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                              هر دوشنبه منتشر ميشود    

به “  رياضت اقتصادي”پنج سال تحميل سياست 
طبقه كارگر و مردم يونان، كافي بود تـا امـروز     
مشت محكمي را دهان سرمايه داري بازار نوش 

در سايه حكمراني راست افراطي در   .  جان كند
اروپا و دستورات صندوق بين الـمـلـلـي پـول،        
افزايش نرخ بيكاري و فقر در يونان چنان بـاال    
گرفته كه سبد هزينه هاي زندگي حتي ديـگـر   
. شامل گرم كردن خانه هاي مردم نيز نمي شود

كار به جايي رسيده كه اكثريت آن جامعه هيـچ  
 . دسترسي به خدمات درماني ندارند

 
بر متن چنين فالكتي كه قرار اسـت آتـيـه و        
آينده جامعه بشري را زير سايه وحشت آزادي   
سرمايه ترسيم كند، مردم يونان همين امروز به 
توحش افسارگسيخته  بازار، به شـاخـه شـانـه       

“ نـه ” كشيدن صدر اعظم آلمان، با قدرت تمام، 
 ! گفتند

ها در اوضـاع      “ چپ” انتخابات يونان و پيروزي 
تاريك و خفه دنياي امروز، امكاني بود تـا بـار       
ديگر بشريت در سراسر جهان و در كنار مـردم    

 . يونان، نفسي تازه كند
 

اين پيروزي بيش از آنكه انعكـاس حـكـم يـا         
قضاوتي درباره حزب به قدرت رسيـده بـاشـد،      

بـاشـد،   “  سـيـريـزا   ” بيش از آنكه راي مثبتي به 
ادعانامه طبقه كارگري است كه سالهاسـت در    
برابر رياضت اقتصادي و فالكت بـي سـابـقـه         
تحميل شده از جانب سرمايه داري، در مقـابـل   
به ته رسيدن مدل بازار و سه دهه دهن كـجـي   
اين نظام به آرمان مساوات طلبي، ايـنـبـار نـه       
پنهان بلكه آشكارا كمر راست كرده و دنـبـال       
برنامه و آلترناتيو عبور از اوضاع نابسمان امـروز    

 . مي گردد
 

يونان بيش از اين، تاب تحمل تـعـرض افسـار      
گسيخته راست افراطي به سفره خالي طـبـقـه    

 2صفحه ...  كارگر را قبول نكرد؛ 

 ٤٨ 
ستون   سر 

 انتخابات يونان؛
ي مستقيم به “نه”

 !حكومت بانكدارها 
 

 فواد عبداللهي

ترور در پاريس مباحثي را در مورد آزادي :  حكمتيست
نويسندگان و هنرمـنـدان تـرور      .  بيان دامن زده است

. پاريس را تعرض به خود و آزادي بيان خود ميدانـنـد  
صفي از مدافعين بي قيد و شـرط آزادي بـيـان و              
كسانيكه معتقدند بايد به عقايد و مـقـدسـات مـردم         

احترام گذاشت، كسانيكه در دفاع از )  بويژه مسلمانان(  
تـا  “  من شـارلـي هسـتـم        ” آزادي بيان اعالم ميكنند 

كسانيكه در نقد توهين به مقدسات مردم و يا ضديـت  
با دول غربي بعنوان مدافعين دروغيـن آزادي بـيـان        

، در مقابل هم صـف  “ من شارلي نيستم” اعالم ميكنند 
از  اين دسته تحليل ها تا ارزيابي هايي در .  كشيده اند

مورد نحوه رفتار دول غربي با مهاجرين از كشـورهـاي   
اسالمي، ضرورت همزيستي مسالمت آميـز اديـان و       

شـمـا   .  را در ميديا ميتوان مشاهده كـرد ...  فرهنگها و 
 مسئله را چگونه ميبينيد؟

 
نگاه كردن به ترور پاريس از زاويه تعرض :  آذر مدرسي

به آزادي بيان، به تقابل عقايد، مذهب و فرهنگ غـرب  
، و   “ توحش شرقي” با “  تمدن غربي” و شرق، به جدال 

محدود كردن آن بـه عـكـس الـعـمـل عـده اي                    
فاندامنتاليست متعصب و كور اسالمي كه از انـتـشـار       
كاريكاتور محمد احساساتشان جريحه دار شده اسـت،  

اين منـتـالـيـتـه      .  بخشي از پروپاگاند دول غربي است
وارونه اي است، كه بخشي از جريانـات سـيـاسـي و         

هم آنرا از آن خود كرده و حب آن “  چپ” روشنفكران 
 . را قورت داده اند و خود نيز آن را  تكرار ميكنند

من شارلي ” حول اين تبين سطحي، صف بندي كاذب 
هم شكل گرفته اسـت كـه      “ شارلي نيستم”يا “ هستم

نتانياهو، ساركوزي، اوباما، كامرون و مركل در كـنـار       
كاريكاتوريستهاي منتقد و چپ شارلي ابـدو، يـعـنـي       

كساني كه خود از جمله منتقدين سياست هاي ايـن    
.  دولت ها بودند، همه با هم رياكارانه شارلي شده انـد   

پروپاگاندي كه بيش از هر چيز واقعيت عظيم تري را   
واقعيت دنياي سياه پس از پـيـروزي   .  الپوشاني ميكند

غرب در جنگ سرد، پيروزي بازار آزاد و دمكراسـي و    
اين واقعيت كه امروز به يـمـن     !  پايان دنياي دوقطبي

