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وید! د  ھان  ان  کار

پاى دولت بر گلوى بازنشستگان!
مظفر محمدی

تنهــا در ســال ٩٩ در  عــی بــرای بــار چنــدم  بازنشســتگان تامیــن اجت
ــتی  ــت معیش ــه وضعی ــبت ب ــران نس ــتان ای ــازده اس ــم ی ــت  ک ــهرهای دس ش
ــران  ــران در ته ــد. بازنشســته ها و مســتمری بگی ــار خــود اعــرتاض کردن فالکتب
و مراکــز اســتان های فــارس، کردســتان، الــربز، قزویــن، خراســان رضــوی، 
ــتان و... در تجمعــات  ــان و خوزس ــتان، اصفه ــدان،  لرس ــی، هم آذربایجــان رشق
خــود نســبت بــه ســطح پاییــن مســتمری  و تبعیــض و زندگــی زیــر خــط فقــر 
اعــرتاض دارنــد. در ایــن تجمع هــا بازنشســتگان بــا حمــل پالکاردهایــی شــعار 
ــه،  ــا دالری ــون»، هزینه ه ــاد حقم ــت می ــون،  بدس ــف خیاب ــط ک ــد: «فق دادن
ــان،  ــاد ن ــده ب ینشــینیم. زن ــای  ــم، ازپ ــه . تاحــق خودنگیری ی ــا ریال ــوق م حق

ــران. ــاب رسارسی کارگ ــاد اعتص ــده ب ــاد، زن ــاد اتح ــده ب کار، آزادی. زن
بازنشســتگان در ســال های اخیــر  افزایــش مشــکالت معیشــتی  پــی  در 
تجمعــات متعــددی در ســطح شــهرها و در ســطح رسارسی برگــزار شــده 
عــی  ــوری، لشــکری و تامیــن اجت ــتگان کش ــت. در تجمعــات بازنشس اس
ــس  ــل مجل ــر در مقاب ــرداد و دهــم اســفند ســال ٩٥ هــزاران نف روزهــای ٣١ م

ــدند.  ــوردار ش ن برخ ــ ــت معل ی ــد و از ح ــرتاض زدن ــه اع ــت ب دس
ــه ده  ــروز ب ــه ام ــر ک ــط فق ــاالی خ ــوق  ب ــتار حق ــا خواس ــتگان باره بازنشس
ــر دریافتــی حداقــل بگیــران اســت، درمــان  میلیــون تومــان رســیده و ســه براب
ــی  ــوق، پرداخــت بده ــه حق ــازی عادالن ــی، متناسب س ــات رفاه ــگان، خدم رای
ــا  ــت دهه ــه خواس ــکل ک ــی و آزادی تش ع ــن اجت ــازمان تامی ــه س ــت ب دول
ــواده  ــدان و خان ن و کارمن ــ ــتگان، معل ــران و بازنشس ــر از کارگ ــون نف میلی
هایشــان اســت،  شــدند. بازنشســتگان بــا تجمعــات خــود و بــا تاکیــد بــر ایــن 

ــد. ــی میکنن ایندگ ــردم را  ــم م ــت عظی ی ــا، اک ــت ه خواس
ــران بیســت میلیــون کارگــر شــاغل وجــود دارد و جامعــه جوانــی اســت.  در ای
یعنــی تعــداد شــاغلین بــه نســبت بازنشســته هــا و مســتمری بگیران بســیار 
ــش ســن بازنشســتگی  و  بیشــرت اســت. در حالــی کــه دولــت طــرح افزای
کاهــش حقــوق دوره بازنشســتگی تحــت عنــوان ایجــاد ”انگیــزه“ بــه مانــدن 
در بــازار کار، اصــالح قانــون بیمــه بیــکاری و کاهــش تعهــدات دولــت و ازایــن 
قبیــل  اقدامــات را بــه میــان آورده اســت و همــه ی ایــن هــا تعــرض بــه ســطح 
زندگــی و معیشــت کل جامعــه و محــروم کــردن بیشــرت کارگــران و کارکنــان از 

عــی اســت.  ــام تامیــن اجت ــه ن شــندر غــازی ب
ــش  ــت پوش ــون تح ــه ٤٠ میلی ــک ب ــران نزدی ــا در ای ــن آماره ــاس آخری ــر اس ب
ــن  ــه منظــور تامی ــر همیــن اســاس و ب ــد. ب عــی قــرار دارن ــن اجت بیمــه تامی
ــران، ۲۳ ــده کارگ ــر عه ــد ب ــکاری، ۷ درص ــه بی ــه و بیم ــق بیم ــد ح ۳۳ درص
ــت.  در  ــت اس ــده دول ــر عه ــز ب ــد نی ــان و ۳ درص ــده کارفرمای ــر عه ــد ب درص
جمهــوری اســالمی دولــت هــا مــی آینــد و مــی رونــد و هــر کــدام دولــت قبــل 
ــران و  ــر بــار طلــب هــای مزدبگی از خــود را مســبب بحــران مــی دانــد و از زی
ــد. آش اینقــدر شــور اســت کــه  بازنشســتگان در رفتــه و شــانه خالــی مــی کن
ــتگی  ــونامی ورشکس ــت س ــش گف ــدی پی ــس، چن ــی مجل ع ــیون اجت کمیس
ــک  ــون ی ــی تاکن ــچ دولت صندوق هــای بازنشســتگی در راه اســت چــرا کــه هی

ــه ... صفحــه۲ ــال از بدهــی خــود ب ری
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ــت  ــدی دول ــهم ۳ درص ــه و س ــی را نپرداخت ع ــن اجت ــازمان تامی س
ــن  ــه تامی ــون ب ــالب تاکن ــروزی انق ــدای پی ــه از ابت ــق بیم ــرای ح ب

ــت.  ــده اس ــت نش ــی پرداخ ع اجت
ــکار  ــی بده ع ــن اجت ــه تامی ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــت ٤٠٠ ه دول
و  افزایــش  ــرای  ب تومــان  میلیــارد  هــزار   ۹۰ تنهــا  امــا  اســت 
ــتگان   ــوق بازنشس ــش حق ــاداش و افزای ــت پ ــازی، پرداخ همسان س
ــه  ــی ک ــت. اقدام ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــال آت ــه س در بودج
عــی را بــه ورشکســتگی می کشــاند تامیــن اجت بازنشســتگان معتقدنــد ســازمان 

ــی و  ــتفاده مال ــوء اس ــاش، س ــت و پ ــاره ریخ ــی درب ــت، گزارش های ــی دول ــر بده ــالوه ب ع
ــت.  ــده اس ــرش ش ــز منت ــی نی ع ــن اجت ــدوق تامی ــران صن ــی مدی ــای نجوم حقوق ه

ــران  ــد و مدی ــتگی ندارن ــدوق بازنشس ــت صن ــر مدیری ــی ب ــارت و کنرتل ــتگان نظ بازنشس
ــه  ایندگــی مــی کننــد ن عــالوه برحیــف و میــل دارایــی صنــدوق منافــع دولــت را 
بازنشســتگان  و بازنشســتگان مــی گوینــد: «پــای اداره کننــدگان صنــدوق بازنشســتگی را 

ــد.» ــتگان برداری ــوی بازنشس از روی گل

امی  ایندگــی از  عــی بــه  تجمــع بازنشســتگان و مســتمری بگیــران ســازمان تامیــن اجت
ــانی  ــا زحمتکش ــد، م ــرده ان ــالم ک ــه اع ــوه قضائی ــس و ق ــه مجل ــه ب ــتگان در نام بازنشس
ــد خــود را  ــی از درآم ــی بخش ــز خدمات ــی و مراک ــری در واحدهــای صنعت ــه عم هســتیم ک
ــن  ن تامی ــ ــتگی زندگی ــا دوران بازنشس ــرده ت ــت ک ــی پرداخ ع ــن اجت ــازمان تامی ــه س ب
ــارد تومــان بــه دولــت  شــود. امــا ایــن ســازمان پرداختــی هــای مــا را حــدود ٤٠٠ هــزار میلی
عــی  داده اســت. دولت هــا از واریــز ســه درصــد ســهم خــود هــم بــه صنــدوق تامیــن اجت
ــه  ــد ک ــیده ان ــی کوش ــای مختلف ــرصه ه ــا تب ــه ب ــن، بلک ــا ای ــه تنه ــد. و ن ــاب کرده ان اجتن
ــدوق  ــن صن ــه ای ــزاز پرداخــت ســهم خــود ب ــان نی در هــر کجــا کــه ممکــن اســت کارفرمای
ــه  ــرت را ب ــای بیش ــه ه ــذب رسمای ــرای ج ــروی کار ارزان  ب ــت  نی ــا سیاس ــوند ت ــاف ش مع

ــد. ــش برن پی
ــول  ــا پ ــوده  و میلیارده ــازمان ب ــن س ــب ای ــتش در جی ــده دس ــه رس کار آم ــی ک ــر دولت ه
ــه  ــت از حــزب اســالمی کار و خان ــای حاکمی ــه جناحه ــاال کشــیده اســت. در نتیجــه هم ب
کارگریهــا و تــا رسان ســپاه پاســداران همــه و همــه در اختــالس هــای میلیــاردی از صنــدوق 
ــده دزدی ســعید مرتضــوی  ــارز آن پرون ــه ب ون ــک  ــد. ی عــی دســت داشــته ان ــن اجت تامی
ــای  ــهامی رشکته ــذاری س ــی و واگ ع ــن اجت ــدوق تامی ــی  از صن ــک زنجان ــکارش باب و هم

ــی اســت. ــه زنجان عــی ب ــن اجت ــه تامی ــوط ب متعــدد مرب
بزرگ تریــن  از  یکــی  شســتا-   – عــی  اجت تامیــن  ســازمان  رسمایه گــذاری  رشکــت 
ــی  ــس بازده ــای مجل ــز پژوهش ه ــد. مرک ر می آی ــ ــه ش ــران ب ــادی ای ــای اقتص هلدینگ ه
ــه  ــه شســتا ب ــرده اســت. چــرا ک ــرآورد ک ــه را حــدود ۳ دهــم درصــد ب ــن مجموع ــص ای خال
ــود  ــی وج ــل قبول ــارت قاب ــه نظ ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ــل ش ــت تبدی ــوت دول ــاط خل حی
ــی  ــه کار م ــغول ب ــتا مش ــود را در شس ــوام خ ــاوندان و اق ــئوالن، خویش ــی مس ام ــدارد،  ن
عــی  کننــد و اگــر مبلــغ ناچیــزی از کیســه گشــادی کــه دولــت بــرای داراییهــای تامیــن اجت
ــن  ــد. ای ــی کنن ــان م ــودی هایش ــات خ ــی رصف رفاهی ــغ هنگفت ــد، مبال ان ــی  ــه باق دوخت

ــوند.  ــه ش ــد دور انداخت ــردم ، بای ــی م ع ــن اجت ــای تامی ــران داراییه دزدان و غارتگ
عــی  دولــت، فســاد و اختالســگران و دزدهــا در حالــی صنــدوق هــای بیمــه و تامیــن اجت
ــا، بــر اســاس آمــار منترششــده خــط  ری کرون ــد کــه بــا شــیوع بیــ را خالــی کــرده و میکنن
ــون  ــت کم دو میلی ــیده، دس ــان رس ــون توم ــه ۱۰ میلی ــره ب ــار نف ــوار چه ــک خان ــر ی فق
ــای  ــد خانواره ــفره ۷۰ درص ــوه ازس ــج و می ــت، برن ــرصف گوش ــده اند و م ــکار ش ــر بی نف

ــت.  ــده اس ــذف ش ــدگان ح بیکارش
ــد و  ــود میدانن ــه خ ــق ب ــی را متعل ع ــن اجت ــه تامی ــت رفت ــه رسق ــای ب ــران داراییه کارگ
ــی  ــتفاده هــای مال ــا و ســوء اس ــن دزدی ه ــد و چــون ای ــوری چن ــتار روشــن شــدن ف خواس
ــه توســط مقامــات حکومتــی از ایــن صنــدوق و بازگردانــده شــدن پولهــای بــه  انجــام گرفت
ــی کل  ــات رفاه ــه خدم ــرای ارائ ــی و رصف آن ب ع ــن اجت ــدوق تامی ــه صن ــه ب ــت رفت رسق

