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       طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف،
                          سیستم توزيع کاال و نقش سرمايه بزرگ تجاری

اختیارات  واگذاری  طرح  نظیر  هايی  طرح  اوضاعی،  درچنین 
با  های  و دالل  بازاريان عمده  يعنی   - اصناف  به  بازار  تنظیم 
نفوذ - فقط و فقط به سود و در جهت منافع اليه های انگلی و 
غیر مولد و تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع اکثريت 

جامعه به ويژه طبقه های محروم است!

یکی از بخش های مهم قانون هدفمند سازی یارانه ها، تقویت 
بخش خصوصی موجود در جمهوری اسالمی و ارتقاِء جایگاه آن 
در مجموع اقتصاد ملی است. دراین زمینه مسئوالن ریز و درشت 
آنان  فرهنگ  و  نگاه  در  که  دارند  نمی  پنهان  فقیه  رژیم والیت 
ارتقاِء بخش خصوصی نه به معنای افزایش نقش تولید کنندگان و 
صنعتگران، بلکه به مفهوم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی 

انگلی و غیر مولد کنونی است. 
بنابراین، تهیه، تدوین و اجرای طرح هایی در راستای منافع این 
بخش را در دستور کار خود دارند. طرح واگذاری تنظیم بازار به 
اصناف در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه 
وستاد  بازرگانی  وزارت  و  است،  شده  ارایه  هدف  همین  با  ها 
هدفمند سازی یارانه ها ابراز امیدواری کرده اند با اجرای کامل 
آن، گام کیفی نوینی به منظور هماهنگی بیشتر با ”اقتصاد بازار 

آزاد“ به پیش برداشته شود. 
در اوایل سال جاری خورشیدی، وزیر بازرگانی دولت نامشروع 
کودتا اعالم کرد که، تا پایان عمر دولت دهم همه فعالیت های 
مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. او به 
خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت ماه، گفته بود: ”درچارچوب تفاهم 
نامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال بخش عمده ای از فعالیت 

های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.“
پس از اعالم این موضوع و با گذشت دو ماه، آیین نامه اجرایی 
اقتصاد، 11تیر  دنیای  روزنامه  نهایی شد.  و  آماده  مذکور  طرح 
ماه، گزارش داد: ”رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی از نهایی 
شدن آیین نامه اجرایی واگذاری اختیارات تنظیم بازار به اصناف 
خبرداد و افزود این آیین نامه به زودی جهت اخذ مصوبه قانونی 
به دولت ارسال می شود ... او با اشاره به نقش کلیدی اصناف 
درایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا گفت، به طور قطع تنظیم 
بازار بدون همکاری بزرگترین تشکل بخش خصوصی که همان 

اصناف هستند، امکان پذیر نخواهد بود.“

دراین خصوص بالفاصله جامعه انجمن های اسالمی اصناف و 
بازار واکنش نشان داد، و ضمن تایید و تشویق دولت در تدوین 
طرح مذکور، در پایگاه خبری خود، 1۲ تیر ماه، از جمله یادآوری 
کرد: ”وزارت بازرگانی درصدد کوچک سازی دولت و واگذاری 
توسط  کارها  انجام  است  است. ضرور  بخش خصوصی  اموربه 

افراد متخصص انجام گیرد.“
همزمان با تهیه آیین نامه اجرایی طرح واگذاری اختیارات تنظیم 
بازار به اصناف و بازاریان عمده، و حمایت انجمن های اسالمی 
آزاد سازی  برنامه  ویژه  به  اقدام های دولت  از  بازار  و  اصناف 
ستاد  جلسات  که،  دادند  خبر  همگانی  های  رسانه  اقتصادی، 

تسهیل امور تولیدی درحال توقف است. 
در عین حال، پرداخت سهم تولید و صنایع از یارانه ها نیز درهاله 
و  تجار عمده  از  به هر روی، حمایت  قرار گرفت.  ابهام  از  یی 
داخلی  بازرگانی  امور  در  فعال  خصوصی  بخش  های  شرکت 
وخارجی، به موازات بی توجهی مطلق به صنعت و تولید، خود 
گواه روشن دیگری برمفهوم و محتوی حمایت از حضور بخش 
خصوصی دراقتصاد کشور درقالب برنامه ضدمردمی آزاد سازی 
ویژه  به  گذشت.  اعتنا  بی  آن  کنار  از  نباید  که  است،  اقتصادی 
آنکه، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی احمدی نژاد، در گفت 
وگویی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا، ۷ مرداد ماه، با صراحت 
هر چه تمام تر ضمن حمایت از اصناف و بازاریان )تجار عمده 
و مسلط بربازار( درباره به اصطالح اهمیت واگذاری تنظیم بازار 
به اصناف، خاطر نشان می سازد: ”مکانیسم ما عرضه و تقاضا و 
تضمین سود است.“ وی با استناد به مفاد قانون برنامه چهارم و 
نیز برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی، هرگونه مداخله دولت 
در قیمت گذاری کاالها را رد کرده و تنظیم بازار را ”حق طبیعی 

اصناف“ می داند.
حقیقت  در  اصناف،  به  بازار  تنظیم  اختیارات  واگذاری  طرح 
حمایت آشکار دیگری از سرمایه بزرگ تجاری است و دست 
این الیه انگلی طبقه سرمایه دار ایران را در غارت ثروت ملی و 
اعمال نفوذ در حیات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور می 
گشاید. با حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، باردیگر سرمایه 
بزرگ تجاری که سیستم توزیع کاال در چنگ آن قرار دارد، با 
اتکا به اهرم های معین به سود جویی و ثروت اندوزی خواهد 
پرداخت. اهرم های پولی، گرانی، احتکار، وسودجویی کالن به 
عالوه،  به  است.  داری  سرمایه  الیه  این  اختیار  در  کامل  طور 
سرمایه بزرگ تجاری به این دلیل که پس از انقالب موضع خود 
را حفظ، تحکیم، و گسترش بخشید، و نیز به سبب قدمتی که در 
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راه شبکه وسیع  از  دارد،  ما  میهن  اقتصادی  فعالیت های  تاریخ 
ها،  دالل  فروشان،  عمده  شامل   - داخلی  بازرگانی  طوالنی  و 
و واسطه ها که همگی با هزار رشته به آن پیوند دارند - دارای 
نفوذی بی بدیل درحیات اقتصادی و نیز سیاسی است. این الیه 
موضع  و خارجی،  داخلی  بازرگانی  بر  تسلط  با  داری،  سرمایه 
های قدرتمند وعظیمی دراقتصاد کشور دارد. بنابراین، واگذاری 
حذف  و  اقتصادی  سازی  آزاد  که  اوضاعی  در  بازار  امرتنظیم 
یارانه ها پدید آورده به این سرمایه انگلی و غارتگر، به معنای 
سپردن سرنوشت مردم و زندگی و معیشت آنان به گرگ درنده 
بوده و  ما حاکم  میهن  برمقدرات  از سه دهه  بیش  که  است  ای 

تباهی و فقر به بار آورده است!
فراموش نکنیم که سرمایه بزرگ تجاری پس از پیروزی انقالب به 
این سو، و با شکست انقالب بهمن، سودهای عظیم و باور نکردنی 
یی کسب کرده، و با تسلط بی چون و چرا نظام مالی را زیر تاثیر 
خود قرار داده است. هم اکنون شبکه گسترده توزیع کاال از سوی 
واگذاری  اجرای طرح  تجاری هدایت می شود.  بزرگ  سرمایه 
اختیارات تنظیم بازار به اصناف درچارچوب برنامه آزاد سازی 
اقتصادی، سبب تحکیم و تثبیت بیش از پیش نقش بازاریان و 
دالل های عمده درحیات اقتصادی کشور شده و بی تردید غارت 
مورد  و  روزمره  کاالهای  فروشی  گران  و  احتکار  راه  از  مردم 
خواهد  خود  به  تری  دردناک  و  تر  بزرگ  ابعاد  عموم  احتیاج 
گرفت. در واقع سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن 
و  کاال  توزیع  شبکه  خصوصا  اقتصادی،  اهرم  از  گیری  بهره  با 
بازرگانی خارجی، ضمن غارت ثروت ملی و تصاحب سودهای 
کالن و نجومی، به تقویت بازهم بیشتر موقعیت و جایگاه سیاسی 
خود می پردازند. اهمیت بازرگانی داخلی و سیستم توزیع کاال 
در مجموعه اقتصاد ملی انکار ناپذیر است. بازرگانی داخلی حلقه 
رابط میان تولید ومصرف محسوب می شود، و از این نظر ماهیت 
سیستم  عملکرد  چگونگی  و  داخلی  بازرگانی  نظام  خصلت  و 

توزیع کاال دارای نقش کلیدی و موثر دراقتصاد کشور است. 
بررسی این مساله از نقطه نظر تاریخی نیز نشان دهنده این واقعیت 
است که سیطره مخرب سرمایه بزرگ تجاری باعث گردیده است 
بازرگانی  و  داخلی  تولید  میان  حیاتی  بسیار  و  پیوند ضرور  تا 
داخلی در کشور ما شکل نگیرد، و امر مصرف و بازرگانی داخلی 
در پیوند مستقیم و غیر مستقیم با بازرگانی خارجی قرار گرفته و 
به نوبه خود به نحو موثری در وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم 
ایفای نقش کند. پژوهش تاریخی گواهی می دهد که شبکه توزیع 
کاال و اصوال بازرگانی داخلی کشور از هنگامی که سرمایه بزرگ 
و محصوالت خارجی  کاالها  فروش  در  را  منافع خود  تجاری 
کاالهای  فروش  دید، درخدمت  ملی وداخلی  تولیدات  به جای 
خارجی قرار گرفت و این امر به دگرگونی الگوی مصرف جامعه، 
پیدایش مصرف گرایی کاذب و بی ارتباط با تولید داخلی و نهایتا 
عدم رشد متناسب صنایع تولیدی ایران منجر شد. تسلط و نفوذ 
بوروکراتیک)اداری(  متحد آن سرمایه  و  تجاری  بزرگ  سرمایه 

مردمی  ضد  برنامه  اجرای  به  توجه  با  کنونی،  دراوضاع  نوین، 
آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، به صورت مهم ترین عامل 
ویرانی اقتصاد ملی درآمده است. زیرا سیستم توزیع کاال، با توجه 
انسانی و سرمایه در آن، بحران تولید و  نیروی  به تمرکز عظیم 
فروپاشی صنعت کشور، و نیز الگوی مصرف گرایی کاذب که به 
اصلی  های  مشکل  از  دارد،  گرایش  خارجی  کاالهای  مصرف 
ملی  اقتصاد  سازی  سالم  راه  در  عمده  مانعی  و  کشور  اقتصاد 
سیستم  و  اقتصاد  در  تجاری  بزرگ  سرمایه  مسلط  نقش  است. 
توزیع کاال، برای بخش عمده جامعه یعنی اکثریت مردم میهن ما، 
اهرم اصلی  به صورت  اند،  پایین  یا  ثابت  دارای درآمدهای  که 
از  کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی و محرومیت آنان 
دست یابی به امکانات، وسایل زندگی، و رفاه شده است. درچنین 
اوضاعی، طرح هایی نظیر طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار 
به اصناف - یعنی بازاریان عمده و دالل های با نفوذ - فقط و 
و  مولد  غیر  و  انگلی  منافع الیه های  و در جهت  به سود  فقط 
به  اکثریت جامعه  تعرض و دستبردی آشکار به حقوق و منافع 

ویژه طبقه های محروم است!

           
                    به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷5، ۲4 مرداد ماه 1390

                       
*************                        
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                         اعمال فشار و تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی کشور

طی ماه های گذشته سیاست پیگرد و اعمال فشار نسبت به 
اقلیت های مذهبی کشور به ویژه از سوی ارگان های امنیتی 

شدت یافته است. 
جلوگیری از برگزاری مراسم و آیین های مذهبی هم میهنان 
اهل سنت سبب آن گردید که، تعدادی از چهره های محلی و 
مذهبی خصوصا دراستان سیستان و بلوچستان به اقدام ها و 
کنند.  اعتراض  فقیه  والیت  رژیم  آمیز  تبعیض  های  سیاست 
از دیگر سو، فشارهای دادستانی انقالب اسالمی به شخصیت 
قابل  افزایش  کشور  سراسر  در  نیز  تسنن  اهل  مذهبی  های 
توجهی پیدا کرده است. دراین رابطه می توان به جلو گیری از 
حضور برخی چهره های مذهبی اهل تسنن در مراسم و آیین 
های کامال رسمی اشاره کرد. این ممانعت به دو صورت تهدید 
و ارعاب نظیر تهدید های تلفنی و احضار به وزارت اطالعات 
و تشکیل پرونده در دادستانی انقالب اسالمی اعمال می شود. 
چندی پیش یکی از چهره های مذهبی اهل سنت در سیستان 
و بلوچستان عامل اصلی اعمال فشارها را دوایر و نمایندگی 
های ولی فقیه معرفی ساخت که به خود اجازه می دهند در 
امور مذهبی و فرهنگی پیروان دیگر مذاهب و کیش ها مداخله 
و اعمال نظر کنند. به عالوه، دراویش و پیروان اهل حق طی 
ماه های اخیر از سوی نمایندگی های ولی فقیه برای پذیرش 
آنچه از ”بیت رهبری“ دیکته می شود زیر فشار قرار گرفته 
آزادانه  برگزاری  حق  جمله  از  خود  بدیهی  حقوق  از  و  اند 
آیین های مذهبی خود محروم شده اند. تبعیض و بی قانونی 
در حق این گروه از هم میهنان ما دامنه وسیع وابعاد دیگری 
نیز دارد. پیگرد، زندان و حبس های مختلف از دیگر مظاهر 
اعمال تبعیض و فشار است. محکومیت چهارتن از دراویش 
نعمت اللهی به حبس و شالق از سوی شعبه اول دادگاه انقالب 
اسالمی شهرستان سروستان فارس و بازداشت 10 تن از هم 
میهنان بهایی در اصفهان، یک تن در قائم شهر، و تعداد دیگری 
اعمال  تشدید  از  بیرجند حاکی  و  تبریز، ساری  در شهرهای 

تبعیض آمیز بر ضد بخشی از مردم میهن ما است.
قشری گری، خرافه پرستی، و بیداد گری رژیم والیت فقیه در 
پیوند با بحران اقتصادی- اجتماعی و استبداد لگام گسیخته، 
میهن ما را در اوضاع حساس حاکم بر منطقه با چالش های 
مطلق  قانونی  بی  و  تبعیض  است.  رو ساخته  روبه  خطرناکی 
بر خلق های  اعمال ستم ملی  اقلیت های مذهبی و  در حق 
آینده و  به شدت  ساکن کشور در جامه قشری گری مذهبی 
تنش های  زمینه ساز  و  انداخته  به خطر  را  سرنوشت کشور 
ملی و اجتماعی فوق العاده نگران کننده و خطرناک می شود. 

و  ملی  ستم  اعمال  و  فقیه  والیت  رژیم  ملی  ضد  سیاست 
تبعیض خشن نسبت به اقلیت های مذهبی موجب پیدایش و 
رواج گرایش های راست و ارتجاعی، خصوصا واپس گرایی 
مذهبی، در برخی از نقاط کشور شده است. رشد این گرایش 
و  ملی  نهادهای  و  ها  فعالیت حزب  های خطرناک در خالِء 
ترقی خواه، که جملگی از سوی جمهوری اسالمی زیر فشار، 
ممنوعیت، و سرکوب قرار دارند، برای آینده میهن ما به شدت 

زیان بار و خطرناک است. 
ویژگی  به  احترام  و  تفاهم  مذهبی،  های  اقلیت  حقوق  تامین 
های جامعه ایران که اقلیت های مذهبی بخشی جدایی ناپذیر 
از آن بوده و هستند، و پایان دادن به اعمال فشار و ستم ملی بر 
ضد خلق های ساکن ایران، یگانه راه تضمین اعتال و سربلندی 

کشور در حال و آینده است.

                                    نامه مردم شماره ۸۷4 10 مرداد 1390

*************                        
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اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: 
        مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک ”فاجعه ملی“ را فراموش نخواهند کرد! 

هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۰، بیست و سه سال از یکی 
از هولناک ترین جنایات سیاسی تاریخ معاصر میهن ما می گذرد. 
بیست و سه سال پیش در چنین روزهایی سران رژیم والیت فقیه، 
و در رأس آن آیت اهلل خمینی، هزاران تن از رزمندگان راه آزادی و 
عدالت اجتماعی در میهن ما را به جوخه های مرگ سپردند تا شاید 
”جام زهِر صلح تحمیلی“، که نتیجه مستقیم ادامه سیاست فاجعه بار 
و ضد ملِی ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ بود، در کام شان شیرین گردد 
و ”نظام نمونه“ جهان بتواند با تکیه بر سرکوب خونین و ارعاب، 
دمی بیش به حیات خود ادامه دهد. جنایت فراموش نشدنی کشتار 
از  ناپذیری  انکار  زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سند  دستجمعی 
ددمنشی و سرشت واپس گرای رژیمی است که در همه طول حیات 

خود بر دروغ، تزویر، شکنجه، واعدام تکیه داشته است. 
بیست و سه سال پیش هیات های سه نفره مرگ، که به فرمان خمینی 
و تایید اغلب رهبران وقت جمهوری اسالمی تشکیل شده بودند، 
به زندان های کشور اعزام شدند تا هر کس را که ”نادم“ نیست از 
تکان دهنده، طیف  انتقام گیری سیاسی  این  تیغ بگذرانند. در  دم 
گسترده یی از آزموده ترین رهبران و کادرهای سیاسی- مبارزاتی 
میهن ما، از سازمان های سیاسی گوناگون، از کمونیست تا مسلمان، 
جان باختند. در این کشتار، که حزب ما به درستی آن را ”فاجعه 
ملی“ نامید، صدها تن از رزمندگان توده ای از جمله شماری از سر 

شناس ترین زندانیان سیاسی ایران، که بیش از یک ربع قرن از عمر 
مرگ  های  به جوخه  بودند،  شاه حبس  رژیم  های  زندان  در  خود 

سپرده شدند. 
با توجه به مجموعه اسنادی که در بیست سه سال گذشته منتشر شده 
است، این واقعیت اکنون آشکار است که فرمان کشتار دستجمعی 
زندانیان سیاسی، در ۱۳۶۷، از سوی شخص خمینی صادر شد، و 
بنابراین نمی توان و نباید نقش او در قتل عام کم نظیر تاریخ معاصر 
کشور نادیده گرفته شود و یا کم رنگ جلوه داده شود. دراین زمینه 
آیت اهلل منتظری، در مقام یک استثنا بین شخصیت های مسئول آن 
دوره، در خاطرات خود با صراحت از نامه خمینی یاد کرده است. 
خمینی درنامه خود نوشته بود: ”قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا 
از اصول تردید ناپذیر نظام اسالمی است. امیدوارم با خشم و کینه 
انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب 

نمایید. آقایانی که 
تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند 
و سعی کنند ”اشداء علی الکفار“ باشند. تردید در مسایل قضایی 

اسالم انقالبی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.“
منتظری، شخص  اهلل  آیت  مندرجات خاطرات  اساس  بر  همچنین 
خمینی در پاسخ به پرسش هایی که از سوی موسوی اردبیلی طرح 
نابود  شده بود، با صراحت تاکید کرد: ”سریعا دشمنان اسالم را 
که  هر صورت  در  ها  پرونده  وضع  به  رسیدگی  مورد  در  کنید. 
حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.“ ]بخش هایی از 
خاطرات آیت اهلل منتظری، به نقل از: سایت جرس، ۱۵ مرداد ماه 

  .]۱۳۹۰
کشتار  فاجعه  سالگرد  سومین  و  بیست  شرایطی  در  ما  امسال 
زندانیان سیاسی را برگزار می کنیم که رژیم والیت فقیه با تکیه بر 
همان سیاست هایی که زمینه ساز سرکوب خونین زندانیان سیاسی 
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شد، تالش می کند تا صدای حق طلبانه میلیون ها ایرانی را که از 
ادامه حاکمیت استبدادی مشتی بزرگ سرمایه دار مرتجع به شدت 
اقتصادی  فزاینده سیاسی-  بحران  بر  و  اند، خاموش سازد  ناراضی 
چیره گردد. دو سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای 
وابسته به او، خصوصا رهبری سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی، 
که دولت ضد مردمی محمود احمدی نژاد را بر خالف رِای ده ها 
میلیون ایرانی به میهن ما تحمیل کرد، رژیم والیت فقیه نه تنها نتوانسته 
است به ثبات سیاسی مورد نظر خود دست یابد، بلکه با پدید آمدن 
شکاف های جدید و جنگ قدرت بین جناح های گوناگون سرمایه 
داری حاکم به منظور تحکیم موضع های خود، و بی اعتباری بیش 
از پیش رهبری رژیم، در مجموع، وضعیت دشواری رویاروی سران 
ارتجاع قد برافراشته است. بر خالف تصور خامنه ای و متحدان او، 
جنبش مردمی بررغم سرکوب خشن و خونین دو سال گذشته، و 
با وجود به بند کشیدن صدها تن از کادرهای جنبش اصالحات و 
فعاالن دانشجویی و شماری از کادرهای جنبش کارگری و زنان، 
به حیات خود ادامه داده است و خود را برای رویارویی های آینده 
هماهنگی  اجتماعی،  های  جنبش  بیشتر  نزدیکی  کند.  می  آماده 
نیروهای سیاسی آزادی خواه و مترقی، و برنامه سیاسی منسجم و 
واقع بینانه برای مقابله و مبارزه بر ضد رژیم والیت فقیه، می تواند از 
جمله گام های مهمی می توانند باشند که جنبش مردمی میهن ما را 
در مصاف های آینده با مرتجعان حاکم، با پیروزی همراه گرداند. 
برای همه ما درس بزرگ فاجعه ملی ، صالبت پرشکوه صف های 
متحد همه جان باختگان راه آزادی، پایداری مشترک و باور داشتن 
به نیروی توده های محروم در حکم نیروی محرکه اصلی تغییرات 

اجتماعی بنیادین، پایدار و دموکراتیک است.
 

هم میهنان گرامی!
درچند سال اخیر، زیر فشار جنبش مردمی ومبارزات دلیرانه مردم، 
پنهان  برای  فقیه  والیت  رژیم  سکوت  توطئه  برنامه  معینی  حد  تا 
نگه داشتن ابعاد جنایت هولناک فاجعه ملی با شکست مواجه شده 
است، و افکار عمومی ایران و جهان نسبت به این جنایت فراموش 
نشدنی حساس شده اند. ضروری است تا با مبارزه یی متحد و یک 
پارچه، و رشته اقدام هایی روشنگرانه در سطح ملی و بین المللی، 
به طور کامل و قاطع به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی پایان داده 
و ضمن معرفی عامالن و آمران این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی 
به خواسته های برحق بازماندگان و بستگان قهرمانان شهید مردم، 
جامه عمل پوشانده شود. انتشار نام جان باختگان کشتار دستجمعی 
سال ۱۳۶۷ )فاجعه ملی(، مشخص کردن محل خاکسپاری آنان، 

و  آمران  همه  معرفی  اعدام،  حکم  صدور  دلیل  و  محاکمه  علت 
دادگاه های عادالنه، و جز  آنان در  این جنایت، محاکمه  عامالن 
این ها، از زمره خواست های خانواده های زجر کشیده ای است 
که حتی حق ادای احترام به مزار عزیزان خود را نداشته اند و تا به 
امروز از سوی گزمگان مسلح رژیم والیت فقیه مورد تهدید و آزار 

قرار گرفته اند. 
امروز پس از گذشت بیش از دودهه از فاجعه ملی، این فرزندان شهید 
و شریف مردم اند که در پیشگاه داوری تاریخ مغرور وسربلند، در 
زندگی می  دارند،  توده ها حضور  ندا های حق طلبانه  و  سرودها 
کنند و ره می نمایانند. نام همه قهرمانان جان باخته در فاجعه ملی تا 

ابد در تاریخ مبارزات خلق های دالور ایران باقی خواهد ماند. 
 

دورد پر شور به خاطره تابناک همه جان باختگان فاجعه ملی کشتار 
زندانیان سیاسی ایران!

ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار والیت فقیه و همه آمران و عامالن 
این فاجعه !

سیاسی  زندانیان  همه  برای  شرط  و  قید  بدون  و  فوری  آزادی 
کشور!

کمیته مرکزی حزب توده ایران 
24 مرداد ۱۳۹۰

*************                       
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      ۲۸ مرداد ماه 135۸
                                 لشکرکشي به کردستان و موضع حزب توده ایران

و  حوادث   135۸ ماه  مرداد  دوم  نیمه  روزهاي  نخستین  از 
رویدادهاي گوناگون سیاسي و نظامي،  چه در سطح سراسري 
و چه در عرصه کردستان، آشکارا بیانگر آن بودند که متاسفانه 
تالش هاي گروها، احزاب و شخصیت هاي مترقي و انقالبي براي 
ادامه مذاکرات هیئت هاي نمایندگي دولت و مردم کرد جهت حل 

مسالمت آمیز مسئله کردستان به بن بست نزدیک شده است. 
واقعیت این است که هر دو طرف مذاکره ناخواسته تحت تاثیر 
و  ها  انقالبي، سلطنت طلب  باندهاي ضد  پیچیده ي  تحریکات 
ها،  اویسي  پالیزبانها،  قماش  از  عراق،  بعث  رژیم  به  وابستگان 
شاپور بختیارها، از سویي و ساواکي هاي تازه »مسلمان شده«ي 
باقي مانده در ارتش و دستگاههاي دولتي از سویي دیگر قرار 
گرفتند و بجاي تالش در جهت ادامه مذاکرات و ایجاد تفاهم، در 

مسیر تشنج آفریني هر چه بیشتر و تقویت مواضع نظامي خود
حرکت کردند. 

 همچنین نقش خرابکارانه لیبرالهاي »پشیمان شده از انقالب«، که 
از فرداي ۲۲ بهمن 5۷ همه ي تالش خود را صرف »لگام زدن« 
به انقالب و مانع تراشي در راه پیشرفت و تعمیق دست آوردهاي 
مردمي و مترقي آن نموده بودند، را نیز نمي توان و نباید در عدم 

حل مسالمت آمیز مسئله کردستان کم اهمیت دانست. 
به ویژه که این گروه در آن مقطع زماني، عماًل همه ي وزارتخانه 
هاي مهم، پست نخست وزیري و بخشي از کرسي هاي شوراي 

انقالب را در اختیار داشتند. 
اشاره  که  همانگونه  و  داد  هم  دست  به  دست  عوامل  این  همه 
کردیم، روند مذاکرات هیئت نمایندگي خلق کرد و دولت را عماًل 
با بن بست مواجه نمود و بار دیگر ابرهاي تیره جنگ و خونریزي 

آسمان کردستان را تصرف نمود. 
جانب  از  »پاوه«  مرزي  شهر  محاصره  مردادماه،  دوم  نیمه  در 
گروه هاي مسلح محلي تشدید گردید و درگیریهاي شدیدي بین 
مدافعین شهر و مهاجمین به وقوع پیوست که طي آن ده ها نفر از 

دو طرف کشته شدند. 
شهر  در  مسلحانه  درگیریهاي  دیگر  بار  پاوه،  وقایع  با  همزمان 
سنندج از سرگرفته شد و نیروهاي مسلح دولتي مستقر در این 
شهر به شدت در تنگنا قرار گرفتند، به همین خاطر طي نامه اي 

از خمیني و بقیه مقامات دولتي درخواست کمک فوري کردند. 
 ۲۸ روز  در  قوا،  کل  فرمانده  و  انقالب  رهبر  عنوان  به  خمیني 
مردادماه با صدور فرمان شدید الحني به کلیه قواي انتظامي دستور 
داد که به پادگان هاي مراکز ابالغ کنند که به قدر کافي به طرف 
سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمايند. )کیهان 

۲۸ مرداد 135۸(. 

سیاسي  گروههاي  برخي  طرف  از  که  بود  فرماني  همان  این 
آن  از  کرد«  علیه خلق  جهاد خمیني  باعنوان »فرمان  کردستان 

نام برده مي شود. 
هرچند که در هیچ کجاي پیام خمیني در ۲۸ /135۸/5 اشاره 
و  از شقاوت  مسئله چیزي  این  اما  است،  نشده  به »جهاد«  اي 
بیرحمي بکار رفته از طرف نیروهاي مسلح اعزامي به سنندج بر 

علیه مردم بي دفاع این شهر نمي کاهد. 
متعاقب فرمان خمیني، ده ها هزار نیروي مسلح اعم از ارتشي 
گسیل  سنندج  به  هوانیرو  فعال  مشارکت  با  پلیس  و  سپاهي  و 
گردیدند و درگیریهاي مسلحانه ویرانگري در این شهر رخ داد که 

در اثر آن صدها نفر از مردم بي دفاع کشته و زخمي شدند. 

