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 عبدل گلپريان
از آغاز معرفي روحانـي بـعـنـوان       
رئيس جمهور حکومت اسـالمـي تـا        

انسـان در پـرونـده           ۲۱۸ کنون اعدام   
رئيس جمهـور "اعـتـدال" ثـبـت شـده               
است. اين روند نه تنها پايانـي نـدارد      
بلکه همچنان بـا سـبـعـيـت در حـال               
افزايش است. اين آمار را اگر با آمـار   
اعــدامــهــاي ســه مــاهــه هــر يــک از             
دولتهاي پيشين مقايسه کنيد رکورد 
باالتريـن اعـدامـهـا را در دولـت بـه                 

اصطالح اعتـدال مـي تـوان بـخـوبـي             
مشاهده کرد. روحـانـي درسـت مـي            
ــام دارد. در                   ــيــار ت ــد کــه اخــت گــوي
جمهـوري اسـالمـي اخـتـيـار تـام در                

سـال،     ۱۸ کشتار و اعدام جوانان زير 
اعدام زنان، زندانيان سياسي عقيدتي 
و هر انسانـي کـه بـه هـر دلـيـلـي در                  
چنگال جنايتکاران اسالمي گـرفـتـار      
شده باشد نيازي به گرفتن دسـتـور از     
خامنه اي و نهادهـاي قضـايـي رژيـم         
اسالمي ندارد. روحاني دارد به عـهـد    
خود وفا مي کند و بـا خـالـي کـردن             
زندانها از زندانيان، گـورهـاي دسـتـه         

 جمعي را جايگزين آنها مي کند. 
ــاع از                  ــن دف ــي ــمــپ ــه ک در ادام
محکومين به اعـدام، مـيـنـا احـدي            
وکميته بين المللي عليه اعدام تـالش  
بي وقفه و شبانه روزي را در همراهـي  

 وعده هاي روحاني: خالي کردن زندانها،
 پر کردن گورها 

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 

 پس از گذشت نزديک به دو سال و برگزاري دادگاههاي متعدد،
 شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا بار ديگر مورد محاکمه قرار گرفتند 

 ماشين کشتار حکومت را ميتوان زمين گير کرد 

ــر       ٢٢ (  ــبــ ــامــ ــتــ ـ ١٩٨٠ ســــپــ
) آغــاز جــنــگ      ١٣٥٩ شــهــريـور    ٣١ 

خونين ايران و عـراق اسـت.  جـنـگ            
تـريـن جـنـگ          ايران و عراق، طـوالنـي  

متعارف کالسـيـک در قـرن بـيـسـتـم              
الملـلـي،    بر اساس آمارهاي بين  .بود

مـيـلـيـارد        ۶۲۷ جنگ عراق و ايران   
 ۵۶۱ دالر هزينه براي دولت ايـران و        

ميليارد دالر هزينه براي دولت عـراق  
به همراه داشـت. هـمـچـنـيـن هـزيـنـه               

هاي ناشي از جـنـگ        بازسازي خرابي
 ۳ صفحه  

پس  اتحاديه آزاد کارگران ايران: 
مــاه از بــازداشــت         ٢١ از گــذشــت     

شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا 

و برگزاري دادگاهـهـاي مـتـعـدد بـر           
عليه ايـن کـارگـران، صـبـح ديـروز               
هفتم مهـر مـاه شـعـبـه اول دادگـاه               

تجديد نظر استان کردستان ايـن دو      
فعال کارگري و عضو هيات مـديـره     

  اليحه مجلس اسالمي و قانون تجاوز جنسي به دختر بچه ها

 بخش چهارم: پس از افغانستان/منصور حکمت/سپتامبر ١١ دنيا پس از 

در حاليکه ملي اسالمي هـا و    
رسانه هاي غربي گوش دنـيـا را بـا        
خبر مذاکره جمهـوري اسـالمـي بـا         
دولت آمريکا کر کـرده انـد و انـدر            
باب "اعتدال" روحاني سخن سرائـي  
ميکنند، دستگاه قضائي جمهوري 
اسالمي به آدمـکـشـي اش شـدت           
داده، مجلسشان علـيـه کـودکـان و         
زنان قانون جديد خشونت و تـجـاوز     
وضع ميکند و نيـروي سـرکـوبشـان       
حمله به مردم را افزايش داده اسـت    

که يک نمونه آن بـه خـيـابـان آوردن             
ــردن               ــه ک ــک و ل ــان ــش    ٨٠٠ ت دي
  ماهواره در شيراز بود.

 
تنها در همـان چـنـد روزي کـه           
رئيس جمهور حکومت اسالمي در 
نيـويـورک عـلـيـه خشـونـت وراجـي               

زنداني توسط دستگاه  ٢٢ ميکرد، 
قصابي حکومت کشتار شدند و از   

 اومقطع اعالم ريـاسـت جـمـهـوري          
نفر حکم اعـدامشـان      ٢٠٠ بيش از 

به اجرا گذاشـتـه شـده اسـت و اگـر              
مقاومت زندانيان و مبارزه خانواده 
هايشان و فـعـالـيـت کـمـيـتـه بـيـن                 

 پنج نفر از کارگران اويهنگ دستگير شدند!

طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه           
کردستان حزب رسيده است پنج نفـر  
از کارگران اهل روسـتـاي آويـهـنـگ        
هفته گـذشـتـه در شـهـر "حصـارک"                
دماوند بوسيله نيروهاي وابسـتـه بـه      
وزارت اطالعات رژيم بازداشت شده 

 اند.
اين پنج کـارگـر هـمـراه صـدهـا           
کارگر ديگر از شهرها و روستـاهـاي   
کردستان در دماونـد و شـهـرکـهـاي          
اطـراف مشـغـول کــار بـودنـد. ايــن               
کارگران هفته گـذشـتـه بـدون هـيـچ             

اخطار و يا احضاريه  قبلـي و بـدون       
هيچ دليلي دستگير شده اند. عـالوه   
بر اينکه دليل دستگيري و بازداشت 
آنها  نا مشـخـص اسـت هـمـچـنـان            
بالتکليف در بازداشت بسر ميبرند. 
دســتــگــيــر شــدگــان عــبــارتــنــد از:         
ماکوان بهاري،عزيز خداياري، رفتار 
خداياري،قانع رضايي هژار لـطـفـي.      
همه دستگير شدگان اهـل روسـتـاي      

 اويهنگ از توابع سنندج ميباشند.
کــمـــيـــتــه کـــردســتـــان حـــزب          
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن               

مــحــکــوم کــردن دســتــگــيــري ايــن          
کارگران از همه همکاران و خـانـواده   
هاي اين عـزيـزان مـيـخـواهـد بـراي            
آزادي آنها  تالش کنند و مـقـامـات    
محلي را تحت فشار قرار دهنـد کـه     
فوري و بدون قيد و شرط همـه آنـهـا      

 را آزاد کنند. 
 

کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 
   ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۵ 

از روحاني بپرسيد چرا سکينه محمدي  
 آشتياني راآزاد نمي کنيد؟

 ميخواهم فرزندانم را
در آغوش بکشم، کمکم کنيد!   
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 ۱ از صفحه ۱ از صفحه
با اعتراض خانواده ها و محکوميـن  
به اعدام با تمام توان در دستور خـود    
گذاشت. تماس و ارتبـاط لـحـظـه بـه           
لحظه با زندانيان محکوم بـه اعـدام،       
فشار کميته بين المللي علـيـه اعـدام      
با همکاري خانواده هاي آنان تا آنجـا  
موثر واقع شد که فـعـال بـراي مـدت           
يکماه اجراي اين احکام وحشيـانـه را     
بتعويق انداخته است. ايـن جـنـس از         
فعاليت در تاريخ تالشهاي اين کميته 
بعنوان نقطه اي درخشان در مـبـارزه       
عــلــيــه اعــدام ثــبــت خــواهــد شــد.              
محکومين بـه اعـدام در زنـدانـهـاي            
مـخـوف اسـالمـي بـا امـيـدواري از                
نهادي کمک مي طـلـبـنـد کـه بـارهـا            
محـکـومـيـن بـه اعـدام را در چـنـد                   

 قدمي مرگ نجات داده است.   
در تيتر يکي از اطـالعـيـه هـاي         
کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام در             

انســان بــعــد از         ۲۱۸ مــورد اعــدام     
گذشت سه ماه از صـدارت روحـانـي          

 اين جمله بچشم مي خورد: 
"اينها ارقام و اعـداد نـيـسـتـنـد،          
زندگيهـايـي اسـت کـه بـا سـبـعـيـت                  

  کامل، پايان يافت!
عميق شـدن در ايـن عـبـارت و               
ترجمه مادي و عيني آن مـي تـوانـد          
تصاويري از جـنـس هـولـوکـاسـت را           
براي خواننده تداعي کند. تـرجـمـه و         
معناي اين جمله يعني خـاتـمـه دادن      

ــهــا، آرزوهــا، خــاطــرات،             ــه آرمــان ب
اميدها، احساس و عواطف و عشـق    
ورزيدنها، يعني پايان دادن به رابـطـه     
عميق عشقي و عاطفي مابين پدران 
و مادران با فرزندانشان، يعني سـلـب   
کردن حـق حـيـات انسـانـي، يـعـنـي                 
اعمال هولناکترين کشتار عـامـدانـه      
از سوي دولت عليه انسانهايي که بـا    
دنيايي از اميد خواهان ادامه زيستن 
بودند، يعني داغدار کـردن بـيـش از          
هزاران انسان ديگر همچـون خـانـواده      
هــا، فــرزنــدان، هــمــســران، پــدران و           
مادران و ديگر بستگانشـان، يـعـنـي       
ايجاد زخمي عميق بر تن بازماندگان 

 و کل جامعه. 
عالوه بر اينها و از سـوي ديـگـر        
دولت و حکومت اعـدام بـراي تـداوم          
عمر خود بيش از سه دهـه اسـت کـه        
دارد فرهنگ قـتـل و کشـتـار را در               
جامعه رواج مـي دهـد. گسـتـرش و            
اشاعه آدم کشي، ايجاد فضاي رعـب  
و وحشت، آسان کردن ريـخـتـن خـون         
انسانهاي ديگر، آزار روحي و روانـي،  
بــر جــاي گــذاشــتــن آثــار و عــواقــب            
مخرب و ويرانگر بـر تـن جـامـعـه و              

 نسلهاي آينده. 
قبل از ظهور جـانـوران اسـالمـي       
حاکم بر ايران اگر در هر نقـطـه اي از       
دنيا خبري مبني بر بدار کشيده شدن 
انساني به گوش افکار عمومـي مـي     

رسيد، مو بر تن همگان راسـت مـي       
شد. اکنون و بعد از جنايات بيـش از     
ســه دهــه از آدم کشــي حــکــومــت               
اسالمي و رواج فـرهـنـگ و قـوانـيـن           
ضد بشري آن، ايـن تـوحـش بـدانـجـا             
رسيده  که حتي به بازي کـودکـان راه       
پــيــدا کــرده و تــا کــنــون بــر اثــر آن                 
ناخواسته جان کودکان معصومـي را    