ــتند. ــه هس جامع

عی کنرتل و نظارت بر تامین اجت

ــتگان  ــران و بازنشس ــرتل کارگ ــدون کن ــه ب ــت ک ــان داده اس ــر نش ــه اخی ــد ده ــارب چن تج
ن یعنــی  ــه دارایــی کارگــران و معلــ کان دولــت در روز روشــن ب عــی، کــ بــر تامیــن اجت
ــا فــروش  عــی و صنــدوق ذخیــرۀ فرهنگیــان از راه هــای مختلــف از جملــه  ب تأمیــن اجت

در بــورس دســتربد میزنــد. بنابرایــن هــدف بایــد درآوردن صنــدوق هــای بازنشســتگی و در 
عــی از دســت دولــت باشــد. ــن اجت رأس آن تأمی

ــکاران  ن و بی ــ ــه کشــوری و لشــکری و معل ــده و تقســیم شــده ب ــا بازنشســتگان پراکن آی
ــه  ــکاری  بیم ــه بی ــای  بیم ــدوق ه ــی و صن ع ــن اجت ــازمان تامی ــد س ــی توانن ــره م و غی
ــف و  ــت وحی ــدازی دول ــگ دســت ان ــا را از چن ــی و دیگــر مزای بازنشســتگی و بیمــه درمان

ــد؟  ــازمان در آورن ــن س ــران ای ــل مدی می
١٢ میلیــون کارگــر تحــت پوشــش ایــن ســازمان بــا خانــواده هایشــان جمعیتــی ٤٠ میلیونی 
ــا جنبشــی رسارسی در  ــد ب ــه میتوان ــی اســت ک ــت عظیم ــن جمعی ــد و ای ــر میگیرن را در ب

ــر تعرضــات حکومــت اســالمی بــه زندگــی و معیشــتش قــد علــم کنــد. براب
عــی مســاله کل طبقــه کارگــر و زحمتکشــان اســت و بــه یــک  بعــالوه مســاله تامیــن اجت
ــکاری،  عــی، بیمــه بازنشســتگی، بیمــه بی ــی شــود. مســاله تامیــن اجت صنــف محــدود 
ــر و تحــول اســت. هــر ســال  عــی اســت کــه مــدام درحــال تغیی ــی امــری اجت بیمــه درمان
ــم.  ــکار داری ــون بی ــون حــدود ده میلی ــی شــوند. هــم اکن ــر بازنشســته م ــزار نف ــا ه ده ه
ــت  ــه  بهداش ــی ب ــدم دسرتس ــی، ع ــه ناکاف ــل تغذی ــه بدلی ــان جامع ــادی از مردم ــش زی بخ
ــاال  ــان را ب ــران و زحمتکش ــی کارگ ــود دارای ــت خ ــوند. دول ــی ش ــف م ــگان، تل ــان رای و درم
ــا بودجــه ناچیــزی اختصــاص داده اســت و  ری کرون کشــیده و اکنــون در رشایــط شــیوع بیــ

ــرده اســت! ــکار و زحمتکشــان تهیدســت را بیمــه ک ــران بی مدعــی اســت کــه کارگ
ــد.  ــر جامعــه رسشــکن مــی کنن ــن دروغ رشم آور از رییــس دولتــی اســت کــه بحــران را ب ای
از طرفــی پرداخــت بیمــه ســهمیه کارفرمــا را کــم مــی کننــد و دولــت هــم آن را پرداخــت 
ــی  ــی شــوند، دســتمزدها بــه موقــع پرداخــت  ــی کنــد و در نتیجــه دســتمزدها اضافــه 
شــوند، زمــان بازنشســتگی طوالنــی تــر مــی شــود و حقــوق بازنشســتگی بســیار کــم تــر از 
مــزد زمــان کار پرداخــت مــی شــود و از صنــدوق بیمــه بــرای کــرسی بودجــه اســتفاده مــی 
عــی متعلــق  عــی کنــد، از صنــدوق تامیــن اجت شــود. دولتــی کــه خــود بایــد تامیــن اجت

بــه کارگــران و زحمتکشــان در روز روشــن دزدی و اختــالس مــی کنــد! 
ــد کــه  ــکاران و بازنشســتگان بایــد بــه ایــن فکــر کنن ن شــاغل بهمــراه بی کارگــران و معلــ
ــده ی هــر  ــه فقــر فزاین ــد و ب ــه دســت بگیرن عــی را ب ــرتل تامیــن اجت ــه مســاله کن چگون
ــد  عــی از دســت دولــت مــی توان ــن اجت ــد. بیــرون کشــیدن ســازمان تامی ــه دهن روز خا
ــه  ــواران و اختالســگران خا ــران و رانتخ ــت و مدی ــدوق توســط دول ــل صن ــف و می ــه حی ب
دهــد، دولــت را بــه پرداخــت بدهــی هایــش مجبــور کنــد و جلــو خصوصی ســازی خدمــات 

ــرد....   بهداشــت و درمــان توســط دولــت را بگی
ــوچ دل  ــای پ ــده ه ــه وع ــرود و ب ــرز ن ــتگان ه ــروی بازنشس ــه  نی ــد ک ــی کن ــک م ــن کم ای
ــرتل  ــد در کن ــی بای ع ــن اجت ــازمان تامی ــی  س ــد اول زد. یعن ــر را بای ــرف آخ ــدد. ح نبن
ــی  ع ــن اجت ــازمان تامی ــای س ــی ه ــه کل دارای ــرا ک ــرد چ ــرار گی ــران ق بازنشســتگان و کارگ
ــدان و بازنشســتگانی اســت کــه عمــری کار کــرده  ن و کارمن ــه کارگــران و معلــ متعلــق ب
ــا تــرصف و کنــرتل  ــه داده و پــول پرداختــه  و مــی پردازنــد. ب عــی هزین و بــرای تامیــن اجت
ــه  ــن هزین ــرای تأمی ــع الزم ب ــی، مناب ع ــن اجت ــی تامی ــی دارای ــان واقع ــارت صاحب و نظ
ــی  ــن م ــتمری ها تأمی ــت مس ــن پرداخ ــدگان و همچنی ــه ش ــام بیم ــان  ــت و درم بهداش

شــود.
ــرف  ــود ح ــی خ ــای صنف ــون ه ــی کان ــی نقش ــی و ب ــی عمل ــتگان از ب ــر، بازنشس کالم آخ
ــی  ــان  ــه خودش ــکاران ب ــه نیســت. بازنشســتگان و بی ــک مطالب ــر ی ــن دیگ ــد. ای ــی زنن م
ــد منحــل شــود، بلکــه آســتین بــاال زده و در مجامــع عمومــی خــود  ــون هــا بای گوینــد کان
ــود را  ــوق خ ــاق حق ــرای احق ــارزه ب ــه مب ــد ب ــود و متعه ــتقل خ ــدگان مس این ــاد و  نه
ــک  ــر ی ــت و پیگی ــب صالحی ــای مســتقل و صاح ــکیل نهاده ــه تش ــرا ک ــد. چ انتخــاب کنن

ــت. ــکاران اس ــته  و بی ــان بازنشس ــران و زحمتکش ــی کارگ ــاز حیات نی

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 
بدون اميد سوسياليسم و بدون 

خطر سوسياليسم به چه منجالبى 
بدل ميشود..



ت  ۳۴۰
ح

٣
دوازده روز طوفانی آینده...

ــه «دمکراســی»  ــا ترامــپ ب ــه «آی ــرد؟»، اینک ــه ک ــوان توجی ــه میت ــه را چگون ــار دوگان ــن رفت ای
بــا  ــا یــک وطــن پرســت؟» و اینکــه «جهــان، رق اعــالم جنــگ داده اســت! او یــک خائــن اســت ی

ــد!» ــکا میخندن ــه امری و دشــمنان ب

ــکا را از  ــت آمری ــای سیاس ــر روز دنی ــه ه ــی ک ــات و بحران ــه تناقض ــت ک ــواالتی اس ــا س اینه
ــه زور  ــه ب ــوری ک ــه رئیــس جمه ــود ک ــد، نشــان میدهــد!   روشــن ب ــاوت میکن ــش متف فردای
ــا دســت هــای «لطیــف»  ــه ب ــدرت رســید و ن ــه ق ــروی ســاختار شــکنانه راســت افراطــی ب نی
ــی و  ــدرت مرتق ــرو و ق ــک نی ــاب ی ــه در غی ــوری ک ــس جمه ــی، رئی ــی پارملان ــنتی دمکراس س
ــی  ــزب پارملان ــر دو ح ــی ه ــی از ناتوان ــی عموم ــر نارضایت ــوار ب ــت س ــپ توانس ــکال چ رادی
ــوع و غــروب  ــه قــدرت رســید! طل ــد، ب ــات و نیازهــای جامعــه عــروج کن ــه توقع در پاســخ ب
ــه  ــواه ب ــزب جمهوریخ ــرف ح ــپ از ط ــت!   ترام ــد داش ــنتی» نخواه ــز» و «س ــح آمی «صل
ــه پیــروزی رســاندن یــک حــزب بــه قــدرت و جابجایــی  قــدرت رســید! امــا آرمــان او  بیــش از ب
ــده  ــزه ش ــه پوالری ــی در جامع ــت افراط ــروی راس ــازمان دادن نی ــزب، س ــا آن ح ــزب ب ــن ح ای
ــه ســفید آریایــی و «ردنــک» مســیحی و  ــه نفــس ب د ب ــ ــکا، و بســیج و بازگردانــدن اعت آمری
ــاره عظمــت  ــدن دوب ــاز گردان ــر پرچــم «ب ضــد کمونیســت و ضــد سوسیالیســت مرتجــع، زی
ــان آن پالتفــرم را حفــظ کــرده و حفــظ خواهــد کــرد! شــانه  بــه آمریــکا» بــود! ترامــپ همچن
ــور  ــس جمه ــتعفا رئی ــای اس ــرای وی، تقاض ــپ ب ــاون ترام ــی مع ــمی و علن ــ رس ــاال انداخ ب
ــاور وی،  ــر و مش ــن وزی ــتعفای چندی ــواه، اس ــزب جمهوریخ ــیون ح ــس فراکس ــرف رئی از ط
ــران  ــی از بح ــه حاک ــه و هم ، هم ــنگ ــهردار واش ــرف ش ــپ از ط ــتگیری ترام ــای دس تقاض

ــاز شــده اســت!   ــازه آغ ــدال ت ــکا اســت. ج ــه امری ــت حاکم سیاســی در هیئ

ــار نفــر کشــته شــدند، تســخیر و اشــغال  ــکا کــه طــی آن چه ــه کنگــره آمری ــه دیــروز ب حمل
آن، هــر دو حــزب پارملانــی، شــخصیت هــا و چهــره هــای نشســته در کنگــره  و ســنا، پلیــس 
ــم  ــان، در چش ــش از جهانی ــکا را بی ــه امری ــت حاکم ــی و  هیئ ــدرت امنیت ــی آی و ق و اف ب

ــار، کوچــک و ضعیــف کــرد! ــی اعتب ــکا ب خــود مــردم آمری

ــای  ــر دنی ــکا ب ــر آمری ــالوه ب ــود را ع ــگ خ ــکا، رن ــی در آمری ــران سیاس ــده بح دوازده روز آین
ــر  ــالوه ب ــکا، ع ــرات در آمری ــد زد! تغیی ــتانش خواه ــن و دوس ــه متحدی ــر هم ــت و ب سیاس
ایــان ایــن رونــد،  ــر کل جهــان تاثیــرات مهمــی خواهــد داشــت.   پ جهــان غــرب، بــی تردیــد ب
ــت شــود و  ــری هدای ــش کارگ ــش سوسیالیســتی جنب ــکا توســط گرای ــه آمری ــر چــپ جامع اگ
ــت  ــرای دخال ــد و ب ــکل ده ــود را ش ــن خ ــزاب نوی ــود و اح ــزب خ ــد! ح ــازمان ده ــود را س خ
ــکا وجــود  ــه در آمری ــه عظیمــی ک ــا ســازمان دادن جنبــش عدالتخواهان در قــدرت سیاســی ب
ــه تنهــا خونیــن نباشــد، کــه رسآغــاز چرخــش هــای  دارد، قــدم بــه میــدان بگــذارد، میتوانــد ن

ــان باشــد!  ــکا و هــم در جه ــم در آمری ــی ه ع ــم اجت عظی

خط رسمی حزب کمونیست کارگری حکمتیست 
۷ ژانویه ۲۰۲۱

یك واكسیناسیون ضد قومی ...