و  پاوه  به  لشکرکشي  براي  خمیني  فرمان  صدور  با  همزمان 
سنندج، دبیرخانه حزب توده ایران با صدور اطالعیه اي بار دیگر 
آمیز  مسالمت  حل  و  کرد«  خلق  ملي  حقوق  »تضمین  خواهان 

مسئله کردستان گرديد. 
این اطالعیه یک روز پس از صدور فرمان خمیني در ۲9 مرداد 
135۸، در نشریه »مردم« ارگان مرکزي حزب توده ایران منتشر 

شد. 
در ادامه متن این اطالعیه را مشاهده مي کنید: 

و  ايران  انقالب  از  دفاع  چهارچوب  در  بايد  کردستان  مسئله 
تضمین حقوق ملي خلق کرد حل شود

حوادث ناگوار و خطرناکي در کردستان میگذرد. در اين منطقه 
گره بسیار درهم بیچیده اي بوجود آمده است. واقعیت اين است 
که توده هاي وسیع مردم کردستان، مانند همه خلقهاي کشور، 
خواستار پیروزي انقالب بزرگ تاريخي میهنمان هستند و آماده 
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مقدس  نبرد  در  مبارزان،  ساير  بدوش  دوش  راه،  اين  در  اند 
براي ريشه کن کردن نفوذ امپريالیست ها و در پیشاپیش آنها 
امپريالیست هاي آمريکايي و صهیونیست ها و وابستگان رژيم 
و   مبارزه  براي  آمادگي  اين  چهارچوب  در  کنند.  شرکت  شاه 
ايران، خواستار رفع  مانند همه خلق هاي  سازندگي، خلق کرد 

محرومیتهاي ملي است. 
از  که  بسیاري  تجربیات  از  گیري  بهره  با  ايران،  توده  حزب 
مبارزه  جهت  دو  اين  تلفیق  زمینه  در  که  بسیاري  تجربیات 
در میهن ما و در ساير کشورهاي نظیر ايران وجود داشت، از 
همان آغاز معتقد بود، که در شرايط ويژه انقالب ايران، بايد از 
طرف همه نیروهاي وفادار به آماج هاي انقالب، نهایت درایت و 
آمادگي براي تفاهم و اجتناب از تاثیر تالشهاي دشمنان انقالب، 

براي حل این مسئله دشوار بکار رود. 
و  کردستان  به  را  طالقاني  اهلل  آیت  مسافرت  ایران  توده  حزب 

نتایجي که از این مسافرت گرفته شده، استقبال کرد. 
ضد  نرسید.  نتیجه  به  مثبت  و  بجا  اقدامات  این  تاسف  کمال  با 
به  جهات  همه  از  خود،  نیروهاي  همه  بکارانداختن  با  انقالب 
ایجاد این گره دشوار، که اکنون به خونریزي انجامیده است، دست 
امپریالیسم و صهیونیسم، دشمنان اصلي خلق هاي محروم،  زد. 
دوستي بین خلق هاي کشور ما را به زیان خود میدانند و مي 
کوشند با دامن زدن به اختالفات مذهبي، قومي و زباني، هر اندازه 
ممکن است محیط را متشنج سازند. عمل امپریالیسم و صهیونیسم 
تنها از راه عوامل و گروههاي وابسته به خود، مانند پالیزبانها و 
ساالرجافها و عناصر نظیر آنها در منطقه نیست. آنها بدست عمال 
خود میکوشند همه را به جان هم بیندازند: شیعیان را علیه سني 
ها، کردها را علیه آذربایجانیها و فارس ها، متعصبین مذهبي را 
علیه گروههاي چپ و چپهاي افراطي را علیه نیروهاي مذهبي 
تحریک کنند و خالصه همه را به جان هم بیندازند و بدینسان 

مواضع خود را علیه انقالب ایران محکمتر سازند. 
بود و هست  ایران معتقد  بغرنجي، حزب توده  در چنین شرایط 
که مسئله کردستان باید در چهارچوب دفاع از انقالب ایران و 
هرگونه  اساس  براین  شود.  حل  کرد  خلق  ملي  حقوق  تضمین 
ملي  حقوق  کردن  پایمال  و  افکنانه  نقاق  طلبانه  تجزیه  گرایش 
عوامل  از جانب  میتواند  که  آن چیزهایي  همه  یعني  کرد،  خلق 
امپریالیسم، صهیونیسم و بازماندگان رژیم پهلوي دامن زده شود 
و مورد سوءاستفاده قرار گیرد و در نهایت هم به منافع انقالب 
محکوم  زند،  لطمه  کرد  خلق  به حقوق  هم  و  مجموع  در  ایران 

است. 
کردن  محکوم  ضمن  که  هست  و  بود  معتقد  ایران  توده  حزب 
صهیونیسم  امپریالیسم،  عوامل  نقش  میباید  گرایشهایي،  چنین 
در  هم  اند  توانسته  متاسفانه  که  را،  پهلوي  رژیم  بازماندگان  و 
بین نیروهاي انقالبي سردرگمي بوجود آورند و هم درگیریهاي 
خونین بوجود آورند، که بهاي آنرا در آخرین تحلیل خلق کرد 

باید بپردازد، قاطعانه افشا و سرکوب کرد. 

انقالبي،  نیروهاي  که همه  بود و هست  معتقد  ایران  توده  حزب 
صرف نظر از تفاوت در عقاید سیاسي و ملکي و مذهبي خود و 
همه خلق هاي ایران، اعم از فارس و کرد و آذربایجاني و ترکمن 
و بلوچ و عرب، میباید در چهارچوب ایران واحد و حفظ تمامیت 
برخوردار  فرهنگي  و  اداري  خودمختاري  حق  از  ایران  ارضي 

شوند. 
حزب توده ایران معتقد بود و هست که ضمن سرکوب ضد انقالب 
در واحدهاي ملي – از جمله در کردستان، باید حساب مردم را 
با ضد انقالب بدرستي جدا کرد. ضمن سرکوب قاطع ضد انقالب، 
مسائل این واحدها را مي باید با خونسردي و خردمندي و از 
راه مسالمت آمیز حل کرد. از جمله تشکیل شوراهاي پیشنهادي 
آیت اهلل طالقاني – که بموقع خود مورد پشتیباني حزب ما قرار 

گرفت – مي تواند به حل این اختالفات کمک کند. 
حزب توده ایران معتقد بود و هست که در این لحظات تاریخي، 
فقط اتحاد نیروهاي انقالبي و درک عمیق مصالح  و منافع انقالب 
امپریالیسم،  ایران قادر است توطئه هاي  ایران  و همه خلقهاي 
عقیم  را  ارتجاع  و  صهیونیسم  آمریکا،  امپریالیسم  بسرکردگي 

گذارد. 
دبیرخانه کمیته مرکزي حزب توده ایران 

۲۷ مرداد 135۸ )مردم، دوشنبه ۲9 مرداد 135۸( 
به دنبال صدور این اطالعیه و چاپ آن در نشریه »مردم«، این 
نشریه در همان روز ۲9 مرداد به دستور دادستاني انقالب توقیف 
ایران در  توده  اعضاء و هواداران و سازمانهاي حزب  گردید و 
سراسر کشور، به خصوص در مناطق کردنشین مورد یورش رژیم 

قرار گرفتند. 
کمیته مرکزي حزب توده ایران در تاریخ 6 شهریور ماه 135۸ با 
صدور بیانیه اي، »به مناسبت حوادث اخیر کشور«، درباره این 
یورش از جمله نوشت: »ما امروز در مقابل این واقعیت هستیم که 
از یک سو حمله وسیعي از طرف نیروهاي انحصار طلب راست 
راستین  نیروهاي  آزادي  اول  درجه  در  و  آزادي  براي سرکوب 
پرچم  زیر  که  انقالبي  نیروهاي  از  بخشي  حتي  و  چپ  انقالبي 
به  کردستان  دیگر  از طرف  و  آغازشده  کنند،  مي  مبارزه  اسالم 

صحنه اي از جنگ داخلي و برادرکشي مبدل گشته است. 
... این طور گفته مي شود که گویا این حمله براي جلوگیري از 
فعالیت ضد انقالب است. متاسفانه واقعیت موید کامل این ادعا 
نیست... حمله وسیع به سازمان هاي حزب توده ایران در سراسر 
ایران، توقیف روزنامه »مردم« ارگان مرکزي حزب ما، بازداشت، 
شکنجه و ضرب و جرح ده ها نفر از هواداران حزب توده ایران 
و  بازاشت  غرب،  شهرهاي  دیگر  و  کرمانشاه  و  قصرشیرین  در 
اعدام بي رسیدگي و محاکمه دو تن از هواداران حزب توده ایران 
که به تصدیق اکثریت مردم کرمانشاه کوچکترین رابطه اي باگروه 
هاي افراطي و جریانات کردستان نداشته اند، همه نشان میدهد 
که هدف واقعي نیروهاي انحصار طلب راست به هیچ وجه ضد 
انقالب، یعني عمال امپریالیسم آمریکا، صهیونیزم و ارتجاع سیاه 
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رژیمي شاه نیست. )بیانییه ي کمیته مرکزي حزب توده ایران 6 
شهریور ماه 135۸(. حزب توده ي ایران در همین بیانیه درباره 
مسایل کردستان بار دیگر تاکید نمود که »بنظر ما مسئله کردستان 
ایران یک  نیست. مسئله کردستان  امروز  ایران، مسئله دیروز و 

مسئله بغرنج تاریخي، جغرافیایي و ملي است. 
نیست.  امروز  و  دیروز  مسئله  ایران ،  کردستان  مسئله  ما  نظر  به 
مسئله کردستان ایران یک مسئله بغرنج تاریخي،  جغرافیایي ملي 
است. حزب توده ایران اولین حزب سیاسي ایران است که پس 
از سرنگوني ديکتاتوري سیاه رضاخان، پايان دادن به محرومیت 
هاي ملي خلق هاي غیرفارس را در ايران، به عنوان يکي از گره 
هاي مهم سیاست داخلي ايران مطرح ساخت و يگانه راه عقالني 
گشودن اين گره را که واگذاري خودمختاري فرهنگي و اداري 
در چهارچوب رعايت کامل و بدون تمامیت ارضي، وحدت ملي 

و مرکزيت قدرت دولتي است، نشان داد. 
حزب توده ايران اعتقاد راسخ دارد که خلق کرد در ايران تنها 
محرومیت  به  تواند  مي  مستقل  و  آزاد  ايراني  چهارچوب  در 
هاي ملي خود پايان بخشد. هرگونه کوشش براي پیداکردن راه 
حلي خارج از چهارچوب مبارزه عمومي همه مردم ايران براي 
بدست آوردن استقالل ملي و آزادي و پیشرفت اجتماعي، راهي 
است خطا، پررنج، پر تلفات و بي نتیجه. اکنون دهها سال است 
به محرومیت هاي ملي و  دادن  پايان  براي  که مردم کردستان 
هاي  قرباني  و  تلفات  راه  اين  در  و  کنند  مبارزه مي  اجتماعي 
مبارزات  و  مبارزات  همین  تجربه  اند.  داده  سنگیني  و  فراوان 
ملي در ساير کشورها به خوبي نشان مي دهد که از بین رفتن 
ايران  محرومیت هاي ملي خلق هاي محروم در کشوري نظیر 
تنها در جريان مبارزه براي تامین استقالل و آزادي براي همه 

مردم کشور امکان پذير است. 
تنها  ايران  محروم  هاي  خلق  که  است  برآن  ايران  توده  حزب 
از راه هماهنگي با ساير نیروهاي ضدامپريالیستي،  آزاديخواه و 
خلقي، تنها از راه تالش براي ايجاد جبهه متحد نیروهاي خلق، 
از راه مبارزه متحد پیروزمند ضد امپريالیستي و دمکراتیك مي 

تواند به محرومیت هاي ملي موجود پايان بخشد. 
ايران برآنست که از راه سرکوب و کشتار ممکن  حزب توده 
است »آرامش« برقرار ساخت، ولي نمي توان مسئله ملي را نه 
نقاطي که در آنها محرومیت هاي  نه در ساير  در کردستان و 

ملي مطرح است، حل نمود. 
حزب توده ايران برآن است که در حوادث کردستان عالوه بر 
پايان دادن به محرومیت  خواست هاي مشروع خلق کرد براي 
هاي ملي و عقب افتادگي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي، که 
است،  امپريالیسم »شاهنشاهي«  به  وابسته  محصول رژيم سیاه 
تحريکات عوامل رنگارنگ امپريالیسم و صهیونیسم و ارتجاع 
نقش مهمي داشته و دارد. اين عوامل هم اکنون دست اندر کارند 
که هر لحظه بحران را شديدتر سازند، با اقدامات تحريك آمیز 
و حادثه آفريني از يك سو و با اشاعه اخبار دروغ و تهبیجي 

از سوي ديگر  بر وخامت اوضاع بیفزايند، راه حل هاي مسالمت 
آمیز را غیرممکن سازند. آب را گل آلود کنند و خود از آب 

گل آلود ماهي بگیرند. 
بايد اين نقشه شیطاني عوامل ضد انقالب را، در زير هر ماسکي 
که عمل مي کند، به دقت ديد و خنثي ساخت. وظیفه تاريخي 
که  است  انقالب  هوادار  راستین  نیروهاي  همه  و  انقالب  رهبر 
بین اين دو جريان خط فاصل دقیق بکشند و اين دو جريان را 
که يکي خلقي، مشروع و به حق است و ديگري خصمانه، ضد 
کدام  هر  مورد  در  و  سازند  جدا  هم  از  بار،  جنايت  و  انقالبي 
گیري  موضع  است  اين  برگزينند.  اي  جداگانه  سیاسي  روش 
اصولي ما. بر پايه همین موضع گیري اصولي حزب توده ايران 
با توجه به اهمیت موضوع، ضمن ابراز آمادگي در بکار بردن 
تمام کوشش و امکانات خود براي حل و فصل مسالمت آمیز 

مسئله کردستان، پیشنهاد مي کند: 
1: بي درنگ و همزمان، به عملیات نظامي از دو طرف پايان 

داده شود و آتش بس اعالم گردد؛
2: محاکمه و صدور راي در دادگاههاي انقالب کردستان متوقف 

گردد؛ 
3: مذاکرات به منظور پیدا کردن راه حل سیاسي براي رسیدن 

به هدفهاي مبرم زير آغاز شود: 
به حق و مشروع مردم کردستان در  تامین خواست هاي  الف: 

زمینه پايان دادن به محرومیت هاي ملي. 
انقالبي براي ريشه کن  نیروهاي راستین  اتحاد همه  ب: تامین 
ساختن و نابود کردن عوامل امپريالیسم، صهیونیسم و ارتجاع و 

رژيم پهلوي در منطقه کردستان و سراسر ايران. 
تحکیم،  به  است که  يگانه راهي  اين  ايران  توده  نظر حزب  به 
مي  موثر  کمك  ايران  انقالب  دستاوردهاي  گسترش  و  تثبیت 

رساند     .) مردم، شماره 55، ۲9 مردادماه 135۸(
...............

ایران  توده  ارزیابي هاي حزب  از 3۲ سال، صحت  اکنون پس 
درباره مسائل کردستان و تاکید حزب ما بر این نکته اساسي که 
»مسائل کردستان راه حل نظامي ندارد« و تنها و تنها  از راههاي 
مسالمت آمیز و با»تضمین حقوق ملي خلق کرد« قابل حل است، 
مورد تایید بسیاري از نیروها و احزاب سیاسي، فعالین مدني و 
شخصیت هاي سیاسي و اجتماعي کردستان و سراسر ایران قرار 

گرفته و همگان برآن تاکید مي ورزند. 
مي  بود،  گرفته  انجام  خود  زمان  در  و  موقع  به  اگر  که  امري 
بیشماري  معنوي  و  مادي  وقوع جنایت و خسارت  از  توانست 
و سراسر  کردستان  رویدادهاي  و  و سیرحوادث  کند  جلوگیري 

ایران رابه مسیر دیگري رهنمون گردد. 

**********                       
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                                            گرامي با یاد و خاطره رفیق شهید ناصر سلیمي
                                                               )  تیرباران ۳۱ مرداد ۱۳۵8، در سنندج (

یک  در  سنندج  شهر  در  در سال 13۲۸  سلیمي«  »ناصر  رفیق 
خانواده زحمتکش چشم به جهان گشود. و از خردسالي به همراه 
پدر خود شاطر نبي سلیمي و خانواده به شهر مریوان نقل مکان 
کردند. پدرش در یکي از نانوایي هاي شهر مریوان به کار مشغول 
شد. و ناصر از همان اوان خردسالي و نوجواني از نزدیک با رنج 
و درد مردم زحمتکش کرد که از زورستم فئودال ها به تنگ آمده 

بودند و آواره شهرها مي شدند، آشنا شد. 
دلي و هم دردي  با زور و هم  و مخالفت  انسان دوستي  درس 
ادامه  براي  ناصر  رفیق  آموخت.  مادر  از  را  خود  نوعان  هم  با 
تحصیل مجبور به ترک مریوان شد و به سنندج رفت و در همین 

دوران از محبت هاي مادر محروم شد.
 رفیق ناصر به علت فشارهاي اقتصادي و عدم توانایي خانواده 
مجبور شد دبیرستان را ناتمام رها کرده و به مریوان بازگردد. وي 
در بیمارستان مریوان مشغول به کار شد. و بعدها کار خود را در 

ارتباط با حفظ بهداشت عمومي دنبال نمود. 
شجاعت رفیق در ابراز نظر و مخالفت او در مقابل زور و اجحاف 
زبانزد دوستان و آشنایانش بود. رفیق ناصر در برابر ژاندارم ها 
و افسران مزدور و کارمندان ساواک که شهر را تبول خود ساخته 
یاور  و  یار  نداشتند  ابایي  تحمیل هرگونه زورگویي  از  و  بودند 
مردم بود و همه جا از دالوري و بي باکي او هنگام روبه رو شدن 
وسیله  به  بارها  کردند.  مي  دولتي صحبت  زورگوي  ماموران  با 
ژاندارم ها و ساواکي ها دستگیر شد. کتک خورد و از کار برکنار 
شد، تبعید شد. ولي هیچ گاه خم به ابرو نیاورد و یار و مددکار 
مردم محروم باقي ماند. آخرین بار به شهر سنندج تبعید شد و تا 

روز شهادت در این شهر بود. 
فعالیت هاي رفیق ناصر و چگونگي شهادتش را از زبان یکي از 

رفقایش که از نزدیک مي شناخت مي خوانیم:
»حدود چندي پیش یکي از آشنایان قدیمي را مالقات کردم. از 
هر دري صحبت کردیم، ازدوستان مشترک، ... مي گفت در شهر 
مریوان چیز جالبي نظر مرا به خود جلب کرد. بر روي یکي از 
دیوارهاي خرابه قدیمي شهر آثار یکي از شعارهاي قدیمي حزب 
حزب طراز  به چشم مي خورد. از جمله »حزب توده ایران – 

نوین طبقه کارگر ایران«
آن  در  که  افتادم  رفیقي  یاد  به  و  رفتم  فرو  فکر  به  اي  لحظه   
روزهاي سخت که جو کردستان به شدت ضد توده اي بود، به 
ابتکار خود در سطح شهر مریوان اقدام به شعار نویسي مي کرد. 
این نوشته باید یکي از آن نوشته ها باشد. خبر را آن زمان نه از 
طریق رفقاي هوادار حزبي مقیم مریوان، بلکه از دوستان قدیمي 
که از مسئولین سازمان هاي مختلف بودند شنیدم، و آن ها خود 

رفیق را در حال شعار نویسي دیده بودند. بعدها در سال 135۸ و 
در جریان تحصني که در محل دادگستري سنندج برپا شد، رفیق 
توده اي در جمع حاضرین از مواضع حزب توده ایران در قبال 
هواداران  اعتراض  مورد  مدام  و  میکرد.  دفاع  کردستان  حوادث 
کومله و سایر گروها قرار مي گرفت. ناصر را از صداي رسا و 
بلندش شناختم که خطاب به حاضرین مي گفت گوش کنید و 
بعد قضاوت نمائید. و با اشاره به رفیق توده اي مي گفت: »که 
او حرف هاي حسابي مي زند ولي ما متاسفانه عادت نداریم که 
شنواي این حرف هاي مستدل و مقنع باشیم.« به او نزدیک شدم، 

حال و احوال او را پرسیدم. 
چند هفته بعد او را دوباره دیدم به مریوان مي رفت تا برادرش را 

ببیند مي خواست اگر اعالمیه اي داریم پخش کند. 

۲۸ مرداد 135۸ بني صدر دستور حمله به کردستان را صادر
سپاه  و  ارتش  از  پاوه  وقایع  به  اشاره  ضمن  هم  خمیني  کرد. 
مخالفان  و  بشتابند  خود  مسلمان  برادران  کمک  به  که  خواست 
و  بیم  در  مردم  که  روز،  همان  درست  کنند.  سرکوب  را  اسالم 
به سر مي  ناآرام و در وحشت  بردند و شهر  به سر مي  هراس 
وارد  پاسدار  گروهي  حامل  بیجار،   طریق  از  بوسي  میني  برد، 
جوانان  محاصره  در  شهر  مرکزي  میدان  در  و  شد  سنندج  شهر 

خشمگین قرار گرفت.
 جوانان از سرنشینان میني بوس مي خواستند که سالح هاي خود 
را تحویل دهند. عده اي با دیدن خشم مردم این کار را فوري مي 
کنند. اما یکي از سرنشینان سماجت به خرج میدهد و گلنگدن 
مي  دور  خود  از  را  جمعیت  خود  تفنگ  سرنیزه  با  و  کشد  مي 
سازد. رفیق ناصر با مشاهده خشم جوانان سرنیزه او را در دست 
مي گیرد و از او مي خواهد که بیهوده حماقت به خرج ندهد و 
جان خود و دیگران را به خطر نیندازد. فرد مسلح سرنیزه را از 
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دست ناصر بیرون مي کشد. مردم با خشم فراوان او را خلع سالح 
مي کنند. خوشبختانه با پادرمیاني ناصر فرد مسلح و همکاران او 
جان سالم بدر مي برند ولي دست رفیق ناصر زخمي و بریده مي 

شود. و خون از آن جاري مي گردد.
 فرداي آن روز وقتي ارتش و سپاه به کمک هواداران مفتي زاده 
و عده اي اوباش و راذل محلي کنترل شهر را در دست مي گیرند،  

بگیر و ببند مخالفین و کمونیست ها شروع مي شود. 
افراد محلي و هواداران مفتي زاده، رفیق ناصر را بازداشت مي 
کنند و فوراً او را به همراه عده اي دیگر از دستگیر شدگان، که 
بودند، تحویل  نشده  اغلب هیچگونه جرم و خطایي را مرتکب 
دادگاه صحرایي به نام دادگاه انقالب مي دهند. این دادگاه براي 
فوري  و  شدید  سرکوب  و  مردم  ترساندن  و  گرفتن  چشم  زهر 
نفر از انسان هاي  ناراضیان در مدتي کوتاه عده اي حدود 11 
به جوخه آتش مي  تنها در شهر سنندج،  را،  شریف و بي گناه 

سپارند. 

صحنه اعدام و عکسي که از آن گرفته شد، تکان دهنده بود. یکي 
از اعدامي ها زخمي و روي تخت برانکارد اعدام مي شود. رفیق 
با  است  آویزان  گردن  از  که  زخمي  دست  و  بسته  چشم  ناصر 
قامتي رشید و ایستاده به شهادت مي رسد. رفیق ناصر در دادگاه 
چند دقیقه اي جسورانه به برخورد خلخالي با متهمان اعتراض 
تیرباران شد که در تدارک عروسي  مي کند. رفیق ناصر زماني 

بود. 
قامت رشید و بي باک ناصر که در محل اعدام ایستاده و گویي 
از پشت چشم بند با تحقیر به جوخه آتش مي نگرد. داستان بي 
به جاي  مردم  روي  بر  جانگذاري  و  عمیق  تاثیر  او  هاي  باکي 

گذاشت.« 

                       نقل از کتاب » شهیدان حزب توده ایران«
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                                                                     شراب انجیر
                                    سوگ ـ خاطره یی در رثای رفقا بهمن قنبری و سیف اهلل غیاثوند،

                                           و همچنین به یاد همه رفقا و جان باختگان فاجعه ملی

در زندگی رویدادهائی پدید می آید که درخشندگی و تابناکی اش 
هرگز از روان خسته ات زدوده نمی شود، مثل گوهر شب چراغی 
به  به خیال و در خیال  از خاطره  در ظلمت مطلق. آن رویداد 
رویایی جاودانه و شیرین تبدیل می شود و جان می گیرد با تمام 
زیبائی هایش در رنگ و نور و تصویر و صدا. آن خاطره، آن 
خیال، آن رویا چیزی مربوط به زمان های دور و سپری شده 
نیست، بلکه چنان با جانت آمیخته که همیشه تازه و با طراوت 
می نماید. پنجاه روز از تنها نفس کشیدنت در مقام انسان زنده 
می گذرد. در یکی از راهروهای تنگ و نیمه تاریک زندان کمیته 
مشترک )بند سه هزار؛ بازداشتگاه توحید(، با چشم های بسته با 
پارچه برزنتی نیمدار و چرکمرده یی که بوی خاک وعرق تن می 

دهد.
سقلمه یی   به کینه به سرت می خورد و پژواک صدائی به نفرت 
در گوشت می پیچد: ”بلند شو!“ بلند می شوی. چوب باریکی 
توی دستت فرو می رود: ” دنبال من بیا! مبادا سرت را باال کنی 

که چشمت را پیش سگ می اندازم!“
می ایستد. کلیدی در قفلی می چرخد، و دری آهنی با جیغ زنگ 

زدگی یی کهنه باز می شود. ”برو داخل!“
در با همان جیغ بسته می شود. دستی به مهربانی چشم بندت را بر 
می دارد: ”خوش آمدی رفیق!“ مردی چهار شانه، سیه چرده، با 
خنده ای به پهنای رخسارش، رودررویت: سرهنگ بهمن قنبری. 
را  پتوی سربازی ات  و  می شوی،  هم سیگاری اش  و  کاسه  هم 
کنارش می اندازی. مردی به ظاهر زمخت و خشن، و به باطن به 
طراوت نسیم و باران. مردی که به قه قه می خندد و همیشه می 
خندد. به ترانه خواندن که می آغازد، آوای زالل اش به سان آب 
در جان تشنه همه جاری می شود: “رویم ای دل/ به دنیائی/ 
که رنگ غم نباشه]ندیده[/ به دنیائی/ که رنگ حسرت و ماتم 
با آن  . . . “ دور ترک، دکتر سیف اهلل غیاثوند،   . نباشه]ندیده[ 
چشمان سیاه و درشت ونافذ، که با ایما و اشاره های دست و لب 
بر حذرت می دارد از نشان دادن آشنائی. در جایت می مانی، و 
نهان می کنی که میل درآغوش کشیدنش را داری، که هم بازی ات 
بید  بوی  نهاوند:  بوی طبیعت  پراز  بود در کوچه پس کوچه های 
کالسی اش  هم  و  برف،  بوی  و   ، بوی خزان  میوه،  بوی  مشک، 
شدی در دبستان بدر، و حسودی کودکانه تو به دستخط زیبایش 
که دست به دست می شد و کالس به کالس می گردید که افتخار 
معلم کالس اول مان بود. و توانائی شگفت انگیز او در حل مسئله 
برای  بود  مشکل  سخت  که  اصلی“  عمل  ”چهار  کتاب  های 

کودکان ده دوازده ساله، و اینکه او مثل آب خوردن حل شان می 
کرد، آن هم در ذهنش، و اینکه تو هم کم نمی آوردی، اما با تمرکز 
و تاخیر. سه ماه و اندی می گذرد با درد و انتظار، انتظاری که 
دامن همه را گرفته، حتی، آقا تقی، از بچه های کومله که تازیانه 
ریختش را دگر کرده است، هم به جان، هم به جسم. با آن ِکرم 
صورتی رنگ روی مچ دستش که حکایتی است از رگ زنی با 
تکه یی شیشه  به قصد خودُکشی. کرده بودندش مترسک سلول. 
نیک انسانی نیکو سرشت ومردمدارکه مستی عشقی دیگر را در 
پرتو چشمانش می دیدی حتی اگر هم به سجده می نشست. تا 
آن روز که شانه به شانه بهمن، پیاده می روی تا به سراب قنبر 
کرمانشاه، زادگاهش، با کوله باری از خاطرات او. دامنه های چین 
و واچین دار آبی و کبود و بنفش کوهای زاگرس با قله های پر 
برف شان، و عطر پونه های وحشی، رقص گندمزارهای به شبنم 
نشسته، وآب سرد سراب قنبر که به زاللی اشک چشم است و 
به سردی یخ. که می شنوی صدایت می زنند، وهمه میخکوب 
می شوند، و به لنگه نیم گشوده در که ”برادر“ی سر و نیمی از 
تنش را دزدانه به درون سلول کشانده است، چشم می گردانند. 
چشم بند می زنی، و پشت در که به شتاب با همان جیغ زنگ 
زدگی کهنه بسته می شود، گم می شوی و می شوی رفیق نیمه 
راه و بهمن را در کوره راهای سراب قنبر رها می کنی. جائی می 
ایستی، رو به دیوار. ”برادر“ می رود و زمانی به درازای عمر می 
گذرد. ”برادر“ی دیگر می آید. با لحنی به شماتت می شنوی: 
زنت زائید. بچه دختر است. حال شان بدک نیست. به خود آمده 
نیامده، مدادی به دستت می دهد و می کشاندت به دنبال خودش، 
و بعد، ُهل ات می دهد به درون. همراه توسکوت سایه می اندازد 
در تمامی حجم سلول، و در با همان جیغ کهنه بسته می شود. 
به باورت تکرار می کنی آنچه را که شنیده ای: ”زنت  با منگی 
زائید. بچه دختر است. حال شان بدک نیست.“ سکوت شکسته 
می شود با هلهله شاد آدمیان پراکنده در سلول. به سوی ات می 
آیند، آمدند، پایکوبان و دست افشان. تولد؛ تولد؛ تولدش مبارک! 

مبارک مبارک تولدش مبارک! 
تنها  و شاید  آورد وآخرین  می  را  کیسه دست دوزش  تقی  آقا 
پس انداز چند سال زندانش را بین همه تقسیم می کند: دو بسته 
سیگار بهمن. اولین کسی که دستت را می فشارد و بر پیشانی ات 
بوسه می زند بهمن است، و شاد می شوی با دستمالی که به نشان 
آقا تقی است  نفر  چشم روشنی در دستت می گذارد، و آخرین 
که با نجوائی خاموش و دردناک توی گوش ات زمزمه می کند: 
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”دختر من هم در زندان متولد شد که هنوز ندیدمش.“ آقا تقی 
هرگز هم دخترش را ندید.

شادی ها فرو می نشینند و همه مشغول می شوند به تکرار عادت 
ها در چهار دیوار سلول، و تو همراه می شوی با بهمن برای ادامه 
سفرتان به سراب قنبر، که سیف اهلل با پشتی اندکی خمیده و پا 
کشان ـ به سبب تکه پاره های سرب و ساچمه حضور دائم در 
جبهه های جنگ در تن اش- به سوی مان می آید و با لحنی به 
رفاقت، و با آمیزه یی از شادی درونی، می گوید: ”امشب دیر 
پتوی  روی  نشیند  می  رود  می  و   ” دارم.  کار  شما  با  بخوابید 
سربازی به دقت تا شده اش کنار دیوار. وقت خواب که می شود 
همه دراز می کشند روی یکتا پتوی سربازی شان. پچ پچه های 
سیاسی  کلنجارهای  و  هیاهو  از  که  شود  می  شروع  شبانگاهی 
گریزان است و میل به خاطره، خیال، رویا و آرزو دارد، نوعی 
الالئی که ثقل خواب را می کشاند به درون سلول. چشم ها بسته 
خفه  هوای  در  خورند  می  گره  موزون  های  نفس  و  شوند  می 
بی  نشیند،  می  بهمن  و  تو  پتوی  بین  و  آید  می  سلول. سیف اهلل 
کالمی به زبان در یک قوطی شیر خشک مخصوص معده ای ها را 
باز می کند. سرگشتگی نگاه تو در حیرت نگاه بهمن در می آمیزد 
و در خنده آرام و غرور سیف اهلل محو می شود آنگاه که بوی گس 

شرابی خام در مشام مان می نشیند. کاری کرده است کارستان!
شراب انجیر است . می گوید: ”از سهمیه انجیرم درست کرده ام. 
شصت و دو روز است منتظر این شبم.“ لیوان های پالستیکی را 
پر می کند. اولی را به دست من می دهد: به سالمتی همسرت و 

دخترت و خودمان! قلبم، سینه ام، همه وجودم از هیجان می لرزد. 
زبانم کلون می شود. سرم را پائین می اندازم و به شراب داخل 
لیوان نگاه می کنم. قطره اشکی می تراود و بر سطح شراب، موج 

ریزی می اندازد. 
خون رفقا سرهنگ بهمن قنبری و سرهنگ دکترسیف اهلل غیاثوند 
را  میهن  خاک   ،136۷ سیاسی،  زندانیان  کشتار  ملی  فاجعه  در 
ُگل گون کرد، و جان گرامی آنان و هزاران تن از میهن پرستان 
و آزادی خواهان ایران پامال ناتوانی، ضعف، و در اولویت قرار 
دادن شعارهای تهی از واقعیت و کشورگشایانه رژیم والیت فقیه 
در یافتن راه حل معضل ها، و نیز ستاندن انتقام ناکامی های خود 
ناکامی ها یی که بخش  و  مبارز گردید، معضل ها  نیروهای  از 
مردم  و  تدبیری  بی  و  کفایتی  بی  نتیجه  ها  آن  کلیدی  و  عمده 

ستیزی رژیم و کارگزاران آن بوده است.
پر رهرو  راه شان  و  ملی گرامی  فاجعه  باختگان  یاد همه جان 

باد! 

