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 چرا استقالل کردستان عراق عملی نشده است؟
 

 مظفر محمدی
کردستان عراق در جریان بحران خلیج و شکست صدام در کویتت رترجتی اد بتدستت 
آورد تا اعالم استقالل کند. اما احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان بتی جتاد آن بتی 

 استقبال ایجاد منطقی پرواز ممنوع در شمال عراق ررتند.
ایجاد منطقی امن در کردستان نی تنها مسالی تعیین سرنوشت مردم کتردستتتان را آستان 
نکرد، بلکی این منطقی را بی یک اردوگاه پناهندگی راقد هتر گتونتی ستوختت و ستاز و 
حیات اجتماعی و اقتصادد و ررهنگی تبدیل نمود. مردم کردستان عراق بی مدت یتک 

 دهی تاوان سنگینی براد "امنیت" خود و ایجاد پارلمان کارتنی آن زمان، پرداختند.
  ٣ص                                                                                               

 دوستی خاله خرسه با سنندج

 خدمات "کمونیستی" به ناسیونالیسم کرد

 محمد فتاحی

آخرین باری که سنندج توسط چپ ها و کمومونمیمسم  همای نماسمیمونماامیمسم   م مبمار ن 
"سوسیاایستی" شد، روزهای  ول ژ نویه بود که با وسماطم  شمور ی امل  خمتم  ، 
خانو ده یک جو ن وقتول  ز شرک  در قتل فرد واکوم  ز طریق قصاص خمودد ری 

 کرده و به آز دی  و ر ی د د.

در تاریخ سا اهای  خیر سنندج، تمدمد د دفمدماتمی کمه  یمن شمهمر تموسمط خمیمل چمنمیمن  
کوونیس  ها   بار ن "سوسیاایستی" شده  ص  کم نیس . وهم نیس  در  یمن جمریمان 
تدد دی داسوز بر ی  او ل پرسی زند نی سمیماسمی آز د شمده زاموم  ومیمکمشمنمد، یما 
تدد دی تشنه آز دی هور ه خانو ده زند نیان سیاسی دربمنمد جم موی زنمد ن بمه  منمو ن 
ودترض به واشیگری اضور پید  ویکنند، یا تدد د بیشتری  ز وردم شمر فمتمومنمد در 

 ٥صقدرد نی  ز خانو ده  فوکننده یک وتهم به قتل شرک  ویکنند.                   

 نگاهی به وضعیت کار و زندگی و سازمانیابی 
 کارگران فصلی و ساختمانی درکردستان

 
 مظفر محمدی

بیکارد وسیع و کمبود کار و شغل ثابتت بت تی زیتادد از کتارگتران کتردستتتان را 
واداشتی است تا بی کارهاد رصلی و موقت چون کار ستاختتتمتانتی و بترختی ادارات 
دولتی و کار پروژه هاد جاده سازد و پل سازد، رضاد سبز شهردارد، شرکتهتاد 
ساختمانی و بعضی ادارات دولتی متانتنتد اداره راه، آب و بترق ، مستکتن و شتهتر 
سازد... بپردازند. این ب ی از کارگران رسمی نیستنتد و شتامتل هتیت  نتوع قتانتون 
کارد نمی شوند. ساعت کار طوالنی، پایین بودن دستمزد ها، ناامنی شغلی و ستایتی 
دایمی اخراج بر باالد سر کارگران، عدم تامین بیمی هتاد درمتانتی و اجتتتمتاعتی و 
دیگر حق و حقوقها، نشان از محرومیتها و استثمار وحشیانی و شرایط کار و زندگتی 

کتارگتران رصتلتی و  . اسفبار این  ب ی از کتارگتران و ختانتواده هتایشتان متیتبتاشتد
ساختمان اکثرا در محالت حاشیی اد شهرهاد کتردستتتان  زنتدگتی متی کتنتنتد و از 
امکانات رراهی، حمل و نقل عمومی، مدارس ررزندانشان، مراکز بهداشتی و غتیتره 

 ٧صدر سطح  بسیار نازلی برخوردار هستند.                                            

 امریکا یا روسیه؟
 قبله "کورد" کدام است؟() 

 محمد فتاحی

ناسیونالیسم کرد بی دالیل متعددد هیچگاه 
جنبشی ایستاده بر پاهاد خود براد 
پیروزد بر رقیب خود و کسب قدرت نبوده 
است.  علل این مسئلی میتواند متنوع باشد 
کی هدف تحقیقاتی این مقالی سیاسی نیست. 
یک علت پایی اد غیبت استراتژد پیروزد 
بر "دشمن" ناشی از احساس تعلق 
بورژوازد کرد بی همان سیستم سیاسی 
اقتصادد حاکم بوده است. بر همین اساس 
ناسیونالیسم کرد تمام کوشی خود را بر 
اعمال رشار بر دولت مرکزد متمرکز 
نموده است تا آنرا ناچار بی شریک کردن 
خود در قدرت سیاسی حاکم کند. چنین 
هدری در باالترین سطح خود تنها قادر بی 

بی رقیب خود براد کسب  رشارراه اندازد 
"پیروزد" است. بی زبان دیگر، براد 
رسیدن بی چنین هدری کارد بیی از رشار 
الزم نیست. این رشار هم، بستی بی شرایط 
میتواند با اتکا بی اهرم هاد متعدد جهانی و 
منطقی اد و یا داخلی اعمال شود، 
همانطوریکی سهم مد نظر هم میتواند بستی 

 بی شرایط متفاوت و کم و یا زیاد باشد.

اگر از تعریف هدف ناسیونالیسم کرد بی 
حرکتی براد سهم خواهی عنوان 

از دولت مرکزد بگذریم،  بورژوازد کرد

براد یک قضاوت روشن از حرکت امروز 
آن باید گذشتی آن را کوتاه مرور کرد؛ در 
دوران مدرن خاورمیانی کی محل اسکان 

مردمان کردزبان بوده است، شکل گیرد 
جنبی ناسیونالیستی کرد بی عنوان مدرن 
ترین تحرک سیاسی این جوامع در شکل 

گروهها و احزاب سیاسی، مربوط است بی 
شروع دوران تقسیم جهان بی دو بلوک 
غرب و شرق بی رهبرد امریکا و 
شورود. حضور نیروهاد متفقین در 

دوران جنگ جهانی دوم در ایران امکانی 
رراهم کرد تا ناسیونالیسم کرد توسط دولت 

 وقت شورود بی بازد گررتی شود. 

 در دفاع از خواست استقالل کردستان عراق
 طرح مقدماتى بحث

٠١ص                      منصور حکمت  

 اساس سوسیالیسم انسان  است 

م جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است ز  سوسیالی 
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آنروزها دولت شورود در ب شی از 

مناطق آذربایجان و کردستان با اتکا بی 

حضور نیروهاد ارتی سرخ، دو حکومت 

محلی در تبریز و مهاباد سازمان داد. 

شعار "ستالین پیشی وایی، بو کوردان وه ک 

باب وایی")استالین پیشوا است. او براد 

کردها نقی پدر را دارد( شعار نیروهاد 

نظامی قاضی محمد و حزب دمکرات 

کردستان بود. معاملی بعدد شاه با دولت 

استالین زمینی جمع کردن دو حکومت 

 محلی را تضمین کرد.

سیاست خشن بلوک امریکا در مقابلی با 

هرگونی اپوزیسیونی در درون مرزهاد 

بلوک خویی از یک طرف و سیاست 

استفاده از آنها براد گررتن امتیاز از بلوک 

رقیب توسط شورود، موجب شد احزاب 

سیاسی ناسیونالیسم کرد در مناطق 

م تلف، در تمام دوران جنگ سرد برنامی 

هاد ناسیونالیستی خود را با ررموالسیون 

هاد "سوسیالیستی" تنظیم کنند. آن دوره 

نی رقط احزاب سیاسی همچون پ ک ک و 

حزب دمکرات کردستان ایران و اتحادیی 

میهنی کردستان عراق بلکی عشایر 

 بارزانی هم "سوسیالیسم" می واستند! 

رروپاشی اروپاد شرقی و بلوک شورود 

و پیروزد جهان دمکراسی بی رهبرد 

امریکا، این بار "مامی بوش" )عموبوش( 

را بی موقعیت پیشوا و پدر "کورد" رساند 

و جاد سوسیالیسم در برنامی تمام 

ناسیونالیست هاد کرد را هم این بار 

 عنوان دمکراسی اشغال کرد.

بی شهادت تاریخ سالهاد بعداز پایان جنگ 

سرد و سردمدارد جهان دمکراسی، 

تعرضات غرب و امریکا در منطقی 

خاورمیانی، بی هر درجی جوامع بشرد را 

نابود کرده اند، بی همان درجی امید در دل 

ناسیونالیسم کرد کاشتی اند. بی قدرت 

رسیدن یک شبی نیروهاد بارزانی و 

طالبانی بی دنبال شروع ویرانگرد امریکا 

در عراق در اوایل دهی نود نقطی اوج 

کاشتن این امید در دل ناسیونالیسم کرد 

بوده است. حملی بعدد بی عراق در سال 

و بی دنبال حملی بی سوریی و تبدیل ٣٠٠٢

هر دو کشور بی ویرانی توسط نیروهاد 

جهان دمکراسی، پرجوش و خروش ترین 

روزها و دوران هاد ناسیونالیسم کرد بوده 

اند. البتی باید گفت کی در تمام این دوران 

ها و تا امروز، این رقط بلوک هاد جهانی 

نبوده اند کی مهر خود را بی برنامی و پرچم 

و امید ناسیونالیسم کرد زده بوده اند. قدرت 

ها و دولت هاد محلی هم بی نوبی خود 

احزاب ناسیونالیست کرد را در اختیار 

داشتند و بی نوبت بی عقد خود در آورده و 

یا ول کرده اند. دولت هاد منطقی مانند 

ایران و عراق و ترکیی و سوریی و 

عربستان و قطر و اسرائیل و... تقریبا همی 

هرکدام دوره اد از این احزاب را براد 

عملی کردن نقشی هاد خود در بطن 

 بحران منطقی اد در اختیار داشتی اند.

 "کورد" و دنیای چند قطبی

عروج ناگهانی روسیی در متن پیشرود 

اش در سوریی، عروج یک قدرت جهانی 

مدعی، در جنگ قدرت براد تقسیم دنیاد 

امروز است. عروج روسیی و در مقابل 

شکست امریکا در سوریی تناسب قوا در 

سطح جهانی را تغییر و آرایی نیروها در 

مناطق م تلف را تحت تاثیر خود قرار 

داده است. در کنار روسیی جمهورد 

اسالمی هم بی عنوان یک قدرت منطقی اد 

عروج کرده است. عراق با اعتماد بی نفس 

تر شده است. دولت سوریی و بشار اسدد 

کی همی می واستند برود هم بی صحنی 

برگشتی است. ترکیی اد کی در مقابل 

روسیی خروس شده بود، امروز همراه 

روسیی در دراع از دولت سوریی عملیات 

هوایی انجام میدهد. این یعنی در پروسی 

کشمکی قدرتهاد اصلی تر بین المللی، 

قدرت ها و دولت هایی منطقی اد هم بنا بی 

شرایط روز تغییر موضع و سنگر داده و 

 آن جبهی و این جبهی میکنند.

آنوقت در امریکاد شکست خورده کسی 

سر کار آمده است کی تمام دنیا را علیی 

 خود بسیج کرده است.

در چنین رضاد سیاسی روزانی متغیرد، 

ناسیونالیسم کردد کی همیشی بی یک یار 

ثابت قدم بین المللی و منطقی اد امید بستی 

بوده و نوبتی یا براد امریکا سینی میزده یا 

براد بلوک مقابل، امروز واقعا و بی 

معناد دقیق کلمی، در اوج کثرت حامی و 

 بازد دهنده، سرگردان سرگردان است.

