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خطر اعدام جان زینب جاللیان را تهدید می کند
جان زندانیان کرد در زندان مرکزی سنندج در خطر است
با تأئید حکم اعدام زینب جاللیان از سوی دیوان عالی کشور به اتهام
محاربه و عضویت در گروه پژاک ،جان او در خطر است .
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اعالمیً ٌیئت اجرائی سبزمبن کبرگران
اوقالبی ایران(راي کبرگر)

ارزي
بً مىبسبت رَز جٍبوی مب
برای الغبء خشُوت علیً زوبن
در صفحً 13

ادامه در ص 2

عْعیالیغن ،اعتالیٌیغن ّ اسّپای ؽشلی
ًْیغٌذٍ :فیل گغپش
هتشجن :صادق افشّص
صفحَ 11

مته مصبحبً راديُ سپٍر
بب محمد رضب شبلگُنی
* جوِْسی اعالهی هظِش تٌالضات اعت ،یک ًظام ًا تٌِگام
آًا کشًّیک اعت کَ تا صهاى ًوی خْسد.
* دس لحظاتي ،عشكْب تیؾتش هثل پاؽیذى تٌضیي تَ سّي آتؼ
اعت ... .حشكت هشدم سا هیؾْد تَ ػمة اًذاخت ّلي ًویؾْد .
تشاي ُویؾَ خاهْػ كشد...
* ّ.هشدم ُن حاال تپا خاعتَ اًذ ّ سژین سا تَ چالؼ طلثیذٍ اًذ

طشح جذاعاصی جًغیتی ،خؾًْتی
عاصهاى یافتَ ػلیَ صًاى
عیوا سیاحی
هجبسصٍ ثب حعْس صًبى دسػشصَ ُبی گًْبگْىُ ،وْاسٍ یکی اص
دلوؾغْلی ُبی حکْهت اعالهی ثْدٍ اعت  .ثب ایي حبل
حعْس  60دسصذی دختشاى جْاى دس داًؾگبٍ ُب ّ پیؾشفت
ُبی ػلوی آى ُبُ ،وچْى خبسی دس چؾن همبهبت
اعالهی اعت  .صیشا ایي حعْس ػلوی ثب هٌطك تفکش
اعالهی حکْهتیبى کَ صى سا ًبلص الؼمل هی داًٌذ ،تطبثك
ًذاسد .آى ُب ثشای فؾبس ثش داًؾجْیبى ّ ایجبد فعبی کٌتشل
ثَ غشح جذاعبصی ،کَ خؾًْتی عبصهبى یبفتَ ػلیَ صًبى
اعت سّی آّسدٍ اًذ تب اص ایي غشیك عیبعت ُبی صى
عتیضاًَ ی خْد سا ثَ اد سا دس آّسًذ  .اداهَ دس صفحَ 15

ًْ۲۵اهثش سّص جِاًی هثاسصٍ
ػلیَ خؾًْت صًاى
پؽّیي نکُْی

ّاصل هْجْدیت سژین سا هیخْاٌُذ دس ؿ 3

دالَران سرخ ببدببن ٌب را
برافرازید!
گفتاس عیاعی سادیْ ساٍ کاسگش
سّص جوؼَ  ۲۹آثبى  ۱۳۸۸ثشاثش ثب ًْ ۲۰اهجش ۲۰۰۹

تمبر یادبود بیست و پنجمین سال قتل خواهران میرابال
در ص 10
صفحه 1
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اساسی رژیم اسالمی هستند ،سران سازمان ها و احزاب اصالح طلب را
نیز به زندان های سنگین محکوم کرده است

خطر اعدام جان زینب جاللیان را تهدید می کند
جان زندانیان کرد در زندان مرکزی سنندج در خطر است

 .و در مورد کردستان و

بلوچستان و خوزستان ،به سیاست سرکوب خشن و مشت آهنین پناه برده
است .دولت اسالمی هم چنین تالش می کند با وصل کردن دستگیر شدگان
به گروه هایی که دست به عملیات تروریستی می زنند ،دایره دفاع از این

از صفحه اول

زندانیان را کاهش داده و برای صدور احکام اعدام توجیه قانونی بتراشد

زینب جاللیان که از ده سالگی به علت فرار از فشار های خانوادگی به
نیروهای پ ک ک در کردستان ایران پیوست ،به گفته آشنایان و دوستانش،
هیچگاه فعالیت نظامی نداشته است  .فعالیت او در حزب پ ک ک ،نیز در
زمانی انجام گرفته بود که این حزب مورد حمایت ایران بوده و فعالیتش در
کشور تحمل می شده است  .او که سال پیش از عراق به کشور بازگشته
بود ،به دلیل این که در خانه ای زندگی می کرد که یک فعال وابسته به
گروه پژاک را پناه داده بودند ،دستگیر شد و به او نیز اتهام عضویت در
گروه پژا ک بستنند  .امری که مورد پذیرش زینب نبوده است  .قرار دادن
طناب دار بر گردن دختر  27ساله ای که از ده سالگی مجبور شده است
برای فرار از خشونت جنسیتی علیه دختران و زنان از خانه فرار کند و
به گروه های سیاسی پناه بَرد ،بیانگر عمق توحش رژیم اسالمی است که
حافظ و تثبیت کننده خشونت علیه زنان است  .صدور حکم اعدام برای زینب
جاللیان ،در شرایطی انجام گرفته است که پیش از او احسان فتاحیان به
دار آویخته شد و حکم اعدام برای شیرکوه معارفی و

 12نفر دیگر از

فعالین کرد صادر شده است  .امری که با اعتراضات گسترده ی جهانی
روبرو گشته است.

"سنه نیوز " منتشر کرده است " ،زندانیان زندان مرکزی سنندج با خطر
مرگ بر اثر ابتالء به بیماری آنفوالنزای خوکی روبرو هستند  .بر اثر شیوع
این بیماری در زندان و بی توجهی کامل مأموران رژیم ،دو نفر از زندانیان
به نام های کمال احمدی و خسروایزدی جان خود را از دست داه اند و
مقامات رژیم اسالمی مرگ این دو نفر را استفاده از مواد مخدر اعالم کرده
اند .اما همه میدانند که بیماری آنفوالنزای خوکی به قدری در زندان سنندج
گسترده شده که تمامی پرسنل اداری و زندانبانا ن زندان مرکزی سنندج در
تمام ساعات شبانه روز از ماسک های ویژه استفاده می کنند

 .با این حال

 .این امر نگرانی

شدیدی در مورد جان زندانیان زندان مرکزی سنندج ایجاد کرده است".
سیاست سرکوب خشن در کردستان ،و صدور احکام

روشن است مجبور کردن زندانیان به پذیرش چنین اتهاماتی زیر شدید ترین
شکنجه ها انجام می گیرد  .امری که حتی در مور د اعتراؾ گیری از سران
سازمان ها و احزاب اصالح طلب نیز بکارگرفته شده است  .اعتراؾ گیری
زیر شکنجه ،و صدور حکم در دادگاه های دربسته بدون حضور وکیل
مدافع و بدون رعایت اولیه ترین اصول یک محاکمه قابل قبول و منطق بر
اصول پذیرفته شده ی حقوق انسانی و شهروندی ،کامأل

بی اعتبار است .

صدور چنین احکام جنایت کارانه ای تنها پرونده ی سیاه این رژیم را
قطورتر می کند  .رژیمی که سازمانده تروریسم دولتی است؛ بیش از
نفر را در قتل های زنجیره ای سربه نیست کرده است؛

 250نفر را در

ترورهای خارج از کشور به قتل رسانده و در زندان هایش هم

به قتل عام

زندانیان سیاسی پرداخته است ،صالحیت محاکمه و صدور حکم برای
دیگران را ندارد  .سران این رژیم باید به دادگاه بین المللی جنایت علیه
بشریت کشانده شوند  .سازمان ما ،ضمن محکوم کردن حکم اعدام برای
زینب جاللیان ،ضمن محکوم کردن صدور احکام اعدام و زندان برا
دستگیرشده گان حوادث پس از

ی

 22خرداد ،و ضمن محکوم کردن بی

توجهی مقامات زندان به خطر مرگ در اثر آنفوالنزای خوکی در زندان

اعدام برای فعالین

خواهد به این سیاست ضدانسانی اعتراض کنند .
سازمان ما بر این باور است که د فاع از حقوق شهروندی همه دستگیرشد
گان بی توجه به اعتقادات و وابستگی های سازمانی شان ،وظیفه اخالقی هر
انسان شرافتمندی است  .هیچ انسان آزادیخواه و دمکرات و یا مدعی
دمکراسی خواهی نمی تواند در برابر چنین احکامی سکوت اختیار کند  .باید
صدای اعتراض علیه این سیاست

بیشرمانه جمهوری اسالمی را هر چه

رساتر به گوش جهانیان رساند و همراهی وحمایت تمامی سازمان و تشکل
های مدافع حقوق بشر در سطح جهان را بدست آورد  .تا از این طریق فشار
گسترده افکار عمومی برای لؽو احکام اعدام و دیگر احکام ؼیرعادالنه را
سازمان داد.

سرنگون باد جمهوری اسالمی ایران

سیاسی و مدنی کرد ،به محوری ترین شیوه ی دولت اسالمی برای مقابله با

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

پیوستن مردم ُکرد به جنبش سراسری کشور تبدیل شده است  .دستگاه والیت

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)

که از آینده خود نگران شده است عالوه بر صدور احکام اعدام برای پنج
جوان در زندان اوین که وابسته به جریانات و سازمان های مخالؾ قانون
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مرکزی سنندج ،از همه احزاب ،سازمان ها و فعالین سیاسی و اجتماعی می

صدور احکام اعدام ،در شرایطی انجام می گیرد که بر اساس خبری که

هیچ تالشی برای نجات جان زندانیان انجام نمی دهند

.
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صفحه 2

راه کارگر
هتي هصبحجَ ساديْ عپِش ثب
هحوذ سظب ؽبلگًْی

جریانهاي سیاسي مختلؾ شكل بگیرند جلویش را گرفت ،آن موقعي
هم كه الزم بود با مردم مقابله بكند این كار را نكرد و این باعث
زوال به اصطالح نظام شاهنشاهي شد  .آن درس اصلي كه او از

ادامه از ص اول

تجربه سال  57و واكنش شاه به مسئله انقالب میگیرد این است كه

رحیمي:در برنامه امروز (جمعه 22آبان ماه  1388برابر است با
 13نوامبر سال  2009میالدی) طبق روال جمعه ها به گفتگو می
نشینیم با آقای محمدرضا شالگونی از فعالین سیاسي چپ اپوزیسیون
خارج از کشور و از تحلیل گران برجسته مسائل سیاسي ایران،
منطقه و جهان .آقای شالگونی با درود به شما و خوش آمد مجدد.
محمد رضا شالگوني  :سالم عرض میكنم آقاي رحیمي به شما و
سالم عرض میكنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سپهر  .در خدمتتان
هستم.
رحیمي  :آقاي شالگوني ،در روز هائي كه نظام جمهوري اسالمي
هر روز با چالش جدیدي مواجه است چگونه است كه خود نظام با
اعدام افراد بیگناهي همچون احسان فتاحیان ،در حقیقت خودش را
بنوعي رو در روي مردم قرار میدهد  .یعني واقعا ً مسئوالن نظام از
واكنش هاي دروني و بیروني بي خبرند یا عمدي در كار است؟
محمد رضا شالگوني  :واقعیت این است كه رژیم در وضعیتي است
كه اگر دست به این اعدام ها و خشونت ها نزند احساس م

یكند كه

زیر پایش خالي خواهد شد  .اینها یك درسي از انقالب  57گرفته اند
و این برایشان مهم است  .بنظر من در دكترین مخصوصا ً سپاه این
مسئله مهمي است و این را بعضي ها نوشته اند و صریحا ً هم
میگویند .واقعیت این است كه شاه در مورد سركوب گسترده مردم
بطور منسجم از خو د تردید نشان داد  .از زماني كه حركتها شروع
شد یك سلسله سركوب هائي شد ،منتها با تعلل هائي  .و بعد سركوب
شدید ادامه پیدا نكرد و حتي در آبان ماه سال

 57شاه آن سخنراني

معروؾ را ایراد كرد كه  :من صداي انقالب شما را شنیدم  .این
تنافض عجیبي بود كه ارتش را به خیابانها آوردند و در واقع رو در
روي مردم معترض قرار دادند و این مثل اسیدي ارتش شاه را از هم
پاشاند؛ سربازان نهایتا ً به مردم ملحق شدند و روحیه نیروهاي
سركوب پائین آمد  .این مسایل خیلي مهم بودند و این را خیلي ها
مطرح كرده اند  .حتي از خود سلطنت طلب ها هم این را بارها
مطرح كرده اند  .مثال ً داریوش همایون كه از زندان فرار كرد و به
خارج آمد ،یكي از اولین كار هائي كه كرد كتابي نوشت بنام ایران
دیروز ،امروز و فردا .او در كتابش یك حرؾ روشني میزند كه؛ شاه
آن موقعي كه بایستي امكان میداد كه مردم حرفشان را بزنند و

صفحه 3

[رژیم شاه] بایستي اول شل مي كردند كه چنين نارضایتي هائي شكل
نمي گرفت ولي وقتي هم حركت وسیع مردم شروع شد بایستي
جلویش مي ایستادند و سركوب میكردند  .او حتي شاه را با پارك
چونگ هي رهبر آن زمان كره جنوبي مقایسه میكند كه بدون اینكه به
حرؾ امریكائي ها و دولت كارتر در مورد حقوق بشر گوش بدهد،
اعتراضات را شدیدا ً سركوب كرد و بدین ترتیب كشورش را به
اصطالح از انقالب نجات داد.
این حرفي است كه از خود سلطنت طلب ها و داریوش همایون
میتوانم نقل كنم .و خیلي هاي دیگر …
رحیمي  :اقاي شالگوني نظر خود شما در مورد این دیدگاه چه است؟
محمد رضا شالگوني  :این حرؾ معروفي است كه آلكسي دوتكفیل
میگوید كه؛ براي رژیم هاي استبدادي بدترین وضعیت آن موقعي
است كه بخواهند كمتر سركوب كنند  .من فكر میكنم این یك حقیقتي
است كه وقتي حركت هائي شكل گرفت و از حد معیني جلو رفت،
جلو حركت را گرفتن كار مشكلي است  .آن حرؾ معروؾ سعدي را
شنیده اید كه  :سر چشمه شاید گرفتن به بیل  -چو پر شد نشاید گذشتن
به فیل؛ یك حقیقتي در این مسئله است  .واقعیت این است كه اینها
(رژیم) میخواهند هر چه قاطع تر سركوب را ادامه بدهند ،منتها به
مسئله اي گیر كرده اند  .اینكه این سركوب بداخل سیستم هم تسري
پیدا میكند و مي بینید كه در م

ورد اینكه قاطعانه تر بتوانند همه

جریان هاي درون حكومت را حذؾ بكنند تردید دارند  .وگرنه خیلي
راحت تر میشد كه اینها مي توانستند انتخابات را برگزار نكنند ،یا
آنطور برگزار نكنند كه به ضررشان تمام شد و مثل نارنجكي در
دستشان تركید  .و یا اینكه بعد ها وقتي موسوي و

كروبي اعالم

مخالفت كردند ،آنها را دستگیر بكنند  .منتها تناقضاتي كه در داخل
سیستم وجود دارد این امكان را به آنها نداد و این همچون خوره اي
اینها را میخورد  .و اگر توجه داشته باشید ،جنبش سبز ،جنبش
نارضائي درون كشور ،كه حاال از فرصت هاي به اصطالح رسمي
در داخل جم هوري اسالمي براي بیان نارضایتي اش استفاده میكند،
رژیم را از یك لحاظي فلج كرده است .مثال ً روز هائي كه خود رژیم
آنها را برگزار میكرد اگر برگزار نكند نشان دهنده ناتواني اش
خواهد بود ،و اگر برگزار بكند مردم سوار آن موج میشوند و از آن
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استفاده میكنند .