                                به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷5، ۲4 مرداد ماه 1390 

************                   
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                                                            من با توام

من با توام رفيق
در هركجا هستي و پيكار ميكني.

همسايه توام
وقتي كنار پنجره در چشم شامگاه

با خود سرود حزب بزرگم را 
تكرار مي كني.

همرزم با توام 
وقتي كه دل سپرده به تشويش و اشتياق

شبنامه اي به عابر هر كوچه مي دهي
يك دل، 

يك شهر،
يك متام وطن را 

                          هوشيار ميكني

همراه با توام 
وقتي كه چون در آب

ماهي بي تاب
مي لغزي و 

مي آيي و 
مي پوئي 

و خفته را، ز سيل، خبردار ميكني.

همكار با توام 
وقتي كه تن زكار
فرسوده مي شود

من در ميان مزرعه ها، كارخانه ها،
تو كار ميكني
تو كار ميكني

همدرد با توام 
وقتي كه با نوازش دستانت

فرزند را به حوصله ميخواني

گوئي كه غنچه يي را، 
از خوابش، 

               بيدار ميكني.

هم بند با توام
وقتي كه حلظه هاي درنگ آوريده را 
با يادهاي گمشده سرشار ميكني

نه، اي رفيق هم نفس من، نه
تنها مني گذارمت، آري

وقتي كه در سپيده دمي بي نشان، تو جان
بر آرمان و عشق

          ايثار ميكني
من با توام رفيق!

من با توام رفيق! 

                                          سياوش كسرائي – 1362 
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                         ده روش برای اغوای مردم به واسطه رسانه های جمعی

                                                                         نوآم چامسکی - ترجمه و چند توضیح مختصر: ا. م. شیری

1ــ منحرف کردن توجه 
مردم  توجه  انحراف  از  است  عبارت  هدایت جامعه  اصلی  عنصر 
اقتصادی  و  سیاسی  محافل  تصمیمات  و  اساسی  مشکالت  از 
و اطالعات مربوط  اخبار  با  دائمی فضای جامعه  اشباع  از طریق 
از  اذهان عمومی  انحراف  روش  اجتماعی.  اهمیت  به مسائل کم 
این جهت بسیار حائز اهمیت است که امکان کسب آگاهی های 
جدی در عرصه های علوم، اقتصادیات، روانشناسی، نیرابویولژی و 

سیبرنتیک را از شهروندان سلب می کند. 
مشکالت  از  جامعه  عمومی  اذهان  مستمر  کردن  »منحرف 
اجتماعی موجود، پیوند دادن موضوع آنها با مسائل فاقد اهمیت 
واقعی، کوششی است در جهت آنکه مردم چنان مشغول باشند 
که وقتی برای اندیشیدن برای آنها باقی مناند؛ مثل اغلب حیوانات، 
از کتاب: »سالح بی صدا برای جنگ  از صحرا به-  طویله« )نقل 

خاموش«(.   
2ــ مشکل آفرینی، و سپس پیشنهاد جستجوی راه حل آن 

اجرای  در  شود.  می  نامیده  حل«  راه  واکنش-  »مشکل-  متد  این 
در سمتی  »وضعیت«  باید  بروز می کند،  زمانی که مشکلی  آن، 
هدایت شود، که بتواند موجب برانگیخنت چنان واکنشی در میان 
مردم گردد که بر راه حل مورد نظر محافل حاکمه منطبق باشد. 
بعنوان مثال، دامن زدن به موج خشونت در شهرها و یا سازماندهی 
اقدامات تروریستی خونین بخاطر آنکه خود مردم خواستار تصویب 
قوانین شدید امنیتی و اجرای سیاستهای محدود کننده آزادیهای 

مدنی باشند. 
و یا: دامن زدن به بحران اقتصادی مبنظور ضروری نشان دادن تخلف 
شدید از حقوق اجتماعی و اعمال محدودیت در اجنام امور خدمات 

شهری.   
3ــ روش استفاده مستمر 

روز،  به  روز  آن،  دائمی  القاء  غیرعادی،  تدابیر  گونه  هر  اتخاذ  برای 
سال به سال کافیست. شرایط اجتماعی- اقتصادی کامال جدید 
)نئولیبرالیسم(، دقیقاًَ با استفاده از همین روش در سالهای 80 و 

90 قرن قرن گذشته حتمیل گردید. 
هر چه محدود کردن نقش دولت، خصوصی سازی، بی اطمینانی، 
زندگی  برای  و دستمزدها، دیگر  ای، حقوق  توده  ثباتی، بیکاری  بی 
شایسه کفاف منی کنند. اگر همه آنها بطور همزمان اتفاق می 

افتادند، قطعا انقالب روی می داد.   
4ــ تعویق مهلت اجرا 

آنها  دادن  در نشان  اجرای تصمیمات غیرمتعارف،  برای  دیگر  روش 
برای  بعنوان »راه حلهای ضروری و مناسب« و جلب رضایت مردم 
اجرای آنها در آینده خالصه می شود. البته که حصول توافق بر 
سر هر گونه تلفات در آینده بسیار سهل تر از پذیرش آنها در زمان 

حال می باشد. 
در  خلق  اینکه  برای  ثانیا-  گیرد.  منی  اجنام  فوری  اینکه  برای  اوال- 
مجموع خود همیشه متایل دارد »با امیدواری به اینکه فردا بهتر 
را  دارد، خود  نیز وجود  تلفات  آن  از  یا احتمال گریز  و  خواهد شد« 
برای  بیشتری  زمان  شهروندان  وضعیتی،  چنین  در  دهد.  تسلی 
خوگرفنت با فکر حتوالت و قبول متواضعانه آنها هنگامی که زمان 

اجرایشان فرا می رسد، خواهند داشت.   
۵ــ مراجعه به مردم همچون مراجعه به اطفال 

از  مردم،  های  توده  به  خطاب  فراگیر  تبلیغاتی  بیانات  اکثریت  در 
دالیل، پرسوناژها، کلمات و حلن بیانی استفاده می شود که انگار 

سخن از کودک دبستانی عقب مانده جسمی یا عقلی می رود. 
گمراه  را  شنونده  تا  دهد  می  بخرج  بیشتری  تالش  که  کسی 
کند، مبیزان بسیار بیشتر از آن برای استفاده از گفتارهای بچگانه 
کوشش می کند. چرا؟ »برای اینکه اگر یک نفر به یک نفر دیگری 
چنان مراجعه می کند که گویی او 12 سال یا کمتر از آن سن دارد، 
مبوجب نیروی تلقین پذیری، در پاسخ یا واکنش آن شخص، قطعا، 
انتظار یک ارزیابی انتقادی از یک کودک 12 ساله یا سنین پائین تر 

از آن را نیز نخواهد داشت.   
6ــ اتکاء هرچه بیشتر به احساسات بجای تکیه بر اندیشه 

با  که  است  سنتی  روش  یک  احساسات،  طریق  از  تأثیرگذاری 
در  و  و حتلیل منطقی،  جتزیه  برای  مردم  قابلیت  بردن  بین  از  هدف 
نتیجه و بطور کلی برای مسدود کردن راه تفکر انتقادی پیرامون 
وقایع اتفاقیه بکار برده می شود. از دیگر طرف، استفاده از عامل 
رسوخ  برای  را  ناخودآگاهی  به  دروازه  گشودن  اجازه  احساسات 
دادن افکار، امیال، ترس ها، نگرانی ها، مجبوریت ها یا الگوی ثابت 

رفتاری می دهد...   
سطح  در  آموزش  روش  با  مردم  میان  در  جهل  اشاعه  7ــ 

متوسطه 
این روش مبنظور ناتوان ساخنت مردم از درک شیوه ها و شگردها و 
برای تسهیل مدیریت و تابع اراده خود ساخنت آنها مورد استفاده 
طبقات  برای  دسترس  قابل  حتصیل  »کیفیت  گیرد.  می  قرار 
متوسط  حد  در  و  ناکافی  باید  امکان  حد  در  جامعه،  فرودست 
باشد. بطوریکه دیوار جهالت بین طبقات پائینی و باالیی جامعه، 
باید در چنان سطحی ثابت مباند که طبقات فرودست نتوانند از 

آن عبور کنند.   
8ــ تشویق شهروندان به حتسین حد وسط 

این روش چنین فکری را که حماقت، ابتذال و بی ادبی مد روز است، 
به اذهان مردم القاء می کند...   

9ــ تقویت حس خود مقصری 
بدبختی  مقصر  او  خود  فقط  اینکه  بر  باور  به  انسان  واداشنت 
ها  ناتوانی  فکری،  های  نارسائی  شکل  به  که  باشد،  می  هایش 



    كازيوه / شماره 11 / مرداد ماه 1390      صفحه  17                   

یا  تالشهای جاریش بروز می کند. در نتیجه، بجای آنکه برعلیه 
با مقصر شناخنت خود در قبال همه  سیستم اقتصادی برخیزد، 
باعث  هم  آن  که  شود،  می  مشغول  خودنابودی  به  مشکالت، 
افسردگی منجر به انفعال می گردد. و بدون عمل هم منی توان از 

انقالب صحبت کرد.   
10ــ کسب شناخت در باره انسانها بیش از آن شناختی که خود 

در مورد خود دارند 
پیشرفتهای علمی در طول ۵0 سال اخیر، موجب عمیق تر شدن 
مورد  و  اختیار  در  اطالعات  و  عادی  انسانهای  آگاهی  بین  شکاف 

استفاده طبقه حکمران، شده است. 
»نظام«  جتربی،  روانشناسی  و  نیرابیولوژی  بیولوژی،  علم  ببرکت 
را، هم از حلاظ فیزیولوژیکی و هم  شناخت پیشرو در باره انسان 
هم از نظر روانشناسی حتت اختیار خود در آورده است. نظام موفق 
شده است در مورد انسان عادی بیش از آنچه که خود از خود می 
شناسد، شناخت بدست آورد. این بدین معنی است که در اکثر 
از  بیشتر  بدرجات  و  برخوردار است  از قدرت عظیمی  نظام  موارد 

خود انسانها، آنها  را اداره می کند. 
چند توضیح مختصر 

در حین برگردان نوشتار فوق، در نظر داشتم مبنظور واضح تر نشان 
دادن هر یک از روشهای مورد بحث، منونه ها و مثال هایی را نیز ذکر 
آوردن  به  اینجا فقط  در  اطاله کالم،  از  احتراز  برای  ولیکن،  کنم. 
توجه،  روش-  منحرف کردن  به چهار  راجع  توضیحات مختصری 
مشکل آفرینی و سپس پیشنهاد جستجوی راه حل آن، استفاده 
سطح  در  آموزش  روش  با  مردم  میان  در  جهل  اشاعه  و  مستمر 
شناخت  عالقمندان  بخود  را  بقیه  و  منوده  بسنده  متوسطه- 

روشهای اغواگرانه امپریالیسم واگذار می کنم. 
منحرف کردن توجه- این روش را دولتها و رسانه های امپریالیستی 
همه روزه بصورت گستره مورد استفاده قرار می دهند. مثال اگر در 
نظر بگیریم که در عرض همین روزهای و ماههای اخیر در حالی که 
در یک سو تقریبا متام کشورهای اروپایی و آمریکا را اعتراضات و 
اعتصابات مردمی فراگرفته و در سوی دیگر، کشورهای افغانستان، 
پاکستان، فلسطین، لیبی زیر مببارانها »بشردوستانه« ارتشهای 
و  تبدیل می شوند  ویرانه  به  پیش  روز  از  بیش  روز  هر  استعماری 
مردم بی دفاع آنها فوج فوج کشتار می شوند، مراسم »ازدواج« 
دادن  و نشان  آمریکا  در  و ریش سفید  دو همجنسگرای موی سر 
بوسه »عشق« آنها از رسانه های تصویری، خبر »تقالی« استروس 
کان، رئیس سابق صندوق بی املللی پول برای جتاوز به یک زن و اخبار 
بسیاری دیگر در همین سطح و اهمیت را چنان بزرگنمایی می کنند 
و چنان پیرامون آنها هیجان می آفرینند که انگار متام مشکالت و 

مصایب مردم جهان فقط همین »حوادث« بوده و بس. 
آن- حوادث  راه حل  آفرینی و سپس پیشنهاد جستجوی  مشکل 
واشینگنت،  و  نیویورک  در   2001 سال  سپتامبر   11 تروریستی 
انفجار ایستگاه مرکز قطار مادرید در مارس 2004 و انفجار مبب در 
ایستگاه متروی لندن در سال 200۵ و عملیات تروریستی جمعه 
گذشته، 22 ژوئیه سال 2011 در چهارچوب این روش قابل بررسی 
هستند. حتلیلگران ذوق زده که بر اساس داده های دولتها و رسانه 
های امپریالیستی آنها را به »القاعده )گذشته از اینکه القاعده 

نیز یکی از گروههای شبه نظامی سازمان سیا است( و یک نفر 
بی  دادند،  ربط  بور«  مو  و  آبی  چشم  نروژی  نفر!(  یک  فقط  )بلی 
شک در بیراهه ای قدم گذاشتند که آنها را از تالش برای شناخت 
امپریالیستی  دولتهای  امنیتی  سازمانهای  تروریستی  اقدامات 
رویدادهای  بسیاری  و  الذکر  فوق  حوادث  اصلی  بعنوان سازمانگر 

مشابه محروم می سازد. 
استفاده مستمر- این روش به حتلیلگران اجازه می دهد از جمله 
با حتقیق پیرامون اجرای برنامه »هدفمند سازی یارانه ها« مطابق 
پول  املللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک  »اقتصادی«  های  برنامه 
توسط رژیم جمهوری اسالمی ایران، به عمق اغواگریهای رژیمها 

سرمایه داری پی ببرند. 
اشاعه جهل در میان مردم با روش آموزش در سطح متوسطه- تا 
دهد، جمهوریهای منشعب  اجازه می  و شناختم  اطالع  آجنا که 
روش  کاربرد  زنده  مثال  و  منونه  ترین  زننده  سابق،  شوروی  احتاد  از 
امپریالیستی اشاعه جهالت و نادانی در جامعه هستند. بعقیده 
ترین نظام  بالغ  احتاد شوروی  پرورش  و  آموزش  کارشناسان، نظام 
تعلیم و تربیت تاکنونی در جهان بود. اما در سالهای پساشوروی، 
علیرغم اینکه کشورهای غربی دهها مدرسه »عالی« و »دانشگاه« 
در هر یک از جمهوریها دایر کرده و همه ساله میلیاردها ثروت مردم 
ساالنه  افزایش  از  گذشته  زنند،  می  جیب  به  شهریه  ببهانه  را 
درصد بیسوادان صرف، سطح سواد علمی »حتصیل کرده ها« تا 
آن حدی پائین آمده است که طبق نظر سنجی تلویزیون »ار تی ار« 
روسیه، هفتاد درصد سؤال شوندگان معتقدند که خورشید دور 
زمین می چرخد و یا، برنامه ها و کتابهای درسی نوآموزان مدارس 
آموز  دانش  مثال،  که  هستند  سنگین  و  فشرده  بقدری  ابتدائی 
تفریق،  )جمع،  ریاضیات  اصلی  باید چهار عمل  ابتدای  دوم  کالس 
ضرب و تقسیم( را فراگیرد و یا کتابهای درسی اش را بخاطر حجم 
تا مدرسه و  بزرگتر  نفر  یا یک  والدین  با کمک  آنها،  و سنگینی 
بالعکس حمل کند. همچنین، در مدارس برای آموخنت حروف الفبا 
قرآن،  خدا،  مانند  کلماتی  از  ابتدایی  اول  کالس  آموزان  دانش  به 
تورات، اجنیل، پیغمبر، امام، کلیسا، مسجد، زیارتگاه و امثال آنها 
استفاده می شود. با این وضع، می توان فاجعه کاربست این شیوه 

نحس را تا حد تقریبا دقیقی حدس زد. 

                                                               منبع: نویدنو  1390/05/07

 

********************                         
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                  طرح برنامه نوين حزب توده ايران برای بررسی ششمین کنگره حزب 

رفقا، هواداران و دوستان حزب!

کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران متن طرح ”برنامه نوین حزب توده ایران“ را همراه با 
شماره ۸۷4  ”نامه مردم“  برای نظر خواهی شما منتشر می کند

 لطفٌا نظرات خود را تا آخر مهرماه 1390، از طریق واحد های حزبی و یا مستقیمًا به آدرس های رسمی 
حزب ارسال کنید.

مجموعه نظرات ارسالی برای بررسی و تصمیم گیری نهایی در اختیار نمایندگان شرکت کننده در ششمین 
کنگره حزب توده ایران قرار خواهد گرفت.

                                            کمیته تدارک نظری ششمین کنگره حزب توده ایران
10 مرداد ماه 1390

.......................... 

براي دریافت و مطالعه ي متن کامل طرح برنامه به نشاني هاي اینترنتي زیر مراجعه کنید:
/http://www.tudehpartyiran.org    :سایت حزب توده ایران  -1

  
           http://www.rahman-hatefi.net              :سایت نویدنو  -۲

پایگاه اینترنتي نشریه کازیوه:    -3
http://a1320wordpress.com   
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                                                باِل طلب

 
        بـا  بـاِل طـلب بـايـد   تـا  حـِل معمـا  رفت

                      بر راِز جهـان شـوريد  تا  شوِر فريبا رفت 
        از رنج  نپـرهیـزد عشقی  که ز جان خیزد

                      با  ساغــِر گـرديدن  تـا مستـِی  واال  رفت
        فرزانه شود عاشق، گرمست و غزلخوانان

                      گـامی  ز پی  گـامی تا گلشـن غـوغا رفت
        رقصندهء پر شوريست آنکس که به خود بینی 

                      افسـار زده، خنـدان تـا اوج غزل ها رفـت
        جامی ست رها گشـتن با عـدل ببـايـد نوش

                      گـر داد پريشـان شد صد جام به يغما رفت
        با ديـِد توانمنـدی بايسـت قــدم در ره ....

                      گر يأس به جان آويخت امید ز دلها رفت
        هر وهم غبـاری باد بر خـاک فرو خفتـد

                      انديشـهء » پويا » بیـن تا فتـح ثريـا رفت

                                                                                  مسعود دلیجانی
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                     اوج گیری مبارزه توده ای برای تغییر اجتماعی، در اسرائیل
                       مصاحبه ”نامه مردم“ با: رفیق ”ِعصام َمخول“، عضو هیئت سیاسی ”حزب کمونیست اسرائیل

در چهار هفته اخیر جنبش جدید اعتراضی پرقدرت و کم نظیری 
اجتماعی،  متوسط  و  زحمتکش  قشرهای  جوانان،  شرکت  با 
کلیمی، مسلمان، و مسیحی، تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل 
را فرا گرفته است. “نامه مردم“ در روز پنجشنبه، ۲0 مرداد ماه 
)11آگوست(، مصاحبه یی در رابطه با مشخصه های اصلی این 
“حزب  سیاسی  هیئت  عضو  َمخول“،  ”ِعصام  رفیق  با  جنبش 
کمونیست اسرائیل“ و دبیرکل سابق حزب برادر انجام داد. پاسخ 
های رهبر کمونیست های اسرائیلی درباره جنبش بی سابقه کنونی 
و تحوالت این کشور، برای اطالع خوانندگان “نامه مردم“ در 

زیر می آید: 
نامه مردم: شنبه 15 مرداد ماه)ششم اگوست(، شاهد بزرگ ترین 
تظاهرات اعتراضی در اسرائیل از سال 194۸ تا کنون بودیم؛ این 

جنبش بی سابقه را چگونه توصیف می کنید؟
نظر  از  ماه در تل آویو  تظاهرات روز 15 مرداد  عصام مخول: 
و  ها  خواسته  جوانان،  نظیر  بی  حضور  کنندگان،  شرکت  تعداد 
مطالبات اجتماعی مطرح شده، تظاهراتی بی نظیر و می توان بی 
سابقه خواند. خیابان های تل آویو مملو از مردمی بود که از هر 
طرف سعی در پیوستن به این رودخانه خروشان انسانی داشتند. 
تظاهرات از محل تحصن )جاده روچیلد واقع در یکی از خیابان 
طبقه  نفراز  هزار  گردید. صدها  شروع  آویو(  تل  کزی  مر  های 
متوسط جامعه مرکب از پزشکان، معلمان، کارمندان خدمات و 
کارگران  بیکاران،  تاکسی،  رانندگان  شیر،  کنندگان  تولید  تولید، 
شرکت های تامین نیروی انسانی، از زن و مرد، با اعالم نگرانی 
و ناامیدی خود از اقتصاد بازار آزاد وسیاست های نولیبرالیستی 
در اسرائیل، به تظاهرات پرداختند. اینان ضمن طرح خواسته ها 
و رنج هایشان، نسبت به پیامد های این سیاست های ویرانگر 
اعتراض کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات این بار عزم خود را 
جزم کرده اند که تا پدید آمدن تغییرات ژرف اقتصادی، اجتماعی، 
کنندگان  تظاهر  دهند.  ادامه  خود  امان  بی  مبارزه  به  سیاسی  و 
همچنین تغییرات جدی در سیاست های خصوصی سازی و آنچه 
که به نام ”بهشت سرمایه داری“ معروف شده و در سه دهه اخیر 
از سوی سیستم حاکم بر اسرائیل پیش برده شده اند، خواستار 
بودند. به صراحت می توان گفت: اعتراض در پی بحران مسکن و 
عدم توانایی در پرد اخت قسط های وام مسکن، و از تحصن در 
یک چادر شروع گردید و به سرعت به جنبشی وسیع و اعتراضی 
که در در برگیرنده توده های مردم بود تبدیل گردید. این قشرها 

قربانیان عمده اقتصاد بازار آزاد و نولیبرالیسم بوده اند.

نامه مردم: آیا می توان این جنبش را نتیجه گسترش بهار عربی 
دانست؟ به نظر شما ژرفش جنبش های مردمی در مصر و تونس 
در ژانویه و فوریه بر توده های مردم در اسرائیل تاثیر گذاشته 

است؟
عصام مخول: به جرئت می توان گفت جنبش های به راه افتاده 
در مصر و تونس، که هنوز ماموریت خود را به پایان نرسانده و 
خواسته ها ومطالبات خود را تعمیق می بخشند، تاثیر مستقیم بر 
اذهان شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی مردم اسرائیل داشته 
و دارند. میدان های ”التحریر“ در کشورهای عربی به صورت 
منبع های الهامی در جهان درآمده اند که فرهنگ مقاومت سیاسی 
و اجتماعی را در برابر پیامدهای اجتماعی بحران سرمایه داری 

جهانی را آموزش می دهند.
میدان های ”التحریر“ به صورت سمبل ومنبع الهام جنبش های 
اجتماعی بی سابقه در شهرهای کوچک و بزرگ اسرائیل در آمده 
اند. بررغم اصرار ناتانیاهو بر نبودن هیچ گونه ارتباطی بین آنچه 
که در کشورهای عربی روی می دهد با اوضاع داخلی اسرائیل، 
اما رابطه کلی و ژرف خواسته ها جنبش اعتراضی در اسرائیل را 

با جنبش های کشورهای عربی پیوند می دهد.
نامه مردم: خواسته های اصلی جنبش در تل آویو کدامند؟ بعضی 
پالکاردها، دربردارنده شعارهایی به نفع صلح، انقالب و تغییر بود، 
آیا این پالکاردها بیان خواسته های جنبش اعتراضی است؟ تاثیر 
حزب کمونیست اسرائیل بر این جنبش تا چه حد است؟ نقش 

اتحادیه ها و نیروهای مترقی در این جنبش چیست؟
عصام مخول: جنبش اعتراضی با خواسته های پراکنده و جدا از 
هم آغاز گردید. بعضی از خواسته ها پیرامون کاهش بهای مسکن 
و به چالش کشیدن افزایش هزینه زندگی و اعتراض به باال رفتن 



    كازيوه / شماره 11 / مرداد ماه 1390      صفحه  21                   

قیمت بنزین و آب و برق بود. بهبود خدمات بهداشتی و ارتقای 
کیفیت سیستم خدمات اجتماعی و فراهم کردن این خدمات برای 
همه مردم، اعتراض به مالیات های غیر مستقیِم رو به افزایش، 
اعتراض به هزینه های سرسام آور“آموزش رایگان“، نرخ مواد 
غذایی، و بسیاری خواسته های عمومی و عینی دیگر که زندگی 
الیه های مختلفی از توده های وسیع مردم را تحت تاثیر قرار داده 
است. این خواسته ها به سرعت به تغییر کیفی در آگاهی جنبش 
های اجتماعی تبدیل گردید و پرسش اصلی را در برابر جنبش 
در  و  چیست  اجتماعی  بحران  این  منشأ  و  دالیل  کرد:  مطرح 
کجاست؟ پاسِخ این سوال اولین مراحله های ترقی خواهانه این 
جنبش اجتماعی را پایه ریزی کرد. پس از آن مطالبات جنبش 
به تحقق این یا آن خواسته محدود نگردید و خواسته ها بر اساس 
ریزی  پایه  سیاسی  و  اقتصادی،   ، اجتماعی  های  اولویت  تغییر 
انقالب،  مانند  هایی  خواسته  به  شعارها  ترتیب  بدین  و  گردید. 
پیوند میان بحران اجتماعی، و ادامه سیاست های اشغالگرانه و 
شهرک سازی، و جنگ، و ارتباط میان ژرفای بحران اجتماعی 
و اوج تنگنای سیاسی ناشی از اندیشه اسرائیل در خصوص عدم 
بر اسرائیل  نظام حاکم  ادامه تالش  پذیرش هر گونه راه حل و 
بر تصویب قوانین نژاد پرستانه به جای جستجوی راه حل برای 
این  آنکه  بررغم  رویید.  فرا  اجتماعی  و  اقتصادی  های  معضل 
خواسته ها و مطالبات، بخشی مهم از گفتمان جنبش اعتراضی 
را دربر می گیرد، اما تصور اینکه این خواسته ها در مقام برنامه 
است.  هنگام  زود  اند،  گرفته  قرار  اعتراضی  جنبش  پالتفرم  و 
مبارزه  کننده  تعیین  مطالبات، عامل  و  ها  این خواسته  مجموعه 
سیاسی و تئوریک کمونیست ها و سایر نیروهای ترقی خواه به 
منظور تاثیر گذاری و جهت دهی به این جنبش است. کمونیست 
ها و دوستان آنان، از همان ابتدا در چادرهای اعتراض حضور 
خواسته  طرح  و  اعتراض  روند  بر  گذاری  تاثیر  برای  و  داشته 
ها و مضامین آن ها و روش پیشبرد آن، فعاالنه تالش کردند. 
با  گفتگو  های  کانال  ایجاد  راه  در  خود  نوبه  به  حزبی  رهبران 
رهبران جنبش اعتراضی فعالیت کردند. نقش جنبش ”شهر برای 
همه ماست“)”المدینه لنا جمیعا“(، به رهبری رفیق دوو حنین، 
نماینده حاضر در انتخابات اخیر شهردار ی ها)از جانب حزب 
توده  بزرگ  تظاهرات  در  بود.  نمایان  به وضوح  نیز  کمونیست( 
ای، کمونیست ها با شعارهای خود شرکت کرده و با پرچم های 
خود فضای تظاهرات را سرخ کردند، و در بسیاری موقعیت ها 
توانستند شعارهای انقالب، تغییرات ژرف، و مطالبه صلح عادالنه 
را به شعار بخش وسیعی از تظاهر کنندگان تبدیل کنند. اما در 
از گذشت  کارگران“هستدروت“، پس  مورد سندیکای عمومی 
هفته ها از جنبش اعتراضی، و پس از آنکه پایگاه مردمی جنبش 
به و ضوح آشکار گردید، این تشکل گویی از خواب بیدار شد. 
اما  سندیکای مذکور در تظاهرات جنبش مردمی شرکت نکرد، 
اقدام به تجمع در برابر ساختمان سندیکا با حضور کارگران کرد، 
و در آن تجمع، با جنبش اعتراضی اعالم همبستگی کرد. رئیس 

دارد،  بزرگ  داران  سرمایه  با  انگیز  بحث  روابطی  که  سندیکا 
زیر  حکومت  با  مذاکره  به  اعتراضی  جنبش  کشاندن  در  سعی 
نظر سندیکا داشت. مضمون مذاکرات پیرامون خواسته هایی در 
چارچوب نظام اجتماعی موجود و سیاست های اقتصادی حاکم 
تغییر  به  مربوط  عمیق  های  خواسته  از  دوری جستن  و  آن  بر 

اولویت ها دور می زد.
نامه مردم: گفتمان این جنبش همگانی چیست؟ چرا حاال؟ آیا 
جنبش توده ای همگانی، واکنش توده ها به بحران سرمایه داری 

و نولیبرالیسم است؟
عصام مخول: در واقع این جنبش بر بستر بحران “جهانی سازی 
سرمایه داری“ جهانی جریان دارد، و به هیچ وجه نمی توان آن را 
در چارچوب محلی و منطقه ای بر رسی کرد. ناکامی نولیبرالیسم 
در تحقق توهم ”بهشت سرمایه داری“ آن هم با ترویج تدارک 
برای جنگ های هولناک و پی در پی، به ژرفش هرچه بیشتر 
فقر منجر شده است. نولیبرالیسم به انکار حقوق طبقه کارگر اکتفا 
نکرده و ضربه های مهلکی به اوهام قشرهای متوسط وارد کرده 
که در مرحله یی خودرا ستون سرمایه داری  : قشرهایی  است 
جهانی و اقتصاد جدید می پنداشتند، اما اکنون دریافته اند که در 
این معرکه فقط هیزم آتش سیاست های خصوصی سازی و عمیق 
کالن  در خدمت سودهای  اجتماعی  های  بندی  قطب  کردن  تر 
سرمایه داری بزرگ و سلطه آن برتخیالت خود بوده اند. بحران 
سرمایه داری در مرحله های مختلف، شکل های گوناگونی در 
جهان تک قطبی سرمایه داری به خود گرفت: شکل هایی مانند 
در  که  اروپایی  های  دولت  های  بحران  تا  آمریکا  های  بدهی 
یونان، اسپانیا و پرتقال خود را نشان دادند. در آمریکای التین و 
جهان عرب تا اسرائیل هم شاهد بروز شکل های دیگری از این 
بحران هستیم. مقاومت توده های مردم و مبارزه طبقاتی نیز به 
شکل های مختلف در مقابل این بحران، در زمان های مختلف اما 
با حفظ هدف های مشترک مبارزاتی بین قربانیان سیاست های 
گونه  همان  بود،  جریان  در  مردمی،  قشرهای  سایر  و  نولیبرالی 
که در اسرائیل روی داد. این مقاومت ها، با هدف وادار ساختن 
پرداخت  و  مسئولیت  گرفتن  دوش  بر  به  جهانی  داری  سرمایه 
بهای سیاست های خویش، با حضور در خیابان ها به منظور بر 
اندازی نظام های حاکم و بر پایی نظم جدید اجتماعی، اقتصادی، 

