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سهروتار

راپۆرتی بهریو ه چونی پلێنۆمی
ههشتهمی كومیتهی ناوهندی كۆمهڵه
ههلبژێردراوی كونگرهی ١٧
بهشی یهكهم

دیسان نهبهردی سهرشهقام بهرهو نهمانی یهكجاریی
ه  ٧٠شاری فهڕانسه
ل
ه ژنان ل5
توندوتیژی دژب 
ل4

ه چونی پلێنۆمی ههشتهمی
راپۆرتی بهریو 
كومیتهی ناوهندی كۆمهڵه
ههلبژێردراوی كونگرهی ١٧

ڕاگهیاندنی كۆمیتهی ناوهندیی حیزبی
كۆمۆنیستی ئێران به بۆنهی ١٦ی
سهرماوهز ڕۆژی خوێندكار ()١٣٩٩

ه كوژرانی مۆحسێن فهخری
وتهیهك سهبارهت ب 
زاده ،كارناسی ئهتۆمیی كۆماری ئیسالمی
ل4

ه و ئاسۆی بزوتنهوهی
كۆمهڵ 
ه كوردستان
سوسیالیستی ل 
ووتوێژی رادیو دیالوگ
ه گهل ئیبراهیم عهلیزاده
ل
بهشی سێههم ل6

بیست و دووههمین ساڵوهگهڕی
قهتڵه زنجیزهییهكان

رۆژی شــەممە ١٧ێ مانگــی
گهاڵرێزانــی ١٣٩٩بەرابــەر لەگــەڵ
٧ی نوامبــری  ،٢٠٢٠پلینۆمــی
ههشــتهمی کۆمیتــەی ناوەنــدی
کۆمەڵــە ،هەڵبژێــردروای کۆنگــرەی
 ،١٧بــە ئامادەبوونــی ئەندامانــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــە ،بــە
ســرودی ئەنترناســیۆنال و یــەک
دەقیقــە بێدەنگــی بــۆ ڕیزگرتــن لــە
یــاد و بیــرەوەری گیانبەخــت کردوانــی
ڕێــگای ئــازادی و سۆســیالیزم دەســتی
بــ ه كار کــرد.
لــەم پلینۆمــەدا  ،ژومارهیــهك لــ ه
هاورێیانــی ئهندامانــی کۆمیتــەی
ناوەنــدی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێرانــی
و كومیتــهی دهرهوهی واڵتــی حیزبــی
كۆمونیســتی ئیــران بەشــدار بــوون.
دەســتور جەلەســەکانی پلینــۆم بریتــی
بــوون لــە هەڵســەنگاندنی ڕاپۆرتــی
سیاســی و تەشــکیالتی کۆمیتــەی
ڕێبەریــی کۆمەڵــە  ،ههلســهنگاندنێك
بــۆ كێشــهكانی ناوخــۆی حیــزب
و سیاســهتی كومیتــهی ناوهنــدی
كۆمهڵــ ه لــهم بــارهوه ،پهســهند
كردنــی بریارهكانــی پێشــنیار كــراو،
دابــەش کردنــی کارەکانــی نێوخــۆی
کۆمیتــەی ناوەنــدی.
رۆژی ٧ی مانگــی نوامبــر لــ ه
ههمانكاتــدا ســالهاتی ســهركهوتنی
شۆرشــی كرێــكاری لــ ه رووســی ه
بــوو .باســهكانی پلێنــۆم بــ ه یــادی
ئــهم شۆرشــ ه مهزنــ ه و دهرس و
ئهزمونهكانــی دهســتی پێكــرد.
بەشــی یەکەمــی باســەکانی ئــەم
کۆبوونەوەیــە بــۆ ڕاپۆرتــی سیاســی
و تهشــكیالتی کۆمیتــەی ڕێبەریــی
کۆمەڵــە بــە پلینــۆم تەرخــان
کــرا .چاوگێڕانێکــی خێــرا بەســەر
گرینگتریــن گۆرانكاری ـه جیهانی ـهكان،
هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت ،كــ ه عیــراق لــ ه ناوهنــدی
باســهكاندا بــوو بارودۆخــی ژیــان و
خهباتــی كۆمهاڵنــی خهلــك لـ ه ئیــران و
لـ ه كوردســتان ،ســیناریۆکانی كۆمــاری
ئیســامی بۆ بهرهو روو بونهوه ل ه گهڵ

قهیرانهكانــی ،و ئەولەویەتەکانمــان لــ ه
كوردســتان ســەردێڕی ئــهو بابهتانــهی
پێــك هێنــا كــ ه لــ ه چــوار چێــوهی
راپۆرتــی سیاســی كومیت ـهی رێب ـهری
كۆمهڵــ ه دا قســ ه و باســیان لــ ه ســهر
كــرا.
تــەوەرە ســەرەکییەکانی باســەکانی
پلۆنــۆم ســەبارەت بــە باروودۆخــی
جیهــان ل ـ ه چهنــد خاڵــدا كۆكران ـهوه ك ـ ه
بریتــی بــوون لــه:
 _١ڕوانینی گشتی

بــە پێــی هەڵســەنگاندنی بانکــی
ناوەندیــی ئینگلیــس ،قەیرانــی
ئێســتای سیســتمی ســەرمایەداری،
کــە ســەرچاوەگرتوو لــە نەخۆشــیی
(کۆویــدی )١٩یــە ،لــە مــاوەی ٣٠٠
ســاڵی ڕابــردوودا وێنــەی نەبــووە.
نیزامــی ســەرمایەداری هەرچەنــد
وەخــت جارێــک قەیــران لەگــەڵ خــۆی
دێنــێ .بــەاڵم کابــووس ئەوەیــە کــە ئــەم
قەیرانــە لەگــەڵ قەیرانێکــی غەیــرە
ئابووریــی وەک کارەســاتی کۆویــدی
 ،١٩هــاوکات بێــت .ســەرمایەداران و
ســەرانی دەوڵەتــەکان دەیانزانــی کــە
هەمیشــە ئەگــەری هــاوکات بوونــی
ئــەم دوو قەیرانــە لــە ئــارا دایــە.
بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا نەیانتوانــی بــۆ
بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵــی ،ئامــادە
بــن .لەڕاســتیدا ،سیســتمی ئابووریــی
بورژوایــی لەبــواری مێژووییــەوە پیــر
بــووە و تووشــی قەیرانێکــی هەمەالیەنــە
و درێژخایــەن هاتــووە .باروودۆخــی
کار ،ژیــان چینــی کرێــکار و
ئــهو نههامهتیانــهی بهربینیــان بــ ه
مروڤایهتــی گرتــۆه ،بێتوانایــی ئــەم
سیســتمەی لــە زاڵ بــوون بەســەر
قەیرانــی ئابووریــی و بــێ كیفایهتــی
لــە بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگا ،کــە لــە
ڕووبــەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ نەخۆشــیی
(کۆویــدی )١٩دا دەرکــەوت ،ئــەم
حەقیقەتــە دەســەلمێنن.
درێژهی ل2
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درێژهی

ملیــارد دۆالری دیکــەی بــۆ شــیرکەت
و بانکــە گــەورەکان تەرخــان کــردووە
و وێدەچــێ ئەمریــکاش یــەک تریلیــۆن
دۆالری دیکەیــان پێبــدات.

راپۆرتی بهریوه چونی پلێنۆمی
ههشتهمی كومیتهی ناوهندی كۆمهڵه
ههلبژێردراوی كونگرهی ١٧
بهشی یهكهم

ئــەو دەوڵەتانــەی کــە نێئۆلیبڕالیســم توانایانەوە هەوڵیان داوە ،بەشێکی زیاتر
بــە ســەر ئابووریــان   زاڵ بــوو و لــە کەیکــی بەرهەمهێنانــی ســەروەت
سیاســهتی «ئیمەنیــی ڕەوەیــی» بەنەســیبی خۆیــان بکــەن .ئــەوان بە پێی
بەســەر تەندرووســتییی دا  گرت ـ ه ب ـهر ،ئەزمــوون و تێگەیشــتنی چینایەتییــان
دژبــە چینــی کرێــکار و زەحمەتکێشــان دەزانــن کــە پێویســتە بــەردەوام کرێــکار
و بەتایبــەت بەســااڵچووان ،وەک هــەژار ڕابگــرن ،ئەگینــا مەترســیدارە.
ســەرەکیترین قوربانییانــی ئــەم دەوڵەتــەکان بەتایبــەت لــە دەیــەی ٧٠
نەخۆشــییە ،جەنایاتیــان خوڵقانــد .بــەرەو ئەمــا ،بــە کــردەوەی جۆراوجــۆر،
سیاســەتی کابینــەی ترامــپ ،کــە لەوانــە دارشــتنی یاســا و بەڕێوەبردنیــان،
لــە ســەرەتاوە حاشــای لــە بوونــی حهرهكهتــی ئــەم ڕەوتــەی ســەرمایەیان
ئــەم نەخۆشــییە دەکــرد و پاشــان مومکینتــر کــردووە .ئــەوان بــە
نــاوی نەخۆشــیی «چینــی» لەســەر لەناوبردنــی دەســتکەوتەکانی خەباتــی
دانــا ،بــوو بەهــۆی ئەوەیکــە لــە کرێــکاران ،ســڕینەوەی ئــەو یاســایانەی
دەوڵەمەندتریــن واڵتــی جیهــان ،تــا کــە تەمــاع و زێدەخوازیــی ســەرمایەیان
٧ی مانگــی نوامبــر ،ژمــارەی تــووش تــا ڕادەیــەک کۆنتــڕۆڵ کردبــوو،
بووانــی کۆویــدی  ،١٩بگاتــە نزیکــەی هەوەشــاندنەوەی یاســاکانی ژینگــە،
 ١١ملیــۆن کــەس و ژمــارەی گیــان بــە گرتنەبــەری سیاســەتی ماڵیاتیــی
بەخــت کردووانیــش خــۆ لــە ( ٢٤٥دەوڵەمەنــد میحــوەر) و کــردەوەی
هــەزار و  ٦٠٠کــەس بــدات .ه ـهر ئ ـهم هاوشــێوە ،ئــەم ئەرکــە چینایەتییــەی
ئاراســتهی ه هــۆكاری ســهرهكی بــوو خۆیــان بەجــێ هێنــاوە .بەهــۆی
بــۆ ئ ـهوهی ژمــارەی تــووش بــووان لــە کــردەوەی دەوڵەتــەکان و گۆڕانــی
ئاســتی جیهانــدا تــا هەمــان ڕێکــەوت ،هاوســەنگیی هێــز بــە زیانــی کرێکاران،
بگاتــه  ٥٤ملیــۆن کــەس و ژمــارەی خاوەنانــی ســەروەت و ســەرمایە بــەردەوام
قوربانیانیــش ببــێ یــەک ملیــۆن و دەوڵەمەندتــر و کرێکارانیــش بــەردەوام
 ٣٠٨هــەزار و  ٩٧٥کــەس.
هەژارتــر بــوون.
 _٢دهرهی قووڵــی نێــوان

هــەژاری

و

ســەروەت

هەژاریــی یەکجــار بەرینــی ســەدان
ملیــۆن مــرۆڤ و کەڵەکــە بوونــی
ســەروەتی لەڕادەبــەدەر لــە دەســتی
ژمارەیــەک کــەس دا ،یەکێــک لــە
تایبەتمەندییەکانــی جیهانــی ئێمەیــە.
ماڕکــس دەڵــێ :هــەژاری ناتوانــێ
بەســتێنی شــۆڕش بخوڵقێنــێ ،بــەاڵم
ناســینی هۆکارەکانــی هــەژاری
دەتوانــێ ،ســهرچاوهی شــۆرش
بێــت .ئێمــە لــە جیهانێکــی یەکجــار
دابەشــکراودا دەژیــن .نابەرابەریــی
لەڕادەبــەدەر و بەردەوامــی نێــوان
کرێــکاران و خاوەنانــی ســەرمایە،
بەتــەواوی لــە کۆنتــڕۆڵ چووەتــە
دەرێ .لــە ئێســتادا ســەروەتی چەنــد
ملیاردێــر ،بەرابــەرە لەگــەڵ ســەروەتی
چــوار ملیــارد و  ٦٠٠ملیــۆن مــرۆڤ.
نیــوەی جەمعییەتــی جیهــان بــە داهاتــی
 ٥دۆالر و  ٥٠ســێنت لــە ڕۆژدا
دەژیــن».
ناکۆکیــی نێــوان چەوســاوەکان و
چەوســێنەران ،هــەم ئابوورییــە و هــەم
سیاســی .خاوەنانــی ســەرمایە بــە
پێــی یاســای کێبەرکــێ ،بــە هەمــوو

ڕەنگدانــەوەی قەیرانــی ئابــووری لــە
جیهانــی سیاســەت دا و لــە نێــوان چینــە
دەســەاڵتدارەکان و دەوڵەتــەکان ،لــە
گەندەڵیــی ڕیشــە دار ،ئەخالقییاتــی
نــزم ،شــەڕ ،الواز بوونــی لیبڕالیســم و
دیمۆکراســیی بۆرژوایــی ،بەهێزبوونــی
دیکتاتــۆری ،پەنابردنــی بەشــێک لــە
بــورژوازی بــۆ ڕەگەزپەرســتی ،فاشــیزم
و هاوشــێوەکانیدا دهبینــدرێ .بــۆ نموونە
لــە ئەمریــکا ،کــە ســەرەڕای هەمــوو
کەموکۆڕیەکانــی هێشــتا زلهێــزی
یەکەمــی ئابووریــی جیهانــە ،ترامپێک
ســەری هەڵــداوە کــە بــە ئاشــکرا دژە
ژن ،ڕەگەزپەرســت ،مەیلــەو فاشیســت
و کەســێکە کــە توێــژی تەســکی
پاشــماوەی دیمۆکراســیی بورژوازیشــی،
الوازتــر کردووەتــەوە .ئــاکاری ئــەو لــە
پڕۆســەی هەڵبژاردنــی ئــەم دوایانــەی
ســەرۆک کۆمــاری دا و قەبــووڵ
نەکردنــی شکســتەکەی ،ســەلمێنەری
ئــەو ڕاســتییەیە .ئــەو بــە درووشــمی بــێ
بنەمــای «ئەمریــکا ئــەوەڵ» ،زیاتریــن
زەربــەی لــەو ژن و پیــاوە کرێکارانــە دا
کە ناوی پەنابەریان لەسەر دانراوە .ئەو
ســووکایەتیی بــە ژنــان کــرد و ڕەنگــی
ڕەش پێســتە ئەمریکاییەکانــی ،کــە
زۆربەیــان کرێــکارن ،نەنگیــن ،پێناســە
کــرد .بەهێزبوونــی ڕەگەزپەرســتی لــە

ئەمریــکا ،کــە لەنــاو دەم و دەزگای
پۆلیســدا بــە باشــترین شــێوە خــۆی
نیشــان دا ،هەڵبــەت ،واڵمێکــی ددان
شــکێنی پێدرایــەوە.
 _٣ژینگە

کرێــکاران دەســت لەنــاو دەســتی
سرووشــت کااڵکان بەرهــەم دێنــن.
ســەرمایەداران ،وەک چــۆن کرێــکار
لــە کۆمەڵــگادا ســووک دەنوێنــن
تــا چەوســانەوەیان پاســاو بکــەن،

هــەر بەمجــۆرە سرووشتیشــیان بــەالوە
ســووکە .ئــەوان بــۆ وەدەســتهێنانی
قازانــج ،هــەم کرێــکاران بــەرەو
لەناوچــوون دەبــەن و هــەم سرووشــت  .
ســەرمایە ئەگــەر دەرفەتــی زیاتــر
بەدەســت بێنــێ ،ژیــان لەســەر گــۆی
زەوی بەیەکجــاری لەنــاو دەبــات.
مەیلەوفاشیســتەکانی وەک ترامــپ،
حاشــا لــەم حەقیقەتــە ئاشــکرایە  دەکــەن
و بــە هەڵوەشــاندنەوەی یاســاکانی
پاراســتنی ژینگــە ،ڕێگەیــان بــۆ
خاوەنانــی ســەرەکیی ســەهام لــە کەســب
و کارەکانــی وەک ســووتەمەنیی
فۆســیلی خــۆش کــرد تــا بــە بەهــای
خســتنە مەترســیی تەندرووســتی گیانی
هاوواڵتییــان ،پــارە بەدەســت بێنــن.
_٤بێتوانایــی و خاڵــە الوازەکانی

ســەرمایە لــە بەرامبــەر قەیراندا

ئەمــڕۆ گەشــەی هێــزی بەرهەمهێنــان،
کــە لــە داهێنانــی تێکنۆلۆژیکــی دا
خــۆی نیشــان دەدات ،لەجیــات ئاســایش
و بەختەوەری ،بەدبەختی و نەهامەتیی
بــۆ کرێــکاران هێنــاوە .کارناســانی
بــورژوازی ،دان بــەوە دادەنێــن کــە
 ١٠لەســەدی پیشــەکان ،بــە هاتنــی
ڕۆباتــەکان ،هۆشــی دەســتکرد (واتــە
ئێــی ئــای) و تێکنۆلۆژیــی پەیوەندیــدار
بــە ئینتێرنێتــی پــووڵ میحــوەر،
لەناوچــوون .بــەاڵم بێتوانایــی نیزامــی
ســەرمایەداریی لــە بــواری ئابوورییــەوە

ئاشــکراترە و زیانبــار بوونــی «داهێنانی
بــازاڕ میحــوەر» ،ئاکامەکەیەتــی.
نەبوونــی توانــای بەرەنگاربوونــەوەی
سیســتمی ســەرمایەداری ،لــە قەیرانــی
ســاڵی ٢٠٠٨دا بــە باشــی خــۆی
نیشــان دا .لــەم قەیرانــەدا بەڕوونــی
دەرکــەوت کــە دەوڵــەت فاکتەرێکــی
بــێ الیــەن بــۆ بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگا
نییــە ،بەڵکــوو بەتــەواو مانــا لــە
خزمــەت ســەرمایەداران دایــە .بێگومــان
خاڵــی الوازی ســەرەکیی دەوڵەتــە
بورژواییەکانیــش هــەر ئەوەیــە .دانــی
تریلیۆنهــا دۆالر یارمەتــی دارایــی
بــە چەنــد دامەزراوەیەکــی دارایــی و
پیشهســازی زەبــەالح و داســەپاندنی
ڕیازەتــی ئابــووری بەســەر کرێــکاران،
خــۆی بەڵگەیەکــی دیکــەی بەهێــز
بــوو بــۆ ســەلماندنی بەســتراوە بوونــی
دەوڵەتــەکان بــە چینــی سـهرمایهدارهوه.

