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 ٧٩٠ 

حزب دمکرات خواهان ابقاي      
 !بارزاني براي دو سال ديگر شد   

حزب دمکرات کردستان عـراق      
اخيـرا طـي اطـالعـيـه اي خـواهـان                
ابقـاي مسـعـود بـارزانـي در پسـت               
رئيس اقليم کردستان براي دو سـال         

در ايـن اطـالعـيـه بـراي            .  ديگر شد 
توجيه ابقاي بـارزانـي چـنـيـن آمـده              

ــان در         : "  اســـت ــردســـتـ اوضـــاع کـ

شرايطي حساس و تاريخي بسر مي      
اوضــاع داخــلـــي و بــيـــرون             .  بــرد 

کردستان، جنگ با تروريزم جـهـانـي        
و تحوالت آن الزم به يک اتحاد ملي      

در ".  مردم و نيروهاي سياسـي دارد      
پايان اين اطالعيه حـزب دمـکـرات         

ما خواهان توافقات   " آمده است که،    
هستيم و اگـر از ايـن راه تـوافـقـي                  

 ٢  صفحه 

 ٦  صفحه 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق             

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 

 ٤  صفحه 

 ٥  صفحه 

 مـرداد حسـن       ٤ روز يـکـشـنـبـه         
ــدج رفــت و در                  ــن ــه ســن ــي ب روحــان
استاديوم اسـتـقـالل ايـن شـهـر بـراي                
جمعيتي سخنراني کرد که از پرسـنـل        
سپاه و ارتش و مزدوران محلـي رژيـم      

 .بودند
مقامات حکومت اسـالمـي هـر         
گاه به يکي از شهرهاي کردستان سفر    
ميکنند، تمام تـالش خـود را بـکـار             
مـي بــنـدنــد تــا نشــان دهـنــد مــردم              

. کردستان از آنها استقـبـال کـرده انـد          
اين بار هم با تهديد و تطـمـيـع تـالش          
کــردنــد کــه مــردم را از شــهــرهــا و                
روستاهاي اطراف سننـدج بـه مـحـل           

 . سخنراني روحاني بياورند
اما جمعيت حاضر در سخنـرانـي       
روحاني در سنندج نـه مـردم بـومـي،            
بلکه عمدتا مزدوران محلي و پرسنل      
سپاه و ارتش بودنـد کـه بـراي حـفـظ               
ظاهر بخشي از آنها با لباس سيـويـل        

نـيـروهـاي انـتـظـامـي و            .  آمده بودنـد  
اطــالعــاتــي رژيــم نــيــز در مــنــاطــق          

حساس شهر براي جـلـوگـيـري از هـر              
گونه تجمع اعتراضي از سـوي مـردم         
. سنندج در حال آماده باش بسر بردند

با اين حال در مناطقي در سطح شهر         
مردم شعارها و دست نـوشـتـه اي در            
دست داشتند که بر روي آنها نـوشـتـه         

  ؟".مسکن من کو:"شده بود
روحاني در بخشـي ازسـخـنـانـش          

 تـريـن         تـريـن و مـهـم           پيچيده: " گفت
مسئله سياسي جهان يعني مـوضـوع      

اي را پاي ميـز مـذاکـره حـل و                هسته
ايم، بنابراين قادريم سـايـر         فصل کرده 

مسائل را هم در منطقه و جهان پـاي      
ايـران  .  ميز مذاکره حل و فصل کنـيـم       

  امن ترين کشور دنيا اسـت و هـمـان            
کـنـيـم از        طور که از سنندج دفاع مي     
دفـاع  ...  دهوک و اربيل و سلـيـمـانـيـه         

همچـنـيـن در بـخـش          ".  .خواهيم کرد 
سـنـنـدج    : "  ديگري از سخنانش گفـت  

از اين به بعد بعنوان شهر مـوزيـک و             
مــريــوان و بــانــه بــعــنــوان شــهــرهــاي          

بعد از شکست داعش بـوسـيلـه        
در   نيروهاي مسلح کردستان سوريه

در مـنـاطـق       هماهنگي با آمـريـکـا     
مرزي دو کشور تـرکـيـه و سـوريـه،              
اردوغان و دولت آک پارتي نـگـرانـي         
خود را اعالم کردند و هشدار دادنـد      
ــرقــراري امــنــيــت               ــا هــدف ب کــه ب
مرزهايشان، به داخل خـاک سـوريـه         

اردوغـان بـا     .  لشکر کشي ميکننـد   
اعالم اين سياست غـيـر مسـتـقـيـم            
اذعان کرد که همسايگي با داعـش     
را به نيروهاي مسـلـح ضـد داعـش            

زيـرا تـا وقـتـي کـه            .  ترجيح ميدهد 

داعش ايـن مـنـاطـق مـرزي را در                
دست داشت اردوغان نگران نبـود و      
روابــط خــود بــا داعــش را ادامــه             

 .ميداد
حزب حاکم ترکيه هـمـزمـان بـا           
شکست اش در انتخابات پارلمانـي      
ــراي                و از دســت دادن اکــثــريــت ب
تشکيل دولت بوسـيلـه آک پـارتـي،           
ــت داعـــش در              ــکـــسـ ــد شـ ــاهـ شـ

ايــن دو   .  هــمــســايــگــي خــود شــد        
شکست موقعيت رو بـه تضـعـيـف           

دولـت آک    .  اردوغان را تسريـع کـرد      
پارتي براي جبران اين شکستهـا بـه         

مقابله با مـخـالـفـيـنـش در داخـل               
ترکيه و به تهديد نـيـروهـاي مسـلـح         

بـعـد از     .  کردستان سوريه پـرداخـت     
عمليات انتحاري داعـش در شـهـر          

 نـفـر از       ٣٢ سوروچ و جان بـاخـتـن          
جوانان آمـاده کـمـک بـه بـازسـازي               
کوباني و زخمي شدن بيـش از صـد         

 شهر ترکـيـه تـظـاهـرات        ١٩ نفر، در  
عليه دولت تـرکـيـه و حـزب حـاکـم               

ايــن اتــفــاقـات دولــت      .  بـرگــزار شــد   
ترکيه را نگران کرد و مـتـعـاقـب آن            

ک را تـحـت   . ک.جنگ با داعش و پ 

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                
 در مورد تحوالت منطقه و حمالت اخير دولت ترکيه 

 پاسخ مردم سنندج به روحاني روشن بود

 !مردم سنندج حضور روحاني را بشکست کشانيدند

 ١٩ (  کمتر از سه هـفـتـه ديـگـر             
آخرين روز پـايـان ريـاسـت ده            )  اوت  

ســالــه مســعــود بــارزانــي بــر اقــلــيــم           
طـي يـک مـاه        .  کردستان عراق اسـت    

گذشته همه احزاب شريک در پارلمـان       
تالش کردند به سازش و بـدور از هـر            
گونه موازيـن قـانـونـي بـراي تـمـديـد                
رياست او تا دوسال ديگر دست يابند       

و در عوض حزب دمکـرات بـارزانـي          
هم امتيازاتي در چهارچوب پستهـاي      
حکومتي را به بـقـيـه احـزاب رقـيـب              

اکنون اين سازش نه تـنـهـا بـه            .  بدهد
نتيجه دلخواه براي همه آنـهـا مـنـجـر            
نشده است بلکه با حادتر شدن بحران، 
اختالفات بيشتر از قبل بـاال گـرفـتـه           

 .است
بنظر ميرسد که حزب دمـکـرات        
مسعود بارزاني نه تنها تـمـايـلـي بـه             
تقسيم قدرت خود بـا ديـگـر احـزاب             
پارلماني ندارد بلـکـه مـيـخـواهـد بـا              
طرح انتخاب مـجـدد خـود بـراي دو              
سال ديگر از طـريـق آراي عـمـومـي،             

براي خود دست " مشروعيت مردمي"
و پا کند و زير بار امـتـيـاز دهـي بـه                 

 ٣  صفحه  . بقيه احزاب نرود

 :  تهديد اخير مسعود بارزاني
 " حکومت و پارلمان را ملغي ميکنم"

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

از دو هفته قبل تمام نـيـروهـا و       
مسئولين حکومت، آخوندهاي ريـز     
و درشت در شـهـرهـا و روسـتـاهـا،               
مرتجعين و نان به نرخ روزخـورهـاي    
حکومتي در سطح استان کردستـان      
شروع به فـراخـوان بـراي اسـتـقـبـال               

دربـوق و     .ازحضور روحاني کـردنـد     
کرنا کردند که مردم کردستان همراه      

ــمــام                ــنــد ، ت ــت هســت ــيــس دول رئ
خيابانها و مسيرهاي رفت و آمد و        
ميدانها و چهارراههـا را مـمـلـو از            

در روز   .  عــکــس روحــانــي کــردنــد      
يکشنبه از صبح زود خودروهايشان 
را روانه روستاها کردند تا با اجـبـار         
و زور مردم را به پيشواز اين دلـقـک           

 .اسالمي بياورند

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني

 

 ٣  صفحه  عبدل گلپريان  /     يادداشتهاي هفته          

 ٢  صفحه 

 ! موج آدمکشي جمهوري اسالمي را متوقف کنيم               
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 ١ از صفحه 

 .عنوان مقابله با تروريسم آغاز کرد
جنگ ارتش ترکيه با داعـش نـه          
زرگري است و نـه جـنـگـي بـا هـدف                

دولت ترکيـه نـگـران      .  شکست داعش 
بود که بعـد از شـکـسـت داعـش در                
کردستان سـوريـه و وصـل شـدن دو               
کانتون کوباني و جزيره، در قدم بعدي    
کوباني و عفرين هم به همديگر وصل 

اگر ايـن اتـفـاق دوم عـمـلـي               .  بشوند
ميشد تمام مرز ترکيه و سوريه تحت       
کنترل نيروهاي کردستان سوريه قـرار     
ميگرفت و امکـان وصـل شـدن ايـن             
مناطق به درياي مديترانه سـهـل تـر           

بنابر اين دولت ترکيه نه بـراي  . ميشد
مقابله با داعش بلکه براي سد کـردن         
ــيــروهــاي ضــد داعــش             ــيــشــروي ن پ
ميخواهد مناطق مرزي في مـابـيـن         
کوباني و عفرين را به کنترل خـود در       

اين مناطق هـم اکـنـون تـحـت             .  آورد
کنترل داعش اسـت و دولـت تـرکـيـه              
براي رسيدن به اين هدف ناچار اسـت         
ابتدا داعش را از ايـن مـنـاطـق دور              

 .کند
دولت ترکيه ميداند که نيـروهـاي       
مســلــح کــردســتــان ســوريــه در حــال          
شکست داعش در اين منطقه انـد و          

اردوغان و آک پارتي را      اين موقعيت   
بـنـابـرايـن هـدف        .  تضعيف مـيـکـنـد     

