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 نسان نودينيان  
جمهـوري جـنـايـتـکـار اسـالمـي              
ــامــداد               شــيــرکــو مــعــارفــي را در ب

نوامبر در زندان سقز اعدام کرد. از    ۴ 

دست دادن هر عزيزي ضربه اي جبران 
ناپذير و کشنده است. کي و چه کسي  
مــيــتــوانــد چشــمــش را بــه روي                    
احساسات و عـواطـف مـادر و پـدر             
دوستان و نزديکان "حبيب گلپري پور  
رضا اسماعيلي و شيرکـو مـعـارفـي"       
ببندد! و يا نسبت بـه آن بـي تـفـاوت            
باشد. در طـول چـنـد سـال گـذشـتـه                    
ــواطــف در مــورد                ــديــدتــريــن ع ش
محکومين به اعدام ابراز شده اسـت.    

 عليه "مجازات اعدام"
تصاوير حاکم شرع و مسئولين زندان سقز را همه جا  

 پخش کنيد! و بر روي آنها بنويسيد
 ""ننگ و نفرت بر نظام جمهوري اسالمي

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 

  کمونيست ها و کنگره ملي کُرد در کردستان

 حاکميت اسالم با اعدام
ــتــيــجــه وهــزيــنــه              نــرمــش  « ن

و امتياز به غرب اعـدام    »  قهرمانانه
در داخل کشور و گرفتن جان انسانهـا  
شده است. دولـت"اعـتـدال و تـدبـيـر"              
ــامــه صــد روز                   ــارن ــي بــا ک ــان روح
حاکميتـش بـيـش از دويسـت اعـدام              
ــي                ــوري اســالم ــه ــم ــده اســت. ج ش
نميتواند و نبايد براحتي از ايـن هـمـه      
نفرت مردم از رهـبـرش(خـامـنـه اي             
جـنـايــتـکــار)، از نــظـام و آخــونـد و                 

مسئولين دولتي و حکومـتـي عـبـور       
کند. جواب مردم شعله هاي خشـم و       
عصبانيت است. نفرت و خشـم هـاي      
نهفته را بايد بيرون ريخت! بـه شـعلـه       
هاي اعتراض و مبارزه سرازيـر کـرد.     
کسي نميتواند اين همه مصـيـبـت و        
آزار از دســت دادن ايــن عــزيــزان را              
راحــت فــرامــوش کــنــد. و جــامــعــه             
نميتواند ساکت بـنـشـيـنـد و عـکـس            

 العملي از خود بروز ندهد! 
نبايد بـگـذاريـم سـايـر زنـدانـيـان             

 ۸ صفحه  

 تابو/مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت زنان در کردستان/بخش پنجم :ازدواج

 مجيد حسيني
ــيــــاهــــوي جــــريــــانــــات            هــ
ناسيوناليست کُرد حول کنگره ملي 
کُرد فرو نشسته و جـاي آن را شـک         
ترديد در رابطه با نفس بر گزاري آن   

تــا اکــنــون تــاريــخ        .گــرفــتــه اســت   
تشکيل اين کنگره دو بار به تاخـيـر   

 ٢٠١٣ افــتــاده و مــاه دســامــبــر           

سومين تاريخي است کـه بـراي آن         
بـا ايـن وجـود         .در نظر گـرفـتـه انـد      

هنوز معلوم نيست آيا اين کـنـگـره      
تشکيل ميشود يا نه؟ اگـر هـم بـر          
گزار گردد سير تحوالت منـطـقـه و      
آن ضرورت هايي که تشـکـيـل ايـن       
کنگره را ايـجـاب نـمـود آن چـنـان               
تغيير کرده اند که رونق اوليـه را از      

 درمورد اطالعيه حزب کمونيست کارگري 
 ترور رفيق آزاد احمد در عراق 

 ۳ صفحه  

 ۵ صفحه 

 جنايتکاران اسالمي شيرکو معارفي را کشتند!
پــيــام ايــن اعــدام بــه هــمــه           
معترضين اين بود که حکـومـت   
اسالمي ايران با جـنـايـت نـفـس          
ميکشد و همه جناح ها و دار و     
دسته هاي اين حکومت با قـتـل     
و خون ريختن ميـتـوانـنـد ادامـه        
حيات دهند! براي پايان دادن بـه     

عمر ننگين اين حکومت،  بـراي  
پايان دادن به اين جنايـات بـايـد      
عزم جزم کرد و اين حکـومـت را     
ــگــري               ــداخــت ، هــيــچ راه دي ان

 نيست! 
خانه ساده شيرکو امـروز در    
سقز با غم و درد عمـيـقـي آذيـن       

 

نگاه هفته ،مجمومعه ای از رويدادهای هفته  
 در شهر های کردستان/نسان نودينيان

 

  تظاهرات در اعتراض به اعدام ها در مريوان
 ١٤ روز ســه شــنــبــه             

ــان ــان ســه راه             آب ــاب در خــي
شيررنک تظاهراتي در شـهـر     
مريوان در اعتراض به مـوج    

و اجـراي       جديد اعـدام هـا      

ــان            ــي ــدان ــدام زن ــام اع ــک اح
ســيــاســي از جــملــه اعــدام          
حبيب اهللا گلپري پور، رضـا    
ــو             ــرک ــي ــي و ش ــل ــي ــاع ــم اس
معارفي بر پـا شـد. نـيـروي            

با کمال تاسف مطلع شديم کـه    
اکتبر رفيق آزاد احـمـد،      ٣٠ديروز 

عضـــو دفـــتـــر ســـيـــاســـي حـــزب           
کمونيست کـارگـري عـراق، عضـو           
کميته مرکـزي حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري کردستان عراق روز گذشته 

 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه 

توضيحي در مورد خبر  
 اعتصاب غذاي

زانيار و لقمان مرادي   
 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

  ترس و وحشت شان را ببينيد!شيرکو معارفي را چگونه اعدام کردند!
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نام و اسـامـي زنـدانـيـان سـيـاسـي و               
کارگران زنداني براي اکـثـريـت مـردم       
در ايران آشـنـا اسـت. در شـهـرهـاي                
کردستان مـبـارزه عـلـيـه "مـجـازات             
اعدام" و تنفر عمـيـق از اعـمـال ايـن            
سياست بدون اغـراق بـه بـخـشـي از              
فرهنگ و فضـاي سـيـاسـي جـامـعـه            
تبديل شده است. فرهنگ "انتـقـام" و      
اعدام در مالعـام پـديـده اي غـريـب            
اســت. بــا ايــن وجــود نــجــات جــان              
عزيزانمان در گرو مبـارزه بـراي لـغـو         
اعدام است. حلقه گرهـي و يـکـي از           
عرصه هاي مهم اتحاد مشـتـرک هـم      
حول مبـازره مشـتـرک عـلـيـه اعـدام              
است. لغو اعدام يعني جـلـو کشـتـار          
باال از پاييـن را سـد کـردن. يـعـنـي                
محدوديـت بـراي تـوحـش بـاالئـيـهـا               
ايجاد کردن. مبارزه براي لغـو اعـدام      
مبارزه اي براي ارتقا جايـگـاه انسـان      
در جامعه است. جمهـوري اسـالمـي       
در آشکارتـريـن شـيـوه تـوحـش ضـد              
انســانــيــش از ســيــاســت "مــجــازات          
اعدام" براي ادامه حاکميتش و ادامه  
زورگويي و تحمـيـل اسـالم سـيـاسـي           
اســتــفــاده مــيــکــنــد. مــا از اعــدام              
منزجريم. براي برانداختنـش مـبـارزه       
ميکنيم. نظام سياسي و جامـعـه اي      

که اعدام را جزيي از سياست جـزايـي   
خودش ميدانـد را نـظـام و جـامـعـه               
کثيفي ميدانيم. به همين دليل ما از  
جمهوري اسالميو  سياست"مجازات  
اعــدام" مــتــنــفــريــم. مــردم در طــول            
حاکميت سياه و تـوحـش اسـالمـي ـ           
سـرمــايـه داري جــمـهــوري اســالمــي          
"اعدام" را رد کرده اند. مـا چـاره اي            
جز مبارزه متحد عليه اعدام نداريـم.  
اعتصاب و تجمع توده اي در شهرهـا  
کارسازترين راه حل است.  ما نتـايـج    
مثبت و کارساز اعتراضات تـوده اي    
در اشــکــال اعــتــصــاب عــمــومــي و          
تجمعات توده اي را تجربه کرده ايـم.    
و با اين شيوه از اعتراضات توانستـه  
ايم احکام ضد انساني ده هـا انسـان         
در بند را متوقف کنيم. ما بايد همـه   
جا در فـعـالـيـت هـاي رسـانـه هـاي                   
اجتماعي در تويتـر و فـيـس بـوک و             

« کانالهاي تلويزيوني اعالم کـنـيـم؛      
مــا اعــدام را رد مــيــکــنــيــم. مــا                 
نميخواهيم کسي بـخـاطـر فـعـالـيـت            
سياسي اعدام شود. نمي خواهيـم در     
جامعه اي زندگي کنيم کـه کسـي را         
تحت لواي خيانت به طبقه حاکـمـه و     
ميهن و عـدم وطـن پـرسـتـي اعـدام               
کنند. کسي را بخاطـر مـذهـب، بـي          

مذهبي اعدام کنند. زنان و مردان را   
بخاطر رابطه عشقي و جنسي اعـدام    
کنند. نمي خواهيم مجرمين جنـايـي    

 ».    را اعدام کنند
ــان!             ــت ــردس ــاي ک ــره ــه ــردم ش م
جوانان! محکم و قاطعانه در مقـابـل    
سياست تـوحـش اعـدام هـاي اخـيـر               
بايستيد. شهرها را به محل فشـار و      
افشاگري و در منگنه انزجار از نظـام  
جمهوري اسالمي و مسئولين اجـراي  
احکام اعدامها، تبديل کنيد. شـعـار    
نويسي عليه اعـدام را بـه جـزيـي از             
فعاليت تبديل کنيد. نـام و اسـامـي           
حاکمين شـرع و مـامـورريـن اجـراي            
اعدامها را همه جا بنويسيد. آنها را    
بعنوان جنايتکـارتـريـن انسـانـهـا بـه            
مـردم و افــکــار عــمــومــي در دنــيــا             
مــعــرفــي کــنــيــد. در ســازمــانــدهــي         
اعتصابات عمومي و تجمعات تـوده  

 اي فعاالنه ابراز وجود کنيد. 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران         

اعدام شـنـيـع اسـت. ضـد             « ميگويد
انســانــي اســت. شــايســتــه جــامــعــه          
انساني نيست. مـا ضـد اعـدامـيـم.            
نميخواهيـم در جـامـعـه اي زنـدگـي               
کنيم که هيچ انسـانـي کشـتـه شـود،          

 ».  اعدام شود
 ۲۰۱۳ نوامبر ۵ 
 

 عليه "مجازات اعدام...
 

شده اسـت. پـدر و مـادر دردمـنـد               
شيرکو که بـعـد از روي کـار آمـدن             
روحاني در يک  تماس تلفني کـوتـاه    
از ترس شنـود مـزدوران و جـالدان          
اسالمي، از اين مي گفتـنـد کـه  "          
آقـاي روحـانــي قـول هــايـي داده و               
ــا آزاد                ــد مـ ــرزنـ ــم فـ ــدواريـ ــيـ امـ
شـود" !! ....  امـروز در نــهـايــت                        
ناباوري خبر فاجعه را شنـيـدنـد کـه       
تحت توجـهـات روحـانـي و دادگـاه            
عالـي حـکـومـتـش، دسـتـور قـتـل                
شيرکو از تهران به سقز رسيده و در     
محل سالن مالقات زندان مـرکـزي     
سقز، فعال سياسي شيرکو معارفـي  
را جالدان با عجله و با دسـتـهـايـي       
لرزان به دار آويختند. ساعت چـهـار    

نـوامـبـر،       ۴ صبح امروز دوشنبـه       
آنها به هيچ کس خبر اين اعـدام را      
ندادند، به وکيل ،به خانواده و به هم 
بنديها، ترسوهاي نقاب بـر صـورت     
با وحشت و مخفيـانـه و بـدون درز          
کردن خبر به بيرون، شـيـرکـو را بـه           
پاي چوبه دار بردند و بيرحمانه او را 
کشتند. حتي در داخل زندان پخـش   
خبر اعدام با اعتراض فـوري روبـرو     
شـده اسـت.  ايـن جـنــايـتـي اســت                  
وحشيانه و پرونده سياه  ديگـري در    
پرونده هاي روحانـي جـنـايـتـکـار و           
حکومت  قاتلين اسالمي اسـت. .       

