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=مسعود بهنود در حسرت جمهوری اسالمی نوپای افغانستان=    
 

بخشی از جامعه روشنفکری ايران که به لحاظ مواضع سياسی 
ر تمام سالهای شان، ميتوان آنها را اصالح طلبانی دانست که د

 و بعضی از آنها در تمام دوران موجوديت  -٧۶پس از دو خرداد 
 در رويای تحول تدريجی و استحاله نظام -رژيم اسالمی ايران
بودند، گاهی در تناقض " حکومت دمکراتيک"واليت فقيه به يک 

اين تناقض را بويژه در . يا متدولوژی سياسی خود قرار می گيرند
 که دارای اشتراکات - افغانستان-شور همسايهرابطه با حوادث ک

زبانی، فرهنگی و تاريخی فراوانی با ما است، ميتوان مشاهده 
اين بخش از افراد و نيروهای سياسی، مثًال در حاليکه به . کرد

شدت با هر نوع شعار سرنگونی رژيم ، انقالب، نافرمانی توده 
ده اند، ای، شورشهای مردمی و اقدامات قهر آميز مخالف بو

زمانيکه آمريکا و متحدينش قصد تهاجم نظامی به افغانستان و 
سرنگونی رژيم طالبان را داشتند، بر خالف خط مشی رفرميستی 
و مسالمت جويانه شان، از اين تحول استقبال کردند و آنرا به فال 

يعنی قهر و سرنگونی  خوب است اما برای همسايه . نيک گرفتند
!! 
 

نزمان، استفاده از نمونه سرنگونی رژيم طالبان اما گر آنها در آ
را برای ايران جايز نمی دانستند، اکنون تصميم گرفته اند، الاقل 
در يک مورد، روند تحوالت سياسی در کشورهمسايه  را الگويی 

ماجرای تدوين پيش نويس جديد قانون . برای ايران قراردهند
 از عالقه اين ، نشانه ای"جمهوری اسالمی افعانستان" اساسی 

طيف از اپوزيسيون رفرميست ايران به کپيه برداری ازافغانستان 
است که البته با توجه به مخالفت ايشان  با انقالب عادالنه مردم 
کشورمان برای به زير کشيدن رژيم واليت فقيه، چندان دور از 

مگر نه اينکه همين طيف، هم صدا با جبهه دوم . انتظار نبود
، قصد دارند از "مردمساالری دينی"ت شعار خرداديها، تح

استقرار دمکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی واقعی در 
 !!ايران جلو گيری کنند

 
است که گمشده " روشنفکران "آقای مسعود بهنود يکی از اين 

خود و طيف سياسی شان را در قانون اساسی جديد کشور 
 .همسايه و فارسی زبان افغانستان، يافته اند

 
جمهوری اسالمی افغانستان، "بهنود در نوشته ای تحت عنوان 

)  نوامبر٧( آبان ١۵که به تاريخ " صدای تحول در گوش تهران
منتشر شده است،  با لحن ستايش " ايران امروز" در سايت 

پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان با : " آميزی می نويسد
زه پا، از موادی سرشار گذاشتن پيشوند اسالمی برای جمهوری تا

شده است که نويد زندگی آزاد و بی محدويتی را به ساکنان آن 
 ."کشور می دهد

 ۴                         بقيه در صفحه 
 
 
 
 

 
 
 
 

!                 صفرقهرمانی از زبان يکی از همبندانش   
                             

                                                                                  
 ی                      محمد رضا شالگونی      

 
 به زندان رفتم، اولين بار صفر خان را در آنجا ۴٩من در سال 

 ٢١از راديوها به مناسبت . قبًال نام صفرخان را شنيده بودم. ديدم
لی پديده صفرخان را و. آذر  و مجالت زير زمينی که در می آمدند

ميخواهم اينرا بگويم که پديده . من در زندان کشف کردم 
 .صفرخان با صفر قهرمانی فرق دارد

صفر قهرمانی، آنگونه که ما از دور می شناختيم، فردی بود که 
زندانی کشيده بود و سمبل مقاومت در زندانهای کشور ما بود؛ 

. ما را تحمل کرده بودفردی بوده که طوالنی ترين زندانی در دوره 
اولين چيزی که ميخواهم . منتها ايده صفرخان چيز غريبی است

چون ميدانم بعضی ها چه دوستان . بگويم همين کلمه خان بود
معلوم است که . صفرخان و چه مخالفانش آنرا ياد آوری کرده اند

راديکالهای آمريکای التين . صفرخان خان نبود، و ضد خان بود
، اين "کماندان چه" گوارا بگويند ر دارند که به چههنوز هم اصرا

     . داردمعنی
                                   

بعضی ها . فرمانده بود" چه"فرمانده چيز بدی است و لی 
ميگويند فرمانده فقط يکی است صفر خان نيز خان بود به معنای 
. اينکه شورش عليه يک نظام ظالمانه را نمايندگی ميکرد

معلوم است که وی خان نبوده، . همانطور که ستارخان خان بوده
. بلکه يک چوبدار بوده و از ميان طبقات پائين برخاسته بود