نــد  بلوك هــای قدر و  مســابقه كارتل هــا  كــه  اینســت  له  مســ نقطه نظــر،  ایــن  از 
ــهمگین  ــای س ــه رقابت ه ــز ادام ــزی ج ــن، چی ــد واكس ــد و پیش خری ــه داری در تولی رسمای
ــر دیگــری نیســت؛  ــی و سیاســی ب ــا در حــوزه اقتصــادی، نظام ــش از كرون ــا در دوره پی آنه
اعتبــار ســاقط كــرد و  از  را در مقابــل شــهروندان  پاندمــی هرچنــد دولت هــا  ایــن 
ــت  ی ــتگی و ح ــه همبس ــه روحی ــد ك ــث ش ــد و باع ــوری را درنوردی ــی و كش ــای مل مرزه
ــرده از رسنوشــت  بین املللــی شــهروندان جهــان از همدیگــر گســرتش یابــد و در یــك كالم، پ
ــژاد، مذهــب و جنســیت برداشــت امــا  ــارغ از محــدوده ملیــت و ن ــزاد، ف ــه آدمی به هم بافت
ــه  ــه بهان ــا ب ــرد ت ــاد ك ــی ایج ــان فرصت ــای جه ــرای دولت ه ــا ب ــم كرون ــدازه ه ن ان ــه ه ب
تولیــد و توزیــع واكســن، چهــره كریــه ناسیونالیســم، شوینیســم و قوم پرســتی خــود را بــه 
رخ دیگــری بكشــند؛ فرصــت را مغتنــم شــمرده اند تــا بــر مــ تســویه حســاب سیاســی بــا 
رقبــای خــود، بــر طبــل رقابــت، شــكاف و تقســیم مجــدد ملــی و قومــی انســان ها بكوبنــد 
ــار، بازهــم جهــان را ناامن تــر و جــان میلیون هــا  ام عی و ماننــد یــك جنگ جهانــی 

ــد.  ــی كنن ــهروند را قربان ش
زمخت تریــن تصویــر از توزیــع واكســن كرونــا در كرانه هــای باخــرتی رود اردن و در 
ــل اشــغال  ی ــت ارسا ــط دول ــه توس ــی ك ــت؛ مناطق ــده اس ــاهده ش مناطــق فلســطینی مش
یــك میلیــون  تبدیــل بــه شــهرك های یهودی نشــین شــده اند. درحالیكــه  شــده اند و 
یلــی واكســن شــده اند و مراســم واكسناســیون خــود را جشــن می گیرنــد امــا در  ارسا
ــد. واکســن   انن ــن جشــن  اشــاچی ای ــد  ــا می توانن ــای باخــرتی، فلســطینی ها تنه كرانه ه
ــاکنان  ــینه کردن س ــرای واکس ــا ب ــل آن را تنه ــا ارسائی ــود دارد ام ــه وج ــن منطق ــزر در ای فای
ــند.  ــار بکش ــال انتظ ــد فع ــطینیان بای ــتاده و فلس ــق فرس ــن مناط ــه ای ــین ها ب یهودی نش
ــزم بــه رعایــت موافقت نامه هــای  ــد كــه بیــش از ایــن مل یلــی گفته ان مقامــات ارسا
ولیتی  ــچ مســ ــی اســت، نیســتند و هی ــه اســتانداردهای بین امللل ســال ۱۹۹۰ كــه مربــوط ب
ــی  ــی قوم ــن باج خواه ــر ای ــد. در براب ــرتی ندارن ــای باخ ــطینیان در كرانه ه ــال فلس در قب
ــطینیان،  ــكی فلس ــتی و پزش ــت بهداش ــ وضعی ــل و گروگان گرف ی ــت ارسا ــت فاشیس دول
ــز در  ــر نی ــازمان دیگ ــد س ــرز و چن ــدون م ــکان ب ــل و پزش ــاخه ارسائی ــل ش ــو بین املل عف
ــاکنین  ــه س ــینه کردن هم ــه واکس ــف ب ــل موظ ــه ارسائی ــد ک ــالم كرده ان ــرتکی اع ــه مش بیانی
ــه ای  ــش در نام ــه هفته پی ــم س ــرز ه ــکان بدون م ــروه پزش ــت. گ ــزه اس ــرتی و غ ــه باخ کران
ــرای فلســطینیان،  ــن واکســن ب ــه تامی ــود ک ــل، نوشــته ب ــرکل وزارت بهــداری ارسائی ــه مدی ب
مســئولیت ارسائیــل اســت، چراكــه کرانــه باخــرتی و نــوار غــزه زیــر اشــغال دولــت ارسائیــل 

ــت.  اس
ــا،  ــع واكســن كرون ــه توزی ــه بهان ــطین ب ــردم فلس ــل از م ی ــت ارسا ــی دول باج خواهــی قوم
ن سیاســتی اســت كــه ده هــا ســال اســت كــه مســكن، شــهر، روســتا،  درســت در ادامــه هــ
رســتان و مدرســه فلســطینیان را از زمیــن و هــوا بــر رسشــان خــراب كــرده اســت. ده هــا  بی
ســال اســت كــه بــه دلیــل ایجــاد شــكاف قومــی – مذهبــی تحــت عنــوان «قــوم باالدســت» 
ــی» در  یل ــودی ارسا ــان «یه ــه انس ــژه ای ب ــازات وی ــت» امتی ــژاد باالدس ــب و ن ــا «مذه ی
مقابــل انســان «عــرب» بعنــون «ملــت فرودســت» اعطــاء كرده انــد. سالهاســت كــه 
ــل، از  ی ــت ارسا ــب دول ــد قومــی تحمیل شــده از جان مــردم فلســطین تحــت همیــن آپارتای
ابتدایی تریــن حقــوق شــهروندی خــود محــروم گشــته اند و مــدام رفــت و آمدشــان تحــت 
ــا فلســطینی ماننــد مجــرم رفتــار می كننــد و در جغرافیایــی بــه  كنــرتل و بازرســی اســت. ب

ــد.  ــان كرده ان ــی تلنبارش ــعت اردوگاه آوارگان جنگ وس
ــت  ــه دول ــی ك ــی - مذهب ــالق قوم ــه آن بات ــز اینك ــرد ج ــد ك ــه بای ــت چ ــن كراه ــا ای ب
ــی  ــكاف قوم ــض و ش ــن تبعی ــا ای ــكاند. ب ــد را خش ــه می كن ــل از آن تغذی ی ــت ارسا فاشیس
ــرد  ــوان ك ــه می ت ــت چ ــرده اس ــذاری ك ــه ای روی آن رسمایه گ ــه بهان ــر روز ب ــاع ه ــه ارتج ك
ــه  ــل ك ی ــت ارسا ــه دول ــتی و رسكوب گران ــت میلیتاریس ــروز سیاس ــن ام ــه همی ــز اینك ج
انــد، افســار زده  ی توانــد رسپــا  یــت بی قیــد و رشط دول غربــی یكــروز  بــدون ح
ــا قــدرت و از پاییــن، خواســت تشــكیل و برســمیت  ــوان كــرد جــز اینكــه ب شــود؛ چــه می ت
یلــی در جــوار همدیگر را به كرســی نشــاند.  شــناخ دو دولــت مســتقل فلســطینی و ارسا
ــا تشــدید ناسیونالیســم و شــكاف قومــی و باج خواهــی از فرودســتان  ــوان ب ی ت ــا را  كرون
یــد و توزیــع  ــا، پاندمــی اســت و راه حــل جهانشــمول دارد؛ خارج كــردن تول مهــار كــرد؛ كرون
ــی  ــا راه دسرتس ــا، تنه ی ــام دن ــردن آن در  ــازار و رایگان ك ــت در ب ــدوده رقاب ــن از مح واكس
برابــر شــهروندان مســتقل از نــژاد، ملیــت، فقیــر و غنــی اســت. بایــد صفــوف محكومیــن 
ــا هــدف بهداشــت عمومــی و رایــگان، فــرشده كــرد و دولت هــا را  ن را ب علیــه حاكــ
ــد  ــد مجبورشــان كــرد كــه نظــام بهداشــت و تولی ــه شــل كردن رسكیســه كــرد. بای ــور ب مجب

ــد. ــی كنن ــا اجرای ــه ج ــن را هم ــر واكس ــگان و براب ــع رای و توزی
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عــادل الیاســی از رهــربان کومــه لــه و حــزب کمونیســت ایــران، در یــک برنامــه تلویزیــون حزبشــان، 
ــده  ــالدی برعه ــار ۱۹۹۱ می ــراق در به ــتان ع ــوراها در کردس ــت ش ــه شکس ــت ک ــده اس ــی ش مدع
ــارت  ــبتال عب ــد ... (آش ــال» کردن ــد، «آش بت ــرده و رفتن ــا ک ــه را ره ــه صحن ــا اســت ک کمونیســت ه
ــد.) ــی کردن ــرک م ــروی مســلح احــزاب را ت ــوف نی ــود کــه صف ــه کســانی ب ــز علی ــر امی ــی و تحقی ملپن

مــن بــه عنــوان یکــی از فعالیــن و شــاهدان شــوراهای کارگــری و مردمــی شــهرهای کردســتان عــراق 
و کادر حــزب کمونیســت ایــران و کومــه لــه ی ان دوران، ادعــای عــادل الیاســی را علیــه کمونیســت 
هــا و فعالیــن شــورایی یــک پروپاگانــد ضــد کمونیســتی و یــک دروغ مصلحتــی و در خدمــت بــه 
ــربی از  ــی خ ــی و ب ــی از رس نادان ــادل الیاس ــی ع ــر حت ــم. اگ ــی دان ــم م ــت اقلی ــم دول ــزاب حاک اح

تحــوالت آن زمــان ایــن ادعــا را کــرده باشــد، بــاز عــذر بدتــر از گنــاه اســت.
ــه  ــورایی ل ــه وه ی ش ــراق «بزوتن ــتان ع ــورایی در کردس ــش ش ــه ای جنب ــاب۳۰۰ صفح ــن در  کت م
کوردســتانی عیــراق» بــه زبــان کــردی کــه از جانــب حــزب کمونیســت کارگــری عــراق منتــرش شــده 
ــاره شــکل گیــری شــوراها و اســناد مصوبشــان نوشــته ام. و در یــک جــزوه  ــل در ب ــه تفصی اســت ب
جداگانــه هــم تحــت عنــوان « یــک قیــام، یــک پیــروزی و یــک شکســت» بــه زبــان فارســی منتــرش  
ــل را  ــن «۴ آوری ــا  ۱۵فروردی ــارس) ت ــای شــوراها از ۱۶ اســفند (۷ م ر فعالیته ــه روز شــ ــرده ام ک ک

ــد. منعکــس مــی کن
ر  ــاب روزشــ ــش شــورایی آن دوره را  از کت ــای کوچکــی از جنب ــده ه ــن یادداشــت بری ــه ای در ادام
ازگــو مــی کنــم. تجــارب جنبــش شــورایی ســال ۹۱ در کردســتان عــراق بــرای ایــن دوره  ایــن جنبــش ب

خیــزش هــا و مبــارزات مــردم علیــه احــزاب میلیشــیایی بســیار رضوری و حیاتــی اســت.

