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 عبدل گلپريان         /          يادداشتهاي هفته       ٣  صفحه 

بمباران يکي از روستاهاي     
 اقليم کردستان از سوي  

 !  ارتش ترکيه 

شـــب شـــنـــبـــه اول آگـــوســـت           
هواپيماهاي جنگي دولت ترکيه در      
ادامه حـمـالت وحشـيـانـه خـود بـه               
اقليم کردستان و مناطق کـوهـهـاي         

 که در دست نيـروهـاي حـزب          قنديل
اسـت  )  پ ک ک(  کارگران کردستان   

به يکي از روستاهاي اين منطقه بـه      
حمله کردنـد کـه در       "  زارگه لي" اسم  

 نفر کشـتـه و زخـمـي            ١٩ نتيجه آن   
بر اساس آخرين گـزارشـهـا و         .  شدند

عکسهاي دلخراش منتشر شـده از        
و   نفر کشتـه      ٨ اين جنايت هولناک    

دولت .   نفر ديگر زخمي شده اند   ١١ 
اسالمي ارودغان ادعا کـرده اسـت          
که آنها اهداف خود يعـنـي رهـبـري           

پ ک ک را مـورد حـملـه قـرار داده                
اند، اما وقـتـي کـه شـواهـد انـکـار                
ناپذيري از قـتـل و عـام مـردم بـي                 
دفاع منتشر شده، اينها بي شرمانه      
" اعالم کـرده انـد کـه از ايـن پـس                   

ســعــي خــواهــنــد کــرد مــردم غــيــر          
 ". نظامي را هدف قرار ندهند

الزم به ذکـر اسـت کـه در يـک                
هفته گذشته جدا از جنايت هولنـاک     
روستاي زارگه لـي، هـواپـيـمـاهـاي            
ارتش ترکيه صدها تن بمب بـر سـر           
مردم بي دفاعي که تنها جـرمشـان         
زندگي در مـنـاطـقـي اسـت کـه در               
دست نيروهاي پ ک ک است ريختـه   
اند و زيانهاي فراواني بـه زنـدگـي و          
اموال آنها وارده آورده اند و صدهها       
نفر از مردم خانه و کاشانـه خـود را          
رها کرده اند و آواره مناطق ديگـري       

  . شده اند
 

سه تن از نمايندگان پارلمان    
 خواهان احضار     

 !کنسولگري ترکيه شدند    
طي ياداشتي سه تن از اعضاي      
پارلمان اقـلـيـم کـردسـتـان خـواهـان              

احضــار کــنــســولــگــري تــرکــيــه بــه         
پــارلــمــان و تــوضــيــحــات در بــاره           

و قـتـل   "  زا رگه لي" بمباران روستاي  
ايــن .  عــام مــردم بــي فــاع شــدنــد           

ياداشت امضـاي مـنـيـره عـثـمـان،             
قارمان قادر و زولـفـا مـحـمـود از               
ــان را دارد و از                  ــم ــارل اعضــاي پ
پارلمان اقليم مي خواهـنـد کـه سـر            
ــراي                 ــه را ب ــي ــرک ــگــري ت ــســول ــن ک

 . توضيحات به پارلمان فرا بخوانند
الزم به ذکـر اسـت کـه در دور               
جديد حـملـه نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر               
دولت ترکيه به مناطـقـي از اقـلـيـم             
کردستان و از جمله روستاي زا رگـه        
لي تا هم اکنون دهها نفـر از مـردم             

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 
 
 
 
 
 

 يدي محمودي

 ٦  صفحه 

اعتصابات کارگري بـي وقـفـه         
تعرض کارفرمـايـان و     .  جريان دارد 

سرمايه داران حـريـص کـه از نـان               
شب کارگران نيز نميگذرند و حتـي       
حقوق زيـر خـط فـقـر تـوافـق شـده                  
کارگران را ماهها نـمـي پـردازنـد،           
راهي جز اعتراض و مـبـارزه بـراي          

ايــن .  کــارگــران بــاقــي نــمــيــگــذارد     
اعتراضات کارگران را در تـقـابـل           
هـرروزه بـا حـکــومـت اسـالمــي و              
نــيــروهــاي ســرکــوب و حــراســت و          

ــز     ــامــات ري ــرار       و  مــق درشــتــش ق
ميدهد که در تالشند به اشـکـال و          
ابزار مختلف شرايط را براي دزدان 
ميلياردر مساعدتر کنند و مـانـع         
اتحاد و تجمع و اعتراض کـارگـران       

ايــن روزهـا پـادوهـاي دوم          .  شـونـد  
خردادي حکومت و مدافعان دولت     

روحاني نيز بار ديگر با کوبيدن بـر        
طبل صبر و انتظار و فرصت دادن        
به دولـت تـدبـيـر و امـيـدشـان در                  
تـالــشـنــد کــارگــران و مـعــلـمــان و             
پرستاران را بـه سـکـون و انـتـظـار               

امــا عــلــيــرغــم هــمــه      .  بــکــشــانــنــد
هـاي تـهـوع        سرکوبها و فريبکـاري   

از حتي يـک روز       کارگران  ،آور آنها 
اعتصاب و مـبـارزه و مـقـابلـه بـا               

. کـارفـرمـايـان بـاز نـمـي ايسـتـنـد                
اعتراضات کارگران در يـک هـفـتـه          
گذشته که گوشه هـايـي را ايـنـجـا             
بازگو مـيـکـنـيـم شـاهـدي بـر ايـن                 

 :حقيقت است
  

کارگران سايپا دست به 
 اعتصاب هشداري زدند 

 کـارگـر شـرکـت قـالـب             ۱۵۰۰

اعتصابات و اعتراضات در مراکز بزرگ 
 و کوچک کارگري ادامه دارد 

 ٦  صفحه 

ــس            ــجــل ــي عضــو م ــدوح ــم م
خبرگـان جـمـهـوري اسـالمـي طـي              
سخناني در افـتـتـاحـيـه دوره هـاي              

زنـان  ” آموزشي خط امام و مسائل      
در جـمـع دانشـجـويـان          “  و خانواده    

فرستادن کودک بـه شـيـرخـوارگـاه و            
“ بي نظمي”اشتغال مادر را موجب 

او در اين سخنـان گـذاشـتـن         .  خواند
کودکان در شيرخـوارگـاه را عـامـل           
کمرنگ شدن عالقه پدر و مـادر و            
فرزندان به يکديگر دانسته و نتيجـه       
ميگيرد که به همين دليل است کـه      
زمــانــي کــه کــودکــان بــه جــوانــي             
ميرسند والـديـن خـود را بـه خـانـه                

 .سالمندان ميبرند

 
اين سخنان بـيـش از هـر چـيـز اوج                
ارتجاع و تعفن ذهن داينـاسـورهـاي       
ماقبل تاريخي چـون مـمـدوحـي و             
دست اندرکاران حکومت آپـارتـايـد        

. جنسي در ايران را بـيـان مـيـکـنـد             
تفکري که جاي زن را فقط در خـانـه          

. و کارش را فقط بچه داري ميـدانـد        
با اين تفکر قوانين خانواده شـان را       

با اين تفکر طرح هـاي   .  وضع کردند 
. ارتجاعي تعالي جمعيت را دادنـد       

حتي کار را به جايـي رسـانـدنـد کـه            
جلوگيري از بچه دار شـدن را جـرم             
اعالم کردند و برايش جريمه و زندان   

اما جامعه همه ايـن    .  تعريف کردند 

جـنـبـش    .  طرحها را عقب زده اسـت    
رهايي زن با عقب زدن يـک بـه يـک           
قوانين ارتجاعي آپارتايد جـنـبـسـي        

از .  سنگر به سنگر جلو آمـده اسـت        
ــادي از                 ــخــش زي ــروز ب ــه ام ــمل ج
ــان در دانشــگــاهــهــا و            دانشــجــوي
شاغالن جامعـه را زنـان تشـکـيـل             

ممدوحي اين حقـيـقـت را       .  ميدهند

  !در جامعه" بي نظمي"اشتغال زنان و 
 
 
 
 
 

 شهال دانشفر 

بعد از دو مـاه تـنـش بـيـن پـنـج                 
حزب حاکم بر اقليم کردستـان عـراق،         
باالخره روز سـه شـنـبـه چـهـارم اوت                
سخنگوي حزب اتحـاد اسـالمـي کـه           
ــي              ــش مــحــل زورآزمــاي ــر حــزب مــق
مجادالت احزاب ناسـيـونـالـيـسـت و           
اسالمي بـراي بـده و بسـتـانـهـا بـود                 

اعالم کرد که توافق و سازش حـاصـل      
شده است و چهار حزبي کـه خـواهـان            
تعيين ريـاسـت حـکـومـت اقـلـيـم از                
طريق پارلمان بودند، بـه ايـن سـازش           
رضايت داده اند که بارزاني تا دو سال 

 . ديگر در اين پست ابقا شود
پيـشـتـر نـيـز حـزب بـارزانـي بـا                  
انتخاب رئيـس حـکـومـت اقـلـيـم از               

. طريق پارلمان محالفـت مـي ورزيـد         
سخنگوي حزب اتحاد اسالمي گفتـه       
است، رضايت چهار حزب مخالف بـه   
اين دليل صـورت گـرفـتـه اسـت کـه                
حـزب بــارزانــي هــم بــه تــن دادن بــه              
اصــالح در قــانــون اســاســي جــهــت            
انتخاب رئيـس حـکـومـت اقـلـيـم از               

 تجمعات اعتراضي مردم و 
 سازش احزاب ناسيوناليست کرد
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 ١ از صفحه 
 ١ از صفحه 

 .طريق  پارلمان رضايت داده است
. البته اين تنها ظاهر قضيه است 

هر کدام از اين احزاب ياد گرفتـه انـد           
که نبايد حقايق اصلي  رو بـه بـيـرون              
که دعواي احزاب حاکم در کردسـتـان        
عراق بر سر پست، مـقـام و تـقـسـيـم               
ثروت است را بيان کنـنـد امـا مـردم             
کردستان عـراق مـاهـيـت تـمـام ايـن               
ــي                 ــخــوب ــات را ب ــان ــري احــزاب و ج

 . ميشناسند
ــلــيــم          بــحــرانــهــاي حــکــومــت اق
کردستان عراق که زندگي را بر مـردم     
تلخ کرده، اعتراضات و تجمعاتي در      
برخي از شهرهاي کردستان عـراق را         

 . با خود به همراه داشته است
طي هفته ها و روزهـاي گـذشـتـه         
که احـزاب حـاکـم  بـر سـر تـعـيـيـن                      
تکليف رئيس حکومت اقليم سـرگـرم       
تقسـيـم قـدرت و ثـروت بـودنـد، در                 

