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 دفاع حزب دمکرات کردستان  از مجازات اعدام  
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 عبدل گلپريان          
 

اخيرا مصاحبه اي ويـدئـويـي از          
خالد عزيزي دبير اول حزب دمکـرات  
کردستان پخش شد است کـه در ايـن       
مصاحبه گفته است "براي داشتن يـک  
حکومت در خاک کردستان ايـران چـه     
ايرادي دارد که حتي مجـازات اعـدام     
بــرقــرار و ديــکــتــاتــوري هــم حــاکــم             

 باشد" ( نقل به معني)
مســئلــه طــرح اجــراي مــجــازات       
اعدام و يـا حـکـومـت ديـکـتـاتـوري               
ابزارهايي اسـت کـه دبـيـر اول حـزب              
دمکرات کردستان بـراي رسـيـدن بـه           
اهداف نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد يـعـنـي                
سرزمين و خاک کردستان مي خواهـد  

بکار گرفته شود. اما چرا تـا بـه ايـن         
حد اين نگرش قصـاوت آمـيـز و بـي           
رحمانه عليه شهروندان و براي رسيدن 

 به اين اهداف را بايد موعظه کرد؟ 
حقيقت امر اين اسـت کـه خـالـد           
عــزيــزي و نــاســيــونــالــيــســم کــرد در          
کردستان ايـران تـاريـخـا بـراي سـهـم                
خواهي و دست يافتن به يک حکومت 
محلـي کـه از اهـداف و آرمـانـهـاي                 
قديمي ناسيوناليسم در بيـش از نـيـم        
قرن گذشته بوده است، همچنان دارند 
به اين آرزو مي انديشند. حکومتهاي 
ايجاد شده محلي در دوران مبـارزات  
ضد استعمـاري و بـراي داشـتـن يـک              
دولــت مســتــقــل تــاريــخ مصــرفــش          
مدتهاست به سر آمده است. از سـوي   
ديگر تالش براي تحقق همين اهـداف  
در دوره کنوني نيز چيزي بجز تـفـرقـه      
قومي، راه اندازي کينـه و نـفـرت در          
ميان مردم منتصـب بـه مـلـيـتـهـاي            
مختلف، بروز جنگ و خـانـه خـرابـي       
مردم، توسط اين احزاب چيز ديگـري  

 در بر نداشته و ندارد. 
بـيـش از دو دهــه از حـاکـمـيــت                

 ۲ صفحه  

  بحران اوکراين يا جدال غرب و روسيه

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 تهيه و تنظيم: يدي محمودي  
yadi.mahmodi@gmail.com 

 
اعتراض برخي از احزاب  
سياسي به تقلب در انتخابات  

 اقليم کردستان
 

برخي از احـزاب سـيـاسـي در             

کردستان عراق اعالم کـرده انـد کـه        
تالش آنها براي شکايت از تقلب در 
انتخابات به کميسيون انتـخـابـاتـي     
عراق ادامه دارد. بنا بر گـزارشـات      
منتشر شده گـويـا در بسـيـاري از             
اتــنــخــابــات قــبــلــي و ازجــملــه در           
انتخابات سپتامبر گذشتـه احـزاب     
اصـلــي در کــردسـتــان عـراق بــراي            
بدست آوردن راي بيشتر از اسـامـي   
دوباره و اسامي دهها هزار نـفـر از       
مـردمـي کـه سـالـهـاسـت در قـيــد                 
حياط نيستند استـفـاده کـرده انـد.         
طبق گزارش کميسيون انـتـخـابـات       

ــقـــلـــب         ۳۵۸ عـــراق از        هـــزار تـ

هـزار نـفـر از آن             ۱۷۸ اتنخاباتـي    
مربوط به اقليم کردستان اسـت کـه     
تا هم اکنون هم هيچ اقدامـي بـراي     
پيگيري و از بين بـردن آن صـورت         

 نگرفته.  
جنگ و درگيري در ميان  
ارتش عراق و گروه مذهبي  

داعش در مناطق قرته په دهها  
کشته و زخمي بر جاي  

 گذاشته!
 

ارتش عراق در يـک اطـالعـيـه           
 ۲۲ اعالم کرده بود که روز شـنـبـه          

روستايي منطـقـه قـرتـه        ۱۷ مارس 

 
گزارشي در مورد وضعيت  

 کارگران سد بنيدر  
 منطقه مريوان  

کــارگــران ســد بــنــيــدر واقــع در            
شهرستان مريوان به دليل سياستهاي 
سرمايه محـور کـارفـرمـايـانشـان در           
شرايط سـخـتـي بـه سـر مـي بـرنـد.                   
مجموع کارگران مشغول بـه کـار در         
قسمتهاي مختلف پروژه  اين سـد بـه     

ــه داراي                   ٤٨٠  ــد ک ــر مــي رس نــف
ــاي       ــراردادهـ ــا         ١ قـ ــالـــه      ٥ تـ سـ

ماه است که  ٤ هستند.کارگران مدت 
حقوق وعـيـدي دريـافـت نـکـرده انـد                

 ٧ وجداي از اين حقوق معوقه،مـدت    
سال است که حق سنوات نيز بـه آنـان     

کارفرمايـان سـد      پرداخت نشده است. 
 ۵ صفحه            

 کارگران کولبر 
 صدها کشته در سال!

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان    
     

ها نفـر از کـارگـران         هرسال صد
شان را در مناطق مـرزي   بر جان کول

دهــنــد.    کــردســتــان از دســت مــي        
کولبري در مناطق مرزي شهـرهـاي   
کردستان پيشينه تاريخي دارد. ده      
ها سال است مراوده و رابطه تجاري 
مرز اين و عراق با تجارت اجـنـاس   
و کاال تعريـف شـده اسـت. در هـر              
دوره اي تجارت در مـرزهـا تـحـت           
تاثير بحران منطقه اي، اقـتـصـاد و      
دولتهاي حاکم بوده اسـت. در دوره       
قبل از قيام کولبري شغل محدودي 
بود. و بـعـبـارتـي تـعـداد مـعـدود                  

بشکـل حـرفـه اي در مـرزهـا کـار                 
ــام                  ــج ــري را ان ــب ــول ــجــارت و ک ت

و »  رشــوه« مــيــدادنــد. قــرادهــاي       
دادن بـه ژانـدارمـهـا ريـتـم           »  باج« 

ثابتي داشت. و کنترل مـرزهـا هـم         
بشـکــل امــروزي نــبــود. و مــيــزان            
تلفات هم بسيار پاييـن بـود.   بـا             
شروع  حاکميت جمهوري اسـالمـي   
کولبري در مرزهاي کـردسـتـان هـر       
سال  گسترده تر شده اسـت. دلـيـل         

 محمد آسنگران     

هر نـاظـر و روزنـامـه نـگـار و               
انسان مطلعي که بخواهد واقعيات 
اکراين را آنطور که هسـت بـبـيـنـد،        
امروز بعد از چند هفتـه از تـغـيـيـر          
حکومت در اوکراين و پـيـامـدهـاي     
آن قاعدتا بايد متوجه شده باشد که 
آنچه در اوکراين در جـريـان بـود و            
هست نه انقالب و نه حتي جنبشـي  

حق طلبانه، بلکه تبعـات جـدال دو       
قدرت سياسي و اقتصادي جـهـانـي    

 است.
ــطــور            ــکــه امــروز ب ــان هــمــچــن
واضحي ميبينيم يکي از تـبـعـات        
اين جدال و رقابت غرب با روسـيـه،   
تظاهرات بخشي از مـردم اوکـرايـن      

 ۳ صفحه              

  

 اشتغال چالش اصلي در دولت هاي گذشته تا کنون

 ۶ صفحه   رفراندوم جهاني عليه حکم اعدام ريحانه جباري
 ۴ صفحه  

 ۴ صفحه                   

 ۴ صفحه                     
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 ۱ از صفحه

ــالــيــســت کــرد در             ــاســيــون احــزاب ن
کردستان عراق که بر بستر فروپـاشـي   
بلوک شرق و قدرقـدرتـي آمـريـکـا در          
منطقه بوجود آمد مي گـذرد. حـتـي       
اگر دست يابي احزاب ناسيوناليسـت  
کــرد در کــردســتــان عــراق فــارغ از             
تحوالت جهاني در آن دوره صـورت          
مي گرفت و اين احزاب با پشتيبانـي  
مردم به اين قدرت مي رسيدنـد، بـاز     
هم ما شاهد فقر و فالکت، باندبازي، 
ثــروت انــدوزي و رواج افــکــار و و                
باورهاي عقب مانده و ارتجاعي ايـن  
نيروهـا عـلـيـه خـواسـت و آرزوهـاي                
مردم در کردستان عراق مي بـوديـم.     
مسئله اين نيست که ناسيـونـالـيـسـم      
کــرد اگــر بــا قــدرت خــود و مــردم                
محدوده اي را براي اعمال حاکـمـيـت    
خود برپا مي کرد گويا محـق بـود و       
يا مشروعيت داشت نه خـيـر. بـلـکـه         
مسئله اين است که ناسيوناليسـم بـه     
قدرت نرسيده دوره کنوني در حسرت 
آرزوهايي که تاريخش تمام شده است 
دارد آه و ناله سر مي دهد و خـود را        

 از قافله عقب مي بيند.
 

