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 ۲۰۰۸ دسامبر ۲۴ ، ۱۳۸۷دي ۴

 دسـامـبـر      ۱۸شب پـنـچ شـنـبـه           
 نحله حسين شـالـي در خـانـه            ۲۰۰۸

خودش به وحشيانه ترين شـيـوه تـرور          
شد و طبق اخـبـار رسـيـده، قـاتـلـيـن                 

 .سرش را از تن جدا کرده اند
نحله حسين شالي از خـانـواده ي          
سرشناس کمونيـسـت شـهـر کـرکـوک            

و "   شـوريـجـه   " است که قبال در محلـه        
" هنـگـام بـقـتـل رسـيـدن در مـحلـه                    

نحله حسـيـن   . ساکن بوده اند "   قادسيه
مســئــول ســازمــان زنــان و کــارمــنــد         

 .تلويزيون آزادي بود 
اين شيوه ترور و قـتـل وحشـيـانـه             
بيشتر به کار اسالميـهـا و بـانـدهـاي             

امـا ايـن     . چاقوکش آنها شبيـه اسـت         
تنها اسالميها نيستند که دستتـشـان      
به خون زنان آلوده است بلکـه سـراسـر           
عراق به کشتارگاه انسانها بطور کلـي       

تـنـهـا    .   و بويژه زنان تبديل شده است        
 ســال   ۱۷در کــردســتــان در مــدت            

 هـزار زن کشـتـه          ۱۲گذشته بيش از     

 ســالــه، از     ٣۷نــحلــه حســيــن      
کادرهاي حزب کمونيست کردستان    
عراق و مسـئـول بـخـش زنـان ايـن                

او در تــلــويــزيــون کــار        .   حــزب بــود  
نحلـه  .   ميکرد و مادر دو کودک بود     

حسين از خانواده اي مترقي و چـپ       
بود که برادر و چند نفـر از اعضـاي          
خانواده اش در دوره صـدام حسـيـن           

نحله حسين زنـي  .   به قتل رسيده اند   
مترقي و مدافع حقوق انساني زنـان       

 مـاه    ١۸بود و در روز پـنـجـشـنـبـه           
دسامبر در منزل مسکوني خـود ،         
در حاليکه تنها بـود، مـورد حـملـه          
يک باند تروريستي قـرار گـرفـتـه و             
بعد از به قتل رسـيـدن، بـا شـلـيـک                
گلوله ، سر او را از تـن جـدا کـرده                 

 . اند
ــعــد از پــخــش ايــن خــبــر،                ب

انگشـت اتـهـام هـمـگـان بـه سـوي                 
باندهاي تـروريسـت اسـالمـي دراز           

قتل ايـن فـعـال مـدافـع            .   شده است 
حقوق زن در عراق، يک نمونه ديگـر        
از شقاوت و جـنـايـت سـازمـانـهـاي             

. اسالمي و جنبش اسـالمـي اسـت         
ما اين جنايت وحشيانـه را بشـدت          
محکوم کرده و از همگان در عـراق         
و در دنيا دعوت ميکـنـيـم بـه ايـن              

  . جنايت اعتراض کنند
عــراق کشــوري اســت کــه در            
سناريوي سياهي که برايـش تـدارک        

جـنـگ   .   ديده انـد، دارد مـيـسـوزد          
تروريستها مردم ايـن کشـور را بـه            
خاک سياه نشانده است و امنيـت از      

بـا  .   اين جامعه رخت بربسـتـه اسـت        
حمله آمريکا به عراق و سـنـاريـوي           
سياهي که تروريستهاي اسالمـي و       
دولتي در اين کشور برپا کـرده انـد،        
دست باندهاي تروريست اسـالمـي،      

ترور نحله حسين شالي نشانه افزايش                         
 خشونت بر عليه زنان است                   

 
 
 
 
 
 
 

 سمير نوري      

تروريستها نحله حسين فعال مدافع                        
 ! حقوق زن در کرکوک را ترور کردند                        

 
 انگشت اتهام به سوي تروريستهاي                    

 جنايتکار اسالمي است           

 
 
 
 
 

 
 مينا احدي    

 ۲صفحه  

 ۳صفحه  

 
 

حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران          
اتـحـاديـه مـالهـاي        " تصميم به ايجاد    

دبير کـل ايـن       .   گرفته است"   کردستان
تـوده اي    " حزب اين اقدام را در جهت        

و از نــتـايــج کــنـگــره         "   کـردن مــبـارزه    
. چهاردهم اين حزب اعالم کرده اسـت      

سياستهاي حزب دمکـرات در تـمـام          
طول حيات خود بـا مـذهـب عـجـيـن              
بوده است، هرچند رياکـارانـه وانـمـود          
کـرده اسـت کـه يـک حـزب سـکــوالر                 

اما اکنون پا را از قرآن خـوانـي         .   است
در راديــو و حــمــايــت مســتــقــيــم و              
غيرمستقيم از جـريـانـات اسـالمـي             
فراتر نهاده و تصـمـيـم بـه مـتـشـکـل                

. کردن جريانات اسالمي گرفته اسـت      
ن اقدام حزب دمکرات يک سياسـت       اي

تماما ارتجاعي و همنوائي آشکار بـا       
رژيم اسالمي و عليه سـکـوالريسـم و          
ترقي خواهي است، ضد تمدن و عليه       
آزاديخواهي است و بـايـد بـا جـواب              
دندان شکن مردم آزاديـخـواه و هـمـه             

  .جريانات مترقي پاسخ گيرد
 

ــا ســيــاســت            حــزب دمــکــرات ب
متشـکـل کـردن آخـونـدهـاي کـرد و                 
تقويت سني گري در مـقـابـل شـيـعـه              
گري وارد فاز زمـيـنـه سـازي جـنـگ              

