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 نینا  ٦١٦١/ دسامبر ٦٩٣١آرذ
 )نوشته زیر در نشریه "علیه بیکاری" چاپ شده ، در اینجا باز تکثیر می شود(

 
 بعنوان مقدمه

قالیبافی در کردستان همچون کرمان، اصفهان، یزد، کاشان و خیلی از شهرهای دیگر ایران 
بسیار رایج است. همانطوریکه  در مطلب پایین آمده است، اکثر کارگران این صنعت کثیف، 
کودکان و نوجوانان دختر هستند. در کردستان صنعت فرش محصول کار و رنج و خون این 
کودکان و نوجوانان است. فرش بیجار، تکاب، افشار، سنندج و غیره با نام های مخصوص هر 
کدام محرومیت و رنج کودکان با هر تار فرش بافته شده است. اکثر این فرش ها را ثروتمندان 
با افتخار رویهم می اندازند و پز می دهند که فرش دستباف گران قیمت دارند و با در و همسایه 

 رقابت می کنند. 
اما چه این افتخار رویهم انداختن فرشهای دستباف در اطاقه های پذیرایی ثروتمندان و چه 
افتخار بورژوازی و دولت ایران به صادرات فرش ایرانی هر کدام در واقع لکه ننگینی است 
بر پیشانی بورژوازی که محصول کار و رنج و خون کودکان را دستمایه افتخار ملی و کسب 
سود تاجران فرش کرده است. این صنعت کثیف باید بر بیفتد. چرا فرشهای ماشینی نمی تواند 
جایگزین این نکبت دامنگیر کودکان این مملکت باشد. می گویند این منبع درآمدی برای 

 خانواده ها است.
اما خانواده هایی که بهر دلیل دختران کودک خود را به این کار شاق و کمرشکن و با  

عوارض بسیار سنگین برای جسم و روح کودکان وا می دارند، می بایست دنبال راه حل 
دیگری باشند. وظیفه ی انسانی خانواده ها، نهادهای دفاع از حقوق کودکان است که به دولت 
فشار بیاورند که بجای افتخار ملی فرش ایرانی به قیمت تباهی جسم و روح کودکان، به 
وظایف خود برای تامین معیشت خانواده ها و اموزش رایگان کودکان و کمک هزینه زندگی 
شان اقدام کند. کار کودکان بخصوص در قالیبافی ها جرم سنگینی است که بر پیشانی دورت 

 بورژوایی ایران کوبیده شده و باید در مقابل ان جوابگو باشد.                         

ص  اااان ص ص اااا  ااا   صلااااااااا  پااان اااانو
 لاگهنیصداخیلصد گرصاست!ص

 
 مظفر محمدی

نیروهای محاصره کنننننده منوصنل، "حشند 
الشعبی، حشد الوطننی، پنینشنمنرگنان دولنت 
اقلیم، ارتش عراق، تانکهنای تنرکنینه و..." 
صف آرایی تنها برای بیرون راندن داعنش 
نیست. با شکست داعش و تصرف منوصنل 
تنوسننا داعشننیننان جنندیند، دور تنازه ای از 
کشمکش ها و جنگهای داخلی در موصل و 
استان انبار و بخصوس در اقلیم کنردسنتنان 

 آغاز می شود. 
بارزانی مدعی است که هر جا را تصنرف 
کند ضمیمه کردستان می شود. دولت بغنداد 
می گوید با شکست داعش پیشمرگان  بنایند 
مناطق تحت کنترل شان را ترک و تنخنلنینه 
کنند. حشدالشعبی و حشدالوطنی دو نینروی 
متخاصم باقی می مانند و دولت بغداد ننمنی 
تواند موصل را به کنننتنرل خنود در آورد. 
ایننن سننننناریننویننی اسننت کننه جننننن  کنننننونننی 
موصل را به جن  داخنلنی دینگنری سنوق 

 می دهد. 
بعالوه در درون دولت پاشیده شده ی اقنلنینم 
کردستان صف آراینی جندیندی در جنرینان 
است. بارزانی مدعی اسنتنقنالل کنردسنتنان، 
بنینرون رانندن ننیننروهنای پ کنک کنه در 
بخشی از شنهنر و روسنتناهنای کنردسنتنان 
مستقر است و دخالت ترکیه بعنوان پشتیبان 
و حامی خود برای "استقالل" ادعناینی اش 
است. اتحادیه میهنی تجزیه شده، به حمایت 

 جمهوری اسالمی پشت گرم است. 
آیا مردم کردستان عراق، منردمنی کنه مناه 
ها اسنت تنوسنا دولنت عنراق و بنارزاننی 
محاصره اقتصادی شده و دستمزد و حقنوق 
هایشان پرداخت نمی شود، به این سنننارینو 
آگاهند؟  آیا منی دانننند کنه بنا شنروع ینک 
جن  داخلی دیگر در کردسنتنان، ننه تنننهنا 
خبری از حقوق و رفاه  نیست، بلکه امنیت 
جانی و تخریب منازل و کشنتنار فنرزنندان 

 شان را به دنبال دارد؟
اولین اقدام هر انسان آگناه و شنرافنتنمننند و 
فعنالنینن ورهنبنران اعنتنراض و منبنارزات 
کنونی بر سر معیشت در کردسنتنان عنراق 
این است کنه کنارگنران و زحنمنتنکنشنان و 
معلمان و پرستاران  و توده هنای منردم را 

 به این خطر آگاه کنند.
دومین کار و همزمان اینن اسنت کنه منردم 
کننردسننتننان را بننرای یننک صننف بننننندی و 

 به این ننگ پایان دهیم!

صهویتص!صصصص  چادص یلی وصانسنوصبی
               مظفر محمدی  

در کردستان عراق چندین میلیون انسان زندگی می کننند کنه فناقند هنوینت و حنقنوق و حنرمنت 
 انسانی اند و بحساب نمی آیند. ببینید:

تنها کارگران در کردستان عراق که از بی حقوق ترین و بی هویت ترین انسان های این جامعه 
 هستند، جمعیتی میلیونی را تشکیل می دهند.

پاالیشگاه که بخشی از کارگران  عرب زبان هستننند و چناه هنا و  3در شرکت نفت کرکوک با 
پاالیشگاه های نفت در بخشهایی از کردستان که تولیدات نفت از این چاه ها  و از کنرکنوک بنا 
یک لوله به بندر جیهان در ترکیه و با تانکرهای بیشماری به  ایران فرستناده منی شنود، ده هنا 

 ٣ص هزار کارگر کار می کنند.                                                                             

صکردستنوصحزبصحکمتیست یهصدفتر خطصرسیمص-نشر  

 در صفحات دیگر میخوانید :
 
       ٥ص            ریبوار احمد  شبح جنگ دیگر در بحبوحه جنگ موصل 
  ٦ص          محمد فتاحی     خائن به منافع مردم است    ″ کرد″آیا دولت             
  ٧ص           تعرض نیروهای اتحادیه میهنی به تظاهرات مردم محکوم است 
           ٧ص           دو پیام از حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان 
      !٨ریبوار احمد         ص     ترامپ برای "کرد" چگونه خواهد بود؟ 
  ٩ص مصاحبه با منصور حکمت      فدرالیسم شعاری ارتجاعی است 
 

 آزادی   رباربی   حکومت کارگری



   

 

مقاومت علیه هرگونه خنطنر جننن  داخنلنی 
آماده کنند، متحد کنند و سازمنان دهننند. اینن 
نیروی سومی است که می تواند جلو جننن  
احزاب ناسیونالیست حاکم در کنردسنتنان را 
بگیرد، حاکمیت را از آنها سلب و بنه دسنت 
مردم بسپارد. هیچ راه دیگری وجود نندارد. 
یننا بنناینند منننننتنننننر بننود تننا سننرنننوشننت مننردم 
کردستان در جدال نیروهای قومی و مذهبنی 
و جن  و کشتارشان جهنننمنی تنر شنود، ینا 
تننوده هننای مننیننلننیننونننی مننردم در شننهننرهننای 
سلیمانیه و اربیل و دهوک و دینگنر شنهنرک 
ها به میدان بیایند و نوع دیگری از حاکمینت 
و اداره جامعه را پیش پا بگذارند و به ایجناد 

 آن اقدام کنند.
چیزی که این  اقدام را تضمین می کند این 
است که، صف آرایی توده های کارگر و 
زحمتکش و آزادیخواهان و برابری طلبان 
کامال مستقل از احزاب حاکم و اپوزیسیون 
قومی و مذهبی باشد. کلیه احزاب قومی و 
مذهبی در کردستان عراق نه تنها دستشان 
تا آرنچ به خون ریخته شده ی مردم در 
جنگهایشان آغشته است، بلکه در غارت 
ثروت و داراییهای کردستان شریک اند. 
این احزاب چه کوچک و چه بزرگ 
شریک جرم سنگینی علیه مردم کردستان 
اند. این ها را باید مجبور کرد که به 
خواست و اراده و آلترناتیو سوم گردن 
نهند. در این احزاب چه کوچک و چه 
بزرگ شریک جرم سنگینی علیه مردم 
کردستان اند. این ها را باید مجبور کرد که 

به خواست و اراده و آلترناتیو سوم گردن 
نهند. در صورت مقابله مسلحانه این 
احزاب با مردم، نباید شک کرد که آنها 
بازنده  اند و شکست خواهند خورد. 
پیشمرگان کردستان مزدوران احزاب حاکم 
نیستند.فرزندان همین مردم اند که در 
صورت توسل این احزاب به سرکوب، به 
خانواده هایشان و به مردم خواهند پیوست. 
پیشمرگان زحمتکشانی هستند که بخاطر 
بخور و نمیری در جنگ های احزاب 
ناسیونالیست جان می بازند و به گوشت دم 

 توپ آنها تبدیل شده اند.
نیروی سوم اگر چه هنوز متشکل و متحد 
نیست و سازمان و حزب خود را ندارد، اما 
در دل همین مبارزات و اعتراضات کنونی 
همبستگی و اتحاد و همدلی و همسرنوشتی 
شان ضروری و حیاتی می شود. رهبران 
و نمایندگان کارگران و معلمان و پرستاران 
و کارمندان جزء و طیف وسیع جوانان و 
بخصوص زنان تحقیر شده در قوانین و 
فرهنگ مردساالر و ناموس پرست 
ناسیونالیسم کرد، می توانند سرکرده و 
مبشر و سازمانده این اتحاد و همبستگی 

 توده ای باشند. 
در دل مبارزات و اعتراضات کنونی که 
نباید فقط به خواست حقوق های معوقه 
محدود شود بلکه خطرجنگ داخلی و 
ناامنی و از هم پاشیده شدن شیرازه مدنیت 
جامعه را باید دید و علیه آن صف آرایی 
کرد. در ادامه سناریوی کنونی و تداوم 
 خطرناک تر  آن در آینده  نه تنها خبری از

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

حقوق ماهانه و رفاه نخواهد بود، بلکه سیه 
روزی بیشتر و ناامنی و خطر جانی و 

 مالی بسیار سهمناک تری در راه است. 
نباید تسلیم وضع موجود شد و یا  در 
انتظارخطر بزرگ تر جنگ احزاب بر سر 

 مرزهای کردستان، چاه های نفت و تقسیم 
قدرت و ثروت بین خودشان نشست. هر 
گونه سهل انگاری، توهم و انتظار، مرگ 
این جامعه و مردمانش را در پی خواهد 
داشت. جامعه امن و سالم و مرفه و انسانی 
تنها با فاصله گرفتن از احزاب قومی و 
مذهبی کنونی و ایجاد نیروی سومی از 
توده های میلیونی کردستان امکانپذیر 
است. این کاری شدنی است. اما 
خودبخودی نیست. کار می خواهد، احساس 
مسوولیت رهبران و آگاهان جامعه را می 
خواهد، زدن به ریشه قوم گرایی و مذهب 
می خواهد و بسیج مردم و نشان دادن راه 
حل و افق دنیای بهتری جلو روی مردم می 

 خواهد. کار سختی است اما شدنی است!
 مظفر محمدی

٦١٠٢دسامبر  -٥٩آذرماه   
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 پایان جنگ موصل، ...

  به این ننگ پایان دهیم!..
 

کار کودکان در قالی بافیها : به این ننگ 
 !پایان دهیم

تبلیغی علیه بیکاری  -از کمپین سیاسی 
 حمایت کنید!

استثمار این کودکان در ایران قانونی است. 
این یک نن  ملی است. این پدیده بر وجدان 

 جمعی جامعه سنگینی میکند.
مطابق آمار رسمی ساالنه یک میلیون 
کودک در بیغوله های کارگاهها قالی بافی 
به استثمار کشیده میشوند. آنچه که به نام 
صنعت فرش ایران شناخته میشود و همواره 
به عنوان یک تجارت پر سود بر تارک 
اقتصاد ایران درخشیده است، چیزی جز 
حاصل استثمار کار کودکان نیست. همه ما 
از شرایا کاری این کودکان خبر داریم. این 
"صنعت" برای موفقیت بهتر به دستانی هر 
چه کوچکتر و به کودکانی نیاز دارد که 
کمتر از جای خود تکان بخورند. ترکیب 
این شرایا و محل دارهای قالی، محیا کار 
را برای این کودکان به بازداشتگاه های کار 
اجباری شبیه میسازد. طبیعی است که این 
کودکان از تحصیل، از بازی، از رشد و 

پرورش طبیعی و پایه ای خود برای همیشه 
باز می مانند. خارج از توجیهات والدین 

به هیچ وجه نباید چنین رفتاری   هیچ کس و
 را با کودکان جامعه بپذیرد.

