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 نهادهاي مسئول در استان کردستان در هماهنگي با کارفرماي فوالد زاگرس  
 درصدد تحميل اخراج بر کارگران اين کارخانه هستند

 عبدل گلپريانخودکشي" زنان، قتلهاي ناموسي نامرئي، قاتل کيست؟ /

 عبدل گلپريانمختصری از تاريخ يک دوره /بخش بيست ويکم / 

طبق اخباري کـه از کـردسـتـان           
سوريه منتشر شده است، جـريـانـات    
اسالمي جبهه الـنـصـر، حـکـومـت           
اسـالمـي عـراق و شـام، الـقـاعــده،               

انصارالسـنـه و ارتـش آزاد سـوريـه              
عليه مردم کردستان سوريه دست به 

 جنايات هولناکي زده اند.
اين جريانات تنها در يـک اقـدام     

نفـر از مـردم کـرد           ۷۰ جنايتکارانه 
زبان دو روستاي "تلعران و تلحاسـل"   
واقع در اطراف شهر حلب را کشـتـه     

در هفته گذشته چـنـد رويـداد در        
صحنه سياسـي جـامـعـه در ايـران و              

 کردستان جاري بود.
يکم: کنگره ملي کرد در مـرداد       
ماه برگزار شد. کميته کردستان حزب  
کمونيست کارگري ايـران بـا انـتـشـار          
بــيــانــيــه اي اهــداف ايــن کــنــگــره را            
برشمرد. ما ضمن بـرشـمـردن اهـداف        
کنگره ملي کرد در ارتباط با شـرکـت    
کومه لـه سـازمـان کـردسـتـان حـزب              

ايـنـجـا    کمونيست ايران اعالم کـرديـم"   
خطاب به يکي از شرکت کنندگان در 
"کنگره مـلـي کـرد"، يـعـنـي کـوملـه                 

(سازمان کردستان حزب کمونـيـسـت     
ايران) که جرياني چپ و سـرنـگـونـي          
طلب است بايد نکاتي را يادآور شـد.  
کومله يا بايد مدعي باشد که در اين 
کــنــگــره مــيــخــواهــد ســيــاســتــهــاي         
ناسيوناليستي را افشا و نقد کند کـه    
اين با همراهي و اميد به آن مـمـکـن        
نيست؛ و يا بايد خود را هم افق و هـم  
جنبشي آنها بداند. که در اين صورت  
به گذشته و اعتبار انقالبي خود بـايـد   
پشت کنـد. مـبـتـکـران ايـن کـنـگـره                 
صــراحـــتـــا اعـــالم کـــرده انـــد کـــه              

"شــوراي عــالــي حــقــوق بشــر           
 سازمان ملل!

نهادهاي حقوق بشر، نيروهـاي   
مترقي و آزاديخواه ، مردم متـمـدن   

ما 'زانـيـار و لـقـمـان            و شريف ايران
مرادي' در حالي وارد پنجمين سـال     
حبس خـود مـيـشـويـم کـه در ايـن                
ــد             ــحــت فشــارهــاي شــدي مــدت ت

نهادهاي امنيتي و جابجايي ميـان  
چنـديـن زنـدان و بـازداشـتـگـاهـاي               

ايـم کـه        متعدد و بازجوئيهايي بوده
در همه آنها بطور کامال مغرضـانـه   

در حالي کـه مـحـمـد رسـول            
شيخـي زاده فـرمـانـدار قـروه بـا               
احضــار بــرخــي از نــمــايــنــدگــان         
کارگران، وقيحانه آنان را تـهـديـد    

کرده بـود کـه ادامـه تـجـمـعـات                
ــبــعــات           ــارگــران ت اعــتــراضــي ک
امنيتي براي آنان خواهد داشـت،  
اما کارگران بي توجه به تهديد او 

ــجــمــع                ــه ت ــيــز دســت ب امــروز ن
اعتراضي زدنـد. نـمـايـنـده هـاي            
کارگران در جلسه هفته قبل نـيـز     
به محمدرسول شـيـخ زاده اعـالم        

اين مصاحبه در انترنـاسـيـونـال     
چاپ شده است. بنا بـه      ٥١٦ شماره 

اهميت اين مصاحبه آن را در ايـن          
 شماره  چاپ کرده ايم.  ايسکرا

 
كـنـگـره مـلـي        انترناسيونال: "    

كرد" و جلسه تدارك آن كه اخيـرا در     

كردسـتـان عـراق تشـكـيـل شـد بـه                 
موضوع داغي در کردستان تـبـديـل    
شده است. صورت مساله چـيـسـت،     
چه هدفي دارند و چه ارتباطـي بـيـن      
اين كنگره و مساله كرد در منـطـقـه    

 وجود دارد؟
 

طرح بحث "کنـگـره    محمدآسنگران: 
ملي کرد" قديمي است چنانچه خود  

 
 
  

 
 
 
 
 

 ناصر اصغري
له (سازمان  به دنبال شركت كومه

كردستان حزب كمونيست ايـران) در       
آنچه "كنگره ملي كرد" نـامـيـده مـي         
شود، و به دنبـال انـتـشـار اطـالعـيـه            
"كميته كردستان حـزب كـمـونـيـسـت            
كارگري ايران" و بحثهاي حـول آنـهـا،        
بحث مشروعيت نشست و بـرخـاسـت    

 .با ناسيوناليستها مطرح شده است
تا آنجا كه بـه خـود ايـن كـنـگـره             
برمي گردد، من چيز تازه اي ندارم كه 

به بحث اطالعيه حـزب و مصـاحـبـه         
محمد آسنگران و چند نوشته اي كـه      
از طرف كادرهاي حزب كـمـونـيـسـت        
كارگري نوشته و مـنـتـشـر شـده انـد               
اضافه كنم؛ اما دوست دارم كه چـنـد     

اي دربــاره چــرائــي نشــســت و            كـلــمــه 
برخاست و شركـت در كـنـگـره هـا و              
پنلها و ميزگردها با جريانات راسـت    
و ناسيوناليست بگويـم. مـن ايـنـجـا           
همچنين به برخورد لنين و پلميك وي 
با بلشويكها هم در اين مـورد اشـاره       
مي كنم. منتها اشـاره بـه لـنـيـن بـه              
هيچوجه مرعوب كردن طرف مقـابـل   
و دعوت آنها به سكوت نيست، بلكه 
اشاره اي اسـت بـه تـاريـخـي كـه بـه                    
نادرست به كمك گرفته شده است. ما  
به لنين مراجعه مي كنيم كه از تاريخ 

  فرماندار قروه کارگران فوالد اين شهر را تهديد مي کند .هم ياد بگيريم
 کارگران فوالد قروه کوتاه نمي آيند 

 نامه لقمان و زانيار مرادي
 در پنجمين سال زنداني بودنشان 

 جنايتي ديگر عليه بشريت در سوريه!
 کشتار دسته جمعي مردم کرد ستان توسط جريانات اسالمي را محکوم ميکنيم!

  کنگره ملي کرد و پيام آشتي به دولتها
 مصاحبه با محمد آسنگران

 قضيه شركت در مجامع ناسيوناليستها
 "له در "كنگره ملي كرد در حاشيه شركت كومه
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 ها فرق شركت در نشست  
دوستاني پـرسـيـده انـد كـه چـرا                
شركت در "كنگره مـلـي كـرد" مـورد           
سئوال قرار مي گيرد، اما چرا شركت 
در ميزگردهايي با ناسيوناليستـهـاي   
غيركرد توجيه مي شود؟ اگر جرياني 
در كنگره اي براي پيش بردن اهـداف    
اعالم شده اي شركت كند، با جريانـي  
كه قرار است در مـيـزگـردي و بـراي             
رسانـدن پـيـام خـود بـه تـوده هـرچـه                   
وسيعتري شركت كند، معـلـوم اسـت      
كه دو مسـئلـه كـامـال جـداگـانـه اي              
هستند. بقـول كـامـنـت دوسـتـي در              
فيسبوك: "اين دو مـثـل دانـه فـلـفـل             
سيـاه و خـال مـه رويـان سـيـاه مـي                    
مانند: اين کجا و آن کجا." مسـعـود      
بارزاني در اولـيـن سـخـنـرانـي خـود                
درباره اهـداف "كـنـگـره مـلـي كـرد"                 
چنين گفت: "هدف اصلي ما در ايـن      
كنگره عبارت از اين اسـت كـه هـمـه         
احــزاب ســيــاســي هــر چــهــار بــخــش          
كردسـتـان صـاحـب يـك گـفـتـمـان و                  
ــد و ايــن              اســتــراتــژي واحــدي بشــون
ــح و                 ــاي صــل ــن ــر مــب ــژي ب ــرات اســت
همزيستي با مليتهاي ديـگـر بـنـيـاد        
گذاشته شود. ... ما نـمـي خـواهـيـم             
عــلــيــه هــيــچ مــلــيــت و دولــتــي در             
همسايگي خود و در منطقه بـاشـيـم.    
..." خود "اطالعيه شماره يک کميـتـه    
مرکزي کومه له در رابطه با "کـنـگـره     
ملي کرد"" با زبان الكن و با اكـراه و        
معترضانه مي گويد كه گرداننـدگـان   
اين كنگره يك چنين اهدافي را جلوي 
كنگره گذاشته اند. عـالـم و آدم مـي          
دانند كه هدف كنگره تأكيد بر جنـبـه   
صــلــح و آشــتــي و هــمــزيســتــي بــا              

لــه زيــر فشــار         دولــتــهــاســت. كــومــه    
انتقادات بيروني مي خواهد بر جنبـه  
همزيستي و صلح مليتها در سخنـان  
بارزاني تأكيد بگـذارد! امـا بـاز هـم            
عالم و آدم مي دانـد كـه هـيـچـوقـت             
جنگ و خصـومـتـي بـيـن مـلـيـتـهـا               
نبوده. اين ساخته و پرداختـه هـمـيـن        
احزاب ناسيوناليست است و با كـنـار   
رفتن آنها همه مي دانند كه چه صلح 
و دوستي اي بين آنها هست. اما اين  
اهداف از پـيـش تـعـيـيـن شـده، كـه                   
ــم                      ــك ..." ه ــاره ي ــه شــم ــي "اطــالع
معترضانه به آن اشاره مي كـنـد چـه        
ربطي به شركت در ميزگرد و پنل بـا    
نـاسـيـونـالـيـســتـهـاي ايـرانـي دارد؟!               
ــرار اســت                  ــي كــرد" ق ــگــره مــل "كــن
همزيستي با دول تـركـيـه و ايـران را             
مشروعيت بدهد و بـه پـيـش بـبـرد.            

له رفته و در كنگره اي شـركـت        كومه
كرده و يكي از اعضاي كميته رهبري 
آن اســت كــه قــرار اســت كــارهــاي               
مشخصي بكند! کومله شايد ـ و من  

به اهداف اعـالم شـده      -اميداورم که 
اين کنگره اعتراض بکنـد، امـا ايـن        
اعتراض در تصميمات کنگره تعيين 
کننده نـخـواهـد بـود و تـاثـيـري هـم                 
نخواهد داشت. شرکت کومله بعنوان  
بخشي از کنگره و حـامـي کـنـگـره،            
قابل مقايسه با نشست و برخاست با 
ــگــهــدار و                  ــهــلــوي و فــرخ ن رضــا پ
مصـطــفـي هـجــري و غـيــره در يــک               
ميزگرد يا پنل ندارد. اين دو ماهيتا  

 .پديده هاي متفاوتي هستند
اجازه بدهيد فرق بين ايـن پـديـده      
را، كه گـفـتـم مـاهـيـتـا پـديـده هـاي                 
متفاوتي هستـنـد، تـوضـيـح بـدهـم.            
وقتي كه كمونيستي در پنلي بـا يـك       
ناسيونـالـيـسـت شـركـت مـي كـنـد،                
حقانيت بحث خود را در كنـار بـحـث      
ــه قضــاوت              ــيــســت ب ــال ــون ــاســي آن ن
مخاطبين مي گذارد و سر جايش هم 
جواب آن ناسيوناليست را مي دهد و 
ديگران قضاوت مـي كـنـنـد. وقـتـي            
فرخ نگهدار و مصـطـفـي هـجـري بـه           
كنگره يك حزب كمونيسـتـي دعـوت      
مي شوند، آنها مي آيند و در مـيـان     
دهها مهمان و نماينـده ديـگـر در آن          
كنگره به بحثهاي بـيـن نـمـايـنـدگـان            
گوش مي دهند و در وقتي كه به آنها 
اختصاص داده شده، اظهار نظر مـي    
كنند. كنگره بر مبناي حرفهاي آنـهـا    
قطعنامه اي تصويب نمي كنـد. امـا      
اگر حزبي در كنگره اي شركت كرد و   
كنگره از قبل اعالم كـرده بـاشـد كـه           
هــدفــش مشــروعــيــت گــرفــتــن بــراي        
اهدافش از جانب احـزابـي اسـت كـه           
گردانندگان كنگره فـكـر مـي كـنـنـد           
سخنگوي بخشي از مردم هستـنـد و     
اتوريته آن احـزاب را پشـت اهـداف              
اعالم شده اش مي انـدازد، ايـن يـك          
عمل هيچگونه سنخيـتـي بـا پـديـده          
استفاده از تريبون و يا گوش دادن بـه    
مهمانـي در كـنـگـره و كـنـفـرانسـي                 
ندارد. به نـظـر مـن مـهـم اسـت كـه                   