. فــرقــه هــاي مــذهــبــي شــده اســت             
سياستي که هـم اکـنـون در جـامـعـه               
عراق هزاران قرباني داشته است و بـه         

اين زودي پاياني براي آن قابل تصـور         
مـتـشـکـل کـردن مـالهـا و              .   نيـسـت  

جريانات اسالمي در کردستان اعـالم       
جنگ به هر نوع ترقي خواهي، آزادي       

و اعالم جنگ آشـکـار       و سکوالريسم   
عليه مبارزه مردم براي خـالـصـي از           
حکومت مذهـبـي و پـايـان دادن بـه               

. تعرض مذهب به زندگي مردم اسـت       
حــزب دمــکــرات بــا ايــن ســيــاســت            
ارتجاعي خود، آشـکـارا در مـقـابـل             
خواست به حـق مـردم بـراي جـدائـي               
مذهب از دولت قرار گرفته و در کنـار   
مدافعين قوانين مـذهـبـي، کـمـر بـه              
تحکيم اين قوانين و تـحـمـيـل آن بـه               

   .جامعه بسته است
 

 " اتحاديه علماي مذهبي               " در مورد تشکيل           
  توسط حزب دمکرات کردستان ايران                          

 
 
 
 

 خطاب به همه مردم آزاديخواه 
 
 

 و جريانات اپوزيسيون مترقي
 
 
 
 
 
 

  به اعضا و کادرهاي حزب دمکرات کردستان ايران

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران        

 
 نقطه عطفهاي کنگره حزب دمکرات کردستان ايران                  

 
 عبدل گلپريان

 کارگران پرريس امروز در مقابل اداره کار سنندج                 
 دست به تجمع زدند       

 ۲صفحه  

 ۳صفحه  
 ۳صفحه  
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 ۱از صفحه  

 مـجـمـوعـه       ۱۴پس از کـنـگـره          
تغيير و تحوالتي در حزب دمـکـرات         

اين کـنـگـره     .   کردستان روي داده است   
آنــگــونــه کــه دبــيــر کــل ايــن حــزب               
ــه                 ــاســخ ب مصــطــفــي هــجــري در پ
پرسشهاي هفته نامه مـيـديـا  بـيـان              
مي کـنـد، مـواضـع و سـيـاسـتـهـاي                 
اتخاذ شده حزب را تحت عنوان نقطه        

 .عطفها بر مي شمارد
در اين رابطه وارد کل مبـاحـث و       
يا اظهارات دبير اين حزب پـيـرامـون          
اين کنگره نمي شوم بلکه به مـواردي         

تا مردم بخـوبـي     . از آن اشاره مي کنم      
بدانند که احزاب ناسيوناليـسـت کـرد         
در چه مسايلي غوطه ور هستـنـد  و            
چه نسخه هايي را مـي خـواهـنـد از               

 .باالي سر مردم بپيچند
مصطفـي هـجـري در پـاسـخ بـه               

پرسش هفته نـامـه مـيـديـا کـه مـي                 
 بـه لـحـاظ کـار           ۱۴کنـگـره       :   پرسد  

سازماني، استراتژي و تاکتيک حزبـي      
 در جـواب         چه تحوالتي انـجـام داد؟       

 :مي گويد
ــا شــعــار              ــگــره ب ــن ــگــره  " ک ــن   ک

" تر کردن مبارزه،    شکوفايي و مردمي  
معناي آن ايـن اسـت کـه           .   برگزار شد 

اگرچه حزب دمکرات هميشـه حـزبـي       
مردمي بوده است، امـا مـطـابـق بـا              

ويژه   تحوالتي که در منطقه و جهان به      
در کردستـان ايـران و بـخـصـوص در               
ميان جوانان ايجاد شده اسـت، حـزب         
دمــکــرات نــتــوانســتــه اســت در ايــن         
مدت به صورت بايستـه و شـايسـتـه            
حزب را وارد اقشار جامعـه نـمـوده و            
صــفــوف بــيــشــتــري را حــول حــزب             

به همين خاطر ايـن    .   سازماندهي کند 

عـنـوان      شعـار انـتـخـاب شـد تـا بـه                  
ــار حــزب               ــي امــروزي در ک ضــرورت

هـمـچـنـيـن در ايـن           .   تر شـود     برجسته
راستا اتخاذ شد که رهـبـري حـزب و             
نمايندگـان بـدنـه حـزب کـه بـعـنـوان                 

کـنـنـد،       نمايندگان کنگره شرکت مـي    
متوجه اين مسئله باشند تا حـزبـمـان         

تــر کــرده و مــبــارزه و               را مــردمــي   
تـري     مقاومتمان را در سطح گسـتـرده      

 .به پيش ببرند
آقاي هجري از ناتواني حزبش در       
مردمي کردن و ناتواني از بردن حزب        
در ميـان اقشـار جـامـعـه گلـه مـنـد                  

اما ناتواني ايشان و حـدکـا از         .  است
بيان  داليل ايـن عـدم مـوفـقـيـت در                
بردن حزب به ميان جامعه، فـراتـر از           

 که از آن اسـم بـرده          ناتواني هاي است  
 ..است

داليل و ريشه هاي اين ناتواني و        
عــقــيــم مــانــدن حــدکــا و جــريــانــات           
مختلف ناسيوناليست و قـوم پـرسـت         
کرد در پيدا کردن موقعيتي در ميـان        
مردم قبل از هر چيز نشان از حضـور          
و گسترش مبارزات راديکال، چـپ و        
 سوسياليستي در جامـعـه کـردسـتـان         

بـه  هـر انـدازه کـه مـردم در                  .     اسـت 

سراسر ايران در اين سه دهه مـاهـيـت           
حکومت اسالمي را با تجربه خـود و         
به يمن حضـور فـعـال کـمـونـيـسـتـهـا                 
شناخته و از آن  منزجر هسـتـنـد، بـه             
همـيـن انـدازه نـيـز مـاهـيـت احـزاب                  

