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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  حميد محوی

  ٢٠١۶ دسمبر ٠٩

  »نھيب مقام معظم رھبری«نگاھی به مفھوم 
  »مھندسی فرھنگی«در باب 

  يا
  کھن الگوی کشتار مردم شھر استخر

  گروگان گيری توده ھا» مھندسی فرھنگی«نام اصلی 
  

  
آنانی که می خواھند بدانند چرا سرزمين و مردم ايران از قرنھا پيش دچار فروپاشی شدند، از غافلۀ تمدن بازماندند و 

راه پيشرفت به شکل اجتناب ناپذيری بر آنھا بسته شد، و پس از از دست دادن سرزمينھايشان در قرون گذشته، در 

ازی قدرتھای بزرگ زمانه تبديل شدند، در اين صورت اگر ھنوز برای درک فروپاشی اضمحالل فرھنگی به زمين ب

تمدن و فرھنگ و فقدان ذخيرۀ فرھنگی متناسب با جھان امروز در ايران کنجکاو ھستيد، پيشنھاد می کنم گزارش اخير 

بعد : من دانشجويان مستقل صفار ھرندی در شورای عمومی اتحاديۀ انج«: عنوان مقاله : خبرگزاری فارس را بخوانيد 

 ١١.٩.١٣٩۵»  موازی کاری ھای بيجا در فرھنگ/از انقالب ادارۀ فرھنگی کشور را به دست قضا و قدر سپرديم

  : لينگ گزارش در زير 
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تا اينکه ...«: صفار ھرندی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير اسبق فرھنگ و ارشاد اسالمی يادآوری می کند 

 )در مقالۀ نامبرده در باال(» ...کند  را مطرح میمھندسی فرھنگیمقام معظم رھبری يک نھيبی می زند و بحث 
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در واقع وارث ذھنيت بيابان » مھندسی فرھنگی« مفھوم بنيادی سرانجام در خطوط پايانی ھمين مقاله پی می بريم که

 سال پيش است که با دعاوی دين جديد و انگيزۀ غارت جھانيان اسب و شترھايشان را به قصد ١۴٠٠نشينھای عرب 

کشور گشائی زين کردند و  با زور شمشير، کشتار جمعی، تجاوز به زنان و بر پا کردن چتر وحشت و تروريسم برای 

بد و ازل در سراسر جھان با مجوز مستقيم از درگاه آفريدگار جھان با ميانجيگری گابريل فرشتۀ مقرب، از جمله تار و ا

پود سرزمين ايران را غارت و تسخير و مردم سرزمينھای تسخير شده را نيز از زندگی شرافتمندانه ای که می بايست 

ی که حتا حرف زدن به زبان فارسی را نيز برای ايرانيان حرام باشد محروم کردند، تا جائ» اشرف مخلوقات«شايستۀ 

نشان بارز تخريب زبان فارسی را حتا امروز می توانيم روی عالی ترين نماد ملی ايرانيان که پرچم سه رنگ .  دانستند

معنای واقعی ) آگاھانۀبخوانيد تحريف ناخود(امروز می بينيم که تا چه اندازه مردم ايران با واپس زدن . ايران است ببينيم

ِال اکراه فی الدين «  ِّ ِ َِ َ تعبير » در دين اجبار نيست«را به » از دين گريزی نيست«فاجعۀ ھولناک را واپس زده اند، و » َ

که نياکان ايرانی ما با آغوش باز از اسالم استقبال . کرده اند تا جراحت تاريخی و درماندگيھای خود را تسکين دھند

به چه معنائی و پيش زمينه ھا يا » مھندسی فرھنگی«آری سرانجام  پی خواھيم برد که (...) وغ محض کردند، يعنی در

  : کھن الگوھای آن کدام بوده است 

 ارتقاء پيدا کرده مثال يکسری ئیھا ھای معنوی جامعه در يک بخش رسد امروز گرايش به نظر می: صفار ھرندی گفت«

 اربعين باعث اين موضوع شده ئیھا مثل راھپيما داشته است يا يکسری عملياتھای مثبت اين اثربخشی را  سخنرانی

  )ھمانجا(» .است

اگر بخواھيم فقط به يکی از بارزترين وجوه مشخصۀ اديان ابراھيمی اشاره کنيم، اين وجه مشخصه، عالوه بر تمام 

، ھمانا  آبشاری از تناقضات در گفتمان ...»بلدرچين کبابی برای قوم يھود در بيابان«فرشته ھای بالدار و معجزات و 

شروع می شود و با رواج آنھا » مقدس«خواھد بود، و نخستين جايگاه اين تناقضات آشکار نيز از خود کتابھای  دينی

در اينجا می خواھيم اين وجه مشخصه را در گفتمان . طی قرنھا تا گفتمان مؤمنين در عصر حاضر گسترش می يابد

