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

 ٢  صفحه 

 

 

براي شرکت در      : عبدل گلپريان 
اين مـيـزگـرد بـه شـمـا خـوش آمـد                  

فـرضـم بـر ايـن اسـت کـه               .  ميگويم
بندهاي بتـصـويـب رسـيـده بـيـانـيـه               
کانتون جزيره را قبال مطالـعـه کـرده       

سوال عمومي تري کـه بـتـوانـد         .  ايد
پاسخ شما در زمينه هاي مرتبط بـا    
اين مسئله را در بر بگيرد اينـگـونـه          

در اوايـل آبـان مـاه          : " طرح ميکـنـم   

بيانيه اي در دفاع از حقوق زنـان در          
يکي از کانتونهاي کردستان سـوريـه       
بنام  کانتون جزيره بتصويـب رسـيـد         
که در اين بيانيه بندهاي مـتـرقـي و           
راديکالي در دفاع از حقوق انسـانـي     

 .  زنان و کودکان بيان شده است
ايـن بــيـانــيـه در يـک مـحــدوده              
جغرافيايي کـوچـک بـتـصـويـب يـک             
سيستم خودگران رسـيـده اسـت کـه            

اکــنــون بــعــنــوان قــانــون حــقــوق زن          
ــه مــيــشــود و احــزاب و                ــاخــت شــن
جريانات اسالمي در مـنـطـقـه آنـرا            
مغاير با شريعت اسالم دانسته انـد،       
کداميک از بندهـاي ايـن قـانـون در             
روند پيشروي حقوق زن قابل تـامـل         
اســت و کــدام يــک از بــنــدهــا در                 

 . مغايرت  با بقيه است؟
 

 از کردستان سوريه"  کانتون جزيره" بيانيه حقوق زن در 
 ميزگردي با شرکت، کاظم نيکخواه، آوات فرخي و نسان نودينيان                    

دوستي احزاب ناسيوناليست کرد با 
 دولتها و جريانات اسالمي

تقريبا بدون استثنا هـمـه احـزاب         
ناسيوناليست کرد رابطه حسنه اي بـا       
دولتهاي منطقه و جريانات اسـالمـي       

حزب دمکرات کـردسـتـان     .  داشته اند 
عراق بعد از حزب دمکرات کردستان      
ايران هر دو از يک سنت واحد نشـات          

 رهبرانشان دو آخوند بـوده   وگرفته اند 
البته با توجه به قدرت و نـفـوذ       .  است

بلوک شرق در ابـتـداي تشـکـيـل ايـن               
احزاب آنها خود را وامدار استالين و        

حـزب  .  شوروي آن زمان ميـدانسـتـنـد       
بارزاني در کردستان عراق هنـگـامـي        
که مـتـوجـه شـد حـکـومـت مـرکـزي                 
بغداد رابطه حسنه اي بـا شـوروي آن            
زمان برقرار کرده است در يک پـروسـه         
زماني کوتاه از کمپ شـرق بـه کـمـپ           

غرب مهاجرت کرد و به اسـرائـيـل و            
طـبـق اسـنـاد       .  آمريـکـا نـزديـک شـد         

منتشر شده در رسـانـه هـاي رسـمـي              
کردستان عراق و گفته کساني کـه آن          
دوره در رهبري حزب بارزاني بوده اند       
کمکهاي اسرائيل و سازمان سـيـا بـه          

 در ابـعـاد   ٧٠ اين حزب در اوايل دهه      
ايـن نـوع     .  ميلـيـون دالر بـوده اسـت          

جابجايي ها سنت قديمي اين احـزاب     
ــروز پ          ــوده و ام ــزاب       . ک. ب ک و اح

اقمارش در حال طي کردن همـچـنـيـن       
مسير جابجايي از يک کمپ به کـمـپ        

 .ديگر هستند که بعدا به آن ميپردازم
رابطه حزب بارزاني با شـاه ايـران         
آنچنان دوستانه بود کـه مسـتـشـاران          
ارتش ايران براي کمک به بـارزانـي در           

. کردستان عراق مستقـر شـده بـودنـد          
اما همه اين کمکها و رابطه دوستانـه        
با شاه ايران بعد از قرارداد الجزاير از         
طرف شاه و صـدام حسـيـن دورانـش             

حـزب بـارزانـي را نـاچـار            .  تمـام شـد    
کردند که در فاصله چنـد روز جـنـگ            
مسلحانه را کنار بگذارد و کمکـهـاي        

به دنبـال  .  نظامي شاه به آنها قطع شد 
اين اتفاقات رهبران اين حزب در کرج   

هر سال با شروع فصل زمستان      
و سر رسـيـدن سـرمـا، مسـئـولـيـن                
مــدارس و آمــوزش پــرورش بــا                
درخواست کمک هـزيـنـه از والـديـن            
دانش آموزان سعي ميکنند خرج و       
تامين مدارس را بعهده خانـوده هـا       

 .و دانش آموزان بگذارند
طبق خبر مسئولين مدارس در     

و همچـنـيـن    )  سردشت(شهرک ربط  
در چندين مـدرسـه در سـنـنـدج بـا                
درخواست پول از دانش آموزان آنها       

 .را تحت فشار قرار داده اند 

دانش آموزان و خانواده هايشان 
ــن خــواســت                ــل اي ــاب ــد در مــق ــاي ب
مسئولين آموزش پرورش دست بـه       

هـزيـنـه تـحـصـيـل          .  اعتراض بزنـنـد   
دانش آموزان يک امر عمومي است      
وتامين آن بعهـده دولـت مـيـبـاشـد             

دولــت و مســئــولــيــن آمــوزش و            .
پرورش موظف هسـتـنـد کـه تـمـام              
امــکــانــات رفــاهــي و ايــمــنــي در           
مدارس بدون هيچگونه درخـواسـت       
کمک هـزيـنـه  مـدارس  از جـانـب                  

اين يک .والدين را بايد بعهده بگيرد  

امر بديهي است و بايد همه خانواده       
ها آنرا بدانند و از زور و خـواسـت              
مسئولين حکومتـي بـراي تـامـيـن           

 حق کودکان و نوجوانان به يک زندگي شاد، ايمن و خالق

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني

 ٧  صفحه 

 ٨  صفحه 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
 

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

 درصدي قيمت نان٣٠ افزايش 
 بـنــا بـتــصـويـب هـيـئــت             : آذر٩ 

 آبــان مــاه      ١٤ وزيــران در جــلــســه         
 ٦٠٠ قيمت نان سنـگـک از         ١٣٩٣ 

 تومان، نان بربري از   ٧٨٠ تومان به  
 تـومـان، نـان        ٦٥٠  تومان به   ٥٠٠ 

 ٢٠٨  تــومــان بــه         ١٦٠ لــواش از      
 تـومـان   ٣٠٠ تومان و نان تافتون از    

. يـابـد     تومـان افـزايـش مـي        ٣٩٠ به  
قيـمـت انـواع نـان از اول آذر مـاه                  " 

درصد ٣٠  ميزان  ، حداکثر به١٣٩٣ 
جهت جبران تعديل قيـمـت گـنـدم و           

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

  

 شنبه خونين در ايران،        سه
 !  نفر را در يک روز کشت           ۱۸  حکومت روحاني       

 پيش بسوي اعتراضات سراسري        
 به گراني و تورم و حداقل مزد         

 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران             
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 ٧  صفحه 
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 ١ از صفحه 

قبل از اينکه بـه      :  کاظم نيکخواه 
بــنــدهــاي ايــن قــانــون بــپــردازم الزم           

. ميدانم اهميت کلي آنرا تاکيـد کـنـم         
بنظر من اعالم اين قانـون و شـنـيـده             
شـدن صـداي بـرابـري زن و مـرد در                  
بخشي از سوريه در شـرايـط کـنـونـي            
براي همه مردم شريـف دنـيـا بسـيـار             

نوري بود  .  اميد بخش و انرژي زا بود     
که در ظلمت پيش آمـد و بـه جـهـان               
اعالم کرد که در ايـن گـوشـه جـهـان               

دفـاع از حـقـوق        .  بشريت نمرده اسـت   
مذهب و .  انساني زنان قدرتمند است  

تبعيضات برده وار مذهـبـي مـنـفـور           
و زنان و مرداني هسـتـنـد کـه            .  است

ايستاده اند تا پاي جان از مـنـزلـت و        
. کرامت انساني خويش دفـاع کـنـنـد         

اين قانون به سمبل و پرچم انسـانـيـت          
. عليه قهقراي اسالمـي تـبـديـل شـد            

روشن است که برابـري زن و مـرد را              
بيش از صد سال پيش جنبش چـپ و       

در .  کمونيستي پرچمش را بلنـد کـرد       
بســـيـــاري از کشـــورهـــاي جـــهـــان           
خوشبختانه برابري زن و مرد به قانون 

از ايـن نـظـر ايـن           .  تبديل شـده اسـت     
قانون چيز تازه اي نـدارد و حـتـي از               

اما وقتي بـه    .  جنبه هايي عقب است 
متن و زمينـه سـيـاسـي اي کـه ايـن                 
قانون در آن اعالم شده توجه کنيم کـه     
در يک طرف حکومت اسالمي ايـران        
قرار دارد که آخرين چشمه از کارنامه      
جنايتکارانه اش به خيابان فـرسـتـادن      
باندهاي اسيدپاش علـيـه زنـان بـراي           
تحميل حجاب کثيف اسالمي اسـت       
و از آن طرف در ميان دود و سربريدن      
و زنجير کردن زنان و به بردگي گرفتن 
آنها توسط ارتجاع خونخوار اسالمي     
در عراق و سـوريـه، بـه يـک مـرتـبـه                   
غرشي شنيده ميشود که نه از  مرگ        
و بردگي، بلـکـه از نـفـس انسـانـيـت                
دفاع ميکند، اين يک اتفاق پيشرو و        

مـن بـراي ايـن        .  مهم و تاريخي است   
قانون مستقـل از ايـنـکـه تـاريـخـش               
چــيــســت و چــه کســانــي پشــت آن               

 . هستند، چنين جايگاهي قائلم
مي پرسيد کدام بندهـا در رونـد          
پيشروي زنان قابل تامل است و کدام       

در ايـن زمـيـنـه         .  بندها مغاير آنست  
از .  دوسـتـان مــتـعـددي نـوشـتــه انـد             

بندهاي مهم و پيـشـرو آن مـيـتـوانـم              
بطور خالصه بـه مـمـنـوعـيـت چـنـد                
همسري، ارزش حقوقي برابر شهادت      
زن و مرد در دادگاهها، ممـنـوعـيـت          
ازدواج دختران بدون رضـايـت آنـهـا،            
برابري حقوق زن و مـرد در مـحـيـط              

کار و مساله مزد و حقوق، حق بـرابـر        
زن و مرد در انتخاب شـغـل و قـبـول             
مسئوليتهـاي اداري، حـق حضـانـت           
فرزندان براي زنان، ممنوعيت مهريـه    
در ازدواج، و چند بند ديـگـر در ايـن             

برخي از اين بندهـا     .  راستا اشاره کنم  
مثل ممنوعيت چند همسري و حـق         
ــه            حضــانــت و مــمــنــوعــيــت مــهــري
مستقيما ضد سنتهاي واپسگـرايـانـه     
اسالمي و عشيرتي است و ريشـه در      
جنبش چپ و بـرابـري طـلـبـانـه زنـان               

تاکيد بر ايـن اصـول در عـيـن             .  دارد
حال توجه ها را به جهانشـمـول بـودن           
حقوق زنـان و هـمـه انسـانـهـا جـلـب                  

 . ميکند و بسيار مهم است
در عين حال ميتوان فهمـيـد کـه           
جايگاهي که اين قانـون بـه خـانـواده            
ميدهد و ميـخـواهـد بـا ايـن قـانـون                
خانواده سنتي را مسـتـحـکـم کـنـد،             
ناشي از تاثير سنت گرايي اسالمي و 
عشيرتي و ناسيوناليستي در طرح آن 

در اين راستا چنـد بـنـد وجـود         .  است
ــه                    ــت بـ ــبـ ــار نسـ ــيـ ــه بسـ دارد کـ
دستاوردهاي پيشرو حقوق زنان عقب  

مثل بنـدي کـه حـق طـالق را              .  است
. منوط به رضايت دو طرف ميـکـنـد        

که در واقع از همان خـانـواده گـرايـي             
ظـاهـرا   .  ارتجاعي نشات گرفته است   

