
 

   ۵۸۴   شماره
  ۲۰۱۴نوامبر  ۲۸، ۱۳۹۳آذر   ۷جمعه  


	ر��� ا��ان �����
    ��ب 

        ا����	���	ل

 

 

دو ����ا�� ��	 ا���  در 
دا�$#	ه!	� د� �رف و رو���� در 

 ()�	ن و ا��'&	ل ����د%
از ا�, دو 
�+�ا�*    

 ۷صفحه  

 ی2 ا1+	ق �ی	�� �!.
6	��ن د5	ع از �'�ق زن در 


	���ن %���7    
 شهال دانشفر

 ۵صفحه  

 ���$8 9=> 9 ه	� ا:��ا;� : 
* و �@اد ?���� در (���<	 ? 

 علي جوادي

 ۴صفحه  

" تهاجم فرهنگـي "   :انترناسيونال
يک موضوع و مشغله هميـشـگـي    
مقامات جمهوري اسـالمـي بـوده      

جنتي وزير ارشاد رژيم چند .  است
ــه                 ــب ــک مصــاح ــش در ي ــي روز پ
تلويزيوني اظهار داشت که تهاجم 
فرهنگي يک توهم نيست بلکه يک 

نظر شما در مـورد    .  واقعيت است
مساله اي که تحت عنوان تهـاجـم   
فرهنگي مطرح ميشود چـيـسـت؟    
چرا رژيم نسـبـت بـه ايـن مسـالـه             

 اينقدر حساس است؟ 
 

به نظـر مـن     :  حميد تقوائي 
آنـچـه   .  تهاجـمـي در کـار نـيـسـت            

ــم              ــاج ــه ــکــومــت ت ــات ح ــام ــق م
فــرهــنــگــي مــيــنــامــنــد در واقــع          
تناقض مـيـان فـرهـنـگ مـردم و             
ــت کــه                ــي اس ــگ اســالم ــرهــن ف
جمهوري اسالمي از بـدو بـقـدرت        
رسـيــدنــش خــواســتـه بــر جــامــعــه          

بـه  .  تحميل کند و نتوانسته اسـت   
عبـارتـي مـيـتـوان گـفـت عـامـل                

خـود جـمـهـوري       "  تهاجم فرهنگي" 
جامعه ايران بـيـش   . اسالمي است

از سه دهه اسـت بـا يـک تـهـاجـم               
سيستماتيک فرهنگ ارتجاعـي و    

اين .  پوسيده اسالمي مواجه است
تـهـاجــم از جـانـب دولـت و بــزور                
سرنيزه، بزور قوانين و مـقـدسـات      
فوق ارتجاعي مذهبي و بسـيـج و     
سپاه و پـلـيـس اخـالقـي و گشـت             
ارشاد و نهي از منکـر و انـواع و         
اقسام دار و دسته هاي سرکوبـگـر   
حکومـتـي بـه جـامـعـه تـحـمـيـل                  

و توده مردم بويژه زنان و .  ميشود
جوانان نيز هميشه در بـرابـر ايـن          

. تحمـيـالت مـقـاومـت کـرده انـد             
حکومتي ها نـام ايـن مـقـاومـت            
ــه مــردم را هــجــوم               ــان ســرســخــت
فرهنگي يا با اصـطـالح آخـونـدي       

" هجمه فرهنـگـي غـرب     " خودشان 
اما واقـعـيـت قضـيـه        .  گذاشته اند

تفاوت عميق فرهنگ مدرن و قرن 
بيست و يکمي جامعه و فرهـنـگ   
فوق ارتجـاعـي و عـهـد عـتـيـقـي               

 . حکومت است
علت حساسيت حـکـومـت بـه       

ايـن  .  اين مساله نيز روشـن اسـت      

حساسيت يک حکومت سرکوبـگـر   
ارتـجـاعـي نسـبــت بـه مـقـاومــت              
مردم، و حتـي در مـواردي مـثـل           
حسين پارتي و يا جشن و رقص و 
پايکوبي خيابـانـي در چـارشـنـبـه           
سوري ها بايـد گـفـت در مـقـابـل             

عليرغـم هـمـه      .  تعرض مردم است
سرکوبگريها و بـگـيـر و بـبـنـدهـا            
نــتــوانســتــه انــد و نــمــيــتــوانــنــد            
مقدسات و اخالقيات عقب مانده 
و ضــد شــادي  و ضــد تــمــدن و                 
انسانيت خودشان را بـر جـامـعـه           

و بهمين دليـل يـک     .  تحميل کنند
هــجــمــه " روز درمــيــان در مــورد          

و "  براندازي نرم" و " فرهنگي غرب
جوانـان و زنـان و         " فساد اخالقي"

غيره سر منبر مي روند و شکوه و 
 .  شکايت ميکنند

حســاســيــت حــکــومــتــي هــا         
بــخــصــوص از ايــنــروســت کــه                
مقاومت و تعرض مردم صرفا بـه    
حيطه نظر و تفکر محدود نـمـانـده    

و بـي    "  بد حجابي" گسترش .  است
حجابي، روابط آزدانه جنسي بيـن  
دختران و پسران،  استقبال وسـيـع   
مردم از شبکه هـاي مـاهـواره اي        
غير مجاز و ناتواني حکومت در   
جمع آوري آنتنهاي مـاهـواره اي،       
رقص و موزيک و شادي عـلـنـي و      
خياباني به بهانه هـاي مـخـتـلـف          

که نمونه اخيرش مورد ويـدئـوي     ( 
، رواج يـافـتـن ازدواج          ) هپي بـود 

مدني و غير مذهبي تحت عنـوان  
ازدواج سفـيـد، بـچـالـش کشـيـدن            
آپارتايد جنسي در دانشگاههـا و    
مدارس و استاديومهاي ورزشـي،    
و غيره و غيره همه نشانگر اشاعه 
فــرهــنــگ مــدرن و انســانــي در             
جامعه و نتايج عيني و عملي اين 
فــرهــنــگ در روابــط اجــتــمــاعــي         

جمهوري اسالمـي در ايـن       .   است
فرهنگ  و روابط  مدرن و پيشـرو  
مرگ خود را ميبنيد و به هـمـيـن      
دليل با منبر و موعظه و شالق و   
اسيد و گشـت ارشـاد و نـهـي از               
منکر و تمام تـوان جـهـنـمـي اش            

 . تالش ميکند با آن مقابله کند
   

چرا جمـهـوري     :انترناسيونال
سـال هـنـوز         ۳۶اسالمي در طول 

موفق بـه پـيـاده کـردن فـرهـنـگ                
اسالمي نشـده اسـت؟ آيـا پـديـده            
دهکده جهاني و دسـتـرسـي تـوده         
مــردم بــه مــديــاي اجــتــمــاعــي و           
کانالهاي تلويزيوني مـاهـواره اي       
نقش تعـيـيـن کـنـنـده اي در ايـن                
رابطه ايفـا نـمـيـکـنـد؟ و بـه ايـن                 

تـهـاجـم فـرهـنـگ         " معني آيا  در     
ــي  ــربـ ــم          "  غـ ــاي رژيـ ــورد ادعـ مـ

 واقعيتي نهفته نيست؟ 
 

روشـن اسـت       : حميد تقوائي
که منشا فرهنگ مـدرن امـروزي       

امـا ايـن     .  جوامع غربي بـوده انـد    
بخاطر تقاوتهـاي جـغـرافـيـائـي و           
نژادي و مذهبي و غيره بين غرب 

تـاريـخـا انـقـالب        .  و شرق نـيـسـت   
فکـري و فـرهـنـگـي و عـلـمـي و                   
تکنولوژيک علـيـه جـوامـع بسـتـه           

قرون وسطائي در اروپـاي غـربـي           
رخ داد اما اين تحول خود حاصل  
و دستاورد و نقطه اوج چنـد هـزار     
سال تکوين تمدن بشري، از چـيـن     
و مصر  تـا يـونـان و رم بـاسـتـان               

رنسـانـس کـه مـيـتـوان آنـرا              .  بود
نــقــطــه شــروع گســســت فــکــري و          
فرهنـگـي از دوران تـاريـک قـرون              
وسطي دانست، خـود بـه مـعـنـي            
احيا و يا تجديد حيـات فـرهـنـگ       
يونـان بـاسـتـان در دوره مـاقـبـل                
ســلــطــه کــلــيــســا بــر دولــت و بــر             
ــرون               ــات ق ــي ــگ و اخــالق ــن ــره ف

تـحـول فـرهـنـگـي         .  وسطائي است
رنسانس دوره اي از انـقـالبـات و          
تحوالت سياسي و اجـتـمـاعـي و           
فلسفي و علمي را بدنـبـال داشـت      
کــه پــايــه هــاي فــرهــنــگ مــدرن            

عصـر  .  امروزي را تشکيل ميدهد
روشـنـگـري زمـيـنـه هـاي فـکــري               
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 2  ۱۳۹۳آذر  ۷ انترناسيونال 

مذهب زدائي از دولت و قوانين و 
علم و فـلـسـفـه را فـراهـم آورد و                 
خردگرائي و اتکا به مشاهدات و   
تجربه و بررسـي انـتـقـادي پـديـده           
هاي طبيعي به انقالب صنعتي و   

نــقــد .  تــکــنــولــوژيــک مــنــجــر شــد     
مذهـب و گسـسـت از دگـمـهـا و                 
خرافات مذهبي اساس و پايه اين 

 .فرهنگ مدرن است
بايد توجه داشت که مـحـدود    

نــمــانــدن فــرهــنــگ مــدرن بــه                 
کشورهاي غربي و فراگير شدن آن 
در کـره ارض، بـه خـاطـر نـتـايــج                 
عيني و ملموس آن در زندگي هـر  

مـنـظـور مـن از         .  روزه مردم است
نتايج عينـي و مـلـمـوس اشـاعـه             

، يعنـي  کـاربـرد        " فرهنگ مادي" 
الکتريسته و اتوموبيل و قـطـار و     
هواپيما و  تلفن و  کـامـپـيـوتـر و        
هزاران وسيله مورد اسـتـفـاده هـر       
روزه مردم، حتي در دوره افـتـاده         

حتي . ترين مناطق کره ارض است
آخوندها و ديگر مرتجـعـيـن ضـد       
فرهنگ غربي، در زندگي هر روزه 
شان و در نشر عقـايـد ارتـجـاعـي        
شان وسيعا از اين دسـتـاوردهـاي      

به نـظـر   .  استفاده ميکنند"  غربي"
من فرهنگ غـربـي را قـبـل از و             
بيش از وسايل ارتباط جـمـعـي و        
تلويزنهاي ماهواره اي، واقعـيـات   

