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آتش سوزي در مدرسه     
 " شختان  "روستاي 

 نــفــره   ٢٦ مــدرســه   :  بــهــمــن١٩ 
از تـــوابـــع    "  شـــخـــتـــان" روســـتـــاي    

شــهــرســتــان پــيــرانشــهــر دچــار                
ــه          .ســوزي شــد      آتــش ــن حــادث   اي
غـيـراسـتـانـدار      " سوزي به دليل      آتش

بودن بخاري، وزش باد و استفاده از       
 در ايـن  .رخ داده است  "  بخاري نفتي 

سوزي آسـيـب جـانـي مـتـوجـه                آتش
آمـوزان نشـده، امـا خسـارت             دانش

مالي فراواني به مدرسه اين روسـتـا      
سوزي مدرسـه      آتش .وارد آمده است  

در حالي است که   "  شختان" روستاي  
تحصيلي جاري در اسـتـان        طي سال 

 هـزار کـالس       ٩ غـربـي،        آذربايجـان 
درس در مناطق شهري و روستـايـي      
اين استـان بـا بـخـاري نـفـتـي گـرم                  

 مــديــرکــل آمــوزش و        .شــونــد   مــي
غـربـي، در        پرورش استان آذربايجان 

هاي نفتـي در       توجيه افزايش بخاري  
اعـالم  "  مـهـر  " مدارس به خبرگزاري    

هــا داراي      ايــن بــخــاري   :  کــرده بــود  
سيستم کاربراتور بـوده و سـيـسـتـم            
بــخــاري بــه صــورت مــرتــب چــک            

 کــارشــنــاســان مســائــل      .شــود   مــي

آموزشـي بـرايـن بـاورنـد کـه مـهـم                 
نيست که بخاري نفـتـي اسـتـانـدارد         
باشد و يا غير استـانـدارد، بـخـاري            
نفتي نوعي بمب سـاعـتـي اسـت و             
وجودش در هـر صـورت خـطـرنـاک             

 تا کنون بيـش  ١٣٧٦  از سال    .است
آموز براثر سـوخـتـگـي         دانش ٥٠ از  

و تـعـدادي        در مدارس جـان بـاخـتـه        
ديگر نيز دچار سوختـگـي و نـقـص            

انگيـز    اند که فاجعه غم     عضو گرديده 
از ايــن نــوع     ”  شـيــن آبـاد    “  دخـتـران  

 .باشد موارد مي

روز يــکــشــنــبــه نــوزدهــم بــهــمــن        
مــدرســه اي در شــخــتــان از تــوابــع              

 دانـش آمـوز       ٢٦ پيرانشهر با حضور    
سر کالس درس، دچـار آتـش سـوزي            

بنا بـه گـزارشـات ايـن بـار نـيـز                 .  شد
همچون موارد ديگر آتش سوزيها در       
مدارس کشور، غير استانـدارد بـودن        
وسايل گـرمـايشـي در ايـن مـدرسـه               

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 ! مدارس ايران قتلگاه دانش آموزان 

 ٢  صفحه 

بيست و چـهـارم بـهـمـن مـردم              
مريوان و ساير شهرهاي کـردسـتـان          
به دعوت انجـمـن سـبـز چـيـا و بـا                  

ــکــاري تشــکــل       ــم ــاي زيســت        ه ه
روي از مـيـدان          محيطـي بـا پـيـاده        

موضع خـود  "  زريبار" تا "  بيساراني" 
را نسبـت بـه حـفـاظـت از دريـاچـه                 

 ايـن    .زريبار اعـالم خـواهـنـد کـرد           
گردهمايي به مناسبت روزجـهـانـي        

هــا بــرگــزار تــا مســئــولــيــن           تــاالب
اقــدامــات جــدي را جــهــت نــجــات          

 مـقـرر     .درياچه زريبار انجام دهـنـد      
گرديده است که در اين گردهمـايـي،      

هاي حفاظت از درياچه زريـبـار          پيام
قرائت و تئاتر خياباني، موسـيـقـي،        

هـاي مـتـنـوع فـرهـنـگـي و                  برنامه
ورزشي اجرا گردد و در پايان به قيد        

 ! نگذاريم  درياچه قشنگ و زيباي زريبار خشک شود

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان  

مردم کوباني عينک بي خدايي را    
به چشم زدند، تا آسانتر ببينند، تا نـه      
در موهومات، بلکه زندگي و آينده و    
رهايي خود را شفافتر نگاه کنند، تـا         
معضالت و مشکالتي که  از طـرف         
نــمــايــنــدگــان خــدا بــر روي زمــيــن،            
درافغانستان، ايران، عراق، سـوريـه و        
کل منطقه را تجربه کرده بودند بهـتـر         

.  فاتحان هر گز به نوميدي نمي انديشند
 ! کوباني خواستن را به شدن تبديل کرد

 

 

 

 

 

 

 

 محمدامين کمانگر 

اتحاديه ميهني، گـوران و حـزب         
دمکرات بر سـر تـقـسـيـم قـدرت بـه                 

 !توافق نرسيدند
بر اساس گزارشهاي دريافتي روز     
نهم فوريـه اعضـاي هـئـيـت مـذاکـره               
کننده سه حزب مذبور در سليـمـانـيـه           
بر سر پستهاي استانهاي سليمانيـه و        
حلبچه و بعد از ماهـهـا از انـتـخـاب              

در ايـن   .  شهرداريها به توافق نرسيدند   

باره لطيف عمر عضو هئيت مـذاکـره        
کننده اتحاديه ميهني در کنفـرانسـي        

مـذاکـره بـا      : "  خبري اعالم کـرده کـه       
حــزب دمــکــرات ادامــه دارد و مــا            
احتياج به زمان داريم براي به تـوافـق           

همچنين وي اعالم کـرد کـه        ".  رسيدن
با ليست خـزمـه ت کـه از دو گـروه                  
اسالمي تشکيل شده است به تـوافـق         

 . رسيده اند

 

 نسان نودينيان/     کشتن کارگران کولبر قتل عمد نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي 
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 !  مهين عليپور قهرمان روز در کشور سوئد شد            
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 زندگي شاد، ايمن          
 ! و خالق حق مسلم کودکان است           

 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

علت وقوع  آتش سوزي عنـوان شـده           
خـوشـبـخـتـانـه آسـيـب جـانـي               .  است

 . متوجه دانش آموزان نشده است
مشــکــالت جــدي در مــدارس           
کشور، تنها به آتش سوزي، استـفـاده      
از بــخــاري نــفــتــي و نــبــود ديــگــر               

. تسهيالت ايمني خالصه نـمـيـشـود        
 ٢٦ بنا به آمارهاي خود رژيم تـنـهـا          

درصد از مدارس کشور در وضعيـت        
 درصد مدارس ٧٤ ايمن قرار دارند و    

در وضعيت قرمز و غيـر اسـتـانـدارد           
قرار دارند که بـايـد تـخـريـب شـده و                

از سـيـسـتـم       .  مجددا بازسازي شونـد   
گرمايشي و خنک کنـنـده گـرفـتـه تـا            
ــر              ــات ديــگــر هــمــگــي غــي امــکــان

بـاز هـم بـنـا بـه            .  استاندارد هستـنـد   
، از   ٩٢ آمارهاي خود رژيم در مـهـر       

 ميليون دانـش    ١٣ مجموع نزديک به    
 مـيـلـيـون در         ٤ آموز، تنها بيش از       

فضاي نسبتا ايمن درس مي خواننـد       
 مــيـلــيـون از دانــش         ٩ يـعـنــي جــان       

آمــوزان هــر آن در مــعــرض آتــش                
سوزي، فـروريـخـتـن سـقـف و ديـوار                
قرار دارد  و از امکانات و تسهيالت    

 . اوليه هم خبري نيست
مدارس مناطق روستايي را بايد     

در مــورد   .  جــداگــانــه بــررســي کــرد       
مناطق روستايي همينقدر مي تـوان       
گفـت کـه دانـش آمـوزان از لـحـظـه                  

اگــر (  حــرکــت بســوي کــالس درس          
بشود آنرا کالس درس ناميد چرا کـه      
در بسـيـاري از مـنـاطـق روسـتـايـي                
دانش آموزان يا از آغل گـوسـفـنـدان           
استفاده ميکنند يا در کنار ديـوار و         

تـا بـازگشـت      ) مکانهاي بدون سقف  
به منزل بايد کلي راه طي بکنـنـد تـا            
در گرماي طاقت فرساي تابسـتـان و         
ســوز و ســرمــاي زمســتــان و بــدون            
هيچگونه تـغـذيـه اي شـکـنـجـه وار                

 .سواد ياد بگيرند
 ٢٥ بنا به گزارش فارس در روز         

، فـانـي وزيـر آمـوزش و             ٩٣ خرداد   
پرورش در دولت روحاني در مجـلـس        
اسالمي حـکـومـت اعـالم کـرد کـه               

 هــزار کــالس درس ســيــســتــم          ١٣٠ 
با تـوجـه     . گرمايشي استاندارد ندارد 

به اين رقم و با در نظر گرفتن تـعـداد            

 ٣٠ دانش آموزان هر کالس به تعداد       
نفر، سه ميليون و نهصد هزار دانـش        
آموز از سيستم گرمايشي استاندارد     
و ايمن بي بهره هستند و اين يـعـنـي            
هر آن وقوع حادثه اي دلـخـراش کـه              
مــي تــوانــد جــان دانــش آمــوزان را            

 .تهديد کند
در ايران تحت حاکميت جمهوري     
اســالمــي، مــدارس از هــيــچ گــونــه           

آنـچـه   .  استانداردي برخوردار نيستند  
کــه اســتــانــدارد اســت وقــوع آتــش             
سوزي، فضاي نا امـن، اسـتـفـاده از            
بخاريهاي نفتي  و عدم امـکـانـات و        
تسهيالت  در مدارس مي باشـد کـه          
يــک قــاعــده اســت و مــدارس ايــران             
عمال به قتلگاه دانش آموزان تبـديـل        

 .  شده است
آنجايـي هـم کـه دانـش آمـوزان               
دچار صدمات ناشي از آتش سوزي و 
يا ديـگـر سـوانـح نـاشـي از بـرکـات                  
اســالمــي مــي شــونــد، نــهــادهــا و            
مقامـات مـفـتـخـور حـکـومـتـي از                
معـالـجـه و تـرمـيـم ايـن صـدمـات                  
جسمي و روحي براي دانـش آمـوزان          

مـورد آتـش سـوزي        .  سر باز ميزننـد   
مدرسه شين آباد پيرانشهر يـکـي از          
نمونه هاي ايـن القـيـدي نـهـادهـا و                
مسئوالن حکومت اسالمي است که     
جسم، زندگي و آينده کودکان صدمـه      
ديده را با نابودي مواجه کرده است و       
همچنان از تـوجـه بـه هـزيـنـه کـردن                 

. معالجات آنان کوتاهي مـي کـنـنـد         
اگر تنـهـا يـک درصـد از دزديـهـا و                  
غارت و چپاول کاربدستان و آيت اهللا       
هاي ميلياردر براي استاندارد نمودن     
سيستم مدارس هزيـنـه شـود، هـيـچ            
دانـش آمـوزي دچـار چـنـيـن وقـايــع                

 . دردناکي نخواهد شد
باني و مقـصـراصـلـي هـر گـونـه              
رويـــداد دلـــخـــراشـــي در مـــدارس           
حــکــومــت جــمــهــوري اســالمــي              

مـردم و خـانـواده هـاي دانـش              . است
آموزان که بخش ميليوني از جامـعـه    
را تشکيل مي دهند، مي تـوانـنـد و         

 . بايد به اين وضع اعتراض کنند
   ٩٣  بهمن ٢١ 

   ٢٠١٥  فوريه ١٠ 

 ... مدارس ايران قتلگاه       

کنـنـدگـان      قرعه به چند نفر از شرکت     
 .جوايزي اهدا شود

ابـتـکــار انـجــمـن ســبـز چــيـا و                
هاي زيست مـحـيـطـي بـايـد              تشکل

مورد استقبال و حـمـايـت مـردم در            
. دنـ شهرهـاي کـردسـتـان قـرار گـيـر             

ــيــل عــدم                ــه دل ــبــار ب ــاچــه زري دري
اختصاص اعتـبـار، عـدم حـفـاظـت            
پاکسازي و اليـروبـي در وضـعـيـت             

 . بحراني و نابودي قرار گرفته است
درياچه زريبار محل گردشگـري     

از کودک خردسال تا پـيـرزن و     .  است
پير مرد سـالـمـنـد، از نسـل مـا و                   
نسل هاي قبلتر از ما و نسل امـروز        
جوانان، از دريـاجـه زريـبـار هـزاران            

عشـــق و    .  خــاطـــره خـــوش داريــم        

دوستي، رقص و گردش و سـيـاحـت          
هاي پرا از اميدواري، نبرد و جنـگ        
و دستگيري و فرار هـم در سـواحـل             
اين درياچه زيبا و قشـنـگ تـجـربـه              

اين محـل گـردشـگـري در دل           .  شده
نيزار و سـواحـل زيـبـا و کـوچـکـش                
رازهاي پنهان هزاران انسان را با گل 
هاي سرخ ارغوانـي و جـويـبـارهـاي            

مردم . باريک در خود جاي داده است
شهر و روستاهاي مريوان به زريـبـار        

گــردش و ديـــدار        .  عــالقــمــنــدنــد     
عزيزانشان، روزهاي پر از شـادي و          
شناي دلپذير در اين درياچه زيبـا را       

با مشاهده وضـعـيـت      . دوست دارند 
" زريـبـار  " بحراني و خـطـر نـابـودي             

زيبا، اقدامات تـوده اي تـوسـط ان            

جي او هـا و انـجـمـن هـاي زيسـت                 
 .محيطي شروع شده

مردم ميتوانند دريـاچـه زيـبـاي         
تـجــمــع  .   زريـبــار را نــجـات دهــنـد         

