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 ۷ژانویه  ۱۸ - ٢٠٢٠دی ه ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

پاى دولت بر گلوى بازنشستگان!
مظفر محمدی
بازنشســتگان تامیــن اجت عــی بــرای بــار چنــدم تنهــا در ســال  ٩٩در
شــهرهای دســت ک ــم یــازده اس ــتان ای ـران نســبت بــه وضعیــت معیش ــتی
فﻼکتب ــار خ ــود اع ـﱰاض کردن ــد .بازنشس ــتهها و مس ــتمری بگی ـران در ته ـران
و م راکــز اســتانهای فــارس ،کردســتان ،الــﱪز ،قزویــن ،خ راســان رضــوی،
آذربایج ــان ﴍق ــی ،هم ــدان ،لرس ــتان ،اصفه ــان و خوزس ــتان و ...در تجمع ــات
خ ــود نس ــبت ب ــه س ــطح پایی ــن مس ــتمری و تبعی ــض و زندگ ــی زی ــر خ ــط فق ــر
اع ـﱰاض دارن ــد .در ای ــن تجمعه ــا بازنشس ــتگان ب ــا حم ــل پﻼکاردهای ــی ش ــعار
دادنــد» :فق ــط کــف خیابــون ،بدســت میــاد حقم ــون« ،هزینهه ــا دﻻری ــه،
حق ــوق م ــا ریالی ــه  .تاح ــق خودنگیری ــم ،ازپ ــای ینش ــینیم .زن ــده ب ــاد ن ــان،
کار ،آزادی .زن ــده ب ــاد اتح ــاد ،زن ــده ب ــاد اعتص ــاب ﴎاﴎی کارگ ـران.
در پــی افزایــش مشــکﻼت معیشــتی بازنشســتگان در ســالهای اخیــر
تجمعــات متعــددی در ســطح شــهرها و در ســطح ﴎاﴎی برگــزار شــده
اســت .در تجمعــات بازنشســتگان کشــوری ،لشــکری و تامیــن اجت عــی
روزه ــای  ٣١م ــرداد و ده ــم اس ــفند س ــال  ٩٥ه ــزاران نف ــر در مقاب ــل مجل ــس
دســت بــه اعــﱰاض زدنــد و از ح یــت معلــ ن برخــوردار شــدند.
بازنشس ــتگان باره ــا خواس ــتار حق ــوق ب ــاﻻی خ ــط فق ــر ک ــه ام ــروز ب ــه ده
میلی ــون توم ــان رس ــیده و س ــه ب راب ــر دریافت ــی حداق ــل بگی ـران اس ــت ،درم ــان
رای ــگان ،خدم ــات رفاه ــی ،متناسبس ــازی عادﻻن ــه حق ــوق ،پرداخ ــت بده ــی
دولــت بــه ســازمان تامیــن اجت عــی و آزادی تشــکل کــه خواســت دههــا
میلیــون نفــر از کارگــران و بازنشســتگان ،معلــ ن و کارمنــدان و خانــواده
هایش ــان اس ــت ،ش ــدند .بازنشس ــتگان ب ــا تجمع ــات خ ــود و ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن
خواس ــت ه ــا ،اک ی ــت عظی ــم م ــردم را ایندگ ــی میکنن ــد.
در ای ـران بیس ــت میلی ــون کارگ ــر ش ــاغل وج ــود دارد و جامع ــه جوان ــی اس ــت.
یعن ــی تع ــداد ش ــاغلین ب ــه نس ــبت بازنشس ــته ه ــا و مس ــتمری بگی ران بس ــیار
بیشــﱰ اســت .در حالــی کــه دولــت طــرح افزایــش ســن بازنشســتگی و
کاه ــش حق ــوق دوره بازنشس ــتگی تح ــت عن ــوان ایج ــاد ”انگی ــزه“ ب ــه مان ــدن
در ب ــازار کار ،اص ــﻼح قان ــون بیم ــه بی ــکاری و کاه ــش تعه ــدات دول ــت و ازای ــن
قبی ــل اقدام ــات را ب ــه می ــان آورده اس ــت و هم ــه ی ای ــن ه ــا تع ــرض ب ــه س ــطح
زندگ ــی و معیش ــت کل جامع ــه و مح ــروم ک ــردن بیش ــﱰ کارگ ـران و کارکن ــان از
ش ــندر غ ــازی ب ــه ن ــام تامی ــن اجت ع ــی اس ــت.
ب ــر اس ــاس آخری ــن آماره ــا در ای ـران نزدی ــک ب ــه  ٤٠میلی ــون تح ــت پوش ــش
بیم ــه تامی ــن اجت ع ــی ق ـرار دارن ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس و ب ــه منظ ــور تامی ــن
 ۳۳درصــد حــق بیمــه و بیمــه بیــکاری ۷ ،درصــد بــر عهــده کارگــران۲۳ ،
درص ــد ب ــر عه ــده کارفرمای ــان و  ۳درص ــد نی ــز ب ــر عه ــده دول ــت اس ــت .در
جمه ــوری اس ــﻼمی دول ــت ه ــا م ــی آین ــد و م ــی رون ــد و ه ــر ک ــدام دول ــت قب ــل
از خ ــود را مس ــبب بح ـران م ــی دان ــد و از زی ــر ب ــار طل ــب ه ــای مزدبگی ـران و
بازنشس ــتگان در رفت ــه و ش ــانه خال ــی م ــی کن ــد .آش اینق ــدر ش ــور اس ــت ک ــه
کمیس ــیون اجت ع ــی مجل ــس ،چن ــدی پی ــش گف ــت س ــونامی ورشکس ــتگی
صندوقه ــای بازنشس ــتگی در راه اس ــت چ ـرا ک ــه هی ــچ دولت ــی تاکن ــون ی ــک
ری ــال از بده ــی خ ــود ب ــه  ...صفح ــه۲
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پای دولت بر گلوی بازنشستگان...
س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی را نپرداخت ــه و س ــهم  ۳درص ــدی دول ــت
بــرای حــق بیم ــه از ابتــدای پیــروزی انق ــﻼب تاکن ــون بــه تامیــن
اجت عــی پرداخــت نشــده اســت.
دولــت  ٤٠٠هــزار میلیــارد تومــان بــه تامیــن اجت عــی بدهــکار
اســت امــا تنهــا  ۹۰هــزار میلیــارد تومــان بــرای اف زایــش و
همسانســازی ،پرداخــت پــاداش و افزایــش حقــوق بازنشســتگان
در بودجــه ســال آتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .اقدامــی کــه
بازنشســتگان معتقدنــد ســازمان تامیــن اجت عــی را بــه ورشکســتگی میکشــاند
ع ــﻼوه ب ــر بده ــی دول ــت ،گزارشهای ــی درب ــاره ریخ ــت و پ ــاش ،س ــوء اس ــتفاده مال ــی و
حقوقه ــای نجوم ــی مدی ـران صن ــدوق تامی ــن اجت ع ــی نی ــز منت ــﴩ ش ــده اس ــت.
بازنشس ــتگان نظ ــارت و کنﱰل ــی ب ــر مدیری ــت صن ــدوق بازنشس ــتگی ندارن ــد و مدی ـران
عــﻼوه برحیــف و میــل دارایــی صنــدوق منافــع دولــت را ایندگــی مــی کننــد نــه
بازنشس ــتگان و بازنشس ــتگان م ــی گوین ــد» :پ ــای اداره کنن ــدگان صن ــدوق بازنشس ــتگی را
از روی گلــوی بازنشســتگان برداریــد«.
تجم ــع بازنشس ــتگان و مس ــتمری بگی ـران س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی ب ــه ایندگ ــی از امی
بازنشس ــتگان در نام ــه ب ــه مجل ــس و ق ــوه قضائی ــه اع ــﻼم ک ــرده ان ــد ،م ــا زحمتکش ــانی
هس ــتیم ک ــه عم ــری در واحده ــای صنعت ــی و م راک ــز خدمات ــی بخش ــی از درآم ــد خ ــود را
ب ــه س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی پرداخ ــت ک ــرده ت ــا دوران بازنشس ــتگی زندگی ـ ن تامی ــن
ش ــود .ام ــا ای ــن س ــازمان پرداخت ــی ه ــای م ــا را ح ــدود  ٤٠٠ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه دول ــت
داده اس ــت .دولته ــا از واری ــز س ــه درص ــد س ــهم خ ــود ه ــم ب ــه صن ــدوق تامی ــن اجت ع ــی
اجتن ــاب کردهان ــد .و ن ــه تنه ــا ای ــن ،بلک ــه ب ــا تب ــﴫه ه ــای مختلف ــی کوش ــیده ان ــد ک ــه
در ه ــر کج ــا ک ــه ممک ــن اس ــت کارفرمای ــان نی ــزاز پرداخ ــت س ــهم خ ــود ب ــه ای ــن صن ــدوق
معــاف شــوند تــا سیاســت نیــروی کار ارزان بــرای ج ــذب ﴎمایــه هــای بیشــﱰ را بــه
پی ــش برن ــد.
ه ــر دولت ــی ک ــه ﴎ کار آم ــده دس ــتش در جی ــب ای ــن س ــازمان ب ــوده و میلیارده ــا پ ــول
ب ــاﻻ کش ــیده اس ــت .در نتیج ــه هم ــه جناحه ــای حاکمی ــت از ح ــزب اس ــﻼمی کار و خان ــه
کارگریه ــا و ت ــا ﴎان س ــپاه پاس ــداران هم ــه و هم ــه در اخت ــﻼس ه ــای میلی ــاردی از صن ــدوق
تامی ــن اجت ع ــی دس ــت داش ــته ان ــد .ی ــک ون ــه ب ــارز آن پرون ــده دزدی س ــعید مرتض ــوی
و هم ــکارش باب ــک زنجان ــی از صن ــدوق تامی ــن اجت ع ــی و واگ ــذاری س ــهامی ﴍکته ــای
متع ــدد مرب ــوط ب ــه تامی ــن اجت ع ــی ب ــه زنجان ــی اس ــت.
ﴍکــت ﴎمایهگــذاری ســازمان تامیــن اجت عــی – شســتا -یکــی از بزرگتریــن
هلدینگه ــای اقتص ــادی ای ـران ب ــه ش ـ ر میآی ــد .مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس بازده ــی
خال ــص ای ــن مجموع ــه را ح ــدود  ۳ده ــم درص ــد ب ــرآورد ک ــرده اس ــت .چ ـرا ک ــه شس ــتا ب ــه
حی ــاط خل ــوت دول ــت تبدی ــل ش ــده و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه نظ ــارت قاب ــل قبول ــی وج ــود
ن ــدارد ،ام ــی مس ــئوﻻن ،خویش ــاوندان و اق ــوام خ ــود را در شس ــتا مش ــغول ب ــه کار م ــی
کنن ــد و اگ ــر مبل ــغ ناچی ــزی از کیس ــه گش ــادی ک ــه دول ــت ب ـرای داراییه ــای تامی ــن اجت ع ــی
دوخت ــه باق ــی ان ــد ،مبال ــغ هنگفت ــی ﴏف رفاهی ــات خ ــودی هایش ــان م ــی کنن ــد .ای ــن
دزدان و غارتگ ـران داراییه ــای تامی ــن اجت ع ــی م ــردم  ،بای ــد دور انداخت ــه ش ــوند.
دول ــت ،فس ــاد و اختﻼس ــگ ران و دزده ــا در حال ــی صن ــدوق ه ــای بیم ــه و تامی ــن اجت ع ــی
را خال ــی ک ــرده و میکنن ــد ک ــه ب ــا ش ــیوع بی ـ ری کرون ــا ،ب ــر اس ــاس آم ــار منتﴩش ــده خ ــط
فقــر یــک خانــوار چهــار نفــره بــه  ۱۰میلیــون تومــان رســیده ،دســتکم دو میلیــون
نفــر بیــکار شــدهاند و مــﴫف گوشــت ،برنــج و میــوه ازســفره  ۷۰درصــد خانوارهــای
بیکارش ــدگان ح ــذف ش ــده اس ــت.
کارگــران داراییهــای بــه ﴎق ــت رفت ــه تامیــن اجت عــی را متعلــق ب ــه خ ــود میدانن ــد و
خواس ــتار روش ــن ش ــدن ف ــوری چن ــد و چ ــون ای ــن دزدی ه ــا و س ــوء اس ــتفاده ه ــای مال ــی
انج ــام گرفت ــه توس ــط مقام ــات حکومت ــی از ای ــن صن ــدوق و بازگردان ــده ش ــدن پوله ــای ب ــه
ﴎق ــت رفت ــه ب ــه صن ــدوق تامی ــن اجت ع ــی و ﴏف آن ب ـرای ارائ ــه خدم ــات رفاه ــی کل
جامع ــه هس ــتند.
کنﱰل و نظارت بر تامین اجت عی
تج ــارب چن ــد ده ــه اخی ــر نش ــان داده اس ــت ک ــه ب ــدون کن ــﱰل کارگ ـران و بازنشس ــتگان
ب ــر تامی ــن اجت ع ــی ،ک ـ کان دول ــت در روز روش ــن ب ــه دارای ــی کارگ ـران و معل ـ ن یعن ــی
تأمی ــن اجت ع ــی و صن ــدوق ذخی ــرۀ فرهنگی ــان از راه ه ــای مختل ــف از جمل ــه ب ــا ف ــروش
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در ب ــورس دس ــتﱪد میزن ــد .بناب رای ــن ه ــدف بای ــد درآوردن صن ــدوق ه ــای بازنشس ــتگی و در
رأس آن تأمی ــن اجت ع ــی از دس ــت دول ــت باش ــد.
آی ــا بازنشس ــتگان پ راکن ــده و تقس ــیم ش ــده ب ــه کش ــوری و لش ــکری و معل ـ ن و بی ــکاران
و غی ــره م ــی توانن ــد س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی و صن ــدوق ه ــای بیم ــه بی ــکاری بیم ــه
بازنشس ــتگی و بیم ــه درمان ــی و دیگ ــر مزای ــا را از چن ــگ دس ــت ان ــدازی دول ــت وحی ــف و
می ــل مدی ـران ای ــن س ــازمان در آورن ــد؟
 ١٢میلی ــون کارگ ــر تح ــت پوش ــش ای ــن س ــازمان ب ــا خان ــواده هایش ــان جمعیت ــی  ٤٠میلیونی
را در ب ــر میگیرن ــد و ای ــن جمعی ــت عظیم ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد ب ــا جنبش ــی ﴎاﴎی در
ب راب ــر تعرض ــات حکوم ــت اس ــﻼمی ب ــه زندگ ــی و معیش ــتش ق ــد عل ــم کن ــد.
بع ــﻼوه مس ــاله تامی ــن اجت ع ــی مس ــاله کل طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان اس ــت و ب ــه ی ــک
صن ــف مح ــدود ــی ش ــود .مس ــاله تامی ــن اجت ع ــی ،بیم ــه بازنشس ــتگی ،بیم ــه بی ــکاری،
بیم ــه درمان ــی ام ــری اجت ع ــی اس ــت ک ــه م ــدام درح ــال تغیی ــر و تح ــول اس ــت .ه ــر س ــال
ده ه ــا ه ــزار نف ــر بازنشس ــته م ــی ش ــوند .ه ــم اکن ــون ح ــدود ده میلی ــون بی ــکار داری ــم.
بخ ــش زی ــادی از مردم ــان جامع ــه بدلی ــل تغذی ــه ناکاف ــی ،ع ــدم دسﱰس ــی ب ــه بهداش ــت
و درم ــان رای ــگان ،تل ــف م ــی ش ــوند .دول ــت خ ــود دارای ــی کارگ ـران و زحمتکش ــان را ب ــاﻻ
کش ــیده و اکن ــون در ﴍای ــط ش ــیوع بی ـ ری کرون ــا بودج ــه ناچی ــزی اختص ــاص داده اس ــت و
مدع ــی اس ــت ک ــه کارگ ـران بی ــکار و زحمتکش ــان تهیدس ــت را بیم ــه ک ــرده اس ــت!
ای ــن دروغ ﴍم آور از ریی ــس دولت ــی اس ــت ک ــه بح ـران را ب ــر جامع ــه ﴎش ــکن م ــی کنن ــد.
از طرف ــی پرداخ ــت بیم ــه س ــهمیه کارفرم ــا را ک ــم م ــی کنن ــد و دول ــت ه ــم آن را پرداخ ــت
ــی کن ــد و در نتیج ــه دس ــتمزدها اضاف ــه ــی ش ــوند ،دس ــتمزدها ب ــه موق ــع پرداخ ــت ــی
ش ــوند ،زم ــان بازنشس ــتگی طوﻻن ــی ت ــر م ــی ش ــود و حق ــوق بازنشس ــتگی بس ــیار ک ــم ت ــر از
م ــزد زم ــان کار پرداخ ــت م ــی ش ــود و از صن ــدوق بیم ــه ب ـرای ک ــﴪی بودج ــه اس ــتفاده م ــی
ش ــود .دولت ــی ک ــه خ ــود بای ــد تامی ــن اجت ع ــی کن ــد ،از صن ــدوق تامی ــن اجت ع ــی متعل ــق
ب ــه کارگ ـران و زحمتکش ــان در روز روش ــن دزدی و اخت ــﻼس م ــی کن ــد!
کارگ ـران و معل ـ ن ش ــاغل بهم ـراه بی ــکاران و بازنشس ــتگان بای ــد ب ــه ای ــن فک ــر کنن ــد ک ــه
چگون ــه مس ــاله کن ــﱰل تامی ــن اجت ع ــی را ب ــه دس ــت بگیرن ــد و ب ــه فق ــر ف زاین ــده ی ه ــر
روز خا ــه دهن ــد .بی ــرون کش ــیدن س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی از دس ــت دول ــت م ــی توان ــد
ب ــه حی ــف و می ــل صن ــدوق توس ــط دول ــت و مدی ـران و رانتخ ــواران و اختﻼس ــگ ران خا ــه
ده ــد ،دول ــت را ب ــه پرداخ ــت بده ــی های ــش مجب ــور کن ــد و جل ــو خصوصیس ــازی خدم ــات
بهداش ــت و درم ــان توس ــط دول ــت را بگی ــرد....
ای ــن کم ــک م ــی کن ــد ک ــه نی ــروی بازنشس ــتگان ه ــرز ن ــرود و ب ــه وع ــده ه ــای پ ــوچ دل
نبنــدد .حــرف آخــر را بایــد اول زد .یعنــی ســازمان تامیــن اجت عــی بایــد در کنــﱰل
بازنشس ــتگان و کارگ ـران ق ـرار گی ــرد چ ـرا ک ــه کل دارای ــی ه ــای س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی
متعل ــق ب ــه کارگ ـران و معل ـ ن و کارمن ــدان و بازنشس ــتگانی اس ــت ک ــه عم ــری کار ک ــرده
و ب ـرای تامی ــن اجت ع ــی هزین ــه داده و پ ــول پرداخت ــه و م ــی پردازن ــد .ب ــا ت ــﴫف و کن ــﱰل
و نظــارت صاحبــان واقعــی دارایــی تامیــن اجت ع ــی ،مناب ــع ﻻزم بــرای تأمی ــن هزینــه
بهداش ــت و درم ــان ــام بیم ــه ش ــدگان و همچنی ــن پرداخ ــت مس ــتمریها تأمی ــن م ــی
ش ــود.
کﻼم آخ ــر ،بازنشس ــتگان از ب ــی عمل ــی و ب ــی نقش ــی کان ــون ه ــای صنف ــی خ ــود ح ــرف
م ــی زنن ــد .ای ــن دیگ ــر ی ــک مطالب ــه نیس ــت .بازنشس ــتگان و بی ــکاران ب ــه خودش ــان ــی
گوین ــد کان ــون ه ــا بای ــد منح ــل ش ــود ،بلک ــه آس ــتین ب ــاﻻ زده و در مجام ــع عموم ــی خ ــود
نهــاد و اینــدگان مســتقل خــود و متعهــد بــه مبــارزه بــرای احقــاق حقــوق خــود را
انتخ ــاب کنن ــد .چ ـرا ک ــه تش ــکیل نهاده ــای مس ــتقل و صاح ــب صﻼحی ــت و پیگی ــر ی ــک
نی ــاز حیات ــی کارگ ـران و زحمتکش ــان بازنشس ــته و بی ــکاران اس ــت.

