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 نسان نودينيان              
 

، مصـادف  ۱۳۹۲ چهارم آذر ماه 
روز جهاني مـبـارزه     « نوامبر،  ۲۵ با 

اسـت.   در         »  با خشونت عليه زنـان 
شهرهاي کردستان مبارزه با خشونـت  
عليه زنان بشکل ادامه داري تـوسـط     
فعالين جـنـبـش بـرابـري زنـان وجـود              
ــيــن زن                  ــراي فــعــال دارد. ايــن روز ب
شناخته شده است. در طي چنـد سـال     
گذشته فعالين زن در مـبـارزه عـلـيـه          
خشـونــت عــلــيـه زنـان بــه اقــدامــات            
ابتکاري اجتماعي دست زده اند که با 

استقبال جامعه و زنان روبرو و مـورد    
حمايت قرار گرفـتـه اسـت. بـا وجـود             
حضور مدافعـيـن حـقـوق زنـان، امـا             
آمارهاي زير ميزان نابـاورانـه مـيـزان       
خشـونــت و نــابــرابــري در شــهــرهــاي           
کـردســتــان را مــنــعــکــس مــيــکــنــد.         
خـودکُشـي از طـريـق خـودسـوزي بــا               

مورد بيشتـريـن تـعـداد را          ٢٨ تعداد 
 ١٨ آويز با  دارد و بعد از آن شيوه حلق

مــورد در صــدر جــدول قــرار دارنــد.            
همچنين در حـوزه زنـان کشـتـه شـده            

شدگان را زنـانـي         مورد از کشته ١٤ 
دهند که از سوي اعضاي  تشکيل مي

اند. يک دختـر     خانواده خود کشته شده
ساله از سوي پدر معتـادش و يـک        ٤ 

زن باردار با ضربـات چـاقـو از سـوي           
همسرش که مشغول به خريد و فروش 

  .شـونـد     مواد مخدر بوده کشته مـي 
ــا           ــان مــتــاهــل ب مــورد آمــار    ۳۰ زن

 مورد خشونت عليه زنان!۸۰ 

ــه فضــاي                ــذشــت ــک مــاه گ در ي
اعتراضي شهرهاي کـردسـتـان(بـويـژه       
مريوان، سقز و سنندج) پـر الـتـهـاب         
سپري شد. اعتـراض بـه اعـدامـهـاي           
اخير خشم و نارضايتي توده اي مردم 
در اين شهرها را بيشـتـر و مـردم در          
اشکال مختلف و راديکالي دست بـه    
مبارزه زدنـد. و هـمـزمـان در سـايـر                
شهرها در ايـران و بـويـژه در تـهـران                  
اعتراض به اعدام به مساله سـيـاسـي    
بخشهايي از مردم نـاراضـي تـبـديـل          
شد. و از چند روز گذشته چند تـجـمـع    

اعتراضي عـلـيـه اعـدامـهـا تـوسـط                
خانواده هاي مـحـکـوم بـه اعـدام در              
مقابل مجلس شورا اسالمي بـرگـزار     
شده است. و اخيرا فعاالن سـيـاسـي ـ       

کارزار لغـو گـام     « مدني داخل کشور 
را اعـالم کـرده انـد.          »  به گام اعـدام   

اعــالم ايــن کــارزار بــا اســامــي هــر             
ترکيبي که خود زماني از مشـاوريـن     

بوده باشد، نـيـز     »  خامنه اي«اصلي 
اقدامي در جهت خواست و مـطـالـبـه     

 تاثيرات اتحاد بارزاني و اردوغان  
 مصاحبه پيشرو عليپور با محمد آسنگران

 ۴ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ۳ صفحه  

 قطعنامه در مورد  
 بحران جمهوري اسالمي بر متن شرايط جديد 

 
 مصوب دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري به اتفاق آرا  

گـفـتـگـويـي         پيشرو عليپـور:  
داريم با محمد اسنگران درباره سفـر  
مسعود بـارزانـي و شـوان پـرور بـه              
ترکيه و شهر دياربکر که مـبـاحـثـي       
را در مــيــان جــريــانــات ســيــاســي            

 کردستان دامن زده است. 
 

ــردم              ــه اشــاره ک ــطــور ک ــان ــم ه

  مادر فرزاد کمانگر جواب دندانشکني به نوريزاد داد

 

 عبدل  گلپريان
محمد نوريزاد روز شنـبـه   
به شهر کامياران بـراي ديـدار     
با دايه سـلـطـنـه مـادر فـرزاد           
کمـانـگـر مـي رود امـا دايـه               
سلطنـه مـانـع از ورود او بـه               
خانه اش مي شـود و بـا ايـن          
حرکت و بنمايندگي از سـوي      
همه مادران رنج ديده که حتي 

 

 نگاه هفته/
 مجموعه اي از رويدادهاي هفته

 در شهرهاي کردستان  
 نسان نودينيان

 ۲ صفحه  

 ۵ صفحه 

  نور مريوان تحصن کردند  دانشجويان دانشگاه پيام
ــر از               ــف ــيــش از صــد ن ب

نـور     دانشجويان دانشگاه پيـام 
آذر    ۵ مريوان روز سه شـنـبـه      

در مقابل حراسـت  ۹۲ ٣ ۱ ماه 
(پايـگـاه مـقـاومـت بسـيـج)             

دانشگاه تجمع اعتراضي برپا 
نـور     کردند. دانشجويـان پـيـام      

مريوان ميگويند در اعتراض 
شـده     هاي اعمـال  به محدوديت

 ۲ صفحه  
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 ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه 

بــيــشــتــري از خــودکشــي را شــامــل          
نـفـر از      ۱۵ شوند که در اين ميان  مي

آنان بدليل مشکالت خانوادگي اقدام 
در قوانين ايران  .اند به خودکشي کرده

هاي خانوادگي بـه عـنـوان       با خشونت
جرمـي عـادي و عـمـومـي بـرخـورد                

شود که قـربـانـيـان آن بـه هـمـان                 مي
 ۱۱۰ سازوکارهـاي مـانـنـد پـلـيـس              

دسترسي دارند کـه قـربـانـيـان سـايـر            
جرايم دسترسي دارنـد، در حـالـيـکـه          
اين مشـکـالت بـايـد در دادگـاهـاي             

هاي اختصاصي کـه   خانواده يا دادگاه
در اين زمينه مهارت دارند رسيدگي 

کارشناسان معتقدند که پنهـان   .شود
هاي خانگي خود علل  ماندن خشونت

بـاشـد، جـامـعـه         افزايش خشونت مي
هاي خانگي  نيز پنهان ماندن خشونت

مورد از زنـان       ۶ کند.   را ستايش مي
اند که  نيز در بيرون از خانه کشته شده

سـالـه      ۳ در يک مورد از آنها دختري   
بــه هــمــراه مــادرش ضــمــن ســرقــت            

شوند. بيـشـتـر       طالهايشان کشته مي
زناني که خودکشي کرده و يـا کشـتـه      

هــاي    انــد مــربــوط بــه اســتــان            شــده
ــان                ــت ــردس ــي و کُ ــرب ــجــان غ ــاي آذرب

مـاه نـخـسـت سـال             ۸ باشد. در       مي
زن خـودکشـي     ۳۲ مجمـوعـا      ۱۳۹۱ 

اند، اما اين ارقام  کرده و يا کشته شده
ــخــســت ســال              ٨ در     ۱۳۹۲ مــاه ن

مورد رسـيـده اسـت         ۸۰ مجموعا به 
تـوان گـفـت ايـن            که در نـتـيـجـه مـي       

% را    ١٠٠ ها افزايش بيشتر از    پديده
داشــتــه اســت. و ايــن خــود بــحــران              

تـوان انـتـظـار          زماني مـي  .بزرگيست
ها  کاهش اين آمار را داشت که دولت

ــه         ــام ــرن ــالن و          در ســطــح ب ــاي ک ه
هـايـي را        اختصاصي خود سـيـاسـت     

هـاي     اتخاذ و اجرا کرده. اما سياسـت 
درپيش گرفته شده حکومت ايران نـه    

ها را حل نکرده بلـکـه    تنها اين بحران
ها در جامعه  به تبعيضات و خشونت

 است. دامن زده

  مورد خشونت...  ۸۰                 

از گور فرزندانشان بي خبرند پـاسـخ   
دندان شکني به نوريزاد مـي دهـد.     
حضـور ايــن مــهــره ســوخــتــه رژيــم          
اسالمي در اين مکانها قبل از هـر    
چــيــز تــوهــيــن بــه شــعــور مــردم و            
خانواده هاي داغديده در شـهـرهـاي    
کردستان است. ايشان اخيرا بعد از    
قهر کردن از پدر بزرگوارش بـه ايـن       
شهر و آن شهر سفر کرده و در برخي 

تحت عـنـوان      از شهرهاي کردستان
مشغول شـده   "سفر صلح و دوستي"  

است. به مزار عزيزان مردم "احسـن    
و شهريار ناهيد" در سنندج و ديدار  
بــا خــانــواده شــيــرکــو مــعــارفــي و          
ــت.               ــه اس ــت ــور رف ــردپ ــواده ک ــان خ
زمانيکه شهريار و احسن ناهـيـد و     
دههـا و صـدهـا انسـان ديـگـر در                 
شهرهاي کردستان  توسـط جـالدان     
حکومت تازه بقدرت رسيده خميني 
اعدام شدند، نوريزاد با تمام قـدرت    
مشغول تحکيم پايه هاي اين نـظـام   
جهنمي بود. اين مـهـره حـکـومـت           
اسالمي زماني که فرزاد کمانگر و   
يارانش تـوسـط جـانـيـان اسـالمـي            
اعدام شدند هنوز اصالح طلب هـم    
تشريف نداشت و همچـنـان سـرگـرم       
قــلــم زدن و در تــدارک  نــمــايــش                
تــلــويــزيــونــي بــراي خــامــنــه اي و            
جمهوري اسالمي و توجيه جنايـات  

 اين حکومت بود. 
 

محمد نوريزاد از نـويسـنـدگـان       
روزنامه کيهان شريعتـمـداري و تـا        

از طرفداران پرو پـا قـرض        ۸۸ سال 
بـه     ۸۸ خامنه اي بوده است از سال 

بعد به صـف اصـالح طـلـبـان مـي             
پيوندد. بدليل صـفـوف مـتـشـتـت            
جريان اصالح طلبي، ايشـان بـطـور      
فردي ناچار به نامه نگاري خـطـاب     
به ولي فقيه مي شود که متـعـاقـب    
آن همچون بقيه طيف اصالح طلـب  

بـه زنـدان مـي افــتـد. در نـامــه                 
هايش خطاب به خامنه اي او را   
پدر بزرگوار مـي نـامـد و از او              
مي خواهد که مانع از اعمال افـراد  
خــودســري شــود کــه چــهــره نــظــام            
اسالمي را لـکـه دار مـي کـنـنـد.               
بخش ديگري از انتظارات و درد دل 
کردن نوريزاد با پـدر بـزرگـوارش و          
براي جلـوگـيـري از لـکـه دار شـدن               
چهره نظام اسالمي، مخالفت او بـا    
افــرادي چــون حــداد عــادل،ســعــيــد        
مــــــــــرتضــــــــــوي،حســــــــــيــــــــــن  
شــــــريــــــعــــــتــــــمــــــداري،صــــــادق  
ــواد           ــد جـ ــمـ ــحـ ــي،مـ ــولـ ــصـ ــحـ مـ
الريجانـي،مـحـمـد حسـيـن صـفـار             

 است. هرندي،
 

نوريزاد پس از دستگيري نامـه  
چهارم خود را منتشر مي کنـد. در     
بخـشـي از ايـن نـامـه خـطـاب بـه                   

از خــامــنــه اي مــي نــويســد: "                   
جنابعالي به عنوان رهبري فهـيـم و     

ام. و از رهبر گله کـرده    آگاه اسم برده
بود که چرا مثل موسوي و کروبي و 

اش نرفتـه   خاتمي به عيادت خانواده
هـاي گـذشـتـه او از              و قدر حمـايـت  

: در ادامـه       اسـت    رهبري را ندانسته
اين نامه نوريزاد از رهبرش انتـظـار   
دارد کـه او را ايـنـگـونـه کـه خـود                  
عالقمند است مورد خـطـاب قـرار        

در  درست -زاد نوري-  فالني»دهد: 
هـاي     روزهاي بحـرانـي، بـا بـرنـامـه          

هـايـش،      اش، بـا نـوشـتـه         تلويزيوني
بــراي مــن رهــبــر کــه در مــعــرض            
تهاجمات طوفانـي ايـن و آن قـرار            
گرفته بودم، به ميان آمد و از مـن        

( خـط           سخت جـانـبـداري کـرد."          
 تاکيد از من است ) 

 
اين گوشه هايي از جان نـثـاري     
هاي نوريزاد در پيشگاه ولي فقيه و 
نظـام اسـالمـي اش اسـت. ايشـان               
معتقد است که افراد خودسر چـهـره   
نظام را لکه دار کرده اند و همزمـان  

خورده حسابهاي خود با تنـي چـنـد      
ــگــران              از دزدان و ديــگــر ســرکــوب
حکومتي را با پـدر بـزرگـوارش در        
ميان مي گذارد. عبارت نيـروهـاي    
خودسر که در ميان مهره هاي رژيم 
و اينجا از سوي نوريزاد بکـار بـرده     
مي شود اوج نـيـت خـالصـانـه ايـن           
جماعت به کـل نـظـام اسـالمـي را            
ــزاد بــا                     ــوري ــد. ن ــي کــن ــان م ــي ب
عوامفريبي اين توهم را الـقـا مـي          
کند که نظام و پدر بزرگوارش بـدون    
عيب و نقص دارند کارشان را مـي    
کنند و اين تعدادي خودسر هستنـد  
که نظام را لکه دار کرده انـد. خـود        
ايشان با قلم زني در روزنامه کيهان 
که مـعـرف خـاص و عـام اسـت و                
همچنين بقول خودش "در روزهـاي     
بحراني، با برنامه هاي تلـويـزيـونـي     
اش، با نوشته هـايـش کـه رهـبـر و            
نظام در معرض تهاجمات طوفانـي  
قرار گرفته بودند به مـيـدان آمـد و        

 سخت از آنها حمايت کرد." 
 