مي بینيم كه شعار ها از حد خواست هاي اصالح

نیست] .یا قبل از آن  -مسئله اصل حقوق بشر برمیگردد به قرن

طلبان حكومتي و حتي از آن توصیه هایي كه موسوي و كروبي حاال

هیجدهم – وقتي كه حكومت اصل حقوق مردم را ،حرمت انساني را

میكنند آشكارا فراتر رفته است  .این را در  13آبان دیدیم و بنحوي

زیر پا میگذارد ،شورش بر علیه آن حكومت یك حق و حتي یك

در روز قدس هم دیده بودیم  .ولي در روز  13آبان در ابعاد وسیعتر

وظیفه است  .در بعضي از بیانیه هاي حقوق بشر چنین چیزي آمده

و با صراحت بیشتري خودش را نشان داد  .بنا بر این[ ،براي رژیم ]

است :شورش حتي مسلحانه بر علیه یك حكومت ظالم و سركوبگر

این ناتواني وجود دارد .اینها وقتي نمي توانند در داخل خودشان قاطع

یك حق انساني است .مثال ً توجه داشته باشید كه اینها این همه درباره

تر عمل بكنند – بدالیلي كه باید جداگانه بحث كرد – شروع میكنند به

امریكا میگویند كه امریكا چه هست و چه نیست ،متمم دوم قانون

تشدید سركوب در مورد همه مواردي كه خارج از اصالح طلبان

اساسي امریكا حمل سالح را مجاز میداند  .براي چه ؟ براي اینكه

گفت ام ) عده اي
هستند .ببینید ،در آن دادگاه هاي فرمایشي ( قبالً هم ه

مردم بتوانند از آزادي هاي خودشان دفاع بكنند  .این نكته ي خیلي

را تحت عنوان اینكه سلطنت طلب بوده اند و با یك رادیو سلطنت

مهمي است  .در قرن هیجدهم این مسئله مهمي بود كه یك قرار دادي

طلب رابطه داشته اند ،آوردند و در داگاه نشان دادند و بعد به اعدام

بین حكومت و مردم وجود دارد و دو طرؾ نباید آن را نقض كنند .آن

محكوم كردند  .چند جوان را اینطوري به اعدام محكوم كردند خیلي

قرار داد این است كه شما بایستي اصل حقوق ما را رعایت بكنید و

پیام روشني بود  [ .یعني] كسي كه بیرون اصالح طلبان باشد ،اگر به

به نمایندگي از طرؾ ما حكومت بكنید  .قانون اساسي امریكا كه در

جریان هاي برانداز تعلق داشته باشد ،كارش با اعدام حل و فصل

واقع از این نظر قدیمي ترین سند رسمي است  ،قدیمي ترین قانون

خواهد شد  .این در مورد مسایلي كه ظرفیت انفجاري دارد ،خیلي

اساسي مدون در دنیاي جدید است ،اعالم میكند كه داشتن سالح حق

چشمگیر تر است  .مي بینید كه در بلوچستان ،در خوزستان و در

مردم است براي اینكه بتوانند از آزادي ها و حقوقشان دفاع بكنند و

كردستان كشتار هاي وسیعي را سازمان میدهند  .چون احساس میكنند

صرفا ً براي این نیست كه جلو دزد را بگیرند یا بروند شكار  .اصال ً

كه در آنجاها ظرفیت انفجاري جنبش باالست و میتواند بسرعت توده

نیروي مسلح و مردمي در سطح جامعه بعنوان یك اصل تضمیني و

گیر شود  .همین كه شهید احسان فتاحیان را اعدام كردند خیلي نشانه

یك گارانتي تلقي میشود  .این نكته بسیار بسیار مهمي است  .حاال در

روشني دارد از این مسئله كه چرا این كار را كردند

 .این خیلي

ایران توجه داشته باشید ،همین قانون اساسي جمهوري اسالمي را

روشن است  .احسان خودش هم گفته بود كه در عملیات مسلحانه

اگر در نظر بگیرید ،هر روزه بطور

شركت نكرده بود و حتي آن سازماني كه این شهید به ا و تعلق دارد

والیت فقیه نقض میشود  .حتي قوانین فرعي ارگانیك دیگر رژیم نیز

سالهاي طوالني است كه عملیات مسلحانه نكرده است و این را

آشكارا نقض میشود  .مثال ً همین شهید احسان فتاحیان را در دادگاه

خودشان اعالم میكنند  .بعالوه من قبالً توضیح داده ام كه تعلق به یك

اول به ده سال زندان میكنند و طبق مقررات خودشان این نبایستي در

سازماني كه اعتقاد به مبارزه مسلحانه دارد به معناي این نیست كه

دادگاه تجدید نظر بیشتر از آن مي شد؛ مگر اینكه چیز هاي خاصي

شما بیائید یك كسي را كه صرفا ً عضو آن سازمان است را به اعدام

اتفاق افتاده باشد  .آن چیز هاي خاص چه بودند؟ این كه از این شهید

م حكوم كنید  .چرا كه اساسا ً در حقوق جدید ،حقوق مدرن ،حقوق

شجاع و دالور ومبارز مي خواستند كه ندامت كند و او ندامت نكرد .

امروزي كه دنیا آنرامي پذیرد و در همه جا ساري و جاري هست،

به این خاطر او را كشتند  .یعني مقررات رژیم كه خودشان تدوین

جرم خصلت فردي دارد .نمیشود كسي را بخاطر عملیاتي كه دیگران

كرده اند زیر پا گذاشته میشود ،تحت عنوان ''محاربه با خدا '' ! من اب

انجام داده اند ،یا بخاطر اینكه به مبارزه مسلحانه اعتقاد دارد ،اعدام

آسید علي خامنه اي اختالؾ دارم این چه ربطي به خدا دارد؟ سید

كرد .باید جرمي اتفاق افتاده باشد ولي در مورد احسان فتاحیان

علي خامنه اي میگوید كه من با خدا رابطه دارم و مشكل اینجاست .

اصال ً جرمي اتفاق نیفتاده است  .حاال اینكه مبارزه مسلحانه جرم

در مقابل چنین حكومتي دست بردن به اسلحه و حتي قیام مسلحانه

است یا نه آن بحث دیگري است  .من معتقدم جرم نیست  .در مقابل

جرم نیست  .كجاي دنیا چنین كسي را میشود تحت عنوان اینكه جرم

رژیمي كه تمام مقرارات و حتي تمام مصوبات خودش را هم

مرتكب شده اعدام كرد ؟ اصال ً خود گفتن '' محاربه با خدا '' جرم

یكطرفه نقض میكند آیا دست بردن به سالح جرم است ؟ نه ! طبق

است .آیا احسان فتاحیان با خدا محاربه میكرده؟ او با سید علي خامنه

[جرم

اي حرؾ داشته است .تازه بنا به گفته خودش و بنا به همه اسنادي كه

حتي منشور سازمان ملل كه در بیانیه حقوق بشر میگوید،
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هست و وكالیش هم میگویند ،او در هیچ عملیات مسلحانه اي هم

دستش در دامان امام زمان كه معلوم نیست كجاست ،طبیعي است كه

شركت نكرده بوده است  .چرا اعدامش میكنند؟ [از نظر رژیم ] هر

هر نوع مخالفت با او جرم تلقي بشود و هر نوع انتقاد از او جرم

كسي كه خارج از محدوده اصالح طلبان باشد بایستي اعدام شود.

باشد! ببینید ،همین االن بعد از این همه ماجراها كه اینها تالش كردند

 :تحت هیچ عنواني

نشان بدهند كه راي مردم میزان همه چیز است – آن حرؾ كذائي و

حاال دكترین سیستم سركوب و سپاه این است

نبایستي گذاشت كه حركت از حد معیني فراتر برود  .و از همین االن

قالبي خمیني كه خودش هم به آن اعتقاد نداشت كه مي گفت  :میزان

خط و نشان مي كشند كه این را به مردم به اصطالح حالي بكنند كه

راي ملت است – همه اینها را حاال امروزه رسما ً زیر پا میگذارند .

فكرچیزهاي نامربوط به كله تان نزند و گر نه تیر باران خواهید شد .

مي بینید كه به بحث میكشند كه  :نه؛ هیچ كس نمي تواند ولي فقیه را

ولي میدانیم كه نتیجه این چیزها چه خواهد شد  .من بنظرم مالحظه

بركنار كند؛ ولي فقیه كشؾ خبرگان از نیت امام زمان و از جانب

شما مالحظه درستي است  .در لحظاتي سركوب بیشتر مثل پاشیدن

خدا برگزیده شده براي اینكار است .مي بینید كه این تئوري والیت از

بنزین به روي آتش است

 .رژیم بعضي جاها حركت را حتي

طرؾ امام زمان ،این امام زمان بازي و این جمكران درست كردن

كامال ًسركوب كرد ولي با ا ین حال حركت [اعتراضي] اتفاق افتاد .

حتي در مقابل حرم ''حضرت معصومه '' در قم كه رونقش بیشتر از

حركت مردم را میشود به عقب انداخت ولي نمیشود براي همیشه

آن هم شده ،و اینكه رئیس جمهور مملكت در هر جمله اي كه

خاموش كرد  .در یك كشور بزرگ  70میلیوني مگر میشود كه شما

میخواهد بگوید یك '' عجل لولیك و الفرج '' میگوید؛ اینها كاركرد

بگوئید '' ما نماینده خدا هستیم '' و هر كسي هم بگوید باالي چشمتان

هائي دارند  .میخواهند نشان بدهند كه ما دستمان در دست خداست و

ابرو است با خدا محاربه كرده ،مردم همه را قورت بدهند و خاموش

شما كاره اي نیستید و نمي توانید كاري بكنید

 .خود این مسئله در

بنشینند و حرؾ نزنند؟ چنین چیزي اصال ً امكان ندارد  .بنا بر این

لحظه اي كه وضعیت طوري شده كه مردم قانونیت و مشروعیت

بنظر من رژیم هر جا برود یك راه بیشتر ندارد و آن این است كه

سیستم و بنیادهایش را زیر سوال میبرند ،واكنش رژیم است

باید با مردم رودرو بشود  .و مردم هم حاال بپا خاسته اند و رژیم را

ک قضیه را
واکنش ابلهانه ای است ،ولی واکنش است .واکنشی است ه

به چالش طلبیده اند و اصل موجودیت رژیم را میخواهند.

فکر می کنم بدتر خواهد کرد و مردم را بیشتر جری خواهد کرد که

من فكر میكنم كه اعدام ها بیشتر خواهد شد  .مي بینید كه همین االن

بایستی حتما ً این رژیم را برانداخت  .می بینید در لحظه ای که این

یكي دیگر از مبارزان كرد ،شیركو معارفي ،در زندان تحت همان

همه مسئله وجود دارد که مثالً زنان ایران در سراسر کشور دارند

اتهاماتي گرفته اند كه مي گیرند و احتماال ً اعدامش كنند .و باید تالش

صحبت می کنند که حقوق زن در ایران به حساب نمی آید ،زن

كرد و بر علیه آن ایستاد ،تظاهرات راه انداخت،هر كاري كه میشود

انسان درجه د وم تلقی می شود  ،مرتیكه می رود آنجا صحبت می

كرد تا جلو ا ین اعدام گرفته شود و هر چه بیشتر این شیوه سركوب

کند و می گوید که صدای زنها در رادیو و تلویزیون زیاد است و

رسوا شود .همانطور كه

نبایستی خیلی مجال داد  .یعنی این سفاهتها در خیلی مسیرها دیده می

در سركوبهایي كه در مراسم ها و تظاهرات میشود و جوانان مردم

شود  .وقتی یک رژیم دیکتاتوری به محاصره بیفتد خیلی کارها می

را مي گیرند ،شكنجه مي كنند ،تجاوز مي كنند و یا میكشند؛ بایستي

کند که در واقع دوره حاکمیت خود ش را پایان میدهد و سرنگونی

جلوي همه اینها ایستاد  .هر كسي كشته میشود باید از حقوقش دفاع

اش را شتاب میدهد  .من فکر می کنم که اینکه در نظریه ی اینها

كرد؛ صرؾ نظر از اینكه چكار كرده است  .اگر قرار باشد حقي

هست که باید ایستاد ،این ایستادن در این شرایط وضعیتشان بدتر

وجود داشته باشد  ،قانوني وجود داشته باشد ،قبل از هر چیز بنام

میکند .اگر نیاستند هم البته سرنگوني شان شتاب پیدا خواهد کرد .

دولت قانون و دولت قانونمند اول باید جمهوري اسالمي را به

منتها ایستادن اینها دیگر دیر شده است  .من فکر نمی کنم که مردم

حسابرسي كشاند و از او حساب خواست .شما كه حتي قوانین خودتان

را در یک کشور  70میلیونی بشود به این سادگی ها خفه کرد.

راهم رعایت نمیكنید انتظار دارید كه مردم محكومند كه هر چه شما

رحیمی  :یعنی می شود گفت که حقیقت ایستادگی اینها حقانیت مردم

گفتید رعایت كنند؟ فكرش را بكنید ،نماینده خامنه اي در سپاه میگوید

را برجسته می کند .

كه؛ نه مجلس خبرگان و نه مردم حق بر كناري ولي فقیه را ندارند .

محمد رضا شالگونی  :دقیقا ً همین طور است  .وقتی که شما می آئید

خوب ،وقتي ولي فقیه نماینده خدا باشد و در سخنراني رسمي اش هم

یک جوانی را که بیست و چند سالش است صرفا ًبخاطر اینکه عضو

صفحه 5

 .البته
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یک سازمان اپوزیسیون هست محکوم به اعدام می کنید

 .حتی در

زیادی از جوانان را که گرفته اند  ،دختر و پسر ،به آنها تجاوز شده

دادگاه اول که خودشان تشکیل داد ند ،خیلی روشن بود که او در هیچ

؛ آیا کسی بازرسی کرد؟ گفتند مدرکی وجود ندارد .در این رژیم هیچ

عملیات مسلحانه ای شرکت نکرده و بعد در دادگاه دوم اتهامش را

وقت مدرکی پیدا نخواهد شد  .مردم اصالً حق ندارند ! در این رژیم

''محاربه با خدا'' می گذارند  .خود همین کلمه " محاربه با خدا" اصالً

این بطور سیستماتیک اجرا خواهد شد كه هر چیز را که آنها بخواهند

این را باید در همه در و دیوار نوشت و معلوم کرد که آیا خدا با اینها

حق است ،مال خدا است  .اگر سپاه پاسداران خواست مثالً مخابرات

هست ؟ آیا اینها آیات خدا هستند  ،آیت هللا هستند ،و ما بقیه همه

بخرد آن اراده ی خداست  .این مسئله ای است كه به آن گرفتار

آیات شیطانی هستیم؟ این باید روشن بشود كه آیا یک ملت

70

میلیونی همه اعوان و انصار شیطان هستند و اینها اعوان و انصار
خدا هستند؟ آق ا ،ملت ایران شما را نمی خواهد

! انتخاباتی را که

هستیم .به همین سادگی و به همین حالت عامیانه که می گویم  ،هست
و مردم این را در می یابند  .و بنابراین است که در مقابلش خواهند
ایستاد و می ایستند .و این را صرفا ً با اسلحه نمی توان خفه کرد  .اگر

خودتان سازمان داده بودید  ،خودتان جور کرده بودید ،حتی کاندیداها

می شد با اعدام این چیزها را خفه کرد ،بایستی بشر در همه جا

را خودتان تعیین کرده بودید ،دیدید که مردم بهم زدند و چیزی را

همچنان زیر یوغ جباران زندگی می کرد و در دنیا این همه شورش

خواستند که شما از آن وحشت کردید ،بهم زدید

 .و بنا بر این

و انقالب و حرکت و فریاد آزادی اصالً بلند نمی شد.

