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در این شماره:
ضرورت و عمل
گزارش ارسالی از تظاهرات تهران
اگر سنگ زیرین بمانیم...
قربانیان آوار ستم مذهبی
خوش رقصی سینماگران وابسته به نظام
جان ریحانه در خطر است
برای این که دیگر تفنگی نباشد...
معرفی فیلم برف شکن
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ادامه در صفحۀ بعد

جمهوري  خاورميانه،  کنوني  تحوالت 
داده  قرار  مخمصه اي  بد  در  را  اسالمي 
هاست  سال  اسالمي  حاکم  هيئت  است. 
روياي اين را در سر مي پروراند که به نيابت 
دست  موقعيت  امپرياليست ها  طرف  از 
منطقه  اين  دولت هاي  ميان  در  بااليي 
شاه،  سلطنتي  نظام  مانند  و  باشد  داشته 
باشد.  منطقه  در  ژاندارمي  نقش  ايفاگر 
وقايع کنوني خاورميانه و نياز امپرياليسم 
آمريکا به همکاري با جمهوري اسالمي از 
يک سو و از سوي ديگر موقعيت شکنندۀ 
دولت ترکيه که زير آماج مبارزات توده اي 
و در مواردي مبارزات مسلحانه قرار گرفته، 
جمهوري اسالمي را به اين نتيجه رسانده 
که فرصت براي قبوالندن خود به عنوان يک 
بازيگر مهم منطقه به امپرياليست ها، مهيا 
شده است. اما همين وضعيتي که جمهوري 
اسالمي به عنوان فرصت به آن نگاه مي کند، 
لغزنده و پر خطر است. تضاد و رقابت ميان 
امپرياليستي(  )قدرت هاي  اصلي  بازيگران 
جناح  که  ايران  حاکمۀ  هيئت  درون 
با  اتصاالت  و  گيري  سمت  بندي هايش 
امپرياليست هاي متفاوت دارند، بازتاب يافته 
و از هم اکنون منشأ شکل گيري اختالفات 
به  اينکه  است.  شده  درون شان  تازه اي 
الزاماتي که نظام ستم جهاني بر دوش شان 
مي گذارد چگونه برخورد می کنند، با اتکاء 
از  مي توانند  امپرياليستي  قدرت  کدام  به 
در  بدوزند،  کالهي  خود  براي  نمد  اين 
نيروهاي  عمليات  و  نفوذ  احتمال  برابر 
به  داعش(  به  )معروف  اسالمي  خالفت 
بايد پرچم »ميهن پرستي« را بلند  ايران 
کنند يا دفاع از »اسالم راستين« را، چگونه 
مي توانند خادم بهتري براي امپرياليست ها 

»اسالمي  ارزش هاي  اينکه  بدون  باشند 
همه  و....  رود  زير ضرب  فرهنگي« شان  ـ 
اينها تبديل به کشمکش هاي تازه اي درون 
طرف  يک  اين  اما  است.  شده  حکومت 
مساله است. طرف ديگر رشته تضادهايي 
گفته  پيش  تضاد  برعکس  که  است 
توده هاي مردم نقش مهمي در آن دارند. 
يکم تضادهايی که از  ايدئولوژي اسارتبار 
ديني و بنيادگرايي اسالمي برمی خيزد که 
جمهوري اسالمي نماينده رسمي و دولتي 
آن است؛ و ديگري تضاد و ستمگري ملي و 

مساله ُکرد و کردستان. 

 دين، جمهوري اسالمي و 
مخمصه هاي کنوني 

جمهوري  و  اسالمي(  )خالفت  داعش 
اسالمي هر دو نيروهايي به شدت ارتجاعي 
و ضد مردمي اند. هردو، نص صريح قرآن را 
خواهانند. نگاه کنيم به زن ستيزي داعش و 
اعمالش. آنان زنان را به مثابۀ غنيمت جنگي 
مي فروشند و به آنان تجاوز مي کنند. اما اين 
بخشي الينفک از قوانين اسالمي و همان 
اسالم ناب محمدي است. تاريخ جنگ هاي 
محمد پر از اين اعمال و تشويق آن بوده 
است. بنابراين داعشي ها طبق قوانين اسالم 
همين  از  نشده اند.  مرتکب  خالفي  عمل 
روست که در اوج جنايت هاي داعش عليه 
مردم ايزدي و زنان آن، جمهوري اسالمي 
خفقان گرفته بود. چون هر اظهار نظر و 
پايه هاي  زمينه،  اين  در  افشاگري اي  يا 
ايدئولوژيک و رفتاري خودش را زير سؤال 
و ضرب قرار مي داد. يا نگاه کنيم به عقايد 
و عملکرد نيروهاي خالفت اسالمي نسبت 
به آناني که ديني به جز اسالم را باور دارند 

اين نص صريح  بي دين هستند.  اصال  يا 
ديگر،  اديان  به  معتقدين  که  است  قرآن 
تکفيري اند و بايد جزغاله شوند )بي دين ها 
به  فقط  جداست(.  شان  اصال حساب  که 
را  انساني  گذشته  ماه  که  کنيد  فکر  اين 
افسانۀ  چون  کردند  اعدام  کشور  اين  در 
از آن مبني  توراتي و کپي برداري قرآني 
بر اينک يونس به شکم نهنگ رفت را زير 
سؤال برده بود. )در اين مورد رجوع کنيد 
به مقاله اي در همين شمارۀ آتش(. حتی 
پرچم هاي اين دو نيرو شبيه به هم است 
و هر دوي شان قصد ايجاد حکومت اهلل را 
بر جهان دارند. همسويي ايدئولوژيک شان 
امروز يک عامل فلج کننده براي جمهوري 
مي توانند  چگونه  است.  شده  اسالمي 
اش  ضدبشري  اعمال  و  اسالمي  خالفت 
که با اتکاء به اهلل و قرآن انجام می شود را 
افشا کنند در حالي که خود معتقد به همان 
اسالمي  جمهوري  هستند؟  قرآن  و  اهلل 
سعي مي کند در سطح توده اي چندان به 
اين معضل نپردازد و تمرکز افشاگري اش 
اينان دست  که  باشد  اين  روي  داعش  از 
اسالم شان  و  هستند  آمريکا  خود  پروردۀ 
مانند  سطحي  در  نهايتاً  است.  آمريکايي 
حرف  است«  محبت  دين  »اسالم  اينکه 
مي زنند و طنز مساله اينجاست که همين 
اظهاريه هم به اختالف ميان مقامات دامن 
زده است. چون هر سخني در مورد محبت 
و مهرباني، مي تواند مردم را پر رو و زياده 
خواه کند. مثال از فردا بگويند: »اگر اسالم 
زندانيان سياسي  است، پس  محبت  دين 
را آزاد کنيد! پس، ريحانه را اعدام نکنيد 
و....!«. مضاف بر اين، بخش بزرگي از مردم 
ادامه در صفحۀ بعد

بر  اسيدپاشی  مورد  چندين 
اصفهان،  در  زنان  صورت  و  سر 
يک  يا  و  روانی  بيمار  نفر  چند  کار 
گروه داعشی »خودسر« نيست. اين 
کارکرد  از  بخشی  وحشيگری ها 
خود  جای  سر  برای  است  نظام 
نشاندن و مهار يک نيروی اجتماعی 
که  شرايطی  در  عظيم.  و  انفجاری 
دستخوش  خاورميانه  منطقه  کل 
چيز  همه  و  است  بزرگ  تحوالت 
طبقۀ  رود،  می  هوا  روی  دارد 
از  را بيش  آيندۀ خود  ايران  حاکمۀ 
ادامۀ  برای  بيند.  می  ناروشن  پيش 
پيش  از  بيش  طرف  يک  از  حيات، 
امپرياليستی  های  قدرت  دامان  به 
شود  می  آويزان  آمريکا  مشخصا  و 
کند  می  تالش  ديگر،  طرف  از  و 
سياسی  ثباتی  بی  زمينۀ  آنچه  هر 
ايدئولوژيک  های  بنيان  تزلزل  و 
را در درون جامعه مهار  نظام است 

و سرکوب کند. 
جنسيتِی  نابرابری  و  تبعيض 
نهادينه در انديشه و عمل جمهوری 
پنهانی  و  آشکار  مقاومت  و  اسالمی 
نسل  پی  از  نسل  جامعه  زنان  که 
ُگسل  يک  اند  برده  پيش  آن  عليه 
که  آورده  پديد  را  اجتماعی  بزرگ 
و  اجتماعی  ثباتی  بی  منابع  از  يکی 
ژست های  و  سخنان  است.  سياسی 
جمهوری  مقامات  زن ستيزانۀ 
گرفته  ای  خامنه  از شخص  اسالمی 
تا امام جمعه های فسيل، تهديدهای 
و  انتظامی  فرماندهان  دائمی 

اسیدپاشی
یک 

سیاست
 است
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ايران شيعه مذهب نيستند و هر گونه سوتي 
دادن از طرف مقامات جمهوري اسالمي در 
مورد عقايد غير شيعي ـ و مشخصا سني 
مذهب ها ـ )آن هم در شرايط حاد کنوني( 
مي تواند روندهايي را به جريان بيندازد و 
اوضاع را به خصوص در مناطق مرزي غير 
شيعي و پر از ضديت با دولت مرکزي از 
دست شان خارج کند. بنابراين ناچارند بيش 
از حد محتاط عمل کنند. در همين زمينه 
ديگر  سطحي  در  حکومتي  اصالح طلبان 
مشغول فکر سازي هستند. مرکز کارشان 
اين است که ظهور پديده هايي مانند داعش 
توضيح  ساله  صد  چند  تاريخي  دل  از  را 
نتيجۀ  »داعش  مي گويند:  مثال  دهند. 
ناخلف جدل ميان نظريه پردازان اسالمي 
در چند قرن پيش است«! )مجلۀ مهرنامه 
»داعش  مي گويند:  يا  و   )93 شهريور  ـ 
مظهر جدايي از اجتهاد در انديشه اسالم 
آرمان،  روزنامه  ـ  خميني  )حسن  است«! 
19 مهر(. اما اين بحث ها فقط به درد همان 
ظهور  دهنده  توضيح  و  مي خورند  حوزه 
پديده هايي مانند داعش و يا ظهور دولت 
بنيادگراي جمهوري اسالمي در عصر جديد 
نمي باشند. بنيادگرايي اسالمي، ادامۀ يک 
دين گرايي کهنه نيست بلکه پديده است 
مربوط به امپرياليسم  و سلطۀ آن بر جهان. 
تضادهاي  و  سيستم  اين  کارکرد  نتيجۀ 
بنيادگرايي  رشد  است.  آن  از  برخاسته 
نيازهاي  به  دارد  مستقيم  ربط  اسالمي 
و  توسعه  براي  امپرياليستي  سرمايه داري 
انباشت سرمايه. )در اين زمينه رجوع کنيد 
به کتاب »مصر، تونس و خيزش هاي عربي: 
چطور به بن بست رسيدند و چطور مي توان 
از بن بست خارج شد« از انتشارات آتش(. 

