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تظـاهـرات مـردم عـراق کـه از              
هفته قبل در برخي شهرهاي جنوب      
عراق شروع شد، بسرعت به سراسـر        
عراق زبانه کشيد و امـروز بـه اوج             

امروز تنـهـا در بـغـداد          .  خود رسيد 
بيش از نيم ميليون نفر بـه خـيـابـان            
آمدند و عليه حـاکـمـان مـرتـجـع و              

صـدهـا   .  فاسد عـراق شـعـار دادنـد          
هزار نفر نيز در شـهـرهـاي سـمـاوه،             
ديوانيه، بصره، نـاصـريـه، نـجـف و             

. عماره دسـت بـه تـظـاهـرات زدنـد             
: شــعــارهــاي امــروز مــردم بــغــداد         

 "سکوالريسم، نه شيعه، نه سنـي  "
 "نظام ديني ما را غـارت کـرد        "و  

جوهر واقعي مبارزات مـردم عـراق        
  . را بخوبي نشان ميدهد

 :  اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران درمورد              
 تظاهرات هاي عظيم مردم عراق

 ” سکوالريسم، نه شيعه، نه سني“

 

 عبدل گلپريان            /      يادداشتهاي هفته          
قدرت عظيمي که حذف نيمي از ساختار              

 حکومتي را تحميل کرد        

پيام مسعود بارزاني در باره    
 !رياست خود بر اقليم کردستان    

روز يــکــشــنــبــه نــهــم اگــوســت         
مســعــود بــارزانــي رئــيــس اقــلــيــم          
کردستان در بـاره ريـاسـت خـود بـر              
اقليم کردستان و بحران حـکـومـتـي        
احزاب ناسيونالسـيـت حـاکـم پـيـام            
طوالنـي را صـادر کـرد و از نـظـر                  
خودش نه تنهـا از حـقـانـيـت خـود                
دفاع کرده بلکه از ايـنـکـه چـرا وي              
هنوز بايد رئيس اقليـم بـمـانـد نـيـز              
دفاع کرده و بقيه احـزاب را مـتـهـم             
کرده که آنها خـواهـان نـا آرامـي و               

بـارزانـي در بـخـش         .  بحران هستنـد  
" ديگري از اين پيام بـه تـاريـخـچـه              

خود اشاره مي کـنـد و       "  رشادتهاي  
در آخر نيز سه بند را بعنوان نتيـجـه          
گيري نهائي پيام خود مي آورد کـه          

بـــراي حـــل    :  ۱ : "  عـــبـــارتـــنـــد از    
مشکالت، تحميل راه حل نـيـسـت،     
نتيجه اي نخـواهـد داشـت و قـابـل              

ــيــســت     ــمــام احــزاب    :  ۲ .  قــبــول ن ت
حکومتـي بـايـد عـجلـه کـنـنـد در                 
رسيدن به توافقي که منافع مردم و         

 اگـر    : ۳ .  اقليم را در بر داشته باشـد      
به توافق نرسيديم بـايـد انـتـخـابـات            

 ."زودرس را انجام دهيم
الزم به ذکر است که رياسـت ده         

ــه مســعــود بــارزانــي در               ۲۰ ســال

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
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خواست و شـعـارهـاي مـردم           
. عراق بسيار روشن و شفاف است
 »سکوالريسم، نه شيعي نه سنـي    

شــعــار مــحــوري مــبــارزه مــردم          
ــراق و               ــان، ع ــت ــانس ــغ ــران، اف اي
بسياري ديگر از کشورهاي اسالم 

مـردم عـراق     .  زده مـنـطـقـه اسـت        
بايد بسرعت در شـوراهـاي خـود          

در همه جا، در محالت شهرها و     
مراکز کـار و ادارات مـتـشـکـل              

هيئـت هـايـي را بـعـنـوان             .  شوند
نمايندگان هر شورا انتخاب کنند 
که با ساير محالت و مـراکـز در          
تماس باشند، براي ادامه مبـارزه      
ــراخــوان            ــد، ف ــرن ــگــي ــم ب تصــصــي

 شوراها را در عراق بايد فورا تشکيل داد
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 دستگيري اتباع افغانستاني                          
 ! در آذربايجان را محکوم کنيم                          

احـزاب پـارلـمـانـي و سـهـيـم در                 
حکومت اقليم کردستان عراق بعد از       
دو ماه زورآزمايي، برگزاري بـيـش از         
چهل جـلـسـه در بـيـرون از مـجـاري                  
قانوني و عدم دست يابي به توافق، با    
صدور بيانيه مسعود بارزاني در روز      

 اوت وارد مرحله بغرنـج تـري شـده            ٩ 
بن بست کنوني اين اسـت کـه،        .  است

گـوران، اتـحــاديـه مـيــهـنــي، اتــحــاد            
اسالمي و جمعيت اسالمـي بـر روي          
انتخاب رئيـس حـکـومـت اقـلـيـم از               
طريق پارلمان تاکـيـد دارنـد و حـزب             
دمکرات مسعود بارزاني تهديد کرده   
است که در صورت به توافق نرسـيـدن         
هــمــه احــزاب بــراي ابــقــاي مســعــود          
بارزاني از طـريـق سـازش، انـتـخـاب             
رئيس حکومت اقليم کردستـان بـايـد        
از طريق آراي عمومي مـردم صـورت        

از طرف ديـگـر طـي دو مـاه             .  بگيرد
گذشته هـيـئـتـي بـراي هـمـوار کـردن                
موازيني براي انتخاب رئيس و حيطه     
اختيارات او سرگرم تـدويـن مـوازيـن           
قانوني بوده است که کار اين هيئت و        
ــنــدهــاي اصــالحــي ايــن قــانــون و              ب

 کشته شدن يک کارگر کولبر مرزي                            
  با شليک ماموران رژيم                     

در باره اقدامات تروريستي رژيم جمهوري اسالمي ايران                                                   
 ! عليه مخالفين سياسي در کردستان عراق                                    

بحران و بن بست انتخاب رياست 
 حکومت اقليم کردستان بخاطر چيست؟
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موازين، مورد توافق حـزب بـارزانـي         
عمده تالشهاي احزاب حـاکـم      .  نيست

و شريک در پارلمان کـردسـتـان عـراق           
بـراي حــل ايــن بـحــران در خــارج از               
مجاري رسـمـي و قـانـونـي صـورت               

حتي مالقات سرکنسول .  گرفته است 
برخي کشورها با سران اين احزاب در       
منازل آنان براي سازش و بده و بستان 

 .صورت گرفته و بجايي نرسيده است
اکنون که تنها يک هفته به پـايـان        
دوران رياست بـارزانـي بـاقـي مـانـده             
است، بحران انتخاب رئيس حکومت     
اقـــلـــيـــم کـــردســـتـــان بـــه مـــرحلـــه            

مسـعـود   .  انفجارآميزي رسيده اسـت    
بارزاني در بيانيه اي که روز نهم اوت       
منتشر کرد بـا اشـاره بـه ايـنـکـه او                  

سنبل قهرماني در جنبش کردستـان      " 
بوده است، تاريخا هيچ کسي نقش او  
را نتوانسته ايفا کـنـد، ديـن بـرايـش              
پايـه اخـالق بـوده و بـا  تـعـريـف و                      
تمجيد از سـوابـق خـود و پـدرش و                 
همچنين اشـاره بـه اوضـاع بـحـرانـي              
موجود در منطقه و کردستان عـراق،       
خود را صاحب مشروعيت انقالبي و    
تاريخي براي پست رياست حکـومـت       
اقليم ميداند و در انتهـاي ايـن پـيـام              
پروژه چهار حزب ديـگـر پـارلـمـان در            
خصوص حل مسئله رئيس حکومـت     
اقليم کـردسـتـان را کـودتـا نـامـيـده                 

اکنون جدال بـر سـر انـتـخـاب          ".  است
رئيس حکومت از طريق پارلمـان کـه         
ــي روي آن                 ــان ــم ــارل ــار حــزب پ ــه چ
پافشاري ميکنند و ديگري انتـخـاب       
از طريق آراي عمومي مردم که حزب       
بارزاني بـه آن چسـبـيـده اسـت مـي                  

در ظاهر امر گـويـا گـفـتـن از            .  باشد
، نشـانـدهـنـده       " آراي مستقيـم مـردم    " 

و حـق و      "  دمـکـراسـي   " پايبندي بـه        
اما ببينيم در پس    .  حقوق مردم است  

پرده تالش مسعود بارزانـي و حـزب           
" دمـکـراسـي   : " دمکرات تحت عنوان  

چـه چـيـزي      "  آراي مستـقـيـم مـردم       " و  
 .نهفته است؟
 انتخاب رئيس حکـومـت      مسئله

