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 عبدل گلپريان      
 

مـهـر مـاه         ۲۶ و  ۱۶ در روزهاي 
دو مراسم بـاشـکـوه بـمـنـاسـبـت روز             
جهاني کودک در شهر سنندج بـرگـزار     
شد. قبل از پرداختـن بـه چـگـونـگـي            
برگزاري اين دو مراسم بايد از فعالين 
و دســت انــدرکــاران ايــن مــراســمــهــا          

عميقا تشکر و قدردانـي کـرد. شـهـر          
سنندج تاريخا مرکز تالش و مـبـارزه   
براي خواسـتـهـاي انسـانـي، مـدرن و             
سکوالر بويژه در دفاع از حقوق کودک 
بوده است. فعالـيـن عـرصـه دفـاع از            
حقوق کودک و شرکـت مـردم در ايـن          
مناسبتها گوياي تداوم رو به رشد اين 
تاريخ در ارج نهادن به حقوق انسـانـي   
و جهانشـمـول کـودک اسـت. در ايـن               
يادداشت کوتاه و بـه ايـن مـنـاسـبـت           
فـرصـت پـرداخـتــن بــه عـرصــه هــاي              
متعددي که سنندج را به شهري سـرخ  
تبديل کرده است نيـسـت. قـطـعـا در           
فرصـت ديـگـري بـه ايـن تـالـشـهـاي                  
ــاوردهــاي آن و              ــز، دســت ــگــي شــوران

 مراسمهاي روز جهاني کودک در سنندج

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 

  تعرض به نماد عشق و دوستي نبايد بي پاسخ بماند

 باج خواهي دادگاه تجديد نظر
  استان کردستان از فعالين کارگري 

 ۵ صفحه 

  

 

 تابو مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت  
 زنان در کردستان بخش سوم :سن بلوغ

 
 مختصري از تاريخ يک دوره 

 بخش سي و دوم /عبدل گلپريان
 
 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون 

 وضعيت رضا شهابي و ديگر کارگران در بند

 کودکان ما؛ فستيوال کودکان سنندج.
 کودکان نشکاش 

 
 نسان نودينيان

در فاصله زماني يک هفـتـه   
اي دو رويداد مـهـم نـگـاه هـاي          
کنجکاوانه ما را بـخـود جـلـب         
کرد. در روستاي نشکاش هفت  
کودک مـا(سـه دخـتـر و چـهـار              
ــه دام مــيــدان مــيــن                پســر) ب
افتـادنـد. بـيـش از دو دهـه از                 
جنگ ارتجاعي(ايران و عـراق)   
گذشته اسـت، کـودکـان مـا در           
بيست و پنچميـن سـال سـپـري         
شدن اين جـنـگ کـالـسـيـک بـا            

در چند روز گذشته دو واقعه در شهـر سـلـيـمـانـيـه          
کردستان عراق رخ داد که توجه هنرمندان و انسانهـاي  
سکوالر و آزاديـخـواه را بـه خـود جـلـب کـرد. يـکـي                         
سوزاندن مجسمه دوستي يا عشاق و ديگري شکستـن  
سنگ قبر شيرکو بيکس.چـگـونـگـي ايـن مسـئلـه بـه                
ميديا و تلويزيونهاي کردستان عراق نيز کشـيـده شـد.        
اينکه اين حرکت کار چه دسته جات يا گروههايي بوده 
است بر کسي پـوشـيـده نـيـسـت. تـنـهـا جـريـان و يـا                          
جرياناتي که با سمبل عشق و دوستي مسئله داشته و   
دارند دسـتـه جـات وابسـتـه بـه احـزاب و گـروهـهـاي                       
اسالمي هسـتـنـد کـه قـرار اسـت در روزهـاي آيـنـده                        
نمايندگانشان در پارلمان کـردسـتـان عـراق در قـدرت            
سهيم شوند. اينکه بعد از گذشت سالها از ساخت ايـن   
مجسمه چرا در اين روزها تعرض عليه نـمـاد عشـق و        

طبق خبري که از سوي اتـحـاديـه      
آزاد کارگران ايران منتشر شـده اسـت     
شعبه اول دادگاه تجديد نـظـر اسـتـان         
کــردســتــان حــکــم شــش مــاه حــبــس          
تعزيري مظفر صـالـح نـيـا و شـريـف             
ساعد پناه را که از سوي دادگاه بدوي 
انقالب بر عليه اين دو نفر صادر شده 

هـزار     ٦٠٠ شکست و آنـرا بـه            ، بود
تومان جزاي نقدي تبـديـل کـرد. ايـن          

دادگـاه     ٤ حکم جهت اجرا به شـعـبـه      

اجراي احکام شهر سنندج ارجاع شـده  
 .است

 
شريف ساعد پناه و مظفر صـالـح   

مديره اتحـاديـه    نيا از اعضاي هيئت 
آزاد کارگران ايران، بدنبـال بـازداشـت      
از سوي نيروهاي امنيتي در دي مـاه    

روز زنـدان آزاد      ۱۵ ، بعـد از       ۹۰ ٣ ۱ 
شدند. اين فعالين کـارگـري بـعـدا در          
شعبه اول دادگاه انقالب سـنـنـدج بـه         

مـحـاکـمــه کشـيــده شـدنــد. قـاضــي              
 ۹۱ ٣ ۱ دادگاه روز پنجم اسفند مـاه    

در جلسه محاکمه اين کارگران رسما 
و علنا به آنان اعالم کرد در صـورت    
استعفا از اتحاديه آزاد کارگران ايران 
حکم برائت شـان را صـادر خـواهـد             

 ۳ صفحه  

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه  
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سنتهاي مدرن، چپ و سوسياليستـي  
در عرصه هاي مختـلـف، الزم اسـت        

 جداگانه به آنها پرداخته شود.
 

ــه                ــاشــکــوه ب ــن دو مــراســم ب اي
مناسبت روز جـهـانـي کـودک کـه بـا             
همت و تالش فعالين دفاع از حـقـوق     
کودک و مردم شهـر سـنـنـدج بـرگـزار           
شد، بار ديگر بـر وجـود فـرهـنـگ و            
سنتهاي مدرن و پيشرو مهـر تـاکـيـد       
ديگري گذاشت. در اطراف محل اين  
دو مراسم تـراکـتـهـا و پـالکـاردهـاي            
زيادي در دفاع از حقوق کودک نصـب  
شده بود که اعتراض عليه خشونت و   

ــي داد.                 ــودک آزاري را نشــان م  ک
مضامين ايـن پـالکـاردهـا عـبـارت             
بودند از: کودکـان بـايـد در اولـويـت             
مسايل دولت و جامعه قرار بگيرنـد،  
استثمار کودکان ممنـوع، ازدواج بـا       
فرزنـد خـوانـده يـعـنـي اذيـت و آزار                  
کودکان، ما خـواهـان لـغـو مصـوبـه             
ازدواج سرپـرسـت بـا فـرزنـد خـوانـده              
هستيم، خشونت برکودکان ممنوع و   
پالکاردهاي ديگـري از ايـن قـبـيـل.            

کودک و نوجوان در فسـتـيـوال        صدها
رقص، موسيقي، نقاشي و بـازيـهـاي      
تفريحي در اين مراسمها و در کـنـار       
ــات و                  ــن خــود و مــردم، اوق ــدي وال

ساعات بياد مانـدنـي و زيـبـايـي را            
سپري کردند. نواختن گيـتـار تـوسـط        
جوانان و ايجـاد فضـايـي شـاد بـراي            
کودکان شرکت کننده جلوه اي زيبا به 
اين دو برنامـه مـتـنـوع و ارزشـمـنـد              

 ١٦ درپايان مراسم روز بخشيده بود.  
ماده از    ١٥ مهر ماه قطع نامه اي با 

تريبون محل مـراسـم قـرائـت شـد و              
اوراق ايــن قــطــع نــامــه در اخــتــيــار            
شهروندان قرار گرفت و مردم حـاضـر     
در محل مراسم مفاد قطع نامه را بـا  
کف زدن و تشويق مورد تايـيـد خـود      

شرکت صدها تن از مردم  .قرار دادند
در اين مراسم فضايي شاد و پر اميـد  

 را براي کودکان به همراه داشت.  
 