سياستهاي دست راستي و ارتجاعي دول غربـي و در      
راس آن دولت امريكا، به يمن سـازمـان دادن و راه         
انداختن انواع جريانات تروريستي اسالمـي از طـرف       
دول غربي و ارتجاع محلي در خاورميانه، تروريسم بـه  
بخشي از زندگي روزمره مردم نه فقط در خاورمـيـانـه    

 . كه در قلب اروپا تبديل شده است
 

برخالف پروپاگاند دول غربي و مـيـديـاي آن، تـرور         
اسـت و نـه       “  جنگ متمدنها غير متمدنها” پاريس نه 

فاندامنتاليست ” نتيجه عدم تحمل نقد از طرف مشتي 
 . “اسالمگرايان افراطي”و “ اسالمي

اين عمليات تروريستي، نتيجه مستقيم رقابتها و تقابل 
قدرتهاي جهاني، و متحدين تا مغز استخوان مرتـجـع   

ترور پاريـس مسـتـقـيـمـا بـه            . آنها در منطقه، است
تروريسم لجام گسيخته اسالمي در سوريه و عـراق و      
لبنان و كل خاورميانه مربوط و بخشي از اين تروريسم 

 12حمله به شارلي ابدو و تـرور وحشـيـانـه             .  است
ژورناليست همانقدر عليه آزاي بيان است كه كشتارهـا  
و ترورها در ايران و افغانستان، سر بريدن ها و دسـت    
بريدنهاى شرعى در عربستان، كشتارهاي بوكوحرام در 
نيجريه، كشتار داعش در شنگال و موصل و كـوبـانـي،    

 11فتواي قتل سلمان رشدي، تـرور در سـيـدنـي،           
سپتامبر نيويورك، بمبگذاريهاي هر روزه در بـغـداد،       
كابل، پيشاور و دهها و دهها جنايت تـروريسـتـي در      

  3صفحه...  خاورميانه و افريقا 

ديماه و اول بهمن ماه، معلمان سراسر كشور در اعـتـراض بـه وضـعـيـت            30روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
 .معيشتي فالكت بار و جايگاه اجتماعي و امنيت خود دست به اعتصاب سراسري زدند

همچنين هفته گذشته شش هزار نفر از معلمان سراسر كشور طوماري را كه در آن به وضعيت معـيـشـتـي و       
 2صفحه .  ...  رفاهي خود اعتراض كرده بودند، امضا و به مجلس اسالمي فرستادند

 !پيروزي معلمان، پيروزي همه ما است
 
 خط رسمي -حزب حكمتيست 

 ترور پاريس و 
 حلقه گمشده

 
 آذر مدرسي

 تهديد مردم شنگال
 

 دفتر كردستان حزب حكمتيست 
 4 صفحه خط رسمي      -



ت    ٤٨حک  ٢ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
مبارزات معلمان در چند  سال اخير  بـه صـورت        

. مقطعي و پراكنده  تاكنون ادامـه داشـتـه اسـت        
معلمان و فرهنگيان تاكنون بارها در قطعنامه ها و   
بيانيه هاي تجمعات خود، خواسـتـه هـايشـان را         

افزايش حقوق، اجـراي اليـحـه        .   مطرح كرده اند
مديريت خدمات كشوري و نظام پرداخت هماهنگ 
حقوق، استخدام شدن معلمان حـق الـتـدريسـي،       
بهبود شرايط تدريس، تغيير محتواي كتب درسي و 
بروز كردن سيستم آموزش، امنيت شغـلـي، رفـع      
تبعيض كامل در آموزش و پرورش، آزادي بيـان و    

از خواسته هايـي  ...   عقالنيت در آموزش و پرورش 
است كه سالها است موضوع مبارزه فرهنـگـيـان و      

 .جدال بين آنها و دولت است
آيا دور جديد مبارزات معلمان،  انتظار دردنـاك و     
فقر طاقت فرسايشان را خاتمه خواهـد داد؟ ايـن       
سوال و دغدغه اكثريت قريب به اتفاق معلـمـان و     

 .خانواده هايشان است
معلمان از موقعيت اجتماعي و شخصيتـي بسـيـار      

اين قشر محبوب بـه    .  خوبي در جامعه برخوردارند
هيچ كس بدهكاري ندارند و صميمانه و دلسـوزانـه   

ميليونها دانش آمـوز از      .  نسلها را آموزش ميدهند
معلمان ميليونها انسان سمپات، .  متحدين معلمانند

دوست و متحد خود در ميان خانواده دانش آموزان 
را دارند و سمپاتي و دوستي وسيع اجتـمـاعـي را      

 . پشت سر خود دارند
متاسفانه تا كنون نه نيروي خود معلمان به تمامـي  
به ميدان آمده و نه سمپاتي وسيع اجتماعي پشـت  
خواستهاي عادالنه و انساني معلمان بسـيـج شـده      

نيروي آكتيو در مبارزات كنوني يك هـزارم    .   است
راه هر گـونـه     .  كل نيروي اجتماعي معلمان نيست

پيشرفت در پشت سر گذاشتن اين موانع و انتخاب 
و اتخاذ شيوه و راههاي موثر و راديكال مـبـارزه و     
استفاده از همه نيروي معلمـان و ظـرفـيـتـهـاي           

