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براي خوانندگان ايسـکـرا      : ايسکرا
بگوييد سيمـاي کـردسـتـان عـراق در             
يکي دو هفـتـه اخـيـر چـرا چـنـيـن بـا                    

 .سرعت متحول شد
  

براي وارد شـدن      : محمد آسنگران 
بــه ايــن بــحــث الزم اســت کــمــي بــه                

 اکتبر روز تسليم ١٦ تحوالت قبل از    
" دوز خرمـاطـو     "کردن شهر کرکوک و  

 ٢٥ همچنانکه ميدانيد روز     .  برگردم
 رفــرانــدوم بــراي      ٢٠١٧ ســپــتــامــبــر    

شـد و     جدايي کردستان عراق انـجـام         
 درصد از شرکت کنـنـدگـان    ٩٣ حدود  

عــلــيــرغــم  .  بــه اســتــقــالل راي دادنــد        
مخالفت تند آمـريـکـا و کشـورهـاي             

... ايران و ترکيه و عـراق و سـوريـه و           
. بارزاني بر اجراي رفراندوم پاي فشـرد   

دولتهاي ترکيه و ايران و عـراق چـنـد            
بار تهديد خود عليه اجـراي رفـرانـدوم        
را تکرار کـردنـد و تـوافـقـاتـي امضـا               

دست به مـانـور مشـتـرک بـا          .  نمودند
ــي عــراق در                   ارتــش و حشــد شــعــب

ــد            . مــرزهــاي اقــلــيــم کــردســتــان زدن
عبادي فـرودگـاهـهـاي سـلـيـمـانـيـه و                
اربيل را تعطيل کرد و پرواز از آسمـان     
ــن                       ــه اي ــران و عــراق ب ــه و اي ــي ــرک ت

دروازه .  فرودگاهها ممنوع اعالم شـد    
هاي مرزي تجاري بين ايـران و عـراق         

نيروهاي حشد شـعـبـي    .  تعطيل شدند 

و ارتــش عــراق در مــرزهــاي اقــلــيــم             
. تمرکز کرده و تهديد به حملـه کـردنـد      

اين شرايط احزاب حاکم بر کـردسـتـان          
 . عراق را به چاره انديشي وادار کرد

ــدوم در               ــعــد از رفــران ــي ب بــارزان
مقابل احزاب رقيب خود در اقلـيـم از      
موقعيت محکمتري بـرخـوردار شـده         

اما راهـي بـجـز مـنـتـظـر شـدن                 .  بود
ايـن  .  آمـريـکـا بـيـان نـکـرد           "  رحمـت " 

موقعيت تازه حاصل پافشـاري او بـر        
اجراي رفراندوم عـلـيـرغـم مـخـالـفـت              

. کشورهاي منـطـقـه و آمـريـکـا بـود              
مردم کردستان و دولتـهـاي مـخـالـف           
برگزاري رفراندوم، بارزاني را مـعـمـار        

بنابر ايـن او بـا       .  رفراندوم ميدانستند 
اجراي رفراندوم اگر چه در ميان مـردم    
اعتبار و جايگاه بـهـتـري پـيـدا کـرده               
بـود، از چشـم دولـتـهـاي مـنـطـقـه و                    
آمـريـکــا يــک خـطــر بــراي مـنــافـع و                 

. سياستهاي آنها مـحـسـوب مـيـشـد            
اتحاديه ميهني و گوران هـم اگـر چـه             
در رفراندوم شرکت کردند اما خود را      
دنبالچه و يا بازنـده نـتـايـج رفـرانـدوم              

گوران تـا روز رفـرانـدوم          .  ميدانستند
مخالف برگزاري آن بـود، امـا هـمـان             

اتحاديـه  . روز تصميم به شرکت گرفت 
مـيـهـنــي لـنــگـان لـنــگـان بــه دنـبــال                  
بارزانـي روان شـده بـود و فـقـط يـک                   
جناح اقليت درون رهـبـري آن هـمـراه              

ــدوم دفــاع               بــارزانــي قــاطــع از رفــران
کـــه بـــهـــمـــيـــن دلـــيـــل          مـــيـــکـــرد     

موقعيت بهتر و قدرتـمـنـد تـري           هم،  
بـه  .  در داخـل حـزب پـيـدا کـرده بـود               

دنبال اين شرايط قاسـم سـلـيـمـانـي و              
نماينده حشد شعبي وارد سـلـيـمـانـيـه           

با جناحي از اتحاديه مـيـهـنـي     .  شدند
به رهبري هيرو ابراهيم احمـد هـمـسـر          
جالل طـالـبـانـي و پسـران طـالـبـانـي                  

ايـن  .  توافـق نـامـه اي امضـا کـردنـد              
توافق نامه مخفيانـه و بـدون اطـالع            
جناح کوسرت رسول و همراهانش در        

. اتحاديه ميهنـي اتـفـاق افـتـاده بـود             
طبق اين توافق نامه اتحاديه ميهنـي        
بايد راه تصرف کرکوک و خـانـقـيـن و              

را بـراي حشـد شـعـبـي و              ...  جلوال و 
نيروهاي عـراقـي بـاز مـيـکـرد و در                 
هـمــکــاري بــا آنــهـا در شــهـر ظــاهــر                

 . ميشد
آنها عالوه بر پرداخت مبلغ قابـل      
توجهي پول و امکـانـات بـه خـانـواده            
طالباني بايد اين جناح را در مـقـابـل          
جناح کسرت رسول و حـزب بـارزانـي           

چـنـانـچـه بـعـد از           .  کمـک مـيـکـردنـد       
تصرف کرکوک بـالفـاصـلـه دادگـاهـي          
در بغـداد دسـتـور بـازداشـت کسـرت              