بارها گفته ايم کـه راه حـل رفـع            
ستم ملي آنـچـيـزي نـيـسـت کـه ايـن               
ــي               ــت ــد ح ــاضــرن ــش ح ــراي احــزاب ب
مـــجـــازات اعـــدام و حـــاکـــمـــيـــت           
ديکتاتوري برقرار کنـنـد. آنـهـا مـي           
خـواهــنـد سـتــمـي را کــه حــکـومــت              
مرکزي اعمال مي کند را بـردارنـد و       
ماموريت و وظيفه اعمال اين ستم را 
خود بـر عـهـده بـگـيـرنـد و بـنـوعـي                   
صاحـب حـکـومـت مـحـلـي شـونـد.                
کردستان عراق نمونـه بـرجسـتـه ايـن          
مـــدل از حـــاکـــمــــيـــت احــــزاب                 
ناسيوناليست و قـومـي عشـيـره اي             
است که در اين بـيـسـت سـال فـقـر و             
فالکتي بي حد و حصري را بـه مـردم     
تحميل کرده انـد کـه بـر بسـتـر ايـن                 

موقـعـيـت بـاد آورده، سـران احـزاب               
حاکم نيز امـروزهـمـگـي در لـيـسـت              
افراد ميلياردر جاي گرفته اند و از آن 
سو اکثريت مردم کردستان عـراق در      
آرزوي يک زنـدگـي امـن و ابـتـدايـي               
روزگار را سپري مي کنند. اين همان  
خوابي است که حزب دمکرات خـالـد   
عزيزي و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و             
قومي ديگر در کردستان ايران در سر 

 مي پرورانند.
 

راه حل رفع ستم ملي ايـن اسـت       
که هـمـه شـهـرونـدان جـامـعـه بـطـور                 
متساوي والحقوق از سوي حکـومـت   
مرکزي برسميت شناختـه شـونـد. در         
غير اين صورت حل مسئلـه کـرد بـا        
رجوع به آرا عمومي ممکن و ميسـر  
است يعني در يـک رفـرانـدم آزاد بـا               
نظارت نهادهاي بين الـمـلـلـي کـه از          
مردم کردستان پرسيـده شـود آيـا بـه           
جدايي از ايران راي مي دهنـد يـا بـه        
ماندن؟ که بـه نـظـر مـن بـه لـحـاظ                  
مــنــاســبــات ســيــاســي، اقــتــصــادي،      
اجتماعي و روند رو به رشد و ارتقـاي  
جنبـشـهـاي راديـکـال اجـتـمـاعـي و                
مبارزه طبقاتي، گـزيـنـه دوم يـعـنـي           
ماندن و هـمـسـرنـوشـتـي انسـانـي و               
طبقاتي و بودن در کنار هم مسئله و   
مشغله مردم کردستان است نه ايجاد 
منطقه اي که نه آرزوي مـردم بـلـکـه           
آرزوي تــحــقــق نــيــافــتــه احــزاب                  
ناسيونـالـيـسـت کـرد اسـت. دنـيـاي                
ــد و                 ــم ــح ــاضــي م ــروز دوران ق ام
ــان               ــي و زم ــارزان ــي ب ــف مــالمصــط
مبارزات ضد استعماري اوايـل قـرن       
بيستم نيست. عصـر تـکـنـولـوژي و             
همسرنوشتي انساني و طبقاتي مردم 
است. از اين رو سـمـپـاتـي مـردم بـه              
ماندن در کنار ديگر مردم منـتـصـب    
به مليتهاي ديگر به يک ضـرورت  و      
حکـمـي تـاريـخـي در دوران حـاضـر                

تبديل شده است. مردم کردسـتـان بـا       
خواست و آرزوهاي مردم سراسر ايران 

 تاريخ مشترک دارند.
 

بــه اتــفــاقــات و رويــدادهــاي               
کردستان ايران نگاه کـنـيـد. اول مـه            

مارس ها، روز جهاني کـودک،   ٨ ها، 
مبارزه مشترک مردم سـراسـر کشـور      
عــلــيــه احــکــام و مــجــازات اعــدام،          
اعتراض و مـبـارزه عـلـيـه آلـودگـي                
مـحـيـط زيسـت و دهـهـا اعـتــراض                
کارگري و راديکال ديگر براي رسيـدن  
بــه يــک زنــدگــي انســانــي خــواســت            
عمومي و مشترک مردم در شهرهاي 
کردستان و در همسرنوشتي با مـردم    
سراسر کشور است که اين خواسـتـهـا    
با خواب و خـيـال احـزاب قـومـي و                
ناسيوناليست کرد کامال متفـاوت و    

 بهمديگر بي ربط هستند.
 

با توجه به آنـچـه کـه گـفـتـه شـد              
سخنان خالد عزيزي مبني بر رواج و   
انجام مـجـازات اعـدام آنـهـم عـلـيـه               
شهرونداني کـه سـنـگ طـرفـداري از            
آنان را به سـيـنـه مـي زنـد عـاري از               
هرگونه احساس انسانـي اسـت. ايـن         
يعني سهم خواهي از قدرت به قيمت 
دائر کردن چوبه هاي دار. اين سخنان  
نشان مي دهـد کـه بـخـاطـر داشـتـن              
جغرافيايي بنام خاک کردستان ايشان 
حــاضــر اســت قــوانــيــنــي کــه قــتــل            
شهروندان را مـجـاز مـي شـمـارد را            
برسميت بشناسد و ديکتاتوري را بـر    
سرشان حاکم کند. تـفـاوت قـانـون و            
ــجــازات اعــدام و يــا بــرقــراري                  م
ديکتاتوري مورد نظر خالد عزيزي با 
آنچه که حاکمان اسالمي انجـام مـي     
دهند اين است که هـر گـونـه اعـمـال          
ضد انساني از جمله مجازات اعـدام    
نه با عمامه و عبا بـلـکـه در لـبـاس            
محلي و توسط احزاب ناسيوناليست 
کرد نظير حزب خالد عزيزي صـورت    
بگيرد. دفاع از مـجـازات اعـدام را             

پيشتر از اين نيز عبدالـه حسـن زاده       
دبــيــر کــل ســابــق حــزب دمــکــرات            
کردستان و عضو رهبـري ايـن حـزب        

در يـک       ٢٠١٠ فـوريـه        ٣ در تاريـخ    
سايت به اسم " بيان " اعالم کرده بـود    
که نبايد مجازات اعدام لـغـو شـود.        
در اين سخنان عبداله حسن زاده مي 

 گويد:
 
لــغــو مــجــازات اعــدام در يــک          " 

منطقه و در يـک کشـور کـه فضـاي               
فکري و سياسي و فرهنگي آن مـثـل     
منطقـه و کشـور مـا بـاشـد درسـت                 
نيست. او در ادامـه مـي گـويـد: در               
فرهنگ ما اگر کسي بداند کـه او را        
نخواهند کشت، بخاطر چـيـز بسـيـار       
کم ارزشي آماده اسـت کـه کسـي را            
بکشد. بنابراين بهترين بازدارنده ايـن  
است که چنين شـخـصـي بـدانـد اگـر             
کسي را بکشد خود نيز کشته خواهد 

  ".شد
لينک سخنان عبداله حسـن زاده      

 به زبان کردي
http://www.beyan.info/
D i r e j e . a s p x ?