بين مرد و   "  برابري" در اين زمينه هم    
زن رعايت شده است اما يک بـرابـري           

طالق يـک امـر      .  وارونه و عقب مانده   
وقتي که در رابـطـه بـيـن        .  فردي است 

زن و مرد يک طرف رضايت نـداشـتـه         
باشد روشن است که بايد بتواند جـدا         

اما اين قانون ميگويـد حـتـمـا         .  شود
بايد دوطرف رضايت داشته باشنـد و     
اين يعني مجبور کردن زنان و حـتـي          
مردان به ادامه رابطه اي که خـواهـان      

و در اين رابـطـه بـيـشـتـر            .  آن نيستند 
ايـن  .  زنان هستند که قرباني ميشوند  

را قانونگزاران حتما در جهـت حـفـظ          
. نظام خانواده سنتي طـرح کـرده انـد          

در همين زمينه بندي وجود دارد کـه         
مــجــازات شــديــد، بــدون     "  مـيــگــويــد 

تفاوت جنسيتي، در مورد خيانت هر 
يک از همسران در نظرگرفتـه خـواهـد          

يعني دولت خودرا موظـف مـي     " شد
بيند که در رابطه خصوصي بين زن و        
مرد دخالت کند و حتـي بـراي آنـچـه             

مـيـخـوانـد مـجـازات         "  خـيـانـت   " آنرا   
ايــن کــامــال    .  شــديــد اعــمــال کــنــد       

اســالمــي و ارتــجــاعــي اســت و                  
هـم مـيـتـوانـد بـه           "  مجازات شـديـد    " 

هرچيزي از جمله سنـگـسـار و غـيـره             

ايـنـهـا نشـانـه تـاثـيـر             .  معـنـي شـود     
نيروها و جنـبـشـهـاي ارتـجـاعـي در              

در زمينه حق   .  تدوين اين قانون است   
تشکـل زنـان نـيـز بـاز مـا مـتـوجـه                    
ميشويم که حق تشکل زنان به اجـازه        

که بـا اصـل       .  دولت واگذار شده است   
جنبـه  .  آزادي تشکل در تناقض است    

هاي ديگري هم هست که نـادقـيـق و           
 .قابل تفسير است

 
:  عبدل گلپريـان    بـا در نـظـر         

گرفتن بندهاي پيشرو و مـتـرقـي در            
اين قانون، بنظر شما ظرفيت اجرايـي       
اين سيستـم خـودگـردان تـا چـه حـد                 
قابليت به اجـرا درآوردن ايـن قـانـون             
خواهد بود؟ در ضـمـن بـا تـوجـه بـه                 
اينکه بندهايي در اين قانون مـغـايـر          
با حقوق زنان است، شما جايگاه ايـن        
بيانيه را که اکنون ديگر بعـنـوان يـک          
قانون بتصويب رسيده اسـت چـگـونـه         
ارزيابي مي کنيد و چـه تـاثـيـري بـر               
شرايط و موقعيـت زنـان در حـداقـل             
مناطق کرد نشين و در مـجـمـوع بـر            
روند پيشروي خواست و مـطـالـبـات           
زنان در مناطقي کـه زنـان مـدام در              
معرض تـهـاجـم احـزاب وجـريـانـات              
اسالمي و ناسيوناليست قرار داشـتـه       

 ". اند خواهد داشت؟ 
 

هـمـيـنـکـه      :  کاظم نيـکـخـواه    
جنبشي وجود دارد که اين قـدرت را          
داشته اسـت کـه چـنـيـن قـانـونـي را                  
توانسته است در اين شرايط قهقرا بـه   
جلو بکشد نشان ميدهـد کـه نـيـروي            
فشار جنبش زنان و جنـبـش پـيـشـرو            
براي پياده کردن اين قانون هـم جـدي          
است و از اين نظر ميتوان خوش بيـن         

تا همينجـا هـم فـکـر مـيـکـنـم               .  بود
تاثيرات خوبي در کل منطقه به نـفـع          
زنان و به زيـان ارتـجـاع مـذهـبـي و                 
قومي داشته است و يک پـيـشـروي و           

بـه  .  تعرض عـلـيـه ايـن نـيـروهـاسـت              
همين دليل هم آخوندهـا و اسـالمـي          
هاي مـتـعـددي صـدايشـان در آمـده              
است و تالش ميکنند تاثـيـرات ايـن          

امـا اوضـاع     .  قانون را خنثـي کـنـنـد        
منطقه بسيار متـحـول و بـي ثـبـات              

ــت ــروهـــاي             .  اسـ ــهـــا و نـــيـ ــتـ دولـ
ناسيوناليست و ارتجاعي و اسالمـي      
و سنتي متـعـددي در ايـن مـنـطـقـه                

بـيـشـتـر     .  بازي کن صـحـنـه هسـتـنـد          
. صداي اينهاست که شنيده مـيـشـود       

به حـدي کـه بـعـضـي هـا وقـتـي بـه                     
اوضاع اين منطقه تـوجـه مـيـکـنـنـد             
فقط نقش اين نيـروهـا و دولـتـهـا را               
مي بينند و متوجه نيسـتـنـد کـه در             

همين فضـاي ظـلـمـت هـم جـنـبـش                  
انساني و پـيـشـروي وجـود دارد کـه               
شايد حزب و سازمان قابـل تـوجـهـي         
نداشته بـاشـد امـا بـا مـعـضـالت و                 
مشکالت بسيار دارد نـقـش خـودرا           

بهرحال ميخواهم بگويم . ايفا ميکند 
که سرنوشت اين قانون و کل سياست       
در اين منطقه ناروشن است و قـابـل           

اگر فـرض کـنـيـم         .  پيش بيني نيست  
ارتــجــاع اســالمــي داعــش کــامــال           
شکست بخورد و از مـنـطـقـه بـيـرون             
رانده شود و اوضاع طوري پيـش رود         
ــي از                  ــزان ــد مــي ــن ــوان ــت کــه مــردم ب
دخالتگري و خود مديريتي تـوده اي         
را عليرغم اين دولـتـهـا و نـيـروهـاي               
ارتجاعـي بـه عـمـل در آورنـد، ايـن                 
قانون هم ميتواند در کـنـار قـوانـيـن             
پيشرو و انساني ديگري تا حد زيادي      
به اجرا در آيد و در کـل مـنـطـقـه و                   
بويژه مـنـاطـق کـردنشـيـن سـوريـه و                
عراق و ترکيه و حتي ايران تـاثـيـرات           

فـي الـحـال      .  مثـبـتـي داشـتـه بـاشـد           
همانطور که اشاره کرديد اين بعـنـوان        
يک قانون مطرح شده است و اعـتـبـار      

اما بـايـد ديـد کـه کـل            . اجرايي دارد 
فـکـر   .  اوضاع به کدام سمت ميچرخد   

ميکنم همه مـردم شـريـف جـهـان و               
سازمانهاي مترقي و انسـان دوسـت         
نيز بايد خـود را يـک پـاي تـحـوالت                
منطقه سوريه بـبـبـنـنـد و از حـقـوق                
انساني همه زنان و مـردان در سـطـح         
بين المللي دفاع کـنـنـد و دولـتـهـاي              

 .درگير را زير فشار قرار دهند
االن مســالــه جــنــگ بــا داعــش         
بــرجســتــه شــده اســت و نــيــروهــا و              
دولتهاي مختلفي در حال جـنـگ بـا           

اما اکثر اينهـا خـود       .  داعش هستند 
يک ارتجاع و قبيلـه گـرايـي و اسـالم             
گـرايــي ضــد زن و ضــد انســانــي را              
نمايندگي ميکنند و خود در ايجاد و   
سربلند کردن داعش و واپـس گـرايـي          

مردم جهان  .  اسالمي نقش داشته اند   
نفرت عظيمي از آدم کشـان داعـش            

اما ما بايد به همه بگويـيـم و       .  دارند
جــبــهــه ضــد   " نشــان دهــيــم کــه کــل         

فقـط  .  قابل پشتيباني نيست  "  داعش
يک سنگر ضد داعش وجود دارد کـه        
قابل پشتيباني از سوي مردم شريـف       
جهان است و اين همان جبهه مردمي   
اي است که يک بخشـش را در دفـاع            
قهرمانانه مردم کـوبـانـي از زنـدگـي             
خويش مي بيـنـيـم و يـک بـخـش آن                 
همان اسـت کـه خـواسـتـهـاي آزادي                
خواهانه زنان و همه مـردم سـوريـه و             
منطقه را براي آزادي و رفاه و کرامت      
انساني بدرجه اي بازتاب مـيـدهـد و          

ايـن جـبـهـه را         .  نمايندگـي مـيـکـنـد       
عليرغم همه محدوديتـهـاي آن بـايـد          
تقويت کرد و مورد پشتيـبـانـي قـرار           

و هــرچــه ايــن جــبــهــه مــردمــي          .  داد
تقويت شود و صدايش رساتـر شـود،          
شانس عملي شدن برابري زن و مرد و     
رسيدن مـردم ايـن مـنـطـقـه بـه يـک                   

 .زندگي انساني نيز بيشتر ميشود
 

همه مـا قـوانـيـن           : آوات فرخي 
إسـالمـي را خـوب مــيـشـنـاسـيـم و                 
ارتجاع إسالمي را بعد از حـاكـمـيـت          
سياه اسالمي در ايـران بـا پـوسـت و              
استخوان حس كـرده ايـم و جـنـايـت               
اسالم را هم عليه إنسانهـا خصـوصـا        

به نظر من هر جـا يـك        .  زنان ديده ايم  
درصد قوانين به نـفـع زنـان تصـويـب           
شود منافع اسالم به خطر مـي افـتـد           
چــون يــكــي از اصــلــي تــريــن وجــه              
مشخصه اسالم ضديت با زنان اسـت        
در بهترين حالـت هـم هـرگـز هـويـت               
انساني زن بـراي اسـالم قـابـل قـبـول               
نيست به نظر من اين بندهاي قوانين       
جزيـره هـر چـنـد بـنـدهـايـي مـانـنـد                    
مــمــنــوعــيــت طــالق يــكــطــرفــه يــا           
مجازات رابطه خارج از ازدواج هنـوز   
عقب مانده است و مي شود اينها را    
هــم اصــالح كــرد ولــي در بــيــشــتــر             
بندهاي ديگر از حـقـوق زنـان دفـاع              

بسـي خـوشـحـالـي         كرده و اين جـاي       
است كه در شرايطي كه توحش اسالم       
سياسي در منطقه بيداد مي كـنـد و           
زنان توسط داعش در بـازار خـريـد و         
فروش ميشوند و مورد انواع تـعـرض      
و بي حرمتي قرار مي گيرند قوانيني    

. در دفاع از زنان به تصويب مي رسد    
بندهايي از جمله حق حضانت فـرزنـد        
بــراي زنــان يــا مــمــنــوعــيــت ازدواج          

 سـال و ارث بـرابـر            ١٨ دختران زيـر      
وحذف مهريه و همچنين برابـر بـودن         
شهادت زن و مرد و مـواردي از ايـن            
دست كه صراحتا با قوانين إسـالمـي     
و قران مغايرت دارد حتي بـنـدهـايـي        
مانند اين موارد باال كه از نظـر مـن           
عقب مانـده هسـت و بـايـد إصـالح               

  .شوند را هم اسالم و قرآن نمي پذيرد
جايگاه اين قوانين در اين شرايط 
بسيار قـابـل اهـمـيـت اسـت ايـن را                  
أضافه كنم اگر امروزه در اين شرايـط     
كه اين همه جنـايـت عـلـيـه زنـان در                
منطقه اعمال ميشود و بندهـايـي از         
قانون در دفاع از حرمت و كرامت زن   
به تصويب در مياد بـخـاطـر حضـور            
خود زنان در صف اول مبارزه عـلـيـه           
جريان تمـامـا ضـد زن داعـش بـوده               

 "... کانتون جزيره   " بيانيه حقوق زن    
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قطعـا بـه اجـرا در آمـدن ايـن                .  است
قوانين وضعيت زنان را بـهـبـود مـي            
بــخــشــد زنــانــي كــه قــبــل از حــملــه             
تروريستان داعش اسير قوانين بشـار       

