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 ٦  صفحه 

اعتراض دانشجويان     
 ! دانشگاهاي اقليم 

ــن              ــم ژوئ ــه هشــت ــب ــن روز دوش
ــوم                دانشـــجـــويـــان اول، دوم و سـ
دانشگاهاي اقليم کردستان در شهـر      
اربيـل دسـت بـه اعـتـراض زدنـد و                 

 اعتصاب رانندگان تاکسي   
 در سنندج 

تاکسي داران سننـدج  :   خرداد١٧ 
در اعتـراض بـه گـرانـي بـنـزيـن  در                    
مـيـدان لشـکـر ايـن شـهـر دسـت بــه                   

رانـنـدگـان تـاکسـي        .  اعتصاب زدنـد   
معترض در جريان اين اعـتـصـاب بـا         
دخالت نيروهاي امنيتي، انتظـامـي،      
فرمانداري و استانداري رژيم مـواجـه        

در ادامه از مـيـان رانـنـدگـان            .  شدند
تاکسي، نمايندگاني براي مذاکـره بـا        
نماينـدگـان اسـتـانـدار، فـرمـانـدار و                
نيروي انتظامي انتخاب شـدنـد و بـه           

گزارش رسيده مـي    .  مذاکره پرداختند 
افزايد که رانندگان مـعـتـرض تـا روز            
يکشنبه هفته آينـده بـه نـمـايـنـدگـان              
استاندار و نيروهاي امنيتـي مـهـلـت          
داده اند تا خواست ها و مطالباتشـان    
را عملي سازند، در غير اين صـورت         
بــه اعـــتــصــاب خــود بـــه شــيـــوه                  

  .سازماندهي شده ادامه خواهند داد
 

 آتش سوزي در مراتع جنگلي
بــخــشــي از   ايــالم ـــ         : خــرداد١٩ 

هاي دهسـتـان زردالن        مراتع و جنگل  
از توابع شهرستـان چـرداول در ايـالم             

سوزي  براثر اين آتش .طعمه حريق شد 
پنج هکتار از مراتع جـنـگـلـي دچـار             

سـوزي در       آتـش  .انـد    سوزي شـده    آتش
مــراتــع جــنــگــلــي زردالن بــا تــالش           
ساکنين بومي اين منطقه مهار شـده     

 .است
مريوان ـ  طـي هـفـتـه          :  خرداد١٧ 
سـوزي بـه وقـوع            فـقـره آتـش     ٤ جاري  

پيوسته که وسيع ترين آنها در منطقه       
هـاي مشـرف بـر           و کـوه   "  سرخگيري" 

بــنــا بــه    .بــوده اســت  "  نــي" روســتــاي   
هاي رسمي، از آغاز سـال جـاري           آمار

 فقره آتش سوزي در مراتـع    ٨ تاکنون،  

 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 
 

 ٥  صفحه 

 

ــلـــت"  ــن" ،    " مـ ــژاد" و    "  وطـ ، " نـ
مقوالتي هستند که به کاربرد آنـهـا         
بر بستر تحوالت سياسي، اقتصادي 
و جغرافيايي کـمـتـر پـرداخـتـه شـده              

اينها مقوالتي در سـاخـتـار،        .  است
ــنـــت و ادبـــيـــات              فـــرهـــنـــگ، سـ
ناسيوناليسم هستند کـه هـيـچـگـاه           
معضل و مشغله فکري مردمي کـه       
چنين شنـاسـنـامـه اي بـه نـام آنـان                 
صــادر شــده، نــبــوده اســت و ايــن              
تعريف ساختگي از جايگزين کـردن       
هويت انساني به هويتهاي کاذب بـر     

را هم "  نژاد " و "  وطن" ملت، " اساس  
در دوران مـبـارزات       .  از خود ندارند  

ضد استعماري، حکمـت و فـلـسـفـه            
و "  وطـن " ،   " ملـت " وجودي پرستش،   

، پــــاســــخــــي از ســــوي              " نــــژاد" 
ناسيوناليسم محلي تـازه بـه دوران          
رسيده به قدرتهاي استعمارگر بـراي       
اعاده منفعت اقتصادي، سياسي و      

با رشد سرمايه   .  جغرافيايي اش بود  
داري و انقالبات بورژوايي اواخر قرن 
نوزده و اوايل قرن بيسـت، بسـيـاري          
از کشورهاي جهان و طبقه حـاکـمـه          
جديد با همين مفاهيم بـه آرزوهـاي         

در حالـيـکـه درعصـر        .  خود رسيدند 
حاضر و در شرايطي که بوي لجـن و       
تعفن سيستم سرمايه داري، سـنـت         

فرهنگ و ساختار روبنايي آن دنـيـا         
را فرا گرفته و پـاسـخ بـه وضـعـيـت                
دنياي امروز تنها از سوسياليسـم و        
برافراشتن هويـت انسـانـي سـاخـتـه            

 ، سرمايه ناسيوناليسم" نژاد "، "وطن" ، " ملت" 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 عبدل گلپريان  در مورد انتخابات ترکيه                                     

انـتـخـابـات پـارلـمـانـي             : ايسکرا
.  برگزار شد٢٠١٥  ژوئن ٧ ترکيه روز  

آنچه که در نتيجه اين انـتـخـابـات از             
نظر افکار عمومي جلب تـوجـه کـرد            
قبل از هر چيز بازندگي حزب عدالـت      
و توسعه رجب طيب ارغـان بـود کـه             
موفق به کسب کرسي هاي الزم بـراي        

بنظر شما داليـل    .  تشکيل دولت نشد  
ريزش حاکميت حـزب عـدالـت و چـه            

 .داليلي ميتواند داشته باشد
 

داليل متعددي   : محمد آسنگران 
هست که باعث شد مردم دست رد به        

حـزب  .  بـزنـنـد   .  پ.  ک. سينـه حـزب آ      
اردوغان بعد از قدرتـگـيـري در سـال            

 قدم به قـدم اقـدامـاتـي را در           ٢٠٠٢ 
دستور خود قرار داد که باعث شد از          
لحاظ سياسي و اقتصادي پايـه هـاي       

تحکيم پـايـه     .  خود را تحکيم ببخشد   
هاي اين حـزب بـاعـث شـد رهـبـران                

دچــار ايــن   .  پ. ک. حــزب اســالمــي آ     
توهم بشوند که ميتوانند کل سيستـم       
حکومتي و قانوني و قضايي تـرکـيـه          
را تغيير بدهنـد و کشـور و قـوانـيـن                
سکوالر ترکيه را از ريـل تـا کـنـونـي              
خارج کنند و بر ريل اسالميـزه کـردن          

 پيامدهاي انتخابات ترکيه

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران            
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 در محکوميت عاملين انفجارهاي اخير در ترکيه                

تعدادي از سايتها در ارتباط بـا       ٢  صفحه 
حادثه تلخ و نـاگـوار مـرگ يـک زن               
باردار در يکي از بـيـمـارسـتـانـهـاي             

ــد           ــيــتــر زده ان ــه ت قصــور : " اشــنــوي
پزشـکـي، مـرگ يـک زن بـاردار را                

خطا و قصـور پـزشـکـي          "  منجر شد 
قطعا موارد خطرناکي هسـتـنـد کـه          
در صورت انجام آن مرگ و زنـدگـي         
بيمار را رقم مـيـزنـد و در صـورت               
اثبات پزشک يا نهاد درمانـي بـايـد           

 . مورد مواخذه و محاکمه قرار گيرد
اما در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت              

جمهوري اسالمي قصـور پـزشـکـي          
ــابســامــان              ــت ن ــاشــي از وضــعــي ن
امکانات دارويي، نـبـود کـلـيـنـيـک            
مدرن، کـمـبـود پـرسـنـل پـزشـکـي،               
پاييـن بـودن دسـتـمـزد و حـقـوق و                  
مــزايــاي پــزشــکــان، کــارمــنــدان و          

اوضاع نابسامـان و    .  پرستاران است 
ــران تــحــت               ــران در اي اقــتــصــاد وي
حاکميت جمهوري اسالمي مسـبـب      

درايران تحت حاکميـت  .  اصلي است 
ــاردي، درمــان و             ــي ــل دزدهــاي مــي
برخـورداري از امـکـانـات مـکـفـي              

پزشکي و دارو در انحصار طـبـقـات         
بــاال، ســرمــايــه داران و حــاکــمــان            

بيـشـتـريـن     .  فاشيست اسالمي است 
مرگ ها در بيمارستانهاي عمومـي      

  ! جمهوري اسالمي مقصر است

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 
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ايـن تـوهـم تـا         .  جامعه قـرار بـدهـنـد       
جايي پيش رفت کـه اردوغـان تـالش           
کرد نوعي از سـيـسـتـم امـپـراطـوري             
عثماني را الگوي حکومت خود قرار      

اين استراتژي در کنار سياست     .  بدهد
سرکوبگرانـه حـزب حـاکـم بـويـژه در               
جريان شورشهاي مـيـدان تـقـسـيـم و              
ميدان قزي و بي توجه به مـطـالـبـات           
مردم بـاعـث شـد کـه اکـثـريـت راي                  
دهندگان ترکيـه در ايـن انـتـخـابـات              

در .  دست رد به سينه اين حزب بزننـد  
عين حال سياسـت اسـالمـيـزه کـردن            

با سنت .  پ.ک.جامعه بوسيله حزب آ 
جا افتاده سـکـوالريسـم و فـرهـنـگ              
غربي اين جامعه در تناقض آشکاري    

مــردم زنــدگــي و     .  قــرار گــرفــتــه بــود    
شـرايـط حـکـومـتـهـاي اسـالمـي در                
منطقه را ديده بودند و نميخواسـتـنـد         
زندگي نوع غربي را بـه زنـدگـي نـوع             
ــان             جــمــهــوري اســالمــي و عــربســت