C=Hewal&J=839 
 

دفاع و استدالل پوچ و ارتجـاعـي   
عبداله حسن زاده دبـيـر کـل سـابـق              

خـالـد     حزب دمـکـرات کـردسـتـان و           
عزيزي دبير کل کنوني و از اعضـاي      
رهبري اين حزب  در مورد مـجـازات   
اعدام به حدي تهوع آور و ضد بشـري    
است که هـر انسـان آزاده اي را آزار             
ــزي و حســن زاد                   مــي دهــد. عــزي
ميدانند که مجازات اعدام يـا قـتـل        
عمد دولتي، مجازات نـيـسـت. زيـرا        
مجازات به اقدامي گفته ميشود کـه  
فرد خاطي بعد از تحمل آن مـتـوجـه        
اشتباه و جرم خود بشود و بتـوانـد بـه      
زندگي عادي بازگردد. کـه در مـورد        
اعدام نقض غرض است. اما ايـن دو     
ــران حــزب دمــکــرات                ــر از رهــب ــف ن
کردستان به سبک رهبـران جـمـهـوري       

اسالمي فکـر مـيـکـنـنـد کـه اعـدام               
مجازات اسـت و يـکـي لـغـو آن را                   
باعث هرج و مـرج و قـتـل وکشـتـن              
بيشتر مي داند و ديگري اجـراي آنـرا     
در خدمت به خاک و مرز مفـيـد مـي      
داند. کشتن انسان به هر نوعي و بـه       
هر بهانه اي عملي جـنـايـتـکـارانـه و           
ضد انساني است. آقاي حسن زاده بـا  
اين گفته نشان داد که مـدافـع قـانـون       
قصاص است و خالد عزيزي نـيـز در       
حسرت دست يابي به آرمـانـهـاي بـي       
افق و به بن بست رسيده ناسيوناليسم 
کرد اعدام و حاکميت ديکتاتـوري را    
تجويز مي کند. براي اطالع خواننـده   
ايــن ســطــور الزم اســت بــگــويــم کــه            
عبداهللا حسن زاده  قبال آخوند بوده و 
با بيان اين سياسـت، عـمـق ارتـجـاع          

  .آخوندي خود را بيان کرده است
 

 
ــرات          ــکـ ــاســـت حـــزب دمـ ســـيـ
کردستان، خـالـد عـزيـزي و عـبـدالـه              
حسن زاده سياستي ضـد انسـانـي و          
مــخــرب اســت. الزم اســت مــردم،              
نيروهاي چـپ و مـتـرقـي و مـدافـع                 
حقوق انساني اين سياسـت را تـرد و         
افشا کنند و با حرکتهاي اعـتـراضـي    
خود عليه مجازات اعدام که سابقه و 
پيشينه آن در شهرهاي کردسـتـان بـه      
سنت جا افتاده اي تبديل شـده اسـت     
با افشاي اين سياست ارتـجـاعـي بـه       
تالش خود براي لغو مجازات اعـدام    

عالوه بر اينکه اين سياست  .بيفزايند
ضد انساني و مخرب اسـت بـيـان و          
دفاع از مجازات اعدام در شـرايـطـي      
کــه بســيــاري از فــعــالــيــن ســيــاســي          
کردستان و ديگر شهـرهـاي ايـران در        
زير حکم اعدام به سر ميبرند و هر آن 
احــتــمــال اعــدام آنــهــا وجــود دارد،            
ضديت آشکاري با اين زنـدانـيـان هـم       

  .هست
 ٢٠١٤ مارس  ٢٥ 

 

 دفاع ناسيوناليسم ...
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 ۱ از صفحه

(عمدتا بخش غربي اوکـرايـن) بـراي        
ملحق شدن به غـرب بـود. در عـيـن            
حال امروز ميبينـيـم کـه بـخـشـي از             
هميـن مـردم اوکـرايـن مـيـخـواهـنـد                
متحد روسيـه بـمـانـنـد. اسـتـانـهـاي               
شرقي اوکراين و رفراندوم شبه جـزيـره   
کريمه اين تمايل را بيش از پيش غير 

 قابل انکار کرده است. 
بنابر اين اکنون روشـن اسـت کـه        
هم حرکت سه مـاه اول مـردم غـرب            
اوکراين و سرنگوني حکومت فاسد و 
متحد روسيه بـراي نـزديـک شـدن بـه            
غــرب بــود هــم رفــرانــدم کــريــمــه و              
تجمعـات اخـيـر اسـتـانـهـاي شـرقـي                
اوکراين براي ملحق شدن بـه روسـيـه        
است. تمام ايـن تـحـرکـات و بـحـران              
اوکراين در چهارچوب رقابت و جـدال    
غرب و روسيه قابل تـوضـيـح اسـت.         
اما اين جدال خلق الساعه نبود. بعـد   
از دهه نود ميالدي و از روز استقـالل  
اوکراين بعد از ريختن ديوار بـرلـيـن،      
تا کنون جدال غرب و روسيـه بـر سـر        
اوکراين هميشه ادامه داشـتـه اسـت.      
کسي که اين جدال را و تـبـعـات آنـرا         
نبيند نميتواند واقعيات اوکـرايـن را       
آنطور که هست بيان کنـد و مـبـنـاي         

 تحليل خود قرار بدهد. 
بــا ايــن حــال تــحــوالت امــروز             
اوکراين در بطن شرايط تازه جـهـانـي      
اتفاق افتاده است. اوکرايـن تـا چـنـد          
هفته قبل کشوري بـود کـه مـنـطـقـه             
نفوذ روسيه محسـوب مـيـشـد. امـا           
غرب و در راس آنها آمريکا هميـشـه   
تالش کرده اند که اين کشور از دايـره    
نفوذ روسيه خارج و به کشوري تـحـت   

 نفوذ غرب تبديل شود. 
 

در  ۲۰۰۸ اين جدال قبال در سال 
گرجستان هم اوج گرفت و روسـيـه در     
آنجا هم به قدرت نظامي خـود پـنـاه        
برد و غرب را ناچار به عقب نشيـنـي   
کرد. در همين ايام بـود کـه بـاز هـم              
غرب براي جبران عقب نشـيـنـي اش        
در گــرجســتــان بــر اوکــرايــن تــمــرکــز          
بيشتري نمود. در اوکرايـن بـراي يـک         
دوره کوتاه مدت خانم تيموشنکو کـه  
ــه غــرب را                 ــکــي ب ــزدي ــاســت ن ســي
نمايندگي ميکرد بـه قـدرت رسـيـد.         
اما مدت زيادي طول نکشيد که طي 
يک انتخابات باز هم سر مايه داران و 
احزاب متـحـد روسـيـه قـدرت را در              
دست گرفتند و تيموشنکو کـه يـکـي       
از سـرمـايـه داران بـزرگ اوکـرايـن و               

مدافع نزديکي به غرب بود، بـه جـرم     
زنـدانـي      ۲۰۱۱ فساد مالي در سال   

شــد. از آن روز تــا کــنــون اروپــا و                   
آمريکا مرتـب خـواهـان آزادي او از            

 زندان بوده اند. 
 

 ٣ ۲۰۱ اين بار در سپتامبر سال   
ــت               ــکــوم ــي از ح ــرب ــاي غ کشــوره
يانوکويچ خواستند که پيمان سياسي 
و اقتصادي پيشنهادي اروپا را امضا 
کند. يانوکويچ نه تـنـهـا آنـرا امضـا             
نکرد بـلـکـه بـه هـمـه وزرا و دولـت                    
اوکراين دستـور داد کـه پـيـمـانـهـاي              
نزديکي بيشتري با روسيه را پيگيري 
کنند. اين تصـمـيـم خشـم جـريـانـات            
ناسيوناليست و فاشيست اوکراين را   

 بيشتر کرد. 
در عيـن حـال حـکـومـت فـاسـد              
يانوکويچ مورد اعـتـراض مـردم هـم         
بود و مردم در پس نزديکي بـه اروپـا     
فکر ميکردند وضع زندگيشان بـهـتـر    
ميشود. اين دو مولفه باعث شد کـه     
تظاهراتهاي اعتراض عليه دولـت بـه     
خيابان بيايد و ابعـاد وسـيـعـتـري بـه           
خود بگيرد. همزمان با فراخـوانـهـاي     
احــزاب راســت و نــاســيــونــالــيــســت          
اوکراين، حمايتهاي آمريکا و اروپا از 
اين احزاب روز به روز وسيعتر و جدي 

 تر ميشد. 
با توجه به نـارضـايـتـي مـردم از          
حـکـومــت فـاســد يــانـوکـويــچ غــرب            
فرصت را غـنـيـمـت شـمـرد کـه هـم                   
شکست قبلي خود را جبـران کـنـد و        
هم احزاب دست راستي اپـوزيسـيـون      
را بر محور سياست نزديکي به غرب 
کمک کند که کل اعتراضات مردم را 
در حمايت از سـيـاسـت نـزديـکـي بـه            

 غرب  کاناليزه نمايند. 
لوموند:"اين جمـهـوري پـيـشـيـن           
اتحاد شوروي با جمـعـيـتـي چـهـل و           
شش ميلـيـونـي، بـه چشـم سـرمـايـه               
گذاران و تحليلگران بروکسل، بهشت 
اقــتــصــادي و کشــاورزي و مــنــابــع            
سوختي نزديک دروازه هاي اتـحـاديـه      
اروپـا جـلــوه مـي کـرد. مــطـالـعــات                
بسياري خبر آورده بودند که استـقـرار   
يک ناحيه تبادل آزاد، مي تواند چشم 
اندازهاي رشد بـي سـابـقـه اي را از               
طــريــق مــدرن کــردن ســاخــتــارهــاي          
توليدي و پااليـش مـحـافـل تـجـاري           

کـاتـريـن    « بگشايد. بـه نـظـر خـانـم                
، نماينده عالي اتـحـاديـه در      » اشتون

ــيــن « امــور خــارجــي،        ــا »  اوکــرائ ب

ــامــه             ــقــن ــواف انصــراف از امضــاي ت
منافع] بسياري را از دسـت داده     «[ 