دوراني که نـوريـزاد سـخـت در         
دفاع از رهبري و نظام اسـالمـي در     
روزنامه کيهان مي نوشت و برنامه 
هــاي تــلــويــزيــونــي را در مــقــابــل           
تهاجمات طوفاني تدارک مي ديـد،  
دم و دستگاه حکومت اسالمـي بـه     
فرمـان رهـبـري، مشـغـول قـتـل و                
کشتار جوانان و عـزيـزان مـردم در          
زندانها بود و نوريزاد نيز با نـوشـتـه    
ها و با برنامه هاي تلويزيـونـي اش     
به تحميق مردم و رواج چـرنـديـات          
اسالمي سرگرم و با تئوريزه کردن و 
به تصـويـر کشـيـدن بـرنـامـه هـاي                 
تلويزيونـي، ايـن مـاشـيـن قـتـل و                 
کشتار را روغـن کـاري مـي کـرد.             
ــان،               ــان، زن ــوان ــوب ج ــرک ــزار س اب
زنــدانــيــان و مــردم تــنــهــا شــالق،           
شکنجه، طناب دار، تفنگ و هفت 
تـيـر نـيـسـت بـلـکـه بـرنـامـه هــاي                    
تلويزيوني و نوشته هاي هر شـمـاره     
ايشان و خيل نويسندگـان مـرتـجـع       

در روزنامه کيهان و براي تحکيم و   
تداوم عمر اين رژيم  جهل و جنايت 
طراحي و ساخته و پـرداخـتـه شـده           

 است. 
 

اگر نوريزاد و افراد هم مسـلـک     
او دچــار عــذاب وجــدان شــده انــد            
الزمه اش اين است در مقابل مردم 
به آنچه که در طول حاکميت رژيم و   
براي تـحـکـيـم و تـداوم عـمـر ايـن                   
هيوالي آدمکش انجام داده انـد و        
در آن سهيم بوده اند اعتراف کـنـنـد    
ــا                    ــنـــا و رســـمـ و از مـــردم عـــلـ
معذرتخواهي کنند. الزمه اش اين  
است آنچه را که براي استحکام ايـن  
رژيم از خود دريغ نکرده انـد را در        
پيشگـاه مـردم بـيـان کـنـنـد. ايـن                   
حداقل کاري اسـت کـه نـوريـزاد و             
امثال او مي توانند بکننـد. آنـگـاه       
واکنش و قضاوت در بـرابـر چـنـيـن        
اعترافاتي را به مردمي کـه عـذاب     

سال فقر، تباهي اعـتـيـاد، تـن          ٣٤ 
فـروشـي، کـودکـان خـيـابـانـي، آدم               
کشي، زندان، جنايت، شـکـنـجـه و         
اعدام، را بر وجود خود لمـس کـرده     

 اند بايد واگذار کرد.
 

ما اينها را خوب مي شناسيم. 
ــژه مــردم داغــديــده و عــذاب              بــوي
کشيده کردستان، خانواده شهريار و 
احسن ناهيد، خانواده کمانگرهـا و    
ــواده هــاي دهــهــا و صــدهــا               خــان
اعدامي ديگر در کردستان و ديگـر  
ــه فــرمــان               ــران کــه ب شــهــرهــاي اي
خميني، خلخالي، دم و دستگاه پدر 
بزرگوار نوريزاد و مـابـقـي قـاتـالن            
اســالمــي بــقــتــل رســيــدنــد، اجــازه        
نخواهيم داد که رانده شدگان از اين 
حــکــومــت هــمــچــنــان بــراي نــظــام        
اسالمي در بن بست گير کرده شـان  

 عمر بخرند.
 ٢٠١٣ نوامبر  ٢٢ 

 
  

 مادر فرزاد کمانگر... 

از سوي حراست دانشـگـاه دسـت بـه           
 اين تجمع زده اند.

دانشجويان اعالم کردند خواهان  
انتشار نشريه دانشـجـويـي "روژمـان"        
هستند. دانشجويان در اعـتـراض بـه       
فضاي خفقان و اعمـال زور از سـوي         
حراست رژيم اسالمي، اعالم کـردنـد     
که نشريه "روژمان" عليـرغـم داشـتـن         

مجوز با ممانعت حراست دانشـگـاه   
مواجه شده و تا کنون اجازه انـتـشـار    
نيافته است. دانشجويان هـمـچـنـيـن         
خواهان احداث سالن ورزشي و سلـف  
سرويس با استاندارد مـنـاسـب و بـا           
گنجايش الزم بـه نسـبـت جـمـعـيـت              

 دانشجوي اين دانشگاه شدند. 
  

رئـــيـــس دانشـــگـــاه و ديـــگـــر            
مسئولين و کادر حـراسـت دانشـگـاه       

ناچار شدند در اين تجمع حاضر شـده  
و به مطالبات دانشجويان گـوش فـرا     
داهند. دانشجويان اعالم کردنـد اگـر      
به خواستهاي آنها پاسخ داده نشـود،    
اعتصاب و تجمع اعتراضي خـود را      

 ادامه خواهند داد. 
  
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         

کمونيست کارگري ايران از مبـارزه و    
مطالبات اين دانشـجـويـان حـمـايـت         

ميکند و بـه دانشـجـويـان پـيـام نـور              
مبارزه عـلـيـه احـکـام          مريوان که در

اعدام زانيار و لـقـمـان مـرادي و در               
اعتراض علـيـه اعـدامـهـا پـيـشـقـدم              
بودند درود ميفرسـتـد. مـا از هـمـه             
دانشجويان ميخـواهـيـم کـه در ايـن            
حرکت اعـتـراضـي مـهـم کـه عـلـيـه                  

اعــمــال فشــار و خــفــقــان مــوجــود              
دانشگاه است، متحدانه شـرکـت      در 

 کنند.  
 کميته کردستان 

حزب کمونيست کارگري    
 ايران

   - ٢٠١٣ نوامبر  ٢٦ 
 ۹۲ ٣ ۱ آذر ماه  ۵ 

 دانشجويان ...
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 ۱ از صفحه 

سياسي و انساني ميلـيـونـهـا انسـان        
شريف و ازاديخواهي است که اعـالم    
کرده اند، مـخـالـف اعـدام هسـتـنـد.            
مـبـارزه عـلــيـه مـجــازات اعـدام بــه               
جنبش و تحرک سـيـاسـي ــ انسـانـي             
تبديل شـده اسـت. مـردم شـهـرهـاي              
کردستان در چند ماه گذشته در صف 
اول اين اعتراض عـلـيـه اعـدام قـرار            
گــرفــتــه انــد. مــا مــردم شــهــرهــاي              
کردستان را فرا ميخوانيم در اشـکـال   
اعتراضي و در سـطـح سـراسـري در             
اعــتــراض بــه اعــدام بــه اقــدامــات             
ابتکاري از قبيل جمـع آوري امضـا،       

 جمعات سراسري دست بزنند.  
  

فعال سياسي در زندان   ٣ 
 .مرکزي اورميه محکوم شدند

روند صـدور حـکـم حـبـس بـراي             
فعاالن مدني و سياسي از شـهـرهـاي      
کردستان همچنـان ادامـه دارد و در           

فعال سياسي ديگر اهـل   ٣ اين راستا 
شهرهاي سلماس، مهاباد و اورمـيـه       

» احمد قـربـانـي     «   .روانه زندان شدند
اهـل  »  فرهاد آريايي« اهل سلماس، 

اهـل  »  پـور    جواد يـوسـف  « مهاباد و 
اورميه که تابستـان گـذشـتـه تـوسـط           
نيروي امنيتي رژيم ايـران دسـتـگـيـر        
شده بودند،  پس از گذشتـه چـنـدمـاه       

شان صادر و بـه زنـدان مـرکـزي            حکم
احمد قـربـانـي    « اورميه منتقل شدند 

 ٧ فـرهـاد آريـايـي بـه            «، »سال ٢ به 
سـال   ٢ پور به  جواد يوسف« و »  سال

محکوم و به زنـدان مـرکـزي      »  حبس
زنـدان مـرکـزي       .اورميه منتقل شدند
هايي اسـت کـه        اورميه يکي از زندان

دهها زنداني سياسي در آن نگهـداري  
هـاي     شوند و فشارها و شـکـنـجـه     مي

فيزيکي و روحي زيادي عـلـيـه آنـهـا          
 شود. اعمال مي

 
نفر در شهرهاي رشت و   ٢ 

 يزد اعدام شدند
هـا و اقـدامــات          سـازمـان زنــدان    

ــدان الکــان رشــت               ــأمــيــنــي در زن ت
 .پور را اعدام کرد مسعود حسن

سال گذشـتـه را      ٥ اين زنداني که 
در حبس بسر برده بامداد روز شنبـه،  
دوم آذرماه به دار آويخته شده. وي از    

بلـيـچ" از تـوابـع           اهالي روستاي "گرده 
 .بــاشــد   بــخــش تــرگــور ارومــيــه مــي       

مـاه يـک        ام آبـان      همچـنـيـن روز سـي        
زنداني ديگر به نام "عـزيـز عـطـايـي"         
اهل شهرک زيوه از توابع ارومـيـه در       
محوطه زندان يزد به دار آويخته شـده  

 .بود
  

آقـاي  بهنام ابراهـيـم زاده:     
هـا و       ربـيــعـي کـارگــران گــول شــعـار          

هاي عوامفـريـبـانـه شـمـا را            سياست
که هنـوز خـاک      هايي وعده !نميخورند

ميخورند ، توسعه اقتصادي ، بهبود 
شرايط مـعـيـشـتـي مـردم ، ايـجـاد                 
اشتـغـال ، کـاهـش نـرخ بـيـکـاري ،                   
منزلت بخشيدن به جامعه کارگري ،   

هـا    ۱۰ افزايش دستـمـزد کـارگـران و           
وعده ديگـر دولـت روحـانـي و وزيـر              

نشـد     کارش است که نه تنهـا عـمـلـي      
بلکه روز به روز به مشکـالت طـبـقـه       

قـابـل کـتـمـان         !کارگر افزوده هم شـد   
هـا     تـدبـيـري      نيست که بـه دلـيـل بـي          

هاي اقتصادي فرو ريخته انـد     شخص
، بيکاري افزايش يافته ، بسيـاري از    
جوانان جوياي کار بـه ارتـش ذخـيـره           

هـاي     بيکاران پيوسـتـه انـد ، آسـيـب           
اجتماعي افزون تـر شـده و بـه طـور               

جامعه به هم خرده و    منظر رواني کلي
هــيــچ چــيــز ســر جــاي خــودش قــرار            

طبـقـه کـارگـر هـر روز             .نگرفته است
بــيــشــتــر از قــبــل بــا وجــود نــاکــار              

هاي اقتصادي و اشـتـغـال زيـر          آمدي
فشار گراني و تورم قرار گرفته است ، 
فضاي سرکوب و اخـتـنـاق در قـبـل              
ــارگــري و                 ــن ک ــي ــال ــع ــران و ف کــارگ
اعتراضات به حق کارگران بـه شـدت     
افزايش يـافـتـه اسـت ، بـازداشـت ،                 
شکنجه و زندان کارگران و فـعـالـيـن         
کارگري به شدت افزايش يافته اسـت    

ها پر از کـارگـران و فـعـالـيـن            ، زندان
کارگري است که در دفاع از حق خـود  

هـاي خـود بـه زنـدان              اي   و هم طـبـقـه   
آقــاي ربــيــعــي     .مــحــکــوم شــده انــد      

کارگران اين قشر زحمتکش ، فهيم و   
هاي عوامفريبانه شمـا   آگاه گول شعار

و امثال شما را نميخورند ، شمـا کـه     
ايـد و در         سابقا در کار امنيتي بـوده   

بازداشت ، شکنجه و سرکوب فعالين 
کارگري و ربودن نان از سـفـره طـبـقـه        
کارگر ايران نقش به سزايي داشتيد و   
هميشه در راستاي مـنـافـع سـرمـايـه         

آقاي ربيـعـي    .کنيد حرکت کرده و مي
شما که قبل از وزير شدن وعده بهبود 

و معيشت طبقه کارگر  شرايط زندگي
داديــد امــا هــمــچــنــان        ايــران را مــي    

سياست شـمـا در قـبـال کـارگـران و                 
هاي مستقـل کـارگـري هـمـان           تشکل

سياست سرکوب و اخـتـنـاق اسـت و         
فشار روز افزون بـر طـبـقـه کـارگـر و             

فـعــالـيــن کـارگــري و زنــدانـي کــردن             
فعالين کارگري که تنها در راسـتـاي       
ايجاد تشکالت مستقل خودشان گام 
برداشتند که حق کـارگـران اسـت کـه           
تشکالت مسـتـقـل خـود را ايـجـاد                

