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 ۶ صفحه 
 خبري از کامياران    

اگـر چـه قـبـال هــم مـاهـواره و                 
هــريــک از ابــزارهــاي ارتــبــاطــي و             
آگــاهــگــري بــراي رژيــم کــابــوســي            
دهشتناک بود اما اينک مدتهـاسـت     
که ماهواره ها خواب هر شب سـران        
رژيم را آشفته کرده اسـت و هـر روز          
بيشتر و بيشتر به مقابله با آن مـي         

بيچاره جمهـوري اسـالمـي      . پردازند
کم کـابـوس داشـت ايـن يـکـي هـم                  

 . اضافه شد
خبرها حاکي از آن است کـه در        

–سـقـز       -ارومـيـه  -شهرهاي تهـران  
-پـيـرانشـهـر      -کـامـيـاران     -سنندج

دهگالن و بسياري ديگر از شهرهـا،   
اراذل و اوباش جـمـهـوري اسـالمـي            
اقــدام بــه جــمــع آوري آنــتــن هــاي                
ماهواره مي کنند و ضـمـن ايـنـکـه           
مردم را با مبالغ هنگفـتـي نـزديـک            

به يک ميليون تومـان جـريـمـه مـي              
کنند، نيروهاي مزدور با جرثقيل و      
بدون کسب اجازه از پشت بـامـهـاي         
مردم باال مي روند و ماهواره هـاي      
آنها را ضبط کرده و با صاحبانشـان   

در مـواردي کـه       .  برخورد مي کنند  
صاحبان مـاهـواره دوبـاره اقـدام بـه             

 ماهواره ها کابوس ديگر رژيم     
 
 
 
 
 
 
 
 

 آوات فرخي        
قبل از پرداختن به اين موضـوع،      

در .   الزم است به يک نکته اشاره کنـم   
 مـرداد    ۲۸ "  مطلبي تـحـت عـنـوان          

 سـالــروز  صــدور فـرمــان حـملــه              ۵۸ 
کـه  "  خميني و بني صدر به کردسـتـان     

 بـا امضـاي       ۵۸۲ در ايسکرا شمـاره      
من منتشر شده بـود، بـه مـوقـعـيـت               

بني صدر در جريان ايـن حـملـه اشـاره          
هــمـيــنـجــا ايــن نــکـتــه را           .  شـده بـود    

اصالح مي کنم که در اين نوشته، بـه        
بني صدر بعنوان رئيس جمهور رژيـم         
اسالمي که به پاسداران و ارتش گفتـه   

تا تمام شدن غائله کـردسـتـان و      "  بود  
سرکوب اشرار پوتين هـا را از پـا در             

اين فرمان از   . ، اشاره کرده ام" نياوريد
سـوي بـنـي صـدر در جـريـان جـنـگ                   

 ۵۹ خونـيـن سـنـنـدج در بـهـار سـال                   
 ۲۸ يعني هفت مـاه بـعـد از وقـايـع                  

مرداد  صادر شده بود که  به اشـتـبـاه          
از ايـن  .   مرداد را اشاره کرده بودم۲۸ 

بابت از خوانندگان اين مطلب پـوزش        

 . مي خواهم
 

 مـرداد    ۲۸ بني صدر در مقـطـع      
او .    عضو شـوراي انـقـالب بـود           ۵۸ 

دراجتـمـاع مـردم ارومـيـه پـيـرامـون               
بـي  .  اوضاع کردستان سخنرانـي کـرد      

مناسبت نيـسـت بـه قسـمـتـهـايـي از                
سخنرانـي او کـه در اجـتـمـاع مـردم                 
ــگــاهــي               ــود ن ارومــيــه ايــراد کــرده ب
بياندازيم  بـعـد بـه مـوضـوع اصـلـي                 

بني صدر در بخشـي  .  خواهم پرداخت 
 :از اين سخنراني مي گويد

 

 ، مروري بر نقش    ۵۸  مرداد   ۲۸   
  ارتجاع محلي در کردستان      

 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

 

 ۴ صفحه 

 ۲ صفحه 

يـکـي از     "  ايـران " اخيرا روزنـامـه       
نشريات دولتي و طرفدار احمدي نـژاد   

 خـاتـون  " ويژه نامه اي رايگان به اسم         
منتشر کرده است که بـه فـلـسـفـه          " 1

حجاب و بحث رنگ مشکي حـجـاب      
بـا انـتـشـار ايـن ويـژه             .  پرداخته اسـت  

نامـه دعـواي جـنـاحـهـاي در قـدرت                
رژيم اسالمي يک بار ديگر باال گرفته       

مدافعين خامنه اي در مـقـابـل    . است
مدافعين احمدي نژاد صف کشيـده و         
نوشته اند نگران طرح مسايل ديگري     
از جمله مجاز بودن يا نبودن رابطه بـا    
آمريکا، استفاده از ديش بـراي ديـدن          
کانالهاي تلويـزيـونـي مـاهـواره اي و             
موضوع فلسطين و خود واليت فقيـه      

 . و تفکيک جنسيتي وغيره هستند
اما سوال اين است آيا ايـن دعـوا         
بر سر حجاب يا رنگ حـجـاب اسـت،         
يا دعوايي بر سر موجوديت و بـود و         

اصـال  .  نبود حکومت اسالمي اسـت     

 سـال بـاز هـم بـحـث              ۲ ٣ چرا بعـد از       
حجاب تا اين حد حساسيت برانـگـيـز        
است که ميتواند مخالفت و موافقت     
با آن و يا بحث بـر سـر رنـگ آن ايـن                    
چنين قشقرقي در درون حکومـتـيـهـا         

جالب است بدانيم چرا پـس  . به پا کند 
 سال تازه گـيـهـا يـکـي از ايـن               ۲ ٣ از  

اصولگراهاي حزب اهللا کشـف کـرده          
است کـه رنـگ مشـکـي حـجـاب را                 
ناصرالديـن شـاه از فـرانسـه بـه ايـران                 

در اين نوشته به مضمـون  !  آورده است 
اصلـي ايـن دعـوا و اصـل واقـعـيـت                  
جدال جامعه بر سر حـجـاب خـواهـيـم           

 .پرداخت

  خاتون و چادر مشکي     
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 

 ۵ صفحه 
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 ۱ از صفحه  

حاال ما ارتشي که در کردسـتـان     " 
داريم غير ارتش بعث عراق است زيـرا     

 ميليون ايـرانـي     ۳۵ اين ارتش معرف  
ايــران، .  مـي بـاشـد کـه در آنـجـاسـت               

ايران است کـه در کـردسـتـان بـا ضـد                 
هـمـه   .  انقالب و ضد ايران مي جنگـد       

شما خواهيد ديد ما تا حاال بـرق آسـا       
بعد از اين هم برق آسـا  .  پيروز شده ايم  

و در بــخــش     ".  پـيــروز خــواهــيــم شــد      
ديگري از هـمـيـن سـخـنـرانـي کـه در                  
مورد تجزيه طلبي صحبت مي کـنـد      

الـبــتــه وســوســه اي در         : " مـي گــويــد   
برادران کرد ما نـيـسـت و آن اقـلـيـت                
توطئه گر است که چنين وسـوسـه اي          
را در مغز خود مي پروراند و من ايـن   
جمله را بنام شما و هـمـه مـلـت ايـران            
مي گويم پيام ملـت مـا پـيـام صـلـح              
است و با کسـي کـه بـخـواهـد قـبـول                   

 ".نکند شمشير و جنگ است
 

بـنــي صــدر پــيــرامــون جــنــايــات         
خميني، خلخالي و دولت مـوقـت در          
کــردســتــان، چــه در آن دوران و چــه                 
اکنون، مدام تالش مي کرده است کـه   
بگويد آنچه که در کردستـان روي داد       
کار ضد انقالب و وابستگان بـه رژيـم           
بعث عراق بود و خميني و دارو دسته       
اش و از جــملـه بــنـي صــدر خـود را                  
محق مي دانستند که بـراي تـثـبـيـت             
حکومت اسالمي در مـقـابـل ادامـه            
انقالب کـه در کـردسـتـان هـمـچـنـان                  
شعله هاي آن  زبانه مي کشيد آنرا بـه          
رژيــم عــراق نســبــت مــي دادنــد تــا               
دستشان بـراي سـرکـوب بـيـشـتـر بـاز                

کـه بـنـي      "  پيروزي برق آسـايـي  . " باشد

صدر از آن با افتخار سخن مي گفـت،    
هجوم لشکريان خميني به کـردسـتـان         
ــان                  و کشــتــار مــردم و اعــدام جــوان
انقالبي بود که آنرا پـيـروزي بـرق آسـا           

بني صـدر در مـقـام        .  عنوان مي کرد  
عضويت در ساخـتـاري کـه خـمـيـنـي               
اسم آنرا شوراي انقالب نام نهاده بـود،     

 يعني درسـت  ۵۸  شهريور ۱۲ بتاريخ  
 روز بعد از صـدور فـرمـان حـملـه           ۱۵ 

خميني به کردسـتـان، گـردن نـنـهـادن             
مردم کردستان به خواست خمـيـنـي و        

شــمــشــيــر و    " دارو دســتــه اش را بــا            
شمشير و جـنـگـي        . پاسخ داد" جنگ

 را سـاخـت،       ۵۸ که  نـوروز خـونـيـن            
 مـرداد    ۲۸ شمشير و جنگي کـه در           

 کردستان را به خاک و خون کشيـد  ۵۸ 
و اعدام جوانان انقالبي را در دسـتـور         
گــذاشــت، شــمــشــيــر و جــنــگــي کــه             
جنايات آنـان در مـريـوان را بـوجـود                

