
 

 128شماره  1392دي ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست . 

کردستان سوريه ، رشد و موقعيت 
کنونی کردها

مشخصات جغرافيايی 
کردستان غربی يا کردستان سوريه من#ط#ق#ه 
شمال شرقی سوريه را ش#ام#ل م#ي#ش#ود ک#ه 
بخشهايی از استانهای حسکه ، رقه و ح#ل#ب 

از ج#م#ع#ي#ت ک#ل را در برميگيرد 
در سوري#ه را ک#رده#ا تش#ک#ي#ل م#ي#ده#ن#د 

سوريه ک#رده#ا ب#زرگ#ت#ري#ن اق#ل#ي#ت ن#ژادی 
م#ن#اط#ق ک#ردنش#ي#ن س#وري#ه ب#ا مي#ب#اش#ن#د 

و ک#ردس#ت#ان ت#رک#ي#ه کردستان شمال#ی 
ه#م ک#ردس#ت#ان ع#راق کردستان جنوبی 

مرز است که ب#ه س#ه ب#خ#ش م#ج#زا از ه#م 
قرار گرفته که در بين آنها اع#راب اس#ک#ان 

در ن#ت#ي#ج#ه س#ي#اس#ت ت#ع#ري#ب ي#ا يافته اند 
عربی ک#ردن م#ن#ط#ق#ه ت#وس#ط ح#زب ب#ع#ث 

ک#ردس#ت#ان س#وري#ه ب#ا وس#ع#ت#ی سوريه 
کيلومتر مربع يا بعبارت#ی  بيش از 

معادل وسعت کشور ل#ب#ن#ان ، از دي#رک ت#ا 
س#ه ب#خ#ش ک#رد عفرين را شامل ميگردد 

ک#ردس#ت#ان نشين کردستان غرب#ی غ#رب#ی 
مناطق جزيره ، کوبانی و عفري#ن سوريه 

م##ن##ط##ق##ه ج##زي##ره از را ش##ام##ل گ##ي##ردي##ده 
مهمترين مناطق کردستان س#وري#ه و ح#ت#ی 
کشور سوريه محسوب گيرديده چرا که ک#ل 
م##ح##ص##والت کش##اورزی س##وري##ه در اي##ن 

ب#ع#الوه اي#ن#ک#ه در منطقه توليد م#ي#گ#ردد 
رميالن که ن#اح#ي#ه ای از م#ن#ط#ق#ه ج#زي#ره 
ميباشد منابع ن#ف#ت#ی ب#راب#ر ب#ا م#ن#اب#ع ن#ف#ت#ی 

س#ه م#ن#ط#ق#ه کرکوک عراق وج#ود دارد 
ج##زي##ره ، ک##وب##ان##ی و ع##ف##ري##ن از ل##ح##اظ 
جغرافيايی جدا از يکديگرند اما اين ج#داي#ی 
ج##غ##راف##ي##اي##ی م##ان##ع##ی در ب##راب##ر ت##ع##ل##ق و 
پيوستگی ارگانيگ نهادهای سياسی موج#ود 

  ايجاد نکرده است 

 2صفحه 

 ارتباط با آمريکا و سراب ارزانی و وفور نعمت 
از آنجايی که مردم ايران به هيچ کدام از جناح های حکومت باور ندارند و بدرستی م#ی دان#ن#د 
که اين دو جناح مخالفتی با يکديگر جز بر سر چگونگی تقسيم قدرت آنهم نه برای عدالت بلک#ه 

 بر سر باال بردن توان خود برای چپاول بيشتر اين خان يغما .
از انجايی که توده بديلی بعد از حکومت سراغ ندارند و آلترناتيوی را نم#ی ش#ن#اس#ن#د و ب#ن#ا ب#ه 
فرهنگ ديرينه تاريخی ايران که هرگاه حاکميتی ظلم می نموده و آنها در مقابل و برای مبارزه 
با آن نتوان داشته و نه الترناتيوی پس دست به دامان نيروهای خارجی ميشده و يا انها را ياری 

و يا بی طرف می مانده تا حاکمين سرنگون شوند ( حمله اسکندر ، حمله اعراب و 
  حمله مغول و ... )

 در صفحات ديگر ...
 اطالعيه ی سازمان 

 حمله پليس نظامی کامبوج به کارگران اعتصابی فاجعۀ ديگری ببار آرود...
 اطالعيه ی  کميته کردستان 

  حمله به کمپ ليبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر مالکی به تهران...
 بخشی از مفاد قانون اساسی جمهوری فدراتيو شورايی ...

 4صفحه 

 6صفحه 

 آن گوزنـــــــــــــــــهای عاشق
ادب##ي##ات روح ي##ک م##ل##ت اس##ت ک##ه ب##ی در زم##ان اس##ت و س##ي##ال.در س##ط##ح ت##اري##خ 
جاريست.داستان،زبان مشترک نسلهايی است که در ام#ت#داد ص#ف س#ال#ه#ا و ق#رن ه#ا ايس#ت#اده 
اند،زبانی که آنکه در ابتدای صف ايستاده بوسيله ی آن با آخرينی که دم به دم ج#اي#گ#اه آخ#ري#ن 
بودن به ديگری می سپارد،سخن می گويد.و تجربه هايی ته نشين شده در روح و ضمير م#ل#ت#ی 
ست.ادبيات مرز نمی شناسد در عين حال که بيانگوی روح يک مل#ت و درده#ا و ام#ي#ده#اش#ان 

 است اما تجربه را نيز به ديگری خارج از دايره ی زبانی و ملی دريع نمی کند.

   سوسياليسم شيلی؛ فاشيسم اندونزی
    رود نمی  »سانتياگو«آمد،»جاکارتا«

ها پيش با دو نفر از اعضای دولت آلنده که توانسته بودند از چنگال پينوشه بگريزند حرف  سال
ه#ا)  سپتامبر وحشتناک، آنه#ا (راس#ت١١گفت: قبل از کودتا، قبل از آن  زدم. يکی از آنها می می

گ#وي#ن#د. اص#ال  فهميديم چه م#ی آيد. آن موقع نمی دارد می «جاکارتا»گفتند، ببينيد  هميشه به ما می
دانستيم پايتخت کشوری دوردس#ت ب#ه ن#ام ان#دون#زی  دانستيم. فقط می درباره جاکارتا چندان نمی

ت#ن#ه#ا پ#اي#ت#خ#ت چ#ه#ارم#ي#ن کش#ور  «جاک#ارت#ا . است، اما ديری نپاييد که منظورشان را دريافتيم
 8صفحه  پرجمعيت دنيا نيست. 

 5صفحه 

 5صفحه 

 10صفحه 



 وضعيت اقتصادی : 
منطقه کردستان سوريه سرشار از ثروت#ه#ای 
طبيع#ی اس#ت م#ن#اب#ع ن#ف#ت#ی ن#اح#ي#ه رم#ي#الن 

ه#زار  250توانايی توليد و استخراج روزانه 
بشکه را دارا هس#ت#ن#د ع#الوه ب#ر اي#ن#ک#ه از 
ذخاير گاز طبيعی نيز بی به#ره ن#م#ي#ب#اش#ن#د . 
ميزان توليد نفت اين من#ط#ق#ه ب#ه ت#ن#ه#اي#ی از 
نصف کل تولي#د ن#ف#ت س#وري#ه ب#ي#ش#ت#ر ب#وده 
است . از لحاظ کشاورزی ن#ي#ز س#ط#ح زي#ر 

ه#زار  18کشت منطقه کردست#ان م#ج#م#وع#ا 
کيلو متر مربع است يعنی مساحتی ب#راب#ر ب#ا 

 % کل مساحت منطقه کردنشين سوريه . 90
% کل ت#ول#ي#د 37ميزان توليد گندم اين منطقه 
م#ي#ل#ي#ون ت#ن  4/1گندم سوريه و يا ب#ع#ارت#ی 

 273است . توليد پنبه ميزانی معادل س#االن#ه 
% تولي#د ک#ل کش#ور س#وري#ه 39هزار تن يا 

ميليون اص#ل#ه  15است . بعالوه اينکه وجود 
% ک#ل درخ#ت#ان زي#ت#ون 23درخت زي#ت#ون 

کشور سوريه را ش#ام#ل م#ي#گ#ردد . م#ن#ط#ق#ه 
% 45کردستان سوريه در کل و به ت#ن#ه#اي#ی 

کل توليدات کشاورزی کشور س#وري#ه را ب#ه 
عهده دارد . منطقه کردنشين سوريه از منابع 
ب##زرگ آب##ه##ای ت##ح##ت االرض##ی و س##ط##ح 

س#د  10االرضی ب#رخ#وردار ب#وده . وج#ود 
م#ي#ل#ي#ون  30بزرگ با مجموع ظرفي#ت آب#ی 

مترمکعب و هشت رودخ#ان#ه ک#ه م#ه#م#ت#ري#ن 
آنها فرات است گواهی بر اهم#ي#ت م#وض#وع 
م#ي##ب##اش#د . م#ج##م##وع درآم##د س#االن##ه م#ن##ط##ق##ه 

ميل#ي#ارد دالر  8/10کردنشين سوريه بالغ بر 
است که برابر با نص#ف ک#ل ب#ودج#ه کش#ور 

 ميباشد .  2013سوريه در سال 
وض#ع#ي#ت س##ي#اس#ی و اج#ت#م#اع##ی ک#ردس#ت##ان 

 سوريه :
با قدرت گيری حزب بعث سوريه و اش#اع#ه 
تفکرات ش#ون#ي#س#ت#ی ، ک#رده#ای س#وري#ه از 
حقوق اج#ت#م#اع#ی م#ح#روم گ#ردي#ده و ح#ت#ی 
زح##م##ت##ک##ش##ان ک##رد م##ن##ط##ق##ه از زم##ي##ن##ه##ای 
کشاورزی خويش نيز محروم گرديدند . و به 
آنان تابعيت کشور سوريه داده نشد . ن#گ#رش 
شونيستی حزب بعث ک#رده#ا را از اب#ت#داي#ی 
ترين حقوق اجتماعی خويش محروم س#اخ#ت 
و در بينش حزب بعث ، کشور سوريه م#ح#ل 
اسکان تنها يک مليت و آنهم مليت عرب ب#ود 
و کردها مهاجرينی بودند که از ديگر مناطق 
ب##ه آن##ج##ا ک##وچ ک##رده ب##ودن##د و ارزش آن##را 
نداشتند که به آنها تابعيت داده شود . در س#ال 

کردهای سوريه از حقوق ش#ه#رون#دی  2010
ک#رده#ای  1928برخوردار شدند . در س#ال 

سوريه بمنظور کسب حقوق مل#ی خ#وي#ش ب#ا 
تسليم کردن م#ط#ال#ب#ات خ#وي#ش ب#ه پ#ارل#م#ان 
سوريه که شامل به رسمي#ت ش#ن#اخ#ت#ن زب#ان 

کردی و تدريس آن در مدارس و اداره ام#ور 
خويش بود ، ج#ن#ب#ش م#ل#ی خ#وي#ش را ب#راه 
انداختند . هر چند اين مطالبات در آنزمان ب#ا 
مخالفت فرانسويان مواجه گ#ردي#د و ب#دن#ب#ال 
کودتاهای پی در پی و ق#درت گ#ي#ری ح#زب 

فشار بر  1961تا  1958بعث بدنبال سالهای 
کردها افزايش يافت و وجود مناب#ع و ث#روت 
عظيم نفتی در منطقه کردنشين باعث گ#ردي#د 
تا اعراب افراطی وج#ود ک#رده#ا را م#زاح#م 
تلقی کرده و خواهان بي#رون ران#دن آن#ان از 

 کشور سوريه گردند . 
با نگاهی گذرا به تاريخ م#ع#اص#ر ک#ردس#ت#ان 
خواهيم ديد که عامل مه#م ب#ازدارن#ده در راه 
تحقق خواسته های ملت ک#رد ن#ف#ت و وج#ود 
منابع مهم نفتی در مناطق#ی ب#وده ک#ه ک#رده#ا 
در آن اسکان داشته اند . م#ن#اقش#ات ب#ر س#ر 
شهرهای خانقي#ن و ک#رک#وک در ک#ردس#ت#ان 
عراق و در سوريه جايی که مناب#ع ن#ف#ت#ی ب#ا 

هزار بشکه در روز  200صادرات بيش از 
در آن قرار دارد و در کردستان سوريه واقع 
گرديده مهر تاييدی بر اين موضوع ميباش#د . 
خطر قدرت گيری کردها در پ#ن#اه چ#اه#ه#ای 
نفتی و زمينهای ح#اص#ل#خ#ي#ز کش#اورزی در 
کردستان سوريه همواره ک#اب#وس#ی ب#رای ن#ه 
تنها حاکمان شونيست در سوريه بلک#ه ب#رای 
شونيستهای ترک در کش#ور ش#م#ال#ی ي#ع#ن#ی 

 ترکيه بوده و خواهد بود . 
و با استخراج رسمی نفت از  1963در سال 

مناطق کردنشين سوريه که با پيشن#ه#اد افس#ر 
شونيست حزب بعث بنام محمد طلب ه#الل ، 
دولت سوريه طرح سلب حقوق از ک#رده#ای 
سوريه و عربی ک#ردن م#رح#ل#ه ب#ه م#رح#ل#ه 
منطقه کردستان سوريه را به اجرا درآورد . 
در همان سال بود که دولت سوري#ه در ي#ک 
ضرب العجل تن#ه#ا ي#ک روزه از ک#رده#ای 
سوريه خواست تا تابعيت سوری خ#وي#ش را 
به اثبات رسانده و در غ#ي#ره اي#ن#ص#ورت از 
آنها سلب تابعيت و حقوق شود . چ#ن#ي#ن ب#ود 
که طبق توطئه ای از پي#ش ط#رح#ی ش#ده از 
تمامی کردهای سوريه بنام اتباع بي#گ#ان#ه ي#اد 
شد . در اين ميان کردهای بيگانه ناميده ش#ده 
از اب##ت##داي##ی ت##ري##ن ح##ق##وق خ##وي##ش م##ح##روم 
گرديدند . آنها نه ميتوانستن#د ص#اح#ب زم#ي#ن 
شوند و نه استخدام ش#ون#د و ن#ه ح#ت#ی ب#رای 
مداوای خوي#ش از م#زاي#ای درم#ان راي#گ#ان 
استفاده ن#م#اي#ن#د . آن#ه#ا ه#م#واره ت#ح#ت ن#ظ#ر 
مراکز امنيتی بوده و حق تغيير آدرس م#ح#ل 
زندگی خويش را نداشتند . اي#ن ن#ک#ت#ه ح#ائ#ز 
اهميت بود که زمينهای مصادره شده ت#وس#ط 
دولت از زحمتکشان کرد بعده#ا ب#ه اع#راب#ی 
تحويل داده شد که از ديگر نق#اط س#وري#ه ب#ه 
کردستان آورده شده ب#ودن#د . ب#ع#الوه اي#ن#ک#ه 
بمنظور تکميل فشار بر کردها طرح کمربن#د 
عربی يا سبز توسط دولت به اجرا در آم#د . 