لـه بـه ايـن           رفقـاي مـعـتـرض كـومـه          
مسئله و تفاوت بيـن ايـن دو پـديـده           

 .توجه كنند
  

متد لنين درباره استفاده از  
 بلندگوهاي موجود

له در صفحـات   دوستاني از كومه
رسانه هاي اجتماعي به شركت لنـيـن   
و بلشويكها در دوماي روسيه در پـي  

اشاره  ١٩١٧ و فوريه  ١٩٠٥ انقالب 
لـه در       كرده بـودنـد و شـركـت كـومـه            

"كنگره ملي كرد" را بـا آن مـقـايسـه           
انـد. بـه نـظـر             كرده و يك متد دانسته

من اين دوستـان تـاريـخ را بـا دقـت              
مطالعه نكرده اند. لنين هـيـچ وقـت         
در مجالس و مجامعي كه بـورژوازي  
از قبل اهدافش را تعيـيـن كـرده بـود         
شركت نكرد. اين يعني مشـروعـيـت       
دادن بــه كــاري كــه بــورژوازي مــي              
خواهد انجام بدهد و اين از اساس بـا    
متد لنـيـن مـغـايـرت دارد. شـركـت               
لنين در آن مـجـامـع در چـهـارچـوب           

هايي مي گنـجـد    همان ميزگرد و پنل
كه باالتر به آن اشاره كردم. او اهميت  
بيش از اندازه به رساندن پيـامـش بـه      
تـوده هــرچــه وســيــعــتــري و از طــرق             
بلندگوهاي مختلفي كه در اختيـارش  
قرار مي گرفتند مي داد. در سالهاي  
اخير آكادميسيني بـه نـام الرس ت           
لي تحقيقات با ارزشي درباره زندگـي  
سـيــاســي لــنــيـن انــجــام داده اســت.            
حاصل كارهاي او از جـملـه كـتـابـي            
است به نام "لنين". الرس لي در ايـن       

هاي مختـلـف زنـدگـي        كتاب به جنبه
سياسي لنين اشـاره مـي كـنـد و بـه              
اهميتـي كـه لـنـيـن بـه اسـتـفـاده از                    
بلندگوهايي كه بورژوازي در اخـتـيـار    
سوسيال دمكراسي و بلشويكها قـرار  
مي دهد، مي پردازد. مثال لنـيـن از      
اسامي مستعار زيادي استفاده مـي    
كـنــد كــه بـتــوانــد مــطـالــبــش را در               

هاي مجاز منتشر  نشريات و روزنامه
كند. او به مقاالت لنين و مطلبي از    
كامنف اشاره مي كـنـد كـه از زبـان           

Aesopian) ازوپــــــــــــــي  
Language) (   زباني كه بعـضـي

مسائل را سرپوشيده بيان مي كـنـد)   
استفاده كرده تا از سـد سـانسـور رد          
شــونــد. الرس در جــائــي از كــتــاب             
"لنين" قسمتي از بـحـث و پـلـمـيـك                 
لــنــيــن بــا يــك ســوســيــال دمــكــرات          
تـبــعــيــدي، جــورجـي ســالــومــان، در         
بروكسل را آورده است كه خواندنـي و    
جالب است. (اين قسمت از كتاب از   
كتاب "خاطرات" سالومان نقـل شـده       
ــه                 ــنــيــن در مســافــرتــي ب اســت.) ل
بروكسل به خانه سالومان مي رود و     
بعد از برگشت از جلسه سخنراني اي   
كه سوسيال دمكراتهاي تبعـيـدي در     
بروكسل بـراي لـنـيـن تـحـت عـنـوان               
"درباره اوضاع كنونـي" تـرتـيـب داده           
اند، دنبالـه بـحـث در جـلـسـه را تـا                  
طولي از شب با سالومان در منزل او 
ادامه مي دهـد. بـحـث داغـي بـيـن                
لنين و سالومان در بـاره مـوضـع آن          

بخش از سوسيال دمـكـراتـهـايـي كـه         
خواهان استعفاي نمايندگان سوسيال 
دمكراسي در دوما هستند، در مـي    
گــيــرد. لــنــيــن ســرســخــتــانــه از آن               
نمايندگان دفاع مي كنـد و خـواهـان        
ماندن و استعفا ندادن آن نمايـنـدگـان    
مي باشد. لنين مي گويـد كـه دومـا        
يكي از بهترين تريبونهايي اسـت كـه     
سوسيال دمكراسي بايد بـه بـهـتـريـن        
وجهي و تا جائي كه ممكن اسـت از      
آن استفاده كند. و اينـجـا الزم اسـت         
كه يادآوري كنم شركت بلشويكـهـا و     
لـنـيـن در دومـا نـه از ســر مـوضــع                   
پارلمانتاريستي بلكه از سر استـفـاده   
از تريبوني بود كه در اختيارشان قرار 
گرفته بود. اين را الرس لي هم به مـا   
يادآوري مي كند! هميـن مـوضـع را         

هم پـي   ١٩١٧ لنين در انقالب فوريه 
  .مي گيرد

بهرحال موضع لنيـن در شـركـت        
در مجامع احـزاب طـبـقـات دارا را             
فقط از سر "شركت براي بـرانـداخـتـن        
نظام سرمايه داري" مي توان توضيح  
داد. لنين در مقاطع مختلفي بر ايـن   
تاكتيك تأكيد داشته اسـت. مـوضـع       

له در "كنگره ملـي كـرد"       رفقاي كومه
را با هيچ درجـه ارفـاقـي نـمـي تـوان             

 .چنين توضيح داد و توجيه كرد
  

ناسيوناليسم خوب، ناسيوناليسم  
 بد

منطقي كه امروزه و در مواجـهـه   
لـه در "كـنـگـره             با بحث شركت كومه

ملي كرد" از جانب اعضا و كادرهاي  
له جلو كشـيـده مـي شـود ايـن             كومه

است كه اگر ما با ناسيوناليـسـتـهـاي     
ــا                 كــرد مــي نشــيــنــيــم شــمــا هــم ب
ناسيوناليستهاي ديگري هستيد. مـا   
هم داريم حرف خودمان را مي زنيـم.  
اجازه بدهيد چند مثال بياورم. رفـيـق    
بهروز نـاصـري در نـوشـتـه "در بـاره                  
شرکت کومەله در کنگره مـلـي کـرد"        
رو به حزب كمونيست كـارگـري مـي        
نويسد: "اما مشـکـل آنـجـاسـت کـه               
شـمـا رفـقــا بـه هـمــان انـدازه کـه از                    
ناسيوناليسم کرد به آن شـيـوه اي کـه        
خود بيان کرده ايد دوري ميکنيد، بـا  
ناسيوناليسمهاي ديگر همين برخورد 
را نداريد و بـا فـرمـول سـکـوالريسـم           
مناسبات با ناسيوناليسم ديگران را   
محفوظ ميدانيد." رفيق ديـگـري در       

يك بحث در فيسـبـوك مـي نـويسـد:          
ــن اســت مــگــر                     "ســوال ديــگــر اي
ناسوناليسم خوب و بد دارد؟ چه طور 
نقد کنگره ملي کرد وارد عـمـل مـي      
شويد ولي از ان طـرف بـا اتـحـاديـه              
ميهني که قاتل رفقاي کمونيستـمـان   
هستـنـد مـي نشـيـنـد و مـمـاشـات                  
سياسي مي کنيد." و رفيـق ديـگـري        
هم دعوت رضا پهلوي، فرخ نگهدار، 
رجــوي و غــيــره بــه كــنــگــره حــزب               
كمونيست كارگري تـوسـط مـنـصـور        
حكمت را به مـا خـاطـر نشـان مـي              

 .كند
له از منتـقـديـنـي      كادرهاي كومه

بـــوده انـــد كـــه دائـــم از شـــركـــت                 
كمونيستها در ميزگرد و پنلهايي بـا    
نمايندگان احزاب راست انتقـاد كـرده     
ــت احــزاب                     ــي از شــرك ــد. (حــت ان
نــاســيــونــالــيــســت كــرد مــثــل حــزب        
دمكرات كردستان ايـران و سـازمـان        
ــه              زحــمــتــكــشــان در مــجــالســي ك
ناسيوناليستـهـاي تـرك و االحـواز و             
غيره هم در كاخ سفيد و غيره شركـت  
مي كردند، ابراز اعتراض مي كرد.)  

له  باالتر توضيح دادم كه شركت كومه
در "كنگره ملي كـرد" بـا دعـوت از              
رضا پهلوي براي شركـت در كـنـگـره         
حزب كمونيست كارگري و يا شـركـت   
مينا احدي در ميزگرد تلويزيونـي بـا     
كاظم علمداري و يا شركت مـنـصـور      
حــكــمــت در پــنــل بــي بــي ســي بــا               
خانباباتهراني و داريوش همـايـون دو     
متد متفاوتي هستند. امـا بـاالخـره         
اين سـئـوال هـنـوز در بـرابـر رفـقـاي                 
منـتـقـد مـا قـرار دارد كـه بـاالخـره                   
شــركــت در مــجــامــع و مــجــالــس             
ناسيوناليستها مجاز هسـت يـا نـه؟        
اگر نيست، چرا اصوال بايد بـا حـزب       
دمكرات كردستان و بارزاني و پ ك   
ك سر يك ميز، آن هم نه براي جـدل و    
بحث و پلميک، بلکه بر سـر تـعـيـيـن          
سياستي واحد و ديکته شـده تـوسـط      
بارزاني نشست؟ نكند اين يكي چـون  
كردزبان و خودي هستند و از مـنـظـر    
چپ سنتي ناسيـونـالـيـسـم بـيـرون از            
حكومت و سركوب شده اسـت قـابـل      
قبول است و آن يكي نه؟ يك بام و دو   

 هوا؟!
 ٢٠١٣ اوت  ٤ 

 شركت در مجامع ناسيوناليستها...

 ۱ از صفحه 
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 ۱ از صفحه 

 ۴ صفحه  

 ۷۰ بــارزانــي گــفــتــه اســت در دهــه            
ميالدي در ميان بعضي از جريانـات  
ناسيونـالـيـسـت کـرد ايـن مـوضـوع               

 ۹۰ مطرح بوده است. امـا در دهـه            
ميالدي خود پ.ک.ک اقدام به چنـيـن     
کاري کرد و هدف آنهـا ايـن بـود کـه           
پ.ک.ک را برجسته کنند و هـژمـونـي    
آن جريان را بر ديگر جريانات جنبـش  
ناسيوناليستي تثبيت کنند. در ابتدا  
بعضي از همين احزاب فعلـي کـه در       
روزهاي اخير در تـدارک ايـن کـنـگـره          
شرکت کرده اند آنجا هم بودند اما بـه  
مرور زمـان هـمـگـي از آن فـاصـلـه                  
گرفتند و تنها پ.ک.ک و تـعـدادي از       
افراد نزديک به آن در آن کنگره بـاقـي     
ماندند. آن کنـگـره فـعـال مـثـل يـک               
حزب سياسي تحت اتوريتـه پ.ک.ک      
فعاليت ميکند و جريان مجـزائـي از     
پ.ک. ک نيست. امـا کـنـگـره اخـيـر              
متفاوت است. اهداف ديگـري دارد.     
در شرايط و زمان ديگري قـرار اسـت     

 برگزار شود.
اکنون شخص اصلي اين کـنـگـره    
نه اوجالن و طالباني بـلـکـه بـارزانـي        
است. بارزاني به حکم موقعيتـي کـه      
در ميان احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد       
پيدا کرده است و اکنون رهبر احـزاب    
حاکم در کردستان عـراق اسـت و بـه          
حکم امکانات مالي ميـلـيـاردي کـه       
در اختـيـار دارد و بـه حـکـم رابـطـه                  
نزديکش با دولت ترکـيـه و تـا حـدي           
جمهوري اسالمي به اتوريـتـه اصـلـي       
احزاب جنبش ناسيونـالـيـسـتـي کـرد         
تبديل شده است. چنانچه بعـد از دو       
دوره تعيين شـدن بـه عـنـوان رئـيـس             
اقـلـيـم کـردسـتــان بـر خــالف قـانــون                
موجود در کردستان عـراق بـا تـحـت         
فشار گذاشتن شرکاي ديگـرش بـراي     
سومين بار هم او را در اين پست ابقا 
کردند. در رابطه با کنگره مـلـي کـرد       
پ.ک.ک و دولت ترکيه از او خواسـتـه     
اند که سخنگويي کنگره ملي کرد را   

 به عهده بگيرد.
با اين مقدمه به اصـل مـوضـوع      
ــاســي در                 ــي ــحــران س ــم. ب ــي ــرس مــي
کشورهاي منـطـقـه و عـدم تـثـبـيـت               
حــکــومــت در عــراق و ســوريــه ايــن            
انتظار را بوجـود آورده اسـت کـه در            
ترکيه و ايران هم اين تحوالت اتـفـاق     
بيفتد. احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد            
ميخواهند در اين بحران و بي ثباتـي  
سهمي از قدرت را عايد خود کـنـنـد.    
چنين ارگاني از مـنـظـر آنـهـا کـمـک              
ميکند در جايي مثل کردستان ايران 

هم تالش کنند احزاب ناسيوناليسـت  
کرد دست باال پيدا کـنـنـد و احـزاب           
چپ و کمونيستي را حاشيه اي و يـا        
مثل کومله سازمان کردستـان حـزب     
کمونيست ايران در درون جنبش خود 
جذب و يا وجه چـپ و سـيـاسـتـهـاي             