ستمگري ملي و مساله کردستان

کوباني  کردنشين  شهر  نام  امروز 
صدر  ترکيه  مرز  نزديکي  و  سوريه  در 
نيروهاي  است.  رسانه ها  تمام  گزارشات 
آتش  زير  را  شهر  اين  اسالمي  خالفت 
گرفته و توده هاي مردم در حال مبارزه و 
مقاومتي جانانه هستند. جمهوري اسالمي 
از يک سو مي خواهد در مبارزه با داعش 
نقش آفريني کند اما از دگر سو در حال 
حاضر اين مبارزه به روي دفاع از کوباني و 
مردمش متمرکز شده است. اين خود منشأ 
دردسري تازه براي جمهوري اسالمي شده 
و در اين زمينه با همان تناقضي روبروست 
طيب  فاشيست  و  شووينيست  دولت  که 
دفاع  وارد  مي توانند  چگونه  اردوغان. 
خود  که  شوند  مردمي  حقوق  و  حق  از 
سرکوبگر آنان بوده و هستند؟ ستمگري 
ملي تاريخا يک ستون اصلي براي حفظ و 
تداوم نظم ستم و استثمار در ايران بوده 
است و از وقتي ضدانقالب اسالمي به سر 
کار آمد، سرکوب ملل ستمديده در دستور 
اگر  کنيد  تصور  فقط  گرفت.  قرار  کارش 

شهر کوباني در خاک کردستان ايران قرار 
نمی  دست  در  سالح  مردمش  و  داشت 
خواستند به سلطۀ جمهوري اسالمي تن 
دهند، هيئت حاکمۀ ايران چه برخوردي 
رفتار  داعشي ها  عين  شک  بي  مي کرد. 
مي کرد. و چنين نيز کرده است. به خاطر 
بياوريم جنگ جنايتکارانه اي که جمهوري 
اسالمي در سال 58 عليه توده هاي مردم 
برابر  در  و  راه  انداخت  به  کردستان  در 
خواست عادالنۀ مردم براي حاکم شدن بر 
سرنوشت شان، آنان را از هوا و زمين به زير 

آتش گرفت.
نمي تواند  اسالمي  جمهوري  امروز 
خواست  و  کوباني  کنوني،  وقايع  برابر  در 
طرف  از  کند.  سکوت  مردمش  مبارزۀ  و 
رفتار  و  بگيرد  موضع  طوري  نبايد  ديگر 
کند که توده هاي مردم کرد تحريک شده 
آن ها تالش  است«.  فکر کنند »خبري  و 
و  کنترل  پيشگيري،  سياست  مي کنند 
از  بخشي  کنند.  اتخاذ  را  احتياط  و  مهار 
که  است  اين  پيشگيرانه شان  سياست 
به طور بيسابقه اي دست به نمايش مجدد 
کثيف ترين و ارتجاعي ترين فيلم هايي زده 
اند که در دهه 60 حول محور کردستان 
ساخته اند. فيلم هايي که »آدم خوب«هايش 
نيروي هاي جنايتکار سپاه پاسداران هستند 
که براي دفاع از »جان و ناموس کردها« 
نيروها  شهيد مي شوند و »آدم بد«هايش 
جمهوري  عليه  که  کردستاني  احزاب  و 
اسالمي مي جنگند. وقايع اخير خاورميانه، 
کوباني،  موضوع  و  داعش  جنايت هاي 
را در همه  مردم کرد  احساسات و خشم 
جا و در ايران نيز به غليان در آورده است. 
و  ديرينه  تضادي  بستر  بر  وضعيت  اين 
جنايتکاران  و  مردم  توده هاي  بين  حاد 
دارد  اشتعال  قابليت  اسالمي،  جمهوري 
گيري  پايه  براي  زمينه اي  مي تواند  و 
اسالمي  جمهوري  ضد  سياسي  نيروهاي 
بحران  يک  به  تبديل  حتي  و  کند  مهيا 
تبليغاتي  يورش  شود.  کشور  در  سياسي 
نيروهاي  عليه  اسالمي  جمهوري  جديد 
سياسي کرد را بايد در اين چارچوب ديد. 
تالش  اسالمي  جمهوري  ديگر  طرف  از 
مي کند تا اعتراضات و اجتماعاتي که به ويژه 
در شهرهاي کردستان در دفاع از کوباني 
برگزار می شود را خود مديريت کرده و مهار 
بزند. اما اين سياست هاي مزورانه و نه سيخ 
بسوزد نه کباب، ضررهايش براي جمهوري 
اسالمي بيشتر از فايده هايش است. تضاد 
دولت  با  کرد  ستمديده  توده هاي  ميان 
سرکوبگر جمهوري اسالمي عميق تر از آن 
است که بتواند بدون دردسر بازي با آتش 

را ادامه دهد. 

در اين اوضاع چه بايد کرد؟

جلو  امپرياليست ها  که  خطي 
دنياي  اين  در  که  است  اين  مي گذارند 
ساز  دردسر  نقطه اي  خرم«،  و  »خوش 

وظيفۀ  که  دارد  وجود  خاورميانه  نام  به 
قدرت هاي بزرگ اين است که لطف کرده 
و با ابزار گوناگون »بشردوستانه« که در 
بمب،  ريختن  يعني  آن ها  لغت  فرهنگ 
رستگاري را براي مردم به ارمغان بياورند. 
موقعيت  از  امپرياليست ها  که  تصويري 
)خاورميانه اي  مي دهند  نشان  خاورميانه 
کنند(،  رام اش  بايد  آن ها  که  وحشي 
افکار  از  به روي بخش هايي  را  تاثيراتش 
امپرياليستي  کشورهاي  در  هم  عمومي 
در  مي گذارد.  خطه  اين  اهالي  هم  و 
می شود  القا  مردم  به  آب ها،  سوي  دو 
به  بستن  دل  جز  به  نيست  چاره اي  که 
ديگر  طرف  از  مپرياليست ها.  مراحم 
جمهوري اسالمي نيز بنا به بضاعت اش 
دايرۀ جهان را ترسيم مي کند و افکار را 
برابر  در  اين ها  شکل می دهد. خطي که 
است  اين  مي گذارند  جلو  جاري  وقايع 
را  جا  همه  است.  خبر  چه  »ببينيد  که: 
ثبات  ايران جزيرۀ  اما  گرفته.  فرا  آشوب 
و آرامش است. و اين مديون واليت فقيه 
است....«. اين نوع تبليغات تاثيراتش را بر 
بخش هايي از افکار عمومي و به خصوص 
طبقات بورژوا و متوسط الحال جامعه که 
از هر  بيش  به اصطالح مسالۀ »امنيت« 
به  و  مهم شده مي گذارد  براي شان  چيز 
رغم هر مشکلي که با جمهوري اسالمي 
دارند، بين شان همسويي هايي را با رژيم 
مردم  از  بخش هايي  حتی  مي زند.  دامن 
ستمديده نيز با اين بمباران هاي تبليغاتي 
احساس استيصال و آچمز شدن مي کنند.
اين وظيفه مهم نيروهاي کمونيست 
اين  که خالف  است  مترقي  و  انقالبي  و 
امپرياليستي  القائات  و  نوع فکر سازي ها 
و  واقعي  تضادهاي  بروند،  ارتجاعي  و 
پايه اي درگير در اين وقايع را براي مردم 
بگشايند.  را  ديگري  افق  و  کنند  روشن 
و  ستم  بدون  دنيايي  و  جامعه  افق 
کشتار.  و  خرافه  و  تبعيض  و  بهره کشي 
انقالب  يک  پيروزي  و  سازماندهي  افق 
سوسياليستي از دل آتش و خون و با بر 
هم زدن »ثبات و آرامش« ظاهري حاکم.
تصويري  تاريخ  صندوقچۀ  گوشۀ  در 
نسل هاي  که  دارد  جاي  گرفته  خاک 
نسل هاي  و  برده اند  يادش  از  گذشته 
مي گذرند.  کنارش  از  توجه  بي  جديد 
بگذاريد بر اين تصوير تأمل کنيم: درست 
رضا  محمد  سرنگوني  از  قبل  سال  يک 
وقت  رئيس جمهور  کارتر  پهلوي،  شاه 
آمريکا، ايران را جزيرۀ ثبات و آرامش در 
منطقه خاورميانه ناميد. اما دستان بحران 
سرمايه داري  جهاني  نظام  تضادهاي  و 
قوي تر از اين ادعا بود و به سرعت برق و 
باد »جزيرۀ ثبات« را در هم کوبيد. امروز 
هم هيچکس از فرداي جمهوري اسالمي 
بيش  حاکم  هيئت  خود  و  ندارد  خبر 
احساس  را  بي آيندگي  اين  هرکس  از 

n .مي کند

تئوری بافی های  و  جنايتکار  نظامی 
آکادميسين های  ضدفمينيستی 
است  مرتبط  و  کامال متصل  متحجر 
حزب اهلل  انصار  های«  »دلواپسی  با 
کلۀ  و  اين ها. سر  نظير  مهره هايی  و 
روزهای  در  ويژه  به  مزدوران  اين 
تا  می شود  پيدا  بی ثباتی  و  بحران 
سياست های جنايتکارانه را به شکل 
عملی  »خودجوش«  و  »غيررسمی« 
کنند. حتی اظهارات مقامات قضايی 
ادامۀ  موازات  به  اسيدپاشی«  »عليه 
باشد  جلوه ای  می تواند  جنايات  اين 
از سياست به مرگ گرفتن تا به تب 