شاره زور، خرمال، قـالدزه،     " شهرهاي  
رانيه، حلـبـجـه جـديـد و چـنـد جـاي                  
ديگر، بدليل نبود يا کمبود ابـتـدايـي     
ترين نيازمنديهاي عمومي بويژه آب      
و برق، اعتراض و تجمع اعتراضي از       

در مـواردي    .  سوي مردم سربلند کرد   
ماموران حکومـت اقـلـيـم بـه سـوي               
معترضين تيراندازي کردند که در اثر   

در .  آن تـــعـــدادي زخـــمـــي شـــدنـــد          
شهرهايـي مـقـامـات و مسـئـولـيـن               
محلي براي ساکت کردن و بـه خـانـه             
فرستادن مردم خشمگـيـن بـه مـيـان            
معتـرضـيـن رفـتـه و وعـده تـامـيـن                  

. امــکــانــات رفــاهــي بــه آنــان دادنــد         
کمبود بيش از حد آب و برق کـه بـنـا             
به گفته مقامات محلي در شبـانـروز         

 ساعت امکان استفاده از آنها ٨ تنها  
وجود دارد سبب شده است کـه مـردم        
معتـرض بـه مـقـامـات الـتـيـمـاتـوم                 

مردم معترض اعالم کرده اند .  بدهند
که اگر مقامات محلي حکـومـت بـه        
ــکــنــنــد                وعــده هــاي خــود عــمــل ن
اعتراضات خود را گسترده تر از سـر         

 .خواهند گرفت
بعد از انقالبات موسوم بـه بـهـار       
عربي، مـردم کـردسـتـان عـراق نـيـز                
متاثر از نسيم انقالب در مـنـطـقـه و            

در اعتراض به دزدي و فساد سيستـم        
حاکم بر کردستان عراق به خيـابـانـهـا          

آن ايــام مــردم بــا ســرکــوب          .  آمــدنــد
نيروهاي حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان            
روبرو شدند که در اثر آن تعدادي جـان   

ــد              ــود را از دســت دادن فضــاي .  خ
اعــتــراضــي و رودر رويــي مــردم و              
ماموران حکومت اقليم در روزهـاي        
اخير يادآور شروع اعـتـراضـات پـنـج           

اعتراض مردم تنها بـه  .  سال قبل بود  
نبود امکانات رفاهي و اساسي نظير      
آب و برق خـالـصـه نـمـيـشـود بـلـکـه                  
اعتراض آنان به فساد، دزدي و جـمـع         
شدن ثروت هاي افسانه اي در دسـت        
سران و کاربدستان احـزاب حـاکـم بـر            

در حــالــي    .  کــردســتــان عــراق اســت      
اکثريت مردم از نبود آب آشاميـدنـي        
رنج ميبرند که تمـامـي مـقـامـات و             
کاربدستان حکومت اقليم در گرمـاي     

 درجــه از اســتــخــر خصــوصــي             ٥٠ 
در حالي مـردم از       .  برخوردار هستند 

نبود يا کمبود برق رنج مـيـبـرنـد کـه           
مقامات و کاربدستان حکومت اقليم 
در منازل خود و با پول غارت شده از      
ــوي             ــورهــاي ق ــرات هســتــي مــردم ژن
سيستم برق را در اختيار دارند و براي 
يک دقيقه هـم بـا قـطـع بـرق مـواجـه                 

 . نيستند
در چنين فضايي است که احزاب      
رقــيــب نــاچــار بــه ســازش و قــبــول              

رسيدن .  خواستهاي يکديگر ميشوند  
به توافق بر سر ابقاي بارزاني براي دو        
ســال ديــگــر و گــردن نــهــادن حــزب             
بارزاني به قبول مـوازيـن پـارلـمـانـي             
براي انتخاب رئـيـس حـکـومـت کـه              
خواسـت احـزاب ديـگـر بـراي بـده و                 
بستانهايشان بود ناشي از درايـت و          
لـيــاقــت احــزاب نــاسـيــونــالـيــســت و          
اسالمي نيست بـلـکـه نـاشـي از بـو                
کشيدن فضـاي اعـتـراضـي و خشـم              
مردمي است که در بيش از دو دهـه           
گذشته کـارنـامـه ايـن جـريـانـات را                 

 . تجربه کرده اند
جمهوري اسالمي و برخي ديـگـر       
از نمايندگان دولـتـهـاي مـنـطـقـه در              
اربيل نيز بنا به حـفـظ مـنـافـع خـود               

کوشيدند شرايط و موقعيت مـتـزلـزل     
احزاب حاکم بر کردستان عراق را بـه         

جمهوري اسالمي .  آنان گوشزد کردند 
تا آنجا پيش رفت کـه بـه دوسـتـان و             
همپيمانانش در اتحاديه مـيـهـنـي و           
حزب گوران بفهماند که فعال به ابقاي    
بارزاني تن دهند و در مقابل او مانع        

 . تراشي نکنند

کليد برچيدن بساط احزاب حاکـم    
بر کردستان عراق و برهم زدن منـافـع         
دولتهايي که آنـجـا را بـه النـه خـود                 
تبـديـل کـرده انـد در دسـتـان مـردم                  
خشمگين و معترضي قـرار دارد کـه          
زندگي و آينده شان در پرتو سـيـاسـت         
و عملکرد احزاب ناسيـونـالـيـسـت و            
اسالمي حاکم بر کردستـان عـراق بـا           

فقر، فالکت و نـا امـنـي روبـرو شـده               
با و بدون ابقاي بارزانـي، بـا و          .  است

بدون نصايـح جـمـهـوري اسـالمـي و              
ديگر دول سهيم و دخيل در منطـقـه،         
مردم کردستان عـراق بسـاط احـزاب          
ناسيوناليست و اسالمي را برخواهند 

 .چيد
   ٢٠١٥  اوت ٥ 

  ... تجمعات اعتراضي      

بــي ” ديــده و اشــتــغــال مــادران را             
چـون  .  در جامعه مـيـخـوانـد      “  نظمي

جنبـش رهـايـي زنـان و مـردم ايـن                 
جامعه هر روزه با زيـر پـا گـذاشـتـن           
قــوانــيــن ارتــجــاعــي اســالمــي ايــن        

آپارتايـد جـنـسـي       “  نظم”حکومت و  
  .شان را به هم ريخته اند

 
از نظر دايناسورهاي اسالمي و بـنـا      
به منطق حاکمان سرمايه، خـانـواده        
و کيان خانواده آن مکاني اسـت کـه        
بار بسياري از هزينه هاي دولتها را        
بايد بدوش کشد، تا بتواننـد نـيـروي       

کار را هر چه ارزانتر براي خود تـمـام       
اسـمـش را هـم مـيـگـذارنـد              .  کنـنـد  

، تا مردم را بـه    “ کانون گرم خانواده” 
در نـتـيـجـه بـه جـاي             .  آن قانع کنند  

ايجاد مـهـدکـودکـهـاي رايـگـان بـا               
استانـداردهـاي مـدرن امـروزي کـه             
کودک در آن شاد باشد و رشد کـنـد،        
به جاي تاميـن تسـهـيـالت رفـاهـي             
براي سالمندان که در آن انسانها ايام     
کهولتشان را در شادي و رفـاه بسـر            
برند، با تبليغات ابلهانه اي از نـوع          
گفته هاي ممدوحي ميکوشـنـد بـار        
همه اين کار ها را بردوش خانواده و     

. در محور آن برگرده زنان وارد کننـد       
اين چـنـيـن اسـت کـه مـيـکـوشـنـد                   
جامعه را از امکانات رفاهي جهـان       
پــيــشــرفــتــه امــروز بشــري مــحــروم         

زدن از امکانات رفاهـي  . نگاهدارند
جامعه، هدف همه جوامع سـرمـايـه        

امــا در ايــران تــحــت         .  داري اســت  
حاکـمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي کـه                
هويتش ضـديـت بـا زن اسـت، ايـن               

 .موضوع ابعاد فاجـعـه بـاري دارد         
اما مردم زير بار اين تحجر و عـقـب         

گــفــتــه هــاي    .  مــانــدگــي نــمــيــرونــد    
ممدوحي نـيـز بـيـان ايـن واقـعـيـت                 

 .است
 برگرفته از صفحه فيس بوک     

 حزب کمونيست کارگري ايران      

 ... اشتغال زنان و     

 

مـرداد    ۶هاي صنعتي سايپا روز     
در اعتراض به تاخير در پـرداخـت        
مزد و عدم پرداخت آکـورد و بـن            

. دست به اعتصاب هشداري زدند    
به گزارش اتحاديـه آزاد کـارگـران         

اعتصاب از سالنهاي يک و ايران، 
ــاري و                دو، شــامــل مــاشــيــن ک
فينيشينگ شروع شد و بسـرعـت        

. به سالنهـاي ديـگـر کشـيـده شـد             
اعتصاب با وعده هـاي يـکـي از            
مديران شرکت خاتمه پيدا کـرد و       
کارگران با اعالم اينکـه مصـرانـه         
خواهان تحقق خـواسـت هـايشـان          
هســتــنــد بــر ســر کــارهــاي خــود           

 . بازگشتند
کارگران پااليشگاه نفت و  

 گاز خليج فارس بندرعباس
روز اول مــرداد، بــيــش از                

 کارگر پااليشگـاه نـفـت و        ۳۰۰۰
گاز ستاره خليج فارس بندرعباس 
در اعتراض به قطع آب و قطع پي       
در پي برق سايت ها و خوابگاهها 
ــه خــامــوش شــدن               کــه مــنــجــر ب
چراغها و کولر داخل کانکسـهـاي       
محل هاي استراحت کارگران مي     
شــد، در خــيــابــانــهــاي مــحــوطــه         
ــع               ــجــم ــه ت ــااليشــگــاه دســت ب پ
اعـتـراضــي زدنــد کــه مــنـجــر بــه            

درگيري با انتـظـامـات داخـلـي و            
 .همچنين نيروي انتظامي گـرديـد     

بنا به گزارش کميته هـمـاهـنـگـي         
براي ايجاد تشکل هـاي کـارگـري         
کارگران ايـن پـااليشـگـاه، هـفـتـه             
ــه               ــيــز در اعــتــراض ب گــذشــتــه ن
تاخيرچند ماهه در پرداخت حقوق 
وهمچنين وضـعـيـت غـيـر قـابـل              
تــحــمــل آب مصــرفــي کــارکــنــان         
پااليشگاه دست به تجمع زدند که   
کــارفــرمــا بــا کــمــک گــرفــتــن از            
نيروهاي انتظامي و آتش نشـانـي      
مستقر در داخل پااليشگاه اقـدام      
به پراکنده نمودن کارگران کرد کـه     
اين دخالت موجب درگـيـري بـيـن         
کارگران و نيروي انتظامي گرديـد      
و چنـد نـفـر از کـارگـران در ايـن                  

