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 استقالل کردستان عراق در پاسخ به کدام نياز؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدنبال تحـوالت اخـيـر درعـراق،         
مســئلــه اســتــقــالل کــردســتــان عــراق        
ــن                ــري ــت ــم ــکــي از مــه ــان ي هــمــچــن
موضوعات روز است. بـراي بـررسـي       
بيشتر اين مسئله، پيشينه تـاريـخـي      

استقالل طلبي و موضوعيـت امـروز     
آن، مواضع دولتهاي غربي و منطقه، 
سياست حـکـومـت اقـلـيـم، واکـنـش               
احزاب ناسيوناليسـت کـرد در ايـران          
پيرامون اين مسئلـه و بـاالخـره وجـه           
تـمــايـز و راه حــل نــيـروهــاي چــپ و                
سکوالر بعنوان نماينده و سخـنـگـوي    
واقعي مردم را بطور مختصر مـروري  

 خواهيم کرد.
 

نگاهي گذرا و تاريخي به  
 مقوله  استقالل طلبي

 
دست يابي به خواسـت اسـتـقـالل       
علـي الـعـمـوم در دوران اسـتـعـمـار،                 

 

 شوخان شاد شد. ما همه شاديم!
 دولت مسئول تامين زندگي و رفاه خانواده "شوخان" است!

 ۲ صفحه  

 عبدل گلپريان

 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 آزادي از زندان
 

زاده پس از    کامل و غريب شريف
ماه حبس در زندان مرکزي سقـز،   ١٢ 

بيستم تـيـرمـاه جـاري از زنـدان آزاد              
زاده از سـوي         کامل شـريـف   .گرديدند

شعبه يکم دادگاه انقالب شهر سقز به 
سه سال زنـدان تـعـزيـري مـحـکـوم و              

زاده به دو سـال   همچنين غريب شريف
 .زندان تـعـزيـري مـحـکـوم شـده بـود                

زاده، مـردادمـاه    کامل و غريب شريف
به همراه يک شهرونـد ديـگـر       ٩٢ سال 

به نام عرفان مجيدي توسط نيروهـاي  
اطالعاتي در شهر سقـز بـازداشـت و        

پــس از مــدتــي نــگــهــداري در اداره            
اطالعات اين شهر به زنـدان مـرکـزي      

 .سقز انتقال يافتند
 خودکشي

زاده فـرزنـد عـلـي            صباح رحـمـان  
ساکن روستاي "يوسوخـان" از تـوابـع          
شهرستان جـوانـرود پـس از يـک روز             
نـاپــديــد شــدن، جســدش بــه صــورت          

صـبـاح      .آويزشده پيدا شـده اسـت     حلق
شنبه هفته گذشته ناپديد شده  روز پنج

و روز جمعه جسد وي تـوسـط مـردم          
 .پيدا شده است

 

 نسان نودينيان
سـالــه؛  ١٦ "شــوخـان"      خـواسـت پـدر     

وزارت آمــوزش و پــرورش شــرايــط           « 
 »! ادامه تحصيل دخترم را فراهم کند

شوخان براخاصـي، اهـل روسـتـاي         
"کلکه" از توابع ديواندره، دو سال پيـش     
در چـــهـــار ســـالـــگـــي، بـــه خـــاطـــر               
سرماخوردگي بـه بـيـمـارسـتـان "امـام               
خميني" ديوانـدره مـراجـعـه کـرد و بـا                

  سنندجکارگران ريسندگي پرريس 
 خود را پشت سر گذاشتند  هفتمين روز اعتصاب 

کــارگــران ريســنــدگــي پــرريــس       
بعد از هفت روز اعتـصـاب     سنندج

هنوز هيچ پاسـخـي از کـارفـرمـا و            
اداره کار و مقامات دولتـي اسـتـان      
نگرفته اند. اعتـصـاب و اعـتـراض          
کارگران پرريس سـنـنـدج بـه دلـيـل             
پـــرداخــــت نشــــدن شــــش مــــاه              
دستمزدشان اسـت کـه از اول سـال              

 

 ۸ صفحه                   

 ۶ صفحه  

 

 ۹ صفحه                   

  برگزاري دادگاه زانيار و لقمان مرادي به تعويق افتاد!

 ۸ صفحه  

 ۷ صفحه  

 ۵ صفحه                   

 سناريوي عراق و سوريه تنها گوشه اي از
 رقابت قدرتهاي جهاني و منطقه اي استپيامدهاي  

 سنگرانآمصاحبه نسرين رمضانعلي با محمد 
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خواست و مطـالـبـه اي بـراي بـيـرون             
آمدن کشورهـاي مسـتـعـمـره از زيـر             
نفوذ سياسي و اقتصادي کشـورهـاي     
استعمارگر در اواخر قـرن نـوزدهـم و          
اوايل قرن بيستم، مطالـبـه اي مـلـي         
براي جلوگيري از چـپـاول کشـورهـاي       
استعمارگر و سـرازيـر شـدن سـود و               
منفعت "ملي" به جيب طبقه حاکمي   
که به استقالل مي رسيد قابل تعريف 
بود. ضرورت و مـوقـعـيـت تـاريـخـي          
شروع رشـد اقـتـصـادي اوايـل قـرن،               
مبارزات ضد استعماري را تـاريـخـا        
در دستور مالکان و بورژواهـاي تـازه     
به دوران رسيده محلي قرار داد. بـنـا      
بــه شــرايــط تــاريــخــي و مــوقــعــيــت          
ســيــاســي و اقــتــصــادي هــر يــک از             
دولتهايي که زير چتر استعمار بودند، 
استقالل آنان توام بـا مـبـارزات ضـد         
استعماري و بـراي کسـب حـاکـمـيـت           
ملي، يکي پس از ديگري و با فراز و   
نشيبهايي به تحقق پيوست. تـاريـخـا     
اين امر سبب شد که با رشد صنـعـت   
و اختراعات در اوايل قـرن بـيـسـتـم،          
اقتصاد کشورهاي رها شـده از يـوغ         
استعمار و در دايره رشد نظام سرمايه 
داري جــهــانــي، در خــدمــت ســود و           
سرمايه براي سرمايه داري خودي نيز 
شکوفا شود. بر بسـتـر ايـن شـرايـط             
تاريخي نيروي کار بعنـوان مـنـبـعـي        
براي سود آوري سرمايه، طبقه کارگـر  
توليد کننده را سريعا وارد بـازار کـار     
نمود و بدين ترتيـب  سـرمـايـه داري           

 گروگانان خود را بوجود آورد.
بعد از رشـد و گسـتـرش بـافـت                
اجتماعي نيروي کار، طـبـقـه کـارگـر          
بعنوان نيروي توليد کننده در جـهـان        
ظاهر شد که هم اکنون و در دهه دوم   
قرن بيست و يکم و با توجـه بـه رشـد        
برق آساي تکنولوژي، فاصله عـمـيـق      
طبقاتي، بحران و بن بسـت سـرمـايـه       
داري، افق و اهداف سوسـيـالـيـسـتـي       
طـبــقـه کـارگــر بــعــنـوان نـمــايـنــده و               
سخنگوي کل جامعه، تنها آلترناتيـو  
رهايي بخشي است که مـي تـوانـد و        
قادر است با نفي مناسـبـات سـود و        
سرمايه، اين دنياي نابرابر را بـر روي    
پايه هاي اصلي خود قرار دهـد و نـه         
تنها اين بلکه به تمامـي بـحـرانـهـاي        
سياسي موجود در جهان يکبار بـراي  
هميشه پايان دهد. با توجه بـه آنـچـه        
که شمه اي از آن اشـاره شـد، امـروز            
ديگر مسئلـه خـواسـت اسـتـقـالل آن             
مفهوم و ضرورت تـاريـخـي اوايـل و           

اواسط قرن بيستم را ندارد. با تبديـل   
بافت جامعه به دو طبقه و يـا بـهـتـر         

درصد تـولـيـد     ۹۹ است گفته شود به 
کننده در برابر يک درصد نيروي حاکم 
در جهان، بحث بر  سـر اسـتـقـالل و             
استقالل طـلـبـي مـحـلـي از اعـراب                
ندارد و در مغايرت با افق و اهـداف      
جنبش کمونيستي کارگري و مـنـافـع    
کل جامعه در يک همبستگي انساني 

 در شرايط امروز است. 
 

براي جنبش طبقه کارگر بعـنـوان   
نيرويي که چرخه توليد اجتمـاعـي در     
جهان را در دست دارد، چـه از نـظـر            
اقتصـادي و چـه از نـظـر سـيـاسـي،                  
رهايي از دنـيـاي تـيـره و تـاري کـه                   
سرمايه داري به کل جوامع تـحـمـيـل     
کرده است تغيير و دگرگوني بنـيـادي   
تنـهـا بـا تـحـقـق آرمـان و آرزوهـاي                   
سوسياليستـي و از طـريـق انـقـالب              
اجتماعي طبـقـه کـارگـر و اکـثـريـت              
عظيم توده هاي مردم محروم ميـسـر   

 و پاسخگو است. 
 

اکـنــون ديــگــر رونــد و خــواســت          
استقالل طلبي ضرورت تاريخي خود 
را از دست داده است اما وقوع و بروز 
هر تحول سياسي معيني در اوضـاع    
سياسي پيچيده امـروز را نـمـيـتـوان            
صرفا با تئوريهاي عام جواب داد. با  
توجه به نکات فوق اينجا اين سـئـوال   
مطرح مي شود که با در نظر گرفـتـن   
روند تاريخي پايـان دوران مـبـارزات        
ضد استعماري در جهت استـقـالل از     
يک سو و از سوي ديـگـر آلـتـرنـاتـيـو            
سوسياليستي جنبش طبقه کارگر در 
پاسخ به اوضاع امروز چـه در سـطـح        
جهاني و چه در هر کشور معيني، آيا 
استقالل در هر شکـل و قـامـتـي در           
تناقض با پايان اين پروسه تاريخي از 
استقالل طلبي و در مغايرت با افق و 
اهــداف جــنــبــش اجــتــمــاعــي و                  
سوسياليستي امروز طبقه کـارگـر و       
ديگر جنبشهاي اجتماعي که بـاالتـر     
به آن اشاره شد نيست؟. بـراي پـاسـخ       
به اين سئوال بايد مسـئلـه اسـتـقـالل          
طلبي در شرايـط حـاظـر و دفـاع يـا              
مخالفت با آن را بطور کنکرت مورد 
بررسي و ارزيابي قرار داد. براي مثال 
آيا تحقق استقـالل در يـک مـحـدوده           
جغرافيايي معين که به يک مـعـضـل      
سياسي اجتماعي تبديل شـده اسـت،     
قرار اسـت در پـاسـخ بـه کـدام نـيـاز                  

 صورت بگيرد؟.
  

يک بررسي موردي  
 ( کردستان عراق )

 
بحث بر سر استـقـالل کـردسـتـان        
عراق يا هـر تـک مـوردي کـه امـروز              
بعنوان دردي الينحل بي پاسخ مانده 
باشد همچنان در اشکال متفاوتي بـر  
دوش مردم در آن حيطه جـغـرافـيـايـي      
سنگيني مي کند. استقالل در جايي  
ــه                  ــنــا ب چــون کــردســتــان عــراق و ب
مـجـمـوعـه فـاکـتـورهـاي دخـيـل در                 
اوضــاع و احــوال آن، يــک ضــرورت             
سياسي است اما اين ضـرورت قـرار       
نيست پروسه رشد و توليد نـيـروهـاي      
مولده، يا آرزوهاي ناسيوناليستـهـاي   
ملي و محلي را صـرفـا بـراي دسـت           
يابي به استقالل پاسخ دهد. ضـرورت  
استقـالل کـردسـتـان عـراق در دايـره               
تحوالت اخير قابل بررسي و نيازمند 
پاسخي سياسي براي حل اين مسئلـه  
است. استقالل کردستان عراق پـاسـخ    
سياسـي الزم دارد نـه راهـکـارهـاي              
اقتصادي و استقـالل طـلـبـانـه دوران          
جنگهاي ضد استعماري و يا بـرآورده  
کردن آرمانهاي ملـي گـرايـانـه. قـرار           
نـيــسـت کـردســتــان عــراق يــا مــثــال            
فلسطين ( که فـعـال از حـيـطـه ايـن                
بحث خارج است ) خود را از زير يوغ 
استعمار خارج و اقـتـصـاد مـلـي را              
شکوفا کنند. مسئله قبل از هر چـيـز   
موضوع رنج آوري براي برون رفـت از    
يــک بــحــران ســيــاســي اســت کــه در            
صورت نبود ايـن بـحـران سـيـاسـي،             
مسئله اسـتـقـالل هـم مـي تـوانسـت              
موضوعيت نداشته باشد. براي مثال  
اگر سياست حـکـومـت بـعـث صـدام           
حسين در قبال مردم منتسب به کـرد  
در کردستان عراق از مـوضـع حـقـوق       
شهروندي و بـرابـر اعـمـال مـي شـد،             
چيزي به اسم ستم ملي مطرح نبود و   
اساسا ناسيوناليسـم کـرد هـيـچـگـاه           
نمي توانست داعيه دفـاع از حـقـوق          
مردم کردستان را داشته باشد و ابـراز  

 وجود کند.
  

وجود ستم ملي و اعمال ستم بـر    
مردم منتسب به کرد يا هر "مـلـيـت"     
ديگري، نيروها و جـريـانـاتـي را کـه            
داعيه دفاع از آن بـخـش از مـردم را          
دارند به جلو صحنه پرتاب مي کنـد.  
ــر و                   ــارگ ــه ک ــق ــب ــبــش ط ــن ــراي ج ب
کمونيستها که سوسياليسم را بعنوان 
تنها آلترناتـيـو در پـاسـخ بـه افـق و                 
اهداف انترناسيوناليستي کل جامعه 
قرار داده انـد، حـل مسـئلـه کـرد در              

کردستان عراق حتي فارغ از تحوالت 
اخـيــر درعــراق و بـنــا بــه رونــدهــاي              
تاريخي آن، اسـتـقـالل در کـردسـتـان           
ــالل                  ــق ــت ــاع از اس ــراق اســت. دف ع
کردستان عراق و يا تـحـقـق آن، تـاج           
افتخاري براي جنبـش کـمـونـيـسـتـي          
طبقه کارگر و کل جامعه نيست بلکه 
پاسخ سياسي معين به زخمي ديرينه 
است که امروز بيش از هر زمـانـي و       
بر بستر تحوالت اخـيـر در مـنـطـقـه             
زبان باز کرده اسـت. در صـورت بـي           
پاسخ مـانـدن، بـويـژه در اوضـاع پـر               
تالطم کنوني مي تواند نه تنها بـراي    
مردم در جغرافياي کـردسـتـان عـراق         
بلکه اوضاع زندگي مردم در سـراسـر     
عراق و کل منطقه را با تـرورو بـمـب        
گذاري به آتش و خـون بـکـشـد. بـنـا              
براين مـورد کـردسـتـان عـراق بـراي               
مصون نگاه داشـتـن جـان و زنـدگـي            
ــن                 مــردم و اعــالم اســتــقــالل در اي
محدوده جغرافيايـي کـه دسـتـخـوش          
تحوالت سرنوشت سازي شـده اسـت،     
امري مشروع و قابل دفاع اسـت. از       
اين منظر استقالل کـردسـتـان عـراق         
دقـيـقـا در راسـتـاي تـقــويـت افـق و                   
اهداف انساني جنبش اجـتـمـاعـي و         
کمونيستي طبقه کـارگـر اسـت. اگـر          
قرار بـاشـد کـارگـر را مـتـحـد کـرد،                 
اعتراض و مـبـارزه اش را سـازمـان             
داد، جنبشهاي اعراضي و اجتماعـي  
ديگر را حول اين افق متحد ساخت و 
چشم انداز قدرت سياسـي را بـرايـش        
ترسيم کرد، اين امر نيازمند شـرايـط   
نسبتا نرمـال، مـتـعـارف و بـدور از              
جنگ، ترور، بمب گذاري و خونريـزي  
است. در تاکـيـد و در دفـاع از ايـن                
جهت گيري به فاکتورهاي دخـيـل در     
پيوند با ضرورت استقالل کـردسـتـان      

 نگاهي بيندازيم.
 