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و بدون
خطر سوسياليسم به چه منجﻼبى
بدل ميشود..
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دوازده روز طوفانی آینده...

یك واكسیناسیون ضد قومی ...

ای ــن رفت ــار دوگان ــه را چگون ــه میت ــوان توجی ــه ک ــرد؟« ،اینک ــه »آی ــا ت رام ــپ ب ــه »دمک راس ــی«
اع ــﻼم جن ــگ داده اس ــت! او ی ــک خائ ــن اس ــت ی ــا ی ــک وط ــن پرس ــت؟« و اینک ــه »جه ــان ،رقب ــا
و دش ــمنان ب ــه امری ــکا میخندن ــد!«

از ایــن نقطهنظــر ،مســ له اینســت كــه مســابقه كارتلهــا و بلوكهــای قدر نــد
ﴎمای ــهداری در تولی ــد و پیشخریــد واكس ــن ،چیــزی جــز ادام ــه رقابته ــای س ــهمگین
آنه ــا در دوره پی ــش از كرون ــا در ح ــوزه اقتص ــادی ،نظام ــی و سیاس ــی ب ــر دیگ ــری نیس ــت؛
ایــن پاندمــی هرچنــد دولتهــا را در مقابــل شــهروندان از اعتبــار ســاقط كــرد و
مرزه ــای مل ــی و كش ــوری را درنوردی ــد و باع ــث ش ــد ك ــه روحی ــه همبس ــتگی و ح ی ــت
بیناﳌلل ــی ش ــهروندان جه ــان از همدیگ ــر گس ــﱰش یاب ــد و در ی ــك كﻼم ،پ ــرده از ﴎنوش ــت
بههمبافت ــه آدمی ــزاد ،ف ــارغ از مح ــدوده ملی ــت و ن ــژاد ،مذه ــب و جنس ــیت برداش ــت ام ــا
ب ــه ه نان ــدازه ه ــم كرون ــا ب ـرای دولته ــای جه ــان فرصت ــی ایج ــاد ك ــرد ت ــا ب ــه بهان ــه
تولی ــد و توزی ــع واكس ــن ،چه ــره كری ــه ناسیونالیس ــم ،شوینیس ــم و قومپرس ــتی خ ــود را ب ــه
رخ دیگ ــری بكش ــند؛ فرص ــت را مغتن ــم ش ــمردهاند ت ــا ب ــر م ـ تس ــویه حس ــاب سیاس ــی ب ــا
رقب ــای خ ــود ،ب ــر طب ــل رقاب ــت ،ش ــكاف و تقس ــیم مج ــدد مل ــی و قوم ــی انس ــانها بكوبن ــد
و ماننــد یــك جنگجهانــی امعیــار ،بازهــم جهــان را ناامنتــر و جــان میلیونهــا
ش ــهروند را قربان ــی كنن ــد.
زمختتریــن تصویــر از توزیــع واكســن كرونــا در ك رانههــای باخــﱰی رود اردن و در
مناط ــق فلس ــطینی مش ــاهده ش ــده اس ــت؛ مناطق ــی ك ــه توس ــط دول ــت اﴎا ی ــل اش ــغال
شــدهاند و تبدیــل بــه شــهركهای یهودینشــین شــدهاند .درحالیكــه یــك میلیــون
اﴎا یلــی واكســن شــدهاند و م راســم واكسناســیون خــود را جشــن میگیرنــد امــا در
ك رانهه ــای باخ ــﱰی ،فلس ــطینیها تنه ــا میتوانن ــد اش ــاچی ای ــن جش ــن انن ــد .واکس ــن
فای ــزر در ای ــن منطق ــه وج ــود دارد ام ــا اﴎائی ــل آن را تنه ــا ب ـرای واکس ــینهکردن س ــاکنان
یهودینشــینها بــه ایــن مناطــق فرســتاده و فلســطینیان بای ــد فعــﻼ انتظــار بکشــند.
مقامــات اﴎا یلــی گفتهانــد كــه بیــش از ایــن ملــزم بــه رعایــت موافقتنامههــای
س ــال  ۱۹۹۰ك ــه مرب ــوط ب ــه اس ــتانداردهای بیناﳌلل ــی اس ــت ،نیس ــتند و هی ــچ مس ـ ولیتی
در قبــال فلســطینیان در ك رانههــای باخــﱰی ندارنــد .در ب رابــر ایــن باجخواهــی قومــی
دول ــت فاشیس ــت اﴎا ی ــل و گروگانگرف ـ وضعی ــت بهداش ــتی و پزش ــكی فلس ــطینیان،
عفــو بیناﳌلــل شــاخه اﴎائیــل و پزشــکان بــدون مــرز و چنــد ســازمان دیگــر نیــز در
بیانی ــه مش ــﱰکی اع ــﻼم كردهان ــد ک ــه اﴎائی ــل موظ ــف ب ــه واکس ــینهکردن هم ــه س ــاکنین
ک ران ــه باخ ــﱰی و غ ــزه اس ــت .گ ــروه پزش ــکان بدونم ــرز ه ــم س ــههفته پی ــش در نام ــهای
ب ــه مدی ــرکل وزارت به ــداری اﴎائی ــل ،نوش ــته ب ــود ک ــه تامی ــن واکس ــن ب ـرای فلس ــطینیان،
مس ــئولیت اﴎائی ــل اس ــت ،چ راك ــه ک ران ــه باخ ــﱰی و ن ــوار غ ــزه زی ــر اش ــغال دول ــت اﴎائی ــل
اس ــت.
باجخواه ــی قوم ــی دول ــت اﴎا ی ــل از م ــردم فلس ــطین ب ــه بهان ــه توزی ــع واكس ــن كرون ــا،
درس ــت در ادام ــه ه ـ ن سیاس ــتی اس ــت ك ــه دهه ــا س ــال اس ــت ك ــه مس ــكن ،ش ــه ر ،روس ــتا،
بی رس ــتان و مدرس ــه فلس ــطینیان را از زمی ــن و ه ــوا ب ــر ﴎش ــان خ ـراب ك ــرده اس ــت .دهه ــا
س ــال اس ــت ك ــه ب ــه دلی ــل ایج ــاد ش ــكاف قوم ــی – مذهب ــی تح ــت عن ــوان »ق ــوم باﻻدس ــت«
یــا »مذهــب و نــژاد باﻻدســت« امتیــازات ویــژهای بــه انســان »یهــودی اﴎا یلــی« در
مقابــل انســان »عــرب« بعنــون »ملــت فرودســت« اعطــاء كردهانــد .سالهاســت كــه
م ــردم فلس ــطین تح ــت همی ــن آپارتای ــد قوم ــی تحمیلش ــده از جان ــب دول ــت اﴎا ی ــل ،از
ابتداییتری ــن حق ــوق ش ــهروندی خ ــود مح ــروم گش ــتهاند و م ــدام رف ــت و آمدش ــان تح ــت
كن ــﱰل و بازرس ــی اس ــت .ب ــا فلس ــطینی مانن ــد مج ــرم رفت ــار میكنن ــد و در جغ رافیای ــی ب ــه
وســعت اردوگاه آوارگان جنگــی تلنبارشــان كردهانــد.
بــا ایــن ك راهــت چــه بایــد كــرد جــز اینكــه آن باتــﻼق قومــی  -مذهبــی كــه دولــت
فاشیس ــت اﴎا ی ــل از آن تغذی ــه میكن ــد را خش ــكاند .ب ــا ای ــن تبعی ــض و ش ــكاف قوم ــی
ك ــه ارتج ــاع ه ــر روز ب ــه بهان ــهای روی آن ﴎمایهگ ــذاری ك ــرده اس ــت چ ــه میت ــوان ك ــرد
جــز اینكــه همیــن امــروز سیاس ــت میلیتاریس ــتی و ﴎكوبگ ران ــه دول ــت اﴎا ی ــل كــه
بــدون ح یــت بیقیــد و ﴍط دولغربــی یكــروز یتوانــد ﴎپــا انــد ،افســار زده
ش ــود؛ چ ــه میت ــوان ك ــرد ج ــز اینك ــه ب ــا ق ــدرت و از پایی ــن ،خواس ــت تش ــكیل و برس ــمیت
ش ــناخ دو دول ــت مس ــتقل فلس ــطینی و اﴎا یل ــی در ج ــوار همدیگر را به كرس ــی نش ــاند.
كرون ــا را یت ــوان ب ــا تش ــدید ناسیونالیس ــم و ش ــكاف قوم ــی و باجخواه ــی از فرودس ــتان
مه ــار ك ــرد؛ كرون ــا ،پاندم ــی اس ــت و راهح ــل جهانش ــمول دارد؛ خارجك ــردن تولی ــد و توزی ــع
واكس ــن از مح ــدوده رقاب ــت در ب ــازار و رایگانك ــردن آن در ــام دنی ــا ،تنه ــا راه دسﱰس ــی
ب راب ــر ش ــهروندان مس ــتقل از ن ــژاد ،ملی ــت ،فقی ــر و غن ــی اس ــت .بای ــد صف ــوف محكومی ــن
علیــه حاكــ ن را بــا هــدف بهداشــت عمومــی و رایــگان ،فــﴩده كــرد و دولتهــا را
مجب ــور ب ــه ش ــلكردن ﴎكیس ــه ك ــرد .بای ــد مجبورش ــان ك ــرد ك ــه نظ ــام بهداش ــت و تولی ــد
و توزی ــع رای ــگان و ب راب ــر واكس ــن را هم ــه ج ــا اج رای ــی كنن ــد.

