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با سالم و احـتـرام جـنـاب آقـاي             
 دکتر احمد شهيد

 
نگارش اين نـامـه از طـرف مـا            
دو نفر زانيار مرادي و لقمان مـرادي      
شايد بـراي شـمـا تـازگـي  نـداشـتـه                   
باشد، اما ما دو نفر براي اثبات بـي      
گناهي و نجـات دادن جـان خـود از             

 فرياد دو جوان محکوم به اعدام، زانيار و لقمان مرادي،                                                  
 خطاب به احمد شهيد و نهادهاي مدافع حقوق انساني                                                 

 !    نگذاريد اعدام شويم   
 

شهر مريوان يکي از مراکز مهم       
سازمان يابي و فعـالـيـت مـتـحـدانـه             

اخيرا اين شـهـر مـيـزبـان          .  زنان است 
يک کنفرانـس دو روزه مـهـم عـلـيـه                 
ناموس پرستي و خشونت عليه زنان     

 . بود
"  مـرداد مـاه    ۱ ٣  و ۰ ٣ روزهاي  

" کــانــون عــلــمــي فــرهــنــگــي رونــان          
مــبــتــکــر و ســازمــان دهــنــده يــک               

 برگزاري کنفرانس دو روزه در مريوان       
 عليه  ناموس پرستي  و قتل هاي ناموسي     

دخــتــر و پســر نــوجــوان بــه هــم                
. کسـي را نـداشـتـنـد         . عالقمند شـدنـد   

دختر بعلت درگذشت پدر و مـادر در          
يــک مــحــل نــگــهــداري از افــراد بــي              

پســر .  ســرپــرســت زنــدگــي مــي کــرد         
نوجوان نيز کسي را نـداشـت و بـدون               
خانه و کاشانه اينجا و آنجا شب را بـه     

هـر  .  روز و روز را به شب مـي رسـانـد         
دو تصميم گرفتند از کردستـان عـراق         
به ترکيه بروند و از آنجا نيز خود را بـه   

مشـکـل   .  يک کشور اروپايي برسانـنـد    
اصلي آنها اين بود که زير سن قانونـي      

. بـودنـد و آهـي در بسـاط نـداشـتـنـد                  
تصميم گرفتـنـد هـزيـنـه سـفـرشـان را                

پسر يکي از کلـيـه هـاي      . تامين کنند 
 هزار دالر در     ۸ خود را در ازاي مبلغ     

دخـتـر   .  بيمارستاني در بغداد فروخـت    
نيز يکي از کليه هاي خود را به مبلـغ        

بـا ايـن     .   هزار دالر بفروش رسـانـد  ۱۰ 
پول سند جعلي ازدواج  و پاسپورت و     
ويزاي سفر بـه تـرکـيـه را نـيـز فـراهـم                    

روز پرواز در فـرودگـاه اربـيـل           .  کردند
ماموران متوجه جـعـلـي بـودن سـنـد              
ازدواج آنها شدند و ضمن ممانعـت از     
پرواز هر دوي آنان را تـحـويـل مـرکـز               

 .  افراد بي سرپرست دادند
اين داستان غم انگيز نوجـوانـانـي         

بـنـا   .  است که حمايت کننده اي ندارند 
به گزارشات منتشر شده قيمت کـلـيـه        

 کردستان عراق و کليه فروشي   

 پـس  : اتحاديه آزاد کارگران ايران   
 ٢٣٥ از نزديک به دو مـاه از اخـراج           

کارگر فوالد زاگـرس و اعـتـراضـات           
امـروز حـکـم ابـقـا           متحدانـه آنـان،       

از سـوي هـيـات         بکار اين کـارگـران      
تشخيص اداره کار شـهـرسـتـان قـروه           

 .صادر شد
بر اسـاس ايـن حـکـم کـارفـرمـا                
مکلف شده است تمامي مـعـوقـات         

را تـا پـايـان         کارگران فوالد زاگـرس     
حـق   مرداد ماه پرداخت و بـا واريـز            

بيمه آنان به حساب سازمان تـامـيـن       

اجــتــمــاعــي، ايــن کــارگــران را در               
 .کارهاي سابق شان ابقا بکار نمايد

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
ابـراز مسـرت فــراوان از مــوفـقــيــت             
کارگران فوالد زاگرس، اين پـيـروزي         

با صدور راي ابقا بکار از سوي هيات تشخيص اداره کار شهرستان                                                       
 قروه، کارگران فوالد زاگرس به يک موفقيت مهم دست يافتند                                                    

 عليه ناموس و ناموس پرستي 
"  مرداد ماه۱ ٣  و ۰ ٣ در روزهاي  

مبـتـکـر    "  کانون علمي فرهنگي رونان 
و سازمان دهـنـده يـک کـنـفـرانـس دو                
ــان دو روز                         ــريـ ــود و در جـ روزه بـ
مباحثات فشرده و جـالـب در مـورد             
جنبه هاي مختلف ناموس و نامـوس     
پرستي و علـل و زمـيـنـه هـاي قـتـل                   

 .ناموسي ، به تفصيل صـحـبـت شـد       
در روز دوم ايــن ســمــيــنــار، کــارگــاه              
آموزشي مبـارزه بـا خشـونـت عـلـيـه                
زنان برگزار شـد کـه در آن بـا حضـور                 
تـعـداد زيـادي از زنـان مـريــوانـي در                  

مورد خشونت عليه زنان در خـانـواده        
و مسائل ناموسي و راههاي مـقـابلـه          

در ايـن     .با قتل ناموسي صحبت شد    
سمينار گفتـه شـد کـه بـه تـازگـي در                  
کمتر از چند ماه در مريوان چهار نـفـر      
به داليل ناموسي به قتل رسيده اند و       
قتل ناموسي در مجموع در کردستان  

در ايـن کـارگـاه در          .  بسيار باال اسـت    
مـورد عــادي شـدن ايــن اپـيــدمــي و               
عادت کردن افکار عـمـومـي بـه ايـن              
اخبار صحبت شد و از ضـرورت يـک             
آگاهگري جمعي و مبـارزه و مـقـابلـه           

 ۳  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۴  صفحه 

 ۳  صفحه 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 ۲  صفحه 
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در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما     . تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است       
و قانونا از همان حقوق و آزادي هاي محدود و محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم           

در کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هاي کهنه               . است
بر نظام سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است، ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در                

در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر، و حتي در        . آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند    
جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي                

علي الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه             
داري و سنت ها و باورهاي مردساالرانه جاري در جامعه، عمال از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم             

 .قرار دارد 

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

در کردستان عراق در باالتريـن سـطـح         
 هزار دالر خريد و فروش ۱۲ به قيمت   
 هزار دالر از اين ميلغ بـه  ۴ . مي شود 

 هـزار بـه       ۸ جيب واسطه مـي رود و            
فروشنده يا همان صاحـب کـلـيـه مـي             

ظاهرا قانون عراقي فروش کليه  .  رسد
و اعضاي بـدن را در ازاي پـول مـنـع                 

 ۶  تـا      ۳ کرده است و متخلفين را از         
سال و کسانيکه بـعـنـوان واسـطـه آنـرا            
بعنـوان شـغـل بـازرگـانـي بـراي خـود                   

 سـال حـکـم زنـدان           ۱۵ تبديل کـنـنـد       
طبق همين گزارش .  تعيين کرده است  

دکتـرهـا در بـيـمـارسـتـانـهـاي بـغـداد                  
خودشان نيز بـخـشـي از ايـن شـبـکـه                  

اکـنـون خـريـد و         .  بازرگـانـي هسـتـنـد       
فروش کليه در ميان جـوانـان و مـردم          
تنگدست در شهرهاي کردستان عـراق    

خريداران کـلـيـه      .  در حال افزايش است 
عـمــدتــا کســانــي هســتــنــد کــه خــود            
شخصا به کليه احتياج نـدارنـد بـلـکـه            
باندها و شبکه هايي هسـتـنـد کـه در            

 ۴ ازاي پيدا کردن هر تک فروشنده اي      
 . هزار دالر عايدشان مي شود

 
مــردم عــراق تــحــت حــاکــمــيــت           
مالکي و مردم کردستان عراق تـحـت         
حاکميت احزاب بارزاني، طالـبـانـي و         
ديگر احزاب ريز و درشـت اسـالمـي،            

در .  چنين سرنوشت غم انگيزي دارنـد   
پرتو اين حاکمان، انواع شـبـکـه هـا و           
باندهـاي قـاچـاق، خـريـد و فـروش و                  
بــازرگــانــي اعضــاي بــدن انســانــهــاي          
دردمند و تهي دست بر ايـن جـامـعـه           

 .چنگ انداخته است
 ........................ 
 خودکشي در ميان   

 جوانان پسر 
 

بنا به آمار منتشر در کـردسـتـان          
عراق، خودکشي در ميان جـوانـان رو        

تـنـهـا در      .  به افزايـش گـذاشـتـه اسـت          
 جـوان    ۱۹ مدت هفت ما اخير تعداد       

بـي  .   پسر دست به خودکشي زده انـد      
گمان خودکشـي و يـا خـودسـوزي در              

ميان دختران بسـيـار بـاالتـر از آمـار               
يکي از داليـل ايـن امـر           .  پسران است 

نا اميدي از داشتن آينده اي متـعـارف    
در زنــدگــي، دســت تــنــگــي، فــقــر و              
بيکاري در ميان اين دست از جـوانـان      

عالوه بر اين، فشـار سـنـتـهـاي          .  است
عـقـب مــانـده، قـوانــيـن و ســنـتـهــاي                
مذهبي عشيره اي در کردستان عـراق        
که از سوي  حاکميت اقليم کـردسـتـان        
طي ساليان اخير رواج داده شده اسـت        
در کشاندن جوانان بسوي خودکشي و    

 .از طروق مختلف مي باشد
 ....................... 

گوشمالي دادن آيـت    
اهللا رحيم توکل عضو سابق     

 مجلس خبرگان رهبري
 

 ۱۳ روز چهارشنبـه    "  بالغ" سايت  
شهريور از ضرب و شتم عضـو سـابـق         
خبرگان رهبري به دليل نهي از منکـر        

به دليـل  " اهللا رحيم توکل  آيت.  خبرداد
" بـدحـجـاب   " امر به مـعـروف يـک زن             

توسط همسر اين زن مـورد ضـرب و            
ايـن اتـفـاق زمـانـي          ".  شتم قرار گرفت 

رخ داد که اين زن و شـوهـر خـودروي             
اهللا تـوکـل        خود را مقابل مـنـزل آيـت        

کـنـنـد و ايـن عضـو سـابـق                    پارک مي 
خـواهـد تـا         مجلس خبرگان از زن مـي     

بـراسـاس   .حجاب خود را رعايت کـنـد      
اين گزارش همسر اين زن نيـز خـطـاب         

دل خوشي از شمـا  "  :  گويد به توکل مي 
ندارم، شما به چه حقـي بـه خـانـم مـن             

و ايـن    "  بابت حجـابـش تـذکـر داديـد؟          
مشاجره به درگيري فيزيـکـي مـنـجـر            

هــمــســر ايــن زن از ســوي            .شــود   مــي
 .هاي پليس دستگير شده است نيرو

اقدام اعتـراضـي هـمـسـر ايـن زن               
عميقا ستودني است و نشان دادن راه       
کاري به خانواده هـا و هـمـه مـردانـي               
است که نمـي خـواهـنـد اجـازه دهـنـد                
مذهب و دولت در امـر پـوشـش زنـان           

ايسـتـادگـي    .  در جامعه دخالت کنـنـد    
از سوي همسران و خانواده ها در پـس        
زدن دخالتهاي ماموران و نـهـادهـاي           

حکـومـت و ايـجـاد مـانـع در دسـت                  
درازي به حريـم زنـدگـي خصـوصـي و              
دخالت در پوشش زنان، سبب رشـد و        
تقويت اعـتـراض جـمـعـي مـردم  در                 
کوچه و خيابان خواهد شـد کـه ديـگـر          
مشــتــي اوبــاش اســالمــي نــتــوانــنــد           
ــان و دخــالــت در                    ــعــنــوان قــيــم زن ب
چگونگي نحـوه پـوشـش آنـان عـرض             

 سـالــه ايــن      ٣٤ تـاريــخ    .  انـدام کــنـنــد    
فسيل هاي از گـور بـرخـاسـتـه از روز                
اول تا کنون، يا روسـري يـا تـو سـري                 
بوده است اما تا کنون نتـوانسـتـه انـد           
قوانين عصر حجري خـود را بـر زنـان            

 ٣٤ هزينه هـاي کـالن         .  تحميل کنند 
سـالــه نــهــادهــاي نــهــي از مــنــکــر و              
فراخوانهاي آيـت اهللا هـاي گـونـاگـون             
گوياي شکست طـرحـهـاي مـخـتـلـف             