از سوي حزب دمکرات بارزاني و از          
ــردم دو                 ــومــي م ــم ــق آراي ع ــري ط

از يک سو .  خاصيت را در بر ميگيرد    
اين حزب تالش ميـکـنـد تضـمـيـنـي             
براي انتخاب مجدد بارزاني را بدست 
آورد حتي اگـر بـا دسـت بـردن بـراي                
تقلب در آراي مـردم هـم بـوده بـاشـد               
بتواند بيشترين آرا را در مـقـابـل هـر         
کانديد ديگري اين پست را از آن خود 

تقلب در آراي انـتـخـابـات و در         .  کند

ــزاب                ــراي اح ــف ب ــل ــخــت ــطــوح م س
ناسيوناليست کرد يک امر جا افـتـاده     

از سـوي ديـگـر اگـر خـواسـت              .  است
ــدن            ــراي چســبــان حــزب دمــکــرات ب
انتخاب رئيس حـکـومـت از طـريـق             
آراي مردم تحقق يابد به ايـن مـعـنـي        
ــچ حــزب و                     ــي ــه ه ــود ک ــد ب ــواه خ
شـخــصــيـتــي و حــتــي پــارلــمـان هــم            
نميتواند رئيس حکومت را بـرکـنـار           
کند و با استناد بـه ايـنـکـه چـون از                 

انتخاب شده است   "  طريق آراي مردم  " 
خود را مشروع و همچنيـن سـمـت و            
اختياراتش را بالمنازع ميـدانـد چـرا       
که به زعم بارزاني ايـن تـنـهـا مـردم               
ــوانــد او را از                   هســتــنــد کــه مــي ت
مشروعيت بياندازند نه احزاب و و نه       

ايـن طـرح حـزب دمـکـرات            . پارلمان
ــه آراي مــردم                  ــر رجــوع ب مــبــنــي ب
ميخواهد تضمين دائمي تري را براي      

از اين رو در مـيـان          .  خود مهيا کند  
تمامي احزاب، تنها حزب دمـکـرات       
بارزاني است که گزينه آراي عمـومـي     

حـزب دمـکـرات      .  را مطرح ميـکـنـد     
بارزاني اين را مـيـدانـد کـه اگـر بـه                   
خواست پنج حزب ديـگـر مـبـنـي بـر              
انتخاب رئيس حـکـومـت از طـريـق             
پارلمان تـن دهـد، او راي نـخـواهـد                

حتي اگر در بهترين حالـت راي     .  آورد
بياورد، تا اتمام دوره رياستش هر گاه    
احزاب رقيب يا پـارلـمـان بـخـواهـنـد             
ميتوانند او را بـرکـنـار کـنـنـد و در                 
مورد اختياراتي هـم کـه دارد مـورد            
بازخواست قرار خواهد گرفت و او را         
با چـالشـهـاي زيـادي روبـرو خـواهـد               

به اين خاطـر هـيـچ کـدام از             .  ساخت
اينها در مـوازنـه مـنـافـع، قـدرت و                
حاکميت يکه تازانه اين حـزب بـنـفـع           

عـمـده   .   اهداف حزب بارزاني نيسـت    
مخالفت بارزاني و حزبش با انتخـاب   

. از طريق پـارلـمـان از ايـن رو اسـت                
مسعود بارزانـي رسـمـا و کـتـبـا در                
پيامش اين را پنهان نکرده اسـت کـه         
خود را بنا به سوابق طايفه و عشـيـره          

رئــيــس .  بــارزانــي مشــروع مــيــدانــد      
حکومت اقلـيـم کـردسـتـان پـارلـمـان              
متشکل از اعضاي احزاب را اکـنـون        
بي اعتبار ميداند و ميگويد بـعـد از        

 ژوئن کـه نـمـايـنـدگـان         ٢٣ جلسه روز  
حزب بارزاني آنرا تحريم کرده بودنـد،        
پارلمان اعتبار خود را از دسـت داده          

 .است
ادعـاي چـهــار حـزب ديــگـر کــه             

مــوازيــن " خــودشــان را بــه رعــايــت           
از طريق پارلمان آويزان کـرده      "  قانوني

اند پوچ تر از آن است که کسي بتواند       
ادعـاي رجـوع بـه        .  کسي را بـفـريـبـد       

قانون و پارلمان تنها بهـانـه اي بـراي            
کم کردن يکـه تـازي حـزب مسـعـود              
بارزانـي در مـوازنـه قـدرت و سـهـم                 

 . خواهي خود اين احزاب است
اکنون بـرهـم صـالـح از رهـبـران               
اتحاديه ميهنـي جـهـت حـل بـحـران              
انتخاب رئيس حکومت اقليم طرحي     
را کــه بــتــصــويــب رهــبــري حــزبــش            
رسانيده، به حزب دمکرات ارائه داده      
است و حزب دمکرات نيز آنرا بعنوان 
طرحي که ممکن است بحران رئـيـس        
اقلـيـم را حـل و فصـل کـنـد مـورد                    

محور اصلي . استقبال قرار داده است
مورد مشاجره که در اين طـرح آمـده        
است، ميگويد که مسعود بارزاني تا    
دوسال ديگر بعنوان رئيس حکـومـت       

انتقالي ابقا شود و تا پـايـان ايـن دو             
سال انجمني براي بـررسـي و تـدويـن             
موازين رئـيـس حـکـومـت اقـلـيـم و                 

در هـر    .  اختيارات او تشـکـيـل شـود        
 اوت اين بحران فـعـال     ١٩ حال تا روز  

 . همچنان ادامه دارد
اما ابقاي بارزاني چـه از طـريـق            
سازش، چه از طريق پارلمان و چـه از           
طريق آراي عـمـومـي مـردم صـورت             
بگيرد يا اينکه فرد ديگري اين پست       
را اشغال کند و سرانجامش هرچه کـه   
باشد، کوچکترين تاثيري در تـغـيـيـر          
وضع و حال زندگـي مـردمـي کـه بـا               
دست تنگي، فقر و مشکالت عديـده       

اقتصادي، نـا امـنـي، اجـتـمـاعـي و               
. رفاهي روبرو هستند نخواهد داشـت     

بحران، بن بست و سردرگمـي اي کـه           
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد را بـه                  
کشتي گرفتن با هم بـر سـر ريـاسـت              
حکومت اقليم ناچار کرده است تنـهـا    
ثمره آن از يک سو عبارت خواهد بـود     
از آرايش جديد تقسيم سهم و قـدرت           
براي کاربدستان و احزاب شـريـک در           
حکومت و از سوي ديگر افزايش هـر     
چه بيشتر فقر، نـا امـنـي و فـالکـت                

 . براي مردم کردستان عراق
 

 ١٥  اوت ١١ 

تظاهرات هاي سراسري بـعـدي را         
بدهند، زمان اعتصاب عـمـومـي       
را روشـن کـنـنـد، خـواسـت هـاي               

سي خود را تعيين و    رفاهي و سيا  
تصــويــب کــنــنــد، در هــر مــحــل          
طــومــار جــمــع کــنــنــد، خــواســت        
هايشان را بصورت قطعنـامـه در        
تظاهرات ها بخوانند و اعـتـراض       
مردم را حول اين خـواسـت هـا و             

. ادامه مبارزه متحد نـگـهـدارنـد        

اين کمک ميکند که خواست هاي   
سراسري شـان روشـن بـاشـد، در             
ميان مردم جا بيفتـد و مـهـمـتـر             
کمک ميکـنـد کـه مـرکـزي بـراي               
رهــبــري مــبــارزات مــردم شــکــل        

اين ضامن تداوم مبارزه،    .  بگيرد
از ريل خارج نشدن آن و مـتـحـد             

 . ماندن مردم است

اين کار را بايد بسرعت انجام 
قبل از اينکه دشمنان مـردم    . داد

در بغداد و تهران نقشه هايشان را 
يکي کنند و بتوانند با وعده هاي 
پوچ مردم را در انتظار نگهدارند، 
قبل از اينکه ميان مـردم تـفـرقـه           
بيندازند و سپس آنها را سـرکـوب     

 . *کنند

 ... بحران و بن بست         ...شوراها را در عراق 

 

نوري مالکي يکي از مهمتريـن       
متهمين فسـاد مـالـي گسـتـرده در             

او مـعـاون    .  دستگاه دولت عراق بود   
عبادي است و هشت سـال نـخـسـت           
وزير دولت اسالمي قومي عراق بود   
و يکي از مـنـفـورتـريـن مـقـامـات                
دولت عراق است که ميلياردها دالر 
از درآمدهاي دولت عراق را سـر بـه           