انتخابات را واچیدید  .حاال اگر جرات دارید بیائید نظر مردم را

رحیمی  :آقای شالگونی تؽییر و تحوالتی در پست های نظامی بویژه

بخواهید  .ولی مردم در جمهوری اسالمی آیات شیطانند و همه مردم

در سپاه مشاهده می شود  ،این تؽییر و تحول را باید به حساب تقویت

گناهکارند و فقط خدا با آخوندی است که حکومت می کند  .او حتی

این پست ها گذاشت یا از سر ناچاری و کم کاری یا اعتراض

حق دارد آخوندهای بزرگتر از خودش را هم که استادانش هستند

مسئولین سابق انجام می شود؟

بگیرد و به بند بکند  .بنابراین است که این زورگوئی م حض است و

محمد رضا شا لگونی  :ببینید ،ایران تنها کشوری است که دو تا

این زورگوئی هر چه بیشتر عریان تر می شود  .در جایی که آقای

دستگاه نظامی دارد  .خیلی علنی این را می گویند كه یکی برای دفاع

منتظری كه ارشد فقهای موجود در ایران و احتماالً حتی در بین

از ''انقالب اسالمی '' است و یکی دیگر هم مثل همه ی ارتش های

شیعیان جاهای دیگر است ،وقتی خیلی صریح و روشن می گوید كه

دنیا برای دفاع از مرزهای کشور  .خود این این سپاه را در آؼاز هم

؛ این حکومت نه جمهوری است و نه اسالمی  .خوب ،دیگر از مردم

همین آدم هائی که کمتر باصطال ح طرفدار والیت فقیه بودند مثل

چه می خواهید؟ از جان مردم ،مردمی که نه به جمهوریت شما و نه

نهضت آزادی و اینها علم کردند و از گارد ناسیونال فرانسه الهام

به اسالمیت شما اعتقاد دارند ،چه میخواهید؟ وقتی که نسل جوان

گرفته بودند برای باصطالح دفاع از انقالب و این داستانها

کشور که باالی  75درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،اصال ً

بالی جان خود مردم  .این اساس وظیفه اش به جارگون و زبان

زندگی ئي را می خواهند که نمی شود در نظام جمهوری اسالمی بر

زرگری خود آنها دفاع از '' انقالب اسالمی '' است .یعنی در شرایط

آورده بشود؛ وقتی که تمام دنیا با آن چیزی

که شما فکر میکنید

امروز ایران هر کس اندکی توجه بکند به مسئله انقالب اسالمی در

درجهت مخالؾ پیش می رود؛ شما چگونه می توانید خودتان را حفظ

می یابد که دفاع از حکومت است در مقابل اعتراضات مردم

 .این

آقای جعفری که چند سال است فرمانده سپاه کرده اند  ،اصالً

بکنید؟ خود این مسئله محاربه با خدا به حد کافی روشن است

نقض حاکمیت مردم است ،پا گذاشتن روی حق مردم است ،نادیده
گرفتن مردم است ،منتسب کردن مردم به شیطان است

 .و حتی

 .و شد

 .این

مهارتش در جنگهای نامتقارن یعنی جنگهای شهری و چریکی است .
اساس دکترین سپا ه عبارت از این است که در شهرها وقتی که

ناگزیر میشو ند قوانین خودشان را نادیده بگیرند  .قوانینی که باالخره

شورش هائی اتقاق می افتد بیایند و سرکوب کنند  .اصالً موجودیت

آدم ها حق دارند در دادگاهی با رای باصطالح منصفانه محاکمه

سپاه این است  .بنابراین جابجائی ها و کاستن ها و افزودن ها  ،حتی

بشوند ،وکیل داشته باشند ،ؼیره و ؼیره  .حاال اینها را کجا رعایت

وارد شدن آن به مسائل اقتصادی ،عملیات عمرانی تحت عناوین

می کنند  .اصالً قوانین را آورده اند هر کسی برای خودش یک

مختلؾ تماما ً در رابطه باین مسئله هست و

چیزی را رعایت می کند هر کسی برای خودش چیزی را اجرا می

سرکوب تدوین می شود  .می بینید احمدی نژاد می آید در مجلس می

کند  .مثالً فکرش را بکنید آقای کروبی آمد نشان داد که یك عده

گوید که آن پولی را که از قانون و الیحه هدفمند کردن یارانه ها عاید
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می شود  -قیمت ها را باال خواهند برد واز جیب مردم در خواهند

آنجا از روزی که اولین حرکت های توده ای شروع شد تا اینکه

آورد  -بایستی به دست خود دولت بدهید  ،مجلس نمی تواند نظا رت

رژیم شاهنشاهی را بزیر کشیدند  18ماه طول کشید  .تا اینجا همین

 .این معنایش خیلی

 4و  5ماه را مقایسه بکنید ( حاال بقیه بعداً چه خواهد شد آن را نمی

بکند ،ما خودمان بتوانیم دخل و تصرؾ بکنیم

روشن است  .این دولت ،دولت سپاه است  .دولتي است که در واقع

دانم ) تا این جا شتابش از سال  56- 57بیشتر بوده است.

در سپاه ادؼام شده است و می بینید که همه مسئوالن از سپاه هستند .

واقعیتی که وجود دارد این است كه جلوی حرکت مردم را نمی شود

.

گرفت .توجه داشته باشید این سپاهی را که اینطوری می گویند ،سپاه

و می خواهند اساسا ً آنطور ی خرج بکنند که خودشان الزم دارند
برای خودشان آدم بخرند ،برای خودشان حامی بخرند  ،بسیجی

همه اش اینطوري نمي تواند باشد  .چرا كه آدم ها روبوت نیستند و

درست می کنند  .یک روزی آقای رحیم صفوی می آید می گوید كه؛

نمی شود همه شان را در خدمت یک حرکت پارچه گرفت  .وقتی که

ما پنج میلیون نفر بسیجی داریم  (.در زمان فرماندهی این آقا درست

اینها رو دررو بشوند با مردم ،مخصوصا ً جریانی که جنگ دیده و

کرده بودند  ).بعداً می بینید این نشد و می آیند ( بعد از حركت هاي

مجبور شده از کشوردفاع بکند ( ،معموالً اینطور است نیروه ائی که

مردم) بسیج را در سپاه ادؼام می کن ند و بعد فرماندهی بسیج تهران

در جنگ با یک نیروی خارجی شرکت کرده اند همیشه نمی توانند

را عوض می کنند و لشکر آن را تؽییر نام و تؽییر آرایش می دهند

در سرکوب مردم موفق باشند چرا که یک نوع ناسیونالیسمی وجود

و می گویند در دروازه های تهران است که اگر

[حركتها] از حد

معینی فراتر برود ،باصطالح لشکر سید الشهدا وارد تهران خواهد
شد ومی تواند در عرض چند ساعت همه ی ادارات و مراكز

.

دارد که در هم کوبیدن مردم خودی آنها را جریحه دار می کند

چنین چیزی در مورد سپاه را نباید نادیده گرفت  ).معلوم نیست بدنه
را

سپاه ،آن چیزی که این ها نقشه می کشند کامالً موفق باشند

 .آن

کنترل بکند  .می دانیم که از این ارتش ها و سپاه ها و از این لشکر

بسیجی را که درست کرده اند برخالؾ آنچه که فکر می کنند نقطه ی

ها قبالً هم وجود داشته اند.

ضعفشان است .چرا که بسیجی ها بر خالؾ سپاهیها اصوالً یک چیز
 .نه تنها

فکری است كه یک امتیازاتی می دادند و در دور و بر محل زندگی

واقعیت این است که نظام شاهنشاهی نظامی مقتدری بود

مقتدر بلكه از لحاظ بین المللی هم از حمایت وسیعی برخوردار بود .

خودشان سازمان می دادند به حمایت از رژ یم و برای سرکوب های

یادتان باشد در دوره ای که انقالب سال

احتمالی .ولی توجه داشته باشید وقتی که حرکت توده ای عمق پیدا

 57شروع شد نظام

شاهنشاهی در واقع در سطح دنیا  ،دشمن خیلی چشم گیر نداشت از

بکند خود این نیروهای بسیج به نقطه ای آسیب رژیم تبدیل می شوند .

شوروی و چین گرفته تا آمریکا و انگلیس و فرانسه همه طرفدارانش

چرا که نفوذ توده ای در بین آنها آسان رخنه می کند و این بسیج می

بودند و با آن دوستی داشتند .اسرائیل هم روابط خیلی حسنه ای داشت

شود ستون پنجم مردم در درون نیروهای مسلح  .و هم چنین توجه

 .منتها مردم ایران با دست خالی بلند شد ند و می دانیم که آن ر ژیم

داشته باشید كه این چیزی که نظام تعبیه کرده که یک دستگاه

را به پائین کشیدند  .حاال آیا اینها را نخواهند توانست [بزیر بكشند ]؟

مخصوص سرکوب،و یک دستگاه ارتش و اینها جدا از همدیگر

اینها می گویند  :نه ،ما آن درس شاه را گرفتیم و نمی گذاریم

هستند .در هیچ جای دنیا امکان ندارد که یک ارتش ،یک نیروی

اینطوری شود و اگر از حد معینی فراتر برود سرکوب را بیشتر می

مسلح عزیز دردانه باشد که پول ویژه و امکانات به آن بدهند و آن

کنیم و سرکوبش می کنیم  .تا همین االن هم نشان داده اند که نمی

یکی نیروی مسلحی باشد که نا تنی باشد و بعد در لحظه های بحران

توانند خ یلی سرکوب بکنند  .دیدیم که در سرکوب ناتوانند و مردم

بین این ها اختالؾ نیفتد  .در اولین حرکت ها و رویا رویئ هاي

منظورم اسلحه نیست -

بزرگ و سراسري با مردم  ،معلوم نیست که تلقی ارتش از جنگ و

چطوری از سالح های خاص خودشان -

سالح فریاد آزادی  ،فریاد مظلومیتشان چطوری آن را فلج می کنند،

 .بنابراین است که به

رویاروئی با مردم همان باشد که سپاه دارد

چطوری دامنه حرکت بزرگتر می شود  .در عرض  4تا  5ماه
اعتراضاتی که بر علیه انتخابات تقلبی صورت گ

رفت حرکت

آسانی

می تواند در بین نیروهای مسلح جمهوری ا سالمی شکاؾ

بیفتد و به آسانی می تواند از طریق همین ارتش و بسیج و همین

گسترش پیدا می کند و به خود رکن اصلی نظام یعنی در شخص خود

طور خود سپاه اسلحه بدست مردم بیافتد

ولی فقیه متمرکز می شود  .این چیز کمی نیست  .اگر با سال 57

نیست كه یک چیزهایی تار عنکبوتی براي خودشان می تنند و فکر

مقایسه بکنید  ،شتاب ِ عمق یافتن حرکت بیشتر از آن دوره هست

صفحه 7
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می کنند که خیلی شاهکار است و خیلی هم کله شان کار میکند و هیچ
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کس هم تا بحال به این فکرها نیفتاده بوده است .نه  ،اینطوری نیست.

ترین رژیم هاست و وضعش بسیار خراب تر از آن چیزی است که

مردم خیلی راحت تر می توانند تمام این بافته ها را بهم بریزند و جلو

فکر می شود  .می بینید که آنها که خودشان را شیران خیابانهای

بروند .این اصالً به این سادگی ها نیست که گویا خواهند توانست

تهران و شهرهای بزرگ ایران می دانند ،در زاهدان  ،در نوار

سپاه را بعنوان یک نیروی حرفه ای در مقابل مردم نگه دارند  .چنین

مرزی ،در پیشین  ،در سرباز مثل موش آنجا مجبور هستند که در

چیزی امکان ندارد  .سپاه اوال ً حتي اگر همه اش هم یک پارچه

مقابل نیروهائی که بر علیه شان می جنگند و از طریق دیگران هم

باشد ،درهم می شکند ؛ ثانیا ً بخش دیگري از نیروی مسلح هستند که

مسلح می شوند و می آیند ،یکدفعه پته شان به آب می افتد و همه شان

تصادفا ً از این یك بام و دو هوا جریحه دار هست  .اصالً ارتش در

به هوا می روند

ایران هرقدر هم که اسالمی اش و والئی اش کنند ،ارتش جریحه دار

تارعنکبوتی آن طرح هائی است که تنیده اند .

است؛ نیروی وظیفه جریحه دار ا ست .و بعالوه می بینید كه مدام

رحیمی :در حقیقت وجود چنین ارتشی که در حال حاضر ساکت هم

نیروی مسلح خاصی را که نیروی شناخته شده ارتش ایران بوده آن

هست یک نعمت است برای مردم دیگر.

را دارند ناتنی تلقی می کنند و همه امکانات را به سپاه می دهند و

محمد رضا شالگونی  :مسلم است  .خود جمهوری اسالمی اصال ً

همه ی اقتدارات کشور در دست آن است .این حتی از ارتش پاکستان

نظام متناقضی است  .توجه داشته باشید که در تمام سطوح تناقض

شکننده تر است  .توجه داشته باشید که ارتش پاکست ان یک روزی

وجود دارد  .اصالً این معلوم نیست که جمهوری هست یا اس

فکر میکرد که خیلی نابؽه هست  .و همین باعث شد که پاکستان

مطلقه .البته معلوم است که استبداد مطلقه است  .ولی آن پوششی که

شرقی  ،بنگالدش ،رااز دست بدهند  .همین باعث شد که این اسالمیها

درست کرده اند ظاهراً برای این بود که مردم را راضی نگه داشته

را علم بکنند و بالی جانشان شود  .حاال ببینید در دره سوات  ،در

باشند  .ولی حاال خود آن پوشش بالی جانشان شده است  .در ایران

شمال ؼرب پاکستان چه بالیی سرشان می آید  .هر روز می بینید که

مردم انتخابات می خواهند  ،انتخابات درست و حسابی می خواهند .

در آن شمال ؼرب پاکستان انفجارهای بزرگی اتفاق می افتد  .حتی تا

فکرش را بکنید که در همه ی دیکتاتوریها در این خاور میانه در

 22ساعت در نزدیکی ستاد

منطقه ای که ما داریم در واقع قاعده است و استثناء تقریبا ً وجود

آنجا که یک گروه ده تا دوازده نفری

اصلی ارتش پاکستان جنگید  .برای این که به ستاد اصلی کل ارتش

 .فکرش را بکنید این نشان دهنده ی خصلت

تبداد

ندارد  .بنابراین است که در ایران هم دیکتاتوری وجود دارد و نمی

پاکستان در روالپندی حمله بکنند  22ساعت جنگ و درگیری شد .

