۆلهناوبردنوسهركوت
كردنیپژاك،بهڵكووبۆدهربازكردنیپژاكلهوقهیرانه

»خۆڵقێنراوه»!
ههڵبهتههرواكهههمووانئاگادارن،ئهوهتهنیاپژاك
نییهكهههوڵیئهوهدهداتئهمدۆخهوهك»ههل«ێك
بۆدهربازبوونیخۆیلهقهیرانهناوخۆییودهرهكییهكان

بهكاربێنێت.
الوقت«ی »ابن الیهنی ههندێك رۆژانهدا لهم چونكه
ئهوهیكه گوێدانه بێ به و ههڵماڵی قۆڵیان تریش
به ببێ ههیه ئیمكانی تۆپبارانانه، ئهم پهرهسهندنی
»قهیرانێكیناوچهیی«وزیانێكیمهزنبهبزووتنهوهی
كوردیلهئێرانوههروههائهزمونهكهیكوردستانیعێراق
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بگهیهنێت.
ئهمانهلهئێستاداداوایئهوهدهكهنكههێزیپێشمهرگهی
سپای بهرهوڕووی توندی به عێراق كوردستانی ههرێمی
و ههڵگرن« »چهك ئهوانیش تا ببێتهوه پاسداران

هاوشانیئهوهێزهبهرهوڕوویرژیمیئێرانببنهوه!
ئێستاباوایدانێینكهبهرپرسانیههرێمیكوردستانی
عێراق،بهههرهۆیهكهوهبێت،شتێكیلهمجۆرهبكهنو
بههێزیچهكدارواڵمیدهستدرێژییهكانیكۆماریئیسالمی
بدهنهوه.ئایاالیهنه»هاندهر«هكانلهوهتێدهگهنكهچی
روودهداتوچكارهساتێكبهرهوڕوویناوچهكهدهبێتهوه؟
ههرێمی بهرژهوهندی له پێكدادانێك و شهڕ وهها ئایا
كوردستانیعێراقوبزووتنهوهیگهلهكهمانلهكوردستانی

ئێراندایه؟
و عێراق نێوان شهڕی داگیرساندنهوهی سهرلهنوێ یان

ئێران،بهشێوهیهكیتره؟
ئێران ساڵهی ٨ شهڕی ماوهی له كورد ئێمهی كه دیاره
وعێراقداچزیانێكیگهورهمانبهركهوت.لهمدیوبه
تۆمهتیهاوكاریكردنی»عێراق«سهركوتیاندهكردینو
لهودیوبهتۆمهتیهاوكاریئێران»ئهنفاڵ«دهكراینو

كارهساتیههڵهبجهیانبۆدهخۆڵقاندین.
پێیان پێویسته دهوێت، ئهوهیان الیهنانه ئهو ئهگهر

بهڵكوو نییه، ههل دیوه، پێوه خهوتان ئهوهی بوترێت
ههڵدێره!

كهواتهداواله»ابنالوقت«هكاندهكهینقۆڵیانداماڵنو
جارێبنوون،هێشتاكاتیمهیدانداریئهواننههاتووه.

 
******        

كازیوهبهدۆستانوهاوڕێكانتانبناسێنن!
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چاوخشاندنێكیخێرابهسهرمێژووی٩١ساڵهیبزووتنهوهیكۆمۆنیستیئێران

91 ساڵ به سه ر ئه و رۆژانه ی كه  قه ت له  بیر ناكرێن، واته  رۆژانی 
پووشپه ڕی 1٢99  مانگی  و سه ره تای  مانگی جۆزه ردان  كۆتایی 
حزبی  »پێكهاتنی  كه   ز(  19٢٠ی  ژوونی  )٢٢ی  هه تاوی 
راگه یه ندرا،  جیهانیان  به   فه رمی  شێوه ی  به   ئێران«  كۆمۆنیستی 

تێپه ڕ ده بێت. 
ئه مساڵ له  هه لومه رجێكدا پێشتوازی له  91مین ساڵڕۆژی بزووتنه وه ی 
دژوارترین  له   یه كێك  واڵته كه مان  كه   ده كه ین  ئێران  كۆمۆنیستی 
هه ڵده داته وه .  سه رده م  مێژووی  الپه ڕه كانی  سازترین  چاره نووس  و 
بزووتنه وه ی دیمكراتیكی گه له كه مان، له  به ره نگاربوونه وه یه كی مێژوویی 
له گه ڵ كۆنه په ره ستی و دیكتاتۆریه ت دایه ، به ره نگاربوونه وه یه ك كه  
داهاتووی  له سه ر  ساز  چاره نووس  كاریگه رییه كی  ده ره نجامه كه ی، 
ئێران داده نێت. به م پێیه ، رێزگرتن له  91 مین ساڵڕۆژی دامه زرانی 
حزبی كۆمۆنیستی ئێران ، كه  به شێكی به رجه سته  و پڕ ئه زموونی 
بزووتنه وه ی گشتگیر و سه رانسه ری گه النی ئێران به  ئه ژمار دێت، 

گرینگییه كی تایبه ت و بنه ڕه تی هه یه . 
و  هه وراز  كه   ده وڵه مه نده ،  و  به نرخ  مێژووه   له م  وه رگرتن  ئه زموون 
نشێوی زۆری بڕیوه  و ده بێ بیبڕێت، بۆ خه بات و به ره وڕوو بوونه وه  

پێویستیه كی  فه قیه ،  ویالیه تی  رژیمی  دژی  له  
بنه ڕه تییه . 

له م روانگه یه وه ، پێویسته  به  خێرایی، چاوێك به سه ر 
كۆمه اڵیه تییه كانی  بنه ما  و  مێژوویی  دۆخی 
و  بخشێنین  ئێران  پێكهاتنی حزبی كۆمۆنیستی 
كاریگه ری و جێگا و پێگه كه ی تاوتوێ بكرێت. 
بوونی  كامڵ  و  پێكهاتن  مێژوویی  زهمینه ی 

چینی كرێكاری ئێران: 
ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  پێكهاتنی  زه روره تی 
ناهه مواره یه  كه  پێچ و  پڕ  ئه و رێگا  گرێدراوی 
گۆڕانكارییه  كۆمه اڵیه تییه كانی ئێران تێپه ڕاندووه ، 