 . نهي از منکر شان است
 

پاسخ قاطع زنان و مردان بـرابـري         
طلب مي تواند ابعادي اجـتـمـاعـي و            
سازمانيافته بخود بگيرد و حـق ايـن           

. مفتخوان را کف دستشـان بـگـذارنـد          
زنـان بسـتـوه آمــده از دسـت مشـتــي                
انگل اسـالمـي مـي تـوانـنـد و قـادر                  
خواهند بود که با راه انداختن کمپـيـن       
اعتراضي عليـه قـوانـيـن وطـرحـهـاي              
نهي از منکر، پاسخي روشن به سـران        
ريز و درشـت حـکـومـت اسـالمـي و                 

هـر  .  روحـانـي بـدهـنـد       "  اعتدال"دولت  
وقت و هر جا که الزم شد بايـد ايـنـهـا           

با حرکت اعتراضـي  .  را گوشمالي داد  
و جمعي زنان و مـردان بـرابـري طـلـب            
مي توان مزاحمـت افـراد و عـنـاصـر               

. نهي از منکر و طراحان آنرا عقب زد    
مي توان و بـايـد کـاري کـرد کـه ايـن                   
بساط را جمع کنند و نتوانند به خـود       
جرئت دهند که به نـوع پـوشـش زنـان            

فعالين اجتماعي در ميـان  .  گير دهند 
زنان و مردان برابري طلب مي توانـنـد     
نقش ارزنده اي در راه اندازي کـمـپـيـن           
ها و حرکتهاي اعتر اضي در مـقـابـل         
دارو دسـتـه هـاي نــهـي از مــنـکـر و                   
نهادهاي گشت ارشـاد از خـود نشـان            

 . دهند
 *** 

 

حکم ناحق اعدام، به سازمان مـلـل         
و مجامع حـقـوق بشـري تـکـيـه و                
خواستار کمک هستـيـم  و از آنـهـا              

حتي اگر الزم باشد .  ياري ميطلبيم 
مـا ايـن  نـگـارش را چـنـديـن بــار                     
تکرار خواهيم کرد تـا بـتـوانـيـم از               
وضعيت دشوار و حکـم نـاعـادالنـه         

. و غير انساني اعدام رهايي يـابـيـم      
همانطور که قبال هم به اطالع شمـا     
رسانديم، به مدت پـنـج سـال اسـت            
مــا درد و رنــجــهــاي بســيــاري را              

ــم          ــرده اي ــو      .  تــحــمــل ک ــاري از ســن
سازيهاي وزارت اطالعات از کيـنـه     
و انتقام گيريهايي که جوانـان را بـه        
نــابــودي مــيــکــشــانــنــد، دوري از           
خانواده هـايـمـان و چـيـزهـايـي کـه                 
شايد بازگو نکردن آن براي ما بهتـر      
بـاشــد تــا آن خـاطــره هــاي تــلـخ و                 

بـعـد از ايـن        .  ناگوار را از ياد ببريـم  
همه مدت تحمل درد و رنـجـهـا و              
خبر رسـانـي مـا هـمـچـنـان درد و                  
ــاس             ــدي احسـ ــديـ ــي شـ ــگـ ــتـ خسـ

اما چيزهايي وجـود دارد    . ميکنيم
. که مانع گسترش اين زخم ميشود   

يکي ايـنـکـه سـازمـانـهـاي حـقـوق                
بشري و سـازمـان مـلـل اقـدامـات              
انسان دوستانه را در حق مـا دريـغ            
نکرده و تا امروز هـم زنـده مـانـدن              
خــود را مــديــون ايــن ســازمــانــهــا            

ديـگـري بـي گـنـاه بـودن             .  ميدانيـم 
خودمان اين اعتماد بـنـفـس را بـه              
ما داده است که مرتب اعالم کنيـم     
در حق ما و عليه ما پرونده سـازي        

 . صورت گرفته است
همانطور که قبال هـم بـرايـتـان            
نـوشــتـه بــوديـم، تـمــامــي مــراحــل            

پرونـده مـا از زمـان بـازداشـت تـا                 
اعالم حکم با قانـون شـکـنـي هـاي           

شـکـنـجـه     .  شديد همراه بـوده اسـت       
هاي شـديـد و طـوالنـي مـدت کـه                 
منجر به نقض اعضاي بدن ما شده       

يادآوري چندين ماهـه زنـدان      .  است
انفرادي و عدم امـکـان مـالقـات و           
حتي تلـفـن بـا اعضـا ي خـانـواده،                
تهديدها و توهين ها ي شخصـي و        

وادار نـمـودن مـا بـه         ...  اعتقادي و 
اعترافات کاذب و نادرسـت عـلـيـه          
خود، تنها بخش کـوچـکـي از ايـن            
قانون شکني هاي مرتبط با پرونده    

 . ما است
 !جناب دکتر احمد شهيد

ما هيچ اميدي به پيگيريـهـاي       
قانوني جمهوري اسالمي نداشته و      

اما به عنوان دو جواني کـه    .  نداريم
در زير حکم اعدام بسر مـيـبـريـم و            
هر لحظه سايه مرگ را بر سر خـود          
مي بينيم، از شما انتظار داريم  تـا       
با اقدامات  وپـيـگـيـريـهـاي مـوثـر             
خود در جوامع بين المللي، حـقـوق         
از دست رفته اين دو شهروند کرد و    
ساير زندانيان سياسي عـقـيـدتـي را        
دنبال نمايـيـد و در جـهـت احـقـاق                 
حقوق آنها تالشهاي الزم را انـجـام           

 .دهيد
 با تشکر زانيار و لقمان     
 مرادي زندان گوهردشت ايران    

 ۱۴ .  ۰۶ . ۱۳۹۲ 
 

 باز تکثير از   
 کميته بين المللي عليه اعدام        

  ٣ ۲۰۱  سپتامبر ۷ 

 ... کردستان عراق و                 ... فرياد دو جوان محکوم به اعدام                           

 زندگي شاد، ايمن و خالق       
 ! حق مسلم کودکان است     



 
692شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱  از صفحه  
فعاالنه با ناموس پـرسـتـي صـحـبـت              

حـاضـريـن در ايـن سـمـيـنـار بـر                  .  شـد 
آگاهگري و عزم جـزم عـمـومـي بـراي             
ــا ايــن فــجــايــع انــگــشــت                مــقــابلــه ب

 بعد از يـک جـنـبـش بـزرگ              .گذاشتند
زنان سرخپوش مريوان که توجه ها را         
در دنيا بـخـود جـلـب کـرد، بـرگـزاري                
چنين کنفرانسهايي در جـنـبـش دفـاع        
از حقوق زنـان در ايـران بسـيـار مـهـم                

مريوان مرکز نهادهاي متـعـدد    .  است
انجمن زنان « .  دفاع از حقوق زن است  

 »انجمن زنان مـريـوان    « ، » انديش  هم
 کـانـون     »« انجمـن زنـان پـيـشـرو         «و  

صـنـدوق   »« فرهـنـگـي رونـان      _ علمي
از جـملـه     ..   و     » تعاوني زنان مريـوان  
زنان به بـرگـزاري     .  اين نهاد ها هستند 

گلگشت و برنامه هاي آموزشي و يـا         
کمک بـه زنـان در مـعـرض خشـونـت                 
ميپردازند و اخـيـرا نـيـز بـا بـرگـزاري                 

بـه  ..  دوره هاي کامپيوتر و خياطي و  
ــان کــمــک                ــصــادي زن ــقــالل اقــت اســت

 .ميکنند
 

جنبش براي رهـايـي زن، ايـن             –فتنه  
قدامات و ابتکارات را بسـيـار مـهـم            
تلقي کرده و از زنان در سـراسـر ايـران              
دعوت ميکند از اين الگوها استفـاده   
کرده و به سازمان دادن کـنـفـرانـس و              
سمينار و نـهـادهـاي مـتـعـدد مـدافـع              

ــوع       .  حــقــوق زن بــپــردازنــد        بــا ايــن ن
تجمعات و فعاليتهـا مـيـتـوان کـمـک             
زيادي بـراي اتـحـاد و آگـاهـگـري در                 
زمينه مقابله با خشونت عـلـيـه زنـان           

جــنــبــش بــراي      –فــتــنــه    .انـجــام داد   
 ٣ ۲۰۱  سپتامبر ٨ رهايي زن 

مقابله بسيار آگاهانه بـا نـامـوس       
و ناموس پرستي و مردساالري  بـراي      
مصون نگه داشتن شهروندان جـامـعـه     
اقدامي مهـم و در نـوع خـود تـالش                

زنـان  .  براي رهايي از سـمـوم آن اسـت            
پيشرو و فعالين جنبـش بـرابـري زنـان          
براي مقابله بـا  نـامـوس پـرسـتـي و                   
مردساالري و مذهب گامـهـاي قـابـل         
اتکا، آگاهگرانه و مدرن و امروزي بـا      
استفاده از ميدياي اجتـمـاعـي انـجـام           

ــن              .  داده انـــد    ــام ايـ ــا وجـــود تـــمـ بـ
دستاوردها اما هنوز فرهنگ، سـنـت      
و عالئـق مـردسـاالري و مـذهـب در               
جامعه کـردسـتـان خشـونـت و بـقـتـل                
رساندن زنان هنوز مـتـاسـفـانـه وجـود             

در کــردســتــان ســنــتــا احــزاب           .  دارد
سنتي ناسيوناليستي از جـملـه حـزب          
دمکرات کردستان، پ کاکا و پژاک و    

احزاب اسالمي در شکل دادن افـکـار        
قومي و سـنـتـي نـاسـيـونـالـيـسـتـي ـ                   

بعنوان يـک  .  مذهبي بي تاثير نيستند  
واقعيت و اتـفـاق اجـتـمـاعـي بـه هـر                   
اندازه جـنـبـش مـدرن بـرابـري زنـان و                 
فعالين اين عرصه در سه دهه گذشـتـه      
پيشروي کرده، مراسمهاي روز جهاني     
زن، اول ماه مه، فستيوال هـاي دفـاع           
از حقوق کودکان را اجرا و در عـرصـه        
اجتماعي بعـنـوان سـنـت و فـرهـنـگ               
مدرن و امروزي مبلغ و مبـتـکـر ايـن           
فعاليتها بوده اند، احزاب بورژوايـي و     
نــا ســيــونــالــيــســتــي از جــملــه حــزب            
دمکرات و پژاک بي تاثير نبوده انـد و     
موجبات تغيير در سنت، فرهـنـگ و         
ساختار حـزبـي و سـازمـانـي آنـهـا را                  

بيان و بر شمردن ايـن  .  موجب شده اند  
دستاوردها مهمند به اين دليل وجـود     
و حضور جنبش هـاي احـتـمـاعـي بـا               
گرايشات و سنت هـاي اجـتـمـاعـي و              
احزاب سياسي که بخشهاي مهمي از      
ــامــوس              فــرهــنــگ مــردســاالري و ن
پرستي را نمايندگي مـيـکـنـنـد خـود             
عرصه اي اصلي از جـدل سـيـاسـي آن              

در يک کـالم جـنـبـش مـدرن            .  هستند
برابري زنان، جنبش زنان پيشرو علـيـه    
نامـوس و نـامـوس پـرسـتـي در يـک                  
موقعيت مناسبي قـرار گـرفـتـه انـد،             
ميتوانند بر سدها و موانع پـيـشـروي           

در مـريـوان     .  اين عرصه غلـبـه کـنـنـد        
سنتا جنـبـش زنـان مـدرن و پـيـشـرو                 

در چــنــد ســال      .  وجــود داشــتــه اســت     
گذشته در اشکال متنوع و اجتمـاعـي     

زنـان سـرخ     « ابراز وجود کرده از جمله    
 مريوان با ابتکارهاي راديکال    » پوش

توانستند اين حرکت خودبخودي را به   
مساله اي سياسي در سـطـح ايـران و              

نـتـايـج    .  خارج کشـور تـبـديـل کـردنـد           
کانـون عـلـمـي فـرهـنـگـي             "  کنفرانس  

و گامهاي عملي براي مـبـارزه     "  رونان
بــا نــامــوس و نــامــوس پــرســتــي را               
ميتوانند به امر شـهـرونـدان جـامـعـه             

انـجـمـنـهـا و کـانـونـهـاي              .  تبديل کرد 
مبازره بـا نـامـوس پـرسـتـي بـايـد از                  

. امکانات اين کانونها استفاده کـنـنـد    
قدرت برگزاري کنفرانس و کالـسـهـاي      
ــن                   ــري اي ــکــارگــي ــا ب آمــوزشــي را ب