برگزاري مراسمهاي روز جـهـانـي    
کودک در شهر سنندج اکنون به سنـت  
جا افتاده و پـيـشـروي در ايـن شـهـر               
تبديل شده است. از شـروع بـرگـزاري         
فستيوال آدم برفيـهـا در بـيـش از ده             
سال گذشته و دستاوردهاي ايـن نـوع     
از کار در دفاع از حقوق کـودک و در      
معرفي چهره و سيمايي از تالـشـهـاي    
انساني و ارج نهادن به حقوق کودک و 
دستاوردهاي آن تا به امـروز، اکـنـون      
ديگر اين دستاوردها و اين سـنـت از     
تالشهاي ارزشمند و انسـانـي، غـيـر           
قابل بازگشت و غير قـابـل بـاز پـس         
گيري هستند. در کشوري که از سوي 
حاکميت برسيـمـت شـنـاسـي حـقـوق            
کودک جايي ندارد و ميليونها کـودک  
کار و خيابان، کارتن خواب، معتـاد،  
فاقد سرپرست و اينکه فـقـر و نـداري        
زندگي و سرنوشتشان را بـه تـبـاهـي           
کشانيده است، فعالين اين عرصه بـا    
همکاري مردم مدام در تـالش بـوده         
اند که ارزش و جايگاه واقعي حـقـوق     
کودک را در صـدر مسـايـل جـامـعـه           
قرار دهند. ايـن تـالـشـهـا در حـالـي               
صــورت مــي گــيــرد کــه مــامــوران            
حکومتي مدام کوشـيـده انـد کـه در           
برگزاري اين مراسمها اخـالل ايـجـاد        
کنند و يا مانع از برگزاري آن شـونـد.   
اما هر بار کـه بـا حضـور و شـرکـت              
گســتــرده مــردم در ايــن مــراســمــهــا          
مواجه شده انـد، نـظـاره گـري بـيـش               
نبوده اند. حضور نيروهـاي سـرکـوب       
در اطراف محل مراسم روز جـهـانـي      
کودک بـخـوبـي نشـان مـي دهـد کـه                
حاکميت، نهادهـا و مـامـورانـش از           
برنامه هاي شاد، انساني و مـدرن و        
متمدنـانـه در مـيـان مـردم وحشـت                
دارند. حکومت اسالمي و نهـادهـاي    
اجرائيش تا جاييکه در تـوان داشـتـه        
اند تا مغز استخوان در ضديت با حق 

و حقوق کوک آيه و قانون وضـع کـرده     
 اند. 

 
مورد اخير يعني قانون ازدواج با 
پدرخوانده يـکـي از شـنـيـع تـريـن و                  
جنون آميز ترين قوانيني است کـه از    
احاديث قرآن استخراج شده اسـت کـه     
بر اساس آن تجاوز رسمي به کـودکـان   
دختر را رسـمـيـت مـي بـخـشـد. در                 
کشوري که حداقل هايي از مـوازيـن       
سکوالريستي را براي خـود تـعـريـف         
کرده باشد تجاوز به دخـتـر بـچـه  از             

سوي مردم و دولـت بـعـنـوان جـرم و              
جنايت محسوب مـي شـود و افـراد          
خـاطــي را بـه دادگــاه و زنـدان مــي                
کشــانــنــد. در قــامــوس جــمــهــوري            
اسالمي اما انواع جرائم و جـنـايـات      
عليه کـودکـان، عـلـيـه زنـان وعـلـيـه                
کارگران و مردم، بخشي از قانون اين 
حکومت است. رشد و پـيـشـروي در          
دفاع از حقوق کودک تعرضي بـه ايـن     
قوانين و فرهنگ ضد کودک اسالمي 
است. زنده باد روز جـهـانـي کـودک.            

 ٢٠١٣ اکتبر  ٢١ 

  مراسمهاي روز جهاني کودک ...

کرد. اين اظهارات رئـيـس دادگـاه       
در سنندج بارها بـه آنـان        اسالمي

با مخالفت اين  ابالغ شده و هر بار
دو فعال کـارگـري مـواجـه شـده و            
اعالم کرده اند که آنها در دفـاع از    
حقوق خود و هم طبقـه ايـهـايشـان       

 کوتاه نمي آيند. 
 

تعيين جـزاي نـقـدي از سـوي           
رئيس دادگاه سنـنـدج بـاجـگـيـري         
آشکار از ايـن دو فـعـال کـارگـري            
است. دادگاه  رژيم در سنندج مـي   
کــوشــد بــا پــرونــده ســازي و وارد            
نمودن اتهامات واهي و بي اساس 
عليه فعالين کارگري، کـارگـران را     
از داشتن تشکـلـهـايشـان مـحـروم         
کند و مانع گسترش اعـتـراضـات      
کــارگــري عــلــيــه شــرايــط ســخــت         
ــت               ــي ــي و وضــع ــل ــدگــي، شــغ زن

داشتن تشکل  .معيشتي آنها شود
ــل از               ــقـــ ــتـــ ــري مســـ ــارگـــ کـــ
دولت،عضويت در آن، اعتصاب و 
اعتراض به وضعيت فـالکـتـبـاري       

که حکومت اسالمي به کارگران و 
اکثريت جامعه تحميل کرده است، 
حــق بــي چــون و چــراي کــارگــران            
است. شريف ساعد پناه و مـظـفـر       
صـالــح نــيــا هــيــچ گــونــه جــرمــي           
مرتکب نشده اند. ايـن نـهـادهـاي          
سرکوب جمهوري اسالمي هستند 
که با باج خواهي و مـحـروم کـردن      
کارگران از تشکلهايشان و تحميل 
فقر و بيکاري بر آنها مرتکب جـرم  
شده اند. بايد جمهوري اسالمي را  
ناچار کرد که به اين باجگيـري هـا     
و به قرار تعقيب قضايـي و زنـدان       
عليه فـعـالـيـن کـارگـري و ديـگـر               
فعالين سياسي خاتمه دهد. بـايـد      
براي آزادي همه کارگران زندانـي و    
کليه زندانيان سياسـي بـه مـيـدان         

 آمد. 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٣ اکتبر  ١٧ 
 ٩٢ مهر  ٢٥ 

 باج خواهي دادگاه ...
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بيش از يک ميليون کشته و زخـمـي،     
در مــيــدان مــيــن گــرفــتــار شــدنــد.            
شناخت من از روستاي نشکاش ايـن  
است که در مرز و در جبـهـه "مـقـدم"        
جنگ ارتجاعي ايـران و عـراق قـرار          
نگرفته است. چند بار گـذرم بـه ايـن           
روستا افتاده و با مردم مهـربـان ايـن      
روستا صحبت کرده ام. نشـکـاش در      

و از تــوابــع     »  شــامــيــان« مــنــطــقــه    
سروآباد است. "مين گذاري" و وجـود     
"ميدان مين" هم خود سـوال بـزرگـي          
است. و خنثي نکـردن مـيـن هـا هـم            
خود اعتراض مـهـمـي بـايـد بـاشـد.              

» امـيـد کـريـمـيـان        « فردي بـه اسـم         
مزدور و حلقه بگوش ونمايـنـده رژيـم      
است. مردم در مـريـوان، سـروآبـاد و          

مجلس « نشکاش بايد از اين مزدور 
بپرسند چرا بـعـد از     »  اسالمي نشين

بيست و پـنـچ سـال کـودکـان مـا در               
مـيـدان مـيـن گـرفـتـار گـردنـد! ايــن                   
نماينده مزدور را بـايـد "گـوشـمـالـي"          
داد. زندگي مزدور منشانه اش را بـر   
او حرام کرد. "اميد کريميـان" مـزدور      
بايد فـوري وزارت دفـاع،  ارتـش و                
ارگانهاي جمهوري را براي پـاکسـازي   
مـيـدانـهـاي مـيــن در ايـن مـنـاطــق                 