 گرفته است.  
مــعــيــارنــهــادهــاي بــه اصــطــالح      
حقوق بشـري اعـتـراضـشـان بـه ايـن                
قانون جنگلي فقط بر اسـاس ايـجـاد        
تعادل در قوانين و قـواعـد بـازيـهـاي          
سياسي مـابـيـن حـکـومـت بـغـايـت                
وحشي و درنـده اسـالمـي بـا ديـگـر               
دولتها اسـت. بـه هـر انـدازه کـش و                 
قوس کشتار با نـرمـش قـهـرمـانـانـه            
همراه باشد، نهـادهـاي بـه اصـطـالح          
مدافع حقوق بشري کـر و الل تـر از             
اين خواهند شد که تا کنون بوده انـد.  
شيرين عبادي به اعتبار مدالي که بر 
سينه آويزان کرده است هر از گـاهـي       
نه بخاطر همه زندانيـان سـيـاسـي در         
سياهچالهاي رژيم اسـالمـي  بـلـکـه            
تنها بخاطر طرفداران دوران طـاليـي       
خميني که در خانه هاي لوکس خـود    
در حصر بسر مي برند لب بـه سـخـن        
مي گشايد. خفقان گرفتن ايشـان در       
مقابل مـوج اعـدامـهـا، در مـقـابـل              
کارگران زنداني، در مقابـل فـعـالـيـن        
ــقــابــل                    ــنــد و در م ــي درب ــيــاس س
محکومين بـه اعـدام بـراي جـنـبـش             
عليه اعدام کامال قـابـل درک اسـت.        
کسيکـه مـدال سـيـاسـي گـفـتـگـوي                
تمدنها را براي تداوم عمـر حـکـومـت       
بــر ســيــنــه زده بــاشــد، کســيــکــه بــا            
سرماخوردگي مـوسـوي بـالفـاصـلـه            
رسانه هايـي هـمـچـون بـي بـي سـي                
خواب راحتش را بر هم مي زنند بايد 
خفقان هم بگيرد. جنبش عليه اعـدام   
نيازمند قوي شدن اسـت کـه بـتـوانـد          
همپاي نيرويي قاطع، پيگير و مدافع 
حقوق انساني همچون کـمـيـتـه بـيـن           
الملـلـي عـلـيـه اعـدام ايـن بـربـريـت                    

 اسالمي را کامال افسار بزند. 
ــان                ــاع از جـ ــراي دفـ تـــالش بـ
محکومين به اعـدام، تـالـشـي بـراي          
بازگرداند آرزوها، عواطف، عالئق و   
محبتها، تالشي براي زندگي و زنـده      
ماندن است. اين جنس از فعاليت در  
دفاع از حق حيات انسانها شـاخصـي   
بسيار مهم در ارزيابي از هـر نـهـاد،        
سازمان، حزب و شخصيتي است کـه  
ــري، آزادي،                ــراب ــاع از ب ــاي دف ادع

 حرمت و کرامت انساني دارد. 
   ۲۰۱۳ اکتبر  ۱ 

 

المللي عليه اعدام نبود دهـهـا نـفـر       
ديگر نيز در همين روزها با طـنـاب   
دار، بر جـرثـقـيـل هـا و در مـراکـز                
شهرها آويزان شده بـودنـد. امـا نـه            
دولت هاي غربي و رسانه هـاي نـان     
به نرخ روز خور از اين خشـونـت هـا      
چيزي گفتند و نـه مـلـي اسـالمـي              
هاي وطني دهانشان را باز کـردنـد.   
حتي ارگـانـهـاي حـقـوق بشـر نـيـم                 
بندشان مثل امنستي قرار است تـا  
اطـالع ثـانــوي درمــورد جــمـهــوري          
اسالمي سکوت کنند يـا بـا لـحـن           
مودبانه تري حـرف بـزنـنـد! گـوئـي              
همه مصيبت ها و بـدبـخـتـي هـاي          
مردم با کلمه پرطمطراق "اعتدال" و    
"مژده" رابطه با دولت آمريکا حل و   
فصــل شــده و هــمــه رذالــت هــا و               
جنايتهاي جـمـهـوري اسـالمـي بـه              

 پايان رسيده است! 
 

اما فارغ از اين رياکـاري هـا و       
تا جائـي کـه بـه رابـطـه جـمـهـوري                 
اســالمــي و مــردم ايــران مــربــوط            
ميـشـود، از "تـعـامـل و اعـتـدال"                  
خبري نيست. نصيب مردم کماکـان   
سرکوب و خشونت است. زندان هـا     
پر است، اوباش انتظامي همـچـنـان    
در خيابانها و ميدانهاي شهرهـا در    
کمين زنـانـنـد، اعـدام هـا افـزايـش              
يافته است، فقر بـيـداد مـيـکـنـد و           
نـاامـنـي هـمـه جــانـبـه بــر زنـدگــي                 
اکثريت عظيم مـردم از کـودکـان و          
مـحــصـالن تـا کــارگـران و زنــان و               
جوانان و دانشجويان و سـالـمـنـدان         
حاکم اسـت. از نـظـر مـردم ايـران،               
مساله اصلي بود و نبود خـود ايـن       
حکومت است. مردم نه حـکـومـت       
اسالمي ميخواهند نه انرژي هستـه  
اي اش را، نه جناح معتـدل و غـيـر        
معتدلش را. اولين گام براي هرنـوع   
بهبودي در زندگي مردم و خالـصـي   
از اعدام و خشـونـت و سـرکـوب و             
ناامني و فقر و بدبختي، پايان دادن 
به عمر ننگين حکومت اسالمـي و    
هــمــه جــنــاح هــاي آن اســت. در                 
شرايطي که سياسـت هـاي "رهـبـر"          
شکست خورده و ضعف و زبونـي و    
بن بست هاي حکومت بيش از هـر    
زمان آشکار شده است، بايد با تمام 
قوا براي به کرسي نشاندن خـواسـت     
هاي خود به ميدان بيائيم و کل اين 

معادالت و گفتـمـان هـا را عـوض           
ــيــم. جــمــهــوري اســالمــي در               کــن
شرايطي نـيـسـت کـه بـتـوانـد جـلـو                
پيشروي اين نيروي عـظـيـم را سـد           
کند. نمايش بيرون آوردن تانک ها و  
خردکردن ديـش هـاي مـاهـواره در           
شيراز بيشتر از اينکه نشـان قـدرت     
حکومـت بـاشـد و بـاعـث ارعـاب               
مردم شود، نشانه وحشت حکومـت  
از دسترسي دهها ميليوني مردم به 
تلـويـزيـونـهـاي اپـوزيسـيـون اسـت.              
اعدام ها مقاومت ها را دارد برمي 
انــگــيــزد، دانشــجــويــان ســر بــلــنــد         
ميکنـنـد، زنـان عـلـيـرغـم حضـور               
ــوب در                ــرک ــاي س ــروه ــي ــر ن لشــگ
خيابانها، غير اسـالمـي تـر ظـاهـر          
ميشوند و طـبـقـه کـارگـر بـعـنـوان               
ستون اصلي مبارزه و انقالب راهي 
جز اين نـدارد کـه مـتـشـکـل تـر و                
قدرتمنـدتـر بـه مـيـدان آيـد. سـران                 
حکومت خود بخوبي واقفند که نـه    
حريف زنان ميشوند، نه ميـتـوانـنـد     
جلو اعتراضات کارگران را بگيرند، 
نه ميتوانند اين جامعه پرتالطـم را    
آرام کنند و به عـقـب بـرانـنـد و نـه               

 حتي بر ديش ها غلبه کنند! 
 

حزب کمونيست کارگري طبـقـه   
کارگر، جوانان و دانشجويان، زنان و 
کل مردم آزاديخواه را بـه گسـتـرش        
مبارزه در همه عرصه ها و تنگ تر 
کردن فضا بر جمهـوري اسـالمـي و        
سرکوبگرانش فراميخـوانـد. عـلـيـه         
ــد بــپــاخــاســت، از               اعــدام هــا بــاي
ــابـــل              ــقـ ــان در مـ ــاومـــت زنـ مـــقـ
سرکوبگران بايد فـعـاالنـه حـمـايـت           
کرد، پرچم مـطـالـبـات سـيـاسـي و              
اقتصادي و فرهنگي را بايد هـرچـه     
بيشتر بلند کرد و به مـقـابلـه هـمـه          
جــانــبــه بــا حــکــومــت بــرخــاســت.         
جمهوري اسالمي رفـتـنـي اسـت و           
بايد برود و همراه با سرنـگـونـي آن،      
خــيــمــه شــب بــازي شــيــادان مــلــي          
اسالمي مرتجع و رسانه هاي نـوکـر   
نيز موضوعيـت خـود را از دسـت            

 خواهد داد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٣٠ ، ١٣٩٢ مهرماه  ٨ 

 ٢٠١٣ سپتامبر 

 ماشين کشتار حکومت... 
 وعده هاي روحاني...
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 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 

 ۴۵۲ و بـراي عـراق        ۶۴۴ براي ايران 
بـر     شـود.        ميليارد دالر بـرآورد مـي    

هميـن اسـاس در طـول ايـن جـنـگ                 
انسان کشـتـه و زخـمـي          ۱۰۰۰۰۰۰ 

 ۲۶۲۰۰۰ شدند کـه از ايـن مـيـان               
عـراقـي کشـتـه          ۱۰۵۰۰۰ ايراني و   

در ارتباط بـا مصـائـب ايـن          .اند شده
جنگ، آوارگي ميلـيـونـي و تـلـفـات           
انساني آن چندين کتاب نوشته شـده.    
ده ها فـيـلـم مسـتـنـد تـهـيـه شـده و                   
جنايات و نسل کشي دو دولت صدام 
و جمهوري جنايتکار اسالمـي را در      

بـمـبـاران    تاريخ به ثبت رسـانـده نـد.           
اسـفـنـد       ٢٥ در شيـمـيـايـي حـلـبـچـه          

توسط حکومت بـعـث عـراق       ١٣٦٦ 
اين حمله نزديک بـه       .صورت گرفت

نـفـر را کشـت و             ۵۰۰۰ تـا     ۳۲۰۰ 
هــزار نــفــر را       ۱۰ هــزار تــا  ٧ نــزديــک   

زخمي کرد که اکثراً از غيرنـظـامـيـان     
بــودنــد؛ صــدهــا تــن ديــگــر بــر اثــر              

ها و نقـص جسـم در        عواقب، بيماري
ها پـس از حـملـه         هنگام تولد در سال
اي که بـه صـورت      کشته شدند. حادثه 

کشـي مـردم        رسمي به عـنـوان نسـل       
عراق شناخته شـد و هـنـوز بـه            کرد 

عنوان بزرگتـريـن حـملـه شـيـمـيـايـي              
مستقيم به يک منطقه شهرنشيـن در    

بـمـبـاران      .اسـت    مـانـده     تاريخ بـاقـي    
بمباراني بـود کـه        شيميايي سردشت

تـيـر بــا        ٧ از    نـيـروي هـوايــي عـراق        
در  استفاده از بمب هاي شيـمـيـايـي       

ــام                 ــطــــه پــــر ازدحــ ــقــ ــار نــ چــــهــ
ــر  ــهــ ــردشــــت  شــ ــوابــــع       ( ســ از تــ

انجـام شـد.     آذربايجان غربي )  استان
نـفـر از سـاکـنـان             ۱۱۰ در اين حمله 

تـن     ۸۰۰۰ غيرنظامي شهر کشته و   
ديگر نيز در معرض گـازهـاي سـمـي       
قرار گرفتـنـد و مسـمـوم شـدنـد. در                
جريان بمبـاران شـيـمـيـايـي حـلـبـچـه               
سازمان کردستان حزب کـمـونـيـسـت      
ــن از                       ــه ده هــا ت ــ کــومــه ل ــران ـ اي
کمونيستهاي انـقـالبـي را بـا حـملـه               
نيروهاي مـزدور سـپـاه پـاسـداران از            
دست داد.  اخيرا در فيـس بـوک ايـن         

بــه يــاد   « نــوشــتــه کــوتــاه را ديــدم.            
عليرضا کودک کار وقرباني مـيـن در     

اين عکسـو کـه       آغاز سال تحصيلي
ديدم خيلي متاثر شدم به ياديکـي از    

  دوســتــان پســرم شــاهــو افــتــادم               
که سال سوم راهنمـايـي هـمـکـاليـش         
بود اسمش عليرضا بود کـودکـي کـه      
ضايعات و اجناس اقـاطـي را جـمـع         
ميکرد وبه اندک بهـايـي مـيـفـروخـت         
اون سال کلي ضايعـات در لـب مـرز          

باشماق گيرش ميادوبا خوشحالي بـه  
خــونــه بــر مــيــگــرده وکــمــي رقــص             
وپايکوبي ميکنه وبه قـول مـا کـردا          
چوپي هم ميکشه ومـيـگـه کـه پـول            
خوبي از فروخـتـنـشـون گـيـرم مـيـاد             
وکلي از وسايل مدرسه ام را باپـولـش   
ميخرم بعد وسايل را بـه زيـر زمـيـن         
ميبره وشئي ناشناس توجهشو جلـب  
ميکنه وچون نميدونسته چـيـه بـهـش       
يک چکش ميزنه زدن چـکـش هـمـان         
وانفجار مـيـن عـمـل نـکـرده هـمـان                 
وعليرضا در آستانه سال تـحـصـيـلـي      
مظلومان پر پر شد وبـدن تـکـه تـکـه          
شده اش را به خـاک سـپـردنـد يـادش            

 ».   گرامي باد ولعنت به جنگ
*** 

قطع انگشت بر اثر        
 حادثه در محل کار

 
شهريور کارگري بـه نـام        ۲۰ روز 

انور گويلي شاغل در دانشـگـاه آزاد         
کاميـاران در     -واقع در جاده سنندج 

حـيـن کـار بـا دســتـگــاه چـمــن زنــي                 
متاسفانه يـک انـگـشـت خـود را از                
دست داد و به خيل کارگراني پيوست 

هاي کار بـر اثـر        که ساالنه در محيط
نبود ايمني يا جـانشـان را از دسـت            

شـونـد    داده و يا دچار نقص عضو مي
داران    و قرباني سودپرسـتـي سـرمـايـه       

سـال سـن        ۳۶ اين کارگر    گردند. مي
دارد و داراي يک فـرزنـد مـي بـاشـد.          