از قود ترین نیروهاد ناسیونالیست کرد 

امروز دولت بارزانی و حزب پ ک ک تا 

ضعیف ترین هاد شان در میان انشعابات 

از دمکرات و کومی لی امروز در امر 

یارگیرد و پذیررتی شدن توسط این یا آن  

قدرت منطقی اد گیر کرده اند. پ ک ک 

در پروسی درگیرد هاد سیاسی روسیی و 

ترکیی، توسط روسیی طورد شیر شد کی 

در طول کمتر از یک هفتی یک ائتالف 

سراسرد در ترکیی را براد یک جنگ 

سراسرد علیی ترکیی سرهم بندد کرد و 

بالراصلی تحت عنوان قیام مردم در شهر 

کوچک جزیره در جنوب کردستان ترکیی 

خیز آزادسازد منطقی در خاک آن کشور 

را برداشتی بود. انگار از طرف روسیی و 

ش ص پوتین بی آنها طورد تفهیم شده بود 

کی روسیی بعداز پیشرود در سوریی و 

عقب راندن امریکا، پیشرود اش را این 

بار در خاک ترکیی و با اتکا بر نیروهاد 

پ ک ک میسر میکند. امروز همی شاهد 

حضور عملیات مشترک نیروهاد هوایی 

ترکیی و روسیی در سوریی در دراع از 

سوریی متحد اند. خواننده این سطور 

میتواند خود را بی جاد رهبرد پ ک ک 

تصور کند تا س تی بین انت اب بین 

روسیی "بی ورا" و امریکاد شکست 

خورده در محل و نیروهاد دولتهاد هر 

روز در یک سنگر، کدام را انت اب کند؟ 

حزب و اقلیم بارزانی کی هر هفتی یکبار 

دولت مرکزد را بی برگزارد ررراندوم 

استقالل تهدید میکرد و مناطق تس یر 

کرده د دوره حضور داعی را بی منطقی 

خود ضمیمی میکرد، این بار چگونی باید 

مواظب باشد تا دولت مرکزد بی همکارد 

حزب جالل طالبانی گوشمالی اش ندهد؟ 

حزب دمکرات کردستان ایران هنوز 

امیدد بی عربستان دارد یا همراه ب ی 

دیگر ناسیونالیست هاد کرد ایرانی از 

ررط کثرت مشترد ترجیح میدهند باز هم 

بی جمهورد اسالمی مراجعی کنند و بی 

دستاودهاد دوره انت ابات سال تازه 

ریاست جمهورد ایران، همراه بقیی 

ناسیونالیست هاد چپ و راست ایران 

وارد دوره انتظار بشوند؟ یا بی امید 

ترکیبی از ترامپ و عربستان و اسرائیل؟ 

 واقعا کدام؟              

نامی اخیر جمعی از خبرگان ناسیونتالتیتستت 

براد "آقاد ختامتنتی اد" و آرزود بتازد 

دادن "کتورد" تتوستط ایشتان بتتراد شتکتتل 

دادن بی یک خاورمیانی جدید، شاید یکی از 

مناسب ترین گزینی ها براد نتاستیتونتالتیتستم 

 کرد باشد.        
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در آن زمان مسالی ضرورت استقالل 
کردستان عراق توسط منصور حکمت در 
یادداشتی مفصل و مستدل تحت عنوان "در 
دراع از خواست استقالل کردستان" مطرح 
شد و رود میز احزاب این منطقی قرار 
گررت. حکمت همان زمان می دانست کی 
کارگران و کمونیستهاد کردستان با وجود 
اینکی حزب کمونیست کارگرد عراق 
تشکیل شده بود بی تنهایی آمادگی انجام این 
کار را ندارند و آشکار بود کی م اطبین 
این بیانیی احزاب بورژوایی و حاکم 

 کردستان عراق هم بود. 
 حکمت آن زمان گفت: 

"پارلمان بدون حق حاکمیت معنایی ندارد. 
همانطوریکی برنامی ریزد اقتصادد، 
تولید، سازماندهی خدمات اجتماعی، 
بهداشت، آموزش و پرورش، نظم و امنیت 
و برقرارد قانون بدون تعیین تکلیف مسالی 
دولت و حاکمیت معنایی ندارد. مادام 
تکلیف کردستان از نظر هویت کشورد و 
مسالی حاکمیت مش ص نشده است، مادام 
کی کردستان نی یک جامعی مدنی بلکی یک 
سالن انتظار چند میلیونی است، مش ص 
است صحبتی نی رقط از بهبود زندگی مردم 
، بلکی حتی از بازگشت حداقلی از موازین 
متعارف اجتماعی نمیتواند در بین باشد. 
سیر قهقرایی ررهنگی در این میان اجتناب 

 ناپذیر است."
این سیر قهقرایی اتفاق ارتاد. و این ررجی  

 هم از دست ررت.
حملی ویرانگر امریکا و متحدینی بی عراق 
و سقوط صدام حسین و قبل از اینکی 
دولتهاد ایران و ترکیی و عربستان 
سناریوهایشان را بی میدان بیاورند، باز 
ررصت و موقعیت دیگرد بود کی 
کردستان عراق میتوانست اعالم استقالل 

 کند. 
در شرایطی کی اشغالگران تالش می 

کردند در بغداد حکومتی کارتنی از قومیت 
ها و مذاهب و عشایر گوناگون تشکیل 
دهند، اعالن دولت مستقل سکوالر و غیر 
قومی و غیر مذهبی در کردستان می 
توانست هم کردستان را از م مصی 
ت اصمات قومی و مذهبی و عشیره اد در 
عراق دور نگی دارد و هم تالشهاد دول 
منطقی ب صوص جمهورد اسالمی و 
دولت ترکیی را براد دست اندازد بی 
کردستان خنثی سازد و همچنین الگویی 

 براد کل عراق شود. 
اما این اتفاق هم نیفتاد و همی ررصت ها تا 

 کنون از دست ررتی است. چرا؟
یک دلیل اساسی این است کی دستان 
ضعیف کمونیسم و کارگر در کردستان 
عراق تا کنون توان برارراشتن پرچم 
استقالل و تشکیل دولت کردستان را نداشتی 

 است.
دلیل اساسی دوم این است کی احزاب 
ناسیونالیست کرد تنها با یک سنت آشنا 
است و آن سیاست و زندگی در شکاف 
دول منطقی بوده و هست. ب صوص 
احزاب ناسیونالیست کرد در آن برهی 
زمانی حاکمیت خود را مدیون امریکا و 
متحدینی  می دانست کی  کردستان را 
منطقی امن و پرواز ممنوع اعالم کرده 
بودند. این احزاب قدرت خود را از 
کارگران و مردم زحمتکشی کی بعد از 
سقوط صدام انتظار آزادد و بهبود شرایط 
زندگی را داشتند نمی گررتند. این احزاب 
نی تنها بی این مسالی بی اعتنا بودند بلکی 
هر نوع تحرک کارگران و مردم براد 
ایجاد شوراهاد کارگرد و محالت و 
دخالت در حاکمیت و سرنوشت خود را 

 سرکوب کردند.
از آن زمان بیی از دو دهی می گذرد و 
هنوز احزاب حاکم در کردستان عراق چی 
متفقا و چی جدا از هم بی دول منطقی 
سرسپرده اند. امروز وضع بسیار آشفتی تر 
و دورنما سیاه تر و بی ارقی بیشتر شده 

 است.

با نگاهی گذرا بی اوضاع کنونی می بینیم 
کی از طرری هنوز احزاب حاکم در 
کردستان بند نارشان را با حکومت کارتنی 
قومی و مذهبی بغداد نگی داشتی اند و بی 
حضور ریاست جمهورد طالبانی و امروز 
جانشینی رواد معصوم کی جز یک مجسمی 
د بی اراده و نقی نیست دل خوش کرده 
اند. از طرف دیگر کردستان واحد عمال بی 
دوب ی هر کدام تحت ررمان و سلطی یک 
یا چند دول منطقی تقسیم شده است. جناح 
طالبانی در جنوب سرنوشت خود را بی 
جمهورد اسالمی سپرده و با ررمان این 
رژیم و نمایندگان وزارت اطالعات و 
حزب بارزانی در شمال با ررمان دولت 

 ترکیی چپ و راست می شوند.
هر کدام از دولتهاد ایران و ترکیی از این 
احزاب در جهت منارع خود و ایجاد پایگاه 
هاد سیاسی و نظامی و امنیتی خود 
استفاده کرده و انها را بی خدمت منارع  
 خود در رقابتهاد منطقی اد در آورده اند. 
دولت ترکیی بارها از حزب بارزانی علیی 
حزب کارگران کردستان ترکیی )پ ک 
ک( استفاده کرده و این حزب بی نیابت 
دولت ترکیی علیی پ ک ک جنگیده است. 
و در ادامی همین سیاست نوکرمآبانی بی 
عاملی علیی حزب دمکراتیک خلق در 

 کردستان سوریی تبدیل شده است. 
دولت جمهورد اسالمی هم جناح طالبانی 
و احزاب متحدش را بعنوان سدد براد 
جلوگیرد از نفوذ ترکیی و ایجاد توازن قوا 
بی نفع خود بکار گررتی است. اکنون 
سرنوشت کردستان عراق تاریک و سیاه 
تر از دوره نگی داشتن در سرگردانی و بی 

 ارقی است. 
بهنگام عروج داعی و تصرف ب ی 
مهمی از عراق، جناح بارزانی باز هم در 
جهت منارع دولت ترکیی آماده هرگونی 
مماشات با داعی بود و چنانکی همی 
امروز بی آن اذعان می کنند، شهرشنگال 
را بدون درگیرد بی داعی تحویل داد تا بی 

 کمک ترکیی           

چرا استقالل کردستان عراق 
 عملی نشده است؟

تاکید عبدهللا اوجالن بر اهمیت اسالم نوع شیعی شاید از نبوغات ایشان در تش یص دست باالد جمهورد اسالمی بی همراه               

هالل شیعی در منطقی باشد تا در سایی آن نی رقط ماهانی دستمزد ثبات از این رژیم دریارت کنند، بلکی در منطقی داراد یک حمایت 

 قدرتمندد توسط بلوک شیی شوند کی زیست طوالنی آنها در شیارهاد بحران منطقی اد را تا آینده اد دور تامین و تضمین کند. 

در طول این مدت البتی یک امر معلوم است؛ کثرت تعداد دول بازیگر در دل بحران کنونی تقسیم قدرت در جهان و منطقی موجب 

میشود هر رصلی نوبت بازد دادن یکی از اینها توسط یکی از آنها برسد، طورد کی هر روز یا پیشمرگی کورد حملی میکند، یا گریالد 

کورد. یا رهبر پیشمرگی ها در مذاکره و مفاوضی است یا رهبر گریالها. نتیجتا عنصر ناسیونالیست کرد همیشی میتواند دل خوش باشد 

بی اینکی "کورد" در سیاست منطقی رعال است و میدان بازد و اسم و رسم دارد. این امر ابدا ایرادد ندارد. رعال هر جنبشی حق دارد 

جنبی و نیرو و امید خود بی پیروزد را سر دستانی بلند کند. روشنفکران ناسیونال کمونیستی کی بعضا "تیزهوش" تر از ررماندهان 

گریالد پ ک ک سنگر بمب گذارد در مناطق صنعتی و زندگی مردم و از این طریق کشتار کارگر و زحمتکی را نشان میدهند و 

شیادانی از لنین هم براد تاییدش نقل قول می سازند هم حق دارند ش صا همسایگان غیرکرد را براد هدف شناسایی کنند. تعداد چنین 

کمونیست هایی کی لباس گوسفند بی تن کرده اند، متاسفانی اصال کم نیست. اما براد کمونیست سازمانده کارگر و جنبی و قدرت کارگر، 

پیشرود در کار کمونیستی در گرو توضیح صمیمانی مضررات توهم بی پیشمرگ و گریال و  ارشاد نقی اینها در خدمت بی دولت هاد 

 عربستان و جمهورد اسالمی و ترکیی و سوریی و عراق و اسرائیل و آن دیگرد در سطح منطقی اد و جهانی است. 
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حاکمیت خود در اربیل را از حملی داعی 

 حفظ کند. 
جنگ امروز احزاب ناسیونالیست کرد 
علیی داعی باز یک جنگ نیابتی در 
خدمت اهداف جمهورد اسالمی و دولت 
ترکیی قرار گررتی است. درست در این 
برهی زمانی است کی مسعود بارزانی بحث 
استقالل کردستان را بعنوان یک تاکتیک 
حیلی گرانی و در رقابت با جناح طالبانی 
مطرح کرده است. نچیروان بارزانی مدتی 

 ٣٠٠٢پیی اعالم کرده بود کی در سال 
مسالی استقالل کردستان را با دولت ترکیی 
رسما در میان خواهد گذاشت. و اخیرا هم 
نمایندگانی از احزاب حاکم در کردستان 
براد مذاکره بر سر استقالل کردستان بی 
بغداد روانی گشتی اند. این نشان می دهد کی 
خواست استقالل کردستان براد این 
احزاب، جز مانورد براد کسب امتیاز و 
سهم بیشتر از قدرت و ثروت در سراسر 
عراق نیست. و گرنی استقالل کردستان 
عراق نی با اجازه دولت بغداد و یا کسب 
رضایت دول ایران و ترکیی، بلکی در 
ررراندومی با شرکت آزادانی مردم 
کردستان ممکن می گردد. این امر، 
مشروعیت خود را نی از ان دولت ها بلکی 
از خواست کارگران و مردم کردستان می 
گیرد. مشروعیتی کی نهادهاد بین المللی 
 ناچار از برسمیت شناختن آن خواهند بود.