و سیاسی، در حکم جایگزین نظام قبلی، صورت گرفت.
نامه مردم: میزان مشارکت عرب های اسرائیلی و نیروهای مترقی 
در این جنبش جه اندازه بود؟ مشارکت فلسطینیان و مردم عرب 

اسرائیل را در این اعتراض ها چگونه توصیف می کنید؟
آنان، چه یهودی چه  پیمانان  عصام مخول: کمونیست ها و هم 
عرب، از نخستین تظاهراتی که از سوی جنبش اعتراضی در تل 
آویو به راه افتاد، با طرح شعارهای خاص خود شرکت کردند. این 
مشارکت های یهودی- عربی در ادامه یک سلسله از تظاهراتی 
که از سوی حزب کمونیست و با همکاری تعدادی از نیروهای 
دموکراتیک در مرکز تل آویو در ماه های اخیر سازمان داده شد، 
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انجام گرفت. این تظاهرات در شرایط فاشیستی ناشی از سیاست 
های تندروانه به رهبری ناتانیاهو صورت گرفت. شرکت اقلیت 
اهمیت خاصی  اعتراضی  تظاهرات  این  در  اسرائیل  عرب  مردم 
اولین قربانیان سیاست  دارد. توده های مردم عرب در اسرائیل 
های نولیبرالیستی تندروانه و بهره کشی طبقاتی اند. اینان از سویی 
به دلیل خصوصیات طبقاتی)کارگر بودن آنان( و از سوی دیگر به 
دلیل ستم ملی و سیاست های تبعیض نژادی، همواره در مقابل 
سیاست  تشدید  و  ِکنِِست،  سوی  از  مصوب  نژادپرستانه  قوانین 

های اشغالگرانه و شهرک سازی قرار دارند

 با توجه به اینکه جنبش اعتراضی در اسرائیل را قربانیان نظام 
حاکم به راه انداختند، جایگاه مردم عرب اسرائیل در مقام اولین 
ناسیونالیست  از  بعضی  است.  جنبش  این  مرکز  در  قربانیان، 
های عرب، ما کمونیست ها را به خاطر دامن زدن به مبارزات 
اجتماعی مورد انتقاد قرار می دهند آن هم در شرایطی که اسرائیل 
سیاست های نژادپرستانه و ستم ملی را اعمال می کند. به نظر 
ما بین مبارزه ترقی خواهان عرب و یهود در برابر سیاست های 
ملی  از حقوق  دفاع  در  و  نظام حاکم  نژادپرستانه  و  اشغالگرانه 
مردم فلسطین و رویاروی با فاشیسم رو به زوال این رژیم، هیچ 
گونه تضادی وجود ندارد. همان گونه که این مبارزات با مقاومت 
در برابر ستم اجتماعی اعمال شده بر کارگران یهود و عرب ناشی 
از نظام سرمایه داری هیچ گونه منافاتی ندارد، برعکس، پیوند 
میان مبارزه سیاسی برای تغییر نظام حاکم و مبارزه اجتماعی برای 
تغییر وضع موجود و باال بردن آگاهی های سیاسی و اجتماعی، 
سیاسی خواهد  و  اجتماعی  نبردهای  در  پیروزی  اساسی  شرط 
بود. اما ناسیونالیست هایی که به صورتی تنگ نظرانه همبستگی 
توده ای با مبارزات اجتماعی سراسری را نمی پسندند، آب به 
اسیاب جناح راست افراطی نظام حاکم بر اسرائیل می ریزند. این 
برای  نژادپرستانه  این روزها سعی در تصویب قوانین  جناح در 
حذف سازمان یافته توده های مردم عرب و محروم ساختن آنان 
از مشارکت و تاثیر گذاری در تعیین سرنوشت خویش در صحنه 
به  فرصِت  دارد.  اسرائیل  جامعه  فکری  و  سیاسی  و  اجتماعی 

وجود آمده برای تغییر در اسرائیل، از طریق جنبش اجتماعی رو 
به رشد، فرصتی برای تقابل و رویارویی یهود در مقابل اعراب 
موجود  نظام  قربانیان  بردن  استفاده  برای  فرصتی  بلکه  نیست، 
عرب  اقلیت  بین  در  است  آن  از  نولیبرالیستی  های  سیاست  و 
های فلسطینی و حقوق برابر آنان در استفاده از حق شهروندی 
در ستیز با جناح راست تند رو در صحنه اجتماعی و سیاسی. 

استفاده از 
در  برای حضور  ها  یهودی  و  ها  عرب  آمادگی  به  فرصت  این 
خیابان ها و بر پایی چادرهای تحصن و اعتراض و پیوستن به 
به هیچ قشر و گرایش خاصی  مقاومت اجتماعی یی است که 
تعلق ندارد، بستگی تام دارد. هدف اساسی این مبارزه اجتماعی 
تغییر نظام و تغییر سیاست ها و عملی کردن عدالت اجتماعی 

است.
نامه مردم: آینده این جنبش را چگونه می بینید؟

در  که  امکاناتی  تمام  با  اسرائیل  بر  حاکم  نظام  مخول:  عصام 
جنبش  به  توجهی  بی  و  حقایق  درکتمان  سعی  دارد  اختیار 
اجتماعی نورس قدرتمندی می کند که گفتمان جدیدی را در 
در  اسرائیل  بر  حاکم  نظام  است.  ساخته  مطرح  اجتماعی  پهنه 
را  موجود  سیاسی  و  اجتماعی  نظام  در  مانور  قدرت  گذشته 
داشت، اما هم اکنون در مقابل خواسته تغییر نظام اجتماعی و 
سیاسی و در مقابل چنین جنبش وسیع و قدرتمندی که خواهان 
گرفته  قرار  است  موجود  سیاسی  و  اجتماعی  نظام  دگرگونی 
است. این نظام خود را در مقابل مبارزه یی می بیند که پایه های 
نظام  است.  داده  قرار  هدف  را  نولیبرالیسم  و  آزاد  بازار  اقتصاد 
حاکم سعی در ایجاد اختالف و از بین بردن وحدت و همبستگی 
این جنبش خواهد کرد. نظام حاکم از طریق ایجاد بحران امنیتی 
آن  از  زمینه جلوگیری  ایجاد  در  به ضد جنبش سعی  توطئه  و 
دگرگونی  میزان  و  جنبش  این  آینده  بینی  پیش  داشت.  خواهد 
هایی که ایجاد خواهد کرد آسان نخواهد بود. اما آنچه که مسلم 
است آگاهی مبارزاتی توده های زحمتکش و قربانیان سیاست 
داری،  نظام سرمایه  در  بحران موجود  اثر  بر  نولیبرالیستی  های 
چه عرب و چه یهود، صیقل یافته و به چنان درجه یی از توان 
مندی رسیده که در دراز مدت، هیچ نیرویی قادر نیست آن را از 
نظر دور بدارد. توده های زحمتکش و آسیب دیدگان اجتماعی، 
حجم اثر گذاری خود را بر رویدادها و ارزش اتحاد مبارزاتی و 

خواسته های عادالنه خودرا درک کرده اند.

                               به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷5، ۲4 مرداد ماه 1390
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          بیانیه مشترک شورای جهانی صلح وفدراسیون جهانی جوانان دموکرات
                      در رابطه با به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین

 شورای جهانی صلح وفدراسیون جهانی جوانان دموکرات  هم 
صدا با صدها میلیون نفراز صلح دوستان ، جوانان و دانشجویان 
که  فلسطین  مردم  با  را  همبستگی خود  های جهان  کشور  تمام 
از نسل کشی آرامی به بهانه اشغال سرزمین خود رنج می برند 
اعالم می دارند . امر اشغال دائمی فلسطین از سوی رژیم اسرائیل 
نفری را  جنایتی علیه بشریت و تحریک اشکاری علیه هزاران 
شریف  هدف  برای  وقهرمانانه  بردند  رنج  که  دهد  می  تشکیل 
آزادی وعدالت رزمیدند. بر خالف بسیاری از امتیاز های واگذار 
شده از سوی فلسطین در طی سال ها به خاطریافتن راه حلی 
پایدار وعادالنه ، دولت های اسرائیل و دولت حاضر ، از پذیرش 
حق ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار 

اسرائیل خود داری می کنند.  
 ما همبستگی صمیمی وقلبی خودرا با مردان وزنان فلسطینی ، 
جوانان ودانشجویان نوار غزه ، ساحل غربی واورشلیم شرقی با 
خواسته آنان برای پایان دادن به تحقیر، تبعیض واشغال ابراز می 

داریم . 
های  تمام سال  در  امریکا  یالیسم  امپر  که  را  ایی  پشتیبانی  ما   
اشغال اسرائیلی فلسطین به نمایش گذاشته وسیاست ریا کارانه 
اتحادیه اروپا را که »فاصله مساوی« از متجاوزان وقربانیان را 

حفظ می کند محکوم می کنیم .         
 ما فکر می کنیم به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی در 
اورشلیم شرقی در سپتامبر  پایتختی  به  مرزهای 4ژوئن 196۷ 
عضو  های  کشور  تمام  ما   . باشد  داشته   مبارکی  زمان  امسال 
و  عمومی  نشست  در  پیشنهاد  این  پذیرش  به  را  ملل  سازمان 
نیزسازمان ملل را ، به  برداشتن گام های الزم در جهت تضمین 
اکثریت عظیم ملت های  این درخواست که مورد استقبال قلبی 

جهان است فرا می خوانیم ،  
زندانیان  تمامی  ازادی  بر  مبنی  خود  های  درخواست  بر  ما   
سیاسی فلسطینی از زندان های اسرائیل وحق بازگشت مهاجران 

فلسطینی طبق قطعنامه سازمان ملل تاکید می کنیم .
به  این به صلح دوستان داخل اسرائیل که دوش  بر    ما عالوه 
دوش فلسطینی ها برای هدف عادالنه آنها مبارزه می کنند درود 
می فرستیم و همبستگی خود را با تمام خلق های منطقه که علیه 
امپریالیسم ، کرد وکار ها وسیاست های ان مبارزه می کنند تکرار 

می کنیم .  
 در خاتمه ما بر رد بی قید وشرط اشغال خارجی عراق وافغانستان 
هر  علیه  نیز  و  لیبی  مردم  علیه  امپریالیستی  دار  ادامه  وتجاوز 

دخالت خارجی در امور داخلی کشور های منطقه 

تاکید می کنیم . مردم برای تعیین کردن ومبارزه برای آزادی ، 
دموکراسی وعدالت اجتماعی خود حق حاکمیت دارند 

دموکرات  جوانان  جهانی  فدراسیون  امر  واقعیت  این  سایه  در   
کمیسیون  دادن  وسازمان  عمومی  ابتکار  صلح  جهانی  وشورای 
همبستگی با فلسطین را در روز های 1۸تا ۲۲ سپتامبر ۲011، 
اظهار  با  رابطه  در  وصلح  جوانان  های  باسازمان  دیدار  برای 
حمایت قاطع خود از کارزار به رسمیت شناختن دولت مستقل 
به  اشغال  با خلق های تحت  ما  فلسطینی وهمبستگی مشخص 

عهده خواهد گرفت . 
 / دموکرات  جوانان  جهانی  فدراسیون  هماهنگی  شورای   

بوداپست 
 دبیر خانه شورای جهانی صلح / اتن سوم اوت ۲011 

 

                             منبع: نویدنو  1390/05/۲۸

*************                   
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      بیانیه مشترک تشکل های دموکراتیک و ترقی خواه بحرین، در باره گفت گوهای ملی

تشکل های سه گانه
کار  )جمعیت  الدیمقراطی  الوطنی  العمل  ]جمعیت  ”وعد“   

دموکراتیک ملی([؛
)جمعیت  التقدمی  المنبرالدیمقراطی  ]جمعیت  التقدمی“  ”المنبر   

تریبون دموکراتیک ترقی خواه([؛ 
و“التجمع القومی“ ]جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی )جمعیت 

تجمع دموکراتیک ملی([،
 شرکت کنندگان در گفتگوی ملی، که به پیشنهاد پادشاه بحرین 
به  اعتقاد  و  ایمان  با  ها  آن  که شرکت  دارند  تاکید  شد،  برگزار 
حقوق مشروع تمامی گروه های تشکیل دهنده جامعه درمشارکت 
به منظور برنامه ریزی وبنای آینده سیاسی، اقتصادی، واجتماعی 

کشور،صورت گرفته است.
 بررغم آنکه تشکل های ما از همان آغاز نگرانی خویش را از 
به مسئول گفتگوی  به طور رسمی  ها  گفتگو  پیشبرد  چگونگی 
که  کردند  اعالم  و  دادند  اطالع  الظهرانی(  خلیفه  )آقای  ملی 
راهکارهای بکار گرفته شده گفتگویی جدی و سازنده بین گروه 
های تشکیل دهنده اصلی جامعه را ـ خصو صا در بخش سیاسی 
که محور گفتگوها پیرامون مطالبات سیاسی تشکل ها براساس 
برنامه اصالحاتی یی بود که از ۲00۲ آغاز وتنظیم گردیده بود ـ 
اجازه نمی دهد، تشکل ها ی ما صادقانه و با جدیت و به منظور 
موفقیت گفتگو در آن مشارکت کردند، و دیدگاه ها ی خود را در 
خصوص خواسته های بنیادین به صورت کتبی و به طور کامل 

ارائه دادند.
 در رأس این خواسته ها، مجلس انتخابی یی همراه با صالحیت 
های کامل و دولتی قرار دارد که نماینده اراده مردم وحوزه های 

انتخاباتی عادالنه باشد.
 روند گفتگو ها و نتایج حاصله از آن تا روز یکشنبه ۲6 تیرماه 
)1۷ جوالی ۲011 ( نشان داد که نگرانی تشکل های سه گانه 
به کلیه  نبوده است، زیرا  اپوزیسیون بی مورد  نیروهای  و دیگر 
خواسته های سیاسی مشروع این تشکل ها جواب رد داده شد. 
اعتماد  رای  احزاب،  تاسیس  اساس حق  بر  که  ها  این خواسته 
مجلس به برنامه دولت، انتخاب غیر مستقیم بخشی از نمایندگان 
تام  اختیار  درنهایت،  و  مدنی،  جامعه  نهادهای  بین  از  مجلس 
مجلس برای قانونگذاری، پایه ریزی گردیده بود مورد موافقت 

حاکمیت قرارنگرفت.
 تشکل های سه گانه مایلند واقعیت های ذیل را مورد تاکید قرار 

دهند: 
به  احترام  با  گانه،  سه  های  تشکل  فوق،  نتایج حاصله  پایه  بر 
کلیه شخصیت های شرکت کننده در گفتگوها، اعالم می دارند که 
نخست اینکه: شرکت کنندگان در گفتگو ها فقط نماینده بخشی 
از جامعه اند، به همین دلیل، تشکل های سه گانه ،هر گونه توافق 

یا عدم توافق بر سر هر موضوعی در گفتگو ها را نشان دهنده 
در   ، که  است  بدیهی  و  دانند،  نمی  مردم  تمامی  های  خواسته 
پیش گرفتن هر گونه تصمیمی و یا رد هر گونه در خواستی در 
این گفتگو ها ، نمی تواند مبنایی جهت تعیین سرنوشت و آینده 

پیشرفت اصالحات باشد.
 دوم اینکه: به فرض پذیرش ادعای بر گزار کنندگان گقتگو ها در 
خصوص انتقال نتایج گفتگوها )اعم از خواسته های پذیرفته شده 
یا خواسته هایی که مورد قبول واقع نشدند( به حضور پادشاه، 
که  هایی  گرفتن خواسته  قرار  نظر  مد  برای  تضمینی  گونه  هیچ 
پذیرفته نشدند، به ویژه با توجه به آنچه که در بند اول این بیانیه 

ذکر شد، وجود ندارد.
 سوم اینکه: مطالبات سیاسی ارائه شده از سوی سه تشکل، به 
بیان کننده تفاوت  اپوزیسیون و  عنوان عصاره مطالبات سیاسی 
ملی  کار  منشور  تبیین  و  تفسیر  در  موجود  های  اختالف  و  ها 
در خصوص صالحیت های مجلس های ”منتخب“ و ”معین“ 
از بدو آغاز پروژه اصالحات اند. پشتوانه این مطالبات، جنبش 
که  اند  چیزهایی  آن  نیز  و  گذشته  فوریه  ماه  ای  توده  و  وسیع 
درخواسته ها و مطالبات مردم در سال های اخیر به اثبات رسیده 
اند. این مطالبات همچنان مورد در خواست توده های مردم بوده 
اند، و هر گونه توافقی بدون در نظر گرفتن این خواست ها نمی 

تواند مورد قبول واقع شود.
 چهارم اینکه: تشکل های سه گانه از موضع پایبندی به مطالبات 
کشور  ضروری  و  واقعی  نیازهای  اساس  بر  و  مشروع  سیاسی 
برای پیشبرد روند اصالحات گام برداشته اند و این ها خواسته ها 
و مطالباتی صوری و زیاده خواهانه نیستند که بتوان فدای منافع 
فرقه ای و گروه گرایانه شان کرد. تمامی جنبش ها و حوادثی 
که در پیرامون ما رخ می دهند بر ضرورت تحقق دموکراسی در 
حکم مخرج مشترک کلیه جنبش های توده ای در جهان عرب 
تاکید کرده اند، و نمی توان کشور و مردم بحرین را، با خصوصیات 

تاریخی ریشه دار و ملی اش، از این روند مستثنی کرد.
روند  ادامه  بر  همچنان  گانه  سه  های  تشکل  اینکه:  پنجم   
بازگرداندن  و  اجتماعی  و  سیاسی  بهتر  شرایط  برای  فضاسازی 
روح همبستگی ملی برای پایان دادن به بحران امنیتی موجود از 
طریق آزادی بازداشت شدگان و بازگشت به کار کلیه کسانی که 
از کار اخراج شده اند تاکید می کند، و جلوگیری از تجاوزهای 
فرقه  زشت  تبلیغات  ساختن  متوقف  و  بشر،  حقوق  به  امنیتی 
گرایانه را، همان گونه که پادشاه نیز در همین زمینه رهنمودهای 

الزم را ارائه کرده اند، خواستارند.
 منامه ـ ۲۷ تیرماه 1390 )1۸ جوالی ۲011 (
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             تازترین جنایت ارتش ترکیه!
با کمال تاسف اطالع پیدا کردیم که  در اثر بمباران هواپیماهاي ارتش 
ترکیه ۷ نفر از اعضاي یک خانواده مرزنشین کردستان عراق جان خود 

را از دست داده اند. 
کشته شدن این ۷ نفر، که دو کودک خردسال نیز در میان آنان دیده 
مي شود در حالي است که هواپیماها و توپخانه دوربرد ارتش ترکیه از 
حدود 10 روز پیش تاکنون به بهانه وجود افراد مسلح حزب کارگران 
کردستان ترکیه »پ.ک.ک« در کوهستان )قندیل( کردستان عراق، به 

شدت این مناطق را بمباران  و توپباران مي کنند. 
نیز  ایران  پاسداران رژیم  تاکنون سپاه  پیش  ماه  از حدود ۲  همچنین 
به بهانه حضور افراد مسلح پژاک مناطق مرزي کردستان عراق را زیر 
آتش توپخانه ي دوربرد قرار داده اند که در اثر آن تاکنون ۲ نفر از 
نیز زخمي شده  تعدادي  و  مرزنشین کردستان عراق کشته  روستائیان 

اند. 
ما ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرانساني سپاه پاسداران و ارتش 
از  کدام  که مسئله کردها در هیچ  کنیم  یادآوري مي  بار دیگر  ترکیه، 
اقدامات  نه  ندارد و  نظامي  ترکیه و سوریه راه حل  ایران،  کشورهاي 
نظامي دولت ها و نه مبارزه مسلحانه گروه هاي کرد کمکي به حل این 

مسئله نخواهد کرد. 
بنابراین بر همه احزاب، سازمانها و شخصیت هاي سیاسي کرد الزم 
است ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه دولت ها، مردم محروم 
از این حقیقت آگاه نمایند و همزمان اجازه  و ستم دیده کردستان را 
ندهند که گروه ها و افراد ماجراجو با اقدامات مسلحانه ي بي هوده ي 
خود، تنش آفریني کنند و »مسئله ملي کرد« را که یک مسئله سیاسي 
– اجتماعي فرهنگي و تاریخي است تبدیل به یک مسئله نظامي کنند. 

  اطالعیه مهم رئیس اقلیم کردستان عراق 
             درباره حمالت اخیر ایران و ترکیه

در آخرین لحظاتي که مشغول صفحه بندي کازیوه شماره 11 بودیم، اطالع 
پیدا کردیم که رئیس اقلیم کردستان عراق )مسعود بارزاني( درباره توپباران 
و بمبارانهاي مناطق مرزي کردستان عراق از طرف سپاه پاسداران ایران 
و ارتش ترکیه که تاکنون موجب کشته شدن 9 نفر و زخمي شدن تعدادي 
از مردم بومي مرزنشین کردستان عراق شده است، اطالعیه اي صادر کرده 

است. 
مسعود بارزاني در این اطالعیه ضن محکوم کردن اقدامات تجاوزکارانه 
ي سپاه پاسداران و ارتش ترکیه، از گروه هاي »پژاک« و »پ.ک.ک« 
خواسته است که بیش از این خاک کردستان عراق را براي حمله به ایران 
و ترکیه مورد استفاده قرار ندهند و چنانچه این گروه ها بر ادامه مبارزه 
به  و  تخلیه  را  عراق  کردستان  خاک  است  الزم  دارند،  اصرار  مسلحانه 

کشورهاي خود بازگردند. 
متن اطالعیه رئیس اقلیم کردستان عراق به این شرح  است: 

»مردم گرامی کوردستان
همانطور که  مطلع هستید، اوضاع در کوهستان های مرزی اقلیم کوردستان 
همچنان به  آشفتگی می گراید و شهروندان اقلیم کوردستان بصورت مداوم 
با توپ باران و حمالت هوایی دو دولت جمهوری اسالمی ایران و ترکیه  

مواجه  هستند.
این حمالت مایه ی وارد آمدن خسارات به  تعداد زیادی از ساکنان مناطق 
مرزی و شهادت و زخمی شدن آن ها شده  است. شاهدیم که  اکنون این 
مقابل  در  نمی توان  که   است  رسیده   حدی  به   و  یافته   افزایش  حمالت 
این  قربانی  اقلیم  دفاع  بی  و  مدنی  شهروندان  و  کرد  اختیار  آن سکوت 

برخوردها شوند.
حضور نیروهای نظامی پژاک و پ ک ک در  مناطق مرزی بهانه ای قوی 

برای دو کشور همسایه  است. ادامه ی این نوع اقدامات و تکیه ی آن ها بر 
اقلیم کوردستان سبب خواهد  از مرزهای  استفاده   برای  خشونت و تالش 
در  نیز  این  و  شود  مواجه   انتخابی  غیر  خشونت های  با  ما  ملت  که   شد 
راستای منافع کلی  مسئله ی مشروع ملت کورد نیست و متاسفانه  منافع مردم 

کوردستان از این طریق مورد لحاظ قرار نمی گیرد.
اقلیم کوردستان خواستار برقراری  نیز تاکید می کنم که   مانند سابق، اکنون 
روابطی دوستانه  و همسایگی سالم با همه ی طرفین است و هیچگاه  بخشی 
از مشکالت داخلی این دو کشور نبوده  است و هیچگاه  در امور داخلی هیچ 
کشوری دخالت نمی کند، اما تحت هیچ شرایطی نمی توانیم در مقابل شهید 

کردن مردم بی  دفاع اقلیم کوردستان سکوت کنیم.
اقلیم کوردستان نمی خواهد که  خون هیچ انسان بی گناهی ریخته  شود. در 
در جهت حل  تفاهم  به   رسیدن  برای  مداوم  گفتگوی  و  دیالوگ  به   مقابل 

مشکالت اعتقاد راسخ داریم.
ما قبال نیز از تالش برای حل مشکالت از طریق گفتگو و انتخاب گزینه ی 
راه حل صلح آمیز از سوی همه ی طرفین دریغ نکرده ایم، اما متاسفانه  بار 

دیگر اوضاع به  آشفتگی گراییده  است.
و  از خاک  دفاع  از طریق مسلحانه  در سایه ی  بود  که  الزم  در مرحله ای 
حقوق و کرامت ملی و میهنی مان مبارزه  کردیم. با تکیه  بر توانایی هایمان و 
قدرت و اراده ی ملتمان توانستیم حضور خود و هویت ملی خود را حفظ 
کنیم، اما عصر کنونی با گذشته  تفاوت دارد. در دنیای کنونی زبان گفتگو بر 
جنگ و کشتار و رفتار نظامی سایه  افکنده  است. در راستای نهادینه  کردن 

این پیام نیز تمام تالش خود را به کار بسته ایم.

هدف ما همیشه  خوشبختی ملتمان و ثبات در اقلیم کوردستان بوده  است، 
اقلیم  به  هیچ وجه  نمی خواهیم که  این خوشبختی و ثبات  به  همین خاطر 
منافع  که   از همه ی طرفین می خواهیم  لذا  بر هم زده  شود.  بهانه ای  به  هر 
ساکنان اقلیم کوردستان را رعایت کنند. زیرا که  دستاوردهای امروزی مردم 
کوردستان حاصل تالش و مبارزه  و قربانی شدن بسیاری است، بر همه ی 
کوردهاست که  خود را صاحب این دستاورد دانسته  و از آن محافظت کند.

باید برای مردم کوردستان عیان باشد که  اقدامات نظامی در نقاط مرزی به  
هر دو کشور بهانه ی حمالت نظامی در مقابل دیدگان جهانیان را می دهد. 
شهروندان اقلیم کوردستان نخستین ضررمند این جنگ نابرابر و لشکرکشی 
و بمباران مداوم هستند و مطمئنم که  این مسئله  با جنگ پایان نخواهد یافت 
و در پایان باید به  صلح توسل جست. بهتر است که  هرچه  زودتر این جنگ 
پایان یابد و اگر طرفین درگیر گزینه ی جنگ را انتخاب کرده اند از آن ها 

می خواهیم که  جنگ را از اقلیم کوردستان دور نمایند.
ما آماده ی هر نوع همکاری و هماهنگی از طریق گفتگوی صلح آمیز برای 
عادی سازی اوضاع مناطق مرزی هستیم. همزمان از حکومت عراق فدرال 
نیز خواستاریم که  از طریق کانال های دیپلماتیک با کشورهای همسایه  برای 

پایان این جنگ و احترام به  حاکمیت عراق تالش کند.
در این شرایط حساس از پارلمان کوردستان نیز می خواهم که  بصورت دقیق 
اوضاع حساس اقلیم را جهت اتخاذ سیاستی که  منعکس کننده ی اتفاق نظر 

اقلیم کوردستان باشد، پیگیری کند. »
                                     مسعود بارزاني . سه شنبه ۲3 اوت ۲011
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              يا ما سرمايه داری را از سر راه بر می داريم يا سرمايه داری ما را !

   مصاحبه با کارلوس فرناندز لیريا، فیلسوف اسپانیايی

لیریا،  فرناندز  کارلوس  با  است  یی  مصاحبه  ترجم  زیر  متن 
با  زاهونه رو،  آلِگره  لوییز  همکارش  و  او  اسپانیایی.  فیلسوف 
بین المللی  ”جایزه  برنده  اخیراً  سرمایه“  ”نظم  کتاب  انتشار 
معتبرترین  از  یکی  که  شدند،  نقادانه“  اندیشه  برای  لیبراتور 
جوایز بین المللی برای یک اثر منتشر شده است. اما فرناندز لیریا 
می گوید: ”به رغم این واقعیت که این جایزه یک جایزه معتبر 
بین المللی است و هرچه نباشد به دو استاد دانشگاه اسپانیا اهدا 
شده است )و یک جایزه نقدی نیز دارد که دو برابر جایزه هایی 
می پردازد(،  خودمان  عالی قدر  آستوریاس  شاهزاده  که  است 
از رسانه های خبری  در هیچ یک  این جایزه  به  مربوط  اخبار 
این مصاحبه، کارلوس درباره  اسپانیا منتشر نشده است.“ در 
سکوت خود، محتوا و هدف های اثر اندیشمندانه اش، و رابطه 

آن با رخدادهای حیاتی اخیر، صحبت می کند.

لیبراتور  لوییز آلگره ”جایزه  در ونزوئال، شما به همراه  اخیراً 
برای اندیشه نقادانه“ را از آن خود کردید که چه بسا مهم ترین 
جایزه یی است که به آثار اندیشمندان چپ به زبان اسپانیایی 
اهدا می شود، جایزه  یی که پیش از این نیز به اندیشمند نام آوری 
چون ایستوان ِمزاروش اهدا شده است. برداشت خود شما در 
این مورد چیست، و به نظر شما، بردن این جایزه چه کمکی به 
نشر نظریه  یی خواهد کرد که شما در سراسر اثر تألیفی تان از 

آن دفاع کرده اید؟

در  خوشنودیم.  بسیار  جایزه  این  بردن  خاطر  به  لوییز  و  من 
چاوز  پرزیدنت  و  فرهنگ،  وزارت  ونزوئال،  دولت  از  ضمن، 
معرفی و  امکان  و  گذارد  بنیاد  را  این جایزه  که  سپاسگزاریم 
سلطه  از  را  که خود  را،  و چپ  نقادانه  اندیشه  به  نهادن  ارج 
ما  همچنین،  آورد.  فراهم  می داند،  و  می کند  رها  نولیبرالیسم 
از آتیلیو بارون، که هرگز او را ندیده ایم ولی برای او احترام 
بسیار زیادی قایلیم، و نیز از همه اعضای هیأت داوران بسیار 
سپاسگزاریم. به ویژه، از فاروکو ِسستو و کارِمن بوهورکز تشکر 
می کنیم؛ در چند سال گذشته ما همیشه مدیون اعتمادی بوده ایم 
این  بهره  بهترین  گفتید،  که  داشته اند. همان طور  ما  به  آنان  که 
جایزه آن است که اینک کتاب ما در سطح گسترده تری پخش 
خواهد شد. امید ما آن است که این کتاب قطره کوچک دیگری 
در دریای پیکاری باشد که ما باید به زودی در آن وارد شویم، 
ما در  آنچه  بود.  بسیار دشواری خواهد  پیکار  نظر من  به  که 
خود  با  رودررو  یی  مبارزه   روییم،  به  رو  آن  با  جهان  سطح 
سرمایه داری است. در مدت بیست سال آینده، چاره دیگری 

جز این نخواهیم داشت.