هماهنگي براي کمک به ايجاد   کميته
يــک مــهــر       -هــاي کــارگــري      تشــکــل
 ۱۳۹۲ 

*** 
اي ديگر و بازهم   حادثه

 باختن انساني ديگر جان
 

ــورخ                 ــه مـ ــبـ ــنـ ــر روز شـ عصـ
يک کارگر جوشکـار بـه      ٣٠/٦/٩٢ 

نام "جمشيد محمديان" اهل روستـاي    
"تختـه" از تـوابـع "ژاورود" سـنـنـدج                    

ششم سـاخـتـمـان       هنگام کار از طبقه
محل کارش واقع در ويالشهر سنندج 
به پايين پرت شد و متأسفانـه در دم      

 ٢٩ جان سپرد. "جمشيد محمـديـان"        
ساله و متأهل و داراي دو فرزند بـود    
که به علت ناامـنـي مـحـيـط کـار و             
سودخواهي کارفرمايش جان خود را   
از دست داد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه            

نـفـر      ٩ طي چند سـال اخـيـر تـعـداد            
کارگر جوشکار فقط در همين روستا 
در اثر عدم رعـايـت اسـتـانـداردهـاي           
ايمني توسط کارفرمايان در محـيـط   
کارشان دچـار سـانـحـه شـده و جـان                 

اند و چندين نفر ديگر نيز دچـار   باخته
ناپذيـر   نقص عضو و مشکالت جبران

  انـد. کـمـيـتـه           جسمـي و روانـي شـده         
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

هاي کـارگـري، ضـمـن عـرض           تشکل
باخته "    کارگر جان  تسليت به خانواده

جمشيد محمديان" و ابـراز هـمـدردي       
با آنان، علت اصلـي ايـن حـوادث را          
عدم توجه کـارفـرمـايـان بـه رعـايـت              
استانداردهاي ايمني در محيط کـار    
و همچنين اهميـت نـدادن بـه حـفـظ            
سالمت جسـمـي و روانـي کـارگـران              

هماهنگي براي کمک   داند. کميته مي
يـک   -هـاي کـارگـري        به ايجاد تشکل

 ١٣٩٢ مهرماه 
*** 

دستگاه حفاري در جوانرود  
 جان کارگر جواني را گرفت

 
مهر: يک کارگر جوان در شـهـر      ٢ 

جوانرود به دليل عدم ايمني در محل 
کار جان باخت. "عثمان رمضاني" که 
ــه"                 ــچ ــي ــال ــاي "ق ــت ــت روس ــرک در ش
شهرستان جوانـرود از تـوابـع اسـتـان            
کرمانشاه مشغول به کار بـوده اسـت       
به علت نبود حفاظ بر روي نوار نقاله 

دستگـاه حـفـاري، بـه داخـل              و تسمه
تونل سقوط و جان خود را از دسـت        
داده است. همچنين در مراسـم خـتـم       
  اين کارگر يکي از نزديکـان خـانـواده     

نـام مـاکـوان سـلـيـمـانـي              رمضاني به
  مــرادي در يــک حــادثــه          فــرزنــد شــاه  

 رانندگي جان سپرد.
*** 

 
کارگر در   ٢ کار مرگ   حادثه

 بانه و ديواندره را رقم زد
 

مهر: دو کارگر در شهرهاي بـانـه    
کار جان خـود    و ديواندره بر اثر حادثه

ام     را از دســت دادنــد. روز ســـي                  
کـبـود      شهريورماه در روسـتـاي کـيلـه      

شهرستان ديواندره يک کارگـر بـه نـام        
جالل دهقان به هـنـگـام حـفـر چـاه و               

آن جان خود را از دسـت    ريزش ديواره
سـال سـن و دو            ٣٥ داد. وي داراي      

فرزند خردسال بوده است. همچنـيـن،     
يک کارگر جوشکار بر اثر سـقـوط از       
اسکلت سـاخـتـمـان در حـال احـداث             
شهر بانه، جـان سـپـرد. هـويـت ايـن                

سـالـه و      ١٨ پناه  کارگر محمد حسين
 باشد. اهل روستاي سونج مي
*** 

 
ساله اداره برق   ٣٣ کارگر 

 سنندج دچارحادثه شد
به گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران     

 ٣٣ ايران آقاي مجتبي اميري کارگر   

ساله ي اداره برق سـنـنـدج در هـفـتـه           
بر اثـر سـقـوط تـيـر بـرق در                 گذشته

محله ي دگران سنـنـدج دچـارحـادثـه        
 شد

آقاي مجتبي اميري کـه بـر اثـر          
سقوط تير برق از نـاحـيـه هـر دو پـا              
ــه                دچــار آســيــب جــدي مــيــشــود ب

 بيمارستان توحيد انتقال ميابد
اکنون پزشکان به وی گفته 
اند که یک پای وی دچار فلجی 

 گشته و بهبود نمی یابد 
 

کارگر   ۲۰۰ بيکاري 
ساختماني در سقز با توقف  

 مسکن مهر
 ۲۰۰ مهـر: بـيـکـاري بـيـش از                

کارگـر سـاخـتـمـانـي پـس از تـوقـف                  
فعاليت پيمانکاران مجري پـروژهـاي   
مسکن مهر در شهر سـقـز. بـيـش از          

کــارگــر ســاخــتــمــانــي کــه در            ۲۰۰ 

هاي مختلف مسـکـن مـهـر از          بخش
واحـدي مـهـر       ۳۷۰۰ هاي  جمله پروژه

کيان (جاقل) در شهر سقـز مشـغـول        
به کار بودند، بعد از توقف فـعـالـيـت     
پيمانکاران، شغل خـود را از دسـت           
داده و اکــنــون در انــتــظــار يــافــتــن              
مشاغل ساختماني در ميادين شـهـر   

  اند. سقز سرگردان شده
ــزارش "آژانـــس خـــبـــري              بـــه گـ
موکريان" يـک فـعـال مـدنـي بـه نـام                 
"سوران دانشور" به شعبه اول دادگـاه        

آنـگـونـه      رژيم در مريوان احضار شـد.  
که در بـرگـه احضـاريـه دانشـور ذکـر             
گرديده بود، نامبرده مي بايست روز   

مهرماه در دادگاه حـاضـر      ٨ دوشنبه 
مي شد. دستگاه قضايي رژيم سوران  
دانشور را به "اقدام عليه امنيت ملي  
و همکاري با يکي از احزاب مخالف 

 نظام" متهم ساخته است.
 

  نگاه هفته...

اتحاديه آزاد کارگران ايران را مورد 
 محاکمه قرار داد.

صـبـح    ١٠ در اين دادگاه که از 
ديــروز و بــا شــرکــت وکــيــل ايــن              
کارگران آقاي محمد قوامي برگزار 
شـد ابــتــدا قــاضـي دادگــاه بــحــث           
استعـفـاي شـريـف سـاعـد پـنـاه و                 
مظفر صالح نيا را از اتحاديه آزاد   
کارگران ايران به ميان کشـيـد امـا      

ايـن کـارگـران و         پس از دفاعيات   
آقاي محمد قوامي و بـحـث حـول          
فعاليتهاي اتحاديه، قاضي دادگـاه  
از شريف ساعد پناه و مظفر صالح 
نــيــا دعــوت کــرد تــا بــراي ثــبــت            
قانوني اتحاديه آزاد کارگران ايـران    
تالش نمـايـنـد. قـرار اسـت ظـرف              
روزهاي آينده حکم دادگـاه شـعـبـه         
اول تجديد نظر استان کردستان در   
مورد مظفر صالح نـيـا و شـريـف           

 ساعد پناه به آنان ابالغ شود.
مظفـر صـالـح نـيـا و شـريـف                
ساعد پناه به تـرتـيـب در روزهـاي         

از سـوي   ١٣٩٠ دي ماه  ١٨ و  ١٥ 
مامورين امـنـيـتـي بـا اتـهـامـات             

دي مـاه       ٢٩ واهي بازداشت و روز 
ميليون  ٨٠ همانسال با قرار وثيقه 

تــومــانــي از زنــدان آزاد شــدنــد و            
فـرورديـن مـاه         ٢٢ بدنـبـال آن تـا          

بارها مورد محاکمـه قـرار      ١٣٩٢ 
گرفتند. در اين محاکمات قـاضـي    
دادگاه شرط صـدور حـکـم بـرائـت          
براي اين کـارگـران را اسـتـعـفـا از             

اتحاديه ازاد کارگران ايـران اعـالم       
کــرده بــود. امــا آنــان در ايــن                     
دادگاهها بارهـا بـر حـق کـارگـران            
مبني بر برپائي تشکلهاي مستقل 
کارگري تاکيد نموده و حـاضـر بـه          
استعـفـا از اتـحـاديـه نشـدنـد. بـه                  
همين دليل دادگاه شعبه اول شـهـر     

فـرورديـن مـاه         ٢٢ سنندج در روز   
سالجاري هـر کـدام از آنـان را بـه               
شش ماه حبس تعـزيـري مـحـکـوم        
کرد و بدنبال آن وکيل اين کارگـران  
خواهان تـجـديـد نـظـر در احـکـام                

 صادره شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـا     
اعتراض به محاکمه شريف سـاعـد   
پـنــاه و مـظــفـر صـالــح نــيـا و بــا                  
مـحــکــوم کــردن بــرگــزاري چــنــيــن         
محاکماتي اعالم ميدارد بـرپـائـي      
تشـکــلـهــاي مســتــقـل کـارگــري و           
عضويت کارگران در اين تشکـلـهـا    
از بديهي ترين حـقـوق اجـتـمـاعـي           
طبقه کارگر ايران است و مي بـايـد   
به فوريت بهنام ابراهيم زاده، رضـا    
شهابي، محمد جـراحـي، شـاهـرخ         
زماني و ديگر کارگران زنداني آزاد 
و حکم برائت شريف ساعد پـنـاه و     
مــظـــفـــر صـــالـــح نـــيـــا و قـــرار              

تعقيب قضائي عموم فعالين  منع 
  کارگري صادر شود. 
 

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ مهر ماه  ٨ 

 پس از گذشت نزديک به دو سال... 