  .سالمی جستجو کنيموزير اسبق ارشاد ا

نمی « ، و »بستر سازی«، »ذائقه سازی«آقای صفار ھرندی با وجود اينکه می خواھد از ھمۀ امکانات دولتی برای 

استفاده کند، فراموش نمی کند تا بگويد که » ...شود از توليداتی که ضد مصالح نظام دينی و اسالمی ما باشد حمايت کرد

مونيستی ھمه سرنخ ھا دست يک سازمان ايدئولوژيک است و آن سازمان برای در نقش حداکثری مثل کشورھای ک«

، توضيح واضحات اين است که مصلحت دينی و ».ًھمۀ مسائل تصميم می گيرد ما طبيعتا چنين چيزی را نپذيريفتيم

ِال اکراه فی الدين « اسالمی ايشان ايدئولوژيک نيست و  ِّ ِ َِ َ   ...برای ھمه چيز تصميم نمی گيرد» َ

در اينجا می بينيم که نظريات افرادی مثل ماکس وبر تا چه اندازه به اثبات می رسد و به روشنی می بينيم که دين و 

از يکسو صفار ھرندی کمونيستھا را به دليل سرشت ايدئولوژيک . جادو، در تحليل نھائی، از خردگرائی تھی نيست

ند زيرا کمونيستھا می خواھند برای ھمۀ مسائل تصميم بگيرند، و محورشان متھم می کند، و باز ھم آنان را متھم می دا

  : به اين معنا که به ديگران اجازۀ ابراز عقيده و تصميم گيری نمی دھند، ولی در چند سطر بعد می گويد 

اشد شود از توليداتی که بر ضد مصالح نظام دينی و اسالمی ما ب حمايت بايد حمايت ھدفمند باشد به طور مثال نمی« 

  ».حمايت کرد

که ضد مصالح نظام «؟ با اين حساب که عدم حمايت از توليدات فرھنگی )بخوانيد واپس زده تر(تناقض از اين آشکارتر 

ً، کامال به شکلی که وزير اسبق فرھنگ و ارشاد اسالمی می گويد نيست و متأسفانه تنھا به امتناع »دينی و اسالمی باشد

خالصه نمی شود بلکه ھمراه است با انواع و اقسام تھديدات و » مخالف دين«ی فکری قدرت حاکم از حمايت جريانھا
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يعنی روندی که بجز با تحميل و گشودن چتر اختناق و سرکوب . »حکم ارتداد«مجازاتھا تا اغراق آميز ترين آنھا يعنی 

نجامد، زيرا يکی از مھمترين دائمی و فراگير ممکن نيست، و عالوه بر اين به وضعيت متناقضی در سطح جامعه می ا

ًرا بی اعتبار می کند و عمال  به شکاف عميق اجتماعی » انسجام امت اسالمی«بھانه ھای نظام اختناق و سرکوب يعنی 

زيرا ھمۀ ايرانيان مسلمان نيستند، و ھمۀ مسلمانان نيز در طول زندگی شان به شکل احتمالی ھميشه . زند دامن می

خود مسلمانان نيز می توانند در بعضی از روزھا و يا ساعات زندگی شان در وجود خدا و ... مسلمان باقی نمی مانند

و از ھمه مھمتر حضور . پيغمبر و کل دعاوی دينی شک کنند و به شکل پاره وقتی ممکن است از مسلمانی دست بکشند

، انسجام اجتماعی را شکننده دائمی تھديدات عليه از دين برگشتگان است که به شکلی خاص، و خالف دعاوی رايج

و شالق و اعمال شکنجه ھائی که شرح » حکم ارتداد«يعنی وضعيتی که با توجه به : کرده و از درون می پوکاند 

شنويم، و کوتاه سخن يعنی مجموعه عناصر بازدارنده ای که  بينيم و می مکانيسم آن را گاھی گداری در يوتوب می

که حقانيت اسالم ھر چه باشد، با وجود . تبديل می کند» امت اسالمی«ياتی در بطن بيشتر دروغ و ريا را به ارزش ح

امت اسالمی، دست کم، به ھر اندازه ای که حقيقت داشته باشد، ھم زمان به ھمان اندازه می تواند حقيقت » حکم ارتداد«

نمی » امت اسالمی« بی اعتباری برای انسجام و» حکم ارتداد«به باور من، تناقضی مخرب تر از اين . نداشته باشد

نيست، بلکه نگرانی من از بابت جامعۀ ايران » امت اسالمی«البته نگرانی من از بابت انسجام . توانيم متصور شويم

  .است

در آن ھيچ » مصلحت نظام«در اينجا می رسيم به ھمان پيش داوری و اصل مسلم دين پندارانه و دين ساالرانه ای که 

