
 د��� �
��� ��د��ن ��
	 �����ان  ا ي س ک ر ا 
Tel: ٠٠٤٩١٦٣٥١١٢٠٢٥ 
E-mail: moasangaran@googlemail.com 

���ر� �� !" ،���زاد�، ��ا����ر� �� !" ،�!!�زاد�، ��ا��         

 

ن   &�'(�       ٢٠١٦  مارس ٩ ، ١٣٩٤  اسفند ١٩  ��د��� +*	ل 

� ا&�ان 0/ر .�*� ه ���,� ��, د ��ر� �1�2 
2,�&� �
��� ��د��ن "4ب �  www.iskraa.net 

   � 6)78 6
س �Tel:٠٠٤٦٧٢٠٠٧٧٦٥٤ 

 ٨٢٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يدي محمودي

 ! پيامي از مسعود بارزاني 
اخيرا مسعود بـارزانـي رئـيـس          
خــود گــمــارده اقــلــيــم کــرســتــان در          

 مــيــن   ۲۵ پـيــامــي بــه مـنــاســبــت         
سالگرد اعـتـراضـات تـوده اي کـه              
منجر به سقوط صدام در شـهـرهـاي       
اقليم و قدرت گيري احـزاب بـورژوا          
ناسيوناليـسـتـي و از جـملـه حـزب               
مسعود بـارزانـي شـد، خـطـاب بـه               

الزم : "  مردم کردسـتـان مـي گـويـد          
است بـا هـمـه قـدرت از نـيـروهـاي                 
پيشمرگه حمايت کنيم براي دفاع از       
کردستان و از طريق ريشه کن کـردن        
دزدي و چـپـاول سـيـسـتـم اداري را               
چنان شفاف کنـيـم کـه ايـن مسـلـه                

بـايـد بـه بـارزانـي          ".  ريشه کن شـود    

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٦  صفحه 

 ٢  صفحه 

ــي زن در               ــان ــزاري روز جــه ــرگ ب
شهرهاي کردسـتـان سـنـتـي آشـنـا و               

برگزاري روز زن از .  شناخته شده است 
 بــبــعــد در شــهــرهــاي        ٥٧ ســالــهــاي   

کردستان عـرصـه مـبـارزه  فـعـالـيـن                
در شـرايـطـي     .  جنبش رهايي زن است   

که شـهـرهـاي کـردسـتـان هـنـوز زيـر                 

 ٣  صفحه 

فــرارســيــدن هشــت مــارس روز          
جهاني زن را به هـمـه زنـان و مـردان                

 !آزاده دنيا تبريک ميگويم
روز اعــتــراض    روز جــهــانــي زن       

عليه تبعيض جنسي و بي حقوقي زن       
در سراسر دنياست؛ و در جهان امـروز   
يک عامل و منشا مهم تحميل شديد  

ترين و تحقيرآميزتـريـن تـبـعـيـضـات           
زنـان  .  عليه زنان اسالم سياسي اسـت      

نه تنها در کشورهاي اسالمزده بلـکـه        
حتي در کشورهاي اروپـائـي قـربـانـي           
تعرض و خشونت دولتها و نـيـروهـاي         
اسالمي و قـوانـيـن و مـنـاسـبـات و                 
اخالقياتي هستند که اسالم سيـاسـي       

. بر جهان امروز ما تحميل کرده است    
آنچه در شب سال نو امسال در کلن و         
چندين شـهـر اروپـائـي اتـفـاق افـتـاد                
نمونه توحشي است کـه هـر روزه در              
مــنــاطــق تــحــت کــنــتــرل داعــش و             
کشورهاي اسالمزده اي نظير ايـران و        
عربستان سعودي رسما و قانونا عليه     

 .زنان اعمال ميشود

 ! روز جهاني زن در شهرهاي کردستان

نه تنـهـا بـه مـنـاسـبـت هشـت                
مارس بلکه در مقاطع مخـتـلـف و           
در رابطه با مسئله زن، بعضا اينجا       
و آنجا از سوي گرايشات مـخـتـلـف          
اجتماعي تصويري نگـون بـخـت از          
موقعيت امروز زنان بويژه در ايـران        

داده مـيـشـود کـه گـويـا نـيـمـي از                   
جامعه يعني زنـان، مـدام تـوسـري            
خور، ضعيف، نـاتـوان و فـاقـد هـر              
گونه تحرکي براي احقاق حـقـوق از           
دست رفته خود توسط مـنـاسـبـات          
کـنـونــي، مــذهـب و مــرد ســاالري            

  به بهانه روز جهاني زن

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٢  صفحه 

 !  دست اسالم از زندگي زن کوتاه
 ۰۱۶ ٢  مارس    ۸ اطالعيه حزب کمونيست کارگري به مناسبت             

حسن قشقاوي، معاون کنسولي،    
امور مجلس و امور ايرانـيـان وزارت         

هـاي     خارجه، گفته است که، خـانـواده     
هـاي     پناهجويان ايراني از نمايـنـدگـي    

انتظـار حـمـايـت       " اين کشور در خارج   
نداشته باشند زيرا کـنـوانسـيـون ژنـو            

دهـد کـه سـفـارت در ايـن                اجازه نمي 
خصوص وارد عمل شود، مگر آنـکـه        

 "  حمايت"ژست حکومت اسالمي در 
 از پناهندگان فراري از دست رژيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحيم يزدانپرست

 پيام حميد تقوائي 
 :بمناسبت هشت مارس روز جهاني زن

 

 

 

 

 

 

 
 حميد تقوايي 

 

 ٢  صفحه 

 ٢ صفحه  
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 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

قرن بيست و يـکـم بـا کـابـوس               
کـابـوس   :  اسالم سيـاسـي آغـاز شـد         

ترور، کابوس تحجر و کابوس هجوم      
ــه زن     ــازي          !  بـ ــداسـ ــاب و جـ ــجـ حـ

جــنــســيــتــي، ســنــگــســار و اعــمــال        
 -وحشيانه ترين خشونت عليه زنـان      

از قتلهاي ناموسي و سـنـگـسـار تـا         
اسيدپاشي و تجاوز در خيابان و تـا          

بــه ارکــان     -بــه بــردگــي بــردن زنــان       
هويت، سياست، تبليغ و شيوه ابـراز       
وجــود تــعــداد روز افــزونــي از دول            
منطقه و نيروهاي سياسي، نه فـقـط        
در خاورميانه و کشـورهـاي اسـالم            
زده بلکه بعضا در قـلـب پـايـتـخـت              

 .هاي اروپايي، تبديل شد
اما اين بشريت نبود که به قرون       

اين سرمايه .  وسطي سقوط مي کرد  
داري عصر نئوکنسرواتيسم بود کـه       
براي نـجـات خـود بـه هـر خـاشـاک                  
چنگ ميزد و از جمله قهقراي اسالم   

نسبـيـت   ” سياسي و زن ستيزي را با       
لعاب مـيـداد و تـوجـيـه            “  فرهنگي
بشريت آزاديخـواه و بـويـژه         .  ميکرد

زنان در مقابل ايـن ارتـجـاع نـريـنـه              
ســاالر از گــور بــرخــاســتــه جــانــانــه          

از ايـران و      .  ايستادند و جـنـگـيـدنـد       
هند و پاکسـتـان و افـغـانسـتـان تـا                

 .مصر و تونس و عربستان
در پيشاپيش اين نبرد جـهـانـي          
عليه زن ستيزي و اسـالم سـيـاسـي،           

. زنــان قــهــرمــان ايــران قــرار دارنــد          
جمهوري اسالمي، پـيـشـقـراول ايـن           

موج سياه زن ستيزي بـورژوازي، بـا         
سـر  “  يا روسري يـا تـو سـري         ” شعار  

اما اکـنـون بـويـژه بـه          .  کار آمده بود  
همت مقاومت و مـبـارزه تـعـطـيـل             
ناپذير زنان همين حجاب به شـيـشـه         
عــمــر هــيــوالي اســالمــي در ايــران          

هـر روز در بـرابـر          .  تبديل شده است  
چشـمــان وحشــت زده آيــت اهللا هــا            
شيشه عمر ايـنـهـا بـر خـيـابـانـهـاي                
تهران و تبريز و سنندج و اصفهان و         
مشـهـد و اهـواز و ســايـر شــهـرهــا                