راضی کردن.
در تحليل از چرايی اسيدپاشی ها 
عليه  می تواند  که  ديگری  جنايات  و 
مردم رخ دهد، نبايد فريب نق زدن ها 
دولت  جناح  نگرانی های«  »ابراز  يا 
مسئوليت  تنها  نه  اينان  خورد.  را 
بر  کشيدن  تيغ  و  اسيدپاشی ها 
در  را   1360 دهۀ  در  زنان  صورت 
در  بايد  روزی  و  دارند  خود  پروندۀ 
آن  پاسخگوی  مردمی  دادگاه های 
برای  نيز  دوره  اين  در  بلکه  باشد 
پدرساالر/  طبقاتی  نظام  اين  حفظ 
مردساالر با همۀ قوانين تبعيض آميز 
و ستمگرانۀ شرعی و مدنی اش دوباره 
با  گيريم  آمده اند؛  صحنه  جلو  به 
اينان  اصالح طلبانه.  و  اعتدالی  نقابی 
با پراکندن  با عوامفريبی،  تا  آمده اند 
انتظار  زهر مسالمت جويی و صبر و 
که  مردی  و  زن  ميليون ها  ميان  در 
جان شان از ستم ها به لب رسيده، در 
راه مقاومت و اعتراض و شورش مردم 
همانند  نيز  اينان  بيندازند.  سنگ 
نگهبان  و  خادم  نظام،  سران  ساير 
زن  که  هستند  نظامی  خوردۀ  قسم 
درجۀ  موجود  کاال،  برده،  کنيز،  را 
دوم و ماشين جوجه کشی می داند و 
»ناهيان منکر« را در مساجد و مراکز 
و  بدحجابان  سرکوب  به  و....  بسيج 
نه  که جرات  می کنند  تشويق  زنانی 
گفتن به ايدئولوژی پوسيده حاکم و 
ارزش ها و نمادهای اسارت بارش را به 
خود داده اند. انبار جمهوری اسالمی 
اعدام،  سنگسار،  ارعاب،  از  است  پُر 
و  هزار  و  تحقير جنسيتی  و  تبعيض 
يک کثافت ديگر. فرمول اسيدی که 
پاشيده  زنان  روان  و  پيکر  بر  امروز 
می شود ترکيبی است از ايدئولوژی و 
سياست حاکم. برای پايان بخشيدن 
به اين تشويش و ترور دائمی که در 
خيابان و محل کار و تحصيل و خانه 
آتش  به  جز  راهی  می دهد،  آزارمان 
دست  به  کهنه  انبار  اين  کشيدن 
n .توده های مردم وجود ندارد

حمید محصص

اسیدپاشی...چشم انداز حریق...
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در  ملل  سازمان  دفتر  مقابل  در  تظاهراتي   93 مهر   23 چهارشنبه  روز  عصر 
و  تهران  دانشگاه  دانشجويان  از  ابتکار جمعي  به  تظاهرات  اين  برگزار شد.  تهران 
از مردم  تهران و کرج در دفاع  فعالين کارگري  با حمايت و حضور دانشجويان و 
کوباني و عليه  داعش برگزار شد. در ابتدا لباس شخصی ها و نيروي انتظامي اجازه 
تجمع نمی دادند و چندين نفر از محل تجمع برگشتند. اما با پافشاري و ايستادگي 
کننده  شرکت  مردم  شد.  شروع  چهار  ساعت  از  بعد  دقايقي  تظاهرات  حاضرين، 
بودند.  آورده  از کوباني  با مضمون دفاع  بودند پالکاردهاي مختلفي  کرد  اکثراً  که 
يک پرچم بزرگ با شعار »مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع و فاشيسم« و »زنده باد 
همبستگي« در آغاز تجمع باز شد. دقايقي پس از ساعت چهار جمعيت زيادتر شد 
و در ادامه به حدود 300 تن رسيد. در دقايق اول چندين موتور سيکلت نيروهاي 
ضد شورش و چندين پياده مجهز به لباس ضد شورش به باتوم و سپر و.. به صورت 

پنهان از ديد در کوچه ای موضع گرفتند.
ماشين های گذري با زدن بوق از تظاهرات پشتيباني می کردند. برخي از عابرين 

و کساني که در پارک مجاور بودند در مورد اهداف تجمع سؤال می کردند.
بعد از مدتي چند جوان يک پرچم را باز کردند که بر آن عکس مال مصطفي 
بارزاني منقوش و شعار »هر کجا کرد است آن جا ايران است« )!!( نوشته شده بود. 
چند تن از پان ايرانيست ها با پخش چند شعار سعي می کردند که به خيال خود 
ايراني مورد  به تجمع جهت بدهند که به خاطر مضمون شعارهاي ناسيوناليستی 

 گزارش ارسالی به آتش

از جمعه شب 18 مهر ماه موج فشار، تهديد، آدم ربايي يا بازداشت 
از  بعد  باال گرفته است.  از جوانان و مردم شهر سنندج  علني شماري 
برگزاري تظاهرات گسترده و پيشبرد شکل هاي ديگر اعالم همبستگي 
ـ  جهادي  ارتجاع  برابر  در  کوباني  مردم  مسلحانۀ  مقاومت  با  مردم 
اسالمي، نگراني رژيم ايران باال گرفته است. طرح عوامفريبانۀ حکومت 
که مي خواست از تريبون نماز جمعه جريان »ضديت با داعش« را به 
بر آب شده است. آگاهي سياسي  نفع خود مهار و رهبري کند نقش 
مردم نسبت به ماهيت و اهداف جمهوري اسالمي و نفرت شان از اين 
عوامفريبي ها بيشتر از آن است که مرتجعان حاکم فکرش را مي کنند. 
در چنين فضايي به راه افتادن هر حرکت سياسي در بين مردم ظرفيت 

گسترده شدن دارد. 
مبارزاني که مردم را به برگزاري تظاهرات جمعه سنندج فراخواندند 
آن هم  ـ  را  ميدان عمل  در  و ضرورت  اضطرار  از درک  مثبتي  نمونۀ 
در شرايطی بحراني و پر آشوب ـ در مقابل همۀ کنشگران سياسي و 
و  کردن  جرات  با  رهبری،  مسئوليت  قبول  با  نهادند.  کشور  اجتماعي 
ابتکار زدن مي توان در صحنۀ سياست تاثيرگذار شد و زير پرچم هاي 
رنگارنگي که نيروهاي مرتجع و امپرياليستي براي به بيراهه کشاندن و 
به جان هم  انداختن توده هاي مردم بلند کرده اند نرفت. در بخش آغازين 
اعالميه اي که فعاالن سنندج تحت عنوان »کوباني زير آتش« منتشر 
کردند و امضاء »کميته دفاع از کوباني« زير آن نهادند چنين مي خوانيم:

و  آشوب ها  از  آکنده  آن  متن  که  طبقاتي  تفاوت هاي  هياهوي  پر  »جامعه 
بحران هاي سازمان يافته و ساختگي از سوي قدرت هاي بزرگ مي باشد، و تقسيم 
دوبارۀ ثروت ها، هر آيينه، انسان را به تفاله ها و بازمانده هايي طبيعي تبديل مي سازد 
تا جغرافياي جنگ و چپاولگري در جلوه هايي تازه خود را نمايان بسازد، هم اکنون به 
ميدانگاهي براي رشد نيروهاي ارتجاعي و شايع شدن بيماري هايي تبديل شده است 
که انسان و سرنوشت او را همچون يک پايان شوم به نمايش مي گذارد. حرکت هاي 
طراحي شدۀ اين نيروها، زمينه ساز دخالت سازمان يافتۀ قدرت هاي امپرياليستي 

مي باشد و آن ها را هم چون آخرين فريادرس هاي انسان به رخ مي کشاند....«
در اين شرايط، مي توان و بايد همبستگي انترناسيوناليستي با مقاومت و مبارزات 
توده هاي ستمديده در خاورميانه و هر نقطه ديگر دنيا را در برابر ارتجاع جهادي و 
نيروهاي امپرياليستي، به مبارزه مستقيم و مشخص با طبقۀ حاکم »خودي« و دولت 
سرکوبگر اسالمي اش پيوند زد. ايستادگي در برابر فشارها و تهديدهاي حکومت و 
موج دستگيري فعالين سياسي و اجتماعي و جوانان مبارز، پيش گذاشتن خواست 
افق  گشودن  است.  مبارزه  اين  از  مهم  بخش  يک  سياسي  زندانيان  فوري  آزادي 
گسترده تر مبارزاتي، طرح مسالۀ انقالب اجتماعي، ضرورت رهبري حزب پيشاهنگ 
کمونيستي، ترسيم مشخصات جامعه سوسياليستي فردا و روابط انقالبي آلترناتيو، 
مقابله با توهمات رفرميستي و تنگ نظري ناسيوناليستي و ديدگاه هاي پدرساالرانه 
و مردساالرانه در بين مردم زيربناي تعميق و تداوم جنبشي براي انقالب در بطن 

        n .جامعه است
                  »آتش«

اعتراض بسياري از جوانان قرار گرفتند. 
يک نفر که مشخص بود مرزبندی روشنی 
اهداف  و  سياسی  ايدئولوژيک  خط  با 
ناسيوناليستی رهبری مبارزات کردستان 
که  است  درست  می گفت  ندارد  سوريه 
مبارزه  بايستي  ارتجاع در همه جا  با  ما 
است  محاصره  در  کوباني  االن  اما  کنيم 
انقالبي  و  مترقي  نيروهاي  کوباني  در  و 
سکوالريسم  و  مرد  و  زن  برابري  براي 
بدين  و  می کنند  مبارزه  سوسياليزم  و 
کوباني  از  به ويژه  که  است  مهم  لحاظ 
دفاع شود. شعار زنده باد سوسياليسم و 
زنده باد استقالل کردستان  نيز به چشم 

می خورد.
برخي از شرکت کنندگان با گرايش 
ناسيوناليستي با شعارهاي محدود تالش 
می کردند که صرفاً تقابل کردها با داعش را عمده کنند. برخي از تصوير مالمصطفي 
به  کافي  اندازه  به  اقليم کردستان  و می گفتند که حکومت  بودند  ناراضي  بارزاني 
نظر می رسيد که خود جوش  به  به هر حال  نکرده.  مبارزات مردم کوباني کمک 
بودن اين اعتراض، باعث عدم هماهنگي و تنوع گرايش های حاضر در آن شده بود.

