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؟ است  خارج شده ابهام  از پرده،ردستان عراق ُک آيندهآيا   
 

  ١٣٨٨  مرداد ٢ جمعه                                                                                                                                     مظفر 

  
  ؟ است  خارج شده ابهام  از پرده،١ردستان عراق ُک آيندهآيا 

  :مقدمه
) Local Government -اقليم = رێم  هه(دولت هريم ُکردستان چگونگی تشکيل دولت عراق وبرای روشن کردن بحث الزم است به 

  م، اشاره مختصری به عمل آيدبعد از سرنگونی صدا

 در چند سال تسلط نظامی خود بر عراق داشتند برای خواباندن  های زيادی که ز آزمونهای اشغالگر بعد ا آمريکايی ٢٠٠۵سال 

 آمريکا   احزاب عراقی طرفدار آمريکا به کهسالی .  عراق هستند به" دمکراسی "ن حامال بايست وا نمود کنند که اعتراضات جهانی می

 آن هم از ، را در تشکيل دولت  چاره  عنوان احزاب مردمی راه آنان به. دند را تنها در قبول دمکراسی آمريکايی دي  چاره  و راه لبيک گفته

 پای  شد، مردم را به  پشتی سربازان آمريکايی خارج می  از کوله ديدند و با شعار و پروپاگندهای سياسی که" دمکراتش"نوع 

  . های رای کشاندند صندوق

وجود سربازان آمريکايی   مردمی که . آدم ربايی بودند ومين، ترورانفجار شک، موپرتاب  روز زير   شبانه  آيا مردم عراق، مردمی که

 نشان دادن در باغ سبز،  روشن است کهفرصت چنين کاری را داشتند؟ کردند،   روز احساس می شبانهدر حريم خصوصی خود را 

از زير را مردم بخشی از آن    تأثير داشت که ا آن درجه سيستانی و جالل طالبانی و اياد عالوی ت اهللا  آيت،های دروغين بوش و بلير وعده

     .دهد نام انتخابات شرکت  ای به  و در چنين مضحکه کشيدههای ويرانشان بيرون  زمين خانه

 سربازان  نيزهسر  اولين انتخابات عراق در شرايط بسيار سنگين جنگی، تروريستی، نبودن حداقل امنيت برای رای دهندگان و در سايه

از واجدين شرايط در اين % ۵٩ شورای بر گزاری انتخابات اعالم کرد،   که طبق آنچه.  انجام شد٢٠٠۵   ژانويه٣٠آمريکايی در روز 

  .بر گزيدند" دمکراسی "  انتقال به  را برای تشکيل مجلس قانونگذار در مرحله  نماينده٢٧۵انتخابات شرکت کردند و تعداد 

  :اين انتخابات شرکت کردند عبارت بودند از در  های که  و ائتالف جبهه

 . خود اختصاص دادند  کرسی را به١٤٠آنها .  مذهبی شيعه- حزب و تشکيالت سياسی٢۵شامل ) ائتالف عراق متحد( -

، حزب  کردستان  شاخه ميهنی ُکردستان، حزب شيوعی عراق شامل پارت دمکرات ُکردستان، اتحاديه) ليست اتحاد کردستان( -

  .های ساکن کردستان های آشوری، کلدانی، ترکمن، و عرب و شخصيت) رهبری محمود عثمان(رات کردستان سوسيال دمک

 . رهبری اياد عالوی به) ليست عراق( -

 .طرفداران مقتدا صدر -

ا در مخالفان حضور آمريک.  وضعيت قرمز بود انتخابات انجام نشد در چند استان که  در حالی بود که%) ۵٩( چنين آماری  ارائه

  . بود، اين آمار نمتيواند قابل اعتماد باشد  ايجاد کرده  تهديدهای القاعده  فضايی که  به و با توجه.  انتخابات را تحريم کردند،عراق

   و وضعيت فدرالی بودن عراق از جانب مردم رسميت نيافته  نشده  هنوز قانون اساسی نوشته از اين هم پرسش بر انگيزتر اين بود که

  بعد ُکردستان دارای پارلمان،  از آن تاريخ به.  نمايندگان خود برای پارلمان ُکردستان نيز رای دادند ُکردستان همزمان به مردم د،بو

 .ن شدا ُکردستسييدولت و ر

 حکومتی  ميبايست  بود  کرده  آمريکا تهيه  نمايندهPaul Bremer][ بريمر ای که ، طبق مصوبه قانون گذاربعد انتخابات اولين کار مجلس

   روز بيشتر طول نکشيد کهچند .  تدوين و تصويب قانون اساسی عراق اقدام کند بعد از آن مجلس به. دن انتقالی تعين کن را برای دوره

                                                 
  . ساير بخشهای کوردستان با اسم کشور مشخص خواهد شد. عراق ميباشد) کردستان( منظور از  در تمام نوشته 1



تور دس"نام   ها به در ميان عراقیقانون اين . شد تدوين و تکميل  قانون اساسی عراق  طول نکشيد که همماهچند . دولت موقت تشکيل شد

از مردم در سرتاسر % ٨٠  در اين رفراندم نزديک به.  شد  رفراندم گذاشته به ١۵/١٠/٢٠٠۵در دستور . مشهور است" عراق هميشگی

  .  رای مثبت دادند)يا دستور ( قانون اساسی هعراق شرکت کردند و ب

   پنج ساله  اوضاح اقتصادی و سياسی دوره  است که است، الزم  انتخاب شده  عنوان تيتر اين نوشته  به ی که پرسش برای پاسخ بهحال 

ُکردستان اقليم دولت و پارلمان دولت مرکزی و  در اين پنج سال  اين يک امر الزم است چون بايد ديد که.  را مختصر مرور کرد گذشته

 ُکردستانسياسی حاکم و جاری در اوضاع    به الزم است که سپس .اند  داشته ُکرد و آسايش مردم  دست آوردهای را در جهت رفاه چه

 پرسش باال   فراهم شود و پاسخی نزديک با واقعيت موجود بهُکردستانای   بحث شفافتری در مورد آينده تا زمينهمفصال پرداخت،  ،عراق

  .دبدست بياي

  مختصری در مورد تاريخ پارلمان کوردستان
های زحمتکش،  ، توده١٩٩١ در اق توسط نيروهای نظامی آمريکابعد از عقب نشينی نيروهای عراقی از کويت، و تصرف جنوب عر

امن   اداره"   به  ويژه ها و به ، پادگانها ی بعثی مراکز حکومت به ١٩٩١ در ماه مارس  در کردستان کارگران و جوانان روشنفکر و آگاه

  . ت گرفتندهای محلی کنترل اوضاع را بدسا و با تشکيل شور  کرده  حملهردستان در ُک"عراقعام 

 آمادگی داشتند که حکومت بعث را ساقط کنند و خود قدرت مردم عراق.  بود  برای فروپاشی رژيم صدام دست داده فرصت مناسبی برای

، رئيس جمهور وقت )پدر( نيروهای مسلح آمريکا به فرمان جرج بوش  چنين وضعی بود که  درست در آستانه.را به دست بگيرند

اين عمل آمريکا درست از  . در امور داخلی عراق دخالت نخواهند کرد و اظهار داشتند که های بغداد توقف کردند ه پشت درواز ،آمريکا

  .   قدرت باقی بماند  بر اريکه  يافت که  اجازها صدام مجدد. قدرت رسيدن مردم عراق بود ترس به

) "تی کيه يه" بعد  از اين به( کردستان ميهنی  و اتحاديه")پارتی " بعد از اين به(پارت دمکرات کوردستان   ويژه بهردی احزاب سياسی ُک

 داخل شهرهای   شوراهای مردمی قدرت را بدست گرفتند، به  نيروهای سرکوبگر حکومت مرکزی از کردستان رانده شد وبعد از اينکه

 مردم  های دولتی مستقر بودند، در حاليکه ساختمان جوانان در  در حاليکه.  ياری صدام شتافتند  در چنين اوضاعی بهند وردستان برگشتُک

همزمان با آتش بس آمريکائيها و اعالم عدم . کردند های انقالبی خود را سازماندهی می  شوراهای خود اعتماد داشتند و با برنامه به

مذکور از جانب هيئت ل طالبانی جال.  ديدار صدام حسين رفتند ردی بهرهبران و شخصيتهای ُکمرکب از هيئتی دخالت در امور عراق، 

 . کردند  زنده  بود، دوباره  کامال سقوط کرده حاکميتی را که  روی صدام را بوسيد و بدين وسيله

 را  از نيروهای مسلح فعالين شوراها با استفاده توطئه بر عليه شوراهای مردمی را شروع کرده و همزمان بعد از آنتی کيه يه و یپارت

. نها با اتکا به اين اقدامات به تدريج توانستند شوراهای بعضی محالت را به دست گيرند و بقيه را تحت فشار قرار دهندآ. تهديد نمودند

ی نظامی حکومت مرکزی و فرار نيروهای مسلح و سران دو حزب کردی و کوچ دو ميليون نفری مردم کردستان اين  سرانجام با حمله

   .شوراها به تمامی از بين رفتند

 پردازان کمونيست  ردستان شد، روش نظريه و نو بنياد در ُک  برخی از جريانات تازه  باعث عدم اعتماد مردم به  ديگری که ئلهمس

، نيروهای فعال.  آنان شدند  نام روت کمونيست، باعث انشقاق و تفرقه آنان با نفوذ در درون جنبشی انقالبی و کمونيستی به. کارگری بود

بدون  پيشنهاد حزب راهی کشورهای اروپايی شدند، و مردم  ، بنا به حزب کمونيست کارگری با پيوستن بهاين جريان صادق، سازمانگر 

   .رهبری ماندند

 ساليان  ردستان را که خود مختاری ُک نتوانست مسئلهای  ردستان، هيچ پروژه علت هوشياری طبقات و اقشار زحمتکش مردم ُک اما به

ها   آن همه ناچار   به.تبديل شد استقالل خواهی های ه خواست يکی از  و به بود مخدوش کند رای آن جنگيدهرد بدرازی بود ملت ُک

ردی ای ُک  وجود دولتی منطقه  بهد يک توافق رسيدند و رضايت دادن  به  به طور علنی و يا پنهانیچه )، های منطقه ها و دولت آمريکايی(

  .در شمال عراق

   حضور داشتند و مانع هر گونه  مبارزه  در امر ايجاد يک دولت خودی و حمايت از نيروهای سياسی در صحنه ه صورت گسترد مردم به