 ۲۴ آورد، شمشير و جنگي که جنگ     
 را بـه      ۵۹ روزه شهر سنندج در سـال          

مردم تحميل کرد، شمشير و جـنـگـي        
که ماجراي کشتـار قـارنـا، قـالتـان و             
کاني مام سيد و کشـتـاري را کـه در              
شهرها و روستاهاي کردستان بـوجـود       
آورد پـاسـخ حـکــومـت تـازه بـقــدرت               

پـاسـخ   .  رسيده به مردم کردستان بـود      
شمشير و جنگ بني صـدر بـه مـردم             

، مقدمه اي   ۵۸ کردستان در شهريور    
بر فـرمـان حـملـه هـفـت مـاه بـعـد او                     
بعنوان رئيس جمهور اسالمـي عـلـيـه         

با اين توضيح بـه  . مردم کردستان بود 
 .اصل موضوع مي پردازم

 
در مورد وقايع و رويدادهاي قيام    

 خرداد شصت که جمهوري ۳۰  تا ۵۷ 
اســالمــي هــنــوز قــادر بــه شــکــســت            

 نشده بود، از زوايـاي    ۵۷ انقالب سال  
. مختلفي گفته و نـوشـتـه شـده اسـت            

اشاره بـه نـقـش مـذهـب و جـريـانـات                  
مذهبي در کردستان و درآن مـقـطـع،           

بـازگـو کـردن      .  هدف اين نوشته اسـت     
وقايع و رويـدادهـاي آن دوره از ديـد                
کســانــيــکــه خــود در صــحــنــه هــاي             
مختلف ايـن جـدال حضـور داشـتـنـد               

نســل .  کــاري الزم و ضــروري اســت           
امروز که براي مذهب از هـر نـوعـش            
تره هم خورد نمي کند نيازمند مطلـع    

از ســوي   .  شـدن از ايـن تــاريـخ اســت            
جريانات مذهبي حاشيـه اي، چـه در           
کردستان و چه در ادعاهاي آنـدوره از          
سوي خميني و جـمـهـوري اسـالمـي،            
روايتهاي  غير واقعي و متـفـاوتـي از         
آنچه که در کردستان مي گذشت بيـان   
شده است و هر يک تالش  مي کـردنـد      
جامعه کردستان را اسالمي و از نـوع      
سني گري آن معرفي کرده و آنرا و بـه         

اين تقالهـا بـراي     .  خورد  مردم بدهند 
همـزِسـتـي مسـالـمـت آمـيـز آنـان در                  
تقابل بـا ادامـه انـقـالب و قـدرت و                  

 .نفوذ چپ و کمونيسم بود
 

 و بـا گسـتـرش      ۵۷ از ابتداي سال  
اعتراضات و تظـاهـراتـهـاي وسـيـع و             
گسترده در شهرهاي کردستان، ما بـا        

. دو جريان مذهـبـي مـواجـه هسـتـيـم             
يکي جريان مکتب قرآن احمد مفـتـي       
زاده که تالش ميکـرد اسـالم از نـوع              
سني آن را تبليغ و بدور آن نيرو جـمـع           
کــنــد و ديــگــري شــخــصــي بــه اســم               
صـفــدري بــود کــه در واقـع بــعــنــوان               
نماينده خميني و براي تبلـيـغ و رواج            
اسالم شيعـه در کـردسـتـان فـعـالـيـت                

 ۵۷ صفدري در ابتداي سـال      . ميکرد
 بهمن از موقـعـيـت    ۲۲ تا مقطع قيام  

و جايگاهي که بتوان او و دارو دسـتـه      
اش را بعنوان نيرويي قابـل مـالحـظـه          

بعضا افـراد انـگـشـت       .  نگاه کرد نبود 
شماري که گرايشات مذهبي داشتـنـد    
و هنوز از کمـونـيـسـم و چـپ چـنـدان                 
اطالعي نداشتند ترجـيـح مـي دادنـد          
که براي مبارزه عليه حـکـومـت شـاه             

ايـن دو نـفـر بـا           .  در کنار آنها باشـنـد     
نيرويي که همراهشان بـود در قـيـاس           
با فضاي چپ و تمايالت کمونيـسـتـي     
جــوانــان و کــال مــردم و هــمــچــنــيــن             
نيـروهـاي سـيـاسـي، در مـقـايسـه بـا                  
جمعيتـهـا و شـوراهـا و بـنـکـه هـاي                   
محالت که يک نيروي عظيم تـوده اي     
و اجـتـمـاعـي در جـايـي مـثـل شـهـر                    
سنندج نقش اصلي و تعيين کننده را       

. داشتند،  دو همزاد حاشيه اي بـودنـد   
در ابتدا براي پيش برد امرشان تـنـهـا          
به اعمال فاالنژيستي بـه شـيـوه هـاي              
مختلف تالش ميکردند که بـا آلـوده        
کردن فضاي سيـاسـي و اعـتـراضـات             
اجتماعي مردم، موقعيتي براي خـود     

بعد از خلع سالح پادگـان  . فراهم کنند 
توسط مردم و جوانان در شهر سنندج    
و مـرکـز ژانــدار مـري و شـهـربـانــي،                 
مقداري سالح سبک در سطح وسيعـي    
به دست مـردم افـتـاد کـه در شـوراي                
محالت و بـنـکـه هـا بـراي بـرقـراري                 
امنيت در سطـح شـهـر و هـمـچـنـيـن                 
دفاع در مقابل هر گونـه تـعـرضـي از            
سوي پس مانده هاي حکومت قبلي،       
نيروهاي مستقر در پـادگـان و ديـگـر            
مراکز نظامي کـه هـمـگـي يـک شـبـه               
رهبري خميني را پـذيـرفـتـه بـودنـد و              
همچنين مزاحمتهاي ايـن دو جـريـان           
مـذهـبـي مـورد اســتـفـاده قـرار مــي                
گرفت امـا ايـن سـطـح از امـکـانـات                 

 . تسليحاتي هنوز کافي نبود
 

ــي زاده و                   مــطــرح شــدن مــفــت
 بهمن و بـا  ۲۲ صفدري به بعد از قيام    

بروز اختالف بين اين دو موضوعيـت     
بـا فـرو ريـخـتـن پـايـه              .  پيدا مي کند  

هاي حـکـومـت شـاه تـوسـط قـيـام و                  
انقالب مـردم در سـراسـر کشـور، در              
شهرهاي کردستان نـيـز ايـن رونـد بـا               
تسخـيـر سـاواک و ديـگـر نـهـادهـا و                   
مــراکــز نــظــامــي تــوســط مــردم در             

. شهرهاي کردسـتـان نـيـز هـمـراه بـود              
شوراهاي محالت و بـنـکـه يـا مـقـر                
فعاليت جوانان و مـردم مـحـالت کـه           
بــتــدريــج ســازمــانــيــافــتــه تــر عــمــل            
ميکرد، شرايطي را فـراهـم نـمـود کـه           
هر نيرو يا جـريـان مـرتـجـع مـذهـبـي                
نتواند به راحتـي بـه بـاز سـازي دم و                 
دستگاه فـرو ريـخـتـه حـکـومـت شـاه                

به نوعي حاکمـيـت مـردم از        . بپردازد
طريق شوراهاي محالت اعـمـال اراده        
حاکميت توده اي را در جـايـي مـثـل              

اما عليرغـم  .  سنندج به پيش مي برد 
چنين فضاي سياسي و چـپـي کـه در              
کردستـان وجـود داشـت و عـلـيـرغـم                
حضــور گســتــرده مــردم در صــحــنــه           
سياسي اوضاع آن روزها، مفتـي زاده        
و صفدري بي کار ننشسته و هر کـدام     
از آنان مي کوشـيـدنـد تـا بـراي خـود                 

 . مرکز قدرتي مهيا کنند
در شهر سنندج صفدري بـعـنـوان          
نماينده خميني تالش ميکرد پادگـان      
سنندج را در کنترل خود بگيـرد و بـا          
در اختيار گرفـتـن مـکـانـي هـمـچـون               
پادگان شهر سنندج که مي تـوانسـت          

با اتکا به آن و با استفاده از اسـلـحـه،          
توپ و تانگ و پرسنل داخل آن کـاري   
از پيش ببرد، خواب تسلط بر شهر را     

احمد مفـتـي زاده     . در سر مي پروراند 
نيز نيرويـش را در اسـتـانـداري شـهـر                
متمرکز و بر روي اين مکان سـرمـايـه        

تقسـيـم و انـتـخـاب          .  گزاري کرده بود  
ــادگــان و                    ــعــنــي پ ايــن دو مــحــل ي
استانداري شهر بتريب بين صفدري و        
مفتي زاده دقيقا گوياي ايـن بـود کـه            
آنان در ميان مردمي که در نهادهـاي        
مختلف در سطح محالت و در ابعـاد      
توده اي دهها هزار نـفـره و بـه شـيـوه                  
سازمانيافته در سطح شهـر فـعـالـيـت          
مـي کــردنـد، پـايــگـاه و جـايــگـاهــي                

چسـبـيـدن ايـن دو جـريـان             .  نداشتـنـد  
مرتجع به اين دو مکان گويـاي قـلـدر        
منشي آنان از باال و از طريق ساختـار        
درهم شکسته شده رژيـم شـاه تـوسـط            