بله آقاي ربـيـعـي بـا اشـاره بـه              .کنند
همين مواردي که در بـاال بـرشـمـردم         
باز هم ميگويم که طبقه کارگر ايـران    
و فــعــالــيــن جــنــبــش کــارگــري گــول          

هـاي عـوامـفـريـبـانـه شـمـا را                   شعـار 
نميخورند و براي بهبود شرايـط خـود     
به قدرت و اتحاد طبقاتي خـود بـاور       

ــم زاده            !دارنـــد ــيـ ــراهـ ــام ابـ ــنـ ــهـ   بـ
  ۱۳۹۲ زندان اوين سوم آذر  ۳۵۰ بند 

 
کـودکـان   بهنام ابراهيم زاده:   

اسـمـشـان     !کار و خيابان را دريـابـيـم     
کودک بود اما شهرتشان کودکان کـار  

گـويـنـد کـه          مـي     و خيابان ، به آنـهـا  
باعث تباهي هستند و چهره شـهـر را     
خراب کـرده انـد و هـزار و يـک واژه                 
ناشايست ديگر را بـه ايـن کـودکـان             

کـه در       هـايـي     آن روز   .نسبت ميدهند
هاي بـيـن    کنارشان بودم کنار اتوبوس

شهري و درون شـهـري در تـرمـيـنـال             
خاوران ، ترمينال جنوب يـا غـرب و       

يـا      يا ايستـگـاه اتـوبـوس شـهـر ري            
هاي آجر پزي و يا هر جاي ديگـر   کوره

شدند مدام با خودم فکر  که رويت مي
بـه فـکـر ايـن            کردم که چرا کسـي    مي

کودکان نيست و چـرا بـايـد بـه جـاي            
و     مـرفـه   آموزش و داشتن يک زندگي

شاد آواره کوچه و خيابان باشند و يـا    
هـا و       در شرايط سخت کوره پـزخـانـه     

هاي صـنـعـتـي بـه کـار              ديگر محيط
 .سخت و تقات فرسا مشغول باشنـد 

آري اين واقعيت تلخ نـظـام سـرمـايـه          
داري است که حتي کودکان هم در آن 
از هــيــچ گــونــه شــرايــط مــنــاســبــي           
برخوردار نيستند و صاحبان سرمايـه  
فقط و فقـط بـه فـکـر ارزش اضـافـه               

نميکند که ايـن ارزش     هستند و فرقي
کـنـد ،        توليـد مـي     اضافه را چه کسي

 .نميکند کودک ، زن و مرد هيچ فرقي
آن بــخــش از کــودکـانــي هـم کــه در               
خيابان مشغول هستند و کارهايي را 
انجام ميدهند که از نگاه جامـعـه بـه      

هـاي کــاذب       هـا يـا شـغـل           آنـهـا کـار     
گــويــنــد هــم در واقــع کــارگــران             مــي

کوچکي هستند که از طـبـقـه کـارگـر        
آيند و ماهيتا از طبقه اسـتـثـمـار      مي

شونده هستند شايد در عمـل کـارگـر      
صنعتي نباشنـد امـا وجـه مشـتـرک            
آنها با کودکاني که در بخش صنعـت  
و توليد کار ميکنـنـد ايـن اسـت کـه            
آنها هم مجبورند براي به دست آوردن 

لقمه ناني و يا کمک خرجي خانواده و 
يا حتي به عنوان سرپرست و تنها نان 

هاي ضعيف و کـوچـک     آور خانواده تن
خود را به خيابان بزننـد تـا بـتـوانـنـد           

امـروز را بـفـروشـنـد بـراي بـه                 زندگي
ــال                    ــردا ، حـ ــان فـ دســـت آوردن نـ

نشستن پشت ترازو باشـد    خواهد مي
کودکـان کـار      .يا فروش آدامس و فال

و خيابان را دريابيـم و نـگـذاريـم کـه            
ضعيف و دنياي کودکانه آنان زيـر     تن

بـار سـود انـدوزي سـرمــايـه داران و                
تـدبـيـري       صاحبان صـنـايـع و يـا بـي           

مسوالن به فراموشي سپـرده شـود ،       
بايد تالش کنيم براي ساختن دنيايـي  
که شايسته کودکان باشد ، دنـيـايـي        

بـهـنـام ابـراهـيـم          !شاد ، آزاد و بـرابـر  
 ۳۵۰ زنـــدان اويـــن ، بـــنـــد                  زاده

    ۱۳۹۲ بيست و نهم آبان 
 

مرگ کارگرفصلي درپي  
حفر چاه در خيابان ساحلي  

 بوکان
آذر: حفر چاه در خيابان ساحلي  ٤ 

بوکان قربانـي گـرفـت و يـک کـارگـر               
بر اثـر گـرفـتـارشـدن بـا            شاغل در چاه

هاي بتني در شـهـر بـوکـان جـان             لوله
خود را از دسـت داد. سـوم آذرمـاه                 
اشتغال يک کارگر فصلي در حفر چـاه  

هـاي شـهـر بـوکـان،             يکي از خـيـابـان   
مرگ وي را درپي داشت. هويت ايـن     
کارگر عثمان اميني اسـت و حـادثـه        
در خيابان "ساحلي" شهر بوکـان روي      
داده اسـت. ايـن کـارگـر بـه هـنـگـام                  

هاي بتني در داخل چاه  بارگذاري لوله
 کار شده.   دچار حادثه

هــاي    ايـن دومــيــن قــربــانــي چــاه       
بـاشـد.      خيابان سـاحـلـي بـوکـان مـي          

پيشتر نـيـز يـک کـودک خـردسـال در               
حين بازي به داخل چاه افتـاد و جـان       

 .سپرد
 

 
اي در کُردستان   کارگر اروميه٢ 

 عراق جان باختند
آذر: حادثـه زمـانـي روي داده          ٢  

که اين دو کارگر روز بيست و هشـتـم   
ماه درحال پـاکسـازي يـک تـانـک           آبان

حمل نفت در پـااليشـگـاه شـمـامـک             
واقع در حوالي اربيل بودند که بر اثـر    
گازگرفتگي جان سپردند. هويت ايـن   

 ٢٢ ساله و علي  ٣٤ دو برادر، صالح 
ساله فرزندان عبدالرزاق عـنـوان شـده      

 است.
 

ديدار جمعي از فعالين  
کارگري با خانواده هاي "افشين  

 "نديمي" و "مهرداد صبوري

گزارش رسيده روز يـکـشـنـبـه           به
جــمــعــي از فــعــالــيــن          ۲/۸/۲۶ ٩ 

کارگري و اعضاي کميته  هماهنگـي  
سنـنـدج بـا خـانـواده هـاي "افشـيـن                   
نديمي" و "مهرداد صبوري" فـعـالـيـن     
کارگري بازداشتـي شـهـر کـامـيـاران           

آنـــان بـــازداشـــت         .ديـــدار کـــردنـــد   
غيرقانوني و بي دليل ايـن فـعـالـيـن          
کارگري را محکوم کرده و مـمـانـعـت     
مقامات امنيتي از مالقات و حـتـي   
تماس تلفني نامبردگان بـا خـانـواده        
ــي              هــايشــان را عــمــلــي ضــدانســان
خواندند؛ و ضمن حمايت از خـانـواده      
دستگير شدگان، خواهان آزادي فوري 
و بي قيد و شرط افشـيـن نـديـمـي و            

  .مهرداد صبوري شدند
 
 

نفر جان خود را از دست   ١١ 
 دادند

 ١٢ ،      ١٣٩٢ مـاه سـال          در آبان
کارگر در مراکز کـار و تـولـيـدي در             

کـار و        کردستان ايران به دليل حادثه
ديگر حوادث نـاشـي از آن، قـربـانـي            

نفر جـان   ١١ شدند که از اين مجموع 
خود را از دست دادند و يک نفـر نـيـز      

گـذشـتـه          مجروح شده اسـت. هـفـتـه         
کـل پـزشـکـي             روابط عمومـي اداره   

غـربـي از        قانوني اسـتـان آذربـايـجـان       
مــورد مــربــوط بــه         ٥٧١ مــراجــعــه   

نـخـسـت        حوادث کار طي شش ماهه
امسال خبر داد و گفـت: ايـن تـعـداد          

درصـد افـزايـش      ١٢ کـنـنـده         مراجعـه 
نسبت به مدت زمان سال گذشـتـه را     

 (منبع کردپا)  .دهد نشان مي
 

روز سه يکشـنـبـه سـوم آذر مـاه            
محمد کعبي در شـهـر سـقـز            ١٣٩٢ 

بدليل بـيـمـاري قـلـبـي جـانـبـاخـت.                 
مــحــمــد کــعــبــي بــراي مــا و مــردم             
شهرهاي سقز و سنندج چهره اي آشنا 
و دوســت داشــتــنــي بــود. کــمــيــتــه             
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
ايران درگذشت آقاي محمد کعبـي را    
به همسر، فرزندان و بسـتـگـان وي و          
دوستان و آشنايان ديگر تسليت مـي    

ستون نگاه نوشته اي از رفـيـق      .گويد
پروين کابلي را در ارتباط با مـحـمـد      
کعبي نوشته است را منتشر ميکند.   
براي رفتن محمد کعبي( کاک حمـه)  

محمد کعبي هم رفـت.     پروين کابلى: 
اين خبر را دوست مشترکي امروز به 
من داد. قلبم يک لـحـظـه ايسـتـاد و             
تمام روز را به مرور خاطـرات خـوبـي      
که با اين انسان هوشمنـد، شـريـف و        

با کاک حـمـه      .مهربان داشتم گذراندم

 نگاه هفته...

 ۸ صفحه 
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برآمد بحران جهاني سرمايـه   -١ 

داري بدنبال سقوط وال اسـتـريـت در        
، موج اعـتـراضـات      ۰۰۸ ٢ زمستان  

ضد رياضت کشي اقتصـادي و ضـد       
ــي             ــگــون ــيــســتــي، و ســرن ــال ــت ــي کــاپ
ديــکــتــاتــوريــهــاي چــنــد دهســالــه و         
دولتـهـاي اسـالمـي جـانشـيـن آنـهـا                
بقدرت مردم، شرايط سياسي تازه اي 
در جهـان و مشـخـصـا در مـنـطـقـه                 

در پرتـو  خاورميانه ايجاد کرده است.  
اين تحوالت دو قطب مـيـلـيـتـاريسـم       
نئوکنسرواتيستـي غـرب و جـنـبـش            
اسالم سياسي بشدت تضعيف شده و 
قطب سوم يعني عامل قـدرت مـردم     
و مبارزات توده اي نقش برجسته اي   
در شکل دادن به تـحـوالت سـيـاسـي        
جاري دنيا يافته اسـت. ايـن شـرايـط          
موقعيت جمهوري اسالمي را بـيـش       

اوضــاع از پـيـش تضـعـيـف کـرده و                 
سياسي ايران را به سرعت بـه سـمـت        
يک نقطه عطف و تحول بنيادي سـوق  

 ميدهد.   
 
يکي از نتايج وضعيت تـازه   -٢  

که جمهوري اسالمـي را بـه تـغـيـيـر             
سيـاسـتـهـايـش نـاگـزيـر کـرده اسـت                 
تشديد تحريمهاي اقـتـصـادي اسـت.         
تحريمها  بحـران مـزمـن اقـتـصـادي            
رژيم  را که ناشي از ناتواني هويتي و 
ســاخــتــاري حــکــومــت اســالمــي در        
سامان دادن به يک اقتصاد متـعـارف   

سرمايه داري در ايران است بـمـراتـب      
تشديد کرده و جمهـوري اسـالمـي را        
در آســتــانــه يــک فــروپــاشــي کــامــل           
اقتـصـادي قـرار داده اسـت. بـحـران                
حاضر در واقـع شـکـل مشـخـص و                
ــتــه بــحــران حــکــومــتــي             حــدت يــاف

و معضل بـورژوازي     -بورژوازي ايران
از مـقـطـع       -جهاني در رابطه با ايران

 تا به امروز است.    ٥٧ انقالب 
 
تن دادن خامنـه اي و خـط            -٣ 

اصولگرا به رياست جمهوري روحاني 
و سياست اعتدال و تعامل بـا غـرب       
از جــملــه تــغــيــيــراتــي اســت کــه بــه             
جمهوري اسالمي تحميل شده اسـت.  
اين تغييرات خود حاصل درماندگـي  
خط رسمي تا کنوني رژيم در برخورد 
به مسائل گريبانـگـيـر حـکـومـت از           
جمله رشد و تعميق تنفر و نـارضـائـي    
عــمــومــي از رژيــم، رســوائــي و بــي            
اعتباري ولي فقـيـه حـتـي در مـيـان             
صفوف خود حکومت بعد از انقـالب  

،  ايزوله شدن جمهوري اسـالمـي     ۸۸ 
در مــنــطــقــه و در جــنــبــش اســالم               
سياسي، و مساله تشديد تحريمهـا و    
 چشم انداز فروپاشي اقتصادي است.

  
رابطه جمهوري اسـالمـي بـا         -٤ 

دولت آمـريـکـا و سـايـر دول غـربـي                
اکنون بر پروژه هسته اي متمرکز شده 
و در اين قالب طرح و بيان مـيـشـود.    