بفرستد. بيمه عمر و خسارات نـاشـي    
از اين اسيب ديـدگـي بـه کـودکـان و            

 خانواده هاي آنها پرداخت شود. 
در سنـنـدج مـراسـم بـزرگـي بـه               

مناسبت روز جهاني کـودک  بـرگـزار        
شد. صدها کودک تحت حمايت مادر 
و پدر و انسانهاي آزاديخواه و مـدافـع   
حقوق کودکان در اين مراسـم حضـور     
داشتند. در اين مراسم شادي و بـازي    
با امکانات ناچـيـز امـا مـبـتـکـرانـه             
برگزار کنندگان در ميان کودکـانـمـان    
تقسيـم شـد. در ايـن مـراسـم مـردم                  
سنندج بيشتر از اين جمعيت شـرکـت   
کننده، ميتوانستند شـرکـت کـنـنـد.          
شـادي و بـازي کـودکـان را بـزرگـتـر                  
کنند. برگزاري فستيوال روز جـهـانـي     
ــه                ــهـ ــبـ ــادي جـ ــون شـ ــودک آزمـ کـ
آزاديـخـواهـي و انسـانـدوســت هـا و               
ــوق کــودک اســت.              ــن حــق ــعــي مــداف
تظاهرات و نمايش هـاي اعـتـراضـي         
در شکل و قالب جشن هاي خياباني، 
تاتر خياباني و فسـتـيـوالـي، الـگـوي         
جبهه سوسياليستي و آزاديـخـواهـي        
است در برابر چادر سياه و سـرکـوب،     
نــظــامــي و کشــتــاري کــردن فضــاي          
جــامــعــه اســت. اهــمــيــت ايــن نــوع            
فستيوالها را در اتحاد و گردهـمـايـي    
هاي طبيعي و در همبسـتـگـي هـاي       
صدها هزار نفري را تجـربـه خـواهـيـم        

 کرد. 
ــ            ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
شرکت اشکان سـازان غـرب       سنندج:  
هاي آبـيـاري) واقـع در            لوله  (سازنده 

 ۲۵ صلوات آباد سنندج داراي   گردنه
ــال                   ــمـ ــا اعـ ــه بـ ــت کـ ــر اسـ ــارگـ کـ

اجباري کارگـران را وادار       کاري اضافه
 ۹ صبح تـا     ۷ به انجام کار از ساعت 

شب مي کـنـد. کـارگـران روزانـه بـا                
مواد شيـمـيـايـي و انـجـام کـارهـاي               
سنگين سر و کار دارنـد، امـا شـغـل         
آنــهــا در رديــف کــارهــاي ســخــت و            

آور قرار نگرفته و در نـتـيـجـه از          زيان
هيچگونه خدمات و مزاياي مشاغل 

آور برخوردار نيـسـتـنـد.      سخت و زيان
فرساي کـاري،   عالوه بر شرايط طاقت

کارگران در ايـن شـرکـت از داشـتـن                
مزايايي مانند مرخصي و تعطيـالت  
رسمي محروم هستنـد و هـمـچـنـيـن           
هميشه در طول سـال داراي دو مـاه           
ــد           ــنـ ــتـ ــه هسـ ــوقـ ــعـ ــزد مـ ــمـ ــتـ  .دسـ

هماهنگي براي کمک به ايجاد   کميته
 ۱۳۹۲ مهر ۲۳ هاي کارگري  تشکل
 
پيمانکاران سد خاکـي  دهگالن:   

ماه اسـت کـه      ۶ قوچم دهگالن مدت 
از پــرداخــت حــقــوق کــارگــران خــود           

اند. انجام ايـن پـروژه بـه          امتناع کرده
ــاي                 عـــهـــده يـــکـــي از شـــرکـــتـــهـ

باشـد.   وابسته به سپاه مي پيمانکاري
کـارگـراسـت       ۳۷۰ اين شرکت داراي   

هـا از اول فـرورديـن سـال                آن   که همه
) ۲۳/۷/۹۲ جـــاري تـــاکـــنـــون (        

 .انـد    گونه حقوقي دريافت نـکـرده   هيچ
کــارگــران ايــن شــرکــت بــارهــا بــراي           

حقوق و همچنيـن    رسيدگي به مساله

شــرايــط ســخــت کــار بــه کــارفــرمــا            
انـد کـه هـر بـار هـم بـا                  مراجعه کرده

هاي واهي مانند نبود بودجـه و     بهانه
هــمــچــنــيــن تــهــديــد بــه اخــراج                   

هماهنگي بـراي    کميته .اند شده روبرو
هــاي     کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــل               

 ۱۳۹۲ مهر  23کارگري.
  

تعدادي از اهالـي روسـتـاي      بانه:  

 

دوستي توسط اين دارو دسته هـا    
صورت گـرفـتـه، چـنـدان هـم بـي              

 دليل نيست.
 

اخيرا نوشيروان مصطـفـي از     
حــزب گــوران کــه ســرمســت از             
بــدســـت آوردن مــقـــام دوم در               
انتخابـات پـارلـمـانـي کـردسـتـان             
ــه                  عــراق شــده اســت و چشــم ب
سهامـداري در حـکـومـت آيـنـده             
دوخته است، عنوان کرده است که 
"در پارلمان و حکومت آينده هيچ  
گونه مخالفتي با دين و آيـيـن را       
قبول نـخـواهـنـد کـرد". از سـوي               
ديگر حـزب گـوران مـتـعـلـق بـه                 
نوشيروان مصطفي طي چهارسال 
گذشته هم پيمان احزاب اسالمـي  
يــعــنــي "جــمــعــيــت اســالمــي و           
اتــحــاديــه اســالمــي بــعــنــوان              
اپوزيسيون در کنار هم بـوده انـد.     
حزب گـوران در دوسـال گـذشـتـه            
تالش کرد تـا بـر اعـتـراضـات و              
تــجــمــعــات مــردم شــهــرهــاي              
کــردســتــان عــراق عــلــيــه احــزاب        
بارزاني و طـالـبـانـي سـوار شـود             
بلکه خود را به جايگاهي برسانـد  
که آشکارا از فراميـن و قـوانـيـن         

 اسالمي دفاع کند.
 

در مصاحبه هاي تلويزيـونـي   
که با مسئولين حکومت در شهـر  
سليمانيه صـورت گـرفـتـه اسـت،          
اين مقامـات در پـاسـخ بـه ايـن              
ســوال کــه ايــن حــرکــت کــار چــه            
کساني بوده است پاسخ داده انـد      
مــمــکــن اســت کــار چــنــد نــفــر             
متعصب بوده باشد و ايـنـکـه آيـا       
ــن              ــدن اي مــمــکــن اســت ســوزان
مجسمه و حمله به قـبـر شـيـرکـو          
بيکس و نماد عشق کار جريانات 
اسالمي باشد آنرا رد کـرده انـد.         
ــه اظــهــارات از ســوي              ايــن گــون

مقامات محلي نـيـز نـوعـي نـان          
قرض دادن به جريانات اسـالمـي     
براي ائتالف آينده شان در پارلمان 

 کردستان عراق است.
 

اين بده و بستانهـا در مـيـان        
احـزاب نــاسـيــونـالـيــسـت کـرد و             
احزاب اسالمي ريشه اي تاريخـي  
تر دارد. امروز نـيـز دسـتـه جـات           
وابسته به احزاب اسالمي در خفا 
به نماد عشق و دوستي حمله مي 
کــنــنــد و از ســوي ديــگــر حــزب            
مدعي اصالحات علنا در مقابل 
هر گـونـه مـخـالـفـتـي بـا عـقـب                   
مــانــدگــي و ارتــجــاع اســالمــي          

 موضع مي گيرد.
 

نيروهاي چپ و سـکـوالر در         
کردستان عراق نبايد در مـقـابـل        
حرکت اخير جريانات اسـالمـي و     
عربده هاي احزاب ناسيوناليـسـت   
کرد ساکت بنشيـنـنـد. سـوزانـدن         
نماد عشق و دوستي پيش زمينـه  
اي براي تعرضات بعدي جريانـات  
اسالمـي و نـاسـيـونـالـيـسـت بـه                
دســـــتـــــاوردهـــــاي مـــــدرن و            
آزاديخواهانه مردم در شـهـرهـاي      
کردستان عراق است. هنرمنـدان،   
روزنامـه نـگـاران، سـازمـانـهـا و              
نهادهاي مدرن، سکوالر و مدافع 
حقوق انساني بايد پاسخ محکم و 
ــن               ــر اي ــدام اخــي ــه اق درخــوري ب
جريانات بدهند. برپايي تجمعات  
و گردهمايي هاي گسترده و تـوده    
اي در دفاع از مدنيت و مدرنيسم 
و در دفاع از سکوالريسم، عشـق    
و دوستي و آزادي و انسـانـيـت،            
وظـــيـــفـــه هـــر انســـان آزاده و               
شرافتمندي در شهرهاي کردستان 

 عراق و هر جاي ديگر است.
 