تالش آنها براي بـاز سـازي     .  مردم بود 
اين دو نـهـاد، بـراي دسـت يـابـي بـه                    
اهداف خود و همچنين در رقـابـت بـا            
هــم از يــک ســو و از ســوي ديــگــر                     
استفاده از آن بعنوان اهـرم و مـانـعـي            
در مقابل مردم و نيـروهـاي سـيـاسـي            

 .  بود
 

مطرح و منزوي شدنشان از آنـجـا     
 احمد ۵۷  اسفند ۲۶ شروع شد که در  

مفتي زاده چندين بار از صـفـدري کـه         
بعنوان نماينـده خـمـيـنـي در پـادگـان               
شـهـر مسـتـقـر شـده بـود درخـواسـت                  
فشـنـگ و مـهـمــات مـي کــنـد امــا                 
صـفـدري درخـواســتـهــاي او را بــدون              

بالخره مـفـتـي زاده        .  پاسخ مي گزارد 
نامه اي به سـرهـنـگ صـفـري کـه آن                 

 سنندج بـود  ۲۸ موقع فرمانده لشکر   
مي نـويسـد و درخـواسـت اسـلـحـه و                 

احمـد مـفـتـي زاده         . مهمات مي کند 
 :در اين نامه مي نويسد

ــاب ســرهــنــگ صــفــري            "   ! جــن
حراست شهر و مـنـطـقـه را پـاسـداران             

تا کنون پاسداران ما .  ما بعهده دارند  
اسلحه هـاي گـونـاگـون را بـه مـقـدار                 
فراوان از دست مـردم بـي صـالحـيـت             

. گرفته و به لشکـر تـحـويـل داده انـد               
هميشه شفاهي وعده هاي فراوان مـي      
دهيد، و اکنون چند بار کتبي فشنگ     
و وسايل الزم درخواست مي کنـيـم و           
اعالم مي داريم که تفنگها و تپانـچـه       

جوابهاي عجيب و .  ها فشنگ ندارند  
غريب مي شنويم در حـالـيـکـه بـدون             
حساب سالح و مهمات شمـا بـدسـت           

مـي  .  افراد نا اهل و آشوبگر مي رسد   
دانيد که تا بـحـال آشـوبـگـران بـارهـا                 

 

 ۳ صفحه 

 ...  ، مروري بر           ۵۸  مرداد        ۲۸    
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 ۲ از صفحه  
طرح حمله به پادگان را داشـتـه انـد و              

. ما هـمـيـشـه آنـرا خـنـثـي کـرده ايـم                    
راســتــي اکــنــون ايــن مــوضــوعــات             
بصورت معمايي برايمان درآمـده کـه         

بـه  .  نمي توانيم جواب آنرا پيدا کـنـيـم      
هر حـال ايـن روش بسـيـار خـطـرنـاک                  

 ۲۶   -احــمــد مــفــتــي زاده       –".  اسـت 
بـه نـقـل از کـتـاب             ". " ۱۳۵۷ اسفند  

جـنـگ خـونـيـن سـنـنـدج انـتـشـارات                  
 ".سازمان چريکهاي فدايي خلق

از نامه مفـتـي زاده بـه فـرمـانـده              
 سنندج بـخـوبـي پـيـداسـت         ۲۸ لشکر  

که اگر اتحادي مابيـن او و صـفـدري            
وجود مـي داشـت و دچـار اخـتـالف                
نمي شدند، جنايات بسيار سنگـيـنـي        
از سـوي ايـن دو قـلـوي مـذهـبـي در                   

منظور او از مـردم      .  انتظار مردم بود 
بي صالحيت، مردم شهر سنندج بـود        
که براي خلع سـالح پـادگـان و مـرکـز              
ژانـدارمـري بـه آنـجـا رفـتـه بـودنـد و                    
تعداد زيادي از آنان توسط نـيـروهـاي           
مستقر در پادگان کشته يا اسير شـده       

او در نامه اش به روشني بيـان  .  بودند
مي کند طرح تسخير پادگان تـوسـط        

کـه مـنـظـورش مــردم،         (  آشـوبـگـران      
جــوانــان و نــهــادهــاي اجــتــمــاعــي و            

را بـه    )  سازمانـهـاي سـيـاسـي اسـت             
 مي رسـانـد   ۲۸ اطالع فرمانده لشکر  

ــا                    ــوعــي هــمــســويــي خــود ب ــه ن و ب
سرکوبگران مستقر در پادگـان عـلـيـه        

ــمــايــش مــي گــزارد                 ــه ن .  مــردم را ب
اينگونه نامـه هـا و ايـن نـوع خـوش                 
رقصي ها از سوي احمد مـفـتـي زاده             
که تالش مي کرد دستگاه سرکوبـگـر      
حکومت ساقط شده شاه که مي رفت    
تا در دستان پاسداران خـمـيـنـي قـرار             
بگيرد دست نخورده بمـانـد و بـا ايـن             
خوش خدمتي ها نيم نگاهي از سوي       

. خميني را به سوي خود جلب نـمـايـد        
اين چابلوسي ها از سوي مـفـتـي زاده           
بشدت مورد تنفر و انزجـار مـردم در         

 .شهر سنندج بود
سرهنگ صفري در جواب به ايـن      
نامه تحويل سالح و مهمات به احمـد   
مفتي زاده را منوط به گرفـتـن اجـازه          
از نماينده خميني يـعـنـي صـفـدري و             

جـواب  .  نماينده ستاد ارتش مي کـنـد   
منفي صفدري و علني شدن اين نامـه   
بحران مابين ايـن دو را تشـديـد مـي              
کند و موجب خشم طـرفـداران احـمـد          

طــرفــداران  .  مــفــتــي زاده مــي شــود         
مفتي زاده در اعـتـراض بـه تصـمـيـم               
صفدري در استانداري به تحصن مـي     

سـپـس صـفـدري بـه مـيـان              .  نشيننـد 
معترضان مـي رود و در سـخـنـانـي                

 :مي گويد
ــنــايــش                 "   ايــن کــار شــمــا مــع

اختشاش و آشوب است و به نفع ضـد       
انقالب تمام ميشود من از شمـا مـي        

همزمـان بـا     ".  خواهم که متفرق شويد 
اين مسئله در سطح شهر سنندج ايـن        
شايعه وجود داشت که همـيـن آخـونـد          
صفدري گندم هاي موجود در سيلوي   
سنندج و همچنين اسلحه و مـهـمـات          
پادگان را به بهانـه نـبـود امـنـيـت در              
شهر سننـدج بـه خـارج از کـردسـتـان                

اين مسئله سـبـب     .  منتقل کرده است  
شد که هزاران نفر از مردم سننـدج در          
اطـراف اسـتــانـداري و مـقـر مـحـمــد                
رحمانپور معروف به شاطر مـمـد کـه           
دستيار و معاون صفدري بود اجتماع     
کــرده و بــا ســر دادن شــعــار هــايــي                 
خواستار برچيدن مقر و خلع سـالح او       

شاطر ممد و   .  و دارو دسته اش شدند  
چند نفر از کسـانـي کـه بـا او بـودنـد                   
دست به مقاومت زده و سـپـس اقـدام          
به تيراندازي به سـوي جـمـعـيـتـي کـه                
آنجا بـودنـد مـي نـمـايـنـد کـه سـبـب                    
کشته شدن يک نفر و زخمي شـدن سـه        

 . نفر ديگر مي شود
اين ماجرا سبب شد که نيـروهـاي       
سياسي و مردم مسلح در مقابل مقر       

صـفـدري   .  شاطر ممد موضع بگيرنـد  
از ترس به پـادگـان فـرار کـرد و مـقـر                
شاطر ممد نيز خلع سـالح و خـود او              
نيز در جريان اين مقاومـت زخـمـي و            

مـردم و نـيـروهـاي         .  بعدا کشـتـه شـد       
مسلح بـطـرف پـادگـان و هـمـچـنـيـن                 
پــادگــان ژانــدارمــري کــه در اطــراف            
پـادگـان ارتـش بــود مــي رونـد و بــه                  
پادگان ژانـدارمـري کـه صـفـدري هـم              
خود را در آنجا پنهان کرده بود حـملـه       

پـادگـان ژانـدار مـري در           .  مي کنـنـد   
مقابل نيروي مسلح مردم و نيروهـاي    
سياسي نتوانست مقاومـتـي از خـود          

مــردم مســلــح تــمــامــي      .  نشـان دهــد   
اســلــحــه هــاي مــوجــود در آنــجــا را              

عـالوه بـر ايـن،        .  مصادره مي کـنـنـد     
مردم بسوي شهربانـي کـه بـاز سـازي             
شده بود هـمـراه بـا سـاخـتـمـان راديـو                 
تلويزيون رفته  و اين دو مکان را نـيـز      

در ايـن    .  به تصرف خود در مي آورنـد   
موقع نيروهـاي سـيـاسـي مسـلـح بـه                

ــتــه و       ۲۸ طــرف ســتــاد لشــکــر             رف
شــوراي مــوقــت    "  شــورايــي را بــنــام        

بـراي هـدايـت و کـنـتـرل بـر                "  انقالب  

. اوضاع شهر سنندج برپا مـي کـنـنـد         
که صديق کـمـانـگـر سـخـنـگـوي ايـن                
شورا اولـيـن بـيـانـيـه شـورا را در در                   

 . راديو سنندج اعالم مي کند
 

گفـتـن و نـوشـتـن از ايـن تـاريـخ                   
بسيار است اما تا همين حد اشاره بـه      
جريان مکتـب قـران مـفـتـي زاده کـه                
مي کوشيد براي باد زدن سني گري و    
چابلوسي در مقابـل خـمـيـنـي عـلـيـه               
کمونيستها و مردم سنندج دسـت بـه         
هر جنـايـتـي بـزنـد و از سـوي ديـگـر                    
آخوند صفدري که نـمـايـنـده خـمـيـنـي            
بود و تالش ميکرد اهداف خميني را    