در پايان تجمع حدود ساعت پنج و ربع تجمع کنندگان شروع کردند با صداي 
جامعه  ننگ  »کوباني،  شعارها  از  يکي  که  کوباني  از  حمايت  در  دادن  شعار  بلند 
جهاني« بود. در پايان عده ای به سمت خيابان شريعتي حرکت کردند و تعدادي 
شعار زنده باد پ ک ک می دادند و جمعي ديگر در آن سوی خيابان به طور مجزا 

حرکت می کردند.
گفته می شود که جمعي از دانشجويان چپ که در همان روز می خواستند در 
جمهوري  شده اند.  بازداشت  اطالعات  مأمورين  توسط  کنند  تجمع  انقالب  ميدان 
اسالمي تالش زيادي می کند که شعارهاي تظاهرات راديکال نشود و طوري صحنه 
به هيچ وجه  را ترتيب بدهد که گويا تجمع کنندگان مدافعين حکومت هستند. 
اجازه تجمع در مناطق شلوغ مثل مقابل دانشگاه تهران يا ميدان انقالب را نمی دهد 
تجمعات می توان  اين  دارد. در  تکرار شود وحشت  اينکه شعارهاي سال 88  از  و 
شعارهايي در مورد حق تعيين سرنوشت ملت کرد داد. شعارهاي آزادي زندانيان 
سياسي و زنده باد انترناسيوناليسم و برابري زن و مرد نيز بايستي در اين تجمعات 

n .طرح شود. و همين طور شعار کردستان، گورستان ارتجاع و امپرياليسم

ت و عمـل 
ضـرور
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اگر سنگ زيرين بمانیم له خواهیم شد!
مختصر  با  را  نامه  بدهيد  اجازه 
توضيحي در مورد سنگ و سابقه تاريخي 
آن در کشور، هر چند اين سابقه چندان 
سنگ هاي  کنم.  شروع  نيست،  طوالني 
تاريخ  از  جدايي ناپذير  بخش  طبيعي 
از نظر کاربردهاي ساخت  انسان  زندگي 
هند  چين،  از  پس  تزيينات اند.  و  ساز  و 
و ايتاليا، ايران چهارمين کشور در توليد 
است.  معادن  از  ساختماني  سنگ هاي 
شناسي  زمين  نظر  از  اصفهان  استان 
داراي بيشترين ذخاير سنگ ساختماني 
از  ذخاير  اين  و  بوده  کشور  سطح  در 
)تراورتن،  رنگ  و  جنس  تنوع  نظر 
قابل توجه اند.  مرمريت، چيني، گرانيت( 
ايجاد  اصفهان ظرفيت  صنعت سنگ در 
نقشي  ايفاي  و  بسيار  شغلي  فرصت هاي 
دارد.  کشور  اقتصاد  در  مالحظه  قابل 
حدوداً 700 واحد اين صنعت در اصفهان 
وجود دارد که نزديک به 20 هزار کارگر 
ساده و فني، و مهندس و کارشناس در 
آن ها مشغول به کارند. بخشي از کارگران 
دائمي هستند و بقيه فصلي و قراردادي. 
حدود نيم درصد اين زحمتکشان را زنان 
تشکيل می دهد که عمدتاً در بخش اداري 
شاغلند. مراحل فني گوناگوني که توسط 
به طور  می شود  طي  رشته  اين  کارگران 
سنگ هاي  حمل  است:  چنين  خالصه 
کارخانه؛  به  کشور  معادن  از  مختلف 
ترازيابي  متحرک؛  واگن هاي  به  انتقال 
نياز؛  مورد  ابعاد  به  برش سنگ  گونيا؛  و 
حذف ضايعات سنگ توسط دستگاه هاي 
طولي بر و کله بر؛ ساب مرحله اول؛ بتونه 
و  سفيد  سيمان  و  پودر  مالط  با  کاري 
چسب بتون و رنگ دلخواه؛ ساب نهايي 
انتقال  سنگ و صيقلي کردن کامل آن؛ 
به قسمت ويترين و نمايشگاه؛ بارگيري و 

انتقال به مقصد خريدار.

اینجا محمود آباد است. منطقه اي 
که  جايی  صنعتي.  اصفهان  استان  در 
در  کارگران  جان  شيره  با  فلز  و  سنگ 
تا  می شود  ذوب  و  تراشيده  مي آميزد؛ 
شود.  فراوان تر  سود  و  بزرگ تر  سرمايه 
شده اند.  فعال  نيمه  اينجا  کارخانه هاي 
از  زيادي  تعداد  که  است  اين  معني اش 
ارتش  به  بيکار شده اند و  به زور  کارگران 
که  ارتشي  پيوسته اند.  جامعه  بيکاران 
کند  پيدا  دست  انقالبي  آگاهي  به  اگر 
مردان  و  زنان  بقيه  با  همراه  مي تواند 
اين  گور  سنگ  زحمتکش،  و  پرولتر 
نظام را با دست خودش بتراشد. در اين 
روزهاي بحران و بيکاري، مقامات دولت 
گروهي  رسانه هاي  و  سرمايه داران  و 
و  تحريم  و  اقتصادي  رکود  از  همگي 
از  مي کنند؛  شکايت  ناگزيرش  عواقب 
مستهلک بودن ابزار؛ از هزينه هاي باالي 
و  سنتي  روش هاي  از  استفاده  توليد؛ 
ضايعات  انرژي؛  باالي  مصرف  قديمي؛ 
مي گويند  پائين.  بهره وری  و  فراوان 
اين  از  حتي  بعضي ها  اينجاست.  مشکل 
هم فراتر مي روند و در مورد آلودگي هاي 
فرسودگي  از  ناشي  محيطي  زيست 
سيستم هاي  ناکارآمدي  يا  و  صنايع 
از  اما  مي زنند.  نق  کارخانه ها  مديريتي 
معاش  و  کار  و  زندگي  واقعي  وضعيت 
بيکاري  معرض  در  و  شاغل  زحمتکشان 
هيچ نمي گويند. هدف شان نجات سرمايه 
و  فقر  کارگران.  زندگي  نجات  نه  است 
فالکت به حدي رسيده که دغدغه اصلي 
معوقه  دستمزد  پرداخت  نه  ديگر  کارگر 
است، نه تأمين اجتماعي، بيمه بيکاري، 
ايمني،  اصول  امضاء،  سفيد  چک هاي 
ساعات کار، اضافه دستمزد، اضافه کاري 
و.... دغدغه اصلي، بقاء و حفظ جان خود 

و خانواده اش است.  

کارگران  اين  اخير  ساله  چند  در 
از  کرده اند:  مبارزه  مختلف  اشکال  به 
اعتصاب گرفته تا بستن جاده ها و تجمع 
وزارت  مثل  مردمي  نهادهاي ضد  مقابل 
که  روزهايي  همان  در  مجلس....  و  کار 
مبارزه کارگران سنگ بافق جريان داشت 
در اين سنگ بري ها هم شاهد اعتراضات 
سطح  از  مبارزات  اين  بوديم.  پراکنده 
و  نرفت  فراتر  خودانگيخته  جنبش هاي 
شرکت کننده  کارگران  عمومي  آگاهي 
در آن ها نيز در چارچوب آگاهي محدود 
جنبش  استيصال  ماند.  باقي  صنفي 
است.  وضعيتي  چنين  نتيجه  کارگري 
بازي کردن فعاالن اين جنبش در زمين 
کنوني  اوضاع  از  ديگري  جنبه  سرمايه 

است. 
شهريور ماه شاهد بوديم که اعتصاب 
با  بافق  معدن  سنگ  کارگران  شجاعانه 
دخالت فکر سازان رفرميست و عوام فريبی 
پيروزي  عنوان  تحت  مقامات،  از  برخي 
به  کارگران  که  خواسته هايي  شد.  مهار 
عادالنه  زدند  اعتصاب  به  خاطرش دست 
و ضروري بود و آنچه نمايندگان حکومت 
کردند  واردش  مردم  خواست  اسم  به 
گمراه کننده و زيان بار. )در اين مورد به 
وضعيت  کنيد.(  رجوع  آتش  قبل  شمارۀ 
و  کوچک  کارخانه هاي  کارگر  هزار   20
بزرگ سنگ در استان اصفهان هم دقيقاً 
همان وضعيت کارگران بافق است. با اين 
تفاوت که صاحبان اين کارخانه ها با دولت 
افزوده  ارزش  طرح  سر  بر  سرمايه داري 
شما  و  خودم  از  دارند.  دعوا  و  اختالف 
مي پرسم که اين بار اگر حرکت اعتراضي 
گسترده اي در کارخانجات سنگ اصفهان 
تاکتيک هايي  و  افتاد چه سياست  راه  به 
و  حکومت  تا  گرفت  پيش  در  بايد  را 
نتوانند  کارگران  بين  در  شاخک هايش 

به راحتی قبل عوام فريبی کنند و سياست 
خود را به کارگران قالب کنند؟ اينکه توده 
دوره  اين  در  نمايندگان شان  و  کارگران 
عليرغم شجاعت و همبستگي و فداکاري 
قابل تحسين از اين دام به آن دام مي افتند 
دولت  نيست.  تصادفي  وجه  هيچ  به 
تجربه  از  و  مي ريزد  نقشه  سرمايه داري 
براي  دنيا  مختلف  نقاط  در  همدستانش 
مهار و سرکوب مردم استفاده مي کند. بايد 
براي  و  شناخت  را  تدابير  و  نقشه ها  اين 

خنثي کردنشان نقشه ريخت.
بايد چند نکته مهم را  در اين راستا 
فعاليني که  و  مردم  و  کارگران  به  مرتباً 
مي خواهند مبارزه جمعي تازه اي را آغاز 

کنند خاطر نشان کرد: 
انحراف  به  و  سرکوب  در  یكم، 
کشيدن مبارزات کارگران و زحمتکشان، 
دارند.  اساسي  توافق  حکومتي ها  همه 
اجراي  که  است  روشن  اينان  براي 
و  کشانه  رياضت  اقتصادي  سياست هاي 
اعتراضي  عکس العمل  استثمار،  تشديد 
پي  در  را  زحمتکش  و  کارگر  توده هاي 
خواهد داشت. عکس العمل هاي اعتراضي 
روندهاي  به  که  دارند  را  اين  ظرفيت 
سطح  در  گسترده تر  و  کنترل  از  خارج 
منطقه اي و کشوري دامن بزنند. بخشي 
مهار  براي  حاکمان  پيشگيرانه  تدابير  از 
سياسي  پيامدهاي  و  اجتماعي  انفجار 
سرکوبگر  نيروهاي  تعليم  و  تجهيز  آن، 
و  پيشگيري  ويژه  تاکتيک هاي  تدوين  و 
سرکوب شورش ها و اعتصابات است. اين 
هدف رژيم را آشکارا در جريان اعتصاب 

شجاعانه سنگ معدن بافق ديديم.
به  حمله  ديگرشان  تدبير  دوم، 
جنبش  عملي  رهبران  و  نمايندگان 
خارج  صحنه  از  براي  تالش  و  کارگري 
بقيه  از  آنان  کردن  جدا  يا  و  کردن 
در  مي کند  تالش  رژيم  است.  کارگران 
مي بايد  و  مي توانند  که  فعاالني  ميان 
خانمان  سياست هاي  افشاي  وظيفه 
سازماندهي  به  کمک  و  نظام  برانداز 
به  را  توده ها  مبارزات  به  دادن  جهت  و 
را  آنان  و  ايجاد کند  دوش گيرند، ترس 
پشت  بايد  وادارد.  سکوت  و  انفعال  به 
رهبران عملي صادقي که به منافع مردم 
پشت نمي کنند و خود را نمي فروشند و 
نداد  اجازه  رژيم  به  ايستاد.  نمي زنند  جا 
که با اخراج و يا دستگيري، آن ها را تحت 
فشار قرار دهد. خواست مشخص آزادي 
فعاليني که به زندان مي افتند بايد يکي 
از شعارهاي اصلي مبارزات کارگري باشد.
بقيه  و  کارگر  طبقه  با  تضاد  سوم، 
که  نيست  تضادي  تنها  مردم  بخش هاي 
گريبانگير طبقه حاکمه ايران شده است. 
هم  جناحي  تضادهاي  اسالمي  حاکمان 
شرايط  در  تضادها  از  رشته  اين  دارند. 
بيشتري  عمق  مي توانند  بحران  تعميق 
ادامه در پائین صفحۀ 5
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چهارشنبه  روز  اميراصالني  محسن 
في االرض،  »فساد  اتهام  به  مهرماه،  دوم 
و  يونس(  به  )توهين  دين  در  بدعت 
رجايي  زندان  در  حرام«  فعل  ارتکاب 
شهر کرج اعدام شد. او که در ارديبهشت 
از  تن  چند  و  همسر  همراه   1385 ماه 
شاگردانش بازداشت شده بود، کالس هاي 
طريقت باطني و رؤياشناسي و همين طور 
کالس هاي قرآن برگزار مي کرده است. در 
آن پرونده، ابتدا محکوم به سه سال زندان 
و شالق می شود که در تجديد نظر به دو 
سال کاهش پيدا مي کند و بخشي از آن 

