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 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق ٣  صفحه 

 
 تحوالت بعد از پايان     "

 " جهان دو قطبي  
بــعــد از کــنــگــره ســوم و طــرح            
مباحث راهـگـشـا در پـلـنـومـهـا و                
جلسات رسمـي چـه در سـطـح کـل               
حزب و بر اين اساس در کومه لـه و           

 به ايـن سـو، گشـايشـي           ٦٥ از سال   
چشمگير در تمامي سطوح فعاليـت      

از اهمـيـت   .  حزب قابل مشاهده بود   

به جنبش کارگري و جذب فـعـالـيـن           
ايـن جــنـبــش بـه حــزب گــرفــتـه تــا               
آموزش پايه اي در ميان کادرها، از       
فعاليت نظامي تا استاندارد نمـودن      
ارگـانــهــاي ســتــادي و تــبــلــيــغــي و           
همچنين فعاليت در خارج کشور را       

ــت            ــرفـ ــگـ ــيـ ــر مـ ــش  .  در بـ ــرايـ گـ

 بازخواني تاريخ جدايي کمونيست کارگري
  از حزب کمونيست ايران

 در پاسخ به تحريف تاريخ از سوي ابراهيم عليزاده                
 ) قسمت سوم    (  

 

 

 

 

 

 

 

 ٥  صفحه  عبدل گلپريان 

دوم مهر ماه تجمـع اعـتـراضـي        
. معلمان در سليمانـيـه بـرگـزار شـد            

معـلـمـان و مـردم مـعـتـرض بـراي                 
مدتي يکي از خيابانهاي اصـلـي و           

. مـرکـزي شـهـر را مسـدود کـردنــد              
معلمان خواهان پرداخت حقوق هاي     

مـعـلـم زن      .  پرداخت نشـده هسـتـنـد       
ــاهــرات                 ــظ ــنــده در ت ــن ــت ک شــرک

. حقوق مـا پـايـمـال شـده           " ميگويد؛

حاکمان ميگويند پول نداريم، خزانـه   
خالي آنها مشکل مـا نـيـسـت مـا              
براي مـعـيـشـت و تـامـيـن نـيـرو و                   
توانمان  پرداخت حقوق هـايـمـان را           

پول ندارنـد بـرونـد و از           .  ميخواهيم
دولتهاي دوستشان پـول بـگـيـرنـد و           

مـعـلـم    ".  حقوق ما را پرداخت کننـد     
ما تـا رسـيـدن بـه          " ديگري ميگويد؛ 

کشتار زنان در اقليم کردستان    
 ! ادامه دارد

روز دوم اکتبر در پارک مادر در       
شهر سليمانيه دختر جواني با گلوله       
به قتل مي رسد، خبر ايـن جـنـايـت            
در ابعاد وسـيـعـي در مـيـديـاهـاي               

آخـريـن   .  اجتماعـي مـنـعـکـس شـد          
خبرها در اين بـاره حـاکـيـسـت کـه               

 سـالـه بـخـاطـر فشـار و               ۲۱ سنور   

تهديدهـاي خـانـواده اش بـه مـدت              
يکسال در سنتر زنان زندگي کرده و       
روز دوم اکتبر هنگامي بـه بـدسـت           
پدرش به قتل رسيد که ازدواج کـرده        

. بود و با همسرش زندگي مـي کـرد       
خبرها حـاکـيـسـت کـه روز چـهـارم                

سـه ر سـه       " اکتبر نيـز در مـنـطـقـه             

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 شهر سليمانيه.  کردستان عراق
 گسترش نارضايتي  توده اي و دورنماي سازماندهي اعتراضات                    

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ! راه حل در دست مردم منطقه است
بيانيه درمورد دخالت نظامي مستقيم روسيه              

 در سوريه و پيامدهاي آن         

دخالت نظامي مستقيـم روسـيـه         
در سوريه آغازگر دوره جديدي نه تنها 
در منطقه بـلـکـه در سـيـاسـت بـيـن                  

دولت روسيه هدف ايـن      .  المللي است 
حمله نظامي را مقابلـه بـا داعـش و             
نيروهاي تروريستي اعالم کرده اسـت       
و دولت آمريکا و نيروهاي ناتو حملـه        
روسيه را اقدامي در جـهـت دفـاع و              
حفظ حکومت اسد و عليه نـيـروهـاي         
طرفدار غرب اعـالم مـيـکـنـنـد امـا               
اهــداف دولــت روســيــه از چــارچــوب          
شرايط جاري در منطقه و حتي بود و        

ايـن  .  نبود حکومت اسد فراتر ميـرود     
در واقع اقدامي است در جهت ايفـاي        
نقش و تـثـبـيـت مـوقـعـيـت روسـيـه                   
بعنوان يک قدرت برتر و هژمونيک در       

بـا ايـن اقـدام        .  منطقه و در کل جهان    
ناسيونالـيـسـم عـظـمـت طـلـب روس               
قصد دارد در خالء قدرتي که به علت   
شکست استراتژي هژمونـي طـلـبـانـه          
ميليتاريستي آمريکا و متـحـديـنـش        
ايجاد شده است ابتکـار عـمـل را در           
شرايط آشـفـتـه خـاورمـيـانـه بـدسـت                

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 " براي سنور" عبدل گلپريان 
 بايد تکاني بخود داد 

 اين وقايع عميقا دردناکند

 ٤  صفحه 

 

 ٦  صفحه 
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بگيرد و به وزنه تعيين کنـنـده اي در           
صف آرائي و بلوک بندي هاي منطقـه    

 . اي تبديل بشود
در سطح تاکتيـکـي و تـاثـيـر بـر               
شرايـط جـاري حـرکـت اخـيـر دولـت                
روسيه ميتواند موقعيت دولت بشـار       
اسد و نيروهاي حـامـي او در ايـران،             
سوريه و عراق را در مـقـابـل قـطـب                

اما مـوفـقـيـت يـا         .  غرب تقويت کند  
برون رفت آنهـا از بـحـران سـوريـه را                

اين وضعيـت بـه     .  تسريع نخواهد کرد 
معناي مزمن شدن و گسترش دامنـه      
فاجعه سوريه خواهد بود که تـاکـنـون        
در ابعادي هولناک زنـدگـي مـردم را            

در نزد توده مردم و      .  نابود کرده است  
افــکــار عــمــومــي جــهــانــي تشــديــد          
تخاصمات و کشـتـارهـا در سـوريـه              
مـوجــب رسـوائــي و انــزواي هـر چــه              
بيشتر دولـتـهـاي حـامـي رژيـم اسـد               

ايـن دولـتـهـا، در کـنـار             .  خواهد شـد  
دولــت آمــريــکــا و نــيــروهــاي تــحــت          
حمايـتـش، تـا کـنـون جـزء عـوامـل                 
اصلي شکل دهنده به شرايط فـاجـعـه     
بار سوريه و کشتـار و آوارگـي مـردم           

بوده اند و دخالت نـظـامـي آنـهـا بـي               
شک اين  شرايط را تيره تر و وخيم تـر         

 . خواهد کرد
در مقابل اقدام نظامي روسـيـه ،      
عــکــس الــعــمــل دولــت آمــريــکــا و            
نيروهاي ناتو تا کنون ابراز نگرانـي و      
اخطار و تبليغات عليه حمله نظامـي       

ممکـن اسـت ايـن        .  روسيه بوده است  
موضعگيريها شديدتر و خصمانه تـر       
بشود اما اردوگاه غرب در موقعيتي      
نيست که به مقابله نظامي مستقـيـم        

پـاسـخ دولـت      .  با روسيه دسـت بـزنـد        
آمـريـکـا بـه حــملـه روسـيــه، اعـمــال                
فشارهاي ديپلماتيک و اقتصـادي بـه         
روسيه و تشـديـد دخـالـتـگـري هـاي                
نظامي جاري در سـوريـه و تـقـويـت               

. نظامي بلوک متحدش خـواهـد بـود         
در هر حال يک نـتـيـجـه ايـن اوضـاع                
امکان و خـطـر گسـتـرش جـنـگـهـاي               
نيابتي، تشديد عمليات و اقـدامـات        
تروريستي عليه نيـروهـاي رقـيـب، و           
گسترش فضاي نظامـي در مـنـطـقـه            

 . خاورميانه است
از ديدگاه توده مـردم و بشـريـت            

آزاديخواه راه حل بحران سوريه جـمـع          
 -کــردن بســاط دولــتــهــاي قــومــي            

مذهبي و نيروهاي رنگانگ اسالمـي   
و کوتاه کردن دست دولتهاي غربي و         

پـرچـم   .  دولت روسيه از منطقـه اسـت       
اين جنبش هم اکنون در اعـتـراضـات         
توده اي مردم عـراق عـلـيـه دولـت و               
نيروهاي اسالمـي در آن کشـور، در            
اعــتــراضــات ســکــوالريســتــي مــردم      
کردستان سوريه و لبنان و ترکيـه، در         
اعتراضـات مـردم کـردسـتـان عـراق             
عليه دولـت اقـلـيـمـي و در جـنـبـش                  
مداوم و پيـگـيـر مـردم ايـران عـلـيـه                  
حکومت و قوانين اسالمي به اهتـزاز       