 راديکال آنرا کمرنگ و هرس کنند.
اما وجه مهم و فوري اين اتـحـاد     
و ائتالف تحت عنوان کـنـگـره مـلـي        
کرد اين اسـت کـه مـيـخـواهـنـد يـک               
سخنگو و فرد را به عـنـوان اتـوريـتـه        
همه اين جريانات ناسيونالـيـسـت بـه       
جامعه معرفي کنند و افراد ديـگـري     
را در کـنـار او بـه عـنــوان اتـوريـتــه                   
جنبش ناسيوناليستي بچينـنـد. ايـن       
کار تاثيرات فوري سياسـي و مـادي       
براي بارزاني و ديگـر احـزاب شـريـک         
دارد. اولين تـاثـيـرش ايـن اسـت کـه              
بارزاني از موقعيت برتري نسبـت بـه     
امـروز بـرخـوردار خـواهـد شـد و در                 
مقابل مردم معترض کردستان عراق 
با پشتوانه محکم تري عليه آنها قرار 
ميگيرد. تاثير ديگر اين مسئله ايـن    
است که با هماهنگي با دولت ترکيـه  
از يک طرف مـعـامـالت اقـتـصـادي           
ميلياردي خود را بيشـتـر کـنـد و از           
طرف ديگر تالش کند پروسه صلح و   
سازش پ.ک.ک و دولت ترکيـه را بـه         
سرانجام برساند. اين تجمع و ائتـالف   
در عين حال ميخواهد بـا تـوجـه بـه           
شرايط کنوني و تحوالت جامعـه اي    
مثل کردستان ايران که چپ و جنبـش  
ســوســيــالــيــســتــي يــک جــريــان قــوي        
اجتماعي است موقعيت اين جنـبـش   
را تضعيف و جنبش ناسيوناليـسـتـي    

 را تقويت کند.
تا جايـي کـه بـه "مسـئلـه کـرد"                
مربوط است ايـن کـنـگـره و احـزاب              
ناسيوناليست کـرد هـيـچ راه حـل و               
سياست معيني بـراي ايـن مـعـضـل            
ندارند. حل مسئله کرد تنـهـا از يـک         
راه ممکن است و آن مراجعه بـه آراء      
مردم ساکن اين مناطق است کـه آيـا     
ميخواهند دولـت مسـتـقـل خـود را            
داشته باشنـد و يـا مـيـخـواهـنـد بـا                 
حقوق مساوي با ديـگـر مـردمـان آن         
کشورها زندگي کنند. اين سـيـاسـت       
مورد قبول هيـچـکـدام از آن احـزاب           
نيست. آنها ترجيح ميـدهـنـد کـه بـا           
دولتـهـاي مـرکـزي شـريـک شـونـد و                 
سهمي از قدرت و ثروت آن جامعه به 
آنها تعـلـق بـگـيـرد. نـمـونـه زنـده آن                   

سال  ۲۲ کردستان عراق است. بعد از 
حاکميت اين نوع احزاب مسئله کـرد  

در آنجا هنوز الينحل مـانـده اسـت.        
حاکميت در مناطـقـي از کـردسـتـان          
عراق هنوز مـورد مـنـاقشـه احـزاب            
ناسيوناليست کرد و دولـت مـرکـزي          

 است.
اما عالوه بر موضوع و معـضـل   
مســئلــه کــرد هــمــيــن امــروز مــردم           
کردستان خواستـه هـا و مـطـالـبـات             
زيادي دارند کـه هـمـگـي بـي پـاسـخ              
مانده و اين احزاب هم پاسخـي بـراي     
آن ندارند. اولـيـن مـانـع در مـقـابـل                 
مــطــالــبــات مــردم کــردســتــان خــود         
جمهوري اسالمي است. اين کـنـگـره       
ميخواهد پيام آشتي و صـلـح بـه آن            
بدهد و مردم کردستان مـيـخـواهـنـد        
آنرا سرنگون کنند. کنگره ملي کرد و 
سياست اين احزاب ربطي به خواسـت  
و آرزوي مردم کردستان ندارد. مـردم     
کردستان براي رسيدن به آزادي و رفـع  
ستـم مـلـي و يـک زنـدگـي مـرفـه و                     
انساني راهـي بـجـز ايـن نـدارنـد کـه                
همراه ديگـر بـخـشـهـاي مـردم ايـران              
ــراي                 ــه و در يــک صــف ب مــتــحــدان
سرنگوني جمهـوري اسـالمـي تـالش         

 کنند.
 

نـقـش مشـتـرك و         انترناسيونال:  
اصلي پ.ك.ك و مسعود بارزاني در     
اين ماجرا از چه چيز ناشي ميـشـود؟   
بــارزانــي در راس يــك حــكــومــت و            
ــان                 ــريـ ــك جـ ــوان يـ ــنـ ــعـ پ.ك.ك بـ
اپوزيسيون، آيا صرفا تعلق بـه اردوي    
ناسيوناليسم كرد چنين هدف و عمل 
 مشــتــركــي را تــوضــيــح مــيــدهــد؟          

 
 : عـمـده اهـداف      محمد آسنگران

مشترک فوري آنها، دوستي و هـمـوار   
کردن راه سازش و هماهنگي با دولت 
ترکيه است. هر دو به اين نياز دارنـد     
که دولت ترکيه را راضي کـنـنـد وارد      
معـاملـه و سـازش بـا آنـهـا بشـود.                  
بارزاني واضح است کـه بـا فـروش و          
صدور نفت و گـاز و ديـگـر مـنـابـع                 
طبيعي از کردستان عراق بـه تـرکـيـه       
منافع اقتصادي سـرشـاري دارد. در        
عين حال مهم است که دولت تـرکـيـه    
متحد بارزاني باشد نه دولت مرکـزي  
عراق. البته دولت ترکيه هـم مـنـافـع        
مهمي دارد و به آن مـحـتـاج اسـت.           

شرکت تـجـاري      ۱۵۰۰ براي مثال از 
خارجي ثبت شده در کردستـان عـراق     

شرکت آن متعلـق بـه تـرکـيـه           ۱۰۰۰ 
است. در مقابل همه دولتهاي منطقه 
از جمله ايران و کشورهاي اروپايـي و    

 ۵۰۰ آمريکا و ... درمجموع فـقـط          
شرکت ثبت شده در کردسـتـان عـراق      

را عايد خود کرده اند. عالوه بـر ايـن      
وارد کردن نفت مـرغـوب کـرکـوک و           
ديــگــر مــنــابــع نــفــتــي و گــازي از               
کردستان عـراق بـراي تـرکـيـه از هـر               
منبع ديگر با صرفه تـر اسـت. چـون           
هم مسافت کوتاه است و هم با قيمت 
بسيار پايين تري از نرخ بازار فـعـلـي      
آنها را خريداري ميکـنـد. در ضـمـن          
دهها هزار نـفـر از کـارگـران بـيـکـار                
ترکيه اکنون در کـردسـتـان عـراق بـه          
عنوان کارگر مـهـاجـر مشـغـول کـار           

 هستند.
براي پ.ک.ک هـم مسـئلـه مـهـم            
است چون بعد از سالها پيغـام صـلـح      
فــرســتــادن بــراي تــرکــيــه اخــيــرا بــا            
پادرمياني بارزاني پروسه مـذاکـره و       
مصــالــحــه را شــروع کــرده اســت و             
ميخواهد اين پروسه سازش با دولـت  
ترکيه به سرانجام برسد که در نتيـجـه   
آن، هم اوجالن آزاد بشود و هم سهمي 
از قدرت را عايد خود کند. در عـيـن     
حال هم بارزاني و هم پ.ک.ک اکـنـون     
احزاب متحد خـود را در کـردسـتـان           
سوريه دارند. آنها ضـمـن رقـابـت بـا            
همديگر به اين نتيجه رسيده انـد کـه       
اين احزاب را در چـهـار چـوب بـازي           
هماهنگي با ترکيه هدايـت کـنـنـد و         
اين کنگره يکي از قدمهاي اولـيـه آن     
خواهد بود و دولت ترکيه بـه هـمـيـن         
دلـيـل خـواهــان ايــن شــده اســت کــه              
بارزاني سخنگوي کنگره مـلـي کـرد        
بشود. و اين نشان ميدهد کـه دولـت      
ترکيه هم يکي از بازيگران اصلي اين 
ماجرا است و به قول يکي از رهـبـران   
حزب بارزاني قرار است نـمـايـنـدگـان        
دولت ترکيه و جمهوري اسـالمـي بـه        
اين کنگره دعوت شوند. تازه آن وقت  
است که احتمـاال کـوملـه (سـازمـان           
کردستان حـزب کـمـونـيـسـت ايـران)            
بعنوان يکي از احزاب شرکت کـنـنـده    
در اين کنگره پي خواهد برد که به چه 

 پروژه اي پيوسته است.
الزم به توضيح اسـت کـه دولـت          
جمهوري اسالمي هم از طريق حـزب    
بارزاني و طالبـانـي بـا جـزئـيـات در             
جريان پروسه اين کنگره قـرار گـرفـتـه       
اســت. عـــالوه بـــر ايــن بـــارزانـــي                
معامالت ديگري هـم بـا جـمـهـوري            
اســالمــي داشــتــه اســت. مــعــاملــه           
بارزاني و جمهوري اسالمـي عـمـدتـا       
سياسي است. مدتي قـبـل اخـتـالف          
بارزاني و مالکي به جايي رسيـد کـه     
بارزاني تهديد به جدايي از عـراق را        
مطرح کرد و مالکي هم دو سپاه ويژه 
براي جنگ با نيروهاي مسلح احزاب 
حاکم در کردستان عراق را سـازمـان       

داد. اما با تشديد بـحـران سـوريـه و            
اعتراض شديد و بـه خـيـابـان آمـدن              
مـردم بــخـش مــرکـزي عـراق عــلـيــه              
مالکي که عمدتا تحت تاثير احـزاب  
اسالمي سني هستند، مورد حمايـت  

 بارزاني قرار گرفته بود.
جمهوري اسالمي هـنـگـامـيـکـه       
احساس کرد زيـر پـاي مـالـکـي داغ            
شـده اســت، راه مــعــاملـه و ســازش             
مالکي و بارزاني با همديگر را مهيا 
کرد. بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه بـارزانـي                     
ميخواست يک دوره ديـگـري هـم بـه           
عنوان رهبر و رئيس اقليم کـردسـتـان    
عراق در پست خود باقي بماند و هـم    
دستش باز باشد که منـابـع نـفـتـي و          
گــازي و ديــگــر مــنــابــع طــبــيــعــي             
کردستان عراق را به فروش برسانـد و    
اين براي مالکي غير قابل قبول بود، 
جمهوري اسـالمـي نـيـاز بـارزانـي و             
مالکي را با يک راه حل سازش ميـان  
آنها موقتا حـل کـرد. در يـک اقـدام              
بسيار عـجـيـب و غـيـر قـابـل بـاور                   
مالکي از بغداد به اربـيـل آمـد و بـا           
بارزاني مالقات کرد و همه خـواسـتـه    
هاي او را پذيرفت. بارزاني هـم بـعـدا       
به مالقات مالکي رفـت و اخـتـالف        
خودشان را چنان تخفـيـف دادنـد کـه         
اکنون به عنوان شريک و نه رقيـب بـا     
همديگر کـار مـيـکـنـنـد. در ضـمـن                
جمهوري اسالمي اتحاديه ميهني را   
ناچار کرد که براي يک دوره ديگـر بـه     
بارزاني راي بدهـد و کـمـک کـنـد در              
پست رهبر و رئيس اقليـم کـردسـتـان       

 عراق ابقا شود.
در اجراي اين معاملـه، بـارزانـي      
هم حمايت از جريانات سني مـذهـب   
مناطق مرکزي عراق را معلق کرد و   
خود را هم پيمان مالکي اعالم نمود. 
ــه               ــراي خــوش خــدمــتــي ب اکــنــون ب
جمهوري اسالمي تالش ميکـنـد کـه      
احزاب ناسيـونـالـيـسـت اپـوزيسـيـون           
کردستان ايران را تحت لواي کـنـگـره      
ملي کرد تشويق کند وارد معامله و   
سازش با جمهوري اسالمي بشـونـد.     
البته سازشي شـبـيـه سـيـاسـتـي کـه               
پ.ک.ک در تــرکـيـه پـيـش مـيـبــرد.                 
اينکه جمهوري اسالمي مثل تـرکـيـه    
وارد ايـن مـيـدان بشـود احـتـمـالـش               
بسيار ضعيف است. امـا مـهـم ايـن          
است که به توصيه بارزاني يا کـنـگـره    
مـلـي کـرد، ايـن احـزاب حـاکـمـيــت                 
جمهوري اسالمي را بپذيرند و چنـيـن   
درخواستي را مطرح کنند. همين يک  
اقدام ريشه آن احـزاب را مـيـکـنـد و            
حقانيتـي بـراي جـمـهـوري اسـالمـي              

 محسوب خواهد شد.