 عبدل گلپريان

 تعرض به نماد عشق ...
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سـالم و درود      شيما فهيـمـي:   
خدمت شما با سـومـيـن بـخـش از          

هاي تابـو در خـدمـت         سلسله بحث
شما هستيم موضوع بحث قبل در 
مورد خودشناسي زن بود و اينـکـه   

هايـي وجـود دارد کـه زنـان              چه راه
بتوانـنـد بـه وسـيلـه آنـهـا آرامـش                 

ــي          ــدگ ــري در زن ــشــت ــي ــه        ب ــت داش
خـواهـيـم     در اين بخش مي باشند، 

در مورد سـن بـلـوغ و مسـائـل و                
ــن دوره ســنــي           در       مشــکــالت اي

ــه             دخــتــران و بــه خصــوص مســال
عادت ماهانه صحبت کنيم.سـوال   
اولم از خانـم فـرشـتـه مـرادي ايـن             
است که اصـوال سـن بـلـوغ از چـه              

آغـاز مـيـشـود و عـالئـم و                     سني
 مشخصات آن چيست؟

 
با سالم و درود     فرشته مرادي: 

خدمت شما سن بلوغ براي دختران 
 سال است کـه ايـن      ۱۶تا  ۸از سن

البته بستگي به خانواده   دوره سني
اي کــه دخـتــر  در آن رشـد کــرده                 
است. و تـغـذيـه نـيـز دارد و اگـر                    

 سالگـي پـريـود      ۱۶دختري تا سن
(عادت ماهانه)نشود بايد حـتـمـا      
به دکتر مراجعه کند که مشـخـص     

 دارد.  شود چه دليلي
 

بلوغ چه عـالئـمـي    شيما فهيمي: 
 دارد؟
 

 ۹تا    ۸معموال فرشته مرادي: 
ماه قبل از اينکه دختـر بـراي بـار        
اول پريود (عادت ماهانـه)بشـود،     
بدنش دچار تـغـيـرات مـيـشـود از             
جمله سينه دختران بزرگ ميشـود،  
در قسمتهايي از بدنشان مو رشـد    

هم   کند و البته از لحاظ روحي مي
ميشوند و دختر به   دچار تغييراتي

رسد که هر مـاه پـريـود         حالتي مي
مـيـشـود کـه الـبــتـه در ابــتـدا بــه                  
صورت نامنظم و بعدا بطور منظم 

تـا     ۳هر ماه پريود ميشود و بيـن    
روز اين حالت ممکن است کـه   ۱۰

 ادامه داشته باشد.
 

به نظر شمـا چـرا     شيما فهيمي:   
مساله عادت ماهانـه بـه صـورت        

زنـان و دخـتـران         تابو در آمده کـه    
نميتواننـد در مـورد ايـن مسـالـه              

 صحبت کنند؟ خانواده و جمع  در 
  

همـانـطـور کـه       فرشته مرادي:    

شما هم گفتيد متاسفانه صـحـبـت    
کردن در مورد عادت مـاهـانـه نـه         
تــنــهــا در جــمــع بــلــکــه حــتــا در               

هاي زنانه و خـانـواده نـيـز بـه             جمع
  صورت تابو در آمده اسـت خـيـلـي      

هـاي زنـانـه         اوقات هم اگر در جمـع 
راجب به اين موضوع بـحـث شـود        

از اولين   اکثريت زنان خاطره خوبي
باري که پريود شده اند ندارند و بـا  
يک احساس گناه و ترس توام بـوده    
ــيــکــه ايــن يــک               اســت. در صــورت

العمل طبـيـعـي بـدن اسـت،           عکس
الـــبـــتـــه امـــروزه بـــه نـــظـــرم در               

بـاز، ايـن           هاي با فرهنگي خانواده
مساله تا حدودي جا افتاده و حـتـا   
امکاناتي را هم براي دختر فـراهـم     
ميکـنـنـد و از قـبـل بـراي دخـتـر                   
توضيح ميدهند که آمـادگـي الزم     
را داشته باشد، البته حالت ترس و 

دخـتـرانـي       ٪۹۰تا  ۸۰وحشت در 
که براي بار اول پـريـود مـيـشـونـد             
وجود دارد، منتها بستگـي بـه آن       
دارد که پدر و مادر چگونه با ايـن    
موضوع برخورد مـيـکـنـنـد، چـون         
سـن بــلــوغ ســن بســيــار حســاســي           
است، مخصوصا در دختران به اين 
    جهت که زمانيکه يک پسر به سـن

رسـد در واقـع بـه خـاطـر               بلوغ مي
کند مانند درآوردن  که مي  تغيراتي

ريــش و ســبــيــل و عــوض شــدن                
صدايش و مسائل ديگر يک حالـت  
افتخار و سـرمسـتـي بـه او دسـت              
ميدهد، اما برعکس در دختران به 
دليل مساله پريود يک حالت شـرم    
و خجالت در او بـوجـود مـي آيـد،         

الـعـمـل       متاسفانه در قديم عـکـس    
مادران اينگونه بود کـه بـه دخـتـر         
ميگفتـنـد کـه تـو بـزرگ شـدي و                 
ديگه زن شدي در صـورتـيـکـه يـک        

ساله زن نـيـسـت يـک         ۹يا  ۸دختر 
بچه است که مرحله بـه مـرحلـه از        

رو به تکامل    و جسمي  نظر روحي
و رشد ميرود و در اين زمـان نـيـز        
ــا                     ــادر بـ ــدر و مـ ــه پـ هســـت کـ
توضيحات مفيد مانـنـد: رعـايـت        

، وعـادي       بهداشت، آرامش روحـي   
ــراي                ــغــيــرات ب ــن ت ــو دادن اي جــل
دخترشرايط مناسبي را فراهم مي 
آورنــد. چــون مســالــه پــريــود يــک            
انقالب و دگرگوني است که در بدن 
دختر رخ ميدهد و همـراه بـا خـود        

هـا بـه وجـود           يک سري ناهنـجـاري  
آورد که باعث مـيـشـود دخـتـر          مي

هـاي عصـبـي بشـود،            دچار حالـت 
حاال اگر برگرديم به مسـالـه تـابـو         

و اينـکـه چـرا       شدن عادت ماهانه 
زنان از اين مساله احساس شرم يا 
گناه دارند تا حدي که نمـيـتـوانـنـد      

  در مورد آن صحبت کنند.
 

آيا بـه نـظـر شـمـا          شيما فهيمي: 
  دين و جامعه در اين مورد نقـشـي  

 داشتند؟
 

بله دقـيـقـا ايـن         فرشته مرادي: 
  مساله ربـط بـه مسـالـه تـاريـخـي             

دارد کـه از            اجتماعي و مـذهـبـي   
قديم بوده است و به دلـيـل ايـنـکـه        
مردان مسالـه عـادت مـاهـانـه را            
نداشتند اين مساله را در زنان بـد    
ميـدانسـتـنـد و در زمـانـيـکـه زن                 

شـده اسـت آنـهـا را در                پريود مـي 
هايي يـا در خـانـه مـحـبـوس                اتاق

ميکردند و اين نوع برخورد باعـث  
شد که در طـول تـاريـخ زنـان ايـن              
حالـت گـنـاه و شـرم را در مـورد                  
عادت ماهانه داشـتـه بـاشـنـد. از           

  نيز شما اگر بـررسـي    جنبه مذهبي
بــيــنــيــد کــه در اديــان          کـنــيــد مــي   

مختلف به مساله عادت مـاهـانـه      
با يـک ديـد بـد و نـجـس بـرخـورد                  
ــا حــدي کــه در ديــن                 مــيــشــود ت

کـه        مسيحيت دست دادن بـا زنـي    
پريود باشد گناه محسوب ميشـود  
در اسالم هم در قـرآن بـه صـراحـت         
آمده است کـه زن در دورانـي کـه              
پريود است اجازه ندارد به مسـجـد   
برود نماز بخوانـد يـا روز بـگـيـرد            
چون بدنش نجس اسـت سـوال مـن        
اين است چرا زن در اين در نـجـس       
است؟ در واقع با اين نوع بـرخـورد     
زن را بيشتر محدود مـيـکـنـنـد و          
آنها را حبس ميکنند و اين حالـت  
بر زمينه کاري و اجتماعي زن نيـز  
تاثير ميگذارد که امروز هـم حـتـا      
تا حدي در اروپا اين مشکل وجود 

