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اعتراضات کارگـري بـا شـتـاب هـر روز              
بيشتري به جلو مـيـرود. ايـن شـتـاب در             
متن پر التهاب جـامـعـه جـايـگـاه و وزن             
بــيــشــتــري پــيــدا کــرده اســت. از جــملــه              
اعتراضات هر روزه کارگران در اين شـهـر     
ــرابــر زورگــويــي هــاي                    و آن شــهــر در ب
کارفرمايان و دولت و عليه بـيـکـارسـازي     
ـه خـود،          ها و بخاطر دستمزدهاي مـعـوق
آشکارا بر فضاي سياسي شهـرهـا تـاثـيـر        

 گذاشته است.  
حضــور چشــمــگــيــر تــر خــانــواده هــا در            

اعتراضات کـارگـري نـظـيـر تـجـمـعـات                
اعـتــراضــي کــارگــران بــنــدرمــاهشــهــر و         
ـه          سيمان دهلران در دو هفته اخير و نـمـون
برجسته اش در اين هفته در قند فسـا کـه     
در آن کارگران در تجـمـع و راهـپـيـمـايـي            
ـه                    اعتراضـي شـان در ده شـهـريـور عـلـي
بيکارسازيها اولتيـمـاتـوم دادنـد کـه اگـر             
جواب نگـيـرنـد، بـار ديـگـر بـا خـانـواده                  
هايشان به خيابان خواهند آمد، پيوسـتـن   
مردم به حرکت اعتراضي کارگران نـظـيـر      
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ـ	ل:   ـ�� اول بـگـذاريـد ايـن         ا����	�
سوال را مطرح کنيم که کال نظر شـمـا   
در مــورد کشــتــار وســيــع زنــدانــيــان          

چـيـسـت؟ چـرا          ٦٧ سياسي در سـال      
اينهمه جنايت؟ چه ارزيابي اي از ايـن    

 کشتار و قتل عام زندانيان داريد؟ 
37 �2ـ6ـ�ا5:  	
تـوصـيـف ابـعـاد        

و قتل عام عظـيـمـي     ٦٧ جنايت سال 
ـه                  که در زنـدانـهـاي سـيـاسـي ايـران ب
دستور خميني صورت گرفت براستـي  
ممکن نيست. البته همه ميدانند کـه     
از مدتها پيش از اين يـعـنـي از سـال           
شصت حکومت اسالمي اعدامهـاي  
گسترده اش را شـروع کـرد و هـرروز              
ـه جـوخـه                صدها تن از زنـدانـيـان را ب
اعدام سپـرد. ايـن کشـتـارهـا کـه در                
سراسر ايران از تـهـران و کـردسـتـان و            
ترکمن صحرا و تبريز و خـوزسـتـان و          
همه جا جريان داشت، شـروع تـعـرض      
خونين حکومت به انقالب مردم بـود.  
خيلي از زندانيان سياسي آزاد شـده از    
زندان شاه، انقالبيون متمايل به چپ و 
کمونـيـسـم و طـرفـدار آزادي زنـان و                 
مبارزين ضد تبعـيـض و سـتـمـگـري           
همچنين جريانات اسالمي مـخـالـف    
نظير مجاهدين و ملـي گـراهـا را در          

به جوخـه اعـدام      ٦١ و  ٦٠ همين سال 
سپردند. و بـعـد از آن شـاهـد ادامـه                   

 کشتارهاي وسيع حکومت بوديم.  
اما تا آنجا که به قتـل عـام سـال        

مربوط ميشود هرچه گوشه هـاي   ٦٧ 
مختلف اين جـنـايـت بـيـشـتـر افشـا               
ميگردد، انسان کـمـتـر آنـرا از فـرط              
تکان دهنده بودن باور ميکند. ابـعـاد     
توحش، خونخواري، بيرحمي و کـيـنـه    
جـويــي دســت انـدرکــاران حــکــومــت         
براستي باور کردني نيست. چقدر جان  
بچه هـاي مـردم بـرايشـان بـي ارزش              
است! چـقـدر بسـادگـي حـکـم اعـدام               
ميدهند! چقدر بسادگي تا حد مـرگ     

شکنجه ميکننـد! چـقـدر دخـتـران و             
پسران جوان را بـا انـواع شـکـنـجـه و               
بيرحمي خرد و داغـان مـيـکـنـنـد! از            
خالل اعترافات حکومتي ها در عين 
حال ميشود ديد که چقدر اين جـوانـان   
جسورانه و حماسه وار در برابر جـالدان  
مقاومت و ايستـادگـي مـيـکـنـنـد و            
قاتلين خودرا به سخـره مـيـگـيـرنـد و           
نفرت خودرا نثار خـمـيـنـي و جـالدان          

 ميکنند!  
اين کشتار و کشتارهاي قـبـل از       
آن در واقع انتقام ارتجاع اسـالمـي از       
ـقـام از       انقالب و مردم انقالبي بود. انت
مردمي بود که ديکتاتوري آريامهري 
را با انقالب خود به زير کشيده بـودنـد   
و جامعه اي آزاد و بري از سـرکـوب و       
زندان، و مرفه و مدرن ميخـواسـتـنـد.     
اين کشتار انتقام از آزاديخواهي بـود.    
کشتارهاي حکومت اسالمـي ادامـه     
پروژه حاکم کردن باند دزد و متـحـجـر    
و جنايتکار اسالمي بر ايـران بـعـد از        

بـود. ايـنـهـا مـامـوريـت              ٥٧ انقالب 
داشتند که جامعه را از نفس انقـالبـي   
گري و آزاديخـواهـي و مـدرنـيـسـم و             
برابري طلـبـي پـاکسـازي کـنـنـد. بـا                
شـکـسـت در جـنــگ بـا عـراق و بــا                   
اوجگيري خواستهاي مـردمـي کـه از        
جنگ و حکومت خسته شده بـودنـد،     
حکومت اسـالمـي خـودرا در بـرابـر              
مردم بسيار شکننده ميديد. کشـتـار      

پاسخي يه ايـن وضـعـيـت و          ٦٧ سال 
براي نشان دادن قـدرقـدرتـي در بـرابـر          

 کل جامعه بود.  
اما شکستشـان را مـيـشـود در           
همين واقعيت ديد که جـامـعـه ايـران         
يک لحظه از اعتراض توده اي عـلـيـه        
حکومت باز نايستاده اسـت و امـروز       
بيست و هشت سـال پـس از کشـتـار           

اينها همچنان و بيش از پيش زير  ٦٧ 
فشار عـظـيـم خشـم عـمـومـي بـراي                 
پاسخگويي در مورد جناياتشان قـرار  
دارند. مـيـشـود شـکـسـتـشـان را در                
وجود جامعـه پـر الـتـهـابـي ديـد کـه                 
هــرروز نســبــت بــه تــمــام قــوانــيــن و             
مقدسات و بنيانگذاران اين حکومـت  
ابراز نفرت و انزجار ميکند و مـقـابـل      
آنها ايستاده است. شکاف عـظـيـمـي        
که در درون حکومتي ها افتاده اسـت    

و انتشار نوار منتظري نيز يک بازتاب 
آنست، خود نشان ميـدهـد کـه فشـار         
آزاديــخــواهــي و جــنــبــش انســانــي و          
پيشرو مـردم بـر حـکـومـت ارتـجـاع              
ـه      ـف اسالمي بسيار قدرتمند و بدون وق
ادامه يافته و قدرتمندتـر شـده اسـت.        
جمهوري اسـالمـي زيـر فشـار خشـم            
مردم چند شقه شده اسـت و حـتـي از          
درون حکومت خيلي هايشـان از ايـن       
کشتـارهـاي قـائـد اعـظـمـشـان ابـراز                
ندامت و برائت ميکنند. چشـم انـداز      
محتمل دادگـاهـهـاي مـردمـي بـراي           
محاکمه جالدان را ميشـود در تـرس       
همين امروز حاکمين از خشـم مـردم         

 ديد. 
 

ـ	ل:   ـ�� بـا انـتـشـار فـايـل           ا����	�
صوتي صحبتهاي مـنـتـظـري دربـاره        

توسط جمـهـوري    ۶۷ کشتارهاي سال 
اسالمي، امسال بحث ها دربـاره ايـن     
جنايت عظيم شـکـل ديـگـري بـخـود           
گــرفــتــه اســت، و يــک مــوضــوع در             
کشمکشهاي جـنـاحـهـاي درون رژيـم          
شده است. نظر شـمـا دربـاره اهـمـيـت            

 انتشار اين صحبتها چيست؟
  :0���
حـرف زدن درمـورد       ا�89 

رويدادهاي مهم و تاريـخـي هـمـيـشـه         
جايگاه خود را حـفـظ مـيـکـنـد. چـه             
برسد صحبت درمـورد يـک جـنـايـت          
عظيم، اعدام چنديـن هـزار مـخـالـف          
سياسي در عـرض چـنـد هـفـتـه، کـه              
هنوز نه ابعاد دقيقش کامال مـعـلـوم      
است، نه بخش اعظم جزئياتش بازگـو  
شده، نه تعداد جانباختگـان و مـحـل        
ـه          خاکسپاري آنها مشـخـص اسـت، ن
اسامي و تصـويـر و بـيـوگـرافـي ايـن              
انسانها و نه حتي اسامي و نقش کليه 
قاتـالن در قـوه قضـائـيـه و دولـت و                   
مجلس و بازجويان و مجـريـان اعـدام      
ها. به هـمـيـن دلـيـل انـتـشـار فـايـل                    
صوتي مـنـتـظـري کـه از مـقـامـات                 
حکومت در آن دوره بوده و گـوشـه اي       
از بحـث هـاي پشـت پـرده را بـازگـو                 
ميکند خودبخود مـورد تـوجـه قـرار           
ميگيرد. اينرا هم اضافه کنم که هـزار   
بار بيشتر از آنچه منـتـظـري درمـورد       

ـفـتـه اسـت،          ۶۷ قتل عام تابستـان     گ
توسط زندانيـان آن دوره و نـيـروهـاي             

اپوزيسيون بازگو شده است، اهـمـيـت      
صحبت منتظري در اين اسـت کـه او       
خود از مـقـامـات حـکـومـت بـود و                
طبيعي است که حساسـيـت و تـوجـه         

 ويژه اي ايجاد ميکند. 
کتاب خاطرات منتظري در سـال  

در تيراژي مـحـدود و سـپـس          ۱۳۷۹ 
با تيراژ بيشتري منـتـشـر     ۸۰ در سال 

شده بود و بخشي از نامه نگاري ها و   
صــحــبــت هــايــش بــا قضــات وقــت           
حکومت علـنـي شـده بـود امـا نـوار               
صوتي او جزئيات بيشتر و تـازه تـر و       
لحن تندتري دارد و مستقيما خطـاب  
به خميني بـعـنـوان کسـي کـه آيـنـده                
بعنوان يک جـالد و سـفـاک از او يـاد               
ـقـط             ميکند حرف ميزند. امـا ايـن ف
ـه در                 يکي از عـلـل داغ شـدن مسـال
افکار عمومي و در ميان حکومتيـان  
است. دو فاکتور مهم به انـتـشـار ايـن        
فايل صوتي اهميت داده است. يـکـي    
امکانات مخالفيـن حـکـومـت بـراي          
رســانــه اي کــردن ايــن مســالــه، از                
تلويزيون هاي اپوزيسيون تـا مـديـاي        

سـال   ۱۶ -۱۵ اجتماعي، امکاني که 
قبل در دستـرس مـردم نـبـود. بـويـژه              
امروز تحرک وسيعي در ميان خانـواده  
هاي جانباختگان و زندانيان سـيـاسـي    
و فعالين اجتـمـاعـي وجـود دارد کـه            

سـال قـبـل         ۱۶ -۱۵ قابل مقايسه با 
نيست. مخالفين حکومت به سرعـت   
از اين فايل صوتي بعنـوان يـک سـنـد         
تاريخي استفاده کردند تـا بـار ديـگـر         
افکار عمومي را از آنچه اينها بر سـر    

 مردم آوردند مطلع کنند. 
ـه وضـعـيـت        فاکتور دوم مربوط ب
آشفته تر حکومت و تغيير تـوازن قـوا     
ميان مردم و حکـومـت در ايـن دوره          
است. بخش اعظـم حـکـومـت حـتـي            
اصولگراها امروز به راحتي نميتوانند 
از جــنــايــات خــود در آن دوره دفــاع              
کنـنـد. و ايـن بـراي حـکـومـتـي کـه                     
همچنان با اعدام و جنايت حـکـومـت    
ميکند يک نقطه ضعف کشنده است. 
ـه راحـتـي              حکومت کنندگـانـي کـه ب
نتوانند از تاريخ خود و از نقاط عطف 
مهم شکل گيري خـود دفـاع کـنـنـد،          
حتي در صفوف خود بسيار شکنـنـده   
اند. مردم درمورد جنايات حکـومـت    

ناروشن نيستند تک تک جنـايـتـکـاران     
را ميشناسند، اما حکومتي که توان 
دفاع از مهمترين سياست هـاي خـود     
ـه بـاشـد حـتـي تـکـيـه گـاه                     را نـداشـت
مــحــکــمــي در مــيــان بــدنــه خــود و             
نيـروهـاي سـرکـوبـش نـدارد. ايـنـبـار                 
ميـدانسـتـنـد پـخـش نـوار صـحـبـت                 
منتظري انعکاس زيادي پيدا ميکند 
ـه قضـيـه را بـهـم               سعي کردند سر و ت
بياورند و از کنارش رد شوند اما تـوان  
ـه سـرعـت          اينرا هم نداشتند. مساله ب
ـلـي                     ـه هـاي بـيـن الـمـل حتي در رسـان
مــنــعــکــس شــد، تــاجــزاده از مــردم           
معذرتخواهـي کـرد، پـنـج نـمـايـنـده               
اصالح طلب سابـق بـعـنـوان فـاجـعـه            
تاريـخـي از آن يـاد کـردنـد و حـتـي                    
ـقـيـم و       رفسنجاني که خود نقش مست
تعيين کننده اي در کل جنايـات دهـه     
ـه           شصت داشت عليه هجمـه اي کـه ب
خميني ميشود، موضعگيري کـرد و    
جرات نکرد مستقيم و با صـراحـت از     
اعدام ها دفاع کنـد. تـرديـدي نـبـايـد            
داشت کـه تـحـت فشـار مـردم و بـر                   
وضعيت شکننـده حـکـومـت شـاهـد           
اظهار ندامت هـا و مـعـذرتـخـواهـي           
ــوســط                ــيــشــتــري ت ــي ب ــيــل هــاي خ
حـکـومـتـيـان سـابـق و حـتـي دسـت                   

 اندرکاران فعلي خواهيم بود.  
 

نگراني منتظـري در    ا����	���	ل:  
فايل صوتي منتشر شده اين است کـه  
اين اعدامها در آينده از خمـيـنـي يـک       
چهره سفاک به دنيا نشان خـواهـد داد،     
و جمهوري اسـالمـي را بـعـنـوان يـک             
رژيم جنايتکار به جهان معـرفـي مـي      
ـه                       کنـد. ايـن پـيـش بـيـنـي را چـگـون

 ارزيابي مي کنيد؟
37 ��62ا5:  	
نگراني مـنـتـظـري       

ـه صـراحـت بـيـان           همانگونه که خود ب
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سوال اول از مـيـنـا      ا����	���	ل:  
احدي است، در آلـمـان صـحـبـت از            

است آخرين اخـبـار     ممنوعيت برقع
در اين مورد چيست و تـا کـنـون در        

مـمـنـوع      چند کشور اروپايـي بـرقـع     
شده و صف بنديها چگونه است، لـه    

  و يا عليه ممنوعيت.
در آلـمـان تـعـدادي از         $=	 ا���:  

ورزاي داخلــه چـنــد اســتـان در يــک             
نشست مشترک خواهان ممنوعـيـت   
برقع شدند و در نهايت تـوافـقـي کـه         
کردند اين بود که در برخي مـحـيـط      
هاي کار و در هنگام رانندگـي و يـا       
مراکزي که هويت فرد بايـد مـعـلـوم       
باشد، ممنوعيت استـفـاده از بـرقـع         
باشد و نه در خيابان و همـه جـا. در        
حقيـقـت مـيـتـوان گـفـت در آلـمـان                  
صحبت از ممنوعيت تمام و کـمـال       
برقع نيست و مردم از مـمـنـوعـيـت        
نصفه و نيمه حرف ميزنـنـد. جـالـب        

در  ٨٠ اينست که در نظر سنجي ها 
صد مردم موافق ممنوعيت کـامـل     
برقع هستند. در بـقـيـه کشـورهـاي             
اروپايي فرانسه طبعا در اين زميـنـه   

آوريل بـرابـر بـا         ١١ پيشرو بود و در 
در ايـن    ١٣٩٠ فـرورديـن مـاه            ۲۳ 

کشور برقع را ممنوع کرد و هر زنـي  
که در خيابان با برقـع بـود، جـريـمـه          
نقدي ميشد. فـرانسـه بـعـنـوان يـک              

حجاب  ٢٠٠٤ کشور الئيک در سال 
در مـدارس را مـمـنـوع کـرده بـود.               
سپس در بلژيک و هلـنـد و ايـتـالـيـا           
و ... اين ممنوعيت اعالم شد. بايد     
اضافه کنم که بحث ممنـوعـيـت در      
کشـورهـاي زيــادي مـطــرح اسـت و             
بعضا در مواردي در استانهايي و يا 
مراکزي  دولت اعالم کرده کـه زنـان       
با صورت پوشيده نميتوانند حضـور    
يابـنـد. مـثـال مـالـزي، سـومـالـي،                  
ــل ،                ــي ــراي ــا، اس ــي ــرال ــت مصــر، اس

انگليس، چـيـن و کـانـادا از جـملـه               
حکـومـتـهـايـي هسـتـنـد کـه حـرف                 
ممنوعيت برقع را زده انـد و يـا در           
 استانهايي اينرا اجرايي هم کرده اند. 
در آلمان و بسياري از کشورهاي 
اروپايي مردم مـوافـق مـمـنـوعـيـت          
هستند، چرا که در خيابان وقتي يـک  
زن را مي بينند که کامال در پـارچـه   
سياهي محبوس شده و ارتباطي بـا    
ديگران نميتـوانـد بـرقـرار کـنـد، در             
رستوران و بستني فروشي نميتـوانـد   
چيزي بخورد و حضورش معموال در 
همه جا  نا مانوس است و بچه ها و   
حتي بـزرگسـاالن بـه او بـا تـرس و                
وحشت و يـا کـامـال مـنـفـي نـگـاه                 
ميکنند، اين رفتار با يک زن و زنـان  
ــرنــد، اصــل مســئلــه              ــمــي پــذي را ن
اينست. برقع مـحـو و نـابـود کـردن             
شخصيت يک زن يک انسان اسـت و      
بايد ممنوع شود. زني کـه زيـر ايـن         

 ٩٩ پارچه زمخت و سياه اسـت، در      
درصد موارد بخاطر يک فرهـنـگ و     
مناسبات و سنت ضد انساني که او 
را مايملک مرد مـيـدانـد، مـجـبـور           
کرده است کـه کـل هـويـت خـود را                
مستتر کـنـد. در عـيـن حـال بـايـد                   
اصافه کرد کـه مـا در ايـن دنـيـاي                
امروزي با جنبش سرکوبگـر و ضـد       
انساني اسـالمـي طـرف هسـتـيـم و             
برقع و حجاب يک سمبل مـهـم ايـن        
جنبش است و بهمين دليل نيز بـايـد   
به اين سمبل با حساسيت بـيـشـتـري     
برخورد کنيم. طرفداران برقع هـمـان      
کساني هستند که قبال الم تا کام در 
مورد سنگسار و شالق خوردن زنـان  
بي حجاب حرف نزده اند و حجاب و 
سنگسار را فرهنـگ "مسـلـمـانـهـا"          
قلمـداد کـرده و سـازش بـا ايـن زن                  
ستيزي و جنبش ضد انسانـي را بـه       
اسم دفاع از اقـلـيـت هـا بـه افـکـار                

 عمومي فروخته اند. 
 

