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 احضار فعالين کارگري و 
  هراس رژيم اسالمي از روز جهاني زن

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان       
 

بنا به اخبار منتشر شده طي روزهاي 
گذشته اطالعات نـيـروي انـتـظـامـي           
سنندج با احضار مظفر صالح نـيـا و     
شيث اماني دو تن از اعضاي هـيـات   
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران در      
اين شهر، نسبت به هر گونه اقـدامـي     
از سوي اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران        

مـارس و يـا          ٨ براي برگزاري مراسم   

شرکت و دخالت در مـراسـم ايـن روز        
هشدار داده و آنان را از اينکار برحذر 
داشته است. عالوه بـر ايـن تـعـدادي            
ديگر از فعالـيـن اجـتـمـاعـي مـدافـع             
جنبش برابري طلبانه زنان و مردان از 
سوي اطـالعـات نـيـروي انـتـظـامـي               
احضار و در رابطه با هرگونه شـرکـت     
يا دخالت آنان در روز جهـانـي زن در       

 سنندج هشدار داده است. 
 

هراس و وحشت نـهـادهـاي رژيـم       
اسالمي در سنندج و ديگر شهرها از   

مـارس     ٨ برگزاري    برايحضور مردم 
روز جهاني زن قدمتي به اندازه عـمـر     
اين رژيـم دارد. در نـظـام سـراپـا زن                 
ستيز اسالمي زنان و مـردان بـرابـري        
طــلــب، فــعــالــيــن و شــخــصــيــتــهــاي         

 قتل سياسي سفارشي!

 ۲ صفحه  

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 حسن صالحي
 

hasan.salehi2000@gmail.com 

کمي بيشتر از يکسال از قـتـل     
سکينه جانسـيـز از بـنـيـانـگـذاران            

ک و فـيـدان دوغـان و لـيـال               ک.  پ. 
سويلمز دو تن ديگر از وابسـتـگـان      
اين حزب در فرانسه اکنون شـواهـد   

ــازه اي در دســت اســت کــه از                  ت
احــتــمــال بــاالي دخــالــت پــلــيــس          

در ايـن   MITامنيتي ترکيه يعني 
قتل سياسي خبر مي دهـد. يـکـي       
از اين شواهد، انتشار يک مکالمـه  

دقيقه ايي سـت کـه در        ۱۰ صوتي 

 مطالبات فوري براي رفع تبعيض جنسيتي در ايران
 ٢٠١٤ مارس  ٨ به مناسبت 

 آزادي زن مالک آزادي جامعه است

 
زنــان در تــمــام کشــورهــا       
عمال در موقعيتي فـرودسـت     
قرار دارند. اما از ايـن نـقـطـه         
نظر ايران کشوري استـثـنـائـي     
است. در جمـهـوري اسـالمـي        
اوال بيشترين و فـاحـش تـريـن       
تبعيضات و بيحقوقي هـا در    
هــمــه زمــيــنــه هــاي زنــدگــي         
اجــتــمــاعــي و اقــتــصــادي و          
خــانــوادگــي و فــرهــنــگــي و          

 تهيه و تنظيم:  
 يدي محمودي    

yadi.mahmodi@gmail.com 
کشف خط لوله نفت قاچاق در   

 مسير کردستان عراق به ترکيه
 

فــوريــه، فــرمــانــدگــي      ۲۸ روز   
ارتش ترکيه اعالم کرد که يک خـط  
لوله نفتي قاچاق مـيـان کـردسـتـان        
عراق و ترکيه را کشـف کـرده. در            
بيانيه ارتش آمده که اين خط لوـلـه   

متر بـوده   ۵۰۰ قاچاق نفت به طول 
و هدف از آن قاچاق نفت عـراق بـه       
ــگــر                 ــوده، از طــرف دي ــه ب ــي ــرک ت

سخنگويي دولت عراق اعالم کـرده  
که در اين باره تحقيقـات خـواهـنـد       
کرده، همچنين در اين بيانيه آمـده    

 ۱۰۶ که تـنـهـا در سـال گـذشـتـه                
مــيــلــيــون بشــکــه نــفــت عــراق در          
کردستان ناپديد شده. الزم بـه يـاد        
آوريســت کــه ســالــهــاســت مــردم           
ــزاب              ــراق احــ ــان عــ ــتــ ــردســ کــ
ناسيوناليست حاکم را بـه دزدي و      

 

 جمهوري اسالمي بنيانگزار فقر و اعتياد

 عبدل گلپريان
زارع زاده ريـيـس هـيـات مـديـره           
موسسه محبان کـردسـتـان از بـيـداد          
کردن فقر در کـردسـتـان سـخـن مـي               
گويد و اينکه اين مـوسـسـه يـکـي از          
دغدغه هايش حمايت از مـعـتـادانـي     

است که از اعتياد بهبود يـافـتـه انـد         
 .اما به شغل نياز دارند

وي به موردي از ترک اعتـيـاد در     
يکي از شهرهاي کردستان اشاره مـي  
کند و مي گويد که خـانـواده مـعـتـاد        

 

 ۳ صفحه 

 ۳ صفحه            
  مارس روز جهاني زن، شيث اماني و مظفر صالح نيا احضار شدند ٨ با نزديک شدن 

 در حاشيه اخبار کارگري /نسان نودينيان

 پاسخ کميته بين المللي عليه سنگسار به مالک اشتر شريفي در مورد تکذيب خبر خودکشي سکينه آشتياني

 مرگ يک دختر دانشجوي ديگر در دانشگاه مياندوآب

 ۵ صفحه  
 ۴ صفحه  

 ۵ صفحه  
 ۶ صفحه  

 ۲ صفحه              

 

 ۲ صفحه  
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 ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه

محبوب مردم هيچگـاه بـه تـهـديـد،          
احضـــار و بـــازداشـــت نـــيـــروهـــاي           
اطالعاتي رژيم تمکين نـکـرده و بـه          
ــچــه کــه حــق مســلــم آنــان در                      آن
گراميداشت ايـن روز و بـرافـراشـتـن              

پرچم خواست و مـطـالـبـات بـرابـري             
طلبانه زنان مربوط است به گونـه اي    

 مارس را برگزار کرده اند.   ٨ پرشور 
 

سـران، کــاربـدســتـان و مــزدوران          

رژيم اسالمي بايد بدانند که برگـزاري  
مارس حق همه مردم است.  ٨ مراسم 

کارگران و مردم مبارز شهر سـنـنـدج      
اسـفـنـد)       ١٧ مارس ( ٨ هر سال روز 

را گرامي داشته و صـداي اعـتـراض        
خود به بي حقوقي زنان را بلنـد کـرده     
اند. امسال نـيـز روز جـهـانـي زن بـا                
صدايي رساتر از گذشته مي تواند در 
اعتراض به بـي حـقـوقـي زنـان و در              
اعــتــراض بــه قــوانــيــن زن ســتــيــز و            
آپارتايد جنسيتي حکومت اسـالمـي   
به ميدان آيـد. روز جـهـانـي زن حـق               
همگاني مردم است. زنان صدها بـار   
حق دارند و بايد به نظـام، قـوانـيـن و         
سيستمي که حق و حقوق انساني آنان 
را پايمال کرده است اعتراض کـنـنـد.    