ها در    دارد که البته اين محدوديت
ــه خصــوص                  ــران و ب ــه اي ــع ــام ج

 .بيشتر است  کردستان خيلي
 

به نـظـر شـمـا چـه          شيما فهيمي: 
هست ميان نوع برخورد به   تفاوتي

مساله عادت ماهانـه در جـوامـع        
 غربي با جامعه ايران و کردستان؟

  
خـوب تـفـاوت      فرشته مـرادي:  

زيادي دارد در جـوامـع غـربـي از             
هـــمـــان ابـــتـــداي تـــولـــد کـــودک            

به پـدر و مـادر داده             هايي کتابچه
ميشود که در آن سـيـر تـکـامـل و          

رشد کودک در سنيـن مـخـتـلـف و          
نوع برخورد با آن را تـوضـيـح داده      
است در سن بلوغ نه تـنـهـا پـدر و           
مادر ومراکز بـهـداشـت بـلـکـه در             

هاي مختلف  مدرسه نيز به صورت
داده مـيـشـود و              ها آگاهي به بچه
کامل و جز به جز در مـورد        خيلي

مسائل مختلـف مـربـوط بـه ايـن            
دوران با آنهـا صـحـبـت و مشـاور            
داده مـيـشـود و کـال يـک مسـالـه                
عادي و نرمال است کـه مـن فـکـر         
نــمــيــکــنــم در ايــران بــراي مــثــال            
صحبت کـردن از عـادت مـاهـانـه            
براي يک دختـر بـا پـدرش مسـالـه            

باشد در صورتيکه به خاطر   راحتي
هــاي    هــاي عصــبــي و درد          حــالــت

شــديــدي کــه در ايــن دوران بــراي            
دختران و زنان وجود دارد بايد پدر 
يا بـرادر از ايـن مسـالـه بـا خـبـر                  
باشند کـه بـتـوانـد شـرايـط آرام و               

را در آن چـنـد روز بـراي                    راحتـي 
دختر يا مادر و همسر خود فـراهـم   

 .آورند
 

به نظر شما چطـور  شيما فهيمي:
ميتوانيم مساله عادت ماهانـه را    

 از حالت تابو دربياوريم؟
 

بـدلـيـل سـابـقـه         فرشته مرادي: 
کـه قـبـال بـه آن                 تاريخـي   طوالني

اشــاره کــردم در کــوتــاه مـــدت                 
نميتوانيـم ايـن مسـالـه را از يـک                
موضوع ممنوع و خط قرمـزي کـه     
دور آن کشيده شده به يـک مسـالـه        
عــادي تــبــديــل کــنــيــم و بــايــد از            
خودمان بپرسيم که چرا بايد اصـال  
اين مساله را از حـالـت تـابـو در               
بياوريم؟اگر برگرديم به بحث قـبـل     
کــه در مــورد خــودشــنــاســي بــود           
گفتيم که اگر ما خودمان را خـوب  
بشناسيم بهتر ميتوانيم به مسائل 
  و مشکالتي کـه در طـول زنـدگـي          

آيد رسيدگي و آنها را رفع   پيش مي
کـه مـا بـايـد               کنيم دلـيـل اصـلـي      

عادت ماهانه را از حالت تابـو در    
خواهيم با  بياوريم اين است که مي

شــنــاخــت درســت از ايــن مســالــه          
کـه بـراي           و جسمـي   عواقب روحي

زنان بوجود مياورد را تا جايي کـه  

ممکن اسـت کـاهـش دهـيـم بـراي             
مـوقـع دخـتـر بـه                مثال در بعضي

از اين مسـالـه     دليل کمبود آگاهي
و رعايت نـکـردن بـهـداشـت دچـار           

شـده اسـت           هاي عـفـونـي       ناراحتي
دليل دوم هم اينـسـت کـه بـاالخـره          
پريود شدن زنان يک مساله کـامـال   
طبيعي است و مانند هـر مسـالـه        
طبيعي ديگري بايـد در مـورد آن         
بحث کرد و بايد آنـرا بـه رسـمـيـت          

چـنـد تـوصـيـه         بشناسيم در اينجا 
کـه پـريـود            دارم: در طـول مـدتـي        

هستيد ميتوانيد با يـک دوش آب      
گرم و استفاده از کيسه آب گـرم و      

شدت درد را کـم   نوشيدنيهاي گرم 
کنيد و بـا ايـجـاد فضـاي آرام در             

  کنيد از لـحـاظ روحـي           خانه سعي
 .در آرامش کامل باشيد

 
اي  شما چه توصيهشيما فهيمي: 

بــراي پــدران بــرادران و هــمــســران          
داريد؟ چون معمـوالن دخـتـران بـا         

تـر هسـتـنـد امـا           مادرانشان راحت
 نوع برخورد پدر هم مهم است.

 
درسته در واقـع      فرشته مرادي: 

از ديد بچه ها پدر و مادر بـه يـک       
اندازه نقش دارند و اولين قهـرمـان   
يک دختر در دنياي خياليش پدرش 

باشد و بايد رابطه پدر و دخـتـر    مي
اي باشد که دختر بدون هيچ  به گونه

شرمي بتواند راجب به اين مسالـه  
با او صحبت کند و اگر غير از اين 
باشد بايد حتما در آن رابطه تجديد 
ــهــبــود                  ــطــه را ب ــظــر کــرد و راب ن

  بخشيد.
 

در بخش بعدي در شيما فهيمي: 
مورد چه موضوع صحبت خواهيم 

 کرد؟
ما از سن بلـوغ  فرشته مرادي:  

خواهيم بـيـشـتـر      شروع کرديم و مي
که در اين دوران   در مورد مسائلي

تابو هست صحبت کـنـيـم مـانـنـد         
مــوضــوع ايــن بــخــش کــه عــادت          
ماهانه بود در بخش بعد در مـورد  
رابطه دختر و پسر و مساله سکس 

آموزش صحيح در اين   و چگونگي
  مورد صحبت خواهيم کرد.

*** 

 مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت  تابو 
 زنان در کردستان بخش سوم :سن بلوغ
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  شکار مرغابي
در منزل يکي از آشنايان بودم که 
يک نفر مهمان به آنجا آمـد و گـفـتـه           
بود مي خـواهـم عـبـدل را مـالقـات             
کنم. من در اطـاق ديـگـري بـودم و                
گفتند خانم فالني آمده و مي خواهـد  
تو را ببيند. از نظر ميزبان مشـکـلـي     
دال بر اينکه مهمانشان بداند من در   
آنجا هستم نبود. در واقـع هـدف از            
آمدنش به آنجا اين بود که حدس زده   
بود من در آن منزل باشم. مـن او را         
مي شناخـتـم و در مـواردي بـا مـا                
همکاري داشـت بـه مـيـزبـان گـفـتـم                 
مشتاق هستم او را ببينـم چـون مـي        
دانستم بي دليل بـه ايـنـجـا نـيـامـده            
است حتما با من کاري دارد. هـنـوز        
از حضور من مطلع نبود. ميزبـان از     
آنجا که به او کامال اطمينـان داشـت     
گفته بود عبدل اينجاسـت او هـم در         
پاسخ گفته بود نامه اي فوري برايـش  
آورده ام فرستنده نامه گفته است مي 
توانم از طـريـق شـمـا ايـن نـامـه را                    
بدستش برسانم. مـيـزبـان در جـواب            
گفته بود بله اينجاست و بعد او را بـه  
اطاقي که من در آن بودم راهـنـمـايـي     
کرد. بعد از اينکه بـه نـزد مـن آمـد              
هــمــديــگــر را بــغــل کــرديــم و حــيــن            
روبوسي از خوشحالي اشکش سرازير 
شد. بعد از گذشت لحـظـاتـي و تـازه          
کردن ديدار به من گفت رفقايـت ايـن     
نامه را توسط شخصي به مـنـزل مـا      
آورده اند و من نگذاشتم همسرم آنـرا    
بياورد و بهش گفتم من نامه را مـي    
برم چون مي خـواهـم خـودش را هـم             
ببينم او هم موافقت کرد و ايـن شـد         