دولت ترکيه اين است که خود داعـش   
را عقب براند تا بتـوانـد بـر مـنـطـقـه                

ــا           .مســلــط شــود     ــه ب ــرکــي ــت ت  دول
استـقـرارش در نـوار مـرزي فـاصـلـه                
کوباني و عـفـريـن و در داخـل خـاک                
سوريه ميخواهد دو هدف را بـا يـک            

هم خود را مخالـف داعـش      :  تير بزند 
مـعـرفــي کــنـد و هـم مـانــع حضــور                
نيروهاي مسلح کردسـتـان سـوريـه و           

 .وصل شدن کوباني به عفرين بشود
و بـمـبـاران    .  ک.ک.اما حمله به پ 

مناطق استقرار آنها اهدافي فراتـر از      
. سـيـاسـت فـوق را دنـبـال مــيـکـنــد                

ــد از                   ــع ــو ب ــل اردوغــان و داود اوغ
شـکــســت در انــتــخـابــات تـا کــنــون            
نخواسته و يا نـتـوانسـتـه انـد دولـت               

اگـر تـا     .  ائتـالفـي تشـکـيـل بـدهـنـد            
نـتـوانـنـد     )  چـهـل روز    ( موعد مـقـرر      

دولت تشکيل بدهند ناچار به تجديـد       
بنابراين جنگ بـا     .  انتخابات هستند 

ک را الزم داشـتـنـد تـا از ايـن              . ک. پ
طريق با کسب حمايت ناسيونالـيـسـم      
ترک بتوانند به تنهايي دولت تشکيل       
بدهند و طرح رياست جمهوري را بـه          
جاي طرح فعلي پارلماني به تصويـب       

 .برسانند

ک با سياسـتـي کـه در        . ک.اما پ 
پيش گرفت آگاهانـه يـا نـا آگـاهـانـه               
عمال زمينه اجراي ايـن سـيـاسـت را            

دو روز قبل  .  براي اردوغان آماده کرد   
از آغاز بـمـبـارانـهـا رسـمـا قـتـل دو                   
نظامي ترکيه را بـه عـهـده گـرفـت و               
غير مستقيم فراخوان دفاع مسلحانه     
از تظاهراتهاي شهري را به افراد خود       

چنانچه در استانبول و چند شهر      .  داد
ديگر افـرادي مسـلـح و نـقـابـدار در                

ايـن  .  ميان تظاهرکنندگان ديده شدند   
ک بـهـانـه اي شـد کـه             . ک. سياست پ 

متعاقبا پليس و نيروهـاي امـنـيـتـي           
صدها نفر را تحت عنوان مقـابلـه بـا           
تــروريســم در شــهــرهــاي مــخــتــلــف          

دولت تـرکـيـه اعـالم         .  بازداشت کنند 
کرد که همه دستگير شدگان از افـراد         
مظـنـون بـه وابسـتـگـي بـه داعـش،                 

 .ک و احزاب چپ هستند.ک.پ
همزمان نيروي هوايـي و نـيـروي          
زرهي ترکيه با بمباران شمال عراق و        

ک . ک. مناطق استـقـرار نـيـروهـاي پ          
خسارت زيادي به مـردم روسـتـاهـاي          
شمال کردستان عراق واقع در دامـنـه        

وارد کـرده     "بـارزان "قنديل و مناطق     
در نتيجه اين بمبارانها عالوه بـر      .  اند

تلفات جاني و زخمي شدن تعدادي از      
ک، خسـارات    . ک. مردم و نيروهاي پ    

مالي زيـادي بـه مـردم وارد کـرده و                
آتش سوزيهاي وسـيـعـي را مـوجـب             

 .شده است
بـا آغــاز حــملـه دولــت و ارتــش             

ک در قنديل و داعـش    . ک.ترکيه به پ 
در منـاطـق مـرزي بـيـن کـوبـانـي و                  
عفرين، دولتهاي آمريکا، جـمـهـوري        
اسـالمــي ايــران، مسـئــول سـيــاســت          

و چندين کشور      خارجه اتحاديه اروپا  
اروپايي ديگر آنرا حق دولـت تـرکـيـه            
بـراي تـامـيــن امـنـيــت کشـور خــود               

ک را مــحــکــوم       . ک. دانســتــنــد و پ     
تعدادي از کشـورهـاي غـربـي       . کردند

ضــمــن مــحــکــوم کــردن ســيــاســت            
از دولت ترکـيـه   "  ک. ک. تروريستي پ " 

خواستند که به مسير صلح و مذاکره       
حمايت آشکـار و    .  ک برگردد. ک. با پ 

ضمـنـي دولـتـهـاي غـربـي از دولـت                 
ترکيه در نتيجه معامله و تـوافـقـاتـي      
است که به موجب آن دولت ترکيه نيز   
پذيرفته است جنگنده هاي آمريکا و       
نيروهاي ائتالف از پـايـگـاه هـوايـي             
اينجرلـيـک عـلـيـه داعـش اسـتـفـاده                

 .کنند
ــان عـــراق حـــزب             در کـــردســـتـ
دمکرات کردستان عراق بـه رهـبـري          

بارزاني خود را متحد اردوغان و در          
جبهه کشورهاي غربي ميداند و بقيه       
احزاب حاکم ضـمـن مـحـکـوم کـردن             

ک و   . ک. حمالت دولت تـرکـيـه بـه پ          
روستاهاي شمال کردستان عـراق، در       
مقابل سياستهاي اردوغـان مـوضـع         

گـوران  " اتحاديه ميهني و     .  گرفته اند 
و "  به رهـبـري نـوشـيـروان مصـطـفـي             

ک کـه    . ک. ديگر نيروهاي نزديک به پ    
در قطب بندي منطقه اي خـود را در           
قطب جمهوري اسالمـي و مـخـالـف           
سياست دولت ترکـيـه تـعـريـف کـرده             
بودند، اکنون با چالش جدي تـازه اي          
مواجه شده اند و بـر خـالف مـوضـع              
جمهوري اسالمي، در مقابل حمالت     
و بمبـارانـهـاي دولـت تـرکـيـه عـلـيـه                  

 . قرار گرفته اند. ک.ک.پ
ايــن تــحــوالت رونــد اتــفــاقــات          
منطقه را تا حدودي دستخوش تغيير     

هدف دولتهاي آمريکـا و      .  کرده است 
اروپا اين است که ضمن همـراه کـردن      
دولت ترکيه بـا کشـورهـاي ائـتـالف             
عليه داعش، بارزاني را هـم تـقـويـت           

دولتهاي غربي با حـمـايـت از          .  کنند
ــه پ              ــي ــه عــل ــي ــرک ک . ک. حــمــالت ت

ميخواهند با تحت فشـار قـرار دادن          
ک و احزاب اقمارش در ترکيه و . ک. پ

کردستان سـوريـه آنـهـا را بـه قـبـول                  
قاعده بازي مورد نظر دول غـربـي و            
فاصله گرفتن از جمهوري اسالمـي و      

 . دولت بشار اسد وادار کنند
حمايت نيروي هوايي آمـريـکـا و         
نيروهاي ائـتـالف از نـيـروي مسـلـح              
حزب اتحاد دمـکـراتـيـک کـردسـتـان             
سوريه و کمک به عقب رانـدن داعـش          
از مناطق کردنشين سوريه قـرار بـود        

ک و احزاب نـزديـک بـه آنـرا از              . ک. پ
جبهه اسد و جمهوري اسالمي دور و         

امـا  .  به جبهه مـقـابـل نـزديـک کـنـد              
ک و نيروهاي نزديـک بـه آن در          . ک. پ

کردستان سوريه ضمن دريافت کـمـک       
از دول غربـي هـمـچـنـان خـود را در                
جبهه اسد و جمهوري اسالمي حـفـظ        

ک و احزاب اقمارش در   . ک. پ.  کردند
يک سال گذشته هم از کمـکـهـاي دول       
غرب بهره گرفتند و هـم از کـمـک و               
هماهنگي با دولت اسد و جـمـهـوري          

ــد            ــردن ــاده ک ــف ــت ــي اس ــن .  اســالم اي
موقعيت بينابيني، بويژه در شرايطي     

ک و احـزاب نـزديـک بـه آن               .ک.که پ 
خــود را رقــيــب جــدي و مــخــالــف               
سياستهاي مسعود بارزاني ميدانند، 

ايـن  .  باب طـبـع دول غـرب نـيـسـت              
فاکتور مهمي بود که دول غـربـي بـه            

ک بفهمانند اگر از جبهه اسد و     . ک. پ
جمهوري اسالمي نقل مکان نـکـنـد،        

نه تنها نميتواند از کـمـک دولـتـهـاي             
غربي بهره ببرد بلکه بـا حـمـايـت از              
دولت اردوغان آنها را مورد حمله نيز      

 . قرار خواهند داد
با توجـه بـه تـحـوالت فـوق دول               

ــه پ             ــنــد ب ــخــواه ــي مــي ک . ک. غــرب
بفهمانند بدون کمک آنها، نـمـيـتـوانـد          
موقعيت فعلي را بـراي خـود حـفـظ             

ک و   . ک. بــه احــتــمــال زيــاد پ       .  کــنــد
احزاب نزديک به آن نـاچـار بـه عـقـب              
نشيني و قـبـول سـيـاسـت دولـتـهـاي               

بـمـبـارانـهـاي دولـت         .  غربي ميشوند 
ک بيـش از ايـنـکـه         .ک.ترکيه عليه پ 

فصل تازه و چـرخـش جـدي بـه آغـاز               
دوره ديگري از درگـيـري مسـلـحـانـه             
باشد، هشدار و کـارت قـرمـز نشـان             

ک براي نقـل مـکـان از        . ک.دادن به پ 
 .جبهه فعلي به جبهه مقابل است

اما در ميان رقابت و کشـمـکـش       
دولــتــهــا و احــزاب مــنــطــقــه، مــردم          
ــن                ــمــه مــردم ســاک کــردســتــان و ه
خاورميانه دچـار خسـارت جـانـي و             

مـيـلـيـونـهـا       .  مالي زيـادي شـده انـد        
انسان آواره و هـزاران نـفـر تـا کـنـون                 
قرباني جنگ تروريستهاي اسالمي و    

ايـن  .  رقابت دولتهاي منطقه شده انـد     
جريانات کل خاورميانه را بـا آيـنـده           
اي ناروشن و بحـرانـهـا و جـنـگـهـاي               

