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؟ است  ابهام خارج شده  ُکردستان عراق ، از پرده ندهي آايآ   
 

  ١٣٨٨  مرداد ٩جمعه                                                                                                                                       مظفر

  
   است؟  ابهام خارج شده ، از پرده١ ُکردستان عراق آيا آينده

  بخش دوم

  : مقدمه
لمان و رئيس اقليم پايان رسيدن انتخابات پار  به با . شدهمين سايت منتشر همين عنوان در  ای به قبل از انتخابات پارلمان کردستان نوشته

ندگان ئی در اختيار خوان  اطالعاتی پايه در اين بخشام  کوشيده.کردستان بر خود واجب دانستم بخش دومی به مطلب نخست اضافه کنم

لشهای ميتوان چا برای مثال. اين امر امکان ميدهد تا مسايل ديگری نيز بهتر درک شوند . انتخابات را بسنجندجبگذارم تا بر بستر آن نتاي

 از نظر  ترکيب پارلمان آينده؛  بيرون افتاد ابهام از انتخابات نکات مهمی از پردهبعد . پيش روی پارلمان و اهميت آنها را پيش بينی کرد

ش  اميدوارم در پرتو اين بخ. کردند  انتخابات خود را برجسته جناح بندی طبقاتی معلوم گرديد، و از همه مهمتر، نکاتی مبهمی در پروسه

 ضمن پوزش از . است نشده اول بخش  ای به اشاره قبلی  چون قبال چنين قصدی را نداشتم در نوشته .های آنها قابل فهمتر گردند زمينه

  .ای مفيد واقع گردد  در هر زمينه  اميد آنکه نمايم، به  می  ارائه  عنوان بخش دوم همان نوشته  را به خوانندگان اين نوشته

  :انتخابات
 هم نمايندگان آنها در اين دو روز.  در دو انتخابات شرکت کردندرای دهندگانجوالی  ٢۵ و ٢٣ه يادآوری است که در روزهای الزم ب

  تصميم گرفت که "عراقکومسيون عالی مستقل انتخابات " گفتنی است که .پارلمان را تعيين کردند و هم رئيس اقليم کردستان را

 چون روز انتخابات و  تشخيص کومسيون اين بود که.  برگزار نمايد را در دو مرحله کردستان ٢۵/٧/٢٠٠٩   تعيين شده برایانتخابات

 امنيت با پليس و ارتش ی در بغداد جهت بر قرار ، آن بخش از نيروهای مسلح کردستان کهخواهد بودروز بعد از آن تعطيل رسمی 

 پای  نخواهند توانست بهها  آنها نيست و کارمندان   امکان تعطيل شدن آن های دولتی که ها و سازمان کنند، بيمارستان عراق همکاری می

 باال و   اول انتخابات در مراکز نامبرده  مرحله٢٣/٧/٢٠٠٩روز   به همين دليل.زودتر رای بدهندهای رای بروند دو روز  صندوق

  .  انجام شد٢۵/٧/٢٠٠٩اما برگزاری اصل انتخابات روز . های دولتی مشابهی انجام شد سازمان

گزارش اول بسيار .  کنم  درک مطلب در اينجا ضميمه  دو گزارش را جهت کمک به  الزم است کهاصل موضوع  قبل از پرداختن به

 انتخابات دور سوم پارلمان و  نتيجهگزارش دوم .  در انتخابات شرکت کردند٢٠٠۵ در سال  کهخواهد بود مختصر در مورد احزابی 

   .استان رييس اقليم کردست

                                                 
  .  شدساير بخشهای کوردستان با اسم کشور مشخص خواهد.  عراق ميباشد)کردستان( منظور از  در تمام نوشته1

   دست آورد  به های که تعداد کرسی  نام حزب

  ٤٠  پارت دمکرات کردستان عراق

  ٣٩   ميهينی کردستان تحاديها

  ٩  اتحاد اسالمی کردستان

  ٦  جمعيت اسالمی کردستان

  ٥  آشوری

  ٤  ترکمان



  
های را   صورت مستقل و بدون ائتالف در انتخابات شرکت کردند و تعداد کرسی  به٢٠٠۵ در سال  ليست احزاب سياسی کردستانی که