  داشتن منوت بود به دولت خود مختاراجرای طرح . رد شدندهای مشترکی از جانب دشمنان ملت ُک  از جانب صدام و يا توطئه توطئه



با حضور نيروهای ردستان  همزمان با انتخابات سرتاسری عراق مردم ُک در نتيجه .بعضی نهادهای حکومتی و از جمله يک پارلمان

 در انتخابات شرکت کردند تا نمايندگان خود را برای اولين مجلس با شور و شوق زايدالوصفی ١٩/٠۵/١٩٩٢خارجی در تاريخ 

  .قانونگزار در کردستان تعيين نمايند

  : بودند عبارت بودند از ا معرفی کرده ليست کانديداهای خود ر کهسياسی نيروهای 

  ) رهبری بارزانيها به(  ردستانپارت دمکرات ُک  ١

  ) رهبری جالل طالبانی به( ردستان  ميهينی و زحمتکشان ُک  اتحاديه ٢

  جنبش آشوريهای شمال عراق  ٣

  ردستانهای ُک  مسيحی اتحاديه  ٤

.  عنوان يک مجلس قانونگذار انجام دهد هد توانست حداقل وظايف خود را به نخوا از همان بدو تأسيس اين پارلمان آشکارا معلوم بود که

ردستان از چهار چوب تصرف چند تا جنگ داخلی ُک.  شد١٩٩٤ردستان در سال  همين امر هم باعث بروز جنگ داخلی ُک طور يقين به

   .مبدل گشتگير   جنگی طوالنی و همه  گذشت و به پايگاه

در درون   کههای مذهبی  ای از افراد مستقل، اقليت عدهبجز . های جنگ طرفين تبديل شد  يکی ديگر از ميدان بهن  پارلمادر نتيجه اين امر

   اکثر نمايندگان پارلمان از آنجايی که، جنگ خانمان برانداز و برادر کشی بودند پارلمان ماندند و خواهان آتش بس و پايان دادن به

 آمار .های جنگ برادر کشی رفتند  جبهه  جانبداری از حزب خود پارلمان را ترک و به ان بودند بهردست ُکاصلی دو حزب   به وابسته

  اما آمارهای ارائه.  است اعالم نشده) تی کيه يه(و ) یپارت( شدگان، گم شدگان، اسيران اين جنگ از طرفين درگيری   کشته دقيقی راجع به

  . ار نفر است بين يک هزار تا پنج هز  و تأييد نشده شده

 سال جنگ و برادر ۵بعد از  ١٩٩٨ وقت آمريکا در سال   وزير خارجه]Madeleine Korbel Albright[. مادلين اوبراييت[خانم 

در .  با هم آشتی کنند ها امر کرد که  آن  واشنگتن احضار نمود و به  را به– مسعود بارزانی و جالل طالبانی –سران هر دو حزب کشی، 

  . روی هم را بوسيدند)  برادر کشی بعد از آن همه(ای از جانب طرفين امضا شد و سپس برادر وار  خانم توافق نامهحضور اين 

 بر انتخابات نمايندگان  ردستان عالوه و تشکيل دولت موقت در عراق، در ُک)٢٠٠٣  اواخر آوريلدر ( صدام حسينسقوط رژيمبعد از 

در . ردستان رای دادند ُکمجلس دومبرای ديگری  نمايندگان  بهمردم  و دهوک و هولير  سليمانيههای  در استان ،مردم در پارلمان عراق

   بود که ردستان در انتخابات شرکت کنند چون هنوز معلوم نشده برای پارلمان ُک  نداشتند که نينوا، مردم اجازه و   کرکوک، ديالههای استان

  .تند يا خيرردستان هس ُکاقليم استان جزو  آيا اين سه

   ائتالف مختلف ليست کانديداهای خود را به سيزده. ردستان نيروهای سياسی بيشتری شرکت کردنددر انتخابات دور دوم پارلمان ُک

انتخابات واجدين شرايط در % ١٠٠نفر يعنی ) ١٧٥٣٩١٩(تعداد    انتخابات نشان داد که نتيجه. انجمن عالی انتخابات معرفی کردند

 ٦تی  کيه  و يه ی دو حزب کوردی پارت  به کرسی ١٠٤.  شدند  کرسی صاحب نماينده١١١ کرسی ١١٤از تعداد .  بودند شرکت کرده

  .ای نداشت  نمايندهکرسی  گرفت و سهتعلق  نيروهای مستقل  به کرسی ١ ائتالف نيروهای اسالمی، و  بهکرسی 

ردستان موظف بود قبل از اين دولت ُک.  پايان ميرسيد  به٦/٤/٢٠٠٩اريخ  داخلی پارلمان عمر قانونی مجلس دوم در ت برابر آئين نامه

   . گرفتند  موقع نمايندگان مردم مجلس سوم را تحويل می به و  تاريخ تمام امکانات انتخابات مجلس سوم را تدارک ديده

 بدون ٦/٤/٢٠٠٩پارلمان در .  تأخير انداختند ه سوم مجلس مرتب ب  انتخابات را برای دوره  مسئله،اما دولت ُکردستان و همچنين پارلمان

   تمديد شده  ماه در مدت اين سه.  مشروعيت قانونی نداشت اين تمديد هيچگونه.  نمود خود را تمديد  ماه  مدت سه  مجوز قانونی به هيچگونه

 تصويب اين قانون  آرامش و آسودگی به پارلمان در  دولت نيز برای اينکه. شد ُکردستان اقليمتصويب قانون اساسی مشغول پارلمان 

  .را بميان گذاشت  آينده انتخابات  بپردازد مسئله

 بر انتخاب  مردم در اين انتخابات عالوه.  بر گزار شود٢۵/٧/٢٠٠٩ها تعين شد و قرار است در  تاريخ بر گزاری انتخابات بعد از ماه

   .يک نفر را انتخاب نمايند)  شش نفر هستند که(ری کانديداهای رهبدر ميان  خود برای پارلمان بايد  نماينده

با وجود .  است  شش سال آن را فعال بوده ردستان فقط نزديک به مدت پارلمان ُک از ايناما.  سال است١٧  عمر پارلمان روی هم رفته

 اين   ويژه کميته.  بود مان نرسيده تصويب پارل اما هنوز به.  منتشر شد٢٠٠٨در سال ردستان نويس قانون اساسی ُک پيش اين مدت  همه



 اعضای پارلمان در مرخصی تابستانی بودند آن را تصويب و   در حاليکه در مدت تمديد شدهست ر نفر د١٧ عبارت بودند از  قانون که

 انتخابات پارلمان موکول  بعد از اما با رفراندم همزمان مخالفت شد و دولت آن را به. حتا پيشنهاد رفراندم همزمان با انتخابات را دادند

  . است نموده

  رهبری مردم ُکردستان
  عنوان رهبر  از  ميان نامزدهای رهبری يک نفر را به، مردم بايد يادآوری شد همزمان با انتخاب نمايندگان مجلس سوم همانطور که

  :در حال حاضر نامزدهای اين پست عبارتند از.  انتخاب کنند) کردستانرييس فدرال(

 مصطفی بارزانی مسعود 

 ۆ ابراهيم احمد هه

 لی  مال ميراود آه

 ن گرميانی يحس

   سفين شَيخ محمد 

در اينجا . گيرد  اين پست تعلق می به) پيش نويس قانون( برابر قانون  اختياراتی است که است   قابل توجه  که فدرال آنچهرياست در بحث 

 مخالف با فدراليزم باشند و موافق تمرکز  های که  باشند ملت،در کشوری چند ملتی بسا  چه. ما وارد بحث تئوری فدراليزم نخواهيم شد

 شود، اين بدان   صورت فدراليزم اداره  کشور بايد به  باشند که  توافق رسيده های ملی به  اقليت اما اگر در کشوری چند ملتی همه .قدرت

اما در  . پايبند هستند بورژوائی دمکراسی  حداقل به اند که  جای رسيده ههای ب  تکامل تاريخی آن کشور ملت  در پروسه مفهوم است که

 هم بيشتر   است از اختيارات واليت فقيه  رييس فدرال آن داده به)  تحميل خواهد شد  در آينده قانونی که( قانون  ُکردستان اختياراتی که

   . خواهد شد ارات اشاره اين اختي کات بر جسته ن ردستان بهدر بحث قانون اساسی ُک! است

  همانطور که. ستان انتخاب کرد عنوان رييس ُکرد  پارلمان ُکردستان با اکثريت آرا مسعود بارزانی را به٢٠٠۵ جون ١٢در  قبل،  دوره

  . است انديد نمودهخود را ک ديگر  چهار ساله  برای يک دوره شود، او هماکنون دوباره  می ديده)  ُکردستاناقليم(ليست نامزدهای رياست در

  ردستان در ُک  اساسی و حل نشده دو مسئله

  قانون اساسی عراق١٤٠   اول ماده مسئله

را نبايد ردستان دارد  عراق و ُک  در روند آينده ای که  کرکوک از نظر تاريخی، اقتصادی و سياسی و نقش تعين کننده ای که اهميت ويژه

 و  ردی با دولت مرکزی بوده ُک ملی توافق نرسيدن جنبش  کرکوک يکی از مهمترين داليل به ئلهمس . آن پرداخت دست کم گرفت و بايد به

چندين . ردی و دولت مرکزی عراق ُک ملی در مذاکرات متعدد بين جنبش  انجام توافقات انجام شده  است از داليل عدم تعهد به يا يکی بوده

 و  طرفين  است و به های خونين روی داده  کرکوک جنگ بر سر مسئله،زی عراقردی و دولت مرکبار بر اثر عدم توافق بين جبش ُک

در  کرکوک  سئلهم،  است آتش بس شده طور موقت  و به علتی  های اگر به در پايان چنين جنگ.  است  آمده فروانی واردمردم مصيبتهای

 . است کرکوک باعث جنگ بعدی شده   مسئلهو شايد همين مسکوت گذاشتن  . است  شده ها مسکوت گذاشته توافقات آتش بس

بعد از .  است ردستان نيز بدون تأثير نبودههای غربی و سازمان ملل در عراق و در ُک  کرکوک روی سياست دولت اهميت مسئله

نفت کرکوک و استخراج .  باشد های مستقيمی داشته  کرکوک دخالت  مسئله  نسبت به سرنگونی دولت صدام سازمان ملل بی ميل نبود که