 .اجتماعي آنها است
تجارب تا كنوني معلمان نشان داده است كه از اتكا 

نمايـنـدگـان    .  به مجلس اسالمي بهره اي نبرده اند
اينها حافظين قوانين .  مجلس ناجي معلمان نيستند

پشتگرمي معلمان و ضامن .  تبعيض آميز و نابرابرند
موفقيتشان توده عظيم و يك ميليوني معلـمـان و     

دسـتـهـاي گـچـي        .  اعتصابات  سراسريشان اسـت 
معلمان دل دولتمردان را بـه رحـم نـمـي آورد،           
همچنانكه فقر و گرسنگي فـرزنـدان كـارگـران و         

زحمتكشان كه معلمين را هم شامـل مـي شـود،         
وجدان كرم خورده  اين شكم سـيـران را بـيـدار         

به جاي نشان دادن دسـتـهـاي گـچـي،          .  نميكند
مشتهاي گره كرده تان را به اين غاصبان نان سفره 

 !كارگر و معلم و پرستار نشان دهيد
ميليون دانش آموز تحت فشار فقر و خـواهـان    15

. رهايي فرهنگي و اخالقي حاميان شما معلمان انـد 
قدرت خود را دريابيد و سازمان دهيد و به مـيـدان   

 .بياوريد
محكوم كردن ميليوني معلمان و خانواده هايشان به 
. يك زندگي فالكتبار و زير خط فقـر جـرم اسـت       

عاملين آن  بايد به جامعه معلمان، دانش آموزان و   
اين كمترين توقع و .  خانواده هايشان جوابگو باشند

هـم اكـنـون      .  فوري ترين خواست معلمان اسـت   
سرنوشت حقوق  معلمان با دستـمـزد كـارگـران،       
حقوق پرستاران و ديگر حقوق بگيران جزء جامعـه  

در آستانه فصل دستمزدها بـراي  .  گره خورده است
، اعتراض و اعتصابات كارگري وسيعي در   94سال 

بعالوه پرستاران و بازنشستگان و ديگر . جريان است

اقشار زحمتكش جامعه عليـه شـرايـط دردنـاك         
زندگي، تورم و گراني سـرسـام آور و وضـعـيـت            

عدم .  معيشتي رقت بار، زبان به اعتراض گشوده اند
امنيت شغلي، ميزان پايين حقوق و دستـمـزد در     
مقايسه با رشد تورم و خط فقر، ممنوعـيـت حـق      
اعتصاب، تجمع، داشتن تشكلهاي مستقل و آزادي   

مسائلي هستند كه اعتصابيـون  ...  بيان، مطبوعات و 
و معترضين كارگر و زحمتكش مدام مورد تـاكـيـد    

 .قرار داده اند
جز با نشان دادن قدرت اجتماعي و عـزم و اراده        
استوار، غاصبان حقوق و دارايـي هـاي مـردم و            

معلمان بـايـد در ايـن          .  جامعه،  تسليم نميشوند
پيشروي و پيروزي معلمان در   .  مبارزه موفق شوند

گرو وجود يك رهبري سراسري  روشن و مصمم و 
چنين رهبري اي ميـتـوانـد    .  جدي و راديكال است

صفوف معلمان، تشكلها و نمايندگانشان را منسجم 
 . و يكپارچه و هماهنگ كند

بعالوه، اعتصاب سراسري، همزمان و هـمـاهـنـگ،     
يـك  .  موثرترين روش مبارزاتي  و كـارسـاز اسـت     

اعتصاب عمومي و سراسري معلمان و فرهنگـيـان،   
جامعه را تكان ميدهد و گوش مسولين دولـتـي را     
براي شنيدن حرف نمايندگان معلمان باز و آنها را   
به تجديد نظر در برخوردشان بـه خـواسـتـهـاي          

مفتخوران اموال جامـعـه بـايـد       .  معلمان وا ميدارد
حقوق مكفي براي يك زندگي مرفه را از بـودجـه     

پيروزي معلمان پيروزي .  كالن مملكت تامين كنند
 !همه ما است
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 ...پيروزي معلمان 

 
مردم يونان به ماشين تبليغاتي و ميـديـاي نـوكـر       

“ اقتصاد ملي” بورژوازي كه سالهاست به اسم نجات 
سر در كيسه موسسـات  “  منفعت عموم” و تحت نام 

گفـتـنـد؛    “  نه” مالي سرمايه و حكومت بانكها دارد، 
بيش از اين نميتوان با تحميل تباهي فيـزيـكـي و      
معنوي طبقه كارگر، با زدن بي سابقه دستمزدها و 
امكانات معيشتي و تبديل آن به نرم معمول زندگي 

پيش از اين نميتوان شاهد .  در جهان امروز، تن داد
سقوط كامل حقوق و شان فرد در جامعـه و رهـا       
شدن هستي ميليونها انسان از كودك و پير و جوان 

پـيـش از ايـن        .  به دامن سرمايه داري بازار بـود   
نميتوان به بورژوازي فرصت داد كه جهان سـراسـر   
نابرابر، پر از گرسنگي، جنگ، بي خانماني و اسـيـر   
سرمايه و مالكيت خصوصي و بردگي كار مزدي را   
در ظرفي از پيشرفت هـاي شـگـرف عـلـمـي و             
تكنولوژيك، به عنوان سرنوشت محتـوم بشـر در       
 . امروز و آينده به خورد كارگران و مردم جهان دهد

 
فروپاشي بلوك شرق و ميدانداري بالمنازع سرمايـه  
داري بازار، كارگران و بشريت ناراضي و معترض به 