از عــادل الیاســی و همکارانــش مــی خواهــم کــه کتــاب هــا و مســتندات  تحــوالت آن دوره جنبــش 
ــزب  ــیو ح نیه و آرش ــلی ــای س ــه ه ابخان ــردم و در کت ــام ب ــه ن ــراق را ک ــتان ع ــورایی در کردس ش
ــراق  ــای ع ــت ه ــد و  از کمونیس ــه کن ــتند را مطالع ــراق هس ــتان ع ــری کردس ــت کارگ کمونیس
ــه و  ــه ل ــران و کوم ــت ای ــزب کمونیس ــش و آن دوره ی ح ــن جنب ــدر کار ای ــت ان ــای دس و کادره
ــد. چــرا کــه تحریــف تاریــخ چــه از رس ناآگاهــی  ــع خــود، رســ عذرخواهــی کن ــدگان نامطل خوانن
ــد، رشم  ــده ان ــوز زن ــن تاریــخ هــم هن ــی کــه ســازندگان ای ــر ســازمانی در حال و چــه مصلحــت حقی

ــت! آور اس
داســتان رفــ و هزیمــت و «آش بتــال» بارهــا در ادبیــات رهــربان کومــه لــه علیــه کمونیســت هــای 
ــت  ــا کمونیســم و کمونیس ــان ب ــن جری ــت ای ــده اســت. رصفنظــر از ضدی ــنیده ش ــران ش ــراق وای ع
هــای معــارص ایــن منطقــه، دلیــل دیگــر ایــن افاضــات ضــد کمونیســتی، تقدیــس اردوگاه داری بــه 
شــیوه ی ناسیونالیســم کــرد اســت. ازنظــر ایــن جریــان قندیــل و زرگویــز مرکــز سیاســت و محــرک 
جنبــش مــردم اســت نــه کارگــران و زحمتکشــان کردســتان متشــکل در ســندیکاها و جنبــش هــای 
ــا  ــارس ه ــت م ــا و هش ــه ه ــت و اول م ــط زیس ــودک و محی ــوق ک ــاع از حق ــان و دف ــی زن ع اجت
ــی و  ــارزه ی سیاس ــال مب ــود در ح ــمنان خ ــا دش ــره ب ــه روزم ــی ک ــه مردم ــران و ن ــتان ای در کردس
ــخ  ــف تاری ــبتال» و تحری ــات «آش ــرار ادبی ــالوه تک ــتند.  بع ــری هس ــرای ازادی و براب ــادی و ب اقتص
ــش کردایتــی در  ــا جنب ــه ب ــه همزیســتی کومــه ل ــه آن، توجی ــش هــای وابســته ب کمونیســم و جنب
ــا پــژاک وابســته بــه پ ک ک و خــه بــات اســالمی  ــا اتحــاد عمــل ب کردســتان ایــران از کنگــره ملــی ت
ــود  ــای خ ــه ج ــراق اســت. سیاســت ب ــتان ع ــم در کردس ــات احــزاب حاک ــل جنای ــکوت در مقاب و س
ــه اســت عــادل الیاســی هــا و همکارانــش کــه ســه  ــه لحــاظ اخالقــی هــم عاقالن ــا ب و پیشــکش، ام
ــران  ــراق و ای ــای ع ــت ه ــت کمونیس ــد، حرم ــی جون ــان را م ــا ناخنهایش ــت در اردوگاه ه ــه اس ده
ــر ندارنــد! و فرامــوش نکننــد کــه دروغ و تحریــف  ــر از دهــان  ب ــده ت ــد و لقمــه ی گن را نگــه دارن
ــدارد.   ــر ن ــش را در ب ــرای گویندگان ــاری ب ــی اعتب ــاورد و جــز ب ــد دوام بی ــد روزی مــی توان فقــط چن
ــتان  ــورایی در کردس ــش ش ــاره جنب ــه در ب ــت روزان ــه از یادداش ــی خالص ــده های ــده و بری گزی
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ــهرها  ــه ش ــوز ب ــد و هن ــرده ان ــت ک ــد درس ــه ای متح ــم جبه ــا ه ــلح ب ــزاب مس ــه اح ــی ک در حال
نرســیده انــد، در شــهرهای کردســتان در کنــار تظاهــرات هــای پراکنــده جوانــان زمزمــه ی تشــکیل 
ــت  ــا الزم اس ــتم. (اینج نیه هس ــلی ــن در س ــدت م ــام وجــود دارد. در آن م ــای مســلح قی ــته ه دس
ــه شــهرهای  ــد ب ــت و آم ــه و رف ــی آن دوره خــروج از اردوگاه کومــه ل ــط بحران ــه در رشای ــم ک بگوی
ــود  ــه مســوول نظامــی اردوگاه ب ــود. آن دوره رفیقــی ک ــوع ب ــی ممن ــل امنیت کردســتان عــراق بدالی
و ماشــین لندکــروزری در اختیــار داشــت،  از او خواهــش کــردم بــدون اطــالع بــاال، مــن را بــه شــهر 
ــبک و  ــالح س ــه س ــد قبض ــاند. چن ــه اردوگاه برس ــرا ب ــد و م ــد بیای ــم الزم ش ــت ه ــر وق ــربد و ه ب
ــه  ــن ب ــد م ــت و آم ــب رف ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــول ک ــم. او قب ــار اردوگاه برداری ــش را هــم از انب ت مه

ــدم) ــی مون ــر چــه بیشــرت در شــهر م ــن شــد. اگ شــهر ممک
ــدگان  ــام کنن ــه قی ــکیل و ب ــته ای تش ــت، دس ــپ و کمونیس ــاح چ ــی از جن ــا رفقای نیه ب ــلی در س
ــاده  ــدگان آم ــر کنن ــتار تظاه ــرای کش ــود را ب ــم خ ــی رژی ــای امنیت ــه نیروه ــی ک ــتیم. در حال پیوس
ل  ــ ــه ش ــلح از دو محل ــای مس ــته ه ــن دس ــارس اولی ــم م ــح هفت ــاعات صب ــن س ــد، اولی ــی کردن م
ــا  ــم ب ــلح رژی ــراد مس ــدازی اف ــن تیران ــد. اولی ــهر راه افتادن ــی ش ــای اصل ــان ه ــرف خیاب و رشق بط
تیرانــدازی متقابــل دســته هــای مســلح جــواب داده شــد. آنهــا غافلگیــر شــدند. و بــه ایــن ترتیــب 
نیه خیــزش و قیــام رشوع  و بقایــای نیروهــای دولتــی کشــته، فــرار  ابتــدا در رانیــه و بعــد در ســلی
و یــا دســتگیر شــدند. انبارهــای دولتــی مصــادره شــدند. مــردم شــهر فریــاد مــی زدنــد مــا از هیــچ 

ــد. ــر مــی دادن ــه همدیگ ــات را ب ــز شــدیم و پاکــت هــای ســیگار مصــادره شــده دخانی ــه چی هم
ــدادی از کمونیســت هــا و  ــراه تع ــروزی اســت، بهم ــاب آزادی و پی ــب و ت ــه شــهر در ت ــی ک در حال

چــپ هــای شــناخته شــده  بــا رفقایــی چــون خــرسو ســایه ، ســامان کریــم و رفقای بیشــرتی هســته 
اولیــه ای تشــکیل دادیــم و مســاله شــورا را در دســتور کار گذاشــتیم.  بجــز تعــدادی در میــان دســته 
ــه  ــت؟ چگون ــورا چیس ــت. ش ــورا نیس ــنی از ش ــر روش ــه، تصوی ــوص در جامع ــرشو و بخص ــای پی ه
ــای شــورا چــه خواهــد بــود؟ حکومــت شــورایی  تشــکیل مــی شــود؟ چــرا الزم اســت؟ آینــده و دور
ــاله  ــالوه مس ــر. بع ــوال دیگ ــا س ــود؟ و ده ه ــی ش ــور  اداره م ــه چط ــت؟ جامع ــی اس ــه حکومت چ

ــا اســت. ــه زودی برمــی گشــتند موضــوع جــدی م ــه ب ــه احــزاب مســلح ک برخــورد ب
ابتــدا ایــده شــورایی وســیعا در شــهر پخــش شــد و فعالیــن شــورایی ســازماندهی شــوراها را  رشوع 
ــورا   ــل ش ــد. از قبی ــرش ش ــد منت ــد بن ــتهایش در چن ــورا و  خواس ــکیل ش ــه تش ــن بیانی ــد. اولی کردن
ــوند،  ــی ش ــل م ــابق منح ــت س ــای دول ــه نهاده ــت، هم ــردم اس ــران و م ــت کارگ ــیله حاکمی وس

ــرد و ...  ــری زن و م ــت، براب ــن از دول ــی دی ــگان، جدای ــرای هم ــی ب ــای سیاس ازادیه

 ۲۰ اسفند- ۱۱ مارس       

ــب  ــاعت ٨ ش ــد. س ــی ان ــورایی راض ــن ش ــده، فعالی ــکیل ش نیه تش ــلی ــه س ــد محل ــوراهای چن ش
ــل  ــم. در آنجــا محف ــات راه میافتی ــری از دخانی ــزل کارگ ــه طــرف من ــه همــراه یکــی از دوســتان ب ب
ــورای  ــاد ش ــرای ایج ــی زود ب ــتند. خیل ــان هس ــواده هایش ــا خان ــات ب ــران دخانی ــی از کارگ کوچک
ــد و  ــی رفتن ــت م ــی بایس ــح م ــران صب ــد. کارگ ــق ش ــارض تواف ــران ح ــن کارگ ــات بی ــران دخانی کارگ
ــه موجــود  ــواد اولی ــا م ــکان ب ــد و در صــورت ام ــل کنن ــنگر شــورا تبدی ــه س ــه را تــرصف و  ب کارخان

ــد. آن را راه بیندازن
ــد.  ــی ش ــکیل م ــد، تش ــان بودن ــران و جوان ــه از کارگ ــورایی ک ــن ش ــای فعالی ــه ه ــالت بنک در مح
ایندگــی پیشــربد شــوراها  جنبــش شــورایی بــه یــک مرکزیــت نیــاز داشــت و بــا ایــن هــدف هیــات 
ــری و چــپ و  ــن برجســته کارگ ــه وه ی شــورایی»  از فعالی ــی بزوتن ــش بردن ــه ره و پی « دســته ی ب

ــی مســتقر شــد. ــای دولت ن ه ــاخت ــی از س کمونیســت تشــکیل  و در یک
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ــا حضــور حــدود هــزار نفــر کــه  ــم. در محلــه ای ب بــرای حضــور در یــک جلســه شــورا راه مــی افتی
در مســجد و حیــاط و جــاده هــای اطــراف جمــع شــده انــد، در بــاره شــورا گفتــار کوتاهــی داشــتیم. 
ــود و  ــاد نب ــت زی ــا ان جمعی ــری ب ــکان رای گی ــب شــدند.  ام ایندگــی شــورا داوطل ــرای  تعــدادی ب

اصــال الزم هــم نشــد. چــون کســی اعرتاضــی نداشــت.
بعــد از ایــن تجمــع، ســاعت ۷ شــب بــه طــرف محلــه کارگــران قنــد و شــکر راه افتادیــم در مســیر 
تجمعــی را دیدیــم. پرســیدیم گفتنــد جلســه تشــکیل شــورای کارگــران خیاطــی (البســه) اســت کــه 
ــی  ــرف حواش ــی از ط ــی نظم ــرت ب ــود. بیش ــی ب ــی نظم ــلوغ و ب ــع ش ــد. تجم ــان زن بودن ــه ش هم
ــد و  ــص کنن ــی را مرخ ــم حواش ــورایی خواهــش کردی ــن ش ــود. از فعالی ــاط ب ــران خی اشــاچی کارگ
ــاچیانی در  اش ــان و دخــرتان جــوان از حضــور  ــد. (زن ــد  و حرفهایشــان را بزنن ــالن را ببندن درب س

ــد). اطــراف راحــت نبودن
از آنجــا بــه محلــه کارگــران قنــد و شــکر و بعــد از آن بــه محلــه کارگــران دخانیــات رفتیــم. ســاعت 
ده شــب بــود شــش نفــر کارگــر و از فعالیــن شــورا حضــور داشــتند. بحــث در بــاره شــورا تــا ۱۲ شــب 
ــدا  ــرای خــوردن پی ــر چیــزی ب ــم. ان روزهــا کــم ت ــان و چــای شــیرین خوردی طــول کشــید. شــام را ن
ــع  ایندگــی راه افتادیــم و در آنجــا  در مــورد ســازماندهی توزی مــی شــد.  بــه طــرف مقــر هیــات 
نــدان، مســکن بــرای بــی مســکن هــا  نیازهــای مــردم، تشــکیل صنــدوق، درخواســت کمــک از ثرو
ــرود و کار  ــالت ب ــری و مح ــه شــوراهای کارگ ــی ب ــر کس ــا ه ــد ت ــیم کار ش ــم و تقس ــرف زدی و ... ح

را رشوع کننــد.
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شــهر هنــوز در گیجــی و ابهــام روزهــای آشــفته و خــال قــدرت بــرس مــی بــرد. جنــگ در کرکــوک و 
خطــر اشــغال اربیــل توســط نظامیــان صــدام پیــروزی را بــرای مــردم نامطمــنئ کــرده اســت. امــروز 
نیه برگــزار  بــاران شــیمیایی حلبجــه در شــهر ســلی قــرار اســت میتینگــی بــه مناســبت ســالروز 
ــم. ســاعت ۵  ــه طــرف اربیــل راه افتادی ــن بهمــراه دو نفــر از رفقــای کمونیســت عراقــی ب شــود. م
ــات  ــه کارگــران دخانی ــه محل ــد از  توقــف کوتاهــی ب ــم و بع ــزل دوســتی رفتی ــه من ــر ب ــد از ظه بع
هنــگ شــده بــود کــه تعــدادی از کارگــران را در منــزل یکیشــان مالقــات  اربیــل وارد شــدیم. قبــال ه
کنیــم. یــک کارگــر کــه ســابقه مبارزاتــی داشــته و رشکــت انگلیســی دخانیــات تــالش کــرده بــود او 
را بخــرد امــا موفــق نشــده، در جمــع مــا  اســت. کارگــران دوســتش دارنــد و او هــم چیزهــای زیــادی 
ــادی  رسش مــی شــود. در آنجــا بیســت نفــری جمــع شــدند و بحــث شــورا مطــرح شــد. کارگــران زی
ــته  ــا بازنشس ــن روزه ــت ای ــی گف ــری م ــال کارگ ــد مث ــان بگوین ــت از مشکالتش ــی خواس ــان م دلش
ــی،  ــاعات کار طوالن ــد. س ــرک کن ــاره ای را ت ــی اج ــه دولت ــته خان ــت از او خواس ــود و رشک ــی ش م
ــه مــواد  ــک کارخان ــرای کار در ی ل رشقــی در مــرز ســوریه ب ــه شــ دســتمزد کــم، اعــزام کارگرانــی ب
شــیمیایی و غیــره. کارگــری مــی گفــت مــا بــه تنهایــی قــادر بــه اداره رشکــت نیســتیم روشــنفکران 
ــه  ــت ب ــران در اداره رشک ــت کارگ ــورایی و  دخال ــده ش ــی زود ای ــی خیل ــم... ول ــی خواهی ــواد م باس
د بــه نفــس گفتنــد. همیــن ۲۰ نفــر بــرای قانــع کــردن  ــا اعتــ توافــق همگانــی رســید و کارگــران ب