 .درگيري مجروح و مصدوم شدند
 اعتصاب کارگران    

 تپه  نيشکر هفت  
کــارگــران مــجــتــمــع کشــت و        

 مـرداد    ۶صنعت هفت تپه که از       
دست به اعتصاب زده بـودنـد بـه            

 مـرداد    ۷اعتصاب خود در روز        
کارگران خواهان  .  نيز ادامه دادند  

دريافت دستمزدهاي معوقه خـود      
 ۲کارگران رسمي معادل   .  هستند

 مـاه و      ۴ماه، کارگران قراردادي     

رانــنــدگــان شــاغــل در مــجــتــمــع         
تپـه مـعـادل        صنعتي نيشکر هفت  

 ماه دستمـزدشـان بـاال کشـيـده            ۸
 . شده است

صدها آتش نشان در تهران  
 دست به تجمع زدند 

ــح روز اول مــردادمــاه،            صــب
صدها آتش نشان مقابل سازمـان      

نشاني واقع در خيابان آزادي        آتش
دست به تجمع اعتراضي زدنـد و         
نسبت به حقوق پايين خـود، قـرار      
نگرفتن اين شغل در رده مشاغـل   
ســخــت و زيــان آور و وضــعــيــت             
نابسامان آتش نشـانـان و بـرخـي            
خواست هاي ديگر دست به تجمع      

 اين تجمع اولـيـن      .اعتراضي زدند 
تجمع اعتـراضـي کـارکـنـان آتـش            

بــعــد از دقــايــقــي     .  نشــانــي اســت  
ملکي مدير عامل سازمان آتـش       
نشاني با کارگـران وارد گـفـتـگـو            
شد و پس از آن طي نامه اي قـول           
داد بــه خــواســت هــاي کــارگــران           

کارگران موقتـا  . رسيدگي ميشود 
 . به اعتصاب خود پايان دادند

کارگران پروژه سد تنگ سرخ     
 شيراز دست به اعتصاب و   

 تجمع زدند   
 مرداد کـارگـران پـروژه        ۷روز  

تنگ سرخ شيراز در مـقـابـل            سد
اي اســتــان      شــرکــت آب مــنــطــقــه     
 ٦  صفحه 

 ...اعتصابات و اعتراضات
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ناظران، تحليل گران و بـرخـي از          
جريانـات سـيـاسـي، مـعـتـقـدنـد کـه                 
فاکتورهـايـي اسـاسـي در اوضـاع و              
تحـوالت مـنـطـقـه وجـود دارنـد کـه                 
چرخش سياست دولت ترکيه در ايـن         

. دوره را مـــوجـــب شـــده اســـت                   
فاکتورهايي که برميشمارند عبارتند  

توافق جمهوري اسالمي بـا پـنـج      : " از
باضافه يک، شکست حزب آک پارتـي       
در انتخابات پارلمـانـي، حـاشـيـه اي            
شدن ترکيه طي يکسال اخير از سـوي     
هم پيمانان نظامي و اقتصـادي اش،        
همکاري دولت تـرکـيـه بـا داعـش و               
باالخره پـيـشـروي نـيـروهـاي احـزاب              
سياسي و مسلح در کردستان سـوريـه    
عليـه داعـش و در کـنـتـرل گـرفـتـن                   
مناطقي که آنـان را بـه دريـاي آزاد               

 ". وصل ميکند و اال آخر
فاکتورهايي که در باال اشاره شد      
بدون شک در اتخاذ سـيـاسـت دولـت            
ترکيه و حزب آک پارتي دخـيـل بـوده            
اند و هر ناظر سياسـي در نـگـاه اول              
براي تجزيه و تحليل از رونـد اوضـاع          

ايـن نـکـات      .  به سـراغ آنـهـا مـيـرود           
نادرست نيستند اما تحليل بر اساس   
مولفه هاي فوق تنها بيانگر بـررسـي         
معادالت و تحوالت در ميان بااليـي     
ها و سيـاسـت دولـتـهـاي دخـيـل در                

آنـچـه   .  اوضاع سياسي منطقـه اسـت      
که تحليل گـران مسـايـل جـهـانـي و               
منطقه اي در اين بررسي آنرا نـاديـده           
ميگريدند اين است که  داليل اصلي       
و ريشه اي فاکتورهاي باال را توضيح  

چرا و چـطـور شـد کـه ايـن             .  نميدهند
اتفاقات در روند اوضاع سيـاسـي در          

لذا هـمـچـنـان     .  منطقه بوجود آمدند؟  
روند اوضاع را بـطـور سـطـحـي و از                
منظر اتفاقات در مـيـان بـااليـي هـا           

 . بيان کرده و توضيح ميدهند
بدون توضيح پايـه هـا وعـوامـل           
بــنــيــادي بــروز فــعــل و انــفــعــاالت             
فاکتورهاي باال در اتخاذ سيـاسـت و         
تصميم دولتها و نيـروهـاي سـيـاسـي            
درگير در تحوالت منطقه، ارائـه يـک        
آلترناتيو مـوثـر، اتـخـاذ سـيـاسـتـي               
درست و دادن افـق و چشـم انـدازي                
روشن را نميتوان دم دسـت جـامـعـه             

فـاکـتـور تـوافـق جـمـهـوري             .  گذاشت
اسالمي بـا غـرب و آمـريـکـا خـود                 
بتنهايي داليل عيني و مـادي تـري            

 .دارد
 

داليل عيني، مادي و واقعي   
 فاکتورهايي که اشاره شد     

 . کدامها هستند؟ 
توافـق هسـتـه اي جـمـهـوري             .  ١ 

 در رقابتهـاي  ١  باضافه ٥ اسالمي با  
مــنــطــقــه اي، از مــنــظــر مــردم و                 
نيروهايي کـه از پـايـيـن مسـايـل را                
تحليل و ارزيابي مـيـکـنـنـد صـورت            
مسئله اصلي نـيـسـت بـلـکـه بـحـران              
ســيــاســي و اقــتــصــادي جــمــهــوري           
اسالمي، رشد و گسترش اعتراضات     
اجتماعي و در يک کـالم پـايـان کـار              
اين حکومت از سوي مردم اسـت کـه       
جمهوري اسالمي را ناچار ميکند که  
با زهر و نـرمـش، مـذاکـرات ويـن و                
لوزان را به مشغله افـکـار عـمـومـي             

دولتهاي غـربـي نـيـز در          .  تبديل کند 
وحشت از خيزش و انقالب اجتماعي      
مردم در ايران، گزينه تالش بـراي رام         
کردن جمهوري اسالمي را بـر بسـتـر            
مسئله هسـتـه اي بـعـنـوان صـورت               
مسئله اصلي بخورد افکار عمـومـي       

بسياري از تـحـلـيـلـگـران           .  مي دهند 
مسايل ايران در زميني به تحلـيـل و          
بررسي اوضاع جامعه ايران قدم مـي        
گذارنـد کـه مـيـديـاي دول غـربـي و                  
جمهوري اسـالمـي بـرايشـان فـراهـم             

فــاکــتــور حضــور مــردم،       .  کــرده انــد  
نارضايتي عمومي جامعـه، خشـم و         
تنفر آنان از رژيـم اسـالمـي کـه ايـن                
دولتها را وادار بـه مـذاکـره و غـيـره                
کرده است ابدا در تحلـيـل و بـررسـي             
هايشان يا اصال جايي ندارد و يـا در         
بهترين حالت با اشاره اي سـطـحـي و          

طـرف  .  گذرا از کنارش رد مـيـشـونـد        
اصلي مسئلـه هسـتـه اي جـمـهـوري              
اسالمي مردم ايران هسـتـنـد کـه در             

انـرژي  " مقابل شعار رژيـم مـبـنـي بـر           
: ، گفتنـد " هسته اي حق مسلم ماست   

". زندگي معيشت حق مسلم ماسـت " 
اين خواست و توقع انساني و بـرحـق            
مردم در ايـران اسـت کـه جـمـهـوري                 
اسالمـي را بـه خـوردن جـام زهـر و                  
فيگور نرمش به مذاکـره بـا غـرب و             

از ايـن رو      .  آمريکا وادارکـرده اسـت      
فاکتور مذاکره جمهوري اسالمـي بـا         
غرب و آمـريـکـا داليـل سـيـاسـي و                
ــم                    ــري دارد و آن ه ــي ت ــاع ــم ــت اج
نارضايتي عمومـي مـردم اسـت کـه            
زهر و نرمش را به جمهوري اسالمـي         

 .  تحميل کرده است
 
 وقـايـع و تـحـوالت اخـيـر در                 ٢ 

ترکيه را نيز بايـد بـر هـمـيـن اسـاس                
شـکـسـت انـتـخـابـاتـي           .  ارزيابي کرد 

حـزب آک پـارتـي، مسـئلـه صـلـح و                  
آشتي  با پ ک ک بـعـد از سـي سـال                 
جنگ و خونريزي، ابراز وجـود حـزب          
دمکراتيک خلقـهـا بـا بـدسـت آوردن             

 کـرســي پـارلــمـانــي در صــحـنــه             ٨٠ 
ــرکــيــه، اعــتــراضــات و             ســيــاســي ت
نارضايتي عمومي مردم در سـراسـر         
ترکيـه بـعـد از شـروع انـقـالبـات در                  

.  منطقه، يک شبه اتـفـاق نـيـافـتـادنـد          
اينها را نميشود صرفا با تقابل دولت 

. تــرکــيــه و پ ک ک تــوضــيــح داد                
تحوالت سياسي و اجتمـاعـي چـهـار          
سال اخير در ترکيه گوياي خواسـت و       
توقعات اجتماعي مردم براي فـراهـم        
شدن جامعـه اي بـدون تـنـش، بـدون               
جنـگ و هـمـچـنـيـن پـس زدن قـدر                   

. قــدرتــي حــزب حــاکــم تــرکــيــه بــود          
موفقيت حزب دمکراتيک حلقـهـا در      
انتخابات پارلماني صرفا يک مسئلـه      

بـراي ايــن حــزب در تــرکــيــه          "  مـلــي " 
نيست بلکه ايفاي نقش جامعه ترکيه      

بـجـلـو و      )  ه د پ       (  در سـوق دادن       
 درصــد از آرا، يـکــي از            ١٣ کسـب    

فــاکــتــورهــاي اســاســي در تــحــوالت        
. سياسي و اجتماعي در ترکيـه اسـت        

چپ اجتماعي و نيروهاي راديـکـال و      
مترقي و جريانـات بـرابـري طـلـب و               
الئيک در پيروزي اين حزب نقش ايفا        

