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 ١٣٨٨خرداد  ١٢شنبه  سه                                                                                              یفرهاد شعبان   

 
 گذشته، سال ٣٠ یط. ديآ یم صحنه یرو به رانيا در یجمهور استير انتخابات بنام یکارگر ضد شينما نيدهم خرداد ٢٢ جمعه روز

 پر شاتينما نيا جينتا اما، است آمده صحنه به رانيا در یجمهور استير انتخابات عنوان تحت یائ هفته چند یجنجال کباري سال هرچند

 جناحها. است نداشته دنبال به را زيگر تمدن و زيست انسان نظام نيا در حاکم یجناحها نيماب قدرت یجابجائ جزء یرييتغ اهويه و نهيهز

 در و دارند؛ بغل ريز را رانيا در ساکن  خواهيآزاد و زحمتکش، و کارگر مردم کشتار از قطور یائ پرونده هرکدام که یتکارانيجنا و

  . اند مجازات و محاکمه قابل ینيمجرم نهايا. نشاند متهم گاهيجا در ديبا بلکه مسئول تيموقع در دينبا را آنها قتيحق

 خام. دينام انتخابات ستين ممکن و توان ینم یاريمع چيه با را رانيا مردم بر یليتحم حاکم یجناحها نيماب قدرت یجابجائ نيبنابرا

 شينما نيا از و د،يد خواهند آموزش آور کسل یها صحنه نيا ديتول باز از مردم یها توده باورند نيا بر که یطلبان فرصت و شانياند

 یبدعت مولد و دهند یم بروز را خود یبضاعت یب و فقر تنها نه ازندس  یم  منطقه مردم فرهنگ سطح با منطبق یدمکراس از یائ گونه

 نيچن تيحاکم ستهيشا را آنها نگفته و دارند رانيا مردم توده به زيرآميتحق ینگاه بلکه ست،يساالر مردم و یموکراس به یاهانت که اند

 یانتخابات تا ستين کار در یانتخاب نديبگو  که اند محق خور روز نرخ به نان انيگو زيمج نيا برخالف رانيا مردم اما دانند؛ یم یميرژ

  .است گرفته صورت انتصاب نيا. رديبگ صورت

 و کنند یم قالب مخاطب به ديکاند بنام که یحضرات که آنچه باره در ستين یضرور نرويا از ندارد، انتخابات با یتيسنخ شينما نيا 

  "مردم سفره سر نژاد یاحمد نفت پول" ، یخاتم محمد" انيرانيا همه یبرا رانيا"  هشد دهيشن بارها و است یجنجال یها دوره نيا ژهيو

 جزء یامديپ عملکردش نديبنش قدرت مسند بر و اورديب رونيب صندوق از سر آنها از هرکدام. رديبگ صورت یالوگيد و مناظره و جدل

 الزم ادعا نيا اثبات یبرا. داشت نخواهد دنبال به رانيا در ساکن خواهيآزاد مردم و کارگر طبقه یبرا شتريب یشوربخت و یروز هيس

 ،یرضائ سردار بانهيعوامفر غاتيتبل اي و  ؟ستيچ گريد کايسند بود گفته که ميبکن اشاره ی خبرنگار به  نژاد یاحمد پاسخ به ستين

 در و ناگشوده آنها پرونده از یشماريب صفحات هنوز گرچه - نهايا همه یبجا. ميکن یبررس را ۶٠ دهه نيرحسيم و یکروب یمهد حيش

 جامعه به آور تهوع شنامهينما نيا ديکاند بعنوان که مياندازيب یائ چهره چهار هر یوگرافيب به یکوتاه نگاه است یکاف -است یگانيبا

  . اند شده عرضه

 و زنان از تن ونهايليم یخراب خانه و تارکش با ادشيبن و اساس که یکارگر ضد نظام نيا یها هيپا ميتحک یبرا گذشته سال یس یط آنها

 از را سبقت یگو است افتهي دوام تاکنون و قوام  کردستان مردم و خواهانيآزاد و روشنفکران فرزندانشان، و زحمتکش و کارگر مردان

  . اند نکرده فروگذار یتيجنا چيه از عتيشر نيقوان تحقق یپا به انسان ونهايليم کردن یقربان در و دهيبر هم

 نخواهند طلب فرصت یاناتيجر کهيصورت در آنها چهره و گرفته قرار شيآزما محک در یمقام در و یائ دوره هرکدام حضرات نيا

 رسوا که البته و افشا  رانيا طلب حق مردم از نسل دو یبرا رند،يبگ کم دست را رانيا مردم دهيرنجد یها توده یخيتار حافظه و شعور

  . هستند شده

 بلوچستانو ستانيس تا گرفته کردستاناز ران،يا یائ هيحاش مناطق خواهيآزاد انسان هزاران خون به آرنج تا شيها پنجه یرضائ محسن