حميد تقوايي حزب ا����	���	ل:  
خواستار ممنوعيت برقع است و در   
اطالعيه اخير حزب از مـمـنـوعـيـت      
بورکيني نيز دفاع شـده اسـت. امـا           

حزب خواهان مـمـنـوعـيـت حـجـاب          
نيست. چرا؟ بورکيني و يا برقـع چـه      

 تفاوتي با حجاب دارد؟   
  :0Vا�Q( �اجازه بدهيد ابـتـدا     ��

در مـــورد وجـــوه مشـــتـــرک ايـــن              
باصطالح پوششها صحبـت کـنـيـم.       
حجاب و برقع و بورکيني همه بر يک 
نوع بينش سکسيستي و بـه غـايـت      
ارتجاعي و ضد زن مبتني است. در  
فلسفه و بينش اسالمي  زن يک نـوع  
کاالي  جنسي و مايملک مرد تلـقـي   
ميشود و لذا بايد نوعي بسته بنـدي  
بشود که چشم نامحرم به او نيـفـتـد.    
انواع مختلف حجاب اسـالمـي کـه        
امروز بورکيني نيز به آن اضافه شـده  
نــوعــي پــوشــش نــيــســتــنــد بــلــکــه           
ــســي و              ــد جــن ــاي ــارت ــوارهــاي آپ دي
قفسهاي مـتـحـرکـي هسـتـنـد بـراي             
حفظ "ناموس" مردان از گزند نـگـاه       
مرداني که شرعا صاحب ايـن کـاال       
نيستند. حـجـاب اسـالمـي در هـر               
شکل آن "پوشش مناسب" براي زنـي   
اســت کــه حــق ازدواج و طــالق و                
مسافرت  بدون اجازه شوهر و يا پدر 
يا قيم مرد خود ندارد، در بسـيـاري     
از عرصه هـاي ورزشـي و هـنـري و             
اجتماعي اجازه حضور و فـعـالـيـت         
ندارد، و در شـهـادت و ارث نصـف          
مردان محسوب مـيـشـود. حـجـاب         
مظهر و جزء مکمل فرودستي و بـي  

 حقوقي زن است. 
اسالمـيـون و طـرفـداران پسـت            
مدرنيست آنـهـا مـعـمـوال از انـواع             
حجاب اسالمي تحت عنـوان آزادي    
پوشش و نوعي لباس که گويـا زنـان     
ــاع                 ــد دف ــرده ان ــخــاب ک ــت خــود ان
ميکنند. اما حجاب انتخاب آزادانه 
هـيــچ زنــي نــيــسـت، يــک اجــبــار و              
تکليف شرعي است. در کشورهائي  
مانـنـد ايـران کـه اسـالم حـکـومـت                 
ميکند، حجاب قـانـونـا و صـريـحـا           
امري اجبـاري اسـت امـا حـتـي در              
جوامع غربـي نـيـز زنـي کـه تصـور               
ميکند آزادانه حجـاب را انـتـخـاب         
کرده است تحت فشار هاي مذهـبـي   

و اخالقـيـات ضـد زن مـذهـبـي بـه                
حجاب رضايت داده اسـت. حـجـاب       
در هر حال يا يـک اجـبـار دولـتـي و            
قانوني است و يا يک اجبار مذهـبـي   
واخــالقــي! تــن دادن بــه حــجــاب و             
ــان در                  ــب زن ــخــاب آن از جــان ــت ان
جوامعي که حجاب اجباري نـيـسـت    
ــجــاعــي و               چــيــزي از خصــلــت ارت
تـبــعــيــض آمــيــز و ضـد زن آن کــم                
نميکند. همانطور که رضايـت دادن     
يک برده به معناي حقانـيـت بـردگـي       
نيست. حجاب و برقع و بـورکـيـنـي          
لباسي است که بر تن بـيـحـقـوقـي و        

 بردگي جنسي زن دوخته اند. 
بنابرين بـحـث صـرفـا بـر سـر                 

برخورد حقوقي و قانوني با اين نـوع    
پوشش ها نـيـسـت. قـانـون در ايـن                
مورد هر چه بگويد هر مدافع آزادي   
زن و هر انساني که بـوئـي از تـمـدن           
برده باشد بايد با پوششهاي اسالمي 

 مخالفت کند.  
از نظر حقوقي و قانونـي اسـاس     
مـوضــع مـا ايــنــسـت کــه هــر نــوع              
پوششي که مانع و يا محدود کننـده  
تحرک و فـعـالـيـت زنـان در مـراکـز                
توليدي، در رشـتـه هـاي ورزشـي و             
هنري و فرهنگي، در بيمارستانها و   
مراکز آموزشي و  ساير عرصه هـاي  
فعاليت اجتماعي باشد بايد ممنـوع  
اعــالم شــود. حــجــاب در مــوارد               
معيني که تـوضـيـح خـواهـم داد و              
برقع و بورکيني در هر شرايطي  بجز 
تحميل اين موانع و محدوديتهـا بـه     

 زنان نقش و کارکردي ندارد.  
در مورد بـرقـع بـايـد مسـالـه               

روشن باشد. برقع چهره زن را تمـامـا    
ميپوشاند، مانع شناخت و بـرقـراري   
ارتباط اجتماعي با او به عنوان يـک  
فرد قابل تشـخـيـص و مـتـمـايـز از              
ديگران ميـشـود و بـه ايـن مـعـنـي                
هويت انسانـي و اجـتـمـاعـي زن را              
حتي در شکل ظاهر و قيافه و چهـره  
اش نفي ميکند. زنـان بـرقـع پـوش            
بعنوان افراد مـعـيـن و مـتـمـايـز از              
يکديگر براي جامعه قابل تشخيـص  

نيستند و اين افراطي ترين و آشکـار  
ترين و بايد گفت وقيـحـانـه تـريـن و          
اهانت آميز ترين شکل نفي فـرديـت     
زن و امکان برقراري رابطه اجتماعي 
و انساني با وي است. پرتره و عکس  
چهره، تصديق رانندگي، پاسپورت و 
کـال هـر نـوع کــارت شـنــاسـائـي و                 
هويتي بـراي زنـان بـرقـع پـوش بـي               
معني است و اين عمال بجـز انـکـار      
فـرديــت و وجـود اجــتــمـاعــي زن و              
ــاط               ــب ــراري ارت ــرق ــت از ب ــع ــان مــم
اجتماعي با او معـنـائـي نـدارد. بـه           
اين داليل بر مبناي ابـتـدائـي تـريـن        
حقوق مدني و شـهـرونـدي اعضـاي           
جامعه بـرقـع بـايـد مـمـنـوع اعـالم               

 شود. 
در مورد حجاب به معني چـادر  
و روسري و يا اشکال ديگـر پـوشـش      
مو ما طرفـدار مـمـنـوعـيـت عـلـي             
العموم آن براي بزرگساالن نـيـسـتـيـم      
اما حجاب نيز هر جا مانع فعالـيـت   
و ابراز وجود اجتماعي زن مـيـشـود      
بايد ممنوع شود. بويژه چادر مانع و 
ــا مــحــدود کــنــنــده بســيــاري از               ي
فعاليتهاي اجتماعي زنـان، اعـم از         
توليدي و ورزشي و هـنـري و غـيـره           
است و بايد در همه اين عرصه ها و   

 مراکز فعاليت ممنوع اعالم شود. 
بــورکــيــنــي نــوع تــازه پــوشــش          
ــالمــي و بســط دســت درازي                 اس
اسالميون به حقوق زنان در استخر و 
دريا و شنا و آب تـنـي و ورزشـهـاي         
آبي است. بايد مقابـل ايـن تـعـرض          
ايسـتـاد. از لـحـاظ حـقـوقــي بـايــد                 
خواستار ممنوعيت بـورکـيـنـي شـد        
چــون شــان نــزول و کــاربــردي بــجــز            
محدود کردن زنان در شـنـا کـردن و        
در دريا و استخر و در ورزشهاي آبي 
نـدارد. بــا بــورکــيــنـي نــه مــيــشــود             
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اخيرا در فرانسه و آلمان و بسياري از کشورهاي اروپايي، موضوع ممنوعيت برقع و يا بورکيني يک بحث   
 داغ است. با تشکر از مينا احدي و حميد تقوايي که در گفتگويي در اين مورد شرکت کردند.  
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ميکند بيش از هر چيز براي اسـالم و      
نظام اسالمي بود کـه خـود يـکـي از             
پايه گزاران آن بود. او اين تيـز هـوشـي       
را داشت که بفهمد با اينهمه جنايت و 
بر درياي نفرت مردم هيچ حکـومـتـي    
نميتواند دوام بياورد و نگـران بـود. او        
نگران بود خميني را بـعـنـوان سـفـاک            
ـه   تاريخ بشناسند، و خيلي زود اينگون
ـلـي وقـت پـيـش                  شد. خمينـي از خـي
بعنوان بدترين جنايتکار تاريخ بشـري  
در جــهــان بــا نــفــرت يــاد مــيــشــود.            
منتظري نگران بود که دين اسـالم در      
ـفـرت هـمـراه شـود. و              ميان مردم با ن
براستي آيا کشور ديگري را مـيـتـوان        
سراغ گرفت که جنبش ضد مـذهـبـي      
ـه بـاشـد        ابعاد وسيعتري از ايران داشـت
که همه کس از آخـونـد و مسـجـد و               
خرافه و آيت اهللا ها و تمـام شـئـونـات       
ـه نـبـايـد             اسالمي متنفر اسـت؟ الـبـت

 ٦٧ فراموش کرد که کشتارهاي سال   
بعد از توصيه ها و اعتراض منتظري 
ـه               هم بدون وقفه ادامه يـافـت و بـنـا ب
بسـيــاري از شــواهــد کــمــيــتــه مــرگ           
خــمــيــنــي هــزاران تــن از چــپــهــا و                
کمونيستـهـا را بـعـد از ايـن جـلـسـه                   
منتظري به جوخه اعدام سـپـرد. امـا         
بهرحال منتظري با اين اعتراض خـود  
نام بهتري از خود بـاقـي گـذاشـت کـه          
قابل مقايسه با هيچ آخـونـد ديـگـري         

 نيست.
اين را هم اشاره کنم که بـرخـي از       
ـه                سياسي کـارهـاي نـاراضـي حـاشـي
حکومت و جريانات ملي اسالمـي و    
لــيــبــرال چــپــهــاي اســالم زده تــالش            
ميکنند از منتظري قهرمان بسـازنـد   
و از اين طريق نفرت از اسالم و نـظـام       
اسـالمـي شــان را تــخـفـيــف دهـنــد.              
ميشود درک کرد که بقول معروف در   
شهر کوتوله ها معـيـارهـا زيـر صـفـر           
دور ميزند. حتما در ميان آخوندهـا و     
آيت اهللا هاي حاکم مـنـتـظـري راي و         
قضاوت بهتري از بقيه مـي آورد کـه         
ـه         ـقـيـم ب دستشان مستقم و غير مسـت
ـفـرت    خون آلوده است و همگي مورد ن
عظيم مردم هستند. اما اينکه کسـي   
بــخــواهــد يــک آخــونــد دســت راســت           
ـقـط    خميني را دوباره به اين دليل که ف
ده سال "ناقابل" در باالترين راس هـرم      
ـفـور و       حکومتي شريک حکومت مـن
ـه مـردم                 جنايتـکـار اسـالمـي بـوده ب
منـزجـر از اسـالم و نـظـام اسـالمـي                  
ـه شـوخـي شـبـاهـت               بفروشد بيشتـر ب

 دارد.   

ــ	ل:   ـ�� ـ ــ	� ـ�ـ�� بـا وجــود تـمــام       ا�
اختالفات بين جناحهاي اصلي رژيم، 
شاهديم که بـانـد خـامـنـه اي و دارو              
دسته رفسـنـجـانـي و اکـثـر اصـالح                
طلبان در مورد انتـشـار ايـن نـوارهـا          
ـلـي              ـي موضع مشتـرک دارنـد، چـه دل
براي اين همدلي و همصدايي بين دو   

 جناح اصلي رژيم مي بينيد؟
  :0���
ـيـل اشـاره           ا�89  بـه دو دل

    ميکنم:
اولين دليل اين است کـه اصـالح     
طلبان يا دو خردادي هـا هـمـان سـي         
خردادي ها هستند که در اعدام دهها 

 ۶۰ هزار زنداني سياسي در سالهـاي    
 ۶۷ به بعد و از جمله در کشتار سـال    

در صف اول حکومت و در صف اول   
جنايت بودند. از سازمان مجاهـديـن    
انقالب اسالمي و رئيـسـشـان بـهـزاد        
نبودي که نقش ويژه اي در سـرکـوب         
ها و کشتارهاي ايـن دوره داشـت تـا          
ـبـان           خلخالي که بعدا بـه اصـالح طـل
ـنـه    پيوست، از موسوي تا وزراي کابي
او، از خــاتــمــي کــه رئــيــس وزارت              
فرهنگ و ارشـاد اسـالمـي بـود تـا                
کروبي، از بسياري از امام جمعـه هـا     
که در اوج اعدام ها رجز ميخـوانـدنـد    
تا فضاي رعب و وحشت ايجاد کنند 
تا بسياري از بازجوها و روساي زندان 
ها، از بسياري از نمايندگان مجـلـس   
ــاالي                ــامــات ب ــاري از مــق ــا بســي ت
حکومت و بسيـاري از فـرمـانـدهـان          
سپاه و مسئوليـن وزارت اطـالعـات        
خط امامي بودند و در تمام جنايـات  
آن دوره در کنار خميني و خامنه اي و 
رفسنجاني و گيالني و ري شـهـري و       
الجوردي نقش داشتند. در مـقـاطـع         
مهم تثبيت جمـهـوري اسـالمـي کـه          
ــت                ــصـ ــه شـ ــاي دهـ ــوب هـ ــرکـ سـ
مهمترينش بـود، هـمـه جـنـاح هـاي             
حکومت شـريـک و مـتـحـدنـد. ايـن                 
مـقــطـعــي اســت کـه مشـتــرکـا يــک              
حکومت مرتجع را عليه مردم سـرپـا   

 نگهداشتند.  
ـفـره اي کـه                  کميـسـيـون چـهـار ن
ـيـري،            بدستور خميني از اشـراقـي، ن
پورمحمدي و رئيسي تشـکـيـل شـد         
همراه با بازجوها و زندانبانان مـجـري   

ـتـل عـام تـابسـتـان                   ـيـم ق ـق  ۶۷ مست
ـنـهـا عـملـه اکـره يـک                    بودند، امـا اي
حکومت بودند که مـجـلـس داشـت،       
دولت داشت، نيروي سرکوب داشـت،  
رئيس جمهور و نخست وزير و رئيس 
مجلس داشت، قوه قضائيه داشـت و    

همه اينها مشترکا کل اين جـنـايـات    
را بـرنـامـه ريـزي کـردنـد و بـه اجـرا                   
ـيــمــا               درآوردنـد و هــمـه آنــهـا مسـتــق

و    ۶۷ مســئــولــنــد. جــنــايــت ســال           
جــنــايــات ســالــهــاي قــبــل از آن در             
کــردســتــان و تــرکــمــن صــحــرا، در             
خوزستان و دانشگاهها، در سـرکـوب   
زنان و بستن روزنامه ها، در ممـنـوع   
کردن سازمان هاي چپ و کمونيسـت  
تـوســط يــک حــکــومــت و نــه فــقــط             
خميني و کميسيون چهارنفره صورت 
گرفت و بسياري از آنها که مستقيمـا  
در جنايات دهه شصت نقش داشتنـد  
هنوز وزير و نماينده مجلس و رئيـس  
ايـن ارگــان و آن ارگــان حــکــومــتــي             
هســتــنــد و هــمــچــنــان بــه جــنــايــت           
ـنـد    مشغولند. تالش رسانه هايي مان
ـبـانـي کـه                 بي بي سـي و اصـالح طـل
ميکوشند کل قضايا را به خميني و   
ـنـد و      چند مهره حکومت محدود کن
يا اينکه قانون اساسي بدرستي اجـرا    

 نشده واقعا تهوع آور است. 
ـنـي در ايـن          دليل دوم نقش خمـي
ماجرا است. خميني بنيانـگـذار ايـن       
ـنـهـا زيـر سـايـه                    حکـومـت اسـت. اي
خميني به حکومت و مقام و منصب 
ـتـي                 و همينطور بـه پـولـهـاي هـنـگـف
ـتـظـري در صـحـبـت                 رسيده انـد. مـن
شفاهي خود مستقيما مـيـگـويـد در       
آينده از خمينـي بـعـنـوان خـونـريـز و              
ـبـان     سفاک ياد خواهد شد. اصالح طل
حتي اگر بخواهند اما جربـزه نـدارنـد      
ـتـظـري نشـان                خود را همـسـو بـا مـن
بدهند و عمال در مقابل خميني قـرار  
ـتـم            بگيرند. هرچند همانطـور کـه گـف
ـتـه حـکـومـت و            بدليل وضعيت آشـف
فشار عـظـيـم مـردم هـر روز تـعـداد                
بيشتري از آنهـا مـجـبـور بـه اظـهـار              
ندامت و تبري جستن از اين جنايات 

 ميشوند. 
 

ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� ـ�ـ�� اعـدام گسـتــرده     ا�
 ٦٧ زندانيان سياسي منحصر به سال 

نبود، قبل از آن هم بويژه بعد از سـال      
شــاهــد اعــدام هــاي زنــدانــيــان            ۶۰ 

سياسي در ابعاد بسيار وسيع بـوديـم،   
چرا در بحث هاي اين روزها صحبتي 

 از اين کشتارها در بين نيست؟
37 ��62ا5:  	
منظـورتـان حـتـمـا        

اشــاره بــه جــريــانــات و جــنــاحــهــاي           
حکومتي و ملي اسالمي و تـوده اي    

اکثريتي هاست. و گرنه در مـيـان          –
مــردم و بــازمــانــدگــان زنــدانــيــان و            
زندانيان سياسي سابق بحث در مورد 

هم بسيـار در     ٦٧ کشتارهاي قبل از 
 جريان است. 

برخي از افـراد و جـريـانـات کـه              
اشــاره کــردم در ســخــن گــفــتــن از                
کشتارهاي حکومت حسابـگـريـهـاي     
ـنـهـا در        خرد خودرا دارند. برخي از اي

در کنار حکومـت   ٦١ و  ٦٠ سالهاي 
بـودنــد و دوســت نــدارنــد از آن دوره              
صحبتي به ميان آيد. برخي موقـعـي    
ـنـد کـه هـنـوز            ـت مورد حمله قرار گرف
مشغول چانه زدني براي شـراکـت در       
حکومت اسالمـي و وکـيـل و وزيـر             
شدن بودند. بـعـضـي هـا هـم مـثـل                 
"اصــالح طــلــب" شــده هــاي بــعــدي             
حکومتي خود يـک پـاي جـنـايـت و              
کشتارها بوده اند و در نتيجـه هـرچـه      
ـفـع خــود                    کـمـتـر افشــا شـود را بــه ن

 ميدانند.   
روشن است که تک تک بچه هـاي    
مردم عزيزند و هيچکدام از آنـهـا کـه      
به دسـت حـکـومـت کشـتـار شـدنـد                 
فراموش نميشوند. هرچند که ابـعـاد      
کشتار اين حکومت عظـيـم اسـت و        
هنوز گوشه هـايـي از آن افشـا شـده             
است، اما مگر خانواده ها و دوستـان  
ـيـان           و همکاران و بازمـانـدگـان قـربـان
حکومت يـکـي از ايـن بـچـه هـا را                 
ـنـد؟ مـنـظـورم         ميتوانند فراموش کن
اينست که حاکمين اسالمي بايـد در    
مورد تمام جنايات خود از روز اول به 
قدرت رسيدن خود پاسخگو باشند و   
مردم هيچکدام را فراموش نميکننـد  
و در فـرداي سـرنــگـونــي حــکـومــت             
اسالمي همه پرونده ها را باز خواهند 
کرد و جانباختگـان را بـا شـکـوهـي            
تمام گرامي خواهند داشت. تـرديـدي    
نبايد داشت. در واقع محاکمـه سـران      
حکومت از هم اکنون آغاز شده است 
ــان را مــورد                 ــد جــانــي و مــردم دارن
 بازخواست و محاکمه قرار ميدهند. 

 

بحث هـاي گسـتـرده      ا����	���	ل:  
پــيــرامــون انــتــشــار صــحــبــت هــاي         

 ۶۷ منتظري و کشتار زندانيان سـال      
 ۳ نشان داد که با گذشت نـزديـک بـه        

ـنـظـر      دهه اين پرونده هنوز باز است. ب
شما چه زماني مي توان اين پرونده را 

 خاتمه يافته تلقي کرد؟
  :0���
ـتـل           ا�89  پـرونـده هـيـچ ق

عامي در تـاريـخ بـه سـادگـي بسـتـه              
و    ۶۷ نخواهد شد. پرونده قتـل عـام        

همينطور اعدام دهها هزار زندنـي در    
طول هفت سال قبل از آن هنوز حـتـي   
بدرستي باز نشده است. آن زمـان کـه      
قـاتـالن عـزيـزان مـردم دسـتـگـيـر و                  
محاکمه شوند و جزئيات اين پـرونـده     
ها افشـا شـود، مـمـکـن اسـت ايـن                  
پرونده ها از نظر حقوقي بسـتـه شـود        

ـيـل ابـعـاد ايـن جـنـايـات و                     اما بـدل
تاثيرات عميقي کـه بـر روح و روان             
ميليون ها نفر از مـردم و مـقـدم بـر             
هــمــه بــر خــانــواده هــا و نــزديــکــان              
جانباختگان گذاشته است حتي پـس    
از گذشت نسل ها بسته نخواهد شد. 
جنايات فاشيسم در آلمان اکنون پـس  

سال و عليرغم صـدهـا    ۷۰ از گذشت 
و شايد هزاران فيلم و کتـاب درمـورد     
ـيـز                    آن هـنـوز زنـده اسـت. در ايـران ن
پرونده اين "جنايت مقدس" تازه پـس      
از سرنگوني حکومت و بازگويي کـل  
ـيـن      حقايق مربوط به آن، در ابعادي ب
المللي باز خواهد شد و صدها فيلم و 

 کتاب درمورد آن تهيه خواهد شد. 
از نظر سياسي يک مسالـه مـهـم      
اين است که آنهـا کـه ايـن جـنـايـات             
عظيم را سازمان دادند هـنـوز دارنـد        
حکومت ميکنند و پرونده جـنـايـات      
آنـهــا ســنــدي در دســت مــردم بــراي             
افشاي آنـهـا، بـزيـر کشـيـدن آنـهـا و                 
ـيــن                 ـف مـحـاکـمــه آنـهــا اسـت. مـخــال
ـيـروهـاي          جمهوري اسالمي اعـم از ن
متشکل اپوزيسيون يا خانـواده هـاي     
جانباختگان و زندانيان سـيـاسـي کـه       
جان به در بـرده انـد، بـراي تـک تـک                  
جنايات رژيم پرونده ساختـه انـد و از         
هر فـرصـتـي بـراي مـحـکـوم کـردن                 
ـنـد. دادگـاه          حکومت استفاده ميـکـن
ايــران تــريــبــونــال کــه بــراي بــررســي            
جنايات حکومت در دهه شصـت در    

در دو مرحله در لنـدن و     ۲۰۱۲ سال 
الهه برگزار شد گـوشـه اي از تـالش          
ارزنده نيروهاي چپ و سرنگوني طلب 

 در اين راستا بود. 
عالوه بر جمهوري اسـالمـي کـل      
جنبش اسالم سـيـاسـي از داعـش و           
النصره تا بوکوحرام و طالبان و دولت 
ترکيه و عربسـتـان امـروز بـه هـمـان             
ـنـد کـه جـمـهـوري                 جنايتـي مشـغـول
ـنـهـا                اسالمي پيـشـقـراول آن بـود. اي
امروز به هم وصل ميشوند و افشـاي    
ـيـروهـاي ايـن           هر کدام افشاي سايـر ن
ـيـز هسـت. داعـش امـروز                 جنبـش ن
همان کاري را به سر زنـان، کـودکـان،      
مــعــتــقــديــن بــه مــذاهــب ديــگــر و             
مخالفين خود مياورد که جـمـهـوري      
ـنـي             ـي اسالمي باب کرد. هـمـان قـوان
وضع ميکند که جمهـوري اسـالمـي      
در قانون اساسي و قانون قصـاصـش     
ـيـرحـم               تدوين کرد. به هـمـان درجـه ب
است که جمهوري اسـالمـي و سـران          
آن. تا جنبش کثيف اسالمي در هـر       
گوشه اين جهان خون ميريزد، افشاي 
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بحث حول انتشار نوار مـنـتـظـري       
هـمـچـنـان        ۶۷ و اعدامهاي تابستـان    

در مــيــان مـقــامــات حـکــومــت داغ           
اســت. در آخــريــن اظــهــار نــظــر هــا                
محـمـدرضـا نـقـدي رئـيـس سـازمـان                

 بسيج ميگويد:  
 ۶۷ "اعدام منافقان کـه در سـال          

ــا صــدامــيــان و                   ــي ب ــان ــب ــه جــرم ت ب
ســازمــانــدهــي بــراي بــرانــدازي نــظــام        
جمهوري اسالمي ايـران انـجـام شـده،           
کــامــال مــنــطــبــق بــر هــمــه مــوازيــن          
حقوقي، فقهـي، قـانـونـي، اسـالمـي،           

 بين المللي و داخلي بوده است."
همه مـيـدانـنـد کـه کشـتـار دهـه               
شصت نه به مجاهدين محدود بـود و      
نه زندانيان اعدام شده مـيـتـوانسـتـنـد         
هيچ نوع تـبـانـي اي بـا "صـدامـيـان"               
داشته باشند. امروز ايـن تـوجـيـهـات           
مســخــره را حــتــي بــخــشــي از خــود            
حکومتي ها نمي پذيـرنـد. ارجـاع بـه          
قـوانـيـن بـيـن الــمـلـلـي هـم دردي از                    
حکومت دوا نميکنـد. قـوانـيـن بـيـن            
الــمــلــلــي اعــدامــهــاي چــنــديــن هــزار        
زنداني سياسـي را در "مـحـاکـمـات"             
پنج دقيقه اي و به جـرمـهـائـي نـظـيـر          
نــمــاز نــخــوانــدن و تــوبــه نــکــردن، را            
بدرست نسل کشي و جـنـايـت عـلـيـه           

 بشريت ميداند.  
تنها نکته درست در اظـهـار نـظـر       
فوق انـطـبـاق اعـدامـهـا بـا مـوازيـن                  
شرعي است. چندي قبـل نـيـز صـادق          
الريجاني، رييس قوه قضـائـيـه اعـالم       

بـر اسـاس         ٦٧ هـاي       کرده بود "اعـدام  
موازين شرعي و قـانـونـي بـوده". در               
اين مورد همه جانيـان حـاکـم درسـت         
ميگويند. در اين ترديدي نيـسـت کـه       

و هـمـچـنـان اعـدامـهـاي               ۶۷ کشتار 
و بــدنــبــال آن قــتــلــهــاي            ۶۰ خــرداد   

زنجيره اي دوره خاتمي و کـال کشـتـار      
و اعدامي که تا همـيـن امـروز ادامـه         
دارد کــامــال مــنــطــبــق بــر مــوازيــن           
شرعي و فقهي بـوده اسـت. امـا ايـن              
فـقــط مــاهــيـت فــاشــيــسـتــي و ضــد             
انساني موازين فـقـهـي و شـرعـي را              
نشان ميدهد و نه حقانيـت اعـدامـهـا       

را. جمهوري اسالمي اعدام مـيـکـنـد        
دقيقا به اين خاطر که جامعـه سـلـطـه       
قوانين و موازين شرعـي و فـقـهـي را           
نــمــيــپــذيــرد و خــواهــان جــارو کــردن           
مذهب از دولت و قوانين و سـيـسـتـم         
قضائي و کـل مـنـاسـبـات و روابـط                 

 اجتماعي و خصوصي مردم است.
اعـدام و کشــتـار مـخــالـفــيـن از              
لـحــاظ نـظــري و عــقــيـدتــي بـر فــقــه                
اسالمي و بـقـول الريـجـانـي "احـکـام             
نوراني قصاص" مبـتـنـي اسـت، امـا           
ارزش استفاده و کـاربـرد اعـدام بـراي           
جــمــهــوري اســالمــي امــري کــامــال           
سياسي است و در مـنـافـع زمـيـنـي               

 جانيان حاکم ريشه دارد.      
جمهوري اسالمي بـراي مـرعـوب      
کردن جامعه و سـر پـا نـگـاهـداشـتـن            
حکومت متزلزل خود اعدام ميکـنـد.   
مي کشد تا بماند. هدف اعـدامـهـاي       
دهــه شــصــت حــفــظ حــکــومــت در             
شرايط بحراني سالهاي اول انـقـالب و     
مقابله با مردمي بـود کـه حـکـومـت          
سلطنـتـي را بـزيـر کشـيـده بـودنـد و                    
سلطه ضد انقالب تازه بقدرت رسـيـده     
را نيز نـمـي پـذيـرفـتـنـد. اعـدامـهـاي                

هم بدنـبـال خـتـم جـنـگ            ۶۷ تابستان 
ايران و عراق و در هراس از گسـتـرش       
ــر               ــگ ــه دي ــردمــي ک ــراضــات م اعــت
سرکوب آنها به بهانه جـنـگ مـمـکـن        
نبود صورت گرفت. امروز هـم هـدف        
اصلي اعدامها، حتي اعدام زنـدانـيـان    
عادي، مرعوب کردن جامـعـه اسـت.      
طـبـيــعـي اســت کـه در جـدال مـيــان                 
باندهاي حکـومـتـي داليـل سـيـاسـي            
اعدامها مسـکـوت بـمـانـد. مـوضـع             
آنها در مـورد نـوار مـنـتـظـري و يـا                    
فقهي و شرعي بودن يا نبودن کشـتـار     

هر چه باشد و مصـلـحـت     ۶۷ تابستان 
نظام متبوعشان را مثـل تـاجـزاده در        
مــعــذرت خــواهــي بــابــت اعــدامــهــا         
بدانند و يا ماننـد نـقـدي در دفـاع از             
کشتارهاي دهه شصت، بدون کشـتـار     
و اعدام نظامشان نمـيـتـوانسـت بـرپـا         
بماند. در مـورد بـجـا و بـيـجـا بـودن                
اعدامها و شرايط و نحوه انجـام آنـهـا      

بـحـث و جـدل مــيـکـنــنـد امــا هـمــه                  
مقامات و بـانـدهـاي حـکـومـتـي در              
کشتار و اعدامهائي که در گذشـتـه و     
همين امروز صورت ميگيـرد ذيـنـفـع       
هستند و از "بـرکـات" آن بـهـره مـنـد               
ــظــام جــمــهــوري                 ــقــاي ن ــد. ب شــده ان
اسالمي در گـرو اعـدام و کشـتـار و                 
سرکوب است و موقعيـت و قـدرت و         
ثروت باندهـاي مـافـيـائـي حـاکـم در              

 گرو بقاي نظام.       
امروز هم انتشار نوار منتظـري و    
داغ شــدن بــحــث اعــدامــهــا حــول آن            
موضوعي اساسا سياسي اسـت و نـه         

قضائي. مشکل حـکـومـت      -حقوقي 
اينست که اسلحه اعدام نيز کنـد شـده     
است و دارد کارآئي خـود را از دسـت         
ميدهد. جـنـبـش اجـتـمـاعـي عـلـيـه                  
اعــدام بــا فــعــالــيــت خــانــواده هــاي             
اعداميان و زندانيان سياسـي هـر روز       
وسيعتر ميشود، جنبش علـيـه اعـدام      
در خــارج کشــور رژيــم رکــورد د ار               
اعــدام را بــيــش از پــيــش بــچــالــش              
ميکشد و حتي بخشـي از نـيـروهـاي         
اپـوزيسـيـون اسـتـحــالـه چـي نـاگـزيــر                
ميشوند پرچم  لغو گـام بـگـام اعـدام           
را بلند کـنـنـد. در چـنـيـن شـرايـطـي                   
است که بيت مـنـتـظـري بـه صـرافـت              
انتشار نوارهاي او مي افـتـد و بـحـث         
ــودن                   ــيــجــا و يــا بــجــا ب در مــورد ب
اعدامهاي دهه شصت باال ميـگـيـرد،    
الريــجــانــي اعــالم مــيــکــنــد "تــعــداد         
اعدامها احـکـام نـورانـي قصـاص را            
زير سـئـوال بـرده اسـت"، و بـرخـي از                  
مقامات حتي از نـاکـارآمـدي اعـدام           
مـتـهـمـيـن بـه قـاچـاق مـواد مـخــدر                   

 صحبت ميکنند.  
ــنـــبـــش             خـــواســـت و هـــدف جـ
اجــتــمــاعــي عــلــيــه اعــدام لــغــو ايــن          
مــجــازات اســت امــا مــخــالــفــت                
خوانـيـهـاي درون حـکـومـتـي عـلـيـه                 
ــنــد                زيــاده روي در اعــدامــهــا  مــان
افشاگريهاي باندهاي مافيائي حـاکـم     
در مــورد زيــاده روي در دزدي و                    
غارت و حـقـوقـهـاي نـجـومـي و گـم                 
شدن نفـت کشـهـا و دکـلـهـا و اقـالم                  

ها آمدنـد و     "کساني که به خيابان 
کـردنـد و        ها شرکت نـمـي   در انتخابات

بــه مــوســوي و کــروبــي هــم عــالقــه              
نداشتنـد، خـواسـتـنـد زيـر چـتـر ايـن                  
اعتراض، مطالـبـات خـود را دنـبـال            
کنند و وقتي شعار نه غـزه نـه لـبـنـان          
دادنـد و روي جـمـهـوري اسـالمـي و                 
واليت فقيه خط کشيدند، حکايـت از    

هـاي     اين داشت که پايـبـنـد بـه ارزش        
 ديني هم نيستند ..."

