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 بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ فبروری ٠٣
 

   آخوند روحانیجلسۀ ۀبازنده و برند
 ؟با گروھی از نويسندگان و ھنرمندان کيست

  

  مقدمه

، به دعوت دولت حسن ٢٠١۴ جنوری برابر با ھشتم ١٣٩٢ ]جدی[دی که شامگاه چھارشنبه ھجدھم جلسه ایدر 

  . روحانی در تاالر وحدت تھران برگزار شد بخشی از نويسندگان و ھنرمندان شرکت کردند

 که با ھماھنگی معاونت ھنری وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی و نھاد رياست جمھوری تدارک ديده شده جلسهدر اين 

  .س جمھوری حکومت اسالمی با اھالی فرھنگ بودئي حسن روحانی ربود نخستين ديدار رسمی

 اين نوع جلسات دولتی تحت موازين شديد امنيتی وزارت اطالعات و ارگان ھای نظامی برگزار می شود و معموالً 

 آن ھم چنين حتا کسانی که قرار است در. شرکت کنندگان نيز منتخب دولت ھستند و ھر کس نمی تواند در آن شرکت کند

ن می شوند و اين طور نيست که نخست روحانی سخن بگويد و سپس حضار در رابطه با ييجلسه صحبت کنند از پيش تع

  .سخنان ايشان وقت بگيرند و صحبت کنند

 راه افتاده و بار ديگر، نقش ئیدر رابطه با شرکت و عدم شرکت نويسندگان و ھنرمندان در اين جلسه، بحث ھا

  . روز تبديل شده استمسأله آن ھا با قدرت و حاکميت به ۀن و رابطنويسندگان و ھنرمندا

 کرد که آيا کاری که امروز اين سؤالحال از اين نويسندگان و ھنرمندانی که پای منبر آخوند حسن روحانی نشستند بايد 

مد مختاری، محمد ھا انجام دادند زنده يادانی چون صادق ھدايت، فروغ فرخزداد، غالمحسين ساعدی، احمد شاملو، مح

  در طول زندگی ھنری و فرھنگی خود انجام داده بودند؟… جعفرپوينده و

کيست؟ جواب »  آخوند روحانی با گروھی از نويسندگان و ھنرمندانۀجلس ۀبازنده و برند« اساسی تر اين است که سؤال

ان و ھنرمندان شرکت کننده در اين زنده نويسندگا حکومت اسالمی و بجلسه اين ۀ به سادگی اين است که برندسؤالاين 

 کريه خود و سرپوش گذاشتن به سانسور و اختناق شديد ۀ زيرا اين حکومت جانی، برای بزک کردن چھر. ھستندجلسه

  . ھا نياز داردجلسهخود، به اين نوع 

اين بحث ۀ ريش! ردم؟اين بحث در طول تاريخ بشر وجود داشته که آيا نويسندگان و ھنرمندان با حاکميت ھستند و يا با م

 برخورد حکومت ھا با آزادی بيان و قلم و انديشه و به طور کلی در رابطه با حقوق حق و آزادی ھای مردم ۀھا، در نحو

  .از يک سو و اختناق و سرکوب و سانسور دولتی از سوی ديگر، در ارتباط ھستند
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و ترفندھا، قصد شل کردن سانسور را دارد سخت بی ترديد کسانی که فکر می کنند دولت روحانی با اين نوع جلسات 

خمينی، در ھمان . چرا که اساس حکومت اسالمی، با سانسور بنا شده و نمی تواند آن را تعديل نمايد. در اشتباھند

روزھای نخست به قدرت رسيدنش، به صراحت اعدام کرده که ھر چه مغاير اسالم و قوانين حکومت اسالمی باشد از 

اين فرمان خمينی، پايه ھا و اساس و ماھيت حکومت اسالمی را تشکيل داده و از ھمان روزھا تا به . ردبين خواھيم ب

با اين وجود، حسن روحانی در سخنان خود خطاب به نويسندگان و ھنرمندان شرکت کننده . امروز در جريان بوده است

ده و خمينی را طرفدار ھنر و نويسندگان و ھنرمندان  دولت، رياکارانه و مزورانه واقعيت ھا را وارونه جلوه داجلسۀدر 

  !و زنان و موسيقی و غيره نشان داده است

مانند عکس .  احمدی نژاد نيز در سطوح مختلف اين نوع نمايش ھا برگزار می شدۀالزم به يادآوری است که در دور

 ١٢٠٠سه و مھمانی آن چنانی برای  معاون اول احمدی نژاد با ھديه تھرانی، دعوت برگزاری جلئیگرفتن رحيم مشا

  ...در تھران و» تحصيل کردگان خارج کشور«نفر از 

  

   تاالر وحدتجلسۀگشايش 

 تاالر وحدت، با نواخته شدن سرود جمھوری اسالمی از طريق نوای ضبط شده و در غياب اجرای زنده جلسۀ

با ورود به صحنه و اجرای يک نقالی کوتاه و به ارکسترال، آغاز شد با قرائت قرآن ادامه يافت و مرشد ميرزا علی نيز 

 او، ھم چنين از حضار خواست برای . را به چند صلوات روحانی کردءمنان فضاؤميان آوردن نام و ياد خدا و اميرم

  .س جمھور دست بزنندئير

  

  رانی وزير فرھنگ و ارشاد اسالمیسخن

 اين مراسم بود که در صحبت ھايش بيش تر ادعاھای ران رسمی فرھنگ و ارشاد اسالمی اولين سخنعلی جنتی، وزير

  !شده است؟» ھنر ايرانی جھانی«: عجيب و غريبی کرد و گفت

ھنرمندان دولت يازدھم به سکانداری حسن روحانی را دولت فرھنگ و ھنر «تر ديگر جنتی، اين بود که ادعای بزرگ

 در حالی که بسياری از . را مطرح کرده اندمسألهين  نکرد که کدام ھنرمندان اسؤالالبته کسی از او ! ؟».می دانند

 فضای امنيتی ۀشھروندان ايران و حتا نھادھای بين المللی مدافع حقوق بشر، دولت روحانی را دولت اعدام و تشديد کنند

ر از روزی که روحانی به قدرت رسيده روزانه به طو. کشور و تشديد سرکوب زنان و جوانان در خيابان ھا می دانند

  .ميانگين دو نفر اعدام می گردد

 ايشان نيز خود ۀحتا سخنان جنتی وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی دولت روحانی، به گونه ای بود که گويا وزارتخان

با نويسندگان و ھنرمندان نداشته، » ليسیو پ-امنيتی «است و ھيچ نقشی در برخوردھای » امنيتی«رفتارھای » قربانی«

  .نيز نخواھد داشتندارد و از اين پس 

  

  رانی حسن روحانیسخن

 ھای ئی تاالر وحدت خطاب به نويسندگان و ھنرمندان، دچار تناقض گوجلسۀرانی خود در حسن روحانی نيز در سخن

 اش، يعنی مذھب ئیش ھم اين است که او، از يک سو حافظ حکومت اسالمی و ايدئولوژی قرون وسطادليل. متعددی شد

 اقتصادی و سياسی شان به عکس گرفتن با برخی ۀ به دليل بحران ھای فزايندو از سوی ديگر،و خرافه و جھالت است 

  .نويسندگان و ھنرمندان و سرپوش گذاشتن بر واقعيت ھای جامعه نياز دارد
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او . رانی خود، ادعاھای عجيب و غريبی کرد و سعی کرد واقعيت ھا را وارونه نشان دھدحسن روحانی نيز در سخن