بەاڵم یارمەتیی دان بە ســەرمایەدارانی
کــەاڵن لــە ســاڵی ٢٠٠٨دا ،کــە لــە
گیرفانــی ن ـهوهی ئەمــڕۆ و داهاتــووەوە
درا ،ئەگەرچــی ئــەم قەیرانــەی لــە
هێندێــک واڵت ســووک کــرد ،بــەاڵم
قەیرانــی ســاڵی  ٢٠٢٠نیشــانی دا
کــە ئــەم کردەوەیــە تەنیــا بەســتێنی
ســەرهەڵدانی قەیرانــی قووڵتــری
ئێســتای ئامــادە کــرد .دەوڵەتــەکان لــە
باروودۆخــی ئێستاشــدا کــە قەیرانەکــە
یەکجــار لــە قەیرانــی ســاڵی ٢٠٠٨
قووڵتــرە ،دیســان دەســتیان کــردووە بــە

جێگــەی ئاماژەیــە کــە بانکــەکان
تریلیۆنهــا دۆالر داراییــان هەیــە کــە
لــە الیــەن بانکــی ناوەندیــی ئەمریــکا وە
کــڕدراون .ئـهو بانكـ ه تەنیــا لــە مــاوەی
ســێ مانگــدا  ٣تریلیــۆن دۆالری لــەم
داراییانــە کــڕی کــە بەشــێوەی وام و
بەڵگــەی قــەرزی بــوون .ئــەم ڕێژەیــە
لــە یارمەتیــی ماڵــی لــە مێــژووی
ســەمایەداریی دا وێنــەی نییــە .بــەاڵم
ئــەم ڕێژەیــە لــە یارمەتیــی ماڵیــش
نەیتوانیــوە ڕێگــری لــە دابەزینــی
ڕۆژانــەی ســەرمایە بــکات .پــارەی
وامــە دراوەکان ،درەنــگ یــان زوو
پێویســتە بدرێنــەوە.
 _٥تاوانــی ئــهو بارودۆخــ ه

كرێــكاران

دەیــدەن:

بــەاڵم دەوڵەتــەکان تەنیــا بــە پێدانــی
پــارە کیفایەتیــان نەکــردووە .ئــەوان
ســەەرەتا کرێکارانــی ژن و پیــاوی
پەنابەریــان کــردە ئامانــج .تــا کاتێــک
کــە ســەرمایەداران خوێنــی ئــەم
کرێکارانەیــان کردبــووە شووشــەوە
و قازانجیــان پــێ وەســەر یــەک
دەنــان ،قەبووڵکــراو بــوون .ئــەوان ئــەم
کرێکارانەیــان لەژێــر گوشــار و لــە بــێ
مافــی دا ڕادەگــرت تــا چاوەڕوانییــان
کــەم بێــت و مەلکەچانــە کار بکــەن.
هەرکاتیــش ،وەک ئێســتا ،بــۆ
کارەکەیــان پێویســتیان پێیــان نەبــوو،
داوایــان لــە دەوڵەتــەکان کــرد تــا
مەئمــووری لێهاتــوو و زیندانبانــەکان
لــە گیانیــان بــەردەن .ئــەم بابەتــە
لــەو قۆناغــە چــوار ســاڵەیەدا کــە
ترامــپ لــە کۆشــکی ســپی بــوو ،بــە
قیزەونتریــن شــێوە ،بەکــردەوە دەرهــات.
کۆمپانییەکانیــش لەپەنــا کردەوەکانــی
دانــی تریلیۆنهــا دۆالر بــە بانــک و دەوڵــەت ،بــە بێــکار کردنــی جەمــاوەری
ناوەنــدە گــەورە ســەنعەتییەکان.
ژنــان و پیاوانــی کرێــکار ،بــە قەولــی
خۆیــان پارەیــان پەزمەنــدە کــرد تــا
پێویســتە تەئکیــد بکــرێ کــە بەڵکــوو مەرهەمێــک بێــت بــۆ
ڕژیمــەکان بــۆ ڕێگــری لــە داڕمانــی برینەکانیــان.
سیســتمی ئابووریــی ســەرمایەداری،
تریلیۆنهــا دۆالریــان خســتە حیســابی  _٦قورســایی کومــه الیــه تــی
بانــک و کۆمپانییــە گەورەکانــەوە   .سۆسیالیســم
بــەاڵم ئــەم هەواڵنــەش هیــچ دەردێکیــان
دەوا نەکــردووە .دەوڵەتانــی جــی  ٢٠ناکارامەیی لیبرالیســم و نێئۆلیبرالیســم
تــا کۆتایــی مانگــی ژۆئەنــی ســاڵی بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە ڕەوایەتــی
 ١٠ ،٢٠٢٠تریلیــۆن دۆالریــان بەســتەی سۆسیالیســتی لــە نابەرابــەری و
یارمەتــی ڕاگەیانــد کــە خۆشــیان هــەژاری ،لــە ئۆرووپــا و ئەمریــکا،
نــاوی «بەســتەی بزوێنەر»یــان لەســەر لــە ئاســتێکی چەندیــن ملیۆنــی دا،
دانــاوە .ئــەم بەســتانە بەرابــەرن لەگــەڵ ســەرەنجەکان بــەرەو خــۆی ڕاکێشــێ.
 ١٢لەســەدی ئابووریــی جیهــان .ئــای پــی ئێــس ئــۆ ئێــس (ناوەنــدی
کارناســانی ئابووریــی بــورژوا ،ئــەم یارمەتیــدان و لێکۆڵنــەوەی بــازاڕ)
بزوێنەرانەیــان پــێ تــەواو نییــە و هەتــا لــە ســاڵی ٢٠١٨دا ڕاپۆرتێکــی بــاو
ئێســتا یەکیەتیــی ئۆرووپــا  ٨٥٠کــردەوە کــە لــە برێزیــل  ،٥٧لــە هێنــد

 ٧٢و لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا  ٣٩لەســەدی خەڵــک
باوەڕیــان وایــە کــە کۆمەڵگایەکــی
سۆسیالیســتی عاداڵنەتــرە  .بــە پێــی
ڕاپۆرتێکــی دیکــە ،نزیــک بــە نیــوەی
جەمعییەتــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا بــە شــێوەی گشــتی دیفــاع لــە
سۆسیالیســم دەکــەن .ئــەم پشــتیوانییە
لــە نــاو الواندا گەیشــتووەتە  ٦٧لەســەد.
بــە پێــی هــەر ئــەم لێکۆڵینەوەیــە ،لــەم
واڵتــە ،بــۆ یەکەمیــن جــار  ٣٠لەســەدی
کەســانی بــااڵی  ٦٥ســاڵ دیفاعیــان
لــە سۆسیالیســم کــردووە.

بزووتنەوەکانــی وەک بزووتنــەوەی وال
ســتریت و یــان بزووتنــەوەی «گیانــی
ڕەشپێســتەکان بایەخــی هەیــە» ،لــە
خۆیــان دوور بخەنــەوە ،بــەاڵم بۆچــی؟
لەبــەر ئەوەیکــە ئــەوان لــە ئەزموونــی
النیکــەم  ٢٠٠ســاڵەی خۆیانــدا ،و
بەتایبــەت لــە ســەردەمی دەســەاڵتی
سۆســیال دیمۆکراســی و دەوڵەتــی
ڕێفاهەکەیــدا ،بــەوە گەیشــتوون
کــە چینــی کرێــکاری «برســی»
لــە کرێــکاری «تێــر» کەمتــر
مەترســیدارە.

هەڵبــەت ئەوەیکــە لــە ئەمریــکا لەنــاو
الوانــدا بــە سۆسیالیســم نــاوی لێدەبــەن
و کەســانێکی وەک بێرنی ســەندێرزیش
تەبلیغــی بــۆ دەکــەن ،ڕەوایەتێکــی
سۆســیال دیمۆکراتیکــە .دەســتە
ڕاســتییەکانی ئەمریــکا ،لەوانــە
ترامــپ ،لــەم بابەتــە بــەردەوام بــۆ
ترســاندنی ســەرمایەداران کەڵکیــان
وەرگرتــووە .ئەوەیکــە لــە ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان و شــوێنەکانی دیکــە،
پێــی دەوتــرێ سۆسیالیســم ،هەمــان
سۆســیال دیمۆکراســییە کــە هــەوڵ
دەدات لەگــەڵ چەپــی لیبــڕاڵ یــەک
بگرێــت و لــەو خەیاڵــە دایــە کــە
ســەرمایەداری بــەرەو الیــەک هیدایــەت
بــکات کــە باشــتر کار بــکات.
بــەاڵم پوختــە بوونــی ئەمجــۆرە
سۆسیالیســمە دەکــرێ لــەو خەباتانــەدا
ببینیــن کــە جەوهەرێکــی دژە
ســەرمایەدارییان هەیــە   .یەکێــک
لــەو نموونانــە ،ناڕەزایەتیــی سیاســی-
چینایەتــی لــە ئاســت مەرگــی
جــۆرج فلۆیــد لــە الیــەن پۆلیــس و
باڵــی چەپــی بزووتنــەوەی «گیانــی
ڕەشپێســتەکان بایەخــی هەیــە» بــوو
کــە لــە ٢٦ی مانگــی مــەی ســاڵی
٢٠٢٠ەوە دەســتی پێکــرد .چاالکانــی
«گیانــی ڕەشپێســتەکان بایەخــی
هەیــە» ،لــە ناڕەزایەتــی بــە مەرگــی
جــۆرج فلۆیــد ،گەورەتریــن ناڕەزایەتیــی
مێــژووی ئەمریکایــان بــە بەشــداریی
 ٢٦ملیــۆن کــەس لــە پتــر لــە  ٤هــەزار
و  ٧٠٠خۆپیشــاندان دا ڕێکخســت.
یەکیەتییــە کرێکارییــەکان و ڕێکخراوە
کۆمەاڵیەتییــەکان و پشــتیوانانی
عەداڵەتــی ڕەگــەزی ،لــە ٢٢ی
ئۆکتۆبــری ٢٠٢٠دا ،مانگرتنێکیان لە
پتــر لــە  ٢٤شــاری ئەمریــکا بەڕێوەبــرد
کــە نــاوی «مانگرتــن لەپێنــاو ژیانــی
ڕەشپێســتەکان»ی لەســەر دانــدرا .ئــەم
ناڕەزایەتییانــە لــە شــارە گــەورەکان و
پێتەختــی چەندیــن واڵت دووپــات بــۆوە.
ناڕازیانــی چــەپ لــە جەرگــەی ئــەم
خەباتانــەدا ،کــە لــە هێندێــک شــوێن
پتــر لــە  ٢٠ڕۆژی خایانــد ،هێــرش
بــۆ ســەر ڕەگەزپەرســتی و سیســتمی

کارڵ مارکــس ،کــە خــۆی
شۆڕشــگێڕێکی گــەورە بــوو ،بــاوەڕی
وا بــوو کــە شــۆڕش بــۆ گۆڕینــی
کۆمەڵگاکانــی مــرۆڤ ئەساســەن
زەرووری و حەتمییــە .ئــەو بــە
درووســتی بــاوەڕی بــەوە بــوو کــە
ڕەوتــی گۆڕانکاریەکانــی ســەرمایە،
چاالکــی ،تەبلیــغ ،پەرەپێــدان و
ڕێکخســتنی کۆمۆنیســتی ،ئــەو
هەلــە بــۆ کرێــکاران دەخوڵقێنــێ تــا
چارەنووســی کار و ژیانــی خۆیــان لــە
کۆنتڕۆڵــی دەســتەیەک ســەمایەداری
دواکەوتــوو ،خۆبەزلــزان و هێندێــک
جــار جەنایەتــکار بێننــە دەرێ و بــە
شــێوەی تاکەکەســی و لــە ڕێگــەی
کۆمــۆن یاخــود (شــۆرا)کانەوە ،بەســەر
خۆیــان و کۆمەڵــگادا حکوومــەت
بکــەن .کرێــکاران لــە ڕووســیە ،حیزبــی
کۆمۆنیســت و ڕێبەڕانێکــی وەک
لێنیــن ،ئــەم بەڵگــە زانســتییەیان،
بەکــردەوە دەرهێنــا .ئــەوان لــە واڵتێــک
شۆڕشــیان کــرد کــە ئاڵقەکانــی
ســەرمایە تێیــدا الواز بــوون .بێگومــان،
ســەرهەڵدانی وەهــا شۆڕشــێک لــە
باروودۆخێکــی لەبــار و جیــاوازدا ،لــە
واڵتێکــی وەک ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی ،یەکجــار گونجــاو
و مومکینــە.

پۆلیــس و یاســا و هەڵســووکەوتیانی
لەسەرتاســەری ئەمریــکا تونــد کــردەوە
و بــوون بەهــۆی گۆڕینــی هێندێــک لە
یاســاکان .خۆپیشــاندەران و ڕێکخەرانی
چــەپ پەیکــەری سیاســەتمەدارانی
کۆیلــەدار و بازرگانانــی کۆیلەفــرۆش،
کــە حێــی ڕێــزی بــورژوا و دەوڵەتــەکان
بــوون ،لــە ئەمریــکا و هێندێــک
واڵت لەوانــە بریتانیــا ،هەڵکەنــد و
ڕەوانــەی زبڵدانەکانیــان کــردن و
یــان لــە ڕووبارەکانیــان هاویشــتن.
هــات و هــاواری ترامپــەکان و باقیــی
الیەنگرانــی کۆیلــەداری و هەوڵــی
گرووپــە فاشیســتەکان نەیتوانــی بەربــە
کــردەوەی شۆڕشــگێڕانەی هەڵکەندنــی
پەیکــەرەکان بگــرێ.

«پەتــای کۆرۆنــا ،هەزینــەکان
ئەوەنــدەی دیکــەش دەباتــە ســەرێ».
ئــەم ڕۆژنامەیــە پرســیویەتی کــە:
«کــێ ئــەم پارانــە دەدات؟».
هەروەهــا لــە درێــژەدا نووســیویەتی
کــە «گرتنەبــەری ڕیازەتــی ئابــووری
ناماقــووڵ و نابەجێیــە .لەبــەر ئەوەیکــە
ئەگــەر ئاکامەکــەی شــۆڕش نەبێــت،
نائارامییــە ،کــە ئەویش بە مانای دانی
دەرفەتێکــی باشــە بــە پۆپۆلیســتهكان.
هەروەهــا دەنووســێ« :تەنیــا ڕێــگای
ورژوایــی بــۆ ڕزگاریــی بپێکهێنانــی
دەوڵەتــی ڕێفاهێکــی داڵواڵەیــە ،بــە
خەرجــی دەوڵەمەنــدەکان» .بــەاڵم
ئایــا ئــەم بورژوازییــە بــێ ئاســۆیە و
سیاســەتمەدارە بــێ ئالتێرناتیوەکانیــان
دەتوانــن گــوێ بدەنە ستراتێژیســتەکانی
خۆیــان لــە فاینانشــڵ تایمــز؟

ژمارەیــەک لــە زانایانــی ئابووریــی
بــورژوا ،باشــتر بوونــی بــاری ئابــووری
پێشــبینی دەکــەن .بــەاڵم توانــای
کڕینــی یەکجــار لەخوارێــی خەڵــک و
کــەم بوونــی ئاســتی ســەرمایەگوزاری،
نیشــان دهدهن كــ ه ئەمجــۆرە پێــش
بینییانــە بــێ بنهمــان .فاینانشــیاڵ
تایمــز کــە ڕۆڵــی ئۆرگانــی تێئۆریکــی
ســەرمایەداران دەگێــڕێ ،لــە ژمــارەی
ڕۆژی ٩ی مانگــی مارســی ٢٠٢٠دا
نووســیی:

وەالنانــی بێرنــی ســەندێرز لــە الیــەن
حیزبــی دیمۆکــرات لە کاتی کێبەکێی
هەڵبژاردنــەکان ،هەڵبژاردنــی جــۆو
بایدێــن وەک کاندیــدی ســەرۆک
کۆمــاری و ســەرکەوتنی ئــەم
سیاســەتمەدارە دەســتی ڕاســتییە،
ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە یهكهم ،قهیرانی ئابوری،
زۆربــەی کــەاڵن ســەرمایەدارەکانی
عێــراق بــ ه  ٣٩ملیــۆن جهمعیهتــهوه،
ئەمریــکا ،بــۆ نموونــە ،نــە بەنیــازن و نــە
واڵتێكــی تاك ه بهرههمییه كــ ه ٩٢
توانــای ئەوەشــیان هەیــە کــە دەوڵەتێکی
لهســهدی داهاتــی دهوڵهتهكــهی لــه
ڕێفــاه پێکبێنــن تــا وەڕێکەوتنــی
نهوتهوه دابیــن
ی فرۆشــتنی
ڕێگ ه 

 _٧ئاسۆی سیاسی

ســهبارهت بــ ه بارودۆخــی ناوچهكــ ه
قســ ه و باســی پلێنــۆم بــ ه دهرهجــهی
یهك ـهم هات ـ ه س ـهر بــاس ل ـه بارودۆخــی
لوبنــان و كاریگهریهكانــی كۆمــاری
ئیســامی لـ ه سـهر كــردهوه و سیاسـهتی
حیزبولــا ،لــهو واڵتــه ،بــاس لــ ه
قهزیــهی فهلهســتین و مهزڵومیهتــی
نهتهوهیهكــی ســتهملێكراو و هــهژار و
بێب ـهش كــراو  .ل ـهو باس ـهدا ب ـ ه هــۆی
كاریگـهری بارودۆخــی ئیــران و عیــراق
ل ـ ه س ـهر یهكتــر ،نهئكیــدی زۆرتــر ل ـ ه
سـهر بارودۆخــی ئێســتای عیــراق كــرا و
ل ـهو پێوهنــده دا چهنــد خالــی گرینــگ
دهســت نیشــان كــرا.

