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 حجاب و نرمش قهرمانانه/عبدل گلپريان

 محمد آسنگران         
 

روز دوشـنـبـه نـمـايـنـدگـانـي کـه               
اوجالن را در بـازداشـتـگـاه او ديـدار            

 کرده بودند، پيام او براي تشکيل 
 

کنگره "اسالمي دمکراتيک"  بـا        
خود به بيرون زندان آوردنـد، ايـن بـار        
اوجالن همچون يک آخوند به پيغـمـبـر    
اسالم صلـوات فـرسـتـاده و خـواهـان             

 تجمع و کنگره اسالميها شد! 
 

به گـزارش فـروات نـيـوز سـايـت             
 ۱۴ وابسته به پ.ک.ک روز دوشـنـبـه        

هيـئـت حـزب ب.د.پ           ٣ ۲۰۱ اکتبر 
شامل پروين بولدان جـانشـيـن رهـبـر        
اين حزب و ادريس بالوکـن از اعضـا       
رهبري آن در زندان امرالي با اوجـالن    

 مالقات کردند. 

 از کنگره ملي کرد
  تا کنگره اسالمي دمکراتيک 

 ۲ صفحه 

 ۷ صفحه 

 به مناسبت بيست و دومين سالگرد
  تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران 

ايمني و حفظ جان و ادامه 
تحصيل دانش آموزان را فراموش  

 نکنيم!
بيشترين عدم امنيـت جـانـي در        
مدارس شهر و روستاهاي کـردسـتـان      
ــم                ــگـــذاريـ ــد بـ ــبـــايـ وجـــود دارد. نـ
فرزندانمان در اثر نـاامـنـي  مـحـيـط           
مدارس  و عدم ايمني ساختـمـانـهـاي     
مدارس تلف شوند! زخـمـي و راهـي           
بيمارستـانـهـا گـردنـد! از تـحـصـيـل                 
محروم شونـد! هـنـوز شـوک فـاجـعـه               
ــمــام نشــده،                ــاد ت مــدرســه شــيــن آب
مقامات جـمـهـوري اسـالمـي اعـالم           

بـاب مـدرسـه         ۱۹۰ وجود  «کرده اند
واقع در حاشيه راهـهـاي آذربـايـجـان          
غربي و بي توجهي به ايمـن سـازي و       

هـزار     ۴ آشكار سازي جان نزديك بـه      

آينده ساز كشور در اين اسـتـان را در       
و  بـا        .» خطر نابودي قرار داده است

مرتضي رئيـسـي   »باز شدن  مدارس  
رئيس سازمـان نـوسـازي و تـجـهـيـز              
مدارس ايران در گـزارشـي از وجـود            

هزار کالس درس که به سيستـم   ١٥٠ 
حرارت مرکزي مجهز نيـسـتـنـد، نـام        
برد. اين خبر تحت عنوان "يک و نـيـم       
ميليون دانش آموز ايـرانـي در خـطـر         
مرگ آتشين" در سايت خبـري عصـر      

نـا امـنـي       .«ايران منتـشـر شـده بـود        
ساختمانهاي مدارس عدم امـکـانـات    
کافي حرارتي را ضربدر هـزيـنـه بـاال         
کنيد. چيزي بجز فشار مالي حـاصـل    
اين وضعيت نيـسـت. هـمـه خـانـواده            
هـــاي دانـــش آمـــوزان يـــک صـــدا               

 ۴ صفحه  

 مختصري از تاريخ يک دوره /بخش سي و يکم

 بهنام رازي
 

در ميان تمام موجوداتي که بـر  
روي کره زمين زندگي مـي کـنـنـد،       
انســان بــيــشــتــريــن تــغــيــيــر را در           
طبيعت بـوجـود آورده اسـت. ايـن               
موجود بي نظير و پيچـيـده از بـدو        
پيدايشش بـر روي زمـيـن در حـال             
تغييـرمـحـيـط پـيـرامـون و شـيـوه                 

زندگـي خـويـش در جـهـت رفـاه و                 
آسايـش بـراي ادامـه حـيـات بـوده               
است. او تنها موجـوديسـت کـه بـا          
استفاده از قدرت تـفـکـر و نـيـروي            
کارش  و با غلبه بر قواي طبيـعـت،   
زندگي خود را در طول تاريـخ و بـه       
مرور زمان از توحش وغارنشـيـنـي    
به تمدن و شهر نشيني تغـيـيـر داده      
است. همه امکانـات و پـيـشـرفـت           

هايي که هـم اکـنـون انسـان بـه آن                
دست يافته اسـت حـاصـل تـالش،           
تفکر و نيروي کار ميليونها انسـان    

 در يک پروسه تاريخي مي باشد. 
هنگامي که به تحوالت عظيـم  
مادي وپيشرفت فـکـري وسـرمـايـه        
هاي بيشماري که توسـط انسـانـهـا       
در طول تاريخ انباشـتـه شـده اسـت         

 مرگ سحر چويني خودکشي يا تجاوز و ضربه مغزي؟

: سـحـر      اخبار روز نوشتـه اسـت    
چويني دخـتـر مـريـوانـي دانشـگـاه              
همدان در اتـاق خـود در خـوابـگـاه              
ــاي               ــزارش ه ــه اســت. گ ــت ــذش درگ
ابتدايي ناشي از مرگ بر اثر ضـربـه     
مغزي بوده است. بعدا گفته شده کـه   
او خود را حلق آويز کـرده اسـت. نـه         
مــردم مــريــوان و نــه دانشــجــويــان           
دانشگاه همدان اين ادعا را با ترديد 

مي نگرند. دانشجويـان در هـمـدان         
اعتـراضـاتـي را بـراي روشـن شـدن               

 حقيقت اين مرگ آغاز کرده اند.
 

ليل زريبار در نوشته اي تـحـت       
عنوان"مرگ سحر از جنسي دگر" به   
نکاتي اشاره دارد که بخشـهـايـي از      

 آن چنين است:
در اين چند سال اخير، با وقـوع    

 ۳ صفحه  

 ۵ صفحه  تابو/مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت زنان در کردستان/بخش دوم :خود شناسي زن

 

 ۶ صفحه 

 يک موفقيت مهم ديگر
  براي کارگران فوالد زاگرس 

هيات حل اخـتـالف اداره کـار          
شهرستان قروه راي بـه ابـقـا بـکـار              

 کارگران فوالد زاگرس داد
پس از گذشت بيش از سـه مـاه     
از اخراج کـارگـران فـوالد زاگـرس،           

هــيــات حــل اخــتــالف اداره کــار             
شهرستان قروه راي به ابقا بکار ايـن  
کارگران و پرداخت کليه مـعـوقـات      
آنـان داد. قـبــال در شــهـريــور مــاه               
سالجاري هيات تشخيص اداره کار 

شهرستان قروه نـيـز راي مشـابـهـي          
صادر کرده بود اما کارفرما با عدم 
تمکين به راي اين هيات، شکايتـي  
را تسـلـيـم هـيـات اخـتـالف نـمـود                

 ۲ صفحه 
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"اوجالن همچنين در مـورد حـل        
مشکالت کردستـان سـوريـه تـاکـيـد           
ــه بـــا                       ــابلـ ــقـ ــراي مـ ــه بـ ــرد کـ کـ

* بايد کنگره "اسالمي   ۱ "راهزنان"*
دمکـراتـيـک" در کـردسـتـان سـوريـه                
برگزار شود. اوجالن تاکيد کرده است  
که بايد راه و رسم  پيغمبر اسالم الگو 

 باشد.!؟ " 
 

چشم ناسيوناليستهاي کـرد ايـن       
رســم    و   بـار بـه دفـاع اوجـالن از راه              

پيغمـبـر اسـالم روشـن بـاد. اوجـالن                
"ميليتانت و صاحب سبک ويـژه" کـه        
تفاوتش با بـقـيـه هـمـکـيـشـان خـود                
سازش "ناپذيري" بود اکنون بـا پـنـاه          
بردن به اسالم و پيغمـبـر، قـرار اسـت         
پرچم کردستانش رنگيتر هم بشـود و    
فراد بايد منتظر عنکوبتي در وسـط    

 پرچم کردستان هم باشيم. 
 

پيام اوجالن که از طـريـق پـرويـن       
بولدان به بيرون آورده شده، الـبـتـه دو      
بخش مجزا دارد. او نخست در مورد 
داستان توافق پ.ک.ک با ترکيه چنين   

 ميگويد:  
 

"اوجالن براي ديالوگي هـدفـمـنـد      
چشم به انتظار پاسخ حکومت ترکيـه  
است. اوجالن تاکيد کـرد کـه نـبـايـد             
وقت را از دست داد و بايد حکـومـت   
از فرصت استفاده کند جوابي به مـن  
بدهد." اين چنـدمـيـن بـار اسـت کـه               
اوجــالن و پ.ک.ک خــواهــان پــاســخ            
دولت ترکيه هستند و دولـت تـرکـيـه         
هم با رفتاري تحقير آميز بدون تـوجـه   

 به آنها کار خود را ميکند.   
 

پيام "صلح و آشـتـي" اوجـالن در         
نوروز گذشته در يک مراسم بزرگ در   
شهر دياربکر کردستان ترکـيـه اعـالم      
شد. دولت ترکيه و حزب ب.د.پ کـه     
حزبي قانوني در کردستـان تـرکـيـه و         
هم پيمان پ.ک.ک است، تمام سـعـي       
خود را کـردنـد کـه مـراسـم هـر چـه                    
بزرگتر برگزار شود. اين مراسم بـزرگ   
اساسا يک قـدرتـنـمـايـي در مـقـابـل               
مخالفيـن احـتـمـالـي ايـن سـيـاسـت                
ــري پ.ک.ک                  ــبـ ــود. رهـ ــالن بـ اوجـ
سياسـتـهـاي اعـالم شـده اوجـالن را               
پذيرفت. اوجالن اين جشن را  بعنوان  
جشن پيروزي سياست خود به افـکـار   
عمومي ارائـه داد  و اردوغـان هـم                 
خود را به عنوان خـيـر خـواه و حـالل           

مشکالت بزرگ و اليـنـحـل تـرکـيـه              
 معرفي کرد.

 
آن نمايش وحدت و همدلي و يـا      
پيروزي و حل مشکالت، اما بعـد از    
چند مـاه کـه از آن "تـوافـقـات و آن                   
جشن بزرگ" ميگذرد، عـمـال  بـراي         
مــردمــي کــه اســيــر ســيــاســتــهــاي            
شوينيستي دولـت تـرکـيـه هسـتـنـد،            
چيزي در بر نداشت. اتفاق مثبتي در    
زندگي مردم نيفتاد و کـل نـيـروهـاي       
پ.ک.ک نيز در يک سردرگمي و ابهام   
و انتظار بسر بـردنـد و قـدم بـه قـدم                
ناچار به عقب نشيني از خاک تـرکـيـه    
شـدنـد و در شـمـال عـراق در کـنــار                   
برادران ايرانـي خـود اردوگـاه نشـيـن            

 شدند. 
ــري پ.ک.ک                در آن زمــان رهــب
عــلــيــرغــم قــبــول آن ســيــاســت، در             
کوههاي قنديل هنوز گيـج و مـنـگ        
چشم انتظار نتايج ايـن تصـمـيـمـات          
بود. تنها راهي  کـه مـيـتـوانسـتـنـد             
انتخاب کنند پذيرفتن تمـام و کـمـال        
حرفهاي اوجالن بود. زيـرا نـه افـقـي            
براي ادامه شرايط جنگي داشتـنـد و     
نه امکان پيروزي براي خود مـتـصـور    
بودند. بي افـقـي پ.ک.ک و اوجـالن             
يک پديده واحـد بـود کـه از عـوامـل              
سياسي و تاريخـي مـعـيـنـي نشـات           
ميگرفت. با اين حـال هـمـه رهـبـري            
پ.ک.ک نميخواسـت بـه ايـن شـکـل              
دست و پا بسته تسليـم خـواسـتـهـاي        
حکومت ترکيه بشود. آنهـا خـواهـان       
مذاکره و سازش بودند اما در عـيـن       
حال تضمين هايي را ميخواستند که 
از دولت ترکيه بگيرند. ولي بـا ابـالغ     
پـيـام اوجـالن هـمــه آنــهـا نـاچــار بــه                 

 سکوت و قبول آن پيام شدند. 
 