استثمار این کودکان در ایران قانونی است. 
این یک نن  ملی است. این پدیده بر وجدان 
جمعی جامعه سنگینی میکند. استدالل 
مسئوالن اداره این کارگاهها و مسئوالن 

 دولتی بسیار مسخره است:
 می گویند: این کودکان دستمزد میگیرند!

 می گویند: این تنها راه معاش خانواده است!
میگویند: لطمات سختی بر اقتصاد کشور 

 وارد میشود!
اینها فقا بهانه است و هر کدام دال بر دست 
اندازی بیشرمانه به جان و حرمت این 
کودکان و گذاشتن تقصیر بر سر خانواده 

میباشد. برنده اصلی در استثمار این   آنها
  کودکان تجار و دالالن دولتی هستند. 

  
 ما خواهان:

ممنوعیت فوری و بالواسطه کار کودکان 
در این رشته هستیم. این کودکان باید تحت 
ننارت پزشکی و درمانی مجانی و تحت 
پوشش ارگان مستقل دولتی قرار بگیرند. 

 راه بازگشت آنها به مدرسه هموار گردد.
به تمامی این کودکان به ازاء تمامی سالهای 
کار معادل حقوق نمایندگان مجلس بعنوان 
خسارت پرداخت شود. این خسارت تا 
رسیدن کودک به سن بلوغ باید بدست یک 

 ارگان مستقل غیر دولتی سپرده شود.
همه والدین خانواده این کودکان باید تحت 
پوشش بیمه بیکاری شایسته و کافی برای 
 زندگی معادل حقوق وزیران قرار بگیرند.

فروش فرشهای بافته شده توسا کار کودک 
باید بجرم شراکت در یک تجارت غیر 

 قانونی ممنوع گردد.
ما خواهان شکل گیری یک جنبش سراسری 
و قدرتمندی هستیم که خانواده این کودکان 
در مرکز آن قرار بگیرند. این حرکت باید با 
حمایت گسترده همه کارگران و زحمتکش 
محله روبرو شود که اجازه نمیدهند محله 
 آنها به مرکز بیگاری کودکان تبدیل گردد.

از همه فعالین و نیروها و احزاب 
و از همه مدافعین حقوق طبقه   سیاسی،

کارگر تقاضای حمایت از خواستهای ذکر 
 شده را داریم.

٦١٠٢نوامبر  ٦١ –علیه بیکاری   



   

 

... در کارخانه های سنینمنان، بنلنوک سنازی و 
دیننگننر مصننالننن سنناخننتننمننان، هننزاران کننارگننر 

 مشغول به کاراند.
در  کارگاه های سن  و مرمر و معادن سنگی 

 هزاران کارگر کار می کنند.
کنارگنر دارد.  ٩١١١ذوب آهن اربنینل حندود 

تولید آهن و فوالد در این کارخانه بنا تنرکنینه و 
 ایران در رقابت است

کارگنرانند.  ٩١١١کارگران نانوایی ها بالغ بر 
کارگنر کنار  ٦١١١در مرغ داری ها بالغ بر  

 می کنند.
در کارخانه های سیگار تحت کنننتنرل خناننواده 
های بارزانی و طالبانی که مخفیانه سنینگنار بنا 
مارک های بین المللی تولید و بصورت قناچناق 
وارد بازار داخلی و خارجی )بویژه ایران( می 
شود و کارخانه های تولید مشروبات الکلی بناز 
تحت کنترل اعضای این خانواده هنا بنا منارک 
های تقلبی وارد بازار داخلی و خنارج )بنوینژه 
ایران( می شود، هزاران کارگر کار می کنننند. 

 ٦١١١کننارگننران پننمننه بنننننزیننن هننا بننالننغ بننر 
کارگراند. در صنعنت سناخنتنمنان ده هنا هنزار 
کارگر فصلی و ساختنمنان کنار منی کننننند. در 
حوارث کار در این بخش صدها کارگر ساالننه 
کشننسننتننه مننی شننوننند و خننانننواده هننایشننان بننی 

 سرپرست می گردد.
کارگران بیمارستان های دولتنی و خصنوصنی 
و خارجی و  کارگران شهرداری هنا بنالنغ بنر 
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در بخش خدمات و رسنتنوران هنا و هنتنل هنا، 
هزاران کارگر به کار مشنغنولننند. در حنمنل و 
نقل شهری وبینن شنهنری  و رانننندگنان حنمنل 
کاالهای صادرات و واردات از قبنینل کنامنینون 
های حامل کاال، سوخت ... و کارگنران بناربنر 

تا ده هزار کارگر و راننننده  5این بخش ها بین 
 کار می کنند.

شهرک هنای صنننعنتنی بنزره در شنهنرهنا و 
شهرک ها )کارگاه های منکناننینکنی، ننجناری، 
درب و پنننننجننره سننازی، آلننمننینننننیننوم کننولننر، 
جوشکاری و ...( و کارگاه های کوچک داخنل 
 شهرها ده ها هزار کارگر مشغول به کاراند

دستفروشان شهرها  از ده هزار کارگر تنجناوز 
می کنند و پشت هر دسنتنفنروش ینک خناننواده 

 منتنر نان و معیشت است.
کارگران  بیکار ده هنا هنزار کنارگنر و بندون 
بیمه بیکاری اند. کار هزاران کودک خیابان را 

 به این آمار آضافه کنید.
... 

هنزار  ٠١١در یک آمار سرانگشتی بنالنغ بنر 
کارگر شاغل و نیمه شناغنل در منننطنقنه اقنلنینم 
کردستان به کار مشغولند. به همان  اندازه هنم، 
کننارگننران بننیننکننار کننرد و عننرب زبننان در 
کردستان و اگر سربازان که پینشنمنره ننامنینده 
می شود و معلمان و پنرسنتناران و کنارمننندان 
جزو را به آن اضافه کنیم... این لشنکنر عنننینم 
جمعینت بنا خناننواده هنایشنان چننند منینلنینون و  
اکثریت مردم کردستان را تشنکنینل منی دهننند. 
اکثریتی اما  گمنام، بی هویت و بحساب نیامده. 

میلیون جمعیت که اکننون بنا  5در منطقه ای با 
منینلنینون شنده  8اوارگان عراقی و سوریه ای 

است هویت این اکثریت در منینان گنرد وخناک 
ناسیونالیسم و مذهب و قوم گراینی و جننن  و 
فریب و فساد و دزدی ثروتمننندان و صناحنبنان 

 قدرت، گم شده است. 
اتحادیه های کارگری دولتی فرمال روی کاغنذ 
ثننبننت شننده اننند امننا از حضننور و عضننویننت 
کارگران در آن  خبری ننینسنت. کنارگنران در 
بخش دولتنی بنه شندت کنننتنرل منی شنونند. از 

 تشکل کارگری مستقل خبری نیست. 
تصور کنید اگر این جمعیت چند میلیونی زن و 
مننرد و کننودک و پننیننر و جننوان یننک روز 
خودشان را صاحب جامعه بدانند و نه صاحبان 
زر و زور و ثروت و فاسدان و غناصنبنان ننان 
سفره مردم، چه اتفاقی خواهد افتناد! چنه کسنی 
یا چه جریانی می تواند بنینایند و زبنان حنال و 
متحد کننده و سازمان دهنده این جنمنعنینت چننند 
میلیونی بشود؟ کسی هست بیاید و این جمنعنینت 
عنیم را به هویت طبقانی و انساننی شنان آگناه 
کند و نگذارد اسیر هویت قنومنی و منذهنبنی و 
گوشت دم توپ دولت اقنلنینم واحنزاب حناکنم و 
دول امپریالیست و ارتجاع اسالمی عربستان و 
ایران شوند.  و نگذارد زیر فشار تحنقنینر و از 
خود بیگانگی و بی اعتمادی بخود لنه و لنورده 
و تباه گردند؟ جریانی انسناننی و آزادینخنواه و 
برابری طلب هست کنه بنینایند و تنو دهنن اینن 
حکام مرتجنع قنوم پنرسنت و منذهنبنی بنزنند و 
سننرنننوشننت و زننندگننی و انسننانننیننت و حننرمننت 
شنهننرونندان مننحنروم جننامنعننه را از گنلننویشننان 

 بیرون بکشد؟ باید باشد. هست!
کردستان عراق یک لشکر انسان آزادیخنواه و  

برابری طلب و سوسیالیست و سنکنوالر دارد، 
اما متاسفانه کنارشنان فنقنا افشناگنری از فسناد 
سرمایه داران و حنکنام اسنت. بنه ریشنه ننمنی 
زنند. نمی توان ازاد شد و جامعه را ازاد کنرد 
مگر اینکه به ریشه ناسیونالیسم و قوم پنرسنتنی 
زد، مگر اینکه به ریشه مذهب و خرافنات زد، 
مننگننر اینننننکننه بننرابننری کننامننل زن و مننرد را 
خواست، منگنر اینننکنه پنرچنم ازادینخنواهنی و 
 برابری طلبی را وسا میدان های شهر کوبید. 

 
گفته می شود آخر احزاب حاکم هم پول دارنند، 
هم اسلحه و هم حمناینت امنرینکنا و جنمنهنوری 
اسالمی و دولنت اردوغنان و دسنت منا خنالنی 
است. انها زورشان بیشتنر اسنت. اینن بنخنودی 
خود درست است، اما تمام حقیقت نیسنت. چننند 
مننیننلننیننون کننارگننر و زحننمننتننکننش و سننربنناز 
"پیشمره" و زن و جوان بی حقوق و محنروم 
اگر آگاه شوند و متحد شوند و بنرخنینزنند هنینچ 
پول و اسلحه ای نمی تواند آن هنا را بنه خناننه 
بفرستد. این یک جن  است. جننن  طنبنقناتنی. 
جن  قومی نیست. جن  مذهبی نیست. جننن  
طبقاتی است. طنبنقنات منحنروم و سنتنمندینده بنا 
جوانانی که هر روز فرار می کنند و زنانی که 
هر روز به نام ناموس به قتل می رسند، چندین 
میلیون اند. اگر این جمعیت عنیم اجتماعی یقنه 
شان را  از فنرینب و تنحنمنینق ارا و افنکنار و 
تبلینغنات  قنومنی و منذهنبنی و تنفنرقنه انندازی 
دشمنانشان برهانند، نیروی عنننینمنی آزاد منی 
شود. نیرویی که با هیچ اسلحه وپولی ننمنینتنوان 

 عهده دارش شد. 
سیستم قومی و مذهبنی بنه ننام دولنت اقنلنینم از 
همان آغاز سم جامعه بوده و هست. این سیستنم 

قابل اصالح ننینسنت. شنعنار تنغنینینر "گنوران" 
شعاری دروغین و ریناکناراننه اسنت. شنعناری 
برای تقسیم قدرت و ثروت بنینن احنزاب حناکنم 
است. این ها برای سهم خود تالش می کننننند و 
به نفع آن می خواهند پارلمان یا دولت را تغییر 
دهند. این ها ناجی آن چننند منینلنینون کنارگنر و 

 زحمتکش و زن و جوان جامعه نیستند. 
اسلحه و پول احزاب حناکنم در خندمنت منننافنع 
خود واربنابنانشنان منثنل امنرینکنا و جنمنهنوری 
اسنالمننی و دولننت تننرکنیننه اسننت. کسننی هسننت 
امروز این را نداند؟ این سالح و داراینی هنای 
نقدی و جنسی باید به مردم برگردد. باید هوینت 
طننبننقننانننی و انسننانننی چننننندیننن مننیننلننیننون کننارگننر 
وزحننمننتننکننش بننی هننویننت شننده و گننم شننده و 
فراموش شده درگنرد و خناک قنوم پنرسنتنی و 
مذهب و کهنه پرستی و جنگهایشان را بنه آننهنا 
برگرداند. و این بدوا نیازی بنه اسنلنحنه و پنول 
ننندارد. ایننن شننیننوه و شننگننرد بننورژواهننا و 
ناسیونالیستها و عشایر و قبایل و ارتجاع اسنت 
کننه اول مننزدورانشننان را بننا هننر نننامننی حشنند 
شعبی، حشد وطنی ونینروهنای مسنلنن اینت   
حکیم و مقتدا صدر و مالکی و عبادی و غنینره 
اجیر و مسلن می کنند. اسلنحنه و پنول از دول 
مرتجع منطقنه منی گنینرنند و جننن  قنومنی و 
مذهبی راه می اندازند. حتی پنینشنمنرگنان اقنلنینم 
کردستان که مزدور نیستند و حنقنوق نناچنینزی 
می گیرند که انهم تماما پرداخت نمی شود، امنا 
به نام کرد و کردستان وسنننی عنلنینه شنینعنه ینا 

 عرب  قربانی می شوند.
یننک راه در آوردن ایننن سننالح هننا از دسننت 
دشمنان، داشتن اسلحه است که باید داشنت. امنا 
قبال و بدوا چننندینن منینلنینون انسنان منحنروم و 
ستمکش هستند که با دستان خالی هم می تواننند 
قوم پرستان و مذهبیهای فاسند صناحنب پنول و 
اسلحه را خلع سالح کنند. خلع مالنکنینت کننننند. 
این کار ممکن است. و اولینن شنرط اینن اسنت 
که این بخش محروم جامعنه را از افنینون قنوم 

 پرستی و مذهب و نژآد پرستی نجات داد .
 

