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  سنندج سرخ  و روز جهاني زن

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان         
اسـفـنـد روز         ۱۷ هشت مـارس،    

جهاني زن آنگونه که انتظار مي رفـت  
بطور علني در سنندج  بـرگـزار شـد.        
در مـريـوان و بـعـضـي از شـهـرهـاي                 
کردستان، در تهران و جاهاي ديـگـر،     

مارس با حضور زنـان     ۸ گراميداشت 
و مردان برابري طلب و آزاديخواه و بـا  
طرح مطالبـات انسـانـي در مـقـابـل             
وحشت نهادهـاي سـرکـوب رژيـم، از           

حرمت و کرامت انساني و از خواست 
 برابري طلبانه زنان دفاع کرد.

 
فعالين کارگري و زنان جا دارد به 

و جوانـان کـه تـالش کـردنـد شـرکـت                
کنندگان روز جهاني زن اعتراض خود 
را به بيحقوقي زن اعالم کننـد، درود    

اسفـنـد    ١٧ فرستاد. مراسم روز شنبه 
با حضور زنان و مـردان آزاديـخـواه و        
برابري طلب نشـان داد کـه مـردم بـه             
هيچ قيمـت کـوتـاه نـخـواهـنـد آمـد.               
حضــور گســتــرده اوبــاش حــکــومــت         

اسفند و روزهـاي   ١٧ اسالمي در روز 
قبل از آن در سنندج و براي ممانـعـت   
از برگزاري مـراسـم روز جـهـانـي زن،            
اراده مردمي را نشان داد که به چيزي 
کمتر از آزادي و برابري و به کـمـتـر از      

 ۲ صفحه  

 ميزگزد محمد آسنگران و نسان نودينيان
 دستمزدها و سبدکاال

 

 مراسم روز جهاني زن در سنندج برگزار شد

 ۳ صفحه  
 ۵ صفحه  

 

 نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان    

 گل در برابر شالق! 

 نسان نودينيان
ضـربـه      ۲۰ اعمـال تـوحـش        

شالق پيمان نودينيان در آستـانـه   
روز جهاني زن کـلـيـد رمـز يـک              
رويــا رويــي اجــتــمــاعــي اســت.         
شالق زدن به پـيـمـان نـوديـنـيـان          
مـعــلـم دلسـوز در آســتـانــه روز             
جــهــانــي زن هشــدار نــهــادهــاي        
جنايتکار جمهوري اسـالمـي بـه      
فعالين جنبش برابري زنان است. 
سـنـنــدج در بــيـش از سـه دهــه               
گــذشــتــه کــانــون گــرم بــرگــزاري         

خـواهـيـم در         مـي    محمد آسـنـگـران:    
اي صحبت کنيم که به نـظـر      مورد مساله
ها نفـر از مـردم ايـران از آن               من ميليون

مـوضـوع سـبـد             ناراحت هستند، يعـنـي  
ها که دولت روحانـي بـا صـدور يـک            کاال

شـامـل       بيانيه، اعالم کرده که چه کساني
اين سبد کاال ميشوند و يا نميشوند، بـه    

 
 
 
 
 
 
 

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

توافق حکومت اقليم  
کردستان با دولت بغداد بر سر  

 فروش نفت
حسين شهرستاني معاوم نخست 
وزير عراق اعالم کرد که بعد از چـنـد     
دور گفتگو با دولت اقليم کردستان بر 
سر چگونگي فـروش نـفـت عـراق بـه              
توافق رسيـده انـد کـه تـنـهـا شـرکـت                 

شرکت مـلـي عـراق اسـت             سومو که

 اخبار هفتگي از رويدادهاي
کردستان عراق   

 

 ۴ صفحه  

 ۲ صفحه                      

 ۶ صفحه              

 نامه بهنام ابراهيم زاده...

 ۵ صفحه   سنندج به استقبال هشت مارس رفت

 ۸ صفحه   معلمان سنندج را شالق زدجمهوري اسالمي يکي از 
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 ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه

تحقق يک زنـدگـي انسـانـي رضـايـت           
نخواهند داد. جنايتکاران حـکـومـت     
در سنندج با زور اسلحه و يـگـانـهـاي     
ويژه شان با تمام قدرت تالش کـردنـد     
مانع از برگزاري اين مـراسـم شـونـد،         
اما براي چندمين بار دريافتند که بـا  
جامعه اي مصمم در دفاع از حـقـوق     
انساني خود طرف هستند که حـاضـر   

 به کوتاه آمدن نيست. 

مارس روز جهاني زن با همـان   ٨ 
شکوهي که از سنندج هميـشـه سـرخ      
انتـظـار مـي رفـت بـرگـزار شـد امـا                   
مبارزه زنـان و مـردان بـراي تـحـقـق               
آرمانهاي انسـانـي هـمـچـنـان ادامـه            

 خواهد داشت. 
 

خـواســت و مـطــالـبــات شــرکــت          
کنندگان در مراسم روز جـهـانـي زن،        

پيامها، شعارها و بيانيه ها هـمـگـي    
انعکاس خواست عمومي جامعه اي   
تشنه آزادي و برابري است. بااليي ها  
ــزار ســرکــوب مــانــع از طــرح                بــا اب
مطالبـات انسـانـي و حضـور مـردم              

مارس سننـدج سـرخ در        ٨ شدند اما 
قامت نماينده و سـخـنـگـوي زنـان و            
مردان برابري طـلـب، بـا جسـارت و             

 شهامت تمام عرض اندام کرد.
 

تالش نهادهاي رژيم در سـنـنـدج      

قبل از روز جهاني زن و با احضـار و      
تهديد فعالـيـن کـارگـري و فـعـالـيـن               
جنبش زنان هم نـتـوانسـت کـاري از           
پيش ببرد. ايـن بـار هـم نـهـادهـا و                  
ماموران  ضد زن اين رژيم  با حضور 
مردم و فعالين خستگي ناپذير دفـاع    
از حقوق انساني روبرو شدنـد و پـوزه       
شــان بــه خــاک مــالــيــده شــد. ســران             
ــا دســتــگــاه             حــکــومــت اســالمــي ب
سرکوبش بايد بدانند که با جنـبـش و     
مبارزه اي طرف هستند که تا تحـقـق   

خواستها و مطالباتش خـيـابـانـهـا و          
ميادين را خالي نـخـواهـد کـرد. روز          
ــي زن و روزهــاي اعــتــراض               جــهــان
اجـتــمـاعــي مــردم بــراي رســيـدن بــه            
آزادي، برابري و جامـعـه اي انسـانـي         
خــواب را از چشــمــان حــاکــمــان و               
مزدورانش خواهـد ربـود و آرمـان و            

 آرزوهايش را متحقق خواهد کرد.
 

 ٢٠١٤ مارس  ١١ 
 

 سنندج سرخ  ...

نظر من موضوعي اسـت کـه بـه هـر           
کـنـد،      مي  که در ايران زندگي  انساني

کـنـد و ايـن مسـالـه               ربط پـيـدا مـي     
محدود به قشر، طبقه و يـا مـنـطـقـه        

شود، بلـکـه تـمـام مـردم           نمي  خاصي
ايران با اين مساله درگـيـر هسـتـنـد.        
نسان نودينيان خوش آمدديد بـه ايـن     
گفتگو و بحث. دولت اعالم کرده کـه     

گـيـرد      تعلق مـي     سبد کاال به کساني
تومان در ماه  پانصد هزارکه کمتر از 

درآمد داشته باشند، آيـا واقـعـا ايـن         
طور است؟ آيا آنهايـي کـه کـمـتـر از            

تـومـان درآمـد داشـتـه             پانصد هـزار   
 باشند شامل اين سبد کاال ميشوند؟

 
از       در يـکـي      نسان نودينيـان:  

نژاد   ها نوشته بودند که احمدي سايت
کـنــد،     هـم سـبــد کـاال دريـافـت مــي             

منظورم اين اسـت کـه جـواب طـنـز              
آمــيــزي بــه ايــن ســوال داده بــودنــد.            
سياستي که در پيش گـرفـتـنـد بـراي          

ها را از  اينکه مساله افزايش دستمزد
مضمون اصلي آن خـارج کـنـنـد. از              

ميليون تومانـي بـراي     ۲ حقوق   تحقق
کارگران که هنوز اين مـبـلـغ در زيـر           
خط فقر قرار دارد، جلوگيري کنند. و   
مــوضــوع ســبــد کــاالهــا را پــيــش             
کشيدند. با اجرايي کردن سبد کاالها  

هـا     ايستگاه هايـي  در سـطـح شـهـر             
گذشته بودند کـه کـاالهـا را پـخـش              

از بازتابهاي اين امـر      ميکردند يکي
اين است که قبل از هرچيزي بـيـشـتـر     

ميليون و نيم نفر از کـارگـران        ۱۱ از 
مزد بگير جـامـعـه از دريـافـت ايـن               

  کاالها محروم شدند.
 

 چرا؟ محمد آسنگران:
 

به چـنـد دلـيـل           نسان نودينيان: 
اول ايــنــکــه؛  ايــن کــاالهــا شــامــل             
کــارگــرانــي مــيــشــود کــه قــراردادي         

هستند و بيمه پرداخت ميکنند، مـا    
دانيم  در ايران  نيمي از  کارگـران   مي

شاغل قـراردادي نـيـسـتـنـد کـه ايـن               
موضوع را نماينده مجلس در تريبون 
مجلس حکومت اعالم کـرده اسـت،       
دوم تحت پوشش بـيـمـه نـيـسـتـنـد و             
ديگر اينکه آنهايي که قراردادشان بـر  

بـاشـد، بـه         حسب "قـانـون کـار" مـي            
نسبت جمعيت مـيـلـيـونـي کـارگـران          
مزدي کم هستند.  پـس در نـتـيـجـه             
بسياري از کـارگـران فصـلـي از ايـن              

ها نفر  گردونه خارج ميشوند، ميليون
اي به هميـن صـورت      از کارگران پروژه

ها و  محروم شده اند و پرستاران معلم
اقشار ديگر جامعه را به خـاطـر ايـن      

ها از دريافت ايـن کـاالهـا       محدوديت
دريـافـت سـبـد کـاال             محروم شـدنـد.   