نجم الدين کـريـم     .  رسول را صادر کرد  
استانـدار کـرکـوک و يـکـي ديـگـر از                  

 حميد تقوايي  

انگـيـزه مـا خـدمـت بـه مـردم                
است و نـه آب و خـاکـي کـه وطـن                   

مهر مردم با مـهـر   .  ناميده ميشود 
وطن نه تنها هم ارز نـيـسـت بـلـکـه              

 .اين دو نقطه مقابل هم هستند
بورژوازي هـمـيـشـه و در هـمـه              
جاي دنيا مـنـافـع خـاکـي و مـادي               
ــر                 ــظــي ــي ن اش را پشــت مــقــوالت
قدوسيت وطن و کشور و تمـامـيـت       
ارضي و آب و خاک پرستـي پـنـهـان           
ــه                     کـــرده اســـت و حـــملـــه اش بـ
کمونيستها نيز دقيقا به ايـن عـلـت         
است که اين منافع زميني و مـادي    
يعنـي اسـتـثـمـار کـارگـران وطـن و                 
تصاحب و غارت منابـع و مـعـادن          
وطن و سلطه بالمنازع اش بر بـازار      

خـطــر  “وطـنـي کــار و کــاال، را از               
ايـن  .  مصـون بـدارد    “  سوسيالـيـسـم   

وطن پرستي بورژوائي هيـچ ربـطـي         
به انس و عالقه توده مردم به محل     

ــدارد              . زنــدگــي و جــامــعــه خــود ن
مـنــشــاء آن ســودآوري اســت و نــه              
احــتــرام بــه فــرهــنــگ و عــاليــق و             

همـه  .  “هموطنان”ارزشهاي انساني  
جــنــگــهـــا و لشــکـــرکشــيــهــا و                 

از   -نسلکشيها در تاريـخ مـعـاصـر        
دو جنگ جهاني گرفته تا جنگهاي       

هـمـيـشـه بـا          –محلي و منطقه اي     
پرچم وطن پرستي و دفاع از ميـهـن      

در برابـر بـيـگـانـگـان تـوجـيـه شـده                  
جنگهائي کـه بـراي حـفـظ و           . است

بسط منافـع اقـتـصـادي بـورژوازي           
حاکم در اين کشورها برپا ميشونـد      

ــان   ” و از خــون           ــمــوطــن ــه  “  ه مــاي
کاربرد ناسيوناليسم در   .  ميگذارند

ــه                  زمــان صــلــح هــم دامــن زدن ب
تعصبات مـلـي بـراي پـرده پـوشـي              
تبعيضات و نابرابريهـاي طـبـقـاتـي          
در جامعه و جا زدن منـافـع طـبـقـه            
سـرمـايـه دار بـجـاي مـنـافـع هـمــه                  

بـه ايـن     .  اسـت و بـس      “  هموطنـان ” 
داليل اسـت کـه وطـن پـرسـتـي در                 
نقطـه مـقـابـل انسـانـدوسـتـي قـرار                 

 .ميگيرد
شما همين امروز در تبلـيـغـات        
نيروهاي راسـت، اعـم از سـلـطـنـت              
طلبان و جمـهـوريـخـواهـان و مـلـي              
اســالمــيــون حــرف مشــخــصــي در         

در .  دفاع از مردم پيـدا نـمـيـکـنـيـد          
ــافــي                مــورد حــقــوق بشــر کــلــي ب
ميکنند اما تا دلتـان بـخـواهـد در            
قدوسيت و اهميت تماميت ارضـي      
و پـرچـم و آب و خـاک، در ادعـاي                  

“ سه جـزيـره  ” مالکيت ابدي ازلي بر     
خليج هميـشـه   ” ، در دفاع آتشين از  

و در خط و نشـان کشـيـدن           “  فارس
براي هر نيروي سياسي که ايـن نـوع      

 مي پرسند  
 شما که به وطن و خاک مهر نداريد       

 پس با چه انگيزه اي مبارزه مي کنيد؟   

 کردستان عراق بعد از تسليم کردن کرکوک         
 و مناطق مورد مناقشه کردستان   

  دو روز بياد ماندني      ١٩٩٦  ئاب  ٣١  و  ٢٠١٧  اکتبر ١٦ 
 . در تاريخ ناسيوناليسم کرد است     

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران        

 تعيين زمان رسيدگي وارجاع پرونده شاپور احساني راد به دادگاه تجديدنظر                  

 ۳ صفحه 

 ۲  صفحه 
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 حزب کمونيست کارگري ايران تمام احزاب و نيروهاي ارتجاعي درگير در صحنه امروز کردستان عراق               
 و افقهاي ضد مردمي آنها را قويا محکوم ميکند و بار ديگر بر همبستگي خود با طبقه کارگر،             

 .  کمونيسم کارگري و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق براي آزادي و برابري تاکيد ميکند              

ــواده              افــراد شــاخــص مــخــالــف خــان
طالباني قبال از جانب عبادي خلـع و          
بــراي او پــرونــده درســت کــردنــد کــه             
بتوانند او را دسـتـگـيـر و مـحـاکـمـه                 

 . کنند
بــعــد از تســلــيــم کــرکــوک بــقــيــه            
مناطق مورد مناقشه مانند خانقيـن    

هـم بـدون     ...  و شنگال و مـخـمـور و          
درگيري نظامـي بـه حشـد شـعـبـي و                

در مـوارد    .  دولت عـراق واگـذار شـد         
مـحــدودي درگـيــري بـيــن نـيــروهــاي            

در  بارزاني و دولت عـراق روي داد،            
چنين شرايطي بارزاني ناچار به عـقـب    

اتحاديه ميهني در کـنـار   . نشيني شد 
حشد شعبي در شـهـرهـاي کـرکـوک و             

مسـتـقـر شـد و         ..  جلوال و خانقين و     
ک در شــنــگــال هــم        . ک. نـيــروهــاي پ   

همين کار را کردند و با حشد شـعـبـي       
حـزب  .  در يک جـبـهـه قـرار گـرفـتـنـد               

بارزاني راهي بجز عقب نشينـي و بـه        
انــتــظــار تــغــيــيــر مــوضــح آمــريــکــا           