و
كۆرۆنــا
دهكرێت .قهیرانــی
هاتنه خــوارهوهی خێــرای بههــای
نــهوت ،دهوڵهتــی ئــهم واڵتــهی
لهگــهڵ قهیرانــی ئابــووری و
دارایــی تونــد بــهرهوڕوو كردووهتــهوه.
ل ه باروودۆخــی سیاســیی ئێســتادا و
لهگــهڵ هاتنهخــوارهوهی پتــر لــ ه ٥٠
داهات ه نهوتییــهكان،
لهســهدیی
هیــچ ئاســۆیهك بــۆ چوونهدهرهوه لــهو
قهیرانه بــهدی ناكرێ .لهئێســتادا ئــهم
واڵت ه لهبــهردهم داڕمانــی ئابــووری
دایه .ئــهوهش له حاڵێكدای ه ك ه عێــراق
٤
ههنــاردهی
ب ه مامناوهنــدی
ملیــۆن بهرمیــل نــهوت لــ ه ڕۆژدا،
چوارهمیــن واڵتــی ههنــاردهكاری
نهو ته له جیها ند ا  .د هو ڵهتــی
عێــراق ســهرهڕای ئــهو داهاتــ ه زۆر و
زهبهنــدهی ك ه ل ه ســهردهمی ڕهونهقــی
فرۆشــتنی نـهوت له ئیختیــاری دابــوو،
بههــۆی گهندهڵــی دارایــی و دزی
لــ ه ئاســتی چهنــد ملیــارد دواڵریــدا،
شــهڕی ناوخۆیــی و ناكارامهیــی
ئیــداری ،تهنانــهت نهیتوانیوه خزمــهت
گوزاریی ه ســهرهتاییهكانی وهك ئــاو و
كارهبــای خهڵــك دابیــن بكات .ئــهوهش
له حا ڵێكد ا یه كه هێســتا ش
وێرانییهكانــی شــهڕی داعــش نــۆژن
نهكراوهتــهوه و بهشــێك له ئــاوارهكان
خۆیــان.
نهگهڕاونهتهوه ماڵهكانــی
دووهــهم ،قهیرانــی سیاســی و
حكو مهتــی ،

حیزب ه سیاســییهكان و حهشــدی
ش ـهعبی وهك دهوڵهتێــك لهنــاو دهوڵ ـهت
دا ،بههیــچ نیزامێكــی ههڵبــژاردن،
بهڕواڵــهت
ئهگــهر
تهنانــهت
دیمۆكراتیــك تریــش بێــت ،ڕێگ ه نــادهن
كه دابهشــكاریی ئێســتای دهســهاڵت
ئهگــهر
بدات .تهنانــهت
تێــك
كازمــی به كۆدتایهكــی نیزامیــی،
به یارمهتیــی ئهمریــكاش دڵــی
ئاكامهكــهی،
كردبــێ،
خــۆش
شــهڕێكی
بێجگهل ه ههڵگیرســانی
ناوخۆیــی خوێناویــی دیكــ ه و
قۆناغێكــی دیك ه ل ه كوشــتار و
وێرانــی ،شــتێكیتر نابێت .دیســان
لــهو باروودۆخهشــدا ،ژیانــی ئاســایی
له خهڵــك زهوت دهكرێــت و كۆمهڵــگای
عێــراق لهگ ـهڵ ه ـهژاری و قهیرانێكــی
توندتــری دیك ه بــهرهوڕوو دهبێتــهوه.
سێههم ،ئاسۆی دۆارۆژ

راســتێكی حاشــاههڵنهگر ئهوهیــ ه كــ ه
ل ـه  چوارچێــوهی سیســتمی سیاســیی
ئێســتای عێراقــدا ،ك ه ل ه مــاوهی
 ١٧ســاڵی ڕابــردوودا ،حیزب ه تاییفــی
له ڕێگــهی
ئایینیــهكان،
و
هێــزی چهكــدار و دهخاڵــهت و
پشــتیوانیی كۆمــاری ئیســامییهوه،
ئۆرگان ه ســهرهكیهكانی دهســهاڵتیان
لهنێــوان خۆیانــدا دابـهش كــردووه و هـهر
گرووپێــك ل ه ههوڵــی گهوره كردن ـهوهی
بازنـهی دهسـهاڵتیخــۆی دای ه بۆ دزی
و گهندهڵیــی زیاتــر ،هیــچ ســههمێك
بــۆ باشــتر كردنــی ژیانــی خهڵــك،
گهشــهی ئابــووری و خزمهتگوزاریــی
نامێنێتهوه .ل ه وههــا
كۆمهاڵیهتــی
باروودۆخێكــدا ،پهرهســهندنی ســهرل ه
نوێــی خۆپیشــاندان و ناڕهزایهتیــی
دهربرینــی جهمــاوهری كــ ه ســهرهرای
مهترســی كرۆنــا ،سـهر لـ ه نــوێ سـهری
ههڵداوهت ـهوه خاڵێكــی هیوابهخش ـه ،ك ـ ه
دهتوانــێ لــ ه درێــژهی خۆیــدا ،ببــێ
بــ ه ســهرچاوهی گۆرانــكاری جیــدی
لــ ه عێراقــدا .بێگۆمــان   ڕووخانــی
شۆرشــگیرانهی كۆمــاری ئیســامی
له ئێــران ،كــ ه هــۆكاری گهلێــك لــ ه
نههامهتیهكانــی ئێســتای عیراق ـه  ل ـ ه
ههمانكاتــدا ئاســۆیهكی روون بــهرهو
داهاتــوی عیــراق دهكاتــهوه.

گرووپهكانــی حهشــدی شــهعبی
ك ه ڕاســتهوخۆ ل ه كۆمــاری ئیســامی
فهرمــان وهردهگــرن و پارهیــان پێــدهدرێ
  ،بهكــردهوه ،وهك دهوڵهتێــك لهنــاو
دهوڵــهت ههلســوكهوت دهكهن .ئــهوان
له خهالفكاریــدا ســنوورێك ناناســن،
لــ ه دزی نهوتهوه بگره تــا كۆنتــڕۆڵ
كردنــی دهروازهكانــی ســنووری تــا
قاچاغــی دهرمــان ،مــاددهی هۆشــب ه و
تــا كوشــتنی ناڕازیــان و تیــرۆری
چاالكانــی سیاســی ،ل ه هیــچ
كردهوهیهكــی دژه مرۆیــی دهســتیان
ناپارێــزن و ل ه گیــان و ماڵــی خهڵــك
بهربــوون .پێویســت ه ب ه ههموو ئــهو
كێشــانهی ك ه ل ه ئێســتادا دهوڵهتــی
عێــراق لهگهڵیــان بهرهوڕوویــه،
ســهرههڵدانی دووبــارهی داعــش،
داگیركرانــی بهشــێك ل ه ناوچهكانــی درێژهی ههیه....
كوردســتانی عێــراق لهالی ـهن ئهرتهشــی
***
توركییــ ه و دواهاته پڕمهترســییهكانی،
گرژییهكانــی نێــوان حكوومهتــی
ههرێــم و دهوڵهتــی ناوهندیــش زیــاد
بكهیــن .ئهگهرچــی دهوڵهتــی
كازمــی بهڵێــن به خهڵــك دهدات
ك ه پــاش ههڵبژاردنهكانــی ســاڵی
باروودۆخهك ه باشــتر
داهاتــوو
دهبێــت و بــاس له مۆجیــزهی
سیســتمی ههڵبژاردنــی نــوێ دهكات،
ئاشكرای ه ك ه میلیشــیای
بــهاڵم
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دیسان نهبهردی سهرشهقام
ه  ٧٠شاری فهڕانسه
ل
شــهقامهكانی فهڕانســه ،ڕۆژ
نییــه ،بــ ه بۆنهیهكــهوه ،نهبنــ ه
دیمهنــی تێكههڵچوونــی خهڵكــی
نــاڕازی و پۆلیــس“ .بزووتنــهوهی
جلیقــ ه زهردهكان” كــ ه تهنانــهت
كۆرۆنــاش نهیتوانــی بــهری
پێبگــرێ ،ئهگهرچــی بــ ه بیانــووی
گــران بوونــی ســووتهمهنی ســهری
ههڵــدا ،ب ـهاڵم زۆر زوو ئاشــكرا بــوو
كــ ه ماهییهتێكــی ئهساســهن دژه
ســهرمایهداریی ههیــه .بزووتنــهوهی
جلیقــ ه زهردهكان ههڵچوونــی
تووڕهیــی جهماوهرێكــ ه كــ ه لــ ه
مــاوهی ســااڵنی ڕابــردوودا ،زیاتریــن
گوشــاری ئابوورییــان لهســهر
بــووه و لــ ه ئێســتادا خوازیــاری
بهڕێوهچوونــی عهداڵــهت لــ ه
ههمــوو بــوارهكان ،بهتایبــهت
بــواری ئابووریــن .بزووتنــهوهی
جلیقــهزهردهكان لــ ه ناڕهزایهتــی بــ ه
گــران بوونــی نرخــی ســووتهمهنی
دهســتپێكرد ،بــهاڵم بهخێرایــی
ئــهو خواســت ه ســهرهتاییهی خــۆی
تێپهڕانــد و گشــت نیزامــی سیاســیی
دهســهاڵتداری ئــهم واڵتــهی كــرده
ئامانــج .ههربۆیــه ،ســهرهڕای
پاشهكشــهی دهوڵهتــی فهڕانســ ه
لــ ه بڕیــاری خــۆی ،ســهبارهت
بــ ه بردنهســهرهوهی ماڵیاتــی
ســووتهمهنی ،خۆپیشــاندان و
ناڕهزایهتــی لــهم واڵتــه ،هــهروا
درێــژهی ههیــه.
قــووڵ بوونــهوهی ناكۆكیــی
هاتنهخــوارهوهی
چینایهتــی،
ســتانداردهكانی ژیانــی چینــی
كرێــكار و توێــژه مامناوهنــدهكان،
جهمعییهتــی
چوونهســهرهوهی
لــ ه
كــ ه
پهراوێزنشــینانێك
كهمتریــن ئیمكاناتــی ڕێفاهــی
گشــتی
خزمهتگــوزاری
و
ڕیشــهی
بههرهمهنــدن،
كۆمهاڵیهتیــی ناڕهزایهتییهكانــی
ڕۆژانــی ڕابــردوو و بزووتنــهوهی
جلیقهزهردهكانــی لــ ه مــاوهی یــهك
ســاڵ و نیــوی ڕابــردوودا ،پێكهێناوه.
بــۆ نموون ـه ،چوونهس ـهرهوهی نرخــی
خانووبــهره ،زۆرێــك لــ ه توێــژه
كــهم داهاتهكانــی كۆمهڵــگای
فهڕانســهی ناچــار كــردووه كــ ه
ماڵهكانیــان لــ ه شــاره گــهورهكان
بهجــێ بێڵــن و لــ ه شــارۆچك ه
چكۆلهكانــی پهراوێــزی شــارهكاندا
نیشــتهجێ بــن.
بوونــهوهی
قــووڵ
بــهاڵم
خواســتهكانی ئــهم بزووتنهوهیــه،
بهرهبــهره توندوتیژیــی پۆلیســی
زیاتــر كــرد و توندوتیژیــی پۆلیســیش

كاردانــهوهی تونــدی خهڵكــی
ناڕازیــی لێكهوتــهوه .ئهمجارهیــان،
لــ ه ڕۆژانــی ههینــی و شــهممهی
ڕابــردوودا ،جهمــاوهری خهڵــك،
لــ ه ئاســت توندوتیژیــی پۆلیــس و
ههوڵــی بێشــهرمانهی دهوڵهتــی
فهڕانســ ه بــۆ ســهرپۆش دانانــی
یاســایی لهســهر كــردهوهی پۆلیــس،
دهســتیان دای ـه خۆپیشــاندان .پهســند
كرانــی مــاددهی ٢٤ی یاســای
ئهمنییهتــی گشــتی ل ـ ه مهجلیســی
فهڕانســه ،كــ ه باڵوكردنــهوهی
وێن ـهی پۆلیســی ل ـ ه كاتــی ئهنجــام
دانــی مهئموورییهتــدا قهدهغــ ه
كــردووه ،لهگــهڵ كاردانــهوهی
تونــدی بیــروڕای گشــتی خهڵــك
ل ـ ه فهڕانس ـه ،ب ـهرهوڕوو بــووهوه .ب ـ ه
پێــی ئــهم یاســایه ،باڵوكردنــهوهی
وێنــهی هێزهكانــی پۆلیــس،
تاوانــ ه و ســزای ماڵــی و زیندانــی
بهدواوهیــه .ئامانجــی ئــهم یاســایه،
بهئاشــكرا ،س ـهرپۆش دانان ـ ه لهس ـهر
توندوتیژیــی هێزهكانــی پۆلیــس.
ئــهم یاســای ه بــۆ بهڕێوهچوونــی،
پێویســت ه لــ ه الیــهن “مهجلیســی
سێنا“شــهوه پهســهند بكــرێ.
كهوابــوو هێســتاش بــۆ پاشهكشــ ه
پێكردنــی دهوڵهتــی فهڕانســه ،لــ ه
ئاســت ئـهم یاســا دژه دیمۆكراتیكــه،
دهرفــهت مــاوه   .ڕۆژی شــهمم ه
ســهدان هــهزار كــهس لــ ه پتــر لــ ه
 ٧٠شــاری فهڕانســ ه هاتنــ ه ســهر
شــهقامهكان .ئــهم خۆپیشــاندانان ه
پــاش ناڕهزایهتییهكانــی ڕۆژی
ههینــی لـه شــارهكانی نانــت ،تولــوز،
پاریــس و چهنــد شــارێكی دیكــه،
ناڕهزایهتییــهكان
بهڕێوهچــوون.
لــ ه هێندێــك لــ ه شــارهكان لهوانــ ه
پاریــس ،روێــن ،لیــل ،بــۆردۆ و
لیــۆن ،بــ ه توندوتیــژی كێشــران.
بهتایبــهت كــهش و هــهوای شــاری
پاریــس لــ ه شــارهكانی دیكــ ه
ئاڵۆزتــر بــوو و هێزهكانــی پۆلیــس
بــ ه گازی فرمێســك ڕێــژ و باتــۆم
هێرشــیان كــرده ســهر ناڕازیــان.
ئهوپــهڕی ئــهو تێكههڵچوونانــ ه لــ ه
مهیدانــی باســتیل ڕوویــدا .ئــهم
ناڕهزایهتیانــ ه پــاش ئــهوه پــهرهی
سـهند كـ ه گرتـ ه ویدیۆیـهك لـ ه تــۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانــدا بــاو ببــۆوه كــ ه
نیشــانی دهدا هێزهكانــی پۆلیــس
هێرشــیان كردووهتــ ه ســهر ماڵــی
“میشــێل زێكلێــر“ ،ئامــادهكاری
مووسیقای ڕهپ و جاز ،و داویانهت ه
بـهر توندوتیژیــی فیزیكــی .ماوهیـهك
لهمهوبهریــش چهنــد وێنهیــهك لــ ه
پۆلیســی فهڕانســ ه بــاو بــۆوه كــ ه
نیشــانی دهدا لـ ه مهیدانــی كۆماریی