 که خودم آوردم. 
بعد از گذشت لـحـظـاتـي و تـازه          
کردن ديدار و جوياي حـال اطـرافـيـان       
نامه را خواندم. نـامـه تـوسـط رفـقـا             
نوشته شده بود. رفقا در اين اين نامه  
نوشته بودند که از مسير دگران قصد 
رفتن به قشـالق را داشـتـيـم کـه در                

ميان باغها و درختـان گـريـاشـان دو         
نفر را که اسلحه بـه هـمـراه داشـتـنـد             
دستگير کرديم. يک نفر را آزاد کـرده       
و نفر ديگر که يکي از مسـئـولـيـن و       
فرماندهان درجـه بـاالي سـپـاه و از               
مزدوران محلي بنام علي طهماسبـي  
بود را همانجا از پاي در آورديم. بعـد   
از اينکه آن زن نامه رسـان بـه مـنـزل         
خودش برگشت، هنـوز عصـر بـود و          
من داشتم خود را براي ملـحـق شـدن      
به رفـقـا در روسـتـاي قشـالق آمـاده               
ميکردم که تلويزيون در بخش اخـبـار   
ــي                اســتــان خــبــر کشــتــه شــدن عــل
طهماسبـي را اعـالم کـرد و سـپـس                
مسجد جامع سنندج را نشان داد که 
جمعيت زيادي از نيروهاي نظامـي و    
اطالعاتي و امام جمعه و اسـتـانـدار        
کردستان را در آن بـرنـامـه ديـدم. بـا             
ديدن مراسمي که در مسجـد جـامـع      
براي او تـدارک ديـده بـودنـد بـيـشـتـر               
متوجه موقعيت و پستهاي اين مهره 
رژيم در کـردسـتـان شـدم. هـمـچـنـان              
ناراحت و عصبي بودم که چـرا رفـقـا        
اين کار را کـرده انـد؟ چـرا کـه بـودن              
چنين مهره بـااليـي در دسـت مـا و             
گرفتن اطالعات از جناياتي که او و     
ديگر هـمـکـارانـش در کـردسـتـان و                
جــاهــاي ديــگــر مــرتــکــب شــده بــود          
مهمتر از کشتنش بود اما تـازه کـار       

 از کار گذشته بود.
با ساکنين منزلـي کـه در آنـجـا           
ــوســي کــردم و بــا کــمــک                 بــودم روب
صاحبخانه و با اسـتـفـاده از وسـيلـه            
نقليه اش مـرا بـه روسـتـاي قشـالق                
رساند و خودش به شهر برگشت. هـوا   
تازه داشت تاريک مي شد و مـنـزلـي      
کــه رفــقــا در آنــجــا بــودنــد را مــي                
دانستم. به آنها ملحق شدم. بـعـد از         
تازه کردن ديدار از اينکـه يـک مـهـره         
مهم رژيم را از مـيـان بـرداشـتـه انـد             
ابراز خوشحالي مي کردند. البته حق  
هم داشتند خوشحال باشند همانطـور  
که مردم شهر سنندج با شنـيـدن ايـن      
خبر ميان هم شيريـنـي پـخـش کـرده          
بودند. اما من از اين واقعه خوشحال  
نبودم. چرا که زنده بودن او و انتقالش 
به مناطق پايـگـاهـي خـودمـان مـي           
تــوانســت پــرده از راز جــنــايــات                  
بــيــشــمــاري کــه او و هــمــقــطــارانــش          

مرتکـب شـده بـودنـد بـردارد. رفـقـا                 
ماجرا را از ابتدا تا به آخـر در تـمـام          
جزئيـات ايـنـگـونـه بـراي مـن شـرح                 

 دادند: 
رفقا براي اينکه بطور طوالني در 
يک محل نباشند تصميم بـه تـغـيـيـر        
محل خود مـي گـيـرنـد و روسـتـاي               
قشالق را براي ماندن انـتـخـاب مـي         
کنند که روز بعد من راحت تر به آنها 
ملحق شوم. در مسير راه و در مـيـان    
درختان و باغهاي گـريـاشـان دو نـفـر          
مسلح را از دور مشاهده مي کـنـنـد      
که دارند بطرف آنها مي آيند. رفقـاي   
ما به آنها ايست مي دهند. آن دونفـر  
بخيال اينکه رفقاي ما از افـراد گـروه     
ضربت هستند توقف مي کنند. رفقا  
نزديک مي روند و مي بينند يکي از   
آنها اسلحه اي شکاري در دست دارد 
و ديگري فقط يک کلت کمري بهـمـراه   
دارد. يکي از رفقا بالفاصلـه هـر دو        
نفر آنها را مي شناسد و به بقيه مـي    
گويد که اين شخص که کـلـت کـمـري       
دارد يکي از فرماندهان محلي سپـاه  
پاسداران است که از مهره هاي باالي 
رژيم در کردستان نيز مـي بـاشـد. آن         
دو نفر به رفقاي ما مي گوينـد شـمـا      
کي هسـتـيـد؟ رفـقـاي مـا هـم بـراي                 
اينکه مبادا آنها تيراندازي و يا فـرار    
کنند مـي گـويـنـد مـا پـيـشـمـرگـان                 
مسلمان کرد هستيم و مـي گـويـنـد            
ولي ما شما دو نفر را نمي شـنـاسـيـم     
اگر ممکن است خودتان را مـعـرفـي        
کنيد. آن فرمانده محلي سپاه بخـيـال    
ايـنــکــه رفــقــاي مـا از پــيـشــمــرگــان             
مسلمان کـرد هسـتـنـد مـي گـويـد:                
عـجـيـب اسـت کـه شـمـا مـرا نـمــي                    
شناسـيـد!. رفـقـا مـي گـويـنـد پـس                    
خودتان را معرفي کنيـد. بـالخـره در         
جواب مي گويد من علي طهماسبـي  
هستم از فـرمـانـدهـان بـاالي سـپـاه                
پاسداران غرب کشـور. رفـقـا کـه از              
قبل مي دانستند او علي طهماسبـي  
است بيشتر اطمـيـنـان حـاصـل مـي           
کنند و با نزديکتر شـدن بـه آنـهـا بـه            
علي طـهـمـاسـبـي مـي گـويـنـد اگـر                 
اينطور است کارت شناسايـي ات را      
نشان بده که ما مطمئن شـويـم، چـرا        
که ما از منطقه ديگري آمـده ايـم و         
ماموريت گشت زني داريم و شمـا را    
خوب نمي شناسيم. علي طهماسـبـي   
نيـز بـجـاي يـک کـارت شـنـاسـايـي،                  
چندين کارت عضويت در نـهـادهـاي      
سرکوب رژيم را رو مـي کـنـد و بـه                 
رفقاي ما نشان مي دهد. تـا هـمـيـن        

لحظه هم به ذهن اين دو نـفـر خـطـور       
نمي کند که اينها پيشمـرگـان کـومـه       
له هستند. بـعـد از ايـنـکـه رفـقـا از                 
صحت هويت او بـخـوبـي اطـمـيـنـان            
حاصل مي کنند، ابتدا هر دوي آنـهـا   
را خلع سالح مي کنند و بـه هـر دو           
نفر اطالع مي دهند و مي گويند مـا  
پيشمرگ کومه لـه هسـتـيـم و شـمـا               

 بازداشت هستيد. 
خالصه بعد از لحـظـاتـي رفـقـاي        
ما نمي دانند با ايـن دو نـفـر چـکـار            
کنند و تصميم گيري برايشان خـيـلـي    
مشکل مي شود. رفيقي مـي گـويـد       
آنها را نگه داريـم تـا فـردا شـب کـه                
عبدل به ما ملحق مي شود چـون او      
بايد تصميم بگيرد چکارشان کـنـيـم.    
بهر حال از آنجا که نفـر دوم کـاره اي         
نبود و آدم مـعـمـولـي بـوده و فـقـط                
بعنوان همراه با علي طهماسبي بـراي  
شکار مرغابي به آنجا آمده اسـت او      
را آزاد مي کنند. آزاد کـردن آن يـک          
نفر اين خطر را دامن مي زد که بـرود  
گزارش دهد و موقعـيـت رفـقـاي مـا          
بخطر بيفتد. بعد از آزاد کردن آن يـک   
نفر، رفقا تازه متوجه مي شـونـد کـه        
نمي بايست اين کار را مـي کـردنـد.        
سپس تصميم بـه کشـتـن ايـن مـهـره             