اینه ــا س ــواﻻتی اس ــت ک ــه تناقض ــات و بح ران ــی ک ــه ه ــر روز دنی ــای سیاس ــت آمری ــکا را از
فردای ــش متف ــاوت میکن ــد ،نش ــان میده ــد! روش ــن ب ــود ک ــه رئی ــس جمه ــوری ک ــه ب ــه زور
نی ــروی س ــاختار ش ــکنانه راس ــت اف راط ــی ب ــه ق ــدرت رس ــید و ن ــه ب ــا دس ــت ه ــای »لطی ــف«
س ــنتی دمک راس ــی پارﳌان ــی ،رئی ــس جمه ــوری ک ــه در غی ــاب ی ــک نی ــرو و ق ــدرت مﱰق ــی و
رادی ــکال چ ــپ توانس ــت س ــوار ب ــر نارضایت ــی عموم ــی از ناتوان ــی ه ــر دو ح ــزب پارﳌان ــی
در پاس ــخ ب ــه توقع ــات و نیازه ــای جامع ــه ع ــروج کن ــد ،ب ــه ق ــدرت رس ــید! طل ــوع و غ ــروب
»صلــح آمیــز« و »ســنتی« نخواهــد داشــت! ت رامــپ از طــرف حــزب جمهوریخــواه بــه
ق ــدرت رس ــید! ام ــا آرم ــان او بی ــش از ب ــه پی ــروزی رس ــاندن ی ــک ح ــزب ب ــه ق ــدرت و جابجای ــی
ای ــن ح ــزب ب ــا آن ح ــزب ،س ــازمان دادن نی ــروی راس ــت اف راط ــی در جامع ــه پوﻻری ــزه ش ــده
آمری ــکا ،و بس ــیج و بازگردان ــدن اعت ـ د ب ــه نف ــس ب ــه س ــفید آریای ــی و »ردن ــک« مس ــیحی و
ض ــد کمونیس ــت و ض ــد سوسیالیس ــت مرتج ــع ،زی ــر پرچ ــم »ب ــاز گردان ــدن دوب ــاره عظم ــت
ب ــه آمری ــکا« ب ــود! ت رام ــپ همچن ــان آن پﻼتف ــرم را حف ــظ ک ــرده و حف ــظ خواه ــد ک ــرد! ش ــانه
ب ــاﻻ انداخ ـ رس ــمی و علن ــی مع ــاون ت رام ــپ ب ـرای وی ،تقاض ــای اس ــتعفا رئی ــس جمه ــور
از ط ــرف رئی ــس ف راکس ــیون ح ــزب جمهوریخ ــواه ،اس ــتعفای چندی ــن وزی ــر و مش ــاور وی،
تقاضــای دس ــتگیری ت رامــپ از طــرف ش ــهردار واشــنگ  ،همــه و هم ــه حاک ــی از بحــران
سیاس ــی در هیئ ــت حاکم ــه امری ــکا اس ــت .ج ــدال ت ــازه آغ ــاز ش ــده اس ــت!
حمل ــه دی ــروز ب ــه کنگ ــره آمری ــکا ک ــه ط ــی آن چه ــار نف ــر کش ــته ش ــدند ،تس ــخیر و اش ــغال
آن ،ه ــر دو ح ــزب پارﳌان ــی ،ش ــخصیت ه ــا و چه ــره ه ــای نشس ــته در کنگ ــره و س ــنا ،پلی ــس
و اف ب ــی آی و ق ــدرت امنیت ــی و هیئ ــت حاکم ــه امری ــکا را بی ــش از جهانی ــان ،در چش ــم
خ ــود م ــردم آمری ــکا ب ــی اعتب ــار ،کوچ ــک و ضعی ــف ک ــرد!
دوازده روز آین ــده بح ـران سیاس ــی در آمری ــکا ،رن ــگ خ ــود را ع ــﻼوه ب ــر آمری ــکا ب ــر دنی ــای
سیاس ــت و ب ــر هم ــه متحدی ــن و دوس ــتانش خواه ــد زد! تغیی ـرات در آمری ــکا ،ع ــﻼوه ب ــر
جه ــان غ ــرب ،ب ــی تردی ــد ب ــر کل جه ــان تاثی ـرات مهم ــی خواه ــد داش ــت .پای ــان ای ــن رون ــد،
اگ ــر چ ــپ جامع ــه آمری ــکا توس ــط گ رای ــش سوسیالیس ــتی جنب ــش کارگ ــری هدای ــت ش ــود و
خ ــود را س ــازمان ده ــد! ح ــزب خ ــود و اح ــزاب نوی ــن خ ــود را ش ــکل ده ــد و ب ـرای دخال ــت
در ق ــدرت سیاس ــی ب ــا س ــازمان دادن جنب ــش عدالتخواهان ــه عظیم ــی ک ــه در آمری ــکا وج ــود
دارد ،ق ــدم ب ــه می ــدان بگ ــذارد ،میتوان ــد ن ــه تنه ــا خونی ــن نباش ــد ،ک ــه ﴎآغ ــاز چرخ ــش ه ــای
عظی ــم اجت ع ــی ه ــم در آمری ــکا و ه ــم در جه ــان باش ــد!
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ع ــادل الیاس ــی از ره ـﱪان کوم ــه ل ــه و ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ،در ی ــک برنام ــه تلویزی ــون حزبش ــان،
مدعــی شــده اســت کــه شکســت شــوراها در کردســتان عــراق در بهــار  ۱۹۹۱میــﻼدی برعهــده
کمونیس ــت ه ــا اس ــت ک ــه صحن ــه را ره ــا ک ــرده و رفتن ــد» ،آش بت ــال« کردن ــد ) ...آش ــبتال عب ــارت
ﳌپن ــی و تحقی ــر امی ــز علی ــه کس ــانی ب ــود ک ــه صف ــوف نی ــروی مس ــلح اح ــزاب را ت ــرک م ــی کردن ــد(.
م ــن ب ــه عن ــوان یک ــی از فعالی ــن و ش ــاهدان ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی ش ــهرهای کردس ــتان ع ـراق
و کادر ح ــزب کمونیس ــت ای ـران و کوم ــه ل ــه ی ان دوران ،ادع ــای ع ــادل الیاس ــی را علی ــه کمونیس ــت
ه ــا و فعالی ــن ش ــورایی ی ــک پروپاگان ــد ض ــد کمونیس ــتی و ی ــک دروغ مصلحت ــی و در خدم ــت ب ــه
اح ــزاب حاک ــم دول ــت اقلی ــم م ــی دان ــم .اگ ــر حت ــی ع ــادل الیاس ــی از ﴎ نادان ــی و ب ــی خ ــﱪی از
تح ــوﻻت آن زم ــان ای ــن ادع ــا را ک ــرده باش ــد ،ب ــاز ع ــذر بدت ــر از گن ــاه اس ــت.
مــن در کتــاب ۳۰۰صفحــه ای جنبــش شــورایی در کردســتان عــراق »بزوتنــه وه ی شــورایی لــه
کوردس ــتانی عی ـراق« ب ــه زب ــان ک ــردی ک ــه از جان ــب ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری ع ـراق منت ــﴩ ش ــده
اس ــت ب ــه تفصی ــل در ب ــاره ش ــکل گی ــری ش ــوراها و اس ــناد مصوبش ــان نوش ــته ام .و در ی ــک ج ــزوه
جداگان ــه ه ــم تح ــت عن ــوان » ی ــک قی ــام ،ی ــک پی ــروزی و ی ــک شکس ــت« ب ــه زب ــان فارس ــی منت ــﴩ
ک ــرده ام ک ــه روز ش ـ ر فعالیته ــای ش ــوراها از  ۱۶اس ــفند ) ۷م ــارس( ت ــا ۱۵فروردی ــن » ۴آوری ــل را
منعک ــس م ــی کن ــد.
در ادام ــه ای ــن یادداش ــت بری ــده ه ــای کوچک ــی از جنب ــش ش ــورایی آن دوره را از کت ــاب روزش ـ ر
ای ــن جنب ــش بازگ ــو م ــی کن ــم .تج ــارب جنب ــش ش ــورایی س ــال  ۹۱در کردس ــتان ع ـراق ب ـرای ای ــن دوره
خی ــزش ه ــا و مب ــارزات م ــردم علی ــه اح ـزاب میلیش ــیایی بس ــیار ﴐوری و حیات ــی اس ــت.
از ع ــادل الیاس ــی و همکاران ــش م ــی خواه ــم ک ــه کت ــاب ه ــا و مس ــتندات تح ــوﻻت آن دوره جنب ــش
شــورایی در کردســتان عــراق را کــه نــام بــردم و در کتابخانــه هــای ســلی نیه و آرشــیو حــزب
کمونیســت کارگــری کردســتان عــراق هســتند را مطالعــه کنــد و از کمونیســت هــای عــراق
و کادرهــای دســت انــدر کار ایــن جنبــش و آن دوره ی حــزب کمونیســت ایــران و کومــه لــه و
خوانن ــدگان نامطل ــع خ ــود ،رس ـ عذرخواه ــی کن ــد .چ ـرا ک ــه تحری ــف تاری ــخ چ ــه از ﴎ ناآگاه ــی
و چ ــه مصلح ــت حقی ــر س ــازمانی در حال ــی ک ــه س ــازندگان ای ــن تاری ــخ ه ــم هن ــوز زن ــده ان ــد ،ﴍم
آور اس ــت!
داس ــتان رف ـ و هزیم ــت و »آش بت ــال« باره ــا در ادبی ــات ره ـﱪان کوم ــه ل ــه علی ــه کمونیس ــت ه ــای
ع ـراق وای ـران ش ــنیده ش ــده اس ــت .ﴏفنظ ــر از ضدی ــت ای ــن جری ــان ب ــا کمونیس ــم و کمونیس ــت
ه ــای مع ــاﴏ ای ــن منطق ــه ،دلی ــل دیگ ــر ای ــن افاض ــات ض ــد کمونیس ــتی ،تقدی ــس اردوگاه داری ب ــه
ش ــیوه ی ناسیونالیس ــم ک ــرد اس ــت .ازنظ ــر ای ــن جری ــان قندی ــل و زرگوی ــز مرک ــز سیاس ــت و مح ــرک
جنب ــش م ــردم اس ــت ن ــه کارگ ـران و زحمتکش ــان کردس ــتان متش ــکل در س ــندیکاها و جنب ــش ه ــای
اجت ع ــی زن ــان و دف ــاع از حق ــوق ک ــودک و محی ــط زیس ــت و اول م ــه ه ــا و هش ــت م ــارس ه ــا
در کردس ــتان ای ـران و ن ــه مردم ــی کــه روزم ــره ب ــا دش ــمنان خ ــود در ح ــال مب ــارزه ی سیاس ــی و
اقتص ــادی و ب ـرای ازادی و ب راب ــری هس ــتند .بع ــﻼوه تک ـرار ادبی ــات »آش ــبتال« و تحری ــف تاری ــخ
کمونیس ــم و جنب ــش ه ــای وابس ــته ب ــه آن ،توجی ــه همزیس ــتی کوم ــه ل ــه ب ــا جنب ــش کردایت ــی در
کردس ــتان ای ـران از کنگ ــره مل ــی ت ــا اتح ــاد عم ــل ب ــا پ ــژاک وابس ــته ب ــه پ ک ک و خ ــه ب ــات اس ــﻼمی
و س ــکوت در مقاب ــل جنای ــات اح ـزاب حاک ــم در کردس ــتان ع ـراق اس ــت .سیاس ــت ب ــه ج ــای خ ــود
و پیش ــکش ،ام ــا ب ــه لح ــاظ اخﻼق ــی ه ــم عاقﻼن ــه اس ــت ع ــادل الیاس ــی ه ــا و همکاران ــش ک ــه س ــه
ده ــه اس ــت در اردوگاه ه ــا ناخنهایش ــان را م ــی جون ــد ،حرم ــت کمونیس ــت ه ــای ع ـراق و ای ـران
را نگ ــه دارن ــد و لقم ــه ی گن ــده ت ــر از ده ــان ب ــر ندارن ــد! و ف رام ــوش نکنن ــد ک ــه دروغ و تحری ــف
فق ــط چن ــد روزی م ــی توان ــد دوام بی ــاورد و ج ــز ب ــی اعتب ــاری ب ـرای گویندگان ــش را در ب ــر ن ــدارد.
گزی ــده و بریــده های ــی خﻼصــه از یادداشــت روزانــه در بــاره جنب ــش شــورایی در کردســتان
ع ـراق س ــال ۱۹۹۱
دسته های قیام
در حال ــی ک ــه اح ـزاب مس ــلح ب ــا ه ــم جبه ــه ای متح ــد درس ــت ک ــرده ان ــد و هن ــوز ب ــه ش ــهرها
نرس ــیده ان ــد ،در ش ــهرهای کردس ــتان در کن ــار تظاه ـرات ه ــای پ راکن ــده جوان ــان زمزم ــه ی تش ــکیل
دس ــته ه ــای مس ــلح قی ــام وج ــود دارد .در آن م ــدت م ــن در س ــلی نیه هس ــتم) .اینج ــا ﻻزم اس ــت
بگوی ــم ک ــه در ﴍای ــط بح ران ــی آن دوره خ ــروج از اردوگاه کوم ــه ل ــه و رف ــت و آم ــد ب ــه ش ــهرهای
کردس ــتان ع ـراق بدﻻی ــل امنیت ــی ممن ــوع ب ــود .آن دوره رفیق ــی ک ــه مس ــوول نظام ــی اردوگاه ب ــود
و ماش ــین لندک ــروزری در اختی ــار داش ــت ،از او خواه ــش ک ــردم ب ــدون اط ــﻼع ب ــاﻻ ،م ــن را ب ــه ش ــهر
ب ــﱪد و ه ــر وق ــت ه ــم ﻻزم ش ــد بیایــد و مــرا بــه اردوگاه برس ــاند .چن ــد قبض ــه ســﻼح س ــبک و
مه ت ــش را ه ــم از انب ــار اردوگاه برداری ــم .او قب ــول ک ــرد و ب ــه ای ــن ترتی ــب رف ــت و آم ــد م ــن ب ــه
ش ــهر ممک ــن ش ــد .اگ ــر چ ــه بیش ــﱰ در ش ــهر م ــی مون ــدم(
در س ــلی نیه ب ــا رفقای ــی از جن ــاح چ ــپ و کمونیس ــت ،دس ــته ای تش ــکیل و ب ــه قی ــام کنن ــدگان
پیوس ــتیم .در حال ــی ک ــه نیروه ــای امنیت ــی رژی ــم خ ــود را ب ـرای کش ــتار تظاه ــر کنن ــدگان آم ــاده
م ــی کردن ــد ،اولی ــن س ــاعات صب ــح هفت ــم م ــارس اولی ــن دس ــته ه ــای مس ــلح از دو محل ــه ش ـ ل
و ﴍق بط ــرف خیاب ــان ه ــای اصل ــی ش ــهر راه افتادن ــد .اولی ــن تی ران ــدازی اف ـراد مس ــلح رژی ــم ب ــا
تی ران ــدازی متقاب ــل دس ــته ه ــای مس ــلح ج ــواب داده ش ــد .آنه ــا غافلگی ــر ش ــدند .و ب ــه ای ــن ترتی ــب
ابت ــدا در رانی ــه و بع ــد در س ــلی نیه خی ــزش و قی ــام ﴍوع و بقای ــای نیروه ــای دولت ــی کش ــته ،ف ـرار
و ی ــا دس ــتگیر ش ــدند .انباره ــای دولت ــی مص ــادره ش ــدند .م ــردم ش ــهر فری ــاد م ــی زدن ــد م ــا از هی ــچ
هم ــه چی ــز ش ــدیم و پاک ــت ه ــای س ــیگار مص ــادره ش ــده دخانی ــات را ب ــه همدیگ ــر م ــی دادن ــد.
در حال ــی ک ــه ش ــهر در ت ــب و ت ــاب آزادی و پی ــروزی اس ــت ،بهم ـراه تع ــدادی از کمونیس ــت ه ــا و

