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 ٥  صفحه 

تعجيل حزب دمکرات براي    
 ! گفتگو بر سر رياست اقليم  

روز يــکــشـنــبــه پــنــجـم جــوالي         
هئيتي از حزب دمکرات به رهـبـري      
نيچيروان بـارزانـي بـا چـهـار حـزب              
حاکم ديگر بر اقليم کردستان بر سـر     
مسله رياست اقليم کرستان و پسـت       
کنونـي مسـعـود بـارزانـي ديـدار و               

گفتـه مـي شـود کـه           .  گفتگو کردند 
حزب دمکرات با پـروژه تـمـديـد دو            
سال ديگر رياست مسعود بـارزانـي        
با اتحاديه ميهني، جنـبـش گـوران،       
حزب سـوسـيـالـيـسـت دمـکـراتـيـک              
کردستان و جنبش اسالمي مالقات   
کرده و اين همه مالقات در يک روز          
در حالي انجام مي شـود کـه حـزب            
دمکرات تا همين چند روز پـيـش و          

 ژوئن  ۲۳ بويژه براي جلسه پارلماني     
که بقيه احـزاب هـر کـدام بـا پـروژه                
خود شرکت کرده بودند نه تنها هيچ        
پروژه اي نداشت، بلکه آن جـلـسـه را           

 . نيز تحريم کردند
بهرحال به نـظـر نـويسـنـده ايـن              
سطور تنها نـکـتـه جـديـد در پـروژه               
حزب دمکرات اين است که باالخـره       
اينها هم االن مي گويند که مـا هـم           
به انتخابات رئيس اقـلـيـم از طـرف            

بــايــد "  ولــي" پــارلــمــان مــعــتــقــديــم،     
مسعود بارزاني دو سال ديگر و تـا          

 در   ۲۰۱۷ انتخابات پارلماني سال     
بهرحال پروژه . پست خود باقي بماند

جديد خاندان بارزانـي بـراي احـزاب          
بورژوائي حاکم بر اقلـيـم کـردسـتـان           
ممکن است پيشرفتي در کـار بـراي        

دور ديگري از دزدي وچپاول خود بـر   
اقليم کردستان باشد، امـا بـه نـظـر              
من براي توده هاي مردم کـردسـتـان         
اين تنها دهن کجي آشکاريسـت بـه        
عــقــل و شــعــور مــردم، مســعــود             
بارزاني از طريق زد و بـنـد دو دوره             
چهارساله رياست اقليم را بـر عـهـده         

 ٣  صفحه 

 

 ٦  صفحه 

حکومت اقليمي کـردسـتـان يـک          
بحران انتخاباتي را از سر ميـگـذرانـد      
ولي علت آن بر خـالف روال مـعـمـول           
دموکراسي هاي پارلماني عدم کسـب   

کانديـداهـا و يـا           حد نصاب از طرف  
شــکــســتــه شــدن راي بــيــن احــزاب             

عـلـت آنسـت      .  مختلف و غيره نيست 

که جناب رئيس جمهور دولت اقليمي  
ــا            ــق ب ــواف ــا ت ــگــر        کــه ب احــزاب دي

ناسيوناليست کرد بر مسند ريـاسـت        
جمهوري تکيه زده نـمـيـخـواهـد ايـن             

بعد از سـرنـگـونـي       !  پست را ترک کند 
ــي                 ــلـ ــيـــن دو حـــزب اصـ ــدام بـ صـ
نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد و آمـريـکـا و                    
متحدينش توافقاتي صورت گرفت و      
بر اساس آن رياست جـمـهـوري دولـت          
اقليمي بـه مسـعـود بـارزانـي رهـبـر                
حزب دمکرات کردستان عراق رسيـد       
و رياست جـمـهـوري عـراق بـه جـالل                

. طالباني رهـبـر اتـحـاديـه مـيـهـنـي               
اکنون بعد از دو دوره مسعود بارزاني  
قانونـا بـايـد عـوض شـود امـا او و                   

 مضحکه دموکراسي در کردستان عراق

 

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوائي

بحران و بن بست تعيين رئـيـس        
حکومت اقليم کـردسـتـان عـراق و            
مناقشات بين احزاب حاکم بـر سـر         
تمـديـد ريـاسـت مسـعـود بـارزانـي               

بعد از جـلـسـه      .  همچنان ادامه دارد 
 ژوئن پـارلـمـان و تـحـريـم ايـن                 ٢٣ 

جــلــســه از ســوي حــزب دمــکــرات          
بارزاني، تنش ميان احزاب مختلف  

بـدنـبـال ايـن تـنـش هـا              .  باال گرفت 

مسعود بارزاني بـيـانـيـه اي صـادر            
کرد و خواستار سازش و توافق بيـن        
همه احزاب شـد و در ايـن بـيـانـيـه                 
تهديد کرد که اگر به توافقي نرسـيـم         

. حکومت را مـلـغـي خـواهـم کـرد              
مسـعــود بــارزانــي بــراي تــرســانــدن        
احزاب رقيب گـفـتـه بـود کـه بـايـد                 
جنگ با داعـش، اوضـاع بـحـرانـي            

 شوراهاي منتخب مردم يا سازشهاي عشيره اي؟

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

بنا به اخبار منتشر شـده عصـر        
 ٨  تير مـاه سـاعـت        ۹ روز سه شنبه   

به زندگي خود پايـان    "  کاني آگوشي " 
 ســالــه   ۲۲ "  کــانــي آگــوشــي   . " داد   

دانشجوي سال چـهـارم دانشـگـاه و            
زندانـي  "  محمد امين آگوشي  " دختر  

سياسي محبوس در زنـدان زاهـدان         
در حالي "  کاني آگوشي" پيکر . است

که خود را از درب مـنـزل در شـهـر               
پيرانشهر حـلـق آويـز کـرده بـود بـه                 

سـال  .  پزشک قانـونـي مـنـتـقـل شـد            
مــحــمــد امــيــن    " گــذشــتــه هــمــســر      

معلم بازنشسته زندانـي بـه     "  آگوشي
 مـاه بسـتـري        ۱ کُما رفت و پس از        

هـاي     شدن در يکي از بـيـمـارسـتـان           
 .پيرانشهر درگذشت

دخـتـر مـحـمـد        "  کاني آگـوشـي   " 

 جمهوري اسالمي باني خودکشي شهروندان است
  ساله پيرانشهري خودکشي کرد          ٢٢ دختر 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق             

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 اخبـار رسـيـده در روزهـاي            طبق
اخير کوه آبيدر در چندين نقطه طعمـه       

مــنــاطــق آتــش ســوزي       حــريــق شــد      
عبارتند از قسمت رو به شهـر، پشـت      

، "بان شالنه "پناهگاه، قسمت شمالي    
و  .“گـويـزه کـويـر      "اطراف زاگـرس و       

مـه  "همچنـيـن روبـروي روسـتـاهـاي             
ــزان ــاد       "و    "رب ــال   " .  حســن آب ــب ــدن ب

خاموش کردن ايـن حـريـقـهـا تـوسـط             
مردم شهر، در بعدازظهر روز شـنـبـه           

هـفـت   "و    "کاني مامـاتـکـه    "محدوده  

هـنـوز     طعمه حريق شـد   .نيز   "آسياب
بطور قطع معلوم نيست که اين آتـش         
سوزيها چگونه انـجـام گـرفـتـه اسـت              
شايع است کـه بصـورت عـمـد بـوده               

 .است
 سوزي و حريق در مـنـاطـق           آتش

جنگلي و بـخـصـوص در کـوه آبـيـدر               
پديده اي تازه اي نيست و امکان آتش 
سوزي در تابستان درنقـاط جـنـگـلـي           

در يـکـمـاه      .  همـيـشـه مـمـکـن اسـت           
گــذشــتــه نــيــز بســيــاري از مــنــاطــق          
جنـگـلـي، سـر سـبـز و کـوهسـتـانـي                   
اطــراف شــهــر مــريــوان، بــانــه و                   
اورامـانــات نـيــز دچــار آتــش ســوزي           