تازه ای  معنای  به کل  دارد  مرگ“  یا  مسئله ”سوسیالیسم  این 
پیدا می کند، چرا که یا ما سرمایه داری را از سر راه برمی داریم، 
یا سرمایه داری ما را. برای نمونه، ببینید در ژاپن چه می گذرد. 
اگر سونامی اخیر 10 متر بلندتر یا قدرت زمین لرزه یک واحد 
بشود!(،  چنین  نداشت  امکان  بگوید  که  کیست  )و  بود  بیشتر 
یک دوجین رآکتور هسته ای ویران و ذوب می شد، و به مرگ 
ده ها هزار تن می انجامید. اصاًل شاید الزم می شد که مردم کل 
ژاپن را تخلیه کنند. ما روی بشکه های باروتی نشسته ایم که در 
اختیار و مهار دیوانگان و جانیان است. آنانی که ]گردانندگان[ 
حساب  که  طور  هر  کیستند؟  واقعًا  می خوانیم شان،  ”بازار“ 
کنید، دیوانگانی اند که به بازی قمار خطرناک ”رولت روسی“ 
]قماربازی مرگ و زندگی[ با کره خاکی ما سرگرمند، کل مردم 
زمین را قربانی می کنند، نظرشان را هر دقیقه عوض می کنند، 
و مثل کودکی که با قایق اسباب بازی روی آب بازی می کند، 
کشورها را غرق می کنند و به سقوط می کشانند یا از غرق شدن 
اینان  از  پرتوقع تر  یا  ناشنواتر  دیکتاتورهایی  می دهند.  نجات 
هرگز وجود نداشته است. حتی کالیگوال یا ”نرون“ ]به ترتیب، 
سومین و پنجمین امپراتوران روم در قرن اول میالدی که بسیار 
و  نبودند،  غارتگر  و  فاسد  این قدر  بودند[  خونریز  و  سنگدل 

هرگز این همه قدرت هم نداشتند.

در چند تا از کتاب هایتان، چه آن ها که خود به تنهایی نوشتید 
یا آن ها یی که به همراه لوییز تألیف کردید )و همین طور در این 
تازه ترین کتاب تان(، شما روی تحلیل نقادانه از مفهوم شهروندی 
و به هم ریختن آنچه به طور سنّتی از آن به عنوان ”حکومت 
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می کنید  تالش  و  دارید،  تأکید  و  اصرار  می شود  یاد  قانون“ 
نشان دهید که تحقق آن ]حکومت قانون[ در نظام سرمایه داری 
امکان پذیر نیست. و حاال این امر را از راه تحلیل پرخواننده ترین 
اثر مارکس، یعنی کتاب ”سرمایه“، به پیش می برید. در مقایسه 
با آثار پیشین تان، چه چیزی را در این کتاب ” نظم سرمایه ” 

تغییر داده اید یا ژرف تر بررسی کرده اید؟

فکر می کنم نظریه  یی که من و لوییز آلگره در آثار منتشر شده 
و  توضیح  به  نیازی  داشته ایم،  تأکید  و  اصرار  آن  بر  قبلی مان 
روشنگری بیشتری نداشته باشد. همان گونه که گفتید، ما تالش 
کرده ایم نشان دهیم که دموکراسی و حکومت قانون در شرایط 
تولید سرمایه داری عملی نیستند، ولی از سوی دیگر، در شرایط 
وجود یک نظام سوسیالیستی، کاماًل شدنی اند. این همچنین بدان 
معناست که ما کمونیست ها الزم نیست چیز تازه ای یا بهتری 
نسبت به مفاهیم سنّتی جمهوری خواهی و اندیشه ”روشنگری“ 
اختراع کنیم. کاماًل برعکس: کاری که ما باید بکنیم این است 
که به عوض واگذار کردن انگارهای ”شهروندی“ و ”حکومت 
قانون“ به دشمن به عنوان ُمهمالت بورژوایی که سرنوشت شان 
در زباله دان تاریخ خواهد بود، آن ها ]این انگارها[ را از آِن 
خود بخوانیم و بدانیم. همه اینها را همان گونه که شما هم اشاره 
کردید، ما بارها در شکل های مختلف تکرار کرده ایم، و همیشه 
کوشیده ایم آثارمان تا آنجا که ممکن است آموزنده باشد. اما 
هنوز یک کار خیلی مهم دیگر مانده بود که باید می کردیم، و آن 
اینکه نشان دهیم این اندیشه های ما با ”مارکس“ همخوانند. 
برای انجام این منظور، الزم بود ما اثر ”مارکس“ را بخوانیم و 
تفسیر دقیق و موشکافانه ای از آن ارائه دهیم. پانزده سال طول 
کشید تا ما توانستیم این کار را تمام کنیم. اما به نظر من، ما 
توانسته ایم نشان دهیم که ”سرمایه“ مارکس را می توان خیلی 
از سنّت  بخشی جدایی ناپذیر  عنوان  به  آن  به  اگر  فهمید  بهتر 
چیزی  کنیم،  نگاه  جمهوری خواهی  اندیشه  و  ”روشنگری“ 
مارکسیستی  اندیشه ورزی  سنّت  چارچوب  در  را  آن  ]ما[  که 
می بینیم. افزون بر این، نتیجه کار برای درک و شناخت فاجعه 
انسانی کنونی که در نظام سرمایه داری با آن روبه روییم، بسیار 

مفیدتر خواهد بود.

هیأت داورانی که جایزه را به شما اهدا کرد، در ارزیابی اش از 
کتاب به این نکته اشاره کرد که ”شما با اهداف کاماًل روشِن 
روز  هر  که  دنیایی  چالش های  با  همگام  و  دگرگونی خواهی، 
پیچیده تر می شود و در نتیجه پیچیدگی تضادهایش نیز تشدید 
نقد  نظریه  از  تازه ای  تفسیر  برای  را  خود  می شود،  زیادتر  و 
تأثیرهای  و  پیامدها  بررسی  می کنید.“  آماده  سرمایه داری 
رخدادهای انقالبی، از جمله آنچه در ونزوئال رخ داد )در کتاب 
” برای درک ونزوئال، به دموکراسی فکر کنید: سقوط اخالقی 
نوشتید(،  آلگره  لوییز  با  نیز  را  آن  که  غربی“،  روشنفکران 

و  روشنگری،  کوبا،   ” کتاب  )در  داد  روی  کوبا  در  آنچه  یا 
سوسیالیسم“، که مشترکًا با سانتیاگو آلبا نوشتید( خط ثابتی در 
کارهای شماست. شما یک استاد تمام وقت و رسمی دانشگاه 
هستید و با نشریه هایی مثلRebelión همکاری می کنید. این 
رابطه میان آفرینش آثار اندیشگی را که از لحاظ نظری بسیار 
دشوار و دقیق و پیچیده اند - از جمله در تألیف ” نظم سرمایه 
” - با فعالیت مشخص سیاسی که در این مقطع زمانی ضرورت 

زیادی دارد، چگونه می بینید؟

شما وقتی تالش دارید موضوعی مانند سرمایه داری را از لحاظ 
اگر  بمانید.  بی تفاوت  بتوانید  است  غیرممکن  بفهمید،  نظری 
مثلث راست گوشه )قائمه(، بی عدالتی و ستمی عظیم محسوب 
می شد؛ اگر توان دوم )مجذور( وتر مثلث نمی توانست مجموع 
مجذورهای دو ضلع دیگر بشود مگر آنکه نیمی از جمعیت دنیا 
را محکوم به تیره بختی و فالکت کند و کره خاکی را به سوی 
خودکشی انسانی و زیست بومی براند، آنگاه می دیدیم که استادان 
ریاضی گرایش های براندازانه بسیار بسیار بیشتری می داشتند 
و رشته ریاضی، مثل آثار مارکس در میان اقتصاددانان، مورد 
که  می فهمیم  بیشتر  هرچه  می گرفت.  قرار  سانسور  و  حمله 
سرمایه داری واقعًا چیست، در چشم مان هیوالتر و دیوسیرت تر 
می شود. آنگاه است که دیگر ممکن نیست بتوان ایستاد و دست 

و روی دست گذاشت و کاری نکرد.

کار تلویزیونی شما در دهه 19۸0 به نام ”گوی بلورین“ که 
یا  شد،  اسپانیا  تصویری  آفرینش صوتی-  در  کالسیک  اثری 
کتابی مثل ”آموزش شهروندی” که بخش بزرگی از آن، شکِل 
انتقال  به  نشانگر عالقه شما  داشت،  و گویایی  گیرا  تصویری 
ابزارهای الزم برای تحلیل نقادانه به نسل جوان است، آن هم به 
گیراترین و امروزی ترین شیوه ممکن. به نظر شما در این راستا 

چگونه می توان از فضاهایی مثل اینترنت بهره برد؟

آنچه در اینترنت می گذرد، انقالبی منحصر به فرد و بی همتاست. 
قدرتمندترین  که  تلویزیون  کوتاه،  بسیار  زمانی  دوره  یک  در 
)حتی،  است  بوده  بشر  تاریخ  در  ایدئولوژیکی  کنترل  ابزار 
شده  تبدیل  عتیقه  یی  وسیله   به  کلیسا(  از  بیشتر  مثال،  برای 
مثل چرخ  کنج خانه خاک می خورد،  در  که  به چیزی  است؛ 
خیاطی و ماشین تحریر )تایپ(. جوانان اطالعات شان را دیگر 
و  تفریح  وسیله  دیگر  تلویزیون حتی  نمی گیرند؛  تلویزیون  از 
این  و  است،  ”آنالین“  آنان  دنیای  نیست.  هم  سرگرمی شان 
می آورد.  فراهم  انقالبی  مبارزه  برای  را  بی نظیری  امکان های 
انقالب های عرب و ”جنبش 15-م“ اسپانیا ]جنبش اعتراضی 
مردمی در اسپانیا که از روز 15 ماه مه ۲011 در 5۸ شهر این 

کشور آغاز شد[ نمونه های آن اند.
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با وجود آنکه شما کارنامه انتشاراتی پرباری دارید، و به رغم 
دانشگاه های کشور  از مهم ترین  استادی در یکی  اینکه سمت 
آیا  شده اید.  سانسور  رسانه ها  در  بار  چندین  دارید،  ]اسپانیا[ 
بردن این جایزه تغییری در این وضع به وجود آورده است یا 

خواهد آورد؟

ببینید، من اصاًل به این مسئله اهمیت نمی دهم، اما باید بگویم 
بین المللی  این جایزه یک جایزه معتبر  این واقعیت که  به رغم 
شده  اهدا  اسپانیا  دانشگاه  استاد  دو  به  نباشد  هرچه  و  است 
جایزه هایی  برابر  دو  که  دارد  نیز  نقدی  جایزه  یک  )و  است 
می پردازد(،  خودمان  عالی قدر  آستوریاس  شاهزاده  که  است 
از رسانه های خبری  در هیچ یک  این جایزه  به  مربوط  اخبار 
به  راجع  نه  بیشتر  ما  حرف  اينجا  است.  نشده  منتشر  اسپانیا 
رسانه ها  صاحبان  است:  بدتر  چیزی  به  راجع  بلکه  سانسور، 
خودشان  منافع  از  فراتر  که  سوداگری  بزرگ  شرکت های  و 
چیزی را نمی بینند، رسانه ها را دزديده اند و مال خود کرده اند. 
اين  از  بتواند  که  ندارد  يی وجود  همگانی  واقعًا  رسانه  هیچ 
واقعیت بگريزد. اينجا آزادی بیان فقط در همان حّدی است که 

چند مولتی میلیونر می توانند خرج آن کنند.

 La Pupila” وبالگ برای  اخیرتان  نوشته های  از  یکی  در 
که  نوشته اید  بی خواب”(  )”دانش آموز   “Insomne
”سرمایه داری دیگر نمی تواند به آن جامعه  یی که سزاوار نام 
”جامعه“ باشد اجازه وجود بدهد“، و نتیجه گرفته اید که آنچه 
از آن به عنوان ”انقالب اسپانیا“ نام می برند، تازه آغاز شده 
و اول راه است. چند هفته پس از بیان این نظر، باز آن را در 

جاهای دیگر تکرار کردید. چرا چنین حرفی می زنید؟

ما در یک کوچه بن بست و بدون راه گریز قرار گرفته ایم، پس 
این بدان معنا نیست که  بیرون رفتن نیست.  راه دیگری برای 
ما الزامًا از پیکارهایی که پیش رو داریم پیروز بیرون خواهیم 
آمد، اما تردیدی ندارم که مردم پیکار جانانه ای خواهند کرد. 
آنچه  اقتصادی،  لحاظ  از  که  آگاهند  امر  این  به  همه  امروزه 
اکنون در سراسر جهان در جریان است، خیلی صاف و ساده، 
یک مبارزه طبقاتی است. نخستین کسانی که این امر را درک 
کرده اند، به قول سوداگر بزرگ ”وارن بوفه“، ”آنهایی اند که از 
این وضع سود می برند“، یعنی ثروتمندان و قدرتمندان؛ همان 
که  در حالی  می کشانند،  فاجعه  مرز  به  را  دنیا  که  سوداگرانی 
پول بیشتر و بیشتری روی هم می اندوزند. ”مایکل هودسن“، 
بارها  بارها و  را  این حرف  استریت“،  نامی ”وال  اقتصاددان 
طبقاتی  مبارزه  است،  در جریان  ”آنچه  که  است  کرده  تکرار 

نام دارد؛ مبارزه طبقاتی صریح و بی پرده.“ و طبقه های میانی 
و پایین هم بدجوری از این وضع آسیب می بینند. اما مبارزه 
به  پیکار جانانه ای را  یونان  بود. در  متقابلی در پیش خواهد 
التین،  آمریکای  در  عربی،  کشورهای  در  گذاشته اند.  نمایش 
در ایسلند و در پرتغال نیز همین مبارزه در جریان است. در 
به  اسپانیا هنوز نمی شود پیش بینی کرد که ”جنبش 15- م“ 
کجا می کشد، اما فعاًل رشد و گسترش آن متوقف نشده است. 
زیادی  شگفتی های  شاهد  امسال  پاییز  که  بگویم  شما  به  اما 

خواهیم بود.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷4، 10 مرداد ماه 1390 

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

    نامه مردم ارگان مرکزي حزب توده ایران را بخوانید!
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                             ماتریالیسم دیالکتیک
                                                                                                                          امیرنیک آئین

فصل اول: کلیاتی درباره فلسفه و فلسفه مارکسیتی ـ لنینیستی
درس اول ـ جهان بینی پرولتری و جای فلسفه مارکسیستی در 

آن 
مارکسیسم ـ لنینیسم جهان بینی پرولتارياست.

ـ  مارکسیستی  بینی  جهان  تئوریک  پایه  مارکسیستی  فلسفه 
لنینیستی است. در این درس خواهیم دید که معنای جهان بینی 
چیست. معنای تئوری چیست و مقصود از مارکسیسم ـ لنینیسم 

در ساده ترین بیان چیست.

1 ـ جهان بینی چیست و اهمیت آن در کجاست؟

 جهان بینی عبارت است از مجموعه اندیشه ها و عقاید درباره 
بینی عبارت  زندگی، گیتی، پدیده ها و رویداد های آن، جهان 
است از یک سیستم نظریات، تصورات و عقاید درباره کلی ترین 

مسائل طبیعت یا جامعه و انسان.
اساس وجود  بر  که  اجتماعاتی  آن  در  یعنی  طبقاتی  در جوامع 
طبقات متخاصم بهره ده و بهره کش استوار باشد این دید کلی 
نسبت به جهان و رویدادهای آن بر شالوده موقعیت اقتصادی- 

اجتماعی طبقه بنا شده است.
جهان بینی طبقاتی است. جهان بینی کارگر زحمتکش با جهان 
متضاد  بن  و  بیخ  از  طبقه  مثابه  به  استثمارگر  دار  سرمایه  بینی 

است. 
پرولتاریا یعنی طبقه کارگر، دارای جهان بینی خاص خود است که 
در عالی ترین شکل به صورت علمی همان آموزش مارکسیسم ـ 
لنینیسم است. این جهان بینی بیانگر منافع همه زحمتکشان یدی 
و فکری در سراسر دنیا و روشنگر راه رهایی قطعی همه خلق 

های گیتی است. لنین نوشته است که یک 
برابر  در  نخواهد  که  دارد. آن کس  بالغ  و  بینی مستحکم  جهان 
جامعه خود و سرنوشت همه زحمتکشان خاموش و بی تفاوت 
ساز  سرنوشت  مبارزی  و  فعال  عضوی  تا  بکوشد  بلکه  بماند، 
ایمانی مستحکم  و  تزلزل  بی  راسخ، روشی  اعتقادی  باید  گردد 
داشته باشد که بر روی یک جهان بینی پیشرفته و علمی استوار 
اعتقادی  چنان  خود  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  بینی  جهان  گردد. 
را می آفریند. بر این شالوده استوار است که می توان آن اعتقاد 
راسخ را بنا نهاد، در هماوردی با دشمن وی را به زانو در آورد 
و سرمشقی برای همه مبارزان و پویندگان راه سعادت و آزادی 
شد. در کشور ما از حیدر عمواوغلی و ارانی گرفته تا روزبه و 
حکمت جو و تیزابی بسیار قهرمانان نامدار یا گمنام بر شالوده 

همین جهان بینی
و اعتقاد عمیق به درستی آن، به مظهر شجاعت و مقاومت خلقی 
در نبرد علیه امپریالیسم و استبداد مبدل شده اند. نیروی شناخت 
و اعتقاد به یک جهان بینی مترقی و علمی نیروی عظیمی است. 
توده ها را سازمان می دهد، آنها را متشکل می کند، به نبرد قطعی 
رهنمون می شود، راه تکامل جامعه را می گشاید و نظامی نو را 

پایه می ریزد.
پس ما مبارزان به جهان بینی نیاز داریم نه برای آن که رویدادهای 
جهان را درک و ضبط کنیم بلکه برای آن که آن ها را تغییر دهیم، 
بخشنده  تحول  انقالبی  کار  به  بگذاریم،  تأثیر  فعاالنه  ها  آن  بر 

وزندگی آفرین دست زنیم.

2 ـ تئوری چیست؟

سوسیالیسم،  راه  مبارزان  بینی  جهان  کارگر،  طبقه  بینی  جهان   
لنینیسم است که فلسفه مارکسیستی پایه تئوریک  مارکسیسم ـ 
آن راتشکیل می دهد. تئوری یعنی چه؟ تئوری انقالبی از تعمیم 

پراتیک اجتماعی به دست می آید و عصاره تجربه است. 
تئوری عملی به طور کلی مجموعه شناخت مدون بشر است که 

این یا آن جهت واقعیت را توضیح می دهد.
تئوری بخشی از جهان بینی است چرا که یک جهان بینی مرکب از 
تئوری های مختلف مربوط به عرصه ها و مسائل گوناگون است. 
پرولتاریا  بینی  جهان  مثابه  به  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  آموزش 
سیاسی،  اقتصاد  فلسفه،  است:  شده  تشکیل  عمده  بخش  سه  از 

کمونیسم علمی.
و  ها  عرصه  در  را  خود  های  تئوری  مارکسیسم  بخش  هر  در 
ماده  تئوری  فلسفه  در  )مثال  دارد.  می  بیان  مختلف  های  زمینه 
و شعور، تئوری انعکاس، تئوری تکامل، تئوری طبقات، تئوری 
کاال،  تئوری  سیاسی  اقتصاد  در  غیره  و  انقالب  تئوری  دولت، 
اضافه ارزش، مبادله و غیره در کمونیسم علمی تئوری استراتژی 
و تاکتیک حزب انقالبی، سانترالیسم دمکراتیک، تئوری انقالب، 

مراحل مختلف ساختمان 
سوسیالیسم و کمونیسم و غیره.( ولی چون تئوری های فلسفی به 
عام ترین و کلی ترین مسائل مربوط به طبیعت و جامعه و تفکر 
نظر دارند، این تئوری ها اساس و پایه سایر تئوری ها و هسته 
مرکزی را تشکیل می دهند. هر تئوری ساخت و بافت بغرنج و 
در هم پیچیده ای دارد و مرکب از اندیشه های مدون و راهنما در 

این یا آن زمینه است. 
اصوال عقاید فلسفی هسته مرکزی همه جهان بینی ها را تشکیل 
می دهند زیرا که فلسفه عمده ترین مسائل مربوط به طبیعت و 
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قوانین  و  پاسخ می گوید  ها  آن  به  و  کند  را مطرح می  جامعه 
عام و طرق شناسایی جهان ، طبیعت و جامعه را مورد بررسی 
قرار می دهد. سایر مسائل و مطالب در هر سیستم جهان بینی بر 

شالوده نظریات و فلسفی طرح و حل می شود . 
ـ  مارکسیستی  بینی  جهان  تئوریک  پایه  مارکسیستی  فلسفه 

لنینیستی است.

3 ـ بیان اجمالی مفهوم مارکسیسم – لنینیسم و
 جای فلسفه در آن: 

و  عقاید  مجموعه  پرولتاریا،  بینی  جهان  لنینیسم  ـ  مارکسیسم 
آموزش  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  و  فلسفی  نظریات 
انقالبی است که مارکس و انگلس و سپس لنین بنیانگذاران آن 
و  بسط  کارگری  و  کمونیستی  توسط جنبش جهانی  و  اند  بوده 

تکامل داده شده و می شود. 
و   )1۸1۸-1۸۸3( مارکس  کارل  نام  با  علمی  سوسیالیسم 
 19۲4( لنین  والدیمیرایلیچ  و  انگلس)1۸۲0-1۸95(  فردریک 
-1۸۷0( رهبران برجسته طبقه کارگر جهانی و دانشمندان سترک 

پیوند ناگسستنی دارد.
مارکسیسم ـ لنینیسم یک جهان بینی علمی منظم و ذو جوانب 

است. این یک علم است و به مثابه علم قله 
تکامل معرفت بشری است و به تمام دستاوردهای دانش در همه 
مثابه علم محدودیت جغرافیایی و زمانی  به   . دارد  تکیه  شئون 
و  سرزمین  به  مربوط  واقعی  دانش  هر  مانند  یعنی  شناسد  نمی 
قاره خاص یا زمان و قرن خاصی نیست. این آموزش از آنجا 
است.  نیرومند  و  راهگشا  است  واقعی حقیقت  بیان  و  که علمی 
شکست ناپذیری اش در آن است که حقیقت است. دائما در حال 
تکامل و غنی شدن است. در هر جا و در هر زمان و در شرایط 
مشخص به شکل خالق به کار می رود دگم نیست، رهنمای عمل 

است . 

4 ـ آموختن فلسفه مارکسیستی چه ضرورتی دارد؟

 در این است که با فرا گرفتن آن ما می توانیم بینش کامل و همه 
گیتی  رویدادهای  و  روندها  و  ها  پدیده  کلیه  درباره  ای  جانبه 
امکان  و  در جهان  انسان  نقش  باره  در  آن  تکامل  و چگونگی 
شناخت واقعیات موجود و همچنین درباره علل دگرگونی های 
جامعه و راهی که بشر می تواند زندگی اجتماعی را تغییر دهد 
داشته باشیم. آموختن فلسفه مارکسیستی سرگرم شدن به مطالب 
تجریدی و دور از ذهن و بی فایده و به قول معروف به معنای 
بافی نیست. فلسفه مارکسیستی و تمام تار و پود آن به  فلسفه 
واقعیات جهان و به نیازهای تاریخی جامعه انسانی وابسته است. 
این فلسفه عام ترین و کلی ترین قوانین تکامل طبیعت و جامعه را 
به ما نشان می دهد. مطالعه فلسفی مارکسیستی منجمله به ما می 

آموزد که چرا انقالب سوسیالیستی ناگزیر است و به چه نحو می 
توان جامعه سعادتمند سوسیالیستی و کمونیستی را بنا نهاد. فلسفه 
راهنمای  چراغ  به  را  آن  تون  می  که  است  دانشی  مارکسیستی 
زحمتکشان در مبارزه برای بدست آوردن زندگی بهتر، غلبه بر 
عقب ماندگی، در راه ایجاد میهنی مستقل، دمکراتیک پیشرو و 
شکوفایی شخصیتی بشری تشبیه کرد. فلسفه مارکسیستی به ما 

می آموزد که جهان پیرامون و جامعه خود را بهتر بشناسیم. 
به تناقضات درونی آن به آرایش قوا در آن پی ببریم ، دشمنان 
ترقی میهن و نیکبختی خلق را از دوستان و متحدین باز شناسیم، 
طرق  و  دهیم  تشخیص  درستی  به  را  مترقی  و  میهنی  نیروهای 
نجات آن را از یوغ نواستعمار و استبداد و راه اعتالی آن را به 
قلل عالی تمدن و بهروزی و صلح و آزادی، سعادت و برابری، کار 
و برادری تمیز دهیم. در عین حال فرا گرفتن فلسفه مارکسیستی 
وسیله ای است تا فضیلت های یک مبارز کمونیست و سجایای 
فعال  شرکت  با  همراه  دهیم.  پرورش  خود  در  را  انسانی  عالی 
در کوره پیکار و تجربه عملی، این فراگیری برای پرورش فرد 
انقالبی یا نوسازی و خودسازی مبارزان اهمیت ویژه ای دارد. 
آموختن درست و جدی فلسفه مارکسیستی یک سرمایه فناناپذیر 
فکری و معنوی برای مبارزان و یک وثیقه ثمر بخشی نبرد آنان 
و  اجتماعی  عمل  میدان  در  ویژه  به  علم  این  گرفتن  فرا  است. 
انقالبی در شخصیت فرا گیرنده تولدی دیگر به وجود می آورد 
و به آن بعدی تازه می بخشد و افق تازه ای را در برابرش می 
گشاید. داشتن دید صائب و تشخیص درست در مسائل سیاسی 

و مبارزه انقالبی مرهون آموزش این فلسفه است .
 

____________________________________
____

معادل اصطالحات: 
Theorie تئوری -

 Pratique پراتیک - 
Phenomene پدیده -

Processus روند – 
evenement )رویداد )حادثه - 

 Consption du monde جهان بینی - 

سواالت مربوط به اين درس: 
1- جهان بینی عبارتست از:  

الف ـ مجموعه نظرات و دستورالعمل هایی که در کتب آسمانی 
آمده است 

ب ـ مجموعه اندیشه ها و نظراتی که تنها مارکسیسم لنینیسم آنرا 
مدون کرده است 

جـ  سیستمی مدون از اندیشه ها، عقاید و تصورات در بارهء کلی 
ترین طبیعت، جامعه و انسان 

برای شناخت جزء جزء طبیعت،  د ـ مجموعه اعمال و تالشها 
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جامعه و انسان 
پاسخ: ........ 

2- جهان بینی: 
الف - طبقاتی است و جهان بینی کارگر زحمتکش به مثابه یک 

طبقه از بیخ و بن با جهان بینی سرمایه دار متضاد 
است 

ب ـ دانشی است مدون برای تمام انسانها بدون در نظر گرفتن 
فاصله طبقاتی 

جـ  دانشی است که توسط افرادی خاص بر اساس عالئق شخصی 
مدون شده است 

د ـ گل باغ تجمل است و عده ای برای خود نمایی آن را آفریده 
اند 

پاسخ: ......... 

3- مارکسیسم - لنینیسم: 
الفـ  فلسفه ایست دگم و کالم بنیان گزاران آن، همچون آیه های 

اسمانی تلقی می گردد 
ب ـ فلسفه ایست پویا و با هر چه گسترده تر و عمیقتر شدن 

دانش بشری، دائما متکامل تر و غنی تر خواهد شد 
ج ـ فلسفه ایست که در هیچ تعریفی نمی گنجد و معتقد به هرج 

و مرج در تمام زمینه هاست 
د ـ فلسفه ایست که تمامی دستاورد های بشری را در مایملک 

عده ای محدود می خواهد
پاسخ: .......... 

پاسخ سواالت فوق:
1- ج             ۲- الف            3- ب 

                 )پایان درس اول – ادامه دارد(
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    كازیوه ی كوردی

گهالنیئێرانكودهتاینهنگینی2٨یموردادلهبیرناكهن!

١٣٣٢ی  ساڵی  له   واته   ئێستا،  پێش  ساڵ   ٥٨
هه تاوی )١٩٥٢ی ز( به  پیالنێكی قیزه ونی به رنامه 
كوده تایه كی  بریتانیا،  و  ئه مریكا   بۆداڕێژراوی 
بووه   كه   به ڕێوه چوو  واڵتهكه مان   له   سه ربازی 
نیشتمانی  حكومه تی  هێنانی  شكست  هۆی 
بوون  زاڵ  و  موسه دیق«  »محه ممه دی  دوكتور 
گرێدراوی  كۆنه په ره ستانی  ده سه اڵتدارێتی  و 

ئیمپریالیزم بۆ ماوه ی ٢٥ ساڵ له  واڵته كه مان. 
ئه نجامی  له   موسه دیق«  »محه ممه دی  دوكتور 
ئه و ناڕه زایه تییه  جه ماوه ریانه  و قه یرانه  سیاسییه ی 
تووشی  هه تاویدا  ٢٩ی   –  ٣١ ساڵه كانی  له   كه  
رژیمی »حه مه  ره زا شا« هاتبوو و ده سه اڵته كه  ی 
به ره وڕووی هه ره سهێنان كردبوه وه ، به  مه به ستی 
و  ناڕه زایه تییه كان  دامركاندنی  و  كردنه وه   هێور 
تێپه ڕ كردنی قه یرانه كه ، له  الیه ن »شا«وه  وه ك 

سه رۆك وه زیری ئێران ده ستنیشان كرابوو.
پێكهێنانی  و  سه ركار  هاتنه   دوای  موسه دیق 
كابینه كه ی، به  پشت به ستن به  خواستی جه ماوه ر، 
گرته   سه ره كی  ئه ركی  دوو  كردنی  جێبه جێ 
ئه ستۆ، ئه ویش سنوودار كردنی ده سه اڵتی »شا« 
له وه ش  و  واڵت  بنه ڕه تی  یاسای  چوارچێوه ی  له  
گرینگتر، »خۆماڵی كردنی« نه وتی ئێران و كورت 
له   بریتانیا  نه وتی  كومپانیای  ده ستی  كردنه وه ی 

پیشه سازی نه وتی ئێران. 
ئاشكرایه  كه  جێبه جێ كردنی ئه م ئه ركه  نیشتمانییه  
ئیرتجاعی  توندی  ناڕه زایه تی  سه ره تاوه   له   هه ر 
ناوخۆ و ئیمپریالیزمی بریتانیای لێكه وته وه  و به ره ی 
به رگرتن  مه به ستی  به   ئیمپریالیزم   – ئیرتجاع 
ته واوی  ئه ركه ،  دوو  ئه م  كردنی  جێبه جێ  له  
هێز و توانای خۆیان خسته  گه ڕ و به  داڕشتن و 
به ره نگاری  جۆربه جۆر،  پیالنی  ده یان  ئه نجامدانی 
به   و  رۆژه   هه ر  و  بوونه وه   موسه دیق  دوكتور 
پیالن و بیانوویه ك كێشه یان بۆ درووست ده كرد 

و رێگر بوون له  ئه نجامدانی ئه ركه كانی. 

