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 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                     : نگاه هفته 
        نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي                                    

 

سفر علي الريجاني رئيس      
 ! مجلس رژيم اسالمي به اربيل    

 دسامبر علي الريجـانـي      ۲۶ روز  
به همراه هيئتي از مـجـلـس شـوراي             
اسالمي وارد شهر اربيل مي شوند و        
از طرف مقامات حکومت اقـلـيـم از          
جمله مسعود بارزاني مورد استقـبـال     

بارزاني در ديـدار بـا       . قرار مي گيرند 
الريــجــانــي از حــکــومــت اســالمــي          
بخاطر کمکشان در جنگ بـا داعـش         
تشکر و قـدردانـي کـرده و از طـرف                
ديگر رئيس مجلس داعشـيـان ايـران         
هم قول داده که تا پـايـان مـبـارزه بـا                

. داعش همکار اقليم کردستان باشند     
ذکر است که سران مفت خـور        به  الزم  

ــه                  ــمل ــکــومــت اســالمــي و از ج ح

الريجاني جالد در حالي از حکومـت        
اقليم ديدار و بازديد مي کنند و عليه  
داعش شاخه و شانه مـي کشـنـد کـه             
خود در طول عمر ننگين حکومتشان 
صدهها برابر داعش امـروز در ايـران          

حکـومـت اقـلـيـم و          .  جنايت کرده اند  
مسعود بارزاني به خوبي با کـارنـامـه     
سياه حکومت اسالمي چه در ايران و    
چه در عراق آشنائي دارند، اينـهـا در          
جـريــان اعــتـصــاب غــذاي زنــدانـيــان          
سياسي زندان اروميه بودند، اينها از       
دهها زنداني سـيـاسـي مـحـكـوم بـه               
اعدام در شهرهاي کردسـتـان تـوسـط          
رژيــم اســالمــي اطــالع دارنــد، امــا           
ترجيح مـي دهـنـد بـخـاطـر مـنـافـع                 

 ٦  صفحه 

 دسامبر هيئتي به    ٢٦ روز جمعه   
ســرپــرســتــي عــلــي الريــجــانــي بــراي        
مالقات با مقامات حکومت اقـلـيـم         
کردستان ابتدا بـه سـلـيـمـانـيـه بـراي                
ديدار با طالباني و سپس وارد اربـيـل       

مسئله اين مالقات که به روابط      .  شد
جمهوري اسالمي با حکومت اقـلـيـم         

کردستان برميگردد مورد اشـاره ايـن      
نوشته نيست بلکه حاشيه اين سفر که 
واکنش احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد            
مستقر در اردوگـاهـهـاي کـردسـتـان             

 .عراق را بهمراه داشت مد نظر است
يکي از اعضاي اين هـيـئـت کـه            
اکنون مسئول دفتر علـي الريـجـانـي          
رئيس مـجـلـس حـکـومـت اسـالمـي              
است، تروريست شناخته شده جـعـفـر         
صحرارودي نـام دارد کـه در جـريـان              
ترور قاسملو، ايشان يکي از مجريـان       

هر دو .  و از اعضاي باند اين ترور بود 
شاخه حزب دمکرات کردستان ايـران       
و کومه له زحمتکشان، نه در رابطه با 
سفر الريجاني، آمدن ايـن هـيـئـت و             

 واکنش محتاطانه
 هر دو حزب دمکرات و کومه له زحمتکشان

 به سفر الريجاني در کردستان عراق 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

دوم دي ماه علي الريـجـانـي از        ٢  صفحه 
بغداد به سليمـانـيـه و اربـيـل سـفـر                

سفر اين جنايتکار با حـواشـي       .  کرد
هـمـراه   .  هاي رنگارنگي روبـرو شـد       

عــلــي الريــجــانــي يــک تــروريســت          
محمد جعـفـر صـحـرا       "شناخته شده  

.  قاتل قاسملو  حضور داشت "  رودي
ــر صــحــرا رودي        "  ــف ــع در درون   "  ج

تشکيالت احزاب کردي داراي نفوذ     

در بحرانهاي  .  و اعتبار بااليي است   
دروني دو سال قبل اتحاديه ميهنـي   

ــراق          ــان ع ــت ــردس ــالل     ( ک ــزب ج ح
فعاالنه شرکت داشـتـه و        )  طالباني

نقشه راه احزاب ناسيوناليست کـرد       
توسـط ايـن جـنـايـتـکـار اسـالمـي                

. تــعــيــيــن و مــعــمــاري شــده اســت         
دومين حاشيه در همين رابطـه گلـه         

مـزدوران مـجـلـس نشـيـن           « مندي  

 علي الريجاني جنايتکار در کردستان عراق! رژه استقبال از تروريستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣  صفحه  نسان نودينيان 

وضعيت درماني و بهداشتي    
ترين    زندان اروميه در بحراني   

 وضعيت  
رشيد نوجوان از اهالي روستاي      

پس از سکته مغزي در   "  هاشم آباد" 
زندان مرکزي ارومـيـه جـان سـپـرده            

 . است
بـرخـي از زنــدانـيـان ايـنــگـونــه             
مرگها را ناشي از نبـود امـکـانـات           
اورژانسي در مواقع ضروري تـلـقـي         

 .کنند مي

بنا به گزارش مـنـابـع مـطـلـع،             
طي مدت گذشتـه چـنـديـن نـفـر از               
زندانيـان زنـدان ارومـيـه بـه دلـيـل                
تزريق غـلـط آمـپـول دچـار فـلـجـي                

 وضعـيـت    .اند  اعضاي بدن خود شده   
درماني و بهداشتي زنـدان ارومـيـه          

تـريـن وضـعـيـت بـوده و                در بحراني 
بهداري زندان کمترين توجهي را بـه        

نه بهداري  "  .کند زندانيان بيمار نمي 
زندان و نه مسئولين زندان ارومـيـه          

مسئوليت بيماران و حتـي کسـانـي         
که به دليل نـبـود امـکـانـات دچـار              

اند را بر عهـده   مشکالت حادتر شده  
 زندان اروميه تنها داراي ."گيرد  نمي

يک پزشک است که او نيـز فـقـط در             
ساعات اداري و بـه صـورت نـيـمـه             

 ايـن    .وقت در بهداري حضـور دارد       
در حالـي اسـت کـه زنـدان ارومـيـه                

هاي بزرگ ايران بوده و  يکي از زندان
 ٥  صفحه 

اخيـرا تـعـدادي تـحـت          :  ايسکرا
ــجــان در               ــاي ــاع از آذرب عــنــوان دف

هاي اجتماعي نفرت پـراکـنـي         رسانه
وسيعي را بر عليه مردم کرد زبان به 

حتـي بـا تـروريسـت         .  اند  راه انداخته 
خواندن آنها خواستار اخـراج ايشـان        

ابـتـدا اگـر      !  انـد    از آذربـايـجـان شـده       
ممکن است کمي در ايـن بـاره کـه              
اينها مي خواهند چه کسانـي را از          

 .کجا اخراج کنند، توضيح بدهيد
 

دربـاره ايـن     :  ناصر اصـغـري   
تحرکات بعدا تـوضـيـحـات الزمـي          

خواهم داد، امـا اجـازه بـدهـيـد از               
. بـخـش آخـر سـئـوال شـروع کـنـيـم                 

کسانـي کـه مسـائـل آن بـخـش از                 
آذربايجان را دنبال کرده   -کردستان  

اند از مشاهداتشان مي گوينـد کـه         
هاي بين مردم کردزبان و تـرک          تنش

زبان در برخي از شهرها و بخصوص 
اينهـا  .  در اروميه نگران کننده است    

همه زمينه اجتماعي دارند که بدون      
پرداختن بـه آنـهـا صـحـبـت کـردن                 

هـا در مـحـدوده           درباره ايـن تـنـش       
 .حدس و گمان باقي خواهند ماند

، در ارومـيـه   ۵۷ قبل از انقالب    

و روســتــاهــاي حــومــه اش، شــمــا           
جمعيت محسوسي از کـرد زبـانـان          

شهري با جمعيت زيـاد      .  نمي ديديد 
بـودنـد   )  آذري( که همگي ترک زبان    

 درباره نفرت پراکني ناسيوناليستي بر عليه مردم کرد زبان
 بخش اول    -مصاحبه با ناصر اصغري        

 

 ٤  صفحه 
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 ١ از صفحه 

اهـداف و انــگـيـزه آن بـه کـردسـتــان                 
عراق، بلکه در رابطه با حضور همين       
مجري تـرور يـعـنـي صـحـرارودي از              
خود واکنش محتاطانه اي نشان داده      

الزم به ذکر است که ايـن اولـيـن           .  اند
ــه                ــســت کــه صــحــرارودي ب ــي ــار ن ب
کردستان عراق در آمد و رفـت بـوده            

او قـبـلـتـر هـم سـفـرهـايـي بـه                  .  است
ــا                 ــات ب ــان عــراق و مــالق ــردســت ک
مسئولين حـکـومـت اقـلـيـم داشـتـه               

بگفته محمـود عـثـمـان دبـيـر            .  است
حزب سوسياليست کـردسـتـان عـراق         
گويا قبال قرار بوده کـه صـحـرارودي           
بعنوان طرف مذاکره کننده با احـزاب       
اپوزسيون ناسيونالـيـسـت کـردسـتـان          
ايران و همچنين عضو شرکت کنـنـده        

