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 ۶  صفحه 

 روزه، پنجمين   ٣ نوازدي   
 قرباني خطاي پزشکي در مريوان     

وفا شکيبا حادثه را اين چـنـيـن         
به هـنـگـام وضـع حـمـل           :  بازگو کرد 

همسرم، پزشکان نوزاد را بـه بـخـش        

انــتــقــال دادنــد و ســپــس اقــدام بــه             
 .شــســتــشــوي مــعــده وي کــردنــد          

پزشکان تشخيص داده بودند نـوزاد       
به سنندج اعزام شود امـا بـه دلـيـل           

اين کار انجام نشـد   تخت خالي    نبود

 شـب صـورت       ١٢ و اين کار ساعت  
گرفت اما در همان لحظات ابتدايـي    
اعزام کودک و از بـخـش تـا نـزديـک             
آمبوالنـس قـطـعـه سـونـدي کـه در                

روز جــهــانــي عــلــيــه خشــونــت         
تاريخي دارد هدف از ايـن نـوشـتـه             
بازگو کردن اين تاريخ نيست ولي در 
چند سطر آنرا براي خواننـدگـان ايـن          

 مطلب مينويسم
هــر ١٩٨١ نــوامــبــر ســال     ٢٥ از
به عنـوان  ) ( آذر  ٥ يا  ٤ برابر با(سال  

روز جهاني رفع خشونت عليـه زنـان         

اين روز براي .)  نامگذاري شده است 
مبارزه با خشونت عليه زنان ياد آور    

. مـــبـــارزه اي هـــمـــگـــانـــي اســـت         
شــوراي ١٩٩٩ اکــتــبــر ســال       ١٧ در

عمومي سازمان مـلـل ايـن روز را             
بعنوان روز جـهـانـي تصـويـب کـرده             

 .است

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني

 خشونت عليه زنان و روز جهاني رفع خشونت

پنچ   ١٣٩٣ در مريوان در سال      
مورد خطاي پزشکي جـان کسـانـي          
که به بيمارستان اين شهر مـراجـعـه          

 ٣ نـوازدي    .  کرده اند را گرفته اسـت     
روزه، پــنــجــمــيــن قــربــانــي خــطــاي         

مسئـوالن    . پزشکي در مريوان است   
مدارس ابتدايي شهر ربط با ارسـال        

آمـوزان وجـه        نامه از خانواده دانـش    

آموزان  دانشو  .اند  نقد مطالبه کرده  
ابتدايي از سوي مسئوالن مـجـبـور         

 هـزار تـومــان بــه         ٥٠ بـه پــرداخـت       
در شهر سنندج نيـز   .اند مدرسه شده 

آموزان وجه نـقـد مـطـالـبـه              از دانش 
آموزان گفتـه     شده و به خانواده دانش    

ــواده             ــايــد هــر روز خــان اي    شــده، ب

 ! جنايتکار و قاتل   ،   جمهوري اسالمي دزد     
 ! نفر در اثر انفجار مين ميميرند           ٨٠٠ نفر و ساالنه        ۲ روزانه    

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

بربريتي که در ماههاي اخير از      
سوي داعش عليه زنان در موصل و  
مناطق ديگر به اجرا درآمد، زنان و       
جوانان زيادي را در مـنـاطـق کـرد              
نشين سوريه اسـلـحـه بـدسـت بـراي             
دفاع از زندگي، حرمـت و کـرامـت           
انساني شان و بـراي دادن پـاسـخـي            
مــحــکــم در مــبــارزه بــا جــانــوران            

 .اسالمي داعش به ميدان آورد

ــهــاي                ــون ــت ــان ــکــي از ک  در ي
" جزيزه"کردستان سوريه بنام کانتون 

قوانيني در خصوص حـق و حـقـوق           
زنان اعـالم شـده اسـت کـه مشـت                
محکمي بر پوزه داعش و عليه کـل        

در . جنبش اسالمي در منطقه است
همين رابطه نمايندگاني از جريانات 
مرتجع اسالمي شريک در حاکميـت     
اقليم کردستان نيز دهان کـف کـرده          

به تکاپو افتاده اند و با عقب مانـده       
ترين اراجيف اسـالمـي عـلـيـه ايـن             

 

 

 

 

 

 
 

 عبدل گلپريان 

فــاشــيــســم اســالمــي فــجــايــع و         
بيرحمي را به حد بي نهـايـت رسـانـده            

اعمال فاشيسم اسالمي شبـيـه      .  است
اعمال فاشيستهاي هيتلري اکنون در      
اقسا نقاط جـهـان شـنـاخـتـه شـده و                 

بشريت متمدن براي .  مورد تنفر است  
حفظ چهارچوبهاي زندگي متمـدنـانـه       
ناچـار اسـت ايـن جـنـبـش سـيـاسـي                  

امـا اگـر     .  اسالمي را شکست بـدهـد      
اعمال و جنايات جمهوري اسالمي و       
حماس و حزباهللا و بوکوحرام و داعش     

را ....  و طالبان و مجاهدين افغـان و       

بـا هــم مــقـايســه کــنــيـد بــدون شــک               
جمهوري اسالمي حاکم بـر ايـران در           
رتبه اول و داعش در مـقـام دوم قـرار             

با اين حال اگر چه ايـن يـک        .  ميگيرد
حقيـقـت سـاده بـنـظـر مـيـرسـد امـا                   
آگاهانه و بـا نـقـشـه کسـانـي دارنـد                  
جايگاه جنايات جمهوري اسالمي را      
کم رنگ ميکنند و داعـش را نشـان            

جامعه ايـران بـوسـيلـه ايـن           .  ميدهند
وحوش درنده اسالمي زخم عميقي بر      

امـا سـوال     .  پيکرش ايجاد شده اسـت    
اين است دليل و يا داليـل کـم رنـگ           
کردن آن در اذهان جامعـه بشـري چـه          

کسانيـکـه   .  اهدافي را تعقيب ميکند   
تــالش مــيــکــنــنــد جــنــايــات دولــت          
اسالمي حاکم بر ايـران را کـم رنـگ              

. کنند دو هدف را تعقيب مـيـکـنـنـد           
يکي اينکـه مـيـخـواهـنـد جـمـهـوري               
اسالمي را قـابـل تـحـمـل تـر نشـان                  
بدهند و دوم و مهمتر از آن اين اسـت      

جنگ عليه داعش همانند جنگ عليه 
 فاشيسم هيتلري است

 شکست داعش به نفع بشريت متمدن است              

طبق اخـبـار رسـيـده بـه کـمـيـتـه                 
 ٤ کردستان حزب، چهار نفري که روز      

 دقيقه ٣٠  و ٩  ساعت ٢٠١٤ نوامبر  
در روستاي باتيفا در فاصله دو شـهـر          
زاخو و دهوک در کردستـان عـراق بـه            

اسامي،  فواد محمدي، مهدي فـتـاح       
، رضـا سـيـد مـرادي و             )  کارو( نژاد  

پويـا نـحـوي دسـتـگـيـر شـده بـودنـد                   
مقامـات مـحـلـي       . همگي آزاد شدند 

 چهار فعال سياسي کردستان ايران           
 در کردستان عراق آزاد شدند          

 ۵  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۴  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

 ۳  صفحه 

 

 فردين ميرکي فعال کارگري        
 در سنندج دستگير شد      

 ۴  صفحه 

 "  کانتون جزيره" تصويب قوانين حقوق زن در
 ضربه اي بر پيکر ارتجاع اسالمي
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 
قانون پرداخته و به درست از بـر بـاد             

 .رفتن شرعيت اسالم سخن گفتند
 مـاده در      ۳۰ اين بيانيه کـه در         

مجمع قانونـگـذاري سـيـسـتـم اداري            
کانتون جزيـره در کـردسـتـان سـوريـه              
تصويب و توسط  دو تـن از روسـاي              
مشترک آن بـنـامـهـاي، هـديـه عـلـي               
يوسف و حـمـدي دهـام الـعـاسـي از                
حاميان پ ک ک بـه امضـا رسـيـده                 
است، بعنوان رئوس قوانيني که بايـد       
به اجرا گذاشته شـود مـنـتـشـر شـده               

بــخــشــهــايــي از ايــن بــيــانــيــه        .  اســت
برگرفته از قوانين في الحال مـوجـود         
در قانون سراسـري سـوريـه اسـت کـه             
مجمع قانونگذاري کانتون جزيره آنـرا      
با تعديالتي و طـبـعـا بـا مـجـادالت              
زيادي از سوي زنان که به اين مجـمـع    
تحميل شده است، بعنوان بيانـيـه اي         
رسميت يافته در دفـاع از حـرمـت و             
کرامت انساني زنان و بنـدهـايـي هـم           
در دفـاع از حـقـوق کـودک هـمـچـون                 

 . قانون اعالم کرده است
 

: با توجه به اينکه بندهايي نظـيـر    
ــاوت            "  ــف ــدون ت ــد، ب مــجــازات شــدي

جنسيتي در مورد خيانت هر يـک از          
مـمـنـوعـيـت طـالق         "  و يا "  همسران  
هنگام تصويب قانون  " ، و يا    " يکطرفه

مربوط به زنان بايد خواست آنـان در          
و غيره، که بندهايي    "  نظر گرفته شود  

ارتـجــاعــي و عــقـب مــانــده بشــمــار            
ميروند اما بسياري از بندهاي ديگـر       
ايــن قــانــون  در شــرايــط و اوضــاع               
کنوني که پيکر جريانات اسالمي، از 
ــلــرزه                  وحشــي تــا رام شــده اش را ب
ــت و                  ــمــاي ــل ح درآورده اســت قــاب
پشــتــيــبــانــي اســت و ايــن کــانــتــون           
ميتواند در جهت اجرايي کـردن آنـهـا       

 .گامهاي عملي بردارد
اگر بربريت حاکم بر کـل سـوريـه            
نبود، اگر داعش و ديـگـر تـولـيـدات             
متاثر از سياستهاي شکسـت خـورده         
آمريکا و کشورهاي غربي در منطقه      
خلق نشده بودند، قـطـعـا انـتـطـارات             
زنان در کانتـون جـزيـره يـا هـر جـاي                
ديگري فراتر از ايـن قـوانـيـن بـود و                
توقعات آنان در سطح دسـتـاوردهـاي         
مدرن دنياي امـروز خـود را مـطـرح              
مي کرد و  زنان کانتون جزيره و زنـان          
در هر گوشه ديگـر در خـاورمـيـانـه،              
توقعات امروزي تر و برجسته تري از      
قوانين اعالم شده کنوني را بـعـنـوان           
پرچم خواست و مطالبات خود فريـاد       