 جلوگيـري نـکـردن و عـدم             اما گرديد
توجه و رسيدگي مسئولين حکـومـت       
در مقابل چنين حريق هايـي دارد بـه         

 وظــيـفــه    .يـک نــرم تــبـديــل مــيـشــود         
حکومت و نـهـادهـاي دولـتـي آمـاده             

 آتش سوزي در آبيدر و          
 نقاط ديگر شهرهاي کردستان       

 

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني

 حميد تقواييراي منفي مردم يونان نشانه چيست؟              

 

 ٤  صفحه 

 

                     عبدل گلپريان   برگي از تاريخ                                        

 ٣  صفحه 
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 ١ از صفحه 
 ١ از صفحه 

منطقه و مـعـضـالت اقـتـصـادي بـا               
حکومت مـرکـزي را مـد نـظـر قـرار                
دهند و خواست به ايـن شـيـوه نشـان             
دهد که فعال کس ديگري بـجـز خـود            
او از داشــتــن قــابــلــيــت ايــن پســت             
درمقابل بحرانهاي موجود برخـوردار     

فعال همه اين احزاب مقداري     .  نيست
کوتاه آمده اند تا بلـکـه بـتـوانـنـد بـه                
سازش و توافقاتي با هم و به نتايجي         
کـه هـمـه آنـان را راضـي نـگـه دارد                    

اکــنــون هــيــئــتــي از حــزب        .  بــرســنــد
بارزاني به سرپرستي نچيروان بارزاني   
نخست وزير سرگرم رايزني، نشست و     

اتـحـاديـه    "  گفتگو با ديگـر احـزاب،         
ميهـنـي، گـوران، اتـحـاد اسـالمـي،              
جـــمـــعـــيـــت اســـالمـــي، حــــزب               
سوسـيـالـيـسـت کـردسـتـان و ديـگـر                 

هر کدام از اين .  احزاب کوچکتر است  
احزاب طرح و پروژه اي براي تـعـيـيـن            
تکليف و آينده رئيس حکومت اقليـم       

طـرح و    .  کردستان را بـا خـود دارنـد          
پروژه همه احزاب نيز چيزي جز سـهـم         
خــواهــي در بــرابــر تــمــديــد ريــاســت           

در حال حاضر راه حل . بارزاني نيست
بحران انتخاب رئيس حکومت اقلـيـم      
کردستان بر دو محور اصلي تـر قـرار         

 . گرفته است
يکم طرحي که تعيـيـن تـکـلـيـف            

 ١٩ رئيس حکومت اقليم تا مـقـطـع         
 يعـنـي تـمـديـد ريـاسـت            ٢٠١٥ اوت  

بارزاني را تامين ميکند و دوم تهـيـه      
و نوشتن اساسنـامـه اي کـه بـتـوانـد               
مشکل و بحران کنوني آنان در مورد       
موازين رئيس حکومت اقلـيـم را در          

 . درازمدت حل کند
در مــورد مــحــور يــکــم، حــزب           
دمکرات کردسـتـان عـراق بـارزانـي،           
خــواهــان تــمــديــد ريــاســت مســعــود        
بارزاني تا مقطع انتخابات پـارلـمـان         

 است و مـابـقـي        ٢٠١٧ در سپتامبر   
احزاب نيز بشرطي حاضر به پـذيـرش        
درخواست حزب دمکرات هستند که     
تا آن تـاريـخ بـخـشـي از اخـتـيـارات                 
مسعود بارزاني و بـرخـي پسـتـهـاي             
ديگر به تناسب بـيـن احـزاب ديـگـر              

الـبـتـه حـزب مسـعـود           .  تقسيم شـود  
بارزاني هم ناچار است که به ايـن بـده      
و بستان تن دهد و چندان ناراضي هم    
بنظر نمي رسد چرا که هـيـچ راه حـل             

  در     ٢٠١٥  اوت     ١٩ ديــگــري تــا      
طــي  .  مــقــابــلــشــان وجــود نــدارد            

ديدارهاي تـا کـنـونـي در چـنـد روز                 
گذشته، اکنون حزب بـارزانـي هـم بـه          
اين نتيجه رسيده است کـه در قـبـال              

تـمـديـد ريـاسـت مسـعـود بـارزانــي،               
امتيازات و اخـتـيـاراتـي بـه احـزاب              

 .ديگر بدهد
اما در رابطه با محور دوم يعنـي        
تنظـيـم و اضـافـه نـمـودن بـنـدهـا و                    
موازيني به قانون اساسي بـراي دراز         
مدت تر که بايد آنـرا تـا سـپـتـامـبـر               

 به نتيجـه رسـانـيـده بـاشـنـد،            ٢٠١٧ 
دارند به اين توافق و سازش ميرسنـد         
که بنا به خواست همه احزاب و بـقـول      
خودشان بايد پارلمان سـاالري را در          
حکومت اقليم مبنـا قـرار داد و بـه               
رئيس ساالري که طي ده سال گذشته       
در اختيار حزب بـارزانـي بـوده اسـت            

الـبـتـه ايـن تـغـيـيـر             .  پايان داده شود  
شيفت از رئيس ساالري بـه پـارلـمـان           
ساالري بيشتر به جوک شـبـيـه اسـت            
چرا که هـم اکـنـون مـنـاقشـه و حـل                  
بحران کنوني نيز هيچ جايگـاهـي در         
پــارلــمــان نــدارد و دارد بشــکــل                  
مـذاکــرات عشــيــره اي در تــکــيــه و             
بــارگــاه ســران احــزاب حــل و فصــل            

 . ميشود
رقـيـب اصـلــي و ســنـتــي حــزب             
بارزاني در ميان اين احزاب، اتحاديه      
ميهني است که ميگويد مـا بـر سـر            
ابقاي مسعود بارزاني تا  دو سـال و           
نيم ديگر مشکل جدي خاصي نداريم   
و ميشود با سازش آنرا حل کرد آنهـم       
سازشي کـه بـخـشـي از اخـتـيـارات                 
مســعــود بــارزانــي را بــه اتــحــاديــه            
ميهني و گوران منتقل کند مـنـتـهـا        
ميگويند مسئله ما پـايـه اي تـر از              
اين حرفها است و بـراي حـل ايـن بـه               
اصطالح مشکل پايـه اي، اتـحـاديـه           
ميهني سه شرط را در مقابـل حـزب          

 . دمکرات بارزاني قرار داده است
يکم تغييراتي در شيوه سـيـاسـت        
حکومت اقليـم، دوم تـغـيـيـراتـي در              
زميـنـه مسـايـل اقـتـصـادي و سـوم                 

حـزب گـوران نـيـز         .  موارد امـنـيـتـي      
چــنــيــن خــواســتــهــايــي را بــا انــدک            

منظـور  .  تفاوتهايي مطرح کرده است   
از تغييرات در ايـن سـه خـواسـت بـه               
معني تغييرات قانوني يا اصالحـات     
در اين سه زمينه نيست بلکه منظور       
اتحاديه ميهني سهيـم شـدن خـود و            
حزب گوران در اين سه عـرصـه مـهـم          
است که تا کنون در موازنه قـدرت از     

خالصه اينکه هم   .  آن محروم بوده اند   
اتحاديه ميهني و هـم حـزب گـوران             
ــيــس             ــيــارات رئ ــد اخــت مــيــخــواهــن
حکومت که اکنون در دست بـارزانـي        
است متوازن شـده و بـيـن آنـان نـيـز                 

تقسيم شود و نـهـايـتـا بـراي ايـنـکـه                 
وجهه مورد قبول و محکمه پسـنـدي         
هم به خواستهاي خـودشـان بـدهـنـد،            
پارلمان را هم به آن اضافـه کـرده انـد             
که پارلمان هم سيمايي صرفا فـرمـال        

 .  نداشته باشد
اما رسيـدن بـه سـازش و دسـت              
يــابــي بــه ايــن جــنــس از تــوافــقــات             
همانطور که تا کـنـون رخ داده اسـت             
قــرار نــيــســت در مــجــاري رســمــي،           
قانوني يا در صحن پارلمـان صـورت         