توده ی  حزبی  و  كمونیزم  »مه ترسی  رۆژێك 
ئێران«یان ده هێنایه   ئاراوه  و رۆژی دواتر »بایكوت 
له   كردن  رێگری  و  ئێران  نه وتی  كڕینی  كردنی 

هه ناردن و فرۆشتنی« و... هتد. 
ئه مه  له  حاڵێكدا بوو كه  داڕشتن و به ڕێوه بردنی ئه م 
تایبه تی موسه دیق،  پیالنانه  و هه روه ها كه سایه تی 
رێگر  نه بوو،  گه ل  هێزی  به   ته واوی  باوه ڕی  كه  
هێزه   له   موسه دیق  بوونه وه ی  نزیك  له   بوون 
پێشكه وتنخوازه كانی ئه و كاتی ئێران كه  بریتی بوون 
به توانای  بزووتنه وه ی  و  ئێران  توده ی  حزبی  له  
كرێكارانی واڵته كه مان و هه روه ها »بزووتنه وه ی 
لێهاتووی  به  هه زاران كه سی  كه   ئیستعمار«  دژه  

دیمۆكرات و سه ربه خۆخوازی له خۆگرتبوو.
هه مبه ر  له   موسه دیق  كه   وایكرد  ئه مه ش  هه ر 
پیالنه  جۆربه جۆره كانی ئیمپریالیزم – ئیرتجاع كه م 
توانا بێت و بۆ پووچه ڵكردنه وه یان هێزی پێویستی 

به  ده سته وه  نه بێت.

 

تا  موسه دیق  كه   نییه   شاراوه   شتێكی  ئه مه ش 
هۆیه كه وه   هه ر  به   حكومه ته كه ی،  دواساته كانی 
به   متمانه   كه   نه بوو  ئه وه ی  جورئه تی  بووبێت، 
بۆ  رێنماییه كانی  و  بكات  ئێران  توده ی  حزبی 
له سه ر كار البردن و بێ هێز كردنی به كرێگیراوانی 
ریزه كانی  له   تایبه ت  به   ئیرتیجاع،  و  ئیمپریالیزم 
به كار  دا  واڵت  چه كداره كانی  هێزه   سه ره وه ی 

بهێنێت. 
سه دان  به   ئێران  توده ی  حزبی  سه رده مه دا  له و 
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له  ریزی هێزه  چه كداره كان،  الیه نگری  ئه ندام و 
به  تایبه ت له  ناو ئه رته شدا هه بوو و ئه م ئه ندام 
جموجۆڵه كانی  چاوه دێری  وردی  به   الیه نگرانه   و 
به كرێگیراوانی ئیمپریالیزم و ئیرتجاع له  ناو هێزه  
رێی  له   زانیارییه كانیان  و  ده كرد  چه كداره كاندا 

كاناڵی تایبه ته وه  پێشكه ش به  موسه دیق ده كرد.
و  گوێدان  باتی  له   موسه دیق،  به داخه وه  به اڵم   
له به رچاو گرتنی ئه و زانیارییانه ، له  ژێر كاریگه ری 
پروپاگه نده ی ئیمپریالیزم و ئیرتجاعدا وای ده زانی 
كه  ئه فسه رانی توده یی زانیاری هه ڵه ی پێشكه ش 
دوبه ره كی  و  ئاژاوه نانه وه   مه به ستیان  و  ده كه ن 

خستنه  ناو هێزه  چه كداره كانه ! 
توندی  به   كه   حاڵێكدا  له   موسه دیق  هه روه ها، 
و سوور  ده كرد  بریتانیای  ئیمپریالیزمی  دژایه تی 
كورت  و  نه وت«  كردنی  »خۆماڵی  له سه ر  بوو 
نه وتی  كه رتی  له   بریتانیا  ده ستی  كردنه وه ی 
ئێران، به  هۆی تێنه گه  یشتنی له  ماهیه تی چینایه تی 
واڵته   هاوبه شه كانی  به رژوه ندییه   و  ئیمپریالیزم 
جۆربه جۆره  ئیمپریالییه كان، وای ده زانی ده توانێت 
بۆ به ره نگار بوونه وه ی ئیمپریالیزمی بریتانیا، پشت 
به  »دۆستی« و » نیه ت پاكی« ئه مریكا ببه ستێت! 
هه ر ئه مه ش وای كرد كه  نیسبه ت به  ئیمپریالیزمی 
و  بێت  بین«  »گه ش  ئه مریكا  تازه پێگه یشتووی 
بۆ »خۆماڵی  و  بدات  راكێشانی سه رنجی  هه وڵی 
كردنی  سنووردار  هه روه ها  و  نه وت«  كردنی 
ده سته به ر  ئه مریكا  پشتگیری  »شا«  ده سه اڵتی 

بكات. 
موسه دیق ئه وه نده  له  سه ر ئه م بۆچوونه  چه وت و 
نازانستییه ی خۆی پێداگری ده كرد كه  هوشدارییه  
یه ك له  دوای یه كه كانی حزبی توده ی ئێرانی به  

هه ند وه رنه گرت. 
ده ره وه ی  وه زیری  كه   بوو  حاڵێكدا  له   ئه مه  
كابینه كه ی، واته  دوكتور »فاتمی«ش تا راده یه ك 
هاوبه شه كانی  كرده وه   و  ماهییه ت  ئاگاداری 
ئیمپریالیزمی ئه مریكا و بریتانیا بوو و له مباره وه  
روونكردنه وه كانی  و  هوشدارییه كان  راستی  له  

حزبمان تێده گه یشت. 
دوكتور  كه   بوترێت  پێویسته   ئه مانه ،  وێڕای 
و  واڵت  ناوخۆی  دۆخی  به   نیسبه ت  موسه دیق 
به   جه ماوه ر  داخوازییه كانی  و  گرفت  و  كێشه  
ته واوه تی بێ ئاگابوو و به كرده وه  ئه مانه ی پشت 

گوێ خستبوو، ئه مه ش وای كردبوو كه  چه شنێك 
له  ره ش بینی و دڵساردی نیسبه ت به  كابینه كه ی 

له  ناو خه ڵكدا ده ركه وێت. 
نیشتمانییه كه ی  حكومه ته   كه   ئه وه یه   واقیعیه ت 
موسه دیق له  ماوه ی ده سه اڵتی خۆیدا نه یویست یان 
نه یتوانی هیچ هه نگاوێكی به رچاو بۆ باشتر كردنی 
ژیانی رۆژانه ی جه ماوه ر هه ڵبگرێت و له و ماوه دا 
هیچ گۆڕانكارییه كی پێشكه وتنخوازانه ی له  كاروباری 
ناوخۆی واڵت ئه نجام نه دا و دۆخی ناوخۆی واڵتی 
و  كۆنه په ره سته كان  هێزه   بۆ  یه كجاره كی  به  
كاربه ده سته  گه نده ڵ و دژه  خه ڵكییه كانی پێش له  

هاتنه  سه ركاری خۆی سپاردبوو. 
كابینه كه ی موسه دیق ته نانه ت بۆ یه كجاریش باسی 
ناوخۆی  دۆخی  له   چاكسازی  ئه نجامی  پێویستی 
وه ها  به   باوه ڕیشی  ئه ساسدا  له   و  نه كرد  واڵت 

شتێك نه بوو. 
له  بواری سیاسی دا له  حاڵێكدا كه  ده یان ره وت و 
الیه نی كۆنه په ره ست و دژه  خه ڵكی ساحه ی سیاسی 
ئێرانیان كردبووه  مه یدانی »رمبازێن«ی خۆیان و 
چاپ  رۆژنامه یان  و  و سه دان جه ریده   ده یان  به  
مۆڵه تی  ئێران  توده ی  حزبی  ده كرده وه ،  باڵو  و 
شێوه یه كی  به   و  پێنه درا  سیاسی  چاالكی  یاسایی 

نیوه  نه هێنی فه عالییه تی ده كرد.  
گرتنی  له به رچاو  به   حزبمان  ئه وه شدا  به سه ر 
پشتیوانی  واڵت،  و  گه ل  بااڵكانی  به رژه وه ندییه  
ده زانی  خۆی  ئه ركی  به   »موسه دیق«ی  كردنی 
ده ستی  كردنه وه ی  كورت  بۆ  هه وڵه كانی  و 
و  نه وت  پیشه سازی  له   بریتانیا  ئیمپریالیزمی 
بواره دا  له م  و  ده نرخاند  به رز  كردنی،  خۆماڵی 
نیشتمانی  حكومه تی  هاریكاری  ته واوه تی  به  
هۆی  ببووه   ئه مه ش  و  ده كرد  »موسه دیق«ی 
فراوانتر بوونی هێرشه كانی ئیرتجاع و ئیمپریالیزم 

بۆ سه ر حزبه كه مان. 
له   موسه دیق  نیشتمانی  حكومه تی  سه رئه نجام 
»خۆماڵی كردنی نه وت«دا سه ركه وتنی به ده ست 
ئیمپریالیزمی  ده ستی  راده یه ك  تا  توانی  و  هێنا 

بریتانیا له  ئێران كورت بكاته وه . 
الیه ن  له   كه   نه بوو  شتێك  ئه مه ش  دیاره  
به   بكرێت،  ته حه مول  بریتانیاوه   ئیمپریالیزمی 
له وه   ناوخۆ  ئیرتجاعی  و  ئیمپریالیزم  كه   تایبه ت 
نه وت،  كردنی  خۆماڵی  دوای  كه   ده ترسان 
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حكومه ته كه ی موسه دیق مه جال و ده رفه تی ئه وه  
په یدا بكات كه  ئاڵ و گۆڕ له  دۆخی ناوخۆی واڵتدا 
بخاته   به رژه وندییه كانیان  تر  ئه وه نده ی  و  بكات 
ئێران  له   ده ستیان  ته واوه تی  به   و  مه ترسییه وه  

كورت بكاته وه . 
به  تایبه ت كه  له م بواره دا سه رجه م گه النی ئێران 
حكومه تیان  پشتگیری  پێشكه وتنخوازه كان  هێزه   و 
له  گشت  بنه ڕه تی  ده كرد و خوازیاری چاكسازی 
سیاسی  كۆمه اڵیه تی،  ئابووری،  جیاجیاكانی  بواره  

واڵت بوون. 
بێگومان ئه گه ر حكومه ته كه ی موسه دیق له وه  زیاتر 
ناچار  سروشتی  شێوه یه كی  به   بكێشایه   درێژه ی 
بداته وه   ناوخۆی واڵت  بارودۆخی  له   ئاور  ده بوو 
جه ماوه ر  داواكارییه كانی  و  خواست  مه لكه چی  و 
بێت و رێوشوێنی چاكسازی بگرێته  به ر، ئه مانه  له  
حاڵێكدا بوو كه  »شا« له  ژێر گوشاری بزووتنه وه ی 
جه ماوه ریدا هه ڵهاتبوو و واڵتی به جێهێشتبوو، هه ر 
ده ستپێكی  بۆ  هه له كه   روویه كه وه   هه ر  له   بۆیه  

چاكسازییه كی هه مه الیه نه ، له بار و ئاماده  بوو. 
له  هه مووی گرینگتر ئه وه  بوو كه  حزبی توده ی 
ئێران و بزووتنه وه ی كرێكاری هه ره  به هێزی ئه و 
یارمه تی  چاكسازیدا  بواری  له   واڵته كه مان،  كاتی 
ته واوی حكومه ته  نیشتمانییه كه ی »موسه دیق«یان 

ده كرد. 
ئه مه ش گه وه ره ترین مه ترسی بوو له سه ر پێگه ی 
ناوخۆ،  ئیرتجاعی  به رژه وه ندی  و  ئیمپریالیزم 
بردنی  له ناو  بۆ  بریتانیا  ئیمپریالیزمی  بۆیه   هه ر 
هێزه   له   جگه   موسه دیق  نیشتمانی  حكومه تی 
دۆڕاندنی  قیمه تی  به   ناوخۆ،  ئیرتجاعییه كانی 
به شێك له  قازانج و ده ستكه وته كانی له  ئێران به  
ئیمپریالیزمی تازه پێگه یشتووی ئه مریكا، ئه و واڵته ی 

كرده  شه ریك و هاوبه شی خۆی. 
زووترین  له   بریتانیا  و  ئه مریكا  واڵتی  دوو  هه ر 
پیالنێكی تۆكمه ی پڕخه رجیان بۆ  به رنامه  و  كاتدا 
سازدانی كوده تایه كی سه ربازی له  دژی حكومه تی 
موسه دیق داڕشت و به  هاوكاری ژنڕاڵ و فه رمانده  
بااڵكانی ئه رته ش و پۆلیسی ئێران، له  به ره به یانی 
رۆژی ٢٨ی مورداد مانگی ساڵی ١٣٣٢ )ئاگوستی 

١٩٥٨ ز( خستیانه  بواری جێبه جێ كردنه وه . 
كۆمه ڵێك  كوده تاكه ش،  به   دان  شه رعییه ت  بۆ 
هه روه ها  و  به ره اڵ  و  به تاڵ  و  چه قۆكه ش 

وه ك  تارانیان  قه حبه خانه ی  له شفرۆشه كانی 
هێمایه ك له  پشتگیری »گه ل« بۆ كوده تاكه  خسته  

شوێن سه ربازه كان! 
بۆ  »مه رگ  و  شا«  »بژی  دروشمی  ئه مانه  
موسه دیق« و »مه رگ بۆ توده«یان ده وته وه  و 
هێرشیان ده كرده  سه ر بنكه  و باره گای رۆژنامه  
و  پێشكه وتنخوازه كان  و  سه ربه خۆ  باڵوكراوه   و 
ئه و  په الماری  سارد  چه كی  جۆره ها  و  چه قۆ  به  
ئه ندامی  ده كرا  گومان  كه   ده دا  كه سانه یان 
و  كرێكاری  رێكخراوه   و  ئێران  توده ی  حزبی 
پێشكه تنخوازه كان بن. هه روه ها به  ده یان شوێنیان 

تااڵن كرد و ئاگریان تێبه ردا. 
هێشتا به  ته واوه تی شه و دانه هاتبوو كه  »كوده تا« 
موسه دیق  نیشتمانی  حكومه تی  و  سه ركه وت 
له   كه سێك  چه ند  و  موسه دیق  و  هێنا  هه ره سی 
وه زیره كانی له  الیه ن كوده تاچییه كانه وه  قۆڵبه ست 

كران. 
بێ ئه وه ی كه  له  هیچ شوێن و سه عاتێكدا الیه نگرانی 
موسه دیق كه مترین به رگری له  حكومه ت بكه ن! 

سه یر له وه دابوو كه  شه وی پێش كوده تاكه ، حزبی 
توده ی ئێران به  پێی ئه و زانیارییانه ی كه  ده ستی 
و  كردبوو  موسه دیقه وه   به   پێوه ندی  كه وتبوو، 
هوشداری دابوو كه  له  دژی حكومه ته كه ی پیالنی 
ئارادایه   له   سه ربازی  كوده تایه كی  به ڕێوه چوونی 
بااڵكانی  فه رمانده   نه بووه ،  دره نگ  تا  پێویسته   و 
ئه رته ش، به  تایبه ت »زاهدی« له سه ر كار الببرێن 

یان بخرێنه  ژێر چاوه دێری جیدییه وه . 
بێ  پروپاگه نده ی  به   ئه مانه ی  موسه دیق  به اڵم 
موسه دیق  پێنه دا.  گوێی  و  دانا  »توده »  بنه مای 
ته نیا ئه و كاته ی كه  كوده تا سه ربازییه كه ی رۆژی 
٢٨ی مورداد له  دوا قۆناغی سه ركه وتندا بوو، ئه و 
راستییه ی بۆ ده ركه وت كه  هوشدارییه كانی حزبمان 
چه كداره كان  هێزه   و  ئه رته ش  و  بوون  جیدی 
ئیمپریالیزمی  و  »شا«  گوێڕایه ڵی  ئه و،  باتی  له  

بریتانیان.
له  دوایین پێوه ندی حزبماندا له گه ڵ موسه دیق كه  
ته نیا چه ند كاتژمێرێك پێش له  قۆڵبه ست كردنی 
له  الیه ن كوده تاچییه كانه وه  ئه نجام درا، موسه دیق 
دژی  »له   وتی:  دڵته نگییه وه   و  خه م  په ڕی  به و 

كوده تا چیتان بۆ ده كرێ بیكه ن«!
به اڵم بۆ خۆی له  باتی به رگری و به گژدا چوونه وه ی 



كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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كوده تاچییه كان، خۆی راده ستی ئه وان كرد و به م 
شێوه  كۆتایی به  حكومه ته  نیشتمانییه كه ی دوكتور 

»محه ممه دی موسه دیق« هات.  
كردنی  قۆڵبه ست  دوای  له   كوده تاچییه كان 
به رباڵویان  هه مه الیه نه ی  هێرشێكی  موسه دیق 
رێكخراوه   و  ئێران  توده ی  حزبی  سه ر  كرده  
كرێكاری و پێشكه وتنخوازه كان و له سه رانسه ری 
ئێراندا به  ده یان هه زار كه سیان گرت و سه رجه م 

سه ربازخانه كانیان كرده  زیندان.
 سه دان كه س له  ئه فسه رانی حزبی توده  ده ستگیر 

كران و ده یان كه سیان لێ گولله  باران كرا.

و  رۆژنامه   و  كرێكارییه كان  رێكخراوه   سه رجه م   
ماوه ی  بۆ  و  داخران  پێشكه وتنخوازه كان  گۆڤاره  
گوێڕایه ڵی  و  ئیرتجاعی  حكومه تی  ساڵ   ٢٥
حه مه    « حكومه تی  واته   بریتانیا،  و  ئه مریكا 
له و  و  گرت  ده سه اڵتی  په هله وی«  شای  ره زا 
كردنی  دابین  خزمه ت  له   ته واوه تی  به   ماوه دا 
دا  سه هیونیزم  و  ئیمپریالیزم  به رژه وه ندییه كانی 
دڕنده ییه وه   و  بێره حمی  به وپه ڕی  و  كرد  كاری 
و  چه پ  بزووتنه وه یه كی  چه شنه   هه ر  دژایه تی 

پێشكه وتخوازی كرد.  
حكومه تی »حه مه  ره زا شا« نه  ته نیا دژی گه النی 
ئێران، به ڵكوو دژایه تی سه رجه م هێز و بزووتنه وه  
به   و  جیهان  كرێكارییه كانی  و  پێشكه وتنخواز 
ده كرد.  ناوه ڕاستی  رۆژهه اڵتی  ناوچه ی  تایبه ت 
و  سه هیونیزم  نزیكی  دۆستی  حكومه ته   ئه م 

عه ره به كان  واڵته   كۆنه په ره ستی  ده سه اڵتدارانی 
بوو و دژ به  بزووتنه وه ی گه النی ئه و واڵتانه  پیالنی 
عێراق  له   كوردی  بزووتنه وه ی  له وانه   ده گێڕا. 
»عومان«  واڵتی  له   »زوفار«  بزووتنه وه ی  و 
و  به رچاو  نموونه ی  فه له ستین  بزووتنه وه ی  و 

حاشاهه ڵنه گرن. 
»پشتیوان«ی  وه ك  خۆی  كه   شا«  ره زا  »حه مه  
بزووتنه وه ی كوردستانی عێراق نیشان دابوو، دوای 
رێكه وتنی له گه ڵ سه دام حوسێن )١٩٧٥(، پشتی له  
كورده كان كرد و به كرده وه  تووشی ماڵوێرانی و 

شكستی كردن. 
ئه مریكا  فه رمانی  به    ١٩٧٧ ساڵی  له   هه روه ها 
شۆڕشگێڕانی  سه ر  كرده   سه ربازی  هێرشی 
»زوفار« له  واڵتی عومان و بۆ سه ركوتكردنی ئه و 
پاشای مورته جعی عومانی  یارمه تی  بزووتنه وه یه ، 

دا و ... هتد. 
مێژوو  كه   گه له كانن  »ئه وه   خۆشبه ختانه   به اڵم 
دروست ده كه ن، نه ك پادشاكان و ده سه اڵتداره كان« 
راستیه ی  ئه و  مرۆڤایه تیش  مێژووی  وانه كانی  و 
له  سه ر  ئه گه ر  حكومه تێك  هیچ  كه   سه لماندووه  
زوڵم و دیكتاتۆریه ت دانرابێ، دره نگ یان زوو به  
هێزی گه ل كۆتایی پێدێت و هه ره س ده هێنێت. 

له   شا«یش  ڕه زا  »حه مه   كوده تاچی  حكومه تی 
شۆڕشێكی  ئه نجامی  له   ز(   ١٩٧٩(  ١٣٥٧ ساڵی 
جه ماوه ری به رباڵوی گه النی ئێران كۆتایی پێهات 

و خرایه  زبڵدانی تاریخه وه . 

حزبی  شه هیدی  ئه فسه رانی  یادی  بێت  پیرۆز 
توده ی ئێران و 

حكومه ته  نیشتمانییه كه ی محه ممه دی موسه دیق!

          ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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به یاننامه ی سه رۆكایه تی هه رێمی كوردستانی عێراق

         سه باره ت به  تۆپبارانه كانی ئێران و توركیه 

لهدوایینچركهساتهكانیدیزانیژماره11یكازیوهئاگادار
بووینكهسهرۆكایهتیههرێمیكوردستانیعێراقسهبارهتبه
تۆپبارانهكانیسپایپاسدارانیئێرانوفڕۆكهكانیئهرتهشی
توركیهكهتائێستانزیكبه10كوژراووچهندینبرینداری
ههرێمی سنوورییهكانی ناوچه نیشتهجێی سڤیلی خهڵكی له

كوردستانیعێراقیلێكهوتووهتهوه،دهركردووه.
بهیاننامهكهی له عێراق كوردستانی ههرێمی سهرۆكایهتی
خۆیداوێڕایئیدانهكردنیدهستدرێژییهكانیئێرانوتوركیه
داوایلهههردووپارتی»پژاكوپ.ك.ك«كردووهچیتر
خاكیكوردستانیعێراقبۆهێرشكردنهسهرئێرانوتوركیه
بهكارنههێننوئهگهردهیانههوێتلهسهرخهباتیچهكداری
بهردهوامبن،ئهواپێویستهههرێمیكوردستانچۆڵبكهنو

بگهڕێنهوهبۆناوخۆیواڵتهكانیخۆیان.
دهقیبهیاننامهكهیسهرۆكایهتیههرێمیكوردستانیعێراق

بهمشێوهیه:

بهناویخوایمهزنودلۆڤان

هاواڵتیانیخۆشهویستیكوردستان

سنوریهكانی شاخاوییه ناوچه بارودۆخی ئاگادارن ههروهك
ههرێمیكوردستانتادێتئاڵۆزتردهبێتورۆژانههاواڵتیانی
ئاسمانی هێرشی و تۆپباران ڕووبهڕووی كوردستان ههرێمی
توركیا كۆماری و ئیران ئیسالمی كۆماری دهوڵهتی دوو ههر

دهبێتهوه.

ژمارهیهكی به گهیاندن زیان مایهی بوونهته هێرشانه ئهو
زۆرلهدانیشتوانیناوچهسنوورییهكانكهشههیدوبرینداری
دهبینینئهوهێرشانهپهرهیسهندووه لێكهوتۆتهوه.ئهمڕۆ
بهرامبهریدا له چیتر ناكرێ كه ئاستهی ئهو گهیشتۆته و
بێدهنگبینوهاواڵتیانیسڤیلوبێدیفاعیههرێمببنه

قوربانیئهوملمالنێیه.

سنورییه ناوچه له پهكهكه و پژاك هێزیچهكداری بوونی
واڵتی ههردوو دهست له بههێزه بههانهیهكی شاخاوییهكان
دراوسێ.بهردهوامبوونیئهمجۆرهكردهوانهوپهنابردنیان

بۆتوندوتیژیوههوڵدانبۆبهكارهێنانیسنورهكانیههرێمی
بۆ نهخوازراو توندوتیژی هێنانی مایهی دهبێته كوردستان
كورد گهلی ڕهوای دۆزی به خزمهت ئهمهش و گهلهكهمان
ناكاتوبهداخهوهلهمرووهوههیچحیسابێكبۆبهرژهوهندی

خهڵكیههرێمناكرێت.

ههروهكلهرابردوو،ئێستاشجهختلهسهرئهوهدهكهمهوهكه
ههرێمیكوردستانخوازیاریپهیوهندیدۆستانهودراوسێیهتی
باشهلهگهڵههمووالیهكوهیچكاتێكبهشێكنهبووهله
كێشهناوخۆییهكانیئهمدووواڵتهوقهتیشدهستناخاته
ناوكاروبارینێوخۆیهیچواڵتێك،بهاڵمبههیچشێوهیهك
ناتوانینبێدهنگبینبهرامبهربهشههیدكردنیهاواڵتیانی

بێتاوانلهههرێمیكوردستان.

وهكوههرێمیكوردستانناخوازینخوێنیهیچمرۆڤێكیبێتاوان
بڕژێت،لهبهرامبهردابڕوامانبهدیالۆگوگفتوگۆیبهردهوام
كێشهو چارهسهركردنی پێناو له یهكترگهیشتن له بۆ ههیه

گیروگرفتهكان.

ئهوهی بۆ ههوڵدان له نهكردووه درێغیمان پشتریش ئێمه
كێشهكانبهدیالۆگچارهسهربكرێنوچارهسهریئاشتیانه
ماوهیهكه بهداخهوه بهاڵم الیهك، ههموو بژاردهی به ببێ

رهوشهكهجارێكیدیكهئاڵۆزیتیاكهوتۆتهوه.

لهقۆناغێكدائهوكاتهیكهپێویستبووخهباتیچهكداریمان
كردلهپێناوبهرگریكردنلهخاكومافوكهرامهتیگهل
ونهتهوهكهمان.بهتوانایخۆمانوپشتئهستووربههێزو
پێناسهی و خۆمان بوونی توانیمان گهلهكهمان ئیرادهی
نهتهوهییخۆمانبپارێزین،بهاڵمسهردهمیئهمڕۆَجیایه.
لهدونیایئهمڕۆدازمانیدیالۆگزاڵهبهسهرشهڕوكوشتار
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وكردهیسهربازی،لهپێناوگهیاندنیئهمپهیامهشههموو
توانایخۆمانخستهگهڕ.

ئامانجیئێمهههمیشهبهختهوهریگهلهكهمانوسهقامگیری
ههرێمبووه،بۆیهبههیچشێوهیهكنامانهوێتئهوبهختهوهری
بههانهیهك ههر به جا تێكبدرێت ههرێم سهقامگیریهی و
دانیشتوانی بهرژهوهندی كه دهكهین داوا بۆیه ههر بێت،
ههرێملهبهرچاوبگیرێت،چونكهئهمدهستكهوتانهیئهمڕۆی
خهڵكیكوردستانبهریرهنجوخهباتوقوربانیدانێكیزۆره،
پێویستهلهسهرههمووكوردێكئهمئهزموونهبههیخۆی

بزانێتوبیپارێزێت.

كردهوهی كه بێت ئاشكرا كوردستان خهڵكی الی له دهبێ
سهربازییلهسهرسنوورهكانپاساوێكدهداتهههردووواڵت
ههرێم له سهربازییهكانیان كردهوه جیهان بهرچاوی به تا
ئهنجامبدهن.لهنێوئهوشهڕهنابهرامبهرولهشكركێشیو
بۆردومانهبهردهوامانهدابهپلهییهكهمهاواڵتیانیههرێمی
كێشهیه ئهم شهڕ به دڵنیام و دهبن زهرهرمهند كوردستان
بێت. ئاشتی به دهبێت ههر كۆتاییدا له و نابێت چارهسهر
باشتره بهێنرێ پێ كۆتایی شهڕه ئهو زووتر رۆژێك ئینجا
بهاڵمئهگهرالیهنهكانیدهرگیرخهیاریشهڕیانههڵبژاردووه
ئهواداوایانلێدهكهمئهوشهڕهلهههرێمیكوردستاندوور

بخهنهوه.

له بكهین ههماههنگییهك و هاوكاری ههموو ئامادهین ئێمه
ناوچه بارودۆخی گهڕانهوهی بۆ ئاشتییانه دیالۆگی ڕێگهی
حكومهتی له داوا هاوكات . ئاسایی دۆخی بۆ سنوریهكان
عێراقیفیدراڵدهكهینلهرێگهیكهناڵهدیپلۆماسییهكانیهوه
بۆ گهڕ بخاته ههوڵهكانی دراوسێ واڵتی دوو ههر لهگهڵ

كۆتایهێنانبهمهێرشانهوپاراستنیسهروهریعێراق.

له داوا بارودۆخهناسكوههستیارهدا ئهو بهرهچاوكردنی
پهرلهمانیكوردستاندهكهمبهوردیدیراسهیئهمبارودۆخه
ههستیارهیههرێمبكاتبۆبڕیاردانلهسهردانانیسیاسهتێك

كهڕهنگدانهوهیڕاییهكگرتوویههرێمیكوردستانبێت.

مسعودبارزانی
سهرۆكیههرێمیكوردستان

 2011/٨/23

**************          
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           ده میرتاش: 
                          به  باوه ڕی من PKK باشی نه كرد

سه اڵحه دین  توركیا  په رله مانی  له    BDP گرووپی  سه رۆكی 
له م  كه   تورك  سه ربازانی  كوژرانی  ده رباره ی  ده میرتاش، 
گیانیان   PKK هێرشێكی  ئه نجامی  له   چه ڵی  له ناوچه ی  دوایه  
كرد:«  سه ربازه كان  ماڵباتی  ئاراسته ی  په یامێكی  له ده ستدا 
ئه وه ی له ناو ئه و تابوتانه  درێژكراون ته نیا نه  منداڵی ئێوه نه . 
به ڵكو ئه وان ویژدان و رۆح و برای هه موومانن. ئه وان قوربانی 

ئه م شه ڕه نه ، به اڵم به رپرسیارنین.
چاره سه ری  ناتوانێ  ئه وه ی  له به ر  به رپرسیاره   سیاسه ت   

بئافرێنێ«.
بۆیه   دا:«  قسه كانی  به   درێژه ی  شێوه یه   به م  ده میرباش 
بۆ  پێویسته   به اڵم  ماڵباتانه م.  ئه و  خه می  هاوبه شی  له ناخه وه  
 PKK گه ریالكانی  كوشتنی  ماڵباتانه   ئه و  ئازاری  تێپه ڕاندنی 
نه بێته  ئامانج. ئه گه ر ئێمه  بتوانین ئاشتی و دیموكراتی به رقه رار 
بكه ین، ئه و كات ئازاری ئه و ماڵباتانه  نامێنێت ده بێته  دیاریه ك 

بۆ ئه و مندااڵنه ی له ده ستمان داون«.
ده رباره ی ئه و مه سه له یه  ده میرتاش ده ڵێ » له گه ڵ راگه یاندنی 
ئاگربه ست هێرشی هێزه كانی ئاسایش وایكرد PKK ئاماده باشی 
كه    PKK چه كدارانی  ژیانی  چیرۆكێكی  كات  له هه مان  بكات. 

