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 عبدل گلپريان             
 

يکي از خوانندگان نشريه ايسکرا 
از ســنــنــدج، در رابــطــه بــا مســئلــه             
استقالل کردستان عراق سئواالتـي را    
طـرح و از مــن درخــواسـت کــرد در               
صورت لزوم در نشريه ايسکرا به آنهـا  
پاسـخ دهـم. سـئـواالت ايـن دوسـت                

 چنين است:
 

"شمـا در نشـريـه ايسـکـرا و در                 
برنامه هاي تلويزيون ايسکرا بـيـشـتـر     

از هر جريان ديگري در مورد استقالل 
کردسـتـان عـراق مـطـلـب نـوشـتـه و                  
مصاحبه انجام داده ايد. نوشته هـاي     
شما، حميد تقوايي و محمد آسنگران 
را با دقت دنبال کرده ام. ضمن اينکـه  
خــود را بــا مــواضــع شــمــا هــمــســو             
احســاس مــيــکــنــم امــا هــمــچــنــان           
سئواالت و ناروشنيهايي که در بحـث  
و گفتگو با اطرافيانم دارم  در ذهـنـم     
باقيـسـت. بـراي مـثـال از آنـجـا کـه                    
کمونيستهـا شـعـار مـتـحـدانـه بـراي               
صفوف کارگران و کل مردم سـر مـي     
ــات                 ــم ــســي ــق ــف ت ــخــال ــد و م ــن ده
جغرافيايي هسـتـنـد، چـرا در مـورد              
استقالل کردستان عـراق تـا ايـن حـد           
تاکيد داريد؟. با توجه به اين، آيا ايـن   
مغاير بـا اهـداف دراز مـدت حـزب               
شما مبني بر افق انترناسيوناليسـتـي   
و برداشتن مرزها نيست؟ سـوال دوم      

 هاي طرح بحث استقالل کردستان عراق دليل و زمينه
 مصاحبه جميله ميرکي با محمد آسنگران در تلويزيون ايسکرا

 دفاع از استقالل کردستان عراق
  دفاع از مدنيت است 

 ۶ صفحه                    

 

 اجتماعي
 

 اعتراض به کمبود آب
»: نــيــســانــه « ـــ روســتــاي         پــاوه

ســاکــنــيــن روســتــاي "نَــيــســانــه"  در            
اعتراض به کمبود آب اشاميدنـي در    
مقابل بخشداري دسـت بـه تـحـصـن            

در ايــن تــحــصــن         .اعــتــراضــي زدنــد  
بـا  اکثريت معترضين  زنان بـودنـد.         

ســال از بــه اصــطــالح            ٢٢ گــذشــت   
بازسازي منطقه و بازگشت ساکـنـيـن    
به روسـتـاي نـيـسـانـه، مـردم از آب                  

نصــيــب و در         مصــرفــي روزانــه بــي      
سـاعـت      ٧٢ طـي     .مضيقه هسـتـنـد     

روز تنها يک ساعـت آب شـرب        شبانه
از چشمه و با لوله به منازل مسکوني 

 ٤٠ همچنيـن حـدود        .باشد وصل مي

هکتار از اراضي کشاورزي دهسـتـان   
سيروان(نيسانه) با مشـکـل تـأمـيـن          

باشد کـه مـنـبـع        آب زراعي روبرو مي
اصلي درآمـد مـردم در ايـن روسـتـا              

 .شود محسوب مي
 

هزار نفـري   ٩٠ شهر  ذهاب: سرپل
ذهاب در استان کرمانشاه تنهـا   سرپل

داراي يک جراح نوزاد بوده که قادر بـه  
يـکـي از      .بـاشـد     ويزيت بيـمـاران مـي     

ــواده ــراز                خــان ــا اب هــاي ايــن شــهــر ب
نارضايتي از نبود پزشک متخصـص،  

ذهـاب     گويد: "بيمارسـتـان سـرپـل         مي
حــتــي از ويــزيــت کــودکــان امــتــنــاع          

 ."کند مي

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 
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 ۱ از صفحه

من اين است که دفاع و تاکيـد شـمـا      
بر استقالل کردستان عراق چه تفاوتي 
با دفاع و تاکيد احزاب ناسيوناليست 
کرد و حتي برخي دولتها مرتجـع کـه     
اخيرا و بنا به اوضاع پـيـش آمـده بـه         
حمايت از آن پرداخـتـه انـد دارد؟. و           
سوم اينکه در صورتـيـکـه دولـتـهـاي         
منطقه با طرح اسـتـقـالل کـردسـتـان           
عراق مخالفت کنند راه حـل بـعـدي          
کدام است؟ ممنون مـيـشـوم بـه ايـن          
سوئاالت من پاسخ دهيد. با تشـکـر      

 آزادي از سنندج."
 

آزادي گرامـي مـمـنـون از طـرح            
سواالتت. سعي ميکـنـم ابـهـمـات و           
ناروشنيهاي طـرح شـده در سـواالت          
شما را پاسخ دهـم. ابـتـدا در مـورد              
ــع              ــواضـــ ــر بـــــودن مـــ ــايـــ ــغـــ مـــ
انـتـرنـاســيـونـالـيــسـتـي کــمـونـيـســت              
کارگري و تـاکـيـد مـا بـر اسـتـقـالل                   
کردستان عراق بگويم که مـواضـع و       
سياست ما در قبـال طـرح اسـتـقـالل          
کردستان عراق هيچ گونه تـنـاقـض و      
يا مغايرتي با اهـداف و آرمـانـهـاي           
حزب ندارد بلکه برعکس دقـيـقـا بـر         
اهداف، سـيـاسـتـهـا و مـواضـع مـا                 
منطبق است. از نظر تاريخي تـاکـيـد     
و دفاع ما از طرح استقالل کردستـان  
عراق پيشينه ديـرپـا تـري دارد و بـه             

سال قبل بر مي گردد. بنا بـرايـن     ۱۹ 
دفاع ما از استقالل کردسـتـان عـراق      
تنها بر بستر تحوالت اخير در عـراق    
نــبــوده اســت امــا تــحــوالت اخــيــر             
ضـرورت طــرحــي را کــه نــزديــک بــه             
بيست سال قبل به تفصيل حـزب مـا     
بر سر آن حرف زده است و بيـشـتـر از      
هر زماني بـه آن مـوضـوعـيـت مـي             
بخشد، مورد تاکيد قـرار مـي دهـد.        
براي آشنايي به زمينه ها و ضـرورت    
طرح استقالل کردستان عراق شـمـا و     
ديگر عالقمندان به اين مـوضـوع را       
رجوع ميـدهـم بـه نـوشـتـه مـنـصـور                
حکمت تـحـت عـنـوان "در دفـاع از                 
طرح استقالل کردستان عراق" بتاريخ  

مندرج در جـلـد هشـتـم        ۱۹۹۵ ژوئن 
مجموعه آثار منصور حکمت. فايـل   
اين نوشته را برايتان قـبـال فـرسـتـاده        

 بودم.
 

اينجا قصد ندارم به ضـرورتـهـاي    
طرح مقدماتي اين بـحـث وارد شـوم        
وفرض را بر ايـن مـيـگـيـرم کـه آنـرا                
مطالعه کرده ايد.فقط مقدمتا اين را  
اشــاره کــنــم کــه احــزاب حــاکــم بــر               

کردستان عراق و ديگـر جـريـانـات و         
نيروهاي ناسيوناليست کرد هيچـگـاه   
با صراحت تمام از استقالل کردستـان  
عراق حرف نزده اند. علت آنـهـم ايـن         
است که ايـن نـيـروهـا حـل پـايـه اي                
مسئله ملي و حل مسئله کرد را در     
راستاي اهداف خود نمي بينند. آنـان   
هميشه در البالي زخمهاي تـاريـخـي      
ارتزاق کرده و سياستهاي خـود را در      
چهارچوب توافقات با دولتها و بده و   
بستانها جستجو کرده اند نه از زاويـه  
مـنــافـع مــردم و حــل بــنــيـادي ايــن              
مـعـضــل. بـه ايـن خــاطـر اســت کــه                 
تاريخا با لکـنـت زبـان در مـورد آن             
اظهار نظـر کـرده انـد. االن هـم اگـر                 
مواضع و نقطه نظراتشان را تـعـقـيـب     
کنيد متوجه خواهيد شـد کـه هـنـوز         
منتظرند ببينند آيا دولتهاي غربي و   
دول مــرتــجــع مــنــطــقــه بــر اســاس             
مــحــاســبــات ســيــاســي و مــنــافــع            
اقتصادي مشترکشان تا چه حد به آن 
روي خوش نشان مي دهـنـد. در هـر         
حال  با اين مقدمه کوتاه برمـيـگـردم    

 به پاسخ به سئواالت شما. 
 

از مقطع جنگ خـلـيـج در سـال           
و سرنگـونـي رژيـم بـعـث صـدام              ۹۱ 

و بـر بسـتـر           ۲۰۰۳ حسين در سـال      
سياستهاي شکست خورده آمـريـکـا،    
هـمـپـيـمــانـانـش و ديــگـر دولـتـهــاي                
مرتجع منطقه، تا کنون مـردم عـراق     
لحظه اي روي آرامـش بـخـود نـديـده            
اند. مدنيت در عراق رخت بـر بسـتـه       
است. دارو دسـتـه هـاي مـذهـبـي و                
باندهاي کانگستري همچون قارچ سر 
برآوردند و زندگي را بـراي مـردم بـه            
جهنمي بتمام معنا تـبـديـل کـردنـد.          
طــي ايــن مــدت کــردســتــان عــراق             
عليرغم اينکه تحت حاکميت احـزاب  
ناسيوناليست بعنوان اقليم کردستـان  
اداره ميشد اما از آتش و خـونـي کـه      
باندهاي اسالمي در مناطق جـنـوبـي    
عراق بوجـود آورده بـودنـد بـدرجـات            
زيادي بري بوده است. احـزاب حـاکـم       
در کردستان عراق ضمن تـالش بـراي     
جلوگيري ازسـرايـت ايـن اوضـاع بـه              
مناطق کرد نشين کـه کـل عـراق را            
درنورديـده اسـت، طـي ايـن سـالـهـا                
سرگرم مـال انـدوزي، کسـب سـود و             
سرمايه، استثمار نيروي کـار و رواج      
باورهاي قومي و ناسيوناليستي خود 
بعنوان نيروهاي تـازه بـدوران رسـيـده         
اي بوده انـد کـه چـنـانـکـه شـاهـدش                 
هسـتــيــم بـه مــوقــعــيـت افســانــه اي             

امروزشان رسيده اند. مي توان گـفـت    
که حکومت اقليم کردستان بـنـوعـي      
با ثبات تر و بعنوان حکومتي نـيـمـه      
خودمختار و بـراي دسـت يـابـي بـه                
موقعيتي برتر بويژه از نظر اقتصادي 
و رواج باورهاي ناسيونالـيـسـتـي، از       
آنچه که در جنـوب عـراق در جـريـان           
بود تا حـد زيـادي از سـرايـت آن بـه                
کردستان جلوگيري کرده است. بخـش   
اعظم اين پديده داده شده نيز به يـمـن     
همان موقعيت تاريخي در جنگ اول 
خـلــيـج بـه نـاســيـونــالـيــسـم کـرد در                 

 کردستان عراق ميسر شد.
 

از نظر ما بخاطـر ايـنـکـه مـردم          
کردستان عراق نسبت به مابقي نقاط 
ديگر در عراق از قـتـل و کشـتـار و               
جنگ مسلحانه باندهاي مذهبـي تـا     
حــدود زيــادي بــدور بــوده انــد جــاي            
خوشحالـي اسـت. هـمـيـن درجـه از                 
امنيت جـانـي و ثـبـات نسـبـي ايـن                
امکـان را فـراهـم کـرده بـود کـه در                   
مقطع انقالبـات بـنـام بـهـار عـربـي،              
مردم کردستان عراق نيز مجال پـيـدا     
کــردنــد کــه بــراي طــرح خــواســت و             
مطالبات خود به خيابانها بيايند کـه  
با بـرخـورد خشـن حـکـومـت اقـلـيـم                
کردسـتـان مـواجـه شـدنـد. اگـر ايـن                  
فضاي نسبتا امن جاني در کردستـان  
وجــود نــمــي داشــت قــطــعــا مــردم             
کردستان عراق نه تنها نمي توانستند 
اعتراضات خود عـلـيـه حـاکـمـان را             
مطرح و به ميدان بيايند بـلـکـه مـي         
بايست براي حفظ جان خـود يـا آواره       
مي شدند يا روزانه توسط جـريـانـات    
مذهبي و قومي به سـرنـوشـت مـردم       

 جنوب گرفتار مي شدند.
 