چ ــپ ه ــای ش ــناخته ش ــده ب ــا رفقای ــی چ ــون خ ــﴪو س ــایه  ،س ــامان کری ــم و رفقای بیش ــﱰی هس ــته
اولی ــه ای تش ــکیل دادی ــم و مس ــاله ش ــورا را در دس ــتور کار گذاش ــتیم .بج ــز تع ــدادی در می ــان دس ــته
ه ــای پی ــﴩو و بخص ــوص در جامع ــه ،تصوی ــر روش ــنی از ش ــورا نیس ــت .ش ــورا چیس ــت؟ چگون ــه
تش ــکیل م ــی ش ــود؟ چ ـرا ﻻزم اس ــت؟ آین ــده و دور ــای ش ــورا چ ــه خواه ــد ب ــود؟ حکوم ــت ش ــورایی
چ ــه حکومت ــی اس ــت؟ جامعــه چط ــور اداره م ــی ش ــود؟ و ده ه ــا س ــوال دیگ ـر .بع ــﻼوه مس ــاله
برخ ــورد ب ــه اح ــزاب مس ــلح ک ــه ب ــه زودی برم ــی گش ــتند موض ــوع ج ــدی م ــا اس ــت.
ابت ــدا ای ــده ش ــورایی وس ــیعا در ش ــهر پخ ــش ش ــد و فعالی ــن ش ــورایی س ــازماندهی ش ــوراها را ﴍوع
کردن ــد .اولی ــن بیانی ــه تش ــکیل ش ــورا و خواس ــتهایش در چن ــد بن ــد منت ــﴩ ش ــد .از قبی ــل ش ــورا
وســیله حاکمیــت کارگــران و مــردم اســت ،همــه نهادهــای دولــت ســابق منحــل مــی شــوند،
ازادیه ــای سیاس ــی ب ـرای هم ــگان ،جدای ــی دی ــن از دول ــت ،ب راب ــری زن و م ــرد و ...
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ش ــوراهای چن ــد محل ــه س ــلی نیه تش ــکیل ش ــده ،فعالی ــن ش ــورایی راض ــی ان ــد .س ــاعت  ٨شــب
ب ــه هم ـراه یک ــی از دوس ــتان ب ــه ط ــرف من ــزل کارگ ــری از دخانی ــات راه میافتی ــم .در آنج ــا محف ــل
کوچکــی از کارگــران دخانیــات بــا خانــواده هایشــان هســتند .خیلــی زود بــرای ایجــاد شــورای
کارگ ـران دخانی ــات بی ــن کارگ ـران ح ــاﴐ تواف ــق ش ــد .کارگ ـران صب ــح م ــی بایس ــت م ــی رفتن ــد و
کارخان ــه را ت ــﴫف و ب ــه س ــنگر ش ــورا تبدی ــل کنن ــد و در ص ــورت ام ــکان ب ــا م ــواد اولی ــه موج ــود
آن را راه بیندازنــد.
در مح ــﻼت بنک ــه ه ــای فعالی ــن شــورایی کــه از کارگ ـران و جوانــان بودن ــد ،تشــکیل مــی شــد.
جنب ــش ش ــورایی ب ــه ی ــک مرکزی ــت نی ــاز داش ــت و ب ــا ای ــن ه ــدف هی ــات ایندگ ــی پیش ــﱪد ش ــوراها
» دس ــته ی ب ــه ره و پی ــش بردن ــی بزوتن ــه وه ی ش ــورایی« از فعالی ــن برجس ــته کارگ ــری و چ ــپ و
کمونیس ــت تش ــکیل و در یک ــی از س ــاخت ن ه ــای دولت ــی مس ــتقر ش ــد.
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ب ـرای حض ــور در ی ــک جلس ــه ش ــورا راه م ــی افتی ــم .در محل ــه ای ب ــا حض ــور ح ــدود ه ــزار نف ــر ک ــه
در مس ــجد و حی ــاط و ج ــاده ه ــای اط ـراف جم ــع ش ــده ان ــد ،در ب ــاره ش ــورا گفت ــار کوتاه ــی داش ــتیم.
تع ــدادی ب ـرای ایندگ ــی ش ــورا داوطل ــب ش ــدند .ام ــکان رای گی ــری ب ــا ان جمعی ــت زی ــاد نب ــود و
اص ــﻼ ﻻزم ه ــم نش ــد .چ ــون کس ــی اع ﱰاض ــی نداش ــت.
بع ــد از ای ــن تجم ــع ،س ــاعت  ۷ش ــب ب ــه ط ــرف محل ــه کارگ ـران قن ــد و ش ــکر راه افتادی ــم در مس ــیر
تجمع ــی را دیدی ــم .پرس ــیدیم گفتن ــد جلس ــه تش ــکیل ش ــورای کارگ ـران خیاط ــی )البس ــه( اس ــت ک ــه
هم ــه ش ــان زن بودن ــد .تجم ــع ش ــلوغ و ب ــی نظم ــی ب ــود .بیش ــﱰ ب ــی نظم ــی از ط ــرف حواش ــی
اش ــاچی کارگ ـران خی ــاط ب ــود .از فعالی ــن ش ــورایی خواه ــش کردی ــم حواش ــی را مرخ ــص کنن ــد و
درب س ــالن را ببندن ــد و حرفهایش ــان را بزنن ــد) .زن ــان و دخ ـﱰان ج ــوان از حض ــور اش ــاچیانی در
اط ـراف راح ــت نبودن ــد(.
از آنج ــا ب ــه محل ــه کارگ ـران قن ــد و ش ــکر و بع ــد از آن ب ــه محل ــه کارگ ـران دخانی ــات رفتی ــم .س ــاعت
ده ش ــب ب ــود ش ــش نف ــر کارگ ــر و از فعالی ــن ش ــورا حض ــور داش ــتند .بح ــث در ب ــاره ش ــورا ت ــا  ۱۲ش ــب
ط ــول کش ــید .ش ــام را ن ــان و چ ــای ش ــیرین خوردی ــم .ان روزه ــا ک ــم ت ــر چی ــزی ب ـرای خ ــوردن پی ــدا
م ــی ش ــد .ب ــه ط ــرف مق ــر هی ــات ایندگ ــی راه افتادی ــم و در آنج ــا در م ــورد س ــازماندهی توزی ــع
نیازه ــای م ــردم ،تش ــکیل صن ــدوق ،درخواس ــت کم ــک از ثرو ن ــدان ،مس ــکن ب ـرای ب ــی مس ــکن ه ــا
و  ...ح ــرف زدی ــم و تقس ــیم کار ش ــد ت ــا ه ــر کس ــی ب ــه ش ــوراهای کارگ ــری و مح ــﻼت ب ــرود و کار
را ﴍوع کنن ــد.
 ۲۵اسفند ۱۶ -مارس
ش ــهر هن ــوز در گیج ــی و ابه ــام روزه ــای آش ــفته و خ ــﻼ ق ــدرت ب ــﴪ م ــی ب ــرد .جن ــگ در کرک ــوک و
خط ــر اش ــغال اربی ــل توس ــط نظامی ــان ص ــدام پی ــروزی را ب ـرای م ــردم نامطم ــﱧ ک ــرده اس ــت .ام ــروز
ق ـرار اس ــت میتینگ ــی ب ــه مناس ــبت س ــالروز ب ــاران ش ــیمیایی حلبج ــه در ش ــهر س ــلی نیه برگ ـزار
ش ــود .م ــن بهم ـراه دو نف ــر از رفق ــای کمونیس ــت ع راق ــی ب ــه ط ــرف اربی ــل راه افتادی ــم .س ــاعت ۵
بع ــد از ظه ــر ب ــه من ــزل دوس ــتی رفتی ــم و بع ــد از توق ــف کوتاه ــی ب ــه محل ــه کارگ ـران دخانی ــات
اربی ــل وارد ش ــدیم .قب ــﻼ ه هن ــگ ش ــده ب ــود ک ــه تع ــدادی از کارگ ـران را در من ــزل یکیش ــان مﻼق ــات
کنی ــم .ی ــک کارگ ــر ک ــه س ــابقه مبارزات ــی داش ــته و ﴍک ــت انگلیس ــی دخانی ــات ت ــﻼش ک ــرده ب ــود او
را بخ ــرد ام ــا موف ــق نش ــده ،در جم ــع م ــا اس ــت .کارگ ـران دوس ــتش دارن ــد و او ه ــم چیزه ــای زی ــادی
ﴎش م ــی ش ــود .در آنج ــا بیس ــت نف ــری جم ــع ش ــدند و بح ــث ش ــورا مط ــرح ش ــد .کارگ ـران زی ــادی
دلش ــان م ــی خواس ــت از مشکﻼتش ــان بگوین ــد مث ــﻼ کارگ ــری م ــی گف ــت ای ــن روزه ــا بازنشس ــته
مــی شــود و ﴍکــت از او خواســته خانــه دولتــی اجــاره ای را تــرک کنــد .ســاعات کار طوﻻنــی،
دس ــتمزد ک ــم ،اع ــزام کارگ ران ــی ب ــه ش ـ ل ﴍق ــی در م ــرز س ــوریه ب ـرای کار در ی ــک کارخان ــه م ــواد
ش ــیمیایی و غی ــره .کارگ ــری م ــی گف ــت م ــا ب ــه تنهای ــی ق ــادر ب ــه اداره ﴍک ــت نیس ــتیم روش ــنفک ران
باس ــواد م ــی خواهی ــم ...ول ــی خیل ــی زود ای ــده ش ــورایی و دخال ــت کارگ ـران در اداره ﴍک ــت ب ــه
تواف ــق همگان ــی رس ــید و کارگ ـران ب ــا اعت ـ د ب ــه نف ــس گفتن ــد .همی ــن  ۲۰نف ــر ب ـرای قان ــع ک ــردن
کارگ ـران کاف ــی اس ــت.
 ۲۶اسفند  ۱۷ -مارس
ام ــروز صب ــح در ی ــک بنک ــه فعالی ــن ش ــورایی در محل ــه ای از اربی ــل جوانان ــی را دیدی ــم ک ــه مصم ــم
بودن ــد در س ــطح ش ــهر بنک ــه ه ــا را دای ــر کنن ــد ...س ــاعت  ۱۱صب ــح ب ــه ط ــرف رانی ــه و از آنج ــا ب ــه
س ــلی نیه برگش ــتیم.
میتین ــگ ب ــزرگ روز قب ــل در س ــلی نیه در دس ــت ش ــورا و فعالی ــن جنب ــش ش ــورایی ب ــوده .ایندگان
ش ــوراهای کارگ ــری و مح ــﻼت س ــخ انی ک ــرده بودن ــد .از ط ــرف هی ــات مرک ــزی ش ــوراها بیانی ــه ای در
ب ــاب حق ــوق زحمتکش ــان ق رائ ــت و ب ــه تصوی ــب حاﴐی ــن رس ــیده بود.
همزم ــان ب ــا ای ــن میتین ــگ جبه ــه ی اح ـزاب ناسیونالیس ــت ب ــه ش ــهرها رس ــیده بودن ــد .اولی ــن
اق ــدام آن ه ــا ص ــدور اعﻼمی ــه ای ب ــود ک ــه انح ــﻼل ش ــوراها را اع ــﻼم م ــی ک ــرد .آن ه ــا در اعﻼمی ــه
گفت ــه ان ــد بای ــد بج ــای ش ــورا انجم ــن های ــی ک ــه آن ه ــا تعیی ــن م ــی کنن ــد انتخ ــاب ش ــوند.
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دو تــن از اینــدگان هیــات مرکــزی شــوراها بــرای اعــﱰاض بــه آن بــه مقــر اصلــی جبهــه مــی
رون ــد .انه ــا ابت ــدا تحویلش ــان ــی گیرن ــد .یک ــی از این ــدگان م ــی گوی ــد :آخری ــن بارت ــان باش ــد
ب ــا این ــدگان واقع ــی م ــردم اینط ــور رفت ــار م ــی کنی ــد .خی ــال نکنی ــد ب ــا مش ــتی بچ ــه طرفی ــد .ب ــا
ش ــوراهای کارگ ـران و م ــردم ط ــرف هس ــتید .ط ــرف از آنه ــا معذرتخواه ــی م ــی کن ــد و انه ــا ب ــدون
نتیج ــه ب ــر میگردن ــد .چن ــد س ــاعت بع ــد ب ــه ن ــام جبه ــه ی اح ــزاب ک ــردی نام ــه ای ب ــه دف ــﱰ مرک ــزی
ش ــوراها رس ــید ک ــه خواس ــتار مذاک ــره ش ــده بودن ــد.
س ــاعت  ۸ش ــب در دف ــﱰ مرک ــزی ش ــوراها جلس ــه ای نس ــبتا طوﻻن ــی تش ــکیل ش ــد و تصمی ــم گرفت ــه
ش ــد ک ــه در م ــورد کوت ــاه نیام ــدن و از موض ــع ق ــدرت ح ــرف زدن ب ــه مذاک ــره بروی ــم و اعﻼمی ــه ای
ه ــم در محکومی ــت بیانی ــه اح ـزاب جبه ــه ص ــادر و در آن ب ــه مﴩوعی ــت و رس ــمیت ش ــوراهای
کارگ ـران و م ــردم تاکی ــد ش ــد .همچنی ــن  ۵نف ــر از اعض ــای هی ــات این ــدگان ش ــوراها ب ـرای مذاک ــره
ف ــردا تعیی ــن ش ــدند و مق ــرر گردی ــد ک ــه اگ ــر ت ــوازن ق ــوا مناس ــب باش ــد همزم ــان ب ــا مذاک ــره ،راه
پی ی ــی م ــردم انج ــام ش ــود و اگ ــر ام ــکان بس ــیج م ــردم نب ــود ای ــن کار ص ــورت نگی ــرد.
 ۲۷اسفند ۱۸ -مارس
صب ــح ام ــروز ف راخ ــوان راه پی ی ــی ب ــدون کار موث ــر ب ـرای بس ــیج م ــردم در ش ــهر پیچی ــد .صب ــح
حــدود  ۴۰۰نفــر از کارگــران دخانیــات در جلســه شــورای خودشــان فرمــان انحــﻼل شــوراها را
محک ــوم کردن ــد و دس ــت ب ــه راه پی ی ــی زدن ــد .کارگ ـران همزم ــان ب ــا جلس ــه مذاک ــره این ــدگان
هیــات مرکــزی بــا احــزاب کــردی در جلــو مقــر اصلــی جبهــه تجمــع کردنــد و بیانیــه در
محکومی ــت فرم ــان آنه ــا ر ا ب ــه داخ ــل فرس ــتادند .متعاقب ــا این ــدگان ش ــورای کارگ ـران خی ــاط ه ــم
راه پی یــی مشــابهی داش ــتند.
این ــدگان اح ــزاب جبه ــه حق ــه ای ب ــکار م ــی گیرن ــد و تع ــدادی از ه ــواداران خ ــود را ک ــه این ــده
ش ــوراهای مح ــﻼت هس ــتند ب ــه جلس ــه مذاک ــره م ــی برن ــد ۵ .نف ــر این ــده هی ــات مرک ــزی ش ــوراها
ب ــه ای ــن کار اع ـﱰاض م ــی کنن ــد و آنه ــا م ــی گوین ــد ای ــن ب ـرادران ه ــم مث ــل ش ـ این ــده ش ــورا
هس ــتند .این ــدگان هی ــات مرک ــزی ب ــر ﴎ ای ــن ک ــه ب ــه جلس ــه برون ــد ی ــا ن ــه اخت ــﻼف پی ــدا م ــی
کنن ــد نهایتــا اک شــان ب ــه رف ـ بــه جلســه رای مــی دهن ــد .مذاکــره  ۵س ــاعت بــه طــول مــی
انجام ــد و ب ــه نتیج ــه ــی رس ــد.
در ای ــن جلس ــه مذاک ــره ،اح ـزاب جبه ــه در ب ــاب دمک راس ــی ح ــرف م ــی زنن ــد و م ــی گوین ــد کارگ ـران
ح ــاﻻ بای ــد  ۲۴س ــاعت کار کنن ــد چ ــون ب ـرای خودش ــان کار م ــی کنن ــد .یک ــی دیگرش ــان م ــی گوی ــد
ح ــاﻻ دور دور کارگ ــر نیس ــت ،دور دور دمک راس ــی اس ــت .ح ــاﻻ وق ــت کار اس ــت ،وق ــت بازس ــازی
اس ــت .هم ــه بای ــد بیش ــﱰ و س ــخت ت ــر کار کنن ــد ....تنه ــا دو این ــده از  ٥این ــده هی ــات مرک ــزی
ش ــورا ب ــه آنه ــا پاس ــخ م ــی دهن ــد و بقی ــه همزم ــان ب ــا کس ــانی ک ــه اح ـزاب ب ــه جلس ــه کش ــانده
بودن ــد س ــاکت م ــی نش ــینند .دو نف ــر این ــده واقع ــی ش ــورایی م ــی گوین ــد ش ـ ه ــم دیدی ــد و ه ــم
ش ــنیدید ک ــه ش ــوراهای کارگ ـران و م ــردم تش ــکیل ش ــده ان ــد و از ش ـ م ــی خواهی ــم حرفت ــان را پ ــس
بگیری ــد .ول ــی آنه ــا ب ــر ﴎ انح ــﻼل ش ــوراها پافش ــاری م ــی کنن ــد.