در اين کـنـگـره       "  کنگره ملي کرد  " در  
 . حضور داشته باشد

رهبران اين سه جريان اعالم کرده      
اند که حضور علي الريجاني و يا هـر    
مقام ديگـر حـکـومـت اسـالمـي در              
کردستان عـراق از نـظـر آنـان امـري                
عادي و بالمـانـع اسـت امـا حضـور              
جعفر صحرارودي بـعـنـوان يـکـي از             
اعضــاي شــرکــت کــنــنــده در تــرور             
قاسملو به کردستـان عـراق بـرايشـان           
خـوشــايـنــد نــيـســت و حضـور او را               
بعنوان توهين به خود قـلـمـداد کـرده            

 . اند
تا جاييکه به افرادي چون جـعـفـر         
صــحــرارودي و اعضــاي تــيــم تــرور           
جمهوري اسالمي برميگـردد قـطـعـا         
بايد اين افراد از سوي پليس اينترپـل        
دستگير و محاکمه شوند اما شرکـت     
او بعنوان هيئت همـراه الريـجـانـي و           
ــات             ــانـ ــريـ ــي جـ ــحـ ــطـ ــش سـ ــنـ واکـ
ــيــســت کــرد کــه دســت              ــال ــون ــاســي ن
اندرکاران و طراحان اصـلـي تـرور در           
مــيــان مــقــامــات بــاالي جــمــهــوري         
اسالمي را از نگاه افـکـار عـمـومـي            
مردم کردستان دور نـگـه مـي دارنـد            

 .  بسيار جالب توجه است

ايــن نــوع مــواضــع ســطــحــي و           
اينگونه ناخوشنوديها از سوي احزاب 
نــاســيــونــالــيــســت کــرد مســتــقــر در         
اردوگــاهــهــاي کــردســتــان عــراق از          
حکومت اقليم کردستـان قـابـل درک          
است اما هيچ گونه بو و نشانه اي در    
اعــتــراض بــه تــروريســم حــکــومــت          

رهبري ايـن  .  اسالمي را با خود ندارد   
سه جريان خوب مي دانند که نه مـي          
توانند و نه قادر هستند که از حضور        
آمرين و طراحان اصلي ترور قاسمـلـو        
ــراز                ــنــا اب در کــردســتــان عــراق عــل
ناخوشنودي بکنند چرا که از يک سـو        
امکاناتي را که حکومـت اقـلـيـم در            
ــا                 ــه اســت ب ــان گــذاشــت ــار آن ــي اخــت
کوچکـتـريـن اعـتـراضـي بـه حضـور                
سردمداران و طـراحـان اصـلـي تـرور             
حـکــومـت اسـالمــي، آنــرا از دســت            
خواهند داد و از سـوي ديـگـر مـي                 
دانند نبايد کاري بکـنـنـد کـه افـق و              
آينده ديدارها و مذاکـرات بـعـدي بـا            
جمهوري اسالمي را هـم خـدشـه دار            

ــه حضــور          .  کــنــنــد  امــا اعــتــراض ب
صحرارودي بعنوان يکي از مـجـريـان        
ترور قاسملو، قطعا موقعيت آنـان را        
دچار هيچ مشـکـل و مـخـمـصـه اي               

از اين رو تـرجـيـح داده        .  نخواهد کرد 
اند که کاري به طراحان تـرورنـداشـتـه          
باشند و در عين حال عکس الـعـمـل           
محتاطانه و بدون ضرري هم از خـود         

 .نشان دهند
جاي تعجب نـيـسـت کـه احـزاب            
ناسيوناليست کرد به حضـور رئـيـس         
مجلس و يا طراحان اصـلـي تـرورهـا            
در چنين سفرهايي به کردستان عـراق   

بارها و اخـيـرا در         .  بي تفاوت باشند 
اوايل ماه دسامبر نيز خبـر مـالقـات       
اين جـريـانـات بـا مسـئـولـيـن رژيـم                  
اسالمي و بـا واسـطـه گـري احـزاب                
حاکم در اقليم کردستان عراق منتشر  

حزب دمکـرات کـردسـتـان        .  شده بود 
شاخه خالد عزيزي هم رسما اين ديـد       

و بازديدها با مسئـولـيـن حـکـومـت             
پـيـشـتـر     .  اسالمي را تاييد کرده بـود      

هــم ايــن احــزاب حــتــي بــه حضــور              
کـنـگـره    " نمايندگان رژيم اسالمي در      

که متولد نشده از دنـيـا      " (  ملي کرد 
ــن اعــتــراضــي       )  رفــت     ــري کــوچــکــت

نداشتند که گويا قـرار بـود يـکـي از              
اعضاي هيئت نمايندگـي جـمـهـوري         
اســالمــي در ايــن کــنــگــره جــعــفــر             

 . صحرارودي باشد
اما ژست گرفتن اين سـه جـريـان          
در واکنش به حضور صـحـرارودي در        
اين سفر قبل از هر چيز ريـخـتـن آب             
پاک بر روي دستان خـونـيـن آمـران و             
طراحان اصلي ترور قاسـمـلـو و تـرور          
ديگر شخصيتهاي سياسي در خـارج       

اين جريانات در خدمـت  .  کشور است 
به افق و اهداف به بـن بسـت رسـيـده              

مـوضـع   "  عاقـالنـه  " خود ظاهرا دارند    
مــي دانــنــد کــه بــايــد        .  مــي گــيــرنــد  

حواصشان بـاشـد مـبـادا جـمـهـوري              
اسالمي و حکومت اقليم کـردسـتـان         

 . را از خود برنجانند
تا جاييکه به جمهوري اسـالمـي        
برميگردد قطعا فرستادن کسي چـون      
جعفر صحرارودي بـه هـمـراه چـنـيـن              
هيئتي، نشان دادن ضرب شـصـت از        
ــزاب                  ــر اح ــي ــحــق ــاال و ت مــوضــع ب

 .ناسيوناليست کرد است
براي مردم شـهـرهـاي کـردسـتـان           
ايران اما داسـتـان کـامـال بـرعـکـس              
واکنش ايـن احـزاب بـه حضـور يـک                

. تروريست در کردستـان عـراق اسـت         
مردم کردستان ايران ابتدا سردمداران 
و مقامات باالي حکومت را بعنـوان       
بــانـــيـــان و دســـتـــوردهــنـــدگـــان و            
سازمندهندگان تيم ها و شبکه هـاي       
ترور که امثال صحرارودي از اعضاي  

آمـريـن و     .  آن هستند مي شـنـاسـنـد        
طراحان ترور قاسملو و دهها فـعـال و      
شخصيت سياسي در داخل و خـارج          
کشور کسـانـي بـوده و هسـتـنـد کـه                 
سکان قدرت را در نهادهاي مختلـف       
حکومت از مجلس، قوه قضـايـيـه و           
ــاه و                  ــا ســران ســپ ــه ت ــت دولــت گــرف
اطالعات جمـهـوري اسـالمـي را در            

مـهـره هـاي اصـلـي و            .  دسـت دارنـد    
طراحان ترورهاي مختـلـف در نـظـام           
جمهوري اسـالمـي، مـدام و خـيـلـي              
راحــت در رفــت و آمــد بــه اربــيــل،               

اگـر قـرار     .  سليمانيه و بغداد هستـنـد    
است تـروريسـم اسـالمـي در قـامـت              
کاربدستان اصلي جمهوري اسـالمـي      
را به افـکـار عـمـومـي و جـهـانـيـان                   

شناسـانـد بـايـد بـجـاي الس زدن و                 
مصالحه بـا آنـان ، بـيـش از پـيـش                   

صدها نفـر هـمـچـون       .  رسوايشان کرد 
صحرارودي عـنـاصـر سـرسـپـرده  و               
دست چنـدمـي هسـتـنـد کـه فـرمـان                

مقاماتي چون امثال الريجاني هـا و        
ديگر سران  و مسئولين باال و اصلي        
حکومت اسالمي را جنايتکارانه بـه       

 . اجرا درمي آورند
     ٢٠١٤  دسامبر ٣٠ 

 ... واکنش محتاطانه هر دو حزب دمکرات              

 

 "دره طالي آق"کارگران معدن 

ــکــاب در                 ــر ت ــه ــکــي ش ــزدي در ن
آذربايجان غربي در مقابل تصميـم       

ــراي اخــراج            از   ۳۵۰ کــارفــرمــا ب
کــارگــران بــا تــجــمــع در مــقــابــل            
ساختمان نگهباني معدن دست بـه        

در ايــن تــجــمــع       .  اعــتــراض زدنــد   
و شـاغـل در     "  دهتعديل ش" کارگران  

 . کنار هم شرکت داشتند
دولت و کارفرما در اين معـدن       
وحشيانه ترين و طاقت فـرسـاتـريـن        
شرايط کار را به کارگران تـحـمـيـل           

کارفرما بـا بـي شـرمـي           .  کرده اند 
تمام شرايط کار کارگران را تـا حـد          
کارگر فصلي تنزل داده و اين يعني       
برده وار تـريـن وضـعـيـت کـار در                 

در اين معدن کـه پـيـش از            !  معدن
 ۵۵۰ يعني همـان اخـراج        "  تعديل" 

کارگر داشت، اگرچـه شـرايـط کـار           
طاقت فـرسـا اسـت امـا کـارگـران               

 ١٢٠ بعضا حتي ناگزير هستـنـد           
 .  ساعت در ماه اضافه کاري کنند

سه تن از کارگران اين معدن به      
خاطر شـرايـط سـخـت کـار و بـي                  
اعـتــنــايــي کــارفــرمــا و دولــت بــه           
وضعيشـتـان اقـدام بـه خـودکشـي              
کرده اند که به علت اقـدام بـمـوقـع              
همکارانشان خوشبخـتـانـه نـجـات         

 . پيدا کرده اند
کارگران بايد براي پـايـان دادن         
به چنين شرايط بـرده وار، تـجـمـع              
اعتراضي ومتحدانه خود را ادامـه      