 . قومي مذهبي درگير کرده اند
در اين دوره و در دل بحران عميق  
خاورميانه وظيفه کمونيستها و هـمـه     
نيروهاي چپ و آزاديخـواه ايـن اسـت           
که ضمن حمـايـت از مـبـارزات حـق              
طلبانه مردم و مقـابلـه بـا نـيـروهـاي              
ــمــالت و              ــروريســت اســالمــي، ح ت
بمبارانهاي دولت ترکيه عليه مردم و       
ــه            احــزاب اپــوزيســيــون را قــاطــعــان
محکـوم کـنـنـد و بـراي مـقـابلـه بـا                    
جريانات تروريست اسالمي و خنـثـي    
کردن سياست دولـتـهـاي مـنـطـقـه و               
جريانات ناسيوناليست و مذهبي در      
يک جبهه قرار بگيرند و بـه مـنـظـور              
تاثير گذاري بيـشـتـر در ايـن راسـتـا               
اقدامات الزم را در دستور خود قـرار        

 . بدهند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵  ژوئيه  ۲۷ 

  ... بيانيه کميته کردستان حزب          

بدنبال تـوافـقـات اتـمـي و بـا               
ــمــام مــاه رمضــان مــوجــي از               ات
آدمکشي توسط جمهوري اسالمي 

ــت              ــه دول ــر و     « و در ســاي ــي ــدب ت
روز .   به راه افـتـاده اسـت       » اميدش

 نفر به اتـهـام قـتـل در         ۱۰  تير   ۲۹ 
زندان رجايي شهر اعـدام شـدنـد و            

 نـفـر مـتـهـم بـه             ۱۱  مرداد    ۳ روز  
توزيع مـواد مـخـدر بـراي اجـراي              
حکم اعدام به سلول هـاي انـفـرادي          

در زندان قزلـحـصـار      .  منتقل شدند 
 نفر براي اجراي حـکـم   ۳ نيز حداقل   

اعدام به سلول هاي انفرادي منتقل    
طبق گزارش کميتـه بـيـن        .  شده اند 

المللي عليه اعدام از خانواده هـاي       
اين محکومين خواسـتـه شـده کـه           
جهت انـجـام آخـريـن مـالقـات بـه               

عالوه بـر ايـن     .  زندان مراجعه کنند 
ــدان هــاي        مــوارد    ــيــن زن مســئــول

هـاي     جمهوري اسـالمـي از اعـدام         
گسترده در روزهاي آينده خبر داده       

 .اند
گسـتـرش اعـدامـهـا در ايـران             
قبل از هر چـيـز پـاسـخ حـکـومـت               
اسالمي به اوضاع پـس از تـوافـق            

جمهوري اسـالمـي   . هسته اي است 

پس از سالها کوبيدن بر طبل ضـد         
آمريکايي گري و هـزيـنـه کـردن از            
زندگي و مـعـيـشـت مـردم بـر سـر               
پروژه هسته اي اش متحمل عـقـب        

مـقـامـات    .  نشيني و شکست شـد     
حکومت بخوبي آگاهند کـه مـردم        
مــعــتــرض و عــاصــي ايــن عــقــب          
نشيني و شکست را بدرست نشانه      

. ضــعــف حــکــومــت مــي دانــنــد          
گسترش اعدامها تالشي از جانـب      
حاکمين اسالمي براي مقتدر جلوه     
ــردم                ــزد م ــکــومــت در ن دادن ح

اما مـردم بـخـوبـي       . معترض است 
آگاهند که حکومت در مـذاکـرات        
اتمي پوزه اش به خاک ماليده شده،     
دعواهاي دروني اش تشديد شده و     
توانـانـي حـل هـيـچ مـعـضـلـي را                  

زمـان سـرکـوب هـاي دهـه            .  ندارد
 . شصت نيز سپري شده است

ايــن تــقــالهــاي جــمــهــوري             
بايد تماما درهم شکستـه      اسالمي

هـمـه اعـدامـهـا بـايـد فـورا               .  شود
متوقف شوند و احکام اعدام بـايـد        

پـاسـخ رژيـم زخـم         .  ملغـي گـردنـد     
خــورده و درنــده خــوي جــمــهــوري          

 موج آدمکشي    
 ! جمهوري اسالمي را متوقف کنيم         

 ٦  صفحه 
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 ١ از صفحه 
 ١ از صفحه 

 ژوئـيـه حـزب        ٢٧ روز دوشـنـبـه       
: بارزاني در بـيـانـيـه اي اعـالم کـرد                

کماکان خواستار سـازش بـا احـزاب          " 
ايــن ســخــنــان الــبــتــه      ".  ديــگــر اســت  

تعارفي بيش نيست چرا که سازش تا       
هم اکنون به شـکـسـت مـنـجـر شـده                

: ادامه اين بيانيـه مـي افـزايـد        .  است
اگر به توافق نرسند مسئله انتـخـاب        " 

رئيس حـکـومـت اقـلـيـم را بـه آراي                 
 ". عمومي واگذار خواهند کرد

اتحاديه ميهني، گوران و اتـحـاد       
اســالمــي بــراي  انــتــخــاب رئــيــس             
حکومت اقـلـيـم از طـريـق پـارلـمـان                

به همين منظـور  .  پافشاري مي کنند  
ايــن ســه حــزب از رئــيــس پــارلــمــان            
درخواست کرده اند که هيئت بـررسـي    
قانون مربوط بـه ريـاسـت حـکـومـت             

 ٢٩ اقليم در جلسه روز چـهـارشـنـبـه            
. ژوئيه پارلمان به بحث گذاشته شـود       

حزب بارزاني و دو حزب مسيـحـي و         
 ژوئـن    ٢٣ ترکمان همچون جلسه روز    

شرکت در اين جلسه را براي بـار دوم           
حـزب بـارزانـي ضـمـن          . تحريم کردند 

انتقاد تند از رئيس پارلمان که که بـه          
گفته آنان موازين قانوني در فراخـوان       
به جلسه پارلمان را زيـر پـا گـذاشـتـه              
است اعالم کـرده اسـت کـه بـارزانـي              
راهي بجز ملغي کردن هيئت دولت و     

 .  پارلمان برايش باقي نمانده است
با توجه به اختالفات شديدي کـه        
بين آنها وجود دارد، معلـوم نـيـسـت            
که سرنوشت انتخاب رئيس حکومت     

اما . اقليم کردستان به کجا بيانجامد
آنچه کـه مـعـلـوم اسـت در صـورت                 
حـادتــر شـدن اخــتــالفـاتشــان، حــزب          
بارزاني پاي گزينـه انـتـخـاب رئـيـس             
حکومت اقـلـيـم از طـريـق پـارلـمـان                
نخواهد رفت مگر اينکه همه احـزاب       
بقول خودشان به سـازشـي بـرسـنـد و             
انتخاب مجدد او را تضـمـيـن کـرده             

 .باشند
اتحاديه ميهني و گوران مصرانه     
خواستار پايان دادن به دوران رياسـت       

بـنـا بـه      .  مسعـود بـارزانـي هسـتـنـد          
 بــيــن    ٢٠١٣ تــوافــقــي کــه در ســال          

 اتحاديه ميني و حزب دمکرات 
 صــورت گــرفــتــه اســت، رســمــا         
توافق کرده اند که بعد از اتمام آن دو          
سال مسعـود بـارزانـي حـق کـانـديـد               
کردن خود را ندارد در نتـيـجـه حـزب             
بارزاني بايد کانديد ديگـري غـيـر از           
مسعود بارزاني معرفي کـنـد مـگـر            
اينکه تـبـصـره اي سـازشـکـارانـه بـه                
قانون اضافه کـنـنـد کـه تـا دو سـال                  

اگر بـارزانـي     .  ديگر بارزاني ابقا شود   
خارج از سازش به پروسه انتـخـاب از      
طريق پارلمان تن در دهد قطعا بـقـيـه      
احــزاب بــطــور مشــخــص اتــحــاديــه          
ميهني و حزب گوران که بـيـشـتـريـن           
همسـويـي را در ايـن مـدت بـا هـم                   
داشته اند نيـز کـانـديـدهـاي خـود را               

. براي اين پست معرفي خواهند کـرد       
هر يک از احـزاب اسـالمـي و ديـگـر               
احزاب کوچکـتـر نـيـز در دو جـبـهـه                 
پشت سر سه حزب اصلي تـر آرايـش            

 . خواهند گرفت
نکته اي که الزم است اشاره شود       
اين است که انتخاب رئيس حکومـت   
اقليم از طريق پارلـمـان کـه خـواسـت             
بقيـه احـزاب بـجـز حـزب دمـکـرات                
بارزانـي اسـت، نـيـازمـنـد تصـويـب               
موازين قـانـونـي اسـت کـه بـايـد در                 
پـارلـمـان بـتـصـويـب بـرسـد و بـقــول                   
خودشان هموار کننده انتخاب رئيـس     

امـا  .  حکومت اقليم کردستان بـاشـد      
حزب دمکرات بـارزانـي مـيـگـويـد،            
ابتدا انتخاب بـارزانـي بـه سـرانـجـام              
برسد بـعـد در مـورد پـروسـه مـفـاد                  

 .قانوني براي آينده گفتگو شود
حزب بارزاني در توجيـه و دفـاع          
از تداوم دو سال ديگر بـراي ريـاسـت            

داعـش  : "  مسعود بارزاني ميـگـويـد     
در مــنــطــقــه حضــور دارد، بــحــران            
اقتصادي و عدم هماهنگي با دولـت        
مرکزي عراق همچنان ادامـه دارد و          
با اشاره به اينهـا ابـقـاي بـارزانـي را                
کليد پاسخ دادن به بحـران سـيـاسـي،           

ايـن آن    .  جنگي و اقتصادي مـيـدانـد      
نکته اي است که بقيه احزاب ديگر با   
چــنــيــن رويــکــردي از ســوي حــزب             
بارزاني که آنان را نـااليـق و تـحـقـيـر              
شده جلوه مـيـدهـد نـمـيـتـوانـنـد آنـرا                

 .بپذيرند
ادعاي حـزب مسـعـود بـارزانـي            
مبني بر آراي عمومي براي انتـخـاب        
مجدد او از نظر مردم کردستان عراق    

سئوالـي کـه     .  مسخره قلمداد ميشود  
براي مردم کـردسـتـان عـراق مـطـرح              
است اين مي باشد که چـرا مسـعـود            
بـارزانــي تــا کــنــون بــعـنــوان رئــيــس            
حــکــومــت اقــلــيــم کــردســتــان طــرح         
استقالل کردستـان عـراق را بـه آراي             
عــمــومــي رجــوع نــداده اســت امــا             
وقتيکه همه احزاب حاکم و شريک در       
قــدرت  دچــار بــحــران و بــن بســت                
ــفــکــر آراي عــمــومــي              ــد ب مــيــشــون

 .ميافتد؟
با اينکه سـه هـفـتـه بـه تـعـيـيـن                  

تکليف و انتخاب رئـيـس حـکـومـت           
اقــلــيــم بــاقــي مــانــده اســت هــنــوز             
سرنوشت ريـاسـت حـکـومـت اقـلـيـم              

اگـر احـزاب     .  کردستان روشن نيـسـت    
 راي نـمـايـنـدگـان را بـا             ٥٧ ديگر که   