 ۱۸ اين اعـدام را در کـنـار اعـدام               
اکـتـبـر و در           ۲۶ فعال سياسي در     

نـفـر در        ۲۵۰ کنار اعدام بيـش از      
دوره ريــاســت روحــانــي کــثــافــت و          
اعوان و انصار اسالمي بگـذاريـد و     
با صدايي بلند به خود و اطـرافـيـان      
خود بگوييد بايد کاري کـرد، بـايـد        
بــپــاخــاســت، بــايــد تــکــلــيــف ايــن          
حکومت را يکسره کرد. اين پيامي  
است که حکومت و سپاه پـاسـداران   
و جانيان و قاتلين با اين اعـمـال بـه      

دنيا صادر ميکنند. اين حـکـومـت     
قابل اصالح نـيـسـت. ايـنـهـا بـراي             
ماندن و چاپيدن، براي حـفـظ نـظـام       
اشان همگي بايد بـکـشـنـد و خـون          
بريزند، چرا که يک لحظه کنار رفتـن  
سايه اين جنايات و سرکوبـگـريـهـا،     
باعث خواهد شد مردم ايـن بسـاط       
را بهم بريزند و تکليف حکـومـت و     
خامنه اي و سپاه و روحـانـي و در           
عين حال اصالح طـلـبـان هـمـيـشـه          
مدافع رژيم ،از سازگارا تا نبوي واز 
بهنود  تا فرخ نگهدار و ... و... را           
روشن کنند.  فقط بـايـد ايـنـهـا را             
سرنگون کرد و تف کرد بـه صـورت     
هر آن کس و يـا آن سـازمـانـي کـه              
مجددا از اصالحات و بـزک  کـردن       
اين جنـايـتـکـاران و ايـن دسـتـگـاه               
خونريزي حرف بزنـد و مـردم را بـه            
آرامش و " عدم خشـونـت"  يـعـنـي            
عدم دست زدن بـه انـقـالب عـلـيـه               
ــن                   ــا اي ــار آمــدن ب ــن جــالدان و ک
حکومت خـون و جـنـايـت دعـوت              

 کند!  
به مادر شيرکو و حبيب گلپـري  
پور و اعدام شدگان زاهدان و به همه 
مادراني که جگر گوشه هاي آنها را  
ايـن حــکـومــت جـنــايــت اســالمــي          
کشت، ميگوييم که بايد حکومتـي  
که وقاحت را بـه اوج خـود رسـانـده           
است، به نيروي عظيم و مـيـلـيـونـي      
خودمان سرنگون کنيم.  اين تـنـهـا       
راه نجات دادن بـقـيـه گـروگـانـهـاي            
اسير اين حکومت و تنها راه نـفـس     

 کشيدن است. 

 
 سرنگون باد حکومت اعدام
 زنده باد ياد شيرکو معارفي

کميته بين المللي عليه  
 اعدام

 ٣ ۲۰۱ نوامبر  ۴ 

 شيرکو معارفي را کشتند!

انتظامي خيـابـانـهـاي شـهـر را قـرق              
کرده بودند. تظاهر کننده تا چهار راه   
اصلي شهر حـرکـت کـردنـد. سـپـس              
حــرکــت اعــتــراضــي آنــان از ســوي            

مورد حمله    نيروهاي سرکوبگر رژيم
قرار گرفت. در اين تظاهرات تعدادي  
دستگير شدند. از جـملـه بـازداشـت            
شدگان "وريا تـاسـه" از دانشـجـويـان            
دانشگاه پيام نور مريوان و "دانا لنـج   
آبادي" هستند. از دانـا لـنـج آبـادي               
خبري دردسـت نـيـسـت هـم اکـنـون                

فضاي شهر مريوان امنـيـتـي  اسـت         
بنا بر همين خبر دانشجويان پيام نور 
نيز در اعتراض به اعدام هـا پـوسـتـر       
هايي از اعدام شـدگـان اخـيـر را در             
محوطه دانشگـاه نصـب کـرده و بـا             
محکوم کـردن اعـدام هـا خـواسـتـار             
مــتــوقــف شــدن اعــدام هــا شــدنــد.            
دانشجويان از خطر اعـدام لـقـمـان و           
زانــيــار مــرادي و  مــنــصــور آرونــد             

 نگرانند.       

 تظاهرات در اعتراض به اعدام ها... 

در مسير کـرکـوک بـه سـلـيـمـانـيـه                
توسط گروهي ناشناس ربوده شد و 
به قتل رسيد. جنايتکاران پـس از       
ترور آزاد احمد، جسد او را نيـز در    

 ماشينش به آتش کشيدند. 
 

حزب کمونيست کارگري ايـران    
ايـن جـنـايـت را شـديـدا مـحـکـوم                  
ميکند، خود را عميقـا در غـم از         
دست دادن او شريک ميـدانـد و بـه        
ــه               ــز، ب ــواده آزاد احــمــد عــزي خــان
فرزندان عزيزش زيال و داريـن، بـه         

همسرش ساکار عـزيـز و بـه حـزب           
ــري عــراق و               ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ک
ــه تســلــيــت           کــردســتــان صــمــيــمــان

 ميگويد. 
 

قاتالن آزاد احمد را همه مـردم  
ميشناسند. نـيـروهـا و جـريـانـات            
ضد انسـانـي و مـرتـجـعـي کـه بـا                 
پـيـشـروي کـارگـر و کـمـونـيـسـم و                   
برابري طلبي در ميان مردم، چشـم  
انداز اضمحالل و نـابـودي خـود را        
لمس ميکـنـنـد و سـفـيـهـانـه مـي                

انديشند که با ترور يکي از چـهـره       
هاي جنبش کمونيستي ميتـوانـنـد    
از ســرنـوشــت مــحـتــوم خــود فــرار           

ما حاکمان کردستـان عـراق     کنند.  
را مسئول ميـدانـيـم کـه در اسـرع            
وقت قاتلين را شناسايي و به مردم 

 معرفي کنند. 
 

ياد آزاد احمد عـزيـز هـمـيـشـه           
 گرامي خواهد بود. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

اکتبر  ٣١، ١٣٩٢آبان  ٩
٢٠١٣  

 ترور رفيق آزاد... 

 

طبق خبري که به کـمـيـتـه بـيـن         
المللي عليـه اعـدام رسـيـده اسـت،            
زانيار و لـقـمـان مـرادي دسـت بـه                 

 اعتصاب غذا نزده اند . 
خبر اعـتـصـاب غـذا از زنـدان            
رجـايـي شـهــر در دو روز گــذشـتــه               

 ۸۰ منتشر شد که گفتـه شـده بـود          

از روز شنبـه بـه      ۱۲ نفر زنداني بند 
مدت سه روز يعني تا دوشنبـه  در      
ــه نصــب دکــل هــاي                ــراض ب اعــت
پـارازيـت کــه بشـدت مضــر بـحــال             
زندانيان هسـت، از گـرفـتـن غـذاي            

 زندان امتناع کرده اند. 
کميته بين المللي علـيـه اعـدام      

ضمن تصحيح خبر اعتصاب غذاي 
دو زنداني محکوم به اعدام زانيار و 
لقمان مرادي، مجـددا بـر وخـامـت         
وضع اين دو زنـدانـي مـحـکـوم بـه             
اعدام  تـاکـيـد کـرده و از هـمـگـان                
دعوت ميکنـد بـراي لـغـو احـکـام             
اعدام اين دو زنـدانـي بـهـر طـريـق               

 ممکن اقدام کنند.  
 

 اعتصاب غذاي زانيار و لقمان... 
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 ۱ از صفحه 

 بـحـث کـنـگـره        .چهره اش گرفته انـد   
از طــرف    "اســالمــي دمــکــراتــيــک    "

عبداهللا اوجالن به اين ماجرا اضـافـه     
ضرورت بر گزاري کـنـگـره     .شده است

ملي را عوامل و فـاکـتـورهـاي غـيـر         
کردستاني، و از قضا تامين مـنـافـع      
دولــت هــاي ســرکــوبــگــر مــردم در             
کردستان، و استفاده از مسـئلـه کُـرد      
بعنوان ابزار رقابت بـه جـلـو صـحـنـه           

ــي آورده اســت         ــاس ــي ــات    .س ــان ــري ج
ناسيوناليست کُرد هر چـه را در ايـن         
رابطه بگويند سير حوادث در سوريـه  
و چگونگي کشمکش بين کشورهـاي  
منطقه در ارتـبـاط بـا آن و در راس              
آنها مصلحت هـاي دولـت تـرکـيـه و            
کشورهاي غرب سر نوشت کنگـره را    

اکـنـون مشـاهـده مـي           .رقم مي زنند
کنيم که سرنوشت کنگره به تغيـيـر و     
تحوالت سوريه گره خورده و دماي بر 
گزاري و يـا تـعـطـيـلـي آن هـمـراه بـا                  
تحوالت سياسي در اين کشور باال و   

حقيقت اين استکـه در     .پائين ميرود
اثر رقابت قـدرتـهـاي بـزرگ بـا هـم،               
آمريکا و بعضي از کشورهاي غـربـي   
از يک طرف با روسيه و چين از طرف 
ديگر، مسئله کرد را تبديل به کـارت  
بازي دخـالـت در خـاورمـيـانـه کـرده              

در گيرو دار مـعـاملـه بـر سـر               .است
سوريه و در رابطه با مهار و مـحـدود   
کردن بيشتر نيروهاي اپوزيسيون کرد 
سهم قابل توجهي هـم بـه جـمـهـوري            

  .اسالمي خواهد رسيد
 

اما سرنوشت ايـن کـنـگـره بـهـر             
جائي برسد موج تبليغاتي که در اين 
مدت حول آن براه انداختـه انـد مـلـي         

جـريـانـات     .گرايي را تـقـويـت نـمـود           
ناسيوناليـسـت کُـرد بـا اسـتـفـاده از                
امـکــانـات وسـيــع رســانـه اي خــيــل             
سخنگويان و ايدئولـوگـهـاي خـود را         
براي پرده پوشي حـقـايـق پشـت ايـن            
ماجرا بکار گرفتند و در وصـف ايـن       
کنگره نوشتند و گفتند و دروغ بـهـم         
بافتند و به کمونيست ها و منتقديـن  

ماجرا تا آنجـا   .آن تهمت و افترا زدند
پيش رفته که بر سـر مـوضـع گـيـري            
حول اين کنگره دو جبهه سياسي چپ 
ــزاب و                     ــان احـ ــيـ ــت در مـ و راسـ
سازمانهاي سيـاسـي شـکـل گـرفـتـه            

داشتن موضع شفاف در رابطـه   .است
با اين کنگره شـاخـص مـهـم تـفـاوت           
سياسي اين دوره بين چپ و راست در 

بـراي ورود بـه ايـن           .کردستـان اسـت    
ــه                ــاهــي ب ــتــدا اشــاره کــوت ــحــث اب ب
چگونگي سطوح مختلف مـوقـعـيـت     

ها و منافع احزاب شرکت کنـنـده در     
  .اين کنگره خواهيم انداخت

 
حزب دمکرات کردستان عراق و   
ــت              ــعــي ــي در مــوق ــارزان مســعــود ب

بـعـنـوان     "حـکـومـت هـه ريـم         "رئيس
فراخوان دهنـده اصـلـي ايـن کـنـگـره              
کارش انطباق دادن کنگره با مـنـافـع      
دولت ها، بـه خـط کـردن جـريـانـات               
شرکت کنننده در اين جهت و بعنـوان  
مرجع اصلي و تصميم گيرنده ايـفـاي     

اين حـزب و اتـحـاد           .نقش مي نمايد
مـيــهــنــي کــردســتــان عــراق از نــظــر           
سياسي و مالي بيشترين نـفـع را در         

اين دو جـريـان    .اين ميان خواهند برد
ــه    ــزديــک ب ــيــس        23 ن ســال اســت رئ

انـد و     "حـکـومـت   "جمهور و رئـيـس      
قدرت و ثروت آن منطقه را در انقيـاد  
خود گرفته انـد و امـا کـوچـکـتـريـن              
قدمي در جهت حل مسئله مـلـي در     
محدوده کردستان عراق بـر نـداشـتـه         

پــروژه اي بــراي يــکــســره کــردن           .انــد
مساله ملـي نـداشـتـه انـد و دوسـت               
دارنــد وضــع ســرگــردانــي فــعــلــي آن          
جامعه را کش دهند و هنوز مـعـلـوم      

 "حـکـومـت هـه ريـم         " نيست که آيـا 
ــت            دولــت خــودمــخــتــار اســت، دول
مستـقـل اسـت و کسـي نـمـي دانـد                  
تکليف آينـده مـردم چـه هسـت؟ در             
عوض ثروت نجومي به جيب زده اند 
و در اخذ قرارداد نفتي و تـجـارتـي و        
در به تاراج بردن مـنـابـع اقصـادي و         
اجتماعي آن منطقه و سر جانشـانـدن   
مردم دولت انـد، سـيـاسـتـمـدارانـد و            

در  .طرف حساب با ديـگـر کشـورهـا      
چنين صورتي چرا ما ايـن کـنـگـره و         
پرچمـداري چـنـيـن روسـائـي بـا ايـن                 
سابقه را بعنوان راه حل مسئله ملي، 
آنهم در سطح منطقه در بوق کنـيـم و     
شريک عوام فريبي ناسيوناليست هـا    
و پاشيدن خاک به چشم مردم شـويـم؟     

سـال   23 مردم ميدانـنـد کـه اوضـاع        
اخير کردستان عراق و تکـرار چـنـيـن       
اوضاعي در بقيه مناطـق کـردسـتـان       
بــهــتــريــن حــالــت مــمــکــن و آرزوي            
مشترک کليه نيروهاي ناسيوناليسـت  

 .کُرد در ايران و سوريه و ترکيه اسـت 
تـکــرار ســنـاريــوي کــردسـتــان عــراق          
نـــهـــايـــت اســـتـــراتـــژي نـــيـــروهـــاي         
ناسيوناليست براي براه انداختن بازار 
بچاپ بچاپ در ديـگـر بـخـش هـاي            

ناسـيـونـالـيـسـت هـا           .کردستان است
متوجه شده اند که ماندگاري مسالـه  
ملي و معلق نگهداشتن اين معضـل  
اجتماعي، بيشتر از چـاه هـاي نـفـت         

منبع ثروت و قدرت و تحميـق مـردم     
اگــر مــردم در       .تــوســط آنــهــا اســت      

کردستان عـراق در ابـتـداي امـر در               
تحوالت دخيل بودند و جنگ و حمله 
به عراق روند مبارزات آزاديخواهانـه  
آنها را قطع نمي کرد، اکنون سريعـتـر   
مي توانستند نيروي خود را جـمـع و       
جور کنند و متحد شوند و در بـرابـر         
احزاب عشيره اي صف اعتـراضـي و     