   

مخالفت با استقالل کردستان  
 عراق از سوي ناسيوناليسم عرب

 
مخالـفـت هـايـي کـه دولـتـهـاي               
عـربــي و نــاســيـونــالــيـســم عـرب بــا             
استقالل کردسـتـان عـراق ابـراز مـي            
کنند به اين دليل است که عراق يکي 
از کشورهاي عربي محسوب ميشود 
و کردستان عراق در جـغـرافـيـاي يـک        
کشور عربي قرار دارد. بـا تـوجـه بـه            
تحوالت اخير در عراق کـه مـي رود         
اين کشور را به سـه بـخـش تـقـسـيـم              
کند، ناسيوناليسم عرب و دول عربي 
چنين پيامدي را  بـه زيـان از دسـت            
دادن و يا ذوب شدن يک کشور عربـي  

ارزيــابــي مــي کــنــنــد. آنــان اســاس            
سياست و افق خود را بر موجوديت و 
بقاي يک کشور عربي يکدسـت بـنـام      
عراق با همان بافت يکـدسـت عـربـي       
بـــودن قـــرار مـــي دهـــنـــد. بـــراي                
ناسيونالـيـسـم عـرب و دولـتـهـايـش               
مسئله اين نيست کـه روزانـه چـقـدر           
کشت و کشتار، خانه خرابي و تباهي 
در عراق صورت گرفته و مـي گـيـرد        
بلکه به نفوذ و اعتبار کـمـي خـود و          
قـدرت سـيـاسـي و اقـتـصـادي شــان                
بمثابه ناسيوناليسم عرب در منطـقـه   
و حفظ و حراست از خاک و ميهن بـه    
اوضاع موجود نگاه مي کنند. ادامه  
اين سياست با اهـداف اقـتـصـادي و         
طبقاتي آنـان نـيـز کـامـال خـوانـايـي               
دارد. بنابراين بـراي نـاسـيـونـالـيـسـم            
عرب و کـل دولـتـهـاي عـربـي حـوزه              
خليج، وجود و بقاي يک کشور عربـي  
را در توازن قواي رقابتها و معادالت 
جهـانـي و مـنـطـقـه اي بـرايشـان از                   
اهميت بااليي برخوردار است. تعابير  
و معاناتي که ناسيوناليسـم عـرب و       
دولتهاي ذينفع در منطقه از استقالل 
در کردستان عراق بدست مـي هـنـد،      
هر چه باشد با منافع مردم خـوانـايـي    
ندارد و همانطور کـه تـاريـخـا نشـان            
داده اند به انقياد کشـانـيـدن مـردم و         
کليه شهروندان در خـدمـت بـه بـقـاي          

 خود را بهمراه داشته است.  
 

 جمهوري اسالمي  
 

دولتهاي غير عرب منطـقـه نـيـز       
سياستهاي متفاوتي را در دورانـهـاي   
معين تاريخي در قـبـال ايـن اوضـاع         
اتخاذ کرده و مي کـنـنـد. جـمـهـوري          
اسـالمـي نـگـران سـربـرآوردن شـعــار              
استقالل طلبانه در کـردسـتـان ايـران           
نيست چرا که بـطـور واقـعـي چـنـيـن            
رغبت و تمايلي بلـحـاظ تـاريـخـي و          
اجتماعي در ميان مـردم کـردسـتـان         
ايــران وجــود نــدارد. حــتــي احــزاب             
ناسيوناليست کرد ايـرانـي و بـنـا بـه            
موقعيت اجـتـمـاعـي و فضـاي چـپ             
جامعه چنين ادعايي را از خود بـروز  
نداده اند اما نبايد فراموش کـرد کـه       
ناسيونالـيـسـم در هـيـبـت احـزاب و                
جريانات اپوزيسيون، ظـرفـيـت بـروز         
هر گونه مزاحمتي که اخـتـالفـات در      
ميان مردم را دامـن بـزنـد در خـود               
دارند. عدم تمايل به مسئله استقـالل   
طلبي در کردستان ايران را بـايـد در         
روابــط و مــنــاســبــات اجــتــمــاعــي،         
سياسي و تاريخي مردم کردستان بـا    

 ۳ صفحه                   

 استقالل کردستان عراق ...
 ۱ از صفحه
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مابقي ساکنان ديگر نقـاط کشـور و       
اينکه افکار و آراي مـردم کـردسـتـان       
ايران با ديگـر مـنـاطـق کشـور و در              
مـبـارزه اي مشــتـرک بـا حـاکــمـيــت               
آميخته است ارزيـابـي کـرد. حضـور          
تاريخي گرايش چـپ و راديـکـال در            
فضاي جامعه کردستان ايران، يـکـي     
ديگر از فاکتورهايي است که مسئله 
استقالل طلبي در کردستـان ايـران را       
بي خاصيت کرده است. هيچکدام از    
دو فـاکــتـور فـوق نــافـي آراي مــردم               
کردستان ايران براي جدا شدن نيـسـت   
اما چنانکه اشاره شد فاکتورهاي ياد 
شده، مطالبه استقالل طـلـبـي را بـي         

 خاصيت و عقيم ساخته است.
 

تا جاييکـه بـه کـردسـتـان عـراق             
مربوط اسـت اگـر در دوران جـنـگ               
ــالل                ــق ــه اســت ــران و عــراق مســئل اي
کردستان عـراق مـوضـوعـيـت پـيـدا              
ميکرد، بي گمان  جمهوري اسالمـي  
آنرا بفال نيک مـيـگـرفـت تـا از ايـن               
طريق بتوانـد بـعـنـوان فـاکـتـوري در              
پيشروي و پيروزي خود در جـنـگ بـا      
حکومت بعـث صـدام حسـيـن از آن             
استفاده کند. در دوران شروع جـنـگ      
مــهــرهــاي اصــلــي حــزب دمــکــرات        
کردستان عراق و اتحاديه ميهـنـي از     
سوي جمهوري اسالمي حمايـت مـي     
شدند و در ايران عليه حکومت صدام 
فعاليـت مـي کـردنـد يـا در جـريـان                  

 ۵۸ مبارزات مردم کردستان در سال 
عليه رژيم جمهوري اسـالمـي، حـزب      
دمکرات بارزاني با سـپـاه پـاسـداران       
در يک جبهه علـيـه مـردم کـردسـتـان           
ايران اسلحه مي کشيدند. از ايـن رو       
سياست امروز جمهوري اسـالمـي بـا      
چنين فرضي در دوران جنگ ايـران و    
عراق و احـتـمـال مسـئلـه اسـتـقـالل                 

درجـه     ۱۸۰ کردستان عـراق کـامـال        
متـفـاوت اسـت چـرا کـه مـعـادالت                
سياسي و منطـقـه اي تـغـيـيـر کـرده              
است. امروز جمهوري اسالمي افسار  
مالکي و برخي نـيـروهـاي اسـالمـي          
شيعه مرتجع در حکـومـت عـراق را        
در دست دارد. تقويت، يکپارچگي و    
يک حکومت مرکزي قوي در بـغـداد       
مادام کـه گـوش بـفـرمـان حـاکـمـان                 
جمهوري اسالمي باشـد، بـخـشـي از         
استراتژي رژيم اسـالمـي بـراي بـقـاي          
خود و ادامه موجوديتش براي تبديل 
کردن هر گوشه از جهان به کانونـهـاي   

 بحران بوده است.

در حال حاضر جمهوري اسالمـي  
مخالف پر و پا فرص و تند استـقـالل   
کــردســتــان عــراق اســت چــرا کــه در            
صورت تحقق اين امر، عراق بـه سـه       
بخش تقسيم خواهد شد و حـکـومـت    
مرکزي مالکي کـه امـيـد جـمـهـوري           
اســالمــي اســت در قــامــت فــعــلــي            
نخواهـد مـانـد و بشـدت تضـعـيـف                
خواهد شـد. تـهـديـدات اخـيـر رژيـم                 
اسالمي در قبال مـتـحـديـن ديـروزي        
اش در حکومت اقليم کردستان عراق 
و مشــخــصــا بــخــشــي از اتــحــاديــه           
ميهني مبني بر قطع رابطه تجاري و 
بستن مرزها و احـتـمـاال تـهـديـدات             
ديگر، به اين خاطر است که از طريـق  
آنــان بــر فضــاي عــمــومــي جــامــعــه          
کردستان عراق  فشار وارد کـنـد کـه          
خيال استقالل را از سر بـدر کـنـنـد و         
بـجــاي آن بــا مــانـدن در يـک عــراق                
يــکــپــارچــه، اهــرمــي بــراي تــقــويــت         
حکومت مرکزي باشند. اين سياست  
از جانب جمهوري اسالمي مي توانـد  
متغير باشد و تالش کند همچنان بـا  
حکومت استقالل يافته احتمالي آيند 
در کردستان عراق و براي پـيـش بـرد        
مقاصد خـود، ايـن روابـط را حـفـظ              
کند. توازن قواي نيروهاي دخـيـل در      
اوضاع سيـاسـي عـراق و کـردسـتـان             
عراق ممکن است جمهوري اسالمـي  
را وادار به جايگزيني شخص ديگـري  
بجاي مالکي و يا تمکين به استقالل 
کردستان عراق بکند. امـا آنـچـه کـه          
روشـن اسـت ايــن اسـت کـه بـنـا بــه                   
معادالت سياسي در آينده اسـتـقـالل    
ــد                 ــن رونـ ــراق، ايـ ــان عـ ــتـ ــردسـ کـ
ــور             ــراي مــان مــحــدوديــتــهــايــي را ب
جمهـوري اسـالمـي بـوجـود خـواهـد              
آورد. در صورت تقسيم عراق بـه سـه      
بخش و اسـتـقـالل کـردسـتـان عـراق،            
جمهوري اسالمي  يکي از بـازنـدگـان    
 اصلي بر بستر اين روند خواهد بود. 

 
 دولت ترکيه

 
دولت ترکيه به مسئله اسـتـقـالل      
کردستان عراق روي خوش نشان داده   
است. در مورد سياست دولت ترکـيـه    
در قبال مسئله اسـتـقـالل کـردسـتـان         
عراق، شايد اين سئوال مـطـرح شـود      
که با توجه به اينکه سالها اسـت کـه       
پ ک ک بـراي خــودمـخــتــاري و يــا               
استقالل مي جـنـگـد، آيـا اسـتـقـالل              
کردستان عـراق ايـن خـواسـت را در             

ميان نيروهاي اپـوزيسـيـون کـرد در           
کردستان ترکيه و مشخصا پ ک ک       
تقويت نخواهد کرد؟. پـاسـخ بـه ايـن          
سئوال منفي است. سـيـاسـت دولـت          
ترکيه در قبال کردستان عـراق بـر دو       
محور استوار است. دو مـحـوري کـه       
تا کنون براي دولت ترکيه فرصتـهـاي   
طاليي ايجاد کرده است. اول ايـنـکـه       
از همان ابتداي تشـکـيـل حـکـومـت           
اقليم کردسـتـان بـخـصـوص بـعـد از              
سـرنـگـونــي حـکــومـت بــعـث صــدام             
حسين، دولت ترکيه روابط حسنه اي   
با يکي از احزاب حاکم در کـردسـتـان    
عراق يعني حزب دمکرات مسـعـود     
بارزاني برقرار کرد. اين رابطه بتدريج  

بــه ايــن ســو و بــا              ۲۰۰۷ از ســال     
ديدارهاي اردغان از کرکوک، اربيل و 
سفرهاي مسعود بارزاني بـه آنـکـارا        
تقويت شد. اين تالشهـا بـراي دولـت         
ترکيه در راستاي دست يابي به نـفـت     
از کـردسـتـان عـراق و صـدور آن بـه                 
بازارهاي جهاني بوده اسـت. مـحـور         
دوم نيز بهره گرفتن از اين رابطه و از     
موقعيت مسعـود بـارزانـي بـعـنـوان           
رئيس حکومت اقليم کردستان عـراق  
براي تضـعـيـف و بـي اثـر سـاخـتـن                   

 فعاليتهاي پ ک ک است.
 

در اين سالها که حکومت اقـلـيـم    
در چهارچـوب دولـت مـرکـزي عـراق            
قرار داشته است، حتي دولت تـرکـيـه      
بدرجاتي در هر دو زميـنـه تـوانسـتـه        
است تا حدود زيادي به اهـداف خـود     
برسد. اکنون ترکـيـه خـريـدار و پـلـي              
براي فروش نفت حکومـت اقـلـيـم بـه          
بازارهاي جهاني است که سود کالني 
عايدش ميشود و از سوي ديـگـر بـا        
ميانجي گـري مسـعـود بـارزانـي در            
قبال مسئله اوجالن و حزب پ ک ک،   
توانسته است امتيازاتي از پ ک ک       
ــون                  ــا کــن ــنــکــه ت ــدون اي ــگــيــرد ب ب
کوچکترين امتيازي به اوجـالن و پ      
ک ک داده باشد. در اين مـورد دولـت      
ترکيه همچنان در تالش براي بي اثـر    
کردن سياست و عملکرد پ ک ک گام 
برداشته است. از اين رو دولت ترکيـه   
نه تـنـهـا نـگـران گسـتـرش خـواسـت                
خودمختاري يـا مـطـالـبـه اسـتـقـالل             
طلبانه در کردستـان تـرکـيـه نـيـسـت            
بلکه استقالل کردستان عراق بـرايـش     
بــا مــزيــت اقــتــصــادي و ســيــاســي            
بيشتري همراه خـواهـد بـود.  دولـت            
ترکيه اکنون تا آنجا پيش رفته اسـت    
که سران پ ک ک و اوجـالن بـه ايـن                
قانع شده اند که مبارزه مسلحـانـه را     
کنار گذاشته تا به آنان اجازه فعاليـت  

مدني داده شود. ادامه اين سياست و 
تضعيف هر چه بيشتر موقـعـيـت پ      
ک ک  نيز زمينه ساز عضويت ترکيـه  
در اتــحــاديــه اروپــا نــيــز هســت. تــا             
همينجا دولت تـرکـيـه از مـوقـعـيـت            
کنوني اقليم کردستان عراق بدرجـات  
زيادي به اهداف مورد دلـخـواه خـود        
دست يافته است. بنابر اين نه ترکـيـه    
نگراني سي سال قـبـل را دارد و نـه              
اوضاع و تحوالت امروز شـبـيـه سـه         
دهه قبل است. اکـنـون ديـگـر دولـت           
ترکيه خود نيز با شاخه هاي سياسـي  
و شخصيتهاي پ ک ک مستقيمـا در    

 حال مذاکره است.
 

سياست دولتهاي غربي در  
 قبال استقالل کردستان عراق

 
دولتهـاي غـربـي و دفـاع پـروپـا               
قرص اسرائيل از استقالل کـردسـتـان      
عراق قبل از هر چيز بر مي گـردد بـه     
رقابتهاي منطقه اي و مشخصا شاخ 
و شانه کشيدنهاي دولت اسـرائـيـل و      
ــل                ــاب ــق ــوري اســالمــي در م ــه ــم ج
همديگر، مناقشات تاريخي اعـراب    
و اسرائيل و سربرآوردن ديگر جانوارن 
اسالمي که بـر بسـتـر سـيـاسـتـهـاي               
جنگي آمريکا و دول غـربـي عـروج            
پيدا کردند. اوضاع و تحوالت اخـيـر      
در عــراق کــه بــر بســتــر شــکــســت               
سياستهاي آمريـکـا و مـتـحـديـنـش            
مردم آنجا به اين حال و روز انـداخـتـه    
شده اند، آنان را به اشکال مختلف به 
اتخاذ سياستهاي ناپايدار و شکسـت  
خورده يکي بعد از ديگري کشـانـيـده      

 است. 
 

در تمام موارد فوق آنـچـه کـه از          
سوي دولتهاي منطقه نمايندگي نمي 
شود، خـواسـت و آرزوي تـوده هـاي               
مردم و شهروندان ساکن در کردستـان  
عراق است. سياسـت آنـان بـر بـده و              
بستانها، رقابتها و سهـم خـواهـي از        
اوضاع آشفته بازاري است که آمريکا 

 ۲۰۰۳ و      ۱۹۹۱ و متحديـنـش در       
براي مردم عراق به ارمـغـان آوردنـد.        
اگر مخالفت اصولي از جـانـب آنـان          
ابراز نميشود نه به اين خاطر که گويا 
خواهان استقالل کردستان عراق حتي 
بروايت ناسيونالـيـسـم کـرد هسـتـنـد            
بلکه دريافته انـد کـه مـخـالـفـت بـا                
استقالل کردستان عـراق مـي تـوانـد           
اوضاعي را که خود بانـي و مسـبـب        
آن بوده اند از اين هم فـاجـعـه بـار تـر          
کند و منافع ميانمدت و دراز مـدت    
آنان از نظر رقابتها و منافع ماديشان 

دستخوش خطر قرار بـگـيـرد. بـطـور           
واقعـي عـراق عـمـال بـه سـه بـخـش                   
ــکــا و                 ــقــســيــم شــده اســت. آمــري ت
متحدينش امروز ديگـر آن اتـوريـتـه         
دوران قبل از جنگ سـرد را نـدارنـد.        
دولتهاي منطقه نيز هر يک ساز خـود  
را مي نوازند در نتـيـجـه هـر يـک بـه             
فراخور منافع سياسـي و اقـتـصـادي         

 خويش سرگرم چاني زني هستند.
 

