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برای نگریستن به نقش مذهب در جامعه  از دیدگاه و نقطه نظرات 
یکی از . جامعه شناسانه باید مذهب را از دو زاویه بررسی کرد

زاویه ماهوی و ذاتی مذهب و دیگری از دیدگاه عملی ميباشد که 
حکایت از کاربرد اجتماعی مذهب و نقش موسسات مذهبی در 

 .زندگی روزمره انسانها دارد
 :حيطه نظری

دیدگاه یا زاویه اول را ميتوانيم در رابطه با ماهيت، جوهره و ذات 

 مسعود ابراهيم نژاد

 کورش طاهری

در جريان انقالب مشروطه، مطبوعات به 
عنوان رآن چهارم اين انقالب بزرگ تاريخ 

اولين قانون مدون . ايران، لقب گرفت
مطبوعات در نظام مشروطه ايران، در 

 خورشيدي از 1286هيجدهم اسفند ماه 
 .تصويب مجلس گذشت

پس از فراز و نشيب هاي زياد، طي سه 
دهه پس از اين انقالب، و مشخصا از دهه ي 

 به بعد انحصار مطبوعاتي در اختيار 1340
از . آامل دولت و سلطنت پهلوي قرار گرفت

 تا زمان قيام مردم در سال 1350دهه 
،گذشته از آتب و چند مجله منتشره 1357

از سوي موسسات بزرگ مطبوعاتي آشور 
،يعني اطالعات و آيهان، نشريات و 

مطبوعات ديگري بجز آيهان،اطالعات،آيندگان 
و رستاخيز به عنوان نشريات فراگير و چند 

مجله هفتگي و ماهانه مانند سپيد و 
سياه،اميد ايران،دانستنيها،تهران 

 در ايران …مصور،تهران اآونوميست و

هر چند در آيهان . منتشر نمي شدند

 همکاران اين شماره

سایت فارس خبری )  مهر8(امروز 
حاکی از الحاق بسيج به سپاه 

پاسداران گزارش کرد، که بخشی از 
اگر از تعارفاتی که . آن در زیر می آید

محمد علی جعفری نثار بسيج کرده 
بگذریم و فقط بر چند نکته از گفته 
های وی تمرکز کنيم، و با توجه به 

این واقعيت که تعداد پرسنل 
 هزار نفر و 230پاسداران حدود 

 ميليون نفر اعالم شده 2بسيج 
، )دروغ و راستش با خودشان(است 

یعنی یک جمعيت بزرگ چاقوکش و 
لمپن و تا به دندان مسلح، سوال 

پيش می آِید که مگر چه خبر شده 
که خامنه ای اینچنين قافيه را باخته 

و این اراذل را مسوول رتق و فتق 
تهدیدات داخلی کرده است؟ مگر 

قرار است و عالئمی مبنی بر 
 ميليون جمعيت ایران 70شورش 

مشاهده شده است که رژیم چنين 
سراسيمه به ساماندهی سپاه و 

بسيج پرداخته است؟ ظاهرا عالئمی 
که بيانگر شورش همگانی باشد در 
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  !مذهب در پس روی جامعه
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با سپاس از شما برای پاسخ به پرسشهای 
 بولتن بحران
  لطفا خودتان را معرفی کنيد:بولتن بحران
.  هستم١٣۴٢ متولد سال :زهره شيشه

 همراه بود ١٣۵٧شروع نوجوانی ام با انقالب 
. و ادامه آن در زندان جمهوری سپری شد

 در اثر فشار های پس از زندان بویژه ٧٠سال 
بدليل ممنوعيت تحصيل در دانشگاه های 

ایران به اروپا مهاجرت کردم و نهایتا در حال 
.  سال است که در امریکا بسر ميبرم٧حاضر 

اینجا در رشته ریاضيات تئوریک تحصيالتم را 
بپایان رساندم و سالهاست که در زمينه 

 .حقوق بشر فعاليت ميکنم

 من رئيس سازمان آزادی زن، :آذر ماجدی

يک روز نيست که خبری ناگوار در مورد زنان و 
اذيت و آزار آنها توسط رژيم جمهوری اسالمی 

يا سنگسار است، يا زندان و . را نشنويم
شالق به بهانه بد حجابی، و يا بدبختی و 
. اسارت ناشی از قوانين ارتجاعی خانواده

ظلم و جناياتی که رژيم وابسته به 
امپرياليسم جمهوری اسالمی از اولين روز به 

قدرت رسيدنش عليه طبقات محروم جامعه 
ما، بخصوص زنان ستمديده مرتکب شده و 

اما . می شود، بر هيچکس پوشيده نيست
عليرغم شرايط ديکتاتوری عريان و سرکوب 

شديد هر اعتراض کوچکی، مردم ما و 
بخصوص زنان از همان ابتدا به اشکال مختلف 

در مقابل ستمها و زورگويی ها رژيم و 
 28. مزدورانش مقاومت و مبارزه کرده اند

سال است که زنان تحت حاکميت رژيم 

ز دیارم   ,نام زندان گفتم و زان در گذشتم 
 خانه خانه قصه می کرد زندان ز

 آشوب و خون ریزی شقایق های جهان
 من  نه آه گفتم نه غم خوردم 
 !چه می دانستم رنج چيست 

                         مهرنوش معظمی
 مریم و مينا زرین, به یاد ثریا 

به مناسبت برگزاری دومين گرد همایی 
سراسری  زندانبان سياسی در شهر کلن 

 26  تا  اوت 24
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 مهرنوش معظمی گودرزی سهيال دهماسی گفتگو با زهره شيشه و آذر ماجدی

موقعيت جوانان در ایران از موقعيت 
بی . کلی جامعه ی ایران جدا نيست
شک این قشر از وضعيت وخيم 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سياسی کنونی ایران بيشتر رنج می 
زیرا در این سنين است که هر . برد

کس می تواند آینده ی دراز مدت 
بدیهی است که . خویش را شکل دهد

در نبود امکانات و آزادی جوانان ایرانی 
نمی توانند زیر بنایی مناسب برای 
ساختن آینده ی خویش در اختيار 

نبود شغل، نبود امکانات . داشته باشند
تحصيلی، نبود تفریحات سالم، نبود 

امکان ارتباطات عادی ميان دختر و پسر 
همگی در ایجاد یک جو ناسالم و ...و

جای آن دارد تا . مسله ساز نقش دارند
موقعيت اجتماعی جوانان ایرانی را به 
. طور دقيق تر مورد بررسی قرار دهيم

 شرایط اجتماعی جوانان 

 درصد 60بر اساس آمار نزدیک به 

 کورش عرفانی

 6.... ادامه  صفحه 

رژیم جمهوری اسالمی یک رژیم بحران ساز 
است که خود بحران را می آفریند وبا ایجاد 
بحرانی دیگر ،بحران خود آفریده را به سایه 

من نميخواهم وارد مباحث . می کشاند
سياسی بشوم وبحران سازی رژیم را در 
طول عمر مصيبت آفرین حکومت اسالمی 

اما در . بررسی کنم که این کار من نيست
زمينه سينما هم در طول عمر این حکومت 
. سينمای ایران در بحران بسر برده است

ا نه تنها کوششی برای غلبه براین .ج
بحران بکار نبرده است بلکه بربستر همين 
بحران که زمينه هایش را خود فراهم کرده 

برای اثبات .مقاصدش را پياده کرده است
این نظرم باید عقربه زمان را به عقب بکشم 

واشاره ای گذرا به موقعيت و وضعيت 
 .سينما در رِژیم پيشين بنمایم

 فيلمفارسیسينمای ایران سالها اسير   
وسينمایی بود اکثر توليداتش مبتذل وبی 
ارزش بود اما ده سال قبل از سقوط رژیم 

سلطنتی سينمای ایران تکانی اميد بخش 

 بصير نصيبی

18... ادامه صفحه  20... ادامه صفحه    

برای نگاه دقيقتر به ماهيت نظام استبدادی مذهبی رژیم والیت فقيه 
نياز است تا به مبانی تئوریک و زمينه های اقتصادی، سياسی و 

در اینراه مرور نظریات صاحبان . تاریخی وجودی آن نگاهی بيندازیم
اندیشه درباره استبداد شرقی و شيوه توليد آسيایی ضروری به نظر 

از بررسی شيوه توليد آسيایی و استبداد شرقی که بسيار . می رسد
سخت بهم تنيده اند و الزم و ملزوم یکدیگر بشمار می آیند، پایه های 

تئوریک نزدیک شدن به ساختار کل نظام استبدادی مذهبی والیت 
فقيه و کارکرد نهادهای وابسته به آن و چرخش قدرت بر مدار یک 

3... ادامه صفحه   

 جعفر پویه

8... ادامه صفحه   

 علی ناظر

 باید آگاه شد، باید آگاه کرد
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در اینکار شيوه توليد . خودکامه را در نظر دارم
آسيایی که صورتبندی پيشاسرمایه داری 

ای که الزمه آنست را  است و استبداد شرقی
درحد مقدورات بازبينی می کنم تا بتوانم در 

ای را  تحليل رژیم جمهوری اسالمی دریچه
بازکنم و صاحبنظران این عرصه را به اظهار 

این عدم تطابق روبنا و زیربنا که . نظر وادارم
سالهاست درباره آن حرف زده می شود و 

ناسازگاری دوگانه ای که جمهوری اسالمی 
برآن اساس بنا شده و جامعه با آن درگير 

گفته می شود که . است را بهتر تصویر کنم
که عدم تطابق ایدئولوژی جمهوری اسالمی 

یا تفکر عصر بادیه نشينی با رشد اجتماعی و 
زمينه های اقتصادی سرمایه داری که مدرن و 

امروزی است، پارادوکسی را ساخته است 
با این . که معضل بزرگ امروز مردم ایران است

بررسی سعی دارم تا به پایه های این 
اینکار می تواند تنها . موضوع نزدیک شوم

ای از یک موجود عجيب الخلقه را  گوشه

 باز کردن درها و دریچه های .بشناساند

بيشتر به عهده کسانی است که خود را در 
برابر مردم ایران و کسانيکه بيش از یک سده 

است که در راه آزادی و دموکراسی تالش 
 .می کنند متعهد می دانند

 کليت بحث

شيوه توليد آسيایی صورتبندی پيشاسرمایه 
داری است و از نظر تئوریک براساس مفاهيم 

حضور . سياسی تعریف می شود نه اقتصادی
دولت بر فراز جامعه بعنوان یک عنصر خارجی 
نه ابزار حاکميت طبقاتی، وضعيت پيچيده ای 
را بوجود می آورد که مباحث آکادميک زیادی 

استبداد خودکامه وجه . را دامن زده است
مشخصه بارز این شيوه توليد است و بدون 

یک سيستم کنترل متمرکز پرقدرت نمی تواند 
 . ادامه حيات دهد

 دولت فراطبقاتی

ماهيت خودسرانه قدرت سياسی و ساختار 
راکد اقتصادی که براساس غيبت نهاد مالکيت 

خصوصی در زمين و تداوم جمعيت های 
دهقانی پراکنده خودکفا تعریف می شود، 
این . مشخصه دولت متمرکز استبدادی است

دولت کنترلی همه جانبه برنهادها و فرایند 
نقش بالمنازع دولت . اقتصادی اعمال می کند

در چنين اقتصادی شرط اساسی سلطه 
بنابراین دولت . استبدادی آن بر جامعه است

خصلت راکد نهادها و فرایندهای اقتصادی را 
تعيين می کند و زمينه فعاليت اقتصادی در 
در . روستاها و شهرها را مشخص می سازد

اینجا دولت نه نماینده طبقه اجتماعی بلکه 
دولت حد . فرمانروا و دستوردهنده به آن است

و اندازه فعاليت های اقتصادی و اجتماعی را 
تعيين می کند و با سلطه کامل برهمه 

شئونات اجتماع خود را برخوردار از سرشتی 
فرا زمينی می نمایاند که بر سرنوشت عوام 

چنين دولتی نه خدمتگزار بلکه . حاکم است
سرور است و توده عظيم مردم را همچون 

در چنين سيستمی . شبانی رهبری می کند
طبقات و اقشار اجتماعی یعنی زمينداران، 
دهقانان، پيشه وران و بازرگانان موجودیت 

آنها عوامل اقتصادی اند که . تاریخی ندارند
توسط دولت تعریف می شوند و تحت 

عناوینی چون مردم، ملت، ُامت ناميده می 
در چنين عناوینی از پيش ساخته . شوند

شده و دست افزار آنها از هویت بی بهره اند 
و تنها به واسطه روابط واقعی یا ادعایی شان 

با دولت و قدرت سياسی در صحنه تاریخ 
یعنی اقشار اجتماعی بيش . ظاهر می شوند

از اینکه هویت خویش را از رابطه هایشان با 
ابزار کار یا موقعيت شان در پروسه توليد 

ای که با دولت یا  بدست آورند از نوع رابطه
آنها در . قدرت سياسی دارند هویت می یابند

بسته هایی بزرگ و بی شکل بسته بندی 
می شوند تا از هویت فردی و جمعی ُتهی 

ای که تحت القاب و  چنين مجموعه. شوند
عناوینی انتزاعی چون مردم، امت و ملت قرار 

دارند، توانایی اجرای هيچگونه نقش 
زیرا با . ای را از خود بروز نمی دهند تاریخی

الصاق این عناوین انتزاعی توسط دولت 
خودکامه به آنان هویت طبقاتی شان انکار 

در این انکار هویت طبقاتی رازی . می شود
 به اونهفته است که تجربه تاریخی استبداد      

آموخته است تا جلو هرگونه بروز شکل یابی 
موقعيت اجتماعی را در دستگاه خویش 

 سعی سلطهبه همين جهت دولت   . بگيرد
وافر خواهد کرد تا اربابان و مالکان بزرگ را به 

آنها . بخشی از زیر مجموعه خود تبدیل کند
نيز با بدست آوردن القاب اهدایی و توسط آن 

گرفتن نقش و جایگاه در بخشی از اهرم     
 به سلطهکنترل در دستگاه بروکراسی  

کارگزار آن تبدیل شده و از نعمات مادی آن نيز 
این سياست که سعی . بهره ور می شود

می کند تا بخش های غير حکومتی را به 
. حکومتی تبدیل کند امری بسيار کهن است

وادار کردن آنها به بيعت و سرسپردگی، 
تبدیلشان به کشيدن بار هزینه بخشی از 
دستگاه ستمگری یا ارتش و پاسداری از 

بخش غير حکومتی را تبدیل به ... مرزها و 
حکومتی و رعيت یا امربر رئيس یا رهبر 

سيستم می کند و از شکل گيری هویت 
طبقاتی آنها جلوگيری کرده و به بازتوليد 

ابزارهای دولت سلطه یعنی رعيت یا تبعه 
بدین طریق او آنها را به زیر . پرداخته است

غير از این . مجموعه خویش بدل کرده است
حذف فيزیکی تنها راه باقی مانده است که 

تاریخ آنها سراسر پر است از قتل و 
کشتارهایی که هيچکس دليلی برای آن 

چنين اقشار اجتماعی ای فقط . نمی یابد
بخشی از یک کل را می سازند که سرنوشت 

حفظ . بعنوان تمامی پيکر جامعه است... و 
بعنوان حفاظت از خویش و .. طایفه و قبيله و 

در غير این صورت باید با . خانواده خود است
اضمحالل جمعی که بدان وابسته است به 
اجتماع دیگری بپيوندد که شرایط زیست را 

برای او بعنوان یک فرد خارجی و یا غير 
. وابسته بسيار سخت و مشقت بار می کند

اینست که چنين جامعه ای باید تقدس 
داشته باشد تا کار فرد نوعی وظيفه مذهبی 

بدیهی است ظهور . یا نيایش نيز تلقی گردد
انواع ادیان و قدرت و توانایی آن برای جذب 

افراد و جلوگيری از پراکنده شدنشان ضرورت 
بنابراین . یک سيستم حکومتی متمرکز است

بسته به توانایی دین و مذهب در جذب افراد، 
. دین و مذهب حکومتی نيز ظهور پيدا می کند

در اینصورت رهبر چنين حکومتی خود به 
باالترین مقام دینی نایل می آید و تبدیل به 

موبد موبدان یا آیت اهللا العظما و ولی امر می 
شود تا بتواند برتری خود را بهتر بر یک زیر 

در چنين وضعيتی دین . مجموعه اعمال کند
تبدیل به ایدئولوژی حکومت برای بقا می 

شود و بيش از اینکه بکار آخرت آید امورات 
. دنيوی صاحبان قدرت را تمشيت می دهد

مراسم مذهبی نوعی نمایش قدرت و رژه 
حکومتی است و نيایش های آن مبدل به 

ثنای صاحب قدرتی می شود که نياز است 
دایم مقام و منزلت او برای توده ملت، یا امت 

آنها نه تنها برتری روحانی خود را . تکرار گردد

همه آنان را در توليد و توزیع بدست دارد و از 
نظر سياسی نه نماینده آنان بلکه قدرتی 
مافوق و بی بدیل است که با زیر دستان 

همچون خدایان که بر سرنوشت آنها حاکم 
 .است برخورد می کنند

 مالکيت دولتی و دین

در چنين وضعيتی دولت بعنوان یک قدرت 
بالمنازع، مالکيت ابزار توليد، زمين، آب، راهها 

مالکيت . و منابع طبيعی را در دست دارد
دولت بر همه دارایی ها که نام آنرا دارایی 
عمومی می گذارند از او ارباب بزرگی می 

سازد که مردم تبدیل به جيره بگير او و مطيع 
طبيعی است در چنين . و امربرش می شوند

حالتی در سطح جامعه برای بقا ساختارهایی 
همچون ایل، قبيله و طایفه بيش از پيش 

زیرا بجز حضور . ضرورت وجودی پيدا می کنند
در چنين جمع هایی با پيوند و وابستگی 
. هایی محکم، افراد محکوم به فنا هستند

ای از هویت  بجز این آنها بدون چنين وابستگی
یعنی افراد از روی . برخوردار نيستند

هایی هویت  وابستگی هایشان به چنين جمع
حال در چنين سيستمی افراد . پيدا می کنند

نه بعنوان کارگر بلکه به عنوان عضوی از 
جامعه محلی، ایل، طایفه، فاميل، قبيله، کار        

هدف از این کار ارزش آفرینی . دنمی کن
نيست بلکه حفظ ارباب بزرگ یا مالک، طایفه 

با دست آموز کردن دین بدست می آورند 
بلکه با تبدیل کردن خواسته های خود به 
فریضه دینی و وادار کردن مردم به انجام 

آن، هدف های خویش را رنگ تقدس زده و 
تبليغ . انجام آنرا تبدیل به نيایش می کنند

ناچيز بودن افراد در برابر عظمت پروردگار و 
کيفر اخروی آنان در صورت تخطی از امور     

اشان حکومت قدرت ّرحتا پنهان از دید ف 
خویش را تا اعماق درون افراد گسترش 

این منهای آن است که احکام . می دهند
حکومتی و شرعی همچون احکام الهی 

لغزش خاطيان را در همين دنيا با 
ترین شکل ممکن کيفر  ترین و شنيع سخت

در . می دهد تا موجب عبرت دیگران شود
یک جمله با وارد کردن احکام دینی در رگ 

و پی جامعه از آن برای اطاعت و وادارکردن 
به کار و بيگاری و توليد توده مردم استفاده 

بزرگ مالک بودن دولت و کنترل . می کنند
رگ و پی جامعه توسط ارگانهای بروکراتيک 
و پليسی و انکار هویت طبقاتی آنها ویژگی 

در چنين جامعه . جامعه استبدادی است
ای افراد مالک نيستند بلکه صاحب 

مالکيت یا از آن دولت است و یا . هستند
قبيله و طایفه، تنها در بخش های واگذار 
شده از آن افراد صاحب اختيار هستند تا 
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آنها که از سنگر اپورتونيسم 
به حمالت خود به مبارزه 

مسلحانه پيشاهنگان خلق 
دانند که  دهند، نمی ادامه می
از ديدگاه " بقا"درک ما از 

انجام تاريخی و جنبه 
برداشت . است استراتژيک آن

ما از بقاء افراد و گروههای 
ای است  انقالبی از نظر تجربه

که برای مراحل بعدی جنبش 
گذارند، نه صرفًا باقی  می

ماندن خود اين افراد و 
در حاليکه نقش فعال . گروهها

و ضروری خود را بازی نکردن 
و در نتيجه بر جامعه و جنبش 

تاثير ماندن، و در قبال اين  بی
موضع منفعل به بقاء صوری 

خود ادامه دادن از ديدگاه 
نيست، بلکه " بقاء"تاريخی 

ولی . در نهايت نابودی است
تعرض کردن و تجربه از خود 

باقی گذاشتن و آنگاه از بين 
رفتن در صورتی که ژرف و 

تاريخی قضايا را بررسی کنيم 
وجود است، باقی ماندن 

 .است
اين است برخورد استراتژيک   

بدينسان ". بقاء"ما با مسئله 
برای ما اين مسئله که اينک 

تقريبًا بيشتر رفقايی که 
مبارزه مسلحانه را در ايران 

آغاز کردند، به شهادت 
اند، هيچ جای دريغی  رسيده

طلبان بيهوده  ندارد و فرصت
کوشند آن را دليل  می

شکست و نابودی ما به 
از نظر ما از بين . حساب آورند

رفتن اين يا آن واحد رزمنده به 
هيچوجه نابودی محسوب 

اين برداشتی . شود نمی
 . سطحی از قضاياست

 
بر گرفته از ضرورت مبارزه 
 مسلحانه و رد تئوري بقا، 
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در این . دین و وظيفه خود را به جمع ادا کنند
وضعيت آنها برده چيزی هستند بنام وحدت 

حال چنين دولتی از نظر ساختار . اجتماع
اقتصادی از یک طرف مالک است و بهره 

مالکانه می گيرد و از جانب دیگر با مالياتهای 
. کمرشکن درآمد خود را چند برابر می کند
چنين دولتی که خود بزرگ مالک است از 

مزایای ماليات نيز برخوردار است قدرقدرتی 
به معنی دیگر مجموعه بهره . بی همتاست

مالکانه و منابع کانی و ماليات قدرت حکومت 
چپاول دسترنج مردمی . را تشکيل می دهد

که روی زمين کار می کنند و باقی نگذاشتن 
حداقلی که کفاف زندگی آنانرا بدهد، بخش 

. عظيمی را در رنج فقر باقی می گذارد
مالياتهای سنگين و وادار کردن مالکان به 

پرداخت های اضافی چيزی برای آنان باقی 
نمی گذارد تا با انباشت به توسعه بپردازد و 

این عمل وجه دیگری از . هویت سازی نماید
. استبداد را باز می تاباند که تخریبگری است

منهای نابودسازی منابع کانی او نيروهای 
توسعه را نيز با حيله های گوناگون نابود می 

به همين دليل جامعه هميشه در حالتی . کند
ایستا قرار دارد و توان تحرکت به دليل تسلط 

غارت . عوامل خودکامه از آن سلب می شود
به شيوه های متفاوت وجه مشخصه همه 

خودکامگان است و به همين دليل او از تجمع 
ثروت یا انباشت در یک بخش و یا توسط افراد 
خارج از سيستم جلوگيری کرده و مانع رشد 

اینگونه است که . اجتماعی آنان می شود
جامعه ای با چنين سيستمی ایستا و راکد 

 . است و بی بهره از رشد

 سنت و استبداد

از جانب دیگر در این سيستم سنت از 
 ، زبان دیگربه. موقعيت واالیی برخوردار است

این گونه جوامع سنتی هستند و چون جامعه 

سنتی ایستا، فاقد پویایی و هر گونه نيروی 
سيستم خودکامه با بکارگيری . توسعه است

شيوه های گوناگون دایم در حال بازتوليد خود 
در این حالت هر نو . و انجماد جامعه است

آوری در اندیشه و تفکر به معنی کفر و الحاد 
بی دليل نيست که جوامع سنتی انزوا . است

زیرا ترس از ورود . طلب و بسته هستند
ای  اندیشه جدید و دفاع از تحجر منجمد شده

که فلسفه وجودی اوست، دایم او را به 
به همين دليل . سمت انزوا سوق می دهد

هر نوع تحرک و تالش برای گریز از زیر بار 
خودکامگی توطئه دشمن خارجی شناخته 

در . می شود و به شدت سرکوب می گردد
چنين حالتی کليت جامعه به جانب یک ترس 
بزرگ سوق داده می شود و آنها را وادار به 

اینکار به .  می کند جاسوسی و خبرچينی
منزله انجام وظيفه ای است که در خدمت به 
. تحکيم حاکميت تقدس یافته انجام می گيرد

در چنين حالتی مردم یا از یکدیگر می 
هراسند و یا به چشم جاسوس به همدیگر 

اعتماد و همدلی از جامعه . نگاه می کنند
رخت برمی بندد و جای آنرا مبارزه ای دایم با 
عوامل خارجی ای که نظام مقدس را تهدید 

آزادی به ترس تبدیل می . می کنند می گيرد
شود و هرگونه پرسشگری برابر با چون و چرا 
کردن در موقعيت نظام مقدس و الهی است 

به همين دليل چنين . که قابل کيفر است
جامعه ای از تبادل فرهنگی و ارتباط آزاد در 
گردش آزاد اطالعات بی بهره است و درب 

های آن بسوی جهان بيرون به عنوان دشمن 
 به روی اندیشه های تازه بدر. بسته است

بسته است و در صورت راهيابی اندیشه های 
جدید به سرعت تغيير شکل می دهد و در 

خدمت ایدئولوژی حکومت استبدادی در می 
بروز اندیشه های فلسفی و نگرش های . آید

تازه در موضوعات مختلف به دليل اینکه این 
اندیشه ها انتزاعی اند در محيط جدید به 

دليل عدم موضوعيت داشتن، انتزاع در انتزاع 
می شوند و در کانالهای بيهوده ای به بيراهه 

اندیشه های فلسفی به نوعی . می روند
عرفان تغيير شکل و محتوا داده و به 

و یا با بومی . خدمتگزاری مشغول می شوند
کردن و اختالل درآن به مباحثی بيهوده و 

نماد بی چهرگی . انتزاعی تبدیل می شوند
این مباحث چندان مشهود است که برای 

بيرون کشيدن آن از البالی الفاظ و لغات 
ُمَطنطن به تخصص نياز است و کار هر آدم 

پيچيدگی آن در لفافه . معمولی ای نيست
نثرهای سنگين یا اشعاری بسيار پيچيده و 

سردرگم هنری است که فلسفه استبداد زده 
های فلسفی به  این اندیشه. انجام می دهد

تفسير پيرامون خود نمی پردازند بلکه 
معماهایی می سازند که برای حل کردن آنها 
اوقاتی صرف می شود که گواه اهداف پنهان، 

یعنی . منظور شده در پيدایی آنهاست
اندیشه وارداتی توسط عوامل خودکامه به 

ماده ای تخدیرگر مبدل می شود که خود راه   
انجماد و بسته بودن . کجا آباد استنابه 

چنين جوامعی تجلی گاه اندیشه های 
این گونه فلسفه و تفکر جلو . منجمد است

رشد جامعه را گرفته و در تخدیر نيروهای 
 .مولده دست در دست خودکامه است

 اما با همه این احوال دولت خودکامه نياز به 
ارتباط تجاری و بازرگانی با جهان خارج دارد و 

مجبور است تا تبادالت خود را به نوعی با آنها 
در صورت نياز به مبادالت تجاری و . تنظيم کند

ارتباطاتی مربوط به موضوعات مختلف حکومت 
به شدت آنرا کنترل می کند و ترجيح می 

دهد تا سرحد امکان همه آنها توسط عناصر 
قابل اعتماد و شناخته شده خودش انجام 

کانالی که از مسير آن درآمدهای  . شود
هدف از .  نصيب پادوهای خود می کندنجومی

این رابطه ها حفظ منافع سيستم استبدادی 

بطور یکپارچه فعاليت می کند و برای " داری
. بقای خود حداکثر تالشش را بکار می گيرد

هایی همچون ناموس و تقدس  ظهور واژه
پرستش گونه آن در زیر بار تبليغات آوار گونه 

ای که توسط مداحان و مبلغان مذهبی و 
سعی . اجتماعی بر آنها بطور دایم می بارد

می کند تا حداکثر انسجام را به این واحد 
یعنی اینگونه نير افراد بی . توليدی ببخشد

هویت می شوند و حقوق فردی آنها در 
جمع . تقدس حقوق جمعی منحل می شود

اند و هویت دارند که  هایی صاحب حقوق
توسط سيستم به رسميت شناخته می 

از این پيوندهای محکم و منجمد . شوند
استبداد انسجام دیکته شده خود به جامعه را 

 . بدست می آورد

در شيوه توليد آسيایی دولت خودکامه 
مالکيت خود را به شيوه های متفاوت اعمال 

او با دست گذاشتن روی بيشترین . می کند
اراضی آنها را تحت نام اراضی خالصه، دیوانی 

تنها یک . و وقف به مالکيت خویش در می آورد
بخش کوچک یعنی اراضی اربابی می ماند 

که آنهم با توجه به نوع رابطه ارباب با حکومت 
از . یا قدرت سياسی هویت پيدا می کند

جانب دیگر به دليل پرداخت مالياتهای سنگين 
و انواع پيشکشی ها از انباشت اندکی 
زیرا . برخوردار می شود که آنهم ناپایدار است
به محض شک حکومت به برخورداری از 

بنابراین . است نه گسترش تجارت و ارتباطات
مهم نيست که چه مقدار دست الف، پول 

بلکه . دریافت می شود... چایی، پورسانت و 
باید رابطه به گونه ای تنظيم شود که 

کوچکترین خللی به سيستم خودکامه وارد 
بنابراین . نکند و تضمين کننده منافع آن باشد

اولویت در اینگونه مواقع با خانواده شاه یا 
راس سيستم در . است... مقام والیت و 

در غير اینصورت . همه جا حاضر و ناظر است
کسان دیگری به اینکار گماشته می شوند و 

طبق قراردادهایی پيدا و پنهان حق حساب 
آنها را منظور کرده و به طرق مختلف به آنها 

به زبان دیگر رشوه خواری از . می رسانند
صدر تا ذیل سيستم جریان دارد و یکی از 
مشخصه های بروکراسی فاسد سيستم 

 .استبدادی است

 مالکيت، واگذاری و تصاحب

از سوی دیگر در ساختار سنتی ایل، قبيله، 
بویژه در جوامع آسيایی خانواده ... طایفه و 

. بعنوان واحد توليدی به حساب می آید
پرواضح است که این نهاد اجتماعی از تقدس 

از زاویه دیگر می شود گفت . برخوردار گردد
که تقدس خانواده، تقدس واحد توليدی 

صورتبندی پيشاسرمایه داری است که وجود 
. آنرا برای خود ضروری و حياتی می داند

گله "چنين خانواده ای در مزارع یا مراتع 

اندکی توان برای رشد و دست یابی 
موقعيت اجتماعی با دسيسه و 

نيرنگ حکم به مصادره اموال او می 
دهد و بر حجم امالک دیوانی می 

این عمل از یک سو یک . افزایند
دشمن فرضی که درآینده ممکن   
است عاصی شود را از سر راه  

داشته است و از سوی دیگر به رب
دارایی دولت بعنوان قدرت برتر افزوده 

این یکی از دالیل عدم رشد و . است
توسعه و شکل گيری طبقه جدید 

واگذاری و مدیریت امالک نيز . است
خود نوعی رابطه را می طلبد که خود 

در این مورد شيوه های . ویژه است
انواع . متفاوتی بکار گرفته می شود

اشکال واگذاری ... تيول، اقطاع و 
بخشی از دارایی های رئيس دولت یا 
حکومت است که به افراد مختلف و با 

. َمناسب متفاوت واگذار می شود
نزدیکترین افراد به راس دولت بهترین 

زمينها و مرغوبترین آنها را بدست می 
خانواده های نزدیک به دولت و . آورند

. افراد فاميل آنها در اولویت هستند
سپس نوبت به فرماندهان نظامی و 

سپاهيان می رسد که به فراخور 

 )بخش دوم( نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب، گروه، دسته و باند در آن : جعفر پویه

 نقل قول از مسعود احمدزاده
 

ما چکار بايد بکنيم؟ در برابر 
جنبش کمونيستی ايران چه 

راهی قرار دارد؟ جنبش 
تواند  کمونيستی چگونه می

خود را به پيشرو واقعی 
مبارزه ضدامپرياليستی خلق 

ما مبدل سازد؟ چگونه 
تواند خود را از گنداب  می

محيط روشنفکری که اساسًا 
در آن گرفتار است بيرون 

ها ارتباط  بکشد و با توده
 عميق برقرار کند؟ 

جنبش کمونيستی بايد و   
تواند يک پاسخ عينی،  می

چه در نظر و چه در عمل، به 
چگونه : اين سئوال بدهد

توان سلطه جابرانه  می
امپرياليستی را که عمدتًا 

متکی به نيروهای 
کننده مسلح است  سرکوب

در هم شکست؟ چگونه 
جزيره ثبات "توان افسانه  می

را رسوا کرد؟ چگونه " و امنيت
توان راه انقالب، راه به  می

دست گرفتن قدرت برای 
استثمارشدگان و 

ستمديدگان و راه پيروزی را 
ها نشان داد و آنها را  به توده

به ميدان مبارزه کشانيد؟ به 
نظر ما جنبش کمونيستی 

تواند اين راه را پيدا کند و  می
خواهد به پيشرو  اگر می

واقعی مبدل شود و نه 
ها گردد بايد در  رو توده دنباله

ها  عمل اين راه را به توده
اگر مبارزه . نشان دهد

مسلحانه تنها راه نجات خلق 
است و به گمان ما اين راه را 

جنبش نوين کمونيستی 
پذيرفته پس تعلل معنايی 

تجربيات انقالبی معاصر . ندارد
و تجربيات خود ما راه کلی 

استراتژی عام انقالب را به ما 
اين تجربيات . دهد نشان می
اند که نه با کار  نشان داده
آميز و نه با کار صرفًا  مسالمت