واته  ئه و كاته ی كه  به  گه شه  و په ره سه ندنی شێوه ی به رهه مهێنانی 
كرێكار  چینی  پێكهاتنی  پێكدێت.  كرێكار  چینی  سه رمایه داری، 
دووهه می سه ده ی 1٣ی كۆچی،  نیوه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   ئێران  له  
واته  كۆتاییه كانی سه ده ی 19ی زایین. هه ره س هێنانی سیسته می 
سونه تی و هه نگاونانی واڵته كه مان به ره و سیستمی سه رمایه داری، 
هاوكاته  له گه ڵ ده ورانێك كه  سه رمایه داری گه شه  سه ندوو له  ئوروپا 
و ئامریكا، تا راده یه ك له  دوایین قۆناغه كانی گه شه  كردنی، واته  

قۆناغی ئه مپریالیزم نزیك بووه ته وه . 
له سه ر  به رباڵوی  و  به هێز  كاریگه ری  مێژووییه ،  هاوتریبیه   ئه م 
بۆ  فئودالیزم  له   ئێران  كۆمه ڵگای  بوونی  تێپه ڕ  مێژوویی  ره وتی 

سه رمایه داری دانا. 
»عه بدولحوسێن  به ختكردوو  گیان  هاوڕێی  لێهاتوو،  لێكۆله ری 

دژبه یه كه ،  كاریگه رییه   »ئه م  نووسیویه تی:  له مباره وه   ئاگاهی« 
پێكهاتنی  و  سه رمایه داری  كۆمه اڵیه تی  موناسباتی  په ره سه ندنی 
بورژوازی ئێران به  شێوه یه كی سروشتی و ئاسایی به  الڕێدا ده بات. 
و ره وتی فه عالیه تی بازاڕی واحیدی ناوخۆیی كه  له  حاڵی پێكهاتن 
دا بوو وه ك یه كێك له  نیشانه كانی گه شه ی سه رمایه داری ، زیاتر له  

رابردوو به  خواستی بازاڕی جیهانییه وه  گرێ درا. 
كردنی سه رمایه دا  ره وتی سه ره تایی گه شه   له  سه ر  ئه م هۆكارانه ، 
بورژوازی  دواتر  و  تیجاری  سه رمایه ی  و  ده بێت  كاریگه ری 
كۆمپرادۆر )ده اڵڵ( زۆرتر و خێراتر له  كه رتی پیشه سازی و دواجار 
بورژوازی نیشتمانی گه شه  ده كه ن. له  وه ها حاڵه تێكدا ته نیا چه ند 
به شێك له  كه رته كانی كشت و كاڵی و پیشه سازی گه شه  ده كه ن كه  
به رهه مه كانیان له  الیه ن بۆ سه رمایه ی قۆرخ كاری ئه مپریالیستیه وه  

گرنگیان پێده درێت.  
كۆچی،  سه ده ی 1٣ی  هه شته می  و  حه وته م  ده یه كانی  شێوه ،  به م 
به  ده ورانێك له  قه ڵه م ده درێت كه  ره وتی پێكهاتن و گه شه ی چینی 

كرێكار به  شێوه ی به رچاو ده ستی پێكردووه . 
ژماره یه كی زۆر له و كه سانه ی كه  به  شێوه ی حه قده ست )كرێكار( 
له  پیشه  مامناوه ند و بچووكه كانی  شاری و گونده  كاندا 
دامه زراون، له  تایبه تمه ندییه  به رچاوه كانی ئه م سه رده مه یه . 
چه ندین كۆمپانیای جیاجیا له م ده ورانه دا ده كه ونه  كار، وه ك 
كۆمپانی »مه سعودییه »، »ئیسالمییه  )به  سه رمایه یه ك 
و  مه حمودییه   كۆمپانیانی  تمه ن(،  هه زار   1٥٠ به   نزیك 
ئێتحادییه  و هتد. ئه م كۆمپانیایانه  له  رێگای به ستنه وه ی 
و  گردبوونه وه   چۆنیه تی  له   بازرگانی  و  پیشه سازی 
پاشكه وتی سه رمایه  له  ئێران، زۆر به رچاو و كاریگه ریان 
هه بوو. یه كێك له  تایبه تمه ندییه  به رچاوه كانی په ره سه ندنی 
پیشه سازی له  ئێران، ئه وه یه  كه  كۆمپانی و پیشه  خۆجێیی 
دامه زراوه   ئه و  ته نیا  و  بوون  مایه پووچ  نیشتمانییه كان  و 
پیشه ییانه  گه شه  ده كه ن و به هێز ده بن كه  له  الیه ن سه رمایه دارانی 
بیانیه وه  داده مه زرێ و خاوه نداریه تییه كه ی به ده ست ئه وانه وه یه . ئه مه  
نیشانه ی په ره سه ندنی وابه سته  بوونی ئێران به  واڵتانی ئه مپریالیستی 
و بوونی به  سه رچاوه ی به رهه می كه ره سته ی سه ره تایی )خام( بۆ 

پیشه ی واڵتانی پێشكه وتووی ئه مپریالیستییه . 
دیاره  له  رووی مێژووییه وه،  پێكهاتنی چینی كرێكار و په ره سه ندنی 
موناسباتی سه رمایه داریی، چه وساندنه وه ی ئه م چینانه   و به  كۆیله  
چه شنی  كه  ئاشكرایه  باش  ئه وه   هێنا.  خۆیدا  به دوای  كردنی 
چه وساندنه وه كه  به  هۆی له ناو نه چوونی موناسباتی دواكه وتووانه ، 
ژیانی زه حمه تكێشانی هه رچی زیاتر خستووه ته  ژێر گوشاری تاقه ت 

پروكێنه وه . 
به  پێی به ڵگه  مێژووییه كان، ماوه ی كاری رۆژانه ی كرێكارانی ئێران 
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له و سه رده مه دا، زۆر درێژخایه ن بووه . كرێكارانی پیشه سازییه كانی 
شیالتی )ماسیگری( ده ریای خه زه ر، له  كاتژمێر ٦ی سه رله  به یانیه وه  
تا ٧ی ئێواره  كاریان ده كرد. له  پیشه سازییه كانی ئه ورێشێمی گیالن 
له   له به رچاو گیرابوو.  رۆژانه   كاری  كرێكاران 11 سه عات  بۆ  دا 
كارخانه ی  له   )مه شروته( ،  چاكسازی  شۆڕشی  له   پێش  سااڵنی 
ئه لزه رب«  خاوه نه كه ی »ئه مین  كه   ئه ورێشێم«  و چنینی  »رستن 
بوو، كرێكاری پیاو رۆژانه  یه ك و نیو تا ٣ قه ران )دراوی ئه و كاتی 
ئێران(، كرێكاری ژن 1٠ تا 1٥ شاهی )1 تا 1/٥ قران( و منااڵن ٧ 
تا 1٠ شاهی )كه متر له  قه رانێك( حه قده ستیان پێده درا. ئه م چه وسانه وه  
دڕندانه یه  بووه  هۆی ئه وه یكه  له  روانگه ی مێژووییه وه  چینی كرێكاری 
تازه  پێگه یشتووی ئێران زۆر خێرا ده ست بده نه  رێكخستنی خه باتی 
سه ندیكایی و سیاسی. به  وته ی هاوڕێ »ئاگاهی«: »هۆكاری 
سه ره كی به شداری چاالكانه ی جه ماوه ری زه حمه تكێش و له  ریزی 
دیمۆكراسی  سوسیال  بزووتنه وه ی  له   كرێكار،  چینی  پێشه وه یاندا 
له   ئێران  شۆڕشگێڕ )اجتماعیون عامیون( و شۆڕشی مه شروته ی 
دۆخی ناله بار و ئاڵۆزی ئابووری – كۆمه اڵیه تی و سیاسی واڵت 