نـاگــفـتــه نـمــانــد       .  نشـســتـن، نــداشـت     
آمريـکـا از قـبـل در جـريـان تسـلـيـم                    
کرکوک و مناطق مورد مناقشه قـرار     
گرفته بود و آنرا هماهنگي نـيـروهـاي          
کرد و دولت عراق ناميـد و رضـايـت             

 . خود را از فرمان عبادي نشان داد
خالصه اين معادالت فوق چنيـن      
است که دولتهاي مخـالـف دسـت بـه             
اقداماتي زدند که مردم کردسـتـان را          

. از نتايـج رفـرانـدوم پشـيـمـان کـنـنـد                
جـنــاحــي از اتــحــاديــه مــيــهــنــي کــه            
خانواده طالباني آنرا رهبري مـيـکـنـد       
همـيـشـه بـا سـيـاسـتـهـاي جـمـهـوري                   
اسالمي هماهنگ بوده و در پـروسـه           
رفراندوم مخالفت نـرم خـود را نشـان            

عليرغم تسلط اين جناح بـر  .  داده بود 
امور مالي و اداري اتحاديه ميهـنـي،    
در پروسه رفراندوم از لحاظ سـيـاسـي          
و تشکيالتي رو به تضعيف رفته بـود      
و نتيجه رفراندوم مـوقـعـيـت آنـهـا را              

  . بشدت تضعيف کرده بود
اين موقعيت تازه اقليم و تـهـديـد        
دولتهاي مـنـطـقـه فـرصـتـي شـد کـه                  
خانواده جالل طالبانـي بـراي تـقـويـت           
خود عليه جـنـاح رقـيـب درون حـزب             
خود به رهبري کسرت رسـول وعـلـيـه            
بـارزانــي رقــيــب اقــلــيــمــي دســت بــه            

آنها بـا  . اقداماتي غير متعارف بزنند 
... سياست و قدرت و اسلحه و پول و  

نميتوانستند در مقابل جناح کسـرت     
رسول در درون حزب و قدرت اقليـمـي     

. کــاري از پــيــش بــبــرنــد        )  بــارزانــي( 
ناچارا يا بايد موقعيت تضعيف شـده      

جمـهـوري    خود را ميپذيرفتند و يا با   
اسالمي و قاسم سليماني بـه بـخـشـي         
از سـيــاسـت و نـيــروي آنــهـا تــبـديــل                 
ميشدند و بـه کـمـک آنـهـا دو جـنـاح                  

. مقابل خود را تضعـيـف مـيـکـردنـد           
خانواده جالل طالبـانـي و بـخـشـي از              
رهبري اتحاديه مـيـهـنـي بـه رهـبـري               
هـيـرو ابـراهـيـم احـمـد هـمـسـر جـالل                    
طالباني و فرماندهي بافل طـالـبـانـي          
پسر بزرگ طالباني دست به معـاملـه         

آنها با اين معاملـه  .  اي خطرناک زدند  
دست به کودتا عليه مخالـفـيـن درون       
حــزبــي زدنــد و از مــوضــع نــوکــري               
جمهوري اسالمي موقعـيـت تـازه اي          
در مقابل بارزاني براي خـود دسـت و          

بنابر اين دريافـت کـمـک از        .  پا کردند 
جمهوري اسالمي و بغداد هـزيـنـه اي           

آنـهـا   .  داشت بايد پرداخت ميـکـردنـد      
بايد به جاي همراهي و دنباله روي از         
ــع                    ــعــد مــطــي ــه ب ــي از ايــن ب ــارزان ب
فرمانهاي قاسـم سـلـيـمـانـي و حشـد                

تسليـم کـردن     .  شعبي و عبادي باشند 
شهر کرکوک اولـيـن هـديـه ايـنـهـا بـه                  
قاسم سليماني و حشد شعـبـي بـود و          
معامالت بعدي قدم به قـدم در حـال            

قاسم سليـمـانـي هـم در         .  اجرا هستند 
اولين اقدام چند ده ميليون دالر بـراي        

 . آنها هديه فرستاد
 ١٦ اين اقدام اتحاديه ميهني در    

 را بايد ادامـه و تـکـرار        ٢٠١٧ اکتبر  
 ١٩٩٦  آب     ٣١ سياست بارزاني در      

آن زمان جنگ داخلي بارزانـي و    . ديد
طالباني ميرفت به ضرر بارزاني تمام       

بارزاني با صدام حسين توافـق   .  بشود
کرد که ارتـش صـدام بـه کـمـک آنـهـا                  

بيايد و طالـبـانـي مـتـحـد جـمـهـوري                
ارتــش .  اسـالمــي را تضــعــيـف کــنــد         

صدام حسين تا سليمانـيـه رفـت و آن           
تاريخ ننگين در پرونده بارزاني ثـبـت          

طـالـبـانـي در مـقـابـل از سـپـاه                  .  شـد 
پاسداران جـمـهـوري اسـالمـي کـمـک              
خواست و ارتش عـراق و بـارزانـي تـا            

ايـن دو رهـبـر        .  اربيل عقب نشستـنـد    
ناسيوناليست کرد نهايتا توافـقـي در         
واشنگتن امضا کردند و تا امروز بـر          

 . کردستان عراق کدخدايي ميکنند
ــار هــم           اکــتــبــر     ١٦ روز    ايــن ب

تـکـرار هـمـان تـراژدي از             بـا    ٢٠١٧ 
. طرف خانواده طالباني روبرو هستيم     

امـا بــا خسـارات و عـواقــب بسـيــار               
 ٣١ وسيعتر و خطرناک تري نسبت به     

در .  براي مردم کردسـتـان  ١٩٩٦ ئاب  
جــريــان جــنــگ داخــلــي بــيــن حــزب             

 هـزار    ١١ بارزاني و طالبـانـي حـدود          
امـا آتـش     .  نفر از طرفين کشته شدنـد  

. بس آنها اين کشتار را پايان بخشـيـد        
 درصـد مـنـطـقـه          ٤٠ اين بار بيش از     