ناسيوناليسم کرد و مسئله  
 استقالل کردستان عراق

 
در طــول تــاريــخ تــالــشــهــاي                
ناسيوناليسم کرد براي سهـم خـواهـي      
از قدرت و از دوران مـال مصـطـفـي           
بارزاني تا به امروز، هيچگاه درهيـچ  
سندي شاهد دفاع مـحـکـم و روشـن         
ناسيونالـيـسـم کـرد از اسـتـقـالل در                
کردستان عراق نبـوده ايـم. در دوران          
رژيم بعث صدام حسين هر يک از دو     
حزب حاکـم و رقـيـب در حـکـومـت               
فعلـي اقـلـيـم کـردسـتـان، بـارهـا بـه                   
استانبوسي صدام حسـيـن رفـتـنـد و          
چيزي بيشتر از سهم کوچکي که مـي  
خواستند بهشان تعلق بگيرد را توقـع  
نداشتند. در مواقعـي هـم کـه حـزب            
دمکرات کردستان عراق و اتـحـاديـه      
ميهني در جنگ و در رقابت بـا هـم       
قرار مي گرفتنـد، مسـعـود بـارزانـي          
دست بدامن صدام حسين مـيـشـد و        
اتحاديه ميـهـنـي نـيـز چـه در دوران               
حــکــومــت پــهــلــوي و چــه در دوران            
جمهوري اسالمي دست به دامن آنان 
ميشد. توني بلر نخست وزيـر سـابـق       
انگلستان در کتاب خاطراتش به ايـن  
مسئله اشاره کرده است و مي گويـد:  

ايـن دو       ۱۹۹۱ بعد از ايـنـکـه سـال          
حزب توانستند با حمايتهاي آمريکـا  
بر کردستان عراق مسلط شـونـد مـا        
نگران اين بوديم که مبـادا اسـتـقـالل       
خود از عراق را اعالم کنند و اگر اين 
کار را مي کردند ما ناچار بوديم آنـرا  
بپذيريم اما طي نشستي بـا آنـهـا در        
کمال ناباوري متوجه شديـم کـه آنـان        
تنها خواستار چندين مـيـلـيـون دالر         
کمک مالي از مـا شـدنـد و مـا نـيـز               
بيش از خواست آنان در اخـتـيـارشـان     

 پول قرار داديم. 
 

همين نمونه نشان مـي دهـد کـه        
تاريخا خواست و مطالـبـه حـقـيـرانـه         
ناسيوناليسم کرد فراتر از ايـن نـبـوده      
است که تنها بـر بسـتـر شـکـافـهـاي              
منطقه اي و الينحل ماندن ستم ملي 

 استقالل کردستان عراق ... ۲ از صفحه

 ۴ صفحه 
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و در جـهـت مـنـافـع حـقـيـرانـه خـود                 
سهمي عايدش بشود و به اين شـکـل   
به بقاي خود ادامه دهد. طـي تـاريـخ       
پر فراز و نشيب اين دو حـزب، آنـچـه      
که براي آنـان مـوضـوعـيـت نـداشـتـه             
است، رفع ستم ملـي و حـل مسـئلـه           
کرد بوده اما به يمن حمله آمريکا بـه    
عراق و سرنـگـونـي حـکـومـت بـعـث             
صدام حسين، شرايطي در کـردسـتـان    
عراق فـراهـم شـد کـه ايـن دو حـزب                 
اصلي همراه بـا ديـگـر جـريـانـات و               
احزاب قومي و اسـالمـي بـه قـدرت           
محلي پرتاب شدند و نـه تـنـهـا ايـن            
بلکه پست هاي بااليي هم در دولـت      
مرکزي عـراق نسـيـب شـان شـد. بـا                
توجه به اين پروسـه و در حـاکـمـيـت            
قرار گرفتن احزاب ناسيوناليست کرد 
اکنون ديگر نمي توان از وجـود سـتـم      
ملي در کردستان عراق سخـن گـفـت      
اما مسئله کرد همچنان بقـوت خـود     
باقي است. از آنجا که احـزاب حـاکـم       
بيش از بيست سال است که حاکميت 
دو فــاکــتــوي کــردســتــان را از نــظــر            
سياسي، اداري و اقتصادي در دسـت  
دارند اما مسئله کرد هـمـچـنـان بـي          
پــاســخ مــانــده اســت. ايــن مســئلــه             
همچنان در شرايط و تحوالت کنوني 
تنها در يـک رفـرانـدم و انـتـخـابـات                  
آزادانه مردم ساکن در آن و زيـر نـظـر        
سازمانهاي بين المللي بـراي مـانـدن      
يا جدا شدن از عراق مي تواند پاسـخ  

 بگيرد.
دفـاعـيـات مسـعـود بـارزانـي و              
حزبش از استقالل کردستان عراق نيز 
در همان چهارچوب تـقـسـيـم قـدرت،        
مــنــافــع ســيــاســي و اقــتــصــادي و             
همچنين حمايتهاي ضمني برخـي از    
دولتها قرار دارد. طي گذشـت بـيـش       
از دو دهـه از تـقـسـيـم قـدرت بـيـن                   
اتحاديه ميهني و حـزب دمـکـرات،          
اکنون بارزاني نسبت به حزب رقـيـب     
موقعيت برتري در کـردسـتـان عـراق         
براي خـود فـراهـم کـرده اسـت و در                  
جريان تحوالت اخير بارزاني استقالل 
طلبي اش را تنها بعنوان يـک کـارت       
برنده بـراي بـده و بسـتـان بـا دولـت                   
مرکزي و ديگر معامالت از باال آنـرا  
رو مي کند نه براي رفع بـحـرانـي کـه       
شهروندان و سـاکـنـان کـردسـتـان را               

 مورد تهديد جدي قرار داده است. 
مــوضــع و ســيــاســت اتــحــاديــه          
ميهني در قبال استـقـالل کـردسـتـان        
عراق نيز کامال در کانتکس هـمـيـن      

بند و بست ها از بـاال و بـخـشـا بـا                
کسب اجازه از مـرتـجـعـتـريـن دولـت          
منطقه يعني جمهوري اسالمي دارد   
اتــخــاذ مــي شــود. ايــن مــواضــع و             
سياستها بخوبي گوياي آن اسـت کـه       
ناسيوناليسـم کـرد حـاکـم بـر اقـلـيـم                 
کردستان حتي بنا به تعريف و بنا بـه    
معيارهايي که در چهار چوب دولتها 
براي خود بر مي شمارد، براي پـايـان     
دادن بـه درد و رنـج مـردم و ديـگـر                  
شهروندان کردستـان عـراق اشـتـهـاي          
استقالل کردستان عراق را براي پايان 
دادن به جنگ و خونريزي هـيـچـوقـت     

 نداشته است. 
 

بــازگــردانــدن جــالل طــالــبــانــي،        
انتخاب سليم جبوري بعنـوان رئـيـس      
پارلمان و انـتـخـاب فـواد مـعـصـوم                
ــيــس جــمــهــور عــراق،               ــنــوان رئ ــع ب
اقداماتي رسمي و فرمال براي انـجـام   
يک سري تالشها در راستاي تـقـسـيـم     
قدرت از بـاال در مـيـان نـيـروهـا و                   
احزاب دخيل در حـاکـمـيـت عـراق و          
کردستان عـراق در اوضـاع و احـوال            
کــنــونــي اســت. ديــدار مــالــکــي از             
طالباني در سليمانيه و ديدار سـلـيـم      
جبوري رئيس پارلمان جديد عـراق از    
اردوگاه آورگان در اربيل که جـزو بـي       
سابقه ترين ديدارها بوده است گوياي 
بده و بستان و سازشي است که فـقـط   
منافع احزاب و نـيـروهـاي حـاکـم در          
عراق و کردستان عراق را نشـان مـي     
دهد. ناسيوناليسم کرد مـاهـيـتـا در         
البالي زخمها ارتزاق کرده و به بـقـاي     
خــود ادامــه داده اســت. وجــود يــک             
جامعه آزاد، بدون درد و بدون جـنـگ   
و کشتار مي تواند زمينه ساز رشد و 
گســتــرش اعــتــراضــات اجــتــمــاعــي       
مردمي باشد که در بيست و سه سال 
 اخير خيري از اين حاکمان نديده اند. 

 
استقالل کردستان عراق در  

 پاسخ به کدام نياز؟
 

ابــتــدا بــايــد ديــد کــه اســتــقــالل           
کردستان عراق قرار است چـه نـيـازي      
را پاسخ دهد آنگاه با آن مخـالـف يـا      
موافق بود. با توجـه بـه نـکـاتـي کـه              
باالتر اشاره شد آيا دفاع از خـواسـت     
استـقـالل کـردسـتـان عـراق ضـروري              
است؟. در ابتداي اين نوشته به سابقه  
و پيشينه تاريخي خواست اسـتـقـالل      
طلبانه اشاره شد. همچنين به جايگاه 

استقالل از منظر ناسيوناليسم کـرد،    
عرب و دولتها پـرداخـتـيـم. دفـاع از           
استـقـالل کـردسـتـان عـراق دفـاع از                
استقالل بمفهوم تعـريـف تـاريـخـي و          
کالسيک آن موضوعيت ندارد بـلـکـه      
اهميت آن بر بستر تحوالت سـيـاسـي    
که امروز در عراق بوحود آمده اسـت    
قابل توضيح است. دفاع در خـود از       
استقالل کردستان عـراق و بـدون در           
نظر گرفتن مجموعه اي از فاکتورهـا  
و تحوالت سياسي اخير، دفاعي پوچ 
و بي معنـي اسـت. بـراي جـريـانـات              
ناسيوناليسم حاکم بر کردستان عـراق  
و مشخصا حزب دمکرات بـارزانـي،   
کارت استقالل، اهرمي براي امـتـيـاز    
گيري بوده است که در سربزنگاههـاي  
تاريخي و براي سـهـم خـواهـي و بـده            
وبستانها و اکنون بـر بسـتـر اوضـاع           
سياسي و جغرافيايي ايـن دوره، آنـرا       
به طرفهاي مورد مناقشه نشان مـي    

 دهد. 
آنچه که مسئلـه طـرح اسـتـقـالل          
کردستان عـراق را ضـروري سـاخـتـه            
است دفاع از مدنيت، دفاع از کـلـيـه      
شهرونداني است که در جـغـرافـيـايـي        
بنام کردستـان عـراق کـار و زنـدگـي              
ميکنند و زندگـي و آيـنـده شـان در             
مــقــابــل تــحــوالت اوضــاع کــنــونــي         
دسـتـخـوش مـخـاطـرات جـدي قــرار              

 خواهد گرفت مي باشد.
در جريان فاجعه اي کـه بـعـد از            
حمله نظامي آمريکا بـه عـراق بـراي        
مردم عراق بر جاي ماند، کـردسـتـان      
عراق عليرغم اينکه تحت حـاکـمـيـت     
احــزاب بــورژوا نــاســيــونــالــيــســت و         
شرکاي اسالمي آنان قرار داشته است 
اما بطور واقعي درجه اي از امـنـيـت    
در اين جغرافيا برقرار بوده است. اين  
درجه از امنيت کـه کـردسـتـان را بـا            
آتش و خون از بخش جنوب و عـرب      
نشين متـمـايـز مـيـکـرد، خـود نـيـز                
موقعيتي را براي صـاحـبـان سـود و           
سرمايه مهيا کرد که بيش از دو دهه 
است در سايه آن مشغول مال اندوزي 
هستنـد. تـحـوالت اخـيـر و تصـرف                
بخشهاي غربي عراق از سوي داعـش  
و فاجعه اي هـولـنـاکـتـر از مـيـراث                
جنگ آمريکا در عراق، اين نـيـاز را       
مي طلبد که حداقل کردستـان عـراق     
اعالم استقالل کند تـا هـم مـنـطـقـه             
امـنــي بــراي ســاکـنــان آن، از مــردم             
بومـي، کـارگـران مـهـاجـر، آوارگـان              
فراري از دست داعش و مـردم عـرب     
زبان که خيري از حکـومـت مـالـکـي        
نديده اند باشد و در پرتو اين استقالل 
که بايد با آراي مردم در يک رفرانـدوم  

آزاد و با نظارت نهادهاي بين المللـي  
انجام گيرد، اين محدوده جغرافيايـي  
را از آتش و خوني کـه در جـنـوب و            
غرب عراق در حـال گسـتـرش اسـت           
مصون نگه داشت. پا در هوا مـانـدن    
وضع موجود و نظاره گر بند و بسـت    
احزاب ناسيوناليسم حاکـم بـا دولـت        
مرکزي شـدن بـراي بـده و بسـتـان و                
تقسيم قدرت بيشتر آنان، مي تـوانـد     
آن درجه از امنيت فعلي در کردستان 

 عراق را هم به مخاطره بياندازد. 
 

اســتــقــالل کــردســتــان عــراق در         
شرايط و اوضاع سياسي و تـحـوالت     
پيش رو در عراق مي تواند مـحـدوده   
وسيعي را نه با اسم دولت کردي بلکه 
بعنوان يک ساختاري براي جامعه اي   
آزاد، سکوالر، متمدن و با برسـمـيـت    
شناسي حقوق برابر کليه ساکـنـيـن و      
شــهــرونــدان آن در کــردســتــان عــراق          
شناخته شـود. اسـتـقـالل کـردسـتـان               
عراق مي تواند و بايد بـيـش از سـي        
هزار کـارگـر مـهـاجـر از کشـورهـاي              
مختلف، يک و نيم ميـلـيـون آواره از        
سوريه و جنوب عراق که عمـومـا بـه      
زبــان عــربــي تــکــلــم مــي کــنــنــد و              
همچنين ديگـر مـردم مـنـتـسـب بـه              
مليتهاي مختلفي که در آنـجـا بسـر        
ــرنــد را بــعــنــوان شــهــرونــدان              مــي ب
متساوي الحقوق برسميت بشناسد و   
جامـعـه را از تـهـديـدات حـکـومـت                 
مرکزي عراق، جمـهـوري اسـالمـي و         
دســتــه جــات و بــانــدهــاي اســالمــي          
تروريست، از بمب گذاري در کوچه و   
خيابان و تـبـديـل نـمـودن کـردسـتـان             
عراق به قتلگاه انسانها مصون نـگـه     

 دارد. 
استقالل کردستان عـراق تـوسـط      
آراي شهروندان ساکـن در کـردسـتـان         
عراق يک حکم و سند قـانـونـي اسـت       
که بحکم آن، نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي         
ناچار خواهند بـود آنـرا بـرسـيـمـيـت              
شناخته و نه تنها جريانات اسـالمـي     
منطقه بـلـکـه حـتـي دولـت مـرکـزي               
عراق نيز رسـمـا و قـانـونـا قـادر بـه                  
دخالتگري سياسي و نظامي در آنجا 
نخواهد بود. در يک چنين کـردسـتـان     
استقالل يافته اي که محور اصلي آن   
قرار است امنيت، مدنيت و زنـدگـي       
شهروندان را تضمين کند، اين امکان 
را فــراهــم مــي کــنــد کــه بــتــوان بــه               
سازمانـدهـي مـبـارزات اجـتـمـاعـي             
بخشهاي مختلف مردم و اعتراض و   
مبارزه طبقاتي کـارگـران دسـت زد.          
کردستان مصون داشتـه شـده از هـر          
گونه دست درازي کشورهاي منـطـقـه    

و ايجاد مانع در مقابل جنگ شيـعـه   
و سني، بستر مناسبي براي هدايت و 
سمت و سو دادن به مبارزات مـردم،    
ــت احــزاب و                ــي ــراي افشــاي مــاه ب
نيروهاي ناسيونـالـيـسـت کـرد و هـر             

 نيروي مرتجع ديگري است. 
 

فضاي جـنـگـي و نـا امـنـي در                 
جــامــعــه فــرصــت مــنــاســبــي بــراي          
سرکوب و به عقب راندن مبـارزات و    
خواست و مطالبات پـاسـخ نـگـرفـتـه         
مردم است. تاريخا دولتها در شرايط  
جنگي قادر شده اند براحتي هر گونـه  
صداي حق طلبـانـه اي را بـه بـهـانـه               
جنگ است، فعال صبر کنيد، کشـور  
در خــطــر اســت، ايــن مــبــارزات و              
 اعتراضات برحق را به حاشيه برانند. 