حضور زنان عليه داعـش     .  اسد بودند 
آنقدر وسيع بود كه به هيچ وجه هـيـچ      
جرياني در منطقه نمي تواند عليرغم      
ميل باطني اش آنها را ناديده بگيـرد      
و اكــنــون هــم تــنــهــا حضــور خــود               
آنهااست كه مي تواند بندهاي عـقـب        
مــانــده را حــذف و اجــرا كــردن ايــن              

 .قوانين را تثبيت كند
 

بيانيه حقـوق زن      : نسان نودينيان 
در کــردســتــان   "  کــانــتــون جــزيــره   " در   

سوريه تا کنون مورد حمايـت تـعـداد          
بســيــار زيــادي از مــردم آزيــخــواه و            
احزاب سياسي و کـمـونـيـسـت قـرار              

ايـن حـمـايـت و جـلـب             .  گرفته اسـت   
سمپاتي فـرا مـنـطـقـه اي و بـدرجـه                  
زيادي در سطح بين المللي انجام شده 
است و بيشترين حمايت ها از طـرف          
فعالين و مدافعين حقوق برابري زنـان   

اســالم .  از ايــران و عــراق هســتــنــد           
سياسي و مـذهـب در ايـن کشـورهـا             
حاکم است، قدرت دولـتـي دارنـد، و            
ستم کشي زن يک رکن پايه اي ايـنـهـا       

با اين مقدمه ميخواهم زمينه     .  است
هاي سياسي ـ اجتماعي حمـايـت  از        

در "  کانتون جزيره" بيانيه حقوق زن در   
کردستان سوريه را تاکيد و جـايـگـاه           
سياسي آنرا در متن مبارزه سـيـاسـي      
زنان در منطقه خاورميانه بويژه ايران      
و عراق عليه اسالم سياسي را تاکـيـد        

 . کنم
جــنــايــت هــاي کــثــيــف اســالم            

دولت اسالمي عراق (سياسي داعش  
بـيـش از يـکـسـال اسـت در               )  ـ شـام   

مناطق جنوبـي عـراق بـر زنـدگـي و               
امنيت، کرامـت و حـرمـت انسـانـي             

اينها جامعه را   .  مردم اعمال ميشود  
بشيوه اي کثيف مذهـبـي شـيـعـي و              

مــردم را   .  ســنــي تــقــســيــم کــرده انــد       
ــدن جــدا                  مــيــکــشــنــد، ســر را از ب
ميکنـنـد، بـربـريـت اسـالمـي را در                
ــد، در                زنــدگــي مــردم وارد کــرده ان
شنگال با پيشروي هـاي نـظـامـي تـا            
زمان عقـب نشـيـنـي، شـنـيـع تـريـن                 
قــوانــيــن اســالمــي را بــر زنــدگــي و            

زنـان را    .  کرامت زنان اعمـال کـردنـد       
يــا بــرده   )  کــنــيــز( اســيــر و بــعــنــوان       
 بـه    » جهاد نکاح« فروختند و به اسم     

ــد           ــردنـ ــاوز کـ ــجـ ــان تـ ــال  .  زنـ ــمـ اعـ
جنايتکارانه آنها در شـنـگـال وسـيـع            

تـنـفـر از داعـش و رفـتـارهـاي                .  بود

اسالمي آنها انعکاس جهانـي بـخـود        
بشريـت مـتـمـدن و سـکـوالر             .  گرفت

نتوانست سکوت کند و نظاره گر ايـن     
همه اعمال جنايتکارانه توسط اسالم     

اعـتـراضـات وسـيـع        .  سياسـي بـاشـد     
غـول خـفـتـه       . خياباني بحرکت درآمد 

مدافع انسان و حـرمـت انسـانـي بـه               
خيابان آمد و در مقابل جـنـايـتـهـاي            
دولت اسالمي داعش ايسـتـاد و در           
نقطه اي ديگـر، در دل جـنـگ هـاي               
خونين اسالم سـيـاسـي، کـوبـانـي بـا              
بيش از سي صد روستا مورد هـجـوم         

) داعـش ( نيروهاي دولـت اسـالمـي          
 .  قرار گرفت

در اين نقطه اما جنايات خونـيـن        
مردم در کـوبـانـي بـا       .  داعش سد شد  

اتکا به تجارب قدرت سيـاسـي تـوده          
اي و سـازمـان سـيـاسـي ــ تـوده اي                    
کـانــتــون هــا مـقــاومــت تــوده اي را             

در اين مقاومـت    .  سازماندهي کردند 
توده اي زنان کوباني به چهره برجستـه    
و مقاوم جنگ با داعش مبتکرانـه و       

ايسـتـادگـي و      .  جسورانه  تبديل شـد     
مقاومت مردم در کوباني در مـقـابـل     
هيوالي اسالم سياسي داعـش مـورد        

در دل ايـن    .  توجه جهانيان قرار گرفت   
مقاومت و جنـگ خـونـيـن تـاثـيـر و                
نقـش زنـان در کـوبـانـي بـه سـمـبـل                    
مقاومت در مقـابـل هـيـوالي اسـالم            
سياسي بـر تـاريـخ مـبـارزه بشـريـت                
مــتــمــدن عــلــيــه تــروريســم و اســالم           

اعالم بيانيه حقـوق  .  سياسي ثبت شد  
نـوامـبـر    ١٠ در   "   کانتون جزيره"زن در 

مجمـع قـانـونـگـزاري        توسط    ٢٠١٤ 
سيستم خودمديريتي کانتـون جـزيـره        
در کردستان سوريه برآمده از  حضـور     
زنان در کوباني و اعمال ددمنشانه و        
جنايتکارانه داعش و اسالم سيـاسـي       

نکته يا مالحظـه اي کـه  در            .   است
کـانـتـون    "  بيانيه حـقـوق زن در        حاشيه
مورد مالحظه قرار ميگـيـرد،       "  جزيره

اين است که تعدادي از  بندهـاي ايـن      
در "  قـانـون حـقـوق زنـان         " بيانـيـه در       

ايــن .  ســوريــه بــرگــرفــتــه شــده اســت         
مالحظات و صـحـت، رد يـا تـايـيـد               

کانـتـون   " بيانيه حقوق زن در     اقتباس    
در کردستان سوريه از منابعي "  جزيره

که مورد اشاره است تـاثـيـر تـعـيـيـن              
کننده اي در جايگاه و اهـمـيـت ايـن              

. بيانيه را کم و يا ضعيـف نـمـيـکـنـد             
جايگاه سياسي اين بيانيه به شـرايـط        
و موقعيتي مربوط است که کوبـانـي        
و اهميت مبارزه و استواري زنـان در          
مقابله با هيوالي اسالمي و جـنـايـت        

داعش و دولت اسالمي به دنيا نشان        
 .  داده شد، قرار گرفته است

دستاورد بـيـانـيـه حـقـوق زن در               
زود گذر و مـقـطـعـي         "  کانتون جزيره" 

در تثبيت موقعيـت زنـان در       .  نيست
جامعه تاثيرات مـعـيـن اجـتـمـاعـي             

سيـر رويـداد و آيـنـده           .  خواهد داشت 
سياسي در سـوريـه  بـه هـر شـکـلـي                  
تعيين شود، سهم زنان و دفـاع آنـهـا           
" تحت تاثير  بيـانـيـه حـقـوق زن در                 

زنـان پـيـشـرو       .  کمرنگ نيست "  جزيره
مــيــتــوانــنــد از جــايــگــاه ســيــاســي ـ          
اجتماعي خود  در مقابله با دولـت و         

پـرچـم   . ارگانهاي در قدرت دفاع کنند 
علني يک مبازره دائمي آنها در دفاع       
از جنبش برابري زنان  عـلـيـه خـرافـه             

بيانـيـه   .  مذهبي و دولتها خواهد شد 
در "  کــانــتــون جــزيــره   " حــقــوق زن در       

کردستان سوريه ايرادهـاي مـعـيـن و           
بخشـهـايـي از ايـن         . برجسته اي دارد 

بيانيه تحت تاثير سنن عقب مانده و        
تتمه سنت رايج مذهبي ـ عشـيـره اي      

در تعدادي از مطالب منـتـشـر     .  است
شده بـه ضـعـف و ايـرادات بـيـانـيـه                   

مـن  .  اشاره شده اسـت "  کانتون جزيره " 
بـنـظـر مـن       .  قصد تکرار آنها را ندارم    

تعداد زيادي از مدافعين حقوق بـرابـر    
زن و مرد در ايران و عراق معـتـقـدنـد          

ضعـفـهـايـي     "  کانتون جزيره"که بيانيه  
کمک و کار طاقت فـرسـا، نـقـد           .  دارد

کارساز و برشمردن نارسايي و ضعـف   
کـانـتـون    " هاي بيانيـه حـقـوق زن در             

در کردستـان سـوريـه در گـرو            "  جزيره
دخالت موثر مدافعين حقوق بـرابـري       

ادامه دستاوردهاي تجربه   .  زنان است 
نقش زنان در مـقـاومـت کـوبـانـي و                 

در "  کانتون جزيره" بيانيه حقوق زن در   
کردستان سوريه صـورت مسـالـه اي          

ارتباط نزديک با .  فرا منطقه اي است   
فعالين زن در اين منـاطـق بـويـژه در             

ــره "  ــي " و   "  جــزي ــان ــوب ــزاري       " ک ــرگ ،  ب
سمينارهاي متعدد در جـهـت دقـيـق          

قانون ويژه حـمـايـت از         .   کردن بيانيه 
زنان در کانتون جـزيـزه شـروع اتـفـاق             

با .  ـ عليه اسالم سياسي است١ مهم    
وجود تمام ضـعـف و نـارسـايـي هـا،              
موقعيت زن در جامعـه را بـرجسـتـه             

حقوق بـرابـري زنـان را بـه گـود              . کرد
استخر تحوالت سـيـاسـي و بـعـنـوان             

ـ بـرآمـده از     ٢ .  مساله اي مهم کشاند  
شرايط و موقعيتي است که زنـان در       
مــقــابــل هــيــوالي اســالم ســيــاســي           

 افـکـار عـمـومـي           ــ بـر    ٣ .   ايستادنـد 
ميليون ها نفر از مردم در سطح بـيـن        

  .المللي تاثير گذاشت
 *** 

 "... کانتون جزيره   " بيانيه حقوق زن     ٢ از صفحه 

بنا به خبر دريافتـي نـيـروهـاي          
لباس شخصي اداره اطـالعـات در        

 آذر مـاه      ٥ سنندج روز چهارشنبـه      
 ظهر به منزل مسکوني ١٢ ساعت  

منيژه صادقي فعال مدني، و فعـال      
حقوق زن و کودک يورش برده و بـا           
تفتيش منزل او، وي را با خـود بـه            

الزم بـه    .  مکان نامعلومـي بـردنـد      
ذکر است که مـامـوران حـکـومـت           
کامپيوتر و موبايل او وفرزنـدانـش        

پيشتـر نـيـز      .  را نيز با خود برده اند     
بارها نيروهاي اطالعاتي رژيـم در        
ــخــاطــر               ــرده را ب ــب ــام ــدج ن ــن ســن
فعاليتهـاي مـدنـي و در دفـاع از               
حقوق زن و کودک زندانـي و مـورد           

 .اذيت و آزار قرار داده اند
 

نهادها و مـامـوران رژيـم حـق           
ندارند با بهانه هاي پوچ و واهي بـه        
منزل فعالين مـدنـي عـرصـه هـاي           
مختلف اجتماعي يورش بـبـرنـد و         
آنان را بازداشت و مـورد اذيـت و             

 .آزار قرار دهند
   

ــتــان حــزب              ــردس ــه ک ــيــت ــم ک
ــورش             ــري، ي ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ک
وحشيانه ماموران لباس شـخـصـي       

اداره اطالعات رژيم به منزل منيژه     
صادقي را محکوم مي کـنـد و از            
مردم مبـارز سـنـنـدج، نـهـادهـا و               
تشکلهـاي مـدافـع حـقـوق زنـان و               
ــاي               ــه ــگــر تشــکــل ــان و دي ــودک ک
اجتمـاعـي مـي خـواهـد کـه بـراي                
ــهــادهــاي              ــل ن آزادي او در مــقــاب
ســرکــوب رژيــم دســت بــه تــجــمــع           