حــزب کــمــونــيــســت      .  درآمــده اســت   
کارگري همه نيروهاي سکـوالر، چـپ        
و آزاديخواه در منطقـه و در سـراسـر             
ــال از                     ــع ــت ف ــاي ــه حــم ــان را ب جــه
اعتراضات و مبارزات جـاري مـردم         
منطقه عـلـيـه نـيـروهـا و دولـتـهـاي                  
اسـالمـي و دولـتـهــاي حـامـي آنـهــا                

 . فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  مهر  ۱۵ 
 ۲۰۱۵  اکتبر ۷ 

 

مطالباتمان، پرداخت حقوق هـاي      
سه ماه گذشته هر روز از سـاعـت          
هشت صبح  اعتصـاب و تـجـمـع           

 ".  اعتراضي را ادامه ميدهيم
سـوم مـهــرمـاه کــارمـنـدان و            
کــارکــنــان دادگــاه هــا در شــهــر             
سليمانيه در اعتراض به پـرداخـت        
نشدن حقوقـهـا دسـت بـه تـجـمـع               

 . اعتراضي و اعتصاب زدند
در بــغــداد و چــنــديــن شــهــر           
ــه            ــي ــل ــراضــات ســراســري ع اعــت
سياست هـاي دولـت مـرکـزي بـا              

نـان، آزادي،    " خواست و مطالبات  
، " دولت مدني و عدالت اجتماعي    
 . بيش از سه ماه است شروع شده

فضاي پر التهاب و اعتراضي     
مردم عصباني از دولت فاسد، از       
دخالت مذهب در زنـدگـي آنـهـا،            
عليه باندهاي تروريست مـذهـبـي       
و عليه نـا امـنـي اجـتـمـاعـي در                
ابعاد سراسري در ده هـا شـهـر در           
عراق از شمال تا جنوب، امـيـد و          
افق تغيير در زنـدگـي، مـدنـيـت،            
کرامت و حرمت انساني را تقويت 

 . بخشيده است
   بــا گســتــرش اعــتــراضــات      
شهروندان ساکن در سليمـانـيـه ده         
ــه                 ــمل ــي، از ج ــدن ــاد م ــه ــا ن : ه

نويسندگان، شاعران، هنرمـنـدان،    
احزاب سياسي و شـخـصـيـتـهـاي            
سياسي در يک اقـدام هـمـاهـنـگ            

را "  سازمان هدايت اعـتـراضـات      " 
 .سازماندهي کرده اند

ــس              ــران ــف ــن اول مــهــر مــاه ک
سـازمـان هـدايــت      " مـطـبــوعـاتـي       
در کـــنـــفـــرانـــس     "  اعـــتـــراضـــات

مطبوعاتي با حضور تـعـدادي از         
در .  رسانه هاي محلي برگزار شـد      

کنفرانس مـطـبـوعـاتـي فـعـالـيـن             
" ســازمــان هــدايــت اعــتــراضــات     " 

ضــمــن اشــاره بــه رويــکــرد غــيــر           
عادالنه حکومت اقليم کـردسـتـان       
پرداخت نکردن حقوق، مـعـلـمـان،        
کـارمــنــدان و کــارگــران در شــهــر          
سليمانيه، عليه گراني و بـيـکـاري        
صدهـا هـزار نـفـر از جـوانـان بـه                  
حکومت اقليم کردستان التيماتوم    
فــوري بــراي تــحــقــق مــطــالــبــات         
اعتراضي مـردم و در راس آنـهـا             
پـرداخــت فــوري حــقــوق ســه مــاه          

 .گذشته،  داده اند
جنبش مطالباتي با خـواسـت      
دريافت حقوق ها عرصه اي جـدي       

و توده اي از اعتراض مردم علـيـه         
حاکمان خود گمـارده، قـلـچـمـاق،          
دزد و فاسد در اقـلـيـم کـردسـتـان              

ــا         .  عــراق اســت     ــش ب ــب ــت ــن ج اي
ــه             ــدهــي ارگــان و دســت ســازمــان

" ســازمــان هــدايــت اعــتــراضــات     " 
رسيدن به خـواسـت و مـطـالـبـات             
مردم بويژه معلمان و کارمندان را      
در ابعاد سراسري مـورد حـمـايـت          
قــــرار داده و عــــمــــال بــــراي                 
ــر               ــه ــوده اي ش ــي ت ــده ــان ــازم س

 .سليمانيه تالش ميکند
خواست تحصيل رايگان براي    
کودکان، تامين دارو، پزشک و در       
ــب و                  ــرار دادن تـ ــرس قـ ــتـ دسـ
بيمارستانها در سطح عـمـومـي و       
پرداخت فوري حقوقـهـا، پـالتـفـرم          

 .ايندوره اين دسته سازمانده است
ــه         ــجــاد دســت ــده  " اي ســازمــان

اقدامي مـهـم    "  هدايت اعتراضات 
تضـمـيـن تـداوم       .  و روبجلـو اسـت     

اعتراضات در شرايط کنـونـي در         
گرو  تالش براي مـتـشـکـل کـردن            
مردم در ارگـانـهـاي اعـمـال اراده             
مستقيم آنها در محالت و شهرها 
و مراکز کار و تحصيل هرجا و بـه        

جنبش .  هر درجه امکانپذير باشد   
اعتراضي در عراق و در شهرهـاي       
کردستان عراق  بايـد ايـن گـام را             
بردارد و مردم را بسمت متشـکـل      
شدن در سطـح سـراسـري هـدايـت            

 .کند
 جنبش اعتراضي ـ  سـيـاسـي     
با مطـالـبـات مـحـوري پـرداخـت             
حقوقها، افـزايـش دسـتـمـزدهـا و             
کوتاه کردن دست دولت و مـذهـب        
از زندگي مردم و مافياي مالي و        
اقتصادي در ايران و عراق حرکتي      
نوين و جنبـش نـويـن اعـتـراضـي             

 . است
بــه هــر درجــه در راس ايــن              
جنبش نوين سياسي ـ مطالـبـاتـي        
فعالين اعتراضات از مـعـلـمـان،          
کارگران، کارمندان و جوانان قـرار      
گيرند، اعتراضات توده اي جـاري     
را هدايت و با فرهنگ و امکانات 
مــوجــود مــيــديــاي اجــتــمــاعــي          
هماهنگ کنند، نـيـروي انسـانـي           
اعتراض در خيابانهـا را تـقـويـت           

 .مي بخشد
 

   ٩٤ مهر  ١٢ 
 ٢٠١٥  اکتبر ٤  

 ... کردستان عراق    
 ... راه حل در دست مردم        

 

  حزب کمونيست کارگري         
همه نيروهاي سکوالر، چپ و آزاديخواه در منطقه و در سراسر جهان را                          

 به حمايت فعال از اعتراضات و مبارزات جاري مردم منطقه                     
 .  عليه نيروها و دولتهاي اسالمي و دولتهاي حامي آنها فراميخواند                    
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سنور دختر جواني که در هـراس        
ــاورهــاي کــپــک زده                و وحشــت از ب
اسالمي و مردساالر در ناامنگـاهـي       
بـنـام کـردسـتــان، زنـدگـي، آرمـان و                

سنور اولين نبود   .  آرزوهايش تباه شد  
در .  و فعال آخرين هـم نـخـواهـد بـود            

جغرافيايي بنام کردستان، زنان طعمه 
: " هيواليي، و با عناوينـي هـمـچـون         

مـرد  " و   "  شـرف " ،   " نامـوس " ، " غيرت
شـلـيـر،    .  ميشـونـد  "  ساالري و مذهب  

دعا، پرشنگ و هـزاران زنـي کـه در             
سايه احزاب و حکومت دسـتـه جـات       
ــي  و                       ــالمــ ــره اي، اســ ــيــ عشــ
ناسيوناليستها، جـان و زنـدگـيـشـان            

 . تباه شد
کردستان بخـاطـر وجـود نـظـم و             
قانون باندهـاي مـافـيـايـي احـزاب و              
نيروهاي اسالمي و نـاسـيـونـالـيـسـت         
حاکم است که يادآور قتـل و کشـتـار            

جغرافياي کـردسـتـان     .  زنان شده است  
ميتواند جاي اميدها و آرزوهاي زيبا    

کردستـان مـيـتـوانـد مـکـانـي             .  باشد
امن، با شکوه و زيبا بـراي جـوانـان،            
زنان، کودکان و هـر انسـان آزاده اي             

تالش بـراي تـحـقـق و ايـجـاد               .  باشد
چنين فضايي کار فـعـالـيـن، جـبـهـه               
ســکــوالريســم و مــدافــعــيــن حــقــوق         

 .انساني زنان است
آيا مـردم مـدرن، بـرابـري خـواه،             
آزاده و انسـان دوسـت در کـردسـتـان              
ميتوانند خود را صـاحـب سـنـور و               

جبـهـه انسـانـهـاي        .  حامي او بدانند؟  
مترقي و آزاده، تشکـلـهـاي مـدرن و            
مدافع حقوق برابري زن و مرد نـبـايـد           
در مقابل سنت، فرهنـگ و قـوانـيـن           
حاکم بر شهرهاي کردستان بي تفاوت 

يــک کــمــپــيــن تــوده اي و            .  بــاشــنــد 
اجتماعي عليه تمامي شـائـبـه هـاي          
ــه                ــي ــل ــده اســالمــي، ع ــان ــب م ــق ع
مردساالري و عليه قوانين حـاکـم بـر          
کردستان ميتواند اين فضا را عـوض       