لم ساز روشنفکر به نيکی شر شدند و تنھا فقيھی که از يک فلم و ف امام منتۀبسياری از آثار ادبی با اجاز« که ادعا کرد

  ». کردءانقالب اسالمی موسيقی سنتی و ملی ايران را احيا. ياد کرد، بنيان گذار انقالب اسالمی ايران بود

 سينما و ھنر نمايشی ۀدر حوز«: گفت» اسالمی«الب ثر از انقأ سينما متۀ تحوالت در عرصۀروحانی، ھم چنين دربار

 اوج سينمای ايران بود و آثار بزرگ بحث انگيز و متفکرانه و ٧٠ ۀنيز انقالب اسالمی برکات زيادی داشت و دھ

  ». که امروز ايران يکی از مدعيان جوايز جھانی مانند اسکار استئی ما عرضه شد تا جاۀھنرمندانه به جامع

 ای   ھای غربی و پاپ به گونه قبل از انقالب موج موسيقی«:  موسيقی مردمی، رياکارانه ادعا کرده استۀروحانی دربار

بود که در حال ويران کردن موسيقی سنتی بود، اما انقالب شرايطی را فراھم کرد که ھنرمندان بزرگی که قبل از 

 رشد کرده و باليدند و تيراژ موسيقی سنتی ما باال انقالب نيز شناخته شده بودند، در فضای امن و سالم بعد از انقالب

  ».رفت و بازار پررونقی پيدا کرد

در حالی که ھمگان می دانند سران حکومت اسالمی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن آن تا به امروز، با 

 اند سعی کرده اند موزيک و ترانه و سرود و موزيک و به طور کلی جشن و شادی و سرور دشمنی و خصومت ورزيده

از اين رو، موانع بزرگی چون ديوار بلند سانسور و تھديد را در مقابل . آن را به چارچوب اسالم شان محدود سازند

 که به دليل سانسور و اختناق و ممنوعيت و سرکوب، به ئیحتا جوان ھا. سرا قرار داده اند خواننده و آھنگساز و ترانه 

  .ليسی خود قرار داده اندو پ-ی روی آورده اند در ليست سياه امنيتی موسيقی و فيم سازی زيرزمين

در فضای بعد از انقالب، زنان «: س جمھور آپارتايد جنسی بودئي زنان ھنرمند، اين رۀشنيع ترين ادعای روحانی، دربار

 را برعھده گرفتند،  که نه تنھا بازيگریئیھنرمند بسياری در بخش ھای مختلف ھنر از جمله سينما رشد کردند تا جا

 کنند اين يکی از خدمات ءکارگردانی و نويسندگی ھم جزو مواردی بود که بانوان ما توانستند در آن نقش خود را ايفا

  ».انقالب اسالمی بود

 نخستين فرمان ھايش حجاب اسالمی را صادر کرد و عناصر حکومتی و گله ھای  يکی ازخمينی، کسی بود که در

ان ھا راه افتادند و بر لبان زنان آرايش کرده تيغ کشيدند ، بر صورت شان اسيد پاشيدند، به تجمعات و حزب هللا در خياب

تظاھرات ھای آن ھا يورش بردند و زنانی که حجاب اسالمی را رعايت نمی کردند از ادارات و مراکز آموزش و کار 

 تحصيالت دانشگاھی پيشرفت کرده اند با ۀص مانند عرئیاگر زنان در عرصه ھا. و دانشگاھی و غيره اخراج شدند

  .تالش خودشان بوده و به طور کلی حکومت اسالمی و قوانين آن زن ستيز و آزادی ستيز ھستند

کيد أاما بالفاصله ت» .معناست تقسيم ھنرمندان به ھنرمندان ارزشی و غيرارزشی بی «:  از سخنانش گفتئیاو، در جا

رسد و خلقت، بزرگ ترين  ارزشمندی است که با کار خالقانه به تعالی می ] فرد[د ھنر يعنی ارزش و ھنرمن«: می کند

  ھنرمند جھان را بازآفرينی می. مظھر قدرت خدای اليزال است، فقط در اين زمينه است که فتبارک هللا احسن الخالقين

 خواست که در راستای ايدئولوژی يعنی او، از نويسندگان و ھنرمندان»  .ھای الھی است کند و کار او در مسير ارزش 

  ! ؟»ست ھای الھی  کارش ھم در مسير ارزش «رسمی حاکميت قلم بزنند و ھنرمند 

کيد کرد که نويسندگان و ھنرمندان خودشان رعايت أيانه و رندانه تذالی سخنانش به طور موه روحانی، ھم چنين در الب

  ! استترين نوع سانسورد بکه یسورنيعنی خودسا. کنند تا آثارشان سانسور نشود

  

  امام خمينی» ئیطال«دوره 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 از مھاجرت به ايران برگشت و ورود خود را جشن گرفت، بسياری به او ١٩٧٩زمانی که آيت هللا خمينی در سال 

چرا که ھنوز مدتی از ورودش به ايران و . اما طولی نکشيد که بسياری نيز از اين کار خود پشيمان شدند. تبريک گفتند

  » !بشکنيد اين قلم ھا را«: ب مردم نگذشته بود، اعالم کردانقال

متن . جمھوری اسالمیسيس أ ھست، يعنی فقط چھار ماه پس از ت١٣۵٨ سال ]اسد[ مرداد ماه٢۶رانی تاريخ اين سخن

ھم چنين .  پيدا کنيد٢٨۴-٢٨١، جلد نھم، صفحات »صحيفه امام«رانی خمينی را می توانيد در کتاب کامل اين سخن

  . آن نيز در شبکه ھای اجتماعی قابل دسترس استیيدئوو

 ھا، نشريات مستقل و آزاد، تجمعات، تشکل ھای سياسی و نھادھای دمکراتيک مردمی در ايران  از آن پس روزنامه

 . مورد حمله وحشيانه نيروھای حکومت اسالمی قرار گرفتند، غارت شدند و وسائل و ابزارھای آن ھا نيز ويران گرديد

 آپارتايد جنسی با سرکوب ئیبرای زنان و برپا» حجاب اسالمی«ينی، قبل از اين نيز از جمله فرمان رعايت خم

  .سيستماتيک زنان و تقويت مردساالری و ھم چنين حمله به کردستان را صادر کرده بود

طورکلی برخوردھای ھا، احضارھا و به  ھا، بازخواست  ر انواع فشارھا، تھمت ي ھای اجتماعی فوق ز تمامی گروه

در واقع بسياری از نويسندگان و ھنرمندان و در پيشاپيش ھمه پيشگامان کانون . سرکوبگرانه قرار داشته و دارد

 ھای  تيبنابراين، استعدادھا و خالق. پردازند ان و مبارزه با سانسور را می ينويسندگان ايران، تاوان دفاع از آزادی ب

گذرد اما کانون نويسندگان ايران و غيره  غ سانسور و سرکوب ھای ھولناک می يدم تفرھنگی، سياسی و اجتماعی از 

  .ش برد مبارزه با سانسور و سرکوب، به مناسبت ھای مختلف اعتراض حق طلبانه خود را زنده  نگه می دارنديبرای پ

امده، بلکه يد نيامعه ايران پدن بھبودی در فضای سياسی و اجتماعی و فرھنگی جين سی و پنج سال، نه تنھا کم تريدر ا