و افق دنیای آزاد و انسانی و بنرابنر، فنارغ از 
قومیت و مذهب و نژآد وزبان را بنر رویشنان 

 گشود. 
گفته می شود، منا منیندینا در اخنتنینار نندارینم.  

دشمنان مردم رادیو و تلویزیون و روزننامنه و 
خبرنگار و محقق و نویسنننده و شناعنر دارنند. 
این هم همه ی واقعیت نیست. مبلغینن ازادی و 
برابری، زبان و صدای رسای مردم در خناننه 
ها، محالت و خیابان و کارخانه هنا و کنارگناه 

 . ها و میادین شهرها هستند
گننوش شنننننوای مننحننرومننان را دارننند. بننغنن  
فروخفته مردمان عاصی و گرسنه و بی حقنوق 
را دارنند. امنروزه هننر کنننج وگننوشنه جنامنعننه 
سربکشی در خانواده ها، درمحالت، در قنهنوه 
خانه ها و تاکسیها و در مدارس ودانشگاه ها و 
کننارگنناه هننا ... هننمننه جننا مننردم ننناراضننی و 
معترض و عصبانی از بی عدالتی و تبعی  و 
نابرابری و فساد صحبنت منی کننننند. منبنلنینغنن 
ازادی وبرابری و رفاه و خوشبخنتنی در منینان 
دریای توده ها در منحنل هنای کنار و منحنالت 
زندگی  می توانند مبشرین اتحاد و آگناه سنازی 

 و متحد کردن باشند

٩ 
 چند میلیون انسان بی هویت!



   

 

٤ 
  

گننوش شنننننوای مننحننرومننان را دارننند. بننغنن  
فروخفته مردمان عاصی و گرسنه و بی حقنوق 
را دارنند. امنروزه هننر کنننج وگننوشنه جنامنعننه 
سربکشی در خانواده ها، درمحالت، در قنهنوه 
خانه ها و تاکسیها و در مدارس ودانشگاه ها و 
کننارگنناه هننا ... هننمننه جننا مننردم ننناراضننی و 
معترض و عصبانی از بی عدالتی و تبعی  و 
نابرابری و فساد صحبنت منی کننننند. منبنلنینغنن 
ازادی وبرابری و رفاه و خوشبخنتنی در منینان 
دریای توده ها در منحنل هنای کنار و منحنالت 
زندگی  می توانند مبشرین اتحاد و آگناه سنازی 

 و متحد کردن باشند. 
 

گفته می شود، دشمنان ما، منبنلنغنینن و فنعنالنینن 
کارگری و مردمی را تهدید و ترور می کننننند، 
درست است. تا زمانی که مبلغینن و منبنارزینن 
اقلیم کردستان ازتعداد انگنشنتنان دسنت تنجناوز 
نمی کند انها را می توانند سر به نینسنت کننننند. 
ولی اگر مبلغین و فعالین و رهبران کارگری و 
زنان و جوانان و روشننفنکنران غنینر قنومنی و 
مذهبی در منینان کنارگنران و زحنمنتنکنشنان و 
معلمان و پرستاران و دستفروشان و بنینکناران 
و مننحننافننل بننزره و کننوچننک روشنننننفننکننران 
سکوالر و  مترقنی بنه وسنعنت جنامنعنه بناشند، 
آنوقت دشمن چند نفر را می تواند تنرور کننند! 
نمی تواند. اگر بجای تالش های فردی اینجنا و 
انجا و یا این و آن شاعر و ننویسنننده ی تنننهنا، 
کمیته های مبارزین محالت و کنارخناننه هنا و 
شهرها تشکیل شونند و صندای اعنتنراض اینن 
جمعیت چند میلیونی زنان ومردان تشنه رفاه و 
ازادی شوند، هیچ دشمنی ولو تا دندان مسلنن و 
 خفه در دالر و ثروت عهده داشان نخواهد بود.

 
نننمننایننننندگننان و سننخنننننگننویننان کننارگننران و  

زحمتکشان و معلمان و پرستناران و بنینکناران 
اگر دسته دسته متحد شوند و دست در دست هم 
بنگنذارنند، تنوده عنننینم کنارگنر و زحنمنتنکنش 
پشتشان می ایستند و حفظ شان منی کننننند. اینن 
رهبران باید عروج کنند؛ خود را نشنان دهننند، 
رهبریشان را اعمال کنند، دستشان را در دست 
همدیگر بگذارند... تا مردم اعتماد به نفس شان 
را بدست بیاورند و باور کنند که بندون اسنلنحنه 
و پول هم می شود کارخانه را و مندرسنه را و 
دانشگاه را و منحنالت را و خنینابنان ومنینادینن 

 شهر را تصرف و فتن کرد. 
 آیا این تدارک  قیام است، انقالب است؟

 
تا زمانی که ثروتمندان صاحب دولت اقلینم بنه  

هیچ صراطی مستقیم نمی شوند، تا زمناننی کنه 
نننان سننفننره مننردم را گننرو گننرفننتننه و خننود تننا 
خرخره می خورند و می چاپند و روانه بناننک 
های کشورهای خلیج و اروپایی منی کننننند، تنا 
زمانی که از یک دالر سود و درآمد منینلنینوننی 

شان صرفننر نمی کنند، تا زمانی کنه احنزاب 
حاکم بر تقسیم ثنروت و قندرت در منقنابنل هنم 
صف آرایی کرده و حاضرند جن  داخلنی راه 
 بیاندازند...، آیا راه دیگری باقی مانده است؟

چند سنال اسنت کنارگنران و زحنمنتنکنشنان و  
پیشمرگان اقلیم به درگاه دولت اقلیم بارزاننی و 
طالبانی و گوران و احزاب اسالمی شریک در 
قدرت استغاثه و آه و ناله می کنند؟ کسی هسنت 
جوابشان را بدهد؟ دسنتنمنزد کنارگنر و حنقنوق 
معلم و پرستار و کارمنند و پنینشنمنره را هنر 
کسی به دیگری حواله می دهد. یکی می گنویند 
دولت مالکی و عنبنادی پنول ننمنی دهند، ینکنی 
میگوید دارایی ها نزد حزب بارزانی جمع شده 

 است و الی اخر... 
ولی همین طالبانی ها و بنارزاننی هنا و دولنت 
اقلیم شان بر سر تقسیم دالرهنای ننفنت صنادره 
از کردستان به ایران و ترکیه با هم دعوا دارند 

 و جن  فردایشان در راه است. 
 

امنا جنننن  واقننعنی جننای دینگننر اسنت. جننننن  
کارگران و زحمتنکنشنان کنردسنتنان عنلنینه کنل 
سرمایه داران و دولت  اقلیم شنان و صناحنبنان 
زر و زور و اسلحه است. چه کسی منی گنویند 
اگر این اعتراض و مبارزه توده ای شهری در 
محالت و خیابان ها و میادینن شنهنرهنا شنروع 
شود،  پیشمرگان، فرزندان همنینن کنارگنران و 
زحمتکشان به رویشان اسلحه خنواهننند کشنیند؟ 
پیشمرگانی که برای جن  قومی و مذهنبنی در 
محاصره موصل کشنتنه منی شنونند و منوصنل 
ویران شده بنعند از جننن  بنه حشند وطنننی و 
دولنت تنرکننینه سنپننرده منی شننود را بنه زودی 
خواهند دید، چرا بنایند بنه روی خناننواده هنای 

 خود اسلحه بکشند!
 

اگر احزاب قومی و مذهبنی دولنت اقنلنینم خنود 
اسلحه و داراییهای اقلیم را به زبنان خنوش بنه 
صاحبانشان و به کارگران و زحمتکنشناننی کنه 
با برداشتن سایه اسلحه بر سرشان منی تنوانننند 
به سرعت متحد شوند و نمایندگی های خنود را 
انتخاب کنند وشوراهای کارگری و منحنالت و 
 شهر را تشکیل دهند نیازی به این جن  نبود.

بیایند تحویل دهند. ولی این غیر ممنکنن اسنت.  
این جن  ناگنزینر اسنت و بنایند شنروع شنود. 
وقتی میگوییم جن  فورا پای اسلحنه بنه منینان 
می آید. ولی، توده های چند میلیونی کنارگنر و 
زحمتکش و پرستار و کارمند و دانشجو و زن 
و مرد بدوا نیازی به اسلحه و جن  مسنلنحناننه 
ندارند. زمانی که احزاب حاکم بنه روی منردم 
آتش گشودند اسلحه به میان می آید و بنخنش ننه 
چندان کمی از همین نیروی پینشنمنره ننینروی 
مسلن مردمانی خواهد شد که انها فنرزنندانشنان 

 هستند...
کار سختی است اما غیر ممکنن ننینسنت. ننبنایند 
فقا خطاب به تعدادی مردم حرف زد. امنروز 

اعتصاب معلمان است و باید از اننهنا حنمناینت 
شود. فردا اعتصاب پرستاران و یا کارمندان و 
غینره... اینن حنمناینت هنا بنجنای خنود درسنت 
است، اما جن  و دعوای میلیون ها کنارگنر و 
زحمتکش و حقوق بگیر و خانواده هایشان فقا 
حقوق های به تعویق افتاده نیست. محرومیت و 
تبعی  و سنتنم و ننابنرابنری و فسناد سنرمناینه 
داران و دولت اقلیم شان از سرو روی جنامنعنه 
می بارد و میلیون ها انسان را بنه تنبناهنی منی 
کشنناننند. بنناینند ایننن چننننندیننن مننیننلننیننون کننارگننر و 
زحمنتنکنش و کنارمننند و منعنلنم و پنرسنتنار و 
دستفروش و بیکار و زن و جوان و روشننفنکنر 
رادیکال را مورد خطاب قرار داد.  میلیون هنا 
مردمی که اوال خود را از تنفنکنر ضند انسناننی 
ناسیونالیسم و قوم پرستنی ومنذهنب و اتنکنا بنه 

 دولتها ونیروهای خارجی بتکانند.
باید روزمره این جمعیت چندین میلیونی، خانه  

به خانه و محله به محله و کارخانه به کارخاننه 
و در خیابان و مینادینن شنهنرهنا منورد خنطناب 
قرار بگیرند: "مردم بیایید سرنوشنتنمنان را بنه 
دست بگیریم و جامعه  آزاد و بنرابنر و منرفنه 

 مان را با دستان خود بسازیم".
 
مردم به هیچ حزب و جریان ناسیونالنینسنتنی و  

قومی که زمانی در کوه بوده اند بدهکارنیستند. 
اینها سهم خود را بیش از حد تصور خنورده و 
برده اند. اما باید دیگر جایی گفت بس است! تنا 
حاال هر چه توانستید خوردید و بردید و جناینت 
کردید، دیگر بس است. نوبت ما مردم است که 
با این داراییها  و ثروتی که از جنامنعنه غصنب 
کردید زندگیمان را بچرخانیم و سنالح هناینمنان 
را خود در دست داشتنه بناشنینم. منا بنا ننینروی 
میلیونی و سالح هایمان در دسنت خنودمنان بنه 
هیچ نیروی خارجی باج و اجازه دخنالنت ننمنی 

 دهیم...
اینن رویننا ننیننسنت. واقنعنیننتنی اسنت کننه بننرای  

تحققش باید تالش کرد و زحنمنت کشنیند و چنه 
بسننا مننمننکننن اسننت تنناوان داد. امننا مننی ارزد. 
چیزهایی را از دست می دهیم اما دنیایی را بنه 
دست خواهیم آورد. دنینای انسنان هنای آزاد و 
بننرابننر و فننارغ از فسنناد قننومننی و مننذهننبننی و 
نژآدی. فارغ از جن  قومی و مذهبی و جنن  
و جدال سنرمناینه داران و احنزابشنان بنر سنر 
تقسیم قدرت و ثروت. قدرت و ثنروت بنایند در 
دست صاحبان واقعی شنان ینعنننی منینلنینون هنا 
کارگر و زحمتکش و معلم و پرستنار و زن و 
جوان و سربازانی که به نام پنینشنمنره کنرد و 
کردستان در جننن  هنای قنومنی و منذهنبنی و 
جن  های حزبی بر سر تقسیم قدرت و ثنروت 

 کشته می شوند، قرار گیرد. 
آیننا راه دینننگنننری بسننوی ازادی و رفننناه و 

 خوشبختی و حرمت انسانی وجود دارد؟   
 منفر محمدی  

٦١٠٢دسامبر  -٥٩آذرماه   
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جن  براي کنترل مجدد شهر موصل و دینگنر 
مناطق تحت کنننتنرل داعنش بنه گنرمن  ادامنه 
دارد. قبل از آنکنه پنینش بنیننن  منعنیننن  بنراي 
خاتمنه اینن جننن  وجنود داشنتنه بناشند، هنمنه 
ناظرین سیاس  از احتمال جننن  هناي دینگنر 
در ادامه جن  حاضر م  گویننند. امنا، نشناننه 
هاي اولیه یک  از این جنگها، خیل  قبل تر از 
این پیش بین  ها، خود را ننمناینان کنرده بنود. 
مسعود بارزان  و عل  عبادي کنه در جنرینان 
کنفرانس خبري یکماه قبل، با قنینافنه منتنحندینن 
محکم  جلو دوربین هنا ظناهنر شنده و منژده 
آغاز عملیات موصنل را بنه هنمنه من  دادنند، 
 امروز علیه همدیگر سنگر بندي کرده اند.