ايـن مـبـازره      .  امکانات بـکـارگـيـرنـد       
ايــن عــرصــه از      .  بســيــار مــهــم اســت     

مبارزه به هر درجه فعالين و مبلغـيـن       
و شخصيتهاي توده اي و سرشناس را     
در جـامــعـه داشـتــه بـاشــد، از نـفــوذ                 
اجتماعـي شـان اسـتـفـاده کـنـنـد، بـه                  

مرجع و ارگان مبارزه عليـه خشـونـت         
بر زنان تبديل شوند امکان پـيـشـروي           
مصوبات و جهت هاي اين کنـفـرانـس       

 . را گسترده تر کرده اند
 

اعتصاب کارگران پروژه     
ساخت خانه هاي مسکوني   
روستائيان حومه سد آزاد      

 سنندج 
هـاي     ي ساخت خانه   کارگران پروژه 

ي سد آزاد    مسکوني روستاييان حومه  
روسـتـاي   -شـهـرک بـنـيـدر          ( سـنـنـدج      

 شـهـريـور دسـت بـه            ١٢ در   )  باقرآباد
کـارگـران ايـن پـروژه         .  اعتصاب زدنـد   

اند که بدليل عدم دريـافـت        اعالم کرده 
 ٣ ي      ها ودستمزدهـاي مـعـوقـه         حقوق
 ماهه و عدم رسيدگي مسـوالن  ٦ الي  

کار را تعطيل و تـا پـرداخـت کـامـل                 
حقـوق خـويـش بـه اعـتـصـاب ادامـه                 

ــروژه        . خــواهــنــد داد     ــان پ کــارفــرمــاي
هاي شرکت وهمچنين نـداشـتـن          بدهي
ي الزم براي پايان کـار پـروژه را         بودجه

از داليل نپـرداخـتـن حـقـوق کـارگـران              
مسـئـولـيـت سـاخـت         .  اعالم کرده انـد   

هاي مسکوني روستاي بنيـدر بـا       خانه
کـارفـرمــاي پـروژه سـد آزاد سـنـنــدج               

 .باشد مي
 هماهنگي بـراي کـمـک بـه             کميته

 هاي کارگري ايجاد تشکل
 
 

با صدور راي ابقا بکـار از        
سوي هيات تشخيص اداره کـار      
شهرستان قروه، کارگران فوالد    
زاگرس به يک موفقيت مـهـم        

 دست يافتند
اتــحــاديــه آزاد       :   شــهــريــور      ١٤ 

پـس از نـزديـک بـه دو             :  کارگران ايران 
 کــارگــر فــوالد      ٢٣٥ مــاه از اخــراج        

ــه              زاگــرس و اعــتــراضــات مــتــحــدان
امــروز حــکـم ابــقــا بــکــار ايــن               آنـان، 

از سـوي هـيـات تشـخـيـص                کارگران
بر .  اداره کار شهرستان قروه صادر شد  

اساس اين حکم کارفرما مکلف شـده       
است تمامي معوقات کارگران فـوالد     

ــان مــرداد مــاه                   زاگــرس ــاي ــا پ را ت
حق بيـمـه آنـان بـه            پرداخت و با واريز   

حساب سازمان تـامـيـن اجـتـمـاعـي،             
اين کارگران را در کارهاي سابـق شـان       

اتحاديه آزاد کارگـران  .  ابقا بکار نمايد 
ــا ابــراز مســرت فــراوان از                     ــران ب اي
موفقيت کارگران فوالد زاگـرس، ايـن         
پـيـروزي را بــه يـکـايـک ايـن عـزيــزان                  
ــد و                ــبــريــک مــيــگــوي ــه ت صــمــيــمــان

حاصل اتحاد و ايستادگي و عـزم     آنرا
بــراي    و اراده مـحــکـم ايـن کـارگــران             

. استيفاي حقوق بر حق شـان مـيـدانـد          

 

کنفرانس دو روزه بود و در جـريـان           
دو روز مباحثات فشـرده و جـالـب           
در مــورد جــنــبــه هــاي مــخــتــلــف           
ناموس و ناموس پرستي و علـل و       
زمينه هـاي قـتـل نـامـوسـي ، بـه                  

 . تفصيل صحبت شد
ــار،                 ــن در روز دوم ايــن ســمــي
کارگاه آموزشي مبارزه با خشونـت      
عليه زنان برگزار شـد کـه در آن بـا               
حضــور تــعــداد زيــادي از زنــان                  
مريواني در مورد خشـونـت عـلـيـه           
زنان در خانواده و مسائل ناموسـي      
و راههاي مقابله  با قتل نـامـوسـي        

 . صحبت شد
در اين سمينار گفته شد کـه بـه      
تازگي در کـمـتـر از چـنـد مـاه در                   
مريوان چهار نفر به داليل ناموسـي    
به قتل رسيده اند و قتـل نـامـوسـي          
در مجموع در کردستان بسيار بـاال   

در ايــن کــارگــاه در مــورد            .  اســت
عادي شدن اين اپـيـدمـي و عـادت           
کردن افکار عمومي به ايـن اخـبـار           
صــحــبــت شــد و از ضــرورت يــک             
آگاهگري جمعي و مبارزه و مقابله     
فعاالنه با ناموس پرستي صـحـبـت      

حاضرين در ايـن سـمـيـنـار بـر           .  شد
آگاهگري و عزم جزم عمومي بـراي        
مـقـابلــه بـا ايـن فــجـايـع انـگـشــت                  

 . گذاشتند
بعد از يک جنـبـش بـزرگ زنـان          
سرخپوش مريوان که تـوجـه هـا را            
در دنيا بخود جلب کرد،   برگـزاري      

چنين کـنـفـرانسـهـايـي در جـنـبـش               
دفاع از حقوق زنان در ايران بسـيـار        

مريوان مرکز نهـادهـاي   .  مهم است 
. متعدد دفـاع از حـقـوق زن اسـت              

ــم          «  ــديــش     انــجــمــن زنــان ه ، » ان
انجـمـن   « و »انجمن زنان مريوان« 

ــيــــشــــرو       ــون      »« زنــــان پــ  کــــانــ
صنـدوق  »« فرهنگي رونان _ علمي

از جملـه  ..   و »تعاوني زنان مريوان 
زنــان بــه   .  ايــن نــهــاد هــا هســتــنــد        

برگزاري گلگشـت و بـرنـامـه هـاي              
آمـوزشـي و يـا کـمـک بـه زنـان در                    
معـرض خشـونـت  مـيـپـردازنـد و                
اخيرا نـيـز بـا بـرگـزاري دوره هـاي                 

بــه ..   کـامــپــيــوتــر و خـيــاطــي و             
اســتــقــالل اقــتــصــادي زنــان کــمــک         

 . ميکنند
جـنـبـش بـراي رهـايـي             –فتنه  

زن، اين قـدامـات و ابـتـکـارات را               
بسيار مهم تلقي کرده و از زنـان در       
سراسر ايران دعوت ميکند از ايـن         
الگوها استفاده کرده و به سـازمـان        
ــرانــس و ســمــيــنــار و                 دادن کــنــف
نهادهاي متعدد مدافـع حـقـوق زن          

با اين نـوع تـجـمـعـات و             .  بپردازند
فعاليتها ميتوان کمک زيادي بـراي       
اتحاد و آگاهگري در زمينه مقابله     

 . با خشونت عليه زنان انجام داد
 

 جنبش براي رهايي زن –فتنه 
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 ۱ از صفحه  

اما از آنجا که عليرغم اين مـوفـقـيـت      
و صدور راي ابقا بکار کارگران فـوالد      
زاگرس از سـوي هـيـات تشـخـيـص،               
احتمال عدم تمکين کارفرمـا بـه راي           
صادره وجـود دارد لـذا مـا کـارگـران               
فوالد زاگرس را به حفظ هوشيـاري و          
اتـحـاد و هـمـبـسـتــگـي بـيـشـتـر فــرا                    
ميـخـوانـيـم و بـديـنـوسـيلـه حـمـايـت                   
قاطعانه خود را از تـالش و مـبـارزه               
آنان براي تثبيت راي صادره و اجـراي        

  .آن اعالم ميداريم
قرباني    آقاي مختار رستمي   

 ديگري از حوادث ناشي از کار     
طبق اخبـار رسـيـده بـه اتـحـاديـه               
آزاد کــارگــران ايــران آقــاي مــخــتــار              

 فـرزنـد در     ٣  ساله ،داراي ٣٨ رستمي  
 در   ٩٢  شـهـريـور        ١٣ روز چهارشنبه  

روستاي کوله ساره از توابع کامـيـاران    
به داخل چاه سقوط ميـکـنـد و قـطـع               

آقـاي رسـتـمـي بـدلـيـل              نخاع ميشود 
اينکه فاقد بيمـه درمـانـي مـيـبـاشـد               
قادر به پرداخت هـزيـنـه درمـان خـود             

نـان     نيست و اکنون اين خـانـواده هـم          
و هــم    آورش را از دسـت داده اسـت               

هزينه هاي سرسام آور درمان بـه آنـان          
ــواده               تــحــمــيــل شــده اســت ايــن خــان
کارگري در سالهاي قبل نيز يـکـي از           

ناشـي از     در حوادث  اعضاي خود را    
کار از دست داده اسـت آقـاي شـاپـور              
رستمي ،برادر آقاي مخـتـار رسـتـمـي          
که در سد گاوشان کار ميکرده برا اثـر   
سقوط قلتک ، جان مـيـدهـد و هـيـچ               
کس پاسـخـگـوي ايـن حـادثـه نـبـوده                 

خانواده هاي کـارگـري هـر روزه          است  
در خطر حوادث کار قرار دارند و ايـن          

)  نفـر در روز     ٥ (اتفاق با آمار بااليي  
د رحال تکرار اسـت و هـيـچ ارگـانـي                

و  مسئوليت پاسخگويي خانه خرابي    
مرگ کارگـران و خـانـواده هـاي آنـان               

 نيست
*** 

يک کارگر ديگر در سد   
 داريان جان باخت

يک کارگر ديگر در هـنـگـام کـار            
از تـــوابـــع    "  داريــان "  کــردن در ســد        

شهرستان پاوه، به دليل حوادث ناشي       
بــه گــزارش      .  از کــار جــان بــاخــت            

ــردپــا، روز گــذشــتــه           ١٤  شــهــريــور کُ
سيزدهم شهريورماه، يک کارگر به نـام    

اهـل  "  جـمـال  " ، فـرزنـد       " حامد وهابي" 
از تـوابـع شـهـرسـتـان           "  ژريژه"روستاي  

، که در سد داريان مشـغـول     " سروآباد" 
به کار بوده است، به دليل سـقـوط بـه         
داخل دستگاه سنگ شکن، جان خود     

 .را از دست داد
ي يک منبع مـطـلـع، ايـن            به گفته 

 ساله و متأهل بوده که در    ٣٠ کارگر،
کـرده اسـت وي بـه           سد داريان کار مي 

توجهي کارفـرمـا نسـبـت بـه             علت بي 
فراهم نمـودن شـرايـط ايـمـنـي جـهـت                

 .حفظ جان کارگران، جان باخته است
* * * 

جان باختن دو کارگر مهـاجـر       
 ايراني در عراق

بــه گــزارش رســيــده روز جــمــعــه            
دو کارگر مهاجر    ٨/٦/٩٢    مورخ

ايراني که در سد دوکـان از شـهـرهـاي            
عراق مشغول بـه کـار بـودنـد بـر اثـر                  
حـادثـه در مــحـل کـار بـه درون ســد                  

را    سقوط کرده و متاسفانه جان خـود       
ايـــن دو کــارگـــر        .  از دســت دادنــد        

هاي امجد توريوريـان    جوشکار، به نام  
اهل روستاي توريور و فـريـد جـعـفـري         

ي    کــمــيــتــه.  اهــل کــرمــانشــاه بــودنــد     
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

هـاي کـارگـري ضـمـن عـرض                تشکـل 
تسليت به خانواده و دوسـتـان امـجـد            
تــوريــوريــان و فــريــد جــعــفــري، عــدم           
رعايت استانداردهاي ايمـنـي تـوسـط         

هـاي کـار را          کارفرمايان در مـحـيـط      
ــوار                ــاگ ــه حــوادث ن ــگــون ــن ــيــل اي دل

 .داند مي
 *** 

  ٢ کشته و زخمي شدن  
 کولبر در مرز بانه    

جمعي از کولبران و   :  شهريور١٣  
ــکــاران از ســوي مــأمــوران                 ــاســب ک
انتظامي پاسگاه روستاي بـيـانـدره از          
توابع بانه هدف شليک مستقـيـم قـرار        

در اين تيراندازي يک کـولـبـر      .  گرفتند
بــه نـــام مـــحـــمــد اهـــل روســـتـــاي                 