اما همانطورد  کی گفتم همی این ررصت 
ها  از دست ررتی و از زاویی منفعت 
احزاب حاکم و دولتهاد حامی و ررمانده 
شان، استقالل کردستان عراق امرد 

 ناممکن شده است
دول منطقی از جملی جمهورد اسالمی و 
دولت ترکیی، وضعیت نامستقر و هر کدام  
منطقی نفوذ خود را بر یک کردستان متحد 
کی دولت خود و صاحب خود را از 
نمایندگان واقعی مردم کردستان داشتی 
باشد،  ترجیح می دهند. و بی این ترتیب 
دورنما براد مردم کردستان سیاه تر شده 

 است. 
در حال حاضر و در سال و ماه هاد اخیر، 
مشغلی اصلی زحمتکشان کردستان را 
تامین  نان روزانی و حقوق هایی کی ماه ها 
است پرداخت نشده، تشکیل داده است. در 
حالیکی همی سرها  بزیر و غم نان روزانی 
مشغلی میلیون ها کارگر و زحمتکی و 
معلم و کارمند و پیشمرگی است، رکر 
کردن بی دورتر و آینده کردستان  ررعی و 

 کم اهمیت شده است. 
کارگران و زحمتکشان و حتی اعضاد 
نیروهاد مسلح احزاب حاکم  از آنها می 
خواهند  کی صندلی قدرت را رها کنند و بی 
غارت داراییهاد جامعی د کردستان خاتمی 
دهند. اما هی  جریان و تشکل و ش صیت 
رهبرد کننده براد در دست گررتن قدرت 

وجود ندارد. مردم در خیابان همی با هم 
نمی توانند قدرت بگیرند و آلترناتیو 
احزاب حاکم کی پول و اسلحی و مدیا دارند 
نمی شوند. اگر  تنها راه حل بی زیر کشیدن 
احزاب حاکم و ایجاد حاکمیت کارگران و 
توده هاد زحمتکی  است، کی هست، 
کارگران و زحمتکشان کردستان می 
بایست بی سازماندهی خود و جلو ررستادن 
رهبران خود بپردازند. بدون سازمان و 
رهبرد واقعی اعتراضات کارگران و 
معلمان و کارمندان و پیشمرگان و خانواده 
هاد گرسنی شان و بدون سازمان دادن 
آلترناتیو احزاب حاکم و مدعی حاکمیت 
شدن، حتی گررتن دستمزد و حقوق هاد 
معوقی اگرغیرممکن نباشد، بسیار س ت و 

 دردناک شده است. 
در نتیجی می توان گفت کی وضعیت کنونی 
همان تداوم سرگردانی و بازد کردن با 
سرنوشت مردم از طرف احزاب حاکمی 
است کی تداوم غارتگرد و مال اندوزد و 
تسلیح بیشتر و تصرف همی امکانات 
جامعی از طرف آنها در گرو تداوم زندگی 
و حفظ خود در شکاف دول منطقی است. 
این احزاب کی هر کدام خود را بی یک یا 
چند دولت خارجی و منطقی اد آویزان 
کرده اند، ب تکی بر سر جامعی کردستان 
اند کی بدون کنار زدن آنها هی  شانسی 
براد سازمان دادن یک جامعی مدنی سالم 

 و آزاد و مرری وجود ندارد. 
جناح طالبانی نمی تواند و نمی خواهد بند 
ناری را با جمهورد اسالمی ببرد. وجناح 
بارزانی هم وابستگی و نوکرد ترکیی را 
نمی تواند و نمی خواهد بگسلد. حضور 
نمایندگانی از احزاب حاکم کردستان در 
پارلمان و دولت بغداد و از جملی پست بی 
خاصیت و مس ره ریاست جمهورد عراق 
بند ناف دیگرد است کی جز در خدمت 
منارع امریکا و متحدینی ذره اد بی حال 

 مردم کردستان نفع ندارد.
 

در غیاب یک آلترناتیو و عروج قدرت 
مستقل توده اد با اتکا بی کارگران و 
زحمتکشان کردستان و تا زمانی کی این بند 
ناف ها بریده نشوند این وضعیت ادامی 

 خواهد داشت.
توقع اینکی این احزاب منشا خیرد براد  

جامعی باشند. توقع اینکی این احزاب مستقل 
از دول منطقی شوند و سرسپردگی و 
نوکرد را کنار بگذارند بیهوده است. 
نیرود دیگرد باید بی میدان بیاید و انها را 
از میدان بدر کند. این ظرریت و توان را 
جامعی کردستان دارد اما رهبران و 

 ش صیتها و سازماندهندگانی غایب اند.
کارگران و زحمتکشان و مردم معترض و 
ناراضی عالوه بر مبارزه براد تامین نان 
روزانی، در مقابل این سوال اساسی هم 
قرار گررتی اند کی کردستان بی کدام سمت 

می رود؟ با ادامی وضع موجود و سیاستی 
عشیرتی کرد در پیی   –کی احزاب ملی 

گررتی اند، تراژدد هاد انسانی دیگر در 
 انتظار مردم است. 

براد اجتناب از این تراژدد ها باید 
رهبران وسازماندهندگان مبارزات و 
اعتراضات کارگران و مردم زحمتکی 
کردستان براد معیشت، همزمان دورنماد 
روشن و تغییر وضعیت کنونی را مد نظر 
داشتی و براد آن برنامی ریزد کنند. اگر 
اعتراضات و مبارزات کنونی مردم در 
خیابان هاد شهرهاد کردستان با ارق بزیر 
کشیدن احزاب حاکم و اعالم استقالل 
کردستان و تشکیل یک حکومت غیر قومی 
و غیر مذهبی نباشد، راه بی جایی ن واهد 
برد. و سناریود بی حقوقی و غارت 
داراییهاد جامعی و عدم آزادد و رراه و 
دست اندازد دول منطقی ب صوص 
جمهورد اسالمی و دولت ترکیی، ادامی 

 خواهد یارت. 
کارگران و مردم معترض در خیابان ها بی 
درست می خواهند کی احزاب حاکم صندلی 
قدرت و غارتگرد و رساد و سرکوب را 
رها کنند. اما این مطالبی اد از این احزاب 
نیست. این احزاب هیچکدام نمی خواهند بی 
میل خود این صندلی را رها کنند. این 
خواستی است کی تنها با نیرو و قدرت توده 
هاد میلیونی زحمتکشان کردستان و با 
اعمال زور و قدرت توده اد و سازمان 
یارتی  متحقق می شود. این نیرو کی امروز 
براد تامین معیشت و ازادیهاد سیاسی بی 
میدان آمده است، نباید گذاشت بی سیاهی 
لشکر این و آن حزب و جریانی کی تا 
کنون در مسند قدرت و حاکمیت نشستی اند 
تبدیل شود. همی احزاب کوچک و بزرگ 
قومی و مذهبی در کردستان در بوجود 
آوردن شرایط رالکتبار اقتصادد وسیاسی 
کردستان و سپردن سرنوشت مردم این 
منطقی بی دول مرتجع ایران و ترکیی،  نقی 
داشتی و در حاکمیت شریک بوده اند. نباید 
اجازه داد مبارزه و اعتراضات توده اد 
 ابزار دست آنها در رقابت با همدیگر شود. 
اعتراضات امروز توده هاد زحمتکی در 
شهرهاد کردستان باید سازمان یابد، 
صاحب رهبرد شود و بی یک جنبی متحد 
و متشکل و یکپارچی و مستقل و مدعی 
حاکمیت و قدرت تبدیل گردد. پیشروان 
کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران و 
کمونیست هاد کردستان باید این جنبی را 
صاحب هویت و ارق سیاسی روشن و 
سازمان و رهبرد کنند.  این تنها راه برون 
ررت جامعی کردستان از وضعیت اسفناک 
کنونی و اجتناب از تراژدد هاد بیشترد 
است کی  توسط احزاب قومی و مذهبی 
حاکم کنونی و دول مرتجع منطقی بطور 

 قطع در پیی خواهد بود.
 *** 
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... رو ل و  اد   ین  س  که در  ین 

شهر و ونطقه،  رزیابی ها  ز  تفاقا  

وثب  و  نسانی، توسط چپ ها، بسیار 

 غر ق آویز و غیرو قدی  س  و هیچ 

تناسبی بین وزن  تفاق روی د ده و 

 رزیابی های به  ول آوده وجود ند رد. 

 وال سدی ویشود هر  قد م وثب   جتوا ی 

و فرهنگی به وخااف  و دشونی وردم با 

جوهوری  س وی ودنی شود، اتی   ر 

ونشا  قد م وذکور خود رژیم  س وی یا 

 ر انها و نهادهای  یجاد شده توسط آن 

باشد. ثانیا هر  قد وی واصول کار 

کوونیس  ها و  نسان های آز دیخو ه و 

بر بری ط ب  رزیابی شده و نتیجه  رفته 

ویشود که تاریخ سنندج و نقش وزن 

کوونیسم و  نساندوستی ووجبا  چنین 

رخد دهایی ر  فر هم آورده  س . در کنار 

 ینها طوری  خبار وربوط به چنین 

 تفاقاتی تنظیم ویشود که  ویا چنین 

رخد دهایی  ساسا ویژه شهر سنندج و 

 کردستان  س .

 ز سر تدوق در هوین و قده و وبااثی که 

اول آن در رف ، بر ی یک دق  ساده به 

 و ل ور جده کردم. واصول چند دقیقه 

 ی  شتن به دنبال هوین وورد  فو قاتل 

توسط خانو ده وقتول و ج و یری  ز 

قصاص  ط  ا  زیادی در دسترس  س  

که به روشن شدن و قدی تر  ین وسئ ه 

کوک ویکند؛  ط  ا   و ل ویگوید که 

سیستم قضایی  یر ن بر ی نجا   ز 

وی یون ها پرونده شکایا  که بدضا سااها 

فرص  رسید ی پید  نویکنند،  ز سال 

رسوا نهادی به  سم شور ی ال  ٠٢٣٠

 خت فا  ر  سازوان د ده که تا  ین تاریخ 

شش هز ر شدبه آن در توام شهرهای 

 یر ن و باشرک  بیش  ز چهل هز ر نفر 

سازوان یافته  س . کار  ین شور ها ال 

شکایاتی بین وردم  س  که جریان قتل و 

قصاص یکی  ز  ین وو رد  س  که بدد ز 

صدور اکم توسط د د ستری به شور ی 

ال  خت   سپرده ویشود تا در صور  

ووکن خانو ده قاتل و وقتول ر  به ص ح و 

سازش برساند. طبق  خبار  ر انهای خود 

جوهوری  س وی ووفق ترین شور ی ال 

 خت   وتد ق به کروان  س  که چهل و 

پنج درصد  ز پرونده های ور جده د ده به 

خود ر  با ووفقی  ال کرده  س . در 

جایی وانند   ستان،  خبار  فو پنچ قاتل 

واکوم به قصاص در سال جاری ونتشر 

شده  س . طبق هوین  خبار وسئواین 

زند ن ها و وقاوا  قضایی  ز درجه 

ووفقی  شور های ال  خت   بین 

شهروند ن  ظهار خوشااای کرده  ند. 

پیشرف  کار  ین نهادی که  ز  بتد  قر ر 

بوده فقط  ز د وط بان تشکیل شود، جایی 

رسیده که وقاوا  قضایی به  ستخد م 

بخشی  ز فدااین آن  قد م کرده و  فته  ند 

که بخشی  ز چهل هز ر نفر در اال 

ااضر رسوا  ستخد م شده و اقوق 

بگیر ند... اینک های  ین  خبار در پایان 

 ین نوشته آوده و کسی که اوص ه کند 

ویتو ند بیش  ز  ین در  ین وورد  خبار و 

  ط  ا  کسب کند.

 ز  ین  خبار که بگذریم و به باث 

 وربوطه بر ردیم.

بطور ک ی تدری  و توجید  ز کردستان و 

نقش و تاثیر کوونیس  ها در خی ی وو رد 

چنان پررنگ  س  که هر و قده خوش 

آیندی وستقیوا به وبارزه ضد رژیوی  ره 

زده ویشود و بدد  به نو ی یک سرش به 

فداای  کوونیس  ها ربط د ده ویشود، در 

ثانی طوری و نوود ویشود که چنین 

تارکاتی فقط ویژه کردستان و وناطق 

کردنشین  یر ن  س ، که دس  کوی  ز 

 یر ن  یر ن  فتن های ناسیوناایسم  یر نی 

ند رد؛ یکی هرچه فرهنگ هس  وال 

 وس  و دیگری هرچه وبارزه هس  وال 

  وس !

هوه وید نند که نوونه های  قد وا  ضد 

رژیوی و آز دیخو هانه وردم کردستان 

اتوا بسیار و بسیار بیشتر ز صدها و 

هز ر ن ووردند. شهرهای کردستان  ز 

روز  ول به قدر  رسیدن  س ویون در 

 یر ن ق ده های وقاووی در وقابل او   

نظاوی و سیاسی دشون بودند.  ین جاوده، 

کوچک و بزرگ و زن و ورد در وقابل 

ب ی  س وی جنگیده و تدد د بیشواری 

خون د ده  ند. تاریخ کشتار جوهوری 

 س وی در کردستان  ز وردوی که آنر  

نوی خو سته  ند و هنوز نوی خو هند، 

تاریخ قتل  ام های وتددد  س .  ینها 

بدیهیاتی  ند که نه هر فدال سیاسی وتواد 

 کردستان که هر سیاسی کار  یر نی وید ند.

با هوه  ینها،  وال هوه وید نند که   تر ض 

هر روزه، یک چهره و قدی کل  یر ن 

 وروز  س  که در آن سهم شهرهای 

بزر تر  یر ن بور تب  ز شهرهای 

کوچکتر بطور طبیدی بیشتر  س .   ر 

روزی شهرهای کردستان وال وقاوو  

وس اانه در وقابل جوهوری  س وی 

بودند، یادوان باشد که شهرهایی وانند 

وشهد و قزوین و  س وشهر و... هم وال 

شورش وی یونی توام شهر   یه کل نظام 

بودند و با دستان خاای شروع کردند و کل 

شهر ر   ز دس  توام نیروهای سرکوب 

آز د کردند و بدضا بدون اشکر کشی و 

سازواندهی وااصره نظاوی  و او   

هو یی بدضی  ز  ین شهرها قابل تسخیر 

وجدد نبودند. شورش قزوین در  ینوورد 

 نوونه بود.

در ور کز کار ری هم وبارز تی که طبقه 

کار ر در ور کز صندتی تر و بزر تر در 

تاریخ چهار دهه  ذشته خود د رد، با 

وبارز    ین طبقه در کردستان قابل 

وقایسه نیس . بطور وثال وبارز     یه 

قانون کار  س وی و   یه تاویل برده 

د ری به طبقه کار ر  یر ن  ساسا در وتن 

ور کز  ظیم کار ری در شهرهای بزرگ 

 یر ن بود تا وناطقی وانند کردستان آن 

 روز.