منيژه صـادقـي و     .  اعتراضي بزنند 
ديگر فعالين عرصه هاي مختـلـف       
اجتماعي حق دارنـد فـعـالـيـتـهـاي            
اجتماعي خود را بـدون مـزاحـمـت           
نيروهاي رژيم پيش بـبـرنـد و بـايـد             

 .بدون قيد و شرط آزاد شوند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ٩٣  آذر ٥ 
 ٢٠١٤  نوامبر ٢٦  

منيژه صادقي فعال مدني حقوق زن و             
 کودک در سنندج بازداشت شد        

بر اساس گزارشات رسـيـده بـه           
کمپين دفـاع از مـنـيـژه صـادقـي،              

سند (   ميليوني ٤٠ منيژه با وثيقه  
 سـاعـت از زنـدان          ٢٤ براي )  خانه  

 آذر   ١٠  روز دوشــنــبــه         .آزاد شــد  
ميليون  ٤٠ منيژه صادقي با وثيقه     

 سـاعـت مـرخـص       ٢٤ توماني براي  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .  شده اسـت  

مـنـيــژه صــادقـي مــريـض اسـت و              
مريضي قلبي او سالمتـيـش را در         

. زندان بشدت بخطر انداخـتـه اسـت        
ما از تمامي انسانهاي آزاديخواه و     
برابري طلب ميخواهيم براي آزادي      
بدون قـيـد شـرط و فـوري مـنـيـژه                  

 . صادقي تالش کنيم

در حــالــي کــه امــروز مــنــيــژه           
 مـيـلـيـونـي        ٤٠ صادقي با وثـيـقـه        

مرخصي گرفته است فردا سه شنبه      
صبح زود بايد مجـددا خـود را بـه             

کمپين دفاع از   .  دادگاه معرفي کند  
منيژه صادقي از تالشهاي تاکنوني   
تمامي کسانـي کـه بـراي آزادي او             
تـالش کـردنــد تشـکــر و قــدردانــي            

 .ميکند
ادامه حمايتـهـاي بـيـدريـغ مـا            
ميتواند ضامني براي آزادي منيـژه     

 .مادر چهار فرزند باشد
 

 کمپين دفاع از منيژه صادقي
 ٩٣  آذر ١٠ 

)  سند خانه   (  ميليوني   ٤٠ منيژه صادقي با وثيقه      
  ساعت از زندان آزاد شد         ٢٤ براي  
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 . مستقر شدند
بعد از سرنگوني رژيم سلـطـنـتـي         
در ايران حزب بارزانـي بـالفـاصـه بـه             
همکار و مزدور خميني تبديل شد و        
جنگهاي سختي عـلـيـه پـيـشـمـرگـان            

حــزب دمــکــرات   ( کــردســتــان ايــران     
آغـاز  )  کردستـان ايـران و کـومـه لـه             

آنها همدوش سپاه پاسداران و    .  کردند
نيروهاي مسلح مدافـع خـمـيـنـي بـه             

. سرکوب مردم کردستان پـرداخـتـنـد         
در اين دوره اتحاديه ميهني به دلـيـل      
رقابت با حزب بارزاني و دوستي آنها      
با کـومـه لـه بـه دفـاع از نـيـروهـاي                    

. پــيــشــمــرگ کــردســتــان ايــران آمــد         
اتحاديه ميـهـنـي بـعـد از شـکـسـت                
بارزاني و رفتن آنها به ايران، تشکيل       
شد و جنگ مسلحانه را عليه صـدام       

 . حسين آغاز کرد
اتـحـاديـه مـيـهــنـي کـه بـعـد از                  
شکست بارزاني تشکيل شـد، ابـتـدا         
مخالف شاه و بعدا مخالف خمـيـنـي         

اما رابطه نزديکي با حـافـظ     . هم بود 
ــي        .  اســد داشــت    ــن ــه ــه مــي ــحــادي ات

 يعني همـان  ١٩٧٥ کردستان در سال  
سالي که بارزانـي شـکـسـت خـود را              

اتحاديه جـنـگ    .  پذيرفت تشکيل شد  
مسلحانه عليه دولـت عـراق را سـال           

دوستـي اتـحـاديـه       .   آغاز کرد١٩٧٦ 
فاکتور مهمي بـود       ميهني با سوريه  

که در جـريـان جـنـگ ايـران و عـراق                 
رابطه خميني و جالل طـالـبـانـي هـم             

 . حسنه بشود
رابطه دوستي و مـريـد و مـرادي          
بـارزانـي و طـالـبــانـي بـا جـمـهــوري                 

ــا دهــه               ٩٠ اســالمــي هــمــچــنــان ت
امـا از دهـه       .  ميالدي ادامـه داشـت     

 ميالدي بارزاني رابطه خود را بـا   ٩٠ 
آمريکا و ترکـيـه مـحـکـمـتـر کـرد و                 
اتحاديـه مـيـهـنـي ضـمـن امـيـد بـه                   
آمريـکـا هـمـچـنـان خـود را وامـدار                 

ايــن .  جــمــهــوري اســالمــي مــيــدانــد      
فرهنگ اتکا بـه دولـتـهـا در مـورد                

 . ک هم کامال صدق ميکند.ک.پ
تغيير اسـتـراتـژي تـا         از  ک  . ک. پ

 جابجايي از يک کمپ به کمپ ديگر
ک . ک. براي وارد شد به بـحـث پ         

الزم است کمي به تاريخ اين جريان و         
تحوالتي کـه از سـر گـذرانـده اسـت                

 .برگرديم
ک در کنگره اول خـود در    . ک. پ"  

 در کـردسـتـان        ١٩٧٨ نـوامـبـر         ٢٧ 
اوجاالن در اواخـر    .  ترکيه تشکيل شد  

) دره بـقـاع       (  به لـبـنـان      ١٩٧٩ سال  
رفت و در آنجا به آماده کردن مکـان          

و محيط براي تعليم و آموزش افـراد         
. نيروهاي خود جهت مبارزه پرداخـت     

ک تا پـايـان سـال        . ک. گفته ميشود پ  
 حدود صد نفـر را بـه لـبـنـان              ١٩٧٩ 

فرستاده تا در پايگاههاي فلسطيـنـي    
در .  زير نظر اوجالن آموزش ببـيـنـنـد        

ک در   .  ک.   کنگره دوم پ١٩٨٢ سال  
لبنان تشکيل شد و جـنـگ چـريـکـي         

آنـهـا بـه      .  تصـويـب گـرديـد      )  گريال  ( 
 ١٩٨٣ کردستان بازگشتند و در سال  

عـمــال وارد فـاز نـظــامـي و جــنــگ               
ک . ک. کنگره سوم پ  .  مسلحانه شدند 

 بـاز هـم در لـبـنـان              ١٩٨٦ در سـال     
 ."تشکيل شد

ک هـدف خـود را         . ک. اگر چـه پ    
تشکيل دولت کردستان بزرگ تعريف   
کرده بود، اما بـه دلـيـل اخـتـالفـات               
مــنــطــقــه اي در مــيــان کشــورهــاي           
منطقه، ايران و سوريه سالهاي زيادي 

ک بـودنـد و رقـابـت         . ک. از حاميان پ 
خود با ترکيـه را از ايـن کـانـال پـي                   

 مـيـالدي     ٩٠ در دهـه      .  ميگرفـتـنـد   
ک رابطه خـوبـي بـا جـمـهـوري              . ک. پ

بـخـش عـمـده       .  اسالمي بـرقـرار کـرد      
امکانات زيستي و تجهيزات نظامي    
خود را از دولـت سـوريـه و لـيـبـي و                  

 . ايران دريافت ميکرد
سـوريــه اولــيـن و مــهـمــتـريــن             -

رابـطـه نـزديـک       .  ک بـود   . ک. حامي پ 
ــه و پ         ک از ســال      . ک. دولــت ســوري

بــا آغــاز جــنــگ     .   آغــاز شــد    ١٩٨٠ 
عــلــيــه دولــت       ک. ک. مســلــحــانــه پ   

ترکيه، دولت سوريه چندين پايگاه در    
مرزهاي مشترک با ترکيه که عمـدتـا        
کرد نشين بودند را در اخـتـيـار آنـهـا             

ک در داخـل      . ک. تجهيـز پ   .  قرار داد 
سـوريـه و حــمـايـت هــاي سـوريـه از                 

ک، ترکيه و آمـريـکـا و بـرخـي             . ک. پ
کشورهاي غربي را عصبانـي کـرد و          

 . رسما دولت سوريه را تهديد کردند
ک از طريق سـوريـه رابـطـه          . ک. پ

دوستي با جمهوري اسـالمـي را بـنـا          
 رابطه ٩٠ گفته ميشود در دهه . نهاد

ک و جمـهـوري اسـالمـي هـمـه           . ک. پ
جانبه شد و سپاه پاسداران به يکي از        

. ک تـبـديـل شـد        . ک. حاميان جدي پ  
ک در   . ک. مــداواي زخــمــي هــاي پ         

بيمارستان هاي سپاه در رضـائـيـه و            
کرمانشاه در ايران و تحويل سالح بـه        

ک . ک. آنــهــا و آمــوزش نــيــروهــا پ            
ــدتــا بــه دو                     ــپــاه عــم ــوســيلــه س ب

 .منظورانجام مي شد
جمهوري اسـالمـي بـا اسـتـفـاده             

ک تــالش کــرد کــه رابــطــه           . ک. پ   از

مردم و احـزاب سـيـاسـي کـردسـتـان               
ايران را که در کردستان عراق مستقر       

به هميـن دلـيـل       .  بودند تضعيف کند  
ک بدون مشکل وارد فـعـالـيـت         . ک. پ

سياسي و رابطه بـا مـردم کـردسـتـان             
ايران شد و يارگيريهايش از همينـجـا        

دوم اينکه بـه عـنـوان يـک            .  آغاز شد 
کارت فشار عليه دولت ترکيه آنها را    

 . بکار ميگرفت
اما در اواخر دهه نود ميالدي با        
فشار و اعـمـال نـفـوذ دولـت تـرکـيـه                 
توافق امنيتي در ميان ايران و تركيـه      

يـکـي از نـتـايـج          . و سوريه برقرار شد 
اين توافق اخراج اوجالن از سـوريـه و         
قطع کـمـکـهـاي ايـران و سـوريـه بـه                   

قطع همکاريهاي مادي .  ک بود.ک. پ
و تســلــيــحــاتــي ايــران و ســوريــه بــه            

ک و اخراج اوجـالن در اکـتـبـر             . ک. پ
 از سوريه، زميـنـه اي را       ١٩٩٨ سال  

فراهم کرد که اوجالن در فـوريـه سـال           
 بوسيله دستگاههاي امنيتـي  ١٩٩٩ 

ــي               ــرب ــاي غ ــاســوســي کشــوره و ج
 . دستگير و تحويل ترکيه داده شود

ک در   . ک. در کـنـگـره هشـتـم پ          " 
 تصميم گـرفـتـه شـد کـه            ٢٠٠١ سال  

جهـت گسـتـرش فـعـالـيـت            .  ک. ک. پ
خود شعبه و نمايندگي هاي خـود را          
در هر يک از کشورهاي ايران، ترکيه،        

   ."سوريه و عراق سازمان بدهد
ک در هـر    . ک. بنابر اين تصميم پ  

چهار کشور فوق شعبه هـاي خـود را           
در کــردســتــان عــراق      .  تشــکــيــل داد  

ــيــک        "  در "  حــزب راهــکــار دمــوکــرات
کــردســتــان تــرکــيــه حــزب جــامــعــه           

 تشکيل و ٢٠٠٥ دمکراتيک در سال    
 با همـکـاري افـراد و        ٢٠٠٨ در سال   

شخصيتهـاي ديـگـر حـزب صـلـح و               
را تشـکـيـل      .  پ. د. دموکراسي يا ب   

در کردستان ايران پـژاک و در          .  دادند
ــحــاد               ــه حــزب ات ــان ســوري ــردســت ک

حـزب  .  دمکراتيک را سازمـان دادنـد      
اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه در     

 و پژاک در کردستان ايران ٢٠٠٣ سال 
 .  تشکيل شدند٢٠٠٤ در سال 

پس از دستگيري و زنداني شـدن        
عبداهللا اوجـاالن تـغـيـيـر اسـتـراتـژي              

ــاســي در پ        ک روي داد و         . ک. ســي
مبارزه سـيـاسـي بصـورت مشـروط            
جايگزين مشي مسلحانه شد و اسـم        