 است".
بعد از سرنگوني يانوکويچ خـانـم   
تيموشنکو از زندان آزاد شد. حزب او 
در راس قدرت و حـکـومـت مـوقـت            
همراه ديگر شرکاي پروغربي خود کـه  
همگي احـزاب راسـت و فـاشـيـسـت             
اوکراين هستند قـرار گـرفـتـه اسـت.            
ــي و شــبــه                  ــزاب راســت افــراط اح
فاشيسـت هـمـچـنـان در مـيـدان بـه                 
حضور خـود ادامـه دادنـد کـه سـهـم               
بيشتري در دولت و پارلمان را عـايـد     
خود کنند. متاسفانه کساني از روي    
بيخبري و تحليل سـطـحـي، آنـهـا را            
مردمي پنداشتند که هـيـچـکـدام از         
احــزاب بــه قــدرت رســيــده را قــبــول            

 ندارند.!؟  
ناگفته نماند در ايام تظاهراتها و   
تا به امروز تعدادي از دفـاتـر احـزاب      
چپ و اتحاديه هـاي کـارگـري مـورد         
تعرض جريانات راست و فـاشـيـسـت       
قرار گرفـتـه انـد. تـعـدادي از دفـاتـر                 
حزب کمونـيـسـت اوکـرايـن بـه آتـش              

مجسمه لنـيـن در      ۷۰ کشيده شدند.  
شهرهاي مـخـتـلـف پـايـيـن کشـيـده                
شدند. قانونا کشور دو زبـانـه را يـک         
زبانه اعـالم کـردنـد و تـدريـس زبـان               
روسـي را از قـانـون اوکـرايـن حــذف                

 کردند. 
 لوموند ديپلماتيک نوشته اسـت:    
"در زمينه سـيـاسـت داخـلـي، حـزب            

شوروي زدائي را در صدر « اسووبودا 
اولويت هاي خـود قـرار مـي دهـد :             
پاکسازي يا کنارگذاشتن کـارمـنـدان      
ارشــد ســابــق حــزب کــمــونــيــســت و           
مأموران کاگ ب ، تغيير نام خيابـان  
هـا، از مــيـان بـرداشــتـن مـجــسـمــه               
قهرمانهاي شوروي. پيشنهاد ديـگـر      
ــو                ــغــ ــن لــ ــيــ ــنــ ــچــ ــمــ ــزب هــ حــ

جـمـهـوري خـودمـخـتـار در             وضعيت
مورد کريمه است و بـه ويـژه تشـويـق         
نوعي هويت اوکرايني با اتـخـاذ يـک      
ــل                 ــيـ ــلـ ــجـ ــات از تـ ــدامـ ــري اقـ سـ
سيستماتيک جنبش ناسيونالـيـسـتـي     
گرفته تا از سرگـيـري ذکـر تـعـلـقـات            
قومي يا مذهبي شهـرونـدان بـر روي        

 ".مدارک هويتي آنها
ــي          مــوفــقــيــت کشــورهــاي غــرب
نميتوانست از جـانـب روسـيـه بـدون              
پاسخ بماند. زيرا ناسيوناليـسـم زخـم       
خورده روسيـه مـوقـعـيـت ضـعـف و              
زبوني دوران دهـه نـود را پشـت سـر             
گذاشته و کمر راست کرده بود. اولين  
عکس العمل روسيه در مقابل غـرب  
ايــن بــود کــه حســاب کــريــمــه را از              

اوکرايـن جـدا کـنـد. ايـن کـار را بـا                     
 ۹۷ رفراندم انجام داد و نـزديـک بـه              

درصد راي دهندگان کريمه سـيـاسـت    
الحاق به روسيه را تاييد کردنـد. ايـن      
يک ضـربـه فـوري مـتـقـابـل بـود کـه                  
شيريني پيروزي غرب در اوکرايـن را    
به کـامشـان تـلـخ کـرد. قـدم بـعـدي                  
تحريکاتي است که هم اکنون روسـيـه   

 در شرق اوکراين ايجاد کرده است. 
ــه و                  ــي ــدال روس ــن ج ــر اي ــاب ــن ب
کشورهاي غربي هم ريشـه تـاريـخـي         
بسيار قديمي دارد و هم داليل امروز 
و اختالف منافع امروزشان بـرجسـتـه    
شــده اســت. ســر نــوشــت ايــن جــدال             
ميتواند حل نشده و ادامه دار سالهـا  
طول بکشد. بسياري ميگويـنـد ايـن       
يک نوع جنگ سرد اسـت کـه دوبـاره        
آغاز شده است. اما اين ساده انگاري 
است که فکر کنيم دوبـاره دو قـطـب          
قدرتهاي غرب و شـرق جـنـگ سـرد             
ديگري را آغاز کرده اند. زيـرا امـروز      
نه دو قطب کـه مـا بـا جـهـان چـنـد                  
قطبي مواجه هستيـم. اروپـا حـاضـر          
نيست مثل دوران جنـگ سـرد تـابـع         
بدون چون چراي سياستـهـاي ديـکـتـه        
شده آمريکا باشد. يک قدم دور تـر از     
اروپــا چــيــن يــک قــطــب نــظــامــي و             
اقتصادي مهم دنـيـاي امـروز اسـت.         
هند و برزيل هم هر کـدام جـايـگـاه و         

 سهم ويژه خود را دارند. 
بنابر اين در دنياي امروز احتمال 
شکل گيري يک دوره جنگ سـرد دوم    
بسيار ضعيف است. آنچه مـحـتـمـل        
است اين است کـه هـر کـدام از ايـن               
قطبها ميخواهند آمريکا يک شـريـک   
مساوي با بقيه باشد. هر کدام از ايـن   
قطبهاي موجود ميخواهند به انـدازه    
قدرت اقتصادي و بازوي نظاميـشـان   
سهمي از اقتصاد و سيـاسـت دنـيـاي       

 امروز را عايد خود کنند. 
روسيه در اين ميان ويژگي خاص 
خود را دارد. از قديم االيام يعـنـي از      
ــا                  ــه ب ــا کــنــون روســي ــزار ت دوران ت
کشـورهـاي غـربـي رقـابـتـي آشـکــار               
داشته است. در دوران بـلـوک بـنـدي              
شرق و غرب نهايتا دوره جنـگ سـرد     
شکل گرفت. بعد از فروپاشـي بـلـوک       
شرق ناسيوناليسم روسـيـه بـه شـدت         
تحقير شد. آن هنگام روسيه امکان و  
توان مقابله به مثل نـداشـت. امـروز         
بورژوازي روسيه از زير شکستها دهه 

ميالدي کمـر راسـت کـرده و بـه              ۹۰ 
ــب                ــازويــش ســهــم طــل ــدازه زور ب ان

 ميکند.  
بيش از دو دهـه اسـت کـه دنـيـا            
وارد فاز ديگري شده است. معادالت 

قدرت و جايگاه اقتصاد و موقـعـيـت    
دولتهاي قدرتمند هـمـگـي مـتـحـول           
شده اند. با اين حال غرب و در راس      
آنها آمريکا هنوز معادله و فرهـنـگ   
دوران شکست سرمايه داري دولـتـي       

 بلوک شرق را ميخواهد پيروي کند.  
در اين ميان آنکـسـي کـه هـنـوز          
بايد بيدار شـود و دسـت از ژانـدارم              
بازي جهاني بـردارد آمـريـکـا اسـت.          
روسيه با اقدامات تالفي جويانه خود 
عمال شوکي به غرب وارد کرده اسـت  
که به احتمال قوي اين بار غرب بيدار 
خواهد شد و آمريکا ناچـار مـيـشـود       
که موقعيت تضعيف شـده امـروزش       

 را بپذيرد. 
اما در پس اين جدال وضع مـردم  
اوکراين از ايـن هـم بـدتـر مـيـشـود.                
همزمان با اين تحوالت گفته ميشود 
که اقتصاد اوکراين براي جلوگيري از   

 ۵ ٣ ورشکست شدن احتياج فوري به   
مــيــلــيــارد دالر پــول دارد و هــيــچ              
 کشوري حاضر به پرداخت آن نيست.  
در عين حال از لـحـاظ سـيـاسـي        
مردم اوکراين يک طرف با حاکميـتـي   
دست راستي و فاسد تر از حـکـومـت    
قبلي بايد دست و پنجه نرم کنند و از 
طرف ديگر بخش ناراضي از نزديکي 
بــه غــرب (نــاســيــونــالــيــســم روس)           
ميتواند بـا اتـکـا بـه نـفـوذ روسـيـه                   
بحرانهاي بيشتري را دامـن بـزنـد و            
خطر جنگ داخلي از طرف قدرتـهـاي   
رقيب هم باد زده ميشود و ايـن يـک         
خطر واقعي است که هنـوز مـنـتـفـي        