پاریــس ب ـ ه زهبــری باتــۆم  و گازی
فرمێســك ڕێــژ ،پهنابهریانیــان لــ ه
خێوهتهكانیــان هێناوهتــ ه دهرێ.
توندوتیژیــی پۆلیســی فهڕانس ـ ه ل ـ ه
جهرهیانــی خۆپیشــاندانی بهردهوامــی
جلیق ـهزهردهكان بهتایب ـهت ب ـ ه كهڵــك
وهرگرتنــی پۆلیــس لــ ه چهكێكــی
مهرگبــار بهنــاوی  “فل ـهش بــاڵ“،
بێجگهل ـ ه برینــدار بوونــی ناڕازیــان،
بووهتــ ه هــۆی كــهم ئهنــدام بــوون و
كوژرانــی ژمارهیهكیــان.
ههواڵنێریــی فهڕانســ ه ڕایگهیانــد
كــ ه لــ ه خۆپیشــاندانهكانی ڕۆژی
شــهمم ه دا ٨١ ،كــهس لــ ه
خۆپیشــاندهران دهستبهســهر و پتــر
لــ ه  ٦٠كهســیش برینــدار بــوون.
ههروههــا نووســیی“ :وێنهگرێكــی
ههواڵنێــر كــ ه پێشــتر بــراوهی
خهاڵتــی نێونهتهوهیــی بــوو ،لــهم
تێكههڵچوونانــهدا بــ ه ســهختی
برینــدار بــووه” .وهزیــری ناوخــۆی
فهڕانســهش ڕایگهیانــد كــ ه ٣٧
كــهس لــ ه هێزهكانــی پۆلیــس لــ ه
جهرهیانــی ئــهم ناڕهزایهتیانــهدا
برینــدار بــوون.
ناڕهزایهتییهكانــی
ئهگهرچــی
ڕۆژانــی ههینــی و شــهممهی
ڕابــردوو ،یاســای ئهمنییهتیــی
نوێــی پهســهندكراوی پارلهمانــی
فهڕانســهی كــرده ئامانــج ،بــهاڵم،
ل ـ ه نــاوهرۆك دا ،دووپــات كردن ـهوهی
دیمهنهكانــی دیكــهی بزووتنــهوهی
جلیقــهزهردهكان بــوو.
كۆمهاڵیهتیــی
ناڕهزایهتیــی
ســااڵنی ڕابــردوو لــ ه فهڕانســه،
كــ ه ههمــوو جــارێ چهخماخهیــهك
دهبێتــهوه هــۆی ههڵگیرســانی ،بــۆ
جارێكــی دیكــ ه كۆمهڵــگای ئــهم
واڵتــهی لهبــوار عهداڵهتخــوازی و
دیفــاع لــ ه بایهخــ ه دیمۆكراتیــك و
مرۆییــهكان ،بردووهتــهوه ســهرووی
كۆمهڵگاكانــی ئۆرووپ ـا .فهڕانســه،
زێــدی یهكهمیــن شۆڕشــی
ســهركهتووانهی بــورژوازی لــهدژی
ئهشــرافییهت و فێئۆدالیــزم،
ئاخێزگــهی یهكهمیــن شۆڕشــی
كرێكاریــی جیهــان دژب ـ ه بــورژوازی
و ئااڵههڵگــری بزووتنــهوهی
مهزنــی خوێنــدكاری و كرێكارییــ ه
لــ ه ســاڵهكانی ٦٠ی زایینــی
ســهدهی ڕابــردوودا .ڕووداوهكانــی
ســااڵنی ڕابــردوو نیشــانیان دا كــ ه
كۆمهڵــگای فهڕانســ ه هێســتاش
ئـهو پۆتانســییهلهی تێدایـ ه كـ ه ببێتـ ه
تارهكــی ئاڵوگۆڕێكــی بنهڕهتــی ل ـ ه
ئۆرووپــا.
***
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ه كوژرانی
وتهیهك سهبارهت ب 
مۆحسێن فهخری زاده ،كارناسی
ئهتۆمیی كۆماری ئیسالمی
ڕۆژی ههینــی ٧ی مانگــی
ســهرماوهز ،مۆحســێن فهخــری
ڕێكخــراوی
ســهرۆكی
زاده،
لێكۆڵینــهوه و داهێنانــی وهزارهتــی
دیفــاع ،لــه ئۆپراســیۆنێك دا لــه
ئابســهردی دۆروود لهگــهڵ یهكێــك
لــه پارێزهرهكانــی كــوژران .ئــهو
زانیاریانــهی كــه بــوون بههــۆی
ســهرگرتنی ئــهم ئۆپراســیۆنه ،چــۆن
بهدهســت هاتبــوون؟ شــێوازی ئهنجــام
دانــی ئۆپراســیۆنهكه و ههاڵتنــی
هێرشــبهرهكان ،هــهر ههمــووی
نیشــانهی بهرنامهڕێژییهكــی ورد و
كار لهسـهر كــراوه .ئهگـهر ئـهم ڕووداوه
ئهوجــۆرهی ك ـه س ـهرچاوهكانی ڕژیــم
باســی لێدهكـهن ،ڕووی دابێــت ،لـه دوو
ڕوانگــهوه جێــگای ههڵســهنگاندنه:
یهكــهم ،كوژرانــی كارناســێكی
ئهتۆمــی و مووشــهكی ،شكســتێكی
گــهوره بــۆ بهرهوپێــش بردنــی پــڕۆژه
نیزامییهكانــی كۆمــاری ئیســامی
بهحیســاب نایــه ،لهبــهر ئهوهیكــه
پــڕ كردنــهوهی جێگاكــهی ناتوانــێ
كارێكــی زۆر دژوار بێــت .بــهاڵم
بــهر لــه ههمــوو شــتێك ،نیشــانهی
پووشــاڵی بوونــی توانــای كۆنتــڕۆڵ
و چاوهدێریــی ئهمنییهتیــی ڕژیمــه
كــه بــهردهوام هــهوڵ دهدات ،ڕادهی
كارایــی و ئۆتۆریتــهی خــۆی لــهم
بــوارهدا ،بـهڕووی خهڵــك بكێشــێ .بــۆ
دهزگا نیزامــی و ئهمنییهتییهكانــی
ڕژیــم ،ئاســانه كــه داوود ڕهفیعــی،
ههڵســووڕاوی كرێــكاری ،بــه
تۆمهتــی “ســووكایهتی” بــه عهلــی
رهبیعــی ،وهزیــری پێشــووی كار ،لــه
دادســهرای ئێویــن وهبــهر شــهلالق
بــدهن ،جهنایهتێــك كـه ڕۆژی ڕابــردوو
ئهنجــام درا .بــۆ كۆمــاری ئســیالمی
كوشــتنی بهندكراوانــی دهســت بهســتراو
لهنــاو زیندانــهكان و ئهشــكهنجهی
خۆفنــاك ئاســانه ،بــهاڵم پاراســتنی
گیانــی كارناســانی گرینگتریــن و
پڕخهرجتریــن پــڕۆژه نیزامییهكانــی،
دژواره .بهنــد كردنــی نهرگــس
محهممــهدی و نهســرین ســتوده
ئاســانه ،ب ـهاڵم ل ـه پاراســتنی گیانــی
مــۆره ســهرهكییهكانی وهك قاســم
ســولهیمانی و ئهبومۆههندێــس و
فهخــری زاده ،دامــاوه .لهشــكرهكانی،
دهتوانــێ لهســهر شــهقامهكان ،لــه
گیانــی ڕیــزی ناڕهزایهتیــی ئاشــتی
خوازان ـهی خهڵــك ب ـهردات ،ب ـهاڵم ل ـه
بهرامبــهر تیمێكــی عهمهلییاتــی
دا ،كــه بــه ڕۆژی ڕوونــاك ،ســهر
ڕێــگای زانــا ئهتۆمییهكــهی
دهگــرن ،دهیكــوژن و بــهر لهوهیكــه
“ســهربازانی گۆمنامــی ئیمامــی
زهمــان” بگهنــێ ،شــوێنهكه جــێ
دێڵــن ،دامــاو و بێتوانایــه .لێشــاوی
ههڕهشــهی پووشــاڵیی خامنهیــی و
فهرماندهكانــی ســپا و كاربهدهســتانی
دهوڵهت ،له ڕۆژی پاش ڕووداوهكهدا،

بــه هیــچ شــێوهیهك ناتوانــێ ئــهم
بــێ تواناییــه داپۆشــێت .ئهمجــۆره
عهمهلییاتانــه كــه ههتــا ئێســتا
نموونــهی هاوشێوهشــی زۆر بــووه،
ئهفســانهی بههێــز بوونــی سیســتمی
ئیتالعاتیــی كۆمــاری ئیســامی،
ك ـه ب ـهردهوام خهڵكــی پــێ دهترســێنن،
دهردهخــات .ئیســماعیل بهخشــی،
كرێــكاری خهباتــكاری ههفــت تهپــه
لــه تویتێكــدا لهمبارهیــهوه نووســیی:
“كاتێك هێزه ئیتالعاتییه ویشــیارهكان،
كــه لــه گوێــی خۆمــان بــه ئێمــ ه
نزیكتــرن ،بـه خۆشــحاڵی و شــانازیهوه،
لــه شــۆوهكانی ههواڵــدا ،منــی
كرێكاریــان وهك ســیخوڕی ترامــپ و
نهتانیاهــو ب ـه خهڵــك دهناســاند ،دهبــوو
شــایهدی وههــا سهرشــۆڕیهكیش بیــن
بۆیــان”.
بــهاڵم ئهگــهر سیســتمی زانیــاری و
ئهمنییهتیــی كۆمــاری ئیســامی
بهمجــۆره بێتوانایــه ،لــه بهرامبــهردا،
بێشــهرمیی ئــهم ڕژیمــه ،هیــچ
ســنوورێك ناناســێت .ل ـه حاڵێكــدا ك ـه
هــاوكات لهگ ـهڵ كوژرانــی مۆحســێن
فهخــری زاده و پاســهوانهكهی،
موحاكهمــهی دیپلۆماتێكــی بــااڵی
ڕژیــم ،كــه لــه باڵوێــزی كۆمــاری
ئیســامی ل ـه ئۆتریــش كاری دهكــرد،
لــه دادگایهكــدا لــه واڵتــی بێلژیــك،
بــه تاوانــی هــهوڵ دان بــۆ بۆمــب
نانــهوه لــه دانیشــتنی ڕێكخــراوی
مۆجاهێدینــی خهلــق ل ـه ئــارا دابــوو،
كاربهدهســتانی كۆمــاری ئیســامی
باســیان ل ـه پێویســتیی دادخــوازی ل ـه
ناوهنــده نێونهتهوهییــهكان ،لــ ه پهیوهنــد
لهگــهڵ كوژرانــی فهخــری زاده
دهكــرد!
دووهــهم ،بــهاڵم لــه ڕوانگهیهكــی
دیكهشـهوه دهكرێ كوژرانی مۆحســێن
فهخــری زاده ههڵســهنگێندرێ .لــه
مــاوهی یــهك حهفتــهی ڕابــردوودا،
شــایهدی زنجیرهیــهك ڕووداویــن
لــه ڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت ،كــه
ئهگــهر بهجۆرێــك لهگــهڵ یهكتــر
پهیوهندییــان ههبێــت ،نیشــانهی
ڕووداوێكــی گرینگــه كــه لــه پشــت
پــهردهوه بهرنامــهی بــۆ دادهڕێــژرێ:
كــردهوهی نائاســایی لهســهر كار
بهرگریــی
وهزیــری
البردنــی
ئهمریــكا ،لــه حاڵێكــدا كــ ه كهمتــر
ل ـه دوو مانگــی بــۆ كۆتایــی دهورهی
ســهرۆك كۆمــاری ترامــپ مــاوه،
پێــش بینییهكانــی چاپهمهنییــه پــڕ
تیراژهكانــی ئهمریــكا ســهبارهت بــه
ئهگــهری هێرشــی ئیســرائیل بۆســهر
دامــهزراوه ئهتۆمییهكانــی ئێــران،
ناردنــی بۆمــب هاوێــژی ب ٥٢ی
ئهمریــكا بــۆ ناوچــهی ڕۆژههاڵتــی
ناوهڕاســت ،گهڕانــهوهی نــاوی
فڕۆكهبــهری ئهرتهشــی ئهمریــكا

بــۆ كهنــداو ،دیــداری نهێنیــی
و نائاســایی ناتانیاهــو ،ســهرۆك
وهزیرانــی ئیســرائیل ،لهگــهڵ
وهلیعههــدی عهرهبســتانی ســعوودی
و وهزیــری دهرهوهی ئهمریــكا لــه
واڵتــی عهرهبســتان ،كــه ناتانیاهــو
حاشــای لێنهكــرد ،و ســهرهنجام
كوژرانــی مۆحســێن فهخــری زاده.
لــهم پهیوهنــدهدا ،دهتوانیــن بڵێیــن كــه
ترامــپ لــه مانگهكانــی كۆتایــی
دهســهاڵتهكهیدا بهنیــازه دهوڵهتــی
جــۆو بایدێــن ل ـه بهرامب ـهر كۆمهڵێــك
كــردهوهی ئهنجــام دراودا دابنێــت كــه
پاشــگهز بــوون لێیــان بــۆ بایدێــن دژوار
بێــت .ئایــا ههمــووی ئهوان ـه ئاڵق ـهی
تێكههڵكێشــراوی زنجیرێــك نیــن كــه
قــهراره سیاســهتێكی دیاریكــراو پێــك
بێنــن؟ بێگومــان ئــهوه پرســیارێكی
واقعییــه ،كــه ههڵبــهت زانیاریــی
پێویســت بــۆ گهیشــتن بــه واڵمــی
بــڕاوه ،لــه بــهر دهســت نییــه .بــهاڵم
بــهو پێناســهیهی كــه لــه كۆمــاری
ئیســامی ههمانــه ،دهزانیــن كــه
چوونهســهرهوهی گرژییــهكان و
خوڵقانــی كــهش و هــهوای جهنگــی
لــه ناوچهكــه ،ئهگــهر بــۆ خهڵكــی
ئێــران نائهمنــی و ههژاریــی زیاتــری
بــهدواوه دهبــێ ،هــهر وهك ههمیشــه،
یارمهتیــدهری كۆمــاری ئیســامی
دهبێــت تــا لــهم ڕێگــهوه قهیرانــه
ناوخۆییهكانــی خــۆی پــێ ســووك
بــكات و درێــژه بــه دهســهاڵتهكهی
بــدات .لــه باروودۆخێكــدا كــه
هێزهكانــی كۆمــاری ئیســامی لــه
ســووریه ل ـه ژێــر گوشــاری هێرش ـهی
بهردهوامــی ئهرتهشــی ئیســرائیل دان،
لـه باروودۆخێكــدا كـه هێشــتا ئاســۆی
الچوونــی گهمــارۆكان ،پــاش هاتنــه
ســهر كاری بایدێــن ڕوون نییــه ،لــه
باروودۆخێكــدا كـه خهڵــك لـه هـهژاری
و برســییهتی و تهڵهفاتــی كۆرۆنــا
وهگیان هاتوون و ڕژیم ههموو ســاتێك
چاوهڕوانــی ههڵچوونــی تووڕهیــی
خهڵكــه ،لــه وههــا باروودۆخێكــدا
بهكــردهوه دهرهێنانــی ســێناریۆی
ئاژاوهگێڕانــه ،بــۆ دهربــاز بــوون لــهو
گێرهوكێشــانهی ك ـه گرفتــاری بــووه،
دوور لــه چاوهڕوانــی نییــه.
***

بهرهو نهمانی
یهكجاریی توندوتیژی
ه ژنان
دژب 
لــه ســهروبهندی یهكێــك لــ ه
گرینگتریــن بۆنهكانــی ســاڵ،
واتــه ٢٥ی نوامبــر ،ڕۆژی
خهبــات لهگــهڵ توندوتیــژی
دژبــه ژنــان دایــن .ئــهم
دیــارده دڵتهزێنــه یهكێكــه لــه
ســتهمهكانی
ئازاردهرتریــن
پاشــماوهی ســهردهمی كــۆن،
ك ـه ل ـه نیزامــی س ـهرمایهداریی
ســهدهی ٢١دا ،هــهروا لهســهر
شــانی مرۆڤایهتیــی قورســایهتی
دهكات .ئهوهیكــه لــه ئاســت
جیهانــدا پتــر لــه دوو ملیــۆن
ژن وهك كااڵ دهبنــه قوربانــی،
ئهوهیكــه ملیۆنــان كچــی الو
لــه پێنــج قــاڕهی جیهانــدا
بــه بــێ مافــی ههڵبــژاردن
لهگــهڵ پیــاوان هاوســهرگیرییان
پێدهكــرێ ،ئهوهیكــه ههمــوو
ســاڵێ نزیــك بـه ملیۆنــان كچــی
تــازهالو و الو ،دووگیــان دهبــن
و ڕێــژهی مــهرگ لهنــاو ئــهم
كچـه الوانــه دا ،لـه مانگهكانــی
دووگیانــی و پــاش زایمــان،
 ٥بهرابــهری ژنانێكــه كــه
لــه تهمهنــی مامناوهنــد دا
هاوســهرگیری دهكــهن ،ئهوهیكــه
ســهنعهتی پۆرنۆگرافــی بووهتــه
ســهنعهتێكی پــڕ ســوود لــه
ئاســتی جیهانــدا ،ئهوهیكــه لــه
شــهڕی ناوچهیــی و نیابهتیــی
دهوڵهتانــی بورژوایــی دا،
ژنــان یهكهمیــن قوربانیانــی

توندوتیــژی و دهســتدرێژین لــ ه
الیــهن هێــزه دهرگیرهكانــهوه،
ئهوهیكــه پتــر لــه  ٩٠هــهزار
ژن لــه ســاڵدا دهبنــه قوربانیــی
قهتڵــی نامووســی ،ئهوهیكــه
ژنــان بــۆ ڕزگاربــوون لـه چنــگ
توندوتیــژی دهســت دهدهنــه
خۆكــوژی ،ئهوهیكــه ژنــان
یهكهمیــن قوربانیانــی قهیرانــه
ئابوورییهكانن له بازاڕی كار دا،
ئهوهیكـه ژنــان بــۆ كاری یهكســان
لهگــهڵ پیــاوان ،حهقدهســتێكی
كهمتــر وهردهگــرن ،ههمــووی
ئهوانـه و دهیــان نموونـهی دیكـه،
پێمــان دهڵــێ ك ـه بــۆ لهناوبردنــی
ئــهم توندوتیژییــه پێویســته
ئــهو موناســباته سیاســی،
كۆمهاڵیهتــی و ئابــووری
و ئــهو نیزامــه چینایهتییــه
بكهینــه ئامانــج كــه هــهم ئــهو
باروودۆخــهی خوڵقانــدووه و
هــهم لــه ڕێگــهی پتــهو كردنــی
پیاومهزنــهوه،
كۆمهڵگــهی
دهسـهاڵتی سیاســی ـــــ ئابووریــی
خــۆی دهپارێــزێ.
موناســباتی
ئهگهرچــی
كۆیلهتیــی مزدیــی مــرۆڤ،
ههاڵواردنــی
ســهرچاوهی
ڕهگهزیــی و توندوتیژییــه
دژبــه ژنــان ،بــهاڵم بههــۆی
خهباتــی ئــازادی خوازانــه و
دادپهروهرانــه ،لــه واڵتانــی

پێشــكهوتووی ســهرمایهداری و
پاشهكشـه پێكــردن بـه مهزهـهب،
كۆمهاڵیهتــی
بهربهســتی
و یاســایی بهرامبــهر بــه
داســهپاندنی توندوتیــژی دژبــه
ژنــان ،خوڵقــاوه.