اين روايت مصباحي مقدم يـکـي   
از نمايـنـدگـان مـجـلـس اسـالمـي از               
اعتراضات ميليـونـي مـردم در سـال           

 است.   ۸۸ 
 

در چـهـارچـوب         ۸۸ اين رجوع به 
بحث و جـدلـي کـه حـول مـحـاکـمـه                   
مــوســوي و کــروبــي درگــرفــتــه اســت          
انجام ميشود. جناحهاي حکومت بـر   
سر رفع حصـر خـانـگـي و مـحـاکـمـه               
علني موسوي و کروبي اختالف نـظـر     
دارند. و طبق معمول اين اختـالف بـر      
سر اينست که چه امري  بـيـشـتـر بـه            
صالح نظام است. بـحـث مـخـالـفـيـن           
محاکمه بر سر اينست که اگـر "سـران      
فتنه" اظهار ندامت نکنند مـحـاکـمـه      
علني آنها به ضرر نظام خـواهـد بـود.      
در مقابل طرفداران روحانـي بـه غـيـر         
قانوني بودن حصر موسوي و کـروبـي       
تاکيد ميکنند و خواستار مـحـاکـمـه       
قانوني آنان هستـنـد. از نـقـطـه نـظـر               
جناح روحـانـي مصـلـحـت نـظـام در                
برخورد قانوني و پايان دادن بـه حصـر     

 خانگي است.  
در اين کمـدي مسـخـره بـحـث و            
جـدل بــر ســر قــانــون و مـحــاکــمــه و                
قضــاوت و عــدالــت بــر مــبــنــاي                  
"مصلحت نظام"، آنـهـم نـظـامـي کـه               
بوئي از قانـون و قضـاوت و عـدالـت             
نبرده است، آنچه غايب است خواسـت  

و اعتراض توده مردم اسـت. مسـالـه         
"روي     ۸۸ مــردمــي کــه در ســال                

جمهوري اسالمي و واليت فقيـه خـط     
کشيدند" نه آنروز تقلب در انتـخـابـات     
و از صندوق بيرون نيامدن موسـوي و    
کروبي بود و نـه امـروز مسـالـه شـان            
حصر خانگي آنـانسـت. ايـن مسـالـه             
جناحهاي حکومتـي اسـت. خـواسـت          
مردم ريشه کن کردن کل نظام است و   

حـول هـمـيـن          ۸۸ خيزش ميـلـيـونـي       
 خواست شکل گرفت.

را    ۸۸ امروز مردمي که کابوس   
براي حکومتي ها آفـريـدنـد بـيـش از            
هميشه از "ارزشهاي ديني" رويگـردان    
شده اند و بيش از هميشه حکومـت و    
قوانين و سياستهاي ارتجاعي و ضـد    
انسـانــي آنــرا نــمــي پــذيــرنــد و نــمــي             

درهـم     ۸۸ خواهند. خيزش ميليونـي     
کوبيده شد ولي حکومت را بـحـرانـزده    
تر و آشفته تر کرد. امروز کشمکـشـي    
که ميان ولي فقيه و احـمـدي نـژاد و            
ــا            ــب ــري ــق ــدارانشــان ت ــدهــاي طــرف ــان ب

در    ۸۸ بالفاصلـه بـدنـبـال تـحـوالت             
گرفت به يک جدال حـاد مـيـان دار و            
دسته هاي حـاکـم و خـود افشـاگـري              
مـقـامــات از دزديــهـا و حـقــوقـهــاي              
نجومي و حتي اعدامهـا و جـنـايـات         
دهه شصت "ارتقا" پيـدا کـرده اسـت.          
ايــن جــدال درون حــکــومــتــي خــود             
بازتاب خطري است که چپاولـگـران و     
جانيان حـاکـم از جـانـب تـوده مـردم               
احساس ميکنند. دور نـيـسـت روزي         
کــه مــردمــي کــه "روي جــمــهــوري               
اسالمي و واليت فقـيـه خـط کشـيـده          
اند" کل اين نظام را در هم بکـوبـنـد و       
همه دزدان و جنايتکاران حاکـم را در      
دادگــاهــهــائــي کــه امــرشــان اجــراي          
عدالت است و نه مصلحت نـظـام  بـه        

 محاکمه بسپارند.  
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ميلـيـاردي، نـه از سـر اعـتـراض بـه                  
نفس اين جـنـايـات و چـپـاولـگـريـهـا                
بلکه از سر مصلـحـت نـظـام صـورت          
ميگيرد. بخشي از حکومـت بـه ايـن        
نتيجه رسيده اسـت کـه ابـزار ارعـاب           
جامعه دارد به ضـد خـودش تـبـديـل            
ميشود و امـروز "مصـلـحـت نـظـام"              
ــه از                 ــد ک ــکــن ــيــن اقــتــضــا مــي چــن
ــه" خــودداري               ــي روي "اعــدامــهــاي ب

 شود.  
درد و خواست مردم الـبـتـه چـيـز          

ــگــري اســت. جــامــعــه اي کــه                    دي
مجازات اعدام را نـمـي پـذيـرد و از               
اعدام مرعوب نمي شود را نـمـيـتـوان       
بــا انــتــشــار نــوار مــنــتــظــري و                     
مــعــذرتــخــواهــي از زيــاده رويــهــا و           
مخالفت با بي رويه بودن اعدامـهـا و     
غيره آرام نگاهداشت. از نـظـر مـردم           
پرونده اعدامهاي دهه شـصـت تـنـهـا          
زماني بسته خواهد شـد کـه جـانـيـان          
حاکم بجرم جنايت علـيـه بشـريـت بـه          

 محاکمه کشيده شده باشند.  
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اتفاقي کـه در هـرمـزگـان در جـريـان               
اعتراضات کارگران آلومنيوم المهدي 
افتاد و در آنجا نيز خانواده ها حضـور  
داشتند، تبديل هر چه بيشتر رهـبـران     
ـه چـهـره هـاي اجـتـمـاعـي                   کارگـري ب
ـه هـايـي چـون           سياسي جامعه و نمـون
جعفر عظيم زاده، اسماعيل عـبـدي و     
بهنام ابراهيم زاده، جلو آمدن کارگـران  
با خواستهاي سراسري چون اعـتـراض   
عليه فقر و رياضـت اقـتـصـادي و بـا            
ــش             ــزاي ــهــاي مشــخــص اف خــواســت
دستمزدها به باالي خط فقر و درمـان    
و تحصيل رايگان و اعـتـراض عـلـيـه        
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
معلمان و مردم معترض براي داشتـن  
يــک زنــدگــي شــايســتــه انســان، کــه            
تاکيدي بر حق تشکل، حق اعتصـاب  
، حق تجمع و آزادي هاي سياسي پايه 
ـه    ـف اي در جامعه است، همگي از مول
سياسي مهم اعتراضات اعتـراضـات   
کارگري است که وزن و جايگاه مهمي 
بــه جــنــبــش کــارگــري در تــحــوالت           

 سياسي امروز جامعه داده است.  
اعتراضات جاري کـارگـري در مـتـن         
چنين تغيير و تحوالتي روي ميدهـد.  
از نمونه هـاي بـرجسـتـه اعـتـراضـات            
کارگري در هفته گذشتـه و يـا بـهـتـر            
بــگــويــم در ده روزي کــه پشــت ســر               
گذاشتيم عبارتند از بيش از يک هفته 
اعتراض و مبارزه کارگران پتروشيمي 
رازي و نقطه اوج آن در هشتـمـيـن روز      
اين اعتراضات و موفقـيـتـشـان بـراي        

همکار ممنوع الـورود   ١٠ بازگرداندن 
خود به کارخانه، اعتراضات گسـتـرده   
کارگران شهرداري هاي رشت، آبـادان،  
ـه                   خرمشهـر و يـاسـوج و اعـتـراض ب
پاداش هاي ميلياردي در شـهـرداري،   
موفقيت کارگران چـوب چـوکـا بـراي           
حفظ کارشـان بـعـد از اعـتـراضـاتـي              
جانانه، موفقـيـت کـارگـران اخـراجـي           
ـه          شهرداري ياسوج و بـازگشـت آنـان ب
سرکار و تداوم کارزار عليه امـنـيـتـي       
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و         
مـردم مـعـتـرض اسـت. بـر ايـن ســر                   
تيترهاي مهم نـگـاهـي از نـزديـکـتـر              

 داشته باشيم.  
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اعتراضات کارگران پتروشيمي رازي، 

کارفرما ده کارگر کارخانه را مـمـنـوع    
ـه          الورود اعالم داشت. در اعـتـراض ب
اين موضوع کارگران در مقابـل درب    
مجتمع رازي جـمـع شـدنـد و اعـالم                
کـردنــد کــه تـا ده هــمــکـار مـمــنــوع               
الورودشان، اجازه ورود پيدا نـکـنـنـد،       
آنها نيزوارد مجتمع نـخـواهـنـد شـد.          

 ٨ زير فشار اين اعتراضات عصر روز 
شهريور با فرمان مديريـت ده کـارگـر        
ممنوع الورود، وارد مجتمع شـدنـد و     

کارگري که مـقـابـل       ٣٠٠ بدنبال آنها 
درب تجمع کـرده بـودنـد، مسـرور از           
ـه شـدنـد.           موفقيت خود وارد کـارخـان
اما کارگران که خواسته اي داشتنـد و    
بــخــاطــرش دســت بــه اعــتــراض زده          
بودند، به اعتراضشان ادامه داده و در   
نهم شهريور بـا نشـسـتـن در مـقـابـل              
دفترهاي کارشان دست به اعـتـصـاب    
زدند. اين اعتـراضـات بـخـاطـر عـدم            
اجراي طرح طبقه بـنـدي مشـاغـل و           

 سطح نازل دستمزدها به پا شده بود.
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دراين هفته کارگـران شـهـرداري هـاي         
رشت، آبادان، خرمشهر و يـاسـوج در       
ـه                  اعتـراض بـودنـد. اعـتـراض آنـان ب
تعويق پرداخـت دسـتـمـزدهـا و عـدم             
ايمني شغلي شان است. چرا کـه کـار        
در شهرداري ها به پيمانکاران سـپـرده     
شده است و کارگران بين شـهـرداري و       
پيمانکاران دزد و مفتخور پاسـکـاري   
شده و حق و حقوقشان زير پا گذاشـتـه   

شـهـريـور       ٦ ميشود. در رشت در روز  
کارگران خـدمـاتـي شـهـرداري شـهـر              
رشت، در اعتراض به تعويق پـرداخـت   
سه ماه دستمزد و عدم پـرداخـت حـق        
بيمه شان دست از کـار کشـيـده و در            
يکي از ميادين اصلي شهرتجمع و به 

 سبزه ميـدان «نشانه اعتراض مسير 
و مسـيـر     » مـيـدان شـهـرداري      «تا »
را راهـپـيـمـايـي        » ميدان صيـقـالن  «

ـلـيـپـي از اعـتـراضـات                   کردنـد. در ک
کارگران شهرداري رشت، کـارگـران از       
ــي و                ــدگ ــابســامــان زن ــت ن ــي وضــع
بيحقوقي و محروميتشان ميگوينـد.  
از فقر و بي تاميني مردم ميگويند و   
صداي اعتراضشان را به حقـوق هـاي     
نجومي مقـامـات دولـتـي و پـاداش            
هاي ميلياردي و دزدي هاي کالن در   
شهرداري بلند ميکنند. حرفهاي آنـان   
ـه جـان      حرفهاي تمام کارگران و مردم ب

آمــده از فــقــر و گــرســنــگــي اســت.              
کارگران ايستاده اند و حق و حقوقشان 
ـفـاقـات          را ميخواهند. نظير همـيـن ات
در آبـادان و خـرمشـهـر روي داد. در                

شـهـريـور، در         ٦ ياسوج نـيـز در روز         
ادامه اعتراضات کارگـران شـهـرداري      

کارگر خـدمـاتـي شـهـرداري کـه              ٤٣ 
هفته قبلش توسط پيـمـانـکـار اخـراج        
شده بودند، به سرکار بازگشتنـد. ايـن      
کارگران در جريـان سـفـر روحـانـي در            
بوير احمد نيز، حضور او را به صحـنـه   
اعتراض خود تبديل کرده بودند. ايـن     
اخبار فضايي فراتر از اعتراضات هـر    
روزه کارگري عليـه تـعـويـق پـرداخـت           
ـه                   دستـمـزدهـا و ديـگـر تـعـرضـات ب

و       زندگي و معيشتـشـان اسـت. بـذل         
ميلياردي شـهـرداري    ۲۲۰۰ بخشش 

هــا از جــملــه           تــهــران بــه نــورچشــمــي    
مصــطــفــي آجــرلــو، حــجــت الســالم          
شهاب مـرادي و الـهـه راسـتـگـو در                 
شهرداري به خشم کارگران شـهـرداري     

 شدت داده است.
رو شدن هر روز بـيـشـتـر اقـالمـي از               
ــف               ــدهــاي مــخــتــل ــان دزدي هــاي ب
حکومتي در دل تشديد نزاعـهـايشـان    
ــدي در درون                 ــي ج ــکــان مــوجــب ت
حکومت و در فضاي ملتهب جامعـه   
شده است. اين فـرصـتـي اسـت بـراي             
کارگران، معلمان و مردم معترض که 
صداي اعتراض خود را به ايـن دزدي      
ـلـنـد       ها و به اينهمه توحش و بربريت ب
کنند. فرصت مناسبـتـي اسـت بـراي         
گرد آمدن حول خواستهايي سـراسـري     
چون افزايش فوري دستمزدها در گـام    
اول ســه مــيــلــيــون و پــانصــد هــزار،             
تحصيل و درمان رايگان بـراي هـمـه،      
بيمه بيکاري براي همه بيکاران و حـق    
داشتـن يـک زنـدگـي انسـانـي اسـت.                
جنبش براي اين خواستها دارد شـکـل   
ـه       ميگيرد و در جريان است. وسيعـا ب
ـلـف         آن بپيونديم و با ابتکـارات مـخـت

 تقويتش کنيم.
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کـارگـر قـرارداد       ٧٠٠ روز دوم شهريور

مـوقـت بـنــدر مــاهشـهــر و خـانــواده              
هايشان در مقابل فـرمـانـداري شـهـر          
تجمع کرده و به دستمـزدهـاي پـايـيـن        
خــود اعــتــراض نــمــودنــد. کــارگــران           
خواستار همان دستمزدي  هستند کـه  
ـه کــارگــران رســمـي داده مــيــشــود.            ب
کارگران قرارداد موقت پتروشيمي هـا  
همچنين خواهان ساماندهي حقوق و   

ــيــروهــاي قــراردادمــوقــت          مــزايــاي ن
ـلـف           هستند تا جلو اجـحـافـات مـخـت
مديران در مـنـاطـق ويـژه اقـتـصـادي            
گرفته شـود. زيـر فشـار ايـن حـرکـت                
اعتراضي معاون فرماندار مـاهشـهـر    
ناگزير به حضور در جـمـع کـارگـران و         
ـه خـواسـتـهـاي           دادن وعده رسيدگي ب
کــارگــران شــد. خــواســت دســتــمــزد            
هـمـسـان بـراي کـارگـران قـرارداري و                
رسـمــي خــواســت هـمــه کــارگــران در           
ـه آن و       صنعت نفت و صنايع وابسته ب
پتروشيمي ها است. در هميـن رابـطـه       
ـفـت و گـاز         در هفته گذشته کارگران ن
ـه         گچساران طي نامه اي سـرگشـاده ب
ـه               حسن روحانـي اعـتـراض خـود را ب
عدم تبديل وضعيتشان و سطـح نـازل     

 حقوقهاي خود اعالم داشتند.
ـه           مـرداد     ۳۱ همچنين روز يـکـشـنـب

کارگران اخراجي سـيـمـان دهـلـران در          
استان ايالم به همراه خانواده هـايشـان     
در دروازه ورودي شهر دست به تجـمـع   
اعتراضي زدنـد و خـواهـان دريـافـت            
طلب ها و حفظ شغل خـود بصـورت       
دائمي شدنـد. حضـور خـانـواده هـاي             
کـارگــري در تـجــمــعــات اعــتــراضــي         
ـه ايـن        کارگري، ابعاد اجتماعي تري ب
مبارزات داده و کـارگـران از قـدرت              
بسيج بيشتري بـراي جـلـب حـمـايـت             
مردم برخوردار ميشونـد و ايـن خـود          
يک اتفاق مهم در مبـارزات گسـتـرده      
کارگري است. حضـور خـانـواده هـاي          
کـارگــري در تـجــمــعــات اعــتــراضــي         
ـه       هرروز ابعاد وسيعتري پيدا کرده و ب
يک سنت تثبـيـت شـده تـبـديـل شـده              
اسـت. ايــن يـک پــيــشـروي مــهــم در                

 . اعتراضات کارگري است
 

ــ�ـ0   ـ= � ا$�! D]�
در ادا$� 
ــ�ان،   ــ	ر� 
ــ	رزات  ــ�دن $ــ' 


��	ن و $�دم $\��ض \$ 
يک کمپين اعتراضي مهم که جـعـفـر      
عظيم زاده و اسـمـاعـيـل عـبـدي در               
آســتــانــه اول مــه امســال آنــرا اعــالم            
داشتند، اعتراضي عـلـيـه امـنـيـتـي            
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و         
مــردم مــعــتــرض اســت. خــواســت              
مشخص ايـن کـمـپـيـن بـاطـل شـدن               
پرونده هاي تشکـيـل شـده بـر اسـاس            
ـه نـظـم و                 اتهاماتي چون "اقـدام عـلـي
ـه                   امنيت ملـي" اسـت. در ايـن هـفـت
بهنام ابراهيم زاده از رهبران شـنـاخـتـه     
شده کارگري که از حاميان اين کارزار 
ـه           است، بعد از پايان مـرخصـي اش ب
زندان رجايي شهر بازگردانـده شـد. او        
فعال کارگري و دفاع از حقـوق کـودک     