 نشده است. 
هيچکدام از طـرفـيـن ايـن دعـوا          
مردم تـحـت سـتـم و طـبـقـه کـارگـر                    
اوکــرايــن را نــه تــنــهــا نــمــايــنــدگــي            
نميکنند بلکه مستـقـيـمـا عـلـيـه آن            
هستند. راه رهاي مـردم اوکـرايـن نـه         
ملحق شـدن بـه روسـيـه اسـت و نـه                   
نــزديــکــي بــه غــرب کــه قــرار اســت            
سياستهاي بانک جهـانـي و صـنـدوق         
بين الـمـلـلـي پـول را آنـجـا بـه اجـرا                    
بگذارد. در پـس تـحـوالت اخـيـر و                 
قــدرت گــيــري جــريــانــات راســت و            
فاشيست به جاي يـانـوکـويـچ، مـردم          
اوکراين باشرايط بسيار سخـت تـر و       
پيچيده تري مواجه شده انـد. از يـک          
طرف با خطر ناسيوناليسم روس و از   
طرف ديگر با خطـر نـاسـيـونـالـيـسـم           
افراطي اوکراين بايد دسـت و پـنـجـه         
نرم کنند. مردم اوکراين اگر راهي رو    
به پيش داشته باشند اين است که در   
ــهــه ارتــجــاع                  ــن دو جــب قــدم اول اي

 ناسيوناليستي را حاشيه اي کنند. 
******* 

 بحران اوکراين...  
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 نسان نودينيان             
اشتغال از مـهـمـتـريـن مسـائـل              
ضروري و جزو چالش هاي اصلـي در    
دولت هاي گذشته تاکنون بوده است. 
عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشـور    

سـال آيـنـده         ۸ يا    ۷ اعالم کرد که تا 
امکان استـخـدام در دسـتـگـاهـهـاي            
دولــتــي وجــود نــدارد. کــمــااللــديــن           
پيرموذن عضو کميسيون صـنـايـع و      

معادن مـجـلـس نـهـم گـفـتـه اسـت؛                  
يکي از تخلفهاي بـارز دولـت دهـم        »

استـخـدام هـاي بـيـرويـه و خـارج از                  
ضابطه بوده است، دولت در آن روزها 
مصوبه هاي استخدامي فـراوانـي را       
صادر کرد و در قالب طرح پـر بـحـث      
"مهرآفرين" و طرحهايي از اين دسـت    
به استخدامهايي زد که بعدها عنوان 
"سونامي استخدام" به خود گرفت. .      
. که استخدام نيـم مـيـلـيـون نـفـر در              
مـاهـهــاي پـايــانـي دولـت دهــم کــار              

احمدينـژاد  »تبليغاتي بوده است. . .    
با اين کار قصد داشت بگويد کـه بـه       
فکر جـوانـان اسـت حـتـي بـه بـهـاي                   
چالش با قانون و مجلس. اگـر او بـه          
فکر جوانان بود بايد در همـان دولـت     

نهمش فکري به حال بيکاري جـوانـان   
با شروع کار دولت يازدهـم   .«ميکرد

(دولــت حســن روحــانــي) جــنــگ و             
دعواي مزدوان در قدرت در دولتهاي 
دهم و يازدهم در عـرصـه اقـتـصـاد،          
بيمه هاي اجـتـمـاعـي و درمـانـي و               
بيکاري باال گـرفـتـه اسـت. دزدي و              
فساد مالي همديگر را رو ميکنـنـد.   
گاز گرفتن اينها از همديگر ريشه در   
اوضاع نابسامان در همين عرصه ها
(اقتصاد و بـيـکـاري و بـيـمـه هـاي                 
درماني) دارد. اشتغال از مهمـتـريـن     
مسائل ضروري و جـزو چـالـش هـاي         
اصلي در دولت هاي گذشته تـاکـنـون    
بوده است. در چهارده اسفند نود و دو 
وزير کار و رفاه دولت حسن روحـانـي     

 ۲ از "موج جديد بـيـکـاري" در طـي             
سال آينده خبر داد و پيشبـيـنـي کـرد       

ميليون نفـر   ٥ /  ٤ که طي اين مدت 
 ۸ با تحصيالت دانشگاهي به لشگر 

ميليون نفري بيکاران موجود افـزوده    
خــواهــد شــد. ســونــامــي بــيــکــاري            
بزرگترين معضل در جـامـعـه اسـت.       

ميلـيـون نـفـر طـبـق آمـار               ٤ بيش از 
رســمــي بــيــکــار شــده انــد. افــرايــش           
بيکاري و تعـطـيـلـي مـراکـز کـار در              
جـريـان اسـت. از مـيـان چـهـارونـيــم                  
ــار              ــويـــاي کـ ــون افـــراد جـ ــلـــيـ مـــيـ
بيشترينشان از خانواده هاي کارگـران  
و کارمـنـدان بـيـکـار يـا آنـدسـتـه از                  

کارکناني هستند که حقوق هاي آنهـا  
چند ماه با تاخير پرداخت مـيـشـود.      
مدتهاي مديدي است که اليت دزد و   
فاسد مزدور در دولـتـهـا و در نـظـام            
جمـهـوري اسـالمـي از نـابسـامـانـي               
اقتصاد و چالش اشتغال و سـونـامـي    
بيکاري صحبت ميکنند. مـهـم ايـن       
است جـامـعـه بـا ايـن چـالـش مـهـم                  
تعيين تکلـيـف کـنـد. چـاره اوضـاع              
ــش                  ــب ــه جــن ــي دامــن زدن ب ــون ــن ک
مطالباتي بيمه بـيـکـاري و تـامـيـن             
زندگي با استانداردهاي حقوق بـيـش     

  از دوميليون تومان است.

په در مرز با اقـلـيـم کـردسـتـان را از             
دسـت نــيــروهــاي اســالمــي " دولــت            
اسالمي عراق و شام" خارج ساخـتـه،    
بنا بـر گـزارشـات مـدتـي اسـت کـه                  
نــيــروهــاي ايــن گــروه مــذهــبــي در             
منتطقه توز خورماتوز تجمع کـرده و    

روسـتـا حـملـه        ۱۷ مارس به  ۲۰ روز 
مي کنند که يک روز بعد ارتش عراق 

روستـائـي اشـغـال        ۱۷ اعالم کرده که 
شده را از دسـت ايـن نـيـروهـا خـارج             
ساخته، الزم به يـاد آوريسـت کـه در          
جنگ مـيـان ايـن گـروه مـذهـبـي و                  
ارتش عراق تا هم اکنـون دهـهـا نـفـر          
کشـتــه شــده انــد و مـردم زيـادي از                
مناطقي که اين جنگها در آن جـريـان   
دارند، مجبور شـده انـد کـه خـانـه و              

کاشانه خـود را جـا بـگـذارنـد و بـه                   
 مناطق امنتر پناه ببرند. 

 
شهردار قبلي شهر سليمانيه  

 به اتهام دزدي دستگير شد
 

دانا احمد مجيد شهـردار قـبـلـي       
شهر سليمانيه طي دادگاهي غـيـابـي    
به شش سال زندان بـخـاطـر دزدي از          
اموال عمومي محکوم شده بـود. او       

مارس پس از بازگشتـش بـه      ۲۵ روز 
شهر سليمانيه دستگير مـي شـود و         
ــه                    ــوجــه ب ــا ت ــزودي ب ــرار اســت ب ق
درخواست وکيلش تجديـد دادگـاهـي      

 شود.
 

الزم به ذکر است کـه بـعـد از بـه           
قدرت رسيدن احزاب ناسيونـالـيـسـت     

سـال     ۲۳ در کردستان عـراق و طـي         
گذشته اينها مشغول دزدي و چـپـاول   
از اموال مردم بوده اند، به شـيـوه اي       
کــه امــروز بــراي بســيــاري از مــردم            
روشن شده که اينـهـا بـخـاطـر پـول و             
امکانات دست به هر جـنـايـتـي مـي        
زنند و به همين خاطر طـي سـالـهـاي       
گذشته مردم شهرهاي تحـت کـنـتـرل       
اين احزاب با وجـود فضـاي تـرس و            
خفقان که اينها ايجاد کرده اند دسـت  
به اعتراض و مبارزه عـلـيـه دزدي و          
چپاول اين احزاب زده اند و دستگيري 
فقط يکي از مسولين ايـن ازاحـزاب       
شايد تالشي ناشيانه براي به بـيـراهـه      
بردن نفرت و اعتراض به حق مردم از 
 دزدي و چپاول اين احزاب مي باشد.