در چنان شرايط متعـارفـي   .  مي زدند 

قــطــعــا بــنــدهــاي ايــن بــيــايــنــه تــاج           
افتخاري محسوب نمـيـشـد چـرا کـه            
حقوق بـرابـر و انسـانـي زن و مـرد،                  
حقوق کودک، قوانين شهروندي بـرابـر        
و در يک کالم همچون انسان زيسـتـن        
بدون وجود هـيـچ گـونـه تـبـعـيـض و                 
نابرابري، مي بايست از بـديـهـيـات،           
خواست و مطالبات عيني و واقـعـي         

 . انسان امروز بويژه زنان باشد
 

امــا بــا ظــهــور دايــنــاســورهــاي         
گوناگون اسالمي که نه تنها به انسان  
بلکه به طبيعت و حتي حيوانات هـم         
رحم نمي کـنـنـد، بـرافـراشـتـن پـرچـم                
راديکال و مترقي بنـدهـاي راديـکـال          
ايــن قــوانــيــن در دفــاع از کــرامــت              
انساني زن و بر بستر جفتک پـراکـنـي       
هاي ارتجاع اسالمي را بايد بـعـنـوان       
يک دستاورد با ارزش و همچـون تـاج        
افتخار نگريست و در حمـايـت از آن            

با توجه بـه آنـچـه گـفـتـه              .  تالش کرد 
شد، در شـرايـط و اوضـاع و احـوال                
کنوني تحوالت سياسي در منـطـقـه،        
اين قوانين خاري در چشم جريانات و       
نيروهاي مـرتـجـع اسـالمـي اسـت و              
بــعــنــوان خــواســت و تــوقــعــاتــي کــه          
مـيـتـوانـد اسـالم، ارتـجــاع  و مــرد                 
ساالري را در سواخ کند معني پـيـدا        

امروزه و بر بستر توحـش و    .  مي کند 
افسار گسيختگي جنبش اسالمـي و      
براي جلوگيري از بازتـولـيـد بـربـريـت            
نظام سـرمـايـه داري در تـعـرض بـه                 
هويت و حقـوق انسـانـي زن، جـوهـر              
انساني بندهاي راديکال ايـن قـانـون          
بايد تقويـت شـود و عـمـال بـه اجـرا                  

بويژه در کوران آتـش و      . گذاشته شود 
خوني که کثيف ترين شاخـه جـنـبـش          
اسالمـي در مـنـطـقـه بـوجـود آورده                
است، بسياري از بندهاي اين بيـانـيـه       
بمثابه نور اميدي براي جنبش رهايي      
زن و عليـه جـنـبـش اسـالمـي قـابـل                 

به هـمـيـن خـاطـر ايـن             . توضيخ است 
قوانين و ابعاد مترقي آن در مـقـطـع            
کنوني داراي اهميت سياسي مهـمـي       

 . مي باشد
 

ــدهــاي کــپــک زده             ــرا آخــون اخــي
اسالمي در شهرهاي کردستان عـراق       
و در واکنش به بندهـاي ايـن قـانـون،           
لرزه بر پيکرشان نمودار شده اسـت و          
از آن بعنوان قوانيني عليـه شـريـعـت           

بــي گــمــان   .  اســالمــي نــام بــرده انــد       
وحشت و هراس جريانات اسالمـي و        
حمالتشان عليه آنچـه کـه بـه حـقـوق             

برابر زن و مرد و به موجوديت زن در          
تمامي عرصه هاي زنـدگـي مـربـوط          

نـفـس   .  مي شود دور از انتظار نيست  
موجوديت زن يعنـي بـخـطـر افـتـادن             
کيان اسالم، جنسيت زن بخودي خود      
يعني فرو ريختن پايه هاي دين اسالم 

حال اگر اين مـوجـوديـت  در        .  و قرآن 
دفاع از حقوق اوليه  خـود قـد عـلـم                
کند، پيداست کـه تـمـامـي فـرامـيـن              
ديني و قرآني اسالم دود ميشود و به        

 .هوا خواهد رفت
 
تبديل نمودن زنان بعنوان کنيـز،       

فروش برده وار و مـورد تـجـاوز قـرار             
گرفتن شان توسط داعش در موصـل       

قـرار  و مناطق تـحـت کـنـتـرل آنـان،               
 و جـريـانـات اسـالمـي          گرفتن احزاب 

همجنس داعش در حاکمـيـت اقـلـيـم         
کردستان عراق و همچنين حمايتهاي     
آشکار و پنهان سران عمامه به سـر و       
کـت و شـلـوار پـوش آنـان از رفـتـار                    
داعش با زنان، زنان مبارز و بـرابـري          
طلب در کانتون جزيره را براي تقويـت    
و راديکال تر کردن و به اجرا گذاشتـن       
چنين قوانيني در دفـاع از حـقـوق و             
کــرامــت انســانــي خــود و بــعــنــوان             
الگويي براي ديگر کـانـتـونـهـاي سـه             
گانه کردستان سوريه و عليه ارتـجـاع        

ايـن  .  اسالمي به مـيـدان آورده اسـت         
بيانيه در قلب تـحـوالت کـنـونـي در             
منطـقـه، اتـفـاق و رويـداد سـيـاسـي                 

 .بسيار مهمي است
 

شايد اين سئوال مطرح شـود کـه         
امروز حتي قوانين پيـشـروتـر از ايـن           
بندها را مي توان در برنـامـه احـزاب          
يــا قــانــون اســاســي بــرخــي دولــتــهــا          
مشاهده کرد اما چرا از قوانينـي کـه          
در گوشه اي کوچک از اين کره خاکـي          
و با چند بـنـد ارتـجـاعـي کـه در آن                   

 .  مستتر است بايد حمايت کرد؟
پـاســخ بسـادگــي ايــن اســت کــه           
اعالم مترقي ترين بندهاي يک قانـون    
در دفاع از حقوق زن و قبل از تبـديـل      
شدن اين جهنم براي زنان در منطـقـه،    
بــدون شــک بــازتــاب چــنــدانــي نــمــي          

اما موضوعـيـت و اهـمـيـت           .  داشت
سيـاسـي، مـنـطـقـه اي و انـعـکـاس                  
جــهــانــي ايــن بــنــدهــا در رابــطــه بــا            
منجالبي که وحش اسـالمـي بـر سـر          
زنان آورده است، اهميت سياسي آنـرا       
بويژه عليه اسالم، اسـالم سـيـاسـي و            
تمامي نيروهاي مرتجع و ضد زن در       

 .منطقه برجسته کرده است
در گيرودار جهنمي که جريـانـات       
ــا                 ــه ت ــت ــرف اســالمــي، از داعــش گ

جمهوري اسـالمـي و ديـگـر احـزاب              
ــات              اســالمــي و جــنــبــش و جــريــان
ناسيوناليست کرد حـاکـم بـر اقـلـيـم              
کردستان عـراق و ديـگـر گـرايشـات              
ناسيوناليستي عقـب مـانـده و مـرد            
ساالر در کردستان سوريه کـه هـنـوز           
آثــار و عــالئــم زن ســتــيــزي اش در              
بندهايي از اين قوانـيـن خـودنـمـايـي            
ميکنـد، در حـالـيـکـه داعـش بـرده                
ــه اســت، در                ــداخــت ــراه ان ــروشــي ب ف
شــرايــطــي کــه در مــقــابــل چشــمــان           
مامورين احزاب ناسيوناليسـت کـرد       
در کـردسـتـان عـراق دخـتـر نـوجـوان                
سنگسار مي شود و حاکميت خم بـه         
ابــرو نــمــي آورد، در شــرايــطــي کــه              
جمهوري اسالمي اوج تـوحـش و بـي           

 سـال اسـت بـر زنـان             ٣٥ حقوقي را     
اعمال ميکند و همگي زندگي را بـر       
زنان تيره و تار کرده اند،  و از سـوي            
ديگر در چنين شرايطي که بـر بسـتـر           
تحوالت منطقه، مردم دنيـا تـوحـش         
اسالمي در ايـن نـواحـي را در روز                
روشن دارند مي بينند، به اين اعتبار 
قانوني اعالم کردن بنـدهـاي پـيـشـرو           
اين بيانيه اتـفـاق مـهـمـي در جـهـت                
رهايي زنان و ضـربـه اي مـهـلـک بـر                 
پيکر جنبـش و جـريـانـات اسـالمـي              

 .  است
 

تقويـت و حـمـايـت از بـنـدهـاي                
راديکال و انساني اين قوانيـن در دل          
ــقــطــه               ــريــن فضــاي ايــن ن ــاريــک ت ت

جغرافيايـي، مشـعـل درخشـانـي نـه             
تنها عليه و در تـقـابـل بـا ارتـجـاع                  
اسالمي بـلـکـه در مـقـابـل جـنـبـش                 

. ناسيوناليستي منطـقـه نـيـز هسـت           
ابراز وجود اين قوانين و نـقـشـي کـه              
زنان در تحميل بندهاي راديـکـال آن          
براي تصويب از خود بنمايش گذاشته 
اند، در آنسوي مرز ها نيز تو دهـنـي          
محکمي به اردغان، به داعش حـاکـم        
بر ايـران و بـه حـکـومـت و جـنـبـش                    
ناسيونايستم کـرد و جـنـبـش اسـالم             
سياسي هم پيـمـان او در حـاکـمـيـت                

 ساله آنان است که زندگي زنان را      ٢٢ 
پيشبرد و بـه      .  به تباهي کشانيده اند   

اجرا گذاشتن اين قوانين مـي تـوانـد           
مـيـدان را بـر ارتـجـاع اسـالمـي در                  

حـمـايـت،    .  منـطـقـه تـنـگ تـر کـنـد              
پشتيباني و تصويب اين قـوانـيـن از           
طرف زنان و مردان پيشرو و مـتـرقـي        
در کانتون جزيره و همچنين حـمـايـت         
افـکـار عـمـومــي از ايــن اقـدام  تــا                  
همينجا  ضربه اي محکم بـر پـيـکـر             
ــه              ــات اســالمــي در مــنــطــق ــان جــري