بــراي مــا دفــاع از مــدنــيــت در            
جامعه مي تواند اين امکان را فراهم 
کــنــد کــه مــردم فــرصــت و مــجــال              
اعتراض و مبارزه را داشته بـاشـنـد.      
در جامعه اي که شيرازه مـدنـيـت در      
آن از هم گسيخته شده باشد، مـبـارزه   
اجتماعي و طبقاتي کارگـر مـعـنـاي       
خود را از دست ميدهد و به حـاشـيـه      
رانده مي شود. در يک جامعه جنـگ   
زده شهروندان بجـاي فـکـر کـردن بـه            
مبارزه اجتماعـي و طـبـقـاتـي بـايـد              
بفکر پناهگاهي باشند که سـقـف آن       
توسط بـانـدهـا و نـيـروهـاي مسـلـح               
مذهبي و مـرتـجـع بـر سـرشـان فـرو                

 نريزد. 
مواضع و سياستـهـاي مـا حـول         
استقالل کردستـان عـراق و دفـاع از            
جان مردم و تامين امنيت جاني آنان 

قبل از هر چـيـز دفـاعـي انسـانـي و               
منطبق با اصول و اهداف مـا اسـت.     
مــورد کــردســتــان عــراق يــک مــورد          
کنکرت است و قـاعـده اي بـراي هـر           
خواست استقالل طلبانه اي نـيـسـت.      
ــات               ــان ــراي احــزاب حــاکــم و جــري ب
ناسيوناليست بـطـور عـمـوم و بـراي              
حــاکــمــان کــردســتــان عــراق مســئلــه        
استقالل آرمان و آرزويي ملي گرايانه 
است که همانطور که پـيـشـتـر اشـاره          
کردم فقط با تـوافـقـات از بـاال و بـا              
مسلحت انـديشـي هـاي سـيـاسـي و             
اقتصادي در توافق با دولتهاي غربي 
و منطقه قادر به دسـت يـابـي بـه آن             
هستند . تازه اگر در بهتـريـن حـالـت        
اين آرزوي ناسيوناليسم بديـن شـکـل      
متحقق شود داشتن سرزمين معين، 
وجود کسانيکه به زبان معيني تکلـم  
مي کنند و برجسته کردن هـويـتـهـاي     
قومي و ملي و ديگر فاکتورهايي که 
براي ناسيونالـيـسـم مـقـدس شـمـرده            
ميـشـود، کـه در پـرتـو آن بـراحـتـي                   
بتـوانـنـد بـه اسـتـثـمـار نـيـروي کـار                    
بپردازند و آرزوهاي داشتن يک دولـت  
خودي و مسـتـقـل را بـراي تـقـويـت                
باورهاي ملي بـرآورده سـازنـد را در            
افق و اهداف خـود دارنـد. بـراي مـا              
کمونيستها اما استـقـالل کـردسـتـان        
عراق با هدف حفـاظـت امـنـيـتـي از           
جان و زندگي مردم در مقابل جهنمي 
است که بر بستر سياستهاي آمريـکـا   
و غرب در مناطق همجوار کردستـان  
عراق در جنوب و غرب فـراهـم شـده        
است. از سوي ديگر تداوم اين امنيت 
در ظرفيت استقالل کـردسـتـان عـراق       
مي تواند اين امکان را فراهم کند که 
يکبار براي هميشه حل مسـئلـه کـرد      
به سرانجام خود برسد و مردم کـارگـر   
و زحمتکش در آن جغرافيا بتوانند بـا  
نرم متعارفي به مبارزات خـود بـراي     
دست يابي به خـواسـتـهـاي انسـانـي،         
اجتماعي و طبقاتي خود بپردازند نـه  
اينکه با آتش سـالحـهـاي نـيـروهـا و           
جريانات مذهـبـي زنـدگـيـشـان تـبـاه             
شود. هيچ آدم منطقي و عاقـلـي کـه       
در قبال زنـدگـي و سـرنـوشـت مـردم             
کردستان عراق احساس مسـئـولـيـت       
کند، قطغـا بـا اسـتـقـالل کـردسـتـان               
 عراق به مخالفت برنخواهد خواست.

در پاسخ بـه بـخـش دوم سـئـوال              
شما بايد بگويم که تفاوت دفـاع مـا       
از استقالل کردستان عراق با آنچه که 
حکومت اقليم با اغماض و دولتهـاي  
منـطـقـه بـا تـرديـد و دودلـي بـه آن                     
برخورد مي کننـد بسـيـار مـتـفـاوت           
است. تا حدي در پـاسـخ بـه سـئـوال               

قبلي به آن اشاره کرده ام امـا بـطـور          
مشخص بايد بگويم که نه حـکـومـت    
اقليم و نه دولتهاي غربي کـه اکـنـون        
طرح استقـالل کـردسـتـان را بـعـضـا              
مــورد حــمــايــت قــرار مــي دهــنــد،            
هيچکدام براي آن دو فاکتـور اصـلـي      
يعني جان و زندگي مردم و فضـايـي       
آرام و متعارف براي رشـد و تـقـويـت         
مبارزه اجتماعي مردم نيـسـت. آنـان       
ثباتي را خواستار هستند که بر بستر 
آن، سـيـاسـتـهـاي تـفـرقـه افـکـنـانـه،                 
سودجويانه و استثمارگـرانـه خـود را        
دنبال کنند. از سوي ديگر رقابت بين 
دولتها و احزاب دخيـل و شـريـک در          
اين اوضاع ايجاب مي کند که روزي   
سياست مـوافـقـت و روز ديـگـر بـه                 
مخالـفـت بـا آن بـپـردازنـد. هـر جـا                    
مصلحت سود و سرمايه ايجاب کنـد  
 آنان به آن سمت سوق پيدا مي کنند.

 
دفاع ناسـيـونـالـيـسـم کـرد بـراي             
استقالل کردستان عراق و حـتـي قـدم      
گذاشتن در ميدان جنگ و خونريزي، 
فدا کردن جـان انسـانـهـا و مـدنـيـت                
جامعه را بـهـم ريـخـتـن، صـرفـا در                
خدمت داشتن حکومتي مسـتـقـل و      
براي اهدافي نـظـيـر داشـتـن خـاک و               
مرز، تقويت باورهاي ملي و قـومـي       
است که علي العموم ناسيوناليسم در 
 قامت دولت بدان دست نيافته است. 

 
امــا مــوضــع و ســيــاســت مــا              
کمونـيـسـم کـارگـري در بـرخـورد بـه                 
مسئله استقالل کردستـان عـراق چـه        

سال قبل و مهمتر از آن امروز  ۱۹ در 
که خطرات از هم گسيختگي جـان و      
ــوي داعــش،                 ــردم از س ــي م ــدگ زن
حکومت مالکي، جمهوري اسـالمـي   
و عربستان آن منطقه را بيشتر از هـر  
زمان ديـگـري تـهـديـد مـيـکـنـد، از                
اهميت بسيار بااليي برخوردار اسـت    
و آنرا به حياتي ترين خـواسـت مـردم        
تبـديـل مـي کـنـد. بـراي مـا نـفـس                     
ــت و               ــچ مــوضــوعــي ــي ــالل ه ــق اســت
قدوسيتي ندارد. بـراي مـا تـاکـيـد و            
پافشـاري روي اسـتـقـالل کـردسـتـان              
عراق بايد بتوانـد در خـدمـت حـفـظ            
امنيت، جان و زندگي شـهـرونـدان از        
ــان را                 ــاشــد کــه اطــراف آن آتشــي ب
فــراگــرفــتــه اســت. عــالوه بــر ايــن،              
استقالل کردستان عـراق مـي تـوانـد           
بدور از جنگهاي قومي و مـذهـبـي،        
زمينه هاي قوي بـراي رشـد مـبـارزه         
طبقاتي در آن جـغـرافـيـا را تـقـويـت              

 کند.  

 چرا استقالل کردستان ... 

 ۳ صفحه  
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 ۲ از صفحه

سـالمـهـاي گـرم       جميله ميرکي:  
مـن را پــذيــرا بــاشــيـد بــا مــوضــوع             
استقالل کردستان در خدمت شـمـا و     

 .محمد آسنگرن هستيم
درود به شمـا مـحـمـد آسـنـگـرن            
همانطور که در جريان هستيد اخـيـرا     

بر سر استقالل کردسـتـان     بحث داغي
عراق مطرح شـده اسـت سـئـوالـم را              

کـنـم بـا تـوجـه بـه                اينگونه طرح مي
هايي که بر سر ايـن مسـالـه در           بحث

هــا و احــزاب ســيــاســي           بــيــن دولــت  
هـاي     صورت گرفته دلـيـل و زمـيـنـه         

طرح بحث استقالل کردستان عراق را  
بينيد و به نظـر شـمـا ايـن          چگونه مي

موضوع از کجا سرچشمـه گـرفـتـه و         
 ؟چرا امروز تا اين حد جدي شده است

 
طبعا اين يک بحـث و     آسنگران: 

اســت و در بــيــن              مســالــه قــديــمــي   
جريانات و احزاب سياسي کردسـتـان   

هاي مرکزي همـيـشـه بـر سـر           و دولت
اين مساله بحث و گـفـتـگـو جـدال و          

امـا   حتي جنگ وجود داشته اسـت.     
همانطور که شـمـا اشـاره کـرديـد در              

مانند امروز رسانه اي و   هيچ دوره اي
ــر                 هــمــه گــيــر نشــده اســت کــه اکــث
رسانه ها و احزاب سيـاسـي    ها  دولت

المللي در مـورد آن       شخصيتهاي بين
اظهار نـظـر و بـحـث کـرده انـد و از                   
زواياي مختلف آن را تجزيه و تحليـل  

 ميکنند.
ابتدا اين را بـگـويـم کـه بـحـث                

استقالل کردستان عراق يـک زمـيـنـه         
پــيــچــيــده و خــونــيــن را                تــاريــخــي 
باشد.  اما از دهه   دارا مي متاسفانه 

ميالدي به بعد که با جـنـگ اول      ۹۰ 
ها و    خليج و حمله موشکي و بمباران

موضوع جنگ آمريکا و متحدينـش  
با صدام شروع شد، مـردم کـردسـتـان       
در ابعاد وسيعي آواره  شـدنـد و بـه              
ناچار رو به کشورهاي اطـراف عـراق       
مانند ترکيه ايران و سوريه کردند اين 

 بحث هم داغتر شد.  
 

همان دوران ايـن بـحـث يـک بـار            
ديگرسر باز کرد که داليل خاص خود 

اي کـه از لـحـاظ             را داشت. زمـيـنـه      
بخواهم به آن اشاره کنـم ايـن       تاريخي

در       است کـه بـا وجـود سـتـم مـلـي                 
ــبــديــل شــدن               کــردســتــان عــراق و ت

به يک موضـوعـي     موضوع ستم ملي
بــه نــام مســالــه کــرد کــه هــمــيــشــه              
جريانات سياسي، مـردم کـردسـتـان،       

دولتهاي منـطـقـه و حـتـا در سـطـح                
المللي بحث استـقـالل کـردسـتـان         بين

مـطـرح بــوده اسـت. امـا اکــنـون بــا                 
تـحــوالتــي کــه در عــراق در جــريــان            
هست اين بـحـث بـيـش از هـمـيـشـه               

 تر شده است.  جدي
 

زمينه اين مساله يک مشـکـل و     
به اسم مسـالـه کـرد          معضل تاريخي

است. اما موضوعي که امـروز ايـن        
تر کرده بـرمـيـگـرد بـه         مساله را جدي

اتفاقات و تـحـوالت اخـيـر عـراق و                
تصـرف بــخــشــي از مــنــاطــق عــراق          

سـه  توسط داعش که عمال عراق بـه      
منطقه تقسيم شده است. شمال عراق  
تـحـت حـاکـمـيـت حـکـومـت اقـلـيــم                  
کــردســتــان اســت. مــرکــز عــراق تــا            
نــزديــکــي بــغــداد تــحــت کــنــتــرل و            
حاکميت داعش و جريانات اسـالمـي   
و قبايل و عشاير سني عـراق اسـت.       
بخش جنوبي هـم تـحـت حـاکـمـيـت              

به اين معنا  دولت مرکزي قرار دارد .
بحـران اخـيـر عـراق بـا يـک مسـالـه                   

به اسم مساله کرد دسـت بـه         تاريخي
دست هم داده و شـرايـط مـوجـود را           
فــراهــم کــرده کــه بــحــث اســتــقــالل             

 کردستان عراق مطرح و جدي بشود.
  