پ.ک.ک براي اينکه اين سازش و   
عقب نشيني را پـيـروزي خـود جـلـوه          
بدهد جشن پيروزي گرفـت. اردوغـان      
هم اين فرصت را پـيـدا کـرد کـه بـه                
مخالفين مذاکره با پ.ک.ک يـعـنـي           
ــراطــي و              ــهــاي اف ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن
آتاتورکيستها بگويد در مقابل  دادن 
هيچ امتيازي پ.ک.ک را نـاچـار بـه              
ترک خاک ترکيه کرده است. در چـنـد        
ماه گذشته همه ناسيوناليستهايي که 
جشـن گـرفـتـنـد و هـمـه کسـانـيـکــه                   
"درايت"  اوجالن را سـتـودنـد اکـنـون          
بايد متوجه شده باشند کـه رو دسـت       
خــورده و ســيــاســت اردوغــان را                  
نشناخته و بي افقي ناسيوناليستهاي 

 کرد را تشخيص ندادند. 
 
 

در جـريـان ايـن تـحـوالت و سـر               
درگمي تنها ناسيونـالـيـسـتـهـا گـيـج           
نشدند، از ميان "چپها" هم کم نبودند  
که اتفاقات ترکيه را به هميـن سـبـک      
سطحي و مـحـدودنـگـرانـه تـحـلـيـل                
کردند و از تصميم "عاقالنه" اوجـالن      
استقبال کـردنـد. نـيـروهـايـي کـه در               
ايران و يا کشورهاي ديگر اين وقـايـع   
را پيگيري ميکردند،  کساني هـم از    
چپهـا بـودنـد کـه آنـقـدر پ.ک.ک را                   
قـدرتـمـنـد مـيـدانسـتـنــد  سـيـاســت                 
"تسليم" آنها را نامتناسب بـا قـدرت       
اجتماعي پ.ک.ک تحليل ميکردنـد.    
اما آنچه عـيـان بـود مـحـدودنـگـري              
مدافعـيـن و گـويـنـدگـان ايـن  نـوع                   
ارزيابي ها بود. زيرا تحليـل آنـهـا از         
مولفه هاي پـايـه اي و طـبـقـاتـي و                 
جنبشي ناشي نميشد. آنها در خـوش   
بينانه ترين حالت مشاهدات روزمـره  
خود و اخبار سطحي ميديا را مبناي 

 سياست خود قرار داده بودند. 
 

اين دسته از تحليلگران به دلـيـل     
متد غلط و محدودنگري سياسيشان 
هـنــوز مــتــوجــه بــي افــقــي جــنــبــش           
ناسيوناليـسـتـي کـرد نـيـسـتـنـد کـه                 
مهمترين عامل همـه ايـن اتـفـاقـات          
بوده است. ميگـفـتـنـد پ.ک.ک يـک             
نيروي بزرگ در کردستان ترکيه اسـت  
و بايد به نيروي مردم معترض اتـکـا     
کند و... همين انتظار نشـان مـيـداد         
که آنها چه توقعي از ناسيوناليستـهـا   

 دارند. 
 

با اين حال پ.ک.ک سعي کرد در   
بقيه بخشهاي کردسـتـان و از جـملـه           
ايران و عراق و سوريه نيز جاي پـايـي     
باز کند. منهاي سوريه که تـحـوالت      
آن تابع مولفـه هـاي جـهـانـي اسـت،             
سياست پ.ک.ک و بي افقي و چـرخـه       
تسلسل جنگ و سازش و ... عـمـال          
تالش آنها در ايران و عراق را خـيـلـي    
زود به بـن بسـت رسـانـد. شـکـسـت                 
سياستهاي پ.ک.ک در ترکيه و ايـران    
و عراق ناشي از تناقضات پايه اي تر 

 اين جريان است.  
 

در مدت چند ماه گذشته تمام آن 
توهمات و جشـن پـيـروزي پ.ک.ک               
حاشيه اي شد و اکنون جـايـش را بـه        
يـاس و نــا امــيـدي بـراي اوجـالن و                 
ــن                    پ.ک.ک داده اســت. امــا در اي
سازش و مصالحه اردوغان تضعيـف  

شده در داخل ترکيه، قويتر از هميشه 
در مقابل پ.ک.ک خود نمايـي کـرد.       
آنچه تـا کـنـون عـايـد پ.ک.ک شـده                 
است شکست سياستها و اسـتـراتـژي      
اين جريان اسـت. ايـن شـکـسـت هـم              
ــاق                  ــق ــار انش صــف پ.ک.ک را دچ
ميکند و هم دلسردي و يـاس را در          
کل جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي دامـن            
خواهد زد. همه ايـن اتـفـاقـات خـود            
نـــاشـــي از بـــي افـــقـــي جـــنـــبـــش              

 ناسيوناليستي کرد است. 
 

اوجالن در قدم اول براي حقانـيـت   
بخشيدن و تثبيت سياست سازش بـا    
دولت ترکـيـه تـعـجـيـل در تشـکـيـل                
"کنگره ملي کرد" داشت. امروز براي    
حــل مشــکــالت کــردســتــان ســوريــه        

ــک" را                 ــي ــگــره اســالم دمــکــرات ــن "ک
فراخوانده است. بايد ديد آيا ايـن بـار      
هم جريانات بـي افـق کـردسـتـان بـه               
بــهــانــه "حــل مســايــل کــردســتــان و            
ــگــره اســالم                 ــن ــگــري" در ک ــت دخــال
ــيــک اوجــالن هــم شــرکــت             دمــکــرات
ميکنند يا اين بـار آش چـنـان شـور             
است که  عطاي خوردن آنرا به لقايش 

 ٣ ۲۰۱ اکتبر  ۱۴ ميبخشند.  
* (راهزن اسـمـي اسـت کـه           ۱ *

پ.ک.ک و حزب بـرادرش پ.ي.د در          
سوريه خطاب به جريانات تـروريسـت   
 اسالمي بـکـار مـيـبـرنـد. ايـن اسـم                 
گذاري به منظور احتراز از اسـالمـي     

 ناميدن اين تروريستها است)

  از کنگره ملي کرد...

بدون ارائه مستنداتي مبني بر  و 
صــحــت ادعــاهــايــش در مــورد          
تعطيلي کارخانه و ضـرر و زيـان         

خواهان ابطال راي هـيـات        مالي 
تشخيص اداره کار شهرستان قروه 

 شد.
 ٢٣٥ 

تيـر   ١٨ کارگر فوالد زاگرس  
ماه سالجاري از کار خـود اخـراج     
شدند و کارفـرمـا تـالش کـرد بـا            

استانداري کردسـتـان و       همکاري
اداره کار بطور غير قـانـونـي ايـن         
کارگران را به بيمه بيکاري وصـل    
کند اما کارگران فوالد زاگرس در 
مقابل خواستهاي کارفرما و اداره 
کار ايستادگي کردند و با برپـائـي   
تجمعات اعـتـراضـي در مـقـابـل           
مجلس شوراي اسالمي و ديـگـر       
نهادهاي مسـئـول و هـمـچـنـيـن              
تسلـيـم شـکـايـتـي بـه اداره کـار                 
شهرستان قروه خواهان بـازگشـت     
بکار و پرداخت کـلـيـه مـعـوقـات         

 ٢٤ خود شـدنـد. در ايـن مـيـان               
کــارگــر اخــراجــي بــا تــالــشــهــاي         
کارفرمـا و هـمـکـاري اداره کـار              

بـه بــيـمـه بــيـکـاري وصــل                قـروه 
 شدند.
 

بر اساس آرا هيات تشخيـص  
و هيات حـل اخـتـالف اداره کـار           

کــارگــر    ٢١١ شــهــرســتــان قــروه       
اخراجي فوالد زاگرس مـي بـايـد        
در کارهاي خود ابـقـا شـونـد. در          
ــل                     ــات حــــــ ــيــــــ راي هــــــ

کـارفـرمـا مـکـلـف بـه             اختالف، 
پرداخت دستمزد کارگران تا زمان 

و  صدور راي (دهـم مـهـر مـاه)             
کليه معوقات آنان و هـمـچـنـيـن          
واريــز بــيــمــه هــاي کــارگــران بــه           
حساب سازمان تامين اجتماعـي  
شده است. هـيـات حـل اخـتـالف           
اداره کار شهرستان قروه راي خـود  
را به اتفاق آرا صادر نـمـوده و بـا        

قـانـون کـار       ١٥٩ استناد به ماده 
اين راي را قطـعـي و الزم االجـرا          

 خوانده است.
 

کارگران فوالد زاگـرس بـيـش      
از سه ماه مـبـارزه اي مـتـحـد و            
قدرتمند را به پـيـش بـردنـد و بـا            
ــواع             ــل ان ايســتــادگــي در مــقــاب
تهديدها و فشـارهـاي مـخـتـلـف           
اجازه نداند حـقـوق انسـانـي شـان          
قرباني بنـد و بسـت کـارفـرمـا و              
حـامــيــانــش شــود. مــا بــا ابــراز            
مسرت فراوان از پيروزي کارگـران  
فوالد زاگرس، ايـن مـوفـقـيـت را          
حاصل اتحاد، ايستادگي و عـزم      
و اراده مــحــکــم ايــن کــارگــران             
ميـدانـيـم و آنـرا صـمـيـمـانـه بـه                   
يــکــايــک ايــن دوســتــان تــبــريــک          

 ميگوئيم.
 

زنده باد همبستگي و اتحاد 
 کارگران فوالد زاگرس

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ مهر ماه  ٢٣ 

 

 يک موفقيت مهم ديگر...
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 ۱ از صفحه 

مي نگريم، هنگـامـي کـه بـه تـالش            
چند هزارساله انسان براي دسـتـيـابـي     
به زندگي بهتر نظر مي افکنيم، توقع 
ما از دنياي امروز جز اين نمي توانـد  
باشد که همه انسان ها بايد از تـمـام       
امکانات و مزاياي يک زندگي خوب، 
مرفه و بدون هيـچـگـونـه مشـکـالت         
اقتصادي، بهداشتي، آمـوزشـي و...       
برخوردار باشند. اما با کمال تعـجـب    
ميبينيم که انسان هاي عصر مـا بـا       
وجـود هــمــه پـيــشــرفــت هـا و هــمــه               
امکانات و سـرمـايـه هـايـي کـه از                 
گذشتگان برايشان به ارث رسيده، نـه    
تنها نتوانسته انـد بـه ايـن درجـه از               
خوشبختي و رفاه دست پيدا کـنـنـد،      
بلکه هنوز انسان هايي در گـوشـه و         
کنار جهان هستند که از گـرسـنـگـي         
ميميرند، در حاليکه سـاالنـه مـقـدار       
بسيار زيادي از مواد غذايي در نقاط 
مختلف جهان به خاطر اينکه تـاريـخ     
مصرفشان به پايان رسيده اسـت دور      
ريخته مي شود. هـنـوز انسـانـهـايـي          
وجــود دارنــد کــه بــه خــاطــر نــبــود               
بهداشت و محيط زندگي مناسب بـه  
انواع بيماريها دچار مي شوند و جان 
خــود را از دســـت مـــي دهـــنـــد،                 
درحاليکه انسان درجـهـان امـروز بـا           
امکانات پزشکي که در اختيار دارد   
مي تواند از اين فـاجـعـه جـلـوگـيـري          
کند. هنوز انسـان هـايـي پـيـدا مـي              
شوند که صبح تا شب کار مي کنـنـد   
و جان مي کنند و از جـانشـان مـايـه       
مي گذارند تا بوسيلـه حـقـوق بـخـور          
نميري که دريافت مي کنند بتـوانـنـد    
خود و خـانـواده شـان را زنـده نـگـه                   
دارند. هنوز هم انسانهايـي هسـتـنـد        
که شـب هـا هـيـچ سـرپـنـاهـي بـراي                  
استراحت و خواب ندارند و در گـوشـه   
پارک ها و خيابان هـا مـي خـوابـنـد.          
اين همه بي نظـمـي و ايـن هـمـه بـي               
عدالتي و نابرابري از آنجا ناشي مـي  
شود که نظام سـرمـايـه داري اسـاس           
توليدش نه براي رفع نيازهاي انساني 
و نه براي رفاه و آسايش انسان، بلـکـه   
ــت.                 ــدســت آوردن ســود اس ــراي ب ب
اينگونه نابرابري ها را به غيراز جنبه 
هاي اقتصادي، در جنبه هاي ديگري 
هم مي توان مشاهده کرد. نا بـرابـري    
زن و مرد ، بي حقوقي کودکان، نبود 
امکانات آموزشي و بسياري مسايل 
ديــگــر. هــنــوز هــم در بســيــاري از               
کشورها، زن جزو انسـان مـحـسـوب         
نمي شود وهنوز هـم در بسـيـاري از          