 ۱۳۵۷ سياستي بود که بعد از قيـام    
به دليل وضعيت معيشتي که پـيـش     
آمد تحت عنوان کـوپـن يـا بـن کـاال            

بـه        اجرا شـد. در دوره رفسـنـجـانـي            
تدريج کـمـرنـگ شـد، بـرنـامـه هـاي               
ــي              ــجــان ــصــادي دو دوره رفســن ــت اق
رياضت کشي افتصادي را به طـبـقـه      
کارگر تحميل کرد. فـقـر و بـيـکـاري           
بيشتر شد. با اتخاذ خصوصي سازي  
شرکت و کـارخـانـه هـا و امـکـانـات              
اجتماعي زندگي و مـعـيـشـت تـوده            
ميليوني از مزدبـگـيـران جـامـعـه از           
دسترسي بـه  امـکـانـات رفـاهـي و                 
بهداشت و تامين معيشت مکفي در 
معرض خطر جدي قـرار گـرفـت.  بـا            
وجود ايـن هـمـه از ريـاضـت کشـي                 
اقتصادي  نتوانستند بـن کـاالهـا را          

نـژاد        حذف کنند.  در دولت احـمـدي   
سياست پرداخت نقدي يارانه کـه آنـرا     
"هدفمند کردن يارنه" ها مـيـگـفـتـنـد         
اجرا شد. بن کاالها به پرداخت نقـدي   
يادانه ها(مبلغـي کـمـتـر از پـنـچـاه               
هزارتومان) پرداخت شـد. د عـوض           
هزينه هاي برق وآب و دارو بشـکـل           

بي سابقه اي باال رفت. مواد خوراکي 
و مايحتاج روزانه گران و چـنـد بـرابـر       
"يارانه" هاي نـقـدي شـد.  در دولـت                
يازدهم حسن روحاني سياسـت سـبـد      

بـه نـوعـي جـاي          کاال اجـرا شـد کـه          
ها را گرفته است.  پرداخت نقدي ياران

هر چند هنوز "يـارانـه"  را پـرداخـت               
ميکنند.  هم اينکه امسـال مسـالـه         
  افـزايـش دسـتــمـزدهــا از هـر سـالــي              

تر است و خود جامعـه کـارگـري       جدي
 ۲ خواهان حقوق يک ميليون و نيم تا   

ميليون تومان بودند، ميخواهـنـد آن     
را تکه تکه کرده و از بين ببرند خـود    

تـر     اين مساله يک تصـويـر عـمـومـي         
است که وجود دارد اما ايـنـکـه قشـر       
وسيع و ميليوني از جامعه احـتـيـاج      
دارند که اين سبد کاالي به سـر سـفـر      
آنها بيايد نکته اي قابل تامل و جدي 
ــان .                   ــظــر مــن کــارکــن ــه ن اســت. ب
مزدبگيـران جـامـعـه بـايـد خـواهـان               
دريافت نقدي يارانه ها و سبد کاالها 

  باشند.  
 

 : طـبـق آمـار        محمد آسنگران
مـيـلـيـون        ۱۵ دولـت حـدود             رسمـي 

کارگر و پرستار معلم هسـتـنـد. اگـر          
ميليـون بـا خـانـوادهـايشـان            ۱۵ اين 

 ۴۰ حساب شوند، چـيـزي در حـدود          
ميليون جمعـيـت ايـران را تشـکـيـل             
ميدهند، با توجه به اين جمعيـت کـه     
  ذکر کرديم و با توجه به بيانيه رسمـي 
دولت چند مـيـلـيـون از مـردم ايـران               

 هاي کاالي ميشوند؟ شامل اين سبد
 

چـيـزي در       نسان نودينـيـان:   
ميليون و نـيـم شـامـل ايـن             ۳ حدود 

هاي کاالي ميشوند که اين افراد  سبد
هستند که زير پوشـش بـيـمـه         کساني

هاي اجتمـاعـي هسـتـنـد و قـرارداد             
 دارند.
 

  يـعـنـي     محمد آسـنـگـران:    
کارگران قراردادي، فصلي، پيـمـانـي،    

ها شـامـل ايـن         کارگران کوره پز خانه
 قانون نميشوند؟

 
نـه هـيـچـکـدام          نسان نودينيان: 

از اينها شامل اين قانون نمـيـشـونـد،     
ــاري              ــاي ک ــرارداده ــامــل ق ــون ش چ
نيستند در نـتـيـجـه ايـن مسـالـه اي              
است که نارضايتي وسيـع را بـوجـود        
آورده اسـت کــه حـتــا در بــيـن خــود                
کــارگــرانــي کــه قــراردادي هســتــنــد          

صـورت گـرفـتـه در             تجمعات بزرگي
مقابل ارگانهاي حکومتي نسبت بـه    

  نحوه پخش اين کاالها.
 

 : اصـال خـود       محمد آسنگران
دولت بر اساس چه چيزي اين سياست 

 را پيش کشيده است؟
 

بـه ايـن دلـيـل            نسان نودينيان: 
که اعالم کردنـد کـه مـا نـقـديـنـگـي               

ها نـداريـم،      براي پرداخت يارانه  کافي
به اين شکل ميخواهند جـاي خـالـي      

 يارانه ها را پر کنند.
 

تفـاوت سـبـد        محمد آسنگران: 
 کاال با يارانه نقدي در چيست؟

 
تفاوت در ايـن        نسان نودينيان: 

اســت کــه اوال تــعــداد وســيــعــي از              
ها را حذف کـردنـد      هاي يارانه  گيرنده

نـژاد هـمـه آنـهـا                که در دوره احمـدي 
يارانه دريافت ميکردند. که البته در    

هــايــي ايــن      هـمــان دوره هــم در مــاه         
ها نوسـان داشـت امـا حـاال            پرداخت

هاي نقـدي را     ميخواهند اين پرداخت
سـبـد    آرام آرام حذف کنند و پـخـش         

کــاال در واقــع نشــان روشــن فشــار              
اقتصادي و يا فقر وسيع در جـامـعـه      
است، در نتيجه فکر ميکنند با دادن 
اين سـبـد کـاال مـيـتـوانـنـد اوضـاع                  

  نارضايتي مردم را آرام کنند.
 

خـوب سـوال       محمد آسنگران: 

ايــنــجــاســت کــه چــرا هــمــان پــول را            
دهـنـد کـه مـردم خـودشـان ايـن                 نمي
 ها را خريداري کنند؟ کاال

 
 : چـنـد عـامـل         نسان نودينيان

مختلف دارد اول اينکـه بسـيـاري از        
ــمــهــاي              ــيــل تــحــري ــه دل کشــورهــا ب

المللي در مقابل خريد نفت ايـران     بين
پول پرداخت نميکند و کاال و جـنـس     
به ايران ميدهد براي مـثـال هـنـد در         
مقابل خريد نفت برنج هندي و البـتـه   
آلوده به ايران ميدهد، برزيل گـوشـت     

مـعـاملـه          به ايران مـيـدهـد، يـعـنـي          
پاياپاي اين کاالها را به قيمت پاييـن  
وارد مــيــکــنــنــد، مــردمــي کــه ايــن          

هاي کااليي را دريـافـت کـردنـد            سبد
انـد کـه بـرنـج آن قـابـل خـوردن                   گفته

مـردم بـراي           نيست، اما بطور کـلـي    
تامين معيشت خانواده خود نياز بـه    

هــا دارنــد، يــک         دريــافــت ايــن کــاال     
نـفـري بـا         ۵ يـا       ۴ خانواده کـارگـري     
مـيـلـيـون تـومـان         ۱ دستمزد کمتر از   

چرخ زندگيش نميچرخـد نـمـيـتـوانـد،         
حتا مسکنـش را تـامـيـن کـنـد کـه                
تامين بهداشت رفاه دارو که البته در   

هـا     هاي بعـدي بـراي خـانـواده         اولويت
قرار دارد، در نتيجه احتياج شديد بـه  

کـه        اين سبد کااليي دارد که زمـانـي  
هـا گـرفـتـه          تصميم به پخش اين کاال

مـيـلـيـون نـفـر از              ۴۰ شد بيشتر از     
جامعه را حذف و با آن نـحـوه پـخـش       
تحقير آميز نيـز اقـدام بـه پـخـش آن              

ــد.   ــردنـ ــار             کـ ــت فشـ ــحـ ــون تـ ــنـ اکـ
اعتراضات و فشار مـردم وزيـر کـار          
اعالم کرد که قوانين و شرايط پخـش  
سبد کـاال را بـرداشـتـه و جـمـعـيـت                   

  ها ميشوند. بيشتري شامل اين سبد
 

پيـداسـت کـه        محمد آسنگران: 
ايــن اعــتــراضــات تــأثــيــر داشــتــه و           
حکومت کمي عقب نشـيـنـي کـرده،         

که مـطـرح اسـت ايـن           اما مسئله اي

 ميزگزد محمد آسنگران ...

 ۳ صفحه 
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است، آيا به نظر شما اين سياست بـه    
اين دليل در اين مقطع مطرح و اجـرا  
شــد کــه بــه نــوعــي جــلــوي قــيــام و               

گرفته شود و در     اعتراضات عمومي
سال جديد دستـمـزدهـا را بـر اسـاس            
تامين معيشت افزايش ندهنـد و بـه       

 کنند؟  نحوي مردم را ساکت
 

بله دقيـقـا مـن        نسان نودينيان: 
در ابتداي گفـتـگـو عـرض کـردم کـه             
سبد کاال سياستي اسـت کـه اسـاسـا         
براي جلوگيري از افزايش دستمـزدهـا   

گويـم   پيش کشيده است، اما من نمي
از گرفـتـن ايـن سـبـد کـاال              که مردم 

خوداري کنند اما اين پديده و نتيـجـه   
اتاق فکر حکومت و دولـت روحـانـي      
ــراي جــلــوگــيــري از افــزايــش              بــود ب
دستمزدها و فضاي اعتراضي کـه در    
جامعه وجود داشت و دارد کـه ايـن           

گذرد که ميبيـنـيـم     سياست تأثير مي
امروز مردم اعتراضشان اين است که 
بگويند چرا سبد کاالها چرا اينگـونـه   
تقسيم شده است در صـورتـيـکـه اگـر        
ايــن مســـالــه نــبـــود فشـــارهــا و                 
ــش                ــزاي ــول اف ــه ح ــي ک ــراضــات ــت اع
دستمزدها بود فضاي سياسي جامعه 

بـرد     را به نـحـوه ديـگـري پـيـش مـي               
جنبش کـارگـري بـه شـکـل ديـگـري                

برد الـبـتـه     مطالبات خود را پيش مي
حاال هم دير نشده به نظر من مسـالـه   

  توانـد و نـبـايـد سـعـي             سبد کاال نمي
  اي و اساسـي  خود را بر مطالبات پايه

افزايش دستمزدها و فعالين کارگـري  
بايد مراقب اين مساله باشـنـد سـبـد       

است کـه بـه مـردم داده              کاال جنسي
ميشود که اگر هرچه بيشتر فشار بـه    
حکومت بياورند که بخش بـيـشـتـري     

ها را دريافت کنند  از جامعه اين کاال
ايرادي ندارد، اما اين مسالـه نـبـايـد       
بخشي از مطالبات و مبارزات بـراي  

 افزايش دستمزدها بشود.
 