او امـروز تـالش       .  کرده است  ! نيست
کرد تا با تـعـدادي اتـومـبـيـل بـدون               
مجوز به بخش تـرمـيـنـال فـرودگـاه             
ــي                ــمــاي ــي ــا هــواپ ــرود و ب ــغــداد ب ب

. مخصوص از اين کشور فـرار کـنـد         
مامورين فرودگاه اما متوجه ماجرا   

. شدند و از فرار او جلوگيري کـردنـد         
گفته ميشود بـدنـبـال ايـن مـاجـرا،              
نوري مالکي مـمـنـوع السـفـر شـده             

 .است
اعتراضات مردم در دو هـفـتـه           
گذشته دولت عراق را وادار کـرد تـا           
اولين عقب نشـيـنـي هـاي خـود را               
شروع کند و بسياري از مناصـب از         
جمله معاونان رئـيـس جـمـهـوري و             
نخست وزيـر و بسـيـاري مشـاغـل              

در سطوح پـايـيـن      .  ديگر را لغو کرد   
تر نيز جراحي از مسـئـولـيـن شـروع            

کوچک سازي وزارتـخـانـه      .  شده است 
ها، لغو برخي امتيازات مقامات و      
بازگشايي پرونده هاي فساد زير نظر      

از کجا « کميته اي موسوم به کميته   
 . شـــروع شـــده اســـت         » آورده اي؟   

وقتي توده هاي بي توهم و انـقـالبـي          
بــه مــيــدان مــيــايــنــد، تــالطــم در             
حــکــومــت و حــکــومــتــيــان شــروع         

عده اي استعفا مـيـدهـنـد،       .  ميشود
عده اي فرار ميکنند و عده اي کنار        

ــد       عــده اي از      .  گــذاشــتــه مــيــشــون
مقاماتي که تا ديروز با هـم در هـم            
ساخت و پاخـت بـودنـد، دسـتـگـيـر              
ميشـونـد و مـورد مـحـاکـمـه قـرار                 
ميگيرند، فساد عده اي رو ميشود،    
همه گناهان به گردن آنـهـا انـداخـتـه            

. ميشود تا دولت نجات پـيـدا کـنـد          
چنين اتفاقات و اقداماتي، تـقـريـبـا         
در جريان همه انقالبات و مـبـارزات        
قدرتمند توده اي که خطر سرنگـونـي     

ــت                ــکــوم ــان ح ــل چشــم ــاب ــق را م
 .ميگذارد، روي ميدهد

الزم به توضيح است که عليرغم  
اين عقب نشيني ها و وعـده هـايـي           
که به مردم داده شـده، اعـتـراضـات            

تــظــاهــرات در بــغــداد      .  ادامــه دارد  
فروکش نکرده و از جـمـعـه شـب تـا               
کنون همچنـان ادامـه دارد و بـراي             

 اوت فراخوان به تظاهرات   ۱۶ جمعه  
 .سراسري در عراق داده شده است

 
 برگرفته از صفحه فيسبوک 

 حزب کمونيست کارگري
 ٢٠١٥  اوت ١١ 

 فرار نوري مالکي نخست وزير هشت ساله عراق                  
 و معاون عبادي ناموفق ماند         
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 اوت پـارلـمـان        ١١ روز سه شنبه    
عراق تشکيل جلسه داد و بر سـر دو           

يـکـم   .  موضوع تصمـيـم گـيـري کـرد          
بتصويب رساندن پيشنهادات حـيـدر       
عبادي براي اصالحات و دوم بـر سـر          
بندهاي جزئي تر براي اصالحـات در         
پست و مقامها و ديـگـر اصـالحـات           

هـر دو مـوضـوع        .  اداري و اجتماعي  
 دقيقـه و     ١٣ دستور جلسه در فاصله     

در حالي .  به اتفاق آرا بتصويب رسيد    
اين دو موضوع در پارلمان با عـجلـه          
به اتفاق آرا بدون حتي يک مخالـف و      
يا ممتنع بتصويب ميرسد که پيشتر       
بــراي مــنــصــوب کــردن يــک مــهــره            
مــفــتــخــور در يــک پســت اداري و               
تاسيس يـک نـهـاد فـاسـد، روزهـا و                
ماهها جدل و کش و قوسهاي موافـق        
و مخالف شغل نمايندگـان مـجـلـس           

 . بود
تصويب طرح حـيـدرعـبـادي کـه           

 ٩ انجمن وزيران نيز در روز يکشنبـه         
اوت آنرا پذيرفت نـاشـي از هـراس و             
وحشت از تظاهرات ميليـونـي مـردم         
در شهرهاي عراق است که خـواب را         
از چشمان حيدر عـبـادي، مـالـکـي،            

. سيستاني، صدر و بقيه گرفته اسـت       
جلسـه تصـويـب طـرح پـيـشـنـهـادي                
عبادي در انجمن وزيران و در مجلس 
نشان ميدهد که حـاکـمـان قـومـي و              
ديني در عراق تا چه حـد سـراسـيـمـه            
شده و ميکوشـنـد بـراي بـقـاي خـود               
نيمي از پيکر حاکـمـيـت، نـهـادهـاي            
اداري و تجمالتي همـراه بـا پسـت و             
مقام کاربدستان را پاکسازي و حـذف    

وحشت از مـوج اعـتـراضـات           .  کنند
سکوالر و راديکال اجتماعـي هـفـتـه          
گذشته مردم در شـهـرهـاي عـراق تـا             
کنون توانسته است عبادي، انـجـمـن         
وزيران، مجلس و احزاب و بـانـدهـاي       
قومي اسالمي را وادار کـنـد کـه بـا              

 درصـد از      ٥٠ عجله و به اتـفـاق آرا          
نهادها و مقامات حکومت خـود را         

حذف کنند و هر کـدام را در عـرض              
چند دقيقه بتصويب انجمن وزيـران و        

 .مجلس برسانند
اما براي مردم ناراضي، مـحـروم       
و خشمگين از حـاکـمـان و سـيـسـتـم               
سراپا فاسد در سـاخـتـار عـراق ايـن               

براي رهايي کـامـل     .  پايان کار نيست  
از حکومتي تا بيخ و بـن فـاسـد کـه                
زندگي ميليونها انسان را به تـبـاهـي       
کشانيده است ادامـه اعـتـراضـات و            
تظاهرات مردم صد چندان ضروري و    

مردم عراق بـا حـرکـت         .  حياتي است 
کوبنده و اعتراضي شان طـي هـفـتـه            

. گذشته، قـدرت خـود را دريـافـتـنـد             
ــوحــه خــواســت و               قــدرتــي کــه ســرل
مـطــالــبــاتــش، ســکــوالر، راديــکــال،      
انساني و عليـه شـعـبـات مـخـتـلـف                
ــانــات اســالمــي و قــومــي در              جــري

جنبش عـظـيـم تـوده         .  حاکميت است 
اي در عراق نقطه عطف بزرگي بـراي         
ــردم در                ــراضــي م ــت ــات اع ــرک ــح ت

حــرکــت .  کشـورهــاي مــنــطــقــه اســت     
عظيم و شکـوهـمـنـدي کـه طـي يـک                
هفته قادر شد حذف نيمي از ساختار       

قـدمـهـاي    .  حکومتي را تحميل کـنـد     
بعدي اين جنبش نيازمند راه انـدازي       
شوراهاي منتخب مردم براي هدايـت      
سازمانيافته و هدفـمـنـد حـرکـتـهـاي            

 . بعدي است
 ١٥  اوت ١١ 
 

 تظاهرات بزرگ      
در شهرهاي عراق       

 شروع شده است   
بــيــش از يــک هــفــتــه اســت در             

شهرهاي جنـوب عـراق اعـتـراضـات           
وسيعي عليه فساد حکومتـي بـويـژه         

در .  نبود آب و برق در جـريـان اسـت            
 درجه در عراق تـا کـنـون        ٥٠ گرماي  
 کـودک جـان خـود را از              ٥٠ بيش از   

در همين رابطـه و در        .  دست داده اند  
اعتراض بـه فسـاد حـکـومـتـي، بـي               

توجهي بـه مـعـيـشـت و رفـاهـيـات                  
ــاي                 ــره ــه ــرار اســت در ش مــردم، ق
بيشتـري تـجـمـعـات و اعـتـراضـات               

شهرهاي نجف، کـربـال،      .  برگزار شود 
عماره، بغداد و چند شـهـر ديـگـر در             

. تــدارک ايــن تــجــمــعــات هســتــنــد           
نيروهاي حکومتي نيز در تالشند بـا        
مانع تراشي جلـو ايـن تـجـمـعـات را              