ب#م#ن#ظ#ور  136قانون شماره  1964در سال 

تس##ه##ي##ل در مص##ادره ام##الک و اراض##ی 
زحمتکشان کرد به تص#وي#ب دول#ت ک#ودت#ای 
سوريه رسيد . در کنگ#ره س#وم ح#زب ب#ع#ث 

ب##خ##ش##ن##ام##ه ای ب##ه  1966س##وري##ه ب##ه س##ال 
تصويب رسيد که مطابق با آن منطقه ای ب#ه 

 20ت#ا  15کيلو متر و به عرض  350طول 
ک##ي##ل##و م##ت##ر در م##رز اس##ت##ان حس##ک##ه از 
زحمتکشان کرد مصادره و به دولت واگ#ذار 

و ب#ه  1971گرديد . با کودتای دوم در سال 
رهبری حاف#ظ اس#د و پ#س از پ#اي#ان ج#ن#گ 
اسرائيل و سوريه دولت شونيستی حافظ اس#د 
سياست عربی ک#ردن ک#ردس#ت#ان س#وري#ه را 
بشدت و به طور رسمی دن#ب#ال ک#رد . ط#ب#ق 

ب#ه  1974ک#ه در س#ال  521قانون ش#م#اره 
تصويب دولت کودتا رسيد ق#ري#ب ب#ه چ#ه#ار 
هزار خانوار عرب از ديگر جاهای س#وري#ه 
به کردستان سوريه آورده و بر روی زم#ي#ن 
کردها در استان حسکه اسک#ان داده ش#دن#د . 

ه#زار ه#ک#ت#ار ک#ه  175زمينهايی به وسعت 
پيشتر امالک کردها به حساب می آمد ب#خ#ش#ا 
به اعراب مهاج#ر و ب#ق#ي#ه ب#ه وزارت دف#اع 
س##وري##ه واگ##ذار گ##ردي##د . واژه م##ک##ت##وم در 
سوريه يادآور پايمال کردن رسمی و آش#ک#ار 
ح##ق##وق انس##ان##ی ک##رده##ا در س##وري##ه ت##ح##ت 
حاکميت شونيستهای عرب اس#ت م#ک#ت#وم ب#ه 
انسانهايی گفته ميشود که حتی از ب#ي#گ#ان#گ#ان 
ک##رد ن##ي##ز از ک##م##ت##ري##ن ح##ق##وق اج##ت##م##اع##ی 
برخوردارند . مکتوم کسی است که ي#ک#ی از 
والدين او س#وری ب#اش#د و دي#گ#ری ب#ي#گ#ان#ه 
باشد . تنها در سطح استان حسکه ق#ري#ب ب#ه 
نيم ميليون مکتوم وجود دارد که نميتوانند از 
حقوق اجتم#اع#ی ن#ظ#ي#ر اس#ت#ف#اده از درم#ان 
راي#گ##ان ب##ه##ره#م##ن##د ش##ون##د . ف##رزن#دان آن##ان 
نميتوانند وارد دانشگاه شوند . عالوه ب#ر اي#ن 
فعاليتهای روشنفکران و فعالين سياس#ی ک#رد 
در س##وري##ه بش##دت از ج##ان##ب ح##زب ب##ع##ث 
شونيست سرکوب شده و با ه#م#ک#اری دول#ت 
ترکيه به تعقيب و دستگيری و ترور ف#ع#ال#ي#ن 
کرد اقدام ميشد . ارت#ش ت#رک#ي#ه ه#راز چ#ن#د 
گاهی و با موافقت دولت سوريه وارد مناطق 
کردستان سوريه شده و به عمليات تع#ق#ي#ب و 
دستگيری مبارزين کرد دست ميزد . ب#دن#ب#ال 

در ت##رک##ي##ه و س##رک##وب  1980ک##ودت##ای 
نيروهای چپ و دم#ک#رات ت#رک#ي#ه ، ح#زب 
ک##ارگ##ران ک##ردس##ت##ان ب##خ##ش##ی از ن##ي##روه##ای 
خويش را به مناطق کردستان سوريه و لبنان 
روان##ه ک##رد . ح##زب ک##ارگ##ران ک##ردس##ت##ان 
برخالف دي#گ#ر اح#زاب م#خ#ال#ف ب#خ#ش#ه#ای 
ديگر کردستان که در دمشق دفتر نم#اي#ن#دگ#ی 
داشتند تنها در م#ن#اط#ق ک#ردنش#ي#ن اس#ت#ق#رار 
يافت و هيچگاه تسليم دولت دمشق نگ#ردي#د . 
اي#ن در زم#ان#ی ب#ود ک#ه اح#زاب ک#ردس#ت##ان 
عراق ک#ه ه#م اک#ن#ون در ک#ردس#ت#ان ع#راق 
حاکمند همواره و در پيروی از س#ي#اس#ت#ه#ای 
دولت دمشق در ب#راب#ر ک#رده#ای س#وري#ه و 
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 2صفحه 

كردستان سوريه ، رشد و 
 موقعيت كنوني كردها

 حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست !



تش##ک##ل ي##اب##ی آن##ه##ا ايس##ت##اده و م##ان##ع از 
سازماندهی و قدرت ياب#ی ج#ن#ب#ش آن#ه#ا ش#ده 
اند . ب#ال#ع#ک#س ح#زب ک#ارگ#ران ک#ردس#ت#ان 
همزمان با اس#ت#ق#رار در ک#ردس#ت#ان س#وري#ه 
دهها کادر ورزديده اش در زندانهای سوري#ه 
در حبس بس#ر م#ي#ب#ردن#د . ح#زب ک#ارگ#ران 
ک#ردس##ت##ان در م##دت زم##ان ک#وت##اه##ی ي##ع##ن##ی 
دوسال توانست بزرگترين تش#ک#ي#الت را در 
ميان کردهای سوري#ه س#ازم#ان#ده#ی ن#م#اي#د . 
کاری که هيچ گاه هيچ يک ديگر از اح#زاب 
کردی قادر به اجرای آن نب#وده و ي#ا ب#ن#ا ب#ه 
مصلحت نخواستند انجام دهند . قيام دوازدهم 

نقط#ه ع#ط#ف م#ه#م#ی در  2005مارس سال 
مبارزات کردهای سوريه محسوب مي#ش#ود . 
اين قيام توده ای نتيجه بيش از نيم سده ستم و 
اجحاف حکومت مرکزی شونيست بر ع#ل#ي#ه 
کردهای سوريه بود . قيامی خ#ود ج#وش ک#ه 
بدون دخالت احزاب کرد سوری در ع#رض 
ي##ک ه##ف##ت##ه س##راس##ر ک##ردس##ت##ان س##وري##ه را 
برگرفته و در اين رابطه احزاب کردی بج#ز 
حزب کارگران کردستان در ديگر بخ#ش#ه#ای 
کردستان و حتی در داخ#ل خ#اک ک#ردس#ت#ان 
س#وري#ه ع#ل#ي#ه آن م##وض#وع گ#رف#ت#ه و آن##را 
دسيسه خارجی ميدانستند و واض#ح ب#ود ک#ه 
منظور آنه#ا م#داخ#ل#ه و اع#م#ال ن#ف#وذ ح#زب 
ک##ارگ##ران ک##ردس##ت##ان ب##ود . ح##زب ات##ح##اد 
دمکراتيک کردستان سوريه که بسياری آن#را 
ش##اخ##ه ای از ح##زب ک##ارگ##ران ک##ردس##ت##ان 
ميدانند بعن#وان ق#وي#ت#ري#ن و پ#ر ن#ف#وذ ت#ري#ن 
جريان کردی در کردستان س#وري#ه ره#ب#ری 
حرکات آزاديخواهانه و آزاديبخش کردها در 
سوريه را بهعده دارد . مطالبات و شعارهای 
حزب دمکراتيک کردستان سوريه رادي#ک#ال 
ب##وده و خ##واه##ان ت##رک ص##ف##وف ارت##ش 
سرکوبگر سوريه توسط سربازان و پ#رس#ن#ل 
کرد ميشوند و همزمان خ#واه#ان س#ون#گ#ون#ی 
رژيم حاکم هستند در حال#ي#ک#ه ش#ورای م#ل#ی 
کردها که از جانب احزاب کردس#ت#ان ع#راق 
و بخصوص حزب دمکرات کردستان عراق 
حمايت ميگردد خ#واه#ان چ#ن#ي#ن ش#ع#اره#ا و 

 مطالباتی نبوده و نيست . 
مخالفت جريانات کردی و ارتجاع منط#ق#ه ب#ا 
حزب دمکراتيک کردستان سوري#ه و دول#ت 
موقت آن زمانی به اوج خود رس#ي#د ک#ه اي#ن 
جريان با ورود نيروه#ای ارت#ش ب#اص#ط#الح 
آزاد سوريه به م#ن#اط#ق ک#ردنش#ي#ن م#خ#ال#ف#ت 
ورزيد و در مقابل آن مسل#ح#ان#ه ايس#ت#اد . ب#ا 

برعليه س#ت#م  2012آغاز قيام در اواسط سال 
نظام ح#ک#م و خ#روج ن#ي#روه#ای س#وری از 
کردستان سوري#ه ح#زب ات#ح#اد دم#ک#رات#ي#ک 
کردستان سوريه و بازوی نظام#ی آن ي#ع#ن#ی 

YPG  ( ن#ي##روه#ای م##داف#ع خ##ل#ق ) ک#ن#ت##رل
مناطق کردنشين سوريه را در دست گرف#ت#ن#د 
از آن زمان ت#ا ک#ن#ون ن#ي#روه#ای ارت#ج#اع#ی 
اپوزسيون سوريه اعم از ارتش ب#ا ص#ط#الح 

آزاد سوريه و ن#ي#روه#ای م#اف#وق ارت#ج#اع#ی 
دس##ت##ه و گ##روه ب##ا  47س##ل##ف##ی م##ت##ش##ک##ل در 

تهاجمات گسترده بر عليه آزاديخواه#ان ک#رد 
سعی در نابودی دست آورده#ای خ#ل#ق ک#رد 
در ک##ردس##ت##ان س##وري##ه دارن##د . گ##روه##ه##ای 
ارتجاعی تحت حمايت امپرياليسم و ارت#ج#اع 
منظقه با حمايتهای گسترده نظامی در غارت 
و کشتار کردها هيچ حد و مرزی را نشناخته 
و به کث#ي#ف#ت#ري#ن اع#م#ال روی آورده ان#د از 
کشتار مردم بيدفاع ت#ا رب#ودن و ت#ج#اوز ب#ه 
زنان و دختران کرد تحت نام ج#ه#اد ج#ن#س#ی 
همگی از جمله اعمالی بوده ک#ه ه#م#واره از 
حمايت امپرياليسم و ارتجاع برخوردار ب#وده 

در ق#ام#ي#ش#ل#و  2012است . در ماه ن#وام#ب#ر 
کردستان سوريه طرح دولت انت#ق#ال#ی ک#ه از 
سوی حزب دمکراتيک ارائه شده بود م#ورد 

م#اه  4بررسی قرار گرفت و پس از گ#ذش#ت 
دولت غير نظامی انتقالی از جانب ک#رده#ای 
سوريه اعالم شد . ب#ر ط#ب#ق تص#م#ي#م دول#ت 
انتقالی ، کردستان سوريه به س#ه م#ن#ط#ق#ه ي#ا 
کانتون يا کنفدره تقسيم شده ک#ه ه#ر ي#ک از 
م##ن##اط##ق دارای ي##ک ش##ورای م##ح##ل##ی وي##ژه 
ميباشند که نمايندگان اين شوراها در شواری 
کل کردستان حضور دارند . دولت انتقالی به 
تدوين قوانين انتخابات محلی و فراهم س#ازی 
مقدمات برای برگزاری انتخابات س#راس#ری 
و تدوين قانون اساسی اق#دام خ#واه#د ن#م#ود . 
عالوه بر اينکه اداره مسائل سياسی ، نظامی 
، امنيتی و اقتصادی کردستان ني#ز از دي#گ#ر 

 وظايف دولت انتقالی ميباشد . 
مدل ارائه شده خ#ود م#دي#ري#ت#ی ش#وراي#ی در 
کردستان س#وري#ه م#دل#ی م#ت#م#اي#ز از دي#گ#ر 
مدلهای تاکنونی ايجاد شده در م#ن#ط#ق#ه اس#ت 
که بنا به ويژگيهای دم#ک#رات#ي#ک خ#وي#ش ب#ا 
مخالفت دولتهای امپري#ال#ي#س#ت#ی و در ص#در 
آنها امپرياليسم آمريکا و ارت#ج#اع م#ن#ط#ق#ه و 
احزاب متحد و همپ#ي#م#ان ب#ا ام#پ#ري#ال#ي#س#م و 
ارت##ج##اع م##واج##ه گ##ردي##ده اس##ت . س##اخ##ت##ار 
دم##ک##رات##ي##ک تش##ک##ي##الت س##ي##اس##ی ح##اک##م در 
کردستان ترکيه به همان اندازه که ضدي#ت و 
دشمنی ام#پ#ري#ال#ي#س#م و ارت#ج#اع م#ن#ط#ق#ه را 
موجب گ#ردي#ده ب#ه ه#م#ان ان#دازه وظ#ي#ف#ه و 
رسالت جريانات چپ و کم#ون#ي#س#ت س#راس#ر 
جهان و بخصوص ايران را در ح#م#اي#ت از 
چنين مدل دمکراتيکی صد چندان م#ي#س#ازد . 
حمايت و تقويت ح#اک#م#ي#ت دم#ک#رات#ي#ک در 
کردستان س#وري#ه ض#ام#ن پ#ي#ش#ب#رد و ارت#ق#ا 
مبارزات و مطالبات دمکراتي#ک ک#رده#ا در 
ديگر بخشهای کردستان در مقطع کنون#ی در 
مقابله با امپرياليسم و ارتجاع ميباش#د . ط#رد 
و ن##ادي##ده گ##رف##ت##ن ح##م##اي##ت از چ##ن##ي##ن م##دل 
دمکراتيکی از جانب جريانات#ی ک#ه خ#ود را 
چپ و کمونيست مينامند به معنای ان#ف#ع#ال و 
بی موضعی در برابر ح#رک#ات دم#ک#رات#ي#ک 
ضد امپرياليستی در منطقه اس#ت . در گ#ي#ر 