سخنان مسعود بارزان  در کنننفنراننس خنبنري 
اینن منناه در شنهننر بنناشنیننک، اعننالم  ١۶روز 

آمادگ  آشکاري براي این جننن  بنود. ایشنان 
گفت: "ما نمیدانیم آن بالي بزرگ  که در آیننده 
پس از داعش گنرینبناننگنینرمنان من  شنود چنه 
خواهد بود، اما بنایسنتن  بنا آمنادگن  کنامنل بنا 

هننگنامنینکنه اینن “  هرگونه تهدید روبرو شویم.
سخنان بارزان  را در کنار علنم کنردن تنهندیند 
آمیز جدای  کردستان و تشکیل دولنت مسنتنقنل 
آن ” قرار دهیم، آنموقع روشن میشود که پشت 

واقننعنننه اي کنننه در آیننننننده پنننس از داعنننش 
، تهدیدي در حقیقنت “ گریبانگیرشان خواهد شد

آشنا، معین و برنامه ریزي شده خود را پننهنان 
 کرده است.
را یک فنال بنیننن  بنراي “  تهدید” بارزان  این 

خود عنوان کرد. اما وقتیکه "ننمنینداننم"اش را 
کنار سخنان دیگرش در اینمنورد کنه "تنقنرینبنا 
تمام  خاک کنردسنتنان را آزاد کنرده اینم، بنا 
آمنریننکننا بننر سننر عنندم عننقنب نشننینننن  نننیننروي 
پیشمنره از مننناطنقن  کنه آزاد کنرده انند بنه 

و دولت مستنقنل کنردي اعنالم   توافق رسیدیم،
ننه   میکنیم...." قنرار دهنینم، دینگنر ننبنایسنتن 

"ندانستن"اش جدي گرفته شنود و ننه حسنابن  
براي فال بین  اش در مورد پیش بین  "واقنعنه 
بعد از داعش" باز کنرد. بنارزانن  طنرفنینن و 
موضوع و ماهیت آن جننن  را تنعنینینن کنرده 
است. که در یک جمنلنه منینتنوان گنفنت جننن  
ننناسننیننونننالننیننزم کننرد و عننرب بننر سننر تننقننسننیننم 
 سرزمین و قدرت و منابع طبیع  خواهد بود. 

 
بنوقنوع بنپنینونندد،   بدون شک، اگر این جنن 

مردم کنرد زبنان و عنرب زبنان را بنراي آن 
بمیدان خواهند فرستاد که در ارزیاب  ننهناین ، 
این جن  ارتجاع  کرد و عرب خواهد بود و 
فجایع و مصائبش از سنننارینوین  کنه از سنال 

جامعه عراق بنا آن گنرینبناننگنینر اسنت  ٣٠٠٢
 .کمتر نخواهد بود

کانال تلوینزینونن  "روداو" جنهنت تنحنلنینل و  
ارزیاب  محتنواي اظنهنارات بنارزانن ، هنمنان 
روز مصاحبه اي بنا شنینع جنعنفنر مصنطنفن ، 

حنزب دمنکنرات کنردسنتنان  ١۵مسئول شاخه 
انجام داد. شیع جعفر در این مصاحبه و بندون 
مطرح کردن "نمیدانیم" و فال بینن ، صنرینحنا 
به جزئیات این موضوع پرداخنت و گنفنت کنه 
جن  بنعندي منا منطنمنئنننا بنا دولنت عنراق و 
مشخصا با "حشدي الشنعنبن " بنر سنر تنعنینینن 
تکلیف سنرننوشنت مننناطنق منورد اخنتنالف و 
مناطق  که از دوران ورود داعش تحت تسنلنا 

 .نیروي پیشمره بوده اند، خواهد بود
در دنیاي واقع  ناسیونالیزم کرد، درسنت پنس 

اکتبر داعش به شهنر کنرکنوک،  ٣١از یورش 
این جن  را با یورش علیه آواره هناي عنرب 
زبان و ویران کردن خانه و کاشانه شان آغناز 
کرده است. سازمان مدافع حقوق بشنر در اینن 
زمینه این عمل را محنکنوم کنرده و حنکنومنت 
 .کردستان نیز با دستپاچگ  جواب  داده است

 
یکروز پس از اظنهنارات بنارزانن  در شنهنر 
باشیک، دفتر عل  عبادي در عکس العنمنل بنه 
گننفننتننه هنناي ایشننان، اعننالم کننرد کننه : "هننیننچ 
تغییري در تنوافنقنات بنغنداد و اربنینل بنوجنود 
نیامده اسنت، و بنننا بنر منفناد اینن تنوافنقنننامنه 
نینروهناي پنینشنمنره دوش بندوش ننینروهناي 
عراق براي آزاد کردن منوصنل من  جنننگننند، 
بعد از آن و بنا به مفاد اشکنار اینن تنوافنقنننامنه 

بسوي مناطق  که قنبنل از   نیروهاي پیشمره
آغاز این عملیات در آنها مستنقنر بنودنند عنقنب 
نشین  خواهند کرد، و تاکنون در چننند نناحنینه 
این مفاد عمل  شده اند." اعالمیه دفتنر عنبنادي 

 حت  اظهار میدارد: 
"آن مناطق  که در دوران حنکنومنتنهناي قنبنلن  
تحت تسلا پیشمره درآمده اند، بنا بنه قناننون 
اساس  عراق تعیین تکلیف خواهنند شند." اینن 
اظهارننر آشکارا نشنان منیندهند کنه از ننننر 
عبادي و حکومت عراق، نیروهاي پنینشنمنره 
نه تنننهنا بنایسنتن  از مننناطنقن  کنه در ننتنینجنه 
عملیات موصل آزاد شده اند عقب نشین  کنند، 
بلکه بایست  آن مننناطنقن  را هنم کنه از سنال 

تاکنون تحت کنترل خود درآورده انند،  ٣٠١۴
)در زمان یورش و پیشنروي داعنش بنارزانن  
اعالم کرد که این فرصت  براي تحنت کنننتنرل 
درآوردن مجدد مناطق  است که از کنردسنتنان 
منقطع شدە اند، و عمال نیز بخشهای  از آن را 
بکنترل درآوردند(، باز پس دهنند. و حنتن  از 
اینهم بیشتر، قانون اساس  مملکت بنراي هنمنه 
آن مننننناطننقنن  کننه نننیننروي پننیننشننمننره از سننال 

به این طرف و در دوران حکنومنتنهناي  ٣٠٠٢
مختلف عراق بدست آورده بود، تعیین تکنلنینف 
خواهد کرد. در ششمین بند یاداشنتنننامنه تنفناهنم 
میان وزارت دفاع آمریکا و وزارت پیشنمنره 

منینلنینون دالري  ۴١۵نیز بعنوان شرط کمک 
اي که براي نیروي پیشمره تنخنصنیند داده 

در زمنان بنه اجنرا درآوردن ” شده، گفته شده: 

این یناداشنتنننامه، 
نیروي پیشمره 
و دیننننننننگننننننننر 
نینروهناي اقنلنینم 
کردستان عنراق 
طننننبننننق جنننندول 
زمننانننبننننندي شننده 
توسا حنکنومنت 
عننننننننننراق از 

مناطقن  کنه در تنننینجنه عنمنلنینات ننینننوا آزاد 
جناي تنردیندي “  میشوند، عقبنشنیننن  منینکننننند.

نیست که اگر نیروهاي قوم  و مذهبن  منیندان 
قانون و تنوافنق ننامنه   دار باشند، پایبند به هیچ

اي نخواهند بود و آخر سنر ننگنرانن  و خنطنر 
بسیار جدي اي وجود دارد که اختالفات توسنا 
و در تنیجه جننن  و قنتنل عنام هناي خنوننینن 

 .یکطرفه شوند
بدین شیوه منینتنوان از هنم اکنننون بنخنشن  از 
طرفین و عوامل و محتنواي آن واقنعنه بسنینار 
محتمل  که ممکن است پس از داعش گنرینبنان 
مردم را بگیرد، را مشاهده کرد و حنتن  هنینچ 
تضمین  نیز وجود ندارد که این فناجنعنه حنتن  
منتنر دوران پس از بیرون رانندن داعنش از 

و در جننوار جننننن  کنننننوننن    مننوصننل بننمنناننند
موصل جن  خناننمنانسنوز دینگنري بنر منردم 

 تحمیل نگردد. 
البته از همان آغاز معلوم بود که وقنتن  جننن  
علیه داعش، )وراي شیوه و روش تروریسنتن  
و ضدانسان  اي که با بمباران شنهنري ینک و 

شنده   نیم میلیون  اي کنه بنه گنروگنان گنرفنتنه
است(، قالب  قوم  و طایفه اي بخود بگینرد و 
از یک طرف توسا ناسینوننالنینزم کنرد کنه بنا 
هدف "آزادکردن مننناطنق کنردنشنینن منننقنطنع 
شده" در آن شرکت کنرد، و از طنرف دینگنر 
براي نینروهناي منینلنینشنیناي شنینعنه وابسنتنه و 
طننرفنندار جننمننهننوري اسننالمنن  نننیننز هنندف از 
شرکت در این جن  عنالوه بنر اننتنقنامنگنینري 
طایفه اي از سن  مذهبها، عنبنارت از تنغنینینر 
کننفننه تننرازوي قنندرت بنننننفننع خننود در جننریننان 
تخاصمات منطقهاي با نیروهاي رقیب خنواهند 
بود. این، همان عواقب  را خنواهند داشنت کنه 
هم اکنون سران و سیاستمداران هنمنه طنرفنینن 
براي آن فراخوان میدهند. این، تنننهنا ینکن  از 
صورت هاي سناریوي فاجعه بارکنونن  اسنت 
و یک  از جنگهاي ارتجاع  اي است که آیننده 

 .مردم این منطقه را تهدید میکند
 

این تهدید بایست  توسا مردم آزادیخواه کرد 
زبان و عرب زبان، و همچنین از جانب 
نیروهای  که خود را در قبال امنیت و آسایش 
و زندگ  مردم و دفاع از مدنیت در جامعه 

 .مسئول میدانند، کامال جدي گرفته شود
ضروریست که موضع آشکار و قاطع علیه 
این تهدید گرفت و بمننور خنث  کردن 

سیاست و   طرحها و نتایج فاجعه بارش
 طرحهاي پیشرو در مقابل آن ارائه داد.

 شبح جنگی دیگر  در بحبوحه جنگ موصل!

 هن  قومی، هن مذهبی، زنده باد هويت انسانی



   

 

 

در این زمینه، پرده برداشتن از ماهیت و محتواي ارتجاع  و ضدانسان  ناسیونالیزم و قومپرست  کرد و عرب، آگاه کردن وسیع مردم از 

قوم  و مذهب  تحمیل شده بر   مخاطرات و عواقب فاجعه بار این جن ، ضرورت برجسته کردن همسرنوشت  این مردم وراي تعلقات

آنان، و بمیدان آوردن نیروي مبارزات  مردم آزادیخواه علیه این تهدید، بزرگترین، فوري ترین وظیفه و مسئولیت همه آن نیروهای  است 

 .که دفاع از مدنیت جامعه و ممانعت از سوق دادن آن بسوي فاجعه جن  و اختالفات قوم  و مذهب  را وظیفه خود میدانند

 این امر مهم و انسان  را نبایست  به تاخیر انداخت. رهبري و تالش براي پیشقدم  در این میدان، یک وظیفه عنیم کمونیست  است! 

  

 زنده باد انقالب کارگری 

١ 

این یادداشت پاسع کوتاهی به اتهامات ناروا 
و بی جا و غیرواقعی نسبت به ناسیونالیسم 

 کرد است.
تبلیغات تاریخی و همیشگی ناسیونالیسم کرد 
مبنی بر دفاع شان از کسب قدرت برای کرد 
را باید با عمل و کردارشان سنجید. از این 
زاویه کدام ناسیونالیست کرد به وعده هایش 
عمل نکرده است؟.برنامه هیچ ناسیونالیست 
فهیمی ایجاد یک جامعه برابر و مرفه و 
دارای آزادی بی قیدوشرط سیاسی نبوده و 
نیست. تاریخا هم زمان هایی که از 
سرناچاری ادعاهایی کرده اند، به مح  
رسیدن به قدرت مسیر خویش را اصالح 
کرده اند.  امروزه، آنها روز روشن در 
مقابل چشم و گوش میلیون ها مردم میگویند 
که هدف شان رساندن کرد به قدرت، ایجاد 
دولت یا قدرت کردی و تبدیل زبان کردی به 

 زبان رسمی جامعه است. 
گفته اند و هزاران بار تکرار کرده اند که 
دفاع از "فرهن  کردی" هم یک اولویت 
ناموسی شان است. حاال کسی جلو بیاید و 
ثابت کند که حاکمان امروز کردستان عراق 
نه کرد، که فارس و عرب و عجم اند. چنین 
چرندیات فرضی ای در تمام کردستان دو 
نفر شاهد پشت خود دارد؟ کسی بیاید ثابت 
کند که اینها مدافع راستین فرهن  کردی 
نیستند. مگر فرهن  مورد استفاده اینها در 
برخورد به انسان و بزره و کوچک و زن 

 و مرد یک فرهن  ناب کردی نیست؟
افشاگری علیه حاکمان کردستان عراق که 
در بیش از سه دهه هنوز مشکل آب و برق 
را حل نکرده اند هم گالیه ای بجا نیست. 
اینها به شهادت تمام شهروندان از روز اول 
 حاکمیت شان هم قول تامین رفاه و آسایش و 
 خدمات معمول شهری را به کسی نداده اند.