ميخواهيم بگويم، من آن چيزی را که در پديده صفرخان کشف 
 -نه تنها از ديد دشمنانش. کردم، يک چهره تراژيک است

فر را سر می دشمنانش هنوز می گويند که او هر روزه ده ن
بريده، اگر تلويزيون لوس آنجلسی ها را تماشا کرده باشيد، حتما 

 !مد باطبی در دست قاتل مطبوعات اح
  ٢                   در سفحه 

 !            اخبار و رويدادهای مهم 
 ۶              در صفحه 

اعالميه سازمان در مورد بهم 
د صفر خوردن مراسم سالگر

  ٣ص  در –خان در تهران 



البته من خود نديده ام ولی يکی از دوستان (مشاهده کرده ايد 
 »» کردها دکتر جهانشاهی مصاحبه ميکه يک آقائی ب) ميگفت

ايشان می گفتند که چگونه اين صفر که اينهمه آدم کشته زنده و
و طرف مصاحبه )  اين آقای دکتر خنک نشدههنوز هم دل(مانده 

کننده گفته بود که نه بابا، بيجاره کسی را نکشته بود و بعد هم 
منظور من اين است که وضع دشمنانش .  سال زندان کشيد٣٢

من از دوستانش صحبت می کنم ، آنهايی که هم . روشن است 
ها بندانش بوده اند، اولين چيزی که در مورد صفرخان از طرف آن

برخورد کردم اين بود که می گفتند صفرخان آنطور سياسی 
ميدانيد که در فرهنگ سياسی عقب مانده ما آدم سياسی . نيست

بايد آدم فاضلی باشد، آدم کتاب خوانده ای باشد و چند تا مدرک 
 . هم داشته باشد و غيره

حاال صحبتهايش را از . بله صفرخان بدين لحاظ سياسی نبود
بعضی ها ممکن است . تمان آقای طاهری ديديدبرکت کار دوس

بخندند نميدانم شما خاطره ستارخان را شنيده ايد يا نه؟ وقتی 
ولی اگر . ستار خان آمد به باغ اتابک، خيلی ها برويش خنديدند

ستارخان را از تاريخ مشروطيت برداريد، از مشروطيت ايران چه 
زاپاتا را بر داريد، می ماند؟ از انقالب بزرگ مکزيک اگر اميليانو 

از انقالب مکزيک چه می ماند؟ از تاريخ عظيم جنبشهای بزرک 
دهقانی روسيه، اگر استپان رازين و يوکاچف را برداريد، از آنها 
چه می ماند؟ مشکل واقعی ما اين است که به توده پائين اعتقادی 

. همه ستايشگر صفرخان بوده ايم به عنوان يک زندانی. نداريم
ولی صفرخان کسی . دانيم که بايد سر تعظيم فرود آوريمهمه مي

 گفت که بوده که از پائين آمده، دوست من هدايت سلطان زاده 
 بوده، جنبشی که ما بايد تالش کنيم که در آن صفرخان نماد جنبش
 .صفرخان ها زياد باشد

امروز همه از مدرنيسم صحبت می کنيم، همين آلمان همين آلمانی 
 بسياری از رهبران سياسی آن از ميان اتحاديه ها که ساخته شد،
آنروزی که صفرخان قيام کرد، هشتاد درصد .  برخاسته بودند

مردم ايران در دهات بودند و منطقه ای که صفرخان در آن قيام 
تعجب آور . کرد، يکی از کانونهای بزرک مالکی آذربايجان بود

ه صفرخان صحبت است که پاره ای از دوستانی که با آنها در بار
می کرديم می گفتند که جنبش آذربايجان يک مسئله ملی بود و 

بايد گفت دقيقًا هم ربط داشته . ربطی به خود مساله طبقاتی نداشته
چه کسی ميگويد که طبقاتی . مساله ملی همان مساله طبقاتی بود

خود صفرخان می گويد که مساله ، از همان قيام دهقانی . نبوده
 .شروع شد

يا به زبان شيرين " سانکلوها" انقالب بزرک فرانسه اگراز
را برداريد از انقالب کبير فرانسه جه می " کون برهنه ها"فارسی
 ماند؟

اينکه ميگويم صفرخان يک چهره تراژيک بود، اين است که از 
. پائين برخاسته بود و اين در محافل روشنفکری ما هضم نميشد

 است که او متعلق به يک دومين نکته در باره صفرخان، اين
هنوز هم که هنوز است بعضی ها خبط بزرگی می . جنبش ملی بود

کنند که ميگويند مساله آذربايجان و پيشه وری را روسها درست 
حاال که نه روسها هستند و نه پيشه وری هست، ولی . کرده اند

 .می بينيد که همه جا در جوشش اند 
اين پنجاه سال قبل . نيدمسئله ملی رامثل عکس فوری مخفی نک

شايد اکنون دير .  سال هم کشور ما را سوزانده۵٠اتفاق افتاده و 
. من طرفدار اتحاد داوطلبانه همه ايرانيان هستم . شده باشد