  .شود  می در اين جدول نمايش داده دست آوردند   در پارلمان به که

  ٢۵/٧/٢٠٠٩ در قليم کردستانپارلمان کردستان و دور دوم انتخاب رييس ا دور سوم انتخابات  نتيجه

  
  :ييس اقليم کردستانر

  در صد آرا  نام کانديد

  % ٦٩٫٥٧  مسعود بارزانی

  %٢٥٫٣٢  لی کمال ميراود

  %٠٫٥٩  حسين گرميانی

  %٣٫٤٩  هلو ابراهيم احمد

  %١٫٤  سفين شيخ محمد

  

  
  پارمان اقليم کردستان

  درصد آرا  ...حزب يا سازمان) ائتالف(نام ليست، 

  %۵٧٫٣٤  تانیليست آردس

  %٢٣٫٧۵  "گۆڕان"ليست تغيير

  %١٢٫٨  ليست خدمتگذاری و اصالحات

  %١٫٤۵  جنبش اسالمی کردستان

  %٠٫٩٩   آردستانیجنبش دمکراسی ترآمان

  %٠٫٨٢  ليست آزادی و عدالت اجتماعی

  %۵٨ .٠  انجمن ملی آلدانی، سريانی و آشوری

  %٠٫٣٨  اصالحات ترکمانی

  %٠٫٣٠  رافيدين

  %٠٫٢٢  آران شاهين

  %٠٫١٨  پارت کارگران و رنجبران کردستان

  %٠٫١۵  وارتكس موسيس

  %٠٫١٢  پارت محافظت کردستان

  %٠٫١١  ليست جنبش اصالحات کردستان

  %٠٫١٠  اتحاد ملی دمکراسی کردستان

  ٣  حزب شيوعی عراق

  ٢  حزب سوسياليست کردستان

  ١  حزب زحمتکشان کردستان

  ١   ملی اتحاديه

  ١  حزب کارگران



  %٠٫١٠  جوانان مستقل

  %٠٫٠٩  آلدانی متحد

  %٠٫٠٩   و سريانی آشوری خود مختاری آلدانی

  %٠٫٠۵  ای کردستانای شکوفا بر آينده

  %٠٫٠۵  پيشتاز

  %٠٫٠۵  آيشخان ملكرس

  %٠٫٠٤  الحزب الدستوری العراقی

  %٠٫٠٢  مستقلين ترکمان

  
  اتحاديه(و )  بعد پارتی  ازين به–پارت دمکرات کردستان ( کردستان، دولت دو حزب اصلی   دولت آينده، انتخابات  نتيجه  به با توجه

  .بود  رهبری مسعود بارزانی خواهد به) تی کيه  بعد يه  ازين به-ميهنی کردستان 

  . بعد از انتخابات روشن شد  مهم که چند نکته
 آنان گرايش   مردم کردستان بيشتر به ،به طور خيلی جدی ادعا ميکردند  که تا قبل از برگزاری انتخابات ادعای احزاب اسالمی -١

 با کردستان  در ميان کسانی که  اما داليلی ديگری نيز وجود داشت که. م کردستان استها مسلمان بودن اکثر مرد  آن دليل عمده. دارند

 اين  از جمله. ای خوبی بر خوردارند  توده  احزاب اسالمی از پايگاه که گويا بود  شده ايجاد راو نگرانی   توهم اينآشنايی چندانی ندارند

آرا را بخود % ١٠  مجموعدر حزب اسالمی ٧  جدول باال نشان ميدهد کهاما. داليل حمايت اين احزاب از اعتراضات مردمی بود

 در باورهای عمومی خود را به لحاظ مذهبی با اسالم اهميت اين موضوع در اينست، مردم کردستان هر چند اکثرا. اند اختصاص داده

 کرده و يا با آن آشنا هستند و به همين   تجربهوری اسالمی ايران راهمها ضد مردمی رژيم ج لکرد و سياستعمآنها  اما، تداعی ميکنند

  . را بپزيرند اسالميون سياسی حاضر نيستند حاکميتدليل

 باشد برای ليست گۆڕان   انتخابات هر چه  نتيجه  خبرنگاران گفت که  نوشيروان مصطفی هنگام دادن رای به٢۵/٧/٢٠٠٩صبح روز  -٢