تقويت بـنـدهـاي     .  محسوب مي شود  
راديکال و برابري طلبانه اين قـوانـيـن         
و به اجرا گذاشتـن آنـهـا در کـانـتـون                
جزيره و ديـگـر مـنـاطـق کـردسـتـان                 
سوريه قـدم هـايـي جـنـبـش بـرابـري                 
طلبانه زنـان را در مـقـابـل ارتـجـاع                
اسالمي در منطقه بجلو سوق خواهد    

 .داد
   ٢٠١٤  نوامبر ٢٥  

 ...  چهار فعال سياسي       ...تصويب قوانين حقوق زن       
 

 

علل دستگيري اين چهار پنـاهـجـو      
در کردستان عراق را خـروج غـيـره           
قانوني از کـردسـتـان عـراق اعـالم            

بعد از تالشهاي فراوان .  کرده بودند 
از سوي خانوده ها و دوستـان آنـان          
که از طـريـق رسـانـه هـاي خـبـري                 
صــداي خــود را بــه گــوش مــردم             
کردستان عراق رسانيده و خواستار     
آزادي فــوري فــرزنــدان خــود شــده          
بودند، اين تالشها بثمر نشـسـت و         

 ٢٠١٤  نـوامـبـر        ٢٣ روز يکشنبه   
 .همگي آزاد شدند

ــزب              ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کـارگـري در اطـالعـيـه           

 نـوامـبـر      ٩ دستگيري آنان بتاريـخ      
ضمن مـحـکـوم کـردن ايـن عـمـل               
خودسرانه نيروهاي حزب دمکرات     

، ) بــارزانــي    (  کــردســتــان عــراق       

خواستار آزادي فوري و بدون قيد و       
ما آزادي اين چهـار     .  شرط آنان شد  

پناهجو را به خانـواده، دوسـتـان و           
همه کسانيکه طي روزهاي گذشتـه    
در اين زمينه تالش کردند تـبـريـک         

 . مي گوئيم
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤  نوامبر ٢٣ 

 روز جهاني رفع خشونت عليه زنان را به روز اعتراض جهاني           
 !به اسيد پاشي و جنايات اسالم عليه زنان تبديل کنيم   
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 ... جمهوري اسالمي دزد        ۱ از صفحه  ۱  ازصفحه 

که ميخواهند اسـالم سـيـاسـي را از             
زير ضرب بيـرون بـبـرنـد و بـگـويـنـد                
داعش از نوع بد آن اسـت و قـوانـيـن              

  . اسالمي را رعايت نميکند
اما اکثريت مردم جوامـع اسـالم        
 زده ميدانند همه جريانات اسـالمـي      

 و "تروريسـت    '  و  "کند رو" و "تندرو"
و لـيـبـرال      "  مـيـانـه رو     " و "جهـادگـرا  "
از يک جنس و از يک ايـدئـوالژي   .... و

فاشيستي و تـبـعـيـض آمـيـز واحـد                
ما ميدانـيـم کـه       .  سرچشمه ميگيرند 

همه آنها با تفاسير متفاوت از قـرآن           
به اين جنايات عليـه بشـريـت دسـت            

همه جريانات . زده و شرعيت داده اند 
اسالمي جنايات خود را امـر خـدا و           

واقعي هم ايـن     .  قرآن ميدانند   دستور  
است که همه جنـايـات آنـهـا مـنـشـا               

واقعيـت ايـن     . قرآني و اسالمي دارند 
است که اسالم و قوانيـن اسـالمـي و            
شـريــعــت بــراي هــمـه آنــهــا مــبــنــاي            
سياسـي و حـقـوقـي تـدويـن کـرده و                  
اسالميها طبق آيه هاي ثابت قـرآن و         
قوانين متغيير شريعت، مجاز به اين    

بـا ايـن حـال هـنـوز            .  جنايت شده اند  
جنايات بيشمارهيچکـدام از ايـنـهـا           
قابل مقايسه با جـنـايـات پـيـغـمـبـر               
اسالم و علي و عمر و بـقـيـه خـلـفـاي               

هــمــچــنــاکــه  .  صــدر اســالم نــيــســت      
جنايات داعـش قـابـل مـقـايسـه بـا                
جنايات و بيرحمي جمهوري اسالمي     

اگر جامعه بشري به حق و بـه        .  نيست
درست از وجود جنايات داعش دچار       
شوک شده است، روزي کـه از ابـعـاد              
جنايات جمـهـوري اسـالمـي مـطـلـع             
شود، بدون شک به حـال مـردم ايـران             

به نظر مـن بشـريـت        .  خواهد گريست 
وقتي ميتواند از ابعاد جنايات بـدتـر        
از داعش در ايران مـطـلـع بشـود کـه              
بعد از رفتن جمهـوري اسـالمـي يـک            
جريان مسئـول بـتـوانـد هـمـه ابـعـاد                
جنايت عليه بشريت را در ايـران بـه             

  .جهانيان نشان بدهد
اسالم از روز اول با خون ريـزي و           
سر بـريـدن مـخـالـفـيـن ايـن مـذهـب                  

کشـتـار مـردمـي کـه بـه             .  متولد شد 
اسالم باور نداشتند بوسيله پـيـامـبـر          
مسلمـانـان و اصـحـاب او يـکـي از                 
افــتــخــارات اســالمــيــهــا مــحــســوب      

امروز هم هر جـريـان و فـرد          .  ميشود
اسالمي که خود را در جنبش اسـالم         
سياسي قرار بدهد، اگر واقعا متعهـد     
به قوانين اسالمي بـاشـد نـمـيـتـوانـد             

نـمـيـتـوانـد در        .  خونريز و قاتل نباشد  
مقابل مخالفيـن اسـالم و کـفـار بـه                

جهاد و آدم کشي به جرم عقيده ديگر        
ايــن دروغ شــاخــدار را       .  دســت نــزنــد  

نبايد از هيچ جريان اسالمي پذيرفـت       
که گويا اسالم نوع رحـيـم هـم وجـود            

رحـم آنــهـا در اوج صـدارت و              .  دارد
رحمت پيغمبرشان اين بوده اسـت کـه      
مردان را از دم تيغ بگذراننـد و زنـان            
را کنيزان و برده جـنـسـي بـکـنـنـد و                 

 . سرشان را نبرند
اما در دوران ما و در قرن بيسـت   
و يکم اين هنوز تمام حقايق را بـيـان          

يک واقعيت معکوس ديگـر     .  نميکند
اين است که جنايـت داعـش صـدهـا            
بـار بــيـشــتــر از جــنــايــت جــمــهــوري            
اسالمي در اذهان جامعه بشـري جـا          

در .  گرفته و مردم با آن آشنا شده انـد        
حاليکه جنايت جمهوري اسـالمـي و         
سر بريدن و کشتار مخالفين و نسـل          
کشي و تجاوز به زنـان و دخـتـران و               
شکنجه هاي غـيـر قـابـل تصـور در               
زنــدانــهــاي ايــران، بــوســيلــه هــمــيــن         
ــه              حــاکــمــان اســالمــي امــروز کــه ب
اصولگرا و اصالح طلب تقسيم شـده         
اند صدهـا بـار بـيـشـتـر از جـنـايـت                   
داعش بوده اسـت و هـنـوز جـامـعـه                
بشري از ابـعـاد و شـنـاعـت آن بـي                   

 . اطالع مانده است
اين وظيفه من و نسل مـن اسـت        
که مرتب اين حقايق را بازگـو کـنـيـم            

داعــش بــا تــمــام بـي رحــمــي و            :  کـه 
جنايتش فقط گوشه کوچکي از همان  
اعمال و رفتار خميني و خامنه اي و      
رفسنجاني و مـوسـوي و خـاتـمـي و              

در ايران را، امـروز در        ....  روحاني و 
جنبـش  .  عراق و سوريه تکرار ميکند 

اسالم سياسي را بايد کامل مـعـرفـي        
کرد و وظيفه بشريت مـتـمـدن را در              

 . مقابل همه آنها گوشزد کرد
اين مباحث ممـکـن اسـت بـراي           
بخشي از آزاديخواهان و انسـانـهـاي          
متمدن و با شرف بسيار بديهي بنظـر        

اما روايات امروزي ژورناليسم .  برسد
نان به نرخ روز خور در بي بي سـي و             
صداي آمريکا و رسانه هـاي اصـالح          

" لـيـبـرال   " طلبان و قلم بدستان مزدور      
که دستهاي خوني خود را شـسـتـه و           
کالشنيکوف ها را در پادگانها به جا      
گداشتـه و وسـايـل شـکـنـجـه را بـه                    
برادران و خواهران ديگـرشـان سـپـرده          
اند و مشغول گـرفـتـن جـايـزه حـقـوق              
بشري در مجامـع جـهـانـي هسـتـنـد              
دارند تصويري غير از اينها به مـردم         

اين واقعيات تلخ بـه  . نشان مي دهند 
ما ميگويد بيان دوباره و چـنـد بـاره            

 سال گـذشـتـه ايـران        ٣٦ حقايق تاريخ   
همين قـاتـالن   .  زياد هم بديهي نيست 

ديروز و حقوق بشريهاي امروز دارنـد        
را بـه مـردم حـقـنـه           "  بهتر" اسالم نوع   

 . ميکنند
اما بيان حقايق تلخ اين جوامع و     
جنايات جريانات اسالمي باز هم کل   

. تصوير اين جوامع را بيان نمـيـکـنـد         
ــيـــهـــا اکـــنـــون              ــار اســـالمـ در کـــنـ
ناسيوناليستهاي کرد در نقش نـاجـي       
مردم ظاهر شده و در رکاب آمـريـکـا          
ميخواهند خود را نجات دهند مردم      
از دسـت وحـوش اسـالمـي قـلـمـداد               

درحـالـيـکـه هـمـه جـريـانـات              .  کنـنـد  
ناسيوناليستي بشدت عقب مانـده و       
مرتجع و هم پيمان و دوست جريانات 

تاريخ احزاب . اسالمي بوده و هستند
ناسيوناليست کرد در منطقه را اگـر          
نگاه کنيد دوستي و همپيماني آنـهـا          
بــا جــمــهــوري اســالمــي در ايــران و            
اردوغان در ترکيه و اسـد در سـوريـه           