گرچه احتمال دست يـابـي جـمـهـوري          
اسالمي به سالح اتمي در خـود يـک         
مساله مهم براي غـرب و دولـتـهـاي           
منطقه است اما هم دول غربي و هـم    
جمهـوري اسـالمـي از کـانـال پـروژه               
هسته اي اهداف سياسي اساسي تري 
را دنبال ميکنند. آمريکا  در پي رام  
و هــمــراه کــردن رژيــم در چــارچــوب            
سياستهاي منطقه اي خـود اسـت و           
جمهوري اسـالمـي بـدنـبـال ورود بـه             
بازار سرمايه داري جهاني، برسمـيـت   
شناخته شدن به عنوان قدرت منطقـه  
اي، و تحکيم موقعيت خود در داخل 
در مقابل مردم است. بحـران هسـتـه       
اي شـکـل مشـخـصـي از بـروز ايــن                 
کشاکش پايه اي تر در شرايط کنوني 

 است.
 
در شرايط حاضر رژيم ناگزيز  -٥ 

به تجديد تعريف رابطه خود با غـرب    
است اما قادر به برقراري يـک رابـطـه      
متعارف با غرب نيسـت. هـر درجـه         
تعامل و نزديکي با غرب هويت ضد 
آمريکائي و غرب سـتـيـز جـمـهـوري           
اسالمي را کمرنگ  ميکند و رژيم را 
بــا تــکــانــهــا و تــالطــمــات شــديــد              
اجتماعي و سياسي روبرو مـيـسـازد.    
بــاالگــرفــتــن کشــمــکــشــهــاي درونــي      
حکومت، بي اعتباري هر چه بيشـتـر   
ولي فقيه، و تشديد اعتراضات تـوده    
اي از جمله ايـن تـالطـمـات خـواهـد             
بــود. ايــن شــرايــط رژيــم را بــا يــک                
تناقض الينحل روبرو کرده است. اين  
يک مـوقـعـيـت بـاخـت بـاخـت بـراي                  

 جمهوري اسالمي است. 
 
تحريمها فشار کمر شـکـنـي       -٦ 

بر دوش کارگران و تـوده مـردم وارد           
کرده است اما وضـعـيـت فـالکـتـبـار            
مـــردم و بـــيـــکـــاري و گـــرانـــي و                 
دستمزدهاي چند بار زير خط فقـر نـه     
با تحريمها شروع شده و نه با تخفيف 
و يا رفع احـتـمـالـي تـحـريـمـهـا حـل                 
خواهد شد. با رفع احتمالي تحريمهـا   
اين واقعيت بـيـش از پـيـش عـريـان               
خواهد شـد کـه ريشـه  فـقـر و عـدم                   
تـامـيــن اقــتـصــادي مـبــتـالبــه تــوده            
کارگران و اکثريت عظـيـم مـردم، نـه         
تحريمها بلکه نـفـس نـظـام سـرمـايـه            
داري تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري          
اسالمي است. از نظر سياسي نيز هر  
درجه تضعيف ضد آمـريـکـائـيـگـري         
رژيــم کــه يــک مــحــمــل و تــوجــيــه                
هميـشـگـي حـکـومـت در تـحـمـيـل                 
قوانين اسالمي بجامعـه و سـرکـوب        
مردم بوده است، به تضعيف کل نظام 

جمهوري اسالمـي در بـرابـر تـعـرض            
مردم منجر ميـشـود. بـر مـتـن ايـن              
شرايط  هر نوع  "اعتدال و تعامل" با   
غرب، حتي در سطح يک گفتمان، بـه    
انتظار و توقع بـاالي جـامـعـه  بـراي            
تغيير سياستهاي داخلي حکومـت و    
عقب نشينـي رژيـم از سـيـاسـتـهـاي              
سرکوبگرانه اش در قبال مردم  دامن 
ميزند و زمينه  تـعـرض وسـيـعـي را          
عليه گراني و بـيـکـاري و فـقـر کـمـر              
شکن و سرکوب و بـيـحـقـوقـي هـاي           
 سياسي و اجتماعي فراهم مي آورد.  

 
با روي کـار آمـدن روحـانـي             -۷ 

دولتهاي غربي و نـهـادهـا و رسـانـه              
هاي بين المـلـلـي رويـکـرد تـايـيـد و               
حمايت آميـزي را نسـبـت بـه دولـت              
روحاني و کال جمهوري اسـالمـي در       
پــيــش گــرفــتــه انــد. در ايــن مــيــان               
نيروهاي سياسي نـوع دو خـردادي و         
کل اپوزيسـيـون حـافـظ نـظـام  نـيـز                  
يکبار ديگر بـه حـمـايـت از "رئـيـس              
جمهور معتدل" برخاسته اند و مـردم      
را به سکوت و انتظار فرا ميخواننـد.  
اين تالشهاي ارتجـاعـي در خـدمـت         
حـفــظ جــمــهــوري اســالمــي اســت و          
تماما در مقابل خواست و اراده تـوده  
مردم ايران براي خالصي از شـر ايـن       

 حکومت قرار ميگيرد.  
 

با تـوجـه بـه نـکـات فـوق حـزب                
 کمونيست کارگري اعالم ميکند:  

 
بر خالف تبليغات دولتـهـا    -الف

اسـاس بـحـران         ،و رسانه هاي غـربـي    
سياسي در ايران پروژه هسته اي و يـا    
رابطه حکومت اسالمي با دول غربي 
نيست، بلکه نفـس وجـود جـمـهـوري          
اسالمي است. بـرجسـتـه و مـحـوري            
کردن مساله پروژه هسـتـه اي و "راه            
حل" مذاکـره و سـازش بـا غـرب از                
جانب دولـتـهـا و رسـانـه هـا عـمـال                   
مساله جمهوري اسالمي را در اذهان 
عمومي بـه پـروژه هسـتـه اي تـنـزل                 
ميدهد و نفس موجوديت حـکـومـت      
جــمــهــوري اســالمــي بــعــنــوان يــک            
ــرون             ــگــر و ق ديــکــتــاتــوري ســرکــوب
وسطائي را حـاشـيـه اي و مـخـدوش            
ميکند. در برابر اين تبليغات، حـزب   
بر اين واقعيت تاکيد ميکند که  راه     
حل  توده مردم ايران براي برون رفـت    
از بحران حاضر بزير کشيدن جمهوري 

 اسالمي بقدرت انقالب است.  
  

دول غــربــي، رســانــه هــا و             -ب
مدياي رسمي جـهـانـي، و نـيـروهـاي           

اسـالمـي و کـل اپـوزيسـيـون              -ملي
حافظ نظام که تالش ميکنند تصوير 
قابل تحمل و مـقـبـولـي از "رئـيـس                
جمهور معتدل" تـرسـيـم کـنـنـد خـود            
جزئي از صورت مساله مـردم ايـران       
ــازي               ــرسـ ــويـ ــن تصـ ــد. ايـ ــنـ ــتـ هسـ
عوامفريبانه از دولت روحـانـي بـايـد         
وسيعا در ايران و در سطح جهاني نقد 

 و افشا بشود.   
 
شرايط تازه زمينه مساعدي  -ج

براي تعمـيـق و گسـتـرش مـبـارزات             
تعرضي کارگران و زنان و جـوانـان و         
بخـشـهـاي مـخـتـلـف جـامـعـه حـول                  
اهداف و مطالبات رفاهي و سياسـي  
و اجتماعي شان   فـراهـم مـيـکـنـد.           
فــعــالــيــن، تشــکــلــهــا، و نــهــادهــاي         
مبارزاتي در جنبش کـارگـري، و در         
ساير جنبشهاي اعتراضي ميتوانـنـد   
و بايد با مطالبات روشن و مشخـص  
عليه فقر و گراني و بيـکـاري، عـلـيـه        
آپارتايد جنسي و بـيـحـقـوقـي زنـان،           
عليه اعدام و سرکوب و بيحقوقيهـاي  

بميدان بيايند، و بـا       مدنيسياسي و 
ــرض،              ــت ــروي مــردم مــع ــي ــج ن بســي
جمهوري اسالمي را در تمـامـي ايـن      
عرصه هـا وادار بـه عـقـب نشـيـنـي                

 کنند.    
 
مردم ايران نه خـواهـان پـروژه       -د

هسته اي هسـتـنـد و نـه خـواسـتـار                  
تحريم اقتصادي و يا جنگ و حـملـه       
نظامي و تهديدات و فضاي جنـگـي.   
اما تا جمهوري اسالمي بـر سـر کـار        
است اين مسائل  و بحرانها در ابعاد 
و اشـکـال مـخـتـلـف ادامـه خـواهـد                  
داشت. راه حـل فـوري و قـطـعـي و                    
ــي            عــمــلــي ايــن مســائــل ســرنــگــون
جمهـوري اسـالمـي اسـت. حـزب از               
نيروها و سازمانها و نهادهاي چپ و   
مترقي در سراسر جـهـان مـيـخـواهـد         
ــن                 ــاســي، بســت ــي ــم س ــري ــح ــراي ت ب
سفارتخانه هاي جمهوري اسالمـي و    
عدم برسميت شناسي اين رژيم  و بـه    
انزوا کشيدن آن در سطح بين المـلـلـي    
بکوشند و از مـبـارزات مـردم ايـران         
براي تحقق خواستهـاي بـرحـقـشـان و          
براي بزير کشيدن جمهـوري اسـالمـي      

 فعاالنه حمايت کنند. 
 

دفتر سياسي حزب  
 کمونيست کارگري ايران

    -٢ ۹ ١٣ آبان  ۷ ٢ 
 ١٣ ۰ ٢ نوامبر   ۸ ١ 

 
  ١٨ (به اتفاق آرا در تاريخ 

 تصويب شد) ٢٠١٣ نوامبر 

 قطعنامه در مورد ...
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 ۱ از صفحه 

مسعود بارزاني به ترکيه سفر کرده و   
با اردوغان مالقات کـرده اسـت. در          
شــهــر ديــاربــکــر کــنــســرتــي بــه ايــن           
مـنــاســبــت هــم بــرگـزار شــده اســت.           
ميخواهم نظر شما در مورد اين سفـر  

  و حواشي آن را بدانم.
 

  : ابـتـدا بـايـد       محمد آسنگران
اين را عنوان کنم که ديدار اردوغان و 
بارزاني در يک اوضاع و احـوال ويـژه         
صورت گرفتـه اسـت. در کـنـار ايـن               
مالقات و مـذاکـره بـر خـالف رسـم                
معمول يک کنسـرت مـوسـيـقـي هـم           
ــفــر از                  ــد. دو ن ــودن ســازمــان داده ب
خواننده هاي مشهور کردستان ترکيه 

شوان پرور و ابراهيم تاتليس در   يعني
آن حضور داشتند. هدف آنها اين بود  
که با وجود ايـن کـنـسـرت بـتـوانـنـد               
مردم بيشتري را جمع کنند و در آنجا 

در مقابل رقيبان خـود    نمايش قدرتي
 بدهند. 

 
اولــيــن مســالــه ايــن اســت کــه             
بارزاني و اردوغـان بـه ايـن نـتـيـجـه                
رسيده اند که با هم و مـتـحـدانـه يـک        
سياست معين را در مـنـطـقـه پـيـش         
ببرند. بويژه آنها اعالم کـرده انـد کـه          
در کردسـتـان تـرکـيـه و سـوريـه يـک                 
سياست منطبق با همديگر را دنـبـال   
ميکننـد. ايـن مسـالـه بـراي دولـت                
اسالمي ترکيه و اردوغان مهم اسـت    
که بتوانند به کمک بارزاني در مقابـل  
پ.ک.ک امتيازات بيشتري بگيرند و   
در عين حال امتيازي به آنها ندهنـد.  
اردوغان تا حاال در جريان مذاکره بـا    

بست کامـل   پ. ک .ک که اکنون به بن 
رسيده است امتيازات زيادي گـرفـتـه    
است. اما هيچ امتيازي به پ .ک .ک    
نداده اسـت. اخـيـرا ايـن مـذاکـره از                  

فايده قلمداد شـده      طرف پ .ک.ک بي  
و بن بست قـطـعـي آنـرا اعـالم کـرده             
است.  پ.ک.ک دارد بـه ايـن فـکـر                     
ميکند که دوباره به اوضـاع قـبـل از        

 مذاکره بر گردد. 
 

اردوغان اين وضع را به نوعي بـه  
ضرر خود ميداند و تالش ميکند که 
در اين راستا بارزاني را با سياستهاي 
خود همراه سازد. هـدف اردوغـان و          
بـارزانـي از جـمـع آوري مـردم و راه                  
انداختن کارناوال و کنسرت و ... اين    

ــه        ــل پ.ک.ک و             اســت ک ــاب ــق در م
ب.د.پ بـتــوانـنـد قـدرت جــمـعـيــت               

طرفدار خود در کردستان ترکيه را بـه  
رخ آنها بکشند. در عين حال بارزاني  
و اردوغان  از اوضـاع درکـردسـتـان             
سوريه و حزب متحد پ.ک.ک کـه در      

نيستـنـد     آنجا دست باال دارد، راضي
و ميخواهند نيروهاي طرفدار خود را 
در کردستان سوريه تقويت کنـنـد. از      
اين جنبه هم با هم سياست واحدي را 
تــعــقــيــب مــيــکــنــنــد.  احــزاب                    
ناسيوناليست کرد هر کدام از طـرف      

دولــت حــمــايــت مــيــشــونــد کــه           يــک
مسعود بارزانـي در بـيـن دولـتـهـاي             
 منطقه ترکيه را انتخاب کرده است. 