 
وظيفه نيروهاي سکوالر، چـپ و    
کمونيست است که شرايط و اوضـاع    
خطير کنوني را عميقا دريابند. نمـي   
تـوان بــا پــاسـخـهــاي کــلـيـشــه اي و                
ايــدئــولــوژيــک بــه مصــاف بــا وضــع          
موجود رفـت. نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد               
هيچگاه مدافع اسـتـقـالل کـردسـتـان         
عراق نـبـوده اسـت آنـجـايـي هـم کـه                 
داعيه استقالل را داشته اسـت تـنـهـا       
بخاطر سهم خاهي بيشتر بـراي تـدام       
سود، منـفـعـت و قـدرت خـود بـوده               
اســت نــه نــجــات جــامــعــه از بــروز              
سناريوي سياه و حفط جان و زنـدگـي   
شهروندان. جامعه و کـل شـهـرونـدان          
انتظار دارنـد کـه نـيـرويـي قـاطـع و                  
مدافع حقوق انساني در ايـن آشـفـتـه         
بازاري که نطم نوين جهاني آمريـکـا،   
ناسيوناليسم کرد و دولتهاي منـطـقـه    
و ديگر جريانات اسالمي براي مـردم  
عراق به ارمغان آوردنـد، بـه مـيـدان           
آمده و از جان و زندگيشـان حـمـايـت       
کنند. نيروي چپ و سکوالري کـه در     
کردستان عراق بتواند اين اوضـاع را      
درک کــنــد و خــواســت و آرزوهــاي               
انســانــي مــردم را بــا نــام اســتــقــالل            
کردستان عراق بعنوان تضـمـيـن يـک         
کمربند رسميت يافته امن و در تمايز 
با ناسيوناليسم کرد نمايندگي کـنـد،     
مــي تــوانــد بســرعــت قــوي شــود و             
حمايت بخشهاي محروم جـامـعـه را        
بدست آورد. دست يـابـي بـه چـنـيـن              
حمايت توده اي و اجتماعي وسـيـعـي    
در کردستان عراق، زمـيـنـه را بـراي           
قدرت گـيـري ايـن چـپ در مـراحـل                 
بعدي مبارزه عليـه حـاکـمـان فـعـلـي            
فراهم خواهد ساخت. چنين تـالش و       
چشم انـدازي مـي تـوانـد پشـتـيـبـان               

 ۳ از صفحه

 ۵ صفحه 

 استقالل کردستان عراق ...
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اين مصاحبه تلويزيوني نسرين 
 ٧ رمضانعلي با محمد آسنگران که 

منتشر شد بـوسـيلـه     ٢٠١٤ ژوئيه 
فرزام کرباسي پياده و متن کتبـي  

 آن با اصالحاتي منتشر ميشود.
 

درود بـر شـمـا!        نسرين رمضانعلي:  
يک ماه است کـه اخـبـار مـربـوط بـه             

. عراق در صدر اخبار جهان قرار دارد
ــگــي در عــراق شــروع شــده و                  جــن
نگرانيهايي را به وجـود آورده اسـت.       
در اين رابطه مباحث زيادي از جانب 

هـا و دولـتــهــاي          احـزاب شـخــصــيـت     
مختلف و همينطور حزب کمونيست 
کارگري ايران از زواياي مختلـفـي بـه      
اين مساله پرداخته اند. در عين حـال   
هر کدام سعي مـيـکـنـنـد راه حـل و               
آلترناتيو خود را اگر داشـتـه بـاشـنـد          
ــه دهــنــد.               ــحــران عــراق ارائ ــراي ب ب
همچنين کشورهايي هـمـچـون ايـران         
ســوريــه عــربســتــان قــطــر روســيــه و           
آمريکا تالش داشته و دارنـد کـه در         
اين مورد تأثيرات خود را بـگـذرنـد.        
ــوي                 ــاري ــک ســن امــا عــراق غــرق ي

 وحشتناک شده است. 
 

اين تصويري است کـه در عـراق         
امــروز مــيــبــيــنــيــم. در ايــن بــحــث             

داريم همراه با محمـد آسـنـگـرن        سعي
تالش کنيم که از زواياي ديـگـري بـه        
مساله عراق بپردازيم. سـوال اولـم را        
از اينجا آغـاز مـيـکـنـم، در دل چـه               
اوضاع و شرايط منطقه اي و جهانـي  
مساله عراق بـه ايـن سـمـت رفـتـه و               
جنگي آغاز شده که آينده آن مـعـلـوم      

کنـيـد    نيست به کجا ميرود. فکر مي 
مطرح هست که  هاي جهاني چه مولفه

امروز عراق را به ميـدان يـک جـنـگ         
خونين و کشـتـار وسـيـع دچـار کـرده             
است و هـمـه از جـملـه آمـريـکـا در                  
سردرگمي به سر ميبرند و ميگويـنـد   

دانند آينـده عـراق بـه کـدام سـو               نمي
 پيش ميرود؟

 
ما اگـر صـحـنـه       محمد آسنگران :  

سياسي منطقه خاورميـانـه را نـگـاه         
کـه بـحـران عـراق          کنيم مـيـبـيـنـيـم           

بخشي از آن اسـت. در سـوريـه          فقط 
هم به همين صورت و حـتـا در حـال          
حاضر وخيم تر از عراق است و دامنه 
اين بحران مـيـتـوانـد وسـيـعـتـر نـيـز                 
بشود. اين وضعـيـت در دل شـرايـط            

به وجود آمده است که مـولـفـه     خاصي
و منطقه اي است. اگر   هاي آن جهاني

اين شرايط را محدود به عراق ببينيم 

ايـن     دچار اشتبـاه شـده ايـم. کسـانـي            
ــه چــون              طــور     ــد ک ــردن ــل ک ــي ــحــل ت
خـوب حـکـومـت نـکـرد ايـن               مالکي

شرايط به وجـود آمـد و يـا گـفـتـنـد                
ــه قــدرت                 ــرف ســوري داعــش از ط

و به عراق آمد و ايـن بـحـران           گرفت 
عراق با طرح آگاهانه خـود مـالـکـي         

ها بـخـشـي     بوده است و... اگر چه اين   
از ظواهر آن تحوالت مـمـکـن اسـت         
 باشد، اما واقعيت چيز ديگري است. 

 
هايي که بايد مورد بـحـث      مولفه

قرار گيرد تغيير و تحوالتي جهاني و   
منطقه اي است. دنيايي که در آن اين 
چنين اتفاقاتي پيش ميايد و نيـروهـا   
و دولتهايـي کـه ايـن چـنـيـن افسـار                
گسيخته شده اند و اتفاقاتي که حـتـا     

کـرد،     شود به راحتي پيش بـيـنـي      نمي
همگي نتيجه تحوالت و تـغـيـيـرات         
جهان امروز است. بنابر اين قـبـل از        
بررسي بحران عراق ابـتـدا بـايـد ايـن            
تحوالت را شناخت. کساني کـه يـک        
مشت احکام از پيشي در جيب دارند 
و در هر شرايطي آنرا تکرار ميکنـنـد   
و يــا کســانــيــکــه هــمــه اتــفــاقــات و            
تحوالت سـيـاسـي عـراق را تـوطـئـه              
مالکي ارزيابي ميکنند، نه مـتـوجـه    
عمـق ايـن تـحـوالت هسـتـنـد و نـه                   
ميتوانند راه حل و آلترناتـيـوي بـراي      
بــرون رفــت از ايــن تــحــوالت نشــان            
بدهـنـد. آنـهـا نـاچـارنـد در حـاشـيـه                    
 جامعه اوراد خودشان را تکرار کنند. 

 
اما جنبش و حـزب مـا بـايـد و             
ــن                 ــاچــار اســت چشــم در چشــم اي ن
اتفاقـات بـدوزد و ايـن تـحـوالت را                

ن و تحليـل کـنـد.      يآنطور که بوده تبي
راه حل و آلترناتيو را فـقـط کسـانـي           
ميتوانند نشان بدهنـد کـه شـنـاخـت          
عميق و دقيقي از ريشه هـا و داليـل       
آن داشته باشند. تکرار احکام گذشته  
حتي اگر قبال درست هم بوده باشـنـد   

 پاسخي به تحوالت امروز نيست. 
 

بعد از پـايـان جـهـان دو قـطـبـي              
ــه                   ــت کـ ــي رخ داده اسـ ــوالتـ ــحـ تـ

متفاوت  با قبل از آن اسـت و           خيلي
تبعاتي دارد که بايد آنها را شناخـت.  
قبال دو بلوک غرب و شرق داشتيم که 
هر کدام منطقه تحت نـفـوذ خـود را          
داشتند. در عيـن حـال هـر تـحـول و              

از    آمـد در يـکـي             پـيـش مـي        اتفاقـي 
ها بود و    مناطق تحت نفوذ اين قطب

به نوعي آنرا کنترل ميکردند و يا در   
هــا پــيــش       چــارچــوب اســتــراتــژي آن      
قـطـبـي    دو   ميرفت. بـعـد از جـهـان              

امروز ما با يک جهـان چـنـد قـطـبـي           
مـواجــه هســتـيــم و مــيـشــود گــفــت             

هـاي مـخـتـلــف          بـورژوازي در قـطـب       
مانند چين، روسيه، آمريکا و اروپا و 
کشورهاي ديگر مانند برزيل و هـنـد     
آفريقا و... هر کدام ادعا و تـاثـيـرات        
خود را دارند و در شکل دادن به ايـن    

 جهان نقش ايفا ميکنند. 
 

عــالوه بــر ايــنــهــا در مــنــطــقــه            
خاورميانه سه کشور موثر در رقابـت  
منطقه اي وجود دارند کـه هـر کـدام          
نيرو پول و نفوذ و ادعا هايـي خـاص     
خود را دارند. عربسـتـان سـعـودي و          
جمهوري اسالمي و ترکيـه هـر کـدام        
سهم معيني را طلب ميکـنـنـد و در        
حال رقابت هستند. بنابر اين با ديدن  
اين مولفه ها اولين چـيـزي کـه بـراي         

شـود ايـن اسـت کـه              ما مـطـرح مـي     
دو قــطــب و      بــورژوازي نــه يــک يــا           

استـراتـژي مشـخـص مـانـنـد زمـان               
قطبي، بلکه امروز چـنـديـن      دو جهان 

بلوک با استراتژي جهاني و منطقه اي 
متفاوت وجود دارند که هـر کـدام از       

 آنها الزاما تابع ديگري نيستند. 
 

آمريکا بعد از فرو ريختن ديـوار    
بـرلــيـن تــالش کــرد اســتــراتـژي قــدر            

خود را بر جهان بعد از جـهـان        قدرتي
دو قطبي تحمـيـل کـنـد و از طـريـق               
حمله به عراق آن را شـروع کـرد. در              

آن همه کشـتـار و فشـار          ۱۹۹۱ سال 
اقتصادي به مردم عراق تحميـل شـد     
که ديگر قدرتهاي جهاني را مرعـوب  
خود کند. آماري که منتشر شـده در       

ميلـيـون انسـان      يک آن جنگ بيش از 
بـاالخـره     ۲۰۰۳ از بين رفتنـد. سـال        

خـود     آمريکا براي تثبيت قدر قـدرتـي  
کرد و صـدام حسـيـن را             لشکر کشي

و    سرنگون کرد. همان موقـع کسـانـي      
گفـتـنـد     بودند که مي حتا احزاب چپي

اين جنگ جنگ نفت است و از زاويه 
ضــد امــپــريــالــيــســتــي بــا امــريــکــا         
مخالفت ميکردند. ديديم که بـه ايـن      
شکل نبود. در همـان دوره مـنـصـور          
حکمت تنها کسي بـود کـه تـحـلـيـل           
منحصر به فردي داشت و گـفـت کـه        
اين جنگ جنـگ جـهـان پـس از دو             
قطب است و آمريکا با سياست نـظـم   

ــي      ــان ــن جــه ــوي ــدر        مــي   ن خــواهــد ق
 خود را به جهان تحميل کند.  قدرتي
 
 

اما آمريکا در رسيدن بـه هـدف       
خود ناکام ماند و شکست خورد. در    
عراق ناچار شد عقب نشيني کند. در 
افغانستان مجـبـور اسـت کـه عـقـب             

خـواهـد راه        نشيني کـنـد. حـتـا مـي            
مذاکـره بـا طـالـبـان کـه خـود آن را                    
سرنگـون کـرده بـاز کـنـد. در عـراق                  
عمال با يک حـکـومـت مـوزائـيـکـي            
اقوام و مذهب و طـوايـف و عشـايـر           
مختلف کاري کردند که زمينه تفرقـه  
ها و جنگهاي امروز را فراهم کردند. 
هر کدام از اين جريـانـات "مـذهـبـي،         
قومي و ملي" که ظـاهـرا صـاحـب و          

و مـتـحـد       نماينده بخشي از جـامـعـه   
آمريکا محسوب ميشـدنـد بـايـد در         

شـدنـد. ايـنـهـا            حکومت شريـک مـي    
شروع به رقابت با همديگر کـردنـد و       
اين بحران امروز را خـلـق کـردنـد کـه          

 همه دارند ميبينند. 
 

هاي جهاني با اتکا به توان  قدرت
نظامي، اقتصادي و سـيـاسـي شـان           

توانستند سياستهـاي مـورد      قبال مي
نظر خود را به حکومتهاي تحت نفوذ 

ديکته کنند. امـا امـروز حـتـا            خود 
حکومتها يي که به نوعي دوست اين 
يا آن قدرت جهاني و بـلـوک جـهـانـي          
هستند چنين سياستي را نميپذيرنـد.  
به يک معنا ديگر غـالم و حـلـقـه بـه            
گوش آنها نيستند. خود را شـريـک و       
سهيم قدرتها ميدانند نه تـابـع آنـهـا.       
بنابر اين، مناسبـات و تـعـادل دوره          
گذشته جاي خود را به مـنـاسـبـات و       
تعادل و تناسـب قـواي جـديـدي داده           

است. اکنون با جهان تازه اي مـواجـه     
هستيم. همه مـولـفـه هـاي گـذشـتـه               
متحول شده اند. به نظر مـن بـا ايـن           
جهان چـنـد قـطـبـي و بـا شـکـسـت                    
آمريکا در رسيدن به استـراتـژي نـظـم       
نوين جهاني، يک تعـادل و يـا بـهـتـر            
بگويم يک نوع مناسـبـات جـديـد در         

هـا و       حال شکل گيري اسـت. دولـت       
نيروهاي ارتجاعي افسار گسـيـخـتـه       
شده اند. همين جمهوري اسـالمـي و        
عربستان را اگر نگاه کنيد ميبيـنـيـد    
که امروز جمهوري اسـالمـي سـرگـرم       

هاي خودش است. عربسـتـان     سياست
به همين صورت است. حتي کشـوري   
مانند قطر در تحـوالت مـنـطـقـه اي          

 نقش خود را ايفا ميکند. 
 

اما در اين ميان موضوع مهمتر 
عروج روسيه و ادعاها و سهمي است 
که براي خود در نظر گرفته است. اين  
يک فاکتور مهم تحوالت امروزاست. 
تشکيل بلـوک اقـتـصـادي و در قـدم              
بعدي حتما سياسي و نظامي مانـنـد   
بلوک "روسيه، چين، بـرزيـل، هـنـد و           

 BRICSآفريقا" که به گروه بريکس  
معروف است، حـدود پـنـجـا درصـد            
جمعيت جهان را شامل ميشوند. اين 
يـک تــحــول بــزرگ اســت و تــبــعــات             
جهاني مهمي دارد. با توجه به هـمـه      
اين تحوالت کسـي کـه بـخـواهـد در            
محدوده فـرمـولـهـا و تـبـيـيـن هـاي                  
گذشته به سراغ تبيـيـن سـيـاسـت در          
جهان امروز برود چيزي از سياست و   

  سناريوي عراق و سوريه...

 استقالل کردستان عراق ...