بيست و چـهـارم بـهـمـن تـظـاهـرات               
ــراضــي مــردم در شــهــرهــاي              اعــت
کردستان براي حفاظـت از مـحـيـط           

 . زيست است
ــا               ــت بـ ــف اسـ ــوظـ ــت مـ دولـ
تخصيص بودجه کافي حـق زنـدگـي         

. در محيط سـالـم را تـامـيـن کـنـد               
مــردم بــا اقــدامــات ابــتــکــاري بــا            
اعتراض و راه پيمايي بـراي تـجـات         

نقش مـهـم و     " زريبار"درياچه زيباي  
 . تعيين کننده اي دارند

 ٩٣ بهمن ٢١ 

 ...نگذاريم  درياچه قشنگ و        

ببينند و کارسازتر به آن  بـر خـورد             
پس از سه  تـا چـهـار هـفـتـه                .  کنند

جنگ و دفاع  قهرمانانـه، کـوبـانـي           
اثبات کرد که  اگر اسالم سياسـي و         
توحش تروريسم اسالمي کـنـار زده         
شود، انسـانـيـت مـي تـوانـد نـفـس                

جسارت، ايستادگـي   .  راحتي بکشد 
و مقاومت مردم قهـرمـان کـوبـانـي           
اين را بکرسي نشاند کـه مـي تـوان            
بــراي دفــاع از حــرمــت و کــرامــت            
انساني و در جنگ با هيوالي وحش    
اسالمي داعش ميليونها انسـان در       
سراسر جهان را به حمـايـت از خـود            

امروز کوبانـي فـقـط يـک          .  فراخواند
بلکه کوباني مظهر يک    .  شهر نيست 

اتـفـاق سـيـاسـي مـهـم، مـقـاوت و                  
شکست کثيف تـريـن نـوع تـوحـش             

نـام کـوبـانـي امـروز          .  اسالمي است 
مترادف با دفاع از کرامت انسانـي،    

ايـجـاد مــانـع در تـکـرار جـنـايــات                
موصل و شـنـگـال، و ايـجـاد سـد                 

 . محکمي در دفاع از زنان است
در اين تحول سياسي و نظامي،      
اين تنها کوباني و دهـهـا روسـتـاي            
اطراف آن نبود کـه آزاد شـد بـلـکـه                
بخاک ماليدن پوزه دولـت اسـالمـي          
داعش نيز بود که قادر شـد زمـيـنـه          
پاک کردن ايـن تـفـالـه اسـالمـي در                

تـحـوالت   .  منطـقـه را فـراهـم کـنـد            
موفقيت آميز در کـوبـانـي عـمـيـقـا             
مورد حمايت و پشتـيـبـانـي افـکـار            
عــمــومــي در ســراســر جــهــان قــرار          

 .گرفت

ــد،            آري ايــن مــردم جــنــگــيــدن
مقاومت کردند، زخمي دادند، جـان       
باختند، هزاران نفر آواره شـدنـد امـا         
با افتخار روند تحوالت  منطـقـه را          

يکـي  .  در مسيري درست قرار دادند    

از خصوصيات بارز اين مردم همين     
 .است

آنها با اين روحيه توانستـنـد در        
طول بيش از چهار ماه بـا يـکـي از              
وحشي ترين و ويرانگرترين نيروهاي     
اسالمي که به انواع سالحها مجـهـز    
است بجنگند و اين نيروي مـهـاجـم          
را با تلفاتي سنگين به عقب نشيني  

ايـن لـحـظـات       .  و فرار وادار نمايـنـد     
سرشار از امـيـد بـراي دوسـتـداران              
مقاومت مـردم کـوبـاي در سـراسـر             

اما هزاران نفر هـنـوز در       .  جهان بود 
آوارگي بسر مي برند و چهره زيـبـاي         
شهر و روسـتـاهـاي مـنـطـقـه ويـران               

نهادهاي بيـن الـمـلـلـي        .  گشته است 
بايد در بازسازي شهر و روستاها، با  
التيام بخشيدن به لـطـمـات روحـي،           
مادي و معنوي هزاران انسـان آواره       
، مجددا اميد به زندگي در کوبانـي        

 .را ممکن و ميسر سازند
 ٢٠١٥  فوريه  ٨ 

 ... فاتحان هر گز به       
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 مرگ هاي مشکوک سربازان
علي شکري که در پادگان سـپـاه         
بيجار از ناحيه سر هدف گلوله کـلـت       
قرار گرفـتـه اسـت، جـان خـود را از                  

 حادثه مرگ علي شـکـري     .دست داد 
در اتــاق افســر نــگــهــبــان بــه وقــوع             

 روز چــهــارشــنــبــه،      .پــيــوســتــه اســت  
ماه، علي  شکري پـس         پانزدهم بهمن 

از پايان مرخصي به مادرش گفته که       
در پادگان بـيـجـار راحـت نـيـسـت و                
بارها توسط ديگر سربازهـا و حـتـي           

ها تهديد به مرگ شده و بايـد        فرمانده
شرايط نقل او از بيـجـار بـه سـنـنـدج            

هـان نـظـامـي           فـرمـانـده     .فرآهم شـود  
پادگان بيجار از ارائه جزئيات بيشتر       
به اعضاي خانواده شـکـري امـتـنـاع            
کرده و همواره خـودکُشـي را عـامـل            

  .کنند مرگ علي عنوان مي
خــانــواده عــلــي شــکــري مــرگ          
فرزندشان را مشکوک و قـتـل عـمـد             

طي دو سال اخـيـر      .  توصيف کرده اند  
حداقل مرگ مشکوک چند سرباز در       

هاي نظامي،سنندج، اشنويـه،      پادگان
ســرپــل ذهــاب، ارومــيــه و مســجــد           

  .سليمان ديده شده است
 

 بارش گردو غبار    
 و آلودگي هوا  

به دليـل بـارش گـرد و غـبـار و                 
ــودگــي هــوا مــدارس شــهــرهــاي              آل
پــيــرانشــهــر، بــوکــان، ســردشــت،              
مياندوآب و اروميه به ويژه در مقطـع      

 براي نخستيـن   .ابتدايي تعطيل شدند  
ي  بار در طول دو سال اخير بروز پديده     

گرد و غـبـار در مـهـابـاد بـه وقـوع                    
پــيــوســت کــه مشــکــالتــي را بــراي            
کودکان، بيماران قلبي، ريوي و زنـان        

در بوکان مـيـزان       .باردار درپي داشت  
انتشار ذرات گرد و غبار موجـود در        

 مــيــکــروگــرم بــر            ٦٥٠ هــوا بــه         
 ٢.٥ ديد افقي کمتر از     (  مترمکعب  

 بـرابـر حـد        ١٠ رسـيـده کـه     )  کيلومتر
 رييس اداره مـحـيـط    .باشد  مجاز مي 

زيست سردشت به خـبـرگـزاري ايـرنـا           
ميزان انتشار ذرات گـرد      : گفته است 

 ١٠٦٠ و غبـار در حـال حـاضـر بـه                 

ميکروگرم بر مترمکعب رسيده است  
 بـرابـر حـد مـجـاز            ١٧ که اين ميزان    

ولـه در گـزارشـي          پيشتر دويچه .است
درباره علل پيداش ريزگـردهـا اعـالم          

با وجود اين که خشـکـسـالـي و           :  کرد
برداي نادرست از منابع آب ايران        بهره

هاي گرد و خاک نـقـش         در بروز طوفان  
تــوان بــه      اســاســي دارنــد، امــا نــمــي       

عواملي نظير کاهش شـديـد مـيـزان           
بارندگي در مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه و               
خصوصا کشورهاي هـمـسـايـه ايـران          

ــي ــد          ب ــنــا مــان خشــک شــدن     .  اعــت
هــاي    هــاي زيـادي از تـاالب           قسـمـت  

مسير جريان باد از جمله هورالعظيم،  
هـاي     کم شدن و تغيير مسير رودخانه     

دجله و فـرات مـواردي هسـتـنـد کـه               
هاي همجوار ايران بايد براي آن         دولت
 ايـن کـار تـنـهـا بـا              .جويي کنند   چاره

همکاري کشورهاي عراق، کـويـت و         
امـا  .  عربستان سعودي ممکن اسـت     

در حال حاضـر ايـران درگـيـر فـراز و                
فرودهاي سياسي در روابـط خـود بـا           
کشورهايي نظير عـربسـتـان اسـت و            
عراق خود درگير طوفاني به مـراتـب         

تـر بـه نـام داعـش و بـحـران                    مهيـب 
 .سياسي فراگير است

 
   کارگران 

کارگران کارخانه پتروشيمي      
مهاباد يک هفته است دراعتصاب     

 بسرمي برند  
ي    کـارگـران کـارخـانـه       :  بهمـن ١٢ 

پتروشيمي مهـابـاد در اعـتـراض بـه             
عــدم پــاســخــگــويــي مســئــوالن ايــن        
کــارخــانــه و عــدم پــرداخــت حــقــوق            

 .معوقه، دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد             
اعتصاب کارگران وارد هفتمـيـن روز      

ــن              .  شــده ــران اي ــارگ ــان و ک ــن ــارک ک
کارخانه، سه ماه است حقوق خـود را      

 .اند دريافت نکرده
 

 روند تعديل نيروي کار     
 در سد بنير مريوان  

 کارگري که در    ٤٥٠ از مجموع    
 کيلومتـري   ٥ سد خاکي بنير واقع در      

روســتــاي نــگــل از تــوابــع مــريــوان             
مشغول به کار مي باشنـد، از زمـان          

آغاز اين پروژه به بهانه هاي مختلـف        
... ازجمله کمبود اعتبار و بـودجـه و         

از طرف کارفرماي اين شرکت دايـمـا        
در معرض اخراج و بيکارسازي بـوده        
اند و حقوق آنان نيز گاها تا چـنـديـن             

 ايـن بـار       . ماه به تعويق افتاده اسـت     
نيز با آغـاز فصـل سـرمـا ايـن رونـد                
ادامه داشته و در همين راستا تعـداد        

 نفر از اين کـارگـران در روز سـه               ٨٠ 
ــه مــورخ          ــب ــن  در   ١٤/١١/٩٣ ش

قسمتهاي تونل و معدن، متشکل از       
کارگران ساده، راننده، نگهبان و آشپز 
از کار اخراج شده اند و اين در حـالـي           

 مـاه    ٥ است که اين کـارگـران مـدت           
است که حـقـوق و مـزايـاي خـود را                 

کارگران اخـراجـي     .  دريافت نکرده اند  
نيز پس از اين اقدام کارفرما، اعـالم          
کــردنــد کــه بــراي گــرفــتــن حــقــوق و            
ســنــوات خــود و درخــواســت بــيــمــه           
بــيــکــاري شــکــايــت خــود را عــلــيــه           
کارفرما به اداره کـار اسـتـان ارجـاع             
خواهند داد که در مقابل کارفرما بـه       

از %  ٣٠ آنــهــا قــول داده اســت کــه             
حقوقهاي معوقه آنان را بـه صـورت           
نقدي و مابقي آن را نـيـز بـه صـورت              
چک چهار ماهه پرداخت خواهد کـرد        

 نـفـر از       ٧٠ الزم به ذکر است تـعـداد      
کارگران اين شرکـت نـيـز کـه چـنـدي               
پيش به مرخصي اجـبـاري فـرسـتـاده           
شــده بــودنــد، هــمــگــي آنــان از ســر             

ــد         ــه     .کــارشــان اخــراج شــدن ــت ــي  کــم
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

نامه سرگشاده انجمن صنفي    
 هاي سقز و حومه     کارگران خبازي  

ــالم      ــا سـ ــه  !  بـ ــالـــصـ اي از        خـ
هــايــي کــه در خصــوص            پــيــگــيــري 

دستمزد کارگران خباز در طـول سـال         
 تــوســط هــيــات مــديــره         ۹۳  و     ۹۲ 

انجمن صنفي کارگران خباز صـورت       
نتيـجـه بـوده بـه          گرفته و تا به حال بي 

 :باشد شرح زير مي
ــال        ــار    ۶  طــي       ۱۳۹۲ در س  ب

مکاتبه با فرمانداري و اداره تـعـاون،        
کار و رفـاه اجـتـمـاعـي و اتـحـاديـه                   
کارفرمايان خباز و طومار جمعي از        
کارگران در اعتراض بـه عـدم اجـراي           
مقررات قانون کار و همچنين چـهـار         
بار جلسه در محل فرمانداري و اداره       

اي   تعاون، کار و رفاه اجتماعي نتيجه     
 ۹۳ حاصل نگرديد و از ابتداي سـال        

 بار مکاتبه بـا فـرمـانـداري و            ۹ طي  
ــاز و               ــان خــب ــرمــاي ــارف ــه ک ــحــادي ات
استانداري استان کردسـتـان و سـايـر           

 بـار جـلـسـه در           ۸ ادارات مربوطه و     

محل فـرمـانـداري و اداره تـعـاون و                
اداره اصــنــاف و انــجــمــن صــنــفــي            
کارگران خـبـاز و دو مـورد طـومـار               
دســتــه جــمــعــي کــارگــران خــبــاز در          
اعتراض به عمل نکردن به مـقـررات          
قانون کار و بخشنامه شوراي عـالـي         
کـار، نـمــايــنـدگــان کـارفــرمــايـان بــه            

دارند که بـه هـيـچ          صراحت اعالم مي  
وجــه حــاضــر بــه افــزايــش دســتــمــزد          
کارگران خباز و اجـراي بـخـشـنـامـه              
شوراي عالي کار نبوده و در طول اين  
دو سال کارگـران خـبـاز کـمـاکـان بـا                
دستمزد ناچيز و بخور و نمير کارمـي     

 متاسفانه مسئولـيـن مـحـتـرم          .کنند
هــيــچ تــوجــهــي بــه ايــن وضــعــيــت             
نابسامان نداشته و کارگران عمـال از        

هيچگونه حمايتي برخوردار نبـوده و       
ايــن در حــالــي اســت کــه چــنــانــچــه            