 و اسـالم پـنـاهـي           ناسيوناليست کرد 
 را که امروز به فدرال چـي و قـوم             آنها

اين سياست حزب دمکـرات يـک        
شيفت ديگر به سمت ارتجاعي تـريـن        
قشر جامعه و آخونـدهـاي کـردسـتـان           

 سال گذشته به انـحـاء   ٣٠است که در   
مخـتـلـف تـالش کـرده انـد قـوانـيـن                  

. اســالمــي را مشــروع جــلــوه دهــنــد         
جرياناتي که امروز مورد لطف حـزب       

 سـال    ٣٠دمکرات قرار گرفـتـه انـد،          
قبل با تالش مفتـي زاده و مـکـتـب              
قرآني ها و در هماهنگي بـا رهـبـران            
جــمــهــوري اســالمــي ســعــي کــردنــد         
جامعه کردستان را اسالمي کـنـنـد و        
ســدي درمــقـــابـــل مـــدرنـــيــســـم و             
آزاديخواهي مردم و کمونيسم ايـجـاد       
کنـنـد امـا مـفـتـضـحـانـه شـکـسـت                   

ــد      ــوردن ــزي             خ ــي ــي چ ــوائ ــز رس و ج
 امروز جامعه ايران و     . نصيبشان نشد 

کــردســتــان صــدبــار ســکــوالرتــر،              
ضدمذهب تر، آگاه تر و راديـکـال تـر           

 سال قبل است و ما به رهـبـري    ٣٠از  
حزب دمکرات اطمينان ميدهيـم کـه       
اين سياست به بي آبروئي کامـل ايـن          
حزب منجـر مـيـشـود و چـيـزي جـز                 

 . سرافنکندگي نصيبش نخواهد شد
 

تــوســل بــه ارتــجــاع مــذهــبــي و          
" اتـحـاديـه عـلـمـاي ديـنـي            " تشکيـل    

نتيجه شکست سياستهاي تا کنـونـي       
حزب دمکـرات  .   حزب دمکرات است 

فـدرالـيـسـم     "  خود پرچم    ١٣در کنگره   
را بلـنـد   "   قومي براي کردستان و ايران    

اين عقبگرد نتيجه قدرت گيري     .   کرد
جريانات ناسيوناليستي در کردستـان      
عراق بود و شيفت امروز اين حزب به        
مــتــشــکــل کــردن مــرتــجــع تــريــن و           
مفتخورترين بخش جامعه و تـبـديـل         

مذهبي کـه    شدن به يک حزب قومي    
 ايـن حـزب      ١٤حاصل تصميم کنگره    

است، نتيجه شـکـسـت سـيـاسـتـهـاي             
ــي                    ــق ــي اف ــکــا در عــراق و ب ــري آم
ناسيوناليسم کرد در کردستـان عـراق        

سياست هاي دو کنـگـره اخـيـر          .   ستا
اين حزب، به هرکس کـه از گـذشـتـه              
اين حزب هـم چـيـزي نـدانـد، بـه حـد                  
کافي ماهيـت عـقـب مـانـده و ضـد                

 . مردمي آنرا نشان ميدهد
 

 حـزب دمـكـرات از          ۵٨در سال   
يك طرف و مال حسني جـنـايـکـار از            
طرف ديگر با سـيـاسـت ارتـجـاعـي،             

مذهبي مردم کـرد زبـان و             قومي  
تــرک زبــان را در نــقــده بــه جــان هــم                
انداختند و فجايعي فراموش نشـدنـي       
خلق كردند كـه كشـتـار مـردم نـقـده،               
ايــنــدرقــاش و قــالتــان را بــه دنــبــال             

شبيه آن سـيـاسـت امـروز در            .   داشت
کــردســتــان عــراق تــوســط بــانــدهــاي        
مختلف ناسيوناليست و مـذهـبـي از         

مردم قرباني ميگيرد و به جنايتـهـاي        
سـيـاسـت    .   بيشماري منجر شده اسـت   

جديـد حـزب دمـکـرات ادامـه و در                
راستاي اين سياست هاي ارتـجـاعـي         

ايـن  .   است و بايد در نطفه خـفـه شـود          
حزب اکنون ناتوان از مقابله بـا رشـد        
جنبش آزايخواهي و سکوالريستي و      

در مـخـالـفـت و        .   سوسياليستي است 
مــقــابلــه بــا نــقــش طــبــقــه کــارگــر،             
کمونيستها  و برابري طلـبـي و بـراي             
مقابله با مبارزه سرنگـونـي طـلـبـانـه            
مردم، حزب دمـکـرات بـه مـالهـاي             
مرتجع و جرياناتي از نوع مفتي زاده        
و شيوخ مرتجع منطقه متوسل شـده        

 .   است
 

دراين رابطه جا دارد از آن بـخـش          
از اعضا و کـادرهـاي ايـن حـزب کـه               
خــود را ســکــوالر و غــيــر مــذهــبــي           
ميدانند، بپرسم که آيا حاضـرنـد زيـر           
چتر اين ارتجـاع مـذهـبـي و نـيـروي               
تقويت کننده جريـانـات اسـالمـي در           

آيا حاضرنـد شـاهـد       .   کردستان باشند 
قـومـي از       -تدارک جنگهاي مذهبـي   

جانب اين حـزب بـاشـنـد و سـکـوت                
اختيار کنند؟ آيا حاضرند شريک ايـن      
سياست ضـدمـردمـي رهـبـري حـزب            
دمکرات باشند؟ و يا درمـقـابـل ايـن           
سياست ارتـجـاعـي کـه بـه مـنـظـور                 

مقابله با سکوالريسم و ترقي خواهي      
و به منظور بند و بسـتـهـاي آتـي بـا                 
جمهوري اسالمي صورت ميـگـيـرد،       
خواهنـد ايسـتـاد و خـود را شـريـک                 
ــازه رهــبــري ايــن حــزب               رســوائــي ت