خامنه اي يک دم از    .  کوبيده ميشود 
خـالـصـي    “  فـتـنـه   ” و   “  نفوذ” هذيان  
همه ميدانند که وحشت او از .  ندارد

مردمي است که فـرهـنـگ و روش             
زندگي حکومت اسـالمـي را نـمـي            
پذيرند و سرسختانه در پـي تـغـيـيـر            

زنان، چنانکه تظـاهـرات هـاي        .  آنند
نيز بروشـنـي نشـان          ۸۸ عظيم سال   

، ايـن    “ فتـنـه  ” داد، در صف اول اين      
رنسانس ضد اسالمي در ايران قـرار       

در واقع مصداقـي    ۸۸ وقايع . دارند
 !بود“ انقالب زنانه”از يک 

اي “  انقالب زنانه ” بنظر ميرسد   
که در ايران آغاز شده اکنون بـه يـک            

. ضرورت جهاني تبديـل شـده اسـت         
اگر مبارزه با اسالم سياسي و عقـب     
راندن ارتجاع مذهبي يک نياز فوري     
براي بقاء بشريت است آنگاه قبل از      
هرچيز بايد سالح اصلي اين هـيـوال         
يعني زن ستيزي را از کف او بـيـرون          

اجتماعات و گردهمايي هاي     .  آورد

هشت مـارس فـرصـت مـنـاسـب و              
مغتنمـي بـراي اعـتـراض بـه هـمـه                
مظاهر زن ستيزانه و مـردسـاالرانـه          
اسالم سياسي، از حجاب گرفتـه تـا          

تـا سـايـر       جداسازي جـنـسـيـتـي و            
هشت مارس  .  قوانين اسالمي است  

بويژه روز از سر گـرفـتـن حـجـاب و               
بلند کـردن فـريـاد عـلـيـه آپـارتـايـد                 
جنـسـيـتـي در ايـران و کشـورهـاي                

اين روز جـهـانـي و        .  اسالم زده است  
تاريخي فرصتي است تا بار ديگر با  

آزادي زن   ” بانگ بلند اعالم کرد که      
اسـت و بـه       “  معيار آزادي جـامـعـه      

جهان يادآور شد که مـانـع بـالفصـل        
در راه آزادي زن و جامعه در روزگـار      

 .ما اسالم سياسي است
حزب کمونيست کارگري دست     

تک تک زنان و شرکـت کـنـنـدگـان و              
برگزار کنندگان روز جـهـانـي زن را            
ميفشرد و همه نيروهاي آزاديـخـواه        

مـبـارزه بـراي رفـع هـرگـونـه               را بـه     
تبعيض جنسيـتـي، مـبـارزه عـلـيـه             
هرگونه خشونت عليه زنان، مـبـارزه       
براي برابري کامل حقوقي بين زن و      
مرد و بخصوص مبارزه عليه اسالم      
سياسي و حـکـومـت اسـالمـي در              

 .ايران فراميخواند
 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۹۴ ٣ ۱ اسفند  ۱۵ 
 ۰۱۶ ٢  مارس ۵ 

بايد با تمام قـدرت در بـرابـر زن             
در ايـران    .  ستيزي اسـالمـي ايسـتـاد       

سالهاست جنبش گسترده اي عـلـيـه          
جنسي و قـوانـيـن ضـد زن               آپارتايد

اســالمــي در جــريــان اســت و ســال             
گذشته در عراق و افغانستان و ترکيه       
و کــردســتــان ســوريــه و عــربســتــان            
سعودي نيز نمونه هاي اميد بـخـشـي      
از مقاومت و تعرض زنـان و مـردان            
آزاديخواه عليه دولتـهـا و نـيـروهـاي            

بـايـد بـه      .  اسالمي را شـاهـد بـوديـم         
حمايت از اين جـنـبـش بـرخـاسـت و               

. پرچم آنرا در همه کشورها برافراشت     
بايد عليه زن ستيـزي در کشـورهـاي           
اسالمزده و عليه افسارگسيـخـتـگـي        

. اسالميسم در اروپـا بـمـيـدان آمـد              

آپارتايد جنسي و سکسيسم اسالمي     
و برقعه و حجاب و قتلهاي نامـوسـي      
و قوانين شريعه را هيچ کجـا، نـه در           
ايران وعربستان و ترکيه و افغانستان      
و نه در آلمان و انگلـيـس و سـوئـد و              

جـهـان بـه      .  فرانسه نبايد تحمـل کـرد      
يک جنبش نوين رهائي زن نيـازمـنـد         

جنبشي که بر پرچم آن نـوشـتـه         .  است
جامعه بدون آزادي زن، و       :  شده است 

زن بدون قطع دست مذهب از دولـت          
 !و قوانين و اخالقيات، آزاد نيست

 
 !زنده باد هشت مارس

 حميد تقوائي 
 مارس  ۵ 

 

 !  دست اسالم از زندگي زن کوتاه ...  پيام حميد تقوائي     
 ۰۱۶ ٢  مارس    ۸ اطالعيه حزب کمونيست کارگري به مناسبت             

. اين تصوير واقعـي نـيـسـت      .  هستند
بدون شـک در طـول تـاريـخ و تـا بـه                    
امروز تعرض به حـقـوق زن از سـوي             
مناسبات ظاالمانـه سـرمـايـه داري،          
دورانـهـاي مـاقـبــل سـرمــايـه داري،             
مذهب و قوانين عقب مـانـده عصـر           
حجري حد و مرزي را نشناخته اسـت        
و تا زمانيکه در بر اين پاشنه بچرخد   
تبعيض و ستم بر زن رکـنـي از ايـن               
وارونگي دنياي امروز است امـا ايـن       

 . تمام تصوير نيست
جنبش برابري طلبانه زنان تاريـخ      
درخشاني عليه اين بربريت را پشـت         

تا جـايـيـکـه بـه ايـران           .  سر خود دارد 
برميگردد، از همان روزهـاي ظـهـور         
دايناسورهاي اسالمي، زنان در کنار     
مردان بصورت ميليوني در مـقـابـل          
توحش اسالمي در خيابانـهـا حـقـوق          

بـيـش از     .  انساني خود را فرياد زدند    
سه دهه نبرد زنان و جوانان در مقابل   
هارترين حـکـومـت ضـد زن کـه بـا                 
اعدام، سنگسار، اسيد پاشي و غيـره   
ميخواسـت زنـان را بـه کـنـج خـانـه                  

آنچه که امـروز در      .  بفرستد ميگذرد 
نــتــيــجــه ايــن جــنــگ مــي بــيــنــيــم             
درماندگي عربده کشان اسـالمـي در        
مقابل نه بزرگ زنان و کل جامعه بـه        

اين واقعيـت را    .  قوانين ضد زن است 
بايد با چشمان باز ديـد و بـرسـمـيـت              

 .شناخت
اگــر جــمــهــوري اســالمــي زن را          
انسان مـحـسـوب نـمـيـکـنـد و ضـد                 
انساني ترين قـوانـيـن و مـوازيـن را               
تحميل و اعمال ميکند، اما در طـي     
بيش از سـه دهـه در ايـران هـر روز                  

مــفــهــوم .  هشـت مــارس بــوده اسـت        
عملي هشت مارس در ايـران يـعـنـي          
تمکين نکردن به قوانين ارتـجـاعـي،         
يعني تره خـورد نـکـردن بـراي طـرح               
حجاب اجباري، يعـنـي دهـن کـجـي            
زنــان و جــوانــان بــه خــزعــبــالت و               
فتواهاي مرتجعين اسالمي، يـعـنـي       
به زانو درآوردن لشکر ناجا و بسـيـج        
تا جاييکه مقامـات، مسـئـولـيـن و             
آيت اهللا هاي از گور برخاستـه يـکـي           
پس از ديگري اعتراف ميکنـنـد کـه          
تمام طرح و بـرنـامـه هـايشـان بـراي                
پياده کردن قوانين اسالمي و ضد زن       

 .با شکست روبرو شده است
مــبــارزه و تــالش بــراي تــحــقــق          
برابري طلبي زنان و مـردان بـا دادن            
تصويري نا اميد، درمانده و تـوسـري        
خور قادر به گام گذاشتن رو بـه جـلـو            