خود دارند  در جلسه روز چهارشـنـبـه          
بر روي پايان دوران ريـاسـت بـارزانـي           
اليحه خود را تنظيم و تصويب کنـنـد    
، بــارزانــي هــم در واکــنــش بــه آن                 
ميخواهد دولت و پارلمان را مـنـحـل        
و تقاضاي انتخابات پيش از موعـود      

 .را در دستور بگذارد
گزينه ها سه آلترناتيو اسـت کـه       

هــيــچ يــک از احــزاب حــاکــم بــطــور             
يـکـم از     .  يکدست با آن توافق ندارنـد     

طريق سازشي در خارج از پارلـمـان و       
بدون رجوع به آراي مردم است که اين    
گزينه تاکنون با شکست مواجه شـده     
است اما همچنان به آن امـيـد بسـتـه            

دوم انتخاب رئيس حکـومـت از        .  اند
طريق پارلمان که حزب بارزاني با اين   
گزينه موافق نيست و راه سـازش را            
قبول دارد چرا که با توجه بـه جـبـهـه              
بنديهايي که هم اکنون شکل گـرفـتـه          
است کانديد حزب دمکرات مـمـکـن        
اسـت بــه آراي الزم دســت نـيــابــد و               
کانديد مثال حزب گوران يا اتـحـاديـه      
ميهني و شايد با يک کانديد مشترک    

بارزاني .  اين پست را از آن خود کنند      
بشرطي حاضر به انتخـابـات مـجـدد          
خود بعنوان رئيس حـکـومـت اقـلـيـم            
کردستان در پارلمان است که انتخاب 
او براي دو سال ديگر از سـوي بـقـيـه              

و گـزيـنـه سـوم         .  احزاب تضمين شود  
انتخاب از سوي آراي عمومـي اسـت         
که با توجه به تهديد بارزاني مبني بر     
ملغي کردن هيئت دولت و پـارلـمـان،       
رجــوع بـــه آراي عـــمـــومـــي نـــيـــز              
موضوعيت خود را از دست خـواهـد         

 .داد
بحران و بن بست احزاب حاکـم و         
پارلماني کردستـان عـراق در حـالـي            
ــد کــه                     ــرس ــي ــود م ــه اوج خ دارد ب
نارضايتي عـمـومـي مـردم، خسـتـه              
شــدن آنــان از اوضــاع فــالکــت بــار              
اقــتــصــادي، نــا امــنــي مــوجــود در           
کردستان عراق و وجود بـيـش از يـک          
ميليون آوره از مناطق جنـوب عـراق         
و کردستان سوريه در محدوده اقـلـيـم         
کردستان از يک سو و از سوي ديـگـر            
فساد، دزدي و چاپيدن هزينـه فـروش         
نفت توسـط کـاربـدسـتـان حـکـومـت              
اقليم کردستان که بحران و بـن بسـت          
کنوني شان تنها بر سر تقسيم ثـروت         
و سامان مـردم بـيـن احـزاب اسـت،               
اوضاع را بشدت بغرنج و با بن بسـت         

در مقابل تمـامـي     .  مواجه کرده است  
ــضــالت عــديــده                مصــائــب و مــع
اجتماعي موجود در کردستان عراق،    
احزاب رقيب همچنان در تالش بـراي       

بـي  . دست يابي به سهم بيشترهستند 
گمان اوضاع کنوني بيش از اين براي       
مردم قابل تحمل نخواهـد بـود و در            

صورت حادتر شدن اخـتـالفـات بـيـن           
احزاب ناسيوناليست و اسـالمـي در         
کردستان عراق، خشم و نـارضـايـتـي          
عمومي بـاال خـواهـد گـرفـت و ايـن                
مردم هستند که بايد وضع موجود را   

 . دگرگون کنند
    ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٨ 

 

 ". بازرگاني نام گذاري خواهند شد
مردم کـردسـتـان مشـکـلـشـان           
زندگي واقعي و فـقـر و فـالکـت و               
تبعيضي است که روزمره از جانـب    
اين حکومت عـلـيـه آنـهـا اعـمـال               

ايـن مشـکـالت بـا اسـم            .  ميشـود 
گذاري اين شهر و آن شـهـر پـاسـخ              

همين روحاني در جريـان     .  نميگيرد
تبليغات انتـخـابـاتـي خـود اعـالم            
کرد که تدريس به زبان مادري حـق        

امـا هـمـيـن       .  مردم کردستان اسـت   
حد از پذيرفتن حق مردم کـه فـقـط           
يک قلم از دهها قـلـم بـي حـقـوقـي               
مردم کردستان است اجـرا نشـد و           
اين بار هم با شيادي ويژه آخوندهـا        

بقيه وزيـر    .  به فراموشي سپرده شد   
ــه                و وکــيــل هــاي روحــانــي کــه ب
شهرهاي مريوان و سـقـز و بـانـه و              
کامياران و بيجـار فـرسـتـاده شـده            
بودند همين سـيـاسـت شـيـادي را             
دنبال کرده و هيچکـدام از هـزاران           
درد و مـطـالـبـات مـردم را جـدي                

 . نگرفتند
همچنان که در اطـالعـيـه روز          

 تـيـرمـاه کـمـيـتـه            ٣١ چهارشنـبـه     
کردستـان حـزب اشـاره شـد سـفـر               
روحاني به سنندج بعد از مـوضـوع     
تــوافــق هســتــه اي بــا کشــورهــاي          
غربي اتفاق ميفتد و تالش ميکند   
بــا ايـــن ســفـــر بــه کــردســتـــان                  
غيرمستقيم تبليغات انـتـخـابـاتـي        
براي نماينـدگـان مـجـلـس شـوراي            
ــرار اســت                ــه ق ــم ک اســالمــي رژي
زمستان همين سال برگزار شود را       

جدال جناحهاي رژيم .  استارت بزند 
اسالمي بعد از مسئلـه مـذاکـرات         
هسته اي از اين به بعد بر سـر ايـن         
موضوع متمرکز ميشود کـه کـدام       
جناح سکان مجلس اسالمي رژيـم      

 .را در دست بگيرد
مــردم ســنــنــدج و شــهــرهــاي          
کـردســتـان از هــمـان روزهـاي اول             
بقدرت رسيدن حکومـت اسـالمـي        
ــه ســران و                 ــت ب ــچــگــاه نســب هــي

کـوچـکـتـريـن       کاربدستان اين رژيم    
توهمي نداشتند و با تـمـام قـدرت           

. در مقابل اين حکومت ايستـادنـد     
قرار هم نبوده و نيست که روحـانـي        
بعنوان نماينده حکومتي که بـانـي        
و مسبب جهنم ساختـه شـده بـراي           
مردم است مـعـجـزه اي بـراي رفـع             
فقر، فالکت و بـي حـقـوقـي مـردم              

ــد      ــجــام ده ــي در        .  ان ــان ــا روح ام
سخنراني اش اعالم کرده است کـه        

الـبـتـه    .  ايران امن ترين کشور است 
که ايران مکان امني براي دزدي و        
چپاول از هستي و دسـتـرنـج مـردم           

. براي حاکمان اسالمي بـوده اسـت       
اما مردم کردستان در تـمـام دوران         
حاکميت رژيم اسالمي در نا امني      
بسر برده و هر روز تعدادي از آنـهـا        

از شليک مستقيم .  قرباني ميشوند 
مامورين رژيم گرفته تا دستگيـري      
و بازداشت و شکنجـه کـه روزمـره           
ــا اعــدام              ادامــه داشــتــه اســت، ت
عزيزان مـردم يـک واقـعـيـت غـيـر               

. قابل انکار در اين جـامـعـه اسـت         
اينها را روحاني امـنـيـت نـامـيـده             

او حـق دارد امـنـيـت قشـر              .  است
انگل آخوند و آقـازاده و سـرمـايـه             
داران و سرداران و برادران سـپـاه را          
در سايه نا امن کردن زندگي مـردم        

امـا مـردم ايـنـهـا را            .  تاکيد کـنـد   
ميشـنـاسـنـد و مـيـدانـنـد رفـاه و                  
امنيت و آسايش واقـعـي جـامـعـه            
فقط با سرنگـون کـردن ايـن خـيـل             
دزد و شــيــاد اســالمــي مــمــکــن            

 .ميشود
سفر حسن روحاني به سـنـنـدج        
شکـسـت سـيـاسـي ديـگـري بـراي               
جـمـهــوري اســالمـي و ســران ايــن            

مــردم .  حـکـومـت بشـمـار مـيـرود           
مبارز شهرهاي کردستـان يـک بـار          
ديگر نشان دادند که هيچـکـدام از         
سران و مقامات اين رژيم جـايـگـاه        
و پايگاهي در جـامـعـه نـدارنـد و               
ــردم                ــزاري م ــي ــرت و ب ــف مــورد ن

 .هستند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٩٤  مرداد ٤ 
 ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٦ 
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عـثـمـان اوجـالن بـرادر عـبــداهللا             
اوجالن در ارتباط با حمالت چند روز 
گذشته هواپيماهاي دولت تـرکـيـه بـه          

ضـرورتـي   : " مواضع پ ک ک ميگويد  
نداشت که پ ک ک کشتن دو مـامـور      
پليس حکومت ترکيه را رسما بـطـور        

پ ک ک     .  عــلــنــي بــعــهــده بــگــيــرد        
ميتوانست در اين باره سکـوت کـنـد          
چرا که اين مسئله بهانه اي بـه دسـت       
دولت ترکيه داد که به مواضـع پ ک          
ک حمله کند و پـروسـه آشـتـي را بـه                  

 .حاشيه بياندازد
سخنان عثمان اوجالن را ميتوان      
بعنوان ديدگاههاي عـبـداهللا اوجـالن         
معني کرد چرا که بارها و طي مـدت      
زنــدانــي شــدن اوجــالن او بــعــنــوان             
سخنگوي مواضع سياسـي و نـظـري          
برادرش عبداهللا اوجالن ايفـاي نـقـش         

اوجالن خود نيز از وضـع      .  کرده است 
کنوني خوشنود نيست و در واکـنـش         
به حمالت ارتش ترکيه گفته است کـه     

 .تنها گزينه راه حل سياسي است
حمله هواپيماهاي دولت ترکيه به    
مواضع پ ک ک در پـي آن صـورت               

 تـن از      ٣٠ گرفت که بعد از کشـتـار          
جوانان سوسياليست و زخـمـي شـدن          

" ســوروج" تـعـداد زيـادي از آنـان در               
عيان شدن هم پيماني دولت ترکيه بـا        

. داعش به نقطه اوج خود رسيـده بـود      
دولت ترکيه براي اينکه نشان دهد در     
اين جنايت دست نداشته است بـا پـز        
سيلي زدن به داعش به ميدان آمـد و         
فرصت را غنيمت شمـرد کـه بـحـران             
هايش از جمله ناتوانـي در تشـکـيـل            
دولت بعد از انتخابات پارلماني ايـن        
کشور را به اين شـيـوه حـل و فصـل                