. در کردستان متحقق کند کافي است   
برخالف آنچه که در هـمـيـن دوران در          
بوق و کرنا مي کردند که گويا جنـگ        
در سنندج جنـگـي مـابـيـن شـيـعـه و                 
سـنـي اسـت، نــه تـنــهـا ايــن مسـئلــه                  
هيچگونه واقعـيـت خـارجـي نـداشـت            
بلکه جنگي بود مابين مردم انقالبـي      
ــاســي چــپ و                   ــهــاي ســي و ســازمــان
کمونيـسـت و شـوراهـاي مـحـالت و               
بنکه ها کـه مـردم شـهـر سـنـنـدج را                  
نمايندگي مي کردند از يـک سـو و از          
سوي ديگر دو جريان مرتجع مذهبـي      
و حاشيه اي کـه مـي کـوشـيـدنـد هـر                 
کدام به سبک و سياق خود جـاي پـاي          
جريان خمـيـنـي را در کـردسـتـان بـاز                 

ايــن جــنــگــي بــود مــابــيــن           .  کــنــنــد 
نيروهاي انقالبي و مردم مبارز شـهـر          
سنندج در مقابل تهاجم ضد انقـالبـي      
پيروان خـمـيـنـي کـه مـي خـواسـتـنـد                  
مردم به خانه هايشـان بـرونـد تـا آنـان             
بتوانند ارتش را براي سرکـوب ادامـه          

 .انقالب بازسازي کنند
 

خاصيت مکتب قرآن مفتـي زاده     
براي خميني و نماينده او صفـدري در        
کردستان تا آنجا بود که بتوانند او را       
در مقابل جريـانـات سـيـاسـي چـپ و              
کـمـونــيـسـت و مـردم انـقـالبــي قــرار                 

امـا از آنـجـايـي کـه  فضـاي                 .  دهـنـد  
سياسي شهرهاي کـردسـتـان و بـويـژه             
شهر سنندج راديـکـال و چـپ بـود و                
هــنــوز مــردم و نــيــروهــاي ســيــاســي            
انقالب را تمام شـده نـمـي دانسـتـنـد،             
تالشهاي مفتي زاده و صفدري نـاکـام         

پتانسيل، قدرت و کارآيي چـپ  .  ماند
و نيروهاي انقالبـي و مـردمـي شـهـر              
سنندج در سطحي بـود کـه تـوانسـت            
اين دو نـمـايـنـده ارتـجـاع مـحـلـي و                    
مرکزي را به جان هم انداخته و سـپـس    

امـا بـعـد از        .  از صـحـنـه جـارو کـنـد           
فرمان حمله خـمـيـنـي بـه کـردسـتـان،               
مـفـتــي زاده جـان تـازه اي گــرفـت و                   

شرايط و فضاي سرکوب رژيم در پـس    
فرمان حمله خميني را فرجه اي بـراي        
کسـب و تـحــکــيــم مــوقــعـيــت خــود              

 .غنيمت شمرد
فرمان حمله خميني به کـردسـتـان     

 بـراي مـفـتـي زاده           ۵۸  مرداد ۲۸ در  
او و دارودسـتـه اش         .  اميد بخش بود 

از اينکه سپاهيـان خـمـيـنـي مـردم و               
جريانات سيـاسـي را مـورد تـعـرض،             
کشتار و سـرکـوب قـرار مـي دهـنـد                 
خوشحال بودند و در پوست خود نمـي   

مفتي زاده در جريان وقايـع  .  گنجيدند
 تالش مي کرد تـا بـه       ۵۸  مرداد ۲۸ 

خميني نشان دهد که مي تواند بـه او        
سـيـل نـوشـتـن نـامـه            .  اعتـمـاد کـنـد      

هايش به خمـيـنـي، دولـت مـوقـت و                
نيروهاي ارتش و صدور اطـالعـيـه از          
جـانــب وي فــرصــتـي بــود تــا بـلــکــه                

در .  خميني به او نيم نگاهي بيانـدازد     
يکي از اطالعيه هايش که آنـرا بـراي            
خميني و دولت موقت فرستاده بـود،       
اعالم آمادگي کـرده بـود کـه خـود و               
نيرويش بعنـوان مسـلـمـانـان کـرد در              
همگامي با نيروهاي مسلح رژيـم در       
عملياتها و هـمـچـنـيـن شـنـاسـايـي و                
دستگيـري جـوانـان آمـاده هـمـکـاري              

از  اين مقطع به بعد همه جـا   .  هستند
نيروهاي مفتي زاده نيز با صورتـهـاي       
پوشيده در کنار پاسـداران و سـربـازان         
رژيم اسالمي و شرکت در عملـيـاتـهـا         
و تـيـر انـدازي بـه سـوي تـجـمـعـهـاي                    
ــيــب و                     اعــتــراضــي مــردم و تــعــق
دستگـيـري و اعـدام جـوانـان حضـور               

اما اين خوش خـدمـتـي هـا          .  داشتند
چندان دوام نـيـاورد و بـعـد از حـدود                 
دوماه و نيم از حضور نيروهاي سـپـاه           
و ارتش در کردستـان، در اواخـر آبـان             

 نيروهاي مسلح سازمـانـهـاي    ۵۸ ماه  
سياسي مجددا وارد شهرها شـدنـد و          
مــورد اســتــقــبــال گــرم مــردم قــرار                

از اين مقطع به بـعـد مـفـتـي        .  گرفتند
زاده و دارو دسته اش جـرئـت حضـور           
پـيـدا کـردن در امــاکـن عـمـومـي را                  

مفتي زاده خـود بـه تـهـران            .  نداشتند
بـعـد از     .  مي رود و همانجا مي ماند    

ــيــروهــاي مســلــح احــزاب و                ورود ن
سازمانهاي سياسي به داخل شـهـرهـا         

 روزه شهر سنندج يعـنـي   ۲۴ تا جنگ  
 ماه، داستان مکتب قـرآن     ۶ به مدت   

مفتي زاده و آخـونـد صـفـدري از کـل             
اتـفــاقــات و از صـحــنــه رويــدادهــاي             

در .  کردستان کنار گذاشته مي شونـد    
واقع چند روز بعد از تصـرف مـجـدد            
شهرها توسط سازمـانـهـاي سـيـاسـي            
مسلح و اسـتـقـبـال گسـتـره مـردم از                 
ــي در                   ــن ــان، خــمــي ورود مــجــدد آن
اطــالعــيــه اي گــنــگ و مــخــشــوش            
تلويحا شکست خود و سپاهيانـش را     
آشکار کرد و بـه نـوعـي اعـالم آتـش                
بس مي کند و دولـت مـوقـت را فـرا               
ــا                    ــه مــذاکــرات ب ــا ب ــد ت مــي خــوان
ــهــا و شــخــصــيــتــهــايــي از              ســازمــان

 .کردستان ادامه دهد
شکست خميني و دولـت مـوقـت       
او تنهـا در فـاصـلـه دو مـاه بـعـد از                      

 مـرداد    ۲۸ سرکوب و فـرمـان حـملـه          
 کـه مــوجـب خسـارات جـانـي و                ۵۸ 

مالي زيادي براي مردم کردستان شـد       
حکومت تازه بقدرت رسيده . روي داد 

اسالمي مي دانست که نمي تواند در       
مقـابـل کـانـون ادامـه انـقـالب ايـران                 

خـمـيـنـي نـيـاز بـه            .  ايستـادگـي کـنـد      
تجديد قوا و خريـدن زمـان داشـت تـا            
آخرين تهاجم خـود را عـلـيـه انـقـالب              

همانطوره که اشاره شـد  .  سازمان دهد 
ــوســط                  ــا ت ــره ــعــد از تصــرف شــه ب
نيروهاي سياسـي مسـلـح، آنـچـه کـه               
بوي شيـعـه يـا سـنـي گـري داشـت و                   
تالش مي شد وقـايـع نـوروز خـونـيـن              

 را در قالب جنگ شيعـه و سـنـي        ۵۸ 
. نشان دهند محلي از اعراب نـداشـت     

فضاي سياسي، چپ و کـمـونـيـسـتـي،        
توقعات و آرمانهاي انقالبي مردم کـه   
شهرهاي کردستان قلب تپنده آن بـود          
نشان داد که جـنـگ واقـعـي مـابـيـن                
مردم و نيروهاي سياسي و انقالبي بـا     
جريان اسالمي و مـذهـبـي خـمـيـنـي               
است که تـوسـط دول غـربـي و بـراي                 
ــه صــداي                    ــر گــون ســاکــت کــردن ه
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ــد                 ــد کــرده ان ــواره جــدي نصــب مــاه
شکايت آنها را به مراجع قضايي بـرده   

هــمـزمــان بــا ايــن اقــدامـات در            .  انـد 
بسياري از شهرها هـم درگـيـري بـيـن              
نيروهاي رژيم با مردم پـيـش آمـده و             

 .مردم اعتراض کرده اند
اخيرا در يکي از سايتهاي خـبـري      
آمده بود که رئـيـس اداره تـبـلـيـغـات                
اسالمي استان کردستان گـفـتـه اسـت          
که جرم ماهوراه داشتن همـانـنـد جـرم         
اسلحه سـنـگـيـن اسـت و اگـر کسـي                  
ماهواره در خانه اش دارد بـه مـنـزـلـه           
اين است که سالح سنگـيـن در خـانـه             