 ۲فروردین ۲۲ -مارس
جلســه اینــدگان شــوراها برگــزار شــد .کمیتــه ای  ۱۳نفــره بــرای هدایــت و متمرکــز کــردن
کاره ــا انتخ ــاب ش ــد .خط ــوط کار کمیت ــه بررس ــی و تصوی ــب ش ــد .اطﻼعی ــه ای خط ــاب ب ــه نی ــروی
پیش ــمرگ داده ش ــد ک ــه آنه ــا را ب ــه پش ــتیبانی از ش ــوراها ف ـرا خوان ــد.
یک ــی از دوســتان ب ــه کرکــوک اعــزام ش ــد .او خــود از اهال ــی کرک ــوک اس ــت .از او خواســته شــد
تجــارب فعالیــت شــورایی ای ــن م ــدت شــهرهای کردســتان بخصــوص ســلی نیه و اربیــل را بــه
اط ــﻼع فعالی ــن کارگ ــری و کمونیس ــت ه ــا و ازادیخواه ــان کرک ــوک برس ــاند .مق ــرر ش ــد ک ــه ارتب ــاط
مداوم ــی ب ــا هی ــات این ــدگان ش ــوراها ک ــه اﻻن دیگ ــر در واق ــع ام ــور ش ــورایی ش ــهرهای دیگ ــر را
ه هن ــگ م ــی ک ــرد ،داش ــته باش ــند.
 ۳فروردین ۲۳ -مارس
ام ــروز در اج ــﻼس ب ــزرگ ت ــر جم ــع ره ـﱪان و فعالی ــن جنب ــش ش ــورایی در مق ــر مرک ــزی ش ــوراها
اوض ــاع را بررس ــی کردی ــم .کارخان ــه ه ــا توس ــط اف ـراد مس ــلح جبه ــه اح ــزاب ک ــردی ق ــرق ش ــده و
تنه ــا کارگ ـران ح ــق ورود ب ــه کارخان ــه را دارن ــد .کارگ ـران ح ــق تجم ــع ندارن ــد .و اطﻼعی ــه ای تهدی ــد
آمی ــز پخ ــش کردن ــد ک ــه در آن گفت ــه ش ــده :ش ــوراهای ب ــدون اج ــازه و اط ــﻼع جبه ــه بای ــد برداش ــته
ش ــوند .کس ــانی ک ــه در ای ــن ش ــوراهای ب ــدون اج ــازه انه ــا باش ــد مج ــازات م ــی ش ــوند .و در آخ ــر
اطﻼعی ــه ام ــده اس ــت » :ای ــن ب ــه معن ــی مخالف ــت ب ــا آزادی بی ــان و عقی ــده نیس ــت!« ای ــن اطﻼعی ــه
دو پهل ــو در واق ــع ج ـرات ای ــن ک ــه بگوی ــد ش ــوراها منح ــل اس ــت را نداش ــته و گفت ــه فق ــط بای ــد
ب ــا اج ــازه انه ــا باش ــد!
این ــدگان کارگ ـران ش ــهرداری  ۳۰دس ــتگاه آپار ــان خال ــی دولت ــی را ب ــه کارگ ـران ب ــی مس ــکن داده
ان ــد .اف ـراد مس ــلح جبه ــه ﴎاغ ای ــن کارگ ـران رفت ــه و آنه ــا ورق ــه ش ــورا را نش ــان داده ان ــد و گفت ــه
ان ــد رای ش ــورا ب ـرای م ــا کاف ــی اس ــت .ام ــروز کارگ ـران ش ــهرداری ب ــﴪ کار رفتن ــد.
 ۵فروردین ۲۷ -مارس
در جلس ــه کمیت ــه مرک ــزی ش ــوراها ب ــا این ــدگان ش ــوراهای کارگ ــری و مح ــﻼت ک ــه ب ــا حض ــور ۲۳
عض ــو تش ــکیل ش ــده ب ــود ۱۱ ،عض ــو ش ــوراهای کارگ ــری و  ۱۲عض ــو ش ــوراها و بنک ــه ه ــای مح ــﻼت،
قطعنام ــه های ــی ب ــه تصوی ــب رس ــید .ضم ــن خط ــاب مج ــدد ب ــه پیش ــمرگان ،اع ــﻼم ش ــد ک ــه ش ــوراها
مســتقل انــد و وابســته ی احــزاب نیســتند ،جنبــش شــورایی خواهــان آزادی بــی قیــد و ﴍط
اس ــت ،ش ــورا ه ــا ب ــا اح ــزاب جبه ــه و نی ــروی پیش ــمرگ دش ــمنی ندارن ــد .ش ــورای کارگ ـران و م ــردم
از آنه ــا م ــی خواه ــد ک ــه دخال ــت م ــردم در ش ــوراها را ب ــه رس ــمیت بشناس ــند و ب ــه اختی ــار م ــردم
اح ـﱰام بگذارن ــد و نیروهایش ــان رادر ش ــورا ب ــه فعالی ــت وا دارن ــد و اگ ــر مخالفت ــی ب ــا ش ــورا هس ــت
سیاس ــی باش ــد و اح ـزاب جبه ــه از اس ــلحه اس ــتفاده نکنند.همچنی ــن ی ــک هی ــات رواب ــط خارج ــی
و ی ــک کمیس ــیون ب ـرای انتش ــار نﴩی ــه مرک ــزی ش ــورا انتخ ــاب ش ــدند.
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همزم ــان ب ــا تجم ــع کارگ ـران در جل ــو مق ــر جبه ــه ،اح ــزاب ناسیونالیس ــت ه ــم تع ــدادی ب ــه ه ـ ن
ان ــدازه )ح ــدود  ۵۰۰نف ــر( از اعض ــا و ه ــواداران خ ــود را در ه ـ ن مح ــل جم ــع ک ــرده و ش ــعار م ــی
دادن ــد» :چ ــی ت ــان ده وی ک ــورده کان ،ه ــه ل ــوه ش ــاندنه وه ی ش ــوراکان« ،کرده ــا چ ــه م ــی خواهی ــد،
انح ــﻼل شــوراها» ،ش ــورا شــورای چیتانــه ،میلل ــه ت رقــی لیتان ــه« ش ــورا شــورا نکنی ــد مل ــت از
ش ـ متنفرن ــد .و ش ــعار کارگ ـران ه ــم ای ــن ب ــود» :چ ــی ت ــان ده وی کری ــکار ،س ــی و پن ــج س ــه ع ــات
کار« ،کارگ ـران چ ــه م ــی خواهی ــد ۳۵ ،س ــاعت کار» .حکوم ــه ت ــی ش ــوراکان ی ــا ق ـرارگای رمض ــان«
حکومــت شــوراها یــا قــرارگاه رمضــان) .در آن مــدت قــرارگاه رمضــان ســپاه قــدس جمهــوری
اس ــﻼمی ایندگان ــش را ب ــه س ــلی نیه فرس ــتاده ب ــود(
یک ــی از ایندگان ــی ک ــه در جلس ــه ب ــوده ب ــه می ــان کارگ ـران خی ــاط ک ــه در جل ــو مق ــر جبه ــه جم ــع
ش ــده ان ــد م ــی رود و م ــی گوی ــد این ــدگان ش ـ ترس ــیدند و خیان ــت کردن ــد و کارگ ـران اع ــﻼم م ــی
کنن ــد ک ــه انه ــا دیگ ــر این ــده م ــا نیس ــتند.