 .کند
حمله نظـامـي ارتـش تـرکـيـه بـه               
مــواضــع پ ک ک کــه عــمــدتــا در                
ــه                  ــهــي ب ــت ــن ــاطــق مــرزي و م مــن
مکانهايي در درون خـاک حـکـومـت           
اقليم کردستان عراق صورت گـرفـتـه          
است، با چراغ سبز آمريکا و رضايت       

. مسعود بارزاني انجام گرفـتـه اسـت         
دولت ترکيه حتي اين را هـم  رسـمـا              
اعالم کرده بود که حمله بـه مـواضـع            

در کـردسـتـان      )  ي پ گ   (  نيروهاي  
سوريه را از قبل به اطالع بشـار اسـد       

 .نيز رسانيده است
تــحــوالت چــنــد روز اخــيــر در             
منطقه و رويکرد از سر گيري جـنـگ      
دولت ترکـيـه بـا پ ک ک نـاشـي از                   

بحران و بـن بسـت درون حـاکـمـيـت                 
دولت ترکيـه از يـک سـو و از سـوي                  
ديگر فضاي اعتراض اجتـمـاعـي در         
اکثر شهرهاي ترکيه عليه حـکـومـت         

شکست قدر قدرتـي   .  اين کشور است  
اردوغـان در    "  عدالت و توسعه  " حزب  

انتخـابـات پـارلـمـانـي اخـيـر ضـربـه                 
رونــد .  مـهـلــکـي بـه ايـن حـزب بـود               

اوضاع داخلي، رويگـردانـي جـامـعـه          
ترکيه از جريان اسالمي حاکم بر ايـن      
کشور زنگ خطري بـراي اردوغـان و           

 .حزبش محسوب ميشود
اوضاع ميليـتـاريسـتـي کـنـونـي           
بخشي از سياست دولـت تـرکـيـه در             
تقـابـل بـا رشـد و گسـتـرش فضـاي                  
ــه              ــان ــخــواه ــکــال، چــپ و آزادي رادي

دستگيريـهـاي   .  درجامعه ترکيه است  
گسترده در شهرهاي ترکيـه از مـيـان         
فعالين چپ و راديـکـال اجـتـمـاعـي              

تـروريسـم   " تحـت عـنـوان جـنـگ بـا               
، از اهداف سياسي " داعش و پ ک ک   

دولت ترکيه است که تنها با بگـيـر و           
به بند و ايجاد فضاي ميليتاريسـتـي        
ميخواهد زمينه را  بـراي کسـب و               

عـدالـت و     " اعاده حيثـيـت از حـزب           
زير سر نيـزه و زنـدان فـراهـم             "  توسعه

کند اما اوضاع کنوني ديـگـر قـابـل            
بازگشت به دوران يکه تازي حـزب و          

 .دولت اردوغان نيست
جامعه ترکيه نيازمند يک تـحـول      
بزرگ اجتماعي براي پـايـان دادن بـه           
قلدري جريانات فاشيست و اسالمـي      

بـي گـمـان      .  حاکم بر اين کشور اسـت      
مردم آزاده، اتحاديه هـاي کـارگـري،           
چپ اجتماعي و سازمانهاي راديکال     
در جامعه ترکيه ايـن رسـالـت را بـه               

 .  سرانجام خواهند رسانيد
 

 ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٦ 
 

 حمله به آزاديخواهي      
 ؟ "جنگ با داعش  "يا 

طي دو هفته گذشته دولت ترکيـه   
از زبان داوود اغـلـو اعـالم کـرد کـه                
نيروهاي نظامي خود را در مـنـاطـق          
مرزي با کردسـتـان سـوريـه مسـتـقـر              

هـدف دولـت تـرکـيـه از            .  خواهد کرد 
لشکر کشي به ايـن نـواحـي بـخـاطـر              
جبران ضـربـاتـي بـود کـه داعـش از                
سوي نيروهاي مسلـح در کـردسـتـان           
سوريه در هـمـاهـنـگـي بـا حـمـالت                 
نظـامـي هـواپـيـمـاهـاي آمـريـکـايـي                

اما ارتـش تـرکـيـه         .  متحمل شده بود 

طــي دو هــفــتــه اخــيــر بــدون انــجــام             
عمليات معيني همچنان در منطـقـه       
زمينگير شده بود تا ايـنـکـه فـاجـعـه          

توسط داعش و با حـمـايـت        "  سوروج" 
مـيــت تــرکــيـه بـوقــوع پـيــوسـت کــه              
متعاقب آن کشتـه شـدن دو مـامـور             

 .پليس دولت ترکيه را بدنبال داشت
 شهـر  ١٩ تظاهرات اعتراضي در    

ترکيه و در واکـنـش بـه کشـتـه شـدن                
 نفر و زخمي شدن تـعـداد     ٣٠ بيش از  

زيادي از جوانان سـوسـيـالـيـسـت کـه            
عازم کوباني براي بـازسـازي و يـاري           
رساندن به مردم آنجـا بـودنـد، دولـت           
ترکيه را بفکر چاره انديشي در مقابل 

. افتضاحي انداخت که ببار آورده بـود    
رخ "  سـوروج " بعد از جنايتـي کـه در           

داد، ديگر براي کسي شبهه اي بـاقـي    
نمانده بود که داعش با حمايت ميـت    
ترکيه در اين کشـتـار دسـت داشـتـه               

 . است
حکومت ترکيه ايـن را بـخـوبـي            
ميدانـد کـه مـردم تـرکـيـه و افـکـار                   
عمومي در جـهـان خـالـکـوبـي هـاي              
داعشي را بر ساختار اين حـکـومـت           

اکنـون ديـگـر هـيـچ          .  بخوبي ديده اند 
داروئي قادر به پاک نـمـودن نـقـش و              
نگار داعش بر عملکرد و سياستهاي       

 . حکومت و دولت ترکيه وجود ندارد
واکــنــشــهــاي اعــتــراضــي در             
شهرهاي ترکيه اردغان و داوود اغـلـو     
را در مخمصه اي جدي قـرار داد کـه           

بـه  "  جـنـگ بـا داعـش        " تحت عنوان    
جبهه آزاديخواهـي و اعـتـراضـي در            

 . شهرهاي ترکيه اعالم جنگ کنند
دولت ترکيه از خود واکنش نشان 
داد و با ادعاي پر طمطراق جنگ بـا           
داعش از يک سو  به بگير و بـه بـنـد                
در داخل شـهـرهـا بـراي دسـتـگـيـري               

و هــمــچــنــيــن   )  ه د پ       (  فــعــالــيــن   
نيروهاي چپ و مترقي دست زد و از         
سوي ديگر  لشکر نظامي زمينگـيـر        
شده اش را تحت عـنـوان مـقـابلـه بـا               
داعش اما در اصل عليه پ ک ک و            
نيروهاي مسلح مناطـق کـرد نشـيـن          

هـدف  .  کردستان سوريه بکار انداخت   
و نقشه اي که از ابـتـدا بـه هـمـمـيـن                 
منظور طراحي شده بود که تا قبل از         

تـوجـيـه مـحـکـمـه          "   سـوروج " کشتار  
پسندي براي اشغال نظامي مـنـاطـق         
مرزي و حمله به پ ک ک را بـه انـدازه       

 . کافي در اختيار نداشت
مسئله حائز اهميـت ديـگـر ايـن           

است کـه نـيـروهـاي سـرکـوب دولـت               
ترکيه تالش مي کنند کـه بـر بسـتـر              
فضاي جنگي کنوني، پ ک ک را در          
مناطق کوهستاني و ه د پ و ديـگـر           
نيروهاي چپ و مترقـي را در داخـل            
مورد تعرض قرار دهند بلـکـه راهـي           
بــراي جــبــران شــکــســت انــتــخــابــات        

 .پارلماني دو ماه قبل را پيدا کنند
در حال حاضر دولـت تـرکـيـه بـا              

ايـن  .  بحرانـي عـمـيـقـي روبـرو اسـت             
اولين بار نيست که دولت ترکيه عليه       

اولـيـن   . پ ک ک اعالن جنگ ميکند       
بار هم نيست که کانتونهاي کردستان     
سوريه را مورد تهديد و حمله نظامي       

حاکمان ترکيه ايـن بـار        .  قرار ميدهد 
امـا  "  جنگ بـا داعـش      " تحت عنوان   

در حقيقت حـملـه بـه آزاديـخـواهـي،              
تالش مي کنند شکست انـتـخـابـات         
پارلماني شان را جبـران کـنـنـد و بـه               
دســتــاوردهــاي مــدنــي و مــدرن در            

تا کـنـون     .  جامعه ترکيه تعرض کنند   
نيز در نتيجه حمالت هـواپـيـمـاهـاي           
ارتــش تــرکــيــه در دو روز گــذشــتــه              
تعدادي از اهالي روستاهاي منـاطـق       
مرزي و بيست نفر از نيروهاي پ ک          

. ک جـان خـود را از دسـت داده انـد                 
افسارگسيختگـي دولـت اردوغـان و          
داود اوغلو را با اعتراضات گسـتـرده       
نيروهاي مترقي، چپ و سـکـوالر در         
داخل شـهـرهـاي تـرکـيـه و حـمـايـت                  
جهاني از مبارزات مردم ترکيه بـايـد        

 . پاسخ داد
 

 ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٥ 
 

 به مردم آزاده و مبارز   
 شهر سنندج 

 
هــمــانــطــورکــه مــيــدانــيــد حســن      
روحاني قرار است يکشنبه چهارم تير    

او نــمــايــنــده و     .  بــه ســنــنــدج بــيــايــد     
سخنگوي حکومتي است که در طول   
حاکميـتـش عـلـيـه مـردم شـهـرهـاي                
کردستان جنايت، فقر و فالکت آفريده 

تعرض و دست درازي هـر روزه    .  است
کاربدستان و نهـادهـاي مـحـلـي ايـن             
رژيــم عــلــيــه فــعــالــيــن کــارگــري و             
اجتماعي، و همچنين فقر و فالکـتـي        
که به کل جامعه تـحـمـيـل کـرده انـد               

. براي شـمـا فـرامـوش شـده نـيـسـت                
کاربدستـان و مـزدوران مـحـلـي، از              
استاندار و فرمانداران ديگر شهرهاي     

، " جبهه متحـد کـرد    "اطراف گرفته تا  
همگي تالش ميکنند سفـر روحـانـي         
بعد از توافقات هسـتـه اي اخـيـر را               
دستمايه اي بـراي انـتـخـابـات آيـنـده              
مجلس و تقـويـت جـنـاح او تـبـديـل                