مارس روز جهاني زن را بـايـد بـا             ٨ 

طرح خواستها و مـطـالـبـات بـرابـري         
طــلــبــانــه زنــان ، بــه روز اعــتــراض              
گسترده عليه بيحقوقي زنـان تـبـديـل       
کرد. بايد با تمام قوا به ميدان آمد و    
روز جهاني زن را گرامي داشت. ايـن     
مناسب ترين پاسخ بـه قـداره بـنـدان           
اسالمي است. بايد به خيابان آمـد و     
ضمن اعتراض به بـيـحـقـوقـي زنـان،         
خواهان پايـان دادن بـه احضـارهـا و             
تهديدات نهادهاي سرکوب حکومـت  

 شد.
 

ــيــن            احضــار شــدگــان، از فــعــال
ــيــن و                  ــعــال ــا ف ــه ت ــت کــارگــري گــرف
سخنگـويـان جـنـبـش زنـان، جـرمـي               
مرتکب نشده اند. اين حق بي چون و    
چراي هر انسان آزاده اي است کـه در      

دفاع، حرمت، حق و کرامت انسـانـي   
زنان که توسط مشتي اوباش از گـور    
برخاسته پـايـمـال شـده اسـت صـداي             
رساي زنـان بـاشـنـد. مـجـرم اصـلـي                
جــمــهـــوري اســـالمــي، دســـتــگـــاه           
اطالعاتي و کـاربـدسـتـان و قـوانـيـن            
ارتجاعي اش هسـتـنـد کـه بـقـدمـت            
عمر سراپا ننگينش اين رژيـم حـق و       
حقوق انساني زنان را لگد مـال کـرده     

مــارس    ٨ اســت. بــا بــرگــزاري يــک            
اجتماعي، توده اي و گسـتـرده مـي            
توان پاسخ دندانشکني به مـقـامـات      
حکومت در سـنـنـدج و درهـر جـاي              

 ديگري داد.
  
 

 احضار فعالين کارگري...  

 ۱ از صفحه

آن عمر گوني، تنها مظنوم متهـم بـه     
انجام اين قتل، با دو تـن ديـگـر کـه             
گفته مي شود از مامـوريـن "مـيـت"        
هستند در مـورد چـگـونـگـي اجـراي           
قتل به گفتگو مي پـردازنـد. پـلـيـس         
شکي ندارد کـه يـکـي از صـداهـاي              
ضبط شده در اين مکالمه بطور قطـع  
صداي عمر گوني اسـت. او در حـال          
حاضر در زندان فرانسـه بـه سـر مـي           

 برد.
يک مورد ديگر مربوط به انتشار 
سندي متعلـق بـه پـلـيـس امـنـيـتـي                
تــرکــيــه "مــيــت" اســت کــه طــي آن                

سکينه کانزيس در ازاي سفارش قتل 
داده شـده اسـت.       دالر     ٦٠٠٠ مبلغ 

 ۲۰۱۲ نـوامـبـر         ۱۸ تاريخ اين سند 
است. پليس در مورد اصل بودن ايـن   

 سند نيز تقريبا شکي ندارد. 
روزنامه اشپيگل چاپ آلمان کـه    
در يکي از شـمـاره هـاي اخـيـر خـود             
گزارش مفصلي در اين باره درج کرده 
است از احتمال  بروز بحران  جدي در 
روابــط تــرکــيــه و اروپــا در صــورت            
اثبات دخالت "مـيـت" در ايـن قـتـل              
سياسي خبر مي دهد. تا همـيـنـجـا،      

بنا به گفته اشپيگل، همکـاري هـاي     
دوجانبه دستگاه امـنـيـتـي آلـمـان و             
ترکيه بويژه در مورد فعالين پ.ک.ک   
تقريبا منجمد شده است چرا که آنـهـا   
نمي خواهند اطالعات رد و بدل شـده  

 منجر به قتل کسي گردد. 
به نظر من اگر چه از همان ابـتـدا     
مي توان حدس زد که دولـت تـرکـيـه         
دراين قتل سياسي نـقـش و دخـالـت           
داشته است ولي با توجه بـه شـواهـد        
تازه اين حدس و گمان بسيار قوي تـر  
شده است. تحقيقـات در ايـن مـورد           
همچنان ادامـه دارد و بـايـد از ايـن               
نگران بود که مبادا اين تحقيقات بنا 
به مالحظات ديپلماتيک و سـيـاسـي         

 از مسير درست خود منحرف شود. 
يکي از پيش شر طهاي اتحـاديـه   
اروپا  براي پيوسـتـن تـرکـيـه بـه ايـن              
اتحاديه بر سـمـيـت شـنـاخـتـه شـدن               
حقوق مردم منـتـسـب بـه کـرد بـوده             
است. دولت ترکيه با اعمال سياستها  
و اقدامات نژادپرستانه همواره نـافـي   
حقوق مسلم و انساني مردم کرد ايـن  
کشور بوده اسـت. اخـيـرا و بـدنـبـال                
انجام مذاکرات مـيـان دولـت اسـالم           

گراي اردوغان و پ. ک. ک و سـپـس           
"بسته  ارائه بسته اصالحي موسوم به 

دموکراتيک" از سوي دولـت تـرکـيـه،           
اميد دولت اردوغان ايـن بـوده اسـت        
که با ژستي متفاوت در قـبـال مـردم      
کرد خود را به اتحاديه اروپـا نـزديـک      
تر کند. از سوي ديگر پ. ک. ک نـيـز     
براي پيشرفت مذاکرات با دولـت در      
مورد اين قتل فقط به ايـن حـرف از         
ــه :                   ــرد ک ــده ک ــان اوجــالن بســن زب

هايي که به آن سـه زن شـلـيـک            گلوله" 
اي بــه         انــد، درواقــع ضــربــه             شــده

دمــوکــراســي اروپــاســت. ايــن تــرور           
توسط کساني انجام شده که مخالـف  
پيشبرد مذاکرات هستند. بايد هـمـه    
هوشيار باشند. اگـر ايـن مـرحلـه بـه             

بســت کشــانــده شــود، روزهــايــي           بــن
 سخت آغاز خواهد شد."