خوێنــدن و هیتــر لــه الیــهن
ڕژیمــی ئیســامیهوه پێشــێل
كــراوه ،ئهوهیكــه ژنــان مافــی
ئازادانهیــان
ههڵســووكهوتی
لهگــهڵ پیــاوان نییــه ،ئهوهیكــه
ههاڵواردنــی ڕهگــهزی لــه
ههمــوو ئۆرگانهكانــی كۆمهڵــگا
تهنانــهت لــه ناوهندهكانــی
فێركــردن بووهتــه ئهســڵێكی
پارێــزراو و “ســهرپێچكاران”
لهگ ـهڵ زینــدان و ســزا ب ـهرهوڕوو
دهبنــهوه و هــاوكات ڕژیــم بــه
دانــی مافــی چهنــد هاوســهری
ب ـه پیــاوان و پهرهپێدانــی ســیغه،
ڕوخســارێكی یاســایی بــه
لهشفرۆشــی و كڕین و فرۆشــتنی
ژن وهك كااڵیــهك دهدات،
ههمــووی ئهوانــه ،دیمهنێكــی
ئاشــكران ل ـهو جهحهنهم ـهی ك ـه
پێكهاتـهی سـهرمایه و ئاییــن لـه
ئێــران ،خوڵقاندوویهتــی.

لــهو نێــوهدا ڕژیمــی كۆمــاری
ئیســامی هــهم وهك ڕژیمــی
بهربهرییهتــی
داكۆكیــكاری
ســهرمایهداری و هــهم وهك
ڕژیمێــك كــه ئایینــی كردووهتــه
ئامرازێــك بــۆ تونــد كردنــهوهی
ئــهم موناســباته دژه مرۆییانــه،
یهكجــار
كارنامهیهكــی
خۆفناكــی لـه مــاوهی  ٤١ســاڵی
ڕابــردوودا تۆمــار كــردووه .ئــهم
ڕژیمــه بــه كهڵــك وهرگرتــن
لــه ئاییــن ،وهك ئامــرازی
ئیدێئۆلۆژیــك و بــه یارمهتیــی
دواكهوتــووی
كلتــووری
پیاومهزنانــه ،هــهاڵواردن و
نابهرابهریــی ڕهگــهزی و توندوتیــژی دژبــه ژنــان بــه
ئازارهكانییــهوه،
توندوتیژیــی دژبــه ژنانــی ،ههمــوو
یاســایی و ڕهســمی كــردووه .دیاردهیهكــی كۆمهاڵیهتییــه و
هــهر وهك ههمــوو دیاردهیهكــی
ئهوهیكــه
ســهرهتاییترین كۆمهاڵیهتیــی دیكــه پێویســته
مافهكانــی ژنــان لهوانــه مافــی بهســتێنی بهرههمهێنانــهوهی
تــهاڵق ،مافــی سهرپهرســتیی بناســین و بــه پێــی
منــدااڵن ،مافــی میــرات ،تایبهتمهندییهكانــی ،بــه شــێوهی
مافــی ســهفهر كــردن ،مافــی ڕێكخــراو بــۆ خهبــات لــهدژی،
ههڵبژاردنــی
جلوبــهرگ ،هێــزی كۆمهاڵیهتــی ژنــان و
مافــی ههڵبژاردنــی ڕشــتهی پیاوانــی ئــازاده و بهرابــهری

تهڵــهب ،بێنینــه مهیــدان.
پێویســته وههــا گوشــارێك
بخرێتــه ســهر دهوڵهتــهكان كــه
قهبووڵــی بكــهن كــه ههرجــۆره
توندوتیژییــهك دژبــه ژنــان لــه
نــاو مــاڵ ،لــه مهدرهســه ،لــه
ناوهندهكانــی كار و لــه ههمــوو
شــوێنێكی كۆمهڵــگا ،ســزای
قورســی بــهدواوه بێــت .هیــچ
كــهس نابــێ ڕێگــه بهخــۆی
بــدات كــه توندوتیــژی دژبــه
ژن بــه بابهتێكــی كهســی،
بنهماڵهیــی ،تاییفــی ،كلتــووری
و ئایینــی پێناســه بــكات و لــه
بهدواداچــوون و ســزا ،ل ـه ئهمــان
دا بێــت .ههركــهس ،بــه هــهر
شــێوهیهك ،توندتوتیــژی دژبــه
ژن ئهنجــام بــدات ،پێویێســته
بــه بــێ هیــچ پاســاوێك ،ســزا
بــدرێ .ن ـه تهنیــا نابــێ ههمــوو
شــێوازێكی لێــدان و توندوتیژیــی
فیزیكــی و ســووكایهتی كــردن
لهنــاو كۆمهڵــگا و ههمووجــۆر
توندوتیژییــهك لــه شــوێنی كار،
قهدهغــه بێــت ،بهڵكــوو ئــهو
كهســهی كــه توندوتیــژی لــێ
دهوهشــێتهوه ،پێویســته بكهوێتــه
ژێــر چاوهدێرییــهوه.
خهبــات لهپێنــاو نهمانــی
توندوتیــژی دژبــه ژنــان و
لــهوهش بانتــر ،خهبــات لهپێنــاو
یهكســانیی ڕاســتهقینهی ژن

و پیــاو و ههڵوهشــاندنهوهی
ئاپارتایــدی جنســییهتی ،لــه
مێــژوودا ،زیاتــر لــهو شــوێنانه
بهڕێوهچــووه ك ـه چینــی كرێــكار
یــان بــۆ وهدهســت هێنانــی
دهســهاڵتی سیاســی حهرهكهتــی
كــردووه و یــان دهســهاڵتی
سیاســیی ئهگ ـهر بــۆ ماوهیهكــی
كورتیــش بهدهســتهوه بووبێــت،
دایمهزرانــدووه .لهبــهر ئهوهیكــه
ئــهم دهســهاڵته سیاســی ــــ
كۆمهاڵیهتییــه ،بـه هێــرش كردنـه
ســهر خاوهنداریهتیــی تایبــهت،
لهگــهڵ ســهرهكیترین هــۆكاری
نابهرابهریــی ژن و پیــاو ،بهشــهر
دێــت .ههربۆیــه لهناوبردنــی
بهســتێنه ئابــووری و سیاســی
و یاســاییهكانی توندوتیــژی
دژبــه ژنــان ،لــه ههمــان حاڵــدا،
لــه مهســیری خهبــات لهگــهڵ
نیزامــی س ـهرمایهدارییهوه تێپ ـهڕ
دهبێــت.
***
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یژ
در�ه ی :
ه و ئاسۆی بزوتنهوهی
كۆمهڵ 
ه كوردستان
سوسیالیستی ل 

ه و ئاسۆی بزوتنهوهی
كۆمهڵ 
ه كوردستان
سوسیالیستی ل 
ه گهل
ه رادیو دیالوگ ل 
ووتوێژی محمد خاكی ل 
ئیبراهیم عهلیزاده

بهشی سێههم

پرســیار :كاك ئیبراهیــم كاتێــك
ئێمـه بهرنامهكهمــان بــاو كــردهوه
هــی جهنابــت ژمارهیهكــی
بهڕاســتی زۆر   بینیویانــه
لــه   تــۆڕه كۆمهاڵیهتیــهكان،
مهقالــهی لــه ســهر نووســراوه،
قسـهی له سـهر كراوه به مهوافق
و بــه موخالــف ،بهرنامــهی
تهلهویزیۆنــی لهســهر   دروســت
كــراوه و ئهوانــه .بــۆ ئێمــهی
پرســیارهایهكی زۆر هاتــووه،
ئهمــه ئــهو پرســیارانهم دهســته
بهنــدی كــردووه .ئهمههوێــت
ئهگــهر بكرێــت ڕاشــكاوانه
لهســهری قســه بكهیــن.
یهكهمیــن پرســیارێك كــه ههیــه
ئایــا وهزعیهتــی چــهپ و
كۆمۆنیســتهكان لـه ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان الواز نهبــووه؟ ئهگ ـهر
بــووه هۆكانــی چییــه؟
واڵم :ئهگــهر بمهــهوێ لــه
یــهك ڕســتهدا واڵمتــان بدهمــهوه
ب ـه بــروای مــن جێگ ـهو پێگ ـهی
رهوتــی چــهپ لــه رۆژههاڵتــی
كوردســتان الواز نهبــۆه .لێــرهدا
بــۆ
ههیــه
بنهمایهكمــان
بهرئــاورد كــردن كــه بریتییــه
لــه ڕووداوهكانــی ســهردهمی
شۆڕشــی ئێــران ســاڵی  ٥٦و
٥٧و  .٥٨كۆمهڵێــك فاكتــۆری
بابهتــی هـهن كـه بـه ئێمـه نیشــان
دهدهن كــه ناتوانــێ پێگــهی
چــهپ لــه چــاو ئــه ســااڵنه
الواز بوبێــت .چهنــد ســهرچاوه
ههیــه بــۆ ههلســهنگاندنی
جێگ ـه و شــوێنی هێــزی چ ـهپ
ل ـه كوردســتان .یهكیــان پێگ ـهی
كــه
كۆمهاڵیهتییهكهیهتــی
چینــی كرێــكار بێــت .دووههمیان
بوونــی توێژێكــی  ڕووناكبیــری
چــهپ بــێ .ســێههمیان
واڵمێكـه كـه ئـهو هێــزه ههیهتــی
بــۆ كێشــه و گرفتهكانــی ئــهو
چوارهمیــان
كۆمهڵگایــه.
مێژوویهتــی ،واتــه ئــهو دهورهی
كــه لــه قۆناغــه ههســتیاره
مێژوویــهكان بینیویهتــی ،لــه
خاڵــه وهرچهرخانــه گرینگــه
مێژوویــهكان ،چ واڵمێكــی

ههبــووه وه ئایــا ئــهو واڵمــهی
كۆمهڵــگاوه
الیــهن
لــه
قهبــووڵ وهرگیــراوه یــان نــا،
وه نیهایهتهنیــش   بارودۆخــی
جیهانــی .بــا یهكــه یهكــه ئــهو
فاكتورانــه بهرئــاوهرد كهیــن
لــه چــاو ســاالنی ســهرهتای
شۆرشــی ئیــران كــه كۆمهڵــه
خهباتــی ئاشــكرای خــۆی دهســت
پێــدهكات .یهكـهم :چینــی كرێكار
بـه ژومــاره زیــادی كــردووه ،ئـهوه
واقعیهتێكــی عهینیــه و ئامــار
نیشــان دهدات .هـهر لـهو پێوهندهدا
جیلێــك ب ـه نــاوی ههڵســووڕاوی
كرێــكاری پهیــدا بــوون كــه لــه
دهورهی پێشــوو ئ ـهو دیاردهیهمــان
نهبــووه .لــه دهورهی پێشــوودا
لــه لــه ســهردهمی حكومهتــی
شــادا مانگرتنــی كرێــكاری
بــه تایبــهت لــه كوردســتان  
هــهر زۆر كــهم بــوو .بــهاڵم
لــهم ســااڵنهی ئهخیــردا ســاڵ
نهبــووه كــه لــه كــوره خانــهكان
مانگرتــن نهكرێــت   .بێجگــه
لهوانــه گهلێــك دیــاردهی دیكــه
هــهر لــهو ســااڵنهدا دهبیندرێــت
كــه لــه ســونهتی چــهپ دایــه،
بــۆ نمونــه بهڕێوهبردنــی رێ و
رهســمهكانی رۆژی جیهانــی
كرێــكار لــه ١ی مــای .لــه
شــاری ســنه لــه لوتكــهی
خهفهقانــی كۆمــاری ئیســامی
دا لــه ســاڵی  ١٣٦٧لــه ســاڵی
پێشــووتریش لــه ســاڵی ،١٣٦٦
چهنــد ه ـهزار ك ـهس ل ـه ســاڵۆنی
تهختــی لــه پاســاژی عێزهتــی
كۆبوون ـهوه و مهراســمی ئهوهڵــی
مانگــی مـهی یــان بهڕێــوه بــرد.
لــه ســااڵنی دواتــر لــه شــاری
ســهقز .ههروههــا كــهم ســاڵ
ههبــووه كــه مهراســمی ڕۆژی
جیهانــی ژن بهڕێــوه نهچێــت.
كۆمهڵێكــی دیكــه چاالكــی
دهبینیــن كــه جــێ پهنجــهی
هێــزی چــهپ تێیــدا دیــاره.
چاالكــی ژینگـه پارێــزی ههیـه.
ئێمــه ئهگــهر لــه بیرتــان بــێ
پێــرار بــوو ل ـه جهریانــی ناشــتنی
شــهریف باجــوهر و هاوڕێیانــی

ك ـه گیانیــان بهخــت كــرد چیهــا
بهشــدار بــوو لــه كۆبوونــهوهی
ناشــتنیدا ،ئهســپهرده كردنیــدا
یــا لــه كۆبوونــهوهی ڕۆژانــی
دواتریــدا لــه شــاری ســنه بــه
ئــااڵی ســوور بهشــداریان كــرد،
بــه پــاكاردی ســوور بهشــداریان
كرد ،به ســرودی شوڕشــگێڕانهی
چــهپ بهشــداریان كــرد  ،
ئهوانــهی ههمــووی دیــاردهی
تــازهن كـه پێشــتر نهبــوون ،كاتێــك
پشــتیوانی ل ـه كۆبانــێ دهكرێــت،
شــهپۆلێك لــه ئــااڵی ســوور،
پــاكاردی ســوور ،دروشــمی
ســوور ،كـه هێمــای هێــزی چهپــن
دهبیندرێــت .جیلێكــی تــازه لــه
نــاو رۆشــنبیرانی كوردســتان
دا پــهروهرده بــوون كــه خۆیــان
پــێ چــهپ و سوسیالیســته،
ژومارهیــان گهلێــك زۆرتــره
لــهوهی كــه ســهردهمی رژیمــی
شــادا بومــان .النیكـهم  ١٦هـهزار
پێشــمهرگهی دێرینــی كۆمهڵــه
ئێســتا لــه شــار و دێهاتهكانــی
كوردســتان هــهن ،كــه زۆربــهی
زۆریــان دڵیــان بــۆ سوســیالیزم
بــۆ كۆمۆنیــزم و بــۆ كۆمهڵــه
لێــدهدات .زۆر كار دهكرێــت كــه
لــه ســوونهتی چهپــدا جێــگای
دهبێتــهوه .مهســهلهن وهكــوو
ئهوهیكــه ئهخیــرهن باســمان
كــردن دژی كۆڕۆنــا كۆمیت ـهی
گهرهكــهكان پێكهاتــون كــه
هــاوكاری و هاوپشــتی خهڵــك
دهخهنــه كار بــۆ بــهرهوڕوو
بوونــهوه لهگــهڵ نههامهتیــهكان
وهكــوو بوومهلــهرزه و ســێاڵو و
هیتــر .ئــهو هێــزه كۆمهاڵیهتیــه
كــه بهســتێنی گهشــهی هێــزی
چهپــه نــهك كهمــی نهكــردووه
بهڵكــه زیــادی كــردووه.
دهمێنێتــهوه بزانیــن ســهرچاوهی
دووهــهم واتــه مهســهلهی
ڕووناكبیــران و تێكۆشــهرانی
بیرمهنــدی چــهپ .ئهوهنــدهی
كــه ئێســتا كتێــب و وتــار بــه
بیــری چــهپ دهنوســرێت و
بــاو دهبێت ـهوه و دهخوێندرێت ـهوه،
قــهت لــه مێــژووی كوردســتاندا

لــه ڕابــردوودا ســابقهی نهبــووه.
ســهرهڕای ئهوانــه ڕادهی
خوێنــدهواری بــه چهنــد قــات
زیــادی كــردووه ،دهتوانــم بڵێــم
ژمــارهی دهرچوانــی زانكۆكانــی
كوردســتان و ئێــران ،لــه شــاره و
دێهاتهكانــی كوردســتان هــهزار
ئهوهنــده زیــادی كــردۆه .ئهوانــه
بهشــێكی زۆریــان ئامادهیــی
ئهوهیــان تێدایـه بـه هێــزی چـهپ
پهیوهســت بــن ،ل ـه حاڵێكــدا ئ ـهو
كاتــه بــه ژومــاره یهكجــار كــهم
بــوون .ئهوهنــدهی ئێســتا شــاعیر،
ئاكادیمیســیهنی
نووســهر،
كوردمــان ههیــه كــه خۆیــان
بــه چــهپ دهزانــن یــا خۆیــان
لــه بــهرهی چهپــدا دهبیننــهوه
كــهی ئهوانهمــان ههبــووه   لــه
ڕابــردوودا ،ئهوانــه ههمــووی
نیشــان دهدات بــه ئێمــه ناتوانــێ
وهزع خــراپ تــر بووبێــت وه بــه
تایب ـهت ب ـه نیســبهت كۆمهڵ ـهوه
ناتوانــێ وهزعــی خراپتــر بووبێــت
لـه چــاو ئـهو دهورهیـه لـه حاڵێكــدا
لــه ههمــووی ئــهو ســهرچاوانه
بههرهمهنــده یــان دهتوانــی
بههرهمهنــد بێــت   .ســهرهڕای
ئهوانـه بـه بــڕوای مــن لـه رووی
جیهانیشــهوه بارودۆخهكــه لــه
چــاو ئ ـهو ســااڵنه لهبارتــره .ئ ـهو
كات بزووتنــهوهی جهمــاوهری
لــه ئاســتی دنیــادا ئهوهیكــه
بهرچــاو بێــت بزووتنــهوهی
پشــتیوانی بــوو لــه   خهڵكــی
وویهتنــام یــا   پشــتیوانی بــوو
لــه بزووتنــهوهی فهلهســتین .یــا
بهعــزه حهرهكهتێكــی بچــووك.
بــهاڵم ئێســتا دهبینیــن ههمــوو
ســاڵێك حهرهكهتێكــی  گـهوره لـه
ئاســتی دنیــادا  ســهر ههڵــدهدا
كــه ههمــووی ،ئهگهرچــی
كۆمۆنیســتیش نیــن بــهاڵم
مۆركــی بــهرهی ڕادیــكاڵ و
چهپــی پێوهیه وه كۆمۆنیســتهكان
لــه ڕهئســی دان یــان لــه نــاوی
دان وه بێجگــه لهوانــه خــهون و
ئارهزووهكانیــان لهگــهڵ خــهون و
ئارهزووهكانــی كۆمۆنیســتهكان
یهكــه .بزوتنــهوهی داگیــر