که سياست اردوغـان را      ... سعودي و 
در اين جـهـت مـيـدانسـتـنـد تـغـيـيـر                  

هــمــزمــان مــردم ســيــاســت      .  بــدهــنــد
حمـايـت آمـيـز اردوغـان نسـبـت بـه                 
داعش را و ديگر جريانات تروريسـت       
اسالمي را ديده بودند و نميخواستند      
بــا مــيــدان پــيــدا کــردن جــريــانــات             
اسالمي جامعه ترکيه هم بـه مـيـدان          

ايـنـهـا    .  تاخت و تاز آنها تبديل بشود     
مهمترين داليلي بودند کـه اکـثـريـت           
جامعه ترکيه در اين انتخابات اعـالم      

 .کنند با سياستهاي اردوغان نيستند
  

حزب دمکراتـيـک خـلـق          : ايسکرا
وابسته به پ ک ک در ايـن    )  ه د پ (  

 ٨٠ انتخابات موفق به کسب حـدود         
اين حزب با تـوجـه       .  کرسي شده است  

به پروسه جنگ و آشتي دولـت بـا پ          
ک ک، دليل اين پيروزي اش را چگونه      

 توضيح ميدهيد؟
 

. پ. د. حزب ها  : محمد آسنگران 
حزبي است که بر اساس سيـاسـتـهـاي       

آنهـا  .  اوجالن بنياد گذاشته شده است    
به دو دليل اصلي مورد استقبال قرار       

يـکـي ايـنـکـه مـيـخـواهـنـد               .  گرفتند
ک و دولت .ک.جنگ طوالني مدت پ

ترکيه را پايان بدهند و از راه قانون و          
صلح با سيستم حاکـم در تـرکـيـه بـه             
بخشي از اين حـکـومـت و سـيـسـتـم              
تبديل بشوند، دوم اينکه بـخـشـي از           
خـواســتـه هــاي مــردم تــرکــيـه را در              
کمپين انتخاباتي خود برجسته کردند  
و نوعي سيـاسـت سـکـوالريسـتـي و             

. فرهنگ غربي را به مردم نويد دادند   
اين نقطه قوتها هنگاميکه در مقابل      
حزب حاکم با سـيـاسـت و فـرهـنـگ               
اســـالمـــي و زنـــده کـــردن ســـنـــت              
امپراتوري عثماني قرار مـيـگـرفـت،         
تفاوت مهـمـي را نشـان مـيـداد کـه                
بخشي از راي دهندگان اين سياستها      
را به سياسـت حـزب حـاکـم تـرجـيـح                

 . دادند
بويژه بخشـي از چـپـهـا و مـردم               
مترقي ترکيه از ترس اسالميزه کردن       
جامعه از يک طرف و نگران از آغـاز           

ک تـالش   . ک. دوباره جنگ دولت با پ    
پ بـه    . د. کردند با راه يافتن حزب هـا    

پارلمان، راه از سـر گـيـري جـنـگ را               
و همزمان با تضعيـف حـزب        .  ببندند

پ راه اسـالمـيـزه کـردن       . ک.اسالمي آ 
 . جامعه را مسدود کنند

 
با توجه به اينـکـه حـزب         : ايسکرا

اردغان به تنهايي نـمـيـتـوانـد دولـت             
تشکيل دهد فکر مـيـکـنـيـد گـزيـنـه              
هاي ائـتـالف بـراي تشـکـيـل دولـت               

 .چگونه خواهد بود؟
 

دو احـتـمـال        : محمد آسنگـران  
هنوز باز اسـت يـکـي ايـنـکـه حـزب                
حــاکــم بــتــوانــد بــا يــکــي از احــزاب            
پارلماني ترکيه ائتالف کند و ديـگـر          

تصـور  .  اينکه تجديد انتخابات بشود  
احتماال .  پ. د. من اين است حزب ها    

آن حزبي خواهد بـود کـه در ائـتـالف            
زيرا در دوره هاي قـبـلـي      .  قرار بگيرد 

مواردي بـوده کـه ايـن دو حـزب بـه                  
شکل غير رسمي در يک جـبـهـه قـرار         

شورشـهـاي خـيـابـانـي در           .  گرفته اند 
ميدان تقسيم و مـيـدان قـزي کـه بـا                
سرکوب شديد دولت به پـايـان رسـيـد          
هــمــزمــان بــا ســکــوت مــعــنــا دار              

. روبرو شد. پ.د.و حزب ها. ک.ک.پ
پ بـيـن     . د. ميانجي گـري حـزب هـا         

آن نقشه اي بود کـه    .  ک.ک.دولت و پ 
اردوغان آگاهانه و بـا نـقـشـه مـيـدان            
بـازي بــراي آنــهـا را بــاز گــذاشـت و                

پ هم در همين مسير و عمدتـا  . د. ها
به اين دليل که بتواند جنگ طوالنـي        

و دولت را پايان بدهد . ک.ک.مدت پ
و از راه قــانــونــي و در چــهــارچــوب              
سيستم حاکم با بـورژوزي تـرکـيـه بـه             
توافـق بـرسـد و بـه بـخـشـي از ايـن                     
سيستم تبديل بشود، شانس خـود را        
در اين انتخابات به نمايش گذاشت و        
در اين راه قدمهاي مهـمـي بـه سـوي             

 . استراتژي خود برداشته است

 
فکر مـيـکـنـيـد بـعـد از              : ايسکرا

نتايج اين انتخابات و تغـيـيـر آرايـش         
بين احزاب پارلماني، ترکيـه از نـظـر           
معـادالت مـنـطـقـه اي و هـمـچـيـن                  

 اوضاع داخلي به کدام سو ميرود؟
 

مـن فـکـر        : محمد آسنـگـران   
ميکنم کشور ترکـيـه وارد دوره تـازه            
اي شده است که برگشت به تـعـادل و           
توازن قـواي گـذشـتـه تـقـريـبـا غـيـر                   

عالوه بر تشـکـيـل      .  ممکن شده است 
دولت ائتالفي که حالتـي اسـت و در          
ميان مـدت احـتـمـال دارد سـازمـان              
پيدا کند، اما آنچه مهم است و بـايـد          
مد نظر باشد تحوالت منطـقـه اسـت          
که دولت ترکيه در چند سال گـذشـتـه           

. خود را در يک قطب قرار داده اسـت          
اين تحوالت و سياستـهـاي اردوغـان          
بوده است که عمال دولـت تـرکـيـه را              

ايــن  .  وارد گــردبــادي کــرده اســت             
انتخابات آغاز وارد شـدن تـرکـيـه بـه           

اگـر احـزاب     .  بحراني سـيـاسـي اسـت       
پارلماني تـرکـيـه بـه عـنـوان احـزاب                
بخشهاي مختلـف بـورژوازي تـرکـيـه           
نتوانند بر يک استراتژي واحد و دوري       
از قطب بنديهاي منطقه اي به توافـق         
برسند، اين کشور ميتواند وارد همان  
گردبادي بشود که کشورهاي منطـقـه       

طــبـعــا بــحــران    .  درگـيــر آن شـده انـد         
خاورميانه و نقش قدرتهـاي جـهـانـي          
نقش مهمي در اين تحوالت دارنـد و         

 . من در اينجا به آنها نميپردازم
اما يکي از مهمترين پيامدهـاي      
اين انتخابات اين است که در جدال و        
رقابت احزاب پارلمانـي و بـورژوايـي          
ترکيه ميـدانـي فـراهـم مـيـشـود کـه                

. فضاي جامعه را باز تر خواهـد کـرد         
اين فضاي باز دستاورد مهمـي بـراي         
نيروهاي چپ و مردم آزاديخواه فراهم      
ميکند که بتوانند مطالبات خـود را        
به کرسي بنشنانند و چپ انقالبـي در     
اين جدال و در نقد کل ايـن احـزاب و             
به عنوان آلترناتيو واقعي مردم تحـت   

جنـبـش کـارگـري و         .  ستم سر بر آورد   
تشـکــلــهــاي کــارگـري در تــرکــيــه آن            
ميدان و عرصه اي اسـت کـه چـپ و               
نـيــروهــاي انــقــالبـي بــا اتــکــا بــه آن             
ميتوانند هـم در مـقـابـل جـريـانـات               
ــل                     ــابـ ــقـ ــم در مـ ــي و هـ ــالمـ اسـ
ناسيوناليستهاي حاکم در پارلـمـان و        
دولت به عنوان آلترناتيو کل سيسـتـم       
حاکم و نه تبديل شدن به بخشي از آن        

 . به ميدان بيايند و قدرت بگيرند
 

 *** 

 ...پيامدهاي انتخابات ترکيه        

که توده مردم از طبقات کم درآمـد        
درمان و پرشک . هستند رخ ميدهد

اين .  طبقاتي درجه بندي شده است    
درد .  نظام ظالمانه و وارونـه اسـت         

کمبود دارو و امکـانـات پـزشـکـي           
زندگي ميليونها نفر را در منـگـنـه        

. فشار اجتمـاعـي قـرار داده اسـت           
فاکتهاي زير خـود گـويـاتـر از هـر              

 .تحليلي هستند
بيش از صد هزار پزشک در       ـ  ١ 

ايران آماده بکارند که بيشتر از ده         
بـه ازا هـر       .  درصد از آنها بيکارنـد    

 . پانصد نفر يک پزشک شاغل است
آور درمان هـر       ـ هزينه سرسام  ٢ 

سال هفت درصد جمعيت ايـران را         
دولـت تـنـهـا       .  بـرد   زير خط فقر مي   

هـا تـنـهـا           درصد و بيمـه   ۲۰ حدود  
 درصد هزينه سالمت مـردم را    ۱۱ 
 ۶۰ در نتيجه بيش از     . پردازند  مي