 از با  ردهای که باز گشت ُک نيز و و از طريق اعمال سياست تعريب به کرکوک کوچ داده شده صداميان توسط باز گرداندن اعرابی که

 در حال حاضر مشکل   اين مسئلهحل  تأخيردر.  تعويق افتاد  مرتب به به طور پيشنهاد سازمان ملل  بود بنا به  شده زور از کرکوک رانده

 راحتی   بود به  سال بود با زور ساکن کرکوک شده  ده١٩٩٣ در سال   کهاعرابی های مشخص تر بگويم خانواده.  است ا چند برابر کردهر

بزرگ . کنند در کرکوک احساس غريبی نمی ها همان خانوادههای  حاال بچهاما  .ند شود  سر زمين اجدادی خود بر گردانده  بهندتوانست می

    .آشنايی ندارد انسر زمين اجداديش و با  دانند و در آن رشد کرده  خود می ستند، کرکوک را زادگاه کرکوک ه شده



   ويژه به . کمتر از خود مختاری نبود دادردستان مردم ُک  رژيم عراق به در چند مورد امتيازاتی کهبا نگاهی به تاريخ گذشته ميشود ديد 

در اين . ای بسيار مهم منتشر کرد  رژيم بعثی عراق بيانه١١/٠٣/١٩٧٠ در تاريخ ١٩٧٠ تا ١٩٦٧های  بعد مذاکرات فراوانی بين سال

 عنوان ملتی  ردستان به حق و حقوق مردم ُک  مهم بود اعتراف رژيم بعثی به  که ، آنچه١٩٧٠  آذر١١   بياننامه  مشهور گشت به  که بيانيه

اگر . ردستان بود عنوان بخشی از ُک به   در بيانيهشناسايی کرکوکعدم آن از اما مهمتر . و بايد خود مختار باشد بود جدا از عرب

 در  ردستان در آن زمان برای هميشه ُک مسئله. شد ردستان شناسايی می عنوان بخشی از خاک ُک  به١٩٧٠ آذر ١١  کرکوک در بياننامه

در اين مورد اقدام دولت موقت .  شد  برجسته  دوباره کرکوک بعد از سر نگونی صدام و تشکيل دولت موقت مسئله.شد عراق حل می

در نخست .  کند  تسهيالت اجرای اين قانون را آماده  داشت که دولت موقت وظيفه.  بود کرکوک  مسئله  قانون به۵٨   مادهاختصاص دادن

   توجهی نشد و به   هيچگونه۵٨  ی ماده کرکوک و اجرا  مسئله  ويژه های ملی مذهبی و به  اقليت  حل مسئله وزيری عالوی و جعفری به

 . شد  فراموشی سپرده بوته

 ١٤٠  ماده
 بود بر   شده  آن اشاره  به۵٨   در ماده  کرکوک و نقاط ديگری که  مسئله٥٨   شد و ماده  نوشته  قانون اساسی عراق دوباره٢٠٠٥در سال 

 همچنين.  قانون اساسی و هميشگی عراق١٤٠   ماده  تبديل شد به٥٨  ماده  در نتيجه.  بيشتری شد ها توجه  آن  گشت و در نهايت به جسته

  ندام گذاشتها بر رفر١٤٠   ماده قانون اساسی عراق همراه.  باشد  بايد کامال اجرا شده٢٠٠٧ تا پايان سال ١٤٠   ماده  بود که  شدهخواسته

 .ی بودئر باال اين رقم در آن شرايط درصد بسيا  آن رای داند، مردم به% ٨٠شد و 
   ميابيست به  بود که  سرشماری و برآورد دقيق جمعيت کرد در کرکوک منوط کرده  کرکوک را به  حل مسئله١٩٧٠ آذر ١١  در بياننامه

ردهای کرکوک  عراق جمعيت ُک١٩٥٧ مشکل زيادی نداشتند چون در سرشماری  ردها روی اين مسئلهُک. مدت چهار سال انجام شود

 . رد ساکن کرکوک بودجمعيت تمام قومهای غير ُکچندين برابر 
اين رژيم . شدمتوسل  و نسل بر انداز   حلی ظالمانه اکثر ساکنين کرکوک عرب هستند، به   ثابت کند که کهدولت صدام برای ايناما 

و بر عکس درصد . اسکان داد کرکوک کوچ و   نشين بودند و از خود چيزی نداشتند به  اکثرا هم باديه مردمان عرب جنوب عراق را که

   ميبايست تمام اين مسايل را در استان کرکوک و نينوا و دياله١٤٠  ماده.   جنوب عراق فرستاد رد ساکن کرکوک را بهباالی از مردم ُک

 ١٤٠  ادهبودند، با اجرای م   شده داده توسط رژيم بعث کوچ  ی کهرعايت آزادی و حق انتخاب محل سکونت مردمبا  .در نظر بگيرد

  . گرديد ها خسارت پرداخت می  آن شند و به هايشان بر گرداند می   زادگاه  بهميبايست
رد تمام مردم کرکوک اعم از ُک.  است انجام شده) ٢٠٠٩ تا ٢٠٠۵( در اين چند سال   پرسيهای که طبق آمارهای رسمی و تحقيقات و همه

 .  دانند  می  چاره هنوز بهترين راهاند و  آن رای داده به هستند و١٤٠   خواهان اجرای ماده باال های ياد شده و عرب و ترکمن و ساکنين استان
  قانون اساسی عراق١٤٠  چگونگی اجرای ماده
 : است  در قانون پيش بينی شده برای اجرای اين ماده

 اين نواحی کوچ   با اجبار و توسط حزب بعث به  کهمردمی در شرايط امن و عادی   اين معنی که به:  ايجاد حالت عادی و تأمين امنيت ١

 در اثر اين کوچهای اجباری   بايد دولت خسارتی را که  است که در قانون پيشبنی شده.  شوند  اصلی خود بر گردانده  زادگاه اند به  شده داده

  . است جبران کند  مردم وارد شده به
 بايد سرشماری دقيق انجام شود و در اين  های کرکوک، نينوا و دياله  در استان)ايجاد حالتی عادی( اول  بعد از مرحله:  سرشماری ٢

  . توافق خود آنان خواهد بود اما بازگشت آنان بنا به. اند مشخص شود  شده ها کوچ داده  اين استان  اجبار به  به سرشماری ساکنين که
  خود مردم مشخص کنند که)  نه(و ) آری ( پرسی و با پرسش و در يک همه ها اين استانبايد در  باال  بعد از اجرای دو مرحله: رفراندم ٣

   . ردستان هستند يا نهُکاقليم ها جزو  اين استان
در .  است  بر نداشته مادهجهت اجرای اين در  دولت عراق گام مثبتی  نگاری و انتقاد به  جز نامه  بهُکردستان تاکنون دولت ٢٠٠۵از سال 

 فرمانی آمريکا، از طرفی و   گوش به  اين مسئله دليل عمده.  است ه بود  تعويق انداختن اين ماده دستان يکی از بانيان بهرواقع خود دولت ُک

 دولت عراق جز  در حالتی که. باشد میردستان ای در ُک  نفت کرکوک در مقابل کشف ذخايری نفتی گسترده از طرفی کمرنگ شدن مسئله



های نفتی و استخراج نفت در مناطق    سربازان و تيربارهای آمريکاييهای از حفر چاه در شرايطی که. دمترسکی از جانب آمريکا نبو

 چيزی ديگری حتا  های خود فرصت فکر کردن به ردستان جز پر کردن جيبکردند، سران دولت ُک ردستان محافظت میشمالی ُک

  .   است  بالتکليف مانده١٤٠  يد و ماده پايان رس  پارلمان هم عمرش به در نتيجه. کرکوک را نداشتند

  ردستانقانون اساسی ُک دوم  مسئله
." شود قانون پس از منافع اقتصادی بيان می" ها، و خواست مناسبات اقتصادی نيست قانون هرگز بيش از اعالم، بيان در پيکر واژه"

  )۵٠٣   بابک احمدی صفحه مارکس و سياست مدرن، نوشته(                                                                          

 اين موضوع  گذاشتند شايد کسی متوجه شد و آن را همانطور مسکوت می  قانون اساسی مطرح نمی مجلس دوم مسئلهاگر در پايان عمر 

چون قانونی (اند  ردستان، حتا پارلمان آن در تمام اين مدت غير قانونی و نا مشروع بودهُکاقليم " رێم هه"ها دولت   تمامی ارکان شد که نمی

  ).  است وجود نداشته

 به رد،چون متخصصان ُک. شوم  پيش نويس اين قانون وجود دارد نمی  به ظر تخصصی وارد بحث قانون اساسی و ايرادهای کهمن از ن

اگر گوش شنوايی باشد و نظرات (. اند  و نظرات خود را انتشار داده  پرداخته نگارش اين پيش نويس  محتوا و شيوه  به  جانبه  همهطور

 اگر کسی اين پيش نويس را يکبار به لحاظ سياسی از نظر بگذارند متوجه خواهد که پياده شدن بعضی از ما ا!)ها را در نظر بگيرد آن

   .مواد آن موجب حاکميت يک نوع ديکتاتوری در کردستان خواهد شد

  
  رێم کردستان  نکاتی در پيش نويس قانون اساسی هه نگاهی اجمالی به

ردستان بايد های ُک  هدادگا. موجود باشداگر اختالفی . پردازد  میردستان و قانون عراقانون ُک اختالف بين ق  پيش نويس به٤  بند دوم ماده

  .  باشد اگر اين قانون توسط پارلمان ملغا نشده. ردستان را رعايت کنندقانون دولت ُک

 اما اين قانون پيش.  کار ببندند تان را بهردس بايد قانون ُک ردستان هميشههای ُک برابر اين قانون دادگاه ١ . نا روشن است اين يک مسئله

   چکار بايد بکند؟   قانونی وجود ندارد دادگاه از آنجايی که.  باشد  است اگر قانون توسط پارلمان لغو شده  نکردهبينی

 ارمن، ترکمان و کلدان آشوری(" را" ديگران"اين پرانتز در " رد و و ديگران است از ُک ردستان تشکيل  شدهت ُکمل"ميگويد  ٦  ماده

   !کند معرفی می" )عرب

کردند   تا ديروز معيارهای را برای ملت تعريف می  است که  شده  نظر ميرسد، اين قانون توسط کسانی نوشته جای تعجب است چون به