سـالـه را بـه زور             ۹ مناطق دختـران    
وادار به ازدواج مي کنـنـد و صـدهـا         
نمونه ديگر از اين بي حـقـوقـي هـا و         

 نابرابري ها را مي توان نام برد. 
اينها همه واقعيات جهان امـروز    
هستند و مشاهده چنين صحـنـه هـا      
يي ما را در مقابل چند سوال اساسي 

 قرار مي دهد : 
 

مگر تالش و کوشـش انسـان در       
طول تاريخ براي رفاه و آسايش و بهتر 
زيستن نبوده است؟ چرا پيشرفـت در    
توليد، علم و تکنولوژي بـراي انسـان     
خوشبختي و رفـاه و آسـايـش نـمـي                
آورد؟ چرا با وجود ايـنـهـمـه ثـروت و          
امکاناتي که در جهان امروز موجـود  
است، هنـوز بـا مشـاهـده ايـنـگـونـه               
صحنه هـاي دلـخـراش مـواجـه مـي             

 شويم؟ 
 

بر خالف ادعاهاي کارشناسان و   
اقتصاددانان نظام سرمايـه داري کـه       
جوابهاي بسيار پيچيـده و مـبـهـمـي           
براي گمراه کردن اذهان مردم و بـويـژه   
طبقه کارگرمـي دهـنـد، جـواب ايـن            
سواالت بسيار سـاده اسـت. بـه ايـن            
دليل ساده کـه در طـول تـاريـخ و از               
زمان پـيـدايـش طـبـقـات، هـمـيـشـه                 
اقـلـيـتــي مـفـتــخـور بـه شـيـوه هــاي                  
مختلف در نقش طبقات حـاکـم  بـا          
استثمار و به بردگي کشـانـدن انسـان      
هاي ديگر مانند يک انگل از حاصـل  
دسترنجشان ارتزاق کرده  و بـر آنـان           
حـکـومـت کـرده انـد. ايـن طـبـقــات                  
استثمارگـر بـراي تـثـبـيـت قـدرت و                
گسترش دامنه حکومتـشـان، هـمـان       
انسان هايي را که به بردگي گرفته اند 
به جان هم انداخته وبه نام مـذهـب و       
آيـيـن و مـيـهـن و ... جـنـگ هـاي                        
بسياري را سازمان داده و جـنـايـات        
زيادي را مرتکب شده اند. اين شـيـوه    
حاکميت طـبـقـات حـاکـم را هـم در               
ــرده داري و هــم در دوران                   دوران ب
فئودالي بخوبي مـي تـوان مشـاهـده         

 کرد.
با فرا رسيدن انقالب صنعـتـي و     
پيدايش نظام سرمايه داري اينـگـونـه    
استثمـار، فـقـر، گـرسـنـگـي،  ظـلـم                  
وجنايت و جنگ و کشتار و نابرابـري  
و بي حقوقي  به شيوه اي مدرن تـر و      
در عين حال کثيف تر همچنان ادامه 
دارد. بورژوازي با از ميان بردن تـمـام   
اشــکــال نــظــام فــئــودالــي تــحــوالت          

عظيمي درشيوه تـولـيـد ودر زنـدگـي          
انسان ها بوجود آورد و در عين حـال    
هم باعث پيدايش طـبـقـه اي جـديـد            
شد. طبقه اي که بجز فـروش نـيـروي         
کارش چيزي بـراي امـرار مـعـاش و             
زنده ماندن ندارد و هم اکنون اکثريت 
جامعه را دربر مي گيرد. طـبـقـه اي         
که تمام ثروت جامعه را تـولـيـد مـي       
کند. امـا خـودش از دسـتـرسـي بـه                  
امکانات و وسايلي که خـود تـولـيـد         
مي کند مـحـروم مـانـده اسـت. يـک              
اقليت کوچک با در اخـتـيـار گـرفـتـن           
وسايل و ابـزارهـاي تـولـيـد و ثـروت               
جامعه، همچنين با دردست گـرفـتـن      
قدرت سياسي مشغـول اسـتـثـمـار و          
حکومت بر اکثريت انسانها و طـبـقـه    
کارگر مي باشد و هر گونه اعتراضي 
را به وسيله دولت و نيروي نظـامـي و     
پليسش که خرج آن را هم از سـرمـايـه    
هاي حـاصـل از نـيـروي کـار طـبـقـه                 
کارگر مي پردازد، به شدت سـرکـوب   

 مي کند.
اينجاست که کمونيسم به عنـوان  
جنبشي که هدف آن رهـايـي طـبـقـه            
کارگر و کل جامعـه از يـوغ بـردگـي           
نظام ضد انساني سرمايه داري و از       
مــيــان بــردن هــر گــونــه نــابــرابــري و            
استثماراست، قد علم کرده و مـبـارزه   
خود را عليـه ايـن نـظـام آغـاز کـرده               

 است.
همچنان که از بدو پيدايـش بشـر     
تا کنون تمام پيشرفت ها و دگرگوني 
هاي سياسي، اجتماعي ، اقتـصـادي   
و تغيير سـيـسـتـم هـاي اداره جـهـان              
توسط انسان انجام شده است. باز هم  
اين انسان است که بـايـد بـا پـراتـيـک           
خود براي تغيير وضع موجود و پايان 
دادن بــه هــرگــونــه اســتــثــمــار و بــي             
عدالتي و نابرابري تـالش کـنـد. ايـن          
نظام ضد انساني و استثمارگر، بـايـد   
با قدرت طبقه اي از ميـان بـرداشـتـه       
شـود کـه بــا آزاد کـردن خــود تــمــام                
اشکال استثمار را از بين برده و تمـام  
طبقات را محو خواهد کرد و به ايـن    
معني کـل جـامـعـه را آزاد خـواهـد               
ــيــکــار                 ــورژوازي هــم ب کــرد. امــا ب
ننشسته و با تمام امکانـاتـي کـه در        
اختيار دارد مانع تغيير وضع موجود 
و متشکل شدن طـبـقـه کـارگـر و بـه             
قدرت رسيدن آن مي شود. نمونه ايـن   
تالش هـمـه جـانـبـه بـورژوازي را در               

مــي تــوان      ۱۹۱۷ انــقــالب اکــتــبــر      
 بخوبي مشاهده کرد.

انقالب اکتبر به رهـبـري لـنـيـن،          
بزرگترين انقالب کارگـري در تـاريـخ        
جنبش کمونيستي بوده کـه در سـال         

در روسيه تزاري شکل گرفـت   ۱۹۱۷ 
و اين نويد را به کارگران داد که دنـيـا   
را دگرگون خواهـد کـرد و بـرابـري و             
آزادي را بــراي هــمــه انســان هــا بــه              
ارمغان مي آورد. اما متاسفانه ايـن     
انقالب با نفوذ گرايش هاي بورژوازي 
در صفوف انقالبيون شکست خورد و 
به جاي استقرار يک حکومت کارگري 
به سيستمي بـراي بـرپـايـي سـرمـايـه            
داري دولــتــي و ايــجــاد روســيــه اي             
قدرتمند بدل شد. اين امر باعث شـد     
ــه اســم                    ــورژوازي ب کــه  ســال هــا ب
کمونيسم  استثمار طـبـقـه کـارگـر و            
زحـمـتــکـش را ادامــه دهــد و مـهــر               
تمايالت و اهداف بورژوايـي خـود را       
بر تمام جريانات چپ جهـان بـکـوبـد.       
آموزه هـاي مـارکـس بـه فـرامـوشـي              
سپرده شده و مانيفست کـمـونـيـسـت        
کنار گذاشته شد. همه احزاب چپ در  
تمام نقاط دنيا تحـت تـاثـيـر اتـحـاد           
شوروي و سياستهايش قرار گرفتند و 
اين وقايع باعث دورشدن احزاب چـپ  
از کمونيسم واقعـي وخـواسـتـه هـاي          
طبقه کارگر شد و درنتيجه يک وقـفـه     
طوالني را در جنـبـش کـمـونـيـسـتـي           
جهان بوجود آورد.اين روند تـا زمـان        
فروپاشي شوروي و بلوک شـرق ادامـه     
داشت و تاثيرات مخربش را بر تـمـام   

 جريانات چپ گذاشت. 
 

با پايان جنگ سـرد و فـرپـاشـي           
شوروي و بلوک شـرق، در حـالـي کـه           
بورژوازي پايان کمـونـيـسـم را اعـالم          
کرده و از آن يک تصوير وحشتـنـاک و     
مـخــوف در پــيـش چشـم جــهـانــيــان             
ساخته بود و بـه خـيـال خـودش ايـن              
پيروزي بزرگ را جشـن مـي گـرفـت،         
يک جنبش کمونيستـي بـا تـئـوري و           

 ۵۷ ادبيات قدرتمنـدش کـه از سـال            
وارد صحنه سياست ايران شده بود و   
با نقدهاي عميـقـش مـاهـيـت سـايـر            
احزاب چپ و همچنين اتحاد شوروي 
را فاش ساخته بود، وارد ميدان شـد.  
فروپاشي شوروي و بلوک شرق نه تنها 
پايان کمونيسم نبود بلکه امکاني را   
براي کمونيسم واقعي فراهم  کرد کـه    
خود را از زنداني که تـوسـط احـزاب        
چپ سنتي برايش ساخته بودنـد رهـا     
کرده و پرچم سرخش را با افـتـخـار و        

 غرور بي مانندي به اهتزاز درآورد.
کمونيسم کـارگـري کـه در طـول           
پروسه شکل گـيـريـش بـوسـيلـه نـقـد             
روشنگرانه و بي تخفـيـفـش بـا تـمـام           
جريانات و نـيـروهـايـي کـه بـه اسـم                  
کمونيسم در صـحـنـه سـيـاسـت وارد           
شده بودند، تسويه حساب کرده و در     

ــرض بـــورژوازي بـــه                 ــواب تـــعـ جـ
سوسياليسم، که پس از پايان جـنـگ     
سرد و فروپاشي ديوار برلين خـود را      
براي جشن پايان کمونيسم آماده مـي  
کرد، به ميدان مبـارزه آمـد و پـرچـم           
کمونيسم واقعي را برافـراشـت تـا بـه         
قدرت هاي بزرگ بورژوازي ثابت کند 
که مارکس هنوز زنده اسـت و تـنـهـا         
راه نجات جامـعـه از چـنـگـال نـظـام              

 سرمايه داري همان کمونيسم است. 
تاسيس حزب کمونيست کارگري  

نـقـطـه امـيـدي بـراي            ۱۹۹۱ در سال 
طبقه کارگرايران و جهان بـود. حـزب      
کمونيست کارگري سوسياليسم را در 
مسير اصلي خود،  که همانا رهـايـي   
طبقه کارگر و به اين اعتبـار رهـايـي      
تمام انسان ها از استثمار و نابـرابـري   
و تبـعـيـض اسـت، قـرار داد. حـزب                
کمونيست کارگري سوسياليسم را که 
توسط جـريـانـات و احـزاب چـپ بـه               
جنبشي براي توسعه سـرمـايـه داري،      
امــيــال نــاســيــونــالــيــســتــي و ســايــر         
تمايالت بورژوازي تبديل شده بود بـه  
قالب اصلي خودش که درمانيـفـسـت    
کــمــونــيــســت آمــده اســت و پــايــه و            
اساسش انسان است برگرداند. و ايـن     
را منصور حکمت به بهتـريـن شـکـل       

 اينگونه توصيف مي کند:  
 

" اســاس سـوســيــالــيـســم انســان          
است، چه در ظرفيـت جـمـعـي و چـه            
ــش                ــب ــن ــســم ج ــي ــال ــي ــوس ــردي. س ف
بازگرداندن اختيـار بـه انسـان اسـت.           
جنبـشـي اسـت بـراي خـالص کـردن               
انسانـهـا از اجـبـار اقـتـصـادي و از                  
اسارت در قالب هاي از پيش تعيـيـن   
شده توليدي. جنبشي اسـت بـراي از          
بين بـردن طـبـقـات و طـبـقـه بـنـدي                  

 انسانها." 
تشکيل حزب کمونيست کارگري 
يک حرکت بسيار مهم و تاريـخـي در     
جنبش کمونيستي ايـران و جـهـان و            
نقطه شروعي دوباره براي مـبـارزه بـا      
ــق                   ــحــق ــه داري و ت ــاي ــرم ــام س ــظ ن

 سوسياليسم است. 
ــگــرد             بــيــســت و دومــيــن ســال

تاسيس حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          
ايران را به  تمام کارگران جـهـان و بـه        
همه انسان هايي کـه قـلـبـشـان بـراي           
آزادي و برابري انسـان هـا مـي تـپـد            