محکمي بـراي مـردم عـرب زبـان           
بخش جنوب عراق که بيش از دو     
دهه است شب و روز را بـا تـرور و       
انفجار آدمکشان بسر مي برند بـه  
نقطه اميد روشنـي تـبـديـل کـنـد.           
جريانات چپ، فعالين اجتماعي و 
مدني و ديگر نـيـروهـاي سـکـوالر        
وظيفه مهم، تاريخي و خطيري بـر    
دوش دارند. مي تـوان و بـايـد در           
ــيــت، در دفــاع از               دفــاع از مــدن
انسانيت، در دفاع از زندگي، مهر 
خود را بر تحوالت کنوني کوبـيـد.   
در غير اينصورت اوضاع کـنـونـي    
کــمــاکــان مــيــدان تــاخــت و تــاز             
نـاســيــونــالـيــســم کـرد، جــريــانــات        
مــرتــجــع اســالمــي و دولــتــهــاي           
منطقه براي سهم خواهي بـيـشـتـر       
خواهد شد و جان و زنـدگـي مـردم      
همچنان بازيچه دست اين نيـروهـا   

خواهد بود. نيروهاي مدافع حقوق  
ــات              ــان ــري ــزاب و ج ــي، اح انســان
کمونيست و نيروهاي سکـوالر در    
عراق و کردستان عراق اين را بايـد  
ــنــد کــه احــزاب               ــاب ــا دري ــق ــي عــم
ناسيوناليست حاکم بـر کـردسـتـان       
عراق مدافع  استـقـالل کـردسـتـان        
عراق در راستاي خروج جامـعـه از     
بحران و بن بست کنوني نيستـنـد.   
بايد از اين فرصت تاريخي و بـراي  
بـرون رفـت از ايــن بــحـران، بــراي              
نجات مردم از اين شرايط تـيـره و       
تار و نهايتا تبديل شدن به نيرويـي  
قابل اتکا در جـامـعـه کـردسـتـان           
همـچـون نـمـايـنـده و سـخـنـگـوي                 
واقـعـي طـرح و تـحـقــق خـواســت               
استقالل کردستان عراق با دخالـت  

 مستقيم مردم ظاهر شد.   
 ۲۰۱۴ ژوئيه  ۲۸ 

 ۴ از صفحه

 ۶ صفحه  
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بويژه چيزي از مارکسيسم نـفـهـمـيـده      
 است. 

    : شـمـا در       نسرين رمضانـعـلـي
دو هـاي خـودتـان از جـهـان                 صحبت

قطبي صحبت کـرديـد بـا فـروپـاشـي           
قـطـبـي بـودن       دو   بلوک شرق جهان از 

خارج شد. آمريکا در اجراي سياسـت   
تـالش      کـه خـيـلـي         نظم نوين جـهـانـي   

داشت به قدر قدرتي در جهان تبـديـل   
شود شکست خـورد. هـمـانـطـور کـه            
شما هم گـفـتـيـد مـا اکـنـون شـاهـد                  
نيروها و يا قدرتهاي ديگري هستـيـم   
اروپا و چـيـن و ژاپـن و روسـيـه کـه                   

رغـم فـروپـاشـي بـلـوک              کماکان علي 
ــع                  ــايـ ــد در وقـ ــرق تـــالش دارنـ شـ

 تأثير گذار باشند جهاني
 
حتا زمانيکه آمريکـا بـه عـراق         

حمله کرد دولت روسيه با ايـن حـملـه      
سپتامبر که اتـفـاق     ۱۱  موافق نبود. 

افتاد و آمريکا قصـد داشـت از ايـن          
شرايط استفاده کـنـد و قـدر قـدرتـي            
خود را تثبيت کند که در همان زمـان  
روسيه باز مـخـالـف جـنـگ بـه اسـم              
مبارزه با تـروريـزم بـود. در هـمـيـن                

سال اخير بر سر اتفاقات سـوريـه و     دو
اوکراين آمريکا قصد داشـت و دارد        

را ايفا کند که بـاز هـم      که نقش اصلي
روسيه نگذاشت. فکر نميـکـنـيـد کـه         

آمريکا و روسـيـه        امروز اين دو يعني
باز هم مي خواهند اين را ثابت کنند 

هستنـد و حـرف        که آنها قدرت اصلي
آخر را ميزنند. در دل چنين تحوالتي  
چرا حکومتهاي مـوزائـيـکـي اقـوام،        

 مذاهب و ... را تشکيل ميدهند. 
  
 

اين سـوال شـمـا        محمد آسنگران :  
بخش دارد اول اينکه آمريـکـا کـه      دو 
خواست قدر قدرت جهـان بـاشـد،       مي

امروز در عراق و افغانستان شکسـت  
خورده و روسيه در عمـل در مـقـابـل         
آمريکا قد علم کرده و بـخـش بـعـدي       

هـايـي بـر اسـاس          اينکه چرا حکومت
مذهب پي ريـزي     -موزائيک قوميت

ميشوند. تا آنجائيکه بـه بـخـش اول         
سوال مربوط مـيـشـود بـه نـظـر مـن              

آمريکا بـا ريـخـتـن          دوران قدر قدرتي
بلوک شرق از بين رفت. آمريکا تالش 
کرد با جنگ عراق اين را احيـا کـنـد      
اما نتوانست و شکست خورد. خـود     
اوبامـا حـاصـل سـيـاسـت شـکـسـت                
خورده نو محافظه کاران بود. ظـاهـرا    

خواست بـا دسـت بـاز بـا              اوباما مي

کـه در راس         ديکتاتورهـا و کسـانـي       
قـرار     نظامهاي ديـکـتـاتـور مـذهـبـي           

داشتـنـد و جـنـايـتـکـار و آدمـکـش                  
هستند دست بدهد، اما کسي دسـت  
او را نگرفـت و هـنـوز مـوفـق نشـده               

 است.
روسيه اما داسـتـان مـتـفـاوتـي            

کـه     دارد به نظر مـن روسـيـه از دوره           
تحقير شد گذر کرده است. با از بـيـن      
رفتن بلوک شرق مناطق تـحـت نـفـوذ       

از    روسيه تکه تکه شد و بخش بزرگي
ــلــوک غــرب مــلــحــق شــد.                 ــه ب آن ب
ناسيوناليـسـم روس در روسـيـه ايـن              

توانست هضـم کـنـد و           تحقير را نمي
تالش کرد ناسيوناليسم روس را زنـده  
کند. اکنون آنچه کـه رقـابـت شـرق و           
غرب گفته مـيـشـود، عـروج دوبـاره            
ناسيـونـالـيـسـم روس اسـت. زيـر از                 
لحاظ اقتصادي و نظامي تبـديـل بـه      
يک قطب شده است و از نظر سياسـي  
هم به اندازه وزنش ادعا دارد و سـهـم     
خودش را ميخواهد. روسيـه از نـظـر        

هم هيچ وقت نتـوانسـتـه قـدر        تاريخي
و ژاندارم بودن جهان را عـهـده        قدرتي

دار شود، ادعايش در اين سطح نبوده 
است. اما از قديم االيام تحت سيطره  

 غرب هم نبوده است.
 

به نظر من روسيه امروز بـيـشـتـر     
سهمش را از جهان سـرمـايـه داري و        

کــنــد.    شــرايــط مــوجــود طــلــب مــي       
آمريکا و اروپا بعد از شکست بـلـوک   
شرق تالش کردند که روسـيـه دوبـاره        
زنـده نشـود امـا نـتـوانسـتـنـد. زيـرا                   
آمــريــکــا خــودش در عــمــلــي کــردن          
سياست نـظـم نـويـن جـهـانـي دچـار                  
شکست شد. عالوه بر ايـن فـاکـتـور،        
واقعيت اقتصادي يک چيز ديگري را   

کــنــد. ايــدئــولــوگــهــا و          ديــکــتــه مــي  
سياستمداران استراتژيست سـرمـايـه      
داري غرب در يک سردرگمي عميقـي  
بسر ميبرند. حتا اگر اسـتـراتـژي هـم        
داشتـنـد بـاز هـم سـيـسـتـم و نـظـام                     

اسـت     سرمايه داري تابع سود سرمايه
ــت      ــاسـ ــيـ ــي را             و سـ ــاصـ ــاي خـ هـ

کـنـد. بـه هـمـيـن خـاطـر                 مي ديکته 
روسيه دوباره زنده شده و ادعاي سهـم  

روسـيـه از        کند. از نظـر تـاريـخـي        مي
دوران تزار تا پايان جهان دو قـطـبـي        
هميشه نه مـتـحـد اروپـا نـه مـتـحـد               
آمريکا بلکه در رقابت با آنـهـا بـوده        
است. روسيه بـه عـنـوان يـک قـطـب                

 ادعاهاي خودش را داشته است. 

 
کند که نقـش   امروز هم تالش مي

ايفا کند. به طـور مـثـال در سـوريـه               
غرب، عـربسـتـان، تـرکـيـه، قـطـر و                 
کشورهاي ديگر فکر مـيـکـردنـد کـه        
بزودي اسد سرنگون ميشود. حتا در    

بـه مـرحلـه سـقـوط رسـيـد.                 يک دوره
منتهي روسيه و جمـهـوري اسـالمـي       
توانستنـد اسـد را در قـدرت حـفـظ                
کــنــنــد. اگــر چــه از هــر دو طــرف                  

اوپوزيسيون و بشار اسـد هـردو        يعني
انقالب مردم را شکست دادنـد. امـا      
پيروزي غرب هم عملي نشد. آنها بـه   
عنوان دو نيروي مخرب يک سـنـاريـو    
سياه را به سوريه تحميل کردند. ايـن     

شـروع شـد.       ۲۰۱۲ سناريو از سـال      
اما در اين ميان روسيه و جـمـهـوري        
اسالمي نگذاشـتـنـد کـه بشـار اسـد             

 سقوط کند. 
 

با اين تحوالت آمريـکـا قـدم بـه         
قدم بيشتر متوجه ضعف و نـاتـوانـي      
خود شد. در متن بحران اقتصـادي و     
رقابت قدرتهاي جهاني و منطـقـه اي     
به اين نتيجه رسيد که قدر قدرتي در   
جهان را نميتواند از آن خود کنـد. بـه      
همـيـن دلـيـل نـاچـار شـد سـيـاسـت                   
ديگري را در پـيـش گـيـرد. ظـاهـراً                  
اوباما نماينده آن سياست بود. البـتـه    
بخشي از ناسيوناليزم آمريکايـي کـه     
در وجود جمهوري خواهان ابراز وجود 

کند، ناراضـي از ايـن وضـعـيـت             مي
کـنـد دوران        است و هنـوز فـکـر مـي        

گذشته را ميتواند احيا کند، که ايـن    
ممکن است. در درجـه اول بـه             غير 

اين دليل کـه مـوقـعـيـت اقـتـصـادي             
آمريکا رو به افول است و اجازه يـکـه   
تازي را به او نـمـيـدهـد و قـطـبـهـاي               
ديگر جهاني هم قدرت و ادعاي سهم 

 خواهي دارند.
 

براي مثال اروپـايـي کـه مـتـحـد           
ــشــد                  ــال مــي ــب ــکــا اســت و ق آمــري
سياستهاي آمريکا را به آنها ديـکـتـه    
کرد اکنون جواب آمريکا را نميدهـد.  
در جريان حمله به عراق اروپا مـوافـق   
نبود. به جز انگلستان بقيه در مقابل  

در دنـيـاي      آمريکا ايستادند. اکنون    
چند قطبي تنها اروپا نيسـت کـه قـد        
عـلــم کــرده اسـت. عـالوه بــر ديــگــر               

هـاي     قطبهاي مهم جهاني حتا کشور
منطقه مانند ايران، عربستان، ترکيه 
ادعاي سهم خواهي دارند. حتا قـطـر      
ــدرت                    ــت و ق ــر مســاح ــظ ــه از ن ک
اقتصادي و سياسي هم جايگاه جـدي  
اي اشغال نميکند در مـنـطـقـه نـقـش         

خود را ايفا ميکند. هر کـدام از ايـن        
دولتها سهم خود را ميخواهند. زيـرا    
اکنون آن قطبي که آمريکـا بـخـواهـد       
اين کشورها را از آن بيمنـاک کـنـد و        
آنها را مطيع خود کند وجـود نـدارد.     
زيرا روسيه ديـگـر آن روسـيـه سـابـق             
نيست و نميتواند باشد. از آن طـرف       

ــدون          چــيــن بــا       کــاالهــاي ارزان و ب
خود جهـان را قـبـضـه کـرده             کيفيت 

است. اسالم سـيـاسـي و کشـورهـا و            
جريانات متعلقق به اين جـنـبـش هـم       
براي خود ادعا دارند و سهم خـواهـي     
ميکنند. در يک کالم همه جـريـانـات     
و دولتهاي مرتجع "آزاد" شده اند و به   

 جان جامعه افتاده اند.
 

در جايي مثل مصـر آمـريـکـا و         
خواستند که مرسي  ترکيه و اروپا مي

در قــدرت بــمــانــد امــا عــربســتــان             
ارتش کودتا کـرد     خواست و وقتي نمي

آمريکا ظـاهـرا مـوافـق نـبـود. امـا                 

عليرغم مخالفت مـتـحـديـن سـنـتـي          
ارتش مصر سياست عربستان پـيـش     
رفت و بقيه تمکيـن کـردنـد. هـمـيـن            
تنها فاکتور گوياي تحول مهـمـي در     
جهـان امـروز اسـت کـه بسـيـاري از                 
تحليلگران سنتي و چـپـهـاي سـنـتـي         
 توان تحليل و ديدن ابعاد آنرا ندارند. 

  
خـواهـم      مـي  نسرين رمضانعـلـي:   

برگرديم به نقش مردم و جايگاه آنـهـا     
در اين تحـوالت، در ايـن مـورد چـه             

 فکر ميکنيد؟
   

ابـتـدا کـه ايـن         محمد آسنگران :   
جهان چند قطبي پديد آمد و به دنبال 

اتـفـاق     ۲۰۰۸ آن بحـران اقـتـصـادي         
افتاد تأثـيـرات مـخـرب خـود را بـر               
جهان و زندگي مردم گذاشـت. مـردم      
کشورهاي مانند تونس، مصر، ليبي 
و سـوريـه سـالـهـا بـود کـه از دسـت                   

بــودنــد. امــا       ديـکــتــاتــورهــا عـاصــي    

 

سـيـلـيـن بـدون انـجـام               تزريق پـنـي  
آزمايش حساسيت بـه آن نـابـيـنـا          

   .شد
يک تيم پزشکي جراحـي چشـم     
در بيمارستان "نور" تهران دومـيـن     

هاي بـنـيـادي بـر        عمل پيوند سلول
روي چشم شـوخـان بـراخـاصـي را            

خبرگزاري تسنيم گفت:  .انجام داد
"در حــال حــاضــر هــر دو چشــم                 
شوخان پس از دو پيوندي کـه روي    
آن انجام شد، نتايج خوبـي داشـتـه      
به طوري که اين کودک هـم ايـنـک        

تواند اطرافيان خود را ببيند و    مي
 ."ها را نيـز تشـخـيـص دهـد          رنگ

عباس براخاصي، پدر شـوخـان بـا      
تشکر از دکتر هاشمي بابت انجـام  
عمل، از وزارت آموزش و پـرورش  
خواست تمهيدات و شرايط ادامـه    

در  .تحصيل دخترش را فرآهم کند
نـيـاز    همين ارتباط، حسين احمدي

ــواده          ــان ــراه خ ــم ــل ه ــي ــاي       وک آق
براخاصي در صفحه فيسبوک خود 
نوشته؛ "متاسفانه دولت تـدبـيـر و        
نهادهاي دولتي حتي يک ريـال بـه       

شـوخـان     او کمک نکردند و خانواده
پـنــج مــاه اســت زنــدگـي خـود را              
تعطيل و پيگـيـر درمـان شـوخـان          

 .هستند"
بازگشت بينـايـي بـه شـوخـان          
براي همه ما و کسـانـيـکـه در دو           

سال گذشته با شـوخـان و مـادر و          
پــدر او آشــنــايــي دارنــد، بســيــار           
مســرت بــخــش اســت. در نــظــام            
جــنــايــتــکــار جــمــهــوري اســالمــي      
خطاي پـزشـکـي بـه نـدرت ثـبـت                
ميشود و خسارات ناشي از خطاي 
پزشکي نـيـز هـمـواره بـي جـواب               
است. از دو سال گذشته تـا کـنـون       
مادر و پدر شوخان در مـوقـعـيـت       
خود ويـژاه اي بـراي مـراقـبـت از                
شوخان قرار گـرفـتـه انـد. در ايـن               
مدت پوشش هاي حمايت مالي و 
تامين زندگي اين خانواده مـعـلـق      
مانده و حمايت و جبـران خسـارت     
ــيــنــايــي              نــاشــي از دســت دادن ب
"شوخان" عزيز وجود نداشته است. 
موقعيت معيشتـي ايـن خـانـواده         
زير صفر قرار گرفته است. اکـنـون      
با عمل جراحي مـوفـق "شـوحـان"          
تامين زندگي و رفاه، بـهـداشـت و      
همچنانکه پدر شوخان اعالم کـرده  
فراهم کردن امکانات مناسب و با 
استانـدارد بـاال ادامـه تـحـصـيـل              

 شوخان، بعهده دولت است. 
ــدره،            ــوان مــا مــردم شــهــر دي
انسانهاي شريف و آزاديـخـواه در         
اين شهر را به حمايت از خـانـواده       

 شوخان فراميخوانيم. 
 