ً جايز نمی داند، که متعاقبا و الزاما به قتل حقيقت و نقد می انجامدترديد و نقدی را سانسور و تخريب تالشھای فرھنگی . ً

با ابزار رباتيک يعنی قتل فرھنگ، شناخت، قتل واقعيت تاريخی برای خشنودی خدا و بر پا داشتن تاريخ اسالم و فقط از 

رأی بدھند » مصلحت نظام« شکلی که حتا اگر ھمۀ مردم ھم عليه ِديدگاه اسالمی، و فقط از ديدگاه جانماز نفتکشھا، به

در مقابل رأی خدا ھيج ارزشی نخواھد داشت، و رأی خدا را نيز فقط نخبگان  می دانند تا شبه شناخت و يا دروغ 

ر عالم را بر محمد د قرآن کالم خدا ست و جبرئيل آن. شاخدارشان را تا جائی که زورشان می رسد به ھمه تحميل کنند

و نه مصلحت (خواب و رؤيا در تب دماسنج شکن نازل کرده و ھر کسی اين ادعا را نفی کند، برای مصلحت نظام 

نيست و نابود خواھد شد، و برای اين جنايت آشکار نيز توجيه قانونی خودشان را دارند، و مثل ) حقيقت، مردم، زندگی

ياليستی شان ضروری بدانند ميليونھا نفر را گلوله و هللا اکبر باران می ئی ھا که ھر بار که برای تأمين منافع امپرامريکا

خيلی منطقی و » حکم ارتداد«گويند اگر اندکی منطقی فکر کنيد می بينيد که اين قانون  و چنان که می... کنند

 تا ٢٣از (يش  سال پ١۴٠٠از ھمين رو نيز بود که در . بشردوستانه نيز ھست زيرا ضامن انسجام جامعۀ اسالمی ست

 نفر از اھالی مذکر شھر استخر جدا کردند، و بقيۀ داستان واقعه را می توانيد در کتاب ۴٠٠٠٠سر از بدن )  ھجری٢٩

البته دستگاه دين اسالم تبليغات دائمی و مفصلی را سازماندھی ... نوشتۀ پطروشفسکی پی گيری  کنيد» اسالم در ايران«

محمد ) ع(ًا به سکوت برگزار می کند، دقيقا مثل پنھان نگھداشتن فرزند حضرت علی کرده که اين رويداھا را نفی و ي

، اين بيچاره تقصيرش اين بود که از يک (...)بن حنفيه که از خوله غنيمت جنگی که سھم حضرت شده بود به دنيا آمد 

ند به دنيا آمده بود، و خونش زن برده و اسير جنگی که می بايستی با قاتل اعضای خانواده و قبيله اش ھمخوابگی ک

و به بھانۀ اينکه برخی ايرانيان مثل امروز در آن دوران به صفوف دشمنان ايران پيوسته بودند، ادعا می . مقدس نبود

در حالی که فقط يک نمونه از مقاومت و خيزش ايرانيان در شھر . کنند که ايرانيان با آغوش باز از اسالم استقبال کردند

و .  سال خيزش دائمی مردم عليه تھاجم اسالم ادامه داشته است۶و ) دربارۀ شھر تاريخی استخر:  ضميمه ٣(استخر بوده

مردم شھر « وقتی اين مبلغان دينی که از بلندی ديوار حاشا و از نفی آشکار جانبدارانه پياده می شوند، می گويند  
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معنای اين ادعا، خيلی به سادگی چنين است که »  رسيدنداستخر مقاومت کردند و اسالم نياوردند، به ھمين علت به قتل

  . ھر کسی که اسالم نياورد بايد به قتل برسد

امروز در ايران » مھندسی فرھنگی«از ديدگاه من، فاجعه ای که برای مردم شھر استخر روی داد، کھن الگوی ھمين 

کنيم تا با جوھر بنيادی دين اسالم و نحوۀ در آينده بايد اين موضوع را در آثار پژوھشگران ديگری جستجو . است

گسترش آن در جھان بيشتر آشنا شويم و بدانيم که تا چه اندازه به زور و تھديد تيغ شمشير تکيه داشته و تا چه اندازه اين 

 در يعنی موضوعی که. دين به عالوه دو تای ديگر برای منافع طبقات حاکم نقش پردۀ دود استتار را به عھده داشته است

نوشتۀ ماکس وبر نيز خيلی روی آن تأکيد شده، خاصه حقوق کشيش ھا و بومی يا اھلی » جامعه شناسی دين«کتاب 

  .سازی مردم در مؤسسات کليسائی مد نظر او بوده است

حتا اگر ھمۀ . گروگان گيری، راھزنی و زور بگيری در سطح توده ھای مردم است» مھندسی فرھنگی«نام اصلی 