 
تقاضاي مسعود بارزاني از  

نوشيروان مصطفي براي تشکيل  
 حکومت

يکي از اعضاي پـارلـمـان حـزب         
گوران( تغيير) به رهبري نـوشـيـروان        
مصطفي اعالم کرده کـه در روزهـاي       
اخير مسعود بارزانـي بـه نـوشـيـروان          
مصطفي پيشنهاد کرده کـه آنـهـا بـه         
همراه اتحاديه ميهنـي حـکـومـت را         
تشکيل دهند. شمـال عـبـدول وه فـا            
اين نماينده گوران در مصاحبه اي بـا  
روزنامه ئاوينـه اعـالم کـرده کـه مـا              
خــواهــان شــرکــت احــزاب اســالمــي         
هستيم و فکر مي کنيم نبايد آنها را   
از قدرت کنار گذاشـت. الزم بـه يـاد           
آوريست که از ماه سپتامبر گذشته و 
بعد از انتخابات پارلماني در اقـلـيـم        

کردستان تا هم اکنون نتـوانسـتـه انـد       
دولت تشکـيـل دهـنـد و هـر يـک از                 
احزاب ناسيوناليست بخاطر مـنـافـع      
خود حاضر نيستيد با ديگري دولـت    
تشکيل دهند. حزب گوران که حـزب     
تازه تاسيسي است و ادعاي راديکـال  
بودن را دارد در انتخابات گذشته در   
بسياري از حوزه هاي انتـخـابـاتـي بـا        
جريانات اسالمي يکي شدنـد و االن      
هم اعالم کرده اند که بـدونـه شـرکـت         
آنها حاضر نيستند حکومت تشکيل 
دهند، اين حزب اگـر در انـتـخـابـات          
سال گذشته به هزب دوم ميان احزاب 
در قدرت ناسيوناليست تبـديـل شـده      
نه بخاطر راديکـال بـودن و يـا ارائـه             
پالتفرمي جديد، بلکه تنهـا و تـنـهـا         
بخاطر نفرت مردم از دو حزب اصلي 
در قدر يعني اتحاديه مهيني و حزب 

اصلي اين گستردگـي در مـوقـعـيـت          
اقتصادي و بحران هايي است کـه در    
طول سـي سـال گـذشـتـه در ايـران و                 
عراق وجود داشـتـه اسـت.  در دوره              
جنک ايران و عراق ت بخـشـهـايـي از       
مايحـتـاج روزانـه از کـانـال مـرزهـا                
تامين ميشد. با شروع جنگ خـلـيـج     
تجارت در مرزها بشکل وسـيـعـتـري     
گسترده شد. از بازارهاي تـجـاري در      
ــه                  ــران کــاال و مــواد خــوراکــي ب اي
شــهــرهــاي کــردســتــان عــراق صــادر         
ميشد. و اکنون بـا پـروزه هـاي آبـاد            
سازي و ساختمانسازي در کـردسـتـان    

عراق تـجـارت مـرزي وارد دوره پـر               
رونقي شده اسـت. هـمـزمـان بـا ايـن              
تحوالت در سي سال گذشته جمعيـت  
شهري در کردستان بيشتر و بـيـشـتـر       
شده است. هـزاران جـوان مـحـروم از            
تحصيل و يا تحصيل کرده با مدارک 
تحصيلي باال در بـازار کـار و بـدون            
شغل جمعيت هزاران نفري بيـکـار را     

 تشکيل ميدهند.  
و همزمان با اين تـحـوالت و بـا          
شروع کـامـل حـاکـمـيـت جـمـهـوري                
اسالمي در کردستان بـورژوازي کـرد     
در کردستان با هـمـکـاري نـيـروهـاي           

امنيتي ـ دولتي  در سي سال گذشتـه  
صاحب ثروتهاي ميليون دالري شـده    
اند. در کردستان بيش از ده ميلياردر 
در ميان دها ميليونر و سرمـايـه دار     
با ثروتهاي فـرعـونـي حضـور دارنـد.          
ثــروتــهــاي ايــنــهــا عــمــدتــا حــاصــل          
همکاري مافياي اقتصادي از سـران      
دولتي و سپاه پاسداران بـويـژه در دو       
ــت.                 ــژاد اس ــدي ن ــم ــت اح دوره دول
بــورژواهــا بــا ســرمــايــه گــذاريــهــاي          
ميلياردي در مرزها و با بکـارکـيـري    
نيروي کار کولبري توانسته اند به اين 
ثروتهاي فـرعـونـي بـرسـنـد. هـزاران                
کارگر کولبر در مرزها بـراي بـدسـت        
آوردن سود ناچيزي بکار مشغـولـنـد.    
و يا هزاران نفر از کـولـبـرهـا تـوسـط           

دالالن مرزي بکار گرفته مـيـشـونـد.        
نيروهاي امنيتي و پليـس جـمـهـوري       
اسالمي ساالنه جان  صدها کارگر را 
در مرزها ميگيرند. مرگ و نا امني  
جاني معضل اصلي کارگران کـولـبـر      
است.  کارگران کولبر بردگـان مـزدي      
سرمايه داران بـدون داشـتـن پـوشـش          
قانوني و امنـيـت شـغـلـي هسـتـنـد.             
دولت و نهـادهـاي وابسـتـه بـه امـور             
اجتماعي و کار در قـبـل سـرنـوشـت            
کارگران کولبر فاقد مسئولـيـت شـده      

 اند.  
سوال گرهي اين است آيـا شـغـل        
کــارگــران کــولــبــر  تــوســط دولــت و            
نـهـادهــاي امــور اجــتـمــاعـي و کــار             
برسميت شناخته ميـشـود!. تـامـيـن          

امنيت و خسارت ناشـي از امـنـيـت         
 شعلي بعهده دولت است. 

مکانيسم شـروع کـمـپـيـن بـراي             
برسميت شـنـاخـتـن شـغـل کـولـبـران              
کدامها هستند. کارگران کولبر فاقـد   
سنت گردهمايي، مجمع عـمـومـي و      
ارگان و تشکل هسـتـنـد. آيـا پـيـش              
شرط وارد شدن به کمپين بـرسـمـيـت       
شناختن شغل کولبر در گرو تشکل و 

 نهادهاي مدافع کولبران است. 
نا امني جانـي کـارگـران کـولـبـر           
مساله جامعه و مردم است. تـامـيـن     
امنيت جاني مساله دولت و سرمايـه  
داران است. با فشـار اعـتـراضـي بـا             
تشکل و با حمايت مـردم و جـامـعـه         
امنيت جاني کارگران کولبر تـامـيـن      

 کارگران کولبر ...

 اخبار هفتگي ...

 اشتغال چالش اصلي در دولت هاي گذشته تا کنون
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 ۱ از صفحه

جداي از عدم پرداخت ماه ها حقوق و 
سـال هـا حـق سـنـوات ،بـه ايـن هــا                    

کفايت نکـرده واقـدام بـه اخـراج             نيز
نفر ازکارگـران در     ۳۶۰ موقت تعداد 

بـا نـام        ۹۲ ماه هاي بهمن واسـفـنـد        
توجيهي "مرخصي با پرداخت نصـف   
حقوق " کردند که قرار بوده تـا اوايـل        

طول بکشد  ۹۳ سال جديد يعني سال 
وکارگران بعداز تعـطـيـالت عـيـد بـه           
سرکارشان برگردند اما در طـول ايـن       
دو ماه مرخصي اجباري هـيـچـگـونـه      
حقوق وعيدي بـه کـارگـران پـرداخـت          

کميته هماهنـگـي بـراي        .نشده است
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري      

 ۱۳۹۳ فروردين  ۳ 
 

سـازمـان   از جـانـب        مريوان:    
غيردولتي اتـريشـي سـودويـنـد بـراي           
اداي احترام و ستودن مبارزات پروين 
ذبـيـحـي، کـه سـهـمـي در ارتـقـاء و                    
حــفــاظــت از حــقــوق بشــر در ايــران             
داشته، جايزه اي در نظر گرفـتـه شـده      

مراسم رسمي اهداي جوايز بـه    .است
بــرگــزيــدگــان، در جــريــان بــيــســت و           
پنجمين اجالس شوراى حـقـوق بشـر        

پرويـن ذبـيـحـي          .در ژنو، برگزار شد
کـردسـتــان، سـاکــن        –مـتـولـد بـانـه          
مـقـطـع فـوق          آموختـه  مريوان و دانش

عـلـوم انسـانـي اسـت.او              ديپلم رشـتـه  
عضو هـيـئـت مـديـره انـجـمـن زنـان                
ــون کــودکــان،           آذرمــهــر، عضــو کــان

کـار و اخـراجـي،         اتحاديه کارگران بي
است و در انجمن ادبي مـريـوان نـيـز         

او در دوره اصـالحـات        .فعاليت دارد
فعاليتهاي خود را در زميـنـه حـقـوق       
مدني و فرهنگي از سـر مـي گـيـرد.         
تحقيق و پژوهش، نوشـتـن مـقـالـه و          
تهيه گزارش، ساختن فيلم در رابـطـه       
بــا خــودســوزي زنــان و هــمــچــنــيــن            

هـاي     هـا و مـراسـم          برگـزاري كـارگـاه     
مختلف در رابطه با زنان و كودكان و 

 ٢٢ نيز حضور در تجمـعـاتـي مـثـل          
خرداد در تهران و سنـنـدج، از جـملـه         
فعاليتهاي پروين ذبيحي در راسـتـاى   
تالش وي براي ساختن دنيايي بـهـتـر      