اين وضعيت را بيش از سه دهه است در يك خـال    
سياسي، ايدئولوژيك، آرماني، فلج فكري و اغلب بـا  

جامعه يونان .  روحيه شكست خورده قرار داده است
و كمونيستهاي طبقه كارگر آن، آنـگـاه كـه بـه           
كمونيسم بعنوان نقدي انساني و رهايي بخـش بـه     
كليت جامعه سرمايه داري مسلح شوند، مي تواننـد  
بيش درآمد يكي از راههاي ممكن نجات بشـر از      
اين وضعيت و سامان دادن يك نظام اجتماعي كـار  
. و توليد و زندگي بر اساسي كامال متفاوت بـاشـنـد   

بايد فعاالنه به جنگ مـيـدانـداري سـيـاسـي و             
بايد به كارگران و به .  ايدولوژيك بورژوازي برخاست

جهان گفت كه دنيا مي تواند بر پاشنه ديگري هـم  
كمونيسم و برابري طلبي، ممكن، شدني و .  بچرخد

تحققش در مقدورات عملي نسل هاي حي و حاضر 
 . بشر و مشروط به اقدام آگاهانه و متحدانه آنهاست

امروز، نظام سرمايه داري بيش از هر وقت ديگـري  
حاكميت جـهـانـي    .  امتحان خود را پس داده است

سرمايه، جز به فقر و فالكت اقتصادي، گرسنگي و   
آوارگي، جنگها و تخاصمان ملي و قـومـي، و بـي        
حقوقي سياسي اكثريت عظيم مردم كـره زمـيـن      

 . نيانجاميده است

اين را مردم يونان همين امروز فرياد زده انـد كـه     
سيماي امروز جهان ما، ميتواند سـيـمـاي مـقـدر        

مشكل جهان . اما اين كافي نيست. فرداي آن نباشد
ما به كاركرد مناسبات اجتماعي، شيوه تـولـيـد و      

مي تـوان ايـن     .  مالكيت بورژوايي گره خورده است
مناسباتي كه سود را بر جان و رفاه انساني حـاكـم   
كرده است، برانداخت و دنياي بشريت آزاد و برابر و 

شانس يك پيروزي همه جانبه و .  مرفه را پي افكند
پايدار در يونان، و به تبع آن در جهان، به مـيـدان     
آمدن طبقه گوركن سرمايه داري با قطبنما و چشم 
انداز كمونيسمي است كه پرچم مستقيم و مستقل 

گره اساسي در تـغـيـيـر         .  طبقه كارگر را بر افرازد
 !سيماي جهان، اين است

بيش از اين نميتوان تاريخ بشر را بـه عـقـب بـر           
بگذار بشريت آزاديخواه، رها شـده و بـه         .  گرداند

قدرت اليزال خود واقف، آغاز شمارش تاريخ در اين 
كره را با انقالب كارگري و كمونيستي عليه سرمايه 

، با وقايعي حقيقتا آزايبـخـش و     21داري در قرن 
انساني همچون انقالب كبير فـرانسـه و انـقـالب         

روسيه تطبيق دهد و از مابقي آن بـعـنـوان     1917
 .پيشاتاريخ و دوره توحش ياد كند

 ...انتخابات يونان



ت      ٣  ٤٨حک
 

، “ پس از داعـش ” ترورپاريس نمادي از دوران سياه 
دوره قتل و ترور و تباهي، دوره ميدانداري سـيـاه     
ترين جنبشها، جريانات و بانـدهـاي تـروريسـتـي        

جنبشي كه در دوره جنگ سرد ابزار .  اسالمي است
سازمان دادن ارتجاع محلي عليه چپ و كمونيسـم  
در خاورميانه بود و مدتها است كه به يك قـدرت    
بين المللي تروريستي و يك پاي جـنـگ قـدرت        

تك تـك  .  بورژوازي در خاورميانه تبديل شده است
اين باندهاي تروريستي اهرم فشـار و ابـزار دول         
ارتجاعي در منطقه مانند ايران و عربستان و تركيه 
. در جنگ قدرت بر سر نقش شان در خاورميانه اند

جرياناتي كه قرار است وظيفه ارتش و حـمـالت       
نظامي دولتها را در حل و فصل كشمكشها به عهده 

 . بگيرند
قرار بود دامنه تحرك اين جريانـات بـه عـراق و          

قرار بود داعـش    .  محدود بماند...  سوريه و لبنان و 
اهرم فشار تركيه و عربستان عليه سوريه و ايـران      

قرار بود سر بريدن ها، بمبگذارى در اتوبوسها ! باشد
و مدارس و كشتارهاي دسته جمعي  به كشورهاي 
خاورميانه محدود شود، و قرار بـود پـاي جـنـگ         
قدرت بورژوازي در خاورميانه بـه اروپـا كشـيـده         

ترور در پاريس يكبار ديگر نشان دادن بـراي  .  نشود
تروريسم اسالمي ديوار چين خاورميانه را از اروپـا    

پـس از    ” ترور پاريس، دنياي سيـاه    .  جدا نميكند
را نه روي صفحه تلويزيون كه در زنـدگـي   “  داعش

هـراس دول    .  روزمره به مردم در اروپا نشـان داد   
“ نافرماني” غربي از ترور پاريس، لجام گسيختگي و 
 .  اين تروريسم دست پرورده خودشان است