 به هر دليلي در محل کار  کارگري بنا
حاضر نشود چندين مامور و بـازرس       

اي    براي مقصر جـلـوه دادن و بـهـانـه             
براي اخراج کارگر در مـحـل حـاضـر             
شده و موضوع را به نفع کارفرمـايـان       

نمايند اما عمل نـکـردن         پيگيري مي 
بــه مــقــررات قــانــون کــار از جــانــب            
نمايندگـان کـارفـرمـايـان از ديـدگـاه              
مسئولين قصور يا مغايرتي با قانون 
کار نبوده چـون مشـکـالت مـوجـود             
کارگران خباز همچنان به قـوت خـود         

 .باقي است
 

 ١ از صفحه 

 

 نسان نودينيان 
مرزها به کشتـارگـاه کـارگـران         

بـه دلـيـل      .  کولبر تبديل شده اسـت     
بــيــکــاري گســتــرده در شــهــرهــاي         
کردستان هزاران نفـر از جـوانـان و            
مزدبگيران جامعـه بـه کـار پـر از              

طـبـق   .  خطر کـولـبـري مشـغـولـنـد          
آمار، نزديک به چهل هزار نـفـر در            
مزرها براي تامين زندگـي خـود و          
خانواده هايشان بـه کـولـبـري روي            

ــد    ــر در         .  آورده ان ــب ــول ــارگــران ک ک
معرض نا امن ترين شرايط ايمنـي      

ــد    ــرار دارن ــم و         .  ق ــقــات حــاک طــب
سرمايه داران با همکاري نيروهـاي    
سپاه پـاسـداران و اسـتـانـدارهـا و               
نمايندگـان مـجـلـس بـا در دسـت               
داشتن سرمايه مالي و درده هـاي         
ميليوني از جيب مردم بـزرگـتـريـن         
کارفرمـا بـراي اسـتـثـمـار وحشـي              
نيروي جوانان و مردمي هستند که   
فاقد شغل و کار ثابت براي تاميـن        

جــان کــارگــران   .  زنــدگــي هســتــنــد   
کولبر در چنگ اختاپوس سرمـايـه       

. نيروهاي جنايتکار گرفته ميشـود    
برسميت شناحتن شغـل کـولـبـري،         
امنيت جاني، کـوتـاه کـردن دسـت           
مــافــيــاي اقــتــصــادي از زنــدگــي          
کارگران کولبر چالش هاي مـهـم و         
اصلي ده هـا هـزار از کـارگـرانـي                

و . است که بکار کولبري مشغولند 
حل مسالـه بـيـکـاري کـه در گـرو                 
تــامــيــن حــقــوق مــنــاســب و رفــاه          
خانواده کارگران با حقوق يا بـيـمـه          

 . بيکاري است

ــرزي          ــاي هـــنـــگ مـ نـــيـــروهـ
، " الويـن " پيرانشهر در ارتـفـاعـات         

ــدف                ــران را ه ــب ــول شــمــاري از ک
 که در نـتـيـجـه           تيراندازي قرار داده  

 ٢٨ اين تيراندازي، مناف کاريوند      
ساله زخمي و پس از چنـد سـاعـت          
به دليل شدت جراحات جانش را از 

 تــيــرانــدازي و      .دســت داده اســت     
کشــتــن کــارگــران کــولــبــر تــوســط        
نــيــروهــاي امــنــيــتــي و نــظــامــي          
جمهوري اسـالمـي عـمـدي انـجـام            

يکي از کـولـبـران گـفـتـه           .   ميشود
نيروهاي هنگ مـرزي بـدون       :  است

دادن عالمت يا اخطار ما را هدف       
 عليرغم اينکه بـا  .گلوله قرار دادند 

فرياد زدن به آنها اعالم کـرديـم کـه        
قصد تسليم شـدن را داريـم، آنـهـا             
بدون توجه ما را هدف تـيـرانـدازي          

هــنــگــام تــيــرانــدازي    " .قـرار دادنــد   
اصابت گلوله مناف را زخمي کـرد       
و ما نيز جهت حفظ جان مـجـبـور          
بــه فــرار شــديــم، امــا پــس از دو               
ساعت که به محل حادثه برگشتيم     

. با جسد خونين مناف روبرو شديم     
نظاميان جسد نيمه جان منـاف را        
در هـمـانـجـا بـه حـال خـود بـاقـي                   
گذاشته بودند تـا جـان خـود را از              

 مـنـاف کـاريـونـد          ."دست داده بود 
مـهـابـاد،    "  شـارويـران  " اهل منطقه    

چند سال پيش جهت امرار معـاش        
بــه کــولــبــري در مــنــاطــق مــرزي           

 .پيرانشهر روي آورده بود
 ١٣٩٣  بهمن ٢١ 
 ٢٠١٥ فوريه ١٠ 

 کشتن کارگران کولبر قتل عمد          
 نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي          

 ٤  صفحه 
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 احضار کيومرث واعظي و     

جبار حاجي مرادي به پليس    
 امنيت شهرستان سنقر  

ــهــمــن ١٧  ــم و           -ب ــل ــوق مــع حــق
 پـلـيـس      :اسـمـاعـيـل عـبـدي        -کارگـر 

اطالعات و امنيت شهرستان سـنـقـر       
طي احضاريه هايي جداگـانـه آقـايـان        
کيومـرث واعـظـي و جـبـار حـاجـي                
مرادي از فعاالن صنفي معـلـمـان را          
جهت پـاره اي تـوضـيـحـات احضـار              

 جبار حاجي مرادي و کيـومـرث   .کرد
واعظي از اعضاي فعال دفتر کـانـون         
صنفي معلمان در سنقر بوده و مورد       
وثوق همکاران و از صـنـفـي تـريـن و           
شفاف تـريـن فـرهـنـگـيـان مـنـطـقـه                   

 آقايان واعظي و مـرادي روز    .هستند
 به اداره   ٩٣ پنجشنبه شانزدهم بهمن  

پليس امنيت سنقر رفتنـد و پـس از            
. چند ساعـت بـازجـويـي آزاد شـدنـد             

دليل احضار اين دو کنشـگـر مـدنـي           
معلمان، فعاليتهاي آنـان در فضـاي          

 بـرخـي     .مجازي عـنـوان شـده اسـت          
گمانه زني ها از ارتباط ايـن احضـار          
به التهابات بدنه ي آموزش و پـرورش   
و اعـتـراضــات مـعــلـمـان کشـور بــه               
وضــعــيــت نــابســامــان مــعــيــشــتــي         

 .فرهنگيان حکايت دارند
 دادگـاه    ١٥ محمدي در شـعـبـه         

. انقالب مورد محاکمه قـرار گـرفـت         
جميل مـحـمـدي از اعضـاي هـيـات              
مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران             

 دادگـاه    ١٥ صبح امـروز در شـعـبـه            
انقالب تهران مـورد مـحـاکـمـه قـرار             

در اين دادگاه جميل محمـدي    .  گرفت
به دليل شرکت در کمپين اعتـراضـي         
ــري و                 ــارگ ــزار امضــاي ک ــل ه ــه چ
عضويت در اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            
ايران به اتهام واهي اجتماع و تـبـانـي          
براي ارتکاب جـرم بـر ضـد امـنـيـت               
کشور تفهيم اتهـام شـد و ضـمـن رد               
اتهام وارده بر حقـانـيـت کـارگـران در             
دفاع از حقوق انسـانـي شـان تـاکـيـد              

جميل محمدي و جعفر عـظـيـم           . کرد
زاده دو تن از هـمـاهـنـگ کـنـنـدگـان               
طومار اعتراضي چـهـل هـزار نـفـري            
کارگران نيمه شب دهـم ارديـبـهـشـت           
ماه سالجاري بـا يـورش مـامـوريـن              
امنيتي به منازلشان بازداشـت و بـه          

 روز در بـنـد         ٤٦  و   ٢٣ ترتيب مدت   
اين .   زندان اوين محبوس شدند٢٠٩ 

بازداشتها بدنبال آن صورت گرفت که 
شورايعالي کار بـا زيـر پـا گـذاشـتـن               

 قانون کار در مورد تعـيـيـن    ٤١ ماده  

حداقل مزد و تحميـل مـزد چـنـديـن              
برابر زير خط فقر بر کارگـران، مـورد           
اعــتــراض هــمــاهــنــگ کــنــنــدگــان و        
بخشي از امضا کـنـنـدگـان طـومـار             
چهل هزار نفري کارگران قرار گرفت و      
آنان با دادن فرصتـي بـه وزارت کـار             
خواهان تجديد نظر در حـداقـل مـزد            

 شـدنـد امـا      ٩٣ تعيين شده براي سال  
بدليل عدم توجه وزارت کـار بـه ايـن            
اعتراض و اعتراض دو سال قبل ايـن        
کارگران براي تعيين حداقـل مـزد بـر           

 قانون کار، آنان طـي      ٤١ اساس ماده   
نامه اي به وزير کار اعالم کـردنـد در          
اعتراض به ايـن بـي تـوجـهـي هـا و                  
تحميل مزد چندين برابر زير خط فقر       

 ارديـبـهـشـت       ١١ بر کارگران در روز       
ماه دست به تجمع در مـحـل وزارت           

در پي ايـن نـامـه از        .  کار خواهند زد  
سوي هماهـنـگ کـنـنـدگـان طـومـار              
چهل هزار نفري کارگران، مـامـوريـن         
امنيتي نيمه شب دهـم ارديـبـهـشـت           
ماه سالجاري بـا هـجـوم بـه مـنـازل                
جميل محمدي و جعفـر عـظـيـم زاده            

 زنـدان  ٢٠٩ آنان را بازداشت و به بند   
 . اوين منتقل کردند

عالوه بـر جـمـيـل مـحـمـدي کـه                
امروز مورد مـحـاکـمـه قـرار گـرفـت               
جعفر عظيم زاده نيز طبـق احضـاريـه         
کتبي با اتهامات واهـي اجـتـمـاع و             
تبانـي بـراي ارتـکـاب جـرم بـر ضـد                  
امنيت داخلي خارجي، اخالل در نظم     
و آسايش عمومي، بر هم زدن امنيت    
کشور و تبليغ عليه نـظـام جـمـهـوري            
ــاه                 ــد م ــن اســالمــي روز دهــم اســف
سالجاري مورد محاکمه قرار خواهـد      

جميل مـحـمـدي از اعضـاي           .  گرفت
هيات مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران           
ايران، يکي از هماهـنـگ کـنـنـدگـان            
طومار چهل هزار نـفـري کـارگـران و             
جزو شش نماينده هزار کارگري اسـت        
که دست به شـکـايـت از غـارت سـه               
هزار ميليـارد تـومـانـي از صـنـدوق              

وي . سازمان تامين اجتماعي زده اند
يکي از خوشنام ترين فعالين کارگري 
کشور است که جـرمـي جـز دفـاع از              
حــقــوق حــقــه خــود و هــمــکــارانــش            

جميل به عـنـوان   .  مرتکب نشده است 
انساني بسيار صديق و مورد اعتماد      
کارگران در حـالـي امـروز بـا اتـهـام                 
اجتماع و تبـانـي بـراي اقـدام عـلـيـه                
امنيت کشور در بـرابـر دادگـاه قـرار             
گرفت که هنوز هيچ مـحـکـومـيـتـي             
متوجه دزدان و غارتگـران سـه هـزار           

ميليارد توماني از اموال کارگران در     
صندوق سازمان تامـيـن اجـتـمـاعـي           

اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          .  نشده اسـت  
ايران بـا مـحـکـوم کـردن مـحـاکـمـه                  
جــمــيــل مــحــمــدي اعــالم مــيــدارد           
عضـويــت در تشـکــلــهـاي مسـتــقــل           
کارگري و دفـاع کـارگـران از حـقـوق               
انساني شان از طريق طومار و تجمـع   
و راهپيمائي جزو بديهي ترين حـقـوق        
اجتماعي آنان است و بـي تـرديـد بـر            
پائي چنين محاکماتي نه تـنـهـا مـا             

از حـقـوق      کارگران ايران را در دفـاع        
انساني مان ذره اي وادار بـه عـقـب               
نشيني نـخـواهـد کـرد بـلـکـه مـا را                  
مصممانه تر از پيش بـه مصـاف بـا             

. وضعيـت مـوجـود خـواهـد کشـانـد             
 ١٩   –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٣ بهمن ماه 
 

بازداشت فعال کارگري، زانيار     
 دباغيان از اعضاي کميته هماهنگي    

بـــنـــا بـــه گـــزارش رســـيـــده                  
،زانياردباغيان فـعـال کـارگـري و از             

کميته هماهنگي براي کمک      اعضاي
به ايـجـاد تشـکـلـهـاي کـارگـري روز                

 در   ١٢/١١/٩٣    يکشنـبـه مـورخ     
 صبح به قصـد رفـتـن بـه           ١١ ساعت  

و تـا روز         محل کار از مـنـزل خـارج        
دوشنبه از وي خبري در دست نبوده و 
همچنين گوشي تلفـن هـمـراه ايشـان           
ــي                    ــه در پ ــوده ک ــامــوش ب ــز خ ــي ن
نگرانيهـاي خـانـواده و مـراجـعـه بـه                
ارگـانـهــاي امــنـيــتـي سـرانــجـام روز             
دوشــــنــــبــــه اداره اطــــالعـــــات               

بازداشت اين فعـال کـارگـري         سنندج
را توسط اين نهاد امـنـيـتـي تـايـيـد               
نموده و از دليل باز داشت و وضعيت    
وي تا به االن اطالعي در دست نـمـي          

کميته هماهنگي بـراي کـمـک         .باشد
به ايجاد تشکلهـاي کـارگـري ضـمـن            
مــحــکــوم نــمــودن بــازداشــت فــعــال          
کارگري، زانـيـار دبـاغـيـان خـواهـان              
آزادي فوري و بي قيد و شرط ايشـان          
و ديگر کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري            

 کميته هـمـاهـنـگـي        .دربند مي باشد  
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 کارگري
 