اتـحـاد کـارگـران شـاغـل و             .  دهند
اخراجـي و حضـور خـانـواده هـاي              
کارگري صف اعتراض کارگـران را       

بـايـد تـجـربـه        .  قدرتمندتر ميـکـنـد    
کارگران معدن سنگ آهن بـافـق را       
سرمشق خود قرار داد که با حضور  
خانواده هـا بـراي آزادي کـارگـران             
بازداشتي مبارزه موفقي را پـيـش         

 .   بردند
روشن است که سه کـارگـر ايـن         
معدن زير فشار کار سـخـت و بـي             
حقوقي و بي  اعـتـنـايـي دولـت و               
کارفرما به خـودکشـي اقـدام کـرده           
اند اما کارفرمايان و حکومتـشـان        

به اندازه کافي به جان و زنـدگـي و             
سالمتي شما کارگران تعرض کرده      

بايد از هر گونه آزار رساندن به      .  اند
کـارفـرمـايـان و       .  خود دوري کـنـيـم     

حکومتشان تماما تالش ميکنـنـد      
شــمــا کــارگــران را از مــبــارزه و               

از زنـدگـي     .  اعتراض نااميد کنـنـد    
امــا صــف شــمــا     .  نـاامــيــد کــنــنــد   

 کـارگـر     ٥٥٠ صف  .  قدرتمند است 
بـايـد هـمـه تـوان و            . قدرتمند است 

نيرويمان را عليه ايـن چـپـاولـگـران           
. جــان و زنــدگــيــمــان بــرگــردانــيــم          

اعتصاب و اعتراض شما با حضور 
خانواده ها و با پيوستن مردم شهـر     
به شما کارفرما را ناگـزيـر خـواهـد           
کرد که به خواست حق طلبانه شمـا        

 . تن دهد
ــزب            ــجــان ح ــاي ــه آذرب ــت ــي ــم ک
کمونيسـت کـارگـري ايـران ضـمـن             
حمايت از اعتراض شـمـا کـارگـران          
معدن اعالم ميکند کـه تـنـهـا راه             
بازگشت به کار همه و عقد قرارداد       
دائم، مبارزه متحدانه و اعـتـراض        
پيگير و بي وقفه کارگران اخـراجـي        

تنـهـا بـا اعـتـراض          .  و شاغل است 
مــتــحــد، کــارفــرمــا و دولــتــش را          
مجبور به  عقب نشينـي خـواهـيـد         

 .   کرد
کــمــيــتــه آذربــايــجــان از شــمــا        
کارگران معادن همجوار اين معـدن    
نيز ميخواهـد کـه بـه  هـر شـکـل                  
مــمــکــن بــه حــمــايــت از مــبــارزه           
کارگران معدن آق دره بـرخـيـزيـد و            
کارگران معترض و اخراجـي را در         

پيـروزي  .  مبارزه شان تنها نگذاريد   
کــارگــران مــعــدن آق دره، دســت             
ــراي             ــان را ب ــان خــودت ــرمــاي کــارف

. اخراجهـاي بـعـدي خـواهـد بسـت            
پيروزي اين کارگران پيـروزي شـمـا          

بـه اعـتـراض کـارگـران          .  هم هسـت  
 . معدن آق دره بپيونديد

زنده باد مبارزه متحدانه 
 کارگران معدن آق دره
 کميته آذربايجان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ١٣٩٣  دي ماه ٩ 

 ! زنده باد اعتراض کارگران معدن طالي آق دره             
  ۳۵۰ کارگران معدن طالي آق دره در اعتراض به اخراج            

 ! نفر از همکارانشان تجمع کردند       

 فعاالنه عليه گراني نان و                         
 ! ديگر مايجتاج زندگي  اعتراض کنيد                               
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.  از عــلــي الريــجــانــي اســت          » کــرد
مــزدوران مــجــلــس نشــيــن از عــدم            
حضورشان در هـيـئـت الريـجـانـي ـ               
صــحــرا رودي در اقــلــيــم کــردســتــان           

و اعالم کرده اند کـه  . ناراحت شده اند 
عـدم حضــور نــمــايـنــدگــان کــرد در           " 

ترکيب هيات همراه رئيس مجلس به      
و ".   اقليم تامل برانگيـز مـي بـاشـد          

ســومــيــن حــاشــيــه از ســفــر عــلــي              
الريجاني مزدور به سليمانيه و اربيل      
موقعيت احزاب اپوريسيون مخـالـف      
جمهوري اسالمـي در ايـن مـنـطـقـه               

از طريق ميـديـاي اجـتـمـاعـي           .  است
"  محمد جـعـفـر صـحـرارودي        " حضور  

مردم در ايران و عـراق    .  منعکس شد 
مــيــدانــنــد کــه اقــدامــات تــروريســم         
جمهوري اسالمي در کردستان عـراق       

صـدهـا نـفـر تـوسـط           .  سنگين اسـت   
عوامل اين نظام جنايتکار ترور شـده       

" صـحـرا رودي    " تـوسـط امــثـال        .  انـد 
بشکل سيستماتيک و بـرنـامـه ريـزي          
شده عليه اپوزيسيون و مردم مخالف  
نظام جمهوري اسالمي تـرور و قـتـل           

با وجود اين .  سازمان داده  شده است 
پــرونــده ســنــگــيــن و خــونــيــن ســفــر            
ــ صحرا رودي بـا سـکـوت            الريجاني 
اپوزيسيون ايراني در سـلـيـمـانـيـه و              

چـرا؟ و حـاشـيـه         !!.  اربيل روبـرو شـد     
چهارم سرنوشت تراژيک پرسوناژهـاي     

" کنگره مـلـي کـرد       " شرکت کننده در    
ــي ـ               .  اســت ــجــان ــا ســفــر الري ــه ب ک

ــال               ــبـ ــقـ ــتـ ــرارودي و رژه اسـ ــحـ صـ
مـعـمـارهــاي کـنــگـره مـلــي کـرد از                
قاتلهاي جنايتکار جمهوري اسالمـي     
شرکت کنندگان دولتهاي منطـقـه اي      
از جمله جمهوري اسالمي جنايتکـار       

را رونـمـايـي      "   کنگره مـلـي کـرد     " در  
جـعـفـر صـحـرا        " در اين کنـگـره     .  کرد

در صندلي رديف اول حضـور        "  رودي
او مــعــمــار بــازســازي و در          .  داشــت

صحنه قرار دادن اتـحـاديـه مـيـهـنـي             
است، و او براي اين روزها کار کرده و 
براي نشست و حضورش در کـنـگـره            

. ملي کرد سرمايه گذاري کرده اسـت       
طرفداران ديروز و امـروز ايـن پـروژه             

بـيـن   " و   "  حـل " بـراي    "  تجات بـخـش    " 
در صندلـي   "  المللي کردن مساله کرد   

ــد؟              ــودن ــجــا چــکــاره ب رديــف دوم آن
سکوت امروز اين احزاب عـلـيـه رژه           

استقبال ارتجاع از قـاتـلـهـا چـگـونـه              
 توجيه ميشود؟  

 
تراژدي بيکارسازي و                    

خودکشي گارگران در معدن                        
 ! ه طالي آق در         

 
 نسان نودينيان 

بيکـارسـازي وسـيـع در مـعـادن             
. بشــکــل گســتــرده اي ادامــه دارد            

کارگران معادن سنگ و طال و ذغـال        
. دســتــه دســتــه بــيــکــار مــيــشــونــد          

سرنوشت آنهـا بـا خـانـواده هـايشـان              
تراژدي مرگ، خودکشي و رفـتـن بـه           

. عمق دره فقر مطلق را رقـم مـيـزنـد             
بيکارسازي در  معدن طـالي آق دره          
اينبار با خودکشي سه نفر از کارگران   

ــد        ــدام     .  رقـــم زده شـ ــيـــات اقـ جـــزئـ
 .  بخودکشي را در ادامه خواهيم آورد

سخني با کارگران  معدن طـالي        
بيکارسازي در نظام جمهـوري     !  آق در 

اسالمـي بـريـژه در مـعـادن بشـکـل                
. گسترده و پـردامـنـه اي ادامـه دارد            

بـيــکـارســازي مــعـدن طـالي آق دره              
اولين مورد نيست و آخرين مورد هم        

کـارگـران مـعـادن در         .  نخـواهـد بـود     
مقابله با بـيـکـارسـازي راه حـلـهـاي               
اعتراضي موفق و تعرضي را تجـربـه         

در مــعــدن بــافــق عــلــيــه         .  کــرده انــد  
بــيــکــارســازي، کــارگــران و خــانــواده        
هايشان با بدست گرفتن اعتراض در       
شکل اعتصاب عليه اقدامات دولت     

اعتصاب  در   .   و کارفرما، ايستادند 
مــعــدن و پــيــوســتــن خــانــواده هــاي           
کارگران، اعتراض به بيکـارسـازي را        
در موقعيت قدرتمند و تعرضي قـرار     

ــظــامــي           .  داد ــا آوردن نــيــروهــاي ن ب
نتوانستند اعتصاب کارگران را درهم 

در يک کالم اعـتـصـاب  و          .  بشکنند
حمايت  صدها نفر از خـانـواده هـاي            
ــت و                ــق، دول ــاف کــارگــران مــعــدن ب
کارفرما و نيروهاي امنيتي ـ نظامـي     
شهر بافق را در موضع دفـاعـي قـرار        
دادند و با اين اعتصات و حمايتهـاي    
خانواده هايشان به بخشهايي مهم از     

راه .  خواست و مطالباتشن رسـيـدنـد       
حل بيش از دويست و پنچـاه نـفـر از             
کارگران معدن طالي آق دره الـگـوي          