است که با انگ هاي امنيتي از سـال      
در زندان است و عليـرغـم سـپـري        ٨٩ 

سال حکمـش، در پـرونـده اي           ٥ شدن 
جديد با احکامي چون اخالل در نـظـم     
ـه         و امنيت ملي و تبليغ عليه نـظـام ب
هفـت سـال و ده مـاه حـبـس ديـگـر                    
محکوم شده است. بهنام به اين حـکـم   
اعتراض داشته و خواستار لـغـو آن و         
بسته شدن پرونـده اش اسـت. بـهـنـام             

 ابراهيم زاده بايد فورا آزاد شود.
همچنين در اين هفته مـحـمـد عـلـي          
جداري فروغي وکـيـل دادگسـتـري از         
برگزاري جلسه رسيدگي به اتـهـامـات    
جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد 
دو تن از رهبران شناخته شده کارگـري  

 ٤٠ و از هماهنگ کنندگان طـومـار       
هــزار کــارگــر بــا خــواســت افــزايــش            

ـه              ٨ دستمزدها در شـهـريـور در شـعـب
ـفـري         ۱۰۱  شـهـرسـتـان        ۲ دادگاه کـي

ساوه خبر داد. محاکمه جعفر عـظـيـم     
زاده و شاپور احساني راد بايد وسيـعـا   
مــحــکــوم و پــرونــده هــاي امــنــيــتــي          
تشکيل شده بـراي آنـهـا فـورا بـاطـل               

 شود.  
خبر ديگر اينکه مظفر صـالـح نـيـا و         
هـاشـم رسـتـمـي دو تـن از فـعـالـيـن                     
شناخته شده کارگري در سـنـنـدج در        
هـفـتــم شـهــريـور مــجـددا بــه دادگــاه              
احضار شدند. در اين دادگـاه مـظـفـر          
ـه     صالح نيا دفاعيات خود را نسبت ب
اتهامات هـمـيـشـگـي وارده مـبـنـي               
برتشکيل اتحاديه آزادکارگران ايران و   
مجوز فعاليت آن ونحوه ارتـبـاط اش       
ـه     در اين تشکل کارگري، ارائه نمود. ب
فاصله نيمساعت بعد هاشم رسـتـمـي    
در همين شـعـبـه حـاضـر و درمـورد               
فعاليت هاي کارگري تـحـت پـرسـش         

ـه             ١٧ قرارگرفت. ادامه ايـن دادگـاه ب
ـه آزاد               مهرماه مـوکـول شـد. اتـحـادي
کــارگــران ايــران طــي اطــالعــيــه اي            
ــان را مــحــکــوم کــرده و                 احضــار آن
ـه آزاد کـارگـران                 مينويسـد: "اتـحـادي
ايران ضمن تاکيد بر حقانـيـت مسـلـم       
موجوديت وفعاليتهاي خود در دفـاع    
ـه کـارگـران،             از مطالبات حـق طـلـبـان
براي حذف اين اتهـامـات پـوچ و بـي           
اساس از پرونده هاي اين فـعـالـيـن بـا          
جديت مبارزه خواهدکـرد. عضـويـت       
در هر تشکلي و هر نوع فعالـيـتـي در      
راستاي دفاع از حـقـوق انسـانـي حـق          
همـه افـراد جـامـعـه اسـت." در ايـن                    
اطالعيه بر  تالش براي گسترده تـر و      
قـدرتـمـنـد تـر کـردن جـنـبـش حـذف                   
اتهامات امنيتي عليه فعالين تاکيـد  

 شده است.  

 ۴ از صفحه 
�?N� �

	ر��ان در ه;�� ا�   
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براحتي شنا کرد و نه آفتاب گرفت و 
نــه در مســابــقــات شــنــا و ســايــر               
ورزشـــهـــاي آبـــي شـــرکـــت کـــرد.            
محدوديت و ممـانـعـت از ورزش و          
فعاليت بدني و حتي تفريـح و لـذت       
ــفــس                   ــردن از آب و آفــتــاب در ن ب
بورکيـنـي مسـتـتـر اسـت. از نـظـر                   
بهداشتي نيز بورکيني با کد لباس و 
مقررات استـخـرهـاي عـمـومـي کـه            
ورود با لـبـاسـي غـيـر از مـايـو را                  
بداليل بهداشتي مـمـنـوع کـرده انـد          
مغايرت دارد. اينهـا هـمـه مـبـانـي            

 حقوقي ممنوعيت بورکيني است. 
ما خواهان ممنوعيـت بـرقـع و        
بورکيني در همه جـا هسـتـيـم و در           
مورد حجاب خوهان آن هستـيـم کـه      
در مواردي که حجاب، مانند برقع و 
بورکيني، مانع و يا محدود کـنـنـده      
فعاليت زنان در عرصه هاي کاري و   
ورزشي و هنري و ديگر عرصه هـاي    
فعاليت اجتماعي  زنان بشود قانونا 
ممنوع شود. حجاب کودکان مطلقا  
و در هر شرايطي بايد ممنوع باشـد.  
مبناي مشترک و فلسفه حقوقي ايـن  
ممنوعيت ها مقابلـه بـا تـبـعـيـض           
جـنـسـيـتــي و آپـارتـايــد جـنـسـي و                  
محروميت و بي حقـوقـي نـيـمـي از          
جامعه و تضمين برابري کامل زن و   

 مرد است.
   

مينا احـدي دادگـاه      ا����	���	ل: 
عالي قانون اساسي در آلـمـان و يـا          
دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد اين 
ممنوعـيـت هـا چـه مـيـگـويـد. در                  
مورد ممنوعيت بورکـيـنـي آخـريـن        

  تحوالت چيست؟ 
طبعا يک بحـث مـهـم      $=	 ا���:  

در اين ممنوع کردنها بحث حقـوقـي   
است. پيچيدگي مسئله اينسـت کـه      
حجاب را پوشش معرفي ميکنند و   
ميگويند هـر کـس اجـازه دارد هـر             
چيز بپـوشـد. حـجـاب امـا پـوشـش               
نيست. سوال اينست چـگـونـه اسـت        
که اين پوشش ابدي و دائمي است و   
يک زن نميتواند تـا زنـده اسـت ايـن             
پوشش را تغيير دهد. معناي عميق  
و ايــدئــولــوژيــک ايــن بــه اصــطــالح           
پوشش اينست که زن بـايـد خـود را          
بپوشاند چون بدنش مـرکـز فسـاد و          
اغواي مـردان اسـت و بـراي حـفـظ              
امنيت جامعـه زنـان بـايـد خـود را              
بپوشانند و يک نقطه مهم بحث نـيـز     

اينست که زن کااليي است جـنـسـي      
براي تمتع مردان و هر زن صـاحـبـي      
دارد و زنان در اين تفکر و مذهب نه 
انسانهايـي بـرابـر بـا مـردان بـلـکـه                 
ناموس آنها تـعـريـف مـيـشـونـد. و             
حجاب حصاري است که اين ناموس 
و اين موجود جنسي را براي مـردان    
صاحب اين زنان پدر و برادر و سپس 

 همسر محفوظ نگه ميدارد. 
براي ممنوعيت حجاب کودکان 
در مدارس و يا حجـاب بـزرگسـاالن      
در محيـط کـار، يـک پـرنسـيـپ در               
اروپا هسـت و آنـهـم خـنـثـي بـودن                  
محيط هاي کار از هر نوع عـالمـت   
ــت. در کشــورهــاي                ــي اس ــب ــذه م
سکوالر و يا الئيک به راحتي به ايـن  
اصل استناد ميشود و يا بايد بشود 
و از کار کردن زنان محجبـه در ايـن       
نوع مراکز مـمـانـعـت مـيـشـود. در             
مورد ممنوعيت برقع در خيابان در   
فرانسه گفتند، در مال عـام صـورت     
نبايد پوشيده باشد. اين ارتباط بيـن   
مردم را مشکل مـيـکـنـد. قـوانـيـن           
زندگي مشترک را زير پا ميـگـذارد.   
دادگاه عالي حـقـوق بشـر اروپـا در             
مقابل شکايت اسالميها در مـورد      
ــن                ــت: اي ــع گــف ــرق ــنــوعــيــت ب مــم
ممنوعيت تبـعـيـض آمـيـز نـيـسـت             
تعرض به زندگي شـخـصـي نـيـسـت           
عليه آزادي بيان و اجراي مذهب هـم  
نيست. معلوم ميشود اسالميها بـه    
اين مسائل استناد کرده و شـکـايـت    

 کرده بودند. 
ــورد                ــار در مـ ــبـ ــن اخـ ــريـ آخـ
ممنوعيت بـورکـيـنـي ايـنـسـت کـه             
دادگاه عالي در فـرانسـه مـخـالـفـت         
کرده با ممنوعيت و عـلـيـرغـم ايـن          
مخالفت، شهرداريهايي در فـرانسـه       
گفته اند کماکان ممنوعيت را اجـرا    

 خواهند کرد. 
 

جـامـعـه آلـمـان و          ا����	���ـ	ل:  
روشنفکران در اروپا و کـال مـالـتـي         
کــالــچــرالــيــســت هــا و چــپــهــا چــه            

  برخوردي به اين مباحث دارند.
حـزب چـپ در آلـمـان           $=	 ا���:  

کماکان در مورد اين مـبـجـث مـهـم        
که همه را به موضع گيري واداشتـه،  
الم تا کام حرف نزده اسـت. مـالـتـي        
کالتراليست ها و چپها مـيـگـويـنـد        
اين تعرض راستها است. اين اعمـال   
قدرت فـرهـنـگ غـربـي اسـت و يـا                
اينکه اين تعرض به تصميم شخصي 

افراد است. حرف از آزادي مـذهـب          
زده ميـشـود و کـال دوسـت دارنـد،              
کاري کنند که زنان راحـت بـا بـرقـع         
رفــت و آمــد کــنــنــد و بــرخــي هــم               
ميگويند اين ممنـوعـيـت بـه ضـرر          
زنان است و باعث ميشود اين زنـان    
که اکنون اجازه دارند با برقع بيايـنـد   
خيابان، بعـدا خـانـه نشـيـن شـونـد.              
بنظر من همه اين توجيـهـات خـلـط       
مبحث است. اوال بايد گفت که ايـن     
زن ستيزي بيشرمانه است کـه زن را      
در پارچه سياهي پـيـچـيـده و بـه او              
اجازه نفس کشيدن و ارتباط بـرقـرار     
کردن و زندگـي کـردن را نـمـيـدهـد.             
ثانيا اگر قـانـونـي شـود و کـمـک و                 
همـيـاري هـم ديـده شـود، دهـهـا و                  
صدها و هزاران زن در خانه ها تحت 
فشار قرار ميگيرند که آنها هم برقـع  
بـپــوشــنـد چــرا کـه ايــن از حــجــاب              
معمولي بهتر اسـت و مـردسـاالران        
اينرا بيشتر مي پسندند، ثالثـا ايـن     
چپ هپروتي بايد بـعـد از سـه دهـه             
متوجه شود که ما بـا يـک جـنـبـش            
طرف هستيم به اسم جنبش اسالمي 
و اسالم سياسي که ايـنـهـا بـيـرق و            
سمـبـل هـاي ايـن جـنـبـش کـثـيـف                   
هستند. حجاب و برقع و بورکيني و  
همه اينها سمبل هاي ايـن جـنـبـش         

 هستند و بايد با آنها مقابله کرد.
 

حميد تـقـوايـي آيـا         ا����	���	ل:  
راه اساسي مقابله با برقع و حجاب و 
بورکيني کار فرهنگي و آگاهـگـرانـه    
نيست؟ ايا با ممـنـوعـيـت قـانـونـي          
ميشود با اين نمادهـاي بـردگـي زن        

 مقابله کرد؟  
  :0Vا�Q( �براي يافتن راه حـل    ��

ــه را                ــد ريشــه مســال ــاي اســاســي ب
شناخت. ريشه مسله نـه فـرهـنـگـي         
است و نه حتي حقوقي بلکه سياسي 
اســت. رايــج شــدن انــواع حــجــاب             
اسالمي در جـوامـع غـربـي، نـظـيـر            
رواج  "حالل گوشت" و اذانـگـوئـي و        
مســجــد ســازي و مــدرســه ســازي            
اسالمي و دادگاهها شريعه و اعيـاد  
و مناسـبـات اسـالمـي و قـتـلـهـاي               
ناموسي و برسميت شناسي مال هـا  
و مفتي هـا و آيـت اهللا هـاي اطـو                 
کشيده بعنوان نماينـدگـان "جـامـعـه         
مسلمانان"، امـري فـرهـنـگـي و يـا              
حتي مذهبي نيست. از اعـتـقـادات       
مردم مسلمان و فرهـنـگ مـذهـبـي        
آنان ناشي نشده اسـت. ده هـا سـال             
است مسلمانان يا بعبارت صـحـيـح    
تــر مــردم مــنــســوب بــه اســالم در             

جوامع غربي زندگي ميکـنـنـد امـا       
تنها در در دهه اخير شاهد اين نـوع    
اسالمزدگي در غرب هستيم. ريشـه   
مساله سر بلند کردن و بـجـلـو رانـده       
شده جنبش اسـالم سـيـاسـي اسـت.          
جنبش اسالم سياسي خـود بـداليـل        
بحرانها و بن بستهاي سرمايـه داري    
در غرب و در شـرق از اواخـر دهـه              
هشتاد قرن گذشته بجلو رانده شـد و    
در تـحـوالت و مـعـادالت و تـوازن              
قواي سياسي در جهـان و بـويـژه در          
خاورميانـه و شـمـال آفـريـقـا نـقـش                 
برجسته اي پيدا کرد. ايـن مـوضـوع       
در ادبيـات و مصـوبـات حـزبـي بـه               
تفصيل مورد بحث قرار گرفته اسـت  
و خواننده عالقمند ميتواند بـه ايـن       

 نوشته ها رجوع کند. 
ــحــث                ــن ب ــه مــهــم در اي ــکــت ن
مشخص ما اينست که مطرح شـدن  
اسالميت، قوانين شريعه و آداب و       
مــوازيــن اســالمــي از جــملــه نــوع            
پوشش و لباس زنان، همه بازتـاب و    
حاصل جنبش اسالم سياسي اسـت.  
تروريسـم اسـالمـي در غـرب و در               
شرق را ميتوان شاخه نـظـامـي ايـن         
جنبش و رواج دادگاههاي شريـعـه و     
مدارس و مساجد اسالمي و حجاب 
و برقع و بورکيني و حـتـي اغـمـاض       
دولتها نسبت به قتلهاي ناموسي را   

 -ديـپـلـمـاتـيـک            -شـاخـه سـيـاسـي       
فرهنگـي آن بـحـسـاب آورد. بـدون                
جــمــهــوري اســالمــي و داعــش و              
القاعده و الشـبـاب و بـوکـوحـرام و              
ديگر وحوش اسالمي نه از قـوانـيـن      
شريعه و مسـجـد و مـدرسـه سـازي            
اسالمي در جـوامـع غـربـي خـبـري             
بود، نه موضوع حـجـاب و بـرقـع و           
بورکيني به موضوع بـحـث و جـدل          
تبديل ميشد و نـه حـتـي کسـي بـه              
صرافت "گفتگوي تمدنها" و احـتـرام     
به "فرهنگ اسالمـي" و هشـدار در           
برابر "اسالم هراسي" و مماشـات بـا       
"اسالم معتدل" و غيـره مـي افـتـاد.         
اينها هـمـه از عـوارض و عـواقـب                 

 اسالم سياسي است.  
شناخت جـوهـر سـيـاسـي رشـد             
اسالميسم در غرب به ايـن مـعـنـي         
ــا آمــوزش و                   ــا ب ــه صــرف اســت ک
روشنـگـري و کـار فـرهـنـگـي و يـا                   
برخورد حقوقي و قانوني نميتوان بـه  
جنگ ايـن مسـالـه رفـت. بـايـد بـا                 
اسالم سياسـي بـعـنـوان يـک پـديـده              
سياسي و در کـلـيـت آن در افـتـاد.              
حجاب و آپارتايد جنسي در اشـکـال   

مختلف پرچم يـک جـنـبـش بـغـايـت            
ارتـجـاعـي و ضــد زن اسـت کـه از                  
لحاظ نظري بـر قـوانـيـن شـرعـي و               
اخالقيات و تعصبات عهـد عـتـيـق       
ــالمــي مــبــتــنــي اســت و از                   اس
نظرسياسي  در بن بست و بي افـقـي   
و بحران همه جانـبـه سـرمـايـه داري          
امـروز در شـرق و در غــرب ريشــه               
دارد. اساس کار مقـابلـه و مـبـارزه          

 سياسي با اين جنبش است. 
بــايــد بــه نــقــد جــنــبــش اســالم           
سياسي و اسالميسم بعـنـوان پـرچـم       
سهمخـواهـي بـورژوازي کشـورهـاي          
اســالمــزده در عــرصــه ســيــاســت و          
اقتصاد جهاني پرداخت و مطلوبيت 
و کــاربــرد و نــقــش ابــزاري آن در                 
استراتژي بـورژوازي غـرب را افشـا          
کرد. بايد تروريسـم اسـالمـي را نـه            
تنها آنجا که در کشورهاي غربي بـه  
عمليات انتحاري دست ميزند بلکـه  
در ترور و توحش و جنايتـي کـه هـر        
روزه در جـوامـع اسـالمـزده  بـويـژه               
عليه زنان اعمال ميکند مورد نقد و 
افشاگري و تعـرض قـرار داد. بـايـد            
اين حقيقت را در برابر چشم جهانيان 
گرفت که اسالم معتدل و افـراطـي و     
متحد غـرب و يـا مـخـالـف غـرب               
تفاوت ماهوي با يـکـديـگـر نـدارنـد         
بــلــکــه  اجــزاء يــک جــنــبــش فــوق               
ارتجاعي و ضد انساني هستنـد کـه     
تماما در مقابل مدنيت و انسانـيـت   
و يک زندگي آزاد و برابر بويـژه بـراي     
زنان قرار دارد. بايد دولتهاي غـربـي    
را تحت فشـار قـرار داد تـا روابـط               
سياسي ديپلماتيک خود با دولتهـاي  
اسالمي نظير جمهوري اسـالمـي را     
که نماينده و مظهر جنايت در کشور 
تحت سلطه خود است قـطـع کـنـنـد.        
ــد مــمــاشــات و ســازشــکــاري             ــاي ب
دولتهاي غربي در برخورد به "اسـالم   
ميانه رو"، رهـبـرتـراشـي از مـيـان                 
مالها و مفتي ها بـراي مـهـاجـريـن        
گــريــخــتــه از جــوامــع اســالمــزده و          
اغماض آنها نسبت به قوانين شريعه 
و فجايعي نظير قتلهاي ناموسي در   
کشورهاي اروپائـي را نـقـد و افشـا             
کرد و قـاطـعـانـه بـه مـقـابلـه بـا آن                  
برخاست. بايد در برابر راسـيـسـم در       
کشورهاي غربي ايستاد و نشان داد   
که مهاجر و خـارجـي سـتـيـزي روي          
ديـگــر اسـالمــيــســم اســت و تــنــهــا           
ميتواند به تقويت اسالم سـيـاسـي و      

 تروريسم اسالمي منجر بشود.   