خ ــﱪ از تش ــکیل دو ش ــورای مح ــﻼت کرک ــوک م ــی رس ــد .در ش ــهر اربی ــل ش ــوراها تح ــت فش ــارند.
ش ــوراهای س ــلی نیه تح ــت فش ــار س ــنگین اح ـزاب جبه ــه هس ــتند .م ــردم نگ ـران اخت ــﻼف و تفرق ــه
ای هس ــتند ک ــه اح ــزاب جبه ــه دام ــن زده ان ــد .چن ــد بنک ــه مح ــﻼت درس ــلی نیه بخاط ــر تهدی ــدات
اح ــزاب جبه ــه تعطی ــل ش ــده ان ــد .کارخان ــه ه ــا ک ـ کان در ق ــرق اف ـراد مس ــلح جبه ــه اس ــت .حت ــی
این ــدگان کارگ ـران را ــی گذارن ــد وارد کارخان ــه ش ــوند و از آنه ــا م ــی خواهن ــد دس ــت از ایندگ ــی
ش ــورا بکش ــند .ش ــعارهای ناسیونالیس ــتی و کردایت ــی گس ــﱰش یافت ــه اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت
ک ــه در کرک ــوک ع ــرب ه ــا ،ترکم ــن ه ــا و ک ــرد زب ــان ه ــا در مجام ــع عموم ــی ب ــا همن ــد .در ش ــورای
ی ــک محل ــه در کرک ــوک ی ــک زن ع ــرب زب ــان این ــده ش ــده اس ــت .اخب ــار ش ــورا ب ــه عرب ــی و ک ــردی
پخ ــش م ــی ش ــوند .زمزم ــه ی حمل ــه رژی ــم ب ــه کرک ــوک هس ــت .رک ــز ب ــزرگ نظام ــی در نزدیک ــی
کرک ــوک مش ــاهده ش ــده اس ــت.

 ۲۸اسفند ۱۹ -مارس

 ۷فروردین –  ۲۸مارس

جبه ــه اح ــزاب ناسیونالیس ــت عم ــﻼ ب ــه ش ــوراها حمل ــه م ــی کنن ــد .فعالی ــن و این ــدگان ش ــورا
متهــم م ــی ش ــوند ک ــه هم ــکار رژی ــم بعــث هس ــتند و حت ــی بعض ــی هــا را بداخ ــﻼق و خائ ــن
م ــی نامن ــد.
تجم ــع م ــردم ش ــهرک ن ــﴫ و جلس ــه ش ــورای آنه ــا را ب ــا تی ران ــدازی از ب ــاﻻی ﴎ م ــردم به ــم م ــی
زنن ــد ،بلندگ ــوی تجم ــع م ــردم ش ــهرک بازی ــان را م ــی گیرن ــد و تجم ــع ش ــورای محل ــه مل ــک کن ــدی
را به ــم م ــی زنن ــد .اف ـراد مس ــلح را جل ــو کارخان ــه ه ــا م ــی گ رن ــد  .اف ـراد مس ــلح در بی رس ــتان
م ــی خواهن ــد از تجم ــع پرس ــتاران و کارکن ــان جلوگی ــری کنن ــد و کس ــی را ک ــه س ــخ انی م ــی کن ــد را
تهدی ــد م ــی کنن ــد ول ــی کارکن ــان خواس ــتار حض ــور و ادام ــه س ــخنان همکارش ــان م ــی ش ــوند .ح ــزب
ش ــیوعی ع ـراق زی ــر جلک ــی اع ــﻼم م ــی کن ــد مواف ــق م ــﴩوط ش ــورا اس ــت! ح ــزب سوسیالیس ــت
)پاس ــوک( ه ــم ش ــورا م ــی خواه ــد ام ــا ب ــه ﴍط قب ــول جمه ــوری کردس ــتان! ب ــدون ای ــن ک ــه بگوین ــد
چ ــه ن ــوع جمه ــوری اس ــت.
بع ــد از اخت ــﻼف در می ــان  ۵نف ــر این ــده ی هی ــات مرک ــزی ش ــورا در ای ــن هی ــات انش ــقاق درس ــت
ش ــد و بج ــز  ۸نف ــر ،بقی ــه کن ــار م ــی کش ــند .در جلس ــه ای بهم ـراه  ۸نف ــر باقی ن ــده هی ــات مرک ــزی،
ت ــداوم فعالی ــت و س ــازمان ش ــورایی کارگ ـران م ــورد تایی ــد و تاکی ــد ق ـرار گرف ــت.

صب ــح زود ام ــروز دول ــت بغ ــداد ب ــه کرک ــوک حمل ــه ک ــرد .نی ــروی مس ــلح جبه ــه ک ــردی پ راکن ــده و
ب ــی س ــازمان هس ــتند و ش ــوراها نی ــروی مس ــلح قاب ــل توجه ــی ندارن ــد ام ــا تصمی ــم ب ــه مقاوم ــت
گرفت ــه ان ــد .مدی ــر دخانی ــات س ــلی نیه » عزی ــز خوش ــناو« علیرغ ــم مخالف ــت کارگ ـران ابق ــا ش ــده
و بهم ـراه اف ـراد مس ــلح ب ــه کارخان ــه م ــی رود .او چن ــد ب ــار توس ــط کارگ ـران بی ــرون ک ــرده و ف ـراری
داده ش ــده اس ــت .کارگ ـران در ش ــیفت ه ــای مختل ــف ﴎ کار م ــی رون ــد .کارگ ـران البس ــه جلس ــه
شورایش ــان را دارن ــد .مدی ــر ب ــا دو نف ــر مس ــلح خواس ــته در جلس ــه ش ــورا ﴍک ــت کن ــد ام ــا کارگ ـران
راه ــش ن ــداده ان ــد .مدی ــر س ــه میلی ــون دین ــار پ ــول نق ــد کارخان ــه را ب ــه جبه ــه تحوی ــل داده اس ــت.
کارگ ـران خواه ــان برگردان ــدن ای ــن پ ــول ب ــه کارخان ــه هس ــتند .ﴍک ــت و انب ــار پارچ ــه دس ــت خ ــود
کارگ ـران اس ــت و کارگ ـران مش ــغول راه ان ــدازی کار هس ــتند.
امــروز تعــدادی از کارگــران مــرغ داریهــا در محــل شــورای کارخانــه دخانیــات تجمــع کردنــد.
صاح ــب کاره ــا تهدی ــد ک ــرده ان ــد اگ ــر ش ــورا تش ــکیل دهن ــد آن ه ــا را اخ ـراج م ــی کنن ــد .در جلس ــه
ام ــروز ای ــن کارگ ـران ی ــک این ــده از البس ــه ﴍک ــت داش ــته و آنه ــا ح ی ــت ک ــرده و گفت ــه اح ــزاب
جبهــه مدیــران ســابق را آورده انــد و قوانیــن ســابق را اجــرا مــی کننــد .مثــل ســابق زور مــی
گوین ــد  .تنه ــا ریی ــس دول ــت س ــابق مان ــده ک ــه برگردانن ــد .او را ه ــم م ــی آورن ــد .کارگ ـران البس ــه
و مرغ ــداری ه ــا زن ــان هس ــتند.
بنک ــه ه ــای مح ــﻼت و ش ــوراها ک ـ کان م ــورد تع ــرض اف ـراد جبه ــه هس ــتند .بنک ــه ش ــورای زه رگ ــه
ت ــه را دوب ــار بس ــتند .ام ــا کارگ ـران ب ــا پوش ــش به ــداری ک ــه جن ــب مح ــل اس ــت ک ـ کان جم ــع م ــی
ش ــوند.
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.
افــراد حــزب سوسیالیســت کردســتان »پاســوک« پوســﱰ و پﻼکادهــای بنکــه ملــک کنــدی را از
دی ــواره کن ــده ان ــد.
با وجود این ،شوراها ک کان مقاومت می کنند.
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ب ــا ص ــدای تی ران ــدازی ه ــای هوای ــی م ــردم بی ــدار ش ــدم .کرک ــوک ه ــم توس ــط م ــردم فت ــح ش ــده ب ــود.
پی ــروزی از نظ ــر م ــردم تکمی ــل ش ــده ب ــود .ش ــادی وش ــوق ب ــه اوج خ ــود رس ــیده اس ــت .ام ــا نب ــض
جنب ــش ش ــورایی و فعالین ــش ب ــا وج ــود پی ــﴩوی ه ــای ک ــم نظی ــر ب ــا نب ــض ش ــادی و ش ــوق م ــردم
ــی زد .ب ــا هم ــه ی ش ــیرینی پی ــروزی ،تلخ ــی ای در گل ــوی خ ــود احس ــاس م ــی کنن ــد .و نگ ران ــی در
عم ــق چش ــم هایش ــان .آین ــده جنب ــش ش ــورایی ،دش ــمنی اح ـزاب مس ــلح جبه ــه ک ــردی و س ــواﻻت
بس ــیار زی ــاد دیگ ـر...