 . اعتراضي کارگران بافق است
دولت و وزارت کار و کارفرماهـا       
با اقدام بخـودکشـي عـقـب نشـيـنـي               

خودکشـي بـدتـريـن شـيـوه           .  نميکنند
. اعــتــراض مــمــکــن کــارگــران اســت       

خودکشي  اقدام فردي و خشـم فـردي          
بـيـان   .  کارگر را منـعـکـس مـيـکـنـد           

خشم و عصبـانـيـت  بـه ايـن شـکـل                  
دســت دولــت و      .  مــنــاســب نــيــســت    

کارفرما را بـراي تـوطـئـه و پـرونـده                 
اما، تالش براي . سازي را باز ميکند

 بيکار شده و کارگر٢٥٠ متحد کردن   
جلب حمايت صدها نـفـر از خـانـواده           
هـاي آنـهـا ابـزار مـوثـر، کـارسـاز و                   

مـعـدن   تعـرضـي کـارگـران اخـراجـي             
اعــتــراض بــه    .  طــالي آق دره اســت       

بيکارسازي در معـدن طـالي آق دره           
دولـــت و    .  ادامـــه خـــواهـــد داشـــت      

. کارفرما عقب نشـيـنـي نـکـرده انـد             
تالش کارگران معدن طالي آق دره به       
سازماندهي  اعـتـصـاب در مـحـل              
معدن، حمايت وسيـع خـانـواده هـاي           
آنها و ساير کارگران در معدن طـالي         

مـجـمـع    .  آق دره امري عـمـلـي اسـت          
عمومي کارگران و خانـواده هـايشـان        

. ابـزار ســاده اتــحــاد کـارگــران اســت          
دولت موظف است هزيـنـه درمـان و           
خسارت وارد شده به جسـم کـارگـران           

 . معترض را پرداخت کند
  ................................ 

اقدام به خودکشي سه                    
کارگر بيکار شده معدن طالي                         

تشريح جزئيات اين                    -دره     آق  
 !  خودکشي      

در پـي انـتــشـار خـبــر اقــدام بــه               
خودکشي سه نفر از کارگران اخراجـي     

دره، يکي از ايـن سـه        معدن طالي آق 
کارگر به تشريح جزئيات اين حـادثـه          

 او کـه در حـال حـاضـر در                .پرداخت
بيمارستان شـهـداي تـکـاب بسـتـري             

صــبــح ديــروز مــن و         :  اســت گــفــت   
تــعــدادي از کــارگــران اخــراجــي در            
اعتراض به از دست دادن شغلمان در        
محوطه معدن تجمـع کـرديـم کـه بـه              

اعتنايي کارفرما اين تجـمـع        دليل بي 
 شـب بـه طـول          ۸ تا حوالـي سـاعـت         

 با مشاهده اين وضعيت در .انجاميد
يک لحظه تصميم گرفتم که به زندگـي   
خود خاتمه دهم براي همين يک تـکـه      
شيشه را برداشته و به شکم خود فـرو         
کردم از اتـفـاقـات بـعـدي چـيـزي در                 
ذهنم نيست و زماني هوشياري خـود      
را بــدســت آورم کــه دربــيــمــارســتــان           

به مـن گـفـتـه         :   او گفت  .بستري بودم 
شده است که به دليل شدت جـراحـت          
وارده همان ديشب در بيمـارسـتـان از          
ناحيه شکم مورد عمل جراحـي قـرار         

  چند سالي است که در ايـن         .ام  گرفته
مـعــدن بــا حــداقــل حـقــوق بصــورت           
فصلي مشغول کـارم امـا هـيـچـگـاه             
احساس امنيت شغلي نکـردم و ايـن          
موضوع که هرلحظـه امـکـان اخـراج           
شدن وجود دارد نه تنـهـا مـن بـلـکـه               

در .   داد   ساير کـارگـران را آزار مـي           

لحظه حادثه احساس کردم وضـعـيـت       
 من و سايـر     شغلي وسرنوشت خانواده  

همکاران اخراج شده براي کسي مـهـم    
نيست و براي همين تصميم گرفتم که    

 اين کارگر .به زندگي خود خاتمه دهم 
: دره همچنين گـفـت   اخراجي معدن آق 

ام بـرخـي مسـئـوالن اقـدام بـه                شنيده
کنـنـد و      خودکشي من را تکذيب مي    

گويند که حادثه ديشـب نـتـيـجـه              مي
مشکالت روحـي وروانـي مـن بـوده             

ام امـا بـايـد           است که از قبل داشـتـه       
بگويم که اينطور نيسـت، مـن هـيـچ            
سابقه رواني ندارم وچـنـيـن ادعـايـي            

 کارگـران ايـن مـعـدن بـا            .کذب است 
پـايـه   ( حداکثـر کـار حـداقـل حـقـوق               

گيرينـد و هـيـچ گـونـه             را مي)  حقوق
مـزايـاي ديـگــري بـه آنــهـا پـرداخــت               

:  اين کارگـراخـراجـي افـزود        .شود  نمي
براي فردي مانند من که با يک فرزنـد   
کوچک ساکن يک روستاي دور افـتـاده    

است، از دسـت دادن         وبدون امکانات 
شــغــل و مــحــل درآمــد بــه مــعــنــي            

 وي   .اسـت    گرسنگي اعضاي خانواده  
 سـال    ۵ پيش از اين حدود :  ادامه داد 

از سر ناچاري بـه تـهـران رفـتـه بـودم                 
ام در      وبراي تامين مـعـاش خـانـواده         

هاي بکار خدمـاتـي    يکي از شهرداري 
مشغول بـودم، وقـتـي بـه اسـتـخـدام               
معدن درآمدم همه دلخوشي من ايـن       

 *.ام هستم بود که در کنار خانواده

  ...رژه استقبال از تروريستها       

 کارگر معدن طالي آق دره      ١١ 
در آذربايجان غـربـي بـا شـکـايـت              
کارفرما و به اتـهـام اغـتـشـاش از              
طــرف دادگــاه عــمــومــي تــکــاب          

 ! احضار شده اند
اسامي اين کـارگـران بـه قـرار            

يوسف کاووسي، عبـاس    :  زير است 
آذر، محمد خسروي، منصـور دخ،     
خليل عـظـيـمـي، فـاتـح رحـيـمـي،               
ايوب مولودي، رضا بهاري، رضـا       

الـه     يوسفي، عابد رحماني و عطـاء     
ايـنـهـا هـمـه از کـارگـران              . صبوري

فصـلــي بــيـکــار شــده ايــن مــعــدن           
يکـي از احضـار شـدگـان           . هستند

پـدر کـارگــري اســت کــه اقــدام بــه             
خودکشي کرده بود و هنوز هـم در         

 .بيمارستان بستري است
يکي از کارگران احضـار شـده         
: هنگام خروج از داگاه اعـالم کـرد         

کارفرماي معدن طالي آق دره در       " 
حالي يازده نفر از کـارگـران را بـه              
اتهام ايجاد اغـتـشـاش بـه دادگـاه            

 ۳۵۰ معرفي کرده است که تمامي  
ــه               کــارگــر فصــلــي ايــن مــعــدن ب

ــود            ــيــــکــــاري خــ مــــوضــــوع بــ
 ."اند معترض

همه ايـن کـارگـران کـه صـبـح              
امروز احضار شده بودند بـعـد  از            

 ! ظهر با قيد وثيقه آزاد شده اند
کــارگــران و مــردم شــريــف               

 شهرستان تکاب، 
از دادگاه و دسـتـگـاه قضـايـي           
حکومت اسالمي جز ايـن انـتـظـار        

ايـنـهـا پـاسـداران مـنـافـع             . نميرود
ايـنـهـا آنـقـدر        .  کارفرمايان هستند 

بيشرم و بيرحم هستـنـد کـه حـتـي             
کارگر بستري در بيمارستان را هـم        

 ! به دادگاه احضار ميکنند
کارگر و آزادي آنها  ۱۱ احضار 

به قيد وثـيـقـه نشـان مـيـدهـد کـه                 
کارفرمايان و دولتشان از اعتراض      

در .  قدرتمـنـد شـمـا هـراس دارنـد            
عين حال با تحميل وثيقه بر گـردن         
بخشي از کارگران ميخواهند مانع   

 . ادامه اعتراض شما شوند
نفر از شـمـا را بـه اتـهـام                 ١١ 

احضار کـرده انـد امـا          "  اغتشاش" 

 بايد در مقابل تهديد کارفرما و دولت            
 ! عليه کارگران ايستاد      

 ! کارگر معدن طالي آق دره به دادگاه احضار شدند              ۱۱ 

 ٤  صفحه 
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 ١ از صفحه 

  ٣  صفحه 

و تعداد معدودي هم آسوري و ارامنه      
مـنـتـهـا ارومـيـه         .  را در خود داشـت     

مرکز تجارت روستاهاي دور و بـر و           
تـرکـيـه      -روستاهاي نوار مرزي ايران  

 درصد جمعـيـت   ۸۰ است که بيش از     
 . اين روستاها کرد زبان بودند

اصالحات ارضي انقالب سفيد و  
در دهه "  انقالب شاه و مردم" يا همان   

 شمسي ساختار ارباب رعيتي در ۴۰ 
شمال کردستان ايران را مـثـل ديـگـر          

اين هم .  جاهاي ايران در هم نشکست 
. داليل سياسي خاص خود را داشـت       

ارتش و دم و دستگاه شاه قادر نـبـود           
هاي انقالبيون چريک کرد به       با شورش 

اي  اما ساختار عشيره.  راحتي درافتد 
منطقه کردنشين اروميه اين امـکـان       
را به حکومت پهلوي مي داد کـه بـا           