 درجه اول رژيم مي گيرند. 
توضيحات من در پاسخ به اقدام 
رفقا اين بود کـه نـه نـيـازي بـه آزاد                
کردن فرد دوم بود ونه نيازي به کشتن 
اين مقام حـکـومـتـي. بـا تـوجـه بـه                  
امــکــانــات زيــادي کــه در حــاشــيــه           
شهر"چم شار" داشتيم به راحتـي مـي       
توانستيم با استفاده از وسيله نـقـلـيـه     
عــلــي را بــه مــنــاطــق دوردســت تــر            
منتقل و از آنجا نيز به اردوگاه روانـه    
کنيم. وقتيکه نحوه انتـقـال او را کـه           
مي شد بـراحـتـي و بـا مـاشـيـن تـا                   
منطقه سارال و از آنجا هم به مناطق 
پايگاهي خود انتقال دهيم براي رفقـا  
توضيـح  دادم، آنـهـا تـازه مـتـوجـه                  
اهميت زنده ماندن ايـن مـهـره رژيـم           

 شدند.
روز بعد خبر کشـتـه شـدن عـلـي          
طهماسبي را با استناد به کـارتـهـاي      

متعدد شناسايي او و بنا بـه فضـا و       
واکنش مردم شهر سـنـنـدج خـبـر را            
تنظيم و براي پخش به راديو کومه له 
مخابره کرديم،. خبر اينگونه از راديو 
کومه له پخش شد: "علي طهماسبـي    
ــاالي                ــدهــان رده ب ــرمــان ــکــي از ف ي
حکومت در کردستان، يکي از شـش    
عضو سپاه پـاسـدران بـراي امضـاي           
پرونده افراد محکوم به اعدام، چندين 
پست مـهـم و کـلـيـدي در دسـتـگـاه                 
اطالعاتي رژيم، سـابـقـه خـدمـت در          
ديگر دستگاههاي سرکوب رژيـم در      
غرب کشور و يکي از عـوامـل رواج       
مواد مـخـدر در کـردسـتـان بـدسـت                

 پيشمرگان کومه له کشته شد".
بــه هــمــان انــدازه کــه تــمــام                   
دستگاهها و نـهـادهـاي نـظـامـي و               
اطالعاتي، استانداري و امام جـمـعـه    
سنندج براي مراسم تشيـع جـنـازه او        
سنگ تمام گذاشته بودند اما از ايـن    
سو شادي و سرور و خوشحالي مـردم  
شهرهاي کردستان بويژه مردم سنندج 
از کشته شـدن يـکـي از مـهـره هـاي               
جنايتکار رژيم اسالمـي حـد و مـرز          

 نداشت.
بعد از عمليات پليس راه سنندج 
تهران، عمليات بر پايگـاه بـاوه ريـز،        
مصادره انبار دولتي، عـمـلـيـات بـر          
روي ايسـت بــازرسـي فـيــض آبـاد و               
کشته شدن يکي از مـهـره هـاي رده            
باالي رژيم، اکنون ديگر کار به جايي 
رسيده بـود کـه شـبـانـروز نـيـروهـاي                 
مزدور محلي به همراه سپاه در حالت 
آماده باش بسر مـي بـردنـد. گـزارش          
تحرک و جـنـب و جـوش گـروهـهـاي               
ضربت حتي در محالت حاشيه شهـر  
به اطالع ما مي رسيد. بـعـد از ايـن         
ماجرا سعي کرديم براي مدت نسبتـا  
کوتاهي آفتابي نشويم. تقريبا بمـدت   
يک هفته در روستاهاي اطراف شـهـر     
مــانــدگــار شــديــم تــا ايــنــکــه حــملــه          
هواپيماهاي عـراقـي بـراي بـمـبـاران             

 شهر سنندج اتفاق افتاد.
 ادامه دارد    
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 ۳ از صفحه

کشتـه شـدن      "ساوان" بانه که به دنبال  
در ايـن     تن از مزدوران محلي رژيم ۵ 

منطقه بازداشت شده بودند بـه طـور       
موقت آزاد شدند. شماري از اهـالـي        
روستاي ساوان بانه که به دنبال کشته 

تن عوامل مـحـلـي رژيـم، از          ٥ شدن 
سوي نيروهاي امنيتي دستگير شـده    
بودند باسپردن وثيقه به طور مـوقـت     

 آزاد شدند.
روز شـنـبـه مـنـاطـق           ديواندره:  

جنـگـلـي روبـروي شـهـر ديـوانـدره و                 
کوههاي اطـراف ايـن شـهـر طـعـمـه                 
حريق شدند. عليرغم گسـتـرش آتـش       
سوزي و تماس هاي مکـرر مـردم بـا        
سازمان آتش نشاني، مـاشـيـن هـاي       

دقـيـقـه بـه          ٤٠ آتش نشاني بـعـد از       
محل آتش سوزي رسيدند، و به علـت  
وزش شديد باد موفق به مـهـار آتـش      
نشدند. گفته مي شود تعـداد زيـادي      
از درخت هاي دامنه کوه ها و اطراف 

 طعمه شعله هاي آتش شدند.
 

دادگاه شهرستـان بـوکـان      بوکان:  

هـاي     رضا شـريـفـي را از فـعـالـيـت               
بخـش اجـراي      .سياسي برحذر داشت

احکام دادگاه بوکـان، رضـا شـريـفـي          
بوکاني را احضار و مورد تهديد قـرار  

مـاه از آزادي         ٢ با سپري کـردن    .داد
مشروط رضا شريفـي بـخـش اجـراي         
احکام دادگاه با احضار وي، خواستار 
قطع هـرگـونـه فـعـالـيـت سـيـاسـي و                 

.هاي خارج کشور شد گفتگو با رسانه
 آژانس خبررساني کُردپا)(منبع 

بـيـسـت و هشـتـم          سردشـت:     
، در حـد فـاصـل دو            ١٣٩٢ مهرماه 

اميرآباد" از توابع    –تو  روستاي "دوله 
سردشت، نيروهـاي انـتـظـامـي رژيـم           
اســالمــي ايــران، خــودروي يــکــي از          
شهروندان را هدف شليک قـرار دادنـد     

خودرو جان خود را   و در نهايت راننده
 .از دست داد

مـدارس روسـتـاهـاي       سردشت:   
دور دست شهرستان سـردشـت هـنـوز       
هـم از سـيـسـتـم گـرمـايشـي نـفـتــي                   
کاربراتوردار استـفـاده مـي کـنـنـد و             

ايـن      مسئوالن مربـوطـه در بـهـبـود         
وضعيت تـاکـنـون هـيـچ اقـدامـي را              

بـراسـاس    :آسونيـوز  .صورت نداده اند

منابع خبري، به گفته رئيس آمـوزش    
و پرورش سردشت، علي رغم ايـنـکـه    
سيستم گرمايشي نفتي خطـراتـي در     

بــه دلــيــل کــمــبــود            پــي دارد امــا     
ــات  ــانـ ــکـ ــم              امـ ــوز هـ ــنـ  ١٢٠ هـ

روستاي دوردست شهرستان   مدارس
سردشت از بخاري نفتي استفاده مـي  

 .کنند
طـي چـنـد روز گـذشـتـه             سقز:    

نيروهاي لباس شخصي در سـقـز بـه          
ها فشار آورده و بـه     نت صاحبان کافي

انــد کــه بــايــد در           آنــان اعــالم کــرده     
هـاي مـدار        نت هايشان دوربيـن  کافي

ماموران امنيتي  .بسته نصب نمايند
طي روزها گذشته، با تشديد فشار به 
صاحب کافي نت ها در سقز به آنـهـا     
اعالم کرده اند که در کافي نـت هـاي     
خود بايد دوربين مدار بسـتـه نصـب        
نمايـنـد.بـراسـاس ايـن گـزارش، ايـن               
ماموران تـحـت عـنـوان" کـنـتـرل بـر                
فضـاي ســايـبــري" دســت بــه چــنـيــن             

 (منبع آسو نيوز).اقدامي زده اند
 

خـودکشـي بە عـنـوان يـک                پديدە
معضل اجتماعـي در حـال افـزايـش           

زن و دخـتـر          ٥ مـاه،       است. طي مهر
 ٥ اقدام بە خودکشي نمودەاند. از اين    