همين   و اصل ماجرا  بحث اصلي
که پيشتـر    زمينه تاريخي  است يعني

و       اشــاره کــردم بــحــث ســتــم مــلــي           
کشتاري که در طـول تـاريـخ در حـق           
مردم کردستان روا داشته شـده و در        
عين حال اختالف ناسيوناليزم کرد با 
ناسيوناليزم عرب يک تخاصمي را به 

 ۹۰ وجود آورده که ما در همان دهـه    
هم عنوان کرديم که  همزيستي مـردم  
کردستان با مردم عرب زبان عراق را   
دچار مشـکـل کـرده چـون در دوران               
صدام عـراق بـه عـنـوان يـک کشـور                 

و در قـانـون        شناخـتـه مـيـشـد         عربي
آمده بود که عراق يک کشـور      اساسي
است. بعد از سرنگونـي صـدام        عربي

 حسين اين قانون کنار گذاشته شد. 
 

قـانـون اسـاسـي          ٢٠٠٥ در سال   
ديگري در عراق به تصـويـب رسـيـد.       

به بـعـد دولـت       ١٩٩١ اگر چه از سال 
مرکزي نتوانسته بود سـتـم مـلـي در         
کردستان عراق اعـمـال کـنـد امـا از            

قانونا هم راه اعمال ستم ملي  ٢٠٠٥ 
بستـه شـد. بـا ايـن حـال شـکـاف و                     
تخاصم ملي بين مردم عـرب و کـرد       
به دليل پيـشـيـنـه سـيـاسـي و جـدال               

ناسيوناليسم کرد و عرب همچنان بـه  
قوت خود پا بر جا است. اين تخاصم  
مردم کردستان با بقيه عراق نه تـنـهـا    
حل نشده بلکه چنان عميق شده است 
که همزيستي آنها عمـال مـمـکـن بـه          
نظر نميرسد. همچـنـانـکـه قـبـال هـم             
بارها تاکيد کرده ايم راه حل رفع ستم 
مــلــي قــانــونــي کــردن حــقــوق بــرابــر          
شهروندان است. اما راه حـل مسـالـه       
ملي فقط با رفراندم حل خواهد شـد.    
مساله ملي ممـکـن اسـت ابـتـدا بـا             
اعمال ستم ملي بوجود بيايد اما حل 
آن تنها با رفـع سـتـم مـلـي مـمـکـن               
نيست. زيرا مربوط به تخـاصـم بـيـن        
دو يــا چــنــد بــخــش از شــهــرونــدان              
منتسب به مليتهاي مختلـف اسـت.     
بنابر اين شهروندان بايد با راي خـود      
تصمـيـم بـگـيـرنـد کـه آيـا مسـتـقـل                    
ميشوند و يا با بقيه مـردم آن کشـور       
ميخواهند زندگي کنند. کسانـي کـه      
فکر ميـکـنـنـد در کـردسـتـان عـراق               
همچنان ستم ملـي اعـمـال مـيـشـود           
تعريفشان از ستم ملي غـلـط اسـت.        
آنها تخاصم ملي ايجاد شد را با ستم 
ملي اعمال شـده و قـوانـيـن نـابـرابـر              
ــکــي                  ــدان را ي ــرون ــه ــه ش ــت ب نســب
ميـگـيـرنـد. امـا کسـانـي کـه فـکـر                     
ميکنند با رفع سـتـم مـلـي مسـالـه             
ملي هم حل شده است درک درسـتـي     

 از هيچکدام از اين مقوالت ندارند. 
 

ستم ملي مساله اي حـقـوقـي و          
قانوني است. با قانوني کردن حـقـوق      
برابر براي همه شهروندان سـتـم مـلـي       
موضوعيت ندارد. اما مساله مـلـي      
بحث مربوط به ماندن يـا نـمـانـد در         
چهارچوب يک کشـور اسـت. حـل آن           
فقط با مراجعه به آرا مردم و رفرانـدم  
ممکن است. اينجا ديگر رفـع سـتـم         

 ملي پاسخ مساله ملي نيست.  
 

اکــنــون عــراق بــه ســه مــنــطــقــه           
سياسي، جغرافياي حکومتي تبـديـل   
شده است. آشـکـار اسـت کـه حـملـه                
آمريکا و اشغال عراق زمينه تقسـيـم   
شدن عراق را به اين شکل فراهم کرده 
است. آمريکا مسئول اول بـه وجـود          
آمدن اين شرايط است و همـه ايـنـهـا       

اي ايـجـاد کـرده کـه اسـاسـا                  زميـنـه  
داعش به وجود بيايد حکومت شيعه 

 به وجود بيايد. و سني 
  

 
اکنون عمال فـرهـنـگ سـيـاسـي           
حاکم اينگونه متحول شده اسـت کـه       
هر منطقه اي مربوط به اين مـذهـب     
يا آن قوم بـاشـد. زيـرا حـکـومـت بـر               

اساس توافق نمايندگان قومـيـتـهـا و       
مذاهب مختلـف پـايـه ريـزي شـد و              
اختالف اين نمايـنـدگـان روز بـه روز           

تــر شّـد کـه اخـيـرا مسـعــود                 عـمـيــق  
بـارزانـي خـود نـيــز اعـالم کـرده کــه                 
فدراليزم شکست خورده و بايـد فـکـر      

 ديگري کرد.
  

 
حزب کـمـونـيـسـت      جميله ميرکي:  

کارگري طرحي را کـه بـه قـلـم خـود                
منصور حکمت نوشته شـده بـود در         

ميالدي استقالل کردستان را    ١٩٩٥ 
خواستم نظـر شـمـا را         مطرح کرد مي

در اين مورد بدانم آيـا مـوافـقـيـد يـا           
 ؟ مخالف

طـبـعـا  مـا در            محمد اسنگران:  
همان دوره  هم اعالم کرديم که دلـيـل   

و تقابلـي کـه       اين تخاصمات تاريخي
ناسيوناليزم کرد و ناسيوناليزم عـرب    
  به وجود آورده اند در عمل همزيستي

مـردم عـراق را        مردم کرد بـا سـايـر        

  ۱ از صفحه

  

ــي کــه             ــيــروهــاي ــهــا و ن ــت دول
مخالف استقالل کردسـتـان عـراق      
هستند، آگـاهـانـه و نـا آگـاهـانـه                
تــالش مــي کــنــنــد آشــي را کــه              
آمريکا، متحدينش و متعاقب آن   
دولتهاي منطقه نـظـيـر جـمـهـوري         
اسالمي، عربستـان و ديـگـر دول          
مرتجع براي مردم عراق پخته اند، 
ــه مــردم                شــعلــه هــاي آنــرا هــم ب
کردستان عراق سرايت دهـنـد. در        
پس اين مخالفتها اهداف دوره اي 
و منافـع درازمـدت ايـن نـيـروهـا             
خوابيده است. آنـچـه کـه بـرايشـان          
موضوعيت ندارد جـان و زنـدگـي        
مردم است که هر روز دارد طـعـمـه    

 اين اوضاع تيره و تار ميشود. 
 

در مورد اينکه اگر دولتهـا بـا     
استقالل کردستان مخالفت کـنـنـد    
چکار بايد کرد بايد بگويم مـثـلـي      
هست که ميگويد: آش آنقدر شـور   
است که آشپز يا آشپزها هم بـه آن      
اعتراف مي کنـنـد. اوضـاع بـجـا           
مانده از سـيـاسـتـهـاي شـکـسـت                
خورده  نظم نوين جهاني در عراق، 
اين واقعيت را در مـقـابـل هـمـيـن         
دولتها قرار داده است که عليـرغـم   
مخالفتهاي تاريخي شان اين جـام    
زهر را ناچارند بنوشند. حتـي اگـر      
همه دولتها و حتي حکومت اقليـم  
کردستان هم با آن مـخـالـفـت مـي        
ــه               ــون ــرغــم هــر گ ــي ــد عــل ــدن ورزي
کارشکني در به ثمـر رسـانـدن آن،        
اما اين مردم کردستان هستند کـه  
يکدسـت مـي تـوانسـتـنـد و مـي                

توانند براي دفاع از جان و زنـدگـي   
خود خواستار برگزاري رفـرانـدمـي    
در جهت تحقق آن شونـد و افـکـار        
بين المللي و سازمانهاي جـهـانـي      
را به حمايت از خود ترغيب کنند. 
به نظر من بايد جبـهـه انسـانـيـت،        
جبهه دفاع از مدنيت به حمايت از 
طـرح اســتـقــالل کــردسـتــان عــراق          
برخيزد. هر کسـي هـر روايـت يـا              
انگيزه اي براي استقالل کـردسـتـان    
عراق دارد مـوضـوع ثـانـوي تـري            
اســت. مــهــم امــا ايــن اســت کــه             
کردستان عراق با اعالم اسـتـقـالل      
مي تواند بـطـور رسـمـي و جـدي              
مانع از گستـرش اوضـاع فـالکـت         
باري شود که امروز مردم جنوب و 
غرب عراق را در خود گرفتار کرده 

 است. 
 

تالش کردم تنهـا بـه سـواالت        
طرح شده ات پاسخ دهـم چـرا کـه          
بحث بر سـر ايـن مسـئلـه زوايـاي            
مختلفي دارد نظـيـر حـل مسـئلـه          
کرد و يا مسئله ملي، مسئله ستم 
ملي، مواضع کنکرت تر احزاب و 
جريانات ناسيوناليسـت بـويـژه در        
کردستان ايـران کـه امـيـدوارم در             

 فرصت ديگري به آنها بپردازيم.  
 

امــيــدوارم ايــن تــوضــيــحــات       
توانسته باشد پاسخي ولو اندک بـه  
سئواالت و نـاروشـنـيـهـايـت داده             

 باشد.
   ۲۰۱۴ ژوئيه  ۸ 

 بحث استقالل کردستان عراق... چرا استقالل کردستان ... 

 ۴ صفحه  
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 ۳ از صفحه

دچار مشکل کـرده اسـت. تـنـهـا راه             
براي جلوگيري از خونريزي بيـشـتـر و      
براي جلوگيري از جنگ دوباره، بـراي  
جلـوگـيـري از ويـرانـيـهـاي دوبـاره و                 

هـا هـمـه       بمبارانهاي شيميايي که اين
بخـشـي از تـاريـخ مـردم کـردسـتـان                 

باشد بهترين حالت اين اسـت کـه        مي
کردستان عراق تبديل بـه يـک کشـور        
مستقل بشود، تحـت عـنـوان کشـور         
مردم کردستان نه کشـور کـرد. زيـرا           
تـنـهـا مـردم کـرد نـيـسـتـنـد کـه در                      

مـيـکـنـنـد عـرب و             کردستان زندگي
ترکمن و آسوري و کلداني و... هم در   

ميکنند و اينها خودشان   آنجا زندگي
دانند اما آنجا  را منتسب به کرد نمي

ميکنند و در عين حال اعـالم    زندگي
کرديم رسما اين اتفاق بايد بر اسـاس    
  يک سري معيارهاي مدرن و انسـانـي  
باشد و يک حکومت غير قومي غيـر  

در آنـجـا حـاکـمـيـت داشـتـه               مذهبي
باشد و در عين حال با توجه به ارجاع 

به مردم  ايـن    دادن اين سئوال اساسي
خود مردم باشند که به آن راي بدهنـد  
ــود                و يـــک رفـــرانـــدوم بـــرگـــزار شـ
رفرانـدومـي کـه مـردم بـه دو سـوال                 
جواب دهند آن هم اين اسـت کـه آيـا        
ميخواهند کشور مستقلـي از بـقـيـه         
مناطق عراق داشته باشند يا ايـنـکـه    
مي خواهند با حقوق برابـر بـا سـايـر         

 کنند.   مردم عراق زندگي
 

اين رفراندوم و راي مردم است که 
ميتواند مشروعيـت بـه ايـن قضـيـه            
ــدهــد. در عــيــن حــال مــردم هــر                   ب

از       تصميمي بگيـرنـد دسـت خـيـلـي          
هــا و جــريــانــات ســيــاســي را             دولــت

بندد که بخواهند خـواسـت مـردم       مي
را ناديده بـگـيـرنـد. زيـرا ايـن مـردم                 
تصميم گرفته اند و راي داده اند. مـا     
توصيه کرديم  که به نفع مـردم اسـت     
تخاصمـات ايـجـاد شـده و مشـکـل               

مردم با راي بـه اسـتـقـالل           همزيستي
کردستان حل بشود. مـتـاسـفـانـه در           
شرايط امـروز ايـن تـخـاصـمـات بـه                

بـه   مراتب  بيشتر تشديد شـده اسـت.     
همين دليل مـا هـمـچـنـان خـواهـان              

 استقالل کردستان عراق هستيم.
 