براي اولين بار مردم در ترکيه      .  کردند
فارغ از تعلقات ملي و مـذهـبـي کـه          
تاريخا بر پيشاني اشان کوبـيـده انـد،         
از زاويه منافع اجتماعي، انسـانـي و         

اينجـا هـم ايـن        . طبقاتي ظاهر شدند 
واقعيت عيني، مادي و اجتماعي در    
ــحــوالت ســيــاســي و                ــررســي از ت ب
اجتمـاعـي در تـرکـيـه در بـرخـي از                  
تحليلهاي سياسي و سطحي نـگـرانـه         

 . مد نظر قرار نميگيرد
 
 حاشيه اي شدن دولت ترکيه از     ٣ 

سوي همپيمانانش و هـمـکـاري ايـن            
کشور با داعش در يکسال گذشته را        
بايد به مرور و بر بستر روند تحوالت         
چهار سـال گـذشـتـه در خـاورمـيـانـه                

تـا قـبـل از انـقـالبـات             .  ارزيابي کرد 
موسوم به بهارعربي، دولت ترکيه بـا        
آمريکا و غرب و ديگر همپيمانانـش        
در مـــنـــطـــقـــه کـــه در جـــايـــگـــاه               
ديکتاتورهاي مادام العمر جا خـوش       
کــرده بــودنــد، داشــتــنــد کــارشــان را          

چـهـار سـال قـبـل عـمـق              .  ميکـردنـد  
جنايت بشار اسد در سـرکـوب و بـه              
شکست کشانيدن انقالب مـردم ايـن         

کشور و خلق يک فاجعه انساني هنوز     
نه ارتـش آزاد در       .  اتفاق نيافتاده بود  

کار بود و نه دولت اسالمـي داعـش،          
نه جبهت النصر و نه بقيـه جـريـانـات           

انـقـالب در تـونـس،         .  ديگر اسالمـي  
مصر، ليبي و سوريه بـراي بـهـرمـنـد            
شدن از يک زندگي انسـانـي، آرامـش          
اين حکومتها و سران آنـهـا را بـرهـم             

ــار                 .  زد ــر از دو ســال چــه ــت در کــم
ديکتاتور منطقه خاورميانه و شـمـال       

متعـاقـب   .  آفريقا به زير کشيده شدند    
آن تحوالت در کردسـتـان سـوريـه بـا              
ويژه گي هايش متاثر از اين انقالبات 
بود تا جـايـيـکـه مـردم و نـيـروهـاي                  
سياسي مسلح  در مناطقي دست بـه     
ايجاد کانتونهاي محلي زدند تا خود      
را از فاجعه اي که بشار اسد مشغـول         
اجرايش عليه تمـامـي مـردم سـوريـه           

در .  بود حفاظت کرده و اداره کـنـنـد           
کنار اين و در وحشت از ادامـه ايـن              
انقالبات، بشار اسد جـنـايـت عـلـيـه             
بشريت را آفريد، بر بستر بن بسـت و        
بحران سرمايه داري در ابعاد جهاني،     
سياست دولتهاي غـربـي، آمـريـکـا،           
عربستان، ترکيه و بـرخـي ديـگـر از              
کشورهاي مـنـطـقـه و در هـراس از                
سيل بنيان کن انقالبات که هـمـچـون       
شبح بر فراز کشورهاي خاورميانه تـا       
ايران در گشت و گذار بود، هر دولـت        
و هر حـکـومـتـي در مـنـطـقـه بـراي                   
نجات خود از طوفان انقالب سياست   

پـا بـه     .  پيشگيرانه را اتـخـاذ کـردنـد         
ميدان گذاشتن ارتش آزاد، داعـش و        
بسياري ديگر از جـانـوران اسـالمـي،        
حاصل اتخاذ هـمـيـن سـيـاسـتـهـا از               
سوي دولـتـهـاي دسـتـپـاچـه شـده در                
منطقه و براي ايجاد سد در مـقـابـل            
موج نارضايتي عمومي و انـقـالبـات      

نود و   .  يکي پس از ديگري مردم بود     
نه درصديها حق دارند در مقابل يـک         
درصدي هاي حاکم که دچار بن بست       
و بحران همه جانبه شده اند و زنـدگـي      
مردم را با فقـر، فـالکـت و سـرکـوب               
مواجه کـرده انـد دسـت بـه انـقـالب                 
بزنند و خواهان يک زنـدگـي انسـانـي           

اين روند و تحوالت چند سـال        .  شوند
اخير را نـمـيـشـود صـرفـا بـا تـوافـق                  
جمهوري اسالمي با غرب کـه گـويـا           
دولت ترکيه خود را از قافله جامانـده        

اگـر  .  احساس کرده است توضيح داد     
نيرويي اين فاکتور اصلي و تـعـيـيـن            
کننده را نبيند و تـحـلـيـل و بـررسـي               
خــود را فــقــط بــر روي ســيــاســت،               

معادالت و مواضع دولتـهـا اسـتـوار          
کند بـه نـقـاشـي شـبـاهـت دارد کـه                   
نميداند ماده اصلي رنگ بکار گرفته      
در نقاشي از کجا و چگونه ترکيـب و          
توليد شده اند بـلـکـه هـدفـش تـنـهـا                 
بتصوير کشيدن نقاشي بر روي تابـلـو         

 .است
 

 اصل داستان جنگ بين   
يک درصدي ها و نود و نه    

 درصدي ها است        
بــراي تــحــلــيــگــران رســانــه هــاي        
بورژوايي ايـن سـطـحـي نـگـري يـک                 

امـا بـراي     .  قاعده و يک شـغـل اسـت         
احزاب، سازمانهـا، شـخـصـيـتـهـا و              
نيروهاي چپ و کمونيسـت تـوجـه بـه            
جايگاه و نقش مردم بعنوان فاکتور و      
کليد اصلي و تعييـن کـنـنـده در هـر               
تحول سياسي، اجتماعي و انقـالبـي،       
نه تنها در بررسي از اوضاع کـنـونـي           
در ترکيه بلکه در ارزيابي، تحلـيـل و          
بررسي از اوضاع و تـحـوالت دنـيـاي           
امروز، براي اتخاذ سياست و تاکتيک  
درست و براي ارائه افق و چشـم انـداز        
روشــن رو بــه جــامــعــه و نــيــروهــاي            
انقالبي اهميـت پـايـه اي و تـعـيـيـن                 

از اين سـر اسـت کـه           .  کننده اي دارد  
ميتوان تحوالت و سياست دولـتـهـا،       
ــايشــان و            ــايشــان، دعــواه ــه ــحــران ب
چرخشهاي سياسي اشان را تـوضـيـح         

چپ و کمونيسم بـدون اتـکـا بـه           .  داد
فاکتور مـردم، بـدون اتـکـا بـه رونـد                
مبارزه اجتماعي و طبقاتي بـعـنـوان          
عاملي در بروز بحران در صفوف بهم       
ريخته بااليي ها، قادر نخـواهـد بـود          
افق، سياست و چشم انداز روشني در       
مقابل کل جامعه براي برون رفـت از         

اصـل  .  اين اوضـاع را تـرسـيـم کـنـد              
داستان جنگ بين يک درصدي هـا و         

در مـورد    .  نود و نه درصدي ها است     
کيس ترکيه نيز همين فـاکـتـور اسـت        
کــه زمــيــن را زيــر پــاي اردوغــان و              

دسـت و پـا       .  دولتش داغ کـرده اسـت     
زدن هاي اردوغان و دولـت تـرکـيـه و             
کودتاي پارلماني بـراي اعـاده دوران          
يکه تازي آک پارتي بـر ايـن نـگـرانـي           
استوار اسـت کـه از يـک سـو مـردم                  

 يادداشتهاي هفته                       
 کدام فاکتور دولت ترکيه و اردوغان را دچار سرگيجه کرده است؟
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در يـک    )  کرد و تـرک زبـان           (  ترکيه  
همسـرنـوشـتـي انسـانـي بسـاط ايـن               
دولت را برچينند و بخواهند همچـون        
انسان  بـدور از تـوحـش اسـالمـي و                
فاشيستي دولت حاکم سرنوشت خود     
را بدست گرفته و زندگي کننـد، و از           
سوي ديگر شرايطي که اکـنـون بـراي           
مردم و نيروهاي سياسـي مسـلـح در           
کردستان سوريه براي بيـرون کشـيـدن         
خود از زير يوغ مثلث، دولت ترکيـه،        
دولت بشـار اسـد و دولـت اسـالمـي               
داعش با آن مـواجـه هسـتـنـد، بـراي              

 .  دولت ترکيه قابل تحمل نيست
تحقق پروسه صلح و آشتـي بـيـن          
پ ک ک و دولت ترکيه قرار نيست که         
لــقــمــه نــانــي بــه ســفــره کــارگــران و              
شهروندان در کردستان ترکيه اضـافـه        
کند اما پايان يافتن جنگ و تـوافـق           
دو طرف براي برقراري صلح خاصيت      
و حکمـتـش ايـن بـوده و هسـت کـه                  
مبارزه اجتمـاعـي و تـوده اي مـردم              
عليه حاکميت  در سراسـر تـرکـيـه را            

بـخـودي خـود وجـود         .  هموار ميکند 
چنين جنگي که بـيـش از سـي سـال              
است بين ارتش ترکيه و پ ک ک در             
جريان است، مانـع بـزرگـي در بـرابـر              
گســتــرش رونــد مــبــارزه تــوده اي،             
ــر                 ــراب ــعــي در ب ــمــاعــي و مــان اجــت
همسرنوشتي طبقاتي در سراسر ايـن       

تجربه آتش بس دو سـال    .  کشور است 
گذشته و وجود فضايي بدور از جنگ    
تا حدي اين واقـعـيـت را بـه اثـبـات                 

ادامه سياست دولت تـرکـيـه       .  رسانيد
در شروع دور ديگري از جنگ عـلـيـه          
پ ک ک آنهم در مقطعي که اردوغـان         
و حزبش با بـحـران هـمـه جـانـبـه اي                  
روبرو است، بدليل وجـود شـرايـط و             
فضاي سياسي و اجتماعي در سراسر    
ترکيه و خطري که اين دولت از جانب        
مردم، جوانان، احزاب و نـيـروهـايـي           
ســيــاســي چــپ و مــتــرقــي احســاس          

خواست و توقـعـات    .  ميکند ميباشد 
انساني و انقالبي مردم و گسترش هم 
سرنوشتي انساني، آن فاکتور بنيادي      

دولـت    و زيرو رو کننده اي اسـت کـه           
ترکيه و اردوغان را دچـار سـرگـيـجـه             

  .  کرده است
 ٢٠١٥  ژوئيه  ٣١ 

   
 قاتالن و         "  تاسف    "