. جز افخارات شان محسوب ميشـود     
تاريخ ديروز و حقايق امروز همگي بر 

دوسـتـي و     .  اين شـهـادت مـيـدهـنـد          
نزديکي بارزاني ابـتـدا بـا جـمـهـوري             
اسالمي امروز با تـرکـيـه، اتـحـاديـه             
مــيــهــنــي بــا جــمــهــوري اســالمــي،          

ک با رژيم سوريـه و جـمـهـوري            . ک. پ
 . اسالمي حقايقي غير قابل انکارند

ک و . ک. رابطه حسنه و دوستي پ    
و جـــمـــهـــوري    *  بـــا اســـد   .  د. ي. پ

اسالمي آنچنان روشن و غـيـر قـابـل            
انکار است کـه يـکـي از شـرطـهـاي                 
ترکيه و آمريکا براي کمک به نـيـروي          

در کوبانـي ايـن بـود        .  د. ي. مسلح پ 
زيـرا  .  که بايد از اسد فاصله بـگـيـرنـد     

ک حدود دو دهه رسما و عـلـنـا         . ک. پ
ــه               ــود و آزادان مــقــرش در دمشــق ب

به . مشغول فعاليت در اين کشور بود
همين دليل اکثر فرماندهان نـظـامـي        

ک اهل کـردسـتـان       . ک. و مسئولين پ  
و به طبع فرمانـدهـان    .  سوريه هستند 

گ، اکثرا از فرمـانـدهـان    .پ.امروز ي 
ــا  .  ک هســتــنــد   . ک. قــبــلــي پ    ــفــاق ات

حساسيت ترکيه به کردستـان سـوريـه       
. از همين زاويه قابل تـوضـيـح اسـت           

و فــرمــانــدهــانــش را     .  د.  ي. چـون پ   
 . ک ميداند.ک.بخشي از پ

عــالوه بــر ايــن هــنــوز يــکــي از            
پــايــگــاهــهــاي رژيــم اســد در مــرکــز          
منطقه قاميشلي داير است و رابـطـه         

در دو   .  د دارنـد   . ي. حسنـه اي بـا پ        
سال گذشته که کردسـتـان سـوريـه از             
جانـب دولـت تـرکـيـه و بـارزانـي در                  
ــنــهــا راه               مــحــاصــره قــرار داشــت ت

د با جهـان خـارج و         . ي. مراسالتي پ 

ــافــت                بــراي وارد کــردن کــاال و دري
از طـريـق     ....  کمـکـهـاي نـظـامـي و          

حکومت بشار اسد و دولت مـالـکـي         
. د. ي. تسلط حـزب پ     .  پيش ميرفت 

ابتدا بر منطقه قـامـيـشـلـي و بـعـدا                
تسلط برعفـريـن و کـوبـانـي کـه سـه                 
منطقه از هم جدا و با فاصله زياد از          
همديگر در يک تـوافـق غـيـر عـلـنـي               

ک مـمـکـن      . ک. ميان بشار اسـد و پ       
همزمان بـا ايـن تـوافـق جـنـگ              .  شد

جـمــهــوري اسـالمــي عــلـيــه پــژاک و            
ک هم تمام شد و بـاز هـم غـيـر         . ک. پ

نـتـيـجـه ايـن        .  رسمي آتش بس کردند   
دوستيها و به هـم نـزديـک شـدنـهـاي               

ک با جمهوري اسالمي و اسـد         . ک. پ

ايــن شــد کــه مــنــاطــق کــردنشــيــن             
کردستان سـوريـه را تـحـويـل حـزب                

. د. ي. اتحاد دمکراتيک يا هـمـان پ        
 . بدهند
رابــطــه دوســتــي تــاريــخــي و          * 

ک بـا بشـار اسـد فـقـط             . ک. ديرينه پ 
. تحت فشار دولت ترکيه تـرک خـورد         

اســد بــعــد از تــوافــق بــا دولــت                      
اوجـالن را از دمشـق بـيـرون              ترکيه،

بعد از دستگيري اوجـالن چـنـد        . کرد
ک و   . ک. سالي گذشـت تـا مـيـانـه پ            

دمشق يک بار ديـگـر رو بـه بـهـبـود                 
    . بگذارد

 ادامه دارد

 

مسئوليت تميز کردن مـدارس را        
مسئوالن مـدارس   .برعهده بگيرد 

مـدارس تـوانـايـي       :  انـد   اعالم کرده 
مسـتـخـدم    " تامين اعتـبـار بـراي         

ــواده          "  مــدرســه ــد و خــان ــدارن را ن
آموزان بايد مسئوليت تميـز       دانش

  .کردن مدارس را برعهده بگيرند
در استان کرمانشاه بـيـش از         

 هزار معتاد با ميانگين سني ٦٠ 
از .   سـال وجـود دارنـد         ٢٥  تا ٢٠ 

 نـفـر زن       ٥٠٠٠ اين رقم بيـش از        
ــاد    .  مــعــتــاد هســتــنــد     در مــهــاب

موقعيت ويژه با امـنـيـتـي کـردن            
شهر و بـا دسـتـگـيـري چـنـد نـفـر                  
برقرار شده، و خبرهديه نـامـيـمـون      
ــم در               ــدادي از مــزدوران رژي ــع ت
مجلس بنام نـمـايـدگـان مـجـلـس             

کرمانشاه، اسالمي از استان هاي     
غربي، کُردستـان، ايـالم        آذربايجان

و خوزستان  که روزانـه دو نـفـر و              
 نــفــر در     ٨٠٠ ســاالنــه بــيــش از        

مناطق آلـوده بـه مـيـن در ايـران               
کُردستان، خوزستـان و خـراسـان        ( 

جــان خــود را از دســت          )  رضــوي
  .شوند دهند و يا زخمي مي مي

مقامات جمهوري اسالمي به   
عــنــاويــن مــخــتــلــف زنــدگــي و            
معيشت اکـثـريـت مـردم شـهـر و              
روستاها را با گراني بيش از حـد،       
بــا بــيــکــارســازي وســيــع کــه در            
شهرهاي کردستان ابعاد بي سابقه     
و عميقي گذاشته است، با نظامي 
کردن مرزهـا و کشـتـن کـارگـران             
کولبر، با مين گذاري ها کـه  هـر          
روز بطور متـوسـط دو نـفـر جـان               
خـود را از دسـت مـيـدهــنـد، بــا                
کمبود بيـمـارسـتـان و امـکـانـات             
دارويـي و پـزشـکــي بـا پـرداخــت              

حقوق و مزاياي کـم و نـاچـيـز بـه                
پرستاران، به معلمان، به کارگران،  

 . بگرو گرفته اند
در مقابل اين رژيم جنايتکـار      
مــبــارزه و اقــدامــات تــوده اي و            

ايـن  .  ابتکاري موثر راه چاره اسـت   
نظام جنايتکـار، دزد و قـاتـل را             

بـاز گـردانـدن      .  بايد سرنگـون کـرد     
سعادت و خوشـبـخـتـي و رفـاه و              
امـنـيـت و پـاسـداري از کـرامـت                
انساني در گرو سرنگوني  و رفتـن        

ــوري اســالمــي اســت          ــه در .  جــم
شهرهاي کردستان براي مقـابلـه و        
رســوا کــردن تــعــدادي مــزدور در         
ــداري هــا و                ــان ــس و اســت مــجــل
فــرمــانــداريــهــا افشــاي مــاهــيــت       
سـرسـپــردگـي آنــان بـه جـمـهــوري             
اسالمي و ضديت شـان بـا مـردم            
 اقدامات و جنـگ روانـي ايـذايـي          

عکس و مشـخـصـات      .  موثراست
ــن،            ــيـ ــس نشـ ــلـ ــجـ ــزدوران مـ مـ
اســتــانــدارهــا و فــرمــانــدارهــا را         
بعنوان عوامل مـزدور جـمـهـوري          
! روي ديــوارهــا نصــب کــنــيــد              

شــهــرهــاي کــردســتــان پــتــانســيــل      
حضور اعتراضات از ايـن قـبـيـل           

همه جـا  .  اقدامات ابتکاري را دار   
کوچه ها و مدارس و دانشگاه هـا       
و خيابانها را براي اينهـا نـا امـن             

جواب به اين همـه دزدي و         .  کنيد
نا امني جـانـي و دسـتـگـيـري و                
زندان و اعـدام و نـظـامـي کـردن                
محل زندگي مردم در گرو ايـجـاد       
اقدامات ابتکاري و در مـنـگـنـه            
گذاشتن عناصر مزدوري است که     
بــه مــزدوري بــراي جــمــهــوري               

 . *  هستند" مفتخر"اسالمي 

 ...جنگ عليه داعش همانند         
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 ۱ از صفحه 

فروش نفت اقليم کردستان به     
 ! دو ميليارد دالر رسيد 

 نوامبر تـانـه ر       ۲۴ روز دوشنبه   
يلدز وزير انرژي ترکيه در تازه تـريـن         
اظهار نظر خود اعالم کرد که فروش  
نفت اقليم کـردسـتـان کـه از طـريـق              
ترکيه روانه بازارهاي جـهـانـي مـي           

وي .  شود به دو ميليار دالر رسـيـد         
همچنين گفت، از اوائل امسـال تـا          

 ۲۷ کنون و از طريـق لـوـلـه نـفـتـي                 
ميلـيـون بشـکـه نـفـت خـام اقـلـيـم                   
کردستان وارد بنادر جهاني تـرکـيـه          

الزم به ذکر است که بـا وجـود          .  شده
ــزاب                 ــت اح ــگــف ــن ــد ه ــن در آم اي
نـاسـيـونـالـيـسـت حـاکـم بـر اقـلـيــم                   

ــعــد از            ــان ب  ســال از      ۲۴ کــردســت
حاکميت خـود هـنـوز در بـر آورده               
کردن بسياري از امکانات ابـتـدائـي      
و از جمله آب، برق و بهداشت بـراي          

 .مردم ناتوانند
 

ديدار داود اغلو نخست وزير      
 ! ترکيه از اقليم کردستان 

 ماه نـوامـبـر      ۲۰ روز پنج شنبه  
داود اغلو نخست وزير تـرکـيـه وارد          
اقـلــيــم کـردســتــان شـد و از طــرف              
نيچيروان بارزاني و قباد طـالـبـانـي          