نشـان دادن نـقـطـه قـوتـهـا،              .  نيسـت 
جســارتــهــا و تــعــرض بــي امــان و               
شورانگـيـز جـنـبـش زنـان اسـت کـه                 
ميتواند اين جنبش را تقويت و قـوي        

در روز جهاني زن تا مـيـتـوان       .  نمايد
بـايـد کـارنـامــه درخشـان تـعـرض و                
مبارزه بي امان زنـان را در مـقـابـل              
ديد همگان قرار داد و بـراي پـيـروزي       
ــه وحــش                  ــان دادن ب ــاي ــي و پ ــهــاي ن
اسالمي، اين تالشـهـا را تـقـويـت و              

 .حمايت کرد
زنده باد مبارزه زنان و مردان 

 برابري طلب 
 زنده باد هشت مارس 

 روز جهاني زن
 ۰۱۶ ٢ مارس  ۸ 

 ... به بهانه روز جهاني        

پناهجويان خـود درخـواسـت کـمـک           
 ".داشته باشند

اين افـاضـات حسـن قشـقـاوي            
. بيشتر بـه يـک جـوک شـبـيـه اسـت                

حکومتي که خود باعث و باني فرار    
و آواره شدن اين انسانها شـده اسـت           

. از آنـهـا را دارد        "  حـمـايـت   " ادعاي  
مشکلشان فقط کـنـوانسـيـون ژنـو           " 

است چـون سـفـارتشـان نـمـيـتـوانـد                
 ". دخالت کند

 ميليون انسان از ٥ فرار بيش از   
دست اين حکومت جاني، تـحـمـيـل         
بـيــکـاري و فــقـرمــطـلــق بــه بــخــش             
عـظـيـمـي از شـهـرونـدان در داخــل                
کشــور، زنــدانــي کــردن، شــکــنــجــه         
واعدام هر صداي مـعـتـرضـي وهـر             

که در جبهـه و خـط            وبالگ نويسي 
امام زمانشان نباشد، به اضـافـه زن        

ستيزي که در کارنامه حکومتي کـه       
قشقـاوي مـعـاون امـور کـنـسـولـي               
مجلس اش اسـت، پـرونـده قـطـوري            
است که ميليونها شاکي خصوصـي      

ــاوي و               .  دارد ــقـ ــال قشـ ــحـ واي بـ
حکومتش در روزي که اين پروندهـا       

 .باز بشود
اين انسانهاي شريفي که هسـت       
و نيست خـود را نـقـد کـرده انـد و                   
هزارو يک خطر را بجان خريده انـد و          

و ده      اکنون در کمپ باله در فرانسـه   
ها جاي ديگر اروپا گير افتاده اند و         
براي خالصي از اين وضعبت دسـت        
به اعتصاب زده و لب هاي خـود را           

کـرده   دوخته اند بـخـاطـر چـي فـرار            
چه کسي باعث فرار اينها شده         اند؟

است؟ آيا بجز حـکـومـت اسـالمـي            
 . متهمي ديگر وجود دارد؟

اين انسانها، فرارياني هسـتـنـد        
که تمام دورويي، دروغ و حيله گـري         
جناب قشقاوي و حکومـتـش را بـا            
هردسـتـه و جـنـاح و قـمـاشـش در                  
اشکال مختلف بخوبي بيان ميکنـد    

 .و جلو چشم مردم دنيا ميگيرند
ديگر اين دست و پـازدنـهـا در            
گـردابــي کــه ايــن حـکــومـت در آن              
گيرکرده است و پز کمک به پناهـنـده         
گــان را بــخــود مــيــگــرد بــدادشــان           

اين را مردم ايران در   . نخواهد رسيد 
همين بـه اصـطـالح انـتـخـابـاتشـان               
بروشني نشان دادند کـه در کـمـيـن             

 .نشسته اند  رهايي از اين وضعيت
تنها کمک چاره ساز به فـراريـان         
از آن جهنمي که جمهوري اسـالمـي         
براي آنان و کل مـردم ايـران بـوجـود             
آورده است، فـقـط جـارو کـردن ايـن              

 . حکومت است
  ٢٠١٦  مارس ٦ 

 ...  ژست حکومت اسالمي       
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 ١ از صفحه 

بـــار ديـــگـــر هشـــت مـــارس           
انسـانــيـت را فـرامــيـخــوانــد تــا از             
تــبــعــيــض و تــحــقــيــرعــلــيــه زنــان          

ــد      ــن ــي ک ــرداغ        دادخــواه ــراب و درب
جنسيت دنياي مردسـاالر، هـويـت        

. انساني را بـراي زنـان نـويـد دهـد              
زنــان را بــه عــنــوان           دنــيــايــي کــه   

ضعيفه هايي ميشناسد که تنها در   
پستوي خانه ها حبس شـونـد و بـا             
لوايح و مصوباتي که تـنـهـا مـايـه             
حـذف زنـان اســت، اســبــاب خــانــه           
نشــيــنــي آنــان را بــيــشــتــر فــراهــم           

 .ميکنند
روشن است درمنـاسـبـاتـي کـه          

خدمت    زنان را تنها وسيله اي براي  
رساني جـنـسـي قـلـمـداد مـيـکـنـد                

بروز انواع خشونت ها عليـه         شاهد
زنان و رشد روزافزون تن فروشي تـا         

و در  . سرحد سنين کودکي ميباشيم   
شرايطي که فقر و بيـکـاري زنـدگـي           
هزاران انسان را به گـرداب نـابـودي          
ــرض               ــع ــان درم ــرد، زن ــب ــي ــرو م ف

 .بيشترين آسيب ها قرار ميگيرند
اما آنچه که هر روز شـاهـد آن            
ــم                ــزم مصــم ــروج ع ــم، ع ــي ــت هس

براي داشـتـن يـک زنـدگـي              انسانها
بدور از تبعيض است از هـمـيـن رو         
يکصدا با هم بانگ برمي آوريم کـه        

 :ما شايسته دنيايي هستيم که 
تــبــعــيــض عــلــيــه زنــان در        -١ 

تمامي قوانين حقوقـي سـيـاسـي ،           
اجــتــمــاعــي، قضــايــي ،شــغــلــي و         

 .تحصيلي رفع شود
ممنوعيـت ورود زنـان بـه          -٢  

ورزشگاهها لغو شده و زنان بتوانند     
در تــمــامــي رشــتــه هــاي ورزشــي           

 .فعاليت داشته باشند
ــر             -٣  ــراب ــان در ب ــت زن ــي ــن ام

هرگونه خشونت و تعرض و تـجـاوز         
درمحيط هاي کار و خـيـابـان ودر            
چهارچوب خانواده ، تضمـيـن شـود       
وعليه متعرضين به زنان در تمامي  
اشکال جسـمـي روحـي و کـالمـي              

 اعالم جرم شود و قربانيان
تجاوز و خشونت هاي خانـگـي        

مـورد حـمـايـت هـاي             و اجتماعـي  
 .قانوني قرار گيرند

به معناي مثلـه    ختنه زنان -٤ 
کردن اندام زنان يک جنايت اسـت و         

 .بايد ممنوع شود
بــي حــرمــتــي و خشــونــت          -٥ 
به زنان در خـيـابـان تـحـت               قانوني

ــاف و                ــف ــاي ع ــه ــن طــرح ــاوي ــن ع
که دستمايه انواع خشونـت        حجاب

 به زنان ميشود ،متوقف شود
براي حفظ حـرمـت و شـان          -٦ 

انساني زنان و جلوگيري از رشد روز 
افزون آمار زناني که به واسطه فـقـر          
و نداشتن حمايت هاي اجتماعي به       
گرداب مافياي تن فروشي و قاچـاق     
ميافتند به تمام زنان بيکار حـقـوق         

 .بيکاري پرداخت شود
تبعيض و تفکيک جنسيتـي  -٧ 

ــي و                 ــل ــت هــاي شــغ ــي ــع در مــوق
تحصيلي لغو گردد و زنـان از مـزد         
برابردر ازاي کـار بـرابـر بـا مـردان                

 .برخورداد باشند
زنـان بــايــد در چــهــارچــوب        -٨ 

خانواده از حـق طـالق و حضـانـت              
فرزندان و سفر و اخـتـيـار شـغـل و                
باقي حقوق فردي بـرابـر بـا مـردان              
برخوردار باشند و ازدواج کـودکـان         