اقليم کردستان تسليم حکومت بغداد     
دهها هزار نـفـر از     .  و حشد شعبي شد  

مردم آواره شدند و کشتارهاي بـعـدي          
 . هم در راه ميباشند

 
مخالفت ايران و عـراق و      : ايسکرا

ترکيه مـعـلـوم اسـت بـه چـه داليـلـي                   
اما مخالفت آمريکـا بـا اقـدام        .  است

يکي از دست نشانده هاي خود يعـنـي    
بارزاني چه دليـلـي مـيـتـوانـد داشـتـه               

ــي           .  بــاشــد چــرا بــه تضــعــيــف بــارزان
 رضايت داد؟ 

 
آمـريـکـا      : محمد آسـنـگـران    

همـزمـان کـه بـا داعـش مـيـجـنـگـد                   
مشکل اصلي عدم تعادل در منـطـقـه     
را سياستهاي دخالتگـرانـه جـمـهـوري         

ــد     او مــيــخــواهــد     .  اســالمــي مــيــدان
شکست داعش و تضعيف جـمـهـوري        

در چـنـد مـاه        .  اسالمي را پي بگيـرد    
آينده قرار است در عـراق انـتـخـابـات             

نـيـروهـاي نـزديـک بـه           .  بـرگـزار بشـود     
جمهوري اسالمي خيـز بـرداشـتـه انـد            

. کل قدرت در بغداد را قبضـه کـنـنـد          
آلترناتيو آمريکا در مقابل مالکي و        
نزديکان جمهـوري اسـالمـي عـبـادي           

او تـالش مـيـکـنـد هـم رابـطـه               .  است
عـبــادي بــا جــهــان عــرب را بـهــبــود              
بـبــخـشــد و هــم در کــردســتـان او را                 

آمريکا هـر کـاري     . مقتدر نشان بدهد 
را که بـه نـفـع عـبـادي بـاشـد انـجـام                      
ميدهد که بتـوانـد جـنـاح نـزديـک بـه                
جمهوري اسالمي يـعـنـي مـالـکـي و             

واضـح  .  نزديکان او را تضعيـف کـنـد        
ــادي در                  ــيــت عــب ــق اســت کــه مــوف
کردستان به رقابتهاي انـتـخـابـاتـي او           

اما آمـريـکـا قـبـال        . کمک خواهد کرد 
همين سياسـت را در قـبـال مـالـکـي                

نـتـوانسـت کـاري از          بکار گـرفـت و         
بـارزانـي ايـن سـيـاسـت و             .  پيش ببرد 

منافع آمـريـکـا را نـاديـده گـرفـت و                  
تصـرف  .  آمريکا هم او را تنبـيـه کـرد       

مناطق مورد مناقشه بين حکـومـت      
اقليم و بغداد که در جريان جـنـگ بـا            
ــروهــاي                 ــي ــط ن ــحــت تســل داعــش ت
پيشمرگ قرار گرفته بود اکنون تحـت        
تسلط حشـد شـعـبـي و ارتـش عـراق                

ايـن هـديـه اي بـه           .  قرار گرفـتـه اسـت      
عبادي بود که با چشم پوشي آمريکـا     

 . به نفع عبادي ممکن شد
با اين حال اکنون بحـران سـخـتـي            
حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان عـراق را               

اوال دو و يا چند شـقـه   .  فراگرفته است 
شدن اتحاديه ميـهـنـي تـقـريـبـا غـيـر                

دومـا اکـنـون      .  قابـل اجـتـنـاب اسـت         
بخشي از اتحاديه ميـهـنـي در نـقـش             
ــي             ــمــــهــــوري اســــالمــ مــــزدور جــ

سـوي ديـگـر در         مزدورعبادي از      و  
از طـرف    .  حال رقابت با بارزاني است    

ديگر ميخواهد بـه کـمـک عـبـادي و               
جمهوري اسالمي جناح رقيب درونـي   
خود را هم از لـحـاظ سـيـاسـي و هـم                 

در عـيـن     .  بعضا فيزيکي حذف بکند   
حال همه اينها در حکومت و پارلمـان    

 . اقليم شريک هستند
 

هدف نـهـايـي جـمـهـوري           : ايسکرا
اسالمي در اين برهه از زمـان از ايـن             
دخالتها در عراق و کـردسـتـان عـراق            

 چيست؟ 
 

اولـيـن هـدفـش         : محمد آسنگران 
اين اسـت کـه بـراي تسـلـط خـود بـر                    
عراق هر نيرويي در عراق و کردستـان        
عراق اگر مطيع او نـبـاشـد حـذف يـا               

هــدف اسـتــراتــژيــک     .  تضـعــيــف کــنــد   

ديگرش اين است که کـال عـراق بـعـد          
از داعش براي آمـريـکـا جـاي امـنـي              
نـبــاشـد و نــاچــار بــه تــرک دوبــاره آن                

در تـقـسـيـم بـنـدي نـيـروهـاي                .  بشود
منطقه بارزاني در جـبـهـه آمـريـکـا و             

ک و گـوران      . ک. اتحاديه ميهني و پ     
در جـبـهـه جـمــهـوري اسـالمـي قــرار                

واضــح اســت کــه جــمــهــوري          .  دارنــد
اسالمي تـالش مـيـکـنـد ضـمـن بـي                
حاصل نشان دادن رفرانـدوم و نـتـايـج          

جنگ داخلي در کردسـتـان    آن، به يک   
عراق بين اتحاديه ميهني و بـارزانـي        

از اين منظـر فـعـال و تـا           . دامن بزند  
اطالع ثانوي حشـد شـعـبـي و سـپـاه                 
قـدس در کــنــار خـانــواده طــالــبــانــي             

اما با شکست احتمالي .  خواهند بود 
بـــارزانـــي نـــبـــايـــد شـــک کـــرد کـــه               

نيـروي وابسـتـه بـه جـمـهـوري               همين  
اسالمي ايران خانواده طالباني را هـم        