و دۆخی تاقه ت پڕوكێنی ژیانی خه ڵكه وه  هه ڵقوالوه . 
زه مینه ی عه ینی و مێژوویی دامه زرانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران: 
حزبی كۆمۆنیستی ئێران له سه ر بنه مای داب و نه ریته  دره وشاوه كه ی 
سوسیال دیمۆكراسی شۆڕشگێڕانه ی ئێران )اجتماعیون عامیون( پێكهات. 
له   كه   شۆڕشگێڕانه ،  دیمۆكراسی  سوسیال  ره وتی  بزانین  پێویسته  
شۆڕشی مه شروته دا رۆڵێكی گرینگ و كاریگه ری گێڕا، نمونه ی 
مێژووی  خوازی  دیمۆكراسی  ره وتی  پێشكه وتوویی  به رچاوی 

گۆڕانكارییه كانی ئێران به  ئه ژمار دێت. 
سه رده می  له   كه   بنه ڕه تییه   فیكری  ره وتێكی  »دیمۆكراتیسم« 
هه ره سهێنانی نیزامی سونه تی و پێكهاتنی سه رمایه داری له  ئێران 
سه ری هه ڵدا، روونتر بڵیێن: بزووتنه وه ی كۆمۆنیستی و كرێكاری ئێران 
له  سێ قۆناغی جیاجیای خۆیدا واته : قۆناغی سوسیال دیمۆكراسی 
حزبی  مه یدانی  هاتنه   دواتر  و  كۆمۆنیست  حزبی  شۆڕشگێڕانه ، 
نوێنه ری مێژوویی و ره سه نی ره وتی درێژخایه تی  ئێران –  توده ی 

به ره و پێش چوونی هۆشیار كردنه وه ی گه النی ئێرانن. 
»هاوڕێ ته به ری« له م باره وه  جه خت له وه  ده كاته وه  و ده نوسێت: »له  
جه ریانی درێژماوه ی چاالكی هۆشیار كردنه وه ی نه یارانی ده زگای 
دیكتاتۆریه تدا، ده توانین ئاماژه  به  پێنج ره وتی فیكری به هێز بكه ین: 
یه كه م: ره وتی لیبرالیستی )ئازادی خوازی( كه داوای دامه زرانی 

سیسته می مه شروتان ده كرد.  
دووهه م: ره وتی یه كگرتنی ئیسالم. 

سێهه م: ره وتی ناسیونالیستی )نه ته وه خوازی( بورژوازی. 
چواره م: ره وتی نوێخوازی )تجدد( یان خواستی گۆڕینی شێوازی 

ژیانی سونه تی و وه رگرتنی شێوه ی ژیانی ئه وڕۆیی. 
پێنجه م: ره وتی دیمۆكراسی خوازی الیه نگری گه ل و پێداگری له  

پێویستی گۆڕانكاری بنه ڕه تی له  كۆمه ڵگا. 
مێژووی  له سه ر  گرینگی  زۆر  كاریگه ری  فیكرییه ،  ره وته   ئه م 
سه رده می ئێران دانا. چونكه  هه ر وه ك ئه وه یكه  »هاوڕێ ته به ری« 

ئاماژه ی ده كات: »لیبرالیسمی بورژوازی له  شۆڕشی مه شروته دا 
ده گاته  به رزترین پله ی خۆی و ئااڵی دیمۆكراتیسم دواتر ده كه وێته  

ده ست چینی كرێكار. 
له  سه رده می ئاماده كاری بۆ شۆڕشی مه شروته ، ره وتی فیكری – 
سیاسی دیمۆكراتیسم، هێشتا له  ره وتێكی تر، واته ره وتی  لیبرالیسم 
جه ریانی  له   شێوه  ئاشكراترین  به   كاره   ئه م   به اڵم  نه بووه ته وه .  جیا 
نوێی  قۆناغێكی  ده ستپێكی  ئه مه   روویدا،  مه شروته دا  شۆڕشی 
واته    ئێران  شۆڕشگێڕانه ی  دیمۆكراسی  سوسیال  كه   بوو  مێژوویی 
سه رده می ئاماده كاری بۆ شۆڕشی مه شرووته له  واقیعدا )اجتماعیون 
عامیون( پێكدێت، به شێك له  تێپه ڕ بوونی مێژوویی )زۆر ئه هوه ند( 

له نیزامی ده ره به گایه تی به  سه رمایه داری . 
كه  شێوازی تایبه تی تێپه ڕ بوونه كه ی له  كاریگه ری به رینی نفوزی 
ئه مپریالیزم، چ له  سه ر چینی كرێكار و چ له  سه ر سه رمایه داری، 
 – سیاسی  بواری  له   چینه كه   دوو  هه ر  و  به رچاو  ده كه وێته  

كۆمه اڵیه تییه وه  به ره ڕووی چه ندین الوازی جۆربه جۆر ده كاته وه . 
هه ر له م قۆناغه دا لیبرالیزم به  دروشمی سنوردار كردن و كه م كردنه وه ی 
كردنی  سنوردار  و  مه یدان  دێته   پاشا،  ره وانه ی  تاك  ده سه اڵتی 
به شێنه یی ده سه اڵتی موتڵه قی فئۆدالی ده بێته  به رنامه ی ئه م ره وته  
دیمۆكراسی شۆڕشگێڕانه ی  به اڵم سوسیال  فیكری – سیاسیه یه . 
پێكهاتنی  قۆناغه كانی  یه كه م  له   عامیون(،  )اجتماعیون   – ئێران 
خۆی له  پێوه ندییه كی ده رونی و بابه تیانه  له گه ڵ ئه نته رناسیونالیزمی 