امـا مــردم خشـمــگــيــن و         .  بـگــيــرنــد 
ــه                 ــت ــذش ــه گ ــت ــف ــرض طــي ه ــت مــع
کوچکـتـريـن تـوجـهـي بـه مـامـوران                
حکومتي نکرده و به مراکـز شـهـرهـا        

 .سرازير شده اند
شعـارهـاي مـردم عـلـيـه فسـاد               

حکومت، عليه دستـجـات مـذهـبـي          
حاکم، عليه غارت و چـپـاول هسـتـي           

ايــن تــجـمــعـات چـنــان        .  مـردم اســت   
قدرتمنـمـد بـود کـه هـفـتـه گـذشـتـه                   
پارلمان بغـداد تـحـت فشـار حـرکـت              
اعتراضي مردم اولين دستور جـلـسـه        
ــه مســئلــه آب و بــرق                       ــود را ب خ

ــصــاص داد     ــادي،      .  اخــت ــدر عــب حــي
نـخــسـت وزيـر عـراق نـاچــار شــد از                

و بـــراي    "  اپـــوزيســـيـــون" مـــوضـــوع    
ــنــحــرف کــردن اعــتــراضــات و                 م

مردم بـرونـد     " نارضايتي مردم بگويد    
برق منازل کاربدستـان بـرق را قـطـع             

 ". کنند
ــه                  ــاري اســت ک ــن ب ــي ــن اول اي

تجمعات اعـتـراضـي مـردم جـنـوب             
عراق در اين ابعاد عليه مـهـره هـا و             
احــزاب اســالمــي و کــل دســتــگــاه             

. حــکــومــت ابــراز وجــود مــيــکــنــنــد       
شهرهاي کردستان عـراق نـيـز دسـت           
کمي از مناطق جنوب عراق نـدارد و     
اعتراضات مردم به فساد حکومـتـي       
و نــبــود آب و بــرق اکــنــون ابــعــاد                 

 .سراسري دارد
انتظار ميرود نيروهاي سيـاسـي       

چپ و کمونيست در عراق و کردستان  
عراق در اين حرکتها بـطـور مـوثـري            
دخالت کنند و براي جلوگـيـري از بـه          
انحراف کشانيـده شـدن اعـتـراضـات           
مردم، در سازماندهي و هدايت آنـهـا        

هيچ وطـيـفـه و امـر          .  نقش ايفا کنند  
مهمتري در مقابل احـزاب سـيـاسـي          
چپ و راديکال بجز آنچه که امروز در      

سـراســري مـردم عــراق          اعـتـراضـات   
همه نـيـروهـاي     .  ميگذرد وجود ندارد  

سياسي آزاديخواه و کمونيـسـت الزم         
است موقعيت کنوني را دريابند و در 
به تحقق رسانيدن مطالبات انسـانـي        
مــردم، رســالــت خــود را بــه انــجــام             

  . برسانند
  ٢٠١٥  اوت ٧ 

 
 ميدان تحرير بغداد

 
 اوت   ٧  بعداظهر جمعه ٥ ساعت  

بوقت محلي در ميدان تحرير بـغـداد         
. تجمع ميليوني برگـزار خـواهـد شـد          

اعتراض و تـجـمـع مـردم شـهـرهـاي               
بغداد، ناصريه، عماره، نجف و کربال      
به فساد در حکومت حيدر عـبـادي،          
اعتراض عليه احزاب قومي اسالمي     
و اعتراض به عدم تـامـيـن ابـتـدايـي              

آب و   (  ترين نيـازمـنـديـهـاي مـردم            
اين تجمعات اعتراضـي    .  است)  برق  

همـچـنـان در روزهـاي آيـنـده ادامـه                
 .خواهد داشت

نوري مالکي در کميـن نشـسـتـه          
است که از وضـع مـوجـود اسـتـفـاده              
کرده تا در زورآزمايي اش بـا دولـت            
کنوني، وضعيت کهنه و اسفبارتـر از     
دوران کنوني  حيدر عبادي را احـيـا           

 . کند
نيروهاي آزاديخواه، سازمانـهـاي     
سياسي، احزاب چپ و کمونيست در       
عراق نبايد اجازه دهند که نـيـروهـاي        
حکومتي و رقباي عبادي و مالـکـي         
نبض اوضاع را در دسـت گـرفـتـه و                
همچنان اين دور تسـلـسـل را ادامـه             

 .دهند
 

 ٢٠١٥  اوت ٧ 
 

تظاهرات نيم ميليوني       
 در بغداد  

 
نه شيعه، نه سنـي، جـامـعـه اي         "

 "سکوالر
  "سيستم ديني ما را غارت کرد"
ــرور و ضــد                "  ــت ضــد ت ــي ــدن م

 "ديکتاتوري
 "مدنيت ضد فساد و کشتار"

 
اينها برخي از شعـارهـاي امـروز         
عصر در تجمع نيم ميليون نفره مردم       

 .بغداد بود
 بعدازظهر امروز جمعه    ٥ ساعت  

 اوت بــوقــت مــحــلــي حــدود نــيــم            ٧ 
ميليون مردم عاصي و بتـنـگ آمـده          
ــا                 از دســت حــاکــمــان در عــراق، ب
شکستن سد نيروهاي مسلح دولـتـي        
در ميدان تحرير بغداد تجمع خـود را         

 .برپا کردند
اينبار علي سيسـتـانـي سـرکـرده          
جريان اسالمي شيعه بيـش از بـقـيـه            
خـطــر را احســاس کـرد و از حــيــدر               

عبادي خواست هر چه زودتر به وضع        
 .موجود رسيدگي کند

هر کدام از احزاب شيعه و سـنـي         
و ديگر جريانات اسالمي و قومي در  
ــر                ــد ب ــکــوشــن ــس عــراق مــي مــجــل
اعتراضات بر حـق و انسـانـي مـردم             

 :اما شعارهاي. سوار شوند
 

نه شـيـعـه، نـه سـنـي، جـامـعـه اي                    "
سيستم ديني ما را غـارت  "،"سکوالر

مــدنــيــت ضــد تــرور و ضــد           " ،"  کــرد
مدنـيـت ضـد فسـاد و           " ،" ديکتاتوري

 .را فرياد ميزننند" کشتار
خواست و تـوقـعـات، سـکـوالر،           
مدرن و انساني مردم شهرهاي عـراق       
اينبار قابل فريب دادن از سوي هـيـچ         
جريان مـرتـجـع، مـذهـبـي و قـومـي                

تعرض مردم شهرهاي بغداد،    .  نيست
نــاصــريــه، عــمــاره، نــجــف و کــربــال           
بدرست کل بسـاط حـاکـم را نشـانـه               

تجمع نيم ميليوني امروز    .  رفته است 
مردم در بـغـداد زمـيـن را زيـر پـاي                  
حاکمان اسالمي و قـومـي بـمـراتـب             

 .داغتر کرد
 

 ٢٠١٥ اوت   ٧ 
 

 عراق جامعه اي سکوالر
رسانه ها و ميدياي رسمي نان به      
نرخ روزخور سالها است در بوق کـرنـا     
کرده اند که عراق جامعه اي اسالمي       

. تنها به عراق بسنده نـکـردنـد        .  است
پيـشـتـر نـيـز  بـراي شـکـسـت دادن                    

 و زير نورافکن قرار دادن       ٥٧ انقالب  
ــي و                  ــنــي از ســوي دول غــرب خــمــي
متعاقب آن پـديـدار شـدن طـالـبـان،               
کرزاي و بقيه از گوربرخاسته گـان در         
افغانسـتـان، هـمـصـدا بـا دولـتـهـاي                
غـربـي  خــزعـبـالتشــان را نشـخــوار              

 .کردند
براي افکار عمومي دنـيـا روشـن        
شده است که حکومتهاي مرتجـعـيـن      
در اين کشورها از سـوي  دولـتـهـاي             
غربي و در هراس از آزاديخواهي، در       
هراس از چپ و کمونيسم اجتمـاعـي،      
اين فسيل ها را با تمام قدرت بر سـر        

 ٤  صفحه 

 يادداشتهاي هفته                  
 قدرت عظيمي که حذف نيمي از ساختار حکومتي را تحميل کرد                      

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 
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 ٣ از صفحه 

 .کار آوردند
مـردم و جـامــعـه عـراق، ايــران،             
افغانستان  و ديگر کشورهاي منطقه    
ــار                  ــخـ ــتـ ــر افـ ــاريـــخ پـ ــول تـ در طـ
مبارزاتيـشـان خـواهـان جـامـعـه اي              
آزاد، برابر، سکوالر و انسـانـي بـوده           