 .نگهداري مي کند
رئيس اداره تـبـلـيـغـات اسـالمـي            
حـق دارد کـه مـاهـواره را در رديــف                 
سالح سنگين براي کوبيدن پايه هـاي         

ايشـان بـه     .  پوسيده نظامش قرار دهد   
نکته درستي اشاره کرده است چرا کـه     
سالح سنگين مردم آگاهي از طـريـق           
شبکه هاي ارتباطـي، تـکـنـولـوژي و            
کسب آگاهي در متحد و متشـکـل و        
سازمانيافتگي شان در مبارزه عـلـيـه       

مـردم از    .  جـمـهــوري اســالمـي اسـت        
طريق کانالهاي ارتباط جـمـعـي اسـت        
که مي توانند بـا مـبـارزه مـتـحـدانـه                

خود بساط فقر، اختناق، سـانسـور و           
دروغ پراکني هاي دستگاههاي رژيـم       

جــمــهــوري  .  اســالمــي را بــرچــيــنــنــد       
اسالمي خـوب مـي دانـد کـه کسـي                
براي صدا و سيماي سـرا پـا دروغـش            
که شب و روز اراجـيـف بـه هـم مـي                    
بافنـد و خـود را در مـوضـع قـدرت                  
نشان مـي دهـنـد ، تـره خـورد نـمـي                    

بله درد جـمـهـوري اسـالمـي از          .  کند  
آگــاه شــدن مــردم از دم و دســتــگــاه                
فــاســدش اســت و يــا ايــنــکــه مــردم              
مشاهده مـي کـنـنـد کـه چـه بـر سـر                     

از ايـنـکـه بشـار       . ديکتاتورها مي آيد 
اسد هم مسلک  هـمـيـشـگـي شـان نـه              
تنها ديگر پناهگاهي براي فرار سـران      
رژيم اسالمي نخـواهـد داشـت بـلـکـه              
خـودش درمـانــده تــر از خــامـنــه اي               

از ايـنـکـه حسـنـي        .  گرفتار آمده است 
مبارک  درحالـي کـه در قـفـس اسـت                

از اينکه بن علـي  . دادگاهي مي شود    
در مقابل اعتراضات مردم پا بـه فـرا        

 ....مي گذارد و
آنها مي داننـد کـه مـطـلـع شـدن               
مردم از گندکارهاي اين حـکـومـت و          
از طريق مـاهـواره و کـانـالـهـاي بـهـم                 
پيوسته جهـانـي، عـزم زنـان  را جـزم                 
مي کند که حجابهاشان را پرت کننـد   
تا جائيکه حـتـي امـروز حـجـاب کـه                
زماني نقطه توافق سران رژيم بود نيـز        
به موضوعي تبديل شده کـه آنـهـا را            

سـران  .  بيشتر به جان هم انداخته است    
و دست اندر کاران دستگاههاي دروغ       
پراکني جمهوري اسالمي مـي دانـنـد       
که ارتباطـات و آگـاهـي در جـامـعـه                

سبب مي شود کـه جـوانـان در ايـران               
خواسته ها و مانيفست جـوانـان غـزه           
را بينند و همچنـيـن دعـوت جـوانـان             
عرب به روزه خواري در مالء عـام را            
مشاهده کنند و اينها کافي اسـت تـا          

بـطـوريـکـه     .  چهار سـتـون ديـن بـلـرزد          
امروز انقالبات مـنـطـقـه، پـايـه هـاي              
ترک خورده حکومت اسالمي و ديگر       
جريانات سر در آخـور رژيـم اسـالمـي           
را بلرزه در آورده و افـکـار عـمـومـي                  

 .دنيا را متوجه خود کرده است
بلـه آنـهــا مــي دانــنـد وقـايــع  و                  
اعتراضات مصر و تـونـس و سـوريـه            

مردم معترض ايـران را بـه وجـد          ...  و
آورده است و مردم در ارتبـاطشـان بـه          
دنبال آن مي گردند کـه زودتـر از شـر             

مـي تـرسـنـد کـه          .  رژيم خالص شونـد   
 دي ديگري بيافريننـد کـه بـه        ۶ مردم  

 .مرگ جمهوري اسالمي ختم شود 
 ۷۰ آنها مي خواهـنـد جـمـعـيـت            

ميليوني در  جغرافيـاي ايـران حـبـس           
کنند و به دور از ارتباط با مردم دنيـا    

تـا جـايـي کـه مـي            . آنها را نگه دارند 
توانند سايتها را فـيـلـتـر مـي کـنـنـد                 
گوگل اسالمي طراحي مي کنند امـا      
ــنــون عصــر                     ــنــکــه اک غــافــل از اي
ارتباطات و عصر فيس بوک، تويتر و     

اينترنت در ايـران      .  است...  ماهواره   
با فيلترشکن براي جوانان معنا پـيـدا        

فــيــس بــوک، تــويــتــر و         .   مــي کــنــد   
بـا فـيـلـمـهـا و مـطـالـب                ...  يوتيوب  

آموزشي براي سازماندهي نيـروهـا ي      
معترض مردم معنا و مـفـهـوم پـيـدا             
مي کند و مـيـلـيـونـهـا مـعـتـرض و                   

عـاصـي از جـمــهـوري اســالمـي ايــن              
ابزارها را براي سازمان دادن خـويـش           
و انقالب عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي               

 .بکار مي گيرند
به درست مردم در مـقـابـل جـمـع            
آوري ماهواره ها اعـتـراض کـرده انـد            
اما اين اعتراض بايـد گسـتـرده تـر و              
در ابعاد بيشتري صـورت بـگـيـرد تـا           
نـيـروهـاي اراذل و اوبـاش جـمـهــوري               
اسالمي جرأت نکـنـنـد بـاالي پشـت             

اعتراض يکپـارچـه و     .  بام مردم بروند  
دسته جمعي آنان را به عقـب نشـيـنـي        
وا مــيــدارد و ايــن در کــارنــامـــه                     

 ۳۲ اعتراضات مـردم در طـول ايـن              
سال حاکميت ارتجاع اسالمي سنـتـي    
ديرينه دارد کـه هـيـچـگـاه مـردم بـه                  
خواست اين حکومت تن ندادند و بـا          
وجود کشتـار و سـرکـوب و قـوانـيـن                
عقب مانده عصر حجري نتـوانسـتـنـد      
ذره اي از عــزم جــزم مــردم بــراي                      
براندازي جمهوري اسالمي را کـاهـش       

همين که مردم دوباره ماهواره  .  دهند
نصب مي کنند تودهني محکمي بـه        

ايـن ابـزارهـا      .  جمهوري اسالمي است  
براي ارتباط مردم با هم و اگـاهـگـري        
است و در خدمت مـردم بـايـد بـکـار                

جــمــهــوري اســالمــي     .  گــرفــتــه شــود    
تکنولوژي و صنعـت را کـه بـايـد در              
خدمت انسانها باشـد نـمـي تـوانـد از              
مردم دريغ کنـد و ايـن تـالـشـش هـم                  
مانند طرح و نـقـشـه هـاي قـبـلـي بـه                   

 .شکست مي انجامد
 

 ۲۰۱۱  اوت ۱۶ 

 ... ماهواره ها کابوس ديگر                      

 

  نفر در شهر مريوان۹ اعدام 
  ۱۳۵۸  شهريور ماه ۳  دقيقه ۳۰  و ۱۸ ساعت 

 حسين مصطفي سلطاني -۱ 
 امين مصطفي سلطاني-۲ 
 احمد پيرخضري -۳ 
 )کارمند بيمارستان ( 
 )معلم ( حسين پيرخضري  -۴ 
 )عضو شوراي شهر مريوان ( فايق عزيزي  -۵ 
 )پيشمرگه ( علي داستان  -۶ 
 )پزشک و فيلم بردار ( بهمن اخضري  -۷ 
 جالل نسيمي-۸ 
 احمد قادرزاده اهل روستاي دره تفي-۹ 

مجازات اعدام بايد فورا لغو        
اعدام يا هر نوع مجازات         . گردد  

  متضمن تعرض به جسم افراد     
نقص عضو، تنبيه بدني، و     (

 تحت هر شرايطي       ) غيره 
 .  ممنوع است   

 همچنين مجازات حبس ابد        
 .بايد لغو شود   

آزاديخواهانه و سوسياليستي در روند انـقـالب او را         
 .در راس قدرت بجاي شاه نشانده بودند

 سال از آن تـاريـخ، آنـچـه کـه                ۳۲ بعد از گذشت   
در مدت زمان عمـر حـکـومـت اسـالمـي شـاهـدش                 

در .  بوده ايم، ضديت مـردم بـا مـذهـب بـوده اسـت                  
واپيسن روزهاي عمر اين حکومت، هم اکـنـون نـيـز            
تنفر و انزجار عمومي مردم بويژه زنان و جـوانـان در       
ضديـت بـا قـوانـيـن اسـالمـي و هـر گـونـه شـائـبـه                            
مذهبي، به يکي از معضالت عظيم و روزانه  رژيـم          

انقالب مـردم ايـران بـراي        .  اسالمي تبديل شده است 
 سـالـه اي       ۳۲ سرنگوني رژيم اسالمي پايان کابوس     

است که  تا کنون سران حکومت اسالمـي بـا قـتـل،          
کشتار، زنـدان، شـکـنـجـه و اعـدام بـوده اسـت کـه                        

 . توانسته اند با اتکا به آن سرپا بمانند
 

 ۲۰۱۱  اوت ۱۵ 
 . 