اي اربـابـهـا         استفاده از قدرت منطقـه  
راحت آن چريکها را ايزوله و سرکـوب        

شمال کردستان ايران همچـنـيـن       .  کند
با کردستان ترکيه و کردسـتـان عـراق          

نه تنها براي در هم .  نيز هم مرز است   
شکستن جنب و جـوش چـريـکـهـاي             
انقالبي کرد در خود کردسـتـان ايـران          

که قـدرت     -به عشاير احتياج داشت     
بسيج بسـيـار بـاالئـي داشـتـنـد، تـا                 
حکومت پهلوي از يک ثبـاتـي در آن            
منطقه برخوردار باشد، بلکه هـمـيـن         
ــهــلــوي و               ــه حــکــومــت پ ــر ب عشــاي
ساواکش کمک مي کردند که رفـت و        
آمد مخالفين رژيم شاه از مرز ايـران          

. ترکيه را هم به دقت کنترل کـنـنـد       -
از ورود شــورشـيــان کــرد کــردسـتــان           
ترکيه به اين طـرف مـرز جـلـوگـيـري              

کمک کنند شورش و اعـتـراض    .  کنند
کرد زبانان کردستان عراق به ايـران و         

بـا در    .  کردستان ايران سرايت نـکـنـد      
هم شکستن ساختار اربـاب رعـيـتـي         
در آن بخش از کردسـتـان، رژيـم شـاه             
بايد همه اين مسئوليتها را اکنون بـر      
عهده ارتش و ژاندارملي بگـذارد کـه         
بخاطر جغرافياي صعـب الـعـبـور آن           
منطقه برايش بسيـار گـران و شـايـد             
بهتر است گفته شود غير ممکن مي       

 .بود
اما زماني که اصالحات ارضـي       
ساختار ارباب رعيتي در ايران را در      
هم شکست، شهـرهـاي بـزرگ مـثـل             
اروميه شاهد هجوم صدها هزار نفـره       
روستائيان بودند کـه از قـيـد و بـنـد                

. ارباب و رعـيـتـي آزاد مـي شـدنـد                
ترکيب جـمـعـيـت در هـمـه شـهـرهـا                  

بـراي نـمـونـه       .  يکسره عوض مي شـد  
بخش وسيعي از مذهبـيـونـي کـه بـه             

 ۵۷ دنبال آخوند جماعت در انقـالب        
راه مي افتادند و پاي نوحه و روضـه            
خواني هاي آنها بودند، همين تازه بـه    

هاي بـعـد از اصـالحـات            شهرها رفته 
 . ارضي بودند

اروميـه، تـا جـائـي کـه بـه کـرد                  
زبانان روستاهـاي ايـن شـهـر بـرمـي              
گشت، شاهد اين عوض شدن ترکيب      

روستائيان مهاجر بعد   .  جمعيت نبود 
از اصــالحــات ارزي بــه ارومــيــه را             
جـمــعـيــت روســتـاهــاي تــرک زبــان و            

 .ارامنه و آسوريان تشکل مي دادند
 ۱  بعد از حـدود        ۵۷ اما انقالب   

دهـه و نـيـم وقـفـه، وظـيـفــه اصـلــي                   
اصــالحــات ارضــي را کــه در هــم                
شکستن ساختـار اربـاب رعـيـتـي و             
مهاجرت مـيـلـيـونـي رسـتـائـيـان بـه                
شهرها براي فراهم آوردن نـيـروي کـار       

جديد و کافي بـراي کـارخـانـجـات و              
شيوه جديد توليد بود، در آن بخش از      
کـردســتــان را هــم شــروع و ســرعــت            

ترکيب جمعيت شهر اروميه    .  بخشيد
و حاشيه نشينانش کامال عوض شـد       
و مي شود گفت که اروميه در عرض        

 ۳۰ يکي دو سال شاهـد جـمـعـيـتـي              
مالحسني، . درصدي از کرد زبان بود

که معرف حضور همه خوانندگان اين    
نوشته است، در نماز جـمـعـه هـايـش            
مي گفت که کردها در چند سال اخير  

بـه  .  شهر اروميه را محاصره کرده اند     
 درصد، پايگاهي ۳۰ مرور زمان اين    

براي بقيه فاميلـهـاي ديـگـر شـد کـه               
اکنون مي توان گفت جمعـيـت شـهـر            
اروميه با احتساب حاشيه نشينانـش      

 . درصد هم مي رسد۵۰ به باالي 
اينجا مي شود به مسـائـل زيـاد        
ــن                  ديــگــري اشــاره کــرد کــه هــم اي
مصاحبه را طوالني مي کـنـد و هـم            
ربط چنداني به بحث حـاضـر نـدارد؛            
اما بايد به چرائي ايجاد تـنـش بـيـن             
کرد زبان و ترک زبان، تا آنجـا کـه در          
چهارچوب اين تغيير ترکيب جمعيـت      

 .مي گنجد، اشاره کنم
 درصـد از      ۵۰ جمعيت بيـش از       

شهري به بزرگي ارومـيـه هـيـچـوقـت            
نتوانست از لحاظ اشتغال در مـراکـز        

بخش .  ثبت آمار به درست ثبت شود     
بسيار زيادي از اين جمعيـت، گـرچـه          
در شهر اروميه و حاشيـه آن زنـدگـي            
مي کنند، اما هنوز از لحاظ تأميـن      
ــه مــحــصــوالت و درآمــد              درآمــد ب

هاي ناچيزشان در روسـتـاهـاي           زمين
ايـن  .  دور دست تر وابسـتـه هسـتـنـد           

درآمد ابدا کفاف گذارن زندگـي شـان        
بخش وسـيـعـي از ايـن           .  را نمي دهد  

جمعيت به کارهاي کـاذب و بـعـضـا            

. بســيــار خــطــرنــاک روي مــي آورنــد         
قاچاق اجناس از تـرکـيـه بـه ايـران و                

کار در مزارع بـا سـاعـات        . بالعکس
. کار طوالني و دستمزد بسيار پائيـن      

قاچاق و خرده فروشي مـواد مـخـدر؛         
طوري که اروميه و آذربايجان غـربـي       
شامل بيشترين آمار اعدامي هـا در       

 درصـد از      ۹۵ ايران است که بيش از      
اين اعدامي ها کساني هسـتـنـد کـه           
در حين خريد و فروش چند گرم مـواد    

 . مخدر دستگير شده اند
در عين حال کمتر کرد زبـانـي را         
در ادارات دولتي مـي تـوان شـاغـل             

کـارهـايـي کـه کـرد          " کارها بـه      .  ديد
کـارهـايـي    " و "  زبانان انجام مي دهند   

، " که ترک زبـانـان انـجـام مـي دهـنـد               
ظـاهـرا کـارهـاي       .  تقـسـيـم شـده انـد         

" غيرمحترمانه" غيرقانوني، کاذب و    
بر دوش کرد زبانان اسـت و کـارهـاي         

و قـانـونـي و کـار در             "  محـتـرمـانـه    " 
ادارات دولتي و با بيمه بازنشستگـي     

حال بيمه ها در جمهـوري اسـالمـي        ( 
بر دوش تـرک    ) چه هستند فعال بماند 

 .زبانان است
در نبود يک افق روشن و راه نشان 
دهنده، مردم ترک زبان تـحـت تـأثـيـر            
تبليغات تفرقه افکنانه و ضـدبشـري         
دار و دسته هاي مختلف اسالمي که      
سرنخ هـمـه ايـنـهـا در دسـت سـپـاه                   
پاسداران و جانوران وحشي اي مـثـل         
مالحسني است، که به نظر من گاها       
به اشتباه به آنها ناسيوناليـسـت تـرک       
هم گفته ايم، باعث و باني مشکالت       
خود را همين کرد زباناني مي دانـنـد       
که گفتم از طريق غـيـررسـمـي امـرار           

 . معاش مي کنند
اين را ديگر هـر کسـي کـه اهـل              
فــکــر کــردن و تــعــمــق در مســائــل              

اجتماعي است مي داند که نه تـنـهـا         
در اروميه و ديگر جاهاي ايران، بلکه   
در هر جاي ديـگـر جـهـان هـم فـقـط                  

به صدر اخـبـار رسـانـه       "  افراد خاطي" 
" بـاشـرف  " ها مي روند و ژورناليـسـم         

ــرداري،                 هــم بــا ايــن نــوع نــمــونــه ب
 . مهندسي افکار مي کند

در نبود يک آلترناتيويي که نشان      
بدهد باني فقر در بين ترک زبانـان نـه           
کرد زبانان هستند، بـلـکـه در مـورد            
مشخص جمهوري اسـالمـي هـمـيـن           
حکومت باني تمام بدبـخـتـي هـا در            
اين کشـور اسـت، واضـح اسـت کـه                
کسي که امکـانـات رسـانـه اي دارد             
مي تواند به ايجاد شـرايـط نـاامـنـي            
دامن بزند و زمينه و اسباب کشت و        

هـمـيـن دار و        .  کشتار را فراهم کـنـد      
دســتــه هــاي آدمــکــش کــه گــفــتــم              
ــي و               ــالحســن ــان دســت م افســارش
ديگرآدمکشان جـمـهـوري اسـالمـي          
است، ظاهرا در فضـاي مـجـازي از             
تسويه آذربايجان و بخصوص اروميه      

همـيـنـجـا     . (از کرد زبانان مي گويند 
خواننده اين نوشته را بـه مصـاحـبـه             

 ۵۸۸ محسن ابراهيمي که در شماره       
تـحـت عـنـوان       "  انترناسيـونـال  " نشريه  

ــنـــي             "  ــراکـ ــفـــرت پـ ــقـــابـــل نـ در مـ
کـه در    !"  ناسيوناليستي بايد ايسـتـاد    