له هێرشی هێزه كانی ئاسایش گیانیان له ده ستداوه .
هه موویان  كه   هه یه   پۆلیسیش  و  سه رباز  ژیانی  چیرۆكی 
ته نیا   PKK چیرۆكی  به اڵم  توركیا.  له   مه ینه تی  مایه ی  ده بنه  
لێره   چی  نازانێ  توركیا  رۆژئاوای  ده مینێت.  ناوچه یه   له م 
ده قه ومێت. حكومه ت هه نگاو به هه نگاو گه یاندیه  ئه و قۆناغه . 

به اڵم ئایا PKK باش ده كات؟ به گوێره ی من باش ناكات. 
پێویسته  PKKهێرش نه كات. ده وڵه تیش هێرش نه كات. چه ك 

بێده نگ بێت«.

                 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

کەبودوەندالیەنگرەکانیپژاکبەئەندامیرێکخراویمافیمرۆڤیکوردستاننازانێ

پێشووی هاوکارانی لە کەس چەند پێش لەوە ماوەیەک ئەوەی دوای
رێکخراویمافیمرۆڤیکوردستانکەئێستاپەڕیوەیدەرەوەیواڵتن،بە
الیەنگریلەپژاکرایانگەیاندکەتائازادییسەرۆکیبەندکراویئەو
رێکخراوەئەواندەستەیبەڕێوەبەرییئەورێکخراوەپێکدێنن،محەممەد
و دەکاتەوە رەد هەوڵە ئەو دا راگەیەندراوێک لە کەبوودوەند سەدیقی
رادەگەیەنێمادامکەسانێککەخۆیانبەئەندامیئەمرێکخراوەدەزانن
یان قازانج بە بانگەشە بنەمای سەر لە هەڵوێستیان و کردەوە بەاڵم
بەالیەنگریلەکردەوەوئامانجیحیزبوگروپێکیسیاسیبێ،ئەوە
هەڵسوکەوتیانپێچەوانەیرێوشوێنیتێکۆشەرانیمافیمرۆڤودژبەری
پێڕەویوپرەنسیپەکانیرێکخراوەیەکەیەوکارەکانیانبەسەربزێویو
تەکرەویلێکدەدرێتەوە.راشیدەگەیەنێکەدروستیکردەوەکانبەندەبە

پەسەندکرانیبەرپرسانیبااڵیرێکخراوەکەوە.
لەبەشێکیدیکەیراگەیەندراوەکەداراگەیەندراوەکەسەرجەمچاالکیەکانی
بە ئاماژە بە و واڵتە ناوخۆی لە کوردستان مرۆڤی مافی رێکخراوی
راگەیاندراویئەوچەندکەسە،پێیوایەکەئەوانکۆتاییانبەهاوکاری
لەگەڵرێکخراویمافیمرۆڤهێناوەوئەوانەشکەپێشترهاوکاریئەو
رێکخراوەبوونبەاڵمئیستاپەڕیوەیهەندەرانن،وەکئەندامیناچاالک

ناویاندەبا.
ئەوەیخوارەوەدەقیراگەیەندراوەکەیەبە زمانی فارسی:

صحت اقدامات اعضا منوط به تایید مقام های عالی سازمان است
با  و  داشته  حضور  کشور  داخل  در  قبالً  که  افراد  از  برخی  متاسفانه، 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همکاری می کردند، پس از زندانی 
شدن من، به دالیل شخصی یا امنیتی در مقاطع مختلف به خارج از 
کشور مهاجرت کرده اند و تا آجنا که من اطالع دارم، این افراد به ارتباط 
های خود با دوستان ما و بطور کلی با سازمان خامته داده اند که از این 
بنابراین  برد،  نام  عنوان عضوغیرفعال  به  آنها حداقل  از  توان  می  نظر 
شده،  اعالم  نیز  گذشته  سال  ماه  فروردین  اعالمیه  در  که  همانگونه 
مواضع  و  رفتار  اما  بخوانند،  سازمان  عضو  را  خود  افرادی  که  مادامی 

و  احزاب  مقاصد  و  رفتار  از  دفاع  در  یا  و  نفع  به  تبلیغ  بر  مبتنی  شان 
گروه های سیاسی باشد، رفتار آنها ناقض آیین رفتار کوشندگان حقوق 
بشر و مغایر اساسنامه و مقررات سازمان محسوب و اقدامات شان 
وجدانی،  اخالقی،  است مسئولیت  بدیهی  گردد.  می  تلقی  خودسرانه 
افراد خواهد بود و  این  حقوقی و قانونی چنین رفتارهایی برعهده خود 
سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال اظهارات، مصاحبه ها، گفتگوها 
و نوشته ها و یادداشت ها و یا مواضع گیری های شخصی آنها نخواهد 

داشت.
سازمان،  اساسنامه  مطابق  اعضا،  از  دسته  این  مجدد  اطالع  مزید 
کشور  داخل  در  کل  رئیس  توسط  سخنگو  و  اجرایی  و  اداری  مدیران 
تعیین و زیر نظر وی فعالیت خواهند کرد. عالوه بر این مرکز سازمان در 
تهران و ارکان های عالی و اصلی مانند مجمع عالی، شورای عالی، رئیس 
کل، هیات عالی نظارت یا کمیسیونر عالی، هیات مدیران، سخنگو و 

دبیرخانه در داخل کشور مستقر یا حضور دارند.
افراد  برخی  نسنجیده  اقدامات  از  گیری  پیش  جهت  در  من  اینجا  در 
خودسر، در مقام رئیس کل سازمان، ناگزیرم اعالم منایم، ادامه عضویت 
استمرار  کتبی  اعالم  به  مشروط  کشور  از  خارج  در  سازمان  اعضای 
تعهد به اساسنامه و التزام به مقررات و مصوبات مدیران عالی سازمان 
در داخل کشور خواهد گردید و از این پس جهت اقدامات و ماموریت های 
محوله و همچنین درستی اظهارات نامه های منتشره و موضع گیری 
از  تایید رسمی یکی  به  از کشور منوط  در خارج  های اعضای سازمان 
سه مقام رئیس کل، رئیس شورای عالی و یا کمیسیونر عالی سازمان 

می شود.

تهران: زندان اوین 3 مرداد 25/1390 جوالی 2011
محمدصدیق کبودوند – رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سه رچاوه : رۆژهه اڵت تایمز
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بهیاننامهیهاوبهشیسێحزبیکوردستانیعێراق

بهیاننامهیلیژنهیبااڵیکاریهاوبهشسهبارهتبههێرشهکانی
سهرسنوورهکانیههرێموناوچهدابڕێنراوهکان

ههرێمیکوردستانبهبارودۆخێکیههستیارومهترسیدارداتێ
دهپهڕێتلهکاتێکدامیللهتانیدهوروبهرلهناوچهکهدالهههوڵی
بهدهستهێنانیمافهکانیاندانولهوکاتوساتهیئێستادا
دانیشتوانیکوردلهناوچهدابڕێندراوهکانبهتایبهتسهعدیهو
جهلهوالوقهرهتهپهبهباروودۆخێکیئهمنینالهبارداتێپهڕ
دهبنهوه بهڕوویسیاسهتیشۆڤینیانه ڕوو دهبێتوسهرلهنوێ
لهوالشهوهسنوورهکانیههرێمیکوردستانلهالیهنههریهك ،
لهووالتانیکۆماریئیسالمیئێرانودهوڵهتیتورکیاوهڕوو
ئهنجامدا کهله ، دهبنهوه چڕ بارانی تۆپ و هێرش بهڕووی
دهیانگوندچۆڵکراونوسهدانخێزانئاوارهبوونوچهندین
هاووالتیسڤیلشههیدوبرینداربوون،لهدواینهێرشیفرۆکه
جهنگییهکانیتورکیادا7هاووالتیبوونهتهقوربانیوشههید

بوون.
ڕووداوهکانیناوچهکهوڕاپهڕینهیهكلهدواییهکهکانیگهالنی
ناوچهکهبۆگۆڕانکاریلهشێوازیسیستهمیسیاسیوئهنجام
زهنگێکی ، خهڵك ئیرادهی بۆ گهڕانهوه و سازی چاك دانی
دهست بۆ ناوچهکه حکومڕانهکانی تێکڕای بۆ کهرهوهیه ووریا
نیشانکردنیکێشهسهرهکییهکانوگهڕانبهدوایچارهسهری
لۆجیکیوواقعیانهبۆکێشهکان،دوورلهزمانوڕهفتاروکرداری
بههیچنهزانینیبهرانبهروبیرکردنهوهتهنهالهچارهسهری

سهربازیکهوانهکانیمێژووپۆچهڵیکردونهتهوه.
ئێمهلهلیژنهیبااڵیکاریهاوبهشلهمبهیانهداههڵوێستی

خۆمانلهمخااڵنهدهخهینهڕوو.
1.بهتووندترینشێوهئیدانهومهحکوومیتۆپبارانوهێرش

وسنووربهزاندنوکوشتنیهاووالتیاندهکهین.
کوردستان سهروهری له شێوهیهك بهههموو دهکهین 2.داکۆکی
دروست  جهماوهری و سیاسی فشاری چوارچێوهیهشدا لهم ،
لهسهروهریخاکیههرێمی داکۆکیکردن مهبستی به دهکهین

کوردستان.
3.پێمانوایهکهپێویستهکاریبهپهلهوجدیبکرێتبۆڕاگرتنی
دهستدرێژییهکانیسهرسنووروتۆپبارانکردنوهێرشهکانی
دهوروبهربۆگوندهسنوورییهکانولهمبوارهداپێویستهههوڵی
سیاسیودیبلۆماسیولهسهرئاستینوێنهرایهتیسهرۆکایهتی
ههرێموپهرلهمانیکوردستانوحکومهتیههرێمیکوردستان
بخرێتهگهڕ،بۆئهوهیهاووالتیانیسڤیلنهبنهقوربانی.

4.پێویستهلهالیهنحکومهتیههرێمیکوردستانهوهڕووداوهکان
تۆماربکرێتولهڕیگایوهزارهتیدهرهوهیعێراقسکااڵتۆمار
مهبهستی به دهوڵهتی نێو ئاسایشی ئهنجومهنی له بکرێت
ڕاگرتنیدهستدرێژییهکانوقهرهبووکردنهوهیزهرهروزیانی

هاووالتیانیکوردستان.
5.کارکردنیپێکهوهیبهئامانجیدۆزینهوهیمیکانیزمیگونجاوو
بهپهلهبۆباروودۆخیئاڵۆزوههستیاریناووچهدابڕێندراوهکان
وبهتایبهتیکاراکردنوجێبهجێکردنیبڕگهکانیماددهی140و
گهڕانهوهیئارامیبۆناوچهکانیسهعدیهوجهلهوالوقهرهتهپه
وئاراستهکردنیگوتارێکیهاوبهشیالیهنهکوردستانییهکان
لهمبارهیهوهبهپێویستدهزانینبۆحکومهتیفیدرالیعێراق

.
نهتهوه و ئهمهریکا یهکگرتووهکانی وویالته 6.پێویسته
یهکگرتووهکانوهکوچۆنلهیهكالیکردنهوهیزۆربهیکێشهکانی
ئهم بۆ سنوورێك ئێستاش گێڕاوه سهرهکیان ڕۆڵی ڕابردوودا
دهستدرێژیانهدابنێنووهلهههمانکاتداکاربکرێتبۆپاراستن
الیهنه ههموو لهالیهن سهرسنوورهکان کردنی تۆڵ و توند و
سهروهریهکانی نهکردنی پێشێل بهمهبهستی دارهکان پهیوهند

ههرێمیکوردستان.
یهکانی مهترسی و ڕووداوهکان به بهرانبهر کردن 7.بهههست
جهخت ههڵوێستهکان خستنی یهک و کوردستان خهڵکی سهر

لهسهربهستنیکۆنگرهینهتهوهییدهکهینهوه.

حزبیسوسیالیستدیموکراتیکوردستان
حزبیشیوعیکوردستان

حزبیزهحمهتکێشانیکوردستان
23 / ٨ / 2011ههولێر
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»شەڕیدژبەتیرۆر«یئەمریكا
                4ترلیۆندۆالرو250هەزاركوژراویلێكەوتووەتەوە

بەر كە تیرۆر« بە دژ لەبارەی»شەڕی نوێدا توێژینەوەیەكی لە
رایگەیاند، ئەمریكا یەكگرتووەكانی والیەتە ساڵ 10 نزیكەی لە
دەركەوتكەتائێستا250هەزاركەسلەوشەڕەداكوژراون،هەروەها

خەرجیشەڕەكەشپترلە4ترلیۆندۆالرە.
زیانوخەرجییەكەی

لەجەنگییەكەمیجیهانزیاترە
 )1945 )1939ـ جیهان جەنگی دووەمین تێچووی لە ژمارەیەش ئەم
زیانانەی ئەو و ناڕاستەوخۆ خەرجیی و زەرەر سەرباری زیاترە،

ناكرێبەپارەبخەمڵێندرێ.
لەكاتێكداوالیەتەیەكگرتووەكانبەدەستقەیرانێكیفرەالیەنی
ئابوورییەوەدەناڵێنێ،مشتومڕیشلەنێوانیكۆنگرێسوحكومەتدا
تەشەنەكردنی لە رێگرتن بۆ رێگەچارەیەك گەیشتنە بۆ گەرمە،
قەیرانەكە،پەیمانگەیتوێژینەوەینێودەوڵەتیواتسۆن،كەسەر
بەزانكۆیبراونەكەیەكێكەلەحەوتزانكۆیەكەمەكەیئەمریكا،
توێژینەوەیەكیگشتگیریبەناونیشانی)تێچوویشەڕیدژبەتیرۆر-
هەرلەساڵی2001ەوە:عێراق،ئەفغانستان،پاكستان(باڵوكردەوە،

كەبەدرێژیخەرجیئەوشەڕەیخستووەتەڕوو.
بەگوێرەیئەوەیلەتوێژینەوەكەداهاتووە»دوای10ساڵلەوشەڕەی
یازدەی تەقینەوەكانی پاش لە ئەمریكا، یەكگرتووەكانی والیەتە
سێپتەمبەری2001لەنیویۆركوواشنتن،رایگەیاند،تێكڕایخەرجی
والیەتەیەكگرتووەكانیئەمریكالەشەڕەكانیعێراقوئەفغانستاندا،
هەروەهاشااڵوەسەربازیییەكانیلەپاكستاندا،گەیشتووەتەزیاتر
لە4ترلیۆندۆالریئەمریكیوكوژرانی225هەزاركەسیسیڤیلو

سەربازلەهەمووالیەنانیراستەوخۆتێوەگالویئەوشەڕەدا«.
توێژینەوەكەدەڵێ،لەدیاریكردنیتێكڕایئەوخەرجییەدا،كەمترین
رێژەلەبەرچاوگیراوە،بەتایبەتیئەوەیپەیوەندیبەخەرجیو
ئینجا عێراقدا، لە بەتایبەتی هەیە، سڤیلەوە كوژراوانی ژمارەی

بەشێوەیەكیگشتیلەئەفغانستانوپاكستاندا.
توێژینەوەكەئاماژەبەوەدەكات،كەحكومەتیئەمریكاكەشەڕەكەی
حكومەتی و بوش( جۆرج پێشوو سەرۆكی )حكومەتی راگەیاندووە
ئاگادار راستییەكان لە تەواوی بە ئەمریكای گەلی ئێستاش،
كە ئەوەی لەڕووی چ جا ناكاتەوە، ئاگاداریشی و نەكردووەتەوە
بۆ ئەلتەرناتیف ئەوەی یان نا، یان پێویستبوو شەڕە ئەو ئاخۆ
بەرەنگاربوونەوەیتیرۆرهەیەیاننا؟هەربۆیەتوێژینەوەكەداوای
لەكۆنگرێسوحكومەتیشكردكەبەروونیبێنەپێشەوە،هەروەها
بەوردییشراستییەكانبخەنەبەردەمگەلیئەمریكا،چونكەبەشی
لەو ئاگایان تەنیا نازانن، شەڕە ئەو راستییەكانی زۆریان هەرە
دروشموناونیشانانەیەكەئەوشەڕەیانلەپاڵداهەڵگیرسێندرا.

لەالی نیشتیمانی هەستی بوش، جۆرج پێشوو سەرۆكی حكومەتی
ئەمریكاییەكانورووژاندوسۆزیبزواندن،بۆچوونەنێوشەڕیدژبە
تیرۆرەوە،بەبێئەوەیبەوردیدوژمندیاریبكرێ،بەبێئەوەی
كە ئەوەی دیاریكردنی بێ بە و، بخەمڵێندرێ شەڕەكەش خەرجی
ئاخۆچەندكاتوساڵدرێژەدەكێشێ.حكومەتیبوشتاوەكودوایین

رۆژگاریخۆیهەردروشمەكانیشەڕیدژبەتیرۆریدەگوتەوە.
نزیكەی20زاناوپسپۆڕیئابووریوسیاسیوپارێزەرومێژوونووس
وكەسانیتایبەتمەندیكاروباریمرۆییوكۆمەاڵیەتیبەشدارییان
ئەنجامەكانی گرنگترین كە كردووە، شیكارییەدا توێژینەوە لەو

ئەمانەن:
ئەمریكا یەكگرتووەكانی والیەتە ئەستۆی كەوتە خەرجییەی -ئەو
)پترلە4ترلیۆندۆالرە(،لەوانەشخەرجیچارسەركردنیبرینداران

وئەوانەیپەككەوتەبوون.
-كوژرانی31هەزارسەرباز،لەنێویانداخانەنشینانینێوهێزەكانی
ئەمریكا،هەروەهاكارمەندانیئاسایشوپۆلیسوسوپالەعێراق

وئەفغانستاندا.
 35600 ، عێراقی هەزار 125( سڤیل كەسی هەزار 172 -كوژرانی

پاكستانی،11700ئەفغانی(.
-ئاوارەبوونی)7،٨(ملیۆنكەس،لەنێوخۆودەرەوەیواڵتەكاندا
)3،5ملیۆنپەنابەریعێراقی،لەنێویاندا1،٨ملیۆنپەنابەرلە
دەرەوەیعێراق،3،3ملیۆنپەنابەریئەفغانیویەكملیۆنپەنابەری

پاكستانی،لەنێویاندا965هەزارلەدەرەوەیپاكستان(.
-والیەتەیەكگرتووەكانزۆرقەرزداربووەوتائێستابڕی1٨5ملیار
خەماڵندووە وای توێژینەوەكە داوە. قەرزانەی ئەو سوودی دۆالر
تاوەكوساڵی2020بڕییەكترلیۆندۆالروەكتێكڕایسوودیئەو

قەرزانەبدات.
-توێژینەوەكەدەڵێ،خەرجیوزیانینەبیندراوزۆرلەخەرجیو

زیانیبیندراویماددیومرۆییزیاترە.
-ژمارەیسەربازانیكوژراویئەمریكیگەیشتە6051سەرباز،ژمارەی

سەربازانیبریندایشیگەیشتە99هەزارو65كەس.

...........

٭جێگهیسهرنجهكهلهملێكۆڵینهوهداهیچحسابێكبۆئهوزهرهر
و عێراق تایبهت تر،به واڵتانی بهر كه گهورهی مادییه زیانه و
ئهگر نهكراوه. كهوتوه و...هتد، لیبی و پاكستان و ئهفغانستان
سیستهمی كه دهكهوێت دهر باشتر ئهوا سهر بخهینه ئهوانهشی
چ به  مرۆڤ«هوه مافی و »دیمۆكراسی ناوی به سهرمایهداری
له و دهدات فیرۆ به بهشهرییت كاروكۆششی دهسكهوتی شێوهیك
دژیمرۆڤایهتیبهكاریدههێنێت.ئهمهشلهحاڵێكدایهكهههر
رۆژدهیانمناڵیبێتاوانله»سومالی«لهبهرنهبوونیپاروهنانێك

لهبرساندهمرن...)كازیوه(
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روونكردنهوهیكسهبارهتبهباڵوكراوهی
راهتوده

یهكێكلهخوێنهرانیكازیوهلهرێگهیئیمهیلهوهسهبارهت
پرسیارێكی توده( )رێگای توده» »راه باڵوكراوهی به
له یهكێك له پێدابوو بهڵێنمان كه كردووین ئاراسته
پرسیارهكهی، به دانهوه واڵم وێڕای كازیوهدا ژمارهكانی
توده( )راه كراوه باڵو ئهو لهبارهی روونكردنهوهیهك

پێشكهشبهخوێنهرانیكازیوهبكهین.
ئهمدۆستهپرسیاریكرووه:»ئایاباڵوكراوهیراهتوده

سهربهحزبیتودهیئێێرانه؟«
ههرچهندلهواڵمیئهوپرسیارهدادهتوانینبهكورتی
بڵێین»نهخێر«،ئهوباڵوكراوهلهئێستادانهتهنیاسهر
بهتهواوهتیباڵو نییه،بهڵكوو ئێران بهحزبیتودهی
كراوهیهكیدژهتودهییهولهالیهنكهسانیگومانلێكراوهوه
بهمهبهستیچهواشهكردنیمێژوووبیروبۆچوونهكانی

حزبمانبهڕێوهدهچێت«.
راده به سهبارهت پێویسته واڵمه، ئهم وێڕای بهاڵم
بهخوێنهرانی مێژووییپێشكهش روونكردنهوهیهكی توده
ماوهی له توده راه كراوهی باڵو چونكه بكهین. كازیوه
وهشانوفهعالیهتیخۆیدادودهورهیجیاجیاودژبه
دهوره دو لهو بێسهرنجدان به كه كردووه تێپهڕ یهكی
و ناوهڕۆك و ماهیهت له ئاستهمه جیاكردنهوهیان و
ئامانجهكانیبهرێوهبهرانیئێستایراهتودهتێبگهین.

دهورهییهكهم:لهسهرهتایدهستپێكیچاپوباڵوكردنهوهی
تا 19٨1( تا1363یههتاوی 1361 لهساڵی توده راه

19٨4زایینی(
راهتودهلهمقۆناغهدابهههواههنگیورهزامهندیكومیتهی
ناوهندیحزبمان)كهئهوكاتبههۆیسهركهوتنیشۆڕشی
گهالنیئێرانلهساڵی1357   )1979ز(دالهناوهوهی
واڵتچاالكبوو(،وهك»باڵوهكراوهیالیهنگرانیحزبی
تودهیئێرانلهدهرهوهیواڵت«)نشریهیهوادارانحزب
ساڵی مانگی مورداد له كشور( از خارج در ایران توده
1361یههتاوی)ژوئیهی19٨1یز(دهستیبهفهعالیهت

كرد.
كراوهیهكی باڵو تهواوهتی به قۆناغهدا لهم توده راه
تودهییبوووالیهنگریلهسیاستوبۆچوونهكانیحزبی
تودهیئێراندهكردولهوچوارچێوهدافهعالیهتیدهكرد.

له تهنیا نه كورتدا ماوهیهكی له بۆنهوه بهم ههر
ناو له تایبهت به واڵت، دهرهوهی ئێرانییهكانی ناو
خوێندكارانداجێگهوپێگهیهكیبهرچاویبهدهستهێناو
تیراژهكهیزیادیكرد،بهڵكووبهههمانشێوهلهناوحزب
ورێكخراوهچهپوپێشكهوتنخوازهكانیواڵتانیتریش،

ناوبانگیدهركردوبایهخێكیزۆریپێدرا.
كراوهی باڵوه وهختهدا ساته لهو كه ئهوهیه واقعیهت
كراوهی »باڵو ناوی ژێر له ئهوهیكه وێڕای توده راه
الیهنگرانیحزبیتودهیئێرانلهدهرهوهیواڵت«چاپ
وباڵودهكرایهوه،بهاڵمبهسهرئهوهشداتائاستیزمان
بایهخی واڵت، دهرهوهی له ئێران تودهی حزبی حاڵی
پێدهدراوجێگایمتمانهیحزبمانوحزبوالیهنهچهپ

ودیمۆكراتهكانیواڵتانیتربوو.
ئهوبایهخومتمانهپێكردنهبهتایبهتدوایداخرانی
ئورگانیناوهندیحزبمانلهبههاریساڵی1360 )19٨1( 
له ئیسالمی كۆماری دامهزراوی تازه حكومهتی الیهن له

ناوخۆیواڵت،ئهوهندهیترزیادیكرد.
ههتاوی 1363ی موردادی 29ی تا بهدواوه تاریخه لهم
واته)30یئاگوستی19٨4یزایینی(راهتودهتهنیاباڵوه
كراوهیناسراویحزبمانبوو.ههربۆیهلهبواریگهیاندن
حزبماندا راگهیاندنهكانی و بۆچوون كردنهوهی باڵوه و

رۆڵێكییهكجارمهزنوبهرچاویگێڕا.
ئهمهلهحاڵێكدابووكهكۆماریئیسالمیلهتاریخی17ی
بههمهنمانگی1361یههتاوی–سهرهتایساڵی19٨3ی
و حزبمان سهر كرده بهرباڵوی دڕاندانهی هێرشێكی ز(
جگهلهسكرتێروچهندئهندامێكیكومیتهیناوهندیو
مهكتهبیسیاسی،ههزارانكهسلهكادیروئهندامانو
ئهشكهنجهكان رهوانهی و دهستگیر حزبمانی الیهنگرانی
دادگای لهالیهن ئێران تودهی فهعالیهتیحزبی و كرد

بهناوئێنقالبیژیمهوهبهنایاساییراگهیهندرا.
راهتودهبهوپهڕیبهرپرسایهتیوپهرۆشهوهههواڵیئهم
پێشكهوتنخوازانی و تێكۆشهران گۆێی گهیانده هێرشهی
دهرهوهیواڵتولهوشیاركردنهوهیرهوتهچهپودیمۆكراسی
خوازهكانیدهرهوهیواڵتسهبارهتبهرووداوهكانیئێران
ووهرچهرخانیرژیمیكۆماریئیسالمیبهرهو»راست«،

رۆڵیبهرچاویبینی.
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ههتاویدا 1362ی )گواڵن(ی مانگ ئوردیبهههشت له
دهزگائهمنیهتییهكانیرژیمدووههمینهێرشیبهرباڵویان
و ئهندامان له كهس ههزار دهیان و حزبمان سهر كرده
الیهنگرانیحزبیتودهیئێرانوچاالكانیسهندیكاییو
كرد. ئهشكهنجهگاكان رهوانهی و دهستگیر خوێندكارییان
ههرلهمهێرشهداكهمهبهستلێیلهناوبردنوكۆتایی
پێهێنانیههتاههتاییبهحزبیتودهیئێرانبوو،جگه
لهودهیانههزارئهنداموالیهنگره،نزیكبه٨0لهسهدی
له و كران قۆڵبهست حزبمان سهركردایهتی ئهندامانی
الیهندادگایبهناوئینقالبیرژیمهوهحزبیتودهیئێران

به»منحله»واتهههڵوهشاوه»راگهیهندرا.
ناوهندیحزبی كومیتهی پلۆنۆمی 1٨ههمین بهڕێوهچوونی
تودهیئێرانلهئازهرمانگی1362 )19٨3ز(دوایهێرشی
بهرباڵویرژیموبه»ههڵوهشاوه»ناولێبردنیحزبمان،
گورزێكیگرانبووكهبهررژیموسهرجهمدوژمنانیچینی

كرێكاریئێرانكهوت.
دهستهینووسهرانی»راهتوده»بهگهرمیپێشوازییانله
بهڕێوهچوونیپلۆنۆمی1٨كردووێڕایبهشداریكردنیان
و راپۆرت سهرجهم سهركهوتووانهی، بهڕێوهچوونی له
توده»دا »راه له پلۆنۆمیان كراوهكانی پهسهند بهڵگه

لهچاپدا.
وبهمشێوهوهفاداریخۆیانبۆحزبدووپاتكردهوهو
پابهندبوونیخۆیانبهبڕیارهكانوپهسهندكراوهكانی
پلۆنۆمسهلماند.)بڕواهراهتودهژماره73و٨0)ههردو
ژمارهكهتایبهتنبهپلۆنۆمی1٨(وژمارهكانیدواتر.(
وێڕایئهمه،پلۆنۆمی1٨داوایلهكومیتهیناوهندیكرد
كهبهزووترینكاتههوڵبداتئۆرگانیناوهندیحزبمان،
واتهجهریدهی»نامهمردم«)نامهیمهردوم(سهرلهنوێ

ئامادهچاپوباڵوبكرێتهوه.
»نامهمردم«لهخوردادمانگی1363 )19٨4ز(سهرله
نوێچاپوباڵوكرایهوهكهئهمهشبهمانایدهستپێكی
دوای فهعالیهتیشۆڕشگێڕانهیحزب له قۆناغێكیتازه

هێرشهكانیكۆماریئیسالمیبوو.

دهستهینووسهرانی»راهتوده»لهسهروتاریژماره100ی
كومیتهی رۆڵی نرخاندنی بهرز دوای كراوهدا باڵو ئهم
ناوهندیحزبمانلهبهڕێوهبردنیئهركهكانیانوههروهها
رێكخستنهوهیئۆرگانهجۆربهجۆرهكانیتهشكیالتیحزب،
كردنهوهی باڵو و بهچاپ كۆتایی كه راگهیاند ئهوهشی

)راهتوده(دههێنێت.
هۆكاری به سهبارهت توده»، »راه نووسهرانی دهستهی

سهرهكیكۆتاییهێنانبهفهعالیهتیئهمباڵوكراوهیه
ههرلهژمارهسهد)100(یراهتوده)واتهدوایینژمارهی
دهرچوونی هۆی به ئێستادا »له نووسیویانه: توده( راه
تودهی حزبی ناوهندی ئۆرگانی مردم« »نامه دووبارهی
تایبهت مێژوویی دۆخێكی كه ئهركانهی ئهو ئێران،
خستبوویهئهستۆی»راهتوده»كۆتاییپێدێت«.)»راه
تودهژماره100«29یموردادمانگی1363–12یئاگوستی

 .)19٨4
بهههرحاڵ»راهتوده»،»باڵوكراوهیالیهنگرانیحزبی
تودهیئێرانلهدهرهوهیواڵت«بهمشێوهودوایدهرچۆنی
یهكسهد)100(ژمارهبهرهسمیله29یموردادی1363–
)20یئاگوستی19٨4ز(بۆههمیشهكۆتاییبهفهعالیهتی

خۆیهێنا.
............