هاي  من از صحبتجميله ميرکي:  
شما اينطور متـوجـه شـدم کـه شـمـا             
موافق اين جدايي و استقالل هستـيـد   

 چون به نفع مردم است.
دقيقـا ايـن طـور        محمد آسنگران: 

کنم به نـفـع مـردم       هست من فکر مي
مـيـالدي      ۹۰ کردستان است. در ده      

ما اين سياست را مـطـرح کـرديـم و             
اتفاقا همه احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت             

هـا     از دولـت         مخالف بودند و خيلـي 
امروز ايـن      طبعا  مخالف بودند ولي

مسـالــه يــک بــار ديـگــر بــه مســالــه              
سياسي روز  تبديل شده است و ديگر 

 نيست.  تنها  يک  مساله تاريخي
 
 

از       گفتيد بـعـضـي   جميله ميرکي:  
احزاب ناسيوناليست مخالف بـودنـد   
سوال بعدي من هم در همـيـن رابـطـه       
است احزاب و شخصيتهاي سـيـاسـي    

بـيـنـنـد ايـن           موانعي را سـد راه مـي      
اسـت و          موانع چه مسائل و نکـاتـي  

 بينيد؟. شما اين مساله را چگونه مي
  
 

ببينيد تا آنجائي   محمد آسنگران:
که بـه مـوانـع پـيـش روي اسـتـقـالل                   
کردستان مربوط ميشود هميشـه در    

که مردم کردستـان    طول تاريخ زماني
هاي ديـگـر    چه در عراق چه در قسمت

  و بـي         خواسته اند بر عليه ستم ملي
حقوقي خود اعتراض کنند و بگويند 
که ما به عنوان شهروندان درجـه دوم      

شـويـم و        و درجه چندم محسوب مـي 
خــواهــان حــقــوق مســاوي بــا بــقــيــه           
شهروندان هستيم، ايـن بـرچسـب بـه           
آنها زده شده که اينها تـجـزيـه طـلـب           
هستند و هرج مـرج طـلـب هسـتـنـد           
و.... با تـانـک و تـوپ و خـونـريـزي                     
جواب اين مطالبات داده شده اسـت.    

هـا     خوب اولين مانع خود ايـن دولـت    
هستند و بطـور مشـخـص در عـراق           
 دولت مرکزي عراق مانع اصلي بود.

 
 

دولـتـي کـه            يعنيجميله ميرکي:  
 االن حاکم هست؟

  
 

ببـيـنـيـد مـن از          محمد آسنگران:  
به اين مسـالـه نـگـاه           ديدگاه تاريخي

کنم در گذشته نيز صـدام حسـيـن       مي
مانع اين مساله بود امروز هم بعد از 
ايـنــکـه بــاالخـره ايـن دولــت قــومــي             

را درست کردنـد يـک قـانـون           مذهبي
 ۱۴۰ وجود داشته تحت عنوان ماده   

در عراق، کـه قـرار بـر            قانون اساسي
اين بود که آن مناطقي از عـراق کـه         
ــم               ــي ــل ــکــومــت اق مــورد ادعــاي ح
کردستان و دولـت مـرکـزي اسـت در           
آنجا به اراي مردم مراجعـه شـود کـه        

آيا ميخواهند تحت حاکميـت دولـت     
مرکزي باشنـد يـا تـحـت حـاکـمـيـت               
حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان. اکـنـون                

ســال از آن مــوضــوع           ۱۰ تــقــريــبــا    
  گذرد و اين ماده قـانـون اسـاسـي         مي

 اجرا نشده است.
 
هـم ايـن بـود کـه                 دليل اصـلـي   

با توپ و تانک جلو اين   دولت مالکي
مساله را گـرفـت و اجـازه نـداد ايـن              

هـم        رفراندم اجرا بشود. دليل اصلـي  
است کـه در مـنـطـقـه کـرکـوک                نفتي

وجود دارد که دولـت مـرکـزي عـراق           
خواهد دستش از نـفـت کـرکـوک            نمي

خواهد  کوتاه بشود و از اين طريق مي
حکومت اقليم کردستان را مـحـدود       
کند. اين کشمش در ده سال گـذشـتـه      
وجود داشت و هـر آن مـمـکـن بـود                

 جنگي آغاز بشود. 
 

  همچنان که گفتـم مـانـع اصـلـي         
حــکــومــت مــرکــزي بــوده از جــملــه            
حکومت مرکزي که ديگر اقليتهـا از    
جمله خود احزاب کـردسـتـان هـم در           
اين حکومت مرکزي سهم داشـتـنـد.      

رغم اين شراکت در قـدرت،     علي  ولي
ايــن جــدال و کشــمــکــش را بــا هــم               
داشتند. تا اينکه ظرف چـنـد هـفـتـه           
گذشته و اتفاقاتي که رخ داده امـروز      
عمال منطقه مورد مـنـاقشـه تـحـت          
تســلــط و حــاکــمــيــت دولــت اقــلــيــم           
کردستان قرار گرفته است.  اکنون نـه   

يا دولـت مـرکـزي        تنها ارتش مالکي
از اين منطقـه عـقـب نشـيـنـي کـرده              
بلکه بخش وسيعي از مناطـق سـنـي      
نشين را هم به داعـش کـه يـک گـروه           

 تروريستي است واگذار کرده است. 
  

 
ميـخـواهـم جـواب         جميله ميرکي: 

روشنـتـري از شـمـا بشـنـوم. اکـنـون                  
ــع              ــف ــت و ن ــاصــي ــراي طــرح      خ اج

کـردسـتـان در عـراق بـراي             استقالل   
 مردم چيست؟.

 
 

کنـم   من فکر ميمحمد آسنگران:  
استقالل کردستان دو بحث و مشکـل  

را جواب ميدهد چيزي کـه بـه         اصلي
نفع مردم است اينکه وارد اين جنـگ  

نشوند. در عيـن حـال        قومي مذهبي
تخاصمـات قـومـي کـه مـوضـوعـي              
تاريخي است با استـقـالل کـردسـتـان        

 پاسخ ميگيرد.
  
 

منـظـورتـان جـنـگ        جميله ميرکي 
  داعش و شيعيان در عراق است؟

 

 

دقيـقـا ايـن يـک         محمد آسنگران:   
براي تسلط بر مردم و     جنگ مذهبي

  منابع ثروت اين مناطق است. يعني 
اينکه آخوندهاي شيعه فرمان جـهـاد     

اند داعش هـم کـه قـبـال فـرمـان              داده
جــهــاد داده بــود عــمــال جــنــگ را               

 دو  مذهبي و فرقه اي کرده اند. يعني 
فرقه اسالمي در مقابله با هم کشـور    

اند. اين يک مسـالـه     را به آتش کشيده
بـه        جدي است و معلوم نـيـسـت کـي      

رسد. اين جنـگ مـيـتـوانـد          پايان مي
ادامه داشته باشد چون اين دو فـرقـه       

شـيـعـه و سـنـي هـر کـدام                      مذهبـي 
و حـکـومـتـهـاي         هـا       طرف دولت از 

در مـنـطـقـه و حـتـي جـهـان                   خاصي
حمايت ميشوند. جمهوري اسـالمـي      
و عربستان سعودي و ترکيه هر کـدام    
در يک سمت ايستاده و ادعـاي سـهـم      
ميکنند. همانطور که در سوال قـبـل      
اشاره کردم بايد بـه مـانـع حـکـومـت           
مرکزي در برابر اسـتـقـالل کـردسـتـان         
دولتهاي منطقه را هم اضافـه کـنـيـم       
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي در بـــحـــث           

کردستان مخالفت شـديـدي    استقالل 
خواهد کرد. قبال نيز ترکيه و سـوريـه     
و ايــران مــخــالــف بــحــث اســتــقــالل           

الملـلـي    کردستان بودند. در سطح بين 
روي خوش بـه ايـن مسـالـه           نيز کسي

رغـــم ايـــن        نشــان نـــمــيـــداد. عـــال         
به نفع مردم کـردسـتـان بـود        مسائل 

که اين اتفاق بيفتد و ما تـالش خـود     
 ١٩٩٥ را کرديم. بهرحال همان سـال     

ــريــق احــزاب                  ــت از ط ــن خــواس اي
کمونيست کارگري در آنـجـا تـبـديـل          

شد به يک موضوع در کردستان عراق 
و اکثريت مردم از آن استقبال کردنـد.  
حتا احزاب حـاکـم نـاچـار شـدنـد بـه                
عنوان يک مسالـه حـاشـيـه اي نـظـر             

نـتـيـجـه           مردم را جويا شوند و وقتي
مشخص شد مردم با راي خود نشـان  

درصـد     ٩٨ داده بودند کـه بـيـش از          
 موافق استقالل کردستان هستند.

حدود يک قرن است که اين مردم  
در زير فشار و توپ و تانـک و حـملـه        
دولتهاي مرکـزي کشـتـه مـيـدهـنـد،            

خواهند در  آواره ميشوند و ديگر نمي
کنند. عـالوه بـر        اين وضعيت زندگي

امـروز مـردم           اين مسـالـه تـاريـخـي       
کردستـان هـم دولـت مـرکـزي و هـم                 
داعش را در مقابل خود دارنـد. امـا      
اينها اکنون در شرايطي نيستـنـد کـه      
بتوانند در مقابل خواسـت اسـتـقـالل       
کردستان مقاومت کـنـنـد. چـون هـر           
دوي اينها در مـوقـعـيـت ضـعـيـفـي               
  هستند و هيچکدام قدرت و توانـايـي  

 صدام حسين را ندارند. 
 

ماه پيش يک قدرت   حتي مالکي
را هم ندارد. از آن طـرف سـوريـه هـم          
يک کشور درهم ريخته است که خـود    
سوريه هم وضعيت بـهـتـري از عـراق         
ندارد و هر قسمتش تحت حـاکـمـيـت     
يک گروه قـرار دارد. تـرکـيـه امـا بـه                
دليل منفعـت اقـتـصـادي خـودش و            
منفعت سياسي که به دست مـيـاورد   
با بارزاني و دولت اقليم کردستان هـم  
پــيــمــان شــده اســت و بــا اســتــقــالل             

 

متاسفانه اطالع يـافـتـيـم کـه          
تــيــرمــاه خــانــم       ۱۳ روز جــمــعــه      

ســعــادت دوربــيــنــي مــادر رفــيــق        
جانباخته هوشنگ زندي ( قـادر)     
در شهر سنندج درگذشت. سعادت 
دوربيني مادري فداکـار و نـمـونـه         
بود. در طول دوران فـعـالـيـتـهـاي            
سياسي  رفيق هوشنگ، او نيز در 
صف مبارزه آزاديخـواهـانـه مـردم       
کردستان سهيم بـود. بـا خـانـواده            
جـانـبــاخـتـگــان و مـردم ســنـنــدج             
ارتباط دائمي داشت. در جمعها و  
منـاسـبـتـهـاي مـخـتـلـف و بـراي                 
گراميداشت ياد عزيـزان از دسـت       
رفته همگام و هـمـدل بـا خـانـواده          

هاي اين عزيزان و براي ارج نهـادن  
به اهداف مبارزاتي شان، بـعـنـوان    
شخصيتي فعال و پـرشـور ظـاهـر           
مــيــشــد و مــورد احــتــرام مــردم            

 سنندج بود.
ــزب             ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کــمــونــيــســت کــارگــري درگــذشــت      
سعادت دوربيني را بـه خـانـواده،          
بستگان و مردم سنـنـدج تسـلـيـت        

 ميگويد.
 

کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 ۹۳ تير  ۱۵ 
  ۲۰۱۴ ژوئيه  ۶ 

 پيام تسليت بمناسبت  
  درگذشت سعادت دوربيني

 بحث استقالل کردستان عراق...

 ۵ صفحه                    
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 ۴ از صفحه

 کردستان مخالفت جدي ندارد. 
 

اين کشور مـيـتـوانـد کـردسـتـان            
سوريه را هم در جـهـت سـيـاسـتـهـاي          
ترکيه پيش ببرد و جنگ در ترکيه بـه  
پــايــان بــرســد و صــلــح و ســازشــي               

گيرد. از جنبه اقتصادي نيـز   صورت 
اکنون که حکومت اقلـيـم کـردسـتـان        
نفت کرکوک و کردستان را در اختيـار  
دارد و براي ترکيه مهـم اسـت کـه از          
طريق يـک دولـت کـوچـکـي مـانـنـد                 
کردستان نفت به آنجا صـادر بشـود.       

کـنـد      در عين  حال ترکيـه فـکـر مـي        
ها و سياسـت مـورد      ميتواند خواسته

نظرش را به حکومت کردستان عـراق  
القا کند. اين مولفه هـا بـاعـث شـده          

با مسـالـه     است که مخالفت آنچناني
استقالل کردستان نـداشـتـه بـاشـنـد.           
عالوه بر اين اخيرا دولتهايي مـانـنـد      
آمريکا اروپا هم در اين بـاره اظـهـار        
نظر کرده اند ومـخـالـفـت جـديـي بـا              

 اند. مساله استقالل کردستان نکرده
  

 
اتـفـاقـا نـه تـنـهـا            جميله ميرکي:  

اند بـلـکـه اسـرائـيـل            مخالفتي نکرده
موافقت خود را با مسـالـه اسـتـقـالل        
کــردســتــان اعــالم داشــتــه اســت                

خواستم نظر شما را در اين رابطـه   مي
 بپرسم؟.