 ...کنگره ملي کرد 
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بازي جمهوري اسالمي با احزاب 
ناسيوناليـسـت کـرد بـراي تـخـفـيـف               
بحران متـحـديـن خـود بـويـژه دولـت              
سوريه قبال آغاز شده بود. جـمـهـوري     
اسالمي بيش از يک سال قبـل ابـتـدا      
جنگش با پ.ک.ک و پـژاک را تـمـام              
کرد و در يک اقدام غير علني و غـيـر   
رســمــي امــکــان تــوافــق پ.ک.ک و              
سوريه را فراهم نمود. از ايـن طـريـق         
بود که بخش عمده کردستان سـوريـه     
به احزاب نزديک به پ.ک.ک تـحـويـل        
داده شــد. و ارتــش ســوريــه از ايــن                

 منطقه خيالش راحت شد.
همه اين تحـوالت و مـعـامـالت         
بــاعــث شــده اســت کــه بــارزانــي و               
پ.ک.ک مــنــافــع مشــتــرک و حــتــي            
بيشتري نسبـت بـه بـقـيـه احـزاب از               
تشکيل چنين کنگره اي تحت عنوان 

 کنگره ملي داشته باشند.
 

موضوع تشـكـيـل    انترناسيونال:  
حكومت خـودمـخـتـار در مـنـاطـق               
كردنشين سـوريـه و عـكـس الـعـمـل              
فوري تركيه در مقابل آن آيا ارتباطي 
به اين كنگره و مسائل حول و حـوش    
آن دارد و يـا بـر ايـن رونـد تـاثـيـري                  

 خواهدداشت؟
 

فـکـر نـمـيـکـنـم          محمدآسنـگـران:   
موضوع تشکيل اين کنگـره عـکـس      
العمل ترکيه به کردسـتـان سـوريـه را         
باعـث شـده بـاشـد. ايـنـهـا ارتـبـاط                   
مستقيـمـي بـا هـم نـدارنـد. تـرکـيـه                    
خودش مشوق تشکيل چنين کنـگـره   
اي است. و يک هفته بـعـد از اولـيـن            
جــلــســه تــدارک بــراي ايــن کــنــگــره،           
نيچروان بارزاني عازم تـرکـيـه شـد و         
گزارش کارشان را بـه دولـت تـرکـيـه              
داد. اما تشکيل اين کنگره ميتوانـد   
بر موقعيت کردستان سـوريـه تـاثـيـر          
داشته باشد و تاثيرش اين خواهد بود 
که جريانات ناسيوناليست حـاکـم در     
کردستان سوريه سعي خواهند کرد از 
راه دوستي و سازش با دولـت تـرکـيـه       
اهدفشان را پيش ببرند. چرا که آنـهـا      
احزابي وابسته به پ.ک.ک و بـارزانـي     

هستند و نميتواننـد خـارج از چـهـار           
چوب سـيـاسـت ايـن دو جـريـان کـه                  
نيروهاي اصلي تشکيل دهـنـده ايـن        
کنگره هم هستند عمل کنند. عـالوه     
بــر ايــن از مــدتــهــا قــبــل تــرکــيــه و              
حکومت اقليم کردستان عراق در يک 
هماهنگي با هم،مـرزهـايشـان را بـا         
کردستان سـوريـه بسـتـه انـد. و ايـن                
تنگناي زيادي براي مردم کـردسـتـان      
سوريه ايجاد کرده اسـت چـون هـيـچ           
ارتباطي با خارج، بجز از اين دو مرز 
براي آنها ممکن نيست. اخيرا با قول  
و قرارهايي که صالح مسـلـم (رهـبـر        
حــزب پ.ي.د. کــه حــزب مــتــحــد                
پ.ک.ک در کردستان سـوريـه اسـت)         
در سفرش به ترکيه داده است تـرکـيـه      
در صدد است که مرزهايش را بـراي      
ارسال کمک انساني به روي کردستـان  
سوريه باز کند. اگر ترکيه اين کـار را     
بکند حکومت اقليم کردستان هم بـه    
تبعيت از او مرز خود را با کردستـان  

 سوريه باز ميکند.
 

درباره اهميت ايـن    انترناسيونال:  
حركت گفتـه مـيـشـود كـه تشـكـيـل               
"كنگره ملي كرد" ميتواند به ايـجـاد       
يك "مرجعيت" مورد قبـول تـوده هـا          
بدل بشود و گويا در سطح بين المللي 
ميتواند مردم کردستان را نمايندگـي  
کند و يا جلو جنگ مسلـحـانـه بـيـن        
احزاب را بـگـيـرد. در ايـنـمـورد چـه               

 نظري داريد؟
 

اوال اين مـرجـعـيـت       محمدآسنگران: 
اگر تشکيل بشود مـرجـعـيـتـي بـراي         
احزاب ناسيوناليسـت کـرد اسـت نـه           
مردم کردستان. اينها نمايـنـده مـردم       
کردستان نيستـنـد کـه کـنـگـره شـان              
مورد قبول مـردم کـردسـتـان بـاشـد.           
ثانيا اينکه کنگره بتواند مانع جنگ 
اين احزاب بـا هـمـديـگـر بشـود يـک              
احتمال است و بستگي به موقعيت و 
منافع آنهـا دارد. امـا جـنـگ آنـهـا                
عــلــيــه مــردم و کــمــونــيــســتــهــا در             
کردستان ميتواند حتي دستور کار و   
سياست چنين کنگره اي هـم بـاشـد.        

اين يک تـوهـم اسـت کـه بـعـضـي از                
جريانات چپ از جمله کومله سازمان 
کردستان حزب کمونيست ايران به آن   
دچار شده اند و فکـر مـيـکـنـنـد ايـن            
مرجع از سر دمـکـراسـي خـواهـي از          
ــت                 ــي ــال ــع ــوق مــردم و آزادي ف حــق
کمونـيـسـتـهـا دفـاع مـيـکـنـد. ايـن                    
توهمي است که متاسفانه فقط حزب 
کمـونـيـسـت ايـران مـبـلـغ آن اسـت.                  
جــريــانــات نــاســيــونــالــيــســت کــرد و        
بارزاني هيـچـکـدام چـنـيـن ادعـايـي             
نکرده انـد. و اگـر هـم ايـن ادعـا را                   
ميکردند تمام تاريخ ايـن جـريـانـات         
خالف آنرا نشان ميدهد. جنگ کردن  
و نکردن آنها عليه همديگر و يا عليه 
کمونيستها را منافـع آنـهـا و تـوازن           
قواي نيروهـاي سـيـاسـي در مـيـدان             
پراتيک اجتماعي تعيين ميکـنـد کـه      
چنين جنگي اتفاق بيفتد يا نـيـفـتـد.       
اين با خيرخواهي و نصـيـحـت هـاي           
ــر                  ــســت. اگ ــي ــکــن ن ــم ــي م اخــالق
کمونيستها در کـردسـتـان ضـعـيـف             
باشند نبايد شک داشـتـه بـاشـيـم کـه           
جريانات ناسيوناليست همـچـنـانـکـه      
در همه بخشهاي کردسـتـان تـاکـنـون        
تجربه کرده ايم اين جنگ را تحـمـيـل    
ميکنند. نمونه هاي آن کشتار و ترور 
جريانات مخالف در کردستان ترکـيـه   
بــوســيلــه پ.ک.ک اســت کــه حــتــي              
منتقدين درون خودش را هـم تـرور و       
سربه نيست کرده است. نمونـه ديـگـر      
جنگ حزب دمکرات کردستان عليـه  
کومله است. حمله حزب دمکرات بـه   
پيکار و جنگ اتحـاديـه مـيـهـنـي و           
بارزاني در دوره هاي مختلف عـلـيـه      
کمونيستهاي کردستان عراق و حـتـي   
جرياني مثل حزب شيوعـي عـراق و       
حزب شيوعـي کـردسـتـان عـراق کـه             
جــريــانــي شــبــيــه حــزب تــوده ايــران           
هستند. اينها نمونه جنگهاي تـاريـخ      
تـقــريــبــا دور ايــن جــريــانـات عــلــيــه            

 کمونيستها و چپها است.
نمونه متاخر تراين نوع جـنـگـهـا     
حمله اتحاديه ميهـنـي عـلـيـه حـزب           
کمونيست کـارگـري عـراق اسـت کـه            
همين نـوشـيـروان مصـطـفـي اکـنـون             
خودش در نقش اپوزيسيون حکومـت  
کردستان عراق جريان گوران (تغيير)  
را شکل داده است يک پاي اين حـملـه   

 عليه کمونيستها بود.
اينها حتي مخالـفـيـن نـيـم بـنـد            
خود را هم تحمل نميـکـنـنـد. تـاريـخ          
اينها را نگاه کنيد دهـهـا نـمـونـه از            
جنگ و قلدري اين جـريـانـات عـلـيـه         
مـخـالــفـيــن خــود را مــيـتــوان ديــد.             
بارزاني هم عليه کمونيسـتـهـا و هـم         
عــلــيــه رقــبــاي خــود از نــوع حــزب             
شيوعي و اتحاديـه مـيـهـنـي بـارهـا            
دست به اسلحـه بـرده اسـت. جـنـگ             
فراموش نشـدنـي بـارزانـيـهـا عـلـيـه                
اتحاديه مـيـهـنـي يـکـي دو تـا هـم                   
نيست. از کشتار بيش از هـزار نـفـر           
آنها در جريان حکـاري کـه اتـحـاديـه          
ميهني تـازه تـاسـيـس شـده بـود تـا                
جنگ مـتـحـدانـه بـارزانـي و ارتـش                

 ۹۰ صدام حسـيـن در اواسـط دهـه               
ميالدي و جنگهـاي طـوالنـي مـدت         
آنها که چـنـديـن سـال ادامـه داشـتـه              
است، فقط نمونه هايي از سـيـاسـت        
آنها است که درجه "دمکـرات" بـودن       

 اين احزاب را نشان ميدهد.
حمله نظامي اتحـاديـه مـيـهـنـي         
عليه کمونيستهاي عراق و حـملـه بـه      
مقر حزب کمونيست کـارگـري عـراق      
بدون هيچ دليل و بـهـانـه اي، حـملـه            
مسلحانه حزب دمکـرات کـردسـتـان       
عليه پيکار و سازمان چريکها و ....    
اينها تنها نمونه هاي برجسته جـنـگ   
اين احزاب با مخـالـفـيـنـشـان اسـت.          
مورد ديگر همکاري سپاه پـاسـداران     
بوسيله اتحاديه ميهنـي و هـمـراهـي         
کردن سپاه براي ضربه زدن بـه حـزب         
دمکرات کردسـتـان ايـران در عـمـق            
خاک کردستان عراق افتضاح ديگـري  
است که طـالـبـانـي بـه آن مـبـادرت                
نمود. اين در حالي بود هر دو حـزب       
متعلق بـه يـک جـنـبـش و اخـتـالف                  
چنداني هم با يکديگر نداشتند. تنها  
چيزي که اتحاديه ميهني را بـه ايـن         
افتضاح کشاند اين بود که دل سـپـاه       
 پاسداران را ميخواست به جا بياورد.

اما جنگ احزاب ناسيوناليـسـت   
حاکم بر کردستان عراق عـلـيـه مـردم       
تحت سـتـم و نـاراضـي و کشـتـار و                 
زنداني کردن و ترور مـخـالـفـيـن کـار         
هميشگي آنـهـا بـوده اسـت. جـنـگ              
احزاب حاکم در کـردسـتـان عـراق بـا          
مردم و مـخـالـفـيـن خـود دائـمـي و                 

تعطيل ناپذير بوده است. اگر کـوملـه    
اينرا امري عادي ميدانـد و خـود را         
هم پيمان و يا دوست اتحاديه ميهني 
و بارزاني ميـدانـد و در ايـن جـنـگ              
خود را در کـنـار مـردم نـمـيـبـيـنـد،                  
اشکال از تعريف مقوله جنگ نيست 

 اشکال از اين نوع کمونيسم است.
 

    : بـراي پـس زدن        انترناسيونال
تــوطــئــه هــا و طــرحــهــاي ســازش و            
مماشات بـا جـمـهـوري اسـالمـي و               
جلوگيري از اقدامات ناسيـونـالـيـسـم      
 كرد در اين رابطه بـايـد چـكـار كـرد؟         

 
اولين کـار ايـن       محمد آسنگران: 

است که اهداف و سياست اين احزاب 
و کـنـگــره شـان را افشـا و ضـديــت                  
سياست آنها را با مـنـافـع مـردم بـه            
روشني و بدون ابهـام بـه هـمـه مـردم            
کردستان بايد گفت. مردم بايد بدانند 
و اين حق مردم است که حقيقت را از 
زبـان کــمــونــيــســتـهــا و کســانــي کــه            
منافعي جدا از منافع مـردم نـدارنـد        
بشنوند. قـدم بـعـدي ايـن اسـت کـه                  
کمونيستهـا مـتـوجـه ايـن واقـعـيـت               
بشوند که در امـر خـود کـه هـمـانـا                 
سازمان دادن طبقه خود يعني طبـقـه   
کــارگــر و مــردم تــحــت ســتــم اســت             
تعجيل کنند و بـبـيـنـنـد کـه جـبـهـه                
بورژوا ناسيوناليستـهـاي کـرد دارنـد         
صف خود را متحد ميکـنـنـد. بـايـد         
بدانند آنهـا مـنـافـع طـبـقـه حـود را                 
نمايندگي ميکنند و کمونيستها هـم    
بايد اين واقعيت را ببينند و راه حـل      
خود را جلو جامعه قرار بدهنـد. امـا      
تاجايي که به کردستان ايران مـربـوط   
است، جنبش چپ و سوسيـالـيـسـتـي      
جنبشي قوي و اجتماعي است. ما با 
اتکا به نيروي اين جنبش و با اتکا به 
صف ميليوني کارگران و مردم تحـت  
ستم که ميخواهند از شـر جـمـهـوري       
اسالمي و هـمـه مصـائـب سـرمـايـه              
داري خالص بشوند اين طرح و پـروژه  
بورژوا ناسيوناليستي را به شـکـسـت    
ميکشانيم. هر جرياني که سرنـوشـت    
خود را به اين تجـمـع و کـنـگـره گـره             
ميزند بايد بداند که در مقابل منافـع  
و اهـــداف آزاديـــحــواهـــانــه مـــردم            

 کردستان قرار گرفته است.
      ***  

 ...کنگره ملي کرد 

 

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم  
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 ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه 

 ناسيوناليسم کرد...