بايد تکاني بخود داد اين وقايع      .  کند
 . عميقا دردناکند

 
   ٢٠١٥  اکتبر ٢ 

 .................... 
در رابطه با اين موضـوع اظـهـار          
نــظــري از ســوي يــکــي از دوســتــان             
فيسبوک مـطـرح شـد کـه هـمـراه بـا                  
پاسخهاي نويسنده ايـن کـامـنـت در            

 . ادامه  آمده است
 )ايسکرا ( 
 

بخش وسيعـي  :  توفيق پيرخضري 
از مردم کردستان عراق نسبت بـه زن         

بـا  .  از مسلمانها خشن تـر هسـتـنـد            
خيلي از مردم کـردسـتـان عـراق سـر              
وکار داشته و دارم نسبت بـه مسـئلـه           
زن بسيار عقب مانده و خشـن فـکـر             

کار فرهنگي عميقي نياز . مي کنند  
مند اين جامعه اسـت کـه فـکـرشـان              
معطوف به انسانيت و احترام به حـق         

بسـيـار بسـيـار       .  و حقوق زنـان بـاشـد       
متـاسـفـم شـدم از حـادثـه دلـخـراش                 
امروز در سليمانيـه جـان يـک دخـتـر              
جوان را فـقـط بـخـاطـر نشـسـتـن و                   

ايـن هـم     . گفتگو با يک پسر گرفتـنـد         
غيرت ناميده مي شود بـه بـاور بـي             
غيرت ترين انسـان کسـي اسـت کـه              
نسـبــت بــه مســئلـه زن و نـيــازهــاي              

 .انسانيشان خشونت بکار مي برد 
 

تـوفـيـق عـزيـز        :  عبدل گلپريـان  
مردم کـردسـتـان عـراق و آن بـخـش                 
وسيع مورد نظر تو از نظر من بـخـش     

اکـثـريـت مـردم       .  وسيـعـي نـيـسـتـنـد         
کردستان عراق هيچ گونه دل خـوشـي        
ــات اســالمــي و احــزاب               ــان از جــري

بيسـت و پـنـج        . ناسيوناليست ندارند 
سال قبل که مـن و تـو آنـجـا بـوديـم                  
هنوز مردم اين جريـانـات را تـجـربـه             
نکرده بودند و تحت تاثير سـنـتـهـاي            
عشيره اي، طايفه اي و اسالمي بقول       
تـو بــرخـورد عــقـب مــانـده و خشــن               
ميکردنـد، امـا امـروز ايـن تصـويـر               

 .خيلي عوض شده است
ــغــيــيــر ايــن وضــع کــار              بــراي ت
فــرهــنــگــي خــوب اســت امــا کــار              
فرهنگي صـرف آنـهـم در حـالـيـکـه                
حاکميت در دست دو جريان مـرتـجـع         

) ناسيوناليستها و اسـالمـي هـا            (  
جـامـعـه    .  است راهکار اصلي نيسـت    

کردستان عراق در دنيـاي ايـنـتـرنـت،          
ميدياي اجتماعي و فيسبوک با توقع      
و انتظارات باالتري به مسايـل نـگـاه         

مثال کمپين تشکلهاي زنـان    .  ميکند
و جمع آوري بيش از صد هزار امضـا     
در ماه گذشته بـراي حـذف يـکـي از              
بندها در قوانين حاکم بـر کـردسـتـان            
عــراق نــمــونــه اي از ايــن ســطــح از               

امـا پـيـداسـت کـه          .  انتظـارات اسـت    
هنوز کافي نيست و تـالش فـعـاالنـه            
تري از سوي تشکلهاي مدني، برابري     
طلبانه، اجتماعي و سکـوالر زنـان و         

 .مردان را ميطلبد
نوشتـه اي    "  غيرت"در مورد واژه  

بي غيرت ترين انسان کسي است که "
نسـبــت بــه مســئلـه زن و نـيــازهــاي              

 ."انسانيشان خشونت بکار مي برد 
خود اين واژه چه در محتوا و چـه         
در بکار بردن و استـفـاده از آن بـراي              
اطالق به هر موضوعـي هـيـچـگـونـه          
تعلـقـي بـه فـرهـنـگ دنـيـاي امـروز                  

بسياري از عبارات، کلمات و     .  ندارد
اصالحاتي که همچنان در بخشـي از        
جامعه رايج است به بـاور مـن بـايـد              

ايــن واژه هــا     .  کــنــار گــذاشــتــه شــود    
متعلق به فرهنگ و سنت مناسبـات       
کهنه، عشيره اي و فئودالي هسـتـنـد         

ناسيوناليسم .  که ريشه مذهبي دارند   
ميدانم که  .  هم ازش تغذيه کرده است    

تو اين کلمه را خـواسـتـه اي بـا بـار                  
مثبت خطاب به کسـانـي کـه عـلـيـه               
زنان ضديت و خشونت بکار ميبـرنـد        
بيان کنـي مـنـتـهـا بـا ادامـه بـکـار                   
بردنش با بار مثبت و تعرضي عـلـيـه       

بـه بـقـاي      "  غيـرت " خود آنان همچنان    
بــراي ايــنــکــه   .  خـود ادامــه مــيـدهــد      

منظورم را روشن تر بيان کـنـم مـثـل            
اين مـي مـانـد کـه کسـي مـحـالـف                  
مجازات اعدام بـاشـد امـا اعـدام را             

. براي قاتالن و حاکمان مـجـاز بـدانـد       
ميخواهم بگويم نفس پديده را يعـنـي    
اعدام را بايد برچيد و به همين منوال      
در محتوا و شکل، واژه هـايـي چـون            
غيرت، تعصب، نامـوس پـرسـتـي و           
دهها مورد از اين قـبـيـل را هـم در                
فرهنگ سازي و هم در برچيدن آن از         
بيخ و بن در ساختار مناسبات حاکـم    

 .بر جامعه برچيد
 

عـبـدل عـزيـز       :  توفيق پيرخضري 
ممنونم ازبابت خواندن مطلب کـوتـاه       
من و جوب مفصلـي کـه در بـاره ان              

با قسمت آخر مـطـلـب و         .  نوشته اي   
مالحظه شما کامـال مـوافـق هسـتـم            

) کلمه غيرت و مشـابـه آن اعـدام            (  
اما متاسفانـه در مـورد بـخـش اول              
مالحظه شما مشکل دارم ،چـرا کـه           
در رابطه نزديک با خيل انسانهاي کـه        
از کــردســتــان عــراق در کشــورهــاي          
اروپايي اقامت دارند هستم و روابـط      
دارم ،مدت بيش از ده سـال بـنـا بـه                
شرايط کـاريـم بـخـشـي از کـارهـايـم                
بعـنـوان مـعـلـم زبـانـهـايـي کـردي و                   
فارسي وغيره بوده ام تـقـريـبـا تـمـام               
خانواده هـاي بـچـه هـاي کـردسـتـان                

چه شيوعي ، پارتي، يه کـيـه     (  عراق  
نسـبــت بــه زن هــمــان        )  تـي وغـيــره       

قوانين تند اسالمي را در سـر دارنـد           
که مـال هـاي مـحـلـي در اربـيـل و                    
سليمانيه در مساجد و تلويـوزيـونـهـا         

اکثر خـانـواده هـاي       .  نعره مي کشند    
کرد عراقي به دختر هاي جوانشان در   
اروپا اجازه حمل تلفن مبايل را نـمـي        
دهند و خيلي از حق و حـقـوق دوران            
جوانـيـشـان را از آنـهـا سـلـب کـرده                   

اينها در ذهن من اين نيتـجـه را          . اند  
شکل داده است که بخش وسيعـي از         
مردم کردستـان عـراق تـحـت تـاثـيـر               
جريانات اسالمي و ساپورت آنها کـه       
از طرف احزاب حـاکـم تـامـيـن مـي               

مـي دانـم کـه        .  شود قرار گرفته انـد        
شما در تالشهاي شبانه روز بعنـاويـن      
مختلف با جامعـه کـردسـتـان عـراق            
آشنا هستي اما فکر نکنم آن حـرص         
و جوشي را که من در ارتباط نزديـک         

بـاور  .  با مردم کردستان دارم بخوري     
کنيد انسانهاي هستند کـه خـودشـان         
را چـپ مـي دانـنـد امـا نسـبـت بـه                    
مسئله زن همان فرهنگ اسالمـي را        

بــاز هــم از شــمــا و         .  در ســر دارنــد       
 .مالحظات شما ممنونم 

 

مـتـوجـه    :  عبدل گـلـپـريـان     
. مــنــظــورت هســتــم تــوفــيــق عــزيــز         

مواردي که اشاره کردي بطور واقـعـي       
چه در کردستان عراق و چه در مـيـان          
بعضي از خانواده هـا در کشـورهـاي           
غربي در حال وقـوع اسـت هـر چـنـد               

نـکـتـه    .  تنها به آنان خالصه نميـشـود     
من اين است که اين معضالت ريشه       

حاکميت مـدام آنـرا      .  اجتماعي دارند 
باد ميزند و قطعا خانواده هـايـي هـم       
بــــه فــــرزنــــدانشــــان مــــنــــتــــقــــل           

منتها در کنار اين وضعيت     . ميکنند
جبهه ديگري وجود دارد که عليه اين       

حـال  .  فرهنگ و سنت ايستاده اسـت      
با هر درجه از طول و عـرض امـا در           
کردستان عراق چهره دارد، فـعـالـيـت          