 جداگانه خود را سازمان دهند
 

مردم در عراق و در کردستـان آن    
هنوز نتوانسته اند از زير بار تاثيرات 
مخرب پروژه نظم نوينـي آمـريـکـا و         

 .کشورهاي غربي قـد راسـت کـنـنـد         
هنوز نتوانسته اند با اتکاء به نيـروي  
متحد خود قدرت مافـيـائـي احـزاب       
ناسيوناليست و جريانهاي مذهبي بر 
آمده از ميان دود و بـمـب و مـوشـک         

کـنـگـره     .آمريکا را به عـقـب بـرانـنـد       
ملي کُرد اتفـاق خـوش آيـنـدي بـراي            
مردم منطقه نيست، کنگره بـر آمـده       
از کشمکش ميان قدرتهاي بزرگ در   
اين دوره معين است و ربطي بـه حـل     

ــدارد            ــي نـ ــلـ ــه مـ ــالـ ــزاب  .مسـ احـ
ناسيوناليست بدور اين کنگره حـلـقـه      
زده انــد تــا در رکــاب دولــت هــاي                
سرکوبگر مردم در کردستان، سهـمـي   
از قدرت و چپاول دسترنج کارگران را   

کشورهاي منـطـقـه از       .به جيب بزنند
ــروهـــاي                ــيـ ــت نـ ــيـ ــرفـ ــزان ظـ ــيـ مـ
ناسيوناليست براي مهار اعتراضـات  
مردم و مقابله با مبارزات راديکال و 
کمونيستي آگاه اند و از آن نـهـايـت            

  .استفاده را خواهند کرد
 

پ ک ک جريان نـاسـيـونـالـيـسـت          
ديگري است که وزن و نقش برجسـتـه   

مـوضـوع    .اي در کنـگـره مـلـي دارد        
مذاکره پ ک ک بـا دولـت تـرکـيـه،                   
توافق و يا عدم توافق آنها با هم و هم 
چنين رقابت اين جريـان بـا مسـعـود         
بارزاني بعنوان مدعي رهبري جنبش 
ملي کُرد مي تواند تاثيرات جدي بـر    

طــرح  .ســر نــوشــت کــنــگــره بــگــذارد       
مذاکره با اين جريان و دخـالـت هـاي        
آن در کردستان سوريه با توافق بشـار    
اسد و جمـهـوري اسـالمـي، امـتـيـاز            

 .ديــگــري اســت در دســت پ ک ک            
اردوغان با بـحـث مـذاکـره و عـقـب               
نشيني نيروهاي پ ک ک مـوفـق شـد      
جلو سرايت اعتراضات ديگر شهرهـا  
 .ترکيه به شهرهاي کردستان را بگيرد

دولت ترکيه از مخالفت پ ک ک بـا          
مبارزات مدرن و سکوالر توده هـاي    
مردم در شهرهاي بزرگ ترکيه کـمـال     

به اين ترتيب هـم پ       .استفاده را کرد

ک ک و هم دولت ترکيه در سـيـاسـتـي     
مشترک از دو طرف مـانـع سـراسـري         
شدن آن اعتراضات و هـمـبـسـتـگـي           
مبارزاتي مردم در کردستان با خـارج  

سرنوشت کـنـگـره     .از آن منطقه شدند
بـهـرجـائـي بـرسـد پ ک ک بـلـحـاظ                    
سياسي از آن متضرر نـخـواهـدشـد و       
در هر صورت اين جريـان در مـحـور        

اعـالم پـيــام      .ايـن مـاجـرا قـرار دارد          
صلح و آشتي کنگره توسط مسـعـود     
بارزاني قبل از تشـکـيـل آن اسـاسـا            
مذاکره ترکيه و پ ک ک و توافق آنهـا  
با هم و در پنـاه آن فشـار بـر احـزاب             
اپوزيسيون کُـرد ايـرانـي بـراي کـنـار             
آمدن با جمهوري اسالمي را در خـود  

  .دارد
 

دو حــزب دمــکــرات کــردســتــان        
ايران و کومه له از جـملـه جـريـانـاتـي         
هستند که بيشترين ضرر سياسـي را    

در  .در جريان اين کنگره خواهند بـرد   
صفوف تشـکـيـالتـي ايـن جـريـانـات             
ناروشـنـي و نـگـرانـي راجـع بـه ايـن                   

تنهـا ايـن سـه جـريـان             .کنگره هست
امـکـان بـدر بـردن خـود از زيـر بـار                    
تصميمات اين کنگره و عواقب پـيـام   
صلح و آشـتـي مسـعـود بـارزانـي را             

در نتيجه بـهـر انـدازه         .براحتي ندارند
اي که حزب دمکرات ها و کومـه لـه     
در رابطه با مقدمات تـدارک کـنـگـره       
جلو روند بيشتر خود را دچار مشکل 

اگر رهبران کومـه لـه و        .خواهند کرد
دو حزب دمکرات کردستان ايـران بـا     
ديد سياسي و دورنـمـا داري بـا ايـن           
کــنــگــره روبــرو مــيــشــدنــد و حــزب            
دمکرات از بزک کردن زحمتکـشـانـي    
ــر مــي داشــت، مــي                   ــا دســت ب ه
تــوانســتــنــد بــا درايــت ســيــاســي و            
استراتژيکي بار عواقب مـنـفـي ايـن         
کنگره را در رابطه با کردستـان ايـران     

تا همـيـن حـاال دارودسـتـه           .کم کنند
هاي زحمتکشـان عـبـداهللا مـهـتـدي           
موافق رفرم و جريـان مـخـالـف رفـرم          

ايــن  .بــيــشــتــريــن نــفــع را بــرده انــد           
دستاورد بزرگي براي آنها است که در 
جوار احزاب ديگر بـه اسـتـقـبـال ايـن           
کنگره بروند و در مقام سخن گـويـان     

بـه   .اصلي ايـن پـروژه ظـاهـر شـونـد              
احتمال زياد هيچ مصوبه اي از طرف 
کنگره ملي کُرد مورد مخالفت جدي 
اينها قـرار نـخـواهـد گـرفـت، مـگـر                 
اينکه احساس کـنـنـد کـل پـروژه در            

دو  .آستانه شکست قرار گرفته اسـت   
دارو دسـتـه زحـمـتـکـشـان از جـملـه                  
جرياناتي هستند که ظـرفـيـت کـنـار          
آمدن با توطئه دولت هـا و دسـيـسـه         
چيني هاي احزاب عليه هـم و اجـيـر          

شدن در قبال پول و اسلحه را دارند و   
حاضر به قبول هر نوع تـوطـئـه گـري         
عليه بقيه نيروهاي اپـوزيسـيـون کُـرد       

اين کنـگـره و      .ايراني و مردم هستند
نتايج آن مي تواند اينها را در مـقـام     
حق بجانـب و تـعـرضـي در مـقـابـل                

 .کومه له و حزب دمکرات قرار دهد
مجموعه ايـنـهـا بـر خـورد دقـيـق و                
محتاطانه اي را از طرف کومه لـه و      

  .دمکرات را طلب مي کرد
 

با اين وجود اگر ايـن کـنـگـره بـه          
اهدافش برسد اثر منفي آن بيشتـر از    
هر جرياني بر کومـه لـه اثـر خـواهـد            

زيـراکــه مـوقــعــيـت امــروز         .گـذاشــت 
 .کومه له در ميان بقيه استثاء اسـت 

اين استثاء را سابقه و نقـش گـذشـتـه       
کــومــه لــه در کــردســتــان و ادعــاي             
کـمـونـيـسـت بـودن آن بـوجـود آورده                 

ناسيوناليستها از قبل اهـداف     .است
سياسي کنگـره مـلـي و چـهـارچـوب             

صلح "عمومي آن را تحت عنوان پيام
ــي     ــتـ ــد      "و آشـ ــردنـ ــالم کـ ــن  .اعـ ايـ

چهارچوب مورد نقد نيروهاي چـپ و    
حتي غرولند بعضي از سخن گـويـان     

اين پـيـام و      .ناسيوناليست قرار گفت
اين اوردوکشي ناسيوناليسـتـي حـول      
کنگره ربط مستقيم به کومه له دارد   
و در گــام نــخــســت تصــويــر چــپ و              
متفاوت کـومـه لـه و سـابـقـه آن در                 

يـک   .کردستان را زير ضرب مي گيرد
دستاورد کنگره ملي براي نـيـروهـاي      
ناسيوناليسـت خـودمـانـي تـر کـردن             
کومه له از نظر سياسي، زدودن چهـره  
چــپ از صــورت آن، هــمــرديــف و                
همرنگ کردن آن با بـقـيـه نـيـروهـاي           
ناسيوناليست و بـه پـژواک در آوردن           
تصوير کومه له کُردي و خودماني بـر  

 .فراز جامعه کـردسـتـان ايـران اسـت         
نتيجه اينکه با پيام مسعود بـارزانـي   
و بدون پيام آن الزم بـود کـه رهـبـري           
کومه لـه در رابـطـه بـا ايـن کـنـگـره                   
ســکــوت نــکــنــد، نــظــر و ســيــاســت           
مستقل خود را، دو باره تـکـرار مـي        
کنم نظر مستقل اش را در قبال آن در 
نوشته نيم صـفـحـه اي از زبـان بـاال              
ترين و با اتوريته ترين ارگان خود بـه    

وارد شـدن بـه        .اطالع مردم ميرساند
چنين کنگره اي و به اين صـف مـلـي      
گرايي از طرف تنها جريان چپ بـدون    
اعــالم مــوضــع عــلــنــي خــودکشــي          

معني آن جـزء تـقـديـم        .سياسي است
دو دستي آثار و عوراض ذهنيت چپ 
کومه له کمونيست گذشـتـه، تـوسـط       
کومه له امروز به ناسيوناليـسـت هـا      

ــدارد ــال        .نــ ــجــ ــنــ ــان  ٣٩ جــ ــريــ جــ

 کمونيست ها و کنگره ملي ...

 ۴ صفحه  
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 ۳ از صفحه 

ناسيوناليست بدور کـنـگـره فـرصـت          
خوبي را براي کومه له فراهم آورد کـه  
در برخورد به آن چپ را نـمـايـنـدگـي          
کند، تفاوت خود با بقيـه و مسـئـول        

کومه له مي  .بودن خود را نشان دهد
بايست در صورت امکان در چـنـيـن        
کنگره اي شـرکـت نـکـنـد و خـالف                  
جرياني عمل کنـد و داليـل خـود را            

اگــر هــم زيــر فشــار احــزاب          .بـيـاورد  
ناسيوناليست عـراق آنـطـوريـکـه در            
گوشه و کنار مي گويند، مجبـور بـه     
شرکت در آن شد مـي تـوانسـت ايـن           
موضوع را به اطالع مردم برسـانـد و     

در گـيـرو دار ايـن           .پنهـانـش نـکـنـد       
کنگره مردم به جرياني نياز داشـتـنـد    
که بدون دادن کوچکترين آوانسـي بـه     
ناسيوناليست هـا اهـداف کـنـگـره و            
علت ايـن بـازار گـرمـي را بـر مـال                    

در اين فضاي سنـگـيـن مـلـي         .نمايد
گرايي مي بايست ضـمـن بـر جسـتـه          
کردن تفاوتـهـا، مـردم مـتـوجـه مـي              
شدند که کومه له و چپ ها حاضر بـه  
همکاري بر سر حل مسالـه مـلـي بـا         
نيروهاي ناسيوناليست هستند، امـا    
حاضر به تامين منافـع دولـت هـا و          
تالش احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت بـراي           
سلب حق دخالت از مـردم در امـور           
زنــدگــي خــود و اشــاعــه ســمــوم                   
ناسيوناليستي تحت عـنـوان کـنـگـره        

ايـن کـنـگـره بـه هـيـچ               .ملي نيستند
وجهي قابل دفاع نيست، کنگره حـل    
مسئله ملي و رفع ستم ملي نيست و 
نمي تواند کوچکتـريـن نـفـعـي را بـه             

 .مردم کُرد زبان در منطـقـه بـرسـانـد       
مردم در کردسـتـان بـايـد سـنـاريـوي            
ديگر و انتخـاب ديـگـري را در ايـن             

 .مسير جلو روي خود مي ديدند
 

اما جا دارد به فايـده فـوري ايـن        
کنگره براي احزاب حاکم در کردستان 
عراق و نقش آن در بـه عـقـب رانـدن             

بـحـث    .نارضايتي مـردم اشـاره کـرد         
 فساد کاري سـيـاسـي و اقـتـصـادي            

هـاي کــردسـتـان زبـان زد            "فـرعـون  "
ــام اســت           ــان،      .خــاص و ع ــرور زن ت

روزنامه نـگـاران، کـمـونـيـسـت هـا،               
سرکوب اعتراضات مردم و استثمـار  
کارگران و بطور ويژه تـري اسـتـثـمـار          
کارگران مهاجر از جـملـه مسـائـلـي            
است که احزاب چپ و کمونيست بايد 
نه تنها در تعيين مواضع سياسي در 
قــبــال ايــن احــزاب بــلــکــه بــايــد در              

با اين احـزاب   "ديپلماسي" چگونگي
و تنظيم رابـطـه بـا آنـهـا در نـظـرش                  

احزاب ناسيونـالـيـسـت کُـرد         .بگيرند
عراق از موقعيت اپوزيسـيـون دولـت      
به مقام حاکمان تحميلي بر سرنوشت 

قـاطـي نشـدن       .مردم ارتقاء يافته اند
سياسي با اين احزاب و گرفتن فاصله 
از آنها در انظار عمومـي و مـحـدود        
کردن آگاهانه رابطه ها با اين حاکمان 
در حد روابط رسمي و ديـپـلـمـاتـيـک،       
ضروري است و پـرنسـيـپ سـيـاسـي             