 انتخابات قابل   نتيجه  بود، چون در بعد از ظهر همان روز ليست گۆڕان ادعا کرد کهاين يک نوع عقب نشينی تاکتيکی. قابل قبول است

ای   نوشيروان مصطفی نامه، قبل از اعالم نتايج انتخاباتيک روز.  است چون در شهرهای دهوک و زاخو تقلب شده ،قبول نيست

 ليست کردستانی در انتخابات  و نوری المالکی نوشت کههای اروپای  يس سازمان ملل، تعداد زيادی از دولتئ ر ای خطاب به سرگشاده

 از جانب ناظران انتخابات رد شد و صحت انتخابات از جانب آنان تاييد  و ساير ادعاهای ليست گۆڕان اما اين نامه.  است تقلب کرده

  و ليست گۆڕان  از جانب کمپانی وشه ذشته گ  در ظرف چند ماه که بر خالف ادعاهای فراوانی  هم در اين بود که  اهميت اين مسئله.گرديد

و يا حداقل هنوز   يا خواستار تغييرات تبليغ شده توسط نوشيروان مصطفی نيستند، يا به او اعتماد ندارند اکثريت مردممطرح گرديده

  .اند  احزاب اصلی از دست نداده اعتمادشان را به

  :  با آن روبرو است  پارلمان آينده های که چالش
 هر چند با  مجلسی که.  همان مجلس نوپا در چند سال گذشته باشدتواند  مجلس سوم، ديگر نمی رد که انتخابات معلوم ک نتيجه

هم  علت اصلی آن. های زيادی در درون خود محفوظ بود ، اما از کشمکشسياسی و امنيتی رو به رو بودهای زيادی از نظر  دشواری

  جناح اصلی را که. فی در درون مجلس سوم خواهيم بودلتهای مخ های جناح  شاهد کشمکش اما در آينده. يکدست بودن مجلس بود

  . د ليست گۆڕان خواهند بو عنوان اپوزسيون درون پارلمانی معرفی کرد نمايندگان توان به می

يش نويس قانون اساسی  مشکالتی قانونی، پيرامون بررسی مجدد پ  ناخواه اپوزسيون درون پارلمان از فردای افتتاح مجلس خواه

 ١٤٠  اجرای ماده  سرعت بخشيدن بهمسئله،   و حتا رييس دولت آينده  دولت آينده کردستان، اختالف بر سر شماری از اعضای کابينه

 اگر اپوزسيون نتواند کاری.  مورد اختالف خواهند بودل مساي از جمله  نظاير آنها و کرکوک  مربوط به حل مسئلهقانون اساسی عراق

  نمايندگانای از   پيش عده چند ماه:  کند های مجلس عراق استفاده تاکتيکمجلس از کار برای ايجاد خلل در انجام بدهد حتا ممکن است که



    .  حد نصاب نرسد مجلس عراق در پارلمان حاضر نشدند تا پارلمان به

 وجود  مسئله. های خارجی دولت کردستان است عيين سياست ت. گريبان خواهد بود دست به پارلمان کردستان با آن موضوع ديگری که

جناح . های در درون پارلمان ايجاد خواهد کرد  حساسيت  ناخواه خواه  نيروهای پ ک ک در کردستان و روابط دولت کردستان با ترکيه

 کل   اين تا زمانی خواهد بود که انيم کهد  می البته.  خواهان حمايت نيروهای پ ک ک هستند  است که  ظاهر نشان داده اقليت تاکنون به

  . نيز تأمين گردد خودشانمنافع

   :نگاهی کوتاه به ساختار طبقاتی در کردستان
 کردستان را از نظر اقتصادی مشخص نمايم با   طبقات موجود در جامعه م، اگر جايگاهازي کردستان نگاهی بيند  ساختار جامعه اگر به

  . و خواهيم شدواقعيتی بسيار وحشتناک روبر

آن داری  سرمايه.  هر طريقی اعمال نمايد بهدر کردستان  حاکميت خود را   است که  بعد بورژوازی تالش خود را نموده  به٢٠٠۵از سال 