کارگــران کافــی اســت.
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امــروز  صبــح در یــک بنکــه فعالیــن شــورایی در محلــه ای از اربیــل جوانانــی را دیدیــم کــه مصمــم 
ــه  ــه و از آنجــا ب ــه طــرف رانی ــد... ســاعت ۱۱ صبــح ب ــر کنن ــد در ســطح شــهر بنکــه هــا را دای بودن

نیه برگشــتیم. ســلی
ایندگان  نیه در دســت شــورا و فعالیــن جنبــش شــورایی بــوده.  میتینــگ بــزرگ روز قبــل در ســلی
انی کــرده بودنــد. از طــرف هیــات مرکــزی شــوراها بیانیــه ای در  شــوراهای کارگــری و محــالت ســخ

بــاب حقــوق زحمتکشــان قرائــت و بــه تصویــب حارضیــن رســیده بود.
ــن  ــد. اولی ــیده بودن ــهرها رس ــه ش ــت ب ــزاب ناسیونالیس ــه ی اح ــگ جبه ــن میتین ــا ای ــان ب همزم
ــه  ــا در اعالمی ــرد. آن ه ــی ک ــالم م ــه انحــالل شــوراها را اع ــود ک ــه ای ب ــدام آن هــا صــدور اعالمی اق

ــوند.   ــاب  ش ــد انتخ ــی کنن ــن م ــا تعیی ــه آن ه ــی ک ــن های ــورا انجم ــای ش ــد بج ــد بای ــه ان گفت

تحريف تاريخ 
براى چه و در خدمت كه؟

مظفر محمدی



ت  ۳۴۰
ح

٥
ــی  ــه م ــی جبه ــر اصل ــه مق ــه آن ب ــرتاض ب ــرای اع ــوراها ب ــزی ش ــات مرک ــدگان هی این ــن از دو ت
ــد  ــان باش ــن بارت ــد: آخری ــی گوی ــدگان م این ــی از  ــد. یک ــی گیرن ــان  ــدا تحویلش ــا ابت ــد. انه رون
ــا  ــد. ب ــا مشــتی بچــه طرفی ــد ب ــال نکنی ــد. خی ــی کنی ــار م ــردم اینطــور رفت اینــدگان واقعــی م ــا  ب
ــدون  ــا ب ــد و انه ــی کن ــا معذرتخواهــی م ــردم طــرف هســتید. طــرف از آنه شــوراهای کارگــران و م
نتیجــه بــر میگردنــد. چنــد ســاعت بعــد بــه نــام جبهــه ی احــزاب کــردی نامــه ای بــه دفــرت مرکــزی 

ــد. ــره شــده بودن ــتار مذاک ــه خواس ــید ک شــوراها رس
ســاعت ۸ شــب در دفــرت مرکــزی شــوراها جلســه ای نســبتا طوالنــی تشــکیل شــد و تصمیــم گرفتــه 
ــه ای  ــم و اعالمی ــه مذاکــره بروی ــاه نیامــدن و از موضــع قــدرت حــرف زدن ب شــد کــه در مــورد کوت
ــمیت شــوراهای  ــت و رس ــه مرشوعی ــادر و در آن ب ــه  ص ــزاب جبه ــه  اح ــت بیانی ــم در محکومی ه
اینــدگان شــوراها بــرای مذاکــره  کارگــران و مــردم تاکیــد شــد. همچنیــن ۵ نفــر از اعضــای هیــات 
ــا مذاکــره، راه  ــان ب ــوا مناســب باشــد همزم ــوازن ق ــر ت ــه اگ ــد ک ــن شــدند و مقــرر گردی ــردا تعیی ف

ــود ایــن کار صــورت نگیــرد. یــی مــردم انجــام شــود و اگــر امــکان بســیج مــردم نب پی
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ــح  ــد. صب ــهر پیچی ــردم در ش ــیج م ــرای بس ــر ب ــدون کار موث ــی ب ی ــوان راه پی ــروز فراخ ــح ام صب
ــوراها را  ــالل ش ــان انح ــان فرم ــورای خودش ــه ش ــات  در جلس ــران دخانی ــر از کارگ ــدود ۴۰۰  نف ح
ــدگان  این ــره  ــه مذاک ــا جلس ــان ب ــران همزم ــد. کارگ ــی زدن ی ــه راه پی ــت ب ــد و دس ــوم کردن محک
انیــه در  هیــات مرکــزی بــا احــزاب کــردی در جلــو مقــر اصلــی جبهــه  تجمــع کردنــد و بی
اینــدگان شــورای کارگــران خیــاط هــم   ــا  محکومیــت فرمــان آنهــا ر ا بــه داخــل فرســتادند. متعاقب

ــتند. ــابهی داش ــی مش ی راه پی
ــده  این ــه  ــد و تعــدادی از هــواداران خــود را ک ــی گیرن ــکار م ــدگان  احــزاب جبهــه حقــه ای ب این
اینــده هیــات مرکــزی شــوراها  شــوراهای محــالت هســتند بــه جلســه مذاکــره مــی برنــد. ۵ نفــر 
ــورا  ــده ش این ــ  ــل ش ــم مث ــرادران ه ــن ب ــد ای ــی گوین ــا م ــد و آنه ــی کنن ــرتاض م ــن کار اع ــه ای ب
ــی  ــدا م ــالف پی ــه اخت ــا ن ــد ی ــه جلســه برون ــه ب ــن ک ــر رس ای ــزی ب ــات مرک ــدگان هی این هســتند. 
ــی  ــول م ــه ط ــاعت ب ــره ۵ س ــد. مذاک ــی دهن ــه رای م ــه جلس ــ ب ــه رف ــان ب ش ــا اک ت ــد نهای کنن

ــد. ــی رس ــه نتیجــه  ــد و ب انجام

در ایــن جلســه مذاکــره، احــزاب جبهــه در بــاب دمکراســی حــرف مــی زننــد و مــی گوینــد کارگــران 
ــد  ــد. یکــی دیگرشــان مــی گوی ــرای خودشــان کار مــی کنن ــد چــون ب ــد ۲۴ ســاعت کار کنن حــاال بای
ــازی  ــت بازس ــت، وق ــت کار اس ــاال وق ــت. ح ــی اس ــت، دور دور دمکراس ــر نیس ــاال دور دور کارگ ح
ــات مرکــزی  اینــده هی ــده از ٥  این ــا دو  ــد.... تنه ــر کار کنن ــد بیشــرت و ســخت ت اســت. همــه بای
ــانده  ــه جلســه کش ــه احــزاب ب ــانی ک ــا کس ــان ب ــه همزم ــد و  بقی ــی دهن ــا پاســخ م ــه آنه شــورا ب
اینــده واقعــی شــورایی مــی گوینــد شــ هــم دیدیــد و هــم  بودنــد ســاکت مــی نشــینند. دو نفــر 
شــنیدید کــه شــوراهای کارگــران و مــردم تشــکیل شــده انــد و از شــ مــی خواهیــم حرفتــان را پــس 

ــد. ــر رس انحــالل شــوراها پافشــاری مــی کنن ــی  آنهــا ب ــد. ول بگیری

ن  الیســت هــم تعــدادی بــه هــ ــا تجمــع کارگــران در جلــو مقــر جبهــه، احــزاب ناسیون همزمــان ب
ن محــل جمــع کــرده و شــعار مــی  ــر) از اعضــا و هــواداران خــود را در هــ ــدازه (حــدود ۵۰۰ نف ان
دادنــد: «چــی تــان ده وی کــورده کان، هــه لــوه شــاندنه وه ی شــوراکان»،  کردهــا چــه مــی خواهیــد، 
ــت از  ــد مل ــورا نکنی ــورا ش ــه» ش ــی لیتان ــه ت رق ــه، میلل ــورای چیتان ــورا ش ــوراها، «ش ــالل ش انح
ــان ده وی کریــکار، ســی و پنــج ســه عــات  شــ متنفرنــد. و شــعار کارگــران هــم ایــن بــود: «چــی ت
ــان»  ــرارگای رمض ــا ق ــوراکان ی ــی ش ــه ت ــاعت کار. «حکوم ــد، ۳۵ س ــی خواهی ــه م ــران چ کار»، کارگ
ــوری  ــدس جمه ــپاه ق ــان س ــرارگاه رمض ــدت ق ــان. (در آن م ــرارگاه رمض ــا ق ــوراها ی ــت ش حکوم

ــود) ــتاده ب نیه فرس ــلی ــه س ــش را ب ایندگان اســالمی 
ایندگانــی کــه در جلســه بــوده بــه میــان کارگــران خیــاط کــه در جلــو مقــر جبهــه جمــع  یکــی از 
اینــدگان شــ ترســیدند و خیانــت کردنــد و کارگــران اعــالم مــی  شــده انــد مــی رود و مــی گویــد 

اینــده مــا نیســتند. کننــد کــه انهــا دیگــر 
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ــورا  ــدگان ش این ــن و   ــد. فعالی ــی کنن ــه م ــوراها حمل ــه ش ــال ب ــت عم ــزاب ناسیونالیس ــه اح جبه
ــن  ــالق و خائ ــا را بداخ ــی ه ــی بعض ــتند و حت ــث هس ــم بع ــکار رژی ــه هم ــوند ک ــی ش ــم م مته

ــد. ــی نامن م
ــی  ــم م ــردم به ــاالی رس م ــدازی از ب ــا تیران ــا را ب ــورای آنه ــه ش ــرص و جلس ــهرک ن ــردم ش ــع م تجم
ــه ملــک کنــدی  ــان را مــی گیرنــد و تجمــع شــورای محل ــد، بلندگــوی تجمــع مــردم شــهرک بازی زنن
ــتان  رس ــلح در بی ــراد مس ــد . اف رن ــی گ ــا م ــه ه ــو کارخان ــلح را جل ــراد مس ــد. اف ــی زنن ــم م را به
انی مــی کنــد را  مــی خواهنــد از تجمــع پرســتاران و کارکنــان جلوگیــری کننــد و کســی را کــه ســخ
تهدیــد مــی کننــد ولــی کارکنــان خواســتار حضــور و ادامــه ســخنان همکارشــان مــی شــوند. حــزب 
ــت  ــزب سوسیالیس ــت! ح ــورا اس ــرشوط ش ــق م ــد مواف ــی کن ــالم م ــی اع ــر جلک ــراق زی ــیوعی ع ش
(پاســوک) هــم شــورا  مــی خواهــد امــا بــه رشط قبــول جمهــوری کردســتان! بــدون ایــن کــه بگوینــد 

ــوع جمهــوری اســت. چــه ن
ــات انشــقاق درســت  ــات مرکــزی شــورا در ایــن هی اینــده ی هی ــان ۵ نفــر  ــالف در می بعــد از اخت
نــده هیــات مرکــزی،  شــد و  بجــز ۸ نفــر، بقیــه کنــار مــی کشــند. در جلســه ای بهمــراه ۸ نفــر باقی