٥

ح

ت ۳۴۰
آواره ه ــای جن ــگ کرک ــوک در محل ــه ه ــای ســلی نیه اس ــکان داده ش ــده ان ــد .خوراک ــی و پ ــول
و وس ــایل من ــزل ب رایش ــان جم ــع ش ــده اس ــت .آم ــار بی ــکاران و ب ــی مس ــکن ه ــا را م ــی گیرن ــد ت ــا
ب رایش ــان کاری کنن ــد .در فک ــر ایج ــاد تعاون ــی م ــﴫف و صن ــدوق تعاون ــی و توزی ــع خوراک ــی ب ــه
قیم ــت ارزان هس ــتند .درمان ــگاه ه ــا کار م ــی کنن ــد ،س ــل نی ه ــای مجان ــی در مح ــﻼت دای ــر م ــی
ش ــوند .اف ـراد پاس ــوک ای ــن س ــل نی ه ــای را تحقی ــر ک ــرده و کارگ ـران جوابش ــان را داده ان ــد .اف ـراد
مس ــلح جبه ــه ی اح ــزاب ک ــردی وس ــایل جم ــع آوری ش ــده ب ـرای آوارگان را از ش ــوراها م ــی گیرن ــد ب ــا
ای ــن بهان ــه ک ــه خودش ــان تقس ــیم م ــی کنن ــد .ام ــا م ــردم م ــی گوین ــد ای ــن کار ب ـرای حی ــف و می ــل
ک ــردن کم ــک ه ــای مردم ــی اس ــت.
موضــوع مهم ــی ک ــه گریبــان کمیتــه ی اینــدگان ش ــوراها را گرفتــه جنــگ کرک ــوک اس ــت .در
کمیت ــه دو نظ ــر هس ــت .ی ــک نظ ــر م ــی گوی ــد ش ــوراها ضعی ــف ان ــد ،م ــرم دل ــﴪد م ــی ش ــوند
و م ــا ق ــدرت بس ــیج نداریــم .نظریــه دوم معتق ــد اســت کــه وظیفــه مه ــم ش ــوراها کم ــک ب ــه
مقاوم ــت م ــردم کرک ــوک اس ــت .ای ــن ی ــک راه دف ــاع از ش ــوراها ه ــم هس ــت .ای ــن نظری ــه غال ــب
و اک ی ــت اســت.
اح ــزاب جبه ــه م ــی گوین ــد دف ــاع از کرک ــوک کار م ــا اس ــت .ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه اف رادش ــان بدلی ــل
س ــازماندهی نامناس ــب و ناه هنگ ــی از جن ــگ کرک ــوک م ــی گریزن ــد و اح ـزاب جبه ــه ﴎاغ ج ــاش
ه ــای س ــابق دول ــت ص ــدام رفت ــه ان ــد .در ی ــک ف راخ ــوان  ۱۵۰۰نف ــر فق ــط  ۱۵۰نف ــر ح ــاﴐ ش ــده ان ــد
ت ــا ب ــه جبه ــه رس ــیده ،فق ــط  ۴۰نف ــر از اف ـراد مس ــلح عش ــایر »ج ــاش« باق ــی مان ــده اس ــت.
۹فروردین ۲۹ -مارس
دوس ــتان م ــی گوین ــد وض ــع جبه ــه ه ــا خ ــوب نیس ــت .ناه هنگ ــی وج ــود دارد .پ ــادگان نزدی ــک
ش ــهر توس ــط نیروه ــای ص ــدام ت ــﴫف ش ــده اس ــت .پیش ــمرگان و ج ــاش ه ــای س ــابق خ ــود را ب ــه
خط ــر ــی اندازن ــد .تنه ــا راه نی ــروی مس ــلح ت ــوده ای اس ــت ب ــا نی ــروی مس ــتقل خ ــود و اعت ـ د
ب ــه نف ــس.
اح ــزاب ناسیونالیس ــت جبه ــه ،م ــی گوین ــد ب ــدون دخال ــت خارج ــی و بخص ــوص امری ــکا کاری ــی
ش ــود ک ــرد و عک ــس ب ــوش را بهم ـراه عک ــس ه ــای طالبان ــی و بارزان ــی وس ــیعا پخ ــش و ب ــه س ــینه
ی ه ــواداران وحت ــی بخش ــی از اف ـراد مس ــلح خ ــود زده ان ــد.
 ۱۰فروردین ۳۰ -مارس
جن ــگ کرک ــوک ادام ــه دارد .صده ــا ه ــزار نف ــر آواره و زخم ــی و ب ــی دارو و ب ــی ن ــان و مس ــکن ش ــده
ان ــد .کار اس ــکان آواره ه ــا در ش ــهر س ــلی نیه س ــنگین اس ــت .ام ــروز نیروه ــای مس ــتقل ش ــوراهای
س ــلی نیه وارد ن ــﱪد ش ــدند .س ــازمان مجاهدی ــن ای ـران س ــوار ب ــر تان ــک ه ــای رژی ــم ص ــدام در حمل ــه
ب ــه ش ــهرهای جن ــوب کردس ــتان جنای ــت ک ــرده ان ــد .ب ــه ای ــن دلی ــل ت ــب ض ــد ای ران ــی در بعض ــی
جاه ــا ب ــاﻻ گرفت ــه اس ــت.
 ۱۲فروردین -اول آوریل
ب ــه اربی ــل ه ــم حمل ــه ش ــده اس ــت .ص ــف طوﻻن ــی آواره ه ــا ،زن ــان ،م ــردان و ک ــودکان ب ــا پ ــای پی ــاده
و حت ــی برهن ــه ب ــه ط ــول ده ه ــا کیلوم ــﱰ از اربی ــل ب ــه ط ــرف ش ـ ل در حرک ــت اس ــت .نش ــانی از
مقاوم ــت از جان ــب اح ــزاب مس ــلح جبه ــه نیس ــت .مزاحم ــت ه ــای ای ــن اح ــزاب ب ـرای م ــردم ،باع ــث
ش ــده اس ــت ک ــه بی ــن م ــردم ش ــکاف ایج ــاد ش ــده و خیل ــی ه ــا امی ــد خ ــود را از دس ــت بدهن ــد.
حمل ــه دول ــت ب ــه س ــلی نیه ه ــم در راه اس ــت.
 ۱۳فروردین ۲ -آوریل
واحده ــای مســلح ش ــوراها بــه جن ــگ مقاوم ــت در کرک ــوک رفتــه ان ــد .گ ــروه هــای پزش ــکی و
خدمات ــی و کار توزی ــع و ت ــدارکات وس ــیعا و خس ــتگی ناپذی ــر در مح ــﻼت مش ــغول ب ــه کار ان ــد.
آواره ه ــا اس ــکان داده م ــی ش ــوند و م ــردم ش ــهر ن ــان هایش ــان را ب ــا آن ه ــا تقس ــیم م ــی کنن ــد.
ام ــروز ق ـرار اس ــت آش ــپزخانه ه ــای عموم ــی در م راک ــز تجم ــع آوارگان در م ــدارس ش ــهر دای ــر ش ــوند.
این ــدگان ش ــوراهای ش ــهرهای کرک ــوک و اربی ــل و س ــلی نیه در ت ــدارک نی ــروی نظام ــی مش ــﱰک و
س ــتاد عملیات ــی و واحده ــای تدارکات ــی و پش ــت جبه ــه ب ــوده و ق ـرار ش ــده اس ــت ش ــوراهای آوارگان
را ه ــم س ــازمان دهن ــد.
س ــاعت  ۸ش ــب اس ــت .ص ــدای غ ــرش ت ــوپ ه ــا ه ــر آن ب ــه ش ــهر س ــلی نیه نزدی ــک ت ــر م ــی ش ــود.
مــردم ای ــن شــهر ک ــه ت ــا حــاﻻ مرکزاصل ــی جنب ــش شــورایی و میزب ــان آوارگان کرک ــوک هســتند
خ ــود را ب ـرای ت ــرک ش ــهر آم ــاده م ــی کنن ــد .ک ــوچ عظی ــم زن ــان و م ــردان نش ــان از ت ــرس از ف ــرود
ام ــدن ــب ه ــا و ت ــوپ و موش ــک ه ــای ارت ــش ع ـراق اس ــت  .س ــتون ماش ــین ه ــای حام ــل آوارگان و
ف راری ــان از ش ــهر س ــلی نیه ب ــه ط ــرف جن ــوب و م ــرز ای ـران در راه اس ــت.
آی ــا ب ــا ای ــن ک ــوچ پرون ــده ش ــوراها بس ــته م ــی ش ــود؟ ش ــاید اینط ــور بش ــود ام ــا عم ــر کوت ــاه ی ــک
ماه ــه ش ــوراها در تاری ــخ ،ب ــا افتخ ــار و ﴎبلن ــدی فعالین ــش ثب ــت خواه ــد ش ــد و تج ــارب آن ت ــا
م ــدت ه ــای طوﻻن ــی در یاده ــا م ــی مان ــد.
 ۱۴فروردین ۳ -آوریل
ســاعت  ۱۲ظهــر اس ــت .نیروه ــای دولتــی وارد شــهر س ــلی نیه شــدند .مقاومتــی در کار نب ــود.
ان ــگار نیروه ــای مس ــلح جبه ــه اح ــزاب بورژوای ــی آب ش ــدند و ب ــه زمی ــن رفتن ــد .واحده ــای مس ــلح
فعالی ــن ش ــورایی س ــلی نیه در فاصل ــه بی ــن کرک ــوک -س ــلی نیه مقاوم ــت ک ــرده و نهایت ــا عق ــب
نش ــینی کردن ــد .خوش ــبختانه بج ــز دو زخم ــی س ــطحی تلفات ــی ندادن ــد.
ص ــف طوﻻنــی مهاجریــن و ف راریــان از حوم ــه شــهر س ــلی نیه تــا مــرز ایــران بــه ط ــول ۵۰-۴۰
کیلوم ــﱰ اس ــت .اکن ــون بال ــغ ب ــر دو میلی ــون آواره از ش ــهرهای کردس ــتان ع ـراق بی ــرون زده ان ــد.
و بــه ایــن ترتیــب نقشــه ادامــه کار جنبــش شــورایی نا ــام مانــد .کاری کــه فرصــت نیافــت
تکمی ــل ش ــود.