دوستان ايرانی من همه ميگويند که صفرخان فقط به آذربايجان 
تعلق نداشته، بلکه به همه مردم ايران تعلق داشته، به اين مسئله 
توجه بکنيد، آنروزی که در آذربايجان و کردستان، فرقه های 
دموکرات آذربايجان و کردستان برخاستند، من خودم در دهات 
آذربايجان ديده ام که مثًال مرد متعصبی زنی را نشان ميداد و می 

 و ده تير به کمرش گفت زنکه فالن فالن شده هيجده سالش بوده
 سيصد هزار دهفان مسلح ١٣٢۴اصره تبريز در در مح. می بسته

هدايت خوب نکته ای را مطرح کرد که گفت روسها . شرکت کردند
ميخواستند ار اين مسئله استفاده کنند، که می خواستند ، دليل 

طبيعی است که گرگها در . نميشود که اصل مسئله لوث شود

آمريکا ممکن است . حاال هم همينطور است. انتظار فرصتی باشند
ا جمهوری اسالمی فالن استفاده را بکند، پس ما نبايد در مبارزه ب

با جمهوری اسالمی در بيافتيم که مبادا آمريکا نيز پشت اين يا آن 
 عمل باشد؟

مسئله ای که بنظرم می آيد اين است که صفرخان بدو دليل مورد 
يکی اينکه از زندانی کوچک به زندانی . بی عدالتی قرار گرفته
 اينکه در محيط روشفکری ايران يک پديده بزرگ در آمده و ديگر

در اينجا بايد از آقای طاهری به خاطر فيلم . نچسب تلقی شده
برداری آن جنبه هائی از صفرخان که ما می شناسيم تشکر کنيم، 
نه آن کسانی که ميروند از پيرمرد هشتاد ساله ای که در چنگال 

ه ها چه سرطان دست و پا ميزند، اقرار بگيرند که بخارج رفت
ميگويند؟ برگردند ايران؟ می بينيم که کروبی هم برای صفرخان 
پيام فرستاده است، آيا اين است صفرخان؟ تجليل از صفرخان بايد 

يعنی صدای . تجليل از آن چيزی باشد که واقعًا صفرخان بود
بايد به اين مسئله . مظلوميتی که نميتوانست خود را بيان کند

ه مظهر مقاومت ايرانيها و مبارزين چرا مردی ک. توجه داشت
بايد .  بودهروشنفکری ايران يک پديده ويژهچپ بوده، در محيط 

متن سخنرانی در مراسم گراميداشت (  .به اين نکته توجه داشت
 )صفرخان در آلمان 

--------------------------------------------------------- 
 طبوعات استد باطبی در دست قاتل ماحم          

 !                   زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
 از چندين روز نگرانی خانواده، دوستان و دانشجويان و فعاالن پس

سياسی ايران نسبت به سرنوشت احمد باطبی زندانی سياسی رژيم 
که زير نظر » نيروهای ناشناس «  اسالمی،  آشکار شده است  

 هستند، احمد باطبی را -ات ايران  قاتل مطبوع-قاضی مرتضوی 
 .ربوده اند

پدر احمد باطبی که همراه با عبدالفتاح سلطانی وکيل وی، شب 
گذشته بامرتضوی ، دادستان تهران مالقات کرده بود؛ در اين 
رابطه گفته است که قاضی مرتضوی، پدر احمد را نيز تهديد به 

ونده دستگيری و بازداشت کرده است و مرتضوی می خواهد پر
 ١۵جديدی برای احمد باطبی درست کند تا اتهام واهی که منجر به 

 .سال جبس برای او شد، فراموش شود
 اطالعاتی زير نظر رهبر و -اينک روشن است که دستگاه امنيتی

گماشتگان او در دستگاه قضايی، احمد باطبی را ربوده اند و او را 
نديشان ، کارگران و  عقيدتی، دگر ا-همراه با ديگر زندانيان سياسی

دانشجويان و معلمان مبارز زندانی، جوانان تظاهرکننده و معترض 
ربودن احمد باطبی، که در پی مالقات او و برخی . به بند کشيده اند

 عقيدتی با ليگابو نماينده سازمان -از خانواده های زندانيان سياسی
ملل در امر آزادی بيان صورت گرفت؛ نشانگر وحشتی است که 
سردمداران حکومت اسالمی از افشای اقدامات جنايتکارانه و 

تهديد به زندان ، . سرکوب گرانه شان در زندانهای ايران دارند
ربودن و ناپديد کردن فعاالن سياسی و پيشروان جنبشهای اجتماعی 
، خصوصًا جنبش دانشجويی، حمالت وحشيانه گروههای جماقدار 

ويی و اعتراضات مردمی ، همه و فاالنژ اسالمی به تجمعات دانشج
با همان " عالی جنابان سرخ و خاکستری "و همه نشانگر آنست که 

شيوه های قتلهای  زنجيره ای به  مصاف جنبش آزادی خواهانه و 
بايد با ايجاد و تقويت ستادهای . برابری طلبانه مردم ايران آمده اند