همين رابطه نوشته شده است و حاوي      
اطالعات مهمي اسـت، رجـوع مـي           

 .)دهم
با اين توضيحات فـکـر کـنـم بـه             
اندازه کافي روشن شده باشـد کـه چـه         
کساني مي خواهند چه کساني را از      

 .جائي اخراج کنند
 

 ادامه دارد

 ... درباره نفرت پراکني       

همانطور که همکار شما علنا اعـالم        
کرده است اين اعـتـراض بـحـق شـمـا              

. کـارگـر اسـت       ۳۵۰ مربوط به همه       
مربوط به همه کارگران ديـگـر اسـت           
که االن شـاغـلـنـد امـا هـيـچـگـونـه                   

. تضميني براي ادامه کارشان نـدارنـد      
اين اعتراض حتي مـربـوط بـه هـمـه              
کارگراني است که در دهها مـعـدن و          
کارخانه هاي ديگر به طور فصـلـي و           
بدون قرارداد دائم کـار مـيـکـنـنـد و                
سايه شوم بـيـکـاري هـمـيـشـه بـاالي               

 . سرشان آويزان است
بــايــد از هــمــان اول در مــقــابــل            
توطئه کـارفـرمـا و دولـتـشـان بـراي                

ايــجــاد تــفــرقــه و هــراس در مــيــان              
ايـن کــار کــامــال      .  کـارگــران ايســتــاد   

امکانپذير است به شرطـي کـه شـمـا            
کارگران بيکار شده و کارگران شاغـل       
همچنان مـتـحـدانـه در مـقـابـل ايـن                

 . توطئه ها بايستيد

اعـتـراض شـمـا را مـخـصـوصـا               
دخالت و حضور فعال خـانـواده هـاي           

بـايـد   .  کارگري قدرتمـنـدتـر مـيـکـنـد          
تجربه کـارگـران مـعـدن سـنـگ آهـن               
بــافــق را ســرمشــق قــرار داد کــه از              
مــقــابــل نــهــادهــاي دولــتــي تــکــان           
نخوردند تا اينکه عـزيـزانشـان را بـه            

شـمـا   .  آغوش خانواده ها بازگرداندند   

هم از همه خانواده ها و هـمـه اهـالـي           
شهر و حومه بخواهيد که از اعتراض      

 . بحق شما حمايت کنند
همبستگي کارگران بيکار شده و     
شاغل، همبـسـتـگـي خـانـواده هـا و               
مردم شريف شهر و حومه با خواسـت        
حق طلبانه شما کارگران معدن تـنـهـا       
راه عقب راندن کارفرما و دولـتـشـان           

 . است
زنده بايد مبارزه برحـق کـارگـران         

 معدن آق دره
 

 کميته آذربايجان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۳  دي ۹ 

 ۲۰۱۴  دسامبر ۳۰  

 ... بايد در مقابل تهديد کارفرما و دولت                                    
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قريب بـه پـنـج هـزار زنـدانـي در آن                   
مـنـبـع سـايـت        ( .شـونـد    نگهداري مي 

 )کردپا
 

 در رندان اروميهنفر ٧ اعدام 
در زندان اروميه هفت نفر :  دي ٨ 

 اهـالـي     اعـدامـيـهـا از      .  اعدام شـدنـد   
هاي کرمانشاه، سـنـنـدج و           شهرستان

 .اند شيراز بوده
 

 اعتصاب عذا
مــحــمــدامــيــن آگــوشــي مــعــلــم        

 فـرزنـد از شـهـر           ٥ داري  ( بازنشسته  
از يک هفته گذشتـه اقـدام        )  پيرانشهر

به اعتصاب غذا در اعتراض به عـدم        
درمان و تشديـد فشـارهـاي روحـي ـ             

مـحـمـدامـيـن      .  جسمي،  کـرده اسـت      
اکنون در سـلـول انـفـرادي             آگوشي هم 

بند قرنطينـه زنـدان مـرکـزي زاهـدان             
 مـحـمـدامـيـن        .شـود    نگـهـداري مـي     
 سال سن است و از     ٥٤ آگوشي داراي   

برد و    بيماري کليوي به شدت رنج مي     
 .تاکنون بارها دست به اعتصاب زده    

وي خـواســتـار؛ درمـان در يــکـي از               
هاي خارج از زنـدان و يـا              بيمارستان

اعطاي مرخصي استعالجي و پـايـان      
 .بـاشـد     فشارها و اذيت و آزارها مـي       

مـاه    محمدامين آگوشي يکم فروردين   
 از ســوي مــأمــوران حــفــاظــت             ٨٦ 

ــالعــــات ســــپــــاه اســــتــــان                 اطــ
غربي در پـيـرانشـهـر و بـه               آذربايجان

اتهام ارتباط بـا اقـلـيـم کـردسـتـان ـ                 
 مـاه را در       ٨ عراق بازداشت و مدت     

سلول انـفـرادي در ارومـيـه گـذرانـده               
 حکم دادگاه بـدوي اعـدام بـود           .است

اما بعدها حکم محمدامين اگـوشـي      
 سال حبس و تبعيـد بـه زنـدان          ١٠ به  

 .زاهدان کاهش يافت
 

 يک سال زنداني تعزيري
دادگاه انقالب مريوان براي يکـي     
از ايـن دانشـجــويـان بـه نـام فـرهــاد                 

 سـالـه فـرزنـد مـحـمـد              ٢٨ زاده   شفيع
حکم يک سال زنداني تعـزيـري صـادر       

ــرد ــاه              .ک ــورم ــري ــه ــم ش ــســت ــي  وي ب
اخالل در " به اتهام    در مريوان    امسال

هــاي    نـظـم و انــتـقـاد از شــخـصـيــت              

تــوســط نــيــروهــاي   "  سـيــاســي کشــور   
امنيـتـي حـکـومـت اسـالمـي ايـران               

  .بازداشت گرديد
 

به دليل شرکت در تجمع     
 اعتراضي سه سال زندان تعزيري     

خبات مـنـگـوري دبـيـر انـجـمـن              
زيسـت مـهـابـاد و               حفاظت محيط    

يکي از فـعـاالن مـدنـي و مـحـيـط                  
 مـاه قـبـل           زيست در مهاباد که يـک      

توسط نيروهاي وابسته بـه حـفـاظـت           
اطالعات سپاه بازداشت شده بود بـه        

 .سه سال زندان تعزيري محـکـوم شـد         
خبات منگوري به دليـل شـرکـت در           
تجمع اعتراضي در رابطه با اهانت و      
توهين مرکز صدا و سيماي مـهـابـاد          
نسبـت بـه حسـن زيـرک خـوانـنـده ،                  
توسط نيروهاي امـنـيـتـي بـازداشـت           

 .شده بود
 

 اعدام در سقز
ــل               ٧  ــن زارعــي اه ــردي ــان  ف آب

شهرستان سقـز در زنـدان اويـن بـدار              
 سال ٣٢ فردين زارعي که .  آويخه شد 

سن داشت يـک سـال ونـيـم قـبـل در                  
مشاجره با دو نفـر از دوسـتـان خـود              

در ايـن    .  مابين آنها درگيري رخ داد     
درگيري فردين زارعي با چنـد ضـربـه       

 .ميگيرد  چاقو جان رفيق خودرا
 
  ترم تعليق از تحصيل٥ 

پنج دانشجوي دانشـگـاه تـبـريـز           
طي مدت مهر و آبان سال جـاري بـه            

اخالل در نظم و انتقاد     " اتهام هر آنچه    
" هـاي سـيـاسـي کشـور            از شخصيـت  

 تـرم تـعـلـيـق از          ٥ شود به     خوانده مي 
 اميد احمدي  .تحصيل محکوم شدند  

دانشجوي رشته عـلـوم کـامـپـيـوتـر،             
زاده،    احسان پورخيري، فرهاد شـفـيـع      

اســمــاعــيــل مــحــمــودي و مــحــمــود        
سيفيان از دانشجويان رشته فـلـسـفـه          
اسامي دانشجوياني هسـتـنـد کـه از           
ــان دوره               ــاي ــا پ ــاهــي ت   خــدمــات رف

 ايــن   .انــد   تــحــصــيــل مــحــروم شــده       
دانشجويان از اعضاء و نويسـنـدگـان        

و نشـريـه     "  زاگرس" کانون دانشجويي   
 .باشند مي" آستانه"

 
 کارگران  

 آزادي ريبوار عبداللهي     
 از زندان  

طبق گزارش رسيده، روز دوشنبه     
 ريبوار عبداللهي فـعـال   ٨/١٠/٩٣ 

کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري بعد از تـحـمـل بـيـسـت روز               
ــگــاه اداره               ــت ــازداش ــازداشــت در ب ب
اطالعات شـهـر سـنـنـدج بـا تـوديـع                
وثيقه پنجاه مـيـلـيـون تـومـانـي آزاد             

 در اين ارتباط تعداد کثيـري از       .شد
کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري شـهـر                 
سنندج در يک فضاي صميمي، و بـا          
کف زدن هاي ممتد و خوانـدن سـرود         

سـرود هـمـبـسـتـگـي          ( انترناسيـونـال     
، به استقبال وي   ) جهاني طبقه کارگر  

کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي ضـمـن                .رفتند
ــوار                ــب ــواده ي ري ــه خــان ــاش ب شــادب
عـبــدالـلــهــي و تــمـامــي کـارگــران و             
فعاليـن کـارگـري و تـمـامـي انسـان                
هايي که دل در گـرو رهـايـي طـبـقـه                 
کارگر از قـيـد مـنـاسـبـات مـوجـود                
دارند، خواهان آزادي بي قيد و شـرط        
فردين ميرکي، فـرزاد مـرادي نـيـا و            
ساير فعـالـيـن کـارگـري و زنـدانـيـان                