 ۳ از صفحه  
 ...  ، مروري بر   ۵۸  مرداد    ۲۸   
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  ۱ از صفحه  

  
موضع جناحهاي در قدرت و                 
 خارج قدرت رژيم در مورد حجاب                   

 
واقــعــيــت ايــن اســت کــه هــمــه               
جــنــاحــهــاي جــمــهــوري اســالمــي از           
اصــولــگــرا و اصــالح طــلــب مــدافــع           
سرسخت اجباري بودن حجاب بوده و        

از نـظـر هـمـه جــنـاح هــاي              .  هسـتـنـد   
جمهوري اسالمي زن غير محجـبـه و         
يا به قول خودشان حتي بد حـجـاب را      

زن در سيستم فـکـري   .  مجرم ميدانند 
اسالمي که سيستمي است متعلق بـه     
هزارو چهار صـد سـال قـبـل، وسـيلـه                
تمتع جنـسـي مـردان و خـود عـامـل                
فساد و در هم ريختگي بنيان جامعـه        

به همين منظور ميخواهنـد او    .  است
آخـونـدهـاي ريـز و         .  را کنـتـرل کـنـنـد        

درشـت شـيــعــه و مـفــتــيـهــاي ســنــي              
همگي بر اين امر توافق دارند که ايـن      

را بـايـد     "  موجود خطرناک و فتنه گـر  " 
حجاب يک وسـلـيـه بـراي         .  کنترل کرد 

کنترل زنان است و در دنياي امروز بـا        
وجــود جــنــبــش اســالمــي و اســالم              
سياسي حجاب سمـبـل کـنـتـرل زن و               

جـنـبـش    .  سمبل تسلط برجامعه است 
اســالم ســيــاســي حــجــاب را ســمــبــل           
اسالمي بودن فرد و جامـعـه تـعـريـف           
کرده و مخالفين حجاب را مـروجـيـن       

 . فساد ميدانند
طبق اخبار و گزارشات مـنـتـشـر          
شده در هيچ کشوري به مـانـنـد ايـران           
موضوع حجاب تا ايـن حـد جـدي و               

امـا  .  مورد بحث قرار نـگـرفـتـه اسـت        
موضوع حجاب چرا در ايران به طـور          
تعطيل ناپذير مدام مورد منـاقشـه و        

ــه          .  جــدال اســت     ــرمــيــگــردد ب ــن ب اي
اختالف جامعه و نخواسـتـن حـجـاب           
عليه حکومتي که به زور مـيـخـواهـد       

واقـعـيـت ايـن       .  حجاب را تحميل کند 
است که اکثريـت بـااليـي از جـامـعـه                

ايران هيچ وقت حجاب را بـه عـنـوان             
. پوشش خود نپذيرفت و نـمـي پـذيـرد        

ايـن مـوضــوع جـدالــي را دامــن زده               
است که به آزادي پوشش و آزادي فـرد        

اگـر چـه     .  در جامعه گره خـورده اسـت      
. حجاب را نبايد پوشش قلـمـداد کـرد       

اما در هر حـال جـامـعـه تـمـايـلـي بـه                  
کوتاه آمدن از مدرنـيـسـم در مـقـابـل             

 . اسالميسم ندارد
در تمام مـدت طـول عـمـر رژيـم               
اسالمي اين موضوع داغ بـوده اسـت          
و فقط با زور اسلحه و اسيد پاشي بـه          
صورت زنان و دستـگـيـريـهـاي دهـهـا           
هزاران نفره در سال توانسته اند قانـون        
اسالمي حجاب اجباري را به جامـعـه       

معلوم است چيـزي کـه     .  تحميل کنند 
تحميلي باشد مورد اعتراض اسـت و       
روند پيشرفت جامـعـه بشـري هـم بـه              
سمت آزادي و حقوق شهـرونـدي سـيـر           
ميکند نه باز گشت به عقب و تـاريـخ      

بـه هـمـيـن       .  گذشته و يا دوران باستان    
دليل هميشه بـخـشـي از حـاکـمـان و                
جناحهايي از رژيم اسالمي کـجـدار و         
مــريــز هــر از چــنــدگــاهــي بــه دلــيــل              
رقابتهاي خود با جناح رقيب و يـا بـه        
دلـيــل مــهـار کـردن فشـار اعـتــراض               
جنبش برابري طلبانه زنان سعي کـرده        
اند با سياست شل کن سفت کن خـود       
را ناجي جامعه و کم کـردن فشـار بـر            
جامعه و مخالف مذهبيهاي سـنـتـي        

يـک دوره خـاتـمـي ايـن            .  نشان بدهنـد  
نـقــش را بــازي کــرد و بــا شــکــســت                
مواجه شد و امروز احمدي نژاد سعـي      

 . ميکند اين نقش را بازي کند
 

اما همينکه يک جـنـاح رژيـم بـه              
اين فکر ميـافـتـد کـه بـا بـرافـراشـتـن                 
پــرچــم کــم کــردن فشــار بــه جــامــعــه              
ميتواند مورد توجه قرار گيرد، خـود      
ناشي از نفرت جـامـعـه از حـجـاب و                
نقض حقوق شهروندي از جانـب نـظـام       

انـعـکـاس مـبـارزات        .  اسالمي اسـت   
مردم و تاثير اين مبارزات در ايـجـاد         
شکافهاي بيشـتـر در صـفـوف بـاالي             
حکومت را ميتوان در هميـن نـمـونـه          

مبارزه براي بدست .  هم به وضوح ديد 
آوردن آزادي و حقوق برابر زن و مرد و       
خالصي از قوانين و شريعت اسالمـي      
در ايران تالشي دائـمـي و عـمـري بـه                

 . اندازه عمر جمهوري اسالمي دارد
دوره اي که خميني اتوريتـه هـمـه         
جناحهاي رژيـم بـود آنـهـا در اعـمـال                
قانون حجاب اسالمي به هر جنـايـتـي      

همه سـران ريـز و درشـت          .  دست زدند 
اين رژيم و همه جناحهاي حـکـومـتـي        
و همه مغضوبين امروز حکومت کـه     
ظاهرا به اپوزيسيون حکومت تبـديـل      
شده اند، همگي  از تـيـغ کشـيـدن بـه               
صورت زنان تا چسـبـانـدن روسـري و             
حجاب با پونز بر سـر زنـان، از اسـيـد             
پاشي به صورت زنان تا دستگيـري و        
ــازداشــت و                    ــهــا، از ب شــالق زدن آن
شکنجه تا توهين و تـجـاوز بـه زنـان               
معترض و مخالف حجاب، کوتـاهـي      

اکنون که نفرت عمومي و   .  نکرده اند 
عميق مردم از قـوانـيـن و دسـتـورات             
اسالمي را مشاهده کرده اند و هـيـچ            
اتوريته قابل قـبـولـي در صـفـوفشـان              
يافت نميشود و کل نـظـامشـان را از             
خـطـر مـرگ نـجـات بــدهـد، هـر روز                  
جناحي و تفسيري از اسالم و قـوانـيـن       

امـا هـمـيـن       .  اسالمي، سر بر مياورد   
تفاسير متـفـاوت و جـنـاحـهـاي تـازه               
متولد شده هم نه با هـدف کـم کـردن               
فشار بر جامعه بلکه بر عـکـس بـراي          
حفظ نظام اسالمي و دسـتـيـابـي ايـن             
جناحها به قدرت و ثروت بـيـشـتـر در         

. مــقــابــل جــنــاح هــاي رقــيــب اســت           
مشکل هيچ کدام از ايـنـهـا تـفـاسـيـر             
بهتر و بدتر از اسالم نيـسـت مشـکـل             
در خطر قرار گرفتن کل نظام اسالمي       

اسـتـراتـژي    .  و راههاي نجات آن اسـت     
حفـظ نـظـام اسـالمـي از روز اول بـه                   
قدرت رسـيـدن ايـن جـرسـومـه فسـاد               
مورد مـنـاقشـه بـانـدهـاي مـخـتـلـف                

 . حکومتي بوده است
 

اخيرا هم آقاي کلـهـر خـواب نـمـا             
نشده است که يکباره بحثي در مـورد        

او و   .  چادر مشکي راه انداختـه اسـت      
دوستان و همفکرانش فرصت طلباني      
هستند که ميدانند جامعه از حجـاب      

به همين دلـيـل     .  اسالمي متنفر است 
بــا راه انــداخــتــن ايــن مــبــاحــث هــم               
ميخواهـنـد از رقـبـاي خـود پـيـشـي                 
گيرند و توجه بخشهايي از جامعـه را       
به خود جلب کنند و هم مـيـخـواهـنـد          

انتظار جـامـعـه را در هـمـيـن حـد و                    
. حدودي که مطرح کرده اند نگهدارند   

به زعم آنـهـا اگـر زنـان آزادانـه رنـگ                  
غير مشکي براي چادر خود انتـحـاب     

امـا  .  کنند موضـوع حـل شـده اسـت           
مردم ايران و بويژه زنان همه اين خـيـل      

 . اسالمي و جاني را ميشناسند
 

زنان و مردم ايران ارتباط نـزديـک        
و اطالعات الزم را از دنياي خـارج از        
ايران دارند و سهم خـود را از زنـدگـي            

اعـتـراض و نـارضـايـتـي           .  ميخواهند
زنان و مردم آزاديخواه علـيـه قـوانـيـن          
اسالمي و محدوديتـهـاي مـوجـود و           
عليه کلـيـت جـمـهـوري اسـالمـي در                