 نخواهند کرد؟ 
 

ــردم آزاديــخــواه کــردســتــان،            م
 !کارگران، زنان، جوانان انقالبي

 
حزب دمکرات با بلند کردن ايـن        
پرچم عقب مانده و تماما ارتجـاعـي،        
تصميم گرفته اسـت درمـقـابـل شـور             
آزاديخواهي شما، درمقابـل جـنـبـش         
سرنگوني طلبي شما و خواست بـحـق        
همه مردم براي پايان دادن به هـرنـوع           
حکومت مذهبي و حاکميت قـوانـيـن       
مذهبي، مالهاي مرتجع اسالمي را      
عــلــم کــنــد و بــديــنــطــريــق مــانــعــي           
درمقابل شما بـراي سـرنـگـونـي ايـن              
حکومت مـذهـبـي مـدافـع سـرمـايـه              

اين سـيـاسـت در تـاريـخ            .   ايجاد کند 
معاصر کردستان امتحان پس داده و       

مـفـتـي زاده و        .   شکست خورده اسـت   
مکتب قرآنيها، هـمـراه بـا شـيـوخ و               
مالهـاي مـرتـجـع مـنـطـقـه بـعـد از                   

 با هـمـيـن پـرچـم بـه             ۵۷انقالب سال   
جنگ کمونيـسـتـهـا و آزاديـخـواهـي             

 . آمدند و شکست خوردند
بايد يک بار ديگر اين سياست که       
اکنون حزب دمـکـرات پـرچـم دار آن              
شده است را قاطعانه محکوم کـرد و          

 سـال    ٣٠همـچـنـانـکـه        .   شکست داد 
قـبــل جــريـان مــفــتــي زاده و شــيــوخ             

نقشبـنـدي را شـکـسـت داديـد و بـه                  
اينـبـارهـم    .   گورستان تاريخ فرستاديد  

بايد اين سـيـاسـت ارتـجـاعـي را کـه                
ميخـواهـد کـردسـتـان را بـه مـيـدان                 

مـذهـبـي تـبـديـل           –جنگهاي قومي   
جـامـعـه    .   کند به شکست بـکـشـانـيـد        

کردستان جامعه اي مدرن و مـتـرقـي         
هيچ جريان عقب مانده و ضـد      .  است

آزادي نبايد امکان پيدا کـنـد کـه بـا              
احيا کردن ارتجاع اسالمي جامعه را      
به مـيـدان تـاخـت و تـاز دسـتـجـات                  

 . مذهبي تبديل کند
 

جـــنـــبـــش آزاديـــخـــواهـــي و              
سوسياليـسـتـي و در راس آن حـزب               
کمونيست کارگري در کـردسـتـان بـا            
تمام قدرت در مقابل ايـن ارتـجـاع و            
عقب مانـدگـي ايسـتـاده اسـت و بـه                
هيچ جرياني اجازه نميدهد مـبـارزات       
حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم را بـا      
تقويت ارتجاع مـذهـبـي خـدشـه دار             

مـا هـمـه مـردم آزاديـخـواه در               .   کند
کردستان و در سـراسـر ايـران و هـمـه               
سازمانها و جريانات چپ، متـرقـي و         
سکوالر را فراميخوانـيـم در مـقـابـل            

 اين سياست ضد جامعه و قـومـي         
اسالمي حـزب دمـکـرات قـاطـعـانـه             
بايستند و اين سياسـت را در نـطـفـه              

 . خفه کنند
 

 ٢٠٠٨دسامبر  
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شده اند و قاتلين آزادانـه در کـوچـه و               
تـنـهـا    .   خيابان در رفت  و آمد هستند        

در شهر بصره درسال گذشته دهـهـا زن          
ترور شدند و باندهاي سياه جامه بطـرز        
وحشيانه اي دهـهـا زن را در جـنـوب                

 .عراق ترور کردند 
ايجاد وحشت و ترور زنان از زمان        
" رژيم جاني  صدام حسين تـحـت نـام            

شروع شـد کـه در روز           "   تعرض ايماني 
بـا  .   روشن صدها زن را بقتل رسـانـدنـد        

سقوط رژيم بعث اين اعمال کـثـيـف و           
ــدهــاي              ــان ــوســط ب ــه ت ــکــاران ــت ــاي جــن
ناسيوناليست و اسالمـي ادامـه پـيـدا           

از جنگ اول خـلـيـج خشـونـت بـر              . کرد
عليه زنان روز بروز گسترش بـيـشـتـري          
يافته است و بعد از حمله و جنگ دوم          
آمريکـا بـر عـلـيـه عـراق،سـرکـوب و                 
خشونت بر عليه زنان به  باالتريـن حـد           

 .  رسيده است 
زنان بعنوان محرومـتـريـن بـخـش          
جامعه بطـور هـمـه جـانـبـه اي مـورد                 
تعرض نيروهاي سناريـوي سـيـاه قـرار           
گرفته اند و از طـريـق قـانـونـي کـردن                 
خشونـت بـر عـلـيـه زنـان و تصـويـب                   
قوانين شريعـت اسـالم و اجـراي آن ،               
بطور رسمي بردگي زنان راتثبيت کـرده   

خشونت و اجـراي سـيـاسـتـهـاي              .   اند  
آپارتايد جنسي کـه در حـق آنـهـا روا                
داشتـه مـيـشـود،بـراي زنـان  زجـرآور                