شر یط  ینطور هم نبوده که  ویا رژیم 

 س وی در کردستان خونخو رتر و در 

وابقیه  یر ن وهربان تر و  اطی  تر  ول 

ویکند.   ر در کردستان روستاها قتل  ام 

شدند،  کثری  قتل  ام شد ان زند نی 

سااهای شص  و شص  و هف   نسان 

 های شری  وناطق غیرکردستان بودند.

 شار   پر کنده به تارکا    تر ضی 

وردم در خارج شهرهای کردستان بر ی 

تذکر  ین نکته  س  که تاکید   پررنگ 

فدااین سیاسی در کردستان وبنی بر 

اضور پرجودی  تر   تر ض براق 

وردم در  ین ونطقه نشانه سطح   تر ض 

باالتر، یک فرهنگ سیاسی  نسانی تر و 

توقع باالتری  ز زند ی در  ین ونطقه 

 س . کوونیس  ها آن ر  نشانه کار 

کوونیستی پرقدر  خود  رزیابی ویکنند و 

ناسیوناایس  ها هم نشانه اضور هوه 

 جانبه شان در  بداد وسیع  ین ونطقه.

 

 دوستی خاله خرسه ...
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 ینجا قصد ون پاسخی به  د اهای 

ناسیوناایس  ها نیس .  وا به کوونیس  ها 

هس ، چون به  سم هو د ر کار ر بر چشم 

 کار ر خاک وی پاشند!

سو ل ون  ز کوونیس  هایی که به هر 

 قد م   تر ضی در کردستان شاخ و بال 

ویدهند  ین  س  که چر  شهر وال فر ری 

د دن نیروهای نظاوی و اشکر وسئواین 

 جر ی  ول   د م در خارج کردستان 

 اقاب کوونیستی نویگیرد و س م و  ل 

بار ن سوسیاایستی نوی شود، وای  خبار 

وشابه هوین  قد م در کردستان توام ونطقه 

ر  وو و  ز قهروان و کوونیس  به بیرون 

ودرفی ویکند؟ چر   قد وا  ضدرژیوی 

وستقیوا به  نو ن  قد وا  کوونیستی 

ودرفی ویشوند؟ چر  هر تارک  جتوا ی 

و یا فرهنگی وستقیوا  نو ن وبارزه   یه 

 جوهوری  س وی ویگیرد؟

چر  در  ثر یک آکسیون یا تظاهر   

چنددقیقه  ی  چند فدال چپ در  ول واه وه 

در سنندج به توام شهر  نو ن سرخ و 

کوونیستی د ده ویشود،  وا   تصاب 

یکدس  چندهز ر کار ر ف ن وددن در 

خارج کردستان بر ی آز دی رهبر تشکل 

شان،  ز نظر هوین چپ  ثری  ز کوونیسم 

 هم در  قد م شان دیده نویشود؟

چر  یک   تر ض وادود کار ری در 

سنندج پررنگتر  ز یک   تر ض دهها 

بر بر قوی تر  ز آن در یک جای دیگر 

 یر ن ج وه د ده ویشود؟ چر   وای به 

ر اتی واصول کار کوونیس  ها  رزیابی 

ویشود و دووی به  اتوال زیاد 

 خودبخودی!؟

 مضرات ادعاهای بی پایه

 واین ضرر چنین نگرشی نسب  د دن 

 کثر وقایع به کوونیس  هایی  س  که  ز 

آن خبر ند رند. چنین خبری یک دروغ 

سیاسی تا  تاثیر تدصبا   یدئواوژیک 

فرقه  ی  س . بخش رسوا  فته نشده  ین 

خبر هم غیرو قدی و در  ساس دروغ 

 س .  ویا  نسان شر فتوند ناسیوناایس  و 

وس وان و ایبر ل و بهایی و یهودی و آن 

دیگری   تر ض براقی به نظام ااکم 

ند رند.  ویا وردوان "غیرسیاسی" در هیچ 

  تر ض ودنی بر ی اق و اقوق خود 

شرک  نویکنند.  ویا هز ر ویک  نجون 

فرهنگی و هنری و... هوگی یا کوونیس  

 ند یا غیرناسیوناایس  و غیرایبر ل و 

وس وان و... و  ویا جاوده یک اشکر 

دهها وی یونی  س  که فقط کوونیس  های 

شناخته شده ف ن  روه و سازوان  هل 

جوع کردن وردم و بقیه  ز دم خام و 

 هیچکاره  ند!

بد وه   ر سطح   تر ض و دشونی با 

جوهوری  س وی  ین  ند زه باالس ، چر  

باالترین سطح شرک  کننده و ر ی دهنده 

در  نتخابا  پرزیدن  رواانی به  سم 

شهرهای کردستان ثب  شده  س ؟ چر  در 

کردستان  نجون های صنفی کار ری  ز 

هر جای دیگر  یر ن  ز فدال و سازوانده 

کوونیس  خاای تر و نود و نه درصدشان 

 در  ختیار جوهوری  س وی  ند؟

ضرر دیگر ج وه د دن خی ی  قد وا  

خیرخو هانه به  نو ن فداای  کوونیستی 

 س ، در ااایکه کوونیسم چیزی چز طبقه 

کار ر آ اه و وتاد و وتشکل نیس . ود وم 

نیس    ر در  ین جاوده کوونیسم  ین 

 ند زه قدرتوند  س  که ونشا توام تارکا  

در شهر  س ، چر  کار ر و  نسان 

زاوتکش در  ین ونطقه  ین  ند زه پر کنده 

و بی اق و اقوق  س ؟   ر کوونیسم  ین 

 ند زه در  ین ونطقه قویس ، چر  تدد د 

زنان قربانی قتل ناووسی  ز شهرهای 

بزرگ  یر ن باالتر  س ؟ چر  هنوز بر ی 

تاقیق در وورد ختنه زنان، ونطقه 

کردستان یکی  ز وناطق نوونه ور جده به 

قربانیان آن توسط واققین د نشگاهی و 

 غیرد نشگاهی  س ؟

یک ضرر دیگر  غر ق در نقش  

کوونیس  ها، یک    م رضای  قوی  ز 

کاری شده که در اال ااضر تازه وشغول 

نطفه بستن  س . با  ین تصویر چه الزم 

 س  کوونیس  و قدی  وروز بجنبد و 

 کاری کارستان ر  پی بگیرد؟

بزر ترین ضرر  وا یک تصویر کاذب  ز 

تناسب قو ی ووجود بین کوونیسم و 

بورژو زی در  یر ن  س . چنین 

تصویری بر کس  د ای توخاای و 

سطای کوونیس  های بورژو ، بسیار 

وضر  س . کوونیستی که دشون طبقاتی 

 ش ر  و وزن و قدی خود در وقابل آنر  

نوی د ند، وط قا قادر به اتی  یجاد یک 

فشار کوچک به طر  وقابل نیس . یک 

شرط  ص ی پیشروی کوونیستی شناخ  

و قدی و  ینی  ز تناسب قو ی ووجود و 

 وضاع و  او ل سیاسی و آر یش 

نیروهای وتددد سیاسی بر صفاه شطرنج 

سیاسی کشور و ونطقه فداای  کوونیستی 

 س . آن وق  کوونیسم ووجود ویتو ند 

بر ی  یجاد تغییر و ارک   ز یک نقطه 

به نقطه دیگر نقشه بریزد و و رد  ول 

 شود.

کوونیس   وروز در دنیای و قدی ناچار 

 س  بپذیرد که شر یط  ز هر نظری تغییر 

کرده  س ؛ قبل  ز هر چیز کوونیسم کووه 

اه قدیم که ونشا سازوان و  تااد کار ر 

بود، در یک پروسه سیاسی جایش ر  به 

ناسیوناایسوی  ریان در  نو ع کووه اه  ی 

د ده  س . به جای تشک   کار ری 

آنروزهای قدیم تر دهه شص ،  وروز 

جوع هایی به  سم روی صندای تشکل 

نشسته  ند که به جز تشکل کار ری هوه 

چیز ند.  وروز یک فر ر چند دقیقه  ی 

چند نفر در خیابانی در  ول وه، جای آن 

ور سم های واکم و پرچودی  کار ری 

دهه شص  ر   رفته  س .  وروز بیش  ز 

نود درصد فدااینی که  نو ن کوونیس  و 

چپ بر خود د رند، وبشر یک ناسیوناایسم 

 ریان نه فقط در باور سیاسی که در شیوه 

کار و  واوی  و وشغ ه های سیاسی  ند. 

کوونیستی که بر ی سرنگونی جوهوری 

 س وی دل به چنین اشکری خوش کرده، 

ونشا هیچ  ثر و تغییر و تاول  جتوا ی 

 نخو هد بود. 

 نه قومی ، نه مذهبی.  زنده باد هویت انسانی !
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همسران و ررزندان این کارگران در این 
محالت دوش بدوش مردان مجبورند براد 
تامین معیشت خانواده هایشان کار کنند و 
با کارهاد دستی مثل نخ ریسی، قالی 
باری، نانوایی در منازل براد رروش و 
کار کودکان دستفروش زندگی ب ور و 
نمیر را تامین نمایند. این ب ی از 
کارگران و زحمتکشان محالت رقیر و 
حاشیی نشین شهر براد تهیی مسکن و 
سقفی باالد سر خود سالهاد متمادد با 
ماموران شهردارد و مزدوران مسلح 

 رژیم درگیر بوده اند.
ب شی از کارگران رصلی پروژه اد 
سنندج، در این شهر و اطراف آن میکنند 
و ب شی هم بی خارج از شهرهاد 
کردستان میروند و در انجا مشغول بی کار 

 میشوند.
در چند قدمی اداره تامین اجتماعی استان 
کردستان،چهارراه سیروس و میدان 
انقالب شهر سنندج محلی است کی  روزانی 
صد ها نفر انسان رنجیده با قیاری هاد 
تکیده و درهم رروررتی و دستان پینی بستی 
از پیر و جوان براد امرار معاش بی دنبال 
هر ماشینی میدوند تا شاید روزیشان دست 
آنها سپرده شده باشد. نسبت کارگرانی کی 
شانس پیدا کردن کار را داشتی باشند حد 
پایینی را تشکیل میدهند و قسمت عمده 
کارگران بیکار میمانند و  بدون اینکی 
چیزد گیرشان بیاید دست خالی بی خانی 
باز میگردند یا در نصف روز و با 
ناامیدد از بازیارتن کارد بی دستفروشی 
)نان رروشی، نایلون رروشی، سیگار 

میپردازند ….(  رروشی، کوپن رروشی و 
و این صحنی هر روز تکرار میشود . 
دستتمزد کارگران رصلی و ساختمان بنا بی 
دالئلی از جملی بیکارد وسیع در نوسان 
است و از هی  قانون و یا حداقل دستمز و 

 غیره پیرود نمی کند.
 

آن ب ی دیگر از کارگران کی براد یارتن 
کارد موقت بی مناطق دیگر ایران می 
روند، اکثرا درشهرهاد بزرگ و بنادر 
جنوب...، کار می کنند. حمل بار در 
کشتیها، کارهاد ساختمان سازد و پروژه 
هاد تا حدودد دراز مدت تر و تعدادد کم 
تر در کارهاد صنعتی و رنی ب شی از 
کارهایی است کی کارگران مهاجر بی آن 

 مشغول می شوند.
ماه کی در  ٦تا  ٢این کارگران بی مدت 

خارج از کردستان کارمیکنند مسکن و سر 
پناه مناسب ندارند و اکثرا محل مش صی 
را هم براد استراحت پیدا نمی کنند. 
کارگران در اکثر موارد در همان محلی 
کی کار میکنند، استراحت میکنند و محل 
زندگیشان هم میشود. اکثر این کارگران 

کنتراتی کار می کنند و با اضاری کارد و 
شب کارد مقدارد بی دستمزد ناچیزشان 
می ارزایند تا بتوانند در بقیی ماههاد سال 
زندگی ب ور و نمیر خانواده هایشان را 

 .تامین نمایند
کیفیت غذا و مصرف مواد غذایی و تامین 
انرژد الزم براد کار در حد بسیار پایین 
است و معموال غذاد سرد و معممولی 

 . مصرف میکنند
کارگران مهاجر کردستان بی مناطق دیگر 
ایران ارتباط خوبی با کارگران مهاجر 
دیگر ملیت ها از قبیل کارگران ترک و 
بلوچ و ارغانی دارند. این ب ی کارگران 
مبارزات دستجمعی و هماهنگی علیی 
کارررماها سازمان داده اند. از جملی در 
اعتراض بی اخراج کارگران ارغانی 
اعتصاباتی سازمان یارتی است. در میان 
کارگران مهاجرد کی سالها کار و مبارزه 
و زندگی بی دور از خانواده و اشنایی با 
دیگر ب شهاد کارگرد در میان کارگران 
مهاجر، کارگران پیشرود بار امده اند کی 
تجارب رراوانی در پیی برد مطالبات 

 کارگران کسب کرده اند.
کارگران رصلی و ساختمانی بزرگترین و 
بدون شک بی حقوق ترین ب ی از طبقی 
کارگر میباشند. ماشین غول پیکر صنعت 
ساخت و ساز مدام با بلعیدن نیرود کار و 
شیره جان زحمت کشان جامعی بی حیات 