نـخـسـت    .  مورد استقبال قرار گرفت   
 ۲۱ وزير ترکيه سـپـس روز جـمـعـه              

نوامبر با مسعـود بـارزانـي رئـيـس            
اقليم کردستان مـالقـات کـرد و در           
يــک کــنــفــرانــس خــبــري هــر دو بــه            

فــي مــابــيــن پــرداخــتــنــد و           روابــط
ما و ترکيـه  : "  مسعود بارزاني گفت 

خيلي به هم نزديک هستيـم، مـا در          
اين جـلـسـه تصـمـيـم گـرفـتـيـم کـه                    
گفتگوها را ادامه دهـيـم و مـا بـا               
ترکيه در جنگ عليه داعش بـا هـم          
خواهم بود تا حمالتي که به عراق و      

 ". منطقه شده را با هم دفع کنيم
الزم به ذکر است که اين سخنان  
مسعود بارزاني در حالي بيـان مـي       
شود که دولت ترکيه جز اصليـتـريـن         
پشتيبانان گروه تروريستي و جنايت     
پيشه داعش محصوب مـي شـود،         
خود حزب مسعود بـارزانـي هـم از            
ابتداي حمله داعش به عراق نه تنها       
مقاومتـي آنـچـنـان از خـود نشـان               
ندادند بلکه همه خبرها حاکي از آن      

بود که اينها در تـبـانـي بـا داعـش               
منطقه ايزدي نشين شنگال را بدونه      
هيچ مقاومتي تحويل جنايتـکـاران      
داعش دادند و باني و باعث آوارگي     
دهها هزار نفر از مردن آن مـنـاطـق           
شدند و االن هم اسامي چندين نـفـر          
ــيــن حــزب دمــکــرات و              از مســول
اتحاديه ميهني کـه در ايـن مـدت             
مشغول تجارت با داعش بـوده انـد         
در بازداشت بسر مي برند و هنوز از 
انتشار اسـامـي آنـان سـر بـاز مـي                

بهرحال هر چه هست به نـظـر     .   زنند
نمي رسد که توافقات دولت ترکيه و      
احزاب ناسيوناليست کرد در عـراق       
ربطي بـه مـبـارزه عـلـيـه داعـش و                 
خـاتــمـه دادن بــه قـدرت ايـن گــروه               

   .جنايت پيشه باشد
 

شهر جلوال به دست نيروهاي     
 !اقليم کردستان افتاد 

 نــوامــبــر    ۲۳ روز يــکــشــنــبــه       
نيروهاي پيشمرگ اقليم کردستان با     
حمله به شـهـر جـلـوال کـه سـه مـاه                   
گذشته در دست جنايتکاران داعش     

. بوده آنرا به تصرف خود در آوردنـد         
طبق آخرين گـزارشـهـا و اظـهـارات            
مسولين نظامي نيروهاي پيشمرگـه     
در جريان آزاد سازي اين شهر حـدود     

 پيشمرگ جانشـان را از دسـت           ۲۰ 
 نـفـر ديـگـر         ۵۰ داده اند و بيش از        

 . زخمي شده اند
 

آمادگي نظامي گروهي از   
 ! زنان براي مقابله با داعش  

 نوامبر گروهي از زنـان    ۲۳ روز  
آزاديخواه براي مقابله و خطر حـملـه         
جــنــايــتــکــاران داعــش بــه اقــلــيــم           
کردستان يک دوره نظامي فشرده را       
طي کردند و بعد از آن آمادگي خود        
را براي مقابله با تـحـرکـات داعـش           

ايــن گــروه از زنــان        .  اعــالم کــردنــد  
توسط يکي از فعاالن حـقـوق زنـان           

. بهار مونزير سازماندگي شـده بـود       
مـا  : " بهار در فيس بوک خود نوشته 

عليه داعـش خـود را مسـلـح مـي               
کنيـم، مـا مـي خـواهـيـم بـعـنـوان                  
گروهي توده اي فعالـيـت کـنـيـم نـه              
هيچ حزب و سـازمـان ديـگـر، مـا               
تيراندازي و اسلحه را دوست نداريم، 

بـلـکـه صــلـح و زنــدگـي را دوســت                
داريم، اما در اين شرايط مهم اسـت   

  ".که آمادگي داشته باشيم
  

بعد از ماهها حقوق کارمندان      
 آموزش و پرورش     

 پرداخت مي شود   
 نوامبر فاتح مولويـزاده   ۱۸ روز  

سخنگوئي وزارت آموزش و پرورش  
 ۲۶ اعالم کرد که روز چـهـارشـنـبـه            

نــوامــبــر حــقــوق مــاه ســپــتــامــبــر           
کارمندان وزارت آموزش و پـرورش       
و بعضي ديـگـر از وزارتـخـانـه هـا                

الزم به ذکر است .  پرداخت مي شود  
که بخش زيادي از کارمندان دولـت        
اقليم کردسـتـان و از جـملـه وزارت              
آموزش و پرورش بدليل قطع بودجـه    
ــراق                 ــزي ع ــرک ــت م ــرف دول از ط
مــاهــهــاســت حــقــوقــهــاي خــود را          

 .دريافت نکرده اند
 

 انفجار مهيبي  
 شهر اربيل را لرزاند   

 نـوامـبـر در        ۱۹ روز چهارشنبه  
مقابل شهـرداري شـهـر اربـيـل يـک              
ماشين بمب گذاري شده منفجر شد      
و دهها نفر کشته و زخمي بـر جـاي            

در بيانيه هاي جداگانه اي، . گذاشت
انجمن امنيت اقـلـيـم کـردسـتـان و              
نوزاد هادي شهردار شهر اربيل ايـن        
انفجار را مـحـکـوم کـردنـد و گـروه               

. داعش را مسئول آن معرفي کردند     
الزم به ذکر است که گـروه جـنـايـت              
پيشه داعش هـم مسـئـولـيـت ايـن               
انفجار را بعهده گرفت و آنرا بعنـوان        
يکي از پـيـروزيـهـاي خـود قـلـمـداد               

 .کرد
  

پايگاههاي داعش در شنگال     
 توسط جنگده هاي آمريکا      

 بمباران شدند  
يکي از مسئوالن امـنـيـتـي در          
جنوب شنگال اعـالم کـرد کـه روز             

 نوامبر هواپيماهاي آمريکـائـي      ۲۱ 
چهار مرکز داعـش در شـنـگـال را              

اين مسئول امنيتـي  .  بمباران کردند 
که نخواست نامش فاش شود اعالم      
کرد که، طبق اطالعات ما در ايـن          

 نــفــر از     ۱۵ بــمــبــارانــهــا دســتــکــم      
نيروهاي داعـش کشـتـه و چـنـديـن              
ماشين آنها در هـم شـکـسـتـه شـده              

 . *است

ايــن تــاريــخ بــمــنــاســبــت قــتــل          
وحشيانه سه خواهر ميرابال فعـالـيـن        
سيـاسـي اهـل کشـور دومـيـنـيـکـن                

 .انتخاب شده است
متاسفانه در ايران و بـخـصـوص         
در کردسـتـان خشـونـت عـلـيـه زنـان                
بــــخـــــشــــا عــــادي و روزانـــــه                   

سنتهاي مـردسـاالر و ضـد         . ميباشد
زن يــکــي از عــقــب افــتــاده تــريــن               

وقتـي  .  سنتهايي است که وجود دارد    
که حرف از خشونت به ميان ميـايـد،      
بالفاصله هميشه خشونت نسبـت بـه        

کـتـک،   .زنان در اذهان تداعي ميشود 
ولـي  . زورگويي و بدنهاي کـبـود زنـان        

بطور واقعي اينها تنها يک بـخـش از        
ستم و خشونتي است که روا ميشـود        
که يکي از بدترين نوع خشونـتـهـايـي      
است که جـمـهـوري اسـالمـي تـالش             
کرده آنرا عليه زنان بکار گيرد و با به      
حساب نياوردن زن در جـامـعـه و در          

 . خانواده آنرا نهادينه کند
زن در جامـعـه ايـران بـه لـحـاظ               

حـتـي بـراي      . قانوني هيچکاره اسـت      
رفع احتياجات شخصي هـم بـايـد از           

اين مرد خانه . مرد خانه اجازه بگيرد
ممکن است شوهر باشـد، پـدر و يـا             
برادر و بدين معنـي کـه فـقـط بـايـد                

در اين مورد حـتـي سـن        . نرينه باشد 
وسال نرينه هم مـهـم نـيـسـت، مـهـم               
جايگاه جنسي آن انسان بعنوان نرينه     
مطرح اسـت کـه آمـوزش داده مـي               
شود، که درزندگي حق تصميم گيـري       

بارها اتفاق افتاده اسـت و       .  با اوست 
قطعا هـر کـدام از مـا خـواسـتـه يـا                   
نخواسته در محيط زندگـي خـود بـه          
اين مسئله برخورد داشـتـه ايـم و يـا             
حتي ممکن است خودمان آنرا انجام      
داده ايـم کـه زن را در خـانـه مــورد                   
تحکم و از سر اجبار وادار بـه انـجـام            
کاري قرار داده و يـا در مـقـابـل زور            
گفتن به زنان سکـوت اخـتـيـار کـرده             

اين جبر و فشار ممکن است يک .  ايم
نگاه تحقير آميز و يا يک طنز بد و يا  
اينکه صدا بلند کردن در مقابل زنان       

آب بيار، چاي برايم بريـز، چـرا      .  باشد
غذا درست نکـرده ايـد و چـراهـهـاي              

بر خوردهايي که در نـگـاه اول           ديگر  
عادي بـنـظـر مـيـرسـنـد ولـي بـطـور                  
واقعي نشان از سنتـهـاي ارتـجـاعـي           
است که براي ما به ارمغان جا مانده        

 .است
يک نوع ديگر از خشونت تـجـاوز        
مشروع به زنان از جـانـب هـمـسـران              

ايـن هـم يـک سـنـت عـقـب                . ميباشد

افتاده اسالمي جدا از مـردسـاالرانـه         
بودنش  که ممکن است اصال ربطـي         

تـجـاوز بـه      . به اسالم هم نداشته باشـد     
زنان از جانب همسر در جـامـعـه مـا            
امري روزمره است و خـيـلـي عـادي             