 
 

ببينيد اسـرائـيـل    محمد آسنگران:  
و آمريکا دنـبـال يـک مـتـحـد قـابـل                 
اطمينان در آن منطقه ميباشـنـد کـه      
به طور مشخص ميتوانند در منطقه 

را پيدا کـنـنـد کـه در            کردنشين اين 
آنجا يک پايگاهي داشته باشند که به 
نظر من اين متحد براي آنها بارزانـي  

باشد. اينطـور نـيـسـت کـه هـمـه                مي
احــزاب کــردســتــان بــه ايــن صــورت           
ميباشند. ببينيد موسـاد از اواسـط        

ميالدي در کـردسـتـان عـراق            ۹۰ ده 
گـفـتـنـد      حضور داشته است. همه مي 

که فالن جا مقر موساد هست که در   
منطقه تحـت کـنـتـرل بـارزانـي قـرار              
داشت. اسرائيل از مـوضـع مـنـافـع             

کـنـد و        خودش اين صـحـبـت را مـي        
خبر نيست ايـن چـيـزي       آمريکا هم بي

را که اسرائيل بيان کرده بدون تـوافـق     
آمريکا يا بخشي از حاکمان آمريـکـا   

ــرايــن اروپــا هــم               نــمــي ــنــاب گــويــد. ب
  مخالفتي ندارد البته هميـشـه سـعـي      
ميکنند که بر اتـحـاد عـراق تـاکـيـد           
داشـتـه بـاشـنـد چـون ايـن سـيـاسـت                   

 ها بوده است  اين دولت  هميشگي
 

اما با اسـتـقـالل کـردسـتـان هـم              
مخالفت جـديـي نـکـرده انـد بـه جـز                
جمهوري اسالمي که احسـاس خـطـر      

دانــد کـــه         کــنــد. چــون مـــي              مــي 
کردستـان عـراق بـه يـک کشـور               اگر 

مستقل تبديل شود ديگر تحت نفـوذ  
جـمــهـوري اسـالمــي نـخــواهـد بــود.            
مالکي هم در مقابل ديگر رقـبـايـش    
بيش از پيش تضعيف ميشود و ايـن    
به ضرر جمهوري اسالمي است. يـک     
کردستان مسـتـقـل اگـر حـاکـمـانـش             
همين احزاب باشنـد بـيـشـتـر تـحـت            
نفوذ ترکيه و غرب خواهد بود و ايـن    
به ضـرر جـمـهـوري اسـالمـي اسـت.              
مخصوصـاً در ايـن دوره جـمـهـوري              

کـنـد بـا کشـانـدن           مي  اسالمي سعي
پاي کردستان به جـنـگ بـا داعـش،           

را تقويت کند و اگر کردستان   مالکي
مستقل نشـود و اسـتـقـالل خـود را                
اعالم نکند از اين وضعيت هرج مرج 
در عـراق مـتـضـرر خـواهـد شـد. از                 
ديدگاه ديگر باز هم به نفع مردم است 
به اين صورت که هر بخشي از مـردم  
عراق را بشود از اين جنگ قومـي و    

جدا و دور نـگـاه داشـت کـه             مذهبي
خونريزي و ويراني کمتر بشـود خـوب     

 معلوم است که به نفع مردم است.
  

دانيم که ناسيـونـالـيـسـتـهـاي         مي
کرد از ديد ملي گرايي به اين مسالـه  
نگاه ميکنـنـد. امـروز ايـن شـرايـط              
فراهم شده براي ناسيوناليستهاي کرد 
هم خوشحال کننده است و هم نـگـران   
کننده به همين دليل يک صف متحـد  
را نميتوانند تشـکـيـل بـدهـنـد. امـا             
باالخره واقعيت آن جامعه امـروز بـه       
اين صورت است. در اين ميان نبايـد   
مردم تحت تأثير اينکه ايـن شـرايـط        

هست يـا نـيـسـت         خوشايند چه کسي
 پس بدهند.  تاواني
 
نـکـرده         مردم کردستان گنـاهـي   

اند عامل اين جنگ نبوده اند. مـردم   
دفـاع        کردستان هميشه قربانيان بـي   

جنگ حاکمان و ناسيوناليستها بـوده  
ها هميشه بمب و تـوپ بـر      اند. دولت 

سرشان ريخته اند و بمباران شيميايي 
شان کرده اند. به اين معنا به نظر من 

تـريـن شـرايـط  بـراي               اکنون مناسـب 
عملي کردن رفراندم اسـت. مـوانـعـي        
که وجود دارد براي استقالل کردستان 
امروز از هميشه کمرنگتـر اسـت. بـه         

اين دليل که ما وضعـيـت سـوريـه را         
ميبـيـنـيـم دولـت مـرکـزي عـراق را                 
ميبـيـنـيـم مـتـحـد شـدن تـرکـيـه بـا                     
حکومت اقلـيـم کـردسـتـان عـراق را             
ميبينيم. ميما ند جمهوري اسالمـي   

 که هميشه مانع بوده است. 
 

ــک              اگــر مــردم کــردســتــان در ي
رفراندوم به پاي صندوق راي رفتند و   
راي به جدايي نـدادنـد کـه در هـمـان              
ــدگــي              شــرايــط فــعــلــي مشــغــول زن
هستند. امـا اگـر راي بـه اسـتـقـالل                
دادند بايد مساله به رسميت شناختن 

ها تحميل کـرد.     کردستان را به دولت
گـويـد کـه شـمـا             هيچ کشـوري نـمـي       

مستـقـل شـويـد مـا از شـمـا                 برويد 
کنيـم. اسـرائـيـل در ايـن              حمايت مي

ميان استثنا است، بـخـاطـر ايـنـکـه           
کند از ايـن طـريـق           اسرائيل فکر مي

يک دوست و متحدي در آن مـنـطـقـه       
 کند.  پيدا مي

 
اما بقيه کشورها مگر اينکه بـه    
آنها تحميل بشود در غير اينصـورت  

آيـنـد کـردسـتـان را از قـبـل بـه                      نمي
سـه  رسميت بشناسنـد. چـون امـروز           

منطقه سياسي وجود دارد. کردستان  
مستقل عمال وجود دارد، فقط بـايـد   

المللي بـه آن داده شـود.          رسميت بين
اگر چهارچوب قانونيش با انجام يـک    
ــد              ــتــوان ــي شــود مــي ــدم عــمــل رفــران
معامالت بين المللي را انجام دهد و 
روابط خود را با جهان داشته بـاشـد.     
مرز مشخص خود را داشته باشد. آن 

نميتواند به راحتي به آن   هنگام کسي
تعرض کند. اما امروز تحت عـنـوان      
اينکه کردستان بخشي از عراق اسـت  
جمهوري اسالمي ميتوانـد اجـازه از       

  بگيرد و به آنجا لشکر کشـي   مالکي
بکند. در شرايط اعالم استقالل حمله 

 نيست.   به آن به اين راحتي
 

به نظرم جريانات سياسي چـپ و      
احزاب کمونيست کارگري در دفاع از 
مردم کردستان عراق براي اينکه وارد 

در       اين جنگ فـرقـه اي و مـذهـبـي             
و       عراق نشـود يـک راه حـل اصـلـي               

تاکتيکيش اعالم استقالل کـردسـتـان    
بايد باشد. از طريق فشار بـر احـزاب        
حاکم بايد راه استقـالل کـردسـتـان را         
عملي کرد. چون اکـنـون بـارزانـي در          
يــک حــالــت مــعــاملــه گــرانــه بــحــث          
استقالل کـردسـتـان را مـطـرح کـرده               

الـعـمـل     است. ميخواهد ببيند عکس 
ها و آمريکا چيست. ترکيه چـه      دولت
ــراي مــردم                    مــي ــد و... امــا ب گــوي

کردستان مسله اسـتـقـالل کـردسـتـان         
بحث اين است که آيا مـي خـواهـنـد         
بخشي از جـنـگ مـذهـبـي کـنـونـي               
بشوند يا نه. آيا منتظر ميماننـد کـه      
دوباره به آنها حـملـه بشـود، کشـتـار            
شوند، آواره شوند يا اينکه به عـنـوان   
شهرونداني که براي تعيين سرنـوشـت   
خود تصميم ميگيرند ميخواهند در   

کنند. امروز    امنيت و آرامش زندگي
اگر شما به ديگر مناطق عراق نـگـاه     

بينيد در کردستان امـنـيـت       کنيد مي
بيشتري وجـود دارد واکـنـون کـلـيـد               
تضمين و دوام ايـن امـنـيـت اعـالم                

  باشد. استقالل کردستان مي
 

کـه ايـنـجـا         سواليجميله ميرکي:  
مطرح ميشود اين است همانطور کـه  
اشاره کرديد مساله مردم کردستان با 
  حکومت مرکزي يک مساله تاريـخـي  
است و تازگي ندارد اما در گـذشـتـه        
دولــتــهــاي غــربــي مــانــنــد آمــريــکــا         
اسرائيل و اروپا با مسـالـه اسـتـقـالل        
کردستان موافق نبودند به نظـر شـمـا      
چه چيزي باعث شده که امروز با ايـن    

 ؟. مساله موافق باشند
 
 

ببينيد اسـرائـيـل    محمد آسنگران:  
گـفــتــه در صــورت اعــالم اســتــقــالل           
کــردســتــان، آن را بــه رســمــيـــت                   
ميشناسد. اما آمريکا اينرا نـگـفـتـه      
است. در يک حالت بينا بينـي هـنـوز      
بر تماميت ارضي عـراق پـا فشـاري          
ميکند. چون اينها احـزاب سـيـاسـي        

شناسند. من بحثم با   کردستان را مي
مــردم کــردســتــان اســت نــه احــزاب            
سياسي کردستان. زيرا ممکـن اسـت      
احزاب سياسي حاکم بر کردستان يک 
چيزي را اعـالم کـنـنـد امـا بـه چـيـز                 
ديگري رضايت بـدهـنـد. ايـن مـردم             
کردستان هستند که بايد اين احـزاب    
را تحت فشار بـگـذارنـد کـه بـه ايـن               

 مساله تن بدهند.
 

  بـبــيــنـيــد نــخـســت وزيــر قــبــلــي          
انگليس (توني بلر) در خاطراتش بـه    

اشاره کرده که يک روز   يک مسا له اي
بــراي مــذاکــره بــا احــزاب ســيــاســي           
کردستان عراق رفته بوديم و از آنـهـا       
پرسيديم که درخواست و مطالبه شما 
چه چيـزي هسـت چـون در آن زمـان               

خواستند دولت مرکـزي عـراق را        مي
خواستند بدانـنـد    تشکيل دهند و مي

که مطالـبـه ايـن احـزاب چـه چـيـزي                
گويـد   است. نخست وزير انگليس مي 

که ما انتظارمان ايـن بـود کـه نـفـت            
کــرکــوک يــا اســتــقــالل کــردســتــان و          

هـاي از ايـن دسـت داشـتـه                 خواسـت 
باشند. اما زمانـيـکـه بـه پـاي مـيـز               
مذاکره آمدند نهايتا متوجه شديم که 
توقع اين احزاب يک رقم چند ميليـون  
دالري بود که ما بيشـتـر از انـتـظـار          

 آنها پرداخت کرديم. 
 

خواهم اين را بگويـم کـه اگـر         مي
در کـردسـتـان            احزاب سياسي فعلـي 

عراق باشند ممکن است به هر چيزي 
رضايت بدهند ممکـن اسـت بـه هـر           
سازشي تن بدهند به هر خفتي هم تن 
بدهند اما چيزي که مـهـم اسـت ايـن         
مردم کردستان هستند که نبايـد ايـن     
ــدهــنــد. مــردم                 فضــا را از دســت ب
کردستان نبايد اجازه بدهنـد کـه ايـن        
احزاب با اين دولت يا آن دولـت وارد      
معامله اي بشوند که به ضـرر مـردم       
باشد. بحث من اين است که بايـد بـه      
وسيله يک رفراندوم اين اسـتـقـالل بـه         
وجــود بــيــايــد بــدون رفــرانــدوم ايــن            
استقالل رسميت پيدا نميکند و مردم 
خواستار تشکيل دولت مـردمـي در       
کردستان باشند نـه دولـت کـردي در          
کردستان. اين بسيار مهم اسـت يـک        

در       دولت غير قومي و غيرمـذهـبـي   
 کردستان تشکيل بشود. 

 
در اين شرايط است که شهروندان 
کردستان چه سني شـيـعـه يـهـودي و          
مسيحي و... ميـتـوانـنـد بـا حـقـوق               

کنند. اگـر حـکـومـت و              برابر زندگي
دولت کردي باشد خود به خـود افـراد     
غير کرد را بـه حسـاب نـمـيـاوريـد و             

ايد. امـا قـانـون و          ها را حذف کرده آن
دولــت بــايــد شــهــرونــدان و حــقــوق              

 شهروندي را مبناي خود قرار بدهد.
 