سياسی و نه با کار مخفی، 
توان به پيشرو مردم  نمی

تبديل شد و شرايط را به 
اصطالح برای مبارزه 

. ای فراهم کرد مسلحانه توده
در شرايط کنونی هر مبارزه 

سياسی به ناچار بايد بر 
اساس مبارزه مسلحانه 
سازمان يابد و تنها موتور 
کوچک مسلح است که 

ها را  تواند موتور بزرگ توده می
 .وجود آيد. به حرکت درآورد

 4.... ادامه  صفحه 
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آشنایان و سفارش شدگان . سهم می گيرند
و کسانيکه می توانند بيشترین مبلغ بهره یا 

پيشکشی را بپردازند نيز مقداری از امالک 
همين جا اشاره . دولتی را بدست می آورند

کنم که سهم روحانيان و تقدس کنندگان به 
. شيوه دیگری از قبل کنار گذاشته شده است

آنان با در دست داشتن اختيار امالک وقفی و 
واگذاری آن به افراد مختلف برای خود 
بهره . دارودسته ای قدرتمند در اختيار دارند

بدست آمده از این طریق صرف امورات 
روحانيانی می شود که پایه های ایدئولوژیک 

الزم به یاد . استبداد را نگاهبانی می کنند
آوری است که اکثر کسانيکه در راس چنين 
سيستمی یعنی دولت خودکامه قرار دارند 

خود ارشدترین روحانيان نيز هستند و یا تبدیل 
یعنی اختيار امالک . به این مقام می شوند

وقف و کنترل آن از چنان درجه ای از اهميت 
برخوردار است که بدون اینکار ممکن است 

اختيار آن بدست کسانی دیگر افتد و این به 
معنی تقسيم دارایی ها یا دولت در دولت 

 . است که استبداد با آن بيگانه است

به هرحال بهره دریافتی از این واگذاریها و نوع 
برخورد حکومت با تيولدار، سرپرستان امالک 

گویای روابطی است که استبداد ... موقوفه یا 
چنين مالکيتی . شرقی بر آن استوار است

ناپایدار است و هر وقت قدرت برتر اراده کند 
می تواند مالکيت تيولدار و اقطاع گذار را 

بنابراین او هيچ وقت دلبستگی . ملغی کند
محکمی به ملک ندارد و برای آبادانی آن 
. نهایت سعی و کوشش را بکار نمی گيرد

. چون می داند که این واگذاری موقتی است
و تا وقتيکه سرپسردگی او بر دولت خودکامه 

پس بهترین کار . بارز باشد این امر ادامه دارد
برای او سعی بر بيشترین درآمد در کمترین 

فشار حداکثر بر رعایا و غارت . زمان است
همه منابع آبی و جنگلی و مراتع و نابودی 

نيروی کار و ابزار نتيجه ای است که از این 
عدم اطمينان به . نوع واگذاری بدست می آید

آینده و بی عاقبتی همه امور جلو رشد 
اجتماعی نيروها را می گيرد و ترس و 

وحشت از پيگيری توسط عمال خودکامه که 
دایم از طرق مختلف بر بدنه جامعه تزریق می 

نيروی بازدارنده ای است که تالش . شود
برای گسترش روابط اجتماعی را در نطفه 

 . خفه می کند

 دیوانساالری و بوروکراسی

بجز آن امالک دیوانی نوعی از بوروکراسی 
دیوانساالر را سازمان می دهد که چاپلوس و 

این دیوانساالران برای بهره . مذبذب است
بری از امالک دیوانی نوعی روابط را سازمان 
می دهند که بجز از بی خانمان کردن افراد، 

فرهنگ چاپلوسی، بی هویتی، دم دمی مزاج 
بودن و جاسوسی و خبرچينی از ویژگی های 

این بوروکراسی با فرهنگ همه در . آن است
خدمت او، یعنی ارباب بزرگتر چنان ستم و 

ظلمی بر رعيت و زیردستان روا می دارد که 
فقر، نابودی کامل هستی و بی خانمانی 

بی دليل نيست که . شهروندان نماد آن است
تاریخ چنين سيستمی مملو است از شورش 

و قيام های محلی و خودبخودی مردم بجان 
سازمان . آمده از ستم عمله های استبداد

دهی همه جانبه چنين اقتصادی از سوی 
مباشران و برنامه ریزان حکومت صورت می 

آنها نياز حکومت و دولت را در نظر می . گيرد
گيرند و توجهی به توانایی و یا نياز اجتماعی 

بروکراسی . و بهره وری منطقه ای نمی کنند
عریص و طویل و فاسد وجه بارز این بخش 

روابطی که در همه بخش های جامعه . است
گسترده شده و بعنوان چشم و گوش دولت 

بدست آوردن سود با . خودکامه عمل می کند
کمترین تالش چهره ای مشمئز کننده از 

زیرا برای  . زیست انگلی را بنمایش می گذارد
 یک نوع مسابقه مناصبیبدست آوردن چنين  

. و مبارزه شدید در جامعه بوجود می آید
انگلهای دیوانساالر و اعضا وابسته به 

بوروکراسی استبدادی همچون رهبریت این 
. سيستم قصی القلب و بی وجدان است

هدف آنها غارت بيشتر و خدمت برای تداوم 
سيستمی است که از ِقَبل آن بيشترین بهره 

بنابراین رشوه، دزدی، دغلکاری، . را می برند
جاسوسی، برای یکدیگر زدن و بی 

. شخصيتی از سر و کله این عناصر می بارد
آنها دست تعدی به هرچه و هرکجا که اراده 
کنند دراز می کنند و برای خوش خدمتی به 

خودکامه و نشان دادن لياقت خود در چاکر 
مسلکی سعی می کنند تا هرچه بيشتر 

بنابراین با غارت و دزدی . مورد توجه قرار گيرند
دسترنج دیگران، غارت منابع حياتی توليد تا 
و با . تخریب و نابودسازی توليد پيش می روند

تقدیم بخشی از آن به دیوانخانه عملکرد خود 
را نوعی خدمت قلمداد می کنند که می تواند 

بهتر شدن وجهه آنان را برای تداوم خوش 
به همين دليل توليد در . خدمتی باعث شود

چنين سيستمی نه برای توليد ارزش بلکه 
. برای خدمت به حکومت انجام می شود
مازادی از توليد موجود نيست و یا آنقدر 

انباشت انجام نمی گيرد تا بازرگانی محلی و 
همه امور در دست . مستقل را رونق دهد

حکام حکومتی است و آنان هستند که بسته 
مازاد . به نياز به چنين روابطی تن می دهند

توليد در صورت وجود به مجاری خاصی هدایت 
می شود و برای گردش آن برنامه ریزی قبلی 

نيروی کار در مواقعی که . صورت گرفته است
زمين و یا کارگاه بدو نياز ندارد باید در خدمت 

به ارباب و یا حکومت کاری اضافه را انجام 
آنها در اینگونه مواقع بدون هيچ . دهد

دستمزدی و یا هزینه خورد و خوراک به 
بيگاری واداشته می شوند و تاسيسات 

ربطی به فرایند توليد ندارند و عاملی خارجی 
 .در این رابطه هستند

به هرحال استبداد خصوصيت قدرت سياسی 
بلکه به جوهر واقعی بعنوان اجتماع . نيست

نامتمایزی از اتباع غير آزاد اشاره دارد که فاقد 
این اجتماع تحت . فردیت و اراده هستند

حاکميت ترس قرار دارد که گویا تنظيم کننده 
اصلی روابط سياسی بعنوان رابطه دولت تبعه 

استبداد به این معنا مقوله ای است . است
که مشخصه اش غيبت یا اندک توسعه 

جامعه مدنی است و روابط مفروض ميان 
تبعيت، تصاحب خصوصی و حقوق فردی در 
. این ميان مضمون اصلی را تشکيل می دهد

 ...ادامه دارد 

 جعفر پویه

یعنی حکومت آنچنان برنامه ریزی می . را می سازند... حکومتی، کاخها، مساجد، معابد و 
کند که مردم نتوانند در مواقع بيکاری دست به توليد و یا فعاليت های اقتصادی دیگری که 

سلسله مراتب دیوانی از شاه، خليفه یا والیت . منجر به رشد و توسعه می شود بزنند
نيروی . فقيه تا دون پایه ترین گماشتگان او آنچنان بهم تنيده اند که تنی واحد را می سازند

پليس سرکوبگر و سازمانهای عریض و طویل اطالعاتی با قدرت نامحدود بر رگ و پی جامعه 
رهبری و فرماندهی باالی همه آنها به شخص اول دولت خودکامه ختم . مستولی است

در اصطالح عاميانه . بصورتيکه خبرچينان را چشم و گوش او خطاب می کنند. می شود
عوامل این سلسله مراتب بوروکراتيک را عمله دولت می نامند که از مزایای خودکامگی او 

در قامت هرکدام از عوامل این سلسه مراتب چاکر مسلک خودکامه ای نهفته . برخوردارند
یعنی زورگویی و تجاوز به حقوق دیگران . است که دست کمی از راس سيستم ندارد
 .فرهنگی نهادینه شده در این سيستم است

با توجه به بافت قدرتمند دولت استبدادی و دخالت بی چون و چرای او در اقتصاد و 
یعنی پيچيدگی بين فرایند کار و فرایند . سياست، او دچار مشکلی ساختاری نيز است

زیرا کار نه برای توليد ارزش . توليد بعنوان معضلی اساسی در سيستم خودنمایی می کند
بلکه بعنوان وظيفه ای دینی یا اجتماعی انجام می گيرد و توليد برای آفرینش ارزش اضافه 

از جانب دیگر عدم انطباق بين کار . نيست بلکه برای خدمت به حکومت انجام می شود
 -ضروری و اضافه، دیگر مشکل سيستمی است که بطور کلی بجای اقتصادی؛ اقتصادی

در فرایند " سياسی، قانونی، ایدئولوژیک"بنابراین روابط جبری دیگری مثل . سياسی است
بدیهی است مازاد . توليد دخالت می کند تا ادامه حيات را برای سيستم ممکن سازد

بدست آمده در چنين وضعيتی به نوعی کاله برداری سيستماتيک شبيه است که در 
توليدی که با فشارهای مذهبی و با توجيه هایی نظير . فرایند کار عاملی خارجی است

انگيزه ای فرا . عبادت تحت نظر روحانيانی که خود بخشی از حکومت اند انجام می شود
تحدید به دستگيری و سياست کردن و . توليدی و پوچ را در فرایند توليد وارد می کند

بازداشت های بلند مدت و یا نابودی خود و تمامی فاميل در صورت سرپيچی، ابزار قانونی 
رقابت های قومی و فاميلی، ملی گرایی و یا مذهب گرایی های افراطی و . استبداد است

برتری نژادی و قومی و مذهبی نوعی فشار برای توليد در این عرصه هستند که هيچ 

 )بخش دوم( نظام والیت مطلقه فقيه و کارکرد حزب، گروه، دسته و باند در آن : جعفر پویه

 

 نقل قول از بيژن جزنی
 

چون هدف از اولين 
تغيير , اقدامات مسّلحانه

فضاي سياسي جامعه و 
به طورآلي تبليغ 
عمليات , مسّلحانه است

مسّلحانه در روستا و شهر 
ميتوانند يكديگر را آامل 

وجود , آنند و گذشته از آن
سلول هاي مسّلح در آوه 

به مثابه يك عامل , و شهر
, حمايت آنندة تاآتيكي

مي تواند مورد استفاده 
جنبش ... قرارگيرد

روستايي مي تواند 
آادرهايي را آه در شهر 
, امكان ادامة مبارزه ندارند

به خود جلب آنند و با 
, اجراي عمليات مسّلحانه

قواي دشمن را در مناطق 
وسيعي به خود مشغول 

دارد و اين مناطق را به 
“ سياسي”طور وسيعي 

جنبش , همچنين. آند
چريكي شهري با برهم 

ميتواند , زدن نظم شهرها
قسمتي از قواي دشمن 
را تجزيه آرده و سيستم 

عصبي دشمن را نيز مورد 
 آسيب قراردهد
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مذهب جستجو نمائيم که در این مقوله 
مذهب را به اعتقادات و باورهای انسان و پل 

ارتباطی انسان با جهان متافيزیکی و درک 
. انسان از پدیده های متافيزیکی تعبير مينماید

در این تعبير، مذهب پاسخی است به 
پرسشهای بيشمار انسان در محدوده هایی 

یا به . که از دسترسی علم بدور بوده است
عبارت صحيح تر پاسخی است که انسان در 

مورد بيشمار سوالهای خود در باره 
موضوعاتی که از حيطه حواس پنجگانه ما 

اگر یک تعریف کالسيک از علم .  بدور هستند
و حيطه دسترسی علم و دانش بشری 

بخواهيم بدست بدهيم بی شک ميبایست 
ابتدا علم را به دو دسته علوم طبيعی و علوم 
اجتماعی تقسيم نمائيم که در هر یک از این 

دو محدوده علم محتاج تجربه، آزمایش، و 
دسترسی داشتن به موارد پژوهش و تحقيق 

در صورتی که مذهب بدون در نظر . ميباشد
گرفتن و برخورداری از این محدودیتهای زمانی 

و مکانی ميتواند براحتی پاسخی برای 
پرسشهای انسان دررابطه با ماوراء الطبيعه 

این در حالی است که مذهب . ارائه نماید
نيازی به استداللهایی که قابل تجربه کردن 
باشد و یا معقول و مورد قبول از نظر عقل و 

کافی است . درک انسانی ما باشد را ندارد
که انسان را متقاعد به وجود یک نيروی 

ماوراءاطبيعی نماید که قادر و متعال باشد، در 
این صورت تمامی معماهای ذهن انسان در 

پس . چشم به هم زدنی قابل حل ميشود
ميبينيم که از این زاویه مذهب پاسخی است 

چرا که . به نيازهای فکری و درونی انسانها
آنجا که علم ناتوان ميباشد مذهب با دستانی 
باز و فارغ از اینکه خود را ملزم به پاسخگویی 

به کدام و یا بهمان جامعه پژوهشی ، 
تحقيقی و علمی ببيندف برای هر پرسشی 

 .جوابی ارائه ميدهد

 :حيطه عملی

از زاویه دوم که مذهب را از نقطه نظر کاربرد 
اجتماعی بررسی مينماید باید به موارد و 

محدوده هایی اشاره نمود که انسان برای 
پيشبرد امور روزمره خود به این پدیده یعنی 

در این راستا ميشود . مذهب نيازمند است
نقش موسسات و سازمانها و ادارات مذهبی 

را بيان نمود که این موسسات چطور و در 
طی چه پروسه ای نقش خود را به جامعه 
تحميل کرد ه اند و جزئی از زندگی روزمره 

موسسات مذهبی . انسانها گردیده اند
همچون سایر موسسات سياسی، اجتماعی 

نقشی خاص و منحصر بفرد ...  ، فرهنگی و 
در ساختار اجتماعی تقریبا تمامی جوامع 

 . بشری ایفا ميکنند

در این زمينه توماس لوکمان جامعه شناس 
اسلواکی معتقد است که در طول  تاریخ و با 

گذشت زمان بسياری از وظایف اجتماعی 
مذهب توسط موسسه های گوناگون غير 

مذهبی که بصورت آلترناتيو متناسب با شرایط 
اجتماعی وقت پدیدار گشته اند جبران و 

بر مبنای این نظریه . جایگزین شده است
تکامل اجتماعی و رشد سيستمهای 

اقتصادی و اجتماعی جدید در یک جامعه 
صنعتی دیگر جایی برای ادامه رشد و بقای 
 . نهاد های مذهبی  باقی نگذاشته است

 :مذهب و  دستاورد های علمی

دقيقا در همين نقطه هست که پاشنه آشيل 
در . مذهب و نگرش مذهبی پدیدار ميگردد

پاراگراف فوق مالحظه نمودیم که مذهب در 
حيطه نظری درصدد پاسخ دادن به 

پرسشهای بيشمار انسان در مورد مسایل 
ماوراءالطبيعی و مسائل روزمره پا به ميدان 

در این ميان مذهب از یک . گذاشته است

امتياز بزرگ در مقایسه با علم برخوردار بود ه 
است و آنهم بی پروایی آن در ارائه 

پاسخهایی است که بشر در مورد پيدایش و 
سرانجام زندگی و جهان مطرح مينماید 

محدود ه ای که علم به خاطر دست . هست
بستگی  که نتيجه پایبندی یک نظریه علمی 

به اصول خاص یعنی همانا اثبات کردن و 
منطبق  نمودن نظریات علمی با تمامی 

معيارهای مورد نظر علمی ميباشد ، به خود 
اجازه ورود به این محدو د ه ها را نميداد 

 . ميباشد

اما در نقطه مقابل ميبينيم که مذهب هيچ 
نيازی به اثبات کردن ادعاهای خود با 
مذهب . استدالالت عقالنی و تجربی ندارد

ميتواند تمامی اعمال و رفتار انسانها را به یک 
خالق قادر نسبت دهد و سرنوشت انسانها را 

توجيه ) خدا(در ید توانای یک قادر متعال 
در نتيجه دترمينيسم جایگاهی مهم در . نماید

نگرش مذهبی و دیدگاههای متفکرین 
 . مذهبی را شامل ميشود

بدین ترتيب این سوال مطرح ميشود که 
مذهب و علم در چه رابطه ای با یکدیگر قرار 
دارند؟ آیا این دو بصورت الزم و ملزوم یکدیگر 

هستند و یا در دو قطب مخالف و متضاد 
 یکدیگر قرار دارند؟ 

پاسخگویی به این سوال ميتواند راهگشایی 
برای ما باشد که ببينيم آیا مذهب در رشد 

یک جامعه نقش دارد یا بر عکس موجب پس 
 روی و عقب ماندگی جامعه ميشود؟

مطالعه آثار تاریخی از زمانهای دیر باز و از 
تمدنهای کهن اطالعات ضد و نقيضی به ما در 

بخش . مورد رابطه مذهب و علم ميدهد
بزرگی از مورخين حکایت ميکنند که همواره 

مذهب تا آن نقطه ای با علم همراهی نمود 
که علم نه تنها خطری برای موجودیت آن 

تلقی نميشد بلکه بر عکس ميتوانست 
عاملی برای تثبيت موقعيت مذهب در جامعه 

ميبينيم تا اینجای کار هيچ تضادی . نيز باشد
بين مذهب و علم وجود ندارد و بيهوده نيست 
که بسياری از مورخان و متفکران از کتابخانه 

تا . های اسالمی در تمدن کهن نام ميبرند
زمانی که علم از محدوده تنگ محيط پا را 

فراتر نگذاشته بود و تا زمانيکه علم قادر 
نشده بود سری به کهکشانها بزند و با کشف 

تلسکوپ دریابد که زمين مسطح نيست و یا 
اینکه زمين بر روی شاخ گاو قرار ندارد، هنوز 
از خط قرمز ترسيم شده مذهب عبورننموده 

تا زمانيکه فرضيه تکامل تدریجی داروین . بود
مطرح نشده بود هنوز علم از خط قرمز مذهب 

نگذشته بود، تا زمانيکه علم ژنتيک پاسخ 
بسياری از معماهای وجود انسان را نيافته 

 ....بود هنوز علم از خط قرمز نگذشته بود و 

دقيقا در این نقطه بود که مذهب دیگر خود را 
در همراهی و همگامی با علم نمی دید و 
موجودیت خود را در تضاد با موجودیت علم 

امروزه بندرت سوالی برای بشر .  یافت
کنجکاو و حقيقت جو وجود دارد که علم از 
. دادن پاسخی منطقی به آن عاجز باشد

امروزه دایره دانش بشری حتی از کهکشانها 
و آنچه که حتی در تخيالت مذهبی هم 

در تمدنهای کهن مشاهده ميشود که از مذهب به عنوان عاملی در پيشرفت علم بشری 
و بسياری از واژ ه های علمی و قراردادی که ما هم اکنون از آنها در . ذکر شده است

 . مباحث علمی استفاده ميکنيم ریشه های مذهبی دارد

اگر . اما این تنها یک بخشی از کل تاریخ و روند رشد و تکامل جامعه و علم بشری ميباشد
به تاریخ در کليت آن بنگریم ميبينيم که یک مقطع در تاریخ جوامع بشری خود را بصورت 

متمایز از سایر مقاطع نشان ميدهد و آنهم شروع دوران و عصر روشنگری علمی و متعاقبا 
ظهور جامعه صنعتی و اغاز عصر تکنولوژی ميباشد که در این پروسه اروپا پرچمدار و جلودار 

با آغاز دوران صنعتی و نياز انسان به علم و تکنولوژی ميبينيم که . عصر نوین بود ه است
. مذهب به ناگهان همچون سدی در مقابل سير تکاملی جامعه بشری ظاهر گردید

دانشمندان و مخترعين و متفکرین در دادگاههای تفتيش عقاید و به دست روحانيون به 
کتابها و دستاورد های علمی به آتش سپرده شد و دانشمندان . محاکمه کشيد ه شده اند

چگونه ميشود به ناگهان این ستيز و عناد . و متفکران در آتش خشم مذهب سوزانده شدند
مذهب و نهاد های مذهبی با علم را توجيح نمود؟ هر چند که نظرات بسياری را ميشود در 

اما همه این تحليلها بر یک نکته مشترک . این زمينه یافت و برای هر کدام ارزش قائل شد
داللت دارند و آن ای استکه مذهب به نقطه ای رسيده بود که موجئذیت و هستی و بقای 

 . خویش را در معرض خطر جدی ميدید

چه شده بود و چه اتفاقی افتاد که مذهب این چنين خود را در خطر ميدید؟ در اینجا ذکر یک 
نکته مهم را ضروری ميبينم و آن اینکه در رنسانس و گذار اروپا از توهم و خرافات به عصر 

علم و صنعت تنها مسيحيت نبود که موجودیت خود را در خطر ميدید و این موضوع تنها به 
در این مسير و رویداد عظيم . مسيحيت و روحانيون مسيحی و کليسا محدود نميشود

تاریخی تمامی موجودیت مذهب بود که به چالش کشيده شد و مجبور به عفب نشينی از 
در اینجا انسان بود که خود را از قيد تفکرات و خرافات . سنگر های متصرفه خود شده است

کل موجودیت مذهب در برابر موجودیت و رشد و شکوفایی علم . مذهبی رها ساخت
 . ایستادگی نمود و سرانجام نيز چاره ای جز شکست و عقب نشينی نيافت

 :عبور از خط قرمز

پس بيدليل نيست . نميگنجيد فراتر رفته است
که مدعی این باشيم که مذهب نه تنها نقش 

اوليه پاسخگویی به پرسشهای انسان را از 
دست داده است ؛ بلکه از لحاظ عملی نيز با 
تخصصی شدن حرفه ها و مشاغل اجتماعی 

سایر وظایف اجتماعی مذهب که در غالب 
موسسات مذهبی انجام ميشد نيز بصورت 

زائد درآمده است و از پهنه زندگی روزمره 
اجتماعی حذف شده است و یا اینکه آخرین 
 . تالشهای خود را ميکند تا دیرتر حذف گردد

 :مذهب سدی در برابر پيشرفت

با پيشروی علم و گره خوردن زندگی روزمره 
انسان با دستاورهای علمی و همچنين 
قابليت دانش بشری در پاسخگویی به 

سوالهای بيشمار بشر مشاهده ميکنيم که 
مذهب از یک عامل اصلی و محوری به یک 

عامل فرعی و حاشيه ای تبدیل شده است 
که رفته رفته در بسياری از جوامع یا بکلی در 

حال حذف شدن از زندگی روزمره انسانها 
ميباشد یا آن دسته از قابليتهای مهم خود را 

مذهب به حاشيه رانده . از دست داده است
شده است و دانش بشری جایگزین آن 

به عبارت بهتر باید اینچنين . گردیده است

  !نگاهی به نقش مذهب در پس روی جامعه: مسعود ابراهيم نژاد

 

 15.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از محمد مصدق
 

وقتي آه ملت ، دولتي را سر 
آار مي آورد و دولت مبعوث 

ملت است نمي تواند صداي 
ملت را خفه آند و نگذارد 

. مردم حرف خودشان را بزنند   
خفه آردن صداي مردم آار 
. سياست استعماري است 

روش آنهاست آه نفس 
آسي در نيايد تا هر آاري 
… دلشان مي خواهد بكنند 

وقتي اجازه داده شد آه مردم 
حرفشان را بزنند و انتقاد آنند 
، آنوقت دولت هر آاري دلش 

. خواست نميتواند بكند   
بايد به صرف ملت و آرزوهاي 

. ملت توجه آند   
موجوديت دولت من روي افكار 

پس نمي شد . ملت بود 
جلوي اظهار نظر هاي مردم را 

 گرفت و خفه اشان آرد 
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افرادصاحب نام و آزاد انديشي چون شادروان 
احمد شاملو و در آيندگان مبارزاني چون 

خسرو گلسرخي،آرامت دانشيان و ديگران در 
آنار جمعي ديگر از روشنفكران آتاب هفته و 
ويژه نامه هاي فرهنگي را براي آگاهي مردم 

بعد از سقوط رژيم پهلوي . منتشر مي آردند
 روزنامه 1360 تا 1357از سال 

ها،مجالت،نشريات و هفته نامه هاي زيادي با 
صور سياسي ،ارگان حزبي،اجتماعي و 
با . فرهنگي فضاي جامعه ايران را در بر گرفت

اين آه ،از جانب جناحي از حكومت روزهاي 
پس از انقالب تهاجمات پراآنده اي بر عليه 

مطبوعات آزاد صورت مي گرفت،اما،در آليت 
آار ،آزادي بيان و آزادي نشر و چاپ وجود 

انتشار روزنامه آيندگان در چهار صحفه . داشت
سفيد بدون مطلب به عنوان اولين نشانه 

اعتراض به سرآوب آزادي بيان و نشر عقايد 
تشكيل گروه چماقداران به . بروز آرد

سرگردآي زهرا خانم آه، از صادق قطب زاده 
او به توطئه عليه واليت (مدير وقت تلويزيون

پس از دستگيري اعدام . فقيه متهم 
دستور و خط مي گرفت، نشانه هاي ).شد

تاب نياوردن حكومت واليت فقيه در برابر 
دموآراسي و اصول مندرج در اعالميه جهاني 

حقوق بشر در مورد آزادي بيان، 
انديشه،عقيده ، آزادي نشر افكار ، چاپ و 

 .انتشارات بود

 و تعيطيلي 1360پس از سرآوب سال 
نشريات و روزنامه هاي متعلق به جريان هاي 

مختلف سياسي از جمله روزنامه انقالب 
اسالمي متعلق به ابو الحسن بني 

صدر،رئيس جمهور وقت،روزنامه ميزان، متعلق 
به گروه نهضت آزادي ،نشريه مجاهد متعلق 

به سازمان مجاهدين خلق،روزنامه آيندگان 
متعلق به جريان مختلط سلطنت،دموآرات 

وچپ، نوبت به  قسمت نخست پاآسازي در 

روزنامه هاي بزرگ آيهان و اطالعات و تعليق 
فعاليت هاي آانون نويسندگان و روزنامه 

نگاران ايران رسيد آه، عمال ظهور ديكتاتوري 
 .جديدي را در ايران نشان  مي داد

 !ابزار رسانه اي در خدمت ديكتاتوري

در رژيم هاي ديكتاتوري و خودآامه ،چند 
عنصر به عنوان اهرم هاي 

سياسي،فرهنگي،نظامي مورد توجه و در 
گذشته از نظام . انحصار حكومت قرار دارد

بانكي،ارتش و نيروهاي نظامي وايده ئولوژي، 
رسانه هاي همگاني آه مطبوعات جزئي از 

آن به شمار مي رود تحت آنترل،نظارت و 
 .حمايت حكومت هاي خود آامه است

در نظام استبدادي جمهوري اسالمي 
) راديو و تلويزيون(ايران،رسانه هاي همگاني

چاپ و انتشارات و مطبوعات وابسته به رژيم 
 چرا؟. هستند

اين موضوع را از زوايا و جهات مختلف مورد 
 .بررسي قرار مي دهيم

 ايده ئولوژي

حمهوري اسالمي ايران بر مبناي ايده ئولوژي 
و فلسفه اسالمي و در راس آن مكتب و فقه 
در . شيعه با تكيه بر  واليت فقيه استوار است
اصل بيست و چهارم قانون اساسي رژيم 

آمده است آه ،نشريات و مطبوعات در بيان 
مطالب آزادند مگر آن آه مخل به مباني 

تفصيل آن را . اسالم يا حقوق عمومي باشند
در نظام اسالم اآثريت . قانون معين مي آند

امور مربوط به جامعه بر اساس منع آردن 
،حرام شمردن،واجبات ديني و الزامات 
در . مذهبي، آنترل و هدايت مي شوند

قوانين و مقررات واليت فقيه، انسان از خود 

اختياري ندارد و برده و فرمان بر فقيه و 
آزادي . هستند) بخوانيد نادانان جامعه(فقها

هاي رايج در منشور جهاني حقوق بشر در 
اين به اصطالح نظام مذهبي براي انسان ها 

آن جائي آه به حوزه . جايگاه و محلي ندارند
فكر،انديشه،بيان،نشر ، نقد،ترويج و تبليغ 

عقايد انساني مربوط مي شود توسط اين به 
اصطالح نظام مذهبي مورد تهاجم و تخطئه و 

در جريان تداوم اين . سرآوب قرار مي گيرد
ايده ئولوژي، جريان هائي از درون آن رشد و 

نمو مي آنند آه، در نهايت در اصول و مواضع، 
فقط در فروع دچار . تابع شرائط  آن هستند 

آه . اختالفات مقطعي و تاآتيكي مي شوند
در ادامه اين بحث عناصر آن را در ايده ئولوژي 

 .واليت فقيه در ايران مي شكافيم

 قانون

قانون آه، توسط حكومت گران و عوامل آن به 
مردم تحميل مي شود يكي از ابزار مهم براي 

اآثريت . آنترل و سرآوب بيان وانديشه است
قوانين و مقررات تعيين آننده در حكومت هاي 

استبدادي، ارتجاعي و در جهت منافع غير 
مشروع و خواست هاي غير انساني حكومت 

در قلمرو . گران تدوين و اجرا مي شود
مطبوعات آن چه آه، تحت نام قانون 

مطبوعات و آئين نامه هاي اجرائي آن در نظام 
مبتني بر واليت فقيه تدوين و تصويب شده 

است، از جمله قوانين ارتجاعي و ضد آزادي 
ماده يازدهم اعالميه . بيان و انديشه است

حقوق بشر مي گويد، مبادله ازاد عقايد و 
از . افكار يكي از پر بها ترين حقوق بشر است
اين رو هر شهر وند مي تواند سخن بگويد 

بنويسد و ان را ازادانه چاپ و نشر نمايد 
بشرط آن آه در موارد تعيين شده از طرف 

قانون پاسخگوي سوئ استفاده از اين حق 
 .باشد

شده اند و فقط به منافع اقتصادي خود توجه 
دارند،عمال خط فكري روزنامه نگاران آزاد 

انديش تحت سلطه چنين افراد آاسب آاري 
 .قرار مي گيرد

 سانسور مستقيم و غير مستقيم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در موضوع 
آتب، مطبوعات، (فرهنگي و چاپ و نشر 

فيلم، اينترنت، سينما و موارد فرهنگي از اين 
در . مسئول مستقيم سانسور است) قبيل

حالي آه گروه هاي فشار و ذي نفوذ در 
حكومت و باند هاي سرآوب نيز غير مستقيم 
و پشت پرده مسئوليت سانسور بر مطبوعات 

سانسور . و نشر و چاپ را به عهده دارند
ديگري در ايران وجود دارد آه،عموم و حتي 
بسياري از افراد صاحب نظر يا از آن اطالع 
. ندارند يا نسبت به جريان بي توجه هستند

سانسور اين نوع سانسور را مي توان    
بدين صورت آه ، افرادي .  ناميدگزينشي

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي 
انتشار نشريه تائيد صالحيت مي شوند آه 

خود ملزم به خود سانسوري و رعايت به 
. اصطالح خط هاي قرمز متعدد رژيم هستند
اين خود سانسوري نهايتا در جريان آار به 
روزنامه نگاران و عوامل فعال در مطبوعات 

منتقل و بر آيفيت آار خبري و مطبوعاتي آنان 

در محدوده حرفه روزنامه نگاري و انتشار مطبوعات در جمهوري اسالمي  با رجوع به قانون 
 براي برخورد با ازادي قلم و بيان، ماده 1376 و تكميلي ان در سال 1364مطبوعات مصوبه 

در برخورد قضائي با روزنامه نگاران با .  اي را تحت عنوان جرائم مطبوعاتي در نظر گرفته اند
تكيه بر اين ماده و موادي از قانون مجازات اسالمي، زمينه هاي تعقيب،دستگيري،زندان و 

 .محكوميت روزنامه نگاران و افراد مرتبط با حرفه مطبوعات را فراهم مي آنند

 موضوع اقتصادي

بجز روزنامه هاي آيهان،اطالعات،رسالت،جمهوري اسالمي ،همشهري،ايران و جام جم آه 
هر چند از حمايت هاي مالي (داراي امكانات مالي زياد و تاسيسات چاپ و نشر هستند

بقيه نشريات و مجالت منتشره در ايران ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بر خوردار هستند
براي بقا و انتشار خود از آمك هاي مالي و حمايت هاي ارزي اين وزارت خانه برخوردارمي 

آاغذ ،فيلم و زينگ از جمله آاالهاي اساسي چاپ ونشر در اختيار نشريات و . شوند
 .مجالت مختلف قرار مي گيرد

در اين محدوده، هر موقع نياز باشد با آاهش سهميه آاغذ ، فيلم و زينگ، يا، در ابعاد 
. وسيع تر قطع آردن سهميه و حذف اگهي هاي دولتي، شرائط توقف را فراهم مي آنند