مماشات        "  محکوم کردن          "
 جويانه شرکاي جرم                

بيان نامه وزارت خارجه ترکيـه و     
واکنش انجمن وزيران حکومت اقليـم      
کردستان در رابطه با بمباران روستاي 

دامنه کوه قنديـل در روز      "  زارکه لي " 
شنبه يکم اوت که در سـاعـت سـه و            
بيـسـت دقـيـقـه بـامـداد روي داد و                  
منجر به کشته و زخمي شـدن نـوزده             
نفر گرديـد، عـمـق  تـنـاقـض گـويـي                  
حکومت بحران زده اردوغان، کـرنـش       
شرمگـيـنـانـه و مـمـاشـات جـويـانـه                 
انــجــمــن وزيــران حــکــومــت اقــلــيــم           

 .کردستان را بنمايش گذاشت
اعــالم : " وزارت خــارجــه تــرکــيــه     

ميکنيم مکـانـي کـه بـمـبـاران شـده               
است افراد بلند پايـه پ ک ک در آن               
مستقر بوده اند اما با شنيدن کشـتـه          
شدن افراد مدني نگران شديم و تالش 
خواهيم کرد در عمـلـيـاتـهـاي بـعـدي             
ــان                 مــردم عــادي دچــار ضــرر و زي

با همکاري حکـومـت اقـلـيـم        . نشوند
کردستان در اين باره تحقيق خواهـيـم        
کرد و در اسـرع وقـت نـتـايـج را بـه                    

ايـن بـيـانـيـه        ".  اطالع خواهيم رسانـد   
پ ک ک مردم عادي را بـه      : " ميفزايد

سپـر تـبـديـل کـرده اسـت و بـنـا بـه                      
اطالعاتي که در اخـتـيـار داشـتـيـم،              
محل بمباران شده  خـالـي از مـردم              
عادي بوده است و تنـهـا تـعـدادي از             
افراد بلـنـد پـايـه پ ک ک در آنـجـا                     

 ".مستقر بوده اند
ادعاهاي وزارت خـارجـه دولـت          
ترکيه در اين بـيـان نـامـه مـمـلـو از                  
تناقض و هذيـان گـويـي، شـانـتـاژ و               
پرت وپال گويي  يک حکومت به تمام   

در نـيـمـه هـاي         .  معنا آدمکش است  
شب و اوايل بـامـداد روز شـنـبـه اول             
اوت در حــالــي ايــن روســتــا هــدف             
بمباران هواپيـمـاهـاي دولـت تـرکـيـه             
قرار گرفت که مردم و کشتـه شـدگـان       
اين جنايت فاشيستي از زن، کودک و       

هشـت  .  پير و جوان در خـواب بـودنـد         
نفر جان خود را از دست دادند، يازده         
نفر زخمي شدند و بخـش اعـظـم ايـن            
روستا با خـاک يـکـسـان شـد آنـگـاه                 
وزارت خارجه ترکيه ادعا ميکند کـه       

سران بلند پايه پ ک ک را هدف قرار         " 
در بخشـي از ايـن بـيـان            ".  داده است 

افراد بلـنـد پـايـه       : " نامه گفته ميشود 
و در   "  پ ک ک در اين محل بوده انـد         
بـا  : "  بخش ديگـري گـفـتـه مـيـشـود            

شنيدن کشته شدن افراد مدني نگران       
شــديــم و تــالش خــواهــيــم کــرد در              
بمبارانهاي بعدي مردم عـادي دچـار         

اين بيان نامه با ".  ضرر و زيان نشوند  
وقاحت تمام وعده ميدهد که حمالت      
خود را ادامه خواهد داد و بـا هـدف          

مقامـات بـلـنـد       " حمالت بعدي عليه    

سـاکـنـيـن روسـتـاهـاي          "  پايه پ ک ک   
. ديگري را قتـل عـام خـواهـنـد کـرد              

اينـهـا هـذيـان گـويـي هـاي  وزارت                  
خارجه حکومتي است کـه سـاخـتـار           
نظامي اش عضوي از ناتو و تاکتيک       
نظامي محلي اش در خدمت داعـش      
است و تا کنون بـجـز کشـتـار مـردم                
بيدفاع رسالت ديگري از خـود نشـان         

جنايـت دولـت اسـالمـي         .  نداده است 
اردوغان اولين بارش  نيـسـت کـه در           
مناطق مرزي و در داخـل کـردسـتـان          

. عراق دست به چنين کشتاري ميزند     
کارنامه دولت ترکيه همراه با لـکـنـت      
زبان مماشات جويانه انجمـن وزيـران        
بارزاني بارها با اينگونه حمالت جان    

 .مردم را گرفته اند
اين هم لـحـن و مـوضـع گـيـري                 
بيانيه انجمن وزيران حکومت اقـلـيـم         

" مـحـکـوم کـردن      " کردستان عراق در     
بر اثـر  : " بمبارنهاي روز شنبه اول اوت 

حمله هواپيماهاي ترکيه در روسـتـاي       
از تـوابـع اسـتـان اربـيـل             "  زارکه لـي  " 

هشت نفر شهيد که پنج تن از آنها از       
همشهريان و تعـدادي ديـگـر زخـمـي            

ما شهيد نمودن همشهريـان و     .  شدند
هدف قرار دادن روستاهاي کردسـتـان       
را محکوم ميکنيم و از ترکيه تقاضا      
ميکنيم خـود را از بـمـبـاران کـردن                
روستاهاي کردستان دور نگه دارد و         
همچنين از پ ک ک نـيـز درخـواسـت             
ميکنيم که مراکز و نيـروهـايشـان را          
از مناطق کردستان دور نـگـه دارنـد            
که منبعد مردم ساکن ايـن مـنـاطـق            
در اثر جنگ بين آنها و ارتش تـرکـيـه      

از هر دو طرف   .  دچار خسارت نشوند  
درگير نيز خواهانيم که به پـاي مـيـز            
مذاکره برگردند و ما در اين راه تـوان         

 ".خود را بکار خواهيم گرفت
مردم بي دفاع روسـتـاهـا مـورد           
آماج حـمـالت هـواپـيـمـاهـاي دولـت              
ترکيه قرار ميگيرنـد آنـگـاه انـجـمـن             
وزيران حکومت اقليـم کـردسـتـان در          
مقام داور و مـيـانـجـي گـر طـرفـيـن                 

در جريـان   .  درگير را نصيحت ميکند   
حمالت سالهاي گذشته ارتش ترکـيـه        
ــه پ ک ک در مــنــاطــق مــرزي،                   ب
همچنان اين مردم بودند کـه قـربـانـي        
اين حمـالت ضـد انسـانـي شـدنـد و                
جناب بارزاني هم بر روي کاغذ و در          
رسانه اش آنچه را که  اکنون انـجـمـن       
وزيران حکومت اقليم خجوالنه بـيـان        

. نموده او نـيـز بـر زبـان آورده اسـت                 
معلوم نـيـسـت تـا کـي بـايـد مـردم                   
ــرزي در                ــق م ــاط ــاي مــن ــاه ــت روس
کردستان عـراق هـدف بـمـبـارانـهـاي             
هواپيماهاي دولت ترکيه قرار بگيرند     

ــم              ــي ــل ــدســتــان حــکــومــت اق و کــارب
کردستان دست در گـردن مـقـامـات            
دولت ترکيه به کرنش در برابـر دولـت          

 .  اين کشور ادامه بدهند؟
اگر اين بمـبـارانـهـا را حـتـي در               
چهارچوب قوانين و ميثاقـهـاي بـيـن          
المللـي سـاخـتـه و پـرداخـتـه امضـا                 
کنندگانش هم مورد تحقيق و بررسي    
قرار بدهيم، هر نيمچه حکومتـي کـه         
ذره اي تعهد در بـرابـر شـهـرونـدانـش              
داشته باشد اين تعرض ضد انسـانـي         
را به مجامع بين المللي ميکشاند و     
براي تـکـرار نشـدن ايـن حـمـالت از                
سوي دولت حمله کننده ضمانت بـيـن       

از مسعود بارزانـي،    .  المللي ميگيرد 
انجمن وزيران و احزاب حاکم بر اقليـم    
کردستان بيش از اين نميتوان انتظـار       

ــاي              .  داشــت ــق ــا و ب ــه ــن ــع اي ــاف مــن
حکومتشان ايجاب مـيـکـنـد کـه بـا             
لکنت زبان چشمان خـود را بـر روي             
کشتار مردم بيدفاع ببندند و با ناز و        
کرشمه از دولت ترکيه تقاضـا کـنـنـد           

ــه ــردن                : " ک ــاران ک ــب ــم ــود را از ب خ
". روستاهاي کردستان دور نـگـه دارد     

واقعا شرمتان بـاد احـزاب، افـراد و             
کساني که اسم خود را رئيس، انجمن      
وزيران و حاکمان کردستان عـراق نـام         

شرمتـان بـاد کـه بـخـاطـر             .  نهاده ايد 
حفظ منافع طايفه اي، عشيـره اي و          
حزبي حکومت تان بر هـر جـنـايـتـي             

. عليه شهروندان چشـم مـي پـوشـيـد            
بيان نامـه وزارت خـارجـه تـرکـيـه و                
عکس العمل انجمن وزيران حکومت     

" تـاسـف  " اقليم کردستان چـيـزي جـز           
مـمـاشـات    "  مـحـکـومـيـت     " قاتالن و    

 .جويانه شرکاي جرم نيست
    ٢٠١٥  اوت ٢ 

  
 اردوغان در تدارک                  

 کودتاي پارلماني               
 

رئيس جمهور ترکيـه اعـالم کـرد         
که نمي تواننـد بـه پـروسـه صـلـح بـا                  

تـهـديـد    " کردها بـه دلـيـل آنـچـه وي               
" برادري و تـمـامـيـت ارضـي تـرکـيـه               

اردوغـان روز سـه       . خواند ادامه دهند  
امکان ندارد " : ژوئيه، گفت۲۸ شنبه  

ما بتوانيم با آنـهـايـي کـه بـرادري و                
تماميت ارضي مـا را تـهـديـد مـي                

". کنند به پروسه صلـح ادامـه دهـيـم           
وي همچنين با انتقاد از حزب صـلـح      
و دموکراسي خواستار لغو مصونيت     
قضايـي نـمـايـنـدگـان ايـن حـزب در                 

حـکـومـت حـزب        .پارلمان ترکيه شـد   
عدالت و توسعـه نـمـايـنـدگـان حـزب              
دموکراتيک خلق هـا در پـارلـمـان و              
سياستمداران نزديک به ايـن حـزب را        

متهم مي کند که با حـزب کـارگـران            
 ".کردستان ارتباط دارند

 ........ 
قابل انتظار بود که اردوغـان در         
صـدد تـالفـي شـکـسـت انـتـخـابـات                 