 .سياسي دربند مي باشد
 

آخرين وضعيت اعضاي     
 بازداشت شده  کميته هماهنگي      

 در سنندج 
ــه گــزارش رســيــده، روز               ــا ب ــن ب

، خـانـواده     ٣/١٠/٩٣ چهارشـنـبـه      
هاي اعضاي بازداشت شده  کـمـيـتـه          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

فردين ميرکي، ( تشکل هاي کارگري   
)فرزاد مرادي نيا و ريبوار عبداللهي     

، در مــقــابــل ســتــاد خــبــري اداره                
اطالعات شهر سنندج تجمع نـمـوده،       
و خواهان روشن شدن هر چه سريعـتـر         

در .  وضعـيـت فـرزنـدان خـود شـدنـد             
مقابل، مسئولين و کارگزاران سـتـاد       
خبري اداره  اطالعات، با دادن وعـده     
تسريع روند بازجويي و تکميل پرونده    
آنان، جهت ارجاع به مراجع قضـايـي         
در هــفــتــه  آيــنــده، از خــود ســلــب                
مسئوليت نموده، و عمال اين عزيزان      

 .را مستـوجـب دادگـاهـي دانسـتـنـد            
همچنين ايـن فـعـالـيـن کـارگـري در               
همان روز طي تـمـاس هـاي تـلـفـنـي                
بسيار کوتاهي که بـا خـانـواده هـاي             
خود داشتند، از وضعيت نامشخـص      
و شرايط نامناسب خود خـبـر داده و        
خواستار پيگيري جدي خانواده هـاي       

شايـان  .  خود از مراجع مربوطه شدند    
ذکر است که فرزاد مرادي نيا در ايـن        
تماس تلفني از وضعيت نـامـنـاسـب          

جسمي خود خبر داده و بيماري خـود     
را در شرايطي بسيار بـحـرانـي اعـالم        

 کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .نموده بود 
کمک به ايجاد تشکل هاي کـارگـري،        
ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت      
اين عزيزان، خواستار آزادي بدون قيد  

 .و شرط آنان در اسرع وقت مي باشد        
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 تشکل هاي کارگري
 

ديدار کارگران و فعالين    
کارگري از خانواده ي بازداشت      

 شدگان کميته هماهنگي    
بر اساس گزارش رسيده، روز سـه       

جـمـع کـثـيـري از          ٢/١٠/٩٣ شنبه  
کارگران و فعالين کارگري و اعضـاي     
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هاي کارگري، طي يـک ديـدار         
از خانواده هاي ريبوار عبـدالـلـهـي و           
فرزاد مرادي نيا، حمـايـت بـي دريـغ            
خود را از اين عزيزان ابراز نـمـوده، و            
بار ديگر بر حقانيـت فـعـالـيـت هـاي            
آنــان و تــمــامــي مــواضــع جــنــبــش            
کارگري تأکيد ورزيدند، و خـواسـتـار         
حمايت تـوده  کـارگـران از مـواضـع                
فعالين و تشکل هـاي کـارگـري، در            
رهايي از تمامي اشکال ستم طبقاتي 

 در پـايـان حـاضـريـن ضـمـن                .شدنـد 
تقبيحِ تعرض هـاي اخـيـر نـيـروهـاي              
امنيتي به صفوف فعالين کارگري و        
ديـگـر عـرصـه هـاي اجـتـمــاعـي، و                 
محکوم نـمـودن بـازداشـت اعضـاي             
کميته هماهنـگـي فـرديـن مـيـرکـي،             
فرزاد مرادي نيا و ريبوار عبداللهـي،       
خواستار آزادي بـدون قـيـد و شـرط               
تمامي زندانيان سياسـي و فـعـالـيـن            

ــد        ــنــد شــدن  کــمــيــتــه     .کــارگــري درب
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

 !باز هم مرگ يک کارگر
طــبــق گــزارشـــات دريـــافــتـــي           
روزچهارشنبه سوم ديـمـاه ،يـکـي از            
اهــالــي روســتــاي مــرخــز از تــوابــع             
شهرستان سقز به نام عارف ابـراهـيـم          
نژاد که جهت حفر چاه بـه داخـل چـاه             

) کـف کـش    ( رفته وازطريق پمپ آب      
مشغول تخليه آب جهت خاک برداري      
و تعميق بيش تر چاه بود در اثـر بـرق            

. گرفتگي جـان خـود را ازدسـت داد            
 سـالـه وداراي     ٣٥ عارف ابراهيم نژاد  

 هـمـه روزه مـا شـاهـد            .دو فرزند بود  
مرگ دلخراش کارگراني هستيـم کـه         
به دليل بيکاري و نداشتن کار، با حد 
اقل امکانات  جهت تاميـن مـعـاش          
خود و خانواده خود باالجبـار تـن بـه             
شرايط سخت و غيـرايـمـن کـار مـي             

دهــنــد و چــه بســا کــه خــبــر مــرگ               
بسياري از آنها هرگز به گـوش کسـي          
نرسد و کسي هم از مرگ آنان  مطلـع   

 بديهـي اسـت تـا زمـانـي کـه                .نشود
کارگران از تشکل هاي مستقل خـود       
برخوردار نباشند مسئله نـظـارت بـر          
تامين وسايل ايمني کارگران هنـگـام     

 کـمـيـتـه       .کار محـقـق نـخـواهـد شـد           
ــر                ــارگ ــن ک ــگــي مــرگ اي ــن ــاه ــم ه
زحمتکش را که نشان دهـنـده گـوشـه          
اي از بي حقوقي کـارگـران در نـظـام              
سرمايه داري مي باشد، به خانواده و       

 کميته .دوستان وي تسليت مي گويد    
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

 اخراج و بيکارسازي در    
 معدن طالي آق دره   

 نـــفـــر از کـــارگـــران           ٤٠   : دي٦ 
تعديلي که همگي از روستاي آق دره      
عليا بودند نسبت به تعديل نيروهـاي      
فصــلـــي اعـــتـــراض و خـــواســـتـــار           

کـارگـران     .بکارگيـري مـجـدد شـدنـد         
.  نفر ميبـاشـنـد   ٢٥٠ اخراجي بيش از  

در جريان اعتراض سه نفر از کارگران       
.  معترض اقدام بخودکشي ميکـنـنـد      

 دره بزرگتريـن    آق"  پويا زرکان " شرکت  
شرکت استخراج کننده و فرآوري طـال   
از سنگ معدني آن در ايران وابسـتـه          
به سپاه پاسداران حکومت اسـالمـي         

 کـيـلـومـتـري        ۲۵ ايـران اسـت کـه در         
 تأخير در   .شهرستان تکاب قرار دارد  

پرداخت دستمـزدهـا، نـبـود مـزايـاي            
کاري از ديگـر مـوارد         شغلي و اضافه  

بـاشـد کـه طـي           اعتراض کارگران مي  
ــر                       ــر اثـ ــر و بـ ــيـ ــال اخـ ــد سـ ــنـ چـ

هـاي کـارفـرمـا، آمـار             کـاري " تعديل" 
 کـارگـر     ١٨٠  نفر به ٥٥٠ کارگران از  

هـا را        نـفـراز آن      ۲۹ کاهش يافته که    
 گـفـتـه      .شـونـد     نگهبـان شـامـل مـي        

شود که کارگـران اخـراجـي داراي           مي
 سـالـه     ٥ سوابق کاري يـک سـالـه تـا             

 .هستند
 

 مرگ کارگر کولبر
 ســالــه بــراثــر      ٣٠ آزاد اطــمــانــي   

ــتــظــامــي           ــيــروهــاي ان ــدازي ن ــيــران ت
شهرستان سلماس در پاسگـاه مـرزي        

از تــوابــع    "  خــواران   بــروش" روســتــاي   
بخش کوهسار جان خود را از دسـت          

  وي به هنگام نـزديـک شـدن بـه               .داد
ترکيه به صـورت  -خطوط مرزي ايران 

قـرار     مستقيم مـورد شـلـيـک گـلـوـلـه             
  *.گرفت

 ١ از صفحه 
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حقيرشان سکوت کنـنـد و تـنـهـا بـه               
تـمــجــيــد حــكــومــتــي بــپــردازنــد کــه         
ــت و                ــاي ــامــه اي ســراســر جــن کــارن

. وحشيگري را پشـت سـر خـود دارد           
بــده بســتــان و تــمــجــيــد امــروز                    
ناسيوناليسـتـهـاي حـاکـم بـر اقـلـيـم                
کردستان به رژيم اسالمي بايد مـورد       
تنفر هر انسان شريف و آزاده اي قـرار         

 . گيرد
 

دستگيري عضو دفتر سياسي  
 ! اتحاديه ميهني به جرم ترور   

 دســامــبــر    ۲۸ روز يــکــشــنــبــه       
محمود سنگاوي عضو دفتر سياسي     
اتحاديه مـيـهـنـي و از فـرمـانـدهـان                
نيروي نظامي اقليم کردستان به جـرم       
دست داشتن درترور روزنـامـه نـگـار           
کاوه گرمياني براي بار دوم به دادگـاه        
فراخوانده شده و اينبار رئيس دادگـاه       
دستور بـازداشـت ايـن عضـو دفـتـر               
سياسي اتحاديه ميهني را تا دادگـاه     