بانه جان خـود را از        " الدين صيف مام" 
ــدازي       .  دســت داد   ــيــران هــمــچــنــيــن ت

ــظــامــيــان حــکــومــتــي مــوجــب                 ن
شدن يک کـولـبـر ديـگـر بـه نـام                  زخمي

اين کولـبـر جـهـت       . عبداهللا سقزي شد 
هــاي پــزشــکــي بــه مــراکــز            مــراقــبــت

از ديـگـر     .  درماني بانه انتـقـال يـافـت        
سو روز يـکـشـنـبەي گـذشـتە نـيـز يـک                  
کولبرديگر در مناطق مـرزي ارومـيە         

بـر اثـر شـلـيـک          "  پـيـام حسـنـي      " بە نام   
مستقيم نيروهاي سپاه پـاسـداران، در      

از تـوابـع ارومـيـه،         "  تەرگـور " منطقي  
 .بەشدت زخمي شد

ــراي              ــران مــرزي ب کشــتــن کــارگ
نـيــروهــاي جــنــايــتـکــار اســالمــي بــه           

هـر  .  عادي تبديل شـده اسـت      "  امري" 
روز تــعـدادي از کـارگــران و جــوانــان              

ــروهــاي                 ــي ــکــار مــورد هــجــوم ن ــي ب
کمتر .  سرکوبگر مرزي قرار ميگيرند   

روزي است که اخبار کشتـه و زخـمـي          
شـدن کـارگـران مـرزي را نـبـيـنـيـم و                    

بـيـش از     «  : طـبـق آمـارهـا      !!  نشنويـم 
 کــارگــر مــرزي در مــنــاطــق           ۱۵۰۰ 

سردشـت، بـانـه، سـقـز و مـريـوان در                  
حرفه خطرناک و غالباً غـيـر قـانـونـي              

هــرســال «  .  هســتــنــدد     » بــري   کــول« 
شـان     جـان  بر ها نفر از کارگران کول   صد

را در مـنــاطـق مـرزي کـردســتـان از                 
ــنــد    دســت مــي     ــال      .   ده ســن اشــتــغ

 تـا    ۱۳  کارگران در حرفه کـولـبـري از        
اکـثـر کـارگــران      .   سـال مـيـبــاشـد        ۶۰ 

کــولــبــر را افــراد فــقــيــري تشــکــيــل             
براي امرار مـعـاش       دهند که فقط    مي

شان به اين شغل خـطـرنـاک روي          روزانه
 . »اند آورده
  

گزارشي کوتاه ازوضعـيـت     
اسفناک کارگران ميادين ميوه و     

 تره بار
ــاريــخ               ــت ــزارشــي ب ــاطــي گ ــن ــل اي

شـهــريــورازعـدم رعــايـت ســاعــت         ١٤ 
 ساعت کار روزانـه  ۱۶ کاري وبيش از  

ــوه و تــره                    ــن مــي ــران مــيــادي ــارگ ک
بـــــراســـــاس ايـــــن       .  بـــــارخـــــبـــــرداد

گزارش،کارگران ميادين مـيـوه و تـره         
صبـح  ٢ نيمه شب الي ١٢ بارازساعت  

 هـمـان           روند و تا غروب  به ميدان مي  
ــنــنــد     روز کــار مــي       بســيــاري از     .  ک

کارگران ميادين مـيـوه و تـره بـار در              
بـرپـايـه ايــن      .  خــوابـنـد     هـا مـي       حـجـره  

گزارش،کارگران ميادين مـيـوه و تـره         
شوند و بـا       بار معموال بازنشسته نمي  

 سال سابقه کار، نـهـايـتـا       ۳۰  الي ۲۰ 
ــرا                 ۵   ســال ســابــقــه بــيــمــه دارنــد زي

کارفرمايان به طرق مختلف، لـيـسـت        
 .کنند شان را کامل رد نمي بيمه

اخراج کارگران، بـه مـحـرومـيـت           
شان از تـحـصـيـل انـجـامـيـده                فرزندان

 است
در شرايطي که کـارگـران قـرارداد          
مــوقــت بــا وجــود داشــتــن شــغــل از             

هــاي تــحــصــيــلــي          تــأمــيــن هــزيــنــه     
انـد، خـطـر تـرک            شـان نـاتـوان        فرزنـدان 

تــحــصــيــل فــرزنــدان هــزاران کــارگــر            
قراردادي و پيماني که ظرف يک سـال        
اخير در نقاط مختلف کشور بـيـکـار           

) بـعـضـاً   ( افزايش  .اند وجود دارد  شده
افــزار    صـد در صـدي قـيــمـت نـوشـت              

 ٢٥  تــا      ١٧ تــنــاســبــي بــا افــزايــش          
درصـدي دســتــمــزد کــارگــران نــدارد،         
بدليل طوالني شدن بحران اقـتـصـادي        
در بخش توليد، بسياري از کارگرانـي      

هـا     که در نقاط مخـتـلـف کشـور مـاه           

اند ممکـن اسـت      حقوق دريافت نکرده 
بــا هــر ســخــتــي بــتــوانــنــد مــخــارج              

شان را تأمين کنند، اما قـادر        روزمره
هـاي تـحـصـيـل و             به پرداخت هـزيـنـه      

در .   شان نيسـتـنـد     افزار فرزندان   نوشت
شــرايــطــي کــه هــر مــاه بــخــشــي از                

کــارگــران پــيــمــانــي تــوســط             حــقــوق
شـود، بـا        پيمانـکـاران تصـاحـب مـي         

آور کـاالهـاي        هاي سرسام   وجود هزينه 
اساسي و کاهش شديد قدرت خـريـد،          
کارگـران حـتـي در زمـان اشـتـغـال و                  

تــوانــنــد     دريــافــت حــقــوق هــم نــمــي          
جــوابـــگـــوي نـــيــازهـــاي آمـــوزشـــي          

 .شان باشند فرزندان
 

 اجتماعي
وقوع درگـيـري مـيـان نـيـروهـاي              

در ثــالث   "  رجــوي" ســپــاه در نــقــطــه         
باباجاني بـا جـمـعـي از کـاسـبـکـاران                
مرزي دستکم دو نفر کشته و زخـمـي           

يک عضو سپاه پاسدران کـه بـه      . شدند
همراه ديگر نيروهاي سـپـاه در حـالـي           
کـه قصـد مـمـانـعـت از عـبـور چـنـد                     
ماشين حمل بار کولبران را داشـتـنـد           

همزمان بـا ايـن درگـيـري           .  کشته شد 
يک سرباز نيز بـه شـدت زخـمـي شـده                

همچنين در پي ايـن درگـيـري،        . است
چندين شهروند ثالث باباجاني نيـز از        

. سوي نيروهاي رژيم بازداشـت شـدنـد       
به گفته شاهدان عيني مأموران سپـاه     
ــاســداران در هــنــگــام درگــيــري،                 پ
ناراضيان آنان را هـدف گـلـوـلـه قـرار                
دادند و آنـان نـيـز بـراي نـجـات خـود                   

 .محل را ترک کردند
 آزادي زنداني سياسي

کـيـوان   " يک زنداني سياسي به نام     
پس از تحمل سه سال حـبـس   " غالمي

کــيــوان   . از زنــدان مــريــوان آزاد شــد          
" دادانه کمانگر" غالمي اهل روستاي    

مريـوان  "  جوجه سازي"و ساکن شهرک  
همکاري با يـکـي از احـزاب        "به اتهام  

رژيم محاکمه و بـه پـنـج         "  اپوزيسيون
 .سال زندان محکوم شده بود

از سـرنـوشـت        -خبرگزاري هرانـا     
يک شهروند کرد که توسـط نـيـروهـاي        
امـنـيــتـي ايـن شــهـرســتـان طــي مــاه                

 خبري در دسـت      گذشته بازداشت شده  
 .نيست

بنا به اطالع گـزارشـگـران هـرانـا،         
ارگان خبري مجموعه فعـاالن حـقـوق         
بشــر در ايــران، طــي شــهــريــور مــاه               

 سـالـه     ٢٨ ، حسين عـلـيـزاده        ۱۳۹۲ 
از "  سنـجـي  "فرزند طاهر اهل روستاي  

توابع شهـرسـتـان سـلـمـاس بـازداشـت              
 .شد

اکنون با وجود گذشت يک ماه از         
بازداشت ايـن شـهـرونـد کـرد تـوسـط                
نيروهاي امنيتي شهرستان سـلـمـاس،      

اش    وي هيچگونه تماسي بـا خـانـواده        
  نـداشـتـه اسـت و بـا وجـود مـراجـعــه                  
  مکرر خـانـواده حسـيـن عـلـيـزاده بـه                
اطالعات و نهادهاي امنيـتـي درايـن         
شهرستان، هيچ اطالعي از وضـعـيـت       

اند و تنـهـا بـه ايشـان           وي کسب نکرده 
گفته شد که وي در ارتباط با مسائـل        

 .امنيتي بازداشت گرديده
  گفتني است، اتهام امنيتي وارده   

اطـالعـي نـهـادهـاي         بر وي و اعالم بي   
امنيـتـي و اطـالعـاتـي نـگـرانـيـهـاي                 

 .خانواده عليزاده را افزايش داده است

 

را به يکايک اين عزيزان صمـيـمـانـه           
حـاصـل    تبريـک مـيـگـويـد و آنـرا               

اتحاد و ايستادگـي و عـزم و اراده             
براي استيـفـاي    محکم اين کارگران  

 .حقوق بر حق شان ميداند
اما از آنجا کـه عـلـيـرغـم ايـن                
موفقيت و صـدور راي ابـقـا بـکـار              
کــارگــران فــوالد زاگــرس از ســوي           
هـيـات تشـخـيــص، احـتــمـال عــدم             
تمکـيـن کـارفـرمـا بـه راي صـادره                

وجود دارد لذا مـا کـارگـران فـوالد           
زاگرس را بـه حـفـظ هـوشـيـاري و                 
اتحاد و همـبـسـتـگـي بـيـشـتـر فـرا                
ميخوانيم و بـديـنـوسـيلـه حـمـايـت              
قاطعانه خود را از تالش و مـبـارزه         
آنـان بـراي تـثـبـيــت راي صـادره و                 

 .اجراي آن اعالم ميداريم
 

 –اتحاديه آزاد کارگـران ايـران         
 ١٣٩٢  شهريور ماه ١٤ 

 ۳ از صفحه   ... با صدور راي ابقا بکار از                    
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  دو قطب ارتجاعي

 ١١ جنايت تروريستـي هـولـنـاک          
 عـلـيـه بشـريـت و            ٢٠٠١ سپتامـبـر     

کشتار هزاران نفر از مردم بيـدفـاع در      
آمريکا، جهان را در آستـانـه يـکـي از           
تاريک ترين و خونبار ترين دوره هـاي        

آنـچـه   .  تاريخ معاصر قرار داده اسـت       
هيات حاکمه آمـريـکـا بـه آن جـنـگ                
جهاني عليه تروريسم اطالق ميکند،      
در حقيقت ورود دنيا به فـاز جـديـد و            
ويـــرانســـازي در جـــنـــگ جـــهـــانـــي            

  .تروريستهاست
در دو سوي اين کشـمـکـش ضـد             
بشري، دو ارودي اصلي تروريسم بيـن        
المللي قرار گرفته اند که مهر خونـيـن      
خود را به زنـدگـي دو نسـل از مـردم                 

در يـک قـطـب،        .  جهان ما کوبيده انـد    
عظيم ترين ماشين تروريسم دولتي و     
ارعـاب و بــاج خـوري بـيـن الــمـلـلــي                 

مـتـشـکـل از هـيـات           .  ايستاده اسـت   
حاکمه و دولت آمريکا، تنها نيـرويـي         
که سالح اتمي عليه انسان بکـار بـرده      
و صدها هزار مردم بيخبر و بـيـگـنـاه          
هيروشيما و نـاکـازاکـي را در ظـرف               
چـنــد ثــانـيــه خــاکســتـر کــرده اســت،              
ميليونهـا نـفـر را در ويـتـنـام بـقـتـل                    
رسانده و سرزمينشان را بـا بـمـبـاران             
شيـمـيـايـي بـراي سـالـهـا سـوزانـده و                   

ــرده اســت            ــيــمــصــرف ک ــاتــو و     .  ب ن
ائتالفهاي دولتهاي غربي که از عـراق      
تــا يــوگســالوي خــانــه و مــدرســه و               
بيمارستان مردم را بر سـرشـان خـراب           
کرده اند و نـان و داروي مـيـلـيـونـهـا                  

بورژوازي .  کودک را گروگان گرفته اند  
و دولت اسرائيل، که اشغال ميـکـنـد،        
تصرف ميـکـنـد، کشـتـار مـيـکـنـد،               