 ممنوع اعالم شود
ــويـــت            -٩  ــد از هـ ــايـ ــان بـ زنـ

شهروندي برابر با مـردان بـرخـوردار        
باشند تا بتوانند براي فرزندان خـود       
ثبت هـويـت کـرده و شـنـاسـنـامـه                 

 .دريافت کنند
تمامي زنان فـاقـد بـيـمـه           -١٠ 

هاي درماني بايد از بيـمـه رايـگـان           
بـــــــرخـــــــوردار شـــــــونـــــــد و                

فــرزنــدانشــان را تــحــت          بــتــوانــنــد 
 .پوشش بيمه خود قرار دهند

تنها با تضمين حقوق برابربراي     
همه انسـانـهـا مـيـتـوان در جـهـت                 
ساختن يک دنياي شـاد و انسـانـي            

دنـيـايـي کـه مـجـال              . قدم برداشت 
ــم کشــي     ــي      ســت ــت ــه       جــنــســي را ب

صاحبان سرمايه و قدرت نـخـواهـد        
داد چرا که حفظ ساختـارهـاي ضـد       
زن تنها به نفع مناسبـات پـوسـيـده           

که از کار فوق   سرمايه داراني است
ارزان زنان سود هاي کالن به جـيـب       
ميزنند و همواره از لشکر دخيره ي        
زنان بيکار ،براي سـودآوري هـرچـه          
بيشتر بهره مي ببرند و از همين رو     
با چنگ و دندان در حفظ نـابـرابـري         

 .و تبعيض ميکوشند
زن و مرد      هشت مارس برابري  

را فرا ميخواند تـا هـمـه انسـانـهـا                
متحد و يک صدا سيطره يـک عـمـر           
ستم جنسيتي را کـنـار زده و افـق              
دنيايـي شـاد وانسـانـي را پـديـدار               

 .سازند
 زنده باد هشت مارس

   روز جهاني زن
 زنده باد برابري زن و مرد 

     ٩٤ نداي زنان ايران اسفند 

 بيانيه هشت مارس  نداي زنان ايران            

ــري و                   ــي ــگ ــت ــه اعــدام و دس ــکــم چ
ميليتاريزم جـمـهـوري اسـالمـي فـرو            
نــرفــتــه يــود، روز زن در شــهــرهــاي             
کــردســتــان بــا شــکــوه بــرگــزار و بــا             
برگزاري مراسم ها کيفرخواست زنـان      
عليه اسالم سياسي، عليه خشونت بر   
زنان، عليه مردساالري و قـتـل هـاي           

حـاصـل   .  ناموسي ابراز وجود ميکرد   
تاثيرات جـنـبـش رهـايـي زن عـروج               
ــردان                   ــان و م ــادي از زن ــداد زي ــع ت
آزاديــخــواهــي اســت کــه هــمــواره در          
شرايط سرکوب و اختنـاق نـهـادهـاي          
امــنــيــتــي جــمــهــوري اســالمــي روز         
جهاني زن را برگزار و پرچم رهايي زن        

 . را برافراشته کرده اند
امسال در شـهـرهـاي کـردسـتـان            
فعالين جنبش رهايي زن بـا بـرپـايـي           
مراسم هاي علني بـه اسـتـقـبـال روز             

 . جهاني زن رفته اند
در سـنـنـدج بـا وجـود              :  سنندج

 ۵:۳۰ فضاي شديد امنيتي، ساعت      
بعدازظهـر مـراسـمـي بـه مـنـاسـبـت                
هشـت مـارس درپشـت پـاسـاژآشـنـا              
برگزار شد که اين مراسم درميان کف      
زدن شـرکــت کـنــنـدگــان و زنــده بــاد              

مارس باشوروشوق حاضرين پـايـان      ٨ 
 .گرفت

در شهر مريوان در يکي  :  مريوان
از خيابانها مـراسـم روز جـهـانـي زن              

جمعيت حاضر در خيابان    .  برگزار شد 
محل برگزاري مراسم و تعداد زيـادي     
از مـردم شـهـر در ايـن گـردهـمـايـي                  

تــوســط يــکــي از     .  شــرکــت داشــتــنــد  
شرکت کنندگان بيانيه زنان آزاديخواه     

. در مورد روز جهاني زن فـرائـت شـد          
اين گـردهـمـايـي بـا عـکـس الـعـمـل                  
نيروهاي امنيتي مواجه و با نظـامـي        

کردن خيابانها از ادامـه گـردهـمـايـي           
 . ممانعت شد

گلگشت هاي تـفـريـخـي تـوسـط            
. زنان در شهر مريوان برگزار ميشونـد  

در گلگشت هاي تـفـريـحـي زنـان بـه               
پايکوبي و رقص ميپردازند و سـپـس        
اوقاتي از اين گلگشت هـا در مـورد           
ــه زن در جــامــعــه، مســائــل              مســال
سياسي روز  بحث و تبادل نظر انجـام      

 .  ميشود
در منطـقـه کـالتـرزان        :  کالترزان

مــراســمــي بــا       ٩٤  اســفــنــد      ١٧ در   
شــرکــت جــمــعــي از زنــان و مــردان             

 مارس، روز    ٨ آزاديخواه به مناسبت    
 .جهاني زن در برگزار شد

ــه        ــان مــارس گــرامــي     ٨ در آســت
ميداريم مراسم هاي روز جـهـانـي زن          
در شــهــرهــاي کــردســتــان را کــه بــا             
استواري زنان و مردان آزيخواه برگزار      

 .شده اند
 

 مروري بر مراسمهاي   
 هشت مارس سالهاي گذشته      

 در سنندج و مهاباد 
 اســفــنــد    ١٧ مــورد ســنــنــدج؛          

 بــزرگــتــريــن مــراســم هشــت        ؛١٣٨٩ 
 مـارس در      ٨ مارس در سنندج، در       

تـاالري در جــوار شــهـرک صــنــعــتــي           
سنندج خيابان سيلو منتهي به جـاده        

در ايـن    .  همدان سننـدج بـرگـزار شـد         
 نـفـر از مـردم          ٤٠٠ مراسم بيـش از       

مـراسـم بـا      .  شهر شرکت کرده بـودنـد      
نرگـس  .  سرود انترناسيونال شروع شد   

محمـدي ابـتـدا درمـورد تـاريـخـچـه               
هشت مارس و سنت برگزاري هشـت        
مارسها در ايران و کردستان صحبـت       

بعد از آن سارا محمـدي کـارگـر        .  کرد
کارخانه شير درمورد وضعـيـت زنـان         

کارگر و مشکالت اجـتـمـاعـي زنـان            
ناصر رستمـي کـارگـر      . سخنراني کرد 

کارخانه فرش در مورد ستم طبقـاتـي        
و ستم بر زنان در نظام سرمـايـه داري        

شيرين احمدي يکـي از    .  صحبت کرد 
معلمان شهر سنندج درمورد قوانـيـن       
ــرهــنــگ                   ــفــاظ و ف ــات ، ال ــي ، ادب
ارتجاعي ضد زن در جامعـه ايـران و           

در ادامـه    .  کردسـتـان صـحـبـت کـرد          
مراسم گروهي از جوانان موزيک هاي   
شاد را نواختند و شرکت کنـنـده گـان          

در خاتمه .  به رقص و شادي پرداختند  
 ١٢  مـارس در        ٨ مراسم قطعنـامـه      

ماده قـرائـت شـد کـه بـا تشـويـق و                    
. تصويب شرکت کننده گان همراه شد      

مــراســم هشــت مــارس ســنــنــدج در          
فضايي شاد با پخش شيريني و شـور        
شوق شرکـت کـنـنـده گـان بـه پـايـان                  

 .رسيد
 اسـفـنـد      ١٣ روز جمعه    :  مهاباد  

 جمعي از فعالين جنبش زنان ٨٩ ماه 
و اعضاي کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           
مــراســمــي را در شــهــر مــهــابــاد در            

. گراميداشت روز زن بـرگـزار کـردنـد           
 بعد از ظـهـر        ٣ اين مراسم از ساعت     

