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   حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونیمصا
در شرايط ايران آه ما گرفتار ديكتاتوري هستيم هر چيزي معناي خاص "

آدم تصور . بعضي وقتها يك چيزهاي عجيبي است. خودش را پيدا ميكند
ميكند آه هر آسي آه با ديكتاتور بد است حتمًا خودش آدم خوب و مترقي 

 "  .اين تصور، تصور خطرناآي است. است
اوت ٢١  برابر با ١٣٨٨ امرداد ماه ٣٠جمعه(در برنامه امروز : رحيمی

طبق روال جمعه ها به گفتگو می نشينيم )  ميالدی٢٠٠٩يا آگوست سال 
با آقای محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از 
. کشور و از تحليل گران برجسته مسائل سياسي ايران، منطقه و جهان

  .شالگونی با درود به شما وخوشامد مجدد به برنامه خودتان آقای 
 سالم عرض می کنم خدمت شما آقای رحيمی و :محمد رضا شالگونی

در خدمتتان . خدمت شنوندگان عزيز راديو سپهر، تشکر می کنم از لطفتان
  .هستم

 نميدانم شما ديده - من ديشب نامه اي را آه آقاي ايرج مصداقي :رحيمي 
   ...-صًال  آقاي ايرج مصداقي را مي شناسيد يا نه ايد يا ا

  .بله مي شناسم: محمد رضا شالگونی 
نامه بسيار مفصل و باال . نوشته بودند به آروبي خواندم… : رحيمي 

در هر سطر اين نامه آه . بلندي هم بود و خيلي هم وقت گرفت تا خواندم
ل آمبود آساني آه مي خواندم به اين فكر بودم آه ملت ما چگونه به دلي

در طول تاريخ در برابر ظالمين ايستاده واز حق مردم دفاع آرده اند به 
مجرد اينكه هر بد سابقه جنايتكاري حتي در حد شعار دست به چنين آاري 
. بزند نه تنها از گناهش ميگذرند آه همه اميدشان را نيز به او مي بندند

همه مردمي است آه با ظلم آيا ما ايراني ها چنين هستيم يا اين خصلت 
  بزرگ شده اند؟

ولي .  راستش من نامه آقاي مصداقي را نخوانده ام:محمد رضا شالگونی 
. فكر ميكنم اين گناه ايراني ها نيست و همه جا از اين مصيبت ها هست

مي بينيد آه حتي در . حافظه عمومي بعضي وقتها حافظه ضعيفي است
 آسي بعد از گند و آثافت هاي آشورهاي غربي آه ظلمي هم نيست يك
فكرش را بكنيد آه در ايتاليا . زياد مياد و يكدفعه مردم دنبالش مي افتند

  عروج آدمي مثل برلسكوني را شما چطوري ميتوانيد توضيح بدهيد؟
من فكر ميكنم ايراني ها را به خاطر اشتباهاتي آه مي آنيم و ميكنند نبايد 

 بزرگ... كار عمومي، در وضعيت واقعيت اين است آه در اف. چوب زد
اين چنين چيز هايي هست واين نبايد مايه سرخوردگي از مردم باشد و 

من از فحواي حرفتان اينطور فهميدم . نبايد هم آدم به آن بي تفاوت باشد
  ....با خوشبيني با آقاي آروبي صحبت آرده) مصداقي(آه او
قاي آروبي به هر حال   نه، ابراز خوش بيني آرده بود از اينكه آ:رحيمي

در اين آخر عمري متوجه شده است آه بايد بيايد و در صف مردم قرار 
گفته بود آه آن زماني آه آقاي منتظري آنجوري ] آروبي [و به . بگيرد

) قائم مقام رهبري بود(اعتراض آرد و در حاليكه در مقام بااليي  هم بود 
، شما تنها آسي بوديد آه نه پشت پا زد به آن مقام ودر برابر ظلم ايستاد

همكاري نكردي بلكه بطريقي هم ميشود گفت آه در ] با منتظري[تنها 
و حاال موقعي است آه اگر اين . حذف ايشان آتش بيار معرآه هم شدي

بخاطر اينكه امروز . شهامت را داري بروي از ايشان يك معذرت بخواهي
  .ي همكاري آرده ايمتوجه شده اي آه تو با چه رژيمي و با چه افراد

در شرايط ايران آه ما گرفتار ديكتاتوري هستيم هر  :محمد رضا شالگونی 
بعضي وقتها يك چيزهاي عجيبي . چيزي معناي خاص خودش را پيدا ميكند

آدم تصور ميكند آه هر آسي آه با ديكتاتور بد است حتمًا خودش . است
ضمن اينكه . اين تصور، تصور خطرناآي است. آدم خوب و مترقي است

از هر مخالفتي با ديكتاتور و ديكتاتوري بايد استقبال بكنيم بايد ساده لوحي 
بنظر من آارهايي آه حاال آروبي ميكند جالب است و . ها را آنار بگذاريم
انگيزه اش هم خيلي . اما بايد ديد آه انگيزه اش چيست. به نفع مردم است

و جريان احمدي نژاد نايستند اگر اينها در مقابل خامنه اي . روشن است
همين حاال . احتما ًال از زندان و جاهاي خطرناآي سر در خواهند آورد
وقتي بهزاد . ميبينيد آه دارند محاآمه آروبي و موسوي را تدارك مي بينند
بنا براين . نبوي را مي برند يك قدم بعدش هم آروبي يا موسوي است

ن گرفتار آمده اند ناگزيرند به هر اينها از ترسشان و از موقعيتي آه در آ
اين فرقي است آه امروز اصالح . حال به مردم تكيه آنند و تا آخر بايستند

خاتمي و اينها ] آنزمان. [دارد] شمسي[طلبي با اصالح طلبي دهه هفتاد 
در واقع هرآجا مي ديدند آه مردم يك مقدار جلوتر آمده ) اصالح طلبان(

د شان را به دستگاه واليت نزديك آنند و اند زود سعي ميكردند آه خو
بنا بر اين بايستي وضعيت هاي . نگذارند آه آار از حد معيني جلوتر برود

حاال در عين حال آه اصالح طلبان در راس اين حرآت . مختلف را ببينيم
ولي واقعيت اين است آه اصالح ) وهنوز هم هستند( هاي اعتراضي هستند

 هنوز شعار هاي انقالبي در محور اصلي .طلبي خيلي آمرنگ شده است
مي گويند '' مرگ بر ديكتاتور'' ولي همين آه شعار . حرآات مردم نيست

حاال اين ديكتاتور احمدي نژاد باشد يا خامنه اي آه بنظرم هر دوتاشان (
يعني از . معناي خيلي مهمي پيدا مي آند) هم هستند و مخصوصًاخامنه اي

ينيم آه حرآت مردم چقدر رشد پيدا آرده  خرداد به بعد مي ب٢٢روز 
احمدي نژاد در تلويزيون )  مرداد٢٩پنجشنبه ( همين آه ديروز. است

مرگ ''صحبت ميكرده، در تهران آنهايي آه شبانه اهللا اآبر ميگفتند شعار 
حاال من فكر نمي آنم آه اين ديكتاتور فقط . سر ميداند'' بر ديكتاتور

رفتار آروبي ها و . ط عوض شده استيعني شراي. احمدي نژاد باشد
اينها به . موسوي ها قابل فهم است آه چرا حاال اينها اين موضع را دارند

. البته مردم هم بايستي از اين فرصت استفاده بكنند. مردم احتياج دارند
قبالً  ديكتاتور بوديد، در ) آروبي و موسوي(نميشود گفت آه چون شما 
ز هم از اين سيستم دفاع ميكنيد پس بنا بر داخل اين سيستم بوديد وهنو

مسئله اين . اين نبايد اين حرفها را بزنيد واساس را افشاي اينها بگذاريم
است آه هر آسي حاال در اين شرايط رژيم را و مخصوصاً جناح ديكتاتور 

منتها ساده لوحي است آه . خامنه اي را تضعيف بكند به نفع مردم است
ينها بطرف مردم آمده اند يا نظراتشان عوض شده آدم نتيجه بگيرد آه ا

واقعيت اين است آه همين االن همين آقاي آروبي دارد از نظام . است
وقتي آروبي يا موسوي از قانون اساسي دفاع . واليت فقيه دفاع ميكند

  .ميكند معلوم است آه از واليت فقيه هم دفاع ميكند
ي مشخص و در عين حال بي آنكه آن ضرورت ها يي را آه در لحظه ها

و آن مقتضاي حرآات مردم است آه از ] ناديده بگيريم[گذرا وجود دارد 
همه امكانات استفاده بكنند براي پيشبرد حرآتهاي انقالبي شان و يا 

ولي بايستي خوش بيني را ) هر عنواني آه به آن ميدهيد( اعتراضي شان
د آه از طريق موسوي اينها سم مهلكي است آه آدم فكر آن. آنار بگذاريم

يا اينكه . چنين چيز هايي امكان ندارد. يا آروبي به يك جايي خواهيم رسيد
همين االن موسوي خيلي سر راست ميگويد آه . گويا اينها برگشته اند

آدام ميثاق؟ آره، من هم قبول ميكنم آه . قانون اساسي ميثاق مردم است
ولي آنها نمي . ي دادنديك روزي اآثريتي از مردم به قانون اساسي را

و . دانستند آه به چه چيزي راي ميدهند و آاله گشادي سرشان رفته است
حاال بيست وچند سال است آه حرآت هايي ميكنند ولي آارشان بجايي نمي 

اگر يكبار مردم را آزاد بگذارند تا راي بدهند آن وقت معلوم خواهد . رسد
همين االن موجوديت آل . يا نهميثاق است ] قانون اساسي[شد آه آيا اين 

رژيم بايستي به راي مردم گذاشته شود نه اينكه احمد ي نژاد رئيس 
و ميبينيد آه حرآت هم به . جمهور باشد يا در انتخابات تقلب شده يا نشده

بنا بر اين من فكر ميكنم آه آقاي مصداقي يا . همان سمت پيش ميرود
حتي آقاي . يد آنار بگذارندامثال ايشان يا هر آسي، خوش بيني را با

من فكر . آقاي منتظري واقعًا آدم شجاعي است. منتظري را در نظر بگيريد
اين آدم در دو . واقعًا آنار مي آمد] با خميني[ميكنم هر آسي جاي او بود

من از نظر اخالقي اين آدم را ستايش . قرار داشت'' رهبري''] مقام[قدمي 
ه باورها و پرنسيپ هاي خودش آدم بزرگي واقعًا از لحاظ تعهدش ب. ميكنم
منتها همين آقاي منتظري آتاب نوشته و طرفدار سيستم واليت فقيه . است
. حاال واليت فقيه چطور باشد يا نباشد آنها بحث هاي فرعي هستند. است

يا . اين حكومتي آه اينها ميخواهند درست بكنند حكومت وحشتناآي است
 بگيريد آه مخالف واليت فقيه هم هست مثًال آقاي آديور را در نظر

يا از آن جلوتر برويد و . وميگويد آه دين و دولت از هم بايد جدا باشد
 حاال نه اينكه در گذشته عضو ستاد -آقاي سروش را در نظر بگيريد 

بوده و فرض مي آنيم آه اصًال نبوده اند و '' شوراي انقالب فرهنگي''
همين االن هم سروش جدايي دين از  -همه شان طيب و طاهر بوده اند 
] سروش.[اين را توجه داشته باشيد. دولت را هنوز هم صريح نمي گويد

حتي . يك حرفهايي ميزند آه در واقع از توي آن يك حكومت ديني در ميآيد
در آنار گوش ما . قبول آردن جدايي دين از دولت باز هم دموآراسي نيست

. ئيك، يك دولت جدا از مذهب دارددولت ترآيه دهه هاست آه يك دولت ال
حتي اين اليسيته ترآيه بيشتر به اليسيته فرانسه نزديكتر و از آن هم 

دولتهاي آمونيستي شباهت دارد تا -پررنگتر است و به يك نحوي به حزب
و حتي به يك نوعي در افتادن . به سكوالريسم انگليس يا امريكا  يا امثالهم

ته دقيقًا به خاطر اينكه حتي اليسيته هست اين اليسي. با مذهب توش هست
اساسًا اينها حق راي مردم را ميمالند و ده بار آودتا . غير دمكراتيك است

  .ميكنند تا اينكه حكومت بكنند
 يكدفعه از آن خواستي آه  حاال ، نبايد بخاطر اينكه گرفتار مصيبتي هستيم

)  دين از دولتمثًال جدايي(بطور آني و مشخص در دستور آارجنبش است 
يك پرنسيپي بسازيم آه گويا اگربه آن دست يافتيم همه مشكالت حل خواهد 

جدايي دين از دولت خواست . نه، واقعيت اين است آه حل نخواهد شد. شد
ً براي ما ايراني ها آه گرفتار يك . بسيار بسيار مهمي است مخصوصا
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ايد تصوراتمان ولي ب. ديكتاتوري مذهبي هستيم واقعاً  مسئله مهمي است
را از خواسته هايمان روشن آنيم و گرنه همان باليي سرمان مي آيد آه 

از دست يك ديكتاتوري در ميرفتيم و فكر ميكرديم آه به .سي سال قبل آمد
زير عباي هر آسي پناه ببريم نجات پيدا ميكنيم ولي ديديم آه نه، مصيبت 

ييم آه حتي جدايي دين من ميخواهم يك قدم جلوتر بروم و بگو. بزرگتر شد
از دولت را نبايستي يك پرنسيپ اساسي قرار داد آه اگر اين بدست بيايد 

جدايي دين از . اصالً  اينطوري نيست. خودبخود دموآراسي حاصل ميشود
] ترآيه[از اين موردها در بغل گوشمان . دولت داريم ولي دمكراسي نداريم

شكوه ميكنند از ديكتاتوري حاال آه خيلي ها  . و در جاهاي مختلف هست
هاي آمونيستي و حق هم دارند آه شكوه بكنند چون واقعاً  هم ديكتاتوري 
بودند، واقعيت اين است آه اينها جدايي دين از دولت بود و حتي خيلي 

ولي آيا دموآراتيك بودند؟ نه، نبودند . خشن و اصًال ممنوعيت مذهب بود
 آدم نبايد يك خواستي را آنقدر بنابر اين. و خودشان يك مصيبتي بودند

بزرگ بكند آه آن افق هاي بزرگتري را آه براي رهايي مردم، براي 
تاسيس دموآراسي و براي ايجاد حاآميت مردم الزم است از نظر محو 

روي يك موضوعي زوم آردن و همه چيز را در داو آن گذاشتن . بشود
  . چيز خطرناآي است

خود آقاي منتظري آدم (  - آقاي آروبيي  و نه حت- بنظر من آقاي منتظري
واقعًا شجاعي است آه آن موقع با خميني آه استادش بود و خودش در دو 

خدايي  به يك فرد قدمي رهبري قرار داشت آه در واقع اختيارات نيمه 
 خودش را بخاطر پرنسپ هايي آه اعتقاد داشت آنار  )ميدهد در افتاد

يپ هاي او اصًال اعتقادي نداشته من وشما ممكن است به پرنس. آشيد
باشيم ولي او آدمي است آه بخاطر پرنسيپ هايش از يك چيز خيلي مهمي 

ولي در عين حال بايد توجه داشته . اين احترام بر انگيز است. گذشت
بنا بر اين . باشيد آه آقاي منتطري يك آخوند معتقد به حكومت ديني است

.  يعني نظرش نبايد پيروز شود.از لحاظ دموآراسي آدم خطر ناآي است
  .بايد با نظرش حتماً  بجنگيم؛ نه اينكه خودش را هم خراب بكنيم

بنا براين من فكر ميكنم آه آقاي مصداقي يا هر آس ديگري اگر ميخواهند 
البته من . بكنيد] افشا[آروبي را افشا آنند، راه باز است، خب بفرماييد 

اصل ماجرا اين است آه . ها نيستفكر ميكنم آه حاال جاي افشاء آروبي 
هم حاال مخالفت مي آنند وخوب است آه مخالفت بكنند و ) آروبي ها(آنها 

اما اگر اصًال مي . تا زماني هم آه مخالفت ميكنند بايد خوشحال باشيم
چه . خواهيم افشاء بكنيم آه پرونده شما اين است، خب افشاء بكنيم

ست نكنيم آه گويا آنها به طرف در] پرنسيپ[اشكالي دارد؟ ولي از اين
. مردم يعني حكومت مردمي، يعني حق حاآميت مردم. مردم آمده اند

بنا براين با اين . واقعيت اين است آه اينها به چنين چيزي اعتقاد ندارند
افشاگري هاي به اصطالح راديكال آه در ظاهرخيلي راديكال نشان ميدهد 

مين االن از آقاي مصداقي آه قبال ه. آب به آسياب يك  چيز ديگري نريزيم
.  به سمت مجاهدين برويم– نميدانم حاال هم است يا نه -ًمجاهد بوده 

خودشان بر نداشته ... اسالمي را از ... مجاهدين هنوز هم آه هنوز است 
مگر . هم بدتر است… اند و حتي اگر بردارند نيز يك رهبري دارند آه از 

  اينطوري ميشود؟
.  هيچ شرايطي نبايد پرنسيپ هاي خودمان را فراموش بكنيمبنا براين تحت

  .اين خيلي خيلي خطرناك است
ً خاطرتان است آه ما در گير و دار انقالب : رحيمي  آقاي شالگوني حتما

در برابر نظام ايستادند و '' شوراي ملي''هم آساني داشتيم آه در مجلس 
 خودشان را بنوعي خيلي هم نطق هاي غرائي آردند و در حقيقت خواستند

اما ديديم آه بعد از انقالب مردم با هشياري هرچه .در آنار ملت قرار دهند
  آيا حاال هم اين تكرار تاريخ نيست؟. تمامتر بطرف آنها نرفتند
. در مرحله گذار يك چنين چيز هايي ميشود: محمد رضا شالگونی 

عده اي در همانطور آه ياد آوري آرديد، بعد از آشتار ميدان ژاله يك 
منتها حرآتي . آمدند و ليست شهدا را مطرح آردند'' شوراي ملي''مجلس 

آه راه افتاده بود به جايي رفت آه از اين حرفها فراتر بود و معلوم بود 
همين االن هم جمهوري اسالمي . پرت ميشوند) نمايندگان مجلس(آه اينها 

نژادها زير دست و بيفتد، نه تنها خامنه اي ها و رفسنجاني ها و احمدي 
پا ميمانند آه هيچ، موسوي ها و آروبي ها آنار ميروند، واقعيت اين است 

آقاي منتظري را بخاطر آن . آه حتي نهضت آزادي هم ضربه خواهد خورد
جسارتي آه از خود نشان داد ودر مقابل اعدام ها ايستاد به احتمال زياد 

  بعنوان يكو با امردم به او احترام خواهند گذاشت وهيچوقت
  . ارزيابي من اين است.  نخواهند آردجنايتكاربرخورد

حاال بعضي ها از . انقالب يك ديناميسم و پويايي خاص خودش را دارد
و در ايران هم چون انقالب از طرف رژيم مصادره . انقالب وحشت دارند

حاال هر اسمي رويش . شد خيلي ها اصالً  از آلمه انقالب بدشان مي آيد
وقتي ساختار شكني . ''ساختار شكني'': موسوي گفت] با خنده[ريد؛ ميگذا

حرآت آه راه بيفتد نميشود آه در . شروع بشود ديناميسم خودش را دارد
فكر بكنيد آه يك تيله اي را در يك زمين شيبدار ول . وسط متوقف بشود

بايد برسد به يك زمين مسطح . ميكنيد، هر جا آه شما خواستيد نمي ايستد
 بيفتد هر چيزي آه حرآت مردمي آه راه. گر نه امكان ندارد بايستدو 

  . جلوش با يستد ميروبد
 مردم  وه از دست جمهوري اسالمي رها بشودمن فكر ميكنم در ايراني آ

 اميدوارم ما آنروز را ببينيم و هر چه (را بيندازند ] نظام[بتوانند اين 
چرا آه . وال خواهد رفت حتي نهضت آزادي هم زير س)زودتر هم ببينيم 

يا اينكه به يك نحوي با مذهب آلوده . بيك نحوي شريك رژيم بوده است
. جدايي دين از دولت بشكل راديكالي انجام خواهد شد] در ايران.[است

علي القاعده در هر انقالبي يك قانوني است آه آنرا ميشود قانون آونگ 
ند وقتي از زير فشار وقتي آه مردم از يك طرف زير فشار رفته ا. گفت

خارج ميشوند، مثل فنري آه آزاد شده همه چيز را درست به نقطه 
. در واقع در همه ديكتاتوري ها يك چنين چيزي ميبينيم. مقابلش ميبرد

مثًال در دوره انقالب وقتي رژيم شاه افتاد، مردم فكر ميكردند آه هر آسي 
اقعيت اين است آه و. را آه مي گيرند در زندان تكه پاره اش ميكنند

شكنجه بيداد ميكرد و ما اين شكنجه ها را ] زمان شاه.[اينطوري هم نبود
ولي اينطوري نبود آه گويا جا هايي باشد آه مردم . ديديم و تجربه آرديم

من يادم مي آيد آه در اولين ساعاتي آه مردم . را از چنگك هايي بياويزند
عده اي طبقه همكف را آه ما در يك . اوين را گرفته بودند ما آنجا رفتيم