به اینها انتقاد میشود که زیر سایه حاکمیت  
شان زن کماکان بی حقوق است و لیست 
زنان کشته شده منتشر میشود که این احزاب 

برایش کاری نکرده اند. از این زاویه این 
احزاب و این دولت و این مجلس واقعا بی 
گناه اند. مگر حاکمیت کرد قرار است 
متضمن رفع ستم بر زن باشد؟ در این 
صورت مسئله دفاع از فرهن  و سنن و 
آداب و رسوم اصیل کردی چه میشود؟ بیائید 
کاله مان را قاضی و خود حکم دهیم؛ مگر 
فرهن  و به اصطالح کولتور کردی مدافع 
برابری زن و مرد است؟ مگر در کولتور و 
آداب و رسوم آبا و اجدادی کرد نگفته اند که 
زن زن است و مرد مرد؟ معنی این حکم 
تاریخی فرهن  کردی واقعا نیازی به 
توضین دارد؟ مگر فرهن  اصیل کردی 
مدافع برابری حقوق کودک به عنوان انسان، 
با بزرگساالن است؟ اگر چنین است بزره 
بزره است و کوچک کوچک چه معنی 

 میدهد؟
در مقابل دولت مسعود بارزانی و طالبانی 
افشاگری میشود که در سایه قدرت اینها 
ثروتمندان و میلیونرهای پرشماری رشد 
کرده اند. لعنت به منکر این ادعا ولی چرا 
حاکمان مقصرند؟ مگر بارزانی و طالبانی 
جایی گفته اند که اجازه نمیدهند ثروتمندان 
خون بقیه را در شیشه کنند؟ جایی گفته اند 
که در مقابل رشد سریع فاصله طبقاتی 
سنگری می بندند؟ اتفاقا اینها به خودشان هم 
می بالند که در دوران قدرت شان سرمایه 

 داران کرد خیلی چاق و چله تر شده اند.
میگویند اینها دزدکی ترور میکنند، حقوق 
مردم را  نمیدهند، معترضین را سرکوب 

 میکنند و...
در پاسع این ادعاها شخصا چیزی نشنیده ام 
ولی هر کسی میتواند فرض بگیرد که 
حاکمان برای چنین سواالت و انتقاداتی پاسع 
دارند. میتوانند بگویند که ترور مخالفین 
ابداع ما نیست و همه دولت های پیرامون ما 
عین همین کار را میکنند. مگر در ایران 
 ترور نمی کنند؟ مگر در ترکیه نمی کنند؟ 

 
 
 
 

 
 
 
 

مگر آنجاها هم جواب اعتراض مردم گلوله 
 و باتوم و اردنگی نیست؟

توقع از ناسیونالیست های کورد از زاویه 
تامین رفاه و آسایش و عدالت اجتماعی پوچ 
است، همانطوریکه توقع از دولت ایران و 
ترکیه و آن دیگری برای تامین عدالت و 
زندگی، توقعاتی بیجاست. بارزانی و 
 طالبانی و هر ناسیونالیست دیگری وظیفه 

شان تنها و تنها تامین حاکمیت کردی است و 
با نشستن آنها در قدرت به عنوان کرد، این 

 مطالبه عملی شده است.
قضیه حقوق هایی که پرداخت نمیکنند و 

 مسئله رفاه و عدالت و ...چه میشود؟
کسی که دم از رفاه و آسایش و عدالت و 
آزادی بی قید و شرط سیاسی میزند، باید 
زحمت بکشد، آن طوق بندگی ملی گرایی و 
قوم پرستی از گردن باز کند. آنگاه نه به 
عنوان کرد و فارس و عجم و عرب و شیعه 
و سنی و مسیحی و آن دیگری، که به عنوان 
انسان مدعی حقوق تا به آخر خود باشد. نمی 
شود مدام در شیپور کردی دمید و مدعی 

 رفاه و آسایش و عدالت هم بود. 
تا زمانی که خطاب به کارگران و مردم 
زحمتکش در کردستان به جای تاکید بر 
منافع طبقاتی و هم سرنوشتی با هم طبقه 
های خود و با همسایه و دوست و همکار و 
رفیق و فک و فامیل طبقاتی خود، مدام 
هویت ملی و قومی را برجسته می کنند، 
بردگی تنها سرنوشت حک شده بر پیشانی 

 کارگران و مردم است.
 

٦١٠٢دسامبر  -٥٩آذرماه   

 خائن به منافع مردم  است؟"کرد"آیا دولت 
 محمد فتاحی

 شبح جنگی دیگر ...



   

 

 تعرض نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی به تظاهرات مردم سلیمانیه محکوم است.
نیروهای امنیتی در محل آموزش و پرورش به تناهرات معلمان و کارمندان و مردمی که برای حمایت از آنها و  6302امروز یکم دسامبر 

له حم اعتراض به قطع حقوق و گرسنه و در فقر نگه داشتنشان به این تناهرا ت پیوسته بودند، با گاز اشک آور و باتوم برقی حمله کردند. در این
د و شتنده ها نفر دستگیر و تالش کردند تناهرات را سرکوب کنند. اما تناهر کنندگان در مقابل این تعرض ایستادند و آنها را به عقب نشینی وادا

 دستگیر شدگان را هم آزاد کردند.
ای صبن امروز نیز نیروهای امنیتی سلیمانیه به منزل دو تن از اعضای انجمن معلمان ناراضی حمله کرده و به شیوه وحشیانه در جلو چشمان اعض

و رهبران ین خانواده شان آنها  را دستگیر کردند که هنوز آزاد نشده اند. همچنین بنا به خبر، نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی تعقیب و دستگیری فعال
 اعتراضات اخیر معلمان و توده های مردم سلیمانیه را شروع کرده اند. 

می  را دولت اقلیم و اتحادیه میهنی که با جنبش گوران مشترکا اداره سلیمانیه را برعهده دارند، گلوی معلمان و کارمندان و کارگران و محرومان
 را فشارند، به غارت منابع زندگیشان پرداخته و در مقابل اعتراض مردم علیه ظلم و زورشان آنها را مجازات می کنند، اتومبیل معلمان ناراضی

 آتش می زنند و هنوز به این ها رضایت نداده و لوله سالح نیروی سرکوب شان را برای ارعاب مردم روبه رویشان گرفته اند.
مد اتحادیه میهنی که قدرت را در سلیمانیه دارد و به این اعتبار شریک اصلی حزب دمکرات کردستان )پارتی( در دولت اقلیم است، بخشی از درآ
ب غارت شده را بخود اختصاص داده و به هر قیمتی می خواهد اعتصاب معلمان و مدارس و دانشگاه ها را خاتمه دهد و آنها را مجبور کند با جی
ه ب  خالی و شکم گرسنه به کار بپردازند. ادامه اعتصاب به منزله شکست سیاسی اتحادیه میهنی در کنترل مردم است که با گلگی و انتقاد  پارتی

 اینکه نمی تواند جلو اعتراضات مردم را بگیرد مواجه شده است.
حزب کمونیست کارگری کردستان، تعقیب و دستگیری نمایندگان کارمندان و ربودن اعضای انجمن معلمان  ناراضی و تعرض به حریم خانواده 
های سازمان دهندگان تناهرات را عملی ضد آزادی و نق  حقوق ابتدایی مردم کردستان می داند. حاکمان شهر سلیمانیه باید دستگیرشدگان را 

 فورا آزاد، به  سرکوب شهروندان ناراضی خاتمه داده و خواستهایشان را برآورده  کنند
 ما معلمان و کارمندان و توده های مردم ناراضی را فرامی خوانیم که اعتراض و  مبارزه خود را بهر شیوه ممکن از مدارس و دانشگاه ها تا

 میادین و خیابان های شهر برای تحقق خواستهایشان ادامه دهند! 
 حزب کمونیست کارگری کردستان 

 

٧ 
پیام دو حزب کارگری  

 عراق و کردستان
به کارگران و مردم ازادیخواه وانسان 
دوست! در باره فاجعه ی بعد از جنگ 

 موصل.
جن  ارتجاعی، خونین و ترسناکی که به نام 
"آزادی موصل" برپا شده است، ساکنین این 
شهر را در یک جهنم و سرنوشت نامعلوم و 

 بدون برون رفت، نگه داشته است.
دولت امریکا و هم پیمانان منطقه ای اش به 
بهانه ی ازادی موصل از داعش در واقع 
مردم را فریب داده و به چشم مردم منطقه 
خاک می پاشند. در حالیکه بطور قطع باید 
این موضوع برای همگان روشن باشد که این 
جنگی برای نابودی داعش نیست. امروز و 
فردا شرکت کنندگان این جن ، خود، داعش 
را از موصل به جای دیگر منتقل می کنند. 

همچنین باید آگاه باشیم  که فردا جن  دیگری 
میان شیعه و سنی و عرب و کرد و ترکمان 
بر سر اینکه حاکم و صاحب موصل کیست 
راه می افتد. این جنگی برای آزادی موصل 
نیست و نخواهد بود. جن  بر سر تامین منافع 
دولت ها و نیروهای شرکت کننده در این 
جن   و تقسیم عراق بر اساس قومیت و 

 مذهب است!
جن  ارتجاعی و ضد انسانی و کشتار جمعی 
مردم موصل محکوم است. کسانی که دیروز 
داعش را بوجود آوردند، حمایت کردند و به 
مردم منطقه تحمیل کردند، امروز به نام 
آزادی موصل با قربانی کردن مردم، زمینه ی 
جن  طایفه ای و قومی دیگر را فراهم می 

 کنند.
 توده های آزادیخواه عراق و کردستان!

این که امروز برای ما معلوم باشد که در 
مقابل این جن  ارتجاعی کجا ایستاده ایم یک 
ضرورت و مسوولیت تاریخی است. هر گونه 

توهم و خوش خیالی که گویا این جن   برای 
ازادی موصل و به نفع مردم است، بشدت 
مضر و مخرب و تاوانش را مردم موصل و 

 کردستان و عراق خواهند داد! 
جن  قومی و عشیره ای و مذهبی بهر بهانه 
ای محکوم است و باید در مقابلش ایستاد و 
مانع شد. تقسیم عراق بر اساس قومیت و 
مذهب، جرم سنگین و ضد آزادی و زندگی و 
معیشت مردم است. تنها با همبستگی کارگران 
و زحمتکشان و مردم ازادیخواه و تکیه بر 
هویت انسانی می توان بار سنگین این جن  

 قومی و مذهبی  و جرایم آن را کم کرد.
مردم! بیایید دستهایمان را به همدیگر بدهیم و 
علیه قوم پرستی و مذهب و تقسیم انسان به 
هویت  های کاذب بایستیم. تنها در این 
صورت است که می توانیم به وظایف انسانی 

 مان عمل کنیم!
   ٦١٠٢دسامبر 

 پیام !   
به انساندوستان، آزادیخواهان، اتحادیه های 
کارگری و تشکل های دفاع از جقوق انسان 

 در جهان!
جنگی ارتجاعی به نام "آزادی موصل" برپا 
شده است. جنگی که در حقیقت نه موصل را 
به معنای واقعی آزاد می کند و نه تروریسم 
اسالمی را از بین می برد. این جن  در واقع 
با نقش و حمایت تروریسم دولتی دولتهای 

 مرتجع جهان انجام می شود. 
جن  موصل بجز ویران کردن این شهر و 
کشتار جمعی ساکنانش معنای دیگری ندارد. 
هم اکنون بخشی ار مردم موصل بین این شهر 
و تلعفر در محاصره داعش و حشدالشعبی 
گرفتار آمده اند. ساکنین روستاهایی که گویا 
از دست داعش نجات می یابند، به دست 
نیروهای قومی و مذهبی این جن  به نام 
 همکاران داعش تعقیب و یا کشته می شوند.