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����4  �695  

 : بـه عـنـوان اولـيـن           شيما فهيمي
خواستم بپرسم تابو چيـسـت    سوال مي

 و ما چرا اين اسم را انتخاب کرديم؟
 

آن  پـرهـيـزه    يا تابوفرشته مرادي:
دسته از رفتارها، گفتارهـا يـا امـور        
اجتماعي است که برطبق رسم و آيين 

پـذيـر      يا مذهب، ممنوع و نـکـوهـش     
است. براي نمونه نـام بـردن از انـدام             
هاي تناسلي در محـافـل رسـمـي در         

 .بسياري از اقوام جهان يک تابو است
 

  واژه تابو از زبـان   از نظر تاريخي
پلي نزي  هـاي  که يکي از زبانتونگا 

است وام گرفته شده است. به عـقـيـده     
نـزي، بـرخـي از           اهالي جـزايـر پـولـي        

اشخاص يا اشياء (مثل کشـيـشـان،       
جــادوگــران، اجســاد مــردگــان، زنــان        
زائو، زنان در دوره قاعدگي، رؤسـاي    

اي مـقـدس و          قبايل و...) داراي قـوه 
مافوق طبيعي هستند به طـوري کـه     
نزديکي با آنها ممکن است خطرهاي 
بزرگي مانند جنون، بيماري يا مـرگ  

 .به وجود آورد
 

مـعـتـقـد اسـت        زيگموند فرويد
ترين مجموعه قوانيـن   ها کهنتابو که

اند و اقـدامـات مـنـع شـده در               بشري
تابوها و قوانين اقداماتي هستند کـه  

ها تمايل طبيعي بـه   بسياري از انسان
 .انجام دادن آنها دارند

 
اگر بخواهيم به اين سـوال پـاسـخ      
بدهيم که چرا واژه تـابـو را انـتـخـاب          

هـا     کرديم دليلش اين هست کـه تـابـو     
زياد هستند من   در مورد زنان خيلي

خواهم يک مثال براي شما بيـاورم   مي
سـال دارد پـدر و            ۹ يا  ۸ دختري که 

مادر  مرتب به او گوشزد مـيـکـنـنـد      
بـايـد    که تو به خاطر مساله بکـارت    

در       مـواظـب خـودت بـاشـي               خيلـي 
نتيجه دختر نبايد زياد فـعـالـيـتـهـاي       
بدني داشتـه بـاشـد نـبـايـد دوچـرخـه               

هـا و       کند... اين مـحـدوديـت        سواري
ها تا زمانيکه دخـتـر ازدواج      مراقبت

کند وجود دارد و شب زفـاف هـم        مي
به دليل اينکه هيچگونه اطالعات و   

در اين رابـطـه بـه دخـتـر داده              آگاهي
نشده  نمي داند که  چگونـه بـايـد بـا         
اين مساله برخورد کند و از آن طـرف  
پسر هم در مقابل آگاهيهـاي الزم را      
دريافت نکرده که چگونه با زن مانند 
يک انسان  برابر برخورد کند و دچـار      

مشکل ميشوند الـبـتـه الزم هسـت           
اينجا اين را هم بگويم که اين مساله 
جنبه فراگير نـدارد امـا مـتـاسـفـانـه              
درصد بااليي از زنـان در ايـران ايـن            

که چگـونـه    مشکل را داشته و دارند 
بايد بدن خود را بشناسند و با مساله 
سکس چه برخوردي داشته باشنـد در    
نتيـجـه زمـانـيـکـه مسـالـه بـکـارت                 
برداشته ميشود متوجه ميـشـود کـه      

توانـد بـا هـمـسـر           آنگونه که بايد نمي
خود ارتباط داشته باشد اما چون اين 

تـوانـد راجـب       مساله تابو است و نمي
حتي با مـادر و خـواهـر خـود              به آن 

صحبت کند در نهايت تبديل بـه يـک     
مشکل و معضل فکـري مـيـشـود و         

از       کند که مشـکـل اصـلـي         فکر مي
کند و  خودش است، احساس گناه مي

  بـعـد از مـدتـي          هاي روحي اين حالت
و  هاي شديد ميشود  تبديل به سردرد

با وجود اينکه به دکتر هـم مـراجـعـه       
کـنـد      کند و دارو هم مصرف مـي    مي

در       شود از لحـاظ روحـي     درمان نمي
نيست، اين حـالـتـهـا         وضعيت خوبي

ماه ادامه داشته باشـد  ۳ اگر به مدت 
و برطرف نشود ميـتـوانـد بـاعـث بـه           

شديدتر   وجود آمدن مشکالت روحي
هـاي     ماننـد افسـردگـي و يـا حـالـت              

در شـخـص بـه         تهاجمي و عصـبـي       
از مـوقـع هـم              وجود بيايد و خـيـلـي     

شخص خود متوجه نـبـاشـد کـه چـرا          
و در مـراحـل          اين حـالـتـهـا را دارد          

پيشرفته تر ممکن است شخص دچار  
افسردگي نيز بگيرد کـه مـتـاسـفـانـه         

 آمارها در اين ضمينه کم نيستنئد. 
ما تصميم داريـم در ايـن رشـتـه           
بــحــث هــا بــيــشــتــر راجــب مســائــل          
ممنوعه صحبت کنـيـم و بـه خـاطـر            

را براي آن انتخاب »  تابو« همين اسم 
 کرديم.

اگــر بــخــواهــيــم از جــنــبــه هــاي          
ديگري به تابوهـا در جـامـعـه نـگـاه             
بيندازيم مي بينيم کـه فـاکـتـورهـاي          
ــي    ــفــــــــــ ــلــــــــــ ــتــــــــــ ــخــــــــــ مــــــــــ
مانند:اقتـصـاد،مـذهـب،سـيـاسـت و           

بر اين مساله تاثـيـر دارنـد        فرهنگ 
يعني تابوهايي کـه در يـک جـامـعـه            
اروپايي و غربي وجـود دارد بسـيـار          
متفاوت تر از تابوهايي است کـه بـه       
طور مثال در کشـوري مـانـنـد ايـران          
وجود دارد در کشوري که مـرد و زن        
مجـبـور اسـت بـراي گـردانـدن چـرخ                
زندگي دو شيفته کار کند، طـبـيـعـي       
اســت کــه وقــتــي بــراي مــطــالــعــه و            

مسائل ديگر نداشته باشد از جـنـبـه        
فرهنگي نيز انسان همانـطـور کـه بـه         
مواد خوراکي متنوع احتـيـاج  دارد       
به همان اندازه به آرامش روحي نـيـاز     
دارد و يک بخش اين مساله اين است 
که شرايط و امکاناتي فراهم شود که 
انسان بتواند افکار و عقايد کهنـه را    
دور بريزد و افکار جديد و درسـت را      
جايگزين کند اهميت اين جايگزينـي  
هم آن است که متاسفانه افکاري کـه    
امروز در ايـران حـاکـم اسـت افـکـار               

ساله اسالم اسـت کـه      ۱۴۰۰ پوسيده 
به هـيـچ عـنـوان بـا مسـائـل امـروز                 
جامعه همخواني ندارد و نمي تـوانـد     
پاسخگوي آنها باشد و مـا بـايـد بـا             
بحث و گفتگو و نشان دادن راه کار و 

 دادن اطالعات تابوها را بشکنيم.
 

 : سـوال ديـگـر ايـن          شيما فهيمي
است که چرا بعضي از مسائل به تابو
(ممنوع) تبـديـل شـده و خصـوصـا              
زنـان نــمـي تـوانــنـد راجـب بـه آنـهــا                  

 صحبت کنند؟
 

همانطور که اشاره فرشته مرادي:
کردم اين مسائل تابو(ممنوع) شـده      
اند به دلـيـل ايـنـکـه  نـمـيـشـود در                    
مــوردش صــحــبــت کــرد زمــانــيــکــه        
شرايط اجتماعي طوريست که اجـازه  
نميدهد يک زن آنطوري که خـود مـي     
خــواهــد بــاشــد، زمــانــيــکــه يــک زن           
شناخت دقيقي در مورد خود ندارد و 
بايد ها و نبايدهـاي بسـيـاري در راه          
اين خودشناسي وجود دارد اينهاست 
که تابوها را به وجود مـي آورد مـن         
يــادم هســت  در ايــران بــايــد نــوار                
بهداشتي را در دو کيسه ضخيـم   و        

در صورتيـکـه   مشکي مي گذاشتيم  
يه مساله عادي و طبيعي بود  و ايـن   
هم دليلش ايـن نـيـسـت کـه مـردهـا                

از مـردهـا           دهـنـد خـيـلـي        اجازه نمي
هـا بـاز بـرخـورد            اتفاقا در اين زمينه

ميکنند و ميـخـواهـنـد در مـوردش          
جـو حـاکـم بـر               صحبت کـنـنـد ولـي      

جامعـه اجـازه ايـن را نـمـيـدهـد کـه                   
آنطوري که بـايـد بـحـث و صـحـبـت                

از مـواقـع خـود زن                در خيلي  کنند
تواند در مورد مسائـل   هست که نمي

 . صحبت کند خودش 
 

به نظر شما تـابـوهـا    شيما فهيمي: 
 است؟  در جامعه به سود چه کساني

 
مي توان گفت در   فرشته مرادي: 

درجه اول به نفع سـيـسـتـم جـمـهـوري          
اسالمي است  چون دامن زدن به ايـن  

تابوها در جامعه به مـانـدگـاري ايـن       
کـنـد اگـر افـراد            حکومت کمـک مـي    

جامعه به دنبال تغيير افکار و عقايد 
به   و فرهنگ کهنه باشند و بطور کلي

دنبال آزاديهاي فـردي و اجـتـمـاعـي            
خود باشند و آنرا مطالبه کنند بـدون    
شک مردم ديگر جمهوري اسالمي را   
تحمل نميکنند شاهد اين مطلب هـم  
اين است که اکـثـريـت افـرادي کـه از            

سـال  ۱۵ آيند و مـن     ايران به اروپا مي
است که کارم طوري است که بـا ايـن       
افراد در ارتباط هستم مـيـبـيـنـم کـه         
تقريبا همه آنها بدون حجاب هستـنـد   

اسـت و ايـن        ايـن نـمـونـه کـوچـکـي              
دهـنـده آن اسـت کـه مـردم در                   نشان

جامعه ايران تحـت فشـار حـکـومـت          
هستند و به محض اينـکـه بـه آزادي        

رسـنـد تـمـام قـيـد و بـنـدهـا را                       مـي 
دارند اين مثال کوچک را شـمـا        برمي

از     ميتوانيد گسترش بدهيد به خيلي
مسائل و معضالتي که در آن جامعه 
وجود دارد يـک مسـالـه ديـگـري کـه             

خواستم اينجا بيان کنم اين اسـت   مي
که ما به هيچ عنوان فمـنـيـسـتـي بـه         

کـنـيـم کـه هـمـه              مساله زن نگاه نمي
تقصيرات را به گردن مردها بگـذريـم   
در واقـع ايـن جـامـعـه و سـنـتـهـا و                    
فرهنگهاي غلط و کـهـنـه اسـت کـه              
ــار آورده و                   ــه ب ــگــون ــن مــردان را اي
  شخصيت آنها را شکل داده که خيلي

بـه        از مواقع حکم کنند در جاهـايـي  
خاطر حفظ شخصيت خود در مقابل 

مـيـکـنـنـد        مادر يا خواهر خود سعي
کننـد و      توجهي  که به همسر خود بي

خود اين مساله باعـث مـيـشـود کـه          
به خـود مـرد هـم            رواني  فشار روحي

آسيب برساند اما چون از کودکـي بـه     
مـرد    مردان گفته شده که مرد هستي

که نبايد ناراحتيش رو نشـون بـده در       
را در   نتيجه تمام اين فشارهاي روحي

دهنـد و     خودشان ميريزند و بروز نمي
هاي عصبي و تـهـاجـمـي      سبب حالت

 . در مردان ميشود
 

چـه ابـزار و راه         شيما فهيـمـي:   
حلهايي هست که اين تابوها برداشته 

 شود؟

 
از مهمتريـن    يکيفرشته مرادي: 

راه حلها بـاز بـودن افـراد از لـحـاظ                
بايد از خـودش      فکري است هر کسي

اش شروع کند و تـابـوهـا را       و خانواده
از       رسد بردارد.يکي  که به نظرش مي