اينها به اردوگاههـاي  . محروم ميکند 
آوارگان بمب و راکـت مـيـزنـنـد و بـه                 
کودکان دهساله پناه گرفته در آغوش       
ــک                   ــي پــدر و در صــف مــدرســه شــل

از هيروشيما و ويـتـنـام تـا           .  ميکنند
گرانادا و عراق، از ميدانهاي تيربـاران   
در اندونزي و شيلي تـا قـتـلـگـاهـهـاي           
فلسطين، کارنامه و پرونده اين قـطـب     
جهاني تروريسم دولتي و قدر قـدرتـي      
امپرياليسـتـي، عـيـان و غـيـر قـابـل                 

  .انکار جلوي چشم جهانيان است

ــروريســم               ــل، ت ــطــب مــقــاب در ق
اسالمي و جنبش ارتجاعي و کـثـيـف     

اينهـا  .  اسالم سياسي قرار گرفته است  
کــه زمــانــي خــود دســت پــرورده و                 
مخلوق آمريـکـا و غـرب در جـنـگ               
سـرد و ابــزار ســازمـانــدهـي ارتـجــاع              
بــومــي عــلــيــه چــپ در جــوامــع                     
خاورميانه بـوده انـد، اکـنـون بـه يـک                
قطب فعال تروريسم بين المللي و يـک      
ــورژوايــي در                پــاي جــنــگ قــدرت ب

تـاريـخ ضـد      .  خاورميانه بدل شده انـد     
انسـانـي اسـالم سـيـاسـي، از ايـران و                  
افغانستان و پاکستان، تـا الـجـزايـر و            
فلسطين ليست طويلي از نسل کشـي     
ها و جنايات تکـان دهـنـده را در بـر                

از کشتارهاي دولتي و شبـه  .  ميگيرد
دولـتــي در ايــران و افـغــانســتـان، تــا               
جــنــايــات روزمــره گــروهــهــاي تــرور           
اسالمي در اسرائيل و الجزاير و قـلـب       
اروپا و آمريکا، از سـرکـوب خـونـيـن             
مخالفان فکري و سياسي، تـا حـاکـم            
کردن قوانين ارتجاعي و ضـد بشـري           
اسالمي بر مردم و بويژه بـر زنـان، از              
ســر بــريــدن هــا و دســت بــريــدنــهــاي              
شرعي، تا بمبگذاري و قـتـل عـام در          
اتوبوسها و کافه ها و ديسکوتک هـا،        

  .اقالم کارنامه اين مرتجعين است
اکــنــون، قــرار اســت ايــن جــدال              
صدها هزار و چه بسا ميليـونـهـا نـفـر          
ديگر را، فردا در افـغـانسـتـان و پـس              
فردا در هر گوشه ديگر جهان، قربانـي    

  .بايد جلوي اين ايستاد. بگيرد
 

 
 پروپاگاند جنگي

به موازات اين صفبندي نظامي،     
صفبندي ايدئولوژيکي و تـبـلـيـغـاتـي          

شکافتن و در     .  دو اردوگاه را شاهديم 
هم کوبيدن ايـن ديـوار تـبـلـيـغـاتـي و                 
بيرون کشيدن حقـيـقـت از پـس مـوج             
عظيم رياکاري و دروغ که کـه جـهـان             
را در کام خود فرو خواهـد بـرد شـرط            
اول سازماندهي يک صـف مسـتـقـل،           
از بشريت آزاديخواه، در بـرابـر جـنـگ        

ــاســت         ــروريســتــه ــي ت ــان ــم  .  جــه ــرچ پ
افراطيون در دو اردوگاه از دور پيدا و      

دنياي پـيـچـيـده      .قابل تشخيص است  
امروز ديگـر اقـبـال چـنـدانـي بـه ايـن                  

پـرچـم    .افکار نخراشيده نشان نميدهد   
چرخاني و جينگوئيسم آمريـکـايـي و         

نـبـرد   " غربـي، راسـيـسـم، چـرنـديـات              

و نظاير اينها تنها در حاشيـه   "  تمدنها
اي در جــامــعــه غــربــي نــفــوذ پــيــدا              

سران آمـريـکـا و دولـتـهـا و               . ميکند
مدياي غربـي خـود واقـفـنـد کـه ايـن                 
افکار و مواضع خام و بدوي نميتواند     
چهارچوب ايدئولوژيک و تـبـلـيـغـاتـي           
جدالي را بسازد که به آن پاي گذاشـتـه    

در قطب مقابل نـيـز ايـده جـهـاد            .  اند
اسالمي، خون ريختن بالتبعيـض چـه      

آزادي " در راه خدا و مکتب، چه بـراي      
و رهـايـي سـرزمـيـن اسـالم از               "  قدس

چنگال صهيونيـسـم و امـپـريـالـيـسـم              
خونخوار جهـانـي، عـمـدتـا فـقـط در                
صفوف خـود افـراطـيـون و فـعـالـيـن                  
اسالم سياسي برد دارد و تـوده مـردم           
در جـــامـــعـــه امــروزي در پـــهـــنـــه               

جـدال  .  خاورميانه را بسيج نـمـيـکـنـد        
تبليغاتي و نبرد ايدئولوژيـکـي نـاظـر         
به کشمکش نظامي خونيـنـي کـه در           
راه است نميتواند بر اين تبـيـيـن هـاي         
آشکارا افراطي، سکتاريستـي و خـام         

آنچه نهـايـتـا مـيـتـوانـد          .  متکي شود 
توده هاي وسيع مردم در غـرب و در           
خاورميانه را به کام اين جنگ بکشـد     
و در کـنـار طـرفـيـن ايـن مـخـاصـمـه                    
ارتجاعي قرار بدهد، اين افکار بـدوي        
نيست، بلکه تبيينها و توجيهـات بـه         
مــراتــب ظــريــف تــري اســت کــه تــا               

  .همينجا شاهد رشد سريع آن بوده ايم
در فرمول غـربـي هـا، عـلـيـرغـم               
ژســتــهــاي شــشــلــول بــنــدانــه بــوش،            

ــر آفــت       "  بشــريــت مــتــمــدن     "  ــراب در ب
آمـريـکـا    .  تروريسم قرار گرفـتـه اسـت       

رهــبــر ايــن صــف مــدنــيــت تصــويــر             
هدف خنثي کردن تـروريسـم     .  ميشود

. و به عدالت سپردن تـروريسـتـهـاسـت         
مساله ظاهرا به مراتـب از حـملـه بـه              
عراق و بمباران بلگراد سـر راسـت تـر          

 "آمريکا" چه کسي ميتواند بر .  است
در سياست نظامي اش خرده بـگـيـرد           

را بـا    "  مردمـش "  نفر از ٦٠٠٠ وقتي  
چـنـان قسـاوتــي کشــتـنـد؟ چـه چـيــز                 
بديهي تر اقدام نظامي دولت آمريـکـا     
براي کوبيدن اين تـروريسـم و مصـون            

، و بـلـکـه مـردم           " شهروندانـش " کردن  
جهان، از جنايات بعدي اي اسـت کـه          
ميتواند در راه باشد؟ براي حضور در       

شرط قومـي  "  بشريت متمدن"باشگاه  
. و نژادي و مـذهـبـي نـگـذاشـتـه انـد                 

متقاضيان کافيسـت بـا هـر رنـگ و               
قيافه و دين و سـابـقـه اي فـقـط فـرم                   

. حـمــايــت از آمــريــکــا را پــر کــنــنــد             
پروپاگاند جنگي اين بار قرار نـيـسـت          
نـژادي، قــومــي، مــذهــبــي، و حــتــي           

بـحـث حـفـظ جـريـان           .  سياسي بـاشـد    
نــفــت، دفــاع از دمــوکــراســي در                   
عربستان سعودي و پس دادن کـويـت         

اگر ارتش آمريکا  .به شيوخش نيست  
بار ديگر براي تـکـرار آنـچـه پـيـش از              
ايــن بــارهــا کــرده اســت زره بــه تــن                  
مـيـکــنـد، گــويـا بــراي دفـاع از حــق                 
حيات است، دفاع از حق سفر، از حـق    
منفجر نشدن انسانها در گوشه خـانـه         

 سپتـامـبـر،    ١١ جنايت .  و خيابانشان 
قوي ترين چهارچوب ايدئولوژيکـي و       
تبليغاتي تاکنوني را براي دخالتگـري   
نظامي آمريکا و ناتو در گوشـه هـاي       

در .  دوردست جهان فراهم کـرده اسـت      
اين لحظه جدا کردن توده وسيع مـردم        
در غرب از سياسـت نـظـامـي هـيـات            
حــاکــمــه ايــن کشــورهــا بــه يــک کــار              

ايـن  .  هرکولي آگـاهـگـرانـه نـيـاز دارد           
ــا                ــه فــکــري مــمــکــن اســت ب مــوازن
تحوالت جـديـدي بسـرعـت دگـرگـون             

جـدال  " شود، اما در ايـن لـحـظـه تـز                  
، کـنـتـرل افـکـار          " مدنيت با تروريسـم   

عمومي در غرب را کامال در دسـت           
سياستمداران و مدياي غربي گذاشتـه      

  .است
در قطب مقابل نـيـز چـهـارچـوب           
نظري پيچيـده و نسـبـتـا مـوثـري در                
دفاع از اسـالم سـيـاسـي و تـروريسـم                

. اسالمي در حال شکـل گـيـري اسـت           
کمتر کسي بخود جـرات مـيـدهـد از              
بخون کشيده شدن هزاران نفـر در ايـن          

حــتــي .  جـنــايــت آشــکـار دفــاع کــنــد         
جانوران حاکم بر ايـران و افـغـانسـتـان             

. ناگزيرند کالمشان را تعـديـل کـنـنـد          
دفــاع آشــکــار از اســالم ســيــاســي و              
تروريسم اسالمي پرچم تبليغاتي ايـن       

طرف اسالمـي در    . قطب نخواهد بود 
جنگ تروريستهـا بـه يـک تـبـيـيـن و                  
توجيه کارساز اما قديمي از تروريسـم   

-ضـد " متکي خواهد شد که يک رکن  
خرده بورژوايي در جهـان   "  اميرياليسم

. سوم و بويژه در خاورميانه بوده است    
 سـال قـبـل، در پـي مـوجـي از                  ٧ ما  

آدمکشي هاي اسالمي در اسرائيل و     
مصر و الجزاير، در ستون اول نشـريـه        
انـتــرنـاســيــونـال صــراحـتــا ايـن دفــاع             
ارتـجــاعــي از تـروريســم را افشــاء و              

بيفايده نيست اگـر آن    .  محکوم کرديم 
  :نوشته کوتاه را اينجا نقل کنيم

مــوجــي از آدمــکــشــي هــاي               " 
اسالمي، خاورميانه و شمال آفريقا را    
فرا گرفته است، قربانـيـان ايـن مـوج،           

در مصر .  عادي ترين مردم عادي اند   

و الجزايـر اتـبـاع خـارجـي را اعـم از                   
کارگر و تـوريسـت و بـازنشـسـتـه بـه                  
گلوله ميبندند و سر ميـبـرنـد، صـف            
کودکان دبستاني را با بـمـب کشـتـار             
ميکننـد، دخـتـران جـوانـي را کـه از                 
ازدواج اجـبـاري سـر بـاز زده بـاشـنـد                  

در تل آويـو عـابـران        .  بخون ميکشند 
بيخبر را از کودک و پـيـر و جـوان در               

. خيابان و اتوبوس به قتل ميرسـانـنـد       
و قهرمانانه، از اسرائيل تـا الـجـزايـر،          
به بشريت متحـيـر اطـمـيـنـان خـاطـر                

 "مبارزه مسـلـحـانـه    " ميدهند که اين    
  .ادامه خواهد يافت

ضـد  " زماني بود که چپ سنتي و    
خشـونـتـهـاي کـور و          "  امپـريـالـيـسـت     

تروريسم عنـان گسـيـخـتـه جـريـانـات              
جهان سومي و ضد غربي را اگر نه بـه   
ديده تحسين، الاقل به ديده اغـمـاض         

ظلمي که بـه مـلـتـهـاي          .  مينگريست
محروم و خـلـقـهـاي تـحـت سـتـم روا                  
داشـتــه مــيــشـد بــه زعــم ايــنــان ايــن               
تروريسم را بعنـوان عـکـس الـعـمـلـي               

تـروريسـم    .مشروع تـوجـيـه مـيـکـرد          
گـروهــهــاي فــلــســطـيــنــي، جــريــانــات         
مسلمـان و يـا ارتـش جـمـهـوريـخـواه                 
ايـرلـنــد، کـه قـربـانــيـانشـان را بـطــرز                  
روزافزوني مردم بـيـدفـاع و بـي خـبـر               
غير نظامي تشکيل ميدادند، نمـونـه       