. افته انديش بازتوليد شده و گسترش يش از پيگر، بي ھای د وهين بار به شيدامنه سرکوب و تررو و اعدام و سانسور، ا

ک يسان و در ينو نگاران، وبالگ  اسی، وکال، نويسندگان، روزنامه يان، فعاالن اجتماعی، سيکارگران، زنان، دانش جو

اند و  بار موجود اقتصادی، سياسی و امنيتی به جان آمده   و جرياناتی را در برگرفت که از وضع فالکت  کسان کالم ھمه

  .ب، آزار و سرکوب فرھنگی، اجتماعی و سياسی ھستندي آزاد از سانسور، تعقئین حال خواھان فضايدر ع

  

  حکومت اسالمی» اصالح طلبان« جناح ۀدولت ھشت سال

ه آخوند خاتمی نيز برخی نويسندگان و ھنرمندان به استقبال دولت او شتافتند اما طولی نکشيد شايان ذکر است که در دور

بنابراين، اين بخش از نويسندگان و ھنرمندانی که به حاکميت توھم .  تير راه افتاد١٨که فاجعه قتل ھای زنجيره ای و 

  .دارند در واقع از تجارب تاريخی نيز پند و عبرت نگرفته اند

 مھر ١۶، روزنامه سالم نامه ای از سعيد امامی، معاون وزير اطالعات وقت را منتشر کرد که ١٣٧٨ تير ١۵در 

سعيد امامی در اين نامه خود، از وضعيت . ، خطاب به قربانعلی دری نجف آبادی وزير وقت اطالعات نوشته بود١٣٧٧

 نام برده  ،ز بعد توسط وزرات اطالعات کشته شدفرھنگی کشور ابراز نگرانی کرده بود و از محمد مختاری، که چند رو

شماری از دانش جويان دانشگاه تھران در کوی .  تير توقيف شد١٨ روزنامه سالم در ،در پی انتشار اين نامه. بود

پليس، ماموران . دانشگاه در اعتراض به توقيف سالم و دفاع از آزادی بيان و قلم، يک تجمع اعتراضی برگزار کردند

که اکنون به سينمای » مسعود ده نمکی« و نيروھای لباس شخصی به سردمداری چماقدار و چاقوکش معروف امنيتی

ايران نيز چنگ انداخته است شبانه به کوی دانشگاه تھران ريختند؛ دانش جويان را کتک زدند و خوابگاه ھای آن ھا را 

ه دانش جويان، دست کم يک نفر در جان باخت و ده ھا ، به خوابگا»لشکر اجنه ھا«در اين شبيخون شبانه . ويران کردند

  .دانش جو نيز آسيب ھای جدی ديدند
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و پنج روزی که دانش جويان و حاميان شان کاخ ھای » واقعه کوی دانشگاه«امدھای پرونده ای که به يحوادث و پ

  . محدود نماند١٣٧٨اه رميست و سوم تيحکومت اسالمی ايران را لرزاندند، تنھا به فاصله روزھای ھجدھم تا ب

ه ي، تخل)م نژاديعزت هللا ابراھ(ک نفري و مردم معترض، گرچه کشته شدن ئیپس از سرکوب وحشيانه جنبش دانش جو

د شد، ئيادی دانش جو تايک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله و شکستگی دست و پا و ضرب و شتم تعداد زيچشم 

 .ابديداد بازداشت شدگان دست قی از تعياما کسی نتوانست به آمار دق

ژه ای را مامور يه ای اعالم کرد که گروه ويانيت ملی به رياست حسن روحانی در ھمان روزھا، در بيشورای عالی امن

روی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت يبررسی ھمه جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستور دھنده ورود ن

 .خود، عزل کرده است

ژه و گروه ھای ويژه ديگری نظير گروه ويژه رسيدگی محمد خاتمی در رابطه با قتل ين گروه ويج بررسی ايته نتاالب

ز يروی انتظامی نيان، فرمانده وقت نيان مبنی بر عزل سردار لطفيخواسته دانش جو. ھای زنجيره ای، ھرگز اعالم نشد

 . محکوم شدندان بازداشت، محاکمه وياما شماری از دانش جو. عملی نشد

 سال ١۵ز ابتدا به اعدام و بعد به ياو ن. ن سرنوشتی شديز دچار چنيل مدافع برادران محمدی، اکبر محمدی نيبه گفته وک

 .سرانجام اکبر، به طرز مشکوکی در زندان به قتل رسيد. زندان محکوم شد

دگی به يروھای مسلح رسي نئین قضا، سازما١٣٧٨ اسفند ١١، در ٧٨ تير ٢٨ ماه از فاجعه ٨سرانجام پس از گذشت 

روی انتظامی، يژه نيگان ويد خدابخشی، فرمانده يپ فرھاد نظری، سرھنگ جمشيان و اتھامات سرتيات دانش جويشکا

روی ين او و چندتن از کادر نين نظری، جانشيس، نوپو، و سروان راميژه پليروھای ويفرھاد ارجمندی، فرمانده ن

 .انتظامی را آغاز کرد

ن يدن ماشيدزد«روی انتظامی را، جز در چند مورد محدود مثل ياه نظامی پس از مدتی، فرماندھان و کادرھای ندادگ

 .، از اتھامات وارده مبرا دانست و به بی گناھی آنان رای داد»ک دانش جويش تراش ير

اس شخصی از اتھام اقدام  نفر لب١۶ز اعالم کرد که تمامی يس دادگاه انقالب نئيچندی بعد، حجت االسالم مبشری، ر

 .ت ملی تبرئه و آزاد شده انديه امنيعل

ه يپرانی و سردادن شعار علل سنگي کوی دانشگاه را به دلۀم نژاد، مقتول حادثين دادگاه، در مقابل، عزت هللا ابراھيھم

 .ب صادر کرديل فوت، برای وی قرار موقوفی تعقيموران انتظامی مجرم دانست، اما به دلأم

ان که از ھمان روزھای اول در يت دانش جوسؤاالک از يچ يان ھمه دادگاه ھای برگزار شده، به ھيب، در پايرتن تيبد

 . عنوان شده بود، پاسخ روشنی داده نشدئیق تشکل ھای دانش جوين کوی دانشگاه و بعدھا از طريقالب شورای متحصن

  

   حسن روحانیۀگوشه ای از کارنام

او، از ھمان روزھای اعالم . روحانی مربوط است سرتاپا سياه و سياه است ص حسنتا آن جا که به کارنامه شخ

حکومت جھل و جنايت اسالمی توسط خمينی، از ياران نزديک او بود و در اين سی و پنج در راس باالترين ارگان ھای 

ا و جنايات و  که تصميم ھمه سرکوب ھا و جنگ ھئیشورا. امنيتی حکومت مانند شورای امنيت ملی بوده است

  .خونريزی ھا و ترورھا و آدم کشی ھا در آن گرفته می شود

فقط يک نمونه از کارنامه حسن روحانی، در ستايش از واليت فقيه و تاکيد او بر سرکوب ھر چه شديدتر دانش جويان و 

  .س شورای عالی امنيت ملی بودئي، يعنی زمانی که او ر١٣٧٨مردم به پا خاسته در خيزش تير ماه 

 سال پيش در سخن رانی خود خطاب به نيروھای امنيتی، اطالعاتی، انتظامی، لباس شخصی، ١۴حسن روحانی، 