ما مطرح آرديم  اينجا را نكنيد آه . همان بند زنداني بوديم، داشتند ميكنند
. حتي مشكوك بودند آه نكند ما جزو ساواآي ها باشيم. اينجا چيزي نيست

يعني مردم تصوري دارند آه گويا در يك اتاق روشن نميشود آدم را 
. ژيم شاه داشتند يك مقدارافراطي بودتصوراتي آه مردم از ر. شكنجه آرد

چرا اينطوري بود؟ در رژيمي آه ديكتاتوري است مردم . جاي گله ندارد
وقتي آه ميخواهند خودشان را آزاد آنند واقعًا هر چيز حتي مثبتي هم 

هيچكس فكر نميكند آه در رژيم شاه مثًال زنها . داشته باشد به هم ميريزند
ه حق راي در يك نظام ديكتاتوري فايده اي درست است آ(حق راي داشتند 

ولي اينكه زنها صاحب حق راي ) نداشت، همانطوري آه حاال هم ندارد
ولي وقتي آه همه چيز . مي گفتند آه اين چه ارزشي دارد. شدند مثبت بود

  .زير سوال رفت ديدند آه نه، مسئله مهمي است
ه وقتي دانشكده جزو اولين دانشجوياني بوديم آ ]شمسي [۴٠من در دهه 

حقوق دانشگاه تهران رفتيم، براي اولين بار قرار شد آه دختر ها را به 
يعني همكالسي هاي دختر ما جزو اولين . آادر قضايي قبول آنند

آنموقع چون ما مخالف رژيم . دانشجوياني بودند آه ميرفتند قاضي بشوند
بعد از سي سال ولي حاال آه نگاه ميكنيد . بوديم برايمان چيز مهمي نبود

خيلي ) قاضي شدن زنان(حتي يك قاضي زن نداريم آدم مي بيند آه اين 
حاال من با رژيم شاه مخالف بودم و هستم و خواهم بود ولي  . مثبت بود

حاال در اينجا بر ميگردم به . ه گرفتش را نديد انميشود اين جنبه مثبت
حتي آارهاي وقتي رژيم بيفتد يك مدتي مردم . رژيم جمهوري اسالمي

اين يكي از آن قوانين اجتناب . مثبت اش را هم ناديده خواهند گرفت 
اگر اينطوري است، من فكر . ناپذير و عيني انقالبات و سر نگوني ها است

ميكنم آه اگر رژيم بيفتد اميدي به اينكه اصالح طلباني در قدرت بمانند و 
. فتند، وجود نداردآساني خودشان را نگه دارند و مردم به دنبالشان بي

مگر اينكه يك سازش هايي صورت بگيرد، رژيم عقب نشيني بكند، عمًال 
فعًال نشانه هايي از . رژيم قويتر بشود و جلو حرآت مردم گرفته شود

اگر حرآت مردم ادامه پيدا بكند من معتعقدم در . چنين سازش هايي نيست
 در چند سال آينده ) نه در دراز مدتي آه همه ما مرده باشيم(دراز مدت 

ً رژيم از . احتماًال وضع اينطوري نخواهد بود آه حاال هست ً و قطعا قطعا
نسلي آه حاال قيام ميكند آشف . نظر ايراني ها تحمل ناپذيرتر خواهد شد

 اصال حاتي اينجا و آنجا رد آه اصالً  نبايد تحمل آرد آه فقطخواهد آ
يك سوم جمعيت آشور را آن نسل جواني آه حاال بيش از . صورت بگيرد
نسلي . گلهاي اميد ما هستند)  ساله ها٣٠ تا ١۵نسل (تشكيل ميدهد 

اينها تحمل نخواهند آرد . هستند آه افق هاي بزرگتر را آشف خواهند آرد
اين رژيم . رژيم محكوم است آه نابود شود.  رژيمي بماندآه يك چنين

 روز دنبال شب مي همانطور آه. رژيمي است آه نمي تواند دوام بياورد
آيد و شب دنبال روز مي آيد و حاال آدم با قاطعيت ميتواند بگويد آه مثًال 

 ساعت ديگر هوا تاريك خواهد شد با همين قاطعيت ميشود ١٠ -١٢بعد از
 سال ديگر اين رژيم اينطوري نخواهد بود؛ هر قدر هم ١٠ -١٢گفت آه 

مردم بر . ل ميكنداين قانوني است آه آهنين عم. اوضاع بنفعش باشد
ولي اگر در آوتاه مدت . خواهند خاست و رژيم را بر خواهند انداخت

صحبت آنيم ممكن است در حرآت هايي  سازش هايي بين رفسنجاني و 
. صورت بگيرد و يك نوعي با هم آنار بيايند] خامنه اي[اصالح طلبان با 

ود باشد وآدم البته در افق هنوز نشانه هايي از اين ديده نميشود آه مشه
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من فكر ميكنم آه اگر حرآت مردم از حد . ببيند آه بله دارند سازش ميكنند
 آه حاال –معيني جلوتر برود و بتواند مستقل پا بگيرد و قوام پيدا بكند 

در نظر بگيريد آه از .  اوضاع عوض خواهد شد-خيلي اميد بخش است
  .اوايل خرداد تا حاال حرآات مردم خيلي پيش رفته است

آنهايي آه به اميد انتخاب موسوي و آروبي آمدند و تظاهرات آردند 
وآرزو داشتند آه يك فرصتي بشود و يك اتفاقي بيفتد و فكر ميكردند آه 

البته نه اينكه خيلي ( اگر مثالً آروبي يا موسوي انتخاب بشود چه ميشود 
ال در حا) توهم داشته باشند؛ اميد داشتند آه يك آمي سر آوب آمتر بشود

نظر بگيريد درست است آه آروبي يا موسوي انتخاب نشدند ولي از 
شايد حتي اگر آنها انتخاب . جهاتي حرآات مردم راديكالتر شده است

و اين حرآت بسيار مثبتي . ميشدند حرآات مردم اينقدر راديكاليزه نميشد
. است آه مردم ميخواهند امورات خودشان را در دست خودشان بگيرند

من فكر ميكنم آه اگر . ادثه بسيار بسيار اميد بخشي استاين ح
و بنا بر اين . يك آمي دوام پيدا بكند اوضاع عوض خواهد شد] حرآت[اين

آينده اي براي حتي اصالح طلباني هم آه با رژيم مخالفت ميكنند نخواهد 
همه چيز ما، سر نوشت و اميد ما  . بود آه اينها بيايند و حكومت بكنند

وام حرآت مردم است آه بتواند دوام پيدا بكند، بتواند روي پاي همين تد
و من اميدوارم و بيش از هر زمان ديگر فكر ميكنم آه . خود بايستد

  .امكانات اين وجود دارد آه واقعاً حرآت مردم تداوم پيدا بكند 
 آقاي شالگوني با توجه به فرمايشات شما،  در حالي آه ما شاهد :رحيمي

 مردم بدون درخواست آقاي موسوي يا آروبي نيستيم، حضور گسترده
  چگونه مردم می توانند نقش خودشان را بدون اينها ظاهر بکنند؟

 واقعيت اين است که در شرايط سرکوب اينطور :محمدرضا شالگونی
نبايد يک معادله روانشناسی از حرکتهای بزرگ اعتراضی در . است

 در اينجا مسئله محاسبه خيلی واقعيت اين است که. انقالبات درست کرد
می آيند از تک تک آدمها که ] به خيابان[ دقيقی در کار است و کسانی که

وقتی که مردم به خيابان می آيند بايد . شروع کنيم قضيه روشن تر ميشود
ببينند آه چقدر امکان اين وجود دارد که به خانه هايشان برگردند، 

 از دست ندهند، به زندان نروند و کارشان را از دست ندهند، بچه شان را
. بنابراين وقتی سرکوب هست مردم با احتياط عمل ميکنند.  اين ماجراها

واقعيت . بايد آن سربااليی را که سربااليی نفس گيری هم هست، باال رفت
يخواهد با اين جناياتی اين است که تا وقتی که بگير و ببندها هست رژيم م

مثال می بينيد که هدفگيری ميکنند و . دمرعوب کن که ميکند مردم را
جوانهای مردم را ميزنند در وسط تظاهرات ميکشند؛ تمام نشانه ها حاکی 

اينها . يعنی عمدًا آنها را ميکشند. از اين است که از باالی بدن زده ميشود
مي خواهند بگويند که امکان مرگ است، . برای مرعوب کردن مردم است

 و خودتان را زياد جلو واقعی استخطر مرگ هست و اين خطر 
که حرکتها ولی عليرغم اينها نگاه بکنيد . تا مردم مرعوب شوندنيندازيد،

  . بزرگي است..مه پيدا بكند ادامه پيدا ميکند، در حدی که ميتواند ادا
 خرداد به بعد يک ماجرای آنی نبود که گويا مردم يک دفعه ٢٢ ماجرای 

با زور و سرکوب جلويش را .... ندعصبانی شدند و يک کارهايی کرد
و هر فرصتی که پيش بيايد ميبينيم آه يک عده می آيند و . گرفتند

يواش . رژيم اتوريته اش تمامًا فرو ريخته است. خودشان را نشان ميدهند
يواش ترس از مرگ بايستی کاهش پيدا کند و اين در صورتی می تواند 

در حرکت هايی توانا ببينند و در اتفاق بيفتد که مردم بتوانند خودشان را 
چون واقعيت اين است . حرکت هايی که هزينه اش کمتر است شرکت آنند

که يک عده کمی را ميشود گفت که آماده اند تا کشته شوند؛ عده ای 
بيشتر از آن آماده اند که زندان بروند و بعضي ها حاضرند که کارشان را 

اضر نيستند زندگيشان را به از دست بدهند، ولی اکثريت وسيع مردم ح
اگر اين معادله را در نظر . خطر بيندازند اما حاضرند يک کارهايی بکنند

بگيريم، اگر اين ارزيابی را در نظر بگيريم و واحدهای کوچک را در نظر 
بگيريم، مثالً  من و شما اگر آنجا بوديم چکار ميکرديم؟ مي بايستی با 

ی ما از زندان آزاد شده بوديم ت که وقتمن يادم اس. احتياط حرکت ميکرديم
ما مدتها زندان بوديم، بدبختی کشيده .  مردم تعجب ميکرديمازجسارت

 در حرکتها، ،بوديم و در دوره خودمان جسورانه در زير ديکتاتوری
منتها وقتی آزاد شديم از . اعتراضات و اعتصابات شرکت کرده بوديم
ه خيابان ريخته و اينقدر اينکه مردم، زن و مرد و پير و جوان، ب
مسئله ای که هست اين بود . جسورانه جلو ميروند، واقعًا تعجب ميکرديم

که مردم يک شجاعتی پيدا کرده بودند که ما که از زندان آزاد شده بوديم 
مثًال من يادم است که در جريان شهيد کامران . اين شجاعت را نداشتيم

رستان هزار تختخوابی او را می نجات الهی که  شهيد شده بود و از بيما
ما يک عده که .  اسفند٢۴آوردند، يک راهپيمايی وسيعی شد تا ميدان 

وقتی که تيراندازی از جلو شروع شد همه . همه زنداني بوديم آنجا بوديم
ولی ديديم که . وحشت زده می خواستيم يک جاهايی در برويم و فرار کنيم

در شرايطی مردم .  ميکردآدم وحشت. جوانها مستقيم جلو ميروند
ولی . بعد از مدتي يک چنين چيز هايي خواهد شد. ترسشان فرو ميريزد

حاال بايستی حرکت هايی در پيش گرفته شود که مردم توان شرکت در آن 
يعنی . عدد بزرگ مورد نظرم است'' مردم''وقتی ميگويم . را داشته باشند

نه اينکه يک عده . استصدها هزار نفر مطرح . ميليونها نفر مطرح است
آدم های شجاع که به ديگران هم دل بدهند که نترسيد ما با هم هستيم 

بنابراين من فکر ميکنم . مردم هميشه محاسبه می کنند. بياييد شرکت کنيد
کروبی و موسوی را سپر خود . که مردم از فرصتها استفاده ميکنند

خيلی هم هشيارانه . ننداز اختالفات درون حکومتي ها استفاده ميک. ميکنند
ولی يک چيز روشن است و آن عبارت از اين است که از . استفاده ميکنند

همين االن اين . هر فرصتی استفاده خواهند کرد تا اينکه رژيم را بيندازند
نمی خواهم . نميدانم شما در زمستان گرگ را ديده ايد يا نه. مشهود است

. ين تجربه عينی را دارم، می گويمولی چون ا. مردم را به گرگ تشبيه کنم
وقتی که سرما باشد شما گرگها را هو بکنيد و حمله کنيد، می گذارند و در 

يواش عقب نشينی ميکنند، پشت ميکنند به . ميروند ولی فرار نمی کنند
بمحض اينكه رويتان را برگردانيد مي آيند و يک دفعه . شما و مي روند

باز تاکيد ميکنم که .  پشت سر شما هستندنگاه کنيد مي بينيد در دو قدمی
ولی ميخواهم بگويم که اين حالت جسارت . مردم را به گرگ تشبيه نميکنم

را که به هر وسيله ای شده بايد اين حکومت را متالشی کرد، حاال در 
مثًال از شبها آه . اين از همه قراين مشهود است. مردم جای گرفته است

اکبر و مرگ بر ديکتاتور ميگويند بگيريد تا هنوز هم که هنوز است اهللا 
. شرآت گسترده و قابل توجه در چهلم شهدای راهپيمائی يا چهلم مرگ ندا

قابل فهم . هنوز هم ممکن است يک عده بگويند اين بيشتر در تهران است
چون شهر بزرگتري است و شهرهای .است که اينها در تهران بيشتر باشد

. بيعی است که مردم با احتياط حرکت کنندط. کوچک قابل کنترل هستند
ولی می بينيد که تظاهرات، شعارها و ديوارنويسی ها ادامه دارد و وسعت 

همين ها . در خيابانها و کوچه ها دارند چيزهايی را می نويسند. پيدا ميکند
  .حادثه های مهمی هستند

ه تصور بکنيد همين مسئله تجاوز به زندانيها را که کروبی مطرح کرد
شما و من خوب ميدانيم که اين جمهوری اسالمی از روز اول کارش . است

. ميدانيد که به دخترها در شب اعدام تجاوز ميکردند. اينطوری بوده است
در اين مورد يک عالم گزارش است از زندانيان خيلی قابل اطمينان موثق 

زارش کرده توجه بکنيد که اينها گ. گرفته تا کسانی که مصيبتها را ديده اند
اين را از قبل مي دانستيم ولی چقدر پخش ميشد؟ جز در بين آدم هايي . اند

حاال . آه  فعالين سياسی بودند و ارتباط هايی داشته اند، چقدر پخش ميشد
همين حرفهايی که کروبی ميزند اهميتش در . ببينيد چقدر پخش شده است

رد و از کانالهايی اين مسئله است که چون از اختالفات درون رژيم ميگذ
و نه ( ويش را گرفت وحاال در تمام دنيا عبور ميکند که نميشود خيلی جل

 در باره تجاوز در زندانهای ايران به دختران و پسران  )تنها در ايران
و ميدانيد اين برای رژيمی که خود را رژيم مذهبی . جوان صحبت می کنند

ل وجود ی خود ميداند يعنی نفس و حالل و حرام را دلي... ميداند تقوا و
اينها . چه؟ اين يعنی اينکه اسيدی بپاشيد و تمام بنيادش را به باد بدهيد

همه چيز در نتيجه حرکتهای مردم و اعتراضات . چيزهای کمی نيستند
خرداد شروع شد، پيش ٢٢مردم که بشکل انفجاری حتی قبل از انتخابات 

  .رفته است
تی با صبوری و بردباری جلو برويم و بنابراين من فکر می کنم که بايس

يک دفعه بصورت آنی چيزی اتفاق . طبيعتًا بايد از حرکتها خسته نشويم
 که بسرعت هم به ۵٧توجه داشته باشيم که انقالب سال . نخواهد افتاد

اينطوری نيست که اينجا با يک . نتيجه رسيد، الاقل چهارده ماه طول کشيد
ولی . ست که چندين سال هم طول بکشدممکن ا. سوت زدن اتفاقی بيفتد

  . در اين ترديدی نمي توان داشت. هرچه باشد رژيم بی آينده شده است
آقای شالگونی احساس می شود که سير روند کارها بطريقی : رحيمي

است که حتی تندروهای اصولگرا هم کم کم دارند در بسياری از مواضع 
مثًال در رابطه با نامه آقای . عقب نشينی می کنند و به طريقی می پذيرند

کروبی ما ديديم که امامان جمعه و بخصوص الريجانی بالفاصله يک 
اما امروز در . جنجال بزرگی برپا کردند که نخير، همچو چيزی نيست

خبرها می بينيم که حتی الريجانی  هم گفته است که ما حاضريم بنشينيم و 
تغيير همين رئيس قوه . يعنی بنوعی عقب نشينی. به حرفها گوش کنيم

 يک نوع عقب نشينی ،اتی که می خواهد بوجود بيايدقضائيه وتغيير
  نيست؟

همه ضد انقالبها وقتی .  در اين که ترديدی نيست:محمد رضا شالگونی
سعی می کنند خود را مستقر کنند مجبورند بعضی از خواستهای انقالبهای 

کاری را که احمدی فکرش را بکنيد همين . شکست خورده را اجرا کنند
ميدانيد که . البته زنهای ضد زن( . زن آورده است] وزير[نژاد کرده که
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اينها چه جانورانی . بعضی از آنها به اليحه تعدد زوجات رای داده بودند
ولی همين ژست که بيايند و اين ) . هستند اصالً خودش يک مسئله است

يت طوری است که اينها کار را بکنند، اين يعنی چه؟ اين يعنی اينکه وضع
اين نشان دهنده .  يم دهند که ما خيلی هم ضد زن نيستميخواهند  نشان

عمق يافتن حرکتهای ضد دولت مذهبی در . عمق يافتن حرکت زنان است
اينها را نميشود . عمق يافتن خواستهای جوانان و مردم است. جامعه است
بنظرم بايد از امامان همين نکته ای را که مطرح کرديد من . ناديده گرفت

چرا که تکذيب  . جمعه و الريجانی  سپاسگزاری کرد که تکذيب کردند
وقتی که مثال تلويزيون جمهوری اسالمی . خود آنها خبر را پخش ميکند

من در باره ترانه موسوی : از قول يکی از اين االغهای مجلس گفت
عنی آنها که  ي(چيزی نگفتم،  ظاهرًا از خود آنهايي که گوش ميکردند 

) يو و تلويزيون جمهوری اسالمی استامکاناتشان عمدتا از طريق راد
قرار بود مسئله ترانه . بالفاصله سوال ميشود که ترانه موسوی کی هست

ولی می بينيد که . موسوی آه جسدش راهم سوزانده بودند مسکوت بماند
حتی . دترانه موسوی کشته نشده و دوباره زنده شده و همه جا حضور دار

اول .مجبورند در صدا و سيمای جمهوری اسالمی هم اسمش را ببرند
وقتی رئيس .  تناقضات اينطوری است].  ماجرا[ظاهرًا از طريق تکذيب 

مجلس ميگويد که حرفهايی که کروبی مطرح کرده کذب محض است، خود 
؟ يا مثال وقتی در نماز جمعه داين ميدانيد چقدر خبر مربوطه را پخش ميکن

ين امامان جمعه االغ  ميايند به کسانی که اين خبرها را پخش ميکنند ا
حمله ميکنند و حتي می گويند اينها بايد شالق زده شوند، خوب معلوم 

 ، حاال مسئله تجاوز در زندانهااصًال. است که اين خبرها پخش ميشود
اين مسئله ايران شده و مسئله همه آنها که به . ا شده استمسئله ملی م

بنا .  يران گوش ميدهند، توجه می کنند و حوادث ايران را دنبال می کنندا
در وضعيتی هستند . بر اين است که اين عقب نشينی از فرط تناقض است

من فکر می کنم که اين جلو . که دستشان می سوزد و ميكنند در دهانشان
  .خواهد رفت

ليتهای ايران زبان  ميبينيد آه احمدی نژاد مي آيد واعالم ميکند که برای م
حاال اين که زبان . ملی و قومی شان را در دانشگاهها خواهيم گذاشت

مادری همه مليتها آزاد است که بايد آموزش داده شود حتی در قانون 
ولی وقتی . اين را ميدانيد آه هست. اساسی جمهوری اسالمی هم هست

جلوی اين کار را ميکند تحت چه شرايطی ميکند؟ برای اين است که 
يک چيزهايی بهشان بدهند تا جلوی پيشروی آنها . حرکات مردم را بگيرند

  .را بگيرند
 حرکت مردم را ، در شرايط کنونی مسئله اين است که تناقضات خود اينها

) تجاوز درزندان ها( همين مسئله . وسيعتر ميکند و مردم را بسيج ميکند
حاال اين قضيه . ذيب کردندرا که تکذيب کردند و با اين قدرت و قاطعيت تک

 که بياييد ببينيم در ؟جلوتر برود، مگر به اين سادگيها حل خواهد شد
 خوب اينها کي بودند؟ ؟.آدمهايی را شکنجه کردند مثًال کهريزک زندانها

بياييد در . اسمشان چی هست؟ می بينيد که اسم و مقام مطرح است
ديگر سوال اين نيست . راتلويزيون اسم ببريد و نشان بدهيد اين آدم ها 

که آنجا خودسری شده و مثل قتلهای زنجيره ای  قضيه را ماست مالی 
اصالًً انکار ميکردند آه کهريزکي وجود دارد و در آنجا چيزی  .بکنند