سفر نمايش روحاني تـنـهـا در        .  کنند
راستـاي بـقـاي حـکـومـت اسـالمـي               

 . است
شما مـردم مـبـارز و آزاديـخـواه             

 ســال حــاکــمــيــت     ٣٦ ســنــنــدج طــي     
جنايتکاران اسالمـي، شـالق فـقـر و            
فـــالکـــت، شـــالق زنـــدان، اعـــدام،            
لشکرکشـي و سـرکـوب را بـا تـمـام                 
وجود لـمـس و تـجـربـه کـرده ايـد و                    
ماهيـت ايـن حـکـومـت را بـخـوبـي                 

حسن روحاني و هر مقام . ميشناسيد
ديگر ايـن حـکـومـت مـيـراث داران               
خلخالي ها، چمران ها و لشکـرکشـي        
هاي حکومت به شهرها و روستاهاي      

ــنــد      ــنــده     .  کــردســتــان هســت ــمــاي او ن
حکومتي بغايت جاني و سـرکـوبـگـر          

نبايد اجازه داد . در سراسر ايران است 
که حسـن روحـانـي ايـن سـفـر را بـه                   
ميدان نـمـايـش قـدرقـدرتـي خـود و                 

 .حکومتش تبديل کند
 

حضور حسن روحاني در سـنـنـج         
را بــايــد بــا اعــتــراض عــمــومــي بــه            
جهنمي که او و شرکـايـش بـراي کـل              

. جامعه فراهم ساخته اند پـاسـخ داد         
در مقابل نمايشـي کـه مـقـامـات و               
نهادهاي محلي براي او تـدارک ديـده         
اند، بايد صفي از اعتراض به موضع       
موجود و صفي در اعتراض بـه سـفـر       

. او را بـا قـدرت بـنـمـايـش گـذاشـت                
ميتوان روز يکشنبـه سـنـنـدج را بـه              
ميدان اعتراض عمومي عليه رئيـس      
و مجري حکومت اسـالمـي تـبـديـل           
کرد و بايد کاري کرد که هـيـچ مـقـام            
حکومتي جرئت اين نـوع نـمـايشـات         
مضحک و مسخره را در هيچ شـهـري       

 . نداشته باشد
 

   ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٥ 
  ٩٤  مرداد ٣ 

 
 

 دنيا را به لجن کشيده اند  
از يکسال قبل تا همين يک هفته       
گذشته احزاب وابسته به پ ک ک در         
کردستان سوريه در هـمـاهـنـگـي بـا              
نيروي هوايي آمريکا و مـتـحـديـنـش          
عليه داعش ايفاي نقش ميکـردنـد و         
براي آمريکا عزيز بودند اما بـعـد از           
چرخش دولت تـرکـيـه بـراي حـل بـن                

شـکـسـت در      (  بست و بحرانـهـايـش        
و "  سوروج" انتخابات پارلمان، فاجعه    

ــمــاعــي مــردم           ــتــي اجــت ــارضــاي ، ) ن
بالفاصله اين صحنه آرايـي بسـرعـت       

 . تغيير کرد

 
 جامعه ترکيه نيازمند يک تحول بزرگ اجتماعي است                   

 عبدل گلپريانيادداشتهاي هفته    

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه  ١ از صفحه 

اما در جوار اين هـمـه دريـدگـي،        
مردم بي اعتنا از کنارشان گذشتنـد،      

 اکثـريـت    .انگار اتفاقي نيافتاده است   
مــردم در ســنــنــدج ايــن مــراســم را              

يک شاهد عينـي کـه     . بايکوت کردند 
رئيس يکي از نهادهاي حکومـت در        

گفته است که همراه بـا     .است سنندج  
خـانــواده اش بـه مــحــل ســخــنــرانــي           

اگر نيروي نـظـامـي و         و   روحاني رفته 
انتظامي را کم کنيد بـقـيـه افـراد بـه               

  . نفر هم نميرسيدند۵۰۰ 
مردم کردستان از همـان روز اول         
سرکار آمدن اين حـکـومـت بـه هـمـه              
اينـهـا نـه گـفـتـنـد، در مـقـابـلـشـان                     

روحـانـي بـه      .ايستادند و جنگـيـدنـد        
عنوان يکي از مهره هاي نظامي کـه         
باعث فقر و فالکت، سـرکـوب و بـي             
حقوقي مـردم در ايـران بـوده اسـت،              
قرار نبود اتفاق بهتـري از هـمـکـاران           
ماقبل خود برايش در شهـر سـنـنـدج           

 .بيفتد
با نظـامـي کـردن شـهـر امـکـان               
اعتراض عـمـومـي عـلـيـه يـکـي از                 
معماران حکومت جهل و جنايـت را         

مردم شهر سـنـنـدج       .  از مردم گرفتند  
حضور يکي از جنايتکاران اسـالمـي       
و رکورد دار تاريخ اعدامها در دوران       
صدارتش را بايکوت کردند و يک بـار     
ديگر نشان دادند کـه هـيـچـکـدام از              
سران و مقامات اين رژيم جـايـگـاه و         
پايگاهي در ميـان مـردم عـاصـي و             

 .متنفر از اين رژيم را ندارند
 

جنايات دوران جنگ، کاروان      
 در کردستان   “ راهيان نور  ”

مســـئـــول واحـــد اردويـــي و                
گردشگري سپاه شهـرسـتـان مـهـابـاد           

امسال بيش ازصـدهـزار     " :  گفته است 
زائر در قالب کاروان راهـيـان نـور از             
مناطق عملياتي دوران دفاع مقـدس       
در شهرهاي جنوبي آذربايجان غـربـي       

 مســئــولــيــن    ." بــازديــد مــي کــنــنــد      
جمهوري اسالمـي اعـالم کـرده انـد،            

کاروان راهيان نور فرصت مناسب و      " 
مغتنمي براي تعميق باورهاي شـهـدا       
در بين نسل هاي جـوان بـوده و ايـن               
امــر بــه تــقــويــت روحــيــه ايــثــار و                

 ."استکبارستيزي آنها کمک مي کند
جمهوري اسالمي ميـخـواهـد بـا         
روانــه کــردن گــروهــهــاي تــحــت نــام           

به منـاطـق کـردنشـيـن،        "  راهيان نور " 
دوران جنگ ايران و عراق، تـاريـخـي          
که در آن جز جنايت و ويـرانـي بـبـار               

از "  دفاع مقدس " نياورد، تحت عنوان  
 آن اسطوره مقاومت براي خود بسازد 

مردم البته هيچگاه جنـگ ايـران      
و عراق را فراموش نمي کنند چرا کـه      
اين جنگ بعنـوان يـکـي از خـونـيـن               
ترين، طوالني تريـن و آشـکـارا ضـد             
بشري ترين جنگهاي تاريخ مـعـاصـر        

ابـعـاد فـجـايـع         .به ثبت رسيده اسـت     
جنگي، وسعت کشتارهاي جمـعـي و        
شدت ويراني ها و انبوه مصـائـب بـه           
جا مانـده از ايـن جـنـگ هـيـچـگـاه                  

مردم در عـيـن      .فراموش نخواهد شد  
دفـاع  " حال بخـوبـي مـي دانـنـد کـه                

ربطي به زندگي و منافع آنها " مقدس
نداشت بلکه در خدمت به بقاي نـظـام    
اســالمــي فــرزنــدان مــردم را بــه                  
کشتارگـاهـهـا کشـانـد و کـوهـي از                 
مشقت و مصائب را بـر دوش مـردم           
گذاشت تا ارتجاع سيـاه اسـالمـي را          

سـيـاسـت    .  در منطقه دامنگيـر کـنـد      
جنگي جمهوري اسالمي در آن زمـان   
به شکست انجاميد و خـمـيـنـي جـام            

دوران جــنــگ     .زهــر را بــاال کشــيــد       
خانمانسوز ايران و عـراق، جـمـهـوري          
 اسالمي بـا هـجـوم نـيـروهـايـش بـه                 
مــنــاطــق کــردنشــيــن و بــا گســيــل             
نوجوانـان و کـودکـان تـحـت عـنـوان                
مقابله با مفسد في الرض و دفـاع از        
اسالم و جنگ عليه کـفـار، مـردم را           
در شهرها و روستاها به خاک و خـون          

 جمهوري اسالمـي جـنـگ را          .کشيد
" دفاع مـقـدس  "ساخت و تحت عنوان  

 از جوانان و مردمي که .جنايت آفريد 
ميخواستند آزاد زندگي کنند هـزاران   
نفر را به جـوخـه هـاي اعـدام سـپـرد                 

وحشيـانـه روسـتـاهـا و شـهـرهـا را                 .
فقط در حمالت اول بـه      .  بمباران کرد 

شهر و اطراف نقده جـنـايـت کـاري و             
آدمکشي اين حکومت بر همه عيـان       

روستاهاي قارنا و قالتـان را در         .شد  
شعله هاي آتش سـوزانـد و بـا خـاک                
يکسان کرد و حتي به کودکان داخـل         

 .گهواره هم رحم نکرد
داستان آدمـکـشـي و جـنـايـات             
ــر و                  ــه ــي در ش ــوري اســالم ــه ــم ج
روستاهاي کردستان که هيچ ربطي به    
جنگ ايران و عـراق نـداشـت تـحـت               

الـگـوي تـمـام       "  دفاع مـقـدس   " عنوان  
عياري است کـه امـروز داعـش ايـن              
نيروي سـيـاه اسـالمـي در سـوريـه و                

 عراق انجام ميدهد
خلخالي اوليـن اعـدامـهـا را در            
کردستان ايران بـه بـه راه انـداخـت و               
صدها انسان از جوانان دختر و پسـر          
آزادمنش و آزاديخواه را به کام مـرگ      

 .فرستاد

جمهوري اسالمي در تـقـابـل بـا            
برجستـه شـدن خـواسـتـهـاي بـر حـق                 
مردم، قدرت گيري موج اعتـراضـات       
و اعتصابت در سطح سراسري، بـراي      
بقاي خود کـاري بـجـز قـتـل، اعـدام                

تـداوم  .  زندان و شکنجه صورت نـداد      
عمر اين حکـومـت فـقـط بـا اعـدام،               

 .سرکوب و جنايت ممکن شده است
مردم کردستان و ديگـر شـهـرهـا            
بايد هـر گـونـه طـرح و تـرفـنـد ضـد                    
انساني جمهوري اسالمي را خـنـثـي          
کنند و نگذارند به اهداف کثيف خود  

 مردم ميتوانند و بايد اين دار .دست  
و دسته هاي اسـالمـي حـاکـم کـه از               
قبل ثروت جامعه و دسترنج مردم که   
ثروت هاي کالني به جيب زده انـد را          
با اعتراضات مـتـحـدانـه خـود و بـا               
طرح خواستها و مطالـبـات هـر روزه           
شان مورد تعرض قراد داده  و به آنان        
اجازه ندهند که تحت عنوان راهـيـان         
نور، دفاع مقـدس و غـيـره بـه عـمـر                

 .سراپا نکبت بار خود ادامه دهند
 

 صنعت مذهب،     
و صنعت آخوندسازي     

 ! رويگرداني مردم از اسالم    
نماينده ولي فقيه در آذربـايـجـان         

سـيـد   غربي و امـام جـمـعـه ارومـيـه               

مهدي قريشي گـفـتـه اسـت مـردم و               
مسئوالن براي اقامه نمـاز جـمـاعـت          
در مساجد اهتمام بـيـشـتـري داشـتـه            

جمعه اروميه همچنين با    امام  باشند  
انتقاد از عدم توجه بـه اقـامـه نـمـاز               

 :گـفـتـه اسـت      جماعـت در مسـاجـد          
معيشت روحانيون نيز بايد تـامـيـن         " 

شود و اين امر نيازمنـد اخـتـصـاص            
اعتبار از مجاري دولتي و مـردمـي          

 ".به اين بخش است
قريشي درواقع اعتراضش به بـي       
توجهي مردم به شـئـونـات اسـالمـي            

ميخـواهـد بـراي        است و در عين حال 
اين بي تـوجـهـي و روي گـردانـي از                 
اسـالم، از دولــت و از جــيـب مــردم               
درخواست امکانات و پول بيشيـتـري       
بــراي تــحــمــيــق و پــخــش اراجــيــف            

 ميخواهد به نـظـامـش       .اسالمي کند 
گوشزد کند دليـل ايـن روي گـردانـي            

. کمبود آخوند و مال و ثروتشان است      
بر اساس گزارساتي که خـود ايـنـهـا         .