ی و خبر رسانی و حمايت از زندانيان سياسی و فعاالن سياس
پيشروان جنبش های اجتماعی، برای دفاع از حقوق انسانی، 

بگذار . نگذاريم که بار ديگر فاجعه قتلهای زنجيره ای تکرار شود
آفتاب حقيقت و آگاهی، تاريک خانه های اشباح را در هم ريزد و 
عالی جنابان خاکستری و سرخ را در جايگاه قاتالن و جانيان، به 

 برای استقرار آزادی و مردم ساالری محاکمه کشاند و شرايط را
 !در کشور ما فراهم نمايد

 
 
 
 

  راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی ايران                   

٢هصفح ١٣٨٢ ماه آبان ٢۵کشنبه ي                                      )راه کارگر(رکزی سازمان کارگران انقالبی ايرانروزنامه سياسی کميته م  



 
 نخستين سالگرد درگئشتدرباره برگزاری   

       ! ن در تهراهرمانی  صفرق
 

طبق اخبار و گزارشات رسيده مراسم نخستين سالگرد 
آبانماه که با فراخوان دو ١۶وز درگذشت صفرخان در ر

کميته برگزاری به صورت مستقل دعوت شده بودند با 
ناهماهنگی ها و تنش هائی همراه بوده که اين خود مايه 

 .بسی تأسف است
 

 -حقيقت اينست که صفرخان را نميتوان از جنبش ملی
دموکراتيک آذربايجان و اساسًا از مساله ملی در ايران و 

 .  جدا کردبويژه آذربايجان
 

همچنين نميتوان فراموش کرد که صفر خان تا آخرين لحظه 
حيات خود مدافع کارگران، تهيدستان و لگدمال شدگان بود 

 .و تا آخر عمر بر اعتقادات سوسياليستی خود پايبند ماند
 

ضمنًا بايد بخاطر داشت که صفر خان بيش از سی سال از 
رد و از همان عمر خود را در زندانهای ستم شاهی بسر ب

اوايل روی کار آمدن جمهوری اسالمی در مقابل آن بود و 
از حکومت اسالمی تنفر بی پايان داشت و به همين خاطر 
نيز با همه جرياناتی که عليه جمهوری اسالمی مبارزه می 

 .کردند همدلی مطلق داشت
 

برجسته کردن يک بعد از صفر خان و به ابعاد ديگر 
دن ظلمی است در حق اين قهرمان شخصيت او بی توجه مان

 .خلق های ايران
 

 فرهنگی آذربايجان آنگونه -طبيعی است که فعاالن سياسی
که خود شايسته ميدانند ميتوانند مراسم بزرگ داشت 
سالگشت درگذشت صفرخان را برگزار کنند و باز بسيار 
طبيعی است که شعارها و خواسته های ملی و دموکراتيک 

اسم مطرح سازند و اين حق طبيعی خود را در اين مر
اگر بزرگداشت صفرخان فرصتی بوده برای بروز .آنهاست 

چنين خواست هائی ، خود ضرورت پرداختن به مساله ملی 
در کشور چند مليتی ايران را نشان ميدهد که در آن ستم 

 .ملی واقعيتی است انکار ناپذير
 

ستم مبارزه برای دموکراسی از مبارزه با اشکال مختلف 
ملی جدائی ناپذير است چرا که احترام به خواسته های 
دموکراتيک مليت های مختلف مولفه ايست از دموکراسی و 

 .يکی از عيار سنج های پايبندی به آن
 

طرح خواسته های دموکراتيک آذربايجانی ها را توطئه 
پان ترکيست "جمهوری اسالمی قلمداد کردن و يا بر چسب 

اين خواسته ها، خود نشان عدم بلوغ زدن به " های افراطی
سياسی، بحرانی کردن مساله وعمًال خود همسو شدن با 

در عين حال ناديده گرفتن رويه . جمهوری اسالمی است
ديگری از حقيقت وجودی صفرخان است که سی و دو سال 

 .زندان را بنام فرقه دموکرات آذر بايجان سپری کرد
 

ص بر درجه سواد او جای تاسف است که پاره ای از اشخا
 او " شکيبايی"و " مدارا"انگشت گذاشته و يا صرفًا بر 

                                                                        .اشاره کرده اند
ترديدی نيست که صفر خان با همبندان و قربانيان رژيم از 

 ليکن روح. هر طيف و رنگی مرد بردباری و مدارا بود
عصيانگر او تا دم خاموشی نه با نظام شاه کنار آمد و نه با 
جمهوری اسالمی و اين از آگاهی و شعور سياسی او مايه 

بر خصلت " باسوادها"ميگرفت، و بسيار زودتر از انبوه 
 . های ضد دموکراتيک هر دو نظام پی برده بود

حقيقت اينست که آگاهی سياسی و جهت گيری سياسی و 
اندازه گرفت و " مدرک رسمی"ها را نميتوان بامترقی انسان

 .زندگی صفرخان خود بهترين گواه آنست
شخصيتی چون صفرخان را نه ميتوان در آذربايجانی بودن 
. او خالصله کرد و نه از آذربايجانی بودنش منفک ساخت