" قانون، پارلمان و دمکراسي. " بگيرد
مورد ادعاي اين احزاب که هديه نظم    
نـويـن آمـريـکــا بـه حـاکــمـان اقـلـيــم                  
کردستان بوده است، بي خاصيـت تـر        
از آن است که بشود تعـيـن تـکـلـيـف               

. تصميمات اصلـي را بـه آنـجـا بـرد              
احزاب حاکم بـر کـردسـتـان عـراق و               
هيچ نيروي ديـگـري را نـمـيـشـود و                 
نــمــيــتــوان بــا ادعــاهــايشــان مــورد          
ارزيابي قرار داد بلکه عـمـلـکـردشـان          
است که آنان را بخوبي قابـل روئـيـت           

تصورايـنـکـه در کـردسـتـان           .  ميکند
عراق پارلمان و نـهـادهـايـي کـه سـر               
مردم را با آن گرم کـرده انـد و گـويـا                 
نمايندگان منتـخـب مـردم در آنـجـا             
ــورد                 ــد در م ــي دارن ــم بشــکــل رس
سرنوشت مـردم و مسـايـل مـتـعـدد              
جامعه بـه بـحـث و اظـهـار نـظـر در                   
مقابل افکار عمـومـي مـيـپـردازنـد،           

سـنـت و روش       .  انتظـاري خـام اسـت       
احزاب حاکم در کـردسـتـان عـراق تـا             
کنون اين بوده است که در منـزل ايـن       
يا آن سرکرده و يا در دفاتر هر يـک از       
اين احزاب جمع شوند و بر سر تقسيم        
قدرت به معامله و چانه زني مشغول       

 . شوند
در روزهاي يـکـشـنـبـه پـنـجـم و                
دوشنبه ششم ژوئيه، اين ديدارهـا بـا         
قرق کردن اين محله و آن محله شـهـر          
سليمانيه در منـازل سـران احـزاب و            
جريانات اسالمي در حال برگزار شدن 

 سال گذشته نيـز     ٢٤ بوده است و طي     
ايـن  .  به همين منوان عمل کـرده انـد         

روشـهـا مـلـغــمـه اي از دمــکـراســي               
اهدايي آمريکا و غرب اسـت کـه بـا             
سنت سازش و معامله عشيـره اي و          

. طايفه اي با هـم درآمـيـخـتـه اسـت               
همانگونه کـه اکـنـون دارنـد پـروسـه               
سازش را به سرانجام ميرسانند، قرار      
نيست که مسئله تـعـيـيـن تـکـلـيـف                
ابقاي مجدد مسعود بارزانـي را هـم          
از مجاري قانوني يا از طريق پارلمان    
و ديگر مکانيزمهايي کـه خـودشـان          

خـودشـان   .  ساخته انـد پـيـش بـبـرنـد            
ميدانند که اگر بخواهند در پـارلـمـان     

و در مقابل افکار عمومـي بـه چـانـه          
ــد،                  ــپــردازن ــان ب ــده و بســت زنــي و ب
حکومتشان دود ميـشـود و بـه هـوا             

همه احـزاب دخـيـل در         .  خواهد رفت 
قدرت متفق القول هستنـد کـه بـايـد            
ابتدا سازشي در منازل و بارگاه سران    
هر يک از اين احزاب صورت بگيرد و     
بعدا که به توافق رسيدند، آنگاه بـراي        
مشروعيت دادن و قطعيت بخشـيـدن       
به اين بده و بستانـهـا، سـپـس دسـت             
آخر آنرا بصورت فرمال به پارلمان هم     

بنابراين براي ايـن احـزاب کـه          .  ببرند
سنتشان از مناسبات فئودالي مـايـه       
ميگيرد، چنين سازش و چـانـه زنـي           

 .هايي روشي جا افتاده است
اکنون روند اين سازش عشيره اي 

يــک، :  دارد بــه ســمــتــي مــيــرود کــه          
رضايت همه احزاب از کانالهاي غيـر      

دو، .  رسمي براي سازش فراهـم شـود       
تمديد رياسـت مسـعـود بـارزانـي بـا              

سـه،  .  توافق همه احزاب همـوار شـود      
بعد از به نتيجه رسيدن ايـن سـازش،        
براي رسـمـيـت بـخـشـيـدن بـه ادامـه                 
رياست بارزاني نهايتا آنرا به پارلمـان       

چهار، بـخـشـي از اخـتـيـارات           .  ببرند
تاکنوني مسعود بارزاني و همچنـيـن    
امتيازات ديگري که تا کـنـون حـزب          
دمــکــرات کــردســتــان عــراق از آن             
برخوردار بوده است به تـنـاسـب بـيـن            

پـنـج، دو     .  ديگراحزاب تقسـيـم شـود      
جانشين براي رئيس حکومت اقلـيـم،      
يکي از اتحاديه ميهـنـي و يـکـي از            

و باالخره تعـيـيـن      .  گوران تعيين شود  
يک کميسون مرکب از نمايـنـده هـمـه        
احزاب به منظور نوشتن يا تـکـمـيـل           
قانون اساسي آينده که نه تنها حـد و           
حدود و اختيارات رئيس حکومت را       
بازنويسي کند بلکه ديگر مـوازيـنـي         
که به تقـسـيـم قـدرت مـربـوط اسـت                

  ...شوراهاي منتخب مردم يا         

طرفدارانش به بهانه هاي مختـلـف       
از جمله تنـگـي وقـت و نـبـودن                –

ــزاري                ــرگ ــراي ب ــي ب ــاف ــه ک ــودج ب
خواهان تمديـد      -انتخابات و غيره  

دوره ريــاســت جــمــهــوري بــارزانــي       
و اين را بنا بـر تـوافـقـات         .  هستند

اوليه بين احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت            
سخـنـگـوي    .  کرد حق خود ميدانند   

رسمي حزب دمـکـرات کـردسـتـان          
ــد      ــگــوي ــزب     ” :  عــراق مــي ــظــر ح ن

دمکرات بارزاني اين اسـت کە در          
شرايط فعـلـي کـردسـتـان عـراق بە              

… شخص آقاي بارزاني نياز دارد 
حزب دمکرات معتقد است سمـت      
رياست اقـلـيـم در مـقـابـل سـمـت                
رياست جمهوري عراق قرار دارد و       
چون رياست جمـهـوري بە اتـحـاديە           
ميهني کردستان واگذار شدە اسـت      
پـس ريـاســت اقــلـيــم ســهـم حــزب             
دمکرات است و نامـزد آنـهـا نـيـز             

 !“آقاي بارزاني است
  

اين وضعيت حتي در مقـايسـه    
با سيستم هاي پارلمانـي مـعـمـول          
بيشتر به يک جوک سياسـي شـبـيـه         
است اما ريشه اين جوک سـيـاسـي          
سنتهاي قومي و ناسيونـالـيـسـتـي         

ــت   ــسـ ــيـ ــران           .  نـ ــحـ ــوع بـ ــن نـ ايـ
خود ناشي از تلقي نظم      انتخاباتي  

نويني از دمـوکـراسـي و جـوامـع               
موزائيکي است که کل حـکـومـت        
عراق و لويا جرگه در افغانستان بـر   

اين مبنا شکل گـرفـت و بـعـنـوان              
صدور دموکراسي به منطـقـه جـار         

دولت اقليمي خود نتيـجـه   .  زده شد 
مستقيم حمله نظامـي آمـريـکـا و           

و سـاخـت و        متحدينش به عـراق      
پاخت هاي سياسي نه چندان پشت      
پرده در تقسيم قدرت در عراق بعـد       

ايـن نـمـونـه اي از           .  از صدام اسـت   
ــي در               ــن ــوي ــطــم ن ــراســي ن دمــوک

ــذا               ــه اســت و ل ــان ــن  خــاورمــي اي
نيمه کمدي    -وضعيت نيمه تراژيک  

در انتخاب رئـيـس جـمـهـوراقـلـيـم             
کــردســتــان نــبــايــد جــاي تــعــجــب         