 

به عنوان سوال آخر جميله ميرکي:  
بارزني اظهـار داشـتـه کـه فـدرالـيـزم              

خواستم نظر شـمـا    شکست خورده مي
 را در اين بار بپرسم؟.

 
 

ببينيد استثنـائـا   محمد آسنگران:  
مــن ايــن حــرف بــارزانــي را تــأيــيــد            

کنم در عمل فـدرالـيـزم شـکـسـت          مي
خورده و اين چيزي که بارزاني اعـالم    

 ۴ يـا     ۳ کرد قبل از حمله داعش بود 
ماه پيش بود اوايل فـکـر مـيـکـردنـد         
سـيــسـتــم فـدرالــي طــوري اسـت کــه             
خواستها و مطـالـبـاتشـان را جـواب          
ميدهد عمال اما ديدند کـه ايـنـطـور         
نيست. تعادل قوا و نيروي اقتـصـادي   

کند که فدرالـيـزم    و نظامي تعيين مي

 بحث استقالل کردستان عراق...

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

کارساز است يا نه. تا کجا قابل اجـرا   
هست يا نيست. بحث اين اسـت کـه        
اکنون اين تعادل قوا بهم خورده و يک 
نتجه فدراليسم دامن زدن بـه هـمـيـن       
تخاصمات قومي است که ميبينيـم.  
بايد فدراليزم را کنار گذشـت. اعـالم      
استقالل کشور کردسـتـان بـه عـنـوان          
ــراي             ــان ب کشــور مســتــقــل کــردســت

ميکـنـنـد      مردمي که در آنجا زندگي
امروز اين راه حل است و به نفع مردم 

اين جمعيت از مـردم را         است و اگر 
عـراق دور          از جنگ قومي، مذهبي

نگاه داشت شايد دامنه آن جنگ هـم  
 کمتر بشود و قابل کنترل تر بشود.

 

هرچند ميلـيـون از مـردم عـراق           
ها و فرقه  بتوانند از آتش جنگ آخوند

دوري کنند به نفع مردم   هاي مذهبي
است. استقالل کردستان اکنون از هـر   

تـر و امـکـان پـذيـرتـر و                عملي  وقتي
حتي الزم تر شده است. چرا که موانع  

سال پـيـش بـه مـراتـب           ۲۰ به نسبت 
 کمتر است. 

 
کردستان مرزش مشخص شده و 
شکل حـکـومـت بـه خـودش گـرفـتـه               
است. نيـروهـايـش مشـخـص اسـت.            
بويژه ميتواند از اين طريق از جـنـگ     
مذهبي دوري کند. در عيـن حـال از        

هم به   و زندگي  نظر امکانات زيستي

تـر و       نسبت بقيه مناطق عـراق امـن      
ها را  که اين  قابل تحملتر است. کسي

نبيند به نظر مـن از واقـعـيـت بـدور              
و مهمتر اينـکـه ايـن مسـتـقـل            است

نع از درگير شدن اين مـنـطـقـه     اشدن م
امن در آتـش جـنـگـي اسـت کـه در                 

  ديگر مناطق عراق وجود دارد.
 

اگر جنگ دامن اين مـنـطـقـه را         
اي که امـروز از     نيز بگيرد اين منطقه

برخوردار است ممـکـن     امنيت نسبي
هـاي تـروريسـتـي          است پايـگـاه گـروه     

سني کرد بشود کما اينکه قبـال نـيـز      
وجود داشتند در کـردسـتـان هـمـيـن             
جريانات سني که اکنون در پـارلـمـان      

ها ميتـوانـنـد     کردستان هستند همين
داعش بعدي در کردستان باشند اگـر    

 استقالل کردستان رخ ندهد .

 
کنم آتش جنگي کـه     من فکر مي

در عراق اگر شعله ورتر شود ميتواند 
به کردستان ايران بلوچستان و اهـواز      
هم کشيده شود  و مـردم ايـران بـايـد         
هوشيار باشند. تـا آنـجـائـي کـه بـه                
کردستان ايران بـرمـيـگـردد مـا ايـن             
پيشنهاد را نداريم و هيچ جرياني هـم  
بحث استقالل را مطرح نکرده اسـت.    
  بخاطر اينکه اختالفات قومي مـلـي    

بين مردم کرد زبان در ايـران      تاريخي
با مردم غير کرد در مـنـاطـق ديـگـر        
ايران به اين شـکـل نـيـسـت کـه ايـن                
اختـالفـات غـيـر قـابـل حـل بـاشـد.                  

هاي مختلف در    ها و قوميت فرهنگ
ايران در هم آميخته تر هستند. حتـي   

در ايران به ايـن شـکـل          قانون اساسي
نـبـوده کـه در آن گـفـتـه شـود ايـران                     

کشــوري فــارس زبــان يــا تــرک زبــان            
است. هم در زمان سلطنت هم در اين 

بر اسـاس جـدايـي        دوره قانون اساسي
ها از هم رسميت پـيـدا نـکـرده          مليت
 است. 
 

اش اين بـوده   اين موضوع نتيجه 
که اين اختالفات قومي در ايـران تـا       
اين حد برجستـه نشـده اسـت کـه در             
عراق وجود داشته و دارد. حـتـي در          
ترکيه هم تا اين حد برجسته نـيـسـت      
منتها ما اين پيشنهاد را در مـورد        
کردستان عراق داريم و به نظرم به نفع 
مردم کـردسـتـان عـراق اسـت و هـر                 
نيرويـي بـخـواهـد امـنـيـت و آيـنـده                   
کردستان عراق را پايدار و مستحکـم  
کنـد راهـش ايـن اسـت کـه پـيـگـيـر                    
 .مساله استقالل کردستان عراق باشد

 

 بحث استقالل کردستان عراق...

" 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           
 

کسان يا جرياناتي بنام چپ مـي    
پندارند که در صورت کسب استقـالل  
کردستان عراق ناسيوناليسم کرد پر و 
بال ميگيرد و به هـمـيـن دلـيـل مـي           

 گويند نبايد از آن دفاع کرد."
 

اين استدالل چپي است که داراي   
سنتهاي ريشه دار قديمي است و در     
بـهــتــريــن حــالــت تــعــهــد و وفــاداري           
ايدئولوژيک و سنتي خود را به گـونـه     
اي منجمد و کليشه اي ابراز ميدارد. 
اين درک با دنياي سياست و فـعـل و       
انفعاالت اجتـمـاعـي کـه بـايـد بـدان              
پاسخ مبـرم روز و فـوري داده شـود              
کامال بيگانه است و دائما در البالي 
کتـابـهـا بـدنـبـال تـئـوري هـايـي کـه                    
مختص به زمان و مکان معينـي در    

 گذشته است ميگردد.
 

دو حالت فرضي را بايد دم دست 
گذاشت و پاسخ روشنـي کـه مـنـافـع          
مردم را نمايندگي ميکند بـدان داد.    
فرض کنيم استقالل کردسـتـان عـراق      

بــه هــر دلــيــلــي انــجــام نــگــيــرد چــه             
اتفاقاتي در اوضاع و تحوالت روزهـا  
و ماههاي آينده روي خواهـنـد داد ؟       
از آنجا که حکومت اقليم کـردسـتـان      
دو فاکتو هم حـکـومـت اسـت و هـم            
حکومت نـيـسـت و فـعـال رسـمـيـت               
قانوني و بين الـمـلـلـي پـيـدا نـکـرده               
است، در صورت باالگـرفـتـن جـنـگ        
باندهاي مـخـتـلـف اسـالمـي مـورد              
حمايت ايران، عربستان و ديـگـر دول     
منطقه، آتش تـرور، بـمـب گـذاري و             
انواع جنايات مختلف به اين منطقـه  

خـواهـد کـرد. در حـال               تنيز سـراي   
حاضر بدرجاتي در مناطق تعين شده 
در مرزهاي غير رسمي بين داعش و   
حکومت اقليم، بخشا اين اتفاقات و   
درگيريها در جريان است. تـفـاوت در     
اين است که هنوز بداخل شـهـرهـايـي     
که تحت کنترل حکومت اقليـم اسـت     

 فعال سرايت نکرده است.
 
آيا بوقوع پيوستن چنين سناريو  

ســيــاهــي بــداخــل شــهــرهــاي تــحــت         
حاکميت اقليم کردستان کـه هـر روز         
دهــهــا جــنــازه تــوســط گــروهــهــاي            
انتحاري لت و پار شوند رضـامـنـدي      
آن چپ فـرقـه اي و ايـدئـولـوژيـک را                 
برآورده خواهد ساخت؟. آيا در چنيـن   
شرايط فرضي اين چپ سردرگـم مـي     
تواند از کارگر متحد و متـشـکـل دم      
بزند؟. چنين درک و مواضعـي زيـاده      
از حد ايدئولوژيک غير مسـئـوالنـه و      

 غير اجتماعي است.

 
اما در صورت استقالل کردستان 
عراق حال تحت حاکميت هـر نـيـروي      
سياسي معيني که باشد، مـادام کـه       
مدنيت جامعـه حـفـظ و شـهـرونـدان             
بتواننـد بـدور از کشـتـار جـريـانـات                
مذهبي و باندهاي کانگستر حـداقـل     
امنيت جاني شان تامين و بـتـوانـنـد       
بطور نرمال بـه زنـدگـي خـود ادامـه              
دهند، نه تنها جان و زنـدگـيـشـان در       
امان خـواهـد بـود بـلـکـه در چـنـيـن                  
شرايط متعارفي قادر خـواهـنـد بـود       
صداي اعتراض خود را براي تـامـيـن    
رفاه، آزادي، برابـري و مـبـارزه بـراي           

 خواستهاي برحقشان را بلند کنند. 
 

مي خواهم به اين چـپ مـريـخـي       
بگويم که فعال اتحاد طبـقـه کـارگـر،       
ــه                   ــيـ ــلـ ــره اش عـ ــيـ ــارزه و غـ ــبـ مـ
ناسيوناليستهاي حاکـم پـيـش کـش،         
لطفا بـخـود آيـيـد و از بـقـا و جـان                      
انسانها، زن و مـرد کـودک و پـيـرو                 
جوان در مقابل جانـوران اسـالمـي و        
باندهاي آدمکش حفاظت کنيد. ايـن   

تالش از مسير اسـتـقـالل کـردسـتـان         
 عراق ميسر است.

 
در جامعه اي کـه در آن شـيـرازه          
مدنـيـت تـوسـط گـروهـهـاي تـرور و                 
بمبگذار از هم گسيخته شـود، پـز و         
ادعاي دم زدن از مـبـارزه طـبـقـاتـي             
تعارفي بيش نـيـسـت و ايـن اظـهـار             
نــظــرهــا فــقــط بــدرد جــدلــهــاي بــي            
ــه اي                ــي ــاش ــاي ح ــروه ــت گ ــاصــي خ
ميخورد. بايد مسئـوالنـه اوضـاع را        
ديد و در اين شرايط خونين در غـرب  
و جنوب کردستان عـراق مسـئـوالنـه       
راهکارهاي دفاع از جان و زنـدگـي و     

 امنيت مردم را نشان داد. 
 

اســتــقــالل در خــود هــيــچ گــونــه          
قـــدوســـيـــتـــي نـــدارد. بـــي گـــمـــان            
ناسيوناليسم کرد تالش خواهـد کـرد     
بـر بسـتـر کسـب اسـتــقـالل بـه رواج                  
باورهاي ملي و قومي دست بـزنـد و       
شرايط را بـراي اسـتـثـمـار کـارگـر و                
زحمتکش کرد بيش از پـيـش فـراهـم       
سازد. چنيـن رخـدادي امـر تـازه اي              

نيست. احزاب حـاکـم در کـردسـتـان             
عراق و در قامت نيمه دولتي و غـيـر     
رسمي آن، بيش از بيست سـال اسـت       

 دارند همين کار را مي کنند. 
 

اکنون بجز کارگران بومي نزديـک  
به سي تا چهل هزار کارگر مهاجر در 
کردستان عراق دارند کـار و زنـدگـي          
مــي کــنــنــد. آيــا در يــک شــرايــط                 
مـتــعــارف و بــدور از تـرور و بــمــب               
گذاري بهتر مـي تـوان دسـت مـردم،           
کارگر بومي و مهاجر را براي تـحـقـق    
خواست و مطالـبـاتـش مـتـحـدانـه و            
متشکل در دست هم گذاشـت يـا در       
شرايط و اوضاع فعلـي در مـوصـل،        
بصــره، فــلــوجــه، رمــاديــه و ديــگــر            
کانونهـاي جـنـگـي بـيـن دسـتـجـات                

 اسالمي؟. 
 