حـتـي از جـانـب خـود            .  جلوه ميکند 
: زنان بارها شنيده ايم که گفـتـه شـده          

خوب من زنش هستم او بر من حـق     " 
يا اينـکـه خـوب چـکـار کـنـم              ".  دارد

طبق اين سنت زن حق نـدارد بـه     .... و
مـرد هـر وقـت        .  همسرش نه بـگـويـد     

ميل کـنـد و دوسـت داشـتـه بـاشـد                  
ميتواند و خود را محق ميداند که با    
همسرش هم خـوابـي کـنـد و يـا هـر                 
تصميمي را در رابطـه بـا او و بـدون               

جـدا از    .  تمايل زن به اجرا دربـيـاورد       
ايـنــکــه ايــن حـق بــراي زن مــوجــود             

در مقابل هر نـه گـفـتـن، يـا            .  نيست
کتک و يا بر خوردهاي تحقير آميز و         
نامناسب ديـگـر را بـهـمـراه خـواهـد               

 . داشت
نوع ديگر از خشونت که خـيـلـي          
هم رواج دارد دخالت و حـق بـجـانـب            
بــودن مــرد خــانــه در کــوچــکــتــريــن           

. مسائل زندگي شخصي زنـان اسـت       
بارهها ديده ايم که از جانب پدر برادر 
و يا حتي همجنس يعني زنان ديـگـر         
در نوع پوشش، در نوع ابراز وجـود و      
يا براي انـتـخـاب رفـيـق و شـوهـر و                  
دوست مرد اين اجـازه بـه خـود داده             
شده است که زنان مـورد امـر ونـهـي            

اين مـرد قـيـافـه اش         .  قرار گرفته اند  
فــالنــي کــه بــاهــاش     .  ايـنــطـور اسـت     

. ارتباط داريد در شـان مـا نـيـسـت              
فالني حرف مفت زياد ميـگـويـد يـا           
اينکه کجا بوديد کجا رفتيد و با چـه         
کسي تلفن حرف ميزنيد؟ بايد بگيـد       

و از   .. … کــه فــالنــي کــيــســت و             
برخوردهاي شخصي در مورد شـکـل      
و شمايل شخص مورد نظر تا بعـضـا       
ربط دادنش به مسائـل سـيـاسـي در            

 .خانواده هاي که سياسي هستند
جـدا از ايـن مــوارد و دهــهــا و               
صدهها نمونه ديگر که اگر بخواهـيـم       
در موردش بنويسيم ميـتـوان دهـهـا          

نقش دولت و قانون . صفحه را پر کرد 
در هر کشوري جايگاه بـر جسـتـه اي         

جدا از سنتها وافکار ارتجاعـي      . دارد
اسالمي و مرد سـاالر در جـامـعـه،             
حکومت اسالمي همه اين فـرهـنـگ        
عقب مانده علـيـه زنـان را بصـورت             

 .قانون در آورده است

 ۶  صفحه 

 ... خشونت عليه زنان      
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دهان کودک بود جدا شد و در مسـيـر          
 نفـر پـرسـنـل        ٢ مريوان سنندج هم از     

اعزامي همراه کودک تنها يک نفر بـه          
کـرد و نـفـر           وضعيتش رسيدگي مـي    

دوم کـه کـارشـنـاس اصـلـي بـود بــه                  
تـوجـه بـود و           وضعيت بد انتقـال بـي      

مسير مريوان سننـدج هـم بـا وجـود             
خلوت بودن مسير در زماني بيش از    

از کـار     . ساعـت و نـيـم طـي شـد              ٣ 
افــتــادگــي بــاتــري دســتــگــاه پــالــس          

ــژن(   ــيـ ــون        اکسـ ــج خـ ــنـ ــل )  سـ داخـ
آمبوالنس از عوامل ديگري بوده کـه       
در مرگ اين نوازد نـقـش داشـتـه کـه             
تنهـا پـس از يـک سـاعـت ورود بـه                    

 .بيمارستاني در سنندج جان سـپـرد       

در يک سال اخير اين پنجمـيـن مـورد       
از خطاي پزشکي در  مـريـوان اسـت            
کـه مــرگ  مـراجــعـه کـنــنـدگــان بــه                

 .بيمارستان را درپي داشته است

 
  اعتياد

 هــزار مــعـتــاد در        ٦٠ بـيــش از      
اعـتـيـاد در      :" سطح استان کرمـانشـاه    

  ."زند ايالم درب منزل همه را مي
دبـيـر شـوراي مــبـارزه بـا مــواد              
ــالم، در                    ــان ايــ ــتــ ــدر اســ ــخــ مــ

 ٢٥ ترين حالـت بـيـش از             خوشبينانه
درب " هزار مـعـتـاد وجـود دارد کـه               

 ."زند منزل همه را مي
 

 : شهر ربط  
 اخاذي از دانش آموزان     

مسئوالن مدارس ابتدايـي شـهـر        
ربــط بــا ارســال نــامــه از خــانــواده               

آمــوزان وجــه نــقــد مــطــالــبــه            دانــش
 .اند کرده

آموزان ابتدايـي از سـوي          دانشو  
 ٥٠ مسئوالن مجـبـور بـه پـرداخـت             

  .اند هزار تومان به مدرسه شده
 

شهر سنندج؛ هر روز    
اي مسئوليت تميز کردن     خانواده 

 .مدارس را برعهده بگيرد   
در شـــهـــر ســـنـــنـــدج نـــيـــز از              

آموزان وجه نقد مطالبه شـده و          دانش
آموزان گـفـتـه شـده،           به خانواده دانش  

اي مسـئـولـيـت          بايد هر روز خـانـواده     
 .تميز کردن مدارس را برعهده بگيرد

: انـد    مسئـوالن مـدارس اعـالم کـرده          
مدارس توانايي تامين اعتبـار بـراي        

ــد و      "  مســتــخــدم مــدرســه    "  ــدارن را ن
آموزان بايد مسئولـيـت    خانواده دانش 

تــمــيــز کــردن مــدارس را بــرعــهــده             
 .بگيرند
 

جالل ملکشاه؛  نبايد هيچ   
اي را در مورد کوباني و      سروده

 ."داعش منتشر کنم 
جالل ملکشـاه شـاعـر بـه دلـيـل              
سرودن شعري براي کوبـانـي از سـوي         

 اطالعات احضار و مورد تهديد   اداره
جــالل مـلــکــشـاه طــي        .قـرار گـرفــت    

گفتگويي بـا آژانـس کُـردپـا، ضـمـن              
نـيـروهـاي    : " تاييد اين خبر اعالم کرد    

اطالعاتي عالوه بر تـهـديـد، بـه مـن             
اي را در      اند که نبايد هيچ سروده      گفته

 ."مورد کوباني و داعش منتشر کنم

نيروهاي اطالعاتي از  :  ملکشاه گفت 
اند که تعهد کتبي بـدهـم          من خواسته 

اي را در مورد کوبانـي        که هيچ سروده  
منبع بخشهايـي  ( ."و داعش ننويسم  

 )از خبر از سايت کردپا
 

 نفر در شش استان   ٨٠٠ ساالنه  
مرزي براثر انفجار مين کشته و يا   

 شوند    زخمي مي 
هاي کرمانشـاه،     نمايندگان استان 

غربي، کردسـتـان، ايـالم و           آذربايجان
خوزستان اعالم کرده انـد، روزانـه دو          

 نـفـر در       ٨٠٠ نفر و ساالنه بـيـش از          
مــنــاطــق آلــوده بــه مــيــن در ايــران              

کُـردسـتــان، خــوزسـتــان و خـراســان           ( 
جــان خــود را از دســت                )  رضــوي

 .شـونـد     دهند و يـا زخـمـي مـي             مي

احمر استـان   مديرعامل جمعيت هالل 
 ۱۰۰ کرمانشاه از وجود يک هـزار و          

هکتار زمين آلوده به مين و مهمـات   
 استان غـربـي ايـران        ٥ نکرده در    عمل

اميدواريم تا يک الي : خبر داد و گفت 
 سال آيـنـده تـمـامـي ايـن مـيـنـهـا                 ٢ 

  .برچيده شوند

 
 خودکشي، زندان و دستگيري

 ســعــيــد ســپــاهــي اهــل         : بــوکــان
از تـوابـع     "  گامـيـش گـولـي      " روستاي  

شـيـن بـوکـان بـه داليـلـي                 منطقه آلـه  

نـامـعـلـوم تـوسـط مـامـوران وزارت               
اطالعات حکـومـت اسـالمـي ايـران           

رغم پيگيري و    علي .بازداشت گرديد 
مراجعه خانواده سپاهي به نهـادهـاي       
مرتبط از سرنوشت سعـيـد سـپـاهـي           

 .باشد اطالعي در دسترس نمي
 

در شهر مهاباد در رابطـه      : مهاباد
با اهانـت و تـوهـيـن مـرکـز صـدا و                   
سيماي مهاباد نسبت به حسن زيـرک     

ــردم              (  ــراي م ــور ب ــده مشــه ــن ــوان خ
و در ادامـه اعـتـراض بـه            )  کردستان

اين نظر سنجي، سـوران يـاهـو  روز              
دوشنبه در شهر مهاباد بـازداشـت و          
تـوســط نــيــروهـاي امــنـيــتــي جــهــت          
بازجويي به نهادهاي امنـيـتـي شـهـر           

 .اروميه انتقال داده شده است
 

خـبـات مـنـگـوري کـه             : مهابـاد 
پيشتر از سوي نيروهـاي وابسـتـه بـه            
حفاظت اطالعات بازداشت شده و به      
نهادهاي امنيتي شهر اروميه انتـقـال     
داده شــده بــود، هــيــچ اطــالعــي از             

 .باشد سرنوشت وي در دسترس نمي
 

 کارگران
 کارگر  ٢٠٠ اخراج بيش از   

 شهرداري مريوان    

کــارگــر ٢٠٠ بــيــش از      :  آبــان٢٧ 
وابسته به شهرداري که با شرکت هاي 
طــرف قــرارداد شــهــرداري کــار مــي          