 .چنداني داشته باشد
  

جنبش اشغال اعـالم کـرد کـه           
آزادي از صندوق راي بـيـرون نـمـي           

اما آنچه در کـردسـتـان عـراق         . آيد
ميگذرد صدها قدم از صنوق راي        

اين تقـسـيـم قـدرت        .  عقب تر است  
بين سران ايالت وعشاير اسـت کـه        
به لـطـف لشـکـرکشـي آمـريـکـا و                
سرنگوني صدام به يک نرم سياسـي       
در عراق و سـايـر کشـورهـاي بـهـم              

. ريخته منطقه تبـديـل شـده اسـت          
پاسخ توده مردم و چپ جامـعـه بـه         
اين وضعـيـت احـيـاي پـارلـمـان و                
صندوق راي نـيـسـت، اعـمـال ارده            
ــوشــت            مســتــقــيــم مــردم در ســرن

ــيــاســي خــود اســت           پــاســخ،  .  س
 .دموکراسي شورائي است

 ٩٤  تير  ١٣ 

 ... مضحکه دموکراسي       

 ٣  صفحه 
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سيپراس نخـسـت وزيـر يـونـان           
راي نــه بــا ســيــاســتــهــاي جــديــد             
رياضت کشي تروئيکا را پـيـروزي        
دموکراسي خواند اما اين تـبـيـيـن       

ليـبـرالـي از نـتـيـجـه              -ديپلماتيک
رفراندوم بهيچوجه معـنـي واقـعـي        

. سياسي اين راي را نشان نميدهـد      
رجوع به راي مستقـيـم مـردم يـک            
اقدام دموکراتيک است اما معنـي      
و مضمون سياسي راي مـنـفـي بـه           
ــروزي                ــي ــه پ ــطــي ب ــکــا رب ــي ــروئ ت

راي مـثـبـت هـم         .  موکراسي ندارد 
ــدازه             ــه هــمــيــن ان مــيــتــوانســت ب

پــيـــروزي  " مــنــعــکــس کـــنــنــده             
راي مــنــفــي   !  بــاشــد"  دمــوکــراســي

مــردم يــونــان بــيــانــگــر شــکــســت         
اکثريت مردم يـونـان     .  تروئيکا بود 

در اين رفـرانـدوم بـه سـيـاسـتـهـاي              
تروئيکا يعني سياستهاي ديکته و 
تحميل شده از جانب صندوق بـيـن       
المللي پول و بانک مرکزي اروپـا و      

. کميسيون اروپاي واحد نه گفـتـنـد    
اين اولين بار است کـه مـردم يـک             
کشور در يک همه پرسي عـمـومـي         
در برابر دولتها و نـهـادهـاي بـيـن             
المللي سرمايه داري مي ايسـتـنـد        
و تمام اهميت سياسـي راي مـردم          

 .يونان نيز در همين نکته است
نيروهاي چپ انقالبي در يونان     
و در همه کشورها بايد اين جـنـبـه          
را برجسته کنند و از ايـن نـتـيـجـه             
راي مـنـفـي مـردم يـک کشـور بـه                 
تروئيـکـا سـکـوئـي بـراي تـعـرض                
بيشتر نه صرفا به سياست رياضت 
کشــي اقــتــصــادي بــلــکــه بــه کــل           
حاکميت يک درصديهاي سـرمـايـه        

سيريزا حداکثر بدنبال .  دار بسازند 
آنست که از راي منفي مردم بـراي        
تقويت موقعيتش در مذاکرات بـر       
سر وامهاي دولت يونـان اسـتـفـاده         
کند اما مردم يونـان بـعـنـوان يـک            
کارت ديپلماتيک بپاي صنـدوقـهـا       

شش مـاه قـبـل نـيـز راي              .  نرفتند
مردم به سيريزا براي چانه زنـي بـر          
سر شرايط بازپرداخت وامها نبـود      
بلکه براي خاتمه دادن به ريـاضـت         

اما بايد .  کشي در همه سطوح بود 
نيز فـراتـر     "  نه به رياضت کشي " از  

اکنون در فضـاي چـپـي کـه              .رفت
راي منفي به تروئيکا در يـونـان و          
در سطح اروپاي واحد بوجود آورده      
است بايد اين حقيقت را بـيـش از           
پيش برجسته کرد و بـه گـفـتـمـان              
عمومي تـبـديـل نـمـود کـه ريشـه               
مساله نـه نسـخـه ريـاضـت کشـي              
بــلــکــه نــفــش حــاکــمــيــت يــک در            
صديهاي سرمـايـه دار در قـامـت            
دولــتــهــا و بــانــکــهــاي کشــوري و          

بـايـد نشـان داد کـه            .جهاني است 
کشمکش نه بـيـن يـونـان و بـقـيـه                 
اتحاديه اروپا بلکه بين نـود و نـه            
در صديها و يک در صديهاي حاکم 
ــا و                     ــه اروپ ــم ــان و در ه ــون در ي

تنها راه واقعي و عملي     .  جهانست
پايان گذاشتن به بحـران يـونـان از           
زاويه منافع کارگران و نود ونه در        
صديهاي يونان و جـهـان خـلـع يـد              
سياسي و اقتصادي از يـکـدرصـد          
سرمايه دار است و با راي مـنـفـي           
به تروئيکا جامعه يونان يـک گـام          

 .ديگر در اين جهت بجلو برداشت
 ٢٠١٥جوالي  ٦

 راي منفي مردم يونان نشانه چيست؟
 حميد تقوايي

در رابـطـه بـا        .  اصالح و تدوين شود   
بازنويسي يا اصالح  قانون اساسي،      
بجز حزب دمکرات بارزاني و حـزب       
سوسياليست کردستان که معتقدنـد     
انتخـاب رئـيـس حـکـومـت اقـلـيـم                 
کــردســتــان بــا آراي مــردم صــورت          
بگيرد بقيه احزاب ديگر مـعـتـقـدنـد        
که انتخاب رئيس حکومت اقليم از       

امــا .  طـريـق پــارلـمـان انـجـام شـود             
اکنون و عمال آنچـه کـه بـراي هـمـه               
احزاب موضوعيت ندارد آراي مردم    

 .و پارلمان است
بهر حال اين پروسه با اقـتـبـاس          
از روشهاي عشيره اي دارد مسيـري       
را طي ميکـنـد کـه بـحـران احـزاب               
حاکم بر کردسـتـان عـراق در مـورد             
رياست حکومت اقـلـيـم را مـوقـتـا              

امـا مـهـمـتـريـن و           .  تخـفـيـف دهـد      
بنيادي ترين فاکتوري کـه طـي ايـن           
کشاکش و تقابل ها براي آنان بـطـور    
سنـتـي مـوضـوعـيـت نـدارد، راي،              
نظر، زندگي و آينده مردم کردسـتـان        

حتي بـا پـايـان يـافـتـن            .  عراق است 
جنگ با جريان داعش در مـنـطـقـه،          
با حل مشـکـالت اقـتـصـادي بـيـن              
حکومت اقليم و حکومـت مـرکـزي         
عراق که مدام سنگ آنرا بـه سـيـنـه            
ميزنند و با هـمـوار کـردن ريـاسـت              
مجدد و چند باره مسعـود بـارزانـي          
بر اقليم کردستان، بازهم کوچکترين     
دردي از هزاران درد مردم کردستـان        

مسـئلـه اي     .  عراق حل نخواهد شـد     
که طي روزهاي اخـيـر، جـريـانـات،             
احزاب و نيروهاي ناسيونالـيـسـت و         

اسالمي حاکم بر کردستان عـراق را        
بر بستر ريـاسـت حـکـومـت اقـلـيـم                
کردستان به تکاپو واداشـتـه اسـت،          
همچنان دعوا بر سر سهم خواهي و         
تقسيم عادالنه ثروت و قـدرت بـيـن          

آنچه که در دوره کـنـونـي      .  آنان است 
ميتواند آلترناتيو و مرهمي بـر درد        
مردم کردستان عراق در برابر تقسيم      
ثروت و قدرت احزاب حاکـم بـاشـد،          
اعالم استقالل کـردسـتـان عـراق بـا            
آراي مردم و اداره امـور آن تـوسـط             
شوراهاي منتخـب مـردم اسـت کـه            
ميتواند به مصائب بيش از دو دهـه    