 
به نظر من ادامه مـذاکـرات پ.       
ک. ک. و دولت ترکـيـه و هـمـيـنـطـور            
روابط اين کشور با اتحاديه اروپـا بـا     
تـوجـه بــه شـواهــد تـازه  در پـرونــده                  
مربوط به قتل سه فـعـال پ. ک. ک             

 دستخوش دست انداز خواهد شد.
ناسيونـالـيـسـم کـرد هـمـواره در              
جريان سازش و مذاکره بـا دولـتـهـاي       

مرکزي قرباني داده است و هيـچـکـاه    
نيز از پيامد هاي چنـيـن مـذاکـراتـي        
درس نگرفته است. قتل قـاسـلـمـو و          
شرفکندي دو نـمـونـه از ايـن مـوارد              
است که براي حزب دمکرات ايـران و    
ــا جــمــهــوري               ــان مــذاکــره ب در جــري

 اسالمي روي داد. 
پ.ک. ک با پـنـاه گـرفـتـن پشـت             
ــان                   ــرد" در جــري ــع مــردم ک ــاف "مــن
اعتراضات اخير مردم ترکـيـه عـلـيـه        
دولت و هـمـچـنـيـن رسـوايـي مـالـي              
دولت اردوغان عمال در کـنـار دولـت      
ترکيه ايستاد تا به نان و نوايي برسد. 
اين جريان حتي حاضر شـد بـر قـتـل           
سياسي سه تن از يـاران خـود عـمـال         
چشــم بــبــنــدد. و اکــنــون عــلــيــرغــم            
افشاگرهـاي تـازه بـه احـتـمـال زيـاد                 
منتظر بسته هاي تازه "دمـکـراسـي"       
است که دولت تـرکـيـه در رابـطـه بـا               

کردها  وعده اش را داده است. آيا در  
اين وسط چيزي بـه مـردم کـردسـتـان          
خواهد رسيد؟ آيا فـرمـان دهـنـدگـان          
قتل سياسي "فـيـدان دوگـان"، "لـيـال             
سويلمز" و "سـکـيـنـه جـان سـيـز" بـه                  
سزاي اعمالشان خواهند رسـيـد؟ بـه        
نـظــر مـن آيــنــده بــهــتــر بــراي مــردم              
کردستان در ترکيه از طـريـق مـبـارزه       
سياسي و اجتماعي دوشاش با مـردم  
آزاديخواه و برابري طلب ترکيه عـلـيـه    
دولت نژادپـرسـت ايـن کشـورو بـراي            
دفاع از حقوق برابر شـهـرونـدي هـمـه          
ساکنين ترکيه ميسر اسـت. در ايـن          
راه چه نـاسـيـونـالـيـسـم کـردي و چـه                
ناسيـونـالـيـسـم تـرکـي هـر دو بـايـد                   
منزوي شـونـد و در قـبـال قـومـيـت                  
گرايي پرچم انسانيـت بـه اهـتـزاز در           

 آيد.
 

 قتل سياسي ...

بهبود يافته از اعتياد در فقر شديدي 
به سر مي برند و اينکه اخـيـرا جـوان        

 . بهبود يافته نيز فوت کرده است
رئيس هـيـات مـديـره مـوسـسـه              
محبان در کردستان شايد نمي داند و 
يا اينکه گيج و منگ شده اسـت کـه       
يـکــي از داليــل روي آوري مــردم و              

بـويــژه جـوانــان بـه اعــتـيــاد، فـقــر و                
بيکاري فزاينده و غيرقابل عـالج در      
نــظــام اســالمــي اســت. جــوان فــوق            
ليسانس در نبـود شـغـل و نـداشـتـن             
اميد به آينده اش، بناچار به اعتيادي 
روي مي آورد که جمهـوري اسـالمـي      
در سطح وسيعي آنرا براي تباهي اش 

 گسترانيده است. 
تالش موسسه هاي ترک اعتـيـاد   
که بنوعي به نهادهاي نظام اسـالمـي   
وصل هستند کـارشـان آب در هـاون          
کـوبـيـدن اسـت. نـهـادهــاي دولـتــي،               
معتادي را که بدليل فقر و بيکاري به 
اعتياد کشيده شده است در بـهـتـريـن     
حالت تا مرز ترک اعتياد کـمـک مـي      
کنند اما از آن سو باز هم بدليل فـقـر   
و بيکاري مجددا به اعتيـاد کشـيـده      

شده و بايد به همان نهاد ترک اعتيـاد  
باز گردانده شـود و ايـن دور بـاطـل               

 همچنان ادامه دارد.
نظام اسالمي حاکم بر ايران خـود  
با اعتيادي غيرقابل عالج در ايـجـاد   
فقر، بيکاري، تحميل فالکت به مردم 
روبرو است. نمي شود و نمي تـوان از     
نظام و دم و دستگاهي که در بيش از 
سه دهه با بحران، بن بست و امـراض  
غير قابل درمـان زاده شـده و در آن             

دست و پا مـي زنـد انـتـظـار ايـجـاد              
شغل براي ترک اعتيـاد مـعـتـادان را         
داشت. باني اعـتـيـاد، فـقـر، نـداري،           
بيکاري، تن فروشي و صدها فـالکـت   
ديگر در کـردسـتـان و سـراسـر ايـران             
جمهوري اسالمي است. تنها با بـزيـر    
کشيدن اين نظام مافيايـي اسـت کـه        

 مي توان به اين جهنم پايان داد.
 

 جمهوري اسالمي بنيانگزار ...
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 ۱ از صفحه 

ورزشي نسبت به زنان اعمال ميشـود  
و ثانيا بيحقوقي مفـرط زنـان امـري        
رسمي و قـانـونـي اسـت. مـا امضـا                
کنندگان اين بيانيه خواهان لغو کليـه  
قوانين تبعيض آميز نسبت بـه زنـان       
هستيم و مفاد زير را بـعـنـوان فـوري       
ترين و مبرم ترين مطالبات براي رفع 

 تبعيض جنسيتي اعالم ميداريم:  
 
 
ــوع جــداســازي              -١  ــغــو هــر ن ل

جنسيتي در محيط کار و تحصيل و 
ورزش و تـفـريـح  و وسـائـل نـقـلـيـه                    
عـمـومـي و اجـتـمـاعــات و امـاکــن                

 عمومي.
 
لغو کليه قوانيني که حـقـوق       -۲ 

مدني زنان (نـظـيـر حـق مسـافـرت،              
معاشرت، شـرکـت در فـعـالـيـتـهـاي             
اجتماعي و غيره) را به کسـب اجـازه     
از شوهـر، پـدر، و يـا سـايـر مـردان                 

 خانواده مشروط ميکند.
 
لغو حجاب اجباري زنان و به  -٣ 

رسميت شناسي کامل آزادي پوشش. 
 ممنوعيت حجاب کودکان.

 
برسميت شناسـي حـق زنـان         -۴ 

بـراي شـرکــت در هــمـه رشــتـه هــاي               
ورزشي و حضور در اسـتـاديـومـهـاي        

 ورزشي.
 
رفــع مــحــدوديــت زنــان در            -۵ 

ــلــف              ــه هــاي مــخــت ــتــخــاب رشــت ان
 تحصيلي و دانشگاهي. 

 
لــغــو طــرح مــحــرم ســازي             -۶ 

مــدارس دخــتــرانــه و وابســتــه کــردن          
 مدارس به حوزه هاي علميه.

 
ممنوعيت صيغـه و تـعـدد          -۷ 

 زوجات.
 
آزادي کامل و بـدون قـيـد و            -۸ 
در انتخاب همسر و شريک  زنان شرط

 زندگي خود.
 
حق برابر و بـيـقـيـد و شـرط             -۹ 

 جدائي (طالق) براي زن و مرد.
 

بــرابــري کــامــل حــقــوق و           -۱۰ 
امـر تـکـفـل و          وظايف زن و مرد در 

 سرپرستي فرزندان پس از جدايي.
 

لغـو فـوري قـانـون ازدواج             -۱۱ 
 پدر با دخترخوانده.