تــوقــع  .بـراي هــر جــريــان چــپ اســت         
عمـلـي کـردن چـنـيـن سـيـاسـتـي از                   
نيروهاي ناسيوناليست نمي رود امـا    
کومه له و حزب کمونيست ايـران کـه     
تنها جريانات اپوزيسيون ايراني چـپ  
مستقر در کردستـان عـراق هسـتـنـد          

 .بايد اين را مد نظر داشـتـه بـاشـنـد         
سياست کومه له و ادامـه رابـطـه دو          
دهه اخير آن بـا ايـن احـزاب از نـظـر              
طبقه کـارگـر و مـردم در کـردسـتـان               

  .عراق غير قابل قبول است
 
 

اما کومه لـه در رابـطـه بـا ايـن                
کنگره راهي را ميرود که بيش از دو     

ناسيوناليست  .دهه پيش آغازش کرد
هاي درون کومه له از ايـن سـيـاسـت         
رهبري خوشحالند و اگر غير از ايـن      
بود کومه له در آستانه تـنـش شـديـد         
دروني و يـا احـتـمـال وقـوع جـدائـي                
ديگري از طرف راست ناسيوناليسـت  

ــت         ــرفـ ــي گـ ــرار مـ ــي       .قـ ــقـ ــي افـ بـ
ناسيوناليسم کرد و نارضايتي شـديـد   
مردم در عراق از ايـن حـاکـمـان کُـرد          
زبان و اوضاع ايران، آنها را آرام کـرده  

اتفاقا اينبار چپ درون کـومـه        .است
ــه مــعــتــرض اســت        ــن      .ل رهــبــري اي

سازمان سعـي مـيـکـنـد شـرکـت در              
 و "چـپ " کنگره را در بسـتـه بـنـدي        

بـودن خـود      "مسئول" و "اجتماعي"
بپيچد و به منقدان اين سياست قالب 

فکر مي کنم رهبري کـومـه لـه         .کند
هم چون اوايل شروع ماجرا دلخوشـي  
به اين کنگره ندارد و در جسـتـجـوي        
راهي براي کم کـردن فشـار درونـي و          

 .بيرون از خود از جـانـب چـپ اسـت          
حـل  "نوشته رفيق محمد نـبـوي بـنـام      
ايـن   "مساله کُرد و چـپ حـاشـيـه اي        

جايگاه دارد و تنها يکي از اقدامات 
ــطــه اســت             اگــر چــه     .آن در ايــن راب

نويسنده اين مـقـالـه در بـرخـورد بـه               
نقش منصورحکمت و گذشته کـومـه   
له تا کنون از بقيه منـصـف تـر بـوده         
است ولي پناه بـردن او بـه مـنـصـور              
حکمـت و در رابـطـه بـا ايـن بـحـث                    
ــاســت               ــي ــايســه س ــق مشــخــص و م

منصورحکمت در ارتـبـاط بـا حـزب         
دمکرات در آن سـالـهـا هـيـچـگـونـه             

بـه ايـن      .ربطي به اين کـنـگـره نـدارد        
آن نامه در شرايط کـامـال      :داليل که

 .متفاوتي با امروز نوشته شده اسـت 
آن زمان حزب دمکرات و کومه له از 
نظر موقعيت و تناسب قـوا تـقـريـبـا          

هيچکدام از آنها نمي  .مثل هم بودند
توانست از موقعـيـت بـاال دسـت بـه            

قرار بود بمثـابـه    .ديگري برخورد کند
دو جريان با حقوق برابر بر سر مسئله 
ملي و مواد آن بـراي ادامـه مـبـارزه           
عليه جمـهـوري اسـالمـي بـه تـوافـق              

هر دو حزب اپوزيسيون رژيـم     .برسند
اسالمي و در حال مبارزه مسلـحـانـه    
در داخل ايران و سرتا سـر کـردسـتـان       

نـاسـونـالـيـسـم کـرد بـمـثـابـه                 .بودنـد 
گرايش سياسي و سازمـانـي تـفـاوت       
زيــادي بــا امــروز داشــت و بســيــار             

در حـالـيـکـه اکـنـون            .ضعيف تر بود
ناسيوناليسم کرد قوي تر از آن زمـان    

سال اسـت در کـردسـتـان          23 است و
در نتيجه نه تـنـاسـب     .عراق حاکم اند

بين نيروها در رابطه بـا ايـن کـنـگـره          
مثل هم اسـت و نـه اعضـا شـرکـت                
کننده در آن از حقـوق بـرابـر بـر خـور            
دارند و نه نفس کـنـگـره بـر سـر حـل             

اضـافـه    .مسئله ملي گرفته مـيـشـود   
براينها مجريان و فراخوان دهـنـدگـان    
اين کنگره بعنوان جريـانـات کُـرد در        

سال امـتـحـان خـود را پـس               23 اين
اينها نه تنها صالحيت قـرار   .داده اند

گرفتن در صندلي حل مسـئلـه مـلـي       
در سطح منطقه را ندارند بلکـه بـايـد      
از طرف مردم مورد بازخواست قـرار    

اگر آن زمان بـنـا بـه تـوصـيـه              .گيرند
منصور حکمت توافـقـي بـيـن حـزب          
دمکرات و کومه له بـر سـر مسـالـه           
ملي اتفاق مي افتاد منجر به تقويت 
مبارزات مردم و گستـرش آن عـلـيـه         
جــمــهــوري اســالمــي مــيــشــد و                 
کمونيستها بيشتـريـن نـيـرو را بـدور            

بنـابـرايـن آوردن       .خود جمع ميکردند
ايــن فــاکــت از مــنــصــورحــکــمــت و           
سنجاق کـردن آن بـه سـيـنـه چـنـيـن                   

آن نامه نـه     .کنگره اي نامربوط است
تنها به نفع توجـيـه سـيـاسـت امـروز           
کومه له نيست، شاهدي است عـلـيـه      

پيام از پيشـي مسـعـود بـارزانـي           .آن
کنگره را اين طوري مـعـرفـي نـکـرد،        
وعده اي نداد و بعـنـوان پـيـام دولـت          
هايي که در پشت اين ماجـرا دخـيـل      

 "آشــتــي و صــلــح     " انــد و خــواهــان     
نيروهاي اپـوزيسـيـون کُـرد بـا خـود                

اما ايـن     .هستند به حساب آورده شد
مقاله کنـگـره مـلـي را در راسـتـا و                 

چهارچوب حل مساله ملي قرار مـي    
شرکـت   .دهد و اين را فرض مي گيرد

کومه له در آن را چـون تـالـشـي در                 
جهت حـل ايـن مـعـضـل و بـعـنـوان                 
اجتماعي بودن کومه له قلمـداد مـي     

اين تعريف از کنگره در بهتريـن   .کند
حالت سطح گـري سـيـاسـي اسـت و              
نتيجه مستقيم آن کـمـک بـه تـقـويـت           
ناسيوناليسم در اين شرايط مشخص 

  .است
 

واقعيت رويدادها نشان مـيـدهـد    
که شرکت کومه له در کـنـگـره مـلـي        
مساوي تالش آن بـراي حـل مسـالـه           
ملي نيسـت و اصـال مـوضـوع ايـن              

اما من قبول دارم    .کنگره اين نيست
که کومه له مي بايست در رابـطـه بـا      
اين کنگره و اين اتـفـاق سـيـاسـي در          
منطـقـه فـعـاالنـه وروشـن بـر خـورد                 
ميکرد و موضع مي گرفت و حقايـق  
را به مردم مي گفت و نـه ايـنـکـه در         

چنين مـوضـع      .وصف آن سخن گويد
 .فعاالنه اي براي کومه له ممکن بود

کومه له در اين رابطه فرصتي را گيـر  
آورده بود و مي توانست با شـرکـت و     
يا عدم شرکت خود در اين کـنـگـره و      
ــمــام                  ــظــر گــرفــتــن ت ــا در ن حــتــي ب

هـمـيـشـه      "ديـپـلـمـاسـي     " مالحظـات 
آمــاده اش، از ايــن مســئلــه بــنــحــو            
احسني استفاده کند و تفاوتها و جـه    

در  .اشتراکهـاي خـود را نشـان دهـد            
حل مساله کُرد و چپ حاشيه " نوشته

از شرکت کـومـه لـه در کـنـگـره              "اي
ملي و گـره زدن آن بـه حـل مسـالـه                  
ملي، بي مسئوليتي و فـرقـه گـري و        
غير اجتماعي بودن نيروهاي سياسي 
و منتقدين چـپ را نـتـيـجـه گـرفـتـه                 

اين نه جوابي به انتقادها اسـت   .است
چرا بايد رژه  .و نه انصافي در آن است

رفـتــن بــا نــاسـيــونــالـيــسـتــهـا نشــان            
اجتماعي و سياسي بودن و مسـئـول       
بودن باشد اما نقد عوام فريبي و گند 
کاري آنها را به حسـاب حـاشـيـه اي           
بودن و فرقه گري و غـيـره بـگـذاريـم؟        
فرقه گري چپ بدليل نوع برخورد آنها 
به مساله ملي و نـاروشـنـي در ايـن             
زمينه نيست، منشاء آن سـيـاسـي و      
گرايشي است و خارج از اين موضوع 

چـپ راديـکـال کـردسـتـان           " بـه  .است
که منظورش حزب کمونيست  "عراق

کارگري کردستان عراق است کـنـايـه      
اگـر چـپ     " ميزنـد و مـي گـويـد کـه             

حاشيه اي و منزوي بالي کـنـونـي بـر       
آنها نمي آورد حـاال فـعـاالنـه        "... سر

بـر   .تر در اين عرصه ظاهر مي شدند
خالف اين نظر ايرادات و کمبـودهـاي   

احزب موسوم به کمونيـسـم کـارگـري       
در ايران و عراق هر چه باشد ربطي به 
عرصه ملي گرايي ندارد، اتفاقا نقطه 
قوت همه آنـهـا تـا بـه امـروز روشـن               
بـيــنـي و قــاطـعــيــت در مـقــابـل بــا                

اگـر چـه      .ناسيوناليسم کُرد بوده است
حل " قصدم نقد همه موارد در نوشته

نيسـت   "مساله کُرد و چپ حاشيه اي
اما اشاره بـه چـنـد نـکـتـه ديـگـر را                   

  .ضروري ميدانم
 

اما تـا آنـجـا کـه نـيـاز               " :نوشته
جامعه کرستان بـه رفـع سـتـم مـلـي               

اي در      مربوط ميشود، چپ حـاشـيـه     
عمل و در دنياي واقع، ستم مـلـي را     
بعنوان يک واقعيت انـکـارنـاپـذيـر در        

آنـان قـبـول       .کردستان نـمـي پـذيـرنـد         
ندارند مردم کردسـتـان در سـيـاسـت          
هاي عملي و رسمي و در قوانين رژيم 

شهـرونـدان   ”  جمهوري اسالمي، عمال
راستي  ".درجه دوم به حساب ميايند

منظور کدام حزب و سازمان و نيروي 
چپ است کـه وجـود سـتـم مـلـي در               
کردستان را قبول ندارد؟ آيا مـيـشـود    
يک نيروي چپ را در کردستان نام برد 
که چنين موضعي را داشـتـه بـاشـد؟       
خواننده مـتـوجـه اسـت کـه خـطـاب                
نوشته رو به آن چپي اسـت کـه قـبـال           
بدليل رشد نـاسـيـونـالـيـسـم کُـرد در             
کومه له از آن جدا شدند، اکنون تحت 
عنوان احـزاب و سـازمـانـهـاي بـنـام              
کمونيسم کارگري مشغـول فـعـالـيـت        

اين نقد واقعي نـيـسـت، تصـويـر         .اند
ــه                   ــي بـ ــاسـ ــيـ ــوه سـ ــازي و رشـ سـ
ناسيوناليست ها از طرف کـومـه لـه        

نقد بي گذشت ناسـيـونـالـيـسـم        .است
کُرد و دفاع از رفع ستم ملـي تـا سـر        
حد جدائي از داده هـا و بـديـهـيـات              
موضع سياسي چپ در کـردسـتـان و        

نــويسـنــده ايــن     .مشـخــصــه آن اســت     
مقاله ميخواهد به ايـن نـقـطـه قـوت          
نيروهاي سياسي چـپ در کـردسـتـان         
حمله کند و گويي با دادن اين تصوير 
از چپ ناسيوناليست هـا را دلـداري         

موضع سياسي و مسئوالنـه   .ميدهد
نــيــروهــاي چــپ در کــردســتــان تــوان          
جست و حيز مـلـي گـريـان و دامـنـه             

 .عوام فريبي آنها را پائين آورده است
نقدهاي کنوني به سياست کـومـه لـه      

نـاسـيـونـالـيـسـت         .بر اين پايه بند اند
هاي اصيل و چـپ نـاسـيـونـالـيـسـت             
ميخواهند اين نقطه قوت را از چـپ      

آيا حمله اين نوشتـه بـه چـپ         .بگيرند
در بحبوحه اين ماجرا دفـاع جـانـانـه         
اي از مــلــي گــرايــان نــيــســت؟ تــازه            

 کمونيست ها و کنگره ملي ...