تبديل به جريمۀ مالي می شود. 
اما اين يونس که محسن امير اصالني 
به اتهام توهين به او اعدام شد، کيست؟ 
از  يکي  يونس  تورات،  قصه هاي  طبق 
سده  در  که  بوده  اسرائيل  بني  پيامبران 
مي کرده  زندگي  ميالد  از  قبل  هشتم 
است. او مأمور هدايت اهالي نينوا می شود 
ولي کسي او را تحويل نمي گيرد و خدا به 
يونس وعده می دهد که اگر مردم ظرف 
وارد  آن ها  بر  عذابي  نکنند  توبه  روز  سه 
وارد  عذاب  و  مي گذرد  روز  سه  می شود. 
نمي شود و يونس دلخور شده قهر مي کند 
و به دريا مي رود و در يک سلسله وقايع 
از شکم نهنگ سر در مي آورد. ولي چون 
و  را دوست داشته، زنده مي ماند  او  خدا 

در يک خشکي رها می شود و خدا برايش 
و  همدم  تا  مي روياند  کدو  درخت  يک 
سايه سار او شود. ولي آن درخت از بی آبی 
خشک می شود و يونس بهانه مي گيرد و 
خدا به او مي گويد تو که براي يک درخت 
مردمت  براي  چرا  مي شوي،  دلتنگ 
دلتنگي  شدند  هدايت  راست  راه  به  که 
و  می شود  عاقل  هم  يونس  نمي کني؟ 

مي رود پي کارش!  
امير  محسن  که  چيزي  تنها  ظاهراً 
يونس  که  بوده  اين  است  گفته  اصالني 
مانده  زنده  نهنگ  شکم  در  نمي توانسته 
پينوکيو  کارتون  از  مثال  يک  و  باشد 
ژپتو  پدر  يونس،  که  مي گويد  و  مي زند 
زيادي  افراد  مي کنم  فکر  است!  نبوده 
بيشتر  داستان  اين  باشند.  نظر  هم  او  با 
پيش  آموزشي  کتب  داستان های  شبيه 
کودکان  رفتار  اصالح  دربارۀ  دبستان  از 
نگيرند  بهانه  بر سر هر موردي  است که 
و زود قهر نکنند و صبور باشند. احتماالً 
شکل گيري اين داستان هم که مربوط به 
عهد عتيق است، متناسب با درک مردم 
ديگر  مذهبي  کتب  و  بوده  دوره  آن  در 
سؤال  اما  کرده اند.  کپي  آن  روي  از  هم 
مهمي که پيش مي آيد اين است که چرا 
محسن امير اصالني به دنبال اين مسئله 
توي  يونس  که  گفت  چون  شد؟  اعدام 

شکم نهنگ نبوده؟ چون قرآن را فارسي 
خواندن  نماز  موقع  چون  مي خوانده؟ 
لباس سفيد مي پوشيده؟ چون روي دست 
کالس  خودش  براي  و  شده  بلند  آقايان 

قرآن باز کرده؟ ... 
گذراندن  وجود  با  سال  چند  از  پس 
فساد  اتهام  قضايي،  دستگاه  محکوميت، 
پررنگ  را  دين  در  بدعت  و  فی االرض 
امير  محسن  براي  اعدام  حکم  و  کرده 
اصالني صادر مي کنند. بر طبق ماده 262 
دشنام  مجازات  اسالمي  مجازات  قانون 
با  مي توان  اما  است.  اعدام  پيامبران  به 
استفاده از مواد ديگر قانون از اعدام صرف 
نظر کرد. اصرار حاکميت که از رأس قوۀ 
قضائيه درگيرش بودند و در نهايت با رأي 
خامنه ای آن را پيش بردند، اين گمان که 
دعواهاي درون جناحي حاکميت در پس 
اين اعدام دخيل بوده را تقويت مي کند. 
مخالف  جناح  که  هستند  معتقد  برخي 
مجمع  در  او  که  شرايطي  در  روحاني، 
بوده  نيويورک  در  ملل  سازمان  عمومي 
است، قصد داشته تا با اين اقدام، مذاکرات 

با غرب را مسئله ساز کند. 
فردي  اولين  اصالني  امير  محسن 
از اين  نيست که به خاطر طرح مسائلي 
اعدام می شود.  و  زنداني، شکنجه  دست، 
در  و  ايران  مدارس  در  ما  از  خيلي 
برخوردهاي  با  ديني  و  قرآن  کالس هاي 
را  ما  همواره  و  مي شويم  مواجه  مشابه 
محسن  مي دهند.  فرمان  خاموشي  به 
خود  فضاي خصوصي کالس  در  بار  اين 
سخن گفت و کسي در کالس صداي او 
بردند و  زندان  به  را  او  نکرد،  را خاموش 
در آنجا به خاموشي ابدي وادارش کردند. 
در دهۀ اخير شاهد رونق کالس هايي 
برگزار  اميراصالني  محسن  آنچه  نظير 
از  که  است  اين  جالب  هستيم.  مي کرد 
طاليه دار  خود  که  حاکميت  طرف  يک 
معدود  از  ايران  و  است  مذهبي  نگرش 
حاکميت  آن  در  که  است  کشورهايي 
با اين قبيل کالس ها  ديني برقرار است، 
تعدادي  ديگر  از طرف  می کند.  مخالفت 
از جوانان که از نظر مذهبي با حاکميت 
فاصله دارند جذب اين کالس ها مي شوند 
خود  تفکر  اساس  بر  را  کالس ها  اين  و 
مي شناسند.  اصيل تر  اعتقادي  منظر  از 
کالس ها مختلط است و حاکميت اسمش 

دربارۀ  عفت.  منافي  اعمال  مي گذارد  را 
و  می شود  صحبت  دين  بنيادي  مباحث 

سخن از احکام در اين کالس ها نيست. 
مدل  اين  از  حاکميت  نگراني  ريشۀ 
سال هاي  در  که  است  اين  در  کالس ها 
متفاوت  عرفان هايي  به  گرايش  اخير 
مي پسندد،  اسالمي  جمهوري  آنچه  از 
امري که در شرايط  يافته است.  افزايش 
دوره های  در  يا  و  انقالبي  فضايي  نبود 
اکثر  مي کند.  پيدا  رشد  سياسي،  رکود 
افرادي که مخاطب اين کالس ها هستند، 
در طبقۀ مياني جامعه قرار دارند، جوان 
هستند و از سطح مطلوبي از دانش علمي 
نيز برخوردارند و خرافات پيش پا افتاده 
را قبول ندارند. البته آن ها کماکان تغيير 
و رستگاري را در البالي کتب مذهبي يا 
کتب عرفاني مي جويند که خود مناسبات 
کهنه و يا تفکرات خرافی و دين گرايانه 
از نوعي ديگر را بازتوليد مي کند. عرفان 
آن ها  به  تنها  چنيني  اين  کالس هايي  و 
مي آموزد که دست از تغيير جهان بکشيد 
تغيير  و  »خودشناسي«  پي  در  نهايتاً  و 
جامعه اي  در  رويه  اين  باشيد.  خودتان 
نتيجه اي  تنها  استثمار  بر ستم و  مبتني 
که دارد تسليم شدن در برابر آن چيزي 

است که حکم فرماست.
با وجود اين، تشکالتي که حول اين 
ديگري  نوع  و  می شود  درست  تفکرات 
حاکميت  براي  مي کند  تبليغ  را  دين  از 
اين  قالب  در  جوانان  است.  خطرساز 
و  مي شوند  جمع  يکديگر  دور  گروه ها 
گاهي مسائل روز جامعه هم نُقل مجلس 
يک  به عنوان  کار  اين  به  و  است  آنان 
اگر  که  چند  هر  مي کنند.  نگاه  حرکت 
اشاره اي  کالس ها  اين  در  بخواهد  کسي 
به مسائل سياسي داشته باشد از هر طرف 
هدف سرزنش دوستاني قرار مي گيرد که 
خواستار احتياط و خودسانسوري اند. براي 
تغيير و رهايي واقعي، به جای کالس هاي 
بايد  »خودشناسي«  ترويج  و  عرفان 
بر  کنوني  جهان  از  شناخت  کالس هاي 
بايد  راه  انداخت.  به  ماترياليستي  پايه اي 
را  و جامعه  کرد  را جايگزين خرافه  علم 
است  واقعيت  در  که  صورتي  همان  به 
آن  راديکال  تغيير  قوانين  و  شناخت 
تغييراتي  راه  در  گام  و  کشيد  بيرون  را 

بنيادي گذاشت.  n      نسیم ستوده

قربانیان 
       آوار 

             ستم 
                  مذهبی 

پيدا کنند و به چند پارگي و ضعف نظام و 
دولت سرمايه داري دامن بزنند. هر جناح 
به کارگران و زحمتکشان که مي رسد به 
وعده  و  مي کند  عوام فريبی  خود  شيوه 
از  ممکنست  حتي  راه  اين  در  می دهد. 
رقيبان حکومتي اش افشاگري کند و گناه 
بدبختي مردم را تماماً متوجه آن ها کند. 
مسئله ای که نبايد از آن غافل شويم، تأثير 
اين فريبکاري ها بر صفوف خودمان است. 