خواستم بـگـويـم      .  دارد و مطرح است   
تمام تصوير سياه نيست بلکه جـبـهـه        
اي از فرهنگ باال و سکوالر بعـنـوان         
داده هاي واقعي در جامعه نقش ايفـا      
ميکند که از هر نظر نيازمند تقويـت    

 .شدن است
عـبـدل جـان      :  توفيق پيرخضـري  

اينرا هم درست گفتي بـايـد امـيـدوار           
 .*بود 

 " براي سنور  " عبدل گلپريان 
 بايد تکاني بخود داد اين وقايع عميقا دردناکند               
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همکاري نيروهاي آسايش اقليم      
کردستان با نيروهاي مزدور    

 جمهوري اسالمي    
نــيــروهــاي مــرزبــانــي عــراق در          
اسـتــان حــلـبــچـه تـعــداد کــثـيــري از              
کـولـبـران مـرز شــوشـمـي در بـخــش                
نوسود را بازداشت و به آسايش شـهـر        

 شـمـار     .کـنـنـد      مـنـتـقـل مـي       "  تويله" 
 شــده از ســوي          کــولــبــران بــازداشــت   

حـرس  " هـان       از فـرمـانـده     "  ا. نـريـمـان   " 
 آسايش . تن بودند١٥ بيش از "  حدود

شهر مرزي تويله پس از اذيت و آزار           
کولبران، اشياء و کاالهاي همراه آنان      
را نيز توقيف نموده و کـولـبـران را از         
طريق مـرز شـوشـمـي بـه نـيـروهـاي                 
هــنــگ مــرزي ســپــاه پــاوه مســتــرد           

 کـولـبـران کـه از شـهـرهـاي                .اند  کرده
نوسود و پاوه و روسـتـاهـاي اطـراف             
هستند، پـس از بـازجـويـي در اداره              
حفاظت اطـالعـات سـپـاه بـه زنـدان               

اسـامـي   .  انـد   مرکزي پاوه منتقل شده   
ــ عـبـاس      ١   :کولبـران  عـبـارتـنـد از           

ـ ٢ محمدي، اهـل روسـتـاي شـرکـان             
ـ هـلـمـت     ٣ پژمان نادري، اهل نوسود     

ــ بـيـسـتـون        ٤ عثماني، اهل نـوسـود        
ـ ٥ کيخسروي، اهل روستاي شوشمي     
ـ ٦ ريبوار فتحي، اهل روستاي تشـار        

 .ميالد پرتوي،  اهل نوسود
  

نيروهايي وحشي و جنايتکار     
جمهوري اسالمي عمر احمد زاده       

منطقه آالن    اهل روستاي بردان   
سردشت را با ضرب گلوله به قتل    

 !  .رساندند 
عمر احمدزاده توسـط نـيـروهـاي         
مــزدور جــمــهــوري اســالمــي تــحــت         
تعقيب قرار گرفته بـا دسـتـگـيـري او           
بطرف او شليـک و بـا اصـابـت چـنـد                
گلوـلـه بـه سـيـنـه اش زخـمـي و بـه                      
بيمارستان منتقل ميـشـود، بـعـد از           
چند ساعت عمر احمدزاده متاسفانـه      

همزمان در مرکز شـهـر،    .   جان باخت 
مردم آزاديخواه، بطرف اوباشان و گله    
هـاي وحشــي و آدمــکــش اســالمــي          

يـورش مــي بــرنــد و آنــهــا را خــوب               
گوشمالي مي دهند و درس خوبي بـه    
فاشـيـسـت هـاي جـهـل و جـنـايـات                  

 .سرمايه اسالمي مي دهند
 

 ترجمه رمان بوف کور     
 به زبان کردي  

کتاب بوف کور، نـوشـتـه صـادق          
هدايت که به همت فرشيد شريفـي بـه      
زبان کردي ترجمه شده، بـه زودي در           

هـا قـرار        فـروشـي     پيشـخـوان کـتـاب         
  چـاپ و انـتـشـار تـرجـمـه             .   گيرد  مي

 انـتـشـارات         جديد بوف کور بـرعـهـده    
در شهر سليمانـيـه اقـلـيـم          "  غزلنوس" 

 بـوف کـور از         .کُردستان عراق اسـت    
شاهکارهاي ادبي صادق هـدايـت بـه         

رود که تاکنون بـه بـيـش از           شمار مي 
 . زبان زنده دنيا ترجمه شده اسـت    ٣٠ 

فرشيد شريفي اعالم کرده که اثر يـاد         
شده رسما در روز شانزدهم مـهـرمـاه           

 .گردد منتشر مي
 

 دستگيري فعال سياسي 
 در اشنويه  

نــيــروهــاي امــنــيــتــي جــمــهــوري      
اسالمي  بـا حـملـه بـه مـنـزل حـمـزه                  
اخشي فعال سياسي  او را دستگير و        

.  به اداره اطالعات  انـتـقـال داده انـد            
الــتـحــصــيــل    حـمــزه اخشـي کــه فــارغ        

باشـد، سـال      سرا مي   دانشگاه صومعه 
گذشتـه از سـوي دسـتـگـاه قضـايـي                
حکومت اسالمي ايران به همکاري و     
ارتباط با يکي از احزاب اپوزيسـيـون     

 .جمهوري اسالمي متهم گشـتـه بـود        
دادگاه انقالب اروميه  حـمـزه اخشـي          
را به يک سال حبس تعليقي به مـدت       

  .سه سال محکوم کرد
 

 زندان   ماه ٣٠ حکم  
 دادگـاه تـجـديـد نـظـر             ١٠ شعبه  

استان آذربايجان غـربـي بـه ريـاسـت             
زاده حکم دو سال و نـيـم زنـدان              خليل

زاده را که توسط شـعـبـه          پيشوا صالح 

دوم دادگاه انقالب مهاباد صادر شده    
 پيشـوا صـالـح       .بود، عيناً تأييد کرد   

زاده  بـه فـعـالـيـت تـبـلـيـغـي عـلـيـه                      
حکومت اسالمي ايـران و عضـويـت          
در يــکــي از احــزاب  اپــوزيســيــون              

 .حکومـت ايـران مـتـهـم شـده اسـت               
زاده در هفتم اسفـنـدمـاه         پيشوا صالح 

 از سـوي تـيـم عـمـلـيـاتـي اداره                   ٩٣ 
اطالعات مهاباد بازداشت و بعـد از        

هاي انـفـرادي       روز حبس در سلول٥٠ 
اداره اطالعات سردشت، مـهـابـاد و          

 ميلـيـون   ١٥٠ اروميه با توديع وثيقه  
 وي   .توماني مـوقـتـاً آزاد شـده بـود            

 NGO عضــو مــؤســس و دبــيــر        

سردشت و مدير وب سـايـت     "  تيروژ"
 .باشد مي" شارو"خبري تحليلي 

 
 دستگيري فعالين مدني  

 ! در مريوان 
دو عضو انجـمـن سـبـز چـيـا در               

هاي اليق و آزاد روحـي         مريوان به نام  
از سوي مأموران امنيتي ايـن شـهـر           

 فعاالن بازداشتـي    .بازداشت گرديدند 
 روز همـچـنـان در        ٣ رغم گذشت     علي

 .برند وضعيت مبهمي بسر مي
 

 دستگيري فاروق سعيدزاده    
فاروق سعيدزاده معـلـم دبسـتـان         
هاي شهرستان مريوان توسط نيرهاي  
اطالعات مريوان بشـکـل مـرمـوز و          

 . امنيتي دستگير شد
 

برگزاري مراسم بزرگداشت     
 !شاهرخ زماني در کرج   

مــهــر جــمــعــي از فــعــاالن           ١٠  
کـارگـري بـراي بــزرگـداشـت شـاهــرخ             
زماني، طي مراسمي گرد هـم جـمـع           
شده و ياد و خاطره اين فعال کارگـري         

 مراسـم بـا اعـالم         .را گرامي داشتند  
يک دقيقه سکوت به ياد اين زنـدانـي          
سياسـي آغـاز شـد و سـپـس سـرود                  
انترناسيونال به طور جمـعـي خـوانـده          

در ادامه شرحي از فعاليت هـاي  .  شد
ــراي                ــمــاعــي وي ب کــارگــري و اجــت

 در پـي آن بـا         .حاضران مطرح گرديد 
بحثي در باره شرايط زندگي کارگـران       
و زحمتکشان و ضرورت مـقـابلـه بـا            
وضعيت کنوني و تشـديـد فشـار بـر             

. فعاالن کارگري مراسم ادامـه يـافـت       
حاضران همگي بـر ضـرورت اتـحـاد            
وهمدلي در ميان فعاالن کارگـري در        
شرايط کنوني و ايستادگي در بـرابـر          
فشارهاي فزاينده بر فعاالن کارگري و  

 ايـن مـراسـم        .کارگران تاکيد داشتند  
 صبح آغاز شـده بـود       ٩ که از ساعت  

حـاضـران بـا      .  تا ظـهـر ادامـه يـافـت          
تاکيد بر ضرورت ايجاد تشکل هـاي        