 ۳ از صفحه 
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جنايات جمهوري اسالمي و سـران و    
ـيـش    مهره هاي آن براي مردم جهان، ب
از پيش اهميت پيدا ميکند و پـرونـده   
 آن هر روز بازتر و جهاني تر ميشود. 

امروز بيش از هر زمان وقـت آن      
رسيده است که مردم زجر کشـيـده از       

اين حکومت بلند شوند و خواهان بـه    
زير کشيده شدن جانيان حاکم بـر ايـن     
ــکــت و مــحــاکــمــه تــک تــک                مــمــل
ــايــتــکــاران از پــورمــحــمــدي و             جــن
رفسنجاني تا خامنه اي و روحانـي و    
مرتضوي و الريـجـانـي هـا و سـايـر               
مقامات و فـرمـانـدهـان حـکـومـت              

 اسالمي شوند. 

بر مـتـن و در چـهـارچـوب ايـن               
مبارزه سيـاسـي اسـت کـه بـرخـورد             

فرهنـگـي و يـا حـقـوقـي و                -فکري
قانوني به مسائلـي مـثـل بـرقـع  و              
حجاب معني و جايگاه خود را پيدا 
ميکند. دفاع از سکوالريسـم و اتـه        
ئيسم و روشنگري در مورد مضمون 
و خصلت ارتجـاعـي اسـالم و هـمـه            
مذاهب و از سـوي ديـگـر دفـاع از               
ارزشـهـاي مشـتـرک و جـهـانشـمــول              
انساني و نقد ديـدگـاهـهـائـي نـظـيـر           
پست مدرنيسم و نسبيت فرهـنـگـي    
که نقش کاتاليزور و توجـيـه کـنـنـده        
ارتجاع اسالمـي در غـرب را ايـفـا             
ميکنند، اجزاي مختلف يک مقابلـه  
ســيــاســي هــمــه جــانــبــه بــا پــديــده            

 اسالميسم است. 
اين نکته را هم بايد اضافه کـنـم   
که ممنوعيتهاي حقوقي و قـانـونـي      
را نبايد به آگاهـگـري و روشـنـگـري          
موکول کرد. مبناي برخورد حقوقـي   
با قوانين و رسوم مذهبي اته نيسم و 
مخالفت با مـذهـب نـيـسـت بـلـکـه             
تــنــاقــض و تــعــارض آن بــا حــقــوق            
انساني و شهروندي اسـت. بـرقـع بـا          
فرديت و هويت زن و ابتـدائـي تـريـن       
شرايط برقراري روابط اجتماعـي بـا     
نيمي از اعضاي جامعه در تنـاقـض   
است، ختنه تعارض به بدن کـودکـان     
است، بورکيني با استـفـاده زنـان از        
آب و افتاب و شرکت در ورزشـهـاي       
آبي و موازيـن بـهـداشـتـي شـنـا در              
استخرهاي عمومي مغايـرت دارد،    
و بسياري از قوانين و احکام شرعـي  
از اين قـبـيـل. حـتـي ذبـح شـرعـي                  
حــيــوانــات زجــرکــش کــردن آنــهــا و          
ناقض حقوق حيوانات است و بـايـد       
منسوخ شود. به اين داليل است کـه   
همه اين قوانيـن ورسـوم ارتـجـاعـي          
بايد غير قانوني و جـرم مـحـسـوب           
شود. با ممنوعيت قانوني نميـتـوان    
اعتقادات مذهبي و پوسيده اي کـه      

موجب اين اعمال و رسم و سـنـتـهـا       
شده است را تغيير داد ولي ميـتـوان   
فرد و جامعه را از تعرض اين رسـوم    
و سنن عقب مانده و پوسيده مصون 
داشت. نقد و طرد نظـري عـقـيـدتـي         
مذهب يک امر وظيفه هميشگي ما 
است اما نبـايـد عـقـب رانـدن و بـه               
شـکـسـت کشـانـدن جــنـبـش اســالم              
سياسي  و مذهب زدائي از دولـت و    
ــيــن و مــنــاســبــات و روابــط               قــوان
اجتماعي را به تعيين تکليف نظـري  
با مذهب گره زد. همانطـور کـه سـر         
بلند کردن اسالم سـيـاسـي بـا هـمـه             
پيامدها و عواقب ارتجاعي اش در   
غرب و شرق از عقايد افـراد نشـات       
نگرفته است، به شکست کشاندن آن 
نيز موکول به دست کشيدن افـراد از    

 اعتقدات مذهبي شان نيست.  
 

اين ممنوعيـت هـا     ا����	���	ل:  
چــه تــاثــيــري در زنــدگــي زنــان در              

  کشورهاي اسالم زده دارد؟
طــبــعــا هــمــه ايــن     $ــــ=ــ	 ا�ــ��:  

مباحثات وسـيـعـا در دنـيـا پـخـش              
ميشود االن دوره هـمـگـانـي بـودن              
مدياي اجـتـمـاعـي اسـت و در هـر               
دهکوره اي در تـمـام کشـورهـا چـه              
اروپا و چـه خـورمـيـانـه مـردم ايـن                  
مباحث را بدقت تعقيب ميـکـنـنـد.     
براي زن جواني که در پاکستان و يـا    
ايران در حال مـبـارزه بـا حـجـاب و            
مردساالري است بسيار مـهـم اسـت      
ببينند روشنفـکـر اروپـايـي در ايـن            
مورد چه مـيـگـويـد و جـامـعـه چـه               
عکس العملي به ايـن مـوضـوعـات       
نشان ميدهد. من برخي کامنت هـا   
در فيس بوک و غيره را ديـدم کـه از         
طرف مردم ساکن کشورهـاي اسـالم     
زده است و بسيار مـتـرقـي و روشـن         
 است و از ممنوعيت دفاع ميکند. 

هـمــانــطــور کــه خــامــنــه اي بــه           
ممنوعيت بورکيـنـي و حـجـاب در           
اروپا عـکـس الـعـمـل نشـان داده و               

ممنوعيت آن را محکوم مـيـکـنـد،       
ــن                    ــان از اي ــان و جــوان مــردم و زن
ممنوعيت دفاع کرده و صف بنديها 
را بـيـن الـمـلـلـي تـر مـيـکـنـنـد در                     
يکطرف مـردم مـتـرقـي و مـدرن و              
آزاده و در طرف ديگر حکـومـتـهـاي     
اسالمي و داعـش و مـرتـجـعـيـن و             

 مالتي کالچراليست ها. 
توصيه من به ايـرانـيـان سـاکـن          
اروپا و کانادا و امريکا و هـمـه جـا          
اينست که در اين مباحـث فـعـاالنـه       
دخالت کنند و اين مبـارزه را جـدي       
بگيرند. اين بخـشـي از مـبـارزه در            
مقابله با جنبـش اسـالمـي اسـت و           
بخشي از مبـارزه عـلـيـه حـکـومـت            

 اسالمي ايران هم هست.  
 

بـه نـظـر شـمـا راه            ا����	���	ل:  
مقابله بـا مـمـاشـات و سـازش بـا                 
ــي               ــســم در جــوامــع غــرب اســالمــي
چيست؟ عمال چطور ميتوان با نفوذ 
جنبش اسالم سياسي و با گرايشـات  
فکري و سياسي اسالم پناه در غرب 

 مقابله کرد؟  
مـبـنـاي بـرخـورد        ��� )�QاVـ0:  

توجيه گرانه و حمايت آميز بسيـاري  
از ليبرالها و با اصـطـالح چـپـهـا بـه           
ــي                ــت ــال ــســم در غــرب م ــي اســالم
کالچراليسم است که خود در نظـريـه   
ارتجاعـي پسـت مـدرنـيـسـم ريشـه              
دارد. يک وجه ديگر اين بينش دست  
شستن از مدنيت و موازين ابتدائـي  
جوامع مدني و تقسمينبدي جـوامـع   

 -مـلـي     -به زير گروه هاي مـذهـبـي     
ــکــر پســت                  ــف ــومــي اســت. در ت ق
مــدرنــيــســتــي مــدنــيــت و حــقــوق            
شهروندي به معني اخـص و دقـيـق          
کلمه نفي و انکار مـيـشـود و جـاي           
خود را به جوامع موزائيکي مرکـب  
از اقــوام و قــبــائــل و مــذاهــب و                 
دولتهاي متشکل از سران قـبـايـل و      
مذاهب ميدهد. پست مدرنيسم در    
مضمون و مـحـتـواي واقـعـي خـود             
بازگشت به جوامع قرون وسطائـي و    
ــه دوران                  ــت ب ــع ــت رج ــق ــي ــق در ح

 پيشامدرنيسم را نمايندگي ميکند. 
گفـتـمـان هـاي رايـج در مـيـان                
باصطـالح روشـنـفـکـران غـربـي در              
مورد گفتگو و تعامل ميان تمدنهـا  
و احترام به فرهنگ ديگران و دفـاع      
از مساجد و مـدارس و حـجـاب و              
همه آداب و رسوم ارتجاعـي و ضـد       
زن اسالمي بعنوان "فرهـنـگ مـردم       
مسلمان" از لحاظ نظري از اين نفـي   
ــاي             هـــويـــت مشـــتـــرک و ارزشـــهـ
جهانشمول انساني نشات ميگـيـرد.   
ازينرو مبارزه با تروريسم اسالمي و  
نفوذ اسالميستها در جوامع غـربـي   
از مبارزه با پسـت مـدرنـيـسـم جـدا           

 نيست.
اساس کار ما کمونيستها و هر  

فـرد و حـزب و نـيـروي سـکـوالر و                   
آزاديخواهي که مخالـف بـه قـهـقـرا          
بردن جـوامـع بـدوران قـرون وسـطـي             
است، سـازمـانـدهـي و بسـيـج يـک                
جــنــبــش اجــتــمــاعــي عــلــيــه اســالم        
ســيــاســي و در دفــاع از ارزشــهــاي            
مشترک و جهانشمول انساني اسـت.  
ــقــد ســيــاســي                 ــر ن ــبــش ب ايــن جــن
اسالميسم، افشاي خصلت طبقاتـي  
ــي آن و                    ــت ضــد انســان ــي ــاه و م
آگــاهــگــري در مــورد ضــرورت و             
مطلوبيت و کاربـرد جـنـبـش اسـالم          
سياسي در نظام سرمايه داري عصر 
ما مبتني است و سکوالريسم، اتـه    
ئيسم و ضديت با راسيسـم و پسـت       
ــرا تشــکــيــل             ــيــســم ارکــان آن مــدرن
ميدهند. محکوميت و اعتراض بـه   
جنايت دولتها و نيروهـاي اسـالمـي      
در منطقه خاورميانه و علـيـه مـردم      
کشورهاي اسالمزده، مقابله فعال با 
نفوذ اسالميون در غـرب و تـعـرض        
آنان به حـقـوق مـردم مـنـسـوب بـه                
اسالم در کشورهاي اروپائي، و دفاع 
از مــبــارزات حــق طــلــبــانــه مــردم            
کشورهاي اسالمزده، از جمله ديـگـر   
وظايف اين جنبش اجتماعي عـلـيـه    
اســالم ســيــاســي اســت. حــزب مــا            
مدتهاست درگير اين نـبـرد اسـت و        
من همه اکتويستها و نيروهاي چـپ    

ــواه  را                     ــخـ ــوالر و آزاديـ ــکـ و سـ
فـرامـيــخـوانـم کـه بــه ايـن جـنـبــش                 

 بپيوندند.    
 

اين ممنوعيـت هـا     ا����	���	ل:  
چــه تــاثــيــري در زنــدگــي زنــان در              

  کشورهاي اسالم زده دارد.
طــبــعــا هــمــه ايــن     $ــــ=ــ	 ا�ــ��:  

مباحثات وسـيـعـا در دنـيـا پـخـش              
مـيـشـود االن دوره هـمــگـانـي ودن               
مدياي اجتماعي است و در ده کـوره  
اي در تمام کشورها چه اروپـا و چـه         
خورميـانـه مـردم ايـن مـبـاحـث را                
بدقت تعقيـب مـيـکـنـنـد. بـراي زن               
جواني که در پاکستان و يا ايـران در    
حال مبارزه با حجاب و مردسـاالري  
اســتــبــســيــار مــهــم اســت بــبــيــنــنــد        
روشنفکر اروپايي در اين مـورد چـه       
ميگويد و جامعه چه عکس العملي 
به اين موضو عات نشـان مـيـدهـد.       
من برخي کامنت ها در فيس بوک و 
غـيـره را ديـدم کـه از طـرف مــردم                  
ساکن کشورهاي اسالم زده اسـت و        
بسيار مترقـي و روشـن اسـت و از              

 ممنوعيت دفاع ميکند.  
هـمــانــطــور کــه خــامــنــه اي بــه           
ممنوعيت بورکيـنـي و حـجـاب در           
اروپا عـکـس الـعـمـل نشـان داده و               
ممنوعيـت را مـحـکـوم مـيـکـنـد،               
ــن                    ــان از اي ــان و جــوان مــردم و زن
ممنوعيت دفاع کرده و صف بنديها 
را بـيـن الـمـلـلـي تـر مـيـکـنـنـد در                     
يکطرف مـردم مـتـرقـي و مـدرن و              
آزاده و در طرف ديگر حکـومـتـهـاي     
اسالمي و داعـش و مـرتـجـعـيـن و             

 مالتي کالچراليست ها . 
توصيه من به ايـرانـيـان سـاکـن          
اروپا و کانادا و امريکا و هـمـه جـا          
اينست که در اين مباحـث فـعـاالنـه       
دخالت کنند و اين مبـارزه را جـدي       
بگيرند اين بـخـشـي از مـبـارزه در              
مقابله با جنبـش اسـالمـي اسـت و           
اين بخشي از مبارزه عليه حکومـت  

 اسالمي ايران هم هست. 

 دی�اره	� IP	ر)	ی� 4=�0 و ...   ��-@ و ��ر
ی=0 
 ۷ از صفحه 

از صفحه 

 ۴ از صفحه 
 و ...   ٦٧ -�% !	م  
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هـفـتـه گـذشـتـه         ا����	���ـ	ل: 
نـفـر از        ۵۴بيانيه اي با امضـاي    

سلطنت طلبان منتشر شد کـه در    
آن براي آخرين بار به رضا پهـلـوي   
هشدار داده اند تا از مواضعي که 
گرفته اسـت، ابـراز بـرائـت کـنـد.             
شما انتشار چنين بـيـانـيـه اي را           

 چگونه ارزيابي مي کنيد؟
انـتـشـار چـنـيـن         4ـ�اد�:  �!%

بيانـيـه اي از جـانـب بـخـشـي از                  
بــازمــانــدگــان و دو آتشــه تــريــن            
پرچمداران ابقاء و احياي ارتـجـاع   
سلطنت بيش از هر چيز نشـان بـه     
بــن بســت رســيــدن کــلــيــت پــروژه          
سلطنت طلبي در اپوزيسيون و در 
فرداي سرنگوني شيرين جمـهـوري   
اسالمي است. واقعيت اين اسـت     
که سوخت ايـن پـروژه ارتـجـاعـي            
مدتهـاسـت کـه عـمـال بـه انـتـهـا                  
رسيده است. مـگـر تـا چـه مـدت            
ميتوان سرگرم يک روياي تخـيـلـي    
شد؟ مگر تا چه مدت ميتوان سر 
در برف فرو کرد و تالش کـرد کـه       
دنياي پيـرامـون خـود را نـديـد و              
تحوالت را مشاهده نکرد؟ مـگـر     
تا چه مدت ميشود نديد و يـا بـه     
روي خـود نـيـاورد کـه امـکـان و                 
احتمال احـيـاي سـلـطـنـت چـيـزي               
نزديک به صفر است؟ مگر تـا چـه     
مدت ميتوان عـده اي را سـرگـرم          
يک پروژه ساده لوحانه کرد؟ اينهـا  
به تـه خـط سـيـاسـي پـروژه خـود                
رسيده انـد، امـا شـهـامـت آن را                
ندارند که همين واقعيت را اعـالم  
کنند. خلع يد از "تنها بازمانده"،    
"تنها اميد" و "تنها فـرد مـذکـر"           
خاندان سلطنت عمال، خواسـتـه و     
يا ناخواسته، بـه مـعـنـاي صـدور          
اعالميه مراسم کفن و دفن و ختم 

 اين پروژه  سياسي است. 
اما درخواست از "شـاه" (در            
اين داستان هزار و يـک شـب کـه            
ديگر هر چه بيشتر به يک کابـوس  
تبديل شده اسـت، رضـا پـهـلـوي،          

همچنان شاه "ايران زمين" است.)  