پرۆلتێری دایه . 
تێكۆشه ران و رێبه رانی ئه م ره وته  فیكرییه ، كه  له  ساڵی 1٢99 دا 
بناغه ی حزبی كۆمۆنیستی ئێرانیان دانا، بریتی بوون له : كۆمه ڵێك 
شۆڕشگێڕی فیداكار و به شه ره ف و واڵت پارێزی راسته قینه . یاد و 
ناوی به رز و نه مری ئه وان و كاریگه ری بێ وێنه یان له  سه ر ره وتی 
شۆڕی مه شروته ، به الپه ڕه  زێڕینه كانی مێژووی تێكۆشانی گه النی 
نیشتمانه  دێرینه كه ما ئه ژمار ده كرێت.  ئه م شۆڕشگێڕانه  هه ر وه ك 
ئه وه یكه  »هاوڕێ ئاگاهی« باسی كردووه : »ئه وان سوسیالیزمیان 
به ڵكوو  نه ده زانی،  رووسی  یان  ئاڵمانی  ئینگلیزی،  دیارده یه كی  به  
سوسیالیزمیان ئه ندیشه ی رزگار كه ری زه حمه تكێشانی سه رانسه ری 

جیهان ده زانی. 
بناغه ی رێكخراوه  سوسیال دیمۆكراته كانی ئێران له  الیه ن كۆمه ڵه ی 
»هێمه ت« له  قه فقاز دانرا. ئه م گروپه  له  ساڵی 1٢٨٣ی هه تاوی 
له  نێو كرێكارانی ئێرانیدا چاالكی ده نواند، شۆڕشگێڕی به ناوبانگ 
»نه ریمانۆف« له گه ڵ  گروپی »هێمه ت« كاری ده كرد كه دواتر 
به حزبی بۆلشه ویك پێوه ست بوو و به  یه كێك له  یارانی »لنین« له  

قه ڵه م ده درا. 
ساڵی  له   ئۆغلی«  عه مو  خانی  »حه یده ر  »هێمه ت«،  له   جگه  
1٢٨٣، یه كه یێكی سوسیال دیمۆكراتی له شاری  مه شهه د رێكخست. 
هه ر له م شاره دا و به  رێبه رایه تی »حه یده رخان«، له  ساڵی 1٢٨٤ 
داڕێژرا،  ئێران  له   دیمۆكراسی  سوسیال  فه رمی  به رنامه ی  یه كه م 

په سه ند كرا و پاشان باڵو كرایه وه . 
»حه یده ر خان« دوای مه شهه د، له  تارانیش ده ستی دایه  پێكهێنان 
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ده وره یه دا  له م  دیمۆكرات.  سوسیال  یه كه ی  چه ندین  رێكخستنی  و 
سوسیال دیمۆكراسی شۆڕشگێڕانه  له  ئێران، یان هه مان )اجتماعیون 

عامیون(، په ره  ده ستێنێت و به هێز ده بێت. 
چۆنایه تی  گه شه ی  سه رمایه داری،  موناسباتی  په ره سه ندنی 
گۆڕانكارییه   ره وتی  خێرایی  كرێكار،  چینی  چه ندایه تی  و 
دامه زراندنی  وه ك  فه رهه نگییه كان،  ئاڵۆگۆڕه   و  كۆمه اڵیه تیه كان 
ره وتی  ده ره وه ی  هێنانه   به شێنه یی  ده ستپێكی  و  نوێیه كان  قوتابخانه 
فێركردن و بارهێنان له  چنگ رۆحانییه  كۆنه په ره سته كانی و سه ر 

به   كه   هۆكارانه ن  له و  دیكتاتۆریه ت،  ده زگای  به  
گه شه سه ندنی نفوز و پێگه ی سوسیال دیمۆكراسی 
یه كێك  ده گه یه نن.  یارمه تی  ئێران  له   شۆڕشگێڕانه  
له  به ناوبانگ ترین و پڕنفوزترین یه كه كانی سوسیال 
دانرا  بناغه  ی  ته ورێز  له  شاری  ئێران،  دیمۆكراسی 
)ناوه ندی  غه یبی«  »مه ركه زی  ناوی  ژێر  له  كه  
نه هێنی(، خزمه تگوزارییه كی به نرخی پێشكه ش به  
بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕانه  و شۆڕشی مه شروته  كرد. 
»عه لی مسیو، ره سول سه دقیانی و حاجی عه لی 
ده وا فرۆش« له  زومره ی هه ڵسووڕاوان و رێبه رانی 

ئه م ناوه نده  بوون. 
هه رله م سه رده مه  دایه  كه  چینی كرێكار پێكهێنانی 

یه كیه تییه  پیشه ییه كانی خۆی ده ست پێده كات. سوسیال دیمۆكراته كان 
- )اجتماعیون عامیون(، له م بواره دا رۆڵێكی زۆر گرینگیان بینی. 
یه كیه تییه   له   ته نیا  نه   عامیون(  )اجتماعیون  به ڵگه كان،  پێی  به  
كرێكارییه كان و دامه زراوه  به رهه مهێن و خزمه تگوزارییه كان، به ڵكوو 
له  هه موو ئه نجومه نه  پیشه ییه كان له وانه  ئه سنافی )به شه كانی( بازاڕ، 
ده وڵه تیدا،  كه رتی  كرێكارانی  و  كارمه ندان  پیشه وه ران،  فرۆشیاران، 

هه ڵسووڕاو و چاالك بوون. 
ئه مانه  ئه و راستییه مان بۆ ده سه لمێن كه  له  ده ورانی ئاماده كاری و 
تا تۆپباران كردنی خولی یه كه می  ده ستپێكی شۆڕشی مه شروته،  
مه جلیسی شورای میللی )جۆزه ردانی 1٢٨٧(، تاكه  حزبی یه كگرتوو 

هه ر )اجتماعیون عامیون( بووه . 
مه شروته ی  شۆڕشی  كه   بوو  ئێران«  دیمۆكراسی  »سوسیال  ئه وه  
كه   كاته دا  له و  و  رێكخست  ته ورێزی  به رگری  ره وتی  ده ستپێكرد، 
بێ  له   و  ده زانی  سه ركه وتوو  به   خۆی  ته واوه تی  به   دیكتاتۆریه ت 
ئێراندا  ئازادیخوازانی  ریزی  به سه ر  باڵی  ئۆمێدی  بێ  و  هیوایی 
كێشابوو، هێزه كانی خۆی به  مه به ستی لشكه ركێشی بۆ تاران، ئاماده  