 
اما همه اين مسايـل بـر مـحـور         
يک منفعت اقتصادي مشـتـرک بـيـن       
ــعــادي                ــه اب ــي و اردوغــان ک ــارزان ب
ميـلـيـاردي دارد تـعـيـيـن تـکـلـيـف                  
ميشود. خطوط لوله گـاز و نـفـت و             
وصل شدن اين خطوط  به اروپا که از 

گذرد، از هر موضوعـي   راه ترکيه مي
تعيين کنـنـده تـر اسـت. بـنـابـر ايـن                  
همکاري و نزديکي ترکيه و بـارزانـي     
اساسا اقتصادي است و تمام سياست 
مشترک آنها قـرار اسـت در خـدمـت           
اين منفعت مادي باشد. در مـقـابـل       
بارزاني، که به ترکيه نزديکـتـر شـده،       
حزب اتحاديه ميهني کـردسـتـان بـه         
رهبري جالل طلباني، بيش از پـيـش       
به جمـهـوري اسـالمـي نـزديـک شـده              

 است. 
 

به اين ترتيب اوضاع مـنـطـقـه و         
تغيير و تحولي که  نيـروهـاي دخـيـل       
در کردستان از سر گذرانده اند به ايـن  
  صورت است  که اوال، کنـگـره مـلـي      

نامشخص به تعويق   کرد براي زماني
افتاده و فعال  احتمالي براي برگـزاري  

 آن ديده نميشود. 
دومــا هــمــپــيــمــانــي بــارزانــي و         
اردوغان در حد استراتژي واحـدي بـه       
همديگر وصل شده اند. اين اتفـاقـات    
دســت بــارزانــي و اردوغــان را بــاز              
ميکند که در کردستان سوريه اعمال 
نفوذ بيشتري بکنند. در مقـابـل ايـن       
جبهه بارزاني و اردوغان، پ.ک.ک و       
حزب اتحـاديـه دمـکـراتـيـک سـوريـه             
بيش از پيش به جمهوري اسـالمـي و     
اسد نزديـک شـده انـد. ايـن مسـائـل                

در کـردسـتـان            هـاي مـهـمـي         فاکتور
هستند که دست دولتهاي منطـقـه را     
باز ميکند که سياست سرکـوبـگـرانـه     
خود عليه مردم کردستان را بيـش از    

پــيــش بــه کــمــک هــمــيــن جــريــانــات          
مختلف ناسيوناليستي پيش بـبـرنـد.    
اکـنـون بـا ايـن تـحـوالت جـريـانــات                 
ناسيوناليست کرد عمدتا به دو جبهه 
متحدين ترکيه و جمهـوري اسـالمـي      
تقسيم شده اند. بنابر اين بـارزانـي و        
تـرکـيــه عــالوه بــر تـعــقـيــب مــنـافــع              
اقتصادي مشترک مورد عالقه خود، 
ــه عــنــوان               مــيــخــواهــنــد پ.ک.ک ب

دولت ترکيه هرچه  اپوزيسيون مسلح 
بيشتر تضعيـف شـود و امـتـيـازات            

 بيشتري به ترکيه بدهد.
 

عالوه بر موارد فوق بـارزانـي بـه      
کمک دولت ترکيه ميخواهد تسلط و   

بـخـش      هـر چـهـار     اقتدار خود را در       
کردستان تثبيت کند. في الـحـال در        
کردستان عـراق تـا حـدودي بـه ايـن                
هدف رسيده است. او ميخواهد جالل 
طالباني و اوجالن را به حاشيه بـرانـد     
ــش                   ــبـ ــنـ ــر جـ ــبـ ــودش را رهـ و خـ
ناسيوناليسم کرد معرفي کند. بـويـژه    
در شرايط فعلي که اوجالن در زنـدان    
است و جالل طالباني بخاطر بيمـاري  

در       حدود يک سال است عمال نقـشـي  
سياست نـدارد و حـزبـش (اتـحـاديـه              
ميهني کردستان) هـم دچـار هـرج و          
مرج شده و نـيـروي زيـادي از دسـت             
داده است، بارزاني شانس بـيـشـتـري       
براي رسيدن به اين هدف پـيـدا کـرده        
است. اين دو مـوضـوع دو فـاکـتـور             
مــهــم بــه نــفــع بــارزانــي مــحــســوب           

 ميشوند.  
 

همين جهت گيري و پشـتـيـبـانـي      
ترکيه از بارزاني، يک فـاکـتـور مـهـم          
ــي در                  ــارزان ــاعــث شــد ب ــود کــه ب ب
کردستان عراق دست باال پيدا کند و   
نقش پررنگتـري بـه نسـبـت گـذشـتـه              
داشـتـه بـاشـد. اردوغـان از نـفـوذ و                   
ــش               ــب ــي در جــن ــارزان ــات ب امــکــان
ناسيونـالـيـسـتـي مـيـخـواهـد در در                
کردستان ترکيه هـم اسـتـفـاده کـنـد.             
تنها رقيب و مانع اين سياست بـراي    
بارزاني در کردستـان تـرکـيـه، وجـود          
پ.ک.ک و اوجالن اسـت. اوجـالن بـا            
وجود اينکه در زنـدان بسـر مـيـبـرد،          
اما همچنان در کـردسـتـان تـرکـيـه و           
بويژه در ميان پ.ک.ک اعـمـال نـفـوذ         

کند. دولت ترکيه نفوذ او را مانـع   مي
پيشبرد سياستهاي خود در کردستان 
ترکيه ميداند. همکاري ميان تـرکـيـه     
و بارزاني قرار است جايگاه اوجالن را 

 تضعيف و بارزاني را ارتقا بدهد. 
 

طبق اخبار منتشر شده عالوه بـر  

اين سياستها، قـرار اسـت بـه کـمـک              
بارزاني و حمايت اردوغان حزب تـازه  

تـأسـيـس و       اي در کردسـتـان تـرکـيـه       
اعالم موجوديت کند که رهبري آن از 
اعضاي بـرجسـتـه قـبـلـي پ.ک.ک و               
ب.د.پ باشند. بويژه کساني که قبال    
در راس امور پ.ک.ک بوداه نـد بـراي       
اين مـنـظـور از اهـمـيـت بـيـشـتـري                   
بــرخــوردار هســتــنــد.  تــنــهــا شــرط            
احتماال ايـن بـاشـد  چـنـيـن افـرادي                
تمايل خود را نسبت به سـيـاسـتـهـاي      
 بارزاني و اردوغان نشان داده باشند. 

 
در هـمـيـن روز           پيشرو عليپور: 

شوان پرور و ابراهيم تاتليس کنسرتي 
برگزار کردند و ايـن دو خـوانـنـده در             

بارزاني   آنجا در مورد نقش "تاريخي"
و همينطور اردوغان بسيار صـحـبـت    

زوج    ۳۶۰ کـردنـد. در ايـن مـراســم              
مشترک خود را آغاز نـمـودنـد      زندگي

و از طرف مسعود بارزاني هديه طـال  
دريافت کردند. اين کارناوال بـه نـظـر       

را     شما منظورش چه بود و چه هدفي
  دنبال ميکرد؟

 
آنـهـا   محمد آسـنـگـران:       

خواستند به وسيله ايـن کـارنـاوال       مي
مشروعيت مردمي به اين ديدارها و   
تـوافـقـات بـدهـنـد. گـفـتـه مـيـشـود                    

صندوق طال با خود بـرده     سهبارزاني 
و در آنجا به زوجهاي آن مراسم اهـدا    

زوج را      ۳۶۰ کرده اسـت. اردوغـان          
آماده کرده بـود کـه در ايـن مـراسـم                
شرکت کنـنـد و هـدايـاي خـود را از                
بارزاني دريافت نـمـايـنـد. هـمـه ايـن             
اقدامات نشان دهنده آن است کـه بـه     
مردم بگويند ما متحد هستيم و در     

خود  در کنار همديگر  مقابل رقباي 
قرار داريم.  اين کارناوال  پيام معني  
داري براي پ.ک.ک و ديگر جريـانـات     
و احزاب ناسيوناليسم کـرد مـنـطـقـه        

 دارد. 
 
 

سـرانـجـام و      پيشرو عليپـور:     
نتيجه تالش اين دوطرف چـه چـيـزي         

 ميتواند باشد؟
 

بـه نـظـر مـن         محمد آسنگران:  
هر دو طرف بر سر اين مساله تـوافـق   
دارند که پ.ک.ک را در مقابل دولـت      
ترکيه ناچار به عقب نشيني بيشتـري  

ايـن        کننـد. از طـرف ديـگـر وقـتـي               
شرايط را به پ.ک.ک تحميـل کـردنـد        
پ.ک.ک و اوجالن در مقابل بـارزانـي     

پـيـدا      دومو حزب او موقعيت درجـه      

 کنند.   مي
 

از خصـلـتـهـاي بـارز و              اين يکي
ــش                 ــبـ ــنـ ــزاب جـ ــر احـ ــيـ ــه گـ ــمـ هـ
ناسيوناليست کرد اين اسـت کـه هـر        
کدام در آغوش يک دولت قرار دارنـد.  
همه آنها سياستشان تابـع مـنـافـع و         
امکانات مادي دولـتـهـاي مـنـطـقـه            
است. به همين دلـيـل در دوره هـاي             
مـخـتــلـف دوسـت و هـمــراه و تـابــع                 
ــتــهــاي مــعــيــنــي در مــنــطــقــه              دول
ميباشند. البته ايـن مسـالـه تـازه و             

نيست. ايـن سـنـت قـديـمـي              عجيبي
همه اين احزاب و شـخـصـيـتـهـا ايـن            
جنبش است. در دوران شيخ محمود، 
شيـخ سـعـيـد، مصـطـفـي بـارزانـي،                
قاضي محمد، قاسملو و مخصـوصـا   

کنـيـد     امروز همه اينها را اگر بررسي
در کــنــار و تــابــع              در هــر دوره اي       

 سياست دولتي در منطقه بوده اند. 
 

هر بار در مقابل دولت دشـمـن و     
يا رقيب، به دولت ديگري پـنـاه بـرده        

  اگـر شـمـا دقـيـق بـررسـي               اند. يعني 
کنيد تاريخ اين جريانات تا به امـروز  

ايـن        اينگونه بوده است. هيچ زماني 
احزاب و اشخاص مستقل و روي پاي 
خودشان نايستاده اند. همـيـن امـروز      
را ببينيد: پ.ک.ک مستقيـم و غـيـر           
مستقيم در کنار جمهوري اسالمي و 
بشار اسد قرار دارد، به تـبـع پـژاک و          
حزب اتحاديه دمکراتيک سوريـه هـم     
خود را نزديکتر به جمهوري اسالمـي  

دانند. حزب طالباني هم به  و اسد مي
جــمــهــوري اســالمــي وصــل اســت.           
بارزاني که تماما تابـع سـيـاسـتـهـاي         
ــزاب                 ــت. احـ ــه اسـ ــيـ ــرکـ ــت تـ دولـ
ناسيونالـيـسـت کـردسـتـان ايـران بـه               
همين سياق خود را در جبهه يکي از   
بــرادر بــزرگــهــاي خــود (بــارزانــي و            

 طالباني) تعريف ميکنند.  
 

هـاي     دوستي اين احزاب با دولت
سرکوبگر مردم کردستان هميـشـه بـا      
توجيهاتي همراه اسـت. مـيـگـويـنـد            
دوستيشان با اين دولتها به اين دليل 
است کـه بـتـوانـنـد از دولـت خـودي                
امتياز بگيرند. همه آنها اين سياست 
را عملي کرده و ميکنند. هـمـانـطـور      
که زمان زيـادي مصـطـفـي بـارزانـي           
تابع سياستهاي پهلوي در ايران بـود.    
همانطور که مسعود بـارزانـي زمـان        
زيادي با جمهوري اسالمي همکـاري  
کرد و نيروهاي مسلحش به بـخـشـي      
از سپاه پاسداران تبديل شده بود و بـا  

 تاثيرات اتحاد بارزاني...  

 ۶ صفحه           
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 ۸ صفحه           

 ۵ از صفحه 

نيروهاي مسـلـح حـزب دمـکـرات و            
کومله ميجنگيدند. و يا در مـقـابـل       
جالل طالباني همين بارزاني در کنار 
صدام حسـيـن قـرار گـرفـت و ارتـش               
صدام حسين را تا سـلـيـمـانـيـه آورد.         
طالباني هم عقب نشـيـنـي خـود در           
مقابل بارزاني و ارتش صدام حسـيـن   
را با کمک گرفتن از سـپـاه پـاسـداران       

 جبران کرد. 
 

  امــروز هــم بــارزانــي اگــر دســت         
خواهد در  اردوغان را ميفشارد و مي

  مــقــابــل حــزب رقــيــب خــود يــعــنــي         
پ.ک.ک در کنار اردوغان بـاشـد ايـن        
روش و منش همه ايـن احـزاب بـوده          
است. از پ.ک.ک گرفته تا بارزانـي و       
طالباني، از حزب دمکرات کردستان 
ايران گرفته تا سازمان زحمتـکـشـان،    
از پژاک گرفتـه تـا خـبـات، از حـزب              
اتحاديه دمکراتيک سوريه گرفـتـه تـا      
"گــوران" در کــردســتــان عــراق و....               
همگي در اين سنت و سياست شريک 
هستند و يک سـبـک دارنـد. تـفـاوت             
تنها ميتواند دولتي بـاشـد کـه بـراي         
اين سياست انتخاب ميکنند. تاريـخ   

تر اين احزاب را هم اگر نـگـاه       قديمي
از يـک سـنـت              کند همه اينها يـکـي    

واحد در رابطه با دولتها پيروي کـرده    
ي نيست يک سـنـت    ا اند. اين چيز تازه 

ديرينه است و به اين معنا تـغـيـيـر و       
اي، امروز موقعيـتـي    تحوالت منطقه

را به وجود آورده است کـه مـنـفـعـت          
بارزاني و دولت ترکيه با همديگـر در    
يک راستا قرار گرفته است و مـتـحـد      

 همديگر ظاهر ميشوند. 
 