درصدد  ٠٠پست خود ادامی میدهد. آمار 
بیکارد و ساالنی چند میلیون رارغ 
التحصیل دانشگاهی پس از گذران چند 
صباحی در بنگاههاد تحصیلی ناچارا 
چاره اد جز قرار گررتن میان ارتی 
عظیم ذخیره کار یا همان بیکاران را 
ندارند. در این آشفتی بازار رقر و رالکت و 
بیکارد کی برخاستی از منطق بی شررانی 
و پست نظام سرمایی، چی شغلی قابل 
دسترس تر از کار یدد و ساختمانی!   
شغلی کی نی بی سرمایی اولیی و پارتی، نی 
بی چک و سفتی و ضمانت و نی بی 

حرری اد و بررسی -ت صص باالد رنی 
سوء پیشینی و حراست احتیاج دارد و نی بی 
هی  کدام از مقررات و موازین بازار کار 
و مشاغل ایران کی چندین هزار متقاضی 
براد کسب رقط و رقط یک موقعیت باید از 
سر و کول همدیگر باال بروند و هفت 
خوان رستم را سپرد کنند. سقوط بی قعر 
جامعی و صف اکثریت بی چیزان، بدون 
هی  نوع مصالح و دردسرد...  بی شغل 
رصلی و ساختمانی خوش آمدید. اینجا 
دیگر آخر خط است. اینجا مقررات زدایی 
نوین ترین شکل از قوانین و مقررات 
است کی بر متن آن سرمایی میتواند نفس 
راحتی بکشد و بدون ترس و واهمی تمامی 
موانع خود را پشت سر نهاده و بی رشد و 

بالندگی کامل برسد. حوزه اد کی سرمایی 
با بی رحمانی ترین شیوه ممکن بی جان 
کارگران می ارتد و میلیون ها میلیون بناد 
عظیم تر از اهرام ثالثی و ت ت جمشید و 
رروشگاه و جاده و خیابان و ورزشگاه 
و... را میارریند و آخر سر آررینندگان 
اصلی آن همی عظمت را بدون هی  حقی و 
بدون هی  پاس گویی با بیشرمی سرمایی 
داران و دولت حامی شان  بی درون ارتی 

 ذخیره کار پرتاب میکند.
هم اکنون در ایران کارگر ساختمانی تحت 
پوشی هی  قانونی نیست. صاحب کار 
حقوق را یک ماه نگی دارد یا شی ماه یا 
شی سال بی هی  مرجعی نمیتوان شکایت 
نمود. نی بیمی اد در کار است و نی  ایمنی 

 محیط کار و نی امنیت شغلی...
 ٠٠با یک مشاهده ساده میتوان دریارت کی 

درصد از کارگران رصلی و ساختمانی هر 
کدام بی نحود دچار جراحت هایی در 
نواحی م تلف بدن خود هستند. بازرسین 
مزدور اداره کار کی بایستی قبل از وقوع 
حادثی احتمالی از کارگاه بازدید کنند صررا 
بعد از حادثی آنهم جهت محکوم نمودن 
کارگر بی سهل انگارد حضور میابند. 
باتوجی بی اینکی بسیارد از کارگران بیمی 
نیستند با قاطعیت میتوان گفت کی  زندگی 
کارگر حادثی دیده بی کلی متالشی شده و 
زن و بچی و خانواده ود بی خاک سیاه می 
نشیند و انواع معضالت اجتماعی دیگر بر 

 سرش خراب می شود.
 

انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمان 
 سنندج

خیابان آن طرف تر میدان  ٣درست  
بیکاران و  نرسیده بی میدان ریض آباد 
"انجمن صنفی کارگران رصلی و 
ساختمانی" مستقر شده است. تشکل 
نامبرده اعتبار خود را از مجامع عمومی 
ساالنی با شرکت کارگران رصلی و 
ساختمانی میگیرد و بی نمایندگی از همین 
کارگران است کی بایستی دراع و صیانت 
از حقوق و مطالباتشان را بی عنوان وظیفی 

 عهده دار گردد.
در غیاب نمایندگان واقعی کارگران رصلی 
و ساختمان ش صی بی نام ناجی روحانی 
توانستی است بدون هی  تجربی اد قبلی  و 
با هدف سواستفاده از کارگران و سرکیسی 
کردنشان تا صاحب کارت بیمی اجتماعی 

هزار  ٠٠شوند، سکان مدیریت و رهبرد 
نفر کارگر رسمی با کارت عضویت 
رصلی و ساختمانی را در دست بگیرد. این 
تازه ب شی از کارگران رصلی و ساختمان 
سنندج و حومی است. ناجی روحانی در 
لباس مدیر انجمن در واقع  بزرگترین 

 ارت ارش حضور                

 نگاهی به وضعیت کار و زندگی و سازمانیابی 
 کارگران فصلی و ساختمانی درکردستان
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... در صحن علنی مجلس شوراد اسالمی 
براد اعتراض بی کارگر ارغان و بده 
بستان با این نماینده مجلس و آن شوراد 

 شهر و مسئولین امنیتی شهرمیباشد.
ناجی همواره با بادد در غبغب سر 
کارگران رصلی و ساختمانی منت می 

هزار ٠٠گذارد کی لیست نزدیک بی 
کارگر را جهت سازماندهی بیمی کارگرد 
بی اداره تامین اجتماعی استان واگذار 
نموده و این کارگران بایستی شکرگذار 

 زحماتی باشند.
انجمن نامبرده کی موجودیت خود را بی 
کلی از بدنی کارگرد خود جدا نموده هم 
اکنون بی سازمانی ادارد و بوروکراتیک 
تبدیل شده کی اعضاد آن پسران و خانواده 
محترم روحانی میباشند و هی  کارگرد 
جرات تو گفتن بی آنان را ندارد وگرنی یا 
شنیع ترین نوع برخورد و حتی تهدید بی 
قطع بیمی، آنان را از درتر خود بیرون 
میکنند. کارگرد کی می واهد جهت ارسال 
بیمی تامین اجتماعی اقدام نماید بایستی ب 

هزار تومان بی حساب   انجمن ٣٢بسم هللا 
هزار تومان بی حساب رنی  ٠٠و سپس 

حرری اد براد آزمون کتبی واریز نماید. 
اگر شانس با کارگر یار باشد، قدم بعدد 

هزار تومان مجددا بی حساب انجمن  ٠٠
براد بازرسی محیط کار کی خواهرزاده 
روحانی میباشد و در صورت تکرار 

هزار تومان بایستی واریز  ٠٠بازرسی 
گردد. تازه اگر کارگر از این قلعی تو در 

هزار تومان باج  ٠٠تو سربلند بیرون آید 
مجددا بایستی بی حساب انجمن واریز کند. 
بعد از آن پروسی آزمون عملی شروع 
میشود کی هر کدام از این قبول شدگان 
بایستی یک نصف روز کامل را بدون هی  
حق و مزایایی براد آقاد ناجی جهت 
تکمیل ساختمان بیگارد کنند تا ایشان از 
طریق سازمان رنی و حرری اد رضایتی 
جلب شده و مهر تایید را بر پرونده زده و 

هزار شیرینی حق عضویت ساالنی  ٠٠
 انجمن را باز هم دریارت کند.

کارگران در برنامی اعالم شده  انجمن 
را   ٠٢سال  کی از ساختمانی   فعالیت خود 

 ، چنین آمده است:آغاز کرده است
ساختمانی  کارگران  معرفی  وظیفه  انجمن 
بازرسی  و  بیمه  صدور  برای  را  واقعی 

عهد بر  حال کی  دارد  ە بیمهشدگان  در 
در   ٠٣حاضر   ساختمانی  کارگر  هزار 

بی گفتی د سنندج عضو این انجمن هستند.  
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران 
شهرستان  ساختمان  بخش  استادکاران  و 

ە هزار نفر از این تعداد تائید شد  ٠، سنندج
بیمه   شد  ٢و  باطل  آنها  از  نفر  ە هزار 

 ٠۱در  رصلی و ساختمان است.  کارگران  
انجمن  این  عضو  ساختمان  صنعت  حرفه 
در  سازش  شورای  تشکل  ایجاد  و  هستند 

کارفرما و  کارگر  برگزاری ، بین 
اعطای  و  مهارت  آموزش  دورههای 

ب مهارت  ساختمانی ە گواهینامه  کارگران 
 از مهمترین اهداف این انجمن است.

رییس هیات مدیره همچنین اعالم کرده 
و است کی  استادکاران  درجهبندی 

و  ساختمانی  کارگر  نیروهای  ساماندهی 
آنها در یک مکان مشخص منجر ، اسکان 

به حفظ حرمت و کرامت کارگران میشود 
فعالیت و  و  تشکیل  هدف  موضوع  این 

است.   ساختمانی  کارگران  او می انجمن 
و هستند امیدوار  ارزاید کی   همکاری  با 

ە تعامل شهرداری و شورای شهر و با توج
کارگران ە ب و  کار  اداره  موجود  شرایط 

کارگران ، ساختمانی شأن  در  فضایی 
فراهم   گردد. همچنین گفتی شده ساختمانی 

کارگران است کی  جانمایی  و  اسکان  با 
نیمهماهر ، ساختمانی و  ماهر  استادکاران 

کارگران می درجهبندی   لیست  و  شوند 
کارگران  انجمن  طریق  از  را  ساختمانی 
ساختمانی در اختیار ادارات و دستگاههای 

ب ساختمانیە نیازمند  می قرار  ، کارگر 
گیرد. و البتی همی این ها وعده هایی است 

 کی بی کارگران داده می شود.
 

انجمن صنفی سراسری کارگران فصلی و 
 ساختمانی استان کردستان

انجمن سراسرد کارگران رصلی و 
ساختمان سال قبل با حضور هیات مدیره  
انجمن هاد هر شهر براد ایجاد کانونی 
استانی در شهر سنندج اولین اجالس خود 

توافق را برگزار کرد.  با  مجمع  این  در 
دبیر انجمن ناجی روحانی  ، صورت گرفته

مدیرهسنندج   هیت  ریس  عنوان  ، به 
به دبیر انجمن مریوان  صدیقی  میکاییل 

ریس نایب  عبدالکریم  ، عنوان  از یوسف 
خزانهدارانجمن سقز  عنوان  حسن ،   به 

عضو از انجمن بانی  عزتی   عنوان  به 
یوزی   عبداله  و  مدیره  هیت  از اصلی 

اصلی انجمن کامیاران  عضو  عنوان  به 
مدیره   د انجمن سراسرد کارگران هیت 

 معرفی شدند.رصلی و ساختمان، 
معروفی   کاوه  به از انجمن سقز همچنین 

قادری   امید  و  اصلی   بازرس  از عنوان 
علیالبدلانجمن مریوان  انتخاب ، بازرس 

مناسبت  به  که  کانون  این  بیانبه  در  شدند. 
تاکید شده ، برگزاری این مجمع صادر شده

و  همکاری  با  فوق  مجمع  که  است 
انجمنها  هماهنگی همه حضار و در شان 

 و اعضای محترم برگزار شده است. 
دو  اینکه  به  اشاره  با  بیانیه  این  ادامه  در 

میگذرد انجمن  این  ثبت  از  آمده ، سال 
ساختمانی  کارگران  انجمنهای  است: 

بودن   دارا  با  کردستان  هزار   ٣٠استان 
تشکالت  بزرگترین  از  یکی  عضو 

 کارگری استان را تشکیل میدهند.
*** 

در اینجا باید خاطر نشان کرد، چیزد کی 
براد کارگران رصلی و ساختمان در 
سنندج و در سراسر کردستان اهمیت دارد 
این است کی کارگران، این انجمن ها را از 

آن خود بدانند. در آن دخالت کنند. 
ساختمان انجمن محل تجمع و پاتوق 
کارگران باشد نی اداره رییس هیات مدیره. 
زمانی این کار ممکن است کی مجامع 
عمومی کارگران رصلی و ساختمان با 
شرکت بیشترین اعضا براد انت اب 
نمایندگان و هیات مدیره واقعی از میان 
آگاه ترین و دلسوز ترین کارگران تشکیل 
گردد. همچنین کارگران رصلی و ساختمان 
باید مدام گزارش ساالنی خرج و دخل 
انجمن را بشنوند و درستی یا نادرستی ان 
را قضاوت کنند. انجمن صنفی کارگراد 
رصلی و ساختمان باید تالش کند کی 
پرداخت چنده ده هزار تومان براد گررتن 
کارت بیمی حذف گردد. مسالی مهم دیگر 
این است کی حق عضویت کارگران کی در 
هر انجمن شهر و شهرستان ساالنی چند 
صد میلیون تومان می شود بی تشکیل 
صندوق مالی کارگران و ایجاد تعاونی 
مصرف اختصاص داده شود. و از دولت 
و ادارات کار خواستی شود کی پرداخت 
سهم باالیی براد تامین صندوق و شرکت 

 تعاونی بی انجمن بپردازد.
صندوق کارگران با پول دولت وحق 
عضویت کارگران باید ب شی از م ارج 
کارگران بهنگام بیکارد و یا مریض شدن 
کارگر و اعضاد خانواده اش را تامین 
نماید. همچنین گررتن زمین و تهیی مسکن 
براد کارگران بی مسکن از شهردارد و 
دولت و دیگر مطالبات کارگران اعم از 
ایمنی محیط کار و تعیین دستمزد متناسب 
با تورم و گرانی و نیاز خانواده کارگران 
امر انجمن کارگران رصلی و ساختمان 