  های که  اقليت تغير مليت را به   است که اين يک قانون نا عادالنه. رد قبول نداشت عنوان ُک  هيچ عربی را در هيچ کجای دنيا به  هيچگاه که

  به)  در کردستان هستند عبارتند از های که ملت(نوشت   جای اين می بايست به قانون گذار می. کنند تحميل می کند ردستان زندگی میدر ُک

     .الملل و حقوق بشر کامال مغاير است با قوانين بيندر اين مورد " ملت " کارگيری واژه

  " اما برابر با قانون. هيچکسی نبايد از اين مزايا محروم و يا محدود شودق زندگی، آسايس و آزادی را دارد،  ح همه" ١٩  ماده

  انونی نوشتهممکن است ق.  دارد  بند و تبصره اين قانون احتياج به.  از خيليها اين حقوق را سلب کند  شود که يعنی قانونی ميتواند نوشته

    . بايد اعدام گردد ، در نيتجهبودنخواهد برخودار حقوق باال از  ،ييس دولت را کشيد کسی کاريکاتور رهر  شود که

  .  زنان از هر نظر برابر با مردان صراحت دارد  است و به  در نظر گرفته عادالنه در مورد زنان تمام حقوق زنان را ٢١  ماده

: گويد می اختصاص دار و های محلی انجمنهای شهرداری و  ، انجمنجلس م مايندهن عنوان  بهزن  برای انتخاب شدن ٢٣  اما بند دوم ماده

% ٢۵نبايد از  و محلی ميزانی برای نمايندگان زن تعين خواهد شد اما اين ميزان ردستان و انجمنهای شهرداریدر انتخابات پارلمان ُک" 

   . کمتر باشدهارسيهای پارلمان و يا انجمناز ُک

 است و درصد   قانون کامال رعايت شدهد باالتر باش٢۵ ميزان زن نبايد از   کهالی انتخابات اعالم کنددر انتخاباتی کومسيون عاگر 

  . و حقوق زنان است٢٣   است؟ چنين بندی در تضاد واضح و روشن با ماده  هم زياد نشده  عنوان نماينده شرکت زنان به

 احترام در مورد  کلمه همين ترتيب   باز به٧٤  در ماده) حترام ميگذاردا( انفال و بمب باران و شهدا   خانواده  حکومت به٤١  ماده

 غرامت و  تأمين اما در هيچ کجای اين قانون نسبت به.  است  شده  هستند اشاره  بيش از دويست هزار خانواده ها که بازماندگان اين خانواده

  . است ای نشده  اشارهها نان آوری ندارند  اکثر آن ها که  معيشت اين خانوادهيا تامين



 قانون نوشتن  اينگونه.  است اعالم کردهآزاد  خواهد شد   نوشته های که را برابر با قانون تشکالت کارگری  اساسی،  قانون٤٧  ماده

  . کند داری درست بی قانونی و نبودن آزادی را قانونی می های سرمايه سيستم

 و دربدر  آواره و  بيوه زنان را ،گی  مشکالت خانواده  است که انون از حاال پيشبنی کردهق( باز در مورد زنان است ٤٩  بند ششم از ماده

   . ها باشد  فکر جايی برای آن  به کند که دولت را موظف می و  خواهد کرد و اين قانون لطف نموده

 خود مستقل بتواند با آن   شود که  بر آورده طوری  است که  احقاق حقوق چنين زنانی نپرداخته  جای نوشتن چنين بندی نسبت به چرا به

  .زندگی کند

 پارلمان، حقوق و اختيارات  ، دوره در اين مواد تعريفی از پارلمان، شرايط نماينده.  پارلمان است  مربوط به٩٨   تا ماده٧٩  از ماده

  . است  همگی آمده  در مقابل دولت و غيره نماينده

 را مشخص اقليم انتخاب، سوگند، وسپس اختيارات رييس   شرايط، نحوه  بند و تبصره٢٩ با   همراه  ماده٩ يعنی ١٠٧   تا ماده٩٩  از ماده

  . کل قوا نيز هست  برابر قانون فرمانده. است  مجری قرار گرفته  در راس قوهاقليمرييس . کند می

 همان "ی واليه"   کلمه  است که شايان توجه.  است شده   برای رييس استفاده"ت واليه"  ردستان از واژه قانون اساسی ُک١٠٣  در ماده

  "ردستانيی ُک واليه" است   شده  اما در اين قانون نوشته، گويند واليت فقيه  آن می  در ايران به واليتی است که

  
   "ردستانُکواليت "از اختيارات 

  دريا و  آمده در اين قانون  لغو پارلمان برابر موادی کهان،  فرمان انتخابات پارلم، پارلمان نهاد جهت قانونی شدن به طرح و پيش ارائه

  که   دولت هر گاه فراخوان تشکيل جلسه،  حبس ابد  و امضای حکم اعدام يا تخفيف آن به اجازه درونی پارلمان ذکر خواهد شد،  امهآئينن

   فرستادن نيروی نظامی به، فرمانردستان ُک ق بههای عرا  ورد نيروهای نظامی ساير فدرال اجازه ضرورت آن را بداند،  تشخيص به

  . پارلمان با رضايتردستان  از ُک)؟(خارج

 فراکسيون اقليت فرمان  ،اگر اين فراکسيون نتوانست دولت تشکيل دهد.  فراکسيون اکثريت پارلمان در مدت يکماه فرمان تشکيل دولت به

ضای پارلمان اع دولت با استفاده ازفراکسيون هم نتوانست دولت تشکيل دهد  خواهد گرفت و اگر اين اقليمتشکيل دولت را از رييس 

   . تأييد رييس برسد تشکيل خواهد شد و سپس بايد به

، صدور ردستان ُکانتخابات برای پارلمانصدور فرمان .  رسميت خواهد داشت اقليم رييس استعفای هيئت دولت و يا يک وزير با اجازه

   . قضاتو تعينتأييد  های عراق،  در سفارتخانهانردستفرمان نمايندگان ُک

 ممکن   لزومی دارد فردی که  هست، چه  باشد، که موجودردستان وزارت دادگستری اگر در ُک. استتعجب آوری از موارد اين کامال يک

  . باشد بايد قضات را تأييد کند است کوچکترين اطالعی در مورد قانون و داوری نداشته

وزيرانش .  ميکند را از ميان کانديدهای فراکسيونی انتخاب اواقليم رييس  دهد، نخست وزير که  تشکيل دولت را شرح می ه نحو١٠٩  ماده

   جلسه در جلسات دولت نخست وزير گرداننده.  پارلمان ميدهد جهت تصويب کند رييس بعد از تأييد به  رييس معرفی می را انتخاب و به

  .  در آن باشداقليم رييس  کهای  خواهد بود مگر در جلسه

، يا حد  پارلمان باشد بايست بعهده  می وظيفهاين (.  و نخست وزير استاقليم رييس  های خارجی بعهده  های عمومی و تعين سياست سياست

  ). تصويب پارلمان برسد اقل به

ردستان قرار دارد با دولت مرکزی  در خاک ُک های نفتی که برداری از ميدان ردستان موظف است در  استخراج و بهره ُکاقليمدولت 

تمام . کند تقسيم ها اقليم قانون اساسی بين ١١٢   برابر ماده  طور عادالنه بهرا    درآمد حاصله  دارد که دولت مرکزی وظيفه. همکاری کند

  .ردستان است دولت ُک ار دارد بعهدهردستان قر در خاک ُک های نفتی که  از ميدان های نفتی و استخراج آن دسته امور کشف، حفر چاه

  
  :ردستانير قانونی بودن پارلمان، دولت و رييس تاکنونی ُکغ

  ردستان دارای ُک  سال است که١٧ مدت  هايشان اعتراف دارند که ردستان در مدارک و نوشتهسران احزاب و اعضای دولت و پارلمان ُک



. ردستان و دولت؛ پارلمان، رييس ُک نهاد  کردستان، اين سهاقليم نويس قانون اساسی بنا بر اين ادعا و بنا بر پيش.  پارلمان و دولت است

  . کند قانون تعين میرا  نهاد  چون موجوديت اين سه. اند  سال غيير قانونی بوده١٧در مدت اين 

  ساسی يک کشور يا يک فدرال بعهدهنوشتن قانون ا ديکتاتوری، -ها از پادشاهی تا جمهوری مردمی و يا نظامی در دنيا و در تمام سيستم

 قبل از تشکيل دولت مجلس مؤسسان تشکيل شد و بعد از نوشتن قانون اساسی ٢٠٠۵در عراق در سال همچنين . مجلس مؤسسان است

ن اساسی را  جای مجلس مؤسسان قانو چرا به.  است  تأخير افتاده  سال به١٧ردستان  در ُک اما چرا اين مسئله.  دولت رسميت يافت بود که

جهت دوم عمر .  است جهت اول خود پارلمان برابر با قانون تأسيس نشده.  مشروعيت ندارد  از دو جهت هيچگونه نويسد که پارلمانی می

   است؟  شده  نوشته  تمديد شده  ماه  بود و قانون اساسی در سه  پايان رسيده قانونی پارلمان به

  
  اکنون ت۵٢٠٠وضعيت اقتصادی کردستان از سال 

   -کشاورزی
   و نه های عراق بوده  دولت  مورد توجه  کشاورزی نه  مسئله،بدست آوردن آزادیو  برای خود مختاری   سال جنگ و مبارزه۵٠ مدت  به

 دولت  های حزب بعث و بويژه دولت.  کردن کشاورزی هماهنگ کنند اند خود را با پيشرفت دنيايی تکنيک و مکانيزه کشاورزان توانسته

 جمعی، انفال بيش از   بر کشتارهای دسته  عالوه پيشمرگ مردم ُکردستان و نيروهای  قصد وارد کردن فشارمضاعف به صدام حسين به

   چشمه۵٠٠٠بيش از . ها زدند ها و قنات  کورکردن چشمه ها ومراتع، دست به ردستان، بمب باران جنگلهزار مردم از روستاهای ُک١٨٠

 روستا در ُکردستان توسط بلدزر و مستشاران ٤٠٠٠بيش از .  و خشک شدند  صورت مکانيکی کور شده ان بهو منابع آب در ُکردست

های و باغات و  زمين%  ٥ تا قبل از تشکيل دولت ُکردستان، کمتر از ١٩٧۵ طور کلی از سال  به. محلی ويران و با خاک يکسان شدند

  . است  در صد متغير بوده  تا پانزده  اين در صد بين دهتاکنون ٢٠٠۵از سال .  است  قرار گرفته مراتع مورد استفاده