خصلتهاي بارز انسان ايـن اسـت کـه          
هميشه به دنبـال چـيـزي مـيـرود کـه             
ممنوع شده در نظر بگيريد يک ميزي 
هست که پارچه ضـخـيـم بـر روي آن             
کشيده شده همه ميخواهـنـد بـدانـنـد        
که در زير اين ميز و پارچه چه چـيـزي   
پنهان شـده مـنـظـورم ايـن اسـت کـه                
انسان به طورکلي حـس کـنـجـکـاوي          
دارد و بــخــصــوص ايــن حــس بــراي            

هاي ممنوع شدت بيشتري پيدا  پديده
ــبــتــه خــود ايــن حــس                 مــي کــنــد ال

کنجکـاوي مـيـتـوانـد در دو جـنـبـه                 
بـه کـار رود کــه               مـثـبــت و مـنــفـي        

اوقـات در جـوانـان          متاسفانه بعضي
کند زمانيکه  آن بروز مي  جنبه منفي

خانواده به آنها تذکر ميدهد و آنها را   
کـنـد بـه         از مسائل منع مي  از خيلي

محض اينکه از چـارچـوب خـانـواده           
آيـنـد بـه شـکـل افـراطـي                  بيرون مـي   

رفـتـار مـيـکــنـنـد و بــه شـخـصـيــت                  
اجتماعي و روح و روان خـود آسـيـب        

اي مانند  ميرسانند در ايران و جامعه
هـا و       کردستان به دليل مـمـنـوعـيـت     

هاي زيادي که وجـود دارد     محدوديت
ممکن است جوانان به دليل کـمـبـود      

ايـن مسـالـه            به جنبه مـنـفـي     آگاهي
بيفتند و به صورت زننده و افـراطـي       
بخواهند تابو شکني کننـد امـا اگـر        
برعکس اين تابو شکني و بـرداشـتـن    
سنتها و فرهنگهاي کـهـنـه بـر پـايـه             

بـاشـد         و اطـالعـات کـافـي              آگاهـي 
 توان نتايج مثبتي از آن گرفت. مي

ها در ايـن       از بهترين روش  يکي 
قضيه اين است که ما در مقابـل هـر     
کدام از تابوها و مسائل ممنوعي که 

ــي           ــان مـ ــمـ ــنـ ــه ذهـ ــک          بـ ــد يـ رسـ
بگذاريم بطور مثال چرا مـن    »چرا«

نــمــيــتــوانــم دربــاره خــودم در جــمــع            
صحبت کنم؟ چرا نـمـيـتـوانـم دربـاره           
عشق صحبت کنم؟ و بعد از آن بـايـد   

مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت زنان در کردستان   تابو
 بخش اول :تابو چيست؟

 ۵ صفحه  
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 ۱ از صفحه  ۴ از صفحه

 حتي عفو بين الملل   h المللي

رفت و تحـقـيـق کـرد مـطـالـعـه کـرد                
درباره آن با ديگران صحبت کرد و در 
  نهايت شخص بـتـوانـد درک درسـتـي         
مثال از موضوع عشق به دست آورد   
اما نقطه مقابل آن هم وجود دارد اگر 
نـخــواهـيــم در مــورد آن تـحــقـيــق و               
مطالعه کنيم ممکن است بـه دلـيـل        

آنرا انـجـام     جنبه منفي  کمبود آگاهي
دهــيــم و مــثــال شــخــص چــون درک             

از مسـالـه دوسـت داشـتـن                  درستـي 
کـنـد آزادي و تـابـو              ندارد فـکـر مـي     

اينکه در عين حال با   يعني شکستن 
افـراد زيـادي در ارتـبـاط بـاشـد کـه                  
متاسفانه در اين حـالـت شـخـص بـه          
خودش ضربه ميزند نـتـيـجـه ايـنـکـه          
اولين قدم و مـهـمـتـريـن قـدم کسـب              

 و اطالعات است.  آگاهي
 

و آخـريـن سـوال          شيما فهيمـي:  
اينکه موضوع بعدي که در مـوردش    

 کنيم چيست؟ صحبت مي
 

قبل از اينـکـه بـه      فرشته مرادي: 
خـواسـتـم       جواب بدهم مي سوال شما 

يک مطلبي را عنوان کنم و آن هم اين 
را   است که ما به عنوان انسان زندگي

چگونه ميبينيم؟ ما فقط يک بـار بـه     
و اين يک بار را بايـد بـه      آئيم  دنيا مي

بهترين حالت ممکن زندگي کـرد، و      
از آن لذت برد البته من مـيـدانـم کـه         
مردم در ايران مشکالت زيادي دارند 
و در عين حال بايد اين را هـم گـفـت        
کــه درســت اســت کــه مــا در اروپــا              
ــدگــي مــيــکــنــيــم ولــي مــا هــم                زن
مشکالت داريم ولي مـردم در ايـران       
ــاي                  ــود آزادي هـ ــبـ ــر نـ ــاطـ ــه خـ بـ

اجتماعي،فردي و اقـتـصـادي فشـار           
بيشتري را متحمل مي شوند اما در   
عين حال همه اين مشکـالت بـاعـث      
شده که مـردم قـويـتـر و مصـمـم تـر                
باشند پس نتيجه اينکه بـراي راحـت       
زندگي کردن و لذت بـردن از زنـدگـي        
هر چيزي که به نظر مـي آيـد درسـت        
نيست و شما را اذيـت مـي کـنـد از             
زندگي حذف کنيد با آگاهي کامل و   
اگـر بــتــوانــيــم بـه وســيلــه آگــاهــي و              
اطالعات اين شرايط را فراهم کـنـيـم    
ميتوانيم زندگي همراه بـا آرامـش و         

 لذتبخش داشته باشيم.
 

برگردم به سـوال شـمـا مـوضـوع            
بعدي که در مورد آن صحبت خواهيم 

اسـت و    »  خودشناسي زن  « کرد 
صحبت ميکنيم که زن چرا بايد خود 
را بشناسد و چگونه مي تـوانـد خـود      

 را بشناسد.
*** 

 

 
سه سال اسـت کـه در حسـرت          
آزادي و نفس کشيدن مـيـسـوزم و        
ميسازم. به من گفتند کـه اگـر در        
يـک فـيـلـم بـراي " پـرس تـي وي"                     
همراهي کنم  آزادم ميکنند. پـرس   
تي وي فيلمش را گرفت و رفـت و        

 از آزادي من خبري نشد. 
ميگـويـنـد پـرونـده در تـهـران              
است و آنجا بـايـد تصـمـيـم گـيـري            
شــود مــن مــيــخــواهــم از رئــيــس          
جمهور روحاني بپرسيد کـه ايشـان     
که ساکن  تهران هستند، آيا خبري 
از پـرونـده مـن دارنـد؟ آيـا ايشـان               
نميخواهند مرا آزاد کنند تا چـنـد     
صباحي در کنار فرزندانم بـاشـم و       

 آزادي را در آغوش بگيرم. 
من سالهاي سال درد و رنـج و      
وحشت و ترس و اعدام و سنگسـار  
را در همه لحظات زندگيـم تـجـربـه       
کردم. ديگر نميتوانم. واقعا توان و   
تحمل اين همه سختي  و وحشـت        

 را ندارم.  آيا فرياد رسي هست؟ 
از روحاني در نيويورک اينها را 
بپرسيد، بگوييد چـرا سـکـيـنـه را            

آزاد نميکنيد؟ بگوييد اگر روحاني 
واقعا از اعتـدال و دوسـتـي حـرف           
ميزند، با آزاد کردن افـرادي مـثـل      
من اثبات کند که طرفدار اعـتـدال     
است. سرنوشت من، زندگي من و    
فرزندانم و درد و رنج هايي کـه مـا     
متحمل شديم، نمونـه اي اسـت از         
اينکه چگـونـه زنـدگـي مـا از هـم               
پاشيد. من از همه رسـانـه هـا کـه          
ــد،                ــردن ــاع ک ــمــواره از مــن دف ه
ميخواهم ايـن سـواالت را در هـر            
جايـي کـه آقـاي روحـانـي را مـي                 
بينند از او بکنند، چرا سکـيـنـه را      

 آزاد نمي کنيد؟ 
 

کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                   
سنگسار از همه رسانه هـاي بـيـن        
المللي دعوت ميکند اين حرفهاي 
سکينه را به گوش جهانيان رسانده 
و همچنين از روحاني در اين مورد 

 سوال کنند. 
کميته بين المللي عليه  

 سنگسار
٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۵   

 از روحاني بپرسيد چرا سکينه... 
 تابو چيست؟

 عبدل گلپريان
 

در رابـطـه بـا بـخـشـي از اليـحـه                 
حمايت از کودکان بي سرپرست مبني 

بودن ازدواج سرپرست »  مشروط« بر 
اش، نـمـايـنـده        خانواده با فرزند خوانده

اي نر در مجلس گـفـتـه اسـت کـه در            
بدون هيچ شرط « گذشته فرزندخوانده 

توانست با سرپرست  و محدوديتي مي
، و لـذا مصـوبـه          » خود ازدواج کـنـد      

 .مجلس محدودکننده است
اليـحـه      ۲۷ بر اساس تبصره ماده 
سـرپـرســت،      حـمـايـت از کـودکــان بـي           

"ازدواج، چه در زمان حضـانـت و چـه         
بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانـده  
ممنوع است". نـريـنـه هـاي مـجـلـس              
ــوراي                ــکــاري ش ــم ــا ه ــکــومــت ب ح
نگهبانشـان بـراي رسـمـيـت دادن بـه               
ــي                ــه دخــتــران ب تــجــاوز اســالمــي ب
سرپرسـتـي کـه هـيـچ گـونـه امـنـيـت                   
اقتصادي و اجتـمـاعـي نـدارنـد، مـي           

خواهند تجاوز اسـالمـي بـه جسـم و             
روان دختر بچه هاي فاقد خـانـواده را       

 قانوني کنند.
اين اليحه و مصـوبـات نـه تـنـهـا           
ربطي به حمايت از دختـر بـچـه هـا و           
کودکان بـي سـرپـرسـت نـدارد بـلـکـه                 
طرحي است همچون صدها اليـحـه و       
مصوبه مجلس و شوراي نـگـهـبـان و         
ديگر قوانين اسـالمـي کـه امـنـيـت،             
سالمت و آينده کـودکـان را بـا خـطـر            
جدي روبرو مي سازد. جنون جـنـسـي       
آخوندها و آيت اهللا هاي حاکم بر ايران 
آنان را وادار کرده است که براي فراهـم  
کردن اينچنين اليحه اي کـه کـودکـان      
بي سـرپـرسـت را رسـمـا در چـنـگـال                 
جنايتکاراني که پيشه اي جز ارضـاي    
جنون آميز تـمـايـالت جـنـسـي خـود              
ندارند قرار دهد. با مشـروط و بـدون          
مشروط، اين قـوانـيـن و ايـن لـوايـح               
يعني رسميت دادن و تجاوز آشکار به 
دختر بچه ها از سوي مشـتـي انـگـل         
مفتخور، يـعـنـي تـجـاوز بـه کـودک،                
يعني خشونت جنسي و قانوني علـيـه   
دختربچه هاي بي سـرپـرسـت، يـعـنـي         
تباه کـردن زنـدگـي نسـلـي کـه تـنـهـا                  
بخاطر وجود همين سـيـسـتـم و دم و           
دستگاه اسـالمـي از داشـتـن پـدر و                

 مادر محروم شده اند.
سرچشمه اين خشونت، حکـومـت   
و مناسباتي است که بـا اسـتـفـاده از         

سنت و فرهنگ اسالمي، با اسـتـفـاده    
از قوانين و لـوايـح بشـدت مشـمـئـز               
کننده اش، تجاوز جـنـسـي بـه دخـتـر           
بچه هاي بي سـرپـرسـت را رسـمـي و              
قانوني مي کند. کاربدستان مـجـلـس     
و شوراي نگهبان آگاهانه و عـامـدانـه      
دارند به خشونت آميزترين شـيـوه هـا        
دنياي کودکان را بـيـش از پـيـش بـه                