 باشد. 
نباید رراموش کنیم کی این کار زمانی 
ممکن است و این مطالبات و حقوق و 
تامین رراهیات زمانی کسب می شوند کی 
انجمن صنفی کارگران رصلی و ساختمان 
یک نهاد واقعا کارگرد مستقل از اداره 
کار و خانی کارگر و دیگر نهادهاد دولتی 
باشد. هی  نهاد دولتی حق دخالت در 
انجمن مستقل کارگرد را ندارد. بعالوه 
انجمن یک موسسی دولتی و بوروکراتیک 
اعضاد هیات مدیره نیست. اعضاد هیات 
مدیره بجز نمایندگان واقعی و منت ب 
کارگران نباید باشند. اعضاد هیات مدیره 
چی در انجمن صنفی شهر و شهرستان و 
چی سراسرد و روساد هیات مدیره این 
انجمن ها مطلقا نباید هی  حق ویژه اد 
داشتی باشند و مطلقا نباید نقی آقا باال سر 
کارگران را ایفا کنند. کارگران حق داشتی 
باشند کی هر وقت الزم شد،  تقاضاد عزل 
رییس هیات مدیره و یا اعضاد آن را 
داشتی باشند بالراصلی جانشین او را در 

 مجمع روق العاده تعیین نمایند. 
زمانی انجمن هاد صنفی کارگران رصلی 
و ساختمانی کردستان می توانند نهادهاد 

 واقعا کارگرد باشند                   
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کی عالوه بر موازین روق، شرایط را براد 
آموزش کار سازمانی و هدایت و رهبرد و 
آشنایی بی حقوق کارگران رراهم کنند. انجمن 
نهادد واسطی و کارچاق کن بین کارگران و 
کارررماها و دولت نیست. هنر و ارت ار 
روساد هیات مدیره ها و اعضایشان عکس 
گررتن با نمایندگان دولت و خانی کارگر و 
روساد دولتی شهر نیست. انجمن نهادد 
کارگرد مستقل است کی بجز مبارزه براد 
احقاق حقوق کارگران وظیفی دیگرد ندارد. 
سازماندهی اعتراض و اعتصاب و برگزارد 
میتینگ هاد بزرگ کارگرد  و طرح 
مطالبات کارگران امر دایمی انجمن هاد 
مستقل کارگرد است. هر مجمع عمومی 
کارگران بایستی این مطالبات و راه هاد 
مبارزه براد کسب آن را رود میز نمایندگان 
منت ب خود بگذارد و سازماندهی مبارزه و 
تالش براد تحقق آن ها را بعهده این نمایندگان 
بگذارد و هر بار آن را مورد حسابرسی قرار 

 دهد...
حال کی نهاد رهبرد سراسرد انجمن هاد 
کارگران رصلی و ساختمان در سطح 
سراسرد کردستان ایجاد شده است این امکان 
را براد این ب ی کارگرد رراهم می کند کی 
با نیرود چند ده هزار نفرد خود خواستهاد 
رورد واساسی شان مطرح کرده و براد ان 
مبارزه کنند. بیمی بیکارد براد کارگران در 
رصل هایی کی کار موجود نیست یک خواستی 
اساسی این ب ی کارگرد است. همچنین تعیین 
قوانین و موازینی براد تعیین دستمزدها در 

آغاز هر سال و ساعات کار و ایمنی محیط 
کار و دیگر مزایاد س تی کار و غیره از 
وظایف نمایندگان سراسرد انجمن هاد صنفی 

 کارگران رصلی و ساختمان است... 
بی امید آگاهی هر چی بیشتر کارگران بی حقوق 
کارگرد خود و بی امید اینکی دیگر هی  کارگر 
و خانواده کارگرد ب اطر کار موقت و در آمد 
کم و بیکارد در ماه هایی از سال رنج 
گرسنگی و مریضی و بی خانمانی را تحمل 

 نکنند.
 یک تجربه جدید!

اخیرا انجمن صنفی کارگران رصلی و 
ساختمانی سقز یک مجمع عمومی براد شنیدن 
گزارش بازرس انجمن تشکیل دادند. گزارش 
بازرس حاکی از ناروشنی درآمد و م ارج 
انجمن و کارهاد  انجام نشده بوده است. بعد 
از شنیدن این گزارش مجمع عمومی با اکثریت 
قاطع راد بی عزل هیات مدیره انجمن می 
دهند. و اعالم می کنند کی تا تشکیل مجمع 
عمومی بعدد کمیتی اد براد مدیریت انجمن 

 انت اب خواهند کرد. 
اما اداره کار از هیات مدیره معزول دراع می 
کند و براین اساس و با پشت گرمی اداره کار 
از ررداد روز مجمع عمومی هیات مدیره در 
درتر انجمن حضور می یابند و کما ری سابق 
بی کار خود ادامی می دهند. کارگرانی کی بی 
درتر انجمن می روند مورد عتاب و خطاب 
اعضاد هیات مدیره قرار می گیرند و بعضا 
تهدید می شوند. کارگران آگاه انجمن صنفی 
رصلی و ساختمان دخالت اداره کار را در 
تصمیمات مجمع عمومی غیر قانونی دانستی و 

بر تصمیم خود مبنی بر عزل اعضاد هیات 
مدیره تا کنونی راسخ اند.  اکنون بحث و جدال 
و  کشمکشی در جریان است تا چی از مجراد 
قانونی و چی با اراده جمعی کارگران و مجمع 
عمومی شان از دخالت اداره کار ممانعت 
کرده و  هیات مدیره معزول را وادار بی ترک 
کار سابق خود کنند و بی تصمیم مجمع عمومی 

 کارگران احترام بگذارند.
پیروزد کارگاران  متشکل در انجمن رصلی و 
ساختمانی سقز پیروزد کل کارگران این ب ی 
در سراسر کردستان است. اکنون کی کارگتران 
رصلی و ساختمانی انجمن ستراسترد ختود را 
دارند، ضرورد شده است کی کارگران انجمتن 
هاد صنفی شهرهاد دیگر از جتمتلتی ستنتنتدج، 
مریوان، کامیاران و غیره از تصتمتیتم متجتمتع 
عمومی کتارگتران رصتلتی و ستاختتتمتان ستقتز 
حمایت کنند و دستجمعی دخالت اداره کتار در 
امور کارگران و مجامع عمومی شان متحتکتوم 
کرده و از این بی بعد بی این اداره کاررترمتایتان 
اجازه ندهند در امور متربتوط بتی کتارگتران و 
تشکل مستتقتل شتان و اراده جتمتعتی شتان در 
مجامع عمومی شترکتت و دختالتت کتنتنتد. ایتن 
دخالتت و تتحتمتیتل وابستتتگتان ختود در متیتان 
کارگران بعنوان نماینده و اعضاد هیات مدیره 
و رد صالحیت کارگران آگاه و دلستوز متنتارتع 
کارگرد، توسط اداره کار در هتمتی جتا وجتود 
دارد. با قتدرت متجتامتع عتمتومتی کتارگترد و 
تصمیمات جمتعتی کتارگتران ایتن دختالتتتگترد 

 بیشرمانی می تواند خاتمی یابد. 
 زنده باد مجمع عمومی کارگری! 

*** 

 تماس با حزب حکمتیست
 

 

 شیوا امید  ٬دبیرخانه حزب

hekmatistparty@gmail.com 

 

  دبیر کمیته مرکزي: آذر مدرسی

azar.moda@googlemail.com  

 

خالد حاج محمديکمیته رهبري:   

khaled.hajim@gmail.com 

 

: امان کفاتشکیالت خارج کشوردبیر   

aman.kafa@gmail.com 

 

 دفتر کردستان حزب: مظفر محمدي

mozafar.mohamadi@gmail.com 

گاااااااارد  زاد  

نیرو  متاکاکا  

و مساالااا  اامااا 

باارا  دفااا  از 

خاود در مااقاااباا  

هاماه نایاروهاا  

 ارتجاعي است. 

گارد  زاد ، نیارو  دفاا  از انساانایات، 

نیرو  دفا  از  زاد  انساانا،اا، نایارو  

دفا  از برابر  انسان،ا، نیرو  دفاا  از 

حق برابر زن و مارد، نایارو  دفاا  از 

حق کودک، نیرو  دفا  از  زاد  کااما  

و بي قید و  رط بیاان، نایارو  دفاا  از 

 زاد  کام  تکاکا  و اجاتاماا ، نایارو  

دفااا  از دساات  ورد هااا  فااکاار  و 

فاارهااناايااي بکااریاات در مااقاااباا  فاارهااناا  

ارتجاعي و عقب مانده، نیارو  دفاا  از 

حق  اد باودن و  ااد زیساتان انساانا،اا 

 است.

گارد  زاد  نیرو  دفاا  در ماقاابا  هار  

کس و جریاني اسات کاه باهاواهاد با ور 

 خود را به زندگي مردم تحمی  کند. 

 به گارد  زاد  به پیوندید !

 
 نینا
 

سردبیر: محمد فتاحی   

m.fatahi@gmail.com  

 دستیار سردبیر: رام خوانچه زر

aram.202@gmail.com 
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 نیروى سوم، نیروى اول
امروز در کردستان عراق از ضرورت 
پیدا شدن یک نیروى سوم صحبت میشود. 
ورشکستگى سیاسى و بى ارقى دو جریان 
اصلى ناسیونالیسم کرد در عراق، اتحادیی 
میهنى و حزب دموکرات، بی توده وسیع 
مردم آشکار شده و نصیب مردم از 
"دولت" و بعد جنگ قدرت این احزاب 
جز رقر و محرومیت و نا امنى و بى 
حقوقى نبوده است. در چشم بسیارى از 
مردم، و حتى از نظر خود دو حزب 
ناسیونالیستى اصلى، یک نیروى سوم رى 
الحال در میدان حضور دارد و آن حزب 
کمونیست کارگرى عراق است.اما عبارت 
نیروى سوم میتواند گمراه کننده باشد. این 

دموکرات  -توصیف براى حزب لیبرال 
انگلستان یا جریان راس پرو در آمریکا 
مناسب است. اما در کردستان عراق یک 
وضعیت پارلمانى و یا یک جامعی ثبات 
یارتی و متعارف پلورالیستى برقرار نیست. 
نیروى سوم قرار نیست ب شى از کرسى 
هاى این یا آن پارلمان را از دست دوتاى 
دیگر در آورد. مسالی بر سر تبدیل یک 
نظام دو حزبى بی نظامى چند حزبى 
نیست. کردستان عراق جامعی اى در یک 
موقعیت بى ثبات و انتقالى است. 
رویدادهاى سیاسى مهمى در انتظار این 
جامعی و این مردم است کی کل این تصویر 
را بسرعت در هم خواهد ری ت. مبارزه 
اى کی میان نیروهاى سیاسى در جریان 
است مبارزه اى بر سر این آینده است. بر 
سر پاس ى است کی بی اوضاع مبهم 
امروز داده میشود و راهى کی جلوى مردم 
گذاشتی میشود. با هر آینده اساسا رقط یک 
نیرو پیروز میشود و با پیروزى هر نیرو 
رقط یک آینده شکل میگیرد. نیروى سوم یا 
باید بی نیروى اول تبدیل شود، یا ناظر این 
باشد کی سرنوشت کردستان عراق را، 
الاقل در این دور، بورژواها رقم بزنند. 
صورت مسالی براى حزب کمونیست 
کارگرى عراق این است. حزب کمونیست 
کارگرى عراق باید راه خروج از اوضاع 
امروز را نشان بدهد و نیروى مردم و در 
راس آنها طبقی کارگر را براى تحقق آن 

  .بسیج کند
 
 دو معض  گرهى 

اوضاع حساس و خطیر امروز کردستان 
عراق در پایی اى ترین سطح معلول دو 
واقعیت اساسى است. اول، مسالی کرد، 
بعنوان یک مسالی ملى حل نشده نی رقط در 
عراق بلکی در کل منطقی و دوم، جنگ 
عراق و آمریکا و بدنبال آن مبهم شدن 

سیاسى و هویت کشورى  -موقعیت حقوقى 
کردستان عراق. این دو معضل بی طرز 

تفکیک ناپذیرى در کردستان امروز بی هم 
گره خورده اند. پاسخ واقعى و کارساز هم 
باید پاس ى همزمان بی هر دو معضل 

درشرایط امروز، بنظر من یکى از . باشد
نکات محورى پالتفرم سیاسى کمونیسم 
کارگرى باید خواست تبدیل کردستان 

تنها این  . عراق بی یک کشور مستقل باشد
خواست پاسخ مسالی ملى و بالتکلیفى 
سیاسى و ادارى امروز کردستان را در بر 

خواست میتواند در متن این   دارد. تنها این
آشفتگى و ت ریب اقتصادى و اجتماعى، 
یک دورنماى عقالیى براى خروج از این 
وضعیت جلوى مردم کردستان بگذارد. و 
تنها این شعار امکان میدهد کی کمونیسم 
کارگرى جریانات ناسیونالیستى را در 
میان مردم منزوى کند، بعنوان نیروى اول 
ظاهر بشود و برنامی کارگرى و 
سوسیالیستى خود را بی قدرتمند ترین 
آلترناتیو در کل جامعی بدل کند. قصد من 
از این نوشتی کوتاه طرح این مبحث و 

 برخورد بی برخى جوانب مهم آن است.
 