اما نتيجه اين رقابتها و اتحاد و   
افـتـراقـهـا هـمـيـشـه بـه ضـرر مــردم                   
کـردســتــان تــمــام شــده اســت. فــعــال             

هاي غربـي،   و دولت  عربي هاي  دولت
اتحاد بارزاني و ترکيـه را بـه جـبـهـه            
جمهوري اسالمي و اسد با پ.ک.ک و 
پ.ي.د ترجيح ميدهند. بـنـابـر ايـن            
احتمال ايـنـکـه بـتـوانـنـد پ.ک.ک و                
متحدين سوريش را تضعيف ودچـار    

 تزلزل کنند زياد است. 
 

بارزاني و اردوغـان بـا اتـکـا بـه              
هــمــيــن امــکــانــات بــراي تضــعــيــف        
ــرکــيــه و پ.ي.د در                     پ.ک.ک در ت
سوريه در آيـنـده اي نـه چـنـدان دور                
ــتــري             ــکــار اقــدامــات جــدي دســت ب
خواهند زد. زيـرا ايـنـهـا امـکـانـات               

اي زيـادي       مالي، نظامي و مـنـطـقـه      
دارنــد. آيــنــده اســد هــم بــه رقــابــت               
قدرتهاي جهـانـي مـربـوط اسـت کـه             
روسيه نميتواند در مقابل آمريـکـا و     

 اروپا پيروز جنگ در سوريه  باشد. 
 

صـحـبـت از      پيشرو عليپـور:     
  رقابت ميان پ.ک.ک و بارزاني خيلي  
گرم است و جنگ تبلـيـغـاتـي تـنـدي         
عليه همديگر راه انـداخـتـه انـد. ايـن           
مشکالت و نـاهـمـاهـنـگـي هـا چـه               
دليلي دارد و به چه مساله اي مربوط 

 ميشود؟
 

اخـتـالف پ.     محمد آسنگران:  
و قـدمـت     ک.ک و حزب بارزاني تاريخ 

از مسـايـل       يکي  طوالني تري دارد.  
مورد اخـتـالف آنـهـا ايـن اسـت کـه                
کــدامــيــک نــقــش بــرجســتــه تــري در          
جنبش ناسـيـونـالـيـسـم کـرد داشـتـه              

 باشند. 
 
براي مثال جريانـات نـزديـک بـه          

پ.ک.ک، اوجالن را رهبر همـه مـردم       
نامند. در صورتيکه در   کردستان مي

داخــل خــود تــرکــيــه بــيــشــتــر مــردم          
کردستان تـرکـيـه هـم اوجـالن را بـه                 
عنوان رهبرخـود قـبـول نـدارنـد. چـه              
برسد به کـردسـتـان عـراق و ايـران و              
سوريه.  اخيرا که پ.ک.ک  در سوريـه  
نفوذ بـيـشـتـري دارد بـراي مسـعـود              
بارزانـي غـيـر قـابـل تـحـمـل اسـت.                  
نــاگــفــتــه نــمــانــد نــفــوذ پ.ک.ک در             
کردستان سوريه بـه دلـيـل انـتـخـاب             
آگاهانه مردم نيست. سـالـهـاي سـال          
پ.ک.ک در آغوش حافظ اسد و بعـدا    
بشار اسد بود و در کردستـان سـوريـه      
تنها جريان مجازي بوده کـه امـکـان        
فعاليت داشته است. پ.ک.ک اساسـا     
در فضاي رقابت دولتهـاي سـوريـه و        
ترکيه و با کمک خاندان حـافـظ اسـد        
توانست شکل يک جـريـان حـزبـي بـه          
خود بگيرد. با کـمـکـهـاي بـي دريـغ            
حافظ اسد پ.ک.ک توانسـت سـر پـا          
بماند. بنابراين طبيعي اسـت کـه در        
کردستان سوريه دست بازتري داشـتـه   
باشند. اغلـب فـرمـانـدهـان پ.ک.ک             
اهل کردسـتـان سـوريـه مـيـبـاشـنـد.              
بيشتر کادرهاي پ.ک.ک از کـردهـاي     
سوريه ميباشند. بخاطر اينکه محل  

پ.ک.ک در           فعاليت علني و قانوني
کردستان سوريه بود نه در کـردسـتـان    

است کـه يـک جـريـان           ترکيه. طبيعي 

سياسي اگر امکان فعاليت مـادي و      
علني داشته باشد در هـر جـايـي کـه         
فعاليت کنند باالخره طرفداران خـود    

 را پيدا ميکنند.  
 

در عراق و کـردسـتـان عـراق هـم          
از مردم، خـود    توجهي جمعيت قابل 

را بــه جــريــانــات ســيــاســي ايــران و             
بـيـنـنـد و          کردستان ايران نزديک مـي   

هاي اين احزاب را حرف  افکار و گفته
دانند. منظورم اين اسـت    دل خود مي

در کشوري ماننـد سـوريـه کـه هـمـه             
احزاب در آنجا ممنوع بودنـد، مـردم     
کردستان سوريه که  حتا اجازه داشتن 
شناسنامه هم نداشتند و شـهـرونـدان      

حساب نميشـدنـد،  بـه        دوم هم درجه 
نوعي در نبود يک جـريـان پـيـشـرو و          
مدافع حقوق مردم، طبيعي است کـه  
به پ.ک.ک سمپـاتـي نشـان بـدهـنـد.             
زيرا سالهاي سال تنها جريان مجاز و 
علني در کردسـتـان سـوريـه بـود کـه             

 ميتوانست فعاليت کند. 
 

دولت سوريـه سـالـهـاي سـال بـه             
طور دو فاکتو دست پ.ک.ک را بـاز          
گــذاشــتــه بــود کــه از مــيــان مــردم              
کردستان سوريـه يـارگـيـري کـنـد تـا              
بتواند عليه دولت ترکيه بجنگد. بعد  
از اينکه دولت سوريـه بـا تـرکـيـه بـه             
توافق رسيد که پ.ک.ک و اوجـالن را      
از سوريه اخراج کند،  طبيعي بود که 

از نيرو و کادرهاي سوريـه اي      بخشي
پ.ک.ک همراه او باشنـد. بـه هـمـيـن             
دليل امروز هم در کردسـتـان سـوريـه       
اغلب فرماندهان نيروي مسلح حـزب  
پ.ي.د در کردسـتـان سـوريـه هـمـان             
کادرهاي پ.ک.ک ميباشند کـه اهـل       
کردستان سوريه بودند.  با اين حال به 

برتر فعلي احـزاب     نظر من موقعيت 
متحد پ.ک.ک در کردسـتـان سـوريـه         

بـاشـد. زيـرا          موقتي و شکنـنـده مـي     
روند اوضاع سياسي دنيا و منطقه به 
ضرر متحدين پ.ک.ک در سـوريـه و         
 خود پ.ک.ک در ترکيه پيش ميرود. 

 
فاکتورهاي روند رو به تضـعـيـف    
متـحـديـن پ.ک.ک و بـه تـبـع خـود                    
پ.ک.ک ايــنــهــا هســتــنــد: اوجــالن              
همچنان در زندان اسـت، پ.ک.ک بـا         
سياست مذاکره شکست خورده خـود    
با دولت ترکيه از موقعيت ضعيفتري 
به نسبت قبل از آن بـرخـوردار اسـت.      
راه برگشت به جنگ و امتيازگيري از 
استفاده از آن،اگر غير ممکن نبـاشـد   
بسيار سخت است. پ.ک.ک همزمـان   
با مذاکره و سازش بـا دولـت تـرکـيـه          

ترجيح داد مـبـارزات مـردم تـرکـيـه             
عليه اردوغان را تقويت نکند و به آن   
پشت کرد. اسالم سياسي چه از نـوع       
الــقــاعــده آن چــه از نــوع جــمــهــوري            
اسالمي که متحد اصلـي اسـد و در         
راس نيروهاي قـرار داد کـه پ.ک.ک           
خود را در آن جا داده اسـت، شـانـس        
پيروزي در جدالهاي منطقه را نـدارد.  
ــقــاعــده اي بــه دلــيــل               جــريــانــات ال
شکـافـهـايـي کـه ايـجـاد شـده اسـت                  
موقتا در سوريـه تـقـويـت شـده انـد.             
حتي در کـردسـتـان عـراق هـر چـنـد                
بسيار ضعـيـف امـا تـا حـدي نـفـوذ                
دارند. اما هيچکدام از اين جريانـات   
روند رو به افزايـش و شـانـس قـدرت           
گيري و انطبـاق بـا جـهـان امـروز را              
ندارند. بلکه برعکس رو به ضـعـيـف       
شـدن مــيــرونــد. ايــن بــخــشــي از آن              
واقعيتي است که پ.ک.ک نمـيـتـوانـد       

 آنرا ببيند. 
 

به نظر من نه جمهوري اسـالمـي     
و نه اسد که متحدان اصـلـي و غـيـر           
رسمي پ.ک.ک و پ.ي.د ميباشـنـد،       
شانس پـيـروزي نـدارنـد. بـنـابـر ايـن                
جــمــهــوري اســالمــي و اســد در                   
معادالت منطقه اي نـمـيـتـوانـنـد در         
مقابل ترکيه و عربستـان سـعـودي و        
متحدين غربي آنها دست بـاال پـيـدا        
کنند. بـه هـمـيـن دلـيـل پ.ک.ک و                     
پ.ي.د هم در دراز مدت اين شانـس    
را ندارند که جبهه بارزاني و ترکيه را   
ــر ايــن                تضــعــيــف کــنــنــد. عــالوه ب
فاکتورها بايد جنگ دو جناح اسـالم    
سياسي را هم اضافه کرد کـه جـنـاح        
شيعه اسالم سياسي يعني جـمـهـوري    

هللا در سـوريـه بـا             ا   اسالمي و حـزب     
جناح سني اسالم سـيـاسـي در حـال           

 جنگ بسر ميبرند. 
 

اگر بخواهيم از نيروهاي منطـقـه   
اي فـراتـر رفـتـه و نـقـش دولـتـهـا و                      
قدرتهاي جهاني را بررسي کـنـيـم در        
يک مشـاهـده سـاده مـيـبـيـنـيـم کـه                    
آمريکا  و اروپا و ترکيه و دولـتـهـاي        
عربي در يـک سـمـت و در مـقـابـل                   
روسيه و جمـهـوري اسـالمـي و اسـد            
قرار گرفته اند. بـارزانـي خـود را در             
جبهه ترکيه و غـرب و... قـرار داده                
است. واضح است که اين جـبـهـه هـم        
در سـطـح جـهـانـي و هـم در سـطـح                   
منطقه اي دست باال دارد. هرچند که  
آمريکا در جنگ عراق و افغـانسـتـان    
به اهدافش نرسيد و ناچـار بـه عـقـب         
نشينـي از عـراق شـد، امـا اگـر در                  
مجموع نگاه کنيـم رونـد اوضـاع بـه           

مـيـرود کـه جـنـبـش اسـالم                    سمـتـي  
ســيــاســي و در راس آن جــمــهــوري              
اسالمي سير رو به افول خود را طـي      

 ميکند.  
 

به نـظـر مـن پ.ک.ک کـه غـيـر                   
رسمي و دو فاکتو خـود را بـه بشـار            
اسد و جمهوري اسالمي وصـل کـرده     
است همراه با آنها سـيـر رو بـه افـول           
خود را طي ميکند. حتا اگـر امـروز        
موقتاً در سوريه دست باال را داشـتـه   

رود  باشد آينده سوريه به آن سمت نمي
که اسد تـثـبـيـت شـود و مـوقـعـيـت                
جمهوري اسالمي قويتر شود. در هـر   

تواند در قـدرت     حالتي بشار اسد نمي
بماند. جمهوري اسالمي موقعـيـتـش    
روز به روز بدتر و ضعيفتر ميشـود و    
پ.ک.ک دنبال نيروهايي افتاده اسـت    
که آينده تاريکي دارند. بنابرايـن اگـر     
پ.ک.ک بخـواهـد هـمـيـن مسـيـر را                
ادامـه بـدهــد شــکــسـت پ.ک.ک در              
نهايت اين پروسه بيش از پـيـروزي آن     

 قابل انتظار است. 
  