 تبريک مي گويم.
زنده باد سوسياليسم، زنده باد 

 حکومت کارگري
 ۱۳۹۲ مهرماه  ۸ 

 

 به مناسبت بيست و دومين سالگرد...
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 ۱ از صفحه 

هزينه تحصيلي درآمـد  ميگويند؛ که 
خانواده را مي بلعد. ميگـويـنـد کـه؛        
"تحصيل آن چنان که تبليغ مـيـشـود       
رايگان نيسـت" تـحـصـيـل در نـظـام               
جمهـوري اسـالمـي رايـگـان نـبـوده.              
ثروت در دست يک مشت از حاکمـان  
جنايتکار قرار گرفـتـه. ايـنـهـا تـمـام             
امکانات رفـاهـي و امـنـيـت ادامـه             
تحصيل تا عالي ترين رشته آکادمـي  
و دانشگاه هـا بـراي فـرزنـدانشـان را            
تدارک ديـده انـد. مـقـايسـه زنـدگـي                  
خانواده هـاي کـارگـري بـا درآمـد و                
ــظــام جــمــهــوري             ثــروت حــاکــمــان ن
اســالمــي پــرده از تــراژدي فــقـــر                  
سازمانيافه به قيمت ترک تـحـصـيـل،     
تبديل شدن بـه کـودکـان خـيـابـانـي،              
کارتن خوابـهـا، اعـتـيـاد و فـحـشـا،               
است. "مسئوليت وضعيت و زنـدگـي     
نکبت بار ميليونها کودکي که دچـار    
بدبختي هاي مختلف هستد، بعـهـده   
جـمـهــوري اســالمـي اسـت. فــاجـعــه             
زندگي اين کودکان محصول جنايات 
و غارتگري رژيم است. اما ما مردم، 
در قــبــال ايــن مــحــرومــيــت و ايــن              
بيحقوقي مطلق کودکان نمي تـوانـيـم    
ساکت بمانيم. به راه انداختن جنبشي 
سراسري براي تحصيل رايگان، بـراي    
تحصيل کودکان در مـدارس امـن و         
دادن حداقل يک وعده غـذاي گـرم بـه        
کــودکــان در مــدرســه، بــرخــورداري          
کودکان از امـکـانـات بـهـداشـتـي و              
درمان رايگان، برخورداري از پوشـاک  
مناسب و لوازم تحصيلي رايگان، از   
جمله خواستهاي فوري مـاسـت. ايـن       
خواسـتـهـايـي اسـت کـه سـالمـت و                 
امنيت و آينده کودکان ما به آن گـره      
خورده است. تامين اين خواستـه هـا      
کار دشواري نيست. اين خواسـتـهـاي     
حـداقــل و اولـيــه را بــايـد از گــلــوي                
حکومت اسـالمـي  بـيـرون کشـيـد.             
ــيــروهــاي               ــنــه ن فــقــط يــک روز هــزي
سرکـوبـگـر رژيـم بـراي تـامـيـن ايـن                  
خواسته ها براي مـيـلـيـونـهـا کـودک            
کافي است. فقط هزينه بيت رهـبـري      
و بيت دهـهـا آيـت اهللا مـفـتـخـور و                
ميلياردر مي تواند اين خواسـتـه هـا      
را براي ميليونها کودک تامين کـنـد.   
حساب بانکي هـر کـدام از سـرداران          
سپاه و يا دست اندرکـاران رژيـم مـي        
تواند زندگي دهـهـا و صـدهـا هـزار              
کودک را از نکبت و فقر و بـدبـخـتـي         

بـا ايـن آمـارهـا کـه                .نجات دهـد"  
توسط نظام جمهوري اسالمي اعـالم    
ميشود، بخشهاي بزرگي از مـدارس    

عمال به قتلگاه دانش آموزان تـبـديـل    
شــده اســت. مــا مــردم شــهــرهــاي               
کردستان، کانونـهـاي مـدافـع حـقـرق           
کــودکــان، فــعــالــيــن کــارگــري را بــه           

راه انداختن جنـبـشـي    و سازماندهي  
سراسري براي تحصيل رايگان، بـراي    
تحصيل کودکان در مـدارس امـن و         
دادن حداقل يک وعده غـذاي گـرم بـه        
کــودکــان در مــدرســه، بــرخــورداري          
کودکان از امـکـانـات بـهـداشـتـي و              
درمان رايگان، برخورداري از پوشـاک  
مناسب و لوازم تحصـيـلـي رايـگـان،        

 فراميخوانيم.  
 

به گزارش رسيده شرکـت  سنندج:  
» قالب بتن ساز اديب کـردسـتـان        « 

واقع در شهرک صنعـتـي شـمـاره يـک          
 ٢٣ ماه گـذشـتـه       ٨ سنندج در مدت 

نفر از کارگران خـود را اخـراج کـرده            
نــفــر    ٣٠ اسـت. ايـن شـرکــت داراي             

نـفـر  کـارگـر بـاقـي                ٧ کارگر بوده و   
 ٨ مانده در شرکت، با همان دستمزد   

نفر را بـه       ٣٠ ماه گذشته سختي کار 
کميته  هماهـنـگـي     .دوش مي کشند

براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
 کارگري
 
 

مرگ سـحـر چـوئـيـنـي!         مريوان:  
سحر بـه خـاک سـپـرده شـد. ديشـب                  
جنازه سحر چوئـيـنـي در مـيـان درد            
واندوه مردم شهرمان به خـاک سـپـرده      
شد امروز هـمـراه دوسـتـم ..........                   
جهت همدردي وعرض تسليت رفتيـم  
مراسم خـتـمـش خـونـه مـاالمـال از                
جمعيت متاثر وعزا دار بود . ومـادر   
و اطرافيانش بسيار ناراحت وبـيـقـرار    
بودند. دختر دانشجوي مـريـوانـي در       
دانشگاه بوعلي همدان کـه خـيـلـيـهـا         
خبر خودکشي اش را پخش کـردنـد .     
با يـکـي از اعضـاي خـانـوا ده اش                  
ديداري داشتيم وايشان با اطـمـيـنـان       
کامل خـبـر خـودکشـي را تـکـذيـب                
کردند وگفتند آنروز سحر در اطـاقـش   
تــنــهــا بــود و هــم اطــاقــيــا نــش بــه               
شهرستان رفته بـودنـد وشـب حـادثـه          
يکي از دوستانش از او مـيـخـواهـد           
شب را تنها نبـاشـد وبـه اطـاق آنـهـا             
برود وسحر ميگويد ميخواهـم درس    
بخوانم تنها باشم بهتر است . آن شب  
بعد از زنگ زدن به مادرش ميخوابد 
و روز بــعــد نــزديــک ســاعــت يــازده             
مادرش با او تماس ميـگـيـرد وچـون       
جواب نميدهد نگران شده وبا مسئول 

خوابگاه تماس ميگيرند . متاسفـانـه   
بعد از سرکشي جسدش را در اطـاق        
ميابند که ظـاهـرا خـود را از مـيلـه              
هاي تخت حلق آويز نـمـوده . ايشـان         
درادامه افزودند کـه کـامـال مـعـلـوم           
بوده سحر تالش زيادي بـراي نـجـات        
جان خود نموده و بادسـتـانـش سـعـي        
کــرده روســري را کــه دور گــردنــش               
پيچيده از گردنش باز کند اما موفـق  
نشده و دستتانش به دور روسري قفـل  
شده بـود وبـاز نـمـيـشـد و بـه پشـت                   
گردنش هم ضربه ايي سـنـگـيـن وارد       
شده بود. . نـمـيـدونسـتـم چـي بـگـم                   
اشکمون سرازير شد و از ته دل گـريـه     
کرديم .يک زماني دوستـي هـر وقـت         
قربون وصدقه ام مـيـرفـت مـيـگـفـت            
قربون اون دل درياييت برم اما اون دل 
دريايي اونقدر درد تـوش لـونـه کـرده         
دريا که هيچ ديگه ظرفيت يـه لـيـوان      
را هم نداره واز غصه داره ميخـشـکـه    
چه روزاي بد ونفرت انگيزيـه ايـنـروزا      
خبرا همه تلخ و درد آوره چه دلتـنـگـم    
اينروزا(گزارش از کامنتـهـاي فـيـس        

 بوک)
کميته کـردسـتـان حـزب       
کمونيست کارگري ايران. مـرگ     
تکان دهنده سحر چوئيـنـي را     
صميمانه به خانواده اش تسلـيـت   

 ميگويد
 
 

صبح روز شنبه سـاعـت     سنندج:  
صــبـح در خــيـابــان "چــهـاربــاغ"              ١٠ 

سنندج ميان نيروهاي شهرداري رژيم 
و ميـوه فـروشـان درگـيـري بـه وقـوع                
پــيــوســت. در جــريــان ايــن درگــيــري           
ــا              ــم کــه ب مــامــوران شــهــرداري رژي
مقاومت مردم و ميوه فروشان روبـرو  
شدند، از ترس اعتراض مردم مجبور 

 به ترک محل شدند.
 

بـه گـزارش "هـرانـا"           مهابـاد:     
نيروهاي امنيتي و لـبـاس شـخـصـي        
رژيم با هـجـوم بـه مـنـزل "سـلـيـمـان                 
قنبري" ساکن شهر مهاباد، اقـدام بـه      
تفتيش محل و ضرب و شتم خانـواده  
وي نمودند. همچنين حسين قنـبـري،    

ساله فرزند سليمان نـيـز تـوسـط          ٢٠ 
نيروهـاي امـنـيـتـي بـازداشـت و بـه                 
مکان نامعلومي منتقل شده اسـت.    
گفتني است که اين اقـدام نـيـروهـاي         
امنيتي و لباس شخصي بـه شـکـلـي       
زنــنــده و بــا هــدف ايــجــاد تــرس و               

حـکـم قـانـونـي و            وحشت، بدون ارائه
قضايي صورت گرفتـه اسـت. اتـهـام          
مطرح شده از سوي نيروهاي امنيتـي  
و لباس شخصي نسبـت بـه خـانـواده         
اين شهروند "هـمـکـاري بـا يـکـي از              

احزاب مخالف نـظـام" عـنـوان شـده             
 است.

تجمع خانـواده زنـدانـيـان       سنندج:
اهل سنت در مقابل اداره اطـالعـات     

 -خانواده زندانيان عـقـيـدتـي      سنندج 
سياسي اهل سنـت در مـقـابـل اداره           
اطـالعـات سـنـنـدج تـجـمـع کـرده و                  
مامورين ايشان را تهديد به بازداشت 

بنـا بـه اطـالع گـزارشـگـران               .نمودند
مــهــر مــاه      ۲۰ هــرانــا، روز شــنــبــه        
هـاي زنـدانـيـان          تـعـدادي از خـانـواده        

سـيـاسـي اهـل سـنـت در                -عقيدتي
مقابل سـاخـتـمـان اطـالعـات شـهـر               
سنندج تجمع کرده و خواستـار آزادي    

يـکـي از تـجـمـع            .فرزندانشان شـدنـد  
کنندگان به گزارشـگـر هـرانـا گـفـت:           
"نماينده ستاد خبرى اداره اطـالعـات    
سنندج با ما با لحـن بسـيـار تـنـدى          
صـحــبــت کــرد و گــفــت: مــا کــه از                

ايـم از شـمـا هـم              آمريـکـا نـتـرسـيـده        
ترسيم و اگر به ايـن تـجـمـعـهـاى            نمي

خودتان پايان ندهيد با شدت تمام بـا    
کنيم و نه به زن و نـه     شما برخورد مي

هايتان رحم نـخـواهـيـم کـرد و           به بچه
شما را هـم بـه اتـهـام هـمـکـارى بـا                   

وي در     ".کـنـيـم      محاربين زندانى مـي 
ادامه گفت: "مامورين ستـاد خـبـري        

هـا     اداره اطالعات در جواب خانـواده 
که پرسيده بودند فـرزنـدان مـا را بـه             

ايد گفته بودنـد   کدام زندان تبعيد کرده
که شما امروز بـه تـحـصـن خـودتـان             
پايان دهيد و فـردا بـه شـمـا جـواب                
خواهيم داد. امروز که ما مجددا بـه     
ستاد خبري اداره اطالعات سـنـنـدج      

ايم به ما اعـالم کـردنـد         مراجعه کرده
که بهروز شاه نظري به زندان سمـنـان،   
طالـب مـلـکـي بـه زنـدان قـم، کـاوه                   
شريفي به زندان يزد، آرش شريفي بـه    
زندان کاشان و شهرام احمدي به زندان 

انــد. ولــي ايــن          اراک مــنــتــقــل شــده     
زندانيان تا کـنـون هـيـچ تـمـاسـي بـا               

انـد و مـا          هاي خود نـداشـتـه      خانواده
توانيم اين اطـالعـات را تـايـيـد             نمي
 ".کنيم

 ۵ مـهـر مـاه         ۱۷ روز چهارشنبه 
سياسي اهل سـنـت    -زنداني عقيدتي

شريفي،   هاي شهرام احمدي، کاوه بنام
آرش شريفي، طالب ملکي و بـهـروز       

 ۲۸ نظري که همـگـي در شـعـبـه             شاه
دادگــاه انــقــالب تــهــران بــه ريــاســت          

اي بـه اعـدام          قاضي محمد مـقـيـسـه    
اند به نقطه نـامـعـلـومـي       محکوم شده
 .منتقل شدند
مـهـر مـاه نـيـز             ۷ شنبـه     روز يک

مـامـوسـتـا کـاوه ويسـي و مـخـتــار                 
رحيمي کـه بـا مـحـکـومـيـت اعـدام               

زنـدان     ۱۰ روبرو هستنـد، از سـالـن          
رجايي شهر کرج به نقطه نامعـلـومـي    
منتقل شدند و تـا کـنـون خـبـري از                

  .وضعيت ايشان در دست نيست
 ١٣٩٢ ١٣٩٢ مهر  ١٦ 

 
(ديوارها را نقاشي کنيد! بر 

تعداد شعارهاي سرنگون باد 
جمهوري اسالمي بيفزاييد!  