شان را از دست دادەانـد     تن جان ٤ تن 
و وضعيت جسماني فرد ديگر وخـيـم     

مـاه،     در اوايل مـهـر   .اعالم شدە است
ــجە                        ــديـ ــام " خـ ــي بە نـ ــوانـ زن جـ
محمداميني" اقدام بە خوکشـي کـرده     

دلـيـل يـا       .و بە زندگي خود پايان داد  
خودکشي اين   داليل و همچنين شيوە

اهل شهـرسـتـان اشـنـويە          سالە ٢١ زن 
همچنيـن دوشـنـبە       .باشد نامعلوم مي

شب پانزدهم مهرماه، زن جـوانـي بە         
نام "کـوثـر جـوزان" سـاکـن روسـتـاي                
ــع اشــنــويە کە روز                   ــواب ــان" از ت ــي "آل
چهارشنـبە دهـم مـهـرمـاه، بە عـلـت                
اختالف با همسرش خـود را بە آتـش         

 .کشيدە بود، جانش را از دسـت داد     
روز بستري  ٥ سالە پس از  ١٨ اين زن 

شدن در يکي از مراکز درماني شـهـر   
از ديگر سـو،    .اروميە جان باخته بود

مـهـرمـاه،       ١٨ شنبە    سحرگاه روز پنج
جسد يک دختر و پسر جـوان کە شـب       
قبل با اقدام بە خـودکشـي بە زنـدگـي         
خود پايـان دادە بـودنـد در يـکـي از                
روسـتـاهـاي اطـراف سـنــنـدج بە نــام               

ايـن دخـتـر کە         ."سرينجيانە" پيدا شـد   
دانشجو بودە است بە همراه فرد مورد 
عالقەاش بە نـام "شـاهـو" کە سـاکـن                  
هــمــان روســتــا بــودە اســت بــا زدن              

هاي خويش بە زنـدگـي خـود           شاهرگ
روز جمعـه نـوزدهـم       .پايان دادە بودند

ساله بـه نـام        ٢٧ مهرماه نيز، يک زن 
ــاي                 ــت ــل روس ــرادي"، اه ــا م ــاري "س
"باباريز" از توابع سنندج به دليل فقـر    
و تنگدستي، اقدام به خودکشي کـرده  

"سـاريـا       .و به زندگي خود پـايـان داد    
مرادي" دو سال پيش با فردي از ايـن     
 .روســــتــــا ازدواج کــــردە بــــود                  

مـهـرمـاه،       ٢٣ همچنين روز سەشنبە   
ديـنـار"      سالە اهل "کاني  ١٨ يک دختر 

مريوان بە نام "سحر کريمي"، اقـدام بە      

وي دچار سوختگـي   .خودسوزي نمود
% شده و احتمال مـرگ وي     ٩٠ باالي 

وجود دارد و هم اکنون در بيمارستـان  
سـنــنــدج تــحــت مـراقــبــت پــزشــکــي         

آمـار خـودکشـي زنـان و            .بـاشـد     مـي 
ــاهــاي                ــران در شــهــر و روســت دخــت
کــردســتــان در مــهــرمــاه نســبــت بە            

ــور  %ي  ٥٠ مــاه از کــاهــش             شــهــري
برخوردار بودە است. در شـهـريـورمـاه      

زن و دختر با اقدام بە خـودکشـي،    ١٠ 
.بە زنـدگـي خـود پـايـان دادە بـودنــد                

(منبع بخشهايي از گـزارش سـايـت          
 کردپا) 

ــز:      ــق زنــدانــي ســيــاســي     س
ســالــه، اهــل       ٣١ مــحــمــدعــزيــزي"،     

روستاي "کاومله" از توابع شهرسـتـان     
 ٥ سقز، پس از گـذرانـدن نـزديـک بـه            

گذشـتـه     سال در زندان اين شهر، هفته
"مـحـمـدعـزيـزي"          .از زندان آزاد شـد     

ــال             ــان س ــل زمســت در    ١٣٨٧ اواي
روســتــاي "مــرخــوز" از تــوابــع ســقــز            

يکـم    بازداشت و سپس از سوي شعبه
سـال حـبـس       ٦ دادگاه انقالب سقز به 

تعزيري مـحـکـوم کـه ايـن حـکـم در                
دادگاه تجديدنظر تأيـيـد و در ديـوان          

سـال کـاهـش         ٥ عالي کشور ايران به 
اين زنداني سياسي پيشتر نيـز   .يافت

به اتهام "عضويت در يکي از احـزاب   
کُرد اپوزيسيون حـکـومـت اسـالمـي          
ايران " به اعدام محکوم گرديده بـود،   
اما سپس از سوي دستـگـاه قضـايـي       

سـال   ١٥ حکم صادر شده براي وي به 
تقليل يافت و سرانجام پس از گذشت 

 .سال، از زنـدان مـراغـه آزاد شـد           ٨ 
هــمــچــنــيــن "جــمــال عــزيــزي" بــرادر           
"محمد عـزيـزي" کـه زمسـتـان سـال               

سـال   ١ بازداشت شده بود، به  ١٣٨٧ 
حبس تعزيري محکوم شـده بـود کـه          
پس از سپـري نـمـودن ايـن حـکـم از               

 .زندان آزاد گرديد
 

 نگاه هفته...            

رضا شهابي براي چـنـدمـيـن بـار        
روانه بيمارستان شد. بر اسـاس نـظـر         
پزشکان در صورت عدم معالجه ايـن  
فعال کارگري، چه بسا که وي بـمـرور       
زمان با فلج بخشي از بدنش مـواجـه     

تحميل ايـن شـرايـط بـر رضـا             شود.  
شــهــابـــي در حــالــي ادامــه دارد                  

مــحــمــد جــراحــي ديــگــر فــعــال          کــه   
کـارگــري بــا تــنـي بـيــمـار و رنــجــور               
همچنان در بند است و فرزنـد بـيـمـار       

 بهنام ابراهيم زاده چشم انتظار پدر.
بارها پزشکان بـر ادامـه درمـان          
اين انسانـهـاي شـريـف در بـيـرون از               
محيط زندان تاکيد گذاشته اند، امـا    
گويا در اين مملکت تحميل زندان بـر  
کارگران معترض و حق طـلـب جـزاي        

کمتري است و آنان بايد شرايـط غـيـر      
انساني تري را متحمل شونـد. تـداوم      
زندان کارگراني چـون رضـا شـهـابـي،          
محمد جراحي و بهنام ابراهيم زاده بـا  
شرايطي که آنان دارند نقـض بـديـهـي       
ترين حقوق انساني کارگران با خشـن    
ترين شکلي است و مـي بـايـد بـه آن           

 پايان داده شود.
 

اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـا              
اعــالم هــمــبــســتــگــي بــا کــارگــران            

و مطـالـبـات و خـواسـتـهـاي             زنداني 
آنان، اعالم ميدارد مسئوليت تشديد 
بيماري رضا شهابي، محمد جـراحـي     
و نيما ابراهيم زاده در نبود پـدر و يـا       
پيش آمدن هر گونـه ضـايـعـه جـبـران           

ــزان،                  ــزي ــن ع ــق اي ــري در ح ــذي ــاپ ن
مستقيما متوجه باالترين مـقـامـات      
مــمــلــکــتــي بــويــژه دولــت روحــانــي           

اين کارگران هيـچـکـدام هـيـچ         است.  
جرمي جز دفاع از شـرافـت انسـانـي           
خود و هم طبقه اي هايشان مـرتـکـب    
نشده اند و مي بايد به فـوريـت و بـي        

 هيچ قيد و شرطي آزاد شوند.
ما با محکوم کردن تداوم حـبـس     
اين کارگران بـار ديـگـر تـوجـه هـمـه                
انسانهاي شريف و آزاديخواه در ايـران  
و نهادهاي حقوق بشري و سازمانهاي 
کــارگــري در ســرتــاســر جــهــان را بــه            

کـه بـر ايـن         شرايط بسيـار سـخـتـي         
عـزيـزان تـحـمــيـل شــده اسـت جـلــب                
ميکنيم و از همه آنـان مـيـخـواهـيـم           
همدوش بـا کـارگـران ايـران خـواهـان             
آزادي فـوري رضـا شــهـابـي، بـهـنــام               
ابراهيم زاده، محمد جراحي و ديـگـر       

 کارگران در بند از زندان شوند.
 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٢ مهر ماه  ٢٨ 
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