تــداوم فعالیــت و ســازمان شــورایی کارگــران مــورد تاییــد و تاکیــد قــرار گرفــت.
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بــا صــدای تیرانــدازی هــای هوایــی مــردم بیــدار شــدم. کرکــوک هــم توســط مــردم فتــح شــده بــود. 
ــض  ــا نب ــیده اســت. ام ــه اوج خــود رس ــود. شــادی وشــوق ب ــل شــده ب ــردم تکمی ــروزی از نظــر م پی
ــض شــادی و شــوق مــردم  ــا نب ــر ب ــم نظی ــرشوی هــای ک ــا وجــود پی ــش ب ــش شــورایی و فعالین جنب
ــی زد. بــا همــه ی شــیرینی پیــروزی، تلخــی ای در گلــوی خــود احســاس مــی کننــد. و نگرانــی در 
ــه کــردی و ســواالت  ــش شــورایی، دشــمنی احــزاب مســلح جبه ــده جنب عمــق چشــم هایشــان. آین

بســیار زیــاد دیگــر...
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ــردن  ــز ک ــت و متمرک ــرای هدای ــره ب ــه ای ۱۳ نف ــد. کمیت ــزار ش ــوراها برگ ــدگان ش این ــه  جلس
ــه ای خطــاب بــه نیــروی  کارهــا انتخــاب شــد. خطــوط کار کمیتــه بررســی و تصویــب شــد. اطالعی

ــد. ــرا خوان ــوراها ف ــتیبانی از ش ــه پش ــا را ب ــه آنه ــد ک ــمرگ داده ش پیش
ــد  ــته ش ــت. از او خواس ــوک اس ــی کرک ــود از اهال ــد. او خ ــزام ش ــوک اع ــه کرک ــتان ب ــی از دوس یک
ــه  ــل را ب نیه و اربی ــلی ــوص س ــتان بخص ــهرهای کردس ــدت ش ــن م ــورایی ای ــت ش ــارب فعالی تج
اطــالع فعالیــن کارگــری و کمونیســت هــا و ازادیخواهــان کرکــوک برســاند. مقــرر شــد کــه ارتبــاط 
ــر را  ــور شــورایی شــهرهای دیگ ــع ام ــر در واق ــه االن دیگ ــدگان شــوراها ک این ــات  ــا هی ــی ب مداوم

ــند. ــته باش ــرد، داش ــی ک ــگ م هن ه
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ــوراها  ــزی ش ــر مرک ــورایی در مق ــش ش ــن جنب ــربان و فعالی ــع ره ــر جم ــزرگ ت ــالس ب ــروز در اج ام
ــده و  ــرق ش ــردی ق ــه احــزاب ک ــراد مســلح جبه ــط اف ــا توس ــه ه ــم. کارخان ــاع را بررســی کردی اوض
تنهــا کارگــران حــق ورود بــه کارخانــه را دارنــد. کارگــران حــق تجمــع ندارنــد. و اطالعیــه ای تهدیــد 
ــه بایــد برداشــته  ــد کــه در آن گفتــه شــده: شــوراهای بــدون اجــازه و اطــالع جبه ــز پخــش کردن آمی
ــر  ــوند. و در آخ ــی ش ــازات م ــد مج ــا باش ــازه انه ــدون اج ــوراهای ب ــن ش ــه در ای ــانی ک ــوند. کس ش
اطالعیــه امــده اســت : «ایــن بــه معنــی مخالفــت بــا آزادی بیــان و عقیــده نیســت!» ایــن اطالعیــه 
ــد  ــط بای ــه فق ــته و گفت ــت را نداش ــل اس ــوراها منح ــد ش ــه بگوی ــن ک ــرات ای ــع ج ــو در واق دو پهل

ــا باشــد! ــا اجــازه انه ب
ــه کارگــران بــی مســکن داده  ــی را ب ــی دولت ــان خال ــدگان کارگــران شــهرداری ۳۰ دســتگاه آپار این
ــه  ــد و گفت ــه شــورا را نشــان داده ان ــا ورق ــه و آنه ــران رفت ــن کارگ ــه رساغ ای ــراد مســلح جبه ــد. اف ان

ــد. ــرس کار رفتن ــروز کارگــران شــهرداری ب ــی اســت. ام ــا کاف ــرای م ــد رای شــورا ب ان
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ــا  حضــور ۲۳  اینــدگان شــوراهای کارگــری و محــالت کــه ب ــا  ــه مرکــزی شــوراها ب در جلســه کمیت
عضــو تشــکیل شــده بــود، ۱۱ عضــو شــوراهای کارگــری و ۱۲ عضــو شــوراها و بنکــه هــای محــالت، 
قطعنامــه هایــی بــه تصویــب رســید. ضمــن خطــاب مجــدد بــه پیشــمرگان، اعــالم شــد کــه شــوراها 
ــد و رشط  ــی قی ــان آزادی ب ــورایی خواه ــش ش ــتند، جنب ــزاب نیس ــته ی اح ــد و وابس ــتقل  ان مس
ــد. شــورای کارگــران و مــردم  ــروی پیشــمرگ دشــمنی ندارن ــا احــزاب جبهــه و نی اســت، شــورا هــا ب
ــار مــردم  ــه اختی ــه رســمیت بشناســند و ب ــت مــردم در شــوراها را ب ــا مــی خواهــد کــه دخال از آنه
احــرتام بگذارنــد و نیروهایشــان  رادر شــورا بــه فعالیــت وا دارنــد و اگــر مخالفتــی بــا شــورا هســت 
سیاســی باشــد و  احــزاب جبهــه از اســلحه اســتفاده نکنند.همچنیــن یــک هیــات روابــط خارجــی 

ــه مرکــزی شــورا انتخــاب شــدند. ــرای انتشــار نرشی ــک کمیســیون ب و ی
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ــارند.  ــت فش ــوراها تح ــل ش ــهر اربی ــد. در ش ــی رس ــوک م ــالت کرک ــورای مح ــکیل دو ش ــرب از تش خ
نیه تحــت فشــار ســنگین احــزاب جبهــه هســتند. مــردم نگــران اختــالف و تفرقــه  شــوراهای ســلی
نیه بخاطــر تهدیــدات  ای هســتند کــه احــزاب جبهــه دامــن زده انــد. چنــد بنکــه محــالت درســلی
کان در قــرق افــراد مســلح جبهــه اســت. حتــی  احــزاب جبهــه تعطیــل شــده انــد. کارخانــه هــا کــ
ایندگــی  ــی گذارنــد وارد کارخانــه شــوند و از آنهــا مــی خواهنــد دســت از  اینــدگان کارگــران را 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس ــی گســرتش یافت شــورا بکشــند. شــعارهای ناسیونالیســتی و کردایت
کــه در کرکــوک عــرب هــا، ترکمــن هــا و کــرد زبــان هــا در مجامــع عمومــی بــا همنــد. در شــورای 
اینــده شــده اســت. اخبــار شــورا بــه عربــی و کــردی  یــک محلــه در کرکــوک یــک زن عــرب زبــان 
ــزرگ نظامــی در نزدیکــی  ــز ب رک ــوک هســت.  ــه کرک ــم ب ــه رژی ــی شــوند. زمزمــه ی حمل پخــش م

کرکــوک مشــاهده شــده اســت.
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ــده و  ــروی مســلح جبهــه کــردی پراکن ــرد. نی ــه ک ــه کرکــوک حمل ــداد ب صبــح زود امــروز دولــت بغ
ــت  ــه مقاوم ــم ب ــا تصمی ــد ام ــی ندارن ــل توجه ــروی مســلح قاب ــازمان هســتند و شــوراها نی ــی س ب
ــا شــده  ــران ابق ــز خوشــناو» علیرغــم مخالفــت کارگ نیه « عزی ــات ســلی ــر دخانی ــد. مدی ــه ان گرفت
و بهمــراه افــراد مســلح بــه کارخانــه مــی رود. او چنــد بــار توســط کارگــران بیــرون کــرده و فــراری 
ــه  ــه جلس ــران البس ــد. کارگ ــی رون ــف رس کار م ــای مختل ــیفت ه ــران در ش ــت. کارگ ــده اس داده ش
ــا دو نفــر مســلح خواســته در جلســه شــورا رشکــت کنــد امــا کارگــران  شورایشــان را دارنــد. مدیــر ب
راهــش نــداده انــد. مدیــر ســه میلیــون دینــار پــول نقــد کارخانــه را بــه جبهــه تحویــل داده اســت. 
ــار پارچــه دســت خــود  ــه هســتند. رشکــت و انب ــه کارخان ــول ب ــن پ ــدن ای کارگــران خواهــان برگردان

ــدازی کار هســتند. ــران مشــغول راه ان ــران اســت و کارگ کارگ
ــد.  ــع کردن ــات تجم ــه دخانی ــورای کارخان ــل ش ــا در مح ــرغ داریه ــران م ــدادی از کارگ ــروز تع ام
صاحــب کارهــا تهدیــد کــرده انــد اگــر شــورا تشــکیل دهنــد آن هــا را اخــراج مــی کننــد. در جلســه 
ــه احــزاب  ــت کــرده و گفت ی ــا ح ــده از البســه رشکــت داشــته و آنه این ــران یــک  ــروز ایــن کارگ ام
ــی  ــابق زور م ــل س ــد. مث ــی کنن ــرا م ــابق را اج ــن س ــد و قوانی ــابق را آورده ان ــران س ــه مدی جبه
ــران البســه  ــد. کارگ ــی آورن ــد. او را هــم م ــه برگردانن ــده ک ــابق مان ــت س ــس دول ــا ریی ــد . تنه گوین

ــتند.  ــان هس ــا زن ــداری ه و مرغ
ــراد جبهــه هســتند. بنکــه شــورای زه رگــه  کان مــورد تعــرض اف بنکــه هــای محــالت و شــوراها کــ
کان جمــع مــی  ــا پوشــش بهــداری کــه جنــب محــل اســت کــ ــا کارگــران ب ــار بســتند. ام ــه را دوب ت

شــوند.
به شورای خه بات تعرض شده و یک اطاق از محل بنکه را اشغال کرده اند.

به شورای سیوان هم تعرض شده و بلندگوی بنکه را برده اند.
ــدی را از  ــک کن ــه مل ــای بنک ــرت و پالکاده ــوک» پوس ــتان «پاس ــت کردس ــزب سوسیالیس ــراد ح اف

ــد. ــده ان ــواره کن دی
کان مقاومت می کنند.    با وجود این، شوراها ک
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ــول  ــی و پ ــد.  خوراک ــده ان ــکان داده ش نیه اس ــلی ــای س ــه ه ــوک  در محل ــگ کرک ــای جن آواره ه
ــا  ــد ت ــی گیرن ــا را م ــکن ه ــی مس ــکاران و ب ــار بی ــت. آم ــده اس ــع ش ــان جم ــزل برایش ــایل من و وس
ــه  ــی ب ــع خوراک ــی و توزی ــدوق تعاون ــرصف و صن ــی م ــاد تعاون ــر ایج ــد. در فک برایشــان کاری کنن
ــر مــی  نی هــای مجانــی در محــالت دای ــد، ســل ــی کنن ــگاه هــا کار م قیمــت ارزان هســتند. درمان
ــد. افــراد  نی هــای  را تحقیــر کــرده و کارگــران جوابشــان را داده ان شــوند. افــراد پاســوک ایــن ســل
مســلح جبهــه ی احــزاب کــردی وســایل جمــع آوری شــده بــرای آوارگان را از شــوراها مــی گیرنــد بــا 
ــرای حیــف و میــل  ــد ایــن کار ب ایــن بهانــه کــه خودشــان تقســیم مــی کننــد. امــا مــردم مــی گوین

ــی اســت. کــردن کمــک هــای مردم

ــت. در  ــوک اس ــگ کرک ــه جن ــوراها را گرفت ــدگان ش این ــه ی  ــان کمیت ــه گریب ــی ک ــوع مهم موض
ــوند  ــی ش ــرسد م ــرم دل ــد، م ــف ان ــوراها ضعی ــد ش ــی گوی ــر م ــک نظ ــت. ی ــر هس ــه دو نظ کمیت
ــه  ــک ب ــوراها کم ــم ش ــه مه ــه وظیف ــت ک ــد اس ــه دوم معتق ــم. نظری ــیج نداری ــدرت بس ــا ق و م
ــب  ــه غال ــن نظری ــت. ای ــم  هس ــاع از شــوراها ه ــک راه دف ــن ی ــت. ای ــوک اس ــردم کرک ــت م مقاوم

ــت. ــت  اس ی و اک
احــزاب جبهــه مــی گوینــد دفــاع از کرکــوک کار مــا اســت. ایــن درحالــی اســت کــه افرادشــان بدلیــل 
هنگــی از جنــگ کرکــوک مــی گریزنــد و احــزاب جبهــه رساغ جــاش  ســازماندهی نامناســب و ناه
هــای ســابق دولــت صــدام رفتــه انــد. در یــک فراخــوان ۱۵۰۰ نفــر فقــط ۱۵۰ نفــر حــارض شــده انــد  

تــا بــه جبهــه رســیده، فقــط ۴۰ نفــر از افــراد مســلح عشــایر «جــاش» باقــی مانــده اســت.