سياست ترکيـه و    پيشرو عليپور: 
ــه و               ــي در کــردســتــان ســوري ــارزان ب

هـاي تـرکـيـه بـا             مذاکرات و نشـسـت  
 پ.ک.ک چه چيزي را تعقيب ميکند؟

 
مـن بـر ايـن        محمد آسنگران:  

باورم که سياست بارزاني و ترکيه اين 
است کـه حـزب مـتـحـد پ.ک.ک در                
سوريه که پ.ي.د نام دارد را عـمـال           
تضعـيـف کـنـنـد. بـراي اجـراي ايـن                  
سياست به طور جدي دسـت بـه کـار          
خواهند شد. احزاب ديـگـري کـه در           
ــي               ــارزان ــه خــود را مــتــحــد ب ســوري

دانند تقويـت خـواهـنـد کـرد. در              مي
کردستان ترکيه هم تالش مـيـکـنـنـد        
رقيبي براي پ.ک.ک سازمان بـدهـنـد     
و با فشار آوردن به پ.ک.ک بـيـش از       
اين در مقابـل دولـت تـرکـيـه کـوتـاه              
بيايد. در عين حال مي خـواهـنـد در       

معين ناسيوناليسم   يک پروسه زماني
کرد در مـنـطـقـه نـه مـانـنـد رقـيـب                   

هاي سرکـوبـگـر بـلـکـه مـانـنـد               دولت
ها وارد بـده بسـتـان       همکار اين دولت

بشوند و با حداقل امتيـازاتـي نـقـش       
فعلي خود را تغيير بدهند و تبديل به 
احزابي شبيه ب.د.پ در کـردسـتـان            

 ترکيه بشوند. 
 

پ.ک.ک مــيــخــواهــد وارد ايــن            
پروسه بشود اما سـر سـخـتـي دولـت          
ترکيه هـنـوز امـکـانـي بـراي او بـاز                
نگذاشته است. دولت ترکـيـه حـاضـر        

 تاثيرات اتحاد بارزاني...  
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 بازگشت به اردوگاه

بعد از خروج از روسـتـاي "بـوخـه        
الن" در حاشـيـه مـرزي مـنـتـهـي بـه                
دشت شلير براه افتاديم. نسيم بهـاري   
کم کم شروع به وزيدن کرده بود. حـال     
و هواي فرا رسيـدن بـهـار را مـيـشـد             
حس کرد. دشـت شـلـيـر پـوشـيـده از               
درختان بلوط در آستانـه جـوانـه زدن        
بودند. هـر از گـاهـي تـوقـفـي بـراي                   
سيگار کشيدن، نشسـتـن دور هـم و          
ايـنـکـه بـعـد از شـش مـاه دوري از                    
عزيزترين رفقايمان و ايـنـکـه اولـيـن            
واکنشها بعد از ديدار با آنان چگـونـه   
خواهد بود را با شـور و شـوق بـيـان             
ميکرديم. ديدن دوباره رفقـايـمـان در       
اردوگاه و بعد از گـذشـت شـش مـاه             

 واقعا به رويا تبديل شده بود.
 

دشت بدون برف شلير گويـا بـعـد      
از روزها جدل و جنگيدن با کوهـهـاي   
پر از برف پذيراي ما شده بود. حوالي 
ظهر در محل امنـي اطـراق کـرديـم.         
هيزم فران دشت شلـيـر امـيـد بـخـش           
گرمي تنمان بود. آتش جانانه اي برپا 
کرديم. اولين و مهمتريـن کـار رفـقـا          
طبق معمول قرار دادن کتـري آب بـر       
روي آتش بود. چاي آماده شد و مواد  
خوراکـي کـه بـه هـمـراه داشـتـيـم را                   
خورديم و همانجا اسـتـراحـت خـوبـي        

 کرديم. 
 

قبل تر و اينکه بطور تقريبي چـه    
روزي به اطـراف روسـتـاي "سـه يـران             
بند" مي رسيم را از طريـق بـي سـيـم          
بزرگ به رفقاي کميته ناحيه سـنـنـدج    

 ۵ اطالع داده بوديم. قرار بود واحدي   
نفره تا ارتفاعات کوه "سـورکـيـو" بـه           
استقبال ما بيايند. طبق قرار تعيـيـن   
شده هر نيم ساعت بي سيم کوچک را   
روشن ميکـرديـم کـه تـمـاس مـا بـا                
رفقايي که به اسـتـقـبـال مـا تـا نـوار              
مرزي مي آمدند برقرار شود. مـحـل      
الحاق ما با رفقـا، روسـتـاي "کـه نـه             
سوره" در دامنه کوه سورکيو مشـرف   
بر نواحي غربي شـهـر بـانـه بـود. از               
مسير مـيـان بـر و بـدون ايـنـکـه بـه                   

روستاي سه يران بند برويم بطرف کـه    
نه سوره حرکت کرديم  اما تماس مـا    
با واحدي کـه مـي بـايسـت بـهـشـان                
ملحق شويم برقرار نشد و مـا بـه راه         
خود بطرف روسـتـاي "کـه نـه سـوره"             
ادامه داديم. بعد طي مسافت زيادي  

شب بـه آنـجـا       ۱۰ و  ۹ حوالي ساعت 
رسيديم. در دو منزل نـزديـک بـه هـم            
تقسيم شديم. با اينکه بشدت خسـتـه    
بوديم اما از اينکه آخرين نقطه بـراي    
ملحق شدن به رفقايمان بـود چـنـدان        

 خستگي را احساس نمي کرديم.
 

از روستاي که نه سوره تا رسيـدن  
به ارتفاعات سورکيو يک ساعتي راه   
مانده بود. تصميم گـرفـتـيـم دو سـه             
ساعتي استراحت کنيم بعد به حرکت 
خود بطرف ارتفاعات سورکيو که پـر    
برف بود ادامه بديم. از اينکه تـمـاس    
بي سيم با آن رفقا بـرقـرار نشـده بـود         
اندکي نگران بوديم چرا که بدون آمدن 
آنها وارد شدن به قسمت غـربـي کـوه        
سورکيو که مشرف بر خاک عراق بود 
مــمــکــن بــود مــا را در مــواجــه بــا              
نيروهاي عـراقـي بـا مشـکـل روبـرو             
کند. اين منـاطـق نـيـز جـبـهـه هـاي                
پراکنده نـيـروهـاي نـظـامـي عـراقـي               
بــودنــد کــه بــا نــيــروهــاي جــمــهــوري          

 اسالمي در جنگ بودند. 
 

طبق معمول سر نيم سـاعـت هـا      
بي سيم را روشن کـردم. صـدايـي از           
آنطرف بيسيم بـه گـوشـم رسـيـد کـه               
گــفــت: هــه لــو صــداي مــن را مــي               
شنوي؟ . اين صداي آشنايي بـود کـه      
شش ماه بود آن را نشنيده بودم. صدا 
را فورا شناختم. يدي محمـودي بـود      

نـفـره بـه         ۵ که بعنـوان مـعـاون تـيـم            
استقـبـال مـا آمـده بـودنـد. بـعـد از                    
برقراري تماس و خوش وبش کردن بـا  
او در بي سيم ابتدا فکر کـردم کـه بـه        
ارتــفــاعــات ســورکــيــو رســيــده انــد.         
وقتيکه پرسيـدم کـجـا هسـتـيـد؟ در             
جواب گفت ما در منزلي در روستاي 
کــه نــه ســوره هســتــيــم شــمــا کــجــا             
هستيد؟. از ايـن بـهـتـر نـمـي شـد.                    
وقتيکه من بهش گـفـتـم مـا هـم در              
روستاي که نه سوره هسـتـيـم هـر دو           
زديم زير خنده. بـالفـاصـلـه آنـهـا بـه               
منزلي که ما در آنجا بوديـم آمـدنـد.      
( مسئول تيمي که به اسـتـقـبـال مـا           
آمده بود عـزيـز جـانـبـاخـتـه سـعـيـد                 
جهاني بود که حدودا يک سال بعد در 

و در جـريــان تصــرف           ۶۶ فـرورديــن    

پـايـگـاه ژان جــان خـود را از دســت                 
داد.) لحظه ديدار با رفـقـايـي را کـه           
ماهها از آنها دور بوديم بـرايـم غـيـر         
قابل توصيف است. تيم ديگر را کـه       
در منزل بغلي بود مطلع کردم کـه بـه     
ما ملحق شونـد. شـور حـال بسـيـار             
زيبايي فضاي اتاق را پـر کـرده بـود.        
بغل کردن و روبـوسـي انـرژي مـا را               
براي حرکت چندين بـرابـر کـرده بـود.         
بعد از اينکه همـگـي دور هـم جـمـع            
شديم طبق معمول مقداري خـوراکـي     
و نان را از صاحب خـانـه درخـواسـت       
کرديم و آنرا برايـمـان فـراهـم کـردنـد.           
حوالي نيمه هاي شـب بـا مـيـزبـانـان           
خود روبوسي کرديم و روستاي که نـه    
ســوره را بــه قصــد ارتــفــاعــات کــوه            

 سورکيو ترک کرديم. 
 

هنوز هوا روشن نشده بود کـه بـه     
انتهاي دره کوه سورکيو در داخل مرز 
کردستان عراق رسيديم. در محلي به  
اسم "چارگاه" که معموال محل قرار و   
ــود               ــرزي ب ــران م ــارگ ــراحــت ک ــت اس
رسيديم. جاي دنج و با صفايـي بـود.      
آتشي روشن کرديم و بعـد از خـوردن       
چاي و صبحانه و استراحتي کوتاه در 
هواي گرگ و ميش حرکت کـرديـم و       
تا رسيدن به سه دستگاه الندکـروزري  
که براي انتقال ما به اردوگاه آمـاده و    
فرستاده شده بودند حدود يک ساعـت  
فاصله داشتيم. هنوز يکربع سـاعـت      
از توقفگاه مان در چهارگاه دور نشده 
بوديم که همان نقطه مورد اثابت چند 
خمپاره از سوي نيـروهـاي رژيـم قـرار         
گرفت. کـافـي بـود هـمـيـن يـک ربـع                  
ساعت ديرتر حرکـت مـيـکـرديـم کـه           
قطعا تلفات غير قابل جبراني به مـا    

نـفـر بـوديـم وارد مـي               ۱۴ که اکنون 
 شد. 

 
بـعــد از دور شــدن از آن مــحــل              
بالخره بر باالي تپه اي چشـمـمـان بـه         
سه دستگاه الندکروزر سفيد افتاد که 
از همانجا بـا بـلـنـد کـردن دسـت بـا                
همديگر به احوالـپـرسـي پـرداخـتـيـم.          
حدود دويسـت تـا سـيـصـد مـتـر بـا                 
ماشينها فاصله داشتيم. سريع پايين  
رفتيم و به عزيزان رانـنـده خـودروهـا         
ملحق شديم. چه لحظات شورانگيزي  
بود. هنوز آن صحنـه هـا را مـقـابـل             
چشمم دارم و بـرايـم فـرامـوش شـده                
نيستند. شور و حـال بـغـل کـردن و                
روبوسي تمامي نداشت. در پشت هـر  
يک از ماشينها مواد خوراکي زيادي 

وجود داشت که براي ما آورده بودند. 
هـمــانــجــا هــمــگـي دلــي از عــزا در              
آورديم. در مـيـان شـوخـي هـا، گـپ              
زدنها هر يک از رفقا آخرين پک ها را   
به سيگارهايشان زدنـد. اسـب را بـه           
يکي از اهالي منطقه سپرديم کـه در    
ازاي هزينه اي که خود تعـيـيـن کـرده       
بود آنرا به اردوگاه چناره منتقل کند. 
ديگر وقت رفتن بود همگي سوار بـر    
خودروها در منطقه "عـربـت" بـطـرف         

 اردوگاه چناره براه افتاديم. 
 

شادي و انرژي از سر و کول هـمـه   
رفقا باال مي رفت. بعد از طي کـردن    
يکي دو ايست بازرسي، توقف کوتـاه  
در آنجاها و مصافتي يک ساعتـه بـه     
اردوگاه چناره رسيديم و از ماشينـهـا   
پياده شديم. صحنه اي که ديـدم مـرا       
به شدت به هيجان انداخت. از مـحـل    
ورودي تا وسط اردوگاه شايد بفاصلـه  
بيشتر از صد مـتـر تـمـامـي رفـقـاي            
داخل اردوگاه به صف ايستاده بودنـد  
و براي استقبال از ما و بغل کـردن و      
روبوسي انتظار مي کشيدند. درسـت   
يادم نيست اما شايد نيم ساعت فقط 
با روبوسي و بغل کردن ما با رفـقـاي     
حاضـر در اردوگـاه چـنـاره گـذشـت.               
رفقاي کميته ناحيه برنامه اسـتـقـبـال     
از ما را از بـلـنـديـهـاي سـورکـيـو تـا              
اردوگاه چنـاره تـرتـيـپ داده بـودنـد.             
بدون تعارف بايد بگويم استقبالي که 
از واحد شهر بعمل آمد در حـد خـود       
بي نظير بود و واقعا شـايسـتـه هـمـه          
رفقايي بـود کـه در ايـن مـامـوريـت               

 شش ماهه شرکت داشتند. 
 

بعد از پايـان خـوش و بـش هـا،             
روبوسي ها و بغل کـردنـهـا، کـمـيـتـه          

ناحيه سنندج از قبل محل ويژه اي را 
ــک مــاهــه مــا                 ــراحــت ي ــراي اســت ب
اختصاص و آنرا در اختيار واحد شش 
نفره قرار دادند. براي همين مدت يک  
ماه افراد واحـد از انـجـام هـر گـونـه               
خــدمــات اردوگــاهــي مــعــاف شــده          
بــودنــد. امــکــانــات خــاصــي نــظــيــر          
تلويزيون و مواد خوراکي و حتي سفر 
به اردوگاههاي ديگر را بـراي مـا در       
نظر گـرفـتـه بـودنـد. الـحـق کـه ايـن                     
توجهات شايسته تک تـک ايـن رفـقـا         
بود که بمدت شـش مـاه بـدون وقـفـه            
فعاليتهاي ارزشمند و پرشوري انجـام  
داده بودند و با دست کامال پر و بدون 
ريخته شدن خون از دماغ کسي سالـم  
و سرحال به پـايـگـاه خـود بـازگشـتـه            
بودند. ديد و بازديدهاي ويژه پـايـانـي    
نداشت. هر روز عده اي از رفـقـا يـا             
خانواده اي ما را دعوت به مهـمـانـي    
در منازل خودشان مي کردند. بازگـو   
کردن جزئيات ماموريت و گـفـتـن از      
خاطرات و لـحـظـه هـاي شـيـريـن و                  
اتفـاقـات مـتـعـدد بـرايشـان بسـيـار                

 شنيدني بود.
 