مظفر صالح نيا به ستاد خبري   
وزارت اطالعات احضار و مورد      

 بازجوئي قرار گرفت    
مـظـفـر صـالـح نـيـا از اعضــاي                
هيات مديره اتحـاديـه ازاد کـارگـران           
ايران صبح امـروز بـه سـتـاد خـبـري                
وزارت اطالعات سنندج احضار و از       

 مـورد بـازجـوئـي         ١٤  تا   ١٢ ساعت  
ــت      ــرف ــرار گ ــوئــي          .  ق ــازج ــن ب در اي

مامورين وزارت اطالعات از وي در       
مورد عضو گيري در اتـحـاديـه آزاد            
کارگران ايران، اسامي اعضاي هيات 
مديره اتحاديه، برگزاري جـلـسـات و          
تصميمات در مورد فعاليتهاي پيـش    

سوالتي را مـطـرح     ...  روي اتحاديه و  
کردند و از وي مصرانه خواستـنـد تـا           
از عضويت در اتحاديه آزاد کـارگـران       

. ايران استعفا و آنرا کتبا اعالم کـنـد         
اما مظفر صالح نيا ضمن پاسخهـاي    
الزم در مورد سواالت مطرح شده بـر     
قانوني بودن اتحاديه و عدم استعفاي     

 اتـحـاديـه ازاد        .خود از آن تاکيد کرد    
کارگران ايران با تـاکـيـد بـر قـانـونـي                
بودن فعاليتهـايـش، عضـويـت هـمـه            
کــارگــران در تشــکــلــهــاي مســتــقــل         
کـارگــري و مـنــجـملــه عضــويـت در             
اتحاديه را حق مسلم آنان مـيـدانـد و           
بدينوسيله اعالم ميدارد در مـقـابـل          
هر گونه سياست سرکوب تشکلـهـاي        
مستقل کارگري ايستـادگـي خـواهـد         

 .کرد
بازداشت و احضار و بازجوئي از     
اعضاي تشکلها و نهادهاي مستقـل       
کارگري در حالي پاياني ندارد کـه بـا         

روحــانــي     روي کــار آمــدن دولــت           
سياست بگير و ببند، به اعتـراضـات        
صنفي کارگران در مـحـل کـار نـيـز               
کشيده شده است و روزي نيـسـت کـه           
در جــاي جــاي کشــور اعــتــراضــات           
کارگران بدليل عدم پرداخت مزد و يا   
خواست افزايش مزد و اعـتـراض بـه           
اخراج منجر به بـازداشـت و يـا زدن              
اتهامات واهي به کارگران مـعـتـرض        

ايــن ســيـاســت در حـالــي بــا           .  نشـود 
جديت تمام از سـوي دولـت روحـانـي            
دنبال ميشود که کارگران ايران بدليل  
مزد سه برابر زير خط فقر در بدتـريـن          
شرايط معيشتي در تاريـخ مـعـاصـر          
ايران قرار دارند اما در مـقـابـل ايـن              
وضعيت فالکتبار تـنـهـا چـيـزي کـه              
حکومت در بـرخـورد بـه آن از خـود               
نشان ميدهد سياست بگير و ببنـد و         
زدن اتـهــامـات واهــي امــنـيـتــي بــه             

بــي تــرديــد چــنــيــن      .  کــارگــران اســت  
سياستهايي نـه تـنـهـا راه بـه جـائـي                 
نخواهد برد بلکه بر عـمـق و دامـنـه              
نـفــرت و انـزجــار کــارگـران ايــران از              

 .وضــعــيــت مــوجــود خــواهــد افــزود        
 ١٩   –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٣ بهمن ماه 
 

 بي خبري ازوضعيت    
 .  بهنام ابراهيم زاده 

 بر !تشکل هاي کارگري! کارگران
اساس اطـالعـات دريـافـتـي بـهـنـام               

ابراهيم زاده، پس از محاکمه مـجـدد        
 سـال و      ٩ و محکوميت به بـيـش از        

 ٢٠٩ چهار ماه زندان و انتقال به بند         
زندان اوين، بـه کـلـي ارتـبـاطـش بـا                 
خانواده قـطـع شـده و از تـاريـخ دوم                 
بهمن مـاه هـيـچـگـونـه اطـالعـي از                

در ايـن    .  وضعيت وي دردست نيست   
مدت نـه تـنـهـا هـيـچـيـک از افـراد                    

همسر، فرزند، مادر، پدر و     ( خانواده  
مــوفــق نشــدنــد بــا وي               )  بــرادران 

مالقاتي داشته باشند، بلکه حتي از       
تماس تلفني با وي نيز مـحـروم بـوده           

 بـهـنـام را کـه تـنـهـا بـه دلـيـل                       .اند
فعاليتهاي اجتماعي و دفاع از حقوق   
کارگران و کـودکـان کـار و خـيـابـان،               
دستگير و نزديک به پنج سال از عمـر         
خود را به دور از خانواده و جامعه در     
زندان سپري کرده بود، در حـالـي کـه            
بيش از چند ماه بـه آزادي او بـاقـي                
نمانده بود، در واقع به منظور انتـقـام         
ــم                    ــا هــدف دره ــي از وي و ب جــوي
شکستن روحيه اعتراضي او و ديگـر        

اجتماع " زندانيان، با بهانه هايي چون    
تبلـيـغ   " ، " و تباني عليه امنيت کشور   

و عـجـيـب تـر از هـمـه               "  عليه نـظـام   
ارتباط با مجاهدين، مجددا به بيش      

  . سال زندان محکوم کرده اند٩ از 
بهنام ، در دوران مـحـکـومـيـت            
پنج سالـه ي خـود بـارهـا بـه دلـيـل                   
اعتراض به شـرايـط سـخـت و غـيـر                
انساني حاکم بر زندان و بدرفـتـاري و          
بي حرمتي مسئولين زندان، نسـبـت        
به زندانيان و همـچـنـيـن اعـتـراض و            
اعتصاب غـذا بـراي بـرخـورداري از             
ابتدايي ترين حـقـوق يـک زنـدانـي از              
جمله حق استفاده از مـرخصـي بـراي          
ديدار با فرزند بيمارش در بيمارستان      

مورد ضرب وشتم قرار گرفتـه  . . .  و  
و ازجمله در تهاجم نيروهاي امنيـتـي     

 زنـدان اويـن از نـاحـيـه              ٣٥٠ به بند    
او .  دست و گـردن آسـيـب ديـده بـود              

همچنين به دليـل اعـتـصـاب غـذاي            
اخير خود در اعتراض به انتقال و در      
واقع تبعيد وي به زنـدان گـوهـردشـت          
کرج از وضعيت جسـمـي مـنـاسـبـي             
برخوردار نـبـوده و از ايـن بـايـت بـا                  

!  کـارگـران    .مشکالتي مـواجـه اسـت      
وجـدان هـاي     !  تشکل هـاي کـارگـري       

 !بيدار و عدالت طلب ايـران و جـهـان           
 روز اسـت کـه         ١٦ هم اکنون بيش از     

اعضاي خانواده و به ويژه فرزند بيمار    
بهنام هيچ خبري از وي نداشتـه و بـه           
شدت نگران وضعيت و سـالمـتـي او          

بهنام را در راسـتـاي اعـمـال       . هستند
فشار به وي و خانواده اش، بار ديـگـر      

 ٥  صفحه 
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 زندان اوين منتقل نموده  ٢٠٩ به بند   
و از امکان ارتباط گـيـري حـتـي بـا               
فرزند بيمارش از طريق تلفن مـحـروم        

و اين ها تماماً در شرايطي      .  کرده اند 
اتفاق مي افتند که نيما تنهـا فـرزنـد           
بهنام با بيماري سرطان دست و پنجه      
نرم مي کند و بيش از هرزمان ديـگـر     
نيازمند حضور پـدر در کـنـار خـود              

 . است
هــمــان گــونــه کــه بــاالتــر اشــاره           
کــرديــم، بــهــنــام بــه دلــيــل اخــريــن              
اعتصاب غذاي خود در اعتراض بـه        
انتقال وي به زنـدان گـوهـردشـت هـم              
اکنون از وضعيت جسمي مـنـاسـبـي        
بــرخــوردار نــبــوده و ايــن وضــعــيــت           
خانواده و دوستان وي را سخت نگران   

 کميته همـاهـنـگـي بـراي          .کرده است 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          
ضمن اعتراض به ايـن بـي حـقـوقـي               
آشـکــار و ايــن قــبـيــل بـرخــوردهــاي            
ظالمانه و سرکوب گرايـانـه در قـبـال            
زندانـيـان، ايـن را جـزيـي از حـقـوق                  
ابتدايي و اوليـه ي هـر زنـدانـي مـي                
داند که بتواند با اعضاي خـانـواده و           
بســتــگــان خــود مــالقــات داشــتــه و          
خانواده را از آخرين وضعيت خود بـا         

بـه ويـژه وقـتـي کـه پـاي               .  خبر سـازد  
لـذا  .  فرزند بيماري نيز در ميان باشـد    

ضمن تأکيـد بسـيـار بـر          "  کميته" اين  
مالقات حضوري بهنام ابراهـيـم زاده        
با خانواده و فرزند بيمارش در اسـرع          
وقت، خواهان آزادي بي قـيـد وشـرط          
اين فعال کارگري و ديگر فـعـالـيـن و            
کارگران دربند و همـچـنـيـن تـمـامـي            
زندانياني است که صرفـاً بـراي ابـراز          
عقيده و دفاع از حـقـوق کـارگـران و               
مردم محروم و به جان آمده در زنـدان         

الزم به يـادآوري اسـت     .  بسر مي برند  
که مسئولـيـت زنـدگـي و سـالمـتـي               
بهنام و تمامي زندانيان، مستقيماً بر 
عهده مسئولين زندان و زنـدانـبـانـان           
بـوده و آنــان بــايــد پــاسـخ گـوي هــر                
مشکل احتمالي اي که مـتـوجـه هـر            

 کميـتـه    .بشود باشند    يک از زندانيان  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

 صدور حکم زندان براي      
 ! ريبوار عبداللهي   

بنا بـه گـزارش رسـيـده، جـلـسـه                
دادگاهي ريبوار عـبـدالـلـهـي، فـعـال            
کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

کـــارگـــري، در روز چـــهـــارشـــنـــبـــه           
 در شعبـه اول دادگـاه       ٩٣/١١/١٥ 

 در ايـن    .انقالب سنندج برگزار گرديد   
جلسه که بيش از چـنـد دقـيـقـه طـول             
ــاي               ــده، آق ــرون ــاضــي پ ــد ق ــکــشــي ن
عبداللهي را به اتـهـام عضـويـت در              
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشـکــل هــاي کــارگـري و فــعــالــيــت            
تبليغي عليه نظام و به نفـع يـکـي از            
احزاب اپوزيسيون، به يک سال زنـدان      
تعزيري محکوم کرده و حکـم صـادره       

 الزم بـه ذکـر         .را به وي ابـالغ نـمـود        
است که ريبوار عبدالـهـي در تـاريـخ            

 ٢٠  بـازداشـت و مـدت          ٩٣  آذر   ١٩ 
روز را در بازداشتگاه اداره اطالعات       

وي با قرار وثيـقـه   .  سنندج سپري کرد  
 ميليون توماني آزاد شده و همان ٧٠ 

طور که ذکر گرديد در روز چهارشنبـه   
 کميـتـه   . محاکمه شد٩٣/١١/١٥ 

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري ضمن مـحـکـوم         
کــردن حــکــم صــادره بــراي ريــبــوار            
عبداللهي ، خواهان شـکـسـتـه شـدن           
اين حکم و همچنيـن آزادي تـمـامـي            
کارگران و فعالين کارگري و زندانيـان       

 کـمـيـتـه       .سياسي دربند مـي بـاشـد        
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

بــهــمــن  ١٩ تشــکــل هــاي کــارگــري         
 ١٣٩٣ 
 

 تسليت به حسن رسول نژاد   
مطلع شـديـم کـه خـانـم مـنـيـژه                 
خشته مادر گرامي آقاي حسن رسول      
نژاد ، فعال کارگري و عضو کـمـيـتـه            
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
ــاريــخ              تشــکــل هــاي کــارگــري در ت

 بــه عــلــت بــيــمــاري         ١٢/١١/٩٣ 
 کميتـه هـمـاهـنـگـي          .درگذشته است 

بـراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي           
کارگري بدين وسـيلـه درگـذشـت ايـن           
مــادرعــزيــز را بــه دوســت و رفــيــق             
گرامي مان آقاي حسن رسول نـژاد و        
سـايـر اعضــاي خـانـواده و دوسـتــان              
ايشان تسليـت گـفـتـه و طـول عـمـر                  
همراه با سـالمـتـي و مـوفـقـيـت در                 
تمامي کارهر را براي ايشان آرزو مي  

 کميته هماهنگي براي کمک بـه  . کند
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 ٩٣  / ١١  / ١٦ 
 ............... 