واڵســتریت،
كردنــی
بزووتنــهوهی  ٩٩لــه ســهدهكان،
فڕ و مهكۆ مهاڵ یهتییــهكا ن ،
بزووتنــهوهی جلیقــه زهردهكان،
بزووتنــهوهی دژی نــژاد
پهرهســتی و هیتــر ،ڕاســته
ڕاســتهوخۆ
ههموویــان
سوسیالیســتی نیــن ،بــهاڵم
لــه ڕووی بابهتیــهوه دهكهونــه
چهپــی كۆمهڵــگاوه .خاڵێكــی
دیكــه كــه مــن پێــم وایــه زۆر
گرینگـه لـهوهی كـه پێمــان بڵــێ
ك ـه چ ـهپ ل ـه كوردســتان بههێــز
تــر بــووه ئ ـهوهی ك ـه ئ ـهو چهپ ـه
كــه كۆمهڵــه بــێ لــه ئهساســدا
لـه قۆناغــی مێژوویــی گرینــگ
دا تاقــی كراوهتـهوه .ئێمـه ســاڵی
 ١٣٥٧و  ،٥٨لــه حاڵێكــدا كــه
ههمــوو نیشــانهكانی ئــهوه دیــار
بــوو ك ـه جهریانێكــی فاشیســتی
ئیســامی خهریكــه دێتــه ســهر
كار و خــۆی بــۆ دهســهاڵت
ئامــاده دهكات ،هێــزی چـهپ لـه
كوردســتان بــوو ب ـه حهرهكهتێكــی
پێشــكهوتنخوازانه كــه دواجــار
بــوو ب ـه ههوێنــی خۆڕاگــری ل ـه
بهرامبــهر كۆمــاری ئیســامیدا
و بزووتنــهوهی شۆڕشــگێڕانهی
كوردســتانی شــكڵ پــێ دا.
كۆمهڵــه بهشــێكی گرینگــی
بــوو ،ســازمانی چریــك فیدایهكان
بــوون ،پهیــكار بــوون ،ڕهوتهكانــی
دیكــه بــوون ،ئهوانــه ههمــووی
لـه بـهرهی چهپــدا بــوون .بـهرهی
چ ـهپ توانــی نیشــانی بــدا ك ـه
لـهو قۆناغـه مێژوویـهدا ڕێــگای
خــۆی ون نــاكا و ڕێــگا بــه
كۆمهڵــگاش نیشــان دهدات .ئـهوه
قۆناغێكــی گرینگ بوو .دوایی
موقاومهتــی چهكدارانهی دهســت
پــێ دهكات .لــه موقاومهتــی
چهكدارانــهدا كۆمهڵــه دهچێتــه
كوانــووی تاقیكردنهوهیهكــی
كۆمهاڵیهتییـهوه وه دهبێتـه هاندهر
بــۆ تهنان ـهت هێزهكانــی دیك ـهش
ك ـه دهســت بدهن ـهوه موقاوم ـهت.
وه ئــهوهی لــێ كهوتــهوه كــه
دیتمــان .هــهر لــهو قۆناغــهدا
كۆمهڵ ـه ل ـه مهس ـهلهی موزاكــره

لهگــهڵ دهوڵــهت دا ڕێــگا و
شــوێنێكی گرت ـه ب ـهر ك ـه ئێســتا
و ســااڵنی دواتــر مهعلــوم بــوو
كـه ئـهو ڕێــگا و شــوێنهی ئێمـه
دروســته هــهم بهشــداری بكــهی  
لــه گفتووگــۆ لهگــهڵ ڕژیــم
هــهم خهڵــك ئامــاده بكــهی بــۆ
موقاومــهت .خهڵــك تووشــی
تهوههــوم نهكــهی ،تووشــی
خۆشــباوهڕی نهكــهی ،تووشــی
ســهركهوتنێكی  
تهوههومــی
ئاســانیان نهكـهی ،بۆ موقاومهت
ئامادهیــان كــهی لــه ههمــان
كاتــدا ڕێــگای ئاســان تریــش
ئهوهنــدهی ئیمكانــی بێــت تاقــی
كهیــهوه ،ئهوانــه ههمــووی ئــهو
خاڵــه  وهرچهرخانــه مێژوویانــهن
ك ـه دهڵێــم هێزێكــی سیاســی ل ـه
مهحــهك دهدهن ،نیهایهتــهن مــن
پێــم وایــه شــتێكی دیكــهش كــه
زۆر گرینگــه ئهویــش هــهر
نیشــان دهدات بــه ئێمــه كــه
هێــزی چــهپ لــه كوردســتان
الواز نهبــووه ،ئهویــش ئهوهیـه كـه
ڕێبــازی چــهپ بــۆ دواڕۆژی
كوردســتان بهرنامـهی ههیـه ،بــۆ
كێشــه چارهســهر نهكراوهكانــی
ئ ـهو كۆمهڵگای ـه قس ـهی ههی ـه،
بــۆ مهســهلهی نهتهوایهتیــی،
بــۆ مهســهلهی ژینگــه ،بــۆ
مهسـهلهی ژنــان وه لـه ههمــووی
ئهوانــه ســهر و گردنێــك لــهو
كۆمهاڵیهتییانــه
مهســهله
لــه ناســیۆنال لیبڕاڵــی كــورد
زۆر لهســهرهوهتره .جــارێ
بــۆ مهســهلهی نهتهوایهتــی
ئێمــه وتوومانــه كــه فیدڕاڵیــزم
چارهســهری مهســهلهی كــورد
نــاكات ،واقعیهتهكــهی ئــهوه
لــه كوردســتانی عێــراق بــه
چــاوی خۆمــان دهیبینیــن وه ل ـه
تهجروبـهی دیكـهی زۆر جێــگای
دنیاشــدا ههردیــاره ،ئــهوه ئێســتا
خهریكــه دهبێتــه حهقیقهتێكــی
دهی
حاشــاههلنهگر.
كــه كووتومانــه فێدڕاڵیــزم
لــه
نــاكات
چارهســهری
بهرانبــهردا كوتومانــه مافــی
دیــاری كردنــی چارهنــووس،

بــهاڵم مافــی دیــاری كردنــی
چارهنــووس بــه واتــای مافــی
پێكهێنانــی دهوڵهتــی س ـهربهخۆ.
ئێمــه بهرنامهیهكمــان پێشــكهش
كــردووه بــه نــاوی بهرنامــهی
حاكمیــهت و دهســهاڵتدارێتی
جهمــاوهری لــه كوردســتان .ئــهو
بهرنامهمــان وهكــوو شـهرت داناوه،
ئ ـهو بهرنام ـه ش ـهرتی مان ـهوهی
كوردســتانه لــه چوارچێــوهی
ئێرانــدا .ئهگــهر ســبهی ڕۆژ
دهسـهاڵتێك بێتــه سـهر كار و ئـهو
بهرنامهیــه بهڕێــوه نهبــات ئێمــه
بــۆ دابیــن كردنــی ئـهو مافـه كـه
جیابوونــهوهی خهڵكــی كــورد
بێــت بــه پێــی ئــهو بهرنامهیــه
خهبــات دهكهیــن و فیــداكاری
بــۆ دهكهیــن ،بــهاڵم ناســیۆناڵ
لیبراڵــی كــورد چــی ههیــه
غهیــری فیدڕاڵیــزم كــه دهزانیــن
كاتێــك ك ـه ئهڕت ـهش ب ـه دهســتی
مهركهزیهوهیــه،
دهوڵهتــی
پــوڵ بــه دهســتی دهوڵهتــی
مهركهزییهوهیــه ،ئابــووری درێــژ
مــاوهی بــه دهســت دهوڵهتــی
پاراســتنی
مهركهزییهوهیــه،
ســنوورهكان ب ـه دهســتی دهوڵهتــی
مهركهزیهوهیــه ئهوانــهی كــه
ل ـه كوردســتانی عێــراق دهبینیــن
خهڵــك برســی دهكــهن ،خهڵــك
بــێ مووچــه دهكــهن گوشــاریان
بــۆ دێنــن ،لــه مهســهلهی
ژیانــی جهمــاوهر ئهوهیكــه لــه
بهرنامــهی ئهحزابــی سیاســی
كــوردی غهیــری چــهپ دایــه
چییــه غهیــری ههژارییهكــی
قابیلــی تهحهمــول ،بــهاڵم
ئێمــه بــۆ ژیانــی كرێــكاران و
زهحمهتكێشــانی ئــهو واڵتــه
ڕێــگا چارهمــان ههیــه بــۆ
خــۆش بژێــوی ،بــۆ ژیانــی
باشــتر .ئــهم فاكتۆرانــهی كــه
باســم كــرد بـه بــڕوای مــن نیشــان
دهدات كــه چــهپ مهنتیقــهن
ناتوانــێ الواز بوبــێ ،دیــاره ئـهوه
مانــای ئ ـهوه نیی ـه ك ـه كۆمهڵ ـه
وهكــوو هێــزی چــهپ كــه مــن
پێــم وایــه بهســتهری ئهســڵی
ئــهم جهریانهیــه ،لــه داهاتوشــدا
ئوتۆماتیــك دهبێتــه خاوهنــی
ههمیش ـهیی ئ ـه پێگهی ـه .كاری
ماندوویــی نهناســانه ،النــهدان
لــه رێبازهكــهی دهوێــت  .دهزانــم
ههڵبــهت خاڵێكــی الواز لێــره
ههیــه و مومكنــه بــۆ تــۆش
ببێتــه پرســیار ،ئهویــش ئهوهیــه
كــه لهوانهیــه ئــهو ههمــوو

جیابوونهوانــه نــاو كۆمهڵــ ه
كاریگــهری دانابێــت .كــه بــه
دڵنیایـهوه وایـه كاریگـهری داناوه
بــهاڵم ئهوهنــده كاریگــهری نییــه
كــه كۆمهڵــگای كوردســتانی،
وهكــوو كۆمهڵــگا لــه ئــاوات و
خــهون و ئارهزووهكانــی چــهپ
بــۆ ژیانــی باشــتر و ئــازاد تــر و
یهكســانتر پاشــهگهز كردبێتــهوه.
پرســیار :مــن وا لــه قســهكانی
جهنابــت حاڵــی بــووم كــه لــه
ئهبعــادی ئیجتماعیــدا ،لــه
ئهبعــادی سیاســیدا ،لـه ئهبعــادی
بهرنامــه و ئهوانــه چــهپ
زهعیــف تــر نهبــووه قــهوی تــر
بــووه ،بـهاڵم ڕهنگـه لـه ئهبعــادی
تهشــكیالتی و حیزبــی دا ئــهوه
نهبێ،وایــه؟
واڵم :لــه چــاو ئــهو
چاوهروانیــهی كــه كۆمهڵگایــه
لێمــان ههی ـه بهڵــێ وای ـه .ب ـهاڵم
لــه چــاو ڕابــردوو وا نییــه.
پرســیار :كاك   برایــم
،پرســیارێكی دیكــه ئــهوه بــوو  
كۆمۆنیــزم ل ـه س ـهتحی جیهانــدا
ئــهو جهزابیهتــهی نهمــاوه   و
ئــهو تهجاروبــی پێشــوهیش بــه
هـهر حــاڵ لـه شـهورهوی یــان لـه
شــوێنهكانی تریــش مهوهفــهق
نهبــووه یــان شكســتی خــواردووه،
هــۆی ئــهوهی كــه ئێــوه هێشــتا
لـه سـهر كۆمۆنیــزم پــا دا ئهگــرن
و ل ـه س ـهر حیزبــی كۆمۆنیســت
چییــه؟
واڵم :من پێم وا نییه كۆمۆنیزم
بــه واتــای ئینســانییهكهی
كــه ههموومــان دهیزانیــن  ،بــۆ
هیــچ ئینســانێك كــه بــهم نــهزم
و نیزامــهی ئهمــڕۆ ،بــهم بــێ
مافیان ـهی ئهمــڕۆ ،ب ـهو ههمــوو
بێعهداڵهتیان ـهی ئهمــڕۆ نــارازی
بــێ ،ئــهو جهزابیهتــی لــه
دهســت دابــێ ،مهس ـهله ناتوانــێ
نهمانــی جهزابی ـهت بــێ بهڵكــوو
كێش ـه دوو ل ـه س ـهر دوو بابهتــی
دیكهیــه .یهكیــان ئــهوهی كــه
دهڵێــن  ،بـهاڵم خـهون و خهیاڵێكی
زۆر شــیرینه ،بـه دی نایـه .یانــی
ل ـه شــیدهتی  باشــییهكهی پێیــان
وایــه غهیــره مومكنــه یانــی
كــهس نییــه ،مهبهســتم ئهوهیــه
ئینســانی شـهریف و ئازادیخــواز،
ئینســان دۆست و ،كۆمۆنیستیش
نهبــێ كاتێــك باســی ئــهو
ئارمانــی كۆمۆنیســتیهی بــۆ
دهكــهی كــه ههمــووی هــهر
ئینســانیهتی لــێ دهبــارێ،

ههمــووی هــهر عهداڵهتــی لــێ
دهبــارێ ،ههمــووی پێشــڕهفهت
و پێشــكهوتنی لــێ دهبــارێ،
بڵــێ ئهوانــه ....بــهاڵم دهڵــێ
كاكــه ئــهوه چــۆن دهكــرێ  
ئهوانــه ناكــرێ ئــهوه هــهر ئــهو
بهههشــتهیه كــه مهســهلهن
موســڵمانان و مهزههبیــهكان
بــه پهیڕهوانــی خۆیــان بهڵێنــی
دهدهن ،یــهك دهڵــێ عهمهلــی
نییــه ،كێشــهی دووهــهم ئهوهیــه
كــه ئهزموونــی چیــن و
شــوڕهویمان بیــر دهخهنـهوه ،دهبــێ
ئێمـه جوابــی ئـهوه بدهینـهوه ،ئـهوه
كاری ئێمــهی موشــكل كــردووه
دهنــا مهســئهله جهزابیــهت
نیی ـه .راســته ئهزمونــی یهكێتــی
ســوڤیهت شكســتی خــۆارد
ب ـهاڵم  ،دڵنیاتــان دهك ـهم ئهگ ـهر
فشــاری شۆڕشــی كرێــكاری لـه
ڕووســیه نهبوایــه ،لــه ئۆروپــا و
لــه هیــچ كوێیهكــی دونیــای
پێشــكهوتووی ســهرمایهداری
ئــهو ئیمتازاتــهی كــه دایــان
بــه چینــی كرێــكار و ئــهو
پاشهكشــانهی كــه كردیــان لــه
بهرانبــهر خهباتــی چینــی
كرێــكاردا ڕووی نــهدهدا،
تــرس لــه شۆڕشــی كرێــكاری،
شۆڕشــی سوسیالیســتی بــوو
كــه دهوڵهتانــی ئۆروپایــی
ناچــار كــرد بــه پهلــه ئــهو
ئیمتیازاتــهی كــه تــا ئــهو كاتــه
لــه بهرانبهریانــدا موقاومهتیــان  
دهكــرد ئهوانــه لــه كۆتایــی
دا بــدهن ،یانــی ڕووســییه بــه
ههمــوو ك ـهم و كۆڕیهكانیشــیهوه
هـهر ئـهو شۆڕشـهی كـه كــرا ئـهو
كاریگهرییــهی دانــا لــه ســهر
جیهــان .ســهبارهت بــه چیــن ،
راسته كه واڵتێكی كۆمۆنیستی
نیی ـه ب ـهاڵم ملیاردهــا ك ـهس ل ـه
دنیــا ه ـهر ئێســتا حهســرهتی ئ ـهو
تهجروبهی ـه دهخــۆن ك ـه ل ـه چیــن
ڕووی داوه .یـهك ملیــارد و ٧٠٠
میلــۆن ئینســان لــه برســیهتی
نجاتــی بــوو وه ئـهو پێشــكهوتنهی
كــه ئهمــڕۆ لــه دنیــادا دهكــرێ،
مــن ناڵێــم كۆمۆنیســتییه،
بــهاڵم دهڵێــم   ئهوانهیــی دهڵێــن
كومونیســم جهزابیهتــی نهمــاوه
خــۆ پێیــان لـه چیــن حكومهتێكی
كۆمونیســتی ل ـه س ـهر كاره ،ب ـه
پێــی ئــهو بۆچونــهی خۆیــان
دهبــێ ئــهو موعجــزه ئابوریــهی
لــه چیــن دا خولقــاوه ببینــن.
مهســئهله ئهوهیــه كــه ئیمــه
پێویســته نیشــانی بدهیــن
ڕێگایهكــی جیاوازیــن ،وه ئــهو
ئامانجــهی ئیمــه بهشــوێنیهوهین
خهیاڵــی نییــه ،هــهر لهئێســتاوه
و لــه خهباتــی رۆژانهمانــدا