 دولت و پارلمان ُکردستان دستور ايجاد يک بانک  ردستان در مورد کشاورزی اين است که اقدامات دولت ُک موردآخرين خبر در

در واقع اين اقدامی .  است را صادر کرده کشاورزان، باغداران و دامداران   مليون دالر جهت دادن وام به١٠٠  کشاورزی با سرمايه

  .   بيشتر کشاورزان و پر کردن جيب سهامداران آن بانک خواهد بود جهت نابود کردن هر چه

   -مسکن 
   روستاهای خود، بمب باران روزانه ت آنان به بازگش  کشاورزان و فراهم نکردن زمينه  به نکردن علت عدم بازسازی روستاها، کمک به

 در صد از ساکنين ٧٠ ُکردستان، بيش از   پناهندگان عرب از نواحی جنوبی عراق به و هجوم بی سابقه روستاهای مرزی ُکردستان

  . ردستان فاقد مسکن شخصی هستندُک

.  است  پارلمان پيشنهاد داده  مسکن در پارلمان قوانين کلی را به  ويژه کميته.  است  مسکن چند بار در پارلمان ُکردستان مطرح شده مسئله

مورد توجه و عمل قرار نگرفته هرگز  واجدين شرايط  به شهرها   حومه در  مسکن، توزيع زمين  حل اساسی برای حل مسئله اما راه

  وها ها و بيگ  در ُکردستان، فئودالها، خانلمانتوسط پار  بعد از تصويب قانون ثبت امالک الزم به يادآوری است کهدر اين زمينه .است

  .اند  نام خود پرداخته های اطراف شهرها به  ثبت زمين ای دارند به  از نظر مسئوليت دولتی اختيارات ويژه کسانيکه

   -)عمدتا نفت(معادن 
هنوز .  ملی هستند  و کشف نشده شده است تمام معادن زير زمينی اعم از کشف   تصويب کرده٢٠٠٦ پارلمان در سال  طبق قانونی که

پيش نويس قانون .  باشد در دست نيست  کرده)کند ( روشنکامال را ردستانُک نوع نظرات و اختيارات دولت مرکزی و دولت  قوانينی که

ر بسياری از اما اين قانون از نظ.  است  در پارلمان ُکردستان تصويب شده  است با عجله  شده  توسط آمريکاييها نوشته نفت که

  . است ای است و هنوز رسميت نيافته های عمده  مردم و بعضی از اعضای دولت مرکزی دارای نقص های سياسی و عامه شخصيت

 بايد برابر  دولت عراق هر ساله.  دولت مرکزی است منبع اول از بودجه. شود  می  منبع تهيه  فدرال ُکردستان از سه ی دولت  بودجه

 خود را در   ساالنه  خواهند داشت درصدی از بودجهاقليمیهای   دولت های که ها و پروژه  طرح،اند مانند جمعيت نونی شده قا معيارهای که

 کل  از بودجه% ١٧ ُکردستان   سهميه٢٠٠٨در سال .  متفاوت استاقليمی اين درصد برای هر  طبيعی است که.  بگذاردها اقليماختيار 



برای .  منبع سوم از گمرکات است.باشد  طور کلی و در حال حاضر فقط نفت می به  است، کهدرات منبع دوم صا. کشور عراق بود

ای از جاها ماليات بر در آمد و يا ثروت اخذ شود تشخيص آن با مسئولين محلی  ها هنوز قانونی وجود ندارد و اگر در پاره ماليات

  .باشد می

از ذخاير نفتی عراق % ٣۵در حال حاضر فقط . کند ق را صادرات نفت تأمين می کشور عرا ی ساالنه از بودجه% ٩٨ : قابل توجه

 بعد   به٢٠٠۵از سال . برساند% ٧٠   اين مقدار را به دولت عراق در نظر دارد که. و صدور است  استخراج،بهربردای  دهاآم

ردستان مشغول  ُک  ويژه های نفتی عراق، به ميدان حفر چاهايی نفت در  ای با سرعت زيادی به های آمريکايی و اروپايی و ترکيه شرکت

اما در حال حاضر .  بهربردای کامل هستند  پنج ميدان نفتی وسيع آماده،رييس دولت ُکردستان روان بارزانی،يچنطبق اظهارات . هستند

 صد  روزانه" ق و باوکی ته ته" نفتی  زهمقدار نفت استخراجی از اين دو حو. شود  برداری می بهره) ق قته ته(و ) باوکی(تنها از دو ميدان 

های   در حال حاضر از استخراج نفت در ساير حوزه اند که  اين تفاهم رسيده دولت مرکزی و دولت ُکردستان به. باشد  می هزار بشکه

شايان ذکر .  برسانند هزار بشکه٢۵٠   روزانه  باال را به  نفتی نامبرده  مقدار توليد در دو حوزه اما سعی شود که. ُکردستان خود داری شود

  .  از کل نفت عراق در خاک ُکردستان قرار دارد%  ٣٠  است که

  -برق 
هر چند طبق دستور .  است  تاکنون بوده ردستان در چند سال گذشتهترين مشکالت مردم ُک  تأمين روشنايی و برق يکی از اساسی مسئله

 اين مبلغ ميتوانست کار  ، که کار بيندازد  را به مليارد دالر از درآمد اين وزارتخانهبايست يک  ُکردستان میدولت مرکزی، وزارت برق 

 در ظرف  ردستان مدعی است کهوزارت برق ُک. اند  روزی برق مواجه بندی شبانه اما همچنان مردم ُکردستان با تقسيم و جيرهگشا باشد، 

برابرهمين ادعا در شهرها بيش از . اند  ميشود دارای برق شده  خانه١٩٠٠٠ شامل بيش از  که) ؟(  محله۵١۵ روستا،٦٣٧ سال  سه

 روزی از برق   شبانه اگر اين مقدار مصرف کننده  کند که  ادعا می همچنين اين وزارت خانه. اند  صاحب روشنايی شده هزار خانه١٠٢

 ٦٠، و سد دربنديخان ٤٠سد دکان (صلی برق کردستان  ا  دو نيروگاه در حاليکه. باشد ميگا وات برق می٧۵٠   کنند، نياز به استفاده

های مختلف از کشورهای   تأمين برق، کمپانی هماکنون برای حل مسئله.  کنند  ميگاوات برق توليد می١٠٠  روی همرفته) ميگاوات

  . ندتمختلف و در نقاط مختلف کردستان مشغول هس

   معلوم نيست کجايی است-کمپانی ماس گلوبال   -     

  معلوم نيست کجايی است-نرال الکتريک کمپانی ج  -     

  آلمانی ABBکمپانی   -     

 ليسیگ انPBکمپانی   -     
 به اتمام برسد اين اميد وجود دارد  در کردستان در حال تکميل شدن هستند های مختلفی که نيروگاهاگر کار طبق اظهارات وزير برق، 

ردستان هنوز در بسياری از مناطق ُک. حسوس است مردم کامال م ردستان فقير شدن روزانهدر ُک. شود طور کامل حل  برق به  مسئلهکه

 تصاعدی  به طور مردم گرانی مايحتاج روزانه.  است شود و زندگی مردم تغييری نکرده  می  ديده۵٠-١٩٤٠های  آثاری از زندگی سال

در آمد . ردستان بيکار هستندمردم ُک زا% ۵٠  دهد که  نشان می٢٠٠٦آمار سال . گردد  کم می رود و ارزش ساعت کار روزانه باال می

 مليون و نيم ٢٧آمار سر شماری همان سال جمعيت عراق را .  است  شده  مليارد دالر تخمين زده٨٨ نزديک ٢٠٠٦نفتی عراق در سال 

  .باشد  دالر می٣١٦٩  از نفت ميتوانست يکنفر برابر با اين آمار درآمد ساالنه.  است برآورد کرده

 بر خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش و  عالوه. خود رالت مرکزی عراق مخارج مردم برای تامين نياز های مبرم کارشناسان دو 

  )است  آمار زير ماهانه(  :ند ا دهکر چنين برآورد  رابرای هر فردی، پرورش

  دالر٣٠٠  مسکن -

  دالر٢٠ بايد بپردازد   ميدهد و بهايش را مصرف کننده  دولت ارائه خدماتی که -

  دالر١٠٠  رفت و آمد -



  دالر٣٠٠  خورد و خوراک -

  دالر٦٠  دکتر و نسخه -

  دالر ۵۵ اطفال شيرخوار  هزينه -

 و حتا در بسياری موارد   دالر تجاوز نکرده٢٦٦ در آمد او از  در حاليکه.  دالر است٨٣۵    زندگی يک نفر در ماه اند هزينه ها گفته آن

 شامل پوشاک، نظافت، سوخت و گرما، روشنايی،   نتوانست آماری پيدا کند که  اين نوشته ده نگارن اين در حالی است که. کمتر است

  نظر بگيريم نتيجهها مبلغ ناچيزی را در ز اين نيازکدام ا باال برای هر با همان شيوهاگر. ش، ورزش و لوازم خانگی باشدآموزش و پرور

  .    در سال دالر٦٦٣ يعنی مبلغ   شده زده تخمين   است که)٣١٦٩( ادل يک پنجم مبلغی در عراق چيزی مع   درآمد ساالنه خواهيم گرفت که

  حاضر وضعيت سياسی ُکردستان در حال

ردستان  ُک بارها و در خيلی از منابع اقتصادی و سياسی راجع به آن پرداختيم و  ردستان بهقسمت اقتصاد ُکباال و دردر   که يک نکتهتکرار

از نظر ثروت و سامان و منابع زير زمينی، آب و هوای مساعد برای کشاورزی و ُکردستان  :ميباشدالزم  است   شده  آن اشاره به

 مردم آنجا بعد از سقوط صدام و رفراندم  با چنين تعريفی بسيار طبيعی است که. باشد دامداری سر زمينی بسيار غنی و ثروتمند می

 بازسازی اقتصادی و زيربنای اين  دولت کردستان به   ويژه به دولت عراق و  ر داشتند که بيش از هر زمان ديگری انتظا٢٠٠۵/١۵/۵

  . اقدام فوری بکننداقليم

و زحمتکشان شهری و بيش از کم در آمد    کسبه و روشنفکران،دانشجويان برژوزی شهری،  ، خردهارگرانکرد اعم از ملت ُکهای  توده