 نه، اين دفعه مردم ايستاده اند و همه برانگيخته .!  استاتفاق افتاده
ً  آقای صانعی يک روحا .هستند نی مهم و مرجع تقليد  می بينيد مثال

. مگر نمی گوييد در زندان يکی مننژيت گرفت و مرد: ميايدو ميگويد
چرا جوان . بفرض هم که اينطور باشد شما مسئول مننژيت هم هستيد

  .مردم بايد آنجا مننژيت ميگرفت و ميمرد؟ خب اينها مسائل کمی نيستند
پيدا  حرکات مردم  تداوم  تا بنابراين است که من فکر ميکنم

تناقض در بين هيئت حاکمه افزايش پيدا خواهد کرد و هر ،ميکند
اين . افزايش آن هم به تداوم حرکات مردم کمک خواهد کرد

و من فکر . ديالکتيک انقالبات است که اينطوری حرکت پيش ميرود
ميکنم تناقضاتی که در خود جناح اصولگرا هست، دقت آنيد حمالتی 

حاال مثًال  مسئله محسني .  يلی معنا داردکه به احمدی نژاد ميکنند خ
مسئله امام زمان . اژه ای شده يک مسئله، مشايی شده يک مسئله

ديگر اينطور نيست که ما المذهبها و مخالفان داريم صحبت می 
خود آنها، مثال صانعی ميگويد که کسی که ادعا ميکند با امام . کنيم

ر خبرهای خودشان چرا که د. زمان ارتباط دارد، حرامزاده است
هست که در دوره غيبت اگر کسی گفت من با امام زمان ارتباط دارم، 
. حتماً  ادم مشکوکي است و مثل کسی است که ادعای نبوت ميکند

. يکبار در همين راديو گفتم. بنابراين  مسئله امام زمان چه هست
اين يک ماجرای خرافه احمقانه مسئله ما شده که مثل نقل و نبات 

وهمين االن به يک بحث . روز داريم در باره اش صحبت ميکنيمهر 
آنهايی که متشرع، آخوند و مرجع تقليد هستند . سياسی کشيده شده

دارند قاطع به آنهايی که می گويند با امام زمان ارتباط داشته اند، 
از خبرها نقل می آنند که کسی که . می گويند شما شارالتان هستيد

وقتی از . اين خيلی حرف مهمی است. اده استاين را بگويد حرامز
اين بحثهای خرافه ای فاصله بگيريد و به قضه نگاه کنيد، اختالفات 
درون خود حکومتگران است  آه و به جايی رسيده است که هر 

مثًال . کسی بگويد طرفدار انتظاريون هستم پدرش در آمده است
عان سر سخت فاطمه رجبی همسر غالمحسين الهام که خود از مداف

احمدی نژاد بوده، به احمدي نژاد نوشته بود که وزير زن يعنی چه؟ 
حاال غالف کرده اند وهمه افتاده اند دنبال اين که وزير زن آنها را 

خود اينها چه چيزي را نشان ميدهد؟ نشان دهنده . نجات خواهد داد
اينها همه از نشانه های سحر . آشفتگی اردوی اصولگرايان است

اگر اين حرکت .  از حرکتهای مردم است که ما پيش ميرويم.است
ولی تمام نيرو . ادامه پيدا کند چيزهای مهمتر وبيشتری خواهيم ديد

را بايد روی اين گذاشت که حرکت ادامه پيدا کند و وسيعتر ادامه 
پيدا کند و مردم بتوانند از امکانات و از خواسته ها و شعارهايی 

وسيعتر براي شرکت در حرکتهای اعتراضی استفاده کنند که هرچه 
ً  . برای همه قابل تحمل تر باشد اگر چنين چيزی بشود رژيم حتما

حرف مهاتما گاندی را دوباره ميخواهم تکرار . شکست خواهد خورد
 ،بسيج . ا نميشود زندان کردهمه را نميشود کشت، همه ر: کنم که
يت مردم در يک وقتی که اکثر.  نهاد و جهاد همه کشک است،سپاه 

ی نظامی کشور هفتاد ميليونی در اعتراض بلند ميشوند هيچ نيرو
 همه آن نيروی نظامی در مقابل مردم -نمی تواند جلويش بايستد 

. اين چيز کمی نيست. متالشی ميشوند و حتی به مردم می پيوندند
  . اين قانون تخطی ناپذير همه حرکتهای بزرگ انقالبات است

رك و رو راست بگويم .  گونی بسيار سپاسگزارمآقای شال: رحيمي
که با توجه به خبرهايی که من هر روز ميخوانم شخصاًً خيلی نا اميد 

  .شده بودم ولی شما امروز ما را اميدوار کرديد
نبايد .  نبايد نا اميد بشويد. شما لطف داريد:محمد رضا شالگونی

رزه سربااليی واقعيت اين است که مبا. هيچ کداممان نااميد بشويم
بعضی وقتها آدم فکر ميکند . است؛ دشوار است؛ ولی جلو ميرويم

ولی همينطوري نگاه کنيد مثالً به سه ماه قبل وضعيت .آخر دنيا است
اگر مثال موسوی رئيس جمهور ميشد . چطور بود و حاال چطوراست

  .چه گلی به سر ما ميزد؟ ببيند حاال اصالً  کليت نظام مطرح است
و به اميد گفتگوي هفته . لطف فرموديد. بسيار سپاسگزارم :رحيمي 

  .آينده
تشكر ميكنم از شما و خدا .  زنده باشيد: محمد رضا شالگونی

  .حافظي ميكنم از شنوندگان عزيز راديو سپهر

…………………………………...  

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
  

االزام، مشخص ميشوند" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
  .بيانگر مواضع سازمان نيستند
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  واليت وارفته فقيه،واليت وارفته فقيه،
  و بحران اسالميت آنو بحران اسالميت آن

  سوسن آرامسوسن آرام
کشور توسط عمله کودتا، ظهور شتابان امام زمان در صحنه سياست 

 .نشانه سقوط امام زمين هم هست
سرانجام جنبش دمکراتيک را ميزان سازمان يافتگی مردم تعيين خواهد *

به کارگل . کرد، امری که برای بنای آن بايد به بيل متوسل شد نه شعار
 .بايد پرداخت نه رقابت برای راه رفتن روی فرش قرمز 

نوان منبع مشروعيت حکومت، بين بحث اسالميت يا جمهوريت به ع
در واکنش به تاکيد هاشمی رفسنجانی بر . مقامات رژيم اسالمی داغ است

جمهوريت به عنوان يکی از ارکان مشروعيت رژيم، مصباح يزدی و 
ديگر روحانيون و مقامات مدافع کودتا حق مردم روی زمين در نصب 

ارند برای حکومت حکومت را رد کرده و تاکيد کردند مردم فقط وظيفه د
 .مقبوليت ايجاد کنند

به اين ترتيب در سطح نظري، ظاهرا اين جمهوريت نظام اسالمی حاکم 
 ١٨٠اما در سطح سياسي، واقعيت . برايران است که در بحران است

درجه معکوس است و مجموعه شواهد نشان ميدهد اين اسالميت نظام 
 مهمی است که نظام را اين مساله بسيار. است که به شدت در بحران است

به شدت شکننده کرده است به طوری که با قطعيت ميتوان گفت گسست 
 . های آن ترميم ناپذيرشده است

پلوراليسم بين . در حقيقت جمهوريت نظام هيچوقت معنای واقعی نداشت
خودی ها واقعيت و اهميت داشت و هم از طريق ساز و کارهای جمهوری 

يی برای توزيع قدرت بين خودی ها استفاده و هم از طريق نهادهای وال
ميشد، با وجود اين تضاد ماهوی بين جمهوريت و واليت به نفع واليت حل 
شده بود، هم در عمل و هم در قانون، بويژه بعد از بازنگری در قانون 

 . اساسی
با توجه به اين وضعيت وقتی بحث های آقايان را از پيرايه مذهبی و جنبه 

اش پااليش دهيم و به زبان زمينی بيان کنيم، مساله های تبليغاتی 
مشروعيت نه به آرای مردم مربوط است نه به رای خدا، بلکه ناظر بر 
توافق ها و ائتالف های گروه بندی های درون قدرت حاکم است که تمرکز 
. يا حداقلی از انسجام درون کاست قدرت در برابر مردم را تامين ميکرد

 -اء بر ترکيبی از بسيج از پائين و اعمال زور از باال اين مجموعه با اتک
 امکان -که با گذشت زمان نسبت دومی به اولی به شدت افزايش يافت 

 . حکومت بر مردم را فراهم می کرد
از آنجا که در اين توافقات پذيرفته شده بود دستگاه روحانيت شيعه با 

لب توافق روحانيت مرکزيت واليت فقيه برراس قدرت قرارداشته باشد، ج
، برای حفظ انسجام و تمرکزقدرت ,علما,شيعه، يا با اصطالح رايج حوزه 

حکومتی از اهميت اساسی برخوردار بوده است، اعم از اين که اين 
زيرا چنانکه ميدانيم . مستقيما مناصب سياسی داشته باشند يا نه" علما"

مراجع را به در دستگاه مذهبی بويژه در روحانيت شيعه که استقالل 
تر از ضابطه ها و " مقدس"رسميت می شناسد، رابطه ها باالتر و حتی 

بدين ترتيب . البی ها مهم تر و موثرتر از مقام های اداری عمل می کنند
رابطه دستگاه قدرت با روحانيت شيعه است که ميتواند بر اسالميت رژيم 

 .مهرتاييد يا بطالن بکوبد
رژيمی که جمهوريت، . ر بحران شده استحاال همين رابطه است که دچا

مشروعيت زمينی و مردمي، را از خودسلب کرده، زيرا به گفته صادق 
الريجانی رئيس جديد قوه قضاييه برای حاکم حق و برای مردم فقط التزام 

 . قايل است، حاال اسالميتش نيز بحرانی است
هم شد و مطابق قاعده تاريخ کارسخت گورکنان رژيم، به دست خودش فرا

دستگاه واليی حاکم حلقه به حلقه حايل های بين خود و مردم را از جا کند 
اما با اين کار خود را . تا بتواند بطور متمرکز در مقابل مردم بايستد

عريان دربرابر نگاه وحشت زده همه موتلفان سابق که : عريان کرد
ر برابرنگاه محوريت واليت فقيه در راس قدرت را پذيرفته بودند، عريان د

که درصورت تاييد اسالميت اين عفريت منفور و خطرناک " علما"بيمناک 
خود رقم می زنند، و عريان در " اسالميت"سرنوشت شومی برای خود و 

برابر مشت جمهور مردم که حاکميت را حق خود، و التزام به اين حق را 
 . وظيفه مامور خود در حکومت ميدانند

اينکه مطالبات مردم از طريق اختالفات و منافذ هراس دستگاه واليی از 
را که بر راس اين " بيت فقيه"موجود در ائتالف حاکم سر ريز کند، 

دستگاه نشسته است مداوما به سوی در هم شکستن اين ائتالف ها، 
. خوردن سر ياران قديم و جايگزينی آن ها با دستگاه سرکوب رانده است

ه محل سکونت خود خدا تلقی شد و به موازات آن به تدريج بيت فقي
دستگاه دولتی نيز بايد يک سره . حکومت او، حکومت خدا برروی زمين

اگر توصيف گويای الريجانی را به کار . به دستگاه سرکوب تبديل شود
مردم به " التزام"حاکم را تامين ميکند، دومی " حق"بگيريم، اولی 

 . اطاعت از فرمانروا را
در اين چارچوب نه :  موضوع اين مقاله اين استنکته مهم و مرتبط با

فقط حق حکومت فقيه بر مردم، بلکه اسالميت رژيم هم با سرنيزه تعين 
چون اگر اسالميت رژيم از طريق اجماع مراجع تقليد تاييد . پيدا ميکند

. نشود، دستگاه نظامی و زور است که بايد هويت اسالمی آن را تعيين کند
ان قدرت يعنی دربار فقيه و صاحب منصبان در اين چارچوپ، صاحب

نظامی و امنيتی روحانيونی را در قدرت شريک ميکنند که کامال مطيع 
در اين رژيم به کسی خطاب ميشود که نه فقط در برابر " روحانی. "باشند

دربار خامنه ای بلکه در آستان چکمه پوشان و امنيتی ها سرفرو بياورد، 
رد که در زندان ها به دختران و پسران ردايش را روی سر کسانی بگي

تجاوز ميکنند و عمامه اش را گرو بگذارد تا برای کسانی که دکتر بنی 
يعقوب و ترانه موسوی را ربوده و بعد از تجاوز جسدشان را به خانواده 

و اگر دريک مورد از . تحويل داده يا در بيابان رها ميکنند مصونيت بخرد
ی سوال کند، عمامه اش را از سرش می کوتاهی يا حت" وظايف"اين 

اندازند، تروريست و نوکر بيگانه خطابش ميکنند و حتی مثل شجونی 
 . ميکنند" پيش بينی"او را " انتحارفيزيکی"

واليت فقيه در اوج گنديدگی خود و درست هنگامی که دستگاه روحانيت 
 بر قله قدرت دولتی نشسته است و خونش آبی محسوب ميشود، روحانيت
را به لحاظ اخالقی به ذاللتی دچار کرده که در تاريخ ايران کم نظير بوده 

کافی است به ياد بياوريم پهلوی ها که با قدرت بيش از حد . است
روحانيت به نوعی سر ستيز داشتند، هرگز در مالء عام به آخوند آنقدر 
درشت نگفتند که امروز حکومت آخوند به آخوندی که پشت سر شکنجه 

 متحد دربارفقيه نماز نخواند و آنکه به او درشت نمی گويند در نگاه گران
 . مردم در قعر حضيض جای دارد

اين البته از خواص سرنيزه ای است که دستگاه واليت به عنوان منبع 
توجيه حکومت سرنيزه با حق اعمال سلطه . مشروعيت برآن نشسته است

يی ساخته که مشابه آن را برهمه به نيابت از خدا، از رژيم واليتی هيوال
تاريخ فقط در دولت های فاشيستی پيش از جنگ دوم ديده است که آنهم 
اوج گنديدگی ايدئولوژی سلطه با توسل به عقب مانده ترين و پست ترين 

 و ترکيب آن با قدرت نظامی در شرايط - يعنی نژادپرستی -مشتقات آن 
گران بوجود آمده يک بحران عمومی سرمايه داری و سرگشتگی سلطه 

اين هيوالست که بعد از کودتای انتخاباتی اخير عريان در مقابل چشم . بود
رژيم از اين هيوالی نظامی جا " اسالميت"بحث . جهانيان قرار گرفته است

 . پس اندکی روی آن متمرکز می شويم. نيست
  اعتراف 

 درجريان حوادث دو ماهه اخير مقامات وابسته به دستگاه واليت به
اعتراف های مهمی اقدام کرده اند که حماسه آفرينی های مردم و فجايع 
. تکان دهنده ای که سرکوبگران مرتکب شدند، برآنها سايه انداخته است

های خود رسوا کن و چندش آور "اقراربگيری"اين اعتراف ها برخالف 
در شوهای امنيتی نه با زور بلکه به طيب خاطر و در کمال آزادی صورت 

مصاحبه علی سعيدی نماينده خامنه ای در سپاه با ايلنا حاوی . ته استگرف
سعيدی در اين مصاحبه توصيفی از . هاست" اعتراف"يکی از اين 

سازوکار دستگاه دولت واليتی به دست ميدهد که هرچند به اشاره و پاره 
پاره و محدود به فعاليت سپاه پاسداران است، اما به خوبی ماهيت 

 .  دولت را به نمايش ميگذاردفاشيستی اين
سعيدی در مصاحبه تاکيد ميکند فعاليت سپاه به مسايل نظامی محدود نمی 

فقط بخشی ازحوزه های فعاليت سپاه که او در اين مصاحبه به آنها . شود
اشاره ميکند عبارتند از ارتش، اطالعات، انتظامات شهري، پرواز، 

بنا بر ...  سايبري، انتخاباتاقتصاد، فرهنگ ازجمله فعاليت رسانه ای و
توضيحات سعيدي، فعاليت سپاه در هريک از اين حوزه ها مضمون همان 

" معين وزارت اطالعات"حوزه را پيدا ميکند مثال وقتی سپاه به عنوان 
فعاليت های آن در اين عرصه ماهيت اطالعاتی به خود "عمل ميکند، 

وژه های زيرساخت های پر"، يا در حوزه اقتصاد سپاه خود راسا"ميگيرد
، برعهده آن است و "انتخاب افراد"را در دست دارد، " اقتصادی کشور

 . را عهده بگيرد" موارد سنگين"دايما هم به سمتی ميرود که 
 ميليارد تومانی که برای اين ارگان تعيين ٥٠٠٠با اين حساب بودجه 

 ميدهد، شده، با همه بزرگی اش فقط بخشی از امکانات مالی آن را نشان
زيرا فعاليت سپاه به عنوان معين همه و هر نوعی فعاليتی در کشور آن را 

 . در ماليه و حسابداری اين بخش ها سهيم ميکند



 7

است يا به " فعاليت موازی مفيد"اين عملکردهای سپاه، به گفته سعيدی 
عبارت روشن تر فعاليت موازی نيست بلکه مداخله مستقيم و مديريت 

با هماهنگی طرفين و دستگاه "ه است زيرا به گفته سعيدی فعاليت آن حوز
 ."های باالدستی صورت ميگيرد

فعاليت "طبيعتا فعاليت سپاه در حوزه انتخابات هم مثل ساير حوزه ها يک 
نيست بلکه سپاه مستقيما در سياست انتخاباتی مداخله و در واقع " موازی

" فعاليت موازی مفيد"آن را اداره ميکند و اگر توصيف سعيدی در مورد 
در اين ". با هماهنگی طرفين و دستگاه های باالدستی"را بپذيريم البد 

رابطه سعيدی صراحتا فرمان خمينی مبنی برعدم ورود نيروهاى مسلح و 
سپاه در عرصه انتخابات و سياست جناح ها را رد کرده و تاکيد ميکند اين 

از بود و افراد حزبی وارد مربوط به وقتی بود که اختالف نظر در سپاه مج
توضيحات سعيدی حاکی از آن است که اکنون سپاه تصفيه . سپاه ميشدند

اى واحد و منسجم و يكپارچه به فرامين و دستورات  مجموعه"شده و به 
تبديل گرديده و وظيفه اخص آن اين است که سراسر کشور رااز " فقيه  ولي

 اقتصاد، از سرکوب شهری طريق مداخالت در تمام حوزه ها از فرهنگ تا
 . تا اطالعات و انتخابات برای اطاعت ازامر فقيه به خط کند

فراجناحى بودن نسبت به ولى "بنا بر توضيحاتی که سعيدی می دهد سپاه 
تلقی ميکند و در هر انتخاباتی خط فقيه را به صورت " خطر"را " فقيه

. د صادر ميکندفرامين انتخاباتی که همه احزاب بايد از آن تبعيت کنن
تنها "سعيدی صريحا حکم صادر ميکند هرحزبی که ميخواهد فعاليت کند 

 . بپيوندد" راهش اين است آه به خط رهبرى
کافی است در توضيحات سعيدی به جای اصطالح رهبر، دويچه، يا فوهرر 
را بگذاريم تا مدل حکومتی که او مدافع و مجری آن است روشن تر به 

  .نمايش گذاشته شود
تازه اين فقط سپاه است که هرچند مهم ترين ارگان سرکوب رژيم است، 
ولی با انبوهی از دستگاه های اطالعاتي، امنيتي، نظامی و شبه نظامی 
ديگر از قبيل بسيج، ناجا، لباس شخصی ها، و ده ها محفل آماده برای 

 . تهاجم به مردم از قبيل انصار و ايثار و امثالهم تکميل ميشود
نيست که در زمان رياست " غده ای"ارت ديگر حاال صحبت از آن به عب

حاال . شده بود" کشف"جمهوری خاتمی می گفتند در وزارت اطالعات 
صحبت از يک هيوالی خطرناک است که تمام جامعه با ساختارهای 
لشگری و کشوري، مدنی و دولتي، مقننه و قضايی را در درون شکم خود 

حتی ساختارهای رسمی و قانونی . رده استهضم يا محبوس و گرفتار ک
رژيم که مردم ما آنها را پايگاه ارتجاع حاکم ميدانند و از بيشتر آنها به 
شدت متنفرند مثل قوه قضايی و دادستانی و مجلس و دولت فقط نمادهای 

به . ظاهری هستند که بر اندام های چندش آور اين هيوال الصاق شده اند
يان سرکوب معترضين به تقلب انتخاباتی می بينيم اين دليل است که در جر

عليرغم وجود ده ها زندان و شکنجه گاه علنی و مخفي، وزارت کشور 
کهريزک به يک . رژيم به شکنجه گاه بازداشت شدگان تبديل ميشود

و بدون فوت وقت به قتلگاهی تبديل شد که روی ابوغريب و " اشاره"
زيرا در . اسرائيل را سفيد کرده استگوانتانامو و کيتزيوت زندان معروف 

اين در حالی . را زير شکنجه نکشته اند" خودی ها"هيچکدام آنها فرزند 
است که بعدا معلوم ميشود که هيچيک از نهادهای رژيم رسما مسووليت 
اين بازداشتگاه را برعهده نداشت و حتی دستور تعطيل آن مدت ها قبل 