هاي درماني به مـردم        درصد هزينه 
شـود و ايـن مـوضـوع              تحميل مي 

 ميليون نفر به    ۴ باعث شده هرسال    
اين رقـم   .  زير خط فقر کشيده شوند    

ونيم درصد جـمـعـيـت      برابر با هفت    
 .کشور است

ـــ ســهــم کــارگــران و اقشــار           ٣ 
هـاي   متوسط جامعه ايران از هزينه  

ــزات                 ــي ــجــه ــه ت ــي ــه ــا ت ــان ت درم
بيمارستـانـي افـزايـش پـيـدا کـرده              

هــاي دولــتــي       بــيــمــارســتــان .  اســت
ــودجــه             ــحــران کســري ب ــتــار ب گــرف

 . هستند
هـاي     ـ وضعيت بخش مراقب   ٤ 

اين نگراني .  کننده است ويژه نگران 

ها در چـنـد سـال گـذشـتـه رو بـه                    
 .افزايش گذاشته

ـ  برپايه آمـارهـاي جـهـانـي،           ٥ 
ايران به لـحـاظ نسـبـت تـخـت بـه                 
بيمار رتبه صد و بيست و ششـم را        

 کشورهاي جهان دارد و حتـي     ميان
تر از کشور آفريقـائـي کـنـيـا           پايين  

 . قرار دارد
ـ در ايران به ازاي هر هزار نفر ٦ 
 تـخـت بـيـمـارسـتـان            ۱  / ۳۸ تنها  

 .وجود دارد
هـاي عـلـمـي در            ـ پيـشـرفـت    ٧ 

توليد تجهيزات پـزشـکـي افـزايـش          
مـرتـب تـجـهـيـزات         . " پيدا ميکنـد  

جــديــدتــري وارد بــازار بــهــداشــت          
شود ايران فرسنگـهـا از        جهاني مي 

اين پيشرفتها و آوردن تـجـهـيـزات           
 "جديد عقب است

نظام ضـد انسـانـي جـمـهـوري            
هفـت  .  اسالمي مقصر اصلي است   

مورد از مشـکـالتـي کـه بـه آنـهـا                 
اشاره اي کوتاه شد تنها بخـشـهـاي         
از مصائب و مشکالت عديـده اي        
هستند که ميليونها نـفـر از مـردم           

 . تجربه کرده اند
 

تامين سعادت و خوشبخـتـي،      
رفاه و امنيت جـانـي و سـالمـتـي               
مردم در ايران در گرو بزير کشـيـدن         
نظام فاشيسيم اسـالمـي در ايـران           

 . است
 

 ١٣٩٤ خرداد ١٩ 
   ٢٠١٥ ژوئن  ٩ 

 ... جمهوري اسالمي مقصر       
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 ٤  صفحه 

 ١ از صفحه 

است، پس مانده هاي ناسيونـالـيـسـم         
بجا مـانـده از قـافلـه تـحـوالت قـرن                 
بيست، کماکان در تالش براي اعـاده        

بـعـد از گـذشـت         .  سهم خود هستـنـد    
مـلـت،   "بيش از يک قرن اکنون ديگر،  

واژه هـاي زنـگ زده         "  نژاد "و " وطن" 
اي هستند که ناسيوناليسم دهـه دوم        
قرن بيست و يکم ميخواهد بـا اتـکـا           

 .به آن شانس خود را بيازمايد
تاريخ نژاد و ميهن پرستي، رگه        

اصلي خلـق فـجـايـع تـاريـخـي بـراي                
دست يابي به قدرت، سود و سرمايـه         
بوده است که قربانيان آن فقـط مـردم          

آثار فاجعه بار اين جـنـگـهـا     . بوده اند 
، " مـلـت  " که بـا اتـکـا بـه واژه هـاي                  

، راه انـدازي      " نژاد پـرسـتـي    " و  "  وطن" 
شده انـد را مـيـتـوان در دو جـنـگ                   
جهاني، فاجعه جنگ در يوگسـالوي،   
جنـگـهـاي يـکـي دو سـال اخـيـر در                   
اوکرائين و کـريـمـه، اوضـاع آشـفـتـه               
کنوني و بحرانهاي منطـقـه اي و در            
بيش از سـه دهـه اخـيـر بـا شـراکـت                  

 . اسالم سياسي بخوبي توضيح داد
   

انسان از بدو تولد و تا زمانـيـکـه       
افکار و باورهايش تـوسـط دولـتـهـا،           
نيروها و جريانات نـاسـيـونـالـيـسـم و           
مذهبي مهندسي نشده است، بـطـور        
عيني و واقعي داراي ذات، مـنـش و        

جامعه اي کـه    .  سرشتي انساني است 
به باورهاي مخربـي چـون مـذهـب و             
ناسيوناليسم آغشته نشده باشد، ذاتا     
تمايل دارد که احساس همسرنوشتـي    
بکند، محبت کند، پايبند به حقيقت      
باشد، بغل دستي اش را کمک کـنـد،          
درد و رنج او را درد و رنج خود بداند، 
عشق بورزد، تمامي شاديها، دردها، 
اندوه و ناراحتي ديـگـران را بـا خـود              
تقسيم کند، براي دورترين موجـود و         
جاندار بر روي اين کره خاکـي نـگـران           
باشد، برابري و آزاد انديشي را پيـشـه     
کند و در يک کالم انصاف و انسانيت    
او شاخصي براي نگاهش به بيرون از      

نـه شـايـد جـامـع امـا             .  خود او است  
تعريف از انسان و انساني نگريسـتـن        
به بيرون از خود با چنين خصـايصـي          
قــابــل شــنــاســايــي انــد و شــنــاخــتــه           

ايـنـهـا تـعـاريـف اخـالقـي             .  ميشوند
. نيستند بلکه ذات انسانـي هسـتـنـد         

جاگير شدن خصلت نماي انسانـي در       
ــه تــغــيــيــر                يــک جــامــعــه مــنــوط ب
مناسبات اقتصادي و سياسي حاکـم      
به مناسباتي آزاد و برابر در جـامـعـه          

اين حس زيبـا و ارزشـمـنـد از           .  است

انسانيت، آنجا دچار صدمه ميـشـود       
ــا                  ــتــي، ب ــا دول کــه گــروه، دســتــه ي

و "  وطـن " ،   " مـلـت  " برافراشتن پرچـم،     
، که ماتريال و سرمايه اي براي       " نژاد" 

دولــتــهــا، جــريــانــات، احــزاب و                 
سازمانهاي ناسيوناليست در خدمت    
به تامين منافعشان است به مـيـدان          
آيند و به بقاي خـود ادامـه دهـنـد و                
هويت و منفعت انساني جمع کثيـري       

ايـن واژه هـا بـراي          .  را قرباني کـنـنـد     
ناسيوناليسم قرار است افق، اهداف و 

 .سود و سرمايه آنان را متحقق کند
  

 ،  " نژاد"و " وطن  "، " ملت "
 از منظر ناسيوناليسم  

بـه  "  ملـت " از منظر ناسيوناليسم    
مردمي گفته ميشود که گويا از بـدو        

مـعـيـن و      "  نـژاد " پيدايش، با داشتـن      
تعريف شده اي از يک تيره خاص و در 

" وطـن " يک محدوده جغرافيايي بنـام       
از .  يا سـرزمـيـن، بـوجـود آمـده انـد               

ديدگاه ناسيـونـالـيـسـم و بـا هـمـيـن                 
تــعــريــف، جــغــرافــيــاي جــهــان بــيــن          

هـاي مـتـفـاوت و         " نـژاد " ، با    " ملتها" 
سرزمينهاي تـعـيـيـن شـده اي بـنـام                

از ابتـدا وجـود داشـتـه انـد و              " وطن" 
پــديــده اي داده شــده و اذل و ابــدي                

در قــرن بــيــســت و يــکــم           .  هســتــنــد
ناسيوناليسم در مناطقي که هيچگاه 
قرعه بنامش در نيامده است، تـالش       

، " مـلـت  " ميکند کماکان با تعـاريـف        
، کـه طـي تـحـوالت           " نـژاد " و   "  وطن" 

دوره هاي تاريخي گذشته دستـخـوش       
تــغــيــيــرات ســيــاســي، اقــتــصــادي و        
جغرافيايي شده اند، با هـمـان افـق و            
چشــم انــداز مــبــارزات دوران ضــد            
استعماري قرن گذشته شانس خود را       

ايـن تـقـسـيـمـات بـا نـام               .  بيازمـايـد  
، بـه هـمـراه        " نـژاد " و   "  وطـن " ،  " ملت" 

زبــان، :  فــاکــتــورهــاي ديــگــري چــون      
فرهنگ، آداب و رسـوم مـتـفـاوت و             
غيره، در دوره هاي تاريخي مختـلـف     
بـــعـــنـــوان ابـــزارهـــايـــي در دســـت            
ناسيـونـالـيـسـم بـراي بـراه انـداخـتـن                 
جنگهاي ويـرانـگـر و خـلـق فـجـايـع                 
انساني کـاربـرد خـود را نشـان داده               
است و تاوان اميال ناسيوناليسم براي 
دستيابي به قدرت و رونـق سـرمـايـه            
داري را مـردمـي پـرداخـتـه انـد کـه                  
هيچگونه ربـطـي بـه ايـن واژه هـاي                
جعلي و هيچگونه منفعتي در سـود         

 . و سرمايه آنان را نداشته اند
اين روند در ساختارهاي بـوجـود        
آمده در دنياي امروز نيز با توسل بـه        

، " نـژاد " و   "  وطـن " ،   " ملـت " مقوالت،  
بــنــا نــهــاده شــده انــد و کــاربــرد آن               
هـــمـــچـــنـــان ســـرمـــايـــه اي بـــراي            
ناسيوناليسم جا مانده جهت خـزيـدن        
به قدرت و همچنان سرمايه اي بـراي         
حاکمـان و دولـتـهـاي مـدافـع وضـع                
موجود نيز هست که تا کـنـون سـوار           
بر اين هويتهاي جعلي دنيا را وارونـه         