 ۵ صفحه 
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نويسنده اين مقاله به اين راضي نمي 
شــود و بــا ربــط دادن خــواســت و                 
مطالبات سياسي و اجتماعي مـردم    
به رفع ستم ملي، چنـان بـار مـثـبـت          
مطالباتي و اما نـامـربـوط بـر دوش         
رفع اين ستم ميـگـذارد کـه آنـرا هـم            

از  .رديف انقالب اجتماعي مي کـنـد  
ديد کومه له رفع سـتـم مـلـي داروي           
نــجــات بــخــش بســيــاري از دردهــا            
ميشود و بـه هـمـيـن دلـيـل در ايـن                  
نوشته با تحـقـيـر بـه چـپ هـا نـگـاه                 
ميکند و ديدن مصائـب جـامـعـه از         
زاويه طبقاتي را به تمسخر مي گيـرد  

اي  چپ حاشيه " .و چنين نوشته است
پائين بـودن مـتـوسـط سـن ومـيـزان              
باالي مرگ و مير کودکـان ، مـيـزان        
باالي بيسوادي و زندگي دشوار زنـان    
و مردان پير و فرسـوده کـردسـتـان را         

ناهنجاريهاي ” دريک چهارچوب کلي 
اجتماعي ناشـي از نـظـام طـبـقـاتـي              

براي خود فرموله کـرده  ”  داي  سرمايه
و نقش ستم ملي را در توسعه ابـعـاد     

 "اين ناهنجاريها، ناديده مـيـگـيـرد      
اگر اين نظر درست بود ميبايست در   

سـال   ٢٣ کردستان عراق که نزديک به 
است خبري از ستـم مـلـي نـيـسـت و             
ناسيوناليست ها حاکم اند بيـسـوادي   
ريشـه کـن مـيـشـد، زنـدگـي دشــوار                
مردان و زنان يعني نزديک به هشـتـاد   
درصد اهالي آن منطـقـه پـايـان مـي          
يافت، آمار چند صد هـزاري کشـتـار      
زنان به چند عدد ميرسيـد، صـد هـا        
هزار کودک دستفروشي نمي کـردنـد،     
زنان و مردان پير مورد حمايـت قـرار     
مي گرفتند و فقر و تنگدستي باعـث  
مرگ زود رس کهنساالن و کـودکـان       

باز هم اگر اين نظـر درسـت      .نمي شد
مي بـود مـي بـايسـت در تـهـران و                   
اصفهان و آنجاهائيکه خبري از سـتـم   
ملي موجود نيست مردم بـا چـنـيـن         

باز هم بايد  .مشکالتي روبرو نباشند
نــاهــنــجــاريــهــاي   " تــکــرار کــرد کــه      

اجتماعي ناشـي از نـظـام طـبـقـاتـي              
نه تنها منشـاء تـمـام       "سرمايه داري

اين مشکالت و ظلم و زور بـر مـردم       
است، بلکه ستم ملي را هم اين نظـام  

 .طبقاتي بر مردم تحميل کرده اسـت 
اين نوع نگاه بـه رفـع سـتـم مـلـي و                 
ارتقايش به حـد آلـتـرنـاتـيـو انـقـالب             
اجتماعي در نوشته مورد بحث ما و   
در مقابل آن سکوت و کنار آمدن بـا    
بقاء و ابديت دادن به مساله ملـي بـه     
سبک کردستان عراق، نظريه جديد پـا  
گرفته در ميان بورژوازي مـحـلـي در      

اين نظريه در طي دو    .کردستان است
دهه اخير در مـيـان ايـدئـولـوگـهـا و                
روشنفکران ناسيوناليست کُرد جا باز 
کرده و بر طبقه کارگر در اين منطـقـه   
فشـار سـيـاسـي ســنـگـيـنـي را وارد                 

نتيجه و انتهاي اين تئوري و  .ميکند
بحث اين است که ما در اين محـدود  
جغرافيـائـي احـتـيـاجـي بـه انـقـالب                
اجتماعي و مبارزه طبقاتي نداريـم و    
رفع ستم ملي حالل همـه مشـکـالت      

نويسنده اين مقاله چه آگاهـانـه    .است
و يا ناخود آگاه با آويزان کردن تامين 
اينگونه مطالبات اجتماعي بـه رفـع       
ستم ملي، دارد کمـونـيـسـم کُـردي و          
کردستاني و تـئـوري هـاي آن را بـه                 

در اين ديـد   .بهترين نحو بيان ميکند
کردستان از نظـر انـقـالب خـود کـفـا             
است و احتياجي به ديگـران نـدارد و       
نبايد گذاشت کمونـيـسـت هـاي کلـه          
شق، مزاحم جامعه آتي و بايد گـفـت     
بورژوايي آنها از نوع کردستان عـراق    

ــد ايــن هــمــان چــپ مــلــي و              .بشــون
 .ناسيوناليسم کُرد در کردستان است

اين همان نظريه اي است که کومه لـه  
ــزب                  ــداري ح ــگــاه ــر ن ــاط ــه خ را ب
کمونيست ايران سرزنش مـيـکـنـد و         

اين ديد منشاء  .زير فشار مي گذارد
جدائي دارو دسته هاي زحمتکشان و   

 .روند سوسياليستي کومه لـه اسـت      
همه ايـن جـريـانـات دارنـد از سـفـره                
سياسي و اعتبـار کـمـونـيـسـتـهـا در             
کومه له قديم براي حمله به آن تـاريـخ     
و آغشته کردن جنبش کمونيستي بـه    
ناسيوناليسم کُرد تغذيه ميـکـنـنـد و       
خود را کومه له و سـوسـيـالـيـسـت و         

چپ ناسيـونـالـيـسـم       .غيره مي نامند
در کردستان ايـران جـريـان واقـعـي و            
بسيار وسيع تر از محدوده سازمان و 

منشاء اين نوع  .احزاب سياسي است
از ناسيوناليسم چپ جهان اردوگاهـي  
و دو قطبي گذشته نيست، منشاء آن 
محلي و ايراني است و بر مـي گـردد     

ــتــور اســاســي              ــه دو فــاک يــکــي   .ب
راديکاليسم انقالب پنجاه و هـفـت و     
دوم فعاليت کمونيست ها و تاثيـرات  
اين دو بر ملي گرايـي در کـردسـتـان         

سالـهـا اسـت کـه مـتـفـکـريـن                 .ايران
ناسيوناليست در اين زمينه مشغـول  
کارند و جلو رفته اند، رفع ستم مـلـي   
را آلترناتيو انقالب سـوسـيـالـيـسـتـي        
کرده اند و هنوز کمونيست ها بـطـور     
جــدي وارد ايــن عــرصــه از مــبــارزه            
سياسـي بـا نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد و                   

  کمونيست ها و کنگره ملي ...

يکي از هم بـنـديـهـاي شـيـرکـو            
ميگويد:" به او گفتند چون سـيـگـار      
در محوطه  ممنوعه کشيـده اي در      
يک اقدام تنبيهي  بايـد بـه انـفـرادي         
بروي و چنين بود که همـه را گـمـراه        
کرده و شيرکو را بـه اطـاقـي ديـگـر            
برده و دست و پايش را زنجير زده و     
به انفرادي منتقل کـردنـد هـمـراه او         
يک نفر ديگر را نيز بردند کـه حـکـم        
اعدام نداشت و به هر دو گفـتـنـد بـه       
دليل سيگار کشيدن تنبيه ميشونـد  
و ما اصال فکر نميکرديم او را براي 
اعدام کردن ميبرندخودش هم حدس 

 نميزد. "
بـه گـزارش     او را بـردنـد و بـنـا             

آژانس خبررساني کُردپا، مسئولـيـن   
و نـيـم        ٣ زندان سقـز راس سـاعـت          

مـاه سـال        آبـان    ١٣ بامداد دوشنبـه    
طـــي تـــمـــاســـي تـــلـــفـــنـــي        ١٣٩٢ 

نشاني بانه را مطلع نمودەاند که  آتش
کـنـيـم       شيرکو معارفي را اعدام مـي 

شما اقدامات الزم را جهـت انـتـقـال       
 جسد وي به بانه انجام بدهيد.

شيرکو معارفـي جـوان را راس         
ساعت چهارصبح بسوي محوطه اي 
ميبرند که در آنجا سـالـن مـالقـات       
است. او وارد سالـن مـيـشـود و در            
آنــجــا مــي بــيــنــد کــه خــونــخــواران          
اســـالمـــي،مســـئـــولـــيـــن زنـــدان و        
اطالعات و نـمـايـنـدگـان جـمـهـوري           
نـکــبــت اســالمــي کــه شـغــل اشــان           
حضور در صحنه هاي اعدام و نگـاه  
کردن به جان کندن جوانـان اسـت،در     
محل حاضرند،او همانجا مي پرسـد  
چه مي کنيد اينجا چه خبر اسـت و      
به محض ديدن طناب دار مي فهمد 
که چه خبر است. همه چيز با سرعت  
اتفاق مـي افـتـد،شـيـرکـو را بـاالي              
چهار پـايـه مـي  بـرنـد و بسـرعـت                  
چارپايه را از زير پايش  ميکـشـنـد،    
گويي از اتفاقي و از شورشي و يا از 
حرکتـي مـيـتـرسـنـد،هـمـه چـيـز بـا                  
سرعت و مخفيانه و بـا فـريـبـکـاري        

 بايد پيش برود. از چه ميترسند؟ 
اجــراي حــکــم اعــدام را نــه بــه             
وکليش  خبر داده اند و نه به خانواده 

 و مادر و پدر دردمند او. 
پس از اعدام ، جسد وي تـوسـط   

نشــانــي بــانــه از زنــدان            ادارە آتــش  
مرکزي سقز به سردخانەي بيمارستان 

الدين ايوبي در شهرستان بـانە     صالح
 منتقل  ميشود. 

 

ــيــروهــاي ادارە             ــن مــدت ن ي    در اي
اطالعات حکومت اسـالمـي ايـران        
دور تــا دور حــومەي بــيــمــارســتــان           
شهرستان بانە را محاصره کردە اند و 
فضاي اطراف بيمارسـتـان و سـطـح         
شهر نيز به شدت امنيتي شدە است. 
نه فقط سقز و بانه، بلکه سـنـنـدج و      
مريوان و همه جا را قرق ميـکـنـنـد.     
از سايه خودشان ميترسند، همه اين 
جــالدان و اســلــحــه بــه دســتــان                   
مزدورجمهوري اسالمي  بـه درسـت     
ميدانند که ا اگر آتشي روشن شـود،  
فورا به همه جا شـعلـه مـيـکـشـد و             
بنيـان ايـن حـکـومـت و هـمـه ايـن                   

 جنايتکاران را خواهد سوزاند. 
نازيهاي اسالمي فـقـط بـا يـک           
تـلـفــن کـوتــاه بـه خـانـواده شـيـرکــو                 
معارفي ميگويند پسرتان را کشتيم 

 بياييد جسدش را تحويل بگيريد. 
خانواده داغدار و پريشان راهـي    
زندان سقز ميشوند و آنـجـا بـعـد از         
سر دوانـدان هـاي چـنـديـن سـاعـتـه               
ميگويند پيکـر فـرزنـدتـان در بـانـه             
است و سپس به آنها ميگويند اجازه 
برگزاري مراسم نداريد و فقط چـهـار     
نفر از افراد خانـواده مـيـتـوانـنـد بـا            
پــيــکــر دلــبــنــد اعــدام شــده اشــان             
خداحافظي کنند. به خانواده شيرکـو   
ميـگـويـنـد اداره شـهـرداري پـيـکـر                
شيرکو را کفن کرده و آماده تحـويـل   
به خانواده نموده است. شيرکو تحت  
تدابير امنيتي زياد در روز دوشنـبـه   

به وقـت ايـران      ۱۷ نوامبر ساعت  ۴ 
در گورستان " سليمان بگ" به خـاک      

 .سپرده ميشود. 
گزارش رسيـده مـي افـزايـد کـه            
نـيـروهـاي امـنـيــتـي رژيـم قـبـل از                  
تحويل پيکر شـيـرکـو مـعـارفـي بـه            
خانواده وي، اعالم کردند که به غيـر  
از چند تن از اعضاي خـانـواده اش،       
ــردم حــق شــرکــت در مــراســم                   م
خاکسپاري او را ندارند و حتـي کـار     
آماده سازي قبر نيز توسط کـارگـران   
شهرداري صورت گرفت. نهايـتـا در      

عصر در حالـي کـه مـردم         ٧ ساعت 
جــهــت تشــيــيــع جــنــازه و مــراســم            
خاکسپاري در منزل پـدري شـيـرکـو       
ــد،              ــودن ــرده ب ــجــمــع ک ــي ت مــعــارف
ماموران رژيم به هـيـچـکـس اجـازه          
شرکت در اين مـراسـم را نـدادنـد و             

تن از اعضـاي خـانـواده وي           ٤ فقط 
زيــر کــنــتــرل ســنــگــيــن نــيــروهــاي           

امــنــيــتــي، پــيــکــر او را بــه خــاک              
سپردند. از سوي ديـگـر تـازه تـريـن            
گزارشات رسيده نشان مي دهـد کـه     
جمع کثيري از مردم شهر سـقـز پـس      
از شــنــيــدن خــبــر اعــدام شــيــرکــو             
معارفي در مقابل زندان سقز تجمـع  
کردند و با پرتـاب سـنـگ بـه سـوي            
ساختمان زنـدان، مـراتـب نـفـرت و              
انـزجــار خــود را از اعــدام شــيـرکــو             
معارفي توسط رژيم ابراز داشـتـنـد.    