اين اهرم در آنار عامل اداره مطبوعات داخلي آه، در مواقع مقتضي با اخطار يا توقيف 
نشريه اي وارد ميدان مي شود از جمله سياست هاي بازدارنده در خصوص فشار و 

ليست پيوست در پايان بخش نخست اين مقاله . (سانسور بر مطبوعات در ايران است
نشان دهنده ميزان وابستگي صاحبان امتياز و مديران مسئول به نظام جمهوري اسالمي 

 ).است

در آن سوي قضيه چون اآثريت صاحب امتياز هاي نشريات در ايران در حرفه روزنامه نگاري 
آار نكرده اند و روي روابط و به جهت آنترل اوضاع سياسي در نشريات وارد ميدان انتشار 

از سوئي آمبود . تاثير مي گذارد
وسائل تكنولوژيكي مدرن و تجهيزات 

پيشرفته در آار مطبوعات و نشر و 
چاپ در ايران موجب شده است ، از 

جهت آمي وآيفي نيز مطبوعات 
نتوانند آيفيت مطلوب را به عموم 

بخش مهمي از اين . عرضه آنند
آيفيت به محتوي مربوط است آه 

 .تحت تاثي آميت است

 مطبوعات دوره گرد

بعد از آمدن محمد خاتمي در سال 
 تعداد زيادي نشريه و روزنامه 1376،

آه، عمدتا توسط جناح به اصطالح 
اصالح طلب منتشر مي شد، در ايران 

 .اجازه انتشار يافت

اين روزنامه ها در اساس آار، معتقد و 
ملتزم به حكومت اسالمي و قوانين 

هدف اآثريت اين نشريات . آن بودند
آسب امتياز از جناح مقابل در واآنش 
به تهديد درج خبر يا افشاي موضوعي 

 .فرضي بود

  بحران در مطبوعات ايران: کورش طاهری

 

 7.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از حسين فاطمی
 

منافع شخصی ما را در نظر 
نگيرند که بنده مریضم، چاقو 

ام، زن و بچه و خواهر  خورده
گویند، بلکه  و برادرم چه می

آن چيزی را در نظر بگيرند 
که ما به خاطر حفظ و 

حمایت آن جهاد کرده و به 
مصلحت . ایم این روز افتاده

مملکت و مّلت را که 
خواهد حيات نهضت خود  می

را نجات دهد آرمان و آرزوی 
هزارها و صدها هزار، 

هموطن خود را بيشتر 
درست است ... رعایت کنند

که من رنج فراوان در این 
مّدت مرض و قبل از آن 

ام ولی آرزو دارم که  کشيده
ام نيز  های آخر زندگی َنَفس

در راه نهضت و سعادت 
. هموطنانم صرف شود

هرحال در دادگاه ما  به
توانيم بسياری حقایق را  می

فاش کنيم و داغ باطله بر 
کنسرسيوم و حاميان او 

راه دیگری هم این ... برزنيم 
است که معتدل و مالیم 

حرف بزنيم و بگذریم، یا مثل 
طلب عفو و ) ریاحی(

بخشش کنيم و چند سال 
االمر  زندان برای ما، حسب

زیر بار ِشّق . تعيين کنند
آخری بنده هرگز نخواهم 

 .رفت
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اعتماد عمومي را به مطبوعات و رسانه هاي 
 .همگاني ايران از بين برده است

 بازار مكاره مطبوعات

در اين آه، افراد زحمتكش و آزادي خواه در 
مطبوعات ايران فعاليت مي آنند و اسير 

قوانين،مقررات حكومتي و فريب و نيرنگ هاي 
مديران و سر دبيران انتصابي هستند، ترديدي 

اما، تجربه سه دهه گذشته به .وجود ندارد
 ، نشان داده 76خصوص بعد از دوم خرداد 

است آه انتشار روزنامه در ايران تحت تاثير 
گرايشات مقطعي سياسي است و آسب 

. درآمد از چند راه، مهم ترين هدف است 
موضوعاتي چون اطالع رساني و آگاهي مردم 
در رده هاي آخر اهداف، ناشران و بنيانگذاران 

استفاده از ارز . اين قبيل روزنامه ها قرار دارد
دولتي،دريافت سهميه آاغذ،فيلم و 

زينگ،آگهي هاي تجارتي،دريافت وام هاي 
آالن از بانك ها و زد وبند هاي پشت پرده از 

در اآثريت مطبوعات . جمله اين اهداف است
ايران، امكانات مالي،اقتصادي،دستمزد 

ها،تسيالت رفاهي، تجهيزات تكنيكي و 
اطالعاتي پيشرفته براي آارآنان و خبرنگاران 

و نويسندگان در پائين ترين حد ممكن قرار 
دارد و تضميني براي توجه به وضعيت 

معيشتي اين قشر زحمتكش و آزادي خواه 
به هنگام دستگيري ها و صدور . وجود ندارد

احكام، مشخص شده آه اآثريت اين قشر 
زحمتكش از توديع وثيقه هاي آم و چند 

 . ميليوني ناتوان بوده اند

 !مردم مدافع سانسور

مردم ايران . حقيقتي است تلخ آه وجود دارد
در برخورد با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي در 

داليل متعددي . اآثر مواقع بي تفاوت هستند
شايد دو دليل . براي اين آارآرد وجود دارد

نخست دروغ . مهم تر از داليل ديگر باشد
پردازي هاي رژيم و تبليغات آاذب، دو 

ديگر،پائين بودن ميزان آگاهي در نزد اقشاري 
اين بي تفاوتي موجب شده است تا . از مردم

حكومت فارغ از انتقادات مردم، مطبوعات را 
تحت آنترل خود قرار دهد و سرآوب را بر 

. روزنامه نگاران آزادي خواه شدت دهد
متاسفانه اآثريت خوانندگان مطبوعات در 
. ايران متعلق به نشريات ورزشي هستند

بيشتر اين نشريات در قالب بنگاه معامالتي و 
 . داللي به فعاليت مشغول هستند

 تشديد بحران

اينتر نت موجب شده است تا بحران 
حكومت به سوي . مطبوعات ايران افزايش يابد

اآثريت . يك آاسه رفتن قدرت بيش مي رود
مطبوعات جناح به اصطالح اصالح طلب 

تعطيل،توقيف شده اند يا خود نتوانسته اند 
از سوئي ،افراد مستقل آه، . ادامه دهند

توانائي انتشار روزنامه و مجله را يا به دليل 
مالي يا به علت سياسي و رد به اصطالح 

صالحيت از سوي اداره امتيازات و نهادهائي 
چون وزارت اطالعات،قوه قضائيه، اداره اماآن 

 نداشته اند،به سوي داده هاي اينترنت …و

از قبيل وب الگ و سايت روي آوردند آه، در 
اين مورد هم، حكومت با فيلتر آردن و بستن 
دفاتر سايت ها ،به تشديد اين بحران افزوده 

انتقال آزادي اطالعات موجب آگاهي . است
مردم خواهد شد آه، نتيجه آن افشاي 

. سياست هاي ضد مردمي رژيم خواهد بود
در ترآيب طبقاتي و اجتماعي عالوه بر 

سانسور عمومي،سانسور مشخص نيز در 
باره مليت ها،اقوام و گروه هاي اجتماعي 

از سوئي . مثل بانوان را نيز شامل مي شود
اخالق مطبوعاتي به لحاظ بافت فرهنگي 
حاآم بر جامعه آه متاثر از سياست هاي 

 . حكومت است، آسيب پذير نشان داده است

در مواقعي آه جامعه نياز به اطالع رساني 
شفاف دارد،مثال، در زمان انتخابات،مطبوعات  

 نمي توانند اخبار

. درست و سالم را به اطالع مردم رسانند
شخصيت پردازي هاي آاذب و جهت دادن 

ذهنيات مردم از شگردهاي اآثر مطبوعات در 
 .ايران است

شريك شدن در قدرت حكومتي مهمترين 
هدفي بود آه، اين نشريات مورد توجه قرار 

اآثريت صاحب امتياز يا مديران . مي دادند
مسئول اين نشريات را افراد مسئول و وفادار 

. به جمهوري اسالمي تشكيل مي دادند
مثال، ماشاله شمس الواعظين آه ،در زمان 
حضور او در آيهان، تسويه و اخراج گسترده 

آارآنان اين روزنامه توسط وي صورت گرفت، 
يا  حميد رضاجاللي پور معاون امنيتي 
استانداري استان آردستان و مسئول 

سرآوب و خفقان در مناطق آرد نشين از 
جمله افرادي بودند آه نسبت به انتشار 

روزنامه و نشريه با ژست و شمايل مخالف، 
 . اقدام آردند

 فقدان سنديكا و انجمن واقعي صنفي

بعد از تعليق فعاليت هاي سنديكاي 
نويسندگان و روزنامه نگاران، پس از روي آار 
آمدن رژيم جمهوري اسالمي ايران، ارگاني 

وجود نداشت تا افراد شاغل در رسانه ها را 
 .تحت پوشش صنفي و حرفه اي قرار دهد

هر چند انجمن نويسندگان و خبرنگاران 
ورزشي آه وابسته به حكومت و دولت است 

،به قول معروف نصف و نيمه فعاليت 

گونه نشريات بر هيات تحريريه و سازمان 
دروغ پردازي . مطبوعاتي تحميل مي شوند

هاي ممتد و استفاده از اخبار هدايت شده 
خبرگزاري هاي وابسته، و تكذيب هاي پي در 

 . پي، از جمله عواملي است آه دهند

 ترآيب طبقاتي مطبوعات

به جز روزنامه آيهان، آه، از زمان مصباح زاده، 
به اضافه (داراي ساختار حرفه اي بوده است

و روزنامه نگاران حرفه اي از ) روزنامه آيندگان
اين نشريات به عرضه مطبوعات ايران راه 

يافته اند ، تعدادي از آنان در روزنامه هائي 
چون همشهري، ايران و مجالتي نظير، صنعت 
حمل و نقل، فيلم و گزارش، مشغول فعاليت 

هستند، اآثر روزنامه هاي منتشره در ايران با 
آمبود هاي اساسي از نظر ساختار حرفه اي 

ترآيب طبقاتي مطبوعات . مواجه هستند
ايران را چند گروه تشكيل مي دهند، محافظه 

آار،راست سنتي،جوان راديكال،شاعل 
 .بيطرف، ميانه دو خط با تمايالت پائين و باال

محافظه آاران و راست سنتي قدرت را در 
مطبوعات ايران در دست دارند ،اما، نيروهاي 

راديكال و جوان، تحت تاثير سياست هاي آنان 
در چند سال گذشته، بيشترين . قرار دارند

پردازش ها به افشاي حكومت يا درج مطالب 
ضد حكومتي، چه در قالب متن،عكس و 

اگر (64در اواسط سال . داشت،اما، قشر بزرگ روزنامه نگاران از اين مهم محروم بودند
محسن سازگارا، سردار بزرگ سپاه ،چتر خود را بر سفره ) اشتباه نكرده باشم در تاريخ

خالي ارباب جمعي مطبوعات پهن آرد و با ايجاد تعاوني مطبوعات و قول و قرار خريد زمين 
در هشتگرد آرج، ميليون ها تومان از پول زحمتكشان مطبوعات را به چرخه فعاليت 

اقتصادي خود وارد آرد ، با پول پرداختي تعدادي از مطبوعاتي ها آه، از محل فروش وسائل 
زندگي و متعلقات شخصي همسر و فرزندان خود تامين آرده بودند،معامالت اقتصادي خود 

 .را پيش برد

انتشار روزنامه همشهري و آمدن آارگزاران به صحنه رقابت در آنار روحانيون مبارز زمزمه 
هاي تشكيل انجمن صنفي روزنامه نگاران را به گوش رساند آه با آمدن محمد خاتمي اين 

در برابر اين گروه به اصطالح اصالح طلب، در .  وارد فعاليت رسمي شد 76انجمن در سال 
آن سوي گود، انجمن صنفي روزنامه نگاران مسلمان  آه، توسط خط فكري آيهان، 

رسالت،جمهوري اسالمي و جناح موسوم به اقتدار طلب هدايت مي شود ،وارد فعاليت 
انجمن صنفي روزنامه نگاران  توسط محفل مختلط متعلق به حكومت و به . صنفي شد

اصطالح اصالح طلبان و تعدادي از فعاالن مطبوعاتي زمان شاه، آنترل،اداره و هدايت مي 
شود، مثال ماشاله شمس الواعظين يا رجب علي مرزوعي در اين انجمن با گرفتن قيافه 

 عضو مي 3900. مخالف منتقد، با حضور در مديريت، از باال به آنترل اعضا مشغول هستند 
اما،با حضور اين افراد در راس از اين بابت مشكلي به . توان خطر جدي براي دولت باشد

اين انجمن بيشتر محفلي است ! اعتراضات و بيانيه ها سمبليك هستند. وجود نخواهد آمد
 .تا صنفي و حرفه اي

 افشاي مصلحتي به جاي اطالع رساني

مطبوعاتي آه با اشاره رژيم بعد از دوم خرداد معروف ،توسظ به اصطالح اصالح طلبان و 
افراد منتسب به جناح آنان منتشر شد،بر خالف هياهوي به راه اندخته شده ،نتوانستند 

بر روي هر خبر و گزارشي يا منتظر معامله با جناح . اطالع رساني شفاف انجام دهند 
مقابل بودند يا اخبار و اطالعات را در بسته و خود سانسور شده براي ترساندن حريف و 

متاسفانه اآثريت سر دبيران و دبيران بخش در اين . عقب نشيني آن منتشر مي آردند

آاريكاتور از جانب نسل جوان و راديكال 
 . مطبوعات صورت گرفته است

تا زماني آه ساختار و مديريت مطبوعات 
در اختيار افراد حكومتي و منتسب به 

حكومت قرار دارد،نمي توان به سالم بودن 
آزادي . و آزادي جريان اطالعات معتقد بود

و انتقال اطالعات هيچ حد و مرزي را نمي 
در حالي آه در جمهوري . شناسد

اسالمي،اين موارد داراي مرز و خطوط 
ميزان سرانه روزنامه براي . متعدد است

هر شهروند ايراني، در پائين ترين آمار 
مجموع تيراژ . ممكن در جهان قرار دارد

روزنامه هاي آيهان، اطالعات، همشهري، 
م، رسالت، جقدس، ابرار، ايران،جام    

سرمايه، اعتماد، شرق، جمهوري 
اسالمي و بقيه، روزانه، به يك ميليون 

 .ونيم نمي رسد

مطبوعات منتقد در ايران به سبك 
مطبوعات منتقد در دموآراسي هاي 
جهان آه دولت ها و حكومت ها را به 

هر نقدي . چالش مي آشند وجود ندارد
بنا به مصلحت و منافع گروه خاصي در 

در حالي آه، . برابر رقيب صورت مي گيرد

  بحران در مطبوعات ايران: کورش طاهری

 

 8.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از صمد بهرنگی
 

 »:ماهي سياه کوچولو گفت
مي خواهم بروم ببينم آخر 

مي داني . جويبار کجاست
مادر ، من ماه هاست تو اين 
فکرم که آخر جويبار کجاست 

و هنوز که هنوز است ، 
نتوانسته ام چيزي سر در 

از ديشب تا حاال . بياورم
چشم به هم نگذاشته ام و 

آخرش . همه اش فکر کرده ام
هم تصميم گرفتم خودم بروم 

دلم . آخر جويبار را پيدا کنم
مي خواهد بدانم جاهاي ديگر 

 «.چه خبرهايي هست
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مطبوعات در دموآراسي هاي موجود در 
جهان،  مستقل از حكومت ها و اراده دولت 
ها، به نشر، تبادل و انتقال آزاد اطالعات در 
. حراست از حقوق شهروندان فعاليت دارند

شهروندان به مطالب مطبوعات و شخصيت 
 .حقيقي و حقوقي آن اعتماد و اطمينان دارند

نشريات وابسته آه به دروغ از آزادي 
 !سخن مي گويند

-)بيت خامنه اي-موسيه آيهان(آيهان
-)قدس رضوي(قدس-)چون آيهان(اطالعات
-)غالم حسين آرباسچي(هم ميهن

محمد صفي زاده معاون وزارت (ابرار
-)شهرداري تهران(همشهري)/آشاورزي
بنياد رسالت وابسته به جامعه (رسالت

عبداله جاسبي (آفرينش-)روحانيت مبارز
سيد (جمهوري اسالمي-)رئيس دانشگاه آزاد

خبرگزاري جمهوري (ايران-)علي خامنه اي
-)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي-اسالمي
-)سازمان صدا و سيما(جام جم

 …و)آميته امداد امام خميني(خراسان

 نشرياتي آه تعطيل شده اند

جهان  -)دفتر تبليغات حوزه علميه قم(انتخاب
حيات  -)سيد هادي خامنه اي(اسالم

محمد رضا (مشارآت -)هادي خامنه اي(نو
-)علي اآبر محتشمي(بيان -)خاتمي
عبداله (خرداد -)حميد رضا جالئي پور(جامعه
سعيد (صبح امروز -)فائزه هاشمي(زن -)نوري

معاون -علي ربيعي(آار و آارگر -)حجاريان
 -)سابق وزارت اطالعات

 …و

شايد در نوع خود درجهان آمياب و بي نظير 

باشد آه، تعدادي از روزنامه نگاران مبارز و 
آزادي خواه،شخصيت متفاوتي از شخصيت 

مطبوعاتي موسيه اي آه در آن شاغل 
 !هستند دارند

 آوروش طاهري

با توجه به این دو نکته، عکس العمل سپاه 
پاسداران و رهبرشان را باید از چارچوب امکان 

حملهء نظامی ) تأکيد دارم تنها امکان(
رژیم . به خاک ایران بررسی کرد) هوایی(

بخوبی ميداند که در صورت بروز چنين 
سناریویی، توانایی مقابله با توان نظامی 

به همين خاطر . آمریکا را نخواهد داشت
در «: محمدعلی جعفری تأکيد می کند که 

صورت تهديد نظامي خارجي سپاه به آمك 
ساده تر اینکه سربازان » ارتش خواهد شتافت

و پرسنل ارتش نقش گوشت دم توپ را ایفا 
از آنجایی که به هر حال امکان . خواهند کرد

زیادی وجود دارد که پرسنل ارتش دست از 
چون می دانند این جنگ نه (دفاع بردارند 

ميهنی است و نه برآمده از خواستهای دفاع 
و در نتيجه پایان کار همان خواهد شد ) ملی

که اگر سپاه پاسداران در مرز صف آرایی کرده 
، )شکست نظامی در نبرد کالسيک(بود 

پاسداران نظام اسالمی تصميم گرفته اند که 
در شهرها مانده و در مرحلهء اول شورشهای 

 .اجتماعی را سرکوب کنند
واقعيت این است که سرکوب تا حدودی می 

تواند مردم را به عقب ُهل بدهد، اما پاسيو 
شدن ارتش، و درجه و شدت عمل نيروهای 
بيگانه، بی شک مردم را تا حدود زیادی به 

سطح جامعه مشاهده نمی شود، پس چرا نقش سپاه پاسداران بنا به فرمان خامنه ای 
 قرار است تا به این حد تغيير کند؟

رادیو (جان بولتون برای شناخت بهتر از بحران حاضر شاید بد نباشد به موضعگيری امروز          
در زندگی هميشه باید انتخاب کرد و ما در حال نزدیک « : توجه کنيم)  سپتامبر30فردا 

بنا به گزارش رادیو فردا » شدن به مرحله ای هستيم که باید حمله نظامی را انتخاب کنيم 
اگر ما به ایران حمله کنيم، باید در کنار   وی به نمایندگان حزب محافظه کار بریتانيا گفت که«

تغيير دهيم چرا که چنين کاری پيامی روشن به   این حمله سعی کنيم رژیم ایران را نيز
» .مردم ایران می فرستد که ما به آنها حمله نمی کنيم بلکه هدف مراکز هسته ای است

 آیا جعفری از حمله قریب الوقوع آمریکا هراسان است؟
 3دیدگاه  (» آخرين خاک ريز -تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران « در یادداشت 

در ارتباط با حملهء نظامی احتمالی آمریکا به ایران، خاطر نشان کرده بودم ) 1385اسفند 
برخالف تصور بسياري سپاه پاسداران و نيروهاي هم سنخ از جمله لشگر استشهادي و «

آنها در . آخرين نفراتي خواهند بود که با نيروهاي آمريکايي درگير خواهند شد... بسيج
مراحل اوليهء حمله، به حفاظت شهر ها عليه خيزش هاي مردمي خواهندپرداخت و تنها 
به . اگر آمريکا بتواند رسوخ جدي به داخل خاک ايران بکند وارد جنگ کالسيک خواهند شد

نيروهاي دیگری در آماده باش . نظر من وظيفه آنها حفظ نظام در داخل شهر ها خواهد بود
 » .به سر خواهند برد

 امکانات و احتماالت پيشِ  رو

تنها پارامتری که امکان حمله را تقویت می کند این است که نئوکانها بخاطر سياستهای 
داخلی و مسائل پيچيدهء انتخاباتی، با هزینه کردن از جيب مردم ایران، دموکراتها که امکان 

 ساله خود را به 8پيروزی شان زیاد است را با این حمله دچار سرگيجه کرده و دستپخت 
 اما چگونه؟. خورد دموکراتها داده و آنها را در مقابل عملی انجام شده قرار بدهند

 ضربتی -هوایی  – جنگ -1

ستوه آورده و احتماال در مقابل پاسداران 
صف آرایی خواهند کرد، اما پيشرفت و صف 
آرایی مردم در نبود نيروی رادیکال مسلح در 

صحنه، و در نبود برنامه ریزی مشخص کسب 
قدرت که در آن مردم نقش تعيين کننده 

داشته باشند، باعث رشد و نمو آنارشيسم 
در بهترین حالت . و هرج و مرج خواهد شد

راست ترین نهاد سياسی قدرت را تصاحب 
در چنين سناریویی، سپاه . خواهد کرد

پاسداران به عنوان پارامتر تعيين کننده در 
سطح خاورميانه، اهميت خود را از دست 

، اما همچنان به )خواست آمریکا(می دهد 
عنوان ابزار سرکوبگر پاسدار نظام باقی 

). بازهم خواست آمریکا(خواهد ماند 
فراموش نکنيم که آمریکا فقط اهداف 

استراتژیک را بمب باران می کند، سپاه 
پاسداران بخاطر این حمالت قوای موشکی، 

زرهی و پدافندی متمرکز را از دست می 
اما پاسداران و دیگر اراذل بسيجی . دهد

برای سرکوب جامعه به توپ و تانک و 
موشک احتياج ندارند، بلکه با چاقو و پنجه 

بوکس و چماق هم می توانند مردم را 
ساده تر اینکه این روش از . سرکوب کنند

  بحران در مطبوعات ايران: کورش طاهری

  تشدید بحران یا کنترل بحران؟: علی ناظر

 

 9.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از کاک فواد
 

روزی که خورشيد تابناک 
حزب کمونيست ایران 

روز . کند-طلوع می
-رستاخيز سرخ زحمت

دهد و -کشان را نوید می
-آن روز، روز آب شدن برف

! رفقا. های ستم است
 خورشيد را به جنبانيم
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نه تنها رژیم را سرنگون ) ضربهء هوایی(جنگ 
نخواهد کرد، بلکه دستاویزی برای سرکوب 

 .بيشتر خواهد بود
 هوایی فرسایشی –جنگ  -2

هدف آمریکا را اینگونه ) باال(در شق اول 
بررسی کردیم که به صورت کوتاه مدت و فلج 

کننده، سپاه پاسداران رژیم را از یک نيروی 
نظامی مهاجم در منطقه به یک پدیدهء 

تدافعی و منزوی و محدود به داخل مرزهای 
فراموش نکنيم که بسيج . ایران تبدیل می کند

بنا به گفتهء جعفری به زیر مجموعه و تحت 
یعنی اینکه . فرماندهی سپاه در آمده است

سپاه از بسيج نيروگيری می کند، و افراد 
جذب شده را آموزش می دهد، و در صورت 

حمله، فرماندهی عمليات منظم بوده و بسيج 
ساز خود را نخواهد زد و در فرضی محال به 

اما اگر . تبدیل نخواهد شد» ضد سپاه«نيروی 
هدف آمریکا و شرکاء، آنطور که بولتون می 

گوید، سرنگونی و تغيير رژیم باشد و نخواهد 
نيروی زمينی وارد ایران کند، می بایست 

آنقدر بر سر ایران بمب بریزد که باالخره مردم 
و بدتر بمب آمریکایی ) چاقو و چماق(بين بد 

در این حالت است . یک کدام را انتخاب کنند
امکانپذیر ) تغيير صوری(که فروپاشی رژیم 

خواهد بود اما از ایران تل خاکی بيش نخواهد 
البته در این دو سناریو تأثيرات مخرب . ماند

 .محيط زیستی بررسی نشده است
بحران انقالبي ، « پيش از این در یادداشت 
 بهمن 9دیدگاه  (» فروپاشي، يا سرنگوني؟

 «، بر روی این نکته تأکيد داشتم که )1381
اگر به بررسي شرايط مشخص و جو حاکم 

بپردازيم نتيجه مي گيريم که اين نظام دير يا 
در گيري هاي لفظي و . زود رفتني است

فيزيکي بين آحاد وابسته به نظام حاکي از 
انفجاريست که تماميت نظام را به لرزه در 

خالصه آنکه رژيم جمهوري . خواهد آورد

نتيجتا اين  –اسالمي در حال فروپاشي است 
بحران که ايران در تب آن مي سوزد بحران 

است و نه انقالبي، و اين فقط " فروپاشي"
به نظر نگارنده . يک تفاوت لغوي نيست

شناخت و قبول وجود چنين تفاوتي از اهميت 
" فروپاشي"بسزايي برخوردار است، چرا که 

نظام در بهترين شق خود پيروزي جريان هاي 
راست و وابسته را ضمانت خواهد کرد، و غم 
انگيز ترين رهآورد آن، با توجه به شرايط حاکم 

در منطقه و لگام گسيختگي جهانخواران، 
سناريوي هرج و مرج و تجزيه رابه ارمغان 

سوال این است که آیا آمریکا به » .خواهد آورد
دنبال تّلی از خاک است؟ آیا به منفعت 

جهانخواران است که در ایران آنارشيسم و 
خأل قدرت حاکم شود؟ اگر آنارشيسم، آنچه 

در عراق می گذرد اما در ابعادی بزرگتر، 
دستاورد این حمله باشد، منفعت را چه 

کسی می برد، جهانخواران و یا مرتجعين؟ 
تأثيرات این حمله در سطح کشورهای عربی 
و مسلمان چه خواهد بود؟ اروپای مماشاتگر 

چه خواهد کرد؟ چين و روسيه چه عکس 
العملی نشان خواهند داد؟ ترورستها چه 

خواهند کرد؟ فراموش نشودکه در این سناریو 
حمله به چند ساعت و روز محدود نخواهد 

 .بود
 پيش از شورش –بلوف  -3

اگر بخاطر داشته باشيم، احمدی نژاد و دیگر 
سران رژیم بار ها تکرار کرده اند که جنگ رخ 

گفته اند که آمریکا حمله نخواهد . نخواهد داد
کرد، و همهء اینها جنگ روانی است؛ و به 

را ) عراق(زبانی همين گوساله ای که زایيده 
اگر . بزرگ کند، حمله به ایران پيش کشش

این ارزیابی را بپذیریم، و بپذیریم که رژیم به 
علت نفوذ در نهادها و در ميان مردم، از داده 
هایی با خبر است که از چشم همگان دور 

است، سوال پيش می آید که اگر آمریکا 

حمله نمی کند، پس دليل موضعگيری 
جعفری آنهم با این لحن و سبک چه بوده 
است؟ آیا رژیم می داند که مردم در حال 

انسجام برای شورشی همه گير هستند و با 
این موضعگيری به زبانی می خواهد به مردم 
پيام بدهد که سپاه مرز ها را خالی کرده و در 

سطح شهرها گسترده شده است تا بتواند 
هر تهدیدی را به شدت سرکوب کند، پس 
مردم بهتر است به فکر اعتراض و شورش 

همه گير نباشند؟ ساده تر اینکه می خواهد 
با این بلوف توی دل مردم را خالی کند؟ می 
داند شورشهای جدی در حال غليان و انفجار 

است و به زودی رفتنی است؟ عالئم 
اجتماعی، سياسی، نظامی و حتی اقتصادی 

تبدیل شورش بالقوه به شورش بالفعل 
 چيست؟

 پيش از تسليم –بلوف  -4
احمدی نژاد در اجالس ملل متحد گفت که 

متعاقبا . پروندهء هسته ای بسته شده است
 هم بحث در باره تحریم را یکماه به 1+5دول 

حرفهای تند وزیر خارجه . تعویق انداختند
شاید رژیم، . فرانسه و بولتون آرشيو شد

آمریکا و شرکاء به نتایج و توافقاتی رسيده اند 
که از چشم ما پنهان است، و حرفهای بولتون 
بيشتر به آخرین پارس کردنهای سگی شبيه 

است که گرگ را در حال فرار مشاهده می 
کند و فقط می خواهد یادآوری کند که 

بازگشت رژیم به نقطهء اول چه عواقبی 
از سوی دیگر جعفری، پس از ! خواهد داشت

وارد شدن نام سپاه پاسداران به ليست 
تروریستی و به خطر افتادن منافع مالی 

سپاه، بدین وسيله اعالم می کند که سپاه 
پاسداران نقش استراتژیک خود را از فرامرزی 
به درون مرزی تغيير داده، و بيشتر به کارهای 

ارشاد و (و فرهنگی ) سرکوب(داخلی 
ساده تر اینکه، حال . خواهد پرداخت) اختناق

 . با آن خواهد پرداخت
فرمانده آل سپاه با ذآر تهديدات مختلف 

: دشمنان در طول دوران انقالب اسالمي گفت
، بايد سپاه بنا به فرموده مقام معظم رهبري   

سازمان انعطاف پذيري داشته باشد تا بتواند 
در برابر تهديدات سياسي، اجتماعي و 

امنيتي دشمنان به درستي وارد عمل شود و 
سپاه براي تحقق اين راهبرد نياز به 

سازماندهي در عرصه هاي مختلف دارد و ما 
بايد بر اساس شرايط محيط يا تهديدات موجود 
بتوانيم ساختار خود را وفق دهيم تا همانگونه 
آه رهبري فرمودند سپاه با انعطاف بتواند به 

 . موقع وارد عمل شود
در استراتژي فعلي آه از سوي رهبر ... 

انقالب مشخص شده، استراتژي راهبردي 
بدين .فرق آرده است] 68[سپاه با آن سالها 

ترتيب آه ماموريت اصلي سپاه در حال حاضر 
مقابله با تهديدهاي داخلي است و سپس در 

صورت تهديد نظامي خارجي سپاه به آمك 
 . ارتش خواهد شتافت

فرمانده آل سپاه در ادامه سخنان خود با 
تاآيد بر اينكه بايد بر اساس تهديدات موجود 
دشمنان، شرايط را متحول آنيم تا بتوانيم با 
: دقت تمام به مقابله با دشمن بپردازيم، گفت

تر از  تهديدات عليه انقالب پيچيده و گسترده
گذشته شده پس ما حق نداريم آه آرام 

بنشينيم و سازماني آه خود را با تجهيزات و 
شرايط محيطي وفق ندهد، بداند آه 

که منافع سپاه در خطر است با اعالن بيرونی در تغيير روش خواهان خروج اسم از ليست 
در عين حال که به غرب هم گوشزد می کند که سپاه با تهدید . تروریستی شده است

انقالب مخملی، شورش نهادهای فعال در کردستان، بلوچستان، آذربایجان و خوزستان 
 . مقابله می کند

رژیم به محدود کردن سپاه به کنترل » تسليم«به نظر من این احتمال و سناریو، یعنی 
در صورت تهديد نظامي خارجي سپاه «تهدیدات در داخل بيشتر قریب به واقعيت است، تا ُپز 

البته یک نکتهء مهم نباید . در سناریوی حملهء فرسایشی» به آمك ارتش خواهد شتافت
فراموش شود و اینکه سپاه پاسداران در آموزش نيروهای فناتيک و تروریست در خاورميانه 

نقش غيرقابل انکاری داشته است، و این نقش همچنان ادامه خواهد داشت اما در شکل و 
 .شمایل متفاوت و با روشهایی همچون استفاده از رسانه ها

 تنها راه
تنها راه پيشگيری از وقوع آنارشيسم و تجزیه ایران، و برای رهایی از ادامهء سلطهء رژیم بر 
مردم، بی شک فعال شدن عليه حملهء نظامی بيگانه و تماميت رژیم اسالمی، و تأکيد بر 

پارامترهای تعيين . سرنگونی رژیم به دست مردم در جهت استقرار نظامی سکوالر است
خاطرنشان شده » بنام آزادی انسان«کننده و الزم برای انجام این مهم در نوشتار پيشين 

 .است
 1386 مهر 8 –علی ناظر 

 بحران
___ 

 :با هم خبر را مرور می کنيم

 1386 مهر 8فارس 

به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، سردار سرلشگر محمدعلي جعفري فرمانده 
با ...  آل سپاه آه صبح امروز شنبه در مراسم توديع فرمانده سابق نيروي مقاومت بسيج 

يادآوري اين موضوع آه ماهيت آلي سپاه مشخص است و صرفا بعد نظامي ندارد، اضافه 
مامورت سپاه حفظ دستاوردهاي انقالب و مقابله با تهديدهاي داخلي است و هر : آرد

تهديدي آه به دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي ايران خدشه وارد آند سپاه به مقابله 

 . موقعيتش تضمين شده نيست
راهبرد : سرلشگر جعفري تاآيد آرد... 

گذشته قطعا امروز نمي تواند مورد استفاده 
قرار گيرد زيرا يك استراتژي با شرايط 

پيراموني سيال بيش از دو تا پنج سال نمي 
تواند مفيد واقع شود آه رهبر معظم انقالب 

 . نيز بر اين موضوع تاآيد دارند
بر اساس نظر و موافقت رهبر انقالب، ... 