 . قرار داده اند
با تـوجـه بـه آنـچـه گـفـتـه شـد،                    
دراوضــاع و شــرايــطــي کــنــونــي در           
مناطقي که ناسيوناليسم بـيـشـتـر از        
هــر جــاي ديــگــري بــه ابــراز وجــود              
پرداخته و به موضوع کار ما مربوط       
است، ميتوانيم قدري ملمـوس تـر و          
مشخص تـر بـه ايـن مسـئلـه نـگـاه                  

اگر مخـتـصـات بـاال را بـراي             .  کنيم
ــثـــال در مـــورد دو جـــريـــان                      مـ
ناسيوناليسم کرد و نـاسـيـونـالـيـسـم             
آذري مد نظر قرار دهيم، خواهيم ديد    
که دو طرف خود را در مـقـابـل هـم                

" وطـن " ،  " ملت" خواهند يافت چرا که     
دسته دوم از نظر دسته اول "  ، "نژاد"و  

بعـنـوان پـديـده اي مـتـفـاوت مـورد                 
هـر  .  ارزيابي و بررسي قرار ميـگـيـرد       

کــدام از دو جــريــانــي کــه بــا اســم                  
، ابـراز وجـود       "نژاد"و " وطن"، "ملت" 

ميکنند، ديگري را پـايـيـن، خـار و              
حقير شده ميشمارد و خود را برتر از       
طرف مقابل که آنسوي مـرزهـا قـرار          

اين برتري طلبـي  . گرفته است ميداند 
اساسـا شـامـل مـردم مـنـتـسـب بـه                  

، اسـت کـه       " نـژاد " و   "  وطـن " ،   " ملت" 
ناسيوناليسم اولي يا بلعکس دومي،     

، " مـلـت  " برتري طلبي خود بر مبـنـاي      
، را درصدر تمام پديده "نژاد"و " وطن" 

ها قرار ميدهد، رقيبان را مستوجب      
تحقير، کنار زدن و يـا در بـهـتـريـن                 
حالت بعنوان درجه چندم مـحـسـوب          

 .  ميکند
کافيست يکي عليه ديگري آتش     
جنگ را براي رسيدن به مقاصد خود       
شعله ور کند، بالفاصله هر يک خـود         
را مجـاز و بـرحـق و طـرف مـقـابـل                   
بعنوان پديده اي شوم و ناحق معرفـي        
ميشود که بايد يا تن به تسليم بدهـد         

بــراي  .  و يــا کــنــار نــهــاده شــود                 
ناسيوناليسم، هويتي کـه بـر اسـاس           

، و مـتـعـاقـب     " نژاد" و " وطن"، "ملت" 
آن، پرچـم، زبـان، فـرهـنـگ و غـيـره                 
عرضه ميشود، پديده هايي مـقـدس        

کسي حق ندارد با    .  بحساب مي آيند  
ديــدگــاهــي مــتــفــاوت از آنــچــه کــه           
خواست ناسيوناليسـم اسـت بـه ايـن            

هـر  .  هويتهاي ساختگـي نـگـاه کـنـد          
کدام از اين دو به اعتبارهويت جعلي       

ــزان              اي کــه بــگــردن شــهــرونــدان آوي
ميکنند، بخش مهم و تعيين کنـنـده         
از سرمايه ناسيوناليسم براي رسـيـدن       

اگـرمـردم   .  بقدرت بحسـاب مـي آيـد        
منتسب به همين مقوالت در آنسوي      
مرز زندگي و هسـتـي شـان بـا خـاک               
يکسان شود، ناسيوناليسم آيـنـطـرف       

کشـتـه   .  مرز ککش هم نخواهد گزيـد     
هاي خود را در جنگي کـه بـراه مـي              
اندازد شهيدي واال مقام مـيـنـامـد و         
کشته هاي طرف مقـابـل را پـلـيـد و              
آدمکش ميداند کـه گـويـا حـقـشـان              

براي طرف مـقـابـل    . کشتن بوده است 
در .  نيز همين معيارها صـادق اسـت      

، در "نژاد"و " وطن"، "ملت"تعريف از  
يک جدول جغرافيايي از سوي رقيبـان       
و با همين شاخص از تعاريف توسـط      
جريانـاتـي آنسـوتـر ايـن جـدول و بـا                  
ادعاهاي مشابه را اگر نگـاه کـنـيـم،            
در بـر هـمـيـن پـاشـنـه مـيـچـرخـد و                     
داستان به همين شکل براي آنان نـيـز       

 .اين مسير را طي خواهد کرد
  

 ستم ملي
بهانه و مسـتـمـسـک جـريـانـات               
ناسيوناليست اين اسـت کـه مسـئلـه           
ستم ملي بر مردمي که گويا از نـژاد         
خاصي هستند، در سـرزمـيـنـي کـه             
مــتــعــلــق بــه آنــان اســت و از ســوي              
دولتهاي ستمگر اشغال شده اند بـايـد     
به هر قيمتي شده است اين هويت بـه       

امــا هـويــت    .  آنـان بـازگــردانـده شـود        
تراشي کـاذب بـراي نـاسـيـونـالـيـسـم               
زمينه اي براي بقا و ارتزاق در دسـت        
يابي به موقعيتي است که حاکـمـيـت     
ستمگر از آن برخوردار بـوده اسـت و            
ناسيوناليسم به اصطالح ملت تـحـت       

. ستم را سر اين سفره راه نـداده اسـت         
نگراني ناسيوناليسم تحت سـتـم ايـن       
نيست که چه باليي بر سر مردم تحت     
ستم اعمال ميشود، مسئله اش ايـن         

تـحـت سـتـم را از           "  مـلـت  " نيست که   
چنگال ستمگر رهـا کـنـد بـلـکـه بـا                 
آوايزان شدن بـه سـتـمـي کـه اعـمـال                 
مــيــشــود، بــا داعــيــه پــاســداري از،          

، بـه مـيـدان        " نـژاد " و   "  وطن" ، "ملت" 
مي آيد  تا سـهـم خـواهـي از دسـت                 
رفته اش براي قرار گرفتـن در قـدرت           

قطعا تـا زمـانـيـکـه          .  را مطالبه کند  
ستم ملي بر مردم منتسب بـه مـلـت           
ــم اعــمــال مــيــشــود،                  ــحــت ســت ت
ناسيوناليسم مدام از زخـمـي کـه بـر             
دوش جامـعـه سـنـگـيـنـي مـيـکـنـد                 

 . همچنان ارتزاق ميکند
از ســوي ديــگــر وجــود گــرايــش          
ناسيوناليستي خود نيز بـه تـنـهـايـي            

قادر است بدون اعمال ستـم از سـوي         
دولت سـتـمـگـر در اشـکـال ديـگـري                

. همچنان اين سـتـم را اعـمـال کـنـد               
نــاســيــونــالــيــســمــي کــه خــود را بــه            

تحت سـتـم   "  ملت" نمايندگي از سوي    
و از هر طريقي که بـقـدرت رسـانـيـده             
است، ستمي را که حاکميت ستمـگـر        
قبال اعـمـال مـيـکـرد ايـنـبـار خـود                  
آستينها را بـاال زده و دسـت بـکـار                
اعمال ايـن سـتـم مـيـشـود و هـمـان                  
مردمي که داعيه نمايندگـي آنـان را          
داشت از سوي ستمگر خودي به خاک      

در ايـن سـطـح      .  سياه نشانده ميشوند  
از مسئله، ديگر نميتـوان اسـم سـتـم            
ــدان اطــالق کــرد چــرا کــه                  ــي ب مــل
ناسيوناليسم مدعي نـمـايـنـدگـي از            
سوي ملت تحت ستم سکان امـور را         
در دست گـرفـتـه اسـت و ايـن را بـه                   
مفهوم تداوم همان ريتم و مـدلـي از            
ستم ميشود نـام نـهـاد کـه پـيـشـتـر                  
حاکميت ستمگر عليه کل شهرونـدان      
اعمـال مـيـکـرد يـعـنـي دايـر کـردن                  
سيستم و مناسبـاتـي بـا سـاخـتـاري             

فدرال، اقليم يا " جديد و کوچکتر بنام     
تنها تفاوت مـاجـرا در       ".  خودمختار

اين است که ستم و استثـمـار اعـمـال            
شده از سوي حکومت ستمگر سـابـق      

تحت ستم، بـا  "  ملت" عليه شهروندان   
دست يابي ناسيوناليسم مـحـلـي بـه           
ساختار قدرت سياسي، اقتـصـادي و       

حـکـومـت فـدرال،       "  نظامي، با نـام،      
، تغييـر شـيـفـت        " اقليم يا خودمختار  

 .پيدا ميکند
 

 آيا در کردستان عراق    
 ستم ملي وجود دارد؟  

کردستان عراق نمونه روشـنـي از        
در .  موضوع مورد بـحـث مـا اسـت           

کردستـان عـراق و بـنـا بـه تـعـريـف                   
کالسيک از ستم ملي، اکـنـون ديـگـر           
چيزي به اسم ستم ملي موضـوعـيـت         

ستمي که  بـيـش از دو دهـه               .  ندارد
گـذشـتـه در کـردسـتـان عـراق  دارد                  
اعمال ميشود، سـتـمـي طـبـقـاتـي و             
اجتماعي عليه کليه شهـرونـدان و از          
ــي              ــســم ــي ــال ــون ــاســي ــان ن ــم ســوي ه
سازماندهي شده است که روزگاري با 
ادعاي رفع ستم ملي و براي برچـيـدن          
اين ستم با دولت به اصطالح ستمگـر    

در کردستان عراق و بـعـد     .  ميجنگيد
 ســال از حــاکــمــيــت       ٢٣ از گــذشــت     

ناسيوناليسم کرد بر کردستان عـراق،       
آنچه که عايد مردم شده است تحميل   
همان  فقر و نابرابري بـه مـردم اسـت             
که در دوران حـکـومـت بـعـث صـدام              