 .بر مردم کردستان عراق خاتمه دهد
 

  ٢٠١٥  ژوئيه ٦ 
 

 ...شوراهاي منتخب مردم يا         

امين پس از فوت مادرش بـا بـرادر          
بـدون مـادر و       "  جمال آگـوشـي   " خود  

از .  بدون حضور پدر زندگي مي کرد     
دسـت دادن مـادر و زنـدانـي شــدن               
پدرش دليل اصلـي خـودکشـي ايـن           

 .دختر جوان بوده است
 

محمـد امـيـن      " الزم به ذکر است که      
و "  ايرج مـحـمـدي   " به همراه "  آگوشي

اهل پيرانشهر بـه   "  احمد پوالدخاني " 
اتهام محاربه از طريق همـکـاري بـا          

 ۸۶ هاي معاند نـظـام در سـال              گروه
وي پس از تـحـمـل         .  بازداشت شدند 

 ماه انفرادي به زندان مرکزي  ۷ بيش  
اروميه منتقل شد و پس از برگزاري       
دادگاه در شعبه دوم دادگاه نظـامـي         

) سازمان قضايي نيروهاي مسـلـح    ( 
به اعدام از طريق تيرباران مـحـکـوم          

 ۳۱ حـکـم صـادره در شـعـبـه               .  شد
ديوان عالي کشور تـائـيـد شـد امـا             
مجددا پرونده به جريان افتـاده و بـا           
ارجاع به شعبه يکم دادگاه نظامـي،       

 ۱۰ وي به همراه دو متهم ديگـر بـه            
سال حبس و تبعيد به زندان زاهـدان        

 .محکوم شده است
ــانــي و            جــمــهــوري اســالمــي ب
مسبب خودکشي کـانـي آگـوشـي و           

قـتـل، اعـدام،      .  مادرش مـي بـاشـد      
زندان و شکنجه، تباه نمودن زندگـي       
شــهــرونــدان بــا اتــهــامــات واهــي،          
سياست حکومتي است که تنهـا از         
اين طريق به بقاي خـود ادامـه داده            

کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب         .  اســت
کمـونـيـسـت کـارگـري ضـمـن ابـراز                
همدردي بمناسبت درگذشت کـانـي       
آگوشي، اين ضايعـه را بـه مـحـمـد              
امين آگوشي، خـانـواده، بسـتـگـان،          
دوستان و به مردم پيرانشهر تسليـت   
ميگويد و از مردم مبارز پيرانشـهـر    
و ديگر شهرها ميخواهد که به ايـن         
جنايات سيستمـاتـيـک کـه بـانـي و              
مسبب آن جمهوري اسـالمـي اسـت         
اعتراض و خواهان آزادي بدون قـيـد         
و شرط محمد امين آگوشي و هـمـه      

 .زندانيان سياسي شوند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٩٤  تير  ١٢ 

 ... جمهوري اسالمي باني خودکشي          

مطلع شديم که متاسفـانـه نـادر       
بکتاش از چهره هاي قديمي چـپ و          
کمونيسم کارگري هـفـتـه پـيـش در             

پاريس، شهر محل زندگـي اش، در         
ــه اســت     ــا درگــذشــت او       .  گــذشــت ب

کــمــونــيــســم و حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري يکي از مدافعان و دوستـان       

نــادر .  خـوب خـود را از دسـت داد             
بکتاش دستي در نويسندگي داشت     
و با سـبـک ويـژه ادبـي خـود نـقـش                   
فعالي در افشاي مدافعان حکومـت      

نادر بويژه در دوره خاتمي بـا  .  داشت
قلم توانايي کـه داشـت بـه مصـاف              
ادبا و نـويسـنـدگـان و هـنـرمـنـدان                 
مدافـع خـاتـمـي و اصـالح طـلـبـان                 
حکومتي رفت و نوشته هاي بلند و        

کوتاه زيادي از اين دوره فعاليتـهـاي        
او و همينطور نوشته هـاي مـتـعـدد           
ادبي، سياسي و اجتماعي از جـملـه         
کتاب داستاني بنام نـامـه بـه آقـاي            

  .رئيس از او بجا مانده است
ــز را              ــزيـ ــادر عـ ــت نـ درگـــذشـ
صميمانه به دختـر نـازنـيـنـش و بـه               
کليه اعضاي خانواده و دوسـتـانـش          
تسليت ميگوييم و ياد عـزيـزش را           

  .گرامي ميداريم
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵  ژوئيه ١ 
 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري                           
 درمورد درگذشت نادر بکتاش        
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ژوئيه مراسم سعيـد     ٣ روز جمعه   
اصلي عزيز در شهر هانوفر آلمـان بـا          
شرکت خـانـواده، دوسـتـان و رفـقـاي              

 .برگزارشد  حزبي اش
روز جمعه دهها نفر ١١ از ساعت  

از شرکت کنندگان با در دست داشتن 
دسته هـاي گـل بـه هـمـراه خـانـواده                  
سعيد در محل خـاکسـپـاري حـاضـر            

و نـيـم مسـئـوالن          ١٢ ساعت  .  شدند
محل خاکسپـاري اطـالع دادنـد کـه             
خانواده و بـازمـانـدگـان سـعـيـد مـي               
توانند براي آخرين وداع با سعيد وارد   
اطاقي شوند که جسد سوزانده شده او 

قــرار داده   “  اورنــه“،    ”Urne“ در
سـعـيـد درخـواسـت        . شده بود، بشوند 

 .کرده بود که جنازه اش سوزانده شود
جمعيـت در مـيـان غـم و انـدوه                
فراوان، در حاليکه نفس ها در سيـنـه         
ها حبس شده بود، براي اداي احـتـرام         
و بــدرقــه هــمــيــشــگــي ســعــيــد، دور          

که روي مـيـزي قـرار گـرفـتـه             “  اورنه” 
بـراي لـحـظـاتــي       .  بـود، جـمـع شـدنـد         
دسته گـل بـزرگـي      .  سکوت حاکم بود 

از طرف حزب کمونيست کارگـري بـه      
همراه دسته هاي گلي کـه خـانـواده و            
دوستان سعيد آورده بودند بـه هـمـراه          

عــکــس بــزرگــش، در جــلــوي مــيــز            
 .گذاشته شد

ابتدا مجيد اصلي بـرادر سـعـيـد          
صحبت کوتـاهـي کـرد و از شـرکـت               
کنندگان به خاطر حضورشان تشـکـر        

پس از آن مينا احـدي از طـرف       .  کرد
حزب، ضـمـن تسـلـيـت بـه خـانـواده                 
سـعــيـد صـحــبـت کـرد و بــه بــرخــي                
خصوصيتهاي انساني و کمونيسـتـي      

در ادامـه نسـان       .  سعيـد اشـاره کـرد       
 .نودينيان صحبت کوتاهي کرد

حـاوي  “  اورنـه ” ساعت يک ظـهـر       
کـه بـراي        خاکستر سعيد در مـحـلـي      

خاکسپاري آماده شده بود، گـذاشـتـه         
پس از صـحـبـت هـاي مـجـيـد                .  شد

اصلي و مينا احدي، حاضرين راهـي        
محل برگزاري گراميداشت سعيد در      

از قـبـل     . مرکز شـهـر هـانـوفـر شـدنـد            
تدارکات خوب و شـايسـتـه اي بـراي            

 .برگزاري مراسم ديده شده بود
در ابتداي برنامه شهـنـاز مـرتـب        
که مجري برنامه بود درگذشت سعيد  
را به خـانـواده و دوسـتـان و رفـقـاي                  
حزبي سعيد تسليت گـفـت و سـپـس             
مراسم با سرود انترناسـيـونـال و يـک            
دقــيــقــه ســکــوت بــه يــاد ســعــيــد و             

جانباختگان راه آزادي و سوسياليسـم     
مجيد اصلي از شـرکـت     .  ادامه يافت 

کنندگان تشکر کرد و به گوشه هايـي        
از خاطرات و زنـدگـي سـعـيـد اشـاره              
کــرده و تــاکــيــد نــمــود کــه ســعــيــد              
ــســت و               ــي ــال ــم ــزي ــاک ــرض، م ــت ــع م