. ابـعـاد تــمـام ايــران در جــريـان اســت              
حکومتيها ميدانند کـه اعـتـراض و            
نارضايتي و سرپيچي زنان در مقـابـل       
قوانين اسالمي در ابعاد ميليـونـي و          

هر دو جـنـاح     . هر روزه در جريان است 
بـه  .  در قدرت اينرا ديده و مـيـبـيـنـنـد        

همين دليل ساالنه دهها هزار نـفـر از            
زنان مورد تعـرض، و يـا دسـتـگـيـر،               
جريمه و شکنجه مـيـشـونـد و مـورد             

 .  قرار ميگيرند.. توهين و
يک جنـاح رژيـم هـمـان سـيـاسـت               
هميشگي سرکـوب و اسـيـدپـاشـي و             

را ...   جــريــمــه و شــالق  و زنــدان و              
تجويز ميکند و جناحهاي ديـگـر هـر         
وقت احساس ضعف ميـکـنـنـد بـراي           
مقابله با رقيب قـدرتـمـنـد خـود وارد           
بازي با مسايلي ميشوند که تا ديروز       
خط قرمز همه جناحـهـاي رژيـم بـوده            

موضوع حجاب يـکـي از ايـن        .   است
خط قرمزهاي رژيـم اسـالمـي و کـل              

 .  اسالم سياسي است
اخيرا و در هـمـيـن چـهـار چـوب                
بازي و رقابت جناحـهـا بـا هـمـديـگـر                
مشاور فرهنـگـي سـابـق احـمـديـنـژاد             

گفته است که رنگ مشکـي  )  کلهر( 
چادر اسالمي مناسب نيست و گـويـا       
وارداتي پادشاهان قاجار از فرانسه بـه      

بعد از اين مباحث آخـونـد   .  ايران است 
ــب                  ــاح اصــالح طــل ديــگــري از جــن

اعالم کرده است که چـادر  ) اشکوري( 
و رنگ مشکي آن از دوران ساسانيـان      

ايــن .  بـوده و ربـطـي بـه اسـالم نـدارد                
آخوندها و بچه آخوندهاي رياکار بـعـد    

 سال تازه ياد گرفته اند که بايـد  ۲ ٣ از  
در مـورد حـجـاب حـرف بـزنـنـد امـا                  
حرفشان بايد طوري باشد هم مردم بـه     
آنها توجهي نشان بدهند و هـم جـنـاح        
رقيب پيامشان را بگيرند و هم ضربـه    

. اي به اسالم عزيزشان نـرسـيـده بـاشـد        
اين دودوزه بازي ممکن بود در دوران     
دوم خرداد بدرد تحميق مردم بـخـورد       

اما اکنون که نسل قبلي و فعـلـي تـره            
براي آخـونـد خـرد نـمـيـکـنـد بـه ايـن                     
اراجيف فقط پوزخند مـيـزنـنـد و رد             

مشکل اين خيـل آخـونـد و        .  ميشوند
بچه آخوند اين است که عقل و شـعـور      
مردم را در حد عـقـل و شـعـور خـود                 

در حاليکه مردم حـداقـل      .  ميپندارند
به باندازه يک دوران تـاريـخـي و نـظـام           

 . اجتماعي از اينها جلوترند
عـالوه بـر ايـن مشـکـل مـردم و                 
اعتراضشان نه تنها به رنگ مشـکـي         
و فرهنگ عزا اسالمي  بلکه بـه کـل             

. قوانـيـن و شـريـعـت اسـالمـي اسـت                
چادر از هر جـايـي آمـده بـاشـد و هـر                  
رنگي که داشته است مشـکـل خـيـل             
آخوند است که بايد صبح تـا شـب بـر           
سر چگونگي آن مثل چگونه طهـارت     

 سـالـه     ۹ گرفتن چگونه با دختر بـچـه          
ازداوج کــردن و چــگــونــه فــحــشــاي              
اسالمي به اسم صيغه بر پـا کـردن بـا          

مردم با کـل ايـن       .   هم کلنجار برروند 
ــيــن ضــد بشــري                  ــوان ــنــگ و ق فــره
ناسازگارند و ميـحـواهـنـد از آن رهـا              

اما حجاب از صـدر اسـالم تـا         .  شوند
کنون پرچم و سمبل اين دين تبـعـيـض     

برخالف نظر آقاي .  آميز بوده و هست   
کلهر و اشکوري اتـفـاقـا رنـگ سـيـاه               
هميشه رنگ مـورد پسـنـد اسـالمـي            
بوده و اسالميها هميشه ضـد شـادي           

اينها ديگر تفسير و تحلـيـل   .  بوده اند 
 . نيست فاکت است

 
 حجاب پاشنه آشيل            

 حکومت اسالمي         
 

بحث و موضوع حجاب در تـمـام         
طول عمر رژيم اسالمي يک مـوضـوع       
الينحل مانده و تـا پـايـان عـمـر ايـن                 

نـه يـک     .  رژيم همچنان خـواهـد مـانـد        
جـمــهــوري اسـالمــي بــدون تــحــمــيــل           
حجاب قابل تصور است و نه تمکـيـن      
زنان و رضايت جامعه از اين سياسـت      

دليـل  .  زورگويانه قابل تصور ميباشد 
اوال جـمـهـوري      :  اين امر واضح اسـت     

اسالمي راس اسالم سيـاسـي اسـت و           
سمبل اين جنبش حجاب اسـت و بـه             
دستور خميني و با اعمال زورگـويـانـه       

. در ايران حجاب را سـر زنـان کـردنـد              
دومــا جــامــعــه ايــران يــک جــامــعــه              

در جـامـعـه ايـران         .  اسـالمـي نـيـسـت       
مثل همه جوامع ديـگـر جـنـبـشـهـاي              
مذهبي و بي مذهبي و سـکـوالريسـم      
و ليبراليسم و کمونيسم ناسيوناليسـم     

امـا بـا ايـن حــال          .  وجـود دارنــد   ...  و
حــکــومــت فــعــلــي حــاکــم بــر ايــران              

قـوانـيـنـش اسـالمـي         .  اسالمي اسـت   

 ... خاتون و چادر              

 ۵ صفحه 
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 ۵ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی
 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 خبري از کامياران
 ۱۵ در روســـتـــاي درويـــان در              

کيلومتري کامياران  دختر ي به اسـم          
 سـالـه  از روسـتـاي             ۲۵ فاطمه آزادي  

 سالـه اسـم     ۲۸ درويان سفلي با پسري    
علي خسروي از درويـان عـلـيـا، قـرار              

 شـب     ۲ مي گـزارنـد کـه در سـاعـت                

 . باهمديگر صحبت کنند
برادران فاطمه از اين قرار مـطـلـع          
مي شوند و علي  را تا سر حـد مـرگ           

آنها فکـر مـي کـنـنـد           . کتک مي زنند 
که علي زير ضربات آنـان مـرده اسـت            

امـا فـاطـمـه       .  و او را رها مـي کـنـنـد          
تصميم مي گيرد با تـفـنـگ شـکـاري            

اقدام به خودکشي کـنـد و و تصـمـيـم             
خود را عملي مي سازد که متاسفانـه      
جانش را ازدست مي دهد امـا عـلـي             
خسروي  به بيمارستان انتقال داده  و            

وضــع .  در آنــجــا بســتــري مــي شــود          
جسماني علي بسـيـار وخـيـم گـزارش             

 .*شده است

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پالريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

هـمـه مسـئـولـيـن و پسـتـهـاي                .  است
دولتي و غير دولتي بايد مسـلـمـان و            
قانونا شريعت و موازيـن اسـالمـي را         
ــول                       ــه ق ــد و ب ــن ــن ــت ک ــد رعــاي ــاي ب
ايدئولوگهاي رژيم اسـالمـي فـراتـر از           
اين بايد واليت مـطـلـقـه فـقـيـه را نـه                  
تنها نظرا بلکه عمال هم قبول داشـتـه       

 . باشند
اين در حالي است که نه جـامـعـه            
بطور کلي مسلمان اسـت و نـه تـمـام               
پيـروان اسـالم خـواهـان يـک جـامـعـه                 
اسالمي و با قوانيـن شـريـعـت اسـالم             

با وجود ايـنـکـه مـنـطـقـا و            .  هستند  
عقال جامعـه ايـران را نـمـيـتـوان يـک                 
جامعه اسالمي ناميد ولي احـزاب و         
دولتها و جريانات مختلف آگاهانـه و      
يا از روي عمـد بـا تـوجـه بـه مـنـافـع                  
سـيـاسـي مـورد نــظـرشـان هــمـچـنــان               
جامعه ايران را يک جـامـعـه اسـالمـي          

بحث و استدالل مـا    .  خطاب ميکنند 
در مقابل اين طيف مذکور اين اسـت       
همچنانکه نميشود جامـعـه آلـمـان و            

را جــوامــع   ...  آمـريــکــا و فــرانسـه و         
مسيحي ناميـد و کـمـتـر کسـي ايـن                
کشورها را با ايـن صـفـت مسـيـحـي               
خطاب ميکند، جامعه ايران و ديـگـر       
جوامع اسالم زده را هـم نـمـيـتـوان و                 

ظـاهـرا   .   نبايد اسالمي خـطـاب کـرد       
ايــن يــک امــر داده شــده و بــديــهــي                  
مـحـسـوب مـيـشـود کـه کشـورهــاي               
سرمايه داري غربي را کشورهايـي بـا        
ســيــســتــم جــمــهــوري، دمــکــراســي،          
ليبرالي و راست و چپ و ميانه بدانيم       
اما به محض ايـنـکـه بـه کشـورهـاي               
اســالم زده مــيــرســيــم گــويــا صــفــت            
اسالمي بـراي آنـهـا مـنـاسـبـتـريـن و                  