 
لـغـو فـوري "طـرح جـامـع               -۱۲ 

جمعيت و تعالي خانواده" که تعرضي  
است جدي به شرايط زنـدگـي زنـان و        
هدفش پس راندن بيشتر زنان از همـه  

 عرصه هاي اجتماعي است.   
 

دستمزد برابر در ازاي کـار       -٣ ۱ 
مشابه. برابري کامـل زن و مـرد در            
زمينه اقتصادي و اشـتـغـال. شـمـول           

يکسان قـوانـيـن کـار و بـيـمـه هـاي                   
اجتماعي بر زن و مرد بدون هيچ نوع 
تبعيـض. پـرداخـت بـيـمـه بـيـکـاري                  
مکفي براي همه زنان و مردان آمـاده  

 بکار.  
 

انـحـالل کـلـيـه نـيـروهـا و                -۱۴ 
نهادهاي پليسي و سرکـوبـگـر نـظـيـر         
گشتهاي ارشاد و امر بـه مـعـروف و        
نهي از منکر و ديگر نيـروهـائـي کـه       
وظــيــفــه شــان تــحــمــيــل و اعــمــال              
محدوديتهـا و قـوانـيـن ضـد زن در                

 جامعه است.  
 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 
ــع              ــراي رف ــوري ب ــبــات ف مــطــال

تـا کـنـون      تبعيض جنسيتي در ايران  
نـفـر از        ١٧٠ بـه امضـاى بـيـش از             

آزاديخـواهـان، فـعـالـيـن سـيـاسـى و                
اجتماعى رسيده است.  شما هم مـى     
توانيـد بـا مـراجـعـه بـه سـايـت زيـر                    
حمايت و پشتيبانـى خـود را از ايـن            

 خواسته ها اعالم کنيد. 
••••    - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - -   
مطالبات  امضا کنندگان 

فوري براي رفع تبعيض  
 :   جنسيتي در ايران 

 
 آذر پويا

 فعال سياسي -آرام محمودي 
 آرمين دشتي از ايران 

 آرمين کريمي

فـعـال دفـاع از           -آزاده شريـفـي     
 حقوق زن از تهران

 ابوذر صلح جو
  احسان رياحى
فعال سـيـاسـى و       -احمد رحماني

 سردبير نشريه زنداني سياسي
 اصغر کريمي

 اعظم پاليزواني
 اعظم قريشي بختياري

فـعـال حـقـوق         –افسانه وحـدت      
 زنان

فعال حـقـوق    -افشين افشين جم 
 بشر

 اقبال نظرگاهي
فـعـال حـقـوق             -اميد اميـدوار    

 بشر از اهواز
 امير ايلخان زاده

 امير پويا از ايران
مسـئـول سـايـت         –امير توکلـي    

 روزنه
 ايرج رضايي

 بابک عيدي پور
 بابک يزدي
 بهار گلشه 

 بهار ميالني
 بهرام جهانبخش

 بهرام سروش
 بهرام کاله زري

بهروز مهرآبادي، سردبير نشـريـه     
 انترناسيونال

 فعال سياسي –بهمن خاني 
 بهمن ذاکرنژاد
 بهمن قرباني

فـعـال سـيـاسـي از              -بهناز آذر 
 کانادا

 بهنام آزاد
از نـهـاد مـادران           -بيژن فتحي   

 عليه اعدام
 پترام خورشيدي از آلمان
 پديده ثابتي  فعال زنان

 پونه راوي
 پويا کريمي

 پيام پرهيزکار
 پيمان کاووسي شريف

 پيمان کاووسي
عنوان فعال  -تهمينه گشتاسبي 

 سياسي
فـعـال حـقـوق          -تهمينـه مـقـدم        

 کودک
سـردبـيـر نشـريـه          –جليل جليلي 

 سهند و فعال يک قانون براي همه
 جمال صابري

 جمشيد هاديان
 جميس آدا

 حبيب بکتاش
 حسام پرهيزکار
 حسام حسامي

 حسام يوسفي از ترکيه
 حسام يوسفي

 حسن احسانبخش
 حسن صالحي

ــي          ــال ــاس ــول     -حســن م ــئ مس
ــاد  ــي ــن ــرار             ب ــق ــراى اســت کــوشــش ب

دمـــکـــراســـى و حـــقـــوق بشـــر در              
 خاورميانه

 حسين خزاعي
ــي       ــرزائ ــي ــن م ــي     -حســي ــدان زن

 سياسي سابق و فعال سياسى
 خالد زارعي

چپاول متهم مي کنند، و نفـت دزدي    
يکي از آشکارترين جرائمي هست که 
نيروهاي اتحاديـه مـيـهـنـي و حـزب             
دمکرات به رهبري بـارزانـي بسـيـار         
علني و با اسکورت نيروهايشان آنـرا  

 انجام مي دهند.
کشتن زنان همچنان ادامه  

 دارد!!
فوريـه جـنـازه       ۲۷ روز پنج شنبه 

ساله در نزديکي  ۱۵ و  ۱۷ دو خواهر 
شهر سيد صادق کردستـان عـراق در       
چاله آبي پيدا شد، همچنين در همين 

سـالـه      ۱۶ روز در شهر اربيل دختري   
گـلـوـلـه تـوسـط            ۱۵ به اسم ايمان بـا    

پدرش به قتل رسيد. آخرين خـبـر در        
اين باره اين است که روز يکشنبه دوم 
مـارس، گـروه زنـان ژيـان هـمـراه بــا                 
تعدادي از مدافعين حقوق زن به شهر 

سيد صادق مي روند، بـا مـقـامـات         
اين شهر مالقات مي کنند، در شهـر  
دست به راهپيمائي اعـتـراضـي مـي       
زنند و دست آخر در محل پيدا شـدن    
جنازه شلير و حليمه گرد هم مي آيند 
و ياد اين قربـانـيـا جـهـل و نـامـوس              
پرستي را با گل باران کردن اين محل 
گرامي مي دارند. در طي بيش از دو  
دهه از حاکميت احزاب ناسيونالسـت  

 ۴۰۰۰ بر کردستان عـراق بـيـش از            
هزار زن به قـتـل رسـيـده انـد، بـدونـه              
اينکه کمترين تالشي براي جلوگيـري  
از اين همه جنايت و وحشـيـگـري از          
طرف احزاب حـاکـم صـورت گـرفـتـه           

 باشد.
 

روز بـعـد از انـتـخـابـات در               ۱۵ 
حــکــومــت اقــلــيــم کــردســتــان، تــازه         
مذاکرات جدي بر سر تشکيـل دولـت     

 شروع مي شود.