.  ادامـه داشـت      ٦ شروع و تا ساعـت       
مراسم با سرود انترنـاسـيـونـال سـرود           
همبستگي طبقه کـارگـر شـروع شـد            
سپس به ياد جانباختگان راه آزادي و     
بـرابـري يـک دقـيـقـه سـکـوت اعــالم                 

مراسم با خواندن يـک قـطـعـه         .  گرديد
شعر انقالبي ادامه پيدا کرد و سـپـس        

 مارس تـوسـط يـکـي از            ٨ تاريخچه  
ــده شــد        در ادامــه   .  حــاضــريــن خــوان

مـراسـم، يـکــي از اعضـاي کـمـيـتــه                
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

هـاي کـارگـري در رابـطـه بـا                  تشکـل 
مارس و نيز ٨ اهميت برگزاري مراسم  

مــوقــعــيــت کــنــونــي جــنــبــش زنــان          
به دنبال دو مقاله . سخناني ايراد کرد

و "  زنـي بـه نـام کـالرا          " تحت عناوين   
توسـط  "  زندگينامه رزا لوکزامبورگ  " 

يــکــي ديــگــر از اعضــاي کــمــيــتــه             
هماهنگي قـرائـت گـرديـد و سـپـس               
يکي ديگر از اعضاي ايـن کـمـيـتـه،             
درباره شيوه برگزاري مراسم صحـبـت       

در پايـان، قـطـعـنـامـه کـمـيـتـه                .  کرد
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري در گراميـداشـت       

ــت شــد کــه مــورد                ٨   مــارس قــرائ
استـقـبـال و تشـويـق حـاضـران قـرار                 

اين مراسم با بحث آزاد و در        .  گرفت
ميان شادي و شوق حاضرين به پايان        

 .رسيد
 ٩٤  اسفند ١٨ 

 ... روز جهاني زن در      
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 شب شعر سيمين چايچي    
 ! توسط نهادهاي امنيتي لغو شد  

سيمين چايچي شاعر محـبـوب       
و شناخته شده از مردم و دانشجويـان        
دانشگاه آزاد اسالمي  سننـدج بـراي         

. شرکت در شب شعر دعوت کرده بود
برگزاري شب شعر سيـمـيـن چـايـچـي            
توسط نهادهاي امنـيـتـي لـغـو و از              
برگزاري اين شب شـعـر بـا امـنـيـتـي               
کردن محيط دانشگاه آزاد اسـالمـي        

 . ممانعت بعمل آمد
 

   نفر؛ ٥ اشنويه؛ دستگيري   
، " تـاج    رضا عزت" ،  " ولي شريفي " 

و "  فـاروق شـفـاهـي      " ،   " محمد رويـان " 
يـک روز بـعـد از          "  پـور    صابـر رسـول    " 

مضــحــکــه انــتــخــابــات در اشــنــويــه        
سـن بـازداشـت      .  دستـگـيـر شـده انـد         

 سـال  ٣٣  تا ٢٠ اي      شهروندان اشنويه 
 .اعالم شده است

 
 پيرانشهر؛  

   !اعتراض به بستن مرزها 
نـفـر کـه اکـثـريـت           ٦٠٠ بيش از     

قريـب بـه اتـفـاق اصـنـاف و کسـبـه                   
ــل               ــاب ــنــد در مــق ــرانشــهــر هســت ــي پ
ــع                ــجــم ــر، ت ــه ــن ش ــداري اي ــان ــرم ف

اعــتــراض  .اعـتــراضــي بــرپــا کــردنــد     
شهروندان نسـبـت بـه بسـتـن مسـيـر               

 ٤ مرزي اين شهر است که از حـدود            
 .باشد ماه قبل مسدود مي

 
سازي قضايي نهادهاي      پرونده 

 ! امنيتي عليه طاهر قادرزاده  
در چــارچـوب فشــار بــر فــعــاالن          
مدني کردستان، براي يک مـعـلـم در           
سقز به نـام طـاهـر قـادرزاده پـرونـده                

ــد            ــردي ــل گ ــي ــي تشــک اداره  .قضــاي
" اطالعات، طاهر قادر زاده  را بـه              

 .متهـم کـرده اسـت       "  تبليغ عليه نظام 
طـاهــر قــادرزاده از اعضــاي کــانــون          
صنفي مـعـلـمـان اسـتـان کـردسـتـان                

اکنون پـرونـده وي بـه            باشد که هم    مي
شعبه پنـجـم داسـراي انـقـالب سـقـز               

طي يـک سـال        .ارجاع داده شده است 
اخــيــر مــراکــز امــنــيــتــي حــکــومــت         

اسالمي ايران بارها طاهر قادرزاده را 
 .اند احضار و بازجويي کرده

 
 اسفند؛ تجمع اعتراضي     ١١ 

 !  معلمان حق التدريسي در ايالم    
معلمان حق الـتـدريسـي درايـالم         
دراعتراض به نگرفتن حـقـوق بـهـمـن           
ماه ونگرفتن عيـدي، درمـحـل اداره          
آمــوزش وپــرورش ايــن شــهــر واقــع            

 .درخيابان وليعصر تجمع کردند 
 

گزارشي از وضعيت بيمه    
 ! کارگران ساختماني شهرستان سقز    

بنا بـه گـزارش ارسـالـي چـنـدي               
است که در شهرستـان سـقـز انـجـمـن             
صنفي کارگران ساختماني تشـکـيـل        

ايـن انـجـمـن از کـارگـران             . شده است 
عضو در اين تشـکـل مـبـلـغ پـنـجـاه               
هــزار تــومــان بــابــت حــق عضــويــت          
دريافت اماهيچ گونه خدماتي بـه آن         

بـر اسـاس ايـن         .ها ارائه نـمـي دهـد       
گزارش بازرسان اين انجمـن بـه جـاي           
ــدام در جــهــت حــل مشــکــالت                اق
کارگران ساختماني و بيـمـه کـردن آن           
ها، بيمه کارگران قديمـي تـر را نـيـز              

و اين در حالي اسـت       .  حذف کرده اند  
که  اين کارگران در سالهاي گـذشـتـه            
در سازمان فني و حرفه اي امـتـحـان          
داده و کارت مهارت براي آنان صادر       

انجمني که به نام دفاع از       .  شده است 
کارگران ساخـتـمـانـي تشـکـيـل شـده              
است، به جاي اين که در جهت منافع        
کارگران حرکت نمايد، عليـه مـنـافـع          

کــمــيــتــه   .آنــان حــرکــت مــي کــنــد         
هماهنگي بر اين باور است که تـنـهـا          
از طريق نظارت دقيق تر و فـعـال تـر             
يکايک اعضـاي ايـن تشـکـل هـا و                 
دخالتگـري مـؤثـر آن هـا در جـهـت                 
بهبود وضعيـت کـارگـران مـي تـوان             
مانع از اتـخـاذ بـرخـي تصـمـيـمـات                
نادرست و پاره اي برخوردهاي غـلـط         

 .و ضدکارگري شد
 

از خواست     :بهنام ابراهيم زاده 
حداقل دستمزد سه ميليون و پانصد    

  !هزار تومان حمايت ميکنم    

نيمه اسفند است و شـورايـعـالـي          
کار مشغول رايـزنـي بـر سـر قـيـمـت                

اخبار حـاکـي از       .  نيروي کار کارگران  
اين است که نماينده کـارفـرمـايـان و            
وزير کار بعنوان نماينده دولت اصـرار     
بر تعيين ميزان دستمزدبه نسبت نرخ      
تورم دارند و هر دو پا را در يک کفش          
کرده اند و ميگويند وضـع اقـتـصـاد            
ايجاب نميکند که دستمزد کـارگـران        

. حتي ريالي بيشتر از نرخ تورم باشـد       
نمايندگان تشکلهـاي دسـت سـاخـت          

جــامــعــه " حــکــومــتــي کــه بــعــنــوان         
در شورايعالي کار عضوند،    "  کارگري

مثل هر سال جـنـجـال بـر سـر سـبـد                  
هزينه کارگران به راه انداختـه انـد تـا            
خود را دلسـوز مـا کـارگـران جـلـوه                 

و شکلي نيست که دست آخـر        .  دهند
همه با هم به اجماع خواهند رسيـد و          
بر قيمت مزد ما کارگران چوب حراج       