 .کردند از کار اخراج شدند
 

بيست   :بهنام ابراهيم زاده  
نوامبر روز مبارزه با کودک آزاري      

 و لزوم حمايت از کودکان      

بيست نـوامـبـر روز مـبـارزه بـا               
کودک آزاري بهانه اي شد تا بار ديگر        
مثل همه سالهـاي گـذشـتـه از درون             
زندان اما اين بار نـه از درون زنـدان               
اوين، بلکه از تبعيـد گـاه و مـخـوف             
ترين و فـوق امـنـيـتـي تـريـن زنـدان                  
کشــور، از زنــدان رجــايــي شــهــر از             
کودکـان و از درد و رنـج ايـن قشـر                   

خشونتي که  .  ضعيف جامعه بنويسم  
هم اکنون با دور بودن ما زندانيـان از     
خانواده هايمـان تـوسـط دولـتـمـردان            
ايران در مـورد فـرزنـدانـمـان اعـمـال               

 . ميشود
کـودکــان ضــعــيــف تــريــن و بــي           
دفاعترين قشر هر جامعه هستند کـه   
به شيوه هاي گوناگون مورد خشونـت     

. ها و اذيب و آزارها قرار مـيـگـيـرنـد           
ضعيفترين انسانهايي که تـوان هـيـچ         
گونه دفاعي در مـقـابـل رفـتـارهـاي              

توهين، تحقير،  .  خشن از خود ندارند   
ترساندن و دادکشيدن، آزار عاطـفـي،       
بهره کشي بـراي کـار در خـانـه و در                

محل کار همگي اشکالـي از کـودک          
خشــونــت جســمــي،   .  آزاري هســتــنــد  

جنسي، عاطفي ، و حتي غفلت پـدر        
و مادر از تغذيه و بهداشت ، سردي و 
گرمي بدن کودک و امثال آن مصـداق      

ــد           ــن ــارز کــودک آزاري هســت ــوع .  ب ن
ديگري از سوء استفاده از کودکـان و         
آزار آنان اينکه بسياري از کودکان در      
خيابانها توسط باندهايي که معموال     

. از معتاد تشکيل شده مـي بـاشـد             
باندهايي کـه کـودکـان را دزديـده و               
مورد شکنجه و آزار و تـهـديـد هـاي             
رواني قرار ميدهند و در نـهـايـت از             
اين کودکان ميخواهند کـه بـرايشـان          
گدايي کنند و پول در بياورند و شبها        
نــيــز از آنــهــا بــهــره کشــي جــنــســي             

و حـتـي در بسـيـاري از             .  ميـکـنـنـد    
موارد از اين کودکان براي جا بـه جـا           

 . کردن مواد مخدر استفاده ميکنند
بدين ترتيب کودک آزاري انـوع و         
اقسام مختلف دارد و نوع ديگـري از     

کــه .  آن، کــودک آزاري پــنــهـان اســت         
و .  کــودک نــمــيــتــوانــد ابــرازش کــنــد       

متاسفانه در ايران در بيشتر خـانـواده       
ــوع ديــگــر    .  هــا اعــمــال مــيــشــود        ن

خشونت ها، خشونت اجتماعي است     
ايـن خشـونـت      .  که تعريف نشده است   

اجتماعي در مـرحلـه اول از طـريـق               
. آموزش و پرورش صورت مـيـگـيـرد        

دور بودن کودک از نيازهـاي اسـاسـي          
ــت                  ــگــر خشــون ــاد دي ــع ــود از اب خ
اجتمـاعـي اسـت کـه مـبـارزه بـا آن                  

کوبيـدن کـتـاب      .  بسيار مشکل است  
بر سر دانش آموز تا زنداني کردن در         
انباري در کنار تنبيه رواني که هـنـوز    
زيــر پــوســت بــيــشــتــر مــدارس مــي           

هر چند آمار دقـيـقـي از ايـن         .  لولند  
تنها محـکـم    .  فجايع در دست نيست   

ترين دليل براي اثبات وجود تـنـبـيـه            
توهـيـن، تـحـقـيـر،         .  هاي رواني است  

کوچک شمردن، سرکوب کردن نظرات     
و دست کم گرفتن بچه ها اين روزهـا          
در خيلي از مـدارس وجـود دارد کـه             
شايد جايگزيني اسـت بـراي تـنـبـيـه              
بدني که چون مردم نسبت به آن زيـاد        
حساس شده اند و مجازاتي هـم دارد         

فرجـام  .  و نميتواند زياد استفاده شود    
سخن اينکه ما بزرگسـاالن در قـبـال           

بـايـد از حـق        .  اين کودکان مسئوليـم   
کودک براي داشتن يک زندگي شـاد و         

کــودک بــايــد   .  انســانــي دفــاع کــنــيــم     
کـودک بـايـد از حـق           .  تامـيـن بـاشـد      

کـار  .  تحصيل رايگان برخوردار باشد   
کودک بايد ممنوع باشد و خانواده اي   
که ناگـزيـر مـيـشـود کـودکـش را از                 
تحصيل بيرون بـکـشـد و راهـي کـار             

کنـد، بـايـد تـحـت پـوشـش تـامـيـن                   
کـودک حـق     .  اجتـمـاعـي قـرار گـيـرد          

 . زندگي و شادي کردن دارد
ان جــي او هــا و ســازمــانــهــاي             
دولتي غيـر دولـتـي مـردمـي نـقـش               
مهمي در مبارزه براي اين حقوق پايه    

بـايـد در     .  اي کودکان داشتـه بـاشـنـد        
برابر زورگويي و خشونت عليه کودک       

هـر  .  مقابلش بايستـيـم   .  قد علم کنيم  
نوع تعرض و خشونتي عـلـيـه کـودک           

ان جـي او      .  بايد جرم محسوب شـود     
هاي دفاع از حقوق کودک ميتـوانـنـد          
با ارائه آموزش به مدارس و خـانـواده      
ها و کودکان نقش موثري در مبـارزه        
عليه هر نوع خشونتي علـيـه کـوکـان           

ايـن نـهـادهـاي مـردم          .  داشته باشنـد  
ميتوانند با فعاليت خود در دفـاع از        
حقوق کودکان و گـذاشـتـن مـيـزهـاي            
تبليغي در مدارس و دانشـگـاهـهـا و        
نـمـايشـگـاهـهـاي کـتـاب و غـيـره و                   
اماکن عمومي نقش فـعـال و تـاثـيـر             
گذاري در آگاهي رساني و آموزش به        

تـا  .  بزرگساالن برعهده داشته باشـنـد     
بيشتر از اين کودکان معصوم مـورد        

. هجمه انواع خشونت ها قرار نگيرند     
بدون شک هر کدام دهها کودک مـورد        
آزار قرار گرفته اند و هنوز در يـاد و             
خاطره هايمان نـقـش بسـتـه اسـت و               

به مـنـاسـبـت      .  فراموش نشدني است  
 نوامبر روز مبارزه عليه خشونت     ٢٠ 

عليه کودکان، به صف دفاع از حقوق       
کـودکـان بـراي داشــتـن يــک زنـدگــي              

بهنام ابراهيم زاده،    .انساني بپيونديم 
، وبالگ نويس و فعال حقـوق     ) اسعد( 

کودکان و کارگري ، عضو جـمـعـيـت           
دفاع از کودکان کار و خـيـابـان، آذر             

 ٩٣ 

 
نامه زبيده حاجي زاده همسر      

  بهنام ابراهيم زاده  
هــا نــبــود امــکــان         بــعــد از مــاه    

ام بـهـنـام         مالقات با همسـر زنـدانـي       
شنـبـه    زاده، در پي حوادث پنج    ابراهيم

 و انـتـقـال بـهـنـام بـه                ۵۰ ٣ سياه بند  
 ۲۰۹  و     ۲۴۰ هاي انفرادي بند      سلول

سازي بـه اتـهـام ارتـبـاط بـا                 و پرونده 
احمد شهيد و درج بيانيه و مـطـالـب          
حــقــوق بشــري از درون زنــدان و در              
ــه                 ــه ب ــاعــادالن ــد ن ــي ــع ــب ــت ت ــاي ــه ن

ترين زنـدان   امنيتي  ترين و فوق    مخوف
 روزه   ۲۵ کـنـنـده         و اعتصاب نـگـران     

بهنام، سرانجام با کمـک و هـمـراهـي            
يکي از دوستان خانم، روز دوشـنـبـه           

 آبان بعد از طـي مسـافـت راه و               ٨ ۲ 
هاي  هاي تهران و خيابان  گذر از اتوبان  

درپيچ شهر البرز و کرج، به ديـدار       پيچ
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اين اولين باري بود که   .همسرم رفتم 
بعد از تبعيدش توانستـم بـاالخـره از           
دادستاني تهران، مـالقـات حضـوري        
بگيرم و از نزديک و رودررو اما خيلي      

، هـمـسـرم را        ۵۰ ٣ تر از بند      متفاوت
هاي عريض و    راهروها و داالن  .  ببينم

طوالني زندان را هم طي کرديم واقعـا    
ــقـــا کـــه مـــخـــوف             تـــريـــن و          حـ

ترين تبعيدگاهي است در      امنيتي  فوق
   .ناکجاآباد رجايي شهر

به سالن مـالقـات کـه رسـيـديـم،             
دوست و همراهم از ديدار با هـمـسـرم          

اين دستور قانوني است کـه      .  بازماند
تـوانـد زنـدانـي          اي نـمـي       هيچ غـريـبـه    

وقـتـي بـه حضـور         . محبوس را ببيند 
بـهـنـام    .  هم در سالن مالقات رسيديم  

مـثـل هـمـيـشـه بـا آن هـمـه شـور و                       
اش مرا در آغـوش       احساس هميشگي 

به عمق چشـمـانـش کـه نـگـاه           .  گرفت
کــردم تــبــعــيــد و اعــتــصــاب غــذاي           

اش    مدت بر وضعيت جسمـي      طوالني
اي بـر    اثر خود را گذاشته بود، اما ذره      

اش   طلبي  شور و شوق و روحيه مبارزه     
نگران حال و روز   .اثري نگذاشته بود

احـوال  .  و بيماري فرزندمان نيما بـود      
در ادامـه    .  تک دوستانش را گرفت     تک

از وضعيت زندان و بند و دوسـتـان و            
از دوستـان و     .  بنديانش برايم گفت    هم

رفقاي خوبي که در ايـن مـدت پـيـدا              
از حبس و جواني مردان بـا  .  کرده بود 