بايد قاطعانه در مقابل محافظه کاري ها و 
سازش کاری ها ايستاد و شرکت کنندگان 
در هر مبارزه را تا آنجا که می شود بر سر 
سياست هاي اصولي و تاکتيک هاي رزمنده 

و صحيح و راهگشا قانع کرد.
چهارم، ساده  انديشي است اگر فکر 
کنيم دعواها و تسويه حساب هاي درون 
ناپذير  آشتي  و  عيني  تضاد  بر  حکومتي 
با  مردم  توده هاي  و  کارگر  طبقه  ميان 
طبقه حاکم سايه خواهد  انداخت و آن را 

تخفيف خواهد داد. اگر اين يا آن جناح 
از  رقيبانش  که  کند  احساس  حکومتي 
يک مبارزه و جنبش براي خود پايگاه و 
اهرم فشار ساخته اند از هر وسيله ممکن، 
مستقيم  سرکوب  يا  و  چيني  توطئه  از 
براي متالشي کردن اين پايگاه و مجازات 

توده ها استفاده خواهد کرد. 
به  آگاهي ها  و  سياست ها  اين  بردن 
راهگشا  صورتي  در  فقط  توده ها  ميان 
خواهد بود و معني واقعي پيدا خواهد کرد 

که انقالب سوسياليستي را به عنوان تنها راه 
آزاد شدن از نظام سرمايه داري و جنايات و 
بدبختی هايش دائماً تبليغ و ترويج کنيم. 
پيروزي ما در گرو شکل گيري يک رهبري 
و  مبارزاتي  انقالبي، يک دورنماي  و  آگاه 
شکستن  هم  در  براي  عمل  نقشه  يک 
فرهنگي  و  اقتصادي  و  سياسي  ساختار 
حاکم است. پيروزي در گرو داشتن هدف 

n .و آرماني بزرگ است
فواد کعبی

اگر سنگ...
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ارتجاعي نسلي  جنگ  که 
در  را  عراق  و  ايران 
نمي تواند  ندارد،  تاريخي اش  حافظه 
تبليغات  در  که  وقاحتي  و  پليدي  عمق 
مزخرفات  و  مقدس«  »دفاع  سالگرد 
را  مي زند  موج  مداحان  و  جمعه ها  امام 
بودن  جنايتکارانه  مورد  در  کند.  درک 
گفته ايم.  کم  بگوييم  چه  هر  جنگ  آن 
منافع  و  خونين  تاريخچه  آن  بازگويي 
در  کشور  دو  حاکم  طبقه  اهداف  و 
ساله،  هشت  جنگ  آتش  برافروختن 
هنوز هم وظيفه مهمي بر دوش آگاهان 
متعهد و مردمي است. در همين ارتباط، 
سينماگر  کيارستمي  عباس  که  نکته اي 
سرشناس در ميان جمعي از دانشجويان 
مقيم آمريکا پيرامون آن جنگ به زبان 
دانست  مثبت  و  ارزشمند  بايد  را  آورد 
امروز  جامعه  روشن تر  درک  به  که  چرا 
عراق  و  ايران  جنگ  ماهيت  از  ايران 
گفت  آن  در  کيارستمي  مي کند.  کمک 
که  کيا  به صراحت گفت: »حاتمي  گو  و 
بودجه هاي سنگين مي گيرد و فيلم هاي 
جنگي مي سازد گوش من را پيچانده بود 
مي جنگيديم  داشتيم  ما  که  زماني  که 
دفترچه  دنبال  داشت  کيارستمي 
کيارستمي  مي گشت....«  دوستش 
کيا  حاتمی   حرف  اين  به  جواب  در 
ماندگار  کجاست  دوست  »خانه  گفت: 
انساني  ارزش  يک  به  راجع  چون  شد 
نماند  تو  فيلم هاي  اما  مي کرد  صحبت 
تاريخ  از  پريودي  به يک  راجع  تو  چون 
تازه آن پريود هم  ايران حرف زدي که 
احمدپور  را.  بچه ها  آورد  هيجان  به 
دوست  خانه  فيلم  اصلي  )شخصيت 
اما  را،  دفترچه  داد  رفت پس  کجاست( 
احمدپورهاي  و  آوردي  هيجان  به  تو 
شدند  کشته  و  جنگ  در  رفتند  ديگر 
راجع  می شود  سال ها  از  پس  حاال  و 
از  چطوري  آن ها  که  کرد  فکر  آن ها  به 

در  رفتند.  بين 
که  جنگي  يک 
مفهومي  هيچ 

نداشت.« 
تبيين 

از  کيارستمي 
که  جنگي 
گذشت  از  بعد 
سه  به  نزديک 
دهه از خاتمه اش 
يکي  هم  هنوز 
ستون هاي  از 
ت  تبليغـــــا
يک  ژ لو ئو يد ا
سي  سيا
جمهوري اسالمي 
طبعاً  است، 
تنبان  به  کک 
و  ليسان  کاسه 

انداخت. مدافعان  مداحان فرهنگي نظام 
حکومت که اين روزها با پيروي از ژست 
خود  مي کنند  سعي  روحاني  مداراجويي 
را مدافع آزادي بيان نشان دهند و حتي 
اجازه  چرا  که  مي کنند  نقد  را  اروپائيان 
به  را  هولوکاست  مورد  در  کردن  شک 
مرتبه  يک  نمي دهند،  آکادميسين ها 
کارت هاي  و  برداشتند  چهره  از  نقاب 
هويت خود را نشان دادند. رسواترين شان 
سال ها  که  باشد  کيا  حاتمي  خود  شايد 
دم از »استقالل« و »فرديت« و »مخالفت 
خود با سياست گذاران سينما« مي زد اما 
اعالم  و  نياورد  تاب  را  کيارستمي  حرف 
کرد: »انتظار دارم که مسئولين نگاه خود 
بيان کنند.  به صراحت  را  و موضع خود 
مي کنم  پيدا  يقين  نشود  چنين  که  اگر 
نفاق  آن  در دولتي حرف مي زنم که در 
است. دعا مي کنم که خداوند کساني را 

که خون شهدا را نمي بينند رسوا کند.«
حمله ها چنان باال گرفت که به شکلي 

سلمان  ماجراي 
کتاب  و  رشدي 
شيطاني اش  آيات 
تداعي مي کرد.  را 
اين  رژيم  البته 
آنقدر  روزها 
ي  ها سر د ر د
منطقه اي  بزرگ 
و جهاني دارد که 
نتواند  يا  نخواهد 
به  جدي  به طور 
يي  شخصيت ها
کيارستمي  مثل 

بند کند. 
ين  ا بر بنا
ماجرا،  بازندۀ 
اين  در  حداقل 
کشمکش،  از  دور 
حاتمي  جز  کسي 
حاتمي  امنيتي  قلدري هاي  نيست.  کيا 
به تازگی  او  نبود.  بی پشتوانه  البته  کيا 
تقليد  به  که  رامبويي اش  هزينۀ  پر  فيلم 
را  شده  ساخته  آمريکايي  فيلم هاي  از 
آن،  از  بعد  بالفاصله  و  پرده داشت  روي 
بازار ويدئوي خانگي را هم از آن پر کرد. 
پيام هاي بازرگاني مستقيم و غيرمستقيم 
صدا و سيما و بيلبوردهاي شهرداري هم 
چمران«  مثل  »چ  به  خدمت  در  کاماًل 
يک  فيلم  اين  داشتند.  قرار  کيا  حاتمي 
کرد  خلق  جنبش  مورد  در  بزرگ  دروغ 
حاتمي  مردم.  شعور  به  توهين  و  است 
صلح  خيالي  شخصيت  يک  کوشيد  کيا 
طلب از مصطفي چمران ارائه دهد. او در 
مرداد  در  همشهري  روزنامه  با  مصاحبه 
93 در پاسخ به خبرنگاري که شخصيت 
چمران در فيلم »چ« را غيرواقعي دانسته 
طلب  صلح  چمران  »البته  که  گفت  بود 

بود اما صلح به چه قيمتي«! 
نام  از  را  فيلمش  نام  کيا  حاتمي 

»چه  التين  آمريکاي  برجستۀ  انقالبي 
گوارا« که به »چه« مشهور است برداشته 
گوارا«  »چه  با  را  چمران  شخصيت  تا 
همسنگ کند. در اين فيلم از سرودهاي 
انقالبي چپ در زمان شاه استفاده شده 
البته با تغيير شعرها. حاتمي کيا از نام ها 
و نمادها و هنر چپ عليه نيروهاي چپ 
کردستان  آزاديخواه  مردم  و  انقالبي  و 
فيلم  در  او  است.  کرده  سوءاستفاده 
تبليغاتي جمهوري  دروغ هاي  همۀ  »چ« 
به  پيشمرگان  »حمله  مورد  در  اسالمي 
آنان  جنايات  و  دزدي ها  و  بيمارستان ها 
عليه مردم غيرنظامی« را با وقاحت تمام 
در  کيا  حاتمي  است.  کرده  تصويري 
سر  دروغين  ماجراي  حتي  مصاحبه اي 
بيمارستان  در  زخمي  پاسداران  بريدن 
پاوه را که در آن دوره براي تحريک افکار 

عمومي تبليغ مي شد تائيد کرده است.
که  چرا  باخت  را  بازي  کيا  حاتمي 
عليرغم سال ها ژست روشنفکري گرفتن 
نشان  خواني،  مخالف  و  بافي  فلسفه  و 
داد که واقعاً پاي اين نظام ضدمردمي و 
شخصيت هاي جنايتکارش ايستاده است. 
فرق  و عمل  فکر  در  واقعاً  که  داد  نشان 

چنداني با ده نمکي ندارد.
محتواي فيلم هاي حاتمي کيا و رفتار 
امنيتي که در برابر حرف حق کيارستمي 
از خود نشان داد شاهدي است بر اينکه 
شرکت او در»پروستات پارتي« خامنه اي 
به همراه کمال تبريزي و مجيد مجيدي 
صورت  مصلحت  به  نه  و  فشار  تحت  نه 
يک  متزلزل  موضع  بيان  نه  و  گرفته 
هنرمند است. حاتمي کيا مي خواست به 
نه  است  قدرت  با  که  اعالم کند  همگان 
بر قدرت. او التزام خود به واليت فقيه و 
ضديت خود را با ترقی خواهی، نوانديشي 
و شورشگري در عرصۀ روشنفکري و هنر 

n.اعالم کرد
کاوه اردالن

آخرين جلسه مصالحه ميان خانواده ريحانه جباري با حضور خود وي و مادرش و پسر خانوادۀ سربندي )مقتول( تحت 
نظارت دو نفر از وزارت اطالعات برگزار شد. در اين جلسه دو نفر اطالعاتي تالش می کردند که از سازش ميان خانواده 

سربندي و ريحانه جباري جلوگيري کنند. 
پسر مرتضی سربندي براي بخشش ريحانه جباري شرط گذاشته که ريحانه بگويد که در مورد قصد مرتضي سربندي 

به آزار و اذيت و تجاوز جنسی دروغ گفته. ريحانه جباري با شهامت حاضر نشده که زير بار اين دروغ گويی برود. 
در اين پرونده از شخصي به نام شيخي که در صحنه قتل حضور داشته خبري نيست. گفته می شود که اين فرد قاتل 
سربندي بوده و اين کار را از جانب وزارت اطالعات انجام داده و حاال اطالعات سعي دارد که با اعدام ريحانه پرونده را 

خاتمه بدهد. 
آن  رأس  در  که  اسالمي  جمهوري  »بيداد«  وزارت  و  قضائيه  قوۀ 

دهه  سياسي  زندانيان  جالدان  از  محمدي  پور  نام  به  جنايتکاری 
شصت قرار دارد، بر اعدام ريحانه در صورت عدم بخشش خانواده 

خطر  در  به شدت  جباري  ريحانه  جان  دارد.  اصرار  مقتول 
است. با تشديد اقدامات افشاگرانه و اعتراضي در سراسر 

جهان بايستي مانع اعدام ريحانه جباري شويم!. 