   : شيوه و امکان استفاده کرده استسه از هم از نوع کمپرادور

  . و بزرگ خاندان ياست عشيره پدر ساالری، ر قدرت حکومتی و حزبی،مانند از ابزارهای  با استفاده

های  اروپايی در زمينهداشتن مشاورين آمريکايی ومانند،است   ها بدست آورده  اشغال عراق توسط امپرياليست سايه در ابزارهای نوينی که

 دی به آنها و وابستگی اقتصاها مزدوری و چاکرصفتی برای امپرياليست مهمتر  همهی و بورس بازی و بانک داری، و ازاقتصاد

 به جيب زدن درآمدهای  دست انداختن بر زمينها و ثروتهای عمومی کردستان،به تاراج دادن نفت کردستان و به جيب زدن عوايد آن،

ی حکومت مرکزی و به جيب زدن کمکهای مالی  ی کردستان از بودجه حاصل از گمرکات، و به جيب زدن بخش قابل توجهی از بودجه

 }رجوع کرد مقاالت مايکل روبين  در اين مورد ميتوان به{)  مختلف در اختيارشان قرار گرفته استکالنی که به عناوين

  .و به نظر ميرسد رشد بيشتری هم بکند  سرعت زيادی رشد کردهبه اين بورژوازی ی اين عوامل  در نتيجه

وارث .  است  طبيعی شکل نگرفته داری، در يک پروسه  اين سرمايه وزی کردستان دارد، اينست کهداری امر  سرمايه گی ديگری که ويژه

سران و  داران کردستان،  سرمايه  بخش عمده. است  رشد نکرده داری، عقب مانده ای سرمايه بتن جامعه نيست، ازای فئودالی  جامعه

حکومت مرکزی  در جنگ و گريز با   آن دره  به  و از اين دره  آن کوه  به وهکاين  زمانی با کالشينکوف از  مسئولين احزابی هستند که

 حل   سياسی در حال جستجوی راه  عنوان پناهنده  در شهرهای کرج و تهران و وين و واشگنتن و لندن به کسانی هستند کهيا . بودند

 و  کارخانهو صاحب هيچ  خداوند  و تا چند سال پيشدارن امروز کردستان از قبل  سرمايهواضحتر.  کردستان بودند سياسی مسئله

  . داشتندنداری کوچکترين اطالعی   و از اصول و قواعد سرمايهاند هبودنکارگاهی 

 سازمان  های آشکار و پنهان، با دزدی و غارت شندرغازی که  با گرفتن پول  سال گذشته١٧سران اين احزاب در  ،همانطور که گفته شد

 شهرها و  های حومه غضب زمين   فروش نفت و هجوم به  و فساد، از راه  بود، با رشوه کردستان اختصاص داده نملل برای زحمتکشا

  . اند دار شده  صنعت شهر سازی و خريد و فروش ويال و هتل سرمايه توسعه

 کارشناسان آمريکايی   و مشاوره با توصيه) البانیطمسعود بارزانی و جالل ( اصلی  احزاب"رهبر "و و آشتی د١٩٩٨بعد از سال 

با راهنمايی همين . بدست گرفتند مردم  قانونی با اجازه و ظاهرا به طرزی "عراقتماميت ارضی  بچهار چو"حاکميت کردی را در 

باالی هر دو حزب   ز نوع آمريکايی و اروپايش برای افراد ردها اقتصادی زيربنايی زندگی مدرنی   گام در زمينه کارشناسان گام به

ن چيزی بلد  آ و انديشيدن به" خود مختاری برای کردستان " جمله جز های عزيز و دلسوز ديروزی، که  پيش مرگه مسئولين. شد ساخته

ها  های صنعتی خصوصی، ساعت ايجاد پروژه بانکداری،  زمينه با مشاورينشان در روزی هستند کهام" محترم"داران نبودند، سرمايه

   ... دارند هجلس

در آنها  . سر به دهها ميليارد دالر ميزند خصوص مسعود و نچيروان بارزانی ها و به  بارزانی  خانواده  سرمايه شايع است که امروز

های نفت و ساير ذخاير ارضی، ايجاد سد و کانال سهم   کشف و حفر چاه بساز بفروشی، امور صنايع ساختمانی،  به بيشتر شرکتهای که