اقتداري چون لقمان و زانـيـار مـرادي           

انـد بـرايـم         که به اعدام محـکـوم شـده        
هاي آينـده و     انداز و افق از چشم .  گفت

از کمبودها و نبودها و اذيـت و آزار            
مسووالن زندان امنيتي و ايـنـکـه در          
روز تنها دو ساعت امکان استفاده از 
فضــاي هــواخــوري دارنــد و فضــاي            

هـاي     غيربهداشتي و شبيه بـه سـلـول         
انفرادي و وضعيت وخيم بـهـداشـت و          

هـا و عـدم          غذا و ديگـر مـحـدوديـت        
آور    رسيدگي پزشکـي و اثـرات زيـان          

نصب سيستم پارازيـت در زنـدان بـر            
روي جسم و روح زندانيان هم گفـت و           
در آخر از اعتصـاب و اعـتـراض هـر            
روز کارگران جلوي مجلس بهارستـان      

اينجـا بـا اقـتـدار         « :  هم گفت و گفت   
 .انـد    افتخارهايمـان را حـبـس کـرده          

زاده، همـسـر زنـدانـي در            زبيده حاجي 
 »٣ ۹ ٣ ۱ زاده آبان  بند بهنام ابراهيم

 
چهارم خانوارها با       زندگي يک 

 هزار   ١٠٠  و  ميليون  کمتر از يک 
 تومان 

 چهارم خـانـوارهـاي         نزديک به يک  
اي     با هزينه ٩٢ شهري ايراني در سال     

 هـزار    ١٠٠ مـيـلـيـون و            کمتر از يـک   
اند و  تومان در ماه گذران زندگي کرده    

اند که   درصد خانوارها بوده٨ کمتر از 
مـيـلـيـون        انـد بـيـش از پـنـج             توانسته

تومان در ماه براي زندگي خود هزينه   
 از » اقتصادنيوز« هاي  بررسي .کنند

نتايج بررسي بودجه خانـوار     « گزارش  
در مــنــاطــق شــهــري ايــران در ســال            

 که تـوسـط بـانـک مـرکـزي             » ١٣٩٢ 
سـال  :  دهـد    منتشر شـده، نشـان مـي         

گذشته متوسط درآمـد خـانـوارهـاي          
 هـزار    ٦٨٧  مـيـلـيـون و           ٢٧ شهري   

 مـيـلـيـون و         ٢ حدود ( تومان در سال  
و متوسط )   هزار تومان در ماه ٣٠٧ 

 مـيـلـيـون       ٢٨ هزينه اين خـانـوارهـا         
حـدود  ( هزار تومـان در سـال         ٤٤٦  و
 هـزار تـومـان در          ٣٧١ ميليـون و      ٢ 

با اين حال، بـررسـي      .بوده است )  ماه
: دهـد    جزئيات اين گزارش نشان مـي      

 درصد از خـانـوارهـاي شـهـري        ٢٤.٨ 
 ١٠٠ ماهانه کمتر از يک ميلـيـون و          

شـان هـزيـنـه          هزار تومان براي زندگي   
 ١٨ از سـوي ديـگـر تـنـهـا              .  کرده اند 

اند بـيـش از        درصد خانوارها توانسته  
هـزار تـومـان در         420  ميليون و   ٣ 

ماه براي زندگي خود خـرج کـنـنـد و              
 ٥ درصد خانوارهـايـي کـه بـيـش از               

انـد،     ميليون تومان در ماه خرج کـرده      
ايـن   . درصد محدود شـده اسـت       ٨ به  

در :  دهـد    گزارش همچنين نشـان مـي      
 درصـد از      ٤٠.٧ حالي که بـيـش از          

خانوارهاي شهري ايران ماهانـه بـيـن         
 هزار تـومـان تـا دو         ٩٩ ميليون و     يک

 هـزار تـومـان خـرج           ٣٤٢ ميليون و     
اند؛ در دو سوي طيـف درآمـد و             کرده

 درصـد از خـانـوارهـاي           ١.٢ هزينه،   
 هـزار    ٣٥٣ شهري ايران با کـمـتـر از           
 ١.٢ اند و       تومان در ماه زندگي کرده    

درصد ديگر از خانوارها ماهانه بيش 
 هـزار تـومـان        ٦٢٦  ميليون و    ١٠ از  

 *.اند هزينه داشته

 ... نگاه هفته   

بــنــا بــه خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه            
کردستان حزب رسيده است روز شنبه      

 صـبـح فـرديـن         ٩  آذر ماه  ساعت       ١ 
ميرکي فعال کارگري و عضو کميـتـه        
هماهنگي در منزل مسـکـونـي خـود          

بـنـا بـه ايـن         .  در سنندج دستگير شد   
خبر مـامـوران اطـالعـاتـي رژيـم بـا                
يــورش بــه مــنــزل فــرديــن مــيــرکــي            
نامبرده را دستگيـر و بـا خـود مـي               

هنوز علت دسـتـگـيـري فـرديـن         . برند
ميرکي از سوي نهاداطالعاتـي رژيـم        

 .در سنندج اعالم نشده است

کميته کردستان حزب بازداشت و   
دستگيري فعالين کارگري را محکوم     
مي کند و خواهان آزادي بدون قيـد و       
شرط فردين ميرکي، ديگـر فـعـالـيـن          

 .کارگري و زندان سياسي مي باشد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤  نوامبر ٢٢  ، ٩٣  آذر ١ 

 فردين ميرکي فعال کارگري در سنندج دستگير شد              

در قانون جمهوري اسالمي زن      
زن نصــف مــرد     .  بــرده مــرد اســت    

است، زن وسيله اي است هـمـانـنـد           
. هر ابزار ديگري در خـدمـت مـرد           

طــبــق هــمــيــن قــوانــيــن هــر نــوع            
خشونتي را نسبت به زنان مـجـاب      
دانسته و حتـي در خـيـلـي از ايـن                
موارد رعايت نکردنـش از جـانـب           
زنان تنبيه قانونـي دارد و گـنـاه و             

طـبـق قـانـون       .  قصورتلقي ميـشـود   
اگــر زن بــا مــردي بــه اصــطــالح               
نامحرم معاشرت داشته باشد جـدا      
از اينکه از طرف خانـواده و طـبـق            
سنتهاي ارتجاعي مورد تـهـمـت و         
اذيت و آزار قـرار مـيـگـيـرد و از                  
جانب قانون حکم زندان و شـالق و          

در . در حد سنگسار را با خود دارد 
ــهــاي                 ــت ــي و ســن ــت اســالم ــن س
مردساالرانه زن نـامـوس و شـرف            

و اين شرافت   .  مرد حساب ميشود  
و ناموس پرستي صرفا به نيم تـنـه         

 .پايين زنان ربط داده ميشود
در واقع جمهوري اسـالمـي زن        

حـتـي   . بودن را ممنـوع کـرده اسـت         
ــوع            ــنـ ــمـ ــي مـ ــگـ ــانـ ــاس زنـ احسـ

روزانه آخوندها دارند اراجيف . است
ميـبـافـنـد و بـه نصـف جـمـعـيـت                   
انساني تـوهـيـن و بـي احـتـرامـي                
مـيـکــنـنـد و بـا تـمـام وقـاحـت و                    
بــيــشــرمــي آشــکــارا زن را انســان          

آپارتايد جـنـسـي    .  حساب نميکنند 
 . ويژه حکومت اسالمي ايران است

اگر در کشـورهـاي فـاشـيـسـت           
مثل آفريقاي جنوبـي و فـاشـيـسـم            
آلمان رنگ پوسـت و مـحـل تـولـد              
انسانها مبناي فاشيسـمـشـان بـود         
زير سيطره اسالم در ايران، جنسيت 

. نــوع فــاشــيــســم اســالمــي اســت         
فاشيسـم اسـالمـي يـعـنـي بـرتـري               
جنس مرد بـر زن و نـه فـقـط ايـن                  
بلکه حساب نـکـردن  زن بـعـنـوان              
نيمي از جامعه بشـري و بـعـنـوان              

اگر فاشيسم نژادي   .  انسان ميباشد 
امروز در سطح دنيا مـنـفـور اسـت           
بــايــد کــاري کــرد کــه فــاشــيــســم             
جنسيتي هم تبديل به يک اسـطـوره        
غير انسانـي و مـنـفـور در سـطـح                
جهان شود سـرنـگـونـي جـمـهـوري             
اسالمي بزرگترين قدم در ايـن راه           
است و آزادي زن و زنـدگـي بـرابـر               
ميان زنان و مردان بدون سرنگونـي       

. اين رژيم در ايران ممکـن نـيـسـت          
وقتي که زن بـودن مـمـنـوع اسـت،             
وقتي که زنانگي زير سيطره اسـالم      
و قوانين اسالمـي حـقـيـر و پسـت             
است، جـمـهـوري اسـالمـي و ايـن               
قوانينش از جانب زنان مورد تنـفـر        

 . وغير قبل تحمل است
مردم بـرابـري طـلـب در ايـران              
روزانه در حال مبـارزه و اعـتـراض           
ــل قــوانــيــن ارتــجــاعــي            در مــقــاب
اســالمــي از حــجــاب گــرفــتــه تــا            
جداسازيـهـاي جـنـسـيـتـي، عـلـيـه               
نيروهاي نهي از منـکـر و امـر بـه               
معروف که موجوديتشان بـيـشـتـر          

. در تقابل با زنان ميباشد هستـنـد        
جدال هر روزه زنان و مردان بـرابـري         
طلب در تقابل با جمهوري اسالمي 
و ارتـجـاع، يـکـي از سـنـگـرهــاي                
روزانه مبارزه با وضع موجود است 
که خود حاکي از وجود عينـي يـک          
جنبش زنانه و برابري طلب قوي در       
سطح جامعه است که بـراي مـحـو           

ي اين تناقضات و رفع نابرابري ها      
 در حـال     هاجتماعي در سطح جامع   

حقيقت آن است کـه    . پيشروي است 
با توجه به اعتراضات وسـيـع زنـان         
درايران انقـالب آتـي يـک انـقـالب              

 .زنانه خواهد بود
 برچيده باد زن ستيزي

زنده باد همبستگي جهاني 
 عليه خشونت به زنان

 سرنگون باد 
 جمهوري اسالمي زن ستيز 

 ... خشونت عليه زنان      