به کـادک مـخـفـف کـنـگـره            . ک.ک. پ
از .  آشتي و دموکراسي تغيير يـافـت       

ک سياست تشکـيـل     . ک. اين مقطع پ  
. دولت مستقل کرد را کنار گـذاشـت        

سياست مصوب آنها اين شد کـه در          
چهارچوب همين دولـتـهـاي مـوجـود          
بــتــوانــنــد شــريــک قــدرت بشــونــد و           

تغيـيـر   .  دمکراسي را گسترش بدهند 
اسم پژاک و درست کردن تشـکـيـالت          

بنـابـر   .  به همين منظور است"  کودار" 
ک . ک. ايـن جـريـانـات وابسـتـه بـه پ               

تماما استراتژي خود را بر اين مـبـنـا        
قرار دادند که بتـوانـنـد بـا دولـتـهـاي             

مـذاکـره   .  مربوطه وارد مذاکره بشوند   
ترکيـه نـتـيـجـه ايـن              اوجالن و دولت  

ــاســت اســت       ٢٠١٣ در ســال       .  ســي
ک و احزاب اقمار او با    . ک. سياست پ 

پيام آشتي اوجالن در مراسم نـوروزي        
به مرحله و    دياربکر  اين سال در شهر     

فاز تازه اي رسيـد و ايـن فـاز هـنـوز                
اين پيام نتيجه مذاکرات   .  ادامه دارد 

مــيــت تــرکــيــه و اوجــالن و تــوافــق              
 . ک بود.ک.پ

قــبــال در مــورد پــژاک مــفــصــل          
اينجـا بـه دلـيـل جـايـگـاه              .  نوشته ام 

حزب اتحاد دمـکـراتـيـک کـه امـروز             
ک مـورد بـحـث        . ک. بيشتر از خود پ   

است و توهمات زيادي هم نسبـت بـه      

 :آن دامن زده شده است ميپردازم
حزب اتحاد دمکراتيک کردستان    

 سوريه
حزب اتحاد دمکراتيک کردستان    

 و به دنـبـال   ٢٠٠٣ سوريه که در سال     
ــه کــنــگــره هشــتــم پ           ک . ک. مصــوب

تشکيل شد، فـعـالـيـتـهـايـش نـه در                
ضديت و براي سرنگوني اسد و رژيـم         
حاکم بر سوريه، که براي اعمال فشـار     
به اين دولت بود که در تصميـم خـود           

ک تجديد نظر کـنـد و     . ک. نسبت به پ  
ــه پ             ــتـ ــذشـ ــل دوران گـ ــثـ ک . ک. مـ

ــت کــنــد        را پــس از خــروج       .  حــمــاي
 جـوالي   ١٩ نيروهاي سوري در تاريخ     

 کــنــتــرل بــيــشــتــر مــنــاطــق          ٢٠١٢ 
کردنشين سوريه را در دست گرفت و        
اخيرا نيز بزرگترين حـزب کـردسـتـان          

در قسـمـت بـعـدي بـه            .  سوريه اسـت   
 . سياستهاي اين حزب ميپردازيم

 
 ادامه دارد

 ... دوستي احزاب ناسيوناليست         
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ــت              ــاس ــي ــول س ــم ــع ــق م ــاب ــط م
ــر کشــور کــه               ــبــکــاري حــاکــم ب فــري
سالهاست ادامه دارد قيمت نـان بـار          
ديگر و طبق روال همان سياسـت سـر          
به فلک کشيـد و قـوت اليـمـوت مـا                
کارگران ايران بنا بر اخبار منتشره در  
برخي شهرها تا صـدرصـد و بـنـا بـر               
مستندات مـوجـود در شـهـر تـهـران              

.  درصد افزايش پيدا کـرد ٤٠ بيش از  
ايــن در حــالــي اســت کــه نــوبــخــت              
شامگاه روز يکشنـبـه هـفـتـه جـاري              
اعالم کرد قيمت نـان در اسـتـانـهـاي             

 درصد افزايـش    ٣٠ مختلف کشور تا    
افزايش قيمت نان و    .  پيدا خواهد کرد  

دروغــگــوئــي در ايــن مــورد بــه مــا            
کارگران و مردم ايران هـر دو بـه يـک              

. اندازه موجب خشم و انزجار مـاسـت       
نان پر مصرف تـريـن قـوت اليـمـوت             
ميليونها خـانـواده کـارگـري اسـت و             
افزايش قيمت آن معنائي جـز غـارت        
و چـپـاول از سـفـره هـاي خـالـي مـا                    
کارگران توسط دولت تدبيـر و امـيـد           

 .ندارد
 

 کارگران و همکاران     
 در سراسر کشور   

ــر               ــان و ســي ــيــمــت ن افــزايــش ق
صعودي خزنده و ناگفته ساير هـزيـنـه         
هاي اوليه زنـدگـي در حـالـي ادامـه               
دارد که مرتبا دروغـهـاي شـاخـداري          
در مورد درصد پايين تورم به جامعه       

پمپاژ ميشود تا امسال نيز هـمـچـون         
اعالم يک نـرخ تـورم      سالهاي پيش با   

کذائي انقباض دستمـزدهـا را ادامـه          
هم اينک با افزايـش مـتـوسـط        .  دهند

قيمت نان به ميزان بـيـش از پـنـجـاه               
درصد در سطح کشور هزينه ماهيانه      
زندگي ما کارگران نزديک بـه پـنـجـاه           

از .  هزار تـومـان افـزايـش پـيـدا کـرد              
سوي ديگر، عالوه بر افزايش قـيـمـت          
حــامــلــهــاي انــرژي در اول امســال،           
افزايش قـيـمـت آب و بـرق و گـاز و                   
بنزين نيز در راه است و بي تـرديـد بـا         
نزديک شدن به ماههاي پايـانـي سـال          
ما بـا نـرخ تـورم بسـيـار بـاالئـي بـر                    
خــالف ادعــاهــاي دروغــيــن دولــت           

 .مواجه خواهيم شد
چنين وضـعـيـت مشـقـت بـار و               
دورنماي سياهي ايجاب ميـکـنـد تـا          
ما کارگران بيش از پـيـش دسـت در             
دست هم بگذاريم و با سـازمـانـدهـي           
اعتراضـات قـدرتـمـنـد سـراسـري بـه               
مقابله با تهاجم به زندگي و معيشـت    

ما در سه سال گذشتـه  .  مان بر خيزيم  
با کمپين طومار اعتراضي دست بـه        
تالشي متحدانه براي افزايش حداقـل       

 قـانـون کـار        ٤١ مزد بر اساس مـاده       
 ١١ ( زديــم و اول مــاه مــه امســال               

ايـن   )  ارديبهشت روزجهانـي کـارگـر      
مبارزه مـنـجـر بـه يـورش نـيـروهـاي                
امنيتي به منازل هماهنگ کنندگـان      

اين طومار در تهران و دسـتـگـيـري و        
. پرونده سازي براي دو نفر از آنان شـد         

ــرديــد هــيــچ عــمــل                  ــدون ت امــا و ب
سرکوبگرانه اي ما کـارگـران را وادار          
به تمکين به وضعيت مصـيـبـت بـار           

ايــنــرا مــا    .  مــوجــود نــخــواهــد کــرد      
کــارگــران بــا طــومــار اعــتــراضــي و           
ايستادگي مان و مبارزات بـي وقـفـه       
خود از معدن چـادرمـلـو تـا سـيـمـان              
لوشان و پتروشيمي هاي ماهشـهـر و         
پروفيل ساوه و نـورد لـوـلـه صـفـا تـا                 
کارگران پلي اکريل و مـعـدن بـافـق و          
دهها مرکز ديگر در طول همين هفت 
مــاه گــذشــتــه نشــان داديــم و ايــنــک            
ميتوانيم و مي بايد در صفي متـحـد      
دست به اعتراضـي سـراسـري عـلـيـه             
گراني و براي افـزايـش حـداقـل مـزد              

   . بزنيم
پيش به سوي اعتراضات 
 سراسري به گراني و تورم و 

 حداقل مزد
 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٣  آذر ماه ١١ 
قيمت انواع نان قبل از گران 

بربري  – توان  ٦٠٠    سنگگ: شدن
 تومان  ٣٠٠ تافتون  – تومان  ٥٠٠ 

  تومان ١٦٠ لواش  –
قيمت انواع نان پس از گران شدن 
طبق بر چسب روي درب نانوائي ها 

 در تهران 

 پيش بسوي اعتراضات سراسري به گراني و تورم و حداقل مزد                        
   -بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون افزايش قيمت نان                       

 سند افزايش قيمت نان در تهران           
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هاي دو سال اخيـر    افزايش ساير هزينه  
هـا     کارخانجات آسياباني و نـانـوايـي       

هاي رسمي و مصوب  نسبت به قيمت 
 در سراسر کشور افزايش   ١٣٩٢ سال  
  ."يابد مي

  
 .منيژه صادقي آزاد شد

منيژه صـادقـي فـعـال کـارگـري             
ــه روز                  ــان ک ــودک ــان و ک ــال زن ــع وف
چهارشنبه پـنـجـم آذرمـاه بـه دنـبـال                
يورش مامورين لباس شـخـصـي بـه           
منزل ايشان، دستگـيـر و بـه مـکـان              
نامعلومي انتقال داده شده بود صبـح   

 با قـرار    ٩٣ روز دوشنبه دهم آذر ماه      
 ميليون تومانـي از زنـدان         ٤٠ وثيقه  

 کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب               .آزاد شـد  
کمونيست کـارگـري  آزادي مـنـيـژه               

 .صادقي را صميمانه تبريک ميگويد
     

توپ جنگي جمهوري اسالمي     
جان چهار نفر از يک خانواده را      

 گرفت  
" عـلـيـا     دستک"  در روستاي    : رآذ٩ 

در مرز استان کرمانشاه انفجاري در        
يک منزل مسکوني روي داد کـه ايـن          

 ٤ شـدن      حادثه موجب کشته و زخمي    
در اثـر ايـن        .ي گـرديـد   عضو خانواده 

 سـالـه و       ٦١ حـادثـه  نــازار مـرادي            
همسرش به نـام حسـيـن عـزيـزي بـه                

 ٣٥ همراه فرزندشان جـعـفـر عـزيـري            
ساله در دم جان خود را از دست داده        
و يکي ديگر از اعضاي اين خـانـواده          
به نام کوروش عزيزي بشدت مجـروح      

تسنيم به نقل از مـقـامـات      .شود  مي
: نظامي استان کرمانشاه اعـالم کـرد       

مردي پس از پيدا کردن گلوله تـوپ         " 
جنگـي بـازمـانـده از دوران جـنـگ،               
گلوله توپ را به منزل خويش منتقـل    
کرده که بر اثر دستکاري آن، انـفـجـار          
گلوله توپ جان مرد، همسر و يـکـي          

 ."گيرد از فرزندان وي را مي
 

 دستگيري، زندان و خودکشي
مـيـالد عـبـدي فـرزنـد            :  بوکان

مجيد و سعيد سيـاهـي از روسـتـاي            
از تـوابـع مـنـطـقـه           "  گاميش گـولـي    " 

شـيـن بـوکـان از سـوي نـيـروهـاي                   آله
اطالعاتي بازداشت و از سـرنـوشـت           

 .باشد آنها اطالعي در دسترس نمي
 

توسـط  "  هادي طهماسبي" :  قروه
نيروهاي امنيتي حکومت اسـالمـي       
ايران در شـهـر قـروه بـازداشـت شـده                

 .است

 

بــدون " نــيــروهــاي وزارت اطــالعــات       
، اقـدام بــه      " اطـالع قـبـلـي و مـجـوز            

 .اند بازداشت هادي طهماسبي کرده
جسد يـک دخـتـر      آذر٨ :  ديواندره

 ساله در شهر ديواندره به صـورت  ٢٨ 
آويز شده در منزل شـخـصـي وي             حلق

 .کشف گرديد
 ١٦ "  مـهـدي  " :  آذر٨   : ديواندره

آويـز نـمـودن بـا            ساله از طريـق حـلـق       
 .دار به زندگي خود پايان داد طناب 