جداي از ايـن        محمد آسنگران:
سياست واقعا انگار ما در يـک قـرن         

کنيم، اگر صحبت بر  مي  پيش زندگي
سر معيشت است که بايد دستمـزد و    
حــقــوق کــارگــران  انــقــدر بــاشــد کــه            
بتوانند در بـازار کـاالي مـورد نـيـاز            
خود را تامـيـن کـنـنـد، اگـر مسـالـه               
ــگــيــري اســت کــه امــروز               صــدقــه ب
ميبينيم و حکومت اين سـيـاسـت را      
پيـاده کـرده اسـت و مـغـازه يـا يـک                    
تعاوني باز ميشود در هـر مـحـل يـا         

چين  منطقه از شهر و به صورت دست
حـق    شده تعيين ميکنند که چه کسي

که از اين صدقه استفاده کـنـد،      دارد 
اين فرهنگ يک فرهنـگ آخـونـدي و        
عقب افتـاده اسـت کـه خـود مـال و                

کرده اسـت،    آخوند به اين گونه زندگي
از جيب مردم تحت عنوان خـمـس و       
زکــات صــدقــه گــرفــتــه اســت فــکــر            

هم مردم بايد بـه   ۲۱ ميکنند در قرن 
کـنـنـد واگـر نـه چـه               اين گونه زندگي

وجــود دارد. يــک جــامــعــه               دلــيــلــي
امروزي  که بايـد يـک حـق و حـقـوق              

و نهادينه شده و پايدار داشتـه    قانوني
کـه هـرروز بـه سـر کـار                باشد. کسي 

ميرود قاعدتا بايد آنقدر دسـتـمـزد و      

حــقــوق دريــافــت کــنــد کــه بــتــوانــد            
خود   مايحتاج و نيازمنديهاي زندگي

را تامين کند. در مقابل اين سياست 
غير انساني آيا مردم بـايـد بـه نـحـوه          
اجراي اين سياست اعـتـراض داشـتـه       
باشند يا بگويند که اصال اجراي ايـن  
سياست چيزي نيست کـه جـوابـگـوي       
جامعه امروز و دنياي امروز باشد بـه  
نظر شما مـردم بـايـد چـه بـرخـوردي               

 داشته باشند؟
 

وضـعـيـت      نسان نودينـيـان:   
ــران             اقــتــصــادي جــامــعــه امــروز اي

اي است که واقعا مـردم را در         گونه به
تـنـگــنـا قــرار داده اســت، هـمــه مــا               
تصاويري که از خبرگزاريهـاي جـهـان      
در رابـطـه بـا پـخـش ايـن سـبـدهـاي                  
کااليي پخش شد را ديديم کـه مـردم       

اين کاالها را دريـافـت     به چه صورتي
ميکردند اين واقعا مرگ بشـريـت را     

رساند که جمهوري اسـالمـي ايـن       مي
وضعـيـت را از نـظـر اقـتـصـادي بـر                   

ها نفر از مردم ايران تـحـمـيـل      ميليون
دوتـا نـيـسـتـنــد              کـرده اسـت، يـکـي        

خانواده هايي که در وضعيـت وخـيـم      
اقتصادي قرار دارنـد، و مـحـدود بـه           
قشر کارگر هم نيست، بخش وسيعـي  

گـيـرد کـه         از مردم ايران را در بر مـي 
جاي تأسف و اعتراض و نارضـايـتـي    
اســت، جــمــهــوري اســالمــي عــنــوان        

کند که ايـن هـديـه اي اسـت کـه               مي
امام زمان به مردم ميدهد، همانطور 

هـا     نژاد در مـورد يـارانـه             که احمدي
ميگفت که در مقـابـل دولـت حسـن         
روحاني و تـدبـيـر او هـم بـه ايـنـجـا                   
کشــيــده شــد، بــه نــظــر مــن فشــار               

اقتصادي بر جامعه و مـردم بسـيـار          
عميقتر از آن اسـت کـه مـا در يـک                 

ميبيـنـيـم      جامعه متعادل و معمولي
کــه بــراي حــق و حــقــوق و افــزايــش              

کنـد، جـامـعـه        دستمزدها مبارزه مي
ايران هيچ چـيـزش مـعـلـوم نـيـسـت،             
مردم تالش ميکنند کـه خـود را از           
فقر و تنگدستي رها کنند، امـا اگـر       
مبارزات خود را حول محور افزايـش  

از       دستمزدها گسترش دهند خـيـلـي   
مســائــل حــل مــيــشــود، چــون ايــن            
افــزايــش دســتــمــزدهــا شــامــل حــال         
معلمان پرستاران و قشرهاي مختلف 

 ۵۰ جامعه ميشود که چيـزي حـدود       
ميليون از افراد آن جامـعـه را در بـر          

گـيـرد در نـتـيـجــه ايـن مسـالــه                   مـي 
تر بـاشـد بـراي       ميتواند تصوير واقعي

ادامه مبارزه و جـمـهـوري اسـالمـي            
آگاهانه اين سـيـاسـت را بـه مـيـدان               
آورده است که چند دستگـي در بـيـن        

دانـنـد مـردم         مردم ايجاد کند و مـي   
 نياز دارند  بطور واقعي

 
حـکـومـت      محمد آسنگـران:  

ها را حذف کـرد، بـر        ابتدا يارانه کاال
اساس همين سياست اجناس چنديـن  
برابر گران شد. همه کـاالهـاي مـورد         
احتياج مردم را گران کردند که روز به 
روز گرانتر هم ميشود. اکنون مسالـه   
سبد کـاالهـا را پـيـش کشـيـده انـد.                
هيچکس با اين سبـد مـحـدود کـاال         

شـود، خـوب ايـن جـامـعـه                سير نمي
باالخره راه نجاتـش چـيـسـت؟ حـتـي           

تـومـان      چهل و پنج هـزار   قبال هم که 
نژاد پرداخـت مـيـشـد        در دوره احمدي

برابـر آن را روي قـيـمـت کـاالهـا                 دو 

ــد و از مــردم پــس                    ــيــدن ــيــکــش م
گرفتند. حاال هم يارانه هاي نقدي  مي

را حذف کرده اند و هم ميخواهند بـا    
اين سبد کاالها قضيه را تمام کـنـنـد    

 چيست؟  راه حل واقعي
 

به نظر مـن راه        نسان نودينيان: 
حل را خود مردم و طبقه کارگر نشان 
دادند پافشاري و اعتراض و تـجـمـع        
  براي افزايش دستمزدها است، يعـنـي  
اين مساله بايد بـه مـحـور و مـرکـز              
مطالبات و اعتراضات درون جامعـه  
تبديل شود چون خود مساله افزايـش  

ميليون توماني دستمزدها بـهـبـود      ۲ 
مردم بوجود مياورد   در زندگي  نسبي

به نظر مـن از ايـن طـريـق جـامـعـه                  
کند و ميتواند  احساس شخصيت مي

مانند يک طبقه اجتمـاعـي نـاراضـي       
ميتواند در مقابل دولت و حکـومـت   

  بايستد.
 

اکنون ما مـيـبـيـنـيـم حـکـومـت            
وضعيتي را به وجود آورده کـه مـردم       
پراکنده باشند و نتوانند يکپارچـه در    
مقابلش به ايستند مردم دسته بنـدي  
بشــونــد بــه قــراردادي و غــيــره امــا             
مــيــتــوانــنــد حــول مــحــور افــزايــش          
دستمزدها متحد شونـد اگـر از مـن          

پــرســيــد کــه راه حــل چــيــســت               مــي
گويم که طبقه کارگر بايد بـر سـر        مي

مساله افزايش دسـتـمـزدهـا مـتـحـد            
شود و خـود را بـراي روز کـارگـر و                   
مذاکراتش براي افزايش دسـتـمـزدهـا       

  آماده کند
 ممنون از شما نسان نودينيان

 

 ۱ از صفحه ميزگزد محمد آسنگران ...

 
بهنام ابراهيم زاده زنداني سـيـاسـي و      
فعال حقوق كارگران و كـودكـان كـار,      
ضمن اقدام بـه اعـتـصـاب غـذا, در               
همبستگي با اعـتـصـاب كـنـنـدگـان          
زندان اوين وساير زندانها نامه اي بـه    

  .قرار زير نوشته است
 

از خواسـت و مـطـالـبـات زنـدانـيـان               

 اعتصاب كننده حمايت كنيد 
 

در پـي مـاهـهـا اذيـت و آزار دسـت                 
اندركاران قضـايـيـه در زنـدان اويـن,            
نسبت به زندانيان سياسي, كه رفـتـار    
غير انساني و غـيـر اخـالقـي را در               

ايـنـجـانـب زنـدانـي          ,پيش گرفته انـد   
دربند بـهـنـام ابـراهـيـم زاده, از روز                  

اسفند دست به اعـتـصـاب     ١٦ جمعه 
غــذا زده ام. ايــن اعــتــصــاب و                      
همبستگي, اما نه براي ديدار فـرزنـد    
بيمارم نيما و نـه بـراي مـوافـقـت بـا               
مالقاتهاي حضوري و مرخصي ام و     
ــيــمــارســتــان,                ــه ب ــراي اعــزام ب ــه ب ن
ــر                  ــگ ــصــاب غــذاي مــن و دي ــت اع
همبنـديـانـم, صـداي اعـتـراض مـا,               
نسبت بـه رفـتـار قـرون وسـطـايـي و                

توهين آميز و غـيـر انسـانـي دسـت              
اندركاران زندان است, كه بدون هـيـچ      
تـوجـيـه و دلـيـل و حــكـم قضـايــي,                  
دوستان و همبنديان ما را به عـنـوان     
نوعي شكنجه آنان, به ديگر زندانـهـا    
ي كشور تبعيد ميكنند. هـم اكـنـون       
حتي از اعزام ضروري زندانيان بيمـار  
به بيمارستان جهت مداوا خـود داري    

 ميكنند.  
ما زندانيان سياسـي و فـعـالـيـن          
حقوق بشري و كارگري و كـودكـان را       
به شكل توهين آميز مـورد بـازرسـي      
هاي تحقير آميز بدني قرار ميدهنـد.  
اكــنــون دراويــش زنــدانــي و تــعــداد            

در    ٣٥٠ ديگـري از زنـدانـيـان بـنـد               
اعتراض به تبعيدهاي خود سـرانـه و       
در اعتراض به روند ظالـمـان و غـيـر         

قانوني دست اندركاران زنـدان و قـوه         
قضاييه, از چند روز پيـش دسـت بـه         
اعـتــصــاب غـذا زده انــد, مــن نــيــز               
بعنوان هم بندي اين عـزيـزان كـه در          
وضعيت بد جسمي قرار گـرفـتـه انـد,       
شــديــدا نــگــران وضــع جســمــانــي و            

لذا بعـنـوان يـك       .سالمتي آنان هستم
فعال حـقـوق كـودكـان و كـارگـران و               
كودكان كار و همـچـنـيـن يـك فـعـال            
حقوق بشر, وظيفه خود ميدانم كه در 
حمايت از دوسـتـان هـمـبـنـدي ام در             
كـنـار آنـهــا قـرار گـيــرم و دسـت بــه                   
ــا دســت                 ــم. ت ــزن اعــتــصــاب غــذا ب
اندركاران متوجـه شـونـد كـه بـا مـا               
رفتار انساني و در شان يـك زنـدانـي        
سياسي داشته باشند. اين البتـه حـق      
مسلم هر انسـانـي اسـت كـه بـدلـيـل              
اعتقاداتش زنداني ميشود بـايسـتـي    
با وي متناسب با جـايـگـاه وشـأن او         

 تنظيم گردد. 
در پايان من از همه آزاديخواهان 
و همه سازمانها و نـهـادهـاي انسـان         
ــرقــي و حــقــوق بشــري               دوســت مــت
ميخواهم كه از خواسته هاي قانـونـي   
دراويش زنداني كه بيش از هفت روز   
است در اعتصاب غذا بسر ميبـرنـد,   
به هر طريق كـه مـيـتـوانـنـد آنـان را                
مورد حمايت قرار داده و از خـواسـتـه    
هاي برحق و قـانـونـي آنـان حـمـايـت              
كنند. زنداني سياسي, فعال كارگـري    
و حــقــوق كــودك كــارگــران. بــهــنــام             