شدن در چنين تجربه ای ميتوان#د ج#ن#ب#ش#ه#ای 
ملی را سمت و سو ی ضد امپرياليست#ی داده 
و از انها بسود تقويت مبارزه ط#ب#ق#ات#ی ت#وده 
های تحت ستم و راديکاليزه کردن جنبشه#ای 
منطقه ای استفاده نمايد . جن#ب#ش#ه#اي#ی ک#ه در 
اثر ضعف و يا عدم م#وض#ع گ#ي#ری ج#ن#ب#ش 
چپ جه#ان#ی ب#خ#ص#وص پ#س از ف#روپ#اش#ی 
اتحاد جماهير شوروی به بيراهه رف#ت#ه و از 
جانب قدرته#ای ام#پ#ري#ال#ي#س#ت#ی و ج#ري#ان#ات 
 ارتجاعی مورد سو استفاده قرار گرفته اند . 
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 3صفحه 

دوستي و اتحاد ما كارگران ملل مختلف 
در نبرد مشترك ما بر عليه سـرمـايـه      
داري حاصل ميشود نه در نفي حـقـوق   
دمكراتيك يكديگر . براي همين اسـت     
كه برنامه ما با در نظر گرفـتـن رشـد      
تاريخي ملل ساكن ايـران تشـكـيـل         
فدراتيو شورائي را هـم شـكـلـي از         
استقالل و هم شكلي از گذار به وحدت 
آزادنه و كامل پشينهاد ميـكـنـد . در         
جمهوري فدراتيو شورائي همه مليتها 
حق دارند بدون قيد و شرط تصـمـيـم      
بگيرند كه در صـورت تـمـايـل در           
نهادهاي فدرال شورائي شركت كنند و 
يا جدا شوند . فدراتيو شورائي شكـلـي    
از اتحاد است كه خلقهاي داراي حـق    
تعيين سرنوشت بطور دواطلبانه به آن   
مي پيوندند . فدراتيو شورائي درسـت     
نتيجه و برگردان درخـواسـت هـا و        
مطلبات و مبارزات طبقه كـارگـر و       
زحمتكشان مليتهاي مختلف است و آن   
قوانين ، فرم ها و اشكالـي را ثـبـت        
ميكند كه خود كارگران و زحمتكشـان  
در جريان مبارزه و انقـالب بـوجـود      
مياورند . نمونه هائي كه اشكال نطـفـه    
اي آن را در انقالب مشروطيت و تكامل 
يافته تر آن را در قيام بهمـن شـاهـد      
بوديم و اگر در آن موقع سطح رشـد و    
تكامل جامعه و صف بنديهاي طبقاتـي  
مانع از آن شد كه اين تالشها به استقرار 
اشكال حكومتي طبقه كارگر مـنـجـر      
نگردد ، امروز با طرح و حل اين مسائـل  
بايد امكانات نظري و عملي آنرا فراهم 

 نمائيم .  



اينک نيز در اواي#ل بس#ي#ار ام#ي#د ب#ه ح#م#ل#ه 
آمريکا بسته بودند که پس از جنايات امري#ک#ا 
در عراق و افغانستان چشم به ح#م#ل#ه ن#دارن#د 
اما تحت تاثير تبليغ سرمايه داری و سلط#ن#ت 
طلبها اين تفکر که رابطه ب#ا ام#ري#ک#ا ح#الل 
تمام مشک#الت خ#واه#د ش#د را ت#ق#وي#ت ک#رد 

بنابه تحليل خ#ود  92حاکميت که قبل از سال 
از اوضاع جامعه جامعه و در پ#ي#ش داش#ت#ن 
شورش گرسنگان به فکر رابط#ه گ#رف#ت#ن ب#ا 
امريکا افتاده بود و اميد داشت تا با مصال#ح#ه 
با امريک#ا و دادن ام#ت#ي#ازات#ی چ#ن#د آن#ه#ا را 
وادارد ت#ا ع#الوه ب#ر اي#ن#ک#ه ب#ق#ا ج#م#ه#وری 
اسالمی را تضمين کنند بطوريکه خام#ن#ه ای 
کار را تمام شده م#ی ان#گ#اش#ت و ب#ه ه#م#ي#ن 
منظور در اول س#ال ، س#ال ج#دي#د را س#ال 
حماسه سياسی و حماسه اقتصادی ناميد و بر 
اين باور بود که کار مذاکره تقريب#ا ب#ه ات#م#ام 
رسيده است . و بر اثر اين سازش نه تنها بق#ا 
رژيم از نظر امپرياليسم تضمين ميشود بلک#ه 
با برداشتن تمام يا مقداری از تحريم ه#ا ن#ي#ز 
تا حدودی وضع معيشت توده  ها بهبود يافت#ه 
و تا مدتی از شورش و نارض#اي#ت#ی ت#وده ه#ا 
در امان مانده . پس با اين ب#اور س#ال ن#و را 
ناک گذاری نمود . از آنجا که به سختی و ب#ا 
هزينه توانسته بود جناح م#وس#وم ب#ه اص#الح 
ط##ل##ب را از م##ي##دان ب##در ن##م##اي##د ت##م##اي##ل ب##ه 
مشارکت دوباره در دولت نداشت و با ت#وج#ه 
به اين که نمی توانست از ج#ن#اح راس#ت ه#م 
بدليل سازش پي#ش رو اس#ت#ف#اده ن#م#اي#د ف#ک#ر 
مشارکت با جناح مي#ان#ه رو را پ#روران#ده و 
نماينده فکری اين جناح را که حسن روحان#ی 
بعهده داشت برای رای آوردن در ان#ت#خ#اب#ات 
پيش رو در نظر گرفت . اين ان#ت#خ#اب#ات م#ی 
توانست برای جناح حاکم عالوه بر هم جه#ت 
بودن با توافقات ص#ورت گ#رف#ت#ه از م#ن#ظ#ر 
تبليغ#ات در ج#ه#ت ک#ل ان#ت#خ#اب#ات ص#ورت 
گرفته در کشور نيز مفيد باشد بدين ص#ورت 
که با توجه ب#ه اي#ن#ک#ه حس#ن روح#ان#ی ج#زء 
جناح منتسب به رهبری نم#ی ب#اش#د ان#ت#ح#اب 
وی می تواند به توهم آزاد بودن انتخابات در 
ايران دامن زده و خونه#ای ري#خ#ت#ه ش#ده در 

را زا دست خامنه ای بشورد با توجه ب#ه  88
همه اين موارد خامنه ای همت خود و اي#ادی 
خود را به کار گرفت تا وانمود نمايد ک#ه ب#ر 
خالف ميل وی شخصی بغير از آنکه او م#ی 
پسندد منتخ#ب ش#ده و ن#ام#ب#رده ن#ي#ز ب#ه اي#ن 
انتخاب علی رغم م#ي#ل#ش ت#ن داده و ب#ا اي#ن 
انتخابات عالوه بر ت#ب#ل#ي#غ ج#ه#ان#ی ش#ده ق#دم 
برداشت و اين سازش و کرنش عاج#زان#ه را 
با تغيير نام تحت عنوان سازش قهرمانانه ب#ه 
خورد ملت داد. در واقع فش#اره#ای ب#ي#ش از 

حد بر روی دوش توده ها که م#ه#م#ت#ري#ن آن 
فشار اقتصادی می باشد و بس#ت#ر ج#ام#ع#ه را 
برای يک شورش آماده نموده است حاکم#ي#ت 
را واداشته برای جلوگيری از وق#وع چ#ن#ي#ن 
شورشی اقدامات#ی ب#رای م#ه#ار ت#ورم ان#ج#ام 
دهد . از انجايی که حکومت توان حل مسائل 
و مشکالت م#وج#ود را بص#ورت ريش#ه ای 
ندارد ( در واقع مبارزه اصولی و ريش#ه ای 
با فساد موجود با کليت نظام را می طلبد و با 
وجود تداوم ح#اک#م#ي#ت س#رم#اي#ه رس#ي#دن ب#ه 
خواسته ها اعم از عدالت اجت#م#اع#ی ج#ن#س#ی 
و ... فقط و فقط خيال و توهمی بيش نيست ) 
پس حاکمان بفکر مسکنی برای رفع م#وق#ت#ی 
درد های موجود اقتاده اند و تهيه اين مس#ک#ن 
نيازمند رفع تمام يا مقداری از تحريم#ه#ا م#ی 
باشد و اين ميسر نمی ش#ود م#گ#ر ب#ه اي#ن#ک#ه 
مذاکرات مخفی که با امريکا شروع شده ب#ود 
و مدتها بود ادامه داشت بصورت نيمه علن#ی 
مطرح گردد نيمه ع#ل#ن#ی ب#دي#ن ص#ورت ک#ه 
اصل مذاکره علنی شده اما مفادی ک#ه ب#روی 
آن سازش ميگردد بصورت مخفی ب#م#ان#د ت#ا 
شدت ضع#ف ح#ک#ام ب#رای ت#وده ه#ا روش#ن 
نگردد . مذاکراتی که بصورت م#خ#ف#ی اب#ت#دا 
توسط تيم احمدی نژاد صورت می گ#رف#ت و 
هنگامی که اح#م#دی ن#ژاد م#ورد س#وء ن#ظ#ر 
قرار گرفت و رهبر اطمينان خود را ب#ه اي#ن 

بص#ورت  2012تيم از دس#ت داد از س#ال 
مستقيم و توسط تيم واليتی در ع#م#ان ان#ج#ام 
شد که روزنامه ليبراسيون جزئيتاتی از اي#ن 
م##ذاک##رات را افش##ا ن##م##ود . ب##ه ن##وش##ت##ه اي##ن 
روزنام#ه س#رپ#رس#ت#ی ت#ي#م ام#ري#ک#ا در اي#ن 
مذاکره را ويليام برنز بعهده داش#ت . اي#ن#ک#ه 
ادامه اين مذاکرات بصورت عل#ن#ی ال#ب#ت#ه ب#ا 
م##خ##ف##ی م##ان##دن ج##زئ##ي##ات آن ب##ه ع##ه##ده ت##ي##م 
روحانی گذاشت#ه ش#د. ع#ل#ی رغ#م ت#م#ام اي#ن 
مخفی کاريها به واس#ط#ه ت#ک#ن#ول#وژی ج#دي#د 
ارتباطات هيچ چيزی را ن#م#ی ش#ود م#خ#ف#ی 
نمود  و مردم ما بخوبی دري#اف#ت#ه ان#د ک#ه ب#ا 
وجود اين حکومت و فساد حاکم بر کشور به 
هيچ وجه نمی توان مشکالت را حل نم#ود و 
عدالت اجتماعی ، ع#دال#ت ج#ن#س#ی و م#ه#ار 
تورم و مبارزه با اعتياد و ... ميسر ن#خ#واه#د 
شد مگر با سرنگونی اين ح#ک#وم#ت و ت#ن#ه#ا 
انقالب است که می تواند دگرگونی عظ#ي#م#ی 
را در کشور ميسر نمايد و خواسته های توده 
ها را محقق نماي#د . ه#م#چ#ن#ي#ن ب#ا ت#وج#ه ب#ه 
حضور امري#ک#ا در ع#راق و اف#غ#انس#ت#ان و 
وجود مشکالت عديده در اين کشورها م#ردم 
بدرستی ديافته اند که رابطه با ام#ري#ک#ا ن#ي#ز 
نمی تواند مشکالت را حل ن#م#اي#د زي#را اگ#ر 
رابطه با امريکا می توانست حالل مشک#الت 
باشد در دو کشور ياد ش#ده ام#ري#ک#ا مس#ت#ق#ي#م 
حضور فيزيکی دارد ام#ا ه#ر دو کش#ور ب#ا 
گرانی فقر و فس#اد اداری اع#ت#ي#اد و ف#ح#ش#ا 
دست به گريبانند و حضور امريک#ا ن#ه ت#ن#ه#ا 

مش#ک##الت را ح##ل ن##ن##م#وده ب##ل##ک##ه ب##ر داي##ره 
 مشکالت افزوده است .

تنها و تنها راه برون رفت از اي#ن م#ن#ج#الب 
سرمايه ساخته آن است که سرمايه داری را 
عقب رانده و ماشين سرک#وب آن را در ه#م 
بشکنيم و اين ميسر نخواهد شد مگر با ايج#اد 
تشکل های متحد توده ای . دست آخ#ر ب#رای 
پيروزی نهائی ب#ر اي#ن رژي#م و س#رن#گ#ون#ی 
سرمايه داری بايد با قيام مس#ل#ح#ان#ه ت#وده ای 

 ماشين سرکوب رژيم را درهم بشکنيم 
  92محسن رجب زاده مرداد ماه 

    12منتشر شده در نشريه راه سرخ شماره 
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 4صفحه 

ارتباط با آمريكا و سراب ارزاني و 
 وفور نعمت 

ايران به يك تحول اساسي در تمامي عرصه 
هاي زندگي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و 
فرهنگي نيازمند است كه تنها از طـريـق   
يك انقالب اجتماعي بر عليه سيادت سياسي 
و اقتصادي اقليت محدود جامعه ممكن و   
قابل تحقق است . اولين گام در اين راه ،      
سرنگوني جمهوري اسالمـي ، انـهـدام        
ماشين دولتي و دستگاههاي مقتدر اداري   
و نظامي بورژوايي و برقـراي نـظـامـي       
فدراتيو و شورائيست كه در آن اكثـريـت   
مردم از فرهنگها و مليتهاي مختلف براي 
اولين بار به دخالت در زندگي خـود مـي     
پردازند و براي ساختن آگاهانه جامعه اي   
كه در آن از استثمار انسان بوسيله انسان ،   
از تبعيض جنسي و نژادي از سـركـوب ،     
زندان و شكنجه ، اعدام و از بيكاري ، بـي    
مسكني ، فقر ، انهدام محيط زيست و ...       