 
، “ ترور آزادي بـيـان  ” پروپاگاند دول غربي مبني بر 

براي الپوشاني كردن اين واقـعـيـت بـزرگـتـر و           
در اين ميان برنده اتفـاقـا نـه      .  دهشتناك تر است

مدافعين بي قيد و شرط آزادي بيان كه جريـانـات   
اسالمي و دولتهاي مرتجعـي چـون جـمـهـوري          

زمانيكه كشتار ژورناليستها در پاريـس  .  اسالمي اند
به كانال به اصطالح دفاع از آزادي بيان و حـد و      
ميزان آن و جدال يا تفاهم ميان فرهنگها و مذاهب 
كشيده شود، به جاي تمركز بر روي مبارزه علـيـه   
اين تروريسم و سازندگان آن بعنوان تنها راه مقابله 
با اين تروريسم، بخش هاي محروم تـر مـردم در       
خود كشورهاي غربي و در خاورميانه مورد تعـرض  

مبارزه به ناكجا آبادي حـوالـه داده       .  قرار ميگيرند
ميشود كه هيچ كس جز دول غربي و دول اسالمي 
چون جمهوري اسالمي و عربستان سعودي و قطـر  

و صد البته بـيـش از     !  و تركيه از آن نفع نمي برند
 .  هر چيز سر آزادي عقيده و بيان بريده خواهد شد

 
صف بندي كاذب جدال موافين و مخالفين آزادي   
عقيده و بيان، مشروعيت دادن به ترور بعنوان بروز 

توهـيـن بـه      ” طبيعي خشم و عصبانيت در مقابل 
برنده ايـن مـيـدان از طـرفـي            .  است“  مقدسات

مرتجعيني چون روحاني و خامنه اي و شـيـخ و         
شيوخ عربستان اند كه به جاي اينكه مورد تعـرض  

و بـا    “ دفاع از مقدسات اسالمي”قرار بگيرند از سر 
مردم مسلـمـان تـحـمـل        ”، “تحريك نكنيد”اهرم 

و اراجيفي از اين نوع، كه صدالبته آقاي “   نميكنند

اوباما و نتانيايو و سازمان ملل هـم آن را درك          
ميكنند، به هر تحرك اولترا ارتجاعي و تروريستـي  

 . خود مشروعيت دهند
 

و از طرف ديگر سران دول غربي هسـتـنـد، كـه         
بعنوان مدافعين آزادي بيان و طرفدار تـفـاهـم و        
همزيستي فرهنگها و مذاهب، امـتـيـاز دادن بـه         
جريانات و دولتهاي متحد خود در مـنـطـقـه را           

پوشاندن ترور در پـاريـس در     .  مشروعيت ميدهند
، محمل امتياز “ تعرض به آزادي بيان” بسته بندي  

و دوستدار “  خوش خيم” دادن به تروريسم اسالمي 
بيخود نيسـت بـالفـاصـلـه        .  غرب در منطقه است

كمپين تطهير ارتجاع اسـالمـي تـحـت عـنـوان           
از طرف دول غـربـي و         “  فرهنگ مردم مسلمان” 

. روشنفكران و سياستمـداران شـان شـروع شـد          
ميدانداران اين بازي نيروهاي ارتجاعي اسالمـي و    

يكي با پرچم .  راسيستها و ارتجاع بين المللي است
تضـاد  ” و ديگري با پرچم “  دفاع از مقدسات مردم” 

، پـرچـم     “ فرهنگ متوحش شرق و تمدن غـربـي    
 . “جنگ مردم مسلمان با تمدن غرب”
 

تا جائيكه به مباحث حول آزادي بيان :  حكمتيست
. برميگردد مباحث جدي در اروپا براه افتاده اسـت   

بحث آزادي نقد مذهب، احتـرام بـه عـقـايـد و            
در مـورد    ...  مقدسات مردم، همزيستي فرهنگها و 

 اين مباحث چه فكر ميكنيد؟
 

تا جائيكه بـه نـفـس آزادي بـيـان            :  آذر مدرسي
برميگردد، ما مدافع آزاي بي قيد و شـرط بـيـان        

مردم آزادند هر عقيده، مرام و مذهبـي را    .  هستيم
دولتها، مساجد و   .  نه فقط نقد كه به سخره بگيرند

كليساها و كنيساها شـب و روز نـه فـقـط در               
بلندگوهاي تبليغاتي خود كه در مـدراس، عـهـد        
عتيق ترين خزئبالت را به نام اسالم و مسيحيت و   

اين توهين به .  به خورد مردم ميدهند...  يهوديت و 
شعور مردم است و كسي نه فـقـط جـلـوي آنـرا          
نميگيرد كه  نقد همين ترهـات و الطـائـالت را          

و آنرا مـمـنـوع اعـالم       “  توهين به مقدسات مردم” 
 . ميكنند

دول غربي كه با پز دفاع از آزادي بيان موجود در   
غرب به ميدان آمده اند فراموش كرده اند كـه در    
هيچكدام از اين جوامع آزادي بي قيد و شرط بيان 

، يا به سخره گرفتن “ متلك” انتقاد و .  موجود نيست
در .  يهوديت به بهانه آنتي سميتيسم ممنوع اسـت 

توهين به پرچم و سـرود  ” فرانسه مادر آزادي بيان 
مستوجب مجازات زندان و جريـمـه اسـت،      “  ملي

همين سال گذشته در فرانسه تظـاهـرات عـلـيـه        
كشتار فلسطيني ها توسط دولت اسرائيل به بهانـه  
آنتي سميتيسم ممنوع اعالم شد، در آلمان احزاب 