 
اعتصاب غذاي زندانيان سياسي   

 زندان اروميه   
بــا ســپــري شــدن دوازده روز از             
اعتصاب غذاي زنـدانـيـان سـيـاسـي            
زنــدان ارومــيــه زنــدانــيــان ســيــاســي         

هاي سننـدج، زاهـدان، رجـايـي            زندان
شهر کرج و جنوب ايران در حمايت از 
اعتصاب غذاي زنـدانـيـان سـيـاسـي            

 .زندان اروميه اعتصاب غذا کـردنـد    

زندانيان سيـاسـي زنـدان ارومـيـه بـه              
نشانه اعتراض به منحل کـردن بـنـد           
زندانيان سياسي و انـتـقـال زنـدانـيـان          
سياسي به بـنـدهـاي ديـگـر زنـدان و               
انتـقـال زنـدانـيـان مـتـهـم بـه جـرائـم                    
عمومي به بند زندانيان سـيـاسـي از           

ماه سـال جـاري        روز بيست و نهم آبان 
 .اند دست به اعتصاب غذا زده

 
 کارگران    

کارگر شهرداري     ۱۵۰ اخراج 
 مريوان  

 کـــارگـــر فضـــاي ســـبـــز           ۱۵۰ 
شهرداري مريـوان بـا اتـمـام قـرارداد             

شان در پايان ماه گذشته بيکـار         کاري
 کارگران فصلي کـه بـه مـدت            .شدند

از اواسط اسفنـد پـارسـال        ( هفت ماه   
با شهرداري ) تا پايان آبان ماه امسال

مريوان قرارداد کار بسـتـه بـودنـد در          
 در   .انـد    روزهاي گذشته بيـکـار شـده       

حالي که بيش از يک هفتـه از اخـراج            

گـذرد هـنـوز          کـارگـر مـي       ۱۵۰ اين   
هـاي   حقوق و اضافه کاري آنان در ماه   

 .مهر و آبان پرداخت نشده است
  
تجمع کارگران کارخانه آجر         

شيل سنندج در مقابل استانداري   
 کردستان  

طـبـق گـزارش رسـيـده، روز سـه               
 نفـر از    ١٨  تعداد ١١/٩/٩٣ شنبه  

کارگران اخراجي کارخانه ي آجر شيل    
سنندج کـه سـه سـال پـيـش از کـار                   
اخــراج شــده بــودنــد، جــهــت کســب            
مطالبات خود، در مقابل استانداري      
کردستان تجـمـع نـمـوده و اعـتـراض              
خود را نسبت به تمـامـي قـوانـيـن و               
سياست هاي کارگرستيزانه ي دولـت       
و ارگان هاي سرمايه ساالر آن اعـالم       
نمودند و خواستار  پـرداخـت حـقـوق            
پايمال شده ي خويش از اسـتـانـداري           

شايان ذکر است کـه      .کردستان شدند 
کارگران مذکور پـس از گـذشـت سـه             
ــراضــات و                  ــت ــراج و اع ســال از اخ
تجمعات متعـدد در مـقـابـل ارگـان             
هاي دولتي، هنوز مطالبات خـود را        

 ٦ که شامل چهارده سال سـنـوات و            
ماه حـقـوق مـي بـاشـد را بـه دلـيـل                    
اعمال نفوذ کارفرما در ارگـان هـاي           
ذي نفوذ دريافت ننموده و با توجه بـه      
رأي و حکم دادگاه که به نفع کارگـران     
نيز صادر شـده، کـمـاکـان بـا جـواب               
          هــاي ســربــاالي کــارفــرمــا کــه خــود
استانداري کردستان مي باشد مواجه    

کميته هماهـنـگـي بـراي        .مي باشند 
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
بهنام ابراهيم زاده را به دادگاه   

 !!!خواهند برد  

 آذر ٩  اعالم شد که روز دوشنبه  
کـارگـر      قرار است بهنام ابراهيـم زاده     

زنداني عضو کميته پيگيـري ايـجـاد         
تشکل هاي کارگري و فـعـال حـقـوق            
کودکان را از زندان گوهر دشت سالن       

بــه دادگــاه انــقــالب در تــهــران              ١٢ 
ببرند، هنـوز مشـخـص نشـده اسـت              

از .  دليل به دادگاه بردن وي چـيـسـت         
تمامي کارگران، تشکل هـا و مـردم          
انقالبي مي خواهـيـم در ايـن رابـطـه             
حساس باشند و در صورت نيـاز هـر           
چه سريعتر خبر رسـانـي و اقـدام بـه                

 .اعتراض نمايند
 

 ادامه بازداشت فعالين کارگري    
 در سنندج 

بــه دنــبــال دســتــگــيــري فــرديــن          
ميـرکـي ، فـعـال کـارگـري و عضـو                  
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هاي کـارگـري در صـبـح روز             
شنبه اول آذر مـاه و انـتـقـال وي بـه                   

مکاني نامعلوم، همسر ايشان نيزکـه      
جهت پي گيري وضعـيـت فـرديـن بـه             
سازمانها و ارگـانـهـاي مـخـتـلـف از              
جمله اداره اطالعات مراجعـه نـمـوده       
بود به مدت چند ساعت بازداشـت و         

همچنين  !مورد بازجويي قرار گرفت   
طبق گـزارشـات دريـافـتـي، مـنـيـژه                
صادقي فعال کارگري وفعـال زنـان و          
کودکان نيزدرروز چهارشـنـبـه پـنـجـم           
آذرماه بـه دنـبـال يـورش مـامـوريـن               
لـبـاس شـخــصـي بـه مـنـزل ايشــان،                
دستگير و به مکان نامعلومي انتقال 

اعــمــال فشــار بــه       .داده شــده اســت    
کارگران و فعاالن کارگري ، بـه ويـژه            
اعضا و فعاالن اين کميته و احضار و 
بازداشت پي در پي آنان، در روزهـاي        
اخير بيش تر به منظور ايجاد رعب و 
وحشت براي جلوگيري از اعتراضـات     
به حق کارگران و مردم به جـان آمـده            
از ستم و استثمار سـرمـايـه صـورت             

کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .مي گيرد 
کمک به ايجاد تشـکـلـهـاي کـارگـري             
ضمن محکوم نمودن اين گونه اعمال      
فشــارهـــا و بـــه طـــور مشـــخـــص              
دستگيري و بازداشت فردين ميرکـي       
و مـنـيـژه صـادقـي، خـواهـان آزادي                
فوري و بدون قيد و شرط اين عـزيـزان    

 .و تمامي کارگران زنداني مي باشد
 

 تبريک به مناسبت آزادي   
 منيژه صادقي 

منيژه صـادقـي فـعـال کـارگـري             
ــه روز                  ــان ک ــودک ــان و ک ــال زن ــع وف
چهارشنبه پـنـجـم آذرمـاه بـه دنـبـال                
يورش مامورين لباس شـخـصـي بـه           
منزل ايشان، دستگـيـر و بـه مـکـان              
نامعلومي انتقال داده شده بود صبـح   

  با قـرار  ٩٣ روز دوشنبه دهم آذر ماه  
 ميليون تومانـي از زنـدان         ٤٠ وثيقه  

کميـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .آزاد شد 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          
ضمن تـبـريـک آزادي ايـن عـزيـز بـه                  
خانواده، دوستان و هـمـه کـارگـران و            
فعالين کارگري، خـواهـان آزادي بـي          
قيد و شرط کليه کارگـران زنـدانـي و            

کـمـيـتـه      .فعالين در بنـد مـي بـاشـد          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

پيام تسليت به مناسبت  
 درگذشت مادر زينب کرمياني     

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 
 هاي شريف و آزاده انسان

با کمال تاسف مطلـع شـديـم کـه            
آذر مــاه      روز شــنــبــه مــورخ هشــتــم      

دايـه  (  مادر زينب کرمياني    ۱۳۹۳ 
 واحد سيده فـعـال      مادر گرامي )  باجه

ــه              ــت ــي عضــو کــمــي ــدان کــارگــري زن
 بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  هماهـنـگـي   

هاي کارگري به علت بـيـمـاري          تشکل
در بيمارسـتـان شـهـر مـهـابـاد بـراي                

ما اعضاي  .هميشه از ميان ما رفت
کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   

به واحد     مهاباد ضمن عرض تسليت   
 خانواده و بستگان اين  سيده و تمامي

فعال کارگري زنداني درگـذشـت ايـن          
ــمــامــي                   ــه ت ــده را ب ــج دي   مــادر رن

در سـراسـر        هاي آزاده و شريف     انسان
 .ايران و جهان تسـلـيـت مـيـگـوئـيـم             

کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   
 مهاباد
نشريه ايسکرا  به خانواده واحـد  ( 

ــذشــت          ــده، درگ ــب     " ســي ــن ــادر زي م
را صمـيـمـانـه تسـلـيـت           "  کرميانياني

 )ميگويد
 

 نوامبر روز  ٢٥ به مناسبت 
 جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان     

قتل فـجـيـع خـواهـران مـيـرابـل              
 ٢٥ در)  پــــروانــــه هـــــاي آبــــي             ( 

 توسط ديـکـتـاتـور     ١٩٦٠ نوامبرسال
دومينيکن ژنرال تروخيلو نه اوليـن و        
نه آخرين خشونت عليه زنان بود امـا        
توانست توجه جهانيان را به خشونتي 
که به طور روزمره در همه جاي دنـيـا       
و به اشکال مخـتـلـف بـه وقـوع مـي              

خشونت عليه زنان  .پيوندد جلب کند
. البته پيامي را باخود حمل مي کند      

پيام فرودست نگه داشتن زنان، پـيـام      
کم اهميت و گاه بـي اهـمـيـت تـلـقـي              
کردن آنان، پيام جنس دوم بودن نيمي    

هدف خشونت عليه زنـان   .  از جامعه   
در جــوامــع طــبــقــاتــي و بــه طــور                
مشــخــص جــوامــع ســرمــايــه داري          
،چيزي نيست جز واداشـتـن زنـان بـه             
اطاعت و تن در دادن به انقياد و بهره     
کشي تا با درهم شـکـسـتـن جسـم و               
روح زن بتوانـد پـايـه هـاي سـيـسـتـم                 
اسـتــتـمــارگـرو ضـد انسـانــي خــودرا            

جـامـعـه سـرمـايـه          .مستحکم سـازد  
داري نــيــز نــظــيــر تــمــامــي جــوامــع           
طبقاتي تنها بر پايه تبعيض وتـمـايـز       
است که مي تـوانـد انسـان هـا را از                
حقوق انساني خود محروم کرده، آنها      
را به اشکال مختلف مورد استـثـمـار         

انواع و اقسام  .و بهره کشي قرار دهد    
تبعيض از قبيل تـبـعـيـض نـژادي ،              

ــي و                ــت ــه . . .  قــومــي ، جــنــســي ب
هرصورتي که باشند زمينه تـثـبـيـت          
وگسترش فرودستي خيل عظيمـي از       
انسانها را فراهم مي کنند که به نوبه        
خود مي توانند زمينه ساز استثـمـار        
و بهره کشي هرچـه بـيـشـتـراز آن هـا               

 ١ از صفحه 

 ٧  صفحه 
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امکانات مدارس خوداري کـنـنـد و         
در عين حال بايد خواستار شوند کـه      
امنيـت و زنـدگـي شـاد درمـدارس              

دولت موظف   .بعهده دولت ميباشد  
است استـانـدارد واحـدي از رفـاه و              
امکانـات رشـد مـادي و مـعـنـوي               
کودکان و نوجوانان را در بـاالتـريـن           

والدين و     .سطح ممکن تضمين کند 
همه مردم بايد بر اين واقف بـاشـنـد          
که استاندارد و ايمن کردن مـدارس،       
باال بردن سطح امکانات و متناسب 
کردن مدارس در شـرايـط سـرمـا و              

گرما و در هر شرايط ديگـر بـعـهـده            
آنها نيست بلکه مسئولين آمـوزش       
و پرورش و دولت مـوظـف هسـتـنـد            
براي تامين و بـهـتـر کـردنـد وضـع                
مدارس و دانش آموزان آنرا امـکـان      

 .پذير کنند
پرداخت کمک هزينه هاي الزم و      
ارائه خـدمـات رايـگـان پـزشـکـي و               
آموزشي و فـرهـنـگـي، و تضـمـيـن               
استاندارد باالي زندگـي کـودکـان و          
نــوجــوانــان مســتــقــل از وضــعــيــت         