 .است
 

او براي دنيايي که زنان و کودکـان بـه     
مثابـه قـربـانـيـان اصـلـي خشـونـت،                

شـان را بـه          حرمت و کرامت انسـانـي  
ــد                ــن ــالش مــي ک ــد، ت  .دســت آورن

همکاري با جامعه حـمـايـت از زنـان         
کـردســتـان، انـجــمــن زنــان آذرمــهــر،          
کمپين يک ميليون امضـا، تشـکـيـل       
کــانــون دفــاع از کــودکــان مــريــوان،          

مبارزه با قتل هاي ناموسي، خـتـنـه      
دختران، خودسوزي زنان، سنگسار و   
خون بس، اعدام بس، عمده فعـالـيـت    
هاي وي در اين دوران بوده و کمـپـيـن    
هاي زيادي توسط وي راه انـدازي و          

پـرويـن ذبـيـحـي           .مديريت شده است
کتاب "خـتـنـه دخـتـران" اثـر "رونـاک                 
فرج" را از کردي بـه فـارسـي تـرجـمـه            
کرده و کتاب "فريادهاي آتش" را کـه      
تحقيقي در زمينه خودسوزي زنان در 
مناطق کـردنشـيـن اسـت، در دسـت            

پروين ذبيحي همچنين   .انتشار دارد
از اعضاي "کميـتـه عـلـيـه خشـونـت             
هاي نامـوسـي" اسـت. ايـن کـمـيـتـه                 
درسالگرد سنگسار دعا خليل اسود، 
دختر عراقي، تشکيل شد. از عـمـده      
فعاليتهاي پـرويـن ذبـيـحـي در ايـن               
کميته، تحقيق و کار فرهنـگـي بـراي      

هــاي    بســتــرســازي عــلــيــه خشــونــت       
ناموسي در کـردسـتـان، کـرمـانشـاه،         

هـاي ايـن        لرستـان، ايـالم و حـاشـيـه           
 .مناطق بوده است

 
پيام تشکر پـرويـن زبـيـحـي: ضـمـن               
تشکر از اعضـاي هـيـئـت مـحـتـرم                
هيئت ژوري وفعـالـيـن خسـتـگـي نـا            
پذير حـقـوق بشـري بـه خـاطـر نـگـاه                 
مهرآميز و انسانيشان بـه ايـنـجـانـب        
وافـتــخــاري کــه نصــيــبــم نــمــودنــد ،           
آرزومــنــد مــوفــيــت وپــويــايشــان              
درراستاي اهداف انساندوستانـه ايـن     
بزرگواران ميباشم.بيگمان در دنيايي  
کـــه جـــنـــگ ،فـــقـــر ،ونـــابـــرابـــري            
،زندگي .آرامش ورفاه جامعه بشـري     
را تهديد ميکند وظيفه هـر کـدام از         
ما انسانهاست کـه عـلـيـه خشـونـت             
ونابرار ي بستيزيم وبـدون شـک بـودن        
در کــنــار انســانــهــاي بــزرگ واز                  
خودگذشته انگيزه بـزرگـي اسـت کـه           
گامهايم را عـلـيـه سـتـم واسـتـثـمـار              

افتـخـار اهـدا جـايـزه           . استوارتر کند
سوديـو يـنـد را مـديـون هـمـقـکـران                  
وهمراهان تالشگر م ميدانم واز بـودن  
ــم                 ــال ــب ــه خــود مــي ــارشــان ب ــن در ک
وخوشحالم که تالشهايمان گـرچـه نـا        
کــافــي امــا تــوانســتــه گــوشــه اي از            
خشونت و معضالت جامعه انسـانـي   

 . را به معرض قضاوت عموم بگذارد
وبسيار ممنون وسپاسگزار خانـوا ده    
ام ،دوستان ، وتمام انسـانـهـاي آزاده        
اي که در گـذشـتـه و ايـن مـدت بـا                   
پيامهاي تبريکـشـان مشـوقـي بـراي          
ــوده                    ــم بـــ ــا يـــ ــارهـــ ــه کـــ ادامـــ
وهستند،ميباشم و دسـتـشـان را بـه           

آرزو داشتم در ايـن     . گرمي ميفشارم

لحظات ارزشمند زندگيم پدر ومـادرم  
زنده بودند وبا بوسه بر دسـتـان تـوانـا       
وپر مهرشان مـيـگـفـتـم پـدر ومـادر              
بزرگوار وخوبـم اسـتـقـامـت وسـخـت            
کوشي ، انسانيت و مهرورزي را شما 
 به من آموختيد . يادشان گرامي باد

در خاتمه به اميد تحقق آرمـانـهـاي     .
واالي انساني در دنـيـايـي بـه دور از           
آپارتايد وخشونت نابـرابـر ي وآرزوي       
زندگي سرشار از صلح ودوستي بـراي  

 جامعه بشري
 

ماهه   ۴ پارازيت جان نوزاد 
 را گرفت:  

ماه در بـيـمـارسـتـان       دوم فروردين
امام حسين شهر کـرمـانشـاه، نـوزاد         

جـوانـرودي         يک خـانـواده       چهار ماهه
ايــن نــوازد بــه دلــيــل           .جــان ســپــرد   

"پيامدهاي ناشي از پـارازيـت" دچـار        
هـاي     بيماري شده و تـحـت مـراقـبـت         

هـا     گـزارش   .پزشکي قرار گرفته بـود   
ميليون تـومـان    ٤٠   حاکي از مطالبه

و کارت شنـاسـايـي از ايـن خـانـواده             
توسط بيمارستان کـرمـانشـاه جـهـت        

هـمـچـنـيـن       .باشـد  مخارج درمان مي
اين خانـواده قـبـل از بسـتـري کـردن               

ميليون تـومـان      ١٤ نوزادشان، مبلغ 
به حسـاب بـيـمـارسـتـان واريـز کـرده               

رغـم فـقـر مـعـيـشـتـي و                علي .بودند
جوانرودي در مـنـزل       سکونت خانواده

استيجاري، مسـئـوالن بـيـمـارسـتـان            
امام حسين کرمانشاه اعـالم کـردنـد        
که تا پـرداخـت کـامـل پـول، کـارت               
شناسايي پدر نوزاد در گرو خـواهـنـد    

ماه  پيشتر و در اوايل ارديبهشت .بود
سال گذشته، يـک زن حـاملـه بـه نـام              
ــان                 ــارســت ــم ــي ــزي" در ب ــاز عــزي ــي "ن
مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــدرســــــــــــوالهللا 

به دلـيـل    خود را دوقلوهاي  جوانرود،
تأثيرات امـواج پـارازيـت، مـرده بـه              

تـحـقـيـقـات صـورت          .دنيا آورده بـود 
دهد؛ قرار گرفـتـن در      گرفته نشان مي

بـرابـر   ٣٠ معرض اشعه و پارازيت، تا 
خطر تولد نوزاد معلول و عقب مانده 

منشأ اين  .ذهني را افزايش مي دهد
ها، شوراي امنيت ملي است  پارازيت

که براي عدم دسترسي شهـرونـدان بـه      
اي، از طريق سپـاه   هاي ماهواره شبکه

اقدام به ساخت دکل و ارسال پارازيت 
 (منبع کردپا).کند مي

 
بيسـت و چـهـارم        قتل ناموسي:  

اسفـنـدمـاه: چـيـمـن پـيـري از سـوي                   
 ٣٥ چيمن   .همسر سابقش کشته شد

کـنـان،      ي آشتي سال داشت و  به بهانه
توسط همسرش بـه بـيـرون از مـنـزل            

تـالـيـور      شود و سپس بوسيله برده مي

هـويـت ايـن      .رسـانـد   وي را به قتل مي
مرد، علي حسيني از اهالي روستاي 

 ."احمد مرده" است
 

 
بـر اثـر     انفجار مرگبار گاز:      

انفجار گاز در روستاي "گرديـگـالن"،     
سـالـه بـه نـام مصـطـفـي               ٢٥ جواني 

در  .ينگجه جان خود را از دسـت داد   
نفر ديـگـر كـه         ٦ اين حادثه همچنين 

همگي اعضاي يـک خـانـواده بـودنـد          
نفـر از آنـان بـه           ٤ بشدت مجروح كه 

علت شدت جراحت و سوختگي بـراي  
 .مداوا به ارومـيـه انـتـقـال يـافـتـنـد               

مصدومان اين حادثه دچار سوختگي 
درصــد گشــتــه و حــال           ٦٠ تــا      ٥٠ 

ــيــم" گــزارش                  ــومــي آنــان "وخ ــم ع
 .شود مي

 
سـنـنـدج: جـمـعـه يـکـم              خودکشي:  

 ٢١ و      ١٨ مـاه دو خـواهـر             فروردين
ساله به دليل "اختالفات خانـوادگـي"    
اقدام به خودکشي کرده و در نـتـيـجـه       
يکي از آنها جـان خـود را از دسـت              