ور مامور نظامی و انتظامی و امنيتی اما عليرغم اين دست. صادر شده بود
 .از آن ادامه ميدادند" غيرقانونی"و قضايی به استفاده 

اين چه نيرويی است که برايش همه نهادهای رسمی و اداری حکومت اعم 
از وزارت خانه و رسانه و مجلس و اداره، حکم بازداشتگاه و مرکز 

ه را دارد و اين بازجويی و شکنجه و اقراربگيری و اتهام زنی و قتلگا
نهادها را، بدون توجه به تابلوی ظاهری شان، به طرفه العينی برای 
مقصد اصلی يعنی سرکوب شهروندان به کار ميگيرد؟ دولتی که در آن 
دستگاه های نظامی و امنيتی به اين شيوه همه نهادهای حکومتی را 

 بر بلعيده و در خود هضم کرده و با سرهم کردن يک ايدئولوژی مبتنی
سلطه انحصاری و تمام گرا قدرت خود را توجيه ميکند چيزی به جز 

 . فاشيسم نيست
سعيدی در مصاحبه های متعدد خود، تبديل همه ساختارها و عملکردهای 

خوانده و آن را " چابکی"حکومت به ماشين شکنجه و سرکوب را، 
گرانی ن"او در انتهای مصاحبه فوق الذکر با ايلنا ميگويد . تحسين ميکند

هايی وجود داشت که پاسدارنسل دوم و سوم انقالب چه موضعی داشته 
آنها در برابر اغتشاشات خوب "و بعد ابراز رضايت ميکند که " باشد

 ." پاسخ دادند
واقعيت اين است که آنها خوب ميدانند اين ماشين غول پيکر سرکوب بايد 

سياسی يا اکثريت قاطع شهروندان عادی کشور، و نه فقط گروه های 
رهبران آنها را، بکوبد و چون نگران بودند اين امر باعث شود دست و 

دل مستخدمين خرده پای دستگاه شان هنگام سرکوب بلرزد، در سال های 
اين يکی . اخير آنها را برای قتل برادر و خواهر و همسايه تمرين ميدادند

بودند بسياری شگفت زده . بود" طرح امنيت اجتماعی"از اهداف مهم 
رژيمی که زير تهديد مستقيم نظامی و محاصره اقتصادی قرار دارد، چرا 

برای خود دشمن "بی دليل قانع کننده ای به شهروندان کشور بند کرده و 
اما رژيم مثل يک دولت اشغالگر اکثريت شهروندان را دشمن ". می تراشد

مورينی که ما. ميداند و خود را برای سرکوب اين انبوه دشمن آماده ميکرد
بتوانند در خيابان و در مقابل چشم مردم، با خشونت به جان يک 

يا پوشيدن يک " بدحجابی"افتاده و به جرم " برادر"يا يک " خواهر"
چکمه يا فالن تی شرت او را سوار مينی بوس امنيتی کند و به 

را با " برادرها"و" خواهرها"بازداشتگاه ببرد، بعد هم ميتواند همين 
تم توی ماشين قفس دار انداخته به بازداشتگاه های مخوف ضرب و ش

ببرد و به آنها تجاوز کرده و رضايت نماينده خامنه ای در سپاه را تامين 
پيروز در " امتحان"که از " پاسداران نسل دوم و سوم"موفقيت آن . کند

 . آمده اند، بدون تمرين قبلی نبوده است
  طنين سکوت

ر نقش ماشين سرکوب در تثبيت قدرت درطول سال های اخيرهر قد
انحصاری رژيم واليی افزايش می يافت، جلب توافق روحانيون در 

در حاليکه دربار واليی و . مشروعيت بخشيدن به آن کاهش می يافت
متحدان نظامی آن از بحرانی که آمريکا در منطقه آفريده است، نهايت 

رج را گسترش ميدادند، استفاده را کرده و ائتالف های اسالمی خود در خا
ريزشی که از . در داخل کشور ائتالف روحانيت بيش از پيش گسسته ميشد

آغاز و با آيت اهللا منتظری شد، درطول سالهای رهبری خامنه ای شتاب 
گرفت و به چهره هايی مثل اردبيلي، صانعی ، موسوی تبريزي، موسوی 

ديگر در دوره خوئينی ها، محتشمی پور، هادی غفاری و دهها روحانی 
. اخير کسانی مثل کروبي، خاتمی و سرانجام رفسنجانی اضافه شده است

اگر اولی ها در دوره سی ساله در مقاماتی مثل حاکم شرع و دادستان 
انقالب ورياست در اين يا آن نهاد وابسته به رژيم به بسيج و سازماندهی 

لفان استبداد نيرو برای واليت فقيه در داخل و خارج مشغول بوده و مخا
دينی را قلع و قمع ميکردند، دومی ها روسای جمهور و مجلس رژيم 

 . بودند
بايد توجه داشت بين گسست منتظری و رفسنجانی از دستگاه واليت 

اگر چه اعتقاد آيت اهللا منتظری به واليت فقيه از بنيان . تفاوت وجود دارد
ر رويايی خود از با دمکراسی در تضاد است اما او در وفاداری به تصوي

واليت فقيه، از نظامی که تصور ميکرد از اصول منحرف شده است فاصله 
همين وفاداری او به رويای خود بود که اورا به موضع گيری . گرفت

فراموش نشدنی عليه قتل عام زندانيان کشاند و به تنها روحانی معترض 
اگر چنين . به آن جنايت هولناک آنهم در حين ارتکاب جنايت تبديل کرد

اما . و حصر قرار نگيرد عجيب است" انزوا"شخصی در اين نظام در 
" نظام اسالمی واقعا موجود"های همين " استوانه"رفسنجانی نه فقط از 

است، بلکه سازماندهنده بزرگ ائتالف های نگهدارنده ی آن و معمار راه 
د و به بسياری نوشته ان. های عبور از بحران برای اين نظام بوده است

نظر ميرسد درست باشد که نقل قول او از خمينی برای انتصاب خامنه ای 
به عنوان جانشين خمينی يک دروغ سرهم بندی شده بود، در حاليکه 

نظام اسالمی "اما خدمات او به . خودش نخست مدافع شورای رهبری بود
عموما و واليت خامنه ای خصوصا، به همين محدود نمی " واقعا موجود

در عبور از تنگناها و بحران های مهم، هدايت سياسی او برای . شود
نجات نظام و حفظ تعادل پايه ای آن نقشی کارساز داشته است، از جمله 

در شرايطی که نظام از همه سو در انزوا قرار . ٧٦در جنگ و انتخابات 
داشت، او با ايجاد کانال از حوزه گرفته تا بازار، از رابطه های متصل به 

اخ سفيد ريگان در زمان خمينی گرفته تا قلب امپراتوری نفتی چنی و ک
 که البته با توافق خود خامنه ای صورت –استات اويل در زمان خامنه ای 

می گرفت، منافذی برای تنفس و مهم تر از آن رشته هايی برای حفظ 
چنين شخصی مرکز ارتباطات است و گسست از . تعادل نظام در داخل باز کرد

 .  انزوای دستگاه واليی را بيشتر به نمايش ميگذارد تا انزوای خود او رااو
دستگاه واليی وقتی به اين گسست قطعيت داد که آن هيوالی فاشيستی را 

در اين شرايط روحانيون معترض زير . که سعيدی معرفی کرده ساخته بود
درست مثل . مشت غولی يافتند که از آستين خودشان بيرون آمده بود

اصالح طلبان که ده سال تمام تريبون های امنيتی نظام فرياد زدند اصالح 
اما . طلبی را ساختار شکنی تلقی می کنند و آن را قلع و قمع خواهند کرد

آنها به قصه بافی در مورد اصالحات ادامه دادند تا خودشان از شکنجه 
 مواهب روحانيت نيز به خاطر برخورداری از. گاه های رژيم سر برآوردند

بيشمار دولت اسالمی که روحانيت شيعه را در راس قدرت قرار داده از 
 ايدئولوژيک جديد واليی طفره رفته و از –نقد جدی دستگاه نظامی 
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افشای اسرار جنايات موحش آن خودداری کردند تا وقتی که نيروهای 
امنيتی چماق را روی عمامه کوبيدند و تريبون های امنيتی صاحب عبا را 

 . هديد کردند که يا تسليم شود يا او را به دادگاه خواهند کشاندت
کردن اسيران " تمام کش"بخش بزرگی از روحانيون که سال ها در 

شرکت کرده بود و بعد در برابر جنايات بی شمار دستگاه که در اين اواخر 
يعنی مخالفين نظام استبداد دينی گذشته و دامن " محاربين"از قتل 

ی گناه مثل دکتر زهرا بنی يعقوب را ميگرفت سکوت کرده شهروندان ب
بودند وقتی خطر هيوال به باالی سر خودشان رسيد به مقاومت برخاستند 
و با مقاومت خود اسالميت نظام، يعنی مشروعيت اسمی مذهبی آن را نيز 

البته اين هنوز به آن معنا نيست که دستگاه عالی .زير سوال برده اند
فوايد دنيوی رژيم . آماده رودررويی با بيت فقيه استروحانيت شيعه 

اسالمی برای اين دستگاه و مراجع قدرتمند آن بيش از آن است که تا 
مساله اين است که اساس فلسفه . لحظه آخر حاضر باشند از آن دل بکنند

مشروعيت اسالمی رژيم نيز حاال بر قدرت سرنيزه استوار است و هيچ 
نان داشته باشد اگر دست از پا خطا کند به مرجعی نمی تواند اطمي

سرنوشت کروبی دچار نشود و همين است که نارضايی عميق در دستگاه 
غوغاست و " اندرونی آقا"به عبارت ديگر در . روحانی را دامن زده است

شايد گوياتر از اعتراضات روحانيونی . بحران سراپای آن را گرفته است
فت خود را اعالم ميکردند، صدای سکوت مثل صانعی که سال ها بود مخال

ژان پل سارتر نوشته بود اگر . بخش بزرگی از روحانيت سنتی باشد
امروز بنا بر . هرکلمه را طنينی هست، هرسکوت نيز طنين خود را دارد

برخی منابع تنها دو تن از مراجع سنتی کودتای انتخاباتی را تاييد کرده و 
طنين اين سکوت صدای ريزش آجرهای در . به احمدی نژاد تبريک گفتند

 . بنای رژيم واليی به خوبی شنيده ميشود
 قابله ماهر

اگرچه کارگورگنی نظام و از بين بردن هرنوع مشروعيت آن را خودش با 
تکيه انحصاری برسرنيزه انجام داد، اما اين جنبش توده ای بود که اين 

بل ديدگان همه هيوالی زشت را از بطن مادر جدا کرد و عريان در مقا
اين قابله هنرمند بود که شکاف بين روحانيت را به وضعيت . گذاشت

انقالبی تبديل کرد و بخش بزرگی از اصالح طلبان مردد و روحانيت 
 .  نظامی بايستند-محافظه کار را مجبور کرد در مقابل رژيم واليی 

مردم معترض با چابکی شگفت انگيزی به سرعت از فرصت به دست 
و اعتراف ضمنی خامنه ای به رهبری کودتا استفاده کرده و از آمده 

آنها با فريادهای اهللا اکبر و استفاده از نمادهای . واليت فقيه عبور کردند
، با هشياری مشروعيت اسالمی نظام را هم زير سوال ٥٧اسالمی انقالب 

برده و صدای در هم شکستن ستون فقرات آن را به گوش جهانيان 
 . رساندند

. روحانيون، حاکم يا معترض، به خوبی معنای اين فريادها را می دانند
مگر نه اينکه در طول تاريخ روحانيون نخستين دسته روشنفکران بودند 
که فرهنگ طبقه حاکم را از پائين و از طريق حشر و نشر با مردم مسلط 
ميکردند و در انقالب ها و تحوالت بزرگ در شرق و غرب مکررا در 

مهم نيست که اين فريادهای اهللا . يير روحيه مردم پيشقراول بودنددرک تغ
اکبر از سر ايمان مذهبی است يا به عنوان وسيله از آن استفادده ميشود، 

آنها به خوبی ميدانند . مهم اين است که اين صدای درد مشترک مردم است
ت وقتی آه مردم مظلوم به هم پيوسته و از کوی و بام به آسمان رفته اس

ملت های يهودی به مسيحي، زرتشتی به مسلمان و کاتوليک به 
آنها ميدانند در اين شرايط مذهب شکل است و . پروتستان تبديل شده اند

 . برانداختن قدرت جابر مضمون
روحانيون مدافع کودتا که حاال ديگر وجهه و مشروعيت اسالمی خود را 

اری شبيه شده اند و بکلی از دست داده و بيش ازپيش به آخوندهای درب
حتی بدتر از آنها، چون مستقيما مامور سازماندهی شکنجه و قتل و 
. تجاوز جنسی هستند، در فريادهای مردم ناقوس مرگ خود را می شنوند

و روحانيون سنتی در برابر اين سوال قرار ميگيرند که آيا بايد سرنوشت 
فقيه به آستان بسياری بعالوه تيغ ماشين نظامی . خود را به آنها گره بزنند

از روحانيون رسيده است و توبه هم فايده ای ندارد زيرا اين نظام به 
در . توابان هم نمی تواند اعتماد کند و سرانجام آنها را به دار می سپارد

اين شرايط توسل به پائين هم ميتواند راهی برای نجات آنها باشد و هم 
 . شتهشايد وسيله ای برای تبری از ستم های گذ

 . در رابطه با مواضع نيروهای اسالمی دو نکته قابل توجه است
بخش " امام، امام"ابراز وفاداری به ولی فقيه سابق و فريادهای : يک

 به سخنرانی گرگان آيت اهللا صانعی گوش -بزرگی از روحانيون معترض
اين امر بخشی از .  رويای بازگشت به ائتالف بعد از انقالب است–دهيد 
يسيون را چنان نگران کرده که گروهی از آنها افشاگری در مورد اپوز

عملکرد اين ائتالف در آغاز انقالب را حتی از افشای جنايات کنونی 

در حاليکه به نظر نمی رسد .  نظامی پر رنگ تر می کنند–دستگاه واليی 
اين نگرانی پايه محکمی داشته باشد، زيرا آن رويا از دست رفته و ويران 

کارکرد عملی اين رويا چه . است و بازگشت به آن امکان پذير نيستشده 
خود اين ائتالف بخواهد چه نخواهد، افشای ماهيت خودکامه دستگاه 

آينده و سرانجام جنبش . فقاهتی کنونی و ماهيت انحصاری آن است
دمکراتيک را ميزان سازمان يافتگی مردم و قدرت آنها در پی گيری 

خواهد کرد، امری که برای بنای آن بايد بيل متوسل مطالبات شان تعيين 
 . به کارگل بايد پرداخت نه رقابت برای راه رفتن روی فرش قرمز. شد نه شعار

عوامل کودتا و " وا امام زمان"ابراز وفاداری به ولی حاضر و فرياد : دو
روحانيون وابسته به دربار فقيه هرچند به منظور تهديد و فراخوان تسليم 

 نظامی سرداده ميشود، اما در بطن خود فروپاشی –ستگاه واليی به د
وقتی تيمسار بی . مشروعيت واليت فقيه و انزوای آن را نشان ميدهد

غيرت به امام زمان نامه مينويسد وبا شرح مظلوميت ارتش ظالم خود از 
او درخواست ميکند ورقه مشروعيت رژيم را با پست سفارشی به زمين 

روشنی عدم امکان کسب اعتبار و مشروعيت برای رژيم ارسال کند، به 
فرق او با بيچاره ای که به فال . در روی زمين را به نمايش ميگذارد

نخود يا چاه جمکران دخيل می بندد اين است که اينها تا دندان مسلح اند و 
. جز سالح و ارعاب راهی برای ادامه حيات ننگين رژيم پيدا نمی کنند

ام زمان در صحنه سياست کشور توسط عمله کودتا، ظهور شتابان ام
 . نشانه سقوط امام زمين هم هست

در حقيقت همه، حتی رژيمی ها، خود را برای خاکسپاری ولی فقيه آماده 
، "بازگشت به خط امام"، "شورای رهبری"فقط طرح هايی مثل . ميکنند

.  ميدهد"بعد از واليت"نيست که بوی " استفاده از ظرفيت قانون اساسی"
وقتی مصباح يزدی ميگويد اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست، 

تدارک می بيند که به نام خدا " بعد از امام"برای دولت های ضياء الحقی 
اما دولت ضياء الحقی . و به يمن ماشين نظامی بر قدرت دولتی بنشينند

 . بوی الرحمن واليت بلند شده است. ديگر دولت فقاهتی نيست
امروز موجود کمرشکسته و آبرو باخته ای است که تالش " يت فقيهوال"

. ميکنند با قسم امام زمان و حايل سرنيزه قامت او را راست نشان دهند
تازه نفس ترين نيروی موتلف واليت فقيه در . انزوای آن تماشايی است

اراذل و "پائين، له شدگان از دست رفته ای هستند که خود رژيم آنها را 
ميخواند و بخشی را فله ای و جنايتکارانه روی دار برد و بخشی " اشاوب

را ذخيره کرد تا حاال سبعيت ناشی از انسانيت ويران شده آنها رابرای 
ضرب و شتم بهيمی و تجاوز به زندانيان کهريزک مورد بهره برداری 

در باال دستگاه دولت واليی يک توده کرم . اين از ياران پائين. قرار دهد
ر هم فرورفته، يک کنگلومرای مافيايي، است که بسياری از اعضای آن د

يا خويشاوند سببی و نسبی هستند يا از طريق شرکت در مخوف ترين 
خامنه ای دستگاه ) آقازاده های. (جنايات رژيم به هم گره خورده اند

واليتی را به وزارت ) با جناق(امنيتی و رسانه ای را کنترل ميکنند، 
) برادران(برند تا زير زمين آن را به شکنجه گاه تبديل کند، کشور می 

الريجانی يکی در قوه قضاييه و ديگری در مجلس با متجاوزين به ترانه 
موسوی همکاری ميکنند و سومی در نهادهای تبليغی رژيم، شکنجه و 

) پدر عروس. (تجاوز در سياه چال های رژيم را غسل اسالمی ميدهد
حفظ "ل لجن دور افتاده که جنايات رژيم را به نام خامنه ای با يک سط

و ) اخوان(البالی . و همينطور ميتوان ادامه داد.. ماله کشی کند" نظام
ها همکاران سعيد امامی و سازمان دهندگان قتل ) باجناق( هاو ) آقازاده(

های زنجيره ای واقرار بگيرها و مهاجمان به کوی دانشگاه و ماموران 
 نقش بادی گارد خامنه ای و بيت او را هم دارند مثل کرم نظامی که برخی

. همه آنها هم دراشاعه فساد و چپاول اموال مردم دست دارند. می لولند
حاال ديگر برای نشان دادن حقارت و پستی اين دستگاه کافی است يک 

و بخش بزرگی از کار دستگاه امنيتی . آئينه بی زبان را جلوی آن بگذاريم
 . ه است آينه شکستن نظامی شد-

قبل از انتخابات مصطفی اللباد کارشناس مسايل ايران هفته نامه انگليسی 
زبان االهرام با اشاره به ائتالف های درون حاکميت اسالمی که ميتوانست 
در شرايط متنوع برای تغيير جهت سياسی به خدمت گرفته شود، رژيم 

ود که در لحظه مناسب ايران را به پرنده ای افسانه ای تشبيه کرده ب
ميتواند با ظاهر کردن ناگهانی بالهای اضافی درست در جايی که ميخواهد 

 . فرود آيد
حاال کجاست آن بالها؟ رژيم حتی بالهای عادی اش را از دست داده 
و با سرکوب و جدايی ازتمام متحدانش و از همه اصالح طلبان و از 

  .  را نگه ميداردبخش بزرگی از روحانيون به زحمت تعادل خود
اما استفاده از ماشين نظامی قواعد و شرايطی . ميماند ماشين نظامی

 ١٥:                 بقيه در صفحه                                 . دارد
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نگاهی به جنبه هائی از سير نگاهی به جنبه هائی از سير 
  !!، در ايران، در ايرانهفته گذشتههفته گذشته  حوادثحوادث

  احمد نويناحمد نوين
 نگرانند ١٣٨٨ خرداد ٢٢ " انتخابات  "اکنون  برنده های" 

که در تداوم نوعی از جنگ و گريز مابين حکومت و مردم، 
رژيم به درون " نخبه گان " شکاف ايجاد شده مابين 

امری  که در . نيروهای انتظامی ومسلح رژيم کشيده شود
آخرين ماههای رژيم شاه، با تشديد مبارزه مردم در همۀ 

هی و سطوح، موجب تحليل رفتن قدرت سرکوب نظام ستم شا
  ".عاقبت سرنگونی آن نظام گرديد

روزنامه سالم ، در رابطه با جنايت  ١٣٧٨تيرماه  ١٨زمانی که در 
قتل های زنجيره ای مطالبی افشاگرانه منتشر نمود، بعوض تحقيق در 
مورد صحت و سقم آن روشنگری ها، نيروهای سرکوبگر جمهوری 

  .اسالمی ايران، آن روزنامه را تعطيل نمودند
 آن زمان دانشجويان دانشگاه تهران که در دفاع از حقوق دمکراتيک 
تالش های پيگيری داشتند، در دفاع از حق انتشار آزادانۀ  نشريات 
در ايران، جانانه بپا خواستند و صدای آزاديخواهانه خود را بگوش 

  .افکار عمومی رساندند
جويان در پاسخ عمله و اکره ولی فقيه حمله شبانه به خوابگاه دانش