جان ريحانه جباری در خطر است

خوش رقصی 
سینماگران

وابسته به نظام
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نبردي که در کوباني در جريان است، 
نگاه بسياری را متوجه خود کرده است. 
جنگ و خون و ويراني در خاورميانه تازه 
نيست، ولي  پس از مدت ها در اين خطه، 
مسلح  اسالم گرايان  مقابل  در  مردمي 
دست به اسلحه بردند. طنينش گسترده 
را  اجتماعي  شبکه هاي  و  سايت ها  بود، 
در  را حتي  مردم  هيچ،  که  کرد  تسخير 
يکي  کشاند.  خيابان  به  ايران  شهرهاي 
سياسي  قدرت  شد  ثابت  هم  باز  گفت 
از لولۀ تفنگ بيرون مي آيد و چند هزار 
نظر  از  تهران  در  طرف تر  آن  کيلومتر 
شجاعت  و  قدرت  جوانان  به  سياسي 
مي بخشد. همواره وقتي مردم در جايي، 
در حرکتي عادالنه عليه ستمگران و کهنه 
به  شجاعتشان  مي خيزند،  پا  به  پرستان 
و  پايداري  با  مي کند.  سرايت  ديگران 
حتی  و  شدنش،  مسلح  با  مبارزه،  تداوم 
افق  از  پيروزی صرفنظر  سوسوی کسب 
و ديدگاه نيروی رهبری کننده اش، عمق 

و گسترۀ اين تأثير هم بيشتر می شود. 
قدرت سياسي از لولۀ تفنگ مي آيد. 
براي  مسلحانه اي  مبارزه  هر  البته 
نيست؛  سياسي  قدرت  انقالبي  کسب 
کمال  و  تمام  کسب  براي  حتي  گاه 
اخير  و  معاصر  تاريخ  نيست.  هم  قدرت 
از  است  پر  دوم  جهاني  جنگ  از  بعد  از 
نيات  عليرغم  که  مسلحانه اي  مبارزات 
جانب  از  رزمندگانشان،  قهرماني هاي  و 
آغاز  سازش  و  مذاکره  به منظور  رهبران 
شدند يا به واسطۀ »رفيق نيمه راه بودن« 
آن ها به سازش کشيده شدند. از الجزاير 
يا  نپال.  تا  سالوادور  ال  از  کلمبيا،  تا 
مبارزات مسلحانه اي که هر چند سازش 
نکردند ولي انگار از طرف غلط دوربين به 
هدف نگاه کردند و قدرت را چنان از خود 
دور ديدند که ادامۀ مبارزه به هدفي در 
از قدرتش کاسته شد،  خود تبديل شد، 
الهام بخشي اش کمرنگ شد. آن چه در 
هند شاهدش هستيم نمونه اي بارز از اين 
دست است. ولي آن چه امروزه بيش از 
پيش راه نفس را مي بندند و هوا را خفقان 

آور مي کند، نه مبارزات مسلحانۀ مترقي، 
نيمه انقالبي، ره گم کرده و ناروشن بلکه 
بيماري مسري و مرگ آور صلح طلبي و 

خشونت گريزي است. 
ندارد.  لطف  نيست.  »زيبا«  خشونت 
از آيندگان به  برتولت برشت، پيشاپيش 
خاطر خشونت ناگزيري که براي رهايي از 
ستم و استثمار بدان نياز داريم بخشايش 
ناپذير  انکار  اصل  وقتي  مائو  ُجست. 
مي آيد«  تفنگ  لولۀ  از  سياسي  »قدرت 
هوادار  »ما  که:  کرد  تأکيد  زد  سکه  را 
برانداختن جنگيم. ما جنگ نمی خواهيم. 
می  وسيلۀ جنگ  به  فقط  را  ولی جنگ 
توان برانداخت. برای اينکه ديگر تفنگی 
نباشد حتما بايد تفنگ به دست گرفت.« 
ممکن  تخريب  بدون  ساختني  هيچ 
پايان  براي  جدي  مبارزه  هيچ  نيست. 
مسلح  دندان  به  تا  که  نظامي  به  دادن 
متصور  خشونت  به  توسل  بدون  است 
تانک  بر  بوسه نمي توان  و  با ُگل  نيست. 
اميد کساني  کرد. چشم  غلبه  و خمپاره 
که از ضرورت مسالمت آميز بودن مبارزه 
و  خواهانه  تظلم  ديدگاهي  و  مي گويند 
تبليغ  مردم  بين  در  را  پرستانه  ضعيف 
دولت ها  جانب  به  »اتفاقاً«  مي کنند 
و  نظامي  نظر  از  که  است  نهادهايي  و 

تسليحاتي سنبۀ پر زورتري دارند! 
)دولت  دشمن  که  مسلحانه اي  نبرد 
و  امپرياليسم  سرمايه داري،  تئوکراتيک 
يا جهادي هاي جنايتکاري نظير داعش( 
روزه  دو  يکي  نبرد  مي آورد،  زير  به  را 
شايد  مي کنند،  قيام  مردم  که  نيست: 
با  بيشتر،  کمي  شايد  هفته،  دو  يکي 
مسلحانه  مبارزه  ضدمردمي  ارتش 
در  اگر  می شود.  تمام  کار  و  می کنند 
چند  عرض  در  قيامگران   1917 اکتبر 
شهر  چند  و  پطروگراد  کنترل  روز 
جنگ  يک  آوردند  دست  به  را  ديگر 
داخلي خونين و چند ساله طلب کرد تا 
نسبي،  به طور  هم  آن  شوراها،  حکومت 
قرن  از  ديگر  تجربه اي  در  شود.  تثبيت 
به  براي  چيني  کمونيست هاي  بيستم، 

زير کشيدن حاکميت بورژوازي و کسب 
دراز  جنگي  پرولتاريا  قدرت  سراسري 
تجربۀ  از  و  کرد  سازماندهي  را  مدت 
آموزه های  مائو  که  بود  جنگ  همين 
نبرد  شيوه هاي  مورد  در  باارزشي 
نيست  تفنگ  که  کرد.  تدوين  پرولتاريا 
که تصميم مي گيرد و خط سياسي حاکم 
سرنوشت  و  جريان  که  است  جنگ  بر 
خلق  جنگ  که  مي کند.  تعيين  را  آن 
شدن  درگير  و  مردمي  حمايت  بدون 
جنگ  در  مختلف  طرق  به  زحمتکشان 
و  شد  نخواهد  نزديک  خود  اهداف  به 
جنگ  اهداف  ترويج  و  تبليغ  بدون  اين 
اجتماعي  و  اقتصادي  تغييرات  انجام  و 
در بحبوحۀ جنگ و تا حد ممکن ميسر 
و  بيست  قرن  نبردهاي  در  بود.  نخواهد 
کسب  شد،  نخواهد  تکرار  تاريخ  يکم، 
نعل  پرولتاريا هم  توسط  قدرت سياسي 
و  رفت  نخواهد  پيش  قبل  مثل  نعل  به 
آسان تر از قبل هم نخواهد بود.                                                     
انقالب  رهبر  لنين  که  همان طور 
گرفتن  وام  با  روسيه  در  سوسياليستي 
نظامي  )استراتژيست  ويتس  کالوس  از 
ادامۀ  جنگ  داشت  تأکيد  آلمان(  ارتش 
و سياست  ديگر.  به طرق  است  سياست 
حاکم بر جنگ بر شکل پيشروي جنگ و 
نتايج آن تأثير خواهد گذاشت. مائو تسه 
دون رهبر انقالب سوسياليستي در چين 
نيز که آموزه هاي جنگ انقالبي پرولتاريا 
نظم  و  کرد  تدوين  را  مردم  توده هاي  و 
خود  شيوه  به  »تو  عبارت  از  بخشيد 
بجنگ و من به شيوه خود« براي نشان 
دادن رابطۀ اهداف و سياست هاي طبقاتي 
مختلف با استراتژي و تاکتيک هاي نظامي 
را جلو  اصولي  او  کرد.  استفاده  گوناگون 
گذاشت تا مردم و نيروهاي مسلحي که 
نخست ضعيف و پراکنده و تعليم نيافته 
و  دولت ها  بر  بتوانند  تجهيزات اند  کم  و 
شوند.  پيروز  مدرن  و  مجهز  ارتش هاي 
بتوانند نقاط قوت و ضعف خود و دشمن 
را بشناسند و راه هاي تبديل ضعف خود 
به قوت، و قوت دشمن به ضعف را بيابند. 

ايران و هر  توده هاي مردم در  نيز  امروز 
گوشه ديگر از اين زندان بزرگ که نامش 
است  امپرياليستي  سرمايه داري  جهان 
به دست  را  بخواهند سرنوشت خود  اگر 
را  فرهنگ  و  و سياست  اقتصاد  و  گيرند 
بشر دگرگون کنند  نوع  نفع  به  از ريشه 
جنگ  پيشبرد  و  آموزش  و  فهم  به  نياز 
از  را  قدرتش  که  جنگي  دارند.  انقالبي 
ابتکارات و توانايي هاي مردمي مي گيرد، 
جنگي که مقابله با نابرابري ها را به عمل 
در مي آورد، جنگي که اهدافش از منافع 
محلي، قومي و ملي فراتر مي رود. به راه  
اميدهاي  مسلماً  جنگي  چنين  انداختن 
بيشتري را در دل ستمديدگان دنيا بيدار 

خواهد کرد.
به  که  جهاني  در  طلبي  پوچي صلح 
يمن سرمايه داري آغشته به خون و آتش 
امروز  مثل  شرايطي  در  است،  مرگ  و 
که بسياري از خشونت گريزان ديروز به 
آشکار  مي کنند  سجده  کوباني  مبارزين 
در  نبرد  که  است  اين  مسئله  می شود. 
زير کدام پرچم به استقرار قدرت واقعي 
مردم مي انجامد. به استقرار سوسياليسم 

        n  .و کمونيسم
    »آتش«

برای 
این که 
دیگر 
تفنگی 
نباشد...