فالکتي کـه    .  حسين هم اعمال ميشد  

 " ... نژاد  "،  "وطن "، "ملت"
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امروز جامعه کردستـان عـراق بـا آن            
مواجه است بدتر از دوران حـکـومـت         
بعث قابل توضيح است کـه از سـوي           
ناسيوناليسم کـرد و بـدتـر از آن بـا                  
شراکت ارتـجـاعـي تـريـن نـيـروهـاي               

فاصلـه  .  اسالمي دارد اعمال ميشود   
طبقاتي، قتلهاي ناموسي، توهيـن و       
تحقـيـر زنـان، تـرور و فسـاد مـالـي                  
سازمـانـيـافـتـه از سـوي حـاکـمـيـت                 
محلـي، فـقـر و نـداري بـراي بـخـش                  
زيادي از مردم، ميدان دادن بـه رواج       
افکار و باورهاي بشدت عقب مـانـده        
اسالمي، دزدي از سرمايه و دسترنـج   

. مردم و موارد ديگري از اين قـبـيـل          
 ٢٣ تنها تفاوت در اين است کـه در            

سال گذشته چنين وضعيـتـي تـوسـط          
ناسيوناليسم خودي و محلي بر مردم      
اعمال شده است نه از سوي حکومـت    

در مقابل چنين فالکتي کـه       .  مرکزي
نصيب مـردم شـده اسـت، احـزاب و              
سازمانهاي ناسيوناليست و اسالمي    
حاکم، بهشتي را بـراي خـود مـهـيـا               
کرده اند که هيچگـاه آنـرا در خـواب             

بنابراين در کردستـان    .  هم نمي ديدند  
عراق ديگر نمـيـتـوان از سـتـم مـلـي                

اکنون موقعيت سياسي، . سخن گفت
اقتصادي و اجتماعي کردستان عراق     
همچون هر کشور ديگري با ساخـتـار        
سيستم و مناسباتي سـرمـايـه داري           
اداره ميشود که دو فاکتو هـم کشـور        

پــادرهــوايــي   .  اســت هــم نــيــســت          
جغرافيايي کـردسـتـان عـراق و عـدم             
رغبت حاکمان بورژوا ناسيوناليـسـت      
کـرد بـراي رفـتـن بـه پـاي اسـتـقـالل                    
کردستان عراق اين امکان را برايشان    
فراهم ميکند که در ظرفيت فعـلـي و      
با نام اقليم همچنان خود را نماينده و    

بـدون  .  سخنگوي مردم قلمداد کـنـنـد      
شک تحقق طرح استـقـالل کـردسـتـان           
عراق سبب ميشود که ماهـيـت ايـن          
حکومت و جريانات تشکيل دهـنـده        
آن بهتر و روشنتر از هر زمانـي بـراي           

 .  کارگران و کل جامعه برمال شود
ــوالت،            ــيــاي امــروز، مــق در دن

و القاي ديگر "  نژاد" و "  وطن" ، " ملت" 
تفاوتها و تعاريف هويتي کـاذب کـه          
تاريخا ناسيوناليسم رواج داده اسـت،    

بـــراي اکـــثـــريـــت عـــظـــيـــم مـــردم            
موضوعيـت خـود را از دسـت داده              
است و نه تنها هيچگـونـه ربـطـي بـه              
انسان ندارد بـلـکـه در مـغـايـرت بـا                

 .هويت واقعي انساني قرار ميگيرد
با توجه به آنچه که اشـاره شـد،         

ناسيوناليسم در طول تاريخ ظـرفـيـت        
ويرانگرانه و مخربي در ايجاد تـفـرقـه     
بين مردم مـنـتـسـب بـه مـلـيـتـهـاي                  
مختلف و آويزان شـدن بـه مـقـوالت             

، براي خـزيـدن   " نژاد" و " وطن"، "ملت" 
در قدرت و اعمال حاکميت بـر مـردم        

تمام نمونـه  .  را از خود بروز داده است   
هاي ذکر شده باال و مـوارد بسـيـاري           
ديــگــر از ايــن دســت، صــحــت ايــن            

 .حقيقت را اثبات ميکند
 

 سوسياليسم و هويت انساني    
اگر در دوره هاي تاريخي گذشتـه       
اين واژها براي تامين منافـع بـخـش          
يا طبقه اي کـه مـنـافـع سـيـاسـي و                  
اقتصادي اش ايجاب ميکرد کـه در         
مبارزه با استعمار اين باورهـا را در           
مردم بپروراند، دهه دوم قرن بيست و        
يک، ديگر آن دوران نيست بلکه دوره        
جدال طبقاتي بين نود و نه درصد بـا          
يک درصد، بيشتر از هر دوره تاريخي 
ديگري اتکا به هويت انساني پـاسـخ         
عـيـنـي و واقـعـي بـه مـعـضـالت و                    
گنديدگي سود وسـرمـايـه هـمـراه بـا              

تـنـهـا از      .  افکار و بـاورهـايـش اسـت        
مسير مبارزه طـبـقـاتـي، بـرسـمـيـت              
شناختن منافع جنبشهاي اجتمـاعـي    
شهروندان و از زاويه منفعت انسـانـي        
ــتــوان                   ــي ــه م ــت ک ــردم اس ــاد م آح
ساختارهاي نظام و سيـسـتـم سـتـم و           
استثمار سرمايه داري را بـه چـالـش            

باد زدن هـويـتـهـاي     .  کشيد و کنار زد 
تراشيده شده کـاذب تـحـت عـنـوان،             

، هـمـچـنـان       " نـژاد " و   "  وطـن " ، " ملت" 
تهديدي جدي در برابر هويت انسـانـي    
شهروندان و ايـجـاد مـانـع در بـرابـر                 
آرزوهاي جامعه در دسـت يـابـي بـه              
ساختاري سوسياليسـتـي مـحـسـوب         

ايـن مـقـوالت و مـفـاهـيـم              .  ميشود
تاريخ مصرف گذشته ابـزارهـايـي در         
خــدمــت بــه ســود و ســرمــايــه و در              

خدمت بـه ادامـه هـر گـونـه سـتـم و                   
نابرابري هستند که فقط با تقـويـت و      
اتکا به هويت انسـانـي، تـالش بـراي           
تحقق جامعه اي آزاد، برابر و انساني       
است که بر مـبـنـاي آن مـيـتـوان در                 
جــامــعــه يــک زنــدگــي ســالــم بــراي             

راهـکـار   .  شهروندان را تضمـيـن کـرد       
واکســيــنــه کــردن جــامــعــه و هــمــه             
شهـرونـدان در بـرابـر ويـروس خـفـتـه                 
ناسيوناليسـم ايـن اسـت کـه هـويـت               
انساني را مبناي برخورد به تـمـامـي         

هويتي که متکـي    .  پديده ها قرار داد   

بر واقعيت عيني و تاريـخـي زنـدگـي          
هويتي که در دوره هـاي    . انسان است 

تاريخي با تقسيم بندي هـاي کـاذب          
از سوي ناسيوناليسم در خـدمـت بـه           
منافع سرمايه داران و مذهـب بـکـار       
گرفته شده و تراژدي هاي دردناکي به       
انسانيت در همه جـا تـحـمـيـل کـرده              

تقويت هويـت انسـانـي، حـس          .  است
تعلق داشتن بـه آن، تـقـويـت و درک                
مفاهيم پايه اي آن، امکـان مـيـدهـد           
که بـا قـدرتـي بـه وسـعـت انسـان و                    
انسانيت به ميدان آمد و تابلـويـي را          

که ناسيوناليسم بر سر دکانش تـحـت        
، " نــژاد" و   "  وطــن" ،   " مــلــت" عــنــوان،   

. آويــزان کــرده اســت پــايــيــن کشــيــد         
تقويت و چسبيدن به هويت انسـانـي،        
و معيار قرار دادن منفعت سيـاسـي،        
اجتمـاعـي، اقـتـصـادي و طـبـقـاتـي                
شهروندان قادر است  در برابر تمامي       
ابزارهاي سياسي نظامي و اقتصادي     
سرمايه و ناسيونـالـيـسـم بـايسـتـد و              
يکبار براي هميشـه شـر آنـرا از سـر               

 .جامعه کم کند
 ٢٠١٥  ژوئن ٩ 

 " ... نژاد  "،  "وطن "، "ملت"

 

 استقالل کردستان عراق ممکن ترين و عملي ترين راه حل                              
 ! براي مردم کردستان عراق است                  

 

باالخره نتايج انـتـخـابـات روز          
 ژوئن در ترکـيـه و ورود       ٧ يکشنبه  

حزب ه د پ به پارلمان ايـن کشـور        
سبب شد که معادالت و تـحـوالت      
آينده سياسي در ترکيه بـاب مـيـل          
اردغان و حزب عدالـت و تـوسـعـه             

  .رقم نخورد
دست يابي حزب ه د پ به آراي 
بيش از ده درصد، عقب نشيـنـي و       
شکستـي بـراي قـدرقـدرتـي حـزب             

بـا  .  عدالت و توسـعـه اردغـان بـود          
تغيـيـر ايـن تـوازن در انـتـخـابـات                 
پارلماني، حزب عدالت و تـوسـعـه          
ديگر نمي تواند يـکـه تـاز مـيـدان              
براي تغيير قانون بمـنـظـورافـزايـش          
قدرت و اخـتـيـارات رهـبـران ايـن               

 تاکـنـونـي    حزب و تداوم سياستهاي  
از ايـن رو بسـيـاري از            .  اش باشـد  

معادالت بـه ضـرر حـزب اردغـان            
بهم ريخته است و اين بنفع مردم به  
نفع جامعه ترکيه و قـدمـي رو بـه              

 .پيش است
 

عالوه بر اين، تحـوالت بـعـدي         
متاثر از نتايج اين انتخابات، فضا     
ــود                 ــراز وجـ ــايشـــي در ابـ و گشـ
ــل                ــاب ــق ــردم در م ــي م ــاع ــم ــت اج
سياستهاي حزب حاکـم را بـدنـبـال          