 .کمونيست برجسته اي بود
سپس پيام هيات اجـرايـي حـزب         
کمونيست کارگري ايران توسط شهال     

نسان نوديـنـيـان    .  خباززاده قرائت شد  
صــحــبــت کــوتــاهــي کــرد و فــرزانــه           
درخشان پيام زري اصـلـي را قـرائـت            

توسط    کرد، پيام اسماعيل مردوخي   
در ادامـه    . ناصر کشکولي قرائت شـد    

نـاصــر کشــکــولــي کــه در يــک ســال             
گذاشته هميشه با سعيد و در کـنـار            
سعيد بود، در باره وضعيت پـزشـکـي     

 .سعيد صحبت کرد
در بـخـش ديـگـر بـرنـامـه نسـان                
نودينيان پيام هـمـدردي اسـمـاعـيـل             
عليجاني را کـه بـه عـلـت مـريضـي                
امکان حضور در مراسم را نـداشـت،         

سپس شهناز مرتب ترانه   .  قرائت کرد 
اي به ياد سـعـيـد خـوانـد کـه مـورد                  
استقبال جمعيت شرکت کنـنـده قـرار         

 .گرفت

جا دارد از همه عزيـزانـي کـه در           
اين مراسم شرکت کردند و بـويـژه از            
ناصر کشکولي که در طـول ايـن يـک           
سال بيشترين وقت را در کنار سعـيـد         

در .  بود، صمـيـمـانـه قـدردانـي شـود            
بخش پايانـي مـراسـم گـرامـيـداشـت             

 .مينا احدي سخنراني کرد
 

 تشکيالت خارج کشور 
حزب کمونيست کارگري ايران 

 آلمان
 ۵ ٢٠١ ژوئيه  ۴ 

 مراسم خاکسپاري و گراميداشت سعيد اصلي کادر قديمي                   
 .حزب کمونيست کارگري ايران برگزارشد             

بــاش کــامــل و هــمــيــشــگــي بــراي             
 جلوگيري از حريق و آتش سوزي است 
مردم شهر سنندج به حق مسئول      

ــهــا را جــمــهــوري               ايــن آتــش ســوزي
 اسالمي ميدانند

 گران مـوظـف هسـتـنـد          حکومت

که در خاموش کردن و جـلـوگـيـري از        
آتش سوزي از تمام امکانات استفاده     
کنند، کـه در ايـن حـريـق هـا هـيـچ                    

 و حتي   .واکنشي از خود نشان ندادند    
در مواردي از مـردم بـراي خـامـوش             

 .کردن حريق ها جلوگيري کردند
 سـنــنـدج و هـمـبــسـتـگــي             مـردم 

جوانان اين شهر با کـمـتـريـن امـکـان             
ممکن توانستنـد ايـن حـريـق هـا را               

 .خاموش کنند و به آن خاتمه دهـنـد       
همبستگي و اتحاد جـوانـان و مـردم           

  .شهر سندج را بايد ستايش کرد
 اسالمي و نـهـادهـايـش        حکومت

در مقابل ايـن آتـش سـوزيـهـا بـايـد                 
ميتـوان و بـايـد بـا            .پاسخگو باشند 

بـرگـزاري تـجــمـعـات اعـتــراضـي در              
مقابل نهادهاي حکـومـت دسـت بـه           

 .اعتراض گسترده زد
 مبارز سنندج ميتوانـنـد و        مردم

ــه القــيــدي، عــدم احســاس               ــد ب ــاي ب
مسئوليت و بي لـيـاقـتـي نـهـادهـا و              
کاربدستان حکومت در سنندج و در        

 .شهرهاي مشابه اعتراض کنند
 *** 

 

 ...  آتش سوزي در آبيدر و        

 

 

 

 

سه زنداني محکـوم بـه اعـدام          
در دو زندان مختلف توسط اولياي      

 .دم بخشيده شدند
به گزارش دبـيـرخـانـه کـمـيـتـه             

المللي عليه اعدام و به نـقـل از           بين
ــدان    هــا و اقــدامــات          ســازمــان زن

تـأمــيــنـي و تـربــيــتـي کشــور، دو             
زنداني که به قصاص محکوم شـده       
بودند در زندان مرکزي بندرعبـاس      

 .توسط اولياي دم بخشيده شدند
ايـــن در حـــالـــي اســـت کـــه             

دادگستري کل کرمان از بـخـشـش         
يــک زنــدانــي ديــگــر مــحــکــوم بــه          

 .دهد قصاص خبر مي
در دو ماه اخـيـر بـا تـوجـه بـه                

هـاي     آمار بـاالي اعـدام در زنـدان           
ايران در عين حال شاهد موجي از        
بخشش در پاي چوبه دار بوديم کـه        

 . نفر بوده است٣٥ آمار آن باالي 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام  
 ٢٠١٥  ژوئيه ٧ 

   اعدامي در يک روز        ٣ بخشش    
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 بـدعـوت     ٥٨  تيرماه   ٢٣ در روز   
اتحاديه دهقانان مريوان و گروهـهـاي       
ســيــاســي مــخــتــلــف عــمــدتــا چــپ،         
تظاهراتي در رابـطـه بـا سـانسـور و                
تـبــلــيـغــات زهـرآگــيــن عــلــيـه مــردم           
کردستان در مقابل راديو تـلـويـزيـون          

تـظـاهـرکـنـنـدگـان        .  مريوان براه افتاد  
مرکب از مـردم مسـلـح و اعضـاي                
اتحاديه دهقانان مـريـوان در اطـراف          
مــدرســه قــرآن مــفــتــي زاده، عــلــيــه           
پاسداران محلي و همکاري نيروهـاي      
حــزب دمــکــرات کــردســتــان عــراق          

" قياده مـوقـت    " مسعود بارزاني که به   
 معروف بوده و در ساختمان ساواک 

مريوان مستقر بـودنـد شـروع بـه           
جمعيت از آنـان      . شعار دادن ميکنند  

سـرکـرده   .  ميخواهند تسـلـيـم شـونـد         
پاسداران محلـي قـول تسـلـيـم شـدن              

همينـکـه جـمـعـيـت بـطـرف             .  ميدهد
ساختمـان حـرکـت مـيـکـنـنـد افـراد                 
مـکـتــب قــرآن و پـاســداران مــحـلــي             
مســتــقــر در آن، بســوي جــمــعــيــت             
تيراندازي مـيـکـنـنـد کـه دو نـفـر از                  
اعضاي اتحاديه دهقانان و يـک نـفـر           

بـا  .  کارگر شهرداري کشته مـيـشـونـد       
مشاهده اين وضع مردم خشـمـگـيـن          
همراه با نيـروهـاي مسـلـح اتـحـاديـه              
دهقانان به مقر مکـتـب قـرآن حـملـه             
ميکنند و تمامي اسلحه و مـهـمـات          
ــدســت مــردم و                درون ايــن مــرکــز ب

رژيـم ايـن     .  اتحاديه دهقانان ميافـتـد    
واقــعــه را دســتــاويــزي بــراي يــورش           

از .  جديدي به کردستان قرار مـيـدهـد       
طريق هوا شروع به اعـزام نـيـروهـاي             

در مسـيـر   .  نظامي به مريوان ميکند 
مريوان به سـنـنـدج واحـدي از افـراد              
مسـلـح جـمـعـيـت دفـاع از آزادي و                  

انقالب را خـلـع سـالح و دسـتـگـيـر                  
فواد مصـطـفـي سـلـطـانـي           .  ميکنند

رهــبــر و ســازمــانــدهــنــده اتــحــاديــه          
دهقانان براي جلوگيـري از تـحـمـيـل             
جنگ ديگري به مـردم کـردسـتـان و             
اين بار در مريـوان، اعـالم مـيـکـنـد              

اگر نيروهـاي رژيـم بـه داخـل شـهـر                " 
مريـوان بـيـايـنـد مـا از شـهـر کـوچ                    