. جامع ترين تعريف و توصيـف اسـت        
در حاليکه اين صفت نه علـمـي اسـت       
و نه از نظر جامعه شناسي و سيـاسـي      

 .مبناي  محکمي دارد
حتي طبق آمارهاي منتشر شـده        
هم بکار بردن صـفـت مـذهـبـي بـراي               
توصيف هيچ کشوري دقيق نيست و        

. از پايه محکمـي بـرخـوردار نـيـسـت            
طبق آماري کـه نشـريـه شـپـيـگـل در               
ــت                   ــرده اسـ ــر کـ ــشـ ــتـ ــنـ ــان مـ ــمـ آلـ
گروهبنديهاي مذهبي و غير مذهبـي   

پـيـروان   :  به اين شکل اعالم شده اسـت   
مسيـحـيـت در دنـيـا دومـيـلـيـارد و                  
سيصدميليون، پيروان اسالم در دنـيـا        
يک ميليارد و شـشـصـد مـيـلـيـون و                 
تعداد آته ئيستها  و غيـر مـذهـبـيـهـا          

تاز ايـن    . يک ميليارد اعالم شده است 
آمار آته ئيستها فقط شامـل کسـانـي       
ميـشـود کـه رسـمـا اعـالم کـرده انـد                   

در کشـورهـاي اسـالم        .  مذهب ندارند 
زده هر کـس اعـالم کـنـد از مـذهـب                  
خارج شده است حکمش مرگ است و     
به همين دليل هـيـچـکـس امـکـان و                
توان اينرا ندارد که چنين مـوضـوعـي       

آمار مسلمانان در ايـن    .  را اعالم کند  
نشــريــه شــامــل آمــار جــمــعــيـــت                  
کشورهاي اسالم زده است و نـه آمـار          
دقيق کساني که از مذهب خارج شـده    

 . اند
 

حال اگر استدالل و مـوارد قـبـلـي         
را هم در نـظـر نـگـيـريـم بـا تـوجـه بـه                     
همين آمار شپـيـگـل ايـن جـوامـع را                

. چگونه بايد مورد خـطـاب قـرار داد           
اين در حالـي اسـت کـه بـا تـوجـه بـه                     
تجربه تلخ بيش از سه دهه حـاکـمـيـت       

اسالم سياسي و جمهوري اسالمي در     
ايران نقد تجربـي اسـالم و مـذهـب و                
دوري و تنفر از قـوانـيـن و سـنـتـهـاي               
مـذهـبـي و اسـالمـي در ايـن کشــور                 
بيش از هر جامعـه ديـگـري در دنـيـا               
رواج دارد و بي اعتقادي مردم بـويـژه           
نسل جـوان بـه مـذهـب و اسـالم ايـن                  
جامعه را به يک جامعه عمـدتـا غـيـر           

 . مذهبي تبديل کرده است
جنگ دائمي و بدون وقفه رژيم بـا    
زنان به دليل بي حجابي و بد حجـابـي         
و آرايـش و رابـطـه جـنـسـي خـارج از                   

در تمام طـول عـمـر ايـن         ....  ازدواج و 
بــه قــول    .  رژيــم ادامــه داشــتــه اســت        

کـفــر  " آخـونـدهـاي اسـالمـي ايـران را               
و کسـي عـالقــه بــه         "  بـرداشـتــه اســت    

مسجد و نماز و روزه نـدارد و تـمـام                 
قوانين اسالمي و شـريـعـت اسـالمـي           
هر روز در ابعـادي مـيـلـيـونـي نـقـض                
ميشوند و داد آخـونـدهـا را در آورده             

طبق آمار اعالم شـده مـجـلـس       .  است
 درصد جوانان بـه اوامـر       ۸۵ اسالمي  

. و سنتهاي مذهبي بي اعتنا هستنـد    
فراتر از اين اکثريت قوي مـردم ايـران           
فکر ميکنند مسجد و آخوند بـاعـث         
عدم پيشرفت و تـرقـي جـامـعـه شـده               

مردم فکر ميکنـنـد آخـونـدهـا         .  است
ــاکــار و دروغــگــو و               مــوجــودات ري
بيـمـاران جـنـسـي و دايـنـاسـورهـايـي                 

 سال قبل هستند که امروز بـه  ۱۴۰۰ 
مـردم در    .  جان آن جامعه افـتـاده انـد         

بهتـريـن حـالـت خـيـل آخـونـد و کـل                     
روحانيت را بي خاصيت ترين و انگـل   

تـا  .  ترين موجودات جامعه ميدانـنـد     
جايي که اين موضوع به عنـوان جـک           
و لطيفه در مورد آخوندها بـه خـطـبـه           

 . هاي مساجد هم راه يافته است
تــعــداد جــوکــهــايــي کــه عــلــيــه             

مذهب، و خدا و پيـغـمـبـر و امـامـان            
روزانه ساخته ميشود از هر مـوضـوع     
اجتماعي و سياسي ديگر در جـامـعـه      
ايران بيشتـر اسـت و چـه بسـا دهـهـا                   

فـرم  .  برابر موضـوعـات ديـگـر اسـت          
لباس و آرايش و مـوزيـکـهـاي مـورد            
ــي و                 ــدن ــهــاي خــوان عــالقــه و کــتــاب

نـمـونـه هـاي       ...  سايـتـهـاي ديـدنـي و         
ديگر اين موضوع هستنـد کـه مـردم         
تا چـه انـدازه از مـذهـب و آخـونـد و                    
ــي بــــدور و                  ــت اســــالمــ شــــريــــعــ

 .متنفرهستند
 
جدال بر سـر حـجـاب دو جـبـهـه                

عمومي در مقابل همديگر را شـکـل          
جبهه مدافعين حـجـاب و       .  داده است 

تقابل اين دو .  جبهه دفاع از حقوق زن   
جبهه در طـول عـمـر رژيـم اسـالمـي                 
هيچ وقت از صحنه سياست و روابـط        
اجتماعي جامعه ايران کم اهـمـيـت و           

زيــرا حــجــاب بــه      .  حــاشــيــه اي نشــد     
عنوان سمبل و پرچم اسـالم سـيـاسـي           
هميشه بـا اعـتـراض مـواجـه بـوده و                
ــرا                   ــران آن زنــان و جــامــعــه مــدرن اي

اسالمگرايـان و جـمـهـوري         .  نپذيرفت
ــا زور                   ــا کــنــون فــقــط ب اســالمــي ت
شکنجه، زندان، شالق و اسيدپاشي و      
اعدام و کشتار توانسته اسـت قـانـون            

امـا در    .  حجـاب را تـحـمـيـل کـنـنـد              
مـقـابـل ايــن تـحـمـيــل بـخـش مــدرن                 
جامعه هيچوقت کوتاه نيـامـد و سـر           

 . تسليم فرو نياورده است
 

اخيرا اختـالف جـنـاحـي احـمـدي            
نژاد و  خامنه اي بحث حجـاب را بـه             
ــراي                 يــک مــوضــوع روز و گــرهــي ب

. جمهوري اسالمي تبديل کـرده اسـت       
 سـال اسـت       ۲ ٣ اما موضوع حجاب     

در ايــران يــک مــوضــوع جــدي و                     
ــوشــت ســاز بــوده اســت              ايــن  .  ســرن

ــه شــکــســت              اقــدامــات اخــيــر نشــان
سياسي و فرهنگي رژيـم اسـالمـي را           

ــد        ــکــن ــان مــي ــي ــرخــالف تصــور      .  ب ب
بيماربسيـاري از جـريـانـات سـيـاسـي              
اپوزيسيون راست و چپ که هيچ وقت    
به اهميت جنـبـش اسـالم سـيـاسـي و               
موضـوع حـجـاب بـه طـور ويـژه پـي                  
نبردند و يـا مـنـافـعـشـان در هـمـيـن                   
راســتــا بــود جــامــعــه راه خــودش را              

اکثر اين جريانـات هـنـوز هـم         . ميرود
در دنـيـاي فـرقـه اي خـود مـحـبـوس                  

اما جامعه ايران در مـقـابـل        .  هستند
ــاال انــداخــتــن               حــکــومــت و شــانــه ب
اپوزيسيوني که مـيـگـفـت حـجـاب و             
جنبش اسالم سيـاسـي مـهـم نـيـسـت               
هيچوقت مطيع سياستهاي اسـالمـي      
و از جمله حجاب نشـد و جـدالـش بـا             
رژيم تا پايان عمر اين حکومت و کـل     
جنبش اسالم سياسـي ادامـه خـواهـد           

جريانـاتـي کـه در چـپ تـريـن               . داشت
جامعه سر " حالت مرتب ورد زبانشان    

را تکرار مـيـکـنـنـد        "  مايه داري است 
کاري به جنبشهاي سياسي و از جملـه     
اسالم سياسي ندارنـد، اگـر ريـاکـار و             
مدافع نظم مـوجـود نـبـاشـنـد، نـه از                 
سرمايه داري چيزي فهميده انـد و نـه           
از کارگر و سوسياليسم و نه از تـقـابـل     
و جايگاه جنبشها سياسي حـاضـر در       

در خوشبينانـه تـريـن حـالـت          .  جامعه
اينها خيل معبدان تاريخ هستـنـد کـه       
منافع سياسي خود را در ايـن راسـتـا          

 . تعريف کرده اند
 

 ۲۰۱۱  اوت ۱۶ 

 ... خاتون و چادر              

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      