 خبري نباشد .
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست واژگونـي  
جمهوري اسالمي را بمثابه برجسته تريـن  
تكيه گاه نظام سرمايه داري حـاكـم بـر      
ايران و سرسخت ترين دشمن آزادي طبقـه  
كارگر و جايگزيـنـي آن تـوسـط يـك            
جمهوري فدراتيو شورايي را وظـيـفـه        

 عاجل خود مي داند .

) ارگان شورای 12راه سرخ ( شماره 
مرکزی داخل کشور سازمان منتشر 
شد . آخرين انتشارات سازمان اتحاد 

از سيات های زير را فدائيان کمونيست 
 دريافت کنيد .

Www.kare-online.com
Www.fedayi.org 

 زنــده بــاد ســوسيــالــيسم  !
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حمله به کمپ ليبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر 
 مالکی به تهران!

کمپ ليبرتی ب#ا ده#ه#ا ف#رون#د م#وش#ک از  1392دی  5شامگاه 
گزارشها حاكى از آن است ك#ه  انواع مختلف هدف قرار گرفت.

 50اين حمله منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بيش از 
نفر از اعضای سازمان مجاهدين در کمپ ليبرتی شده اس#ت ک#ه 
حال برخی از مجروحين وخ#ي#م اس#ت . اي#ن چ#ه#ارم#ي#ن ح#م#ل#ه 

اس#ت ، اردوگ#اه ه#ای  2013موشکی به کمپ ليبرتی در سال 
اين سازمان در عراق بارها و بارها به صورت مخ#ت#ل#ف م#ورد 
يورش واقع شده  و با اينکه دولت آمريکا، و س#ازم#ان م#ل#ل ک#ه 
طبق يک قرارداد چهارجانبه مسئول#ي#ت ح#ف#ظ ام#ن#ي#ت س#اک#ن#ي#ن 
اشرف و ليبرتی را بعهده دارند عامدانه از کنار قتل و ع#ام اي#ن 

اين حمله پ#س از س#ف#ر م#ال#ک#ی و  .پناهنده ها بی اعتنا ميگذرند
مقامات امنيتی اش به ت#ه#ران ص#ورت گ#رف#ت و ه#ن#وز اجس#اد 

دهم شه#ري#ور در اش#رف از س#وى دول#ت ع#راق ب#راى  كشتار
 نشده است. تدفين به مجاهدين تحويل داده

 در س#ال بدنبال اشغال عراق توس#ط ن#ي#روه#اى ام#پ#ري#ال#ي#س#ت#ى 
سياست سركوب و م#ع#ام#الت ض#د اخ#الق#ى و انس#ان#ى  ٢٠٠٣

كشورهاى امپرياليستى و كشورهاى ارتجاعى من#ط#ق#ه از ق#ب#ي#ل 
اي##ران و اي##ادى آن در ح##ك##وم##ت ع##راق ب##ر ع##ل##ي##ه ن##ي##روه##اى 
اپوزيسيون ايرانى مستقر در خاك ع#راق تش#دي#د ش#د و در اي#ن 
راستا در اولين مرحله و بدنبال سياستى كه سالها پيش در جه#ت 
محدوديت مخالفين جم#ه#ورى اس#الم#ى ب#ه پ#ي#ش ب#رده م#ي#ش#د , 
سازمان مجاهدين به عنوان اولين هدف ان#ت#خ#اب ش#د و ب#دن#ب#ال 

ن#ي#روه#اى  2003بمباران اردوگاههاى اي#ن س#ازم#ان در س#ال 
م##ج##اه##دي##ن خ##ل##ع س##الح ش##ده و راه ب##راى ان##ج##ام اق##دام##ات 
سركوبگرانه بعدی هموار شد . سازمان مجاهدين اولين هدف و 
تنها هموار كننده اقدامات بعدى و توطئه گرانه اى اس#ت ك#ه در 
نهايت به اخراج و فرات#ر از آن تس#ل#ي#م ن#ي#روه#اى اپ#وزيس#ي#ون 

 ايرانى مستقر در خاك عراق خواهد انجاميد . 
كميته كردستان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست بارها و بارها و 
در طى اطالعيه ه#اى م#خ#ت#ل#ف ب#ا اع#الم اي#ن خ#ط#ر از ت#وه#م 
پراكنى رايج نسبت به عملكرد احزاب حاكم تح#ت ن#ف#وذ  اي#ران 
در عراق پرهيز نموده و توجه عموم ت#وده ه#اى ت#ح#ت س#ت#م و 
احزاب و جريانات سياسى و م#ت#رق#ى را ب#ه وق#وع ح#وادث در 
شرف وقوع كه به ق#رب#ان#ى ش#دن ت#ع#داد ك#ث#ي#رى از ن#ي#روه#اى 
مخالف جمهورى اسالمى خواهد انجاميد , جلب نم#وده و اف#ك#ار 
عمومى را به مقابله جدى با اقدامات ت#وط#ئ#ه گ#ران#ه ج#م#ه#ورى 
اسالمى و اي#ادي#ش در ح#ك#وم#ت ع#راق و س#ك#وت و س#ي#اس#ت 

 فريبكارانه امپرياليسم آمريكا در اين راستا فرا خوانده است .
تاک#ي#د ب#ر كميته كردستان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست ضمن 

تضادهای عميق فکری و مرزبندی ه#ای مش#خ#ص ب#ا س#ازم#ان 
تس#ل#ي#ت خ#ود را ب#ه اط#الع اعض#او ه#وادارن مجاهدين خل#ق  

سازمان مجاهدين خلق و خانواده های بازم#ان#دگ#ان و ق#رب#ان#ي#ان 
اين جنايات را اع#الم م#ي#دارد و ب#ار دي#گ#ر ت#م#ام#ى م#ج#ام#ع , 
سازمانها و احزاب انقالبى , مترقى و بشر دوس#ت و ه#م#چ#ن#ي#ن 
افكار عمومى داخلى و بين المللى را براى مقاب#ل#ه ج#دى ب#ا اي#ن 

 اقدامات جنايتكارانه به اعتراض فرا ميخواند .   
 کميته کردستان سازمان اتحاد فدائيان کمونيست

 1392دي  6

حمله پليس نظامی کامبوج به کارگران اعتصابی فاجعۀ ديگری 
 ببار آرود

پليس نظامی کامبوج به روی کارگران اعتصابی ص#ن#ع#ت پ#وش#اک 
کارگر اعت#ص#اب#ی و زخ#م#ی  4آتش گشود که به کشته شدن  حداقل 

شدن بسياری منجر شد و شب گذشته کارگران بسياری توسط پلي#س 
دستگير شدند. بدنبال اعتصاب عمومی دهها هزار ک#ارگ#ر ص#ن#اي#ع 

دس#ام#ب#ر اغ#از ش#ده ب#ود،  24نساجی برای افزايش دستمزد، که از 
کارگران جاده ای در حومه جنوبی پنوم پن را مسدود کردند. رژي#م 

پليس ضد شورش را ت#ار و  500ضد کارگری کامبوج هم بيش از 
 کار کردن کارگران به کارخانه ها و خيابانها فرستاد.  

اين حمله وحشيانه پلي#س ب#ا ي#ک س#ری ح#م#الت دي#گ#ر از ط#رف 
نيروهای انتظامی ادامه داشت که کارگران زيادی از کارخانه ه#ای 
ديگر و مردم حامی آنها نيز مورد ضرب و شتم گس#ت#رده ای ق#رار 
گرفتند. يکی از اين کارخانه ها کارخانه "ياکجين" است که پوشاک 

از ف#روش#گ#اه#ه#ای ب#زرگ و زن#ج#ي#ره ای   –"گپ و وال م#ارت" 
را توليد می کنند. به گفته خود کارگران ک#ه اک#ث#ري#ت آن#ان  -آمريکا

را زنان کارگر تشکيل ميدهند، کمتر کسی از اين حمالت وحشيانه، 
 سالم باقی ماند.

سخنگوی پليس نظامی کامبوج در توجيه اي#ن ج#ن#اي#ت اع#الم ک#رد: 
"که تقصير خود کارگران اس#ت ک#ه ب#ه پ#ات#رول#ه#ای پ#ل#ي#س س#ن#گ 
 ان##دازی ک###رده ان##د و م##ا ف##ق###ط ان##ج###ام وظ##ي###ف##ه ک###رده اي###م".

اين منطق هميشگی سرمايه داری در توجيه جنايات و ق#ت#ل و ع#ام 
کارگران بوده، و برای حفظ نظم نکبت آفرين س#ي#س#ت#م ض#د بش#ری 
اش متوسل به پليس و گارد ضد ش#ورش و کش#ت#ار ک#ارگ#ران ش#ده 
است. در منطق سرمايه داری، يک کارگر خوب يک ب#رده م#ط#ي#ع 
خواهد ماند و شرايط نکبت باری که به آن م#ح#ک#وم ش#ده اس#ت را 
ازلی وتقدير م#ح#ت#وم#ش م#ي#دان#د. و ب#از ه#م ت#وج#ي#ه س#رک#وب ه#ر 
اعتراضی به اين تيره روزی را حفظ امنيت م#ل#ی اع#الم م#ی ک#ن#د. 
همانطور که در ايران، ترکيه، مصر و آمريکا و دي#گ#ر ن#ق#اط دن#ي#ا 
کارگران و مدافعينش با همين توجيه کشته و شکنجه شده اند. ده#ه#ا 
هزار کارگر مبارز کامبوجی  فقط بخش بسيار کوچ#ک#ی از ق#درت 
کارگران هستند. امواج سهمگين دريا از قطره های متالط#م ش#روع 
ميشود و وظيقه هر کمونيستی وهر نيروی مدافع ک#ارگ#ر، ح#م#اي#ت 
همه جانبه و گسترده از اين قطره های متالطِم کوچک اس#ت. ب#اش#د 
که بزودی به امواج سهم#گ#ي#ن#ی ب#دل ش#ون#د ک#ه اي#ن ن#ظ#م ج#ه#ان#ی 
فقرآفرين و جنايتکار را برای هميشه به قعر ت#اري#ج روان#ه س#ازن#د.  
پليس کامبوج همچون ديگر مزدوران ه#م#ردي#ف#ش در دي#گ#ر ن#ق#اط 
جهان، ميگويد اگر کارگران سرک#وب نش#ون#د ن#ت#اي#ج اع#ت#ص#ابش#ان 
فاجعه آور است و کنترل آنان دشوارتر خواهد بود. و ما کمونيسته#ا 
هم ميگوييم زنده باد انقالب کارگری که آری فاجعه می آفريند ول#ی 

 برای برده داران و اين سيستِم گنديدۀ کار مزدی. 
ح#ق ب##رخ#ورداری از اع#ت#ص##اب و اع#ت#راض ب#دي#ه##ی ت#ري##ن ح##ق 
کارگران است و کارگران در هر کجای دنيا حق دارند ک#ه ب#ه اي#ن 
جنايات و راهزنی قانونِی اقليِت صاحبان سرمايه م#ع#ت#رض ش#ده و 

 آنان را بخاطر تحميل اين سيه روزی به مصاف طبقاتی بطلبند. 
ما اين آدمکشی رژيم کامبوج را شديدا محکوم کرده و خ#ود را در 

کنار اين کارگران مبارز و همصدا با مطالباتشان ميدانيم.
 برقرار باد همبستگی  کارگران جهان

 پيروز باد مبارزات طبقاتی پرولتاريای جهانی
 1392دي ماه  15   سازمان اتحاد فداييان کمونيست

 پرتوان باد همبستگی بين المللی کارگران سراسر جهان  !



بی گمان اگر يک اثر را بخواهيم نم#اي#ن#ده ی 
روح م##ردم##ان س##رزم##ي##ن#ی ک##ه اي##ران اس##ت 
ن##ام##ش،ب##ا رن##ج ه##ا،ام##ي##ده##ا،پ##ي##روزی ه##ا و 
شکست هاش معرفی کنيم آن اث#ر ش#اه#ن#ام#ه 
اس##ت،ک##ه ه##م##واره از ج##وان##ب گ##ون##اگ##ون##ی 
بررسی شده و موضع گ#ي#ری ه#اي#ی ک#ام#ل#ن 
متضاد با يکديگر در ق#ب#ال آن گ#رف#ت#ه ش#ده 
است.آنچه در اينجا می نويسم نق#دی ادب#ی ي#ا 
شرح و توضيحی بر شاهن#ام#ه ن#ي#س#ت.ب#ل#ک#ه 
نگاهی به داستان سياوش و رواي#ت دي#گ#ری 
از آن در اينسوی صف تاري#خ ب#ا گ#وزن#ه#ای 
عاشق می باشد.از شاهنامه ک#ه ب#ه غ#ل#ط(ب#ه 
ت#ع#ب#ي##رم#ن)ک#ت##اب ش#اه##ان#ش م##ی خ#وان##ن#د ت##ا 
سياوشانی جان بر کف، که خ#ن#ج#ر ش#اخ ب#ر 
شاه و شيخ کشيده اند و بارز ت#ري#ن س#راي#ن#ده 
شان گوزنی عاشق از جنس خودش#ان اس#ت. 
.فردوسی در آنسوی تاريخ وسعيد سلطانپ#ور 

 در اينسو دو حماسه سرای محبوب منند

،يکی در سطح جه#ان#ی ب#ه ح#م#اس#ه س#راي#ی 
مشهور و دي#گ#ری ب#ن#ي#ان گ#ذار ش#ع#ری در 
اي#ران ک##ه ب##ه ش##ع##رچ##ري#ک##ی ش##ن##اخ##ت##ه ش##ده 
است.امشب برای بار چندم داس#ت#ان س#ي#اوش 
را از شاهنامه خواندم.اين داستان را هرچ#ن#د 
وقت يکبار می خوانم،در واق#ع ب#اي#د ب#گ#وي#م 
داستان سياوش م#ح#ب#وب ت#ري#ن داس#ت#ان م#ن 
اس##ت و س##ي##اوش م##ح##ب##وب##ت##ري##ن ش##خ##ص##ي##ت 
داستانی در نزد م#ن.ب#ا ه#ر ب#ار خ#وان#ش آن 
چيزی فراتر از گذشته از آن درميابم.سياوش 
چهره ای ديگرگونه با تمامی شخصيت ه#ای 
شاهنامه دارد،مح#ب#وب#ي#ت#ش را ن#ه از ي#ال و 
ک##وپ##ال وش##ک##س##ت ن##اپ##ذي##ري##ش چ##ون رس##ت##م 
دارد،نه چون سهراب س#ودای ي#ک#ی ن#م#ودن 
اي##ران و ت##وران و ب##ر ت##خ##ت نش##ان##دن پ##در 