  :، از جمله گفته بود١٣٧٨ در تير ماه ئی، با ھدف سرکوب وحشيانه جنبش دانش جو...سربازان گمنام امام زمان و
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نزوی در جامعه ما، مزدوران و وابستگان به افراد شرور، افراد وابسته به گروھک ھای سياسی ورشکسته و م ...«

قدرت ھای خارجی از اين فرصت خواستند سوء استفاده کنند، البته اين گروھک ھا ماه ھا در انتظار يک فرصت 

به ) فقيه( واليت مسأله ...مناسب بودند و فکر کردند اين مقطع فرصت مناسبی برای اھداف شوم و پليد آن ھاست

) فقيه(اھانت به مقام واليت ! مظھر اقتدار ملی ماست) فقيه( واليت مسأله!  جامعه استعنوان مظھر وحدت ملی

اھانت به ھمه آزادگانی  !اھانت به مسلمانان است! اھانت به اسالم است! اھانت به ايران است! اھانت به ملت است

 اين حرمت شکنی نه برای مردم ما و نه است که قلب شان برای ايران به عنوان ام القرای جھان اسالم می تپد، بنابر اين

 که به اين عمل زشت دست زده اند تعدادشان ئیگر چه آن ھا! برای عاشقان انقالب در سراسر جھان قابل تحمل نيست

بسيار اندک است اما در عين حال لبخند و تشويق استکبار جھانی و اميدھای نابخردانه ای که در آن ھا ايجاد کرد نشان 

  .قدرت ھای استکباری توسط مزدوران شان سنگ زيرين اين بنا را مورد ھدف قرار داده اندمی دھد که 

مھم ترين رکن حکومت و نظام ما در قانون اساسی کشور ماست، اھانت به اين رکن اھانت به قانون ) فقيه ( واليت

دولت و ارگان   مطمئن باشيد...!اساسی است، اھانت به قانون گرائی است و اھانت به ھمه ارزش ھای انقالبی است

ھای امنيتی کامال بر کشور مسلط ھستند و اين گروھک ھا و اين چند صد نفر اوباش چيزی نيستند که بخواھند برای 

هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر، خامنه ای : تکبير !ملت ما و برای مردم عزيز و قھرمان تھران نگرانی به وجود آورند

يت فقيه، درود بر رزمندگان اسالم، سالم بر شھيدان، مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ رھبر، مرگ بر ضد وال

اين ھا خيلی پست تر و حقيرتر از آن ھستند که بخواھيم نسبت به آن ھا  ... !بر منافقين و کفار، مرگ بر اسرائيل

 کدام دولت آشوب، تخريب و برھم زدن در کجای دنيا و در کدام کشور و توسط! تعبير حرکت براندازی را مطرح کنيم

ين امنيتی نظام، اين گونه حوادث را مسؤولنظم جامعه تحمل می شود؟ مگر دولت مقتدر جمھوری اسالمی ايران، 

  ...تحمل خواھند کرد؟

ديروز غروب دستور قاطع صادر شد تا ھر گونه حرکت اين ! ديروز نسبت به اين عناصر دستور قاطع داده شد ...

هللا اکبر، هللا اکبر، : تکبير !فرصت طلب ھر کجا که باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوندعناصر 

هللا اکبر، خامنه ای رھبر، مرگ بر ضد واليت فقيه، درود بر رزمندگان اسالم، سالم بر شھيدان، مرگ بر آمريکا، 

  !مرگ بر انگليس، مرگ بر منافقين و کفار، مرگ بر اسرائيل

 از امروز نيروی انتظامی، نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه با اين عناصر فرصت طلب و آشوبگر اگر جرات ...

هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر، خامنه ای رھبر، مرگ بر ضد : تکبير !ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند چه خواھند کرد

دان، مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر منافقين و کفار، واليت فقيه، درود بر رزمندگان اسالم، سالم بر شھي

  !مرگ بر اسرائيل

نيروھای امنيتی قدرتمند ما اعم از نيروی انتظامی، بسيج و ساير قوا و پرسنل بيدار وزارت اطالعات در صحنه ... 

ند، ھمه اين افراد مورد خوشبختانه اکثر اين عناصر در ظرف ديروز و ديشب دستگير شده ا. مقتدرانه خواھند بود

اند افراد شرور، جنايت کار و سابقه دار، وابسته به  در ميان اين افرادی که دستگير شده  !بازجوئی قرار خواھند گرفت

گروھک ھای معاند و ورشکسته، افرادی که به نوعی از سوی دست ھای مشکوک تطميع شده بودند ھمه اين ھا ديده 

بی ترديد آن ھائی که به آشوب و تخريب . اھيت اين افراد به مردم معرفی خواھد شدمی شوند که در فرصت مناسب م

در دادگاه ھای صالحه ما محاکمه خواھند شد و طبق  اموال عمومی و تعرض به نظام در اين چند روز مشغول بوده اند

 خامنه ای رھبر، مرگ بر ضد واليت هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر،: تکبير !قوانين و مقررات به مجازات خواھند رسيد

فقيه، درود بر رزمندگان اسالم، سالم بر شھيدان، مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر منافقين و کفار، مرگ 

  !بر اسرائيل
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بدون اين که دست به عملی بزنند در . در روزھای آينده مردم ما با ھيجان ھوشياری خودشان را در صحنه حفظ کنند... 

ين مسؤولنه اطالعات به دست آمده به وزارت اطالعات کمک کنند، در زمينه عمل ھم پشتيبان نيروھای رسمی و زمي

بايد بدانيم که اتکاء اصلی . امنيت باشند يعنی کمک نيروی انتظامی، بسيج و ساير نيروھای امنيتی در صحنه عمل باشند

گر چه چند روز گذشته شاھد حوادث تلخی . حنه استين ما به مردمان عزيز و قھرمان حاضر در صمسؤولنظام و 

  ».بوديم اما حضور امروز مردم شيرينی و شھد را در کام تلخ مردم ريخت

دولت روحانی که اکنون . پس حسن روحانی امروز، ھمان روحانی ديروز با ھمان افکار ارتجاعی و جنايت کارانه است

در راس ھمه آمريکا و گروه پنج به عالوه يک است شديدا به با فرمان رھبرشان، در حال سازش با دول غربی و 

جلسات نمايشی با اقشار مختلف مردم به خصوص نويسندگان و روشنفکران نياز دارد تا از وجھه و معروفيت و 

بنابراين، آن . محبوبيت آن ھا در جامعه، سوء استفاده سياسی کند و ھنر را به خدمت قدرت و حاکميت شان درآورد

از نويسندگان و ھنرمندانی که در اين جلسه شرکت کردند متاسفانه مورد سوء استفاده و بھره برداری سياسی بخش 

چرا که يکی از ويژگی ھا و خصوصيات حکومت ھای مستبد و ارتجاعی، تالش برای استفاده از . حاکميت قرار گرفتند

ن به جنايات خود و منحرف کردن افکار عمومی ھنر و جايگاه محبوبيت نويسندگان و ھنرمندان برای سرپوش گذاشت

  .است

  

   روشنفکران و ھنرمندانۀوظايف داوطلبانه و آگاھان

 مواجه بوديم که روشنفکران گاه به بارگاه ھا و دربارھای حاکمان رفت و آمد کرده و ئی ھا در طول تاريخ بشر، با نمونه

اند  ان متھم به اين شده نين شرايطی گروھی از روشنفکران و ھنرمنددر چ. اند  ھا ايستاده و مبارزه کرده  گاه در مقابل آن