 ".خواهيم کرد
 تـيـر     ٣٠ بدينترتيـب غـروب روز      

 کوچ تاريخي مـردم مـريـوان         ٥٨ ماه  
براي جلوگيري از ترفـنـدهـاي جـنـگ           
افروزانه خميني به منطقه اي ديـگـر           

مـردم  .  در کردسـتـان آغـاز مـيـشـود           
مسلح و نيروهاي اتحاديه دهقانان به      

در کنار "  کاني ميران" اطراف روستاي 
بـراي  .  کوچ ميکنـنـد  " زريبار"درياچه  

جلوگيري از چـپـاول و غـارت امـوال             
مردم در داخل شهر توسط نـيـروهـاي         
رژيم و پاسداران مـحـلـي، واحـدهـاي           
مسلحي بر بلنديهاي مشرف بر شهـر       

نمايـنـدگـان    .  مريوان مستقر ميشوند  
دولت موقت هراسناک از کوچ مـردم         
مريوان براي مذاکره به مـريـوان مـي           

 .مذاکرات بي نتيجه ميماند. روند
هــمــزمــان بــا اعــزام نــيــروهــاي          
سرکوبگر از راه هـوايـي بـه مـريـوان،             
رژيم اسالمي براي تقويت اين نيروها      
از طــريــق زمــيــنــي يــک ســتــون از               
نيروهاي نظامي مکانيزه خـود را از         

ايـن  .  کرمانشاه عازم مريوان ميکنـد    
ــوان               ــه مــري ــراي رســيــدن ب ســتــون ب
. ميبايست از کامياران عبور ميکرد

خبر اعزام اين نيرو تـوسـط فـعـالـيـن             
سياسي در مـحـل بـه اطـالع مـردم                

مردم کامياران در   .  کامياران ميرسد 
، ٥٨ گرماي طاقت فرسـاي تـيـرمـاه           

ــون                  ــر ســت ــه جــاده مســي خــود را ب
ميرسانند و بر روي آسـفـالـت بسـت             

فرمانده ستون را متوقـف     .مينشينند
ميکند و به ميان جمعيت ميـرود تـا      

نمايندگـان مـردم     .  علت را جويا شود 
ميگويند ما نخواهـيـم گـذاشـت کـه            
شما براي کشتار مردم مريـوان عـازم      

اگـر قصـد رفـتـن         .  آن منطقـه شـويـد      
داريد بايد از روي جنازه هاي مـا رد           

 . شويد
فرمانده ستون دستور به بازگشت 
و عـقـب نشـيـنـي بـه کـرمـانشـاه را                    

اين اقدام انقالبي و جسورانه     .  ميدهد
مردم کاميـاران يـک پـيـروزي بـزرگ             
محسوب و در سرتاسر کردسـتـان بـا          
تمجيد از آن يـاد شـد و بـر روحـيـه                    
مبارزاتي مردم کامياران و شهرهـاي      

 .ديگر کردستان اثر گذاشت

ــوان در              مــردم کــوچ کــرده مــري
اردوگاه اطراف روستاي کاني دينار و      

تـيـم   .  درياچه مريوان سکني گـزيـدنـد      
ها، کـمـيـتـه هـا و مسـئـولـيـتـهـاي                    
متعددي براي رفاه حال مردم در ايـن         

ــدهــي شــد        مــردم .  اردوگــاه ســازمــان
محکم و استوار بر خواستهاي خود و       
با شعـارهـايـي کـه بـر روي چـادرهـا                 
نصب شده بود عـزم و اراده خـود را               

ســراســر .  بــنــمــايــش مــيــگــذاشــتــنــد     
کردستان از جملـه اوضـاع سـنـنـدج،            
جنگ نقده و کوچ مـردم مـريـوان بـه             
خــارج از شــهــر در يــک حــالــت                     

 . بالتکليفي قرار داشت
رژيم براي تکميل سناريوي حمله     
به کردستان مجـددا اقـدام بـه اعـزام             

. نيرو از راه زميني بـه مـريـوان کـرد             
اين بار هم ستوني وسيعتر از قبـل از     
کرمانشاه و از مسـيـر کـامـيـاران را             

مـردم کـامـيـاران       .  بحرکت در آوردند  
که بار اول توانسته بودند ستون قبلـي     
را زمينگير و وادار به عقب نشـيـنـي          
کنند، اينبار جمعيتي وسيعتـر بـراي        
ممانعت از عبور ايـن سـتـون، جـاده             
کامياران به مريوان را با نشستـن بـر          

. روي آسفالت داغ و سـوزان بسـتـنـد            
مــذاکــرات بــيــن فــرمــانــده ســتــون و          
نماينـدگـان مـردم بـمـدت چـنـد روز                

فرمانده ستون هيـئـتـي      .  ادامه داشت 
را براي ديدار و مذاکره با سازمانهاي   
سياسي به سنندج فرستـاد تـا مـردم           
کامياران را متقاعد سازند کـه جـاده      

مذاکره و گفـتـگـو بـه       .  را تخليه کنند 
 . نتيجه نرسيد

هــمــزمــان تــعــدادي از عشــايــر          
مسلح منطقه که هيچ ضبط و ربـط          

 سازماني و مردمي نداشتند 
اعالم کرده بودند که به اين ستون 

. نــظــامــي شــبــيــخــون خــواهــنــد زد         
ســازمــانــهــاي ســيــاســي مســلــح در         
کردستان براي جلوگيري از يک فاجعه   
انساني نشسـتـهـايـي بـا هـم بـرگـزار                

 . کردند
نتايج اين گفتگو ها اين بـود کـه       
تـحـصـن مـردم در وسـط جـاده يــک                 
حرکت سياسي و توده اي است از اين       
رو نـبـايـد بـه نـيـروهـاي اعـزامـي و                   
طرحهاي جنگ افـروزانـه حـکـومـت            
ضد مردمي تازه بقدرت رسيده بهانـه   

از سويي نگراني از تهديد افـراد    .  داد
مسلح  وابسطه به عشاير منطقه اين       
نگراني را بيشتر دامن ميـزد کـه در           
صورت حـملـه ايـن افـراد بـه سـتـون                 
مستقر در جـاده، کشـتـار وسـيـعـي               
توسط ستون نظامي و زمـيـنـگـر در          
سه کيلومتري کامياران روي خـواهـد       

 شـبـانـروز مـردم         ١٥ با ايـنـکـه       .  داد
مبارز و انقالبي کامـيـاران مـانـع از            
عبـور ايـن سـتـون شـده بـودنـد امـا                   
نـيـروهـاي سـيـاسـي بـا قـدردانـي از                  
فداکاريهاي مردم از آنهـا خـواسـتـنـد          

 . که به تحصن خود پايان دهند
 از کتاب تاريخ يکدوره    

                         عبدل گلپريانبرگي از تاريخ      
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باز هم دو سـال         ۲۰۱۳ داشته، سال   
ديگر را هـم بـه صـدارت او اضـافـه                 
کردند و االن هم باز خـواهـان مـانـدن            
در پست خـود بـراي دو سـال ديـگـر                

 . است
 

 حزب دمکرات   
خواهان ابقاء مسعود بارزاني     

 ! براي دو سال ديگر مي باشد 
روز جمعـه سـوم جـوالي فـاضـل             
ميراني رئيس دفتـر سـيـاسـي حـزب            
دمکرات در يک مصاحبه تلويزيونـي      
اعالم کرد کـه آنـهـا خـواهـان ابـقـاي                
مسعود بارزاني تـا انـتـخـابـات آتـي             

 ۲۰۱۷ پارلمان اقـلـيـم کـه در سـال                
ميـرانـي در     .  برگزار مي شود هستند 

بخش ديـگـري از سـخـنـان خـود از                  
 ژوئن چهار حـزب  ۲۳ جلسه پارلماني   

ديگـر انـتـقـاد کـرد و گـفـت مـا بـا                      
اتحاديه ميهني توافق نامـه داريـم و          
بر آن اساس رئـيـس اقـلـيـم در بـرابـر                 
رئيس جمهور عراق است و آنـچـه کـه        