 ۱ از صفحه 

نفر از مردم و جوانان ايـن دو     ۵۰ ٣ و 
روستا را به اسارت گرفته اند. طـبـق      
ــات            ــان گــزارش فــرانــس پــرس، جــري
تروريست اسالمـي اعـالم کـرده انـد           

نـفـر    ۲۰۰ جوانان اسير اين دو روستا 
هســتــنــد. بــا تــوجــه بــه ايــن خــبــر                

نـفـر ديـگـر از آنـهـا                ۱۵۰ سرنوشت 
ــدام                    ــک اق ــت. در ي ــوم اس ــل ــامــع ن
جــنــايــتــکــارانــه ديــگــر، جــريــانــات         
اسالمي بيست نـفـر از جـوانـان يـک            
روستاي ديگر را سر بـريـده و جـنـازه         
هاي آنها را در بيابان رها کرده اند و   
همزمان چند صد نفر ديگر از مـردم      
کرد زبان کردستان سوريه را دستگير 
کرده و کسي از سرنوشت آنـهـا خـبـر         

 ندارد. 
طبق فتواي رسمي اين جريانات، 
اموال مردم کرد زبان و زنان کرد زبان 
به عنوان غنايم جنگي حـالل اعـالم       
شده است. بهـانـه ايـن جـنـايـات کـه               
ابعاد روزافزوني مي يابد همگامي و 
ــزاب              ــمــکــاري و مــعــامــالت اح ه
ناسيوناليست کرد با رژيم جنايتکـار  
اسد است. اما اين دامن زدن به  يـک   
جنگ قومي مذهبي است که قرباني 
آن فقـط مـردم مـنـاطـق کـردنشـيـن               
نيستند. بلکه نفرت قومي و مذهبي  
و ارتجاع را تقويت ميکند و عـلـيـه        

همه مردم سوريه و تالش آنـهـا بـراي      
رهايي از رژيم قاتل بشار اسد اسـت.  
ايــن جــنــايــات در مــتــن اوضــاعــي           
تبهکـارانـه و  ضـد بشـري صـورت                

رد کـه دولـت بشـار اسـد بـا              يميگ
حمايت دولـتـهـايـي چـون جـمـهـوري             
اسالمي و روسـيـه آنـرا خـلـق کـرده                 
اســت. از ســوي ديــگــر دول ديــگــر              
منطقه چون عربستان و قطر و ترکيـه  
و همچنين آمريکا و دول غـربـي بـا          
تقويت انواع جريـانـات ارتـجـاعـي و          
ضد مردمي بطور مستقـيـم و غـيـر         
مستقيم در جهنمي که در اين کشـور  

 بر مردم حاکم شده است شريک اند. 
حزب کمونيست کـارگـري ايـران        
ضــمــن مــحــکــوم کــردن جــريــانــات          
اسالمي و نيروهـاي ديـگـري کـه در           
جنايات  عليه مردم کردنشين دسـت  
داشته اند، مردم آزاديخواه در سراسر 
جهان را فرامـيـخـوانـد کـه بـه يـاري              
مردم سوريه  و مـبـارزه آنـهـا بـراي                
رهايي از شر حکومت اسد و جهنمي 
که نيروهاي ارتجاعي برپا کـرده انـد       

 بشتابند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٢ مرداد  ١٢ 
  ٢٠١٣ اوت  ٣  

 جنايتي ديگر عليه بشريت...     
و سيلقه اي با ما برخورد شده است. 
اکنون هم عـالرغـم تـحـمـل آنـهـمـه               

و تـهـديـد و سـپـري کـردن                   شکنجه
سختترين شرايط سلولهاي انفرادي، 
در انتـظـار روشـن شـدن حـقـايـق و                
رهايي از اين وضعـيـت اسـفـنـکـاک         
هستيم. اگر پس از چهار سال بازهـم  
سخن از تحمل درد و رنج نکـنـيـم ؛      
اما از انـتـظـاراتـمـان مـي تـوانـيـم                  
بگوييم. وقتي ناخـودگـاه و نـاگـزيـر           

توزيها، انتقام جوييها، تسـويـه       کينه
هاي عقيدتي و  عدالتي حسابها و بي

ارزشي هر روز جلوي سـيـر قـانـونـي        
مان را مي گيـرد، پـس بـايـد          پرونده

باردگر از انتظاراتمان بـگـويـيـم. در        
واقع انتظار ما از فـعـالـيـن حـقـوق             
بشري اين نيست که آنچنان که ايدال 
ماست ما را درک کننـد و مـعـجـزه         
بکنند. ما مي دانيم که فـعـالـيـن و        
نهادهـاي حـقـوق بشـري در سـطـح               
وسيعي با مشـکـالت روبـرويـنـد و            
شايد مسائلي وجود داشته باشد که 
مانع از درک واقعي همه کيـسـهـا و      
موارد حقوق بشـري تـوسـط ايشـان         
باشد. ولي بر اين مبنا که نهادهـاي   
حقوق بشري را تنها پـنـاه و مـامـن         
خـود مــيــدانـيــم و خـواهــان اجــراي            
عــدالــت و تشــريــح رونــد نــاســالــم            

مان هستيم که پس از بارها و  پرونده
نگاري و درخواست اعاده  بارها نامه

ــي              ــامــات قضــاي ــق دادرســي از م
پاسخ مانده اسـت بـدون        همچنان بي

اينکه خواهان بـرخـورد بـا آنـهـايـي             
انـد و       مـان کـرده       باشيم که شکنـجـه  

ــي و                  ــان ــيــرانس ــتــار غ ــمــه رف ــه آن
انـد.     غيراخالقي بـر مـا روا داشـتـه          

همچنين انتظار ما از امـام جـمـعـه       
مريوان اين است آنگونه که شايستـه  
شان و جايگاه دينيشان است نسبت 
به و پرونده ساختگي اقدام بـکـنـنـد.     
انتظاري که پس از چندين و چند بار 

مـان،     وعده بـراي پـيـگـيـري پـرونـده           
صادقانه و شجاعانـه پـيـش نـرفـتـه           
است. اينک بار ديگر خطاب به امـا     
جمعه محترم مريوان ميگوئـيـم، از     

انـد و       آنهايي که هميشه دروغ گفـتـه  
ما را هم وادار و ناچار به دروغ کرده 
اند، از آنهايي که هميشه دشنـام بـر     
لب داشته اند و جـوابـمـان را بـا بـد            
اخالقي و شکنجه داده اند انتـظـاري   

توانستيد و مي  نداريم، اما شما مي
گنـاهـي مـا و         توانيد با اذعان بر بي

بيرون کشيدن پاي خود از ايـن ظـلـم      
بزرگ گامي جـدي در روشـن شـدن            
حقايق و نهايتا آزادي مـا بـرداريـد.        
اکنون نيز با گـذشـت پـنـج سـال از              
بازداشتـمـان، بـه عـنـوان دو جـوان               
دربند که زمان و روال بازداشتمان را 

بدور از عـدالـت و رفـتـار انسـانـي                 
ميدانيم، بار ديگر ضمن پنـاه بـردن     
به نهادهاي حـقـوق بشـري، از امـا             
جمعه محترم مريوان هم ميخواهيـم  
که بـنـا بـه مسـئـولـيـت شـرعـي و                    
انساني خود و با اتکا به جايگـاهـي   
که دارند بيشتر از اين از اين ظلمـي  
که در حق ما روا داشـتـه انـد چشـم           
پوشي نکـنـنـد و نـگـذارنـد کـه مـا                 
بــيــشــتــر از ايــن قــربــانــي انســداد             

مـان     ناعادالنه روند قانونـي پـرونـده     
بشويم. همچنين در همين راستا از    
نهادهاي حقوق بشري ميخواهيم که 
صداي حق طلبـي مـا را بـه گـوش             
جهانيان برسانند تـا از ايـن طـريـق             
تغيري در وضـعـيـت و شـرايـط مـا             

 ايجاد شود.
 

با سپاس و تشکر فرازاوان  
 زانيار و لقمان مرادي

  
 ۱۳۹۲ مرداد ۱۰ پنجشنبه

 نامه لقمان و زانيار...  

کردند که از خـواسـت خـود کـوتـاه          
نمـي آيـنـد و بـه اعـتـراض ادامـه                  

 خواهند داد.
 

بــدنــبــال تــجــمــعــات اعــتــراضــي      
کارگـران فـوالد زاگـرس در مـقـابـل               
مـجــلــس شــوراي اســالمــي و وعــده          

نهادهاي رژيم مبني بر ابقا به کـار و    
ماه دستمزد معوقه آنـان،     ٤ پرداخت 

اداره کار و فرمانداري قروه همـچـنـان    
کارگر اخراجي فوالد زاگرس را  ٢٥٠ 

سر مي دوانـنـد. بـنـا بـه خـبـري کـه                  
توسط اتحاديه آزاد کارگران منـتـشـر    

 ١٢ شـده اســت، صــبـح روز شــنــبــه             

مرداد کارگران فوالد زاگرس پـس از      
عزيمت به کارخانه و امضـاي دفـتـر          
حضور و غياب با در دسـت داشـتـن        
صورتجلسه کـمـيـسـيـون اصـل نـود              
مجلس دست به تجمع اعتراضـي در    
مقابل اداره کار شهرستان قروه زدنـد    
و خواهان اجراي اين صورتـجـلـسـه و       
رسيدگي به خواستهاي خـود شـدنـد.        
مسئولين اداره کار با فشار کارگران، 
نــمــايــنــده هــاي آنــان را بــه جــلــســه              
فراخـوانـدنـد. در جـلـسـه امـا عـلـي                   
خالديان رئيس اداره کار اين شهـر بـا     
جــوابــهــاي ســربــاال بــه نــمــايــنــدگــان         
کارگران اعالم کرد که صـورتـجـلـسـه        
کميسيون اصل نود ارزشي ندارد و از 
ــجــمــعــات              ــجــاي ت ــان خــواســت ب آن
ــري             ــيـ ــگـ ــيـ ــراي پـ ــي، بـ ــراضـ ــتـ اعـ

مرداد ميتوانـنـد    ١٨ مطالباتشان تا 

 شکايت کنند. 
 

کارگـران فـوالد زاگـرس پـس از             
تجمع امروز اعالم کردند که همچنان 
ــه                ــراي رســيــدگــي ب ــه اعــتــراض ب ب

 خواستهاي خود ادامه خواهند داد. 
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري از مردم مبارز و شرافـتـمـنـد     
قروه، سنندج و در سراسر کشور مـي    
خواهد کـه بـا حـمـايـت از کـارگـران                
فوالد زاگرس، تهديدات فرماندار اين 
شهر را محکوم کنند و بـا حـمـايـت           
ــران مشــت                  ــارگ ــود از ک ــع خ ــاط ق
ــه دهــان ايــن مــزدور               مــحــکــمــي ب

 حکومت بزنند. 
 

ــر             ــه کــردســتــان حــزب ب کــمــيــت

ضــرورت تشــکــيــل هــرروزه مــجــمــع        
عمـومـي و شـرکـت فـعـاالنـه کـلـيـه                   
هـمـسـران و اعضـاي خــانـواده هــاي              
کـارگـران در تـجـمـعــات اعـتـراضــي              
کارگري و در مجامع عمـومـي آنـهـا       
تاکيد ميکند. اين مـبـارزه بـايـد بـه           
پـيــروزي بــرسـد و حضــور هــمـســران            
کارگران و مـردم مـبـارز و آزايـخـواه            
نقش مـهـمـي در پـيـروزي کـارگـران                

 خواهد داشت. 
 