ششم فوريه  دوازدهمـيـن سـالـي          
است که به عنوان روز جهاني مبـارزه      

در  "  » ناقص سازي جنسي زنـان    « با  

. شـود    سراسر جـهـان شـنـاخـتـه مـي             
 ميليون زن در جهان با ۱۲۹ کم    دست

انـد و       ه   اين عمل دردناک مواجـه شـد       
 ميليون دختر ديگر نيـز تـا سـال         ۸۶ 

.  در معرض خطر آن هسـتـنـد    ٢٠٣٠ 
مصر همچنان يکي از باالترين آمـار       

سازمان بـهـداشـت جـهـانـي           .  را دارد 
هرگونه عمل جراحي بـر روي بـخـش            
بيروني اندام تناسلـي زنـان يـا قـطـع               
بخشي از عضو و هـرگـونـه جـراحـت             
ناشي از اين عمل در قسمـت درونـي          
ــداق                 ــلـــي را مصـ ــاسـ " انـــدام تـــنـ

ــاقــص  ــدام جــنــســي زن             ن " ســازي ان
سايت کردپا با خانم پـرويـن       .  داند  مي

ناقـص سـازي     »زبيحي در ارتباط با     
مصـاحـبـه اي انـجـام           «جنسي زنـان  

مـا در نـگـاه هـفـتـه ايـن                . داده است 
 . مصاحبه را منتشر ميکنيم

 
 پروين ذبيحي،   

 فعال حقوق زنان و کودکان     
خانم ذبيحي شما در اين زمـيـنـه         

ايـد و مسـلـه           چگونه فعـالـيـت کـرده       
ــص  ــاق ــاطــق               ن ــن ــان در م ــازي زن س

کُردنشين ايران را در چـه وضـعـيـتـي             
 بينيد؟  مي

 مـن بـراي اولـيـن          : پروين ذبيحي 
بار و به صورت رسمي با وجود تـمـام          
تابوهاي کـه در رابـطـه بـا مسـائـل                  
جنسي وجود دارد بـا فـعـالـيـنـي از                

السـالمـي و رويـا           جمله نگين شـيـخ     
طلوعي که قبل از من در اين زمينـه         

داده بودند وارد بحث      تحقيقاتي انجام 
در ايــن زمــيــنــه شــدم و ســپــس بــه               
روستاهايي در اورامانات سفر کرديم     
و در ايـــن مـــنـــاطـــق يـــک ســـري                 

بـطـور   .  هايـي انـجـام داديـم          مصاحبه
کلـي خـتـنـه زنـان در کـردسـتـان در                   
مناطق کردنشين آذربايجـان غـربـي،       
پاوه، اورامانات و کـامـيـاران وجـود           

 در رابطه با خـتـنـه زنـان آمـار               .دارد
رسمي وجود ندارد و بـه عـلـت نـبـود            
امکانات و موقعيت براي کار در يک     

ريزي شده بـا   پروژه تحقيقاتي و برنامه   
موانع متعددي براي مـقـابلـه عـلـيـه             
ــان و                 ــل جــنــســي زن ــمــاي ــن ت کشــت

رو      ســــازي آنــــان روبــــه             نــــاقــــص
کشورها از لحاظ آماري در    .هستيم

ايـن رابــطـه بــه ســه دسـتــه تـقــســيــم                
کشورهاي گـروه اول آمـار         :  شوند  مي

 درصد دارند، در گـروه دوم    ٨٠ باالي  
 درصـد و در گـروه           ٧٩  تـا     ٢٩ آمار  

بـاشـد       درصد مـي ٢٤  تا ١ سوم آمار  
 .کـه ايـران در گـروه سـوم قـرار دارد                 

آمارهاي که در مـنـاطـق کـردنشـيـن             
وجود دارد بـيـشـتـر تـوسـط کسـانـي              
گـــردآوري شـــده کـــه بـــه صـــورت               

غيررسمي و خودجوش در اين زمينه      
بـراي مـثـال در        .  انـد    فعاليت داشـتـه    

به نـوشـتـه خـانـم        "  تراژيدي تن"کتاب  
 در   ١٣٨٩ در سـال      "  فاطمه کريمـي  " 

اشنويه، سردشت، پيرانشـهـر، نـقـده،         
بوکان، تکاب، مهاباد، بانه، مريوان، 
سنندج، کامياران و کـرمـانشـاه يـک           
سري آمار بصـورت تـقـريـبـي وجـود              

براي نمونه در اشـنـويـه در هـر            .  دارد
 زنـي کـه بـا آنـان           ٨٤ روستا از ميان  

 نفر ختنه شـده    ٥٦ مصاحبه شده بود  
  .بودند

هايم در زمينه     من بدليل فعاليت  
سازي و خشونت عليه زنـان       توانمندي

از نــزديــک بــا مــردم روســتــاهــا در              
شود  ارتباطم و چيزي که مشاهده مي     

ايـن اسـت کــه مسـلـمـا ايـن مسـلــه                  
کمرنگ شده ولي وجود دارد و بيشتر       

 ٢٥  تا   ١٨ آنان زناني هستند که بين  
اکنون مـوارد زيـر        هم.  سال سن دارند  

 سال خيلي کمتر شده اسـت ولـي       ٢٠ 
بــراي .  بـاز هــم مـواردي وجــود دارد          

مثال من يک ماه پيش با يـک دخـتـر            
ــه                   ٦  ــردم کـ ــورد کـ ــرخـ ــه بـ ــالـ  سـ

مادرشوهرش زمانـي کـه مـادر ايـن            
دختربچه بدليل زايمان در رختخـواب      
بوده بدون اطالع مادرش وي را ختنه        
کرده است آن هم در سـنـنـدج مـرکـز               

. فــرهـــنـــگـــي اســـتـــان کـــردســـتـــان       
موارد ناشناخته زيـاد اسـت        بنابراين

اما متاسفانه آمار کـامـلـي در ايـن             
بــراي نــمــونــه    .زمــيــنــه وجــود نــدارد    

يـک  "  دزلـي " بهنگام سفرم به روستاي     
" خــورشــيــد " ســالــه بــنــام       ٧٠ خــانــم    

اش کـه کـالس        خودش، دخترش و نوه   
. سوم راهنمايي بود ختنه شده بـودنـد      

که ايـنـهـا بـه صـورت نـوشـتـاري و                   
فـعـالـيـت        .مستند در دسترس است   

در اين زمينه بصورت فردي اسـت و          
افراد زير چتر يک تشکـل و بصـورت           

کـنـنـد کـه          يافته فعاليت نمي    سازمان
بـا  .  بتوان آماري رسمي بـدسـت آورد        

هـا روي ايـن          وجود تـمـام گـرفـتـاري         
مسله خيلي کار کرديم که تابوشکني  

  .تر شود در اين رابطه عادي
در مناطق کردنشين ايران ختـنـه       

هاي است و آيـا   کردن زنان به چه شيوه  
به غير از بريدن آلت تـنـاسـلـي زنـانـه              

   انواع ديگري نيز وجود دارد؟
 مـتـاسـفـانـه چـون         : پروين ذبيحي 

ختنه يـک خشـونـت پـنـهـان اسـت و                 
مانند ديگر مشکالت زنانه نـيـسـت         
که يک پزشک بتواند آن را بـه راحـتـي            
معاينه کـنـد و هـمـچـنـيـن بـر روي                   

هــا پــنــهــان       اي کــه خــانــواده        مســلــه
توان نظري اسـاسـي داد      کنند نمي  مي

که چقدر اين کودکان و زنان آينده مـا         
سردمزاجي زنان يکي .  اند  آسيب ديده 

در .  هـا اسـت       از بارزترين اين آسـيـب     
هـاي قضـايـي کـه از              خيلي از پرونده  

ها وجود داشت،     نسل قبلي در دادگاه   
بسياري از مـردهـا از سـردمـزاجـي              

انـد و عـدم          زنهايشان شکايـت کـرده     
در .  انــد   تــمــکــيــن را پــيــش کشــيــده        

کردستان بدليل اينکه سطح دانـش و        
هـا کـم        آگاهي باال رفته و نوع بـريـدن       

خطرتر است دو رسم ديگر هـم وجـود          
دارد بنام چهل تيغ که يک تـيـغ را از              
زير سينه زن تا قسمت تحتـانـي آلـت         

هـاي     کشنـد و خـراش        تناسلي زن مي  
کنند تا چـنـد قـطـره        نازکي ايجاد مي  

خون بيايد و بگوينـد سـنـت فـاطـمـه              
زهرا را بجا آورديم و در نوع ديگرنيـز     
يک چاقوي بسته را از توي يقه زن بـه           
پايين پاها در حالي که ايستاده است       

اندازند و بـه عـنـوان بـجـا آوردن                 مي
مـن  . کـنـنـد      سنت ختنه ازش ياد مـي     

نميدانم ريشه و زمينه تـاريـخـي ايـن           
دونوع از کـجـا آمـده اسـت و شـايـد                 
بتوان گفت گريزي بـراي بـريـدن آلـت             

اکنون همرا بـا آگـاه      هم.  تناسلي باشد 
شدن مردم اين دو نوع نيز بسيـار کـم         

  .اند رنگ شده
توانيد به مـوانـعـي کـه بـراي              مي

فعاليت در اين زمينه بـا آن مـواجـه             
   هستيد اشاره کنيد؟

 قـدم اول تـابـوهـا           :پروين ذبيحي 
هستند که حتي همسر خودم براي بار 
اول بهم گفـت کـه پـرداخـتـن بـه ايـن                  
مسله روي شخصيتت تاثير نذاره کـه        
بگـويـنـد زن بـدي اسـت و بـه بـيـان                     

قدم دوم و .  پردازد  مسائل جنسي مي  
در اوايل موانع امنيتي بـودنـد، امـا           
بعدا خود مردم خيلي سخت با قضيه    

هـا از       کـردنـد و خـيـلـي            برخورد مـي   
بـه  .  خانواده و اجتماع هراس داشتنـد     

همين دليل بعد فرهنگي اين مسـلـه         
در آيـيـن تشـيـيـع             .خيلي مهم است  

چيزي بنام ختـنـه وجـود نـدارد و در               
مــوارد جــديــدي هــم کــه بــه نــدرت              

ــراي           مشــاهــده مــي     ــا ب شــود صــرف
در قانون اساسي هم چيزي . زيبايست

بنام ختنه اجباري زنـان وجـود نـدارد           
ولي اشکال کار اينجاست هيچ مانـع        
قانونـي عـلـيـه ايـن قضـيـه بـعـنـوان                   

آزاري و خشونت قيد      آزاري و زن    کودک
در حـالـيـکـي در قـانـون            .  نشده است 

اساسي براي قـطـع انـگـشـتـان حـکـم              
امـا در مـيـان           .قصاص وجود دارد   

اهل تسنن و مـردم کـرد ايـن سـنـت                
وجود دارد و وقتي ما براي مقابله بـا     

 ٦  صفحه 
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آن درخـواسـت مـجـوز و امـکـانــات               
کنيم اين مسلـه را يـک مشـکـل               مي

گـويـنـد       دانـنـد و مـي          فرهنگـي مـي    
خواهيم درگير مسائل فرهـنـگـي        نمي

. شويم و اين بزرگـتـريـن مـانـع اسـت             
هيچ امکاناتي نـه از طـرف          درنتيجه

سازمان بهداشت نه وزارت بـهـداشـت      
هـا و       وجود دارد و نـه بـيـمـارسـتـان              

کنند  پزشکان و ماماها همکاري مي    
که ايـن مسـلـه بصـورت يـک پـروژه                 

هـاي  NGO    .جامع دنـبـال شـود       
خارج از کشور نيز مديريت صـحـيـح          
ندارند و اين مسله را آنگونه که نـيـاز        
به مراجعه روستا به روستا و چهر بـه          

کنند درصورتـي     چهره دارد دنبال نمي   
  .که مجوز هم دارند

آيــــا شــــمــــا بــــراي انــــجــــام              
هـايـتـان درخـواسـت مـجـوز               فعاليت

    ايد؟ کرده
 اوال زمانـي بـايـد        : پروين ذبيحي 

دنبال مجوز باشيم که امکانات الزم     
وجود داشته باشد و با وجـود ايـنـکـه         

ايـم     بارها در اين زمينـه تـالش کـرده         
اما امکاناتي در اخـتـيـار مـا قـرار               

همچنين مسـلـه تـنـهـا          .  اند  نگذاشته
گرفتن مجوز نيست بلکه بايد توسط      
نهادي مانند وزرات بهداشت از تمـام      
لحاظ روانشناسي، پزشکي و فعالين     
مطلع ساپورت شـويـم و تـجـهـيـزات             

و    الزم را براي تشويق مردم، آمـوزش       
وسايل بهداشتي در اخـتـيـار داشـتـه            
باشيم و تا زماني که يک پـروژه قـوي           
براي مـقـابلـه بـا ايـن مسـلـه وجـود                   
نداشته باشد مجوز خشک و خالي بـه        

  .درد نميخورد
آيا نهادي در اين زمـيـنـه وجـود            
دارد که بـا مـراجـعـه بـه آن زمـيـنـه                    

 فعاليت شما فراهم شود؟  
 وزارت بـهـداشـت       : پروين ذبيحي 
تواند همکاري کـنـد        خيلي راحت مي  

اما مشـکـل آنـجـاسـت هـيـچـگـونـه                
تشــکــلــي از زنــان در ايــران مــجــوز            
قانوني ندارد و هيچ جـاي کـردسـتـان           
سازمان يا انجمن زنان وجود ندارد و       
تنهـا در فضـاي مـجـازي فـعـالـيـت                 

از طـرفـي ديـگـر         .  شـود   مشاهده مي 
ــه فــرد مــجــوز               ــهــداشــت ب وزرات ب

هـاي زنـان تـنـهـا             دهد و تشـکـل      نمي
تـوانــنـد زيــرنـظــر زنــان ريــاســت             مـي 

و اين . جمهوري فعاليت داشته باشند 
   .يک کار دو بام و هواست

تا جايي که مطلعـيـد آيـا تـا بـه               
حال موردي بصورت حقوق و قانونـي       

در رابطه با ختنه زنان پيگـيـري شـده           
  است؟

 از زمـانـي کـه          : پرويـن ذبـيـحـي      
ايـم دو مـانـع           پيگير اين مسله بـوده     

اول ايـنـکـه هـيـچ         .  وجود داشته است  
قانوني در رابـطـه بـا ايـن خشـونـت                 
وجود نـدارد کـه از ايـن طـريـق يـک                   
حقوقدان بتواند آن را پيگيري کـنـد و       
دوم اينکـه چـون ايـن عـمـل تـوسـط                 

گيرد، هيچ زن و        مي  خانواده صورت   
دختري جرات ندارد شـاکـي خـانـواده          
خود باشد، زيرا به لحـاظ فـرهـنـگـي            

هـا را       طرد شدن و يک سري اسـتـرس        
براي مثال مـن    . بدنبال خواهد داشت 