ئێمــه دهتوانیــن نیشــانی بدهیــن،
كۆمۆنیزمــی ئۆروپایــی یــان بــا
بڵێــم ئهحزابــی كۆمۆنیســتی
ئۆروپــا لــه بهرابــهر ئهحزابــی
سوســیال دیمۆكراتــی ئۆروپــا
پاشهكشــهیان كــرد ،زهعیــف
بــوون ،هــۆكاری ســهرهكی الواز
بوونیــان لــه بهرابــهر سوســیال
دیمۆكراتهكانــدا ئــهوه بــوو كــه
مهیدانــی خهبــات بــۆ ڕێفــۆرم
و بــۆ باشــتر كردنــی ژیانیــان ب ـه
جێهێشــت بــۆ ئــهوان .ههرچهنــد
سوســیال دێمۆكراتهكانیــش نهیــان
توانــی ل ـه سیاس ـهتی ریفۆرمــی
خۆیــان بــهردهوام بــن ،بــهاڵم
توانیــان بــۆ دهورهیهكــی دهیــان
ســاڵه لـه بــۆاری ژیانــی ئابــوری
و كۆمهاڵیهتیــدا پاشهكشــه بــه
كومونیســتهكان بكــهن، .ئــهوه
دهرسـه بــۆ ئێمـه كـه كۆمۆنیزمی
ئــهوڕۆ تهنیــا نابێــت بــه
ئاواتهكانــی دواڕۆژیــهوه بــژی.
بهڵك ـه دهبــێ نیشــانی بــدات بــۆ
ئهمــڕۆش ،بــۆ هـهر ئان و ســاتێك
بــۆ ئـهو كۆمهڵگایـه بـه كهلكـه.
پێویســته ئـهو كۆمهڵگایـه بزانــێ
كــه كۆمۆنیســتهكان خهریكــن
ڕێــگای ژیانــی پــێ نیشــان
دهدهن .ڕێــگای ژیانــی باشــتری
ه ـهر ڕۆژهی پــێ نیشــان دهدهن.
ئهمانـه بـه ئێمـه دهڵێــن كـه ئێمـه
دهبــێ لــه ڕابــردوو دهرس وهر
بگریــن .مــن بــا قهســهیهكی
فۆكۆیاماتــان
فرانسیســكۆ
بیــر بخهمــهوه ،ئــهو یهكێــك
لــهو كهســانه بــوو كــه پێــی
وابــوو نیزامــی ســهرمایهداری
كۆتایــی مێــژووه ،مــرۆف ناچــاره
ههتاههتایـه  لهگـهڵ ئـهو نیزامـه
ههڵــكات ،كــهم و كۆڕیهكانــی
چارهسـهر كات  ،چهنــد ســاڵێكی
پــێ نهچــوو ئــهم بیرمهنــده
گهورهیـه جیهانــی سـهرمایهداری
لــهو قســهیهی خــۆی پهشــیمان
بــووهوه و وتــی ئهگــهر ڕهوتــی
سوسیالیســتی ڕێكخــراو فریامــان
نهكـهوێ جیهــان بـهرهو كارهســات
دهڕوا ،وه تــازه تهنهــا ئــهو
نیی ـه ،ب ـه بــڕوای مــن ئهغڵ ـهب
بیرمهندانــی ئابــووری ناســی
لیبــراڵ  ،نێئۆلیبــراڵ لـه جیهانــدا
ورده ورده پاشهكشــهیان كــردووه،
كتێبهكانیــان كـهم كـهم دهشــارنهوه
 ،وتنــهوهی وانهكانیــان لــه
زانكۆكانــی  ئۆروپاییــدا بــاوی
نهمــاوه  و نهیتوانــی  واڵمــی
قهیرانــی ئابــووری  ٢٠٠٧و
 ٢٠٠٨بداتــهوه ،نهیتوانــی
واڵمــی كڕۆنــا بداتــهوه ،كڕۆنــا
ناچــاری كــردن بــه ملیاردهــا
دۆالر و یــۆرۆ بڕژێننــه   ئــهم
نــاوه بــۆ ئهوهیكــه تۆزێــك لــه

نههامهتییهكــه كونتــڕۆڵ كــهن.
ئهمانــه ههمــوو بــه ئێمــه دهڵــێ
ئاســۆیهكی ڕوون ههیــه لــه
ب ـهردهم جهریانــی كۆمۆنیســتیدا.
ئیــوهی ئامانجــهی كــه ئیمــه
خهباتــی بــۆ دهكهیــن بــه پێــی
زهرورهتێكــی كۆمهاڵیهتــی و
میژووییــه  ،ئیــراده گهرایانــه
نییـه  ،هێــزی كۆمهاڵیهتیــی بــۆ
پــێ گهیانــدن و پــێ گهیشــتنی  
فهراهــهم بــووه  ،دیــاره ناڵێــم
كارێكــی ئاســانه ،بــهاڵم بهشــهر
رێگهیهكــی دیكــهی بــۆ
رزگاربــوون لــهو نههامهتیانــی
كـه دهیــان بینیــن لـه بـهردهم نییـه.
پرســیار :كاك  ئیبراهیــم ئێــوه
لـه باسـهكانی پێشــوومانا وهقتــی
ئیشــارهمان كــرد بــه مهســهلهی
ئهفریقــا،
لــه
ڕهشــهكان
ئێعترازتــان ئۆتوماتیــك ڕهبــت دا
بــه چــهپ و كۆمۆنیــزم ،ئایــا
ئـهو بهرداشــتهی لــێ ناكــرێ كـه
هــهر ئــهو قســانهیش ئیلزامــهن
ئــهو عهداڵــهت خوازییــه خاســی
چــهپ و كۆمۆنیــزم نییــه و
ناتوانــێ ئـهو كاره بكــرێ؟ یانــی
ههمــوو شــتێك ناچێت ـه س ـهبهدی  
ئ ـهوان؟ ئهویش ـه ه ـهر پرســیارێك
بــوو   .
واڵم  :بێگومــان وای ـه .ههمــوو
و
پێشــرهو
حهرهكهیهكــی
پێشــكهوتوو راســتهوخۆ ناچێتــه
ســهبهدی كۆمۆنیزمــهوه ،بــهاڵم
كۆمۆنیــزم پڕۆژهیهكــی تــهواو و
كهماڵــه .كۆمۆنیــزم خــۆی لــه
خۆیــدا   بۆشــاییهكی بــه جــێ
نههێشــتووه ك ـه یهكــی دیك ـه ل ـه
الیهكــی دیك ـهوه پــڕی بكات ـهوه،
بــهاڵم مانــای ئــهوه نییــه كــه
خهڵكــی دیكـهی پێــی پهیوهســت
نابــن ،كۆمۆنیــزم ڕێگایهك ـه بــۆ
ژیــان لــه ههمــوو بۆاریكــدا،
ژیانــ ه هــهم بــۆ ئهمــڕۆ ،ژیانــه
هــهم بــۆ دوا ڕۆژ .كۆمۆنیــزم
ڕێگای ـه بــۆ پاراســتنی ژینگ ـه،
كۆمۆنیــزم ڕێگایـه  بــۆ چۆنێتــی
ههڵســووكهوت كــردن لهگــهڵ
منــداڵ ،ڕێگای ـه بــۆ چۆنیهتــی
ههڵســووكهوت كــردن لهگــهڵ  
نـهك هـهر ئینســان لهگهڵ ههموو
گیانلهبــهران ،ئهمانــه ههمــووی
لــه كۆمۆنیزمێكــی   ئینســانی
و كۆمۆنیزمێكــی   ئهمڕۆیــی
و مۆدێــڕن دا  ئهوانــه جێــگای
خــۆی دهبێتێ ـهوه ،مــن ناڵێــم ئ ـهو
حهرهكهتان ـه كۆمۆنیســتین ب ـهاڵم
ئامــاج و ئارهزوهكانیانــن ،وه
خهونهكانیــان زۆر لــه كۆمۆنیــزم
نزیكــه .بــۆ نمونــه ئهگــهر  
فــهرز كهیــن ســبهی رۆژ لــه
ئێــران حكومهتێكــی كرێــكاری
بێتــه ســهر كار ،بــه لهبــهر چــاو
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گرتنــی ئــهو  تهجروبانــهی كــه
لـه چیــن و لـه شــۆڕهوی بوومــان
كـه دهرســی لــێ وهرگریــن كـه بـه
ڕێــگای ســتالین و ب ـه ڕێــگای
پاشــماوهكانی  ئــهودا نهچیــن ،
ئهگ ـهر ئ ـهو ك ـهم و كۆڕیانهمــان
نهبــێ ،كۆمۆنیــزم لــه ئێــران
دهكهوێتــه بــهردهم پشــتیوانیهكی
زۆر بهرینــی جیهانــی .ئیتــر
ئــهوه ڕژیمــی ســهدام نییــه،
ڕژیمــی خومهینــی نییــه كــه
لێــی گهڕێــن ئهمریــكا   بــه
مهیلــی خــۆی گهمــارۆی  
ئابــوری بخاتــه ســهر ،لهشــكر
كێشــی بــكا بــۆ ســهری .ئــهو  
بزوتنــهوه بهرینــهی كــه ئهمــڕۆ
بــۆ ژینگــه و یــان لــه دژی
نــهژاد پهرهســتی دهكهوێتــه كار،
ســبهی رۆژ بــۆ پشــتیوانی لــه
حكومهتێــك كــه هیــچ  شــتێك
غهیــری ئینســانیهت تێیــدا
بهرچــاو ناكــهوێ خهڵێــك بــه
هیمهتــی خۆیــان ،بــه هێــزی
بیــرو بــازوی خۆیــان خهریكــن
واڵتێــك بـهرهو پێشــكهوتن دهبـهن،
بــۆ ئــهوهش دهكهوێتــه كار.
ئیمــه لــه گــهڵ ههمــوو ئــهو
بزووتنهوانــه  ،زۆر بهرنامــه و
ئاواتــی هاوبهشــمان ههی ـه ب ـهاڵم
عهداڵهتخــوازی هــی ههمووان ـه،
بــهاڵم فهرقێــك كــه ههمانــه
ئهوهیــه كــه ئــهوان ئــهو دوو
بزووتنهوانــه بــه ئێمــه ناڵێــن كــه
خهرجــی ئــهو عهداڵهتخوازییــه
لــه كــوێ دابیــن دهكــهن  ،ئاخــر
عهداڵهتخــوازی ،بهرابــهری ،بــه
بــێ بهرابــهری ئابــووری ،بهبــێ
یهكســانی لــ ه بههرهمهنــدی ،لــه  
ئیمكاناتــی ژیــان ،چــۆن دابیــن
دهبێــت .ئێمــه دهڵێــن   دهســت
دهبهیــن بــۆ ڕیش ـهی مالكیهتــی
خسوســی ب ـه س ـهر ئامرازهكانــی
بههــرهم هێنــان ،دهســت دهبهیــن
بــۆ   ســهروهتی ســهرمایهداران،
ئــهو ســهروهتهی كــه لــه ســهر
یــهك كهڵهكهیــان كــردووه
و خهرجــی ئــهو عهداڵــهت
خوازییــهی پــێ دهدهیــن ،بــهاڵم  
ســهرهرای ئــهوه ئهوانــه لــه نــاو
ئێتالفێكــی گ ـهورهی  جیهانیــدا
جێیــان دهبێتــهوه كــه رهوتــی
كومونیستیشــی تێدایــه.
***
درێژهی ههیه
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بیست و دووههمین ساڵوهگهڕی قهتڵه زنجیزهییهكان
هێندێــك لــه ڕووداوهكان لــه بیــری
مێژوویــی كۆمهڵگایهكــدا هیچــكات
ناســڕدرێنهوه .كوشــتاری دهیــهی
٦٠ی ههتــاوی ،قهتڵوعامــی
لــه
سیاســی
بهندكراوانــی
مانگهكانــی كۆتایــی هاوینــی ســاڵی
 ،٦٧قهتڵــه زنجیزهییهكانــی پاییــزی
 ٧٧و ســهرهنجام كوشــتاری پتــر لــه
هــهزار و  ٥٠٠كــهس لــه ناڕازیانــی
مانگــی خهزهڵــوهری ســاڵی ،٩٨
لــه زومــرهی ئــهو ڕووداوانــهن .ئــهم
جهنایهتانــه برینێكــی قووڵیــان لــه
جهســتهی كۆمهڵــگا دا و هێســتاش
كــه هێســتایه ،بهجێماوانــی ئــهم
جهنایاتــه كــه باشــترین ئازیزانیــان
لهدهســت دا  و ئــهو كۆمهڵگایــهی
كــه وههــا زهربهیهكــی خۆفناكــی
وێكــهوت ،نهیانتوانیــوه برینهكانیــان
ســاڕێژ بكــهن .كاتێكــی زۆری
پێویســت بــوو تــا بنهماڵــهكان و
كۆمهڵــگا ،نیشــانهیهك لــه گــۆڕه
بهكۆمــهڵ و بێناونیشــانهكان
بدۆزنــهوه .گۆڕســتانی خــاوهران كــه
قوربانیهكانــی تێــدا ناشــترابوو ،دواتــر
بــوو ب ـه ژوانگ ـهی بنهماڵ ـهكان .ئ ـهو
ئازیزان ـه ،ب ـه فهرمانــی خوێنڕێژتریــن
ســهرانی ئــهم ڕژیمــه لــه بااڵتریــن
ئاســتدا و لــه ســیاچاڵهكان و لــه
بێــدادگا چهنــد دهقیقهییكانــدا ئێعــدام
كرابــوون.
ئـهو پاییــزه خۆفناكـه ١٠ ،ســاڵ دواتــر
ڕوخســاری خــۆی   بــه كۆمهڵــگا
نیشــان دای ـهوه“ .پیــروز دهوانــی” ك ـه
ل ـه ســێههمی خهرمانانــی ســاڵی ٧٧
ل ـه ماڵــی خــۆی ڕۆیشــتبووه دهرێ،
ئیتــر نهگهڕایـهوه .لـه پاییــزدا بــوو كـه
وتیــان ،تهرمهكـهی لـه پهنــا ڕێگـهی
ئاســن ســووتێندراوه و ناشــتراوه .لــه
٣١ی مانگــی خهرمانانــدا “حهمیــد
حاجــی زاده”ی نووســهر و ڕۆڵــه ٩
ســاڵهكهی بــه زهبــری  ٣٨چهقــۆ
ل ـه ماڵــی خۆیانــدا كــوژران .ئهوهڵــی
مانگــی ســهرماوهز“ ،داریــوش
فروهــهر” و هاوســهرهكهی “پهروانــه
ئێســكهندهری” بــه زهبــری دهیــان
چهقــۆ لــه ماڵهكهیانــدا كــوژران.
 ١٢و ١٨ی ســهرماوهز“ ،محهممــهد
مۆختــاری” و “محهممــهد جهعفــهر
پویهنــده“ لـه ڕادیكاڵتریــن ئهندامانــی
ناوهنــدهی نووســهرانی ئێــران كــوژران
و تهرمهكانیــان ل ـه دهورووب ـهری شــار
دۆزرایــهوه .دواتــر مهعلــووم بــوو
كــه لــه قهتڵوعامــی بهندكراوانــی
سیاســییهوه تــا پاییــزی ســاڵی ،٧٧
پتــر لــه  ٨٠كــهس لــه نووســهران،
وهرگێــڕان ،شــاعیران و چاالكانــی
سیاســی و مهدهنــی ،بــه شــێوازی
جۆراوجــۆر كــوژراون .ئهحمــهد
میرئهعالیــی ،غهفــار حســێنی،
مهعســوومه مۆســهدێق ،عهلــی
ئهكبــهر ســهعیدی ســیرجانی،