ناراحتي و عصبانيت مزدوران  
جمهوري اسالمي از شعار نويسي  

به گزارش در شهر مهاباد) مهاباد!  
،استفاده نابجا از در و ديوار  مکريان

منازل مسکوني،ادارات، مدارس، 
مغاه ها و ... براي درج آگهي ها، 

تبليغات، تصاوير ناهنجار و جمالت 
غير متعارف در شهرستان مهاباد 
بيشتر ازهرجايي ديدگان عابرين را 

نه   به خودخيره مي کند که اين پديده
تنها به زيبايي شهر ومنطقه آسيب 

مي رساند ومورد پسند جامعه 
نيست بلکه به نوعي در معرفي 
فرهنگ شهر به غيربومي ها به 

شکل نادرست تاثير گذار است. بچه 
ها وکساني که به تازگي وارد مدرسه 

شده اند والفبا را يادگرفته اند ،با 
الگوبرداري از مطالب نابجا ومخرب 

نوشته شده برروي ديوار، به ادامه 
دادن ونوشتن اين مطالب برروي 
ديوارها اقدام مي کنند.هرچند 

امروزه با گسترش رسانه هاي جمعي 
پديده  شوم ديوارنويسي   واينترنت

کمتر شده است ولي باز هم افرادي 
هستند که به انگيزه هاي متفاوت 
براي رساندن وانتقال پيامشان به 

اشخاص نامعلوم ،ديوارنويسي را به 
عنوان بهترين رسانه انتخاب مي 
کنند وحتي شايد پيامي که از اين 
طريق به مخاطبانشان ارسال مي 
شود عاشقانه ويا مطالب طنز 

باشد .آيا نازيبا کردن چهره  شهر با 
نوشتن سخنان طنز ويا عاشقانه بر 
روي ديوار براي برقراري ارتباط راه 

تبليغات  صحيحي است؟
نامتعارف، ديوارنويسي و برچسب 

هاي تبليغاتي چهره زيباسازي شهري 
را مخدوش کرده است که الزم است 
نيروي انتظامي و شهرداري با کمک 
ساير سازمانهاي مسئول با اشخاص 
حقيقي و حقوقي که با ديوارنويسي 
خساراتي را به مردم وارد نموده و 
چهره شهر را زشت مي کنند ؛ 

 .برخورد قانوني شود
 

آربابـاخـبـر:       بانه شهر بي استخر!
مدتي است که تنها اسـتـخـر شـنـاي          
شهرستان بانـه تـعـطـيـل اسـت و بـا                

 نگاه هفته...

 ۶ صفحه 
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بخش اول مجموعه تابـو در    
مورداين بود که تابو چيست و چه 
تابو هايي در جامعه براي زنـان    
وجود دارد و چگونه ميتوانيم اين 

ها را بشکنيم و از مـيـان        تابو
خواهيم  اين بخش مي برداريم در 

در مورد خودشناسي زن صحبـت  
کنيم چون قـدم اول بـراي         

ها خودشناسي و  برداشتن اين تابو
به حق و حقـوق فـردي       آگاهي

 .زنان در جامعه است
 

سوال اولم از خانم شيما فهيمي: 
فــرشــتــه مــرادي  ايــن اســت کــه               
خودشناسي چيست؟ و خودشناسي 

 زن به چه معناست؟
 

با سالم و درود     فرشته مرادي: 
  خدمت  خودشناسي مساله مهمي

است و همانطور که شما هم اشـاره  
ــه عــنــوان زن                  ــد اگــر مــا ب کــردي

هـا را در جـامـعـه              بخواهيـم تـابـو     
برداريم در قدم اول الزم اسـت کـه           
خــودمــان را بــه عــنــوان يــک زن               

ــم کــي        ــي ــاس ــن ــم؟چــه          بش ــي ــت هس
خــواهــيــم؟ چــه چــيــزي مــا را             مــي

ــاراحــت مــي    کــنــد؟ چــه چــيــزي           ن
از       کنـد؟ و يـکـي        خوشحالمان مي

بـودن      نشانهاي خودشناسي راضي
و خـوشــحـال بـودن از                از زنــدگـي   

خـود اسـت.يـک عـالمــت                زنـدگـي  
صـبـح از         ديگر اين است که وقتي

خواب بيـدار مـيـشـويـد، احسـاس           
و       داريد و احساس خستگي  خوبي

کنيـد،غـذا بـه انـدازه          دلتنگي نمي
خوريد نه کم نه زيـاد.در مـورد       مي

  مسائل و مشکالتي که در زندگـي 
است، خودتان تصميم ميگيريـد و    
الزم است ايـن را هـم بـگـويـم کـه               
خودشناسي به خانواده اي که فـرد    
در آن بزرگ ميشود هم ربط دارد،   

  و مذهبي  آيا در يک خانواده سنتي

رشد کرده، که هميشه به او امـر و      
نهي شـده و يـا بـرعـکـس در يـک                 
خانواده مدرن و بـا فـرهـنـگ، بـاز          
بزرگ شـده کـه از کـودکـي بـه او                  
اعتماد به نفس و اجازه ابراز وجود 

  .داده شده است
 

در جـامـعـه و           شيما فهيمـي:  
خانواده چه توقعاتـي از زن وجـود         

 دارد؟
 

    : مـهـمـتـريـن      فرشته مـرادي
مساله در مورد توقعاتي که از زن 
در جامـعـه و خـانـواده اسـت ايـن               
است که، زن بايد براي تمـام امـور     
منزل آمادگي کامل داشتـه بـاشـد      
ماننـد:غـذا درسـت کـردن، تـمـيـز               
کردن خانه، تربيت بچه وهمه اينها 

دانـنـد و        را جز وظايف يک زن مـي 
از موارد زن حق انتخـاب    در خيلي

کـه مـردهـا هـم           در صورتي ندارد 
ميتوانند و بايد در هر کدام از اين 
مسائل و بقيه موارد به زن کـمـک       

  کنند
 

اين حق انـتـخـاب      شيما فهيمي: 
 که ذکر کرديد به چه معني است؟

 
حـق انـتـخـاب       فرشته مـرادي:  

اينکه زن بتواند بـگـويـد کـه         يعني
خواهد چه چيزي را  چه چيزي را مي

خواهد، به طور مثـال دخـتـري       نمي
که در دانشـگـاه قـبـول مـيـشـود،                

از پدر و مادرها هستند که   بعضي
ــدانشــان و               ــرزن ــه از ف ــان ــاســف مــت
مخصوصا دختران انـتـظـار دارنـد         
که در رشته مورد نظـر آنـهـا و در          
شهري که آنها تـعـيـيـن مـيـکـنـنـد            
ادامـه تـحـصـيـل دهـد، الـبـتـه از                  

هم پدر و مادرها حق دارنـد    طرفي
چرا که مـيـخـواهـنـد فـرزنـدانشـان             

در     آينده بهتري داشته باشند، ولي
عين حال به خواستـه فـرزنـدانشـان       
ــد کــه خــود او چــه                  ــدارن تــوجــه ن

خــواهــد، در صــورتــيــکــه در            مــي
جوامع اروپايي و غـربـي از دوران       
دبيرستان مرتب از دانـش آمـوزان       

ميشود کـه عـاليـق و            نظر خواهي
تــوانــا يــي هــايشــان را آزمــايــش           

  کنند.
البـتـه در اروپـا هـم دانشـجـو               
  ممکن است که در يـک رشـتـه اي           

يک سـال هـم درس بـخـوانـد بـعـد                  
متوجـه بشـود کـه بـه ايـن رشـتـه                  
عالقه ندارد و تغيير رشته بـدهـد،     

منظورم اين اسـت    به همين راحتي
که انتخاب را به عهده خود شخص 

خـواد و ايـن          ميگذارند که چه مـي 
ــت.در                 ــم اس ــه ــار م ــي ــه بس ــت ــک ن

اي مـانـنـد ايـران و تـا حـد                جامعه
  بيشتري کردسـتـان بـه طـور کـلـي            

مردم و بخصوص جوانان و به طور 
خـواص تــر دخـتــران و زنــان حـتــا              
نميتـوانـنـد نـوع پـوشـش خـود را                 
انتخاب کنند و اين جـلـوگـيـري از       
ــوشــش                 ــوع پ ــق در ن ــراز عــالي اب
متاسفانه هم از طـرف حـکـومـت           

 .ها است و هم از جانب خانواده
 

چه موانعي وجـود  شيما فهيمي: 
گذارد يک زن آنـگـونـه       دارد که نمي
خواهد رفـتـار کـنـد و            که خود مي

  کند؟  زندگي
 

در درجه اول مـا  فرشته مرادي: 
بايد اين را در نظر داشته باشيم که 
ــت                ــي صــحــب ــان مــا در مــورد زن

کنيم که در يک جامعه اسالمي  مي
و بسته و محدود بزرگ شده و بـار    

محدوديت از همـان    آمده اند يعني
کـودکـي و در خـانـواده بـا دخـتــر                 
متولد ميشود، تـا زمـانـيـکـه بـه             
عنوان يک انسان بالغ و عاقل وارد 
  اجتمـاع و بـعـد هـم وارد زنـدگـي                

مشترک بـا جـنـس مـخـالـف خـود              
ميشود به طور مثال قانـون طـالق     
  را در نظـر بـگـيـريـد کـه اگـر زنـي                

بخواهد طالق بگيرد تا زمـانـيـکـه     
به طـالق نـبـاشـد،         همسر او راضي

شـود و حـتـا اگـر            طالق انجام نمي
ها را بـه پـدر      طالق انجام شود بچه

از       ميدهند و مـادران در خـيـلـي          
موارد نميتوانند کـاري بـکـنـنـد و          
قانون هم در اين مورد طرف زن يا 

کـه بـه       گيرد و يا حقي مادر را نمي
مرد داده شـده کـه اگـر از لـحـاظ                

داشته باشد ميتواند   مالي توانايي

زن اختيار کند که اين بـا هـيـچ         ۴
آيد کـه ايـن       عقل سالم جور در نمي

و يـک          مساله کامال غير انسـانـي  
برده داري کامل است و متاسفانـه  
زناني هستند که به دليل نيازهـاي  
مالي مجبورند که تن به اين چنين 

 . وضعيتي بدهند
 

چـه راه حـلـهـايـي          شيما فهيمي: 
هست که بشود اين مشـکـالت را       

 حل کرد؟
 

الـبـتـه هـر       فرشتـه مـرادي:     
يک راه حل دارد راه حـل          مشکلي

اين مساله ابتدا خودشناسي اسـت  
که ايـن حـق        بدانند  و اينکه زنان 

و  بـاشـنـد       که خـودشـان      را دارند 
نـظـرات خـود را در           حق دارند که 

و اعتمـاد    جامعه بگويند، توانايي
به نـفـس آنـرا داشـتـه بـاشـنـد کـه                    
بگويند اين حق مـن اسـت، بـدون          
اينکه ترس داشته باشند در مـورد  
مشکالتشان صحبت کننـد، هـمـه      
دختران و زنان همسر بـرادر و پـدر       