اند که به خاطر مبارزه و تالش برای تحقق انديشه  شان در خدمت حاکميت است و بسياری ھم بوده  که انديشه و قلم 

  . ھا تحميل شده و حتا جان خود را نيز از دست داده اند  ھای گزافی از سوی حاکمان به آن ھايشان ھزينه 

در دوره مدرن ھم شايد از ھگل و ھايدگر نام . ن افالطون در يونان باستان پيوند داد را شايد بتوان به دورامسألهاين 

 ھای آلمانی به ھيچ وجه قابل پرده  رابطه ھايدگر ھم با نازی. ھگل، به فيلسوف رسمی دولت پروس معروف است. برد

 . پوشی نيست

 بشر و  اين انقالب در اعالميه جھانی حقوق. ذاشت آليسم آلمان تاثير بسيار گ  فرانسه، بر فيلسوفان ايده١٧٨٩انقالب 

 نژاد و مليت و باورھايش حقوق ديگری به ويژه آزادی انديشه  شھروندی خود پيامی داد که بر اساس آن، انسان فارغ از

  .  گذاشتئیاين انقالب، بر بسياری از فيلسوفان دوره خود از جمله کانت تاثير به سزا. دارد

ان چپ ھگلی، شامل مارکس و فوئرباخ و برونر، تفسيرھای ديگری از ھگل را آغاز کردند و او  جري١٩از نيمه قرن 

ر جھان موجود به دست خود ئيمارکس و انگلس با نقد ھگل، به تئوری ھای انقالبی و به تغ. را مورد نقد قرار دادند

 که کار و زندگی می ئیمين، يعنی در جابه عبارت ديگر، از جمله توجه مردم را از آسمان ھا به ز. انسان ھا رسيدند

کنند جلب کردند و تاکيد نمودند در آن باال ھيچ چيز مافوق بشر وجود ندارد بنابراين، سرنوشت خودتان را با اتحاد و 

  .خدا ساخته ذھن بشر است و وجود خارجی ندارد. ھمبستگی ھم طبقه ای ھايتان به دست خويش رقم بزنيد

اميل زوال، در دفاع از دريفوس، به .  زمان خود بخشيدئیعی جديدی به روشنفکران اروپاھويت جم» دريفوس«قضيه 

 ١٨٩٨ ژانويه ١٣که در »  کنم من متھم می«زوال، در مقاله معروف خود . تاکيد کرد» عدالت«و » حقيقت«دو مفھوم 

شود و با چنان  د، انباشته می اگر حقيقت را زير زمين پنھان کني«: به چاپ رسيد، نوشت Aurore در روزنامه اُرور

  ». کند شود که ھمه چيز را با خود نابود می نيروی انفجاری آشکار می 
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مانيفست «با حرکت اميل زوال و . ايستد در واقع زوال در اين جا، به حقيقت و عدالت تاکيد دارد و در برابر حاکمان می 

بی و آموزشی و علمی خارج شد و در عرصه انديشه بود که گفتمان روشنفکری از چارچوب تخصصی اد» روشنفکران

يت جھان شمول مسؤولاز اين پس . انتقادی به قدرت و حاکميت، مرز روشنی را بين روشنفکران با حاکميت کشيد

  . روشنفکران، پديدار شد و روزبروز تقويت گرديد و گسترده تر شد

از ھم گسترش يافت و ژان پل سارتر بعد از ولتر در  فرانسه، جريان روشنفکری ب١٩۶٧پس از خيزش انقالبی ماه می 

قرن ھجدھم و زوال در پايان قرن نوزدھم ميالدی، نقش روشنفکر جھانی و جھانشمول بودن انديشه ھای جريان 

  .روشنفکری را برجسته تر ساخت

 در قرن بيستم و ديگر در چنين شرايطی، ما بايد کارھای روشنفکری را که از زمان اميل زوال در قرن ھجدھم تا سارتر

اند بازخوانی کنيم به اين نتيجه می رسيم که روشنفکر مجاز نيست با قدرت  روشنفکران که در سراسر دنيا فعاليت کرده 

آن چه روشن است اين است که اگر روشنفکر، به قدرت و حاکميت نزديک شود نمی تواند به راحتی . رابطه داشته باشد

ت ديگر، روشنفکر و ھنرمند برای اين که بتواند انتقاد خود را مطرح کند ھميشه بايد بيرون به عبار. منتقد قدرت باشد

از حيطه قدرت و مبتنی بر فکر آزادی خواھانه و انسان دوستانه و عدالت جويانه و در عين حال شرافتمندانه و 

  .دی ھای آن نمايدروشنفکر، نبايد خودش را محدود به حاکميت و يا جناح بن. داوطلبانه قرار گيرد

 پذيرفتن موقعيتش، ايدئولوژيش و سياستش  بی ترديد، ھرگونه نزديکی و روابطه در ھر سطحی با طبقه حاکم، به معنی

د و انطباق ئيھرگونه شرکت در جلسات و مھمانی ھای دولت، مستقيم و غيرمستقيم يک تا. و انگيزه ھا و اھداف آن است

ھا کمی پای خود را از خط قرمزھای حاکميت فراتر بگذارند، آن گاه تحمل ناپذير می اما اگر آن . کلی با حاکميت است

  . شوند

 از سانسور و ئیحضور نويسندگان و ھنرمندان در جلسات دولتی، عمال به نفع حکومت و به ضرر مبارزه برای رھا

 ارائه می شود به طور قطع به  ھا به جامعه جلسهبه کالمی ديگر، تصوير کلی که توسط اين. اختناق منجر می گردد

حکومت اسالمی، . ضرر خواست ھا و مطالبات بر حق و آزادی خواھانه و برابری طلبانه و عدالت جويانه مردمی است

  . می تواند اھداف و سياست ھای ظالمانه خود را زير ماسک حقيقت پنھان کندئیبا راه انداختن چنين طرح ھا و ترفندھا

واژه روشنفکر، عموما با کنش فرھنگی، . است، مھم ترين بسترھای کار روشنفکری ھستندي سعموما فرھنگ، جامعه و

ره المعارف ير اين صورت نويسندگان، ھنرمندان، اساتيد دانشگاه و دانشمندان دايابد در غيت می ياسی ھوياجتماعی و س

ادی قلم و انديشه و ھم چنين آزادی چون کار به کار دردھای جامعه و آز. س ھستند و روشنفکر محسوب نمی شوندينو

ا کسانی که به ھر دليل ي. ھای فردی و جمعی ندارند و صرفا به فکر پست و مقام و موقعيت و منافع طبقاتی خود ھستند

ھر از چند گاھی و در دوره ھای معينی، به خصوص ھنگامی که بوی کباب به مشام شان می رسد فرصت طلبانه وارد 

  .جتماعی می شوند تا اين که شايد به پست و مقام باالتری برسندعرصه ھای سياسی و ا

زماخواھی و قھرمان پروری و ابزارھای ناسالم و بده و بستان ھای يتحصيل کردگانی که برای کسب قدرت به کار

  .مخفی و نيمه مخفی و علنی با قدرت مداران روی می آورند ربطی به جريان روشنگری و روشنفکری ندارند

يت ھای اجتماعی به عھده می گيرد و در صورت نياز بھای گزاف آن را مسؤولر واقعی، آگاھانه و داوطلبانه روشنفک

او، با نقد طرح ھا و اھداف و سياست ھا و قوانين و ايدئولوژی حاکميت، دردھا و مطالبات مردم . نيز آگاھانه می پردازد