آبـانـمـاه       ١٤ همچنين روز سه شنبه   
مقامات امنيتي رژيـم از بـرگـزاري        
مــراســم ســوگــواري بــراي شــيــرکــو          
مــعــارفــي در مســجــد شــهــر بــانــه           
ممانعت به عمل آوردند ولي شـمـار     
کثيري از مردم از شهرهاي مختلـف  
ــراز                ــردســتــان جــهــت اب ــران و ک اي
همدردي با خانواده شيرکو معارفي، 
در منزل پدري وي حضور يـافـتـنـد.       
گفتنـي اسـت کـه تـراکـم و کـثـرت                   
جمعيت بـه حـدي اسـت کـه تـعـداد               
زيادي از مردم در منازل همسايگان 
خانه پدري شيرکو معارفي مسـتـقـر    

 شده اند.
خبر اعدام شيرکو معارفـي امـا     

بسرعت برق و باد در همه جاي دنيـا    
پخش شد و موجي از نفرت و انزجار 
عميق برجا گذاشت.  اعتراضات بـه   
اجراي اين حکم و ابراز هـمـدردي بـا      

 خانواده او بسيار گسترده بود. 
اولين اقـدام حـملـه جـوانـان بـه               
سفارت رژيم در پاريس و زير پـا لـه       
کردن اسم حکومـت اسـالمـي بـود.         
سپس اعالم تظاهراتهاي کسترده در 
همه جا و راهپـيـمـايـي مـتـعـدد در            
شهرهـاي کـردسـتـان و از جـملـه د                 

 ۵ رمريوان در روز گذشته سه شنبـه    
 نوامبر بود. 

به اين اعتراضات بايد گستـرش  
دهيم، رژيم اسالمي  از سـايـه خـود      
مــيــتــرســد. بــايــد بــا اعــتــراضــات           
ميليوني گـلـوي ايـن حـکـومـت را               
گرفته و سرنگونش کنيم ايـن تـنـهـا         

 راه نجات همه مردم ايران است. 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٣ ۲۰۱ نوامبر  ۶ 
 

 ترس و وحشت شان را ببينيد!
  شيرکو معارفي را چگونه اعدام کردند!

 ۸ صفحه  
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بـا سـالم و درود         شيما فهيمي:  
خدمت شمـا در بـحـث قـبـل راجـب               
رابطـه بـيـن دخـتـر و پسـر و عشـق                    
صــحــبــت کــرديــم، در ايــن بــخــش              

خواهيم دربـاره ازدواج صـحـبـت            مي
خواهـم   کنيم و به عنوان سوال اول مي

از خانم فـرشـتـه مـرادي بـپـرسـم کـه                 
 تعريف ازدواج چيست؟

 
با سالم و درود     فرشته مرادي:  

خدمت شما، تعريف ازدواج در حالت 
سالم و معمول آن قراردادي اسـت کـه     
بين دو نفر کـه يـکـديـگـر را دوسـت               
دارند و حس ميکنند که نميـتـوانـنـد     
بدون يکديگر خوشبخت باشند اتفاق 

  مي افتد.
 

  : ايـن قـرارداد يـا         شيما فهيمي
رابطه بايد چگونه باشد کـه پـايـدار و        

 همراه با عشق باشد؟
 

ايـن رابـطـه کـه         فرشته مرادي:  
اسم ازدواج براي او انتخاب شده است 
در دورانـهـاي مـخـتـلـف بـه اشـکـال                
مختلف بوده است، در قديم به دلـيـل   
اينکه از نظر اجتماعـي مـردهـا  بـه           
اصطالح تنها نان آور خانواده بـودنـد     
  زنان به شدت به مـردهـا در زنـدگـي          
مشترک وابسته  بـودنـد و الـبـتـه بـه             

کـه در          دليل محدوديتهاي فـراوانـي    
  يک جامعه دين زده و به شدت سنتـي 
براي زنان و دختران وجود داشت، حق 
انتخاب در درجه اول بـراي خـانـواده          
پسر، آن هم دختري که مـورد تـايـيـد       
خانواده باشد نه خود پسـر بـود و در         
ــري کــه                      ــيــان خــود دو نــف ــن م اي

  خواستند يک عمر با هـم زنـدگـي        مي
کنند در واقع کمترين حق را در ايـن        
انتخاب نداشتند و ميبيـنـيـم کـه در         
اين دوره شـاخـص دوسـت داشـتـن و            
تفاهم از اهميت برخوردار نبوده است 

گـي   و بيشتر خصوصيت هاي  خانواد
دختر اهميت داشتـنـد     و بعد شخصي

و مقوله دوست داشتن از ديـد آنـهـا          
چيزي بود که بعد از ازدواج به وجـود    

آمـد، امـا در ايـن دوره مسـالـه                  مي
تغيير کـرده اسـت،         ازدواج بطور کلي

چرا که اوال وابستگي مادي که زنـان    
درگذشته به مردان داشتند بـه شـدت     
کاهش پيدا کرده چرا که اکنـون زنـان     
قشر تحصيل کرده اجتماع هستنـد و    
به طبع آن اکثرزنان شاغل هستـنـد و     
از لحاظ مادي وابستگي کمتـري بـه     
مردان دارند و از جنبه ديگر، مسالـه  

از       دوسـت داشـتـن و تــفـاهـم يـکـي               
در ازدواج         مــعــيــارهــاي اصــلــي        

  باشد. مي
 

الـبـتـه هـنـوز هـم           شيما فهيمي:  
ها و دختران به مساله مـادي     خانواده

 اهميت ميدهند
 

بلـه درسـت     فرشته مـرادي:     
است، مساله مادي مـهـم اسـت امـا         

قضيه نيسـت خـانـواده خـود          ۱۰۰٪ 
هاي او هم مـالک     پسر و خصوصيات

گيرد و از همه مهمتر اينـکـه    قرار مي
آيد و   آيا دختر از اين پسر خوشش مي

نسبت بـه او دارد يـا           احساس خوبي
دوسـت    خير، البته در رابطه زناشويي

داشتن مرحله اول است مرحله بعد و   
مهمتر اين است که آيـا ايـن دو نـفـر           

شنـاسـنـد آيـا دوسـت           يکديگر را مي
داشتنشان فقط بر اساس هوس و زود 

آنقدر   گذر است؟ چون رابطه زناشويي
پيچيده است که اگر هر چند وقت يک 

نکرد و به اصطالح   بار آن را باز بيني
آن را بـه روز نـکـرد، در دراز مـدت               
دچار مشکل ميشود، پـس قـبـل از          
ازدواج دخــتــر و پســر بــايــد بــا هــم               
صحبت کنند و نوع ارتبـاط خـود را       
تعييـن کـنـنـد کـه آيـا رابـطـه بـرابـر                     

دسـتـور    ميخوهند يـا ايـنـکـه مـرد            
ميدهد و زن هم فرمان ميبرد. اينـهـا   

است که بايد قبل از ازدواج     مسائلي
هـا     راجب به آن صحبت کرد کـه بـعـد     

هميـن   دچار مشکل نشوند و بخاطر 
 .بسيار مهم است

 
به نـظـر شـمـا چـه          شيما فهيمي:  

بهترين سن براي ازدواج اسـت،        سني
 مخصوصا براي دختران؟

 
هـمـانـطـور کـه        فرشته مرادي:  

  االن اشاره کـردم، سـن ازدواج سـنـي          
است که دختر و پسر از بابـت فـکـري      

به بلـوغ فـکـري رسـيـده بـاشـنـد کـه                  
هـاي خـود و          بتوانند درباره خواسـتـه  

شان از ازدواج با همديگر بـه     توقعات
صحبت کنند که در آيـنـده و           راحتي

کمتـر دچـار مشـکـل و             درون زندگي
کنم بيـن   گرفتاري شوند، من فکر مي

 مـنـاسـبـي            ۲۵ تا  ۲۳ سن سـال سـن
نيسـت امـا       باشد که البته اين قطعي

معموال ميشود گفت سـن مـنـاسـب         
               ميتـوانـد بـاشـد الـبـتـه سـن اين سن
ــر اســاس               ازدواج در هــر کشــوري ب

کنـد.   هاي آن فرق مي فرهنگ و سنت
سـالـه    ۹ در کشوري مانند يمن دختر 

    بايد ازدواج کند و اگر دختري تا سـن
سالگي ازدواج نکند از ديد آنـهـا    ۱۵ 

از وقت ازدواجش گذشته اسـت. اگـر        
سـال پـيـش ايـران نـيـز               ۳۰ يـا  ۲۰ به 

سـالـگـي       ۲۰ برگرديم دختري که تـا      
    ازدواج نميکرد، ميگفتند که از سـن
ازدواجش گذشته اسـت در حـالـيـکـه          
اين قضيه در اروپا و جـوامـع غـربـي         

يـا     ۲۵ برعکس است، دختر اگر زير   
سال ازدواج کـنـد غـيـر مـعـمـول             ۳۰ 

خواهم بگويم که بستگي بـه   است مي
رشد فکري انسانهاي يـک جـامـعـه و         
همچنين فرهنگ  اجتماعـي دارد و      

و ارتـبـاطـي      نکته ديگر اينکه زندگي
کــه بــر اســاس مــاديــات بــنــا شــود             

تواند دوام داشته باشـد در ايـران        نمي
امروز پسري که خـانـه و مـاشـيـن و              

شـرايـط مـنـاسـب مـالـي                بطور کلي
تـوانـد تشـکـيـل           نداشته بـاشـد نـمـي        

از موارد براي   دهد و در خيلي  زندگي
به دست آوردن همسـر مـورد عـالقـه         
اش مــتــوســل بــه دروغ مــيــشــود و            
مجبور است بـه صـورت مـوقـتـي و            
دروغين شرايطـي را از نـظـر مـالـي              
فراهم کند که بتـوانـد هـمـسـر مـورد           
نظرش را به دست بـيـاورد و پـس از            
آنکه ازدواج کردند و مشخص شد که 
همه آن مسائل موقتي و دروغ بـوده      
متاسفانه منجر به جـدايـي و طـالق          

  ميشود.
 

سـوال بـعـدي ايـن         شيما فهيمي:  
است که اگر ميشود معنـي عشـق و       

 کال عاشق شدن را توضيح دهيد؟
 

عشـق و    فرشته مرادي:          
عاشقي زيباترين احسـاس و حـالـت          
عاطفي است که بين دو نفر به وجـود    

  آيــد. در واقــع عشــق واقــعــي                  مــي
است که هر چه يک ارتـبـاط     احساسي
تـر مـيـشـود و زمـان از آن                   طوالنـي 

و       گـذرد، احسـاس نـيـاز روحـي            مي
عــاطــفــي بــيــن آن دو نــفــر افــزايــش            

يابد و بـا يـک بـار سـکـس و يـا                    مي
  رود. مسائل ديگر از بين نمي

 
به نـظـر شـمـا آيـا          شيما فهيمي:  

هست ميـان دخـتـري کـه در             تفاوتي
 سالگي عـاشـق مـيـشـود و             ۱۸ سن

وارد رابطه عاطفي ميشود با دختري 
        ســالــگــي عــاشــق        ۲۵ کــه در ســن

 ميشود؟
 

مهم ايـن اسـت       فرشته مرادي:  
کــه آن شــخــص در آن لــحــظــه چــه                 

دارد و تـا چـه انـدازه آن                    احسـاســي 
هسـت        است، زماني  احساس واقعي

      سـالـگـي بـه          ۱۸ که يک نفر در سـن
رسد و يـا سـنـيـن        عشق زندگيش مي

باالتر منظورم اين است که بسـتـگـي    
به طرفين دارد که تـا چـه انـدازه يـک           
رابطه را جدي ميگيرند و ميخواهنـد  
رابطه را حـفـظ و روز بـه روز بـارور               

 کنند.
 
به نظر شـمـا چـرا        شيما فهيمي:   

در بحث ازدواج مساله بکارت به يک 
 تابو تبديل شده است؟

 
مـتـاسـفـانـه در        فرشته مرادي:   

و حـتـا ايـران کـه تـا                    جوامع سنتـي 
توان گفت که يک جامعـه   حدودي نمي

اسـت بـکـارت از قـداسـت و                    سنتي
اهميت بـااليـي بـرخـوردار اسـت در              

که واقعيت اين است که ايـن      صورتي
و       موضوع کامال مسالـه شـخـصـي      

خصوصي بين آن دو نـفـر اسـت کـه               
البته در قديم و متاسفانه امروز نـيـز     
به خاطر مساله بکارت دختران دچـار  

گــي    هـاي نــامـوسـي و خـانــواد             قـتـل  
است   شده و ميشوند اين در حالي مي

  که امروز با پيشرفت عـلـم پـزشـکـي         
 ٪۳۰ تـا       ۲۵ مشخص شده که بيـن    

دختراني که براي بار اول وارد رابـطـه     
سکس ميشوند حتما الزم نيست کـه    
دچار خونريزي بشوند و ايـن ربـط بـه        
ضخامت پرده دارد يک مساله ديـگـر   

و برابر به   اين است که اگر ما انساني
بـريـم کـه       مي  زن و مرد نگاه کنيم پي

زنان و دختران نامـوس هـيـچ مـردي         

نيستند بلکه انسان هستند و به حکم 
انسان بودن بايد آزادانه حق انـتـخـاب    
نوع روابط و و رفتار خـود را داشـتـه        

از       باشند که متـاسـفـانـه در خـيـلـي           
 . موارد به اين صورت نيست

 
به نظر شـمـا چـرا        شيما فهيمي:   

فرزندان در انتخاب همسر آينده خـود  
در اکثر موارد با پـدر و مـادر دچـار          

 مشکل و اختالف نظر ميشوند؟
 

اول ايـن را      فرشته مـرادي:     
پـدر و مـادر             بگويم که بـطـور کـلـي      

خواهـد   ها را براي فرزندش مي بهترين
و همچنين در انتخاب همـسـر آيـنـده       

بـاشـد کـه            نيز دوسـت دارنـد کسـي         
بتواند با هم خوشبخـت بـاشـنـد امـا          
متاسفانه در اکثر موارد مشـکـل در     
نـحــوه بــيـان ايــن خــواسـتــهــا اســت،             

سـال     ۱۲ احساس ميکنند که بچهـا    
دارنــد و بــا تــحــکــم بــا او بــرخــورد               
ميکنند در صورتيکه اگر با بـرخـورد   

و با دليل اختالف نظر شان و   منطقي
دليل مخـالـفـتـشـان را بـيـان کـنـنـد                 
احتمال پذيرش آن نيز به همان انـدازه    