مستقل و سراسري کارگري و خواندن      
مـراسـم را     “  سراومد زمستون” سرود  

 .به پايان بردند
 

 مهر، محمد رضا نيک    ٧ سه شنبه 
نژاد از اعضاي هيات مديره و مهدي    

بهلولي از اعضاي کانون صنفي      
 معلمان ايران با قرار وثيقه   

   .آزاد شدند 
اين دو عضو کانون صنفي که بـا       
حــکــم شــعــبــه دوم بــازپــرســي اويــن           
شهريور ماه گذشـتـه بـازداشـت شـده            
بودند با قرار وثيقه سـيـصـد مـلـيـون              

. توماني از زنـدان اويـن آزاد شـدنـد             
اتهامات اين فعاالن صنـفـي حضـور         
در تجمعات صنفي معلمان در طـول        

بـا  .  يکسال گذشـتـه ذکـر شـده اسـت            
شروع سال تحـصـيـلـي، فـرهـنـگـيـان              
سـراســرکشــور مـنــتــظــر آزادي هــمــه         

 .معلمان زنداني هستند
 

 ميالد درويش، مستندساز    
   !.از زندان اوين آزاد شد   

 شـهـريـور      ۲۹ ميالد درويش در     
ماه و پس از يک ماه بازداشت از بنـد       

 به بند هشت زندان اوين منتقل ۲۰۹ 
وي از سـوي شــعـبــه دوم           .  شـده بـود    

بـه  )  شهيد مـقـدسـي     ( دادسراي اوين   
فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتـمـاع     
و تباني عليه امنيت ملي متهم شـده    

ايـن عضـو افـتـخـاري کـانـون               .است
صنفي مـعـلـمـان، پـيـشـتـر نـيـز در                   
اسفندمـاه سـال گـذشـتـه در تـجـمـع                 
سکوت مـعـلـمـان مـقـابـل مـجـلـس                 
بازداشت و پس از حـدود ده روز بـه               

درويـش   .قيد کفالـت آزاد شـده بـود          
پيش از اين و در زمـان اوج گـرفـتـن               
اعتراضـات مـعـلـمـان در پـيـگـيـري                
وضعيت اسماعيل عبدي، دبـيـر کـل       
کانون صنفي معلـمـان ايـران بـه روز             

بينيم به جاي جـواب     گفته بود که مي   
دادن دولت به مطالبـات مـورد نـظـر           
آقاي عبدي، اما اميدواريم پـيـش از         
آن که فضاي ميان کنشگران صـنـفـي     
سراسر کشور بيش از ايـن مـلـتـهـب              
شود و کار از دست همـه بـيـرون رود             

 .اسماعيل عبدي آزاد شود
 

تجمع اعتراضي کارگران     
 " پاک آرا "شرکت توليد لبنيات   

ده هـا نـفـر از کـارگـران             مهر  ١١ 
پـاک  " کارگران شرکت توليد لبـنـيـات       

در سنندج در اعتـراض پـرداخـت      " آرا
دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه          ماه   ٤ نکردن  

خود در محوطه اين شـرکـت تـجـمـع             
کـارگـران مـعـتـرض در ايـن             .  کردنـد 

ــع بـــا در دســـت داشـــتـــن                 تـــجـــمـ
پالکاردهايي خواهان پرداخت حـق و       

کــارگــران مــي   .  حــقــوق خــود شــدنــد     

گويند مديران اين شرکـت بـه بـهـانـه             
هاي مخـتـلـف از جـملـه مشـکـالت               
مالـي از پـرداخـت حـقـوق کـارگـران                

 . خودداري مي کنند
 

عدم رسيدگي پزشکي مناسب     
 به بهنام ابراهيم زاده  

بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگـري      
و زنداني سياسـي در زنـدان رجـائـي             
شهر کـه در دوران زنـدان بـه آرتـروز                
گردن مـبـتـال شـده، بـه دلـيـل عـدم                   
درمان و فشارهاي زندان بـه مشـکـل       
فاصله بين مهره هاي پنجم و شـشـم           
گردن دچار شده و بـا وجـود تـوصـيـه              
پزشـک زنـدان بـراي عـمـل جـراحـي،                
اجازه اعزام بـه بـيـمـارسـتـان تـوسـط               
رئيس زندان رجائي شـهـر داده نـمـي            

اين فعال کـارگـري کـه چـنـدي             .  شود
پيش با شـکـايـت يـکـي از مـديـران                 
داخـلــي زنــدان روبــرو شـد و پــرونــده             
جديدي براي او در زندان گشوده شـد،        
پيشتر و بنا به حکمي به هفت سال و         
ده ماه و هجـده روز زنـدان مـحـکـوم               

حکمي که به گفته منـابـع       .  شده است 
مطلع هنوز به اين زنداني سيـاسـي و      
فعال کارگري زنداني در زندان رجائي      

گـفـتـنـي     .  شهر کرج ابالغ نشده اسـت     
است بهنام ابـراهـيـم زاده بـر خـالف               
اصل تفکيک جـرائـم در سـالـن پـنـج               
انــدرزگــاه دو زنــدان رجــائــي شــهــر،           
مـوســوم بــه دار الـقــرآن و در کــنــار                
زندانيان خطرنـاک در حـال گـذرانـدن             

ــود اســت           ــدان خ ــام   .  دوران زن ــن ــه ب
 سـال اسـت       ۵ زاده که بيش از       ابراهيم

  بـرد، در پـي         که در زندان به سـر مـي       
 مـاه سـال           مـجـدد در دي           محاکمه

 سال و   ۹ گذشته و در مرحله بدوي به      
حـکـم   .  نيم زندان ديگر محـکـوم شـد        

اين زنداني سياسـي پـس از تـجـديـد             
نظر و قطعي شدن حکم با کاهـش بـه         

 سال و ده ماه و هجده روز بـه ايـن               ۷ 
زنداني در زندان رجائـي شـهـر ابـالغ            

زاده از      بــهــنــام ابــراهــيــم  .  شــده اســت  
فعاالن شناخته شده کارگري و فـعـال         

وي از   .  دفاع از حـقـوق کـودک اسـت          
بـرد و        در بازداشت بسر مـي ٨٩ سال  

 سـال    ۲۰ در دادگاه انقالب ابتـدا بـه        
زندان محکوم و حکم وي در دادگـاه           

 سال حبس تـعـزيـري        ۵ تجديد نظر به    
اين فعال کـارگـري پـس        .  تقليل يافت 

 سـالـه خـود و بـا            ۵ از گذراندن حکم    
قطعي شدن حکم جديد، مي بـايسـت        
براي مدت بيش از هفت سـال ديـگـر           

ــد                   ــن ــري ک ــپ ــدان س ــز در زن ــي .را ن

بخشـهـايـي از گـزارش خـبـرگـزاري              ( 
 )هرانا

 *** 
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ناسيوناليستي در طول حـيـات خـود          
در حزب عليرغم تاييـد سـيـاسـتـهـا،            
قرار و قطعنامـه هـا و حـتـي قـبـول                  
گرايش چپ در رهبري حزب، کماکان      
در عرصه پراتيک با همان سنت ها و       

. روش هاي پيشين خود عمل ميکرد     
ختم جنگ ايـران و عـراق سـئـواالت             
بسياري را در مقابل کل حـزب قـرار           

گرايش چپ در رهبري حـزب بـا       . داد
دورانديشي و ارائه طرح و نـقـشـه بـه             
عواقب زيانباري که در نتيـجـه خـتـم            
جنگ ميتوانسـت مشـکـالت جـدي          
براي فـعـالـيـت حـزب و تشـکـيـالت                
علني فراهم کـنـد رئـوس اقـدامـات              

در .  اســاســي را دم دســت گــذاشــت          
مقابل اين تحول از جمله بحث بر سـر     
اين بود که با پـايـان جـنـگ ايـران و               
عــراق و تــحــمــيــل مــحــدوديــتــهــاي          
سياسي به حزب و کـومـه لـه، بـقـاي              
فعاليت تشکيالت علني از نظر فنـي   
و فيزيکي ديگر نمـيـتـوانـد هـمـچـون             

در نتيجه الزم    .  سابق ادامه پيدا کند   
بود که از نظر روش کـار رهـبـري در              
خارج مستقر شود، کساني که به هـر     
دليلي تحـرک و  فـعـالـيـت نـظـامـي                  
نــداشــتــنــد بــايــد از مــنــطــقــه خــارج          
ميشدند بويژه، خانواده ها، کـودکـان        
و سالمندان را به منـاطـق امـنـي در              

ــد                ــونـ ــزام شـ ــراق اعـ . خـــارج از عـ
. تشکيالت علني را بايد سـبـک کـرد      

آرايش جديدي در فعاليت نـظـامـي و        
ــال                  ــه در اشــک ــق ــط ــن حضــور در م
واحدهاي رزمي کوچک برنامـه ريـزي        

هر کدام از اين طـرح و نـقـشـه              .  شود
عمل ها که عمق احساس مسئوليـت   
در قبال يک تشکيالت بزرگ و ادامـه     
کاري آن را منطبق با شـرايـط جـديـد           
ــا                 ــگــذاشــت مــدام ب ــي دم دســت م
کارشنکني و ممانعت عملي گرايـش      
ناسيوناليسم و بعضا خط مـرکـز در           

از کـنـد عـمـل         .  حزب قرار ميگرفـت   
کردن تا پشـت گـوش انـداخـتـن ايـن               
مهمترين مسايل، به امر روتين ايـن        
دو گرايش و هر يـک بـا سـبـک خـود                 

 . تبديل شده بود
بتدريج اين دوره مصادف شد بـا       
گرفتن کويت از سـوي ارتـش صـدام             
حسين و چند ماه بعد حمله آمـريـکـا       