صفر خان از . او نام مشترکی بود برخواسته هائی گوناگون
لی و دموکراتيک يکسو، مظهری از خواسته های م

آذربايجانی ها و همه مليت ها در ايران و ا ز سوی ديگر 
اعتقادات سوسياليستی وی، او را با همه ايران يگانه 

 .ميکرد
استفاده ابزاری از نام و ياد او در جهت مقاصد سياسی 
گروهی، شيوه ای است مذموم و بی احترامی به نام بزرگ 

 .او
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 راديو برابری
 

شش (راديو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت ايران 
بر روی ماهواره با مشخصات ) عصر بوقت اروپای غربی
 :زير برنامه پخش می کند
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ر
 
 ا

 "سکوالریسم نيم بند "  از صفحه یک  دنباله
 آقای بهنود بعنوان یک روزنامه نگار فعال، بعيد به 
نظر ميرسد متن و یا مواد قانون اساسی جدید 
افغانستان را که باید به تصویب مجمع سنتی و قرون 

برسد، ) لویه جرگه ...  ( وسطایی سران قبایل و 
ت ایران رویت نکرده باشند، به ویژه که در خود سای

امروز و دیگر سایت ها، نکات کليدی آن، بر شمرده 
بنابراین وقتی مسعود بهنود این چنين . شده است

سخن می گوید، نه بخاطر عدم اطالع از مفاد 
سراسر ارتجاعی و ضد دمکراتيک این قانون 
اساسی، بلکه ناشی از یک انتخاب سياسی در 
راستای همان مشی به بن بست رسيده 
اپوزیسيون پرو خاتمی است که در رویای یک والیت 

اسالمی روز " يکدمرکرات" مشروطه، یک جمهوری 
شماری می کنند، هر چند در بحث های 

( روشنفکری، خود را مدافع جدایی دین از دولت 
بهنود می . معرفی  نمایند) تشکيل حاکميت سکوالر

مهم ترین بخش این قانون، در مقایسه با : " نویسد
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به رهبری 

فردی منتخب کشور مربوطه می شود که در اختيار 
مردم با اختيارات محدود برای مدت محدود در رأس 

در پاسخ باید گفت، به رسميت . " حکومت است
رهبر و سایر " انتخاب"شناختن حق رأی مردم و نيز 

مقامات مهم حکومت اگر چه در قياس با دوره قرون 
وسطی ،  نشانه تحول است، اما به هيچوجه به 

حق رأی  . ی نيستمعنای استقرار آزادی و دمکراس
اگر با به رسميت شناختن آزادی بی قيد و شرط 
اندیشه، بيان، تشکل و از جمله حق بی چون و 
چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن، تلفيق نشود، 
.  نمی تواند منجر به بنای دمکراسی سياسی شود

مثًال یک رژیم می تواند از مردم بخواهد که از ميان 
بند به شرع انور، یکی را رجال سياسی متدین و یای

بعنوان رهبر، رئيس جمهور، نخست وزیر، قاضی 
مثًال اگر ولی فقيه . کنند" انتخاب ... "القصات و

" حکومت اسالمی ایران، نه توسط مجلس خبرگان
بلکه مستقيمًا از سوی مردم برگزیده می " انتخابی

شد، یعنی از مردم می خواستند که از ميان چند یا 
هللا جامع الشرایط شيعه اثنی عشری، چندین آیت ا

یکی را بر گزینند، آیا این به منزله حق انتخاب و 
مسلمًا ! اقعی مردم و دمکراتيک شدن حکومت بود؟

 . نه
 در رژیم دیکتاتوری محمد رضا پهلوی نيز کليه 

در یک انتخابات " مجلس شورای ملی" نماینده گان 
ح سراسری مبتنی بر حق رأی همگانی و به اصطال

اما هيج . رقابت کاندیداهها، برگزیده می شدند
انسان دمکرات و مدرنی بخود جرأت نميداد و 

. جا بزند" انتخابات آزاد"نميدهد که آن بالماسکه را 
انتخاب یک نفر از ميان چند کاندیدای ساواک پسند 

 نه تنها - و اکنون مورد پسند شورای نگهبان–
 –برالی  حتی دمکراسی لي-نشانی از دمکراسی

 .ندارد، بلکه ارتجاع محض است
 

لویه " بهنود در جایی دیگر، عليرغم اعتراف به اینکه
مجمع تشخيص مصلحت "افغانستان معادل " جرگه
ایران است، ادعای انتخابی بودن این مجمع را " نظام

تکرار می کند، بی آنکه بگوید قرار نيست هر 
ن ای. شهروند عادی  افغانی عضو لویه جرگه شود

مجمع سران قبایل ، !! نهاد، مجلس از ما بهتران
گروههای جهادی، جنگ ساالران، فئودالها و تجار 