 ...ممنوع اند و “ چپ افراطي”كمونيستي بعنوان 
اما مباحثي كه ميان روشنفكران چپ بـه بـهـانـه       
آزادي بيان، احترام به مقدسات و باروهاي مـردم،    
جنگ عليه فرهنگ غرب و ضروت دفاع از آزادي     
بيان بعنوان سمبل آزادي در غرب برا افتاده است، 

 .به شدت تاسف آور است
 

تاريخ آزادي بـيـان در         ”مباحث كشافي در مورد 

، “ آسيب شناسي جامـعـه  ” ، “ شرق شناسي” ، “ غرب
روابط بين اقليت هاي مسلمـان بـا كشـورهـاي         ” 

رابطه حقوق اقليت هـاي مـهـاجـر و           ” ، “ ميزبان
و تـالش  “  تحقير اقليتي تحت سلطه” ، “ دموكراسي

قابل فهم خشم ”براي پيدا كردن داليل اجتماعي و 
تروريستهاي پاريس، براه افتاده است كـه  “  و تحقير

 . مشمئزكننده است
 
هـايشـان،   “  ضد امپرياليست تريـن ” و “  چپ ترين” 

كارگر ” ميگويند تحقير اسالم يعني تحقير ميليونها 
كه در كشورهاي اروپايي كار و زنـدگـي     “  مسلمان

زمـانـي كـه سـركـوب          ”  ميكنند و اعالم ميكنند 
شدگان آگاهانه مورد توهين قرار مي گيرند، به من 

انـجـال   ” ستاره اين طيـف    .  “ هم توهين شده است
است كـه در دفـاع از آزادي بـيـان و                 “  مركل

اقليت ها ”همزيستي تمدنها و فرهنگها به تظاهرات 
روشنفكران غـيـر     ” اينها .  مي پيوندد“  و مسلمانان

را كه درد و رنج مسلمانان ستمـديـده را     “  مسئول
نميبينند، آتشبياران معركه تروريسم در پـاريـس     

مسلمانان تحقير شده در ” ميدانند و خواهان درك 
ورژن ايراني اين روشنـفـكـران در      .  ميشوند“  غرب

يا گفته هـاي    “  چپ” و “  ضد امپرياليستي” الفاظي 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمـي جـمـهـوري       ” 

مقدسات مـردم مسـلـمـان،       ” در دفاع از “  اسالمي
حساسيت توهين به مقدسـات، درك مسـلـمـان         

و يـا  .  را تكرار ميكنند“ تحقير شده و به خشم آمده
مانند نويسندگان مدرسه فمينيسـتـي در كـنـار         

بعنوان مدافعيـن  “  نو انديش ديني” گنجي در مقام 
اصالح و ليبراليزه كردن اسالم، وظيفه پـيـشـبـرد     

ايـن  .  جنبش اصالح ديني را به عهده مـيـگـيـرنـد     
اركستر مهوع، ميليون ها نفر از مردم  جهان را كه 
اعتقادات اسالمي دارند، انسان اند و عواطف انساني 
دارند، و بخصوص از اين تروريسم كثيف منزجرنـد  
را تماما هم رديف و هم جنس تـروريسـت هـاي        
پاريس كرده اند و يك گناه جمعي براي همه آنهـا  

وارونگي قضيه اين جا  است كه بـنـام   .   ساخته اند
دفاع از آنها همگي را به تروريست بـودن و آدم        

 .  كش بودن متهم كرده اند
 

مقابله با تررويسم و ارتجاع اسالمي از كانال بحث و 
فحص اندر فوايد دفاع از آزادي بيان يا پيدا كـردن  
فرمول مناسب براي محدود كردن آن، در دفاع از   
همزيستي مذاهب و فرهنگها، در تـحـويـل دادن        
طبقه كارگر و مردم جوامع اسالم زده تمـامـا بـه      
دست ارتجاع اسالمي حاكم در اين كشورها، نمـي  

مبارزه با آن نه كار خالقين آن در ميان دول .  گذرد
غربي است و نه روي دوش طرفدران اسالم اصـالح  
شده و پاستوريزه در ايران و عربستان سعودي، قرار 

 . گرفته است
 
پايان دادن به اين تروريسم امروز به عهده بشريت  

يك ركن ايـن كـار،     .  آزاديخواه و انساندوست است
بيرون كشيدن واقعيات پشت اين ترورها و مبـارزه  
با عوامفريبي و صف بندي هاي كاذبي اسـت كـه     
مانع هدف قرار دادن سرمنشا تروريسم در جـهـان   

 .   امروز است

 ...ترور پاريس 



ت    ٤٨حک  ٤ 

مردم شنگال اعالم كرده اند مي خواهند سرنوشـت  
آنها تصميم گرفته انـد    .  خود را خود بدست بگيرند

شيوه عشيره اي و تقسيم قدرت بين احزاب حاكـم  
در كردستان عراق را دور بزنند و شيوه ديگـري از    

نفس اعالم ايـن    .  اداره جامعه خود را انتخاب كنند
تصميم، حاكمان اقليم كردستان بـه سـركـردگـي       
بارزاني را برآشفته كرده و تهديد كرده اسـت كـه       
اجازه اداره امور توسط خود مردم شنگال را به آنها 