دانـنـد      خود را دوست دارند، و مـي 
که اين تصميماتي که آنها برايشان 
ــد در واقــع بــه خــاطــر               مــيــگــيــرن

آنها است، اما در عين   خوشبختي
حال زنان با اين ابراز وجـود نشـان       
ميدهند که من يـک انسـانـم و بـه           
اندازه يک مرد عقل و شعور دارم و 

خواهم خودم انـتـخـاب کـنـم و             مي
حتا اگر اشتباه کردم و موفق نشدم 

  .ندارد  اشکالي
 

  الـبـتـه بـعـضـي        شيما فهيمـي:  
هـا و       اوقات با وجود اين صـحـبـت   

کـه        احساس ميکـنـي    ها ولي بحث
تأثيري نـداشـتـه و چـيـزي تـغـيـيـر                

 نميکند؟
 

بله اين مشـکـل   فرشته مرادي: 
دختران و زنـان اسـت، بـا              اساسي

ــحــث         وجــود صــحــبــت    هــا    هــا و ب
همسران پدران و بـرادران آنـهـا بـه           

دهـنــد، در ايــن         آنـهــا گــوش نــمــي     
موارد بايد نحوه صحبت کـردن را      
عوض کرد و نـحـوه تـکـرار کـردن              

هايمان را تـغـيـيـر دهـيـم،            خواست

البته نوع شخصيت فردي زنان هـم  
  که شخصيـتـي    مهم است، يک زني

منفعل و فرمانبـردار را دارد، يـا         
عصـبـي و           کـه شـخـصـيـتـي              زني

هـا را     پرخاشگر دارد و همه اشکال
  بيند و خودش را بي در ديگران مي

داند که هيچکدام  عيب و نقص مي
هـا خـوب        از ايـن نـوع شـخـصـيـت          

نيستند و باعث ميشود که شخص 
به خودش ضربه بـزنـد، زنـان بـايـد          
  ياد بگيرند کـه بـرخـورد مـنـطـقـي           

 کنند.
ايـنـکـه          يعني  برخورد منطقي

  و احســاس واقــعــي          نــظــر واقــعــي  
خــودش را ابــراز کــنــد، بــا کــمــال            
احــتــرام بــه طــرف مــقــابــل و بــا               
بکارگيري جمالتي مانند: خواهش 

کنم و من دوسـت دارم کـه در            مي
که من گفـتـم فـکـر         مورد مسائلي

 . کني
ــکــات        ــن ن ــحــوه        اي اگــر در ن

هـا رعـايـت         صحبت کردن و بـحـث  
توان نـتـيـجـه مـثـبـت و               شود، مي

و کامال يک زن را بـا   گرفت   خوبي
هايش بـه رسـمـيـت        خواست  تمامي

بايد يـاد    شناسند. و بطور کلي  مي
گرفت که با دليل و مـنـطـق بـحـث        
کرد وصحبت ها را گفت که بتواند 
تأثير داشته باشد، البـتـه بـرخـورد       

  در ابتدا سخت اسـت ولـي      منطقي
اگر به آن عـادت کـنـيـم بـهـتـريـن                 
نتيجه را براي خود و اطرافيانـمـان   
به همراه دارد و نکته مـهـم ديـگـر         
اينکه اگر ما به عنوانه يک انسـان    
بـراي خـود و حــق و حــقـوق خــود                
احترام قائل نشـويـم ديـگـران نـيـز             

 احترامي براي ما ندارند.
  

موضوع بعدي کـه  شيما فهيمي: 
در مورد آن در بخش سوم صحبـت  

 کنيم چيست؟ مي
 

در بـخـش بـعـد         فرشته مرادي: 
خواهيم در مورد سن بـلـوغ در      مي

دختران و عادت ماهانه و مسائـل  
و مشکالتي که در اين سـن وجـود     

 دارد صحبت کنيم
 با سپاس از شما

 مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت  تابو 
 زنان در کردستان بخش دوم :خود شناسي زنان؟
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 ۴ از صفحه
 ۱ از صفحه

 حتي عفو بين الملل   \ المللي

در       چند رويداد در مريوان و بـه ويـژه    
اي و      اطراف مريوان، و بازتاب رسانه

اي    گونه  ، مريوان به گاها هم عامدانه
داليل   گويا به  که  تعبير و تصوير شده

فقر فکري، فرهنـگـي، اجـتـمـاعـي و           
  هـايـي کـوچـک بـه            بعضا هم با اشـاره 

مـراتـب         مشکالت اقـتـصـادي!، بـه         
زنـان        رفتارهاي خشونت آميز عـلـيـه   

آنجا صورت مـي پـذيـرد و هـمـيـن،             
و       اين شهر بخـشـيـده     خاصي به  چهره

اسـت و          رخت بربسـتـه    رحم و عاطفه
  مردها دائما چاقـو بـه      والدين و بويژه

دسـت در پـي             دست يـا سـاطـور بـه        
کشتن دختران خود مي باشـنـد و يـا        

خود با خودسوزي يا حلق آويـز    اينکه
کردن خود و يا هر طريق ديـگـر بـراي      
رهايي از تنگناها، از اين امر خطيـر  

ي ايـن   مي برند! نگارنده   "کشتن" بهره 
مــتــن در پــي صــحــت و ســقــم ايــن              

  ايـنـکـه     اخبارها وتعبيرها نيست و نه
حد واقعي و يا احتمال اغراق و   تا چه

بزرگـنـمـايـي در آن بـازگـويـي هـا و                   
نـه هـدف ايـن              ها! چرا کـه     پروپاگنده

بحث خشونت   اينکه  است و نه  نوشته
اي و يـا         زنان لوکالي يا منطقـه   عليه

خـاصـي       فرهنگ و جامعه  به  وابسته
داليـل صـرف           بـه       ايـنـکـه     است، يا 

در ايران )  انساني و حقوقي آن (بويژه
 ، مورد بحث و پيگيري است.

 
کـوچـک، ايـن        غرض از اين اشاره

اگــر تــمــام تــعــبــيــرهــا و               اســت کــه  
هــمــان       تصـويــرهــا را بـا تــوســل بـه           

ها و تعابير پيشيـن بـپـذيـريـم،         شنيده
  شواهد بسـيـاري مـوجـود اسـت کـه              

 مرگ "سحر" از جنسي دگر است!
 

در ايـن چـنـد روز، ايـن                   اگر چه
رويداد تلخ (مرگ سـحـرچـويـنـي در           

علوم پزشکي همـدان)، امـا        خوابگاه
و اگرهاي بسيـاري را در اذهـان هـا            
بوجود آورد و با رنـگ عـوض کـردن          

شـواهـد از هـمـان               لـحـظـه         به  لحظه
و سـوق دادن آن        حادثه  لحظات اوليه

سمت وسويـي ديـگـر و اعـتـراض              به
آن، معلوم نيست   دانشجويان به  بويژه

اسـت،        اگر بيدادي صورت گرفتـه   که
  چطور ميتوان وجدان بيدادگر را آگـاه   

  دور از هـر طـفـره               بايد به  ساخت که
زير سـوال بـردن         رفتن و يا ترس از به

، ويا هر بازي ديگر، در  مقام و مرتبه
پي احقاق حق باشد و شايد هم تسلي 

 بر زخم عزيزان سحر.
 

در بخش ديگري از ايـن نـوشـتـه         
 آمده است:

 
الي مابقـي صـحـبـت هـا           در البه

بـر        سـحـر عـالوه           شـديـم کـه       متوجه
سرزندگي و پـويـايـي و سـرشـاري از            

انساني اخالق گـرا      اميد و زندگي چه
  است. همـيـشـه      و مسوليت پذير بوده

مـن آدم          کـه       مادرشو نويد مي داده
موفقي ميشم و ... بعد از قبولـيـشـم      

  ايــن روزا هــمــيــشــه             تــو دانشــگــاه   
و از         ام پـرسـتـاريـه     رشته  : که  ميگفته

بعد بهم حـقـوق و مـزايـا           ترم هفت به
ميدن، هم کمک حـال پـدر مـهـربـونـم           

آرزوهاي تـو    ميشم و هم سرکي هم به
بسـيـاري از           هم مـي زنـيـم.اگـر چـه            

  شواهد و آثار مکان وقوع اين حـادثـه  
و بازجويي از خوابگاهيان و مسـائـل   

مـرگ        ديگر... حاکي از آن است کـه   
! ولـي بـازبـا            سحر، خودکشي نـبـوده  

يـقـيـن          شخصيت سحـر، بـه      تعمق به
 باشد!!  نمي تواند يک خودکشي ساده

 
.......................... 

 
نکات فوق نشـان مـي دهـد کـه           
داستانسـرايـي خـودکشـي در مـورد            
دانشــجــويــي کــه ســرشــار از شــوق،           
نشاط، اميد و آرزو بـوده اسـت، بـي          
پايه تر از آن است که بتـوان کسـي را       
با آن فريب داد. گزارشهاي ديگري از    
اين حکايت دارد که ابتدا به او تجاوز 
شده و سپس بر اثر ضرباتي بـر مـغـز      
بقتل رسيده است. کارنامه مقـامـات    
و مسئولين رژيم اسالمي سياهتر از   
آن است که بتوانند بـا ادعـاي واهـي        
خودکشي سر کسي شـيـره بـمـالـنـد.           
ــواده ســحــر و              مــردم مــريــوان، خــان
دانشجويان دانشگاه همدان شـاهـدي     
بر اين ادعا هستند که سحر چـويـنـي    
بطور مشکوکي و با وارد کردن ضربه 
به سرش بقتل رسـيـده اسـت. مـوارد          
مشابه زيادي در گذشتـه نـيـز وجـود         
داشته اسـت کـه حـتـي بـا اسـنـاد و                  
مدارک روشن و غير قابل انـکـار بـاز      

هم مقامات و مسئولين حـکـومـتـي     
چنين مرگ هايي را خـودکشـي نـام          

 نهاده اند.
دانشـجــويــان دانشــگــاه بــوعــلــي      
همدان و مردم مريوان بحق و بدرست 
در مقابل مرگ سحر چويني واکنـش  
نشان دادند. مسئله روشن است امـا     
بايد تا روشنتر شـدن تـمـام و کـمـال              
مــرگ ســحــر چــويــنــي، تــجــمــعــات          
اعتراضي دانشجويان هـمـدان ادامـه      
داشته بـاشـد. مـردم و زنـان مـبـارز                

مريوان در اعـتـراض بـه نـابـرابـري و             
دست درازي به حقوق خـود هـمـيـشـه        
پيشتاز مـبـارزه عـلـيـه اجـحـافـات،               
قوانين و اعمال ضد انساني نهادهاي 
حکومتي در مريوان بوده اند. برپايي  
تجمعات اعتراضي از سوي نهادها و 
تشکلهاي زنان در مريوان مي تـوانـد   
پرده از روي واقعه اي که قلب همگان 

 را بدرد آورد بردارد. 
 عبدل  گلپريان

  

 مرگ سحر چويني ...
 

به اين مسئله که هم اکنون  توجه 
نيز در فصل گرم سال هسـتـيـم و      
جوانان و نوجوانان به اين مـکـان     
ورزشي نياز مبرم دارند و بـعـلـت    
ــتــان              ــرس ــه ــخــردر ش ــت ــدم اس ع

براي شنا به شهـرسـتـانـهـاي        بانه
همجـوار( سـقـز و بـوکـان ) يـا                    
رودخانه زاب مراجعه ميکنند و   
اين خود خطرات و هـزيـنـه هـاي         
 زيادي را براي مردم در بر دارد.  

 
روستايياني که در مقابل  

 آب پول مي دهند
شبانه روز چهار سـاعـت آب       

در روستـاي درزيـان       !  وجود دارد
شهرستان مريوان افرادي با حـفـر     
چــاه اقــدام بــه فــروش آب بــراي             
آبياري کشاورزي مي کنـنـد، آب     
آشاميدنـي روسـتـاي درزيـان در           

 .ساعت اسـت    ٤ شبانه روز تنها 
روستاي درزيان از تـوابـع شـهـرک       
هـجــرت(کــانــي ديـنــار) در يــک           
کيلومتري اين شـهـر قـرار دارد.          