جریانات و شخصیتهای آزادیخواه و 
انساندوست و بشریت متمدن نباید در برابر 
این فاجعه ترسناک ساکت باشد. دیوار 
سانسوری دور این جن  کشیده شده و فجایع 
آن را مخفی می کنند. معلوم نیست هزاران 
موشکی که حواله شهر و روستاهای موصل 
شده است، چقدر کشته و ویرانی به بار آورده 
است. و معلوم نیست مردم موصل که توسا 
داعش گرو گرفته شده اند، در چه وضعی 

 بسر می برند. 
ما از مردم انساندوست جهان می خواهیم که 
در مقابل این جن  ارتجاعی و ویرانگر و 
کشتار جمعی و آواره کردن صد ها هزار 
ساکنان موصل ساکت ننشینند و صدای نفرت 
و اعتراض خود را بلند کنند! به کمک مردم 
آواره و زخمی این جن  بشتابند و ماهیت این 
جن  ارتجاعی را به افکار عمومی بین 

 المللی بشناسانند. 
این جن  تنها راه از بین بردن داعش و 

تروریسم اسالمی نیست. باید دولت هایی که 
داعش را بوجود آوردند و حمایت کردند و 
زمینه رشدش را فراهم نمودند به دنیا معرفی 
شده و رسوا گردند. دامن زدن آتش جن  
قومی و مذهبی و تقسیم عراق بر این اساس 
نتیجه اش تنها یک جن  ادامه دار و تخریب 

 کامل جامعه است. 
ضروری و حیاتی است که همه سازمان های 
انساندوست و اتحادیه های کارگری و بشریت 
متمدن، علیه سیاست ارتجاعی قومی و مذهبی 
کردن منطقه بایستند و علیه تخریب و  کشتار 
جمعی و آوارگی مردم اعتراض کنند و 
صدای مردمانی باشند که هیچ اراده ای بر 
سرنوشت خود ندارند و برای کمک به آنها 

 گام ها ی جدی عملی بردارند.
 حزب کمونیست کارگری عراق

 حزب کمونیست کارگری کردستان
  ٦١٠٢دسامبر 



   

 

 ٠١صفحه 

٨ 
ترامپ برای "کرد" 

 چگونه خواهد بود؟!

 ریبوار احمد

خبر پیروزی انتخاباتی دونالد ترامه سنراسنر دننینا 

را فرا گرفت. پرسش بناال بنه منوضنوع بنحنثنهنا و 

مجادالت تلویزیونی  زینادی در کناننالنهنای کنردی 

تبدیل شد. جوابگویی به این سوال، هدف این نوشته 

نیست، بویژه اینکه از مننر دیدگاهیکنه اینن سنوال 

را وسیعا و در سطن عمومی گسنتنرش داده اسنت. 

بلکه میخواهم خنود اینن دینگناه و طنرز تنفنکنر را 

البته و باالخرە با منعنیناری که  خنود  بررسی کنم.

 ، جوابی هم به آن پرسش خواهم دادصحین میدانم

مردم جهان از دو زاویه مختنلنف بنه اینن پنینروزی 

مینگرند  و موضع میگینرنند. آننهنا ینی کنه از اینن 

پیروزی ابراز خوشحالی میکنند، یا آگاهانه از اینن 

شارالتان دفاع میکنند و یا اینکه خوشباوراننه فنکنر 

میکنند که هرجوری باشد این شارالتان بازی باعث 

می شود اوضاع و باالننس فنعنلنی را تنغنینینر دهند. 

بخش زیادی از متوهنمنینن و خنوشنبناوران منمنکنن 

است از اوضاع فعلنی دننینا دل خنوشنی ننداشنتنه و 

ناراضی باشند، اما امید به هرگونه تغییرات مترفی 

و انقالبی را فعال از دست داده اند. بخاطر هنمنینن، 

هر موئلفه ای که تغییراتی ایجاد کننند، ولنو تنغنینینر 

مثبت یا منفی ، از آن استقبال میکنند.  آننهناینی هنم 

که ابراز ناخوشنودی مینکننننند، اکنثنرا ننگنران اینن 

موضوعند که منمنکنن اسنت لنمنپنن بنازی تنرامنه، 

اوضاع جهان را بسوی شرایا مخنربنتنری بنرده و  

معیارهای انسانی و مترقی را به تمسخر گنرفنتنه و 

بی ارزش ننمنوده و  اوضناع بسنینار ننابسنامنان و 

موضوعات داغ روز مانند جن  و عدم آسناینش و 

تبعی  و محرومینت را بنا شنراینا نناهنمنوارتنری 

روبرو کند و فجایع سنگین و غیرقابل جبران تنری 

گریبنان بشنرینت امنروز را بنگنینرد. بندون تنردیند 

خوشباوری به اینکه اگر خانم کلنینننتنون بنرننده اینن 

انتخابات میشد خیلی از واقعیات امروز جهان، چنه 

در سطن داخلی و چه در سطن خارجی را تنغنینینر 

 میداد، نیز کم نبوده و نیست.

این واقعیتی ست که بنیانهای سیاسنت در امنرینکنا، 
درسننطننوح داخننلننی و خننارجننی، بننعنننننوان یننکننی از 
نیروهای بزره ستمگنر و سنمنبنل منینلنینتنارینزم و 
جن  و تبعی  واسنتنفناده کننننند ه از بنمنب اتنمنی 
و ....، مورد تائید دارودسته حناکنم بنر امنرینکنا از 
هردوجناح دمکرات و جمنهنورینخنواهنش منینبناشند. 
ترامه رئیس جمهور باشد یا کلینتنون، تنفناوتنی در 
این بنیانها ایجاد نمیکننند. هنرکندام از اینن طنرفنینن 
رئیس جمهور باشند، توده هنای منردم هنینچ رل و 
نقشی در تثبیت و پنینشنبنرد سنیناسنتنهنای ارتنجناعنی 
چنهنارسنال آینننده در امنریننکنا و جنهنان ننداشنتنه و 
نننخننواهننننند داشننت. حننتننی هننمننان کسننانننیننکننه بننپننای 
صندوقهای رای کشانده شنده انند، هنینچ ننقنشنی در 
تعیین و پنینشنبنرد بنننیناننهنای اجنتنمناعنی و سنیناسنی 
نخواهند داشت و یا حتی از آن مطلع نیز ننخنواهننند 
 شنند.  در حننقننیننقننت، راه تننعننقننیننب و تننالش بننرای
آزادیخواهی و انسانیت وبرخورداری از آرامنش و 
شرایطی بهتر، انتخاب بین، ترامپی که منانننند ینک 

شارالتان بازاری به سیاست نگریسته و مستقیما بنا 
شعار و پرچم دشمنی با پناهندگان و مردم مسنلنمنان 
و در اختیار گنذاردن زنندگنی و سنالمنتنی و کنلنینه 
نیازمندیهای زندگی مردم بدست  بازار بی پنروا و 
بنی دروپنیننکنر و سننودجنو بنمننیندان آمنده، ینا خنانننم 
کلینتونی که همان سیاستها را با نام و پوششی دیگر 
بننه اجننرا مننیننگننذارد، نننیننسننت. از مننننننننر انسننان 
آزادیخواه، هرکدام از این کاندیداها صندلنی رئنینس 
جمهور را اشغال کند، تنغنینر چنننداننی در اوضناع 
نمیدهد. همینیکه کاندید شدن برای این پست مستلزم 
دارابودن صدها میلیون دالر یعننی منینلنیناردربنودن 
است وگرنه از عهنده پنینشنبنرد کنمنپنینن اننتنخنابناتنی 
برنخواهد آمد، بدوا این پیش فرض را جلو جنامنعنه 
گرفته است که در این سیستم حاکمیت تنها مخنتند 
میلیاردرهاست. هرچند رآی کنافنی ننیناوردن خناننم 
کلینتون که اولین زن کاندیدای ریناسنت جنمنهنوری 
در تاریع امنرینکنا سنت، خنود بنیناننگنر جناینگناه و 

 موقعیت زن در این سیستم دمکراسی ست.

اما هدف من در اینجا مکثی براین نکته اسنت کنه   
چرا معینارهنا و بنننیناننهناینی کنه در سنطنن جنهنان 
انتخابات امریکا را با آننهنا ارزینابنی منینکننننند، در 

ناسینوننالنینسنتنی مقیاس و چهارچوب فضای سیاسی 
کردستان و میدیای کردستان، جایی ندارنند؟ آزادی 
و انسننانننیننت و آرامننش جننهننانننی کننه امننروز بننه 
مننوضننوعننات مننهننمننی تننبنندیننل شننده اننند، هننمننچنننننیننن 
سرنوشت صدها میلیون مردم امریکا، هیچ ارزشی 
در مننیننان بننحننثننهننا و ارزیننابننیننهننای الننیننت سننینناسننی 
ناسیونالیستی کرد حاکم ندارد. بجای همه اینها، تنها 
معیاری که به قبله نما تبدیل شده، اینن سنوال اسنت 
که میگوید کلنینننتنون بنرای "کنرد" بنهنتنر اسنت ینا 
ترامه؟  امروز که ترامه برنده اننتنخنابناتنی اعنالم 
شده، این طرز تفکر با تمام توان فریبنکناراننه خنود 
برسر این مسئله که "آیا ترامه برای کنرد چنگنوننه 
خواهد بود؟"، تمرکز کرده است. و اینکه، سیناسنت 
و طننرح تننرامننه بننرای آزادی و انسننانننیننت و 
موضوعنات داغ روز کنه بنه سنرننوشنت بشنرینت 
امروز بستگی داشته و برآن تاثیر مینگنذارد چنی و 
چگونه خواهد بود، هنینچ ارزشنی پنینش اینن طنرز 
تفکر ندارد. اگر برای "کرد خنوب" بناشند، رئنینس 
خوب است و و اگر هم برای "کرد بد باشد" رئینس 
بدی است! انگار "کرد" نوع ویژه ای از بشر است 
و خوبی و بندی اینن ننوع انسنان وینژه ربنطنی بنه 
خوبی و بدی کل بشریت ندارد!! امنا در حنقنینقنت، 
خوبی و بدی ترامه با "کرد" از این مننننر، هنینچ 
چیزی غیر از اینن ننینسنت کنه تنرامنه بنا احنزاب 
ناسیونالیستی کرد و حاکمیت گندینده و منافنیناینی و 
ارتجاعی اش چگونه رفتار خواهد کرد؟ و یا اینکنه 
این حاکمیت و احزاب بورژوا ناسیونالیستیشان چنه 
جایگاه و موقعیتی در سیناسنت و تنرامنه خنواهننند 
داشت؟ اگر امید ی به اینن وجنود داشنتنه بناشند کنه 
جایگاه و نقشی برای آنها در سیاست میلیتاریستی و 
ارتجاعی و سناریوی تلنع و فناجنعنه آمنینزشنان در 
خاورمیانه، مدننر گرفته است، تصویر اینگه گوینا 
ایشان با "کرد" خنوب اسنت را بنه جنامنعنه حنقنننه 
میکنند، و اگر چنین نباشد، اورا برعکس تنوصنینف 
میکنند. از این بگذریم که هیچ چیزی از این عیانتر 
و روشنتر نیست که بحث در رابطنه بنا ینافنتنن راه 
چاره ای مترقی برای مسئله کرد، بعنوان ینکنی از 
مسائل بزره و داغ خناورمنیناننه، بنعنننوان مسنئنلنه 
مردمیکه دهها سال است به وحشنیناننه تنرینن وجنه 
وادار به تحمل ستم ملنی شنده، بنعنننوان حنق منردم 
کردستان برای ایجاد دولنتنی مسنتنقنل، ننتنننهنا هنینچ 
جایگاهی در سیاست هیچیک از جناحهای حاکمیت 
امریکا نداشته و ندارد، بلکه تاکنون حتی از بنرسنر 
زبان آوردن آن هم امنتننناع کنرده انند. در منقنابنل، 
هردوجناح تاریخی از حمایت مستقیم از دولنتنهناینی 

را پشت سر خود دارند که مستنقنینمنا اینن منردم را 
سرکوب کرده اند. تا همین امروز نیز، هیچینک از 
جناحهایشان در بنرابنر سنیناسنت منینلنینتناریسنتنی و 
سرکوبگرانه رژیم اردوغان همپیمانشنان حنتنی در 
 سطن ابراز نگرانی هم اعالم موضع نکرده اند.

آن دیدگاهی که "آیا رئیس جمهور منتخب امریکا با 
"کرد" چگونه خواهد بود" را مبنای ارزیابنی خنود 
قرار میدهد، نتنها ارتجاعیست، بلکه ضدیت کاملنی 
با انساننینت و ارزش و شنخنصنینت انسناننی منردم 
"کرد" دارد. برهمین مبنا، مناینه شنرمسناری سنت. 
مشکل است چنین دیندگناهنی در منینان راسنتنرواننه 
ترین جنبشهای جهانی را که تا این حند غنرق شنده 
در و موکد بر قومیت و نژادپرستی را مشاهده کرد 
که علنا سرنوشت و منافع ملیت خود را از منننافنع 

 کل بشریت جدا بکند. 