ماموريت من اما گويا به پـايـان   
نرسيده بود چرا که از طرف ارگانهـاي  
ستادي و اردوگاهها و راديو کومه لـه  
و راديو حزب دعوت شده بودم که در   
مورد اين ماموريت، دستاوردهايـش  
و ارزيابي از آن در مقرهايشان جلسـه  
بگذارم و مصـاحـبـه هـاي راديـويـي             
انجام دهم. اولين پاسخم براي شرکت  
در مصاحبه راديـويـي را بـه دعـوت           
زنده ياد صديق کمانگر عزيـز پـاسـخ      
دادم و راهي اردوگاه محـل اسـتـقـرار       

 راديو شدم.
 ادامه دارد   

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان        

  بخش سي و هشتممختصري از تاريخ يک دوره / 
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 ۶ از صفحه

 ۳ از صفحه 

نيست امتيازي به پ.ک.ک بدهد کـه      
وارد اين پروسه بشود. مـانـع اصـلـي        
همين لجاجت و قلدر منـشـي دولـت      
ترکيه است.  اما به نـظـر مـن دولـت          
ترکيه براي تمام کردن داستان جـنـگ   
مسلحانه ناچـار اسـت کـه وارد يـک             

 دوره نرمش بيشتر بشود. 
 

به عنوان آخـريـن     پيشرو عليپور:  

سوال رژيم جمهوري اسالمي و ترکيـه  
هر کدام نيروهاي متحد و نـزديـک بـه      
خود را در کردستان عـراق دارنـد بـه          
نظر شمـا بـعـد از ديـدار بـارزانـي و                 
اردوغــان جــمــهــوري اســالمــي چــه           

کنيد آيـا   کند و فکر مي اقداماتي مي
برنامه مخصوصـي در دسـتـور کـار           

 خود بدهد؟
 

بـه هـر حـال         محمد آسنگران:  
بارزاني خود را متحد دولـت تـرکـيـه         

داند و در کردستـان عـراق دسـت         مي
باال را دارد. در منطقـه و در سـطـح           
جهاني ترکيه و بـارزانـي مـوقـعـيـت             
برتري به نسبت جمهوري اسـالمـي و     

با اين حـال      نيروهاي متحدش دارند. 
به نظر من جمهوري اسـالمـي تـالش      

کند جريانات اسالمي کـردسـتـان     مي
عراق و اتـحـاديـه مـيـهـنـي و حـزب               
گوران  را  به همديگر نزديـک کـنـد و        

آنها را به يک جبهه تـبـديـل کـنـد کـه           
ــد.              ــارزانــي بــگــذارن فشــار را روي ب
بارزاني هم تمام منابع مالي و قدرت 
دولتي کردستـان عـراق را در دسـت            
خود گرفته است. اکنون هيچکدام از    
احزاب ديگر کـردسـتـان عـراق حـتـا             
گوران کـه دومـيـن حـزب کـردسـتـان              
عراق است بجز تبليغات سياسي کار 
ديگري عليه بارزاني نميتواند بکنـد.  
اتحاديه ميـهـنـي آنـقـدر ضـعـيـف و               
پراکنده و بي اعتمـاد بـه نـفـس شـده            
است که اهميت قبلي براي بارزاني را 
ندارد.مانند برادر بـزرگـتـر بـه بـرادر             

 کند.  کوچکتر برخورد مي
 

با وجود همه اين فاکتورها فـکـر     
کنم رقابت جمهـوري اسـالمـي و         مي

دولت ترکيه در سـوريـه و کـردسـتـان          
عراق شديدتر مـيـشـود. مـنـتـهـا در             
کردستان عراق با مشاهده متـحـديـن    
دو طرف، بارزانـي و تـرکـيـه حـريـف             
ضعيـفـي بـراي جـمـهـوري اسـالمـي               
نيست. اما در اين شرايط به احتـمـال   
زياد به دليل دخـالـتـهـاي جـمـهـوري            
اسالمي و رقابت با بارزاني و دولـت      
ترکيه، ناهماهنگي و اخـتـالف بـيـن         
ــالــيــســت کــرد در             ــاســيــون احــزاب ن
کردستان عـراق شـديـدتـر مـيـشـود.              
اسالميها اتحاديه ميهـنـي و گـوران        

در يک جـبـهـه بـر عـلـيـه بـارزانـي و                  
قرار مـيـگـيـرنـد. جـمـهـوري               حزبش 

اسالمي براي تضعيف بارزاني تالش 
ميکند که آنـهـا ائـتـالفـي بـه وجـود              
بياورند که بتوانند حکومت کردستان 
عراق را تشکيل بدهند و بـارزانـي را     
به اين شيوه تحت فشار قرار بدهـنـد.   
  اگر اين اتفاق بيفتد وضعيتي خـيـلـي   

 موقتي و شکننده خواهد بود. 
 

ــن مــعــادالت جــمــهــوري            در اي
کـنـد بـا هـدف            اسالمي تـالش مـي      

تضعيف بارزاني عمال جدال طرفهاي 
ناسيوناليسم کرد را زيادتر کند. اگـر     
موفق به اين کـار بشـود هـم بـاعـث              
تضعيف بـارزانـي شـده اسـت و هـم                
دولت مرکزي بغداد را از زيـر فشـار         
بارزاني نجات داده است. در نـتـيـجـه      
ايــن جــدال عــمــال احــزاب گــوران و             
اتـحــاديــه مــيــهــنـي و اسـالمــيــهــاي          
کردستان براي تقويـت خـود مـمـکـن          

 پناه ببرند.   است به مالکي
 

پياده وترجمه   کردن متن  
  -مصاحبه از کردي به فارسي

 فرزام کرباسي
 

 

 

 

در جمعيت کردهاي مـقـيـم مـرکـز          
در دوران انقالب آشنا شـدم.    تهران

روزي به محل انجمن رفتم منـشـي   
دفــتــر گــفــت کــه کســي مــنــتــظــر           
شـمـاســت. از کـردســتـان آمـاده و               
ميخواهد با شمـا مـالقـات کـنـد.          
مثل اينکـه کـوملـه اسـت. وقـتـي              
خودم را مـعـرفـي کـردم و بـا وي                  
دســت دادم از هــمــان لــحــظــه اول            
دريافتم که با انسـانـي مـهـربـان و            
بزرگوار آشنـا شـده ام. کـاک حـمـه               
براي ماموريت هاي تشکيالتي بـه  
تهران رفـت و آمـد مـيـکـرد و بـه                 
همين جهت دوستيمان ادامه پـيـدا     
کرد و هنگام سفر به تهران ساعتها 
در کافه اي مي نشستيم و به بحـث  
در مــورد کــوملــه و کــردســتــان و            
زنــدگــي از ديــدگــاهــمــان مــي                

به سقـز دعـوتـم کـرد و             پرداختيم. 
خانواده گرم و صميمـي اش بـويـژه        
مادرش و خواهرانش به نـزديـکـانـم     

هنگاميکه جمهوري   .تبديل شدند
اسالمي به کردستان حمله نـمـود و     
نيروهاي مسلح انقالب سقز را ترک 
نمـودنـد بـا مـن تـمـاس گـرفـت و                   

مـخـفـي کـردن خـواهـرانــش               بـراي 
شهال و نسرين کمک خواست. بدون  
کمترين شک و تـرديـدي پـذيـرفـتـم.         
شهال و نسرين را در خانه  دوسـتـي   
در تهران حدود يکماه مخفي کردم. 
روزهاي خوب و فـرامـوش نشـدنـي       
اي را بـاهـم گـذارنـديـم. عـلـيـرغـم                 
نگرانيشان با هم بيرون ميـرفـتـيـم،     
بــه مــراکــز مــخــتــلــف خــريــد ســر           

نميخواستم که در ترس و     ميزديم. 
وحشت بسر ببـرنـد. مـادر دوسـتـم           
مــارا ســه قــلــوهــاي فــراري اســم             

گذاشته بود و هـر سـه نـفـرمـان بـا             
صداي بلند به اين اسم گذاري مـي    

 خنديديم.
 

در تهران بـي      ماندن  بعد از مدتي
طاقت شده بودند. ميـگـفـتـنـد کـه          
هيچ گناهي مرتـکـب نشـده انـد و           

تمام تالشم را   ميخواهند برگردند. 
نمودم که از رفتنشان به کـردسـتـان      
جلوگيري کنم ولـي مـوفـق نشـدم.           
روزي که رفتند با گريه از هـم جـدا       
شديم. آنها هم نـگـران بـودنـد ولـي           
خوشحال که به مـيـان عـزيـزانشـان        

يـادم نـيـسـت کـه چـه              .برميگردند
مدت گذشت. چند روز، يک هفته ،  
ــاک                      ــر ، ک ــشــت ــي ــا ب ــر و ي ــت ــم ک

تـمـاس گـرفـت و گـفـت کـه                    حمـه 
نسرين وشهـال را دسـتـگـيـر کـرده             

بـايـد بـرايشـان وکـيـل پـيـدا                   انـد.  
کنيد. حتما حتما، تنهـا کـلـمـاتـي         

دو     بود که از دهـانـم خـارج شـد.             
نفري پشت خط هر کدام درغرق در 

سـکــوت کــرديـم. هــر            افـکــارمـان  
دونگران. در عرض کمتر از دو روز   
وکيلي را قانع کردم که وکـالـتـشـان     
را به عهده بگـيـرد. بـالفـاصـلـه بـا             
کاک حمه تماس گرفتم. گـفـت ديـر        

  .شده اسـت. ديـروز اعـدام شـدنـد              
کاک حـمـه را بـعـدا در کـردسـتـان                
ــوشــت هــر             مــالقــات کــردم. ســرن
کداممان چيز ديگري شد. ولي هـر     
از چندي که راهمان يکي مـي شـد       
با هـم گـپـي مـيـزديـم و يـادي از                    

کاک حـمـه بـراي         .گذشته ميکرديم
با مـتـانـتـش، صـبـوري و             هميشه

  .مهربانيش در قلبم خواهـد مـانـد     
 ٢٠١٣ نوامبر ٢٥ 

 
 

ساله در   ١٣ يک دختر 
 سردشت خودکُشي کرد.

شامگاه يکشنبه، سوم آذرمـاه  

سـالـه بـه نـام مـاريـا                ١٣ دختـري    
ريحاني فرزنـد خضـر در يـکـي از             
روستاهاي شهرستـان سـردشـت بـا         

آويز نـمـودن خـويـش اقـدام بـه              حلق
اين دختر نوجوان از  .خودکُشي کرد

 .رش" اسـت       اهالي روستاي "قـلـعـه      
يک منبع مطلع ضمن تـأيـيـد ايـن         
خبر به خبرنگار کُردپا گفت: ماريـا  
هيچگونه مشکل روحـي ــ روانـي          
نداشته و نيمه شـب يـکـشـنـبـه بـه              
بهانه خريد شارژر موبايـل و بـدون       
اطـــالع مـــادر و خـــواهـــرش در              
زيرزمين منزل با حلق آويز نـمـودن     
خويش به زندگي خـود پـايـان داده          

ساله به هنگام  ١٣ "مارياي    .است
هـاي     خودکُشي تمامي کلـيـد اتـاق     

منزل را بهمراه داشـتـه و آن را بـر              
 ."روي اعضاي خانواده بسـتـه بـود     

طي چند ماه گذشته سن خودکشي 
در مناطق کُردنشـيـن ايـران بـطـور          
غيرمنتظره کاهش يافته و در ايـن      
ــق                ــودک از طــري ــن ک ــدي ــن ــاره چ ب
خودکشي بـه زنـدگـي خـود پـايـان             

در ارديبهشت ماه امسـال     .اند داده
ساله در شهر اروميه  ١٠ يک کودک 

به داليلـي نـامـعـلـوم بـا اقـدام بـه                 
  .خودکشي به زندگي خود پايان داد

هــمــچــنــيــن بــيــســت وچــهــارم       
 ١٥ ارديبهشت امسال يک نوجـوان    

ساله ايـالمـي بـدلـيـل اخـتـالفـات             
خـانـوادگـي بـا حـلـق آويـز نـمـودن                  
خويش اقدام به خودکشي کرد و بـه  

در خـرداد       .زندگي خود پـايـان داد    
سـالـه    ١٠ ماه امسال نيز يک دختر 

به نام صفورا سعيده ساکن روستاي 
"پسوه" پيرانشهر که يک ماه پـيـش       
اقدام به خودسوزي نـمـوده بـود بـه           
دليل جراحات ناشي از سوخـتـگـي    
در يکي از بيمارستان هاي اروميـه  

  جان خود را از دست داد.

 نگاه هفته...

 تاثيرات اتحاد بارزاني...  