 . کنار ميگذارد
اما عراق ميدان رقابت دولتـهـاي    

آمريکا تضعيـف  .  رقيب منطقه است  
بارزاني را به شکل محدود پـذيـرفـتـه           
تـا بــتـوانـد از آن طـريـق بـا تــقـويــت                     
عبادي موقعيت جمـهـوري اسـالمـي         

اگر روزي ببينـد کـه     .  را تضعيف کند  
تضعيف بـارزانـي بـه نـفـع جـمـهـوري                
اسـالمــي تــمــام مـيــشــود امــکــان و             

بنـابـر ايـن،      .  دخالت تقويت او را دارد 
آينـده کـردسـتـان عـراق و کـل عـراق                  
بستگي به سرنوشت رقابت جمـهـوري     
اسالمي از يـک طـرف و آمـريـکـا و                  

 . متحدينش در طرف ديگر دارد
تــا ايــنــجــا بــه جــدال و رقــابــت               
باالئيها در عراق پرداختيم در پـايـان           
الزم است تاکيد کنم نـيـروي سـوم يـا              
ــخــواهــان و                   ــيــروي مــردم و آزادي ن
کمونيستها امروز بـيـش از هـمـيـشـه             

زيـرا  .  امکان و توان قدرتگيري دارنـد     
مردم ديگر هيچ اميدي به هيچـکـدام      
از دولــتــهــا و نــيــروهــاي حــاکــم در                

اکنون امـکـان   .  کردستان عراق ندارند  
و توان به ميدان آمدن مردم عليه کـل      
اين بساط مـعـاملـه و مـزدوري ايـن               
احزاب براي دولتهاي منطقه بـيـشـتـر         

ما خـود را در کـنـار مـردم و                 . است
نيروهاي آزديخـواه و چـپ کـردسـتـان             

  . عراق و عراق ميدانيم
 

 *** 

 ... کردستان عراق بعد از تسليم کردن کرکوک و                                        
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            
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مقدسات را برسميت نشناسد سـنـگ     
همـوطـن هـم بـه دو           .  تمام ميگذارند 

فـارس هـا کـه        :  نوع تقسيم مـيـشـود      
و “  نــژاد پـاک آريــائـي      “نسـلــشـان بــه       

کـورش و داريـوش و امشـاسـپـنــدان              
ميرسد و غـيـر فـارسـهـا کـه اگـر بـا                    
موقعـيـت خـود بـعـنـوان شـهـرونـدان                

“ مـرزبـانـان غـيـور       ” درجه دو بسازند    
ايران هستند اما اگر اين موقعيـت را     
نــپــذيــرنــد و بــراي رفــع ســتــم مــلــي               
بپابخيـزنـد بـه سـرعـت بـه حضـيـض                 

و “  وطـن فـروش    ” و   “  تجزيـه طـلـب     ” 
! سـقـوط مـيـکـنـنـد         “  خائن به وطـن  ” 

افغانيها و ديـگـر مـهـاجـريـن سـاکـن               
! ايران هم که اصال بحساب نمي آيـنـد      
 .اين معني واقعي وطن پرستي است

مــعــيـــارهــا و ارزشــهـــاي مـــا              
. کمونيستها از جنـس ديـگـري اسـت          

اساس سياست و دکترين ما انسـان و      
انسانيت است، آزادي و برابري و رفـاه        
انســان اســت، و نــه نــژاد و وطــن و                  

نيـروهـاي راسـت      . مليت و آب و خاک 
نه تنها دفاع از انسانها را به دفـاع از        
هموطنان تقليل ميدهند، يا در واقـع        
مسخ و تـحـريـف مـيـکـنـنـد، بـلـکـه                   

“ هـمـوطـن   ” منظورشان از حمايت از      
هم چـيـزي بـجـز دفـاع از تـمـامـيـت                    
ارضي و پرچم و ايـرانـيـت و مـلـيـت                  

به همين دلـيـل اسـت کـه در             .  نيست
عرصه مبارزه عليه اعـدام، در دفـاع          
از حقوق کـودک، در دفـاع از حـقـوق              
پناهندگان، در مبارزه عليـه حـجـاب         
و آپارتايد جنسي و کال بي حقوقـي و     
ستم فاحشي که بر زنان روا مـيـشـود،     
ــيــه ســتــم مــلــي و                   در مــبــارزه عــل

از “  مرزبانان غـيـور  ” برخورداري همه   
مـلــت  “حـقـوق شـهــرونـدي بــرابـر بـا                

از جـملـه حـق سـخـن            “  هميشه فارس 
گفتن و تحصيل کردن و نـوشـتـن بـه              
زبــان مــادري خـــود، در دفــاع از                   
زنـدانــيــان ســيــاســي و کــال در هــمــه              
عـرصــه هــاي مشـخــص مـبــارزه در             
ــاع از حــقــوق و آزادي و رفــاه                       دف
انسـانـهـاي سـاکـن جـغـرافـيـاي ايــران                
مستقل از مـلـيـت و نـژاد و زبـان و                   
محل تولدشان، عرصه هائي کـه مـا          
کمونيستهـاي کـارگـري هـمـيـشـه در              
صف اول مبارزه بوده ايم، نشـانـي از            

ظـاهـرا   .  نيروهاي راست نمي بـيـنـيـد        
و “  دمــوکــراســي” ابــراز وفــاداري بــه        

، که اسم رمز تـعـلـق بـه         “ حقوق بشر” 
اردوگاه سـرمـايـه داري غـرب اسـت،             

مـبـارزه مشـخـص ايـن          .  کافي اسـت   
 -دموکراسي و حـقـوق بشـر پـنـاهـان            

آنهم حقوق بشري کـه ظـاهـرا کـورش            
از   -کـبــيــر ســردمــدارش بــوده اســت        

شمشـيـرزدن در دفـاع از تـعـلـق سـه                   
خلـيـج   ”جزيره به مام ميهن و دفاع از  