مردم کردستان بخنشنی از کنل بشنرینت و جنامنعنه  
کردستان نیز مانند هرجامعه دیگر سنرمناینه داری، 
جامعه ای طنبنقناتنی سنت. اقنلنینتنی سنرمناینه دار و 
میلیاردر بوده، و اکنثنرینت بنزرگنی ننینز غنرق در 
استثمارو فقر بسر میبرند. از ننر و برمبنای منافنع 
طبقاتی هرکدام از این طبقات و در میان هر طبقنه، 
جننوابننهننای مننحننتننلننفننی بننرای مشننکننالت و مصننائننب 
اجتماعی ارائه میشود. برهمینن منبنننا هنم، افنقنهنای 
سیاسی گوناگونی خود را بنننمناینش منینگنذارنند. آن 
دیدگاهی که تمامی اتفاقات و تحوالت جهانی را بنا 
و برمبنای منعنینار اینننکنه سنود و ضنررش بنرای 
"کرد"  چیست ارزیابی میکند، دیندگناه بنورژوازی 

اینن   قومپرست "کرد" )ناسیونالیزم کرد( و بنازتناب
افق بورژوازی در جامعه  کنردسنتنان اسنت. بنرای 
این جنبش و احزاب و حاکمیتش، این معینار ننتنننهنا 
برای رئیس جمهور امریکا بلکه شامل هر مسنئنول 
پایین دستی نیز میشود که چگونه با آننهنا بنرخنورد 
کرده و بجایگاه و نقش آننان منینننگنرد. اینن را هنم 
بعنوان خوبی یا بدی با "کرد" قلمداد میکنند. گوینی 
اینکه تمامی مردم کردستان دارای یک منفعت بوده 

 و یک افق، خوشبختیشان را میسر میکند!

از مننر این دیدگاه نتنها سیاست و حزب و قندرت 
و اسلحه هویت کردی دارنند، بنلنکنه حنتنی آواز و 
موسیقی و هنر وکتاب، عادات و غذا و رفنتنار، تنا 
زن و مرد و کودک، همه بندون پسنونند "کنرد" از 
معنی کاملی برخوردار نخنواهننند بنود. از اینن هنم 
بیشتر، در این سالهای اخیر ورزش و گنل و سنالم 
هم دارای هویت کردی شده اند. فوتبالیستنی کنردی 
که در بازی فورتبال گلنی منینزنند تنوسنا منیندینا و 
روزنامه ها بعنوان کسی که افتخاری نسیب کردهنا 
کرده، معرفی میشود! خیلی از آنهاییکه چند دقنینقنه 
با تلفن با خطهای تلویزیونی تماس میگنینرنند بنخنش 

 زیادی از وقت خود را صرف ابراز "سالم کردی"     

به هر فرد "کرد" در هر گوشه دنیا مینکننننند. در 
حالیکه همه میدانیم که االن در کنردسنتنان عنراق 
میلیونها مردم عرب و فارس و ترک و هننندی و 
بنننگنالدشنی و سنرینالننکناینی و اروپناینی و .... 
زندگی و کار میکنند، خنینلنینهنایشنان حنتنی بنرای 
امور و همکارینهنای انسناننی در اینننجنا زنندگنی 
میکنند و حضور دارند. خیلی از این مردم آننقندر 
زبان کردی را یاد گرفته اند که سالم و علیک را 
درک بکنند و حتی در موارد اتفاقات داغ روز یا 
را   برای اطالع از رویدادهای کردستان لحنناتنی

پای کانالهای کردی مینشینند. در تمنامنی جنوامنع 
انسانی به بینندگان سالم میکنند، امنا در منیندینای 
کردی و علیرغم اینکه بینندگان کردزبان باشند یا 
نه، فقا به "کردها" سالم میکنند. اگنر در ینکنی 
از کانالهای انگلیسی یا آلماننی ینا سنوئندی کسنی 

 پیدا شده و بگوید                      



   

 

در بیاننینه آمنده اسنت کنه طنرح  :انترناسیونال
شنعننار فنندرالننیننسننم تنوسننا بننرخنن  احننزاب ابنندا 
انعکاس  از وجود چنین مطنالنبنه ار در منینان 
مردم نیست. در این صورت انتشار این بنیناننینه 

 چه لزوم  داشت؟
نه فقا شعار فدرالینسنم جناین   :منصور حکمت

در ذهنیت و زندگ  مردم ندارد، بنلنکنه هنوینت 
قوم  و قنومنینگنرر بنطنور کنلن  هنم در بنینن 
میلیونها مردم ساکن اینران منحنلن  از اعنراب 
ندارد. اما این متاسنفناننه بنرار مصنون داشنتنن 
مردم از فجایع و تراژدر های  که قوم پرسنتن  
و قوم پرستنان منینتنوانننند بنبنار بنیناورنند کنافن  
نیست. بنه دننینار اطنراف خنود ننگناه کنننیند و 
رویدادهار اینن دو سنه دهنه اخنینر را منرور 
کنید. حکومت شرع و دولت آخوندر چه زمینه 
ار در ایران قرن بیستم داشنت؟ ظناهنرا هنینچ. 
این منردمن  بنودنند کنه هشنتناد سنال پنینش تنر 
مشننروعننه چننیننان را بننه روزر انننداخننتننننند کننه 
میدانیم. آخوند یک قشر انگل ب  آبرو و اسباب 
مضحکه مردم در شهر و ده بنود. دخنتنران دو 
نسل قبل از ما بن  حنجناب مندرسنه منینرفنتننند. 
موسیق  و سینما جزء الیتجزار زنندگن  منردم 
بود. با اینحنال، امنروز در آن جنامنعنه جنننون 
اله  و جهالت دین  و جانوران اسنالمن  حنکنم 
میرانند. یوگسالور، یک جامعه مدرن صنعتن  
و با هر استاندارد امروزر جامعنه ار منتنمندن 
بود. یوگسالوها از اینن صنحنبنت منینکننننند کنه 
چگونه قبل از این ماجراها قومیت و منلنینتنشنان 
یادشان نبود. تصور چنینن اوضناعن  بنرایشنان 
ممکن نبود. که هنوز هم بناورشنان ننمنینشنود و 

 .نمیدانند چه شد که چنین شد
اینکه قومیت و قوم پرسنتن  در جنامنعنه اینران 
ریشه و زمیننه قنور نندارد و اینننکنه خنواسنت 
فندرالننیننسننم جنناین  مننیننان مننردم ننندارد، بننه ایننن 
معناست که روندها و جنریناننات و جنننبنشنهنار 
اصل  در جامعه به این سمت سیر نمیکنند. امنا 
سننوال اینننننسننت کننه چننقنندر جننامننعننه در بننرابننر 
تحرکات قوم پرستانه مصونینت دارد و چنقندر 
از پیش در مقابل هجوم آت  این واپسگنراین  و 
ارتجاع قوم  آمادگ  دفاع از خودش را دارد. 
بقول نادر بکتاش ناسیونالنینسنم و قنوم پنرسنتن  
مانند ویروسهای  هستند که در حالت خنفنتنه بنه 
حیات خودشان ادامه میندهننند و تنحنت شنراینا 
خاص  فعال میشوند و حت  گاه اپنیندمن  اینجناد 
میکنند. ناسیونالیسم و قوم پنرسنتن  در جنامنعنه 

فنرهنننگن   -امروز ایران یک بیمارر سیاسن  
رایج نیست. اما نه ریشه کن شده و ننه جنامنعنه 
در بننرابننر آن واکسننینننننه اسننت. وجننود هننمننیننن 
فدرالیست ها و جماعات عقب مانده ار کنه از 
هم اکنون در اوج وقناحنت و سنفناهنت صندور 
شناسنامه هار قوم  برار منردم در اینران را 
شروع کرده اند، گواه این است که این ویروس 
ریشه کن نشده است و میتواند، بنخنصنوص در 
یک شرایا متحول و متالطم سیاس ، مصنائنب 
زیادر ببار بیناورد. صندور اینن بنیناننینه بنرار 
ایجاد آمادگن  و مصنوننینت در جنامنعنه اسنت. 
صدور این بیانیه همچنین اعالم ب  شنبنهنه اینن 

واقعیت به ناسنینوننالنینسنتنهنا و قنوم پنرسنتنان و 
ملیون و روشنفکران ناقد النعنقنل پنینرامنونن  
شان است که کمونیسم کارگرر قاطعانه جلنور 
این واپسگرای  میایستد و این جنمناعنات و اینن 
تمایالت ضد انسان  و ضد کنارگنرر را منینان 
مردم رسوا میکند. نمیشود مردم را بیست سنال 
با مذهب اسیر کنند و بکوبند و بعد بیسنت سنال 
 .دیگر هم با قومیت و ملیت. ما اجازه نمیدهیم

 
بیانیه ظهور شعار فدرالنینسنم را  :انترناسیونال

مستقیما به مساله کرد ربا داده اسنت. در اینن 
 .مورد توضین بیشترر الزم است

همانطور که گفتم اسم گنذارر  :منصور حکمت
مل  و قوم  مردم، تا چه رسد به کشمکنشنهنار 
مل  و قوم  میان بخشهار مختلف جامعه ینک 
پدیده دیر پا، رایج و همه گیر در کشور نیسنت. 
واضن است که در فولکلور عقنب مناننده اقنوام 
)هر قوم (، خودپسندر قوم  و شووینننینسنم و 
بیگانه ترس  و غیره هست. در همه کشنورهنا، 
حت  در یکپارچه ترین "ملل" هم این هست، و 
ظاهرا تا وقت  سرمایه و سرماینه دارر هسنت 
این نوع شکاف انداختن منینان منردم هنم بناقن  
خواهد بود. ایران هم استثناء ننینسنت. امنا، هنر 
ناظرر که ریگ  به کفش و دستور کار پنهانن  
دیگرر نداشته باشد، اذعان میکننند کنه جنامنعنه 
ایران جامعه ار نینسنت کنه چنننان در چنننگنال 
کشمکش و عدم تحمل قوم  و مل  عاجنز شنده 
باشد که حکیم  بخواهد با نوشدارور فدرالیسم 

 .سراغش بیاید
وقت  دقت میکنید میبیند پیندا شندن سنر و کنلنه 
این مقوله در دور اخیر مستقیما به مسنالنه کنرد 
و معامنالت و منذاکنرات حنزب دمنوکنرات بنا 
اپوزیسیون مل  منربنوط منینشنود کنه بنه زعنم 
دموکراتها فردا قرار اسنت دولنت منرکنزر را 
در ایران بدسنت بنگنینرنند. تنمنام مسنالنه حنزب 
دموکرات ایننسنت کنه بنرچسنب تنجنزینه طنلنب 
نننننخننننورد، بننننخننننصننننوص چننننون تننننوحننننش 
ناسیونالیستهار عنمت طلب ایران  و جنایناتن  
که حاضنرنند تنحنت لنوار دفناع از "تنمنامنینت 
ارضنن " بننکنننننننند را مننیننشننننناسنند. خننود حننزب 
دموکرات الجرم در صف مقندم "اینراننینت" و 
دفاع از "تمامیت ارض " قنرار گنرفنتنه اسنت. 
وقت  عفت داداش پور در نشنرینه ننینمنروز از 
دبیرکل حزب دموکرات، آقار مال عبد  حسن 
زاده، ننننننننرش را دربننناره منننوضنننع حنننزب 
کمونیست کارگرر میپرسد )برسمینت شننناسن  
حق جدای  کردستنان، منراجنعنه بنه آراء خنود 
مردم کردستان در یک رفراندوم بر سر جدای  
یا بناقن  منانندن بنعنننوان شنهنرونندان منتنسناور 
الحقوق در چنهنارچنوب اینران(، جننناب حسنن 
زاده برآشفته میشود که: "خیر ما تجزیه طنلنب 
نیستیم" و برار اطمینان خاطر دولت منرکنزر 
 بعدر مرزبندر آتشین  با ما بعمل میاورد. 

حزب دموکرات خودمختنارر منینخنواهند و بنه 
اینن ننتنینجنه رسنینده اسننت کنه بنا تنعنمنینم دادن 
خواست خنود بنه کنل کشنور، بنا بندسنت دادن 
 فرمول  که در آن ناسیونالیسم کرد در برابر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یک دولت ناسیونالیست منرکنزر تنک ننبناشند، 
بهتر به این نتیجه منینرسند. فنرمنول فندرالنینسنم 
کمک میکننند حنزب دمنوکنرات خنودمنخنتنارر 
بخواهد بدون اینکه کردستان موردر استثننناین  

فدرالیسم یعن  "به همه ملل متشکنلنه  .تلق  شود
ایران" خودمختارر بدهید، از جنمنلنه بنه منلنت 
کرد به رهبرر حزب دموکرات. حال اگر بقینه 
مردم در ایران، و از جمله بنخنش وسنینعن  در 
خود کردستان لزوما خود را با بنرچسنب هنار 
قوم  فارس و لر و گیلک و افغنانن  و کنرد و 
عرب و بلوچ و ترکمن تعریف ننمنینکننننند، چنه 
بنناک.در آنسننور ایننن بننده بسننتننان ارتننجنناعنن ، 
جریانات ناسیونالیست اینرانن  قنرار دارنند کنه 
خود را با مساله کرد روبرو میبینننند و اینن را 
یک  از گره گاههار اصل  تثبیت حکومت آتن  
شان تلق  میکننند. اینننهنا در شنعنار فندرالنینسنم 
دریچه ار برار الپوشان  مساله کرد، اجنتننناب 
از مراجعه به آراء خود مردم و بند و بسنت بنا 

 .حزب دموکرات میبینند
منشاء بحث فدرالیسم محاسبات فرصت طلبناننه 
و پا درهوار چند حزب سیاس  دربناره مسنالنه 
کرد است، این بخودر خود ننه چننندان ننگنران 
کننده است و نه پاسخگوی  بنه آن از منجنرار 
تننبننلننیننغننات روزمننره کننمننونننیننسننتنن  و ضنند 
ناسیونالیست  دشوار است. اما در کنار طرفنینن 
اصل  این بحث، که هرکدام منافنع منادر شنان 
را دنبال میکنند، منطنابنق منعنمنول ینک صنف 
کامل از کسان  را پیدا میکنیم که میپندارند بنننا 
به شغل شریف روشنفکرر و منطنبنوعناتن ، ینا 
بنا به نیازهنار گنروه دارر خنود، بنایند حنتنمنا 
بدون تعمق و بنا به مد روز چینزر بنگنویننند و 
خود شیرین  کنند، و اینها به شهادت سرنوشنت 
تلع مردم ینوگسنالور و شنورور، خنطنرنناک 

 ترین عناصر در چنین شرایط  هستند. 
 