شود گفت که این جمهوری اسالمی نه فقط دیکتاتوری است

توجه داشته باشید ارتش نمی تو اند خیلی کاری بکند  .آن چیری که

آنجا ظاهراً در تئوری تنا قض وجود ندارد  .مثالً در مصر در نظر

درست کرده بودند مصیبتی برایشان شده است  .حاال فکرش را بکنید

بگیرید که یک نظام سرکوبگر و فالن و بهمان است و آقای مبارک

که در ایران دو ارتش وجود دارد که یکیش هم جریحه دار است و

پسرش را می خواهد جانشین خودش بکند  ،و دارد تدارک هم می

بینشان هم شکاؾ هست  .و یک عده ای خودشان را ناتنی می دانند

بیند .منتها توجه داشته باشید که در آنجا باالخره خود مبارک باید از

و در رویاروئی با مردم خودشان را از آنها می دانند  .چرا که ارتش

طرؾ مردم انتخاب شود  .رای ها را چطوری دستکاری می کنند و

از نیروی وظیفه است و از بچه های مردم است که مدام به نظامی

چطوری نمی کنند  .یا مثالً سوریه را که یکی از سرکوبگر ترین

گری می برند  .آیا این ها در آن لحظه حساس رویا روئی آن طوری

رژیم های تاریخ صد ساله ی اخیر خاور میانه است در نظر بگیرید

به مردم نگاه خواهند کرد که سپاه میكند؟ من می گویم که حتی در

که اصالً آدم هائی را که می گیرند  20سال بیست سال در دخمه ها

مورد خود سپاه هم باید تردید داشت  .ولی مسلم است که ارتش این

نگاه می دارند ،توجه داشته باشید خود سوریه حاال مجبور است

طوری طرز تلقی نخواهد داشت  .و میدانیم که انقالب سال

57

 .ولی

تظاهر به این بکند که دارد دموکراسی راه می اندازد و با مردم

چطور شد  .آن عزیز دردانه های گارد شاهنشاهی با همافران که

دیالوگ می کند و از این حرفها  .منتها در آنجا هم درست است که

تلقی دیگری داشتند از حرکت مردم و از رابطه شان با مردم ،مگر

پسر بجای پدر گمارده شده و در واقع جمهوری سلطنتی است  .ولي

اولین درگیریها از آنجا شروع نشد و از آنجا نبود كه اسلحه بدست

همین آقاي بشار اسد مجبور است برود انتخاب بشود  .در كشور ما

مردم افتاد؟ این جا هم همین اتفاقات می تواند بیافتد.

بحث این است كه آیا مردم میتوا نند ولي فقیه را بر كنار بكنند یا نه؟

در دنیا هم از لحاظ بین المللی جمهوری اسالمی یک از منزوی

یك عده اي به اصطالح علما بر این نظرند كه نه نمیشود  .چرا كه در
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فالن جا فالن حدیث هست كه اینطوري نیست و آنطوري است  .همه

جمهوری اسالمی را آسیب پذیر می کند  .یک ولی فقیه دارند و او

بند و بساط اینها در آن لحظه بحراني روبیده میشود و به آشؽال

قراراست که بایستاد و از حاکمیت اسالم دفاع کند ،از اصل اسالم

داني ریخته میشود  .كدام آیت هللا ،كدام حج ت االسالم حق دارد در

دفاع بکند  .اما ،نیروه ای مسلح دستش است ،رای بودجه دستش

باره مردم صحبت بكند  .و حاال مي بینید كه همه آن صحبت هائي كه

است ،پول مردم دستش است ،همه چیز دستش است .فکرش را بکنید

كرده اند دیگر مردم به احمدی نژاد اعتراض ندارند  .سیزه آبان را

از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که آقای فضل هللا نوری

كه دیدید  .احمدی نژاد زیر دست و پا مانده و همه از رویش رد شده

و آخوندها آن را در واقع در آن موقع تحمیل کردند به انقالب

اند .کسی به او نگاه نمی کند  .حاال عکس خامنه ای را زیر دست و

مشروطیت که بایستی پنج نفر بیایند چک بکنند قوانین مصو به را که

پا می اندازند  .اصال ً خود ولی فقیه و خود اصل والیت فقیه را زیر

ببینید کدامشان با شریعت اسالمی موافق هست و کدامشان نیست ،آن

دست و پا انداخته اند  .چرا؟ اصال ً خود تناقض جمهوری اسالمی

را بگیرید و مقایسه بکنید با چیزی که حاال هست و ولی فقیه که بر

تحریک آمیزتر است  .اصال ً مردم را بیدارتر می کند  .فکرش را

تمام مال و جان مردم مسلط شده است  .اصال ً یک پنجم درآمد نفت

بکنید جنبش زنان از لحاظ توده ای در ایران حاال تقریبا ً از همه

را رسما ً می دهند در اختیار خانه رهبر دست ولی فقیه که او
 .او دائما ً

کشورهای خاورمیانه فعالتر است .توجه داشته باشید به این مسئله كه

آنطوری که صالح می داند در خیر اسالم خرج بکند

چرا[چنین است ]؟ در حالی که در دوره شاه که خود ش را مدافع

کنگره شیخ مفید می گذارد ،کنفرانس عالمه حلی می گذارد فالن و

حقوق زنان می دانست ،جنبش زنان در مقیاس توده ای اینقدر فعال

بهمان .فکرش را بکنید این کتابهایی که در

نبود .چرا؟ خیلی روشن است  .زن ایرانی از شوک جمهوری

کتابهای فقهی که تجدید چاپ شده اند و در مقیاس خیلی وسیع و با

اسالمی ،از شوک والیت فقیه بیدار شده است .اصال وقتی می آئید به

چاپهای خیلی گران در نظر بگیرید  .حاال آنها پیکش ،کنگره ها و

زن در سطح میلیونی می گوئید  :شما عقلتان کمتر از مرد است ،شما

کنفرانس هایی که از تمام دنیا آدمهای مفتخور را آورده اند برایشان

نمی توانید قضاوت بکنید ،شما نمی توانید ریاست کنید ،شما نمی

چیز درست بکنند.

توانید فالن رشته ها را بخوانید ،شما حتی صدایتان تحریک آمیز

جمهوری اسالمی یک حكومت پرخرج است  .نه تنها جم هوری نیست

است ،و اصال ً اصطالحات عجیب و ؼریب که فقط از ذهن معی وب

یک حکومت مطلقه هست که تحت پوشش جمهوری هست ،یک

آخوندی می تواند در بیاید که صحبت می کنند از حجم زن كه نباید

حکومت پر خرج است .برای اینکه هر چیزی را که می خواهد اجرا

مرئی باشد ،قابل رویت باشد .فکرش را بکنید به این لؽت ''حجم زن''

بکند ،و آن چیزهایی که می خواهد در واقع قالب ریزی جامعه

فکر بکنید ،حجم زن یعنی چه؟ حجم بدن زن اصال ً نباید در معرض

امروزی در یک قالب عهد بوقی و جامعه شترچرانی است ،اینها

دید باشد  .زن بعنوان یک اسباب بازی جنسی تلقی می شود ،به

خرج دارد .وقتی که امنیت اجتماعی می گذارید و همه زنها را ملزم

عنوان یک آدم تلقی نمی شود .مرد و زن هر دوتاشان تمایالت جنسی

می کنید یک طور خاصی لباس بپوشند ،وقتی که همه جوانان کشور

دارند كه یک چیز طبیعی است و جنسیت و ؼریزه جنسي هم یک

یعني اکثریت جمعیت کشور را وادار می کنید که از کارهای خاصی

مصیبت و گناه نیست ،یک موهبت است

 .یکی از شیرینی های

 30سال گذشته از

تبعیت بکنند ،از کدهای خاصی فرمان ببرند ،طبیعی است که همه

زندگی است مثل همه چیزهای دیگر  .ولی زن را کرده اند مظهر

اینها خرج دارد  .این می شود که بعد از سی سال درآمد نفت ب ا آن

شیطان و مرد شده مظهر معصومیت  .خوب طبیعی است که زن

پولهای باد آورده نفت ( مخصوصا ً با آن قیمتی که باال رفت ) همه

ایرانی حتی اسالمی ترین زنها وقتی اینها را می بینند ،بالفاصله همه

چیز را خرج کرده اند حاال مانده اند که چه کار بکنند

ذهنشان بیدار می شود و متوجه می شوند که نمی تواند اینطور باشد .

بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان حاال محبور هست که یکی از

بخش بزرگی از زنانی که حاال با سیاست جمهوری اسالمی در مورد

بزرگترین وارد کنندگان بنزین باشد و آن را جیره بندی کرده است .و

.

بعد میخواهد سوخت و گاز را هم جیره بندي بکند .ایران كه یکی از

زن مخالفت می کنند آدمهایی هستند که به اسالم اعتقاد دارند

 .یکی از

آدمهایی نیستند که مثل من به خدا و پیامبر و اینها اعتقاد نداشته

بزرگترین ذخایر گاز دنیا را داراست مردمش باید گاز را به قیمتی

باشند.

مصرؾ بکنند که مثال در اروپا مصرؾ می کنند  .آن تفاوت قیمت

بنابراین اگر به این تناقضات توجه داشته باشیم ،خود این تناقضات
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جمهوری که انتخاب نشده و او هر طوری که می خواهد مصرؾ
بکند .خوب معلوم است که این تناقضات عمل خواهد کرد .تنها ارتش
و سپاه نیست که تناقض جمهوری اسالمی را نشان می دهد
حوزه ای که شما دست بگذارید تناقضات است

 .هر

 .اصال ً جمهوری

اسالمی مظهر تناقضات است ،یک نظام نا بهنگام آنا کرونیک است
که با زمان نمی خورد و بنابراین در هر قدم بایستی یک چیزهایی را
بشکند و جلو برود  .مردمی را ،ملتی را از فرهنگ امروزی به یک
مسیر عهد بوقی انداختن که مثال ً '' آقا '' دستور میدهد كه صدای زن
در تلویزیون کمتر شنیده شود ،این حرفها یعنی چه؟
رحیمی :بسیار سپاسگزارم آقای شالگونی از شرکتتان در برنامه این
هفته و به امید گفتگو و شنیدن تحلیل های شما در هفته آینده.
محمد رضا شالگونی  :زنده باشید  .تشکر می کنم و خداحافظی می
کنم از شما و شنوندگان عزیز رادیو سپهر

۲۵وُامبر رَز جٍبوی مببرزي علیً
خشُوت زوبن
پشّیي ؽکُْی
اؾ و اّل
دسًْ 25اهجش  1960عَ خْاُشهجبسصاُل جوِْسی
دّهٌیکي (پبتشیب،هیٌشّا ّآًتًْیب هیشاثل )کَ ثش ػلیَ
دیکتبتْس ّلت سافبئل لئًْیذاط تشخیلْ هجبسصٍ
هیکشدًذ ثطشصفجیؼی ثمتل سعیذًذ.
عبصهبى هلل دس عبل  1999ثوٌبعجت عبلگشد لتل
خْاُشاى هیشاثل ًْ 25اهجش سا سّص جِبًی هجبسصٍ
.ایي غشح دس
ػلیَ خؾْ ًت صًبى اػالم کشد
جْالی  1981صهبًی ؽکل گشفت کَ اّلیي هاللبت
فویٌیغتِبی اهشیکبی التیي ّهٌطمَ کبسائیت،دس
کلوجیب اًجبم ؽذ.
خشُوت علیً زوبن مرز ومیشىبسد.
دسهٌطمَ جؼفشآثبدپبکغتبى  5تي اص صًبى ثذلیل
ایغتبدگی دس ثشاثشعٌت اجذادی کَ ثَ اصدّاد
ًبخْاعتَ تى ًذادًذ ثؼذاصظشة ّؽتن ّحؾیبًَ
صًذٍ ثگْس ؽذًذ.

دس آهشیکب لیضا ّ جْیغی هْسد تجبّص افشاد ًبؽٌبط
لشاس گشفتٌذ ّ ثمتل سعیذًذ.
ػْاهل جوِْسی اعالهی تشاًَ هْعْی سا ثؼذ اص
ثمتل سعبًذٍ ،جغذػ سا
تجبّصّحؾیبًَ
عْصاًذًذ ّ دس ثیبثبًِبی اغشاف لضّیي سُب کشدًذ.
 57ثش هْد اًمالة
صهبًیکَ خویٌی دسعبل
عْاسؽذ ،اص ُوبى اثتذای حبکویت اػ ُْیت
خْدسا دس عشکْة ثب صًبى آغبص کشد  .دس ُوبى اّائل
گیشی سژین اعالهی دس هشاعن
ثؼذ اص ؽکل
ًوبصجوؼَ آیت هللا غبلمبًی اص تشیجْى ًوبصجوؼَ
اػالم کشد کَ ثِتشاعت خبًوِب یک سّعشی ُن ثش
عشؽبى ثگزاسًذ ّ سژین ثب کوک حضة اللِی ُب ثب
ؽؼبس یب رَسری یب تُ سری همٌؼَ ّهبًتْسا ثَ
صّس ثش پیکش صًبى پْؽبًذًذ  .آًِب حتی ثَ ایي ُن
سظبیت ًذ ادًذ ّدساداسات ّخصْصآ دس هذاسط ،سًگ
هبًتْ سا ُن خْدؽبى اًتخبة کشدًذ؛ سًگ فمػ سًگ
اص سّی عش
تیشٍ!.صًبى ّ دختشاى جْاًی کَ
گزاؽتي سّعشی هوبًؼت هیکشدًذ ثب خؾًْت ظذ
ثب
اًغبًی ػْاهل سژین هْاجَ هی ؽذًذ کَ
پبؽیذى اعیذ ثش صْست آًبى هی خْاعتٌذ دسط
ػجشتی ثَ دیگشاى صًبى ثذٌُذ.
ثٌیبدگشائی هزُجی،هجٌبی لبًْى اعبعی
کؾْسُبئی هخل ایشاى ،افغبًغتبى ّپبکغتبى
اعت .ثش اعبط ایي لْاًیي صى حك غالق ثذّى
هْافمت ُوغش ًذاسد ّاگش هشد هْافمت کشد ،
حعبًت ّ عشپشعتی فشصًذاى ثؼِذٍ هشد هیجبؽذ .
چٌذ ُوغشگضیٌی ُن ثَ هْافمت صى احتیبد ًذاسد !
.ثش اعبط ایي لْاًیي استجبػی عِن اسث صى
ًصف عِن هشد اعت.
دس ایشاى اهشّص صًبى کَ فشیبد آصادیخْاُی اؽبى ثَ
ثیشّى اص هشصُبی ایشاى سعیذٍ ثَ اؽکبل هختلف
هْسد ظشة ّؽتن لشاس هیگیشًذ  .ػْاهل سژین ثب
تجبّص ّثَ صًجیش کؾیذى آًبى عؼی دسپشاکٌذى
سػت ّّحؾت داسًذغبفل اصآى کَ اػوبل خؾًْت
دس ُش ؽکل ّاثؼبد آى ًَ تٌِب ًتْاًغتَ هجبسصات
صًبى سا خفَ کٌذ ثلکَ صًبى کؾْسهبى اکٌْى پی
گیشتش اص ُشصهبى دیگش دس ساط هجبسصٍ هشدهی لشاس
گشفتَ اًذ.