 ۱۵فروردین ۴ -آوریل
ارت ــش شکس ــت خ ــورده و تحقی ــر ش ــده ی ص ــدام در جن ــگ کوی ــت ،ام ــا فات ــح جن ــگ داخل ــی اکن ــون
در ش ــهرهای کردس ــتان ع ـراق ه ــار و درندن ــه م ــی غ ــرد و غ ــارت م ــی کن ــد .ک ــم تری ــن خان ــه ای
اس ــت ک ــه درب و پنج ــره های ــش نشکس ــته و اموال ــش ب ــه غ ــارت نرفت ــه باش ــد...
آوارگان مری ــض و زخم ــی ه ــا و ک ــودکان ب ــدون دارو و اس ـﱰاحت زی ــر ب ــاران ش ــدید و س ــوزش ب ــاد در
فاصل ــه کرک ــوک و اربی ــل و س ــلی نیه ت ــا مرزه ــای ای ـران و در ک ــوه ه ــا و دش ــت ه ــا پخ ــش و پ ــﻼ،
ﴎم ــا زده و ب ــی پش ــت و پن ــاه ان ــد...
ایــن ﴍای ــط از عواق ــب سیاســت امری ــکا و متحدینــش علی ــه بﴩیــت و یــک نن ــگ دیگ ــر بــر
پیش ــانی ــدن ق ــرن بیس ــتمی امری ــکا ب ــه ره ــﱪی ب ــوش و ننگ ــی دیگ ــر ب ــر پیش ــانی ناسیونالیس ــم
ب ــی عرض ــه و ب ــی خاصی ــت ک ــرد اس ــت .ناسیونالیس ــت ه ــای ب ــی غیرت ــی ک ــه ــام نیروی ــش را ب ـرای
تع ــرض ب ــه ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی در ش ــهرهای کردس ــتان ع ـراق بس ــیج ک ــرده و در مقاب ــل
حمل ــه دول ــت مرک ــزی ف ـرار کردن ــد .ای ــن اح ـزاب حت ــی قب ــل از ک ــوچ م ــردم ش ــهرها را ت ــرک ک ــرده
و ب ــه مرزه ــای ای ـران ف ـرار کردن ــد.
ب ــه اردوگاه زرگوی ــز برگش ــته ام .اولی ــن س ــاعات ش ــب اس ــت و م ــن در یک ــی از تپ ــه ه ــای مج ــاور
اردوگاه کوم ــه ل ــه نشس ــته و ب ــه ص ــف طوﻻن ــی ماش ــین ه ــا و پی ــاده ه ــای زن و م ــرد و ک ــودک
خی ــره ش ــده ام .هی ــچ وق ــت ت ــو عم ــرم ب ــه ان ــدازه ای ــن روزه ــا و س ــاعت ه ــا احس ــاس حق ــارت،
ناتوان ــی و بیچارگ ــی نک ــرده ام .هیچوق ــت ت ــو عم ــرم ب ــه ان ــداز ای ــن روزه ــا و س ــاعت ه ــا احس ــاس
تنهای ــی و عج ــز نک ــرده ام .تنه ــا در می ــان میلیارده ــا انس ــان در جهان ــی ک ــه مردمان ــش ب ــر صفح ــات
تلویزیونهایش ــان م ــی بینن ــد واز رادیوهایش ــان م ــی ش ــنوند ک ــه  ٤میلی ــون انس ــان آواره و تب ــاه
م ــی ش ــوند و دم ب ــر ــی آورن ــد.
چ ــه کاری از دس ــتم س ــاخته اس ــت .قط ـرات اش ــکی ب ــه نش ــانه اس ــتیصال و بغض ــی در گل ــو ک ــه
دارد خف ــه ام م ــی کن ــد .و رژه تصاوی ــر کارگ ـران دخانی ــات س ــلی نیه و اربی ــل ،کارگ ـران س ــی ن
تاســلوجه ،کارگــران شــهرداری ،خیاطــان ســلی نیه ،زحمتکشــان محــﻼت شــهرها ،جوانــان پــر
ش ــور مس ــلح ،کــودکان ش ــاد و آزاد و ص ــورت ه ــای خس ــته و چش ـ ن گ ــود افت ــاده دوس ــتانم در
می ــان کمونیس ــت ه ــا و فعالی ــن ش ــورایی از ب ــی غذای ــی ،ک ــم خواب ــی و کار و ف ــداکاری خس ــتگی
ناپذیرش ــان ،...جل ــو چش ـ نم.
و زمزم ــه ای در درون ــم ک ــه ب ــه م ــردم ،ب ــه فعالی ــن ش ــورایی و کمونیس ــت ه ــا و دوس ــتانم م ــی
گوی ــد ،دوس ــتتان دارم و م ــا ب ــاز ه ــم کم ــر راس ــت م ــی کنی ــم .م ــا در هم ــه ج ــا ی ــا ج ــای ج ــای ای ــن
ک ــره خاک ــی .بﴩی ــت اس ــیر ام ــروز ،ف ــردا ارب ــاب جامع ــه و زندگ ــی خودخواه ــد ش ــد...
ای ــن گوش ــه ی کوچ ــک و بری ــده های ــی از کتاب ــی اس ــت ک ــه در  ۳۰۰صفح ــه و ب ــه زب ــان ک ــردی
منت ــﴩ ش ــده اس ــت
کمونیس ــت ه ــای ع ـراق و ای ـران از ه ـ ن اغ ــاز حمل ــه امری ــکا ب ــه ع ـراق و در نتیج ــه حمل ــه امری ــکا
و متحدین ــش ب ــه ع ـراق ،اداره مس ــتقیم ع ـراق توس ــط این ــده امری ــکا ،س ــیس ایج ــاد حکوم ــت
اق ــوام و عش ــایر و مذاه ــب در بغ ــداد و تش ــکیل دول ــت اقلی ــم کردس ــتان و در حال ــی ک ــه ش ــی رازه
مدنی ــت جامع ــه از ه ــم پاش ــیده اس ــت و در دل ی ــک س ــناریوی س ــیاه ت ــا ب ــه ام ــروز ک ــه ح ــدود
س ــه ده ــه اس ــت ،چ ــه در جنب ــش ش ــورایی ش ــهرهای کردس ــتان و چ ــه مخالف ــت و مب ــارزه علی ــه
حاکمی ــت ه ــای خودس ــاخته قبای ــل و عش ــایر ع ـراق و اح ــزاب ناسیونالیس ــت ک ــرد از بــﴫه ت ــا
کردســتان و در اع ﱰاضــات و مبــارزات مــردم عــراق و کردســتان نقــش ایفــا کــرده و شــبانه روز
جنگی ــده و ت ــﻼش ک ــرده ان ــد.
کمونیس ــت های ــی ک ــه اکن ــون در ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری ع ـراق متش ــکل ان ــد ،ع ــﻼوه ب ــر دوره
ی ــک ماه ــه جنب ــش ش ــورایی در کردس ــتان ع ـراق ک ــه مرک ــز اصل ــی و رهﱪی ــش را کمونیس ــت ه ــا
و ازادیخواه ــان کردس ــتان تش ــکیل دادن ــد ،در ــام ای ــن م ــدت در کشمکش ــی ناب راب ــر ب ــا اح ــزاب
ناسیونالیس ــت ک ــرد و دف ــاع از ازادی و امنی ــت و زندگ ــی م ــردم مب ــارزه ک ــرده ان ــد ،کش ــته داده ان ــد
و ت ــرور ش ــده ان ــد .ت ــرور ش ــاپور و قابی ــل از اعض ــای ره ــﱪی ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری ع ـراق در
اربی ــل ،حمل ــه ب ــه ماش ــین حام ــل کادره ــای ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری ع ـراق و حمل ــه ب ــه مق ــر
ای ــن ح ــزب و مق ــر م ــا در محل ــه ای ب ــه ن ــام »گ ــردی عل ــی ناج ــی ک ــه »  ٥ت ــن از رفق ــای کمونیس ــت
ع راق ــی و ای ران ــی کش ــته ش ــدند ،تنه ــا گوش ــه ی کوچک ــی از جنای ــات اح ـزاب دول ــت اقلی ــم علی ــه
کمونیس ــت ه ــا و کارگ ـران و نویس ــندگان و ازادیخواه ــان و زن ــان اس ــت.
همچنیــن احــزاب ناسیونالیســت کــرد تبلیغــات انساندوســتانه و ازادیخواهانــه کمونیســتهای
کردس ــتان ع ـراق را ب ــر نتابیدن ــد و تهدی ــد کردن ــد ک ــه ب ــه س ــاخت ن ایس ــتگاه رادی ــو حمل ــه و ب ــه
زور م ــی بندن ــد .در مقابل ــه ب ــا ای ــن تهدی ــد نیروی ــی  ۶۰نف ــره ش ــامل م ــا کمونیس ــت ه ــای ای ـران
و کردس ــتان ع ـراق حداق ــل ی ــک هفت ــه ب ــا کن ــدن خن ــدق اط ـراف س ــاخت ن رادی ــو در مرک ــز ش ــهر
و تپــه ای بــه نــام »زه رگــه تــه« ،شــبانه روز ایســتادیم و تهدیدشــان را خنثــی کردیــم .تــﻼش
کادره ــای کمونیس ــت متش ــکل در ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری کردس ــتان ع ـراق ت ــا ام ــروز پیگی ــر
و اس ــتوار در جری ــان ب ــوده اس ــت .و ای ــن در ﴍایط ــی اس ــت ک ــه جریان ــات و اش ــخاصی در حاش ــیه،
کمونیســتهای عــراق و کردس ــتان را م ــورد خط ــاب و ﴎزن ــش ق ـرار مــی دهن ــد ک ــه چ ـرا پی ــروز
نش ــده ای ــد؟!
کس ــانی چ ــون ع ــادل الیاس ــی ه ــا در کوم ــه ل ــه ی ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ک ــه در هم ــه ی ای ــن
س ــال ه ــا در کن ــار اح ــزاب حاک ــم دول ــت اقلی ــم ایس ــتاده و دس ــت ش ــان در ی ــک کاس ــه ب ــا آن ه ــا
ب ــوده ،در ک ـ ل ب ــی حیای ــی چش ــم در چش ـ ن م ــا و رفق ــای کردس ــتان ع ـراق چ ــون امج ــد غف ــور،
محس ــن کری ــم ،خ ــﴪو س ــایه و ده ه ــا کمونیس ــت ف ــداکار دیگ ــر م ــی دوزن ــد و از ف ـرار و »اش ــبتال«
کمونیس ــت ه ــای ای ـران و ع ـراق م ــی گوین ــد .ای ــن پرروی ــی آش ــکار ﴍم آور اس ــت! کس ــانی ک ــه در
مقاب ــل جنای ــات اح ــزاب حاک ــم دول ــت اقلی ــم کردس ــتان و اع ﱰاض ــات میلیون ــی م ــردم علی ــه ای ــن
فاس ــدان و غاصب ــان داراییه ــای جامع ــه ک ــر و ک ــور و ﻻل ش ــده ان ــد ،ب ــا چ ــه روی ــی و چ ــه ج رات ــی
کمونیس ــت ه ــارا م ــورد حمل ــه ق ـرار م ــی دهن ــد؟ ب ـرای توجی ــه اردوگاه نش ــینی ب ــی اف ــق و پاس ــیو
خ ــود ،کمونیس ــتهای ع ـراق و کردس ــتان و ای ـران و ره ـﱪان و س ــازمان دهن ــدگان جنب ــش ش ــورایی
ب ــزرگ کردس ــتان ع ـراق را ف ـراری و آش ــبتال نامی ــدن ج ــز نادان ــی مح ــض و ﳌپنیس ــم سیاس ــی معن ــای
دیگ ــری ن ــدارد! ...
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در پای ــان ای ــن یادداش ــت اضاف ــه م ــی کن ــم ک ــه اوﻻ ه نط ــوری ک ــه در آول بح ــث گفت ــم ،تج ــارب
جنب ــش ش ــورایی س ــال  ۹۱در کردس ــتان ع ـراق ب ـرای ای ــن دوره خی ــزش ه ــا و مب ــارزات م ــردم علی ــه
اح ــزاب میلیش ــیایی بس ــیار ﴐوری و حیات ــی اس ــت.
دوم ــا ،دﻻی ــل شکس ــت ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی ش ــهرهای کردس ــتان در آن زم ــان ن ــه کوتاه ــی
ک ــردن کمونیس ــت ه ــا بلک ــه ﴍای ــط معی ــن آن زم ــان از قبی ــل حمل ــه رژی ــم ص ــدام ب ــه کردس ــتان و
تخلی ــه ش ــهرها و دش ــمنی اح ـزاب ناسیونالیس ــت ب ــا ش ــوراهای کارگ ـران و م ــردم ب ــود.
زمان ــی ک ــه در نتیج ــه ی حمل ــه امری ــکا و متحدینش ــان ب ــه ع ـراق ،داش ــت هم ــه ی زی ــر س ــاخت
ه ــای جامع ــه تخری ــب م ــی ش ــد ،م ــردم ب ــه عم ــق فاجع ــه ای ک ــه داش ــت اتف ــاق م ــی افت ــاد آگاه
نبودنــد و فقــط بــه رفــ صــدام بــه هــر قیمتــی فک ــر مــی کردنــد .حتــی مردمــان زیــادی بــه
حاکمی ــت امری ــکا راض ــی بودن ــد .نتای ــج ای ــن ن ــا آمادگ ــی و آگاه ــی ک ــم ،س ــالها اس ــت م ــردم ع ـراق را
ب ــا مصیب ــت بزرگ ــی روب ــرو س ــاخته اس ــت.
از ط ــرف دیگ ــر وقت ــی اح ــزاب ناسیونالیس ــت مس ــلح از ک ــوه ﴎازی ــر ش ــدند ،مردم ــان زی ــادی ب ــه ای ــن
اح ــزاب س ــمپاتی داش ــتند و ب ــه مب ــارزه مس ــلحانه ش ــان ب ــا اح ـﱰام ن ــگاه و عملکردهایش ــان چ ــه در
مصالح ــه ه ــای نوبت ــی ب ــا رژی ــم ص ــدام و چ ــه جن ــگ داخل ــی ش ــان را چش ــم پوش ــی م ــی کردن ــد .در
نتیج ــه در حال ــی ک ــه ش ــوراها تش ــکیل ش ــدند اح ــزاب ک ــوه آمدن ــد و مدع ــی حاکمی ــت ش ــدند و از
آنج ــا ک ــه ای ــن اح ــزاب نی ــروی مس ــلح داش ــتند و ش ــوراها و م ــردم مس ــلح نبودن ــد اولی ــن اق ــدام آن
ه ــا فرم ــان انح ــﻼل ش ــوراها ب ــود .ای ــن اح ــزاب اع ــﻼم کردن ــد ک ــه چ ــون علی ــه ص ــدام جنگی ــده ان ــد،
طلبکارنــد و م ــردم بده ــکار آن ه ــا و در نتیجــه خودبخودصاح ــب جامع ــه ان ــد و خودشــان هــم
ق ــدرت را ب ــه دس ــت م ــی گیرن ــد و حاکمی ــت خ ــود را بن ــا م ــی گذارن ــد .از آن زم ــان ت ــا ام ــروز ای ــن
اح ــزاب حکوم ــت م ــی کنن ــد و ت ــوده اک ی ــت م ــردم دستش ــان از ق ــدرت بری ــده ش ــد.
ب ــا شکس ــت ش ــوراها ،حاکمی ــت اح ــزاب میلیش ــیا ب ــه ن ــام دول ــت اقلی ــم کردس ــتان درس ــت ش ــد.
ناسیونالیس ــت ه ــای ک ــرد ن ــه تنه ــا در کردس ــتان ع ـراق بلک ــه در کردس ــتان ای ـران و دیگ ــر کش ــورها ،
برق ـراری حکوم ــت ک ــردی را ش ــادباش گفتن ــد و آن را ی ــک پی ــروزی ب ـرای مل ــت ک ــرد نامیدن ــد.
ول ــی ای ــن حقیقــت نداشــت .چــرا کــه ایــن مــردم کردســتان نبودنــد کــه ق ــدرت و اختی ــار کار و
زندگ ــی و رف ــاه و معیش ــت و آزادی و حرم ــت خ ــود را ب ــه دس ــت گرفت ــه ان ــد .حاکمی ــت اح ــزاب ب ــه
معن ــای حاکمی ــت م ــردم نب ــود .اح ــزاب مس ــلح ک ــه م ــردم کردس ــتان را بده ــکار خ ــود م ــی دانس ــتند
حکوم ــت و دول ــت میلیش ــیایی را مس ــتقر کردن ــد و ب ــه حاف ــظ مناف ــع اقلیت ــی از م ــردم کردس ــتان
یعن ــی تج ــار و ثروتنم ــدان و ﴎمای ــه داران تبدی ــل ش ــدند.
نتیج ــه ی کس ــب ق ــدرت ای ــن ش ــد ک ــه در س ــه ده ــه حاکمی ــت ای ــن اح ــزاب هن ــوز م ــردم آب س ــا و
ب ــرق و بهداش ــت و دارو و معیش ــت ندارن ــد .ب ــا وج ــود مبال ــغ کﻼن چندی ــن میلی ــارد دﻻری در بان ــک
ه ــا و صنای ــع س ــاخت ن و ﴍک ــت ه ــا و تج ــارت و گم ــرگات مرزه ــا و ف ــروش نف ــت ،...دس ــتمزد و
حق ــوق ناچی ــز کارگ ـران و معل ـ ن و بازنشس ــتگان و پرس ــتاران و حت ــی اف ـراد مس ــلح خ ــود ب ــه ن ــام
پیش ــمرگ را ــی دهن ــد.
ام ــروز م ــردم کردس ــتان متوج ــه ای ــن واقعی ــت تل ــخ ش ــده ان ــد ک ــه تجرب ــه  ۳۰س ــاله حاکمی ــت ک ــردی،
ی ــک فری ــب و ری ــا از جان ــب ﴎمای ــه داران و احزابش ــان چ ــه قوم ــی و چ ــه مذهب ــی ب ــوده اس ــت .از
نظ ــر م ــن ای ــن زم ــان و ام ــروز ب ـرای احی ــای جنب ــش ش ــورایی از دوره اول ب ــا مش ــخصات و موانع ــی ک ــه
گفت ــم ،زمین ــه بس ــیار مس ــاعدتر اس ــت .ام ــروز در کردس ــتان ع ـراق م ــا مردم ــی را م ــی بینی ــم ک ــه ن ــه
دل خوش ــی از رژی ــم قوم ــی – مذهب ــی بغ ــداد دارن ــد و ن ــه حاکمی ــت اح ــزاب میلیش ــیای ک ــرد را م ــی
خواهن ــد و ای ــن ه ــر روزه در خیاب ــان ه ــای ش ــهرهای کردس ــتان فری ــاد زده م ــی ش ــود.
*****

سلسله برنامه هاى »كمونيسم كارگرى ،مبانى و سياستها«

مبانی كمونیسم كارگری و تفاوتهای ما در سایت رادیو نینا روخوانی و منتﴩ شدهاند این
مباحث توسط منصور حكمت ارا ه شدهاند و سند كمونیسم كارگری هستند
شناخت از كمونیسمكارگری بدون رجوع به این اسناد ممكن نیست شنیدن این بحثها را به
هر كمونیست و برابریطلبی كه جویای تغییر جهان در قرن معاﴏ و بیرون كشیدن كمونیسم و
ماركسیسم از زیر آوار تحریفات بورژوازی است جلب میكنیم