 بيشتر است.
البته در نهايت حق انتخاب با آن 

خـواهـد وارد        است کـه مـي        شخصي
رابطه مشترک يا ازدواج بشـود چـون       

خواهد يک عـمـر را بـا           اوست که مي
کند که خودش انتخـاب    زندگي  کسي

کرده و اين حق را نبايد از او گرفت و   
حتا اگر اشتباه کرد بايد راه بـرگشـت     
داشته بـاشـد چـون هـمـه مـا انسـان                  
هستيم و ممکن است اشتبـاه کـنـيـم       
پس بايد راه برگشت به خانواده باشـد  
و بخاطـر ايـن اشـتـبـاه نـبـايـد او را                   

  سرکوفت زد.
  : مـوضـوع بـحـث       شيما فهيمي

کـنـيـم     بعدي که راجب آن صحبت مي
 چيست؟

 
در بـخـش بـعـد          فرشته مرادي:  

راجب ازدواج و البته رابطه زناشـويـي   
و مشــکــالت و نــحــوه بــرخــورد بــا              

آيد بـحـث       مشکالتي که به وجود مي
 کنيم. و صحبت مي

 مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت  تابو 
 زنان در کردستان بخش پنجم :ازدواج
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  چهل چشمه
 

در طول مدت زمان ماموريتمان 
يک اسب داشتيـم کـه هـر وقـت الزم             
مي شد براي حمل اسلحه آرپي جـي،    

ولت، بـي سـيـم بـزرگ و              ۱۲ باطري 
نگهداري نان و مقداري خـوراکـي در       
داخــل خــورجــيــنــهــا از آن اســتــفــاده          
مــيــکــرديــم. هــر وقــت هــم نــيــازي              
نداشتيم آنرا در روسـتـايـي بـه دسـت          
شخص قابل اطميناني مي سـپـرديـم      
کـه تـا مـوقـع مـورد نـيـاز از اســب                    
بخوبي نگهداري کند. اواخـر اسـفـنـد       

بود ماموريـت شـش مـاهـه          ۶۵ ماه 
واحد شهر کم کم رو به پايان بود. بعد  
از طي کردن مسافتي در بيش از يـک  
هفته تازه به کوه چهل چشمـه رسـيـده      
بوديم. در مسير راه هـر روز در يـک            
روستا بطور مـخـفـي مـانـدگـار مـي            
شديم و بعد از تـاريـک شـدن هـوا بـه            
حرکت خود ادامه مي داديـم. هـنـوز       
برفها کامال آب نشده بودند. قبـل از     
روشن شدن هوا از روستاي شاه نشين 
در منطقه بـرپلـه سـارال بـطـرف کـوه             
چهل چشمه حرکت کرديم. کسانيـکـه    
به کوه چهل چمشه يا "چل چمه" رفتـه    
باشند يا آنرا از نزديک ديـده بـاشـنـد         
مي دانند که باال رفتن از آن بويژه در 

زمستان کار بشـدت سـخـتـي اسـت            
ــرف در                    ــه  ب ــک ــصــوصــا ايــن ــخ م
قسمتهايي از ارتفاعات کوه به بـيـش   
از يک و نيم متر مي رسـد . هـدايـت         
کردن اسب و بردن آن بـه بـاالي کـوه            
چهل چشمه هـمـراه بـا وسـايـلـي کـه                
ــود. در               داشــتــيــم بســيــار ســخــت ب
قسمتهايي از مسير دستها و پـاهـاي   
اسب بيچاره در برف فرو مي رفـت و      
فقط  بدن اسـب بـيـرون مـي مـانـد.               
مقداري صبر مي کرديم تـا مـجـددا        
اسب به خود تکاني بدهد و مسير را   
اينـبـار روي بـرفـهـاي صـفـت ادامـه                 
بدهد. ناگفته نماند خيلي اين اسب را 
رعايت مـيـکـرديـم. در قسـمـتـهـاي                
صعب العبور و پر برف، بار اسـب را      
تخليه ميکرديم و بـا تـقـسـيـم کـردن           
وسايل در ميان خود آنها را بـر دوش    
خود قرار مي داديم  و بدين شکل بـه  
راه خود ادامه مي داديم. اکنون هـوا     
روشن شده بود و ما هم در حـال بـاال     
رفتن از کوه بوديم. در حين بازگشـت   
سه نفر از شهر براي ملـحـق شـدن بـه         
صفوف کومه له به ما پيوسته بودنـد  
و آنها را هم با خود آورده بـوديـم. دو        
نفر از آنان زن و شوهري اهل سنـنـدج   
بودند. خالصه با هر جان کندني بـود   
با روشن شدن هوا به باالي قله چـهـل     

 چشمه رسيديم. 
 

منظره بسيار زيبا و دلنشيني بر 
فراز اين کوه بـلـنـد در مـقـابـل خـود              
داشتيم. چهار طرف منـطـقـه دور تـا         
دور در معرض ديد ما قـرار داشـت.       
قله کوه پر از برف و بـتـدريـج دامـنـه          

هاي آن بطـرف دره بـدون بـرف بـود.             
براي اينکه خستگي از تن بدر کـنـيـم    
زمين خالي از برف پيدا نبود و ناچار 
بوديم از "پانچو" هايمان بعنوان فرش   
استفاده کنيم و روي آن بـنـشـيـنـيـم.             
پانچو نوعي باراني پالستيکـي کـاله     
دار سبک بود که تا زانو بـدن را مـي         
پوشاند و براي جـلـوگـيـري از خـيـس           
شدن لباسهايمان موقع بارندگي از آن 
استفاده ميکرديم. حاال که از طـرف       
شرقي بر قله چهل چشمه قرار گـرفـتـه    
بوديم ادامه مسير و مقصد بعدي ما 
قسمت غـربـي کـوه بـود کـه بـطـرف                  
پايـيـن و بـه روسـتـاهـاي "آگـجـه" و                     
"گوگجه" از توابع سرشيومريوان ختـم    
مي شد. مي بايست کمي صبر مـي     
کــرديــم تــا در تــاريــکــي هــوا وارد               
روستاي گوگجه شويم. اما تا رسيـدن   
به پايين کوه در معرض ديد پـايـگـاه      
روستا قرار نداشتيم. اسب هـمـچـنـان      
بسختي مي توانست در ميان برفـهـا   
قدم بـردارد. در قسـمـت سـربـااليـي                
بخاطر اينکه تحرک داشتيم سـرمـاي     
آنچناني احسـاس نـمـي کـرديـم امـا             
وقتي بطرف سرپاييني رسـيـده و در         
محلي استراحت ميـکـرديـم  سـرمـا          
بشدت فشار مي آورد. نصفـي از راه      
را بطرف پايين طي کرده بوديـم و بـه       
نقطه اي رسيديم که دو سـه درخـت و       
کمي بوته در اطراف آن بود. به رفـقـا      
گفتم مقداري هيزم از زير برفها پـيـدا   
کنند. همگي کمک کرديم و مـقـداري    
هيزم خيس جمع آوري کردنـد. دکـتـر       
جمشيد به من گفت اگـر بـتـوانـي از           
هيزمي که از آن آب بيـرون مـي زنـد        
آتش روشن کني يک بسته از سهـمـيـه    
سيگار خودم را بهـت جـايـزه مـيـدم.          
واقعا درست مي گفـت. بـراي خـودم         
هم باورکردني نبود کـه بشـود بـا آن            
هيزم نرم و خيـس کـه از زيـر بـرفـهـا               
خارج کرده بوديـم آتـش روشـن کـرد.           
بالخره با تالش زياد و استفاده از هـر  
تکه پارچه و دستمال و کاغذي يواش 
يواش آتش روشن شـد. کـار بـجـايـي           
رسيد که توانستيم با ريختن برف در   
داخل کتري سيـاه، چـاي هـم درسـت           
کنيم. البته نصفي از جـايـزه ام را از          
عزيز جانباخته جمشيد گرفتم نصـف    

 آنرا بازگرداندم. 
 
 

چون تازه از اطراف شهر برگشـتـه   
بوديم امکانـات خـوراکـي و قـوطـي            
هاي کنسرو مختلف خوراکـي تـهـيـه       
کرده بوديم. مقدار زيادي نـان لـواش        

که تا ده روز مي توانست جيـره هـمـه      
ما باشد تهيه کرده بـوديـم و رفـقـاي           
سيگاري نيز هر يک باکسي سـيـگـار      
بهمن جيـره داشـتـنـد. دو نـفـر زن و                  
شوهري که هـمـراه مـا آمـده بـودنـد               
بخوبي هواي همديگر را داشـتـنـد و          
چون بار اولشـان بـود کـه بـا چـنـيـن                
شرايط سختي روبرو مي شـدنـد، هـر      
يک از ما سعي مـي کـرديـم بـهـشـان           
فشار نيايد و کمکشان مـي کـرديـم.        
قبل از اينکه بـه کـوه چـهـل چشـمـه               
برسيم زن همراه را سـوار اسـب کـرده          
بوديم که فشار ناشي از پياده روي را   
احساس نکند. خالصه بعد از سپـري   
کردن بـخـشـي از روز در آن نـقـطـه،                 
ديگر وقت آن رسيده بود حرکت کنيـم  
و خـود را بـه تـه دره و از آنـجـا بـه                       
روستاي گوگجه برسانيم. بـزرگـتـريـن       
مشکلمان همچنان بحرکت وا داشتن 
اســب بــود. چــون ســرازيــري بــود بــا             
برداشتن هر گـام بـه جـلـو دسـتـهـاي              
اسب تا نزديک زير گردن در برف فـرو    
مي رفت. در اين لحظه فکري به سرم  
زد که عذاب اسب بيچاره کم شود. به 
رفقـا گـفـتـم بـار اسـب را از رويـش                    
بردارند و خـودمـان آنـرا حـمـل مـي               
کنيم. سپس دو عدد از پـانـچـوهـاي          
پالستيکي را بهم وصل کـرديـم و بـا        
تالش زياد اسب را بر روي پـانـچـوهـا     
خوابانديم. اسب ترسيده بود و هر بـار   
تالش مي کرد بلند شود. تـا ايـنـکـه        
دست و پايش را بستـيـم کـه نـتـوانـد           
برخيزد. آنگاه دو نفر از رفـقـا بـا در             
اختيار داشتن افسار اسب که اکـنـون     
در حالت درازکش به پـهـلـو بـود آنـرا          
همچون بازي سر سـره در يـک چشـم            
بهم زدن به ته دره کشـانـدنـد. شـايـد             
مسافتي که به ايـن شـکـل اسـب را             
منتقل کرديم بيـش از پـانصـد مـتـر            
بود. بالخـره هـمـگـي نـفـس راحـتـي                
کشيديم که اسب را توانسته بوديم از   
مشقت بيش از ايـن نـجـات دهـيـم.              
يادم هست وقتي در انتـهـاي دره کـه        
ديگر مشـکـلـي بـراي حـرکـت اسـب              

وجود نداشـت  وقـتـيـکـه دسـتـهـا و                 
پاهايش را نگاه کـردم، هـر کـدام دو          

 برابر باد کرده بود. 
 

هوا ديگر تـاريـک شـده بـود. در            
پايين کوه و زمـيـن مسـطـح بـطـرف             
روستا ديگر از برف خبري نـبـود. از        
اينکه بالخره قدم بر روي زمين بـدون    
برف مي گذاشتيم خيـلـي خـوشـحـال        
بوديم. هـوا تـازه تـاريـک شـده بـود.                  
پايـگـاهـي مشـرف بـر روسـتـا قـرار                 
داشت. بدون اينکه سگهاي روستا از   
حضور ما مطلع و شـروع بـه پـارس            
کردن بکـنـنـد وارد روسـتـا شـديـم و                
سريعا در يک منزل مسـتـقـر شـديـم.          
جمله اي که صاحب خانه خـطـاب بـه      
ما بيان کرد هنوز بياد دارم. برگشـت  
رو به ما گفت: نمي دانستم کومه لـه     
هم هيلي کوپـتـردارد. گـفـتـم چـطـور             
مگه؟ گفت عزيز من شـمـا از کـجـا           
تونستيد با اين همه برف وارد روستـا  
بشويد. ما قادر نيستيم تـا روسـتـاي       
بغلي برويم و شمـا از آنـطـرف چـهـل            
چشمه اومدي اينطرف فقط با هيـلـي   
کوپتر قابل تصور است. خالصه بعـد   
ــپ زدن،                     ــلــي صــبــحــت و گ از ک
استراحـتـي خـوب، غـذايـي سـاده و               
دلچسب، بـخـاري گـرم بـراي خشـک              
کردن لباسيهايمان، ديگر مي بايست 
از روستاي گوگجه خارج مـي شـديـم        
چرا که موقعيت براي ماندن مناسـب  
نبود. طي آن چند ساعـت نـيـز اسـب         
هم شکمي از عزا درآورده بـود و در          
آغــول گــرمــايــي ذخــيــره کــرده بــود.          
مقصد بعدي ما روستاي اسحاق آباد 
بود که با گذشتن از يک رودخانه وارد 
جاده مريوان سقز مي شديم و بـه آن        
روستا مي رسـيـديـم. رسـيـدن بـه آن              
روستا دو ساعتي فاصله داشت. بعـد  
از روبوسي با اهل منزل آماده حرکت 

 شديم.
 ادامه دارد
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 ۱ از صفحه

 ۵ از صفحه 

سياسي را اعدام کنند. تجات زانيـار   
و لقمان آزمـون مـهـمـي بـراي مـردم             
کردستـان اسـت. بـراي اعـتـراضـات              
وسيع و تـوده اي در مـحـکـومـيـت                 
اجراي احکام "اعـدام" آمـاده شـويـم.            
شيرکو را از پـدر و مـادر و ده هـا                    
انسان که براي آزاديش مبارزه کردند، 
گرفتند! در سايه تهديد و حـکـومـت         