 عبدل گلپريان
 

 ۲۰۱۴ ژوئيه  ٨ 
 

 دفاع از استقالل کردستان عراق
  دفاع از مدنيت است 
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حامد کرباسي يکي   تير: ١٣ مهاباد 
از اعضــاي هــيــأت کــوهــنــوردي               
شهرستان مهاباد درپـي بـارنـدگـي و         
سيل در مسير بازگشت بـه مـهـابـاد         

  .جان خود را از دست داد
حسين شعباني شـهـرونـد        بوکان:
تيرماه از سوي نيروهـاي  ٣ بوکاني که 

اطالعاتـي بـازداشـت شـده بـود، بـه               
 .صورت موقت از زندان آزاد گرديد

پور، عکاس  سيوان حسين  مهاباد: 
و کــاريــکــاتــوريســت، دوم تــيــرمــاه           

روز نگـهـداري    ١٠ بازداشت و پس از 
در اداره اطـالعـات شـهـر بـوکـان بـا              

ميليون توماني آزاد  ٧٠ توديع وثيقه 
 .گرديد

حســيــن    تــيــر: ١٤ ســردشــت   
ســالــه، دانشــجــوي      ١٩ زاده      عــبــاس

دانشگاه مهاباد ساکن شهر سردشـت  
در رودخــانــه "دراو" ســردشــت (پــل              

سردشت) غـرق و        -آهني جاده ربط 
 .جان خود را از دست داد

فـرديـن سـاکـن         تيـر:  ١٣ کرمانشاه 
کرمـانشـاه در رودخـانـه "نـجـويـران"               

 .کرمانشاه غرق شد
 
 

 زندان و دستگيري
ميعاد احمدي دانشجـوي  سنندج:  

سـال حـبـس         ٥ مـعـمـاري بـه               رشته
ميليون تـومـان جـريـمـه           ٥ تعليقي و 

 .نقدي محکوم شد
 : وضـعـيـت نـا مشـخـص              بوکان

زنداني سـيـاسـي افسـانـه بـايـزيـدي.               

تيرماه از   ٥ ساله  ٢٨ افسانه بايزيدي 
سوي نيروهاي اطالعـاتـي در مـنـزل         
شخصي در شهر بوکان بازداشت شده 
و همچنـان در بـازداشـت نـهـادهـاي             

مــامــوران  .بــرد   امــنــيــتــي بســر مــي     
وزارت اطــالعــات بــه پــدر افســانــه           
بايزيدي اعالم کردند، دختر شـمـا بـه      
قرارگاه سپاه پـاسـداران در خـارج از            

دژ    شهر بوکان واقع در جاده شـاهـيـن     
 .انتقال يافته است

ــن           ــي افشــي وضــعــيــت جســمــان
ــراب  ــه ــاب               س ــن ــي ــدان م زاده در زن

زاده،    افشين سهـراب نامناسب است.  
اهل شهر کرمانشاه هنگام بـازداشـت   
به دليل ضرب و شتم دچار خونـريـزي   

 .و شکستگـي اسـتـخـوان شـده بـود            
در شهر کامياران از    ٨٨ افشين سال 

سوي نيروهاي اطالعاتي بازداشت و   
سپس از سوي دادگاه "انقالب" شـهـر       
سنندج به اتهام همکاري با يـکـي از       
احــزاب کــرد اپــوزســيــون حــکــومــت        

سـال زنـدان و          ٢٥ اسالمي ايران بـه    
 .تبعيد به زندان ميناب محکوم شـد 

بـه     ٩١ ساله، تيرماه    ٢٤ اين زنداني 
دليل وضعيـت نـامـنـاسـب زنـدان و             
همچنين وضعيت بد جسماني اقـدام    

 .به خودکشي کرده بود
 

 آتش سوزي  

جـنـگـلـهـاي      تـيـر:       ١٦ سردشت 
روســتــاهــاي "دشــتــه"، "پــاراســتــان"،          

برد" و "نواوه" در بخش ربـط از          "پاش 
توابع شهر سردشت به دلـيـل گـلـوـلـه         

باران نيروهاي سـپـاه طـعـمـه حـريـق              
 گرديدند.  

مـراتـع جـنـگـلـي         تير:  ١٦ مريوان 
آباد" و "گـويـزه          ميان روستاهاي "لنج 

کوره" از توابع شهرستان مريوان دچار 
سـوزي     سوزي شدند و ايـن آتـش         آتش

توسط ساکنين اين دو روستا کـنـتـرل    
 .گرديده است

هـکـتـار چـراگـاه           ١٠ کرمانشاه:  
پشت شهرک ژاندارمري کرمانشاه در   

سـوزي بـاعـث         اين آتش .آتش سوخت
هکتار از اين چراگاه  ١٠ تا  ٨ نابودي 

سـوزي تـوسـط افـراد            شده و اين آتش
 .ناشناس روي داده است

 کارگري

 
سـال هـنـوز واگـذاري          ١٤ بعد از 

مسکن کارگران اتحـاديـه مـکـانـيـک         
 هاي سنندج بالتکليف است

 
کارگران اتحاديه مـکـانـيـکـهـاي         

سـال نـام نـويسـي          ١٤ سنندج بعد از 
جهت مسـکـن ،هـنـوز بـالتـکـلـيـف                

طــبــق اخــبــار رســيــده بــه         .  هســتــنــد
اتحاديه آزاد کارگران ايران ،کـارگـران   

کـه   مکانيـک عضـو ايـن اتـحـاديـه               
ــيــش از              ــان ب ــعــداد آن ــر     ٧٥٠ ت ــف ن

مبلغ دو  ٨٠   –  ٧٩ ميباشند از سال 
ميليون و پانصد هزار تـومـان جـهـت       
ثبت نام واگذاري مسکن به تـعـاونـي      
مسکن خود پول واريز نمـودنـد و در       

و  طي اين مدت بعد از تـجـمـعـات           
اعتصابات مکرر باالخره زمين هاي 
کارگران را بـه آنـهـا نشـان دادنـد و                  
عمليات صاف کردن زمين ها شـروع  
شده بود ولي جديدا از طرف مسـکـن   

و شهر سـازي خـبـر رسـيـده کـه ايـن                
زمـيـنـهـا مـتـعـلـق بـه فضـاي سـبـز                     
ميباشد و قابل واگذاري به کـارگـران     
نميباشد. به هـمـيـن دلـيـل کـارگـران             

 ١٤ عصباني و خشمگين ، بـعـد از         
 ١١ تـا       ٩ سال بالتکليفي ، سـاعـت     

در    ٩٣ تيـر     ١٢ صبح روز پنج شنبه 
اتحاديه مکانيکهاي شهرک صنعتـي  
سننـدج بـا دعـوت از آقـاي عـلـوي                  
نمايـنـده شـهـر سـنـنـدج،ديـوانـدره و                
کامياران در مجلس شوراي اسالمـي  
، خواهان رسيدگي به اين امر شـدنـد     
آقاي علوي نيز بعد از شنيـدن درد و      
رنج اين کارگران قول داد تا بـا ديـدار     
وزير مسکن و شهر سازي اين مسئله 

 را در ميان گذارد. 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
کميته دفاع از   ۱۷ اطالعيه شماره 

جان رضا   -کارگران دستگير شده مهاباد
 شهابي در خطر است

 

کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل           
رضا شهابـي يـکـي از         ؛هاي کارگري

کارگران معترضي است کـه بـه جـرم          
دفاع از حقوق کارگران و پايمال شـدن  
حقوق آنان به مبارزه برخواسته است. 
اين کارگر مبارز بـه اتـهـام دفـاع از             
کــارگــران و عضــويــت در تشــکــل              
کارگري( سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد             

/٢٢ تــهــران و خــومــه) در تــاريــخ             
توسط نيروهاي امنيـتـي    ٨٩ خرداد/

بازداشت و مـدت زيـادي در سـلـول             
هــاي انــفــرادي تــحــت شــديــد تــريــن           

 بازجوي بود.
  

رضا شهابي بعد از سپري کـردن آيـام     

سـال     ٦ بالتکليفي در يک دادگاه، به   
زندان محکوم شد و از ان تـاريـخ در         
حال سپري کـردن احـکـام نـاعـادالنـه           

. اما با تـوجـه بـه ايـنـکـه             خود است
رضا شهابي در مـقـابـل ايـن احـکـام           
مرعوب نشـد و مـرتـبـا" در داخـل                  

با پيام و يا اطالعيه دخيل در    زندان 
جنبش کارگري ايران بـوده و هسـت،       
مسئوالن امنيتي کشور و زندانبانـان  
هــر روز بــراي ايــن کــارگــر مــبــارز               
مشکالتي ايجاد مـي کـنـنـد. رضـا           
شهابي در طـول زنـدانـي شـدن خـود            
چند بـار بـه اعـتـراض بـه وضـعـيـت                 
موجود در داخل زنـدان و وضـعـيـت           
ــه                 ــدام ب ــود اق ــي شــخــص خ جســم

 اعتصاب غذا نموده است.
همچنان که هـمـه اطـالع دارنـد،         
نيروهاي امنيتي در بهار امسـال بـه       

زندان اوين حملـه کـردنـد و         ٣٥٠ بند 
تعداد زيـادي از زنـدانـيـان را مـورد              

بـراي   ضرب و شـتـم قـرار دادنـد و                 
تعداد ديـگـري از زنـدانـيـان پـرونـده                
سازي کردند، از جمله بهنام ابـراهـيـم    
زاده که تا امروز چـنـد بـار ايشـان را           
جهت محاکمه به دادگاه احضار کرده 
اند. در اين راستا رضا شهابي را نيـز   
از زندان اوين به زنـدان گـوهـر دشـت         
تبعيد کـرده انـد. رضـا شـهـابـي در                  
مـــقـــابـــل ايـــن ظـــلـــم در تـــاريـــخ              

اقدام به اعتصاب غـذا     ١١/٣/٩٣ 
کرده و تا امروز همچنـان اعـتـصـاب       
ــارز ادامــه دارد.               ــب ــر م ــارگ ــن ک  اي

 
مــا اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از           

حکومت اسالمي از احزاب 
ناسيوناليست مي خواهد که رسما با 

 داعش وارد جنگ شوند!
 

روز يکشنبه ششم جوالي هيـتـي   
از حکومت اسالمي به سـر پـرسـتـي         
حسن داناي فر وارد شهر سـلـيـمـانـيـه       
شدند و با نوشيروان مصطفـي رهـبـر      
گــوران و دفــتــر ســيــاســي اتــحــاديــه           
ميـهـنـي مـالقـات کـردنـد. بـنـا بـر                    
خبرهاي منتشر شده، هـيـت ايـرانـي         
رسما از اتحـاديـه مـيـهـنـي و رهـبـر               
جنبش گوران خواسـتـه انـد کـه وارد           
ــد و                 ــا گــروه داعــش شــون جــنــگ ب
حکومت مالکي را تنـهـا نـگـذارنـد،        
همچنين داناي فر در باره اختـالفـات   
اتحاديه مـيـهـنـي و جـنـبـش گـوران               
اظهار نظر کرده و از آنها خواسته کـه    

بر سر اداره شهر سليمانيه بـه تـوافـق        
بــرســنــد و خــواهــان واگــذاري پســت          
شهرداري شهر سليمانيه به اتـحـاديـه      
مهيني شـده تـا اتـحـاديـه مـيـهـنـي                
بتواند در رقابت با حزب دمکرات بـه  
رهبري بـارزانـي اداره شـهـر مـهـمـي              
مثل سليمانيـه را در دسـت داشـتـه             
باشند. حکومت جنايتکار اسـالمـي    

سال گذشته و بخصـوص   ۲۳ در طول 
بعد از سقوط حکومت بعث عراق در 
بسياري از مناطق عراق و از جـملـه         
ــزاب                ــرل اح ــت ــن ــحــت ک ــاطــق ت مــن
ناسيوناليست کرد سعي کـرده نـفـوذ        
کند و از اختالفات احزاب و جريانات 
به نفع سياستهاي ارتجاعـي و نـفـوذ        
جنايتکارانه خـود اسـتـفـاده کـنـد و               
قطعا اين بار هم مثل همـيـشـه رژيـم       

اسالمي در تـالش بـراي جـنـگ بـا                
داعش و دخالت در عراق و کردستـان  
تنها و تنها بـه دنـبـال سـيـاسـتـهـاي               
جنايتکارانه خود مـي بـاشـد و ايـن             
احزاب ناسيونـالـيـسـت هسـتـنـد کـه             
ظرفيت ارتجاعيشان بـه آنـهـا اجـازه         
مـي دهــد کـه هـر يــک بـا يـکـي از                     
دولتهاي مرتجع مـنـطـقـه دسـت بـه             
ساخت و پاخت بزنند و در نهايت اين 
مردم هستند که از دخـالـت و زد و             
بــنــدهــاي ارتــجــاعــي ايــن احــزاب و          

 دولتها لطمه مي بينند. 
 