در "  مجاز" هاي برجسته اين تروريسم    
تروريسـمـي کـه       .دوره هاي قبل بودند 

ظاهرا بـه ظـلـمـهـاي گـذشـتـه و حـال                   
پاسخ ميداد، تروريسمـي کـه ظـاهـرا            
در عــکــس الــعــمــل بــه خشــونــت و               
سياستهـاي ضـد انسـانـي دولـتـهـا و                

. قدرتهاي سرکوبگر پـيـدار شـده بـود           
جالب اينجاست کـه دولـت اسـرائـيـل             
نيز در طول سـالـهـا دقـيـقـا بـا عـيـن                   
همين استدالل، يعـنـي بـا اسـتـنـاد و               
نسل کشي هاي غير قـابـل تـوصـيـف           
فاشيسم هـيـتـلـري و جـريـانـات ضـد                 
يهود در کشورهاي مـخـتـلـف عـلـيـه              
مـردم يـهـود، سـرکـوب خشـن مــردم               
محروم فلـسـطـيـن و کشـتـار هـرروزه               
جوانان فلـسـطـيـنـي را تـوجـيـه کـرده                 

اين نوع اسـتـدالل، و تـروريسـم            . است
ــه آن در                       ــنــاد ب ــه اســت کــوري کــه ب
خاورميانه، چه از طرف سـازمـانـهـاي        
عرب و فـلـسـطـيـنـي و چـه از طـرف                    
دولت اسرائيل، جـريـان يـافـتـه اسـت،             
همواره از نـظـر کـمـونـيـسـم و طـبـقـه                   
کارگر ورشکسته و مـحـکـوم بـوده و            

کوچکترين ارتبـاط واقـعـي و        .  هست
مشروعي ميان مصـائـب هـولـنـاکـي           
که در قرن اخير بر مـردم يـهـود رفـتـه            
است با سرگـوبـگـري هـا و جـنـايـات                

  سپتامبر ١١ دنيا پس از  
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 ۵ از صفحه  
دولت راست افراطي در اسرائيل عليـه    

. فلسطينيان وجـود نـداشـتـه و نـدارد             
ــعــي و                  ــاط واق ــب ــن ارت ــري ــوچــکــت ک
مشروعي ميان مشـقـاتـي کـه مـردم             
مــحــروم فــلــســطــيــن کشــيــده انــد بــا            
تروريسم سازمانهاي منتسب بـه ايـن        
مــردم، اعــم از اســالمــي و غــيــر                    

ايـن  .  اسالمي، وجود نداشته و نـدارد       
سـوء اسـتــفــاده و ســرمـايــه سـاخــتــن              
جريانات و جناحهاي بـورژوايـي، اعـم        
از دولتي و غير دولـتـي، از مصـائـب           

محکـوم کـردن و        .مردم محروم است 
از مــيــدان بــدر کـردن ايــن تــروريســم              
ــژه در                   ــوي ــر ب ــقــه کــارگ تــوســط طــب
کشورهاي منطقه يـک شـرط حـيـاتـي           
قرار گرفتـن کـارگـر در راس مـبـارزه               
اجتـمـاعـي بـراي پـايـان دادن بـه ايـن                   

  .مصائب است
موج جديد آدمکـشـي اسـالمـي،         
بخصـوص در شـمـال آفـريـقـا، ديـگـر                 
ظاهرا حتي از اين قـبـيـل تـوجـيـهـات           

يک عمـامـه   .  سياسي هم بي نياز است 
و يک تفنگ تمام چيزي است که بـراي      
شروع اين جهاد کثيف عليه انسانيـت      

ايـن گـانـگـسـتـريسـم          .  کفايت ميکنـد  
اسالمي است و سـرمـنـشـاء آن رژيـم              

تـکـلـيـف ايـن        .  حاکـم در ايـران اسـت         
جريان نيـز در ايـران يـکـسـره خـواهـد                 

 ١٦ انترناسـيـونـال      حکمت، .  م." (شد
 ) ١٩٩٤ نوامبر
 

با باال گرفتن اين کشمکش و بويژه بـا        
حــملــه مــحــتــمــل ارتــش آمــريــکــا و            

دفـاع ضـد     "متحدينش به افغانستان،  
از جـريـان اسـالمـي و           "  اميرياليستي

حتي توجيه اقدامات تروريستي آن بـا    
استناد به جنايات و سرکوبگري هـاي     
آمريکا و اسرائيل ميتواند بـار ديـگـر       
در مــيــان مــردم و احــزاب ســيــاســي             
خاورميـانـه و هـمـيـنـطـور در مـيـان                   
بخشهايي از چپ راديـکـال سـنـتـي و             

. روشنفکري جوامع غربي جا باز کند      
ــي               ــلـ ــي اصـ ــدتـ ــيـ ــقـ ــاه عـ ــگـ ــاهـ پـــنـ
گانگستريسم و ارتـجـاع اسـالمـي در          
ايــن جــنــگ قــدرت، نــه شــعــارهــاي             
پوسيده و آشکارا ضد بشري مـذهـبـي     
و اسالمـي، بـلـکـه ايـن بـه اصـطـالح                  

مـذهـبـي و      -ملي   "  ضد امپرياليسم" 
  .خرده بورژوايي خواهد بود

هيچ جـنـبـش مـردمـي در بـرابـر               
جنگ تـروريسـتـهـا نـمـيـتـوانـد بـدون                 
افشاء کردن و در هـم شـکـسـتـن ايـن                
چهارچوبهاي عقيـدتـي و پـروپـاگـانـد            
جنگي رياکارانه در هـر دوسـوي ايـن             

  .جدال ارتجاعي موفق شود
 

 جدال بر سر چيست
ايــن از هــر دو ســو يــک جــنــگ                

تـروريسـم يـک واقـعـيـت           .  قدرت است 
اين کشمکش هست، اما ايـن جـدال،           
و جنگي که ميرود شعله ور شود، بـر        

همه ميدانند کـه    .  سر تروريسم نيست 
ورود آمريکا به افـغـانسـتـان و حـتـي               
دستگيري بن الدن سر سوزني کمپيـن      
تروريستي اي را کـه از سـوي جـريـان               
اسـالمـي غـرب را تــهـديـد مـيـکـنــد                 
کاهش نخواهد داد و امنيت بيشتـري     
براي ساکنين اروپـا و آمـريـکـا بـبـار                

بـرعـکـس، حـتـي خـطـر را              .  نمـيـاورد  
مساله فـلـسـطـيـن آن        .  تشديد ميکند 

قلمرويي است که آمريـکـا و جـنـبـش             
اسالمي مستقيـمـا بـا هـم رو در رو                 

امـا ايـن جـدال بـه مـعـنـي                .  ميشوند
اخص کلمه بر سر حل و فصل مسـالـه         

سـيـاسـت اعـالم       .  فلسطين نيز نيسـت   
 شده آمريکا، يعني يک جنگ نظامي 

" وسـيــع، ادامــه دار و هــمـه جـانــبــه              "
آشکارا بر حدت هردو مساله، مسالـه     
فلسطين و مساله تروريسم اسـالمـي،       

نه فقط اين، بلکـه جـنـگ      .  مي افزايد 
داخـلــي احــتــمــالــي در پــاکســتــان بــا            
عـواقـب بسـيـار زيـر و روکـنــنـده در                   
مــنــطــقــه و در ســطــح جــهــانــي، و                  
بــحــرانــهــاي عــمــيــق حــکــومــتــي در          
کشــورهــاي فــعــال بــظــاهــر بــاثــبــات           
خــاورمــيــانــه، مــيــتــوانــد از نــتــايــج            

. مقدماتي اين سياست نظامي بـاشـد      
امـا  .  اين را خودشان بخوبي ميدانـنـد     

براي آمريکا، مسالـه اصـلـي در ايـن              
ميان تثبيت و گسـتـرش هـژمـونـي و            
سلطه سياسي و نظامي اش بر جـهـان         

حــل .  بـعـنـوان تــنـهـا ابــرقـدرت اسـت             
مساله فلسطين يا مبارزه با تروريسـم     

. اسالمي هدف اين سـيـاسـت نـيـسـت          
تحکيم و گسترش موقعيـت جـهـانـي          
آمـريــکــا، در مــتــن فشــارهـا و نــيــز               

 سپـتـامـبـر     ١١ فرصتهايي که جنايت    
ايجاد کـرده اسـت هـدف اصـلـي ايـن                 

بـراي اسـالمـيـون نـيـز           .  سياست است 

ــه .  ايــن يــک جــنــگ قــدرت اســت               ن
ــه                مشــقــات مــردم فــلــســطــيــن، و ن
ظـلـمـهـاي تـاريـخـي غـرب بـه شـرق،                   

جـريـان   .  منشاء اين تروريسم نـيـسـت       
اسالمي براي بقاء و حفظ مـوقـعـيـت         
ــراي                    رو بــه افــول خــود و نــهــايــتــا ب
گسترش موقعيت خـود در سـاخـتـار            
قدرت بورژوايي در خاورميانه تـالش       

تروريسم و دشـمـنـي کـور بـا          . ميکند
هرچه رنگـي از غـرب و غـربـگـرايـي                
دارد سرمايه سياسي اينها در جامعـه      
و در ميان مردمي است که آمريکا و     
اسرائيل را بدرست بعـنـوان عـامـلـيـن            
اصلي بيحقوقي و محروميتهاي خود  

صـلـح در خـاورمـيـانـه،           .  ميشـنـاسـد   
تشکيل کشور فـلـسـطـيـن، تـخـفـيـف               
ــع                    ــومــي و رف ــات مــلــي و ق مشــق
تبعيضاتي که بر مردم فلـسـطـيـن روا          
داشته ميشود، ناقوس مرگ جـنـبـش       
اسالمي در خاورميانه را بـه صـدا در        

تروريسم ابزار اصلـي جـريـان      .  مياورد
اسالمي براي عميق تر کردن شـکـاف        
هاي مـلـي و قـومـي و مـذهـبـي در                    
خاورميانه و زنـده نـگـاهـداشـتـن ايـن              
کشمکش بعنوان سرمايه سـيـاسـي و          

 .منشاء قـدرتـگـيـري خـويـش اسـت             
اســالمــيــســت هــا، عــلــيــرغــم فشــار           
نظامي اي که از جانب آمريکا بر آنهـا   
وارد خــواهــد شـد بــه اســتـقــبــال ايــن               

بـراي شـکـل      .  مواجهه خواهـنـد رفـت      
دادن يک جنبش مردمي مسـتـقـل در       
برابر اين تقابل بـيـسـابـقـه و مـرگـبـار                
قطبهاي نظـامـي و تـروريسـتـي بـيـن               
المللي، بايد حقايق اين تحوالت را از       
پس تبليغات جـنـگـي و تـوجـيـهـات               
ارودگاههاي متخاصم بيرون کشيد و      

ايــن رويــداد و     .  بـه مـيــان مـردم بــرد          
سياستي که آمريکا در پـيـش گـرفـتـه          
است، عواقب جهانـي و مـنـطـقـه اي               

سيماي سياسي و فکـري  .  مهمي دارد 
جهان را دستخوش تغييرات عمـيـقـي        

سـيـاسـت در ايـران از ايــن             .  مـيـکـنـد    
الزم .  تحوالت بشدت تاثير ميپـذيـرد     

است به گره گـاهـهـاي اصـلـي در ايـن               
تحوالت و رئوس يک سياست اصولي       

  .کمونيستي بپردازيم
 ) ادامه دارد(

   آموزش رايگان حق همه کودکان است       ...   سپتامبر١١ دنيا پس از  
 

حق برخورداري از آموزش مناسـب يـکـي از ابـتـدايـي تـريـن                     
اين حقي است که مـردم در بسـيـاري نـقـاط              . حقوق انساني است 

در ايران امـا هـزيـنـه تـحـصـيـل             . جهان به دولتها تحميل کرده اند 
صـدهـا هـزار      .  کودکان، باري سنگين بـر دوش خـانـواده هـاسـت               

کـودکـان   .  کودک به دليل فقر خانواده از مدرسه رفتن مـحـرومـنـد        
بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کنند تـا بـه نـان شـب                  

کـودک کـار و       " دهـهـا هـزار کـودک بـعـنـوان                .  خانواده کمک کنند  
شناخته ميشوند و از  همه زنـدگـي و تـامـيـن و شـادي                   "  خيابان

. کودکانه محرومند و مـورد انـواع تـعـرضـات قـرار مـيـگـيـرنـد                      
ــنــکــه پــدر و مــادرهــايشــان زاده                           ــه دلــيــل اي هــزاران کــودک ب
افغانستان و کشورهاي ديگر هستند توسط حـکـومـت اسـالمـي             