صرف بهم خورد اين . خواهد داشت
باالنس و ايـجـاد مـانـع در دسـت               

 ٥٠ يابي حزب عدالت و توسعه به        
درصد آرا موجب شکستـن فضـاي        

ســيــاســي مــعــادالت قــبــل از                
انتخابات و باز شدن فضاي بازتري      
براي ابراز وجود تحرک اجـتـمـاعـي          
مردم و بجلـو صـحـنـه رانـده شـدن               
ــال،               ــک ــظــارات رادي ــت ــع و ان ــوق ت
اجتماعي و طبقاتي را سـبـب شـده       

حکمت و مزيت ايـن اتـفـاق          .  است
اين تحول قـبـل از        .  در همين است  

هرچيز ناشي از زمينه هاي عيـنـي        
و مادي، توقع و انتظارات جامـعـه        
در فضاي اجتماعي و سـيـاسـي در       

ايــن مــوقــعــيــت و       . تــرکــيــه اســت   
تغييرات در جايـگـاه احـزاب نـيـز،            
خود تابعي از اين تغييرات عيني،       

 .مادي و اجتماعي است
 

در اين رابطه و با راه يافتن ه د        
پ به پـارلـمـان تـرکـيـه، بـرخـي از                  
نيروهاي طيف بنام چپ به هـلـهلـه          
افتاده اند و فکر کردند اتفـاق زيـرو       

بـراي  .  روکنـنـده اي رخ داده اسـت           
برخي از اين چپ، يک حـزب و يـک        
جريان ناسيوناليست در قامت ه د        
پ، بناگاه بعد از اين انتـخـابـات و         

 ســاعــت بــه نــيــرويــي          ٢٤ ظــرف   
بـر  .  سوسياليست و چپ تبديل شده 

بستر ايـن تـحـول، قـالـب کـردن و                 
معرفي کردن ه د پ بعنوان نماينده      
چپ، کمونيسم و کـارگـر از سـوي             
ــراد و                  ــانــات، اف ــري ــي از ج بــرخ
شخصيتهايي که خود را متعلق بـه       
احزاب چپ ميدانند و با دادن ايـن       

تصوير که گويا ه د پ قـرار اسـت             
بهـشـتـي بسـازد، دادن تصـويـر و               
تعريفي غير واقعي و نـادرسـت از           

مـتـاسـفـانـه ايـن         .  اين حـزب اسـت     
طيف در ميدياي اجتماعي تا آنجا   
پيش رفت کـه حـزب دمـکـراتـيـک              

که شاخه سـيـاسـي      )  ه د پ ( خلق  
پ ک ک است را بـا کـمـونـيـسـم و                  
کارگر توضيح و به خـورد ديـگـران          

دادن چنين تصويري از ه د پ        .داد
و ايجاد توهم در ميان جـامـعـه، و           
در ميان کارگران و مـردم تـرکـيـه،            
يک خطاي جدي و سياسـي و خـاک         

  .پاشيدن در چشم مردم است
 

بدون شک در روزها و ماههـاي       
آينده و يـارگـيـري هـاي بـعـدي در                
پــارلــمــان و رونــد ادامــه اوضــاع،           
بيشتر نمايان خواهد شد که ه د پ         
بعنوان يک جريان نـاسـيـونـالـيـسـت         
کرد در کجاي معادالت سياسي و       
بعنوان نماينده و سخـنـگـوي کـدام           
طبقه اجتماعي در پارلمان تـرکـيـه         

. به ايفاي نـقـش خـواهـد پـرداخـت             
روند آيـنـده تـحـوالت سـيـاسـي و                
گشايس سياسي بـوجـود آمـده در           
ترکـيـه، نـيـروهـاي واقـعـي، چـپ،               
کمونيست و سـکـوالر را از درون             

امــر و   .  خــود بــيــرون خــواهــد داد       
وظيفه کمونيستها اين است که بـر        
بستر ايـن تـحـوالت بـراي رشـد و                
ــيــروي چــپ و               تــقــويــت چــنــيــن ن
راديکالي که نياز جـامـعـه تـرکـيـه            

 .است تالش کنند
 ٢٠١٥  ژوئن  ٧ 

 در مورد انتخابات ترکيه
 عبدل گلپريان 
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جنگلي مـريـوان بـه وقـوع پـيـوسـتـه                
  .است

 
 ممنوع شدن    

 کنسرت کيهان کلهر   
با عدم صدور مـجـوز کـنـسـرت            
کيهان کـلـهـر، نـوازنـدە چـيـرە دسـت                

ترين چهرە موسيقـي      کمانچه و جهاني  
فولکلور کردي در ايران بعـد از چـنـد         
سال همچنان از اجـراي کـنـسـرت در            

عـدم صـدور     .بـاشـد     ايران محروم مـي   
مجوز اجراي کنسرت ايـن هـنـرمـنـد          
سرشناس از سـوي ادارە امـاکـن در              
حاليست که ادارە فرهـنـگ و ارشـاد           
اسالمي اعالم کردە است کـه مـجـوز       
کنسرت کيهان کلهر را صادر کردە و        
قرار بود کـه روز سـەشـنـبـه نـوزدهـم                 

 .خردادماه اين کنسرت برگزار گـردد  

بر اساس گزارش تارنماي مـوسـيـقـي        
ما، ادارە اماکن عدم صـدور مـجـوز           
اجراي کنسرت کـيـهـان کـلـهـر را بـه                

 .برگرداندە است" مالحظات امنيتي"
 

موفقيت عارف نيازي   
 کاريکاتوريست     

عارف نيازي هنرمند جـوان، در        
الـمـلـلـي        اولين دوره مسـابـقـات بـيـن        

کاريکاتور داعش به عنوان هنرمـنـد       
برتر بخش کاريکاتور چهـره مـعـرفـي          

 عارف نيازي عضو فعال خانه .گرديد
کاريکاتور حوزه هنري کرمانشاه، بـه     

اي در طراحي شخصيت      صورت حرفه 
و کارتون فعاليت دارد و تاکنون آثـار     

هاي سياسي دنيا را      متعددي از چهره  
بـيـش از      .به تصـويـر کشـيـده اسـت          

 کشـور دنـيـا      ٤٣  اثر از ٧٢ يکهزار و  
الـمـلـلـي        براي دبيرخانه مسابقه بـيـن      

 .کاريکاتور داعش ارسال شده بود
 
 

 تيراندازي مامورين    
 جمهوري اسالمي   

" سـتــار مـقــروضــي    : " کـرمــانشـاه  
" مـلـنـدو   " بيست ساله در نقطه مرزي      

ــدف               ــاه، هـ ــانشـ ــرمـ ــان کـ ــتـ در اسـ
تيراندازي  نيرو هاي مرزي جمـهـوري      
اسالمي قرار گرفت در نتيجه وي بـه          

در نتيجه ايـن      .شدت مصدوم گرديد  
پراکني، شش گـلـوـلـه بـه بـدن                گلوله  

ستار مفروضـي اصـابـت کـرده و از              
ناحيه شکـم و پـا بـه شـدت زخـمـي                  

 .گشته است
 

 زندان
شماري از جوانان بازداشـت شـده       
در اعتراضات اخير مـهـابـاد کـه در             
بازداشتگاه اداره اطالعات نگهـداري     

شدند به زنـدان مـهـابـاد انـتـقـال                 مي
شـدگـان      انتقال اين بازداشـت      .يافتند

ــازدهــم خــردادمــاه             ــه ي ــب روز دوشــن
هويت پـنـج تـن        .صورت گرفته است  
شـدگـان، رحـمــان         از ايـن بـازداشـت          

 سـالـه،     ٢٤  ساله، کريـم      ٢٦ خوشکا  
 ساله، انور ابوبکـري  ٣٥ يونس مالک   

 سالـه  ٢٥  ساله و کامبيز چکاتي ٣٦ 
  بــازجــويــان اداره   .اعــالم شــده اســت    

اطالعات جهت گـرفـتـن اعـتـرافـات            
تلويزيوني، جوانان بازداشت شـده در        
اعتراضات مهـابـاد را تـحـت فشـار             

  .اند قرار داده
 

 معلمان  
 در راه پيمايي صبحگاهي     

مـعـلـمـيـن در شـهـر            :   خرداد١٥ 
مريوان راه پيمايي صـبـحـگـاهـي را            

 .  انجام دادند
 روز جهانـي  خرداد١٤ :  خرداد١٤ 

. دفاع از مـحـيـط زيسـت مـيـبـاشـد              
معلمان شهر مريوان ميـزبـان کـانـون          

. صنفي معلمان شهـر تـهـران بـودنـد           
معلمان پس از پياده روي منطقـه اي         

 . را پاکسازي کردند

 
سبز "اعتراض مجدد کارگران     

  ماه حقوق   ۱۱ به تعويق  " مهاباد

 نفـر از کـارگـران        ٦٠ :  خرداد١٧ 
مجتمع چهار گانه سبز مهابـاد بـراي       
چهارمين بار طي يک هفته اخـيـر در          

 .مقابل دفتر مرکزي تجـمـع کـردنـد         

بـه  "  سبـز مـهـابـاد      " اعتراض کارگران   
 ماه حقوق و سنوات پايان      ۱۱ تعويق  

سالشان است و در همـيـن رابـطـه در            
و ١١ ( روزهاي دوشنبه و سه شـنـبـه           

هفته گذشته در اقـدامـي      )  خرداد١٢ 
ــخــش            هــاي    اعــتــراضــي، کــار در ب

کشـتـارگـاه    " مختلف مجتمع همچون  
را "  کشـت و صـنـعـت        " و   "  هما مـرغ   

همـچـنـيـن در اقـدام          .  متوقف کردند 
اعتراضي ديگري، کـارگـران شـيـفـت          

مجتمع هما مرغ که شـمـارشـان         شب
( نفر مي رسد شـب گـذشـتـه             ٦٠ به  