و قدوسيت تـمـامـيـت     “ هميشه فارس 
ارضي و خط و نشان کشـيـدن عـلـيـه             

هر جا هـم  .  تجزيه طلبان فراتر نميرود 
که بيانيه حقـوق    –حرفي عليه اعدام    

 -بشر در موردش سکوت کرده اسـت    
و يا در دفاع از سکـوالريسـم زده انـد         
تحت فشار و مـبـارزه جـنـبـش چـپ                

از اين بابت بايد خوشحـال  .  بوده است 
بود اما حقيقت اينست که اهـداف و           
ارزشــهــا و مــعــيــارهــاي هــويــتــي و             
خصلت نماي جنبش ناسيوناليـسـتـي        
تماما در نقطـه مـقـابـل انسـانـيـت و                
خواستها و نـيـازهـاي انسـانـي افـراد               

 .جامعه قرار ميگيرد
 

 ٩٦  آبان  ١ 

 ...         مي پرسند شما که به وطن و                               

وقــت :  جــداري فــروغــي گــفــت        
رسيدگي جهت تـجـديـدنـظـرخـواهـي           
پرونده شاپور احساني راد مشـخـص      

 .شد
مــحــمــدعــلــي جــداري فــروغــي        

در )  وکــيــل شــاپــور احســانــي راد         ( 
: تــمــاس تــلــفــنــي بــا ايــلــنــا گــفــت              

وقـــت رســـيــدگـــي جـــهـــت           امــروز 
تجديدنظر خواهي موکل در شـعـبـه         

 دادگاه تجديدنظر اسـتـان مـرکـزي       ٨ 
 .ابالغ شد

وقـــت رســـيـــدگـــي     :  وي افـــزود   
 آذر مـاه      ١١  صـبـح روز         ٩ ساعت   

است و امـيـدوارم در تـجـديـدنـظـر،                
موکـلـم از اتـهـام اخـالل در نـظـم و                    
آسايش عمومي که به موجب آن در       

 سـاوه    ٢  دادگاه کيـفـري     ١٠١ شعبه  
به نود مـيـلـيـون ريـال جـزاي نـقـدي                  

 ماه حبس تعزيري و نيـز    ٦ جايگزين  
 ضربه شالق محکوم شده ٣٠ تحمل  

 .بود، تبرئه شود
محمدعلي جـداري فـروغـي از          

ارجاع پرونده شاپور احسانـي راد بـه        
 دادگاه تـجـديـدنـظـر اسـتـان            ٨ شعبه  

 .مرکزي خبر داد
مــحــمــدعــلــي جــداري فــروغــي        

در )  وکــيــل شــاپــور احســانــي راد         ( 
تـمــاس بــا ايــلــنـا از ارجــاع پــرونــده              

 دادگاه تجديدنـظـر   ٨ موکل به شعبه   
 .استان مرکزي خبر داد

پـيـش از     :  جداري فروغي گـفـت     
 ٢  دادگاه کيفـري    ١٠١ اين در شعبه  

شهرستان ساوه، موکل ضمن تـبـرئـه        
از ساير اتهامات، به اتهام اخـالل در      
نـظــم و آسـايــش عــمــومـي بــه نــود                
ميليون ريال جزاي نقدي جـايـگـزيـن           
از شش ماه حـبـس تـعـزيـري و نـيـز                  

 ضربه شالق محکوم شده ٣٠ تحمل  
 .بود

 برگرفته از سايت  
  اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 تعيين زمان رسيدگي وارجاع پرونده                                 
 شاپور احساني راد به دادگاه تجديدنظر                                  

 

 

ناسيوناليسم کرد و جريانات اپوزيسيون بورژوايي کردستان عـراق، نـظـيـر             
هـاي     اتحاديه ميهني و حزب دمکرات کردستان عراق بايد به عـنـوان نـمـونـه            

مجسم ضديت ناسيوناليسم با منافع زحمتکشان، و حتي امر رفع ستم ملي،      
عملکرد ناسيوناليسم کرد در بحران خاورميانه، از جمله تبديـل     .  افشاء شوند 

هاي وسيع يک ملت محروم به زائده سياست امپرياليستي، تأييد صـريـح       توده
تهاجم آمريکا به مردم محروم عراق از کرد و عرب، تعميق شکافهـاي مـلـي            

ترين نيروهاي محلي نظير  ميان زحمتکشان عرب و کرد، ائتالف با ارتجاعي    
اي و مردمـي بـه      بنيادگرايان شيعي در عراق، قيچي کردن روند اعتراض توده  

نفع بند و بست از باال براي کسب قدرت، حکم ورشکـسـتـگـي سـيـاسـي ايـن                    
نه تنها آرمان کمونيسم، بلکه امر رفع ستـم مـلـي      . جريانات را صادر ميکند 

نيز در کردستان بدون تسويه حساب سياسي با اين جـريـانـات و شـنـاسـانـدن                  
. هاي زحمتکش کرد قابل تحـقـق نـيـسـت        مکان تاريخي و واقعي آنها به توده      

سمپاتي و حمايت کمونيستها از مردم زير سرکوب کردستان عـراق بـه هـيـچ              
وجه به معناي تأييد و حمايت احزاب ناسيوناليست کرد، که خود سهم مهمي 

انـد، نـيـسـت و هـيـچ نـوع                   در سوق دادن مردم کردستان به اين فاجعه داشتـه       
 .همبستگي و حمايت از اين نيروها موجه نيست

 ۱۹۹۱ نصور حکمت م
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

مرگ يک زن پس از            
 خودسوزي در پاوە           

يک زن که طي روزهـاي گـذشـتـه،         
اقدام به خودسوزي کرده بـود، در اثـر          
سوختگي شديد در بيـمـارسـتـان جـان          

خــودســوزي بــعــنــوان نــوعــي       .  ســپــرد
تـريـن و      اعالم اعتراض، يکي از خشن 

هــاي خــودکشــي      تــريــن روش     دردنـاک 
است که بيشتر در ميان زنـان نـواحـي        