 سناريوي عراق و سوريه... ۵ از صفحه ۱ از صفحه

 ۷ صفحه  

 شوخان شاد شد...
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قدرتهاي حامي آنها ابـتـدا دو بـلـوک         
غرب و شرق بودند و بعدا غـرب بـود     
کـــه اجـــازه نـــمـــيـــداد مـــردم ايـــن              
ديکتاتورهـا را از سـر راه بـردارنـد.               
اروپا و آمريکا تـا روزهـاي آخـر هـم           

ايستاده بودند  پشت مبارک و بن علي
خواستند آنها سرنگون شـونـد.      و نمي

اما زمانيکه ديدند اين اعـتـراضـات      
در دنياي امروز با وجود ايـنـتـرنـت و       
رسـانـه هـاي اجـتـمـاعـي و انـفـجــار                  
ارتباطات نميتوانند آن را مهار کنند 

کردن کـه ايـن انـقـالبـات را از                 سعي
 .مسير خود منحرف کنند

 
آيا مـيـتـوانـيـم         نسرين رمضانعلي: 

بگوييم کودتايي شبيه آنچه در ايـران    
ها نيز بـه وقـوع        رخ داد در اين کشور

 پيوست.
   
 
 

بـبـيـنـيـد نـه در           محمد آسنگران :  
و نه در ايـن       ٥٧ ايران بعد از انقالب 

کشورها کـودتـايـي رخ نـداده اسـت.            
آنچه من ميبينم سـيـاسـت طـبـقـات         
حاکم و نـقـش سـيـاسـي کشـورهـاي                
غربي است که ايـن انـقـالبـات را بـا              
شکست مواجه کنند و کردنـد. حـتـا       
ــن                  ــارک و ب ــوط مــب در مــورد ســق

کردند ابتدا با قدرت ارتـش     سعي علي
انقالبات را شـکـسـت بـدهـنـد  کـه                   
نتوانستنـد. در قـدم بـعـدي خـود را                 
موافق مردم انقالبي نشان دادنـد کـه     
بتوانند اين انقالبـهـا را مـديـريـت و            
منحـرف کـنـنـد. امـا در سـوريـه و                   

نتوانستند اين نوع مديريت را با  ليبي
همکاري ارتش عملي کـنـنـد. دلـيـل         

ها از نظر  هم اين بود که اين حکومت
ســيــاســي"مســتــقــل" بــودنــد. ارتــش          
سوريه و لـيـبـي هـمـانـنـد نـيـروهـاي                 
مســلــح جــمــهــوري اســالمــي تــابــع          

 سياستهاي غرب نبودند.
 
اما در مصر و تونس تابع آنـهـا      

بودند. ما در جـهـان پـس از جـنـگ              
کشور "مستـقـل" در       چهار سرد هنوز 

منطقه داشتيم: سوريه، عـراق، ايـران      
کشـور بـودنـد کـه         چـهـار     ايـن     و ليبي

واقعا از نظر سياسي مستقل بـودنـد.   
ــاي     گـــوش بـــه فـــرمـــان قـــدرت            هـ

نبودند. حتا در مواردي اينها    جهاني
بــا هــم رقــابــت مــيــکــردنــد. عــلــيــه            

هاي جهاني جبهه و مـتـحـديـن      قدرت
کشـور  چـهـار     خود را داشتند. از اين   

هنوز جمـهـوري اسـالمـي در قـدرت            

است و اسد هم در آن شرايط است که 
 ميبينيد.  

 
 

بـــه عـــراق حـــملـــه کـــردنـــد و               
پيامدهاي آنرا ميبينيد که آن جامعه 
را بــه يــک ويــرانــه و مــحــل جــنــگ              
جريانات ارتجاعي تبديل کـرده انـد.       

هم چون مردم انـقـالب      در مورد ليبي
ــد آن را                  ــنـ ــتـ ــوانسـ ــتـ ــد و نـ ــردنـ کـ

کنند با نيروي نظامي حمله  مديريت 
آن انـقـالب بـه         کردنـد. ديـدنـد اگـر            

وسيله قذافي سرکوب بشود عـواقـب     
قدرت قزافي را نـمـيـتـوانـنـد کـنـتـرل            
کنند. اما مصر را توانستند کنترل و  
مديريت کـنـنـد. ابـتـدا ارتـش را از                  
صحنه عقب بردند و پشت مبارک را   

کــردنـد و بـه نـوعــي پـيــروزي                خـالـي  
و    انقالب مردم را با رفـتـن بـن عـلـي         

نشـان دادنـد. مـردم هـم             مبارک يکي
خوشحال بودند و حـق هـم داشـتـنـد.          

و مـتـحـد     ديکتاتور قديميدو باالخره 
غرب را از قدرت پـايـيـن کشـيـدنـد.           
منتهي غـرب بـا سـيـاسـت ديـگـري              

هـا را مـديـريـت            توانست اين انقالب
 کند و شکست بدهد. 

 
به اين ترتيب توانستند در مصـر  
و تونس حکومتهاي قابل تـحـمـل را      

 برساندند.  به قدرت 
 

اسالم نوع اخوان المسلمين مصر 
که همکار غرب شده بود را به قـدرت  
رساندند. اما در اين ميان عربسـتـان    

دانسـت کــه       نـبـود. چـون مـي            راضـي 
اخوان المسلمين اگر در مصر قـدرت    
را به دست گيرد نوعي از جـريـانـات        
اسالمي نـفـوذ پـيـدا مـيـکـنـنـد کـه                 
ــرا             دلــخــواه عــربســتــان نــيــســت. زي
موقعيت مصر يک موقعيت کـلـيـدي    

بـاشـد و نـقـش            در جهـان عـرب مـي       
عربستان را حاشيه اي مـيـکـرد. بـه            
همين دليل عربستان ايـن تـغـيـيـر و          

توانست تحمل کنـد. بـا       تحول را نمي
کـرد ارتـش را          پول و امکانات سعـي 

تقويت کند آمريکا مخالف بود. امـا   
عــمــال ســيــاســت عــربســتــان در                 

پيش رفت. در تونس به نوعـي    مصر 
هنوز بحران در جريان است و انقـالب  
مردم را مهار کـرده انـد. در سـوريـه            
انقالبـي شـروع شـد کـه در صـورت                
پيروزي آن ميتوانست ابعاد گسـتـرده   
تري پيـدا کـنـد. امـکـان ايـن وجـود                 

داشت کـه هـمـه کشـورهـاي مـتـحـد               
غرب در خـاور مـيـانـه را بـا خـطـر                    
انقالبات مواجه کند. دول غـربـي در       

خـواسـتـنـد انـقـالب را            عين حال نمي
طوري مهار کننـد کـه اسـد تـقـويـت             
شود. زيـرا اسـد مـتـحـد جـمـهـوري                   
اسالمي و در جبهه مـخـالـف غـرب         

خــواســتــنــد ايــن        قــرار داشــت. مــي      
اعتراضات طوري باشـد کـه اسـد را          
سرنگون کند اما در عين حال دوست 
نداشتنـد کـه انـقـالب پـيـروز شـود.                 

دانسـتـنـد کـه پـيـروزي انـقـالب                  مي
تأثيرات خـود را بـر عـراق، تـرکـيـه                 
اردن، عربستان و کشـورهـاي ديـگـر         

گذارد و اگر اين روند طي ميـشـد    مي
آن زمان غير قابل کنترل ميبـود. در     
ضــمــن در ســوريــه مــانــنــد لــيــبــي             
نميتوانستـنـد مسـتـقـيـم بـا نـيـروي                 

 نظامي دخالت دخالت کنند.
 

نــيــروهــاي ارتــجــاع اســالمــي و        
ارتش آزاد سوريه را بـه مـيـدان وارد          
کردند و سوريه عمال به ميدان جنـگ  
اينها با ارتش اسد تبـديـل شـد و در          

انـقـالب مـردم را           ٢٠١٢ همان سال 
حاشيه اي و شکست دادند. زيرا يـک     
طــرف ايــن جــنــگ ارتــجــاع ســيــاه             
اسالمي و طرف ديگرش ارتش خـون    
ريز سوريه بود. متحدين اپوزيسـيـون    

خواستند که اسد از  مسلح سوريه مي
طريق اين نيروهاي مسلح مرتجـع از    
بين برود نه از طريق انـقـالب مـردم.        

بـه چـهـار      امروز ميبينيم که سـوريـه     
ارتـش     -١ قسمت تقسيم شده است.    

نـيـروهـاي ارتـش آزاد و              -٢ سوريه   
-٤ داعــش و         -٣ الــقــاعــده ايــهــا       

نيـروهـاي نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد در                 
سوريه هـر کـدام بـخـشـي از کشـور                 
سوريه را تحت تسلـط خـود دارنـد و          
حکـومـت جـداگـانـه اي دارنـد و در                 
رقابت و جـنـگ بـا هـمـديـگـر بسـر                   
ميبرند. عراق هم به سه بخش تقسيم  
شـده اسـت کـه هـر کـدام حـکـومــت                  
جداگانه خود را دارند. اين وضـعـيـت     

و    فقط در دل رقابت قدرتهاي جهـانـي  
منطقه اي ميتوانست بوجـود بـيـايـد       
که يـک فـاکـتـور مـهـم آن شـکـسـت                  
آمريکا در پياده کردن سياسـت نـظـم      
نوين جـهـانـي بـود. در پـس چـنـيـن                  
تحوالتي است کـه هـر کـدام از ايـن               
جريانات ارتجاعي و دولتهاي منطقه 
ــفــوذ خــود را                   ســهــم و مــنــطــقــه ن

 ميخواهد.
 

 ادامه دارد 

 

جديد تا کنون پرداخت نشده اسـت  
و مزاياي دو سال قبل آنها هـم کـه     
قرار بوده پرداخت شود، کـارفـرمـا      
از پرداخت آنـهـا خـود داري کـرده           

 است.
کارگران ابتدا بـا مـراجـعـه بـه          
کارفرماي شرکت پـرريـس (امـيـر        
اسفندياري) خواهان پاسـخ روشـن     
و صريح او شدند. پاسخ کـارفـرمـا     
اين بوده است: "ميتوانيد بـه اداره      
کار برويد. اگر قانون به شـمـا حـق        
داد و من هم پول داشتم آن هنگـام  

 حقوقتان را پرداخت ميکنم". 
ــي و               ــوي ــه از زورگ ــن درج اي
بيشرمـي و شـانـه بـاال انـداخـتـن                
کــارفــرمــا، کــارگــران را بــه ايــن             
قناعت رسـانـد کـه بـراي گـرفـتـن              
حقشان هيچ راهي بجز اعـتـصـاب    
ندارند. کارگران ضمن اعتصاب به 
اداره کار رفته و عـلـيـه کـارفـرمـا           
شکايت کرده اند. اما در هفتمـيـن    
روز اعــتــصــاب تــا کــنــون هــيــچ           

 پاسخي نگرفته اند. 
 

 کارگر پرريس!  
شما در مبارزه عليه کرفرما و 
ــت حــامــي آنــهــا تــجــارب                 دول
گرانبهايي داريد. هم طبقه ايـهـاي     
شـمــا در ديـگــر مــراکـز کـارگــري             
تجارب با ارزشي دارند. اسـتـفـاده       
از اين تجارب هـمـگـي مـيـتـوانـد          
شما را در رسيدن به مطالـبـاتـتـان     
ياري رساند. کـارگـران ذوب آهـن           
کردستان در قروه تجارب خوبي در 
مبارزه عـلـيـه کـارفـرمـا و دولـت              
دارند. از آنها بخواهيد در جمعتان  
حضور پيدا کرده و ضـمـن اعـالم          
 همبستگي از تجاربشان بگويند. 

اما اولين شـرط پـيـروزي هـر           
اعتصاب و اعـتـراضـي اتـحـاد و            
تصميم جمـعـي شـمـا اسـت. اگـر              
صف خودتان را متحد نگـهـداريـد    
کارفرما و دولت ناچـار مـيـشـونـد        

حقوق مـعـوقـه شـمـا را پـرداخـت              
کنند. الزم است همه تصميمات و  
اقدام اعتـراضـي شـمـا جـمـعـي و              
مــتــحــدانــه پــيــش بــرده شــود کــه          
مقامات دولت و کارفرما نتواننـد  

 در صف شما ايجاد تفرقه کنند.
 

کــارگــران ســنــنــدج! کــارگــران       
 ذوب آهن کردستان!

اکنون که کارگران پـرريـس در     
اعتصاب بسر ميبرنـد الزم اسـت       
ضمن اعالم همبستـگـي بـا آنـهـا          
تجارب خودتان را منتقل کـنـيـد.      
کــارگــران پــرريــس اکــنــون بــه                 
همبستگي همه کارگران و مـراکـز     
کارگري احتياج دارنـد. مـطـمـئـن           
باشيد در اين راه مردم سننـدج در    
کنـار شـمـا خـواهـنـد بـود. شـهـر                   
سنندج در اين زمـيـنـه الـگـوهـاي         
مبارزاتي و همبستگي بسـيـار بـا      
ارزشي داشته و امروز ميتواند يک 
بار ديگر آن سنت و تجارب را زنده 

 کرد و بکار گرفت. 
ــزب             ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کـارگـري ايـران ضـمـن            
حــمــايــت قــاطــع از مــطــالــبــات           
کارگران پرريس از همه کارگـران و    
مردم سنندج ميخواهـد بـا اعـالم        
همبستگي خود از اعتصـاب ايـن     
کارگران حمايت کنند. بايد دولـت     
و کارفرما بدانند اگر حقوق آنها را 
پــرداخــت نــکــنــنــد بــا اعــتــراض          

   وسيعتري مواجه ميشوند.
 

زنده باد اعتصاب کارگران 
 پرريس!

زنده باد همبستگي کارگران و 
 مردم سنندج!

 
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   -٢٠١٤ ژوئيه  ٢٨ 
 ١٣٩٣ مرداد  ٦ 

  

 ... سنندجکارگران ريسندگي پرريس  سناريوي عراق و سوريه... ۶ از صفحه ۱ از صفحه



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����8  �738  

 ۱ از صفحه

 در آب غرق شدند
 

: فريد تارين فرزند کريم و   مريوان
دانا تاراج فـرزنـد مـحـمـد بـه دلـيـل                 
واژگوني تيوب در آب درياچه زريبـار  
و به دليل عدم آشنايي با فنـون شـنـا      
در آب غرق شـده و جـان خـود را از              

 .اند دست داده
 ٢٣ فـرد       زانکو هـومـايـون       سقز: 

در سـد کـاظـمـي در نـزديـکـي                  ساله
 روستاي لگزي سقز غرق و جانباخت. 