 .خانوادگي بعهده دولت است

سازمانها و نـهـادهـاي مـدافـع            
حقوق کودک، فعالين اجـتـمـاعـي و           
رهبران و شـخـصـيـت هـاي مـدافـع               
حقوق کـودک مـي تـوانـنـد در ايـن                 
مبارزه براي بهتر کردن شرايط ايمـن     
و زنــدگــي شــاد بــراي کــودکــان و               
ــان در مــدارس اعــتــراض            ــوجــوان ن
والدين و خـانـوداه هـا را سـازمـان                
دهـنـد و از بــاجـگـيــري آمـوزش و                
پرورش در شهرهاي کردسـتـان بـراي        

و تـحـت     ”  کمک هزينـه     “ درخواست
فشــار قــرار دادن دانــش آمــوزان و            

 .*والدينشان جلوگيري کنند
 

 ١  ازصفحه  ... حق کودکان      

اين فرودستي به وسيله انواع .  باشند
بــي حــقــوقــي ، خشــونــت قــانــونــي          
،دولتي و يا فرهنگي وغيره اعـمـال         

در جوامعي کـه    .  و تشديد مي شود   
شدت استثمار بيشتر اسـت مـيـزان          
خشونت و بخصوص ،خشونت عليه     

زنان در  .زنان به مراتب بيشتر است    
سراسر جهان به طور دائم در معرض 

ــد              ــت هــا قــرار دارن ــواع خشــون . ان
آمارهاي سازمـان مـلـل مـتـحـد و              
سازمان بهداشت جـهـانـي و ديـگـر             
سازمان هاي مـربـوط بـه خشـونـت            
عليه زنان نشان مي دهند که حـدود        

 در صد زنـان درجـهـان قـربـانـي           ۶۰ 
ــت هــاي                ــکــي از مــوارد خشــون ي

آمــارهــا .  شــنــاخــتــه شــده بــوده انــد       
دهنـد کـه درهـر          همچنين نشان مي  

 ثانيه يـك زن مـورد حـملـه يـا                 ١٨ 
هـرسـالـه    .  گـيـرد     بدرفتاري قرار مـي    

 سـال  ١٦ حدود دو ميليون دختر زير  
وارد بازار پرسود سکس مي شوند و 

 .مورد بهره برداري قرار مي گيرنـد      

عالوه برهمه اينهـا درسـال گـذشـتـه            
شاهد خشونت هـاي سـازمـانـدهـي           
شده و سيستماتـيـکـي عـلـيـه زنـان              

حـملـه بـه يـکـي از مـدراس               .  بوديم
دخترانه در نـيـجـريـه و بـه گـروگـان                

 دختر دانش آموزتوسـط  ٢٧٦ گرفتن
گروه بوکو حرام،تجاوز،کشتـار و بـه         
بردگي گرفتن و خريد و فـروش زنـان      
در عراق توسط داعش خـود تـنـهـا            
نمونه هايي از ايـن خشـونـت هـاي              
سازماندهي شده هستند که در قـرن       

بـه وقـوع        !  و نه در قرون وسطـي ٢١ 
زنان ايراني نيز همواره  .مي پيوندند 

به اشکال مختلف در مـعـرض بـي            
دو .حقوقي و خشونت قرار داشته اند

واقعه ي اعـدام ريـحـانـه جـبـاري و                

اســيــد پــاشــي بــر دخـــتــران در                   
شهراصفهاناگرچه از دردنـاک تـريـن         
نمونه هاي اخير اين خشونت ها مي  
باشند اما تنها گوشه بسيارکوچکي  
از خشونتي کـه هـرروزه بـه اشـکـال              
مختلف بر زنان ايراني اعـمـال مـي          

اعــدام  .شــود را نشــان مــي دهــد           
 سـال    ٧ ريحانه جباري بعد ازتحمل      

زندان در واقع پاسخ سيستم ضد زن        
به دختري بود که در نوزده سـالـگـي        
در دفاع از خود مردي را که تقريـبـا          
سه برابر او سن داشت وبا فريب اورا         
به خانه خالي يکي از اقوامش تحت   
عنـوان دفـتـر کـارکشـانـده و قصـد                

 .تجاوز به او را داشت به قتل رساند

وواقعه ي اسيد پاشي شايد حتـي از       
اعدام ريحانه هم دردناک تربـود چـرا        
کــه اگــر زنــدگــي ريــحــانــه چــنــيــن            
ناجوانمردانه خاتمه يـافـت دخـتـران          
بي گناهي که قرباني اسـيـد پـاشـي            
شده اند بايـد در اوج شـور ونشـاط              
جواني از بسيـاري از خـواسـتـه هـا              
وآرزو هاي خود چشم پوشـي کـنـنـد           
ويک عمر با تبعات اين اقـدام غـيـر            

با ايـن هـمـه اگـر           . انساني سر کنند   
درزندگي زنان ايـرانـي مـوشـکـافـي            
کنيم ابعاد گسترده خشونتي را کـه         
همواره بـه آنـهـا اعـمـال مـي شـود                 

قتل هـاي نـامـوسـي،          .خواهيم ديد 
مجازات سنگ سار، نـداشـتـن حـق          
ــت               ــن حــق حضــان ــداشــت طــالق، ن
فرزنـد،ديـه وارث نـابـرابـر،نـداشـتـن             
آزادي پوشش ،ازدواج هاي اجـبـاري        
و در سنين کم وهمـچـنـيـن بـارداري          
هــاي اجــبــاري هــمــه وهــمــه نشــان           

 .ازخشونت گسترده عليه زنان دارند

با اعتراض به هرنوع خشونت علـيـه        
زنان،نگذاريم زنان بيشتري قـربـانـي        

شــونــد وبــا شــرکــت درمــبـــارزه                
آرزوي جامعه اي عـاري از       طبقاتي

هرنوع تبعيض و خشونت را تـحـقـق         
کميتـه هـمـاهـنـکـي بـراي             .بخشيم

. کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري     
 ١٣٩٣ آذر ٤ 

 
 در محکوميت بازداشت     

 فردين ميرکي و منيژه صادقي  
در محکوميت بازداشت فردين     

کارگران ،    ميرکي و منيژه صادقي   
هـاي     هاي کـارگـري ، انسـان           تشکل

صبح روز شنـبـه اول       شريف و آزاده 
 مــامــوران لــبــاس     ۱۳۹۳ آذر مــاه     
 اداره اطــالعــات شــهــر            شــخــصــي

  سنندج با يورش به منـزل شـخـصـي       
فردين ميرکي فـعـال کـارگـري و از             

 بـراي       اعضاي کميتـه هـمـاهـنـگـي         
هـاي کـارگـري       کمک به ايجاد تشکل   

ضمن تفتيش و تخريب اموال منـزل       
فردين را بازداشت و بـه مـکـان نـا               
معلومي منتقل کردند که تا به ايـن       
لحظه هيچ خبري از وضعيت فرديـن      
ميرکي در دست نيست ، همچـنـيـن     

 آذر ماه مـامـوران   ۵ روز چهار شنبه   
 اداره اطــالعــات        لــبــاس شــخــصــي  

سنندج با يورش بـه مـنـزل مـنـيـژه                
صادقـي فـعـال کـارگـري و مـدافـع                
حقوق زنان و کودکان ضمن تفتـيـش        
و ايــجــاد فضــاي رعــب و وحشــت            
منيژه را بازداشـت و بـه مـکـان نـا                

کـمـيـتـه      .معلومي منـتـقـل کـردنـد        
دفاع از فعالـيـن کـارگـري مـهـابـاد              
ضمن محکوميت بازداشت فـرديـن       
ميرکي و منيژه صادقـي خـواسـتـار          
  آزادي بدون قـيـد و شـرط تـمـامـي               

و زندانيان سيـاسـي      کارگران زنداني 
کــمــيــتــه دفــاع از فــعــالــيــن         .اســت

 .کارگري مهاباد
 *** 

  

 ٦ از صفحه  ... نگاه هفته   

 ۱۸  :  خبر کوتاه است و دردنـاک     
 !نفر در يک روز اعدام شدند

 مرد و   ۳ شنبه  سحرگاه روز سه « 
 ۳ يک زن در زندان مرکـزي ارومـيـه،          

زنداني در زندان مرکزي بندرعباس و 
حصار اعدام   زنداني در زندان قزل  ۱۱ 

 ».شدند
ــزل       ــدان ق ــت        در زن حصــار حــال

العاده است، در دو هـفـتـه اخـيـر            فوق
هـاي      زنداني را در گـروه       ۴۴ بيش از   

 نفره جهت اجراي حکم اعـدام بـه          ۱۱ 
تـرس و    .  سلول انفرادي منتقل کردند   

 ۲ وحشت عميـقـي زنـدانـيـان واحـد              
. حصار را در برگرفته اسـت       زندان قزل 

زندانيان اين واحد از روز دوشنبـه در        
هاي دست جـمـعـي       اعتراض به اعدام  

در اين زندان دست به اعتصاب غـذا        
را    اند که مـدت ايـن اعـتـصـاب              زده

 ۲ واحـد    .  انـد    کـرده    نامحدود اعـالم   
 سـالـن     ۹ حصـار کـرج از            زندان قـزل  
شـده اســت کـه نــزديـک بــه               تشـکـيـل   

نفر از متهمان جرائم مربوط   ۳۰۰۰ 
به مواد مخدر در ايـن واحـد بـه سـر            

 نـفـر از     ۱۰۰۰ برند و حکم اعدام   مي
 .قطعي شده است ها  آن

اسم اين جنـايـت و خـونـريـزي و              
عام نيست، پس چيست؟ همه را         قتل

 ۱۸ به اتهام مواد مـخـدر کشـتـنـد،             
 خـانـواده و       ۱۸  زندگي و     ۱۸ جوان،  

صدها نفـر بـه سـوگ عـزيـزان خـود                 
ــي        درحــالــي .  نشــســتــنــد   کــه روحــان

وقــيــحــانــه و لــبــخــنــد بــر لــب                      
آرامش و بـهـبـود اوضـاع در              درباره

کـنـد سـحـرگـاه           ايـران صـحـبـت مـي         
بـا    نـفـر را         ۱۸ شنبه     خونين روز سه  

آيا اين بـيـانـگـر         .  طناب دار کشتند  

وحشت حاکمان حکومت اسالمي از     
 مردم نيست؟

جمهوري اسالمـي بـا جـنـايـات            
خود از داعش در عراق و سوريه جلو        
زد و بـايـد نـگـران عـقـب مـانـدن از                   

با اسيدپـاشـي    .  داعشيان آنجا نباشد  
هـاي     و چاقو زدن به زنان و بـا اعـدام           

وشـانـه      گسترده زندانـيـان و بـا شـاخ           
کشيدن عـلـيـه مـردم و دسـتـگـيـري                
ــردان                  ــان و م ــادي از زن ــعــداد زي ت
مـعــتــرض و فــعــالــيــن اعــتــراضــات         
اجــتــمــاعــي از ســاخــتــمــان پــوک و            

اي به اسم حکومت اسـالمـي          پوسيده
کنند، غافل از ايـنـکـه ايـن           دفاع مي 

ساختمان نـنـگـيـن و پـر از نـکـبـت                   
ــه ــخــت و                  ب ــد ري ــواه ــرو خ زودي ف

اي و شــرکــا و روحــانــي و                خــامــنــه
واوباش اسالمي خـواهـنـد ديـد           اراذل

که مردم ايران چه نفرتي عـمـيـقـي از            
 .ها دارند اين

الملـلـي عـلـيـه اعـدام             کميته بين 
جنايات داعشيان حاکم بـر ايـران را           

کــنــد و از        شــدت مــحــکــوم مــي        بــه
ــيــــن       ــع بــ ــامــ ــجــ ــي       مــ ــلــ ــلــ ــمــ الــ

هاي حقوق بشـري و         سازمان   همه و  
نهادهاي عليـه اعـدام و هـمـچـنـيـن               

خـواهـد کـه از           خواه مـي     مردم آزادي 
حصـار حـمـايـت          زندانيان زنـدان قـزل     

هـاي     کنند و بـه نسـبـت بـه جـنـايـت               
حکومت اسالمي به هر نحو ممـکـن      