  .ش استيدار جامعه خويک کلمه وجدان آگاه و روشن و بيرا بيان می کند و در 

 و مستقل، به معنای واقعی تنھا زمانی می تواند مدافع آزادی و برابری و عدالت اجتماعی باشد مسؤولروشنفکر آگاه و 

چ قدرتی نزديک يوی، به ھ.  و جايگاھی، خود انسان آزاده ای باشد و فارغ از ھرگونه وابستگیمسألهکه فارغ از ھر 

روشنفکر مستقل . ده و بستان ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی مخرب و ويرانگر نمی کندنمی شود و خودش را آلوده ب
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 و متعھد، برای سالمتی خود و جامعه اش، آمادگی تحمل ھرگونه فشار و رنج و درد را آگاھانه و داوطلبانه به مسؤولو 

 . جان می خرد

سيوناليستی نمی کند و جھان شمول می انديشد و از به عالوه روشنفکر، خود را اسير خرافات مذھبی و چارچوب ھای نا

  .ھمه تجارب روشنفکران و تحوالت جھان می آموزد

 و دانند می مذھب با پيوند در را خود که است روبرو »کرده تحصيل« از گروھی با کشور، خارج و داخل در ما جامعه

 خيلی و ندارند مذھبی ظاھر ھا، آن از برخی .کشند می يدک خودشان با نيز را »مذھبی روشنفکر« عنوان حال عين در

 شان انديشه ارتجاع گيرند می موضع که ھنگامی اما ھستند پوش دامن و کت و کراوات و شلوار و کت و پيک و شيک

 و ھستند متصل اسالمی حکومت طلب اصالح جناح خصوص به حکومتی ھای جناح به يا ھا، آن اغلب .زند می بيرون

 اشکال به و شوند می امامان و پيامبران و قرآن و خدا مدافع مذھبی، نقد ھای جدل در نباشند متصل ھم ھا آن به اگر يا

 برخی .کنند می حمله »ھا توده مذھبی باورھای« به توھين دادن قرار دستاويز و توجيه با مقابل طرف به آوری چندش

 نذری آش آمريکا، و اروپا شھرھای کالن قلب در تاح ،...و تاسوعا و عاشورا و قربان عيد مانند ئیروزھا در ھا، آن از

 را مذھبی روشنفکر اصطالح به جريان ھای ريشه و کارنامه واقع در .اندازند می ابوالفضل سفره و کنند می پخش نيز

 شريعتی، احمد، آل ھای انديشه بايد .داد قرار بررسی و بحث مورد آن بقای و اسالمی حکومت رسيدن قدرت به در بايد

در حال حاضر نيز، روزنامه بنی صدر .  به طور قاطع نقد کردرا ...و صدر بنی يزدی، بازرگان، سروش، طھری،م

  .نام دارد» انقالب اسالمی«در خارج کشور، 

در حالی که بر خالف تصور بنی صدر و ھم فکرانش، ھيچ کدام از انقالبات چه در گذشته و چه در حال حاضر و ھم 

 مردم ايران، ١٣۵٧ون در کشورھای منطقه بحرانی خاورميانه در جريان است و از جمله انقالب چنين تحوالتی که اکن

 اجتماعی و مردم، به اين دليل در انقالبات شرکت می -بخش عمده جنبش ھای سياسی . ھر گز برای اسالم نبوده است

اما پس از پيروزی انقالب، آن گروه . ندکنند که با برانداختن حاکميت موجود به آزادی و برابری و رفاه بيش تری برس

اگر با . ھا و اقشار و طبقاتی به قدرت می رسند که از امکانات مادی و معنوی و قدرت بيش تری برخوردار بوده اند

سرکوب ھای خونين گروه ھای مسلح اسالمی، انقالب مردم ايران به بيراھه و شکست کشانده شد دليلش اين بود که 

 ھم قدرت بيش تری داشتند و ھم سازمان ھا و احزاب با سابقه ای چون جبھه ملی، نھضت آزادی، گروه ھای اسالمی

حزب توده، اکثريت سازمان فدائيان خلق و بسياری از گرايشات ليبرالی و راست پشت گروه ھای مسلح اسالمی و 

روی به کمربند سبز اسالمی نياز داشتند در سطح بين المللی نيز به دليل اين که دول غربی در رقابت با شو. خمينی رفتند

از حکومت اسالمی دفاع کردند؛ قبل از آن نيز ساخت و باخت ھا و توافقات خود را با خمينی و اطرافيان او در پاريس 

  . و ھم چنين کنفرانس گوادولوپ انجام داده بودند

قاعده به رھبری بن الدن و بعدھا از طالبان دولت ھای غربی، ھمان سياست و استراتژی را در افغانستان با حمايت از ال

بنابراين، اگر امروز حکومت ھا و گروه ھای اسالمی رشد کرده و با . به رھبری مالعمر و مجاھدين افغان به کار بستند

بی «راه انداختن رعب و وحشت و ترور و گردن زدن، بالی جان مردم شده اند از جمله با حمايت ھا و پشتيبانی ھای 

سرانجام آن ھا، .  مادی و معنوی دولت ھای به اصطالح دمکراتيک غربی به اين جايگاه وحشيانه رسيده اند»دريغ

افغانستان و عراق و ليبی را به اشغال خود درآورده اند و آن چنان زيرساخت ھای انسانی و اجتماعی و مادی اين 

لتی تبديل کرده اند که ھر لحظه و ھر روز از مردم جوامع را ويران کرده اند و به جوالنگاه تروريسم دولتی و غيردو

  .بی گناه و بی دفاع اين کشورھا قربانی می گيرند

. روشنفکران به اصطالح دينی در ايران، ھمان نقش روحانيون و ارتجاع را ايفا کرده اند و ھنوز ھم اين نقش را دارند

 و سکوالر نيز با سياست ھای روشنفکران مذھبی  از روشنفکران ليبرالئیحتا ھنوز ھم در بسياری موارد بخش ھا
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 نظير جمھوری خواھان ملی، سکوالر و الئيک، طيف ئیبرای مثال، آن ھا و سازمان ھا. ھمراه و ھم صدا می شوند

، در ھمين انتخابات اخير در حمايت از روحانی سنگ تمام گذاشتند و قبل از اين نيز ھمين ... اکثريتی و-توده ای 

 . ه شان را در دوره خاتمی به اجرا درآورده بودندسناريو سيا

از آن دوره تاکنون سه جريان عمده . در ايران نيز جريان روشنفکری با انقالب مشروطيت رشد و گسترش يافت

 روشنفکران و ھنرمندان مستقل و سکوالر و سوسياليست که ھيچ -١: روشنفکری در ميان اھل قلم ايران فعال بوده اند

 - ٢. با دولت ھا نداشتند و اغلب ھم منتقد سياست ھای حاکميت بودند و اغلب به روشنفکران مردمی معروفندرابطه ای 

 روشنفکران موسوم به روشنفکران مذھبی که -٣. روشنفکرانی که به درباری معروف بودند و کار به کار مردم نداشتند

ھای مناسبی برای گرايشات سياسی مذھبی فراھم کردند و ، بسترھا و زمينه ۵٧مانند شريعتی و آل احمد قبل از انقالب 

، پس از انقالب در کنار حاکميت ...روشنفکران به اصطالح مذھبی مانند سروش، بازرگان، بنی صدر، يزدی، سحابی و

 به حتا در سال ھای گذشته، برخی از آن ھا که از حاکميت بريده اند و به جناح اصالح طلب وابسته اند و. قرار گرفتند