 .از حق درس خواندن محروم شده اند
 همه کودکان بدون هـيـچ اسـتـثـنـائـي حـق دارنـد از آمـوزش                      

دولـت مـوظـف اسـت         .  رايگان و با استاندارد باال برخوردار شونـد  
 شرايط تحصيل همه کودکان را مهيا کند

 
 

 تحصيل رايگان براي همه کودکان     
 

اين حق بي چون و چراي کودکان است که از زنـدگـي اي شـاد               
 و امکان تحصيل رايگان برخودار شوند، 

 :اين خواستها را فعاالنه مورد دفاع قرار دهيم
تحصيل رايگان براي هـمـه کـودکـان و مـمـنـوعـيـت هـر                     -١ 

 نوع اخاذي به اسم شهريه يا تحت عناوين ديگر
پرداخت کمک هزينه هاي الزم براي تضـمـيـن اسـتـانـدارد            -٢ 

 باالي زندگي کودکان
 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -٣ 
لغو کليه قوانين و مقرارتي که نـاقـض اصـول آمـوزش و               -٤ 

 پرورش علمي و غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس -٥ 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    



 
692شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 

 تدارک يک طرح 
روستاي قه ره يـان کـه در بـازگـو              
کردن تاريخ آندوره از آن بـيـشـتـر اسـم             
بـرده شـده، بـه ايــن خـاطـر اسـت کــه                   
موقعيت ويژه اين روستا و چسـبـيـدن          
آن بــه شــهــرسـنــنـدج بــعـنــوان مــحــل             
اســتــقــرار مــا از اهــمــيــت خــاصــي               

نزديـکـتـريـن روسـتـاي         .  برخوردار بود 
از آنـجـا بـراي        .  پرجمعيت به شهر بود 

حضور در نقاط ديگر و بـويـژه داخـل             
شدن به شهر، نسبت بـه نـقـاط ديـگـر              

ساکنان آنجـا اغـلـب از        . مناسبتر بود 
کارگران شهري و حومه بودنـد کـه بـا           

. آنها ارتباط نـزديـکـي وجـود داشـت            
بعد از قه ره يان  بيشترين حضـور مـا       

قشــالق، دگــه ران،      " در روســتــاهــاي      
گــريــزه، قــار، نــايســر، عــبــاس آبــاد،           
فرجه، نه نـه لـه، قـولـيـان، سـوره زه،                  
کوره هاي آجـرپـزي اطـراف سـد و در              

 ". داخل شهر سنندج بود
در اطراف روستاي قه ره يـان يـک           
انبار دولتي پر از وسايل لوـلـه کشـي،       
کنتور آب و تـجـهـيـزات ديـگـري کـه               
متعلق به سازمـان آب سـنـنـدج بـود               

قــبــال و در رفــت و            .  وجــود داشــت   
آمدهايمان در قه ره يان مـتـوجـه ايـن            

به ايـن فـکـر افـتـادم          .  انبار شده بوديم 
. که وسايل اين انبار را مصادره کنيـم     

به مدت چند روز بر روي چـگـونـگـي           
طــرح مصــادره آن فــکــر کــردم و                    

موضوع را با رفقاي واحـد در مـيـان            
روشي که بـراي مصـادره آن         .  گذاشتم

در نظر گرفته بودم کامال در مغايرت    
با مصادره هاي پـيـش از آن بـود کـه               
مثال يک گردان نيروي نظامي کـومـه        
له الزم مي بـود تـا يـک انـبـار مـواد                  

بــا .  خـوراکـي دولـتـي مصـادره شـود            
بررسي تمام جوانب امر، آنـهـا هـم در         
موافقت و عملي بودن ايـن کـار، هـر             
يک ايده اي در جهت  تـکـمـيـل طـرح               
مـطـرح کـردنـد و بــتـدريـج روي ايــن                  

تـاثـيـرات ايـن       .  حرکت متمرکز شديـم   
ــه                   حــرکــت مــي تــوانســت ايــن را ب
مقامات و نيروهاي رژيم در سـنـنـدج          
القا کند که مصادره کردن يـک انـبـار           
دولتي تنهـا از عـهـده تـعـداد زيـادي                
نيروي مسلح کومه له ميسر اسـت و        
بي گمان آنـهـا فـکـر مـي کـردنـد کـه                   
گردان شوان در اطـراف شـهـر حضـور            
دارد و ايـن نـه تـنـهـا در بـه وحشـت                     
انــداخــتــن مــراکــز نــظــامــي رژيــم و              
گروههاي ضربت در داخـل و اطـراف           
شهر سنندج موثر واقع مي شد بلـکـه     
روحيه مـبـارزاتـي و تـعـرضـي مـردم               

 .عليه آنان را صد چندان باال مي برد
  

 بود هـوا سـرد و         ۶۵ آذرماه سال   
در .  زمستان داشـت فـرا مـي رسـيـد             

طول مدتـي کـه روي طـرح مصـادره              
انبار دولتي کـار مـي کـرديـم، تـمـام                 

بـه  .  جوانب امر را مد نظر گرفته بودم  
ايـن مســئلـه فــکـر مــيـکـردم کـه در                  
صورت مصادره انبار و از آنـجـا کـه              
محلي براي نگهداري طوالنـي مـدت        
در اختيار نداشتيـم، مـي بـايسـت آن              
وسـايــل مصــادره شـده را در جــايــي              

وسـايـل ايـن      .  موقتا نگه داري کـنـيـم      
. انبارهيچ خاصيتي براي ما نـداشـت        

به اين فکر افتادم که مي شود آنها را      
براي تکميل طرح از   .  بفروش برسانيم 

. ابتدا تا به آخر روي آن متمرکـز شـدم          
از قبل با کسيکه مي شناختم و خـود    
دسـتــي در کـار مــعـامــالتـي داشــت              
مسئله را در ميان گذاشتم او حـاضـر         
شــد بــعــنــوان واســطــه و هــمــچــنــيــن             
همکاري با ما وسايـل را بـه شـخـص            
ثالثي در تهران که با اين وسايل سـرو          
کار داشت بفروشد و پول آنرا به دسـت      

بـديـنـتـرتـيـب هـنـوز کـه               .  من برساند 
کارمصادره وسايل انبـار بـه اجـرا در            
نيامده بود تقريبا  کم کم معامله هـم        

تـامـيـن    .  داشت به سرانجام مي رسيد 
نياز مالي جمع آوري کمکهاي مـالـي         
کالن از افـراد پـولـدار شـهـر يـکـي از                  
کارهاي مـا بـود در نـتـيـجـه مـبـلـغ                    
حاصله از فروش وسايل مصادره شـده   
دولتي نيز در همين راسـتـا قـرار مـي          

 . گرفت
شخص خريدار در تـهـران زنـدگـي         
مي کرد که طرف معاملـه بـود و بـا               
کسي که به ما کـمـک مـيـکـرد و در                 
سننـدج زنـدگـي مـي کـرد صـحـبـت                 

او حاضر شد در نقش صـاحـب      .  کردم
از نظر امنيتـي  .  وسايل نقش ايفا کند 

هيچ خطري آن دو را تهديد نـمـي کـرد       
و مي توانستنـد در مـدت کـمـتـر از                
چــنــد ســاعــت وســايــل را بــه تــهــران              
منتقل کرده و بقول خودشان آنـرا آب           

به اين صورت بخشي از نـقـشـه    .  کنند
از طـرف    .  عمل مصادره تکميل شـد     

ديگر با کسي که وسيله نقليـه اي کـه         
گنجايش اين وسايل را داشـتـه بـاشـد           
تماس گـرفـتـم و وانـت بـاري بـه ايـن                   

بـراي سـرعـت      .  منظور نيز فراهم شـد     
بخشيدن به مصادره تصـمـيـم بـر ايـن           
گرفتم که اين کار را بـا يـک تـيـم سـه                 

آنهم به اين خاطـر کـه     .  نفره انجام دهم 
بعد از تـمـام شـدن کـار، سـريـعـتـر و                     
آسانتر ميشد خودمان را بـالفـاصـلـه           

 . مخفي کنيم
قبل از اجراي عملـي کـار و طـي             
تماس با رفقاي مرکزيت در اردوگـاه،        
چگونگي طرح را در جـزئـيـات بـراي             
رفيقي که مسئول مستقـيـم بـا واحـد           
بود و در اردوگاه مستقر بود توضيـح      

آن رفيق ابتدا اين طـرح را غـيـر        . دادم
ممکن دانسـت و گـفـت طـرح را بـا                   
اعضـاي کـمــيـتـه مـرکـزي در مـيــان                
گذاشته است و آنها نـيـز مـوافـق ايـن               

بهر حال مي دانستم کـه    .  کار نيستند 
رفقاي مرکزيت کومه له و رفيقي کـه         
با واحد شهر در ارتباط بود نسبت بـه     
انجام اين مصادره خوشبين نبودند و       

آنها بـر  .  آنرا غير ممکن مي دانستند   
اوضــاعــي کــه مــا از نــزديــک بــر آن                

بـيـاد   .  اشراف داشتيم عينـي نـبـودنـد       
دارم که بـارهـا بـر سـر ايـن مـوضـوع                 
مکالمات بي سيمـي زيـادي صـورت          
گرفت و تالشم اين بود آنـهـا را قـانـع              

تصـور آنـان از مصـادره انـبـار              .  کـنـم  
دولــتــي هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم           
تصوري  بود که سالـهـا قـبـل بـا يـک                 
گردان نيروي مسلح کومـه لـه انـجـام             
مي شد و با آن سبک و روشي کـه مـد       

بـراي  .  نطر من بود همخواني نـداشـت      
آنها قابل هضم نبود که مي شـود نـه           
تنها با شش نفر بلکه با سـه نـفـر هـم              

بـالخـره روزهـا طــول        .  انـجـام بـگـيـرد       
کشيد تا موفق بـه قـانـع کـردن  ايـن                 

بـعـد از خـاتـمـه          .  رفقا در اردوگا شدم   
اقناع کردن آنها اجراي عملي طـرح را     

 .شروع کرديم
همه رفقاي واحـد مـوافـق اجـراي           

در .  طرح با يک تيـم سـه نـفـره بـودنـد              
نتيجه به سه نفر از رفقاي واحد گـفـتـم     
که هر يک به تنهايي به نـزد مـطـمـئـن         
ترين نزديکان خود در شـهـر بـرونـد و            
ضمن استراحتي چند روزه ديداري هـم   
با آنها داشته باشند و خـبـرمـوفـقـيـت           
آميز اين کـار را از راديـو کـومـه لـه                   

تمام تـجـهـيـزات نـظـيـر            .  گوش دهند 
ســالحــهــا، خشــاب، فشــنــگ و بــي            
سيمهاي دستي آن سه رفيق در مـحـل      
مناسب و امني بيـرون از شـهـر قـرار             

شماره تلفن منازلي که آنـهـا   . داده شد 
در آنجا مي ماندند را به من دادند تا     
در وقت مقرر و بـراي جـويـا شـدن از                
وضع شان و هـمـچـنـيـن روز مـلـحـق                 
شدن بهمديگر، با آنها در تماس باشـم      
ترتيب ايـن کـارهـم داده شـد و آنـهـا                   
يکي يکي بطور جداگانه و تنها با بـه        
همراه بردن کـلـت هـايشـان بـه داخـل                 
شهر اعزام شدند و تنها من از مـحـل         

 .استقرار آنها اطالع داشتم

اهميت اين شيوه از مخفـي شـدن         
رفـقـا در شــهـر در ايـن بـود کـه اگــر                     
مشکل احتمالي براي يـکـي از رفـقـا             
در داخل شهر بوجود مي آمد خـطـري    

. آن دو نفر ديگر را تهـديـد نـمـي کـرد            
اين سبک از مخـفـي شـدن فـردي ايـن             
مــزيــت را هــم داشــت کــه آن رفــيــق                
موظف مي شد کـه نـهـايـت مـخـفـي              
کــاري را بــراي حــفــاظــت از خــود و               
کسانيکه ميزبان او هستـنـد بـخـوبـي          

قبل از شروع عـمـلـيـات       .  رعايت کند 
مصادره وسايل انبار، با هـر کـدام از            
آنها تلفني تماس گرفتم تـا مـطـمـئـن             
شوم که بدون مشکـل بـه مـکـانـهـاي              

تماس تـلـفـنـي را         .  خود رسيده باشند  
گرفتم و کامال خيـالـم از بـابـت آنـهـا                

. هوا تاريک شـده بـود    . راحت شده بود 
در منزلي که بوديم بعد از روبوسي بـا   
اهالي منزل بيسيم بزرگ را برداشتيـم        

بعـد از نـزديـک        . و از آنجا خارج شديم 
به يـکـربـع سـاعـت بـه اطـراف انـبـار                    