جالب است کـه از قـبـل          .  خواهند زد 
هم مقدمات کار را فراهـم کـرده انـد            
ودولت ادعا ميـکـنـد کـه نـرخ تـورم               
کاهش داشته است و حتي قرار اسـت        
تک رقمي شود و ظاهرا بر اساس ايـن   
ادعاهاست که از افزايش دستمـزدهـا       
مــتــنــاســب بــا نــرخ تــورم صــحــبــت           

مــعــلــوم اســت بــاز هــم        .  مــيــکــنــنــد
موضوع بر سر تعيين دستمزدي چنـد   

و در نهايت بـه  .  بار زير خط فقر است    
 هزار تـومـان ، يـا          ٨٠٠ زقمي حدود   

بنابرايـن   .کمي بيشتر خوااهند رسيد   
براي ما کارگران راهـي جـز دفـاع از             

. زنــدگــي و مــعــيــشــتــمــان نــيــســت          
خوشبختانه هفت تشکل کارگـري در      
بيانيه اي مشترک اعالم کرده اند کـه          
حاضر به قبول تعـرض بـه زنـدگـي و              
معيشت خود نيستند و بـر خـواسـت           
سه ميليون و پانصد هزار تومان، کـه        
نرخ خط فقر اعالم شده دولـت اسـت،      

دوســتــانــمــان در    .  تــاکــيــد کــرده انــد     
سنديکاي شرکت واحد و حومـه نـيـز           
همين خواست را مورد تـاکـيـد قـرار            

همچنين جمـعـي هـايـي از          .  داده اند 
کارگران از اين خواست اعالم حمايت      

من نيز به عنوان يک فـعـال     .  کرده اند 
کارگـري و مـدافـع حـقـوق کـارگـران                
حمايت خود را از خـواسـت افـزايـش            
حداقل دستـمـزدهـا سـه مـيـلـيـون و                
پانصد هزار تومان اعالم مـيـکـنـم و           

 ٧ خود را در کنار دوستان کارگرم در        
تشکل کارگر ي و سنديکاي واحد که       
پــيــشــتــاز ايــن اعــتــراض بــوده انــد،          

ما کارگران بـه زنـدگـي زيـر            .ميدانم
زندگي انسانـي  .  خط فقر تن نميدهيم   

درمـان رايـگـان،      .  حق مسلم مـاسـت    
تحصيل رايگان، و بيمه بيکاري حـق      

حداقل دستمزد بايد  .  همه مردم است  
باالتر از خط فقر يعني سه ميليون و        

دستمزدها .   پانصد هزار تومان باشد   
و با ايـن  .  بايد به موقع پرداخت شوند 

خواستهاي پايه اي و اوليه به استقبال 
 ميرويم و پـيـشـاپـيـش      ٩٥ سال جديد  

بـهـنـام     .سال نو را شادباش ميگـويـم      
 رجـايـي شـهـر،         ١٠ بند . ابراهيم زاده 

ــاســي           ــان ســي ــي ــدان ــت زن  ١٥ .  ســوي
 ٩٤ اسفند
 

بازداشت جليل محمدي در      
  !روز جهاني زن   ( مارس  ٨ آستانه 

 اسفنـد  ۱۷ به گزارش رسيده  روز  
 ۲  مارس حوالي ساعت      ٨ در آستانه   

بعد از ظهـر نـيـروهـاي امـنـيـتـي بـا                  
يورش به منزل فعال کارگـري جـلـيـل           
محمدي وي را دستگير و بـه مـکـان            

بـر اسـاس     . نامعلومي منتقل کردند  
اين خبر و در زمان بازداشـت جـلـيـل            
محمدي، خانه مادري ايشـان مـورد         
تفـتـيـش قـرار گـرفـتـه و مـامـوريـن                   
تمامي کـتـابـهـا، گـوشـي مـوبـايـل،               
فالش و کامپيوتر شخصي ايشـان را        

کميته هـمـاهـنـگـي         .با خود برده اند   
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کــارگــري ، ضــمــن مــحــکــوم کــردن           
بازداشت جـلـيـل مـحـمـدي خـواهـان              
ــي قــيــد و شــرط                   آزادي فــوري و ب
نامبرده و ساير کـارگـران و فـعـالـيـن              
کارگـري و زنـدانـيـان سـيـاسـي مـي                 

 .باشد
 

 احضار و بازداشت    
 فعالين کار گري سنندج  
  !در آستانه روز جهاني زن   

 اسفـنـد    ١٧ به گزارش رسيده روز     
) روز جهانـي زن   ( مارس ٨ در آستانه  

غـالــب و خـالــد حســيـنــي فــعـالــيــن             
ــه                  ــت ــي ــم ــري و از اعضــاي ک ــارگ ک
هماهنگي و همچنين مظـفـر صـالـح          
نيا و فواد زندي فعـالـيـن کـارگـري و              
تعدادي از فعاالن اجتماعي از جـملـه        
سيمين چـايـچـي تـوسـط نـهـادهـاي               

. امنيتي و انتظامـي احضـار شـدنـد          
نهادهاي امنيـتـي ضـمـن احضـار و             
تهديد اين فعاالن از آنان خواسته انـد      
که نـبـايسـتـي در مـراسـم هـاي روز                 

کـمـيـتـه      .جهانـي زن حضـور يـابـنـد           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشــکــل هــاي کــارگــري احضــار و              
بازداشت فعالين کارگري و اجتماعي     
را محکوم کـرده و بـرگـزاري آزادانـه              

را )   مـارس ٨ ( مراسم روز جهاني زن     
از حقوق اولـيـه هـمـه زنـان و مـردان                

  .عدالت خواه  مي داند
 

 
  مارس  ٨ گرامي باد 

 روز جهاني زن    
 مارس که به روز جـهـانـي          ٨ روز  

زن، روز اعالم اعتراض بين الـمـلـلـي           
عليه تبعيض و نابرابـري جـنـسـيـتـي            
شناخته شـده اسـت، خـود ريشـه در              
مبارزه طبقاتي ميان يک درصديهاي     

 درصديهاي فاقد ٩٩ صاحب ثروت و    
نابرابري و ستـم  .  هر گونه دارائي دارد 

بر زن بخشي از همان ستمي است کـه   
توسط طبقات حاکمه صـاحـب ابـزار         
توليد و غـاصـبـان دسـت رنـجـهـاي                
طبقـات فـرو دسـت، بـر فـرودسـتـان                

از ايـن  .  آفريننده جهان ،روا داشته اند   
رو مـبـارزه بـراي رفــع تـبـعـيـض بــه                  
معناي وسيع و جامع آن و بـرقـراري            
برابري در همه سـطـوح، اقـتـصـادي،            
سياسي و اجتماعي ربط مستقـيـم و         
ناگسستني به مبارزات طبقه کارگر،    
علـيـه سـتـم بـر خـود کـه از جـانـب                      

. سرمايه داري اعمال مي گردد، دارد   
مبارزاتي که براي اعاده انسـانـيـت و        
دفاع از شأن و منزلت همه انسـانـهـا            
بخصوص از انقالب کبير فرانسـه تـا         
حاال با جديت و فداکاري، تاريخي پر       

اگـردر گـوشـه      .  از حماسه آفريده است   
هائي ازدنياي امروز بويژه در غـرب،        
قوانين نيم بندي دردفاع از حقوق زن        
موجود است و زنان طبقه حاکمه نيـز        
از آن برخوردارند، اين حـاصـل نـبـرد            
تاريخي تا به امروز ما زنان و مـردان        

ــر اســت     ــارگ ــه        .  ک ــم ــاک ــات ح ــق ــب ط
منافعشان در نابرابـري، تـبـعـيـض و            
تفرقه است و هر ادعائـي مـبـنـي بـر              
طرفداري از مساوات حـتـي در بـيـن            
اليه هاي خودشان بي اساس و خالـي         

دستيابي به شرايـط  .  از واقعيت است  
برابر و عاري از تبعيـض از هـر نـوع              
آن، فقط از کانال مبارزه طبقه  ي ما         

اتحاديه آزاد  .  امکان پذير خواهد بود   
 مارس روز جـهـانـي        ٨ کارگران ايران   