مسئوليت فرماندهي نيروي مقاومت بسيج 
. نيز به فرمانده آل سپاه محول شده است

شايد به دليل مشغله آاري فراوان نتوانم به 
صورت تمام وقت در ستاد بسيج وقت بگذارم 

ولي سردار ميراحمدي جانشين سردار 
حجازي در نيروي مقاومت بسيج در سمت 
  .خود باقي مانده و به من آمك خواهد آرد

  تشدید بحران یا کنترل بحران؟: علی ناظر

 

 نقل قول از طاهره قره العين
 

مي توانيد بزودي، هر گاه آه 
اراده آرديد ، مرا به قتل 

اما جلوي پيشرفت و . برسانيد
مبارزه ي زنان براي آزادي را 
آه روزگارش بزودي خواهد 
 رسيد، نمي توانيد بگيريد
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که متاسفانه مدتی (سردبير نشریه مدوسا 
و در رهبری حزب ) است منتشر نشده است

در چند سال . اتحاد کمونيسم کارگری هستم
اخير برنامه های متعدد تلویزیونی ستالیتی 

پيش از آن مدیر رادیو .  داشته ام
انترناسيونال، رادیوی بودم که بعنوان یک 

. رادیوی اپوزیسيون در موج کوتاه پخش ميشد
در کنفرانس های بسيار بين المللی چه در 
مورد حقوق و موقعيت زنان، سکوالریسم و 
. مذهب و مسائل سياسی شرکت داشته ام

مشغله اصلی من فعاليت سياسی چه 
بعنوان اپوزیسيون جمهوری اسالمی و چه در 
زمينه مسائل سياسی بين المللی و فعاليت 

لذا سخنرانی، . برای برابری زن و مرد است
نوشتن و مصاحبه با رسانه ها جنبه های 

 .مختلف فعاليت من را تشکيل ميدهد
حجاب بطور برخی معتقدند که   :بولتن بحران

فرودستی و تبعيض می باعث سمبليک 
 نظر شما چيست؟. دشو

 حجاب نه تنها بطور سمبليک، :آذر ماجدی
بلکه بطور واقعی باعث فرودستی و تبعيض 

حجاب سمبل بردگی زن . عليه زن است
تحميل حجاب به زن بخش مهمی از . است

اسالم . یک ایدئولوژی بسيار زن ستيز است
یکی از زن ستيز ترین ایدئولوژی های موجود 

حجاب سمبل اسالم و سمبل موقعيت . است
حجاب ضمنا سمبل . فرودست زن است

حجاب به این معنا . آپارتاید جنسی است
است که جامعه متعلق به مرد است و زن 

 .باید در حاشيه آن باشد، متعلق به مرد باشد

تحميل حجاب به زنان و : زهره شيشه
دختران چه از طرف یک حکومت دینی مانند 

رژیم اسالمی صورت گيرد و چه بر خواسته از 
تعصبات یا باروهای مذهبی خانوادگی و 

فرهنگی باشد اختيار تعيين نوع پوشش که از 

ابتدائی ترین حقوق انسانی است را از زنان 
سلب می کند و از این رو روشن است که 

 .باعث فرودستی زنان است

 برخی بر این باورند که دین :بولتن بحران
ستيزی بهترین تاکتيک برای رهایی زن است، 

و می گویند که دین زن را به اسارت گرفته 
این بحث زمانی می شود که بخش . است

عظيمی از زنان هنوز در چنبرهء اعتقادات 
آیا واقعا دین، باورهای . مذهبی اسير هستند

خداپرستانه و خرافاتی سد پيشرفت زن 
اقتصادی است  –است، و یا موانع سياسی 

که بازدارنده پيشرفت زنن شده است؟ مانع 
اصلی چيست و چگونه می توان زن را عليه 
موانع اصلی شوراند؟ زنی که بخاطر فشار 

های توانفرسای همسر و یا پدر، فقر و 
نابسامانی های اقتصادی، و یا اجتماعی، به 

تن فروشی روی آورده و شب خسته و 
فرسوده سر بر بالين می گذارد، و با خدای 
خود تنها می شود و با او خلوت می کند را 
چگونه می توان عليه خرافات و مذهب آگاه 

کرد و یا شوراند؟ چگونه می توان او را از این 
تکيه گاه مجازی جدا کرد؟ چه باوری را می 

 توان جایگزین آن کرد؟ 

 البته که دین زن را به اسارت :زهره شيشه
گرفته است زیرا که غالب متون دینی زن را 

یعنی مرد " انسان"عامل اغوا و گمراهی 
معرفی ميکنند ولی با این وجود دین هميشه 
مانع اصلی آزادی و پيشرفت زنان در سراسر 

مشخصا در جامعه کنونی . دنيا نبوده و نيست
ایران، قوانين قرون وسطایی رژیم اسالمی 
عامل اصلی سرکوب و آزار زنان در جامعه و 

پشتيبان و تثبيت کننده خشونت خانگی 
مسلما نه گرفتن خدا از زنان بی پناه و . است

نه رها کردن این زنان در چنگال و اسارت 
خرافاتی به عنوان مسّکن دینی کمک 

اگر . چندانی به بهبود وضع آنها نخواهد کرد
قبول کنيم که راز و نياز با خدا مرهمی بر روح 

زخمی زنان تن فروش باشد، پس اعتياد به 
مواد مخدر هم باید تسکينی ولو موقتی برای 

باعث . جوانان محروم اجتماع باشد که نيست
اصلی بی حقوقی زنان در شرایط کنونی، 

همانا وجود قوانين ضد بشری موجود و اجرای 
از اینرو کوتاه کردن . بی رحمانه آن است

دست دین از حکومت و عرفی کردن جامعه 
قطعا بزرگترین تحول در جامعه ایران خواهد 

بود که بویژه  به مسئله بی حقوقی زنان 
 . خاتمه خواهد داد

 این سوال مفروضات متعددی را :آذر ماجدی
مطرح ميکند و نياز به تحليل و توضيحات 

من بعنوان یک مارکسيست بر . مفصل دارد
این نظرم که ریشه ستمکشی زن در 
. مناسبات اقتصاد سياسی جامعه است

امروز، در جامعه معاصر، مبنای ستمکشی زن 
. در مناسبات سرمایه دارانه نهفته است

کارکرد نظام سرمایه داری به تبعيض عليه زن 
بنظر من برابری کامل زن و مرد با . نياز دارد

سرنگونی سرمایه داری، لغو کار مزدی و 
مالکيت خصوصی بر وسایل توليد و استقرار 

 . سوسياليسم امکان پذیر است

اما این واقعيت به این معنا نيست که ما 
همين امروز برای حقوق زنان و عليه افکار، 

سنن و ارزش های مردساالرانه مبارزه 
بطور مثال مبارزه عليه ستمکشی . نميکنيم

زنان در ایران امروز با مبارزه عليه جمهوری 
مبارزه عليه مردساالری . اسالمی تنيده است

در ایران در عين حال مبارزه ای عليه مذهب و 
کليه مذاهب زن . برای یک نظام سکوالر است

اما اسالم بطور ویژه ای  زن ستيز و . ستيزند
مرد ساالر است و بعنوان ایدئولوژی حاکم 

ابعاد بسيار عميقی به ستمکشی زن داده 

 زنان در امریکا و حتی در اروپا :زهره شيشه
هنوز در چنبره اعتقادات دینی اسيرند ولی از 

حقوق کامال برابر و مهمتر از آن  انسانی 
اعتقاد شخصی به دین مغایرتی . برخوردارند

با  جدایی دین از دولت ندارد و در عمل هم 
.  سالهاست که انسانها آن را تجربه می کنند

اما اینکه چگونه ميتوان دست دین را از 
حکومت کوتاه کرد، باید بگویم که در مورد 

ایران، این امر بدون به زیر کشيدن کليت این 
 .  حکومت هرگز ميسر نخواهد شد

 سال اخير پاسداران 28در عرض : بولتن بحران
رژیم زنان را به جرم واهی بدحجابی مورد آزار 

و اذیت وحشيانه قرار داده است؛ رژیم 
تعدادی از زنان که برای دفاع از خود دست به 

قتل زده بوده اند را اعدام کرده است؛ و 
سنگسار بخشی از مجازاتهای دینی رایج 

کشورها و دولتهای غربی از نقض . است
حقوق بشر در ایران و بخصوص حقوق نادیده 

اما . گرفته شدهء زنان بخوبی آگاه هستند
غرب بدون در نظر گرفتن این قوانين قرون 

وسطایی و زن ستيز، و نقض مستمر حقوق 
بشر در ایران، در همسویی و خشنودی رژیم 

به نظر شما، و با . اسالمی کوتاهی نمی کند
توجه به این نکات، جنبشهای زنان در غرب 

چه می توانند بکنند، و نقش زنان فعال و 
جنبشهای زنان در ایران تا چه حدی راهگشا 

لذا بعنوان یک مدافع برابری زن و مرد و بعنوان کسی که . باید اسالم را افشاء کرد. است
سه دهه است برای آزادی زن و برابری زن و مرد مبارزه ميکند، بر این نظرم که باید یک 

مذهب زدائی بنظر من یکی از وجوه مهم مبارزه برای . مبارزه همه جانبه را به پيش برد
 .آزادی و برابری بطور کلی و برابری زن و مرد بطور اخص است

. از سوال این چنين بنظر ميرسد که شما مذهب را بعنوان یک ابزار مفيد در نظر ميگيرید
بنظر من حتی همان زنی که مجبور به تن فروشی است و در سناریوی شما شب با خدای 

خود درد دل ميکند، اگر دریابد که اتفاقا این خرافات نقش مهمی در وضعيت فالکت بارش 
 .دارد، بهتر ميتواند با مناسباتی که او را در این شرایط قرار داده است مبارزه کند

 چگونه می توان عمال، و نه بگونه ای فورماليستی، دست دین را از حکومت :بولتن بحران
و در نتيجه از تنظيم قوانين زن ستيز جدا کرد؟ آیا بخش عظيمی از زنان که هنوز در چنبرهء 

اعتقادات مذهبی اسير هستند خود به نحوی بازدارنده و سدی بر سر راه رهایی زنان 
 نيستند؟

قانون اساسی باید .  جدایی دین از دولت به یک معنا امری فرمال است:آذر ماجدی
سکوالر باشد و رسما جدایی دین از دولت، آموزش و پرورش و سيستم قانونگذاری را 

قوانين کشوری باید بر مبنای قوانين سویل نوشته شود و برابری زن و . تصویب و اعالم کند
سوال شما بيشتر به . به این معنا این یک پروسه رسمی و فرمال است. مرد را تامين کند

چگونه ميتوان با تاثيرات مذهب در جامعه مبارزه کرد؟ . تاثيرات مذهب در جامعه برميگردد
 . بنظرم با آموزش و از طریق فرهنگی

به این معنا زنان نيز . زنان هم مثل مردان اسير ارزش ها، فرهنگ و ایدئولوژی حاکم هستند
مبارزه با نابرابری را باید در سطوح مختلفی پيش . اسير افکار و ارزش های مردساالر اند

مبارزه فرهنگی و آموزش نيز یک . تغيير نظام قانونگذاری یکی از عرصه های مهم است. برد
منتهی باید در نظر داشت که زمانی که قوانين برابر باشند، . عرصه مهم دیگر است

سيستم آموزشی از مذهب و خرافات جدا باشد و نظام برابر آموزش داده شود، موانع 
 .فکری و فرهنگی مهمی از پيش پای برابری زن و مرد کنار زده ميشود

برای خواستهای زن ایرانی بوده است؟ 
چگونه می توان این دو را در ارتباط ارگانيک و 

 هماهنگ قرار داد؟

 انسان های شرافتمند جهان :زهره شيشه
و بویژه جنبشهای زنان در غرب دائما 

فرودستی و سرکوب زنان در ایران اسالمی را 
منعکس کرده اند ولی متاسفانه در مقاطع 

خاصی مانند دوران هشت ساله  محمد 
خاتمی، کسانی که خود را اصالح طلب 

ميناميدند  خود را به عنوان نمایندگان زنان 
ایرانی معرفی کرده و در عمل مانع اعتراض 

جدی جهانيان به قوانين ضد بشری و زن 
به عنوان نظاره گر . ستيزانه رژیم شده اند

فعاليت ایرانيان خارج کشور به جرات ميتوانم 
ادعا کنم که تعدادی از ایرانيان که تعدادشان 

هم کم نبود چه آنهایی که رسما در گروه 
های البی گر بوده اند و چه آنهایی که زیر 

پرچم توهمی اصالحات سينه ميزدند زیر نام 
دانشگاهی و محقق، اعتراض جهانی به 

سنگسار و دیگر قوانين ضد زن را به بهانه 
دخالت در امور مردم ایران به سکوت 

برخی از این به اصطالح اساتيد . کشاندند
دانشگاهی به دفاع از نسبيت فرهنگی 

پرداخته و اذهان دانشگاهيان غربی را تا مدت 

 گفتگو با زهره شيشه و آذر ماجدی

 

 11.... ادامه  صفحه 

نقل قول از موسی 
 خيابانی

 
آنيم؛  دانيم چه آار مي مي

آنيم؛  ما آور حرآت نمي
معني حرف مان را 

فهميم؛ راه درست را  مي
از انحراف تشخيص 

دهيم؛  ما اهل  مي
تبليغات دروغين و توخالي 

گونه آه  همان, نيستيم
هيچ نيروي انقالبي و 

اصيلي چنين آاري نمی 
 …   کند

 
تواند  هيچ سازماني نمي

ها و پايگاه  جدا از توده
اجتماعيش به حيات 
 . خودش ادامه دهد

 
به . آينده مال شماست

اين نكته ايمان داشته 
يقين داشته . باشيد

باشيد آه آينده مال 
آينده مال . شماست

نيروهاي . انقالبيون است
ميرا از صحنه حذف 

 خواهند شد
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ولی خوشبختانه . زمانی به انحراف کشيدند
این افکار بی پایه بتدریج رنگ ميبازد و اميد به 
اصالحات در وضعيت زنان در اذهان غربيها رو 

از اینرو ، عليرغم سکوت . به یاس ميرود
برخی از  دولتهای غربی ، باز ميتوان بی 

حقوقی و سرکوب زنان در ایران را منعکس 
زنان عموما و جنبش فعال و شکست . کرد

ناپذیر داخل ایران در مرکز این روشنگری قرار 
طبعا زنان ایرانی باید همواره از دنيا . دارند

بخواهند که حکومت اسالمی ایران را به 
رسميت نشناسند و با اعمال فشارهای 

سياسی و اقتصادی موثر بر رژیم، به جنبش 
 .زنان در ایران یاری رسانند

 دولت های غربی پيش از هر :آذر ماجدی
چيز بدنبال تامين منافع اقتصادی بورژوازی 

تامين حقوق انسانی مردم . خود هستند
کشورهای دیگر جایگاه باالیی در اولویت های 

لذا باید این دولت ها را از طریق . آنها ندارد
افکار عمومی شهروندان کشور معين و یا در 

این . سطح بين المللی زیر فشار قرار داد
و لذا حتی زمانيکه . دولت ها پراگماتيست اند

بخواهند تغييراتی در سيستم سياسی 
کشوری ایجاد کندد از طریق اپوزیسيون 

هر دولتی سياست خود را پيش " درباری"
بطور مثال در مورد جمهوری اسالمی . ميبرند

تمام تالش خود را متوجه  جریان باصطالح 
برای تغيير این . اصالح طلب  دو خرداد کردند

رژیم ضد بشری نباید به دولت های غربی 
باید برای سازماندهی مردم و . اميد بست

جنبش های اجتماعی اعتراضی در داخل 
 .کشور تالش کرد

اما روشن است که حمایت و جنبش 
همبستگی بين المللی جایگاه مهمی در 

جنبش آزادی . مبارزه عليه رژیم اسالمی دارد
زن در دنيا یکی از جنبش هایی است که 

. بطور قطع ميتوان و باید روی آن حساب کرد
ما توانسته ایم پيوند های بسيار با ارزشی با 
. این جنبش در سطح بين المللی برقرار کنيم
آنها از مبارزات ما و از خواست های مردم و 

اکنون رژیم . زنان در ایران حمایت ميکنند
اسالمی نزد بخش وسيعی از جهان بی آبرو 

اکنون در دنيا بسياری اسالم را با . است
اینها . بيحقوقی و اسارت زن تداعی ميکنند

محصول مبارزات وسيع سه دهه اخير 
اپوزیسيون ایران، بویژه اپوزیسيون چپ و 

من با کمال افتخار اعالم . برابری طلب است
ميکنم که ما نقش بسزائی در این عرصه 

 .ایفاء کرده ایم

جنبش حقوق زن در ایران یک جنبش 
اجتماعی بسيار گسترده، قوی و توده ای 

این جنبش رژیم اسالمی را عاصی . است
جنبش آزادی زن یک نيروی اصلی . کرده است

و تعيين کننده در سرنگونی رژیم اسالمی و 
یک بخش از جنبش آزادی . تغيير اوضاع است

یکی از . زن در خارج کشور مبارزه ميکند
ویژگی های جنبش اعتراضی در ایران این 

است که بخش داخل کشور و خارج کشور آن 
بقول منصور . بسيار بهم نزدیک و پيوسته اند

حکمت که یک بار در مورد یک اعتراض 
خيابان های تهران و : "اپوزیسيون نوشته بود

این یک تيتر بود ولی بنظر ." برلين بهم متصلند
من این ویژگی جنبش اعتراضی و اپوزیسيون 

 . را بخوبی بيان ميکند

 می دانيم که زنان قاضی در :بولتن بحران
قضاوت و دادگاه نقش فعال و مؤثر حقوقی 

با توجه به الیجه حمایت خانواده و این . ندارد
کسب اجازه از همسر اول براي «امر که 

برای زن الزم االجرا می شود، » ازدواج مجدد
اگر بر فرض محال رژیم با در دست داشتن     

قضاوت زن فتوا و دستور العمل از آیت اهللا ها،   

 در دادگاه کيفري استاني، همرا بپذيرد که 
 در دادگاه انقالب هم در دادگاه خانواده و هم

حضور  ) به معنی اخص کلمه(قاضي زن 
، آیا اعطای چنين حقی به زنان داشته باشد

قاضی بيانگر دستاوردی کيفی برای جنبش 
زنان، و یک عقب نشينی کيفی برای رژیم 

است؛ و یا بعنوان یک سد در پيش پای 
فعالين جنبش زنان عمل خواهد کرد؟ آیا 

 دستاوردها می بایست ریشه ای تر باشند؟

 ببينيد هر دستاوردی هر چند :آذر ماجدی
به این . ناچيز و هر چند فرمال مثبت است

خاطر که بيانگر توازن قوای متفاوتی ميان 
مردم و حکومت است و ميتواند تغييرات 
. ناچيزی در زندگی واقعی مردم بوجود آورد

کاچی بعض : "بقول ضرب المثل عاميانه
اما روشن است که حتی اگر این !" هيچی

حق زنان به رسميت شناخته شود تغيير 
 . کيفی مهمی در وضع زنان ایجاد نخواهد شد

الزم ميدانم در مورد این بخش از سوال شما 
آیا بعنوان یک سد در پيش پای : "که ميگویيد

توضيح " فعالين جنبش زنان عمل خواهد کرد؟
آنچه باید توجه داشت، این نکته . بدهم

اساسی است که هيچ تغيير مثبت، حتی 
ناچيز بعنوان سدی در مقابل جنبش اعتراضی 

به عبارتی اصالحات و . عمل نخواهد کرد
مبارزه برای اصالحات نه تنها سدی در مقابل 
جنبش اعتراضی، هر چقدر رادیکال، نيست، 

بلکه بخش مهمی از مبارزه برای آزادی و 
آنچه ميتواند به یک سد جدی . برابری است

بدل شود، حاکميت افق اصالح طلبانه بر 
بطور مثال، در مورد جنبش . جنبش است

حقوق زن، زمانی که فعالين این جنبش افق 
اصالح طلبانه را تبليغ ميکنند و اشاعه ميدهند 

و این توهم را دامن ميزنند که گویی رژیم 
اسالمی قابل اصالح است و ميتوان زمانی 

به یک سری قوانين و فورمولهای همه گير 
رها می کند؟ آیا بجاست اگر بپذیریم که هر 

فورمولی لزوما نباید بگونه ای جهان شمول در 
 تمام جوامع پياده شود؟ 

 این که چه حقوقی عمومی :زهره شيشه
است و چه چيزهائی به واقعيات جغرافيائی 
بستگی دارد  از حساسيت خاصی برخوردار 

اگر قبول کنيم که حقوق زنان حقوق . است
بشر است، و اگر باور داریم که آزادی بيان، 

عقيده و باور ، آزادی پوشش از حقوق اوليه 
انسانهاست، پس حتما می پذیریم که زنان، 

بدون در نظر گرفتن نژاد ، دین و موقعيت 
جغرافيائی و زیستی شان باید از این حقوق 

بنابر این حقوق اوليه . اوليه برخوردار باشند
آزادی تعيين پوشش، . انسانها جهانی است

آزادی انتخاب همسر و برخورداری از حقوق 
تفاوت . برابر با مردان حقوق جهانشمول است

فرهنگها به هر دليلی نمی تواند توجيه کننده 
زشتی و زنندگی ازدواج موقت، یعنی صيغه ، 

حتی وجود جنگ هم توجيه درستی . باشد
اگر .  برای ایجاد نآمنی برای زنان نميباشد

قرارداد جهانی انسانها بر پایه تک همسری 
است، دیگر زن و مرد، غرب و شرق، و جنگ و 

از اینرو قانون مردان و زنان را باید . صلح ندارد
اگر بنا . بطور یکسانی به آن متعهد نماید

باشد که مرد به هر دليلی، در سایه قانون با 
زن دیگری عهد زناشوئی ببندد، پس باید به 

اگر این افق . یک رژیم اسالمی که به حقوق زن احترام ميگذارد داشت، این خطرناک است
جنبشی که برای اصالح . بر جنبش حقوق زن حاکم شود، آنگاه این جنبش عقيم ميماند

رژیم اسالمی مبارزه ميکند یا بر این باور است که اسالم زن ستيز نيست، دارد نسخه 
در نتيجه آنچه سدی در مقابل پيشرفت جنبش . شکست جنبش حقوق زن را می پيچد

 .حقوق زن است، نه دستيابی به اصالحات، هر چند ناچيز، بلکه افق اصالح طلبانه است

مزدبگير خودش را به " زنان" با این حساب باید بپرسيم که اگر رژیم :زهره شيشه
سنگسار زنان بی پناه بگمارد آیا زشتی و پليدی این رسم غير بشری از بين می رود؟ و به 

همين صورت، آیا وجود زندانبانان زن از تلخی اسارت و شکنجه زنان آزادی خواه در بند 
کاسته است؟ آیا مگر ضرب و شتم زنان آزادیخواه در تجمع حق طلبانه شان در ميدان هفت 

تير توسط زنان چماق بدست رژیم صورت نگرفت؟ بنابر این  طبيعی است که حضور 
رژیم، جز قضاوت در چهارچوب همين قوانين ضد " دادگاه های"در " قاضی زن"احتمالی 

از . بشری موجود نخواهد بود، قوانينی که روز به روز زنان را به اطاعت بيشتر وادار ميسازد
اینرو باید بسيار خوشحال باشيم که مبارزین واقعی و بطور اخص جبنش پربار زنان درون 

ایران کمترین توهمی به زنانه کردن سرکوب وحشيانه زنان ندارند و از ابتدا نه تنها این 
نمایش مضحک حکومتی را یک دستارود به حساب نيارودند بلکه آن را یک عقب نشينی 

 .  خوانده و به آن اعتراض کردند

 در صد از زنان بيوه در عراق که 15 بنا به گزارشات متعدد رسانه ها، :بولتن بحران
شوهران خود را بر اثر عمليات تروریستی از دست داده اند، در صف اول تن فروشی و 

 2003 هزار زن از مارس 4حدود » آزادی زنان در عراق«بنا به گزارش . ازدواج موقت قرار دارند
در .  سال سن دارند18 درصد از آنها زیر 20که ناپدید شده اند  ) اشغال عراق توسط آمریکا(

جوامع و کشورهای بحران زده و آسيب دیده ای چون عراق، افغانستان و ایران، که زنان زیر 
فشار مضاعف فرهنگ حاکم بر جامعه و سلطهء نيروهای نظامی بر سيستم سياسی، 
هستند، آیا صحبت از تئوریهایی که بيشتر رنگ و بوی غربی و جوامعی که با آزادی زن 

آشنا هستند، نادیده گرفتن واقعيات جغرافيایی نيست؟ اگر بپذیریم که جوامع مختلف در 
کشورهای پيشرفته، در حال توسعه، و عقب نگاهداشته شده، از فرهنگهای متفاوتی 

برخوردارند؛ آیا می توانيم نتيجه بگيریم که این تفاوت فرهنگی، برخی از جوامع را از تعهد 

همان دالئل ازدواج قانونی دیگری برای زنان 
این معنای برابری . هم در نظر گرفته شود

اگر برابری مرد . انسانها در برابر قانون است
و زن و انسان بودن زن را قبول داشته باشيم 
براحتی ميتوانيم بپذیریم که حقوق اوليه زنان 

هيچ ربطی به توسعه یافتگی و یا عقب 
 .ماندگی جامعه ندارد

 من با تز و فرضيات مطروحه در :آذر ماجدی
این یک واقعيت است که .  سوال مخالفم

اختالفات فرهنگی و اقتصادی ميان جوامع 
و روشن است که این . مختلف وجود دارد

تفاوت ها باید در نظر گرفته شود، اما در نظر 
گرفتن این اختالفات بمعنای قرار دادن 

استاندارد های متفاوت حقوقی برای مردم 
شرایط موجود متفاوت . این جوامع نيست

است ولی آزادی و برابری خواست ها و 
اميالی جهانشمول اند و تمام مردم دنيا در 

بنابراین کار ما که در جامعه . آنها سهيم اند
ای با فرهنگ و اقتصاد عقب مانده تر مبارزه 

این . ميکنيم پيچيده تر و مشکل تر است
شرایط بر شيوه مبارزه ما تاثير ميگذارد نه بر 

در یک کالم ما . اهداف و خواست های ما
خواست جهانشمول آزادی و برابری برای 

 .  تمام مردم و ميان زن و مرد را تنزل نميدهيم

 گفتگو با زهره شيشه و آذر ماجدی

 

 14.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از خسرو گلسرخی
 

من در دادگاهی آه نه قانونی 
بودن و نه صالحيت آن را قبول 

ندارم ، از خود دفاع نمی 
هر چه شما بر من . آنم 

بيشتر بتازید من بيشتر بر 
خود می بالم، چرا آه هر چه 
از شما دورتر باشم به مردم 

نزدیك ترم و هر چه آينه شما 
به من و عقایدم شدیدتر 

باشد لطف و حمایت توده 
مردم از من قوی تر است ، 

حتی اگر مرا به گور بسپارید 
آه خواهيد سپرد مردم از 

جسدم پرچم و سرود می 
 .سازند
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وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی به 
مثابه حافظ نظام سرمايه داری حاکم، به 

دليل زن بودنشان شديدأ تحت ستم هايی 
قرار گرفته اند که از نيازهای اين نظام ناشی 
شده و با ايدئولوژی اسالمی حکومت توجيه  

 . ميشوند

واقعيت  اين است که در جامعه ما فرهنگ 
ارتجاعی مردساالرانه با سنتهای مذهبی در 

هم تنيده و درنتيجه به جمهوری اسالمی 
امکان داده که همه اين ستمهايی را که به 
زنان ايران روا داشته، با دين و مذهب توجيه 

طبق فرهنگ اسالمی که شديدا ضد . کند 
زن است، زن موجودی درجه دوم و کم عقل 

در . تر و بی ارزش تر از مرد قلمداد می شود
اين سنت زن موجودی است که اگر با آزادی 

در کنار مرد در جامعه حضور داشته باشد گویا 
چون . موجب شيوع فساد در جامعه می شود

گویا تمام ذرات وجود زن فساد برانگيز است، 
بعد از (حتی به قول يکی از سردمداران رژيم 

از رشته های موی زنان اشعه ای ) قيام بهمن
. ساطع ميشود که  موجب فساد می گردد 

خالصه بر اساس اين تفکر و اين سنت حضور 
آزاد زن در جامعه باعث فساد و فتنه و جنگ 

 . می شود

تمام قوانين و مقررات اجتماعی در کشور ما 
در واقع بر مبنای همين اندیشه های 

ارتجاعی شکل گرفته و به عنوان قوانين 
رسمی کشور با زور سرنيزه به مردم ما 

 . تحميل شده است

اين مسئله، يعنی اين که رژيم با استفاده از 
ايدئولوژی ارتجاعی مذهبی اش اين نوع      

و قوانين مبتنی بر آن فرهنگ را در فرهنگ 
جامعه رسمی کرده، موجب سردرگمی   

باعث شده که آنها نوک تيز بعضی ها شده  و 

حمله و هدف اصلی مبارزه اشان را ايدئولوژی 
اينگونه افراد معموًال . مذهبی رژيم قرار بدهند

رابطه مستقيم ايدئولوژی و منافع اقتصادی 
طبقات حاکم را نديده می گيرند و با تبليغات 
انحرافی خود این رابطه را از مردم پنهان می 

سازند ، درنتيجه از شدت مبارزه بر عليه  
آنچه که بايد هدف قرار بگيرد، يعنی سيستم 

اقتصادی موجود و طبقه حاکم ، عمال می 
 .کاهند

در حاليکه از نظر تاريخی فرهنگ مردساالرانه 
صرف نظر از این که به نام اسالم مطرح شود 

و یا هر دين و مذهب ديگری ، از زمانی که 
جوامع طبقاتی بوجود آمده اند شکل گرفته و 
مرتبأ هم توسط مناسبات مبتنی بر مالکيت 
.  خصوصی و طبقات حاکم باز توليد می شوند
حال سئوال این است که آيا همان طور که 

چنين کسانی ادعا می کنند، واقعأ تمام اين 
بالهايی که رژيم سر زنها آورده و می آورد 
فقط به دليل مذهبی بودن رژيم است؟ آيا 
واقعأ سردمداران رژيم به خاطر اعتقادات 

مذهبی شان و در راه خدای آسمانی اشان 
است که از روزی که به قدرت رسيدند زنان 
کارگر را از کارخانجات بزرگ اخراج کردند که 
مبادا زنان و مردها در کارخانه کنار هم قرار 

 بگيرند و گناهی مرتکب بشوند؟ 

آيا سردمداران رژيم، به خاطر پايبنديشان به 
اسالم بود که  دختران مبارز حتی دختران 

مسلمان را در سياهچالهای خود به صالبه 
کشيدند؟ آيا سران جمهوری اسالمی به 

خاطر اعتقادات مذهبی اشان بود که دستور 
دادند که پاسدارهايشان به دختران قبل از 

اعدام تجاوز کنند؟ آيا در پشت اين جناياتی 
که به اسم اسالم انجام ميشود، نباید منافع 

سرمايه دارانی را دیدکه تا بن استخوان به 
امپریاليسم وابسته اند؟ و رژيم وابسته به 

امپرياليسم خود یعنی جمهوری اسالمی  را 
در مصدر کار دارند؟ آيا در پشت اين جنايات 

منافع امپرياليستهائی که بر جهان حکم می 
رانند وجود ندارد؟ ايا اين همه سرکوب بر عليه 

زنان و تالش برای حذف زنان از همه عرصه 
های اجتماعی و اقتصادی و سياسی در 
جامعه و هول دادن آنها تا آنجا که ممکن 
است به کنج خانه ها از اين واقعيت سر 

چشمه نمی گيرد که رژيم به اين وسيله نه 
تنها زنان بلکه از اين طريق کل جامعه را 

مختنق می سازد و شرايط استثمار وحشيانه 
کارگران و زنان ستمديده را مهيا می سازد؟ و 
به طور کلی، آيا واقعأ ميان ايدئولوژی مذهبی 
ای که رژيم با استفاده از آن اعمال وحشيانه 

اش نسبت به زنان را توجيه می کند و 
سيستم اقتصادی حاکم بر جامعه و سودهای 

اقتصادی منبعث از اين سيستم به نفع 
 گردانندگان آن رابطه ای وجود ندارد؟ 

بيائيد برای پاسخگويی به اين سواالت، 
نگاهی به وضعيت زنان کارگر در جمهوری 

اسالمی بياندازيم تا بفهميم که واقعأ رابطه 
ستم  رژيم بر زنان که با استفاده از ايدئولوژی 

اسالمی توجيه ميشود، و منافع سرمايه 
 .داران حاکم در جمهوری اسالمی چيست

وقتی بنا به فرهنگ و سنت مذهبی که رژيم    
زن نان آور و مدافع و اشاعه دهنده آن است ،   

مرد ستون خانواده تلقی نمی شود و صرفا   
نان آور خانه به حساب می آيد، پس سرمایه 

داران می توانند به زن مزدی کمتر از مرد 
بدهند و زن کارگر را از خيلی از  مزایای 

در حاليکه در . شناخته شده محروم سازند
واقعيت بنا بر آمار رسمی که همواره تنها 
بخشی از واقعيت را منعکس می کند يک 

دوازدهم خانواده های ايران تحت تکفل زنانند 
يعنی هزاران نفر در اين خانواده ها به کار و 

به عنوان مثال . مجبور به اعتراف شده اند
مدیرکل سازمان تامين اجتماعی رژيم در اين 

 هزارکارگر 550”: رابطه اعتراف می کند که 
که در صد باالیی از آن را زنان و “ زیرزمينی”