اين سرکوب آنچنان وحشيانه بود و مقاومت دانشجويان . اميرآباد بود
آنچنان مظلومانه، که دانشجويان دانشگاه تهران و بدنبال آن برخی 
از دانشگاههای ديگر ايران در دفاع از دانشجويان و مقاومت در 

شش روز " مقابل اجحافات ولی فقيه، جنبشی را سازمان دادند که 
بگونه ای که هاشمی رفسنجانی گفت که .".  لرزاندايران را

  .".به ديرک خيمه انقالب توهين نموده اند" دانشجويان 
معروف به جالد مطبوعات ( چندين روز قبل بدستور قاضی مرتضوی 

. متعلق به مهدی کروبی را تعطيل نمودند" اعتماد ملی" روزنامه ) 
ع متعدد ديگری نيز  پس از آنکه مناب-به اين علت که مهدی کروبی 

در رابطه با تجاوزات جنسی در زندانهای جمهوری اسالمی افشاگری 
 در نامه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی در همين رابطه -نمودند 
  :نوشت 

برخى افراد با دختران بازداشتى با شدتى تجاوز نموده اند آه ....  " 
. گرديده استمنجر به ايجاد جراحات و پارگى در سيستم تناسلى آنان 

از سوى ديگر افرادى به پسرهاى جوان زندانى با حالتى وحشيانه 
تجاوز آرده اند به طورى آه برخى دچار افسردگى و مشكالت جدى 

  ."روحى و جسمى گرديده اند و در آنج خانه هاى خود خزيده اند
. صادر نشد" اعتماد ملی" البته بالفاصله دستور بازداشت روزنامه

 علنی اين نامه که همانندانفجار بمب در صحنه اجتماع پس از انتشار
" ايران منفجر شد و علی خامنه ای رهبر نظام را بلرزه در آورد، 

، با على الريجانى رئيس مجلس های نامداری از جمله " شخصيت 
بيانات بی روحی تالش نمودند که َاعمال شنيع آمران و عامالن آن 

احات آنچنان گستردگی داشت که اما، افتض. جنايات را منکر شوند
ها کمترين اثر مثبتی در " شخصيت " تالش های مذبوحانه اين 
پس از آن در اولين جمعه پس از انتشار . افکار عمومی بجا نگذاشت

نامه کروبی، ُکر ناهنجار امامان جمعه در سراسر کشور تالش 
ر در نمودند، باتکذيب خبر تکان دهنده تجاوز به جوانان مبارز و اسي

زندانهای جمهوری اسالمی و فحاشی به مهدی کروبی ، به دفاع از 
  . ولی فقيه برخيزند

به واقع تالش مزدوراِن طرفدار رهبرجمهوری اسالمی اين بود که آن 
از جمله ( چنان فضای ُرعب و وحشتی ايجاد نمايند که ديگر کسی 

امه ديگر جرًات نکند، به افشاگری در اين مورد اد) مهدی کروبی 
  .دهد

حمله ها، فحاشی ها و افتراهای گوناگون کمترين اثر بر اپوزيسيون 
مترقی رژيم نگذاشت و اينان کماکان همانند سه دهۀ گذشته نه تنها 
در مورد جنايات اخير رژيم در رابطه با دستگير شدگان جنبش 
اعتراضی اخير مردم ايران بر عليه تقلبات و اجحافات ولی فقيه، 

 رابطه که شکنجه و تجاوزات جنسی در مورد مبارزان بلکه در اين
راه آزادی و برابری طلبی بطور سيستماتيک در مراحل مختلف وجود 
داشته است افشاگری های بسيار گسترده در داخل و خارج از کشور، 

  . انجام دادند

مهدی کروبی نيز که اکنون نه تنها موقعيت سياسی و اقتصادی اش، 
 آزادی و جانش نيز  از جانب رقبای حکومتی به بلکه احتمًال حرمت،

انحاء مختلف بخطر افتاده، در مقابل شانتاژهای دستگاه واليت و 
او در پاسخ به مخالفان . مزدران اش، سکوت و يا عقب نشنی ننمود

 22و دشمنانش در دستگاه واليت، در مصاحبه ای با سحام نيوز در 
  :مرداد گفت 

ن آنکه تحقيقی صورت گيرد و جلسه آخر چطور می شود که بدو" 
  ...".ای تشکيل شود، می گوييد اين ماجرا کذب محض بوده است 

البته در همين ميان کسانی هم بودند که از انتشار " : او اضافه نمود 
آن برآشقتند و قصد آن دارند تا فضايی را ايجاد کنند که کسی جرات 

عنی فضايی ايجاد شود که ي. بيان مطالبی در اين باره را نداشته باشد 
اگر بچه های مردم را می کشند و يا کسی را در زندان مورد اهانت 
قرار می دهند ، خانواده هايشان را در مقابل در زندان تهديد کرده و 
کتک می زنند ، به خانه های مردم می ريزند و به اموال آنها 

ه باشد خساراتی وارد می کنند، کسی جرات طرح اين مطالب را نداشت
" .  

در " : مهدی کروبی در اين مصاحبه به گذشته نيز اشاره نمود 
جامعه ای که قتل های زنجيره ای روی می دهد و مردم را می کشند 

و يا در جامعه ای ! و جنازه هايشان را در کنار خيابان رها می کنند 
که مصطفی مواليی مسئول دفتر بنده را ربوده و ان را در کيسه می 

ند و کتک می زنند ديگر چطور افراد جرات ان دارند که بيايند اندازن
اشاره به [ در جامعه ای که زنی را . و اين مسائل را مطرح کنند 

در پاسداران با آن وضعيت به قتل می رسانند ديگر ] ترانه موسوی 
  . ". چگونه مردم احساس امنيت می کنند 

زيک لخت می کردند و افراد را در کهري....... متاسفم از اينکه " 
چهار دست و پا می نشاندند و سوار بر انها می شدند و به آنها می 

اعمالی شنيع که مًامورين .[ گفتند که صدای حيوانات را در بياوريد
شکنجه گر شاه با کريم پور شيرازی، روزنامه نگار شجاع آن دوران 

دستگر کرده و يا اينکه برخی را .] ..... قبل از کشتن او بعمل آوردند
و انها را لخت کرده اند و روی هم خوابانده اند و آب بر روی انها 

نظير آنچه توسط شکنجه گران امريکائی، در زندان . [ ريخته اند
حتی شنيده ام که هنگامی که افراد ] ابوغريب در عراق اتفاق افتاد 

را شکنجه می کردند به آنها می گفتند با صدای بلند بگوييد که 
است ، مانند زمان قتل های زنجيره ای که به آن افراد .... ان مادرت

و سپس انها را در بيان ها ! می گفتند بگوييد که من بچه مادرم نيستم
واقعا من از طرح چنين مباحثی احساس . کتک زده و رها می کنند

  . "شرم می کنم 
هرگز فراموش نکنيم که مردم ما در جامعه ای زندگی می کنند که  " 
انم دکتر بنی يعقوب را به اتهام ارتباط با مردمی می گيرند و سپس خ

آيا شما وجود اينها را کتمان می کنيد . جنازه اش را تحويل می دهند
؟ امروز به جای اينکه اين مسائل را پيگيری کنيد بدون آنکه 
تحقيقاتی در صحت و يا سقم مطلبی انجام شود به دفاع از 

[ ] تمامی مطالبی در داخل کروشه .  ( "عملکردتان می پردازيد؟ 
  . ).آمده از نويسنده است

 -  در صورت امکان –با اين افشاگری ها، مهدی کروبی نشان داد که 
ديگر مايل نيست که با دهن بند ولی فقيه به زندگی سياسی و 

بنظر ميرسد که او از بسياری از خط . اجتماعی اش ادامه بدهد
  . ه استقرمزهای ولی فقيه عبور کرد

عالوه بر اينها، از آنجا که توده های معترض به نظام، عمًال، نشان 
ِ  اصالح طلب  داده اند که چندين قدم از برخی از رهبران نافرماِن

 بطور مثال به خواست آزادی دستگير شدگان اخير -پيشرو ترند 
بسنده ننموده و خواست آزادی همه زندانيان سياسی را مطرح نموده 

 اين مصاحبه مهدی کروبی بشيوه خويش از زندانيان سياسی  در-اند 
  : و حرمت آنان دفاع نموده و گفته است 

زندانيان " ،." زندانيان سياسی را به بند معتادين منتقل می کنند " 
و درخواست نمود " . .سياسی را ارازل و اوباش محسوب می کنند

ازگو کنند تا ريشه بيايند و اين مسائل را ب" که خود قربانيان سرکوب 
  ." .اين فسادهای اخالقی و شکنجه های قرون وسطی خشکانده شود

کروبی به اين بيانات بسنده ننمود و با حمله به برخی از مخالفان 
سرشناس اش، آنان را با ارائه مصداق های روشنی، متهم نمود که 
دفاع شان از رهبر نظام، بعلت ترس از دست دادن موقعيتشان در 

  : او گفت .  استنظام 
موضعگيری های شتاب زده تحت فشار صورت گرفته "

چرا که آقای الريجانی نگران آن است که به ............... است
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سرنوشت دکتر حداد عادل گرفتار شود و او را از رياست مجلس 
حذف کنند و يا اينکه آقای بروجردی نگران تکرار سرنوشت ديگر 

مجلس هفتم که او را از رياست دوستانش چون آقای افروغ در 
کميسيون حذف کردند و يا سرنوشت مجيد انصاری و محتشمی پور 

  . در مجلس ششم هستند 
اينها همان کسانی هستند که نمی گذاشتند تا اصل ماجرای قتل "..

های زنجيره ای برمال شود و افراد می کشتند و سپس پرونده هايی 
 می کردند و حتی به آنها مبنی بر فساد اخالقی برای آنان درست

  ."تهمت می زدند 
به واقع با اين مصاحبه و افشاگری های ديگر، مهدی کروبی نشان 
داده است که در پشت سر خود پل هائی نمی بيند که برای حفظ آنها، 

بنظر ميرسد که الاقل برای کروبی، راه خروج از . بهائی بپردازد
ه گيری علی خامنه ای از بحران کنونی در ميان باالئی ها، با کنار

  .مقام رهبری جمهوری اسالمی گره خورده است
اخير و " انتخابات"در ميدان گسترده تراز درگيری های کودتاگران 

، مبارزات مردم حق طلب در روياروئی با " انتخابات " بازندگان آن 
بنابر خبرهای رسيده تعدادی از . نظام واليت فقيه، همچنان ادامه دارد

  دست به اعتصاب غذا مردادماه  ٢٤ از صبح  شدگان اخير دستگير
 در مقابل زندانيان سياسی نفر از خانواده ها ی  ٢٠٠ بيش از زدند و

اعتراضات .  تجمع و اعتراض نمودنددرب دژبانی زندان اوين
  .داردادامه ومبارزات مردم، به طرق ديگر نيز همچنان  

 در زندان های ولی فقيه تاييد خبرهای شکنجۀ قرون وسطائیبعالوه 
 نظير شکنجۀ تجاوز جنسی و ساير -توسط مسئولين عاليرتبه رژيم 

 مو جی از نگرانی ونفرت در بين خانواده و مردم -موارد ضد بشری 
  . ايجاد کرده است

در خارج از ايران نيز اپوزيسيون رژيم و ديگر تبعيديان و ايرانيان 
 احمدی –خامنه ای " اتی اتنخاب" مقيم خارج نيز پس از کودتای 

نژاد ، بطور خستگی ناپذير و روزمره در افشاء جنايات رژيم 
جمهوری اسالمی و دفاع از مبارزات مردم ايران، با برگزاری صدها 
اکسيون، افکار عمومی در جهان را بر عليه رژيم سفاک جمهوری 

  . اسالمی بحرکت در آورده اند
بستگی با مردم ايران، به دهها سازمان دفاع از حقوق بشر در هم

بسيج افکار عمومی پرداخته اند و انزوای رژيم جمهوری اسالمی را 
سازمان ديده بان حقوق بشر با صدور . بيش از پيش تشديد نموده اند

اعالميه ای از حکومت ايران خواستار بررسی عملکرد و تعيين نقش 
انتخابات رژيم در ناآرامی های پس از " باالترين مسئولين امنيتی"

بعالوه خاطر نشان شده است که . رياست جمهوری اخير شده است
برای بررسی اين آزارها بايد مستقيم رفت به سطوح باال تا مشخص "

  ."کرد چه کسی اين دستورات را داده است
ديده بان حقوق بشر پس از مصاحبه با تعدادی از شاهدين عينی 

انتظامی، با هماهنگی با حوادث اخير نتيجه گرفته که بسيج و نيروی 
يکديگر، به سرکوب معترضين به نتايج انتخابات رياست جمهوری 
پرداخته اند، و در رابطه با زندان کهريزک نيز اضافه نموده است که 
مقام های ارشد امنيتی رژيم ايران، مسئوليت کشته شدن و آزار 

که و تاکيد نموده است . معترضين در اين زندان را بر عهده دارند
حکومت بايد عملکرد مقام های عاليرتبه را مورد تحقيق قرار دهد :"

  .".و آمران اين آزارها را تنبيه کند
برخی از فعالين جنبش زنان نيز اعالم نمودند که در رابطه با 
زندانيان سياسی، تجاوز به مثابه يک شکنجه سيستماتيک، در زندان 

  .ه استهای جمهوری اسالمی مورد استفاده قرار گرفت
  : بطور مثال شادی صدر نوشت 

جلوی دوربين می نشيند و روايت ) نينا اقدم(وقتی آذر آل کنعان " 
تجاوز به خود را در زندان سنندج مستند می کند، وقتی رويا 
طلوعي، از تجاوز بازجو می گويد، وقتی منيره برادران در کتاب 

 پاسداری حقيقت ساده، از طاهره، دختری زيبا که بر اثر تجاوز
 60ديوانه شد، طاهره ای که بيشتر زندانيان زن تهران در دهه 

خاطره اش را در ذهن دارند، می نويسد، وقتی جنازه زهرا کاظمی را 
چرا : "سيمان می گيرند و شيرين عبادي، وکيلش در دادگاه می پرسد

، و وقتی نظريه "لباس مقتول از اين ناحيه خاص پاره و خونی شده؟
ونی حکايت از تجاوز به زهرا بنی يعقوب در بازداشتگاه پزشکی قان

  . ....پايگاه بسيج همدان دارد
تجاوز به زنان زندانی سياسي، در کنار تهديد به تجاوز و آزارهای "

جنسی ديگر که می تواند از سوی دستگير کنندگان، بازجويان، 
زندانبانان و حتی مقامات قضايی صورت بگيرد، خشن ترين نوع 

ه ای است که آثار جسمی و به خصوص روحی آن با انواع شکنج
گزارشهايی از اعمال اين نوع . ديگر شکنجه قابل مقايسه نيست

شکنجه بر زندانيان سياسی زن پس از انقالب، چه به شکل 
سيستماتيک . سيستماتيک و چه به صورت اتفاقی منتشر شده است
ره ای که به ترين نوع تجاوز گزارش شده، تجاوز به دختران باک

داليل سياسی به اعدام محکوم شده بودند، در شب پيش از اعدام 
مستند اين گزارشها، گفته های متواتر خانواده های . بوده است

زندانيان سياسی دختری بوده که فردای اعدام، همراه با تحويل جنازه 
در اين . دخترشان، پولی به عنوان مهريه او تحويل می گرفتند

تران باکره به عقد موقت مردانی که زندان را در دست گزارشها، دخ
  ."داشتند در می آمدند تا بکارت خود را از دست بدهند

واقعيت اين است که اثبات تجاوز و در حدی پايين تر، ساير آزارهای 
جنسي، به دليل اينکه اوال معموال در شرايط پنهانی و به دور از چشم 

شرم قربانی يا ترس او، باعث شاهدان احتمالی اتفاق می افتد و 
سکوت و عدم مراجعه اش به نيروهای دولتی می شود، همواره 

اما همين جرم وقتی در چارچوب زندان، يعنی جايی . سخت بوده است
که نيروهای دولتی و فرد يا افراد تجاوزگر يکی می شوند، جايی که 

 عمل، قربانيان تجاوز در مقايسه با زنانی که حداقل در ظاهر آزادی
آزادی حرکت و آزادی مراجعه به قوای دولتی را دارند، کامال دست و 

موضوع وقتی پيچيده تر می شود که تجاوز، عالوه . پا بسته هستند
بر ايجاد سلطه، ارضای شهوت جنسی و ناتوان کردن و منکوب 
ساختن قرباني، آن گونه که در انواع ديگر تجاوز مطرح است، به 

وش شکنجه، برای تحقير، شکستن و اعتراف عنوان يک ابزار و ر
گيری و به طورخالصه، منکوب سازی سياسی زندانی يا حتی گروه، 

در . حزب يا جريانی که زندانی جزيی از آن است، به کار گرفته شود
چنين شرايطي، وظيفه همه نيروهای مستقل و مردمی اين است که 

ه دهند که البته شکنجه ارائ-تحليلی دقيق از ماهيت اين نوع تجاوز
  .بدون کمک قربانيان آن، بسيار سخت خواهد بود

" در مقابله با تداوم مبارز و مقاومت مردم و پافشاری بازندگان 
آيت اهللا احمد جنتی، دبير اخير در تداوم دادخواهی شان، " انتخابات

شورای نگهبان و امام جمعۀ موقت تهران، در خطبه های نماز جمعه 
 به مناسبت آغاز کار رئيس جديد قوۀ  ١٣٨٨  مرداد ماه ٣٠

قضائيه، از مردم معترض به عنوان اغتشاشگران ياد کرد و  سئوال 
سران اغتشاشات اخير و کسانی که ريشۀ فتنه و ام : "کرد که چرا 

  .". الفساد بودند و بلوا را فرماندهی کردند دستگير نشدند
افکند و ... انی و البته احمد جنتی نيم نگاهی به جانب هاشمی رفسنج

حاميان سران اغتشاش دست از حمايت از اين " خاطر نشان نمود که 
و اضافه نمود که  .". افراد بردارند و آبروی خود را به خطر نيندازند

و برای . بگذاراين افراد محاکمه شوند آبروی تو هم حفظ می شود" 
نجه ها، دادن قوت قلب به جانيانی که با توسل به انواع و اقسام شک

ِ  دستگير شدگان اخير را براه انداخته  دادگاههای نمايشی  خودزنِی
اند، از سرکوبگران خواست که از تهديد نترسند و به کار خود ادامه 

  .دهند
رژيم جمهوری اسالمی،  درمانده از متوقف کردن مقاومت و مبارزه 

ری مردم ، اکنون که عمًال دريافته است که با تشديد سرکوب و برگزا
نمايشی، نتوانسته است قدر قدرتی خويش در ذهن " دادگاههای " 

توده های حق طلب را تثبيت نمايد، با اعزام کسانی نظير احمد جنتی 
به نمازجمعه، تالش مينمايد با رجز خوانی، خود را از تک و تا 

  . نياندازد
، تسليم " کودتای انتخاباتی " شرکت گسترده مردم در مقابله با رژيم 

به هوا و ) موسوی و کروبی( انتخابات " شدن بازنده های آن ن
هوس های اخير رهبر نظام، تعادل قوا مابين رژيم و مردم را به نفع 
مردم بهم زده است و بتدريج ميرود تا زير پای خامنه ای را خالی 

   .نمايد
که در   نگرانند١٣٨٨ خرداد ٢٢ " انتخابات  "اکنون  برنده های
 جنگ و گريز مابين حکومت و مردم، شکاف ايجاد تداوم نوعی از

رژيم به درون نيروهای انتظامی ومسلح " نخبه گان " شده مابين 
امری  که در آخرين ماههای رژيم شاه، با تشديد . رژيم کشيده شود

مبارزه مردم در همۀ سطوح، موجب تحليل رفتن قدرت سرکوب نظام 
شايد يکی از عللی که . ستم شاهی و عاقبت سرنگونی آن نظام گرديد

تا کنون از دستگيری ميرحسين موسوی و مهدی کروبی جلوگيری 
  .نموه است، ترس رژيم واليت فقيه ازهمين موضوع است

اين موضوع با توجه به اظهار نظر يکی از نزديکان به محمود 
بنا بر اين  اظهار نظر، . احمدی نژاد اهميت خاصی پيدا مينمايد
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 ميليون باقى  ٢٠نها چهار ميليون راى دارد و نژاد ت احمديمحمود 
  .مانده منتقد به اصل نظام هستند

شايد همين امر باعث شده باشد که در بين نمايندگان عضو فراکسيون 
" عاقبت انديشانه "اکثريت مجلس نيز نمونه هائی از افشاگری های 

مرداد در مصاحبه ای با  ٢٤يکی از همين نمايندان در . بروز نمايد
  گفته است " موج سبز" خبرنگار 

 از -که حسين فدايي، نماينده تهران و دبيرکل جمعيت ايثارگران " 
نژاد که در انتخابات دهم رياست  حاميان پر و پا قرص محمود احمدي

جمهوری بود و با برخی مسئوالن بيت رهبری نيز ارتباطات نزديکی 
 حوادث پس از را در] کهريزک [  مسئوليت اين بازداشتگاه -دارد 

انتخابات بر عهده داشته و اين موضوع برای کميته ويژه مجلس 
  .".ثابت شده است

آيا مردم مبارز کشورمان، با تداوم مقاومت و مبارزه شان، گرگ ها 
را وادار نموده اند که برای نجات خويش از خشم احتمالی مردم در 