زن را به همه زنان آزاديخواه و بـرابـري    
طلب و به طبقه کارگر جهان تـبـريـک           
مي گويد و اعالم مي دارد تنـهـا راه           
خالصي همه زناني که از نابرابري در    
رنج هستند و زندگيشان دسـتـخـوش         
تالطمات و ناهنجـاريـهـاي خـارج از           
اراده خود آنهاست، بـخـصـوص زنـان          
کارگر و مهمتر از آنها زنان بـيـکـاري          
که از سر فقر، نداري و گـرسـنـگـي و              
نداشتن توان ديدن به تـحـلـيـل رفـتـن             
فــرزنــدانشــان در اثــر گــرســنــگــي و            
بيماري به تن فروشي و تحمل تحقـيـر    
تن مي دهند ، اتحاد و همبـسـتـگـي           
با مردان کارگر بـراي تـغـيـيـر وضـع               

 

 

مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  
 هفته از شهرهاي کردستان        

 ٥  صفحه 
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اتحاديـه  .  نابرابر و غير انساني است  
 ٩٤  اسفند ١٥ . آزاد کارگران ايران

 
 مرگ کارگر سنندجي   

  !در اثر حادثه ناشي از کار  
به گزارش رسيده  کارگري به نام       
ناصح در حين کـار در پـارکـيـنـگ              

ــدج از               ــن ــن ــرداري س ــه ــي ش ــداث اح
آسانسور سقوط کرده و مـتـاسـفـانـه           

الزم بـه تـوضـيـح اسـت           .  جان باخت 
 ســال ســن داشــتــه و         ٣٠ نـامــبــرده    

 .متاهل و داراي يک فرزند مي باشد

کميته هـمـاهـنـگـي ضـمـن عـرض                
تسليت به خانـواده و دوسـتـان ايـن              

کــارگــر، بــروز چــنــيــن حــوادثــي در          
مــحــيــط هــاي کــار را نــاشــي از                
ســـودخـــواهـــي و عـــدم رعـــايـــت            
استانداردهاي ايـمـنـي در مـحـيـط             
هاي کار توسط کارفرمايان دانستـه      
و رعايت استانـداردهـاي ايـمـنـي و            
فراهم نمودن شـرايـط بـرقـراري ايـن             
الزامات  در مـحـيـط هـاي کـار را               
مانع از بروز چنين حوادث ناگـواري       

 .*مي داند

 

 ...نگاه هفته مجموعه اخبار
 ٤ از صفحه 

, سفره ها خالي ميشونـد       وقتي
وانسانهاي گرسنه در دور سفره هـاي   
خالي هر روروز به تعدادشان اضـافـه    

جنگي به نام جـنـگ نـان         , مي گردد 
جنگ بـه دسـت             , اتفاق مي افتد 

ــان    ــن ：：：：： آوردن ن اي
بـراي  ,  يک جنگ تـمـام عـيـار اسـت           

زنـدگـي کـردن وزنـده         ,   زنده مـانـدن   
بودن فقط در حد خـوردن يـک تـکـه              

امــروز  !!!!  نــان از ســفــره خــالــي             
از دست دادن       دستفروشان به خاطر  

چـون  , دستفروشي ميکـنـنـد    , کارشان
يا کار دارند ولـي چـنـد          ,  کار ندارند 

, ماهي است که حقوق نگـرفـتـه انـد         
در جـامـعـه      ,  بيمه بيـکـاري نـدارنـد       

, فاقد تامـيـن اجـتـمـاعـي هسـتـنـد              
ــد     ــدارن ــد    , حــامــي ن ــه ان ــا ,  گــرســن ب

دستفروشي گذران زندگي ميکنند و    
هر روز و هرساعت با دلهره از لـگـد      

تنها سـرمـايـه     ,  مال شدن بساطشان  
ــان                   ــاي ــه پ ــدگــي اشــان روز را ب زن

اينان در خيابان رقـيـب     .  , ميرسانند
مغازه داران معرفي مي شـونـد کـه           

!! کاسبي را از آنها گـرفـتـه انـد           ： 
مـغـازه داران فــروش       , نـمـي گـذارنـد      
واز اين اراجيفـي کـه      !!  داشته باشند 

سناريوي , خود سرمايه داران سازنده   
چه کسي مسئول اسـت ؟؟       .... آنند

آيا ,اينکه مغازه داران فروشي ندارند
مسببش دستفروشانند؟؟ شرايط نـا     

فقير شدن اکثريت ,  به سامان زندگي 
از دسـت دادن قـوه خـريـد             ,  جامعـه 

مردم از عـوامـل اصـلـي اسـت کـه                
امروز مغازه داران را به ستـوه آورده         

نه وجود دستفروشان دور گـرد  , است
ولي متاسفانه امروز      !!!!! خياباني

ــام                  ــم ــه ت ــد ک ــي در صــددن کســان
تقـصـيـرات را گـردن دسـتـفـروشـان               

اعتراض چند روز اخـيـر         !!. اندازند
در بازار بزرگ تـهـران وشـانـزه لـيـزه               
خيابان جمهوري تهران گـويـاي ايـن          

بازاريان مغازه    ....  .واقعيت است
اعـتـراض   ,  داران عليه دستـفـروشـان     

در واقع آنان عليه به دست .  ميکنند
 .آوردن نان معترضند

اگـر شـرايــط اقــتـصــادي مــردم          
خــوب بــود و آنــهــا خــوب فــروش              

کــاري بــه دســتــفــروش       , مــيــکــردنــد 
تــازه بســيــاري از آنــهــا        ,  نــداشــتــنــد

جنسهايشـان را در جـلـوي مـغـازه               
اشان به نمايش مـي گـذارنـد تـا در              
روز هاي آخر اسفـنـد فـروشـشـان را              

باال ببرند وچـکـهـاي خـود را پـاس               
دستـفـروش را مـقـابـل          ..      . نمايند

مغازه دار قرار دادن يـک سـيـاسـت             
چه جنگي اينـجـا     ...  ارتجاعي است 

جـــنـــگ نـــان ؟؟؟؟ اگـــر           ,  هســـت
اگـر  ,   کار داشـتـه بـاشـنـد            بيکاران

اگـر  ,  بيمه بيـکـاري داشـتـه بـاشـنـد            
دستمزدي چهار برابر زيـر خـط فـقـر          

در ,  آيا کسي حـاضـر اسـت     ,  نگيرند
سرما وگرما  و باران دستفرشي کند 
که نهايتا شهرداري برسد و بساطش      
را بالگد به هوا بفرستد ؟؟ وبه چشـم    
مغازه داران دشمن محسـوب گـردد       

او تضاهرات کنـنـد ؟؟ اخ          که عليه 
يک دسـتـفـروش چـه کـنـد تـا خـود                   

!!وخانواده اش از گرسنگي نـمـيـرنـد       
؟؟ جواب ايـن سـوال را چـه کسـي                 

فـقـر فـحـشـا           بـيـکـاري      ميـدهـد ؟    
کارتن خوابي زبـالـه جـمـع کـردن از              
سبد زباله هاي کنار خيابان معضل       

با تظاهرات .  اصلي امروز شده است 
فـروش مـغـازه         عليه دسـتـفـروشـان      

داران بيشتر نمي شود اين فقر اسـت       
که فروش مغازه داران را کـم کـرده             

 .است
برگرفته از سايت اتحاديه آزاد 

 کارگران ايران
 ٩٤  اسفند ١٨ 

 وقتي سفره ها خالي ميشوند        
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گفت که بيشرمي هم حـدي دارد کـه            
متاسفانه شما انگار که هـيـچ حـد و           

ــاســيــد            ــمــي شــن حــزب .  مــرزي را ن
دمکرات، حزب خاندان بارزاني يکي      
از اصلي ترين احزاب حاکم بر اقـلـيـم           

 سـال اسـت کـه          ۲۵ کردستان است و    
اگـر  .  مردم را به خاک سياه نشانده اند      

قرار باشد دزدي و چپاول خاتمه يابـد،   
اگر قرار باشد مردم کردستان عراق به  
آزادي، رفاه و شـادي دسـت يـابـنـد،               
اتفاقا اولين قدم کنار گذاشتن احزاب      
قومي و مذهبـي اسـت کـه مسـبـب              

 . اصلي وضع امروزند
 

اظهارات رئيس برکنار شده      
 ! پارلمان در باره فقر و گرسنگي   

روز يکشنبه ششم مارس يوسـف     
محمد رئيس بـرکـنـار شـده پـارلـمـان              

و    اقليم کردستان با اشاره بـه بـحـران         
 سـال    ۲۵ فقر و فالکتي کـه بـعـد از              