مرد ساالري و تحقير و کـم بـهـا      .  است
دادن به زنان بشـيـوه هـاي مـخـتـلـفـي                

 .   گسترش داده ميشود 
عليرغم اينکه اين تـرور يـکـي از            
ترورها و قتلهـاي رو بـه افـزايـش  در                 
شهر کرکوک بوده وحاکي از بدتر شـدن         
اوضــاع درايــن شــهــر اســت ، نشــان              
ميدهد که نوک تـيـز پـيـکـان تـعـرض                
باندهاي جنايتکار بر عليه زنان بوده و    
در عين حال تاکيدي اسـت بـر ايـنـکـه              
اين بـانـدهـا تـحـمـل آزاديـخـواهـي و                  
برابري طلبي و فعالين چپ و سـکـوالر         

 .جامعه را ندارند 
بــرخــالف ادعــاهــاي آمــريــکــا ،          
وضعيت کنوني نشانـه ايـن اسـت کـه             
مــردم عــراق از کــمــتــريــن امــنــيــت              

عـلـيـرغـم وجـود        .   برخوردار هسـتـنـد       
نيروهايي از جمله نـيـروهـاي نـظـامـي            
آمريکا، پـلـيـس کـرکـوک،  سـازمـان                

وابسـتـه بـه      )   سازمان امنيت ( آسايش  
حــزب دمــکــرات کــردســتــان عــراق و          
آسايش وابسته به اتحاديه ميهـنـي  و           
تفنگ چي هاي رنگارنگ، که خود را        
مسئول امنيت شهرميدانند ، فـاجـعـه        
اي اين چنين دردناک در مـرکـز شـهـر              

مسـئـولـيـن     "   در حقيقت   . روي ميدهد   
شهر خود بـزرگـتـريـن عـامـل           "   امنيت

 .ناامني درجامعه هستند
ناسيوناليستهاي حاکم برکردستان   
براي ايجاد توهم و خـاک پـاشـيـدن بـه               

خشـونـت روبـه      "   چشم مردم ، هـفـتـه           
را اعالم کردنـد، امـا       "   افزايش بر زنان    

نه تنها يک لحظه  خشونـت بـر عـلـيـه               
زنان متـوقـف نشـده بـلـکـه بـا شـدت                  
بيشتر و وحشيانه تـري ادامـه داشـتـه             

 . است 
جنبش بـرابـري زنـان کـه بـخـشـي               
جدائي نـاپـذيـر از جـنـبـش کـمـونـيـزم                  
کارگري اسـت، نـيـروي واقـعـي دفـاع               

نزديک بـه دو     .   اززنان و حقوق آنهاست     
دهه است که اين جنبش مبارزه اي بي        
وقفه و انقالبي را بـراي جـلـوگـيـري و                
برعليه فشار و سرکوب بر علـيـه زنـان           

در دهها  مـورد  بـا         .   آغاز کرده است    
ناسيوناليسم کرد و جريانات اسـالمـي       

اين جنبـش   . شديدا رو در رو شده است       
بزرگي قرار گـرفـتـه       مصاف   در مقابل   

و جنبش کمونيزم کارگـري و جـنـبـش            
برابري  زن در امـر رهـائـي زن و کـل                  

 .جامعه مسئوليت دارند
هدف از دامن زدن به اين بـربـريـت            

و قتل وحشيانه نحله حسين از يکـسـو         
ايجاد ترس و وحشت در جامـعـه و از             
طرف ديـگـر ضـربـه زدن بـه جـنـبـش                   

. برابري طلبانه و آزاديخواهانـه اسـت          
مقابله با خشـونـت بـر عـلـيـه زنـان و                   
برچيدن ايـن بـربـريـت تـنـهـا کـار ايـن                   
ــراري                  ــرق ــراي ب ــالش ب ــبــش و ت ــن ج

 .سوسياليسم است 
 ۲۰۰۸ دسامبر  ۲۰

 
 . . .ترور نحله حسين شالي نشانه 

دست جريانات جنايتکـاري کـه بـا          
جمهوري اسالمي ايران و دولتـهـاي      
اسالمي همکاري ميکننـد، بـازتـر        
شده و قـتـل و تـرور زنـان و مـردم                  
مــتــرقــي در ايــن کشــوربــه امــري           

 . روزمره تبديل شده است
روزي نيست که زني در عـراق         

. و در کردستان عراق به قتل نـرسـد        
نــاســيــو نــالــيــســتــهــاي حــاکــم بــر          
کـردســتــان عــراق دسـت در دســت           
بــانــدهــاي تــروريســت اســالمــي ،         
آزاديها و مدنيت جامعـه و حـقـوق         
پايه اي مردم و هر آنچه نـمـودي از           

 . انسانيت دارد را نابود کرده اند
قتلهاي نـامـوسـي، حـملـه بـه             

زنان بي حجاب، راندن زنان به کنـج        

خانه ها و قتل زنان مترقي و آزاده،        
و قانـونـي کـردن سـنـتـهـاي عصـر                

از . . .   بــربــريــت و تــعــدد زوجــات و        
جمله جنايات جريانات اسـالمـي و      
حاکمين مـرتـجـع عـراق اسـت کـه              
زندگي را بر ميليونـهـا زن در ايـن             

  . کشور به جهنم تبديل کرده است
زن ستيزي يک خصيصـه مـهـم         
اسالم سياسي و جنبش اسالمـي و        
حکومت ناسيونـالـيـسـتـهـاي کـرد           
است و ترور يک حربه مهم در دست        
تــروريســتــهــاي اســالمــي بــراي بــه        
تمکين کشـانـدن زنـان و جـامـعـه               

ــت ــي       .   اســ ــالمــ ــش اســ ــوحــ  -تــ
ناسيوناليستي حـاکـم بـر عـراق و             
کردستـان عـراق نـمـونـه بـارزي از               

. سياست و سنت اين جنبشها است     
بشريت متـمـدن بـايـد بـه دفـاع از                

پايان .   مردم ستمديده عراق برخيزد   
دادن به جنگ تروريستها و جنبـش       
ارتجاعي ناسيونـال اسـالمـي کـار          
جــنــبــشــهــاي مــتــمــدن و چــپ و              