 در تمام امور  اين بنگاه. باشد  شخص مسعود بارزانی می  در اروپا و آمريکا متعلق به  در کردستان و چه  زاگروس چه بنگاه. ددارن

   حاکميت کردستان   طور خالصه  به. است  دوانده حمل نقل هوايی و زمينی ريشهويزيون و برودباند، صرافی پول، واقتصادی، راديو و تل



   .از نوع کمپرادور است بورژوازی  طبقهدر دست امروز 

ها ديگر مشروعيتشان و عمرشان  تی و سران آن کيه  دو حزب اصلی پارتی و يه بر اين باورند که حاکميت،   مسئله  به بدون توجهها  خيلی

 بودند و مردم در  ت آوردهبدس يا از طريق کودتا اين مشروعيت را آنان با زور  بود کهمياين باور زمانی درست .  است  پايان رسيده به

برای  بهتری  آلترناتيو و گزينهامروز مردم   داشت کهمييگر اين باور زمانی صحت از طرف د. ها سهيم نبودند  آن دادن مشروعيت به

ملت کرد  است و تنها  ها داده  آن  به در خالء داشتن بديلهای ديگر بگويم مشروعيت اين دو حزب را ملت کردتر واضح.انتخاب داشتند

 حاضر   است که  نرسيده  آن درجه  بهملت سياسی  توان هنوز دهد که های باال نشان می  جدول نگاهی به. ها باز پس بگيرد ميتواند از آن

  .مشروعيت را از آنان سلب کند و حاکميت خود را اعمال کند)  با خشونت  با مسالمت و چه چه(شد با

   اميد خود مختاری و رهايی به  سال به٧٠  ملتی که. وازی کردی مشروعيتی است ملی و قانونیمشروعيت حاکميت بورژبه اين اعتبار 

 اين دو حزب  داری نوينی را در کردستان به  سرمايه  با دست خود مشروعيت ايجاد جامعه  بود در دو مرحله اين دو حزب چشم دوخته

  .  اول در زمان صدام مرحله. آن بودند اين دو حزب خواهان  اين حداقل پاداشی بود که. اهدا کرد

های رای   پای صندوق  مردم کردستان به١٩٩٢ در سال شد، بعد از شکست صدام و ترک کويت   قبلی نيز اشاره  در نوشته همانطور که

د، بدون تقلب با  در انتخاباتی آزا٢٠٠۵در سال .  دوم بعد از سقوط صدام بود مرحله.  دو حزب اصلی سپردند رفتند و حاکميت را به

 مجلس مؤسسان عراق، و قانون اساسی عراق و رييس اقليم کردستان   به نظارت سازمان ملل و سربازان آمريکايی، همين مردم دوباره

  . همين دو حزب مشروعيت قانونی داد  به  همين مردم دوباره٢٠٠٩در انتخابات جوالی . رای دادندآن و پارلمان 

اش   نمونه اين نوع از بورژوازی که.  است  وجود نيامده  کالسيک و طبيعی به از راهبورژوازی درکردستان شد  خاطر نشان  همانطور که

اول با بدست  عنوان گاردهای محلی، بسيج محلی، نوکرهای حقوق بگير محلی  به ،کم نيست دنيا   و آن گوشه در اين گوشههم اين روزها 

های خود را در بخشهای غير صنعتی، با کمک کاپيتاليزم   اموال عمومی، سرمايه و خيانت بهگرفتن قدرت سياسی، سپس با فساد مالی 

  . است  انجام شده اين اتفاق در کردستان دقيقا همينگونه. گيرند میجهانی بکار 

بازار   رد شدن به وا اش، در راه  و ضمن حفظ و حراست سرمايه  را از هم تشخيص داده  و چاه رژوازی راهواما امروز ديگر اين ب

 در کردستان حاکميت  گيرد که  کار می ت خود را به است، قدر ها اندوخته  در بانک ی ماليش که داری، با کمک از سرمايه جهانی سرمايه

 از نوع داری  و يک کشور سرمايه  طور کلی دگرگون نموده  را به جامعه  دست بورژوازی عراقی نيافتد، اما هماهنگ با آنان، به  دوباره

  . آنهای  يکی از اقليم عنوان  در چهار چوب عراق و به، هر چند  وجود بياورد کشورهای همجوار به