روي#ي#ن ت#ن اس#ت و   دارد،نه چون اسفندي#ار
تشنه ی قدرت و سي#راب از غ#رور.س#ي#اوش 
نه در دربار بزرگ شده نه دلبست#ه ی زر و 
سيم است.او با وجود آنکه شاهزاده است ام#ا 
درنزد شاه و ب#ارگ#اه و ک#اخ ش#اه#ی ب#زرگ 
نمی شود،در طف#ول#ي#ت ب#ه واس#ط#ه ی خش#م 
پ##درب##خ##اط##ر از س##رزا رف##ت##ن م##ادرش ب##ه 
رستم،پهلوان ايرانی سپرده م#ی ش#ود و ن#زد 
او تربيت می ي#اب#د.ش#خ#ص#ي#ت س#ي#اووش در 
درفش###ش خ###ال###ص###ه م###ی ش###ود.ه###ر ک###دام 

ازپهلوانهای شاهنامه دارای درفش#ی هس#ت#ن#د 
داش#ت#ن#د . در  که هنگام نبرد آنرا با خ#ود م#ي

جنگهاي ت#ن ب#ه ت#ن اگ#ر پ#ه#ل#وان پ#ي#روزي 
آورد درف##ش خ##وي##ش را ب##ر  ب##دس##ت م##ي

افراشت تا سپاهيان آنرا ب#ب#ي#ن#ن#د : درف#ش  مي
زرد با پيكر خورشيد كه بر سرش ماه زري#ن 
بود از فريبرز كاوس ؛ درفش فيل پ#ي#ك#ر از 
طوس نوذر ؛ درف#ش ش#ي#ر پ#ي#ك#ر ب#ه رن#گ 
بنفش از گودرز كش#وادگ#ان ؛ درف#ش اژده#ا 
پيكر كه شير زريني بر باالي ني#زه آن اس#ت 
از رستم ؛ درفش گرگ پيكر از گي#و گ#ودرز 
؛ درفش گراز پيكر كه بر سرش ماه س#ي#م#ي#ن 
است از گرازه گيوگان ؛ درفش ماه پي#ك#ر از 
گستهم ؛ درفش گور پيكر از زنگه شاوران ؛ 
درفش م#اه پ#ي#ك#ر ك#ه ت#ن آن ل#ع#ل رن#گ و 
جع#دش س#ي#اه رن#گ اس#ت از ب#ي#ژن گ#ي#و ؛ 
درفش ببر پيكر از شيدوش ؛ درفش گاوميش 
پي#ك#ر از ف#ره#اد ؛ درف#ش پ#ل#ن#گ پ#ي#ك#ر از 
ريونيز ؛ درفش هماي پ#ي#ك#ر از اس#ف#ن#دي#ار؛ 
و... درفش س#ي#اووش ام#ا ب#ا ه#م#ه م#ت#ف#اوت 
است:گوزن! و انتخ#اب اي#ن درف#ش در ن#زد 
خود پهلوانان شاه#ن#ام#ه ن#ي#ز ت#ع#ج#ب ان#گ#ي#ز 
است،زمانی که سياووش وارد ک#اخ ک#اووس 
می شود، کاووس از او نش#ان پ#رچ#م#ش را 
می پرسد،وقتی که سياووش پ#اس#خ م#ی ده#د 
که:گوزن! در ابت#دا م#ورد اس#ت#ه#زای دي#گ#ر 

  :پهلوانان قرار می گيرد

  گوزنی رمنده بود تيز دو
 چه گويد درفش تو از من شنو

  بگويد درفش تو ای پهلوان
 که بگريزم از رزمگه ناگهان

 :اما سياوش در پاسخ چنين می گويد
 ميارد زمن خصم هرگز گريز

 بدرم ورا سينه با شاخ تيز

و در جايی ديگر ک#ه ب#ه ک#اووس خ#ب#ر م#ی 
دهند که افراسياب به اي#ران ح#م#ل#ه ور ش#ده 
است،سياوش از او می خواهد که فرمان#ده#ی 
لشکر را ب#رای رزم ب#ا اف#راس#ي#اب ب#ه وی 

  بسپارد: زتورانيان من بجويم نبرد

  سر سروران اندر آرم به گرد

 بفرما که من دارم اين پايگاه

 :اما چنين پاسخ از کاووس می شنود

  ـ ولی تو نبودی يلی رزم خواه

درفشت گوزن است نه نره شير

  :و چنين پاسخ می شنود

  ـ گوزنم بگردد چو ببر دلير

  کند شير گر تاخت بر گاه او

  گوزنم بدرد جگرگاه او

و فرماندهی سپاه را بر عهده می گيرد و در 
جنگ بر افراسياب غلبه می يابد. و ام#ا اي#ن 
درفش ها و کل نم#اده#اي#ی ک#ه در ش#اه#ن#ام#ه 
بکار برده شده تصادفی نيستند و انتخاب آنه#ا 
از سوی قائلش ب#ي#ان ک#ن#ن#ده ی م#ط#ل#ب#ی در 
داس####ت####ان اس####ت.م####ث####ل####ن در داس####ت####ان 
ضحاک،مارهايی که بر دوش وی روئيده اند 
از مغز جوانها فقط تغذيه می کنند و سير می 
شوند و براستی برای هر ک#س ک#ه ب#ا دي#دی 
ژرف به آن نگاه کند اي#ن م#غ#ز ج#وان#ه#ا ب#ی 
گمان بيانگر پيامی فراتر از ه#م#ان ت#وده ی 
خاکستری درون جمجه اس#ت.در درف#ش ه#ا 
هم همين گونه است.گوزن حيوان#ی درن#ده و 
خونخوار نيست،اما اهلی و آرام و ب#ی دف#اع 
هم ني#س#ت،اب#زار او ب#رای دف#اع از خ#ودش 
دندان هايش يا پنجه هايش نيست،شاخ ه#اي#ش 
است،که بر فراز سرش روئيده است و همين 
ابزار دفاع و رزم که بر فراز س#ر اس#ت ک#ه 
مکان تعقل و انديشه می باشد نيز م#ی ت#وان#د 
يکی ديگر از خصوصيات نمادين اين درفش 
باشد.سياووش ن#ي#ز چ#ون درفش#ش اس#ت ن#ه 
خونريز است و قدرت ط#ل#ب و ن#ه اه#ل#ی و 
رام.جايی اگر م#ی س#ت#ي#زد ب#رای ب#رق#راری 
صلح اس#ت،م#ی س#ت#ي#زد ب#رای آن#ک#ه دي#گ#ر 
خونی ريخته نشود و خ#ود ن#ه#اي#ت#ن ج#ان در 
راه اين آرمان که توقف خون و خونريزی و 
کش##ت##ن ب##ی گ##ن##اه##ان اس##ت م##ی ده##د. از 
خصوصيات او: وف#اداری و پ#اک س#رش#ت#ی 
س##ت،چ##ن##ان ک##ه اي##ن را در ب##رخ##وردش ب##ا 
سودابه نامادری نامهربان می بينيم ک#ه او ب#ا 
پدر بی وفايی نمی کند،ديگری تعهد به پيم#ان 
و عهد:چنان که وقتی برای برق#راری ص#ل#ح 
با افراسياب پيمان می بندد و ک#اووس از او 
پيمان شکستن می خواهد او تن در نمی ده#د 
و ملک و کشور به جا می نهد و به سرزمين 
بيگانه پناهنده می شود،شايد مف#ه#وم پ#ن#اه#ن#ده 
در اين داستان اگر اولين ب#ار ن#ب#اش#د ک#ه در 
ادبيات داستانی ـتاريخی به آن اشاره شده ام#ا 
بی گمان از اولين ها اس#ت و س#ي#اوش ش#اي#د 
جزو اولين پ#ن#اه#ن#دگ#ان س#ي#اس#ی در ادب#ي#ات 

 :باستانی باشد

  يکی کشوری جويم اندر جهان

 که نامم زکاووس گردد نهان

سياوش صادق و خردمند است و اه#ل ک#ي#ن#ه 
  :توزی نيست

  نباشد به جز راستی در ميان

 ... به کينه نبندم کمر بر ميان
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 آن گوزنـــــــهاي عاشق

 گرامی باد ياد و خاطره بخون خفتگان راه آزادی و برابری !



او بی اعتنا به قدرت و تاج وتخت است.و ب#ا 
وجود آنکه در پهلوانی بی رغ#ي#ب اس#ت ام#ا 
ن##ي##روي##ش را ب##رای ب##دس##ت آوردن ق##درت 
سياس#ی ي#ا اث#ب#ات پ#ه#ل#وان#ي#ش ص#رف ن#م#ی 
کند.اين رزم آوري#ش را در م#ي#دان رزم ب#ا 
افراسياب و در نبردی که دو پهلوان ت#وران#ی 
را به نامهای گروی زره و دم#ور ب#ر خ#اک 
می کوبد می بينيم.و اين بی اعتنايی به تاج و 
تخت گويی چون ميراثی به نسل های بعد از 
خودش هم می رسد و چنان که در ش#اه#ن#ام#ه 
می خوانيم؛ف#رود پس#رک#وچ#ک#ش از ج#ري#ره 
دختر پيران ويسه در ن#ب#ردی ن#اآگ#اه#ان#ه از 
سوی ايرانيان کشته می شود و پسر ديگ#رش 
کيخسرو نيز که از فرنگيس دختر افراس#ي#اب 
است به يکباره ت#اج و ت#خ#ت م#ی ن#ه#د ودر 
شاهنامه گم می شود و سلسله ی ک#ي#ان#ي#ان ب#ا 
ترک تاج گفتن کيخسرو فرزند سياوش پاي#ان 
می يابد. و نهايتن سياوش مظلوم ترين چه#ره 
ی داستانهای ملی ست.مظلوم را اينجا ن#ه ب#ه 
معنای ظلم پذير بلکه به م#ع#ن#ای م#ورد ظ#ل#م 
واقع شده بخوان#ي#م.چ#ن#ان ک#ه در م#ي#دان#ی ن#ا 

 .برابر خونش را بر زمين می ريزند
و اما در ديگر سوی تاريخ، ش#اع#ری دي#گ#ر 
می آيد که حماسه سرای گ#وزن#ه#اي#ی ع#اش#ق 
می شود از جن#س س#ي#اووش#ان. در زمس#ت#ان 

حماسه ی سياهکل در هم#ه ی اب#ع#اد  ١٣۴٩
بر فضای ساسی و ادبی و هنری ت#اث#ي#ر م#ی 
گذارد.و موجی ب#ه وج#ود م#ی آورد ک#ه م#ا 
تاثيرش را در ادبيات که در ابت#دا روح ي#ک 
ملت خوانديمش می گذارد. و ب#ازت#اب آن را 
در شعر و داستان و موسيقی و نقاشی و کل#ن 
همه ی اشکال هنر می بينيم.شاعران#ی چ#ون 
شاملو و سلطانپور می س#راي#ن#دش،گ#ون#ه ای 
ديگر از سرودها و ترانه ها را به وجود م#ی 
آوردکه تا به امروزخوانده وشنيده می ش#ون#د 
چون:آفتابکاران جنگل،بيداران جن#گ#ل،خ#ون 
ارغوانهاو...و سبکی از شعر بنيان نهاده می 
شود که با نام سعيد سلطانپور ش#ن#اخ#ت#ه ش#ده 
است،با عنوان شعر چريک#ی(م#ی ت#وان#ي#د ب#ه 
تاريخ تحليلی شعر نو اثر ش#م#س ل#ن#گ#رودی 
مراجعه کنيد)و اما گ#وزن#ی ک#ه در ق#رن ه#ا 
پيش بر درفش سي#اوش اس#ت در اي#ن س#وی 
تاريخ نماد چريک هايی جان ب#ر ک#ف ن#ه#اده 
می شود،در نقاشی س#ي#اه#ک#ل اث#ر زن#ده ي#اد 
بيژن جزنی ما چريکی را ک#ه ب#ر خ#ف#ق#ان و 
فضای سياه موجود شوريده اس#ت در ه#ي#ات 
گوزنی با شاخ های ت#ي#ز و ف#ري#ادی ک#ه در 
تصوير به گوش می رسد می بي#ن#ي#م.ي#ا ي#ک#ی 
از سياسی ترين فيلم ه#ای ده#ه ی پ#ن#ج#اه و 
سياسی ترين فيلم مسعود کيميايی که داس#ت#ان 
چريکی را روايت می کند که در گريز خ#ود 
از دست ماموران ب#ه م#ن#زل دوس#ت ق#دي#م#ی 
خود که االن معتاد ش#ده اس#ت پ#ن#اه م#ی ب#رد 
،نام گوزنها را بر خود دارد.اين تب#دي#ل ش#دن 

نماد گوزن به چ#ري#ک را ج#ای ج#ای ش#ع#ر 
 :سلطانپور به وضوح می توان ديد

  زخمی ترين گوزن فالتم
  ...با شاخ هائی از خون

  دانش صبور تو می دانی
  زخمی ترين گوزن فالتم

  با شاخ هائی از خون
  در کوهسار عشق آتشفشانم

  آتش
  آتشفشان درد

  اما نشسته سرد
  سخت و مشوشم

  برقله های بسته ی گفتن سکوت برف
  در ژرفنای دور نهفتن غوغای آتشم

 خاموشوار وشعله ورم در کنار عشق
  :يا

  و استخوان و خون
  در خانه و خيابان آتش گرفت
 سوخت قلب گوزن های جوان

  – قلب انفجار
 در چشمه های آتش و خون خفت

 :يا
  مردان خشم و خوف

 خونشعله های پيکر در خون نشستگان
  وحشت فرو نهيد

 و فراز آييد
  از قله های قرمز شبگير بنگريد
 از قله های قرمز شبگير بنگريد

  با شاخ های خنجر
 با چشم های خشم

  روييده بر کرانه ی خون
 جنگل گوزن

  :يا
  صد مادر سوگوار

  با جامه های مشکی
  بر نرده های داد رسی سر می کوبند

 صد پدر سوگوار
 با نوارهای سياه در بازار می گردند

  گوزن جوان
با شاخ های خونين بر ديوار شهر اعالن می 

  کوبد
  و از کوچه ها صدای گلوله می آيد

 رها کنيد
  رها کنيد شانه و بازويم را

 رها کنيد مرا
من در اينجا ب#ه ه#ي#چ وج#ه قص#د ن#دارم ک#ه 
بگويم که س#ي#اوش دق#ي#ق#ن ت#رس#ي#م ک#ن#ن#ده ی 