کودکان تشکيل می دهند از مزایای بيمه ای 
این کارگران بدليل شرایط . بی بهره هستند

اقتصادی نامطلوب حاکم بر خانواده هایشان و 
ترس از اخراج شدن از هرگونه اعتراضی 

نسبت به بيمه نکردن خود توسط کارفرما 
پرهيز می کنند و بدليل زیرزمينی بودن این 

کارگاههاو دورماندن از چشم وزارت کار و 
سازمان تامين اجتماعی آمار دقيقی از تعداد 
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در بسياری از مراکز توليدی و همچنين  
کارخانه ها به ویژه صنایع نساجی، از زنان 
کارگر به هنگام شروع کار، چک و سفته  

می ) ميليون تومان3 تا 1بين (امضاء شده 
 . گيرند تا مانع اعتراض کردن آنها بشوند

اگر بخواهيم اندکی بيشتر  از وضعيت زنان 
کارگر در ایران صحبت کنيم بايد تاکيد کرد که   

خيلی از زنان کارگر که اصأل در آمارهای کار به 
حساب نمی آيند، زنانی هستند که از طريق 
شرکت های پيمانکاری استخدام ميشوند که 

در خانه های خودشان برای کارخانه های 
. پوشاک و کارخانه های مواد غذايی کار کنند

دستمزد زنان وابسته اند و از اين طريق زندگی می کنند و وقتيکه زنان نان آور اين خانواده 
ها دستمزدی کمتر از مردان بگيرند نتايج آن هم بر روی زندگی اينها و هم بر روی سود 

 . سرمايه داران از قبل روشن است

عدم تساوی زن و مرد در محيط کار باعث شده که امروز کارگران زن مجبورند بيشتر در 
 نفر 10کارگاههای کمتر ازو می دانيم که  . کارگاه های کوچک مشغول به کار شوند

يعنی سرمایه داران مجبور نيستند کارگران را بيمه بکنند و . مشمول قوانين کار نمی شوند
همچنين نيازی به رعايت حقوق دوران بارداری و يا حتی وجود مهد کودک  نيست و جدا از 

و هر موقع هم به نفعشان باشد . همه اينها می توانند به زنها حقوق بسيار ناچيزی بدهند
به همين دليل هم به نفع صاحبان کارگاه های کوچک است که از نيروی . زنها را اخراج کنند

 .کار زنان استفاده کنند

 به یامروز در ایران خيلی از زنان در کارگاهها و توليدی های کوچک و يا در کارگاه ها    
. کار می کنند و در آنجا تحت استثمار شديدی قرار می گيرند" اقتصاد زيرزمينی"اصطالح 

امنيت شغلی وجود ندارد و زنان چون در اين نوع کار که بيشتر زنان در آن اشتغال دارند،    
می سوزند و می سازند و  شرایط تحميلی به آنها , کارگر از ترس از دست دادن شغل 

البته بخشی از اين زنان اصأل نمی دانند که حق . امکان اعتراض را برای آنها تضعيف نموده 
و حقوقشان چيست که اعتراض کنند که البته اين خود از  همان فرهنگ زن ستيز حاکم 

 .ناشی می شود که اجازه دستيابی به آگاهی به آنها نمی دهد 

در واقع در رژبم جمهوری اسالمی نه فقط هيچ قانونی وجود ندارد که این زنان را حمایت 
 به دليل بکند، بلکه برعکس چون زنها در فرهنگ مذهبی مرد ساالرانه جمهوری اسالمی       

مجبورند هر مقدار مزدی و هر نوع از کمترين حق و حقوق برخوردار اند، پس زن بودنشان 
اينجا ست که  رابطه در هم تنيده فرهنگ و سنت اسالمی با  . قرارداد کاری را بپذيرند

در رابطه با استثمار شدید کارگران زن با تکيه بر  . سودجويی سرمايه داران را می بينيم
که خود وابستگان رژيم هم فرهنگ زن ستيرانه جمهوری اسالمی، وضع به گونه ای است      

و . يعنی تکه دوزی  کنند و کيف دوزی و غيره
. يا شيرینی پزی و توليد مربا و ترشی و غيره

 .از اينها هيچ حمايت قانونی نميشود

و يا در گزارشی از محله خزانه در تهران قيد 
شده است که  در اين محله  کار تعداد 

زيادی از زنان اين است که و سایل الکتریکی 
کوچکی را از کارخانه پارس الکتریک تحويل 

صاحب کار مزد . گرفته و به هم وصل ميکنند
بسيار نازلی به خاطر اين کار به زنان کارگر 

ميپردازد، در حاليکه به اين ترتيب پول  برق و 
آب و کرایه کارگاه هم  نميدهد و از همه 

مهمتر به کسی هيچ حق بيمه و درمانی 
 .نميپردازد

به افتخارات جمهوری اسالمی اين را هم  
باید اضافه کرد که تحت حاکميت آن که در 

خدمت تأمين منافع سرمایه داران قرار دارد، 
ارتشی از زنان کارگر بوجود آمده است که به 

دليل افزايش فقر و محروم بودن از هر نوع 
تخصص و مهارت کاری و کأل باال بودن سطح    
بی کاری، دستفروشی می کنند، سيگار و 

گل و کارهای دستی و خرت و پرت می 
این زنان خيلی وقت ها مورد حمله . فروشند

پاسداران و ماموران شهرداری واقع می 

فرهنگ و قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی بيانگر منافع مادی بورژوازی : سهيال دهماسی
 !وابسته حاکم می باشد

 

 13.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از ميرزاده عشقی
 

خاآم به سر، ز غصه به سر، 
خاك وطن آه / خاك اگر آنم 

 رفت، چه خاآي به سر آنم؟ 
من آن نيم آه يكسره تدبير 

تسليم هرزه گرد قضا و / مملكت 
 قدر آنم 

من آن نيم به مرگ طبيعي شوم 
وين آاسه خون به بستر / هالك 

 راحت هدر آنم 
.... 

 
شهر فرنگ است اي آاله نمدي 

موقع جنگ است اي آاله / ها 
 ... نمدي ها 

بنده قلم دستم است و دست 
بيل و آلنگ است اي / شماها 

 آاله نمدي ها 
 فكر چه آاريد اي آاله نمدي ها 
 دست در آريد اي آاله نمدي ها

/ ما دگر اين مرد را قبول نداريم 
 راي بر اين خائن عجول نداريم 

/ گر نرسيده بگوششان سخن ما 
هست از اين ره آه ما فضول 

 نداريم 
حرف من و دوستان من همه حق 

اين گنه ما بود آه پول / است 
 نداريم 

 گوش بداريد اي آاله نمدي ها 
دست درآريد اي آاله نمدي 

 ...ها 
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در رابطه با توهين و تحقيرهائی که به . شوند
اين دسته از زنان زحمتکش روا می شود، آن 
قدر گفتنی وجود دارد که آن را بايد به فرصت    

اينها توسط مأموران همين .  موکول کردديگری
رژيمی که آنها را به اين روز انداخته، تحقير 
شده و گاه  مورد سوءاستفاده جنسی نيز 

افراموش نکنيم که . می شوند.قرار می گيرند
 درصد 33به عنوان مثال طبق آمار رسمی  
 . دستفروشان مشهد زن هستند

اگر بخواهيم خالصه کنيم، وضعيت زنان کارگر 
در ايران زير سلطه جمهوری اسالمی به 

دستمزد کمتر از مرد در : شرح زير می باشد
کار مشابه، امکانی کمتر از مردها در 

استخدام، عدم امکانات دولتی برای آموزش 
حرفه ای، محروميت از اجازه تحصيل در يک 

های  سری رشته ها از جمله رشته
کشاورزی، داروسازی، معدن، ذوب فلزات و 

های دیگر علمی و فنی  بسياری رشته
توجيه ايدئولوژيک رژيم هم در این رابطه (

توانايی  همانطور که گفته شد این است که
های زن مثل مرد نيست، ضعيف و کم عقل تر 

، تبعيض در قانون بيمه )است و غيره... و 
وبازنشستگی و بيمه عمر و محروميت از 

 .مرخصی زایمان و امکانات مهد کودک

تحقير و استثمار سيستماتيک و همچنين 
تحقير فرهنگی که رژیم با غالب کردن 

ایدئولوژی ارتجاعی اش به آن دامن زده یکی 
از مسایلی است که جمهوری اسالمی با آن 
می کوشد ظلم به زن را امری طبيعی جلوه 

رژيم با تبليغ ایدئولوژی مردساالرنه . دهد
مذهبی خود می کوشد که قدرت مقابله را از 
زنان بگيرد و از این طریق هم دست سرمایه 
داران را برای استثمار هر چه بيشتر آنان باز 

 . بگذارد

همانطور که مالحظه شد، همه واقعيات ذکر 
شده  بيانگر آنند که رژيم جمهوری اسالمی 

با به کار گيری فرهنگ زن ستيز مذهبی، 
شرايطی را بوجود آورده است که دست 

سرمايه داران را برای اجرای سياست ها و 
قوانين ضد کارگری و ضد زن باز گذاشته که 

 . حداکثر سود ممکنه را به جيب بزنند

درنتيجه عملکرد واقعی فرهنگ و ايدئولوژی در 
اينجا همان سود مادی رساندن به سرمايه 
داران زالو صفت حاکم، و با توجه به تنيدگی 
سرمايه آنها با سرمايه های امپرياليستی و 
ادغام سيستم اقتصاد حاکم با نظام جهانی 

امپرياليستی، درنتيجه سود رساندن به 
به همين دليل هم بايد . امپرياليست ها است

اين مناسبات را آماج اصلی حمله خود قرار 
 .داد

جمهوری اسالمی حافظ بنابراين از آنجا که   
نظام سرمایه داری وابسته و درنتيجه 

بزرگترین مانع رسيدن زنان به آزادی می 
باشد، راه حل نهايی زنان برای رهائی از 

ستم های جمهوری اسالمی و رهايی 
کارگران زن از ستم مضاعف را نبايد صرفا در 

اصالحات قانونی و يا در مبارزه فرهنگی صرف 
بلکه بايد بدانيم . و يا در مبارزه با مردها بدانيم

که رهايی واقعی زنان و رسيدن به آزادی و 
کسب حقوق دموکراتيک مساوی آنها با  

مردان وابسته است به سرنگونی رژيم حاکم 
و نظام ظالمانه موجود، امری که تنها به 
دست کارگران و زحمتکشان ايران ميسر 

 .است

 سهيال دهماسی

 2007 سپتامبر 28

 )در تبعيد(بيانيه کانون نویسندگان ایران 
 بمناسبت آغاز سال تحصيلی جدید در ایران

 دنيا را به کودکان بدهيم، 
 حداقل برای یک روز

 بدهيم مانند بالونی رنگارنگ
 بازی کنند، بازی کنند، 

 .آواز سر دهند در ميان ستارگان
 دنيا را به کودکان بدهيم،

 بدهيم مانند یک سيب بزرگ
 مانند یک تافتون گرم،
 .چيزی نيست یک روز

 دنيا را به کودکان بدهيم
 حداقل برای یک روز

 .تا دنيا، دوستی را درک کند
 کودکان، 

 دنيا را از دست ما خواهند گرفت
 !و درختان ابدی خواهند کاشت

  )، مسکو1962ناظم حکمت، بيست و یکم مه (

کالس های دانشگاه ها آغاز . زنگ مدارس به صدا درآمد. فصل دیگری از تحصيل آغاز شد. مهر ماه از راه رسيد

تبعيض . آغازی همراه با شور و شعف و شادی و درد و رنج و غم. گردید
طبقاتی، جنسی و دخالت دین در آموزش، سيستم آموزش و پرورش 

 .ایران را به تباهی کشانده است
 ٢۵٠رييس کميسيون آموزش و پرورش حکومت اسالمی، به کسری 

هزار ميليارد ريالی بودجه اين وزارتخانه اقرار کرده است و تخمين زده 
 .شود اين کسری به چهار هزار ميليارد ريال برسد می

همچنين معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری هم زمان 
 ميليارد تومانی 300با آغاز سال تحصيلی جديد با اعالم آسری بودجه 

عدم جبران آسری بودجه، دانشگاه : دانشگاه ها در سال جاری، گفت
 .آند ها را با مشكالت جدی آموزشی و پژوهشی روبرو می  

 ميليون بی سواد در ایران بين ١٥ تا ١٣بر طبق آمارهای حکومت، 
سنين هفت تا پنجاه سالگی وجود دارند که سه و نيم ميليون نفر از آن 

 .ها در سنين یازده تا هفده هستند
 : مهر امسال هنگامی آغاز شد که

تحریم اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به کشور ما در رسانه های 
 .بين المللی انعکاس بيش تری یافته و جامعه را نگران کرده است

گرانی و تورم و بيکاری غوغا می کند و چه بسا ميليون ها دانش آموز و 
و یا . دانشجو به دليل فقر و نداری خانواده هایشان از تحصيل باز ماندند

کودکانی که هنوز مدرسه را تجربه نکرده، مزه فقر را نوع دیگری، یعنی 

فرهنگ و قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی بيانگر منافع مادی بورژوازی وابسته : سهيال دهماسی
 !حاکم می باشد

 رویدادها، بيانيه ها، گردهمایی ها

 

نقل قول از ميرزا جهانگير خان 
 صوراسرافيل

 
ما هم از اين جانبازى و 

فداآارى عارى نداريم و هيچ 
وقت نمى گوييم آه چرا ما 
مغلوب مستبدين و بى دين 

ها شديم زيرا آه برادران 
آذربايجانى و گيالنى و 

فارسى و اصفهانى ما در 
راهند و عنقريب خواهند 

ما مى خواهيم با بدن . رسيد
هاى خود زير سم اسب هاى 

آنان نرم و مفروش آرده و 
زمين تهران را براى تشريفات 

مقدم اين مهمان هاى تازه 
رسيده از خون گلوى خود 

زينت دهيم و به آن برادرهاى 
مهربان بگوييم و افتخار آنيم 

آه ماييم پيش صف هاى 
 شهداى راه آزادى

15... ادامه صفحه   
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زنان در ایران، افغانستان و عراق همانقدر به 
آزادی و برابری نياز دارند که زنان در 

کشورهای غربی، همانقدر لياقت آن را دارند 
هيچ فاکتور فرهنگی موجود . که زنان در غرب

باعث نميشود که ما خواست هایمان را رقيق 
این تالش نظام حاکم و جنبش های . کنيم

محافظه کار و راست است که موقعيت 
فرهنگی تحميل شده به مردم را بعنوان یک 
فاکتور برای توجيه بی حقوقی مردم مطرح 

با فرهنگ . این روش باید افشاء شود. ميکنند
این یکی از  . عقب مانده باید مبارزه کرد

 .کارهایی است که ما به آن مشغوليم

 رژیم جمهوری اسالمی در :بولتن بحران
. صدد است که به سالح اتمی دست یابد

غرب مّصر است که نمی خواهد رژیم به این 
هدف برسد، و  ملل متحد دست به یک 

بخشی . سری تحریمهای اقتصادی زده است
از مردم معتقدند که سالح اتمی حق مسلم 

نظر شما چيست؟ اگر بپذیریم که . آنهاست
این ها بخشی از یک نمایش و صحنه سازی 

بزرگ نيست، آیا واقعا سالح اتمی حق 
مسلم ما است؟ آیا تحریم اقتصادی می تواند 

رژیم را به سر عقل بياورد؟ آیا آنطور که خبر 
سازان شایعه پراکنی می کنند که جنگی در 

شرف اتفاق است، تاکتيک بر طبل جنگ 
کوبيدن به نفع مردم و جنبشهای آزادیخواهانه 

است؟ بهترین راهکار برای برونرفت از این 
 تنيده تار چيست؟

 سالح اتمی حق هيچ مردمی :آذر ماجدی
این مردم نيستند که سالح اتمی . نيست

این دولت ها و طبقات حاکم . ميخواهند
هستند که خواهان دستيابی به سالح 

سالح هسته ای هيج . هسته ای هستند
یک ابزار . منفعت و سودی برای مردم ندارد
سالح نابودی . بسيار مخرب و خطرناک است

یک بار سالح های هسته ای در تاریخ . است
توسط آمریکا استفاده شده است و مردم 
هيروشيما و ناکازاکی هنوز دارند با نتایج 
من . فاجعه بار آن دست و پنجه نرم ميکنند

مخالف سالح های هسته ای و خواهان 
 .نابودی آن در تمام دنيا هستم

تحریم اقتصادی را باید بعنوان سالح کشتار 
تحریم اقتصادی . جمعی برسميت شناخت

. پيش و بيش از هر چيز مردم را نابود ميکند
. باید با تحریم اقتصادی قاطعانه مقابله کرد

. مورد عراق یک مورد زنده تاریخ معاصر است
طی یازده سال تحریم اقتصادی هزاران نفر در 

عراق در نتيجه تحریم اقتصادی جان باختند، 
استاندارد زندگی مردم بسيار کاهش یافت، 

 . سطح آموزش و پرورش سقوط کرد

واقعيت تلخ این است که احتمال حمله 
این . نظامی آمریکا بسيار بيشتر شده است

مساله بحث بسياری از رسانه های بين 
دولت فرانسه در مورد برخورد . المللی است

. به رژیم اسالمی به آمریکا ملحق شده است
بنابراین باید این خطر را جدی گرفت و با تمام 
قوا عليه آن دست به تبليغات و روشنگری در 

حمله نظامی یک . سطح بين المللی زد
. فاجعه بزرگ برای مردم ایران و منطقه است

عواقب بسيار دهشتناک انسانی، محيط 
زیستی و سياسی برای کل منطقه خواهد 

باید با تمام قوا تالش کنيم مانع این . داشت
 .حمله شویم

 سالح اتمی ولو بطور :زهره شيشه
نمایشی هرگز حق هيچ ملتی نيست چه 

تصميم برای برخورداری و یا .  برسد به دولتها
عدم برخورداری از انرژی اتمی فقط در ایران 

دمکراتيک که مردم در آن آزادانه حق ابراز 
عقيده داشته باشند ميسر است و از اینرو تا 

زمانيکه رژیم کنونی و قوانين ضد بشری آن بر 
. مردم حکومت ميکنند حرف بی پایه ایست

تحریم اقتصادی همه جانبه و هوشمند به نظر 
من ميتواند بطور تعيين کننده ای بر منابع  

مالی و اقتصادی رژیم تاثير گذارد به شرطی 
که اوال متوجه سران و رهبران حکومتی گردد 

و ثانيا، با شرط رعایت حقوق بشر در ایران 
در مواردی که تا کنون این گونه . همراه گردد

تحریمها توانسته اند فشار ویژه ای را به 
دولتهای خودکامه وارد کنند، رعایت حقوق 

بشر از جمله آزادی زندانيان سياسی در صدر 
خواسته های این تحریمها بوده است، بطور 

مثال در مورد حکومت نظامی در لهستان 
آزادی سران جنبش همبستگی کارگری از 
اوليه ترین خواست ها بود و  در مورد دولت 

آپارتاید آفریقای جنوبی هم، لغو کامل قوانين 
آپارتاید و آزادی کليه زندانيان سياسی از 

جمله ماندال  از خواستهای متن تحریم بوده 
در بهترین حالت اگر فعالين زن درون . است

ایران از جامعه جهانی بخواهند که لغو قوانين 
ضد زن و قرون وسطائی مانند سنگسار  و  

آزادی فعالين زنان در بند را در الویت قرار 
دهند، قطعا نتيجه خواهد داد و اعمال آن 

ميتواند کمک بزرگی به جنبش دمکراسی 
خواهی در ایران و بویژه جنبش زنان داشته 

 .باشد

 عده ای بر این باورند که یکی :بولتن بحران
از شرایط اصلی برای سرنگونی رژیم 

جمهوری اسالمی ، همسویی و هم جبهه 
نظر . شدن نيروهای سرنگونی طلب است

شما چيست؟ اشکاالت بر سر راه را چه می 
بينيد؟ راهکار برای عملی شدن آن را چگونه 

 تعریف می کنيد؟

 من هم بر این باورم که :زهره شيشه
همسوئی این نيرو ها شرط اصلی سرنگونی 

ليکن ميتوان بر سر خواست های معينی به 
 اکتبر روز جهانی عليه 10فرضا . توافق رسيد
ما کمپينی را عليه جمهوری . اعدام است

اسالمی بعنوان رژیم صد هزار اعدام سازمان 
کليه جریانات اپوزیسيون که مخالف . داده ایم

مجازات اعدام هستند ميتوانند در این روز یک 
کمپين گسترده عليه رژیم اسالمی براه 

شرکت در کمپين های معين عليه . بياندازند
رژیم اسالمی کامال عملی است اما جبهه 

 .متحد بنظر من موضوعيت ندارد

 .با سپاس از شما: بولتن بحران

پس از پایان مفتضحانه توهمی بنام اصالحات در حکومت ایران، بنظر می رسد . رژیم است
التزام . که بر سر سرنگونی کليت رژیم اختالف عمده ای در ميان مبارزان واقعی وجود ندارد

به جدائی دین از دولت هم بنظر می آید که مورد توافق همگانی ولو دین باورهای سکوالر 
متاسفانه، مسئله اقوام ایرانی در حکومت دمکراتيک آینده ایران به . قرار گرفته است

ناسيوناليست های متعصب گاهی بسيار غير . موضوع فرسایشی ای تبدیل شده است
منطقی و احساسی به ميدان می آیند و در مقابل همه طرفداران فدراليسم هم در بيان 

من فکر ميکنم مشکل آنجاست که متاسفانه .  خواسته های فدراليسم یکپارچه نيستند
تعداد اندکی از طرفداران فدراليسم، اصل فدراليسم را بر استقرار دمکراسی در ایران و 

به احتمال زیاد این نتيجه نادرستی است که از وقایع . جدائی دین از دولت برتری ميدهند
در عراق متاسفانه کردها نهایتا به نفع فدراليسم که حق مسلم آنها بود، . عراق گرفته اند

بهر حال باید آگاه باشيم که حل مسئله . از اصرار بر برقراری جدائی دین از دولت گذشتند
اقوام نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنيا همواره موضوع حساس و پيچيده ای بوده است 

اگر ما درک کنيم که برای رسيدن به جامعه مدرن نيازی به . حتی در بخش هایی از اروپا
تعصبات ناسيوناليستی نخواهيم داشت و در عوض باید بيشتر به حقوق شهروندی توجه 

کنيم، قطعا در این زمينه هم خواهيم توانست به توافق برسيم چرا که اساسا حل مسئله 
 .اقوام و زبان امری توافقی است

 من با تشکيل یک جبهه واحد از اپوزیسيون مخالفم و اصوال آن را عملی :آذر ماجدی
تمام جریانات اپوزیسيون با افق ها و اهداف متضاد اقتصادی، سياسی و اجتماعی . نميدانم

بطور نمونه حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای لغو سرمایه . نميتوانند با هم متحد شوند
داری و برقراری سوسياليسم و تحقق آزادی بی قيد و شرط و برابری کامل مردم مبارزه 

) سلطنت طلب یا جمهوریخواه(این هدف با اهداف جنبش ناسيوناليسم پرو غرب . ميکند
این جنبش خواهان نظام سرمایه داری و استثمار شدید کارگران . کامال متناقض است

یا . نابرابری طبقاتی، اقتصادی و در نتيجه اجتماعی محور برنامه و اهداف آنها است. است
چنين جبهه متحدی . بطور مثال سازمان مجاهدین خلق یک جریان اسالمی است

 . غيرعملی و غيراصولی است

 گفتگو با زهره شيشه و آذر ماجدی

 

 نقل قول از قاضی محمد
 

برای زندگی بی ارزش این 
دنيا خودمان را به دشمن 
نفروشيم، دشمن پس از 

رسيدن به مقصد ما را هم 
 ...از بين خواهد برد

با ملتم عهد بسته ام در 
ميان آنان زندگی کنم و به 

حاضر . خاطر آنان بميرم 
نيستم عهد و پيمانی را 
 ... که  بسته ام،  بشکنم 
اگر در راه آزادی ملتم 

به چنين ... کشته شوم 
مرگی مردانه افتخار می 

 ... کنم 
من خيلی وقت است 
 ...خودم را آماده کرده ام 
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جمعبندی نمود که خرافات یا توهمات 
سيستماتيک که در قالب مذهب جلوه و نمود 

داشت به عقب رانده شد و دانش و آگاهی 
مبتنی بر پژوهشها و تحقيقات علمی چراغ 

راه و راهنمای انسانها در زندگی روزمره شده 
 . است

آیا با پيشرفت و جایگزین شدن علم به جای 
خرافات مذهبی ، مذهب نيز از تکاپو افتاده 

است و این شکست و عقب نشينی را 
 پذیرفته است؟

در این رابطه ما با .  به هيچ وجه چنين نيست
بر خورد های گوناگون از طرف مذهبی ها 

پاره ای در شکل و . روبرو بوده و هستيم
غالب بنيادگرایی به متحجرانه ترین شکلهای 

ممکن به تقابل و جدال با تمدن و دستاورد 
که نمونه های . های بشری پرداخته اند

بسياری از آنان را در نقاط مختلف جهان 
از مسيحيان و یهودیان . شاهد هستيم

اینان با . بنيادگرا تا مسلمانان فوندامنتاليست
صراحت و شدت، با تمامی مظاهر علمی و 
. تمدن بشری به جنگ آشکار بر خاسته اند

بنيادگرایان اسالمی برای مقابله با پيشرفت 
جامعه و رهایی انسانها بی محابا به ابتدایی 

ترین حقوق انسانها حمله ور شده اند و 
واکنش . جهانی را مورد تهدید قرار داده اند

بنيادگرایان اسالمی به مانند حریفی 
شکست خورده در جبهه های جنگ ميماند 

که به هنگام فرار و گریز، تمامی آثار و بنا 
های قابل استفاده را ویران ميکند که به 

از نظر برخی از . دست رقيب فاتح نيافتد
تحليلگران و محققان ،مطرح شدن یکباره 

بنيادگرایی و اوج گرفتن قساوتهای این دسته 
را ميتوان به آخرین تالشها و دست و پا 

. زدنهای غریق برای نجات خود تشبيه نمود
آنرا ميتوان به تالشهای واپسين یک نيروی 

با این وصف باید به . ميرا و دم مرگ تعبير نمود
این امر واقف بود که اینان ضرری هنگفت نيز 

 .به جامعه بشری وارد ميکنند

اما دسته ای دیگر از مذهبيون را باید با واژه 
این دسته . روشنفکران مذهبی خطاب نمود

نميخواهند که در ظاهر امر سدی در برابر 
پيشرفت جامعه باشند و در مقابل مسير 
 رشد بی برگشت علم و دانش بشری قرار

اینان بدرستی به این امر واقف .  گيرند
هستند که مسير تکامل و سير جامعه و 

تاریخ، مسيری بی برگشت و مسيری است 
که دانش بشری قدم بقدم آنرا روشن مينماید 
و نيرو های ميرا و واپسگرا را به عقب خواهد 

اینان با انعطاف بيشتر با دستاورد های . راند
علمی بشری برخورد مينمایند و سعی بر این 

ميکنند که مذهب را به روز کنند و در واقع 
مذهبی آپدیت شده را به مردم و 

بر روی بسياری . طرفدارانشان تحویل ميدهند
از قوانين ارتجاعی و مادون بشری خط بطالن 

ميکشند و آن دسته را هم که به نظرشان 
قابل استفاده ميباشند را با واژ های امروزی و 

مطابق با سليقه و مد روز به مردم معرفی 
به عنوان مثال ميتوان به تقسيم . مينمایند

نمودن احکام کتاب قران به متشابهات و 
محکمات اشاره نمود که این نشانی آشکار از 
آن دارد که اینان به این امر واقف هستند که 

درصد قابل توجهی از احکام کتاب دینی 
اسالم یا ادیان دیگر حتی در مقطع مبداء 

پيدایش آن نيز قابل اجرا نبوده و با دستاورد 
های بشر آنزمان نيز در تضاد و تناقض آشکار 

این دسته از روشنفکران .  قرار داشته است
با ترميم و ارائه دوباره مذهب به شکلی جدید 

تر تنها مرگ این پدیده کهنه و از دور خارج 
اگر بنيادگرایان با . شده را به عقب مياندازند

اعمال خشونت و ترور و کشت و کشتار تالش 
دارند تا مرگ پدیده ای بنام مذهب را چند 

صباحی به عقب بياندازند، روشنفکران 
مذهبی نيز با بزک کردن و آرایش نمودن چهره 
یک پدیده که دیگر حرفی برای گفتن ندارد به 
نوعی دیگر سعی در به تاخير انداختن مرگ 

 .این پدیده را دارند

 :سکوالریسم

بر طبق یک نظریه جامعه شناسی کالسيک، 
سکوالریسم  مرحله  برگشت ناپذیر برای 

تفکرات و بينش مذهبی است که ميتوان آنرا 
به عنوان مثال با ظهور جامعه صنعتی و شهر 

هنگامی که یک جامعه . نشينی مقایسه کرد
در  سير تکاملی خود از یک شکل و سيستم 

توليد عبور ميکند و به مرحله نو تر و باالتری 
ميرسد دیگر غير قابل تصور هست که به 

در این . شکل سابق و سنتی خود برگردد
صورت ميتوان ادعا کردکه با پشت سر 

گذاشتن و گذر کردن از یک شکل و ساختار 
اجتماعی برگشت به شکل و ساختار قبلی 

اجتماعی بر مبنای یک نظریه در جامعه 
 .شناسی کالسيک دور از واقعيت ميباشد

امروز مشاهده ميشود که موج سکوالریسم 
به آنچنان اوجی رسيده است که ميتوان آنرا 

تا آنجایيکه . حتی به مد روز نيز تشبيه نمود
هر شخصيت و یا سازمان و حزب و دسته ای 
اگر بخواهد که حرفش شنيده  شود در البالی 

حرفهایش نکاتی اندر فوائد و پایبندی خود و 
حزب و جمعيت متبوعش به سکوالریسم بيان 

نياز و ضرورت سکوالریسم و جدایی . ميدارد
دین و مذهب از امورات اجتماعی و سياسی 
و اداری به حدی ملموس و ضروری است که 
حتی بسياری از مذهبيون افراطی نيز چاره 
ای جز تسليم شدن و کنارکشيدن از امور 

این مسير . روزمره زندگی انسانها نميبينند
رشد غير قابل برگشت دانش بشری و شعور 
و درک انسانهاست که به نقطه ای از آگاهی 
و درک رسيده اند که دیگر خرافات و توهمات 
مذهبی نميتواند حس حقيقت جو و کنجکاو 

شاید بتوان با صراحت . آنان را ارضاء نماید
عنوان نمود که  مذهب به انتهای مسير خود 

 .رسيده است

 مسعود ابراهيم نژاد

 28.09.07 

کتاب های درسی عقب مانده و ارتجاعی 
است و در محيط های آموزشی به جای علم 
و دانش و برابری، خرافات مذهبی و تبعيض و 

سيستم . نابرابری آموزش داده می شود
آموزشی حکومت اسالمی، کم ترین 

شباهتی به استانداردهای بين المللی 
 .آموزشی ندارد

در سال های اخير معلمان سراسر کشور که 
به دليل فشارهای اقتصادی، سياسی، 

اجتماعی و فرهنگی دست به اعتراض زده 
اند، با سرکوب شدید نيروهای انتظامی 

 .حکومت اسالمی روبرو شده اند
 چاره چيست و چه باید کرد؟

روشن است که اکثریت جامعه ایران، حکومت 
زیرا در این بيست و . اسالمی را نمی خواهند

هشت سال حاکميت آن، شهروندان ایرانی 
جز درد و رنج جان کاه، تهدید و ترور، زندان و 
شکنجه، اعدام و سنگسار، و فقر و فالکت 
. اقتصادی چيز دیگری عایدشان نشده است

از این رو، ضروری است که در راستای تحقق 
خواست ها و مطالبات اقتصادی، سياسی، 

اجتماعی و فرهنگی مردم، مبارزه یی پيگير و 

 .محروميت از تحصيل نيز می چشند
فاصله طبقاتی را هر چه بيش تر عيان تر و عميق تر بين فقير و دارا می توان از ابزارهای 

 .تحصيلی و لباس دانش آموزان و دانشجویان دریافت
کودکانی که از آذربایجان تا خوزستان، از کردستان تا بلوچستان، هفت سال مهر و عشق 

والدین و الالیی مادرانشان و گفتگوهای عادی مردم در منزل و کوچه و بازار را با زبان محلی 
شنيده اند در اولين روز تحصيلی با زبانی آشنا می شوند که یا هرگز نشنيده اند و یا کم تر 

اما با این وجود از طریق اوليای مدرسه تحت فشار قرار می . به گوششان خورده است
گيرند که حتما باید به زبان فارسی بخوانند و بنویسند چون به کار بردن زبان مادری را 

این دانش آموزان در اولين روز تحصيلی شان با این . حکومت اسالمی ممنوع کرده است
تصور کنيد این کودک چه حالی پيدا می کند؟ و به چه . ستم و تبعيض آشنا می شوند

 آسيب هایی روحی و روانی دچار می شوند؟
حکومت اسالمی، گروه گروه افغانی های مقيم ایران و فرزندان آن ها را به زور از ایران 

کودکان افغانی، از حق تحصيل . اخراج و روانه جهنم و جنگ و گرسنگی افغانستان می کند
 .در ایران محروم هستند

حکومت اسالمی در ماه های اخير دسته دسته جوانان را در شهرهای مختلف تحت عنوان 
حکومتی که . دستگير و زندانی و شکنجه و حتی اعدام می کند» اراذل و اوباش«

خطاب می کند نه تنها کم ترین » اراذل و اوباش«و » غيرخودی«و » خودی«شهروندانش را 
 .صالحيت اداره سيستم آموزشی را ندارد، بلکه فراتر از آن صالحيت اداره کشور را نيز ندارد

اگر دختر و پسری با هم سخنی بگویند تا چه برسد عاشق همدیگر شوند، شالق خواهند 
خورد؛ و آفتابه به گردن در خيابان ها چرخانده شده، و زندان و شکنجه در انتظارشان خواهد 

 .، زیرا زبانت را از حلقومت بيرون می کشند»...مبادا گفته باشی دوستت دارم«: بود

تالشی بی وقفه انجام پذیرد، تا از جمله در 
سيستم آموزشی با همکاری و هم   عرصه

یاری والدین دانش آموزان و دانشجویان، 
اوليای مدارس و دانشگاه ها و دانش آموزان و 

دانشجویان خواست ها و مطالبات زیر به 
 :حکومت اسالمی تحميل شود

سيستم آموزشی، از مدارس تا دانشگاه ها  -
باید براساس استانداردهای بين المللی 

حکومت و . آموزشی، دگرگون و اداره شود
دین نباید در امور تحصيلی، سياست های 

سيستم آموزشی باید . خود را دخالت دهند
حکومت نيز موظف است . سکوالر باشد

بودجه کافی به این عرصه مهم اجتماعی 
 .اختصاص دهد

آموزش و پرورش و همچنين بهداشت و  -
درمان باید رایگان شود تا همه کودکان و 

نوجوانان و جوانان بتوانند بدون در نظر گرفتن 
موقعيت والدین شان از امکانات تحصيلی و 
. بهداشتی یکسان و برابر برخوردار باشند
ایران کشور ثروتمندی است و به معنای 

  !نگاهی به نقش مذهب در پس روی جامعه: مسعود ابراهيم نژاد

 رویدادها، بيانيه ها، گردهمایی ها

 

 23... ادامه صفحه 

 نقل قول از کریم پور شيرازی
 

من جدًا مصمم هستم آه اين 
مبارزه سرسخت و 

ناپذير را تا سرحد مرگ  آشتي
شرافتمندانه و سرخ آه 

آل و آرزوي ديرين من  ايده
جنگ ما يك . است دنبال آنم

دار وسيع و ملي  جنگ دامنه
 …است
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و تو فشرده ميان غروب و صبحگاه و زیر 
سنگينی انتظار آن پيچکی شدی که از   دیوار 

خانه باال  رفت و به اتاق عشق  رسيد، به 
آشيان آرزوها و در زیبایی زندگی که از  اميد و  
آمال ها برميخيزد  و از طروات  گلها ی  گلدان 

 !   به فردا سالم  گفت, کنار پنجره  برمی آید 

 .........شوهر شما به علت

 این پيچک زخم خورده  افتاد بر آن خاک 
از زیر آن چشم بند !. خيس شوم  نگرانی 

سياه همه چيز بر تو پنهان بود ،حتی  پوزخند 
تو بودی و آن ! آن بازجوی ریشوی زندان اوین 

 ! شور انتظار مالقات علی 

دریغ که فقط از جام فضای تيره زمان قطرات 
 .کند و طوالنی آشوب در روانت می چکيد

شوهر شما علی م  به خاطر ایجاد کردن 
آشوب و اختالل در زندان معدوم گشته است 

!!!!! 