با تعدادي از دختران دانشجو در ايـن        
ام کـه بـخـاطـر            رابطه گفتگو داشـتـه     

مطـالـعـاتـي کـه در زمـيـنـه خـتـنـه                    
بـه  .  اند ترس از آينـده داشـتـنـد           داشته

همين دليل اطالعات غيرتخصـصـي    
در اين زمينه موجب تـرس دخـتـران           

نمـا    شود و همچنين ترس انگشت      مي
شدن دختران و ايـنـکـه خـواسـتـگـار               

شـود ايـن        نداشته باشد مـوجـب مـي       
به هـمـيـن دلـيـل        .  موارد پنهان بماند  

ختنه يـک خشـونـت پـنـهـان اسـت و                 
بدليل بعد فرهـنـگـي، خـانـوادگـي و             
قانوني من تاکنون باهيچ موردي در       

  .ام اين زمينه برخورد نکرده
دانيد اين عـمـل        همانطور که مي  

شود،آيـا    بيشتر توسط زنان انجام مي    
به اين دليل بايد آنان را مقصر اصلي    
دانست چـراکـه در بـرخـي از مـوارد               

شود مـردان از ايـن قضـيـه              گفته مي 
 خبر ندارند؟ 

 به نـظـر مـن ايـن           : پروين ذبيحي 
يک مسله کامال تاريخي بـا زمـيـنـه            
مادي است، زماني که مرد خـواسـت       
زن رو به تملـک خـود درآورد و چـنـد               
همسري براي مرد رسـم شـد، مـردان           
خود را صاحب جسم و جان و انديشـه   

مالکيتي که بايد به هـر  .  زن دانستند 
قيمتي حفظ شود و اين بصورت يـک       
مسله نامـوسـي نـمـود پـيـدا کـرد و                 
اينجاست کـه قضـيـه بـکـارت زن و               
حفظ آن تحت عنوان ناموس مـطـرح       

هاي نظام مردساالري  آموزه.  شود  مي
و طبقاتي از بچگي به زن اين ديدگاه         

کند که او ضـامـن حـفـظ              را القا مي  
هـاي     ناموس است و اين وظيفه از راه    

شـود کـه        مختلفي به زن تحميل مـي     
مـن     .نما نشـونـد     دخترانشان انگشت 

هايم که بـا مـادران ايـن            در مصاحبه 
ام ايـن تـوجـيـه آورده              دختران داشـتـه   

شود که ما براي حفظ اخالقـيـات     مي
دختر و اينکه هيچگونه ارتباطـي بـا         
پسرها برقـرار نـکـنـد ايـن عـمـل رو                 

دهيم ولي بـه طـرف ديـگـر             انجام مي 
کنند که اگر هم تـمـام      قضيه نگاه نمي  

آلت تناسلي دختر بريده شـود بـازهـم          
تواند ارتباط عاطفي برقرار کـنـد         مي

و اين مسـلـه ربـطـي بـه اخـالقـيـات                  
آموزش و  براين اساس اين يک   .  ندارد

فرهنگ تحميل شده به زنان در طـول       
تاريخ از طريق سيـسـتـم پـدرسـاالري           

 و آيــا ايــن مــوضــوع             .بــوده اســت   
بازتوليد خشـونـت نـيـسـت؟ و خـود               
نوعي خشـونـت عـلـيـه زنـان تـلـقـي                  

 چرا، وقتي از کـودکـي بـه           شود؟  نمي
شـود بـه نـفـع            يک دختر آموخته مـي     

برادرش حتي اگـر از وي کـوچـکـتـر               
باشد کنار بـيـايـد، جـورابـهـايـش را                
بشــورد، وقــتــي غــذا کــمــه بــه نــفــع             

ايــن خــود    .  بــرادرش کــنــار بــکــشــد      
آموزش خشونت به زنـان و خشـونـت           
عليه خودشان است و ايـن خشـونـت            
اکتسابي است که جامعه، خانـواده و      

 .کـنـد     فرهنگ به زنان تـحـمـيـل مـي          
شدن زن از لذت جنسي يـکـي           محروم

باشد، سوالي که   از عوارض ختنه مي   
آيد اين اسـت کـه آيـا            اينجا پيش مي  

زناني که بـا ايـن فـرهـنـگ و سـنـت                  
اند لـذت جـنـسـي را حـق                بزرگ شده 

دانـنـد و در ايـن مـورد               خودشان مي 
آنقـدر شـنـاخـت دارنـد کـه بـرايشـان                 

 ما در يک مصـاحـبـه          دغدغه باشد؟ 
با مردي "  دزلي" تصويري در روستاي  

آشنا شديـم کـه خـودش دواطـلـبـانـه               
وي .  خواست مصاحـبـه انـجـام دهـد          

گــفــت بــاوجــود ايــنــکــه خــيــلــي           مــي
خوشبخت هستيم و زندگي مـرفـهـي         
داريم ولي همسرش در ايـن زمـيـنـه             
خيلي آسـيـب ديـده و در رابـطـه بـا                   
مسائل زناشويي سـردمـزاج اسـت و          
آماده بود هر کاري انجام دهـد و هـر          
مبلغي بپردازد تا ايـن مشـکـل حـل            

و اينکه بلـه زنـان مـا بـا ايـن                .شود
مسله دغدغه دارند و شايد نـتـوانـنـد         
بصــورت عــلــمــي تــوضــيــح دهــنــد           

مـن در    .  سـواد    مخصوصـا زنـان کـم       
اي مطالعه کردم که نوشته شـده      مقاله

بود آن دسـتـه از زنـان کـه بصـورت                  
شـونـد و در ايـن             فجيعي ختنـه مـي     

زمينه آگاهي ندارند هنگام آسيب در     
ارتباط جنسي و وقـتـي بـه ارگـاسـم              

رسند مشکل را از همـسـرانشـان          نمي
دانند و ناخودآگاه بـه يـک رابـطـه             مي

بـه هـمـيـن       .  شـونـد     ديگر کشيده مـي    
دليل فرهنگي که دختر را براي پاکي       

بـنـاي      کـنـنـد سـنـگ         اخالق ختنه مي  

تجـارب سـکـس مـتـعـدد را ايـجـاد                 
البـتـه نـه در مـورد هـمـه               (  کند    مي

و حتي اخالق ساختگي دنياي     )  آنها  
تـوانـد حـفـظ          پدرساالرانه را هم نـمـي    

و همچنين قشر آگاه با نگـرانـي       .  کند
زنند کـه آيـنـده       دراين رابطه حرف مي   

خـوبـي بـا هـمـسـرانشـان نـخـواهـنــد                 
  .داشت

بــه ايــن تــرتــيــبــت مــهــمــتــريــن           
    هاي ختنه کدامند؟ آسيب

تـوان بـه دو           مـي   : پروين ذبيحـي  
آسيب در رابطه بـا دخـتـرانـي کـه در             

شوند اشاره کرد اول      کودکي ختنه مي  
اينکه کابوسي که هرلـحـظـه انـتـظـار            
دارد براي دختران ديگر تکرار شـود،        
مخصوصا لحظه بريدن و اينکه تمـام      
ايــن مــدت خــانــواده بــا يــک ســري              

هاي اخالقي به اين کـودک يـاد           آموزه
دهند سنگين و رنگين و پوشيـده         مي

باشد و تنها مـچ دسـت و صـورتـش              
نمايان شود اما به يکـبـاره در عـالـم             
بچگي کودک را به زمين خوابـانـده و          

کـنـنـد و         پاهايش را از هـم بـاز مـي           
سپس يک غريبه با کمک پدر يا مادر        

کـنـد و تـمـام           تمام بدنش را لمس مي    
اصول اخالقي که به کـودک آمـوخـتـه           

ــک آن فــرو مــي               ريــزد و       شــده در ي
بدينگونه کودک اعـتـمـاد کـامـل بـه              

دهد و بـا ايـن      خانواده را از دست مي   
کار، خانواده تمام آموزهـاي خـود را          

بـرنـد و        در يک لحظه زيـر سـوال مـي          
  .کنند کودک را ويران مي

آيا سرکوب ميل جنسي زن تنهـا    
   به انجام اين عمل بستگي دارد؟

 من متعقدم تـمـام      : پروين ذبيحى 
تصويرات منفي کـه از رابـطـه زن و              

شـود بـه        مرد ساخته و آموخـتـه مـي        
صــورت نــاخــودآگــاه تــاثــيــر خــواهــد        

ها با ترس و وحشت به     داشت و خيلي  
از هر طرف   .  کنند  اين رابطه نگاه مي   

که به مسله نگاه کـنـيـم مـانـنـد يـک                
سيکل معيوب بـاعـت آزار دخـتـران           

کنم  شود و اينجا من خواهش مي  مي
که با استناد به نظر متخصصـيـن از          
عـــوارض و شـــکـــل ايـــن مســـلـــه              

در کردستان  زيرا.  رساني کنيم   اطالع
ــوع                  ــنــه از ن ــران مــعــمــوال خــت و اي
خطرناکش زياد نيست و ختـنـه زنـان          
زماني تاثير خواهد داشت کـه بـرش          
زيـــاد بـــاشـــد و مـــحـــل تـــجـــمـــع              

 مـا    .هاي جنسي بهم بـريـزد        هورمون
شـده     نبايد آنقدر زنان و دختران ختـنـه     

را بترسانيم و در آمـوزش و اطـالع              
رســانــي از نــوع خــتــنــه و بــا افــراد               
متخصص در اين زمينه حرف بزنـيـم        

ها منجـر بـه        چراکه تمام ختنه و برش    

چـراکـه    نازايي و بدبختي نخواهد شـد     
در بيشتر موارد برش خيلي کم اسـت        
و من بـا دانشـجـويـانـي کـه در ايـن                  
رابطه گفتگو داشتم خـيـلـي تـرسـيـده           

   .بودند
سـازي و       توان بـه آگـاه      چگونه مي 

 توانمند سازي اين افراد کمک کرد؟
 مهمـتـريـن چـيـز         : پروين ذبيحي  

ــيــاي        ايــن اســت کــه هــم          اکــنــون دن
رساني بسيار گسـتـرده شـده و            اطالع

تنها به اطالعات پزشکي عـمـده در          
بلـکـه بـايـد       .  اين زمينه اکتفا نکنيم   

هاي مختلف به اين قضـيـه      در برنامه 
پرداخته شود و مراکز بـهـداشـتـي در           
شهرها و روستـاهـا وادار شـونـد کـه              
جلساتي در اين زمينه برگزار کنند و        
اين امکان پذير نيست جز به وسـيلـه          

بنابراين تـنـهـا راه بـرگـزاري            .  تشکل
هـاي تـوانـمـنـدسـازي اسـت و                کالس

الـمـلـلـي        تازماني که يـک نـهـاد بـيـن           
ــران            NGOو ــي در اي ــان هــاي جــه

فعاليت نکنند و يا خود دولـت ايـران        
در قالب يک تشکل دست بکار نشود     

توان کار زيادي انـجـام داد ولـي              نمي
رساني و مانـور دادن        درهرحال اطالع 

بـراي     .در اين رابـطـه صـورت گـيـرد           
مثال نزديک به چهار سال پيـش و در         
چنين روزي به يک جـلـسـه خـتـنـه در               
سنندج دعـوت شـدم کـه نـزديـک بـه                

 زن حضور داشتند و در آخر بـا         ١٠٠ 
توجه به فـرمـي کـه در اخـتـيـارشـان                

 نـفـر از       ٤٥ گذاشته شـد نـزديـک بـه            
 نـفـر     ٣٢ زناني که فرم را پـر کـردنـد             

داد  ختنه شده بودند و قراين نشان مي
ها نـقـش اسـاسـي در زنـده                که سلفي 

. انـد  کردن اين رسم ارتجاعـي داشـتـه        
خـالـه    يک خانم دانشجو به من گفـت،     

من ليسانس دارد و سلفي هست و به   
گويد خوراک دسـت تـو حـرام            من مي 

است و بايد حتما ختنه شـوي تـا بـه              
   .رسميت شناخته شوي

 قانون،آيين و فرهنگ را در      نقش
   بيند؟ اين زمينه را چگونه مي

 ببـيـنـيـد هـنـگـام           : پروين ذبيحي 
حمله اعراب به ايران شرط مسـلـمـان       
شدن را ختنه گذاشتند براي همين در       
اين مناطق زياد است و فقط در بيـن         

ها وجود دارد و بـر ايـن اسـاس               سني
جنبه فرهنگي مسله بيشتـر اسـت و          
توجيه مذهبي تمام افرادي که با آنها       

ايم اين است کـه سـنـت           گفتگو داشته 
درمناطقي که اين  .  فاطمه زهرا است  

رسم پررنگـتـره و کسـي کـه بـه ايـن                  
رسد نبايد دخترش را ختنه  نتيجه مي

کـنـد زيـرا         کند مسله را پـنـهـان مـي         

 ٧  صفحه 
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اعتقاد بر اين است اگر دختـر خـتـنـه            
نشده باشد بـه درد ازدواج نـخـواهـد              
خورد و فـرصـت ازدواج را از دسـت              

ــعــد           .خــواهــد داد    بــه مــفــهــومــي ب
فرهنگي و آييني قضيه تـا حـدي در           

 اسـت کـه تـاثـيـر يـک                  هم تنيده شده  
روحاني در روسـتـا از يـک پـزشـک و                
حتي وزير بهداشـت خـيـلـي بـيـشـتـر               

و اگر توجيه مذهبي براي انجام       است
ندادن اين کار ارائه دهد مردم فورا از      

بـراي  .  کـنـنـد      انجام آن خودداري مـي     
مثال مال حسـن امـيـنـي، روحـانـي              
يکي از اين روستاها در اينباره گفتـه        
بود اين عمل اصال واجب نيست ولي     
اگر انجام شود بهتر است و اين اما و         

خانم لـيـال   .  کند اگر قضيه را بدتر مي 
فرج نيز در کتابش اشاره کرده بود که        
در تمام روستاهايي که علماي آيينـي    
مردم را تشويق به انـجـام نـدادن ايـن             