شمسی در  ۶٠و  ۵٠چريک سالهای دهه ی 
ايران است.چرا که بستر تاري#خ#ی و فض#ای 
فکری روايت را بايد در نظر ب#گ#ي#ري#م و ب#ا 
نگاهی ديالکتيکی نگاه کنيم تا دچار اينهمان#ی 
نشويم.بلکه صحبت من از ن#م#اده#ا و ارزش 
های واالی انسانی در فره#ن#گ#ی ب#ا پ#ي#ش#ي#ن#ه 
است که دست به دست و نسل به نسل و قرن 
به قرن تاريخ را طی می ک#ن#د،ن#و م#ی ش#ود 

وبر درفش خ#ون#ي#ن س#ي#اووش#ان#ی دي#گ#ر در 
اينسوی تاريخ می نشيند،سياووشانی جان ب#ر 
ک##ف،از آزم##ون آت##ش س##رب##ل##ن##د ب##ي###رون 
آمده،پهلوانانی که در پی قدرت نيستند،جن#گ 
آورانی که م#ی س#ت#ي#زن#د ن#ه ب#رای ق#درت و 
کسب زر و زور و نه ب#رای اث#ب#ات ن#ي#رو و 
قهرمانيشان. برای آرمان#ه#ای واالی انس#ان#ی 
که در گذار تاريخ شايد در قالب م#ف#اه#ي#م ن#و 
جامه پوشانده اما بر اصل خويش باقی م#ان#ده 
و نهايتن مظلومانی(اينجا نيز مظلوم را نه ب#ه 
معنای ظلم پذير بلکه م#ورد س#ت#م واق#ع ش#ده 
بخوانيم) که در جدالی نا برابر خون پ#اکش#ان 
در ميدان افراسياب ها و کاووس های خ#ي#ره 
سر زور و سرمايه ريخته شده. من فکر نمی 
کنم که انتخاب گوزن به عنوان نماد چ#ري#ک 
از خودآگاهی سلطانپور يا جزنی زائيده ش#ده 
باشد.يا يک کپی برداری به طور روش#ن از 
درف##ش س##ي##اوش و داس##ت##ان##ش در ش##اه##ن##ام##ه 
باشد.بلکه زائيده ی يک آگاهی تاريخ#ی س#ت 
که در روان يک ملت ته نشين شده و ت#ب#دي#ل 

  .به ناخودآگاه مردمانی شده , می باشد
و در پايان بايد نکته ی ديگری را اشاره کن#م 
که گل الله واژگون که در پاوه و اورامان#ات 
و دامنه های کوه پراو در کرمانشاه و برخ#ی 
ديگر از مناطق ايران می روي#د ب#ه ن#ام گ#ل 

شود. گوين#د اي#ن گ#ل  اشک سياوش ناميده می
ن#ه#اد ب#ا  در آن زمان که گلوی سياووش پ#اک

تيغ تيز گرسيوز خ#ون#ري#ز، آن پ#ل#ي#د دژخ#ي#م 
شد، گواه آن رخ#داد ب#ود. از  بدنهاد، آشنا می

پس آن از اندوه، گلگ#ون#ه رخ، س#ر ب#ه زي#ر 
افکند تا آرام آرام اشک بريزد بر بی گ#ن#اه#ی 

 :سياوش
  چو سرو سياوش نگونسار ديد

  سراپرده دشت خونسار ديد
  بيفکند سر را ز انده نگون

  بشد زان سپس الله واژگون
 :و غزل رفيق سلطانپور

  با تو براه می زنم ، تا همه باغ خون شوم
  الله ی واژگون شوی ، الله واژگون شوم

  ای گل سرخ سازمان
  چشمه وآبشار من

  الله ورود بار من،
  دره وکوهسار من

  غلغل ارغوان توئی
  آتش نغمه خوان توئی

  بلبل آشيان خون
 در شب خونچکان توئی

 ی منم…آ 
خونگل واژگون توئی

 ی منم…وا
 پر پر تند خون توئی

.… 
 2013احسان حقيقی(پاتوره) آتن. دسامبر 
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 نوشته شده توسِط : آندره واچک
    ترجمه: مريم اميری -

ناپ#ذي#رت#ري#ن ش#ه#ر ب#زرگ  سکونت»جاکارتا 
ه##م ن##ي#س##ت. ع##الوه ب##ر اي##ن#ه##ا  «آس#ي#ای دور

اس#ت. ي#ک آزم#اي#ش  «مف#ه#وم»جاکارتا يک 
آن را ب##ا  «غ##رب»ع##ظ##ي##م روی بش##ر ک##ه 

سرعت مثل برنامه ک#اری ه#م#ه کش#وره#ای 
درح##ال ت##وس##ع##ه اج##را ک##رد. م##وض##وع اي##ن 
آزم#اي#ش اي#ن ب##ود: اگ##ر کش#ور ف#ق#ي##ری ک##ه 
کودتای خشن ن#ظ#ام#ی را از س#ر گ#ذران#ده، 

داری  ه#ای س#رم#اي#ه مجبور ش#ود زي#ر چ#رخ
مفرط و ف#اش#ي#س#م ه#م ل#ه ش#ود، چ#ه ات#ف#اق#ی 

افتد؟ اگر عالوه بر اين، سابق#ه ف#ره#ن#گ#ی  می
آن ه##م ن##اب##ود ش##ود و ب##ه ج##ای آم##وزش، 

وشوی مغزی اجرا ش#ود،  های شست مکانيسم
ميل#ي#ون ن#ف#ر  شود؟ اگر حدود دو تا سه چه می

را بکشيد و بعد فرهنگ و زب#ان و ت#ئ#ات#ر و 
فيلم و موسيقی و همه چيزهای دي#گ#ر را ک#ه 
دارايی بازماندگان است، تعط#ي#ل ک#ن#ي#د، چ#ه 

اراذل  «نظم جديد»شود؟ اگر برای تثبيت  می
ن#ظ#ام#ی خ#ان#واده پ#ادش#اه#ی و  و اوباش ش#ب#ه

خاص#ي#ت  های بی ساختارهای مذهبی و رسانه
 ش##ود؟ گ##ي##ري##د چ##ه م##ی مس##خ##ره را ب##ه ک##ار

پاسخ اي#ن اس#ت: اگ#ر ه#م#ه اي#ن ک#اره#ا را  
ايد. ال#ب#ت#ه  کرديد يعنی به مدل اندونزی رسيده

عالوه بر اين#ه#ا، ت#ع#ط#ي#ل#ی ت#ول#ي#د، ت#خ#ري#ب 
ه##ا،  زيس##ت، اض##م##ح##الل زي##رس##اخ##ت م##ح##ي##ط

سواد باال و از اي#ن دس#ت را ه#م  جمعيت بی
 .بايد لحاظ کرد

آن ب#ود ک#ه  «تحقي#ق»ترين نتيجه اين  اما مهم
و پس  ١٩۶۶و  ١٩۶۵های ترور  سال پس از

ه##ان#ف##ر کش##ت##ه ش##دن#د، ب##ه  از اي##ن#ک##ه م#ي##ل#ي##ون
ن#ف#ر  ه#ام#ي#ل#ي#ون ها نفر تجاوز ش#د و ده ميليون

شکنجه شدند، سراسر اين مجمع الجزاي#ر ب#ه 
تواند هيچ مق#اوم#ت#ی  کلی خاموش است و نمی

س##ازم##ان ده##د. ب##ا کش##وری م##واج##ه##ي##م ک##ه 
ت##وان##د ف##ک##ر ک##ن#د و م##رت##ب ش##ط##ح##ي##ات  ن#م##ی

تل#وي#زي#ون و ش#ع#اره#ای دول#ت#ی را ت#ک#رار 
اي#ن#ک#ه ق#ادر ب#اش#د ب#ه گ#ذش#ت#ه و  کند، ب#ی می

 .اش فکر کند آينده

در اندونزی اگر مقام دولتی ف#اس#د و خ#ائ#ن#ی 
توانيد ب#ه ه#م#ه م#ن#اب#ع  باشيد خيلی راحت می

مالی و طبيعی مسلط شويد. در آن س#و م#ردم 
از سازماندهی برای دست يافتن به حقوقشان 

ب##رای  «ع##زت»ع##اج##زن##د. ک##ل##م##ات##ی م##ث##ل 
م#ع#ن#اس#ت و از اي#ن رو ب#ه  دهندگان بی رای

راحتی حاضرند رايش#ان را ب#ه ث#م#ن ب#خ#س 
 .بفروشند

غرب همه اينها را همچون موفقيتی ب#اش#ک#وه 
 «م#رد م#ا: س#وه#ارت#و»ستاي#ش ک#رد و ب#ه 

تبريک گفت (اين را يکی از م#ق#ام#ات دول#ت 
، در وص#ف ١٩٩۵س#ال  بيل ک#ل#ي#ن#ت#ون، در

ه#ا  سوهارتو گفت). به هر حال، قتل م#ي#ل#ي#ون
کمونيست بهت#ري#ن راه ب#ه دس#ت آوردن دل 
اي##االت م##ت##ح##ده ب##ود. ف##روش کش##ور ب##ه 

ت##ري##ن و  ه##ای غ##رب##ی ه##م م##ع##ق##ول ک##م##پ##ان##ی
ه#ای  تري#ن راه ب#رای گ#رف#ت#ن ج#اي#زه پسنديده

 .ب##ود «دن##ي##ای آزاد»م##ال##ی و س##ي##اس##ی از 
برای وحشت انداختن در کشور و برای ف#ل#ج 
کردن آن با تزريق ترس و برای خالی کردن 
کشور از اپوزيسيون واقعی، سوهارتو و دم 

ه#اي#ش (ي#ک#ی از آن#ه#ا  و دستگاه#ش، ژن#رال
جمه#وری ک#ن#ون#ی ان#دون#زی اس#ت) و  رييس

ه#ا،  هايش (ک#ه روش#ن#ف#ک#ره#ا، م#ع#ل#م آدمکش
ه#ا را کش#ت#ن#د)  ها و رهبران ات#ح#ادي#ه نويسنده
ه#م#راه#ان »و  «پياله هم»و  «دوست»همه به 

ت##ب##دي##ل ش##دن##د. ام##ا ت##م##اش##اچ##ي##ان  «خ##وب م##ا
اندونزياي#ی و ک#ارش#ن#اس#ان ت#ل#وي#زي#ون#ی در 
مقابل اين کشتار چه کردند؛ خنديدند، تشوي#ق 

 .کردند و کف زدند
، ژنرال سوهارتو سقوط ک#رد ١٩٩٨سال  در

اش ب##ق##ا ي##اف##ت. ه##ن##وز در ح##ال  ول##ی ش##ي##وه
ارتقاست و از گ#ل#وی کش#وره#ای دي#گ#ر ب#ه 

ب##ن##دی  رس##د؛ روش##ی ک##ه ب##ا بس##ت##ه گ##وش م##ی
ب##ه ب##ازار  «اح#ت##رام ب##ه ه##م و دم##وک#راس##ی»

 .فرستاده شد
اين خالصه ماجراس#ت: کش#وری ب#زرگ ب#ا 
جمعيت عظيم، کامال نابود شده، کامال تسل#ي#م 
بازار شده، همه چيزش غارت ش#ده و م#ردم 
هم شرايط بدی دارند. در ج#ه#ل ن#گ#ه داش#ت#ه 
شده و بسيار ناآگاه نسبت به اي#ن#ک#ه اق#دام#ات 
دولت برای م#ع#ي#ش#ت آن#ه#ا چ#ق#در مض#ح#ک 

 .است
من ب#ا ص#ده#ا ان#دون#زي#اي#ی ف#ق#ي#ر مص#اح#ب#ه 

ش##ان  ام، کس##ان##ی ک##ه م##ح##ل زن##دگ##ی ک##رده
های کثيف است، کسانی که با کمت#ر از  جوی

م##ان##دش##ان م##ع##ج##زه  ي##ک دالر در روز زن##ده
ها  است. آن هم در کشوری که جلوی دوربين

کس در آنجا فق#ي#ر ن#ي#س#ت و کند هيچادعا می
همه چيز خوب اس#ت. اي#ن دي#گ#ر چ#ه ج#ور 
موفقيتی است؟ اي#ن ف#ق#ط م#وف#ق#ي#ت ف#اش#ي#س#م 
است، موف#ق#ي#ت ع#وام#ف#ري#ب#ی ن#ئ#وک#ل#ن#ي#ال و 

ج#ا  است. اکنون همه «اقتصاد بازار»موفقيت 
و گند و جه#ل و ظ#ل#م  «آيد جاکارتا دارد می»

ه#م##ه ج#ای ارض  «ت##ف#ک#ر»خ#ود را ب##ا ن#ام 

ب#رای  «درم#ان»خاکی پراکنده است. بهترين 
ت#ري#ن  ه#ا م#ه#م سال رويای آزادی! در همه اين

مجری آن اياالت متحده آمري#ک#ا ب#وده اس#ت. 
ه##ای م##رگ در آم##ري##ک##ای ش##م##ال##ی  ج##وخ##ه

ديدند و به هن#دوراس، گ#وات#م#اال،  آموزش می
شدن#د.  السالوادور و جاهای ديگر فرستاده می

ال##ب##ت##ه ه##ي##چ ي##ک از اي##ن م##وارد ب##ا س##ت##م 
ساديستيک حاکمان اندون#زي#اي#ی ق#اب#ل ق#ي#اس 
نيست. ولی به هر حال همه ج#ا ک#ارش#ان را 