 تباهي مي کشانند.
بجاي اين وحشيگري عليه دخـتـر   
بچه هاي بي سرپرست دولت مـوظـف     
به ارائه خـدمـات رايـگـان آمـوزشـي،           
فرهنگي و پزشکي با استاندارد باالي 
زندگي کودکان و نوجوانان، مسـتـقـل      
از وضعـيـت خـانـوادگـي آنـان اسـت.              
کــودکــان و دخــتــر بــچــه هــاي فــاقــد            
ــات               ــواده و مــحــروم از امــکــان خــان
خانوادگي بجاي اينکه بايد با هـزيـنـه    
دولت، زندگي و تـربـيـت آنـهـا تـحـت              
نظارت نهادهاي مدرن و پيشـرو قـرار     
گيـرد، مـجـلـس و شـوراي نـگـهـبـان                  
زمينه تجاوز و سواستفاده جنـسـي از     
آنان را فراهم مي کننـد. دخـتـر بـچـه           
ــد                 ــن ــازم ــي ــواده، ن ــان ــد خ ــاق ــاي ف ه
برخورداري از يـک  مـحـيـط زنـده و                  
خالق تربيتي و اجتماعي، مستقل از   
شرايط خانوداگي شـان هسـتـنـد. در            
جايي که حکومت بايد حافظ امنيـت  
کودکان باشد در سـيـسـتـم حـکـومـت          
اسالمي فشار، آزار روانـي و ارعـاب         
کـودکـان تـوســط قــانـونــگـذاران دارد            
اعمال مـي شـود. کـودک آزاري جـرم              
است و نويسندگان و طراحان اين نـوع  

 لوايح بايد تعقيب و مجازات شوند.  
در مقابل ايـن خشـونـت جـنـون            
آميز مـجـلـسـيـان و آيـت اهللا هـاي                  
شوراي نگهبان حـکـومـت اسـالمـي          
بايد قاطعانه ايستاد و نـبـايـد اجـازه       
داد که دخـتـربـچـه هـاي بـي پـنـاه و                 
محروم از يک زندگي شـاد، ايـمـن و          
خالق بـا دهشـتـنـاکـتـريـن عـواقـب،              
روحي و رواني مواجـه شـونـد. هـمـه           
انسانهاي شرافـتـمـنـد در قـبـال ايـن              
چنين طرحهاي کثيفـي کـه از سـوي          
مشتي اوبـاش و از گـور بـرخـاسـتـه               
اعمال و تبديل بـه قـانـون مـي شـود            
ــئــول هســتــنــد. مــردم آزاده،                 مس

سازمانها و نهادهاي مـدافـع حـقـوق       
کودک وظيفه اي تاريخي و سرنوشـت  
ساز در قبال چنين فجايعي بر عـهـده   
دارند. هر انسان شرافتمندي در قبـال   
سرنوشت و آينده کودکان و دختر بچه 
هاي بي سرپرست که اينگونه طعـمـه   
سنت و فرهنـگ جـانـوران اسـالمـي          
مي شوند مسئول هستند. بـايـد در        
ابعاد اجتـمـاعـي بـه ايـن تـوحـش و                
بــربــريــت قــرون وســطــايــي حــاکــمــان        

 اسالمي اعتراض کرد.
 

 ٢٠١٣ سپتامبر  ٢٧ 
 

 اليحه مجلس اسالمي و قانون
  تجاوز جنسي به دختر بچه ها 
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افغانستان: جنگ يا تروريسم  

  هوايي؟
 

در افغانستان جنگي در جـريـان       
نيست. منطقا جنگ حـداقـل بـه دو           

آنچه فعال در جريـان   .طرف نياز دارد
است، بمـبـاران افـغـانسـتـان تـوسـط             
آمريکاست. در اين تاکتيک نويـافـتـه     
تک ابر قدرت جهـان و کـالنـتـر خـود            
گمارده بين المللي، ترور و ارعاب در 
يک مقياس مـيـلـيـونـي رسـمـا جـاي             
جنگ نشسته است. پس از ويـتـنـام،       
ديگر قرار شده است جامعه آمـريـکـا    
شاهد بازگشـت کـيـسـه هـاي حـاوي             
جنازه سربازان اعزامي به جبهه هـاي  
دوردست نباشد. و بهاي اين را اکنون  
بايد غيـر نـظـامـيـان در آن کشـوري               
بپردازند که از بـخـت بـد در تـزهـاي              
دکتر استرنج الو هاي شوراي امنيـت  
ملي و وزارت خارجه آمريکا عجالتا 
پايگاه و مامن دشمن شرير آمريکا و 

امپراطوري شر" تعريف  " رهبر جديد
شده است. تلفاتي که ارتش آمـريـکـا       
نميدهد را صـد بـاره از مـردم غـيـر                
نظامي بيخبري ميگيرند که در يـک      
کشور معموال فـقـيـر و حـاشـيـه اي               
ــانشــان را در                ــزور ن ــد ب جــهــان دارن
مياورند. يک روز قـرعـه بـنـام مـردم             
عراق ميخورد، يک روز يـوگسـالوي،     

 .يک روز ليبي و يک روز افغانسـتـان  
در تاريکي شب از ارتفاعات چند ده   

هــزار مــتــري و از کشــتــي هــا و                    
زيــردريــايــي هــا در پــس امــواج                  
اقيانوسهاي دور، دهها هزار تن بمـب  
و موشک بر شهرهاي مردم ميريزنـد.  
با افتخار اعالم ميکنـنـد کـه کشـور         
مقابل را "بـا بـمـب بـه عصـر حـجـر                 
برميگردانيم"، با اينحال مصرند کـه     
بمبهاي "تيزهوش" آمريکايي فقط به   
گناهکاران اصابت مـيـکـنـد. هـدف           

ارعـاب کـل جـامـعـه.           .ارعاب است
حاکم کردن ترس، ترس از مـرگ، از        
آوارگــي، از انــهــدام هــر نشــانــي از             
مدنيت، تا جايـي کـه جـامـعـه فـلـج              

 .شود. مقاومت غير مـمـکـن شـود       
ارتش زميني آمريکا، اکـنـون فـقـط         
يک سگ شکاري است که بـايـد پـس      
از ختم تيراندازي ها و فروکش کـردن    
گرد و خاک ها و همهـمـه هـا بـرود و           

  .شکار بيجان را بياورد
 

اعالم جنگ هـيـچـکـس، حـتـي           
آمريکا و غرب، به طالبان را نميتوان 

طالـبـان بـايـد بـرود و             .محکوم کرد
نهايتا بايد با قهر و با عمل نـظـامـي    
برود. دشمني غـرب بـا طـالـبـان بـه                
دوستي تاکنوني شان تـرجـيـح دارد.        
کسـي جــلـوي بـرچـيــده شــدن بســاط             
آدمکشهايي که خود غـرب سـر کـار        
آورده است را نميگـيـرد. امـا مـيـان           
جنگ و ترور تفاوت هسـت. اعـمـال         
آمريکا و انگلستـان در افـغـانسـتـان          
تروريستي است. بمبـاران شـهـرهـا و          
مناطق مسکوني افـغـانسـتـان بـايـد         
محکوم و متوقف بشود. اساطير بي  
سر و ته پيرامون توان نظامي طالبان 
و تاريخ به زانو درآمدن ابرقدرتهـا در    
افــغــانســتــان بــه تــداوم ايــن شــيــوه             
ــروريســتــي خــدمــت مــيــکــنــد.               ت
مجاهدين افغان در جنگ با شـوروي  

نيروي جلوي صحنه آمريکا و غـرب      
بودند. طالبان يک باند گـانـگـسـتـري         
جنايت و توليد و توزيع مواد مـخـدر   
است که خود غرب به کمک پاکستـان  
و عربستان ساخته است. مـيـتـوانـنـد       
کليدش را خاموش کنند و چند هفته 
اي برچنندش. اما تـروريسـم هـوايـي          
امن تر است، چشـمـگـيـر تـر اسـت،             
براي مردم ناخوشنود جـهـان عـبـرت         
آموز تر است، ابرقدرتـانـه تـر اسـت.         
جلوي اين شيـوه ضـد انسـانـي بـايـد             

  .ايستاد
 

 از طالبان تا اسالم سياسي  
 

عمليات آمريکا و انگلستـان در    
افغـانسـتـان، حـتـي اگـر بـه سـقـوط                  
طالبان و مرگ بن الدن منجر شـود،    
نه فقط تهديد تروريسم اسالمي عليه 
غرب را کاهش نمـيـدهـد، بـلـکـه بـر            
ابعاد اين تروريسم مي افزايد. اين را    
سران دول غربي ميدانند و رسـمـا در     
مــورد آن بــه اهــالــي غــرب هشــدار            
ميدهند. اما انـتـخـاب افـغـانسـتـان            
بعنوان اولين صحنه و ميدان "تالفي" 

ــت                 ــاي ــر جــن ــراب ــکــا در ب  ١١ آمــري
سپتامبر، بـراي آنـهـا دو خـاصـيـت               

  :اساسي دارد
 

اوال، حــتــي اگــر بــپــذيــرنــد کــه            
تروريسم اسالمي و نفرت ضد غـربـي   
اي کـه ايــن تـروريســم از آن تـغـذيــه                 
ميکند، يک واقعيت سياسي اسـت و    
راه حـل سـيـاسـي دارد، صـرف يــک                
عکس العمل سياسي بـه يـک حـملـه           
فيزيکي و نظامي عـظـيـم در داخـل           
خاک آمريـکـا را کـافـي و مـنـاسـب                
نميداننـد. مـيـلـيـتـاريسـم يـک رکـن                 
ايدئولوژي رسمي در آمريکا و سنگ 
بناي تعريف هويت آن بعنوان يک ابـر    
قدرت است. حمله به آمريکـا از ايـن       
ديدگاه فقط ميتواند با حمله به کـس    
ديگر و جاي ديگري پـاسـخ بـگـيـرد.        

سـپـتـامـبـر،         ١١ براي آمريکا تالفي 
مستقل از ماهيـت و زمـيـنـه هـا و              
خصلتهاي اسالم سياسي و تـروريسـم   
اسالمي، فـقـط مـيـتـوانـد اقـدامـي               
نظامي باشد. اين اقدام نظامي بـايـد    
بزرگ بـاشـد، بـايـد "خشـم و قـدرت                
آمــريــکــا"، خشــونــت آمــريــکــا، را            
نمايندگي کند. امـا اقـدام نـظـامـي             
بزرگ نيازمند صحنه است. جنگ به 
ميدان جنگ احتياج دارد. انـتـخـاب      
افغانستان بخـاطـر حضـور بـن الدن           
نيست، بر عکس انـتـخـاب بـن الدن         
بخاطر حضورش در افغانستان است. 