هر بـار اعـالم مـيـکـنـنـد، در بـرابـر                   
 نفر يک آخـونـد درسـت      ٤٠  اال ٣٠ هر

 در واقـع مـذهـب اسـالم و              .کرده اند 
آخوندسازي تبديل به يک صنعـت پـر         
درآمد براي اين قشـر مـفـت خـور و               

 انگل شده است

در حــال حــاضــر بــخــش قــابــل             
توجهي از درآمد حاصل از استـثـمـار     
کارگران و مـردم زحـمـتـکـش صـرف             
موسسات مذهبي مـيـشـود تـا هـم             
دکان متوليان مذهب پررونق بماند و    

اما با هر مسـجـد      .  هم بساط تحميق  
و آخوندي که ساخته ميشـود هـزاران         
نفر از مذهب و خدا و آخوند دورتـر و       

 .دورتر ميشوند
با سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي         
مذهب از دولت و آموزش و پـرورش          
و ســيــســتــم قضــايــي کــامــال جــدا             
مــيــشــود، دکــان مــذهــب تــعــطــيــل         
ميشـود، حـتـي يـک ريـال از طـرف                 

  .دولت صرف مذهب نـخـواهـد شـد          
ميلياردها دالر اموال مصـادره شـده        
توسط نهادهاي مذهبي پس گـرفـتـه         
ميشود تا صرف رفاه و آسايش مردم       

 قطعا مـردم تـعـداد زيـادي از            .شود
اين مساجد خالي از مومنان خدا را         
به ديسکو و سينما و تاتر و کتابخانه        

 .خواهند کردتبديل و کلوپ ورزشي 
 

 *** 

اينکه افق، سياست و عمـلـکـرد     
پ ک ک پاسخگوي مردم مـحـروم و          
سرکوب شـده کـردسـتـان تـرکـيـه از               
سوي دولـت اردوغـان و دولـتـهـاي              
پــيــشــيــن ايــن کشــور نــبــوده اســت          
مــوضــوع جــداگــانــه اي اســت امــا          
هنگاميکه جهانيان متوجـه شـدنـد        
کــه داعــش بــا حــمــايــت دســتــگــاه           

 ٣٠ اطالعاتي دولت ترکيه بيش از        
جوان را قتـل عـام کـرد آمـريـکـا و                 
همپيمانانش همـراه بـا نـوچـه هـاي             

نـه  )  مسعود بارزاني ( محلي اشان  
تنها اين جنايت را محکوم نکردند،      
خم به ابرو نياوردند و آنرا ترويسـتـي         
قـلـمــداد نــکـردنــد بــلـکــه بــا دســت             
گذاشتن روي گيج سري و حـمـاقـت            
هميشگـي پ ک ک در کشـتـن دو                
مامور پليس، در بوق و کرنا کـردنـد    

 .که بايد در مقابل تروريسم ايستاد
آنان دولت فاشيسـت تـرکـيـه را           
مختار و مجاز دانستند کـه تـحـت           
عنوان مبارزه با تروريسـم بـا تـمـام             

اکـنـون   .  قدرت پ ک ک را بـکـوبـد            
چرخش سياسي و ظاهـري از سـوي           

جنـگ بـا     " دولت ترکيه تحت عنوان     
، کــه هـدفــي جـز سـرکــوب            " داعـش 

اعــتــراضــات اجــتــمــاعــي، ايــجــاد        
مــحــدوديــت و ســرکــوب فــعــالــيــت        
احزاب سياسي بـراي بـرون رفـت از            
بحرانهايش را در بر ندارد، از سـوي         
آمريکا و متحدينش مقبوليت پيـدا   

جــالــب ايــن اســت کــه       .  کـرده اســت   
نمايندگان سرمايه داري جـهـانـي و          

را "  ســوروج" مــنــطــقــه اي جــنــايــت        
. بسيار زيرکانه بـه حـاشـيـه رانـدنـد             

انــگــار نــه انــگــار آنــان جــوانــان و              
شهروندان پرشوري بودند که به قصد     
بازسازي منطـقـه اي کـه در سـايـه                
سياست همين دولتها از جمله دولت 
ترکيه به ويرانه تبديل شده بود عـازم   

 .آنجا بودند
واقعا چه اسـمـي مـيـتـوان روي            

مشـاهـده ايـن رونـد         .  اين گـذاشـت؟   
بجز سياست رذالت و پسـتـي سـران         
اين دولتها پيرامون اين وقايع، اسـم      

. ديگري نميـتـوان روي آن گـذاشـت            
اوج کثافت و رذالت سـران دولـتـهـا             
آنجا است که با يک چرخش سياسـي     
مقطعي براي حل بـحـران، بـانـيـان،            
مسببين و خالقين تروريسم جهانـي       

فـرشـتـه    " و منـطـقـه اي تـبـديـل بـه                 
ميشوند، مـجـاز و مـحـق           "  عدالت

شمرده ميشونـد کـه تـحـت عـنـوان              
جنـگ بـا تـروريسـم اوج تـروريسـم               
دولتي را بکار بيـانـدازنـد و جـان و              
زندگـي مـردم، خـانـه و کـاشـانـه و                  
هستي اشان را بـا بـمـب و بـاروت                

تــف بــه نــظــام و        .   درهــم بــکــوبــنــد  
سيستمي که مهره هـا و گـردانـنـده             
گانش اينگونه اوج توحش و بربريـت       
ــش                ــاي ــم ــن ــت ب ــي ــه انســان ــي را عــل

 . ميگذارند
باني و مسبب صنعت و تـولـيـد     
تروريسم دولتي، خـلـق کـردن انـواع           
جانوران اسالمي، قتل و کشتـار در        
چهار گوشته جهـان، بـمـب گـذاري،            
بحران و بن بست اقتصادي کنـونـي،    
سيل آوارگان و مهاجرين بخـصـوص    
در خاورميانه که تا کنون هزاران نفر   
از آنان در درياها غـرق شـده انـد و               
صدها درد و فالکت ديگر در دنياي       
امروز واقـعـا کـيـسـت و نـاشـي از                  

آيا ديـدن و شـنـيـدن ايـن              .  چيست؟
صــحــنــه گــردانــي هــا و ســيــاســت           
دولتهايي که دنيا را اينگونه به لجن 
کشيده اند گوياي گنديدگي زياده از       

 .حد سرمايه داري نيست؟
 

 ٢٠١٥  ژوئيه  ٢٨ 

 ...  مردم سنندج    ... يادداشتهاي هفته     
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حــاصــل نشــد بــايــد بــه آراي مــردم             
مـراجـعـه کـرد و خـواهـان انـتـخـاب                  
رئيس اقليم از طريق مراجعه به اراي        

 ". عمومي هستيم
الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
ناسيوناليستي و مذهـبـي حـاکـم بـر            
اقلـيـم کـردسـتـان هـمـچـنـان بـر سـر                    
چگـونـگـي انـتـخـاب رئـيـس اقـلـيـم                  
کردستان و رياست ده سالـه مسـعـود        
بارزاني با هم در اختالفند و اطالعيه 
اخير جريان بارزانـي بـاز هـم تـاکـيـد              
دارد که شخص مسعود بـارزانـي بـه           
اين سادگي نمي خواهد پست خود را       

بهـرحـال هـر چـه         .  تحويل کسي بدهد 
هست جنگ و جـدال احـزاب حـاکـم              
کوچکترين ربطي به منافع و خواست      
توده هـاي مـيـلـيـونـي مـردم اقـلـيـم                   

ايــنــهــا جــنــگ و      .  کــردســتــان نــدارد  
جدلشان بر سر سهم خواهي بيشتر از        

 ۲۴ سفره دزدي و چـپـاولـي کـه طـي             
سال حاکميت خود به آن مشغول بوده    
اند هستند و در اين راه هم تاريخشان 
نشان داده که از هيچ جنايتـي عـلـيـه           
همديگر و توده هاي ميليونـي مـردم         

 . فرو گذار نخواهد بود
 

 اعتراض گسترده مردم   
 ! شهر رانيه 

 جـوالي تـعـداد        ۲۷ روز دوشنبه    
زيادي از مردم رانيه در اعـتـراض بـه           
مــتــوقــف شــدن يــکــي از پــروژهــاي          
خدماتي اين شهر دست به اعـتـراض         

مـعـتـرضـيـن در        .  و راهپيمائي زدنـد   
مسير خود با حمله نيروهاي امنـيـت        
و آسايش روبرو شدند و جنگ و گريـز     
با اين نيروها براي مدت زيادي ادامه 
داشــت و در چــنــديــن نــوبــت مــردم             
توانستند بـا سـنـگ و چـوب و هـر                  
ــيــروهــاي              امــکــانــي کــه دشــتــنــد ن
سرکوبگر را وادار به عـقـب نشـيـنـي             

گفته مي شود که تـعـدادي از          .  کنند
معترضين توسط نـيـروهـاي پـلـيـس            

 . بازداشت شده اند
اعتراض به کمبـود، آب، بـرق و           
کال نبود خدمات اجتماعي روز بـروز     
در اقليم کردستان گسترش مي يـابـد         
و نيروهاي مذهبي و ناسيونـالـيـسـت         
حاکم بر اقليم کردستان در سرکوب و     
جلوگيري از اين اعتراضات حاضرنـد     
دست به هر اقـدام سـرکـوبـگـرانـه اي               