عبدل وهـاب عـلـي سـخـنـگـوي            
انجمن رهبري حزب دمکـرات اعـالم     
کرده که در هفته آينده مذاکراتشان با 
اتحاديه ميهني و حـزب تـغـيـيـر بـه             
رهبري نوشيـروان مصـطـفـي بـر سـر             
تشکيل دولـت شـروع خـواهـد شـد.              
عبدل وهاب اعـالم کـرده کـه دلـيـل              
اصلي تشکيل نشدن کـابـيـنـه دولـت        
بعد از اين همه مدت نبودن توافق بـر  
سر وزارت داخلي و وزارت پيشـمـرگ   
بوده است، او در اين بـاره گـفـت کـه           
حزب دمکرات اينبار پـيـام مـهـمـي          
دارد براي از سـر گـيـري دور جـديـد                
مذاکرات و تـوافـق بـر سـر تشـکـيـل              
دولت. جـنـگ قـدرت در کـردسـتـان              
ــخ احــزاب                ــاري ــدمــت ت ــه ق عــراق ب
ناسيوناليست مي باشد، اينها بارهـا  
به روي هم اسلحه کشـيـده انـد، بـراي         
تضعيف رقيب به پابوسي ارتـجـاعـي    
تـريـن دولــتـهـا پــنـاه بـرده انـد، امــا                  

هيچگاه اينچنين در ميـان نـفـرت و        
بيزاري مردم از طرفـي و اخـتـالفـات         
جدي ميان خودشان روبرو نبوده انـد.    
الزم به ياد آوريست که در انتخـابـات   
ماه سپتامبر سال گذشته براي اوليـن  
بار اتحاديه ميـهـنـي بـه حـزب سـوم             
تقليل پيدا کرد و حزب تازه تـاسـيـس    

 گوران به حزب دوم ارتقا پيدا کرد. 
دستگيري يکي از فعاالن  

 حقوق بشر!
بر اساس خبرهاي منتشـر شـده،     
روز دو شنبه سوم ماه مارس يکي از   
فعاالن حقوق بشر در کردستان به اسم 
شوان صابر مصطفي دستگـيـر شـد.      
اين دستگيري فورا با نامه اعتراضي 
دهها نفـر از فـعـاالن حـقـوق بشـر و                 
نهادهاي مدني مـواجـه شـد و آنـهـا              
خــواهــان آزادي فــوري شــوان صــابــر          

 مصطفي شدند.

 اخبار هفتگي... 

 مطالبات فوري ...

 ۴ صفحه  

 ۱ از صفحه
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 ۳ از صفحه 

 فعال سياسي -خبات سنه 
 داوود آرام

 راديو پيام کانادا
 رامين حميدي

 رحيم يزدانپرست
 فعال سياسي –رضا آزموده 
 رضا قرباني
 فعال سياسي –رضا مرادي 

 روشنک قالوند 
 فعال حقوق بشر -ركسانا گنجي

فعال دفـاع حـقـوق         -رويا چلبيا 
 زن ازاطريش

 زري صمدي
فعال کانون دفـاع     -زهرا مبيني 

 از حقوق بشر در ايران 
 زهرا نعمت اللهي

فـعـال دفـاع از           -ژآله حـمـيـدي      
 حقوق زن از شمال ايران 

 سام شريفي
 سپهرداد گرگين

فعال دانشـجـويـي     - ستاره شکفا
 از کويت

 سحر اديب
 سرور کاردار

فعال سياسـي از      –سهند مطلق 
 ترکيه

فعال سياسي و    -سهيل رحيمي 
 وب الگ نويس از تهران
 سهيال ابوالحسني

 فعال حقوق كودك -سوسن بهار
فـعـال حـقـوق         –سوسن صابـري    

 زنان
از حـامـيـان         -سوفيا صديق پور

 مادران پارک الله
سـردبـيـر زن        –سيامک امجدي   

 آزاد
سردبير نشـريـه      -سيامک بهاري 

 كودكان مقدمند
 سيامک مکي

استاد دانشگاه  -سياوش عبقري
 سياسي-و تالش گر فرهنگي 

 سيما بهاري
 فعال حقوق بشر -شادى پاوه 

 شاهرخ مرادي
فـعـال دفـاع از           -شلير محمدي 

 حقوق زن
 شهال خباززاده
هماهنگ کننده   –شهال دانشفر 

کميتـه هـبـمـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                    
 کارگري و فعال حقوق زنان

 شهناز پويا از ايران
 شوراي اجرائي نهاد مردمي

فـعـال دفـاع از          –شيرين شمس   
 حقوق زن

روزنـامـه نـگـار و           -شيوا گنجي
 فعال حقوق زنان

فـعـال جـنـبـش         -شيوا محبوبي 
زنان، سخنگوى كميته مبـارزه بـراى     

 آزادى زندانيان سياسي در ايران
 صابر رحيمي

 صبرى اميرحسيني
فعال دفـاع حـقـوق       -صحرا بهار 

 زن از انگليس
 فعال سياسي -صالح کمانگر

 طاهر مطهر
پژوهشگـر حـقـوق       -طاهره دانش

 بشر
 طه حسيني

 عباس محمدي
سردبـيـر نشـريـه         -عبدل گلپريان

 ايسکرا
دبـيـر فـدراسـيـون          –عبه اسـدي    
 پناهندگان ايراني

عضو انجمـن   -عزيزه لطف الهي
 ندا ازهلسينکي

 جنبش براى رهايى زن –فتنه 
 فراز آزادي

فـعـال دفـاع از           -فرح رحـيـمـي      
 حقوق زن از تهران
 فرزام کرباسى
 فرزانه پيرواني

 فعال سياسي –فرشاد حسينِِي 
 فعال حقوق زن –فرشته مرادي 

 -فــرشــتــه نــاجــي حــبــيــب زاده          
 روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

 فرشته نظام آبادي
فـعـال دفـاع از          –فريبا آذرخش   
 حقوق زن از فرانسه

 فريبا صادقي از ايران
 فعال حقوق زنان –فريده آرمان 
 فريدون فرهي

 قادر رشيدي  
 کامبيز خيبري  

مسئول نهاد  - کريم شاه محمدي
 کودکان مقدمند

دبير سازمان جوانـان   –کيان آذر 
 کمونيست

سـردبـيـر ژورنـال         –کيوان جاويد 
 روزنه

 کيوان رضوي نيا
 کيومرث صبري

 گيتي موسوي
فـعـال دفـاع از           -اللـه مـريـوان        

 حمقوق زن
فعال سـيـاسـي و         -ليال پاکسار 

 گوينده راديو از کانادا
روزنامـه نـگـار و         -مادح نظري 
 فعال حقوق بشر

 مادران پارك الله استكهلم
 محبوبه نظري

 فعال سياسي –محمد آسنگران 
 محمد شکوهي
 محمد کاظمي
 مرسده قائدى
 مريم طاهري
سخنگـوي فـتـنـه         –مريم نمازي 