کم نيستند از امثال بن الدن، از سران 
تروريسم اسالمي که علني و مخـفـي   
در ايران، انگلستان، فرانسـه، مصـر،     
پاکستان، لبنان و فلسطين، چچني و 
بوسني زندگي ميکنند. اين تصـويـر      
که تـروريسـم اسـالمـي يـک شـبـکـه                 
هرمي با سلسله مراتب تعريـف شـده     
است کـه بـن الدن در راس آن قـرار                  

بــعــيــد اســت    .دارد، مســخــره اســت    
خامنه اي در ايـن سـلـسـلـه مـراتـب                
تحت رياسـت بـن الدن بـوده بـاشـد.              
کليد، افغانستان است. سرزميني که  
ميتواند صحنه يک عمـلـيـات بـزرگ       

افغانستان تنها ميدان  .نظامي باشد
ممکن براي "انتقام آمريکا" در ابعـاد  
نظامي وسيع و مـهـيـبـي اسـت کـه               
هــيــات حــاکــمــه ايــن کشــور وعــده            
ميدهد. بيرون افغانستان چنين هدف 
نظامي قابل تعريف و قابل تـعـرضـي    
وجود ندارد. و تازه اينـجـا هـم سـران          
غرب از نبود ساختمانهاي بـه انـدازه       
کافي مرتفع و پلهاي به اندازه کـافـي     
ــود کــردن شــکــوه                ــاب ــراي ن ــزرگ ب ب

  .ميکنند
ثانيا، همانطور که در بخش قبـل  
گفتم، آنـچـه در پـس کشـمـکـش بـا                  
طالبان و بن الدن در افغانستان قـرار    
است تعيين تکليف شـود، رابـطـه و          
تناسب قواي آمريکا و غرب با اسالم 
سياسي است. "جنگ طوالني عـلـيـه      
تروريسم" اسم رمز يک زورآزمايي بـا     
اسالم سياسي است. يک جنگ قدرت 
که از نظر آمريکا بايد بـراي تـعـريـف       
مشخصات پابرجاتر يک نـظـم نـويـن         
جهاني پس از سقوط شوروي ديـر يـا     

اسالم سياسي، يـک   .زود انجام بشود
محصول فرعي جنگ سـرد، پـس از       
سقوط شـوروي بـعـنـوان يـک کـمـپ                
بورژوايي مدعي قدرت در کشورهاي 
ــاي                ــطــه ــحــي ــه و در م ــان ــي ــاورم خ
"اسالمي" در خود جوامع غـربـي قـد        
علم کرده است. اين جريان در بخشـي   
از جهان و در کشورهاي فـوق الـعـاده      
مهمي نظيـر ايـران و پـاکسـتـان، يـا               
رسما در قدرت است و يا اهـرم هـاي       
سياسي زيادي دارد. يک گوشه جـدال   
بر سر آينده فلسطين و اسرائيل است. 
در جمهوري هاي پيشين شوروي، در   
يـک قــدمـي زرداخـانـه هـاي اتـمــي،               
موش ميدواند. در خـود غـرب، بـه             
لطف پول عربستان و سوبسيد دولتي 
ــت              ــي ــوژي مــنــحــط نســب ــول ــدئ و اي
فرهنگـي، جـوانـان در مـحـيـطـهـاي               
ــرور عضــو                   ــرور ک اســالم زده را ک
ميگيرد. از نـظـر غـرب ايـن اسـالم               
سياسي ديگر جريان دست نشـانـده و     

عروسکي اي نيست که قـرار بـود در       
محاصره شوروي نقش داشته بـاشـد،     
جلوي قـدرت چـپ در انـقـالب ضـد              
سلطـنـتـي ايـران را بـگـيـرد و بـراي                   
ــالســيــم عــرب             ــاســيــون عــرفــات و ن
مزاحمت درسـت کـنـد. اکـنـون ايـن                
پديده داعيه هاي بيـشـتـري دارد. از         
زير سايه غرب بيرون آمـده اسـت. و          

سپتامبر، از نـظـر آمـريـکـا،             ١١ در 
ــادي                ــک گــام زي ــاســي ي اســالم ســي
برداشت. حـملـه تـروريسـتـي در ايـن              
ابعاد در قلـب آمـريـکـا، کـلـيـد ايـن               
زورآزمايي اجتناب ناپذير را زد. ايـن   
رويدادها در اساس دقايق و مراحـلـي   
از يک جنگ قدرت ميان آمـريـکـا و        
غرب با اسالم سياسي است. از نـظـر     
آمريکا اين نبردي است با دولـتـهـاي      
اســالمــي، احــزاب اســالمــي و کــل           
جنـبـش اسـالم سـيـاسـي. طـالـبـان،                 
ضعيف ترين و ضربه پذيرترين و پوک 
ترين نماد قدرت اسـالم سـيـاسـي در         
خاورميانه و الجرم از نـظـر آمـريـکـا          
مناسب ترين نقطه ورود به اين جنگ 
قدرت هـمـه جـانـبـه اسـت. پـيـروزي                
آمريکا در افغانستان از نظر نظـامـي   
و عملي، دست به بنـيـادهـاي قـدرت       
اســالم ســيــاســي نــمــيــزنــد. ايــن را              
ميدانند. کانونهاي اصلي قـدرت در       
درجه اول در ايران، عـربسـتـان، و در        
سـازمــانـهــاي اســالمـي در مصــر و            
لبنان و فـلـسـطـيـن اسـت. امـا ايـن                  
جنگ قدرت اسـت، جـنـگ مـرگ و           
زندگي نـيـسـت. افـغـانسـتـان تـنـهـا                  
ميداني است که بطور واقعي، الاقـل    
در چهـارچـوب کـنـونـي جـهـان، يـک               
تقابل نظامي ميان آمريکا و اسـالم      

تنها مـيـدانـي       .سياسي ممکن است
اســت کــه "جــنــگ طــوالنــي عــلــيــه            
تــروريســم" مــيــتــوانــد بــا يــک اقــدام           
نظامي چشمگير و زودفـرجـام آغـاز          
شود بي آنکه همه چيز بيکـبـاره بـهـم       

  .بريزد
 

 اين کشمکشي سياسي است  
" 

جـنـگ طـوالنــي بــا تــروريسـم"،            
يعني جنگ قدرت آمريکا بـا اسـالم     
سياسي، پس از افغانستان مـاهـيـتـا       
کشمکشي سياسي خواهد بود، حـاي  
اگر طرفين در مـقـاطـعـي دسـت بـه               
اقدامات نظامي موضعي و عمليات 
تروريستي عليه يکديگر بزنند. هدف  
اين جنگ از جـانـب آمـريـکـا حـذف           
اســالم ســيــاســي نــيــســت. بــرخــالف         
احسنت گـويـي هـاي تـبـلـيـغـي دوم               
خردادي هـا ايـن جـنـاب خـاتـمـي و                

 سپتامبر ١١ دنيا پس از 
 بخش چهارم: پس از افغانستان

 ۸ صفحه  



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����7  �695  

 

 شناسايي ايست بازرسي
 فيض آباد 

با توجه به اينکـه امـکـان دسـت         
رسي به گلوله آرپي جي ميـسـر نشـد      
تصـمــيــم گــرفــتــيـم بــدون آرپــي جــي            
عمليـات ايـزايـي را بـر روي ايسـت                
بازرسي فيض آباد انجام دهيم. ابتـدا   
الزم بود محل را شنـاسـايـي کـنـيـم.         
شناسايي اين مکان در شب و نزديک 
شدن به آن بدرجاتي موفـقـيـت آمـيـز        
نبود چـرا کـه شـبـهـا هـوا صـاف و                    
مهتابي و زمين پوشيده از بـرف بـود     
در نــتــيــجــه تصــمــيــم گــرفــتــم کــار             
شناسـايـي آن را در طـول روز خـود                 
بعهده بگيرم. بعد از مشورت با رفقـا  
ي واحد براي کار شناسايي، از آنـهـا       
جدا شدم و فقط کـلـت کـمـري را بـه              
همراه بردم و شب هنگام با کمک يـک    
نفر و با استفاده از اتوموبيل او وارد     
شهر شدم. مي بايست به منزل يـکـي    
از آشنايان مي رفتـم و روز بـعـد بـه             
شکلي براي شناسائي مقـر بـازرسـي      

 فيض آباد شخصا اقدام مي کردم. 
(در مدت زماني که در اطـراف       
شهر بوديم کلـيـد مـنـزل تـعـدادي از             
کساني که همکاري نزديکي با واحـد  
را داشتنـد و کـامـال قـابـل اتـکـا و                  
اطمينان بودند در اختـيـار داشـتـم و         
آنها خود اين توضيه را کرده بـودنـد.     
هر وقت الزم  مي ديدم  و براي انجام 
ماموريتي بتنهايي در شـهـر حضـور      
پيدا مي کردم مـي تـوانسـتـم راحـت          
وارد منزلي که از قبل مد نظـرم بـود     
بشوم. علت اين امر از نظر امنـيـتـي     
اين خاصـيـت را داشـت کـه اگـر بـر                 
حسب اتفاق اهالي منزل مـورد نـظـر      
در خانه نمي بودند من دچار مشکـل  
نمي شدم و يا اگر در منـزل بـودنـد و        
مــهــمــان مــي داشــتــنــد، مــن مــي            
توانستم بدون در زدن وارد منزل شـده  
و تا خروج مهمانان در مکانـي خـود     

 را موقتا مخفي کنم).
آنشب نيز يکي از اين مـنـازل را     
که در محله چهار باغ بـود مـد نـظـر         
داشتم. ساعت حوالي ده شـب بـود.          
وقتي کليد را در جا کليدي انداختم و 
داخل شدم متوجه شدم که کسـي در      

منزل نيست و بنظـر مـي رسـيـد کـه            
اهالي منزل به مهماني رفته باشـنـد.   
بدون اينکه چـراغـي روشـن کـنـم بـه               
يکي از اطاقها رفتم کورمال کورمال 
دنبال لـحـاف مـي گشـتـم کـه پـيـدا                 
کردم.  آنرا در وسط اتاق پـهـن کـرده         
روي قستمي از آن بعنوان تشـک دراز    
کشيدم و نـيـم ديـگـر آنـرا هـمـچـون                   
لحاف بـروي خـود کشـيـدم و آنـقـدر               

 خسته بودم که سريع خوابم برد.
اهالي منزل که عبارت بودنـد از    

 ۸ و پسـري     ۱۲ زن و شوهر و دختري 
ساله آخر شب به منزل برگشته بودنـد  
و من آنقدر در خواب عميق فرو رفتـه  
بودم که از سروصداي وارد شـدنشـان       
حتي بيدار نشده بودم. آنها اتـفـاقـات     
شب را صبح روز بعد برايم ايـنـگـونـه     
بازگو کردند. ( آنها به مـحـض وارد         
شدن به اتاقي که من در آن خـوابـيـده      
بودم آمده و چراغ را روشن مي کنند. 
بخاطر اينکه احتمال مي دادند که به 
آنجا بروم با ديدن مـن يـکـه نـخـورده          
بودند و مطمئن بودند کـه کسـي کـه        
در وسط اتاق خـوابـيـده و لـحـاف را            
روي سر خود کشيده است مي تـوانـد   
عبدل باشد. بعد از  اينکه اطـمـيـنـان       
حاصل مي کنند با خـيـال راحـت بـه         
استراحت خود پـرداخـتـه و روز بـعـد            
همگي با اشتياق منتظر بيـدار شـدن     
من مي شوند) . وقتيکـه چشـمـم را          
باز کردم ديـدم آنـهـا بـر بـالـيـن مـن                 
نشسه و منتظر همان لحظه هستنـد.  
مرا که همچـنـان دراز کشـيـده بـودم            
غرق بوسه کـردنـد. صـداي خـنـده و               
شادي سراسر اتاق را پـر کـرده بـود.            
بخشي بخاطر ديدن من از خوشحالي 
و بخشي بخاطر ايـنـکـه مـن ديشـب          
لحافـي را اسـتـفـاده کـرده بـودم کـه                  
زمستان بـروي کـرسـي کشـيـده مـي             
شود و اين را بعدا بـه جـوک تـبـديـل            

 کردند.
بــعــد از خــوش و بــش کــردن و              
روبوسي و بغل کردنها، گـفـتـنـد اول         
برو دوش بگير. کار استحمام که تمام 
شد نوبت صبحانه رسيد. ميزبان کـه     
مي دانست من از کوفـتـه و گـوشـت         
خوشم مي آيد، صبح زود رفـتـه بـود        
آنرا از بيرون تهيـه کـرده و حـاضـر و             
آماده سر سفره صبحانه مرا سورپرايز 
کردند. خـالـصـه اوقـات و لـحـظـات               
بسيار شيريني را در کنار هم سـپـري     
کرديم. کلي گفتيم و خنديدم. بعـد از      
آن بــا زن و مــرد مــيــزبــان مســئلــه               
شناسايي را در ميان گذاشتم و گفتـم  

که براي اين کار  به  داخل شهر آمـده  
ام و قبل از هر چيز بـه يـک مـاشـيـن            
احتياج دارم. قضيه مـاشـيـن را حـل          
کردند. در نظر داشتم با همان ماشين 
در قالب يک فرد عادي از آن مسـيـر       
عبور کنم. خـانـم مـيـزبـان کـه شـش               