وانت باري را که از قـبـل بـا          .  رسيديم
راننده اش قرار و مدار گذاشته بـودم،        
سر وقت در پنجاه متري انبار تـوقـف       

پـيـش او رفـتـم و شـخـص               .  کرده بود 
ديگري را که مي شناختم با خـود بـه         
همراه آورده بود بعد از احوالپرسـي بـا        
آنها، موتوري که در پشـت وانـت بـار         
بود پايين آوردند که براي بازگشـت از     

ايـن را قـبـال در          .  آن اسـتـفـاده کـنـنـد         
. مشورت با هم در نظر گـرفـتـه بـودم            

کليد وانت را به مـن داد بـا صـاحـب                
وانت قرار گذاشتم که سر ساعتـي کـه        
تعيين کرده بـودم در نـقـطـه ديـگـري                

ايـن را    .  براي تحويل وانت آنجا بـاشـد     
هم با صاحب وانت در ميان گـذاشـتـه          
بودم کـه گـوش بـزنـگ بـاشـد و اگـر                    
اتفاقي براي ما افتاد بالفاصله به نـزد   
پليس برود و بگـويـد وانـت بـار او را              
دزديده اند که مشکلـي بـرايـش بـعـدا           

در جواب گـفـت شـکـي         .  ايجاد نشود 
ندارم که کوچکتريـن اتـفـاق نـاجـوري            

آنـهـا هـم      .  برايتان پيش نخواهـد آمـد      
 .سوار بر موتور از آنجا دور شدند

 ادامه دارد

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

  بخش بيست و ششم      /مختصری از تاريخ يک دوره                        

 
 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          

 
با سرنگـونـي ايـن حـکـومـت و بـا                .  عامل فقر جمهوري اسالمي است 

مصادره اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانـت خـواران و مـيـلـيـاردرهـا                    
غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و بـرق و گـاز و طـب و آمـوزش و                          

با ميلياردهـا دالري کـه هـر مـاه             .  پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد   
صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مناسـب    

با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهـبـي از خـزانـه         .  ساخت
نيـروي  .  مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد 

بـايـد   .  کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي همه مردم وجـود دارد       
 . جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت

 
 

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              



 
692شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

 

. شـونـد     ها سبز و قرمـز مـي         چراغ
انـد و       هـا هـمـچـنـان ايسـتـاده              ماشين

ها در ميانه ترافيک هميشـگـي در        آدم
حـالـتـي از گـيـجـي بـه مشـکـالت و                    

. کـنـنـد      مسائل هر روزه خود فکر مي   
ها هستند که نـيـم      چنان غرق گرفتاري  

رويـي کـه        نگاهي نيز به دخترک سـبـزه      
چـرخـد و بـا           هـا مـي       مابين مـاشـيـن     

هـاي کـبـريـت خـود را               التماس بسـتـه   
دخـتـر   .  انـدازنـد     کند، نـمـي     عرضه مي 

سـر     نـمـايـي را بـه پشـت            چادر سياه نخ  
بسته، در زير آفتاب سوزان تـابسـتـان،      
نــايــي بــراي نــفــس کشــيــدن نــدارد و             

 .سختي روي پاهايش ايستاده است به
کــنــم کــه      بـه دخــتــرک نــگــاه مــي        

ناگهان دست کوچکي از ميانـه چـادر         
و چهره خواب آلـود    .  افتد او بيرون مي 

. لـرزانـد     نوزادي چند ماهه دل را مـي         
که من نيز در   دست نوزاد به نشانه اين    

بــه آرامــي    .  ايــن دنــيــا ســهــمــي دارم        
و چشـمـان او        ...خورد تکان مي   تکان

... شـود    به سختـي بـاز و بسـتـه مـي              
و چشمانـش  ...  کشد نوزاد خميازه مي 

  .شود بار ديگر بسته مي
 

: کـوبـد     هـا مـي       دخترک به شـيـشـه    
  ...کبريت بخريد

. خـواهـد     اما کسي کـبـريـت نـمـي         
اي    عـده .  کننـد  ها او را رد مي   اکثر آدم 
اي ديگر با اندکـي   روند و عده    تشر مي 

مهربـانـي دخـتـر را از سـر خـود بـاز                    
دخـتـر بـه مـاشـيــن مــن             .کــنـنـد     مـي 
  .نـگـاهـش غـريـب اسـت          ...  رسد  مي

هاي عـالـم در کـنـج             انگار تمامي غم  
هاي چشمان سـيـاهـش خـانـه             مردمک

از او   .  کند دختر التماس مي.  اند  کرده
خواهم به داخل ماشين بيايد تا بـا    مي

ترس را در نگاهش  ...او صحبت کنم 
... رود دختر عقب عقب مي. بينم  مي
ــم    مــي ــت           :  گــوي ــري ــنــد بســتــه کــب چ
دخـتـر   ...  خواهم و چند سوال دارم     مي

مردد است اما وسـوسـه فـروش چـنـد            
بسته کبريت او را بـه داخـل مـاشـيـن             

هـواي خـنـک داخـل         ... .  کشـانـد     مي
نـوزاد   ...چسـبـد     ماشين به دختر مـي  

. نيز انگار هواي خنـک را حـس کـرده            
کـنـد و دوبـاره           چشمانش را بـاز مـي        

  . ...دهد دستي تکان مي
ــر اســت              ــام دخــت ــه ن ــي ... . هــان

اي کـه تـازه ازدواج کـرده بـا                 ساله١٣ 

تـر      سال از خودش بزرگ٢٠ مردي که  
اي کـه اکـنـون بـايـد            ساله١٣ ...  است

پشت ميز و نيمکت مدرسه باشد اما     
... او سواد خواندن و نوشتن هم نـدارد  

 .هــا دارد     اي کــه حــرف        ســالــه١٣ .  
کـودک  ...  هايي از جنس کودکي  حرف

اي کـه پشــت ديــوار           بـه خــواب رفـتــه      
کـنـد      آرزوها مانده و هرچه تالش مـي     

  ...تواند از سد اين ديوار بگذرد نمي
... نوزادي کـه در آغـوش اوسـت          

اي    کودکي کـرايـه    . بچه خودش نيست 
هـمـسـايـه ديـوار بـه ديـوار              ... .  است

هــزار ١٠ هــا کــودک را بــه روزي                 آن
هـانـيـه     . . ...دهـد    تومان کرايـه مـي     

خندد چون گفته همسايه ديوار بـه         مي
ها ديـواري   ديوار در حالي که آلونک آن      

ورق آلومينيوم است و چـنـد     ...  ندارد
  . ...تکه چوب و پالستيک

 
هــانــيــه پــدر و مــادري مــعــتــاد            

هشــت خــواهــر و بـرادر بــا           ... .  دارد
بـه ازاي    ...  هـاي مـخـتـلـف          سرنوشـت 

هزار تومان به شوهرش فروخـتـه     ٥٠٠ 
هــا    از کــودکــي ســر چـهــارراه        ...  شـده 
ــوده ــارک    ...  ب ــا    داخــل پ داخــل  ...  ه

هاي عيد سـيـاه بـوده       شب... .  بازارها
تـر کــه بــوده         بــچــه...  و قــرمــز پـوش     

... هـا    رقصـيــده بـراي شــادي آدم           مـي 
اکنون که ازدواج کـرده چـادر بـه سـر                

اندازد و فقـط کـبـريـت و آدامـس                مي
اگر هر شب پـول کـافـي        ...  فروشد  مي

شوهرش او را سيـاه و    ...  به خانه نبرد 
  ...کند کبود مي

... زنـد  آستينش را اندکي باال مي 
دلـم ريــش    ... .  دسـتـش کـبـود اسـت         

هانيه به چهـره درهـم مـن         ...شود  مي
کـه چـيـزي         ايـن :  گويـد   خندد و مي    مي

  ...نيست
هــا    بـار در ســر چــهــارراه           چـنــديــن 

دستگير شده و بـه مـراکـز مـخـتـلـف                
به نـزد    ...  فرار کرده، آزاد شده... رفته

اما باز هم سر کـار  ... خانواده برگشته 
اي    هـانـيـه چـاره      ... اش رفته  هميشگي

حتي همان نـوزاد چـنـد مـاهـه            . ندارد
هـا را       سرنـوشـت آن     .اي ندارد  نيز چاره 

سـرنـوشـتـي     ...  زنـنـد     ديگران رغم مي 
تلخ و سياه کـه بـه قـول خـود هـانـيـه                    

  . ...آخرش تباهي است
 

ها را بـه شـوهـرش          هانيه همه پول  

. شـوهــر او بـانــدي دارد        ...  دهـد    مـي 
باندي که تـنـهـا اعضـاي آن کـودکـان               

اي    سرپناهي هسـتـنـد کـه خـانـواده             بي
کودکاني از جنس سـادگـي،   ...  ندارند

... عــطــوفــت، غــم، درد و حســرت            
حسرت چيـزي کـه در وجـود و نـگـاه                 

... بيشتر اين کودکان هميشگي است   
ــازي،               ــتــزا، ب ــي حســرت عــروســک، پ
مدرسـه، خـانـواده، کـفـش، لـبـاس و                

حسـرت زنــدگــي    ...  انـدکــي مـحــبــت    
  . ...ها بودن کردن، مانند ديگر بچه

 
نوزادي که در آغوش هانيه است،     

... هنوز اسم ندارد، شناسنامه نـدارد      
ها يعـنـي او      و همه اين... هويت ندارد 

کـااليـي   ...  آيـد    اصال به حساب نـمـي      
است براي مبادله، براي خريدوفروش،     

ــول درآوردن و           ــراي پ نــوزادي  ... .  ب
اي کــه حــتـي اجــازه گــريسـتــن               کـرايـه  
او بـا    ...  نوزاد معتاد است... . ندارد

خــوابــد، بــا مــواد نــفــس             مــواد مــي  
کشد و با مواد روزهـا را از پـس                مي

گذراند تا کودکي شود بـه سـن       هم مي 
  . ...هانيه

... هـا در حـال حـرکـتـنـد              ماشين
هـانــيـه در طـرف ديـگــر چـهــارراه از                 

چند بستـه  ... .  شود ماشين پياده مي 
کـه     بـا ايـن    ... .  خـرم    کبريت از او مـي  

دانـم در آمـد او از مـن بـيـشـتـر                       مي
يــک ...  دانــم   کـه مـي       بــا ايـن   ...  اسـت 

بـا  ...  رود اسکناس هم به جيب او نمي 
ها بـه پـاي دود        دانم اين پول که مي  اين

اما چه کنم که دلـم  ... .  رود مواد مي 
سـوزد، بـر نـگــاه           بـر کـودکـي او مـي          

بـر آوارگـي،     .  پرخواهش و الـتـمـاسـش     
خـــانــــمـــانــــي و تـــنــــهـــايــــي                   بـــي 

  ...اش هميشگي
 

زيرا زمان بـراي او    .  رود  هانيه مي 
او کـودک    .  خواهد  مهلت بيشتري نمي  

کودکي که بايد خرج نـفـس      .کار است 
و مــن   ...  کشــيــدنــش را در بــيــاورد        

هـاي دل       اي کـه بـايـد حـرف             نويسنـده 
کوچک و تنهايش را به گوش ديـگـران      

من خيره به او و او خـيـره بـه            . برسانم
هـا     ها و آدم   اي نامعلوم و ماشين    آينده

ــه مــا         ــره ب ــي ــجــا؟         ... .  خ ــه ک ــا ب  ت
ــفــت    کســي مــي     ــاورش ســخــت      :  گ ب

اما نه بـاورش اصـال سـخـت           ...  است
... هانيه و امثال او فراوانند... نيست

ــه مــي               ــه کــراي ــوزادانــي ک شــونــد      ن
مـا بـه      ...بينيـم  ما نمي... .  بسيارند

ــه     ــت ــه      ... .  ايــم   خــواب رف ــي ک خــواب

 شوند      ها سبز و قرمز مي                  چراغ    
 الناز ميثمي

... خواهيم بيـدار شـويـم       خودمان نمي 
انـد،     وگرنه کودکاني هستند کـه آواره      

اي    سـرپـرسـت در پـي ذره             پناه، بي   بي
ها مشتاقانه به ما چشم  آن ...محبت

کبريت و آدامس و گـل را     .دوزند  مي
براي کسب درآمد با التـمـاس بـه مـا             

شـايـد کـه از قـبـال            ... .  فروشنـد   مي
فــروش ايــن کــاالهــا مــکــانــي بــراي            

ــه دســت بــيــاورنــد           ... . خــوابــيــدن ب
ــق بــه آخــر                       ــه مــتــعــل مــکــانــي ک

 .آرزوهايشان است
 برگرفته از سايت اتحاديه آزاد