. پارلمانـي حـزب آ ک پـارتـي بـرآيـد                
لشکرکشي دولت ترکيه در مـنـاطـق         
مرزي کردستـان عـراق و کـردسـتـان             
سوريه مرا بياد حمله نظامي آمريکـا   
به عراق در جريان جنگ اول خليـج و          
اشغال کويت از سوي صـدام حسـيـن           

  .انداخت
آن دوران بوش پدر در پي يـافـتـن          

نـظـم   " بهانه اي بود کـه قـدر قـدرتـي              
جهـانـي سـرمـايـه داري را بـا               "  نوين

عـربـده بـکـشـد و           "نابودي کمونيسم" 
صدام حسين نيز با پرونده سياهي که       
در زير بغل داشت اين امکان را بـراي   
قــلــدري آمــريــکــا بــعــداز فــروپــاشــي        
سرمايه داري دولتي در روسيه فراهـم       

 .ساخت
طي يک سال اخير دولـت تـرکـيـه           
نيز در تالش بود ننگ همکـاري اش         
با دولت اسالمي داعش را در افـکـار    
جهاني پاک کند اما چنيـن امـکـانـي          

بــمــب گــذاري   .  بــرايــش فــراهــم نشــد     
 تـن از جـوانـان          ٣٣ سوروج و کشتار    

اين کشور توسط داعش بـا حـمـايـت           
ميت ترکيه و واکنش پ ک ک نسـب           
به اين واقعه، عاقبت اين امـکـان را            
براي اردوغان فراهم کرد که با اشغـال       
مناطق مـرزي، بـا تـوپ و تـانـک و                 
حمالت هوايي از يک سو و از سـوي            
ديگـر بـا حـمـالت در داخـل عـلـيـه                   
احزاب و نيروهاي سياسي، در تـدارک    
ــراي جــبــران             ــي ب ــارلــمــان کــودتــاي پ

 .شکستش برآيد
پ ک ک که دو سال است با دولت 
ترکيه سرگرم پيشبرد پـروسـه آشـتـي           
است، اما ناگهان با کشتن دو مامور 
پليس دولت ترکيه تبديل به تروريسـم       

 سـال    ٣٠ گويا طـي      .  بين المللي شد  
گذشته نه از دماغ نـظـامـيـان ارتـش             
ترکيه خوني ريخته شـده و نـه افـراد              
مسلح پ ک ک توسط ارتـش تـرکـيـه          

دبـيـر کـل سـازمـان          .  بقتل رسيده اند  
ملل و بسياري از کشـورهـاي غـربـي           
که پ ک ک را در لـيـسـت تـروريسـم                 
برسميـت مـي شـنـاسـنـد، از دولـت                

پ ک ک     " ترکيه خواسته اند با همين     
به ادامه مذاکرات و صـلـح     "  تروريسم

  .و آشتي ادامه دهند
حـــزب : اردوغـــان مـــيـــگـــويـــد        

دمکراتيک خلقها با پ ک ک رابـطـه            
در حالـيـکـه پـروسـه صـلـح و               ".  دارد

   ... يادداشتهاي هفته     

 ٥  صفحه 
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 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 

آشتي در دو سال گذشته بـيـن دولـت            
تـرکـيـه و پ ک ک از طــريـق حــزب                   

 .دمکراتيک خلقها انجام گرفته است
لغو مصونيت نمايندگان پارلمان    
از اين حزب معـنـايـي بـجـز زمـيـنـه                
سازي براي کودتاي پارلماني از سوي      

اکنـون اردوغـان بـه        .  اردغان را ندارد 
سيم آخر زده است او و دولـت تـرکـيـه         
قدم در راهي گذاشته اند که بـازتـاب           
مخرب و ويرانگر آن تـنـهـا بـه زيـان                
مــردم تــرکــيــه و رونــد مــبــارزات و             
اعتراضات اجتماعـي ايـن کشـور و           
سرکوب احزاب و نيروهـاي سـيـاسـي          

احـزاب سـيـاسـي،       .  تمام خواهـد شـد     
نيروهاي چپ و مترقي و مردم ترکيـه        
بايد در مقابل افسـار گسـيـخـتـگـي              
دولت ترکـيـه بـايسـتـنـد و نـگـذارنـد                 
اردوغان و حزبش بيش از اين جامعه       

 .ترکيه را به قهقرا ببرند
 

   ٢٠١٥ ژوئيه   ٢٨ 
 

نقد و مالحظه يکي از دوستان     
 در مورد اين مطلب   

 
يکي از دوستان قديمي و بسـيـار        
عزيزم مالحظه اي بر اين نوشتـه مـن        
داشت که در پـيـام خصـوصـي بـرايـم              

اينجا متن پيام اين عزيز را    .  فرستاد
مياورم همراه با پاسخي در تـوضـيـح       

هدف از اين اقدام من ايـن اسـت           .  آن
که ممکن است عزيزان ديگري همين      

. سئوال يا ناروشني را داشته بـاشـنـد       
الحــظــه اش را بــه زبــان کــردي            مــ

 نوشته آنرا بفارسي ترجمه کرده ام
عبدل ممنون که عکس الـعـمـل        "

نشان ميدهي اما نوشته ات را نـمـي         
مــن نــوشــتــه هــاي تــو را            .  پســنــدم

ميخوانم متوجه هستم چه ميگـويـي       
و احساس دلسوزانه ات را مـيـفـهـمـم       
اما مقايسـه صـدام و بـوش بـا ايـن                 

چرا که پ ک . مسئله جور در نمي آيد
ک به صدام و اردوغـان هـم بـه بـوش                

نميدانم آيا شما صـدام      .  مقايسه شده 
 ". و پ ک ک را مثل هم ميدانيد؟ 

نکات جانبي ديگري براي انجـام       
اقدامات عملي اشاره کرده اسـت کـه         
به اين جنبه از نقدش به نـوشـتـه مـن             

 .مربوط نيست و نياورده ام
 

 اما جواب من، 
براي دوست عزيزم نوشـتـم قصـد         
من مـقـايسـه صـدام بـا پ ک ک و                    
اردغان با بـوش نـبـوده اسـت بـلـکـه                
قصد و منظور من مقايسه در بهـانـه        

اين بهانه گيـري کـه     .  گيري بوده است 
ــر                    ــا ه ــد بشــود ب ــاي ــان را ش اردغ
مستمسـک شـيـادتـريـن چـهـره هـاي               
تاريخ مثل هـيـتـلـر و خـمـيـنـي هـم                   

در مورد پ ک ک يا هر    .  مقايسه کرد 
نيروي ديگري هم ميشود براي آوردن     

بهانـه بـدسـت      (  مثال اصل قضيه که  
در هر حال . است مقايسه کرد) دادن 

هدف داستان بهانه گيري بوده است و   
اما اگر قرار باشـد در نـقـد پ ک ک                 
بطور کنکرت و خـارج حـملـه اخـيـر               
دولت ترکيه به اين حزب چيزي گفـتـه         
شود، اقال من تا حدودي در قـبـل از         
اين اتفاق نوشته هـاي مـتـعـددي در             
نقد پ ک ک نوشتـه ام و نـيـازي هـم                 

 .نديده ام آنرا با صدام مقايسه کنم
نقد بـه پ ک ک يـا هـر حـزب                    

ســيــاســي ديــگــري ســرجــاي خــودش        
هست و شايد بايد بيشـتـر نـقـد کـرد              
منتها در تحـوالت اخـيـر و تـعـرض              
اردغان به اين سازمان قطعا بايد اين       
حمالت را محکوم کرد و اين کـار را        
چه در گذشته و در حال و آينده که هر          
دولت و نيرويي بخواهد فعاليـت يـک         
سازمان سياسي را محدود کند بـايـد     

الاقـل از اولـيـن        .  آنرا مـحـکـوم کـرد       
کساني بودم که در همان روزهاي اول     
حمله ارتـش تـرکـيـه بـه پ ک ک در                   

 .محکوميتش نوشتم
در هر حال مسئله اخالقي نيست 
که گويا پ ک ک بـا صـدام مـقـايسـه               
شده باشد و کسي از آن ناراحت شـود     
مسئله سياسي است و پاي سرنوشـت   
و زندگي ميليـونـهـا انسـان در بـيـن                
است نه يک شخص يـا يـک سـازمـان             

 .معين
اين را هم نبايد از نظر دور داشت 
که اگر پ ک ک نيز همچون حکـومـت    
اقليم کردستان و يا از بـيـسـت سـال               
قبل در مناطـق کـرد نشـيـن تـرکـيـه                
حاکميت را در دسـت داشـت چـيـزي             
شبيه همين بساطي بود که اکنون در        
کردستان عراق وجـود دارد چـه بسـا            
بدتر از آن و نـبـايـد نسـبـت بـه ايـن                     

 . مسئله توهم ايجاد کرد
شـــخـــصـــا طـــي يـــک هـــفـــتـــه           
اخيـربـيـشـتـريـن مـطـالـب پـيـرامـون                 
تحوالت اخير در ترکيه نـوشـتـه ام و            
در همه آنها اعمال فاشيستـي دولـت         
ترکيه عليـه پ ک ک، عـلـيـه مـردم                 
ترکيه، عليه سازمانهاي سياسي چپ     
ايـن کشــور و هــمـدســتــي دولــت بــا              

. داعش زير ضرب قرار گـرفـتـه اسـت        
تمامي اين نوشته ها در سايت روزنـه    

با تاکـيـد    .  و آزادي بيان موجود است    
مجدد بگويـم کـه مـقـايسـه مـن در                
نوشته ام بعد بـهـانـه گـيـري آن بـوده                 

 .است نه مقايسه پ ک ک با صدام
 *** 

 
 کردستان عراق،               

 مذاکره و سازش در سايه                     

بعد از اينکه توافق و سازش در         
يکماه گذشته نـتـوانسـت پـنـج حـزب            
اصلي در پارلمان کردستـان عـراق را        
براي تعيين تکـلـيـف پسـت ريـاسـت             
اقليم کردستان عراق بـه نـتـيـجـه اي              
برسانـد، حـزب اتـحـاد اسـالمـي در               
مقام ميانجي و رشيد سـفـيـد مـحـل          
ظاهر شد بلکه بـتـوانـد سـازش بـيـن              
احزاب رقيب که خود نيز يکي از آنان  
است را در مـقـر و تـکـيـه خـود بـه                     

از آنجا که از رسانـه    .  سرانجام برساند 
هاي محلـي خـواسـتـه شـده کـه ايـن                 
موضوع را تا دست يابي بـه نـتـيـجـه          
نهـايـي تـحـت پـوشـش خـبـري قـرار                  
ندهند، پـيـداسـت کـه حـزب اتـحـاد                
اسالمي هم سرش بـه سـنـگ خـورده           