 .گردن کلفت بازار پرسود  مواد مخدر است
 

قرار نيست یک کارگر، یک دهقان، یک 
سوسياليست، یک سکوالرو یک مخالف مذهب، 

عشيره ای _ برای عضویت در این مجمع قبيله ای 
آنگاه همين بالماسکه .تخاب شودقرون وسطایی ان

مورد تمجيد مسعود بهنود قرار می گيرد، چرا که 
ميخواهد و اختيار آنرا دارد که پيش نویس قانون 

بعالوه حتی . اساسی جدید افغانستان راتصویب کند
" مجمع خواص"اگر این قانون اساسی، نه توسط 

بلکه در یک رفراندم نيز مورد تصویب ) لویه جرگه(
رار ميگرفت، لزومًا به معنای دمکراتيک و مردم ق

کمااینکه همين دو . مترقی بودن محتوای آن نبود
دهه پيش، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
در یک همه پرسی، مورد تصویب اکثریت مردم قرار 
گرفت، اما هيچ انسان آزاده و دمکراتی در ایران و 

هيت  شکی در مورد ما- چه آنروز و چه اکنون-جهان
ارتجاعی و ضد دمکراتيک قانون اساسی نداشته و 

 .ندارد
 

بهنود در قسمتی دیگر از نوشته خود، از آنجا که 
آگاه است در پيش نویس قانون اساسی جدید 
افغانستان، صراحتًا آمده که در آینده هر تغييری در 
آن بوجود آید اصل اسالمی بودن این قانون و 

ير می ماند، با بالتغي" جمهوری اسالمی"حکومت 
لحن کامًال توجيه گرایانه ای، به خواننده قوت قلب 
ميدهد که چنين تبصره ای زیاد مهم نيست چون بعد 
از انقالب مشروطه در ایران، مشابه چنين تاکيدی در 
قانون اساسی ما نيز وجود داشته است، چه 

 !استدالل کوبنده ای؟
 

 شورای"در قانون اساسی مشروطه، چيزی بنام 
که بر انطباق قوانين و " شورای فقها"یا " نگهبان

اقدامات حکومت یا تشيع علوی، نظارت کند هم 
آیا مردم ایران در هزاره سوم  . تعبيه شده بود

ميالدی آنقدر مفلوک شده اند که به قوانين یکصد 
مسعود بهنود در همين زمينه ! سال پيش باز گردند؟

ونی در تاکيد بر آنکه هيچ قان: " می نویسد
افغانستان مخالف اسالم نخواهد بود همانند تاکيدی 
است که قانون سلطنت مشروطه در ایران داشت و 
این تاکيد مانع از آن نشده که بر برابری تمام اتباع 
افغانستان در برابر قانون تاکيد شود که به معنای به 
رسميت شناختن حقوق زن و مرد و پيروان مذاهب 

دعا، جعل آشکاری بيش این ا. " مختلف است
نه تنها در قانون اساسی مشروطه، اصل . نيست

برابری در بسياری زمينه ها از جمله حق رأی زنان 
یکصد ( برسميت شناخته نشده بود، بلکه اکنون 

در قانون اساسی جدید افغانستان هم ) سال بعد
اصل برابری حقوقی  بدليل تلفيق دین و دولت، 

رار حکومت و قوانين تعيين یک مذهب رسمی و اص
بر انطباق خود با اصول دین  اسالم، زیر گرفته شده 
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بهنود در حالی از حقوق زن در افغانستان . است
مال تاج " صحبت می کند که همين دو هفته پيش 

استاندار کابل، اعالم کرد که رقصيدن زنان در " محمد

مجامع عمومی و نيز بر پائی جشن عروسی بصورت 
شرع "وده و خاطيان بر مبنای قوانينمختلط ممنوع ب

 » درمورد بهنود در حالی. محاکمه خواهند شد" انور
صراحتًا " کرزای"آزادی پيروان عقاید مختلف قلمفرسایی می کند که همين تابستان گذشته، وزیر عدليه کابينه 

" از جمله " انبی دین" گفت که در حکومت اسالمی نوین افغانستان، جایی برای فعاليت و آزادی تشکل
 پيش نویس قانون اساسی ٣۵همين ضدیت با اصل آزادی بی حصر و استثناء ، در ماده . وجود ندارد" کمونيستها

جدید افعانستان تکرار شده که در آن گفته شده که تشکيل احزاب سياسی به متناقص نبودن مرامنامه و 
از بين "  دولت موظف شده که برای ۵۵ در ماده مشروط است و یا" احکام دین مقدس اسالم"اساسنامه آنها با 

 .تدابير الزم را صورت دهد" بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم 
 

بی حجابی یا بد حجابی، نوشيدن مشروبات الکلی، رقصيدن زنان، معاشرت و عشق ورزی : این ميتواند شامل
از جمله نقد اسالم و قوانين ( لمی و غير مذهبی پيش از ازدواج، همجنس گرایی ، تبليغات و روشنگری های ع

و در جهان مدرن و عرفی امروزی، " حرام" و غيره شود یعنی اعمال و افعالی که در اسالم، ) اسالمی رژیم
آن چاه ویلی است که ميتواند " عدم مغایرت با دین اسالم"بنابراین اصل محوری . شمرده می شوند" حالل"