 .خيلی خوب انجام دادند
ت###ري###ن  در ش###ي###ل###ی، ي###ک###ی از ق###دي###م###ی

های جهان، نيروهای نظامی روز  دموکراسی
، کودتا ک#ردن#د و ب#دع#ت#ی ١٩٧٣سپتامبر ١١

تازه در ش#ک#ن#ج#ه م#خ#ال#ف#ان ب#ن#ا ن#ه#ادن#د ک#ه 
شرحش آسان نيست. خونتای نظامی شيلی ب#ا 

س#ال  همان تعصبی دست به کار شد که هش#ت
ش#ان دي#ده  پيش از آن از همتايان اندون#زي#اي#ی

بوديم. در هر دو م#ورد م#ت#ع#ص#ب#ان م#ذه#ب#ی 
ه#ا ش#دن#د. در ه#ر دو م#ورد  همدست نظامی

 «ک#اران#ه خ#ان#وادگ#ی ه#ای م#ح##اف#ظ#ه ارزش»
ت#ري#ن ج#ن#اي#ات ف#راخ#وان#ده  برای وحش#ت#ن#اک

های سانتياگو و ديگر شه#ره#ای  شدند. خيابان
شيلی خ#ام#وش ش#د. وحش#ت پ#راک#ن#د. درِب 

ها آشنا شد و س#اک#ن#ان  ها با چکمه نظامی خانه
ربوده، شکنجه و کشته شدند. است#ادي#وم م#ل#ی 
را از مرد و زن پر کردند و مانند ج#اک#ارت#ا، 

ای ت#ردي#د  لحظ#ه تر بودند بی آنهايی که شريف
ت##ري##ن ج##ن##اي##ات  کش##ت##ن##د. ي##ک##ی از ه##ول##ن##اک

ت#ري#ن  ها در شيلی قتل يکی از محب#وب نظامی
 .های مردم در ه#م#ان اس#ت#ادي#وم ب#ود خواننده

ويکتور خارا، لحظاتی پ#ي#ش از م#رگ و ب#ا 
خ#وان#د و  «س#رود م#ردم»های شکست#ه  دست

ای  کننده و مهم بود. لح#ظ#ه ای تعيين اين لحظه
قاطع که جاکارتا و سانتياگ#و را از ه#م ج#دا 

ای که فرآين#د دش#وار و ط#والن#ی  کرد؛ لحظه
آمريکای التين آغاز شد: فرآيند مبارزه برای 
آزادی. زيرا در اين لحظه ب#ود ک#ه وي#ک#ت#ور 
خ##ارا ايس##ت##اد، ب##ا اي##ن##ک##ه درد وحش##ت##ن##اک##ی 

کشيد، با ه#م#ه ب#غ#ض خ#ودش، چش#م در  می
 :گ####ران####ش خ####وان####د چش####م ش####ک####ن####ج####ه

Venceremos پيروز خواهيم شد»؛ يعنی» 
ص#دا ه#م#ي#ن را  لحظاتی ب#ع#د اس#ت#ادي#وم ي#ک

گران دستپاچ#ه س#ران#ج#ام او  گفت. شکنجه می
را کشتند. او در ع#وض ن#م#اد م#ق#اوم#ت در 
مقابل فاشيسم و امپ#ري#ال#ي#س#م ش#د؛ م#ق#اوم#ت#ی 

 .مداوم تا به امروز
، در جاکارتا مقاومت#ی درک#ار ١٩۶۵سال  در

ن##ب##ود. م##ردم اج##ازه دادن##د ق##رب##ان##ی ب##اش##ن##د. 
شد و در قل#ب#ش#ان خ#ن#ج#ر گلويشان فشرده می

ب###ود ول###ی س###پ###اس###گ###زار ب###ودن###د. آن###ه###ا 
خواندند،  می mas و pak گرانشان را شکنجه
در  ١٩٧٣سال  ، اما در آن سو در«آقا»يعنی 

س##ان##ت##ي##اگ##و، زن##ان و م##ردان ج##وان ع##ازم 
ج##ن##ب##ش ) MIR  ک##وهس##ت##ان ش##دن##د ب##ا پ##رچ##م

انقالبی چپ) و با فاشيسم جنگ#ي#دن#د، ج#ن#گ#ی 
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 MIR  هزار نف#ر عض#و ١٠پاک و شريف. 
ه#ای ت#روريس#ت#ی اج#ت#ن#اب  قاطعانه از روش

ه##ا را ه##دف  ک##ردن##د و ت##ن##ه##ا ن##ظ##ام##ی م##ی
 .گرفتند می

صدها هزار شيليايی، کشور را ترک ک#ردن#د 
و در سراسر جهان از مکزي#ک ت#ا س#وئ#د و 
نيوزيلند پراکنده شدند، اما هرجا رفتند ب#رای 
رفتن پينوشه و خونتای پشتيبانش ک#وش#ي#دن#د. 

ه#ای  از هنر و ادبيات (ساخت فيلم و ب#رن#ام#ه
راديويی باکيفيت، تئاتر و رم#ان) گ#رف#ت#ه ت#ا 
برگزاری ميتينگ و تظاهرات تقريبا در همه 

های مهم جهان. هر کار که کردن#د ب#ا  پايتخت
همين ه#دف ب#ود. زن#دگ#ی را وق#ف م#ب#ارزه 

ها نفر درون کشور و ص#ده#ا  کردند؛ ميليون
هزار نفر در تبعيد. به ناچار، پ#ي#ن#وش#ه ن#م#اد 
انحطاط قدرت نظامی ش#د؛ ن#م#اد خ#ي#ان#ت و 
استعمارگری و فاشيسم مدرن. در ان#دون#زی، 

ش#ان را پ#ذي#رف#ت#ن#د و «س#رن#وش#ت»قربانيان 
ترين نوع ب#ن#ي#ادگ#راي#ی  همراه آن منزجرکننده

ب##ازار را ه##م پ##ذي##رف##ت##ن##د. س##ي##س##ت##م س##ي##اس##ی 
فاشيستی به معنای واقعی کلمه پ#وس#ت ف#ق#را 
را کند (که اکثريت ه#م هس#ت#ن#د). آن#ه#ا ن#ظ#ام 

مافيايی کشورشان را تنها نظاره ک#ردن#د.  شبه
عالوه بر اين، نابودی حقوق زنان و س#ق#وط 
 .جايگاه انسانی آنها را هم تن#ه#ا ن#گ#اه ک#ردن#د

در ش##ي##ل##ی، ه##ي##چ چ##ي##ز ب##ه م##ع##ن##ای واق##ع##ی 
نشد، هيچ چي#ز ف#رام#وش و ه#ي#چ  «پذيرفته»

ه#ای  ن#خ#ب#ه»چيز بخشيده نشد. به جای اينک#ه 
را به چشم قهرمان نگاه کنند، آنه#ا را  «حاکم

دي#دن#د. ج#وان#ان ش#ي#ل#ی ب#ه  می «دزدها دسته»
ها فروتنی ک#ن#ن#د،  جای اينکه مانند اندونزيايی

اين مسووليت را ب#ر ع#ه#ده گ#رف#ت#ن#د ک#ه آن 
ک#م  سيستم هيواليی را ت#غ#ي#ي#ر ده#ن#د ي#ا دس#ت

 .پ#######ذي#######رت#######ر ک#######ن#######ن#######د ت#######ح#######م#######ل
س##وه##ارت##و در ان##دون##زی س##ق##وط ک##رد ول##ی 

ت#ر ش#د.  سيستمش نه. حتی از ق#ب#ل ه#م ق#وی
ه###ای س###وه###ارت###و  ح###اال ي###ک###ی از ژن###رال

ه#ا پ#ي#ش جمهور اس#ت. کس#ی ک#ه ده#ه رييس
يکی از فرماندهان جنگ در ت#ي#م#ور ش#رق#ی 

ه#ای  ت#ري#ن ق#ت#ل ع#ام بود؛ يکی از وحشت#ن#اک
درصد ج#م#ع#ي#ت کش#ور ٣٠تاريخ که طی آن 

به قتل رسيدند. پدر زن او هم ژنرال ديگ#ری 
ک##ه ح##دود  ١٩۶۵اس##ت ک##ه در ک##ودت##ای 

ميل#ي#ون ن#ف#ر در آن کش#ت#ه ش#دن#د، دس#ت  سه
داشت. در شيلی (م#ان#ن#د آرژان#ت#ي#ن) ب#ي#ش#ت#ر 
کسانی که در کودت#ا دس#ت داش#ت#ن#د رس#وا و 
تحقير شدند يا به زندان افتادند. در ان#دون#زی 

يکی از بدت#ري#ن -بسياری ژنرال سوهارتو را
دان#ن##د، ق#ه#رم#ان م#ی-٢٠ه#ای ق#رن قص#اب

آگوستو پينوشه در شيلی برای اکثريت م#ردم 
 .ه###م###ان ج###ن###اي###ت###ک###اری اس###ت ک###ه ب###ود

م##ي##ل##ي##ون ن##ف##ر در ان##دون##زی  ب##ي##ن دو ت##ا س##ه
کش#ت#ه ش#دن#د،  ١٩۶۶تا  ١٩۶۵های  سال بين

در کودتای شيلی سه تا چ#ه#اره#زارن#ف#ر. در 
ه#ا ف#ي#ل#م  شيلی صدها ک#ت#اب ن#وش#ت#ه ش#د، ده

درب#اره ک#ودت#ا و  -ش#ود و م#ی -ساخت#ه ش#د 
ه#ای  ها و برن#ام#ه کشتار. در روزنامه و مجله

ب#اره گ#زارش ن#وش#ت#ه  تلويزيون هنوز در اين
ش###ود و ک###ودت###ا ب###خ###ش ب###زرگ###ی از  م###ی

ده#د. در  جم#ع#ی م#ردم را ش#ک#ل م#ی خاطره
عوض اندونزی همچنان خاموش است و ه#ر 

 .ش##ود چ##ي##ز درب##اره ک##ودت##ا س##انس##ور م##ی
ها  سال ها پروپاگاندای دولتی را که اندونزيايی

اند. به ه#م#ي#ن دل#ي#ل  شد درونی کرده تبليغ می
ت#ه#ي#ه  «س#ال ب#ع#د ١۵»اخيرا مستندی به ن#ام 

س##ال پ##س از س##ق##وط  ١۵ش##ده (اش##اره ب##ه 
سوهارتو که متاسفانه فيلم متوسطی هم ب#ود) 
ک##ه ت##ن##ه##ا در پ##ن##ج س##ي##ن##م##ای ج##اک##ارت##ا در 

شنبه، ن#م#اي#ش داده ش#د. در ع#وض  شب يک
شنبه در س#ان#ت#ي#اگ#و و ش#ه#ره#ای دي#گ#ر  شب

ها تئاتر کالسي#ک و  شيلی، چه شبی است؛ ده
ه#ای م#وس#ي#ق#ی  شود، گروه آوانگارد اجرا می

نوازند، سينماها لب به لب پر  سالسا می اپرا تا
شود، بخش بزرگی از اي#ن ن#م#اي#ش ه#ن#ر  می

شبانه، عميقا سياسی است و مسايل مهم م#ل#ی 
گيرد از ج#م#ل#ه گ#ذش#ت#ه را. اي#ن  را نشانه می

وس#واس ف#ره#ن#گ#ی ب##رای دانس#ت#ن در ت#م##ام 
م###ان###ن###د  «م###خ###روط ج###ن###وب»ش###ه###ره###ای 

آي#رس و س#ائ#وپ#ائ#ول#و، رواج دارد.  بوئن#وس
آي#ن#د و ع#م#ي#ق#ا  دانستن ارزش به حس#اب م#ی

 .م###########ورد اح###########ت###########رام اس###########ت
ت##ر، در  ط##رف ه##زارک##ي##ل##وم##ت##ر آن١۵ح##دود 

ه#ا و  های شنبه جز رس#ت#وران اندونزی، شب
کيفيت ه#ال#ي#وود را  های بی سينماهايی که فيلم

دهند، جای ديگر شلوغ ني#س#ت. از  نمايش می
ه##ن##ر ب##ه ن##درت خ##ب##ری هس##ت. در ش##ه##ر 

س#ال#ن  ت#وان ميليونی جاکارتا به سختی م#ی١٢
ت##ئ##ات##ر پ##ي##دا ک##رد، ج##ز آن##ه##اي##ی ک##ه م##راک##ز 

ص#ورت اخ#ت#ص#اص#ی  فرهنگی اروپ#اي#ی ب#ه
 .ان###############د اي###############ج###############اد ک###############رده

ه##ا از  س##ال کش##وره##ای آم##ري##ک##ای الت##ي##ن 
هايی که غ#رب ب#ر آن#ه#ا ت#ح#م#ي#ل  ديکتاتوری

کرده بود، در رنج بودند و حاال تقريبا آزادند 
ه#ا ب#ر آن#ه#ا ح#ک#وم#ت  و اغلب سوسي#ال#ي#س#ت

س##و ان##دون##زی را اراذل و  ک##ن##ن##د. در آن م##ی
ه##ای پ##ي##ر و م##ح##اف##ل ف##اس##د  اوب##اش، ژن##رال

کنند. ميشل ب#اش#ل#ه ک#ه  داری اداره می سرمايه
ج#م#ه#ور ش#ي#ل#ی ش#د  برای دومين ب#ار ري#ي#س

پزشک متخصص اطف#ال و آت#ي#ي#س#ت اس#ت. 
پدر او يکی از افسران دولت آلنده بوده و در 
رژيم پينوشه کشته شد. خود ميشل هم در اين 
رژيم به شدت شکنجه شد ولی جان س#ال#م ب#ه 
در برد. در همان زمانی که کامي#ل وال#ج#و (

ک#ه -ساله) دارد برای انتخابات پ#ارل#م#ان ٢۵
آم#اده  -های زي#ادی در آن هس#ت#ن#د کمونيست

شود، اعضای زن پارل#م#ان ان#دون#زی در  می
خ##ود س##اخ##ت##م##ان پ##ارل##م##ان ب##ا آزار ج##ن##س##ی 
مواجهند. حزب کمونيس#ت ه#م ب#رای اي#ن#ک#ه 
تضمين شود ديگر هرگز در اندونزی حرف#ی 
از عدالت اجتماعی و اصالحات ارض#ی ب#ه 

ميان نخواهد آمد، تقريبا غ#ي#رق#ان#ون#ی اس#ت. 
ه##ا ول##ی دارن##د ب##رای آم##وزش و  ش##ي##ل##ي##اي##ی

جنگند و انتظار  بهداشت و درمان رايگان می
ش#ان  رود با انتخاب شدن باشله به خواست می

برسند. سيستم بهداشت و درم#ان و آم#وزش 
در اندونزی کامال ورشکسته است. آن#ه#ا ک#ه 
توان مالی دارند به بيمارستاهای سنگاپ#ور و 

رون##د. م##دارس خص##وص##ی در  م##ال##زی م##ی
شمار است و بسياری از آنها ه#م  اندونزی بی

 .م###########ذه###########ب###########ی هس###########ت###########ن###########د
در هم#ي#ن زم#ان ک#ه م#ردم ش#ي#ل#ی در ه#م#ه 

جنگند (مثال ب#ا س#اخ#ت#ن  ها عليه فقر می جبهه
های اجتماعی با کيفي#ت) ان#دون#زی از  مسکن

ن##اب##راب##رت##ري##ن کش##وره##ای ج##ه##ان اس##ت و 
خانمان دني#ا را دارد.  ترين جمعيت بی بزرگ

نرخ فساد اداری ه#م در اي#ن دو کش#ور از 
م##رد م##ا: »زم#ي##ن ت##ا آس##م##ان ف##اص##ل##ه دارد. 