 جنبش براى رهايي زن  –
 مسعود اميني
 مصطفي صابر

 مصي پوينده
 مليحه اسفندياري
فعال دفـاع از     -مهتاب طلوعي 

 حقوق زن، کويت
 مهدي کوهي از ايران

 مهران محبوبي
 مهسا فعال زاده

از نـهـاد        -مهوش عالـسـونـدي      
 مادران عليه اعدام
 مهين عرفاني

فـعـال حـقـوق         –مهين عليـپـور     
 زنان

عضـو حـزب       –مهـيـن کـابـلـي          
 کمونيست کارگرى ايران در اطريش

نـويسـنـده و         -منوچهر گنـجـي    
 پروفسور حقوق بين الملل

 از هند مونا پارسايي مهر

 ميثم رستگار
 –سخنگوي فتنه   –مينا احدي 

 جنبش براي رهايي زن
 مينا مينايي از ايران

شـوراي اکـس        - نازنين بـرومـنـد   
 مسلم آلمان

 نازنين صديقي
فـعـال حـقـوق          -نازي پيغمبريـان 

 بشر
فـعـال حـقـوق         –نازيال صادقـي    

 زنان
 ناصر اصغري

 ناصر شيشه گر
 ناصر کشکولي

فـعـال حـقـوق          -ناهيد حسينـي    
 زنان در آموزش

فـعـال دفـاع از           -نرگس زنگنـه    
 حقوق زن، سوئد

 سوئد ازنوا آزادي 
 نويد مينائي

 نيما راد
 نينا تابان

 هادي رحيمي
فـعـال دفـاع       -هاوژين ابراهيمي 

 از حقوق زن از ترکيه
 

عضــو حــزب       -هــژآر عــلــيــپــور    
 کمونيست کارگري ايران از ترکيه

 
مسـئـول ايـران        –يدي محمودي 

 سوليداريتي در تورنتو 
 

عضـو     -يکتـا آبـتـيـن از نـروژ              
 انجمن رهايي جوانان ايران از نروژ
 

 مطالبات فوري ...

 ١٧ مـارس (       ٨ با نزديک شـدن      
اسفند) روز جـهـانـي زن، اطـالعـات           

تــالش  نـيــروي انــتــظـامــي ســنــنـدج          
گســتــرده اي را بــراي مــمــانــعــت از            
برگـزاري مـراسـم ايـن روز در شـهـر                 
سنندج آغاز کـرده و در ايـن راسـتـا             
اقدام به احضـار و اعـمـال فشـار بـر                

اعضاي هيات مـديـره اتـحـاديـه آزد          
 کارگران ايران نموده است.

 
بــنــا بــرگــزارشــهــاي رســيــده بــه           
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران، طـي               
روزهاي گـذشـتـه اطـالعـات نـيـروي              

با احضـار مـظـفـر          انتظامي سنندج 

صالح نيا و شيـث امـانـي دو تـن از             
اعضاي هيات مديره اتحاديه در ايـن  

نسبت به هر گونه اقـدامـي از        شهر، 
سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران براي 

مــارس و يــا        ٨ بــرگــزاري مــر اســم        
شرکت و دخالت اين دو عضو هيـات  
مديره اتحـاديـه در مـراسـم ايـن روز              
هشدار داده و آنان را از اينکار برحذر 

 داشته است.
 

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
اعـمــال   هـر گـونـه         مـحـکــوم کـردن        

بر اعضاي هيات مديره خود  فشاري 
مـارس ريشـه در          ٨ اعالم مـيـدارد:      

مبارزات کارگري و بـرابـري خـواهـي         
طبقه کارگر دارد و در اعـتـراض بـه            

زنان شکل گـرفـتـه     ستم و تبعيض بر 
است و هر ساله از سوي ميليونها زن 
و مرد برابـري خـواه گـرامـي داشـتـه             
ميشود. برگزاري آزادنه اين روز بيش  

از يکصد سال است به يک سـنـت در       
جاي جاي جهان تبديل شـده اسـت و         
زنان و مردان ايران نيز حـق دارنـد در       
اعتراض به تبعيض و سـتـم بـر زنـان         
بطور آزادانه اي مراسم اين روز را بـر    

 پا دارند.
 

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ اسفند ماه  ١٢ 

 

 مارس روز جهاني زن،   ٨ با نزديک شدن 
  شيث اماني و مظفر صالح نيا احضار شدند
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اسداهللا بيات زنجاني از مـراجـع     
تقليد در قم گفتـه اسـت: "نـبـايـد بـا               
اعتراضات صنفي و کارگري برخـورد  
سياسي صورت بگـيـرد". شـرح حـال           
مراجع تقلـيـد بـراي هـمـگـان روشـن              
است. انصـافـا ايـن مـراجـع تـقـلـيـد                   
"رشد" هم کرده اند. خميني ميگـفـت      
"افتصاد مال خر است" ولي در چـنـد       
سال گذشتـه افـراد ريـز و درشـت از               
مراجع تقليد در ارتباط با اقتصـاد و    
بـازار جــهــانــي، دســتــمــزد و کــارگــر           
صحبت ميکنند. و حتما يک اتـفـاق      

مراجع »  رشد« مهم هم ديگر هم در 
تقليد موثـر بـوده، ايـن اتـفـاق رشـد               

جنـبـش کـارگـري اسـت. "زنـجـانـي"                 
درخصوص نـحـوه بـرخـورد دولـت و              
دستگاه قضايي با مطالبات کارگران 
مبگويد: "اصال اعتراضات کـارگـري     
مــگــر ســيــاســي اســت؟ مــگــر هــر             
اعتراضي را بـايـد سـيـاسـي تـلـقـي                 
کنيم؟ براي مثال، اگر غذاي دانشجو 

کـنـد، ايـن کـه            بد باشد اعتراض مي
اعتراض سياسي نيست. اگـر مـثـال         
من مسئول باشم و ايـن اعـتـراض را        
سياسي بدانم، خودم ضعيف هسـتـم.   
اين اعتراض صـنـفـي اسـت و بـايـد               
پرسيد چـه اشـکـالـي دارد؟" بسـيـار              
خـوب! مـيــدانــهـاي شـهــر تـهــران را               
نظامي نکنيد. عـلـيـه اعـتـصـابـات             
کارگري لشکرکشي نکنيد، مـحـيـط      
کار و دانشگاه ها را امنيتي نکنيـد.  
به کارگران از امروز تا آخر سال که بـا  
دولت و کارفرماها که درگير مـبـارزه   
براي افزايش دسـتـمـزدهـا هسـتـنـد،            
اجازه دهيد به تلويزيون بيايـنـد و در       

صحـبـت    ٩٣ مورد دستمزدهاي سال 
ــران و                  ــژه کــارگ ــه وي ــد. نشــري ــن کــن
دانشجويان را منتشر کنند! و ده هـا     
کار و فعاليـت بـراي ايـجـاد تشـکـل             
انجام دهند. و آزادي بيان را برسميت  

 بشناسيد.
ــري و               ــارگ ــراضــات ک ــت ــا اع آي
دانشجويي "سياسي" است، خود نـيـز     
تــرفــنــد جــديــدي اســت کــه تــوســط            
آخوندها در دل اوضاع آشفته سياسي 
ـ اقتصادي در ايران مطرح شده است. 
در کشور استبداد زده و ديکـتـاتـوري    
تحت حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي،        
اعــتــصــاب، تــظــاهــرات، تــحــصــن،        
موزيک، سـيـنـمـا و تـاتـر، رقـص و                  
شادي، پـوشـش زنـان بـدون حـجـاب             
اسالمي، مراسم اول ماه مه، مـراسـم   
روز جهاني زن سـيـاسـي هسـتـنـد. و            
البته بشدت امنيتي! صدها کـارگـر،    
فعال جنبش برابري زنان و کـودکـان،       
شاعر و نويسنده و دانشجو و مـعـلـم      
به دليل اعتصاب و تظاهرات و دفاع 
از آزادي بيان و تشـکـل در زنـدانـهـا          
جمهوري اسالمي هستند. و بـعـنـوان     