 ماهه حامله بود 
 
پيشنهاد کرد موقع عبور از آن      

مسير او نيز هـمـراه مـن بـاشـد  کـه               
طبيعي تر جلوه کند و مـوقـع ايسـت      
بازرسي با ديدن او و ايـنـکـه وانـمـود        
کنيم ما زن و شوهر هستيم زياد گير 
نخواهند داد و شايد اصـال سـئـوالـي       
هم نکنند. همسرش هم پيشنـهـاد او      
را منطقي دانست و من هم موافقـت  
کردم. به همين شکل کار شـنـاسـايـي     
را بعداظهر همـان روز شـروع کـردم.          
ماشين تهيه شد و من پشـت فـرمـان      
نشستم و زن ميزبان در طـرف ديـگـر      
نشست و بطرف پست بازرسي فيـض  
آباد حرکت کـرديـم. از قـبـل بـا هـم                  
صحبت کرده بوديم  کـه اگـر از مـا              
پرسيدند کجـا مـي رويـد در جـواب             
بگوييم  قصد رفتن به منزل بستگـان  
در روستاي "نه نه له" داريم. روسـتـاي      
"نه نه له"  دو تا سه کيلومتر پايين تر  
از ايست بازرسي و در اطراف کـانـون   

 کار آموزي قرار داشت. 
من مي بايست موقع تـوقـف در     
آنجا بخوبي محل و اطراف آنـرا ديـد     
مــي زدم و بــا تــرســيــم و تــجــســم                  
موقعيت در ذهن خودم، بعدا کروکي 
آنرا روي کاغذ پـيـاده مـي کـردم. از            
اين نظر مشکلي نبود چرا که در کـار  

نقشه و کروکي تجربه داشـتـم. (سـال        
توانسته بودم نقشه شهر سنـنـدج    ۵۶ 

را بر روي يک تابـلـو بـطـور تـقـريـبـي             
بکشم ). بـهـرحـال بـه مـحـل ايسـت              
بازرسي رسيديم. يـکـي از مـزدوران           
محلي بطرف ماشين آمد و چـون در      
طرف سمت راست به ماشين نـزديـک     
شد و ساختمان محل استقرار آنها در 
همان سمت بود از خانم ميزبان که بـا  
من همراه بود و حاملگـي او کـامـال        
مشهود بود پرسيد: کجا مـي رويـد؟      
او هم با حالت و زرنگي خاصي تـوام    
با لحن نسبتا تندي گفت مي رويم به 
روستاي نه نه له. اين را طـوري بـيـان       
کرد که بنوعي پس زدن مامور را نيز 
در خـود داشـت. مـزدور مـحـلـي از                
اينکه بايد در سئوال کردن از  يک زن   
حامله حواسش جمع بـاشـد قـدري از        
مــاشــيــن فــاصــلــه گــرفــت و گــفــت             
بفرماييد. در تمام طول اين لـحـظـات     
که شايد کمتـر از يـک دقـيـقـه طـول               
کشيد، کار شناسـايـي را مـن تـمـام            
کردم. موقعيت ساختمان، تـپـه هـاي       
اطراف آن، سمت خودم که تپه مقابـل  
بود و مي بايستي از آنجا وارد عمـل  
مي شديم و خالصه همه اينها را در     

اين مدت زمان کوتاه به حـافـظـه  ام        
سپردم. بطرف روستاي نـه نـه لـه کـه            
کامال در ديـد ايسـت بـازرسـي بـود              
رفتيم. براي مدت خـيـلـي کـوتـاهـي            
صبر کرديم و مجددا از همان مسـيـر   
برگشتيم. قرار شد اگر دوبـاره هـمـان         
مامورما دستور توقف داد بـگـويـيـم     
کسانيکه مي خواستـيـم بـه نـزدشـان          
بــرويــم مــنــزل نــبــودنــد و رفــتــه انــد             
مسافرت. هنگام بازگشت و رسـيـدن    
به نقطه بازرسي همان مامور قـبـلـي      
دوباره دستور توقف داد و اينبار مـن  
در سمت او قرار گرفته بودم. همينکه  
خواست سوال کند تا چشمش به خانم 
همراه من افتاد يادش آمد کـه چـنـد        
لحظه پيش ما را ديده اسـت و بـدون       
اينکه سوالي بکند گفت بفـرمـايـيـد.     
در اين لحظه هم فرصت خوبـي بـراي     
روزنه ديد من بـراي مشـاهـده دقـيـق          
ساختـمـان ايسـت بـازرسـي بـود کـه                
اينبار در سمت چپ من قرار داشـت.  
بعد از انـجـام مـوفـقـيـت آمـيـز کـار                
شناسايي  همه چيز در نهايت آرامش 
و بدون عيب و نقص به انجام رسيد و 

 يکسر به منزل برگشتيم.
 ادامه دارد

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان
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 ۶ از صفحه

سياست مدبرانه اش نبود کـه "ايـران        
را از بمباران نجـات داد". حـملـه بـه             
ايران و چنيـن بـمـبـارانـي اسـاسـا در              
دستور غرب نيست. ايـن تصـور کـه          
پس از افغانستان آمريکا يـکـي پـس      
از ديگري با کشورهايي کـه زمـانـي        
تروريست خوانده اسـت وارد جـنـگ          
ميشود فوق العـاده سـطـحـي اسـت.          
هدف غـرب در ايـن زورآزمـايـي نـه              
نابودي اسـالم سـيـاسـي و يـا حـتـي                
لزوما سرنگوني دول اسالمي، بـلـکـه    
قبوالندن هژمونـي سـيـاسـي اش بـه            
جنبش اسالمي و تـعـيـيـن مـقـررات         
بــازي اســت. از نــظــر آمــريــکــا ايــن             
جنبش بايد حدود خود را بشـنـاسـد.      
بايد قلمرو عمـلـيـاتـي خـودش را بـه             
منطقه محدود کند، مکان خويش و   
جايگاه ويژه آمريکـا را بـفـهـمـد. نـه              
فقط دولتهاي اسالمي ميتوانند سـر    
کار باشند، بلکه حتي تـروريسـم هـم        
مــجــاز اســت، مشــروط بــر ايــنــکــه           
قرباني اين تروريسم کمـونـيـسـتـهـا و         
چــپــهــا در ايــران و افــغــانســتــان و               
پاکستان و ترکيه باشند. امـا حـملـه         
در خاک خود آمـريـکـا ديـگـر غـلـط              
زيادي است. آمريکا ميخـواهـد ايـن       
درس و اين موازنه را به خـاورمـيـانـه     

  .ببرد
 

اين يک جنگ قدرت اسـت و نـه         
ــک کشــمــکــش بــر ســر اســالم،                   ي
لــيــبــرالــيــســم، دمــوکــراســي غــربــي،      
آزادي، مدنيت، امنيت يا تـروريسـم.   
اين نـبـردي اسـت مـيـان ابـر قـدرت                

آمريکا با يک جنبش سياسي مدعي 
قدرت در خاورميانه، بـا يـک دامـنـه         
عمل جهاني، براي تعريف يک موازنه 
سياسي و ترسيم قلمـروهـاي نـفـوذ و         
هژموني خويش. غرب در پي ايـجـاد    
دموکراسي هاي غربي در خاورميانه 
نيست. آمريکا و پاکستان و ايـران و       
طيف وسيع مرتجعـيـن در مـنـطـقـه           
دارند از هم اکنون براي تحـمـيـل يـک       
حکومت استبدادي و عـقـب مـانـده           
ديگر بر مردم افغانستان با هم بند و   
بست ميکنند. ايران و عـربسـتـان و           
پاکستان و شيخ نشين هـاي خـلـيـج،       
اين مرتجـع تـريـن رژيـمـهـاي جـهـان               
امروز، متـحـديـن رسـمـي و عـمـلـي               
غرب در اين کشمکش اند. حـتـي در     
صورت سقوط دولـتـهـاي اسـالمـي،          
آلترناتيو حکومتي مورد نظـر غـرب     
در منطقه احزاب راست ارتجـاعـي و     
نظامهاي پليسي و نـظـامـي خـواهـد        

  .بود
 

 آمريکا تاريخ را نميسازد
 

امــا غــرب آيــنــده ايــن رونــد را            
تعيين نميکند. سـيـاسـت کـنـونـي و           
اقــدامــات آمــريــکــا چــهــارچــوبــهــاي       
سياسي مـوجـود در خـاورمـيـانـه را             
خــواه نــاخــواه بــهــم مــيــريــزد، امــا             
مناسـبـات آلـتـرنـاتـيـوي کـه شـکـل                 
خواهد گرفـت را نـيـروهـاي ديـگـري             

در ايـن شـک        .تعيين خـواهـنـد کـرد      
نيست که رويارويي غـرب بـا اسـالم          
سياسي به تضعيف جنبش اسـالمـي     
و احـزاب و دولـتـهـاي ايـن جـنـبـش                 

منجر ميشود. اما اين کشمکش در    
يک صحنه خالي صورت نمـيـگـيـرد.     
خاورميانه، همچنان که خـود غـرب،     
صحنه جدال جنبشهاي اجتماعي اي   
است کـه مـقـدم بـر ايـن کشـمـکـش                   
بورژوازي غـرب بـا اسـالم سـيـاسـي               
وجود داشته اند و رونـد سـيـاسـي در         
جوامع مختلف را شـکـل داده انـد.            
جدال غرب با اسالم سياسي، با هـمـه   
اهميتي که دارد، نـيـروي مـحـرکـه و          
موتور پيشبرنده تاريخ در اين جوامع 
نيست، برعکس، خود در مـتـن ايـن        
تاريخ قرار ميگيرد و معني ميشود. 
جدال بر سر تعيين نظم نوين جـهـانـي    
بازيگران مـهـم تـري دارد. طـبـقـات              
اجتماعي و جنبشهاي سياسـي آنـهـا      
چه در غرب و چه در خاورميـانـه، بـر      
سر آيـنـده سـيـاسـي و اقـتـصـادي و                 
فرهنگي جهان صفبـنـدي کـرده انـد.         
اين جنبشها هستند که مسـتـقـل از        
خواست سران و سياستمداران غـربـي     
و زعماي اسالم سياسي، جهت نهايي 

  .اين روندها را تعيين خواهند کرد
بطور مشخص، تا آنـجـا کـه بـه           
خاورميانه مربوط ميشود، حتي اگر 
غرب خواهان عقب نشـيـنـي جـزئـي          
اسالم سياسي و تعريف مـبـانـي يـک       
ــاشــد،               ــا آن ب ــد ب هــمــزيســتــي جــدي
ــيــســتــي و             ــال ــبــشــهــاي ســوســي جــن
آزاديخواهـانـه و سـکـوالريسـتـي در             
منطقه در اين شرايط جديد مستـقـل   
از طرحهاي غرب به جـلـوي صـحـنـه          
ميايند. براي مثال بنظر مـن اسـالم        
سياسي در ايران سرنگون ميشود، نه 
از آن رو که غرب در ايـن رويـارويـي          
اخير چنين تمايـل يـا جـهـتـي دارد،            
بلکه از آنجا که در متن و به موازات 
اين کشمکش جديد مردم ايران و در     
راس آنها کمونيسم کارگري حکومت 
اسالمي را بزير ميشکند. شـکـسـت       
جمهوري اسالمي بزگترين ضـربـه بـر      
پيکر اسالم سياسي خواهد بود. اگـر     
حل مساله فلسـطـيـن شـرط از بـيـن             
رفتن زمينه هاي سياسي و فـکـري و     
فرهنـگـي رشـد اسـالم سـيـاسـي در                
خاورميانه و در سطح جهانـي اسـت،     
شکست جمهوري اسالمي شـرط در      
هم کوبيده شدن آن بعنوان يک جنبـش  
مدعي قدرت در خـاورمـيـانـه اسـت.        
بدون جمهوري اسالمي ايـران، اسـالم     
سياسي در مقياس خاورميانه به يـک  
جريان اپوزيسيون بي افق و بي آيـنـده   

  .تبديل ميشود
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