انــد مــرد از انــجــام آن             عــمــل کــرده  
بـنـابــرايـن ايــن         .انـد    خـودداري کـرده    

سنت فراتر از قانون و علم در بعضـي         
زند و کار کـردن از          مناطق حرف مي  

لحاظ سنتي بيشترين تاثير را بـراي         
مـتـوقــف کــردن ايــن عــمـل خـواهــد             

با وجود اينکه دراين زميـنـه      .داشت
هـاي انـدکـي در           راهکارها و برنـامـه    

پيش گرفته شده اما باز قشرهايي از        
جامعه هستند کـه از انـجـام م ايـن                

 .اند عمل خودداري کرده
ــر کــدام گــروه از                 ــشــت ــي ــهــا ب آن

  اند؟ جامعه

 من معتقدم عـلـم     : پروين ذبيحي 
رنـگ     و سواد بيشترين تاثير را در کم     
زيـرا  .  شدن اين مسـلـه داشـتـه اسـت           

کسي که به دانشگاه رفتـه و در ايـن             
پيدا کرده اسـت آمـاده          رابطه شناخت 

ــود               ــه ش ــن ــت ــدش خ ــرزن ــســت ف ــي . ن
ــيــم آمــوزش و                 مــي ــگــوي خــواهــم ب

رساني تاثير بسـيـاري خـواهـد            اطالع
ما نمـونـه اي داريـم از يـک                 .داشت

 ٤٥  ساله، دخترش که ۷۰ مادربزرگ  
اش که سـال   طور نوه  سال دارد و همين   

هـر سـه خـتـنـه          .  سوم راهنمايي است 
 خوشبختـانـه االن در تـمـام            .شده اند 

روستاهاي کردستان ايران ماهواره در 
دســتــرس اســت و مــخـــصــوصـــا               

هاي کرد زبان که به ابـعـاد ايـن        شبکه
پردازند و مـردم پـاي ايـن              مسله مي 

مـخـصـوصـا     .  نشيـنـنـد     ها مي   برنامه
گردنـد و      کساني که از دانشگاه برمي    

معلم و بهداشتيارهاي دلسوز در اين       
اند و تـاکـيـد مـن            زمينه تاثير داشته  

بازهم بـر آمـوزش اسـت زيـرا درهـر               
جايي که آموزش بيشتر رسـوخ کـرده         

  .عمل ختنه کمتر شده است
همچنين آگاهي خود زنان تاثـيـر       
زيادي خواهد داشت زيرا زني که آگاه      
شود تن به خشونـت نـخـواهـد داد و              
قبول نخواهد کرد تحت هيچ فشـاري       

هـا فـرزنـدش خـتـنـه              از سوي خانواده  
. شــود و ايــن بســيــار مــهــم اســت               

همچنين آگاهي مـردهـا هـم تـاثـيـر              
   .بسياري خواهد داشت

آيا زمينه آموزش هـمـگـانـي در          
حال حاضر وجود دارد و زناني که بـر        
ايــن مســائــل آگــاه هســتــنــد آمــاده           

شوند از عملـي کـه درمـوردشـان             مي
انجام گرفته سخن بگوينـد و صـداي          
ديگر زنان باشند که ايـن عـمـل روي            

   شود؟ آنها انجام مي
توان اينـگـونـه      مي: پروين ذبيحي 

بـه مسـلـه خـتـنــه زنـان در جـامـعــه                   
محدود کـردسـتـان مـخـصـوصـا در              
روستاها و جاهايي که تعصب بيشتر      
است نگاه کرد که زن مـالـک بـدنـش              
نيست و از ترس جـامـعـه، مـردان و              
بزرگترهـاي جـامـعـه مـمـکـن اسـت                
جسارت سخن گفتن در مورد خودش 

هـا     مسـلـمـا خـيـلـي        .  را نداشته است  
حاضر به مصاحبه نيستند و خـيـلـي          

ــراي             ســخــت مــي     ــوان کســي را ب ت
مصاحبـه بـه قـنـاعـت رسـانـد زيـرا                 
بدنبال آن سرزنش و اذيت خواهد شـد        

در .  ها تحقيرآميز خواهند بود     و نگاه 
برخـي مـوارد ديـده شـده زنـي بـراي                 

اش هـمـگـون         اينکه بتواند با جامعـه    
هـاي غـلـط         شود و بـه دنـبـال آمـوزه          

مانند اينکه فرصت ازدواج نـخـواهـد        
داشت و اينکه ناپاک است و خـوراک          

بــاشــد بصــورت       دســتــش حــرام مــي     
داوطلبانه و يواشکي تن به ختنه داده  

ايــن مــورد بــيــشــتـر در بــيــن          .  اسـت 
اند بوده   افرادي که سن بيشتري داشته    

اکنون از بـيـن        است و خوشبختانه هم 
چاره اساسـي ايـن       رفته است بنابراين  

است کـه دولـت اجـازه دهـد نـهـادي                
متولي اين کار شود و مـا بـتـوانـيـم               

رساني و آموزش مردم از        براي اطالع 

در مــورد هــمــه      آن اســتــفــاده کــنــيــم    
مسائل بهداشت خـانـواده، روانـي و           
جنسي و تا زماني که بـه شـيـوه يـک              
پــروژه قــوي ايــن امــکــانــات وجــود            
نداشته باشد کـه مـحلـه بـه مـحلـه،                
روستا به روستا و منطقه به مـنـطـقـه          
به آن پرداخته شود اين مسـلـه حـتـي             
اگر از آمار ضعيفي هم برخودار باشد 

  .ادامه خواهد داشت
رنـگ     حرف آخر اينکه زمينه کـم      

شدن ختنه زنان در مناطق کُردنشيـن       
بينـد و در آيـنـده            ايران را چگونه مي   

برخورد جامعه کردستان با آن چگونه      
   خواهد بود ؟

 براي مقابله با هـر  : پروين ذبيحي 
ها و افراد قـوي    اي وجود تشکل    مسله

در .  و تــوانــمــنــد بســيــار الزم اســت          
منـاطـق کُـردنشـيـن ايـن مسـلـه بـه                  

شـود درحـال        اي که مشاهده مي     گونه
عـالوه بـر تـمـام         .  کم رنگ شدن است   

خواهم بگويم وجـود افـراد          موانع مي 
بسيار متعصب کرد که مـا آنـهـا را             

ــيــســت   "  ــال ــون ــاســي ــراطــي       ن " هــاي اف
نــامــيــم و در مــواردي بــه مــن               مــي

اند که شما داريـد از         فحاشي هم کرده  
مردم کرد يک چهره وحشـيـانـه نشـان          

دهــيــد چــراکــه ايــن يــه عــمــل                مــي
وحشـيــانــه اســت و ايــن تــوحــش در            

ولــي مــن   .  کــردســتــان وجــود نــدارد      
توحش است و اصال کشـتـن     گويم  مي

ميل جنسي در زنـان يـک نـوع قـتـل               
و اين توحـش     شود  زنان محسوب مي  
هــاي نــامــوســي،       بــه مــانــنــد قــتــل      

خودسوزي زنان و زنداني کـردن آنـان          
وجود دارد و اين خشونت عليـه زنـان      

هـاي      از پـيـام         حتي در خيـلـي    .  است
بوک بـه مـن گـفـتـه            خصوصي و فيس  

شده است که حق نداريد اين مسله را      
مـن ايـن     .  کـنـيـد      در کردستان عـمـده     

 تـا  ٧٠ مسله را عمده نکردم و نگفتم   
 درصد مردم ما مبتـال هسـتـنـد          ٨٠ 

گويم به عـنـوان يـک پـديـده               بلکه مي 
بار و قطع انـدام زنـان هـنـوز             خشونت

وجـود دارد و ايـن يـکــي از مـوانــع                 
همچنين خيلي از مـدعـيـان        .  ماست

حقوق زنان حاضر نيستند بدليل وجه      
اجـتـمـاعـي آنـگـونـه بـه ايـن مسـلـه                    
بپردازند و تا زماني که ايـنـگـونـه بـه          
مسائل نگاه کنيم اين يکي از موانـع      

ــود    ــنــده          .  خــواهــد ب ــه آي ولــي مــن ب
بينـم وقـتـي        خوشبين هستم چون مي   

ترسـيـدم     سال قبل مي١٠  تا   ٨ خودم  
راجب به اين مسله حرف بـزنـم، امـا            
اکنون خيلي راحت حتي اگـر بـه يـک            
نهاد امنيتي هم احضـار شـوم حـرف          
خودم را ميزنم چـون ايـن مسـلـه نـه                

کـنـد و نـه           امنيت ملي را تهديد مي    
عليه آيـات قـرآن و قـانـون اسـاسـي                 

تنها ختنه   به عنوان حرف آخر      .است
و عـالوه بـر تـمـام            درد زنان نـيـسـت      

هـايـي کـه بـه زنـان اعـمـال                   خشونت
شود دختران ما با محروميـت از        مي

تحصيل، ازدواج زودرس و حاملگـي       
زودرس و ناخواسته روبه رو هستند و      

اکنون در  اينها مواردي هستند که هم   
. حـال پـرداخــتـن بـه آنـهـا هســتـيـم                   

اميدوارم بتوانم روزي در مـورد ايـن           
مسله چيزي که در دلم است را بگويم    
و اينکه درد و محروميت زنـان کـرد           

 * .بسيار زياد است
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مهين عليپور برنامه ساز تلويـزيـون        
عليه تبعيض و فعال مـدافـع حـقـوق زن              

 برنده جايزه قهرمان روز در کشور سوئد 
قهرمان روز فردي است که از سـوي         

خوانندگان يک مجله بزرگ در سـوئـد بـه            
کانديد ميشود و از طـريـق       "  آمليا"  اسم  

مـهـيـن    .  راي دادن مردم انتخاب ميشود    
عليپور يک فعال مدافـع حـقـوق زن و از               
کادرهاي حزب کمونيست کارگري ايـران       

بدليل مطرح شـدن    "  زن آزاد"  و فعال نهاد  
فعالـيـت مـداوم اش در تـهـيـه بـرنـامـه                    
تلويزيوني عليه تبعيض ، مـورد تـوجـه            

 . افکار عمومي در سوئد قرار گرفت
او که از يک زيرزمين در اسـتـکـهـلـم          
برنامه تهيه ميکند و بـطـور مـرتـب هـر              
هفته نيم سـاعـت در مـورد مشـکـالت               
زنان بـويـژه در کشـورهـاي اسـالم زده و                  

ايـران بـه زبــان فــارســي حــرف زده و بــا                 
فـعـالـيــن مـدافـع حـقـوق زن مصـاحـبــه                  
ميکند، در رسـانـه هـاي سـوئـد اخـيـرا                  
مطرح شد و توجه بسياري را بخود جلـب      

يک زن مـدرن آزاده و بـا اعـتـمـاد                  .  کرد
بنفس که در يک برنـامـه تـلـويـزيـونـي از                
مدرنيته و حقوق انساني زنـان حـرف زده         
و جنبش برابري طلبانه و آزاديـخـواهـانـه           
زنان و جوانان در ايران را به دنيا معـرفـي           

 . ميکند

مهين و چهار نفر ديگر کانديـدهـاي        
قهرمان روز ؛مپي؛ بودند  که در بـرنـامـه           

 مــاه فــوريــه در شــهــر          ۹ روز دوشــنــبــه     
ايـن  .  استکهلم  مهين عليپور برنـده شـد        

انتخاب و حتي کـانـديـد شـدن عـلـيـپـور                
توسط خوانندگان يک مجله بـزرگ بـنـام           
آمليا صورت ميگـيـرد کـه الـبـتـه بـعـد                 

همـگـان مـيـتـوانسـتـنـد در راي گـيـري                   
شرکت کنند و به کانديد مورد نظر خـود          

 .راي دهند
ــاري               ايــن مــراســم از جــانــب بســي
اسپانسور ميشد کـه سـازمـان دفـاع از               
حــقــوق هــمــجــنــســگــرايــان و اولــيــن و             
بــزرگــتــريــن داروخــانــه هــاي ســوئــد از             

 .مهمترين آنها بود
در دليل اين کانديداتوري و انتخـاب     
مهين عليپور د رمـراسـم بـاشـکـوه روز               

 : دوشنبه در استکهلم  گفته شد
بخاطر اينکه وي داوطـلـبـانـه يـک             "

برنامه فمينستي در دفاع از حقـوق زنـان          
را رو به کشورهاي فارسي زبـان  تـولـيـد              
ميکند،اين برنامه در دنياي  ديجيتال و        
يوتيوب هم پخش ميـشـود و مـيـتـوانـد              
خوانندگان و شنوندگاني  در افعـانسـتـان         

و سوريه و بقيه کشورهـائـي کـه فـارسـي             
کـاري کـه وي در         .  ميدانند داشته باشـد   

ايران نميتواند بکند ، هم اکـنـون از يـک              
زيــرزمــيــن مــخــفــي در ســوئــد انــجــام              

 ."ميدهد
مهين عليپور در مـيـان هـلـهلـه و               

تشويق حاضـريـن در ايـن جـمـع چـنـيـن                  
 :گفت

من امـروز در ايـنـجـا کـنـار شـمـا                   
هستم و اين بودن من بخاطر يک مسئلـه          

اگر من ايـنـجـا هسـتـم           .  شخصي نيست 
بخاطر کارهاي من و تعلـق مـن بـه يـک              

زمـانـي   .  جنبش قوي در خاورميانه است    
بعنوان يـک پـنـاهـنـده         ۹۰ که من در دهه     

سياسي به اين کشور آمدم تصميم گرفتم       

 !  من نماينده يک جنبش قوي مدافع حقوق زنان از خاورميانه هستم                     
 !  مهين عليپور قهرمان روز در کشور سوئد شد            
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الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
ناسيوناليست حاکم براقليم کردستـان   