در هفته گذشته تنش بين همـه     .  است
احزاب حاکم بحدي باال بود که از روز 

 ژوئيـه تـمـامـي رسـانـه           ٢٨ سه شنبه  
هاي خبري کردستان عراق انـعـکـاس        
خبري اين نشستها را متـوقـف کـرده          

خودشان انجـام پشـت پـرده ايـن           .  اند
نشستها در سايه را اعتراف کردند و        
گفتند، خشم و عصبانيت مردم را بـر   

در هر حال آنچه کـه      .  خواهد انگيخت 
پيرامون اين مسئله مـوضـوعـيـت و          
جايگاهي ندارد، هـمـانـا پـارلـمـان و             

 .مجاري قانوني است
بنا به اخباري که ميدياي هر يـک   
از اين احزاب از دستشان در رفـتـه و           
منتشر کرده اند، در روزهـاي چـهـار            

 و   ٣٠ ، ٢٩ شنبه، پنجشنبه  و جمعه  
 ژوئيه، چندين نشست بـا حضـور     ٣١ 

سفيران و نمايـنـدگـانـي از آمـريـکـا،              
انگلستان، ايتاليا، ترکيه و جمهـوري       
اسالمي با پنج حزب اصلي پـارلـمـان     

 . کردستان برگزار شده است
نمايندگان اين دولتها ميکوشنـد     
که آنان را به توافقي بـر سـر مسـئلـه               
تعيين تکليف رياست حکومت اقليم     

مـردم کـردسـتـان       .  کردستان برساننـد  
عراق نيز از ميانجيگري اين دولتـهـا        

با حکومت اقليم کـردسـتـان مـطـلـع             
هستند و نارضايـتـي و نـاخشـنـودي            
خود از بي کفـايـتـي و بـي لـيـاقـتـي                  

 . احزاب حاکم را نشان داده اند
احــزاب رقــيــب در پــارلــمــان               
کردستان عراق در حالي سرگرم بده و        
بستان براي تعيين رئيـس حـکـومـت          
اقليم کردستان هسـتـنـد کـه در يـک               
هفته گذشته تـجـمـعـات اعـتـراضـي             
مردم در شهرها و مـنـاطـقـي کـه در              

 درجـه بـا       ٥٠  تـا      ٤٠ گرمـاي بـيـن        
مشکل جدي آب و برق مـواجـه بـوده           

در يکي از ايـن    .  اند برگزار شده است   
ــيــروهــاي           تــجــمــعــات اعــتــراضــي ن
حکومت اقليم بسوي مردم تيراندازي  
کردند که در نتيجه آن چهار شـهـرونـد        

 . زخمي شدند
 ژوئـيـه نـيـز در           ٣١ روز جـمـعـه       

ميدان التحرير بغداد هـزاران نـفـر در          
اعتراض به نبود آب و برق در گرماي      

 درجه  دست به تجمع اعـتـراضـي    ٥٠ 
 .زدند

هم حاکمان بـغـداد در حـالـيـکـه             
مردم بـا ابـتـدايـي تـريـن امـکـانـات                 
رفاهي روبرو هستند و جانشان به لب    
رسيده است، تا کنون بـه خـواسـت و             

مردم .  مطالبات آنان جوابي نداده اند   
بغداد تهديد کرده اند کـه در صـورت        
بـي پـاســخ مــانـدن خـواســتـهــايشــان            
تــجــمــعــات اعــتــراضــي خــود را در           
روزهاي آينده عليـه فسـاد در دولـت            

و از در     .  عبادي افزايش خواهند داد   
آنسو نـيـز احـزاب حـاکـم بـر اقـلـيـم                    
کردستان همچنان سرگرم چانه زني بر    

. ســر تــقــســيــم قــدرت هســتــنــد                 
اعتراضـات اخـيـر در مـنـاطـقـي از                
کردستان عراق و تـجـمـع اعـتـراضـي            
هزاران نفره روز جمعه مردم در ميدان   
التحرير بغداد، نـقـطـه امـيـدي بـراي              
گسترش هر چه بيـشـتـر اعـتـراضـات          
عــمــومــي مــردم در روزهــاي آيــنــده          

 .است
   ٢٠١٥  ژوئيه  ٣١ 

 
اعتراضات مردم بغداد و                       

 نجف عبادي و مجلس را                     
 شيرفهم کرد          

 
ژوئيـه هـزاران نـفـر از            ٣١  روز جمعه 

مردم بغداد و نجف در اعـتـراض بـه            
فساد دستگاه حکومت حيدر عبادي     
و عدم تامين آب و بـرق، دسـت بـه                 

عـده اي از مــردم        .  تـظــاهــرات زدنـد    
معترض در بغداد به سوي منزل وزير     
برق رفـتـه و بـرق مـنـزل او را قـطـع                     

  .کردند
اين اعتراضات در حالي است که 

به گفته معاون استاندار نجـف، بـراي      
مردم در شبانروز تنها هشت سـاعـت      

 .امکان استفاده از بـرق وجـود دارد         
کمبود برق در بغداد و ديگر شهرهاي     
عراق در دماي باالي پنجاه درجه کـه        

 ٥٢ تا کنون منجر بـه گـرفـتـن جـان               
کودک شده است خشم و نفرت  مـردم     

. از دولت را بشدت افزايش داده است     
اعتراضات مردم در نجف و بغداد به        
نبود آب و برق سبب شد پارلمان ايـن         
کشور روز شنـبـه اول اوت تشـکـيـل              
جلسه دهد و اولين دستور جـلـسـه را           

  .به بحران برق و آب اختصاص دهد
ابعاد اين اعتراضات و جهـنـمـي        
که حـاکـمـان در بـغـداد بـراي مـردم                  
بوجود آورده اند تـا بـدانـجـا بـود کـه                
حيدر عبادي نخست وزير عـراق نـيـز       
ــار                   ــي کــردن از ب ــه خــال ــراي شــان ب

مـردم  " مسئوليت خـود اعـالم کـرد            
بروند و برق منازل مسئولين بـرق را           
قـطـع کـنـنـد تـا آنـهـا درد مـردم را                      

راه حــل حــيــدر عــبــادي       ".  بــفــهــمــنــد
ســـيـــاســـتـــي بـــراي گـــمـــراه کـــردن           
اعتراضات مـردم بـه کـل دسـتـگـاه               
حکومت که او در راس آن قرار گرفته        

مردم به کل فساد در . است مي باشد
 .دستگاه حاکمـيـت اعـتـراض دارنـد          

تجمعـات اعـتـراضـي مـردم در روز              
 اوت در ابعاد گسـتـرده تـري           ١ شنبه  

 .ادامه پيدا کرد
موضع حيدر عبادي و در دستور   
قرار دادن بحران برق و آب در مجلس        
اين کشور نشان داد که حاکـمـيـت را           
بايد با اعتراض عمومـي شـيـر فـهـم             

اعــتــراضــات بــحــق مــردم در          .کــرد
بغداد، نجف و ديگر شهرهـاي عـراق         
ــازمــنــد              ــي ــيــه وضــع مــوجــود ن عــل
سازماندهي، متحد و متشکل کردن     

انجام اين امر وظيفـه احـزاب،        .  است
نيروها و جريانات سـيـاسـي چـپ در            

  .جامعه عراق است
 ٢٠١٥  اوت ١ 

 
 آرزوهاي يک فئودال زاده                      

 " شاه مسعود         " 

هفته گذشته مذاکرات در تـکـيـه        
و بارگاه اتحاديه اسالمي براي تعيين    
تــکــلــيــف رئــيــس حــکــومــت اقــلــيــم        
کردستان عراق سرانـجـامـي نـداشـت          
امـا ايـنــبـار پــنـج حـزب اصـلـي در                  

   ... يادداشتهاي هفته     
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ــي                ــان ــرب ــاع ايــن مــنــاطــق ق بــي دف
سياستهاي فاشيستي دولـت تـرکـيـه          

جنايات اخير دولت تـرکـيـه        .  شده اند 
بدليل رابطه نـزديـک حـزب مسـعـود             
بارزاني با دولت ارتجـاعـي اردوغـان         
تا هم اکنون با کمتريـن اعـتـراضـات           
روبرو شده و خود ايـن سـه نـمـايـنـده                
پارلمان هم به خوبي مي دانند که تـا          
وقـتـي کـه احـزاب نـاسـيـونـالـيـســت                 

بر سر کارند، دولتهاي       مذهبي حاکم 
مرتجع منطقه هر گاه که بخـو اهـنـد           
مي توانند هـمـان مـرزهـاي کـذائـي              
خود ساخته را نيز در نوردند و احزاب 
بورژائي حاکم هم در بهتـريـن حـالـت           

 . سکوت را اختيار خواهند کرد
 

 اعتراض مردم کالر    
 ! عليه کمبود خدمات اجتماعي   

روز يکشنبه دوم آگـوسـت مـردم         
منطقه رزگاري واقع در نزديـکـيـهـاي         
شهر کـالر در اعـتـراض بـه کـمـبـود                 
خدمات اجتماعي و از جـملـه نـبـود             
برق دست به اعتـراض زدنـد و جـاده             

مردم .  کفري را مصدود کردند     -کالر
معترض خواهان رسيدگي به کمـبـود       
خدمات اجتماعي و از جملـه مسـلـه          
کمبود برق شـدنـد کـه در چـنـد روز                 

 در جه ۵۰ گذشته دماي هوا به باالي  
نيروهاي امنيت و آسايش و      .  رسيده  

شــمــا بــخــوانــيــد ســرکــوبــگــر اقــلــيــم        
کردستان به مردم معترض حمله مـي    
کــنــنــد و بــراي مــتــفــرق کــردن آنــان            
تعدادي از معترضين را دستگير مي 

الزم به ذکر است کـه ازهـفـتـه            .  کنند
ــم              ــي ــل پــيــش اعــتــراضــات مــردم اق
ــود خــدمــات               ــب ــم ــه ک ــان ب ــردســت ک
اجتماعي و از جمله کمبود آب و برق         
شروع شده و تا هم اکـنـون شـهـرهـاي             
اربيل، سليمانيه، رانيه، دربنديـخـان،      

   .چمچمال و کالر را در برگرفته
حمله نيروهاي اسايـش بـه مـردم          

 !معترض در شهر سليمانيه
روز دو شنـبـه سـوم آگـوسـت در              
ــم              ــي ــل ادامــه اعــتــراضــات مــردم اق
کردستان، مردم شهر سليـمـانـيـه بـار           
ديگر به خيابان آمدند و در اعـتـراض      
به کمبود آب، برق، بنزين و پـرداخـت         
نشدن به مـوقـع حـقـوقـهـا در مـرکـز                 