دس کٌگْصًبى ُ،ن تْعػ ؽْسؽیبى ّ ُن عشثبصاى
سژین ثخبغش عکظ خؾًْت آهیض صخوی ّ ًبلص
هیؾًْذ.ایي صًبى دیگش لبدس ثَ ثچَ داسؽذى
ًیغتٌذ.
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عْعیالیغن ،اعتالیٌیغن ّ اسّپای ؽشلی
ًْیغٌذٍ :فیل گغپش
هتشجن :صادق افشّص
اص صفحَ اّل
قبل اؾ فؽّ ؼیطتي ظیْاؼ ثؽلیي ظؼ  1989هی گػؼظ .زبظثَ ای کَ ثَ
ػٌْاى قوجل فؽّپبنی ؼژین ُبی اؼّپبی نؽلی ظؼ تبؼیص ثجت ضْاُع
نع .
خؽیبى فؽّ پبنی ایي ؼژین ُب ظؼ ّالغ یک قبل لجل اؾ فؽّ ؼیطتي
ظیْاؼ ثؽلیي ثب پیؽّؾی خٌجم ُوجكتگی ظؼ لِكتبى آغبؾ نعٍ ثْظ .
ایي پیؽّؾی اًتطبثبتی اؾ پی آهع یک قؽی اػتًبثبت تْظٍ ای زبيل
نعٍ ثْظ .ظؼ هدبؼقتبى ًیؽ ظؼ پبقص ثَ ثسؽاى ُبی ػویك التًبظی
قیكتن تک زؿثی کٌبؼ گعانتَ نعٍ ثْظ .
ظؼ آلوبى نؽلی یک هبٍ لجل اؾ پبییي آهعى ظیْاؼ تظبُؽات ّقیغ تْظٍ
ای ثؽگؿاؼ نعٍ ثْظ .ایٌگًَْ تظبُؽات قپف ثَ ثلغبؼ قتبى  ،چک
اقلْاکی ّ قؽاًدبم ثَ ؼّهبًی گكتؽل یبفت ّ ثب قؽػتی غیؽ لبثل
پیم ثیٌی ثَ ػوؽ ایي ؼژین ُب ضبتوَ ظاظ  .هْج تغییؽات ظؼ ایي کهْؼ
ُب پف اؾ اػعام ًیکالی چبئْنكکْ  ،ظیکتبتْؼ ؼّهبًی کَ تالل
ُبیم ثؽای قؽکْة تظبُؽات ثب اقتفبظٍ اؾ ًیؽّی ًظبهی ًبهْفك
هبًعٍ ثْظ ظؼ ؼّؾ کؽیكوف ثب قؽػت زتی ثیهتؽی ظًجبل نع .
اًمالة ظؼ اؼّپبی نؽلی ثعّى نک ظاؼای اُویت تبؼیطی اقت  .ایي
.
ّلبیغ ثَ اؾ ثیي ؼفتي اتسبظ نْؼّی ظؼ ظّ قبل ثؼع نتبة ظاظًع
پؽّقَ ای کَ ثَ پبیبى خٌگ قؽظ هٌدؽ نع ّ آغبؾ هِوی ثؽ تغییؽ
تؼبظل خِبًی هسكْة هی نْظ .هْؼضیي ا ؾ ایي زْاظث ًتیدَ گیؽی
ُبی گًْبگْى کؽظٍ اًع .ؼًّبلع گؽیگْؼ قبًی اضیؽا گفتَ اقت :
حْادث  1989اغلة اّلات تَ ػٌْاى ؽکغت عْعیالیغن اًگاؽتَ
هی ؽْد .اص آى تَ ػٌْاى تحلیل ًیشّهٌذی کَ آلتشًاتیْ عشهایَ داسی
سا تی اػتثاس هی کٌذ یاسی گشفتَ هی ؽْد .
فؽّ پبنی کوًْیكن یا ثَ اػتجبؼ ظلیمتؽ ثگْیین اقتبلیٌیكن ظؼ اؼّپبی
نؽلی هْخت نبظهبًی ُْاظاؼاى قؽهبیَ ظاؼی ثب قجک غؽثی نع
ظؼ ُویي زبل ثَ ثی اػتمبظی ظؼ هیبى ثطم ثؿؼگی اؾ چپ ُب ظاهي
ؾظ  .ؾیؽا ایي ثطم اؾ چپ ُب هی پٌعانتٌع ایي ؼژین ُب قْقیبلیكتی
ًع .
ّ ظّلت ُبیهبى ظّلت ُبی کبؼگؽی ُكت
قْقیبلیكت ظاًكتي کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی اؾ ایي اػتمبظ ًبنی هی
نع کَ قْقیبلیكن ؼا ثب هبلکیت ظّلتی التًبظ یکكبى هی پٌعانتٌع .ثَ
ؾػن آى ُب اؾ اى خبییکَ ظؼ کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی اؾ اّاضؽ ظَُ
 1940التًبظ ثطْؼ ػوعٍ اؾ طؽف ظّلت اظاؼٍ هی نع ػلیؽغن توبم
ًْالى هْجّظ ایي کهْؼ ُب قْقیبلیكتی ثْظًع .
ایي تؼؽیف اؾ قْقیبلیكن ّ هؼبظل ظاًكتي آى ثب هبلکیت ظّلتی
ُوْاؼٍ هْؼظ قْال ثْظٍ اقت ً .ضد هاسکظ ّ اًگلظ تاًیاى جٌثؼ
عْعیالیغتی دس لشى ًْصدُن  ،عْعیالیغن تَ هفِْم خْد سُایی
طثمَ کاسگش ّؽشکت اکثشیت تْدٍ ُای هشدم دس اهْس اجتن اع تْد .
ُن ظؼ تًؽف لعؼت قیبقی ّ ُن ظؼ نیٍْ اظاؼٍ اهْؼ ؼّؾهؽٍ
.

خبهؼَ  .هبؼکف ّ اًگلف ظؼ هبًیفكت زؿة کوًْیكت ثب
يؽازت گمتَ اًع :
اّلیي گام دس اًمالب تْعظ طثمَ کاسگش  ،تاال آّسدى ایي طثمَ تَ ػٌْاى
طثمَ حاکن ّ پیشّصی دس ًثشد تشای دهکشاعی اعت .

ثؽای هبؼکف ّ اًگ لف قْقیبلیكن ًوی تْاًكت ّخْظ ظانتَ
ثبنع هگؽ آًکَ ثؽ اقبـ ظهکؽاقی کبؼگؽی ثبنع  ّ.ایي هؼبظل
هبلکیت ظّلتی ًیكت .
اًگلف ظؼ ههطى کؽظى توبیؿ ُب ثیي هبلکیت ظّلتی ّ قْقیبلیكن
يؽازت ثیهتؽی ظانت .اّ ظؼ قبل ًْ 1877نت :
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 ،عاخت
اگش دّلت تلژیک تَ دالیل خیلی هؼوْلی عیاعی ّ هالی
خطْط ساٍ آُي سا دس دعت تگیشد  ،اگش تیغواسک ؽخصا کوپاًی
خطْط آُي پشّط سا دس کٌتشل خْد تگیشد تَ ایي دلیل عادٍ کَ دس
صهاى جٌگ آًِا سا کاهال دس اختیاس داؽتَ تاؽذ ایي تَ ُیچ ّجَ تَ
هفِْم عْعیالیغتی ؽذى ًیغت  .هغتمین یا غیش هغتمین  ،آگاُاًَ یا
غیش آگاٍ اًَ  .دس ایي صْست کوپاًی سّیال هشی تاین کَ عاصًذٍ
پشعالیي اعت ّ حتی خیاط خاًَ استؼ کَ یًْیفْسم ُای ًظاهی تِیَ
هی کٌذ ًیض عْعیالیغتی تْدًذ .
تهکیل "ظهکؽاقی ُبی ضلك " ظؼ اؼّپبی نؽلی ثعًجبل پبیبى خٌگ
 .ظؼ
خِبًی ظّم ُیچ اؼتجبطی ثَ لعؼت هؽظهی یب ظهکؽاقی ًعاؼظ
عٌّ آًِب ثؽ اقبـ تْافك آهؽیکب ّ اًگلیف ّ اتسبظ نْؼّی تست
کٌتؽل اقتبلیي ثَ اؼّپب نکل خعیعی ثطهیعًع ٌُ .گبهی کَ پیؽّؾی
هتفمیي ظؼ خٌگ خِبًی ظّم هكدل نع ،ؼّؾّلت  ،چؽچیل ّ اقتبلیي
یک قؽی خلكبت ثیي ضْظنبى ثؽگؿاؼ کؽظًع .ایي خلكبت ثَ ایي
هٌظْؼ ثؽگؿاؼ هی نع تب ظؼ هْ ؼظ غٌبئن خٌگی تًوین گیؽی کٌٌع
 1944ظؼ هكکْ
.چؽچیل اؾ یکی اؾ ایي خلكبت کَ ظؼ قبل ظؼ
ثؽگؿاؼ نع چٌیي یبظ هی کٌع :
"ایي تِتشیي هْلغ تشای هؼاهلَ تْد .تٌاتش ایي هي فکش کشدم هغائل
هاى سا دستالکاى حل کٌین تَ اّ گفتن عپاٍ ؽوا دس حال حاضش دس
سّهاًی ّتلؼاسعتاى اعت  .ها دس آًجا هٌافغ ،هاهْسیي ّ ػْاهلی
داسین  .تگزاسیذ عش هغائل کْچک دسگیش ًؾْین.تؼذ پشعیذم دس هْسد
ایي پیؾٌِاد چَ فکش هی کٌیذ کَ  90دسصذ سّهاًی تَ ؽوا ّ فشضا
 90دسصذیًْاى تَ ها تؼلك گیشد ّ دس هْسد یْگْعالّی 50 -50
تشّین؟"
چؽچیل هی گْیع یبظظانت ضْظ ؼا ؼّی یک تکَ کبغػ ًْنتَ ثْظ ّ
ثؼع هدبؼقتبى ؼا ُن اضبفَ کؽظ.
" هي کاغز سا تَ اعتالیي دادم .هتشجن ًْؽتَ سا تشای اّ تشجوَ کشد .
پظ اص آى تشای هذتی طْالًی دس اتاق عکْت حکوفشها تْد  .عپظ
ػالهت
اعتالیي هذاد آتی سًگی سا اص سّی هیض تشداؽت ّ تا صدى
تیک هْافمت خْد سا تا هحتْ ی ًْؽتَ اػالم کشد .اّ عپظ کاغز سا
تَ طشف هي ُْل داد "
پف اؾ آى هعتی طْالًی قکْت ثؽ خلكَ زبکن ثْظ  .تکَ کبغػ ظؼ
ّقظ هیؿ لؽاؼ ظانت  .قؽاًدبم هي گفتن ثِتؽ اقت ایي تکَ کبغػ ؼا
ّ.لی اقتبلیي
کَ هوکي اقت زكبقیت ُبیی ؼا ثؽاًگیؿظ ثكْؾاًین
پبقص ظاظ  ًَ :نوب کبغػ ؼا ًگبٍ ظاؼیع .
ؼّؾّلت ظؼ ایي خلكَ زضْؼ ًعانت  ،اهب پف اؾ پبیبى خٌگ هؼبهلَ
پؽ ثوؽ تؽی ثب اقتبلیي اًدبم ظاظ  .ػلیؽغن ایي ّالؼیت کَ آهؽیکب
کوک ُبی ًظبهی ثكیبؼی ثَ نْؼّی کؽظ ّ اهکبى اػوبل فهبؼ ثؽ
هكکْ ثؽای ػمت ًهیٌی اؾ اؼّپبی غؽثی ّخْظ ظانت  ،اهب
قْقیبلیكت اًگلیكی ظًّکي ُبالـ هؼتمع اقت قطبّتوٌعی آهؽیکب
ًكجت ثَ ؼلیت آیٌعٍ ثؽ ایي اقبـ ثْظ کَ ؼّؾّلت ُوچْى چؽچیل ثَ
کوک اقتبلیي ظؼ اؼّپبی غؽثی ّ آقیب ًیبؾهٌع ثْظ .ثَ ػجبؼت ظلیك تؽ
آًِب ثَ ُوکبؼی ازؿاة کوًْیكت ایي کهْؼ ُب ازتیبج ظانتٌع .