 .غرب کشور شيوع دارد
 

 خودکشي
 ۹۶  مهـرمـاه     ۲۹ ظهر روز شنبه  

مردم اصفهان دو دختر جوان را باالي       
پل چمران مشاهده کردند که بـه طـور        

 .همزمان از پل پايين پريدند
مسئول روابط عمومي اورژانـس     

پـيـش از     :  استان اصفهان اضافه کـرد     
ظهر دو دخـتـر جـوان از پـل شـهـيـد                    
چمران سـقـوط کـردنـد کـه بـه گـفـتـه                    
ــا قصــد خــودکشــي                 شــاهــدان گــوي

 .داشتند
 سـال  ۱۸  تا ۱۷ اين دو دختر بين  

سن دارند و يکي از آن ها هـوشـيـاري            
خود را از دست داده و احـتـمـال زنـده               
ماندن او بسيار کم اسـت و نـفـر دوم                
نيز با شکستگي تـمـام اعضـاي بـدن            

 رو به رو است
 

 خودکشي     
، آرزو   ۹۶ مهر ۲۶ روز پنجشنبه  

ساله بـا    ۳۵ قبادي پزشک در سنندج،    
خوردن قرص اقدام به خودکشـي کـرد        

 و به زندگي خود پايان داد
 ۳ اين پـزشـک داراي يـک فـرزنـد                

 .ساله بوده است
خودکشي در ايران بخـصـوص در       
بين زنان از شايع ترين نـوع اعـتـراض            
است که به سرکوب افسار گسـيـخـتـه         
حکومت عليه زنـان بـه کـار گـرفـتـه                 

 .ميشود
 

تجاوز به يک معلول جسمي در                  
 راه مسجدي در تهران            

يک نـوجـوان مـعـلـول جسـمـي و                
حــرکــتــي کــه بــه هــمــراه شــمــاري از               
دوستان خود، در مسجدي در جنـوب     
غرب محالت تهـران بـود، بـا چـاقـو               

تهديد شد و سپس مورد آزار جـنـسـي     
مـتـهـم ايـن حـادثـه           .  قرار گرفته است  

 اي      وحشتناک دستگير شده و پـرونـده     
در يکي از دادگاههاي تهران بـراي او         

 . به جريان افتاده است
 

بازداشت شيدا عابدي در                
 بيرجند به جرم بهائي بودن             

شيدا عابـدي اهـل بـيـرجـنـد بـاز                
در هــفــتــه هــاي اخــيــر           . داشــت شــد   

همـزمـان بـا فـرا رسـيـدن مـنـاسـبـت                   
دويستميـن سـالـروز تـولـد بـهـاءاهللا،               

 ۲۵ شـارع امــر بــهــائــي، دســت کـم               
شهروند بهايي در شهرهاي مـخـتـلـف          
کشور تـوسـط نـيـروهـاي وابسـتـه بـه                
وزارت اطالعات و اطـالعـات سـپـاه            

 .بازداشت شده اند
از زمان شروع حاکميت اسـالمـي    
در ايـــران هــزاران نــفــر از شـهــرونــدان             
بهايي به جرم بهايـي بـودن بـازداشـت             
شكنجه و زنداني شدند و بـه هـمـيـن               
جرم به اموال و خانه هاي آنـان تـعـدي          
شد و بسيار مورد هتک حرمـت قـرار           

 .گرفتند
 

  دختر و پسر      ۱۳ دستگيري     
در يک رستوران تحت عنوان                  

 شيطان پرست       
 نـفـره از دخـتـران و             ۱۳ يک گروه  

 تـهـران و داخـل        ۱۲ پسران در منطقه  
يک رستوران به وسيله پليس دستگيـر    

ماموران پلـيـس ايـن افـراد را           .  شدند
شيطان پرست خوانده و مدعي بودنـد        
آنها عالئم و آرم گـروهـهـاي شـيـطـان               

. پــرســـتـــي را بـــا خـــود داشــتـــنـــد               
عالقمندان به سبک موسيقـي مـتـال،        
پيروان بـعـضـي گـروهـهـاي عـرفـانـي                

نـيــز بـعــنـوان شـيــطـان پـرســت              …  و
توسط نهادهاي انتظامي يا قضـايـي         

 .دستگير شده اند
 

روايت تلخ آتنا دائمي از               
وضعيت بهداري زندان اوين؛                 

 خودداري از حضور در دادگاه                    
آتـنـا دائـمـي فـعــال حـقــوق بشــر                
دربند براي حضور در دادگاهي که بـا      
شکايت مسئوالن بهداري زندان اويـن       
عليه او مفتـوح شـده بـه دادسـرا فـرا                

خوانده شد اما اتنا دائمي از عزيـمـت         
به ايـن دادگـاه و شـرکـت در جـلـسـه                    

هـمـزمـان ايـن       .  دادسرا خودداري کرد  
فعال سـيـاسـي کـه بـه تـازگـي عـمـل                    
جراحي را پشت سر گذاشتـه اسـت بـا           
طنزي تلخ، رنجـنـامـه اي از شـرايـط              
حاکم بر وضعيت بهـداشـت و درمـان           
بخصوص بهداري زندان اويـن نـوشـت         

 .که بعدا درج خواهد شد
 

 محاصره و دستگيري            
 ساله توسط        ۱۵ دختر  

 ماموران اطالعات آبادان                
 مـهـرمـاه اداره        ۲۵ روز سه شنبه  

اطالعات شهر آبادان يك دانش آمـوز      
مـائــده شــعـبــانـى نــژاد         ’ دخـتــر بــنـام       

، را بـعـد       ۱۳۸۱ ،متولد ‘ )عمورى( 
 ۱۱۴ از احضار توسط ستاد خـبـرى           

 ۴  صبح تـا      ۱۰ شهر آبادان از ساعت  
روز .  بعد ظـهـر تـوقـيـف كـرده اسـت               

ــه        ــب ــارشــن ــه ــرمــاه اداره         ۲۶ چ  مــه
اطالعات با محاصره منزل شعـبـانـى       
نژاد و بعد از بازرسى مـنـزل واقـع در            