با وجود این اصل، حتی اگر شما هزار بار بر احترام . گی فردی و اجتماعی را در بر گيردبسياری از عرصه های زند
به منشور جهانی حقوق بشر تاکيد کنيد، پشيزی ارزش ندارد چون حکومت تئوکراتيک، نقص کامل حقوق بشر و 

 .اصل برابری بی چون چرای انسانهاست
 

صد رحمت به رژیم اسالمی ( وزشی با احکام اسالممسلمان بودن مقامات اصلی دولتی، انطباق سيستم آم
، اعتقاد به )ایران که برای برخی اقليت های مذهبی نظير ارامنه حق داشتن مدارس ویژه را برسيميت شناخته 

مجازات اعدام و انبوهی از اینگونه تبعيض ها و روشهای ارتجاعی، تردیدی در مورد محتوای ضد دمکراتيک  این 
. به جای نمی گذارد) که در عين حال طوق بنده گی آمریکا را هم بر گردن دارد ( نبعث از آن قانون و حکومت م

آنگاه با وجود این بالماسکه، روزنامه نگاری که خود را دمکرات ميداند، قانون اساسی جدید افغانستان را در یک جا 
ميداند که " ربا نام جمهوری اسالمی حکومت سکوال" و در جایی دیگر »  الگویی تازه از مردمساالری مذهبی« :

 .ظاهرًا باید مورد غبطه مردم تشنه آزادی ایران و مورد سر مشق آیت اهللا های حاکم بر کشورمان هم قرار گيرد
 

حال آنکه اکثریت مردم ایران و اصوًال هر انسان ترقيخواه و آزاده ای ميداند که پله اول هر دمکراسی، جدایی کامل 
ی از حکومت، تبدیل مذهب به امر خصوصی انسانها، آزادی کامل کليه عقاید مذهبی و ضد دین و ایدئولوژ

دو قرن پيش، اروپا با چنين . مذهبی، عرفی شدن کامل نظام آموزشی و لغو هر نوع مذهب رسمی  است
ی عرفی را مطالباتی، خود را از دوران تاریک انگيزاسيون کليسایی و استبداد فيودالی، بيرون کشيد و دولت ها

دو قرن بعد اما، مسعود بهنود و بهنودها، هنوز در دوران ما قبل رنسانس، خواب یک حکومت دینی . بنيان گذاشت
  نوامبر١٢              !!خوب را می بينند 
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 * اخبار و رويدادهای مهم *          
 آرده است پدر احمد باطبى از تمامى ايرانيان تقاضاى آمك ٭ 

 حبه را بشنويد مصا. پدر احمد باطبى در مصاحبه اى با راديو آواى آشنا از تمامى آزاديخواهان خواسته است آه براى نجات جان احمد باطبى بكوشند

 دو جاسوس جمهورى اسالمى از سوئد اخراج شدند ٭ 
بر اساس .  هفته پيش در بازداشت به سر ميبردند به ايران اخراج شدند٢آه از  جاسوس جمهورى اسالمى ٢" آفتون بالدت" به گزارش روزنامه سوئدى 

 اطالعات منتشر شده اين دو تن مشغول جاسوسى عليه بلوچ هاى پناهنده بودند 

 شود  ى ارشاد برگزار م پنجمين سالگرد فروهرهادر حسينه٭ 
هاى سياسى و دوستان فروهرها برگزار   با سخنرانى برخى چهره٣٠/١٦  تا ١٤  آبان از ساعت ٣٠ بر اساس خبر منتشره توسط ايسنا مراسم روز جمعه 

 . شود مى

 غذا خوردن خانمها در حضور آقايان حرام است ٭ 
نشگاه قم در شماره نشريه دانشجويي پرسش وابسته به دا. غذا خوردن خانم ها در حضور آقايان حرام مي باشد: مسئول حراست زنان دانشگاه قم گفته است

با فرارسيدن ماه مبارك رمضان جمعى از دانشجويان دختر اين دانشگاه : در يك خبر تحليلي در رابطه با همين موضوع آورده است) ٨٢آبان ماه (اخير خود 
 تك اساتيد خود صحبت آردند آه با استقبال تصميم گرفتند به خاطر تقدير و تشكر از اساتيد خود مراسم افطارى مختصري ترتيب دهند لذا براى اين آار با تك

دانشجويان جهت انجام مقدمات و تشريفات برگزارى اين مراسم با مقامات مسئول اين دانشگاه از : اين نشريه آورده است. چشمگير آنان مواجه شده بود
از طى مراحلى سرانجام نامه مهر و موم شده اى از پس . صحبت آردند» خانم مسافر«جمله مسئول جديد حراست واحد خواهران آه فردى است به نام 

و نيز شرط گرديده بود آه » با حضور آقايان مخالفم, حضور خانم ها در اين جلسه بالمانع مي باشد«: سوى آنان دريافت شد آه در محتواى آن آمده بود
 . ساتيد نداشته باشنداجازه برگزارى مراسم در صورتى داده خواهد شد آه دانشجويان آوچكترين تماسى با ا