احــزاب، بــانــدهــا و جــريــانــات         .  انــد
مرتجع گوناگون اسالمي، نـيـروهـاي        
ايزوله و کپک زده حاشيه اين جـوامـع       
بودند که توسط دول غربي آراسـتـه و          

 .النسه شدند
ــان در                ــتـــرده زنـ ــور گسـ حضـ
حرکتهاي اعتراضي شان در ايـران و          
افغانستان و امروز در بـغـداد، عـمـق          
ســرســپــردگــي مــيــديــاي رســمــي و           
عوامفريبي دولتهاي غربي را بـيـش         
از پيش آبروباخته تر و رسواتر ساخته       

 .است
ــران کــارگــري            ــعــدادي از رهــب ت
سرشناس از جمله فالح الوان و سعيد       
نعمه و همچنـيـن هـنـا ادوارد چـهـره              
شناخته شده حقوق زنان از سخنرانـان     

 .روز جمعه  در تظاهرات بغداد بودند
 

 ١٥  اوت ٨ 
 

قصاب آزادي بيان       
 آزادي بيان      " مدافع  "

شوراي انجمن کانتون جزيره چند 
ماه قبل بيانه اي منتشر کرد که در 

آن از آزادي بيان و مطبوعات، 
آزاديهاي مدني و اجتماعي بسياري 

اخيرا اين انجمن فعاليت . گفته بود
ميديايي يکي از رسانه هاي خبري 

را " روداو"کردستان عراق بنام 
تفاوت ادعا تا . ممنوع کرده است

عملکرد را در تصميم انجمن کانتون  
جزيره ميتوان مشاهده و قضاوت 

معلوم بود که اين بيانيه زياده . کرد
 . از حد به تن اين انجمن گشاد است

" روداو" اما ميدياي خبـرنـگـاري        
که گفته ميشود سرمايه خبـررسـانـي        
و روزنامه نگاري طايفه بارزاني است  
در واکنش به اين اقدام انجمن کانتون     
جزيره، دادش بـه آسـمـان بـلـنـد شـده                
است تا جاييکه جدا از نـقـد و داد و              
فرياد، بـه اتـحـاديـه هـا و اصـنـاف                   
روزنامه نگاريها شـکـايـت بـرده کـه             
شوراي انجمن کانـتـون جـزيـره آزادي           
بــيــان و آزادي روزنــامــه نــگــاري و              
فعاليت ميديايي را زير پـا گـذاشـتـه          

 . است
ــادهــاي              شــکــايــت و داد و فــري

وابســتــه بــا خــانــدان جــلــيــل        "  روداو" 

بارزاني در حالي از زير پـا گـذاشـتـن            
آزادي بيان دم مـيـزنـد کـه تـا کـنـون                 
چندين فعال اجـتـمـاعـي و روزنـامـه              
نگار آزاد از سـوي آنـان و از سـوي                  
ديگر احزاب ناسيوناليـسـت کـرد در          

بـه  .  کردسـتـان عـراق تـرور شـده انـد              
شوراي انجمن کانتون جزيره در مورد      
رعايت آزادي روزنامه نگاري و خـبـر      
رساني قبل از اين هم توهمـي وجـود           
نداشت منتها رسانه هاي حـکـومـت         
اقليم که اکنون پز دفاع از آزادي بيـان    
را بخود گرفته اند،  بـايـد عـمـلـکـرد             
احزاب حاکم  بعـنـوان قصـاب آزادي           
بيان و تـرور روزنـامـه نـگـاران آزاد،               
سردشت عـثـمـان، عـبـداسـتـار تـايـر               
شــريــف، ســوران مــام حــمــه و کــاوه            

 .   گرمياني  را دم دستشان گذاشت
 ٢٠١٥  اوت ٦ 

 
"  هنرمندان  "کمپين  

 براي رئيس   

همه نوعش رو ديـده بـوديـم امـا            
اين يکي رو ديگه نه شنيده بـوديـم و          

 ٢٢٤٥ گفته ميشه که . نه ديده بوديم 
هنرمندان، استاتيد دانشگـاه،  "نفر از  

طوماري را به   "  شاعران و نويسندگان  
امضا رسونـدن کـه در آن خـواسـتـار               

نکته .   ادامه کار رئيس بارزاني شدن    
جالب توجه ايـنـه کـه در مـتـن ايـن                  

بـا جـنـگ      :  طومار نوشته شده اسـت     
داخلي موافق هسـتـي يـا بـا ابـقـاي                

 .؟"رئيس بارزاني
 نــفــر مــتــن ورقــه اي را            ٢٢٤٥ 

امضا کردن که اتمـام دوران ريـاسـت           
بارزاني را آنهم با دو سال ارفاق قبلي        
به او، با بروز جنگ داخلـي بـرايشـان           

عــجــب اســاتــيــد و     .  تـوضــيــح دادن      
 ؟!هنرمنداني

ضرب المثل معروفي هسـت کـه        
طــرف رو بــه روســتــا راه           "  مــيــگــه    

نــمــيــدادن ســراغ خــونــه کــدخــدا رو            
حـاال فـرض کـنـيـم اگـر             ".  ميگـرفـت  

کدخدا رو به روستا راه نـدن اونـوقـت            
. کدخدا بايد سـراغ کـي رو بـگـيـره؟              

خوب در اين دوره و زمونه که بسـاط       
ارباب و رعيتي بـرچـيـده شـده، البـد              

هــنـرمــنـدان، اســاتـيــد      " مـيـره سـراغ        
دانشـگــاه، شـاعــران و نـويســنــدگــان          

متعلق به حوضه علميه ناسيوناليسم     
و اونها هم نـبـوغشـان را بـکـار          "  کرد

ميگيرن و نبود جناب رئـيـس رو بـا             
 . وقوع جنگ داخلي ترجمه ميکنن

اين طرح کمپين وار که از سـوي          
حاميان رئيس راه اندازي شده آدم را          

جمهوري اسـالمـي آري يـا نـه             .  بياد
بارزاني آره يـا نـه؟،       .  خميني ميندازه 

" اين کمپين  و دست به دامـن شـدن             
هوادار ايـن    "  روشنفکران و هنرمندان  

خاندان يـعـنـي بـن بسـت، افـالس و                
درماندگي جبهه ناسيونالـيـسـم کـرد          

 . در حکومت
 

 ٢٠١٥  اوت ٦ 
 

مردم عراق به     
 اصالحات عبادي      

  رضايت نخواهند داد      
مراجع ديني از شيعه و سـنـي و           
بقيه سران قومي در مجلس عراق بـه       
دست و پاي حيدرعبادي افـتـاده انـد           

حـيـدر   .  که فکـري بـحـالشـان بـکـنـد            
عبادي قول داده اسـت کـه دسـت بـه              

ايشان .  اقداماتي اصالحي خواهد زد   
بـرکـنـاري    " در قدم اول و براي شـروع،         

معاونين رئيس جـمـهـور و نـخـسـت              
وزيـر، کـاهـش مـحـافـظــان تـمـامــي               
مسئوالن، ايـجـاد کـمـيـسـيـونـهـا و                
سازمانهايي بـراي کشـور بـر اسـاس            
کارداني و توانايي، بـررسـي تـمـامـي          
فسادکاريهاي گذشتـه و حـال، قـطـع            
بودجه و هزينه هاي ويژه مسئـوالن و        
کاهش هزينه هاي وزارتـخـانـه هـا و             
ديگر نهادهاي دولتي را در دسـتـور           

انـجـمـن وزيـران نـيـز           .  گذاشته اشـت   
يکدست به اتفاق آرا طرح اصـالحـات    

قـرار  .  حيدر عبادي را پذيرفتـه اسـت       
اســت ايــن طــرح بــراي تصــويــب بــه            

 ".مجلس فرستاده شود
بنا به گفته يکي از نـمـايـنـدگـان         

پارلمان عراق از کردستـان، تـخـمـيـن           

زده شده که اگر تنها هزينه نـيـروهـاي          
محافظ مقـامـات بـاالي حـکـومـت            
عراق، از نيروي انسـانـي گـرفـتـه تـا                
سالح، اتوموبيل و ديگـر تـجـهـزاتـي           
که در اختيار دارند به تـامـيـن آب و              
برق اختصاص ميافت، مردم بـا ايـن         

همين يک قـلـم     .  جهنم روبرو نميشدند  
نشان ميـدهـد کـه يـک درصـديـهـاي               
حاکم بر عراق چه بهشتي بـراي خـود           
مهيا کرده اند و نود و نـه درصـديـهـا           