۹فروردین- ۲۹ مارس

ــک  ــادگان نزدی ــود دارد. پ ــی وج هنگ ــت. ناه ــوب نیس ــا خ ــه ه ــع جبه ــد وض ــی گوین ــتان م دوس
ــه  ــود را ب ــابق خ ــای س ــاش ه ــمرگان و ج ــت. پیش ــده اس ــرصف ش ــدام ت ــای ص ــط نیروه ــهر توس ش
د  ــ ــروی مســتقل خــود و اعت ــا نی ــوده ای اســت ب ــروی مســلح ت ــا راه نی ــد.  تنه ــی اندازن خطــر 

ــس. ــه نف ب
ــی  احــزاب ناسیونالیســت جبهــه، مــی گوینــد بــدون دخالــت خارجــی و بخصــوص امریــکا کاری 
ــه ســینه  انــی و بارزانــی  وســیعا پخــش و ب ــوش را بهمــراه عکــس هــای طالب شــود کــرد و عکــس ب

ــد. ــراد مســلح خــود زده ان ی هــواداران وحتــی بخشــی از اف

۱۰ فروردین- ۳۰ مارس

جنــگ کرکــوک ادامــه دارد. صدهــا هــزار نفــر آواره و زخمــی و بــی دارو و بــی نــان و مســکن شــده 
نیه ســنگین اســت. امــروز نیروهــای مســتقل شــوراهای  ــد. کار اســکان آواره هــا در شــهر ســلی ان
نیه وارد نــربد شــدند. ســازمان مجاهدیــن ایــران ســوار بــر تانــک هــای رژیــم صــدام در حملــه  ســلی
ــی  ــی در بعض ــد ایران ــب ض ــل ت ــن دلی ــه ای ــد. ب ــرده ان ــت ک ــتان جنای ــوب کردس ــهرهای جن ــه ش ب

جاهــا بــاال گرفتــه اســت.

۱۲ فروردین- اول آوریل

ــا پــای پیــاده  بــه اربیــل هــم حملــه شــده اســت. صــف طوالنــی آواره هــا، زنــان، مــردان و کــودکان ب
ل در حرکــت اســت. نشــانی از  ــه طــرف شــ ــل ب ــرت از اربی ــه طــول ده هــا کیلوم ــه ب ــی برهن و حت
مقاومــت از جانــب احــزاب مســلح جبهــه نیســت. مزاحمــت هــای ایــن احــزاب بــرای مــردم، باعــث 
ــد.  ــت بدهن ــود را از دس ــد خ ــا امی ــی ه ــده و خیل ــاد ش ــکاف ایج ــردم ش ــن م ــه بی ــت ک ــده اس ش

نیه هــم در راه اســت. ــه ســلی ــه دولــت ب حمل

۱۳ فروردین- ۲ آوریل

ــکی و  ــای پزش ــروه ه ــد. گ ــه ان ــوک رفت ــت در کرک ــگ مقاوم ــه جن ــوراها  ب ــلح ش ــای مس واحده
ــد.  ــه کار ان ــغول ب ــالت مش ــر در مح ــتگی ناپذی ــیعا و خس ــدارکات وس ــع و ت ــی و کار توزی خدمات
ــد.  ــی کنن ــیم م ــا تقس ــا آن ه ــان را ب ــان هایش ــهر ن ــردم ش ــوند و م ــی ش ــکان داده م ــا اس آواره ه
امــروز قــرار اســت آشــپزخانه هــای عمومــی در مراکــز تجمــع آوارگان در مــدارس شــهر دایــر شــوند. 
ــروی نظامــی مشــرتک و  نیه در تــدارک نی اینــدگان شــوراهای شــهرهای کرکــوک و اربیــل و ســلی
ســتاد عملیاتــی و واحدهــای تدارکاتــی و پشــت جبهــه بــوده و قــرار شــده اســت شــوراهای آوارگان 

ــد. را هــم ســازمان دهن

ــر مــی شــود.  ــک ت نیه نزدی ــه شــهر ســلی ــوپ هــا هــر آن ب ســاعت ۸ شــب اســت. صــدای غــرش ت
ــتند  ــوک هس ــان آوارگان کرک ــورایی و میزب ــش ش ــی جنب ــاال مرکزاصل ــا ح ــه ت ــهر ک ــن ش ــردم ای م
ــرود  ــرس از ف ــردان نشــان از ت ــان و م ــم زن ــوچ عظی ــد. ک ــی کنن ــاده م ــهر آم ــرک ش ــرای ت ــود را ب خ
ــب هــا و تــوپ و موشــک هــای ارتــش عــراق اســت . ســتون ماشــین هــای حامــل آوارگان و  امــدن 

ــران در راه اســت. ــرز ای ــوب و م ــه طــرف جن نیه ب ــلی ــان از شــهر س فراری
ــک  ــاه ی ــر کوت ــا عم ــاید اینطــور بشــود ام ــده شــوراها بســته مــی شــود؟ ش ــوچ پرون ــن ک ــا ای ــا ب آی
ــا  ــارب آن ت ــد و تج ــد ش ــت خواه ــش ثب ــدی فعالین ــار و رسبلن ــا افتخ ــخ، ب ــوراها در تاری ــه ش ماه

ــد. ــی مان ــا م ــی در یاده ــای طوالن ــدت ه م

۱۴ فروردین- ۳ آوریل

ــود.  ــی در کار نب ــدند. مقاومت نیه ش ــلی ــهر س ــی وارد ش ــای دولت ــت. نیروه ــر اس ــاعت ۱۲ ظه س
انــگار نیروهــای مســلح جبهــه احــزاب بورژوایــی آب شــدند و بــه زمیــن رفتنــد. واحدهــای مســلح 
ــب  ــا عق ــرده و نهایت ــت ک نیه مقاوم ــلی ــوک- س ــن کرک ــه بی نیه در فاصل ــلی ــورایی س ــن ش فعالی

ــد. ــی ندادن ــی ســطحی تلفات ــبختانه بجــز دو زخم ــد. خوش ــینی کردن نش
ــول ۵۰-۴۰  ــه ط ــران ب ــرز ای ــا م نیه ت ــلی ــهر س ــه ش ــان از حوم ــن و فراری ــی مهاجری ــف طوالن ص
ــد.  ــرون زده ان ــراق بی ــتان ع ــهرهای کردس ــون آواره از ش ــر دو میلی ــغ ب ال ــون ب ــت. اکن ــرت اس کیلوم
ــت  ــت نیاف ــه فرص ــد. کاری ک ــام مان ــورایی نا ــش ش ــه کار جنب ــه ادام ــب نقش ــن  ترتی ــه ای و ب

ــود. ــل ش تکمی

۱۵ فروردین- ۴ آوریل

ارتــش شکســت خــورده و تحقیــر شــده ی صــدام در جنــگ کویــت، امــا فاتــح جنــگ داخلــی اکنــون 
ــه ای  ــن خان ــم تری ــد. ک ــی کن ــارت م ــرد و غ ــی غ ــه م ــار و درندن ــراق ه ــتان ع ــهرهای کردس در ش

ــه باشــد... ــه غــارت نرفت ــش ب ــش نشکســته و اموال ــه درب و پنجــره های اســت ک
آوارگان مریــض و زخمــی هــا و کــودکان بــدون دارو و اســرتاحت زیــر بــاران شــدید و ســوزش بــاد در 
ــال،  ــوه هــا و دشــت هــا پخــش و پ ــران و در ک ــا مرزهــای ای نیه ت ــل و ســلی ــوک و اربی ــه کرک فاصل

رسمــا زده و بــی پشــت و پنــاه انــد...
ــر  ــر ب ــگ دیگ ــک نن ــت و  ی ــه برشی ــش علی ــکا و متحدین ــت امری ــب سیاس ــط از عواق ــن رشای ای
ــدن قــرن بیســتمی امریــکا بــه رهــربی بــوش و ننگــی دیگــر بــر پیشــانی ناسیونالیســم  پیشــانی 
ــام نیرویــش را بــرای  بــی عرضــه و بــی خاصیــت کــرد اســت. ناسیونالیســت هــای بــی غیرتــی کــه 
ــل  ــرده و در مقاب ــراق بســیج ک ــتان ع ــی در شــهرهای کردس ــری و مردم ــه شــوراهای کارگ ــرض ب تع
ــرده  ــرک ک ــردم شــهرها را ت ــل از کــوچ م ــی قب ــن احــزاب حت ــد. ای ــرار کردن ــزی ف ــه دولــت مرک حمل

ــد. ــرار کردن ــران ف ــه مرزهــای ای و ب

ــاور  ــای مج ــه ه ــی از تپ ــن در یک ــن ســاعات شــب اســت و م ــز برگشــته ام. اولی ــه اردوگاه زرگوی ب
ــودک  ــرد و ک ــای زن و م ــاده ه ــا و پی ــین ه ــی ماش ــف طوالن ــه ص ــته  و ب ــه  نشس ــه ل اردوگاه کوم
ــارت،  ــاس حق ــا احس ــاعت ه ــا و س ــن روزه ــدازه ای ــه ان ــرم ب ــو عم ــت ت ــچ وق ــده ام. هی ــره ش خی
ــداز ایــن روزهــا و ســاعت هــا احســاس  ناتوانــی و بیچارگــی نکــرده ام. هیچوقــت تــو عمــرم بــه ان
تنهایــی و عجــز نکــرده ام. تنهــا در میــان میلیاردهــا انســان در جهانــی کــه مردمانــش بــر صفحــات 
ــاه  ــان آواره و تب ــون انس ــه  ٤ میلی ــنوند ک ــی ش ــان م ــد واز رادیوهایش ــی بینن ــان م تلویزیونهایش

ــد. ــی آورن ــر  ــی شــوند و دم ب م
ــه  ــو ک ــی در گل ــتیصال و بغض ــانه اس ــه نش ــکی ب ــرات اش ــت. قط ــاخته اس ــتم س ــه کاری از دس چ
ن  ــی ــران س ــل، کارگ نیه و اربی ــلی ــات س ــران دخانی ــر کارگ ــد. و رژه تصاوی ــی کن ــه ام م دارد خف
ــر  ــان پ ــهرها، جوان ــالت ش ــان مح نیه،  زحمتکش ــلی ــان س ــهرداری، خیاط ــران ش ــلوجه، کارگ تاس
ــتانم در  ــاده دوس ــود افت ن گ ــ ــته و چش ــای خس ــورت ه ــاد و آزاد و ص ــودکان ش ــلح، ک ــور مس ش
ــداکاری خســتگی  ــی و کار و ف ــم خواب ــی، ک ــی غذای ــن شــورایی از ب ــا و فعالی ــان کمونیســت ه می

نم. ــ ــو چش ــان...، جل ناپذیرش
ــی  ــتانم م ــا و دوس ــت ه ــورایی و کمونیس ــن ش ــه فعالی ــردم، ب ــه م ــه ب ــم ک ــه ای در درون و زمزم
گویــد، دوســتتان دارم و مــا بــاز هــم کمــر راســت مــی کنیــم. مــا در همــه جــا یــا جــای جــای ایــن 

ــد... ــد ش ــی خودخواه ــه و زندگ ــاب جامع ــردا ارب ــروز، ف ــیر ام ــت اس ــی. برشی ــره خاک ک

ــردی  ــان ک ــه زب ــه در ۳۰۰ صفحــه و ب ــی اســت ک ــی از کتاب ــده های ــن گوشــه ی کوچــک و بری  ای
منتــرش شــده اســت

ن اغــاز حملــه امریــکا بــه عــراق و در نتیجــه حملــه امریــکا  کمونیســت هــای عــراق و ایــران از هــ
ــت  ــاد حکوم ــیس ایج ــکا، س ــده امری این ــط  ــراق توس ــتقیم ع ــراق، اداره مس ــه ع ــش ب و متحدین
ــیرازه  ــه ش ــی ک ــتان و در حال ــم کردس ــت اقلی ــوام و عشــایر و مذاهــب در بغــداد و تشــکیل دول اق
ــدود  ــه ح ــروز ک ــه ام ــا ب ــیاه ت ــناریوی س ــک س ــت و در دل ی ــیده اس ــم پاش ــه از ه ــت جامع مدنی
ــه  ــارزه علی ــت و مب ــه مخالف ــتان و چ ــهرهای کردس ــورایی ش ــش ش ــه در جنب ــت، چ ــه اس ــه ده س
ــا  ــرصه ت ــرد از ب ــت ک ــزاب ناسیونالیس ــراق و اح ــایر ع ــل و عش ــاخته قبای ــای خودس ــت ه حاکمی
ــبانه روز  ــرده و ش ــا ک ــش ایف ــتان نق ــراق و کردس ــردم ع ــارزات م ــات و مب ــتان و در اعرتاض کردس