خارج کشور آمده اند، ھم چنان از ارتجاع مذھبی، يعنی ايدئولوژی رسمی حکومت اسالمی دفاع می کنند و تنھا به پاره 

  .ای از سياست ھای حکومت اسالمی انتقاد دارند

 در چنين شرايطی، بسياری از نويسندگان و ھنرمندان ايرانی سعی کرده اند استقالل فعاليت ھای فرھنگی و ھنری خود

اين بخش . را حفظ کنند و مبلغ و مروج آزادی بيان و قلم و انديشه و به طور کلی خواسته ھا و مطالبات مردم باشند

نويسندگان، به ويژه در حکومت ھای پھلوی و حکومت اسالمی اسالمی، شديدا تحت فشار قرار گرفته اند و زندانی و 

  . را به تيغ نيز سانسور حکومتی سپرده اندھم چنين آثار آن ھا. شکنجه و اعدام و ترور شده اند

، عموما با بايکوت عمومی مردم به ويژه بخش آگاه جامعه روبرو بوده اند در حالی »درباری«نويسندگان به اصطالح 

  .که نويسندگان مستقل، ھمواره با حمايت و پشتيبانی مردمی برخوردار شده اند

قلم و انديشه و حرمت انسانی و آزادی ھای فردی و عمومی وفادار و پايبند به اين ترتيب، اگر کسی به امر آزادی بيان و 

حاال اگر اين حاکميت . باشد قطعا نه تنھا در کنار حاکميت قرار نمی گيرد، بلکه به عنوان منتقد آن به فعاليت می پردازد

د و دستش به خون انسان ھای بی ايدئولوژی فاشيستی ملی و مذھبی داشته باشد، سانسور و اختناق بر جامعه حاکم نماي

گناه آلوده شود ھرگونه نزديکی به چنين حاکميتی با ھيچ عذر و بھانه و توجيھی قابل قبول برای ھيچ انسان آزاده ای 

  .نيست

چرا بايد نويسندگان و ھنرمندان پای منبر آخوند روحانی بنشينند؟ آيا وطيفه آن ھا دادوستد با قدرت و حاکميت است يا 

آيا نويسندگان و ھنرمندان نبايد جھالت و جنايت و خرافات و بی حقوقی ! د از قدرت يکی از وظايف مھم آن ھاستانتقا

مردمی که سی و پنج سال است سرکوب شده اند و از اين ! مردم را به نقد بکشند؟ آيا خطاب آن ھا مردم است يا حاکميت

ت و تشنه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی ھستند ھمه وحشی گری ھای حکومت جان شان به لب شان رسيده اس

   اين حاکميت می بينند چگونه می توانند به آينده بھتر اميدوار باشند؟جلسۀھنگامی که نويسندگان و ھنرمندان خود را در 

 دانند،  حکومت اسالمی و وزارت ارشاد آن در اين بيش از سه دھه، خود را موظف به اجرای سرکوب و سانسور می

  .پس وظيفه آگاھانه و داوطلبانه نويسنده و ھنرمند مخالفت با سرکوب و اختناق و سانسور حکومتی است

کند و مسائلی فراتر از مسائل شخصی و خصوصی برايش اھميت دارد  نھايتا کسی که به جھان پيرامونی خود فکر می 

  .غ و وجدان جامعه ھستند چشم و چرائیچنين روشنفکرھا. شود  و متعھد محسوب می مسؤولروشنفکر 

  

  مافيای حکومت اسالمی ايران و ايدئولوژی ارتجاعی آن
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در ايران طی سی و پنج سال گذشته، يک مافيای سياسی امنيتی، نظامی و اقتصادی پديد آمده است بنابراين، کليت 

کارنامه بيش  . استئیحکومت اسالمی با ھمه جناح بندی ھا و عناصرش، حکومتی تبه کار، وحشی، تروريست و مافيا

از سه دھه حکومت اسالمی، نشان داده است که از دولت روحانی نيز نبايد انتظار بھبود اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 

  .ای ديده نخواھد شد» معجزه«فرھنگی داشت؛ از اين آخوند و امامزاده اش نيز 

د می ورزند به معنی سرکوب سيستماتيک که حسن روحانی و ھم کيشان او به آن تاکي» اسالمی«و » الھی«ارزشی 

زنان، حتا تجاوز به کودکان خردسال، بريدن دست و پای دزدان درمانده و فقير و مالطفت و ماليمت اسالمی با دزدان 

ميلياردھا دالری ثروت ھای عمومی جامعه، درآوردن چشم از حدقه در مقابل چشم و شکستن دندان در مقابل دندان؛ 

ه زندانيان سياسی در زندان ھا، کشتن آن ھا در زير تجاوز و شکنجه، اعدام، ترور فعالين فرھنگی و سنگسار، تجاوز ب

سياسی غيرمذھبی و مخالف حکومت شان، سانسور، غارتگری، رانت خواری، رشوه گيری و رشوه دھی، دروغ 

ان کار و خيابانی، زندان و ، رياکاری، چاپلوسی، دست درازی به سفره خالی کارگران، سوء استفاده از کودکئیگو

سرکوب و شکنجه و اعدام بردگان جنسی و معتادان، اعدام کودکان، دشمنی و خصومت با علم و دانش جھان شمول و 

...  

ھمه مرتجعين . مھم تر از ھمه ايدئولوژی اسالمی، امروز بالی جان بشر به ويژه در ايران و منطقه خاورميانه شده است

واقعا در . درت، ھمه و ھمه مبلغين و مروجين ترور و آدم کشی و تجاوز و ثروت اندوزی ھستندمذھبی در قدرت و بر ق

مذھب ديگر . و خصوصی قلمداد شدن امر مذھب، بی معنی است» باورھای مذھبی مردم«جھان امروز، بحث از 

انی و ھمه سردمداران حسن روح. جھل و جنايت است. ھا نيست بالی جان و زندگی و کودکان شان است» افيون توده«

حکومت اسالمی با کليه دم و دستگاه سرکوب شان و ھم چنين ھمه گروه ھا و حکومت ھای اسالمی از عربستان گرفته 

تا عراق، از گروه ھای اسالمی آفريقا گرفته تا حزب هللا لبنان، القاعده، طالبان و غيره، به طور شبانه روز مشغول 

ب و سانسور، شکنجه و اعدام، زن ستيزی و آزادی ستيزی و به طور کلی مشغول سازمان دھی جھل و خرافه، سرکو

  .تجاوز به جان و مال مردم به خصوص کارگران و محرومان جامعه ھستند

  !روحانی که از آخوندھای نزديک به خمينی بود نيک می داند که گفته ھايش واقعيت ندارد و به کلی دروغ است

ران، امامان و روحانيون، يک نقش داللی برای سرمايه و توجيه نابرابری و آپارتايد جنسی امروز نقش خدا، قرآن، پيامب

در جھانی که ھمه مناسبات کار و سرمايه و به مناسبات پول و سود و بھره و استثمار گره . و برده داری ابدی بشر است

ھای  دھد که امکانات و ظرفيت   وضعيت موجود اجازه نمی. خورده است، جھان غيرانسانی و غيرقابل تحمل است

داريم که مافوق جامعه است و » واليت فقيه«بی جھت نيست ما در ايران . بسياری از انسان ھا بارور و شکوفا گردند