تمـامـي   .  به عراق در جنگ اول خليج     
تحوالت آندوره از جمله پايان جـنـگ         
ايران و عراق و سپس تصرف کويت و        
حمله آمريکا به عـراق بـراي گـرايـش            
ناسيوناليسـم و هـمـچـنـيـن گـرايـش               
حفظ و حراست از تشـکـيـالت داري           

در حکا بعنوان اتفاقات و رويدادهاي    
مـحــدود و مــنــطــقــه اي نــگــريســتــه           
ميشدند و با بي خيالي اين شبهـه را          
دامن ميزدند کـه گـويـا تشـکـيـالت             
علني کومه له در مقابل هر تـحـولـي         
در عراق و مـنـطـقـه گـارانـتـي شـده                  

عدم درک و عدم تشخيص ايـن       .  است
تحوالت در ابعاد جهاني و مـنـطـقـه            
اي براي اين دو گرايـش در حـزب تـا              
بدانجا بود که حمله آمريکا به عـراق         
در جنگ اول خـلـيـج بـراي بـاز پـس                 
گيري کويت از ارتش صـدام را غـيـر            
محتمل ميديدند و معتقد بودند کـه        
آمريکا براي باز پس گيري کـويـت از        
ارتش عراق حـملـه نـظـامـي صـورت             

ايـن خـوشـخـيـالـي هـا            .  نخواهد داد  
مبناي تحليل خود محور بيني آنـان        

 .بود
 بعد از حمله آمريکا به عراق در        
جــنــگ اول خــلــيــج، جــريــانـــات                 
ناسيوناليست کرد در کردستان عراق     

اتحاديه ميهني جالل طـالـبـانـي و         (  
) حزب دمکرات مسـعـود بـارزانـي            

موقعيت را غـنـيـمـت شـمـرده و در                
مناطق کرد نشين کردستان عـراق و         
در حمايت ارتش آمـريـکـا دسـت بـه              
تحرکات نـظـامـي عـلـيـه نـيـروهـاي                
حکومت صدام حسيـن زدنـد و وارد           

گرايش ناسيوناليستـي  .  شهرها شدند 
درون کومه له حضور اين دو جريان و        
اينکه اوضاع دارد بـر وفـق مـرادش             
مسير خود را مي پيمايـد جـان تـازه            
اي گرفت و افق و آيـنـده خـود را در               
نتايج حاصل از حمايـت آمـريـکـا از            
بارزاني و طالباني که بزودي صاحـب       

 .قدرت ميشدند مي ديد
آوردن قطعنامه پـيـشـنـهـادي از           
سوي گرايش ناسيـونـالـيـسـتـي درون           
کومه له که بعدها از حکـا انشـعـاب          
ــدوره                  ــات آن ــرک ــح ــکــي از ت ــرد ي ک

امـيـد بسـتـن بـه          .  ناسيوناليسم بـود   
تماس و نزديکي بيشتر با جـريـانـات          
ناسيوناليـسـتـي کـردسـتـان عـراق و              
مشخصا اتـحـاديـه مـيـهـنـي جـالل                

دوسـتـان حـال و        " طالبانـي بـعـنـوان         
يکي از تالشهاي ايـن گـرايـش         "  آينده

بود که استراتژي نهايي خود را بـه آن         
پاسـخ مـنـصـور حـکـمـت            .  گره ميزد 

گذاشتـن سـمـيـنـارهـاي کـمـونـيـسـم                 
کارگري در توضيح اوضـاع مـنـطـقـه           
اي و پاسخ گرايش کمونيسم کارگـري       
به تحوالت جهاني بود که داشـت بـه           

 . فروپاشي بلوک شرق ختم ميشد
براي گرايش ناسيوناليسم و خـط     

سانتر در حـکـا تـحـوالت در شـرف               
وقوع  در حساس ترين نقطه منطقـه،         
آنهم بـعـد از پـايـان جـنـگ ايـران و                    
عراق، سر برآوردن ناسيوناليسم کـرد        
که هيچگاه دل خـوشـي از تشـکـيـل              
حکا نداشت و همچنين عواقب پايان      
جهان دو قطبي، معنايـي جـز امـيـد            
بستـن بـه عـواقـب بـقـدرت رسـيـدن                 
ناسيوناليسم کرد در کردستان عـراق        

نتايج اين امـيـدواري نـيـز       .  را نداشت 
سـکـوت در مـقـابـل          :  عبارت بود از   

تعرض راسـت و نـاسـيـونـالـيـسـم بـه                 
کمونيسم و چپ، هم در درون و هم در 

عاقبتي که در انتظار   .  بيرون از حزب  
بخش باقيمانده در حکا بعد از پايـان         
جــهــان دوقــطــبــي و تــعــرض افســار           

کـمـونـيـزم     " گسيخته به چپ که فرياد       
را ســر مــيــداد، چــيــزي جــز              "  مــرد

تشکيالت داري و سجده در مـقـابـل           
دوستان حال و آينده، تمکين، کـرنـش        

. و استقبال از ناسيوناليسم کرد نبـود      
منصور حکمت با پيش بيني شرايط      
آندوره  و با بحثها، سمينارهـا، ارائـه         
طرحها و نقشه عـمـل هـاي روشـن و             
قبل از اين تحوالت، راه برون رفت از    

. آن اوضاع را بخوبي ترسيم کرده بـود     
ماندن در وضعيت کـنـونـي حـکـا و               
اتکا به دوستان حال و آيـنـده کـه در             
سايه حمله نظامي آمريکـا بـه عـراق          
دستشان به نان و نوايي رسـيـده بـود،          
معنايي جز دست شـسـتـن از افـق و             

. استراتژي گذشتـه حـکـا را نـداشـت            
يکي ديگر از عارضه هاي تمکين بـه     
آن اوضاع راکد ماندن فعاليت نيـروي       
نظامي بخش علـنـي بـود کـه تـا بـه                

 .امروز ادامه داشته است
بــا تــوجــه بــه مــواضــع گــرايــش           
ناسيوناليستي و خط مرکز در حـکـا         
و القيدي در قبال تحوالت زيـر و رو         
کننده جهاني و منطقه اي، مـيـتـوان         
گفت که آن ايام مقـطـع بـه سـرانـجـام             
رسيدن رسـالـت و ضـروتـهـاي اولـيـه               
تشکيل حکا بـود کـه ايـن حـزب از                
ابتدا بر بستر پاسخ به نـيـازهـاي يـک            
دوره تاريخي مـعـيـن تشـکـيـل شـده              

ــود ــگــر              .  ب حــکــا در آن مــقــطــع دي
پاسخگوي نيازها و ضروتهاي زمانـه      

کما اينکه طي دو دهـه و      .  خود نبود 
نيم اخـيـر ايـن حـزب و تشـکـيـالت                  
علني آن با سکوت در مقابل تعـرض        
ناسيوناليسم کرد به کارگر، بـه زن و           
به قهقرا کشانيدن جامعـه کـردسـتـان        
عراق در اشـتـراک مسـاعـي احـزاب              
حاکم بر کردستان عراق با جـريـانـات          
مرتجع اسالمي، اين نيرو هـمـچـنـان         
در گوشه اردوگاهها به زنـدگـي خـود          

ادامه داده است و با انشعـاب هـايـي         
از موضع راست و ناسـيـونـالـيـسـتـي             

 .بهاي آنرا نيز پرداخته است
از اين رو پاسخ به تعرضي کـه از      
سـوي راسـت در ابـعــاد جـهــانـي بــه                
کمونيسم و کارگر صورت ميـگـرفـت        
در ظرفيت و توان حزبي با گـرايشـات      
ناسيوناليستي و گـرايـش سـکـوت و           

دعـوت رهـبـري      .  تشکيالت دار نبود 
بــاقــيــمــانــده از گــرايــش کــمــونــيــســم        
کارگري و از منصـور حـکـمـت بـراي            
ماندن در حکا، دعوت به تمـکـيـن و         
پذيرش آن چيزي بود که طي بيـش از          
دو دهه اخير تا به امروز حکا از سـر          

مـدام ايـن گـفـتـه از            .  گذرانيده اسـت  
ــرخــي از                 ســوي رهــبــري حــکــا و ب
کادرهايشان تـکـرار مـيـشـد و مـي               

حــکــا در دســت گــرايــش       : "  گـفــتــنــد 
هـر طـور     .  کمـونـيـسـم کـارگـري بـود           

ميتوانستند اين اختيـار را داشـتـنـد          
که آنرا هدايت کـنـنـد امـا آنـرا رهـا                 

بيان چنين گفـتـه اي     ".  کردند و رفتند 
يـکـم   .  حامل پيامهاي مختلفي بـود     

اينکه رهبري باقيمانده بدون اعتـمـاد       
بنفس به ادامه هدايت حکا و کـومـه          
له مي نگريست و مطـمـئـن بـود کـه              
ابدا قادر به هدايت و رهبري حـکـا و         
کومه له در ظـرفـيـت دوران قـبـل از              
جدايي گرايش کمونيسم کـارگـري را         

حق هم داشـتـنـد چـرا کـه نـه               .  ندارند
تنهـا قـادر بـه ادامـه خـطـي کـه در                    
کــنــگــره شــشــم کــومــه لــه و جــهــت             
گيريهايي که حکا بخاطر آن تشکيـل       
شده بود نبودند، بلکه اساسا بـکـنـار          