 .دست به اعتراض بزنند
 

 دبيرخانه 
 المللي عليه اعدام    کميته بين

 ۲۰۱۴ دسامبر  ۲ 

شنبه خونين در ايران، حکومت           سه 
 !  نفر را در يک روز کشت       ۱۸  روحاني    
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شروع مذاکرات هئيت اقليم    
 ! کردستان با حيدر عبادي در بغداد  

 نوامبر هئيت بلند پايـه      ۳۰ روز   
اي از اقـلـيـم کـردسـتـان بـه رهـبـري                   
نيجيروان بارزاني نخست وزير اقـلـيـم        
وارد بغداد شدند و از طـرف مـعـاون            
نخست وزير عراق بها العرجي مـورد     

بـارزانـي و     .  استقبـال قـرار گـرفـتـنـد          
هئيت همراه سپس بـه ديـدار حـيـدر             
عبادي نخست وزير عـراق رفـتـنـد و            
مذاکراتشان در باره اختالفات دولـت      
مرکزي با حكـومـت اقـلـيـم را آغـاز               

بر اساس گزارشهاي مـنـتـشـر       .  کردند
شده هر دو طرف بـدون کـوچـکـتـريـن             
اشاره اي به نتيجه مذاکرات و مـوارد     
توافق شده، از پـيـشـرفـت مـذاکـرات             
اظهار خوشحالي کرده اند و خـواهـان        

 . ادامه مذاکرات شده اند
الزم به ذکـر اسـت کـه در اوائـل               
سال جاري دولت مرکزي عراق در پي       
بروز اختالفات بـا حـکـومـت اقـلـيـم              
بودجه کارمندان دولت را قطع کرد و        
از آنزمان به بعد که دولـت در دسـت           
نوري مالکي بود عمال رابطـه دولـت         
مرکزي و اقليم کردستان متشنج شـد       
و بر همين اساس هم بعـد از تصـرف           
شهر موصل توسط نيروهاي داعش،      
ــم              ــي ــل ــيــس اق ــي رئ ــارزان مســعــود ب
کـردسـتـان خـواسـتـار رفـرانـدم بــراي               
جدايي اقليم کردستان شده بـود، امـا       
بعد از استعفائي مـالـکـي دو طـرف            
تمايـل خـود را بـراي از سـر گـيـري                   
مذاکـرات و حـل اخـتـالفـات اعـالم               

حضور نيچـيـروان بـارزانـي و          .  کردند
هئيت همراه در بـغـداد ظـاهـرا قـرار              
است بار ديـگـر حـکـومـت مـذهـبـي              
قـــومــــي عـــراق و حـــکــــومــــت                
ناسيـونـالـيـسـتـهـاي کـرد در اقـلـيـم                  
کـردســتـان را بــراي دزدي و چــپــاول             
بيشتر و تحميـل فـقـر و فـالکـت بـه                  

بـهـرحـال هـر       . مردم دور هم جمع کند 
چه هست عمال اختالفـات طـرفـيـن،           
قطع بودجه اقليم و جنگ بـا داعـش           
باعث شده بود که اعتراضـات مـردم         
اقليم کـردسـتـان بـه دزدي و چـپـاول                
احزاب حاکم و بي حقوقي خود بـراي          
مدتي کاهش يابد، اما بـا تـوافـقـات         

اينها و رفع بهانه قطع بودجـه، مـردم          
اقليم کردستان مي توانند بـار ديـگـر       
به طرح خواستهاي بـه حـق خـود در              

 .مقابل احزاب حاکم پبردازند
 

آمار خشونت و تعرض به زنان      
 ۲۰۱۴  ماهه اول  ۹ در 

بنـا بـر تـازه تـريـن آمـار نـهـاد                    
مقابله کردن با تعرض به زنان، در نـه         

 موارد زيـر در      ۲۰۱۴ ماهه اول سال  
 ۲۷    . اقليم کردستان به ثبـت رسـيـده      

 زن خـودکشـي   ۳۳ زن کشته شده اند،     
 زن خـود را بـه آتـش              ۷۰ کرده انـد،     

تــجــاوز   مــورد     ۱۰۱ کشــيــده انــد،      
جــنــســي صــورت گــرفــتــه و بــالخــره          

 مورد شکايت از طـرف زنـان     ۵۰۵۴ 
اين البته تنها آمـار      .(  صورت گرفته 

 )رسمي و گزارش شده است
 ســال گــذشــتــه و تــحــت          ۲۴ در   

حاکميت احزاب ناسيوناليست کـرد،      
اقليم کردستان به جهنمي بـراي زنـان         

 ۵ تبديل شده که تا هم اکنون بيش از      
هـزار زن قــربــانــي نــامــوســپــرســتــي،         
مردساالري و قوانـيـن عـهـد عـتـيـق              
احزاب ناسيوناليست و اسالمي شـده      

در مقابل اين جنايات هـولـنـاک         .  اند
متاسفـانـه نـه تـنـهـا احـزاب حـاکـم                   
کوچکترين اقدامي نکرده انـد بـلـکـه          
در بسياري موارد نـيـروهـاي مسـلـح           
اين احزاب متهمين اصلي تعرض بـه        
زنان هسـتـنـد و حـاکـمـيـن ضـد زن                   
کوچکترين اقدامي براي دستگيري و     
محاکمه قاتـلـيـن زنـان آنـجـام نـمـي                

چند روز پيش و در روز جهاني . دهند
عليه خشونـت بـه زنـان، نـيـچـيـروان               
بارزاني رئيس وزراي حکومت اقلـيـم       
کردستان بي شـرمـانـه از مـقـاومـت              
زنان کوبـانـي حـرف زد و در پـايـان                 
اعالم ميِ کند که تعرض به زنـان در       
اقليم کردستان کم شده، بدون ايـنـکـه        
کوچکترين اشاره اي به آمار و ارقـام          
تعرض بـه جـان و جسـم زنـان کـرده                  

 .باشد
 

 نوامبر روز جهاني عليه   ۲۵ 
 ! خشونت به زنان در اربيل    

ــل                  ــي ــن روز در شــهــر ارب در اي

مراسمي دولتي برگزار مي شـود کـه         
در آن نيچيروان بارزاني نخست وزيـر        
اقليم کردستان يـکـي از سـخـنـرانـان             

 سال گذشـتـه   ۲۴ بارزاني که در .  بوده
يکي از مهمترين مقامات حکومـت      
اقليم کردستان بوده به جاي پرداختـن        
به ترور، کشتان و بي حقوقي زنان در     
اقليـم کـردسـتـان و بـي مسـولـيـتـي                  

به نـقـش      حکومت اقليم در اين باره،  
زنان در کوباني پرداخت و تنها کوتـاه   
اشاره اي به نقش زنان در اقليم کرد و     

اينجا هم براساس وضـعـيـت و      "  گفت
اوضاع، زنان اقـلـيـم هـم در مـبـارزه               

 ". شرکت دارند
الزم به ذکر است که بسـيـاري از        
ناظران سياسي و فعالين حقوق زنان،      
اقليم کردستان را به قتلگـاهـي بـراي          

 ۲۴ مي کـنـنـد کـه در              زنان تشبيه   
 زن در آن   ۵۰۰۰ سال گذشته بيش از  

کشته شده انـد و نـه تـنـهـا دولـت و                   
احزاب حاکم کوچکترين تالشي بـراي      
خاتمه دادن به اين فاجعه انجام نـداده        
اند بلکه خود آنان جزئي از مسببـيـن        
قتل و کشتار زنان هستند و سخـنـان          
نيچيروان بارزاني هم در روز جـهـانـي         
مقابله با خشونت به زنان تنهـا خـاک          
پاشيدن به جنـبـش زنـانـي اسـت کـه               
خواهان پايان دادن فوري و بي قيـد و      
شرط تعرض بـه جـان و جسـم زنـان                

 . هستند
 

باز هم جلسه انجمن شهر    
 !سليمانيه به تعويق افتاد 

هــفــت مــاه پــس از انــتــخــابــات          
شهرداريها در اقليم کردستان، هـنـوز        
ــر ســر شــهــردار شــهــر                 هــم دعــوا ب
سليمانيـه بـه پـايـان نـرسـيـده و روز                  

 نوامبر بار ديگر جـلـسـه    ۳۰ يکشنبه  
انجمن شهر به تعويق افتاد و بـه روز           

در ايـن    .  يازده دسامبر مـوکـول شـد        
باره لطيف شيخ عمـر، سـخـنـگـوئـي            
هئيت حل اختالف اتحاديه ميـهـنـي         

بـا جـنـبـش گـوران بـه             "  اعالم کـرده     
توافق نهايي رسيده ايم و در چند روز       
آينده توافقات را بطور رسمـي اعـالم         

الزم به ذکر است گويـا    ".  خواهيم کرد 
توافقاتي که لطيف شيخ عـمـر بـه آن            
اشاره دارد تقـسـيـم دو سـال يـکـبـار                
پست شهردار سليمانيه خواهـد بـود،        
چون با وجود انتخابات و دسـت بـاال          
داشــتــن کــانــديــد جــنــبــش گــوران،           
اتحـاديـه مـيـهـنـي طـي هـفـت مـاه                   
گذشـتـه حـاضـر بـه پـذيـرش نـتـايـچ                   
انتخابات نشده و ايـنـبـار هـم مـثـل               

هميشه احزاب ناسيـونـالـيـسـت کـرد           
کوچکتـريـن احـتـرامـي بـراي راي و               

 . خواست مردم قائل نبوده و نيستيد
 

حمله به مراسم سالروز تاسيس     
 پ کا کا در شهر سليمانيه  

 نوامبـر هـواداران حـزب        ۲۹ روز  
بـه  )  پ کـاکـا    (  کارگران کـردسـتـان        

 مين سال تاسيـس ايـن     ۳۶ مناسبت  
شـهـر   )  گشتي(حزب در باغ عمومي  

سليمانيه مـراسـمـي بـرپـا کـردنـد و                 
ايـن  . چندين کار هنري را آنجام دادند 

مراسم با حـملـه نـيـروهـاي امـنـيـت                
شهر سليمانيه روبرو شد و ) آسايش( 

چندين نفر از شرکت کنندگان زخمـي        
 .شدند
  

  روستاي ديگر   ۸ آزادي  
 ! از دست داعش  

بنا به گزارشي از شهـر تـازه آزاد           
از دسـت نـيـروهـاي         "  جـه لـوال    " شده   

ــوامــبــر هشــت        ۲۶ داعــش، روز        ن
روستاي ديگر در اين منطقه به دست   

 نـفـر از       ۱۹ نيروهاي اقليم افـتـاد و          
 . نيروهاي داعش به هالکت رسيدند
 ۲۳ الزم بـه ذکـر اسـت کـه روز                

نوامبر شهرجـلـوال بـعـد از سـه مـاه                
توسط نيروهاي اقـلـيـم کـردسـتـان و              

نيروهاي سـپـاه بـدر آزاد شـد و ايـن                 
نيروها هم اکـنـون در ايـن مـنـاطـق                 

گزارش ديـگـري      .  مستقر مي باشند  
حاکي است کـه در ايـن مـنـاطـق و                  
درگيريها، نيروهاي سپاه پاسـداران و       
از جمله قاسم سليماني فرمانده سپـاه       
قدس و يکـي از جـانـيـان حـکـومـت               

هـمـچـنـيـن      .  اسالمـي حضـور دارنـد       
آخرين گزارش از مـنـاطـق آزاد شـده             
مي افزايد که نيروهاي سپـاه بـدر بـه            
دزدي و چپاول اموال مردم پـرداخـتـه          
اند و بعد از آزادي جه لوال بسياري از 
خانه ها و مـغـازه هـاي مـردم شـهـر                 

 .توسط اين نيروها غارت شده اند
 

پسر ارشد رهبر حزب    
سوسياليست دمکرات کردستان در     

 ! جنگ با داعش کشته شد  
 نــوامــبــر عــطــا     ۲۶ غـروب روز      

محمد، پسـر ارشـد مـحـمـد حـاجـي               
محمود رهبر حـزب سـوسـيـالـيـسـت            
دمکرات کـردسـتـان هـنـگـامـي کـه               
همراه با پدرش در خط مقـدم جـنـگ          

تـه لـه وه       " با داعش بود، در منطـقـه       
و در نزديکيـهـاي شـهـر کـرکـوک             "  رد

مورد اثابت گلوله نـيـروهـاي داعـش           
قــرار گــرفــت و جــانــش را از دســت              

 .*داد

 