زنــدگــي هــر روزه مــردم دنــيــا و              
وسائل رفاهي زندگي اجـتـمـاعـي       
در سراسر کره ارض هـمـگـانـي و           

نـمـيـتـوان     .  جهانشمول کرده اسـت   
دستاورهاي مادي يک فرهنگ را   
پذيرفـت و بـا عـلـم و فـلـسـفـه و                     
ارزشــهــاي هــنــري و اخــالقــي و             

اگـر  .  اجتماعي آن مـخـالـف بـود          
سفر با اتومبيل و قطار و هواپيما 
بهتر از سفر با کاروان شتر اسـت،  
علم و فلسفه و هنر و اخالقـيـاتـي    
که منجر به اختراع ماشين بـخـار   
و الکتريستيه شده است نيز بر تـر  
و پيشرو تر از عـلـم و فـلـسـفـه و               
اخالقيات دوران سـفـر و نـقـل و                

 . انتقال با چهارپايان است
ــطــه را               ــن راب ــوده مــردم اي ت
مــيــبــيــنــنــد و مــيــپــذيــرنــد و بــه           

بـراي مـردم     .  استقبالش مـيـرونـد     

عادي روشـن اسـت کـه فـرهـنـگ             
مــادي قــرن بــيــســت و يــکــم بــر              

هـنـري     -فلسـفـي    -فرهنگ علمي
. قرن بيست و يکم مبـتـنـي اسـت      

روشن است که نميشود موتـور را    
بر فلسفه و هنر و اخالقيات عصر 

اين تناقضي است . شتر سوار کرد
که نه توده مردم بلـکـه جـمـهـوري        
اسـالمــي و هــمــه حــکــومــتــهــا و           
نيروهاي ارتجاعي در سراسر دنيا 

از يـکـسـو      .  با آن روبـرو هسـتـنـد        
ناگزيـرنـد دسـتـاورد هـاي مـادي             
فرهنگ غربي، که هـمـانـطـور کـه        
ــاورد             ــن دســت ــردم آخــري اشــاره ک
فرهنگ و تـمـدن بشـري در طـول           
تاريخ است، را بپذيرند و از سـوي  
ديگر تالش مـيـکـنـنـد در بـرابـر              
فرهنگ ذهني، يعني دستاورهاي 
فــکــري و  فــلــســفــي و هــنــري و               
اخالقي و حتي دسـتـاوردهـاي آن        
ــمــاعــي              ــوم اجــت ــه عــل ــن در زمــي

اين تالش ارتجاعـي بـه     .  بايستند
حکم واقعيات زنـدگـي در عصـر          

. حاضر محکوم به شکسـت اسـت    
ناتـوانـي  مـرتـجـعـيـن حـاکـم در                  

هجمـه فـرهـنـگـي        "مقابله با آنچه 
مي نامند  از اين واقعيـت  "  غرب

 . ناشي ميشود
 

معموال يـک    :انترناسيونال 
خصيصه نيروهاي استقالل طـلـب     
و حـــتـــي نـــيـــروهـــاي چـــپ در               

کشورهاي موسوم به جـهـان سـوم         
نوعي اعتراض به سلطه فرهنگـي  
غرب، يا فرهنگ امپرياليستي و   

تبـلـيـغـات جـمـهـوري          .  غيره است
اسالمي در مورد تهاجم فرهنگي 
غرب با اين نوع اعتراضـات چـپ     
و ضد امپرياليستي چه ارتبـاطـي   

 دارد؟  
 

اعـتـراض     : حمـيـد تـقـوائـي       
جنبشهاي استقالل طلبانه و چـپ    

قــدرتــهــاي " سـنــتــي بــه فــرهــنــگ        
ــيــســتــي    ــال ــري ــه     "  امــپ مــعــمــوال ب

ناسيوناليسم و تقـديـس فـرهـنـگ        
فرهنـگ  " و اين . ملي آميخته بود

کشورهاي توسـعـه نـيـافـتـه         "  ملي
عــمــدتــا چــيــزي بــجــز فــرهــنــگ           
فئودالي و عقب مانـده حـاکـم بـر         

بعنوان نـمـونـه    .  اين کشورها نبود
نقد چپ پوپوليستي زمان شاه بـه    
موسيقي راک و پاپ و کـال هـنـر          
مدرن و اعتراضي در غـرب، کـه         
بعـنـوان مـثـال بـوسـيلـه جـنـبـش                 
هيپيسم و ضد جنگ ويـتـنـام در        
دهه شصت ميـالدي نـمـايـنـدگـي         

ــود                ــس ب ــن جــن ــشــد، از اي .  مــي
جمهوري اسالمي هم خودش را به 

فـقـط   .  اين سابقه متکي ميـکـنـد   
" فرهـنـگ مـلـي خـودمـان          " بجاي 

فــرهــنــگ اســالمــي را قــرار داده         
اما امروز پس از بـيـش از       .  است

دهه حاکميت اسالم و تبديل شدن 
ــي        ــلـ ــگ مـ ــنـ ــرهـ ــي    -فـ ــالمـ اسـ

بــه خــط و ســيــاســت         "  خــودمــان" 
رسمي حکومت ايـن نـوع تـقـابـل          

فـرهـنـگ    " ناسيونالـيـسـتـي بـيـن           
تمـامـا   "   فرهنگ غربي" و "  شرقي

 . رنگ باخته است
ايـن را هــم اضــافـه کـنــم کــه              
مسلمـا در غـرب هـم نـظـرات و                 
ديدگاههاي فرهنگي ارتجاعـي و    
عقب مانده که بوسيله دولـتـهـا و      
طبقه حاکمه نماينـدگـي مـيـشـود        
وجود دارد ولي اعتراض جمهوري 
اسالمي به اين جنبه هـا نـيـسـت         
ــتــرک                ــه مش ــن وج ــکــس اي ــرع ب
فرهنگـي جـمـهـوري اسـالمـي بـا              
طبقه حاکمه و دولـتـهـاي غـربـي            

بـعـنـوان نـمـونـه امـروز تـز               .  است
نسبيت فرهنگي، پست مدرنيسـم  
و عقب نشيني از سـکـوالريسـم و      
جــا بــاز کــردن بــراي مــذهــب در            
جامعه و سـيـاسـت، و يـا عـقـب               
نشينـي از جـوامـع مـدنـي و تـز                  
جوامع و دولـتـهـاي مـوزائـيـکـي            
مــتــشــکــل از مــذاهــب و اقــوام             
مختـلـف کـامـال در انـطـبـاق بـا                 
ديــدگــاه و فــلــســفــه حــکــومــتــي           

از .  جمهوري اسـالمـي قـرار دارد       
اين نظر واليت فـقـيـه و فـرهـنـگ            
نئوکنسرواتيستي کامال همسو و   

مخالفت جـمـهـوري      .  همجهت اند
اسالمي با آنچه فـرهـنـگ غـربـي        
ــاع پســت                 ــامــد نــه ارتــج ــيــن م
مدرنيستي بلکه جنبه هاي مدني 

. و سکوالريستي و پيشـرو آنسـت    
امروز ميتوان گفـت کـه در خـود          
جوامع غربي هم  از جانب دولتها 
و رسانه هاي رسمي اين جنبه هـا    
نمايندگي نميشـود و مـقـابلـه بـا            
دخــالــت مــذهــب در ســيــاســت و          
زندگي اجتماعي، سکـوالريسـم و     
ــيــت              ــي مــثــل نســب ــزهــائ ــقــد ت ن

فــرهــنــگــي، بــه نــوعــي فــرهــنــگ        
اعتراضي و خالف جريان در ايـن      
جوامع تبديل شده است که  چـپ      

 . انقالبي آنرا نمايندگي ميکند
بايد توجه داشت که پـيـشـرو      

ترين دسـتـاورد فـرهـنـگ غـربـي               
مارکسيسم و نقد سوسيالـيـسـتـي     
ســرمــايــه داري، آزاديــخــواهــي و        
برابري طلبي سـوسـيـالـيـسـتـي و            
فــراتــر رفــتــن از دمــوکــراســي و            
جوامع مدني به جوامع انساني و   
سوسياليستي مبتنـي بـر اراده و         

ايـن   .  اختيار آزادانه انسانها اسـت 
فرهنگ انقالبي هميشه بخشي از 
فرهنگ اعتراضـي و انـتـقـادي و           
خالف جريان در جوامع سـرمـايـه      

. داري در شرق و غرب بوده اسـت   
و مذهب نـيـز، از هـمـان مـقـطـع                
کمون پاريس، همواره ابزاري بـوده  
است در خدمت طبقه حاکمه براي 
مقابله با اين فرهنگ انـقـالبـي و      

مــوجــوديــت و   .  ســوســيــالــيــســتــي 
بقدرت رسيدن جمهوري اسـالمـي      
اساسا خود يک نمونه بارز تـوسـل     
سرمايه داري بومي و جهـانـي بـه      
ابزار مذهب در مقابله با انـقـالب   

و خـطـر سـر بـلـنـد کـردن و                      ۵۷
قدرت گيري چپ در ايـن انـقـالب        

در يک سطح پايه اي مقـابلـه   .  بود
جمـهـوري اسـالمـي بـا فـرهـنـگ               
مدرن و پيشرو و انساني را بـايـد       

 . ادامه اين تقابل طبقاتي دانست
 

بـا تـوجـه بـه           : انترناسيونال
توضيحاتي که داديد آيا مـيـتـوان    
مقابلـه فـرهـنـگـي بـيـن مـردم و                 
حکومت را عرصه اي از مـبـارزه       
ســيــاســي و طــبــقــاتــي در ايــران            

 دانست؟
 

مســلــمــا   : حــمــيــد تــقــوائــي  
به نظر من مـقـابلـه      .  اينطور است

فرهنگي هميـشـه و در هـمـه جـا              
عرصه اي از مبارزه طبقاتي است 
اما در ايران تحت سلطه جمهوري 
اسالمي تقابل فـرهـنـگـي بـه يـک           
عرصه تعيين کـنـنـده در مـبـارزه          

عـلـت هـم      .  سياسي بدل شده است
جمهوري اسالمي يک . روشن است

ــوژي               ــول ــدئ ــر اي ــکــي ب ــت ــم م رژي
ــن               ــي ــوان ــام وق ــک ــي و اح اســالم

اسالمي درهـمـه جـوانـب زنـدگـي            
حتي در زندگي خصـوصـي افـراد        

از نـوع لـبـاس پـوشـيـدن و             .  است
آرايش زنان تـا شـادي و خـنـده و             
رقص و شادي جـوانـان و تـا نـوع           

غذا و تفريحات و ورزشها و حتـي  
معاشرت و مهمانيهاي خصوصي 
شهـرونـدان هـمـه در ايـران امـري               
حکومتي و رسـمـا و قـانـونـا در                
حــيــطــه اعــمــال نــفــوذ و دخــالــت          

بــه هــمــيــن دلــيــل      .  دولــتــي اســت  
ــن                   ــک از اي ــر ي ــه ه ــراض ب اعــت
تحميالت و محدوديتها يک جنبه 
مهم سياسي پيدا ميکند و نوعي 
ــظــام مــحــســوب                ــل ن ــش ک ــال چ

از برداشتـن حـجـابـهـا و          .  ميشود
حتي باال بردن روسريها تـا بـلـنـد         
خنديدن در خيـابـانـهـا و يـا غـذا             
خوردن در انظار عمومي در مـاه      
رمضان و يا رقصيدن وخنديـدن و    
شاد بودن جوانان  بـخـصـوص در        
ايام محرم و در حسين پـارتـيـهـا،       
تا پخش موزيک پاپ و رپ و تـا        
معاشـرت و رابـطـه آزادانـه بـيـن               
دختران و پسران و غـيـره و غـيـره         
همه نوعي اعتراض به جـمـهـوري      

در واقع حـکـومـت    .  اسالمي است
با دخالتگري و دولتي کردن هـمـه   
جنبه هاي زنـدگـي اجـتـمـاعـي و             
خصوصي مردم مبارزه عليه خود 
را به همه عرصه ها وسـعـت داده       

و در عــيــن حــال بــه ايــن             .  اســت
ترتيب مبارزه عليه خود را بـراي      

کـافـي   .  مردم  تسهيل کرده اسـت   
است دختر و پسر دست در دسـت    
هم در خيابان راه بروند تـا ارکـان       

کـافـي   .  حکومت به لـرزه بـيـفـتـد         
است مردم در خيابانها برقصند و 
يا حتي به صداي بلند بخندند تـا    
به حکومت احسـاس سـرنـگـونـي          

کافي است حـجـابـهـا     .  دست بدهد
بــرداشــتــه شــود تــا از جــمــهــوري          

عرصه . اسالمي چيزي باقي نماند
تقابل فرهنگي نه از نظر مـردم و      
نه از نظر حکومـت امـري صـرفـا         
فرهنگي نيست بلکه يـک عـرصـه      
مهم بـچـالـش کشـيـدن سـيـاسـي                

حــکــومــت و نــظــام اســالمــي در           
 .  ايران است

 

در مـراسـم       : انترنـاسـيـونـال    
تشييع جنازه و يـادبـود خـوانـنـده          
جوان مرتضي پاشايي هزاران نفـر  
شرکت کردنـد و حضـور گسـتـرده           
جوانان در اين مراسـم چشـمـگـيـر        

مقامات رژيم بار ها نگراني .  بود
خود را از بـرگـزاري ايـن مـراسـم              
ابــراز کــرده انــد، آيــا مــي تــوان              
برگزاري اين مراسم را هم يکي از 

 ۳ صفحه  

 

 ۱ از صفحه  

 تقابل فرهنگی

 طبقاتی در ايران -يک عرصه مهم مبارزه سياسی



 3 ۵۸۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

صــحــنــه هــاي جــدال   ســيــاســي            
 دانست؟ 

 

روشـن اسـت       : حميد تقوائي
که حضور وسيع مردم در مـراسـم     
ــي و                ــائ ــاش ــرتضــي پ ــن م ــي ــدف ت
بزرگداشت او صرفا بخاطـر تـرانـه      
ها و نوع  موزيک او نبود، بـلـکـه      

. يک نوع اعتراض به حکومت بود
همانطور که اشـاره کـرديـد حـتـي          
خــود مــقــامــات و رســانــه هــاي            

حکومتي به بـکـديـگـر در مـورد             
از "  ضـد انـقـالب     " سوء اسـتـفـاده        

مرگ اين خواننده جوان به مردم و 
عيـن  .  به يکديگر هشدار ميدادند

همين ماجرا چـنـد مـاه قـبـل در              
رابطه با تـهـيـه ويـدئـوي هـپـي و                
استقبال مردم بويژه جوانان از اين 

رژيـم  .  ويدئو موزيک اتفاق افـتـاد    
بويژه به آهنگهاي شاد و مـوزيـک     
رقص حساس است و دستگيري و   
اذيت و آزار جوانان بخاطر پـخـش   
و يا گوش کردن به آهنگهاي شـاد  
ــردن و                   ــخــاطــر شــادي ک ــا ب و ي
رقصيدن حتي در مـهـمـانـيـهـا و             
تــجــمــعــات خصــوصــي، بــه يــک           
واقعيت روزمره زندگي مردم ايران 

 . بدل شده است
در کشورهاي غـربـي مـوزيـک       
اعتراضي، نـظـيـر مـثـال مـوزيـک            
بيتلها و موزيـک راک و پـاپ در           
دهه شصت و شاخه اي از موزيـک  
ــک               ــوزي ــاضــر، م رپ در دوره ح
محبوب بخشي از جوانان پيـشـرو   
است که به جنـبـه هـائـي از نـظـم             

امـا در    .  موجود اعـتـراض دارنـد     
ايران کل موسيقي مـدرن و شـاد         
وسيلـه اعـتـراضـي هـمـه جـوانـان               
پيـشـرو بـه کـل نـظـام جـمـهـوري                  

به نظر من بچالش .  اسالمي است
کشيدن فرهنگي ارتجاع حاکم نـه    
تنها در عرصه موزيک بـلـکـه در        
همه زمينه هائي که باالتر اشـاره    
کردم يـک عـرصـه مـهـم و مـوثـر                
مبارزه سياسي براي بزير کشـيـدن   

 .  جمهوري اسالمي است
 

مـــلـــي   : انـــتـــرنـــاســـيـــونـــال
ــرخــي از               اســالمــيــون و حــتــي ب
نــيــروهــاي اپــوزيســيــون مــبــارزه        

فــرهــنــگــي و ارتــقــاي فــرهــنــگــي        
جـامـعـه را پـيـش شـرط مـبـارزه                 

در اين مورد چه . سياسي ميدانند
نظري داريد؟ کال به نظر شمـا چـه     
رابطه اي بين مبارزه فرهـنـگـي و      

 سياسي وجود دارد؟
 

به نـظـر مـن           : حميد تقوائي
اين مشروط کردن مبارزه سياسي 
به تحول فرهنگي جامعه خواستـه  
و يا ناخواسته جمهوري اسـالمـي     
را از زير تيغ انـتـقـاد و اعـتـراض          
مردم خارج مـيـکـنـد و فـرهـنـگ            
مــردم را بــاعــث و بــانــي وضــع              

ايـن روي    .  موجود قلمداد ميکنـد 
ديگر همان نظريه کذائي است کـه  
جمهوري اسالمي بخاطر اسالمي 
بودن جامعه و فرهـنـگ مـذهـبـي        
مردم بر  سر کار آمده و در قدرت 

نظريه اي پـوچ تـر و           .  مانده است
 . بي پايه تر از اين وجود ندارد

ابتدا بايد گفت  که اين حرف  
تنها بخشي از اپـوزيسـيـون و يـا           
حتي دو خرداديهاي رانده شـده از    

بلکه جناحـي از    .  حکومت نيست
خود حکومت هم هـمـيـن سـاز را         

واقعـيـت ايـنـسـت کـه در             .  ميزند
ايران امروز تعداد بسيار کـمـتـري    
از مردم در مقايسه با دوره شـاه،      
مذهبي هستند و آن تـعـدادي هـم      
که هنوز اعتقادات مذهبـي خـود     
ــد جــمــهــوري                را حــفــظ کــرده ان
اسالمي را نمـايـنـده و حـکـومـت           

حـتـي در انـقـالب         .  خود نميدانند
ــي و                 ۵۷ ــن ــي ــدرت خــم و اوج ق

جمهوري اسالمـي مـردم بـخـاطـر          
اعتقادات مذهبيشان به حکومت 
تمکين نکردند بلکه خـمـيـنـي را         
نماينده امـيـال آزاديـخـواهـانـه و             
ــالب              ــقـ ــه انـ ــانـ ــبـ ــلـ ــري طـ ــرابـ بـ

اين توهم به سـرعـت     .  ميدانستند
رنگ باخت و از خرداد شصت کـه  
حکومت علنا در برابرمـردم قـرار     
گرفت بر اکثريت عـظـيـم جـامـعـه         
روشن شد که خميني و حـکـومـت    
اسالمي نه نماينده انقالب بـلـکـه      

ــگ .  عــامــل ســرکــوب آنســت         رن
باختن مذهب اسـالم در جـامـعـه         

در .  نيز از همان زمـان آغـاز شـد         
سه دهه اخير حکـومـت اسـالمـي       

خـود مـوثـر تـريــن و مـهـمـتـريــن                 
فاکتور در روي گـردانـي مـردم از        
ــن را                   ــوده اســت و اي ــب ب مــذه
آخوندهاي حاکم در مـنـبـر هـا و             
نماز جمعه هايشان و با شـکـوه و       
شکايت از نماز نخواندن جوانها و 

ســوت و کــور بــودن مســاجــد و               
جوانان و غيره هر "  فساد اخالقي" 

جـمـهـوري    .  روز اعـالم مـيـکـنـنـد        
اسالمي بزور اعدام و سـرکـوب و       
بــگــيــر و بــبــنــد خــود را ســر پــا               
نگاهداشته است و نه اعتقادات و 

در ايـن    .  يا فرهنگ مذهبي مردم
شرايط  تحول فرهنگي جامعه را   
پيش شرط مبارزه سياسي قلمداد 
کردن عمال معنائي بجز دفـاع از      

 . حکومت ندارد
  

بـنـظـر شـمـا          : انترناسيـونـال  
جــايــگــاه فــرهــنــگ و تــحــوالت           
فـرهـنـگـي در مـبـارزه طـبـقـاتــي                
چيست؟ در ايـن مـيـان دولـت  و             
قـدرت ســيــاسـي چــه نـقــش ايــفــا            

 ميکند؟
 

مـارکــس    : حـمــيـد تـقــوائـي      
گفته معروفي دارد کـه فـرهـنـگ           
حاکم بر جوامع فرهنگ طـبـقـات      

بعبارت ديگر قـدرت    .  حاکم است
سياسي در دسـت هـر طـبـقـه اي              
ــارهــاي              ــاشــد ارزشــهــا و مــعــي ب
فرهنگي خود را بر جامعه مسلط 

  . خواهد کرد
همانطور که اشاره کردم طبقه 
سرمايه دار در غرب کـه بـدنـبـال         

رنسانس و جنـبـش روشـنـگـري و           
انقالب صنعتي در غرب بـقـدرت     
رسيد در برابر جوامع بستـه قـرون     

وسـطــائـي ايـده هــاي انــقـالبــي و             
فرهنگ پيشروئي را نـمـايـنـدگـي        
ميکرد که آخرين دسـتـاورد هـاي        

 -فــلــســفــي  -فــرهــنــگــي  -عــمــلــي
هنري بشريت امروز يک حاصل و   

امـا امـروزه ايـن        .  نتـيـجـه آنسـت      
دستاورد ها ديگر بوسيله طبقات 
ــنــدگــي              ــمــاي ــتــهــا ن حــاکــم و دول

طـبـقـه سـرمـايـه دار از             .  نميشود
مدرنيسم تمـامـا عـقـب نشـسـتـه            
اســت و ايــن عــقــبــگــرد و ســيــر              

قهقرائي الزمه تقابل طبقه حاکمه  
بامبارزات کارگـري، پـا بـمـيـدان          
گذاشتن طبقه کارگر در سياسـت،  
نقد مارکسيستي نـظـام سـرمـايـه        
داري و اشاعه ايده هاي انـقـالبـي      
آزديخواهـانـه و بـرابـري طـلـبـانـه               
کمونيستي در مـيـان تـوده هـاي             
کارگر، و امـروز بـايـد گـفـت در                
مـيــان نــود و نــه درصــديــهـا هــم             

يـک  .  سرنوشت با کـارگـران، اسـت     
درصد حاکم  نه تنـهـا تـمـامـا در          
مقابل اين ايـده هـا قـرار گـرفـتـه             
است بلکه حتي از همان ايده هاي 
انـــقـــالب کـــبـــيـــر فـــرانســـه، از            
سکوالريسم و اته ئيسم و مدنيـت  
حتي به معـنـي بـورژوائـي کـلـمـه            

آنـچـه   .  تماما دست شـسـتـه اسـت      
دربرابـر نـظـام قـئـودالـي اسـلـحـه                
کاربري بود اکنون بـه وبـال گـردن        
خود بورژوازي حاکم تـبـديـل شـده       

 . است
ــورژوازي          قــدرت ســيــاســي ب

درتمام کشورها مستقيما درگـرو    
مقابله با هر نوع نظريه و فرهنگ 
و آرماني اسـت کـه بـر ارزشـهـاي            
جهانشمول انسانـي و مـدنـيـت و           
حقوق و آزادي و برابري شهرونـدان  

مستقل از مـذهـب و قـومـيـت و            
امـروز  .  مليت افراد مبتني بـاشـد  

ــدارس                 ــه م ــب را ب ــذه ــي م ــت ح
بازگردانده اند و در بعضي اياالت 
آمريکا داسـتـان آفـريـنـش را در              

کنار و يا حتي بجاي نظريه علمي  
تـکـامـل و دارويـنـيــسـم تـدريــس              

 .  ميکنند
افسارگيسختـگـي نـيـروهـا و          

نـظـم   " دولتهاي اسالمـي در دوره        
مسـتـقـيـم و       "  نوين سرمايـه داري   

غير مستقيم حاصل سيـاسـتـهـاي     
فجايعي که .  سرمايه جهاني است

اين نيروها در خاورميانه بـوجـود     
. آورده اند را همه شاهـد هسـتـيـم      

امروز در مقابل اين وضعيت، در   
برابر دولتهاي سرمايه داري و يک 
در صــد حــاکــم، پــرچــم دفــاع از             
ارزشها و معيارهاي جـهـانشـمـول     
انساني، دفاع از سـکـوالريسـم و          
تمدن و مدنيت و فـراتـر رفـتـن از         
جامعه مدني به جامـعـه انسـانـي       
تماما در دسـت طـبـقـه کـارگـر و             
پيشروان و نمايندگان انقالبي ايـن  
طبقه در عرصه سـيـاسـت يـعـنـي           
جنبش کمـونـيـسـم کـارگـري قـرار            

 . دارد
امــروز تــمــام دنــيــا بــه يــک             

رنسانس سوسياليستي نـيـازمـنـد     
جمهوري اسالمي مظـهـر و     .  است

جرثومه ارتجاع و عقب مـانـدگـي     
يک درصديهاي مرتجع دنيا اسـت  
و بــهــمــيــن دلــيــل ايــن رنســانــس          
سوسياليستي  ميتواند و بايـد از    

 .  ايران آغاز شود
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دادگاه حکم داد که قتل مـايـکـل      
براون اقدامي جنايي نـبـوده و در       
حوزه اقدامات و اختيارات پليـس  

اقدامي در دفاع . قرار داشته است
در مـقـابـل يـک جـوان          (!)  از خود

ساله سياهپوست غيـرمسـلـح     ۱۸
است کـه دسـتـهـايـش را نـيـز بـه                 

امـا  .  عالمت تسليم باال برده بـود 
مــادر مــايــکــل بــراون گــفــت کــه          
انتظار ديـگـري از ايـن دسـتـگـاه             

دارل ويلسون،پليسي که بـا  .  ندارد
شليک شش گلوله مايکل براون را 
به قتل رساند،با وقاحت تـمـام در     
اولــيــن مصــاحــبــه خــود پــس از            

عــذاب " مــاهــهــا اعــالم کــرد کــه         
اگر امـروز نـيـز        " و "  وجداني ندارم

آن شرايط تکرار ميشد همان کـار  
و اين جنايـت تـنـهـا       ."  را ميکردم

گوشه اي از جنايت روزمره پليـس  
سـاالنـه   .  در سرکوب جامعه اسـت 

نفر تـوسـط در      ۴۰۰تنها بيش از 
خيابانهاي آمريکا توسط پـلـيـس      
به قتل ميرسند و اکثر قـربـانـيـان       

 .رنگ پوستشان تيره است
اما واکنش جامعه مـتـفـاوت      

 ۱۷۰اعتراض در بـيـش از           .  بود
شـهـر چــهـره ديــگـري از جـامـعــه               

در .  آمريکا را به نمايش گـذاشـت    
هر گوشه اين اعتراض فـريـاد زده     

بدون عـدالـت صـلـحـي        " ميشد که 
اعـتـراض   ."  در ميان نخواهد بـود   

عليه خشونت پليس و نژاد پرستي 
 ۱۷۰.  گسترده و همه جانـبـه بـود     

. ايـالـت     ۳۰شهر در آمريـکـا در       
فرگوسن مرکز اعتراضي بـود کـه       
شعله هايش به شهرهاي مختـلـف   

ــود              ــده ب ــده ش ــن ــراک ــکــا پ . آمــري
ــه              ــرگــوســن ب مــعــتــرضــيــن در ف
ساختمانهـاي دولـتـي و مـاشـيـن             

دولـت  .  هاي پليس حـملـه کـردنـد        
ايالتـي نـيـز بـا نـيـروي سـرکـوب                 

بــا تـمــام قــوا وارد        "  گـارد مــلــي   " 
شهرکي که جمعـيـتـي    .  صحنه شد

معادل بيست هزار نفر دارد شاهد 
 ۲۰۰۰حضور نظامي نزديـک بـه       

تن از نـيـروي گـارد مـلـي ايـالـت              

ــه انــواع                 ــهــز ب ــيــســوري مــج م
نزديک بـه    .  سالحهاي سرکوب بود

پليس و نيروي گارد مـلـي    ۳۰۰۰
کنترل شهر فرگوسن را در دسـت        

در ايـن شـهـر عـمـال            .  گرفتـه انـد    
در .  حکومت نظامي جريـان دارد   

ايـالـت      ۳۷شهر در  ۲۰۰بيش از 
آمريکا اعالم تظاهرات شده است 
و فقط در روزهـاي سـه شـنـبـه و              

نـفـر      ۴۰۰چهـارشـنـبـه بـيـش از             
 .دستگير شده اند

ــل و               ــاب ــق ــه ايــن ت در حــاشــي
اعتراض بـحـث نـقـش پـلـيـس در              
جــامــعــه و خشــونــت ذاتــي ايــن            
دستگاه قهريه و ريشه هاي ذاتـي    
نـژاد پــرسـتــي نــهـاديــنـه شـده در              
آمريـکـا بـه بـحـث و جـدلـي داغ                  

پـاسـخـهـا بـي تـرديـد            .  تبديل شد
امـا پـاسـخ      .  متفاوت و قطبي اند

ما کمونيستـهـاي کـارگـري کـدام          
 است؟ 
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اين خشونت وحشيانـه نـاشـي      
از چيست؟ خشونتي که در خيابان 
ميکشد،در مقابله با اعتراض بـه  
گلوله مي بندد،در عـيـن حـال از          
حمايت قانون و دستگاه قضايي و 
دستگاه مقننه در جوامع کـنـونـي    

ايـن خشـونـت از        .  برخوردار اسـت 
چه سياستي نشئت ميگيـرد؟ آيـا     
تصادفي است،اتفـاقـي اسـت؟ يـا         
نهادينه و سيستم يافته است؟ در   
پاسخ بـايـد از نـقـش و جـايـگـاه                  
پليس و قواي نظامي در جـامـعـه      

 .آغاز کرد
بر خالف تصور و تبليغـي کـه     
مدافعين طبقه حاکمه استثمارگـر  
بـعـضـا بـه جـامــعـه حـقـنـه کــرده                  
اند،پليس دستگاهي عام المنفعه 
و ارگاني براي منفعت عـمـوم در       

ايـن بـزرگـتـريـن        .  جامعـه نـيـسـت      
دروغي است که توانسـتـه انـد بـه         
ضرب تبليغات منکوب کننده بـه  

نه بدون تـرديـد     .  جامعه بقبوالنند

پـلـيـس بـخـشـي از           .  چنين نيست
قواي مسلح حرفه اي طبقه حاکمه 
در کنار ارتش و نيروي انتـظـامـي    

مهمترين حقيقت اين اسـت  .  است
که اين دستگـاه و کـل نـيـروهـاي            
مسلح حرفه اي چـيـزي جـز دار و          
دسته هاي مسلح و اجـيـر شـده و        
ســازمــان يــافــتــه و تــربــيــت شــده          

. توسط طبقـه حـاکـمـه نـيـسـتـنـد             
نيرويي را به مجهزترين سالحهاي 
کشتار و سـرکـوب مـجـهـز کـرده               
اند،هر روز تعليمش ميدهـنـد کـه      

 . نقش معيني در جامعه ايفا کند
ايـن دســتـگــاهــي اجـيــر شــده          
است،نيرويي سرکوبگر و وحشـي      

اما اجير شده توسط طبـقـه   .  است
مزد و هـزيـنـه        .  حاکمه در جامعه

اش را نيز نه طبقه حاکمه از جيب 
خود بلکه بـه هـزيـنـه تـوده مـردم             

در .  زحـمـتـکـش فـراهــم مـيـکـنـد             
ــريــکــا حــدود       درآمــد        %۳۰آم

مالـيـاتـي جـامـعـه تـنـهـا صـرف                 
نگهداري و تجهيز ارتش و نـيـروي   

امـا بـر خـالف        .  مسلـح مـيـشـود      
تصورات شکل داده شـده هـدفـش      
دفاع از مـنـافـع عـمـوم جـامـعـه                 

برعکس در خدمت نيرو و .  نيست
ــنــه                    ــزي ــه ه ــه اي اســت ک ــق ــب ط
موجوديتش را بـه خـرج جـامـعـه            

پــاســداري و    .  تــامــيــن مــيــکــنــد     
نگهباني از منـافـع اقـتـصـادي و          
سياسي و کال سلطه سياسي طبقه 
حاکمه نقش و رسالت اصلـي ايـن     

انـکــار  .  نـيـروي ســرکـوبـگـر اسـت          
ماهيت طبقاتي و نقش سرکوبگـر  
ــواي                   ــل ق ــيــس و ک ــل ــش و پ ارت
انتظامي يک رکن تبليغات طبـقـه   

. حاکمه در قبال ايـن نـيـرو اسـت          
ــعــيــت چــه در جــوامــع                ــن واق اي
استبدادي که ارتش مستـقـيـمـا و       
بدون پرده پوشي ابزار دست نـيـرو     
و طبـقـه حـاکـمـه اسـت و چـه در                  

ارتـش غـيـر      " جوامعي که اسطوره 
در آن رواج بــيــشــتــري        "  ســيــاســي

 . دارد،غير قابل انکار است
اما چرا خشونت يک خصيصه 

. ذاتي اين نيروهـا و ارگـان اسـت         
ــاشــي از                 ــا ن چــرا تصــادفــي و ي
خصوصيات فردي افراد متشـکـل   
در اين نيروها نـيـسـت؟ واقـعـيـت         
اين است که اين ارگـان در کـنـار          
ساير اندام و جوارح طبقه حـاکـمـه    
يعني دولت حاکـمـه ابـزاري بـراي         
تحت انقياد و کنترل نگاهداشـتـن   

ــت              ــه اسـ ــعـ ــامـ ــاي جـ ــوده هـ . تـ
دستگاهي براي اعمال زور عـلـيـه    
تالش جامعه براي دسـتـيـابـي بـه          
آزادي و بـرابـري و رفـاه و حـفـظ                

عليرغم .  قدرت طبقه حاکمه است
تمام تبليغات هيات حاکـمـه ايـن      
ارگان در کنار ساير قوا از جـملـه       
قوه قضائيه و مجريه،دادگاهها و   
زندانها مهمـتـريـن شـالـوده هـاي           

. طبقه حاکمه را تشکيل مـيـدهـد   
خصلت اين نيرو را خصـوصـيـات      
فردي افراد متشکل و اجـيـر شـده      

. در اين ارگان تشکـيـل نـمـيـدهـد        
ايـن خصــوصـيــات تـنــهــا مــتــمــم          
ناچيزي در قبال نقش سرکوبـگـري   
است که اين نيـرو بـر مـبـنـاي آن            

 . سازمان داده شده است
ــن                ــر از اي ــرات ــه ف امــا قضــي
است،واقعيت ايـن اسـت کـه ايـن           
نــظــام از بــنــيــاد بــر خشــونــت و             
سرکوب و ارعاب سازمان يـافـتـه      

خشونتي نهادينه شده عليه .  است
. جسم و جان و آروزهاي انسـانـهـا     

سر منشاء خشونت در اين جامعه 
در اين است اکثريت افراد آن براي 
تامين معاش خود ناچارند نيروي 
کار و تـوان جسـمـي خـود را بـه                  

و هر زمـان کـه     .  سرمايه بفروشند
کارگر و زنان و مـردم مـحـروم و            
ستمديده عـلـيـه ايـن تـبـعـيـض و               
نابرابري قد عـلـم کـنـنـد،قـربـانـي             
مستقيـم و سـرکـوب و خشـونـت              

و ايــن   .  وحشــيــانــه خــواهــنــد شــد     
خشونت يک امر عادي و هـر روزه    
در زنـــدگـــي عـــمـــوم جـــامـــعـــه            

 . است،هميشگي است
و به اين خشونت سازمانيافته 
بــايــد چــهــره کــريــه نــژادپــرســتــي          

نهادينه شده در جامعه آمريکا را 
سياستي که خـود  .  نيز اضافه کرد

را در عرصه هاي مـتـفـاوت و از          
ــداد                جــــملــــه حــــتــــي در تــــعــ
زندانيان،تعداد افـرادي کـه حـکـم         
شــنــيــع اعــدام را از دادگــاهــهــا            

. دريافت ميکنند،نشـان مـيـدهـد      
در اين جامعه سـيـاه بـودن بـودن           

. گويا يک جرم اعـالم نشـده اسـت       
ساله گـويـا      ۲۵تا  ۱۸جوان سياه 

. هــمــواره تــحــت تــعــقــيــب اســت         
نـژادپــرســتــي در جــامــعـه اي کــه           
زمــانــي بــر مــبــنــاي بــرده داري            
وحشيانه شکل گرفته است و حتي 

هـمـچـنـان        ۶۰تا سـالـهـاي دهـه           
انسـان را بــخـاطــر رنـگ تـيــره و               
ســيــاهــش از حــتــي حــق راي در             
ــک           جــامــعــه مــحــروم مــيــکــرد،ي

و بـارديـگـر      .  واقعيت زشت اسـت   
معلوم شد که با تـغـيـيـر افـراد و            

در "  سـيـاهـپـوسـت     " قرار دادن يک   
راس حکومت آمريکا بـه مسـالـه      
نژادپرستي پايان نميدهد و نـداده      

راه حــل در يــک مــبــارزه            .  اســت
اجتماعي گسترده انسانـي عـلـيـه       
نژادپرستي و هـرنـوع تـظـاهـر آن              

مبارزه اي که انسان بودن و .  است
. آزاد بودن در محور آن قرار دارد  

اين مبارزه اي فراتر از دستـيـابـي    
به قانـون بـرابـر و يـکـسـان بـراي                
همگان است،مبارزه اي اجتماعي 
که نژادپرستي را از هـر سـوراخ و       

 .   منفذ جامعه پاک ميکند
 

 را% �A �	؟
مــا بــراي جــامــعــه اي بــدون           
استثمار و بدون ستم و تـبـعـيـض         

ما براي جامـعـه   .  مبارزه ميکنيم
آزاد و بــرابـر و انســانـي مـبــارزه              

جامعه اي که سعادت و .  ميکنيم
تعالي و خوشبختي انسانـهـا يـک      

در .  شــاخــص بــرجســتــه آن اســت        
محور تالش ما براي تـحـقـق ايـن       
ــايــان دادن بــه ســلــطــه              اهــداف پ
سياسي و اقتصادي طبقه سرمايه 

مـا بـراي     .  داري حاکـم قـرار دارد      
استقرار جامعه اي تالش ميکنيم 
که هر کس به اعتبار انسان بـودن    
به يکسان از کليه مواهب زندگـي  
اي کــه حــاصــل تــالش و تــعــاون            
همگـان اسـت بـه انـدازه نـيـازش               
برخوردار شود و به ميزان تـوان و    
قــابــلــيــتــش کــه خــود تشــخــيــص         
ميدهد براي رفع نيازهاي جامعـه  
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مـــجـــمـــع     ٢٠١٤ اول نـــوامـــبـــر       
قــانــونــگــزاري کــانــتــون جــزيــره در        
کردستان سوريه در اجالس بيست و 
هفت خود قانون عمومي ويژه زنـان  
را به تصويب رساند و ايـن قـانـون          
توسط روساي مشترک اين کانـتـون   

 . به امضا رسيد
اين قوانيـن  بـا مـفـادي چـون              

چـنـد هـمـسـري، لـغـو            ممنوعـيـت     
ازدواج اجباري و ممنوعيت ازدواج 

سال،  حق برابر  ١٨ دختران کمتر از 
در ارث، حـق بـرابـر در شـهـادت،                
ممنوعيت خشونت و تبعيض عليه 
ــهــا،             ــه، شــيــرب زنــان، لــغــو مــهــري
ممنوعيت قتل هاي ناموسي، حـق  

... زن در حضــانــت از کــودک و               
بسياري از مباني بينادي قـوانـيـن      
ارتجاع اسالمي را به چالش کشيده 
و ضــربـه اي مـحــکـم بــر ارتــجــاع              

 . اسالمي در کل منطقه است
اين قوانين آشکارا نشانه فشار 
و حضور جريان راديکال و سکـوالر  
در اين منطقه و نـقـش چشـمـگـيـر           
زنــان در جــنــگ عــلــيــه داعــش و            

. ارتجاع اسالمي در منطـقـه اسـت     
تصويب قانون عمومـي ويـژه زنـان        
در جزيره، را بايد کـنـار مـقـاومـت        
شورانگير مردم کوبـانـي در بـرابـر         
داعش گذاشت تا جايگاه سياسي و 

 . تاريخي مهمش را بهتر ديد
جريان بشدت در منطقه اي که  

مــتــحــجــر و هــار داعــش بســاط            
ــالمــي اش را مــي                 ــالفــت اس خ
گســتــرانــد و يــک رکــن مــهــم ايــن            
خالفت بازگرداندن سيستم بـردگـي     
اسالمي است و بردگي جنسي زن و 
جنايت عليه زن را به نحو شنيـعـي   
با بفروش رساندن زنان اسير شده به 
نمايش ميگذارد، زنـان را سـرمـي        

مـورد  "  جهاد نـکـاح    " برند و به اسم 
تجاوز قرار مـيـدهـنـد، در هـمـيـن            
شرايط در جبهه مقابل، در کانتون 
جزيره قوانيني اعالم ميشود که در 
آن سـخـن از بـرابـري زن و مـرد و                  
ممنوعيت تعدد زوجات و قوانيني 
است که بـا اصـل اسـالم مـتـضـاد             

اين اتفاق نقطه اميدي در دل . است
اين تـاريـکـي اسـت کـه راه نشـان                 

 .ميدهد
همچنين اين اتفاق در منـطـقـه    
اي به وسعت خـاورمـيـانـه صـورت          
ميگيرد که تحت قوانين اسالمـي،   
زنان نه تنها از پايه اي ترين حقـوق  
ــلــکــه مــورد           خــود مــحــرومــنــد، ب
خشونـت و جـنـايـت آشـکـار قـرار                

از جمله  در جايي چون ايران . دارند
اسيد "  بدحجابي" بر روي زن بخاطر 

در کشوري چون ترکيـه  .  مي پاشند
رئيس جمهورش اردوغان که اسـالم  

ميخواند "  مدرن و ميانه رو"خودرا 
بـا اعـالم ايـنـکــه زنـان بـا مــردان                 
مساوي و برابر نيسـتـنـد، آشـکـارا        
بيحقوقي زن را اعالم ميکـنـد، در     
کشوري چون عربستان سعـودي زن    
حتي براي حق رانندگي کـردن نـيـز        
بايد بجنگد، در کشـورهـايـي چـون       
پاکستان و افغانستـان زنـان را در         
برابر مهريه بفروش ميرسانند و حق 
تحصيل براي دختران يک مـوضـوع   

آنطرفتر نيز در جايـي  .   جنگ است
چون نيجريـه جـانـيـان بـوکـو حـرام              
مشغول دزديدن دختـران و زنـان و         
فروششان در بازارند و سرتيتر خبـر  
هـا در کشـورهــايـي چــون هــنـد و               
پاکستان و غـيـره تـجـاوز بـر زنـان             

 .است
اعالم قانون ويژه بـرابـري زن و         
مرد در کردستان سوريه، روزنه اي   
اميد بـخـش در دل ايـن تـاريـکـي               

 . هاست و راه نشان ميدهد
روشن است که اين اتفاق خـلـق     

اين قـوانـيـن از دل        .  الساعه نيست
مباحثي بـيـرون آمـده و کشـاکـش            

امـا  .  هايي را بدنبال داشـتـه اسـت     
نــفــس ايــنــکــه امــروز و در تــداوم            
مقاومت جانانه مردم کـوبـانـي در        
مقابل آدمخواران داعـش، قـانـون        
حقوق ويژه زنان در کانتون جزيره در 
کردستان سوريه اعالم ميشود، يک 
اتـفـاق سـيــاسـي مـهـم  اســت کــه                 
مستقيما توحش داعش و جريانات 
اسالمي کل منطقـه را بـه چـالـش           

 . ميکشد
به ايـن اتـفـاق از جـنـبـه هـاي                

اينـکـه   .  مختلفي ميشود نگاه کرد
زنان و مردم معترضي که مبـتـکـر    
به تدوين درآمدن چنيـن قـوانـيـنـي        
بوده اند، خود را متـعـلـق بـه کـدام          
جريان سياسي ميدانند، و ايـنـکـه        
اين قوانين از کجا گرفته شده اند و 

. غيره همه موضوع بحث هسـتـنـد     
اما هيچکدام از اين ها اهـمـيـت و      
جايگاه اجتماعي و سـيـاسـي ايـن           

اهـمـيـت    .  اتفاق را بيـان نـمـيـکـنـد        
سياسي و اجتماعي اين قوانين در   
مبارزه زنان و مردم اين منطقه در   
دفاع از جان و زندگيشان در بـرابـر     
توحش و ارتجاع اسالمي است کـه    
نتيجه امروزش تصـويـب قـانـونـي          

 . تحت عنوان برابري زن و مرد است
. اين قوانين در سي بـنـد اسـت     

بـنـد آن از          ٢٥ گفته ميـشـود کـه        
گـرفـتـه شـده       "  قانون مدني سوريـه " 

بـنـد آن کـه بـنـدهـاي              ٥ است، اما 
اساسي اين قانونند، نتيجه فشار و 
مبارزات مردم است که بر آن وارد     

در بـنـدهـايـي از ايـن            .   شده اسـت 
تاثير توازن قواي حـاکـم بـر      قوانين 

منطقه و رد پـاي عـقـب مـانـدگـي           
هاي فرهنـگـي و سـنـتـي رايـج را               

اما بندهـاي اسـاسـي      .  ميشود ديد
اي که جلـوتـر بـه آن اشـاره کـردم،              
چالش مستقيم قوانيـن ارتـجـاعـي       
اسالمي و ضربه اي به اين قـوانـيـن    

تحميل اجـراي ايـن قـوانـيـن          .  است
بدون شک قدم مـهـمـي بـراي کـنـار           
زدن همان بندهايي نيـز هسـت کـه        

 . رنگ و بوي عقب ماندگي را دارد
تصويب قانـون عـمـومـي ويـژه          
زنــان در جــزيــره، را بــايــد کــنــار               
مقاومت شورانگير مردم کـوبـانـي      
در برابر داعش گذاشت تا جـايـگـاه    
سياسي و تاريخي مهمش را بـهـتـر    

 . ديد
تصويب قانوني در حمـايـت از     
زنــان در کــانــتــون جــزيــره ســوريــه           
تاثيرات خود را بر تحوالت آتـي و      
موقعيت زنان در کل اين مـنـطـقـه       

تصــويــب ايــن     .   خــواهــد گــذاشــت   
قوانين نه تنها اسـالم سـيـاسـي را           
مورد حملـه مسـتـقـيـم خـود قـرار              
ميدهد، بلکه جريانات ارتـجـاعـي      
قومي و واپس گرا و ناسيونالـيـسـم    
را نيز زير فشار خود قـرار خـواهـد        

چرا که بطور واقـعـي خصـلـت       .  داد
نماي ناسيونـالـيـسـم درافـتـادن بـا            
مـذهـب و يـا دفـاع از حـقـوق زن                   

کشـور عـراق     .  نيست و نبوده اسـت 
ــه                  ــام ــارن ــارز از ک ــه ب ــون ــم ــک ن ي
ناسيوناليسـم در قـدرت و اعـمـال             

از .  تبعيض آشکار عليه زنان اسـت 
جمله در هـمـان هـنـگـام تشـکـيـل               
دولت مـوزائـيـکـي در ايـن کشـور             
تصويب قوانين اسالمي عليه زنـان  
يـک مـوضــوع اعـتـراض مـردم بــا              

در اقليم کردستـان نـيـز      .  دولت بود
سنتهاي عقب مانـده و عشـيـرتـي         
تحت حاکميت ناسيونـالـيـسـتـهـاي       
کرد يا مورد حمايت قرار ميگـيـرد   

بـه  .  و يا عـمـال بـاد زده مـيـشـود              
عبارت روشنتر اعالم قانـون دفـاع     
از حقوق زن و بـه چـالـش کشـيـدن            
قوانين ارتجاعي اسالمي ضـد زن      
در ايـن قـانـون، اهـرمـي اسـت در               
دست جريانات راديکال و سـکـوالر   
ــات                ــان ــدن جــري ــب ران ــراي  عــق ب

 .ارتجاعي و واپس گرا ست
روشن است که ايـن قـانـون در          
مقايسه با دسـتـاوردهـاي جـنـبـش         
هاي راديکال و سوسياليستي دفاع 
از زنان، هنوز از جنبه هايي بسيار 

در اين قـانـون ظـاهـرا         .  عقب است
تالش ايـنـسـت کـه زن حـق طـالق               

اما با اعـالم ايـنـکـه         .  داشته باشد
طالق بايـد بـا رضـايـت دو طـرف              
صورت گيرد، کـه ايـن عـمـال يـک            
برابري کاذب و وارونه و قالبي بيـن  

هم مرد و هـم زن        .  زن و مرد است
بديهي است که بـايـد حـق جـدايـي            
داشته باشند و هيچ قانوني آنها را   
ــه ادامــه زنــدگــي بــا کســي کــه                ب

همچنين . نميخواهند مجبور نکند
بندي که آزادي تشکـل زنـان را بـه          

منوط "  تعهدات اجتماعي" رعايت 

ميکند نقض آشـکـار آزادي بـدون          
قيد و شرط حق تشکل و آزاديهـاي  

ايـن     ١٨ و نيز بـنـد       .  سياسي است
مــجــازات " تــحــت عــنــوان      قــانــون   

شديد، بدون تفاوت جنسـيـتـي، در      
" مورد خيانت هر يک از هـمـسـران       

کامال متاثر از سنن ارتـجـاعـي و        
امـا     . عقب مانـده مـذهـبـي اسـت         

نفس اعـالم بـرابـري زن و مـرد و                 
ممنوعيت خشونت و تبعيض عليه 
زنان و ممنوعيـت چـنـد هـمـسـري           

خــالف شـريــعــت ارتــجــاعــي      ...  و   
اسالمـي اسـت و تـوسـط هـرکـس               
اعالم شده باشد تاريخا و اساسا از 
جنبـش راديـکـال و چـپ دفـاع از                
حقوق زنان مايه  ميـگـيـرد کـه دو         
قرن است از حقوق برابر زن و مـرد      

برخي از جريانات که . دفاع ميکند
خودرا نيز چپ ميخوانند به صـرف  
اينکه اين قانون تـوسـط نـيـروهـاي        
ناسيوناليست مورد پشتيباني قرار 
ــب                   ــي ــه ج ــرا ب ــام آن ــم ــه، ت ــت ــرف گ
ناسيوناليستهاي کرد مـيـريـزنـد و         
توازن قواي معين بين جنـبـشـهـاي     
ــن و                   ــي ــوان ــه ق ــي را ک ــاع ــم ــت اج
ــات              ــان ــه جــري ــي را ب ــهــاي خــواســت
ناسيوناليستي و مذهبي تـحـمـيـل       
ميکند نمي بينند يا نمـيـخـواهـنـد      

اينها تمايل دارند خواستـه  .  ببينند
يا نخـواسـتـه سـخـنـگـوي ارتـجـاع              
باشند و در خيلي از جـنـبـشـهـا از          

در ايـران       ٨٨ جمله در خيزش سال 
سـطـحـي و      "  واقع گـرايـي    " اين نوع 

 . ارتجاعي را ديده ايم
بهررو حول قانون ويژه حـمـايـت    
از زنان در کانتون جزيره، در هميـن  
مـدت صــف بــنـدي هــايـي شـکــل             

از يک سـو جـريـانـات         .  گرفته است
چپ و راديکال با اعالم کـارزار در      
حمايت از اين قوانين و مـبـارزات       
جانـانـه مـردم در کـوبـانـي عـلـيـه                  
ــجــاعــي و داعــش             ــات ارت ــان جــري

ــد     ــرخــاســتــه ان از ســوي ديــگــر       .  ب
جريانـات ارتـجـاعـي اسـالمـي در             
مخالفت با اين قوانين به تحرک در 
آمده و اين بحث به مـوضـوع  داغ       
ميزگردهاي تلويزيوني در عـراق و      
کشورهاي درگير در منطقه تبديـل  

در متن اين جدال اسـت    .  شده است
که صف آزاديخواهي و انسـانـيـت        

 . شکل ميگيرد
صداي اعتراض مردم کوباني و 
مردم مـعـتـرض آزاديـخـواه عـلـيـه             
جانيان داعش و ارتـجـاع اسـالمـي       

 .*در سطح جهاني باشيم
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فکر ايراني بدون فرهنگ شيعي مـعـنـي     اصوال روشن" 
 مسعود بهنود  " ندارد

 
هر عضـوي از    ...  تشيع از ارکان مهم مليت ماست  " 

اعضاي جبهه ملي بايد نسبـت بـه مـطـالـب يـادشـده              
بند و وفادارباشد تا عضو جبـهـه مـلـي شـنـاخـتـه              پاي

شود وگرنه در تاريخ اين جبهـه جـايـگـاهـي نـخـواهـد             
 ".داشت

عبدالعلي اديب برومند رئيس شوراي مرکزي جبهـه    
 ملي ايران

 
اين تشيع پناهي ملي اسـالمـيـون حـرف تـازه اي            

در تمام طول تاريخ معاصر ايـران از انـقـالب          .  نيست
مشــروطــه تــا امــروز نــاســيــونــالــيــســم و مــذهــب دو              
ايدئولوژي ارتجاعـي بـوده انـد کـه بـراي تـحـمـيـق و                      
سرکوب مردم و حرکات اعتراضي آنان بـکـار گـرفـتـه          
شده  و ديـکـتـاتـوري بـعـد از ديـکـتـاتـوري را سـرپـا                       

ــات  مــلــي اســالمــي و              .نــگــاهــداشــتــه انــد      ــان جــري

چه در اپوزيسيون و چه در قـدرت  "  روشنفکران شيعي" 
در تمام تاريخ معاصر ايران  چـيـزي بـجـز ارتـجـاع و               

اين باصطـالح  .   عقب ماندگي را نمايندگي نگرده اند
بـا بـيـرق مشـروعـه در بـرابـر انـقـالب                    "   روشنفکران"

 ۵۷مشروطه ايستادند و با تشيع واليت فقيه  انقالب 
اکنون هم بيش از سه دهه است کـه    .  را بخون کشيدند

ملي اسالميون حکومتي و يا به اپوزيسيون رانده شده 
با همين نوع الطائالتشان توجيه گر حکومت غارت و 
حکومت بوده اند و بـعـنـوان مـدافـع و حـافـظ نـظـام                    

روشـنـفـکـر     " اين نه   .   جمهوري اسالمي عمل کرده اند
بــلــکــه بــخــون کشــيــده شــدن انــقــالبــيــون و               "  ايــرانــي

روشنفکران واقعي در ايـران  اسـت کـه بـدون تشـيـع                   
انقالب آتي ايران نه تنها با جـمـهـوري    .  معنائي ندارد

اسالمي نيز براي  -اسالمي بلکه با اين جريانات ملي
 . هميشه تعيين تکليف خواهد کرد

 

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

ــر بســيــاري از               در روزهــاي اخــي
شهرهاي آمريکا شاهد تظـاهـرات   
و شـورش مـردم در اعـتـراض بـه              
حکم آشکارا ناعادالنه و تبعـيـض   
آمــيــز يــک دادگــاه در آن کشــور             

بيش از چهار ماه قبل  يک .   است
افسر پليس سفيد پوست  يک تيـن  
ايجر سياهپوست و غير مسلح که 
جرمي بيـشـتـر از راه رفـتـن  در                
خيابان نداشت را در شهر فرگوسن 
در ايالت مـيـسـوري آمـريـکـا بـا              
شلـيـک دوازده گـلـوـلـه  بـه قـتـل                    

ايـن حـادثـه بـاعـث خشـم             . رساند
مردم و اعتراضات و شورش تـوده  
اي در اين شهر شد که دولت تنهـا  
با اعالم حکومت نظامي در ايـن      

در .  شهر قادر بـه کـنـتـرل آن شـد             
تمام طول چهار ماه گـذشـتـه ايـن         
اعــتــراضــات در شــهــر فــرگــوســن        

امـا بـعـد از        .  ادامه داشتـه اسـت    
اعالم حکم تبرئه پليس متـهـم بـه      
قتل در روز دوشـنـبـه ايـن هـفـتـه              
مــوج تــازه اي از اعــتــراضــات و            
شورش خيابـانـي نـه تـنـهـا شـهـر               

 شهر آمـريـکـا     ١۷۰فرگوسن بلکه 
و اين اعتـراضـات   .  را در بر گرفت

 . همچنان ادامه دارد
ــاري در             ــراضــــات جــ ــتــ اعــ
شهرهاي آمريـکـا بـدنـبـال و  بـه               
بهانـه حـکـم يـک دادگـاه صـورت               
ميگيرد ولي مساله بسيار فـراتـر     
و عميق تر از تبرئه يک گنـاهـکـار    

اين شورشها واکنـش مـردم     .  است
آمريکا به بيعدالتي و تبـعـيـض و      
راسيسم آشکاري است که نه تنهـا  
پليس و قوه قضـائـيـه بـلـکـه کـل              
سـيـسـتـم دولـتـي آمـريـکـا را در                  

 . برگرفته است
حادثه فرگوسن  يک تصادف و 
اتفاق ايـزوـلـه و مـنـحـصـر بـفـرد                  

دو سـال قـبـل در حـادثـه              .  نيست
مشــــابــــهــــي   يــــک تــــيــــن                    

ايجرسياهپوست در شهر مـيـامـي     
بــا شــلــيــک گــلــوــلــه يــک مــامــور           

دادگـاه  .  حفاظت محلي کشته شد
در !  اين فـرد را نـيـز تـبـرئـه کـرد               

ــه             حــادثــه ديــگــري، اواخــر هــفــت
گـذشـتــه، دو روز قـبـل از اعــالم               

تبرئه پليس  در فـرگـوسـن ، يـک             
ساله که با  ١٢کودک سياهپوست 

يک هفت تير اسباب بازي در يـک    
پارک در شهر کـلـيـولـنـد مشـغـول          
بازي بود با شليک گلوله پليس بـه  

بـدنـبـال ايـن حـادثـه           .  قتل رسـيـد  
مقـامـات و رسـانـه هـاي اصـلـي                
آمريکا نظير سي ان ان کـمـپـانـي         
اسـبـاب بـازي ســازي را بــخـاطــر             
توليد هفت تيرهاي شـبـه واقـعـي         

 ! مالمت کردند
اين ها تنها آخرين نمونه هاي 
برخورد دولت و رسانـه هـا و قـوه          
قضائيه آمريکا با پليسهاي قاتـل  
جوانان و کودکان سـيـاهـپـوسـتـي         
است که جرمشان فـقـط بـازي بـا           
هفت تير اسباب بازي و يا صـرفـا   
گذر از خيابان و جـلـب سـوء ظـن         

به گزارش سايت !  پليس بوده است
occupy.com  بطور متوسط در

ساعت يـک سـيـاهـپـوسـت          ٢۸هر 
بوسـيلـه پـلـيـس آمـريـکـا کشـتـه                 

در اين سايت اعالم شـده  .  ميشود
 ١٣است که  سياهپوستان تنها      

درصد جمعيت آمريکا را تشکيل 
درصد  ٤۰ميدهند، اما نزديک به 

 .  زندانيان سياهپوست هستند
اين واقعيات تکاندهنده نشان 
ميدهد که مشکل صرفا پليـس و    
سيـسـتـم قضـائـي نـيـسـت بـلـکـه                  
راسيسم نهادينه شده در فـرهـنـگ    
يک درصديهاي حاکم و نـيـروهـاي      
مجريه و قضائيه دسـت پـرورده و       
خدمتگزار يک درصديهاي حـاکـم     

 . است
تبـعـيـض نـژادي در آمـريـکـا              
بهمان اندازه ضد انساني و نـفـرت     
انگيز است که تبعيض جنسي در   

راسيسم و مذهب هر دو در .  ايران
خدمت قدرت سياسي و اقتصادي 
طبقه حاکمه قرا دارند و در هر دو 
ــن                  ــردن ايـ ــارو کـ ــورد راه جـ مـ
تبعيضات از جـامـعـه خـيـزش و              
اعتراضـات تـوده هـاي مـردم بـه              
تنگ آمده از نابرابريهاي مـوجـود   

 . عليه يک درصديهاي حاکم است
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هـاي   کنيم، امـا  آنـهـا حـرف           ما مدام همکاري مي"   
 ".  زنند تر مي کلفت

 علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي
 

منظور از حرفهاي کلفـت تـر شـرط کـوتـاه آمـدن               
جمهوري اسالمي نه تنها از پروژه هسته اي بـلـکـه از        

اوبامـا بـعـد      .  کل سياستهاي  ضدآمريکائيستي است
: از بيحاصل ماندن دور اخير مـذاکـرات گـفـتـه اسـت          

اي را    فراموش نکنيد که حتـي اگـر مـعـضـل هسـتـه             " 
برطرف کنيـم، هـنـوز بـا مشـکـل حـمـايـت ايـران از                       

رو هسـتـيـم، و         هاي تروريستي در منطقه روبه فعاليت
برخورد دولت ايران با دوستان آمريکا مثل اسـرائـيـل      

بـنـابـرايـن راه عـادي          .  ساز اسـت  هنوز براي ما مسأله
 " .سازي روابط ما با ايران بسيار طوالني است

اين از جمله حرفهاي کلفـتـي اسـت کـه بـه مـذاق               
جمـهـوري   .  مقامات حکومتي در ايران خوش نمي آيد

اسالمي ميداند که آنچه اوباما برطرف کردن معـضـل   
هسته اي مينامد مقدمه اي براي اعمال فشار بيشتـر  
بـراي دســت شــســتــن کــامــل جــمــهــوري اســالمــي از               

ايـن چشـم     .  سياستهاي ضد آمريکائي اش خواهد بود
اندازي است که کل هويت سياسي جمهوري اسالمـي،  
موقعيت منطقه اي او و نهايتا موقـعـيـتـش در خـود          

 . ايران را به خطر خواهد انداخت
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سخنراني مينا احدي در دانشگاه 
نوامبر  ۱۲دسلدرف قرار بود روز 

باشد اين جلسه با عنوان انتقاد به 
اسالم بين اگا�گري و راسـيـسـم،    
به دعوت  نهاد آتيستي آگاهگري 
دوسلدرف و سازمان کمونيـسـتـي    

 دانشجويان به اسم 
Associat ion début 

d'histoire 
بـعـد از     .  سازمان يـافـتـه بـود      

در شـهـر     "  پليس شريـعـه     " مارش 
ــزرگ            دســلــدرف و مــيــتــيــنــگ ب
سازمان اکس مسلم در اين شـهـر     
که با استقبـال و تـوجـه بسـيـاري            
روبرو شد، تبـلـيـغ در مـورد ايـن            
کنفرانس نيز با اسـتـقـبـال زيـادي        

نفر براي حضـور     ۱۲۰. همراه بود
در اين کنفرانس نام نويسي کـرده    
و هر روز به تعداد عالقمـنـدان بـه      

 . شرکت در کنفرانس افزوده ميشد
ــان          ۱۱روز    ــه ــاگ ــر ن ــب ــوام ن

دانشـگـاه دسـلــدرف بـه سـازمــان            
دهندگان ابـالغ کـرد کـه بـدلـيـل               

بـودن فضـاي     "  نئوترال و خـنـثـي       " 
دانشــگــاه و از تــرس ايــنــکــه                  
سخـنـرانـي مـيـنـا احـدي خـنـثـي                 
نباشد اين جلسه کنسل ميشود و 
برگزاري آن در دانشـگـاه امـکـان           

اين رفتار مسئولـيـن   .  پذير نيست
دانشگاه بالفـاصـلـه بـا اعـتـراض           
روبرو شد و مقاالتي در نشـريـات     

. شهر عليه اين تصميم نوشته شـد 

بــرگــزار کــنــنــدگــان فــورا مــحــل          
جديدي پيدا کرده و جـلـسـه را بـه         

يک دانشـجـو     .  آنجا موکول کردند
ــيــم روســاي                ــن تصــم ــقــد اي در ن
ــاه            ــگـ ــت دانشـ ــوشـ ــاه نـ ــگـ دانشـ
هاينريش هايـنـه سـخـنـرانـي يـک            
منتقد به اسالم را ملغي کـرد در      
حاليکه در اين دانشـگـاه هـمـواره       
مدافعين مسيحيت و کاتوليکهـا  
و اسالميهـا در حـال سـخـنـرانـي             

اسم ايـن دانشـگـاه        . کردن هستند
هاينريش هاينه است و اين رفتـار  
با ميـنـا احـدي بـاعـث مـيـشـود               

 .  هاينه در قبر خود يکبار بچرخد
نــوامــبــر در ســالــن          ۱۲روز   

جديد که مملو از جمعيـت بـود و       
تعداد زيادي تا آخر کنفرانس سـر    
پا ايستاده بودند، سخنراني مينـا  

اين برنامه با ده   .  احدي شروع شد
سوال برگزار کـنـنـدگـان از مـيـنـا            
احدي به پيش برده شـد و سـپـس          
حاضرين به سوال و اظـهـار نـظـر           

 .کردن پرداختند
ساعـت ادامـه      ٣جلسه حدود 

داشت و سپس گزارشاتـي از ايـن       
جــلــســه در مــديــاي اجــتــمــاعــي           

 . منتشر شد
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نوامـبـر مـيـنـا         ۲۰روز پنجشنبه 
احـــدي بـــه دعـــوت تشـــکـــل                 

دانشـگـاه روسـتـوک در          دانشجويان
اين شهر سـخـنـرانـي کـرد مـوضـوع            
ســخــنــرانــي مــيــنــا احــدي در ايــن            
دانشگاه همـجـنـسـگـرايـي و اسـالم            

 . بود
در ابتدا برگزار کنندگان که با 
استقبال بسيار دانشجـويـان بـراي      
حضور در جلسه روبرو شده بودند، 
با خوشامد گـويـي بـه حـاضـريـن             
گفتند که اين استقبال بـراي خـود     
ما برگزار کنـنـدگـان نـيـز بسـيـار            
جالب است و اظـهـار امـيـدواري           
کردند که جلسه با بحثهاي پـربـار     
کمک کند توجه هـا در آلـمـان بـه           
موقعيت وخيم همجنسگرايان در   

. کشورهاي اسالم زده جلب بشـود   
ميـنـا احـدي در يـک سـخـنـرانـي                 
يکساعته در مورد نقش اسـالم و    
مذاهب در زندگي همجنسگرايـان  
و سپس نقش دولتهاي اسالمـي و    

قــوانــيــن ضــد هــمــجــنــســگــرايــان        
وهمچنين فـرهـنـگ و سـنـتـهـاي              
عقب مانده و ضد انسانـي عـلـيـه       
هـمـجـنــسـگـرايـان در کشـورهــاي            
اســالم زده حــرف زد و از پــنــج                
سرنوشت و پنج نفر همـجـنـسـگـرا      
حرف زد که آنها را مي شناخته و 
با بررسي جزيـيـات زنـدگـي آنـهـا           
نشــان داد کــه چــگــونــه اســالم و            
قــوانــيــن اســالمــي و هــمــچــنــيــن         
سنتهاي ارتجاعي زنـدگـي را بـر          
همجنسگرايان به جـهـنـم تـبـديـل         

او با تاکيد بر فشـارهـاي   .  ميکند
غير انساني بر همجنسگرايـان از    
مــبــارزه و اعــتــراض آنــهــا و از              
ــقـــوق           ــع حـ ــاي مـــدافـ ــلـــهـ تشـــکـ
هـمـجـنــسـگـرايـان در کشـورهــاي            
اسالم زده حرف زد و از مـردم و            
ــع           ــهـــاي مـــدافـ ــازمـــانـ ــه سـ هـــمـ
همجنسگرايان در اروپـا و آلـمـان        
خواست به ايـن مـبـارزات کـمـک            
ــراض                ــتـ ــداي اعـ ــد و صـ ــنـ ــنـ کـ
هـمـجـنــسـگـرايـان در کشـورهــاي            

 . اسالم زده را منعکس کنند
مينا احدي پيشنهاد کـرد کـه     
در راهــپــيــمــايــي هــاي بــزرگ                
همجنسگرايان در آلـمـان هـمـواره       
شعار و يا برنامه هايي در مـورد      
مـوقــعــيــت هــمــجــنـســگــرايــان در       
کشورهاي اسـالم زده نـيـز وجـود           
داشته باشد و توجه هـا بـويـژه بـه         
اعــدام هـــمـــجـــنـــســـگـــرايـــان در        

 . کشورهاي اسالم زده جلب بشود
 

 –شوراي مرکزي اکس مسلم 
 آلمان

 ۲۰۱۴نوامبر  ۲۱
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 . تالش کند
يک محور اساسـي در تـحـقـق         
چنين جـامـعـه اي پـايـان دادن و              
انحالل دستگاه سرکوبي است کـه    
طبقه حاکمـه بـراي حـفـظ قـدرت            
خود اجير کرده و به اسـتـخـدام در      

واقعيت اين است کـه    .  آورده است
بدون انحالل و پايان دادن بـه ايـن       
قواي سرکوبگر نميتوان بر سـلـطـه    
و حاکميت طبقه اسـتـثـمـارگـر در        

چـرا کـه هـر        .  جامعه خـاتـمـه داد     
تالش توده مردم،هر خيزش وسيـع  
توده هاي مردم در هر گوشه اي با 
نيروي قهريه و سرکوب اين طبـقـه   

جامعه و انـقـالب   .  مواجه ميشود
کارگري بايد مقاومـت قـهـرآمـيـز        
طبقه حاکمه را در مـقـابـل تـالش       
جامعه براي آزادي و خـالـصـي را      

از . در هم بشکند و بر آن فائق آيد
ايــن رو مــا قــاطــعــانــه خــواهــان            
برچيدن ارتش و پليس حرفه اي و     

مـا  .  کل نيروهاي مسلح هسـتـيـم     
خواهان برچيند سپاه پـاسـداران و     
کليه سازمانهاي مسلح نظامي و   
انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي 

 . هستيم
در جامعه آزاد کـمـونـيـسـتـي         
فردا،وظايف انتظامـي و دفـاعـي        

توسط مـيـلـيـس شـوراهـاي           ...  و 
مردم و نه توسط نيرويي حرفه اي   
بلکه توسط نيرويي داوطلب اجـرا    

نيرويي که تحت کنترل و .  ميشود
نظارت شوراهاي مـردم سـازمـان        

حـــرفـــه اي      .  داده شـــده اســـت         
وظـيـفـه    .  نيست،داوطلبـانـه اسـت     

اش نه سـرکـوب و ارعـاب بـلـکـه             
حفاظت از آزادي و برابري جامعـه  
و دفاع از دستاوردهاي جامعه در 
قبال تعرض طبقات اسـتـثـمـارگـر        

تنها چنين جامعه نيازي به .  است
يـک قـدرت سـرکـوگـر و بـاال ســر                 

تنها چنين جامـعـه   .  جامعه ندارد
اي نــيــاز بــه اعــمــال خشــونــت و             

 .  ارعاب ندارد
 

 در 8	9�1
مــبــارزه اي کــه ســوتــش در             
فرگوسن عليه خشونـت پـلـيـس و         
نــژادپــرســتــي زده شــده اســت،تــا          
همينجا توانسته است چهره کـريـه   
نژاد پرستي و خشونت پليـسـي را     
افشاء و در ابعـاد وسـيـعـي بـراي          
بخش وسيعي از جامـعـه بـر مـال         

اين مـبـارزه اجـتـمـاعـي راه           .  کند
درازي براي نابودي نژاد پرستي و   
خشونت پليسي در پيش دارد،اما 

 .*بارديگر آغاز شده است

 

 ۴ از صفحه  

 شعله های اعتراضی عليه خشونت پليس و 

 نژاد پرستی در آمريکا
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بنا به خبري که به کميته کردستان حزب رسيـده اسـت     
صبح فرديـن مـيـرکـي        ۹آذر ماه  ساعت  ۱روز شنبه 

فعال کارگري و عضو کميـتـه هـمـاهـنـگـي در مـنـزل                
بنا به اين خبر . مسکوني خود در سنندج دستگير شد

ماموران اطالعاتي رژيم با يـورش بـه مـنـزل فـرديـن               
هـنـوز   .  ميرکي نامبرده را دستگير و با خود مي برند

علت دستگيري فردين ميرکي از سوي نهاداطالعاتي 
 .رژيم در سنندج اعالم نشده است

کميته کردسـتـان حـزب بـازداشـت و دسـتـگـيـري                  
فعالين کارگري را محکوم مي کند و خـواهـان آزادي       
بدون قيد و شـرط فـرديـن مـيـرکـي، ديـگـر فـعـالـيـن                       

 .کارگري و زندان سياسي مي باشد
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴نوامبر  ۲۲،  ۹۳آذر  ۱۱
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   
لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه               .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 

 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

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

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

 . شما برداشته شود
 

 : لمانآ   

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

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 : هلند 

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

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 : آمريکا 
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 

wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

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

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

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

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

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

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

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران

مشخصات و ساعات پخش تلويزيون 

 کانال جديد 
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 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
 عمودي: پوالريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
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Negah E Shoma 
  

http://www.glwiz.com/ 

 زير مجموعه برنامه ھای فارسی  
 . اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطالع دهيد 

 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ : تلفن تماس

 nctv.tamas@gmail.com: ايميل  