تو  سراسيمه در .درد در دره اوین فریاد زد 
 57ناباوری  دویدی، دویدی تا به سال 

رسيدی، به روزی که درهای زندانها توسط 
دیگر  بهار در دستهای مردم  بود .مردم باز شد

و دیگر دلهره آرامش خواب را برهم نمی زد ،  
دوباره و درآن روز پایيزی , اما تو بيدار شدی 

سالی که بانگ مرگ بر فراز  ! افتادی 67سال  
 .خانه ها می غرید

تو  خشکيدی و بی !  معدوم......معدوم 
امایک . به مرگ اندیشيدی . سرانجام شدی

خنده ی  انسانی کوچک و زیبا و نادان و بی 
اندوه و نا آگاه از فردای بيرحم تو راچشم براه 

با .  باید به روز پر مصيبت باز می گشتی.بود
دستانی که می لرزید و ساعتی یادگاری که 
تيک تيک می کرد و یاد دلی  که از  تيک تيک 

فقط برای ادعای حق ساده ,   باز ایستاده بود
آری تو  اینگونه .  ترین نياز ها و عشق 

 .  پریشان خاطر  زندان اوین را ترک نمودی

 خزان  اندوه دل 19به سالها و سالها و در  
برگهای زرد را دید که آه کشيدند و بر زمين 
فرو افتادند و اما باز در بهار  جوانه زدند و باز 

مرغان تابستانی پر زدند و بار غم . آمدند
اما در ,   مهاجرت را بر بالهای خود کشيدند 

بهاری دیگر در ميان دلتنگی های خانه با 
 .هياهوی زندگی باز گشتند

 .به  انتظار عشق درکمين بودم گل سر خ را
 و بهار را

 گلبرگی جدا شد,وقتی 
 ز بوته زندگی

 دانستم بخشيد ه ای به باغچه
 قلب را

بخش ,  جدل1386 تا 1367طی سالهای 
در .مهمی از  پروسه  زندگی تو  بوده است

تو فردی , جامعه ایران یک انسان نبودی  ، نه
بودی که در نظام جمهوری اسالمی و در 

مقابل قوانين  ارتجاعی و مناسبات اقتصادی 
با همه نابرابریها و ستمها مواجه می شودو  

زنی بودی در جامعه ای  که ساختارهای 
جامعه  و نهاد های دولتی اش توسط رژیمی 

گردانده می شود که در تضاد کامل با  
و به علت .خواسته های  زن قرار دارند 

گرایش های سياسی خود و همسرت  از 
تدریس در دبيرستان ممنو ع  شدی و باالتر از 
همه تو بيوه ای جوان بودی در جامعه ای مثل 

تعصبات . ایران که  بيوگی زن هنوز تابو است 
فرهنگی ، مذهبی سعی در راندن , سنتی 

تو  به  حاشيه جامعه داشته اند که تو  با  
برچسب هاسرکوب و تضعيف شوی  و 

باالخره تقاضا های بزرگ و پایان ناپذبر مردان 

از تو  که گویا ترا فقط بمانند  یک ابزار جنسی 
در آنجا من دیده ام که چگونه تو  . می بينند 

و دیگر  مریم ها در  احساس خشم و آزردگی 
به محيط پيرامون خود  از شهر زادگاه خود کو 

امادر تهران و شهر های بزرگ . چ کرد ه اید 
. هم گرفتار آسيب ها و زخم ها شد ید  

مهربانی مردم با مذهب ،  فرهنگ و سنت ها 
!  رنگ  باخته است  و هویت شما  بی ارزش

برای بستن قرارداد اجاره آپارتمان  دستهای 
 .  لرزان پدر پير ت الزم بود 

  تا قبل از اینکه  جامعه بطور کلی از تبعيض ،  
اختناق ؛ نا امنی اقتصادی ؛ فساد ، عقب 

من نمی توانم , ماندگی فر هنگی رها نشود
 . آزاد باشم

و آزاد از  گامهای که به  درو غ فرود شدند  با 
راز مرگ را پنهان !بيزاری در گفتن  قصه پدر  

 . کردی

تا فرزندم  در . دروغ هایم از ناگریزی می آمد 
 .مقابل مصائب فرهنگ اسالمی قرار نگيرد

 روز افشای حقایق فرزندنت به چه کسی 
 تو یا آن جالدان؟ !چشم خواهد دوخت 

روز من به تاخت می رود  با دویدن در 
در خانه ها و تدریس های , آموزشگاه ها 

کارم ساخته . اگر مکثی کنم , روزانه و شبانه 
است و زیر تهاجم پرداختی ها دفن خواهم 
شد و آینده پسرم زیر  ناتوانی من له می 

در آن . پس باید برای امروزم لبخند بزنم . شود
, فردا  که پسرم از من  جواب می خواهد 

 .جنبش مردمی با من خواهد بود 

را , آیا چراغ حقيقت حکایت خود و  مينا و  ثریا 
 !   برای مردم افرو خته ای؟که به آنها تکيه داری

 .که  روان ساواک را هزار پاره می کرد

و آن مجموعه شعر های شاملو  ابراهيم  در 
آتش که حماسه ای ماندگار در عرصه فرهنگ 

 .سياسی شد

علی رضا اسپهد هم با پرده های نقاشی 
 را در تاریخ 60خود و حشت اعدام های سال 

 .نگاشت

 !شاید دوباره   هنر در سياست  زاده شود  
 چگونه ؟

در مراسم های  چون  گردهمایی سراسری 
 ! . درباره کشتار زندانيان سياسی درایران

    پس از همه آن شفق های که مانند 
اینگونه مراسم یگانه , شقایق ها پر پر شدند 

کشتار .تسکين آن دردهای شکنده است 
 حادثه های بی همتا 67 و 60سالهای 

هستند و سکوت بازتاب این وقایع را کم رنگ 
 .می کند

پا گذاریم بر این خاموشی که پایمال آرزوهای 
 ! ما بود

وقتی که زنده ام ؛ ميخواهم سرودت بر دلم 
 . باشد

تاریکی . مينا   به سالها در زندان اوین و گوهردشت   بسته و غریق در آشوب بودند , ثریا 
در دامنه دره باد نرم و خفيفی می وزید و .   بود 67شهریور . بر فراز اوین غليظ می شد 

براستی چرا آواز آن شبها  برای آن کوچه های خاکی . بوی اندو هبار مرگ بر می خاست 
 .تا کسی  بر در کوبد و از درد سينه  پرسد, شهر آشنا نيست

 .سياست موذیانه رژیم  سکوت را بدست آ ورده است 
 !و   بخشش و فراموشی

و لی در درون  زندان آن سوی دیوار  استبداد خواب های تنهای مينا  در سلول انفرادی 
 . ادامه دارد  

و اولين کلمه اش هوا خوری است و  دندانهای سفيد و درخشانش را به مادر نشان می 
زندگی در کودک می روید و ثریا چندان خسته است که می خواهد از جانش بدر .  دهد

مينا در سلول انفرادی زنده باشد و تو در , اما باید قوی باشد, یا سخت به گریه افتد , شود 
ثریا و مينا  هميشه در ,  وین سان تویی  ....  پرسه زدن در آموزشگاهها  زنده باشی

حتی  روز ی که ثریا با فرزندنش زندان را ترک می کنند و  به سوی محله .مبارزه با نظام 
سایه زندان در پی اوست  و  مينا که  با قدم های تند , باران خورده زغم داغ  بر می گردند 

زندگی عادی در حرکت است و از  پارک ها با اینکه سبز . از  یاد انفرادی دور می شود
پسر !برای نان روزانه باید باران ببارد.هستند بوی نا محسوس خشکی به مشام می رسد

مگر می تواند بی !همسایه هنوز گرسنه است و در این همه درد مينا چه کسی است 
 ! هيچ اندوهی آوازه خوان دور شود از خاطره زندان

آن روزهای مالل آور که تکان پيکر ,  دور افتادند, سپس چگونه  حکایتهای  زندان گم شدند 
, آن لحظه های کوتاه نامریی , من   هنوز زنده ام  , زخمی مينا به نگهبان پوزخند ميزد 

چه .دردهای کوچک  که بس نامریی بودند و هزاران بودند که پيرامون زندگی می چرخيدند
نویسندگان و روشنفکران  با بی اعتنایی قصه های زندان را می , هنر مندان , افسوس 

آهی می کشند و  بعد می روندو چنين جلوه می دهند که غرق در کار خدمت به , شنوند 
 . نجات جامعه هستند

عصرتصنيف هایی , دگر دهه چهل و پنحاه و  نمایش واکنش ها د ر هنر اعتراضی نيست 

 و اینچنين می بينم رفيقی را در کنار رود 
,  گره خورده به خاطرات سالهای دور , راین 

که رنگ  واقعی آبی آسمان را تماشا می 
بزودی دوستی از آن سالهای اسارت .کند 

اما  , با  چهر ه ای پير گشته, سر می رسد  
همان  لبخندی آشنا پيج خورده زیر خطوط 

 . پيری او را به رفيقش باز می شناسد

 . ما دیگر آان نيستيم که بوده ایم

در این سالها  انسانهای هستيم که زندان با 
همه پدیده های تلخ و نا گوارش بر ما زخم 

 . های چرکين گذاشته است 

 زنداه ایم و ميخواهيم  گرم و متغير ز خلوت 
خویش بيرون آمده  و  آنجا د رميان آدمهای 

عادی  گام بر داریم  که روز به روز در 
در آه ها , گرفتاریهای جامعه غرفه می شوند

و در دست و ,در زنبيل خالی خرید, و اروزها 
, پا زدن انسانی در باالی دار طعم خشم 

 . خون و زندگی را احساس کنيم

باید  درست در این دردها بدنبال تم سمينار 
درست در سرمای مرگ در  . ها باشيم   

  !زندان, زن: مهرنوش معظمی گودرزی

 

 17.... ادامه  صفحه 

: غالمحسين ساعدی
 کالس درس

 
آار ما اين است آه 

يك يا دو . بشوريمش
سطل آب مي پاشيم 

وبعد چند تكه پنبه . رويش
ميگذاريم روي چشم 

هايش و محكم مي بنديم 
؛.آه ديگر نتواند ببيند  

با يك خط چشم هاي مرد 
را بست و بعد رو به ما آرد 

؛ فكش را هم بايد :و گفت
پارچه اي را از زير . ببنديم؛

فك رد مي آنيم و باالي 
. آله اش گره مي زنيم

چشم ها آه بسته شد 
دهان هم بايد بسته شود 

؛.آه ديگر حرف نزند  
فك پايين را به آله دوخت 

؛ شست پاها را به :و گفت
هم مي بنديم آه راه رفتن 

.تمام شد  



1386     مهر ماه 17صفحه   

 

 با معنای 86  و 67 , 60تابستان های 

 !         واقعی زندان روبرو شویم 

و فریادی که  از ما بر می خيزد خارج از فردیت 
و ارضای خودخواهيهای شخصی و سازمانی 
و حزبی او ج گيرد و  با هم از راهی بس دراز 

بگویم اما بدور از رقابت ها و ,  که پيموده ایم
 !شعار ها

 می گویی که زندان را تعریف کنيم، این کلمه 
تنها شامل معنای جدا شدن از زندگی روزمره 

زن پس از خالصی زندان عذابی دیگر . نيست 
جامعه .از پروسه زندان دنبالش می کند

 .  دستی بر سر او نمی کشد

در شهری که همهمه دارد و ! زندان و ازادی  
یک زن , آدمهایش به ظاهر خوشبخت هستند

زندانی سياسی کجا باید برود؟او از جشن 
عروسی بر نمی گرددو انسانها از دیدن او 

نمی توانند باور کنند که او از شکنجه و مرگ 
حاال باید خود را بسازد و با روز عادی .گریخته

 !خوی گيرد

 !و چگونه
 !محتاط
 !عاصی
 !خاموش

هنوز در . یا اجازه دهد که شهامت برگردد 
جامعه ظلمت ستم و نابرابری سنگينی می 

جنگ و اقتصاد نابسامان ابعاد گسترده . کند
 .ای در نابودی جامعه داشته است

و درست در این گردهمایی ها باید پنجره را 
صدای درد در کو چه های خاکی باال , بازکرد 

زنان رختشور ، زنان گدا ؛ مادران , آمده است 
 سرایت بيماری صيغه , سياهپوش

دستفروشها و جيب برهای بينوا و د ,زنان قاتل
ر قلعه ای که  زندانی سياسی در آن بسر 

هنوز برای توده مردم بسته مانده , می برد
 . است

 پس چرا پنجره را کامال نمی گشایی؟در آنجا 
تو به هزار نشانه های هشدار دهنده ای در 

آن سوی قلعه  می بينی که چهره کریه رژیم 
 .را افشا می کند

 !در  گرد همایی زندانيان سياسی!  اینجا ؟

در نام جان باختگانی که بر ضد استبداد  ,آری 
در آخرین نفس که اشک ها , جنگيدند

آنان نير از همان . صميمانه   فرود نيامدند 
با مادرانی که دوستشان , کوچه ها بودند 

داشتند و مردند و  از عشق به مردم  دست 
نتيجه این است که نباید تم مراسم .نکشيدند

 .رامحدود و تکراری کرد

, بی شک منتظری که از زنان تن فروش 
سنگ سارو اعدام نوجوانان هم سخن , اعتياد
 !گفت

همه , من روی جزئيات جامعه تاکيد می کنم 
آن چيز های که از نزدیک و یا دور به آدم می 

زندان مرگ , با او می مانند و گرفتاری -تازند 
 .را با خود به ارمغان  می آوردند

خوشبختانه سراسر گردهمایی پر است از 
زنهای فعال جنبش زنان  که با توانایی و ایده 

از زنانی حواهند گفت که ,ها و روش های نو  
در لحظه ها جان می کنند و در رویای تلخی 

بسر می برند که مسائل ناهنجاری چون  فقر 
و بی عدالتی ربطی  به حاکميت ندارند و 

 .تنهاسبب آن  سرنوشت تلخ است  

  کاسه صبرم لبر یز شدو سخنرانان چه 

 کسانی هستند؟           

 سارا نيکو
 شادی امين

 مرجان افتخاری
 مينا احدی

 عزیزه شاهمرادی و
 آذر درخشان

خوب بزرگان را با خود داریم و قلب های 
 ,فریادهای گمشده در پایئز, دریده
انها می خواهند فردا را به , عشق , عشق

 آه از عشق بگو!آغوش کشند
عشق را داریم و   و بدین خاطر  سخنان این 
زنهای فعال وسيعا تاثير عميقی در محتوی  

این زنان هر چند . سمينار خواهند داشت  
فرسنگها از قوانين ارتجاعی اسالمی ، قيد 
وبندها ، زندان و  اعدام فاصله دارند اما از  

همان سرزمين می آیندواز همان تجارب و از  
 ! ستم کشی در حاکميت

ولی آنچه مسلم است ما با تاریخ اسفناک 
وقت .زن ستيزانه در این ربع قرن آشنا هستيم

آن است که بنا به آرمان های مبارزه بر ضد 
حاکميت خونخوار   ؛ به طور قاطع جانب  

در  زبان جامعه بيمار این دهه  . مردم را گرفت 
, ناکامی,  , رنج , در عشق ,    و  واقعيت ها

 . به خلق ملحق شد, و اميد 

 مگر غير از این است ؟
شرایط زن ایرانی در این حکومت های 

 . سرکوبگر وخيم است 

زنان قيد و بند ها را زیر پاهای سرکش خود 
زنان انقالبی و حماسه . گذاشته اند

اما .مقاومتشان  جای  برای درنگ نمی گذارند
با , فعاليت زنان کمونيست , آیا جنبش زنان 

رشد دردو زجر زنان آن محله های  دور افتاده 
آیا . از بشریيت رابطه ای برقرارکرده است 

سخنرانيهای پيش بينی نشده !وتکاندهنده
که خسته کننده نبودند و به زبيایی نشان 

دادند که زنهایی که ادعا ندارند  گامهای بلند  
شهرت , اینها  قهرمان نيستند,برداشته اند 

ندارند وحال آنکه که با شيوه های نو  دیدگاه 
 . خود را  بخوبی فرموله و تئوریزه می کنند

و درست در این صنحه ها گردهمایی موفق 
 !بود

 .ودر عکس المعل های بحق حاضرین

سرزنش و سپس  خواندن ,عالقه , ابراز انتقاد 
من و تو ,  سرود دسته جمعی همه با هم 

برج , که از خيانت به شقایق ها نيامده ایم 
های خشم هستيم و قطره های باران که با 

 !هم خواهيم بارید 

درست در این گردهمایی ها من  کنار تو  
, لحظه های ما به هم گره ميخورد . هستم 

چه با شکوه است  ما هنوز  زنده ایم و جدا از 
همه پر گویی حرکت  داریم و آوا  که در هر 

شکل و حالت سندی است بر ضد فضای 
 !حفقان

به برکت حضور یک نظام دیکتاتوری مذهبی 
زن در همه عرصه ها مورد ستم واقع شده 

با وجود آنهمه فشارهایی که از دو رژیم .است
شاه و مال در زندانها بر زنان تحميل شده 

 گفتن از این قشر مردم یک روش انقالبی نيست ؟ 

 !! نمی توانم و نمی دانم چطور باید پرسش های  ترا جوابگو باشم 
 چرا؟

انگار منهم  . . آن صدا های نيرومندو گرم سخنرانان زن چون طوفانی سترگ مرا با  خود برد
 . یکی از حضار روشنفکر سالن بودم 

وزندگی ,  زنان 8 ,4,7ما جراهای بند ,تجاوز , رل مادری زن زندانی ؛ شکنجه , زندان , زن 
کهنه بچه  و  حتی یکی از  صد ها , زایمان , , حاج داودرحمانی ,  بایکوت ها, کمونی 

 .سوژه زندگی زنان زندانی در داخل و خار ج از زندان  در ذهن متعرض سخنرانان نيامد

شاید سخنرانان شناخت کافی به اوضاع  .اشاره های شد اما بسيار کوتاه و گذری بود
روزهای مالل آور زندان و در گيرهای شخصی و , زندگی زنان و لحظات بحرانی و خطر ساز 

بخش برنامه زنان . و آن سرگردانی که بعد از آزادی زن را دنبال می کند؛ ندارند , سازمانی 
. در  یک ساعت به  پایان ميرسد اما  خارج از سالن  و دورتر از ميکروفون بحث ادامه دارد

هدف آنها جدل .قدرتمند  در مقابل سخنرانان  صف آرایی کرده اند , زنان مبارز فمينسم
,  اما عجيب که چه می داننداز مظلوميت زن تا آن  شکوه روحيه مبارزه  ، اتحاد , نيست 

 !        افزایش خفقان در جامعه  و  تکرار تاریخ 

 تکرار تاریخ را تحمل می کنيم با برپا شدن  چوبه های دار ؛ چهر ه های اندو هناک 
 . تماشاگران  و زمزمه ها  و دیگر چيزی شنيده نمی شود

و , چرا صد ا ها به خاموشی می رود ؟ا کشتار مردم زیر حمایت قوانين  تمام نشده است 
زیرا پایداری نظام مذهبی موجود آن را ایجاب .باز هم قربانيهای دیگر وجود خواهند داشت

 .شرکت کنندگان زن گردهمایی با اینگونه مسایل را به بحث گذاشتند.می کند

 پس این گفت و شنود هابين حضار آموزنده بود؟

ضرورت دارد در مورد حقوق زنان , است 
 !بيشتر تامل کنيم

می بينيم که در سمينار ها و ,  با این سخنان 
, کنفرانس مشکل بی حقوقی های سياسی 

حقوقی و اجتماعی زنان  در چند ,مدنی 
زمان آن .مقاله و گزارش جستجو نمی شود

فرا رسيده است که در ها گشوه شود و ما ز 
آنجاروی زباله های شهر  , خود بيرون رویم 

او باید بداند که . دخترکی  به نظاره ما است 
نه فقط  یک , ما موجودیم و هستيم  در روز او 

 !قهرمان دليریم  از دنيای خيالی پریا 

اما در این ,  من گفتم و شکوه کردم
 در کنارم. گردهمایی به جهانی دیگر گام زدم 

رود راین بود و صفای یارانی که برای این 
گردهمایی  دویده بودند ؛ سرشار ز آرزو و با 

تمامی جان ودل با ما بودند ؛ حرکتشان پاکی 
وجدان را فریاد می زند و شراره های سر خ 

 , مبارزه را 
 ! با این باید بهتر مرا و ترا ببينند

  !زندان, زن: مهرنوش معظمی گودرزی

 

 

 شعری از فرخی یزدی
 

در آف مردانگي شمشير مي 
 بايد گرفت

حق خود را از دهان شير مي 
 بايد گرفت 

تا آه استبداد سر بر پاي آزادي 
 نهد 

دست خود بر قبضه ي شمشير 
 مي بايد گرفت 
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یعنی از هر .  سال دارند35جمعيت ایران زیر 
 ایرانی شش نفر در سنی هستند که نياز 10

-به امکانات فراوان و شرایط اقتصادی
اجتماعی مناسب برای رشد جسمی، 

پيشرفت مادی و شکوفایی روحی خویش 
اما می دانيم که در ایران کنونی شرایط . دارند

طوری است که به استثنای کودکان، نوجوانان 
و جوانان متعلق به طبقه ی برتر، که جایگاه 

اقتصادی خوبی دارند، ميليون ها جوان ایرانی 
متعلق به طبقات محروم و متوسط از تامين 

آینده ای روشن برای خویش به معنای 
دختران در این . مشخص کلمه محروم هستند

ميان به معنای مضاعف کلمه در محروميت به 
 . سر می برند

مشکالت بی شماری زندگی جوانان ایرانی را 
 : احاطه کرده است 

رشد نرخ بيکاری در سال های  : بيکاری -1
اخير سبب شده است که جوانان در سن کار 

از یافتن یک فرصت شغلی مناسب محروم 
نرخ واقعی بيکاری در ایران نزدیک به . باشند

 نفری 10 نفر از هر 4یعنی .  درصد است40
که در سن کار هستند از داشتن یک شغل 

 ميليون 10در حال حاضر . ثابت محروم هستند
ساالنه . جوان ایرانی جویای کار می باشند

 ميليون نفر به 1 هزار تا 800رقمی بين 
. جمعيت شاغل کشور اضافه می شود

 هزار 800اقتصاد ایران باید ساالنه بيش از 
فرصت شغلی ایجاد کند تا نرخ بيکاری در حد 

اما مدیریت .  درصد باقی بماند40همين 
مافيایی اقتصاد ایران توسط رژیم جمهوری 

اسالمی سبب شده است که این رقم بيش 
بنابراین .  هزار فرصت شغلی نيست300از 

حداقل سالی نيم ميليون نفر به جمعيت 
سخنان . مطلق بيکار کشور اضافه می شود

اخير محمود احمدی نژاد در باره رشد جمعيت 

نشان می دهد که سران نظام با این ميزان 
بيکاری به عنوان پدیده ای عادی برخورد کرده 

و کمترین طرحی برای مقابله با این ميزان 
نژاد در گفتگوی خود  احمدی...«. بيکاری ندارند

با نمایندگان مجلس، از رشد خانواده دفاع کرد 
گویند دو بچه آافی  آه می این : "و گفت

آشور ما . است، من با این امر مخالف هستم
ظرفيت دارد . های فراوانی است دارای ظرفيت

آه فرزندان زیادی در آن رشد پيدا آنند، حتی 
 ميليون نفر را نيز 120ظرفيت حضور 

این بيکاری مزمن و فراگير سبب »  ."داراست
شده است که کمترین آینده ای برای جوانان 

در نبود شغل، امکان . وجود نداشته باشد
ازدواج، تشکيل خانواده و ایجاد سابقه ی 

حرفه ای و یک زندگی معمولی ناممکن می 
به همين دليل بخش اعظمی از جوانان . شود

ایرانی که قربانی بيکاری هستند در روان 
پریشی، افسردگی، اعتياد، تخریب گری و 

آنها . گرایش به خودکشی گرفتار هستند
بدون یک منبع مالی مجبور هستند تا سن 

بسيار باالیی در نزد والدین خویش باقی 
بمانند و این هزینه مالی خانواده را به شدت 

باال برده و بنيادهای اقتصادی اجتماعی 
. خانواده های فرواوانی را از هم پاشيده است

جوانان برای کسب درآمد به اجبار به کارهایی 
روی می آورند که سبب تخریب درازمدت 

امکان تغيير مهی در . شخصيت آنها می شود
وضعيت شغل آفرینی در ایران بدون یک 

دگرگونی ساختاری در اقتصاد ایران ناممکن 
جلوه می کند، این دگرگونی نيز بدون یک 
تغيير اساسی در ساختار سياسی ایران 

 . امکان پذیرنخواهد بود

در نبود یک نظام سالم  : تحصيالت -2
اقتصادی، یگانه راه بدست آوردن یک شغل 

مناسب و داشتن نوعی صعود اجتماعی برای 
ميليون ها ایرانی در طبقه ی متوسط و 

محروم، انجام تحصيالت عالی و کسب یک 
اما این امر نيز تبدیل . مدرک دانشگاهی است

به هفت خوان رستم و رویایی محال شده 
کنکور ميليونی برای تعداد محدودی جا . است

در دانشگاه های دولتی، اختصاص بخش 
مهمی از فرصت ها به سهميه های عوامل 

رژیم، هزینه های سرسام آور تحصيل در 
دانشگاه آزاد و سرانجام کاهش کيفيت 

آموزشی در دانشگاه ها برخی از مشکالت 
اما . عمده ی جوانان در این زمينه است

موضوع به این حد خالصه نمی شود، حتی 
بعد از گذشتن از موانع فراوان و کسب یک 

مدرک تحصيلی، جوانان ایرانی شانس زیادی 
برای یافتن شغل مناسب ندارند و بخش 

مهمی از فارغ التحصيالن دانشگاه های آزاد و 
دولتی بيکار هستند و به همين دليل، هر 

 هزار تن از آنها به 200سال نزد یک به 
در حالی . کشورهای دیگر مهاجرت می کنند

که کل صادرات غير نفتی ایران زیر شش 
ميليارد دالر است ارزش دالری این فرار مغزها 

 .  ميليارد در سال می باشد11معادل 

این پدیده ی شوم به عنوان  : اعتياد – 3
معلول علت های اقتصادی و اجتماعی دیگر 

در حال نابودسازی بخش مهمی از توان 
. جسمی و روحی جوانان ایرانی است

 ميليون 20احتمال می رود که نزدیک به 
ایرانی با پدیده ی اعتياد به طور مستقيم یا 

ایران بزرگترین . غير مستقيم درگير باشند
در نبود . مصرف کننده هرویين در جهان است

فضای مبارزاتی فعال و استمرار جو ترس، 
وحشت و نااميدی، ميليون های جوان ایرانی 

برای فرار ذهنی از شرایط سياه و جهنمی 
خویش به مواد مخدر پناه آورده اند تا از این 
. طریق بتوانند واقعيت موجود را نادیده بگيرند

هر ساله هزاران جوان در ایران به دليل مصرف 
زیاد و یا نادرست مواد مخدر جان یا سالمتی 

تجربه ی دهه ی اخير . سياسی جوانان است
به جوانان و دانشجویان نشان داده است که 

تا زمانی که به طور مستمر و هدفمند وارد 
صحنه ی مبارزات و اعتراض گری گام برندارند 

سرکوب سياسی به بدترین و خشن ترین 
 . شکل خویش ادامه خواهد یافت

 راه حل این مشکالت چيست ؟ 
مجموعه ی این پدیده ها و مشکالت نشان 
می دهد که فقر مادی با خود فقر فرهنگی 

می آورد و فقر فرهنگی نيز فقر مادی را تداوم 
بدین ترتيب هيچ آینده ی روشنی . می بخشد

با حضور و ادامه ی وجود رژیم جمهوری 
اجتماعی  –اسالمی و ساختار اقتصادی 

هر گونه تالش در . کنونی قابل تصور نيست
چنين مجموعه ی بی سامان و مافيایی در 

نهایت شاید به طور موقت سبب بهبود 
اما در مجموع، . وضعيت فردی عده ای شود

جوانان به عنوان نخستين قربانی وضعيت 
. استبداد زده ی کنونی بوده و خواهند بود

باید تعارف ها را کنار گذاشت و حقيقت را 
این حقيقت که بدون . آشکار به جوانان گفت

شجاعت، شهامت و مبارزه ای هدفمند 
وسازماندهی شده کمترین شانسی برای 

ادامه ی عمر . بهبود اوضاع کنونی وجود ندارد
رژیم ادامه ی افزایش و تشدید بيکاری، فقر، 

روان پریشی، اعتياد، تن فروشی، 
خودکشی، جنایت گری، انحطاط روابط 
. اجتماعی و بی آیندگی کل جامعه است

این نيروی مهم که باید صرف سازندگی کشور شود به دليل . خویش را ازدست می دهند
ارزش مادی از دست . به ورطه ی نابودی کشيده می شود... مصرف مواد مخدر، الکل و 

. رفته به دليل اعتياد رقمی نجومی و ميلياردی است که به سختی تخمين پذیر است
خانواده های فراوانی قربانی این پدیده هستند و هر معتادی در واقع معادل ميليون ها 

طبق آمار رسمی در سطح مدارس بيش از . تومان ثروت آفرینی اجتماعی هدر رفته است
 سال رسيده 14-13 هزار دانش آموز معتاد وجود دارد و متوسط سن اعتياد به مرز 30

به گزارش خبرگزاری رسمی ايران ، ايرنا، سردار توحيد عبدی در جريان همايشی « .است
در شهر اراک، گفته است که تغييرات ايجاد شده در شرايط اجتماعی باعث شده تا سن 

 این ». سالگی برسد١٣برخی از جرايم مانند اعتياد و روسپی گری کاهش بيابد و به حدود 

رژیم جمهوری اسالمی به طور . واقعيت خبر از آینده ای سياه برای جامعه ی ایران دارد
 ميليون مصرف کننده ی دائمی یا گهگاهی 10مستقيم در تامين مواد مخدر برای بيش از 

 .  انواع مخدر دخالت دارد
رژیم جمهوری اسالمی که در تامين شرایط اقتصادی و اجتماعی  : سرکوب اجتماعی -4

عادی برای مردم عاجز است، در مقابل عوارض و معلول های متعدد مشکالت مهم موجود 
در این مسير وحشت رژیم از گسترش روح آزادی . تنها به سرکوب متوسل می شود

خواهی و اعتراض گری اجتماعی سبب شده است که بدترین رفتارها را در قالب طرح های 
. و غيره بکار گيرد» طرح مقابله با اراذل و اوباش«، »طرح امنيت اجتماعی«ضد انسانی مانند 

تنبيه و مجازات جوانان سرکش و طغيانگر با زننده ترین صحنه سازی ها  مانند آویختن آفتابه 
به گردن آنها و ضرب و شتم آنها به طور علنی در خيابان ها و نيز برپاکردن بساط دار و 

رژیم ایران با بهره . اعدام در خيابان ها برخی از این رفتارهای ضد انسانی حاکميت است
یا : بردن افراطی از سرکوب، تعداد بسيار محدودی گزینه را در اختيار جوانان قرار داده است

 . تصميم با خود جوانان است. تحمل سرکوب و تحقير یا واکنش مبارزاتی
رژیم ایران می داند که آزادی سياسی به معنای آماده سازی  : سرکوب سياسی -5