  ؟ .آينده، کسانی را مابين خويش قربانی نمايند
توجه به جنبه های ديگری از حوادث اخير، نشان ميدهد که هر البته 

چه بيشتر نقش رهبر نظام در  سرکوب های اخير آشکار تر ميشود، 
بعوض منکوب شدن مردم، آتش  خشم فروخفته سه دهۀ گذشته 
مردم، شعله ور تر ميشود و جستجوی راه حل هائی که ، بنياد قدر 

 دهد، بيشتر مورد توجه بخش  قدرتی رهبر نظام را ميتواند بر باد
  .هائی از رژيم قرار ميگيرد

 بنابر گزارشی که توسط بی بی سی، مخابره شد، مجمع نمايندگان 
ن در نامه به رئيس مجلس ادوار مجلس شورای اسالمی در ايرا

بررسی های قانونی وفق "خواستار ) هاشمی رفسنجانی (خبرگان 
وضوع عزل رهبری شده است که به م"  قانون اساسی١١١اصل 

اين درخواست به واقع بطور تلويحی موضوع . اختصاص دارد
  .را مطرح نموده است) ولی فقيه کنونی ( برکناری علی خامنه ای 

واقعيت اين است که مردم با سپر کردن مير حسين موسوی و مهدی 
پس از دوران مبارزه در ( کروبی، به واقع بگونه ای بی سابقه 

پای بميدان مبارزه برعليه  ) ١٣٥٧م سلطنتی در آخرين  ماههای نظا
مردم نه  تنها از جباريت علی خامنه ای . نظام واليت فقيه نهاده اند

به تنگ آمده اند، بلکه در صورت امکان، خواهان پايان دادن به 
  . حيات اين نظام جهل و جنون هستند

ز مردم به انواع و اقسام شيوه های ممکن نشان داده اند که پس ا
آنکه فريب سخنوری ها و وعده های پوچ روح اهللا خمينی را  
ُخوردند و بهای سنگين آنرا چه قبل از جنگ، چه در دوران جنگ 
ايران و عراق، چه پس از آن، با پوست و گوشت و استخوان خويش 
پرداختند و فرصت های بسياری برای دست يابی به جامعه ای آباد، 

دادند، اکنون مايل هستند که  حق آزاد و دمکراتيک را از دست  
  .تعيين سرنوشتشان را، خود بدست بگيرند

دل بستن به وعده های پوچ اين نظام، رفتن بدنبال سراب و از دست 
برای از کار انداختن ماشين اختناق و .دادن  فرصت های ديگری است

سرکوب رژيم ، برای جلوگيری از هرز رفتن و غارت نيروی کار و 
معه، اولين گام ، رهسپار کردن اين رژيم به گورستان ثروت های جا
  .تاريخ است

تجربه دو ماهۀ گذشته نشان داده است که هزينه تظاهرات خيابانی در 
ميبايست برای . حاکميت نظام واليت فقيه بسيار سنگين شده است

تقليل هزينه و باال بردن کارائی مقابله با سرکوب رژيم، اعتصاب 
متکشان کشور، با  متوقف نمودن چرخ های کارگران و ديگر زح

ميبايست با . توليد، صاحبان زر و زور را وادار به تسليم نمايد
نافرمانی مدنی ، زير پای رژيم را خالی و کشور را برای 

  . سرکوبگران، حکومت ناپذير نمود
، زنان، جوانان، دانشجويان، معلمان، مليتهای ساکن ايران و انکارگر

بارهای مبارزاتيشان را هماهنگ کرده و در پشتيبانی قادرند جوي... 
از مبارزات يکديگر، از اين جويبارها، رودهای خروشانی پديد آورند 
که عاقبت بتواند نه تنها رژيم جمهوری اسالمی ايران را سرنگون 
نمايد، بلکه بتواند در مسير پبشرفت های خويش حکومت اکثريت 

به اميد . يم را پايه ريزی نمايدعظيم برای تامين منافع اکثريت عظ
  .آنروز

  گسترده تر باد مبارزات آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم ايران
   زنده باد سوسياليسم–زنده باد آزادی 
 ١٣٨٨ مرداد ٣٠

………………………………………. 

  "قضاوت" جنسی در مقام بيماران
 "عدالت"و ضابطين 

  ارژنگ بامشاد
المی به ترانه موسوی و قتل تجاوز گروهی  مأموران جمهوری اس

دلخراش او، آن چنان تکان دهنده بود که وقتی دوستانش اين جنايت را 
بسياری از رسانه های . افشاء کردند، بسياری از باور آن سرباززدند
اما وقتی سيمای کودتا . گروهی سکوت معناداری را نيز پيشه ساختند

را را کتمان کند، تالش کرد ترانه موسوی ديگری را بيابد و کل ماج
زمانی . ماجرای هولناک ترانه موسوی توجه همگان را به خود جلب کرد

که مهدی کروبی از کانديداهای رياست جمهوری، در نامه ای به 
رفسنجانی پرده از تجاوزات جنسی برداشت و به اين موضوع نيز اشاره 

 ترين با  تازه. کرد، اين مسئله هم چون بمبی در سراسر جهان منفجر شد
افشاگری مهدی کروبی که تالش های مقامات امنيتی رژيم برای سرپوش 
گذاشتن بر جنايت هولناکی که بر ترانه موسوی رفته است، را افشاء کرد، 

رسانه . اما اين تمام ماجرا نيست. مسئله ابعاد تازه ای به خود گرفته است
ای اشاره های مجازی و خبری اکنون به گزارش ها و حقايق تکان دهنده 

در يکی از تازه ترين اين گزارش ها که گفته می شود مستند به . می کنند
) اسم مستعار( به شهادت مهدی، پدرام " : آمده است, تحقيقی پنهان است

هم سلولی او بارها مورد تجاوز قرار گرفته و قاضی پرونده، از تجاوز 
ه و مادر جوان مأموران به پدرام، بوسيله موبايل خودش، فيلمی تهيه کرد

او را تحت فشار گذاشته بود ده ميليون تومان رشوه بدهد تا با يک تعهد 
مادر پدرام بعد از تأمين و پرداخت رشوه ده . ساده، پدرام را آزاد کند

ميليون تومانی به قاضی، مورد سوءاستفاده قاضی قرار گرفته و برای 
يم خواسته نجات جان فرزندش از دست متجاوزان وحشی، ناگزير تسل

 ".جنسی قاضی شده است
آن چه در باال آمد، متاسفانه داستان نيست، واقعيت های هولناکی است که 

تجاوز جنسی . سی سال بر ملت ايران، توسط دينداران حاکم روا می شود
يکی از خشن ترين شکنجه هايی است که در زندان های جمهوری اسالمی 

اطرات زندان خود، از طاهره ی منيره براداران در خ. مرسوم بوده است
زيبا سخن می گويد که به دليل تجاوز بازجو، ديوانه شد، سودابه اردالن 

 سخن می گويد ۶٠از شخص بازجوی بيشرمی  در زندان تبريز در سال 
که بطور سيستماتيک به اکثر دخترهای زندانی تجاوز کرده بود؛ حسين 

آيا می دانيد در زندان ": علی منتظری در نامه معروفش به خمينی نوشت
؛ در "های جمهوری اسالمی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟

 به دختران ۶٧ و اعدام های تابستان سال ۶٠تمامی کشتارهای سال 
جوان باکره، قبل از اعدام تجاوز می کردند؛ پيکر زهرا کاظمی خبرنگار 

نشود، سيمان ايرانی ـ کانادايی را برای اين که سند تجاوزشان آشکار 
گرفتند؛ و به گزارش پزشکی قانونی، زهرا بنی يعقوب که در زير شکنجه 
. به قتل رسيده، در بازداشتگاه بسيج همدان مورد تجاوز قرار گرفته بود

اما عالوه بر اين مستندات، اقدام شجاعانه رفيق آذرآل کنعان است که در 
 بازگو کرد و با اين جلو دروبين، مسئله تجاوز بازجو در زندان سنندج را

اقدام ستودنی اش، به ديگران پيام داد که با سکوت نمی توان با اين شنيع 
بايد کاری کرد که متجاوزين رسوا و . ترين نوع شکنجه مقابله کرد

بايد با آغوش باز سراغ قربانيان رفت . شرمسار باشند نه قربانيان شکنجه
رد تا خشم ونفرت خود را و به آن ها در خروج از انزوای تحميلی کمک ک

  .در افشای جانيان به کار گيرند
اکنون که بيداری ملی گسترش می يابد؛ حال که يخ های ترس به تدريج 
آب می شود؛ زمانی که می توان هر خبری را با يک کليک به سراسر 
جهان مخابره کرد؛ بايد ديوار سکوت را شکست؛ اجازه بهره برداری 

قربانيان تجاوز جنسی را به آنان نداد  و " ایحي"و" شرم"متجاوزان از 
آن قاضی بيشرمی را . به افشای بيماران جنسی در هر لباسی همت گمارد

که ده ميليون رشوه می گيرد و به مادر جوان تجاوز هم می کند بايد با نام 
و نشانی رسوا کرد؛ آن بازجويان بی شرمی را که در سياهچال ها به 

اوز کرده و می کنند را بايد يکايک با نام ونشانی دختران و پسران ما تج
رسوا کرد؛ آن روحانيون بی وجدانی که فتوا و اجازه اين تجاوزات جنسی 

هاله ی " را می دهند، بايد به مردم شناساند؛ و با افشاگری های گسترده 
دور سر اين ديوصفتانی که خود را فرشته نشان می دهند را در " نور

، در جلو خانواده و دوستان و فاميلشان و در مقابل برابر افکارعمومی
  .ديده گان مردم جهان،  از هم دريد و زندگی معمولی را برآن ها حرام کرد
  اين متجاوزان و بيماران جنسی مأموران خودسر نيستند؛ آن ها مهره های
  رژيمی هستند که با لباس دين بر دولت مسلط است؛ استبداد دينی خشنی 

   حاکم کرده است؛ با تبليغات جهنمی اش، رهبرش را نمايندهرا بر کشور
   ١٢  بقيه در صفحۀ 
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 غالب حسينی، فعال کارگری آزاد شد
، غالب حسينی از فعالين کارگری بعد ١٣٨٨ مرداد ٢٩روز پنجشنبه 

 .ماه حبس از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شد  از شش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ری روز جهانی کارگر که در سال غالب حسينی در جريان برگزا
در سنندج برگزار شد همراه با شيوا خير آبادی، عبداهللا   ١٣٨٧

 ٥٠خانی و سوسن رازانی دستگير و به شش ماه حبس تعزيری و 
  .ضربه شالق محکوم شد

سنندج    به دادگاه١٣٨٧غالب حسينی در مورخه سوم اسفند ماه 
 ماه حکم تعزيری احضار شد و طی حکمی از پيش تعيين شده، شش

 ضربه ٥٠به وی ابالغ و در همان روز حکم    ضربه شالق٥٠و 
مرکزی   به اجرا گذاشته و نامبرده به زندان  شالق در دادگاه سنندج

  .سنندج جهت اجرای شش ماه حکم تعزيری انتقال داده شد
اعضای کمتيه هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 

 ٤٠ و ١٠گران و فعالين کارگری در ساعت همراه با ديگران کار
 در ميدان فيض آباد سنندج باالتر از ٨٨ مرداد ٢٩  صبح امروزدقيقه

زندان مرکزی سنندج تجمع کرده و با شور و هيجان وصف ناپذيری 
     .به استقبال از وی پرداختند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گردن تجمع کنندگان با ريختن گل و شيرينی و انداختن حلقه گل به 
 عدد کبوتر که به پای آنان پارچه قرمز ٤غالب حسينی و آزاد کردن 

رنگ، بسته شده بود و با کف زدن ممتد و در دست گرفتن پال کادر 
های کميته هماهنگی، از وی با شور و اشتياق استقبال کردند و بار 

زندان و صدور احکام شنيع شالق نمی تواند در  ديگر نشان دادند که
  .ده طبقاتی کارگران خللی ايجاد کنندعزم و ارا

سپس شرکت کنندگان با راه اندازی کاروان شادی، مسيرهای ميدان 
 چهار راه حاجی – ميدان لشکر – شهريور ٢٥ کمربندی –فيض آباد 

 ميدان ظفريه را با بوق زدن و بر افراشتن پالکادر های کميته –آباد 
  .طی کردندهماهنگی و پارچه های قرمز بر روی ماشين ها 

ما اعضای کمتيه هما هنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، 
آزادی غالب حسينی اين فعال کارگری را به خانواده نامبرده و تمامی 
کارگران ايران تبريک گفته و قويا خواستار آزادی ديگر کارگران و 

  .فعالين کارگری در بند می با شيم

……………………………………… 

ن گمنام جنبش اخير اعتراضی را اجساد جانباختگا
 .در گورهای بی نشان بهشت زهرا دفن کرده اند

  
 

 تيرماه جنازه هايی بدون نام و مشخصات و ٢۴ و ٢١در روزهای *
تحت تدابير شديد امنيتي، به اين قبرستان آورده شده و با صدور 

 به خاک سپرده شده ٣٠٢اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه 
  . است

جنايات وحشتناک دولت کودتا پايانی ندارد و هر روز : یروشنگر
که می گذرد خبرهای تکان دهنده تری در مورد جنايات رژيم انتشار 

هنوز مرکب نامه کروبی که در آن وی به تجاوز جنسی به . می يابد
دختران و پسران بازداشت شده معترض به کودتای انتخاباتی 

 خبر ميخکوب کننده خشک نشده است که اکنون, اعتراف کرد
دفن مخفيانه اجساد , جديدی انتشار می يابد که نشان می دهد

قربانيان اعدام و شکنجه در رژيم اسالمی فقط مربوط به موج 
همين جنايت ,  در خاوران نبوده است٦٧قربانيان قتل عام های سال 

سايت . در مورد گروهی از جانباختگان گمنام صورت گرفته است
در اين زمينه منتشر کرده است که به شرح زير نوروز گزارشی 

  : است
يکی از پرسنل زحمت کش بهشت زهرای تهران به خبرنگار : نوروز

 تيرماه جنازه هايی بدون نام و ٢۴ و ٢١در روزهای : "نوروز گفت
مشخصات و تحت تدابير شديد امنيتي، به اين قبرستان آورده شده و 

 به خاک سپرده ٣٠٢ در قطعه با صدور اجباری جواز دفن برای آنها
  . شده است

با پيگيرهای خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، روز بيست و 
 ٢٨يکم تيرماه از بين جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان، 

جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه 
دفن با  جواز ١۶ تيرماه نيز ٢۴.  به خاک سپرده شده اند٣٠٢

 . شرايط فوق صادر شده است
 تيرماه نيز به نقل از خانواده ٢۴گفتنی است سايت نوروز در تاريخ 

يکی از شهدای حوادث اخير، از وجود ده ها جنازه در سردخانه ای 
در جنوب غربی تهران خبر داده بود، که با تحويل جنازه های منجمد 

ودی مورد تائيد قرار به خانواده ها در روزهای بعدی اين خبر تا حد
  . گرفت

الزم به ذکر است، اجساد در سردخانه های پزشکی منجمد نمی شود 
اما به دليل اينکه اين جنازه های در سردخانه های صنعتی نگهداری 
  . شده بودند، اجساد منجمد شده و به فرم خود را از دست داده بودند

سردخانه به نظر می رسد پس از ديده شدن جنازه های شهدا در 
های صنعتی و وحشت از انتشار اخبار آن توسط خانواده ها، جنازه 
ها بدون شناسائی به بهشت زهرا برده شده و به خاک سپرده شده 

  . اند
پی گيری خبرنگار سايت نوروز از مسئولين بهشت زهرا در 
روزهای اخير بی نتيجه بوده است و هيچکدام از آنها حاضر به 

با اينحال با همکاری . ن اجساد نبوده اندپاسخگويی در مورد اي
برخی از پرسنل آن سازمان با خبرنگار نوروز، شماره جواز دفن 

 به خاک سپرده شده اند در ٣٠٢شهدايی که بدون نام در قطعه 
اختيار سايت نوروز قرار گرفته است که در صورت لزوم منتشر 

     ١٣٨٨ مرداد ٣١                   ." خواهد شد
 …………………………………... 

 "قضاوت"بيماران جنسی در مقام : بقيه 
 "عدالت"و ضابطين  

خدا و امام زمان می داند و حکم خود را حکم الهی جا می زند و از 
بايد با گسترش . طريق به فريب مسلمانان جهان مشغول استاين 

  اين افشاگری  پرده قداستی که بر دور استبداد دينی اش کشيده 
بايد به مردم جهان و بويژه به مسلمانان جهان .  دريداست را از هم

وخاورميانه و آسيای ميانه چهره واقعی حکومت اسالمی را نشان 
   .داد

 ٢٠٠٩ اگوست ١٧ ـ ١٣٨٧ مرداد ٢۶

..................................................  
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  *ديدگاه * 

 جنبش زنان ايران
    ١٣٨٨١٣٨٨پس از حوادث خرداد پس از حوادث خرداد   

  ١٣٨٨ مرداد ٢٨-گفتگوي گلبرگ باشی با زيال ايزنشتاين

  
بي سابقه زنان ايراني در  اکنون دنيا شاهد حضور :مدرسه فمينيستی

 ٢٢ مبارزات دمکراتيک ملت ـ قبل و بعد از انتخابات رئيس جمهوري
، ميليون ها زن چه طرفدار ميرحسين ١٣٨٨در خرداد ماه . خرداد ـ است
طرفداران محمود احمدي نژاد براي راهپيمايي به خيابانها  موسوي و چه
براي حمايت از نامزد ليبرال تر انتخابات  زنجيرٔه انساني. سرازير شدند

خيابان هاي اصلي تهران  که در امتداد بسياري از) مير حسين موسوي(
 گزارش شاهدان عيني. ار زن بودگسترده می شد، متشکل از صدها هز

حاکی از شجاعت هاي شگفت آور زنان، پير و جوان، متدين و غير 
ها در خيابان ها پايکوبی کردند، گريه  مذهبي است که روزها و شب

دليل اين حضور گسترده زنان  اما. سردادند، فرياد زدند و حماسه آفريدند
 ايرانی به راستی چه بود؟
  رشته جنبش هاي اجتماعي و مسايل زنان ايران،به عنوان يک دانشجوي

معتقدم که اين حضور کم سابقه و تاثيرگذار به اين دليل است که زنان 
و (براي زندگي کردن در يک حکومت مذهبي مردساالر  هزينه های گزافی

دولت به راحتي، . پرداخته اند (پيش از آن در يک سلطنت استبدادي
مذهبي ناديده  ر قانون اساسي و در قوانينبرابري حقوق زنان با مردان د

 گرفته و حتا حقوق ابتدايی زنان را زير پا گذاشته است، در حالي که هم
زمان، اقدامات زن ستيزانه اي را در قوانين خانواده و قانون مجازات 

در راهپيمايي هاي پس از . مورد اجرا گذاشته است کيفري تصويب و به
های شجاعانه، نمادين و مسالمت  ا در حرکتانتخابات، خيل عظيم زنان ر

خشن  هم چنين مي شنويم که اکنون پس از سرکوب. جويانه ديديم
اين غم . اعتراض های مسالمت آميز، غم و اندوه عميقی فراگير شده است

خصوص در چهرٔه صاف يا پر چين و چروک زنان بازتاب دارد  و اندوه به
ار سال رئيس جمهوري مجدد در چه زيرا آنان بيش از هر کس ديگري

 .احمدي نژاد بازنده خواهند بود
  در ايران، فصلي جديد١٣٨٨به گمان من وقايع پيرامون انتخابات خرداد 

باور دارم که حضور پر . را در جنبش حقوق زنان در ايران گشوده است
در فرآيند مبارزات دمکراسي خواهی ايرانيان، همان  رنگ و گسترده زنان

دهنده پيشتازی گفتمان ها و سازمان هاي  کنون ديده ايم، نشانگونه که تا
همه ما بار ديگر قالب  هم چنين معتقدم که الزم است. حقوق زنان است

زنان  های از پيش انديشيده و پيش فرض های مان پيرامون جنبش حقوق
براي اين کار شايد الزم است که . در ايران را مورد بازنگری قرار دهيم

ر جنبش حقوق زنان را به شکلی مقايسه ای و با ديدگاهی حضو داليل
ديدگاهی که بتوان جنبش ها و مبارزات را به دور  جهانی تر پيوند زنيم،

خارجي و يا موج / داخلي مذهبي، / سکوالر: از مفاهيم دوگانه انگارانه
 .موج دوم، مورد بررسی قرار داد/ اول 

 .يه پرداز پيشرو فمينيست رفتمبدين منظور به سراغ زيال ايزنشتاين، نظر
. در نيويورک است Ithaca Collegeايزنشتاين استاد علوم سياسي در

پژوهشی اين استاد دانشگاه که غالبا در زمينه ضد  در ميان آثار متعدد
عليه «امپرياليستي است می توان به کتاب  جنگ، ضد نژاد پرستي و ضد

فعاليت های . کرد رهاشا» فمينيسم، نژادپرستي و غرب: امپراطوري
 فکری و فمينيستی ايزنشتاين مرا واداشت که به سراغش بروم زيرا مي

خواستم بدانم که چه گونه فعاليت و ديدگاه تطبيقی او مي تواند به زنان 
گيري يک واکنش فمينيستي تحول گرا، منتقدانه و پيشرو  ايران در شکل