بــراي اعــالم پشــيــمــانــي و ابــراز           
ندامت از مواضع اتخاذ كرده اش 
نيز از چند جهت جـالـب تـوجـه و           
ديدنـي اسـت. ايـن جـمـاعـت کـه                 
عمدتا مجيز گويان با جيره و يـا      
ــداد               ــب ــواجــب اســت ــره م ــي جــي ب
سلطنتي بوده اند، و از سـاواک و        
شکنجه و سـيـسـتـم امـنـيـتـي و                 
پليسي و بيحقوقي مـطـلـق مـردم       
همچنان دفاع ميکننـد، بـه خـود        
"اجازه" داده اند که به "شـاه" شـان        
که توسط هيچ بني بشري انتخاب 
نشده است، خرده بگيرنـد و از او        
خــلــع يــد کــنــنــد! از "شــاه" شــان               
خواسته اند که از مواضـع اتـخـاذ      
شده اش "ابراز برائت" کـنـد. ايـن           
مساله كال در سـنـت سـلـطـنـت و           
مشخصا در سنت سلطنت پهلـوي  
بي سـابـقـه اسـت. اگـر پـدربـزرگ               
"تاجدارشان" زنده بود بود تک تـک    
شان را به صالبه ميکشيد! به تک  
تک شان بـا سـرب داغ يـاد آوري            
ميکـرد کـه سـلـطـنـت جـاي ايـن                 
حــرفــهــا و شــوخــي هــا نــيــســت.           
سلطـنـت انـتـقـاد بـردار نـيـسـت.                
اطاعت مطلـق و چـاپـلـوسـي بـي             
انتها و اجراي اوامر "ملوکانه" از     
ملزومات غير قابل انكار سيستم 
سلطنت در ايران اسـت. از طـرف          
ديگر اين جماعت شاه اللهي، کـه    
زبانم الل دم از "مـنـشـور حـقـوق             
بشر" هم ميزنند، از وارث تـاج و       
تخت سلطنت ميخـواهـنـد کـه از         
ــراز             ــي اش، "اب ــاکــنــون ــظــرات ت ن
برائت" کند. از قرار شرم و حيايي   
هم ندارند. گويي از پـروژه "تـواب       
ســـازي" آدمـــکـــشـــان اســـالمـــي         
"درسها" آموخته اند. ميخواهـنـد      
شاهزاده شان را "تواب" کنـنـد. و        
شايد اگر سـپـهـبـد نصـيـري شـان            
عزيزشان كماكان در قـيـد حـيـات       
بود و دستشان به جايي بند بـود،    
کمي صابون هم به بدن ايشان مي 

 ماليدند. 
اما مگـر ايـن "وارث" بـخـت             
برگشته تاج و تـخـت پـهـلـوي چـه           

جرمي مرتکب شده است که حتي 
ــي از                  ــکـ ــه در يـ ــکـ ــنـ ــدون ايـ بـ
دادگاهـهـاي فـرمـايشـي، از نـوع             
دادگاههاي رضـا شـاه و مـحـمـد            
رضا شاه هم، حق و امکـان دفـاع     
از خود و يـا نـظـراتـش را داشـتـه             
باشد، بايد خلع يد شود و تـاج و        
تخت را بـه کـانـديـد تـازه از راه                  
رسيده و نفس تـازه کـرده ديـگـري         
بدهد؟ مگر نـه ايـنـکـه سـلـطـنـت             
"انتـخـابـي" نـيـسـت، "مـوهـبـتـي                  
الهي" است؟ مگر نه ايـنـکـه شـاه        
"سايه خدا" است؟ مگر نه ايـنـکـه      
ايشان بخاطر نـوع "خـون" و نـوع            
"کـــرومـــوزمـــهـــاي" بـــدنـــش، در          
روياهاي کودکانه خود به سلطنـت  
رسيده است؟ مگر نه اينکه هـيـچ     
سلطنتي تـا کـنـون بـا راي هـيـچ               
چـهــار نـفــري بـه قــدرت نــرســيــده            
است؟ پس چرا اين جـمـاعـت شـاه       
ــخ             ــاري ــن واقــعــيــات ت ــلــهــي اي ال
ــاديـــده                   ــان" را نـ "درخشـــان شـ

 ميگيرند؟ 
از قرار جرم رضا پهـلـوي ايـن      
ــه                  ــاودان ــه اصــول ج ــه ب اســت ک
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانـي  
کمي کم لطفي کرده اسـت. گـويـا         
ايشان به اصـل طـاليـي "تـقـسـيـم             
ناپذيري حاکـمـيـت مـلـي ايـران"،            
"تماميت ارضي"، "يگانگي ملـي     
ملت ايران" و "استـقـالل سـيـاسـي         
ايران" کمي بي توجهي کرده اسـت   
و برخي از اين مسائل را بـه راي        
مردم و بـه آيـنـده اي مـوهـومـي               
مـــحـــول کـــرده اســـت. جـــالـــب             
اينجـاسـت کـه ايـن جـمـاعـت در                
کمال وقاحت پرسيده انـد؟ مـگـر:      
"حضرتـعـالـي بـا اصـلِ بـرگـزاري               
انتخاباتي بر سرِ شکنجه، ولـو بـا     
برخورداري از حقِ راي منفي به آن 
موافق ايد؟" اين مـقـايسـه فـريـاد         
هر مرغ بيچاره پخته اي را هم در 
آورده اســـت. اگـــر مـــا تـــاريـــخ              
حـکــومـت ســلـطــنـت و دسـتــگــاه            
شکنجه رضا خاني و محمد رضـا  
خاني را نديده بـوديـم، اگـر جـاي           

شــالق و شــکــنــجــه هــاي ســاواک          
تماما با گذر زمان از روي بدنمان 
رفته بود، شايد ميشد براي لحظه 
اي محو چنين عوافريبي اي شـد؟  
امــا نــه! دنــيــاي حــاضــر دنــيــاي            
اينترنت و دستـرسـي هـمـگـان بـه           
تاريخ است. دنياي انـفـورمـاتـيـک       
ــرســشــگــري و                ــاي پ ــي اســت. دن
کنکاش است. نه ساواک تـوانسـت    
ــنــد و                  ــوان ــه ســاوامــا مــي ت و ن
نتوانسته اند جامعه را از جستجو 
و دسترسي به اطالعات و تاريـخ،  
ــالــشــهــا و                   ــلــيــرغــم تــمــام ت ع

 سرکوبگري هايشان منع کنند. 
  

بــحــث هــاي   ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: 
مطرح در اين بيانيه را تا چـه حـد     
جدي مي بينيد؟ آيـا بـطـور کـلـي          
سـلـطــنـت طــلـبـان هـيـچ بـرنـامــه                
سياسي دارند که بتوان آنـرا جـدي     
 گرفت و در مورد آن صحبت کرد؟

به نـظـرم سـلـطـنـت         !�0 �4اد�: 
طلبي در ايران يک مرده سـيـاسـي    
تاريخي اسـت. اگـر کسـي در آن             
جامعه اسالم زده و فـقـر زده بـه              
گذشته رجوع ميکنـد، نـه از سـر          
ابــقــاء و يــا "خــداي نــاکــرده"                    
مقبوليت سلطنت در فرداي ايـران  
است، بلکه از سر اوضاع فـالکـت     
بار و استبدادي و ضد انساني بـي  
انتهـاي کـنـونـي در ايـران تـحـت                
حاکميت حکومت اسالمي اسـت.  
بيش از سه دهه حاکميت کـثـيـف      
اسالم بر زندگي مردم، بيش از سه 
دهه تعميق فقر و فالکت و شکاف 
طبقاتي، بيش از سه دهه ضـديـت   
با زن و کارگرو جوان، بيش از سـه  
دهه ضديت با خوشي و شـادي و        
هر آنچه که بويي از انسانيت برده 
است، دوران گذشته را در اذهـان        
برخي شايد "مقبول" جـلـوه دهـد.          
اما واقعيت اين است كه گـذشـتـه    
را با حال مقايسه مـيـکـنـنـد کـه           
فالکت وضعيت کنـونـي را نشـان        
دهند و اثبات کنند. و نه ايـنـکـه       
خواهان اين باشند که گـذشـتـه را      

 براي آينده خود رقم بزنند! 
اما هر بنـي بشـري کـه بـراي           
آزادي فعاليت، براي بـرابـري مـي      
جنگد، خواهـان رفـاه و سـعـادت           
همگان است و براي تحـقـق آن در       
يــک جــدال دائــمــي بــا حــکــومــت          
اسالمي سرمايه در ايـران اسـت،       
به ميدان نيامـده اسـت کـه طـوق           
اسارت سلطنت را بـر گـردن خـود        
آويزان کند؟ مـردم انـقـالب نـمـي            
کنند، که شـاهـزاده اي بـه تـخـت            
سلطنت جلوس کند و خودشان بي 
حقـوق و بـي اخـتـيـار و مـحـروم                  
شوند. کـدام پـروسـه تـاريـخـي را              
ميتوان به ياد آورد که شـاهـي در     
ــبــش                   ــن ــالب و ج ــق ــک ان ــس ي پ
آزاديخـواهـانـه بـه قـدرت رسـيـده              
باشد؟ حتي دوران شوالـيـه هـايـي       
که شاهي را به قدرت ميرسانـدنـد   
و خود در مقابلش زانو مـيـزدنـد،    
قرنهاست که سپري شده است. نه،  
چنين تحولـي يـک غـيـر مـمـکـن              
تاريخي اسـت. مـمـکـن نـيـسـت،             

 مطلوب نيست. واقعي نيست! 
اما پرداختن به اين جريـانـات   
سلطنت طلـب از جـنـبـه ديـگـري             
حائز اهميت است. از اين رو مهم  
است كه ايـن جـريـانـات يـک رگـه             
مهم جريان نـاسـيـونـالـيـسـت پـرو           
غربـي هسـتـنـد و بـدون شـک در                 
تحوالت آتي نقش مـعـيـنـي ايـفـا         
خواهند کرد. بـبـيـنـيـد سـلـطـنـت             
طلبي پديده عمال مرده اي اسـت،  
نيروهايشان هم دير يا زود مراسم 
ترحيم اين مرده تاريخي را برگزار 
خـواهـنــد کــرد. امـا ايـن نـيــروي               
سياسي بـا کـنـار گـذاشـتـه شـدن                
ــن              ــه نشــي ــت خــان ــطــن ــروژه ســل پ
نميشود، جنبش اجتماعي اي کـه    
به آن تعلق دارنـد کـمـاکـان فـعـال           
است و ميتواند نقش مخـربـي در     
تحوالت سياسي فردا ايـفـا کـنـد.       
سـلـطـنـت طـلـبــي هـم اکـنـون بــه                  
درجات زيادي به سود "جـمـهـوري     
خواهي" راسـت آب رفـتـه اسـت.              

 ۱۰ صفحه 
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خــود رضــا پــهــلــوي هــم چــنــيــن            
سرنوشتي را سياه روي سفيد روي 
ديوار ديـده اسـت. اگـر کـمـاکـان                
نتوانسته است خـودش را از شـر           
اين پاشنه آشيل خالص کـنـد، بـه      
داليل متعددي بايـد اشـاره کـرد،        
جسارت و شهامت سياسي تـنـهـا    

 يکي از آنها است. 
من شعائر و مبـاحـث مـطـرح       
شده در اين بيانيه، منهاي بـحـث     
کميک "خلع يد" از رضا پهلوي را، 
اتفاقا جدي ميگيـرم. مـن بـحـث          
نــيــرويــي را کــه بــخــاطــر حــفــظ             

 ۵۰حاکمت استـبـدادي بـيـش از           
سال هر نوع آزادي را جامعه سلب 
کرده است، قانون سياه رضا خاني 
را بــر عــلــيــه کــمــونــيــســتــهــا و              
آزاديخواهـان اجـراء کـرده اسـت،           
جدي ميگيرم. مـن خـطـر جـنـگ           
قـومــي و مــلـي بـر پــا کــردن در                
فــرداي تــحــوالت آتــي ايــران را،           
عليرغم هر درجه احتمالي، جـدي    

 ميگيرم. 
نقد را از روي ايـن جـمـاعـت             
نبايد برداشت، چـرا کـه نـمـايـنـده           
مستـبـد و بـي پـرواي حـکـومـت                
سرمايه و ناسيوناليـسـم عـظـمـت        
طلب در ايران اند. اين جـريـانـات       
نماينده حاکميت بي قيد و شـرط      
سرمايه بر مـقـدرات و شـئـونـات          
زندگي مردم اند. اينهـا نـمـايـنـده         
ــا                 ــور ب ــت ک ــار و ضــدي ــم ــث اســت
کارگرند. اينها نماينده نابرابري و  
ضديت با برابري واقعي انسـانـهـا      
اند. نيـرويـي انـد کـه هـر لـحـظـه                  
آماده اند تا چکمـه بـپـا کـنـنـد و             
قــواي خــيــالــي خــود را بــراي                  
سرکوبگري به هر گوشه اي روانـه      
کنند. ايـن هـا نـيـروي گسـتـرش                
نابرابري و محروميت حـقـوقـي و        
اجتماعي و سـيـاسـي انـد. بـراي               
رسيدن بـه قـدرت بـه هـر خـس و                
خــاشــاکــي مــتــوســل مــيــشــونــد.        
فريادهاي "تانکيو بوش" در پـس        
حمله آمريکـا بـه عـراق و اعـالم             
اينکه بعد از عـراق نـوبـت ايـران،         
بيانگر گوشه اي از تـمـايـالتشـان         

 است. 
نقد را از روي ايـن جـمـاعـت          

نبايد برداشـت، چـرا کـه بـايـد از              
آمـوخـت.      ۵۷تجربه رويـدادهـاي     

مردمي بـراي آزادي و بـرابـري و            
 –خالصي از حاکميـت پـلـيـسـي          

سلطنتي قيام کردند، اما اسالم و 
حکومت اسـالمـي و ضـديـت بـا              
خوشي و شـادي را در عـوض بـه            
جامعه حقنـه کـردنـد. نـقـش ايـن              
جريانات طوق ناسـيـونـالـيـسـت و         
عظمت طلب در تحـوالت فـردا و       
در پروسه سرنگوني رژيم اسالمـي  
هــمــانــنــد نــقــش اســالمــيــون در           

است. بايد هـوشـيـار      ۵۷تحوالت 
بود. بايد جامعه را در مقابل زهر 
ناسيوناليسم و تب ناسيوناليستي 

 واکسينه کرد.
 

شما چه آينده اي ا����	���	ل: 
براي سلطنت طلبي در ايـران مـي     
بينيد و فکر مي کنيد تا چـه حـد     
در تحوالت آينده ايران مي توانند 

 نقش داشته باشند؟
بگذاريد آب پـاکـي   !�0 �4اد�: 

را روي سر اين جماعت بـريـزيـم و      
به اين سئوال به طور همه جـانـبـه      
اي بپردازيم. واقعيت اين است که  
تحوالت آتي ايـران مـيـتـوانـد دو            
شق كلي را طي کند: يا جمـهـوري    
اسالمي در يک پروسه انـقـالبـي و      
از پايين توسط مردم بپا خـاسـتـه    
سرنگون ميشود و يـا ايـنـکـه از             
باال و در پس سلسلـه تـحـوالت و        
چرخشهايي که ميتواند حلـقـه اي     
و آکاردئوني باشد و يک حکومـت  
ــه حــکــومــت              ــه شــده ب اســتــحــال
استحاله شده تر ديگر تبديل شود 
و دست آخر اين جـريـانـات دسـت         
راستـي بـا کـودتـا و يـا دخـالـت                  
دولتهاي متحدشان دسـتـشـان بـه       
گوشه اي بند شود. بـگـذاريـد هـر        
دو شق را کمي مفصل تر بـررسـي   

 کنيم. 
شــق اول روشــن اســت. اگــر              
تحـوالت آتـي ايـران بـا قـدرت و                
اراده آزاده مـردم صـورت گـيـرد،           
ايــن جــريــانــات داراي کــمــتــريــن          
شانس هم نـخـواهـنـد بـود. هـيـچ             
ــردم                ــالب م ــق ــا ان ــي ب ــت ــن ــط ســل
بپاخواسته به قدرت نرسيده است، 
و اگر حافظه تاريخي مـن کـمـکـم       
کند، سلـطـنـت هـاي بسـيـاري را             
ميتوان بر شـمـرد کـه از دم تـيـغ              
مــردم گــذشــتــه انــد. ســرنــوشــت            
سلطنت در ايران نمونه خاورميانه 

اي آن است. سرنوشت سلطنت در    
فرانسه هم نمونه اروپايي آن است. 
آمريـکـا هـم کـه تـاريـخ خـود را                  
مديون مـبـارزه عـلـيـه سـلـطـنـت                
طــلــبــان انــگــلــيــســي اســت. ايــن          
جريانات در پس يک انقـالب ضـد     
سلطنتي به زير کشيده شـده انـد،       
در پس يک انقالب آزاديخـواهـانـه    
عليه حاکميت کثيف اسالمـي بـه     
قدرت نميرسند. ذره اي شانس در  
ايــن پــروســه مــحــتــمــل تــاريــخــي        
ندارند. از اين رو هم ضد انـقـالب    
ــد.هــم ضــد اراده آزاد و ضــد                 ان
اعمال اراده توده هـاي مـردم بـپـا         
خواسته اند. در يك كالم عـمـيـقـا        

 ارتجاعي اند. 
در شق دوم هم شانس چنداني 
ندارند. شانسي ندارند کـه قـدرت       
سـيـاســي را در مـجـمــوعـه خــود              
بدست آورند. شـايـد بـتـوانـنـد در            
دهي تاجگذاري کنند، اما اعـاده    
حاکميـت سـيـاسـي سـلـطـنـت در               
پهـنـاي ايـران يـک غـيـر مـمـکـن                  
ــوشــت             تــاريــخــي اســت. بــه ســرن
تحوالت سياسي از بـاال در دوره        
ــگــاه کــنــيــد. مــگــر در                 اخــيــر ن