. اصلي شهر دست به تظاهرات زدنـد       
گفته مي شود که نيروهاي سرکوبگـر       

به مـردم مـعـتـرض حـملـه           "  آسايش"  

کرده اند و تعدادي از آنها را دستگير         
ايـن خـبـر مـي افـزايـد کـه                .  کرده اند 

مردم معترض به طـرف پـارک آزادي          
شهر در حال حرکتند و خواهان ازادي       

 . فوري دستگير شدگان هستند
 

مردم معترض بسوي   
 ساختمانهاي دولتي   

 ! سنگ پرتاب کردند 
روز دوشنبه سوم آگـوسـت مـردم         
شهرکهاي حاجي آباد و چـوار قـورنـه           
در اعتـراض بـه کـمـبـود آب و بـرق                  
ــد و                  ــرات زدنـ ــاهـ ــظـ ــه تـ دســـت بـ
ساختمانهاي دولتي را در اعتراض به  
نبود آب و برق در اين فصل گـرمـاي            

نـيـروهـاي    .  شديد سنگ باران کـردنـد     
امنيتي به اعتـراضـات مـردم حـملـه            
کردند و گفته مي شود که سه نفر در          

 . اين اعتراضات زخمي شده اند
احزاب حاکم بر اقليـم کـردسـتـان          
جواب اعتراضـات بـه حـق مـردم را              
تنها با زور اسلحه مـي دهـنـد، امـا              
همچنانکه چند روز پيش نيز يکي از        
معترضين در شـهـر دربـنـديـخـان بـه             
درست اشاره کرد، تنهـا راه چـاره بـه             
خيابان آمدن و اعتراضات سـراسـري        

 . همه مردم عليه وضع موجود است
 

معترضين در چمچمال جاده     
 !سليمانيه کرکوک را بستند   

 مـاه جـوالي       ۳۰ روز پنج شنبـه      
مردم منطقـه شـورش در چـمـچـمـال              
عليـه کـمـبـود آب و بـرق دسـت بـه                    
ــتــراض زدنــد و جــاده اصــلــي                  اع
سليمـانـيـه کـرکـوک را بـراي مـدتـي                 

گـفـتـه مـي شـود در            .  مسدود کردند 
هــمــيــن روز مــردم شــهــر عــربــت و              
دربنديخان نيز به خيابانها آمده اند و       
عليـه کـمـبـود آب و بـرق دسـت بـه                    

اعتراضات بـه حـق     .  اعتراض زده اند  
مردم مي رود که حسـابـي زيـر پـاي              
احزاب دزد و چپاولگر حاکم بر اقلـيـم      

 . کردستان را داغ کند
 

جلسات احزاب براي سازش بر     
 ! سر پست رياست اقليم ادامه دارد   

ــوســت              ــه دوم آگ ــب ــکــشــن روز ي
جلسات مشترک پنج حزب حـاکـم بـر       
اقليم کردستان، اتـحـاديـه مـيـهـنـي،            
جنبش گوران، حزب دمـکـرات و دو          
جريان اسالمي کومه ل و يه کـگـرتـو           
براي توافـق و سـازش بـر سـر پسـت                 

. رياست اقليم بدون نتيجه پايان يافت 

در اطالعيه پاياني اين نشست آمـده        
احزاب سياسي احتيـاج بـه     "  است که  

وقت بيشتـري دارنـد بـراي تـوافـق و               
 ". جلسات ادامه خواهد داشت

جــنــگ و جــدل احــزاب بــورژوا            
اسالمي حاکم بر اقليم کـردسـتـان بـر           
سر پست رياست اقليم و جايگـزيـنـي          
مسعود بارزاني در حالي در جـريـان          
اسـت کـه اکــثـريــت مــردم کـارگــر و               
زحمتکشي که تحت حـاکـمـيـت ايـن            
باندهاي مافيايي زندگي مي کنند از 
کمترين امکانات رفاهي و خدمـاتـي       
برخوردار نسيتند و در ده روز گذشتـه      
دهــهــا تــظــاهــرات و اعــتــراضــات            
خيابانـي عـلـيـه کـمـبـود آب و بـرق                   
سازمان داده شده، و نـيـروهـاي ايـن             
احزاب مثل تمام دولتهاي سرکوبگر،     
تنها با زور اسلحه پاسـخ خـواسـت و            

 .مطالبات مردم را مي دهند
 

 هئيت رژيم اسالمي مخفيانه     
 ! با احزاب حاکم ديدار کرد    

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
در هفته گذشته هئيتي از مـقـامـات          
حکومت اسالمي به اقليـم کـرسـتـان          
آمــده و بــا ســران حــزب دمــکــرات،            
اتحاديه مـيـهـنـي و جـنـبـش گـوران                

ايـن گـزارش مـي        .  مذاکره کـرده انـد     
افزايد که گرچه اطالعات دقيـقـي در         
مورد چگونـگـي اهـداف ايـن ديـدار             
منتشر نشده، اما گـويـا در هـر سـه              
ديدار هئيـت رژيـم اسـالمـي مسـلـه              
روابطه ايران بـا اقـلـيـم کـردسـتـان و                 
هــمــچــنــيــن مســلــه ريــاســت اقــلــيــم         
کردستان را مورد بحث و بررسي قرار 

 . داده اند
الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
ناسيوناليست و اسـالمـي حـاکـم بـر             
اقليم کردستان هر کـدام بـه يـکـي از             
کشورهاي مـرتـجـع مـنـطـقـه چـنـان                
وابسته اند که کوچکترين تصميمـات      
سياسي خود با آنها را در ميـان مـي          
گذارند و قطعا مذاکره مخـفـيـانـه بـا            
هئيت رژيم جنايتکار اسـالمـي ايـن          
بار نيـز در راسـتـاي خـوشـخـدمـتـي                
احزاب ناسيوناليـسـت و بـخـصـوص           
اتحاديه ميهني و گوران به يـکـي از            
جنايتکارترين حکومتهـاي مـنـطـقـه         
يعني جمهوري اسالمي است کـه در         

 سال گذشته همه تـالش خـود را            ۲۴ 
براي تثبيت کـردن قـوانـيـن سـيـاه و                
مذهبي بر عراق و اقليم کردستـان را         

  . انجام داده است
 *** 
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 ...اعتصابات و اعتراضات

فارس، دست به تجمع اعتراضي     
 مـاه    ۹زدند و خواهان دريـافـت        

ــد           . حــقــوق مــعــوقــه خــود شــدن
وعده مديريت اين شرکت کـه       با

 روز آينده تمامي کارگران ۱۰تا  
ــه خــود را             ــبــات مــعــوق مــطــال
دريافت خواهند کرد، اعتصـاب      
و تــجــمــع اعــتــراضــي کــارگــران        

  .خاتمه يافت
  

بازنشستگان شرکت 
مخابرات استان ايالم دست به 

 تجمع زدند 
 تيرماه، تـعـدادي از     ۳۰روز  

بازنشستگان شرکت مـخـابـرات       
استان ايـالم بـا تـجـمـع در ايـن                

هـاي خـود را در           شرکت خواسته 
 بند اعالم و تصريـح کـردنـد          ۱۰

هـاي خـود        که تا حصول خواسته   
به تجمـعـات اعـتـراضـي ادامـه            

  .خواهند داد
 تجمع کارگران  

 آهن خراسان  شرکتي راه

کارگران شرکتي اداره سير و     
حرکت راه آهن خـراسـان رضـوي         
در اعتراض به عدم رسيدگي بـه        
پــرونــده شــکــايــت کــارگــران از           
وضعيت حقوق و مـزايـاي خـود           
در مقابل اداره کار استان دسـت      

 مدير روابط کار، .به تجمع زدند 
کارشناس طبقه بندي مشاغل و 
رئيس بازرسي اداره تعاون و کار 
و رفاه اجتماعي خراسان رضـوي      
بــالفــاصــلــه در جــمــع کــارگــران         
حاضر شدند و وعده دادند که به       
ــدگــي           ــران رســي خــواســت کــارگ

 . ميکنند
اين اعتصابات تنهـا بـخـش        
کوچکي از اعتصابات کـارگـري       
اسـت کــه هــر هـفــتــه در نــقــاط             

 . مختلف کشور جريان دارد
 حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۱۳۹۴ مرداد ۸

 ۲۰۱۵ ژوئيه ۳۰ 

 

حاکميت و پارلمان اقليم کردستان، 
روز يکشنبه دوم اوت در پسـتـوي          
مقر جمعيت اسالمي دور هم جمـع    
شدند تا سرنوشت يک فئـودال زاده        

 .را به جايي برسانند
آنچه که تا کنون مشخص شده      
اين است که، اتـحـاديـه مـيـهـنـي،              
گوران، اتحاد اسالمـي، جـمـعـيـت          
اســالمــي و جــنــبــش اســالمــي،           
باالخره پذيرفته اند که تـا دو سـال           
ديگر رياست شاه مسعود را تمديد   
کنند اما بشرطـي کـه مـنـبـعـد و               
بدنبال پايان رياست سردار عشـيـره     

، ٢٠١٧ بــارزانــي در ســپــتــامــبــر        
وفاداري خود به قانون و پارلمان را     

. براي رئيس بعدي عـمـلـي سـازنـد          
سران احزاب عشاير و اسالمي نيـز       
قرار است تا آن موقع ماده قانونـي        
ــل                 ــه شــکــل و شــمــاي ــوط ب مــرب
چگونگي انتخاب رئيس بعـدي در       

بـا  .  پارلمان را بتصويب بـرسـانـنـد        

اين وصف همچنان هـيـئـت حـزب           
. بارزاني اين شرط را نـمـي پـذيـرد          

مقاومت مسعود بارزاني و حزبش     
ايشـان تـالش     .  دورانديشانـه اسـت    

مي کند از هم اکنون بفـکـر ادامـه           
حـکـومـت مـادام الـعــمـر خـانــدان              

 .  باشد٢٠١٧ بارزاني براي بعد از 
در هر حال امروز و فردا نتايـج        
تقسيم سـهـم و رضـايـت دادن بـه                
تــمــديــد دو ســال ديــگــر ريــاســت           
مسعود بارزاني بين احزاب حـاکـم        
معلوم خواهد شد اما بنظر ميرسد   
بارزاني اشتها دارد و ته دلش آرزو        
ميکند که اي کـاش مـيـتـوانسـت            
احزاب رقيب را براي تصويب ماده      
اي قانوني متقاعد ميسـاخـت کـه         

بپذيرنـد  "  شاه مسعود"او را بعنوان  
تا براي هميشه خيال خود و بـقـيـه           

 .شرکا را راحت کرده باشد
 

   ٢٠١٥  اوت ٢ 

   ... يادداشتهاي هفته     