ظؼ پبیبى خٌگ خِبًی ظّم ،آهؽیکب ّ اًگلیف اؾ ازتوبل ّلْع
خٌجم اًمالثی تْظٍ ای ظؼ چٌعیي کهْؼ اؼّپبیی هثل فؽاًكَ ّ ایتبلیب
ّزهت ظانتٌع ُ .وبًگًَْ کَ ُبالـ انبؼٍ هی کٌع ازتوبل یک
اؼّپبی قؽش ظّؼ اؾ اًتظبؼ ًجْظ .ظؼ چٌیي نؽایطی ازؿاة کوًْیكت
ثیم اؾ ُؽ ؾهبى ظیگؽی ًفْغ ّ ػضْ ظانتٌع ّ لبظؼ ثْظًع ظؼ ایدبظ
ًظن ًْیي ًمم ثكیبؼ کلیعی ثبؾی کٌٌع .ثؽ اقبـ ظقتْؼ اقتبلیي ًمهی
کَ ایي ازؿاة هی ثبیكت ایفب کٌٌع ػجبؼت ثْظ اؾ ظّثبؼٍ قبؾی ًظن
کِيُ .بالـ ظؼ ُویي ؾهیٌَ هی ًْیكع :
آًِا کوک ؽایاًی تَ خلغ عالح جٌثؼ هماّهت کشدًذ .اص اتحادیَ ُا
خْاعتٌذ اص اػتصاب خْدداسی کٌٌذ حتی دس تلژیک ّ ایتالیا تا
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راه کارگر
اًحالل سژین علطٌتی ُْاداس فاؽیغت ُا هخالفت کشدًذ  .تَ ػثاست
عادٍ تش آًِا تا عْء اعتفادٍ اص ؽِشت ؽاى تَ ػٌْاى عشخ ُا ،
اهکاى ؽکغت اًمالب ّ سّی کاس آهذى آهذى ضذ اًمالب سا فشاُن
کشدًذ .ایي ُواى هؼاهلَ ای تْد کَ سّصّلت ّ چشچی ل دس یالتا ّ
پًْغذام تَ خشیذ آى الذام کشدًذ .تِای اتي هؼاهلَ تغلط سّعیَ تش
اسّپای ؽشلی تْد  .اص ًمطَ ًظش اًگلیظ ّ آهشیکا ایي هؼاهلَ تغیاس
خْتی تْد .
ظؼ ُویي زبل  ،ؼّـ ُب ظؼ اؼّپبی نؽلی ثؽای خلْگیؽی اؾ اًمالة
ازتوبلی پیهعقتی کؽظٍ ّ ًظن کِي ؼا ظّثبؼٍ ثؽلؽ اؼ کؽظًع  .ظؼ
ثلغبؼقتبى  ،اؼتم ظؼ قبل  1944قؽ ثَ نْؼل گػانت ّ قیكتن
کٌَِ قیبقی اؾ ُن پبنیع ّ.ؾیؽ ضبؼخَ اتسبظ نْؼّی ّ،یبچكالّ
هْلْتْف ظؼ پبقص ثَ چٌیي ّضؼیتی ظّلتی ؼا ظؼ ثلغبؼقتبى تهکیل
ظاظ کَ اؾهِؽٍ ُبی ًظبهی ؼژین گػنتَ ثْظٍ ّ اؾ فبنیكن زوبیت هی
کؽظًع ّ.ؾیؽ خٌگ ثلغبؼقتبى ثؽ طجك گؿاؼنی کَ آى ؾهبى هٌتهؽ
.ظؼ ایي
نع اثالغیَ ثكیبؼ ضهٌی ثؽای ثؽای قپبُیبى هٌتهؽ کؽظ
اثالغیَ اؾ قپبُیبى ضْاقتَ نعٍ ثْظ کَ ثی ظؼًگ ثَ ًظن هؼوْلی
ثبؾگؽظًع  ،نْؼای قؽثبؾاى ؼا هٌسل کٌٌع ّ پؽچن قؽش ؼا پبییي
ثیبّؼًع .ظاقتبى ظؼ ؼّهبًی ُن ثؽ ُوی ى هٌْال ثْظ  .ظؼ ؼّهبًی
فبنیكت ُبی قبثك ثَ ػٌْاى هبهْؼاى ظّلت خعیع ثَ کبؼ گوبؼظٍ نعًع
.ظؼ ظیگؽ کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی ًیؿ ؼّـ ُب ثب تکیَ ثؽ چِؽٍ
ُبی قیبقی خٌبذ ؼاقت ظؼ ثؽلؽاؼی ثجبت هی کْنیعًع  .ظؼ ُویي
زبل ازؿاة کوًْیكت کهْؼ ُبی اؼّپبی غؽثی ثب توبم ًیؽّ ثَ ظ ّلت
ُبی اتسبظ هلی ثؽای کكت هسجْثیت کوک هی کؽظًع .
خٌگ قؽظ ظؼ قبل  1947ؾهبًی ثیي اتسبظنْؼّی ّ آهؽیکب آغبؾ نع
.
کَ ازتوبل اًمالة ظؼ کهْؼ ُبی اؼّپبی غؽثی اؾ ثیي ؼفتَ ثْظ
ایبالت هتسعٍ آهؽیکب ثب اقتفبظٍ اؾ طؽذ هبؼنبل تالل خعیعی ؼا ثؽای
ثیؽّى کهیعى کهْؼ ُبی اؼّپای نؽلی اؾ قیطؽٍ نْؼّی آغبؾ کؽظ
.ظؼ ّاکٌم ثَ طؽذ هبؼنبل ،ظؼ کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی اغلت
يٌبیغ ثَ تًؽف ظّلت ظؼآهع ّ ؼاقت ُب ؼا اؾ ظّلت ثیؽّى اًعاضتٌع
ّ لعؼت ؼا ثَ ازؿاة کوًْیكت ایي کهْؼ ُب هسعّظ کؽظًع ُ.بالـ
ظؼ ایي ؾهیٌَ هی گْیع :
دى ُا عَ عال فاصلَ
تیي دهکشاعی ُای خلك ّ هلی کش
اعت(  )1947 -1944دس ایي عَ عال تواهی اپْصیغیْى  ،طثمَ
.هلی ؽذى ُا ( تا
کاسگش  ،دُماًاى  ،طثمَ هتْعظ عشکْب ؽذًذ
ؽشّػجٌگ عشد -م) تَ غیش اص چک اعلْاکی ُوگی تذّى دخالت
هشدهی ّ تا فشهاى اص تاال اًجام ؽذ ً.ظاست ّ کٌتشل هشدهی سا اصال
فشاهْػ کٌیذ .
قْقیبلیكت ُبی اًمالثی کَ ثب ظیکتبتْؼی اقتبلیي هطبلفت هی کؽظًع
ّ ظؼ ؼاقتبی قٌت خٌبذ چپ ایكتبظٍ ثْظًع تالل کؽظًع ظؼ ظَُ
 1940ثَ تؼؽیف خعیعی اؾ ؼژین ُبی اؼّپبی نؽلی ظقت پیعا کٌٌع
ّلی آًِب ثیم اؾ ُؽ چیؿ ظیگؽ تْقظ تسلیل تؽتكکی اؾ اتسبظنْؼّی
اؾ زؽکت ثبؾ هی هبًعىظ .تؽتكکی ثَ ُوؽاٍ لٌیي یکی اؾ ؼُجؽاى

 1917ؼا ؼُجؽی کؽظ .طجمَ
زؿة ثلهْیک ثْظ ّ اًمالة
کبؼگؽ ؼّقیَ ظؼ ایي اًمالة لعؼت قیبقی ؼا اؾ آى ضْظ کؽظ
.اهب لٌیي ّ تؽتكکی ثطْثی هی ظاًكتٌع ثعّى پهتیجبًی اؾ ضبؼج
ّ پیؽّؾی اًمالة ظؼ ظیگؽ کهْؼ ُبی اؼّپبیی  ،قبضتي
قْقیبلیكن ظؼ ؼّقیَ ػمت هبًعٍ اهکبى پػیؽ ًیكت .
ؼّقیَ ظؼ ایي هْؼظ ًَ تٌِب کوکی اؾ ضبؼج ظؼیبفت ًکؽظ ثلکَ
هْؼظ تِبخن قپبُیبى کهْؼ ُبی ضبؼخی لؽاؼ گؽفت ّ ظؼ
ثبتالق خٌگ ظاضلی فؽّ ؼفت ثَ ًسْی کَ التًبظ ّ تمؽیجب طجمَ
کبؼگؽ ؼّقیَ اؾ هیبى ؼفت .ؼژین خعیع ثب ثِبی پؽظاضت گؿافی
خبى قبلن ثعؼ ثؽظ .ایي ُؿیٌَ چیؿی خؿ پعیع آهعى ظّلت
کبؼگؽی ًبلى الطلمَ ًجْظ .
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پف اؾ هؽگ لٌیي ظؼ قبل  1924اقتبلیي اػالم کؽظ قبضت
قْقیبلیكن ظؼ یک کهْؼ اهکبى پػیؽ اقت .ایي قیبقت ظؼ ػول
ضْظ ؼا ثًْؼت ظؼُن نکكتي ثمبیبی ظهکؽاقی کبؼگؽی ّ
تًفیَ ؼُجؽاى اًمالثی زؿة ةلهْیک ّ قبؾهبى ظُی قؽکْة
ّقیغ تْظٍ ُب ًهبى ظاظ کَ ثَ هؽگ هیلیْى ُب ًفؽ هٌدؽ نع ّ.
ُوَ ایي ثب ایي ُعف کَ اتسبظ نْؼّی ؼا ثَ یک لعؼت هِن
يٌؼتی تجعیل کٌع .
تؽّتكکی کَ ظؼ قبل  1929ثَ تجؼیع فؽقتبظٍ نع اؾ اثتعا ثب
چٌیي قیبقتی هطبلفت کؽظ  .اهب اّ ظؼ ثؽاثؽ ایي ًتیح ٍ گیؽی کَ
ػؽّج ثْؼّکؽاقی اقتبلیٌی ثیبًگؽ یک ضع اًمالة کبهل اقت
هطبلفت هی کؽظ ّ ًوی پػیؽفت .ثَ ػمیعٍ اّ ثْؼّکؽاقی زبکن
یک طجمَ زبکن خعیع ًجْظ .اّ هی پٌعانت ایي ثْؼّکؽاقی یک
الیَ اختوبػی اقت کَ لعؼتم ؼا اؾ تؼبظلی کَ ثیي کهبّؼؾاى
ثؽّتوٌع ،ثْؼـ ثبؾاى ّ ظالل ٍ ا اؾ یک قْ ّ کبؼگؽاى اؾ
قْی ظیگؽ زبيل نعٍ ثعقت آّؼظٍ اقت .
ظؼ اثتعا تؽّتكکی هی پٌعانت ایي ثْؼّکؽاقی ؼا ثب تْقل ثَ
.اهب پف اؾ تبثیؽ
ؼاٍ زل ُبی يلر آهیؿ هی تْاى کٌبؼ ؾظ
فالکت ثبؼ اقتبلیي ثؽ خٌجم کبؼگؽاى آلوبًی کَ ثَ ؼّی
 1932یبؼی ؼقبًع
کبؼآهعى ًبؾی ُب ظؼ آلوبى ظؼ قبل
تؽّتكکی ثَ ایي ًتیدَ گیؽی ؼقیع کَ قیبقت ؼفؽم اؾ ؼهك
افتبظٍ اقت .ثْؼّکؽاقی ؼا زبال تٌِب ثب ؼاٍ زل ُبی اًمالثی هی
نع کٌبؼ ؾظ .ایي تغییؽ تٌِب ثب اًدبم یک اًمالة قیبقی اهکبى
پػیؽ ثْظ .اؾ اًدبیی کَ ؼّقیَ ثَ ظلیل الغبی هبلکیت ضًْيی
یک کهْؼ کبؼگؽی ثبلی هبًعٍ ثْظ یک ظگؽگًْی ظلیك تؽی
هْؼظ ًیبؾ ًجْظ .
تؽتكکی پیم ثیٌی هی کؽظ کَ خٌگ خِبًی ظّم ظؼ ُن پیچیعگی
ُبی اختوبػی ؼا ظؼ قطر خِبًی ضْاُع گككت ّ ایي ثَ اؾُن
پبنیعگی ثْؼّکؽاقی اقتبلیٌیكتی هٌدؽ ضْاُع نع  ّ.ثَ ایي
.اهب
تؽتیت هبُیت گػؼای ضْظ ؼا ثَ ًوبیم ضْاُع گػانت
تؽّتكکی ظؼ قبل  1940تْقظ یک اقتبلیٌیكت ثَ لتل ؼقیع ّ
ًتْاًكت نبُع ثبنع کَ اقتبلیٌیكن پف اؾ پبیبى خٌگ ًَ تٌِب اؾ
ُن ًپبنیع ثلکَ ثب انغبل کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی ضْظ ؼا
گكتؽل ظاظ ّ قبضتبؼ التًبظی – قیبقی ضْظ ؼا ثؽ ایي کهْؼ
ُب تسویل کؽظ .
ظؼ اثتعا پیؽّاى تؽّ تكکی هی گفتٌع کَ ایي کهْؼ ُبی اؼّپبی
نؽلی ٌُْؾ قؽهبیَ ظاؼی ُكتٌع ؾیؽا ُیچ لیبم کبؼگؽی کَ
کٌتؽل خبهؼَ ؼا ظؼ اضتیبؼ ثگیؽظ ثَ ّلْع ًپیْقتَ اقت اهب پف
اؾ آًکَ ظّلت کٌتؽل التًبظ ؼا ظؼ ایي کهْؼ ُب ثعقت گؽفت ظیگؽ
ُیچ فؽق اقبقی ثیي ایي ؼژین ُب ّ اتسبظنْؼّی ّخْظ ًع انت
 .پف اؾ ایي ُْاظاؼاى تؽتكکی ثؽ قؽ یک ظّؼاُی لؽاؼ گؽفتٌع
 :یب ایي ؼژین ُب ؼا هثل ؼّقیَ کَ التًبظ ظؼهبلکیت ظّلت ثْظ
ظّلت ُبی کبؼگؽی ثٌبهٌع یب تئْؼی تؽتكکی ظؼ هْؼظ اتسبظ
نْؼّی ؼا ؼُب کٌٌع .
تؽتكکیكت ُبی اؼتعکف اًتؽًبقیًْبل چِبؼم – یک نجکَ اؾ
تؽّتكکیكت ُب ی اؼتعّکف کَ اؾ گؽٍّ ُبی قْقیبلیكت تْقظ
ضْظ تؽتكکی ظؼ قبل  1938ایدبظ نعٍ ثْظ – اّلی ؼا اًتطبة
کؽظًع .آًِب هی گفتٌع کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی ظّلت ُبی
کبؼگؽی ُكتٌع کَ اؾ اثتعای تْلع ًبلى الطلمَ ثْظٍ اًع .
تؽتكکیكت ُبی اؼتعّکف اؾ آًدب کَ اًمالة ُب ظؼ کهْؼ ُبی

صفحه 12

راه کارگر
اؼّپبی نؽلی ُوَ اؾ ثبال ّ تسویلی ثْظ هدجْؼ ثْظًع ایي ایعٍ
ؼا کَ قْقیبلیكن تٌِب ثب زؽکت ضْظ کبؼگؽاى لبثل ظقتیبثی اقت
ؼظ کٌٌع .آًِب ُوچٌیي هدجْؼ ثْظًع ایي اظػبی تؽتكکی ؼا کَ
ثْؼّکؽاقی ظؼ اتسبظ نْؼّی ثَ یک ًیؽّی اؼتدبػی هجعل
نعٍ ّ لبظؼ ثَ ایفبی ًمم اًمالثی ظؼ جُبى ًیكت کٌبؼ ثگػاؼًع .
(یک یِْظی
ظؼ ُویي ؾهیٌَ یک تسلیل تبؾٍ اؾ تًْی کلیف
فلكطیٌی کَ ظؼ اًگلیف ؾًعگی هی کؽظ )اؼائَ نع .ثؽ طجك تسلیل
تًْی کلیف  ،ؼّقیَ ّکهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی ظّلت ُبی
کبؼگؽی ًیكتٌع .ظّلت ظؼ ایي کهْؼُب ثْؼّکؽاتیک ّ خبهؼَ
قؽهبیَ ظاؼی اقت .
تًْی کلیف ثؽ ایي ػمیعٍ ثْظ کَ ایي ظّلت ُب ًوی تْاًٌع قؽهبیَ
ظاؼی ثبنٌع ؾیؽا اؾ یک ثؽًبهَ ؼیؿی هتوؽکؽ اقتفبظٍ هی کٌٌع
.اّ تالل کؽظ
 ّ.ثبؾاؼ ثَ طْؼ ّقیؼی اؾ ثیي ؼفتَ اقت
تؼؽیف ظلیك تؽی اؾ هبُیت قؽهبیَ ظاؼی اؼائَ ظُع .
ظیٌبهیک هؽکؿی خبهؼَ قؽهبیَ ظاؼی گكتؽل تْلیع ظ ؼ ًتیدَ
ؼلبثت اقت .اگؽچَ ثبؾاؼ ظؼ اتسبظ نْؼّی قؽکْة نعٍ ثْظ ،
ؼلبثت ًظبهی ثب غؽة هٌطك ههبثِی اؾ اًجبنت قؽهبیَ ؼا ثؽ
التًبظ نْؼّی تسویل هی کؽظ ّ آى ؼا ّاهی ظانت تب ثَ طؽؾ
ّزهتٌبکی کبؼگؽاى ؼا اقتثوبؼ کٌع .ظیٌبهیک ههبثِی ظؼ ظیگؽ
کهْؼ ُبی اؼّپبی نؽلی ّخْظ ظانت .
ثب زؽکت اؾ ُویي ظیعگبٍ تًْی کلیف پیم ثیٌی کؽظ ثلْک
نْؼّی زتی ثیم اؾ ظیگؽ کهْؼ ُبی قؽهبیَ ظاؼی ظچبؼ ػعم
تؼبظل التًبظی ّ ًبهْؾًّی ًؽش ؼنع ضْاُع نع ّ ظیؽ یب ؾّظ
ثؽضْؼظ ُبی طجمبتی ظؼ همیبـ تْظٍ ای ثؽّؾ ضْاُع کؽظ .
ا ظؼ
اؾ قبل  1950ثَ ثؼع ایي پیم ثیٌی يست ضْظ ؼ
کهْؼُبی اؼّپبی نؽلی ًهبى ظاظ .ثسؽاى ُبی ثؿؼگ ظؼ آلوبى
نؽلی  ،هدبؼقتبى  ،لِكتبى ّ چک اقلْاکی ثَ لیبم ُبی ثؿؼگ
هٌدؽ نعًع .ظؼ اکثؽ ایي لیبم ُب ظضبلت ًظبهی ؼّقیَ ثؽای ثبؾ
گؽظاًعى ثجبت ضؽّؼی ثْظ .اهب ظؼ ظَُ  1980اتسبظنْؼّی
ضْظ ؾیؽ فهبؼ ثسؽاى ُبی ظاضلی کوؽ ضن کؽظٍ ثْظ ّ تْاًبیی ّ
توبیلی ثؽای ظضبلت هدعظ ًعانت .
ظؼ ًجْظ یک ؼُجؽی اًمالثی ثب یک اقتؽاتژی اًمالثی  ،اًمالة
ُبی  1989قؽاًدبم هٌدؽ ثَ خبیگؿیٌی یک ًْع قؽهبیَ ظاؼی
ثَ خبی ًْع ظیگؽی اؾ آى نع .ثب ایي ُوَ ایٌِب ثَ ُیچ ّخَ اؾ
اػتجبؼ قْقیبلیكن ًکبقت .
ثؽ ػکف ّ ،لبیغ ایي قبل ایي ایعٍ هبؼکكیكتی ؼا ظّثبؼٍ ثَ
ثجْت ؼقبًع کَ اقتثوبؼ هجبؼؾٍ طجمبتی ؼا ثعًجبل ضْاُع ظانت ّ
ظؼ ظؼاؾ هعت چبلم اًمالثی ظؼ همبثل ایي قیكتن ُب ًبگؿیؽ ضْاُع ثْظ
 ّ .ایي ُب ُوَ تبییعی نع ثؽ ایي اظػب کَ تْظٍ ُبی کبؼ ّؾزوت ّ ًَ
اللیت ؼُجؽاى ظؼ قبضتي تبؼیص هؽکؿیت ظاؼًع .
ًْ 22اهجؽ 2009

اعالمیً ٌیئت اجرائی سبزمبن کبرگران اوقالبی
ایران(راي کبرگر)

بً مىبسبت رَز جٍبوی مببرزي
برای الغبء خشُوت علیً زوبن
بً خشُوت علیً زوبن پبیبن دٌید
 25نوامبر ،روز جهانی مبارزه برای الؽاء خشونت علیه زنان است .
فعالین جنبش زنان از سال  1981این روز را به یک روز جهانی
تبدیل کرده بودند  .مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز آن را در
 1999به رسمیت شناخت  25 .نوامبر ،سال روز تجاوز جنسی و
قتل خواهران میرابل( ،پتریسیا ،مینروا ،ماریا ) از اعضای جنبش
تاتور مورد حمایت آمریکا،
مقاومت است که توسط مزدورا ن دیک ِ
رافائل تروخیلو (1930ـ )1961در جمهوری دومینیکن ،کشته
واجسادشان در کنار مردابی انداخته بودند.
.

خشونت علیه زنان ،در سراسر جهان ،امر ناشناخته ای نیست
فرهنگ مردساالر حاکم ،در کنار سنت های عقب مانده و قرون
وسطائی ،سودجوئی سرمایه دارانه و نگاه کاالئی به زن ،انتقام جویی
مردانه در جنگ ها ،زنان را به آماج خشونت تبدیل کرده است  .این
امر نه تنها در کشورهای عقب نگه داشته شده ،که در جهان صنعتی
نیز با ابعاد تکان دهنده ای دیده می شود .خشونت علیه زنان ،زمان و
مکان نمی شناسد .تجاوز جنسی در محیط های خانوادگی و بیرون از
آن ،تجاوز به زنان اسیر در جنگ ها و زندان ها ،آزار جنسی در
محیط های کار ،تبعیض و حق کشی در جامعه ،سوء استفاده تبلیؽاتی
از بدن زن؛ تجارت بدن زن ،سرکوب خشن عواطؾ و احساسات
پاک دختران جوان و زنان در جامعه و خانواده ،بخشی از عرصه
هایی است که این خشونت را تجلی می بخشند.
خشونت علیه زنان ،امری ابدی ،ؼریزی و ناشی از بد ذاتی مردان
نیست .این امر به سه عامل مهم بستگی دارد:
اول ـ به نظام های اقتصادی ـ اجتماعی که زن را "کهتر" می دانند .
این امر از زمانی آؼاز شده است که بازوی مرد در تولید نقش کلیدی
یافت و زمینه اقتصادی ـ اجتماعی برتری مرد پایه ریزی شد  .پیش
از آن دوره هایی در تاریج بشری را می توان سراغ گرفت که زنان
نقش برجسته ای داشته اند و بسیاری از خدایان زن بوده اند  .سرمایه
داری یکی از این نظام هاست که مروج و مبلػ "کهتری" زن است .
حتی زمانی که مدافع حقوق زنان شد و شعار "آزادی زن" سرداد ،از
نیروی کار زنان در امر تولید با هد ؾ درهم شکستن قدرت چانه
زنی مردان دفاع کرد  .شعار "آزادی زن " ،هم چنین زمینه ساز
سوءاستفاده از بدن زن در صنعت سودآور و جهنمی تبلیؽات و
تجارت سکس شد ه است.
دوم ـ سنت های اجتماعی عقب ما نده ی ناشی از ته نشین شدن
عوارض نظام های اقتصادی ـ اجتماعی ،که با جان سختی در حافظه
ی جامعه ریشه دوانده است  .این سنت ها ،مدافع "کهتری" زن و
تضمین برتری مرد هستند  .به دیگر سخن به قول سیمون دوبووار،
هیچ کس "زن" زاده نمی شود" ،زن" می شود  .بنابراین این سنت
های ریشه دار عقب مانده است که از "کهتری" زن دفاع و او را به
"جنس دوم" تبدیل می کند.
سوم ـ نظام های حقوقی و سیاسی مدافع "کهتری" زن و پیشبرنده و
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مدافع برتری و امتیازات مردان و حافظ نظام مردساالر  .حکومت
های ضد زن و یا زن ستیز هم چون عربستان سعودی ،طالبان و
 .جمهوری
جمهوری اسالمی از زمره بدترین این نظام ها هستند
اسالمی را باید خشن ترین و ارتجاعی ترین این حکومت ها و حتی
بدتر از حکومت طالبان دانست  .زیرا اگر حکومت طالبان بر جامعه
ای حکومت می کرد که سنت ها و فرهنگ حاکم بر جامعه ،با آن
همسوئی باالئی داشت ،درایران ،مبا رزه با سنت ها و فرهنگ
مردساالر ،چه توسط جنش زنان وچه روشنفکران آزادی خواه و
برابری طلب ،دهه ها جریان داشت و دست آوردهای بسیاری به بار
آورده بود  .حاکمیت جمهوری اسالمی بر جامعه ای که با سنت های
عقب مانده در افتاده و در بسیاری از موارد آن را به عقب نشینی
هایی وادار کرده بود ،یک نا بهنگامی تاریخی است  .عقب راندن
پیشروی زنان و مردان در مبارزه علیه سنت ها ی عقب مانده،
وظیفه ای بود که حکومت زن ستیز جمهوری اسالمی از همان
ابتدای روی کار آمدن با خشونت در دستور کار خود قرار داد.

اگر خشونت علیه زنان ،در بسیاری از کش ورها ،خارج از حوزه
قابل تعقیب محسوب می شود،
حفاظتی قانون انجام می گیرد و
جرم ِ
ِ
اسالمی ،خشونت علیه
ستیز
زن
جمهوری
در ایران تحت حاکمیت
ٍ
زنان ،خشونتی سازمان یافته ،قانونی و شرعی است  .در جمهوری
اسالمی خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسالمی تصویب می
.
شود و توسط د ولت وارگان های سرکوبش به اجرا در می آید
اعتراض علیه این خشونت سازمان یافته ،در دادگاه های شرع
اسالمی ،به محکومیت زنان منجر می شود و بی حقی زنان را
تکمیل می کند .از دید حاکمان اسالمی ،زن نصؾ مرد ارث می برد؛
شهادت دو زن ،معادل شهادت یک مرد است؛ حق طالق ندار د؛ پس
از جدائی حق حضانت فرزند را از دست می دهد؛ چند همسری
مجاز است؛ "صیؽه" یا ازدواج موقت قانونی است؛ ازدواج با
دختران خردسال  10تا  14ساله منع قانونی ندارد  4 ( .درصد
ازدواج های سال  1387با دختران بین  10تا  14سال انجام گرفته
دختران در رشته های
است)؛ تالش برای ممنوعیت تحصیل
بخصوصی ضروری است؛ سهمیه ای کردن پذیرش دانشجویان
دخترو بومی کردن دانشگاه ها در مورد دختران دانشجو ،و طرح
تفکیک جنسیتی با هدؾ جلوگیری از رشد دانشجویان دختر الزم
است؛ حق سفر و انتخاب محل سکونت بدون اجازه مردان فامیل،
امکان ناپذیر است؛ آزادی پوشش زنان نه تنها به رسمیت شناخته
نمی شود که به شدت سرکوب می شود و برای مقابله با آن طرح
"ارتقاء امنیت اجتماعی " به اجرا در می آید؛ زنان حق آواز خواندن
ندارند و چنین اقدامی جرم محسوب می شود ،تا جائی خامنه ای از
بکارگیری صدای زنان در صدا و سیما انتقاد کرده است؛ و  .....بر
این لیست سیاه می توان هم چنان افزود.
چنین سیاست رسوائی در جامعه ای اعمال می شود که زنان
تحصیل کرده رقم باالئی را تشکیل می دهند و  60درصد دانشجویان
کشور ،دختران جوان هستند  .کارگردانان و هنرپیشه های ایرانی ،به
نسبت درصد جمعیت ،یکی از باالترین مقام ها را در سطح جهان به
خود اختصاص داده اند  .تناقض رشد فرهنگی و سیاسی زنان با
قوانین عشریتی در جامعه ای مردساالر؛ بر زمینه ی سنت ها و
عرؾ های به جا مانده از قرون وسطی و حاکمیتی حافظ و مروج
مردساالری ،جنبش زنان را به آتشفشانی زیر پای جمهوری اسالمی
تبدیل کرده است  .برای مقابله با این ظرفیت مبارزاتی است که طرح
"ارتقاء امنیت اجتماعی " به اجرا در می آید  .سیاستی که تحت عنوان
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مبارزه با بدحجابی ،به گفته مقامات نیروی انتظامی با دستگیری ده
ها هزار زن و دختر و تذکر به چند صد هزار نفر همراه بوده است .
مبارزه زنان کشور علیه این تبعیضات در اشکال گوناگون و بویژه
کمپین یک میلیون امضاء ،بیان مبارزه درخشانی است که از این
آتشفان نیرو می گیرد  .آتشفشانی که انفجار آن را در حوادث پس از
 .در این مبارزات ضد
 22خرداد به خوبی مشاهده کرده ایم
استبدادی ،زنان در صؾ مقدم و همدوش مرد ان ،چنان جسارتی از
خود نشان دادند که حیرت جهانیان را برانگیخت .جسارتی که خشم و
نفرت مزدوران حکومتی رابه دنبال داشت  .خشمی که باعث شد
گلوی ندا آقاسلطان را به گلوله ببندند  .جسد ترانه موسوی را پس از
تجاوز وحشیانه و گروهی به آتش بکشانند  .به دختران جوان در
بازداشتگاه ها تجاوز کنند  .به زنان روشنفکر دستگیر شده ،از هیچ
توهینی ابا نداشته باشند.

امروز ،در روز جهانی برای الؽاء خشونت علیه زنان ،برای ما
ایرانیان که اسیر جمهوری زن ستیز اسالمی هستیم ،پایان دادن به
خشونت علیه زنان ،تنها از مسیر درهم شکستن حاکمیت اسالمی می
تواند به سرانجام برسد  .تنها با درهم شکستن جمهوری اسالمی است
که می توان حفاظ قانونی بر مردساالری و خشونت نهادینه شده را
از میان برداشت و راهی برای پایان دادن به آن جست  .روشن است
با از میان برداشته شدن جمهوری اسالمی ،خشونت علیه زنان پایان
نخواهد یافت  .زیرا تا سرمایه داری برقرار است تبعیض و خشونت
علیه زنان ادامه خواهد یافت  .بدون عبور از سرمایه داری و ایجاد
سوسیالیسم بعنوان نظام اقتصادی ـ اجتماعی نوین ،نمی توان زمینه
های مادی خشونت علیه زنان را بطور کلی نابود کرد  .هم چنین
بدون مبارزه بی امان با فرهنگ و سنت ها ی ارتجاعی به جا مانده
در جامعه نمی توان مبارزه ی مؤثری برای الؽاء خشونت علیه
زنان انجام داد  .برای این کار باید بسیاری از سنت ها و عرؾ های
جاری در میان مردم به نقد کشیده شود  .کارگسترده ی فرهنگی و
سیاسی صورت گیرد  .برابرحقوقی زنان و مردان به رسمیت شناخته
شود .خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن ؼیرقانونی و قابل
تعقیب اعالم شود .و نهضت گسترده ای برای لؽو خشونت علیه زنان
سازماندهی شود  .این امر به یک دنیا کار نیاز دارد  .در این میان
جنبش کارگری ـ سوسیالیستی می تواند نقش کارآمدی داشته باشد .
مبارزه با رسوبات عقب مانده و
جنبش کارگری باید که هم در
ارتجاعی در جامعه و هم برای برابر حقوقی زنان با مردان ،از
تمامی ظرفیت های خود استفاده کند.
در این کارزار جهانی و نهضت گسترده برای الؽاء خشونت علیه
زنان ،سازمان ما خود را در کنار جنبش زنان ،جنبش کارگری و
تمامی مبارزین این راه می داند.