 ١٦ ابراهيم زاده. 
 . ٩٢ اسفند  
  زندان اوين ٣٥٠ بند 

 نامه بهنام ابراهيم زاده زنداني سياسي، فعال حقوق کارگران و کودکان کار
 در همبستگي با زندانيان اعتصاب کننده  
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 ۱ از صفحه 

ــروش                  ــف ــراق را ب ــت ع ــف ــد ن ــوان ــت ب
برساند.طي يکسال گذشته و بـعـد از      
اينکه حکومت اقليم قراردادي را بـا      
دولــت تــرکــيــه بــر ســر فــروش نــفــت            
کردستان به آن کشور را امضـا کـرده       
بود، جنگ و اختالف حکومت اقليـم  
با دولت عراق باال گرفت، کـه اخـيـرا        
شهرستاني اعالم کرده در مذاکـره بـا     
نيجيروان بارزاني به توافق رسيده انـد  
که فروش نفت عراق تنـهـا از طـريـق         
شــرکــت مــلــي نــفــت عــراق ســومــو           

 صورت بگيرد.
الزم به ذکر است که چندي پـيـش   
هم خط لوله نفـت قـاچـاقـي در مـرز            
کردستان عراق به ترکيه توسط ارتش 
ترکيه کشف شده بود، و دولت عـراق    

 ۱۰۶ هم اعالم کرد بود که بـيـش از       
ميليون بشکه نفـت عـراق تـنـهـا در            
يکسال در کردستان ناپديد شده.نکته  
قابل توجـه ايـن اسـت کـه جـنـگ و                 
توافق حکومت قومي مذهبي بغـداد  
و ناسيوناليستهاي کرد، هيچ ربـطـي     
به منافع مردم ندارد و اينها هر کـدام  
تنها دارند بر سر سهم خواهي بيشتـر  
از ثروت و سـامـان آن کشـور کـه در             
دست اقليتي مفت خـور و دزد قـرار         
گرفته مـي جـنـگـنـد و گـرنـه سـهـم                    
اکــثــريــت مــردم عــراق و کــردســتــان          
همچنانکـه تـا حـاال ديـده ايـم، جـز                 
جنگ، ترور، فقر و سـرکـوب چـيـزي           

 ديگري نبوده و نيست.
کشتن زنان در کردستان  

 عراق همچنان ادامه دارد!
از اوئل سال جاري تا هـم اکـنـون      
در حکومت اقليم کـردسـتـان و مـرز         

زن کشته شده انـد.   ۱۶ استان کرکوک 
 ۱۶ بر اساس اين آمار در اين مدت،   

زن کشته شده اند و يا خودکشي کرده 
اند، شش زن خود سـوزي کـرده انـد،          

يـک مـورد تـجـاوز جـمـعـي صــورت                
گرفته، يک زن ربوده شده و يک زن هـم  
ناپديد شده. الزم بـه ذکـر اسـت کـه                

سال گذشـتـه    ۲۳ کردستان عراق طي 
و از بــدو قــدرت گــيــري احــزاب                   
ناسيونالسيت کرد به قتلگاهي بـراي    
زنان تبديل شده، بطـوري کـه تـا هـم           

هزار زن کشتـه   ۴۰۰۰ اکنون بيش از 
 شده اند. 

 
مارس روز جهاني زن در   ۸ 

 چندين شهر گرامي داشته شد!
 
 

بر اساس گزارش گروه زنان ژيـان،  
به مناسبت هشت مارس روز جهاني 
ــد ســادق و                   زن در شــهــرهــاي ســي
سليمانيه چندين برنامه برگزار شد که 
مهمترين آنها عبارت بـودنـد از. در          
روز شنبه هشتم مـارس تـعـدادي از          
زنان و مردان برابري طـلـب در شـهـر           
سيد صادق بر مزار دو خواهر شلير و 
حــلــيــمــه گــرد هــم آمــدنــد و ضــمــن            
گراميداشت روز جهاني زن، خـواهـان   
پايان دادن بـه قـتـل و کشـتـار زنـان               
شدند و حاکمين را در بـرابـر کشـتـار         
زنان مسول دانستند. هـمـچـنـيـن در         
همين روز در شهر سليمانيه چـنـديـن      
بـرنـامـه و مـراســم بـرگـزار شـده کــه                  
عبارتند از، راهپيمائي زنان در بـازار  
شهر سليمانيه بـا شـعـار، حـاکـمـيـن            
مسولند در مقابل کشتن زنـان، سـر       
به نيست کردن زنان را متوقف کنيد، 
کار براي زنان، آري به قانون برابر، نـه  
به بي حقوقي زنان، نه بـه تـجـاوز بـه           
زنان، نه بـه چـنـد هـمـسـري، آري بـه                
برابـري زن و مـرد. يـکـي ديـگـر از                    
فعاليت هاي گروه زنان ژيان تجمع در 
پارک آزادي شهر سليمانيه و بر مـزار    

شيرکو بي که س شاعري که در دفاع 
از حقوق زنان بارها شعر سروده بود و 
نمايش فيلم سنگسار ثريا بوده که بـا  
استقـبـال زيـادي روبـرو شـده اسـت.               
همين گروه باز در روز نهم مـارس بـه     
يکي از کارگاهاي که زنان کارگـر در    
آن مشـغـول بـه کـارنـد مـي رونـد و                  
فيلمي را در بـاره زنـدگـي و مـبـارزه            
زنان کارگر به نمايش مـي گـذارنـد و        
زنان را به تشکل و اتـحـاد فـرا مـي             
خوانند. همچنين نهاد ديگري به اسم  
نهاد مهرباني با همکاري گروه ژيـان،  
در پارک هه وار شهر سـلـيـمـانـيـه در           
حمايت از زنـان مـبـتـال بـه سـرطـان                
سينه و به مناسبت روز جـهـانـي زن          
چندين درخت را مي کارنـد. الزم بـه        
ذکر است که مونزيـر بـهـار يـکـي از            
فعاالن حقوق زنان در کردستان عـراق  
در صفحه فيس بوک خود از اين نهاد 
و تشکلها براي همکاريشان در رابطه 
با فعاليتهاي هشـت مـارس تشـکـر           
کرده، حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،               
حزب کـمـونـيـسـت عـراق و تشـکـل                 

 کارگران ساختمان سازي. 
ادهم بارزاني از رهبري  

حزب دمکرات کردستان عراق  
 استعفا داد!

روز چهارم مارس آدهـم بـارزانـي      

عضو انجمن رهبري حزب دمـکـرات   
کردستان از اين حزب استعـفـا داد و       
اعالم کرد از تمام مسوليتهـاي خـود     
استعفا مي دهم، اما هنوز زود است 
که دالئل استعفايم را اعـالم کـنـم و          
تنها مي توانم بگويم که از امروز بـه    
بعد بعنوان يک شهروند ساده زنـدگـي   
خواهم کرد. بحران و سـر درگـمـي و             
جنگ قدرت در بـيـن احـزاب حـاکـم            
ناسيوناليست کرده بـاال گـرفـتـه، در         
هــفــتــه هــاي گــذشــتــه مــا شــاهــد               
اختالفات جدي اتحاديه مهيني بـوده  
و هستيم و امروز هم با اسـتـعـفـايـي        
ادهم بارزاني از حزب دمکرات نشان 
مي دهد که حزب مسـعـود بـارزانـي       
هم بـا وجـود ظـاهـري يـکـپـارچـه و                   
متحد، اما درون آن از جنگ قدرت و 
اخـتـالف کـه عـمـدتــا بــر سـر سـهــم                  
خواهي بيشتـر اسـت بـدور نـيـسـت.             
جالب است کـه يـکـي از شـهـرونـدان             
عراقي با استعفائي بارزاني گفته بود 
که شما هيچ وقت شهروند ساده نبوده 
و نخواهيد بـود، شـمـا کـاخـهـاي از               
دسترنج مردم براي خود سـاخـتـه ايـد       
که هيچگاه به شهروند عادي تـبـديـل    

 نخواهيد شد. 
 

 

هشدار مسعود بارزاني به  
 دولت عراق !

روز ششم مـاه مـارس مسـعـود           
بــارزانــي رئــيــس حــکــومــت اقــلــيــم          
کــردســتــان در فــرودگــاه اربــيــل در             
سخنراني اعالم کرده که " اگـر دولـت      
عـراق ادامـه بــه اخــتـالفــات بـا مــا               
بدهيد، با تصميمي غير قابل انتظـار  
روبرو خواهد شد". در پي اين هشـدار    
تند، چندين مقـام عـراقـي از جـملـه            
حنان فتالوي و سـامـي عسـکـري از         
اعضاي پارلمان عراق اعـالم کـردنـد        
ــي را جــدي                ــارزان ــدات ب ــهــدي کــه ت
نخواهند گرفت و آنها به تهديدات بي 
اساس بارزاني عادت کرده اند. دولت 
نوري مـالـکـي در پـي اخـتـالف بـا                  
حکومت اقليم کردستان نزديک به سه 
ماه است که بودجه کارمنـدان دولـت     
در اقليم کـردسـتـان را قـطـع کـرده و               
دولت اقـلـيـم هـم بـه ايـن بـهـانـه از                      
پرداخت دستمزد کارمندان دولت سـر  
باز مي زند و اين جـنـگ و درگـيـري         
سران حکومت قومي مذهبـي عـراق     
و کردستان باعث تهديـد جـدي بـراي        
هــزاران کــارمــنــد دولــت و خــانــواده          

 هايشان شده. 
  

 

 اخبار هفتگي ...
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 ۲۰۱۴ مـارس       ۸ امروز شـنـبـه      
ــه     ۳۰ و      ۱۸ راس ســاعــت        ــق ــي دق

مراسمي بمناسبت روز جهاني زن در   
سنندج (کـمـربـنـدي کـارگـر سـه راه                 

ساعت شـش و    فاطميه)  برگزار شد.   
نـيــم بــعـد ازظــهـر بـا وجـود فضــاي                
نظامي شهر سـنـنـدج و آمـاده بـاش            
کامل نيروهاي سرکوبگـر جـمـهـوري       
اسالمي براي مقابله با روز جـهـانـي        
زن، مــردم آزاديــخــواه ســنــنــدج در             

شهريور تجمع کردنـد و     ۱۷ کمربندي 
با بلند کردن بنر و پالکاردهاي قـرمـز   

 روز جهاني زن را گرامي داشتند.

 
تظاهـر کـنـنـدگـان کـه ابـتـدا بـا                  

نفره شـروع شـد      ۲۰۰ جمعيتي حدود 
و به مرور تعداد بسيار بـيـشـتـري بـه        
آنها پيوستند با بـلـنـد کـردن بـنـر و               
پالکاردهاي در دفاع از روز جـهـانـي        
زن و همچنين شعارهاي چون، کارگـر  
زنــدانــي آزاد بــايــد گــردد، زنــدانــي            
سياسي آزاد بايد کردد به طـرف کـار     
آموزي راهـپـيـمـائـي کـردنـد و بـراي               

شهريور بـه     ۱۷ مدتي جاده کمربندي 
 طرف کار آموزي را بستند.

تــظــاهــرات و راهــپــيــمــائــي روز        

جهاني زن در ميان هـلـهلـه و شـادي         
صدها نفر از مردم آزاديخواه سنـنـدج   
ــراي                  ــاهــي و ب ــعــد از مــدت کــوت ب
جلوگيري از حمله نيروهاي سرکوبگـر  
جــمــهــوري اســالمــي کــه در پــايــان            
تظاهرات سراسيمه خود را بـه مـحـل      

 رسانده بودند به پايان رسيد.
 