فاسدترين ح#اک#م »توانست افتخار  «سوهارتو
 .را کس##ب ک##ن##د «دن##ي##ا در ه##م##ه اعص##ار

 «فاشي#س#م»اندونزی و شيلی هر دو از جهنم 
اند اما در پايان آن جهنم دو داستان کامال  آمده

متفاوت دارند. يکی از آنها راه ه#م#ک#اری ب#ا 
ديکتاتور را در پيش گرف#ت و س#ق#وط ک#رد، 
انحطاطی همپای کشورهای فقير آف#ري#ق#اي#ی. 
ديگری م#ب#ارزه را ب#رگ#زي#د، ب#ا اف#ت#خ#ار و 
اس##ت##م##رار و اک##ن##ون ي##ک##ی از ب##ه##ت##ري##ن و 

ترين کشوره#ای زم#ي#ن اس#ت؛ ق#اب#ل  باکيفيت
 .م##ق##ايس##ه ب##ا کش##وره##ای ات##ح##ادي##ه اروپ##ا

يکی از آنها، پس از آخرين نويس#ن#ده ب#زرگ 
 «پ#رام#ودي#ا آن#ان#ت#ا ت#وي#ر»کمونيستش يعن#ی 

(زن##دان##ی س##ي##اس##ی دوران س##وه##ارت##و ک##ه 
هايش ممنوع شده بود) ديگ#ر ن#ت#وانس#ت  کتاب

رمان قابل توجهی توليد کند. اکنون هيچ چيز 
قابل توجهی هم در هنر، حتی تحقيقات علمی 
ن##دارد. در ع##وض آن دي##گ##ری ب##رت##ري##ن 

ها، شاعرها، فيلمسازها و معمارهای  نويسنده
 .م####درن را ب####ه دن####ي####ا ع####رض####ه ک####رد

انگيز و فش#ل اس#ت ول#ی  مدل اندونزی رقت
ک##ن#د؛ ال#ب##ت#ه ن##ه در ه#م##ه ج##ا.  دارد ک#ار م#ی

مقاومت بهتر ج#واب داده اس#ت. ت#ق#ري#ب#ا در 
سراسر آمريکای التين و به ويژه در ش#ي#ل#ی، 

ش#د، آم#د ول#ی  يی ک#ه وع#ده داده «جاکارتا»
مردم در مقابلش جنگيدند و م#ج#ال#ش ن#دادن#د. 
در اندونزی به لطف پروپ#اگ#ان#دای مش#ت#رک 
حکومت محلی و غرب، موفق#ي#ت آم#ري#ک#ای 

کس در  التين کامال ناشناخته مانده است. هيچ
ه#ای  جاک#ارت#ا ن#ي#س#ت ک#ه روی آن ص#ورت

م#ن#ت#ظ#ر ب#اش#ي#د دزده#ا، »خشن فري#اد ب#زن#د 
«.آيدسانتاياگو دارد می
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 آزاديها  
برسميت شناختن آزادی ع#ق#ي#ده ، ب#ي#ان ،  *

  مطبوعات ، تشکل ، اعتصابات ، تظاهرات
سوسياليسم و آزادی از هم جدايی ناپذي#رن#د  *

، مردم تنها درشرايط برخورداری از آزادی 
قادر به ارتقای سطح آگاهی خود می شون#د . 
محروميت از اين آزاديها مهمترين مانع رشد 
و ت##ک##ام##ل انس##ان و در ن##ت##ي##ج##ه ش##ک##وف##اي##ی 
سوسيال#ي#س#م اس#ت ک#ه تض#م#ي#ن گ#ر واق#ع#ی 
آزادی انسان از هر گونه اج#ب#ار در ت#ع#ي#ي#ن 

 . س#######رن#######وش#######ت خ#######وي#######ش اس#######ت
برای تأمين واقعی و راستين آزادی عقيده   *

، مذهب از دولت و آم#وزش و پ#رورش از 
مذهب جدا می شود و آزادی تبليغ مذه#ب#ی و 
ضد مذهبی برای کليه شهروندان به رسمي#ت 

 . ش########ن#########اخ#########ت########ه م#########ی ش########ود
مطبوعات تنها از طريق آزادی بی ق#ي#د و  *

شرط انتق#اد از ش#راي#ط ق#ان#ون#ی ق#ادرن#د در 
ت##ک##ام##ل س##اخ##ت##ار س##ي##اس##ی و اق##ت##ص##ادی و 
اجتماعی و فرهنگی جامعه مشارک#ت ن#م#وده 
و به ارتقای س#ط#ح آگ#اه#ی م#ردم و ت#ک#ام#ل 

 . نظام اقتصادی و اجتم#اع#ی ي#اری رس#ان#ن#د
برای تأم#ي#ن راس#ت#ي#ن آزادی ب#ي#ان ، ق#ل#م  *

،مطبوعات ،وابستگی هرگونه ط#ب#ع و نش#ر 
آثار به سرمايه از ميان برداشته می ش#ون#د . 
تمامی ملزومات مالی و فنی چاپ و ان#ت#ش#ار 
کتب ، روزنامه ها ، ج#زوات و ه#م#ه گ#ون#ه 
وسايل و امکانات ارت#ب#اط ج#م#ع#ی و ش#ب#ک#ه 
های مدرن ارت#ب#اط گ#ي#ری و دس#ت#رس#ی ب#ه 
منابع اخبار ، م#راک#ز ت#ح#ق#ي#ق و غ#ي#ره در 
اختيار شوراها و تشکل های مرب#وط#ه ق#رار 
می گيرند ، نشر بالمانع و بدون س#انس#ور و 

 . ب##ی ق##ي##د و ش##رط تض##م##ي##ن م##ی ش##ود
برای تضمين واقعی آزادی اج#ت#م#اع#ات ،  *

تظاهرات ، جلسات ، اعتصابات ، ه#رگ#ون#ه 
موانع مادی و معنوی که نظام سرمايه داری 
در برابر آزادی اعتراض مردمی ايجاد و ي#ا 
در ذهن و فرهنگ مردم ن#ه#ادی ک#رده اس#ت 
از ميان ميرود . س#اخ#ت#م#ان#ه#ا و م#ح#ل ه#ای 
مناسب و مجهز به کليه وسايل ارتباط جمع#ی 
، روشنايی و وسايل ت#أم#ي#ن گ#رم#ا و خ#ن#ک 
کننده ، رايگان در اختيار تجمعات ق#رار م#ی 
گيرد ت#ا م#ردم اع#ت#راض و خ#واس#ت#ه ه#ا و 
نظرات خود را آزادانه بيان کنند و به اط#الع 

. ه########م########گ########ان ب########رس########ان########ن########د . . 
بمنظور آزادی واقعی تش#ک#ل و ت#ح#زب ،  *

جمهوری شورايی که حاکميت ط#ب#ق#ات دارا 
را در هم شکسته و کليه م#وان#ع#ی را ک#ه در 
ج##ام##ع##ه س##رم##اي##ه داری ، ک##ارگ##ران و 
زحمتکش#ان را از آزادی ب#ی ق#ي#د و ش#رط 
تشکل و تحزب محروم می کرد از مي#ان ب#ر 
ميدارد و آن#ه#ا را ب#رای م#ت#ش#ک#ل ش#دن در 

تشکل#ه#ای مس#ت#ق#ل خ#وي#ش ب#ل#ح#اظ م#ادی و 
 . م#####ع#####ن#####وی ي#####اری م#####ی رس#####ان#####د

حق رأی مستقيم ، مخ#ف#ی و ب#راب#ر ب#رای  *
س#ال رس#ي#ده  17تمامی شهروندان که به سن 

باشند و حق ه#ر ف#رد ان#ت#خ#اب ک#ن#ن#ده ب#رای 
انتخاب شدن در ش#وراه#ا وس#اي#ر م#ج#ام#ع و 

 . ارگ############################ان############################ه############################ا
علنی ب#ودن م#ح#اک#م#ات ب#ا ش#رک#ت ه#ي#ات *

 . م###ن###ص###ف###ه و ان###ت###خ###اب###ی ب###ودن قض###ات
   حق هر فرد برای تعقيب قانونی مقامات * 
م##م##ن##وع##ي##ت ک##ام##ل دخ##ال##ت در زن##دگ##ی  *

خصوصی افراد ، مصئ#ون#ي#ت ف#رد و م#ح#ل 
زندگی او از هر گونه تعرض ، م#م#ن#وع#ي#ت 
 .تفتيش در مراسالت ، مکاتبات . ج#اس#وس#ی

حق انتخاب شغل ، محل سکونت ، آزادی  *
 . مس########################################اف########################################رت

 . ممنوعيت ش#ک#ن#ج#ه و ل#غ#و ح#ک#م اع#دام *
جمهوری فدراتيو شورايی ايران ، تس#اوی  *

حقوق کليه ش#ه#رون#دان را ص#رف ن#ظ#ر از 
نژاد ، مليت ، مذهب ، ع#ق#ي#ده ، ج#ن#س#ي#ت ، 
زبان و غيره در تمامی زمينه ه#ا ب#رس#م#ي#ت 
ميشناسد و با هر گونه امتياز ، برتری وس#ت#م 
به اقليت های ملی ، فرهن#گ#ی و ... م#ب#ارزه 
م##ی ک##ن##د و م##ب##ارزه ب##ا م##ردس##االری ، زن 
ستيزی و باورهای ارتجاعی مذهبی و سنت#ی 
بويژه در مورد تعرض به حقوق و ب#راب#ری 

 . زن###ان را وظ###ي###ف###ه خ###ود م###ی دان###د
در جمه#وری ف#درات#ي#و ش#وراي#ی اي#ران ،  *

( ه#م#س#ر ي#ا   آزادی انتخاب رف#ي#ق زن#دگ#ی
سال آزاد و در  18همزی) و ازدواج از سن 

تمامی ام#ور ب#راب#ری زن و م#رد ت#أم#ي#ن و 
 . تضمين می شود

 حق کار
* در سوسي#ال#ي#س#م ک#ل#ي#ه ن#ي#روه#ای م#ول#د ، 
اجتماعی می ش#ون#د . ک#ار ن#ي#ز ازاي#ن ام#ر 
مستثنی ن#ي#س#ت . و در ج#م#ه#وری ف#درات#ي#و 
شورايی ايران همه شه#رون#دان از ح#ق ک#ار 
برخوردارند و کار ي#ک وظ#ي#ف#ه ش#ه#رون#دی 
محسوب می گردد . بيکاری در آن مفه#وم#ی 
ندارد و شش ساعت کار در روز ، دو روز 
م##ت##وال##ی ت##ع##ط##ي##ل در ه##ف##ت##ه و ه##ف##ت ه##ف##ت##ه 
مرخصی ساالنه جزو اوليه ترين مفاد ق#ان#ون 
کار است که شامل همه شه#رون#دان ق#ادر ب#ه 

س#ال در 17کار به استثن#ای ک#ودک#ان زي#ر 
شهر و روستاست مگر کار در حين تحصي#ل 
 ج####ن####ب####ه آم####وزش####ی داش####ت####ه ب####اش####د .
* در جمهوری ف#درات#ي#و ش#وراي#ی ، ت#أم#ي#ن 
بهداشت و ايمنی محي#ط ک#ار ، اي#ج#اد س#ال#ن 
های سخنرانی ، ت#أت#ر ، ک#ت#اب#خ#ان#ه ، م#ح#ل 
استراحت ، ورزش ، مطالعه و حمام و غيره 
تضمين ميشود . قوانين ک#ار و ج#زئ#ي#ات آن 
ت###وس###ط ش###وراه###ای خ###ود ک###ارگ###ران و 

زحمتکشان متناسب با محيط ک#ار و ش#راي#ط 
 ک#######ار ت#######دوي#######ن م#######ی گ#######ردد .

* م##ه##اج##ري##ن و س##اي##ر خ##ارج##ي##ان س##اک##ن 
جمهوری فدراتيو شورايی ايران ، ه#م#چ#ون 
ديگر شهروندان از حقوق ک#ام#ل ش#ه#رون#دی 
بر خوردارند و حق اش#ت#غ#ال ب#ه ک#ار ب#دون 
استخدام کار ديگران ، برای آنها تضمين می 

 شود .
* شوراهای محلی بدون هيچگونه تشريف#ات#ی 
به اينگون#ه خ#ارج#ي#ان ح#ق#وق ش#ه#رون#دی و 
 ب#####راب#####ر اع#####ط#####ا م#####ی ک#####ن#####ن#####د .

* در جمهوری فدراتيو شورايی اي#ران ، ب#ه 
کليه پناهجويانی که بخاطر جرايم س#ي#اس#ی ، 
مذهبی ، عقيدتی ، مورد آزار و اذي#ت ق#رار 
گرفته و در خواست پن#اه#ن#دگ#ی م#ی ک#ن#ن#د ، 
پ##ن##اه##ن##دگ##ی اع##ط##ا ک##رده و ح##ق##وق ک##ام##ل 

... شهروندی آنها را برسميت می شناسد .
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