ده كرد. 
فیكری  و  سیاسی   – كۆمه اڵیه تی  ره وتی  دوو  ده وره دا،  له م   هه ر 
كه   لیبرالیزم  ده بنه وه .  جیا  یه كتر  له   لیبرالیزم،  و  دیمۆكراتیزم  واته  
بوو، هه موو الوازییه   ئێران  نوێیه كانی  بورژواییه   ئامانجه   نیشانه ی 
لیبراڵه كان  گرتبوو.  له خۆ  سه رمایه داری  گه شه ی  مێژووییه كانی 
كرد،  سازشیان  تێزاری  روسیای  و  ئێنگلیز  ئه مپریالیزمی  له گه ڵ 
كوشتنی  له   لیبرڵه كان  هه ڵوه شاندنه وه .  دووهه میان  مه جلیسی  و 
قاره مانی گه وره ی شۆڕشی مه شروته  »سه تارخان«، به شدار بوون و 

ده ستیان هه بوو. 
كه وته   توندی  به   عامیون(  )اجتماعیون  حزبی  سه رده مه دا  له م 
حزبه   ئه م  چاالكی  كات  هیچ  به اڵم  كرا،  سه ركوت  و  گوشار  ژێر 
رانه گیرا. له  ماوه ی شه ڕی جیهانی یه كه م 191٤ تا 191٨ی زایین، 
)اجتماعیون عامیون( چ له  ناوخۆی واڵت و چ له  ده ره وه ی واڵت، 

درێژه ی به  چاالكییه كانی خۆی دا. 
هاوپشتی  له   ده ورانه دا،  ئه م  ماوه ی  له   عامیون(  )اجتماعیون 
ئه نترناسیونال  به یاننامه كانی  بوو.  به هره مه ند  ئه نترناسیونالیستی 
سوسیالیسته كان له  پاریس و كۆپێنهاگ بۆ پشتیوانی 
له  )اجتماعیون عامیون( و خه باتی گه النی ئێران، و 
هه روه ها بڕیارنامه ی كۆنفڕانسی »پراگ«ی حزبی 
كه  »لنین«  روسیه   كرێكاری  دیمۆكراتی  سوسیال 
به رچاوی  و  گرینگ  رۆڵێكی  كردنیدا  په سه ند  له  
ئاراسته ی  كه   هاوپشتیه ن  ئه و  زومره ی  له   هه بوو، 

سوسیال دێمۆكراسی ئێران كران. 
گه شه ی  له گه ڵ  هاوكات  و  سه روبه نده دا  له م  هه ر 
شۆڕشگێڕانه ،  دیمۆكراسی  سوسیال  فیكری 
ئێران  دیمۆكراسی  سوسیال  لێكترازاوه كانی  شانه 
)اجتماعیون عامیون( له  مانگی گواڵنی 1٢9٦، 
و  رێكخسته وه   خۆیان  نوێ  سه رله   تر  جارێكی 
چاالكی یه كگرتووانه ی خۆیان له  ژێر ناوی )حزبی عه داڵه تی ئێران( 

په ره پێدا. 
له گه ڵ ده ستپێكی »بزووتنه وه ی جه نگه ڵ«، به  رێبه رایه تی »میرزا 
گه النی  سه رانسه ری  خه باتی  گه شه ی  هه روه ها  و  خان«  كوچه ك 
له   زه مینه ی عه ینی كۆمه اڵیه تی،  له بار   بوونی  به  هۆی  و  ئێران 
واڵم دانه وه  به  زه روره تی مێژوویی، )اجتماعیون عامیون(، له  كۆتایی 
مانگی جۆزه ردان و سه ره تای مانگی پووشپه ڕی 1٢99ی هه تاوی 
كۆنگره ی دامه زرێنه ران، یان »یه كه م كۆبوونه وه ی حزبی كۆمۆنیستی 
ئێران« له  »به نده ر ئه نزه لی« به ڕێوه برد و به  فه خر و شانازییه وه  و 
ئارمانه   و  خواست  له   كه    دره وشاوه ی  زه مینه   پێش  به و  پشتن  به  
ئێراندا  بوو،  بێبه شی  و  زه حمه تكێش  جه ماوه ری  كۆمه اڵیه تییه كانی 
به  شێوه ی فه رمی دامه زراندنی حزبی پڕله  شانازی كۆمۆنیستی 
چاالكی  ده ستپێكی  و  دامه زراندن  راگه یاند.  جیهانیان  به   ئێرانیان 
حزبی كۆمۆنیستی ئێران پێویستییه كی مێژوویی كۆمه ڵگای ئێران 
كه   ده ریده خه ن  مێژووییه كان  به ڵگه   و  واقعییه ته كان  بوو. »سه رجه م 
به  پێچه وانه ی ئه وه یكه  دوژمنانی »راست و چه پ«ی بزووتنه وه ی 
كۆمۆنیستی و كرێكاری ئێران بانگه شه یان بۆ كردووه  و ده یكه ن، ئه م 
پێی  به   به ڵكوو  كۆمیتێرن،  فه رمانی  به   نه   حزبه كه ی  و  بزووتنه وه  
واقعیه تی كۆمه اڵیه تی – ئابوری واڵته كه مان و به  پێی زه روره تی 
گه شه ی مێژوویی، گه شه ی سه ند و پێكهات. »لنینی مه زن« و 
هاوخه باته كانی به رده وام له گه ڵ شۆڕشگێڕان و سوسیال دیمۆكراته كانی 
عه مو  حه یده رخانی  )وه ك  رۆژهه اڵت  واڵتانی  له وانه   تر،  واڵتانی 
و  توركیه   له   سوبحی  مسته فا  و  )ئێران(  زاده   سۆڵتان  و  ئۆغلی 
ئه وانی تر( له  نزیكه وه  پێوه ندی هه بووه  و بیروڕای ئه وانی وه رگرتووه 
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و رێنماییان كردوون و له  هیچ یارمه تییه كی فیكری و رێخراوه یی 
درێغی لێنه كردوون.« 

حزبی كۆمۆنیستی ئێران، له  ماوه ی چاالكی به نرخ و پڕده ستكه وتی 
خزمه تێكی  سه رچاوه ی  دواكه وتوودا،  هه ره   كۆمه ڵگای  له   خۆی 