حاکميت به مردم تحـمـيـل کـرده انـد             
نمي بايسـت بـعـد از        : "  اظهار داشت 

 ســال مــا هــنــوز از گــرســنــگــي            ۲۵ 
بترسيم و خـودمـان را در دو راهـي                

يوسف محـمـد   ". بودن و نبودن ببينيم 
 مـيـن سـالـگـرد          ۲۵ که به مناسبـت     

اعتراضات توده اي مـردم شـهـرهـاي          
اقليم کردستان که منجر بـه قـيـامـي          
سراسـري و بـيـرون رانـدن نـيـروهـاي                

. سخن مـي گـفـت       حکومت بعث شد  
: " در قســمــت ديــگــري مــي گــويــد           

هموطنان اقـلـيـم قـيـام نـکـردنـد کـه                 
حکومت تک نفري دوباره درست شود     
و يــا دســتــه اي دوبــاره ســيــاســت و              

". اقتصاد را در اختيار خود بـگـيـرنـد         
الزم به ذکر است که رئيـس پـارلـمـان            
که از طرف حزب مسعود بـارزانـي و          
بديل اختالفاتشان چندين مـاه اسـت         
او را از کار برکنار کرده اند مي دانـد        
که مسبب فقر و فـالکـت، گـرانـي و               
بيکاري، جـنـگ و آوارگـي و امـروز              
ندادن ماهها حقوق کارمنـدان دولـت        
به عهده کل احزاب قومي مذهبي در    
قدرت و از جـملـه حـزب وي، حـزب                
گوران است، اما مي خواهد بـا طـرح      
چنين انتقادادتي فشاري بـه رقـيـبـان          
خود بياورد که هم به سر کار بـرگـردد          
و هم حزب گوران را از دست داشـتـن           

امـروز  .  در دزدي و چپاول تبرئه کـنـد        
ــد از         ــع ــت            ۲۵ ب ــي ــم ــاک ــال از ح س

ناسيوناليزم کرد دراقـلـيـم کـردسـتـان           
ظلـم و زور و تـبـعـيـض و                . ميگذرد

نابرابري به درجه اي باال رفته که خود      
مسببين ايـن وضـعـيـت و از جـملـه                
رئيس تا ديروز پارلمانشـان نـاچـارنـد          
براي مردم و مبارزه آنها اشک تمساح       

 .بريزند
 

  نفر ديگر   ۳۱ آزادي  
 ! از اسيران دست داعش   

بـر اســاس گــزارش وبســايـت آرا           
نيوز وابسته بـه پ ک ک، نـيـروهـاي               
اقليم با همکاري نيروهاي يـه پـه گ            
وابسته به پ ک ک در چند روز گذشته   
به يکي از زندانهاي داعـش در مـرز            

 ۳۱ عراق و سوريه حمله کـرده انـد و             
نفر از مـردم ايـزدي شـنـگـال را آزاد                

اين گزارش مي افـزايـد کـه        .  کرده اند 
 ۹  زن و       ۲۲ اسـيـران دسـت داعــش          

هــمـچــنـيــن گــفـتــه      .  کـودک بــوده انــد     
ميشود که در جريان اين حمله چـهـار      

. تن از نيروهاي داعش کشته شده اند      
الزم به ذکر است که نيروهاي جنايـت        

بــه   ۲۰۱۴ پــيــشــه داعــش در ســال           
شنگال حملـه کـردنـد و ضـمـن آواره               
کردن دهها هزار نفر از مـردم ايـزدي            
اين مناطق، هزاران نـفـر و از جـملـه              
تعدادي زيادي از زنان و دختران جوان  
را بــه گــروگــان گــرفــتــنــد و آنــهــا را              
ــاي ســکــس               ــازاره ــه در ب ــان وحشــي
اسالمي به فروش راساندند که در اين   
ميان تا هم اکنون صدهها نفر از آنـان   
توانسته اند از دست داعش اين گـروه        
اسالمـي جـنـايـت پـيـشـه و وحشـي                 
بگريزند و همچنين  شنگـال در مـاه            

 بعد از دو روز جنگ و ۲۰۱۵ نوامبر  
درگيري سـخـت از دسـت داش آزاد              

 . شد
 

حمله مسئولين حزبي به    
 ! کارمندان دولت در منطقه آکري     

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده     
روز يکشنبه ششم ماه مارس اکيـپـي     

 نــفــره از کــارمــنــدان دولــت کــه             ۲۰ 
مشغول تعيـيـن زمـيـنـهـاي شـهـر و                
تصرف آن توسـط مـقـامـات احـزاب            
حاکم بودند مورد حـملـه مسـئـولـيـن            
اين احزاب قرار مي گيرنـد و بشـدت           

گفته مي شود   .  کتک کاري مي شوند   
ــاري از                    ــي ــري بس ــر آک ــه ــه در ش ک
مسئولين احزاب حـاکـم و از جـملـه              

حزب دمکرات از زمينـهـاي دولـتـي           
براي خود کاخـهـايـي سـاخـتـه انـد و                
حاضر به رعايت هيچ گونـه قـانـون و         
مقرراتي که خود اين احزاب تـعـيـيـن           

الزم بـه ذکـر       .  کرده اند هم نـيـسـتـنـد        
است کـه احـزاب حـاکـم و اکـثـريـت                  
" مســئــولــيــن آنــهــا گــرچــه ظــاهــري          

به خود مي گـيـرنـد، امـا         "  دمکرات  
همگان مي دانند که اينها حاکـمـيـت       
و قــدرتشـان را نــه از راي و حـقــوق                 
شهروندي مردم، بلکه از سنن عشيـره   
اي و طايفه گري گـرفـتـه انـد و بـراي                
ــم و                  ــاکـ ــزاب حـ ــم احـ ــن هـ ــيـ ــمـ هـ
مسئولينشان چنان غـرق در فسـاد،          
دزدي و چپاول هستند که راهي جز به  
زير کشيدن آنـهـا بـراي مـردم بـاقـي                

 . نمانده
 

 دستگيري تعدادي   
از نيروهاي نظامي بخاطر     

 ! فروش اسلحه غير قانوني  
بر اساس گزارشهاي منتشر شده،  
اخيرا وزارت پيشمرگه اقليم کردستان   
اعالم کرده کـه بـدلـيـل فـروش غـيـر                 
قانوني اسلحه هـاي آلـمـانـي تـا هـم                
اکنون بيش از ده نـفـر از افسـران و                  
نيروهاي نظامي پيشمرگه دسـتـگـيـر        

در اين بـاره قـارمـان کـمـال            . شده اند 
معاول فعاليـتـهـاي پـيـشـمـرگـه مـي               

بر اساس قـانـون نـظـامـي بـا           : "  گويد
متخلفين برخورد مي شود و بـررسـي      
ها هنوز ادامه دارد و فـروشـنـدگـان              
اسـلـحـه هـا بـه دادگـاه سـپـرده مــي                   

گــفــتــه مــي شــود بــعــد از           ".  شــونــد
اهدائي کمکهاي نظامـي کشـورهـاي        
غربي و از جمله آلـمـان بـه نـيـروهـاي             
نظامي اقليم کردستان در رابـطـه بـا            
جنگ با داعش، اخيرا تعـداد زيـادي       
از اين اسلحه ها در بازارهاي آزاد بـه          

بــهــرحــال مســلــه    .  فــروش رفــتــه انــد     
ايـنـجـاسـت کـه حـکـومـت اقـلـيـم و                    
ــورژوا               ــزاب بــ ــت احــ ــيــ ــمــ ــاکــ حــ
ناسيوناليستي چنان غـرق در دزدي،        
چپـاول و بـه تـاراج بـردن در آمـد و                    
امکانات آن جامعه هستند که عمـال       
تا هم اکنون هيچ بگير و بـبـنـدي نـه            
تنها نتوانسته کوچـکـتـريـن تـاثـيـري            
بگذارد، بلکـه بـه نـوعـي بـا چـنـيـن                  
روشهايي دزدان واقعي، يعنـي سـران        
اصلي و خاندان احزاب حاکم را تبرئـه    

 . مي کنند

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