افغانستان ظـاهـر شـاه بـه جـايـي             
رسيد؟ هر چند که قبـل از شـکـل        
دادن لـويـه جـرگـه و جـمـع کـردن                
قبايل و ايـلـخـانـي هـا، يـکـي از              
مهـره هـاي مـطـرح رسـانـه هـاي                
غربي بود. مگر در عراق سلطنت  
سرنگون شـده دو بـاره بـه قـدرت             
بازگشت؟ اصوال چـرا نـيـروهـايـي        
کــه تــحــوالت از بــاال را شــکــل              
مــيــدهــنــد، بــخــواهــنــد قــدرت را        
تسليم "خانـدان پـهـلـوي" کـنـنـد؟              
كدام کودتاچي اي خود را کمتر از 
کودتاگر قبلي ميداند؟ مگر رضا 
خان ميرپنـج و کـودتـايـي را کـه              
سازمان داد، قدرت را به خـانـدان     
قاجار برگرداند؟ مگر در ليـبـي و     
سوريه به دنبال بازگرداندن بقاياي 
موميايي شده سلطنت انـد؟ امـا       
فاکتور مهم در ايـن پـروسـه هـاي         
احتمـالـي مسـالـه مـوضـع غـرب              
است. اگر مردم از تحوالت کـنـار      
زده شده باشند، اگر اراده مردم به 
شکست کشيده باشد، و اگر غرب 
فــاکــتــور عــمــده اي در تــحــوالت          
باشد، حـتـي ايـن جـريـانـات هـم                 
اينقدر کودن نيـسـتـنـد کـه دسـت           

خود را تـحـويـل يـک سـسـيـسـتـم                
پادشاهي موروثي از تـخـت بـزيـر       
کشيده شده بدهند. دول غربـي از     
سلطنت طلبان به عنوان لـولـويـي      
براي مقابله با حکومت اسـالمـي     
استفاده ميکند، اما افسـار خـود     
را دست چنين نـيـرويـي نـخـواهـد           
داد. حکومتي که مشروعيتش را  
از کــودتــا و از فــراي ســر مــردم              
گـرفـتـه بـاشـد، از روز اول دچـار                 
عظيم ترين بحرانها اسـت. غـرب        
نشان داده است که بازيگر چـنـيـن    

 سناريويي نيست.
سلطنت مدتهاسـت کـه مـرده        
است، تـاريـخـا مـرده اسـت. اگـر              
طــرفــداران ســلــطــنــت و يــا خــود           
بازمانده سلطنت ذره اي بـه اراده      
آزاد و شعور مـردم تـعـلـق خـاطـر           
داشتند، اگر ذره اي به ايـن مـرده       
سياسـي احـتـرام مـيـگـذاشـتـنـد،              
مراسم ترحيمـش را خـود بـرگـزار           
ميکردند و تالش ميکردند جايي 
در دنياي امروز بـراي خـود پـيـدا         

 کنند! 

 ۹ از صفحه 
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دولت ترکيه هجوم نظـامـي تـازه      
اي به مناطق شمالي سوريه را آغـاز      
کرده است. ايـن لشـگـرکشـي تـحـت            
ـتـالف ضـد داعـش و بــا                  پـوشـش ائ
توافق دولت هاي آمـريـکـا و روسـيـه          
صورت ميگيرد اما هدف اصلـي آن    
سرکوب نيروهاي اپوزيسيـون کـرد و       
مشخصا حزب اتحاد دموکراتيـک و    
شاخه نظامـي آن "ي پ گ" اسـت.               
ـيـروهـاي                دولت ترکـيـه رسـمـا جـزو ن
ائتالف عليه داعش است اما از آغاز 
سربلند کردن و پيشرويهاي داعش در 
ـنـهـا از مـقـابلـه                  عراق و سوريـه نـه ت
ـلـکـه حـتـي             عملي با آن سر باز زده ب
ـيـروهـاي کـرد در            تعرض داعش به ن
سوريه را تسهيـل کـرده و بـه بـهـانـه               
مقابله با تروريستـهـا حـمـالت خـود          
ـقـش               عليه نيروهـاي مسـلـحـي کـه ن
محوري در سازمـانـدهـي مـقـاومـت         
جانانه مردم کوباني عليه پيشرويهاي 
داعش داشتند را افزايش داده اسـت.    
هجوم ارتش ترکيه به مناطق شمالـي  
سوريه در ادامه اين سياست صـورت    

 ميگيرد.  
دخالت نظامـي دولـت اردوغـان        
تنها ميتواند شرايط فاجعه آميـز در    
سوريه را تشديد و خونبارتر کنـد. تـا      
کنون مـنـاطـق کـردنشـيـن سـوريـه،                
کانتونهاي عفرين و جزيره و کوبـانـي،   
تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتيـک  
و ديگر نيروهاي اپوزيسـيـون کـرد از        
کشتار و ويراني و شرايط فاجعه باري 
که رژيم اسد و نيروهاي اسالمي له و   
عليه او در بقيه مناطق سوريه آفريـده  
انــد مصــون مــانــده اســت. هــجــوم             
ـتـوانـد ايـن             نظامي دولت ترکـيـه مـي
مناطق را نيز به گرداب جنگ مـيـان   
نيروهاي اسالمي و سناريوي سياهي 
ـتـه اسـت           که کل سوريه را در بـر گـرف

ـتـا      بکشاند. اين سياست عمال و نهـاي
به نفع رژيم اسد و جمهوري اسـالمـي     

 تمام خواهد شد. 
تهاجم نظامي دولت تـرکـيـه کـه         
برمتن توازن قوا و توافقات رسمـي و    
دو فاکتو ميان دول آمريکا و روسـيـه     
و بلوکهاي اسالمي رقيب در منطـقـه   
صورت ميـگـيـرد، اقـدامـي تـمـامـا             
ارتجاعي است که بايد با مخالفـت و    
اعــتــراض کــلــيــه نــيــروهــاي چــپ و           
آزاديخواه پاسخ بگيرد. دولت تـرکـيـه     
نيز مانند جمهوري اسالمي در صدد 
ســرکــوب نــيــروهــاي اپــوزيســيــون و         
تثبيت موقـعـيـت مـتـزلـزل خـود در              
داخل کشور به بهانه مقابله با داعش 
است. مبـارزه واقـعـي بـا داعـش از               
مقابله با سياستهاي دولت تـرکـيـه و        
عربستان و دولـت اسـد و جـمـهـوري            
اسالمي جدا نيست. اين دولتها خود  
جزئي از جنبش فوق ارتجاعي اسـالم  
ـنـد و يـک جـزء مـهـم                   سياسي هسـت
مبارزه عليه تـروريسـم اسـالمـي در           
منطقه به چالش کشيدن و مقابلـه بـا     
ـتـالفـهـا و        سياستهاي اين دولتها و ائ
ـنـدي هـا مـيـان              بندوبستها و بلـوک ب

 آنهاست. 
ما يورش نظامي دولت ترکيه بـه  
مناطق کردنشين سوريه و تهاجـم بـه     
مردم و نيروهاي اپوزيسـيـون کـرد را        
قاطعانه محکوم ميکنيم و از هـمـه         
احزاب و نيروهاي چپ و سـکـوالر و         
آزاديخواه در مـنـطـقـه و در سـراسـر               
جهان ميخواهيم که فريـاد اعـتـراض      
خود را عليه ايـن سـيـاسـت و اقـدام              
ارتجاعي و سرکوبگرانه دولت ترکـيـه   

 بلند کنند. 
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بدرجاتي ديگر کشورهاي اروپا بـحـث   
و جدلي بر بر سر "بورکيـنـي"، نـوعـي         
حجاب شناي اسـالمـي، و مـجـاز و           
غير مجاز بودن آن درگرفته است. ما  
ـبـش     بورکيني را دست درازي تازه جـن
ـيـم    اسالم سياسي به حقوق زنان ميدان

 و خواهان ممنوعيت آن هستيم. 
بورکيـنـي نـوعـي پـوشـش و يـا                
ـلـکـه، هـمـچـون             لباس شنا نيسـت، ب
حجاب، قفس متحرکي بـراي حـبـس      
زنان است. فرض بورکيني ايـن اسـت        
که نشان دادن بدن زن نـجـس و حـرام          
است و فقط مالک و آقاي زن، شـوهـر   
يا قيم مرد، بر اعمال و رفتار و بدن او 
اختيار دارد. اگـر حـجـاب مـايـمـلـک             
بودن و کاالي جنسي بـودن زن را در          
ـنـي        خشکي حفاظت ميکند، بـورکـي
قرار است همين بردگي و بي اختياري 

  را در آب و کنار دريا اعالم کند!
ـنـي و بـورقـع و حـجـاب،                 بورکـي
فرهنگ کسي نيست. بلکه يـک ضـد      
فرهنگ است. کساني کـه از راسـت،       
براي پيشبرد اميال ارتجاعي خود بـر    
ـيـت      عليه مهاجرين، و يا از چپ، با ن
خير و در دفاع از حقوق   مهـاجـريـن،    
ـقـت هـردو بـه يـکـسـان                   ـي اما در حـق
حجاب را "فرهنگ مسلمـانـان" و يـا          
"پــوشــش زنــان مســلــمــان" قــلــمــداد            
ميکنند، بايد بدانند که از اين لحـاظ  
ـفـه     ـي در کنار امام ها و آخوند ها و خل
هــا و جــانــيــان اســالمــي حــاکــم بــر             
کشورها و جوامع اسالم زده ايسـتـاده   
ـيـون زن و          ـل اند. نه در کنار صدها مي
دختري که هر روز دارند در وسعتي به 
تمام کشورها و جوامع اسـالم زده از        
ـنـي صـدمـه          حجاب و بورقع و بـورکـي
مي بينند و غالبا عليه آن اعتراض و 
مقاومت ميکنند و بـخـاطـر مـبـارزه        
مجازات و محروم ميشونـد و حـتـي        
جـان مــي بــازنــد. بــورکــيــنــي حــتــي            
آشکارتر از سـلـف اش حـجـاب يـک              
اختراع ضد فرهنگـي مـدرن تـوسـط         
ـنـه                    مرتجـعـيـن اسـت. گـرچـه در نـري
ـيـه    ساالري پوسيده و بردگي عتيق عل
ـنـهـا بـا              زن ريشه دارد، ولـي امـروز ت
تــهــديــد و زور و کــتــک و اعــدام و                  

پــول آيــت اهللا هــاي          ســنــگــســار و       

ـيـاردر و دولــتـهـاي اسـالمـي و                  ـل مـي
ـتـه بـا           ـب تبليغات شوينيستي آنهـا، ال
پشتيباني دول غـربـي از مسـاجـد و             
امامان و مماشات با اسالم سياسـي،  

  رواج داده و تقويت ميشود.
ـنـد حـجـاب             اما بورکينـي هـمـان
ـيـم    بيش از اهرمي براي تعرض مستق
ـيـمـي از                   عليه حـقـوق زنـان يـعـنـي ن
ـنـدي کـاالي                  بشريـت اسـت. بسـتـه ب
جنسي زن در بورکيـنـي و حـجـاب و           
بورقع امروز پـرچـم سـيـاسـي، شـيـوه              
ـتـدار و               اعالم وجـود، ابـزار کسـب اق
تعرض يک جنبش سياه ضد بشري بـه  
نام اسالم سياسي بر عليه کل بشريـت  
ـيـش در            است. جنبشي که بيـش از پ
ـفـور                 نزد مردم جـهـان مـنـزوي و مـن
مــيــشــود. کســانــي کــه بــا دفــاع از              
بــورکــيــنــي و يــا مــدارا بــا حــجــاب             
ميخواهند از "زنان مسلمان" حمايـت    
کنند بايد بدانند که نظير آن است کـه    
بخواهند با زدن صليب شـکـسـتـه بـر        
ـنـه خــود از قـربـانــيـان جـنـايــات                  سـي
ـنـد. حـجـاب و                 هيتلري حـمـايـت کـن
ـيـب شـکـسـتـه             بورکيني در واقع صـل
جنبش اسالم سياسـي اسـت. ابـزاري         
در سهم خـواهـي سـيـاسـي بـورژوازي           
کشورهـا و جـوامـع اسـالم زده قـرن                
بيست و يکم است که ميکوشند آنـرا    
با توجيهات پست مدرنيستي نـظـيـر      
ـتـخـاب" از         "پوشش" و "فرهنگ" و "ان
تيغ اعتراض و نفرت مردم عـادي در      
ـبـرنـد کـه مـي فـهـمـنــد حـجـاب و                      ب
بــورکــيــنــي هــيــچ قــرابــتــي بــا آزادي          
ـيـشـرو بشـري                 انتخاب و فـرهـنـگ پ

 ندارد. 
بايد از اسالميزه کردن استخـرهـا   
و سواحل عمومي و  گسـتـرش دادن       
آپـارتــايـد جــنـســي  بــه ايــن امــاکــن              
جلوگيري کرد. دولت بايد بورکيني را  
در اسـتـخـرهـا و سـواحـل عـمـومـي                

 ممنوع اعالم کند. 
کساني که فکر ميکنند با مـدارا  
کردن با بورکيني به برخي زنـانـي کـه        
تحت فشـار اسـالمـيـون قـرار دارنـد               
کمک ميکنند تا بـه اسـتـخـر و دريـا            
ـنـد کـه ايـن                بروند، فرامـوش مـيـکـن
مدارا و سازش با اسالم سـيـاسـي نـه         
تنها باعث تقويت فشـار اسـالمـيـون         

ـنـي بـر           براي تحميل حجاب و بـورکـي
ميشود  تعداد بسيار بيشتري از زنان 

بلکه در ابعاد وسـيـع اجـتـمـاعـي بـه              
بسط و گسترش جنبش کثيف اسـالم  
سياسي کمک ميکند که سرتاپا ضـد    
زن است. بايد توجه داشت کـه امـروز      
حجاب و برقع و بورکيني، ابـزاري در      
ـبـش اسـالم           خدمت تبليغ و رشـد جـن
ـيـروي                سياسي است و هـر دولـت و ن
سياسـي اي کـه خـواهـان و مـدعـي                 
مقابله با تروريسم اسالمي است بايـد  
در بــرابــر مــظــاهــر ضــد زن آن نــيــز               

 قاطعانه بايستد. 
اما مقابله با حجاب و بـورقـع و         
بورکيني، بدون قطع کـامـل هـرگـونـه        
دست درازي هـاي اسـالم و مـذاهـب           
ديگر در زندگي اجتماعي و فرهنگـي  
ممکن نيست. جوامع بشري امروز به 
رنســانــس جــديــد و مــذهــب زدايــي           
گسترده اي نياز دارد. جدايي مـذهـب    
از دولت، از وضع قوانين و دادگاه هـا    
و از آموزش و پرورش و غـيـره بـايـد           
تماما به اجرا درآيد. مساجد و کليسا 
ـبـايـد        ها و ساير موسسات مذهبـي ن
ـتـي خـودي و                  هيچـگـونـه کـمـک دول
خارجي دريافت کنند. منـابـع مـالـي        
ـنـي و شـفـاف بـاشـد و                    آنها بايـد عـل
همانند هر مـوسـسـه ديـگـر شـامـل              
ماليات و حسابرسي دسـتـگـاه هـاي         
مربوطه و نظـارت عـمـومـي شـونـد.           

تـمـامـا     مدارس مذهبي از هـر نـوع       
تعطيل شود. اعالم گردد که کودکـان   
ـنـجـاسـت کـه بـراي             مذهب ندارند. اي
مبارزه قاطعانه عليه اسالم سياسي و 
حجاب بايد در عين حال عليه دولتها 
و احزاب حاکم در اروپا و آمريکـا کـه     
به انحاء گوناگون به تقويت دولت هـا    
و جنبش هاي اسالم سياسي پرداختـه  
و با مساجد و امـامـان جـمـاعـت و              
دادگاه هاي شريعه مماشت کـرده انـد     

 نيز به ميدان آمد.
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هزاران زنـدانـي سـيـاسـي، هـزاران              ١٣٦٧ تابستان در 

کمونيست و آزاديخواه هزاران مخالف رژيم در عـرض      
 ٥ چند هفته در زندان هاي سراسر کشور در محاکمات 

دقيقه اي توسط جانيان جمهوري اسـالمـي بـه اعـدام           
محکوم شده ،تيرباران شده و در گـورهـاي بـي نـام و                 
نشان به خاک سپـرده شـدنـد. ايـن کشـتـار بـه فـرمـان                     
مستقيم خميني رهبر جنايتکار جـمـهـوري اسـالمـي          
انجام شد. اين قتل عام ها و کشتارهاي وحشيـانـه در      

تـوسـط حـکـومـت           ٦٠ ادامه اعدمها و کشتار سـال    
 جمهوري اسالمي سازمان داده شد.

ـتـل    در محکوميت اين جنايت جمهوري اسالمي در ق
ـيـش      عام و کشتار زندانيان سياسي ودر محکوميت ب
ـيـان                      از سه دهه جـنـايـات و آدمـکـشـي و اعـدام جـان
اسالمي حاکم بر ايران و در گرامـيـداشـت يـا عـزيـزان           

سپتامبرآکسيـون   ٣ اعدام شده در اين سالها،روز شنبه 

 اعتراضي در شهر کلن برگزار ميشود.
ما همه انسان هاي آزاديخـواه و مـخـالـف جـمـهـوري              
اسالمي را فرا ميخوانيم در ايـن حـرکـت اعـتـراضـي             
 شـــــــــــرکــــــــــــت نــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــد.             

 
محل برگزاري آکسيون: مقابل ساختمان" ودر" در وال 

 رالف پلتز
 

WDR Köln 
Wallrafpl 50667 Köln 
16.00 Uhr 
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 کلن -
 تلفن تماس

 طه آزادي
 ٠١٧٢٧٨٦٧٤١٠ 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:


