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اعالميه كميته مركزى سازمان به مناسبت سالگرد 

  بهمن22قيام 

 !نه" بهمن"انقالب آرى، 
 در چنين روزهايى، مردم آشورمان               سال پيش   24

، اعتصاب، تظاهرات با يك       توانستند طى يك سال اعتراض      
قيام مسلحانه توده اى، ضمن دفع تهاجم نظامى گارد                               

را برچينند و به نيم قرن       شاهنشاهى، بساط حكومت سلطنتى   
استبداد، وابستگى و چپاول خاندان پهلوى در ايران پايان                  

ه تصوير روشنى از آلترناتيو سياسى مورد                  دهند، بى آنك   
دلخواه خود آه بتواند ضمن پايان دادن به استبداد موروثى،             
آزادى و استقالل و عدالت اجتماعى را در آشور مستقر آند 

را بر سرنوشت خود حاآم گرداند،         و توده هاى زجر آشيده    
آن انقالب عظيم آه بدون شك بزرگ ترين                 . داشته باشند  
اعى تاريخ ايران بود، به دليل اعتماد آورآورانه       حماسه اجتم 

مردم و اآثريت نيروهاى سياسى به رهبرى ارتجاعى                         
روحانيت و تن دادن به حكومتى به مراتب استبدادى تر و                   
سرآوب گرتر از رژيم پهلوى؛ نتوانست به اهداف انسانى               

براى اين ناآامى مى توان      . خود دست يابد و شكست خورد        
 ارائه نمود اما بدون ترديد ويژه گى                            داليل گوناگونى    

آن انقالب يكى از مهم ترين عوامل هزيمت آن             " بهمن وار"
انقالب بهمن اگرچه در روبيدن رژيم سلطنتى و در هم        . بود

آوفتن استبداد پهلوى، همه خشم و نيروى انهدام گر مردم را           
آزاد آرده بود، اما نتوانست به موازات آن جايگزينى                           

در آن   .  خواهانه و حقيقتًا مردمى، پديد آورد            اثباتى، ترقى  
" رفتن شاه  "انقالب، مردم تحت اين عنوان آه هدف فعًال                 

است، از چك آردن شناسنامه سياسى و ماهيت آلترناتيو                    
هاى  ولى اآنون آه آرام آرام جنبش        . خمينى غفلت ورزيدند   

اجتماعى مردم مى روند آه حلقه محاصره را به دور رژيم               
د و موجبات سقوط استبداد مذهبى را فراهم                     تنگ تر آنن   

 را از ياد     57نمايند، نبايد تجربه تلخ اما گران بهاى انقالب           
ببريم و ديگر بار به انگيزه ضرورت پايان دادن به عمر                    
جمهورى اسالمى، از طرح مطالبات و اهداف واقعى                         

اين بدين .  جامعه باز بمانيم    انقالب اجتماعى اآثريت ستم آش   
آه به دليل نفرت بى آران از رژيم سرآوبگر و ضد معناست  

بشرى واليت فقيه، نمى توانيم ادعاهاى آسانى را باور آنيم              
خواب احياى تاج و تخت " امروز فقط اتحاد "آه تحت شعار    

از اين رو  . و امتيازات اشرافى و موروثى گذشته را مى بينند       
" بهمن" حق طلبانه مردم نمى خواهد همچون يك             اگر جنبش  

فقط به انهدام بيانديشد بلكه همچون يك انقالب حقيقى، به                    
دگرگونى ريشه اى ساختارهاى سياسى، اقتصادى و                              

 نمى تواند تن به اعتماد و                اجتماعى جامعه فكر آند پس            
همكارى با آلترناتيوهاى ارتجاعى بدهد آه به آماج هاى                      

 جامعه، يعنى آزادى، دمكراسى                اصلى اآثريت ستم آش       
دالت اجتماعى، استقالل، برابرى و حق تعيين                 حقيقى، ع  

از اين رو، در سال گرد انقالب      . سرنوشت مردم باور ندارند    
، ضمن سر فرود آوردن در برابر خاطره                      57نافرجام    

تابناك هزاران جان باخته آن زمين لرزه عظيم، بايد با                            
صدايى رسا اعالم آنيم آه انقالب نوين ايران نمى تواند به                

از اين رو سازمان يابى اآثريت          . كرار شود   همان شكل ت      
عظيم آارگران و زحمت آشان در تشكل هاى مستقل خود و            
تجهيز نهادهاى جامعه مدنى به آگاهى هاى اثباتى و                                 

   دمكراتيك، آن رسالت عاجلى است آه بر دوش                 _راديكال
 .تك تك انقالبيون آزادى خواه و برابرى طلب سنگينى مى آند

 ورى اسالمىسرنگون باد جمه 
 زنده باد انقالب، زنده باد آزادى، زنده باد سوسياليسم

  )راه آارگر(آميته مرآزى سازمان آارگران انقالبى ايران
 

 ضرورت بازگشايي پرونده ي جنايات دهه شصت 
 با دادخواهي دکتر ملکي همراه شويم،
 نه برا ي انتقام، براي پيشگيري جنايت

 4      درصفحه                  پيران آزاد

 

 

»انقال ب همايوني«  دي و 17    
 سارا محمود

سوسن خواننده اي که از اعماق برخاسته بود و در                     
صحن مجلل هنر دوران پهلوي هم در اعماق ماند، گه گاه                
در البالي ترانه هايش تصاوير گويايي از اعماق را بازتاب         

او ترانه اي دارد که ناخواسته خشونت آشکار و                     . ميداد
پنهان جامعه مردساالر ايران عليه زن را هويدا                                        

خواننده در اين ترانه از معشوقش شکايت                                      .ميکند
چشاتو درشت نکن برام،دستاتو مشت نکن                        ...«:ميکند
، وسپس  براي مقاومت د ر برابر اين خشونت به               »...برام

حربه ي رقت بارمرسوم در چارچوب جامعه مرد ساالر                 
 .قهر و ناز: پناه ميبرد
 داريوش همايون که هم قبل و هم بعد از انقالب                  آقاي

 دي دارد   17صدر نشين بوده است، مقاله اي در رابطه با             
که در سراسر متن آن تصوير مرد چشم دريده و مشت گره              

 .کرده سوسن با تهديد به زن ايراني مي نگرد
 17« مقاله ظاهرا براي اثبات اين ادعا نوشته شده  که          

که « و يکي از سه انقالبي بود      » دي سر آغاز آزادي زنان    
مشخصات . » !!! در هزاره اخير ايران را دگرگون کرد           

و " انقالب    " در اين       : چنين است   » انقالب همايوني   «
، خود زنان ايران نقشي نداشته                "آزادي زنان ايران      "امر
اين يک تصميم سياسي شخص پادشاه بود و تنها از                   «:اند

وده ايراني هنوز در     ت«:وگرنه» مردي چون او بر مي آمد        
يک تنگناي فولکلوريک مذهبي دست و پاميزد که چيزي                 
جز يک زمين لرزه اجتماعي نمي توانست تکاني به آن                      

از مقاله  . »دريدن چادر آن تکان  اجتماعي را داد               . بدهد
چنين بر ميايد که رضا شاه نه تنها ابتکار عمل  انقالب را                  

ال ملوکانه تعيين به دست داشت و مضمون آن را مطابق امي      
ميکرد، بلکه امر فرمود که  روش انقالب   هم مطابق منش 

سربازان او در مسجد حرم در «: باشد » مردانه « ملوکانه 
مشهد تظاهر کنندگان را به گلوله بستند و خودش به قم رفت 
و در حرم آن شهر آخوندهاي معترض را تنبيه                                           

 ند و چادري ها      پاسبانها چادر ها را بر زنان ميدريد        ...کرد
 ».به اداره و آموزشگاه راهي نداشتند

همايون با لذتي ساديستي توصيفي گرافيک از                                
وحشيگيري هاي رضا شاهي  بدست ميدهد و اين تصويررا           

به گلوله   « ،»چادر دريدن  «با استفاده از تعابيري چون              
چنان زنده ميکند که انسان را         ...و» خون ريختن « ،»بستن

د فضاي اطاق شکنجه همسر سعيد امامي             بي اختيار به يا      
توده اي که گرفتار اين وحشيگري است نيز با                  . مياندازد

شالق زبان آقاي همايون به موقعيت زن تحت شکنجه رانده           
ميشود و باران کلمات موهن چون کفش آن بازجو بر سرش     

است، » جغرافياي نکبت     «او زاده            : کوبيده ميشود     
بيماري « ت، دچار  اس» گنداب فرهنگ سنتي       « محصول
« است، مانند ساير همگنانش  در جغرافياي                  » فرهنگي

مانند گياه  ..توده انبوه کودکاني     »  «نکبت و ستم و تراژدي     
 ..ميزايد» هرز

خون «به عقيده آقاي همايون رضا شاه حق داشت که              
مردمان را در زيارت گاه هايشان بريزد و زنان بيشمار را             

 به نشان دادن چهره خود به         در طول سالها  به زور وادار         
زيرا او با توده تاريک سرو کار داشت             » نامحرمان سازد 

که صالح خود را تشخيص نميداد و تنها شخص پادشاه بود              
به درستي دريافته بود که تا زنان ايران زير چادر                  « که   
نه  ،انند نه خودشان امروزي خواهند شد                                            بم

. ردم مانع او  هدف او بود و م    » ايرانسازندگي  نو«.»مردان
پس حق اين بود که آن ها را سرکوب کند، مگر نه آنکه                       

 .هدف وسيله را توجيه ميکند
همه «همايون براي اثبات اين نظر شاهد هم مياورد،               

دچار « را که      » جامعه هاي واپس مانده جهان سومي               
هستند و به ويژه جوامع               » بيماري فرهنگي و سياسي          

، »استعمار« ،  يا    »وريديکتات« با   انده  توانستاسالمي را   
البته او   .( مدرن کنند  » ترکيبي ازديکتاتوري واستعمار    «يا

انقالب را هم در رديف کودتا گذاشته است و درست با                         

همان مفهوم يعني پديده اي براي سرکوب مردم و تحميل                   
 !!)آنچه نمي خواهند به آنها

د « نظريه   . مقاله همايون هم تاريخ است هم تئوري            
مبناي نگاه  » استبداد روشنگر    « يا» يرخواه  يکتاتوري  خ   

 -اين تئوري با همه اجزايش        . آقاي همايون به تاريخ است        
هدف وسيله را توجيه " ، و "ناجي " يعني نياز به وجود يک    

اين همان تئوري است     . براي ما آشناست      -.. وغيره" ميکند
که  بوي گندش تاريخ بشر را آلوده کرده است و به گفته                      

گ ما شاملو آستين انسان را که تنها موجودي                  شاعر بزر  
 .   است که جامه به تن دارد از اشک تر کرده است

کالبد شکافي اين تئوري ما را مستقيما به حکومت                      
 به مثابه يکي از برجسته ترين نمونه هاي استبداد               �مالها  

مدعي خبرگي و خيرخواهي هدايت ميکند و ثابت ميکند بر            
پس «  ون جمهوري اسالمي نه        خالف ادعاي آقاي هماي        

 .بلکه وارث مستقيم ديکتاتوري پهلوي هاست» زنش 
باچنين " استبداد خيرخواه   "دفاع از تئوري رسواي              

 25تيزي، بيرحمي و گستاخي در شرايطي که مردم از                     
سال ديکتاتوري مدعي فضيلت به جان آمده اند، نشانه آنست      

مي که فضاي سياسي به مدد ويرانگري هاي رژيم اسال                     
ترديدي نيست که در ايران      . بشدت آشفته و آلوده شده است       

امروز يک جنبش بي سا بقه حقوق مدني و حق تعيين                           
سرنوشت، و يک انقالب جنسي در حال  شکوفايي است،                 
اما اين جنبش از يک سو با تازيانه سرکوب رژيم                                    
روبروست و از سوي ديگر ياس و سرخوردگي ناشي از                 

هايي از جمعيت کشور گسترش مي       فالکت که در ميان بخش     
« و» ديکتاتوري«طرفداران   . يابد بر آن فشار مي آورد           

ترکيب ديکتاتوري     «و يا بهتر است بگوييم                      »استعمار
که از شبح دمکراسي هم وحشت دارند، موقع             » واستعمار

را مغتنم شمرده و به شدت به تکاپو افتاده اند که آن جنبش                 
اس و سرخوردگي دامن       را در نطفه خفه کنند و به اين ي                

بزنند تا مردم در توانايي خود براي برانداختن رژيم و                         
تغييرجامعه به دست خودشان شک کنند و از خود نا اميد                   

باور بياورند، و     " ناجي"شوند و به ضرورت وجود يک              
همانطور که وقتي شاه همه راهها را به روي آنها بست                       

دند حاال به آن    چشم به ماه دوختند و امام را در آن کشف کر           
ترکيب ديکتاتوري و      " سوي اقيانوسها دخيل ببندند تا                   

  به  -يعني  درست مثل امام    !  بي هيچ چشم داشتي    -"استعمار
 .نجات آنها بشتابد

براي رسيدن به اين مقصود هم                  " استبدادخيرخواه"
تاکتيک است چون به کمک آ         . تاکتيک است هم استراتژي     

استراتژي است، چون   . رد  ن ميتوان از مردم سلب اراده ک        
به کمک آن ميتوان بر گرده  مردم سوار شد و آنگاه بر                        

که صالح خود را نميداند تازيانه             " توده پست  " پشت اين  
" زنده باد شاه   " عربده کشاني که از همين حاال شعار               .زد

راه انداخته اند هم اکنون به مردم نهيب ميزنند که اگر به                     
 سوي اقيانوس ها عمل آورده که در آن" ترکيب کذا" معجزه

ميشود باور نداشته باشند راهي به جز ماندن  در چارچوب              
حکومت اسالمي  ندارند و هر کس که آلترناتيو پخته شده                  
در خا رج را نپذيرد الجرم طرفدار خاتمي يا عبدي يا                          
منتظري يا نوعي حکومت ملي مذهبي است ، يعني مردم                 

 حکومت و برقراري      ايران خود لياقت در هم شکستن اين           
، »سلطنت يا جمهوري اسالمي    «. جمهوري خود را ندارند    

 سال پيش به        25معجون معجزه آسايي  بود که خميني                  
کمک آن چشم مردم را بر راه سوم و امکان استقرار يک                  
حکومت دمکراتيک  بست، همان معجون حاال از طرف                  
مقابل توسط سلطنت طلبان بکار گرفته ميشود تا يک ناجي             

را به   » ديکتاتوري يا استعمار يا ترکيب اين دو             « يگر   د
سلطنت طلبان اگر در گذ شته هم هيچ               . مردم قالب کنند       

جرمي مرتکب نشده بودند، اگر در آينده هم هرگز اين                         
فرصت را پيد ا نکنند که به ايران باز گردند، به خاطر اين               
نقشي که در شرايط حساس کنوني  در مصلوب االراده                      

ان و مردان ايراني و جلوگيري از گسترش                         کردن زن   
حتي ظهور مجدد آنها در       . دمکراسي بازي ميکنند مجرمند    

صحنه سياست ايران، بالقاصله گفتمان دمکراسي را منجمد         
 سا ل، و يا دقيقتر بگوييم        25کرده و گفتما ن سياسي را به         

اولين نتيجه اين بازگشت      . سال پيش برگردانده است       80به  
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زن ايراني   . ران نجات نظام  مردساالر است        براي زنان اي   
بجاي آنکه در اين لحظات حساس ساز و کار خود را براي             
در هم شکستن اين نظام ريشه دار و هزار چهره آماده کند                

" بر بال اين تئوري از مشقات و دشواري هاي اين کار                       
خود را چون عطيه اي  رايگان از د " آزادي"ميشود و" رها

ي که  با يک خروار پالتفرم لبخند زنان               ست مبارک  ناج     
 .روبرويش ايستاده دريافت ميکند
کمترين دستاورد جنبش         ! آزادي زن توسط ناجي            

فمينيستي آن است که در برابر چنين ادعايي بالفاصله مشت       
دست «مدعي را باز ميکندو نشان ميدهد  که اين همان                        

  زن. و عضله است که بر سر زن بلند ميشود          » مشت کرده 
نوين ايران اگر آگاهي فمينيستي را تکيه گاه خويش قرار                  
دهد ديگر با تمکين و قهر وناز  به اين خشونت تسليم                             

-نخواهد شد بلکه براي در هم شکستن اين نظام خشونت بار 
کينه . به تدارک خواهد پرداخت   �چه تاجدار چه عمامه دار       

همين آن از " زياده روي هاي  " آقاي همايون به فمينيسم و        
 .روست

نخستين دستاوردي که آگاهي فمينيستي براي زن دارد           
اين است که به او يا د ميدهد براي آزادي خود نخست بايد                  

" کافي است ضرورت وجود يک          . در افتد  " ناجي   " با      
ناجي " را به ما بقبوالنند تا رنگ آزادي را نبينيم،               " ناجي

 حق   "، يعني  "حق شعور  "براي خود در برابر مردم               " 
 و بدل او در               -ميطلبد و امثال آقاي همايون              " شمشير

  بر اين شمشير بوسه        -جمهوري اسالمي آقاي امير محبيان     
نگوييد اين رضا شا ه که خود حرمسرا داشت و به             (ميزنند  

آن روز که همسر اول و دو دختر                  «گفته آقاي همايون        
بزرگتر خود را بي حجاب به مراسم ميفرستاد از غيرت بر            

چون .چرا شعورش از توده عامي بيشتر بود          »ميپيچيدخود  
آنکس که از حق زور دفاع ميکند، حق پرت و پال گويي را       

 مثل آن مهمل گويي در       -براي خود مفروض ومسلم ميگيرد     
باره سه انقالب من در آوردي همايوني در طول يک                            

 ! )هزاره
اما . تعريف ميشود  " ناجي"شعور البته با عيار فهم             

فرق نميکند اين ناجي ميخواهد ما  .  زور است    زور ،هميشه 
" علما"کند يا مثل آقايان   " امروزي" را به قول آقاي همايون       

 وآقاي همايون يا بدل          -او به خود حق  ميدهد            . ديروزي
 که آدم کشان، ژاندارامها و                -ايشان آقاي محبيان به او            

پاسدارانش را به جان ما بيندازد و با باتون يا تو                                          
يا رو سري بر سر ما        » ا بر سر زنان بدرد      چادر ر «سري
 وآقاي    -اين ديکتاتوري به نظر آقاي همايون                     . بگذارد

است، " ديکتاتوري خوب " بد نيست،     -محبيان به نوبه خود       
" است،"ديکتاتوري روشنگر  "است،" ديکتاتوري آموزشي  "

است که مردم را آدم و زن را               " ديکتاتوري رهايي بخش    
 � و به مراتب اولي زنان ايران -ن اما مردم ايرا.رها ميکند

در تمام طول تاريخ مدرنشان درست از همين ديکتاتوري                
هاست که  به جا ن آمده اند و همين ديکتاتوري ها هستند                     
که آزادي و رهايي و برابري رابراي زن و مرد ايراني به               

 .آرزوهايي دور از دسترس تبديل کرده اند
 

ه بر زن ا ز فاجعه اي ک» همايوني « تحليل
 ايراني رفت

 
 که  � و آقاي همايون هم         -رضا شاه بر اين گمان بود        

همانطور که ممکن است يک قزاق قلدر بيسواد را با کودتا             
به اعليحضرت همايوني، و اشراف حريص را به چاکران              
همايوني تبديل کرد، پس زن ايراني را هم ميتوان با کودتا و 

ابق قاعده ديکتاتوري البته مط.کرد" مدرن"ژاندارم يک شبه 
هم با معيار عقل اعليحضرت تعريف ميشد          " مدرن"مفهوم  

چشمان درشت کرده ودستهاي مشت کرده        "و با اين معيار       
، يعني نظام خشن مرد ساالري نه تنها آن چيزي نبود که                 "

زن بايد با در هم شکستن آن خود را آزاد ميکرد، بلکه                          
و " چادر دريدن "ايچنانکه ديديم  وسيله مطلوبي هم بود بر          

نظم مرد ساالر وخشونت و             . مدرن کردن سيماي نظام         
سرکوب و تبعيض جنسي تا خود انقالب بهمن  باقي ماند و               

البته . با آن سازش شد و بعد توسط رژيم جديد قانونيت يافت       
هم مرد ساالري و      . فقط سيماي جامعه نبود که تغيير کرد           

 شد و اين         هم ساختار استبدادي دولت و جامعه  مدرن                    
خشن، ستمگر، مرد ساالر و مستبد حلقوم مردم        " مدرنيسم  "

را در چنگ گرفت و مفهوم شهروندي و همراه آن آزادي و    
برابري زن را بمدت نيم قرن از صفحه تاريخ ايران پا ک                

 .کرد

همين ساختار مستبد و سيماي مدرن آن است که امروز 
 فلک را کر در بوقهاي همايوني چنان دميده ميشود که گوش

رسانه هاي تصويري همايوني گوي سبقت را از                 . ميکند
رسانه هاي شنيداري ربوده اند و معجزه ديکتاتوري را در              

زناني پيچيده در چاقچورکه      : يک نگاه به نمايش ميگذارند       
هايي که به لعبت تبديل     " نکبت..."به زناني آالمد تبديل شدند    

ت اين تصاوير   از پش " بندگان اعليحضرت " و صداي ...شدند
تنها از مردي چون او بر مي آمد که           : در گوش ما ميخواند    

معيارهاي ارزشي و سياسي سلطنت طلبان از           . چنين کند    
اين ادعا   نوعي است که به آنها اجازه نميدهد بفهمند نفس                

 هر شخصي که باشد چه رسد         -که ملتي توسط يک شخص      
آن ملت  شده است ، توهين به        " آدم"-به يک قزاق کودتاچي    

 .است
جامعه اي که چنين پيشرفته بود و        : اين پرسش بجاست  

زني که چنين مدرن شده بود،چطور در جريان انقالب به                  
زنان : يوغ آخوند گرفتار آمد؟ پاسخ آقاي همايون اين است            

ايران يکبار اشتباهي ويرانگر کردند، قدر ناجيان خود را                
ن اشتباه  ندانستند، پس بيست و دو سه سال گذشته چوب اي                

 ...را خوردند و به جبران آن برآمدند
جوهر اين تحليل آدم را بياد آن صحنه معروف فيلم                    
مافيايي پدر خوانده  مي اندازد که در آن پدر خوانده با لحن               
گله مند و در عين حال حاضر به بخشش، بيوفايي  ارباب                  

آمدي اينجا و از من           :رجوع نادم را به اوگوشزد ميکرد             
 ....  يکمک ميخواه

با اين نوع تحليل مشعشع از روند شکلگيري فاجعه                   
است که سلطنت طلبان به خود حق ميدهند تود ه مردم                          

اگر فاجعه اي    . و ماليخوليايي  بخوانند       " بيمار"ايران  را      
را که در کودتاي سوم اسفند نطفه بست و در شکست                            
انقالب بهمن مولود هشت پاي خود را به دست آخوند ها بر             

 محنت زده ايران گذاشت نفهميد ،طبيعي است مردمي           خاک
خواب نما ميشوند و آخوند را بر گرده            " يک شبه " را  که   

 .خود مينشانند ماليخوليايي بدانيد
براي درک تاريخ اما بايد سطح شعور تحليلي را از                  

قبل از هر چيز الزم        . سطح اعليحضرتي خيلي باالتر برد       
ند افتخار آقاي همايون و  که س�است از پديده دولت مد رن   

ساير سلطنت طلبان و بهانه آنها براي تبرئه ديکتاتوري                     
 شناخت درستي  داشته باشيم و ببينيم آيا ايجاد دولت                -است

 .مدرن ميتواند  توجيه گر ديکتاتوري باشد
است ،  » امروزي  « دولت  مدرن نه به معناي دولت          

سي  نه مختص کشورهاي پيشرفته، ونه لزوما با دمکرا                      
 .همراه است

 دولت مدرن در قالب ديکتاتوري فاشيستي، ديکتا                     
توري نظامي و انواع ديگر ديکتاتوري ها بکرات بوجود                 

آمده است و اين نوع مدرنيسم استبدادي  در اخالق  پذيرفته              
شده سياسي در جهان امروز  نه افتخا ري براي سلطاني  يا     

 ديکتاتوري را     فرمانروايي به بار مياورد و نه استبداد و                
بر عکس تعقيت سابقه شکلگيري دولت مدرن           .تبرئه ميکند 

در تاريخ و چگونگي گسترش آن در جهان حقايق مهمي را            
در رابطه با ديکتاتوري هاي عقب مانده  جهان سومي نظير   
ديکتاتوري پهلوي ها و نيز ماجراي انقالب اسالمي روشن            

 .ميکند
نت هاي    دولتهاي مدرن در اروپا در دوران سلط                      

اين امر نه    .  بتدريج ساخته شد    18و17استبدادي سده هاي      
ناشي از نبوغ اين شاهان بلکه محصول تحوالت گسترده                  
اقتصادي و اجتماعي طي چندقرن و نيزجنگهاي توسعه                    
طلبانه بود که تحول در ساختار دولت را اجتناب ناپذير                       
ميکرد ، وگرنه خود اين شاهان اغلب از فاسدترين عناصر            

هايشان در جنگ       » خوب«دمان هاي سلطنتي بودند،          دو
وحشيانه قدرت ،هملت وار گرفتار اين پرسش بودند که بين           
بودن يا نبودن خود يا قاتل پدر و فاسق مادر کدام را انتخاب     

هنوز هم  .( کنند و عاقبت هم از صحنه قدرت حذف شدند               
در دربارهاي بي يال و کوپال شده دمکراسي هاي اروپا                    

مين منوال است و عناصري که نتوانند رسوب             وضع به ه   
مرسوم سنن کهنه  ر ا نمايندگي کنند از دربار  طرد                                

 .) ميشوند
عليرغم اين  همه شاهان مستبد اروپا قادر به تکميل                   
دستگاه مدرن دولت نبودند، زيرا وابستگي هاي عميق  آنها            
به زمينداران و روحانيون و منافع و امتيازات حاصله از                  

اين انقالب کبير   .  پاخت با آنها  مانع اين کار بود            ساخت و 
مردم فرانسه بود که جامعه و دولت را  اليروبي کرد و                       
موانع ايجاد دولت مدرن را از ميان برداشت و زير تاثير                  
مستقيم همين  انقالب بود که جوامع اروپايي حد اقل از                        

کثافات کهن به درجات بااليي پاک شدند و ساختار دولت و              
معه مدرن  در آنها تثبيت گرديد، بطوريکه امروز يک                 جا

اروپايي اصول آن انقالب را پايه اصلي هويت مدرن خود               
مي شناسد و به جز اقليت کوچکي از گروههاي فاشيستي و             
نازيستي  که گرد مقبره يا مجسمه فالن يا بهمان شاه جمع                  

» کبير  « ميشوند، به بقيه اگر بگوييد فالن شاه مستبد پدر              
 .لت شماست ،اين گفته را توهين به خود تلقي ميکندم

ساختمان دولت مدرن يعني بوروکراسي، ارتش،پليس،        
دستگاه قضايي،آموزش عمومي، سلسله مراتب اداري و                  
غيره پس از آن همه جا در جهان سوم ساخته شد ، از                            

اما در اينجا استبداد داخلي      . آمريکاي التين تا آسيا و آفريقا       
ارجي يا ترکيبي از ايندو با زور مانع آن شدند           يا استعمار خ  

بر . که مردم به نيروي خود رسوبات کهن را اليروبي کنند           
عکس ديکتاتورها  و استعما ر دستگا ه مدرن را تا آنجا و                  
به نحوي  ساختند که  پاسخگوي نياز  صاحبان قدرت و                       
مکنت باشد و به همين دليل به ميل يا اجبار با پاسداران                        

 کهن ، از جمله دستگاه روحانيت کنار  آمدند تا                     رسوبات
بهمين جهت مدرنيسم     . مردم را بر سر جاي خود بنشانند             

آنها در همه اين کشورها معجون غريبي از آب در آمد که                 
اجزاء مدرنش از هنجارها و ساختارهاي واپس مانده ، و                 

واپس مانده گي هايش از ساختارهاو  هنجارهاي مدرن                       
 مجموعه اش بر فال کت توده اي دامن                        تغذيه ميکرد،و  

آنوقت همين ديکتاتور ها .ميزدو همزمان بر آن پرده ميکشيد 
و مستعمره چيان در همه اين نوع کشور هاي واپس مانده                 
مردم گرفتار اين فالکت را به خاطر عقب ماندگي فرهنگي            
شان تحقير کرده و خود را ناجي ملت خوانده و مدال افتخار  

.  کشور به سينه خود نصب کرده اند       » دگي  نوسازن« براي  
ما به هيچ وجه استثناء نبوده      "اعليحضرتين  " در  اين مورد     

 . اند
اعليحضرتين  ايران همان نسخه جهان سومي مدرنيته           

آثار انقالب مشروطيت با خشونت     . را در ايران پياده کردند    
زير پاي آنها لگدمال شد و هر چه مصدق به عنوان                                

اينده تالش هاي گسترده آزاديخواهي  و               شاخص ترين نم     
نجات بقاياي انقالب فرياد زد مدرنيته با آدم ساخته ميشود                 
نه با ساختمان ،صداي او را که صداي عمومي ملت بود با               

در . خشونت ،زندان، تبعيد و سرانجام کودتا خفه کردند                  
مدرنيته  اعليحضرتها سلطان صاحب قران به ديکتاتور                    

زات اربابي به دستگاه اداري انتقال يافت،          تبديل شد و امتيا     
ارباب رجوع به نوکر کارمند و کارمند به نوکر رئيس و                   
رئيس به نوکر وزير و همه اينها با هم به نوکران دربار                      
اعليحضرت  و کارگزاران روحاني وغير روحاني آن تبديل 

از روزي که رضاشاه قدرت را در دست گرفت تا                    .شدند
دولت پهلوي را ساقط کرد هيچ نخست        لحظه اي که انقالب      

وزيري بر سر کار نيامد که بنحوي به هزار فاميل روحاني            
 .و  درباري دوران قاجار وابسته نبود

 همين وضعيت در مورد نظام مرد ساالري صادق                  
براي وابستگي زن به مرد و تبعيض جنسي دفتر ثبت              . بود

ده اسناد رسمي مدرن بوجود آمدو مراسم مدرن ترتيب دا                 
اين مدرنيته با اصل سرکوب زن و نظام مرد ساالري              . شد

سازش کرد،هم در قانون و هم در سنت، وگناه آن را به                       
 جامعه انداخت،  حال آنکه واقعيت اين           ماندگي عقبگردن  

بود که خود از ترس پا گرفتن قدرت مردم با عقب                                    
 .ماندگيهاي جامعه و پاسداران اين عقب ماندگي ميساخت

 : بنابراين
اوال دستگاه دولت مدرن که تنها بهانه تفرعن و فخر                 
فروشي آقاي همايون و سلطنت طلبان است در  همه جا در              

هيچ . جهان سوم و به همين صورت ساخته شده است                        
کشور جهان سومي نبوده است که بدون آموزش                                       

يکي ديگر از  انقالب هاي سه گانه همايوني در                   (عمومي
تب اداري ، ماشين دولتي وغيره      ، بدون سلسله مرا   !) هزاره

مانده باشد و ايران هم بدون اعليحضرتين بي آنهانمي                           
اين تحول بسته به اوضاع و احوال اجتماعي و سوابق              .ماند

تاريخي و غيره، جوامع مزبور را به درجات مختلف                           
مثال در سه کشور مصر ترکيه و ايران         . متحول نموده است  

شمگيرتر بود زيرا در      تحول در ساختار دولت و جامعه چ          
اين کشورها هم سوابق ممتد تاريخي دولت و هم جنبش هاي   
روشنگري گسترده زمينه را براي تحول مدرن مساعد کرده 

در ايران خواست تحول هم در بخش هاي باال و هم                .  بود
در بخش هاي پايين جامعه منشاء يک انقالب درخشان در                

 .آغاز قرن گذشته هم شده بود
کشور از طريق سرکوب           » و سازندگي       ن« ثانيا    

دمکراسي توسط پهلوي ها  نه تنها مدرنيته اي معيوب                         
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بوجود آورد، بلکه مدر نيته را به پديده اي بيگانه براي                        
اکثريت مردم تبديل کرد که بايد با ضرب  چماق به خورد                 

» يکبار اشتباه  « نه.آنها داده ميشد و اين منشاء فاجعه بود              
نيم قرن خطا کاري پهلوي ها بود که               زنان ايران ، بلکه         

زن ايراني   .بالي آخوندها را برسر زن ايراني نازل کرد                
 انجمن مستقل و        30وقتي رضا شاه کودتا کرد نزديک                

اما وقتي شاه از ايران رفت .همين تعداد نشريه مستقل داشت    
،يعني پس از نيم قرن ديگر حتي يک انجمن و يک نشريه                 

تنها سازمان شاه فرموده زنان مثل       مستقل باقي نمانده بود و       
شبه  وزير زنان کابينه آقاي خاتمي، علت وجودي اش                         

در جريان سفر    . جلوگيري از شکل گيري قدرت زن  بود            
يک هيات از اين زنان به بلوچستان، وقايعي گذشت که                       
ميتواند در رابطه با مساله مدرنيته جهان سومي  درس                        

 عضو هيات که تمام       خانم هاي .خوبي به آقاي همايون بدهد      
وقتشان به ميهماني نزد خانم هاي  روساي ادارات ميگذ                     
شت و از سفر به استاني عقب ماند ه دلگير بودند در به                        

اصيل بودند تا به رقابت با      » بلوچ دوزي   « دردرجستجوي  
« يکي از آنها     . فرح آنرا بر لباس شب نشيني خود بدوزند          

 کپر نشين در        زني: اصالت را گير آورده بود          » معدن   
کوهپايه اي، زني که دختر جوانش رابر اثر سل از دست                  

شوهرش سالها بود که در جستجوي کا ر به                   .داده بو د        
گرگان رفته بود و باز نمي گشت وزن براي تامين ديگر                    
کودکان خود در کپر و گاه بر خاک خشک مي نشست و                     

شايع بود انقدر  ظريف مي دوزد که دوخت         .گلدوزي ميکرد 
واسطه محلي به خانم        . اس شهبانو را به او سپرده اند               لب

عضو هيات پيشنهاد کرد خوب است به اين زن کمک شود              
اين پاسخ آن خانم    . که حد اقل موقع گلدوزي بر خاک ننشيند       

نه، اگر  : اوگفت  .است که براي آقاي همايون آموزنده است        
او ريشه اش را از دست بدهد کارش اصالتش را از دست                 

 که در رژيم پهلوي ها -از مسايل انساني بگذريم! دادخواهد  
ذوق هنري آن خانم او را متقاعد کرده        -مجبور بوديد بگذريد  

بود اين ريشه است که به پيکر نيرو ميدهد، چيزي که آقاي              
 .همايون هنوز هم نفهميده اند

پهلوي ها ريشه مدرنيسم ايراني را با سرکوب                               
بود، نه فقط به            اين مصيبت زا            . دمکراسي سوزاندند   

خاطرآنکه مدرنيسم موجود را از قواره انداخت، بلکه بدتر            
از آن به اين خاطر که مظاهر واقعي ومثبت مدرنيسم در                   

اگر . نگاه توده انبوهي پديده بيگانه واستبدادي نمايانده شد              
حرکت دمکراسي در کشور متوقف نميشد ، مدرنيسم به                    

يل ميشد و به زن      پديدهاي دروني و خودي و ريشه دار تبد          
آنوقت .  ايراني براي نوسازي خود نيرو ميداد  - و نيز مرد   �

،خودش حجاب  » بدرد« الزم نبود ژاندارم چادر از سرزن       
عطيه ملوکانه    « رابه گذشته ميسپرد، آنوقت احتياج به                 

براي گرفتن حق راي نمايشي در مجلسي خالي از نماينده            »
اينده قدرت   نداشت،خودش مجلسي را تسخير ميکرد که نم            

مردم بود، آن زن گلدوز ما هم به يک هنرمند، يک معلم يا                
يک رقاص تبد يل ميشد و با ريشه بلوچي خود به رقص،                   

آري تاريخ      . آموزش يا هنر اين کشور غنا ميبخشيد                        
مدرنيسم در کشور ما طور ديگري هم ميتوانست نوشته                    

تون شود، اما به نيروي مردم نه با سرنيزه ژاندارم ها و با                
و در آن صورت ديگر براي مال ها و                                 . پاسبانها     

 .پاسدارهايشان جايي در تاريخ کشور ما بازنميشد
از نظر  . براي آقاي همايون اما اين همه افسانه است             

او مردم ايران هرگز لياقت آن را نداشتندو ندارندکه تاريخ               
کشورشا ن را به شيوه انساني و دمکراتيک بنويسندو بي                   

آن تاريخ  . ده نکبت بودند و توده نکبت ميماندند       رضاشاه  تو  
درخشان جنبش مشروطيت و آن دوران شکوفايي جنبش                  

 و چه     1299دمکراسي،  چه بال فاصله قبل از کودتاي                  
مرداد، با همان خشونتي که       28بالفا صله قبل از کودتاي           

توسط سرنيزه قطع شد ، به تيغ قلم  آقاي همايون و تاريخ                    
 سانسور و از صفحه تاريخ ايران محو              نويسان شاهنشاهي 

 .گرديد
هدف اينان از احياء تئوري استبداد روشنگرهمين است      

اگر امروز  بتوان جنبش آزاديخواهي پر شکوه کنوني را            . 
را به  ) يا شاه يا شيخ    (به هر حيله به کجراه کشاند وگفتمان           

« جاي گفتمان آزاديخواهي بر آن مسلط کرد،راه براي                      
باز ميشود و ميتوان  »ا استعمار يا ترکيب ايندو      ديکتاتوري ي 

اين جتبش را همراه با رقيب يعني قدرت آخوندي يکجا تار              
اگر امروز بتوان اين جنبش را رام  کرد ، فردا            . ومار کرد 

 »     ديکتاتور يا استعمار يا ترکيب ايندو« .را غمي نيست 
فردا تصويري  از خانم زهراشجاعي را مقابل ما                        

شمااين بوديد،اي  :گرفت و به ما سرکوفت خواهد زد        خواهد  

اين مقاومت پر   .توده پست ماليخوليايي، ما شما را آدم کرديم       
شکوه زن ايراني در مقابل حکومت  روحانيت،اين زن                      
رشيدي که صحنه مدر سه و دانشگاه وسينما و تئاتر                               
وفرهنگ و ادب و ديگر فعاليت هاي اجتماعي را اشغال                   

زير پاي آخوندها به لرزه در آورده، اين           کرده و زمين را       
رسانه هاي  زنان ايران که هر خط از  نوک قلم هاي در                     
بند زنان آن آبرو از تحليل هاي همايوني ميبرد ،به زور                     

 و اگر موثر نيفتاد با ابزار قرون وسطايي          �سانسور مدرن   
 از حافظه تاريخ پاک ميشود تا يک بار                -زندا ن وشکنجه    

 .خوانده شوند» ناجي ملي« دمکراسيديگر قا تالن 
 

 
 

 يا تکرار تاريخ» تاريخ « 
اما آقاي همايون در مقاله خود قول داده اند که تئوري               

آن " نقش مثبت " استبداد روشنگر را فقط به منظورتشريح         
در تاريخ گذشته ايران مورد تاکيد قرار داده اند وگرنه                         

يگر زور  ايران در دوره پهلوي ها چنان دگرکون شده که د            
 .براي توسعه آن الزم نيست

اما اگر يک تئوري  در اساس در ست باشد چرا نتوان             
آنکه براي گذشته         .براي آن مجددا مصداق پيدا کرد                        

طرفدارديکتاتوري ، کودتا و استعمار است ، نميتواند براي           
اگر فقر ، عقب ماندگي فرهنگي ،          . آينده آزادي خواه باشد     

 از داليل انکار     - به ويژه اسالمي    -رواج اعتقادات مذهبي        
ناپذيري باشد که ضرورت ديکتاتوري خيرخواه را بيان                   
ميکند،آياوضعيت کنوني ايران بهترين مصداق براي اين                 

آيا نياز به ارائه آمار و اسناد براي اثبات اين                 . نياز نيست 
 سال پيش ،بلکه ايراني       80حقيقت هست که نه فقط ايران           

جاي گذاشتند و بدتر از آن ايراني که         که پهلوي ها از خود ب      
حکومت روحاني بوجود آورده است ، يکي از کشورهاي               

وايشان با يک      . بشدت عقب مانده جهان بوده  و هست                   
ميليارد مردم در کشورهاي اسالمي ميخواهد چه کند؟ آيا                  

ديکتاتوري ،يا استعمار  يا ترکيبي از                  « تئوري ايشان      
ومي ها تجويز نميکند؟ آيا       را براي همه ما جهان س       » ايندو

» تئوري امپريال «   يعني      -اين نسخه مطابق  اصل نيست       
و و واسال ها که  هم اکنون در خاور ميانه زير باران                            

 تني ادعاي مدرن       700-800موشک ها و بمباران هاي            
کردن ملت ها داردو تفاوت آن با استعمار کهن اين است که           

ميکرد ،اين يکي   " تعمير" اولي حداقل عمارت ميساخت و        
 .عمارت و انسان را با هم ويران ميکند

کردن ها چه بر سر زن ايراني               " آدم   " و اين نوع     
خواهد آورد؟ سرنوشت زن ايراني براي آقاي همايون مهم             
نيست،زيرا اگرچه ايشان به شيوه مد روز براي آزادي زن             
بدون پرداخت حتي يک دال رماليات چند خروار  پالتفرم و            

و برنامه  از زير کاله بيرون مياورد، اما از همين                  ميثاق  
. مقاله عجيب هم از هر گوشه دم خروس بيرون زده است               

آزادي زن از نظر ايشان حق نيست وسيله است و آقاي                        
همايون هيچ پروايي  ندارد براي تشريح مفيد بودن                                 

به لحن آن مرد درشت چشم و مشت گره کرده             " وسيله"اين
زنان براي آقاي همايون وسيله مفيدي       . سوسن متوسل شود     

هستند، نخست براي تضعيف رقباي ايشان و نزد يک کردن         
نقش آنها در تهي کردن زير         « :کاروان همايوني به قدرت     

دوم براي آنکه اگر آنها کمتر آبستن .  »پاي رژيم کم نيست     
ثروت « شوندو به کار و آموزش روي آورند براي آقايان              

توده انبوه کودکاني که در     « ،و بعالوه »بيشتري توليد ميکنند  
روي دست   » جهان سوم مانند گياه هرزه به بار ميآيند                     

آقاي همايون بعد از آنکه خواص اين       . آقايان باقي نميگذارند  
تشريح " شيوه علمي " وسيله مفيد براي دنياي مردانه را به          

کردندَ ، خاطر نشان ميکنند که شرط استفا ده مفيد از اين                   
دور از آاليش هاي ايدئولوژک و         « ن است که به        وسيله آ 

به عبارت ديگر  دفاع از      . باشد» زياده روي هاي فمينيستي   
حق زن براي خودش و حق خدشه ناپذير زن در بهره                          
برداري از حقوق خويش بعنوان انسان و ضرورت فمينيزه           
شدن دولت و جامعه براي به رسميت شناخته شدن اين حق              

از نظر آقاي    »  ديگر فمينيست ها      دل مشغولي هاي      « و  
ربطي به امر سازماندهي       « همايون زياده روي است و            

 .»جامعه و حکومت ندارد
اين است ديدگاه طرفداران ديکتاتوري خيرخواه در                  

زن ايراني  . تاريخ نسبت به  جنبش  فمينيستي و حقوق زن             
به دست اينها نميتواند خود را آزاد کند اين دستها همان                         

ي ا ست که به مشت  گره کرده نظام مردساالر                   دست هاي 
اولين قرباني مدرنيسمي .تبديل شده و بر سر زن فرو مي آيد   

آن . . که با اين دستها ساخته ميشود زن و آزادي اوست                   
ديکتاتور هاي نظامي آرژانتين  که دستور ميدهند پاسبانها               

به » کودکاني را که مثل گياه هرزه درخيابانها ميرويند                «
له ببندندو سر به نيست کنند تا چهره خيابانها مدرن بنظر گلو

آيد، آن ديکتاتورهاي چيني که زنان را وادار به سقط جنين              
ميکنند تا به قول  آقاي همايون از فشار جمعيت کاسته و                      
ثروت بيشتري توليد کنند در مرد ساالريشان دست کمي ار             

گ با   روحانيوني ندارند که از زنان ميخواستند براي جن                 
 .عراق گوشت دم توپ توليد کنند 

زن ايراني براي آزادي خود بايد تاريخ خود را در                     
آقاي همايون حق دارد، استبدادي       . مقابل وعليه اينها بسازد     

« که عربده کشان ادعاي مدرن کردن جامعه را داشت                       
اما آقاي همايون نقش تاريخ را در            . کشور ماست  » تاريخ

. يا مايل است آن را انکار کند             زندگي ملت ها يا نميداند            
 سال تاريخ دوران مدرن کشور ما    50ديکتاتوري پهلوي ها    

را رقم زد،ديکتاتوري آخوندها هم که کم کم دارد ميرود به              
اين تاريخ نکبت     . سال بعدي آن را      25تاريخ تبد يل شود         

خيز که ديکتاتورها براي ملت ما رقم زده اند جاي پا ي                       
اشته اند، يک بار ديکر بايد گفت           خود را بر امروز ما گذ         

مگر نه آنکه اين ريشه است که به پيکر نيرو ميدهد ومگر               
گذشته را نميتوان ناديده   . نه آنکه ريشه ما د رتاريخ مااست        

بهمين . گرفت، ما آن چيزي  هستيم که گذشته ساخته است              
دليل است که زن ايراني از مشت و لگد اعليحضرت ناجي             

پس از مشت ولگد اين يکي به آن يکي            به آخوند ناجي و س      
 مارس را قدغن ميکند و         8وقتي اعليحضرت    .  پناه ميبرد 

 دي و تولد فرح را       17با باتون زن ايراني را وادار ميکند          
جشن بگيرد،و انبوه زنان ايراني زير بار محنت ستم دو                     
گانه از سر نا اميدي به دامن فاطمه زهرا متوسل  ميشوند،              

 و بعد   - رايي که با پاداده شد       -د اول با راي    آخوند هم ميتوان  
البته .  مارس بنشاند8با زور سرنيزه تولد فاطمه را به جاي 

تاريخ ما هم يک سويه نبوده است، ما جانانه براي  حقوق                  
بين ما مردم طرفدار آزادي و اين                    . خود جنگيده ايم           

طرفداران ديکتاتوري در رابطه با تاريخ هم جنگي مداوم                
آنه تالش ميکنند تاريخ ديکتاتوري را احياء و          . اردجريان د 

تطهير کنند و ما ميکوشيم تاريخ مقاومت و مبارزه براي                   
آزادي را تداوم دهيم وما اگر چه توسط اعليحضرت ها و                  
روحانيون محترم سرکوب شده ايم ، اما همچنان هستيم                       

ما .. وميمانيم و دستهاي خوني اينها را به مردم نشان ميدهيم      
مانيم و مي ايستيم تا به جهان نشان دهيم زن امروز                            مي

او شوند، قرة » ناجي«ايراني  زهرا شجاعي نيست که اينها 
 سال است خفه اش        150العين است که اين مرد ساالرها           

.  زير سايه تاج  همايوني يا زير عباي روحا نيون  �کرده اند 
يي ما ميمانيم و به اينهاا اجازه  نميدهيم مثل آقاي کارزا                       

 .دهيم» نجات « بگويند ميرويم زن ايراني را
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 ضرورت بازگشايي پرونده ي جنايات دهه شصت
 

 با دادخواهي دکتر ملکي همراه شويم،
 نه برا ي انتقام، براي پيشگيري جنايت

 
 پيران آزاد

 
 

نامه سرگشاده دکتر محمد ملکي کاري بود                  
تالش شجاعانه اي براي بازکردن                . کارستان
اين  . ده سال هاي سياه و جنايت بار شصت            پرون

نامه يک دادخواست حقوقي است که به درست               
يعني افکار عمومي ارسال شده            " نشاني"ترين   
و حال، همه آن ها که درد اين سال ها را               . است

باخود دارند، همه وجدان هاي بيدار که از هر                  
نوع جنايت در حق بشر بيزارند و همه مجامع                  

ي دفاع از حقوق انساني را در             ملي و بين الملل      
. برابر يک وظيفه مهم و عاجل قرار داده است               

براي ! وظيفه باز کردن پرونده سال هاي شصت         
روشن کردن آن چه بر شريف ترين مردمان و                

 . خاک استبداد زده رفته است رزندان اين آب وف
درست حاال که دستگاه واليت زير منگنه است         

بق را ندارد زمان اين       و توان مقابله به نسبت سا        
فشار مستقيم از خارج که بر           ! کار رسيده است    

زمينه مبارزه مردم در داخل کشور و ايرانيان                 
تبعيدي عمل مي کند، حکومت را عاجز کرده                  

دست و بال       . است و مجبور به عقب نشيني               
ديگر نمي تواند آن    . دستگاه واليت بسته شده است    

شار بر   ميزان ف  . گونه که مي کرد جنايت کند             
به همين نسبت ميدان        . دستگاه واليت باال است       

عر و تيزهاي    . عمل در برابر آن فراخ تر شده           
و موتلفه و انصار و        " کيهان"عمله سرکوب در      

غيره براي سرخ کردن صورت رنگ باخته ي              
و حتي ارزش يک بلوف را هم          . خودشان  است   

در چنين موقعيتي مي توان تالش کرد تا              . ندارد
 . هاي سياه را کنار زدپرده سال

چرا بايد حقايق آن سال ها را عريان کرد؟ آيا             
مي خواهيم انتقام گيري کنيم؟ من مخالف اعدام                
در هر شکل و شيوه و با هر دليل و استدالل                        

و از آن بيشتر معتقدم، مجازات راه کار               . هستم
و از اين رو از      . اصلي پيش گيري جنايت نيست      

جنبش حقيقت يابي سال    منظر مجازات و انتقام به       
پس باز کردن پرونده     . هاي شصت نگاه نمي کنم      

  براي چيست؟شصتسال هاي 
ريشه در منافع و    " جنايت سيتماتيک حکومتي  "

مناسبات حاکم بر زندگي اقتصادي و اجتماعي                
حفظ قدرت که کالم آخر اين            . يک کشور دارد    

جريان است بسته به نوع حکومت ها جاري مي             
بداد ي جز با خشونت و                   حکومت است   . شود

و اين به نوبه ي خود هم       . سرکوب پيش نمي رود   
بر زمينه فرهنگي سوار است و هم فرهنگ                       

مقابله با   . استبداد و خشونت را باز توليد ميکند            
سياه کاري هاي تاريخي با عزم همگاني مردمي             
که گرفتار آنند ميسرست و اين عزم جز با وقوف           

 کاري ها جزم نمي     به همه گوشه و کنار اين سياه       
از آن مهم تر پيشگيري از اين سياه کاري             . شود

ها در آينده نيز فقط بر روال آگاهي از چند و                      
حقيقت يابي . چون و چرايي گذشته عملي مي شود 

که : سال هاي شصت بر اين دو پاي مي فشارد              

حکومت سياهي را ساقط کند و از سياه شدن آينده           
 .جلوگيرد

 سياه کاري هاي گذشته         فقط آنان که پايي در        
دارند و يا تامين آينده ي خود را به نوعي و به                    
صورتي با روش هاي اين چنيني مي بينند تمايلي           