 .در چه جهنمي زندگي ميکنند
اکنـون عـبـادي مـيـخـواهـد بـا                

برکناري برخي از معـاونـيـن و وعـده            
هايي که براي اصالحـات داده اسـت          
مانووري بدهد و اگـر اثـر نـداشـت و              
احساس کرد مردم کوتاه نـمـي آيـنـد            
دست به اقدامات ديـگـري از جـملـه             

آنـچـه   .  برکناري بـرخـي وزيـران بـزنـد          
چشمگير است ايـن اسـت کـه عـلـي               
سيستاني، صدر، مـالـکـي و ديـگـر             
سران قومي و ديني، بيش از ديگـران        

  .به عبادي فشار مياورند
اما تـعـرض و خشـم عـمـومـي                

مردم عراق قبل از هر چـيـز مـتـوجـه           
همين باندها و جريانات اسـالمـي از         

. شيعه و سني و کل حکـومـت اسـت           
ــردم           ــار مـ ــعـ ــم   « شـ ــوالريسـ ــکـ سـ

 »سکوالريسم، نه شـيـعـي نـه سـنـي            
بخوبي نفرت مردم را از دسـتـجـات            

سيسـتـانـي و      .  اسالمي نشان ميدهد 
. صدر و غيره حق دارند نگران باشنـد       

مردم اعالم کرده انـد و هشـدار داده            
اند که اگر انقالب کنند ريشه آنهـا را      

اينها اولين بخـش مـافـيـاي         .  ميزنند
حکومت خواهند بود کـه بسـاطشـان        

 .برچيده خواهد شد
مردمي که طي ايـن سـالـهـا از             

داشتن امنيت و کوچکترين آرامشـي      
حتي براي يک روز محروم بوده انـد و       
بــدلــيــل  فــقــر و فــالکــت کــارد بــه                
استخوانشان رسـيـده اسـت، راه حـل            
پايان اين فـالکـت را در اصـالحـات              

با برکـنـاري   .  حيدر عبادي نمي بينند 
استعفـاي    چند مسئول حکومتي، يا   

انجمن وزيران و حتي انحالل مجـلـس    
. و غيره مردم رضايت نخـواهـنـد داد      

از نظر جنبش اعـتـراض مـيـلـيـونـي              
مردم در عراق، دليل نبود آب و بـرق          

 درجـه    ۵۰ در گرماي کشنـده بـاالي         
ناشي از وجود حـکـومـتـي اسـالمـي            
قومي است که از بـيـخ و بـن فـاسـد                 

مردم عراق در شـعـارهـايشـان         .  است
بدرست دست به ريشه برده اند و کـل          
دستگاه فاسد حکومـتـي را بـانـي و             
مسبب فقر و فالکت و بيحقوقي خود 

 .ميدانند
خواست تامين آب و برق سـبـب       

شد جامعه عراق براي دسـتـيـابـي بـه            
ــدم در راه                  ــي، ق ــاه ــات رف ــان ــک ام
دستيابي و بازيابي حرمت و کـرامـت     

جنبشي کـه در     .  انساني خود بگذارد  
عراق عرض اندام کرده است جنبشـي       
ــراي احــيــاي حــرمــت و کــرامــت                ب
انســانــي، بــهــره مــنــد شــدن از رفــاه            
. اجتماعي و جامعه اي سکوالر است

اين جنبش براي رسيدن به خواستهاي 
برحـق خـود و بـراي پـايـان دادن بـه                   
تباهي اعـمـال شـده از سـوي انـواع                
دســتــه جــات قــومــي و اســالمــي،             

 .نيازمند بيشترين حمايتها است
 ١٥  اوت ٩ 

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

 ! دستگيري اتباع افغانستاني درآذربايجان را محکوم کنيم                
 

رسانه هاي جمهوري اسالمي با     
 تـبـعـه      ۲۵۰ افتخار خبر دستگيري    

افغانستاني در شهرهـاي مـخـتـلـف          
ــد              ــجــان را اعــالم کــرده ان ــاي . آذرب

تيترهاي خبـري رسـانـه هـاي ايـران             
ــکــه           ــن ــر اي ــي ب ــن ــب ــران  : " م مســاف

غيـرمـجـاز از جـاده ابـريشـم سـفـر                 
تبريـز گـذرگـاه جـديـد          " و  “  کنند  مي

: را در کنـارايـن خـبـر        "  قاچاق انسان 
ئـت مـعـاونـت سـازمـان مـلـل               هيـ " 

مــتــحــد در امــور افــغــانســتــان يــا           
در روز چـهـارشـنـبـه  اعـالم              يوناما

ميکند که بر طبق گزارش نيم سالـه         
بخش حفاظت از غيرنـظـامـيـان در           

هــاي مســلــحــانــه، شــمــار         درگــيــري
باخـتـه و مـجـروح           غيرنظاميان جان 

 را   ۲۰۱۵ شده در نيمه اول سال   ثبت
، قـرار دهـيـد،      "  نفر ميباشد۴۹۲۱ 

بيشتر به اقدامهاي بيشرمانه و ضد     
انساني جانيان اسـالمـي حـاکـم در           
ايران عليه اتباع افغانستاني کـه از         
جهـنـم اسـالمـي افـغـانسـتـان فـرار                

 . ميکنند، پي ميبريد
افغانستان نيز مانند ايران بيش     
از سه و نيم دهه اسـت کـه صـحـنـه              
تــاخــت و تــاز و آدمــکــشــي و زن               
سـتـيــزي مــافـيـاهــاي اســالمـي در            

. اشـکـال مـخــتـلــف اش مـيــبـاشــد            
روزگــاري مــجــاهــديــن اســالمــي و        
طالبان و دوره اي حـامـد کـرزاي و              

عبداهللا در    -امروز هم ائتالف غني   
پيشبرد سياستهاي سـرمـايـه داري         
جهاني زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا انسـان               
ساکن افغـانسـتـان را بـه جـهـنـمـي                
تبديل کرده اند که برخي از هـمـيـن            
مردم چاره اي جز فرار از اين جـهـنـم         
ندارند و ناگزير از ايـران بـه عـنـوان              
گـذرگــاهــي بــراي عـبــور و يــافــتــن            

. کشوري امن، استـفـاده مـيـکـنـنـد           
جمهوري اسالمي در جـهـت اجـراي          
توافقات بين الملـلـي ضـد انسـانـي            
اش بــا دول اروپــائــي مــبــنــي بــر               
ــري از وارد شــدن مــردم                ــي ــوگ ــل ج
کشورهاي منطقه به اروپـاي واحـد،        
دستور پيگـرد ودسـتـگـيـري اتـبـاع             
خارجي و بـويـژه اتـبـاع افـغـانـي را                

 .صادر وعملي ميکند
افغانستاني هائي که از جـهـنـم         
افغانستان فرار ميکنند بيـشـتـر بـا          
تحمل هزينه هاي گزاف و گـذاشـتـن        
سرنوشت زندگـي شـان در اخـتـيـار             
قاچاقچيان انسان دسـت بـه ريسـک          
بزرگي ميزنند که بخشا زندگي شان     

. را در ايـن راه از دسـت مـيـدهـنـد                
اقدام حکومت اسالمي و ايجاد سد      
و مانع در اين راه پرمـخـاطـره و پـر              
پيچ و خم، همکاري و هـمـراهـي بـا            
جانيان و برادران اسـالمـي شـان در           

 . افغانستان است
ــان حــزب              ــايــج ــتــه آذرب ــي ــم ک

کمونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن               
محـکـوم کـردن سـيـاسـت مسـدود              
کردن مرزهاي غربي کشور و به تبع        
آن دستگيـري و بـرگـردانـدن اتـبـاع              
افغـانشـتـان بـه کشـورشـان، اعـالم              
ميدارد که هر انساني حق دارد کـه          
از جهنمي که در نـتـيـجـه جـنـگ و               
تروريسم دولـتـي و غـيـردولـتـي در              
کشورش برپا شده، فرار کرده و خـود     
را بجاي امني در اين جهان پهـنـاور         

هــيـچ انســانــي را نــبــايــد        .  بـرســانــد 
مـجــبـور کـرد کـه فضـاي نـا امــن                 

ــي       ــاسـ ــيـ ــي در         –سـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
چهارچوبهاي جغرافيائي تعيين شده    
از طرف دولتهاي سرمـايـه داري را          

اين ابتدائي تـريـن حـق         .  تحمل کند 
هر انساني اسـت کـه بـراي يـافـتـن                
مــکــانــي امــن بــراي بــقــا و ادامــه            