تغييرسياسی در ایران است، به همين دليل نيز سرکوب را در این عرصه به نحو بسيار 
دستگيری دگراندیشان، نویسندگان، دانشجویان، . سازماندهی شده ی آن بکار می گيرد

بستن سایت ها و وبالگ ها مخالف، فيلتر کردن اینترنت، به تعطيلی کشيدن نشریات و 
حبس و شکنجه و قتل فعاالن سياسی پاسخ های هميشگی رژیم به فعاليت های 

هيچ فرشته ی نجات بخشی برای کمک 
نخواهد آمد آینده ی جوانان ایرانی را فقط 

غرب تا زمانی . جوانان ایرانی می توانند کرد
که رژیم خط قرمزها را زیر پا نگذارد به 

سناریو . حمایت از آن ادامه خواهد داد
حمله ی نظامی به ایران نيز معادل نجات 

مردم ایران نيست، معادل نابودی کل ایران 
به مثال های فعلی عراق و . است

افغانستان بنگریم و شرایطی هزاران بار 
پس اگر قرار باشد . بدتر را تصور کنيم

تغييری مثبت و سازنده روی دهد باید بهای 
 . آن پرداخته شود

 مبارزه ی دانشجویی 
اینک در آستانه ی بازگشایی دانشگاه ها 

شاهد افزایش بی سابقه ی اقدامات 
آیا جا ندارد از خود . سرکوبگرانه رژیم است

بپرسيم چرا ؟ به چه دليل امسال رژیم 
حتی پيش از آغاز فعاليت دانشگاه ها 

وحشت آفرینی و سرکوب را تشدید کرده 
زیرا . است؟ پاسخ چندان دشوار نيست

شرایط اجتماعی به وضعيتی انفجاری 
نزدیک شده است و دانشگاه می تواند 
 . جرقه ای بر بشکه باروت جامعه باشد

اما الزم است بدانيم که بر اساس تجربه ی 

 گام اول برای تغيير سرنوشت جوانان : آزادسازی دانشگاه های کشور : کورش عرفانی

 

 19.... ادامه  صفحه 

 عصيان فروغ فرخزاد
 

 به لبهايم مزن قفل خموشي 
 آه در دل قصه اي ناگفته دارم 

 ز پايم باز آن بند گران را 
 آزين سودا دلي آشفته دارم 

 بيا اي مرد اي موجود خودخواه 
 بيا بگشاي درهاي قفس را 

 اگر عمري به زندانم آشيدي 
 رها آن ديگرم اين يك نفس را 
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چند سال اخير تا زمانی که مقاومت جوانان و 
دانشجویان به صورت پراکنده، نا مستمر و 

ناهماهنگ انجام شود نمی تواند تاثير 
باید دست آوردهای . چندانی داشته باشد

این تالش ها را انباشت کرد تا به نتيجه برسد 
و برای این منظور الزم است که حرکت های 
اعتراضی و تالش های جوانان و دانشجویان   

 به خود هماهنگ و مستمر، فراگيرشکلی 
جوانان ایرانی در سراسر کشور می . بگيرد

توانند با تبدیل مدارس و دانشگاه ها به مراکز 
مبارزاتی آغازگر حرکتی باشند که می تواند 

تغيير . به تغييری اساسی منجر شود
سياسی رژیم برای آغاز دگرگونی های مهم 

 . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گذر زمان به طور اتوماتيک مشکلی را حل 
تغيير اجتماعی و سياسی . نخواهد کرد

تغيير هميشه و . تغييری مکانيکی نيست
هميشه بر اساس آگاهی و اراده ی 

جوانان ایرانی . تغييرگران صورت می گيرد
یا : اینک انتخابی روشن در مقابل خود دارند

پذیرش بی احترامی، سرکوب، خفقان، بی 
آیندگی، ستمدیدگی و ظلم و تباهی ویا رفتن 

به سوی آینده ای روشن ازطریق مبارزه ای 
آگاهانه، شجاعانه و سازماندهی شده بر 

. پاسداری حاکم-بازاری-عليه رژیم آخوندی
نيروهای اپوزیسيون در خارج از کشور تنها 

زمانی می توانند موثر واقع شوند که بستر 
 . مبارزات اجتماعی در ایران فعال شده باشد

دقت داشته باشيم مبارزه معنای خاص خود 
مبارزه ی سياسی برای تغيير گری . را دارد

فقط به اطالع رسانی و اعتراض شفاهی و 
کتبی در نشریات و اینترنت و رادیو و تلویزیون 

مبارزه معنایی فراتر از . ها خالصه نمی شود
مبارزه در درجه ی اول یعنی   . اینها دارد
، یعنی عمل کردن و و در صحنه کنشگری 

تا زمانی که اعتراض جوانان به رژیم در . بودن
قالب اقداماتی مانند نوشتن مقاله و وبالگ 

خالصه شود به طور واقعی خطری برای رژيم 
خطر . و شانسی برای تغيير بوجود نمی آید

زمانی است که دانشجویان دفاتر حفاظت و 
سایر نهادهای سرکوب و کنترل در دانشگاه را 

مورد حمله قرار دهند ومحيط دانشگاه را به 
صورت نمادین به اشغال خویش درآورند تا 

تبدیل به صحنه ی اصلی مبارزات و اعتراضات 
حضور چند هزار دانشجو در . اجتماعی شود

محيط دانشگاه و آزادسازی دانشگاه ها از 
چنگ کنترل امنيتی و مدیریتی رژیمی ها می 
. تواند اولين گام برای مبارزه ای واقعی باشد
اشغال دانشگاه ها توسط دانشجویان می 
تواند سرآغاز تجمع نيروهای مبارز جامعه، 

جوانان، دانش آموزان، کارگران، بيکاران، زنان 
این حضور . در اطراف دانشگاه ها باشد...و

وسيع سبب تامين امنيت دانشجویان در 
بدیهی است در . سطح دانشگاه  خواهد شد

چنين شرایطی دانشجویان باید با همه ی 
امکانات خود را برای دفاع در مقابل هجوم 

 . احتمالی مزدوران رژیم آماده سازند
 بهره گيری از تجارب 

در .  بهره برد1378 تير 18باید از تجارب قيام 
آن زمان به دليل نبود برنامه ریزی و هماهنگی 

همچنين باید از . شانس موفقيت از ميان رفت
خيانت آشکاران پاسداران سياسی نظام، 

این بار اما . یعنی نيروهای دوم خرداد، نام برد
این دلقک ها نقشی ندارند و دانشجویان باید 

تنها با تکيه بر خرد جمعی، رهبری جمعی 
ومدیریت جمعی ميان خویش به این کار اقدام 

ضمن اینکه نباید از یاد برد که پيشرفت . کنند
امکانات ارتباطاتی مانند تلفن دستی و 

اینترنت این بار اجازه خواهد داد به سرعت 
. جهان از آنچه در صحنه می گذرد با خبر شود

دانشجویان داخل کشور می توانند در این باره 
روی پشتيبانی عملی و تبليغاتی وسيع 

ایرانيان مخالف رژیم و اپوزیسيون خارج از 
 . کشور حساب کنند

این تنها با یک حرکت کيفی اساسی از این 
دست است که می توان اميدوار بود شرایط 
در ایران تکان بخورد و مبارزه ی آزادیبخش به 

دانشجویان باید با . طور همگانی آغاز شود
طرح یک خواست مشخص، مسيری را که 

می خواهند به طور دقيق از ابتدا تا انتها دنبال 
کنند مرحله به مرحله تعریف کرده و طرح 

استراتژیک خویش را با تاکتيک های منطبق با 
. واقعيت در حال تحول در صحنه به پيش برند

به طور مثال آزادی تمامی زندانيان سياسی، 
 .... کناره گيری حکومت و برگزاری انتخابات آزاد

برای دست زدن به چنين حرکتی می بایست 
هماهنگی الزم ميان دانشجویان در دانشگاه 

های بزرگ سراسر کشور انجام شود و 
چندین دانشگاه به طور همزمان در شهرهای 

بزرگ کشور دست به آزادسازی محيط 
بازپس گيری مدیریت دانشگاه . دانشگاه بزنند

های دولتی به دست دانشجویان و اساتيد 
مبارز می تواند به سرعت در داخل کشور 

سبب حرکت در دانشگاه های آزاد و سپس 
سایر مدارس عالی و دبيرستان های کشور 

خيل عظيم فارغ التحصيالن دانشگاه ها . شود
و سایر جوانان می تواند به حمایت از این 
حرکت در خيابان های اطراف دانشگاه ها 

کارگران می توانند در اعالم . برها بيافتد
همبستگی با دانشجویان دست به اعتصاب 
بزنند و سرانجام یک روز می تواند به عنوان     

در .  اعالم شودروز تجمع سراسری ملت ایران   
این روز می توان یک تظاهرات گسترده و چه 

بسا ميليونی را در سراسر کشور 
در خارج از کشور نيروهای . سازماندهی کرد

مخالف می توانند با کار تبليغاتی وسيع و 
فشار آوردن به دولت های خارجی و سازمان 

است که هر چه شمار مردمی که به صحنه 
می آیند بيشتر باشد بهای الزم برای این قيام 

رژیم بی شک چند هزار . کمتر خواهد بود
نفری نيروی آماده ی عمل و چند صد 

هزارنفری فرصت طلب منفعت جو برای 
نمایش های تبليغاتی و تظاهرات سفارشی 

اما باور داشته باشيم که . در اختيار دارد
حضور گسترده و ميليونی توده ها در صحنه 

به سرعت معادله ی قدرت را به نفع مردم به 
هم خواهد ریخت و خواهيم دید تعداد 

مزدورانی که حاضرند جان و آینده ی خود را 
در مقابل خشم تودهای جان به لب آمده به 

باردیگر . خطر بياندازند بسياراندک خواهد بود
آنچه را که حشمت تبرزدی چندی پيش در 

جریان شورش مردم در شب اعالم جيره 
بندی بنزین آورده بود بياد آوریم، وی گفته بود 

که بسيجی ها آن شب تا صبح با یک پتو و 
یک اسلحه تا صبح در پایگاه هایشان بيدار 

 . بوده و از ترس می لرزیده اند

مطمئن باشيم که با حضور وسيع مردم 

ملل آنها را به حمایت علنی از این حرکت و هشداربه رژیم در قبال واکنش ها و 
 . برخوردهایش با چنين اقدامی مجبور سازند

بدیهی است که در این شرایط به سرعت نيروهای سياسی مردمی می توانند پيوندهای 
این جریان . خویش با جامعه را فعال سازند و به سوی اعتصاب عمومی سراسری برویم

می تواند به سرعت ابعاد ملی پيدا کند و تمامی نيروهای معترض جامعه را فعال کرده و با 
قيامی که هدف . قدری هماهنگی و سازماندهی به سوی یک قيام عمومی خواهيم رفت
 . خود را خلع قدرت از رژیم کنونی و برگزاری انتخابات آزاد قرار می دهد

 احتمال ها
بسياری ممکن است که به این پيشنهاد انتقاد کنند و بگویند که این طرح ذهنی است و با 

هدف نگارنده از این نوشته آنست که طرح فوق را با جوانان در داخل . واقعيات تطابقی ندارد
بدیهی است که اگر این ایده با واقعيات عينی و ذهنی دانشجویان و . کشور در ميان بگذارد

جوانان در داخل کشور نزدیکی داشته باشد می تواند به آنها ایده ای بدهد و در غير این 
 . صورت، مثل بسياری دیگر از پيشنهادها، به دست فراموشی سپرده خواهد شد

. موضوع دیگر هشدارهایی است که درمورد برخورد رژیم با چنين اقدامی مطرح می شود
نگارنده از این امر . ترس از عواقب چنين حرکتی می تواند به عنوان یک مانع عمل کند

اما باید در کمال صراحت و صداقت گفت که آزادی در هيچ جای جهان بدون . آگاهست
قيمت کسب آزادی هرگز و هيچ کجا ارزان . پرداخت بهای سنگين آن بدست نيامده است

ما نمی توانيم از ترس مرگ خودمان را . در ایران نيز این بها باید پرداخته شود. نبوده است
اما بدیهی . در یک مرحله ازتاریخ خود باید جرات و شهامت کنشگری داشته باشيم. بکشيم

خشمگين در خيابان ها اثری ازنيروهای 
طرفدار رژیم نخواهيم دید، زیرا نيروهای 

حاکميت از سر تا پای آن آلوده ی فساد، 
منفعت طلبی و وحشت اند و دیگرچيزی به 
اسم ایمان انگيزه ی هيچ نيروی مهمی در 

شک نداشته . داخل بدنه ی رژیم نيست
باشيم که برای بخش مهمی از نيروهای به 
ظاهر مقاوم رژیم  فرارارجح ترین راه خواهد 

 .بود

در پایان نگارنده باردیگر به جوانان ایرانی و 
دانشجویان و دانش آموزان این پيام را می 

دهد که برای آزادی، رفاه و شرافت خود هيچ 
جایگزین دیگری جز مبارزه ی عملی وجود 

، شجاعت، آگاهیمبارزه ای توام با   . ندارد
برده وارمردن یا آزاد . هدفمندی و سازماندهی

 . زیستن؟ انتخاب با هریک از ماست
                                            1386 مهر 6کورش عرفانی    

com.yahoo@korosherfani 
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  بودن 
 

گر بدين سان زيست بايد 
 پست 

من چه بي شرمم اگر فانوس 
 عمرم را به رسوائي نياويزم

بر بلند آاج خشك آوچه بن 
 بست

  
 گر بدين سان زيست بايد پاك
من چه ناپاآم اگر ننشانم از 

 ايمان خود، چون آوه
يادگاري جاودانه بر تراز بي 

 !بقاي خاك
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بخشی از بازار سينما که قبال فقط در . خورد
اختيار مبتذل سازان بود بدست فيلمسازانی ا 

فتاد که باید کارهایشان را با معيار دیگری 
 .ارزیابی کرد

 جالل مقدم، ناصر تقوایی، کامران شير دل، 
محمد رضا اصالنی، علی حاتمی، خسرو 
پرویزی، مسعود کيميایی، سهراب شهيد 

ثالث،هوشنگ کاوسی، داریوش مهرجویی، 
امير نادری،عباس کيارستمی،پرویز صياد،پرویز 

کيمياوی، اسماعيل نوری عال، فریدون گله، 
رضا عالمه زاده، بهرام بيضایی، 

هژیرداریوش،مهدی مير صمد زاده،هژیر 
داریوش، خسرو هریتاس ،آربی اوانسيان، 

 )در زمينه سينمای حرفه ای...( داود مالپور و

فرامرز ابراهيم وحيد زاده،  نصيب نصيبی، 
در زمينه سينمای تجربی ... ( ،ومعطر

وهچنين جنبش فراگير سينمای آزاد ) وآوانگارد
ایران ، بخش سينمایی کانون پرورش فکری 
کودکان وجوانان، در ایجاد تحرک در سينمای 

ایران سهم داشتند، حتا فيلمسازانی از 
فرخ ( بخش روشنفکری سينمای ایران

که ) غفاری، ابراهيم گلستان، فریدون رهنما
تجربه های اوليه شان در سينمای حرفه ای 

با شکست تجاری مواجه شده بود بار 
.. دیگروارد گود شدند، گلسنان ،دره جنی

را ..فریدون رهنما ،پسرایران. غفاری، زنبورک
 .ساختند 

در این مطلب قصد من این نيست که کارهای 
اینان را بررسی کنم یا بگویم که کار همه 

اینها خوب ودر جهت تعالی هنر سينما بود 
وهمينطور رفتار های اجتماعی این جمع وبه 

خصوص کارها وفيلمهاورفتار های اینها به 
اسالمی هم مد نطرم . هنگام استقرار ج

فقط ميخواهم بگویم که دریچه های . نيست

بسته سينمای حرفه ای ایران باز تر شده بود 
ونسل جوان که می توانست حرف دیگری 

 که شهرزادحتا . داشته باشد وارد ميدان شد
بيشتر در فيلمها از استعداد رقصندگی اش 

بهره می بردند به فيلمسازی روی آورد 
فيلمی سينمایی با بازیگری پوری بنایی     

، مستند ماندگار خانه فروغ فرخ زادساخت،  
 فيلم احمد فاروقی.سياه است را خلق کرد

 را طلوع جدیمستند و زیبای   /داستانی
ساخته بود و جایزه مهم بهترین تکنبک را از 

 کيمياوی باغ سنگی .فستيوال کن برده بود
همين موفقيت را در جشنواره برلين بدست 

آورده بود وسهراب شهيد ثالث فيلمسازی بود 
که داشت موقعيت جهانی اش گسترش می 

یافت بی آنکه تبليغات رژیم پشتوانه اش 
اگر سينمای ایران با همان موقعيت که . باشد

به هنگام سقوط رژیم سلطنتی داشت 
 سال 30تحولش ادامه می یافت، خوب بعد از 

داریوش نباید در جایی مانده باشيم که   
 نقطه اتکایش به فيلم گاو باشد مهرجویی 

ومسعود کيميایی بهترین کارش قيصر باشد 
که محتواش هم ارتجاعی وضد زن بود ،هر دو 

 سال پيش ساخته شده 45ی این فيلمها 
 .است 

 اما با استقرار حمهوری اسالمی ،سينمای 
ایران دچار بحران عميقی شد این بحران اگر 

ناشی از تغيير سيستم از حکومتی خودکامه 
به یک حکومت مردمی بود هم قابل درک بود 
وهم بحرانی بود موقت که خيلی زود برطرف 

می شد وسينمای ایران روال رشدمنطقی 
اش را طی می کرد با از ميان رفتن موانعی 

که کار فيلمسازی در دوران پهلوی رادچار 
اختالل می کرد مانند دخالت های ساواک در 

امور مربوط به سينماو تشکيالت عریض 
وطویل اداره سانسور در وزارت فرهنگ وهنر 

ذهن های خالق فرصت رشد بيشتری می .

رژیم . اما این آرزوها به رویا تبدیل شد. یافت
حتا قبل از به قدرت رسيدنش سينما ها را به 

آتش کشيده بود وبا آتش زدن سينما رکس 
 نفر را به هنگام نمایش فيلم به 400آبادان 

در آن شرایط .حاکستر تبدیل کرده بود
درکشوری که جو موجود در آن به شدت 

سياسی و ملتهب شده بود ،چه کسی به 
فکر سينما بود؟ رژیمی که رهبرمرتجعش 

سينما را با فاحشه خانه برابر می دانست؟ 
ویا مقامات رژیمی واپسگرا که آمده بودند 

بودندتا هرچه نشانه ای از دنيای امروز را در 
خود داشت نابود کنند؟ اینان چه طرح وبرنامه 
ای برای ایحاد تحول در سينما می توانستند 

داشته باشند؟سينما ها اکثرا سوخته بود، 
مدیران استودیو ها ار ترس جانشان متواری 
شدند، زنان بازیگر مهر فاحشه بر پيشانی 

شان حک شده بود، فيلمسازانی که دل به 
انقالب سپرده بودند هم خيلی زود دانستند 

که آنچه جمهوری اسالمی برایشان به ارمغان 
می آورد نه آزادی ورهایی بلکه استبداد 

مذهبی وارتجاع است، در این جو فيلمسازان 
چه باید می کردند؟ مقابله بااندیشه خمينی 

که در جامعه به شدت رشد کرده بود راه 
اینان یا باید ایران را ترک .ساده وممکنی نبود

می کردند ویا تسليم بال شرط ارتجاع می 
شدند ویا بيکاری وفقرو درد را تحمل می 

کار از بحران هم فرا .کردند ودم بر نمی آوردند
تر رفته بود وبه توقف کامل همه کارهای 

با سالن های . سينمایی انجاميده بود
سوخته ونيم سوخته سينما، با استودیو های 

چپاول شده، با خانواده سينمای رودست 
چه می توان کرد؟ آیا . خورده وتحقير شده

برای غلبه بر بحران قدمی برداشته شد؟چه 
کسی چنين قدمی بردارد؟ عوامل رژیم که 
خود عامل و دليل ایجاد بحران بودند؟ البته 

کوشش هایی را فيلمسازان سينمای ایران 
واکثرآنها که قبل ار انقالب با ایجادکانون 

 با بازی او وداود خانه عنکبوتوفيلمی به نام 
فيلمفارسی سازان که . رشيدی ساخته شد

خود سالها در فساد اندیشه مردم سهم 
بسزایی داشتندبرای ساختن فيلمهایی برای 

نمایش فساد در رژیم شاه روی دست هم 
بلند می شدند واینقدر در راه چاپلوسی برای 
آخوندها افراط کردند که رژیم هم دستشان را 

خواند ویک سری از این نوع فيلمها را توقيف 
کرد وخود این فيلمسازان و بازیگران هم بيکار 

اگر امکانش را یافتند از . وسرگردان ماندند
بحران سينما، گسترده تر شد، . ایران گریختند

قصد آخوند ها هم این نبود که بر بحران 
سينما غلبه کنند، اینها ميخواستند که به 
. شيوه خودشان سينما هم داشته باشند

سينمایی که بتواند ، حکومت خمينی را در 
چنين . رسيدن به مقاصد شومش یاری رساند

سينمایی در بستر بحران هایی که خود رژیم 
برای . ایجاد می کرد متولد وگسترش یافت 

ایجاد چنين سينمایی چه کسی بهتر از    
 ؟ فاسد ترین حزب اللهی محسن مخملباف 

که سابقه چاقو کشی ، شکنجه ، وشکار  
نيرو های مخالف یه خصوص گرایش های چپ 

را داشت وی ماموریت یافت تا سينمای 
اسالمی را در حوزه هنری تبليغات / پروپاکاندا

طبيعی بود این نگاه . اسالمی پی ریزی کند
یک جانبه به سينما وخط زدن بسياری از نام 
هایی که کارهایشان نمی توانست در چهار 
چوب بسته سينمای اسالمی ارزیابی شود 

آنها رو در روی سندیکای ( سينماگران پيشرو
سينماکه در بست تحت فرمان وزارت فرهنگ 

آغاز کردند ) وهنر عمل می کرد ایستاده بودند
که بلکه بتوانند به این وضع آشفته 

سروسامانی دهند وازاسالميزه شدن کامل 
سينما حلوگيری کننداما در همين جمع هم 

فيلمسازانی بودند که با رژیم اسالمی همراه   
 که مسعود کيمياییوهمکار بودندمثل  

خودش جزءدارو دسته قطب زاده بود که 
حضور او هر نوع کوششی را در این جهت 

در همان زمان جمعی از . خنثا می کرد
فيلمفارسی سازان ،فرصت طلبانه مجتوای 
فيلمهایشان را با خواست حکومت تطبيق 

دادند و فيلمهایی را باعجله ساختندو 
در این فيلم ها . ميخواستند به بازار بفرستند

آدم های بد جنس وفاسد یا مامورین ساواک 
بودندو یا مقامات رژیم پهلوی وانسانهای 

خوب ومهربان یا معمم بودند ویا گرایش های 
حتا مسعود بهنود که مفسر .مذهبی داشتند

سياسی بود ومشاور هویدا ودر گروه خبر 
تلویزیون با نيکخواه وجعفریان کار می کرد  

بهنود عالوه براینکه خودش را از هر گناهی (
مبرا دانست عليه جعفریان ونيکخواه در 

روزنامه اطالعات اعالم جرم کرد وفقط این دو 
) را مسئول سانسور خبر در تلویزیون دانست

 برای چاپلوسی وسرپوش گذاشتن به بهنود
اتهامات بی شماری که متوجه خودش بود 

یک فيلمنامه آخوند پسند را سر هم کرد   

خود به بحران سييمای نا بسامان دامن 
رژیم هم خود جز این نميخواست . می زد

یعنی حفظ و ادامه نوعی سينما که کامال 
تحت کنترلش باشد وهميشه هم در 
 .شرایط بحرانی وبالتکليفی به سر برد

 مليون جمعيت 30در رژیم پيشين برای 
 سالن سينما وحود 600ایران در حدود 

داشت، که به نسبت معيار های جهانی 
 سال که 30کمبود هم بود اما امروز بعد از 

از عمر حکومت اسالمی می گذرد جمعيت 
ایران بيش از دوبرابر رسيده اما ميزان 

سينما ها به یک سوم تقليل یافته آنهم 
سينما هایی با امکانات ناقص وآپارات های 
همان دوران به گفته خودشان طاغوت که 
بيشتر بدردنگهداری در موزه را ميخورد تا 

استفاده برای نمایش فيلم، براساس 
مردم اصال به % 50گزارش های خودشان، 

نزدیکترین % 30سينما دسترسی ندارند و
 کيلومتر 30سينما به محل سکونتشان 

 .فاصله است

 همان سالهای نخستين استقرار حکومت      
 به خواست وتمایل شيخ خلخالیخمينی 

رهبر هر فيلمی که در زمان شاه ساخته 

  بحران در سينمای جمهوری اسالمی: بصير نصيبی

 

 22.... ادامه  صفحه 

 نقل قول از علی شریعتی
 

آزادی انسانی را تا آنجا 
حرمت نهيم آه مخالف را 

و حتی دشمن فكری 
خويش را به خاطر تقدس 
آزادی، تحمل آنيم، و تنها 
به خاطر اينكه می توانيم، 

او را از آزادی تجلی 
انديشه خويش و انتخاب 

خويش، با زور باز نداريم  و 
به نام مقدس ترين اصول، 

مقدس ترين اصل را، آه 
آزادی رشد انسان ازطريق 

تنوع انديشه ها و تنوع 
انتخاب ها و آزادی خلق و 

آزادی تفكر و تحقيق و 
انتخاب است، با روش 

های پليسی و 
. فاشيستی پايمال نكنيم

زيرا هنگامی آه 
غالب است،  «ديكتاتوري»

احتمال اينكه عدالتی در 
جريان باشد، باوری 

فريبنده و خطرناك است و 
سرمايه »هنگامی آه 

حاآم است ، ايمان  «داري
به دموآراسی و آزادی 
انسان يك ساده لوحی 

 .است
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چيزی نداریم از : کارگران نيشکر هفت تپه
دست بدهيم، حتی اگر شده جانمان را نيز 

 فدا کنيم
 کارگر

کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم 
دریافت دستمزدهای خود به مدت دو ماه و ده 

 برای دومين روز متوالی 8/7/1386روز، امروز 
دست به راهپيمایی زده و ضمن تحصن در 
 .سه راهی شوش، جاده را مسدود کردند

یکی از این کارگران در مصاحبه ای اعالم کرد 
در مدت هفت ماه گذشته حدود ده بار به 

دليل عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به 
اعتصاب زده اند، اما هر بار به وعده هایی که 
داده اند عمل نکرده اند و ما این دفعه تصميم 

گرفته ایم تا حصول نتيجه به اعتصاب خود 
وی در این مصاحبه ضمن اشاره . ادامه دهيم

به شرایط مشقت بار زندگی کارگران اعالم 
کرد ما دیگر چيزی نداریم از دست بدهيم، 

 .حتی اگر شده جانمان را فدا کنيم
 800در تجمع کارگران نيشکر هفت تپه، دیروز 

 نفر از آنان 2500نفر از کارگران و امروز حدود 
این کارگران ضمن تداوم . شرکت داشتند

اعتصاب خود و عليرغم تهدیدهایی که صورت 
 صبح فردا به تجمع خود 8گرفته، قرار است از 

 .ادامه دهند
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بيکار 
ضمن حمایت قاطعانه از اعتصاب و اعتراض 
کارگران نيشکر هفت تپه، هر گونه تهدید و 

احضار این کارگران را بشدت محکوم ميکند و 
خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه 

آنان و پایان دادن به وضعيتی است که 
 .ماههاست این کارگران با آن دست بگریبانند

عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران از سوی 
کارفرمایان که زیر چتر حمایت نهادهای دولتی 

صورت ميگيرد یک دزدی و چپاول آشکار از 
سفره های خالی کارگران است و باید به آن 

پایان داده شود، باید عدم پرداخت بموقع 
دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان جرم 

تلقی شود و خسارت ناشی از آن به کارگران 
 پرداخت گردد

دومين دانشگاه ویژه دختران کشور در قم 
 تأسيس شد
 ایسکانيوز

استاندار قم از تأسيس و راه اندازی دانشگاه 
ویژه دانشجویان دختر با ) س(حضرت معصومه

عنوان دومين دانشگاه زن در این استان خبر 
 .داد

به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران 

استاندار قم  «ایسکانيوز»دانشجویی ایران 

با ) س(دانشگاه حضرت معصومه: گفت
 نفر دانشجو در سه رشته 165پذیرش 

مدیریت صنعتی، حسابداری و حقوق از 
ابتدای مهر سال جاری فعاليت آموزشی خود 

 .را آغاز کرده است
وجود این : مهندس عباس محتاج اضافه کرد

دانشگاه در قم ضروری بود و اميدواریم 
گامهای مثبتی در جهت توسعه فضاهای 
آموزشی ویژه دختران و بانوان در کشور 

 .برداشته شود

تضييع حقوق تعدادی از دختران داوطلب 
 .شد

در سال ”به گفته نویسندگان این نامه،” 
ها  جاری نيز اگرچه در دفترچه آزمون، ظرفيت

پنجاه بين پسران و دختران  - به نسبت پنجاه
م شده بود اما در عمل و براساس  اعال

 درصد ظرفيت ٧٠شواهد و قرائن موجود، 
به )شاید هم بيشتر(های پزشکی  رشته

پسران و مابقی به دختران اختصاص داده 
شد که این نحوه گزینش، تعداد قابل توجهی 

از دختران مستعد را از ورود به رشته 
پزشکی محروم کرده است تا آنجا که بنا بر 

 و ٣٠٠٠یل و مدارک متقن، پسران با رتبه  دال
 در ۴٠٠٠ها با رتبه  حتی بنا بر بعضی شنيده

اند اما دختران  رشته پزشکی پذیرفته شده
 از ١٩٠٠ تا ١٢٠٠های بين  داوطلب با رتبه
 اند  مانده این قافله عقب

 کارگری

 نقض حقوق بشر

 

بخشی از سخن سردبير نشریه 
 چراغ

چرا رئيس جمهور ایران باید 
اطالع داشته باشد که بخشی 

از جامعه ی ایران را 
همجنسگرایان تشکيل می 
دهند؟ در کجای خيابان ها و 

خانه های ایرانی امکان مالقات 
با همجنسگرایان ایرانی برای 

ایشان موجود است؟ چيزی کمتر 
از چهار سال است که به 

ریاست دولت کشوری گماشته 
شده اند که نزدیک به سی 

سال است در قانون اساسی آن 
همجنسگرایان از دخول به 

منطقه ی آشکار جامعه منع 
شده و در صورت آشکارسازی 

ایشان در . دچار اعدام شده اند
کشوری به بزرگسالی رسيده 

اند که بخش بزرگی از مردم اش 
از حدود صد سال پيش، همراه با 

تحول خانوار در شکل نو آن، به 
انکار همجنسگرایی در جامعه 

در شرایطی که . راغب شدند
پدران و مادران و خواهران و 

برادران و شوهران و زنان 
همجنسگرایان ایرانی نمی دانند 

که همجنسگرایان در ایران 
، از رئيس دولت چگونه "هستند"

 توقع می رود که بداند
برای مظالعه متن کامل به این 

 :آدرس مراجعه کنيد
http://www.cheraq.net 

از سخنرانی آرشام پارسی در 
برنامه صداهای خاموش، نشریه 

 ) 07 سپتامبر 16(تورنتو  -گذار 
حقوق دگرباشان جنسی نيز از 

. این قاعده مستثنی نيست
هنوز امروزه صحبت از مسائل 
جنسی بی اخالقی تعبير می 

گفتمان جنسيت و گرایش . شود
های جنسی تابو است، ممنوع 
و خط قرمز است و این در حالی 

است که اگر با خودمان رو 
راست باشيم در زندگی 

خصوصی مان ناگفته هایی وجود 
دارد که ما یا سرکوبش کرده ایم 

عاشق شدن، . و یا پنهان
معشوق بودن، گرایش های 

جنسی خارج از عرف جامعه، 
کشش و تمایالت جنسی خارج 

از قراردادهای مرسوم، عالقه 
های خاص، دوست هایی که 

فقط دوست نبودند، هم نشين و 
همدم مان بودند اما هيچ وقت 

شاید دليلش ترس بوده، . نگفتيم
ترس از رانده شدن به انزوا و 
محکوميت های بی دليل یا 
شاید بی اطالعی از حقوق 

 . انسانی مان

تهدیدات وزارت اطالعات عليه کارگران نيشکر 
 هفت تپه شوش

 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسيده از هفت تپه حاکی 

است که کارگران در دومين روز تحصن خود که 
قصد دشتند در مقابل فرمانداری شوش 

بنابه دستور وزارت اطالعات تمامی . برگزارکنند
وسائل نقليۀ شرکت را شب گذشته به نقاط 
نامعلومی منتقل کردند که کارگران نتوانند به 

تحصن خود در مقابل فرمانداری ادامه 
وقتی که کارگران متوجه این مسئله .بدهند

شدند در اعتراض به این عمل وزارت اطالت و 
رسيدگی نکردن به خواسته هایشان اقدام به 
. بستن جادۀ اصلی اهواز و اندیمشک نمودند
در حال حاضر کارگران در محاصرۀ نيروهای 

تعداد کارگرانی .امنيتی و اطالعاتی قرار دارند
 1400که در این اعتراض شرکت دارند بيش از 

 .کارگر تا گزارش خبر می باشد
شب گذشته مامورین وزارت اطالعات 

نمایندگان کارگران را تهدید کردند که در صورت 
شرکت کردن در این تحصن آنها را دستگير 

جمله ای که مامورین وزارت .خواهند کرد
اطالعات به عنوان تهدید به نمایندگان کارگران 

که اگر فردا در تحصن شرکت . گفته می شد
کنيد ما شما را دستگير و به جائی می 

 .فرستم که عرب نی انداخت
نيروهای امنيتی و انتظامی در حال افزایش 
هستند و شيوۀ آرایش آنها حاکی از آماده 