 ژوئن انجام شـد، نـبـود        ۲۳ در جلسه   
 . التزام به توافقاتمان بود

الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
نــاســيــونــالســيــت حــاکــم بــر اقــلــيــم          
کردستان بر سر چـگـونـگـي تـعـيـيـن               
رئيس اقليم با هم اختالف دارند و در      
حــالــي کــه حــزب دمــکــرات اخــيــرا           
خواهان ماندن مسعود بارزاني بـراي       
دو سال ديگر است که بـقـيـه احـزاب             

 ژونــن خــواهــان     ۲۳ پــارلــمــانــي روز     
انتخابات و تعييـن رئـيـس اقـلـيـم و               
حتي کم کردن اختيارات رييس اقليـم       
شده بـودنـد کـه حـزب دمـکـرات بـه                 
رهبري بارزاني آن جـلـسـه را تـحـريـم              

و "  توافـقـات  " طبق همين. کرده بودند 
تقسيم قدرت در ميان احزاب حاکم و       
بويژه دو حزب خانوادگي طالبـانـي و         
بارزاني تا هم اکنون مسعود بارزانـي       
ــيــم                 ــل ــيــس اق بــه مــدت ده ســال رئ
کردستان بوده و اينک بـا اتـمـام دوره            
سوم رياست بارزاني بار ديگر تعييـن       
رياست اقليم بـه بـحـرانـي در مـيـان                
احزاب حاکم براي سهم بري بيشتر از        

 . دزدي و چپاول ادامه دارد
 

مهاجرت جوانان اقليم    
 ! کردستان به اروپا گسترش يافته  

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شـده، مـهــاجـرت جـوانــان از اقـلــيــم              
کردستـان بـه اروپـا رو بـه گسـتـرش                 

در اين باره هفته گذشته آمانـج  .  است
ــون            ــيـ ــدراسـ ــول فـ ــئـ ــداهللا مسـ ــبـ عـ

هـم اکـنـون      "  پناهندگان عراقي گـفـت   
مـاهــانــه ســه هــزار جــوان از اقــلــيــم             
کردستان به کشورهاي اروپـائـي روي        

دالئـل مـهـم مـهـاجـرت           ".  مي آورند 
جوانان اقليم نبود عدالت، بيکاري و       
بحرانـهـايـي اسـت کـه مـردم اقـلـيـم                  

 . کردستان را فرا گرفته
 سـال از      ۲۴ الزم به ذکر است که  

حاکميت احزاب ناسيوناليـسـت مـي        
ــي،                  ــران ــن مــدت، گ ــذرد و در اي گ
بيکـاري، فـقـر و فـالکـت مـثـل هـر                   
جامعه ديگري رو به ازدياد بوده و در       
کنار اينها، سرکوب، دزدي و چـپـاول        
احزاب حاکم را هم بايد اضافه کرد و         
مازاد بر اينها در يـکـسـال گـذشـتـه               
قطع بخشي از بودجه اقليم کردستـان        
ــت مــرکــزي و جــنــگ               تــوســط دول
جنايتکارانه نيروهاي سياه داعش را      
هــم بــر مشــکــالت مــردم افــزود تــا            
دريافت که احـزاب قـومـي مـذهـبـي             
حاکم چه جـهـنـمـي را بـراي مـردم و                 

  !. جوانان فراهم کرده اند
 

جواب رد پ ک ک به    
 !درخواست مصرور بارزاني      

روز جمعه سـوم جـوالي مصـرور          
بارزاني مشاور انجمن امنيت اقـلـيـم        
ــه              ــبـ ــتـــان در يـــک مصـــاحـ کـــردسـ
مطبوعاتـي اعـالم کـرد کـه تـرکـيـه                
قصــد مــيــانــجــيــگــري مــيــان حــزب         
دمکرات و پ ک ک را داشـت، امـا              
طرح آنها هـنـگـامـي رسـيـد کـه مـا                 

بازراني . درگير جنگ با داعش شديم
همچنين در مورد حضـور نـيـروهـاي          
پ ک ک در کـوه قـنـديـل و مـنـطـقـه                   

نيروهاي پ ک ک : "  شنگال مي گويد 
در اقليم کردستان مهمان هسـتـنـد و          
بــايــد قــنــديــل را تــخــلــيــه کــنــنــد،              
همانطوري که نيروهاي ما در کوباني  

و به اقـلـيـم کـردسـتـان              مهمان بودند 
برگشتند و به همين شيوه الزم اسـت        

در ". که آنها نيز شنگال را ترک گويند 
جــواب بــه ايــن اظــهــارات دمــهــات          
عگيد، عضو کميته روابـط خـارجـي         

ما تفـاوتـي   : "  پ ک ک اعالم کرده که     
بين شمال و جنـوب کـردسـتـان نـمـي            
بينيم و نيروهايمان را به جاي ديگري       
انتقال نخواهيم داد و اين خيال اسـت      
که کسي تصور کند که نـيـروهـايـمـان        

 ". از قنديل عقب نشيني کنند
الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
ناسيوناليست کرد و از جمله پ ک ک        
و حزب دمکرات بارها با هم درگـيـر          
شده اند و يا مانـع فـعـالـيـت احـزاب               
سياسي ديگر در مناطق تحت کنترل     
خود شده اند و هم اکـنـون هـم حـزب            
دمکرات خيال دارد با کمک ترکيه پ 
ک ک را تـحـت فشـار قـرار دهـد کـه                   
مناطق اقليم کردستان را تخليه کـنـد     
و از آنطرف هم پ ک ک بـا تـوجـه بـه                
تــوان نــظــامــي خــود و هــمــچــنــيــن            
پشــتــيــبــانــي کــامــل از طــرف رژيــم          
اسالمي ايـن چـنـيـن بـه درخـواسـت               

 . حزب دمکرات جواب رد مي دهد
 

 نا امني محيط کار  
 ! جان کارگر ديگري را گرفت    

روز جمعه سوم جـوالي در شـهـر           
اربيل کارگري به اسم سيپان نورالدين     

 ساله از طبقه نـهـم سـاخـتـمـانـي            ۱۷ 
سقوط مي کند و درجا جـانـش را از         

 . دست مي دهد
سيپان اهل کردستان سوريه بـوده    
و متاسـفـانـه اقـلـيـم کـردسـتـان ايـن                  
بهشت امروز بورژوازي در منطقه بـه        
قتـلـگـاهـي بـراي کـارگـران و بـويـژه                  
کارگران مـهـاجـر از ايـران، سـوريـه،              
تـرکـيـه و کشـورهـاي جـنـوب آسـيـا                  
تبديل شده و جدا از بي حقوقي که بـه   
آنها تحـمـيـل مـي شـود، هـفـتـه اي                  
نيست که تعدادي از آنها قـربـانـي نـا            
امني محيط غـيـر انسـانـي کـار در              

 . اقليم کردستان نشوند
 

تهديد حکومت اقليم براي      
 ! فروش مستقيم نفت کرکوک     

اخيرا سفين دزه ي سـخـنـگـوئـي           
حکومت اقليم کردستان اعـالم کـرده        

اگر بغداد بودجه شهر کرکوک را : "  که
نفرستد، ما مستقيم نفت کـرکـوک را      
مي فروشيم و مخارج شـهـر را از آن            

 ". تامين مي کنيم
تهديدات دولت مرکزي و احـزاب      
نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم بــر اقــلــيــم         
کردستان عليه يکديگر تازگي ندارد،     
اينها هـر کـدام بـراي سـهـم خـواهـي                 
بيشتر بارها همديگر را تهديـد کـرده         
اند و بويژه دولت مرکزي در يـکـسـال         

 درصـدي اقـلـيـم         ۱۷ گذشته بـودجـه      
کردستان را يا قطع کرده يا هميشه با     
تاخير فرستاده، اما مسله اينجاسـت       

دولـت کـارتـونـي          که جنـگ و جـدال       
عراق و احزاب ناسيوناليست حاکم بر 

اقليم کردستان نه براي تامين زندگـي       
و رفاه بيشتر مردم عراق و کردسـتـان         
بلکه بـراي دزدي و چـپـاول هـر چـه                  

بيشتـر احـزاب قـومـي، مـذهـبـي و                
عشـيــره اي حــاکــم بــر عـراق امــروز             
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