تـا  ٢٢ کار را از سـاعـت         )  خرداد١٦ 
کارگران مجتـمـع    . متوقف کردند ٢٤ 

گـويـنـد،       کشت وصنعت مهاباد مـي     
ــاه در مــحــوطــه            ١٦ روز    خــرداد م

مجتمع مقـابـل سـاخـتـمـان مـرکـزي              
تجمع کرده بودند اما بدلـيـل ايـنـکـه            
پاسخ نگرفته اند بـه اعـتـراض خـود             

به گفته کارگران سبز     .ادامه ميدهند 
مهاباد در پـي تـجـمـعـات روزهـاي               
دوشنبه و سه شنبه هـفـتـه گـذشـتـه،              
ــه                ــم ــت ه ــرداخ ــده پ ــا وع ــرم ــارف ک

مطالبات کارگران را تـا روز شـنـبـه             
خرداد داده بود اما بدليل عـمـلـي    ١٦ 

 خردا  ١٧ نشدن اين وعده کارگران در      
در مـجـتـمـع        .مجددا تجمـع کـردنـد      

چهار گانه سبز مـهـابـاد کـه شـامـل               
مـجـتـمـع     "، "کشت و صنعت مهاباد" 

ــاد            ، " دامــداري و صــنــعــتــي مــهــاب
و "  مــجــتــمــع هــمــا مــرغ مــهــابــاد          " 
مـي شـود     "  سردخانه زمزم مـهـابـاد      " 

 کارگر کار مـي کـنـنـد         ٢٠٠ بيش از  
که از تير ماه سال گـذشـتـه حـقـوقـي               

 .اند دريافت نکرده
 

 فارغ التحصيالن بيکار   
وزيـر تـعـاون، کـار و           :  خرداد١٧ 

 درصد بـيـکـاران      ٤٠  :رفاه اجتماعي 
عـلـي     . ايـران، دانشـگـاهـي هسـتـنـد           

ربيعي  در حاشيه مراسم چـهـارمـيـن          
همايش ملي و سومين همايش بـيـن       
المللي مهارت آموزي و اشـتـغـال در         

بـا فـارغ     : " جمع خـبـرنـگـاران، افـزود        
التحصيـلـي حـدود چـهـار مـيـلـيـون                
دانشجـو از دانشـگـاه هـاي کشـور،              
تعداد فارغ التحـصـيـالن بـيـکـار در             

 ."آينده افزايش مي يابد
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران       
 شهرداري نقده   

ســه مــاه اســت کــه دســتــمــزد و            
مطالبات کـارگـران شـهـرداري نـقـده             

ــده اســـت         ــرداخـــت نشـ ــت  .پـ ــرکـ شـ
پيمانکاري شهرداري نقـده بـه بـهـانـه            
نرسيدن بودجه، سه ماه اسـت کـه از            
پرداخت دستمزدهاي کارگران بخشي    
از شهرداري خودداري مي کند و آنان      

. را به شهـرداري حـوالـه مـي نـمـايـد               
شهرداري نيز در پاسخ به مـراجـعـات         
کارگران عنوان مي کند که ايـن امـر        
به آنان مـربـوط نـيـسـت و پـرداخـت                 

 دستمزد به عهده پيمانکار مي باشد
 

 شکنجه و آزار و اذيت    
   بهنام ابراهيم زاده تا کي؟ 

بهنام ابراهيم زاده فعال کارگـري،     
عضو کميته پيگيري ايجـاد تشـکـل         
هاي کارگري و کارگر کارخانه را پس       

از شــش روز نــگــهــداري در ســلــول              
انفرادي در زندان گوهر دشت کرج بـه       

انتقال دادند    ) بند يک (  اندرزگاه يک   
 به سلـول  ٢  روز قبل وي را از بند     ٧ ،  

انفرادي بردند و اکنون به جاي انتـقـال    
 سياسي که حتي بـنـا        ١٢ او به سالن    

به قانون خودشان بايد تحت تفـکـيـک         
 سياسي باشد اما ١٢ جرائم در سالن    

متاسفانه ماموران جمهوري اسالمي 
بخصوص اعضاي اداره اطالعات که     

آزادي و       خـــورده   دشـــمـــنـــان قســـم   
انسانيت و بخصوص دشمن سازمـان      

طـبـقـه کـارگـر هسـتـنـد                يافته عليه 
بهنام را جهت تنبيه غيـر قـانـونـي و             
غير انساني با انتقال از بندي به بـنـد          
ديگر و اکنون به بند يک کـه بـدتـريـن           
بند زندان است انتقال دادند تا شـايـد         
بـــتــــوانــــنـــد از مـــقــــاومــــت او                
بکاهند،زندانيان در بند يک به دلـيـل        
اينکه محکوم به اعدام هستند و بـا          
توجه به اعدام هاي گسترده هـر روزه          
در حال انتظار کشندن بسر مي بـرنـد         
در نتـيـجـه تـعـادل روحـي نـدارنـد و                  

زندانيان در بنـد      همچنين بسياري از  
يک دچار بيماري هاي مسري مـانـنـد      
ايدز، هيپاتيت و قانقاريا هسـتـنـد ،          
در نتيجه بند يک براي بهـنـام بسـيـار         

بهنام ابراهيم زاده که .  خطرناک هست 
 سال اسـت    ٥ به ناحق محاکمه شده و  

در زندان بسر مي بـرنـد کـه بـايـد بـا                 
اتمام پـنـج سـال آزاد مـي شـد امـا                   
ماموران جمهوري اسالمي با پرونـده      

, سازيهاي دروغين بر علـيـه بـهـنـام             
 مــاه ديــگــر     ٤  ســال و       ٩    وي را بـه     

محکوم کردند، و باز هم دست از سر         
 بردند و هـر      ٢٠٩ بهنام بر نداشته به     

از چند گاهي با گردانـدن او در بـنـد              
هاي مختلف او را مـورد شـکـنـجـه              
هاي روحي و جسمي قرار مي دهـنـد         
، و علنان هدف جـمـهـوري اسـالمـي            

و ديـگـر        سرمايه داري نابودي بهنام   
سـيـاسـي اسـت ، تـنـهـا و                   زندانيان

بزرگترين گناه بهنام کمک به بر قراري  
و ايحاد تشکل هاي مستقل کارگري      

ســنــديــکــا ، اتــخــاديــه هــا       (  اسـت ،   

ــخــت             ... )  و    ــزاري ت ــا اب ــه ــن کــه ت
کـارگـران      مطالبات مـورد اسـتـفـاده       

 ميليوني کارگـران  ٥٠ است، تا طبقه  
در مقابل دستـمـزدهـاي يـک چـهـارم             
خط فقر ، قرار دادهاي سفيد امضا و 
موقت ، نـابـودي تـمـامـي قـوانـيـن                  
حمايتي از جمله بيمه هاي بيکاري ،        
بازنشستگي و بيمه هاي درمـانـي ،          
حذف يارانه و افزايش مـداوم قـيـمـت        
مايحتاج عمومي ، آب و برق و گـاز          
و نان و ديگـر سـيـاسـت هـاي دولـت              
سرمايه داري در گرسنـگـي تـزريـقـي           
طبقه سرمايه داري عليه کـارگـران و          
زحمتکشان در حـمـايـت از حـداقـل              

زنده مـانـدن دفـاع           هاي زندگي براي  
کند و اين گـنـاه در نـظـر دزد هـا و                    
چپاول گران ثروت هاي عمومي مردم  
نابخشودني مي بـاشـد ، جـمـهـوري             
اسالمي مي داند در صـورت وجـود          
تشــکــل هــاي ســراســري کــارگــري ،          
اعتداليون و دلواپسان واليت مطلـقـه       

 هــزار   ٢٢٠ نــمــي تــوانــنــد عــلــنــان         
ميليارد تومان بانکي که نـزديـک بـه           

 ٢٦٠ رقم بودجه يک سال کشـور کـه           
 دهـم    ٣  و     ٥ هزار ميليارد اسـت يـا        

ميليارد دالر پول نفت را باال کشيـده        
 مـيـلـيـادر     ٦٧ و رهبرشان که يکي از  

  .دنيا شود
فرياد کارگران و سـتـمـديـدگـان و          

 در صدي ايران الزم اسـت      ٩٩    مردم
تا عليه زندان و شکنجه و براي آزادي 
زندانيان سياسي مـبـارزات خـود را           

فـريـاد و اعـتـراضـات           .تشديد کنند 
بهنام ابراهيم زاده ها ، رسول بـداقـي          
ها، شاهرخ زماني ها ، جعفر عظـيـم        
زاده ها و ديگر فعاالن در بند فـريـاد           
آزادي ، برابري و عدالـت اجـتـمـاعـي            

در .  براي مردم ستم کش ايـران اسـت         
نتيجه بايد در جهت آزادي کـارگـران          

دسـت بـه        زنداني و زندانيان سياسي   
اعـتــراضــات مــتــحــدانــه و گســتــرده         

   .بزنيم
  کميته حمايت از شاهرخ زماني

 ١٣٩٤ خرداد ١٨ 
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خــواهــان کــار در رشــتــه هــاي خــود            
اعتراض دانشجويان در حالـي  .  شدند

انجام مي شود که حکومت اقليم بـه         
آنها قول داده بود که دانشجويـان اول         
به صورت رسمي استـخـدام شـونـد و            
دانشجويان دوم و سوم هـم تـا پـايـان             
بحران اقتصادي حکومت اقـلـيـم بـه            
صورت موقت استخدام خواهند شد،     
اما دانشجـويـان تـاکـيـد کـردنـد کـه                
حکومت اقـلـيـم در ايـن بـاره هـيـچ                  
اقدامي نکرده و هيچيک از قـولـهـاي          