 مساله کرد 

مسالی کرد یکى از مهمترین مسائل ملى 
حل نشده در جهان امروز است. خصلت 
منطقی اى این مسالی و در میان بودن پاى 
سی کشور ایران و عراق و ترکیی، اوال بی 
مسالی کرد برجستگى و جان س تى 
خاصى داده است، و ثانیا حل آن را حتى 
در محدوده هر یک از این کشورها بشدت 
دشوار و پیچیده کرده است. محتواى عملى 
مسالی کرد در هر سی کشور تماما یکى 
نیست. دامنی و ابعاد ستم ملى، موقعیت 
حقوقى اهالى کردستان در چهارچوب هر 
کشور و رابطی آنها با بقیی اهالى کشور و 
با دولت مرکزى، اوضاع سیاسى و 
اقتصادى کردستان، نوع رژیمهاى سیاسى 
و غیره در هریک از این سی کشور 
ویژگى هاى خودش را دارد. در این 
م تصر امکان ورود بی بحث میان 
تفاوتهاى مهم میان جوانب م تلف مسالی 
کرد در سی کشور نیست. در مورد عراق 
باید بی چند نکتی اشاره کرد. در عراق ستم 
ملى و موقعیت ررودست مردم کردستان 
امرى نهادى و رسمیت یارتی است. هویت 
قومى کرد در قوانین عراق نی رقط انکار 
نمیشود، بلکی بعنوان یکى از ارکان جامعی 
عراق برسمیت شناختی میشود. اما این 
برسمیت شناسى در کشورى کی رسما و 
علنا یک کشور عربى و جزئى از جهان 
وسیعتر "عرب" تعریف میشود، مترادف 
با تعریف کرد بعنوان یک ملیت درجی دوم 
و دائمى کردن و گریز ناپذیر کردن این 
موقعیت درجی دوم براى کسانى است کی 
"کرد" زاده میشوند. کرد بنا بی تعریف در 

عراق شهروند درجی دو است. حتى بر 
خالف ترکیی، کی در آن هویت قومى کرد 
اساسا انکار میشود و اتباع کشور بنا بی 
تعریف ترک محسوب میشوند، در عراق 
حتى یک راه نجات رردى از این ررودستى 
قومى براى کسى کی مهر "کرد" بی 
پیشانى اش زده شده وجود ندارد. یک 

ترک" " مجبور است "کرد" در ترکیی
باشد، در عراق، اما، حتى اگر ب واهد 
نمیتواند "عرب" باشد. مرزهاى هویت 
قومى در عراق قابل حذف نیست، قابل 
پشت سر گذاشتن یا رراموش کردن نیست. 
مسالی کرد بی حکم عربى بودن عراق و 
قومى بودن تعریف مقولی "عرب"، در 

  .چهارچوب عراق موجود الینحل است
رژیم عراق یک رژیم ناسیونالیست عترب 
است و نسبت بی کلیی اتباع این کشتور اعتم 
از عرب و کرد رتوق التعتاده سترکتوبتگترو 
خشن است. مردم کردستان بطور اخص بی 
درعات و بی رجیع ترین اشکال این سرکوب 
و خشونت را تجتربتی کترده انتد. عتلتیترغتم 
همی مشقات و مشکالت امروزى، یکتى از 
کابوسهتاى متردم کتردستتتان عتراق اعتاده 
حاکمیت رژیم بعث است. اما حتتتى تتعتدیتل 
در ررتتار ستیتاستى رژیتم عتراق صتورت 
مسالی را چندان براى مردم کردستان تغییر 
نمیدهد. مادام کی عنوان "کرد" بتی متعتنتاى 
انتساب ررد بی یک قشر "اقلیت" و "درجتی 
دو" در جامعی است، مستالتی کترد بترجتاى 
میماند. این نتیجتی اجتتتنتاب نتاپتذیتر عتربتى 
تعریف شدن عراق است. در چنین نظتامتى 
مستقل از خلق و خوى دولت مترکتزى در 
بغداد، بت تی عتظتیتمتى از جتامتعتی عتراق 
همواره تحتقتیتر شتده، بتیتحتقتوق، نتاامتن و 

  .آسیب پذیر باقى میمانند
  

 پاسخ عمومى، پاسخ مکهص
مسالی کرد در عتراق بتایتد پتاستخ بتگتیترد. 

استقالل کردستتتان عتراق قتطتعتا از نتظتر 

کمونیسم کارگرى اولتیتن انتتت تاب نتیتستت. 

پاسخ اول ما بی مسالی ملى در کتل متنتطتقتی 

انتتقتتالب کتتارگتترى استتت. یتتک انتتقتتالب 

کمونیستى کی مرزهایى را کتی انستانتهتا را 

از هم جدا میکند، بتی کشتورهتا و اقتوام و 

ملل و ادیان م تلف تقسیمشان میکند و در 

متتقتتابتتل هتتم قتترارشتتان متتیتتدهتتد از متتیتتان 

برمیدارد. انقالبى کی انسانها را از خترارتی 

ملى و از طوق هتویتت متلتى رهتا متیتکتنتد                                   

و بتی متعتنتى واقتعتى انستان شتان متیتکتنتد. 

استتتتتقتتالل کتتردستتتتتان عتتراق حتتتتتى دومتتیتتن 

انت اب متا هتم نتیتستت. یتک عتراق غتیتر 

قتتتومتتتى، یتتتک عتتتراق آزاد کتتتی در آن 

 در دفاع از خواست استقالل کردستان عراق
 منصور حکمت
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شهروندان مستقل از قتومتیتت و متلتیتت از 
حتتقتتوق متتدنتتى بتترابتتر بتترختتوردار بتتاشتتنتتد، 
عراقى کی در آن قتومتیتت شتهترونتدان نتی 
پرسیده شود و نی ثبت گردد و نتی در هتیت  
قانون و متقترراتتى ذکتر شتود، قتطتعتا بتر 
جدایى کردستان ارجحیتت دارد. هتر دوى 
این اهداف، چی سازماندهى و تتحتقتق یتک 
انقالب کارگرى در عراق و در کل منطقتی 
و چتتی ایتتجتتاد یتتک رژیتتم ستتیتتاستتى آزاد، 
سکوالر و غیر قومى در عراق کتی در آن 
"کرد" و "عرب" و همی کسانى کتی دیتگتر 
حاضر نیستند بتا ایتن التقتاب قتومتى دستتتی 
بندى شوند بتعتنتوان شتهترونتدان متتتستاوى 
الحقوق برسمیت شتنتاختتتی شتونتد، اهتداف 
اعالم شده حزب کمونیست کارگرى عراق 
است. موضع حزب کتمتونتیتستت کتارگترى 
عراق بعنوان یک حزب سراسرى در قبال 
مسالی کرد بی درست بر دو رکتن استاستى 
متکى است. اول، انتقتالب در کتل عتراق، 
ایجاد یک جامعی غیر قتومتى و ررتع ستتتم 
ملى، و دوم، برسمیت شتنتاستى حتق متردم 
کردستان عراق بی جدایى و تاکید بر اصتل 
ررراندم. اما این موضع عمومى اگرچی از 
نقطی نظر حزب سراسرى کارى و اصولتى 
است، از نقطی نظر کمونیسم کتارگترى در 
خود کردستان عراق هنتوز بتایتد مشت تص 
تر شود. سوال اینست: آیا زمان آن نرسیتده 
کی مردم کردستان عراق نظر خود را، در 
یک ررراندم، در مورد جدایى یا ماندن در 
چهارچوب عراق ابراز کنند؟ و اگر پتاستخ 
مثبت است، حزب کمونیست کارگترى چتی 
بعنوان ب شى از این مردم و چتی بتعتنتوان 
نماینده منارع طبقی کارگر در ایتن جتامتعتی 
کدام انت اب را توصیی میکنتد؟ بتنتظتر متن 
پاسخ سوال اول قطعا متثتبتت استت. بتدون 
تعیین تتکتلتیتف حتقتوقتى عتاجتل کتردستتتان 
عراق گریز از مصائب و مشتقتات امتروز 
و برون ررت از بن بستت کتنتونتى متمتکتن 
نیست. این تعیین تتکتلتیتف بتایتد بتی راى و 
انتتتتت تتاب ختتود متتردم کتتردستتتتتان عتتراق 
صتتورت بتتگتتیتترد. ثتتانتتیتتا، متتوضتتع حتتزب 
کمونیست کتارگترى عتراق بتایتد انتتت تاب 
جدایى و تشتکتیتل یتک دولتت مستتتقتل در 
کردستان عراق بتاشتد. تتنتهتا ایتن متوضتع 
بنظر من با اوضاع مش تص امتروز، چتی 
در منطقی و چی در صتحتنتی بتیتن التمتلتلتى، 
تناسب دارد. و این ما را بتی گتره گتاه دوم 
در این مبحث میرساند: بى هویتى کشورى 

ادارى کتردستتتان  -و بالتکلیتفتى ستیتاستى 
 عراق.

.  
 کرد عراقى" تبعه کجاست؟"

وقتى بدنبال جنگ خلیج بحث ایجاد یک 
منطقی امن در شمال عراق طرح شد و 
مورد استقبال جریانات ناسیونالیست کرد 
قرار گررت، همانموقع ما در قطعنامی 
درتر سیاسى وقت حزب کمونیست ایران 

نسبت بی عواقب اجتماعى و حقوقى این 
اقدام هشدار دادیم. گفتیم علیرغم تبلیغات 
ملى گرایان کرد، ایجاد منطقی امن در 
کردستان عراق نی رقط امر تعیین 
سرنوشت مردم کردستان را تسهیل 
نمیکند، بلکی کردستان عراق را از قامت 
یک جامعی در میاورد و بی یک اردوگاه 
وسیع پناهندگى تبدیل میکند. اردوگاهى 
راقد سوخت و ساز و حیات اجتماعى و 
اقتصادى و ررهنگى کی براى بقاء خویی 
محتاج کمکهاى مادى و جنسى از خارج 
است. این اتفاق رخ داد و عینا همین 
وضعیت پیی آمد. مردم کردستان عراق 
بهاى سنگینى براى " امنیت" خود 
پرداختی اند. اهالى کردستان عراق در این 
مقطع در عمل راقد تابعیت کشورى اند. 
کردستان عراق راقد قانون )هر نوع 
قانون( و راقد دولت )هر نوع دولت( است. 
بى محتوایى خیمی شب بازى تشکیل 
پارلمان توسط احزابى کی از جانب غرب 
بی نظامت این اردوگاه گماشتی شده بودند 
خیلى زود برمال شد. پارلمان بدون حق 
حاکمیت معنایى ندارد. همانطور کی 
برنامی ریزى اقتصادى، تولید، سازماندهى 
خدمات اجتماعى، بهداشت، آموزش و 
پرورش، نظم و امنیت و برقرارى قانون 
بدون تعیین تکلیف مسالی دولت و حاکمیت 
معنایى ندارد. مادام کی تکلیف کردستان از 
نظر هویت کشورى و مسالی حاکمیت 
مش ص نشده است، مادام کی کردستان نی 
یک جامعی مدنى بلکی یک سالن انتظار 
چند میلیونى است، صحبتى نی رقط از 
بهبود زندگى مردم، بلکی حتى از بازگشت 
حداقلى از موازین متعارف اجتماعى 
نمیتواند در بین باشد. سیر قهقرایى 
ررهنگى در این میان اجتناب ناپذیر است. 
مردم کردستان نی رقط حقى براى تعیین 
سرنوشت خویی بدست نیاورده اند، بلکی 
حتى امکان مادى تاثیرگذارى بر شرایط 
تامین معاش خود را هم از دست داده اند. 
نتیجی محتوم ادامی این برزخ، ت ریب بیی 
از پیی جامعی در کلیی ابعاد اقتصادى و 
رراهى و ررهنگى است. تکلیف حقوقى 

 کردستان عراق باید روشن شود.
انداختن تقصیر این دشوارى ها بی گردن  

دو حزب ناسیونالیست کرد کار ساده اى 
است. البتی باعث و بانى خیلى از مشقات 
مردم مستقیما اینها هستند. اما حتى اگر 
نمایندگان اصیل و مستقیم خود مردم سر 
کار بودند نیز بدون تعیین تکلیف مسالی 
موقعیت حقوقى و کشورى کردستان عراق 
امکان مانور زیادى در قلمرو اقتصاد، 
تولید، رراه اجتماعى، برقرارى قانون، 
  .تامین امنیت شهروندان و غیره نمیداشتند

 
 این وضعیت قاب  ادامه نیست

این وضعیت قابل ادامی نیست. این را همی 
میدانند. کردستان باید بی قامت یک جامعی 

مدنى با یک سوخت و ساز اقتصادى و 
سیاسى و یک روبناى حقوقى تعریف شده 
رجعت کند: یا بعنوان ب شى از کشور 
عراق، یا بعنوان یک کشور مستقل. این 
یک دو راهى واقعى است و از حزب 
کمونیست کارگرى و از همی مردم یک 
پاسخ رورى و واقعى میطلبد. دو حزب 

عشیرتى کرد دارند مردم را چشم  -ملى 
بستی و دست بستی بسوى "راه حل" اول 
میرانند. اینکی دیر یا زود با حل شدن 
مسالی تحریم عراق، رژیم بعث مجددا بی 
کردستان هجوم خواهد آورد یک ررض 
همگانى است. اینکی احزاب ملى توان و یا 
حتى تمایل ممانعت از این دورنما را 
ندارند مورد انکار کسى نیست. نس ی اینها 
براى مردم کردستان عراق این است: 
حتى المقدور کی دادن دوره برزخ و 
سپس، هر زمان کی بی صرف خودشان 
باشد، اجازه اعاده حاکمیت رژیم عراق بر 
کردستان. اما با توجی بی مجموعی شرایط، 
راه اصولى تالش براى تحقق حالت دوم 
یعنى جدایى از عراق و تشکیل یک کشور 