 سازمان تامين اجتماعى حكومت اسالمى سازمانى ضد آارگر ٭ 
به گزارش ايلنا انجمن . توراتى صادر مى آند تا مانع دستيابى آارگران به حقوق قانونى اشان شودسازمان تامين اجتماعى حكومت اسالمى بخشنامه و دس

پس از لغو بند يك بخشنامه جايگزين : صنفى آارگران ميادين ميوه و تره بار تهران و حومه طى نامه اى به مدير عامل سازمان تامين اجتماعى نوشت
مومى ديوان عدالت ادارى دستور ادارى جديدى آه از طرف سازمان تامين اجتماعى صادر شده و به استناد  توسط هيات ع١/٥١٥ و ٥١٥بخشنامه هاى 

 قانون آار، پذيرش در خواست لحاظ شدن سابقه بيمه آارگران را منوط به شكايت آنان به دادگاه و گرفتن حكم دادگاه در مورد سابقه خود ١٨٥ و ١٨٣ماده 
متاسفانه سازمان تامين اجتماعى آه مى بايست پناهنگاه بيمه شدگان و نگهبان حقوق و مزاياى آنها باشد با استناد به : ه استدر اين نامه آمد. آرده است

بخشنامه ها و دستوراتى آه صادر آرده و جايگزين قانون مى آند برعليه حقوق و مزاياى قانونى بيمه شدگان موضع گيرى مي آند و همچنان به اعتراضها 
انتظار : در بخش ديگرى از اين نامه آمده است. استهاى آارگران بى اعتنايى مى آند تا جايى آه آارگران مجبور مي شوند به ديوان عدالت پناه ببرندو درخو

دى صادر مى آند آه مي رفت آه سازمان با راى ديوان عدالت ادارى به خود بيايد و حقوق بيمه شدگان را پذيرا گردد و جالب اين آه بخشنامه يا دستور جدي
مگر بيمه شدگان چقدر فرصت و امكانات دارند آه اين سازمان مجبور شان . به مراتب شديد تر و مشكل آفرين تر ازبخشنامه يا دستور لغو شده قبلى است

 .مى آند ماهها وقت مصرف آنند تا بخشنامه و دستور ضد آارگرى و ضد قانونى سازمان را لغو آنند
آقاى شريف زادگان، سازمان تامين اجتماعى با امكانات و موقعيتهايش متعلق به همين آارگران و بيمه شدگان است حال طبق : فه شده استدر اين نامه اضا

ه آدام قانون بخشنامه و دستوراتى صادر مي شود تا مانع دست يابي آارآران به حقوق قانوني اشان شود و زمينه هاى برخوردارى از مزاياى پيش بينى شد
جنابعالي براى يكبار هم آه شده مفاد : در نامه اين انجمن خطاب به مدير عامل سازمان تامين اجتماعى گفته شده است. در قانون براى آنان از بين رود

يزه را مطالعه  مكان٣ ودستورالعمل شماره ١/٥١٥ و ٥١٥ و بخشنامه جديد بازرسي از آارگاه ها و بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي ١٤١بخشنامه هاي 
فرماييد تا متوجه شويد چگونه راههاى ممكن را براى بيمه شدن و بيمه اى ماندن و احراز اشتغال به آار آارگران و منظور شدن سابقه آار آنها در پرونده 

دستور اداري صادر شده اي آه بعد . تبيمه هايشان را مسدود آرده اند و چقدر ماهرانه بر عليه قانون و حق قانونى آارگاههاى آوچك موضع گيري شده اس
سابقه بيمه شده تنها از طريق اعمال ماده . از لغو بند يك بخشنامه جايگزين تهيه و صادر شد نيز از جنس همان بخشنامه ها و موضع گيريهاي قبلى است

فاد قانونى مذآور است و در هيچ جاى قانون تامين  قانون تامين اجتماعى بايد منظور و لحاظ گردد و سازمان مسئول اعمال واجراي م١٠١ و ٤٠ و ٣٩
 قانون تامين اجتماعى نيز به آليه بهانه ها و ٣٦ماده . اجتماعى و قانون آار پيش بينى نشده آه بيمه شده خود موظف به اثبات سابقه آار خود باشد

 و يا عدم پرداخت آن، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل توجيهات خط بطالن آشيده و به صراحت گفته است تاخير آار فرما در پرداخت حق بيمه
 قانون آار نيز مربوط به جرم ناشى از تخلفات قانون است و اگر قرار باشد جرم ناشى از تخلف بيشتريى شود، ١٨٥ و ١٨٣ماده . بيمه شده نخواهد بود

سابقه بيمه شده مى بايست فقط بر اساس .  و ربطي به موضوع سابقه بيمه شده نداردمسئولين اجراى قانون مي بايد آن را دردادگاه مطرح و پيگيرى نمايند
 .  قانون تامين اجتماعى مطرح و مشخص، منظور و لحاظ گردد١٠١ و ٤٠ و ٣٩مواد 
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