 عميقا باور دارم چرا که. کمک کند نسبت به شرايط کنوني در ايران،

ساير زنان دنيا دارد  جنبش حقوق زنان در ايران آموزه های بسياري براي
 .گلبرگ باشی_ 

را چه در بحبوحه انتخابات  مي دانم که شما وقايع ايران :گلبرگ باشي
ديدن حضور  اولين بار با.  و چه پس از آن دنبال کرده ايد١٣٨٨خرداد 

 يي ها، به شما چه احساسي دست داد؟اين همه زن در تظاهرات و راهپيما
نوعی . سريع ارتباط برقرار کردم به لحاظ عاطفی خيلی :زيال ايزنشتاين

در ايران و در  خيلی دلم مي خواست که. احساس پشتيباني و هيجان داشتم
با خودم فکر مي کردم که اين همه زن،چه پير و چه . ميان شان باشم

اميدوار بودم که حضور . سي دارندبه چه مي انديشند و چه احسا جوان،
های مسالمت آميز باعث شادابی و پر انرژي  گسترده شان در اعتراض

بودم که آنها و ديگر  اميدوار. بودنشان شود، تا باعث ترس شان
براي  اميدوار بودم که درخواست شان. تظاهرکنندگان امنيت داشته باشند

نين مي خواستم بيشتر همچ. بازشماري مجدد آراء انتخابات، موفق شود
درباره : که به خيابان سرازير شده بودند، بدانم، مثال دربارٔه زناني

رژيم کنوني احمدي نژاد، يا در باره داليل  باورهاي متفاوت آنها پيرامون
کردند به خصوص  و چگونگي حمايتي که از ميرحسين موسوي مي

 در ضمن. ا داشتدربارٔه آن نمادي که همسر وي، زهرا رهنورد، براي آنه
بسيار مردد هم بودم و نگران از اين که ممکن است رسانه هاي مهم و 

تقريبا تمام دوستانم . داستانها را به درستي بازتاب ندهند اصلي جهان اين
حضور گستردٔه زنان ايران در صفوف ميليونی  و کساني که مي شناختم از

رازي براي اين سر اف گرچه احساس. تظاهر کنندگان شگفت زده بودند
 .آنها حضور گسترده بيش از تعجب بود، صرف نظر از فهم داليل حضور

 شايد بايد بگويم که من در حال حاضر بيش از يک دهه است به فمينيسم
ايراني و مبارزات جنبش زنان در اين کشور به طور خاص عالقه مند شده 

چندين . مداشتم که ارديبهشت ماه گذشته به ايران برو راستش قصد. ام
متحده آمريکا، به من در پيدا کردن زنان  فمينيست ايراني در اينجا، ايالت

براي شرکت در کنفرانس  فعال و فمينيست در ايران کمک کردند، و من
 که قرار» صلح، حقوق بشر و مذهب«بين المللي حقوق بشر با عنوان 

ر شود، برگزا» مرکز مطالعات حقوق بشر در دانشگاه مفيد قم«بود توسط 
جنگ وحشت "واقعا اميدوار بودم که مقاله ام با عنوان  .درخواست کردم
اما متاسفانه مورد . کنفرانس برگزيده شود براي" بشر/ در حقوق زنان

البته اگر عالقه مند باشيد،  .قبول واقع نشد در نتيجه، سفرم هم منتفي شد
 .مي توانم يک نسخه از مقاله ام را برايتان بفرستم

بسياري عالقمند هستند که مقاله اي  گمان مي کنم که افراد : باشیگلبرگ
حاال با توجه به . بخوانند را که شما قصد داشتيد در ايران ارائه بدهيد

بپرسم که چه  آنچه که شما تا کنون ديده و خوانده ايد، مي توانم از شما
 دادچيز جديد يا متفاوتي در حضور گستردٔه زنان در جريان انتخابات خر

و حوادث پس از آن وجود دارد؟ چه چيزهاي متشابه و در عين  ١٣٨٨
 متفاوتي در اين جريانات مي بينيد؟ حال، چه چيزهاي
ياد گرفته ام که همواره وقتي  ابتدا بايد بگويم که من :زيال ايزنشتاين

ها و تفاوت ها  صحبت از فعاليت زنان و فمينيسم است بالفاصله از شباهت
هر چيزي، به " هميشه سعي مي کنم در ديدن. ان بپرسمبه طور هم زم

هميشه چيز جديدي براي ديدن و . محتاط باشم" چيزهاي ديگر سادگي
من فعاالنه سعي مي کنم که در مشاهداتم . دارد فهميدن و يادگرفتن وجود

شايد اين حساسيت و دقت سبب  .وسواس به خرج دهم و بسيار دقيق باشم
اقداماتی که  ز ديد يک مشاهده گر غربي و با قبولشده که بپذيرم که من ا

 مي پندارم فمينيستي باشند، واقعا به تحقيق و بينش و بررسي بيشتري
 .احتياج دارم

 به عبارت ديگر، وقتي که حضور شگفتی آور زنان ايراني را در تظاهرات
خيابانی ديدم، با خود فکر کردم که برخي از اين زنان خود را فمينيست 

به عنوان زناني که براي دمکراسي مي جنگند يا  امند بلکهنمي ن
پدر ساالري اسالمي، يا کنشگران  مسلمانان ضد امپرياليست، يا زنان ضد

بنابر اين . کنند وصف مي" ضد سنگسار"يا " يک ميليون امضا"کمپين هاي 
 .گرفتم من نيز به سهم خود، هم شگفت زده بودم و هم عميقا تحت تاثير قرار

 می» جنبش حقوق مدني آمريکا«دودي اين تظاهرات من را به ياد تا ح
تا حدودي هم خاطره ی . اندازد که در زمان کودکي ام در جريان بود

برايم تداعی می کند که در آن به عنوان يک زن  را» جنبش ضد جنگ«
اما نکته ای . ويتنام شرکت داشتم جوان آمريکايی برای توقف جنگ عليه

اين جنبش هاي   را برجسته کنم اين که در هيچ يک ازکه می توانم آن
سياسي، زن بودن و مرد ساالري به عنوان مشکلي که بايد حل شود، 

هويت سياسي من به عنوان يک زن يا يک فمينيست در . نداشت وجود
ولی در اعتراض های عمومی هفته . ديگر بود واقع زيرمجموعٔه مبارزات

نفع دمکراسي بوده اند، با   مبارزات بههاي اخير در ايران، زنان مرکز
فهميده  اين حال زن ستيزي و پدر ساالري اگرچه بدون عنوان خاص و کم
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به » فمينيسم«مثال از . شده، هم چنان يک مشکل عميق اجتماعي است
برده نمي شود، در حالي که بر فعاليت زنان ارج گذارده  طور مشخص نام

بينديشيم به اين که چگونه فعاليت که  بسيار جالب و مهم است. مي شود
البته اينکه چنين مسئله . ببخشيم زنان را با فمينيسم راديکال بنيادين غنا

 .پژوهش احتياج دارد ای در ايران چگونه پيش برود، هنوز به کندوکاو و
 زنان در سراسر دنيا، چه در تاريخ و چه در زمان معاصر، در الجزيره،

اق، کوبا و همچنين در آمريکا و اروپا در مصر، هند، غنا، ويتنام، عر
آنها براي استقرار حقوق بشر، عليه . اعتراض زده اند خيابانها دست به

مراقبت از محيط زيست در همه  جنگ هاي خانمان سوز، و نيز براي
اين لحظه در  به نظر می رسد آنچه در. ممالک دنيا تظاهرات کرده اند

اگرچه . ن دادن اين مبارزات استجهان مهم است، چگونگي ديدن و نشا
بودند و در نظر افکار عمومي به » وسيله «١٣۵٧انقالب  زنان در

 سال که ٣٠شمار نمی آمدند اما طی  عنوان يک فاعل مستقل اجتماعی به
. واقعا تغيير کرده است از انقالب می گذرد ديدگاه عمومي نسبت به زنان

زنان  خاموش کردن فعاليت. در نتيجه، حضور زنان نمي تواند انکار شود
با اين حال، اين فعاليت ها فاقد تئوري منسجم . به آساني گذشته نيست

هنوز از نظر سياسي آن چنان که بايد داراي دموکراسي معنا  مثال. است
مثال براي من تئوري ساختن به . نشده است دار باشد به رسميت شناخته

جامع فکر کند که بايد  راين معنا است که يک نفر به يک جنسيت به طو
و غير  زنان را به صورتي که ديده مي شوند يا ديده نمي شوند غير عادي

 .طبيعي جلوه دهد
کشوري زندگي مي کنند که  با توجه به اين که آنان در :گلبرگ باشی

حضور  حقوق مدني زنان را به طور عمومي محدود مي کنند، آيا شما از
 اي عمومي شگفت زده نشديد؟اين همه زن و ادعاي آنان در فض

چون فکر مي کنم . باال گفته ام، خير با توجه به آنچه در :زيال آيزنشتاين
مورد انتظار هم بود زيرا  که چنين واکنشی کامال منطقي و تا حدود زيادی

نقش  زنان ايران در سه دهه پيش و در شورش ها عليه محمد رضا شاه
، اگر چه به دليل ٧٩اندن انقالب همين طور در به ثمر رس. کليدي داشتند
به حقوق بشر، خصوصا به حقوق زنان شد آنها از انقالب  خيانتي که
انقالب ها در طول تاريخ، به خاطره خيانت  حتمَا می دانيد که. نااميد شدند

 .به زنان، اشتهار دارند
من فکر مي کنم که زنان چه در حوزه هاي خصوصي و چه در عرصه 

زار و کسب و کار و تحصيالت، واقعَا قدرتمند تر شده مثل با هاي عمومي
هاي بيشتري عليه دستاوردهاي آنان ايجاد  در عين حال، محدوديت. اند

در زمان " فشار بر زنان" ماهيت سياست های محدود کننده و. کرده اند
نسبت به  آقای احمدي نژاد به طور دقيق به دليل تهديد بالقؤه زنان

 اگر زنان واقعَا قدرتي نداشتند. ٔه او از اسالم استتفسيرهاي زن ستيزان
احتياجي به اين همه فشارهاي قانوني و دولتی نبود که آنها را کنترل و 

زنان نه فقط در ايران بلکه در همه نقاط دنيا در حرکت و  .سرکوب کنند
آنان سه برابر در روز کار . مي دهند تکاپو هستند و جهان را تکان

در واقع . گيرند  کارگري مي کنند و حقوق کارگري ميخانگي، مصرفي و
گذشته  اين قدرت حقيقی و عينيت يافتٔه زنان ايراني بود که در هفته هاي

 .در کف خيابانها شکوفا شد
بسياري از فعاالن حقوق زن در  همان طور که مي دانيد :گلبرگ باشی

ايراني زنان  آمريکاي شمالي و اروپاي غربي به درستی نمي دانند که
مدت زيادي است که برای کسب حقوق و منزلت اجتماعی خود فعال 

نظر شما ما چگونه مي توانيم اين مانع نظري و فرهنگي را از  به. هستند
مي توانيم از حضور انبوه و مشارکت قابل  سر راه برداريم؟ چه گونه

موقعيت نسبي، فرهنگي و جهاني  مشاهدٔه زنان به طور موثر و پايدار در
 استفاده کنيم؟
ناديده انگاری که شما دربارٔه آن  اين جدايي و غفلت و :ژيال آيزنشتاين

متاسفانه  بزرگ تر است که» خودمحوربينی«مي پرسيد بخشي از يک 
غرب تصور مي کند که دمکراسي غربی، پيشرفته ترين و معتبرترين نوع 

هايت اين موضع غيرواقعی و يکسو نگر در ن. در جهان است دموکراسی
ی امپرياليستي نتواند به ساير جنبش  باعث مي شود که ذهنيت متکبرانه

به عنوان " ما"که  هاي دمکراتيک به عنوان منبع الهام بنگرد، منبعی
روشن  البته بايد اين نکته را هم. مي توانيم از آن درس بگيريم" غرب"

را به کار می برم اما برای تحليل » غرب«کنم که اگرچه من واژه 
اجتماعی جهان، اين واژه، کاربرد و مصرف چندانی  روندهای فرهنگی و

در نتيجه براي . بدهکار است "غير غرب"خيلي به " غرب"ندارد زيرا 
 .کرد فهم عميق تر روندهای فرهنگي، نبايد آنها را دو شعبه

 اين تکبر و جهل سبب مي شود بسياري از مردم در غرب تصور کنند که
غربي است، به جاي آنکه تصور کنند که انواع مختلف فمينيسم پديده ای 

که اجازه قضاوت و » نسبيت فرهنگي«ببينيد، من از . دارد فمينيسم وجود

صحبت مي کنم » تنوع فرهنگي«بلکه از  انتقاد نمي دهد، صحبت نمي کنم
از اين نگراني ها و  من در بارٔه بسياري. که به طور بنيادي غني است

 در همان جا. صحبت کردم" پراطوري و دام جنسيتيعليه ام"مسائل در 
را نشان داده ام، در برابر ايدٔه  "polyversal"ايدٔه راهنمايي هاي 

 versal".به معني تنوع و تکثر است "universal". "poly" راهنماي
مقصود من يک کليتي . هم وصل مي کند به ميان مي آيد و کل را به "

معني يکي   دهد، به جاي وحدت بهاست که تفاوت ها را تشخيص مي
 .بودن و يکدست شدن

توجه به قول هاي به تعويق انداخته  بعد از اين مبارزات و با :گلبرگ باشی
مي توانيم حالت جديد  شده به زنان، و شماري از رخدادهاي مشابه، چگونه

 تري از فعاليت را تعريف و توسعه بدهيم؟
اندازٔه خود فعاالن زن و فمنيست هاي  بهمن گمان نمي کنم که  :زيال آيزنشتاين

اما اگر از . مبارزاتی آنان بدانم گوناگون در ايران در رابطه با چهارچوب هاي
شرايط کنونی جهان هيچ  اگرچه در(بيرون بخواهيم به اين قضيه نگاه کنيم 

متفاوت  ، فکر مي کنم که خيلي مهم است که وضعيت)چيز خارجي وجود ندارد
 تظاهرات مي کنند و به يکديگر مي پيوندند تا صحبت کنند وزناني را که 

نگراني هاي بسياري وجود . احتياجات خود را به عنوان زن بيان کنند، بفهميم
اعتبار واقعي انتخابات، موقعيت حقوقي و حقوق راي دهندگان، حقوق  :دارد

زنان در جمهوري اسالمي، حقوق بنيادي ضد مرد  مدني همگاني، حقوق
اميدوارم که مطالبات حقوق خاص براي  من واقعَا... ي زنان، و غيره ساالر

کسب حقوق مدني مورد  زنان در جهت به راه اندازي يک دستور کار براي
زنان در  اين سبب بيشينه سازي موضع سياسي و حضور. استفاده قرار بگيرد

 رخيابانها با توجه به اينکه تعداد بي تناسب و غير متجانسي از زنان د
من زنان را به عنوان . خيابانها از خود و ديگران دفاع مي کنند هم مي شود

پايگاه براي بسيج کردن يک سياست جامع و بنيادين دمکراتيک  جامع ترين
 .مي بينم

بايد تعريف هاي قبلی مان از  آيا شما فکر می کنيد که ما :گلبرگ باشی
هاي ايران اتفاق  يابانفمنيسم و فعاليت حقوق زنان را با ديدن آنچه در خ

 افتاد، بازنگري کنيم؟ اگر بله، در چه جهتي؟ يعنی چگونه مي توانيم
مطمئن باشيم که مسئلٔه ايرانيان صرفَا به مطالعه علمي و آکادميک مردم 

پيدا نکند، بلکه به عکس، تحليل گران غربی اعتبار تحليل  شناسان تنزل
: نگراني من بسيار واضح استببينيد . ببرند های قبلی خود را زير سوال

زيادي را خواهيم داشت که  به زودي ما نشريات و مطبوعات دانشگاهی
برای  مردم شناسان مي خواهند مبارزات مردمي ما را به وسيله ای

 .ارضاء کنجکاوي های خود تقليل دهند
فهميدن قدرت و چگونگي به وجود  فهم فمينيسم هم مانند :زيال آيزنشتاين
اين ها همه . کردن دارد واره احتياج به بازنگری و دوباره تعريفآمدن آن هم

فمينيسم هم  وقتي قدرت در جهان عوض مي شود،. در ارتباط با هم هستند
. عوض مي شود که نشان دهندٔه صورت هاي متغيير قدرت و امتياز است

هم مانند بسياري از زبانهاي سياسي همواره احتياج به اخترأع مجدد  فمينيسم
من همچنان به عنوان . مي تواند فرمول هاي جديد بيافريند تاريخ جديد. اردد
ادامه مي دهم براي اينکه فمينيسم به عنوان يک  "فمينيست ضد نژاد پرستي"

راستش من هنوز . زنان است هويت مشخص و قطعي از مبارزٔه سياسي
 .نتوانسته ام براي آن يک جايگزين مناسب پيدا کنم

را مورد خطاب قرار " کنجکاوي هاي اتنوگرافيک"پرسش برخي مواقع من 
فرهنگستان ها غالبا تنها ديالوگ هاي قالبی و راويان پر قدرت و . ام داده

به اين ترتيب، اتنوگرافي هاي حيرت آور قسمتي از . مي گيرند قانوني را در بر
. هستند و زماني تغيير مي کنند که قدرت تغيير کند يک تصوير بزرگتر سياسي

نمايش جهاني . ساالري در حال تغيير است و اما قدرت، به خصوص قدرت پدر
آشفتگي و پيچيدگي سياست در  تظاهرات و راهپيمايی ها در ايران نشان دهندٔه

انتخابات نشان  اعتراض های ميليونی مردم پس از اعالم نتايج. همه جا است
وقتي  .ت متحدٔه آمريکاداد که ايران خيلي بيشتر داراي دمکراسي هست تا اياال

 اما هنگامي. مردم ايران پنداشتند که در انتخابات تقلب شده به خيابانها ريختند
که دادگاه عالي آمريکا به اشتباه جورج بوش را بر خالف راي اکثريت به 

پس از آن . جمهور بعدي اعالم کرد، مردم در سکوت قبول کردند عنوان رئيس
سنگيني را به خاطر يک دهه دموکراسي فاشيستي هزينٔه  آمريکا و ساير دنيا

 .کردند بوش و ديک چيني پرداخت
تحوالتی که در ايران ديديم، آيا فکر  امروز پس از رخدادها و :گلبرگ باشی

فمينيسم سکوالر همچنان  مي کنيد که شکاف هميشگی ميان فمينيسم مذهبي و
 پايدار خواهد ماند؟
تقسيم مذهب و سکوالريسم در ذهن   وشکاف. بله و خير :زيال آيزنشتاين

. برخي وجود ندارد تعداد زيادي از زنان در سطح دنيا وجود دارد و در ذهن
شدت  به تعداد بسياري از زنان مسلمان، عميقا مذهبي هستند و در عين حال
همچنين . به حقوق زنان و آزاديهاي جنسيتي و برابري قانوني اعتقاد دارند

مجرم اصلي اينجا . ه به هيچ وجه فمينيست نيستندسکوالري هستند ک زنان
در واقع مسئله اينجاست که . دادن به مرد ساالري است تنفر از زن و امتياز

امکان انساني آنها ايستادگی کنيم و اجازه  بايد روي مسئلٔه شرافت زنان و
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. شود، چه مذهبي و چه غيره ندهيم که فقط بر روي يک بعد مسئله تمرکز
خوب و مثبتی  فرآيند مبارزه براي قانون هاي سکوالر اتفاق هایاگرچه در 

 برای نمونه دولت. رخ داده اما تاريخ سکوالريسم هم بي دردسر نبوده است
سکوالر بوش هزاران عراقي بيگناه را کشت، در حالي که معتقد بود که خدا 

بي بگذاريد اين مطلب را روشن کنم که من با . برکت مي کند آمريکا را پر
ام، و همچنان هم بي اعتقاد هستم، ولي بسياري  اعتقادي به دين بزرگ شده

فمينيسم بسيار آموخته ام، انسانهايي با اعتقاد  از زناني که من از آنها دربارٔه
 .هستند

محقق ايران و خاور (حميد دباشي  همان طور که مي دانيد، آقای :گلبرگ باشی
تحت عنوان جنبش  تراضی مردم ايرانبر نامگذاری نسبت به حرکت اع) ميانه

 ايشان به. اصرار مي ورزد" پيشروي يک انقالب ديگر"حقوق مدني و نه 
ندا «طور ويزه، اين جنبش را با جنبش حقوق مدني آمريکا مقايسه مي کند و 

اگر آقای دباشی در اين . مي نامد" رزا پارک"را در واقع نؤه  «آقا سلطان
ه به درگيري عميقا ريشه دار خويش با جنبش توج ارزيابي محق است و با

طور ويژه مسالٔه حقوق زنان را در  حقوق مدني آمريکا، چگونه مي توان به
 چهارچوب جنبش حقوق مدني ايران تعريف کرد؟

يک حرکت سياسي و استراتژيک  من فکر مي کنم که اين :ژيال آيزنشتاين
يک جنبش  ن بيشترعالي است براي روشن کردن اين که تظاهرات ايرانيا

با برقراري رابطه ها خصوصا در ميان . حقوق مدني است تا يک انقالب
با اين حال مهم . غربی، مي توان نتا يج بسيارخوبی به دست آورد ناظران