 .شدن برای حمله به کارگران است
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران، 

پرداخت نکردن حقوق کارگران و تهدید کردن 
و خواستار دخالت سازمان .آنها را محکوم مکند

جهانی کار برای اجرای قوانين بين المللی که 
 .ایران متعد به اجرای آنها است

 2007 سپتامبر 30 برابر با 1386 مهر 08

 
 

 برگرفته از سایت ُجنگ خبر

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه 
 نساجی کردستان

 )تيتر از جنگ خبر(
 موکریان

 نفر از کارگران 22طی روزهای اخير 
قراردادی کارخانه نساجی کردستان ، 

دراعتراض به عدم تمدید قراردادهایشان 
ازسوی کارفرمای این واحد ، درتمامی 

ساعات شيفت کاریشان در مقابل درب 
کارخانه تجمع نموده و خواستار بازگشت به 

 .کار خود شده اند
گفته می شود کارگران اخراجی این 

کارخانه که بيش از ده سال سابقه کار 
دارند ، از اول مهر ماه تاکنون بارها به 

استانداری و اداره کار مراجعه کرده اند ولی 
تا کنون پاسخ مناسبی به آنان داده نشده 

 . است

تحصن آارمندان بالتكليف صنايع هوايي 
 ايران

 )تيتر از جنگ خبر(
 عصرایران

آارمندان بالتكليف صنايع هوايي ايران 
وابسته به سازمان گسترش و نوسازي (

در مقابل دفتر مرآزي اين مرآز ) صنايع
 .تحصن آردند

به گزارش موج، آارمندان معترض آه در 
بالتكليفي چهار ماهه به سر مي برند و 

چهار ماه است حقوق و مزاياي خود را 
دريافت نكرده اند با تحصن مقابل دفتر 
: مرآزي اين مرآز به خبرنگار موج افزودند

پس از زمزمه هاي خصوصي سازي صنايع 
 تن از پرسنل 70هوايي ايران از چندي پيش 

اين مرآز به مرور تعديل شده و در حال 
 نفر رسيده اند و اين 20حاضر به آمتر از 

 ماه گذشته هييج يك 4تعداد نيز طي 
حقوق خود ر ا دريافت نكرده اند و تنها چهار 

آارمند رسمي دو ماه حقوق دريافت آرده 
 .اند

بر اساس اين گزارش با پرداخت مبالغ 
قرارداد فروش صنايع هوايي ايران از سوي 

بخش خصوصي و واگذاري اين مرآز به 
بخش خصوصي، بر اساس لعالم آارمندان 
اين مرآز مقرر است صنايع هوايي ايران آه 

تا آنون به عنوان مرآز توليد و ساخت 
هواپيماهاي غير نظامي محسوب مي 

شده است قرار است به پرورش اسب و 
 .شتر مرغ تغيير آاربري دهد

اعتراض به تبيعض جنسيتی در پذیرش 
 دانشجوی پزشکی 

 اعتماد ملی
گروهی از داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور 

ای به  سراسری در نامه سرگشاده
نوه گزینش “جمهور نسبت به آنچه که  رئيس
های پزشکی و  نه داوطلبان رشته ناعادال

اند،  دانسته“ها  تقسيم غيرکارشناسی ظرفيت
اعتراض کرده و خواستار رسيدگی هرچه 

در ابتدای نامه . اند تر به این بحران شده سریع
در دین مبين ”این داوطلبان با اشاره به اینکه

م، طلب علم بر زن و مرد واجب شده و در  اسال
این مورد جنسی بر جنس دیگر رجحان و برتری 

چندی است که “: داده نشده آمده است
متاسفانه با این توصيه که ميزان تمایل پسران 
برای ورود به دانشگاه کم شده و هجوم بيش 

ها ممکن است در  از حد دختران به دانشگاه
طور  آینده منجر به ایجاد بحران شود به

های  مصنوعی جلوی ورود دختران به رشته
مهمی مانند پزشکی را سد کرده و ظرفيت 
کنند  پذیرش دختران را سال به سال کمتر می

م   سال پيش بدون اعال٢-٣به این ترتيب که 
 درصد ۵٠های پزشکی  قبلی، در پذیرش رشته

 درصد از دختران را گزینش ۵٠از پسران و 
ع قبلی باعث  کردند که با توجه به عدم اطال
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شده بود وبه دستش افتاد حتا فيلمهایی که 
کمپانی های خارجی در انبارهایشان در ایران 

داشتند را در کاميون ریخت و به بيابان برد 
. وسوزاند حتا نگاتيو فيلمها را هم معدوم کرد 

اما بعد .در حقيقت ریشه سينمارا خشکاندند
از گذشت چند سال که سينما های اندک 

ایران فقط فيلمهای اسالميزه شذه وجند فيلم 
مردم دیگراز این یک .ژاپونی را نمایش ميدادتد 

نواختی دچار حالت تهوع شده بودند حتا امت 
هميشه در صحنه هم رغبت نمی کردند پا به  

وسينمای مجانی سالنهای سينما بگذارند    
 هم نمی توانست خواست تبليغاتی وصلواتی

سينمای پروپاکانا دا که . رژیم را جوابگو باشد
نتواند کشش ایحاد کنند، تنها خاصيتش که 
همانا تبليغ برای حکومت است را از دست 

گفته بودیم که سينمای جمهوری . می دهد
اسالمی با بحران متولد شده بود با بحران 

اما با بی اعتتانی مطلق مردم . زیسته بود
چه باید کرد؟ عليرضا شجاع نوری و فخرالدین 

انوار که در بنياد سينمایی فارابی وامور 
سينمایی وزارت ارشاد فعاليت می کردند 

مامور می شوندکه به این وضعيت رسيد گی 
کنندوبر ای جلب مردم به سينما چاره ای 

بيندیشند البته دایم در همه این سالها برخی 
از فيلمسازان نق ميزند که سينمای ایران 

دچار بحران است اما کسی وقعی به گالیه 
این دوچنين پيشنهاد . های آنها نداشت 

کردند که برای سرپوش گذاشتن به بحران 
سينمادر ایران وبرای ساختن یک موقعيت 
ظاهری برای سينمای جمهوری اسالمی 

ودور کردن ذهن های پرسشگر از درد واقعی 
سينمای ایران باید راه را برای ارتباط با 

اما با کدام . فستيوال ها گشود
فيلم؟بافيلمهای مکتبی که مخملباف می 
ساخت و فيلمهایی که با الهام از اندیشه 
عقب ماتده او ودیگر کسانی که از دل این 

حکومت زائيده شده بودند ساخته می شد 

؟البته می شد این فيلمها را به فستيوال 
مسکو ویا کشورهای مثل سوریه، لبنان 

حتا جایزه هم گرفت اما . ونظایرشان فرستاد
این جشنواره ها وجایزه هایشان، نمی 

توانست چنان انعکاسی داشته باشد که 
هدف اینان این بود که با . رژیم انتظار داشت

ساختن فيلمهای خنثا به ظاهر غير دینی، وبا 
سرپوش گذاشتن به ببماری بحران مزمن 

شده سينما، بشود ذهن هارا متوجه موفقيت 
های جهانی سينمای جمهوری اسالمی 

در این جو است که به فيلمسازان در . نمود
ایران مانده روی خوش نشان 

ميدهندومخملباف کاله بردار هم به تدریج 
مدعی می شود دچار تحول شده وراهی 

چاقورا رمين می . جشنواره ها می شود
. گذارد واهل صلح وصفا ومهربانی می شود

کاپشن چریک اسالمی اش را از تن در می 
آورد وریشش را هم می تراشد، وقتی با 

اعتراض برادران حزب الهی مواجه می شود 
 :جواب می دهد

 به ریشم چکار دارید؟ به ریشه ام بيندیشند 
وبا نقل این جمله به برادران نوید می دهد که 
این مخملباف همان مخملباف است البته این 

آقا دیگر پاپيون هم می زند اما ریشه اش 
همان است که خودش هم بارها اعالم 

امادیگر فيلمساران که جزء . داشته است
بافت نبودندآغار وادامه کارشان سخت تر 

آنهادرانتظار هستند که آخوندها . است 
اشارتی به خوش رویی نشان دهندتا آنها به 

یکی از این فيلمسازان که خيلی    . سر بدوند
 عباس کيارستمیآماذه فرمانبری است   

همراه . به او با احتياط ميدان می دهند. است
 هم که از تبعيد برگشته داریوش مهرجوییاو 

وبه نوعی اسير جمهوری اسالمی است 
وحرفها ورفتار هایش دیکته شده حرفهایی 

او هم به . است که به او تزریق می شود

محتوای فيلمهایش .تدریج وارد گود می شود
منطبق است با خواست جکومت، به 

سينمای غرب ناسزا ميگوید واز اینکه سينما 
در ایران خط دار واسالمی شده ابراز 

ایرج قادری بار ها از . خوشنودی می نماید
شرکتش در سينمای رژیم گذشته عذر 

تا سرانجام . ميخواهد وتقاضای توبه می نماید
با ادامه کارش در جمهوری اسالمی موافقت 

امانه این فيلمها ونه شبه . می شود
جشنواره ای زیر عنوان فجر که از سالهای 

نخستين حضور جمهوری اسالمی وبا مدیریت       
دستياران  ( وفریدون ری پور جمال اميدپنهان 

 در جشنواره جهانی فيلم تهران هژیر داریوش
قادر نشدند بحران سينمای )اداره می شد

ابران را از ميان بردارند ، چرا که سينمای 
جمهوری اسالمی مانند در ختی است که از 

ریشه فاسد شده وآنرا با شاخ وبرگ 
شرکت در جشنواره . مصنوعی آرایش داده اند

 جایزه اهدایی به سينمای 1000ها  و
جمهوری اسالمی را ميخواستند به عنوان 
. دليلی برای غلبه بربحران وتحول جا بيندازند

اما خودشان هم می دانستند که این جوایز را 
به فيلمها نمی دهند بلکه رابطه اقتصادی 

اسالمی انگيزه آن حاتم بخشی . غرب با ج 
. ها بود، به محض اینکه رابطه اروپا وج

در .  تيره شداتم باژیاسالمی در ماجرای 
دوره اخير کن وبعد ونيز وبرلين ولوکارنو، همه 2

. فيلم های جمهوری اسالمی مردود شدند
جمهوری اسالمی هم نميخواهد ونمی تواند 

بحران را پشت سر بگذارد، حتا اگر اهدای 
همه این جوایز هم واقعی بودوحتا اگر چند 

 سال ساخته شده 30فيلم خوب هم در این 
با ساختن . باشد که ساخته هم شده است

ونمایش فيلمهای فستيوالی در جشنواره 
های خارجی که سينماگران داخل به آن  

 ای ميگویند و مردم هم سينمای گلخانه 
امکانی برای دیدن آنها ندارند، با ورشکست 

رای می کشاندند، بله برنامه فریب مردم با 
موفقبت زیر عنوان دوران اصالحات به اجرا 

بخش ساده اندیش خانواده . گذاشته شد
سينمای ایران مدتی به این توهم دچار شده 

بود که واقعا ميخواهند بر بحران مزمن در 
بعد ار . سينمای جمهوری اسالمی غلبه کنند

گذشت ده سال ار آتش سوزی سينما 
پارامونت سابق الاقل این سينما را در مرکز 

تهران دوباره سازی کنند، وام بانکی را از 
انحصار چند فيلمساز نور چشمی در آورند، 
طرح مردم فریب سينما سازی در سراسز 

ساختنن صد سالن ( ایران را به اجرا بگذارند
برچيدن اداره !) کوچک سينما در سال

سانسور پيشکششان،ال اقل برای سانسور 
یک ضابطه ای ایجاد کنند دست 

سانسورچيان ابله را باز نگذارند تا هر فيلم را 
به هر بهانه ای قصابی کنند،اما وقتيکه  
خاتمی را به ميدان آوردندوخرشان از پل 
گذشت، سيف اهللا دادمسئول سينمایی 

وزارت ارشا د خاتمی، آب پاکی روی 
دستشان ریخت واعالم کرد که در سياست 

. سينمایی ما تغييری حاصل نخواهد شد
فيلمهای فستيوالی همچنان با بودجه دولت 

. یعنی از کيسه ملت ،ساخته خواهد شد
چون این فيلمها بيش از هر امکان دیگری برا 

در باره . اسالمی تاثير تبليغاتی دارد . ی ج
سانسور فيلم هم مهاجرانی گفت رفتار 
هایی که با اصول دین مبين اسالم ناب 

 سالن 200شدن چند تهيه کننده غير دولتی که عطای سينما را به لقایش بخشيدند با 
 مليون جمعيت چگونه می توان در سينما تحول واقعی ایجاد 70نمایش مخروبه برای 

کرد؟به هنگام وزارت خاتمی به تدریج  همين سياست حکومت با شدت بيشتر دنبال شدو 
خاتمی هم صریحا گفت که الزم نيست فيلمهای . بر تعداد فيلمهای فستيوالی افزوده شد

مدتی تصور می شد که .  مسایل را ببينيدعينک اسالمیمستقيم اسالمی بسازید بلکه با    
فيلمسازان وبازیگرانی که به همه فرامين حمهوری اسالمی .همه چيز بر وقف مراد است 

تمکين کرده بودند به ظاهر مشکلی نداشتند و اما رژیم با یک برنامه طراحی شده نوظهور 
،خود، یک بحران دیگر ایجاد کرد، یکی را در استخر شنا با مردان وبا مایو گير انداخت،دیگری 
را به جرم مشروب خواری در ميهمانی خصوصی به دادگاه کشانيد،از یکی بهانه گزفت چرا 
کله ات را تيغ انداخته ای ؟یکی دیگر را به دليل تقاضای دستمزد بيش از حد تعين شده ، 

دیگری را به خاطر شایعه تقاضای نا مشروع ار بازیگر نقش متقابل ممنوع الشغل کردند             
 که هر وقت الزم بدانند نقش سفير هنری را بعهده می گيرد به بهانه نيکی کریمیوحتا به 

چنان سر وصدایی راه . هم رحم نکردند ) طالق از همسر( بر هم زدن زندگی خانوادگی 
ا که جانشان را در خطر فاطمه معتمد آریانداختند که برخی بازیگران سرشناس مثل    

وضعيتی ایجادشد که برای ساختن فيلم یافتن کسانی . ميدیدند مجبور به ترک ایران شدند
که مجوز کار داشته باشند با مشکل بازدارنده مواجه شد وچندین فيلم که بازیگران خاطی 

این نامهایی که نقل می کنم بنا به  دالیلی که برشمردم . در آن حضور داشتند توقيف شد!
جمشيدطاهرپور،گوهر خير اندیش، بهاره رهنما،جواد .و دالیل مشابه ممنوع الشغل،شدند

یحيوی،لعباز زنگنه،کمند امير سليمانی،رضا رویگری،مرتضی عقيلی،فرامرز قریبيان، 
ویکی دو سال مردم را سرگرم این مسایل کردند، در همين دوران ... اکبرعبدی،بهمن مفيد

چند ماه قبل از خرداد .هم وزارت سانسور همچنان به قيمه، قيمه کردن فيلمها ادامه ميداند
که رژیم داشت برای خميه شب بازی جدید برنامه ریزی می کرد، باندهایی از داخل         76

 که وظيفه داشتند با ماسک تحول خواهی به ميدان بيایند، اصالح طلبحکومت زیر عنوان   
کم کم شروع کردند به زمزمه که بله سينمای ایزان د چار بحران است واما برای رهایی از 

این وضعيت یک راه پيشنهاد شد، شرکت در نمایش تهوع آور زیر عنوان انتخابات درحمهوری 
فيلمسازانی که در این سالها از دولتی سر جمهوری اسالمی به نان وآب .اسالمی 

وشهرت رسيده بودند ودایم در جشنواره ها پرسه می زدند،ستاد های انتخاباتی تشکيل 
ومردم را به بسوی حوزه های ) رخشان بنی اعتماد،تهمينه ميالنی،نوشابه اميری( دادند

 8مخمدی مطابقت ندارد تحمل نخواهد شد، 
سال دوران خاتمی هم با وعده های دروغين 

ونا انجام با شوراهای بی حاصل، با برنامه 
ریزی هایی که فقط برای وقت گذرانی بود به 

 سالی که سالهای طالیی 8پایان رسيد ، 
فيلمسازان آرایشگر بود که با توجه به 
همراهی اروپا وامریکا با دولت خاتمی 
واصالحات قالبی اش سپری شد، هر 

جشنواره ای یک ویا چندجایزه اش را برای 
. سينمای جمهوری اسالمی رزور کرده بود

در این دوران هم بازنده اصلی همان مردمی 
بودند که از کيسه آنها فيلمهای فستيوالی 

ساخته می شد اما خود آن مردم را الیق 
مردم باید . تماشای آن فيلمها نمی دانستند

همان ملودارم های اسالميزه شده یا همان 
اسالمی های مبتذل را تماشا / فيلمفارسی

اما در همين دوران هم فستيوال ها به . کنند
مقامات فارابی اخطار دادند که فيلمهای 

ما نمی . شما دیگر همه شبيه هم شده اند
توانيم دیگر به این فيلمهایی که کپی 
یکدیگرند امتياز بدهيم، پس جمهوری 

اسالمی هم ساختن یک سری فيلمهای 
شبه انتقادی، شبه سياسی را مجاز کرد تا 

وسيله وامکان مهم تبليغاتيش دچار وقفه 
جاالبعد از یک دوره اصالحات باری، . نشود

  بحران در سينمای جمهوری اسالمی: بصير نصيبی

 

 

 23.... ادامه  صفحه 

 خطبهء زمستانی نادر نادرپور
 

 !  هان ای ستيغ دور
 : آيا بر آستان بهاری که می رسد
 تنهاترين صدای جهان را سکوِت تو

 امکان انعکاس تواند داد؟ 
نفس -ء من آيا صدای گمشده

  -زنان
 راهی به ارتفاع تو خواهد ُبرد؟ 

 آيا دهان سرد تو را، لحن گرم من 
 آتشفشان تازه تواند کرد؟ 

 آه ای خموِش پاک، 
 ای چهرهء عبوس زمستانی، 

 ! ای شير خشمگين
آيا من از دريچهء اين غربت 

 : شگفت
 بار دگر، بر آمدن آفتاب را 

 از گردهء فراخ تو خواهم ديد؟ 
 آيا تو را دوباره خواهم ديد؟ 

 
  ١٣٧١ديماه ١٩-لوس آنجلس

  ١٩٩٣ ژانويهء ٩
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رژیم صالح می داند ماسک از چهره بر دارد 
. ومدتی را بدون ماسک به حياتش ادامه دهد

اما در همين دوران هم نياز به کشاندن مردم 
اما چگونه؟ . به پای صندوق رای دارد

هنرمندانی که به مردم وعده داده بودند که 
اگر خاتمی بياید به خوشبختی وسعادت 

وآزادی ودمکراسی می رسند با چه رویی 
ميخواستند بار دیگر به صحنه بيایند وبرای داغ 

شدن تنور انتخابات یاری برسانند؟ در وهله 
فقط داریوش . اول اکثر آنها کنار کشيدند

مهرجویی سردار قالی باف را شایسته این 
مقام دانسته بود وعباس کيارستمی هم 

قلبش را در گروی احمدی نژاد گذاشته بود 
اما دیگران . ورایش را به رفسنجانی داده بوذ

هم باید وارد گود می شدند، رای به احمدی 
آنها بهتر دیدید که . نژاد که چندان صالح نبود

مردم را از احمدی نژاد بترسانند وجوی 
بسازند تابه جای قهر از رژیم به رفسنجانی 

همان سينماگرانی که حضور . رای دهند
رفسنجانی دزد راباعث بدبختی مردم ارزیابی 

کرده بودندومردم را تشویق به حمایت از 
خاتمی ميکردند حاالبه مردم می گویند که راه 

رهایی آنهاو رسيدن به آرزوهای سرکوب 
شده شان همانا رای دادن به دزدسرگردنه 

گفتيم که سيستم . وقاتل بين المللی است
قصد دیگری را دنبال می کرد ومی خواست 
چهره بدون رتوش خود را به نمایش بگذارد 

همان سينماگران . وآن شد که باید می شد
که احمدی نژاد را فناتيک وعقب مانده تصویر 

. می کردند یکی ،یکی با وی بيعت کردند
سينمای جمهوری اسالمی همچنان در رکود 

مردم همچنان با سينما بی . به سر می برد
دوران ریاست احمدک مصادف . ارتباط هستند

شده با باال گرفتن اختالفات اتمی حمهوری 
در این شرایط  .اسالمی و کشورهای ذینفع 

ا را پس .فستيوال ها یکی پس از دیگری ج
بار دیگر بحران سينمای ایران چهره . می زنند

ا لبته این سالها .واقعيش را نشان می دهد
آحوندها فيلمهایی ساخته اند که هم سوپاپ 
اطمينان باشد وهم فروش آنها را دليل بررونق 

فيلم هایی بی .گرفتن سينمادر ایران بنمایانند
ارزش ومبتذل مثل آدم برفی،ليلی با من، 

مارمولک ،و این اواخراخراجی ها که محتوای 
مثالکمدی هم ذارند، برای مردمی که جز غم 

وعزا ونوجه وتعزیه ومصيبت چيزی ندیده اند 
غنيمتی است که دوساعتی را فراموش کنند 

اما .که در چه جهنمی زندگی می کنند 
موفقيت این فيلمها در گيشه که با بودجه 

های عظيم ودستمزد های غير متعارف 
ساخته می شود هيچگاه به رونق سينما 

کمک نمی کند بلکه هر ميزان هم که فروش 
داشته باشند، هزینه دولتی این فيلمها چند 

 .برابر در آمد آنهاست 

موقعيت سينما در دوران اخمدی نژاد هيچ 
 سال گذشته جمهوری اسالمی 28تفاوتی با 

ندارد، همان فيلمسازان که دوره های گذشته 
کار می کردند، باز هم به کارشان زیر فرمان 
یک حکومت مذهبی عقب مانده ادامه می 

اگر  رژیم مشکالت اتمی اش را با اروپا . دهند
حل کند، بار دیگر سيل جایزه ها به سوی 

البته . جمهوری اسالمی سرازیر خواهد شد
در جکومت مافيایی باندها هستند که سر نخ 

به هنگام حضور . امور در دستشان است
خاتمی ،فيلمسازان مرتبط با باند جنتی، 
مصباح،چمران ،احمدی نژاد ، کمتر امکان 
ميگرفتند واالن امکانات بيشتر دولتی، در 

اختيار باند حاکم است وسر وصدای حاميان 
فيلم اخراجی ها هم . باند دیگر در آمده است

در ارتباط با دارودسته احمدی نژاد امکان رشد 
می یابد، مردم هم به گونه سالهای گذشته 
اصال مطرح نيستند وسينما هم همچنان در 

بحران به سر می برد اما باند دوم خرداد 
ميخواهد چنين القاء کنند که بحران کنونی 

سينما، مرتبط است به این دوسالی که 
( دلقک ویژه رهبر مثال رئيس جمهور است 

سایت حاميان باند دوم خردادی مشخصا در  
) النه کرده اندراه توده وپيک نت  وروز آن الین

واگر بار دیگر دارو دسته خاتمی که حاال 
کروبی و رفسنجانی را هم با خود همراه 

کرده اند به مجلس دوره بعد بيایندوبعد 
کرسی ریاست حمهوری را اشغال کنند هم 

مردم به سعادت می رسند وهم بحران 
در صورتی که .سينما از ميان خواهد رفت

همان خاتمی شارالتان خود با صراحت می 
گوید که در نظام والیت فقيهشان رئيس 

 .جمهور تدارک چی ای بيش نيست

 چه باید به سرما بياوردند تا در یابيم که رژیم 
جمهوری اسالمی یک رژیم واپسگرا، مافيایی 

وضد مردم است ورژیم مافيایی چپ، راست 
،ميانه ،کند رو، تند رو، اصالح طلب ندارد؟ تا 

این رژیم هست، فقر هست، بی عدالتی 
هست، تورم هست ، بحران هست، قتل 
وجنایت ترور با ذات این حکومت نا انسان 

تا این حکومت هست نه . عجين شده است
مردم ما از ترک و لر و کرد و بلوچ و فارس به 

حق و حقوق شان خواهند رسيد ونه زنان ما 
با یک مليون امضایی که شيرین عبادی، 

رفسنجانی هم خودشان را به آن وصل کرده 
اند کوچکترین امتيازی خواهند گرفت ونه 
همجنسگریان حق زیستن آزاد راخواهند 

داشت ونه اقليت های مذهبی روی خوش 
امریکا و اروپا و البی ها ودالالن . خواهند دید

وکارچاق کن ها قصد وهدفشان رهایی مردم 
این حکومت پوشالی و در کليت . ما نيست 

آن آنهم بااراده و همت خود مردم ایران باید 
همه راههای دیگر بارها آزموده . ساقط شود

شده است ونا کار آمدبودن آنها به اثبات 
یک ضرب المثل امریکایی می . رسيده است

یک بار گولم زدی شرم بر تو، بار دوم : گوید
ما چند بار باید گول . گولم زدی شرم بر من

 سال 30این رژیم وشگردهایش را بخوریم 
 تجربه بسمان نيست؟

 

/  زاربروکن2007 سپتامبر28بصير نصيبی 
 آلمان

  بحران در سينمای جمهوری اسالمی: بصير نصيبی

 رویدادها، بيانيه ها، گردهمایی ها

 

 

 سياوش کسرایی
دگر به جوخه آتش نمي : از

 دهند طعام
 

  چه مي آنيم ؟
 آجاييم ؟

 شهر مامن آو ؟
شهاب شب زده اي در مدار 

 تاريكي 
هجوم از چپ و از راست دام در 

 هر راه 
عبوروحشت ماهي در آبهاي 

 سياه 
بگو به دوست اگر حال ما 

 بپرسد دوست 
نمي آشند آسي را نمي زنند 

 به دار 
دگر به جوخه آتش نمي دهند 

 طعام 
نمي زنند آسي را به سينه 

 غنچه خون 
 شهيد در وطن ما آبود مي 

 ميرد 
 بگو آه سرآشي اينجا آنون 

 ندارد سر 
بگو آه عاشقي اين جا آنون 

 ندارد قلب 
 بگو بگو به سفر مي رويم بي 

 سردار 
بگو بگو به سفر مي رويم بي 

 سر و قلب 
 بگو به دوست آه دارد اگر سر 

 ياري 
 خشونتي برساند به گردش 

 تبري

واقعی امکان تامين نيازهای کودکان، نوجوانان و 
 .نوجوانان وجود دارد

همه کودکان افغانی باید از امکانات تحصيلی  -
برخوردار باشند و به اخراج افغانی های مقيم 

 .ایران خاتمه داده شود
زبان مادری در کنار زبان فارسی باید در همه  -

سطوح تدریس شود و به طور کلی زبان مادری 
زیرا آزادی زبان مليت های مختلف . باید آزاد گردد

ایران به رشد و شکوفایی جامعه و فرهنگ برابر 
 . انسانی یاری می رساند

به آپارتاید جنسی در آموزش و پرورش، باید  -
و هر گونه تبعيض جنسی . خاتمه داده شود

 .دختران، باید ممنوع گردد
همه دانشجویان دربند آزاد باید گردند و بدون  -

 .هيچ مانعی به سر تحصيل خود برگردند
فعاليت فرهنگی، سياسی و اجتماعی  -

دانشجویان بدون قيد و شرط به رسميت شناخته 
 .شود

به تهدید، تعقيب، محدویت و تبعيد فعالين  -
معلمان معترض و حق طلب، باید خاتمه داده 

شود و خواست های اقتصادی و اجتماعی آن ها 
 .نيز تامين گردد

، از دانشگاه ها اخراج »سکوالر«و تفکر » دگراندیشی«همه اساتيدی که به دليل  -
 .شده اند، باید به سر کار برگردند

ما همه نيروهای آزادی خواه و برابری طلب، نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان 
متعهد و پيشرو در داخل و خارج کشور را فرامی خوانيم که با تالش و مبارزه پيگير 

خود، خواست های باال و دیگر خواست ها و مطالبات جنبش های اجتماعی عدالت 
 .خواه را به حکومت اسالمی تحميل کنند

ما همواره از این مبارزات و مطالبات بر حق و عادالنه  و برابری طلبانه مردم ميهن 
مان، عليه حکومت اسالمی و در جهت لغو هرگونه سانسور و اختناق و هرگونه 

 .شکنجه روحی و جسمی و اعدام، مصرانه دفاع می کنيم
 )در تبعيد(کانون نویسندگان ایران 

 2007سپتامبر   - 1386مهر 
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خصوصيت ویژه بولتن بحران چند صدایی و وابسته نبودن آن به نهاد و . ارسال می شوند
 .اندیشهء مشخص است

در صورت تمایل می توانيد . هدف اصلی ما تبادل نظر و ایجاد ارتباط با داخل کشور است -8
 .به ما ارسال کنيد) و حتما با اجازهء صاحب ای ميل(ای ميل هایی را که دارید 

به زبان انگليسی ترجمه می شود ، و بولتن ) در صورت امکان و توان(مطالب هر بولتن  -9
انگليسی به ژورناليست ها، سردبير روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها، سياستمداران  –بحران 

و وکالی مجلس، و نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح اروپا و آمریکا و خاورميانه توزیع 
منتشر ) به زبان انگليسی که بزودی تأسيس خواهد شد(خواهد شد، و در سایت بحران 

ای . از شما درخواست می کنيم ما را در جمع آوری ای ميل ها یاری رسانيد. خواهد شد
 .ميل ها را می توانيد یکجا در یک پوشهء ورد آفيس به ما ارسال کنيد

مخصوصا اخباری که به . خواهش می کنيم ما را در جمع آوری اخبار از داخل یاری کنيد -10
 .اعتراضات مردمی، کارگری و یا نقض حقوق بشر مرتبط می شود

از دوستانی که می توانند به زبان انگليسی بنویسند و تمایل به همکاری با بولتن  -11
 . دارند، تقاضا می کنيم که با ما تماس بگيرند) انگليسی(بحران 

طبيعتا حق انتخاب و انتشار مطلب . کليه مطالب ویژه بولتن بحران نوشته شده اند -12
باز . کپی رایت کليه مطالب به بولتن بحران تعلق دارد. برای بولتن بحران محفوظ می ماند

 .تکثير مطلب بدون ذکر منبع اکيدا مجاز نيست

 uk.co.yahoo@irancrises  آدرس تماس  -13

 با سپاس
 بولتن بحران

 1386شهریور 

 با سالم به شما عزیزان
وعده داده شده ) 1385 اسفند 21 -دیدگاه (» انتقال تجربه –پایان نامه «همانطور که در  -1

بود، در راه اندازی و پيشبرد بولتن بحران بجای سایت دیدگاه کوشش شد و آنچه در پيش 
متأسفانه، به علت سنگين شدن حجم بولتن، در هر شماره . روی دارید اولين گام است

 .امکان انتشار تنها چند مقاله را خواهيم داشت
بولتن در این مسير به آهستگی جلو خواهد رفت و در شروع کار در حد توان یک  -2

 .نشریه نوپا منتشر می شود
بولتن بحران، به هيچ سازمان و یا نهاد بخصوص سياسی وابسته نيست و نمی  -3

 .خواهد باشد
می خواهند و برای . نویسندگان و همکاران بولتن بحران سرنگونی طلب هستند -4

حرفهء اصلی برخی از آنها نویسندگی نيست، . سرنگونی تماميت رژیم قلم می زنند
به آزادی و . بلکه فعاليت سياسی در راستای سرنگونی رژیم اسالمی است

دموکراسی، به عدالت اجتماعی و به نظامی سکوالر که دین حرف اول و آخر را نزند باور 
 .دارند

هر کدام به . نویسندگان بولتن بحران به آزادی اندیشه، بيان و مطبوعات باور دارند -5
اندیشه و ایدئولوژی متفاوت و یا مشترکی معتقدند، و با توجه به این تکثر آرا، و چند 

صدایی، بولتن بحران از نگرش بخصوصی دفاع نخواهد کرد و بر زبان و قلم دگراندیش قفل 
 .نخواهد زد

. بولتن بحران در آرشيو سایت دیدگاه ثبت خواهد شد و در آنجا قابل دسترسی است -6
به . در عين حال، می دانيم که رژیم هر روز یک سایت و یک وبالگی را فيلتر می کند

همين خاطر بولتن بحران در هفته های اول به هزاران ای ميل و در مرور زمان به ده ها 
از شما می خواهيم که به مجرد دریافت ای . هزار ای ميل مستقيما ارسال می شود

 .ميل، متن بولتن را کپی کرده و به ای ميل های شخصی خود جداگانه ارسال کنيد
بولتن بحران به همهء رسانه ها در داخل، همهء سازمانهای اپوزیسيون، همهء  -7

شخصيتهایی که آدرس ایميل آنها را داشته ایم، و خالصه از چپ ترین تا راست ترین 
می دانيم که نشریات متعددی با این روش . دریافت کننده، بال استثنا، ارسال می شود

 در باره بولتن بحران

 معرفی کتاب، سی دی، وبالگ، سایت
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در سایت دیدگاه آرشيو مطالب  

 پيوندها

 یادداشت هفته

 یادداشت روز

 آمفی تئاتر

 عکس و نقل قول

 سينما در دیدگاه

 ویژه نامه ها

 فراخوان ها

 مقاالت کارورزان

 مقاالت کاربران

 حقوق بشر

 تنظيم رابطه با جوانان در ایران
 تبادل نظر و ازتقا دانش و آگاهی

تحليل روشها و راهکارها برای سرنگونی رژیم 
 اسالمی

نقد و بررسی بحرانهای سياسی، اجتماعی، 
 ایدئولوژیک و ساختاری در نظام جمهوری اسالمی

نگاهی به جنبشهای مردمی و تحليل دستاوردها و 
 شکستها

 اهداف بولتن بحران

 با ما تماس بگيرید