  .مستقل در کردستان است
 

هیچیک از ایتن دو حتالتت بتى دردستر و 
بدون مشقت نیست. در مورد عواقب حالت 
اول کستتى در کتتردستتتتتان عتتراق ابتتهتتامتتى 
ندارد. واقعا جتاى تتردیتد استت کتی متردم 
کردستان، در صتورتتى کتی واقتعتا مت تیتر 
گذاشتی شوند، بازگشت بزیر چتر حکومتت 
بعث عراق را بی تشکیل یک کشور مستقل 
ترجیح دهند. اگر مردم رعاالنی بی جدایى و 
استقالل بعنوان یک آلترناتیو رکر نمیکنند، 
بی این دلیتل استت کتی آن را نتامتمتکتن یتا 
مشکل آررین تلقى میکنند. براى عده اى از 
خود کمونیستها ابهامات نظرى معتیتنتى در 
قتتبتتال مستتالتتی جتتدایتتى متتطتترح استتت. بتتایتتد 
م تصرا بی بعضى از این ایترادات اشتاره 

  .کرد
 

 مریکا و غرب نمیهواهند، ترکیه و ایران 
 "و عراق نمیيذارند

اینها توجیهات کالستیتک "رهتبتران متلتى" 
کردستان عتراق بتراى اجتتتنتاب از طترح 
شعار استقالل بوده است. اگر رهبران ملى 
مجبور باشند بنا بی منارتع و مصتالتح شتان 
خود را بی سناریوهاى باب میتل دولتتتهتا و 
قدرتها محدود کنند، مردم کردستان چتنتیتن 
اجبارى ندارند. نمونی هاى تاری ى مردمى 
کی اراده شان را بی قتدرتتهتاى سترکتوبتگتر 
تتتحتتمتتیتتل کتترده انتتد کتتم نتتیتتستتت. در متتورد 
امکانات واقتعتى دختالتت ایتران و تترکتیتی 
بویژه در رضاى بین المللى امتروز بتنتظتر 
من اغراق میشود. حتما تالشهاى سیاسى و 
نتظتامتى متت تتتلتفتتى از طترف ایتتن دولتتتهتتا 
صورت خواهد گررت، کی هتم اکتنتون هتم 
در جریان هست، اما از پیی معلوم نیتستت 
کتی متردم کتردستتتان تتحتت یتک رهتبتترى 
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اصولى قادر بی مهار و یا خنثى کردن این 
حرکات نباشند. در سطح مش ص تر، 
هیچگاه مانند امروز معادالت بین المللى و 
تقسیمات جهانى بی این وسعت زیر سوال 
قرار نگررتی و دست وش تجدید نظر نشده 
است. اگر کال مقطعى ب واهد وجود داشتی 
باشد کی ررجی اى براى تحمیل اراده مردم 
کردستان بی غرب و دولتهاى منطقی 

  بوجود بیاید آن مقطع امروز است.
امکان برسمیت شناختی شدن کردستان توسط 
دولتهاى م تلف، برقرارى رابطی تجارى و 
اقتصادى و دیپلوماتیک با ب شهایى از جهان 
ولو در صورت عدم رضایت غرب، امروز 
از هر زمان بیشتر است. ایران در آستانی 
تحوالت سیاسى مهمى است کی جمهورى 
اسالمى را زمینگیر و ناتوان خواهد ساخت. 
دست ترکیی در اقدام نظامى کامال باز نیست و 
دولت عراق در یک انزواى بین المللى است. 
ادامی وضع موجود و سپس رها شدن مردم بى 
سازمان، بی رقر کشیده شده و جنگ زده 
کردستان جلوى ارتی عراق، یعنى سناریوى 
رعلى، دورنماى بسیار تراژیک ترى را 
تصویر میکند تا یک دولت اعالم استقالل 
کرده در کردستان عراق کی بی آراء مردم 
متکى است، دست بکار بازسازى اقتصاد و 
جامعی است و در صحنی بین المللى در 
جستجوى برسمیت شناختی شدن، جلب 
اعتبارات اقتصادى و مبادالت تجارى و کسب 
تضمین هاى بین المللى علیی تعرض 

  .کشورهاى همسایی است
 
 یا کردستان مستق  دست اح اب ملى نمى "

 "افتد؟
این یک نگرانى واقعى چپ است. آیا استقالل 
کردستان در شرایط رعلى بی معنى قبول 
حاکمیت طالبانى ها و بارزانى ها نیست؟ 
بنظر من برعکس. رضاى امروز رضاى 
 -زیست و رشد این هاست. جریانات ملى 

عشیرتى کرد روى دیگر سکی سرکوب رژیم 
بعث هستند. مادام کی مسالی ملى وجود دارد و 
مادام یک رژیم سرکوبگر مردم کردستان را 
بی اعتبار ملیتشان میکوبد، این جریانات 
صحنی گردان کردستان باقى میمانند. اینها از 
جامعی کردستان، از بارت طبقاتى آن، از 
مناسبات اقتصادى آن و از سطح ررهنگى آن 
بشدت عقب اند. کردستان عراق جامعی اى 
شهرى تر، صنعتى تر، و از نظر ررهنگى 
پیشررتی تر از آنست کی این نیروها در شرایط 
متعارف مکانى در صحنی سیاسى آن داشتی 
باشند. تنها وجود یک ارتجاع هار و "غیر 
خودى" مردم را ناگزیر ساختی است بی 
میداندارى اینها رضایت بدهند". اینها 
محصول غلبی مبارزه پیشمرگانی بی زندگى و 
متابولیسم سیاسى در کردستان عراق هستند. 
بدرجی اى کی این شکل موضوعیت خود را از 
دست بدهد و شهرها بی کانونهاى سیاسى 
اصلى تبدیل شوند، اینها منزوى و نامربوط 
میشوند. تناسب قواى طبقاتى در خود جامعی 
کردستان عراق بشدت بی ضرر اینهاست. نی 
رقط طبقی کارگر و کمونیسم کارگرى یک 
آلترناتیو واقعى و قدرتمند در جامعی است، 
بلکی حتى ب شهاى وسیعى از خود طبقی 

متوسط کردستان و روشنفکران و اقشار 
تحصیل کرده نهایتا خواستار ظرف سیاسى 
مدرن تر و شهرى ترى براى بیان تمایالتشان 
هستند. این احزاب کهنی در یک کردستان 
مستقل بی سرعت بی حاشیی رانده میشوند. یک 
ضرر مهم کی دادن اوضاع کنونى و یا 
بازگشتن بی چهارچوب عراق این است کی 

عشیرتى بر  -اتفاقا سلطی این احزاب ملى 
حیات سیاسى مردم کردستان عراق ادامی پیدا 

   .میکند و تحکیم میشود
 

  یا خواست استقالل ناسیونالیستى نیست؟
در این مورد معین و از زبان طبقی کارگر و 
کمونیسم کارگرى، خیر. ما خواستار استقالل 
ب اطر استقالل نیستیم. ما تعیین تکلیف حقوقى 
رورى کردستان عراق را می واهیم و از بین 
دو آلترناتیو ماندن با عراق یا جدایى از عراق 
این دومى را بی حال مبارزه براى سعادت و 
رراه مردم و آزادى و سوسیالیسم ثمرب ی تر 
میدانیم. شعار ما تشکیل یک "دولت کرد" 
نیست. شعار ما این نیست کی " کردها" باید 
دولت "خودشان" را داشتی باشند. ما خواستار 
تشکیل یک دولت مستقل در کردستان عراق 
هستیم. یک دولت غیر قومى کی مردم 
کردستان بتوانند در آن رارغ از هر نوع ستم 
ملى زندگى کنند. ما معتقدیم کی در مورد 
سرنوشت کردستان باید از همی ساکنین آن 
مستقل از قومیتشان راى گررتی شود. در تالش 
براى جلب مردم بی این شعار ما بی هویت و 
توهمات و تعصبات قومى و ملى شان متوسل 
نمیشویم. ما از مردم، آزادى، برابرى، رراه و 
انسانیت س ن میگوئیم و حول این پرچم بسیج 
میکنیم. اما همی این بحث ها یعنى اینکی ما با 
این شعار پا بی قلمرو حساسى میگذاریم و باید 
دقیقا مراقب مرزبندى با ناسیونالیسم کرد 
باشیم. بهرحال روش درست اینست کی پا بی 
این عرصی، بی عرصی راهگشایى واقعى از 
معضالت جامعی، بگذاریم و با م اطراتی 
آگاهانی روبرو شویم، تا اینکی از ترس 
آلودگى، جامعی و مقدراتی را بدست نیروهاى 

 عقب مانده و ارکار ارتجاعى رها کنیم
  

 "وحدت طبقه کارگر عراق چه میکود؟"
ات اذ این سیاست باعث هی  جدایى و انشعابى 
در هی  سازمان و کمپین کارگرى عمال 
موجودى در کل عراق نمیشود. زیرا این 
وحدت امروز بیی از آنکی یک واقعیت بالفعل 
باشد، یک هدف سیاسى حزب خود ماست. 
بنظر من سیاستى کی موقعیت عمومى جنبی 
طبقی کارگر را بطور عملى بهبود ب شد، بی 
این هدف هم بیشتر خدمت میکند. بنظر من 
این سیاست کال ما را قوى میکند و الجرم 
عمال قدرت ما را در متحد کردن کارگران 
ب شهاى کردى و عربى عراق نیز بیشتر 

  .میکند
 

 چ،ارچوب عملى
از نظر عملى ات اذ این سیاست بی معنى راه 
اندازى یک جنبی استقالل طلبانی نیست. این 
شعار باید گوشی اى از آلترناتیو عملى حزب 
کمونیست کارگرى و جنبی شورایى در 
کردستان عراق باشد کی در پاسخ بی اوضاع 
بالتکلیف و نابسامان امروز ارائی میشود. 
چهارچوب عملى طرح این شعار از نظر ما 

این است، اول، ررراندم و مراجعی بی آراء 
خود مردم. این ررراندم باید ترجیحا با توارق 
"مراجع رسمى بین المللى" باشد تا نتایج آن 
ضمانت اجرایى بیشترى پیدا کند. اما حتى اگر 
این عملى نشود، ما باید همچنان خواستار 
برگزارى یک ررراندم آزاد بر سر تعیین 
تکلیف کردستان باشیم. راى مردم از نظر ما 
معتبر خواهد بود. در چنین ررراندمى ما باید 
تشکیل یک کشور مستقل را توصیی کنیم. این 
را نیز باید تاکید کنیم کی هر بند و بست و 
معاهده و قراردادى توسط هر نیرویى کی مهر 
راى آزاد و مستقیم مردم را برخود نداشتی 
باشد از نظر ما مشروعیت ندارد. دوم، این 
خواست باید بعنوان یک راه حل عملى و 
آلترناتیو قابل تحمل تر براى مردم توضیح 
داده شود. سوال اینست کی کردستان بی چی 
سمت میرود. با ادامی وضع موجود و سیاستى 

عشیرتى کرد در پیی گررتی  -کی احزاب ملى 
اند، یک تراژدى انسانى دیگر در انتظار 
مردم است. ما باید نماینده اجتناب از این 
عاقبت باشیم. این شعار بی ایفاى این نقی 
کمک میکند. سوم، طرح خواست استقالل یک 
نقطی مبهم را در ذهن بسیارى از مردم روشن 
میکند. بی این اعتبار شعارى است کی اعم از 
عملى شدن یا نشدنی، مردم کارگر و 
زحمتکی را بی امکان دخالت در سرنوشت 
خویی خوشبین میکند و بی میدان میکشد. این 
شعار بى ارقى جریانات ناسیونالیستى و عدم 
صالحیتشان را در رهبرى جامعی کردستان و 
در نمایندگى کردن مردم در صحنی بین المللى 
عیان میکند. در یک کالم خواست استقالل 
مرکز ثقل و قطب نماى رعالیتهاى ما در 
کردستان نیست، بلکی یک جزء مهم و 
ضرورى خط مشى تاکتیکى ما در کردستان 
امروز است و بی همین عنوان و در همین 

  .ظرریت هم باید تبلیغ شود
 ٭ ٭ ٭

همانطور کی گفتم هدف این نوشتی طرح علنى 
بحث بود. جنبی هاى متعددى از مسالی هنوز 
میتواند مطرح شود کی من براى تمرکز روى 
بحث اصلى از آوردن آنها صررنظر میکنم. 
یاد آورى میکنم کی مضمون این نوشتی و 
موضوعات متعدد دیگرى در همین ارتباط، 
در پلنوم سوم کمیتی مرکزى حزب کمونیست 
کارگرى ایران با حضور دو تن از اعضاى 
کمیتی مرکزى حزب کمونیست کارگرى عراق 
مطرح شد و سپس چکیده این مباحثات در 
اختیار مرکزیت و کادرهاى حزب عراق 
قرار گررت. بنظر من جا دارد همی نکات 
مربوط بی این مبحث با دقت و بی تفصیل 
در جنبی ما در عراق مورد بحث قرار 
بگیرد. ررصت زیادى براى تعیین تکلیف 
بحث نداریم، اما نظر بی اهمیت و تازگى 
موضوع باید جا براى تدقیق مسائل و 
شنیدن نظرات م تلف باز گذاشت. ش صا 
بی این تزها نی بعنوان احکامى دگم و غیر 
قابل انعطاف، بلکی بعنوان طرح اولیی یک 
خط مشى تاکتیکى مهم در عراق نگاه 
میکنم کی باید در ادامی مباحثات تدقیق و 

  .تعمیق شود
 
*** 