ــان داراي            ــاي درزي ــت  ١٢٠ روس
 ٥٠٠ خانوار و جمعيتي بيش از     

نفر است که بيشتر ساکـنـان ايـن      
روستا به کشـاورزي و بـاغـداري          

 .مي پردازند
 

نيروهاي امنيتي رژيـم    بانه:   
تــن از ســاکــنــيــن روســتــاي           ٢٤ 

"ساوان" از توابع بانه را بازداشـت    
و به مکان نامعلـومـي مـنـتـقـل         

مهرمـاه،   ٢٠ روز شنبه  کرده اند.
يـک روز پــس از درگــيــري هــاي            

صورت گرفته در منطقه بانه کـه    
ــدادي از                 ــع ــدن ت ــه ش ــت ــه کش ب
مــزدوران رژيــم مــنــجــر گــرديــد،        
نيروهاي امنـيـتـي بـا يـورش بـه             
روستاي ساوان، ضـمـن تـفـتـيـش         
خانه ها و اذيت و آزار مـردم ايـن     

نفر  ٢٤ روستا، اقدام به بازداشت 
 نمودند.

 
   : سـخـنـرانـي        کرمـانشـاه

رفسنجاني بـا شـعـار "مـرگ بـر             
 تمام ماند  آمريکا" نيمه

ــي       ــران ــن ــي   ســخ ــان ــج ــن   رفس
درکرمانشاه، با تـکـرار چـنـدبـاره        
شعار "مرگ بر امريکا" از سـوي      
  "مردم "حاضر در مـراسـم نـيـمـه           

سـردادن شـعـارهـاي         .تمام مـانـد    
مرگ بر آمريکـا بـاعـث شـنـيـده           
شدن پراکنده شعارهاي ديگـر در    
مراسم و درنهايت بر هـم خـوردن     

 .شـد    رفسـنـجـانـي    نظم سخنراني 
هاشمي رفسنجاني با اين شرايط 
ترجيح داد که سخنراني خـود را      
با اين جمله که "فشردگي مـراسـم   
زيـاد اسـت و بــه هــمـيــن دلــيــل              
سخنراني خود را هـمـيـن جـا بـه          

برم" مراسم را بـه اتـمـام        پايان مي
هاشـمـي چـنـديـن بـار از               .رساند

مردم خـواسـت کـه شـعـارهـا را               
متوقف کنند تـا وي بـتـوانـد بـه            
سخنراني خود ادامـه بـدهـد کـه           
اينگونه نشـد و وي تصـمـيـم بـه              

 .اتمام سخنانش گرفت
 

 نگاه هفته

 
هم که مردان  ري تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است. در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادي هاي محدود و محق

ي و فرهنگي جامعه  داراز آن برخوردارند محروم است. در کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هاي کهنه بر نظام سياسي و ا
حتي در جوامعي که  و  عميق تر است، ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند. در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر،

ن مکانيسم  مت 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
 .اقتصاد سرمايه داري و سنت ها و باورهاي مردساالرانه جاري در جامعه، عمال از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد
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  کمک مالي
بعد از خروج از روستاي قـولـيـان      
ــايســر                ــه روســتــاي ن خــودمــان را ب
رسانديم. آنجا  يـک روز اسـتـراحـت              
کرديم و شب بعد تيم سـه نـفـره بـراي         
مخابره خبرعمليـات فـيـض آبـاد بـه            
راديو،  از ما جدا شد و تيم ديگـر از    
ــزه کــه در ده                   آنــجــا بــه طــرف گــري
کيلومتري شهر سنندج بـود رفـتـيـم.       
اينبار مسئله مربوط بـه تـقـاضـا از           
افراد و شخصيتهاي پولدار براي دادن 
کمک مالي به کومه لـه  در دسـتـور            
بود که بخشي از نقشه عمل فعالـيـت   
واحد شهر بود. پـيـشـتـر اشـاره کـرده            
بودم که افراد ثـروتـمـنـد در سـنـنـدج            
وجود داشتند کـه ضـمـن ايـنـکـه دل             
خوشي از رژيم اسالمي نداشتند امـا  
مخالفت يا حرکتي کـه نشـانـدهـنـده          
ضديت آنان با ما يا مردم بوده بـاشـد   
ازشان سـر نـزده بـود. ايـن افـراد يـا                  
صاحب مجتمع و کارخانه اي بـودنـد     
و يا شرکتها و موسسات خصـوصـي     
خود را داشتند و از اين راه ثـروت و        
دارايي خـوبـي بـراي خـود انـدوخـتـه                
بودند. اما از آنطـرف کـومـه لـه  بـه               
کمکـهـاي مـالـي و خـوراکـي مـردم                
کارگر و زحمتکش منـطـقـه مـتـکـي         
بود. براي تاميـن  بـخـشـي از نـيـاز                
مالي، تعداد افراد معيني را بعـنـوان   
کسانيکه مي بـايسـت کـمـک مـالـي           
قابل توجهي به کومه له بکنند دست 
نشان کرده بوديم.  در اين بخش تنهـا   
به نمونه يکي از اين نـوع تـقـاضـا و           
درخواست کمک مالي از ثـروتـمـنـدان     
اشاره مي کنم. اين مـورد مـعـيـن و          
شيـوه بـرخـورد مـا بـه ايـن مسـئلـه                   

 گوياي موارد مشابه ديگر است.
با رفقا جلسه اي گرفتم و طـرح و    
برنامه چند روز آيـنـده را مشـخـص             
کرديم. قـرار شـد مـن بـراي تـمـاس                   
گيري از طريق تلفن با ايـن افـراد بـه          
داخل شهر بروم و آنـهـا نـيـز بـعـد از               

تاريک شـدن هـوا بـه تـيـم ديـگـر در                  
روستاي "قه ره يان" ملـحـق شـونـد و           
سپس منتظر بازگشت مـن بشـونـد.        
اسلحه و وسـايـل خـودم را نـزد آنـان              
گذاشتم که با خود ببرند. فقط کلت و  
سه خشاب پر از فشنگ آنرا برداشتـم  
و قبل از تاريک شدن هوا از آنان جـدا  
و وارد روســتــاي قشــالق شــدم کــه              
درست به پل منتهي به ورودي شـهـر     
سنندج ختم مي شد. همه چيز عـادي  
بود. به منزلي رفتم که از سالها قبـل   
همديگر را مي شناخـتـيـم. خـانـواده         
دست تنگي بـودنـد و مـرد صـاحـب            
خانه کارگر ساختـمـانـي بـود. طـبـق            
معمول پذيرايي گرمي از من بـعـمـل      
آوردند. اين شخص که از آنـدسـتـه از       
افراد بسيار قابل اتکا بود، خانواده و 
بستگان من را بخوبي مي شنـاخـت.   
بعد از استراحت و صحبـتـهـاي زيـاد       
گفت از مدتي که وارد مـنـطـقـه چـم            
شار شديد از تمام جـنـب و جـوشـهـا            
خبر دارم و هر روز راديو کومه لـه را      
گوش ميدهيم مي دانـم چـه شـور و            
حرارتي ايجاد کرده ايد.سپـس گـفـت       
البد مي خواهي به شهـر بـروي، مـن        
چه کاري ميتوانم برات انـجـام بـدم؟.      
گفتم درسته مـي خـوام بـرم شـهـر و                
کارهايي دارم که بايد انـجـام بـدهـم.         
شب را آنجا ماندم و روز بعد حـوالـي     
عصر مرا در ترک موتور خـود سـوار       
کرد و به منزلي که مي بايسـت مـي     
رفتم رسانيد. ابتدا او وارد منزل شـد     
که مطمئن شويم مهمـان غـريـبـه اي         
آنجا نباشد. من بيـرون کـمـي دورتـر          
ايستاده بودم. از منزل بيرون آمد و با 
اشاره سر مرا بـه داخـل فـرا خـوانـد.            
فهميدم که اهل منزل فقط خـودشـان     
هستند. ساکنان منزل همچون موارد 
قبلي استقبال گرم و پر شوري از مـن    
کردند. همراهم لحظاتي آنجا ماند و    
سپس گفت مـن مـي روم هـر کـاري             
داشتي خبرم کن. بعد از روبـوسـي از      
هم جدا شديم و او رفت. بعـد از رفـع        
خستگي و پذيرايي توسـط مـيـزبـان،       
نياز به رفتن حـمـام داشـتـم. بـعـد از              
حمام کردن  و  سپس خوردن شام، بـه  
ميزبان گفتم مـي خـواهـم بـا کسـي              
تلفني صحبت کنم و چـون مـوضـوع        
مقداري متفاوت است بايد از تـلـفـن      

همگاني استفاده کنم. با هم از منـزل   
بيرون رفتيم و در نزديکترين کيوسـک  
تلفن،  او بيرون ايستـاد و مـن بـراي          
تماس وارد کيوسک شدم. شماره تلفن  
شخص صاحب مجتمـع تـولـيـدي را         

 داشتم و بهش زنگ زدم. 
بعد از احوالپرسي از آنجا که مرا 
نــمــي شــنــاخــت پــرســيــد شــمــا کــي           
هستيد؟  بدون اينکـه اسـم خـودم را          
ــگــويــم در جــواب خــيــلــي               بــهــش ب
محترمانه بهش گفتـم مـن يـکـي از           
مسئولين کومه له هستـم. شـايـد از         
حضور ما در شـهـر و اطـراف شـهـر              
مطلع هستيد!. سپس ادامـه دادم و          
گفتم اگر برايت مقدور باشد تـرجـيـح      
مي دهم حضوري با شـمـا صـحـبـت          
کنم چرا که هم اطمينان پيدا خـواهـي   
کرد که من کي هستم و هم اينکـه از    
طـريـق تـلـفــن نـمــي شـود در مــورد                 
موضوعي که مـي خـواهـم بـا شـمـا             
درميان بگذارم صحبت کنم. از آنجـا   
که حدس مي زد مـبـادا از عـنـاصـر          
رژيم يا کسان  ديگـري  ايـن تـمـاس           
تلفني را با او گرفته باشـنـد،  گـفـت         
من شما و کومه له و غـيـره را نـمـي           
شناسم لطفا هر کاري داريد بياييد از 
نزديک و حضوري حرف بزنيد بـبـيـنـم     
شما با من چکار داريد؟. گفتم بـاشـه    
و قرار گـذاشـتـيـم کـه شـب بـعـد بـه                    
مجتمع او که کمتر از ده کيلومتـر از    
شهر فاصله داشت بروم. براي تضمين 
جنبه هاي امنيتي ايـن ديـدار بـهـش         
گفتم من با لباس شخصـي مـي آيـم        
اما در لحظه اي که وارد دفـتـر شـمـا       
مي شوم نيروهاي مسلح مـا دور تـا       
دور مـجـتـمـع را درمـحـاصـره خـود               
خواهند داشت و اگر نيروهاي رژيم از 
اين ديـدار مـطـلـع شـونـد مـجـتـمـع                   
توليدي شما متحمل خسـارت غـيـر        
قابل جـبـرانـي خـواهـد شـد و بـنـفـع                  
خودتان هم نخواهد بود. بـاز هـم در          
جواب گفت من اين حرفـهـا را نـمـي         
فهمم هـر کـاري داريـد و هـر کسـي                
هســتــيــد بــيــايــيــد از نــزديــک روبــرو          
حرفتان را بزنيد. مي دانستم که دارد  
پلتيک مي زند و از اين نـگـران اسـت      
مــبــادا عــنــاصــر رژيــم او را دســت             
انداخته باشند و حـق هـم داشـت کـه           

 ۹ اينگونه پاسخ دهد. حوالي  ساعت 
شب روز بعد را در همان محل بيـرون  
از شهر و در دفتر کـارش بـراي قـرار          
مالقات تعين کـردم. بـعـد از تـمـام               
شدن صحبتهايـمـان بـا هـمـراهـم بـه              

 منزل او برگشتيم. 