تا . به نور انداختن بر سياهي هاي گذشته ندارند            
در سطح ملي همه ندانند که بر زندگي اجتماعي              
سياسي آن ها چه رفته است و چگونه و چرا رفته    

. ار سياهي ها بسته نشده استاست، راه براي تکر
هم اکنون بخش بزرگي از مردم کشور و آن ها                
که در آغاز بيست سالگي هستند و به نسل سومي           
ها معروفند و در دهه شصت به دنيا آمده اند،                     

در باره ي سال     ) اگر نه هيچ  (دانستني هاي کمي     
آن ها نمي      . هاي خون و سياهي شصت دارند            

 نسل اول را در آن دهه        دانند که هم ساالن آنها از     
قصابي کردند، آن هم به جرم شور و شوق داشتن          
براي يک زندگي انساني  و آزاد و پس از يک                  

نتيجه رو شدن حقايق در        ! انقالب ضد استبدادي    
سطح ملي و مبارزه عمومي عليه سياهي هاي آن           
سال ها، بيدار شدن وجدان و باال رفتن شعور                    

ماندن ار آن    اجتماعي است و بر عکس بي خبر            
اگر بعد از    . سال ها زمينه ساز خطرهاي بعدي         

انقالب بهمن، آخوند ها مجال ميدادند تا مردم طي          
دادگاه هاي واقعي و عادالنه و حتي با نظارت بين 
المللي پرونده سال هاي سلطنت پهلوي را باز                   

. کنند، شعور عمومي به سطح ديگري مي رفت             
اغ و درفش    آن هاکه خود را بي نياز از همان د              

سلطنتي نمي دانستند، از دادگاه و محاکمه سران             
رژيم گذشته فقط به دنبال برداشتن رقباي                            

پس در محاکمه هاي     . حکومتي از سر راه بودند      
برق آسا آن ها را کشتند و براي توجيه قدرت                    
. خود مطالبي سطحي و تبليغاتي را در بوق کردند

کوب آن کس که گذشته ي استبدادي اختناقي و سر         
را با تمام توان و در همه ي زوايا بررسي و نقد               
نکند و نخواهد از آن بياموزد و خود را پااليش                 
دهد، مبارز راه آزادي نيست و در اين ميدان فقط            

و بدتر از آن، کسي که عليه          . ميتواند الفزني کند   
بررسي گذشته تبليغ کندو در راه آن مانع ايجاد                 

. شته دارد   کند، مهر و نشان سياهي هاي گذ                     
آزاديخواهان در گذشته سراپا استبدادي اين                       

اما . مملکت چيزي ندارند که از دست بدهند                   
وابستگان به دستگاه هاي سرکوب بسيار چيزها             

اين گونه است که اصالح طلبان درون        . مي بازند 
حکومت اسالمي  و بازماندگان استبداد سلطنتي             
ي نقد و بررسي واقعي گذشته خود را به صالح نم

پسر آخرين شاه پهلوي در مقابل اين مسله            . دانند
واقعي، يعني نقد سياه کاري هاي سلطنت، پند و              
اندرز ميدهد که بايد تاريخ آينده را ساخت و به                  

 !عجبا بر اين نبوغ! گذشته نپرداخت
 واقعيتي را  در مورد جنبش حقيقت يابي سال           
هاي شصت  نبايد فراموش کرد و آن اينکه حتي              

هايي که دستگاه واليت مي توانست                   در روز   
شديدترين سرکوب ها را اعمال کند، اين حرکت            
وجود داشته و به شيوه هاي محتلف در داخل                     

آن چه امروز مطزح         . کشور عمل کرده است        
است، اعتال و گسترش اين حرکت در شرايط                   

همه ي بازماندگان زندان         . مناسب کنوني است     
جان باختگان هاي سياسي، مادران و خانواده هاي  

. آن سال ها، باز هم جلوداران اين حرکت تازه اند         

در جوار و هم بسته با اقدام هاي درون کشور،                 
تبعيديان و همه ايرانيان در خارج هميشه همراه و         

حاال هم مي توانيم         . ياور اين حرکت بوده اند           
بنويسيم، بگوييم، اعتراض کنيم و علي رغم                      

هاي رسانه  سختي اوضاع، موضوع را به آنتن             
مجامع بين المللي از        . هاي بين المللي بکشانيم        

جمله دادگاه بين المللي عليه جنايت را به کار                     
دادنامه دکتر محمد ملکي يک سند زنده              . گيريم

است که با صراحت تمام انگشت اتهام را به                       
قاضي القضات دستگاه واليت يعني محمدي                     
گيالني که رييس ديوان عالي کشور است نشانه              

چرا نبايد اين شکايت که بنا بر گفته شاکي            . رفته
حتي از طريق رييس جمهور هم پيش نرفته توسط 
کانون هاي دفاع از حقوق بشر ايراني در دادگاه             

 بين المللي عليه جنايت طرح و دنبال شود؟
با هم راه افتيم و نهر آزادي را به طويله                       
استبداد به بنديم و فضوالت دوهزار وپانصد ساله 

 !يما بشور
 
 آميته  جنگ  ضد  جهاني  تظاهرات  مناسبت  به

 آه   آرد   منتشر   اي   اعالميه   سازمان   مرآزي
 رسانيم مي چاپ به اينجا در را آن متن
     

  !نه به جنگ نه به استبداد
در حالى آه دولت آمريكا همراه با بخشى از          
متحدان خود تدارك جنگ عليه دولت عراق را             

در چهارگوشه جهان   مى بيند نيروهاى صلح طلب     
 خود را عليه       آماده مى شوند تا صداى اعتراض       

جهانخوارى دولت آمريكا در ابعاد توده اى و                  
 !  بگذارند جهانى به نمايش

در حالى آه آره خاآى ما پا به هزاره سوم             
 براى دمكراسى و عدالت اجتماعى  نهاده و جنبش  

 مى آند   جهان گستر شده است دولت آمريكا تالش        
جهان را به امپراطورى خود مبدل ساخته،               تا   

منابع و ثروت هاى نفتى خاورميانه را به طور               
آامل قبضه آرده و در خدمت سودجوئى                          
سيرى ناپذير انحصارات چندمليتى وابسته به خود      

اآثريت قريب به اتفاق مردم جهان            . قرار دهد  
اهداف ضدانسانى جنگى را آه در حال تدارك              

 ! و به آن نه مى گوينداست به خوبى درك آرده
در برابر جهانى ساختن امپراطورى آمريكا،       

 جهانى براى آزادى و رهائى اجتماعى در          جنبش
چهارگوشه جهان جوانه زده است تا مبارزه                    
براى رهائى انسان از استبداد، استثمار،                            
نژادپرستى، نظامى سازى، جنگ طلبى و صدهاى     
 عارضه ديگر ناشى از حاآميت سرمايه را،                  

 امروز در خط مقدم      اين جنبش . جهان گستر سازد 
پيكار عليه جنگ طلبى جهان خوارانه اردوى                  

 . سرمايه قرار دارد
آميته مرآزى سازمان آارگران انقالبى                  

 از آليه نيروهاى صلح دوست،     )راه آارگر (ايران
 و عدالت جو مى خواهد آه با شرآت               آزادانديش

 فوريه به            15فعال در آآسيون جهانى                       
جهانخواران جنگ طلب نشان دهند آه جهان                  

 ! دست رد به سينه آنها مى زند
آميته مرآزى سازمان آارگران انقالبى                  

 )راه آارگر(ايران
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