ئهحمــهد تهفهزۆلــی ،تهنیــا نــاوی ئیتالعاتــی ســپا بــوو ب ـه گرینگریــن
چهنــد كــهس لــه قوربانیانــی ئــهو ئۆرگانــی ئهمنییهتیــی ڕژیــم.
قهتاڵنــهن كــه دواتــر ئاشــكرا بــوون.
 ٢١ســاڵ پــاش ئــهم قهتاڵنــه ،واتــه
كاتێــك كــه ڕژیــم بهتایبــهت قهتڵــی لــه جهرگــهی كوشــتاری ناڕازیانــی
وهحشــیانهی داریــوش فروهــهر ،مانگــی خهزهڵــوهری ســاڵی
پهروانــه ئێســكهندهری ،محهممــهد  ١٣٩٨و بههــۆی وتــه تازهكانــی
مۆختــاری و محهممــهد جهعفــهر مســتهفا پورمحهممــهدی و واڵمــی
پویهندهیــان بــۆ نهشــاردرایهوه ،محهممــهد نیــازی بــه ناوبــراو،
وهزارهتــی ئیتالعــات لــه ١٥ی بــۆ جارێكــی دیكــه تــهوهری ئــهم
بهفرانبــاری ســاڵی ٧٧دا ،لــه قهتاڵنـه هاتنـهوه نــاو میدیــاكان ،هـهر
ڕێگــهی
ڕاگهیهندراوێكــهوه ،بۆیــه هــهر دووی ئــهم خوێنڕێژانــه
هــۆكار و بڕیــاردهری ئ ـهم قهتاڵن ـهی لــه ناوهنــدی ئــهم قهتاڵنــهدا بــوون.
ژمارههیــهك لــه پێرســۆنێلهكانی مســتهفا پورمحهممــهدی وتــی كــه
ئیتیالعــات
وهزارهتــی
واتــه “ئهوانــه كهســی ســهرهڕۆ نهبــوون”
“هاوكارانــی بیرچــهوت و ســهرهڕۆ و بهمجــۆره ڕهوایهتــی ڕهســمیی
كــه بوونــه داردهســتی مــۆرهی لــه ئیعتبــار خســت .وتهكانــی ئــهو
نهێنیــی بێگانــهكان” پێناســه كــرد .لهگــهڵ كاردانــهوهی محهممــهد
خامنهیــی ڕێبــهری جهنایهتــكاری نیــازی كــه لــهو ســهردهمهدا
نیــزام وتــی“ :بێگومــان كهســانێك كـه ســهرۆكی ڕێكخــراوی قهزایــی
ئــهم قهتاڵنهیــان ئهنجــام داوه هێــزی هێــزه چهكــدارهكان بــوو ،بــهرهوڕوو
نیــزام نیــن و دهســت و پهیوهنــدی بــۆوه .پورمحهممــهدی كهســێكی
بێگانهكانــن“ .ههڵبــهت جێــگای بــێ پێنــاس نهبــوو ،ئــهو یهكێــك لــه
پرســیاره كــه كۆمهڵكوژیــی دهیــهی بهرپرســانی ڕاســتهوخۆی ئێعدامــی
 ٦٠و قهتڵوعامــی بهندكراوانــی بهندكراوانــی سیاســی لــه ســاڵی
سیاســی ،كام بهنــاو “دهســت و  ،٦٧جێگــری دهرهوهی واڵت و
پهیوهنــدی بێگانــهكان” ئهنجامیــان جێگــری وهزری ئیتیالعــات ،واتــه
داوه .لـه ڕاســتیدا ههوڵــی ڕژیــم هیــچ عهلــی فهالحیــان ،وهزیــری ناوخــۆی
شــتێك نهبــوو بێجگهل ـه بردن ـهدهرهوهی دهوڵهتــی یهكهمــی ئهحمــهدی
هــۆكار و بڕیاردهرانــی ئـهم جهنایهتانـه نـهژاد ،ڕاوێــژكاری دهزگای قهزایــی
لــه بازنــهی تیرڕهســی كۆمهڵــگا .و وهزیــری دادگوســتهریی دهوڵهتــی
ئــهم قهتاڵنــه لــه ســهردهمی عهلــی یهكهمــی ڕووحانــی بــوو .ئــهو
فهالحیــان وهزیــری ئیتالعاتــی لهوپ ـهڕی بێش ـهرمیدا و ل ـه حاڵێكــدا
دهورانــی ســهرۆك كۆماریــی ك ـه س ـهرۆكی هێندێــك ل ـه ئۆرگان ـه
ڕهفســهنجانی ،قۆربانعهلیــی دۆری ،س ـهركوتهكانی ڕژی ـم بــوو ،مودهعــی
یهكهمیــن وهزیــری ئیتالعاتــی بــوو كـه “ئهگـهر مێــژووی سیاسـهتی
دهوڵهتــی خاتهمــی دا ،ئهنجــام واڵتانــی جیهــان ههڵســهنگێندرێ،
درابــوون   .لهگــهڵ ئاشــكرابوونی ئـهوكات دهبینــن كـه هیــچ نیزامێكــی
ڕۆڵــی وهزارهتــی ئیتالعــات لــهم دیمۆكراتیكــی هاوشــێوهی ئێــران
قهتاڵنــهدا ،خامنهیــی سیســتمی بوونــی نییــه” .نیــازی كــه لهئاســت
ئیتالعاتــی موازیــی خــۆی لهنــاو ناوبــراو كاردانــهوهی لهخــۆی نیشــان
ســپادا پێكهێنــا و لهمهبــهدوا ،دابــوو ،كهســێكه كــه ســهرۆكی

لــ ه
ئهرتــهش
بێدادگاكانــی
ئۆســتانی ههمــهدان ،كرماشــان و
كوردســتان ،ســهرۆكی قهزایــی هێــزه
چهكــدارهكان ،دادســتانی نیزامــی
تــاران لــه ســهردهمی ڕوودانــی
قهتڵــه زنجیرهییــهكان و بهرپرســی
پێڕاگهیشــتن بــه پهروهنــدهی ئــهم
قهتاڵنــه بــووه .نزیــك  ٤ســاڵ پــاش
قهتڵــه زنجیرهییــهكان دیوانــی بــااڵ،
ســهرهنجام لــه بهفرانبــاری ،١٣٨١
مهحكوومییهتــی  ١١كهســی لــه
 ١٨تۆمهتبارهكــهی ئــهم پهروهندهیــه
تهئییــد كــرد .لــهو جێگــهوه كــه
بنهماڵــهی قوربانیــان دژایهتیــی
خۆیــان لهگــهڵ حوكمــی ئێعدامــی
تۆمهتبــاران ڕاگهیانــد ،بهرپرســانی
قهزایــی ڕژیــم ئ ـهم مهحكوومانهیــان
بهخشــی و تهنیــا چهنــد كهســێكیان
بــه حوكمــی كــورت مــاوهی زینــدان
مهحكــووم كــران .پێویســته ئامــاژه
بكــرێ كــه پارێــزهری بنهماڵــهی
قوربانیــان كـه بهشــێكی لـهو پهروهنــده
جهنایهتكارانهیــه لهقــاودا بــوو ،بــه
زینــدان مهحكــووم كــرا.
ڕوانگــهی
لــه
ئهگهرچــی
كاربهدهســتانی ڕژیمــهوه ئــهم
پهروهندهیــه بهســتراوه ،بــهاڵم
ئاشــكرایه كــه لــه ڕوانگــهی
بهجێمــاوان و بنهماڵــهی ئــهم
قوربانیان ـه ،ل ـه ڕوانگ ـهی كۆمهڵــگا
و بزووتنــهوهی دادخوازییــهوه،
تهنیــا كاتێــك ئــهم پهروهندانــه
دهبهســترێن كــه ههمــوو هــۆكار و
بڕیاردهرانــی ئ ـهم قهتاڵن ـه ل ـه دادگا
جهماوهرییهكانــدا بــه تاوانــی قهتڵــه
زنجیزهییــهكان و ههمــوو جهنایاتێــك
كــه لــه پتــر لــه چــوار دهیــهدا
ئهنجامیــان داوه ،موحاكمــه بكرێــن.
ئهگــهر ســهركوتگهریی مانــگ
و حهفتهكانــی ڕابــردووی ڕژیــم و
ســهرههڵدانی كۆرۆنــا و داماویــی
ڕژیــم ل ـه كۆنتــڕۆڵ كردنــی ،ڕێگ ـه
بــه خهڵــك نــادات كــه هــهروهك
ســااڵنی ڕابــردوو ڕێوڕهســمی
بهرزڕاگرتنــی یــادی قوربانیانــی
قهتڵــه زنجیرهییــهكان بهڕێــوه بــهرن،
بـهاڵم بێگومــان جینۆســایدی دهیـهی
 ،٦٠قهتڵوعامــی بهندكراوانــی
سیاســی لهســاڵی  ،٦٧قهتڵــه
زنجیرهییهكانی ســاڵی  ٧٧و كوشــتنی
ناڕازیــان مانگــی خهزهڵــوهری ،٩٨
ڕووداوگهلێــك نیــن كــه لــه بیــری
مێژوویــی ئــهم كۆمهڵگایــهدا
بســڕدرێتهوه .لــه ههمــان حاڵــدا
ئــهم كۆمهڵگایــه فێــر بــووه كــه
ڕێگایهكــی بێجگهلـه موقاومـهت لـه
بهرامبــهر دیكتاتۆریــی ئــهم ڕژیمــه
و خهبــات لهپێنــاو ڕووخاندنــی
شۆڕشــگێڕانهی ،لهبــهر نییــه.
***

دواستون

ڕاگهیاندنی كۆمیتهی ناوهندیی حیزبی
كۆمۆنیستی ئێران به بۆنهی ١٦ی
سهرماوهز ڕۆژی خوێندكار ()١٣٩٩
لــ ه ســهروبهندی ٦٧میــن ســاڵوهگهڕی ١٦ی ســهرماوهز دایــن و ئــهم ڕۆژه نــ ه تهنیــا
وهبیرهێن ـهرهوهی ڕۆژێكــی دهروشــاوهی مێژوویی ـ ه بــۆ بزووتن ـهوهی خوێنــدكاری ،بهڵكــوو
ههمــووی ئــهم ســااڵنه ،مێــژووی مێتابۆلیســمی بزووتنهوهیهكــی كۆمهاڵیهتییــ ه كــ ه
ی سیاســی و چینایهتــی ،لــ ه نهبــهردی نێــوان شــۆڕش
بهشــداربوون لــ ه كێشمهكێشــ 
و دژه شــۆڕش ،و لــ ه ملمالنێــی وتــاری سیاســیی و فیكریــی نێــوان ڕادیكالیســم و
ڕێفۆرمیســمی ،بـ ه ئهركــی سهرشــانی خــۆی زانیــوه .ئهگـهر لـ ه ٢٨ی گهالوێــژی ســاڵی
١٣٣٢ی ههتــاوی ،لـ ه بهرامبـهر ڕژیمــی كۆدێتــادا ،دهســت دهداتـ ه موقاومـهت و قوربانــی
دهدات ،هــهر ئــهم ڕۆڵــهش لــ ه كاتــی هێرشــی دژه شۆڕشــی ســاڵی  ،١٣٥٧لهژێرنــاوی
“ئینقالبــی فهرههنگــی” بۆســهر ســهنگهری زانكــۆ ،دهگێــڕێ .بــهاڵم گرتنــهوهی ئــهم
ســهنگهره هیچــكات نهیتوانــی ســوننهتی خهباتكارانــ ه و ئاراســتهی چهپــی نــاو ئــهم
بزووتنهوهی ـ ه لهنــاو بهرێــت .دیتمــان ك ـ ه ل ـ ه ســاڵی ١٣٧٨دا و ل ـ ه جهرگ ـهی زاڵ بوونــی
وتــاری ڕێفۆرمخوازانــی حكوومهتــی ،بــۆ  جارێكــی دیكـ ه خوێنــدكاران نـهردهی پۆاڵیینــی
زانكۆكانیــان تێكشــكاند و هاتنــ ه ســهر شــهقامهكان .ســهركوتی خوێناویــی ئاخێــزی
خوێنــدكاران و هاودهنگیــی هــهر دوو باڵــی ڕژیــم لــهو ســهركوتهدا ،خــۆی بهســتێنی
پاشهكشــهی دهســت و پهیوهندهكانــی ڕژیمــی خوڵقانــد و بــوو بههــۆی ســهرههڵدانی
دووبــارهی ســوننهتی شۆڕشــگێڕانه لهنــاو بزووتن ـهوهی خوێندكاریــدا .ئ ـهم گۆڕانكاریی ـ ه
نیشــانی دا كـه پێویســتیی بهرهنگاربوونـهوه لهگـهڵ خسووســی ســازی و كااڵیــی كردنــی
فێركاریــی بــااڵ ،تێكشــكاندنی كــهش و هــهوای ئهمنییهتیــی زاڵ بهســهر زانكــۆكان،
بهرهنگاربوونــهوه لهگــهڵ جیاكردنــهوهی ڕهگــهزی ،تهنیــا دهتوانــێ بــ ه گهڕانــهوه بــۆ
ســوننهتی شۆڕشــگێڕانهی خوێنــدكاران ،واڵمــی خــۆی وهربگــرێ .ئــهم گهڕانهوهیــه،
بهڕوونــی دهتوانیــن هــهم لهنــاو زانكــۆكان و هــهم لــ ه بهشــداریی خوێنــدكاران لــ ه
ڕێوڕهســمهكانی ٨ی مــارس  و ئهوهڵــی مانگــی مــهی ئــهو ســااڵنهدا ،ببینیــن.
بـهاڵم مێــژوو لـ ه مانگــی بهفرانبــاری ٩٦دا گۆڕانــی بهسـهردا هــات و ئـهو بابهتـهی كـ ه
ل ـ ه ســاڵهكانی پــاش س ـهركوتی ٧٨ی ههتاویی ـهوه ،ل ـ ه ناخــی زانكۆكانــدا خوڵقابــوو ،ئ ـهم
جارهیــان بــ ه هــاواری بههێــز و ڕاشــكاوی “ئیســاح تهڵــهب ،ئۆســوولگهرا ،ئیتــر تــهواو
بــوو ماجــهرا” ،كۆتایــی زاڵ بوونــی وتــاری ڕێفۆرمخوازانــی حكوومهتیــی ڕاگهیانــد.
ههڵب ـهت ئهم ـ ه تهنیــا هــاواری دابــڕان ل ـهم وتــاره نهبــوو ،بهڵكــوو نیشــانهی ئ ـهوه بــوو ك ـ ه
زانكــۆ دووبــاره خــۆی ب ـه بزووتن ـهوه ڕادیكاڵ ـه كۆمهاڵیهتیهكان ـهوه پهیوهنــد داوه و ب ـهرهو
الیـهك دهڕوات كـه پێویســت ه وهك بزووتنهوهیهكــی ڕادیكاڵــی كۆمهاڵیهتــی ،ڕۆڵــی خــۆی
ل ـ ه مادی ـهت بهخشــین ب ـ ه ئاســۆیهكی شۆڕشــگێڕان ه و بانتــر ل ـ ه نهزمــی زاڵ ،بنوێنــێ.
ل ـ ه ئێســتادا ئیتــر خوێنــدكاران ،ل ـ ه موقاوم ـهت و پایهداریــی كۆمهڵــگا ل ـ ه بهفرانبــاری
ی دهنگــی ناڕهزایهتیــی
 ٩٦و خهزهڵــوهری  ،٩٨وزه وهردهگــرن .ئــهوان بــوون بــه زایهڵــ ه 
كرێكارانــی ههفــت تهپــه ،فــوالدی ئههــواز ،هێپكــۆ و ئازهرئــاب و ههمــوو هــهژاران و
ســتهملێكراوانی نــاو كۆمهڵــگا.
بزووتنـهوهی خوێنــدكاری كوشــتاری خهزهڵــوهری ٩٨ی تهجروبـ ه كــرد و خــۆی بهشــێك لـ ه
قوربانیانــی ئ ـهم كوشــتاره وهحشــیانهی ه بــوو .لهخــۆڕا نهبــوو ك ـ ه ه ـهر ئ ـهوكات ل ـ ه مــاوهی
ڕۆژانــی ئـهم جهنایهتـ ه خۆفناكـ ه و لـ ه ڕۆژی ١٦ی سـهرماوهز دا ،قووڵتریــن پهیوهندیــی
و هۆگریــی خۆیــان لهگــهڵ خهڵــك دهربــڕی .ئــهوان لهســهر ئــااڵی خۆیــان نووســییان:
“ئێمـ ه دڵنیایــن كـ ه بــۆ جارێكــی دیكـ ه مشــتی گــرێ دراومــان دژبـ ه كوشــتاری خوێناویــی
ناڕازیانــی سهرشـهقام ،دژبـ ه دهستبهسـهر كردنــی هاوڕێكانمــان و دژبـ ه زاڵ بوونــی ســتهم
و چهوســانهوه ،زانكــۆ دهكات ـهوه زایهڵ ـهی دهنگــی ڕزگاری و بهراب ـهری”.
بێگومــان ،ڕێوڕهســمهكانی ١٦ی ســهرماوهزی ئهمســاڵ لــ ه باروودۆخێكــی جیاوازتــردا
بهڕێوهدهچــن .نــ ه تهنیــا بزووتنــهوهی دادخــوازی دژبــ ه جهنایاتــی ڕژیــم لــ ه ڕووبــهڕوو
بوون ـهوه لهگ ـهڵ ئاخێــزی مانگــی خهزهڵــوهر ،ل ـ ه ســایهی قهیرانــی كۆرۆنــا دا كهوتووهت ـ ه
پهراوێــزهوه ،ن ـ ه تهنیــا ویرووســی كۆرۆنــا ل ـ ه ئاكامــی داماویــی كاربهدهســتانی س ـهرمایه،
ههمــوو ڕۆژێ قوربانیانــی زیاتــری لێدهكهوێتــهوه ،بهڵكــوو هــاوكات لــ ه مــاوهی
حهفتهكانــی ڕابــردوودا ،شـهپۆلێكی بهریــن لـ ه سـهركوت كردنــی مانگرتــن و ناڕهزایهتیــی
كرێــكاران ،دهستبهســهر و بهنــد كردنــی چاالكانــی كۆمهاڵیهتــی ،وهڕێكهوتــووه .ئهگــهر
ل ـ ه مانگــی خهزهڵــوهری ئهمســاڵدا ،ههمــووی ئ ـهم باروودۆخ ـ ه فهالكهتبــاره و س ـهركوت،
ڕێگ ـهی ب ـه خهڵــك ن ـهدا ك ـه خهزهڵوهرێكــی دیك ـه بخوڵقێنــن ،بۆچــی دهبــێ بزووتن ـهوهی
خوێنــدكاری نهتوانــێ لــ ه ١٦ی ســهرماوهزدا دهنگــی ڕهســای ههمــوو ئهوانــ ه بێــت كــ ه
دهنگیــان لهنــاو گ ـهروودا كــپ كــراوه.
بزووتنـهوهی خوێنــدكاری بـهو مێــژوو و ســوننهتانهی خــۆی نیشــانی داوه كـ ه دهتوانــێ بـ ه
وشــیاری ،نوێــكاری و داهێنــان ،دهور و نهخشــێكی گرینیگــی لــ ه مهیدانــی نهبــهردی
نێــوان بهرههمهێنهرانــی ســهروهت و تااڵنكهرانــی ســهروهت ههبێــت .بــا ١٦ی ســهرماوهز
بكهینــ ه ڕۆژی پهرهپێدانــی ئاســۆی یهكگرتوویــی بزووتنــهوهی خوێندكاریــی لهگــهڵ
بزووتنــهوهی كرێــكاری .لهبیرمــان نهچێتــهوه كــ ه درووشــمی “یهكگرتــن ،خهبــات،
ســهركهوتن” ســوننهتی ٦٧ی ئــهم بزووتنهوهیهیــه.
پێرۆز بێت  ١٦سهرماوهز ڕۆژی خوێندكار
بڕووخێ ڕژیمی كۆماری ئیسالمی
بژی ئازادی ،بهرابهری ،حكوومهتی كرێكاری
كۆمیتهی ناوهندیی حێزبی كۆمۆنیستی ئێران
١٠ی سهرماوهزی ١٣٩٩ی ههتاوی
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