مختار، داشتن پارلمان ت خود، ايجاد دول فدرالیهای عراق  عنوان يکی از فدرال ردستان به شدن ُک بابت برسميت شناخته روستاييان  همه

 همان   وضع اقتصادی و زندگيشان به  چشم انتظار داشتند کهآنان. اند  بهای بيش از حد گزافی دادهو قانون و آزادی سياسی برای همه،

ردستان، جنگ  ُک  مجدد صدام به نگ داخلی و حمله علت ج  مدتی به١٩٩١بعد از سال   آنان. و آسايش تغيير يابد  سمت رفاه نسبت به

  . توقعاتشان را بروز ندادندصبر کردند و ،   عمد چند سال طول کشيد، نا امنی و تروريستی بودن منطقه  به آمريکا با صدام که

   در انديشهتی کيه ی و يهردی عمدتا پارتاحزاب سياسی ُکدرست در همين زمان ، های مردم خالف اين بزرگوای از جانب تودهاما بر 

   تبديل شد به  اين انديشه تا جای که. ردستان بين خود افتادند بر اقتصاد و حتا تقسيم ُک)بيشتر (تر، کنترل تصرفات بيشتر، درآمد کالن

  .جنگ داخلی

، گرفتن گمرک و باج ندگذاشت  و آمريکا در اختيار احزاب میUN  های که اما پول.  نفت چندان اهميتی نداشت در آن شرايط هنوز مسئله

  . بودی  کيه يهی وهای پارت جدال بين سرکرده و  مورد مناقشه همواره ) م خليلابراهي (گمرک در  ويژه به ومرزهادر پا   خرده کسبهخراج ازو

  اولبرايتمادلين[ آمريکا خانم  در حضور وزير خارجه  امهفرمان آمريکا مبنی بر صلح اين دو جريان سياسی و امضای آشتينمتعاقب 

Madeleine Korbel Albright [ همترينشان عبارتند ازم که ند بوقوع پيوست در اين منطقهاتفاقات سياسی ديگر، ١٩٩٨در سال: .

در . رهبری مسعود بارزانیيافتن  رسميت ، عنوان رييس جمهور عراق انتخاب جالل طالبانی بهايجاد دولت موقت،  ٢٠٠۵رفراندم 

برای به .  طبقاتی در کردستان سريعا زياد شد های مالی کالن فاصله  و سوءاستفاده مناسبات اقتصادی شکل گرفته.نتيجه اين حوادث

 کردن  هبرای ساد  . طبقاتی چنان شديد است که به آسانی قابل مشاهده است اما فاصله. دست دادن تحليلی فاکتول احتياج به تحقيق است

داران نوخاسته و قديمی، مشتشاران خدمتگزار   سرمايه؛ اول گروه.  متفاوت تقسيم کرد  دو گروه ردستان را بهمردم ُک مطلب ميتوان

 امکانات مالی زياد و   به نيروهای نظامی کههای باالی   ردهو پارلمان ، اعضای دولت کردیسران احزاب، اعضای، حکومت بعث

 از حداقل امکانات   دوم اآثريت مردمی که گروه. داران درآمدند  به صورت ثروتمندان بزرگ و سرمايهوسی داشتند زمينها دولتی دستر

   . هستندزندگی محروم

با .  تقسيم اموال ملی  مشکلی آغاز کردند به  برادروار و بدون هيچگونهتی کيه پارتی و يهدو حزب اصلی های باالی  رده ١٩٩٨از سال 

ها و   و مسئولين اين دو حزب و سران جاش کادرها اين دولت در اختيار ردستان، تمام ارکان دولت خودی در ُکرسميت يافتن

   . قرار گرفت که توسط مسئولين يکی از دو حزب تاييد و توصيه شده بودندیئمستشارها



ميايد، بين مسئولين هم اتحاد ايجاد خواهد شد و هم  ميان   به های آشکار و نهفته  از قدرت و ثروت  پای اقتدار و استفاده طبعا زمانی که

. بين دو حزب اصلی کردستانی اتحاد ايجاد شد اما بين مسئولين حزبی در هر دو حزب اختالفاتی بر سر سهم بيشتر ايجاد شد. اختالف

 اقدامات دولت درهای آنان و   و خواسته دوم گروه   مروری به های مهم نظری بيندازيم بهتر است که  يکی از اين اختالف  به قبل از اينکه

  . باشيم  داشته، اين چند سال گذشتهپاسخ با آنان در

 بيکاری در   سطح.شدند  روز بروز فقيرتر و محتاج تر میها آن. شب بودنان    محتاج به  دوم عبارت بود از مردم، مردمی که گروه

ها و  ، نا کافی بودن پول نداشتن قدرت خريد، گرانی مايحتاج روزانه. گرفت را در بر می هشتاد در صد از ساکنين  کردستان نزديک به

   . مسئولين وا داشت  به  اعتراض و شکايات و مراجعه ، مردم را بهشد  می  در اختيار مردم گذاشتهUN از طرف  خوارو باری که

از طرفی و از طرف ديگر ناياب بودن محصوالت ،  بندی برق بهداشت، کم بود آب آشاميدنی، جيره، بيکاری  مسئله  عدم رسيدگی به

 دارد   هنوز هم ادامه که )از طرف ايران و ترکيه( خواری، بمب باران روستاها مرزی  کشاورزی، ازدياد جمعيت، فساد اداری و رشوه

  . وا داشت رگه  شک و ترديد در مورد دولت و پارلمان و مسئولين و حتا نيروی پيش مه مردم را به

پير مسئولين يعنی جوانان ديروزی، ) "مردم و وطن  دلسوزهای پيش مرگه" ( ديدند که شد مردم می در عمر دولت خودی بيشتر میهر چق

ها و   تقسيم تپه سران دو حزب اصلی به.  ندارند فقر و بدبختی مردم است  توجه  تنها چيزی که بهدولتی امروزی، وميان سال حزبی و 

  ! نشود) ای تپه" (گردی" يکی از مسئولين صاحب  روزی نبود که. مسئولين خود پرداختندبين در های باير،  زمين

اين . ها تعلق گرفت  مسئولين و افراد دور و بر آن  شد و به  از هر نظر ساخته های پيش رفته  شهرک در شهرهای مانند هولير و سليمانيه

ردستان،  شهرهای بزرگ ُکنقاط خوش آب و هوایدر . ی محروم بودندمردم از داشتن مسکن شخص% ٧٠   نزديک به در حالی بود که

 ، ساعت فقط دو ساعت روشنايی داشتند٢٤ مردم در  در حاليکه. است ممنوع ها  آن  رفت و آمد مردم عادی به  بوجود آمد کههای شهرک

  . کنند مینور افشانی ها   های خواص نشين شب و اين شهرکهای اهدايی   تپه  چگونه ديدند که می

 مورد "آسايش" نام  مأمورين دولت خودی، بهاز طرف  معترض و دکترهای ها پرستار، زحمتکشان شهر و روستا،همزمان کارگران

 چنين  جوانان کردستان که.  کارگران اعتصابی و حق طلب را به رگبار بسته و کشتند تاسولجهی سيمان  کارخانه در.تهاجم قرار گرفتند

  ها ريختند و دست به  خيابان ردستان به در سرتاسر ُک و آين فقر، بی حقوقی و فساد را بر نميتابيدندت خودی نداشتندتوقعی را از دول

  .  آنان جواب داد  به قرار دادن دولت با دستگيری و زندانی کردن و مورد شکنجه. اعتراض زدند

همکاری پناهندگان سياسی، بر سر    و معامله  قرار دادهای محرمانه با ايران و ترکيه، بستن های ضد ملی خارجی و رابطه اتخاذ سياست

 ، سر قبر آتاترک و اظهارات ضد جنبش کردی او ، رفتن جالل طالبانی به برای نابودی گريالهای پ ک ک دولت خودی با دولت ترکيه

ترديدی باقی   اپوزسيون ايرانی در کردستانجلوگيری از فعاليت  و نام کنسولگری  جاسوسی ايران در هولير به  افتتاح النه اجازه

  .  دولت کردی دولتی است ضد مردمی و ضد ملی نگذاشت که

تعدادی ،   زن کشته٢٠ در کردستان حدود  در مدت اين چند سال روزانه.  دولت نبود  و توجه  هيچ وجهی مورد عالقه مشکالت زنان به

ها و تشکالت زنان  هر چند روزنامه. اند  خود کشی زده دست بهی زياد  عده و  هشد) رسوا کردن با بريدن دماغ و گوش) (لوت و گوێ(

شد و دولت هم هيچ اقدامی   روز بيشتر  دادند، اما اين آمار روز به  می ردی هشدار روزانه دولت ُک  و به  در اين مورد فعال بوده همواره

  . در مرکز پليس توسط اقوامش ميباشد ای وحشيانه  شيوه  بارز آن کشتن دعا به نمونه.  است نکرده

و ) آسايش( مراکز پليس  در چند مورد جوانان مبارز، به.  باال گرفت٢٠٠٩ تا ٢٠٠٦های   دولت خودی، در سال مبارزات مردم عليه

ردستان نچيروان مسعود بارزانی و رييس دولت ُک. آتش گشودندمردم روی   شرمی به  کردند، اما پليس خودی در نهايت بی ها حمله زندان

  .  مردم را دادند  به  پليس اختيار حمله  سرکوب مردم دانستند، و به بارزانی در مورد اعتراضات مردمی خود را مجاز به

 مهتاب  سگ هم گاهی به"  جوابی برای اعتراضات مردم دارد گفت   چه مطبوعاتی وقتی از جالل طالبانی سوال شد که  در يک مصاحبه

 نويسندگان و ،از طرف روشنفکران جامعه. ردی بود منظور از سگ مردم معترض و از مهتاب خودش و دولت ُک"کند  میپارس

ردستانی مدارک و ها و دانشجويان با نوشتن و افشای رژيم ُک ای از استادان دانشگاه عده ، ونگاران و روزنامهمطبوعات گردانندگان 

همچنين است و رد ُک   شده های شناخته  رييس آن خود از چهره اما دولت مرکزی که.  شد شواهد بيشماری در پايمال کردن حق مردم ارائه



مهر .  افشارگری کند ها با زندانی کردن دکتر کمال قادر و تهديد هر کسی که آن. ردستان ککشان نگزيد و اهميت ندادندُکپارلمان و دولت 

  .  زدند ای خود را بر جامعه ديکتاتوری عشيره

  ستانیرد احزاب سياسی ُکبحران در
 و  اما عمده. ردی شدندهای الينحلی در درون احزاب ُک  موجب بحران  کهيمعوامل زيادی را از نظر اقتصادی و سياسی بر شمرد