از سوي ديگر بـيـان ايـن      .  نهاده شدند 
نوع از جمالت زياده از حد معـرفـتـي         

 .و اخالقي بودند
بنابراين جدايي گرايش کمونيسم    
کارگري از حکا يک ضرورت تاريخـي    
و يک تصـمـيـم آگـاهـانـه سـيـاسـي و                  

نـا امـيـدي و        " کمونيـسـتـي بـود نـه            
 ٦٢ اگر تشکيل حکا در سـال    ".  ياس

يک نياز و ضرورت تاريخي بر بسـتـر          
تحوالت اجتماعي، انقالبي در تاريخ     
ــيــســم و                ــراي چــپ، کــمــون ــدوره ب آن

اگر منصور  .  مارکسيسم انقالبي بود  
 افـق و      ٥٧ حکمت در مقطع انقالب     

دو جـنـاح در       " چشم انداز آينده را با،      
، " ضد انقالب بورژوا امپريـالـيـسـتـي        

سه منبع و سه جـزء سـوسـيـالـيـسـم              " 
اسطـوره بـورژوازي مـلـي و           " ،  " خلقي

، جنبش دهقاني پس از حـل        " مترقي
و دههـا  "  امپرياليستي مسئله ارضي  

مطلب و مـقـالـه راهـگـشـاي ديـگـر                
توضيح داد و زمينه ساختن حزب را      
هموار کرد، اينبار تـحـوالت بـعـد از            

ــراي او                  ــرق ب ــوک ش ــل ــي ب ــاش ــروپ ف
طلـوع  " ، " تفاوتهاي ما"ميبايست با،  

مبـانـي و     " ، " خونين نظم نوين جهاني  
چشـم انـدازهـاي حـزب کـمـونـيـسـت                

کـمـونـيـسـم کـارگـري در            " ،   " کارگري
ــاز دارد                  ــيـ ــزب نـ ــه حـ ــراق بـ ، " عـ

، " تـعـابـيـر و واقـعـيـات           :  دمکراسي" 
دفاع از خواست استقالل کـردسـتـان         " 

آيا کمونيسم در ايران پـيـروز     " ، " عراق
مـلـت،   " ،   " ، يکدنياي بهـتـر    " ميشود؟

ناسيوناليسم و بـرنـامـه کـمـونـيـسـم               
در پاسخ بـه فـتـواي آقـاي         " ، " کارگري

جــالل طــالــبــانــي عــلــيــه شــوراهــاي         
کارگري و دهها متون و نوشته ديـگـر    

نـظـم نـويـن       " در مصـاف بـا تـعـرض            
به آرمـانـهـاي انسـانـي و بـا              "  جهاني

ــعــنــي حــزب               ظــرف مــنــاســب آن ي
کــمــونــيــســت کــارگــري پــاســخ داده          

 . ميشد
ايستادگي بدون تخفيف در دفاع      
از جنبش کارگري و کـمـونـيـسـتـي و            
تحوالتي که در دنيا و منطقه در حال     
وقوع بود مشغله رهبري باقيمانده در 

آنان، افق محدود و تـنـگ   .  حکا نبود 
مــحــلــي را بــراي دســت يــافــتــن بــه             
آرزوهــايــي کــه مــدام مشــغلــه ايــن            
گرايشات بود بعنوان فرصتي طاليـي    
بشمار مي آوردنـد و رويـش حسـاب            

بخش باقيمانده در حکا با    .  ميکردند
همان ادبيات و فرهنگي که در سنـت       
احزاب ناسيوناليسم کرد رايج اسـت،       
رفقا و همسنگران ديروز خـود را کـه           
تا آن مقطع و به سهم خـود تـوانسـتـه            
بودند با تالشهـا و فـعـالـيـتـهـايشـان              
تاريخ يک دهه ازاعتبار حزب و کومه  

آش " له را ممکن کنند، با واژه هـاي           
، ) دست از مبـارزه کشـيـدن        " (  بتال

و "  هزيمت کردند"، " نا اميد شده اند" 
بـکـارگـيـري ايـن        .  غيره بدرقه کـردنـد    

ادبيات که پيـشـيـنـه اي قـديـمـي در               
بخش علنـي تشـکـيـالت کـومـه لـه                
داشت و از اتحاديه ميهـنـي بـه ارث            
برده شده بود، يکي از سـنـتـهـاي جـا             
افتاده گرايش ناسيوناليسـتـي بـود و          
اگر خط و گرايشي را با خود هـمـسـو         
نميديد با چنين ادبيات و فـرهـنـگـي           

اين واژه ها و اين   .  ابراز وجود ميکرد  
اصالحات در ادبيات ناسيـونـالـيـسـم         
کرد وزن و بار تـحـقـيـر آمـيـزي، هـم                 
عليه افراد جدا شده و هم عليه جهـت         

به  اکثريت بااليـي از    .  گيري آنان بود  
کادرهاي حزب که اغـلـب از رفـقـاي             
قديمي تر کومه له هـم بـودنـد گـفـتـه            

دچار راحت طـلـبـي شـده         : " ميشد که 
مي خواهند در خارج لم بدهند " ،  " اند

 ... بازخواني تاريخ جدايي         
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هـنـوز بـيـان       ".  و کاري نخواهند کـرد    
اين ادبيات به قوت خود باقي بود که 
واحدهاي نظـامـي حـکـکـا از کـنـار               
اردوگاههاي آنـان بـا عـبـور از نـوار               
مرزي به داخل ميرفتند و بـا حضـور       

حضـور رهـبـران      " در منطـقـه، پـروژه         
را به اجـرا    "  کمونيست در ميان مردم 

اين در حـالـي بـود کـه           .  ميگذاشتند
بخـش تشـکـيـالت مسـلـح و بـاقـي                 
مــانــده کــومــه لــه در اردوگــاه هــا               
همچنان زمينگير شده بودند چرا کـه       
بدون رضايت و فرمان جالل طالبانـي   
حتي اجازه چند صد متـر دور تـر از             
اردوگاههايشان بطور مسـلـح را هـم          

هــمــانــگــونــه کــه جــالل       .  نــداشــتــنــد 
طالـبـانـي و ديـگـر سـران اتـحـاديـه                  
ميهني دوستـان حـال و آيـنـده شـده               
بودند و علـيـه مـنـصـور حـکـمـت و                 
شوراهاي کارگري در کردستان عـراق      
خـط و نشـان مـيـکـشــيـدنـد، ســران                
جمهوري اسالمي نيز به دوستان حال      
و آينده اتحاديه ميهنـي هـم تـبـديـل             

 .شده بودند
اينها روندهاي حقايق تاريخي و       
تحوالت عظيمي بودند که مسئلـه و        
ــز و                ــرکـ ــات مـ ــرايشـ ــه گـ ــغلـ مشـ
ناسيوناليسم درون حکا و کـومـه لـه           

خط مرکز آن پـتـانسـيـلـي را        .  نبودند
که در دوره تشکيل حکا در پـذيـرش          
خـط مـارکسـيـسـم انـقـالبـي داشــت               
اينبار ديگر چنين قابليتي نداشـت و        
ــراســت از                  ــه ح ــداد ب ــي ــح م ــي ــرج ت
ــه                  ــه داده و بـ ــالت ادامـ ــيـ ــکـ تشـ

مسـئلـه   .  ناسيوناليسم آوانـس بـدهـد      
اين نبود که ميتواند در اين مصـاف        
جهاني گام بگذارد اما نمي خـواهـد،        
بلکه مسئله اين بود که بعـنـوان يـک            
گرايش معين در همان ظرفيت قـابـل      

اکنون و بعد از گـذشـت         .  تعريف بود 
 سال ميتوان با سند، استراتژي و       ٢٥ 

پراتيک نشان داد که چه گـرايشـي بـا          
افق و اميد به آيـنـده بـه مصـاف بـا                 

تعرض راست جهاني گام بـرداشـت و         
 . چه گرايشاتي دنده عقب گرفتند

با توجه به آنچه کـه در ايـن سـه             
قسمت از نظرتان گذشت، سعي کردم      
عــلــل جــدايــي گــرايــش کــمــونــيــســم        
کارگري از حکا را بر بستر تـحـوالت       
جهـانـي و مـنـطـقـه اي بشـکـافـم و                    

اگر بخواهم آنـرا تـيـتـر         .  توضيح دهم 
: وار خالصه کـنـم بـايـد بـگـويـم کـه                 

وظيفه و رسـالـت حـکـا از مـقـطـع                 " 
تشکيل آن تا بروز تحوالت مـنـطـقـه        
اي و جهاني به سرانجام خود رسـيـده          

حکا بعد از ختم جنگ ايـران و          .  بود
ــرآوردن                    ــر بـ ــد از سـ ــعـ ــراق، بـ عـ
ناسيوناليسم کرد در کردستان عـراق       
و ذوق زدگي گرايش ناسيوناليـسـتـي        
در کومه لـه کـه از خـوشـحـالـي در                  
پوست خود نمي گنجيد و باالخره بـا         
فروپاشي بلوک شرق و پايان جهان دو    
قطـبـي، قـابـلـيـت پـاسـخـگـويـي بـه                   

. ضرورتهاي زمانـه خـود را نـداشـت           
همانطور که بعد از تشکيل حکـا در         

 اتحاد مبارزان کمونيست و   ٦٢ سال  
کومه لـه ديـگـر نـمـيـتـوانسـتـنـد در                 
قامت گذشته پاسـخـگـوي تـحـوالت          