يک واقعيت و تجربه زندگـي ، ادامـه       
حيات و معيشت و کرامت و حرمـت  
انسانـي در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت                 
جمهوري اسالمي هم "سياسي" و هـم    
 "امـــــــنـــــــيـــــــتـــــــي" اســـــــت.               
چرا؟ اينکه جمهوري اسالمي، "بيات  
زنجاني"ها و "روحانـي" هـا در بـاب             
"سياسي" نبودن اعتراضات کـارگـري     
سخن ميگويند، خود نيز محصول و   
نتيجه موقعيت جديد و اعـتـراضـات    
وسيع و پر دامنه و راديکال کـارگـران   

 و دانشــــــجــــــويــــــان اســــــت.                 
نتيجه؟ و اگـر اعـتـراض کـارگـران و              
ــفــي" هســتــنــد!             ــان "صــن دانشــجــوي
کـارگـران زنـدانــي از جـملــه مـحـمــد               
جراحي ـ رضا شهابي ـ شاهرخ زماني 
ـ بهنام ابراهيـم زاده و ده هـا تـن از                
کارگران و دانشجويان و زنـان فـعـال          
حقوق بـرابـري جـنـبـش زنـان را آزاد               

 کند!
 

 ٢٠١٤ مارس ٢ 

 در حاشيه اخبار کارگري
 نسان نودينيان

 
پاسخ کميته بين المللي عليه  
سنگسار به مالک اشتر شريفي  

در موردتکذيب خبر خودکشي  
 سکينه آشتياني

 
 

مالک اشتر شريفي دروغ ميگويد. 
دروغ گفتن برايشان ساده ترين کار 

 !است
 

 
ريـيـس کـل دادگسـتـري آذربـايـجـان               
شــرقــي خــبــر خــودکشــي ســکــيــنــه           

آشـتـيـانـي در زنـدان تـبـريـز                محمدي
اشتر شريفي در  تکذيب کرد. مالک  را

وگو با ايسنا، دوازدهـم اسـفـنـد          گفت
 ۲۰۱۴ ماه مارس    ٣ برابر با  ۹۲ ٣ ۱ 

دربــاره خــبــر مــنــتــشــره در فضــاي             
مجازي مبني بر خودکشي سـکـيـنـه     
آشتياني در زندان، اظهـار کـرد: ايـن         

موضـوع صـحـت نـدارد. وي ادامـه               
داد: سکينه آشتياني در حال حـاضـر      

ــز بســر مــي               ــري ــب ــدان ت ــرد   در زن  .ب
خبر خـودکشـي سـکـيـنـه مـحـمـدي                

 ۲۸ آشتياني اولـيـن بـار در تـاريـخ                
کميته بين المللي عليه  ۲۰۱۴ فوريه 

سنگسار منتشر کـرد. ايـن خـبـر از            
زندان تـبـريـز بـه مـا رسـيـده بـود و                     
جزييات خودکشي سکينه را نـيـز بـه      

 .ما اطالع دادند
  

 
سکينه محمدي آشتياني دومين بـار    
در زندان تبريز براي نجـات از دسـت       
جالدان ضد زن اسـالمـي خـودکشـي         
کرد. او سـوزنـهـاي خـيـاطـي کـه در               
کارگاه زندان ، جمع کرده بود، ريز ريز 
کرده و يک مشت از ايـن سـوزنـهـا را         
قورت داده بود. سکينه به بيمارستان  

منتقل ميشود و بعـد از هشـت بـار          
عمل جراحي او را از مـرگ حـتـمـي           
نجات داده و سپس به بهـداري زنـدان     

  .منتقل ميکنند
 

 
بله سکينه اکنون در بـهـداري زنـدان          
تبريز است. اينرا ما در اطالعيـه اي     
که خبر خودکشي سکـيـنـه را اعـالم         
کرديم گفته بوديم. سکينه اکـنـون در      
بدترين شرايط روحي و جسمي اسـت    
و همين مالک اشتر شريفي يـکـي از       
مهره هاي مهم در کشاندن سکينه و   
خــانــواده او بــه ايــن اوضــاع اســت.             
سرنوشت سکينه، نمونه بارز سبعيت 
و جنايتکاري يک حکومت فاشيسـت  
اسالمي است. اما سکينه به سمـبـل    
و نهاد مبارزه عليه سنگسار تـبـديـل    
شده و بهمين دليل زندگيـش و هـمـه        
اتفاقات در مورد سکينه فورا به يـک  

  . خبر مهم رسانه اي تبديل مـيـشـود   
ــتــري اســتــان                ــيــس کــل دادگس ري
آذربايجان شرقي در ادامه گفتگويش 
بيان کرده که زمان اجـراي حـکـم وي        
مشخص نشده است. اين يـک ژسـت        
جديد از سوي جانيان است که اعـالم    
کنند، هنوز خطر سنـگـسـار بـر روي         
سکينه است فقط زمان اجراي حـکـم     

 .معلوم نيست
 

 
سبعيت و وحشـيـگـري يـک رژيـم را              
نگاه کنيد، زني که سالهاي سال است 

بدليل هيچ جـرمـي در زنـدان اسـت،           
زني که زنـدگـيـش را نـابـود کـرده و               
فرزندان او را شکنجه روحي و جسمي 
داده اند، اکنون بعد از خودکشي بايد 
ايــن خــبــر را از ســوي يــک آخــونــد                
حکومتي جنايت پيشه به اسم مالـک  
اشتر شريفي بشنود که " زمان اجراي  
 حکم هنوز معلوم نيست" کدام حکم؟

  
جمهوري اسالمي ايران از ترس مردم 
دنيا که به حکم سنگسار سکينـه در    
ابــعــادي مــيــلــيــاردي پــاســخ دادنــد،        
پرونده را معلق اعالم کرده و سالهـاي  
سال است که فرزندان سکيـنـه را سـر        
مي دواند. در تبريز ميگويند پرونـده   
در تهران است و در تهران ميگـويـنـد    

ــرونــده کــجــاســت               ــمــيــدانــيــم پ   . ن
ايــن ســيــســتــم قضــايــي حــکــومــت          
اسالمي ايران است. در اين سـيـسـتـم     
همه تصميمات سياسي است. اکنـون   
حکومت اسالمي يک زن را ، سکينه 
محمدي آشتياني را کـه حـداقـل دو            
سوم مردم دنيا اسـم او را شـنـيـده و             
عکسش را ديده اند، زنـي را کـه بـه            
يک سمبل و نمـاد عـلـيـه سـنـگـسـار             
تبديل شده اسـت، کـمـاکـان گـروگـان           
گرفته و با نشان دادن خطر سنگـسـار   
بر روي سر او ميخواهـد بـگـويـد کـه          