اين مراسم در شـرايـطـي بـرگـزار          

شد که از چهـار روز قـبـل تـا کـنـون               
فضـاي شــهـر کــامــال پــلــيـســي بــود            

ــچــه در         ــان ــان شــاهــپــور،      چــن ــاب خــي
فردوسي،ششم بهمن، مـيـدان اقـبـال         
،چهار راه چـهـاربـاغ ، بـازار آصـف،              
خيابان سيروس و درب پاساژها و...      
توسط مامورين رژيم تـحـت کـنـتـرل        
ــر اســت                    ــه ذک ــود. الزم ب ــد ب شــدي
مامورين مـوتـور سـوار نـيـز بـطـور                

مداوم در سطح شهر مشـغـول گشـت      
 زني بودند. 

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
خسته نباشيد به سازماندهندگان اين 
مراسم به همه مردم مـبـارز سـنـنـدج        

 درود ميفرستد.  
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 /  ٢٠١٤ مارس ٨ 

 مراسم روز جهاني زن در سنندج برگزار شد

بنا به گزارشي که دريـافـت کـرده      
مارس شـمـاري از      ٧ ايم امروز جمعه 

زنان و مردان آزاديخواه که تعداد آنها 
نفر مـيـشـد، در حـوالـي           ١٥٠ حدود 

روستاي نوره در نزديکي شهر سنندج 
جمع شدند و فرارسيدن هشت مـارس  
را گرامي داشـتـنـد. ايـن مـراسـم از                
ساعت دو و نـيـم بـعـد از ظـهـر تـا                      

  .ادامه يافت ٥ ساعت 
 

پالکاردهاي متعـددي در دسـت       

شرکت کنندگان بود که بر آزادي زنان 
و برابري زن و مرد تاکيد ميگذاشت. 
پالکاردهايي که بر آنها نـوشـتـه شـده       
بود گـرامـي بـاد هشـت مـارس روز              
جهاني زن جلب توجه ميکرد. در اين  
تجمع سخنرانـي هـايـي در دفـاع از             
حقوق زنان صورت گرفت و قطعنامه 
اي نيز تصويب شد. گـزارش مشـروح     
تـر ايـن مـراسـم را بـعـدا بـه اطــالع                    

 .ميرسانيم
 

 
 درود به 

 زنان و مردان آزاديخواه سنندج
 
 

 زنده باد هشت مارس
 روز جهاني زن 

 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  – ٢٠١٤ مارس  ٧ 
 ١٣٩٢ اسفند  ١٦ 

 

 سنندج به استقبال هشت مارس رفت
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مراسم هاي روز جـهـانـي زن اسـت.             
تجمع و راه پـيـمـايـي، قـطـعـنـامـه و              
کيفرخواست جنبش آزادي زن عـلـيـه      
ــونـــت و              ــبـــاري، حشـ حـــحـــاب اجـ
مــردســاالري و در دفــاع از حــقــوق             
کودک و زنان کارگر و قوانين شـريـعـه    
در مراسم هاي روز جهاني زن، چـهـره   
مدرن و راديکال سنندج و مراسمهاي 
روز جهاني زن است. با وجود توحـش   
شالق اما جنبش آزادي زن امسال در 
روز جهـانـي زن نـقـطـه امـيـد، شـد.                 
مارش و بلنـد کـردن مـطـالـبـات زن             
توسط زنـان و مـردان آزاديـخـواه در             
خيابانهاي شهر سنـنـدج بـه نـمـايـش           
درآمدند. توحش شـالق نـاکـام شـد.            
همکاران معلم پـيـمـان نـويـنـيـان در            
محل کارش با دسـتـه هـاي گـل بـه              
ديدار او رفتـنـد و تـوحـش شـالق را              

 محکوم کرند.   
 
 

جمعي از معلمين و فعالين  
حقوق زنان در سنندج از پيمان  

نودينيان، معلم مبارز ديدار  
 بعمل آوردند.

 
اسفند: پيمان نودينيان  مـيـزبـان      ١٩ 

جمعي از فـعـالـيـن حـقـوق زنـان در                  
 ٢٠ محل کار خود شد. حکم    مدرسه

  ضربه شالق اين عضو هيـات مـديـره     
انجمن صنفي مـعـلـمـان کُـردسـتـان،          

اجـراي احـکـام        گذشته در شعبه  هفته
درآمـد.   اجـرا    دادگستري سننـدج بـه       

معلـمـيـن و فـعـاالن حـوزه زنـان بـا                   
مـحـل کـار آقـاي               حضور در مدرسه

را او      نودينيان، اجراي حکـم شـالق       
محکوم کردند. معلماني که به ديدار  
پــيــمــان نــوديــنــيــان رفــتــه بــودنــد از          
استقامت و شهامت وي تقدير و وي     
را نمونه يک مـعـلـم  مـبـارز عـنـوان              
کردند. پـيـمـان نـوديـنـيـان از سـوي                  
دستگاه قضايي حکـومـت اسـالمـي       
ايران به "توهين به مأمـور دولـت در        
حين انجام وظيفه" متـهـم گـرديـده و          

دادگاه انـقـالب سـنـنـدج         ١٠٥ شعبه 
براي وي احکام زندان تعليقي و شالق 
صادر کرد. پيمان نودينيان  از سـال         

بـهـمـراه مـخـتـار            ١٣٨٧ تـا     ١٣٨٤ 
اسدي فعال فرهنگي کُـرد بـه اسـتـان         

 زنجان تبعيد شده بود.

 
 مارس روز جهاني زن۸ 

 
مارس، زنده باد   ٨ زنده باد 

 آزادي و برابري
 

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 به مناسبت روز جهاني زن

مارس روز جهاني زن، سرآغاز  ٨ 
خيزي بزرگ در تاريـخ بشـريـت بـراي         
پايان دادن به ستم و تبعيض بر عليـه  
زنان است. اين روز در بيش از يکصد 
سال پيش بر متـن مـبـارزات طـبـقـه           
کارگر و اهداف و آرمانهـاي انسـانـي      
آن به منصه ظهور رسـيـد و بـدنـبـال            
خود جنبش زنان را بمثابه يک جنبش 
بــزرگ اجــتــمــاعــي در طــول تــاريــخ           
معاصر وارد کشمکشهاي اجتماعـي  
جهان کرد. جنبشي که امروزه يک سر 
آن در آفريقا و خاورميانه و سر ديـگـر   
آن در کشورهاي بزرگ صنعتي اسـت  
و در بــرخــي کشــورهــا از جــايــگــاه             
اجتماعي تعيين کننده اي بـرخـوردار   
است و اثرات بسيـار مـهـم و تـاريـخ            
سازي در چرخشهاي اجتماعي دارد.   
برابري خـواهـي، هـويـت و خصـلـت                
نماي جنبش زنان است و از همينجا، 
اين جنبش در عـمـيـق تـريـن سـطـح              
پيوندي ناگسسـتـنـي و تـاريـخـي بـا              
جنبش کارگري دارد. ستم و تبعيـض   
جنسيتـي بـر زنـان يـکـي از سـتـون                  
فقرات اصلي حفـظ نـظـام بـردگـي و            
بهره کشي انسان از انسان است و تـا      
زمانيکه تحوالت اجتماعي قـادر بـه     
رفع کامل اين ستم و تبعيـض نشـود     
هيچ تحول بزرگ انسانـي را نـيـز در          

شـاهـد       امروز و فرداي تاريخ بشريت
نخـواهـيـم شـد. ايـنـرا مـا کـارگـران                   
بخوبي ميدانيم و بر آن واقـفـيـم و بـه         
همين دليل ما پـيـگـيـرتـريـن نـيـروي           
اجتماعي براي تحقق کـامـل بـرابـري       
حقوق زنان و مردان هستيم و هميشه 
بدور از هر گونـه سـيـاسـت ورزي در           
کنار جنبش زنان قـرار داشـتـه ايـم و           
قرار خواهيـم داشـت. اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايران با خفت بـار شـمـردن و        
محکـوم کـردن هـر گـونـه تـبـعـيـض                  

مـارس را بـه          ٨ جنسيتي بـر زنـان،       
عموم زنان و مردان شريف و بـرابـري       
خواه صميمانه تبريک ميگـويـد و بـا        

اعالم همبستگي بـا جـنـبـش زنـان،            
خواهان تحقق فـوري بـرابـري کـامـل          
حقوق زنان و مردان در کـلـيـه شـئـون        
زندگي اجتماعي اقتصادي و سياسي 
فرهنگي است و با تاکيد بر حق زنـان  
و مردان برابري خـواه بـراي بـرگـزاري         
مراسم اين روز جهاني، اعضا خود و   
عموم کارگران در سراسر کشور را بـه    

مارس فرا  ٨ شرکت در مراسهاي روز 
ميخواند. اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 ١٣٩٢ اسفند  ١٦  –
 مارس درتهران ٨  گزارش مراسم

 ٨ ، جشـن     ١٣٩٢ اسفند  ١٦ در 
درتـهـران     –روز جهاني زن     –مارس 

در جمعي از فعاليـن زنـان، کـارگـري         
ــاعــر وپــژوهشــگــر              ــده، ش ــوبســن ،ن
برگزارشد . مراسم با خوشامـدگـويـي     

نـاهـيـد      –به مهمانان توسط مجـري    
آغاز شد و تـاريـخـچـه اي             –شقاقي 

مارس توسط خانم اکرم  ٨ مختصر از
نصــيــريــان خــوانــده شــد . بــعــدازآن             

بـي حـقـوقـي           سخنراني تحت عنوان
زنان از دوران انـقـالب مشـروطـه تـا            

يک محـقـق ايـرادشـد .           کنون توسط
ســپــس مــجــري ، شــعــري خــوانــد و            

سـخـنـران     . موسيقي زنده نواخته شد
بعدي خانم مريـم مـحـمـدي بـود کـه             

مارس و کشـتـه شـدن دو          ٨ پيرامون 
کــارگــر زن درآتــش ســوزي خــيــابــان          
جمهوري صحبت کرد. درادامه يکـي   
از زنان فعال در عـرصـه ورزش زنـان          
ــورد            ــت ودرم ــرف ــرارگ ــگــاه ق ــاي درج
ــان              ــان ورزش زن ــي ــرب مشــکــالت م
مطالبي را بـيـان کـرد . در قسـمـت               
ــل                   ــازگ ــم ن ــان ــه ، خ ــام ــرن ــدي ب ــع ب
ازمهاجرين افغانستاني مقيم تـهـران     
پيرامون همسرنوشتي زنان افـغـان و       
ايران و همراهي آن ها سخن گـفـت و       
آرزو کــرد کــه بــا رفــع تــبــعــيــضــات            
موجود ، زندگـي شـايسـتـه انسـانـي           
نصيب همه مردم شود. سپـس خـانـم       
پروين نخستين بعـنـوان هـمـسـر يـک           
مرد مهاجر درايران ، از مشـکـالت         
خود و فرزندانش صحبـت کـرد و بـا          
بـيـان مـعـضـالت تـکـان دهـنـده اي                  