اين دو خواهر بـا خـوردن قـرص         .داد
برنج (فسفيد آلـومـيـنـيـم) اقـدام بـه              
خودکشي کردند و يکي از آن بـه نـام       

ساله، قبل از رسيدن به  ١٨ "عسل.م" 
بيمارستان توحيد شهر سنـنـدج جـان      

يک دختر   .خود را از دست داده است
سـالـه بـا         ٢١ ديگر به نـام "اسـرا.م"          

خوردن قرص بـرنـج از نـاحـيـه جـگـر              
اکنون در بخش  آسيب جدي ديده و هم

ــيــمــارســتــان تــحــت               "آي.ســي.يــو" ب
گـفـتـه       .بـاشـد     مراقبت پزشـکـي مـي     

ــدر و مــادر "اســرا و                    مــي شــود، پ
عسل.م" از هم جدا شده و در حـالـي         
که اين دو خواهر خواستند بـه ديـدار       

بروند، پدرشان به آنها اجازه نداده   خاله
و به اين دليل با خوردن قـرص بـرنـج        

 .اقدام به خودکشي کردند
 

سـنـنـدج: يـکـم         خودکشـي:     
فروردين:  يک جوان بـه نـام "شـاهـو"             

ساله و ساکن شـهـر سـنـنـدج بـه              ٢٠ 
دليل اختالفات خانوادگي به زنـدگـي   

ايـن جـوان بـا           .خود پايان داده اسـت 
خوردن قرص برنج اقدام به خودکشـي  
کرده و در نتيجه قبـل از رسـيـدن بـه           
بيمارستان توحيد شهر سنـنـدج جـان      

 .خود را از دست داد
 

مـاه     يکم فروردينقتل ناموسي:  
ذهـاب،     مسعود سيدي در شهر سرپل

 .اقدام به بريدن سر خواهر خـود کـرد    
زن به فتل رسيده در مـنـزل پـدريـش           

کرده که از سـوي بـرادرش        زندگي مي
دليـل ايـن اقـدام از            .شود کشته مي

سوي برادر مقتـول "خـفـظ نـامـوس"           
  .عنوان شده است

 
خــودســوري: کــامــيــاران:    

چهارشنبه بيست و هفتم اسـفـنـدمـاه       
ي  بـه نـام نسـريـن                سالـه  ٢٣ يک زن 

مهري ساکن روستاي "طا" از تـوابـع         
ــه               ــدام ب ــاران اق ــامــي ــان ک شــهــرســت
خودسوزي کرده و در نتيجه جان خود 

ايـن زن جـوان        .را از دست داده اسـت 
باشد که به گفـتـه    داراي يک فرزند مي

افراد مطلع، فقر مـعـيـشـتـي عـامـل          
نسـريـن    .اصلي خـودکُشـي وي بـوده         

مهري روز نوزدهم اسفندماه اقدام بـه  
خودسوزي کرده بود و پـس از چـنـد            
روز بستري در بيمارسـتـان بـه دلـيـل          
شدت جراحات ناشي از سـوخـتـگـي،     
 .روز گذشته جان خود را از دست داد  

 
 

 ٢٢ خودسوزي: جواني  سلماس:  
ســالــه بــه نــام مــحــمــد عــبــدالــلــهــي          
مندولکانـي فـرزنـد مصـطـفـي، روز             

آباد" اقدام بـه      "اسالم   گذشته در محله
ايـن جـوان در مـنـزل            .خودکشي کرد

پدريش به دليل "مشکالت اجتماعي  
آويزنمودن بـا     و خانوادگي" از راه حلق 

دار اقـدام بـه خـودکشـي کـرده             طناب
  .است

 محکوميت اعدام:  
سـالـه فـرزنـد          ٣٩ پور  علي خليل

رش"    محمد و ساکن روسـتـاي "کـوزه      
شهر سلماس کـه در دادگـاه انـقـالب           
شهر سلماس به اعدام مـحـکـوم شـده       
بود، اين حکم از سوي ديـوان عـالـي        

عـلـي خـلـيـل پـور              .نيز تاييد گرديـد 
تيرماه سال گذشته از سوي نيـروهـاي   
امنيتي بازداشت و به اتهام "خريـد و     
فروش مواد مخدر" از سـوي دادگـاه         

  .اين شهر به اعدام محکوم شده بود
 

 
اقدام ابتکار مردم شـهـر     

مـاه     جـمـعـه يـکـم فـرورديـن           :  بوکان
ها و    ي ميادين، خيابان ، کليه١٣٩٣ 

هاي شهر بـوکـان در يـک اقـدام            کوچه
جـمـعـي از وجـود            خودجوش و دستـه 

آوري و      جـمـع   .زباله پاکسازي گـرديـد  
ي    پاکسازي شهر بـوکـان در آسـتـانـه           
 .نــوروز و ســال نــو صــورت گــرفــت           

ي "کــوســه" نــزديــک روســتــاي              جــاده
"قازليان" و همـچـنـيـن "کـوه رش" و                
اطــراف آن، از ســوي جــوانــان و                    

زيسـت از وجـود          دوستداران محـيـط  
اين حـرکـت بـه       .زباله پاکسازي شدند

صورت خودجوش و بـدون هـمـکـاري       
نهادهاي حکومتي و شهرداري انجام 

 .شده است
 

 

 نگاه هفته...
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ــش از                  ــي ــه روز ب در عــرض س
نـفـر طـومـار اعـتـراض بـه               ۵۰۰۰۰ 

حکم اعدام ريحانه را امضـا کـردنـد.      
امضا کنندگـان از ايـران، امـريـکـا،            
اسرائيل، ستراليا، انگلـسـان، گـيـنـه        
بــيــســائــو، جــمــهــوري چــک، هــنــد،           
ــودي،             ــع ــان س ــربســت ــان، ع ــاکســت پ
نيوزلند، فرانسه، آلمان، کانادا و همه 
ــد!                 ــنـــ ــتـــ ــا هســـ ــيـــ ــاي دنـــ  جـــ
در يک صفحه فقط نوشتيم که ريحانه 
کيست و چرا به اعدام محـکـوم شـده      
اســت. نــوشــتــيــم جــان يــک دخــتــر               

ساله در ايران در خطـر   ۲۶ دانشجوي 
است. ريحانه در جريان دفاع از خـود     
در مقابل مردي که قصد تجاوز به او 
را داشت، متهم به قتل شده و در يـک  
دادگاه که ابدا به مدارک توجه نـکـرده   
با سرعـت بـه اعـدام مـحـکـوم شـده                
است. رئيس قوه قضايـيـه حـکـومـت         

اسالمي حـکـم مـرگ ايـن جـوان را                
امضا کرده و هر لحظـه مـمـکـنـسـت         
ــرســد.                 ــل ب ــت ــه ق ــه جــوان ب ــحــان  ري
دنيا بپاخاسته و هر لحظه چندين نفـر  
 ايــن طــومــار را امضــا مــيــکــنــنــد.         
بــراي مــا ســازمــان دهــنــدگــان ايــن           
کمپين، اين واقعه بسيار شبيه به بپـا  
خاستن مردم دنيا و دفاع جانانه آنـان  
از سکينه محمدي آشـتـيـانـي اسـت.        
اين بـار مـردم جـهـان در يـک اقـدام                 
جالب به اعدام در ايران نه ميگوينـد.  
اعدام قتل عمـد دولـتـي اسـت و در             
ــي                 ــک ســيــســتــم قضــاي ــا ي ــران ب اي
سرکوبگرانه و با دستگاهي که فـقـط     
براي سرکوب و ترسانـدن مـردم و در         
عمل يک دستگاه جـنـايـت سـازمـان          
يافته است، روزانـه چـنـد نـفـر را بـه               
ــد.           ــنـ ــنـ ــکـ ــيـ ــوم مـ ــکـ ــحـ ــدام مـ  اعـ
ما به قلبهـاي مـهـربـان مـردم دنـيـا              

متوسل شده ايم و هزاران نفر از ايـران  
و امريکا و اسرايـيـل و اسـتـرالـيـا و             
نيوزيلند و همه جا دست به دست هم 
داده و اعالم ميکنند؛ نه به اعدام، نه 
به قتل عمد دولتي در ايران و در همه 

نفر ريحانه را در حـلـقـه     ۵۰۰۰۰ جا!  
محبت خود گرفته و ميخواهند او را 
نجات دهند. بايد اين کمپـيـن کـاري       
کنيم تا ريحانه به آغوش خانواده اش 
ــردد. ــازگـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــ

 شما هم ميتوانيد امضا کنيد:
 مينا احدي

minaahadi@gmail.com 
 

https://
secure.avaaz.org/en/
petition/
Catherine_Ashton_Ban_K
i_Moon_Ahmad_Shaheed

_Save_26_year_old_wom
an_from_being_hanged_in

_Iran/?sgoyhhb  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفراندوم جهاني عليه حکم اعدام ريحانه جباري
 

 