  . است کرده عبور رانيا آزاده و فيشر یانسانهااز یشمار جنازه یرواز یعيترفهر یبرا و است آلوده

 اگر و داشت بعهده را ینابود و مرگ یها جبهه به رانيا کارگران اعزام و ۶٠ دههکشتار تيريمد یموسو نيحسريم

 نيابر یاسالم یجمهور یاجتماع - یاقتصاد مسائل کارشناسان که استخاطر نيا به تنها شوديم رانده صحنه یبرو بهگريدکباريامروز



 دوران و ۶٠ دهه نوع از یتيريمد به و داشت خواهد دنبال به را یاجتماع شورش خطرات رانيادر یجار یاقتصاد بحران که باورند

  . است کرده ثبت اش یمردم ضد کارنامهدر را دوره آن تجربه او و دارند ازين جنگ

 اشراف گذشته سال ٣٠ یط که است یاسالم یجمهور مسلک اشراف وخيش جزء گرفته بخود یطلب اصالح ناچسپ ژست که یکروب

 نقش یفايا ديآپارتا مدافع نظام نيا یديکل یپستها در ميرژ نيا زيست زن و یرگرکا ضد نيقوان هيکل بيتصو و تثبت در و ستهيز گونه

  . است یطلب اصالح صورت بر یمحکم یليس یليفس نيچن دنينام طلب اصالح. است کرده

 وسعت به رددا یشياند دگر و تجدد و تيمدن از یبوئ که آنچه هر با مقابله در اش یگرائ افراط آوازه و نژاد یاحمد عملکرد و چهره

 از آنهم زمان امام ظهور به جزء که است یرحم یب قاتل او. است یجمکران خرافات رواج مبتکر او. شود یم دهيد و دهيشن نيزم کره

 کي یوجود تيواقع نخواهد که یدولت سيرئ. دارد تيضد یشينواند هرگونه با که است یسنتهائ پاسدار او. شدياند ینم جمکران ريمس

  . شد نخواهد نيا از بهتر ینظام نيچن در کارگر سرنوشت ببرد، نام آن از تمسخر با و رديبپذ را یرکارگ یکايسند

 اقشار گريد و کردستان ستم تحت مردم و جوانان زنان، کارگران، بر ستم است تمام سال ٣٠ که است ینظام یها هيپا حفظ نهايا رسالت

 رانيا در زحمتکش و کارگر مردم که آنچه خالف درست یعني. است آن هشد شناخته تيهو از جامعه نيا طلب حق و خواهيآزاد

  . اند نظام نيا یسرنگون خواهان ديترد بدون که یمردم. خواهنديم

 لهيبوس  "یحداکثر مشارکت" رمز اسم با کرنا و بوق در روز و شب و است آن یپ در مارگونهيب یکابوس و هراس در ميرژ که آنچه 

 در کاال نيا فروش و تيمشروع حکم گرفتن یبرا آنها دنيکش دانيم به دهد، یم مردم خورد به اش یغاتيتبل بيعوامفر یدستگاهها

  .است یجهان بازار

 مردم و  شده ماليپا حق زنان و انيدانشجو جوانان، زحمتکشان، و کارگران بر ،رانيا دهيرنجد مردم اقشار همه بر صورت نيا در

 ابانهايخدر دينبا خرداد ٢٢ روز در. کنند ميتحر هم را شينما نيا یتماشا چيه که شرکت متحد و چهکپاري که است کردستان ستم تحت

 نيا انيگو ريمج و انيسرا نوحه و خوانان روضه یبرا را صندوقها یپا ومنبر و مسجد ديبا خرداد٢٢ روز. شدظاهر یعموم مجامعو

 ازيامت و بکشد شيرقبا رخ به آنرا مردم آوردن دانيم به با خواهديم و است تيعمشرو دنبال به ميرژ اگر. گذاشت بجا ظالمانه نظام

 مهر نه. کنند ليتبد ميرژ از خود یزاريب و نفرت اوج دادن نشان یبرا یفرصت به را آورده باد تيموقع نيا ديبا هم مردم رد،يبگ

 یادهايبن کهيحال در جوانان اشتغال نه و دار خانه انزن به حقوق پرداخت اساس و هيپا یب وعده نه و نفت پول وعده و شناسنامه

 یرا هر. بکشاند یرا یصندوقها یپا به را یکس دينبا ندارد، یاشتغالزائ تيظرف چيه نظام نيا تيريمد چارچوب در رانيا یاقتصاد

 تياکثر یحقوق یب و یناامن ، یديناام و اسي ، یفروش تن و ادياعت ،یروز هيس و فقر عامل که است یميرژ به تيمشروع دادن شما

 چندش شينما نيا در. داد نشان انيجهان به ديبا و  عمال و  جيترو و غيتبل یتياکثر مشارکت یبجا را یتياکثر ميتحر. است رانيا مردم

  . ميتحر بازهم ميتحر م،يتحر. کرد شرکت دينبا آور
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