به نرخی به  پێشكه وتنی فه رهه نگی دێرینه ی ئێران كرد. 
حزبی كۆمۆنیستی ئێران له  هه لومه رجێكی جیهانی و ناوخۆیی زۆر 
به م  و هه ر  پێكهات  هاوتا،  بێ  رووی ستراتیژیه وه ،  له   و  هه ستیار 
بۆنه وه  به  یه كێك له  دێرین ترین گوردانه كانی بزووتنه وه ی جیهانی 
كۆمۆنیستی له قه ڵه م ده درێت. ئه م حزبه  كه  به  چه كی جه هان بینی 
زانستیانه  ته یار بوو، و  به هۆی ئه وه یكه  كه  میراتگری دیمۆكراتیزمی 
سه رده می ئاگا بوونه وه  بوو، هه ر دوابه دوای پێكهاتنی، ده ستی كرد 
به  خه بات له  دژی دیكتاتۆریه ت، كۆنه په ره ستی، خۆرافه په ره ستی، 
چه وساندنه وه  و به  تایبه ت ئه مپریالیسمی ئێنگلستان و له م پێناوه دا 

ره نج و ئازاری زۆری بینی و قوربانییه كی زۆری دا. 
پێویسته  وه بیربێنینه وه  كه  حزبی كۆمۆنیستی ئێران بۆ یه كه م جار، 

سیاسی،  زانستیانه ی  بیركردنه وه ی  شێوه ی 
مه سه له   زانستیانه ی  لێكدانه وه ی  شێوه ی 
كۆمه اڵیه تییه كانی له  ئێران په ره پێدا و له و 
كاته وه  مێژووی سیاسی كۆمه ڵگای ئێمه ، 
پته وی  كاریگه ری  به ر  كه وته   شێوه یه   به و 
شێوازی بیركردنه وه و لێكدانه وه ی فیكری، 

ته نانه ت حزبی كۆمۆنیستی ئێران.  
وه ك  حزب  راگه یاندنی  ئۆرگانه كانی 
ئێران،  ئابووری  رۆژنامه كانی »حه قیقه ت، 
كار، په یكار و گۆڤاره كانی »خه لق، جه ره قه  
حزب  تیۆرییه كانی  ئۆرگانه   و  هتد«  و 
وه ك »ستاره ی سۆرخ و دونیا«، هه موویان 
كاریگه ری  كه   به نرخن  مێژوویی  به ڵگه ی 
به رچاو و بنه ڕه تی حزب له سه ر  كۆمه ڵگای 

ئێرانمان بۆ ئاشكرا ده كه ن. 
باشترین و به ئاگاترین رۆشنبیرانی ئێران، له  چه ند ده وره یه ك چاالكی 
كاریگه ری  ژێر  له   خۆیان،  هۆنه ری  و  كۆمه اڵیه تی  سیاسی، 
حزبی كۆمۆنیست دا بوون. له  نێوانیاندا ده توانین ئاماژه  به  نه مران 
»دێهخودا، به هار )ملك الشعرا( و مامۆستا »به همه نیار )دێهقان( 

بكه ین. 
و  به رده وام  شێوه ی  به   جار  یه كه م  بۆ  ئێران،  كۆمۆنیسته كانی 
خسته  كۆمه ڵگایان  گرنیگی  و  بنه ڕه تی  مه سائیلی  رێكخراوه یی، 
زه وییه   خاوه نداریه تی  مه سه له ی  وه كوو:  لێكۆڵینه وه .  و  باس  به ر 
و  سیاسی  سه ربه خۆیی  نیشتمانییه كان،  مه سه له   كشتوكاڵییه كان، 
ئابووری له  به رامبه ر ئێستعمار، ته واوه تی ئه رزی ئێران، مه سه له ی 
دیمۆكراسی سیاسی و ئابووری، مه سه له ی خه بات بۆ پێشكه وتنی 
بۆ  پێشكه وتوو  تێكنۆلۆژی  به ده ستهێنانی  و  كشتوكاڵی  پیشه یی، 
گه شه  و به ره وپێش چوونی كۆمه اڵیه تی، یه كسانی ژنان و پیاوان، 
بارهێنان  یاسای كار، قه ده غه  كردنی كاری مندااڵن، فێر كردن و 

و  پێشكه وتنخوازی  فه رهه نگی  )مودێڕن(،  پێشكه وتوو  دادوه ری  و 
هتد. 

ده توانین بڵێین هیچ بوارێك له  بواره كانی كۆمه ڵگای ئێران وجوودی 
نییه  كه ئه ندێشه كانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران كاریگه ری له سه ر 
ئێران، مافی  بیر و بازووی  دانه نابێت. كرێكاران و زه حمه تكێشانی 
رێكخراوه   یه كه مین  له   یه كێك  كه   بكه ن  به وه وه   شانازی  خۆیانه  
واڵته   له   واڵته كه یان،  له   جیهان  لنێنیستییه كانی   – ماركسیست 

خۆشه ویسته كه مان دا، واته  ئێران پێكهاتووه . 
شا(  )ره زا  خان   ره زا  زیندانه كانی  له   كه   ئێران  كۆمۆنیسته كانی 
ئازاد كران، له  بنیاتنانی حزبی توده ی ئێران وه ك ته نیا میراتگری 
به ر حه قی حزبی كۆمۆنیستی ئێران، رۆڵێكی ئه ساسییان هه بوو. له  
واقیعدا حزبی توده ی ئێران میراتگر و درێژه پێده ری رێگای حزبی 
كۆمۆنیستی ئێرانه  كه  به  هیمه ت و به شداری به رچاوی ئه ندامان و 
ئێران، له  ساڵی 19٤1ی  رێبه رانی پێشووتری حزبی كۆمۆنیستی 

زایینی دامه زرانی خۆی راگه یاند. 
سۆرخی  دره فشی  بڵێین:  ده توانین  كورتی  به  
ئاسنگر«(  »كاوه ی  سووری  )ئااڵی  كاویانی 
شۆڕشگێڕه كانی  دیمۆكراته  سوسیال  الیه ن  له   كه  
سه نگره كانی  له   عامیون(  )اجتماعیون  ئێران 
الیه ن  له   پاشان  و  كرا  هه ڵ  مه شروته دا   شۆڕشی 
كۆمۆنیسته كانی ئێرانه وه  له  بزووتنه وه ی جه نگه ڵ و 
مانگرتنه  كرێكارییه كان به رز راگیرا، ئێستا له سه ر 
شانی توده ییه كان، له  گۆڕه پانی نه به رد بۆ ئازادی 

و دادپه روه ری كۆمه اڵیه تی هه روا شه كاوه یه . 
ناوی »عه داڵه ت  له  ژێر  ئه و سروده  سووره ی كه  
خوێنی  قیمه تی  به   یه كسانی«   – ئازادی   –
و  حه یده رخانه كان  خوێنی  و  شۆڕشگێڕ  هه زاران 
سه تاره خانه كان له  شۆڕشی مه شروته دا ده نگی دایه وه  
واڵت  »زه حمه تكێشانی  بانگه وازی  به   پاشان  و 
یه كگرن!«، دیكتاتۆریه تی گوێڕایه ڵی ئێنگلستان واته  )سه ڵته نه نی 
ره زاخان(ی خسته  له رزین، ئێستا له  دروشمی )ئازادی، دادپه روه ری 
و  كون  هه ر  له   فه قیه (  ویالیه تی  رژیمی  بروخێ  و  كۆمه اڵیه تی 
قوژبنێكی واڵته كه مان له  بیر و زه ین و له  دڵی ملیۆنان زه حمه تكێش 
و رۆشنبیری پێشكه وتنخواز، حزووری جیدی و كاریگه ری هه یه . 