ن  در درون اي  جوانانی که طبيعی بود که.  ميباشداز اين خوان يغماهای درونی احزاب دعوا بر سر سهم بيشتر  ترين عامل بحران اساسی

 تا اواسط ٢٠٠٣های   در سال.از حزبگيری  جز انشعاب و کنارهای نداشتند  احزاب بودند و خود شاهد فساد سياسی و مالی بودند چاره

  .  رهبری نيز سرايت نمود به   احزاب نبود بلکه تنها در بدنهبحران . حزبشان هستيماز  گيری افراد زيادی  کناره ما شاهد ٢٠٠۵سال 

 رنگتر ميباشد اما با  ای استوار است اين بحران کم  بنياد اين حزب بر اساس روابط پدرساالری و عشيره  از آنجا که،یدر حزب پارت

  اما مسعود بارزانی توانسته. وجود اين تعداد قابل توجهی از اعضای اين حزب و حتا نزديکان مسعود بارزانی از حزب انشعاب کردند

  .های پارتی بسيار کم رنگتر نمايد نامطلوب انشعابت  کند، و اثرا است بر بحران غلبه

   از آنجائيکه و، است های دولت و جالل طالبانی داشته  چشمگيرتر و اثرات زياد در روند اتخاذ سياستتی کيه يه بحران در  از آنجاييکه

 فعاليت  اند، و از آنجائيکه تحد و فعالتر شدههای سياسی برای بدست گرفتن قدرت در کردستان م تی در تمام زمينه کيه  منشعبين از يه که

 اين بخش اهميت   من به است، سازمان يافته) تی کيه يه رهبری  ی ديگر عليه ردی و جبهه دولت ُک  عليه ی هبهج(  متفاوت ها در دو جبهه آن

  . در توانم هست باز ميکنم  و آن را مشروح تا آنجاييکه بيشتری داده

جناحی معتقد بود کيش شخصيت .  آغاز شدتی هکي يه روند ديگری از اختالفات در رهبری  ٢٠٠٣ ر آوريل دبعد سقوط صدام حسين

 و خطری جدی است  ای از اعضای حزب، حزب را دچار تزلزل نموده  زور و فريب عده  بوسيلهتی کيه يهدر درون ) جالل طالبانی(

  . البانی را خطری جدی و خط سرخ نام نهادط جالل  اين تفکر تا آنجا پيش رفت که.  حزب برای آينده

 عمر سيد   همراه او به.  ميهنی و عضو رهبری آن بود رهبری اين جناح و ايدلوگ آن نوشيروان مصطفی يکی از بنيان گذاران اتحاديه

های حزب، واگذاری  ارايی کردن د  جالل تالبانی، قبضههای فرمانتحميل .  نوشتند جالل تالبانی ای مشترکی به علی، کوسرت رسول نامه

 و  ای دوستانه  جالل تالبانی توصيه  به در پايان نامه.  بود  شخص جالل تالبانی از نکات اساسی نامه تمام اختيارات رهبری حزب به

مام افتخارات  و ت  از حزب کنار کشيده  محترمانه  بهتر است که، تجاوز کردهسال  ٧٠ سن او از   علت اينکه  به  بود که  شده صميمانه

  . اش را برای خودش محفوظ نمايد گذشته

اما نوشيروان مصطفی .  حزب بر گرداند  و وعيد و دادن پست و پاداش کوسرت رسول را به  نفر جالل تالبانی توانست با وعده از آن سه

 عنوان   به وان مصطفی پيشنهاد کرد کهنوشير.  شدند ها با جالل تالبانی وارد مذاکره آن.  ديگری را در پيش گرفتند و همفکرانش راه

تی و  کيه يه کار فرهنگی برای روشنگری و شفافيت تاريخ  به) در خارج از حزب و بدون مسئوليت حزبی(فراکسيونی در حزب اما 

 مليون دالر او ١٥غ جالل تالبانی از اين پيشنهاد استقبال کرد و با پرداختن مبل. های رهبری معاف گردد بپردازد و از مسئوليتردستان ُک

  .را کنار گذاشت

) راديو،(، دارای يک تلويزيون،  کمپانی وشه. زد"  کمپانی وشه" نام   تأسيس يک مرکز فرهنگی به نوشيروان مصطفی دست به

.  کار هستند  پانصد نفر مشغول به  نزديک به  ميباشد و در کل اين مؤسسه مرکز آن در شهر سليمانيه.  است ، سايت، و چاپخانه روزنامه

تی  کيه هم جالل تالبانی و هم ساير اعضای رهبری يه. هايش قانونی است  و تمام فعاليت  ثبت رسانده اين کمپانی برابر با قانون خود را به

  درآمد ون مار از آستين نوشيروا اما طولی نکشيد که.  تعريف و تمجيد از آن پرداختند  و به اوايل از اين کار نوشيروان استقبال کرده

  . تبليغ و افشاگری نمود تی و اندک اندک خود جالل تالبانی شروع به کيه ردستان، پارلمان، بعضی از اعضای رهبری يه دولت ُک عليه

  يه دو جناح مهم ديگر از اتحاد. پيدا نکرد خاتمه  و ايجاد کمپانی وشه گيری نوشيروان مصطفی   کناره  ميهنی تنها به بحران درونی اتحاديه

.  اين جريان هستند  ميهنی همراه  تعداد زيادی از کادرها و اعضای قديمی اتحاديه)رابوون( نام  اولی؛ جريانی است به. ميهنی جدا شدند

ای   شيوه ، به خود او با ميل و اراده.  است)جالل تالبانی ( ميهنی کردستان در دست تنها يکنفر  رهبری اتحاديه معتقد است که) رابوون(

وقتی " اين جريان، ميگويد،  يوسف کانی مارانی از اعضا بر جسته. کند تی را تعيين می کيه يههای   سياستالف سانتراليزم دمکراسیخ



های درون   در درون آن تشکيالت از دمکراسی و رعايت حقوق اقليت  سال در رهبری يک تشکيالت باشد مفهومش آنست که٣٣کسی 

 انتشار داد ٢٠٠٧ ميهنی را در اوايل سال   و اعالم جدا شدن از اتحاديه رابوون اولين اعالميه)  مضمون نقل به (".تشکيالت خبری نيست

  .  برای اصالحات کار خواهند کرد و اعالم کرد که

ڤال  کادرهای مشهور و قديمی مانند شورش حاجی، هه. باشد می" گ ره "  مشهور است به که) وتی گۆڕينی ديموکرسی ڕه(دومين جريان 

 خود   اولين اعالميه٧/١٠/٢٠٠٨اين جريان نيز در تاريخ . ی اين جريان هستند کويستانی، مال خدر و هوشيار عابد از اعضای بر جسته

باند رهبری برای . کنند  پرنسيپ تشکيالتی را رعايت نمی  ميهنی هيچگونه رهبران اتحاديه" است   آمده در اعالميه. را منتشر نمودند

  "    صدای آزاد و دلسوزی هستند  هر گونه  بيشتر خود بر تمام تشکيالت، عليه تسلط هر چه

   انتخابات ودر به  و هماکنون در زمينه  نوشيروان مصطفی نزديک شده با حفظ استقالل تشکيالتی خود يواش يواش به) گ و رابوون ره(

 . اتنگی دارند همکاری تنگتی کيه يهشکاف بين نيروهای   انداختندست گرفتن قدرت و

     انتخابات آينده پروسه
  سيون آنست کهي اين کوم وظيفه.  نام کومسيون عالی انتخابات  است به سيونی تشکيل شدهي کوم٢٠٠٧طبق قانون اساسی عراق، در سال 

سيون ياين کوم. ند در سرتاسر عراق بر گذار ميشود نظارت ک  قانون اساسی عراق بر تمام انتخاباتی که٩٧ و ٩٦ و ٩٢برابر مواد 

  . بايد با مدارک مستند دليل آن را فوری ابالغ کند البته.  حذف هر کانديدی و هر ليست و ائتالفی را دارد اجازه

 ائتالف در انتخابات پارلمان ٤٢   اعالم کرد که٢٨/٤/٢٠٠٩سيون عالی انتخابات علی قادر، در يها بررسی رييس کوم بعد از ماه

 ائتالف هم ليستهای ٢٠.  بودند  شرکت کرده های گذشته  ائتالف در انتخابات٢٢از اين تعداد ائتالف . د کردردستان شرکت خواهنُک

آشوری، کلدانی ( ائتالف ٤. رقابت خواهند کردبا هم ردستان های ُک  ارمنیکرسی ٤ ائتالف از اين تعداد برای تصرف ٤.  هستندجديدی

 در کرسی ٣ ائتالف برای بدست آوردن ٣ها هم با  ترکمن. ر پارلمان رقابت خواهند کردد کرسی ۵نيز برای بدست آوردن ) و سريانی

  . با هم رقابت خواهند کردکرسی ١٠٠ ليست ديگر برای بدست آوردن ٣١. اند انتخابات شرکت کرده

از کانديداهايشان  ٣% بايدها   و ائتالفها  ليست همهبنابراين .  زنان تعلق دارد از کرسيهای پارلمان به% ٣٠ اينبار  قادر، اظهار داشت که

  . باشدزن

 زن، حزب ٢  کانديد ٦ردستان از  زن، حزب سوسياليست ُک١۵ نفر ٤١ از تعداد پارتی زن، ١٤ کانديد ۵٠ از تعداد تی کيه يه

  .ها مدرکی بدست نيامد از آمار ساير ليست. اند  زن را در ليست خود گنجانده١ نفر ٣زحمتکشان از 

 هزار ٥٨ مليون و ١  در استان سليمانيه؛ نفر٧٣۵ هزار ٨٩٨در استان هولير :  بيان کرد تعداد واجدين شرايط را اين گونهنين قادر همچ

   نفر واجد شرايط وجود دارند٨٤٩ هزار و ۵٦١  در استان دهوک، و ؛ نفر١٨٩

  : در انتخابات شرکت خواهند کرد، عبارتند از های سياسی که جريان

 ميهنی کردستان، پارت دمکرات کردستان، حزب شيوعی، اتحاد، جمعيت اسالمی، جنبش اسالمی، زحمتکشان،  تحاديهليست گۆڕان، ا