 سال حکومت و انتخابات  ۲۴ بعد از   
و ظاهري دمکراتيک به خود گرفتـن،       
اما کليه پستهاي اداري و حکومـتـي        
و راي انتخابات و نظر و راي مردم در 
کريدورهاي مذاکرات احـزاب حـاکـم         
تعيين مي شود و همين پـروسـه هـم            
در عرصه انتخابات پارلمان و هم در        
انتخابات شهرداريها بعد از نزديک به   
يکسال از انتخابات هنوز هم بحث و        
مذاکره و جنگ دروني احزاب حـاکـم         

 .ادامه دارد
 

ناپديد شدن پنج ميليارد دينار   
 !بودجه وزارت امور اجتماعي     

طبق گفته مـحـمـد عـمـر کـانـي               
مسئول امور اجـتـمـاعـي حـکـومـت            
اقليم کردستان، مبلغ پـنـج مـيـلـيـار            

 وزارت   ۲۰۱۳ دينار از بودجه سـال        
امور اجتماعي به دست آنها نرسـيـده        
و کسـي نـمـي دانـد کـه ايـن مـبـلـغ                     
کجـاسـت و چـرا بـه حسـاب وزارت                

کانـي در    . امور اجمتاعي واريز نشده 
ما قبال طي نـوشـتـه     : "  اين باره گفت  

انجمن وزرا و وزارت دارايـي             اي از 
خواسته بوديم که اين مسله را روشـن        
کنند و چرا بـه حسـاب وزارت امـور             
اجتماعي واريـز نشـده، ولـي تـا هـم               
اکــنــون مــا هــيــچ جــوابــي نــگــرفــتــه          

طبق گفته هاي همين مسئـول     " . ايم
وزارت امور اجتماعي، قرار بـوده آن         
مبلغ واريز شود و حقوق کسـانـي کـه        
ــيــل نــاتــوانــي جســمــي از ايــن               بــدل
ــد،              ــرن ــه حــقــوق مــي گــي ــخــان وزارت
حقوقشان باال برود، اما اکنون و پس       
از دو سال تازه معلوم مـي شـود کـه              

 . اين پول اصال واريز نشده
دزدي و چــپــاول در حــکــومــت            
ناسيوناليستها در اقليـم کـردسـتـان،         
چنان امري عادي و معموليسـت کـه         
مردم تقريبا اسامي همه مسئـوالنـي       
که مشغول دزدي و چپاول هستند را        
مي دانند و حتي خود احـزاب حـاکـم        
بارها براي افشاي همـديـگـر لـيـسـت            
دزديها و چپاول همديگر را رو کـرده          
اند، در نـتـيـجـه گـم شـدن ايـن پـنـج                    
ميليـارد ديـنـار و جـوابـگـو نـبـودن                 
وزارتهاي مختلف در قبـال آن امـري          

 .عادي و روزمره است
   

آماري از افشاگري در باره   
 !حقوق بگيران وزارت پيشمرگه     

روز نهم فـوريـه، مـحـمـود عـمـر               
عضو پارلمان اقليم کردستان و عضو   
هئيت فعاليتهاي پيـشـمـرگـه، اعـالم          

 هزار نـفـر بـه        ۴۳۰ کرد که هم اکنون    
اسم پيشمـرگ حـقـوق دريـافـت مـي              

بر اساس آمـار بـودجـه اقـلـيـم            .  کنند
 تــعــداد   ۲۰۱۳ کــردســتــان در ســال        

ــه               ــرگ ــشــم ــي ــي پ ــظــام ــاي ن ــروه ــي ن
 ۴۳۰ نفر بـوده انـد، امـا            ۱۱۸۶۴۲ 

هزار نفر از وزارت پيشـمـرگـه حـقـوق            
همين عضو پـارلـمـان از         .  مي گيرند 

حزب گوران مي افزايد که هم اکـنـون          
نيروهاي پيشمرگه از نيروي نـظـامـي        
دو حزب اتحاديـه مـيـهـنـي و حـزب               
دمکرات تشکيل شـده و ايـنـهـا بـه               
موازات هم نيروهاي مختلفـي را بـه          

. اسم پـيـشـمـرگـه سـازمـان داده انـد                
گزارش افشاگرانه اين عضو پارلـمـان        
مي افزايد کـه اکـثـر اعضـاي دفـتـر                
سياسي ايـن دو حـزب از نـيـروهـاي               
پــيــشــمــرگــه فــوجــهــاي مــخــصــوص        

الزم به ذکـر     .  محافظت خود را دارند   
است که مدتـي اسـت بـحـث حـقـوق               
بگيراني که کار نـمـيـکـنـنـد ولـي از                
وزارتــخــانــه هــاي مــخــتــلــف حــقــوق        
دريافت مي کنند به روزنـامـه هـا و             
ميديا درز کرده، و روزي نـيـسـت کـه            
آماري از حقوق بگيران مفت خـور و          
" يا به قول مـردم اقـلـيـم کـردسـتـان                  

مـنـتـشـر     "  حقوق بگيران گوشه ديـوار    
نشود و بر اساس گزارش همين عضو 
ــيــشــمــرگــه جــز             ــمــان، وزارت پ پــارل
وزارتخانه هايي است که بـيـشـتـريـن           

را "  حقوق بگيران گوشه ديوار"  تعداد  
دارا است و اخيرا احزاب حاکـم بـراي          
جلوگيري از اعتراضات مردم و البته      
در وزارتخانه هـاي ديـگـر شـروع بـه               

حقوق بگيران گوشه "  بازنگري پرونده   
کرده اند و از تعدادي از آنـهـا           "  ديوار

خواسته اند که يا بايد کار کنند و يـا         
 . حقوق آنها قطع خواهد شد

 
اسامي بخشي از کارمنداني که     

 بدونه سر کار رفتن،    
 ! حقوق دريافت مي کردند     

ــم              ــي ــل ــي اق ــرا وزارت دارائ اخــي
کردستان در دو منطقه سليـمـانـيـه و           

ــي          ــام ــه، اس ــي ــر از        ۱۲۲۷ ران ــف  ن
کارمندان دولـت را کـه سـالـهـاسـت               

حقوق مي گيرند، بـدونـه ايـنـکـه در              
هيچ اداره اي کـار کـنـنـد را عـلـنـي                  

ــرده ــي          .  ک ــن وزارت داراي ــي ــچــن ــم ه
خواسته کـه ايـن کـارمـنـدان کـه در                 

گـوشـه   "  ميان مـردم بـه کـارمـنـدان             
مشهورند يا سر کار بروند و يا " ديوار

با قطع حقوقهاي خـود مـواجـه مـي             
الزم به ذکر اسـت کـه احـزاب            .  شوند

حاکم و بويژه اتحاديه ميهني و حزب       
دمکرات هر کدام در حـيـطـه قـدرت            
ــفــر از               ــهــاســت هــزاران ن خــود ســال
هواداران خود را بعـنـوان کـارمـنـدان           
دولت استخدام کرده اند بدونه اينـکـه         

حتي يک روز هـم در    "  کارمندان" اين  
نـکـتـه    .  هيچ اداره اي کار کرده باشند     

جالب و قابل توجه در همين گـزارش         
اينجاست که وزارت دارايي هم اکنون 
و بعد از اعالم اسامي اين تـعـداد در      
واقع کارمند قالبي، به جاي تحـقـيـق         
در باره اينکه چطور شـمـاهـا سـالـهـا             
حقوق دريافت کرده ايد بدونه ايـنـکـه          
در هيچ اداره اي کار کنيد و بـازپـس            
گيري حقوقهاي مفـتـي کـه دريـافـت            
کرده اند، و يا دستگيري عامالن اين       
رشوه خواري و تقلب آشـکـار، اعـالم           
کرده اند کـه بـايـد بـراي  ايـنـهـا در                     
وزارتخانه هاي مختلـف کـار ايـجـاد           

 . شود
 

 تسليحات نظامي بيشتري  
 ! روانه اقليم کردستان مي شود  

روز هفتم فوريه مسعود بـارزانـي      
رئــيــس اقــلــيــم کــردســتــان در يــک              
کنفرانس خبري در آلمان اعـالم کـرد          
که آلمان و نيـروهـاي ائـتـالف عـلـيـه             
داعش قول کمک هـاي تسـلـيـحـاتـي             
بيشتري را به اقـلـيـم کـردسـتـان داده              

مــا بــه طــول     : "  بــارزانــي گــفــت  .  انـد 
نزديک به هزار و پنجاه کيـلـومـتـر در           
جنگ بـا داعـش قـرار داريـم، بـراي               
همين احتياج به اسلـحـه و مـهـمـات            

وي همچنـيـن گـفـت        ".  بيشتري داريم 
تسليحات ارسالي تا کـنـونـي تـاثـيـر            
زيادي داشته و وضعيت جنگ علـيـه        

الزم بـه ذکـر       .  داعش را عوض کـرده    
است که در ابتداي حـملـه داعـش بـه             
عراق، بسيـاري از نـيـروهـاي تـحـت               
فرمان همين جناب بارزاني، خطرات      
و تهديدات داعش را نه تـنـهـا جـدي             
نگرفتند، بلکه در شنگال و مـنـاطـق         
آن بدونه هيچ مقاومتي آنـرا تسـلـيـم            

 .وحوش داعش کردند
 

دستگيري تعدادي از   

 ! طرفداران داعش    
بر اساس گزارشي که روز دوشنبه 
نهم فوريه مـنـتـشـر شـده، نـيـروهـاي               

در منطقه گرمـيـان   "  امنيت" آسايش  
 نفر را به جـرم هـمـکـاري بـا گـروه                ۸ 

. تروريستي داعش دستگير کرده انـد    
همين گزارش مي فـزايـد کـه تـا هـم               
اکنون در مناطق مورد مناقشه و از        
جمله منطقه خانـقـيـن بـا هـمـکـاري              
نيروهاي پيشمرگه و آسـايـش تـعـداد           
ديگري که مـذنـون بـه هـمـکـاري بـا                

الزم به .  داعش بوده دستگير شده اند    
ذکر است که نيروهـاي سـيـاه داعـش          
بــعــد از حــملــه بــه عــراق در ســال                  

اکنون تالش دارنـد کـه در          *  گذشته
همه مناطق نفوذ خـود را گسـتـرش            

دهند که در اقليم کردستان دهها نفـر        
 ۸۰ و از جمله دو آخوند و نزديـک بـه            

ــفــر از کــارمــنــدان وزارت اوقــاف              ن
حکومت اقليم کردستان به نيـروهـاي       

 . جنايت پيشه داعش پيوسته اند
  

نيروهاي داعش سه پل را    
 ! منفجر کردند  

روز هفتم فوريه نيروهاي جنايـت       
پيشه داعش در شمال شـهـر کـرکـوک           
دو پل را منفجر کردند، همـيـن خـبـر        
مي افزايد که روز هشتم فـوريـه نـيـز             

به گفـتـه   .  پل ديگري را منفجر کردند 
يکي از مسئولين نظامي نـيـروهـاي          
حکومت اقليم در اين محور، داعـش   
از ترس حمله نيروهاي اقليم شروع بـه     

 .*منفجر کردن اين پلها کرده است

 

 ١ از صفحه  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي           
 

که صداي اين جـنـبـش و زنـانـي             
بــاشــم  کــه صــدايشــان شــنــيــده           

امروزه وضعيـت فـرق     . .  نميشود
تروريسم و راسـيـسـم    .  کرده است   

ديگر يک مسـئلـه ضـد انسـانـي             
يــک مشــکــل   .  مــحــلــي نــيــســت   

جهاني است و بهمين خـاطـر هـم       
ــد             ــب ــطــل ــي مــي . راه حــل جــهــان

همينطور هم براي جنبش رهائي      
, در ايـران   .  زنان صـدق مـيـکـنـد        

ــعــانســتــان    , ســوريــه ,  عــراق,  اف
نـيـجـريـه و       ,  عربستـان سـعـودي     

بسياري ديـگـر از کشـورهـا کـه              
اسالم سياسي و فـرهـنـگ قـوي            

ضد زن مردساالر در آنجا  هست زنـان     
روزانه و حتي هر دقيـقـه در مصـافـي             

اسـالم  .  رويارو با اين قدرتها هسـتـنـد        
سياسي با فرهنگ قوي ضد زنـش در          
جاهائي مثل ايران يک دولـت اسـت و          
در جائي ديگر فرهنگي ضد زن کـه از       

 .طرف دولتها حمايت ميشود
, و اما زنان يـک جـنـبـش قـوي                 
شـجـاع بـرابـري       ,  ضد مذهبي   ,  مدرن

طلب را درتقابل با جنبش اسـالمـي و          
فرهنگ زن ستيز اسالمي شکل  داده        
انـد کــه ارزش حــمـايــتـهـاي گسـتــرده              

من افرادي را کـه مـن       .  جهاني را دارد  
را کانديد و انتخاب کرده انـد، بسـيـار           
تحسيـن مـيـکـنـم و از آنـهـا تشـکـر                    

آنهـا مـن را ديـدنـد ولـي در                .  ميکنم
. واقع قسمتي از جنبش ما را ديده اند       

نهايت تشکر را دارم و امـيـدوارم ايـن            
مسئله باعث حمايتهاي بيشتر از ايـن       

اين جنبش نيـاز بـه هـر        .  جنبش بشود 
نوع کمک و هـمـيـاري بـيـن الـمـلـلـي                    

 ." دارد
نــهــاد زن آزاد انــتــخــاب مــهــيــن          
عليپور بـعـنـوان قـهـرمـان روز را بـه                  
مهين و همه همسـنـگـران او تـبـريـک               

مهين عليپور نمـايـنـده يـک         .  ميگويد
جنبش قوي مدافع حـقـوق و حـرمـت             

و .  زنان در ايران و در خارميـانـه اسـت          
همانگونه که مهين در سخنراني خـود       
گفت اين جنبش شايسـتـه بـيـشـتـريـن             

 . حمايت ها است
 

 نهاد زن آزاد     
 ۲۰۱۵  فوريه   ۱۰ 

 ... من نماينده يک جنبش قوي        
 ٧ از صفحه 

 