الزم به ذکر است کـه    .  بعد صادر کرد  
گويا چون سنـگـاوي مـقـام نـظـامـي               
باالئي دارد بر اساس قوانـيـن اقـلـيـم            
کردستان او را روانه بازداشتگاهي در 
يکي از مقررات فرماندهي نيروهـاي      
پيشمرگه کرده اند و قرار اسـت آنـجـا           
تا برگزاري دادگاه بعـد در بـازداشـت           

الزم به ذکر اسـت کـه تـا هـم               .  بماند
اکنون دهها نفر از فعـاالن سـيـاسـي،          
کمونيستـهـا و مـخـالـفـيـن دزدي و                
چپاول احزاب حاکم بر اقليم کردستان      
توسط نيروهاي ترور اين احزاب تـرور     
شده اند که کاوه گرمياني تنها يـکـي          

کاوه  روز پنجم دسامـبـر       .  از آنهاست 
 در مقابـل خـانـه پـدرش         ۲۰۱۳ سال  

توسط چند مرد مسلح ترور شد و از         
آنزمان تاکـنـون خـانـواده و دوسـتـان              
کاوه محمود سنگاوي را مسئول ايـن   
ترور مي دانند، چرا که نامبرده قـبـال     
بارها روزنامه نگاران و از جمله کـاوه        
گرمياني را به حذف فيزيکي تـهـديـد         

 .  کرده بود
 

تجاوز به چهار زن در يکي از      
 ! بازداشتگاههاي شهر اربيل   

 دسـامـبـر    ۲۸ بنا به گزارشي روز   
مسئول بازداشتگاه زنان و نوجـوانـان        
شهر اربيل به جرم تجاوز به چهـار زن          
زنداني اين بازداشتگاه  دسـتـگـيـر و           

اين خبر بـدون ذکـر       .  روانه دادگاه شد 
اسم فرد دستگير شده بازتاب وسيعي 

در رسانه ها يافت و در همين رابـطـه         
ــر امــور              ــي وزي ــان ــاودي مــحــمــود ه
اجتماعي حکومت اقليـم کـردسـتـان         
هم طي اطالعيه اي، دستگيـري ايـن       
مسئول حکومتي را تـائـيـد کـرده و             
اعالم داشته که هئيتي را به منـظـور         
تحقيق و بررسي اين مسله تشـکـيـل          
داده و قرار است جزيات اين مسله را        

الزم به ذکـر اسـت کـه           .  بررسي کنند 
بازداشتگاهها و زندانهاي حـکـومـت       

 سـال گـذشـتـه         ۲۴ اقليم کردستان در  
محلي براي، شکنجه، تجاوز و آذيـت    
و آزار همه کسـانـي بـوده کـه بـه هـر                  
دليلي توسط نيروهاي امنيت احزاب     
ناسيوناليست حاکـم بـازداشـت شـده          

مـردم و بــويــژه کســانــي کــه از            .  انـد 
نزديک شاهد شکنجه و آزار و اذيـت         
زندانيان حکومـت اقـلـيـم بـوده انـد،              
اوضاع زندانهاي حکومـت اقـلـيـم را           
بسيار اسفناکتر از زنـدانـهـاي دوران          
حکومت بعث عـراق تـوصـيـف مـي            

 . کنند
 

 نفر از مردم ايزدي اسير    ۱۸ 
 !دست داعش نجات يافتند   

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
 نـفـر از مـردم          ۱۸  دسامبـر     ۲۷ روز  

ايزدي شنگال که از ابـتـداي اشـغـال             
شنگـال تـوسـط داعـش اسـيـر شـده                

 کيلومتـر راه،    ۱۲ بودند با طي کردن  
. خود را از دست داعش نجات دادنـد   

گفته مي شود در مـيـان ايـن افـراد                
چند زن و کـودک نـيـز وجـود دارد و                 
اينها هم اکنون خود را بـه نـيـروهـاي            

. اقليم در اطراف شنگال رسـانـده انـد        
الزم به ذکر است که جانيان داعش از   
ابتداي حمله خود به عراق و شـنـگـال           
صدهها نفر از زنان را اسير و با خـود          
بردند آنها را بعنوان بردگـان جـنـسـي         

. مورد فـروش و تـجـاوز قـرار دادنـد              
چندي پيش پخـشـان زنـگـنـه رئـيـس              
انجمن زنان اقلـيـم کـردسـتـان اعـالم             

 زن   ۵۰۰ کرده بود که هنوز بيـش از         
 . در دست داعش اسيرند

 
لغو قرار خريد اتومبيل براي    

 ! نمايندگان پارلمان  
نماينـدگـان پـارلـمـان حـکـومـت             
اقليم طي قراري تصويب کرده بـودنـد        
که براي هر يک از نمايندگان پارلـمـان    

امـا ايـن     .  اتومبيلي خـريـداري شـود      

قرار کـه مـردم اقـلـيـم کـردسـتـان را                  
بشدت عصباني کرده بود در جـلـسـه        

 دســامــبــر   ۲۸ فــراکســيــونــهــاي روز      
پارلمان ملغـي و از خـريـد آن چشـم                

در همين رابطـه بـي گـرد         .  پوشي شد 
طالباني رئيس فراکسـيـون سـبـز کـه            
متعلق به اتحاديه ميهني مي بـاشـد        
اعالم کرده که لغو اين قـرار بـخـاطـر           
ــان                 ــاد در مــي ــي زي ــگــران ــجــاد ن اي

الزم به ذکر است کـه       .  شهروندان بوده 
دزدي و چپاول احزاب حاکم در اقلـيـم       

 سال گذشته بـارهـا   ۲۴ کردستان طي   
باعث اعتراضات وسيع مردم شـده و      
تصويب و يا لغو چنين قراري به نـفـع          
خود تنها گوشه کوچکي از دزديهـاي       
رسمي احـزاب حـاکـم را نشـان مـي                

 .دهد
 

 سال ۸ مسعود بارزاني بيش از    
است که داماد خود را از ديدن      

 !همسرش محروم کرده     
به گزارشي از روزنامه کوردستان     
پوست، مسعود بارزاني رئيس اقلـيـم     

 سال است کـه بـه     ۸ کردستان بيش از    
زور مونيره بارزاني دختر خـود را از           
ديدن همسرش که از اقـوام خـودشـان           

ايـن  .  مي باشـد مـحـروم کـرده اسـت            
گزارش مي افزايد که داماد مسـعـود    
بارزاني به اسم خالد شيخ ربيع که يک 

 ساله نيز از دختر بارزاني دارد ۸ پسر 
در اعــتــراض بــه ايــن زورگــوئــي و              
محروم کردنش از ديدن همسر و پسـر     
خود، تا هم اکنون از چندين نهاد بين   
المللي و از جملـه سـازمـان مـلـل از               

 . مسعود بارزاني شکايت کرده
 

ديدار جان مکين سناتور    
 آمريکائي از اربيل   

 دسـامـبـر جـان مـکـيـن            ۲۷ روز  
سناتور دست راستي جمهوريخواهان    

. آمريکا از شـهـر اربـيـل ديـدار کـرد              
مکين با مسعود بـارزانـي و تـعـداد             
ديگري از روسـاي حـکـومـت اقـلـيـم              

بــر اســاس   .  ديــدار و گــفــتــگــو کــرد        
گزارشهاي منتشر شده در اين ديـدار        
دو طرف بر تحکيم روابط محکـمـتـر         
آمريکا و اقليم کردستان تاکيد کـرده        

به اقليـم  "  اند و مکين اعالم کرده که       
آمده ام تا از نزديک سخنـان بـارزانـي           
را در ارتباط با اتـفـاقـات جـنـگ بـا               

، همـچـنـيـن اعـالم         " داعش را بشنود  
دولـت آمـريـکـا کـمـک و             "  کرده کـه      

همکاريهاي خود به اقليم در جنگ با 
از ".  داعش را گسـتـرش خـواهـد داد          

طرف ديگر هم بارزاني مثل هميـشـه        
تشکر خود را از تالش دولت آمريکـا     
براي کمک و همکاري با اقـلـيـم ابـراز            
داشته و خواهان گسترش اين روابـط        

بهرحال روابـط حسـنـه احـزاب           .  شده
بورژواي از جـملـه حـاکـمـيـن اقـلـيـم                  
کردستان با دولـت آمـريـکـا هـر چـه                
باشد، همه مي دانند که در نزديک به        
سه دهه گذشته نقش جـنـايـتـکـارانـه            
آمريکا و ائتالف عليه صدام و امروز  
داعش باعث ويراني و از بيـن رفـتـن            

. مدنيت کل جامعه عراق شـده اسـت      
اينها ناچارنـد نـقـش جـنـايـتـکـارانـه               
آمريکا در بـوجـود آوردن جـريـانـات             
ارتجاعي و کثيفـي مـثـل داعـش را            
انکار کنند، ايـنـهـا نـاچـارنـد نـقـش                

همين حزب جمهوريخواه که مـکـيـن         
يکي از روساي آن است با تـقـويـت و            
روايط حسنه با دولت صـدام حسـيـن          
در دهه هشتاد ميالدي را انکار و يـا     
فراموش کنند، ايـنـهـا نـاچـارنـد کـه               
بمباران شهر حلبچه و کشتار بيش از       

 هـزار نـفــر از مـردم ايــن شـهـر و                    ۵ 
سکـوت مـطـلـق دولـت آمـريـکـا را                 
فراموش کننـد، چـرا کـه طـرفـيـن و                
بويژه آمريکا امروز به مخفي کـردن،        
نقش جـنـايـتـکـارانـه خـود در هـمـه                  
کشتارها و جنايات سه دهه  گذشـتـه      
عراق نياز دارند تا باز هم بتوانند در         
انظار عمومي خود را بعنوان ناجيـان       
و پيشقراوالن جنگ با داعـش نشـان         

 .* دهند

 

 ١ از صفحه  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