حيزب شيوعی کوردستان، سوسياليست، محافظان، پارت محافظان ديموکرات کردستان، جنبش دمکرات ملت کرد، ليست جوانان 

ها، ليست ترکمان هولير،  رای حفظ سنت هولير، جمعيت برادری مسيحیمستقل، ليست پيشتازان، ليست اميد، ليست رفرمی ترکمان ب

  ...ليست آزادی سفيد مستقل، جنبش ريفرم کوردستان، رافدين جنبش آشوری، پارت وطن

   از آن، در انتخابات های جدا شده تی و جريان کيه نقش يه
 . انتخابات برگزار ميشود،والی برای اعضای پارلمان سومهای جون و ج  در ماه  کهند دولت و پارلمان کردستان اعالم کرد زمانيکه

 نوشيروان   اينکه  بهانه تی به کيه يه.  با ليست مستقلی از کانديد برای پارلمان در انتخابات شرکت خواهد کرد اعالم کرد که)  کمپانی وشه(

هشدارها و .  خواند شکنانهيير اخالقی و تشکيالت است اين کار را کاری غ تی است و از آن رسما جدا نشده کيه هنوز عضو رهبری يه

کارگر نيفتاد و کمپانی . کنند  هنوز با آن کار می  ميهنی که های کادرهای قديمی اتحاديه  نوشيروان مصطفی، گله نصايح جالل تالبانی به

  .  با ليست مستقل در انتخابات شرکت خواهد کرد  مصر بود که وشه



با وجود اين باز تبليغات .  بپيوندند  ليست کمپانی وشه  به  کسانيکهتهديد   است آغاز کرد به ت باال کارگر نيفتادهتی وقتی ديد اقداما کيه يه

ی ديگری را از   و حضور نوشيروان در مجامع و جاهای حساس و سخنرانی در مورد دولت و پارلمان توانست حمايت عده کمپانی وشه

 کمپانی   اخراج و جابجای افراد طرفدار نوشيروان مصطفی، افشاگری و تهديد عليهتی نيز کيه  يهعکس العمل. تی جلب کند کيه درون يه

 انتشار   در مواقع ضروری دست به، هر چند نوشيروان قبال  هم بيکار ننشسته اما کمپانی وشه. بود و نوشيروان مصطفی  وشه

 بر اين  عالوه.  رهبری و شخص جالل تالبانی بود  آن به نوک تيز حمله  رد کهاما اينبار ياداشتهای را منتشر ک.  بود های خود زده ياداشت

جلساتی بر گزار ) گ و رابوون ره(او راهی اروپا شد و در کشورهای مختلف افراد زيادی را ديد و بخصوص با رهبران و کادرهای 

  .جذب کردها را بر سر معرفی کانديداهايشان در يک ليست مشترک  کرد و کامال توافق آن

  اما به.  معنی تغير است گۆڕان به. دادند انجمن عالی انتخابات عراق  به) گۆڕان(زير نام  ليست خود را  گ، رابوون و کمپانی وشه ره

 ميهنی  در حقيقت اين جناح همگی جناح اصالح طلب اتحاديه.  آن داد ها ميتوان مفهوم اصالحات را به های آن نظر من و از الی نوشته

  .تندهس

   اتفاقی خواهد افتاد بعد از انتخابات چه
،   اين نگاه  شرط اينکه به .ی کردستان را پيشبين نماييم ميتوانيم آيندهها و کانديداهايشان،  تالف تک تک ائ  به با يک نگاه

 باالی سرشان  های کهنه  سنت قوانين پدر ساالری و سايه  کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، زنانی کههای  تودهنگاهی باشد از ديد 

.  است  هنوز هم نميدانند بر سر عزيزانشان چی آمده های باشد که   مادران، پدران، همسران، خواهران و فرزندان انفال شده نگاه. است

دون نام و نشان، زير در تنهايی و ب و ابوالغريب،   سلمان، قصرالنهايه های نگره  در زندان های انقالبی که نگاهی باشد از ديد کمونيست

  .  قتل رسيدند به) پشت آشان(های داخلی   نوشيروان مصطفی در جنگ  و يا با توطئه نيست شدند های صداميان، سر به شکنجه

 ها تائتالف و ليستعداد .  دو جناح تقسيم کرد ها و کانديداها را تنها به  ليست همه ميتوان   کهو تنها با چنين ديدی استاز چنين ديدگاهی 

 دو  اين انتخابات مربوط است به. ها مهم نيست  ظاهر راديکال در ميان آن  ظاهر چپ، افراد به مهم نيست، وجود بعضی از احزاب به

  ! ندارند را يکی از افراد اين دو جناح  شهر و روستا در آن نقشی جز دادن رای بههای زحمکتش تودهجناح از برژوازی کردی، و 

کند، با هم بر سر   تحميل می  واليتی را بر جامعه داری از نوع آنکه داری از نوع امروزيش، سرمايه داری، سرمايه دو جناح از سرمايه

 مکيدن   بهتصميماز نظر يک کارگر انقالبی هر دو جناح بورژوازی هستند، و . اند  رقابت انتخاباتی پرداخته های يک ملت به سرمايه

  .اند  آخر گرفته  قطره وستا را تا بهخون کارگران و زحمتکشان شهر و ر

برای آن هم حاضر . است بر ديگری برتری و سبقت گيرد کوشد بهر قيمتی شده  میی هر جناح.هر دو جناح قصد تسخير قدرت را دارند

و همسنگر رفيق (حريف را .  بيندازد  دارد جنگ برادر کشی راه  سابقه حاضر است همانطور که. است هر بهايی را پرداخت نمايد

 ساختن بهشت  ها وعده برای فريب توده .وارد کند) مهم نيست راست يا دروغ (باشد الزم   او هر تهمتی که رسوا کند، و به) ديروزيش

 را در پر قو بخواباند و پرورش بدهد،   شهدای حلپچه بازمانده. نگذارد خون انفال شدگان پايمال شود. برين را روی زمين کردستان بدهد

ها مهم نيست از دهان مسعود بارزانی، جالل تالبانی،  اين حرف.  چنين حکومتی برسند ها به  کردهای همجوار خود کمک کند تا آن به

 کارگران و زحمتکشان شهر و روستای  مهم اينست که. نوشيروان مصطفی، هلو ابراهيم احمد، و يا هر فرد ديگری خارج شود

  .گويند و باور نکنند ها دروغ می  آن کردستان بدانند که

 آيا . يک تقلب انتخاباتی دست زدن به.  ايران است در اين انتخابات امتحان کنند تجربه   هر دو جناح دوست دارند که های که يکی از راه

 مرکزی،  حکومت از آن جمله.  خيلی از عوامل دارد بستگی بهاين  ؟احمدی نژادی در کردستان امکان دارد-ای تکرار سناريوی خامنه

 عبارتند  که) ردستانیُکليست (در ائتالف    غيات ارتجاعی آن که )غايت ( جناح به بی ميل نيستند که) امپرياليستها(ها  آمريکائيها و غربی

راتی عامل ديگر اختيا.  اين انتخابات باشند  رهبری مسعود بارزانی و جالل تالبای برنده  بهتی و چند حزب اسالمی، کيه ی و يهاز پارت

ای و احمدی   اخيتارات خامنه  مشابه اين اختيارات که.  عنوان رييس دولت و رييس جمهور عراق دارند  سران اين ليست هنوز به است که

  . تقلب شود ککش هم نگزد  از طرف مخالفين متهم به  هر اقدامی بزند و از اينکه  دست به  ميتواند در پشت پردهاستنژاد 

   حريف قدرتمندش  عمدتا تابع ليست گوران هستند ممکن است انتخاب کند، وارد کردن اتهام تقلب به واقع جناح دوم که در   ديگری که راه



های   و از عصيان و وضع بد اقتصادی توده  خارج شده  بخواهد، از صحنه و بدين وسيله)  باشد هر چند تقلبی هم صورت نگرفته( است 

سناريوی کشتار مردم  " واليت ُکردستان"مسعود بارزانی   در چنين حالتی خطر اينکه.  ياری بطلبد را بهها   و آن  کرده ردستان استفادهُک

  . اجرا بگذارد هست به نگاران   بند کشيدن آزاديخواهان و روشنفکران و روزنامه و به

   کوردستان عراق، از پرده آيا آينده(لی برسيم  پاسخ سوال اص احمدی نژادی را کنار بگذاريم، بايد به-ای اگر بحث تکرار سناريويی خامنه

   به"ردستانواليت ُک "در اين انتخابات مسعود بارزانی.  کردستان عراق بسيار روشن است  آينده  نظر من بله به)  است؟ ابهام خارج شده

).  تقلب نکنند  تقلب کنند و چه چه(خواهند بود ردستانی  پارلمان از ليست ُک اکثريت نمايندگان آينده. انتخاب خواهد شد  دوبارهعنوان رييس 

 از نوع واليتيش با هم  بورژوائی با روش کامال  درون پارلمان، که  منحصر خواهد شد به  اين دو جناح در آينده  مبارزه در نهايت صحنه

  .  بحث بپردازند سر چند بند از قانون به

چون بنا .  خواهند داد  علنی و اعتراضات خود ادامه  مبارزه ، بهوستاهای کردستانهای کارگران و زحمتکشان شهرها و ر  توده در آينده

در  ها توده.  حل مشکالت مردم، آزادی بيان، آزادی تشکالت کارگری و صنفی، احقاق حق زنان امکان پذير نيست  ماهيت رژيم آينده به

 الترناتيو فعال چپ و  ردستان هيچگونه چون در ُک. رعايت قانون ناچار خواهند بود بهبسياری از موارد برای حفظ نيرو انرژی خود 

 از مبارزات مخفی ساليان  ، جوانان زحمتکش با تجربهها گام بردارد در راستای منافع توده باشد و  ای داشته  توده  پايگاه مردمی نيست که

ها   طبقاتی در ميان همين توده  روند تاريخ مبارزه  بنا به.مود ايجاد تشکلی انقالب اقدام خواهند ن ها در راه  و زمان حکومت بعثی گذشته

   اميد آن روز  به. های آن سر بر خواهند آورد  جوانه برد که  خواهد شد، و زمان زيادی نمی های سرخ مخفی انقالبيون بسته ی تشکل نطفه

  

  

  مرگ بر امپرياليزم

  م و نشانیای از جهان و زير هر نا  در هر گوشهداری، مرگ بر سرمايه
  

  مظفر

   ٢٠٠٩ جوالی ٢٢
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