 باشند و ٥٧ اجتماعي بعد از انقالب  
براي نيازهاي بنيادي تر در تحـوالت        
سياسي، اجتماعي و انـقـالبـي ايـران          
حکا را پايه ريزي کـردنـد، تشـکـيـل             
حککا نيز پاسخي به نيازهاي مقطع       
تاريخي تحوالت جـهـانـي در آنـدوره           
بود و امروز بعد از گذشت دو دهه از         
تالش و فـعـالـيـت حـکـکـا مـيـتـوان                 
بــخــوبــي صــحــت پــاســخــگــويــي بــه          
ضــرورت ايــن دوره تــاريــخــي را                 

پـديـده حـزب کـمـونـيـسـت             .  دريافـت 
کارگري و روند اوضاع و شـرايـط دو           
نيم دهه گذشته حقانيـت و ضـرورت           
هر چه بيشتر اين جدايي را به ثـبـوت         

 .   رسانيده است
   ٢٠١٥  اکتبر ١ 

 پايان 

 ... بازخواني تاريخ جدايي         

 

 سـالـه و داراي سـه            ۳۰ ، زني   " نگ
فرزند توسط همسرش به قـتـل مـي          

روز يکشنبه پـنـجـم       رسد، همچنين 
" دووز خـورمـاتـوز    " اکتبر در منطقه    

زن ديگري به همراه پسرش بـه قـتـل           
اقـلـيـم کـردسـتـان تـحـت             .  مي رسد 

حــاکــمــيــت احــزاب ضــد زن مــلــي          
اسالمي به قتل گـاهـي بـراي زنـان             
تبديل شده و متاسفانه انگار قتل و        
کشتار زنان نه تنها پاياني نـدارد و          
به امـري عـادي و روزمـره تـبـديـل                

 .شده
  

 تظاهرات معلمان    
 ! شهر سليمانيه

روز يـکـشـنــبـه چـهــارم اکـتـبــر              
تعدادي از معلمان شهر سلـيـمـانـيـه          
در اعتراض بـه پـرداخـت نشـدن بـه              
مـوقـع حـقـوقــهـاي خـود دســت بــه               
اعتراض زدند و خـواهـان پـرداخـت           
شدن فوري حقوقهاي مـعـوقـه خـود          

همچنين اتحاديـه مـعـلـمـان         .  شدند
شهرهاي سلـيـمـانـيـه و رانـيـه طـي                
اطالعيه اي خواسته اند از دوشنـبـه        
تـا پــنــج شــنــبــه مــعــلــمــان بــر ســر             
کالسهاي درس حاضر نشـونـد و از          
حکومت اقليم خواستـه انـد کـه در            
يک هفته تمام حـقـوقـهـاي مـعـوقـه              

الزم بـه ذکـر       .  معلمـان را بـپـردازد       
است که معلمان در طـي يـک سـال             
گذشته هميشه حقوقهاي خود را بـا        

سـال  .  تاخـيـر دريـافـت مـي کـنـنـد              
گذشته دهها اعتصاب در اعتـراض      
به نپرداخـتـن دسـتـمـزدهـا صـورت             
گرفت و با تظاهرات روز يکشنبه و        
شروع سال جديد تحصيلي معلـمـان       
مصم هستـنـد کـه دور ديـگـري از               
اعتراضات و اعـتـصـابـات خـود را           

  .شروع نمايند
  

 بيانيه شش ماده اي 
 ! عليه حقوقهاي معوقه  

ــه               روز شــنــبــه ســوم اکــتــبــر ب
 نـهـاد و       ۱۸۰ نمايندگي بـيـش از         

فعال مدني در شهر سليمانيه جلسـه   
اي برگزار شد و بـعـد از آن بـيـانـيـه                
شـش مــاده اي عــلــيــه حــقــوقــهــاي           
معوقه و کمبود مايحتاج عـمـومـي      

در قسمتي از بـيـانـيـه          .  منتشر شد 
نهادها و فعاالن مدني به حکـومـت        
اقليم، ده روز فـرصـت داده انـد کـه              
حقوقهاي معوقه را بـپـردازنـد و در           
غيـر ايـن صـورت بـا اعـتـراضـات                
مــردم و نــهــادهــاي مــدنــي روبــرو            

الزم به ذکـر اسـت کـه          .  خواهند شد 
حکومت اقليم کردستـان بـه بـهـانـه            
بحران اقتصادي و درگيري با دولـت       
مرکزي طي يک سال گذشته هميشه      
با تاخير حقـوق کـارمـنـدان را مـي              
پردازد و اين در حاليست که همگان 
مــي دانــنــد کــه حــاکــمــيــن دزد و             
ــزاب بــــورژوا            ــر احــ ــگــ ــاولــ چــــپــ
ناسيوناليست و مذهـبـي حـاکـم بـا           
تحميل فقر و فالکت به مردم کارکن 
جامعه، آنچنان ثروتـهـاي نـجـومـي          
شان باال مي رود که امروزه بسياري 
از مسئولين احزاب حاکم بخشي از       
مـيـلــيـونـرهــاي دزد و مـفــت خــور              

 .منطقه هستند
 

 جنگ ميان رئيس و   
 !معاون پارلمان اقليم  

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
شده، روز دوشنبه پنجم اکتبـر بـيـن          
رئـيـس و مــعـاون پـارلـمــان اقـلـيــم                
کردستـان بـر سـر اخـراج حسـابـدار               
پارلمان جنـگ لـفـظـي درگـرفـتـه و               
نمايندگان پارلماني حزب دمکـرات     
از معاون پارلمان که از پارتي اسـت        
حمايت کرده و نمايندگان اتـحـاديـه          
ميهني و گوران از رئيـس پـارلـمـان           

گفته مي شود کـه     .  حمايت کرده اند  
حسابـدار پـارلـمـان کـه از اعضـاي               
حزب دمکرات بوده بدليل مـفـقـود          

 هـزار ديـنـار از بـودجـه              ۴۰ گشتن  
پارلمان از کار برکنار شـده اسـت و            
يکي از اعضاي اتحاديه ميهني بـه       

گـفـتـنـي     .  جاي او گمارده شده اسـت     
است که دزدي و چپاول احزاب حاکم 
بر اقليم کردستان چنان رشد فزاينـده    
اي کرده کـه روزي نـيـسـت احـزاب               
حاکم تـعـدادي از اعضـاي احـزاب             
رقيب را به دزدي و چـپـاول مـتـهـم               
نکنند و از طرف ديـگـر هـم مـردم               
مي دانند که احزاب حاکم يـکـي از          

ديـگـري دزتـر و چــپـاولــگـرتــرنـد و               
افشاي گري اينها عليه همديگـر نـه         
تالشي براي خاتمه دادن به دزدي و         
چپاول بلکه تـالـشـي بـراي دزدي و             
غارت بيشتر و بـدر کـردن رقـيـبـان             
خود براي چاپيدن هسـتـي جـامـعـه            

  . است
 

 نهمين جلسه احزاب حاکم     
 !به تعويق افتاد 

پنج حزب ملي اسالمـي حـاکـم       
بر اقليم کردستان قـرار بـود بـر سـر              
بحران رهبري اقليـم و جـايـگـزيـنـي             
مسعود بارزاني روز سه شنبه ششـم      
اکتبر نهمين جلسه خود را تشکـيـل        
دهد و حزب دمـکـرات بـه رهـبـري              
مسعود بارزانـي بـه پـيـشـنـهـادات             
چهار حزب ديگر پاسخ بـدهـد، امـا          
آخرين خبـرهـا حـاکـيـسـت کـه ايـن                
جلسه به تعويق افتاده و هـمـچـنـان            
سرنوشت ريـاسـت اقـلـيـم و بـحـران               
جنگ قـدرت احـزاب حـاکـم ادامـه             

 . دارد
 

 ! بحران گاز در اربيل  
بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
شده در يک ماه گذشته مـردم شـهـر           
اربيل با کمبود جدي گاز روبرو بوده       

مردم بـراي بـدسـت آوردن گـاز            .  اند
مورد نياز خود ناچارند مسـيـرهـاي        
بسيار طوالني را طي کنند و حـتـي         

" قـوشـتـه پـه      " به پااليشگاه گـاز در        
 سپتامبر ۲۳ روز چهار شنبه  .  بروند

ــلــيــم             وزارت مــنــابــع طــبــيــعــي اق
کردستـان طـي بـيـانـيـه اي، دلـيـل                 
کمبود گاز را به تعمير دستگاههاي     
کمپاني دانه گاز نسبت داده و قـول          
داده است که بزودي فـروش گـاز بـه            

الزم بـه ذکــر      .  روال عــادي بــرگــردد    
است که مردم اقلـيـم کـردسـتـان در             

 سال گذشته هر فصل و هر مـاه       ۲۴ 
با کـمـبـود و مشـکـالت يـکـي از                  
مايحتاج اوليه زندگي خـود روبـروه         
بوده اند، بعد از ماهها کمبود آب و       
برق، اکنون نيز کمبود گاز هم بـه آن      
اضافه شده است و حکومت اقليم و    
ســران احــزاب نــاســيــونــالــيــســت و         
مذهبي حاکـم هـم مـثـل هـمـيـشـه                
مشغول وعده و وعيد دادن به مـردم      

 .  *هستند

 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 

 