خانواده هايي از اين قبيـل بـا آن         که
دســت و پــنــجــه نــرم مــي کــنــنــد ،               
حاضران را تحـت تـاثـيـر قـرار داد .              
آنگاه آقـاي مـهـدي پـور درخصـوص            
سيماي زن در ادبيات مـردسـاالر بـه        

دربـخـش    . ايراد سخنـرانـي پـرداخـت      
طـالق ،    »  بعدي از مراسم ، کمپين   

» حــقــوق بــيــکــاري حــق زن اســت              
وبـالگ نـداي زنـان ايـران تـوسـط                 و

اســريــن درکــالــه مــعــرفــي شــد و از             
حاضريـن خـواسـتـه شـد تـا بـه ايـن                    

بعد نوبت به خـانـم      . کمپين بپيوندند
محبوبـه فـرحـزادي کـه سـال هـا بـا                  
بيماري سرطان پستان مـبـارزه کـرده        
است درباره ي ايـن بـيـمـاري ونـحـوه             
درمان و مشکالت ناشي از آن بـراي    

سپس يکـي از     . حاضران سخن گفت
مقاله اي زيـر        زنان حاضر در مراسم

» خصوصي تر از خصـوصـي     »  نام 
تابـو بـودن مـطـرح شـدن              که در باره

تـمــايــالت جــنــسـي زنــان در روابــط           
زناشويي بود ، مقاله کوتـاهـي ارائـه      
کرد . و در پايان بـيـانـيـه نـداي زنـان            
ايران توسط خانم نصـيـريـان خـوانـده          

بـا      مـارس امسـال       ٨ شد و َمـراسـم     
اجراي موسيقي زنده و پـذيـرايـي بـا           

 شربت و شيريني به پايان رسيد
 

 ۸ گزارش برگزاري مراسم   
مارس روز جهاني زن برابر بـا    

 در شهر سـقـز   ۱۳۹۲ اسفند  ۱۷ 
روز    همراه با قطعنـامـه ايـن مـراسـم         

 ۹۲ اسـفـنـد /      / ۱۶     جمعه برابـر بـا    
مراسمي به مناسبت روز جهـانـي زن     
در محله شريف آبـاد در شـهـر سـقـز            

ايـن مـراسـم کـه جـمـع                .برگـزار شـد    
کثيري از زنان و مردان آزاديخـواه در    

بعداز ظهر  ۴ ان شرکت کردند ساعت 
با اعالم يک دقيقه سکوت بـراي ارج      
نهادن به همه عزيزاني که براي آزادي   
و برابري جان خود را از دسـت دادنـد       
از طرف مجري برنامه اعـالم شـد و         

سکوت با   .حضار همگي قيام کردند
يـک قــطـعــه شــعـر کـوردي از طــرف               
ــه شــد              ــامــه شــکــســت ــرن  .مــجــري ب

بورژواکان بو ئاوازي کليـسـاتـان، کـه       
 .واي تانوو پو زيرين له به ر ده کـه ن       

کي ئه و که واي چني بـوتـان ، مـنـي         
بـه دنـبـال ايـن            .روتي برسي بـي نـان    

شعريکي از شرکت کنـنـدگـان زن در        
مورد مشکالت زنان جـامـعـه ايـران         
سخناني ايراد کرد که از طرف حضار 

يک قـطـعـه       .مورد تشويق قرار گرفت
شعر از طرف مجري بـرنـامـه قـرائـت        

بــه دنــبــال آن يــکـي از مــردان               .شـد 
شرکت کننده در مورد روز جهاني زن 
و تاريخچه اين روز سـخـنـانـي ايـراد          

يک قطعه شعر از طرف يکـي از     .کرد
بعد از اين شـعـر    . خانم ها قرائت شد

يکي از دختران شـرکـت کـنـنـده يـک             
مقالـه در مـورد روز جـهـانـي زن و                  
مشکالت عديده اي که زنان ايـران و      
جهان با آن روبرو هستند قرائـت کـرد     

  .و مورد تشويق حضار قـرار گـرفـت       
بعد از اين مقاله يک قطعه شعرديگـر  

يـک      .از طرف يک خانـم قـرائـت شـد        
شعر ديگر از طـرف مـجـري بـرنـامـه           

جـوي،     .تقديم به شرکت کنندگان شد

جويبار. جويبار، رود. رود، رودخـانـه     
و رودخانه دريا را به وجود مي آورد.   
ما آن رودي نيستـيـم کـه چـون جـلـو             
دارمان شـونـد، مـرداب شـويـم. اگـر              
رهمان را سـد کـنـنـد در خـود دريـا                 

 .خواهيم شد
 

 ۱۴ بعد از اين شعر قرائت قطعنامـه    
ماده اي زنان شهر سقز از طرف يکي 
از دختران دانشجو قرائت شد که بنـد  
به بند اين قطعنامه مـورد تـائـيـد و           

يـکـي از         .تشويق حضار قرار گرفـت 
مردان به خـوانـدن يـک قـطـعـه شـعـر               
 .پرداخت که مورد تائيد قـرار گـرفـت     

به دنبال آن شرکت کنندگان پيشنهـاد  
دادند که ادامه مراسم را به سئـوال و    
جواب و بحث آزاد بپـردازنـد و بـرابـر         

شـب     ۷ پيشنهاد حضار تـا سـاعـت        
مـراسـم ادامـه داشـت و بـعــد از ان                  
مراسم با پزيرايي و شـادي در مـيـان        

 .شور و شـوق حضـار پـايـان يـافـت              
قطعنامـه روز جـهـانـي زن در سـال                 

مارس برابر با (    ٨ شهر سقز  ۱۳۹۲ 
اسفند ) روز اتحاد و همبستگي   ۱۷ 

بين المللي زنانِ  سراسر جهان ، بـراي  
مبارزه در راه آزادي ، برابري ، صـلـح   
و دمکراسي است . اين روز در واقـع     
روز مبارزه عليه نابرابري و استثـمـار   
، شکنجه و زندان ، اعدام و سنگسار 

و     ، جنگ و نابودي محـيـط زيسـت     
انواع ستمگري و بي حقوقي تحمـيـل   
شده از جانب سرمايه ، به زن و مـرد      

مارس  ۸   است .   کارگر و تحت ستم
روز بيداري زنان و روز کيفر خـواسـت   
نيـمـي از انسـان هـاي سـتـمـديـده و                   

جهان ، عـلـيـه سـتـم و            استثمار شده
بهره کشي سرمايه است . اين روز در  
واقع با نام کارگر و آرمان انساني اين 
طبقه براي نابودي ظلم و بـيـدادگـري        
عجين شـده و بـا ان پـيـونـد خـورده                 

زنان آگاه و مبارز در اين روز     است . 
با گردهمايـي هـاي خـود در اقصـي             
نقاط جهان ، بانگ حق طلبي خود را 
عليه تحـمـيـل سـتـم و بـي حـقـوقـي                  
نسبت به خيل عظيمي از انسان هاي 
ــ به گوش جهانـيـان    ــ زنان  روي زمين 
مـي رسـانـنـد و عـزم خـود را بــراي                   
مبارزه با ريشه و بنيـاد ايـن سـتـم و           
بهره کشي از زن ، يعنـي سـرمـايـه و         

مـا     . سرمايه داري جزم مـي کـنـنـد        
و بـرابـري         زنان و مـردان آزاديـخـواه       

و مطالبات خود را در   طلب خواست
اســـفـــنـــد     ۱۷ ايـــن روز يـــعـــنـــي           

روز جهاني زن ، به شرح زيـر      ۱۳۹۲ 
اعالم نموده و براي تحقق يک بـه يـک     
موارد آن تالش و مـبـارزه خـواهـيـم            

 

 ۷ صفحه 

 ۱ از صفحه 
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ــ برابري کامل حقوق زنان و  ١   :  کرد
مردان در همه عـرصـه هـاي زنـدگـي          
اقتصادي ، سياسي ، اجـتـمـاعـي ،           
فرهنگي و جنسيتي و . . . و لغو هر    

قوانين زن ستيزانه و جـنـسـيـت           نوع
محور ، که زنان را از دسـتـيـابـي بـه          
حقوق خويش در عرصه هاي مختلف 

ــ برخورداري از  ٢  . محروم مي نمايد
حق اعتصاب و حق ايجاد تشکلهـاي  

ــ     ٣   .حق مسلم ماسـت   خود ساخته ـ
لغو قرار دادهـاي مـوقـت کـار ، کـه              
بيشترين فشارها و پيامد هـاي آن ،      

مـتـوجـه        مستقيم يا غير مسـتـقـيـم    
زنان محروم و تـحـت سـتـم جـامـعـه              

ــ لغو مجازات اعـدام   ٤   . خواهد بود
 . و آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي

ــ حمايت از تمامي جنـبـش هـاي        ۵  
آزاديــخــواهــانــه و بــرابــري طــلــب و            
جلوگيري از بازداشت ، مـحـاکـمـه ،         
تهديد و تعقيب فعالين جنبـش هـاي     

بخصوص جبش کارگري و   اجتماعي
 .جنبش زنان

 
ــ برخورداري از حـق طـالق ، حـق            ۶ 

عــائلــه مــنــدي ، حــق حضــانــت از              
فرزندان ، حـق انـتـخـاب پـوشـش و                  
محل زندگي ، حق انتخاب همـسـر ،     
حق تحصيل ، حـق آزادانـه سـفـر بـه              

ــ در نـظـر    ٧   . . . و  مناطق مختلف
گرفتن دستمزد و حقوق مـاهـيـانـه ،         
براي زنان خانه دار که به کـار شـبـانـه       
روزي ، تـکــراري و طــاقــت فــرســاي            
خانگي مشغولـنـد و بـرخـورداري از           
حق استفاده از مـزايـاي بـيـمـه هـاي             
اجتماعي و برخورداري ازمهد کـودک  

ــ    ۸   رايگان براي اين بخش از زنـان      ـ
ــاي               ــرخــورداري از حــقــوق و مــزاي ب

ِ             کامل براي هر نوع بـازنشـسـتـگـي
ــ بـا تـوجـه بـه         ۹  .پيش از موعد زنان

کــار طــاقــت فــرســا و مســئــولــيــت            
سنگينِ  شغل پرستاري ، ايـن حـرفـه      
مي بايست جـزء مشـاغـل و حـرفـه              
هاي سـخـت و زيـان آور مـحـسـوب               

و پرسـتـاران بـايـد بـتـوانـنـد از                 شده
پـيـش از مـوعـد ، بـا                بازنشستگي
ــ     ١٠  . برخوردار شوند  حقوق کامل ـ

حقوق زنان کارگري که در طول مـدت  
کار ، در صد حق بـيـمـه آن هـا ، از               
حـقــوق شــان کســر شــده اســت ، در              
صورت فوت بايد عيناً مثل مردان ، 

ـــ از     ١١  . تعلق گيرد  به فرزندان آنان ـ
مـــيـــان بـــرداشـــتـــن و لـــغـــو هـــر                

خشونت عليه زنـان ، از جـملـه              نوع
ــ تأسيس خانـه    ۱۲ سنگسار و اعدام 