له  91مین ساڵڕۆژی بزووتنه وه ی كرێكاری و كۆمۆنیستی ئێران، 
ناودار  تێكۆشه رانی  هه موو  بۆ  داده نه وێنین  نه وازش  و  رێز  سه ری 
له  هه ر سێ قۆناغه كه ی خۆیدا،  بزووتنه وه یه   ئه م  ناوبانگی  و بێ 
حزبی  شۆڕشگێڕانه ،  دیمۆكراسی  »سوسیال  قۆناغه كانی:  واته : 

كۆمۆنیستی ئێران و حزبی توده ی ئێران.

***********                    
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بهیاننامهیحیزبیشیوعیكوردستانیعێراق
له)١٨(همینساڵرۆژیراگهیاندنیدا

جهماوهریبهشهرهفیكوردستان

)30(حوزهیرانیئهمساڵ)١٨(ساڵتێدهپهرێتبهسهر
راگهیاندنیحیزبیشیوعیكوردستاندا،كهوهكپێداویستییهكی
بابهتی–مێژووییوههوێنیتێكۆشانیلهمێژیینهیراگهیاندرا
سهددان و سهروهریی پر مێژوویهكی كهخاوهنی حیزبهی .ئهو
له درێژ سااڵنێكی كه كۆڵنهدهره تێكۆشهری ههزاران شههیدو
وهك پێشمهرگهو وهك عیراقدا شیوعیهكانی ریزهكانی نێو
تێكۆشهریبهئهمهكچهندانههڵوێستیپڕشكۆومهردانهیله
تۆمار حزبهیدا ئهو چینایهتی نیشتیمانی تێكۆشانی مێژووی
ئهو كوردستانشاهێدی كۆمهاڵنیخهڵكی تهواوی كه كردووه.
راستییهنكهشیوعییهكانههمیشهكهسانیگیانفیداوبهئهمهكی
شهڕهفمهندانهی له پڕ پهیامێكی ههڵگری بوونهو گهله ئهم

نیشتمانپهروهریودڵسۆزیبوونهبۆگهلهكهیان.
ههڵگری وهك راگهیاندنیشدا لهگهاڵ كوردستان شیوعی حزبی
پهیامیئاشتیخوازانهونیشتمانپهروهرانهوداكۆكیكهریدڵسۆزانه
ههردهم گهلهكهمان بهشمهینهتی خهڵكی ههژارانو بهرهی له
خاوهنیههڵوێستیسهربهرزانهبووهولهههمووكاتوساتێكیشدا
وهكباڵێكیدڵسۆزینێوبزووتنهوهیسیاسیگهلیكوردستان
بووهوكاروچاالكییهكانیلهخزمهتبهرژهوهندییهبااڵكانیئهم
گهلهدابهخشیوهوههرگیزلهروانگهیبهرژهوهندییهتایبهتییه
سیاسی بهرژهوهندی سیاسیو پرۆسهی له خۆیهوه حزبییهكانی
وایه كهپێی روانگهیهشهوه لهم ههر نهڕوانیهوه. گهلهی ئهم
هێشتاگهلیكوردستانبهئامانجهرهواكانیخۆیلهچوارچێوهی
بزووتنهوهیرزگاریخوازینیشتمانی-دیموكراسینهگهیووهوتا
ئێستاشلهبهردهمكۆمهڵێكگرفتوكۆسپیجیاجیادایهوهێشتا
دهسهاڵتلهبهغدادابههۆینهبوونیئیرادهیهكیسیاسیوخواستێكی
بهرژهوهندییهكانهوه شهڕی گێژاوی ئاڵۆزیو ئازادیخوازانهوهو
هێندهیتردۆخهكهیئاڵۆزتركردووه.لهكاتێكداكهدهوڵهتی
عێراقلهئاكامیئهوملمالنێسیاسی-تایهفهگهرییهیبهغداوه
دووچاریقهیرانێكیپڕلهئاڵۆزیوگرێكوێرهبۆتهوهكهله
بنهڕهتداپهیوهستهبهملمالنێبهرژهوهندییهكانیئهوبااڵنهو
سیاسیو ههژموونی سهپاندنی بۆ ههریهكهیان ههوڵدانی
دهسهاڵتدارێتیخۆیانبهسهردۆخهكهوبڕیاریسیاسیعێراقدا,
كهبێگومانئهمهشهێندهیترئهودۆخهوپڕۆسهسیاسییهكهی
گهندهڵكاران مشهخۆرانو چاوچنۆكی نائارامیو دووچاری
گرفتی كۆمهڵێك دووچاری دهوڵهتهشی ئهم خهڵكی بۆتهوهو
جیاجیاكردۆتهوه,كهئهمهشزۆرترینسوودیبهتیرۆریستانو
دۆخهی ئهو ئهمرۆش تا گهیاندووه.كه بهعس پاشماوهكانی
سهرۆكی پێشخهرییهكهی دهست له ئهگهرچی بهردهوامه عیراق

ههرێمداههوڵێكیجدیدرابۆیهكالكردنهوهوئاساییكردنهوهی
دۆخیعیراقوچارهسهركردنیئهوكێشانهیكهلهنێوانبهغداو
ههرێمداههبوون،بهاڵملهئاكامینهبونیئیرادهیسیاسیان
خااڵنهی لهو كام هیچ تائهمرۆش دۆخهكه چارهسهركردنی بۆ