 
 تيراندازي و کشتار

 
پـور     عبدالرحمن ابراهـيـم   اشنويه: 

فرزند عارف از سوي مأموران مسلح 
حکومتي در شهرسـتـان اشـنـويـه بـه           

حادثه تيراندازي نظاميان  .قتل رسيد
ــاي                   ــت ــن جــوان در روس و مــرگ اي

 .آباد" به وقوع پيوسته است "حسن
 

نـيـروهـاي نـظـامـي           سردشـت:  
راس اســب      ٣١ حــکــومــت اســالمــي  

بارکش کولبران روستاي "هـرزنـي" از       
ايـن     .توابع شهر سردشت را کشـتـنـد     

اسب را بهمراه کاالي پشـت   ٤ نيروها 
حـادثـه در        .آنها، در آتش سـوزانـدنـد   

محلي مـيـان روسـتـاهـاي "تـيـت" و                
"بردان" روي داده و اين اقدام نيروهاي   
نظامي نارضايتي و نـگـرانـي شـديـد        

 .ساکنين منطقه را درپي داشته است
 
نيروهاي نظامي سـپـاه     مرداد: ٢ 

آباد در استان کرمانشاه با شليـک   تازه
به يک کولبر به نام حبيب قادري، وي   

همچنين در مناطـق   .را زخمي کردند
غـربـي و در          مرزي استان آذربايـجـان  

شهرستان سلماس يک کولبر ديگر بـا  
زاده در نــتــيــجــه         نــام مــحــمــدخــانــي   

تيـرانـدازي هـنـگ مـرزي بـه شـدت                
  .زخمي شده است

 
 زندانيان سياسي  

 
سالـه   ٢٥ کيوان داودي  مرداد:١ 

بر اثر عفـونـت سـاق پـاي راسـت بـا               
باشـد و شـش        وخامت حال روبرو مي

سال گذشته را در حـبـس بسـر بـرده               
است. کـيـوان بـه هـنـگـام بـازداشـت                
توسط مأموران اطالعات مهاباد بـا  
بــرخــورد شــديــد و اذيــت و آزار در               
بازداشتگاه مواجه گرديده و پـالتـيـن      

کـيـوان      .انـد    ساق پايش را شـکـسـتـه      
داودي که با خطر جدي قطع پاهايـش  

مواجه بود به منظور جراحي از زندان 
مـــرکـــزي ارومـــيـــه بـــه يـــکـــي از              

هاي شهر ارومـيـه انـتـقـال         بيمارستان
 ١٩ کــيــوان داودي در ســن             .يــافــت

سالگي در سه راه "دارلک" مهابـاد از    
سوي نيروهاي اطالعاتي بازداشت و   

سـال     ١٠ در دادگـاه انـقـالب حـکـم              
زنــدان تــعــزيــري بــراي وي صــادر و             

ــم ــون         هـ ــنـ ــدت             ٦ اکـ ــال از مـ سـ
 .محکوميتش را گذرانده است

 
 زانيار و لقمان مرادي  

 
دادگـاه کـيـفـري کـرج             مرداد: ١ 

لقمان و زانيـار مـرادي را احضـار و            
در جـلـسـه دادگـاهـي           .دادگاهي کرد

ايــن دو زنــدانــي ســيــاســي، صــالــح           
نيکبخت وکيل مدافع لقمان و زانيـار  
مرادي بـه دفـاع از مـوکـلـيـن خـود                  

گناهـي آنـان تـاکـيـد           پرداخته و بر بي
بـاره سـايـت "نـفـس در                در ايـن    .کرد

قفس" اعالم کرد:  نيکبخت در طـول    
جلسه آمادگي خود را براي مـعـرفـي      

شاهد به دادگـاه اعـالم کـردد کـه              ۴ 
يکي از قضات در واکنش به سخنـان  
آقـاي نــيـکـبــخـت تصـريـح کـرد؛ در                

ها اصل بر برائت است  گونه پرونده اين
العموم بـايسـتـي       و شاکي و يا مدعي

شهود خود را بـراي اثـبـات جـرم بـه              
زانيار و لـقـمـان     .دادگاه معرفي کنند

ــنــجــم               مــرادي دهــم مــردادمــاه و پ
بـه اتـهـام قـتـل             ١٣٨٨ مهرماه سال 

پسر امام جمعه شهر مريوان از سـوي  
نيروهاي امنيتي حکومت اسـالمـي     

زنـدانـي      ٢ اين    .ايران بازداشت شدند
ماه پس از بازداشت نـيـز هـيـچ          ٩ تا 

اتهامي به آنها نسبت داده نشده بـود    
هــاي اطــالعــات      و در بــازداشــتــگــاه    

شـدنـد، امـا در ديـمـاه             نگهداري مي
از سوي قاضي صلواتـي   ١٣٨٩ سال 

دادگاه انقالب تهران بـه   ١٥ در شعبه 
اتهام "محاربه" به اعدام در مالء عام   

حکم اعدام اين دو    .محکوم گرديدند
زنداني سياسي از سوي ديوان عـالـي     
کشور تاييد و به شعبه اجراي احـکـام   
فرستاده شده بود که با تالش وکـال و    
افـکــار عــمـومــي ايــن پــرونــده بــراي           
بررسي مجدد به دادگاه کيفري ارجاع 

ــده اســت       ــو         .داده ش ــف ــان ع ــازم س
اي خـواسـتـار     الملل نيز طي بيانيه بين

لــغــو حــکــم اعــدام ايــن دو زنــدانــي            
ــوقــف حــکــم اعــدام                 ســيــاســي و ت
شهروندان و زندانيان سياسي در ايران 

 شده بود.(از سايت کردپا)

وضعيت وخيم سه زنداني  
 سياسي در زندان مهاباد

 
مصطفي فقيه، عمـر پـيـرنـيـا و           

هاي کليوي،  نژاد به بيماري جمال قادر
کمر درد، قـنـد خـون و ديسـک کـمـر               
مبتال هستند و خواستار انـتـقـال بـه       

دادسـتـان و      .بـاشـنـد       بيرون زندان مي
مسئولين زندان مرکـزي مـهـابـاد از         
مخالفان اصلي انـتـقـال سـه زنـدانـي           

 ٥٣ مصـطـفـي فـقـيـه            .بيمار هستند
بـاشـد کـه دو         ساله و اهل مهاباد مي

سال قبل بازداشت و در زندان مرکزي 
مهاباد با بيماري قـنـد خـون شـديـد            

وي به همکاري با احزاب  .روبرو است
اپوزسيون حکـومـت اسـالمـي ايـران          

سـال زنـدان        ٥ متهم اسـت و حـکـم            
 ٣٨ جـمـال قـادرنـژاد          .تعـزيـري دارد    

ساله نيز با بيماري ديسـک کـمـر کـه           
ــر شــکــنــجــه             گــفــتــه مــي     شــود "زي

بازداشـتـگـاه اداره اطـالعـات" بـدان              
کـنـد      وپنجه نرم مي مبتال شده، دسته

و مسئوالن زندان مهاباد مـخـالـفـت       
خود را با انتقال وي به مراکز درماني 

جـمـال    .انـد    خارج زنـدان اعـالم کـرده       
نـور   قادرنژاد دانشجوي  دانشگاه پيام

تـوسـط      ٩١ مياندوآب در خردادماه   
مـأمـوران اداره اطــالعـات مـهـابــاد            
بازداشت و بعدها در دادگاه انـقـالب     

عمـر   .سال حبس محکوم گرديد ٥ به 
پيرنيا ديگر زنداني سياسي بيمار در   
مهاباد در وضعـيـت وخـيـم جسـمـي           

برد و مسئوالن زنـدان را بـه          بسر مي
اعــتــصــاب غــذا در صــورت عــدم             
اعطاي مرخصي استعالجـي تـهـديـد       

  .کرده است
 

چهار نـفـر در     بازداشت فله اي:  
دژ تـوسـط        روستاهاي تابـع شـاهـيـن      

مأموران امنيتي اين شهر بـازداشـت   
بــازداشــت ايــن افــراد بــا           .گــرديــدنــد

مراجعه نيروهاي اطالعاتي به منازل 
 .مسکوني آنان صورت گرفتـه اسـت    

هـاي     سه تن از دستگير شدگان به نـام 
پرويز قسقيي، کامل سهرابي و اسـد      
شامـحـمـدي در روسـتـاي "قـوزلـوي                

و در روسـتــاي         .افشـار" مـيــبـاشـتـد        
"يــنــگــجــه"، مــحــمــود مــيــرزايــي را          

 .کنند بازداشت مي
 

 کارگران
تجمع اعتراضي کارگران در  

 سنندج
کارگران اخراجي شـرکـت سـهـنـد        
آذر در مقابل فرمانداري در سـنـنـدج    
تــجــمــع کــردنــد.کــارگــران خــواســتــار        
پــرداخــت حــقــوق عــقــب افــتــاده و              

بـازگشــت بـه کــار شـدنــد. کــارگــران             
شرکت سهند آذر سنندج از روز شنبه 

 گذشته در اعتصاب به سر مي برند.
 

نا امني محيط کار جان  
 کارگر را گرفت!٩ 

 
کارگـر   ٩ ، ١٣٩٣ در تيرماه سال 

مناطق کردستان ايران به دليل کار و   
حوادث ناشي از آن جـان خـود را از           

آمار قربانيان حـوادث   .دست داده اند
کار در تيرماه سال جاري نسـبـت بـه        
آمار خردادماه افزايش داشتـه اسـت.     

، در مـنـاطـق کـردسـتـان         ٩٢ در سال 
کارگر به دليل حادثـه   ١٠٠ نزديک به 

 کار جان خود را از دست دادند
 

ساله بدنبال   ١٨ مرگ کارگر 
 سقوط از طبقه هفتم درسقز

 
کــارگــر صــالح فــرزنــد ابــوبــکــر         

ساله ساکن شهر سقز هنگام کـار    ١٨ 
به دليل سقوط از ارتفاع، جـان خـود       

 .را از دست داد
 

پرداخت بخشي از حقوق  
معوقه کارگران اعتصابي سد  

 بنير مريوان
 

نـفـر از        ٤٥٠ در پي اعـتـصـاب      
بـه    کارگران سد بنير مريـوان نسـبـت     

عدم پرداخت حقـوق مـعـوقـعـه خـود           
، کارفرمـا دو    ٢٥/٠٤/٩٣ درتاريخ

ماه حقوق معوقـه کـارگـران قسـمـت          
حمل ونقل و همـچـنـيـن يـک مـاه از             

کـارگـران در قسـمـت             حقوق معوقـه 
هـاي مـخـزن، ديـوار و تـونـل را بــه                   

ضـمـن      .حسابهـاي آنـهـا واريـز کـرد           
اينکه اين اعتصاب با وعده کارفرما 
مبـنـي بـر پـرداخـت مـابـقـي طـلـب                   
کارگران در روزهاي آيـنـده بـه پـايـان          
رسيد و کارگران به توافق رسيدند کـه    
از روز دوشنبه به سر کارهايشان بـاز    

کميته هماهنگي بـراي کـمـک       .گردند
 به ايجاد تشکل هاي کارگري

 

 

 برگزاري دادگاه زانيار ... 

 

 ٣ ۲ روز چهارشنبه اين هـفـتـه      
ماه ژوئيه برابر بـا اول مـردادمـاه          
قرار بود جـلـسـه دادگـاه زانـيـار و             
لقمان مرادي برگزار شود. يـکـروز      
قبل ظاهرا به آنها خبر داده بـودنـد   
و اين دو زنداني محکوم به اعـدام    
روز چهارشنـبـه بـه مـحـل دادگـاه             

ظهـر روز     ۱۲ اعزام شدند. ساعت  
چهارشنبه زانيار ولقمان به شـعـبـه    

دادگاه کيفـري اسـتـان تـهـران           ۷۴ 
منتقل شدنـد . در آنـجـا ظـاهـرا               
بدليل نقض مدارک به آنهـا گـفـتـه       
شـده اسـت کـه دادگـاه در اولـيــن                
فرصت بـعـد از تـکـمـيـل مـدارک              

 برگزار ميشود. 
قاضـي عـبـدالـلـهـي مسـئـول             
رسيدگي به پـرونـده اي جـنـجـالـي           

است که با اعتراض بيـن الـمـلـلـي        
بسيـاري روبـرو شـده و در داخـل               
ايران و د رکردستان نيز اين پرونـده  
توجه و حساسيـت فـراوانـي را بـر           

 انگيخته است. 
ايــن بــار صــالــح نــيــکــبــخــت         
وکالت دو زنداني محکوم به اعدام 

 را به عهده دارد. 
زانيار و لقمان مـرادي بـارهـا        
اعالم کـرده انـد کـه زيـر فشـار و                
 شکنجه وادار به اعتراف شده اند. 

کميته بين المللي عليه اعـدام  
خواهان لـغـو فـوري حـکـم اعـدام               
 عليه اين دو زنداني سياسي است. 
 کميته بين المللي عليه اعدام 

   ۲۰۱۴ ژوئيه  ۲۵ 

 ۱ از صفحه

 ۹ صفحه  
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بهنام ابراهيم زاده هنوز زير  

 بازجويي و شکنجه قرار دارد
 

بـهـنـام       ١/٥/١٣٩٣ در تاريخ 
ابراهيم زاده عضو شوراي نماينـدگـان   
کميته پيگيري ايـجـاد تشـکـل هـاي          
کارگري و از همکاران جمعيت دفـاع    
از کودکان کـار و خـيـابـان تـوانسـت             
تلفني با خانواده اش صـحـبـت کـنـد          

 ٢٠٩ ولي همچـنـان او در انـفـرادي             
قرار دارد و مالقات بـه خـانـواده اش        

همسر بهنام دو روز قـبـل      .نمي دهند
به دفتر خدابخشي نماينده دادستانـي  
رفته و از او خواسته است که تکليـف  
بهنام را روشن کنند، وقـتـي هـمـسـر          
بـهـنـام بـه وضــعـيـت و در انـفــرادي                  
نگهداشتن او اعتراض کرده و گـفـتـه      
است : بهنام را زديد زخمي شد و بعد 
به انفرادي برديد، ما فکر کرديم طبق 
عادت هميشگي ماموران زنداني را   
مي زنند زخمـي مـيـشـود تـا خـوب             
شدن جاي زخمها در انفرادي نگه مي 
دارند و بعد از خوب شدن زخـم هـاي       
زنداني او را بـه بـنـد عـمـومـي مـي                
اورد، بهنام زخـم هـايـش خـوب شـد            
ولي باز به بند عـمـومـي نـيـاورديـد،           

چرا؟ هـر روز مـا تـحـت اسـتـرس و                 
نگراني و انتظار هسـتـيـم ، پسـرم ،             
تنها فرزند ما بيمار است و هر روز از 

تحت فشار قرار دارد،     طرف شما ها
و ديگر به خاطر ناراحتي هاي روحـي  
که با اذيت و آزار بـهـنـام بـه او وارد             
مي کنيد، مداواي بيمـاريـش جـواب      

نفر مامور مـن     ٦ الزم را نمي دهد ، 
ــيــش از ســه ســاعــت                   و پســرم را ب
بازداشت کردند و اجـازه نـدادنـد بـه             
خانه مان برويم و ما را تحت نظـر بـه     
سبک گرو گان گيري به خـانـه بـرده و          
خانه ما را زير و رو کردند و وسـايـل       
ما را با خود بردند و هنوز هـم نـمـي        
 دهند، و هيچ جوابي هم نمي دهيد ، 

 
ما مشکـالت    آقاي خدا بخشي،

خود را به چـه کسـي بـگـويـيـم ؟ نـه                
قانون را رعايت مي کـنـيـد ، نـه بـه              
خانواده احترام مي گذاريد ،نه از خدا 
مي ترسيد ، نه به پسر بيمار م تـوجـه   
مي کنـيـد ، چـرا ايـنـقـدر بـراي مـا                   
مشکل ايجاد مي کنيد؟ چرا بـه يـک     
کارگري که تمام جرمش اين است کـه  
به کودکان خـيـابـان و کـودکـان کـار               
خواندن نوشتن ياد مي داد و از نـان        
شب کارگران حرف مـي زد، ايـنـقـدر         

ــد ؟                     ــيـــ ــنـــ ــي کـــ ــم مـــ ــلـــ   ظـــ
خدابخشي در مقابل همه گفتـه هـاي     
همسر بهنام فقط چـنـد بـاري گـفـتـه             

  "اســت " بــبــيــنــيــم چــه مــي شــود              
آيا مي شود زندگي يک کارگر بيگناه 
وخانواده اش را نابود کرد و مـنـتـظـر     

 شد که" ببينيم چه ميشود"؟
 

ديـدن نـدارد،       : آقاي خدا بخشي
مشخص است کـه چـه مـي            کامال" 

شود، زندگي سـه نـفـر انسـان بـه بـر               
خورد شما بستگي دارد اگر قانون را   
رعايت کنيد بهنام ازاد مـي شـود و         
اگر همچنان به اعمال غـيـر قـانـونـي          
ادامه بـدهـيـد، بـاعـث آزار و اذيـت               
بيشتر و بيشتر انها خواهيد شد ، آيـا  
انتظار معجزه داريد؟ ، که "بـبـيـنـيـد       
چه مي شود؟" اگر نياز به معجزه هـم   
باشد بدون شک آن مـعـجـزه را شـمـا            
ماموران و قاضي بايد انجام بدهيد و 
آن اينکه براي يک بـار هـم کـه شـده،             
قانون را رعايت کرده بـهـنـام را ازاد          
کنيد، انگاه خواهيد ديد که چـه مـي     

بعد از سرکوب و ضرب و شـتـم    .شود
اوين، کـه     ٣٥٠ زندانيان سياسي بند 

بهنام يـکـي از زنـدانـيـانـي بـود کـه                   
بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
و سپس با بقيه به انفرادي انتقال داده 
شد ، تا کنون تمامي زندانيان منتقل 