شهـر آبـادان ايـن        )  سليچ ( ۷ ايستگاه  
دانش آموز دخـتـر را در دبـيـرسـتـان                

 بازداشت وبا خود ۷ دخترانه ايستگاه   
ــد  ــژاد در            .  بــردن ــى ن ــده شــعــبــان مــائ
اول دبــيــرســتــان مشــغــول بــه           كــالس

 .تحصيل است
بستگان اين دخـتـر نـوجـوان مـى            
گويند، اداره اطالعات شهر آبادان بـه       
خانواده عمورى گفته اند كه از اهـواز       
به ما دستور دادند كـه ايـن دخـتـر را             
بازداشت و او را به ستاد خبرى اهـواز      

 ساله هـم    ۱۵ اين دختر . معرفى كنيم 
 .اكنون نزد اداره اطالعات مى باشد

پدر مائده شعبانى نـژاد، شـهـيـد            
شعبانى نژاد شاعر و يكى از اعضـاي      

كه )  گفتگو( موسسه فرهنگى الحوار 
قبل از بازداشت اعضاي اين مؤسسـه    

ــراي درخــواســت        ۱۳۸۷ در ســال        ب

شـهـيـد    .  پناهندگى به عراق رفته بـود     
عمورى بعد از شكنجه هـاى جسـمـى       
و روحى و بـيـمـارى در بـازداشـتـگـاه                
شهر عماره به اتهام ورود غيرقـانـونـي     
به عراق به پنج سـال زنـدان مـحـکـوم             

 .شد
 کــمــيــســاريــاي     ۱۳۸۹ در ســال     

عالي پنـاهـنـدگـان در عـراق پـس از                
انجام مصاحبه، شعبـانـي نـژاد را بـه             
عنوان پناهنده به رسميـت شـنـاخـت،          

، ۱۳۸۹ بـا ايـن هـمــه، در دي مـاه                  
شــعــبــانــى نــژاد از ســوي مــقــامــات            
عراقي به مقامات جمهوري اسالمـي   
در مــرز شــلــمــچــه تــحــويــل داده و                
بالفاصله بازداشـت شـد و سـپـس بـا               

 .قيد وثيقه آزاد شد
بـعـد از آزادى بـا          ‘  شعبانـى نـژاد    

 از كشــور     ۱۳۹۵ وثــيــقــه، در ســال        
خارج شده و بـه يـك كشـور امـن تـر                   
رفته و درخواسـت پـنـاهـنـدگـى كـرده              
است، فشارهاى مقامات امنيتى بـر       
اين خانواده و بـازداشـت دخـتـر آنـهـا                
جهت برگشتن پـدر ايـن دانـش آمـوز             

 .دختر مى باشد
 

 قهرمان و رکورد دارسرعت                 
با کودک خردسالش            

 دستفروشي ميکند        
آور    آتوسا عـبـاسـي اولـيـن مـدال            

مرزي و رکورددار سـرعـت زنـان،         برون
بـدلـيـل مشـکـالت مـالـي و ايـنـکــه                  

سـواري     تواند فـعـالـيـت دوچـرخـه            نمي
 .کند  فروشي مي داشته باشد، دست

سايت ورزش زنان نـوشـت آتـوسـا         
عباسي اولين مـدال آور بـرون مـرزي            
بــزرگســاالن بــه صــورت انــفــرادي و             

 .رکورددار سرعت زنان است
آتوسا عـبـاسـي هـمـسـر احـمـدي               
يکي از مربيان سابق دوچرخه سـواري     

احمدي در خصوص شرايـط بـه     .  است
 به دليـل  ۹۳ از سال : وجود آمده گفت 

مشکالتي کـه فـدراسـيـون بـراي مـا               
ايجاد کرد و محروميت ناخواسته اي     

مـان دچـار        که برايم رقـم زد، زنـدگـي          
مشکل شد و حـتـي بـه خـاطـر مـن،                 
همسرم را با اينکه رکورددار سـرعـت        
ايــران اســت بــه تــيــم مــلــي دعــوت                

کنند و اجازه باشگاه داري هـم بـه       نمي
جـــلـــوي تـــمـــام     .  دهـــنـــد    مــا نـــمـــي    

. انـد    مان را بسـتـه    هاي ورزشي   فعاليت
ــد                   ــيــل شــرايــط ب ــه دل ايــن روزهــا ب
اقـتـصـادي، هـمـسـرم دسـت فـروشــي               

کـنـد و خـودم هـم بـا مـوتـور و                       مـي 
 .کنم ماشين مسافرکشي مي

همسرم يک گـونـي     :  وي ادامه داد 
مدال دارد، اما حاال گـوشـه خـيـابـان             

فدراسيون اگـر  .  کند  دست فروشي مي  
ــع                 بــا مــن مشــکــل دارد، چــرا مــان

 .شود فعاليت همسرم مي
احمدي يکي از مربيـان دوچـرخـه         

 به دلـيـل     ۹۳ سواري است که در سال    
دوپينگ يکي از شاگردانش مـحـروم        

 .شد
 

 تيم بسکتبال دختران ايران              
 ۳۷ تيم باسکتبال دختران پس از    

سال قرار بود در مسـابـقـات آسـيـايـى           
حضور داشته باشد، بـه عـلـت بـدهـي           

هزاردالري ايـران بـه فـدراسـيـون          ۳۲۵ 
 سال آسـيـا     ۱۷ فيبا، از بازي هاي زير  

 .کنار گذاشته شد
اين اتفـاق در حـالـي رخ داد کـه                

 سـال    ۱۶ قرعه کشي مسابقـات زيـر        
دختران آسيـا صـورت گـرفـتـه بـود و                
ايــران بــا تــيــم هــاي هــنــد، نــپــال و                  
سريالنکا همگروه بود و قـراربـود در          
نخستين مصاف مقـابـل سـريـالنـکـا            
قرار گـيـرد امـا در بـرنـامـه بـازيـهـا،                   

 ديدارهاي تيم ايران حذف شده است
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