 . کمونيست دنيا است
ما از همه انسانهاي آزاديخـواه      
و سازمانهاي مدافع حقوق انسانـي      
ميخواهيم که يکصدا اين جـنـايـت        
بيشرمانه را محکوم کنند و بـراي         
احقاق حـقـوق و حـرمـت زنـان در                

 . عراق فعاالنه به پا خيزند
  

عليه   مينا احدي سخنگوي
 تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن

 
com.aol@minaahadi 
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 . . .تروريستها نحله حسين فعال  

 ۱از صفحه   ۱از صفحه  

کارگران پـرريـس در اعـتـراض          
پايمال شدن حقوق شان در زير چـرخ    
دنده هاي ديوان سـاالري مـوجـود،          

امروز مورخـه      عليرغم بارش باران  
 صـبـح     ۹ از سـاعـت     ۳/۱۰/۸۷

در مقابل اداره کار سنندج دست به       
 . تجمع زدند

ايـــن کـــارگـــران کـــه تـــحـــت           
فشارهاي شديد مالي قرار دارند از      
اداره کار خواهان پـاسـخ فـوري بـه             

ــد          ــدن ــت ش ــدال ــوان ع ــه    .   دي الزم ب
يادآوري است ديوان عـدالـت اداري        
با شکايت کـارفـرمـاي پـرريـس از             
اداره کــار ســنــنـدج در مــورد راي            
هيئت حل اختالف اين اداره، حکـم       
توقيف موقـت ايـن راي را صـادر             

اين شکايت اکـنـون        بر اساس .   کرد
بايد اداره کـار سـنـنـدج در ديـوان               

از راي هـيـئـت حـل           عدالت اداري   
اختالف اين اداره دفـاع کـنـد و تـا             

زماني که دفاعيه اداره کار سننـدج     
به ديوان نرسد ديـوان عـدالـت راي            
نهايي خود را در مورد شـکـايـت و           
خواست کارفرماي پـرريـس صـادر         

 . نخواهد کرد
به اين ترتيب کارگران پـرريـس        
تا کنون قرباني بـوروکـرسـي حـاکـم           
شـده انــد و عــلـيـرغــم صـدور راي               
قطعي و الزم االجرا از سوي هيئـت        
حل اختالف اداره کـار سـنـنـدج بـه           
نفع آنها، بدون دريافت دسـتـمـزدي         

از .   همچنان بـالتـکـلـيـف هسـتـنـد           
سوي ديگر کارفـرمـاي پـرريـس بـا            
استفاده از اين فرصت و تنگناهـاي      
مالي شديد کـارگـران در صـدد بـر             
آمده است از طريق تبانـي بـا نـادر            
محمدي رئـيـس روابـط کـار اداره             
کار سنندج و فـرسـتـادن پـيـغـام و               
پسغام به کـارگـران، آنـان را بـدون              
پرداخت دستمزد ايام بالتکليفـي و       

با قرار داد يـکـمـاهـه بـر سـر کـار                   
 . بازگرداند

اما کارگران پـرريـس تسـلـيـم            
ايــن شــرايــط نشــده و هــر روز بــا              
مــراجــعــه بــه اداره کــار ســنــنــدج            
خواهان پاسخ ايـن اداره بـه ديـوان             
عــدالــت بــودنــد و اداره کــار نــيــز             
هميبشه تاکيد ميکرد نامـه اي از         

. ديوان عدالت دريافت نکرده اسـت     
امروز و پس از تجمع اين کـارگـران          
مسئولين اداره کار اذعـان کـردنـد          
نامه ديوان عدالت بـه دسـت آنـهـا             
رسيده است و به موقع پاسخ ديـوان        
عدالت را خواهند داد اما کارگـران       
اين وعده را قبول نکرده و خـواهـان          
پـاســخ فــوري اداره کـار بـه ديــوان              

 . عدالت شدند
به دنبال اين پافشاري از سوي        

ــيــن      اداره کــار       کــارگــران مســئــول
دفــاعــيــه خــود را در مــورد راي              
هيئت حل اختالف سنندج تنـظـيـم        
و آنــرا جــهــت انــجــام بــقــيــه امــور            
مربوطه، به نادر محمدي مسـئـول        

بـنـا بـر      .   روابط کار تحـويـل دادنـد       
اظهار کارگران مسئول روابـط کـار        
اداره کار سنندج طبق معمـول کـار       

 
 کارگران پرريس امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند                                       
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 آزادي ، برابري،                 
 ! هويت انساني           

شـيـفـت    مدافع مذهـب هـم        پرست  و    
کرده اند شناخته اند و از آن فـاصـلـه              

يـکـي از داليـل نـاتـوانـي               . گرفته اند 
حزب دمکرات نـيـز کـه نـمـي تـوانـد                

بـاشـد   حزب افکار و بـاورهـاي مـردم           
نکته جالب تـوجـه   .   همين مولفه است 

ن مـتـوسـل      ه آ  ديگري که اين حزب بـ      
 ۰شده است، اتخاذ سياستي است کـه      

مي کوشد تا  اين ناتواني را جبران و          
در همين رابطـه و    .   اين خلع را پر کند    

در پاسخ به سئوال هفته نامه مـيـديـا           
تـر     ي مـردمـي       در عـرصـه    :     مبني بر 

کردن مبارزه شما چه طرح و بـرنـامـه           
 مشخصي داريد؟

بــخــش مــهــم و اصــلــي پــاســخ            
مصطفي هجري به ايـن سـئـوال ايـن             

 :است
خواهيم به برخـي افـکـار       ما مي   

و نظـريـات ديـنـي کـه بـافـت ديـنـي                    
دهـد     کردستان ايران را تشـکـيـل مـي         

بـيـشـتـر     )   در وهلـه اول ديـن اسـالم          ( 
کمک کنيم، زيرا اسالمي کـه مـا در            