 . خود را اجرا نکرده است
 

 نيچيروان بارزاني   
 ! در جلسه استانهاي عراق  

روز يــکــشــنــبــه هــفــتــم ژوئــن             
نيچيروان بارزاني نخست وزير اقـلـيـم        
کردستان در جلسه مشترک استانهاي   
عراق در شهر سليمانيـه اعـالم کـرده           

حکومت مرکـزي از فـرسـتـادن         : " که
اسلحـه بـراي نـيـروهـاي پـيـشـمـرگـه                  

وي هـمـچـنـيـن        ."  جلوگيري مي کنـد   
بخاطر پرداخت نشدن بـودجـه     " گفت،  

و همچنين جنگ بـا داعـش، اقـلـيـم             
کردستان در شرايط بسـيـار سـخـتـي            

بـارزانـي در قسـمـت         ".  بسر مي بـرد    
مــا : "  ديـگـري از سـخـنـانـش گـفـت              

تالشهاي بسياري را براي هماهنـگـي      
با دولت مرکـزي انـجـام داديـم، امـا              
متاسفانه آنها با قطع بـودجـه جـواب          

 ". ما را دادند
الزم به ذکر است که روابط اقليـم        
کردستان با دولت مـرکـزي عـراق در           
يکسال و نيم گذشته دچار تـنـشـهـاي        
جــدي شــده کــه از يــکــطــرف دولــت             
مرکزي بودجه حکومت اقليم را قطـع      
کرده بود و از طـرف ديـگـر احـزاب                
ناسيوناليست حاکم بـا فـروش نـفـت            
اقليم از پرداخت سهميه نـفـت دولـت          

اين تنشـهـا   .  مرکزي سر باز مي زدند 
هر از گاهي حادتر مي شود و احزاب    
ناسيونالـيـسـت حـاکـم از جـدائـي و                
استقالل بعنوان حربه اي بـراي فشـار          

 . به دولت مرکزي استفاده کرده اند
 

 تبريک رئيس پارلمان اقليم    
 ! به حزب دمکراتيک خلقها   

ــه               ــي ــج اول ــتــاي ــعــد از اعــالم ن ب
انتخابات ترکيه و پيروزي چشمـگـيـر        
حزب دمکـراتـيـک خـلـقـهـا، يـوسـف               
محمد رئيس پارلمان اقليم کردستـان      

در صفحه فيس بوک خود اين پيروزي    
را به حزب دمکراتيک خلقها تـبـريـک         

در بـخـشـي از پـيـام يـوسـف                .  گفـت 
تبريک گـرم خـود     : " محمد آمده است 

را به خلقهاي ترکيه اعالم مي کنـم و       
بويژه به حزب دمکراتيک خلـقـهـا کـه         
توانست بعنوان يـک حـزب سـيـاسـي            
بيش از ده درصد از آراي مردم ترکيه        

الزم به ذکـر اسـت       ".  را بدست بياورد  
که در انتخابات پارلماني تـرکـيـه در          
روز هفتـم ژوئـن حـزب دمـکـراتـيـک               
خلقها کـه حـزبـي نـزديـک بـه حـزب                   

) پ ک ک    (  کارگران کردستان ترکيه    
 آراي شــرکــت      ٪۱۳.۱ مــي بــاشــد      
 مــيــن انــتــخــابــات       ۲۵ کــنــنــدگــان    

پارلماني ترکيه را به خود اختـصـاص        
داد و بدين ترتيب اين حزب نزديک به      

 نماينـده در پـارلـمـان تـرکـيـه را                 ۸۰ 
خواهد داشت و همين مسـلـه بـاعـث          
ــي و                    ــت ــه حــزب دســت راس ــد ک ش

ــد  )  آ ک پ        (  اســالمــگــراي     نــتــوان
. اكثريت پارلمـان را بـدسـت بـيـاورد            

انتخابات ترکيه هم مثل بسـيـاري از       
مسائل منطقه در اقـلـيـم کـردسـتـان             
احزاب ناسيوناليست حاکم را بـه دو          
دسته تقسيم کـرده بـود، عـده اي در             
دفاع از حزب دمکراتيـک خـلـقـهـا و             
عده اي هم عليـه آنـهـا بـه فـعـالـيـت                  

    .مشغول بودند
   

 جلسه نيچيروان بارزاني    
 ! و نوشيروان مصطفي  

ــن              ــتــم ژوئ ــف ــه ه ــب ــکــشــن روز ي
نيچيروان بارزاني در شهر سليـمـانـيـه         
با رهـبـر جـنـبـش گـوران نـوشـيـروان                 

بنا بـر    .  مصطفي ديدار و گفتگو کرد  
اخبار منتشر شده هيـچ اطـالعـي از          
چند و چـون ايـن ديـدار يـکـسـاعـتـه                 
منتشر نشده و طرفـيـن در ايـن بـاره              

الزم بـه    .  هيچ اظهار نظري نکرده انـد    
ــحــران                   ــار ب ــن ــه در ک ــر اســت ک ذک
اقتصادي اقليم و تنشهاي موجود بـا       
دولت مرکزي عراق، در خـود اقـلـيـم            
کردستان هـم احـزاب حـاکـم بـر سـر                 
مسائل مختلفي و از جـملـه مسـلـه             
تمديد رياست مسـعـود بـارزانـي بـر             
اقليم کردستان با هم اختالف دارند و       

گمان مي رود که ديدار اين دو نيز در      
 . همين رابطه بوده باشد

 
گفته هاي يکي از فرماندهان     

 ! حزب دمکرات کردستان ايران    
طــي روزهــاي گــذشــتــه کــمــال            
خضري يکـي از فـرمـانـدهـان حـزب              
دمــکــرات کــردســتــان ايــران کــه در           
هنگام درگيري ميان اين حزب و پ          
ک ک در منطـقـه قـنـديـل بـوده و بـا                   
نيروهاي پ ک ک مـذاکـره کـرده در               
مصاحبه با سايت کوردستان ميـديـا       
گفته است که، نيروهاي پ ک ک بـه             

مـا صـدهـا بـارزانـي را            "  ما گفـتـنـد    
". کشته ايم تا در قنديل تثبيت شويم      

وي همچنين گفته سه تن از نيروهـاي       
پ ک ک به نامهاي، عه نتـر، کـاوه و              
خبات که با ما مذاکره کردند، به مـا         
هشدار دادنـده کـه مـنـطـقـه قـنـديـل                 
مربوط به آنهاست و نيـروهـاي حـزب       
مکرات بايد اسلحه هايشان را زمين      

. بگذارند و مـنـطـقـه را تـرک کـنـنـد                 
همچنين اين فرمانده حزب دمکـرات   
مي گويد، آنها بـه مـان گـفـتـنـد کـه                
ميان نيروهاي پ ک ک و جـمـهـوري             
اسالمي قراردادي امضا شده و هـيـچ    
نيروي سياسي ديگـري جـز پ ک ک             
حق فعاليت سياسي در آن مـنـطـقـه             

الزم به ذکر است که روز سـوم   .  ندارند
ــزب                  ــان ح ــي ــري م ــي ــن در درگ ژوئ
دمکرات کردستان ايران و نـيـروهـاي         
پ ک ک در مـنـطـقـه مـرزي ايـران و                
عراق بـه اسـم کـيلـه شـيـن يـکـي از                    
نيروهاي حزب دمکرات کشـتـه مـي         

 . شود
 

 عذرخواهي حکومت اقليم       
 !  از  وزير ورزش عراق   

هــفــتــه گــذشــتــه هــنــگــام بــازي          
دوستانه ميان تيم فوتبال شهـر زاخـو      
و منتخب جوانان عراق، هوادارن تيم      
زاخو بارها تيم جوانان عـراق را هـو             
مي کنند و بسوي آنـهـا بـطـري هـاي           

پـس از ايـن       .  آب پرتاب مـي کـنـنـد        
ماجرا وزير ورزش و جـوانـان اقـلـيـم              
کردستـان طـي بـيـانـيـه اي از وزيـر                  
ورزش عراق و تيم منـتـخـب جـوانـان           
عراق معذرتخواهي مي کند و اعالم      
مي کند که اين رفتارهاي ناشـايسـت     
ديدگاه حکومت اقليـم کـردسـتـان را           

 .*منعکس نمي کند
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بنا به اخبار منتـشـر شـده روز         
 ژوئن در جريان تبـلـيـغـات      ٥ جمعه  

انتخاباتي حزب دمکراتـيـک خـلـق         
ــکــر        )  ه د پ        (   ــارب در شــهــر دي
ــد(   ــر               )  آم ــگ ــر دي ــه ــد ش ــن و چ

ــرکــيــه، درگــيــري و              ــان ت کــردســت
انفجارهايـي در نـزديـکـي مـراکـز             
تبليغاتي اين حزب بوقوع پيـوسـت       
که تا کنون منجر بـه کشـتـه شـدن             
چند نفر و زخمي شدن تعداد زيادي    

 .از مردم شده است
بي گمان وقوع اين انـفـجـارهـا          
ــان آن مــردم عــادي                ــي ــان ــرب کــه ق
هستند، تنها از عـهـده جـريـانـات            
اسالمي تروريست و حـزب حـاکـم           
ترکيه که اردغان در راس آن اسـت          

کارنامه دولت اردغـان     .  بر مي آيد  
در همکاري با نيروهـاي داعـش و           
جريـانـات فـاشـيـسـت اسـالمـي ،               
کوچکترين ابهامي بـراي انـجـام و           
اجراي اين نوع اعمال از سوي آنـان         

 . را براي کسي باقي نميگذارد
ــتــان حــزب              ــردس ــه ک ــيــت ــم ک
کمونيست کارگري ايـران در دفـاع         
از آزادي فعاليت احزاب سياسي در 
فضايي سالم و بـدور از حشـونـت،           
ترور و ارعاب، ايـن انـفـجـارهـا را             

 . محکوم ميکند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ٢٠١٥  ژوئن ٦  

 در محکوميت عاملين انفجارهاي اخير            
 در ترکيه   

 