بندهاي عـمـومـي        شده به انفرادي به
يا زندانهاي ديگر منتقل شدند، امـا    

زيـر     ٢٠٩ هنوز بهـنـام در انـفـرادي           
 .بازجويي و شکنجه به سـر مـي بـرد       

متاسفانه در جمهوري اسالمي هـيـچ   
انساني پيدا نمي شود، که عالقـه اي    
بـه رعـايــت قــانـون داشـتــه بــاشـد و                
بخواهـد حـق و حـقـوق انسـانـهـا را                  
رعايت کند، بـدون شـک حـتـي اگـر،            
حداقل قـانـون خـودشـان را رعـايـت               
کنند، نه تنها بهنام بايد سريعا" آزاد    
شود ، بلکه قاضي محاکمه کننـده و    
مامـوران و مسـئـوالنـي کـه آمـر و                 
عامل شکنجه و ضرب و شتم بهـنـام   
بودند بدليل اينکه سالهاسـت قـانـون      
را زير پا گذاشتند و اقـدام بـه آزار و           
اذيت و شکنجه بهـنـام کـردنـد بـايـد           

مـا از       .محاکمه و مـجـازات شـونـد        
کارگران و انسانهاي آزاديـخـواه مـي        
خواهيم از هر طريقي که مي تواننـد،  
اقدام به کمک و ياري بهـنـام ابـراهـيـم        

کـمـيـتـه      .زاده و خانـواده او نـمـايـنـد         
 پيگيري ايجاد تشکل هـاي کـارگـري     

3/5/1393   
 

افشين نديمي در شرايط  
دشوار جسمي محبوس و  

نيازمند مرخصي پزشکي مي  
 باشد

 
بنا به گزارش دريافـتـي، افشـيـن       

نديمي از اعضاي کميته همـاهـنـگـي     
که در زندان مرکزي سنندج محبـوس  
است در شرايط بسيار سخت جسمـي  

 کند. با بيماري دست و پنجه نرم مي
برده که از بيماري تنفسـي شـديـد       نام

برد دچار مشکـالت بسـيـار       رنج مي
در تنفـس شـده و از نـاحـيـه ي ريـه                   
احساس درد شديد دارد در حالي کـه    
داروهــاي الزم بــراي درمــان وي بــه            
تعداد بسيار کمي و حتا کمتر از يـک    
ســوم نــيــاز، در اخــتــيــار وي قــرار                

گـيـرد کـه بـاعـث شـده حـتـا از                    مي
حداقل نياز دارويي نيز محروم باشد. 
وضعيت جسمي افشين بـه خصـوص     
با توجه به آلودگي بسيار زياد بند در 
زندان سنندج که مـنـجـر بـه تشـديـد             
بيماري وي شده به نحوي است که وي 
بايد هر چه سريعتر از زندان آزاد شـده  
و تحت درمان مناسب قرار بـگـيـرد.      
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 
تشــکــل هــاي کــارگــري، ضــمــن                
محکوميت محدوديت هاي درمانـي  
و دارويي کـه بـراي افشـيـن نـديـمـي                
ايجاد شده خواهـان آزادي فـوري وي         
بـراي درمــان مــنــاســب تــحــت نــظــر           
پزشکان در خارج از زندان مي باشـد.  
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

ــري            مــرداد    ٣ تشــکــل هــاي کــارگ
 ۱۳۹۳ 
 

 ۸ از صفحه 

کانديد اتحاديه ميهني  
 رئيس جمهور عراق شد!

 
ــن روز جــدل و                 ــعــد از چــنــدي ب
کشمکش در ميان اعضـاي رهـبـري        
ــاالخــره روز             ــه مــيــهــنــي، ب اتــحــادي

جوالي از مـيـان سـه           ۲۳ چهارشنبه 
کانديد اتحاديه ميهنـي، فـراکسـيـون       
کردهـا در پـارلـمـان عـراق بـه فـواد                  
معصوم راي دادند. همچنين روز بعد 

جوالي نمايندگان پارلمـان عـراق      ۲۵ 
فواد معصوم را بـعـنـوان هشـتـمـيـن            

 رئيس جمهوري عراق اعالم کردند. 
 

گرچه تعيـن رئـيـس جـمـهـور در             
عراق امروز ظاهري انـتـخـابـي دارد،       
اما در اصل و در پي تقـسـيـم قـدرت       
ــات مــذهــبــي و                ــان در مــيــان جــري
ناسيوناليستي در عراق، عمال رئيس 
جمهوري سهم ناسيوناليستهـاي کـرد     
است که آنها نيز با توجه بـه تـقـسـيـم        
قدرت در ميان خود آنرا به اتـحـاديـه      

ميهني واگذار کرده اند ولي اتحـاديـه   
ــي"                ــان ــاي ــاعــات پ ــا س ــي ت ــن ــه مــي
ــا              ــرده ــون ک ــراکســي ــات" ف ــخــاب ــت ان
نتوانست يک کانديد را معرفي کند و 
به همين خـاطـر ايـن فـراکسـيـون از               
ميان سه کانـديـد فـواد مـعـصـوم را             

 انتخاب کرد.
 

ديدار هياتي از  
سياستمداران عراقي با مسعود  
 بارزاني رئيس اقليم کردستان

 
هــفــتــه گــذشــتــه هــيــتــي از                  
سياسـتـمـداران عـراقـي بـا مسـعـود               
بارزاني در باره اختالفات حـکـومـت      
اقليم و دولت بغداد ديدار و مـذاکـره       
کردند. وايل عبدل لطيف از اعضـاي     
هئيت عراقي ديدار کننده با بارزانـي  

دقـيـقـه بـر سـر             ۴۵ گفته " به مـدت     
مسائل مختلف و از جـملـه، بـحـث             
جدايي کردستـان، تـهـديـدهـاي گـروه           
داعش، شايعه کمک نيروهاي اقـلـيـم      
براي به تسـلـيـم واداشـتـن نـيـروهـاي             

ارتش عراق در شهر موصل بـه گـروه       
داعش، شايـعـه ايـنـکـه گـويـا شـهـر                
کرکوک از طرف نيروهاي اقليم اشغال 
شده، فروش نفت کردستان بـه دولـت       
اســرائــيــل و نــخــســت وزيــري نــوري           
مالکي بحث و گفتگو کرده اند". اين   
عضو هئيت مذاکره کـنـنـده گـفـتـه،           
مسعود بارزاني در اين ديدار تـهـديـد    
کرده که اگر نوري مـالـکـي بـخـواهـد         
براي دور سـوم نـخـسـت وزيـر عـراق               
بماند، آنگاه جدايي کردستان قطـعـي   

 خواهد بود.
 

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــحــث               
استقالل کردستـان و اعـالم کشـوري          
مستقل اکنـون بـه بـحـثـي جـدي در               
ميان مردم تبديل شده و بسـيـاري از     
احــزاب ســيــاســي و از جــملــه خــود             
 مسعود بارزاني از آن دفاع کرده اند،.

 
اما بسياري از نـاظـران بـر ايـن             
باورند که احزاب ناسـيـونـالسـيـت نـه         
تنها خواهان جدائي نيستنـد، بـلـکـه       
آنها خود عمال مانعـي جـدي در راه         
تصميم گيري آزادانه مردم کـردسـتـان    

عــراق بــر ســر جــدائــي هســتــنــد و               
همچنانکه از اين خبر هـم پـيـداسـت         
مســـعــــود بــــارزانــــي و احــــزاب              
ناسيونـالـيـسـت جـدائـي را بـعـنـوان                
تهديدي براي سهم خواهي بيـشـتـر از      
دولـت قـومــي مــذهــبـي عـراق مــي             
خــواهــنــد تــا خــواســتــي عــادالنــه و          

 مشروع براي مردم کردستان.
 

 
ساعت هفت   ۲۴ در کمتر از 

زن قرباني ناموس پرستي و  
 مردساالري شدند.

 
طبق گزارشي از سايت ان ار تي، 

مــاه    ۲۶ و      ۲۵ تــنــهــا در روزهــاي        
جوالي در منطقـه اقـلـيـم کـردسـتـان            
چهار زن جانشان را از دست داده انـد    
و سه نفر هـم زخـمـي شـده انـد. ايـن                
سايت، قتل وحشيانه زنان را چـنـيـن        

جوالي زني ۲۶ گزارش مي دهد، "روز 
در شهر اربيل توسط همسرش مـورد    
اثابت چند گلوله قـرار مـي گـيـرد و             

خـمـي مـيـشـود. در زيـوي                 بشدت ز  
نزديک شـهـر دوکـان در هـمـيـن روز                 

جنازه زني که با گوله به قتـل رسـيـده      
بود پيدا مي شود.  در شهر رانيه نيز  

سـالـه دسـت بـه            ۱۶ و    ۱۵ دو دختر 
خودکشي مي زنند و هر دو جـانشـان   
را از دست مي دهـنـد. در روسـتـاي          

سـالـه بـه اسـم            ۲۰ چومان نيز زنـي      
راضيه بعد از يـک مـاه ازدواج خـود            
سوزي مي کند و ديروز بعد از نه روز 
از خود سوزي، او هـم جـانـش را از              
دست مي دهد. راضيـه اعـالم کـرده         
بود که به دليل اختالف با شوهرش و 
اينکـه او از رفـتـن بـه مـدرسـه اش                   
جلوگيري کرده دست به خـود سـوزي       
زده. ساعت ده صبح روز يـکـشـنـبـه           

جوالي در روسـتـاي بـيـتـاس در           ۲۷ 
ساله  ۸۲ نزديک شهر زاخو نيز مردي 

به روي هـمـسـر و نـوه خـود اسـلـحـه                 
 خمي مي کند".  کشيده و هر دو را ز

  
 

ايــن گــزارش تــکــان دهــنــده، و            
سـال     ۲۳ همچنين قتل صدها زن در 

گذشته که احزاب ناسيوناليست کـرد    
قدرت را در دست داشته انـد نشـانـه        

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۱۰ صفحه  



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����10  �738  

    ��-��ن �د 6
)�ر� ا�8�4، ز-	7 �د 6
)�ر� ���ی5ی+�4! 

توحش بي پايان قوانين مردساالرانه، 
مذهبي و ناسيوناليستي بـه جسـم و       
جان زنان است که تنها با بر افراشتـن  
پرچم برابري کامل زن و مـرد، کـنـار        
زدن جريانات ناسيوناليست قومي و   
مذهبي و دستگيري و محاکمه کليـه  
کساني که در قتل زنان دست داشـتـه   
اند مي تواند نقطه پاياني را بـر ايـن         

 زن ستيزي تصور کرد. 
 

ديدار نوري مالکي نخست  
 وزير عراق از جالل طالباني

 
جــوالي نــوري      ۲۶ روز جــمــعــه      

مالکي نخست وزير عـراق در شـهـر          
سليمانيه با جالل طـالـبـانـي رئـيـس           
جمهور پيشين عراق ديدار کرد. الزم    
به ذکر است که جالل طالباني بر اثـر    
بيماري نزديک به دو سـال در کشـور         
آلمان به سر مي برد و هفته گذشته و   
چــنــد روز قــبــل از پــايــان ريــاســت              
ــه کــردســتــان عــراق             جــمــهــوريــش ب
بازگشت، اما هنوز هم اطالع دقيقي 
از چـگـونــگـي وضـع جسـمـي جــالل               

 طالباني در دست نيست.   
 

گروه داعش کردهاي مقيم  
شهر موصل را به کوچ اجباري  

 تهديد کرد.
 

به گفته يکي از مقـامـات بـاالي      
ــان گــروه             حــزب دمــکــرات کــردســت
تروريستي داعش که اکنـون خـود را       
دولت اسالمي شام و عراق مي نامـد  
از طريق مسـاجـد شـهـر مـوصـل از               
کردهاي اين شهر خواسته اند که شهر 
موصل را ترک گـويـنـد. ايـن مسـول           

نـهـا   آحزب دمـکـرات مـي افـزايـد،              
اعالم کـرده انـد کـه کـردهـاي شـهـر                  
موصل اگر شهر را ترک نگويـنـد، يـا      
به نيروهاي مسلح آنـهـا نـپـيـونـدنـد،            

بــايــد ســرانــه پــرداخــت کــنــنــد. ايــن           
سياست فاشيستي گـروه تـروريسـتـي       
داعش، هفته قبلتر مسيحيـان شـهـر      
موصل را تهديد و در نهايت اکثريـت  
آنها را به کوچ اجباري وادار کردنـد و    
اکنون هم در حالـي کـردهـاي مـقـيـم           
شهر موصل را تهديد مي کـنـنـد کـه       

درصد از جمعـيـت    ۴۰ آنها نزديک به 
ميلـيـون نـفـري شـهـر مـوصـل را                  ۲ 

تشکيل مي دهند و اين مردم قبل از 
تسخير اين شهر توسط گـروه وحشـي     
داعش براي دهه ها در آسايش با هـم  
زندگي کرده انـد، ولـي آنـهـا بـا ايـن               
ســـيـــاســـت فـــاشـــيـــســـتـــي عـــمـــال        
پاکسازيهـاي قـومـي و مـذهـبـي را               
شروع کرده اند که مي تواند آينده اي   
بسيار خونبارترازآنچه حتي امروز در 
 عراق مي گذرد در پي داشته باشد.  

 
دستگيري سه تن از نيروهاي  

اقليم کردستان توسط گروه  
 داعش

 
جـوالي گـروه        ۲۴ روز پنج شنبه 

تــروريســتــي داعــش کــه بــخــشــهــاي        
مهمي از عـراق را در دسـت دارد،               
اعـالم کــردنـد کــه در نــزديـک شــهــر              
موصل و در منطقه تلکيفي سـه تـن     
از نيروهاي پيشمرگ اقليم کردسـتـان   

 را به اسارت خود در آورده اند. 
 

شهر جلوال بطور کامل به  
تصرف نيروهاي اقليم کردستان  

 در آمد.
 

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
جـوالي در جـنـگـي            ۲۳ شده، شـب      

مــيــان نــيــروهــاي گــروه تــروريســتــي         
داعش و اقليم کردستان، شهر جـلـوال   
به تصـرف کـامـل نـيـروهـاي اقـلـيـم                  
ــاد                   ــه ي کــردســتــان در آمــد. الزم ب

آوريسـت کــه بـعــد از تصـرف شــهــر              
موصل و بخشهـاي زيـادي از عـراق          
توسط گروه داعـش بـارهـا درگـيـري            
ميان ايـن گـروه و نـيـروهـاي اقـلـيـم                 
کردستان پيش آمده و هـر دو طـرف           
نيروهاي زيادي را به طرف مـرزهـاي     
مشتکرشان سرازير کـرده انـد و هـم            
اکنون عمال اقليم کردستان بيشتريـن  
نوار مرزي را با گروه داعش دارد تـا      

 حکومت مرکزي عراق.  
 

با وجود تهديد و اعتراض  
اسالميون، استخر عمومي شهر  
سليمانيه به کار خود ادامه مي  

 .دهد
مسولين شهر بازي چاوي لند در   
شهر سليمانيه اعـالم کـردنـد کـه بـا              
وجود اعتراض تعدادي از اسالمـيـون   
به بازگشائي استخر عمومي در ايـن    
شهر، آنها بـه کـار خـود ادامـه مـي                
دهند و روزهاي سه شنبه خانوادها و 
زوج هاي جوان مي توانند زن و مـرد    
با هم شنا کنند. اين اولين اسـتـخـري     
است در منطقه اقليم کردستان زن و     
مرد با هم مي توانند شـنـا کـنـنـد و          
البته قبل از اعتراض اسالميـون هـم     
مسولين اين شهر بازي خود از قـبـل     
زمينه اعتراض اسالميون را فـراهـم       
کرده بودند، چرا کـه بـه جـاي اعـالم             
استخري عمومـي بـراي زن و مـرد،            
آنها تنها روزهـاي سـه شـنـبـه را بـه               
عمومي زنان و مردان اختصاص داده 
بودند و آنهم با ايـن شـرط کـه زن و              
مــرد مــجــرد بــه تــنــهــايــي و بــدونــه            
همراهي خانواده هايشان نمي تواننـد  
وارد استخر شوند. الزم به ذکر اسـت     
که هفته پيش تعدادي از اسـالمـيـون      
در شـهـر اربـيـل بـا پـرچـم" اسـتـخــر                     
عمومي تعرض بـه اسـالم اسـت" در           
مقابل پارلمـان کـردسـتـان دسـت بـه             
اعتراض زدنـد و حـتـي تـعـدادي از                
نمايندگـان پـارلـمـان قـول پـيـگـيـري                
 خواسته ارتجاعي انها را داده بودند. 

 

 

  ۹ از صفحه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار هفتگي...

 
 