کـنـيـم، در واقـع            مورد آن بحـث مـي      
اعتقادي روحي ميـان انسـان و خـدا            
اســت و بــا اســالمــي کــه جــمــهــوري           
اســالمــي از آن بــعــنــوان يــک ابــزار              
استفاده کـرده و يـا اسـالم راديـکـال                
سياسي که اکنـون در شـکـل افـکـار               
القاعده گسترش يافته است و منطقـاً    
نه تنها در خـدمـت انسـان نـيـسـت،                
بلکه در حال تخريب و نابودي بـنـيـاد          
اجتماعي و اقتـصـادي و هـمـه چـيـز               

در مـقـابـل آن،       .   است، متفاوت است  
اي از پيروان ديـن اسـالم يـا             مجموعه

آن دسته از علماي ديني کـه در واقـع         
زير بار جمهـوري اسـالمـي نـرفـتـه و               
موافق افکار و اعـتـقـادات اسـالمـي           
القاعده نيستند، از سـوي جـمـهـوري           
اسالمي و برخي گـروهـهـاي افـراطـي           
مورد حمله قرار گرفته، مـورد آزار و          

گيرند و حتي بخشي از       اذيت قرار مي  

آنها از حق تدريس و عبادت مـحـروم      
بعنوان حـزب دمـکـرات      ( ما .   اند  شده

معتقديم که زمان آن    )   کردستان ايران 
فرا رسيده است اين دستـه حـداقـل از         
ــورد                ــرات مـ ــکـ ــزب دمـ ــوي حـ سـ

هـمـچـنـيـن      .   پشتيباني قـرار گـيـرنـد        
هـا،     پيروان اديان ديگر مثل يـارسـان       

ــخــشــي از مســيــحــيــان و حــتــي                ب
مسلمانان کرد شيعه که در کردسـتـان    
حضور دارند، بايد بيشتر مورد توجـه       
قرار گيرند و احتـرام بـيـشـتـري بـراي              
اعتقادات، مراسمات و مـنـاسـبـات          

 .اشان قائل شد ديني
 

در شرايطـي  هـجـري و حـزبـش                 
دارد به دفـاع از افـکـار و نـظـريـات                  

در به مردم   ديني و اطالق بافت ديني      
کردستان نوحه سرايي مي کـنـد، کـه           
سه دهه قبل چـپ، کـمـونـيـسـتـهـا و                 
مردم آزاديخواه کردستان جـريـانـاتـي         

 مفـتـي زاده را        يهايچون مکتب قرآن  
که حدکا در آن زمان مشکل چندانـي        
با اين مـکـتـب نـداشـت، در سـوراخ                

در شرايطي هـجـري هـمـانـنـد           .   کردند
آيت اهللا هاي حوزه علميه قم دارد از          
اعتقادات روحي ميان خـدا و انسـان          
هزيـان مـي گـويـد کـه نـه تـنـهـا در                      
کردستان بلکه ميليونها مردم متنفـر      

 در   از مذهب و حـکـومـت اسـالمـي            
، در تــدارک بــرچــيــدن کــثــافــت          ايــران

اســالمــي و حــکــومــت حــامــي آن              
 بالخره در دوراني حـدکـا بـه           . هستند

ريسمان خدا و اسالم آويزان شده اسـت   
که سـه دهـه قـبـل و در زمـانـي کـه                     
حکومت خدا بتازگي بقـدرت رسـيـده       
بود و با لشکر کشي به کردسـتـان در           
صدد سرکوب کمونيـسـتـهـا و مـردم            
ــود، حــزب             ــخــواه کــردســتــان ب آزادي
دمکرات به حمايت از لشکريان خـدا        
و خميني برخواست و نيروهاي سـپـاه         
و ارتــش حــکــومــت تــازه بــه قــدرت            

" رفـتـن بـه مـرز        "   رسيده را  به قصـد        
اسکورت و حـمـايـت مـي کـرد  کـه                  
همان وقت  با اعتراض گسترده مردم       

. جواب دندان شکني را دريافـت کـرد        
ــزاب                    ــزب و اح ــن ح ــا اي ــوي ــا گ ام
ناسيوناليست قومي ديـگـر، بـعـد از           

 سال هنوز درس عـبـرتـي         ۳۰گذشت  
 .نگرفته اند

قــرار گــرفــتــن حــدکــا و احــزاب           
نــاســيــونــالــيــســت کــرد  در چــنــيــن            

که امروز به قوم پـرسـتـان         ( منجالبي  
دو آتشـه و خـطـرنـاک بـراي جـامـعـه                  

قبل از هر چيز بايـد  )       تبديل شده اند  
بر بستر دو فاکـتـور اسـاسـي تـر زيـر                

 . بررسي کرد
ــوچ و                 ــاي پ ــر خــالف ادعــاه ب
مضحک مصطـفـي هـجـري کـه مـي              
خواهد مهر بافت ديني و اسالمي را         
آنهم در شـرايـط و اوضـاع سـيـاسـي                
اجتماعي امروز بر جامعه کـردسـتـان        
بزند، جامعه کـردسـتـان جـامـعـه اي              

آزادي و   ســکــوالر، چــپ و خــواهــان          
جامعه کـردسـتـان     .   سوسياليسم است 

بيشتر از هر دوراني مهر طبقـاتـي را          
انسـانـيـت و      .   بر مبارزات خـود دارد      

همسرنوشتي انساني و طبـقـاتـي، آن          
فضايي در جامعه کردستان است کـه        
جريانات ناسيوناليستي نظيـر حـدکـا        
را نــاچــار بــه پــنــاه بــردن بــه آغــوش              
مالهاي اسالمي و عقب مانده کـرده        

مبارزات و اعتراضات چـپ و    .     است
آزاديخواهانه کارگران، زنان و جوانـان      
حدکا را به اين روز انداختـه اسـت تـا             
جبـهـه مـالهـاي اسـالمـي را تـحـت                 