نشر آتش منتشر می کند

 نظراتی دربارۀ سوسیالیسم و
کمونیسم

دولت و آزادی
باب آواکیان 

صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا
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شما را به همكاری دعوت می کنیم: 
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و 

عكس و آثار هنری نگارشی. به پخش آتش به وسیع ترین شكل ممكن و به شیوه های مناسب کمک کنید. 

email: atash1917@yahoo.com      weblog: n-atash.blogspot.com

مربوط  شکن«  »برف  فيلم  داستان 
 2031 سال  يعني  نزديک،  آينده اي  به 
است. در يک آزمايش براي حل گرمايش 
زمين، فاجعه اي رخ داده و عصر يخ بندان 
زمين  کرۀ  روي  از  زندگي  آغاز می شود. 
بازمانده هاي  آخرين  و  مي بندد  بر  رخت 
»برف  نام  به  قطاري  در  انساني  حيات 
دور  بی وقفه  است  سال   17 که  شکن« 
مي کنند.  زندگي  مي چرخد،  زمين  کرۀ 

و  انتهايي  بخش  دو  شامل  قطار 
به  مراتب  سلسله  که  است  جلو 
خشن ترين شکل در آن حکمفرما 
است. بخش انتهايي محل سکونت 
مردم محرومی است از مليت هاي 
مختلف که در فضايي تيره و تنگ 
اگر  مي کنند.  زندگي  بار  رقت  و 
بتوان نامش را زندگي گذاشت. در 
از  از زبان يکي  ديالوگي معنا دار 
شخصيت های فيلم مي شنويم که 
مي گويد: »ما براي اينکه از سرما 
اما  شديم.  وارد  قطار  به  نميريم، 
بخش  در  و  نکرديم...«.  زندگي 
بهتران  ما  از  اقليت  )باال(  جلو 
چيز  همه  که  مي کنند  زندگي 

براي از دست دادن دارند. 
متوجه  فيلم  جريان  در 
مي شويم چندين بار شورش هايي 
گرفته  صورت  مردم  طرف  از 
کشته  دادن  با  راه  ميانه  در  که 

هربار  راه  اين  اما  خورده اند.  شکست 
و  قوت  که  جديدي  شورشگران  توسط 
ضعف هاي شورش هاي پيشين را به بحث 
از  بيشتر  مي گيرند،  نتيجه  و  گذاشته 
دورۀ قبل طي شده و آنان به مرکز قدرت 
مرکز  اين  شده اند.  نزديک تر  بااليي ها 
قدرت، به طور نمادين يک موتور پيچيده 
نگهباناني  و عظيم الجثه است که توسط 
مسلح، شبانه روز از آن محافظت می شود. 
در  زيادي  بحث هاي  به  فيلم 
وبالگ هاي ايراني و دوستداران سينماي 
اين  اينکه  است.  زده  دامن  مفهومي 
بگويد؟  مي خواهد  چه  و  چيست  فيلم 
هم  و  تريلر  ژانر  در  است  فيلمي  آيا 

آخرالزماني  فيلمی  تخيلي؛  علمي/  زمان 
از  تار  و  تيره  سخت  تصويري  با  است 
با  است  استبدادي  ضد  کنوني؛  جهان 
سمت گيري هاي طبقاتي؛ محيط زيستي 
بر  دارد  که  باليي  دهندۀ  نشان  و  است 
است  فيلمي  مي آيد؛  زمين  کره  سر 
به  که خون  باال  با خشونتي  تارانتينويي 

همه جا شتک مي زند؟ 
جنبه ها  اين  اکثر  گفت  بتوان  شايد 

باشد،  چه  هر  اما  گرفته  بر  در  فيلم  را 
تخيلي نيست و جنبۀ نمادين آن بسيار 
دهندۀ  تکان  تضادهاي  است.  قدرتمند 
ميان بخش انتهايي و جلوي برف شکن، 
تشکيل  را  اکثريت  که  پائيني ها  بين 
هستند،  اقليت  که  بااليي ها  و  مي دهند 
تخيل نيست. عين واقعيت جهان کنوني 
از همه چيز محروم اند.  پائيني ها   است. 
انساني  نيازهاي  ابتدايی ترين  از  فقط  نه 
پناه  جان  و  پوشاک  و  خوراک  مانند 
خورشيد،  نور  طبيعت،  از  بلکه  مناسب، 
باال دست  اقليت  مقابل،  در  و..  موسيقي 
همۀ  پوست اند(،  سفيد  تمامشان  )که 
افراطی ترين شکل در  به  را  امکانات  اين 

انحصار و کنترل خود گرفته اند . 
فيلم نگاه و قضاوت بااليي ها نسبت به 
پائيني ها را به خوبی در ديالوگ سخنگوي 
پرتاب  با  که  او  می دهد.  نشان  بااليي ها 
کفش از سوي پائيني ها روبرو می شود در 

گفتاري متفرعنانه مي گويد:
اين قطار معلوم  »جاي هر کسي در 
شده و اين ابدي است. شما کفش هستيد 
و هميشه پائين. ما کاله هستيم و هميشه 
تغيير  و  است  جاودانه  نظم  اين  باال... 
سخنگوي  زبان  ورد  کرد....«.  نخواهد 
فيلم  مختلف  صحنه هاي  در  بااليي ها 
تکرار اين جمله است: »يادتان نرود. اين 
نظم جاودانه است. جاودانه است.... مکان 
نظم  اين  است.  شده  مشخص  کس  هر 
زند. هرگز.  بر هم  را هيچکس نمي تواند 
اين  به جز  نمي تواند....  نمي تواند. 

توهم است و...«.
می دهد  نشان  هشيارانه  فيلم 
کشيدن ها  شانه  و  شاخ  اين  که 
آماده  مسلح،  نيرويي  پشتوانۀ  به 
تکنولوژي  به  مجهز  و  کشتار  به 
پيچيده است که صورت مي گيرد. 
به عالوه نشان می دهد که چگونه 
غذايي،  و  آبي  منابع  بر  کنترل 
حفظ  در  کننده اي  تعيين  منشأ 

قدرت بااليي ها است.
بر مي گردد.  باالخره ورق  اما 
شروع  پائيني ها  پروسه اي  طي 
قدرت  مرکز  کارکرد  درک  به 
و  مي کنند  )موتور(  بااليي ها 
مي ريزند.  نقشه  انهدامش  براي 
درک مي کنند که براي مقابله با 
آنان هم  به سالح،  مجهز  نيروي 
نيروي  ابتدا  شوند.  مسلح  بايد 
و  مي کنند  درست  دستي  آتش 
نبرد سالح هاي طرف  در جريان  سپس 
مهم تر  و  مي کنند.  مصادره  را  مقابل 
مانند  نيز  آنان  اينکه درک مي کنند که 
بااليي ها بايد رهبري داشته باشند. پس 
از ميان خود شورشگري داناتر و شجاع 
مي کنند.  انتخاب  رهبر  به عنوان  را 
همين  فيلم  مهم  جنبه هاي  جمله  از 
داشتن  ضرورت  هم  است.  موضوع 
يک  نيز  رهبر  اين  اينکه  هم  و  رهبري 
او  انساني.  احساسات  با  و  است  انسان 
به خاطر از دست دادن ياران شجاعش 
و  خسته   می شود،  اندوه  و  غم  دچار 
عزمش  و  آگاهي  اما  می شود،  مستأصل 
و شوکي که توده ها به او وارد مي کنند، 

او را مدام به جلو مي راند.
جنبۀ قابل توجه ديگري در اين فيلم، 
پائيني ها  ميان  در  هم  است.  زنان  نقش 
از  پائيني ها  ميان  در  بااليي ها.  هم  و 
آگاه،  و  مبارز  چهره هاي  برجسته ترين 
دو زن هستند. يکي زني است ميان سال 
است  دختري  ديگري  و  پوست  سياه  و 
قادر  جوان )اسکيمو و شايد کره ای( که 
است پِس پشِت هر حرکت طرف مقابل 
را ببيند و به رهبري براي ادامۀ راه کمک 
بدترين  از  نيز  بااليي ها  بين  در  کند. 
سفيدپوست  است  زني  شخصيت ها 
ياد  به  را  بيننده  که  زني  نظام.  خادم  و 
مارگارت  يا  سفيد  کاخ  زن  سخنگويان 

تاچر مي اندازد! 
موقع ديدن اين فيلم، بيننده آيينه ای 
تضادهاي  مي بيند.  را  کنوني  دنياي  از 
آشتي ناپذير و مقاومت و مبارزه. فيلم در 
صحنه اي تکان دهنده به ما نشان می دهد 
که چگونه استثمار کودکان مردم محروم 
يک شاهرگ حياتي چرخاندن اين قطار 

)استعاره اي از اين سيستم( است.
عجايب  و  تلخي  همۀ  با  شکن،  برف 
پايان  به  طوري  کننده اش،  ميخکوب 
مي رسد که به بيننده اميد می دهد. اين 
قطار طبقاتي، با فداکاري و هدايت رهبر 
پائيني ها و بهترين يارانش منفجر شده و 
پلشتي ها نابود می شود. تنها بازماندگان، 
سياه  ساله   5 بچه  پسر  و  جوان  دختر 
پوست هستند. آن ها از ميان آتش و دود 
خرس  دست  دور  در  و  مي آيند  بيرون 
يخ  ميان دشت هاي  را در  زيبايي  قطبي 
است.  زندگي جاري شده  مي بينند.  زده 
کنوني  جهان  که  می دهد  نشان  فيلم 
جاودانه نيست. با استفاده از مقاله اي در 
ايراني،  وبالگ هاي  در  فيلم  اين  بررسي 

اين نوشته را پايان مي دهيم:
طبقاتي  وضعيت  با  ما  »....آشنايي 
با  آغاز  همان  از  فيلم  آميز  تبعيض  و 
اسارت  زنجيرهاي  گسستن  براي  تالش 
ـ  امر  اين  و  است  بندگي گره خورده  و 
تنها  ـ  موجود  نظم  عليه  مبارزه  يعني 
شورشي  از  ناشي  و  تصادفي  تالشي 
آن  مراحل  همۀ  بلکه  نيست  اتفاقي 
پيش   از  طرح  و  آموزه ها  بر  استوار 
بخش  در  که  است  مبارزيني  انديشيدۀ 
و  امکانات  شناخت  و  بررسي  با  انتهايي 
را مورد  نظم موجود همه چيز  درزهاي 
n  .»....تأمل و تفکر قرار مي دهند

سولماز مرادی

معرفی فیلم
 Boon jong-ho :؛ کارگردان)snowpiercer( برف شکن
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