حزب بارزاني در بيانيه دولت اقليـم اش    .  نمي دهد
گفته است كه شيوه مديريت جامعه از طرف مـردم  
و اعالم كانتون شنگال، كارتوني است و شـنـگـال      
مثل بقيه شهرها و مناطـق، جـزيـي از اقـلـيـم             
كردستان و در نتيجه تحت سلطه احـزاب حـاكـم      

ميگويند شما در پارلمان نماينده داريد و ما .   است
در مقابل اين !  نماينده و حاكم بر سرنوشت شماييم

 :تهديد، مردم شنگال حق دارند از بارزاني بپرسند
زماني كه داعش به شهر و منطقه شنگال حملـه     -

كرد احزاب حاكم و صاحب اقليم كردسـتـان چـرا      
شنگال را رها كردند و مردم بي سالح و بي دفاع را 
به شمشير خالفت اسالمي ابوبكر بغدادي سپردند؟ 
وقتي داعش مردم شنگال را قتل عام مي كـرد و      
زنان و دخترانشان را در بازار اسالمي به فـروش و    

 مزايده گذاشت دولت اقليم كردستان كجا بود؟
اگر شنگال جزيي از سلطه حاكميت دولت اقليـم    -

است چرا حزب بارزاني اين شهر و منطقه را در يك 
 معامله كثيف به داعش فروخت؟

زماني كه بخش باقيمانده و جان بـدر بـرده از           -
شمشير خالفت اسالمي در كوهستانهاي شنگال بـا  
چنگ و دندان از خود دفاع كردند و مسلح شدند و 
به مقاومت و تعرض در مقابل داعش پـرداخـتـنـد     
حاكمين كردستان چه كمكي به ايـن مـقـاومـت         

 ...سخت و دردناك كردند
و باالخره مردمي كه خود دارند براي عقب راندن   -

دشمن و باز پس گرفتن منطقه شان مي جنـگـنـد    
 چرا صالحيت اداره منطقه خود را ندارند؟    

اما بارزاني رييس اقليم كردستان در مقـابـل ايـن      
چـرا كـه     .  سواالت و مسووليت ها جوابگو نيـسـت  

اساسا دولت اقليم شان براي اين مسوولـيـتـهـا و       
. پاسخگويي ها در مقابل مردم بوجود نيامده اسـت   

دولت اقليم دولت احزاب متشـكـل از عشـايـر و           
روساي طوايف گوناگون اند كه با زور اسلحه و بـه    
همت حامي شان دولت امريكا، دولتي به نام اقليـم  

دولتي كه هيچ ربطي به .  كردستان تشكيل داده اند
كارگران و زحمتكشـان و مـردم كـردسـتـان و              

دولت بي اراده كردن مردم بـراي    .  منافعشان ندارد
كسب ثروت نجومي و تقسيم اموال و دارايي هـا و    
بودجه اي است كه مي بايست صـرف رفـاهـيـات       
مردم، بيمه بيكاري براي كارگران بيكار و تـامـيـن    

دولـتـي كـه      .  درمان و بهداشت بيماران مي شـد   
اقليتي مفتخور از رهبران و مسووليـن حـزبـي و        
ميلياردرهاي سرمايه دار وابسته شان، كل مـنـابـع    

مالي و اقتصادي و كل زندگي مردم را قرق و به نام 
از كارگران ساختماني و بنا هـا و      .   خود كرده اند

تعميركاران و كسبه جزو و معلمين و پـرسـتـاران      
بپرسيد سهم شما از اين ثروت نجومي چقدر است؟ 
سهم شما از اين همه شهركهاي غربي و شرقـي و    
اسمانخراشها و هتلها چقدر است؟ محالت فـقـيـر      
نشين شهررا بگرديد سهم ساكنانش را از مسكن و   

بپرسيد آيـا    .  رفاه و درمان و بهداشت خواهيد ديد
هيچ كارگر و زحمتكشي مي تواند در بيمارستانهاي 
خصوصي ودولتي معالجه شود و توان خـريـد دارو     
براي بيمارانشان را دارند؟ از زنان بپرسيد كـه در      
اين مدت حاكميت احزاب و عشاير، و با مشـاهـده     
زن كشي ها و قتلهاي ناموسي روزمره و خودكشـي  
زنان از خشونت و فشار مردساالري و جـريـانـات        
اسالمي، آب خوش از گلويشان پايين رفته اسـت؟    
آمار زنان قرباني قتلهاي ناموسي چند هزار نفر در   
سال است؟ آيا تا كنون مردي بخـصـوص اگـر از        
خانواده مسوولين دولتي و عشاير باشد، بـه زنـدان     
! رفته و مجازات شده است؟ و ده ها سـوال ديـگـر     

جواب اين سواالت براي هر انسان باوجداني روشـن  
 .است

مردم شنگال حق دارند بپرسند كه دولت اقـلـيـم      
كارتني است يا اراده مردم شنگال براي اداره امـور    

 ! توسط خودشان
در مخالفت دولت اقليم بارزاني با مردم شـنـگـال      

مردم شنـگـال   .  هنوز ماجرا به اينها ختم نمي شود
پ ك ( شاهد بوده اند كه  حزب كارگران كردستان 

در اين مدت در كنارشان جنگيده و از آنـهـا     )  ك 
دفاع كرده و در سازماندهي تسليح و مقاومت مردم 

عالوه بر دشمني پ ك ك و         .  نقش داشته است
بارزاني و رقابتهاي اين دو حزب برسر سركـردگـي   