هاي امن براي زنان آسـيـب ديـده در          

جامعه و حمايت هاي ويژه بهداشـتـي   
و رواني و آموزشي و حرفه اي از آنـان   

ــ محکوم کردن جنگ افـروزي و       ۱۳ 
مسابقه تسليحـاتـي ، تـحـريـم هـاي             
اقــتــصــادي نــاشــي از رقــابــت هــاي           
سرمـايـه داري ، کـه بـه طـور قـطـع                    
بيشترين زيان هاي آن متوجه طـبـقـه      
کارگر و توده هاي تحت سـتـم مـردم        

دولت موظف است به  ١٤  . مي شود
کليه زنان مطلقه بيمه بيکـاري بـرابـر      

حـقـوق       با تورم موجـود در جـامـعـه        
   .پرداخت کند

 
مارس ، روز جـهـانـي زن           ۸ زنده باد 

ــن                  ــري اي ــراب ــاد آزادي و ب ــرار ب ــرق ب
ماده از  ۱۴ قطعنامه با يک مقدمه و 

طرف زنان و مردان شهرستان سقز در 
اسـفـنـد     ۱۷ برابر با  ۲۰۱۴ مارس  ۸ 

تدوين و به تصـويـب شـرکـت          ۱۳۹۲ 
کنندگان در مراسـم روز جـهـانـي زن           

 رسيد 
گزارش کوتاه از برگزاري    

مراسم روزجهاني زن در ميدان  
 .هلوي شهر سقز

خــبــر بــرگــزاري مــراســم روز                
مارس،روزجهاني زن درميدان هـلـو   ۸ 

ــود                    ــده بـ ــش شـ ــخـ ــر پـ ــهـ  .در شـ
هــمـــيـــن خـــبـــربـــاعـــث شـــده بـــود            
کــه،مــامـــوران امـــنــيــتـــي،لــبـــاس         
ــام                  ــم ــژه ت ــارد وي ــا و گ ــه شــخــصــي
مسيرهاي منتهي به مـيـدان هـلـورا         
کنترل وتحت نظر بگـيـرنـد.مـامـوران       
امنيـتـي بـا دروبـيـن فـيـلـم بـرداري                   
ومبايل مشغول فيلم برداري وعکـس  
گرفـتـن از افـرادي بـودن کـه بسـوي                 
ميدان در حرکت بـودنـد.بـه عـنـاويـن          
مختلف ميخواستن ترس ووحشت را 

بـا وجـود        .بر منطـقـه حـاکـم کـنـنـد           
فضاي حاکـم بـر مـيـدان هـلـو،جـمـع               
کثيري از زنان ومـردان آزاديـخـواه از        

بعد از ظهر به بعد در دسـتـه   ۵ ساعت
ــا    ۴ هــاي ــفــره بســوي مــحــل           ۵ وي ن

بــرگــزاري مــراســم روان شــدنــد.زنــان          
ومــردان آزاديــخــواه ضــمــن پــخــش           
شيريني وتراکتهاي که به مـنـاسـبـت       
روز جــهــانــي نــوشــتــه شــده بــودنــد،           

مارس روز جهاني زن را به عـابـران     ۸ 
ومردم حاضردرمـيـدان تـبـريـک مـي           
گفتند.برگزاري مراسـم بـا اسـتـقـبـال            
گرم مردم وبـه ويـژه زنـان آزاديـخـواه              
روبروشد.برگزارکنندگان مراسم تنـهـا    
چيزي که بـرايشـان اهـمـيـت نـداشـت            
حضور نيروهاي امنيتي و فضاي بود 
که برمنطقه حاکم کرده بودند.مصمـم  
بودن برگزارکنندگان مراسم بـه حـدي     

بود کـه مـامـوران امـنـيـتـي جـرئـت                
برخورد با برگزار کنندگان مـراسـم را     
نداشتند زيرا خوب مـيـدانسـتـنـد در        
صورت دخالت با واکنش تـنـد مـردم      
 .وبرگزارکنندگان روبرو خـواهـنـد شـد      

بخش شيريني وتراکت وتبريک گفتـن  
به مـردم بـه مـنـاسـبـت ايـن روز تـا                   
ساعـت هـفـت بـعـد از ظـهـر ادامـه                   
ــورد                ــدت در مـ ــن مـ ــت.درايـ داشـ
ــل            ــارس،دالي ــخــچــه هشــت م ــاري ت
ــراســم هشــت مــارس               ــزاري م ــرگ ب
وضرورت مبارزه براي بـدسـت آوردن       
مطالبات وخواسته هاي زنـان مـورد       
بحث وتاکـيـد قـرار گـرفـت.بـرگـزاري             
مراسم روحيه مردم درمحل وعـابـران   
را بيش از حـد بـاال بـرده بـود.آنـهـا                  
ضــمــن تــبــريــک ايــن روز ازبــرگــزار             
کنندگان مـراسـم تشـکـر وقـدردانـي             
ــادي            ــا شـ ــراســـم بـ ــردنـــد.مـ مـــيـــکـ
وخوشحالي از برگزاري موفق مراسـم  

زند باد هشت مارس روز  .پايان يافت
 جهاني زن!

احضار و تهديد فعـالـيـن    
کارگري و اعضاي کـمـيـتـه     
هماهنگي همچنان از سـوي      

 .نيروهاي امنيتي ادامه دارد
به گزارش رسيده روز چهارشنـبـه    

ــات          ۹۲/۱۲/۱۴  ــالعـ اداره اطـ
نيروي انتظامي شـهـر سـنـنـدج طـي           
احضاريه  کتبي ،غالب حسيني فعال 
کـــارگـــري واز اعضـــاي کـــمـــيـــتـــه           
هماهنگي را به آن اداره احضـار و او      
را تــهــديــد نــمــودنــد کــه نــبــايــد در              
راهپيمايي هشت مارس (روزجهانـي   
زن ) شرکت کند. همچنين در هـمـان     
روز نيروهاي اداره اطالعات به درب   
منزل وفا قادري فعال کـارگـري و از         
اعضاي کميته هماهنگي رفـتـه و او       
را تهديد به عدم شـرکـت در مـراسـم           

قابل ذکراسـت    .هشت مارس نمودند
نـيـز ،فـتـاح          ۱۳۹۲ اسفـنـد      ۱۲ روز 

سليماني و رحـمـان تـنـهـا از ديـگـر                
اعضاي کميته هماهـنـگـي در شـهـر          
اشنويه نيز تـوسـط نـيـرو هـاي اداره              
اطــالعــات احضــار و بــه مــدت دو             

  .ساعت مورد باز جويي قرار گرفتند
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 
تشکلهاي کارگري هر گـونـه احضـار        
تهديد و فشار بر فعالـيـن کـارگـري و         
اعضاي اين کميته را مـحـکـوم مـي         

 .کند
کميته   ٧ اطالعيه شماره 

 دفاع از فعالين کارگري مهاباد
بعد از تشکيل "کميـتـه دفـاع از         
فعاليـن کـارگـري مـهـابـاد"، تـعـداد                
ــهــاي                ــران و انســان ــارگ ــادي از ک زي

خواه کـه خـود را بـا جـنـبـش                عدالت

طبـقـه کـارگـر تـداعـي مـي کـنـنـد،                   
درخواست عضويت در ايـن کـمـيـتـه          
داده بودند. اين مـوضـوع در اولـيـن            
نشست هيئت اجرايي، در دستور کار 
قرار گـرفـت و مصـوب شـد کـه هـر                 
کسي که مايل به هـمـکـاري بـا ايـن            

بـا ارسـال         تـوانـد     کميته اسـت، مـي      
مشخصات خود تقاضـاي عضـويـت      
کند و همراه بـا ديـگـر اعضـاي ايـن              
کميته در حمايت و دفاع از کـارگـران     
و فعالين کـارگـري دربـنـد فـعـالـيـت             
کند. مـا اعضـاي کـمـيـتـه دفـاع از                 
کارگران دستگيـر شـده مـهـابـاد، از            
همه کساني که براي تقويـت جـنـبـش       
طبقه کارگر و براي دفاع از خواست و 
مطالبات بر حق کارگران به ويژه براي 
آزادي کارگران دربند، تالش و مبارزه 

کنند، صميمانه تشکر و قدرداني  مي
کنيم.. کميتـه دفـاع از کـارگـران            مي

 دستگير شده مهاباد
 

يـري"     روسـتـاي "خـرمـن             مدرسه
سـوزي     شهرستان ماکو به دليل آتـش   

در بخاري نفتي غيراستاندار، کـامـال   
حـادثـه      اسفند:     ١٢ در آتش سوخت. 

آمـوزان در       به هنـگـام حضـور دانـش        
کالس درس روي داده و خوشبختـانـه   

  آموزي آسيب نديد. "کلـيـه     هيچ دانش
ميز و صندلـي و تـجـهـيـزات داخـل             
مدرسه بطور کامل در آتش سوخت و 
اگر اقـدامـات مـعـلـم دلسـوز نـبـود                 

آبـاد     اي نظير شين امکان وقوع حادثه
سـوزي     دور از انتظار نبود". اين آتـش   

اسـفـنـدمـاه در روسـتـاي            ١٢ در روز 
ــردنشــيــن خــرمــن يــري از تــوابــع              کُ
شهرستان ماکو به وقوع پيوسته بود. 
پيشتر نيز در روستاي نـاي بـيـن "از           
توابع بخش مرکزي اروميه، مـدرسـه     
روستا در آتش سـوخـت کـه تـمـامـي           

آمـوزان و     التحرير دانش کتاب و لوازم
ميـز و نـيـمـکـت داخـل مـدرسـە در                   

هاي آتـش سـوخـت و خسـارات            شعلە
مالي زيادي بە بار آورد. روز پانزدهـم   

آمـوز     دانـش    ٣٧ آذرماه سال گذشتـه    
ي ابـتـدايـي بـه دلـيـل                دختر مـدرسـه  

ــش ســوزي کــالس درســشــان در              آت
آباد از توابع شهـرسـتـان     روستاي شين

ــان              ــتـ ــر در اسـ ــهـ ــرانشـ ــيـ ــرزي پـ مـ
غربي دچار سوختگي شدند  آذربايجان

که بر اثر اين حـادثـه دو تـن از ايـن               
هـاي "سـيــران         دانـش آمـوزان بـه نــام         

زاده" جـان        يگانه" و "سـاريـنـا رسـول          
 ٩ درصـد(     ٤١ اکـنـون        باختـنـد. هـم      

هــاي درس اسـتــان         هـزار) از کــالس      
هاي نـفـتـي       غربي از بخاري آذربايجان

جهت سيستـم گـرمـايشـي اسـتـفـاده            
کنند که عمدتاً در روستاها واقـع   مي

هـا نشـان از          اند. اين آتش سوزي  شده
عـدم تـجـهــيـز مـدارس مــنـطـقـه بــه                 
امکـانـات مـطـمـئـن و اسـتـانـدار و                  
بـرخــورداي از سـيــسـتــم گــرمـايشــي           
ضعيف هستند که در فصـل سـرمـا          

ــرد را مــي            .دگــيــر   جــان فــرزنــدان کُ
 (گزارش از سايت کردپا)

نا امني محيط کار. تعداد  
کارگران جانباخته در   اقليم  

نفر   ١٣ کُردستان عراق به 
 رسيد.