ن ئي ميليون جمعيت ايران را با يک اشاره تع٧٨در حالی که او سرنوشت ھمه . ھيچ کس حق حسابرسی از او را ندارد

 امروز خامنه ای و فردا؟؟؟ نماينده مطلق خدا در ايران ھستند و فرمان آن ھا نيز فرمان خدا و ديروز خمينی،. می کند

» محارب«بنابراين، ھر کسی که به مخالفت با اھداف و سياست ھا و انديشه ھا و ايدئولوژی آن ھا برخيزد . قران است

 ساير نقاط جھان، با تحقيق و تجسس پس مذھب و سران مذھبی در ايران و. و مرگش نيز حتمی است» خداست«با 

کائنات و کشف حقايق در جھت ساختن جھانی آکنده از آزادی، برابری، عدالت و رفاه عمومی و شادی و سرور و 

از اين رو، افکار کھنه و پوسيده ھمه مذاھب، به درد . جشن، صلح و دوستی، عشق و عاطفه انسانی، سخت مخالفند

 سال پيش حکومت اسالمی محمد و علی و ١۴٠٠يشان ھمان گورستان تاريخ است که انسان امروزی نمی خورد و جا

عمر و عثمان، پس از آن امپراتوری ھای اسالمی و پادشاھان و حکومت ھای کليساھا در غرب و ھم چنين حکومت 

رات و قرآن، نه  چون انجيل و توئیکتاب ھا! ھای آدم کشی چون حکومت ھيتلر و موسولينی به آن جا فرستاده شده اند
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 خرافه پرست و مضر به ئیتنھا کتاب ھای آسمانی نيستند و به طور کلی ھيچ کتاب و فکر آسمانی نيز نداريم کتاب ھا

  .ويژه برای نسل جوان ھستند

 -س جمھورش آخوند روحانی و ايدئولوژی آن شيعی ئيدر ھر صورت در کشوری که رھبرش آخوند خامنه ای و ر

 متاثر از قرآن و اسالم باشد نه تنھا جھل و جنايت و خشونت آن جامعه کم نخواھد شد، بلکه اسالمی و قوانين اش

  .روزبروز نيز افزايش خواھد يافت

  

  جمع بندی

 درصدی، بی کاری ۵٠تورم . جامعه ما ھم اکنون با بحران ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی روبرو است

 بی کاری و فقر فزاينده به دغدغه و مشغله و نگرانی و دلھره روزانه اکثريت ھشت تا ده ميليونی، تورم و گرانی و

در چنين شرايطی، اگر دولت روحانی با فرمان رھبرشان سيدعلی خامنه ای در خارج . جامعه ايران تبديل شده است

يز جرعه جرعه يا پذيرش شکست و سازش مفتضانه با رقبايشان مشغولند و رھبر ن» نرمش قھرمانانه«کشور مشغول 

جان زھر را سر می کشد اما در داخل کشور، با افزايش اعدام ھا و سرکوب وحشيانه زنان و جوانان در خيابان ھا 

گشت ارشاد و نيرو انتطامی و گروه ھای حزب هللا و با آفريدن رعب و وحشت بی سابقه در سابقه، مانع «توسط 

اما اين ھمه وحشی گری و سرکوب تا حدودی کارساز . شوداعتصابات کارگر و اعتراشت مردمی و شورش شھرھا 

، ... اجتماعی در جامعه ايران ھمانند اوکراين، ترکيه، سوريه، مصر و- است و دير و يا زود يک انفجار عظيم سياسی 

  !روی خواھد داد و دودمان حکومت اسالمی را به آتش خواھد کشيد

به عبارت ديگر، اگر . ھنرمندان شان بيش تر از ھر کس ديگری استدر چنين شرايطی، انتظار مردم از نويسندگان و 

بخشی از روشنفکران جامعه ما، به ھر دليلی عليه حکومت اسالمی و سانسور و اختناق مبارزه نمی کنند دست کم با 

  . شرکت در مجالس و محافل آن، توھم پراکنی نکنند

س از ديدار بخشی از نويسندگان و ھنرمندان، ارگان ھای امنيتی طبق اطالعيه کانون نويسندگان ايران، تنھا چند روز پ

به صاحب خانه ای که قرار بود جمع مشورتی کانون جمع شوند رسما اعالم کردند که حق جمع شدن در يک خانه 

ھم چنين در بزرگ داشت شاعر اھوازی، ده ھا شرکت کننده را با ضرب و شتم دستگير . خصوصی را نيز ندارند

  . کردند

 .به عالوه به گزارش خبرگزاری ھا و نھادھای بين المللی در طول ھفته اخيرھای اخير ده ھا تن در ايران اعدام شده اند

   .اند  نفر در ايران اعدام شده۴٠سازمان عفو بين الملل، گزارش داده که از ابتدای سال ميالدی جاری تا کنون 

شمار «: گويد باره می   الملل در اين   آفريقای سازمان عفو بين، معاون بخش خاورميانه و شمالئیحسيبه حاج صحرا

در حالی که ايران شمار اعدام ھا را افزايش داده، تالش اين کشور . زياد اعداميان ايران در اين ماه نگران کننده است

  ». معناست  بين المللی خود بیۀر وجھييبرای تغ

 آخوند روحانی شرکت کردند امر شخصی خودشان جلسۀليلی در در ھر صورت نويسندگان و ھنرمندانی که به ھر د

ھر شھروند معمولی ايرانی، می تواند به سادگی از اين . ت زيادی روبرو ھستندسؤاالاما با اين وجود، آن ھا با . است

ه جوالنگاه  کند که آيا شما نمی دانستيد اين حکومت سی و پنج سال است جامعه ايران را بسؤالنويسندگان و ھنرمندان 

 خود تبديل کرده و دستش به خون ده ھا ھزار انسان بی گناه آلوده است که بر سر سفره ئیتبه کاری ھا و گروه ھای مافيا

راتی در قوانين غيرانسانی و وحشيانه خود به وجود آورده که دست کم ئيخونين آن نشسيد؟ آيا اين حکومت، چه تغ

شد؟ اکنون شما با نشستن بر سر سفره خونين حکومت اسالمی، چه چيزی داديد توجيھی برای شرکت تان در اين جلسه با

  و چه چيزی گرفتيد؟
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مردم و در ! با تمام مشکالتی که اکثريت جامعه ايران، به لحاظ اقتصادی و امنيتی دارند اما به تحوالت جامعه اميدوارند

ران و ھنرمندان مردمی، بايد به قدرت و پيکار بی پيشاپيش ھمه نيروھای آزاده و جنبش ھای اجتماعی به ويژه روشنفک

تا روزی که اين مبارزه در جريان است به ھيچ وجه . امان خود در راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی متکی باشند

نبايد وارد بازی ھای سياسی حاکميت و جناح ھای آن شد بلکه بر عکس، بخش آزادی خواه جامعه ما در داخل و خارج 

ر، بايد با طرح ھا و نقشه عمل ھای فرھنگی و اجتماعی و سياسی مستقل خودشان بر عليه کليه حکومت اسالمی، کشو

  .مبارزه کنند

روشنفکر ... «: ، به پايان می برمئیمريکاازبان شناس و جستارنويس » استفان.دی.اچ«اين بحث را با نقل قولی از 

ی دوری جويد و به نيروھای مردم بپيوندد؛ به مردمی که برای بھبود برای اين که روشنفکر باشد بايد از قدرت مرکز

  ».شرايط شان و استقرار دموکراسی واقعی مبارزه می کنند
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