فــرداي آن روزتــدارک رفــتــن بــه            
محل مالقات را  فـراهـم کـردم. بـا              
يکي از نزديکان قابل اطـمـيـنـان کـه        
وانت باري داشت قبل از تاريک شـدن  
هوا به اطراف مجتمـع رفـتـيـم. مـي           
خواستم تا قبل از اينکه هـوا تـاريـک      
مي شـود بـراي اطـمـيـنـان  اوضـاع                
اطراف مجتمع را زيـر نـظـر داشـتـه              
باشم کـه مـبـادا نـيـروهـاي رژيـم را                  
مطلع کرده بـاشـد. هـر چـنـد درصـد              
چنين کاري از سوي او بسيار ضعيف 
بود. اما محض احتياط الزم بود اين 
کار را بـکـنـم. اوضـاع آرام بـود. در                
محلي در دويسـت مـتـري در وردي            
مجتمع ،  وانت بار را پارک کـرديـم .     
من و همراهـم در هـمـان اطـراف در             
گودالي خودمان را مخفـي کـرديـم .        
بعد از گذشت لحظاتي اتومبيلـي بـه     
محل شرکت رسيـد و دو نـفـر از آن              
پياده شدند. همراهم او و اتومبـيـلـش    
را بخوبي مي شناخت و گفت خودش 
اســت و آن کســي کــه بــا او هســت                
برادرش مي باشد. به همراهم گـفـتـم       
تو برو و در وانت بـار مـنـتـظـر بـاش            
من بعدا به تو ملحق ميـشـوم و اگـر        
اتفاقي هم افتاد تو  سريعا منطقه را   
تــرک کــن. او رفــت و در وانــت بــار                 
منتظر مانـد و مـن هـم آهسـتـه بـه                 
دروازه مجتمـع نـزديـک شـدم. در آن              
بسته نبود. داخل شدم و يـک راسـت          
وارد دفتر کار شدم که مجـمـوعـه اي      
چند اطاقـه در يـک طـبـقـه بـود. بـه                   
ــدن و ســـالم و                    مـــحـــض وارد شـ
احوالپرسي، او مرا شناخت و نـزديـک   
آمد و با مـن دسـت داد و روبـوسـي             
کرد. برادرش هم همينطور. قـبـل از         
باز شدن سر صحـبـت بـه مـن گـفـت             
واقعا خيالم راحت شد. از ديشـب تـا      
حــاال درســت نــخــوابــيــده ام و فــکــر            
ميکردم کساني از دستگاه حکومـت  
مي خواهند مدرکي ازم گير بياورند. 
به اين خاطر بود که ديشب در تـلـفـن      
ايـنـگـونـه صـحـبـت مـيـکـردم بـايــد                  
ببخشيد پوزش مي خوام. در جـواب     
گفتم حق داشـتـي و مـن اصـال بـدل              
نگرفتم نـگـران نـبـاش اتـفـاقـا بـايـد                
همينطوري جواب مي دادي. بعـد از     
چند لحظه فضايي دوسـتـانـه بـرقـرار          

شد. برادرش همانجـا در آشـپـزخـانـه           
دفتر چاي درست کرد و مقداري ميوه 
هم سر مـيـز گـذاشـت. هـنـوز اصـل               
موضوع را مطرح نکرده بودم کـه بـا       
حالتي خنده گفت نـکـنـه مـي خـواي          
خلع پولم کني. حدس مي زنم بخاطر  

 همين با من تماس گرفتي. 
من هم با همـان حـالـت او و بـا             
لبخند جـواب دادم و گـفـتـم درسـت              
ــا ازت                  حــدس زدي آره اومــده ام ت
تقاضا کنم که مقداري کمک مالي به 
کومه له بـکـنـي. بـعـدش در مـورد                 
اهميت و ضرورت کمک مالي توسـط  
کسي چون او مقداري توضيح دادم و   
دسـت آخــر گــفــتـم درســت ايــن بــود             
خـودت داوطــلـب مـي شـدي و ايــن               
دلگرمي  بيشتري بـه مـا مـي داد.            
گفت راستش تنها نگراني ام اين بوده 
و هست کـه کسـي بـو نـبـرد وگـرنـه                  
حاضرم با دل و جان کمک کنم. حـاال     
که کامال اطمينان پيدا کـردم ديـگـر        
خيالم راحت است. با اين حـرفـهـايـي       
که زد من ديگر جايز نديدم مـبـلـغـي     
را که از قبل تعيين کرده بودم عنـوان  
کنم اما خودش گفت چه مبـلـغ بـايـد       
کمک کنم. گفتم خودت هرچه در توان  
داري و اخـتـيـار بـا خـودت اسـت و                 
اميدوارم مبلغي را داوطلبانه تـعـيـن    
کني که نياز به طرح مبلغ تعين شـده  
من نباشد. مبلغي را که عنوان کـرد     
نصف آنچيزي بود که مـد نـظـر مـن           

 ۶۵ بود. يک ميليون تومان در سـال       
مبلغ قابل توجهي بـود امـا او نـيـم             
ميليون تومان کمک مالي کـرد. مـن      
هم ديگر چيزي نگـفـتـم ازش تشـکـر          
کردم. قرار شد شب بعد اين مبـلـغ را     
در مکانـي کـه تـعـيـيـن کـرده بـودم                 
بدست من برساند. ديگر وقت رفـتـن      
بود. از من خواست هر کجا کـه مـي      
روم مرا بـه مـقـصـد بـرسـانـد. ازش                 
تشکر کردم و گفتم با وسيله نقليه اي 
که مقداري دورتر از اينجا پارک کرده 
ام به تنهايي آمده ام. بعد از روبوسـي   
و بغل کردن هـمـديـگـر از مـجـتـمـع               
بـيـرون آمـدم و در تــاريـکـي مـحــل                 
اطراف دور شدم. به هـمـراهـم کـه در          
وانت بار منـتـظـر مـن بـود رسـيـدم.              

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان
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 عبدل گلپريان

 
اخيرا حسن روحاني در مراسمـي  
در دانشگاه علوم انتظامي امين، در 
مورد نـقـش پـلـيـس در نـظـارت بـر                   
پوشش زنان در ايران گفته اسـت: "در      
مساله حجاب، اگر تذکري الزم اسـت  
بايد از مدرسه، دبيرستان، دانشگـاه،  

ها آغاز شود و    مساجد، علما و حوزه
آخــريــن مــرحلــه، بــه تــذکــر پــلــيــس            

"،  "پليس نبايد بار هـمـه را         .انجامد
خود به دوش بکشد و دولـت در ايـن       

قدم بـاشـد و        راستا مصمم است پيش
وزارت کشور، طبق وظيـفـه قـانـونـي        

قدم خـواهـد      خود، در اين زمينه پيش
پليس بايـد مـظـهـر امـنـيـت و               .بود

زدودن تهديد از جامعه باشد نه دولت 
و نه نيروي انتظامي و پليس، مـعـلـم      

آمـوز     مردم نيستند و مردم نيز دانش
روحاني توصيه کـرد:    ".نخواهند بود

"آنجا که پليس بتواند حضورش را در  
جامعه کمتر محسوس کند و بيشـتـر   
تاثير بگـذارد، شـايـد بـراي جـامـعـه              
فرهنگ دوسـت مـا زيـبـاتـر بـاشـد"              

 و.....
از هــمــان    حــکــومــت اســالمــي       

روزهاي آغازين موجوديت ننگيـنـش   
گله هاي  کشي تالش کرد تا با عربده

بسيج و حزب اللهي اش، "يا روسـري     
يا تو سري" و همزمان با اسيدپاشـي،   
مساجد، پليس، دولت، قانون، نيروي 
انتظامي، تهديد، تحـقـيـر، تـوهـيـن،         
سرکوب و زندان، صداي حق خـواهـي   
و برابري طلبانه زنـان را در جـامـعـه           
خفه کند. حکومت اسالمي بيـش از     
ــدارس،                   ــه در م ــه اســت ک ســه ده
دبيرستانها، دانشگاههـا مسـاجـد و        
حوزه ها، توسط آخوندهاي کپـک زده    
اراجيف عـقـب مـانـده و خـرافـي بـه                
خورد زنان، دختران و کل مـردم مـي       
دهد اما نتوانست زنـان را بـه خـانـه             
بفرستد و يـا آنـان را از اعـتـراض و               

 مبارزه براي حقوق برابر بازدارد. 
ــب              ــري طــل ــراب ــان و مــردان ب زن
زمانـيـکـه هـنـوز فـنـون نـرمشـهـاي                 
قهرمانانه باب نشده بود، با اعتراض 
و مبارزه خـود، بـا گـوشـمـالـي دادن             
حضــرات نــهــي از مــنــکــر حســاب            

ــدوهــاي             مــامــوران و فــاطــي کــمــان
خياباني را کف دستشان گـذاشـتـنـد.     
اکنون که روحاني با توصيه هاي ولي 
فقيه براي خريدن عمر بيشـتـري بـراي      
نظام نرمش ها را در سياست داخلـي  
و خارجي گـنـجـانـده اسـت، امـکـان              
تعرض بيشتر زنان و مردان آزاديخواه 
و برابري طلب هموار تر خواهـد شـد.     
بر بستربحران و بـن بسـت سـيـاسـي              
اقتصادي و بحرانهاي همه جانـبـه در     
جــمــهــوري اســالمــي، خــامــنــه اي            
روحاني را مامور پـيـشـبـرد نـرمـش           
هاي قهرمانانـه کـرده اسـت. بـه هـر               
اندازه که نرمشها فرجه اي براي نفـس  
تازه کردن عمر حکومت منجر شـود    
بمراتب تعرض و اعتراض مردم عليه 
وضع موجود بيشتر و قدرتمند تر بـه    
ميدان خـواهـد آمـد. درکشـوري کـه             
مردمانش بويژه زنان بـيـشـتـر از هـر          
جاي ديگر دنيا بشدت از مـذهـب و         
قــوانــيــن ضــد انســانــي آن مــتــنــفــر            
هستند، نه از نرمش کـاري سـاخـتـه         
است و نه از کليد. راهکارها و پند و    
نصيحتهاي اخيـر روحـانـي بـا بـهـره             
گيري از توصيه هـاي نـرمـش گـونـه            
ولي فقيه خطاب به پلـيـس در مـورد        
حجاب ، به معـنـي اعـالم شـکـسـت           
چندين باره سياستهاي سرکـوبـگـرانـه     
دم و دستگاه حکومـت اسـالمـي در        
مورد تحميـل حـجـاب بـر سـر زنـان               

 است.  
ــي در مــورد             ــهــاي روحــان ژســت
حجاب زنان و لحن و کـلـمـات او بـه           
سبک نرمش قهـرمـانـانـه را زنـان بـا             
مبارزه و اعتراض هـر روزه خـود در         
مــحــل کــار، دانشــگــاه، ادارات،               
مــدارس و خــيــابــانــهــا بــه جــانــوران          
اسالمي تحميل کرده اند. بـي گـمـان       
زنان و مـردان بـرابـري طـلـب از ايـن               
فرصتها استفاده کرده و پا را بيـشـتـر    
الي درخواهند گذاشت و بـا تـوقـع و        
انتظارات واقعي و مطالبات بـر حـق     
خود به مصاف با حکومتي خواهنـد  
رفت که بيـش از سـه دهـه اسـت بـا                
شعارهاي عوامفريبانه عليه شيـطـان   
بــزرگ جــامــعــه اي را بــه تــبــاهــي               
کشانيده است. نرمش قـهـرمـانـانـه و        
زير فرش کردن تدريجي شعـار مـرگ     
بر آمريکا، هزيـنـه دارد. نـمـي تـوان             
سي و چهار سال فقر و سرکوب را زير 
سايه اين شعارها به ميليونها انسـان    
تحميل کرد و با نرمـش قـهـرمـانـانـه         
همچنان به عمر خود ادامـه داد. بـا          

هر درجه جـهـش و پـرش در مـيـدان              
نرمش هـاي قـهـرمـانـانـه، جـهـش و               
خيزشهاي اعتراضي و توده اي مـردم  
و در نــهــايــت بــه زيــر کشــيــدن کــل              
حــاکــمــيــت اســالمــي پــاســخ مــردم          
ستمـديـده و کـارگـران بـه ايـن رژيـم                   
بعنوان وصله اي ناجور بر تن جامـعـه   

است. نرمش قـهـرمـانـانـه و مـزمـزه             
کردن جام زهر يعني به ميـدان آمـدن     
توده هاي ميليوني مردم براي پـايـان     
دادن بـه فـقـر، فـالکـت، سـرکـوب و                  

 تبعيض در جامعه.  
 
 
 

 حجاب و نرمش قهرمانانه

 

  

 مختصري از تاريخ ...

مقداري صبر کـرديـم تـا آنـهـا از            
شرکت خارج شدند و سـپـس مـا          
هم به منزل برگشتيم. همراهـم از     
مــوضــوع ايــن مــالقــات اطــالع         
داشت و در حـيـن بـازگشـت بـه                
شوخي ازم پرسيـد "بـگـو بـبـيـنـم             
شـيــري يــا روبــاه؟". مــن هــم بــا               
لبخند گفتم خودت جواب را پيدا 
کــن. بــعــد گــفــت از قــيــافــه ات             
پيداست برد با تو بوده. خـالـصـه       

در مسـيـر راه نـتـيـجـه را بـراش                  
تعريف کردم و برگشتيم به مـنـزل     
او. سراسر روز آنجا ماندگار شـدم   
و شب بعد به محل قرار که کـمـي   
خارج از شهر بود رفتم. سـر وقـت      
او هم به محل رسـيـد. عـالوه بـر          
مبلغي که کـمـک کـرده بـود يـک              
جعبه شيريني هم با خودش آورده 

 بود. 
 ادامه دارد

 