تمرکز کنيم که اين جنبش هم بخش هاي مختلف و به  است که روي اين مسئله
دگان زن هستند بايد از از تظاهر کنن به اين حقيقت که بسياري.خصوصي دارد

 .نظر سياسي و تئوريک، توجه خاصی کرد
 همان گونه که گفته ام، من در زمان جنبش حقوق مدني در آمريکا يک بچه

بودم و از آنجايي که پدر و مادرم در آن به طور کامل شرکت داشتند، در آن 
اما، آن يک مبارزٔه ضد نژاد پرستي بود و چون آشکارا . ام حضور داشته

. پرستي بود، نام اش هم از همين مبارزه بر آمده بود مبارزه ای بر عليه نژاد
جهت احقاق حقوق شهروندی براي  اين جنبش موفق بود و اهميت اش در

ايران به طور  ويژه بودن حقوق زنان هم بايد در. سياهان در آمريکا بود
زنان به طور خالصه، حقوق . واضح نقش کليدي در جنبش حقوق مدني باشد

به عنوان هستٔه حقوق مدني ساخته شود وگرنه به راحتي حقوق مدني  بايد
خود را به عنوان يک سياه معرفي کرد، " رزا پارک. "بود براي مردان خواهد

زن، ايراني، : چندوجهي خود تعريف خواهند کرد زنان ايراني خود را در هويت
اميدوارم در اين . يرهو غيره و غ اسالمي، مسلمان، طبقه کارگر، طبقه متوسط

دهند که چگونه مي توان يک  لحظٔه تاريخي، زنان ايراني بتوانند به دنيا نشان
واحد و همبسته،  جامعٔه دمکراتيک و پايدار ساخت يعنی جامعه ای که به طور

 .ضد مردساالري و نابرابری است
 قابل احترام براي زنان مختلف در شما يک فمينيست مبارز و :گلبرگ باشی

پيام شما براي  سراسر جهان هستيد، به عنوان حسن ختام گفتگوی مان،
 خواهران ايراني تان چيست؟

من . دختران و زنان جهان طرفدار شما هستند اين را بدانيد که :ژيال آيزنشتاين
دختراني هستم که در خارج از ايران از  منتظر پيام شما براي خودم و زنان و

اميدوارم که بتوانيد از . گيرند ي شما الهام ميمبارزات انساني و حقوق بشر
کنيد و از معاني و تعريف  تجارب مبارزات فمينيستي که قبال داشته ايد استفاده

زنانه در سراسر  های پيشين فراتر برويد و به تعريفی پر از صلح و خالقيت
ال من اين ح در. اميدوارم که بتوانم به ايران بيايم و شما را ببينم. جهان برسيد

 همواره و هر روز به مبارزه شما فکر مي کنم و يک بازوبند سبز به پشتيباني
از شما مي پوشم و اميدوارم شما بتوانيد راهي براي آفرينش اسالم دمکراتيک 

گلبرگ نازنين از استقبال گرم تو و از اين فرصتی که در . بيابيد براي همه
 .ممنونم اختيارم گذاشتی واقعا

 در نيويورک انجام گرفته ١٣٨٨ تير ١٣مصاحبه در تاريخ  اين : پانوشت ها
 :به فارسی برگردانده شده است» کاليفرنيا تيم ترجمه کمپين«و توسط 

/2009-june-feminism-iranian/com.tehranbureau://http 
 نظريه پرداز سياسی» (Zillah Eisenstein) تاينآيزنش. ر. زيال - *

مردساالری سرمايه دارانه و مسئله فمينيسم «امريکايی است که در کتاب 
برای توضيح رابطه مردساالری با سرمايه داری از  (1979) «سوسياليستی

آينده راديکال فمينيسم «ايزنشتاين در کتاب . کند استعاره ازدواج استفاده می
چگونه فمينيسم از نظريه ليبرالی زاده شد  نشان می دهد که) ١٩٨١(» ليبرال

راديکال، و نه اصالحات  ولی اکنون می کوشد با حمايت از نظريه و عمل
فمينيستی،  فرهنگ نظريه های(» قانونی صرف، از ليبراليسم فراتر رود

 اما به رغم اين، ايزنشتاين معتقد است که فمينيسم). ، نشر توسعه١٣٨٢
 نيرويی راديکال کننده تلقی می شود حتا اگر فقط به اين دليل باشد که ليبرال
به ويژه مبارزات فمينيستی برای _ مطالبات جريان غالب فمينيستی  منشاء

. ايدئولوژی ليبرالی است_ برابری در برابر قانون  کسب آزادی انتخاب و
  :لليست کتاب های منتشر شده از زيال آيزنشتاين(همان(

http://www.ithaca.edu/zillah/books.htm 

………………………………………  

 محمد ملکی، رئيس پيشين دانشگاه تهران، دستگير شد
  

محمد ملکی پيش از انتخابات رياست جمهوری در نوشته ای اعالم کرده بود 
  . دليل سوابق کانديداها و ساختار سياسی ايران، در انتخابات شرکت نخواهد کردبه

که ، ١٣۵٧س دانشگاه تهران بعد از انقالب سال محمد ملکی، اولين رئي
، با انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها، از اين سمت برکنار شد

  . در منزلش دستگير شد ١٣٨٨ مرداد ٣١ – اگوست ٢٢روز شنبه
قدسی ميرمعز، همسر محمد ملکی، به بی بی سی فارسی گفت پنج 

ده و گفته اند از قاضی معرفی کر" ماموران اطالعات"مامور که خود را 
صبح  دقيقه ١٠ و  ٨ حداد، معاون دادستان تهران حکم دارند، ساعت 

ابتدا خانم قدسی مير معز به . ند به خانه آقای ملکی رفت  مرداد٣١شنبه 
قدسی ميگويد ؛ به آنها . آنان ميگويد اجازه ندارد که بخانه وارد شوند

يد، ترياک گذاشته ايد، اسلحه گفته ام که شما به خيلی از خانه ها رفته ا
اينجا ميخواهيد چه بگذاريد؟ عاقبت مامورين بخانه وارد .... گذاشته ايد و

 و بعد از دو ساعت تفتيش منزل و سوال و جواب از آقای ميشوند 
با خود برده  است عمال در منزلش بستری بوده را که  ساله٧۶ ملکی
  .اند

ز دستنوشته های آقای ملکی را  جلد کتاب و مقاديری ا٨۵هارد رايانه، 
 يکی از مامورين در پاسخ به خانم ميرمعز ميگويد؛ ما .با خود برده اند

  . همه اين کتابها را خمير ميکنيم
هنوز هيچ مقام رسمی درباره بازداشت آقای ملکی اظهارنظری نکرده و 

به گفته خانم ميرمعز ماموران به . دليل دستگيری او نيز مشخص نيست
. استارتباط  با مجاهدين ه اند دليل دستگيری محمد ملکی، او گفت

 بگفته خانم .اتهامی که به گفته خانم ميرمعز کامال بی اساس است
ميرمعز، دکتر محمد ملکی از هر کس که مورد ظلم واقع ميشود، دفاع 

  .ميکند
خانم ميرمعزميگويد که هنگامی که دکتر ملکی را ميبرده اند به او گفته 

مصاحبه بکن . ...  اگر خواستند شما را به تلويزيون ببرند، ُبرواست که ؛
اگر پرسيدند که جاسوسی، بگو . و هر چه  اينها خواستند، اعتراف کن

هرچه . گفتند با منافقين هستی، بگو آری هستم. جاسوس هستمآری، 
  . خواستند، بگو

 .بردماموران امنيتی رژيم ميگويند که دکتر ملکی را نزد حداد خواهند 
خانم ميرمعز، گفته است که آقای ملکی مبتال به سرطان پرستات است و 

بنابر . عالوه بر آن، از بيماری ديابت و ناراحتی های قلبی رنج ميبرد
 زندان اوين ٢٠٩دکتر محمد ملکی را به بند آخرين اطالعات رسيده 

پس او تحريک و اقدام عيله امنيت ملی در حوادث  اتهام .منتقل کرده اند
  .از انتخابات اخير است

................................................. 
  واليت وارفته فقيه، و بحران اسالميت آن : بقيه

حتی رژيم هايی مثل کره و برمه هم با استفاده از يک تعادل سياسی بر 
يکی از فرماندهان سپاه گفته بود در سرکوب اخير از . قدرت مانده اند

ديديم همينقدرتوحش چه .  نيروی سپاه استفاده شده بود درصد٣٠
تاسف نيروهای سرکوبگر از . ضربات مهلکی بر رژيم وارد کرده است

افشاگری ها، فقط بی آبرويی نيست، بلکه عمدتا اين است که چطور بايد 
در ادامه از صد در صد اين ماشين جهنمی استفاده کند که خودش از هم 

 . نپاشد
رژيم يک ماشين جهنمی . امی نيست، سياسی استمشکل رژيم نظ

نظامی را در اختيار دارد که طی سی سال برای سرکوب مردم ساخته 
مردم ابزار نظامی . شده است، اما ابزار سياسی را از دست داده است

ندارند و سی سال سرکوب رژيم را تحمل کرده اند، اما همه برگ های 
ی رژيم را فلج کرده و در سياسی در دست آنهاست و از نظر سياس

 . موضع برتر قرار گرفته اند
حاال هرچه رژيم از ماشين سرکوب گسترده تر استفاده کند، بيشتر خود 
را منزوی و رسوا ميکند و تعادل بيشتر از پيش به نفع مردم تغيير 

و مردم هرچه هوشمندانه تر از برگ های سياسی خود . خواهد کرد
ب بيشتر از ازپيش کارايی خود را از دست استفاده کنند، ماشين سرکو

اگر اقشار هرچه . کلمه کليدی در اين ميان مطالبات است. خواهد داد
وسيع تری از مردم با هويت خود و مطالبات خود به ميدان بيايند، 
آنوقت تيمسارها مجبور خواهند شد مقام وارفته و کمر شکسته واليت 

 ."ناه ببرندبه امام زمان پ"را رها کنند و واقعا 

……………………………………  
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های  ی دوم جمعی از خانواده اعالميه
  ی شصت جانباختگان دهه

  اسالمی را در خاوران گرامی بداريم ی حاکميت ياد جانباختگان کشتارهای سی ساله
نظام اسالمی حاکم  در .  گذرد ی انقالب می يک سال از مصادره سی و

وب، زندان، شکنجه و اعدام تمامی اين سی و يک سال بدون وقفه به سرک
دستگاه سرکوبِ  ضد انقالبی ِ  حاکميت .  مخالفين مشغول بوده و هست
های حاکم که گاه بسيار  جناح» خانوادگی«بدون تاثيرپذيری از اختالفات 

هم پرسروصدا شده، در مسير ضد انقالبی و ضد مردمی راه خود را رفته 
.  وب مخالفين بوده استو ابزاری فراجناحی در جهت حفظ نظام و سرک

ی مخالفين  اما در روند اين سی و يک سال دو نوبت در کشتار و شکنجه
ی جنگ   که با بهانه٦٠ی  يکی در دهه.  روی اسالف خود را سفيد کرد

، مخالفين را قتل ٦٧توانست در يورشی ده ساله، و نقطه اوج آن سال 
 که مردم به خاطر زمانی: عام و قلع و قمع کند و يکی در دو ماه اخير

ها، پس از سی سال  توانستند فريادهای  عميق شدن شکاف جناح
ها ببرند و خواستار  بام ها و پشت ی خود را به خيابان فروخورده

  .گيری انقالبشان شوند بازپس
های جناحی،   سی سال پس از حاکميت اسالمی به رغم تعميق شکاف

سال پيش  کند که سی فين میدستگاه سرکوب باز هم همان کاری را با مخال
های  سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی، اعدام، مضحکه: ها کرد با آن

ی اينکه هدف  اما اين بار به واسطه... گيری و پرونده سازی اعتراف
های قرون  حاکميت بيشتر ارعاب مخالفين بود، در وحشيگری و شکنجه

  .وسطايی گوی سبقت از تمامی اسالف فاشيستش ربود
ی شصت و به ويژه کشتار جمعی زندانيان در سال  اگر خبر کشتارهای دهه

مدافع حقوق «های   کمتر به گوش جهانيان رسيد و بسياری از سازمان٦٧
خفقان گرفته بودند، اين بار به » مدافع دموکراسی«های  و دولت» بشر

واسطه ی فريادهای رسای مردم، خبررسانی مردمی، فشار افکار عمومی 
وهای مترقی در اقصا نقاط جهان، هيچ قدرتی قادر نيست فرياد مردم و نير

ِ  حاکميت اسالمی اما جدا از .  را ناديده بگيرد، حتی عناصری از خود
کنند، ماهيت اين فريادها با  اينکه چه کسانی از اين فريادها حمايت می

ی آنان خواستار  همه:ی شصت تفاوتی ندارد ی دهه فريادهای بريده شده
اما  به رغم تمامی اين فريادها و فشارِ  افکار عمومی، .  ادی و عدالتندآز

کند که  ماشين سرکوب نظام اسالمی همان کاری را با مردم معترض می
بنابراين نظام اسالمی و ماشين سرکوبش .  ی شصت با مخالفين کرد دهه

 دردها و. ايم در مقابل تمامی ما ايستاده است، ما همه از يک خانواده
  . ايم آرزوهايمان مشترک است و همه فريادی مشترک برآورده

ها تحت  ی شصت در طی اين سال شدگان دهه های کشته ما خانواده
دانيم اگر اين روال ادامه يابد آنچه که به   و می ايم ترين شرايط بوده سخت

  . های کشتارهای اخير نيز خواهد رفت ما رفته است به خانواده
ی  نه از زمان محاکمه. دند، شکنجه دادند و اعدام  کردندعزيزانمان را ربو

ها را محاکمه کردند ديديم و نه جرم  آن ها اطالع داشتيم و نه کسانی که  آن
ها دريافت کرديم  يی از آن نامه بعد از اعدامشان نه وصيت. ها را فهميديم آن

ها  تپس از مد. دانستيم شان را می و نه جنازه اشان را، و نه محل دفن
جمعی در  جستجو گفتند که عزيزانمان را در گورهای فردی و يا دسته

امروز .  اند ها، دفن کرده های مشابه در شهرستان خاوران و يا قبرستان
های  شوند و يا در زندان مخالفين توی تظاهرات با باتوم وگلوله کشته می

و ها و تجاوز جنسی روبر ترين شکنجه رسمی و غيررسمی با وحشيانه
   .های آنان را تحويل بگيريم هستند و اگر شانس بياوريم شايد بتوانيم جنازه

   ؛درطی اين مدت
ما را از .  ها را نيز همانند عزيزانمان مورد اذيت و آزار قرار دادند ما خانواده

از کار اخراجمان کردند و راه هرگونه ترقی و . ادامه تحصيل محروم کردند
هايمان پاشيده شد و در اين ميان کسانی سکته  نوادهخا. پيشرفت را برما بستند
 زيادی مجبور به مهاجرت از مملکت خود شده و  عده. کردند و يا ديوانه شدند

به بازماندگان کشتارهای اخير .  در غربت دچار افسردگی، فقر و بيماری شدند
اشان حرف  دهند بر مرگ عزيزانشان گريه کنند و يا در باره نيز اجازه نمی

همان کاری . بندند ها می کنند و راه گورستان را بر آن آنان را تهديد می. بزنند
  .ی شصت کردند کنند که با بازماندگان کشتارهای دهه ها می را با آن

زمانی درب . حتی راه  گورهايی که خود به ما آدرس داده بودند را بستند
و رو کردند و به جای زمانی ديگر بدون بهانه قبرها را زير. خاوران  را بستند

ما و . هايمان مراسم بگيريم اجازه ندادند حتی در خانه. گورها نهال کاشتند
های شخصی خود  به مراسمی که در خانه. فرزندانمان را تهديد ودستگير کردند

ها را تحت فشار گذاشتند که حتی در  برگزار کرده بوديم حمله کردند و خانواده
و مگر امروز با مردم معترض غير از اين . کنندها هم مراسم برگزار ن خانه
  کنند؟ می

ی شصت از مردم آزاده و  های جانباختگان دهه ای از خانواده بنابراين ما عده
کنيم برای همدلی و همدردی با بازماندگان  آزادی طلب ايران دعوت می

ی شصت و بازماندگان کشتارهای وقايع اخير روز ششم  کشتارهای دهه
ِ  جمعی ٩ شهريورساعت  صبح در سالگرد بيست ويکمين سال کشتار

های زير  آيی ما برای طرح خواست گردهم. زندانيان، در خاوران گردهم آيند
  : است
ی شصت، به ويژه  ی مسببين کشتارهای دهه گرد و محاکمه  پی - ١

 و سرکوب، کشتار، شکنجه و تجاوزات ٦٧جمعی سال  های دسته اعدام
  حوادث اخير

ی شصت در گورستان خاوران و اعالم   اسامی دفن شدگان دههاعالم -٢
  شدگان و زندانيان وقايع اخير اسامی کشته

  آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی --٣
  الغای اعدام برای هر جرمی و شکنجه تحت هرعنوانی  -٤
 دريافت کيفرخواست  محکومين سياسی  و اعدام شدگان در طی اين -٥

  ی علت اعدام آنان سی سال و افشا
  اعدام شدگان  نامه دريافت وصيت -٦
سال حاکميت اسالمی در  به رسميت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی -٧

ها و تحويل بدون قيد و شرط کشته شدگان حوادث اخير  تهران و شهرستان
شته ی برگزاری مراسم در منازل و يا سر خاک اين ک ها و اجازه به خانواده

  شدگان
  ی گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان اجازه -٨
ی عامرين و عاملين کسانی که اقدام به تخريب خاوران  پيگرد ومحاکمه -٩

ها  های مشابه در ساير نقاط ايران کرده و به آزار خانواده و گورستان
   اند، ها پرداخته درطی اين سال

 کردن هرگونه ها و متوقف بازگرداندن حقوق شهروندی خانواده -١٠
محدوديت و محروميت    اجتماعی، سياسی، فرهنگی واقتصادی در مورد 

  و... آنان
ها و يا قبرهای مشابه  پذيرش و حفظ گورستان خاوران و گورستان. ١١

در ساير نقاط کشور به عنوان سندی تاريخی از جانب نهادهای محلی و 
  ١٣٨٨ مرداد ٢٦  المللی بين

.............................................  
گزارش تکان دهنده تايمز از تجاوز به رضا نوجوان 

  ساله در زندان١٥
تايمز انگليس با همکاری عفو بين الملل و منابع معتبر خود گزارش کاملی از 

در اين گزارش آمده رضا نوجوان . تجاوز به بازشدگان را فاش ساخته است
ت که در مرکز ايران، در يک خانه امن پناه گرفته است اما به  ساله ای اس١۵

وی به همراه عده ای نوجوان هم . تائيد پزشک معالج، قصد خود کشی دارد
سن و سال خود که حتی هنوز به سن رای دادن هم نرسيده اند در تجمعی 
دستگير شده و در زندان بارها مورد تجاوز وحشيانه و تحقير جنسی قرار 

مجله تايمز تحقيرهای جنسی عليه اين زندانيان را معادل و يا بدتر . اندگرفته 
از آنچه می داند که جمهوری اسالمی ايران اياالت متحده را برای ارتکاب آن 

اين نوجوان که نام وی، محل اقامت و . در زندان ابوغريب مالمت نموده است
ز اول در نام پزشک معالج وی نزد تايمز محفوظ است می گويد در رو

سه نفر لباس شخصی به وی حمله کرده ) سپاه يا بسيج(بازداشتگاه نامعلوم 
اند و يکی او را به زور نگه داشته، يکی رويش نشسته و ديگری روی وی 

وی در طول . ادرار نموده و سپس به طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند
فته است، حتی پس از بارها مورد تجاوز قرار گر)  روز٢٠حدود (مدت زندان 

رضا برای خودکشی در زندان . انتقال به بازداشتگاه رسمی نيروی انتظامی
او شاهد تجاوز به چندين نفر ديگر نيز بوده و به . سر به زمين کوبيده است

شهادت پزشک معالج و تائيد نماينده عفو بين الملل در ايران، ادعاهای رضا 
ای روحی و تحقيرهای جنسی با مبنی بر تجاوز، جراحات جسمی، آسيبه

رضا شاهد زندۀ مهدی کروبی، افشاگر تجاوز به . واقعيات منطبق می باشد
تجاوز کنندگان به رضا مرتبا می گفته اند اين کارها . زندانيان دربند می باشد

. را در راه خدا انجام می دهيم و سزای معترضين به نظام اسالمی همين است
ع فرو کرده اند و در اعتراض به تجاوز، بازجوی گويا صورت وی را در مدفو

رضا می گويد زندانيان نوجوان را مجبور . وی دوباره به او تجاوز نموده است
پاک می "نيز نموده اند و گفته اند با اين عمل " عمل جنسی با يکديگر"به 

 ميليون تومان در دادگاه ٧٠در نهايت رضا با وثيقه ای در حدود ". شويد
 با سپردن تعهد مبنی بر عدم افشاگری در مورد اين رفتارهای انقالب و

در بيمارستان، نوجوان شانزده ساله ديگری که از . وحشيانه آزاد شده است
. وی به عنوان سردسته نام برده شده در اثر شدت جراحات به شهادت رسيد

شخصيتهای اين گزارش با بيان اين واقعيات جان خود را به خطر انداخته و 
  .انواده رضا قصد خروج از کشور دارندخ
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