ــحــد و                 ــارزه مــت ــاد مــب ــده ب زن
 يکپارچه کارگران فوالد زاگرس قروه 

 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ، ٩٢ مرداد ١٢ 

   ٢٠١٣ اوت  ٣  

 کارگران فوالد قروه ...   
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ميخواهند حول استراتژي و گفـتـمـان    
واحد براي جنبش خود و پيـام صـلـح      
به دولت هاي همسايه که بـخـشـي از      
همان استراتژي ناسيوناليستي است، 
ايــن کــنــگــره را ســازمــان بــدهــنــد.            
سياستهاي تا کنـونـي کـوملـه ايـنـرا           
نشان ميدهد که پيام صلح و سـازش    
ــدارد و                 ــوري اســالمــي ن ــه ــم ــا ج ب
استراتژي واحدي با ناسيوناليستهـاي  
کرد را تا کنون اعـالم نـکـرده اسـت.         
اما با اين حال بجاي مـقـابلـه و نـقـد          
استراتژي سياسي ناسيوناليستها کـه  
اهدافي ارتجاعي دنبال مـيـکـنـنـد و        
مبتکران اين سناريو آنرا رسما اعالم 
کـرده انـد، عـمـال هـمـراه آنـهـا شـده                    

آخرين اخبار در ارتباط با اين  .است" 
کنگره از کانـال نشـريـه "هـاووالتـي"           
منتشر شده در اقليم کردستـان آمـده     

در اين ميان، ابراهيم علـيـزاده   « است
کُــردســتــان حــزب         دبــيــرکــل کــوملــه  

وگـويـي بـا         کمونيست ايران در گـفـت  
"هـاوالتــي"، چـاپ اقـلــيــم                روزنـامــه 

کُردستـان از عـدم حضـور سـازمـان              
مـلـي در           تحـت امـرش در کـنـگـره           

صورت شرکت نمايندگان حـکـومـت      
اسالمي ايران خبر داد و گفـت: پـيـام       
ما پيام صلـح و دوسـتـي اسـت امـا              
تاکنـون هـيـچ گشـايشـي در فضـاي               
سياسي ايران بعد از انتـخـابـات روي      
نـداده و کُـردسـتـان ايـران هـمـچـنــان                 

باشـد و هـيـچ زنـدانـي             مليتاريزه مي
عـدم  ».  سياسي آزاد نگـرديـده اسـت     

حضــور ســازمــان کــردســتــان حــزب          

کمونيست ايران اقدامـي جـدي و در         
راستاي اهداف راديـکـال و انـقـالبـي          
اين سازمان است. کميتـه کـردسـتـان       
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران در            

مــرداد خــطــاب بــه مــردم       ٧ بـيــانــيــه    
آزاديخواه کردستان اعالم کرده "مردم  
آزاديخواه کردستان! کارگـران و زنـان        

کنگره ملي کرد به رهـبـري     !معترض
مسـعــود بــارزانـي مــبــلـغ ســازش و            
مصالحه با جمهوري اسالمي اسـت.    
ميخواهد بگويد مردم كـردسـتـان بـا       
جمهوري اسالمي دشـمـنـي نـدارنـد.          
ميخواهد به مردم کـردسـتـان اعـالم         
کند که نمونه حکومت آينده آنهـا در    
بهترين حالت چيزي مـانـنـد شـرايـط          
فــعــلــي کــردســتــان عــراق اســت کــه           
اکثريت همان مردم از دست مشـتـي     
حاکمان دزد و فاسد به تنگ آمـده و      
روزانــه در حــال اعــتــراض بــه وضــع            

 موجود هستند. 
بــارزانــي و هــمــراهــانــش تــالش        
ميـکـنـنـد راه سـازش بـا جـمـهـوري                  
ــن                 ــنــد. اي اســالمــي را هــمــوار کــن
سياستي به غايت راست و ارتجاعـي  
و عليه منافع مردم کردستـان اسـت.     
بايد مردم کـردسـتـان در مـقـابـل آن             
بايستند و اجازه ندهند کـوچـکـتـريـن      
خللي در مبارزاتشان براي سرنگونـي  

راه .جمهوري اسالمي بـوجـود بـيـايـد       
حل مسئله کرد و رفع ستم مـلـي در       
کردستان از طريق سازش با جمهوري 
اسالمي و هـمـراهـي ديـگـر احـزاب               
ناسيوناليست کرد که قرار اسـت يـک     
گفتمان و يک استـراتـژي واحـد سـهـم          
خواهي از قدرت مرکزي اتخاذ کننـد  

نميگذرد. كارگران و مردم کـردسـتـان    
همدوش و همراه ساير مردم ايران فـي  
الحـال در حـال مـبـارزه و جـدال بـا                   
حكـومـت اسـالمـي سـرمـايـه داران              
هستند و بايد همـيـن مـبـارزه را تـا            
برپاداشتن انقـالب سـراسـري شـان و           
سرنگوني كامل جمـهـوري اسـالمـي       
ادامه دهند. راه حل مردم کردستان و 
کارگران و کمونيستها براي رفع سـتـم   
ملي و هر نوع ستم و تبعيـض ديـگـر      
ــقــالب و                   ــا ان ــقــط ب در جــامــعــه ف
سرنگوني جمهوري اسالمي و اعمـال  
حاکميت خود از طريق شوراهـايشـان   
مــيــســر مــيــشــود. هــر ســيــاســت و            
ــخــواهــد             ــژي ديــگــري کــه ب اســتــرات
موضوع سرنگوني جمهوري اسالمي 
را کم رنگ و يا از دستور خارج کـنـد   
سياستي ضد مردمي و همـراهـي بـا      
 جمهوري اسالمي محسوب ميشود. 
حکومتي که از هيچ جنايتي در   
تمام طول حاکـمـيـتـش عـلـيـه مـردم             
کردستان و کل مردم ايـران فـروگـذار        
نکرده است قابل مذاکـره و صـلـح و          

حـزب کـمـونـيـسـت          .سازش نـيـسـت     
کارگري با قاطعيت اعالم ميکند که 
كارگران و مردم کردسـتـان ايـران کـه         
بيش از سه دهه سرکـوب و جـنـايـت         
حکومت اسـالمـي را بـا گـوشـت و                
پوست تجربه کرده اند، زيـر بـار ايـن          
توطئـه هـا نـخـواهـنـد رفـت. حـزب                  
کمونيست کارگري همراه با مبارزات 
آزاديخواهانه مردم کردستان و بـويـژه   
جنبش کارگري تالش هاي ارتجاعـي  
و ضدمردمـي را بـا تـوجـه بـه وزنـه                 
قــدرتــمــنــد چــپ و کــمــونــيــســم در              

کردسـتـان ايـران و بـر مـتـن فضـاي                  
سرنگوني که بر کل ايران حاکم است، 
ــر آب مــيــکــنــد و تــالش                  ــقــش ب ن
ناسيوناليستها بـراي ايـجـاد فضـاي           
ســازش و مــمــاشــات بــا جــمــهــوري           
اسالمي را به بي آبروئي هرچه بيشتر 

 .براي اين احزاب تبديل خواهد کـرد   
زنده باد مبارزات آزاديخواهانه مردم 

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي". 
 

دوم:  اعتراضات کارگران فـوالد     
زاگرس قروه وارد دوره جـديـدي شـد.        
فــرمــانــدار و اداره کــار شــهــر قــروه              
تصميم و ابالغيه کميسيون اصل نود 

بدنـبـال   را زير پا لگد مال کردند.  .     
دو بار تـجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران               
فوالد زاگـرس در مـقـابـل مـجـلـس                
شوراي اسالمي و رسيدگي کميسيون 
اصل نود به خواستهاي اين کـارگـران     

مـاه   ٤ مبني بر ابقا به کار و پرداخت 
دستمزد مـعـوقـه آنـان، اداره کـار و                
فرمانداري شهرستان قروه هـمـچـنـان       

کارگر اخراجي فوالد زاگرس را  ٢٥٠ 
مـرداد کـارگـران      ١٢ سر ميـدوانـنـد.       

فـوالد زاگـرس پـس از عـزيــمـت بــه                
کارخانه و امضـاي دفـتـر حضـور و               
ــن                  ــتـ ــا در دســـت داشـ ــاب بـ ــيـ غـ
صورتجلسه کـمـيـسـيـون اصـل نـود              
دست به تجمع اعتراضي در مـقـابـل      
اداره کــار شــهــرســتـان قــروه زدنــد و            
خواهان اجراي ايـن صـورتـجـلـسـه و             
ــهــاي خــود               ــه خــواســت ــدگــي ب رســي

 ميشوند.  
 ،بدنبال ايـن تـجـمـع اعـتـراضـي             

نماينده هاي کارگران به جلسه اي در     

اداره کار دعوت شدند. در اين جلسـه   
رئيس اداره کار شـهـرسـتـان قـروه بـا             
دادن جوابهاي سرباال به نماينده هـاي  
کـارگــران اعــالم کــرد صـورتــجـلــســه          
کميسيون اصل نود ارزشـي نـدارد و         
شما براي رسيدگي به هر دو مورد از   
خواستهايتـان (دريـافـت چـهـار مـاه              
دستمزد معوقه و بـازگشـت بـکـار)           

 ١٨ مي بايد شـکـايـت کـنـيـد و تـا                
مرداد براي ارائـه شـکـايـت فـرصـت             
داريد.   کارگران فوالد زاگرس از اول   
سال تاکنون دستمزدي دريافت نکرده 

تير ماه سالجاري از کـار   ١٨ اند و از 
خود اخراج شده اند. اين کـارگـران در      
حال حاضر در شرايط بسيار مشـقـت   
ــد.               ــرن ــب ــي بســر مــي ــار مــعــيــشــت ب

کـارگـران فـوالد زاگـرس         اعتراضات   
تــا مـرحلــه تــوافــقـات مــابــيــن         قـروه    

كميسيون اصل نود و كـارگـران گـام          
اول و جدي بود. بدون اين پيـشـرويـهـا     
ادامه اين اعتـراضـات غـيـر عـمـلـي            
بـود. فـاز اول بـرسـمـيـت شـنـاخـتــن                   
خواستهاي کارگران بود. اما، تحـقـق    
اين مطالبـات تـا آخـريـن مـرحلـه و               
گرفتن حقوق هاي معوقه و بـازگشـت   
ــيــز دوره جــديــد و                    ــه كــار خــود ن ب
سازمانيافته اي را در دستـور کـار و       
اعتراضات کارگران گـذاشـتـه اسـت.       
ما خانواده هاي کارگري، شـهـرونـدان    
ــان،              ــمــان، جــوان ــروه، مــعــل شــهــر ق
دانشـجـويـان و کـارگـران بـخـشـهـاي                
مختلف توليدي در قروه و سننـدج را    
فراميخوانيم همگام با کارگران فوالد 
زاگرس از مطالـبـات آنـهـا حـمـايـت            

 کنند. *** 

هر از چندي اخبـار خـودکشـي و        
خود سوزي زنان در مناطق مختـلـف   
کردستان منتشر مي شود با ايـنـکـه      
پاي قاتل معيني در کار نيسـت امـا     
ايــن خــودکشــي هــا در چــهــارچــوب          

د. نقتلهاي ناموسي قـرار مـي گـيـر          
ژوئـيـه زنـي در           ٣١ روز چهار شنبـه    

سالـه،   ٢٦ شهر اربيل کردستان عراق 
متـاهـل و داراي دو فـرزنـد بـدلـيـل                  
مزاحمتهاي تلفني فردي ناشناس کـه  
بعدا مورد بدگماني هـمـسـرش قـرار         
مي گيرد، بر اثـر فشـارهـاي روحـي،         
فکري با روسري اش خود را خفه و به 
زندگي اش پايان مي دهد. بنا به اين  

خبـر هـمـسـر ايـن زن بـعـد از بـروز                     
بدگماني، او را ترد و به منزل خانواده 
اش مي فرستد. در مورد خـودکشـي     
هايي از اين دست هـر کـس بـنـا بـه              
فراخور درک و بـررسـي خـود بـدنـبـال           
مقصر چنين واقعه تـلـخ و دردنـاکـي         
مــي گــردد. آيــا زن مــقــصــر بــود؟               
همسرش او را تهديد کـرده بـود؟ آيـا        
مزاحم تلفني عامل اين واقـعـه بـوده      
است؟ و دهها سوال از اين نوع مـدام    
در چرخش است کـه مسـبـب اصـلـي          
اين خودکشي و نـظـايـر آن را دسـت             

 نشان کند و قاتل را بازشناسد.
ساله داراي هـمـسـر     ٢٦ جان زني 

و دو کودک گرفته شده است. ايـن زن       
و صـدهـا زن ديـگـر کـه بـا دسـتــان                    
خــويــش و بــه خــاطــر تــرديــد و                      
بدگمانيهاي همسر يـا اطـرافـيـان بـه            
زندگي خود پايان مي دهـنـد چـنـدان       
ساده نيست. ظاهرا گرفته شدن جـان     

اين زن بطور فيزيکي توسط همسر يا 
شخص ثالثي صورت نگرفته است و   
داستان اين را نشان مي دهد که گويا 
خود زن قاتـل خـويـش بـوده اسـت و              
کسي در اين رابطه مورد تـعـقـيـب و         
دادگاهي کردن واقع نمي گردد. حـال     
که پاي قاتلي حقيقي و حـقـوقـي در          
بين نيست و شـاکـي مـعـيـنـي بـراي            
تشکيل پرونده وجود ندارد آيا بايد به 
همين سادگي از کنار ايـن مـوضـوع        
رد شد؟  اين زن و صدها  زن ديگر با 
موقعيـت مشـابـه يـا مـتـفـاوت او،                
عاشق زنده مـانـدن و زنـدگـي کـردن            
بوده اند. پس اگر اينطور اسـت بـايـد        
پاي عامل و مسـبـبـي در تـحـمـيـل              
گرفتن جان او در مـيـان بـاشـد.  او                
بــراي پــايــان دادن بــه زنــدگــي خــود            
تصمـيـمـي را گـرفـتـه بـوده کـه ايـن                    
تصميم ناشي از فشار هاي بـيـش از       
حد فکري، روحي و روانـي از سـوي           

همسر و اطـالفـيـانـش در رابـطـه بـا                
مسايل به اصطالح ناموسي بوده  که 