 نظامي دفنش کردند.    
 ١٣ عصر روز دوشنبه    ٧ ساعت 

آبانماه، پيـکـر "شـيـرکـو مـعـارفـي"،               
زنداني سـيـاسـي اعـدام شـده تـحـت                
تدابير شديد امنـيـتـي در گـورسـتـان           
"سليمان بـگ" شـهـر بـانـه بـه خـاک                    
سپرده شد.  نيروهاي امـنـيـتـي رژيـم        
قبل از تحويل پيکر شيرکو معـارفـي   
به خانواده وي، اعالم کـردنـد کـه بـه           
غير از چند تن از اعضـاي خـانـواده          
اش، مـردم حـق شـرکـت در مـراسـم               
خاکسپاري او را ندارند و حـتـي کـار        
آماده سازي قبر نيز توسـط کـارگـران      
شهرداري صورت گرفت. نـهـايـتـا در        

عصر در حـالـي کـه مـردم            ٧ ساعت 
جــهــت تشــيــيــع جــنــازه و مــراســم              

خاکسپاري در منزل پـدري شـيـرکـو         
معارفي تجمع کرده بودند، ماموران 
رژيم به هيچکس اجـازه شـرکـت در          

تـن از       ٤ اين مراسم را ندادند و فقط 
اعضــاي خــانــواده وي زيــر کــنــتــرل            
سنگين نيروهاي امنيتي، پيکر او را 
به خاک سپردند. از سوي ديـگـر تـازه       
ترين گزارشات رسيده نشان مي دهـد  
که جمع کثيري از مـردم شـهـر سـقـز            
پس از شنيـدن خـبـر اعـدام شـيـرکـو              
معارفي در مقابل زندان سقز تـجـمـع    
کردند و با پـرتـاب سـنـگ بـه سـوي               
ساختـمـان زنـدان، مـراتـب نـفـرت و                
انــزجــار خــود را از اعــدام شــيــرکــو             
معارفي توسط رژيم ابـراز داشـتـنـد.       

آبـانـمـاه       ١٤ همچنين روز سه شنـبـه     
مقامات امنيتـي رژيـم از بـرگـزاري           
ــراي شــيــرکــو             مــراســم ســوگــواري ب
مــعــارفــي در مســجــد شــهــر بــانــه             
ممانعت به عمل آوردند ولـي شـمـار        
کثيري از مردم از شهرهاي مخـتـلـف    
ايران و کردستان جهت ابراز همـدردي  
با خانواده شيرکو معارفي، در مـنـزل   
پدري وي حضور يافتند. گفتني است 
که تراکم و کثرت جمـعـيـت بـه حـدي          
است که تـعـداد زيـادي از مـردم در             
منازل همسايگان خانه پدري شيرکـو  

 معارفي مستقر شده اند.
 

حذف سرويس رفت برگشت 
کارگران فوالد زاگرس پس از 

 بازگشت
آبان ايلـنـا،يـکـي از       ١٢ به گزارش

کارگران کـارخـانـه فـوالد زاگـرس از            
کارگـر اخـراجـي       ۲۱۱ بازگشت بکار 

اين کارخانه از روز گذشته خبر داد و   
گفت: با ايـن حـال سـرويـس رفـت و                 
برگشت کارگـران حـذف شـده اسـت.           

بـا اشـاره بـه مـاده           »  خالد نـادري   « 
قانون کار گفت: بر اسـاس ايـن       ۱۵۲ 

ماده از قانون کار در صـورت دوري        
کارگاه و عدم تکافوي وسيلـه نـقـلـيـه        
عمومي، صاحب کار بايد براي رفـت  
و برگشت کارکنان خود وسيله نقـلـيـه    
مناسب در اختيـار آنـان قـرار دهـد.           
نادري با بيان آنکه نبود سرويس رفت 
و برگشت بـراي کـارگـران هـزيـنـه بـر              
است، افزود: ايـن در حـالـيـسـت کـه              

گــاه کــارگــران تــا        فــاصــلــه ســکــونــت  
 ۳۵ کارخانه فوالد زاگـرس بـيـش از          

کيـلـومـتـر آن        ۱۷   کيلومتر است که
راه فــرعــي و فــاقــد عــبــور و مــرور              

هاي عمومي است. بـه گـفـتـه           خودرو
اين کارگر، پيش از اخراج کارگران که 

تير ماه سـال جـاري از          ۱۸ در تاريخ 

سوي کارفرما صـورت گـرفـتـه بـود،          
هاي اياب و ذهـاب کـارگـران       سرويس

ميـنـي بـوس       ۵ شامل يک اتوبوس و 
فراهم بوده است. اين کارگر با تاکـيـد   
بر اينکه کارفرما بايد براي اين تعداد 
کارگر مطابق آنچه قانون کار تـاکـيـد    
کرده سرويس ايـاب و ذهـاب فـراهـم           
کند، اظهار داشت: از ديروز صبح که 

انـد بـه        کارگران روانه کـارخـانـه شـده        
سبب نبود سرويس رفت و برگشت در 
ــاي                 ــودروه ــار خــود از خ مــحــل ک

اند. او در ايـن          عمومي استفاده کرده
زمينه اضافه کرد: مسـيـر کـارخـانـه           

هــاي    مــحــل عــبــور مــرور خــودرو          
عمومي نيست به هـمـيـن دلـيـل هـر           
چهار کارگر ناچارند يک سواري کرايه 
کــنــنــد و بــراي رفــت وبــرگشــت بــه              

هزار تومان کرايـه کـنـنـد.        ۳۰   مبلغ
سه ماه بـيـمـه کـارگـران واريـز نشـد                
نادري در بخش ديـگـري از سـخـنـان          
خود در خصوص پرداخت نشـدن سـه     
ماه حق بيمه کارگـران ايـن کـارخـانـه          
اظهار داشت: بعد از تجمع سـه روزه       

 ۳۵ کـارگــران در تــهـران، کــارفــرمــا           
ميليون پولي را که از حقوق مـعـوقـه      
کارگران کسر کرده و قـرار بـود بـراي          

اي کارگران بـه     پرداخت معوقات بيمه
حســاب تــامــيــن اجــتــمــاعــي واريــز         
کند،هنوز پرداخت نکرده است. اوبـا     
بيان اينکه کارفرما در اين زمينه بـه    
کارگران بدقولي کـرده اسـت، گـفـت:         

اي کارگران مربـوط بـه      معوقات بيمه
تير، مرداد و شـهـريـور اسـت کـه تـا             

آبــان    ١٢ ظــهــر امــروز يــکــشــنــبــه          
 پرداخت نشده است.  ماه

وفا قادري روانه  زندان  
 شد!

ــه ي                 ــه مــــورخــ ــبــ ــنــ روز شــ
وفــاقــادري فــعــال        ١١/٨/١٣٩٢ 

کارگري وعضو کميته  هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري که پـيـشـتـر تـوسـط دادگـاه              
انقالب شهرسنندج به اتهام عضويـت  

در کــمــيــتــه وتــنــهــا بــه جــرم دفــاع              
مـاه حـبـس تـعـزيـري            ٥ ازکارگران به 

محکوم شده بود براي تـحـمـل مـدت       
زمان حبس ،خود را بـه دادگـاه ايـن            
شــهــر مــعــرفــي کــرد وروانــه  زنــدان            

وفا قادري در حالـي بـه دادگـاه          شد. 
مراجعه کرد که خانواده وهـمـچـنـيـن        
جمعي از کارگران وفعاليـن کـارگـري      
وجمعي از اعضاي کميته  هماهنگي 

مــا  او را هــمــراهــي مــي کــردنــد.               
اعضاي کميتـه هـمـاهـنـگـي ضـمـن             
محکوم کردن ايـن حـکـم نـاعـادالنـه           
،خواهان منع تعقيب و آزادي تمامي 
زندانيان سياسي ،کارگران وفـعـالـيـن     
کارگري در بند مي باشـيـم. کـمـيـتـه          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

ــري            ــارگـ ــاي کـ ــل هـ ــکـ  ١١     -تشـ
 ١٣٩٢ آبان

 
شوان شريـفـي    -خبرگزاري هرانا 

شهروند سني مذهب با وجود گذشت 
دوسال همـچـنـان در زنـدان سـنـنـدج              
ــگــهــداري            ــيــف ن ــکــل ــالت بصــورت ب

مـاه در    ۱۸ "شوان شريفـي       .شود مي
سلولهاي انفـرادي وزارت اطـالعـات        
در بازداشت بسر برده است و با انواع 

رو گشت و نهايـتـا    شکنجه و آزار روبه
به بند عمومي زندان مرکزي سنـنـدج   
منتقل شد. وي در تـمـام ايـن مـدت           
حتي يک بار هـم بـه دادگـاه احضـار             
نشده و تا کنون بصورت بالتـکـلـيـف     

 ".در زندان نگهداري شده است
 

از يک هفته گذشـتـه بسـيـاري از         
محالت شهر بانه با کمبود شديد آب 
 و قطعي مکرر بـرق روبـرو هسـتـنـد.         
اين خبر حاکـي اسـت کـه روزانـه بـه              

سـاعـت آب        ٧ الـي       ٦ مدت حداقل 
شرب خيلي از محالت بانه از جـملـه     
"کمربـنـدي و آربـابـا" و بسـيـاري از                   
مناطق اطراف شهر قطع مي بـاشـد.     
اين در حالي است که آب ذخيـره سـد     

 بانه نيز رو به اتمام است.

 

 
 نگاه هفته..َ.

 

 

انقالب کُردي و کمونيسم کُردي آنها 
وچنين تعاريفي از مسـئلـه مـلـي و         

در جــريــان    .ســتــم مــلــي نشــده انــد       
مـردم در     ١٣٨٨ اعتراضـات سـال       

بـا پشـت      "حکمتيسـت " ايران حزب
کردن به اين مبارزات به بهانه توهـم  
آنها به جـريـان سـبـز، عـدم شـرکـت              
مردم کردستان در ايـن اعـتـراضـات       
ســرتــاســري را ســتــود و عــمــال بــا             
ناسـيـونـالـيـسـت هـا هـمـراه شـد و                   
کمونيسم کردي و خود کفا مـلـي را       

آغشـتـه    .در کردستان تـقـويـت کـرد        
ــيــســتــي در              شــدن جــنــبــش کــمــون
کردستان به ناسيوناليسم کُرد و کـم      
شدن حساسيت در مرزبندي قاطع و 
بي گذشت با اين گرايش ارتـجـاعـي      
خطري است بسيار جدي کـه بـر سـر        
راه فعالين کمونيست درعرصه هـاي  
کارگري، زنان، کودکان، دانشجويـي  

  .قرار گرفته است ..... و
 

در اينجا به آخرين نکته مطـلـب   
مورد بحث خواهيم رسيد و چـنـيـن        

له در کـنـگـره         شرکت کومه" :نوشته

ملي کردحرکت سياسي مشـخـصـي    
است که اوال، به تقويـت مـوقـعـيـت        

له در جنبش رفـع سـتـم مـلـي             کومه
و چند سـط پـائـيـن        " .کمک ميکند

اضافه بر همه اينها اگـر   " :تر نوشته
پراتيک معيار حقيقت اسـت، عـمـل      

له در همين دو مـاه اخـيـر کـه            کومه
کميته تدارک کنگره فـعـالـيـت کـرده        

لــه گــزارش کــار و           اســت و کــومــه     
عملکرد خود را از طريق رسانه هاي 
جمعي خود بـاطـالع مـردم رسـانـده          

هـر چـنـد در قسـمـت هـاي                " است
ديگر اين مطلب جواب ايـن نـکـتـه         
هست و توضيـح داديـم کـه مـحـور            
بحث مـا شـرکـت کـردن و نـکـردن                 

 .کومه له در ايـن کـنـگـره نـيـسـت               
مسئله چگونگي سياست کـومـه لـه      
در برخورد به اين مسـئلـه سـيـاسـي        

در ايــن    .مـهـم در کــردسـتــان اســت         
نوشته بر سياست فعال در ارتباط با 
اين کنگره تاکيد کرديم و تـا جـائـي        

در  .که ممکن بود راه حل را گفـتـيـم   
اين ماجرا کومه له آن تفاوتهايـي را    
که مي بايست نمايندگي مـي کـرد       

ــاورد        ــي ــه جــا ن گــزارش کــار و       " .ب
ي که کومه له از کنگره و    "عملکرد

مقدمات آن به مردم ميـدهـد، مـرز      
کومه له با اين جـريـانـات را نشـان           

دادن چنين گزارشـاتـي را      .نمي دهد
هر نيروي ديگر شرکت کننده در اين 

زمـانـي ايـن       .کنگره مي تواند بدهد
گزارش ها جا و مکان درستي پـيـدا   
ميکرد که بـا سـيـاسـت و مـواضـع             
متفاوت و مستقـل از قـبـل اعـالم           

در چنيـن   .شده کومه له مرتبط شود
صورتي هر گزارشي از طرف کـومـه     
له مي توانست بـراي ايـن سـازمـان           
کسب اعتبار کند و به شکل گـيـري     
صف جـداگـانـه اي در جـامـعـه در                 
مقابل با هياهوي ناسيوناليست هـا  

گـزارش شـرح وقـايـع          .کمک برسـانـد  
ماجرا از طرف کومه له در حاليـکـه   
در ابتدا اصول مبتني بر کـنـگـره را      
بدون چون و چرا پذيرفـتـه و از درون         
آن صف و از سنگر کنگره مـلـي بـه        
گوش ميرسد نمي تواند مـردم آگـاه       

  .٢٠١٣ اکتبر  ٢٠ را مجاب نمايد
majid.hosaini@gmail.com 
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