»راهتوده»یدووههم!
كراوهی باڵو توده»، »راه پێكرد ئاماژهمان كه ههروا
الیهنگرانیحزبیتودهیئێرانلهدهرهوهیواڵت)راهتوده
كشور( از خارج در ایران توده هوادارانحزب -نشریه
به كۆتایی موردادی1363یههتاوی له29ی رهسمی به

فهعالیهتیخۆیهێنا.
بهاڵم٨ساڵدواتر،دووكهسلهئهندامانی»دهركراوی«
حزبیتودهیئێران،واتهلهساڵی1371یههتاوی)1992ی
ز(بهبێرهعایهتكردنیپرهنسیپهناسراوهكانیبواری
رۆژنامهگهری،بهدزینیناوی»راهتوده»دهستیانكرد
بهچاپوباڵوكردنهوهیجهریدهیهككهنهتهنیاهیچ
پێوهندییهكیبه»حزبیتودهیئێران«و»راهتوده»وه
نهبوو،بهڵكووبهتهواوهتیدژبهحزبیتودهیئێرانو
بنهمافیكریوسیاسییهكانی»راهتوده»یواقیعیبوو.
ههربهمبۆنهوهحزبیتودهیئێراندوایئاگاداربوونی
لهم»ناودزی«ییهرایگهیاند:»بهباوهڕیئێمهههركهس
یانكهسانێكمافیئهوهیانههیهلهههرشوێنێك،ههر
باڵوكراوهیهك،بۆههرمهبهستوئامانجێككهباوهڕیان
پێیههبێت،)چاپ(وباڵوبكهنهوه،بهاڵمبهكارهێنانی
ناوونیشانیباڵوكراوهیرێكخراوهیانحزبێكیسیاسی،
ئهویشبهبێئاگاداركردنهوهوئیجازهیئهورێكخراویان
حزبه،كردهوهیهكیناپهسهند،غهیریئهخالقی،غهیری
ئوسولیو...(یه.)نامهمردم21یمێهری1371–1992ی

ز(.
تودهی حزبی دهربڕینی ناڕهزایهتی نه بهداخهوه بهاڵم
ئێرانونهئامۆژگارییهكانیكهسانیترونهپێویستی
رێزگرتنلهبنهماویاساورێساكانیكاریرۆژنامهگهری
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ئهودوئهندامهدهركراوهیحزبیله»ناودزی«یهكهیان
بنهمایهكی بهههر گوێدان بێ به و نهكردهوه پهشیمان
ئهخالقیوئینسانی،بهسوئیستفادهكردنلهناوی»راه

توده»درێژهیانبهكارهقیزهونهكهیخۆیاندا.
ئهندامه دو ئهم كه بكرێت ئاماژه پێویسته ههڵبهت
دهركراوهیحزبمان،لهسهرهتادائیدیعایئهوهیاندهكرد
كهمهبهستیانلهباڵوكردنهوهیجهریدهكهیانتهنیاباس
كردنوشیكردنهوهیمهسهلهفیكرییهكانیچهپلهسهر

ئاستیجیهانییه!
بهاڵمزۆریپێنهچووكهلهجیاتیئهوه،سهرجهمالپهڕهكانی
باڵوكراوهكهیانبۆ»هێرشكردنهسهركومیتهیناوهندی
حزبوچهواشهكردنیمێژوووبنهمافیكرییهكانیحزبی
تودهیئێران«بهكارهێناوتائێستاشبهههمانشێوه

دژایهتیحزبماندهكهن.
لهواقعیدادهتوانینبڵێینشێوهیكاروفهعالیهتیدژه
تودهیی»ناودز«انوبهڕێوهبهرانی»راهتوده»یئێستا،
بریتییه ئهویش كه فێڵبازانهیه و فریوكارانه شێوهیهكی
دژه كراوه باڵو بۆ توده»، »راه ناوی بهكارهێنانی له
دڵسۆزی دهمامكی پشت له خۆحهشاردان تودهییهكهیان،
و وێنه له سوئیستفاده ئێران تودهی حزبی مێژووی بۆ
ناویشههیدانیسهربهرزیحزبمانبۆهێرشكردنهسهر
ئورگانهكانی سهرجهم و ناوهندی كومیتهی ئهندامانی
تهشكیالتیئێستایحزبوههروههاچاپوباڵوكردنهوهی
حزب شههیدی رێبهرانی ناوی به »درۆ« بیرهوهری
سهبارهتبهمێژوویحزبمانورێبهرایهتیئێستایحزب

)بهههمانمهبهستیپێشوو(.
بهڕێوهبهرانی)دهورهیدوههمی(»راهتوده(،بهئاشكرا
و ئێستایحزب رێبهرایهتی نه كه دهینووسن و دهیڵێین
تودهی حزبی رێكخراوهكانی و ئۆرگان له كام هیچ نه
لهگهڵ هاوئاههنگ و هاودهنگ و نییه قهبۆڵ ئێرانیان
دهزگائهمنیهتییهكانیرژیمیكۆماریئیسالمی،ههوڵدهدهن

بهالیهنگرانودۆستانیئهمڕۆودوێنیحزبمانبڵێینكه
»دوایهێرشیهكانییهكلهدواییهكیكۆماریئیسالمی
لهساڵهكانی1361و1362 )19٨1ز(حزبیتودهیئێران
بوونی رێكنهخستووهتهوهوبهكردهوه تائێستاش»خۆی

نییه!«
ئهمهشرێكدووپاتكردنهوهیههمانپڕوپاگهندهیرژیمه
كهتائێستاشبه»منحله«)ههڵوهشاوه(ناویحزبمان

دهبات.
ئایادزهكانیناوی»راهتوده»لهمهبێئاگان؟

دام له بهشێكن بهكردهوه ئهوانیش و وانییه بێگومان
و سیاسهت ههمان و رژیم ئهمنیهتییهكانی دهزگا و
ئێران تودهی حزبی به دژ رژیم جۆربهجۆرهكانی پیالنه

بهڕێوهدهبهن.
كهواتهئاشكرایهكهئهوباڵوكراوهیكهلهساڵی1371ی
ههتاوییهوه)1992ز(بهناوی»راهتوده»وهفهعالیهت
تودهی حزبی به پهیوهندییهكی هیچ تهنیا نه دهكات،
دهستپێكی رۆژی یهكهم له ههر بهڵكوو نییه، ئێرانهوه
فهعالییهتیخۆیهوهتائێستابهمهبهستیدژایهتیكردنی

حزبیتودهیئێران»پێكهێنراوه».
كتێبچهی»«كارنامهی بڕواننه زۆرترتكایه زانیاری بۆ
دژهتودهییراهتوده»چاپوباڵوكردنهوهیحزبیتودهی

ئێران.
حزبی ماڵپهڕی سهردانی كتێبچهیه ئهم دهسخستنی بۆ

تودهیئێران–بهناونیشانی:

/http://www.tudehpartyiran.org     

بهشی)كتێبخانه(بكهن.
 

*********                 

كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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فهلسهفهیماركسیزم
                                                                                            نووسینی: پودوسیتنیك 
                                                                                           وه رگێڕان: جه الل ده باغ

بهشییهكهم
فهلسهفهیماركسیزمماتێریالیزمیدیالهكتیكه

فهلسهفهچییه؟

لهتاقیكردنهوهیرۆژانهیخۆمانهوهفێربووینكه .1
بۆئهوهیلهوشتانهیلهدنیایدهوروپشتماندارووئهدهن
تێبگهین،ئهبێرژێمێكیزانیاریبكهینهرابهریخۆمانله
سهرنجدانیژیانوههموودنیاوشوێنمانلهمدونیایهدا
وسهرنجدانیئهمیانئهودیاردهورووداوه،ئهمچهشنه
رژێمهبۆسهرنجدانیدنیاوتێگهیشتنیبهڵكووههروهها
بۆئهوهشكهمرۆڤشوێنیخۆیلهمدنیایهدابزانێوبه
چهشنێكیكاریگهركاربكاتهسهررووداوهكانوبۆئهوهی
لهم كه بكات رزگاریخوازی خهباتی بهشداری گهرمی به
سهردهمهدازۆربهرینوفراوانبووه،)بهكورتیتهنیا
دهوروپشتمان رووداوانهی لهو باشی به ئهتوانین كاتێك
تێبگهینئهگهرسهرنجێكیراستبكهینهرابهریخۆمانو
لهگۆشهیئهوسهرنجهوهتهماشایههمووالیهنێكیژیانو
دنیاودیاردهورووداوهكانبكهین(وتهنیافهلسهفهیهكه
زانستێكیلهمچهشنهمانئهداتبهدهستهوه.ئهمهشئهوه
زانستهكانی پاڵ له فهلسهفهش زانیاری كه دهگهیهنێت
ترداههروهكووههواچۆنپێویستهبۆژیانئاواپێویسته

بۆدامهزرێنهرانیژیانینوێ.
فێری قووڵی به و بكۆڵێتهوه فهلسهفه له كهسێك ههر
بێت،بیروڕایلهشتكۆڵینهوهیزۆرتروبهرچاویفراوانتر
ئهبێوبهوردیسهرنجیههمووئهوشتانهئهداتكهله
دنیایدهوروپشتیدارووئهدهن،ههروالهخۆڕایینییهكه
ووشهی)فهلسهفه(لهزمانییونانیكۆنهوهوهرگیراوهو

مانای)خۆشهویستیزانسته(.
فهلسهفهیهك ههموو دنیابینیی كه بزانین ئهوهش ئهبێ
فهیلهسوفهكان له ههندێ نییه. زانیاری چهشنێكی به
رووداوهكانی ئیمپریالیزمدا وواڵتانی له تایبهتی به
دنیائاوهژۆئهكهنهوه،بهمجۆرهدهرئهكهوێتكهههموو
فهلسهفهیهكنابێتهرابهریژیان،چونكهوهنهبێههموو
دهركهوتووه تاقیكردنهوه به و، بێ راست دنیابینییهك
زانیارییهوه فهلسهفهیهكی رێگهی له تهنیا خهڵكی كه
ئهتواننبگهنهبیروباوهڕێكیگیروبهراستیپارێزگاری

سهربهخۆیی و ئازادی و بكهن گهلهكانیان بهرژهوهندی
بهختیاری و ئاسایش پێناوی له و بپارێزن واڵتهكانیان
مرۆڤداكاروكۆششیمهزنیانلێبوهشێتهوه.جائایابایهخ
زانیاری دایه؟ چی له فهلسهفه گهورهی ئهههمیهتی و
و زیندهوهر( )زانیاری بیولۆژی و ئهستێرهناسی و فیزیا
دهربارهی كه ئهكۆڵنهوه قانوونانه لهو تر زانستهكانی
بهشێكلهدیاردهورووداوهكانیسروشتن،بهاڵمفهلسهفه
لهوقانوونهفراوانهئهكۆڵێتهوهدهربارهیههموودیارده
تهواوی ئهوان رێوشوێنی لهسهر و دنیان رووداوهكانی و
دنیالهگۆڕانوپهرهسهندندایه،لهبهرئهمهفهلسهفه
زانیارییهكهدهربارهیقانوونهههرهبهرینوفراوانهكانی
گۆڕانوپهرهسهندنیسروشتوكۆمهڵهوبیروڕایمرۆڤ.
بهاڵمبێگومانههڵهیهكیگهورهیهئهگهرلهمهوهبێینه
سهرئهوباوهڕهیكهگوایافهلسهفهبتوانێدهستبهرداری
زانیارییهكانیتربێتویانئهواندهستبهرداریفهلهسهفه
بن،فهلسهفهتهنیاكاتێكدنیابینیهكیپێشكهوتنخوازو
پێشڕهوهئهگهرلهبهرئهنجامگهیشتنداپشتببهستێبه

دهسكهوتیزانستهكانیتر.

فهلسهفهی تهنیا فهلسهفهیه ئهو رۆژهدا لهم .2
ماركسیزمیلێنینیزمهكهپێوهندیلهگهڵزانستهكانیتر
بههێزهوپشتئهستوورهبهتازهتریندهستكهوتیزانیاریو
ههروازانیاریئهمچهرخهبهباشتریندنیابینیفهلسهفهیی
رێگای پێشكهوتووترین و ئهكات چهكدار پێشكهوتووانه
زانستیانبۆئهدۆزێتهوهویاریدهیانئهداتبۆدهستكهوتی

زانیارینوێكهبۆمرۆڤایهتییهكجارپێویستن.

فهلسهفهكۆمهڵهدنیابینییهكیتایبهتیپێشكهش .3
بهوخهڵكهئهكاتوبهباشترینتێگهیشتنلهبارهیدنیاوه
چهكداریانئهكاتوهێزوتوانایمهزنیشیلهمهدایه.

 
به كهسه ههر دنیابینیالی وتمان وهك )بهاڵم .4
جۆرێكهوئهگۆڕێ(،دنیابینیالیههندێكهسزانیاریو
پێشكهوتووانهیهوالیههندێكیترپێچهوانهیزانیارییه

وكۆنهپهرهستانهیه.
فهلسهفه مهسهلهی ههندێ سهرنجێكی ئهگهر نمونه بۆ
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بدهینكهپێوهندیانبهمانایژیان،ئازادیوشتیواوه
ههیه،ئهبینینههركۆمهڵهبهچهشنێكیلێیتێئهگهنو
جۆریتێگهیشتنیتێكۆشهرانیپێناویئازادیوبهختیاری
رهنج و چهوسێنهر تێگهیشتنی جۆری له جیاوازه گهالن

خۆرانیگهالن.
ئازادی له چهشنێك به ئیمپریالیزم دژی تێكۆشهرانی
تێگهشتنی له جیاوازه كه ئهگهن تێ بهختیاری و

ئیمپریالیزم.
و ژیان له خهڵكهوه جێگای و شوێن جیاوازی هۆی به
مێژوو جیاوازه. فهلسهفهشیان بیروباوهڕی كۆمهڵدا،
و چین چهند ئهگهر كۆمهڵێكدا له كه دهدات پیشانمان
توێژێكیكۆمهاڵیهتیههبێتلهناویهكدالهزۆرانبازیو
ملمالنێدابن،ئهوالهبارهیفهلسهفهشهوهتێبینیانجیاواز
دهبێت،وبههیچجۆرێكناگونجێتلهكۆمهڵێكیوادایهك
جۆرهفهلهسهفهههبێتوزۆرلێكراوانوزۆردارانبهیهك
چاوتهماشایدنیابكهن،بهمجۆرهبۆماندهردهكهوێتكه
كۆمهاڵیهتی( )چینێكی ههر و نییه الیهن بێ فهلسهفه
به بهستن پشت به و ههیه خۆی تایبهتی فهلسهفهی
چینایهتیخۆی بهرژوهندی له پارێزگاری فهلسهفهكهی،

دهكات.
چهرخێكی ههموو فهلسهفهی له ههمیشه ئهمه لهبهر
مێژووییداچهندفهلسهفهیهكیبهرهنگاروناكۆكههبوون،
ئایدیالیزم و ماتێریالیزم دهتوانین فهلسهفانه لهو

ناوبهرین.
مانای زۆرجار كه بچێ یاد له ئهوهمان نابێ لێرهدا
ئهكرێتهوه ئاوهژوو وشهیه دوو ئهم زانیاری راستهقینهی
ههموو به كۆنهپهرهستهكان چینه و ئهشێوێنرێت و
كه تێبگهیهنن وا میللهت دهدهن ههوڵ توانایهكیانهوه
و قازانج به بایهخ تهنیا كهسهیه ئهو ماتریالیست
ئایدیالیست بهس، و ئهدات خۆی تایبهتی بهرژهوهندی
ئهوكهسهیهكهخزمهتیمهسهلهوبیروباوهڕوچاكهیهك
ئهكاتبهچهشنێكیدروستوبێمهبهستێكیتایبهتی!

و كردنهوه ئاوهژوو تێگهیشتنه چهشنه ئهم بێگومان
چهشنه هیچ ئایدیالیزم و ماتێریالیزم شێواندنهی
پێوهندییهكینییهلهگهڵئهوجیاوازییه،لهراستیداله
نێوانئهمدوورێبازهفهلسهفییهداجیاوازییانلهشتێكی

تردایهكهوالێردهدائهیخهینهبهرچاو:
ئهو لهناو و كۆنهكان زانیارییه له یهكێكه فهلسهفه
دهكۆڵرێتهوه لێیان دهمێكهوه له كه مهسهالنهدا ههموو
لهسهر بنچینهیههیهوسروشتیفهلسهفه مهسهلهیهكی
چاككردنولێكدانهوهیئهومهسهلهیهوهستاوه.جائایا

مهسهلهیبنچینهییفهلسهفهكامهیه؟
بێگومانلهدنیادازۆرچهشنهشتومهكودیاردهههن.
ههندێكیانوهك:بهردودرهختوههورهتریشقهوبروسكه
وئاووئاژهڵورووهكوزۆرشتیتریشكهسهربهخۆیی
لهههستوئیدراكیمرۆڤ.بهاڵمههندێدیاردهیتریش
ههنكهئێمهبهحهواسیخۆمانشعوربهبوونیاندهكهین،
بهاڵمتوانایبینینوبیستنوپێوانوكێشانیانماننییه.

ئهمجۆرهدیاردانهتهنیالههۆشمهندیمرۆڤداههن.
بهمجۆرهئهبینینلهدنیادادووكۆمهڵهدیاردهههیه:

به و مرۆڤ هۆشمهندی له سهربهخۆیی به ههندێكیان
چهشنێكیمهوزوعیولهخۆیانهوهههنوئهمانپێیان
دووههم كۆمهڵی بهاڵم ماتریالیستی. دیاردهی دهوترێ
و ههن مرۆڤدا هۆشمهندی له تهنیا دیاردهیهكن جۆره

پێیاندهوترێدیاردهیئایدیالیستی.
ئایا كایهوه: دێته مهسهلهیه ئهم ههمیشه جالێرهدا
ئایدیالیستی ماتیریالیستی دیاردهكانی نێوان پهیوهندی

كامهیه؟وكامهیانلهپێشئهوانیترهوهن؟
وهكوتر ئایدیالیستی؟ یان ماتیریالیستی دیاردهكانی
بڵێین:ئهبێكامیانبهیهكهمدابنێین:دنیایمادی،واته

سروشت،یانهۆشمهندی؟
ههموو له بنچینهیی مهسهلهی الیهنێكی ئهمه
له مهسهلهیه ئهم تری الیهنهكهی فهلسهفهیهكدایه،
وهاڵمدانهوهیئهمپرسیارهدابهدیدهكرێت:»ئایامرۆڤ
ئهتوانێدنیابناسێتوخهیاڵێكیراستهقینهیبهرامبهر

پهیدابكاتیاننا؟
مهسهله ئهم وهاڵمی جیاواز چهشنێكی به فهیلهسوفهكان
ئهم وهاڵمدانهوهی جۆری پێی به و ئهدهنهوه بنچینهییه

پرسیارهدابهشئهبنبهدووسوپاگهیگهورهوه.
دنیای وایه باوهڕیان كه ماتیریالیست سوپاگهی یهكهم:
و دووهمینه هۆشمهندی و یهكهمینه سروشت واته مادی،

ئهنجامیسروشته.
دووههم:سوپاگهیئایدیالیستكههۆشمهندیبهیهكهمین
وسروشتبهدووههمینوئهنجامیئهوئهزانن.ئهمهیه
له سوپاگهیه دوو ئهم نێوان راستهقینهی جیاوازی
فهلسهفهداكه2500ساڵزیاترهلهزۆرانبازیوملمالنێدان.
زانیایبه ماتیریالیستهكانلهسهررۆشناییپێشكهوتنی
جۆرێكیراستودروستئهیسهلمێننكهههمووشتومهك
ودیاردهكانی)مادی(دهوروپشتمانلهخۆیانهوه)خودبه
خود(بهسهربهخۆییولهدهرهوهیهۆشمهندیمرۆڤداههن
بۆنموونه:زهویوبهردوبروسكهودرهختوئهوجۆره
شتانهبهشێوهیهكیسهربهخۆلهمرۆڤوهۆشمهندیئهو
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ههن.جگهلهوهزانیاریسهلماندوویهتیكهپێشئهوهی
مرۆڤلهسهرزهویپهیداببێدنیاههرههبووه.

زانیاری، بدهنه گوێ ئهوهی بێ ئایدیالیستهكان بهاڵم
ئهڵێنئهمدنیایهیدهوروپشتمانوههمووشتومهكو
دیاردهكانی،بهرههمیهۆشمهندینوئهوپهیدایكردوون.
باوهڕیانوایهكهلهسهرهتایفیكروتێگهیشتنوبیرۆكه
ئهمانهوه الیهن له مهك و شت پاشدا له و ههبوون

دروستكراون.
مێژوویفهلسهفهدووچهشنهباوهڕیئایدیالیزمیبهخۆیهوه
و مهوزوعی واته زهینی، و عهینی ئایدیالیزمی دیووه.
زاتی.عهینیبهگشتیبهوشتانهدهوترێكهبوونیانله
دهرهوهیمرۆڤوسهربهخۆیهلهفیكروهۆشمهندیمرۆڤ.
ههندێكلهفهلسهفهكانلهوباوهڕهدانكهبیرۆكهیهكبه
شێوهیهكیعهینیههیهوئهمدنیایهیدروستكردووهلهبهر
ئهوهپێیانئهوترێئایدیالیستیعهینیوهكفهیلهسوفی
كۆنییونانی)ئهفالتون()427- 347پ.ز(وفهیلهسوفی
ئاڵمانیهێگڵكهلهچهرخینۆزدهههمداژیاوه.ههندێكی
دهوترێ پێیان ئایدیالیستهكان باسی له كه ههن تر
له دنیا باوهڕهدانكهههمووشتێكی لهو ئهمانه زهینی.
الیهنهۆشمهندیحهزوههستهكانیمرۆڤهوهدروستكراوه.
كه )1753 –16٨4 )بیركالی ئینگلیزی فهیلهسوفی وهك
باوهڕیوایهلهخودیمرۆڤوهۆشمهندیبهوالوهشتێكی
ترنییهوگوایهههمووشتێكیدنیائهوكاتهههیهكه
مرۆڤههستبهبوونیانبكات.شتهكانتهنیائهوكاته
ههنكهمرۆڤتوانایبینینوبیستنودهستلێدانیانی
ههبێتوئهگهروانهبێئهوائهوشتانهوجوودیاننییه.
بیركالیوهاوبیرانیلهوباوهڕهدانكهشتهكانتهنیاله
هۆشمهندیوئیدراكوههستهكانداههیهوبهس.ئهمه
دنیای مرۆڤخۆی واتا زات، گوایه بوترێ ئهوهیه وهك

»ئهبێت«وههمووجارێكیشسهرلهنوێئهبێتهوه.
لهمهوهوادهردهكهوێتكهههركاتێكمرۆڤبنوقێنێت،ئیتر
دنیانامێنێتوكهچاویكردهوهدنیاپهیدادهبێتهوه.بهم

چهشنهبیروباوهڕهدهوترێئایدیالیزمیزهین.
الیهن له دووكیان ههر زهینی، و، عهینی ئایدیالیزمی
تاقیكردنهوهیمرۆڤوژیانیرۆژانهیمرۆڤهوهدراونهدواوه
وپیشاندراوهكهپوچهڵنوژیانیرۆژانهراستودروستی

دنیابینیمادیسهلماندووه.
شت بوونی كه باوهڕهدان لهو ماتێریالیستهكان فیلسوفه
راستهقینه بهجۆرێكی دهروپشتمان دیارهكانی و مهك و
ئێمهولهبیروهۆشمهندیمان.ئهمه وسهربهخۆیهله
بیروڕایههموومرۆڤێكیژیروتێگهیشتووه،چونكهژیانو

تاقیكردنهوهیرۆژانهههمیشهئهوهیانفێرئهكهن.
واقعی له وهكووخۆیچۆن شتێك ههموو دیالهكتیكهكان
بوونی فهرمانی و دهبینین ئاوا ههیه دا ماتێریالیزم

بهسهردائهدهنبۆنموونه:
به و دهكهین پێ وههستی ههیه و ئهبینین لیمۆ ئێمه
هۆیخاسیهتهكانیعهینییهوهكهسهربهخۆنلهدهسهاڵتی
مرۆڤ،ههندێههستیتایبهتیپهیدادهكهنوهك:تامی
ترشورهنگیزهردوبۆنوشتیوا.ئهمهتهماشاكردنێكی
ژیانی رابهری بۆته كه دنیایه دیالهكتیكی خۆوهی له

رۆژانهیئهمخهڵكه.
بینییهیان دنیا جۆره ئهم دیالهكتیكهكان فهیلهسوفه
الپهسهندهولهسهریدهڕۆنبهپێیزانیاریسهلماندوویانه
له ههر هۆشمهندانه. بینییهكی دنیا به كردوویانه و
پێچهوانهی فهلسهفهی ماتێریالیزمی كه ئهمهشه بهر
رێوشوێنی لهسهر و )عفوی(یه خۆبهخۆ ماتێریالیزمی
زانیاریپێكهاتووهویارمهتیمرۆڤدهداتكهبهراستی
لهدیاردهكانیسروشتورووداوهكانیژیانیكۆمهاڵیهتی

تێبگات.
بنچنهیی مهسهلهی كه دهردهكهوێ بۆمان سهرهوه لهمهی
به وهنهبێ ههیه. گهورهی بایهخێكی چهند فهلسهفه
لهسهر ئهمڕۆ تا كۆنهوه زۆر له كه بێت رێكهوتیش
و دیالهكتیك نێوان له ملمالنێ و زۆران مهسهلهیه ئهم
نێوان ئایدۆلۆژییهی كێشه ئهم ههیه. ئایدیالیستهكاندا
ماتێریالیزموئایدیالیزمكێشهیچینایهتیئهخاتهروو،
كێشهیهێزهپێشكهوتنخوازهكانوهێزهكۆنهپهرهستهكانی
ناوكۆمهڵ.لهمكێشهیهدا،ماتێریالیزمههمیشهبهرگریله
بهرژهوهندیهێزهپێشكهوتنخوازهكانیناوكۆمهڵكردووه
ودهكات،بهاڵمئایدیالیزمههندێجارنهبێ،بهرگریله
بهرژهوهندیهێزهكۆنهپهرهستهكانكردووهودهیكات.

رێبازه ئهو لهسهر مرۆڤ تێگهیشتنی باش و لێكۆڵینهوه
وهستاوهكهئهمیانئهوفهیلهسوفبۆزانینوتێگهیشتن
رابهری كرده راستمان فهلسهفهی ئهگهر بهر، ئهیگرێته
خۆمانئهوادهتوانینبهسهركهوتوویینهێنییهكانیسروشت
وگهردوونبخهینهروو،بهاڵمئهگهررێبازێكیچهوتمان
ههڵبژاردئهوالهتاریكهشهوداوێڵوسهرگهرداندهبین
وناگهینهئامانجیدیاریكرامانزانیاریراستماندهربارهی
زانیارییهك ههموو ناكهوێ. دهست گهردوون و سروشت
رێبازێكیتایبهتیخۆیههیهبۆلێكۆڵینهوهیدیاردهكان،
لهم زیندهوهر( )زانیاری بایۆلۆژی زانیاری نموونه بۆ
چهرخهدارێبازیتێبینیوتاقیكردنهوهبهكاردههێنێت...
خۆیان رێبازی تایبهتی زانیارییهكانی له ههندێ هتد،
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تهنیابۆلێكۆڵینهوهیچهنددیاردهیهكبهكارئههێننو
لهكۆڕیزانیاریخۆیاندا.بهاڵمئهركیفهلسهفهئهوهیه
كهرێبازێكپیشانبداتبۆدیاردهكانیسروشتوكۆمهڵ،
ئهوهیه ئهركیفهلسهفه دهردهكهوێكه بۆمان بهمجۆره
رێبازێكیفهلسهفهییگشتیبۆزانینبدۆزێتهوهكهببێته
رابهریههمووزانیارییهكانوزاناكانبتواننشانبهشانی

رێبازیتایبهتیخۆیانبهكاریبێنن.
ئینجابابزانینئهورێبازانهیزانینیدنیاكامانهنكهله
ماوهیههموومێژوویفهلسهفهدادۆزرانهتهوه،بۆزانینی
مهرجی ههیه: فهلسهفهیی رێبازی دوو دیاردهكان ههموو
رێبازییهكهمئهوهیهبهجۆرێكتهماشایههمووشتو
مهكودیاردهكانبكرێتكهلهئاڵۆگۆڕوپهرهسهندنی
رێبازی دهوترێ رێبازه بهم بهردهوامدان و ههمیشهیی

دیالهكتیكی.
مانایئێستایوشهی)دیالهكتیك(زۆرجیاوازهلهمانای
سهردهمیكۆنی.فهیلهسوفهكانیسهردهمییونانیكۆن.ئهوان
واله)دیالهكتیك(تێئهگهیشتنكهدۆزینهوهیراستییه
بههۆیدهمهتهقێوگفتگۆكردنهوهلهكێشهیبیروڕای
لهدیالهكتیكواتێدهگهینكه جیاوازدا.بهاڵمئێستا
رێبازێكیفهلسهفییهبۆزانینیراستیودهرخستنیئهوهی
ههمووشتێكلهمدنیایهدالهگۆڕانوپهرهسهندندایه،
)ههموو دهڵێ: )هیرقلیت( كۆن یونانی فهیلهسوفی وهك
شتێكلهرۆیشتنوگۆڕاندایهومرۆڤناتوانێدووجاربه
ئاویرووبارێكخۆیبشواتچونكهئاویدووههمجارزۆر

جیاوازترهلهئاویجاریپێشوو(.
دووههمرێبازیفهلسهفهبهجۆرێكتهماشایشتومهك
ودیاردهكاندهكاتكهوهستاونوناگۆڕێنونابزون.بهم
رێبازهشدهوترێرێبازیمیتافیزیك.بهمجۆرهئهبینینكه
دیالهكتیكومیتافیزیكدوورێبازیجیاوازوپێچهوانهی

یهكندهربارهیزانینیدنیا.
جابابزانینلهمدوورێبازهفهلسهفییهكامیانراستو

زانیارییه!
بێگومانرێبازییهكهمرێبازیماتریالیستهوبڕوایبهگۆڕان
وپهرهسهندنیههمووشتێكهولهگهڵراستیدادهگونجێت
سهلماندوویهتی. مرۆڤیش تاقیكردنهوهی و زانست و
ئاشكرایهكهژیانلهشوێنیخۆیداناوهستێ،بهڵكووله
گۆڕانوپهرهسهندندایه،بۆنموونه:ماوهیچهندساڵێك
)قارهی( كیشوهری له ئهمریكا ئیمپرالیزمی لهمهوبهر
ئهمریكادهسهاڵتیتهواویههبوو،بهاڵمئێستائهبینین
زۆربهیگهالنیئهمریكایالتینوباشورسهربهخۆنوكۆتی
دوارۆژێكی پێناوی له و شكاندووه ئیمپریالیزمیان دیلی
بهختیارداخهباتدهكهن.ئهمهپهرهسهندنوپێشكهوتنه
ههروا سروشتیش دیاردهكانی گهالنهدا... ئهو ژیانی له
لهپهرهسهندنوگۆڕاندان.بهمجۆرهبۆماندهردهكهوێت
لێكۆڵینهوهی رێبازی راست شێوهیهكی به دیالهكتیك كه
ههموودیاردهكانیسروشتوكۆمهڵمانفێردهكات.بهاڵم
پاش تهنیا دیالهكتیك كه یادبچێ له ئهوهمان نابێ
یهكگرتنیتهواویلهگهڵماتێریالیزمدادهبێتهرێبازێكی
زانیاریراستهقینه.ئهمیهكیهتییهینێواندیالهكتیكو
ماتێریالیزملهفهلسهفهیماركسیزمداهاتۆتهدیكهپێی

دهوترێ:ماتێریالیزمیدیالهكتیك.

)درێژهیههیه(
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