 دست به خودکشي زده است.
او با دستهاي خود جـان خـود را       
گرفته است با اينکه عاشق زندگـي و    
زنده ماندن در کنار کودکانش و لذت 
بردن از تنها يکبار حق حـيـات بـوده        
است. او و صدها نمونـه هـمـچـون او          
دســت بــه خــودکشــي زده انــد بــدون            
اينکه قلبا خواهان پايان دادن به حـق  
حيات خود بوده باشند. پس اگر پـاي   
قاتلي در ميان نيسـت چـگـونـه مـي          
ــوع خــودکشــي هــا                  ــن ن ــوان از اي ت
جلوگيري کرد؟. اما اينگونه نـيـسـت     
که پاي قاتلي در ميان نبـوده بـاشـد.      
قاتل و مسببين اصـلـي هـر روز در            
جامعه باز توليد مي شود. سنتـهـاي    
عقب مانده، بـاورهـاي مـردسـاالر و         
مذهبي، قوانين ارتجاعي حـاکـم بـر        

 خودکشي" زنان، قتلهاي ناموسي نامرئي،
 قاتل کيست؟   

 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه   نگاه هفته

 عبدل گلپريان
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 مدرسه حزبي اکتبر
اين ماموريـتـهـا بـا دنـيـايـي از              
خاطرات شيرين و سختيهايي کـه بـه     
چشم نمي آمد و با انجـام مـوفـقـيـت        
آميز ماموريت دسته سـازمـانـده بـه         
پايان مي رسيد. در اواخـر روزهـايـي       
که در مناطق اشـغـالـي رژيـم بـوديـم           
تعدادي ديگر از جوانان دختر و پسـر    
از سننج و روستاهاي مـنـطـقـه بـراي        
آمدن به صفوف نيروي کومه له خـود    
را به ما ملحق کـردنـد و سـپـس بـه              
مناطق پايگاهي در جـوار مـرز بـاز          
گشتيم. گفتن و نوشتن از لـحـظـه بـه        
لحظه اين ماموريت در آن چـنـد مـاه      
بدون شک مي تواند کتاب قطوري را   
به خود اختصاص دهد که تا به اينجا 
فقط به نمونه هايي از آن بسنده و بـه      

 آنها اشاره کرده ام.
بالخره بعد از دو هفته گذشتن از 
راههاي صعب و العبور و کوهستاني 
به منطقه پايگاهي خود در مـنـطـقـه       
مرزي بين ايران و عـراق در اطـراف           
مريوان بازگشتيم. عالوه بـر پـايـگـاه        
منطقه اي که در نوار مرزي داشـتـيـم    
چــنــد اردوگــاه نــيــز در خــاک عــراق             
متعلق به ما بود که بيشتر نيـروهـاي   
کومه له، ارگانهاي ستادي و رهبري، 
انتشارات، راديو و غـيـره در آن جـا            
قرار داشتند. تا اواخر بهار همـچـنـان     
ماموريتهاي نزديـکـتـر بـه مـنـطـقـه             
پايـگـاهـي ادامـه داشـت کـه کـوتـاه                 
مــدت بــود. دســتــه مــا بــعــد از آن                
ماموريت طوالني براي اسـتـراحـتـي       
چند ماهه به اردوگاه مرکزي مالومـه  

 در خاک عراق روانه شديم. 
بعد از گذشـت چـنـد روز کـه در             
اردوگاه مالومه بودم بـه مـن اطـالع          
داده شد که خودم را براي شـرکـت در       
مدرسه حزبي اکتبـر آمـاده کـنـم. از            
اينکه براي شـرکـت در ايـن مـدرسـه            
انتخاب شده بـودم خـوشـحـال بـودم.            
مدرسه حزبي اکتبر از دو سال قبل از 
آن شروع بـکـار کـرده بـود و شـرکـت               
کنندگان از ميان کـادرهـا و تـوسـط         
کميته مرکزي انتـخـاب مـي شـدنـد.          
رئوس درسهايي که در ايـن مـدرسـه          
تدريـس مـيـشـد عـبـارت بـودنـد از                 

فلسفه، اقتصاد، سازماندهي، مـرور    
و مـطــالـعــه آثــار مـارکســيـســتـي و              
جهانبـيـنـي کـمـونـيـسـتـي و بـرخـي                  
آمــوزشــهــاي ســيــاســي ديــگــر. ايــن          
مدرسه به منظور ارتقاي توان فـکـري   
و سياسي کادرهاي حزب کمونيـسـت   
راه اندازي شده بـود. مـدرسـيـن ايـن             
مدرسه از ميان اعضاي رهبري حزب 
و کومه له تعيين شده بودند. در واقع  
ايــن مــدرســه حــکــم يــک دانشــگــاه            
مارکسيستي را داشـت کـه تـوان و               
کارائي کـادرهـاي حـزب را از نـظـر                
تئوريـک سـيـاسـي و نـظـري هـر چـه                   

 بيشتر باال مي برد. 
نزديک به يک کيلومتـر دورتـر از       
اردوگاه مالومه، اردوگاه مرکزي قرار 
داشت که اعضاي مرکـزيـت حـزب و        
کومه له در آن مستقر بودند. مدرسـه  
حزبي نيز در همين اردوگـاه مـرکـزي        

 ۳۰ بود. تقريبا طي هـر دوره حـدود          
نفر از کادرها در اين مدرسه شـرکـت     
داشتند. يک سالن به منـظـور کـالس       
عمومي و چندين محل براي اسـکـان   

نـفـره    ۶ شرکت کنندگان در گروههاي 
تدارک ديده شده بود. چادرهاي محـل   
استراحت شبانروزي را هر گروه خـود    
راه اندازي ميکرد که تقريبا هـمـگـي      
بفاصلـه ده تـا پـانـزده مـتـر نـزديـک                   
همديگر برپا ميشد. دوره اي که مـن     
شرکت کرده بودم دوره چهارم مدرسـه  
بود و تـا قـبـل از آن سـه دوره ايـن                      
مدرسه آموزشهاي الزم و سطـح بـاال     
را با کادرها بپيش برده بود. همينجا  
اين را اضافه کنم که مـدرسـه حـزبـي       
اکتبر تا شش دوره فعالـيـت کـرد کـه         
عالوه بر دوره چهار، بعـدهـا در دوره       
ششم هم براي بار دوم انتخاب شـدم.    
مدت زمان دوره مدرسه تـقـريـبـا در         
حــدود دو تــا ســه مــاه بــطــول مــي                
انجاميد. صاحب اصلي اين طـرح و       
راه اندازي چـنـيـن مـدرسـه اي، ايـده             

 منصور حکمت بود.
مدرسه حزبي اکتبر ايـن امـکـان      
را فراهم کرده بود که کادرهاي حـزب    
کمونيست با آموزش متون پـايـه اي       
مارکسيسـتـي، از نـظـر سـيـاسـي و                
تئوريک به سطوح باالتري ارتقاء پيدا 

 کنند.  
فعاليت هاي سيـاسـي در مـيـان         
مردم و ماموريتهاي سياسي نظامي 
در مناطق اشغالي کردستان فرصتـي  
ــعــه مســايــل               بــراي مــرور و مــطــال
مختلف تئوريک و نظري بـاقـي نـمـي       
گذاشت. از ايـن رو مـدرسـه حـزبـي                 

اکتبر آن امکاني بود که مي توانست 
بدور از فعاليت در منطقه و بـگـونـه        
اي متمرکز و در محلي امن تـر ايـن       

 خالء را پر کند.  
همانطور که اشاره کردم  طرح راه 
اندازي اين مدرسه همانند طـرحـهـاي    
مدرن و پيشرو ديـگـر ايـده مـنـصـور           

 ۳۰ حکمت بود. تعداد افراد حـدودا       
نفر بوديم که در پنج گروه شـش نـفـره        
سازماندهي ميشد. هر شش نـفـر از        
زنان و مردان شرکت کـنـنـده در يـک           
چادر کـه گـنـجـايـش ايـن تـعـداد را                 
داشت به استراحت، خواب و خـوراک    
و مطالـعـات روزانـه مـي پـرداخـت.             

کـالـسـهـا شـروع           ۹ صبح ها ساعت   
بکار مي کرد که محل آن در وسـط        
چادرهاي گروهها بود. سالني کـه بـا      
چوب و حصـيـر و بشـکـلـي مـرتـب                  
ساخته شده بود، بعنـوان يـک کـالس        

نفر را در خـود جـاي مـي داد و             ۳۰ 
براي برگـزاري جشـن و مـراسـمـهـاي             

 ۶۰ ديگر گنجايش حضور بـيـش از         
 نفر را داشت. 

بعـد از هـر دو سـاعـت يـکـبـار                  
استراحتي نيم ساعته داشتيم و بـعـد     
از صرف نهار نيز مـجـددا تـا عصـر           
همان روز کالسها دايربود. اوقاتي را    
هــم بــطــور گــروهــي و يــا فــردي بــه               
ــعــه دروس هــمــان روز مــي               مــطــال
پرداخـتـيـم. بـعـضـي اوقـات شـبـهـا                   
کنفرانسهايي بر سر مسايل مختلـف  
سياسي، فلسفسي، اقتصادي و غيره  
برگزار مي شد و بقيه پـيـرامـون ايـن         
موضوعات اظهار نظر مـي کـردنـد.      
شبهايي هم به برنامه هاي شاد، آواز   
خوانـدن، مـوزيـک و رقـص مـحـلـي                 
اختصاص داشت. نتايـج و رانـدمـان         
کار مدرسه هاي حزبي اکتبـر بسـيـار      
عالي و رضايت بخـش بـود. رفـقـاي          
کادري در اين دوره هـا شـرکـت داده          
مي شدند کـه قـبـال بـا مـطـالـعـه و                   
مسايل تئوريک نظري آشنايي کـافـي   
و الزمي نداشتند اما بـعـد از اتـمـام         
دوره هــا هــمــيــن دســت از کــادرهــا            
بخوبي قادر بودند متـون پـايـه اي و          
جهانبيني کمونيسـتـي را بـه زبـانـي            
ساده براي نيـروهـاي مسـلـح و تـوده            
هاي مردم بگونه اي منسجم و روشن 

 توضيح دهند. 
مباحث و مـوضـوعـاتـي کـه در          
مدرسه حزبي اکتبر تدريس مـي شـد     
براي شخص من تازگي نداشت. قبـل   
از فعاليت مخفي و علني ام با کومه 
له و حزب کمونيست ايران، اين دست 

از آثار مارکسيستي را مطالعه کـرده  
بودم اما چيزي که براي مـن و بـقـيـه         
تازگي داشت انسجام و تبييـن خـط،     
سياست و نظراتي بـود کـه مـنـصـور          
حــکــمــت آنــهــا را بــه جــهــت گــيــري            
مارکسيسـتـي شـفـا، و روشـنـي بـر                
فعاليتهاي حزب کمونيست و کـومـه     
له ناظـر کـرده بـود. خـط، روايـت و                 
مواضع سيـاسـي نـظـري و تـئـوريـک              
منصور حکمت ناظر بر پراتيک حزب 
کمونيست و کـومـه لـه بـود. مـثـال                  
دجوع به کاپيتال در مـدرسـه حـزبـي         
اکتبر با آنچه که تا قبل از آن مـن از      
کاپيتال و ترجمه هاي قبـلـي خـوانـده       
بودم کامال متفاوت بود. دوره چهارم  
مدرسه حزبي  بعد از گذشت نـزديـک     
به سه ماه به کـار خـود پـايـان داد و             
وقـت آن رســيـده بـود کـه کـادرهــاي                
شرکت کنند از مسـئـولـيـن عـرصـه             
هاي مخـتـلـف سـيـاسـي، نـظـامـي،              
سازماندهي وغيره، با اتمام اين دوره 
 به مناطق فعاليتي خود اعزام شوند. 
در بخش نهم اين سلسله از تاريخ 
يکدوره اشاره کرده بودم که وقتي سال 

با ضربه خوردن تشکيالت علني  ۶۱ 
در تهران به منـاطـق آزاد کـردسـتـان          
برگشتم، هنوز که علني نشده بودم به 
يکي از اعضـاي رهـبـري کـومـه لـه               
گفته بودم که مي توانم بعد از مدتـي  
به باز سـازي تشـکـيـالت در داخـل              
بپردازم اما او در جـواب مـن گـفـت:         
"دور دور پيشمرگايتي است اين کـاله   
و عينک را بردار و علـنـي بشـو". در          
همان بخش نهم اشاره کرده بـودم کـه       
به اين مـوضـوع بـاز مـي گـردم. در               
اينجا مختصر به اين مـوضـوع مـي        

 پردازم.
مدرسه حزبي به پايان رسيده بود 
و من مي بايست به منطقه فعـالـيـت    

در هـمـيـن مـقـطـع            خود برميگشتم. 
رهــبــري وقــت      زمــانــي بــود کــه             

تشکيالت کومه له بـه ايـن نـتـيـجـه             
رسيده بود کـه بـه سـازمـانـدهـي در               

داخل شهرها بپردازد و بـراي شـروع         
اين کار ماموريتـي تـقـريـبـا دائـمـي            
جهت سازماندهي مجدد تشکيـالت  
در داخل شهر را بـراي مـن در نـظـر             
گرفته بودند. طي جلسـه اي کـه سـه           
نفر از مسئولين تشکيالت شهرها با 
من بـرگـزار کـردنـد، ايـن را عـنـوان                
کردند که سياست رهبري کومه له در 
اين دوره ايـن اسـت کـه تشـکـيـالت               
مخفي شهرها را احـيـا کـنـد. بـديـن            
منظور در نـظـر گـرفـتـه ايـم کـه تـو                   
( يعني من ) براي اين مامـوريـت و       
سازماندهي مجدد تشکيـالت شـهـر      
اعزام شوي. بعد از گذشت چهار سـال  
فعاليت در بخش علني و سـخـنـرانـي     
در دهها روسـتـا در مـيـان مـردم و                
اينکه نهادهـاي رژيـم و مسـئـولـيـن             
پايگاههاي رژيم در منطقـه قـاعـدتـا       
اين دست از مسئـولـيـن تشـکـيـالت         
علني کومه له را با اسم و رسـم مـي       