  نيروئی است که به لحاظ داشتن تشکلهای مستقلهم اکنون   کارگر در کردستان که  طبقه اين وضع آن خواهد بود که  ادامه منطقی  نتيجه

 و نيروی بيشتری   خود تکانی داده به الزم است که اين نيرو. دست و بال ميزندرگی گرفتار در ميان فقر و بيچابسيار ضعيف است و 

 همگام  نيروی که. ای تبديل خواهد شد  نيروی تعيين کننده  چندان دور به ای نه  کارگر فردای عراق بدون چون و چرا در آينده طبقه. بگيرد

   و زحمتکش کردستان گزينه های ستم ديده  برای توده .لترناتيو خواهد بودآدير يا زود  او هم پيش رفت خواهد کرد و  با پيشرفت سرمايه

 ابزار حاکميت   مثابه های زحمتکش، و به  عنوان دولت و دشمنان طبقاتی کارگران و توده در آن صورت اين دو حزب به. اول خواهد بود

  . د شدن خواهمتوسلشتری بي  قهر طبقاتی ها به  سرکوب کارگران و توده  به يک طبقه

 با چند  همراهليست گۆڕان، نمايندگان .  است  را کامال عوض کرده  کارگر، صورت مسئله  انتخابات امروز، در غياب طبقه اما نتيجه

   است که ه امروز اين جناح نشان داد تا به. های مذهبی و ملی جناح اقليت پارلمان خواهند بود های مستقل و اقليت  از شخصيت نماينده

ها در اعتراضات خيابانی مانند سيلی   توده  برداشتن شعارهای که اين جناح به. خواهان بهبود وضع اقتصادی است. خواهان رفرم است

 حمايت ليست گۆڕان از  البته. کند  می  و برای آنان مبارزهاستمردم و ها   طرفدار توده کند که  صورت دولت ميزندند، وانمود می به

ای   منافع مشترکشان لطمه  به  اين تازمانی خواهد بود که  عنوان جناحی از حاکميت آينده اما به. ها است  نفع توده های مردمی به تهخواس

  . ادعاهای خاتمی، موسوی و کروبی در ايران ها ادعاهای خواهند بود از نمونه اين. وارد نشود

  : گورانليست
   است، خواهان کدام تغيير است؟ - تغيير - شعار اصليش گۆڕان  ت گۆڕان که آيا ليس اما پرسشی اصلی اين است که



 حاکميت کردی در دست دو حزب اصلی پارتی و   سال اخير که در ده:  نمايم  اشاره  پرسش باال پاسخ بدهم خوب است که  به قبل از اينکه

های آموزش   و پيشرفت در زمينه های نفت، ساختن دانشگاه کشف و حفاری چاه.  است  است، تغييرات کمی انجام نشده تی بوده کيه يه

  اين تغييرات و دستاوردها هم بنا به.  است کم نبوده... ها و ها و جاده  بهداشت و سالمتی، ساختن و ترميم و تعمير راه عالی، رسيدگی به

 کردستان  دولت آينده.  چنين تغييراتی نياز دارد  بهداری برای احيا و رشد و منافع خود سيستم سرمايه. داران نيست ميل و رغبت سرمايه

 مقتضيات و نيازهای  داری بنا به سيستم سرمايه.  باشد تحت حاکميت بورژوازی خودی است ای که متشکل از هر حزب و دارو دسته

 را  ناتوان رشد کند، پس بايد جامعه و مريض و  ای عقب مانده داری نميتواند در جامعه سرمايه. کند  خود بخود تغييرات ايجاد می سرمايه

  .ای وارد نکند هماهنگ نمايد و تغيير بدهد  حاکميتش لطمه  به  برای خود الزم دارد و تا آنجا که با وضع مطلوبی که

تمام    عنوان رهبر همراه طراح و ايدلوگ اين ليست نوشيروان مصطفی به. اما اگر منظور ليست گۆڕان از تغيير، تغييرات سياسی است

 ميشود باور  چگونه.  دارد دههای را بع های داخلی و خارجی سهم عمده تی بودند، در تعيين خط مشی تمام سياست کيه  با در يه کسانی که