، دراينجا پاي دولت تركيه هم در ميـان  “ ملت كرد” 
بارزاني بارها در خوشخدمتي به دولت تركيـه  .  است

و اين بار هم  شك نبايد . با پ ك ك جنگيده است
كرد كه دولت تركيه جنگ ديگر حزب بارزاني با پ 

دولت اردوغـان  .  ك ك را در دستور قرار داده است
مي خواهد سياستي را كه عليه مرم كـوبـانـي در        
كردستان سوريه اجرا كرده است، توسط بارزاني بـا  

انجام اين سياست بـا  .  مردم شنگال به انجام برساند
يكي تضعيف بيشتر پ   .  يك تير دونشان زدن است

ك كاي اپوزيسيون دولت تركيه و پس راندنش بـه  
كوهستان قنديل و دوم سركوب مردم شنگال كـه    
اراده كرده اند در تعيين سـرنـوشـت و اداره ي            
. زندگيشان دخالت كنند و خود تصميم بـگـيـرنـد    

شيوه  مديريت مردمي، در اداره جامعه، بهيچوجـه  
. مقبول دولت تركيه و حزب و دولت بارزاني نيست

اراده مردم كوباني و شنگال براي دخالت مستقـيـم   
در اداره جامعه خود و بالواسطه  دولت و احـزاب      
حاكم،  تهديد و خطر جدي اي براي دولت اسالمي 

بـا  .  اردوغان و دولت پوشالي اقليم كردستان اسـت   
درك اين واقعيات آشكار، مردم شنگال حق دارنـد  
همانطوري كه به مقاومت و دفاع از خود برخاستـه  
. اند، با همان شايستگي منطقه خود را اداره كنـنـد  

مردم شنگال  جدايي از كردستان عراق را اعـالم      
آنها خود را بخشي از اين منطـقـه مـي      .  نكرده اند

بنا بر اين ضمن اينكه بايد دولـت اقـلـيـم         .  دانند
كردستان و دولت مركزي عراق اين تصميم و اراده 

شان را برسميت بشناسند، در همان حال موظفنـد  
بخشي از بودجه اي را كه اين دولتها بـيـن خـود        
تقسيم كرده اند، براي پيروزي مـقـاومـت مـردم         
شنگال بر داعش، بازپس گيري شهر شـنـگـال و        

، ... بازسازي شهر و منطقه و تامين معيشت مـردم    
نه تنها مردم شنگال كه پـس از      .  اختصاص دهند

تحمل مصيبت و رنج  فراوان و از دست دادن جان 
كثيري از عزيزانشان و تحقير و اهانت بـه زنـان و       
دخترانشان، مسلح شده و مقاومت كرده و اكـنـون   
مصمم با بازپس گيري شهر و منطقه شان و پـاك    
كردن آن از داعش هستند، حق دارنـد، خـود در       
اداره امور زندگيشان مستقيما و بـدون دخـالـت          

، بلكه مردم سليمانيه و ... احزاب حاكم شركت كنند
اربيل و ديگر شهر و شهرك هاي كردستـان حـق     

دارند و بايد بتوانند بدون مزاحمت احزاب حـاكـم،    
انجمن ها و نهادهاي مردمي و شوراهاي محالت و   
محلهاي كار و زندگي  را براي دخـالـت در امـور        
جامعه خود، كنترل اقتصاد و دارايي ها و بودجه و   
تامين رفاه و امنيت اجتماعي وسياسي و اقتصادي، 

احزاب حاكم موظفند به اراده مردم .   تشكيل دهند
احترام بگذارند و سازمان هاي مردمي براي دخالت 

اين احزاب و   .  در امور جامعه را برسميت بشناسند
نهادهاي نظامي و حزبي و مسوولين و وابسـتـگـان    
سرمايه دارشان بايد همانند شهروندان متمدن و بـا  
.  حقوق برابر شهروندي، به اراده مردم تمكين كننـد 

مردم كردستان و از جمله مردم شنگال از احـزاب    
حاكم مي خواهند كه به سلطه بالمنازع و دولـت      
پوشالي احزاب و جريانات اسالمي و عشـيـرتـي و      

احزاب حاكـم  .  تقسيم قدرت بين خود خاتمه دهند
بارها و بخصوص در اجتماعات و تظاهرات چند ده   
هزار نفري در ميادين شهرهايشان، خواست دخالت 
مستقيم در سرنوشت جامعه را از مردم شنيدنـد و    
بجاي احترام به خواست انساني و ازاديخواهـانـه و     

 .شرافتمندانه مردم، به سركوبشان پرداختند
آيا دولت اقليم و حزب بـارزانـي ايـن بـار هـم               

ميخواهد به بهانه پ ك ك و يا خـواسـت دولـت      
اردوغان، مردم شنگال را سركوب كـنـد؟ ايـن را        
كارگران و زحمتكشان و زنان و ازاديـخـواهـان در      

 .  سراسر كردستان نبايد اجازه دهند اتفاق بيفتد
اين تنها راه پايان دادن به سلـطـه غـاصـبـانـه و           
رورگويانه ي احزاب حاكم در تصـرف قـدرت و           
داراييهاي جامعه توسط مسوولين و سرمايـه داران    

و اين تنها راه پايان دادن به .  وابسته به آن ها است
رقابت هاي آن ها و خطر جنـگ ايـن احـزاب و          
جريانات عشيره اي و اسالمي با هم بر سر تقسيم و 

 .تصرف بيشتر داراييهاي جامعه است
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