 .کوتاه نمي آيد
  

 
اما مالک اشتر شريفي و خامنه اي و 

روحاني و هـمـه ايـن اراذل و اوبـاش             
اسالمي ميدانند که پـوزه ايـنـهـا از           
طرف مردم مـتـرقـي دنـيـا بـه خـاک                
ماليده شد، حکومت اسالمي جـرات  
سنگسار کردن هيچکس را ندارد چرا 
که مردم دنيا با دقـت ايـن وقـايـع را           

 .نظاره ميکنند
  

ما از همه سازمانها و نهادهاي عليه 
سنگسار از همه مدافعـيـن سـکـيـنـه         
محمدي آشتياني دعوت ميکنيم بـا    
اعتراض به حکومت اسالمي ايـران،    
خواهان آزادي فوري سکينه محمـدي  
آشتيـانـي شـونـد. رفـتـار حـکـومـت                 
اســالمــي بــا ســکــيــنــه نــمــونــه بــارز          
سبعيت و وحشيگري و زن سـتـيـزي          

ــک حــکــومــت اســالمــي اســت               . ي
 

در آستانه هشت مارس روز جـهـانـي      
زن کميته بين المللي عليه سنگـسـار   
از همگان دعوت ميکند عـلـيـه ايـن       
سياست زجر کش کـردن سـکـيـنـه از          
سوي حـکـومـت اسـالمـي اعـتـراض            

  !کنند
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار
۲۰۱۴ مارس  ۴   

 
Mina Ahadi 

0049 (0) 1775692413 
minnaahadi@gmail.com 

minaahadi-
iran.blogspot.co.uk 

stopstonningnow.com 
notonemoreexecution.org 

ex-muslime.de 

 
پاسخ کميته بين المللي عليه سنگسار به مالک اشتر  

 شريفي در مورد تکذيب خبر خودکشي سکينه آشتياني
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 غاده السمان            

 
 !من هنوز يك انسانـم! مـن زنـم        

 
ي من آمدي بـرايـم مـداد         اگر به خانه

خـواهـم روي        بياور، مداد سيـاه؛ مـي    
ام خط بكشم تا به جرم زيـبـايـي       چهره

در قفس نيفتم، يك ضربـدر هـم روي       
ــيــفــتــم                  !قــلــبــم تــا بــه هــوس هــم ن

 
ها؛  كن بده براي محو لب يك مدادپاك

خـــواهـــم كســـي بـــه هـــواي               نـــمـــي

 !شـــان، ســـيـــاهـــم كـــنـــد            ســـرخـــي
 

يك بيلچه، تا تمام غرايز زنـانـه را از       
ريشه در آورم؛ شخم بـزنـم وجـودم را،        

روم  تر به بهشت مي ها راحت بدون اين
 !گويا

 
يك تيغ بده؛ موهايم را از ته بتـراشـم،   

ي    واسـطـه     سرم هوايي بـخـورد و بـي         
 !روســـري كـــمــــي بــــيـــانــــديشــــم           

 
نــخ و ســوزن هــم بــده، بــراي زبــانــم               

ــه ســق...                مــي خــواهــم بــدوزمــش ب
 !صـداتـر اسـت        گونـه فـريـادم بـي         اين
 

خواهم هر روز    قيچي يادت نرود، مي
  ! هــايــم را ســانســور كــنــم            انــديشــه

 
پودر رختشويي هـم الزم دارم. بـراي          

وشـوي مـغـزي؛ مـغـزم را كـه                  شست
شــســتــم، پــهــن كــنــم روي بــنــد، تــا             

هايم را بـاد بـا خـود بـبـرد بـه                  آرمان
جــايــي كــه عــرب نــي انــداخــت؛                آن

 !بـيـن بـود        داني كـه؟ بـايـد واقـع         مي
 

صدا خفـه كـن هـم اگـر گـيـر آوردي                 
خواهم وقتي به جرم عشـق     بگير، مي

زنندم،  و انتخاب، برچسب فاحشه مي
ــم                   ــه كــن ــو خــف ــل ــغــضــم را در گ  !ب

 
خـواهـم      يك كپي از هويتم را هم مـي   

براي وقـتـي كـه خـواهـران و بـرادران               
ديني به قصد ارشاد، فحش و تحقيـر  

 !كنند تقديمم مي
 

 
تو را به خدا اگر جايي ديدي "حـقـي"      

فروختند برايـم بـخـر تـا در غـذا               مي
دهم خـودم قـبـل از         بريزم. ترجيح مي 

 !ديــــگــــران حــــقــــم را بــــخــــورم              
 

و سر آخر اگر پولي برايت ماند بـرايـم   
بـنـد      يك پالكارد بخر به شـكـل گـردن     

بياويزم به گردنم و رويـش بـا حـروف          
 :درشت بنويسم

 
 

 من يك انسانم
 

 
 من هنوز يك انسانم

 
 ...من هر روز يك انسانم

 

 

 

 

  من هنوز يك انسانم! من زنم!

 

يک دانشجوي دختر اهـل شـهـر        
نودشه استـان کـرمـانشـاه بـه عـلـت              
آلودگي آب دانشـگـاه جـانـش را از             

 دست داد.
 

به گزارش رسيده به وب سـايـت       
خويندکار، پـرويـن حـقـيـري، فـرزنـد            

سـالـه ، اهـل نـودشـه               ۲۱ محمـد،    
استان کرمانشاه و دانشـجـوي رشـتە      

دانشـگـاه بـاکـري       ”  گيـاه پـزشـکـي      “ 
مياندوآب به علت نوشيدن آب آلوده 
دانشگاه با عارضـه بـيـمـاري کـلـيـه            
روبرو مي شود که اين بيماري منجر 

 به مرگ وي مي شود.
 

اين دختر دانشجو در پي بيماري در   
مراکز درماني شهر کرماشان تـحـت   

هاي پزشکي قرار مي گـيـرد    مراقبت

ولي سرانجام در اوايل هـفـتـه جـاري       
ــت داد.                      ــود را از دسـ ــان خـ  جـ

 
عده يي از دانشجويان اين دانشـگـاه   

ي  به علت مصرف آب آلوده، از ناحيە
هـا و دسـتـگـاه گـوارشـي              رودە، کليە

جـدي شـدە و          دچار عفونت و آسـيـب  
 تــحــت درمــان قــرار گــرفــتەانــد.               

 
 ٣٠ شود تاکنـون بـيـش از           گفتە مي

” بــاکـــري “ دانشــجــوي دانشــگــاه           
مياندوآب بە علت مصرف آب آلـودە  
دچار ايـن بـيـمـاري شـدە و بسـتـري                

 شدەاند.
قابل ذکر اسـت کـه روز شـنـبـه            
دهـم اسـفــنـد مــاه، شـيـدا حـاتـمــي                
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه 
اروميه و ساکن روستاي نوي منطقه 
مرگور اروميه به طرز مشکوکي در   
خوابگاه دانشجويش جان باخـت کـه     
اين حادثه اعتراض دانشجويان ايـن    
ــت.                 ــال داش ــب ــه دن ــاه را ب  دانشــگ

 
تهديد مسئولين دانشـگـاه ارومـيـه:       

دربـاره مـرگ     ”  اي اظهار نظر رسانه“ 
  ممنوع !” شيدا حاتمي“

 مرگ يک دختر دانشجوي ديگر
 در دانشگاه مياندوآب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