 . زندگي سفر کند
ــان حــزب              ــايــج ــتــه آذرب ــي ــم ک
کمونيست کـارگـري ايـران از مـردم            
شــهــرهــاي مــخــتــلــف آذربــايــجــان         
ميخواهد که سياست ضد انساني و    
فاشيستي رژيم در دستگيري اتـبـاع      
افغانستاني را با هر شکل مـمـکـن          

 .  محکوم و افشا نمايند
 كميته آذربايجان 

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ۱۳۹۴ مرداد ۱۷ 

 ۲۰۱۵ آگوست    ۸  

بر اساس گـزارشـات رسـيـده بـه              
کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             

 مـرداد    ١٧ کارگري ايران در تـاريـخ         
 در مرز سردشـت مـجـيـد حسـن          ٩٤ 

نژاد يکي از کـولـبـران ايـن مـنـطـقـه                
توسط نيروهاي سرکوبگر جـمـهـوري        
اسالمي با شلـيـک گـلـوـلـه بـه قـتـل                  

کميته کردستان حـزب ضـمـن      .  رسيد
تسليت به خانواده و بستگان مـجـيـد       
حسن نژاد اعالم ميکند مصـبـبـيـن           

مـا  .  اين فاجعه را بايد محاکمه کـرد     
مــردم آزاديــخــواه و هــمــه احــزاب و            
سازمانهاي سياسي و مدافـع حـقـوق       
انساني را بـه اعـتـراض عـلـيـه ايـن                 
توحش و بربريت جمـهـوري اسـالمـي        

 .فراميخوانيم
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٤  مرداد ٢٣ 

طبق اخبار منتشـر شـده شـنـبـه            
ــرداد مــاه       ١٧  ــکــي       ١٣٩٤ م از  ي

سـازمـان   " عوامل نـفـوذي در صـف           
کـه در    "  زحمتکشان کردسـتـان ايـران      

کردستان عراق مستقـر هسـتـنـد در           
يک اقدام تروريستي قصد ترور يـکـي        
از اعضــا رهــبــري ايــن ســازمــان را           

امـا ايـن طـرح نـاکـام            .  داشته اسـت   
ــده و ايــن تــالش تــروريســتــي               مــان

 .جمهوري اسالمي خنثي شده است
همزمان در مقر شاخه ديگري از      

، تروريستـهـاي   " سازمان زحمتکشان" 
اعزامي جمـهـوري اسـالمـي مـقـدار            
زيادي مواد منفجره در چـنـد نـقـطـه             

امـا ايـن     .  اين مقر کار گذاشته بودند 
طرح هم قبل از اجرا کشف و خـنـثـي         

شود ايـن عـمـل          گفته مي .  شده است 
تروريستي هم توسط يکي از عوامل      
نفوذي جمهوري اسالمي در سازمـان      

 . نامبرده صورت گرفته است
جمهوري اسـالمـي در سـه دهـه            
گذشته صدها نفر از مخالفـيـن خـود       

را در خارج از ايـران و از جـملـه در                  
کردسـتـان عـراق تـرورکـرده اسـت و               
  اخيراً هـم دسـت بـه اقـدامـات تـازه                

 .   تروريستي ديگري زده است
شهرهاي کردستان عراق به دليل     
حضور فعـال نـيـروهـاي تـروريسـتـي              
جمهوري اسالمي براي مخالـفـيـن و          
سازمانها و احزاب سرنگوني طلب نا 

 . امن شده است
ــکــوم کــردن                ــن مــح ــا ضــم م
تــالــشــهــاي تــروريســتــي جــمــهــوري        
اسالمي، همه احزاب و سازمـانـهـاي        
ــقــر در              ــي مســت ــران ــوزيســيــون اي اپ
کردستـان عـراق و مـردم شـهـرهـاي               
کردستان عراق را به اعتراض عـلـيـه          
حضور نـيـروهـاي مـزدور جـمـهـوري             
اسـالمــي در اقــلــيـم کــردسـتــان فــرا            

 !ميخوانيم
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩٤ مرداد ٢٠ 
 ٢٠١٥  اوت ١١ 

 کشته شدن يک کارگر کولبر مرزي            
 با شليک ماموران رژيم        

 اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران         
 

در باره اقدامات تروريستي رژيم جمهوري اسالمي                   
 ! ايران عليه مخالفين سياسي در کردستان عراق              

 

تظـاهـرات مـردم عـراق از روز             
در )   ژوئـيـه    ۳۱ (  مـرداد      ۹ جمـعـه     

بغداد، بصره، نجف و عـمـاره شـروع         
شد و در روزهاي گذشته نـيـز ادامـه           

ــت  ــاف ــه در            .  ي ــت ــذش ــاي گ در روزه
شهرهاي سليمـانـه، رانـيـه، قـالدزه،           
چمچمال، دربنديخان و حلبجه جديد     
در کردستان عراق نيز مردم دست به    

قطع آب و بـرق در          .  تظاهرات زدند 
گرماي کشنده عراق بـهـانـه اي بـود           
که مردم عراق خشـم و نـارضـايـتـي             
عميق خود را عليه فـقـر، نـاامـنـي،            
بيحقوقي و عليه حکومت فـاسـد و          

طـبـق   .  مرتجـع عـراق نشـان دهـنـد           
گزارش حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

ــعــدادي از رهــبــران       چــپ عــراق،       ت
کارگري سـرشـنـاس از جـملـه فـالح              

الوان و سعيد نعمه و همچنيـن هـنـا        
ادوارد چهره شناخته شده حقوق زنان     
ــان امــروز در                ــران ــه ســخــن از جــمل

طـبـق ايـن      .  تظاهرات بغـداد بـودنـد      
جـريـانـات چـپ و سـکـوالر             گزارش  

نــقـــش بـــارزي در هـــدايـــت ايـــن              
 . اعتراضات دارند

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از             
مبارزات آزاديخواهانه مـردم عـراق       
صميمانه حمايت مـيـکـنـد و مـردم            
ايــران را بــه هــمــبــســتــگــي بــا ايــن            

مـردم ايـران     .  مبارزات فراميخـوانـد   
که طعم حاکـمـيـت شـوم جـمـهـوري              
اسالمي را چشيده اند، خـود را هـم           
سرنوشت مردم عراق ميدانـنـد و از          

اوجگيري مـبـارزات عـادالنـه آنـهـا            
شعار امروز مردم . استقبال ميکنند

سکوالريسم، نـه سـنـي، نـه         « بغداد  
 شعار محـوري مـردم ايـران          » شيعه

حکومت هـاي مـرتـجـع         .  نيز هست 
اســالمــي در عــراق و ايــران بــايــد              
ــنــد و مــردم                  گــورشــان را گــم کــن

 . سرنوشت خودشان را بدست گيرند
 

 پيروز باد مبارزات
  آزاديخواه مردم عراق 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  مرداد ۱۶ 
 ۲۰۱۵  اوت ۷  
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آگوست امسال به پايان مـي رسـد و            
احزاب حاکم با وجود تشکيل دهـهـا         
جلسه و دخالت کشورهاي منطـقـه و         
از جمله رژيم اسالمي هـنـوز هـم بـه              
توافق نرسيده اند و مسعـود بـارزانـي       

تحـمـيـل    "  هم برخالف گفته هاي خود    
راه حل نيست، نتـيـجـه اي نـخـواهـد              

چـنـان   ."  داشت و قابل قبـول نـيـسـت         
خود را تحميل کرده که حاضر نسيت       
به هيچ قيمتي پست خود را تـحـويـل          

در باره پيـام بـارزانـي،      .  ديگران بدهد 
اتحاديه مهيني و جـنـبـش گـوران و             
بسياري از شخصيتهاي احزاب حاکم     
عکس العمل نشان داده اند و اکـثـرا           
بر قابل قبول نبـودن صـحـبـتـهـاي او            
تاکـيـد کـرده انـد و حـتـي يـکـي از                     
نمايندگان پيشين پارلمان مي گويـد،   
با شنيدن صحبتهاي بارزاني بـه يـاد         
صحبتهاي معمـر قـزافـي و حسـنـي             
ــدرت                 ــر ق ــاي آخ ــارک در روزه ــب م

بهرحال گرچه بـحـران   .  خودشان افتادم 
حكومتي احزاب حاکم اکنون بـه اوج        
خود رسيده، اما همگان مـي دانـنـد           
که جنگ و جـدل احـزاب بـورژوائـي              
حاکم کوچکترين ربـطـي بـه مـنـافـع              
اکثريت مردم جامعه ندارد، بلکه اين      
احزاب دزد و چپاولـگـر هـر کـدام بـه              
فکر پر کردن هرجه بيشتـر جـيـبـهـاي         