سروگُن ببد جمٍُری اسالمی
صًذٍ ثبد آصادی ،صًذٍ ثبد عْعیبلیغن

ُیئت اجشائی عبصهبى کبسگشاى اًمالثی ایشاى(ساٍ کبسگش)
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راه کارگر
طرح جداسبزی جىسیتی،
خشُوتی سبزمبن یبفتً علیً
زوبن
عیوا سیاحی
اداهَ اص صفحَ اّل
حجیت هحوذًژاد ،هؼبّى پژُّؾی ًِبد ًوبیٌذگی سُجش
سژین ،یک ثبس دیگش آپبستبیذ جٌغی سا هطشح ّ ثحج آى سا
داهي صد  .اّ دس ایي ساثطَ گفت" ثش اعبط هطبلؼَ ایي
ًِبد ،ساثطَ ای ثیي هْفمیت داًؾجْیبى ّ اختالغ
جٌغیتی ّجْد ًذاسد ثلکَ ّجْد چٌیي اختالغی هْجت
افت تحصیلی داًؾجْیبى هی ؽْد " .ثحج تفکیک
جٌغیتی دس داًؾگبٍ ُب پظ اص آى هطشح هی ؽْد کَ
پیؼ اص آى هْظْع جذاعبصی دس کتبة ُبی دسعی ّ
تجؼیط جٌغیتی دس عِویَ کٌکْس ًیض هطشح ؽذٍ ثْد .
دس ُویي ساعتب حجت االعالم فعل ػلی ًوبیٌذٍ ّلی
فمیَ دس داًؾگبٍ خْاجَ ًصیش غْعی کَ اثذاع کٌٌذٍ
هشاکض ُوغشیبثی دس داًؾگبٍ ُبعت ُن ثب غشح تک
جٌغیتی کشدى داًؾگبٍ ُب هْافك اعت  .اّ ثب ایي
جوالت کَ " ثب اختالغ دختش ّ پغش دس داًؾگب ٍ ُب
هخبلفن"" ،دختشاى ّ پغشاى جْاى داسای غشیضٍ  ،غعت
ّ ؽِْت ُغتٌذ ثٌبثشایي ُیچ ّلت سّاثػ آى ُب ػبدی
ًوی ؽْد " " .دّ جٌغیتی ثْدى داًؾگبٍ ُب هخبل پٌجَ
ّ آتؼ اعت " " .دختش ثب یک لجخٌذ پغش سا هی دصد "
 .اّ
خْاُبى تفکیک جٌغیتی دس داًؾگبٍ ُب ؽذ
ُوجٌیي ثب تبکیذ ثش ایي کَ " ثبالی  90دسصذ دختشُب ّ
پغشُب ی جْاى چَ هزُجی ّ چَ غیشهزُجی دس
داًؾگبٍ ُب ثب ُن دّعت ُغتٌذ " آى سا خطشی جذی
داًغت ّ هخبلفت خْد سا ثب اختالغ دختش ّ پغش اػالم
داؽت.
ثحج آپبستبیذ جٌغی ثَ ُویي جب ختن ًوی ؽْد .
آیت هللا ًبصش هکبسم ؽیشاصی ُن اص ایي غشح دفاع کشدٍ
ّ گفتَ اعت  " :غشح جذاعبصی دختشاى ّ پغشاى دس
داًؾگبٍ ُب هْجت پیؾشفت ػلوی ّ اخاللی
داًؾجْیبى هی ؽْد" هؼلْم ًیغت ایي هشجغ تملیذ اص
کجب ثَ ایي ایذٍ سعیذٍ اعت؟
هشین ثِشّصی دثیشکل جبهؼَ صیٌت ُن ظوي هْافمت ثب
ایي غشح هی گْیذ ":ثٌب ثَ فتْای حعشت اهبم ثبیذ حتی
الومذّس اص اختالغ صى ّ هشد پیشُیض ؽْد "  .اّ دس ایي
ساثطَ هؾکل اهکبًبت سا ػوذٍ هی کٌذ ّ هخأل آى سا
ثشای ًوبیٌذگبى هجلظ ّ ُیئت دّلت ّ ّصیشاى ّ
هؼبًّبى ّ حعْس آى ُب دس کویغیْى ُب ظشّسی ًوی
داًذ.
تالػ همبهبت حکْهتی ثشای داهي صدى ثَ ثحج
جذاعبصی جٌغیتی کَ ةیبى دیذگبٍ فْق استجبػی آى
ُب ّ ًبؽی اص تفکش صى عتیضاًَ ؽبى اعت ،ثب هخبلفت
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 .جوؼی اص
جذی داًؾجْیبى سّثشّ ؽذٍ اعت
داًؾجْیبى داًؾکذٍ ػلْم عیبعی داًؾگبٍ آصاد
هؾِذ ثب اًتؾبس ثیبًیَ ای ایي غشح سا ثی احتشاهی ثَ
هٌضلت اًغبًی داًؾجْ داًغتَ اًذ  .دس ایي ثیبًیَ آهذٍ
اطت ّ ":جْد صًبى ّ هشداى دس کٌبس ُن ّ تجبدل فکش ّ
اًذیؾَ ّ ؽٌبخت ّ هؼشفت کبفی ثشای ُذایت جبهؼَ
الصم اعت".
ُوچٌیي داًؾجْیبى داًؾگبٍ یبعْد دس ُفتَ گزؽتَ
"عشّیظ خْاُشاى " ّ
ثب دیذى کبغزُبیی ثب ػٌْاى
"عشّیظ ثشادساى " دعت ثَ اػتشاض صدًذ  .پبًصذ تي اص
داًؾجْیبى اص عبع ت  12ظِش ثب تجوغ دس داًؾگبٍ ّ
ثب عش دادى ؽؼبسُبیی ُن چْى " تجؼیط جٌغیت ُب،
تُْیي ثَ ؽخصیت ُب " یب "داًؾجْ هی هیشد  .رلت
ًوی پزیشد " اػتشاض خْد سا ثَ اجشای ایي غشح اػالم
داؽتٌذ.
داًؾجْیبى داًؾگبٍ اساک ًیض دس الذاهی جغبست آهیض
دیْاس جذاعبصی دس عبلي غزاخْسی داًؾگبٍ سا دسُن
ؽکغتٌذ ّ ثَ اجشای ایي غشح دس سعتْاى داًؾگبٍ
اػتشاض کشدًذ.
ّالؼیت ایي اعت کَ غشح جذاعبصی جٌغیتی دس
داًؾگبٍ ُبُ ،ن چْى جذاعبصی جٌغیتی دس
ثیوبسعتبى ُب ّ یب ایذٍ جذاعبصی جٌغیتی کتبة ُبی
دسعیُ ،وَ ّ ُوَ سیؾَ دس تفکش ػمت هبًذٍ،
استجبػی ّ صى عتی صاًَ حکْهت اعالهی داسد  .دس
دیذگبٍ آى ُب صى هْجْدی ًبلص الخلمَ اعت کَ ثَ
لین ًیبص داسد  .صى دس دیذگبٍ آى ُب "ؽیطبًی" اعت کَ
ثشای فشیت هشد آفشیذٍ ؽذٍ اعت ّ اگش هخل اًغبى دس
خیبثبى ساٍ ثشّد ّ دس اجتوبع صًذگی کٌذ ،هْجت حْاط
پشتی هشد هی ؽْد  .ثَ ًظش هی سعذ سّحبىیت حبکن،
ّلتی پبی صى ّ هغبئل اجتوبػی هشثْغ ثَ صًبى ثَ
هیبى هی آیذ ،ثَ جبی اعتفبدٍ اص هغض ثشای فکش کشدى،
افکبسؽبى اص اهیبل ّ ُْط ُبیؾبى فشهبًجشداسی هی
کٌذ.
اهب اگش تب دیشّص چٌیي تالػ ُبیی هی تْاًغت
هؾکالتی ثشای جبهؼَ صًبى کؾْس ّ خبًْادٍ ُب ایجبد
کٌذ ،اهشّص کَ هشدم دس خیبثبى ُب ُغتٌذ ،کغی ثشای
افکبس پْعیذٍ ی آى ُب تشٍ ُن خْسد ًخْاُذ کشد  .دس
صهبًی کَ داًؾجْیبى ثصْستی هتحذ ّ یک پبسچَ ،چَ
دختش ّ چَ پغش ػلیَ حکْهت اعالهی ؽؼبس هی
دٌُذ ،ثَ پیؼ کؾیذى غشح جذاعبصی ّ تالػ ُبیی
اص ایي دعت ،ثیؾتش ثَ دعت ّ پب صدى ُبی هز ثْحبًَ
هؾتی کْتَ فکش ؽجبُت داسد.
اهشّص دس ؽشایطی ثغش هی ثشین کَ هشد ّ صى ّ جْاى،
چَ دختش ّ چَ پغش ،ثشای آصادی ُبی عیبعیّ ،
ثشای ثشاثش حمْلی صًبى ثب هشداى هجبسصٍ هی کٌٌذ  ّ .ایي
هجبسصٍ اعت کَ عوت ّ عْی آیٌذٍ کؾْس سا تؼییي
خْاُذ کشد ًَ غشح ُبی ظذ صى ّ هبلیخْلیبئی هؾتی
ثیوبسجٌغی.
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راه کارگر
دالَران سرخ ببدببن ٌب را
برافرازید!
گفتاس عیاعی سادیْ ساٍ کاسگش
سّص جوؼَ  ۲۹آثبى  ۱۳۸۸ثشاثش ثب ًْ ۲۰اهجش ۲۰۰۹
جٌجؼ اػتشاظی هشدم ایشاى دّس ٍ گزاس دسدًبکی سا اص عش هی
گزساًذ .هْد اػذام ُب ّ ثبصداؽت ُبی پظ اص  13آثبى جبی
تشدیذی ثبلی ًگزاؽتَ اعت کَ دعتگبٍ ّالیی ّ هتحذاى
ًظبهی /اهٌیتی ایي دعتگبٍ هی خْاٌُذ ثَ ُش لیوتی ّلْ
ثشپب کشدى حوبم خْى ثش اسیکَ لذست ثبلی ثوبًٌذ  .اص آى عْ
جٌجؼ اػتشاظی ثب ؽؼبس ُبیی کَ ُغتَ اصلی ّ هشکضی
سژین سا ًؾبًَ گشفت  ,ػضم خْیؼ دس ػجْس اص سژین کًٌْی سا
ًؾبى دادٍ اعت  .جٌجؼ هطبلجبتی هضد ّ حمْق ثگیشاى دس
آعتبًَ ثشچیذى یبساًَ ُب ّ اجشای ثشًبهَ فالکت آفشیي ؽْک
 .ثب ّجْد
تشاپی عیوبی تِذیذآهیضتشی ثَ خْد هی گیشد
تفبّت ُبی آؽکبس عیبعی اص جِت خػ هؾی ّ دّسًوبی
هجبسصاتی دس اسدّی هجوْػَ ًیشُّبی پیکبس ظذ دیکتبتْسی ,
ثشای ًخغتیي ثبس ؽشایػ هغبػذی دس پیًْذ هجبسصٍ ثشای ًبى
ّ آصادی فشاُن ؽذٍ اعت .
دس چٌیي ؽشایطی اعتوشاس جٌجؼ اػتشاظی ّ ػجْس کن دسد
اص دّسٍ گزاس کًٌْی  ,اّال ًیبصهٌذ حفع ُوغْیی ّ ّف اق
ػوْهی هجوْػَ ًیشُّبی اسدّی ظذ دیکتبتْسی دس آهبد
عبصی کبًْى اصلی صّس ّ اعتجذاد یؼٌی دعتگبٍ ّالیت
هطلمَ ّ ُوذعتبى ّ کبسثذعتبى آى اعت  ,حبًیب هغتلضم
پیؾگیشی اص تجذیل تغییشات الضاهی ّ تذسیجب پذیذاس ؽًْذٍ دس
اهش ُذایت عیبعی جٌجؼ اػتشاظی  ,ثَ ػبهلی دس جِت
پظ س فت آى؛ تغییشاتی کَ پیبهذ جْؽؼ سادیکبلیغن ظذ
دیکتبتْسی ّ خصلت عبختبسؽکٌبًَ آى اعت .
پظ ,گشٍ خْسدى پیکبس ػلیَ دیکتبتْسی ثب هجبسصٍ ثشای
دهکشاعی ّالؼی ّ گؾبیؼ افك ُبی دهکشاتیک ّ ػذالت
جْیبًَ ثشای جٌجؼ اػتشاظی کًٌْی ًیبصهٌذ دّ سّیکشد
ُوضهبى دس ػشصَ ساُکبسُبی هجبسصاتی اعت.
ػشصَ ًخغت  ,پیکبس لبغغ  ,اعتْاس ّ ثذّس اص ُش گًَْ
حغبثگشی ُبی فشلَ ای ثشای ُوَ حمْق ّ آصادی ُبی
دهکشاتیک ّ ؽِشًّذی اعت  .عبصهبًذُی ُوغْیی
هجبسصاتی دس حْصٍ هجبسصٍ ثشای حمْق ّ آصادی دهکشاتیک دس
ُوَ ؽکل ُبی لبثل تصْس  ,پلی اعت کَ هجبسصٍ ػلیَ
ثذاد فمبُتی سا ثَ هجبسصٍ ای ثشای دهکشاعی تجذیل هی
اعت
کٌذُ .ش چَ ایي پیکبس ثب ُوغْیی ّ ّفبق گغتشدٍ تشی دس
هیبى غیف ّعیغ تشی اص ًیشُّبی دهکشاتیک ثَ پیؼ ثشدٍ
ؽْدُ ّ ,ش چَ ؽکل ُبی آى هتٌْع تش ّ عطْح آى ثیؾتش
ثبؽذ ,ثَ ُوبى هیضاى چؾن اًذاص دهکشاتیک ثَ ػٌْاى افك
ؽشّی جٌجؼ کًٌْی اػتشاظی لْی تش هی ؽْد .
پی
ػشصَ دّم کَ پب ثَ ثبی هجبسصٍ ثشای دهکشاعی ّ آصادی ُبی
کبهل ّ ثی لیذ ّ ؽشغ عیبعی اکٌْى دس کبًْى تْجَ
ػذالتخْاُبى لشاس هی گیشد  ,عبهبًذُی اتحبد ثضسگ ُْاداساى
عْعیبلیغن دس ایشاى اعت  .اتحبدی کَ پبیَ غجمبتی آى
جٌجؼ کبسگساى ّ صحوتکؾبى  ,هبیَ حشکت ّ جْؽؼ آى ,
جٌجؼ سّ ثَ سؽذ هطبلجبتی ّ جٌجؼ ػوْهی اػتشاظی
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هشدم ّ ؽکل حشکت آى  ,ػضیوت اص اؽتشاکبت دس ػیي پزیشػ
اختالفبت اعت.
اتحبد ثضسگ ُْاداساى عْعیبلیغن  ,خبًَ هؾتشک ُوَ
هجبسصاًی اعت کَ ًبى ّ آصادی سا دس پیًْذی ًبگغغتٌی
ثشای هشدم ایشاى هی خْاٌُذ  ,تٌْع افکبس ّ ػمبیذ ّ اًذیؾَ
ُب سا هبًغ سؽتَ ای اص اتحبدُبی پبیذاس دس حْصٍ ُبی
هختلف هجبسصاتی ًوی داًٌذ ّ هجبسصٍ اص ُن اکٌْى ثشای
تحمك ػذالت اجتوبػی سا اصلی تشیي ّظیفَ خْد تلمی هی
کٌٌذ.
اگش اصلی تشیي ّ فْسی تشیي حلمَ هجبسصٍ دهکشاتیک دس لحظَ
,
حبظشُ ,وغْیی گغتشدٍ ّ عشاعشی ثش ػلیَ اػذام
ؽکٌجَ ,صًذاى ّ عشکْة اعت  ,اصلی تشیي ّ فْسی تشیي
حلمَ دس عبهبًذُی اتحبد ثضسگ ُْاداساى عْعیبلیغن دس
ایشاى عبصهبى یبثی هغتمل ُوَ ًیشُّبی ایي ػشصَ ثَ لصذ
پش کشدى گغغت ُبی هْجْد ّ تکویل حعْس عیبعی دس
صحٌَ پیکبس کًٌْی ظذ اعتجذادی اعت  .ایجبد ُغتَ ُبی
هجبسصاتی ثش پبیَ پیًْذُبی غجیؼی خبًْادگی  ,خْیؾبًّذی ّ
دّعتی ُبی ػویك ّ پبیذاس دس ُوَ حْصٍ ُبی هجبسصٍ  ,اص
 ,گبم
جٌجؼ هطبلجبتی تب حمْق ّ آصادی ُبی دهکشاتیک
ًخغت دس هغیش تکویل ّ تحکین حعْس هغتمل عیبعی
دس جٌجؼ ػوْهی اػتشاضی اعت .
صهبى آى سعیذٍ اعت کَ هٌطجك ثب تْاصى لْا  ,عٌجیذٍ اهب ثب
ؽتبة کبفی  ,همذهبت ّ الضاهبت ػجْس پیشّصهٌذ اص دّسٍ گزاس
کًٌْی سا فشاُن عبصین.
 :ثب
صهبى آى سعیذٍ اعت کَ ثَ صهضهَ پیؼ خْد ثگْیین
دهکشات ُب ثشای دهکشاعی ثب عْعیبلیغت ُب ثشای
عْعیبلیغن.
صهبى آى س عیذٍ اعت تب ثبس دیگش ثبدثبى ُب سا ثشافشاصین ّ دس
دسیبی غْفبًی ثَ عْی آیٌذٍ سّؽي سّاى ؽْین .
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