 شناختند،
بعد از شنيدن صحبتهاي هر يـک  
از اين رفقا نوبت به اظهار نـظـر مـن        
در خصوص اين طرح رسيد. در پاسخ 
گفتم که اين سياست غلطي است کـه  
رهبري کومه لـه مـي خـواهـد بـراي              
سازماندهي تشکيالت مخفي شـهـر     
از کسي استفاده کند که در فعـالـيـت    
سياسي نـظـامـي عـلـيـه رژيـم فـقـط                
خواجه حـافـظ شـيـرازي او را نـمـي                 
شناسد. براي اين رفقا تـوضـيـح دادم      

که بر اثـر     ٦١ که هنگاميکه در سال 
ضربه به تشکيالت شهرها به مناطق 
آزاد برگشتم، از آنجا که هنوز علـنـي   
نشده بودم و براي کسي شناخته نشده 
بودم چنين طـرحـي را خـود مـن بـه                
يکي از اعضاي رهبري کومه لـه کـه       
خود او امرز و بعد از چهار سال تـازه    
اين را دريافته است  پيشنـهـاد کـرده      
بودم. اما او از ذوق فعاليت نـظـامـي     
پيشمرگانـه اهـمـيـت چـنـدانـي بـراي               
فعاليت در شهرها و امر سازماندهي 
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 ۶ از صفحه 

 ۷ از صفحه 

در داخل شهر قايل نبود. حال که من  
چهار سال است که بـطـور عـلـنـي در          
اکثر روستاها براي مـردم سـخـنـرانـي        
کرده و پايگاهها و مسـئـولـيـن رژيـم          
بخوبي مرا مي شناسند چگونـه مـي     
شود يک چنين عنصر بتمام معنا در   

عرصه کار علني را براي فعالـيـت در     
تشکيالت مخـفـي اعـزام کـنـيـد؟ و             
ادامه دادم کـه بـعـنـوان يـک وظـيـفـه               
حزبي حاضرم به اين مـامـوريـت بـي         
سرانجام بروم اما اين طـرح آنـهـم بـا           
ــراي شــکــار و                    ــه ب ــزام کســي ک اع

دستگيري به سيبـل شـبـيـه اسـت از            
پايه غلط و نـادرسـت اسـت. طـرح و            
پيشنهاد من ايـن بـود کـه بـايـد در                
داخل شهرها با اتکا به فعاليـنـي کـه      
هويت اجتمـاعـي و طـبـيـعـي دارنـد              
چنين امري صورت بگيرد. هـمـانـنـد      
آن مقطعي که هنوز خود من عـلـنـي      
نشده بودم. بالخره اين رفـقـا بـعـد از            
انتقال صـحـبـتـهـاي مـن بـه رهـبـري                
کومه له، متقاعد شدند که اين طـرح    
آنها از بيخ غلط بوده است و آنـرا از        
دستور خارج کردند. بعد از اتمام ايـن   
بحث و آغاز فعالـيـت دور بـعـدي در           
منطقه، شروع مجدد فعاليت من در   
مناطق اشغالي اينبـار نـه در دسـتـه           
سازمانده بلکه در آرايش ديگري بنـام   

 واحد شهر آغاز شد. 
 ادامه دارد 

 

 مختصری از تاريخ ...

 

جامعه، فشارهاي روحي و فـکـري از     
جانب همين سنتها از سوي بـاورهـاي   
مردساالرانه، تهديدها  و ديگر افکار 
عقب ماده و ارتجاعي اي هستند کـه  
همچون خوره اي به جان جامعه و اين 
دست از زنان نگونبخت مـي افـتـنـد.       
مــذهــب، مــردســاالري، فــرهــنــگ و        
سنتهاي عقب مانده بويـژه در مـيـان        
هــمــســران مــرد، پــدر و بــرادران بــا              
حمايت قوانـيـن حـاکـم بـر جـامـعـه،               
قاتالن اصلي و باني و مسبب گرفتـن  
جان زناني است که اسم آنرا خودکشي 
گــذاشــتــه انــد. فضــاي احــاطــه شــده           
بشدت پوسيده تعصبات ناموسي کـه  
زن را برده مرد و موجـودي درجـه دو       
بحساب مي آورد، قاتل اين دست از   
زنان است. اگر همـسـر ايـن زن او را             
مورد "بدگماني" قرار داده اسـت و او        
را از منظر فرهنگ، سنت و قـوانـيـن    
اسالمي و افـکـار مـردسـاالرانـه تـرد           
مي کند، در ميان چنين فـرهـنـگ و        

سنتي ادامه حيات براي اين زن يعني 
مرگ تدريجي، يعـنـي خـار و ذلـيـل            
شدن در ميان همين افکار و بـاورهـا       
در محيط پيرامون او. قاتل اين زن و  
صدها مورد ديگر همچون او قوانـيـن   
و فرهنگي اسـت کـه هـم اکـنـون در                
کــردســتــان عــراق يــا در هــر کشــور             
اسالمزده اي زنـان را در يـک زنـدان              
روحي و رواني اسير کرده اسـت. اگـر        
عکس اين مـا جـرا روي مـي داد و              
مرد از سوي زني مـورد "مـزاحـمـت"          
تلفني قرار مي گرفت، بي گمان بـراي  
مرد اين نوع مزاحمتها شيـريـنـتـريـن      
لحظات و دقايق زندگي اش مي بـود    
و البد همسرش را مورد تمسخر قـرار  
مي داد کـه گـويـا هـمـه شـيـفـتـه او                    

 هستند و به خود افتخار مي کرد. 
راه چاره زنـانـي کـه بـا هـيـوالي               
قانون، فرهنگ و سنتهاي مرد ساالر 
و ضــد انســانــي مــواجــه هســتــنــد              
خودکشي ( تحميل کشتن )  نيست.   

تحميل خودکشي و اتخاذ آن بـعـنـوان    
خالص شدن از فشـارهـاي فـکـري و             
روحي يعني ميـدان دادن بـه هـمـيـن            
فجايع عليه زنان. راهکار ايستـادگـي   
و مبارزه در مقابل هـمـيـن بـاورهـاي        
عهد عتيقي اسـت کـه دسـتـه دسـتـه             
زنــان را قــربــانــي خــود مــي کــنــد.               
جسارت و شـهـامـت در تـعـرض بـه                 
فــرهــنــگ اســالمــي مــرد ســاالر در          
موارد زيادي قـدرت، تـوان و جـربـزه           
زنان و مرداني که در دفاع از حـقـوق       
برابر زن و مـرد تـالش کـرده و مـي                 
کنند را باال برده و بر محيط پيرامون 
تاثير مثبت گـذاشـتـه اسـت. رواج و            
گسترش روحيه مبارزاتي براي عـقـب   
نشاندن سنتها و فرهنگ ضـد زن در      
هر جايي، وظيفه زنان و مرداني است 
که مي توانند با اعتـمـاد بـنـفـس در          
جهـت شـکـل دادن و مـتـحـد کـردن                  
ديگران براي مبارزه اي بي امان عليه 
قوانين و فرهنگ نـامـوس پـرسـتـي،          
تحميل خودکشي را حاشيه اي کنند. 
راه  چاره نهايي اما کنار زدن سيستـم  
و دم و دستگاه حـاکـم و مـدافـع ايـن            
قوانين ارتجاعي و جايگزين کردن آن   
با  جامعه اي آزاد، بـرابـر و انسـانـي           
است. اين دنياي نابـرابـر و وارونـه را           
بايد با قوانين، اقـتـصـاد، سـيـاسـت،         
فرهنگ و سنتهاي ضد انسـانـي اش       
دگرگون کرد و بر روي قـاعـده اصـلـي       

 اش قرار داد.
 
 ٢٠١٣ اوت  ٢  

 

 خودکشي" زنان...

 

از شـروع اعـتـراضـات کـارگـران           
اخـراجــي فـوالد زاگــرس نـزديــک بــه            
يکماه گذشـت. در ايـن مـدت، ايـن              
کارگران يکروز در مقابل دفتـر بـيـت      
رهبري و بمدت سـه روز در مـقـابـل           
مجلس شوراي اسالمي در اعتـراض  
به اخراج خود دست به تجمع زده اند. 
عالوه بر اين کارگران فـوالد زاگـرس       
بارها در مقابل اداره کار شـهـرسـتـان     
قروه و استانداري کردستان دسـت بـه     

و خـواهـان رسـيـدگـي بـه              تجمع زده 
 خواستهاي خود شده اند.

سـال سـابـقـه        ٢٠ اين کارگران تا 
ــاکــنــون                ــد، از اول ســال ت کــار دارن
دســتــمــزدي دريــافــت نــکــرده انــد و           
بسياري از آنان بدليل شرايط سـخـت   
و زيان آور کار دچار لـطـمـات شـديـد        

 جسماني شده اند.
در آخرين تجمع کـارگـران فـوالد        
زاگرس که در مقابل مجلس شـوراي    
اسالمي برگزار شد کميسـيـون اصـل      
نود مجلس با برگزاري جلسـه اي بـا       
شرکت مدير عـامـل و سـهـامـداران            
کارخانه و نماينده هـاي کـارگـران بـر         
شفاف سازي فروش کارخانه و تعـهـد   
خريدار نسبت به حفظ و بکار گـيـري   
کارگران صحه گذاشت و اواخر هفـتـه   
گذشته صورتجلسه کميسيـون اصـل     
نود به طرفين ارجاع شد. با ايـنـحـال       
اداره کار و فرمانداري شهرستان قروه 
از آنجا که در صورت اخـراج کـارگـر        
توسط کارفرما و تمايل داوطـلـبـانـه       
کارگر براي به وصل بيمـه بـيـکـاري،       
رابطه کاري اش با کـارفـرمـا قـانـونـا         
پايان يافته تلقي ميشود، در تالشند 
تا با سـر دوانـدن کـارگـران، آنـان را                
وادار به وصل به بـيـمـه بـيـکـاري بـه            
صورت داوطلبانه و به مـيـل و اراده       
خود کنند. اين در حالي است کـه بـر      

ــون کــار در          ١٢ اســاس مــاده        قــان
صورت تغيير مالکيت کارخانـه اي،    
تعهدات کارفرماي قـبـلـي در قـبـال            
کارگران عينا بـه کـارفـرمـاي بـعـدي           
منتقل ميشود و چنانچه در اين بيـن  
وقفه اي چند ماهه در تـولـيـد پـيـش          
بيايد کارفرما بايـد بـا ارئـه مـدارک           

الزم به مراجع ذيربط و تصـويـب آن         
در شورايعالي کار بمدت معيني کـه    
توسط اين شـورا تـعـيـيـن مـيـشـود               
کارگران خود را جهت وصل به بـيـمـه    
بيکاري به سازمان تامين اجتماعـي  
معرفي کند و پـس از پـايـان مـدت             
تعيين شده، کارگران بر سر کـارهـاي     
خود بازگردند. اما عليرغم ايـنـهـمـه        
صــراحــت قــانــونــي و نــيــز تــاکــيــد             
کميسيون اصل نود مجـلـس شـوراي      
اسـالمــي، اداره کــار و فــرمــانــداري          
شهرستان قـروه بـعـالوه اسـتـانـداري              
کردستان در همدستي با کـارفـرمـاي    
کارخانه فوالد زاگرس بدون طي ايـن    
ــراي وصــل                 ــا تــالش ب مــراحــل و ب
داوطلبانه کارگران به بيمـه بـيـکـاري       

 ٢٣٥ در صدد تکميل سيکل اخـراج    
 کارگر اين کارخانه هستند.

بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده به 
اتحاديه آزاد کارگران ايران، از تاريـخ  

تير مـاه کـه کـارگـران اخـراجـي                ٣١ 
فوالد زاگرس پس از جلسه کميسيون 
اصل نود به شهرستان قروه باز گشته 
انــد هــر روز در کــارخــانــه حــاضــر               
ميشوند و دفتر حضور و غـيـابـي را        
ــد امضــا                ــده ان کــه خــود تــدارک دي
ميکننـد. ايـن کـارگـران از آنـزمـان                
تانون دوبار نيز در مقـابـل اداره کـار        
شــهــرســتــان قــروه دســت بــه تــجــمــع          
ــد و در آخــريــن                 اعــتــراضــي زده ان
اقــدامــش شــان در حــوزه اســتــانــي،          
امروز شکايتي را از کارفرما بدلـيـل   
عدم پرداخت دستمزد و اخراج از کار 
به اداره کار شهرسـتـان قـروه تسـلـيـم           

 کردند.
اين کارگران اعالم نموده اند در    

صورت تداوم روش فعلي مسئـولـيـن    
استاني نسبت به مصوبه کميـسـيـون    
اصل نود و عدم پرداخت دستمزدشان 
از سوي کارفرما، احتماال بار ديـگـر     
تجمعات اعتراضي خود را در مقابل 
مــجــلــس شــوراي اســالمــي از ســر            
خــواهــنــد گــرفــت و تســلــيــم بــنــد و            
بســتــهــاي مســئــولــيــن اســتــانــي بــا         

 کارفرما نخواهند شد.
  ١٥  –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٢ مرداد  
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