 
 ٤٢ اسفند: ابراهيم فرزند احمد   ١٨ 

ساله ساکن شهرستان مريوان، هنگام 
کار در يک پروژه عمراني در شهر 
حلبچه جان خود را از دست داد.  
رانش زمين و واژگوني ماشين 

هنگام کار در کانال، دليل مرگ اين 
کارگر کُرد عنوان شده است.  

"ابرهيم" به منظور امرار معاش، به 
 اقليم کُردستان عراق سفر کرده بود.

 
کارگر مهاجرعلي غالم شاهي فرزنـد  
صابر  در شـهـر سـلـيـمـانـيـه بـر اثـر                   
عارضه قلبي جان خـود را از دسـت           

 داد.
تعقيب ماموران رژيم و  
 جانباختن مهدي عبدالهي

اسـفـنـد:  مـأمـوران              ١٧ بوکان:  
ي اماکـن شـهـرسـتـان         حکومتي اداره

بوکان با تعقيب مـهـدي عـبـدالـلـهـي          
فرزند مـحـمـود، مـرگ او را سـبـب               

سـالـه از تـرس           ٢٤ اين جوان    .شدند
بازداشت نيرهاي انتظامي، اقـدام بـه     
فرار کرده و در نهايت به به داخل آب   

در   .رودخانه سـقـوط و جـان سـپـرد             
دستگاه قضايي بوکان بـراي مـهـدي        

سازي کرده بـودنـد و      عبداللهي پرونده
نيروهاي امـاکـن هـنـگـام بـازداشـت            
مهدي در پارک ساحلي وي را مـورد      
ضرب و شتم قرار داده و وي نـيـز بـه          
دليل به خطر افتادن جانش اقـدام بـه       
ــود                   ــوده بــــــ ــمــــــ ــرار نــــــ  .فــــــ

سـال و       ٣ حکم مسعود کُـردپـور از         
سـال کـاهـش يـافـتـه              ٣ شش ماه به   

 ."است
مـاه،     در تاريـخ هـفـدهـم اسـفـنـد           

ــردپــور در شــهــر مــهــابــاد             خســرو کُ
بــازداشــت و دو روز بــعــد مســعــود            
کُردپور، در حالي کە بـراي پـيـگـيـري          
وضعيت برادرش بە ادارە اطـالعـات         
 .مــهــابــاد رفــتە بــود بــازداشــت شــد          
 ٨ مسعود و خسرو کُـردپـور پـس از          

بار محـاکـمە از سـوي         ٣ ماه حبس و 
دادگــاه انــقــالب شــهــر مــهــابــاد بــا            

 ٩ گري "جواد کيا" مجموعا بە    قاضي

 نگاه هفته ...

 ۸ صفحه 

 ۶ از صفحه 
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ماه زندان تعزيري مـحـکـوم       ٦ سال و 
وکيل برادران کُردپور: تاکنون    .شدند
رغم اينکه چندين بار بـراي ايـن        علي

نــگــار کُــرد درخــواســت         دو روزنــامــه  
اند، اما دادگاه مـرتـبـا     مرخصي کرده

با اين در خـواسـت مـخـالـفـت کـرده              
 ."است

 
 ١٥٠ :  اسفنـد  ١٥ دستگيري 

پسر و دختر ساکن شهـر سـنـنـدج در         
دهـگـالن       يکي از باغات مسير جاده

حدفاصل "صلوات آباد" بـازداشـت و       
درپــي    .بــه زنــدان انــتــقــال يــافــتــنــد         

بازداشت ايـن جـوانـان، روز جـمـعـه                
ي    هـايشـان در مـقـابـل اداره            خانواده

پليس در خيابان "کشاورز (وکيـل)"     
تجمـع نـمـودنـد و خـواسـتـار آزادي                

 .فرزندانشان شدند
 

سـيـمـيـن       تهديد امنـيـتـي:    
چـايـچــي، ســوسـن رازانــي، خــالـد و             

نـيـا و        غالب حسيني، مظفـر صـالـح     
خليل کريـمـي از بـا تـهـديـد مـراکـز                 
امنيتي و قضايي حکومت اسـالمـي   
ــنــدج مــواجــه                 ــر ســن ــران در شــه اي

 .گرديدند
 

سـالەاي بە       ٢٠ زن      خودکشي: 
نام مهتاب خشـتە فـرزنـد سـلـيـم در               
روستاي "عايشە گـوالن" شـهـرسـتـان            
بوکان اقدام بە خودکشي کـرد و جـان       

علت خودکشي ايـن زن جـوان        .سپرد

اهل روسـتـاي قـادرآبـاد اخـتـالفـات              
 .خانوادگي اعالم شدە است

زن متـاهـلـي بە نـام          اسفندماه،٨ 
"حسيبە " ساکن در شـهـرسـتـان سـقـز           

آويـز و بە زنـدگـي خـود                خود را حلـق 
اين زن کە داراي دو فـرزنـد      .پايان داد

سالە بودە و بە علت اختـالفـات    ٦ و  ٣ 
خانوادگي اقدام بە خودکشي زدە و بە     

 .زندگي خود پايان دادە بود
دختر جوانـي بە نـام         :  اسفند ١٣ 

صــبــري کــريــمــي ســاکــن روســتــاي           
"بياشوش" از توابع شهرستان روانسـر    
کە روز قبل اقدام بە خـودسـوزي کـردە      

اين دخـتـر    .بود جانش را از دست داد
ســـالە بە عـــلــت اخــتـــالفـــات                ١٧ 

خانوادگي اقدام بە خودسوزي کـردە و    
 .بە زندگي خود پايان دادە بود

 
 ٦٦ رحيم رشي فـعـال سـيـاسـي            

اسـفـنـدمـاه      ١ ، روز ساله اهل مهاباد
از سوي نـيـروهـاي امـنـيـتـي           ١٣٩٢ 

اطالعات مهاباد بازداشت و پـس از    
روز تـحـمـل بـازجـويـي و آزار و                ١١ 

روز پيش  ٣ اذيت ماموران اين اداره، 
به زندان مرکزي اين شهر منتقل شده 
است. هـنـوز از دلـيـل بـازداشـت و                  
ســرنــوشــت وي اطــالعــي در دســت           

 .نيست
 

سيمين چايچي به حفاظت  
اطالعات نيروهاي انتظامي  

 سنندج احضار شد
اسفند: نـيـروهـاي امـنـيـتـي             ١٢ 

شهر سـنـنـدج سـيـمـيـن چـايـچـي را                 

احضار و مورد بازجويي قـرار دادە و      
 ٨ وي را از هرگونە فعاليت مرتبط با   

 .مارس، روز جهاني زن مـنـع کـردنـد      
مأموران حفاظت اطالعات نيروهاي 
انتظامي حـکـومـت اسـالمـي ايـران           
شب پيشتر بە منزل سيمين چـايـچـي      
رفتە و بە وي اعالم کردەاند کە سـاعـت   

صبح فردا(دوشنبە) خود را بە      ٨:٣٠ 
 .ادارە اطــالعــات مــعــرفــي نــمــايــد          

در شـهـر    ١٣٣٤ سيمين چايچي سال 
سنندج مـتـولـد و تـاکـنـون چـنـديـن                
مجموعە داستان، نمايشنامە کودکان 
و مجموعە شعر را چـاپ و مـنـتـشـر          

 .کردە است
  
 

 ۷ از صفحه  نگاه هفته ...       

حکم شالق يک عضو کانون  
 صنفي معلمان  

اجـراي احـکـام            از سـوي شـعـبـه      
دادگستري استان کُردستان در شـهـر       

 سنندج اجرا شد.
بنا به اخبـار مـنـتـشـر شـده روز             

پـيـمـان    اسـفـنـد بـه            ۱۵ پنجـشـنـبـه       
انـجـمـن      نودينيان عضو هيات مديره

صنفي معلمان کُردستـان در شـعـبـه         
 ٢٠ اجراي احکام دادگستري سنندج   

پيمان نودينيـان از     .ضربه شالق زدند
سـوي دسـتــگـاه قضـايــي حـکـومــت             
اسالمي ايران به "توهين بـه مـأمـور         

دولت در حين انجام وظيـفـه" مـتـهـم         
دادگـاه انـقـالب       ١٠٥ گرديد و شعبه 

سنندج براي وي زنـدان تـعـلـيـقـي و               
پيمان نودينيان، از    .شالق صادر کرد

بهمراه مختـار   ١٣٨٧ تا  ١٣٨٤ سال 
اسدي فعال فرهنگي به استان زنجـان  

پـيـمـان نـوديـنـيـان             .تبعيد شده بـود   
معـلـم    ١٠ بهمراه  ١٣٩١ تيرماه سال 

ديگر و از اعضـاي انـجـمـن صـنـفـي            
دادگـاه     ٥ معلمان کردستان به شعبه   

 .شهر سننـدج  احضـار شـده بـودنـد             
پيشتر نيز اين فعالـيـن در تـابسـتـان          

توسط مراکز امنيتـي تـحـت       ١٣٩٠ 
همچـنـيـن    .بازجويي قرار گرفته بودند

وزارت اطــالعــات مــانــع از حضــور         
امتحـانـات     پيمان نودينيان در جلسه

شـده   کارشناسي ارشد زبان و ادبيـات 
 .بود

اين اولين بار نيست که نـهـادهـا     
و مــامــوران ســرکــوبــگــر جــمــهــوري         
اســالمــي ايــنــگــونــه و بــا فــرهــنــگ          
لمپنيزم اسالمي با شالق زدن فـعـال       
کارگري، فعال جنبش زنان و فعالـيـن   
صنفي معلمان اقـدام بـه تـحـقـيـر و               

 انسـانـي     توهين به حرمت و کـرامـت    

آنان مي کنند . دستـگـاهـهـاي رژيـم         
اسالمي بارها با رفتارهاي شـنـيـعـي     
از اين دست فـعـالـيـن عـرصـه هـاي              
مختلف اجتماعي را تحقير و مـورد      
اذيت و آزار قـرار داده انـد. حـرکـت                
توهين آميزماموران و دادگـاه رژيـم         
درشـهــر ســنــنــدج اوج بــي حــرمــتــي           
حکومت اسـالمـي بـه مـعـلـمـان در              
جامعه است. اين رفتار شنيع و ايـن       
لمپنيزم اسالمي بـايـد از سـوي هـر             
انسان آزاده اي محکوم شود و مـورد    

 اعتراض قرار گيرد.
  

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري اين رفتارهاي کريه و بغـايـت   
ضد انساني توهين و تحقير اسالمـي  
را محکوم مي کـنـد. ايـن رفـتـار و               
اعمال تـوهـيـن و تـحـقـيـر سـيـسـتـم                  
ــايــد در هــر جــا مــورد                اســالمــي ب
اعتراض شديد و تـنـد مـردم مـبـارز          
قرار بگيرد. ايـن تـالـشـهـا از سـوي                
دادگاه و ماموران رژيم در سنـنـدج و     
شهرهاي ديگر، ناشي از تـه کشـيـدن      
ترفندهـاي شـکـسـت خـورده و ضـد               
انساني اين حکومت علـيـه مـردمـي       

که براي سرنـگـونـي اش دارنـد           است
  خود را آماده مي کنند.
 

 سرنگون باد  
 رژيم جمهوري اسالمي

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،   ٩٢ اسفند  ١٦ 
 ٢٠١٤ مارس  ٧ 

  

 معلمانجمهوري اسالمي يکي از 
  سنندج را شالق زد 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