راه حل مردم کـارگـر و         .  خود هستند 
زحمتکش عراق خـالـصـي از دسـت            
احــزاب بــورژوا نــاســيــونــالســيــتــي و        
مذهبي حاکم بر اقليم کردستان است      
و تـا زمـانـي کـه ايـنـهـا حـاکـمـنـد،                     

 سـال    ۲۴ متاسفانه هـمـچـانـکـه در            
گذشته شاهد آن بـوده ايـم از رفـاه و                

 . آسايش مردم خبري نخواهد بود
 

 اولين دسته از زندانيان   
 در اقليم کردستان تحويل     

 !رژيم اسالمي داده شدند   
 ۹۶ روز يکشنبه نـهـم آگـوسـت،           

زنداني ايرانـي در اقـلـيـم کـردسـتـان               
بـر  .  تحويل رژيم اسالمي داده شـدنـد      

اســاس ايــن گــزارش زنــدانــيــان طــي          
مراسمي در مرز حاچ عمران تحـويـل        

ايــن .  رژيــم اســالمــي داده شــده انــد         
معامله شوم و خطرناک در پي توافـق        
حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان و رژيـم                 
اسالمـي بـراي مـعـاوضـه زنـدانـيـان               
طرفين مي آيد و قـرار اسـت از ايـن               
پس زندانياني که حـکـم گـرفـتـه انـد               

براي گذراندن زمان محکوميت خـود      
ــد      ــک     .  مــعــاوضــه شــون ــزدي ــطــه ن راب

حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان بـا رژيـم                
اسالمي، کارنـامـه سـيـاه و سـراسـر               
جـنــايـت کـارانــه ايـن رژيـم، حضــور              
هزاران نفر از مخالفين رژيم اسالمـي     
در اقليم کردستان، تـرس و نـگـرانـي            
واقعي را در بين مخالفين رژيم و هـر       
آنکسي که با کارنامه رژيم اسـالمـي         
آشنا است بـوجـود آورده کـه احـزاب              
ناسيونالسيت حاکم و رژيم جنايتکار     
اسالمي با اين توافق مـي خـواهـنـد            
زنــدانــيــان را قــربــانــي ســيــاســتــهــاي        

گرچه حکـومـت   . ارتجاعي خود کنند 
اقليم کردستان ادعا مي کند که ايـن        

بـه رژيـم     "  با خواست خـود      " زندانيان  
اسالمي تحويل داده شـده انـد، امـا             
روابط احزاب حاکم و ساخت و پاخت       
آنها با دولتهاي مـرتـجـع مـنـطـقـه و               
کارنامه جنايتکارانه رژيـم اسـالمـي         
نسبت به زندانيان بايد اين مسـلـه را           
روشن کرده باشد که بايد عـلـيـه ايـن             
تــوافــقــنــامــه شــوم و غــيــر انســانــي           

 . ايستاد
 

 تير اندازي نيروهاي   
 سپاه پاسداران رژيم    

 ! بسوي کشاورزان منطقه پشدر     
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
روز يکشنبه نهم آگـوسـت نـيـروهـاي            
سرکوبگر سپاه پاسداران تـعـدادي از         
کشاورزان يکي از روستاهاي منطقـه      

را هـدف تـيـر      "  بيده الن"پشدر به اسم  
گـرچـه ايـن تـيـر          .  اندازي قـرار دادنـد     

اندازيها خساراتي در بر نداشـتـه امـا       
اين نگراني هـمـيـشـگـي را بـاز هـم                 
تکرار مي کند که نيروهاي سرکوبگر      
رژيم اسالمي هر گـاه کـه بـخـواهـنـد              
مردم مناطق مـرزي را حـتـي بـدون              
هيچ عذر و بـهـانـه اي مـورد يـورش               
وحشيـانـه خـود قـرار مـي دهـنـد و                  
عموما هم احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت             

 . حاکم سکوت اختيار مي کنند
 

  نفر ديگر   ۹ 
 ! از دست داعش گريختند   

طبق اخبار منتشر شـده، هـفـتـه           
گذشته دو زن و هفت کودک ايزدي که        
اسير دست داعش بودند از شهر رقـه         
ســوريــه کــه مــرکــز داعــش قــلــمــداد          

اين فراريان و   .  ميشود فرار مي کنند   
اسيران دست داعش ابتدا خود را بـه          

ترکيه مي رسانند و بـعـدا از طـريـق              
نوار مرزي ابراهيم خليل خـود را بـه            

 . اقليم کردستان مي رسانند
الزم به ذکر است که سال گذشـتـه    
در سـوم آگـوسـت نـيـروهـاي جـريــان                
تــروريســت اســالمــي داعــش شــهــر          
شنگال و اطراف آنرا تصرف کردند و        
دهها هزار نفر از مردم بي دفاع آواره         

 نفر از   ۵۰۰۰ شدند و داعش بيش از  
زنان و کودکان را به اسارت گرفتند و        
تعداد زيادي از زنان را به شيوه قـرون     
ــجــاوز و                  ــه مــنــظــور ت وســطــي و ب

 . سواستفاده جنسي به فروش رسانند
 

دومين اعتراض بزرگ مردم    
 ! دربنديخان  

روز پنج شنبه ششم آگوست براي      
بار دوم مردم دربنديخان در اعتـراض     
به کمبود آب و برق به خيابان آمـدنـد        
و بـــه مـــدت دو ســـاعـــت جـــاده                  

کــالر را بـــه روي             -ســلـــيــمـــانــيـــه   
اعتـراض  .  ماشينهاي سنگين بستند  

مردم شهردار دربـنـديـخـان را نـاچـار             
کرد که به ميان معترضين بـيـايـد و            
قول رسيدگي به خواسـتـهـاي آنـان را            

 . بدهد
همزمان با اعتراضات سـراسـري       
مردم در اکثر شهرهاي بـزرگ عـراق،         
در اقليم کردستان نيز در بسـيـاري از         
شهرها اعتراض به کمبود، آب، بـرق         
و خدمات رفاهي و اجتماعي بـرگـزار     
شــده و مــردم مــعــتــرض خــواهــان              
رسيدگي هرچه سريعتر به اين اوضاع      

از طــرف ديــگــر احــزاب         .  شــده انــد   
ناسيوناليست حاکم تا هم اکـنـون نـه          
تنها کوچکـتـريـن خـواسـت مـردم را              
پاسخ نداده اند، بلکـه آنـهـا خـود در              
بحراني عميق بر سر چگونـگـي اداره         
امور و بويژه رياست اقليم که اکـنـون          
به بحـرانـي اليـنـحـلـي تـبـديـل شـده                  

 . هستند
  

ديدار مسعود بارزاني با    
تعدادي از مردم بمباران شده    

 ! زارگه لي 
روز شنبه هشتم آگوست مسعود     
بارزاني رئيـس اقـلـيـم کـردسـتـان بـا                
تعدادي از مردم صدمه ديده روستاي      

که هفته پيش روستايشان  "  زارگه لي " 
توسط جنگنده هاي ترکيه بـه شـدت          

 ٨ مباران شد و موجب کشـتـه شـدن            
 تن ديگـر شـد،     ١١ نفر و زخمي شدن     

در ايـن ديـدار       .  ديدار و گفتگـو کـرد      
مسعود بازاني تنهـا بـه ايـن بسـنـده              

شهداي روستاي زارگه لـي،     "  کرده که   

شهداي جنگي بودند که آنهـا طـرفـي          
 ". از آن نبودند

الزم به ذکر است کـه در جـريـان             
حمله اخير رژيم اردوغان به کوهـهـاي        
قنديل و مناطقي از اقليم کـردسـتـان         
که نيروهاي پ ک ک در آنجا مستـقـر         
هستند، حزب دمـکـرات و مسـعـود          
بـارزانــي نــه تــنــهــا ايـن حــمــالت را              
محکوم نکرده اند بلکه گـويـا حـملـه            

ترکيه با آگاهي کامل اينهـا صـورت         
گرفته و اينـبـار هـم مـثـل هـمـيـشـه                  
بخشي از ناسيوناليزم کرد به دفاع از    
ســيــاســتــهــاي ارتــجــاعــي يــکــي از          
کشورهاي مرتـجـع مـنـطـقـه يـعـنـي               
دولت ترکيه پرداخته و جنايتهاي آنها  

پ ک ک با دولـت  "  را تحت نام جنگ     
  .توجيه مي کند" ترکيه

 *** 
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