 .بزنند

   
بيانيه نچيروان بارزاني در باره    

 !حمله ترکيه به پ ک ک   
 جوالي ۲۵ طي بيانيه اي که روز      

منتشر شد، نچيروان بارزاني نخسـت      
وزير اقليم کردستان دليل حمله هواي      
ارتش ترکيه را پ ک ک اعالم کـرد و            

بخاطر پ ک ک پروسه صـلـح     : "  گفت
در بـخـش ديـگـري از           " .  متوف شده 

مسـعـود بـارزانـي       : "  اين بيانيه آمـده  
نقش مهمي را در پروسه صلح و آتش     
بس ميان پ ک ک و ترکيه ايفا کـرد،           
در اين پروسه عبداهللا اوجالن بعنـوان        
يک طرف صلح باهاش بـرخـورد مـي          

الزم بـه    ".  شد نه بعنوان يـک زنـدانـي         
ذکر است که از سـاعـت يـازده شـب               

 جـوالي هـواپـيـمـاهـاي جـنـگـي                ۲۴ 
ترکيه مناطق تحت کنترل پ ک ک را        
در کوههاي قنديل و سه استان اقلـيـم     
کردستان بمباران کردند که بر اسـاس       
آخرين اطالعيه هاي پ ک ک بيش از         
بيست نفر از نيروهايشان جانشـان را        
از دست داده اند و تعداد ديگري نـيـز          

بـيـانـيـه بـارزانـي نـه            .  زخمي شده اند  
تنـهـا اشـاره اي بـه مـحـکـوم کـردن                   
حمالت ترکيه نکرده است، بـلـکـه پ         
ک ک را مسئول ايـن وضـعـيـت مـي               
دانــد و ايــن بــراي حــزب دمــکــرات             
کردستان عراق بـه رهـبـري مسـعـود             

را بـا       بارزاني که بـيـشـتـريـن روابـط          
دولـت اسـالمـي تـرکـيـه بـه رهـبــري                 

 . اردوغان دارد قابل انتظار بود
 

اعتراض به بمبارانهاي اخير    
 ! دولت ترکيه  

 جـوالي    ۲۴ دولت ترکيه از شـب     
 ۲۷ تا آخرين ساعات روز دوشـنـبـه            

جوالي مناطق وسيعي از کـوهـهـاي          
قنديل که تحت کنترل نيروهاي حزب      

اسـت  )  پ ک ک    (  کارگران کردستان    
در اين بمبارانها و بر . را بمباران کرده

اساس آخرين اطالعيه هاي خـود پ         
ک ک تعدادي از نيروهايشان کشتـه و        

همچنين تـعـدادي از     .  زخمي شده اند  
مردم اين مناطق زخمـي شـده انـد و             
خسارات زيادي به امـوال آنـهـا وارد            

ــن          .  شــده اســت    ــه اي در اعــتــراض ب
حمالت که مناطـقـي از اسـتـانـهـاي             
دهوک، اربيل و سليـمـانـيـه را در بـر               
گرفته در روزهاي شنبه و يـکـشـنـبـه            
مردم زيادي از شهرهاي، سليمـانـيـه،        

ــه، دهــوک         ــي ــل، ران ــي ــه       ارب دســت ب
اعتراضات وسيعي زده اند و حمالت      
وحشـيـانــه دولــت تـرکــيـه را بشــدت             

اين در حـالـيـسـت         . محکوم کرده اند 
که احزاب حاکم و از جمله پارلمـان و           
دولت اقليم کردستان تا هم اکـنـون و         
بــا تــوجــه بــه رابــطــه نــزديــک حــزب             
مسعود بارزانـي بـا دولـت اردوغـان            

و تنها     اين حمالت را محكوم نکرده    
با ابراز نگراني از وضعيت پيش آمده  
خواهان بـرگشـت طـرفـيـن بـه پشـت                

 . ميزهاي مذاکره شده اند
  

نامه اعتراضي نهاد سردشت    
عثمان در باره شکنجه يکي از     

 ! فعاالن حقوق مدني   
 جــوالي نــهــاد      ۲۵ روز جــمــعــه      

سردشت عثمان طي بيانيه اي ربـودن       
يکي از فعالين حقوقي مدني به اسـم        

و    عباس بريـفـکـي در شـهـر دهـوک             
سپس شکنجه و آذيـت و آزار او را               
محكوم کرده و خـواهـان تـحـقـيـق و               
دستگيري افرادي شده کـه دسـت بـه            

 . چنين عمل وحشيانه اي زده اند
الزم به ذکـر اسـت کـه سـردشـت              
عثمان خود يکي از روزنامه نـگـاران        
جسوري بود که توسط مافياي قدرت  
در اقليم کردستـان چـنـد سـال پـيـش               
ربوده شد و بعدا جنازه شکنجـه شـده          
او را پيدا کردند و اکـنـون نـهـادي بـه           
اسم او ثـبـت شـده کـه عـلـيـه تـرور،                    
شکنجه و ربوده شدن روزنامه نگاران      
و مــردم مــعــتــرض فــعــالــيــت مــي            

گرچـه در اکـثـر مـوارد کسـي                 . کند
مستقيما مسئوليت تـرور، ربـودن و         
شکنجه روزنامـه نـگـاران، فـعـالـيـن             
مدني، کمونيستها و هر کسي که بـه         

 ساله ناسيونالـيـزم کـرد      ۲۵ حاکميت  
اعتراضي داشته باشد را بعهده نـمـي        
گيرد، اما همگان مي دانـنـد کـه در            
پشت هـر کـدام از تـرورهـا و ربـوده                  
شدنها دستان احزاب دزد و چپاولـگـر    
حاکم بر اقليم کردستان وجود داشـتـه         

 .دارد
 

 اتحاديه ميهني  
 ! خواهان جلسه اضطراري شد      

 جــوالي دفــتــر      ۲۵ روز شــنــبــه      
سياسي اتحـاديـه مـيـهـنـي خـواهـان              
جلسه اضطراري احزاب سياسي اقليم   
کردستان در رابطه بـا حـملـه هـوائـي             

در .  دولـت تــرکـيــه بــه پ ک ک شـد               
: " بخشي از اين بيانيه آمده است کـه       

طبق برنامه اي از قـبـل طـرح ريـزي              
شده، نيروهاي هواي تـرکـيـه خـطـوط           

هوايي عـراق و کـردسـتـان را نـقـض                
کردند و مناطقي را بمـبـاران کـردنـد            
که نيروهاي پ ک ک در آن مسـتـقـر             

اين در حالـيـسـت کـه سـه               هستند و 
سال است مذاکرات رسمي در جريـان        

اين بيانيه خواهـان مـتـوقـف       " .  است
شدن فوري بمارانها شده و از احـزاب          
حاکم خواسته که در اولـيـن فـرصـت             
جلسه اي تشکيل دهند تا بتوانند در       
باره مشکالت پيش آمده راه حلـي را      

 . پيدا کنند
در بمارانهاي اخير دولت تـرکـيـه         
به بهانه حضور پ ک ک مناطـقـي از            
استانهاي دهوک، اربيل و سليـمـانـيـه         

احـزاب حـاکـم بـر         .  بمباران شـده انـد     
کردستان عراق طبـق سـنـت ديـريـنـه             
خود که هـمـکـاري و هـمـدسـتـي بـا                  
دولتهاي مرتجع مـنـطـقـه از اجـزاي             
فعاليتشان بوده، اينبار هم بخشي از       
آن و از جــملــه حــزب دمــکــرات بــه              
رهبري مسعود بارزاني نه تنها قصـد      
مـحـكـوم کــردن حـمـالت تـرکـيـه را                 
ندارند بلکه گفته مـي شـود کـه ايـن              
حمالت الاقل با اطـالع کـامـل آنـان            
صورت گرفته و اين در حاليسـت کـه          
در بسياري از شهر و شهرکهاي اقليـم       
ــه               کــردســتــان در چــنــد روز گــذشــت
تظاهراتهاي وسـيـعـي عـلـيـه حـملـه                
نظابي ترکيه صورت گرفـتـه و مـردم           
خواهان پايان دادن بـه ايـن حـمـالت             

 .شده اند

  
اتحاديه مهيني و حزب دمکرات    

 !و سازش با اسالميها 
فاروق رفيق استاد فلسفه و يکـي       

در حـال       از منتقدين قانـون اسـاسـي       
تدوين اقليم کردستان در گفتگوئي با     

احـزاب  : "  صداي آمريکا مـي گـويـد       
 نفـر اتـنـخـاب       ۲۱ حاکم هيچکدام از  

شده براي تدوين قانون اساسـي را بـر           
" اساس دانش آنها انتخاب نکرده انـد      

آنـهـا در     " رفيق در ادامه مي گـويـد،         
مورد ماده شش قـانـون اسـاسـي کـه             
اسالم يـکـي از بـنـيـاد هـاي قـانـون                   
اساسي باشد به توافق رسـيـده انـد و             
همين نشان مـي دهـد کـه اتـحـاديـه               
ميهني و حزب دمکرات که خـود را          
ــنــد،            ســوســيــال دمــکــرات مــي دان

 ". سکوالر نيستند
الزم به ذکر است که بحث و جـدل    
و مبارزه عليه قانون اساسي در حـال         
تصويب حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان             
ادامه دارد و احزاب ناسيوناليسـت و       
مذهبي حاکم در تباني و سـازش بـا            
هم قصد دارند قانـون اسـاسـي را بـه              
تصويب برسانند که مذهب اسـالم از        
بنيادهاي اصـلـي آن بـاشـد و از آن                 
طرف جبهه وسيـع ديـگـري خـواهـان            
تصويب قانون اساسي سکوالر اسـت       
که جداي دين از دولـت را تضـمـيـن               

 .کند
 *** 
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اسالمي، گسترش اعتراض عـلـيـه       
اين حـکـومـت و عـلـيـه اعـدام و                  

بــايــد بــه کــمــک       .  ســرکــوب اســت   
خانواده هاي محکومين بـه اعـدام       
شتافت و در اجتمـاعـات آنـهـا در            

. مقابل زندانها وسيعا شرکت کـرد    
بايد هر بساط علنـي اعـدام را بـه           
محلي براي ابراز خشم و اعـتـراض        
عليه اين ابزار آدمـکـشـي تـبـديـل             

مردم جان به لب رسيده حقوق . کرد
شــهــرونــدي مــيــخــواهــنــد، آزادي        
ــش              ــاه و آســاي ــد، رف ــن ــخــواه مــي
ميخواهند و بـايـد خـود را بـراي               
اعتصابات و اعتراضات گسـتـرده       

 .  تر آماده کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  مرداد ۴ 
 ۲۰۱۵  ژوئيه ۲۶  

 ...  موج آدمکشي  