ــد. ــرده ان ــالش ک ــده و ت جنگی
ــر دوره  ــد، عــالوه ب ــی کــه اکنــون در حــزب کمونیســت کارگــری عــراق متشــکل ان کمونیســت های
ــا  ــت ه ــش را کمونیس ــی و رهربی ــز اصل ــه مرک ــراق ک ــتان ع ــورایی در کردس ــش ش ــه جنب ــک ماه ی
ــزاب  ــا اح ــر ب ــی نابراب ــدت در کشمکش ــن م ــام ای ــد، در  ــکیل دادن ــتان تش ــان کردس و ازادیخواه
ناسیونالیســت کــرد و دفــاع از ازادی و امنیــت و زندگــی مــردم مبــارزه کــرده انــد، کشــته داده انــد 
ــراق در  ــری ع ــل از اعضــای رهــربی حــزب کمونیســت کارگ ــاپور و قابی ــرور ش ــد. ت ــرور شــده ان و ت
ــر  ــه مق ــه ب ــراق و حمل ــری ع ــای حــزب کمونیســت کارگ ــل کادره ــه ماشــین حام ــه ب ــل، حمل اربی
ایــن حــزب و مقــر مــا در محلــه ای بــه نــام «گــردی علــی ناجــی کــه « ٥ تــن از رفقــای کمونیســت 
ــه  ــم علی ــت اقلی ــزاب دول ــات اح ــی از جنای ــه ی کوچک ــا گوش ــدند، تنه ــی کشــته ش ــی و ایران عراق

ــان  اســت. ــان و زن ــران و نویســندگان و ازادیخواه ــا و کارگ کمونیســت ه

ــتهای  ــه کمونیس انه و ازادیخواهان ــت ــات انساندوس ــرد تبلیغ ــت ک الیس ــزاب ناسیون ــن اح همچنی
ــه  ــه و ب ــو حمل ن ایســتگاه رادی ــه ســاخت ــه ب ــد ک ــد کردن ــد و تهدی ــر نتابیدن ــراق را ب ــتان ع کردس
ــران  ــا کمونیســت هــای ای ــی ۶۰ نفــره  شــامل م ــد نیروی ــن تهدی ــا ای ــه ب ــد. در مقابل زور مــی بندن
ــز شــهر  ــو در مرک ن رادی ــاخت ــدق اطــراف س ــدن خن ــا کن ــه ب ــک هفت ــل ی ــراق حداق ــتان ع و کردس
ــالش  ــم.  ت ــی کردی ــان را خنث ــتادیم و تهدیدش ــبانه روز ایس ــه»، ش ــه ت ــام «زه رگ ــه ن ــه ای ب و تپ
ــر  ــروز پیگی ــا ام ــراق ت ــتان ع ــری کردس ــت کارگ ــزب کمونیس ــکل در ح ــت متش ــای کمونیس کادره
انــات و اشــخاصی در حاشــیه،  ــن در رشایطــی اســت کــه جری ــوده اســت. و ای ــان ب و اســتوار در جری
ــروز  ــرا پی ــه چ ــد ک ــی دهن ــرار م ــش ق ــاب و رسزن ــورد خط ــتان را م ــراق و کردس ــتهای ع کمونیس

ــد؟! نشــده ای

ــن  ــه ی ای ــه در هم ــران ک ــه ی حــزب کمونیســت ای ــه ل ــا  در کوم ــی ه ــادل الیاس ــون ع ــانی چ کس
ــا آن هــا  ــک کاســه  ب ــم ایســتاده و دســت شــان در ی ــت اقلی ــم دول ــار احــزاب حاک ســال هــا در کن
ن مــا و رفقــای کردســتان عــراق چــون امجــد غفــور،  ل بــی حیایــی  چشــم در چشــ بــوده،  در کــ
محســن کریــم، خــرسو ســایه و ده هــا کمونیســت فــداکار دیگــر مــی دوزنــد و از فــرار و «اشــبتال» 
ــد. ایــن پررویــی آشــکار رشم آور اســت! کســانی کــه در  ــران و عــراق مــی گوین کمونیســت هــای ای
ــن  ــه ای ــردم علی ــی م ــات میلیون ــتان و اعرتاض ــم کردس ــت اقلی ــم دول ــزاب حاک ــات اح ــل جنای مقاب
ــی  ــه جرات ــی و چ ــه روی ــا چ ــد، ب ــده ان ــور و الل ش ــر و ک ــه ک ــای جامع ــان داراییه ــدان و غاصب فاس
کمونیســت هــارا مــورد حملــه قــرار مــی دهنــد؟ بــرای توجیــه اردوگاه نشــینی بــی  افــق و پاســیو 
ــورایی  ــش ش ــدگان جنب ــازمان دهن ــربان و س ــران  و ره ــتان و ای ــراق و کردس ــتهای ع ــود، کمونیس خ
بــزرگ کردســتان عــراق را فــراری و آشــبتال نامیــدن جــز نادانــی محــض و ملپنیســم سیاســی معنــای 

ــدارد! ... دیگــری ن



ــارب  ــم، تج ــث گفت ــه در آول بح ــوری ک نط ــه اوال ه ــم ک ــی کن ــه م ــت اضاف ــن یادداش ــان ای در پای
ــه  ــردم علی ــارزات م ــا و مب ــزش ه ــن دوره خی ــرای ای ــراق ب ــتان ع ــال ۹۱ در کردس ــورایی س ــش ش جنب

ــت. ــی اس ــیار رضوری و حیات ــیایی بس ــزاب میلیش اح
ــی  ــه کوتاه ــان ن ــتان در آن زم ــهرهای کردس ــی ش ــری و مردم ــوراهای کارگ ــت ش ــل شکس ــا، دالی دوم
ــه کردســتان و  ــم صــدام ب ــه رژی ــل حمل ــن آن زمــان از قبی ــط معی ــردن کمونیســت هــا بلکــه رشای ک

ــود. ــردم ب ــران و م ــا شــوراهای کارگ ــمنی احــزاب ناسیونالیســت ب ــه شــهرها و دش تخلی
ــاخت  ــر س ــه ی  زی ــت هم ــراق، داش ــه ع ــان ب ــکا و متحدینش ــه امری ــه ی حمل ــه در نتیج ــی ک زمان
ــاد آگاه  ــی افت ــاق م ــت اتف ــه داش ــه ای ک ــق فاجع ــه عم ــردم ب ــد، م ــی ش ــب م ــه تخری ــای جامع ه
ــه  ــادی ب ــان زی ــی مردم ــد. حت ــی کردن ــر م ــی فک ــر قیمت ــه ه ــدام ب ــ ص ــه رف ــط ب ــد و فق نبودن
ــا آمادگــی و آگاهــی کــم، ســالها اســت مــردم عــراق را  حاکمیــت امریــکا راضــی بودنــد. نتایــج ایــن ن

ــت. ــاخته اس ــرو س ــی روب ــت بزرگ ــا مصیب ب
از طــرف دیگــر وقتــی احــزاب ناسیونالیســت مســلح از کــوه رسازیــر شــدند، مردمــان زیــادی بــه ایــن 
ــگاه و عملکردهایشــان چــه در  ــا احــرتام ن ــارزه مســلحانه شــان ب ــه مب احــزاب ســمپاتی داشــتند و ب
ــد. در  مصالحــه هــای نوبتــی بــا رژیــم صــدام و چــه جنــگ داخلــی شــان  را چشــم پوشــی مــی کردن
ــت شــدند و از  ــد و مدعــی حاکمی ــه شــوراها تشــکیل شــدند احــزاب کــوه آمدن ــی ک نتیجــه در حال
ــدام آن  ــن اق ــد اولی ــردم مســلح نبودن ــتند و شــوراها و م ــروی مســلح داش ــزاب نی ــن اح ــه ای ــا ک آنج
ــد،  ــده ان ــه صــدام جنگی ــه چــون علی ــد ک ــن احــزاب اعــالم کردن ــود. ای ــان انحــالل شــوراها ب ــا فرم ه
ــم  ــان ه ــد و خودش ــه ان ــب جامع ــه خودبخودصاح ــا و در نتیج ــکار آن ه ــردم بده ــد و م طلبکارن
ــن  ــروز ای ــا ام ــان ت ــد. از آن زم ــی گذارن ــا م ــود را بن ــت خ ــد و حاکمی ــی گیرن ــت م ــه دس ــدرت را ب ق

ــده شــد. ــت مــردم دستشــان از  قــدرت بری ی ــوده اک ــد و ت ــی کنن احــزاب حکومــت م
ــد.  ــت ش ــتان درس ــم کردس ــت اقلی ــام دول ــه ن ــیا ب ــزاب میلیش ــت اح ــوراها، حاکمی ــت ش ــا شکس ب
ناسیونالیســت هــای کــرد نــه تنهــا در کردســتان عــراق بلکــه در کردســتان ایــران و دیگــر کشــورها ، 

ــد. ــرد نامیدن ــت ک ــرای مل ــروزی ب ــک پی ــد و آن را ی ــادباش گفتن ــردی را ش ــت ک ــراری حکوم برق
ــار کار و  ــدرت و اختی ــه ق ــد ک ــتان نبودن ــردم کردس ــن م ــه ای ــرا ک ــت. چ ــت نداش ــن حقیق ــی ای ول
ــه  ــت احــزاب ب ــد. حاکمی ــه ان ــه دســت گرفت زندگــی و رفــاه و معیشــت و آزادی و حرمــت خــود را ب
ــود. احــزاب مســلح کــه مــردم کردســتان را بدهــکار خــود مــی دانســتند  ــای حاکمیــت مــردم نب معن
ــتان  ــردم کردس ــی از م ــع اقلیت ــظ مناف ــه حاف ــد و ب ــتقر کردن ــیایی را مس ــت میلیش ــت و دول حکوم

ــدند. ــل ش ــه داران تبدی ــدان و رسمای ــار و ثروتنم ــی تج یعن
ــوز مــردم آب ســا و  نتیجــه ی کســب قــدرت ایــن شــد کــه در ســه دهــه حاکمیــت ایــن احــزاب هن
ــا وجــود مبالــغ کالن چندیــن میلیــارد دالری در بانــک  بــرق و بهداشــت و دارو و معیشــت ندارنــد. ب
ــتمزد و  ــت...، دس ــروش نف ــا و ف ــرگات مرزه ــارت و گم ــا و تج ــت ه ن و رشک ــاخت ــع س ــا و صنای ه
ــام  ــه ن ــراد مســلح خــود ب ن و بازنشســتگان و پرســتاران و حتــی اف ــ ــران و معل ــز کارگ حقــوق ناچی

ــد. ــی دهن پیشــمرگ را 
امــروز مــردم کردســتان متوجــه ایــن واقعیــت تلــخ شــده انــد کــه تجربــه ۳۰ ســاله حاکمیــت کــردی، 
ــوده اســت. از  ــی ب ــی و چــه مذهب ــه داران و احزابشــان چــه قوم ــب رسمای ــا از جان ــب و ری ــک فری ی
نظــر مــن ایــن زمــان و امــروز بــرای احیــای جنبــش شــورایی از دوره اول بــا مشــخصات و موانعــی کــه 
ــم کــه نــه  گفتــم، زمینــه بســیار مســاعدتر اســت. امــروز در کردســتان عــراق مــا مردمــی را مــی بینی
ــه حاکمیــت احــزاب میلیشــیای کــرد را مــی  دل خوشــی از رژیــم قومــی – مذهبــی بغــداد دارنــد و ن

خواهنــد و ایــن هــر روزه در خیابــان هــای شــهرهای کردســتان فریــاد زده مــی شــود.

*****

سلسله برنامه هاى «كمونيسم كارگرى، مبانى و سياستها»
مبانی كمونیسم كارگری و تفاوت های ما در سایت رادیو نینا روخوانی و منترش شده اند این 

ه شده اند و سند كمونیسم كارگری هستند  مباحث توسط منصور حكمت ارا
شناخت از كمونیسم كارگری بدون رجوع به این اسناد ممكن نیست شنیدن این بحث ها را به 

هر كمونیست و برابری طلبی كه جویای تغییر جهان در قرن معارص و بیرون كشیدن كمونیسم و 
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