اعتراض مردم عليه کمبود برق،  
بنزين و ندادن به موقع دستمزدها  
 در چندين منطقه اقليم کردستان!

 
طبق گـزارشـات مـنـتـشـر شـده،            
مــردم چــنــديــن مــنــطــقــه در اقــلــيــم           

کردستان در اعتراض به کمبود بـرق،    
بنزين و ندادن دستـمـزدهـا دسـت بـه          
ــکــي از                  ــد. ي ــي زده ان ــراضــات اعــت
سازمانـدهـنـدگـان ايـن اعـتـراضـات             
شورش امين به روزناهـمـه هـاوالتـي       
گفتـه کـه، بـحـران کـنـونـي نـتـيـجـه                     
سياستهاي احـزاب حـاکـم از جـملـه              
اتحاديه ميهـنـي و حـزب دمـکـرات            
مي باشند، او گفته هم اکنون احـزاب  
اپوزيسيوني وجود ندارند و در نتيجـه  
مـردم بـايـد نـقـش خـود را بـعـنــوان                   
اپوزيسيون ايفا کـنـنـد و ايـن تـنـهـا                
شيوه مردم براي دخالت و اعتراض به 

 بحران و کمبودها مي باشد.
 

بحران بنزين در مناطق اقليم 
 کردستان همچنان ادامه دارد! 

 
بنا بر خـبـرهـاي مـنـتـشـر شـده،             

بــحــران بــنــزيــن در مــنــاطــق اقــلــيــم          
کردسـتـان بـه شـدت بـاال گـرفـتـه و                   
بسياري از مردم دسترسي به کوپـنـي   
کردن بنزين را نـدارنـد و بـر هـمـيـن                 
اســاس اعــتــراضــاتــي عــلــيــه وضــع          
موجود و کبمود بنزين به راه افتاده و 
از جــملــه روز هــفــتــم جــوالي جــاده             
سليمانـيـه کـرکـوک بـراي مـدتـي در                
اعتراض به کـمـبـود بـنـزيـن تـوسـط               
رانندگان بين اين شهرها بسـتـه شـد.      
الزم به ذکر است که حـمـل و نـقـل و           
قاچاق بنزين و نفت از طـريـق اقـلـيـم          
کردستان و نيروهاي احزاب حاکـم بـه     
بخشي جدي از دزدي و چـپـاول ايـن          
احزاب تبديل شـده و مـردم بـه حـق               
کمبود امروز بنزين را هم متوجه بـي  

 کفايتي احزاب حاکم مي دانند. 
 
 

 

 رويدادهاي هفته...

 ۱ از صفحه

 ۸ صفحه                
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فــعــالــيــن کــارگــري مــهــابــاد ضــمــن        
محکوم کردن تبعيد رضا شـهـابـي و      
حمله مامـوران امـنـيـتـي بـه مـنـزل               
کارگر مبارز بهنام ابـراهـيـم زاده، از        
تمام انسانهاي انقالبي و تشکل هـاي  
کارگري مي خواهيم که به هر وسـيلـه   
اعتراض خود را نسـبـت بـه ايـن بـي            
عدالتي مسئوالن امنيـتـي در ايـران        
ابراز دارند. ما اعضاي کميتـه دفـاع      

مـهـابـاد رسـمـا"         از فعالين کارگري   
اعـالم خــواهـيــم کــرد کـه هـر گـونــه                
عواقب ناخوشـايـنـد در مـورد رضـا            
شهابي به عهـده مسـئـوالن قضـايـي          
مي باشد و همچنان اعـالم خـواهـيـم       
کرد که خـودمـان را بـراي هـر گـونـه               
اعتراض آماده کرده و همراه خـانـواده   

 .  اين کارگر مبارز هستيم
 

عدم پاسخگويي و کارشکني 
کارفرماي شرکت سقز سازي ون 

  کردستان
 

بنا به گـزارش رسـيـده کـارگـران            
شرکت ون طي نامه اي به کارفـرمـاي   

تعيين نماينده از طـرف     خود خواهان
کارگران، براي رسيدگي به مشکـالت  

اداره کار شدند. در     خود و معرفي به
آنـان را     پي اين درخواسـت کـارفـرمـا      

تهديد کرده است اگر ايـن مسـئلـه را        
پيگيري کنند سبد کااليي را که قـرار  
است به عنوان کمک غـيـر نـقـدي بـه            
کارگران داده شود قطع خواهـد کـرد.     
در پي عدم پاسـخـگـويـي کـارفـرمـا،          
يکي از کـارگـران بـه نـمـايـنـدگـي از               
طرف ديگر کارگران براي پيگيري بـه    
اداره کــار مــراجــعــه کــرده و اداره                
مربوطه بـه آنـان قـول داد کـه بـراي                  
بازديد به مـحـل کـارخـانـه خـواهـنـد             
آمد. متاسفانه کارشناسـان اداره در       
مراجعه به کارخانه به هـيـچ وجـه بـه           
کارگران مراجعه نکرده اند و فقط بـا    

 کارفرما مالقاتي داشته اند. 
 

به گفته کارگـران ايـن کـارخـانـه،          
ــت از                  ــعـ ــانـ ــمـ ــا مـ ــا بـ ــرمـ ــارفـ کـ

نــمــايــنــده ســعــي دارد از            انــتــخــاب
پيگيري خواستها و مطالباتي مانند 
سخـتـي کـار و طـرح طـبـقـه بـنـدي                    
مشــاغــل.... جــلــوگــيــري نــمــايــنــد.           
همچنين کارفرما مدتي است کـه بـا     
درخواست چنـد نـفـر از کـارگـران بـا               
ســابــقــه بــراي اســتــفــاده از مــزايــاي           
مشاغل سخت و زيان آور مـخـالـفـت     
کرده و با انتقال آنان بـه بـخـش هـاي         
ديگر کارخانه و جايگـزيـنـي آنـان بـا          
کارگران جديد سعي در مـمـانـعـت از       
برقراري قانون مشاغل سخت و زيـان  
آور در ايـن کـارخـانـه دارد. کـمـيـتـه                
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ۱۳۹۳ تير  ١٤  تشکل هاي کارگري
 

کميته دفاع  ٢٥ اطالعيه شماره 
از بهنام ابراهيم رادهه حمله 

نيروهاي امنيتي به منزل بهنام 
ابراهيم زاده ئ ضرب و شتم 

 خانواده بهنام
 

: بــهــنــام      کــارگــران، مــردم آزاده     
ابراهيم زاده کارگر زنـدانـي کـه چـنـد          
ســال از حــبــس خــود را پشــت ســر               

 ۳۵۰ گذاشته است درحملـه بـه بـنـد           
زنــدان اويــن مــورد ضــرب و شــتــم              
ماموران امنيتي قرار گرفت و بعد از 

جــهــت    ۲۰۹ آن ايشــان را بــه بــنــد            
بازجويي انتقال دادند, در اين رابـطـه      
يک پرونده براي بهنام تشکيل دادند و 
از آن روز مــمـنــوع الـمــالقـات مــي              

از    ۱۳۹۳ باشد. ديروز هفتم تير ماه  
سـوي مسـئــوالن زنـدان بــا خـانــواده             
بهنام تماس مي گيرند و از خـانـواده     
بهنام مي خواهند تا جهت مـالقـات     

 بهنام به زندان مراجعه کنند.
 

صـبـح      ۹ خانواده بهنام سـاعـت       
امروز يکشنبه هشتم تير ماه جـهـت     
مالقات با بهنام بـه زنـدان مـراجـعـه          
مي کنند و بعد از ايـنـکـه مـالقـات          

نـفـر از مـامـوران            ۶ تمام مي شـود      
لباس شخصي همسر و فرزند بـهـنـام      
ابراهيم زاده را به گروگان مي گـيـرنـد    
و همراه چند ماشين به خـانـه بـهـنـام        
ابراهيم زاده حمله مي کنند و کـلـيـه        
وسايل منزل اين کارگر زنداني را بـا      
خود حمل و آن را مصادره مي کنند. 
ماموران امنيتي نيما ابـراهـيـم زاده        

سال سن دارد و      ۱۵ پسر بهنام را که 
تمام جهان از مريضي ايشـان اطـالع     
دارند، تحت فشار قرار مي دهند کـه    
مدارک پدرش از جمله فالش هـايـش     

 را تحويل آنان دهند.
ــل ذکــر اســت کــه هــمــراه                قــاب

ماموران فيلم بردار هم حضور داشت 
و از منزل بهنـام فـيـلـم بـرداري مـي             
کردند تا در ميان مردم محله آنان را   
بي حرمت کنند. مـامـوران بـعـد از            
اينکه چند ساعـت مـنـزل بـهـنـام را             

 ۴ تفتيش و تخريب کـردنـد سـاعـت           
مــنــزل او را تــرک کــردنــد. در ايــن                 
بازرسي هـمـسـر و فـرزنـد بـهـنـام را                 
تهديد کردند و آنـان را تـحـت فشـار             
قرار دادند که" هر کاري کردند بـه آن       
اعتراف کـنـنـد". مـامـوران بـعـد از                  

منـزل آن کـارگـر          بازرسي کليه لوازم
زنداني کامپيوترو وسايل جانبي آن و 
ماهواره آن خانواده را با خـود بـرنـد.        
همچنين کليه مدارک شـنـاسـايـي از         

هويتي خانواده و کارت   جمله مدارک
هاي بانکي و شماره حساب را ثبت و 
با خود برده اند. کميته دفاع از بهنـام   
ابراهيم زاده ضمن محکوم کردن ايـن  

ماموران امنيـتـي    حرکت غير انساني
به خانواده بهنام ابراهيم زاده از جملـه  
برخورد غير انساني با نيما ابـراهـيـم      
زاده را محکوم و عـلـيـه کسـانـيـکـه            
حکم بازرسي منزل بهنام ابراهيم زاده 
را صادر کرده اند، شاکي و هر گـونـه     
عواقب بعدي براي نيما اتفاق بيـفـتـد    
به عهده ماموران تفتـيـش کـنـنـده و          
مسئول صادر کننده حکم بازرسي به 

 منزل بهنام ابراهيم زاده مي داند.
ما اعضاي کميته دفاع از بهـنـام   
ابراهيـم زاده از تـمـام تشـکـل هـاي                 
کارگري و کارگران مي خواهيم که در 
مقابل اين يورش سکوت نکنند و از   
هر طريقي که برايشان مـيـسـر اسـت         

 اعتراض خود را طرح کنند.
 
کميته   ۱۳۹۳ هشتم تير ماه 

 دفاع از بهنام ابراهيم زاده
 

 

 

 

  ۷ از صفحه

بـدنـبــال اعــالم انــحـالل غـيــر           
قانوني شـرکـت فـوالد زاگـرس از           
سوي کارفرما و شکايت کـارگـران     
اين شرکت بـه هـيـئـت تشـخـيـص            
اداره کار شهرستان قروه که با راي   
اين هيئت بر عليه کارگران هـمـراه     
بود آنان در اعتراض بـه ايـن راي،       
شکايتي را در هيئت حل اختـالف  
اداره کار ايـن شـهـرسـتـان مـطـرح            

روز از      ٢٠ کردند اما با گـذشـت       
رسيدگي به شکايت ايـن کـارگـران      
در اين هيئت، هنوز جوابي به آنان 

 داده نشده است.
 

بنا بـر اظـهـار کـارگـران ايـن                
کارخانه هيئت حل اخـتـالف اداره     
کار شهرستان قروه در همدستي بـا  
کارفرما در پي آن است تا با خريد 
زمان براي کارفرما فرصت الزم را 
جهت سند سازي غير قـانـونـي بـا       

انحالل کارخانه  هدف نهائي کردن 
فراهم آورد. به همين دليـل صـبـح       
امروز نزديـک بـه يـکـصـد نـفـر ار                

کارگران فوالد زاگرس با عـزيـمـت      
به شهر سننـدج دسـت بـه تـجـمـع             
اعتراضي در مـقـابـل ايـن نـهـاد               

 زدند.
بنا بر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه           
اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنـبـال   
اين تجمع اعتـراضـي مسـئـولـيـن         
اداره کار سنندج طي نشسـتـي بـا      
نماينده هاي کـارگـران، بـا اعـالم           
ايــنــکــه از مــوضــوع بــي اطــالع           
هستند از کارگران تا آخر تير مـاه    
فـرصـت خـواسـتــنـد تــا مـوضــوع             
انحالل شرکت و اعتراض کارگـران  
را مورد بررسي قـرار بـدهـنـد. در          
اين جلسه همچنين توافـق شـد تـا        
کميسيون کـارگـري بـراي بـررسـي          
شکايت کارگران با حضور نماينده 

 هاي آنان برگزار شود.
 

 -اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٣ تير ماه  ١٧ 

 

کارگران فوالد زاگرس دست به تجمع در مقابل  
  اداره کار سنندج زدند

 

 