واقعا باور نکردن  اسنت کنه کسن  از پنننجنره 
خانه اش بازر بچه اش و بچه هار همساینه را 
نگاه کند، سپس آه  بکشند و قنلنمنش را دسنت 

میلیونن   ٠٠بگیرد و جاهالنه مردم یک کشور 
گروه زبان  و  ٥قومیت و  ١٢ملیت و  ٩را به 

قس علیهذا تقسیم کند و نسخه بپنینچند کنه اینننهنا 
باید شهرها و محالت را مطابنق جندول ایشنان 

اگر  بین خود تقسیم کنند و روبرور هم بایستند.
اینگونه افکار سفیهانه نتایج  اینچنینن خنوننبنار 

 در پ  نداشت، 
 

شاید حت  مایه خنده مستمعین میشد. امنا اینننهنا 
دانسته و ندانسته جاده صاف کن پاکسازر هار 
قوم  و اعدامهار جمعن  فنردا هسنتننند. اینننهنا 
دارند علیه زندگ  و جان آن بچه هنار بنینرون 
پننننجنره تننوطنئننه مننیننکننننننند و حسناسننیننت مسننالننه 

 .اینجاست

 فدرالیسم شعارى ارتجاعى است
 مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدرالیسم

٣ 



   

 

 ترامپ برای "کرد" ...

 تماس با حزب حکمتیست

 دبیر خانه حزب، شیوا امید

hekmatistparty@gmail.com 

 دبیر کمیته مرکزی، آذر مدرسی

azar.moda@googlemail.com  

 دبیر کمیته رهبری، خالد حاج محمدی

Khaled.hajim@gmail.com 

دبیر تبلیغات، امان کفا   

Aman.kafa@gmail.com 

 دفتر کردستان حزب مظفر محمدی

Mozafar.mohamadi@gmail.com 

 تشکیالت خارج کشور، امان کفا

Aman.kafa@gmail.com 

 نشرهی  نینا 
سردبیر: محمد فتاحی   

m.fatahi@gmail.com  

 دستیار سردبیر:آرام خوانچه زر

aram.202@gmail.com   

 
سننال قننبننل نننیننسننت. انننقننالب  ٢٠ایننن دنننیننار 

الکترونیک و انفورماتنینک و پنینداینش رسناننه 
هار سمع  و بصرر جهان ، ژورنالیسم نوکر 
و مهندس  افکار را به یک فاکتور تعیین کنننده 
در معادالت قدرت و سیر اوضاع سنیناسن  در 
کشورهار مخنتنلنف تنبندینل کنرده اسنت. حنتن  
ابلهانه تنرینن و دور از ذهنن تنرینن تنمناینالت 
سننینناسنن  و نسننخننه هننار اجننتننمنناعنن ، اگننر در 
چهارچوب وسیع تر طبنقناتن  و جنهنانن  بندرد 
بخشهای  از طبقه حاکمه بخورد به موقع پنر و 
بننال داده مننیننشننود و بننه اذهننان مننردم تننحننمننیننل 
مننیننشننود. مسننالننه از مننحنناسننبننات خننرد حننزب 
دمکرات و تتمه احزاب مل  و جمهوریخنواه و 
آریامهرر بسیار فراتر است. اینها بازیچه انند. 

 .ما باید کل بازر را غیر ممکن کنیم
این را هم بگویم که تا آنجا کنه بنه مسنالنه کنرد 
مربوط میشود این خود منردم کنردسنتنانننند کنه 
باید در یک رفراندم آزاد دربناره جنداین  و ینا 
باق  ماندن بعنوان شهروندان با حنقنوق بنرابنر 
در چهارچوب ایران تصمیم بگیرنند. فنقنا اینن 
تصننمننیننم، هننرچننه کننه بنناشنند، اصننولننیننت و 
مشنروعننینت دارد. مسنالننه کنرد بنر سننر سننهننم 
گننرفننتننن حننزب دمننوکننرات و سننایننر احننزاب 
خودمختارر طلب در ساختار قدرت و سنپنرده 
شدن "حاکمیت کردستنان" بنه آننهنا، از بناالر 
سر مردم، نیست. بننند و بسنت و منذاکنرات و 
معامالت احزاب بر سر کردستان فاقد هنرننوع 

 .مشروعیت است
برخ  سازمانهار چه گفتند کنه  :انترناسیونال

حزب ما در مخاطرات  که در مقاله "سناریور 
سیاه و سفید" بیان شده اغراق کرده است. فکنر 
نمیکنید بنه اینن بنیناننینه هنم چنننینن بنرخنوردر 

 بشود؟
بین خودمان باشد، من ضنمنن  :منصور حکمت

بیشترین احترام به تک تک اعضا و فعالنینن و 
رهبران خانواده چه ضند سنلنطنننتن  و سنننتن  
ایران بعننوان انسناننهناین  کنه بناالخنره بنا هنر 
زبان  خیر مردم زحمتکش را میخواهنند، بنایند 
بگویم بعنوان احزاب و سازمانهار سیناسن  ننه 
اینها را سوسیالینسنت منینداننم و ننه بناورر بنه 
قدرت تشخید آنها و قنابنلنینت آننهنا در اینفنار 
نقش کارسازر در دنیار پنس از جننن  سنرد 
دارم. این ینک طنینف سنپنرر شنده و بن  افنق 
است. جوانان جبهه مل  و حنزب تنوده انند کنه 
اکنون خود دیگر پنینر شنده انند. بنرخنورد اینن 
طیف با این بیانیه فاکتور مهم  نیست. مهم تنر 

 .شاید، برخورد بیانیه به آنهاست
 

اما بیانیه اصوال خطاب به اینها نیست. خنطناب 
به مردم و بویژه به طبقه کارگر اسنت، کنه بنه 
معن  اجتماع  و سیاس  و تاریخ  این کلمنات 

و شعارها توجه کنند و بنه دام منلن  گنراین  و 
قوم پرست  نیفتند، که برار مقابلنه بنا آن آمناده 
باشند. بر خالف بحث سناریور سیاه و سنفنیند، 
ما اینجا تاکید کرده ایم که احتمال تحمیل شنعنار 
فدرالیسم به جامعه امروز ایران بسیار ضعینف 
اسنت. بنننننابنرایننن بننحننث اغننراق بننر سننر سننیننر 
اوضاع عین  نیست. بحث بر سر کثافت نهفنتنه 
در خود شعارها و تبیین هار مل  و از جنمنلنه 
شعار فدرالیسم است. در اینن اسناسنا ننمنینشنود 
 .اغراق کرد و هرچه گفته شود هنوز کم است

آینا منینشنود گنفنت اینن شنعنار  :انتررنراسریرونرال
خصلت نمار احزاب و جریانات مطرح کنننننده 
آن است و بنه اینن اعنتنبنار بنایند دربناره آننهنا 
قضاوت کرد؟ آیا با این بیانیه نحوه برخنورد و 
رابطه حزب با جریانات  که مندافنع فندرالنینسنم 

 هستند تغییر میکند؟
 

بنننر منن در سنطنن ننننرر  :منصور حکمت
میشود احزاب را بر مبنار این شعنار قضناوت 
کرد. همانطور که منذهنبن  بنودن، شنوینننینسنت 
مل  بودن، سلطنت طلب بودن و یا مخالفنت بنا 
برابرر زن و منرد، در منتنن تنارینع سنیناسن  
معاصر ایران برار ارتجاع  نامیده شدن ینک 
جریان کاف  است، اعتقاد به صدور شناسنننامنه 
قوم  برار مردم و تشکنینل دولنت منبنتننن  بنر 
ملیت و قومیت ننینز بنرار ارتنجناعن  خنواننده 
شدن یک جریان کاف  است. اگر سوال  هسنت 
اینست که آیا عمق کثافنت شنعنار فندرالنینسنم و 
معان  ضد اجنتنمناعن  و ضند انسنانن  و ضند 
کارگرر آن در سطن وسیع شناخته شده هسنت 
یا خیر. شاید هنوز خیر. این ایجاب مینکننند کنه 
بدوا برار یک دوره تالش کنیم این فرمنول از 
برنامه و تبلنینغنات احنزاب اپنوزیسنینون حنذف 
بشود. البته واضن است که از هنم اکنننون هنر 
جریان  را که آگاهانه و مصرانه از فندرالنینسنم 
و سازمان قوم  جنامنعنه دفناع کننند بنایند ینک 

 .جریان ارتجاع  به حساب آورد
 

این بیانیه چه فعالیتنهناین  را در  :انترناسیونال
برابر فعالین حزب میگذارد؟ فعالین حنزب در 
برابر جریانات  که شعار فدرالینسنم را منطنرح 

 میکنند چه باید بکنند؟
 

واضن است که نمیشود و  منصور حکمت:
الزم هم نیست که اینجا لیست  از اقدامات 
بدهیم. اصل قضیه این است که ما محتوار 
واقع  این شعار را، با تمام وجود و با پشتکار 
برار مردم روشن کنیم. احزاب  که این شعار 
را طرح میکنند باید فشار نقد ما را هرجا 
هستند و هرجا میروند رور خودشان حس 
کنند. باید تفکر و سیاست قوم  و مل  را ب  
آبرو کرد، همانطور که تفکر و سیاست مذهب  

امروزه ب  آبرو و منفور است. باید اگر نه کل 
مردم زحمتکش، الاقل بخش هار پرتحرک و 
فعال طبقه کارگر در ایران آنچنان آگاهانه از 
ارتجاع مل  و قوم پرست ، که شعار فدرالیسم 
صرفا یک بسته بندر لوکس تر آن است، 
بیزار و متنفر و نسبت به آن حساس باشند که 
هیچ نیروی  نتواند فردا جلور پیشرور کارگر 
و کمونیسم کارگرر را با علم کردن کشمکش 
ها و فجایع قوم  سد کند و مردم را به روزر 
بیاندازد که در یوگسالور دیدیم. تبلیغات و 
آکسیونهار ما باید ظهور توجمان ها و ایزت 
بگویچ ها و کارادیچ ها و مالدیچ ها و 
میلوسویچ ها و ژیرینفکس  هار وطن  را 
غیر ممکن کند. در یک جمله، هم باید حضور 
ذهن مردم را باال برد و هم به قوم پرستان و 
اسپانسورهار فردایشان فهماند که با یک 
نیرور کمونیست  کارگرر سازش ناپذیر و 

  .بدون توهم روبرو هستند
*** 

 
 

جال روبرو میکنند. اما در سایه به انگلیسیها یا آلمانیها یا سوئدیها سالم میکنم، حتی اهالی همان جوامع آن را رسوا و با جن                                         
وده، ی بقومیت پرستی کردی، آنچه برای مردم مترقی جهان معنی جداسازی و قومپرستی و پشت کردن به انسانیت داشته  و برهمین مبنا هم مایه شرمسار
سیست را در دیدگاە ناسیونالیزم کرد مایه افتخار است! ین دیدگاه، این روش، این معیار، این سنت، این چهارچوب فکری، عقب مانده است، قومپرست و
ربانی شدن ز قاست. از جانب مردم آزادیخواه و مترقی، از طرف آنهاییکه برای خود و همه مردم هویت انسانی قائلند، برای مردمیکه خود تاریخی طوالنی ا

خت. ری توسا تبعی  و ستم ملی را دارند، این دیدگاه و معیار و روش و عادات و چهارچوب فکری، عقب مانده و ارتجاعیست، و فقا بایستی آن را دور
اری تمکبرهمین مبنا، جواب سوال سرتیتر این نوشته، این است که ترامه بعنوان یک کاراکتر لمپن سیاسی غرق شده در روش میلیتاریستی و قلدری و س

یکا و جهان امردارودسته حاکمیت امریکا، اعالم کرده که دشمنی سختی با معیارهای انسانی و آزادیخواهانه و تعلق انسانی و زندگی و رفاه و آسایش مردم 
خود چه  اعیرا دارد. جدا از و سوای اینکه ترامه با احزاب و حاکمیت بورژواناسیونالیستی کرد چگونه رابطه ای خواهد داشت و در میان سیاستهای ارتج
      ند!جایگاه و نقشی برای آنان درننرگرفته و یا میگیرد، مردم کردستان هم بعنوان بخشی از کل بشریت از لمپن بازیهای وی بی نصیب نخواهند ما

٦١ 