عـرضـه   "   مردمي کردن حزب  "   عنوان  
حضور اين چپ در کردستان  بـا        .   کند

پيشينه تاريخي اش، امـروز بـعـنـوان          
ميداندار اصلي و تـبـلـور خـواسـت و             
مطالبات انساني جامعه  کـردسـتـان         
کاري کرده است که ناسيـونـالـيـسـم و            
قوم پرستان کرد را  بـه مـال و اسـالم               

 .پناهي سوق داده است
همين فاکتور واقعي و اجتماعـي      
در کـردسـتــان و ايـن فضـاي چـپ و                  
آزاديخواهانه، مدتها قبل از کـنـگـره         
هاي چـهـارده و سـيـزده حـدکـا، ايـن                 
حزب را به انـدازه کـافـي حـاشـيـه اي               

 نه تنها ايـن حـزب بـلـکـه             . کرده است 
جريانات مختلف ناسيوناليسـت    همه  

و قوم پرست کرد را ناچار سـاخـت تـا            
به افق و استراتژي هميشگـي شـان و           
اميد بستن به حمله نظامي آمـريـکـا          

 .رجوع کنند
سياستهاي آمريکا در منطقـه و        

خــطــر حــملــه نــظــامــي آمــريــکــا هــم         
فروکـش کـرد و آرزوهـاي حـدکـا بـه                 

از يک سو بـا رشـد و          .   تحقق نپيوست 
گسترش چپ در جامعه کـردسـتـان و          
تــنــگ شــدن فضــاي جــامــعــه بــراي           
تــراوشــات افــکــار قــومــي و نــژادي،          
ضعيف و حاشيه اي شـد و از سـوي              
ديگر اميـد بسـتـن بـه سـيـاسـتـهـاي                 
دولت آمريـکـا و بـوش هـم، در ايـن                 
بازار  تحقق پيدا نکرد و آنرا از دسـت          

 .داد
ايــنــهــا از عــوامــل اصــلــي ســر           
ــات              ــان ــدگــي جــري درگــمــي و وامــان
ناسيوناليست کرد در کردستان ايـران       

ــن             .   اســت ــه اي ــگــري ک ــور دي ــت ــاک ف
درماندگي را به احزاب کردي تـا حـد        
زيادي افزوده است اين است که مـردم        

 سال است کـه از        ۱۷کردستان ايران،   
نزديک شاهد سياستـهـا و عـمـلـکـرد              
ــزاب               ــکــومــت اح ــي ح ضــد انســان
ناسيوناليست کرد بر مردم کردسـتـان       

 . عراق هستند
مهمتر اينکـه احـزاب حـاکـم بـر             
کردستان عـراق نـه تـنـهـا در قـدرت                
محلي بلکه در حاکميت سراسري هـم       

ــد          ــفــوذ دارن در چــنــيــن     .   قــدرت و ن
شرايطي اسـت کـه مـردم سـتـمـديـده               

 ۱۷کردستان عراق  طي ايـن مـدت            
سال، بجز فقر، کشتار، زن ستيزي، و        
توحش احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد             
چيزي نسيبشان نشده است و هـر روز         
شاهد دزديها و چپاول  ايـن بـانـدهـا              

از ايــن رو و بــا تــوجــه بــه              . هســتــنــد
فاکتورهايي که در باال اشاره شد بايد       
گفت کـه حـدکـا و جـريـانـات ديـگـر                  
قومي کرد در کردستان ايـران بـنـظـر            
نمي رسد شـانـس چـنـدانـي بـرايشـان              

 .  باقي مانده باشد 
وضــعــيــت واقــعــي امــروز حــزب       
دمکرات کردستان، کنگره اين حـزب       
و اظهارات دبير کل آن، قـبـل از هـر              
چيز نمايانگر کورتر و بي افق تر شدن          
 .اهداف و سياستهاي  اين حزب است

 ۲۰۰۸دسامبر  

 
 .  .  . نقطه عطفهاي کنگره حزب دمکرات                   

 

شکني هاي دائمي اش قصد داشت      
همچنان نامه را نزد خود نـگـهـدارد         
و کارگران با پي بردن به اين مسئلـه   
بشدت با نـادر مـحـمـدي بـرخـورد              
کرده و به او معترض شدند و به اين         
ترتيب وي نـاچـار شـد دفـاعـيـه را                
جهت تايـپ بـه مسـئـول مـربـوطـه               

 . تحويل دهد
بنـا بـر گـزارشـهـاي دريـافـتـي               

توسط اتحاديه آزاد کارگران ايـران،       
با اعتراض امروز کارگران پـرريـس        
قرار است فردا دفـاعـيـه اداره کـار              
سنـنـدج بـه ديـوان عـدالـت ارسـال                

 . شود
بر اساس اين گزارش بـا پـيـش           
آمدن اين وضعـيـت و روشـن شـدن             
رسيدن نامه ديوان عدالـت بـه اداره          
کار سنندج و پيشبرد امور مربـوط       

به آن، کارگران پرريس فـردا جـهـت           
تجمع در مقابل ديوان عدالت عازم      
تهران نخواهنـد شـد و در مـقـابـل               
اداره کار سنندج تـجـمـع خـواهـنـد             

امـور نـهـايـي مـربـوط بـه                 کرد تـا  
ارسال دفاعيه اداره کار سنـنـدج بـه          

 . شود ديوان عدالت انجام 
 

اتحاديه آزاد کارگران 
۳/۱۰/۱۳۸۷  

com.ettehadeh.www   
 

 com.gmail@ekhraji.k: ايميل
  

  ۰۲۱۴۴۵۱۴۷۹۵: فاکس

 
 .  .  .  کارگران پرريس امروز در             

! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

 

 ۲از صفحه  

 ۳ازصفحه  