الیهنیكوردستانیانجێبهجێنهكردووه.
نهبووهو بێبهش قهیرانه لهو كوردستانیش دۆخی ههڵبهته
تاڕادهیهكیشلهكوردستاندارهنگیداوهتهوه,كهههمكاریگهری
لهسهرخهڵكوههملهسهرئیرادهیسیاسیكوردستانیكردووهكهله
بنهڕهتدائهمقهیرانهشپهیوهستهبهسستیوكهلهبهرتێكهوتنو
شێوازیفهرمانڕهواییوسیستهمیدهسهاڵتداریلهكوردستاندا،
بهسهر سااڵنێكه كه نهگهتیڤانهی حاڵهته ئهو بهتایبهت
ههردووحزبیخاوهندهسهاڵتهوهكهڵكهبووهوكهپهیوهستهبه
بهرژهوهندییهحزبییهكانیئهمدهسهاڵتهوكهبینهقاقایههموو
كه خوڵقاندووه هۆكارهی ئهو ئهمهش گرتووه. دامهزراوهكانی
ببێتههۆیكهڵهكهبوونیكۆمهڵێكدیاردهینهگهتیڤیسااڵنی
رابردوودهرئهنجامیشنارهزایهتیخهڵكبگاتهسهرشهقام.
له دوور كوردستان سیاسی دهسهاڵتی وادهخوازێ دۆخهش ئهم
ههناسهتهنگیوپهرچهكرداروبهروانگهولهچوارچێوهیخواستی
رهواومافوئازادییهكانخهڵكیكوردستانهوهئهمههلومهرجه
بكهنوههوڵیجدیبدهن لهگهڵدا مامهڵهی ههڵسهنگێننو
بهمهبهستیچاكسازیوچارهسهرێكیبنهڕهتی،كهتاكهرێگهی
دهربازبوونهلهوقهیرانهوهۆكاریسهركیشهلهدروستبوونی
ئیرادهیسیاسیناوخۆیوریشهداكوتینیسیستهمێكیدیموكراسی
گونجاوورهواكهتیایدابهرژهوهندیهبااڵكانیخهڵكیكوردستان

ئاراستهبكات.
كه وایه پێمان كوردستان شیوعی حزبی له ئێمه بۆیه ههر
دوور كوردستانه سیاسییهكانی هێزه تهواوی سهرشانی ئهركی
لهبهرژهوهندیتهسكیحزبیولهروانگهیلهئامانجهسیاسیه
رهواكانیكوردستانهوهمامهڵهلهگهڵدۆخهكهدابكهنوكهزیان
بهپرۆسهیسیاسیورهوتیدیموكراسینهگهیهنێت.كهئهمهش
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سهردمیانهو الیهنهی ههمه دیالۆگێكی رێگهی له دهخوازێ وا
گونجاوهوهگفتوگۆكانیانبهئهنجامبگهیهننومامهڵهلهگهڵ
دۆخهكهدابكهن.كهسهرهتایبناغهداكوتێنودروستبوونی
ئیرادهیچاكسازییه.ههرلهمروانگهیهشهوهئێمهوهكحزبی
شیوعیكوردستانلهساڵڕۆژیراگهیاندنیحزبماندائهوپهیامه
ئاراستهیههرپێنجحزبهكهدهكهینكهبهروحیبهرپرسیارێتی
مێژووییهوهلهئایندهیكوردستانبڕواننكههێشتانكۆمهڵێك
لهگهڵ گهلهكهمان مافهرهواكانی به ئاڵوز كێشهی خواستو
بهغداداماوهوچارهسهرنهكراون.كهبێگومانئهمهشپێویستی
بهیهكڕیزیوههماههنگیههمووهێزهسیاسیهنیشتمانییهكان

ههیه.
جهماوهریبهشهرهفیكوردستان

هاوڕیانیتێكۆشهر
ئهم بۆ پهرۆشی چوارچێوهی له كوردستان شیوعی حزبی
رهواكانیان. داخوازییه كوردستانو خهڵكی بهرژهوهندی دۆخهو
پێیوایهكاتیئهوههاتووهههنگاویجدیانهوبوێرانهلهالیهن
به پێبكات، دهست راستهقینه چاكسازی بۆ دهسهاڵتهوه
تایبهتئهوبوارانهیكهپهیوهستنبهجیاكردنهوهیحزبله
گهندهڵیو له رێگهگرتن كردنی كردهیی به بڕیاری دهسهاڵتو
مامهڵهكردنیشهفافانهلهسهربوودجهوزهمینهسازیكردنبۆ
دهستهبهركردنیالنیكهمییهكسانیودادپهروهریكۆمهاڵیهتیو
هێشتا كه بوارانهی وهزارهتو ئهو یهكجارهكی به یهكخستنی
ههوڵدانی كاتدا ههمان له ماوه. پێوه دووئیدارهییان مۆركی
جدیبۆپشتبهستنبهپالنرێژیبواریئابوریوكۆمهاڵیهتی
لهسهربنهمایئهنجامدانیگهشهپێدانیمرۆییكهئاراستهی
كهرتیتایبهتبكاتبۆپرۆسهیگهشهپێدانیودهستهبهركردنی
فرسهتیكاركردنیراستهقینهلهبواریچاالكیئابوریداوله
تۆری كردنی فراوان لهسهر كردنهوه جهخت كاتیشدا ههمان
پاراستنیكۆمهاڵیهتیكهبواریخزمهتگوزاریتهندروستیو
خوێندنوخزمهتگوزاریهجۆراوجۆرهكانوبایهخدانبهناوچه

پهراوێزخراوهكان.

هاوڕێیانیتێكۆشهر

لهساڵرۆژیراگهیاندنیحزبمانداحزبیشیوعیكوردستانبهڵێنی
چینایهتیو نیشتمانی- خهباتی له بوون بهردهوام تێكۆشانو
دهكهینهوهو دووپات هاواڵتیان ئازادییهكانی مافو زامنكردنی
دادهنهوێنو لهیادهكان ههمیشه شههیده بۆ رێزیش سهری
چینایهتی خهباتی به بڕوایان ئهوانهی ههموو داواكارین
ههیهوههڵگریپهیامیرزگاركردنیمرۆڤنلهچهوساندنهوهی
خوازین یهكسانی دیموكراسیو ئاشتیو ههڵگری ئااڵ مرۆڤو
ریزهكانیانبههێزبهكهنوچاالكییهكانیانچڕتربكهنهوه،كه
لهمڕۆداههوڵهكانلهچاكسازیریشهییوزامنكردنیمافو

ئازادییهكانیهاواڵتیاندادهبینرێت.
 

سهركهوێخهباتیشیوعییهكانیكوردستان.
ههرنهمروسهربهرزبێتبااڵیشههیدان.

 
حزبیشیوعیكوردستان
كۆتاییحوزهیرانی20١١

كازیوهبهدۆستانوهاوڕێكانتانبناسێنن!