های دولت کنونی عراق را زير   خود تمام سياست  گذشته  و بدون کوچکترين انتقادی به  را پيموده  صد ساله  ره  اين ليست يکشبه کرد که

  ل ببرد؟ سوا

ليست گۆڕان    بايد نگاهی به) است، خواهان کدام تغيير است؟- تغيير- شعار اصليش گۆڕان  ليست گۆڕان که(پرسش اين اما در جواب 

 جالل  با مبلغی که"  کمپانی وشه" نام   نوشيروان مصطفی بنگاهی به  کردم که  قبلی اشاره در نوشته. و ترکيب و رهبری آن آنداخت

" ما خواهان تغيير هستيم"پارلمان با انتخاب شعار   سومين دورهاو با نزديک شدن انتخابات .  بود ايجاد کرد در اختيار او گذاشتهالبانی ط

 مرور ليست   به در نتيجه.  او بپيوندند انتخاباتی به خواست برای يک رقابت  هستند، با او در مورد تغيير هم عقيده   کسانيکه از کليه

تعداد . تی هستند کيه  يه  انشعاب کرده ويا ، اخراج شده از شرکت کنندگان در اين ليست از اعضای کنار رفته% ٩٠ .گرفت شکل گۆڕان

.  است اين ليست با هيچ حزبی ائتالف نکرده.  اين ليست پيوستند های ناراضی و مستقل سياسی و فرهنگی به چندی هم از شخصيت

 از ليست گۆڕان  اما اعالم کردند که) ليست خدمتگذاری و اصالحات( نام  ر يک ائتالف هستند بهاحزاب اسالمی کردستان هر چند خود د

  . حمايت خواهند کرد

 "  وشهکمپانی"تی  کيه  با پول يه کسی که!  است البانی بيرون آمدهطوز حاضر نيست بگويد از حزب جالل  هن نوشيروان مصطفی کسی که

 انتخابات درصد باالی از کادرها   تا پيش از مرحله کسی که.  است  بود پشت پا زده تی داده کيه  يه  به داتی که تعه اندازی کرد، اما به را راه

 حساب  تی بودند و عدم وجود او را در رهبری کمبودی برای تشکيالت خود به کيه  يه تی خواهان بازگشت علنی او به کيه و اعضای يه

   برای تک تک کارگران و زحمتکشان شناخته کسی که.  است لوگ و طراح اين ليست معرفی شده عنوان شخص اول، ايد  به.مياوردند

  . است شده

   عليه های داخلی کردستان چه تی، اعمال و رفتار و مشارکتش در جنگ کيه  بيش از سی سال رهبری نوشيروان مصطفی در يه سابقه

 جالل  او همراه. است ميتوان ديد   صورت کتاب منتشر شده  به ها خود او که ی نوشته راحتی از البال ها را به  کمونيست  عليه پارتی و چه

   سايه  در نيست که بر کسی پوشيده.  بردند) کرکوک قلب کردستان البانی با رژيم ايران تبانی کردند و پاسداران جمهوری اسالمی را بهط

   . نفوذ زيادی دارديران در شهرهای کردستانرژيم اسالمی ا البانی و نوشيروانطهمين خوش خدمتی جالل 

 متشکل از چهار حزب اسالمی  اگر نوشيروان مصطفی برابر ادعاهايش خواهان تغيير است، چرا با ليست خدمتگذاری و اصالحات که

مهوری اسالمی در  ايجاد يک جهستند،در کردستان آن خواهان   اسالمی تنها تغييری کهدهد؟ آن احزاب   مشترک می مرتجع است بيانيه

دانند  زبان اول را عربی می.  فدراليزم و خود مختاری هم معتقد نيستند آنان بهاسالمی،  چند تا از رهبران   برابر نوشته.عراق است

  ". ن استآچون زبان قر"

می خواهان برقراری اگر احزاب اسال. منافع مشترک طبقاتی:   آب اين دو در جويی جاريست؟ در يک کلمه  است که  شده اما چگونه

. استشعارهای مردمی و دهن پرکن خواهان تنها يک تغيير در کردستان ، ليست گۆڕان نيز صرف نظر از جمهوری اسالمی هستند

  . بيشتریسهمگرفتن 

  ٢٠٠٩ جوالی ٣٠مظفر 
 