مسلمان دو آتشه باشند، تحت چنين شرايطی، بی ھيچ ابھامی آنھا را بايد گروگان دستگاه دين اسالم تلقی مردم ايران 

ًيعنی ھمان ايدئولوژی که می تواند عمال نه تنھا سايۀ ترس و و حشت را . گروگان ايدئولوژی و دستگاه دين اسالم. کنيم

 بلکه در صورتی که برخی از آنان طاعون مرگبار برای تمدن با سوء استفاده از ثروتھای خودشان بر سر آنان بيافکند،

عمل کردند، آنان را به » ضد مصالح دينی و اسالمی«و فرھنگ را در تار و پود اين ايدئولوژی شناسائی کردند و بر 

باشی نزد مقام معظم رھبری وسپس فراش » مھندسی فرھنگی«در نتيجه می توانيم بگوئيم که . خاموشی ابدی وادار کند

  . ھای او مثل صفار ھرندی از کشتار مردم شھر استخر الھام می گيرد

تا وقتی که اسالم به تھديد و حکم ارتداد تکيه دارد، ھمۀ مردم مسلمان در وضعيت گروگان به سر می : تکرار می کنم 

به اين علت که دست کم . نداردبرند، حتا اگر مسلمان دو آتشه و افراد با ايمانی باشند، در اين داوری ھيچ ابھامی وجود 

در سرزمينھائی که زير سلطۀ و نفوذ دستگاه دين اسالم به سر می برند ھيچ مسلمانی نمی تواند بگويد که من در آزادی 

ام و در آزادی کامل مسلمان باقی مانده ام، زيرا خطر حکم ارتداد شامل ھمۀ مسلمانان از  تمام دين اسالم را انتخاب کرده

 کند، و چنين رويدادی بعيد بنظر می رسد، حتا اگر در قرآن نيز چنين تغييرمگر اين که اين قانون . ه می شوددين برگشت

ًمقاومت دستگاه دينی کامال قابل درک است، . حکمی وجود نداشته باشد و تنھا به برساخته ھای تاريخی تعلق داشته باشد

اينکه آزادی برای نقد دين را به رسميت بشناسند و مردم زيرا به محض اين که چتر وحشت را برچينند و به محض 

استخر از محاصره و قتل عام نجات يابند، وقتی که شناخت عينی جايگزين شبه شناخت شود، در اين صورت ستون 

  .فقرات دين از ھم فرو می پاشد

اعصار انسانھا برای در حالی که فرھنگ يعنی مجموعه ای از شناخت و تجربيات و فن آوريھائی که طی قرون و 

پاسخگوئی به نيازھايشان مختلفشان بدان دست يافته اند، و ھمواره به شکل ذخيره يا ميراث فرھنگی برای تحوالت آينده 

از نسلی به نسل ديگر ... از طريق مؤسسات اجتماعی، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مرکز پژوھشی، کار و ابزارکار

نبايد اولويت داشته باشد، » مصالح دينی و اسالمی«ًاز فرھنگ حرف می زنيم معموال در نتيجه اگر . منتقل کرده اند

باآگاھی به امر که حتا خود دين ھم برای مصالح . بلکه پيش از ھر چيزی مصالح انسانی را بايد مد نظر قرار دھيم

ًقا مثل دعا و جادوئی که اثر دقي. انسانھاست، مگر اين که شکست تجربۀ عينی و شناخت نوين آن را از دور خارج کند

  .بخش نباشد

يعنی نگرشی که فقط می تواند يک (حتا اگر اسالم حاوی بھترين قوانين برای ابد و ازل و برای تمام مردم جھان باشد 

، )اعتقاد بی پايه و اساس و حاصل گول خوردگی و يا از سر تسليم در مقابل خطر تيغ برندۀ شمشير و حکم ارتداد باشد

بی مورد خواھد بود، و ھمواره مصالح انسانی بايد مد نظر » مصالح دينی و اسالمی«م اولويت قائل شدن برای باز ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

چنانکه می بينيم، . ًاين نظريه که دين اساسا برای امور زمينی ست در نوشته ھای ماکس وبر نيز مطرح شده. قرار گيرد

تأکيد دارند، ولی از ديدگاه آنان شناخت نيز بايد نيز روی ضرورت شناخت » مصالح دينی و اسالمی«طرفداران 

ًاسالمی باشد، و کامال روشن است که محدود کردن شناخت به اسالم، و آن ھم به ضرب زور و اختناق رباتيک در 

سطح تمامی يک ملت، به فروپاشی شناخت و سپاس به ضد فرھنگی و ضد بشری و سرانجام با ناتوی فرھنگی ھمراه 

   ).١(خواھد شد 

به گونه ای که ماکس وبر توضيح داده است، دين و جادو ھر دو به امور زمينی باز می گردد، و تفکر جادوئی ھم پای 

تفکر علمی، منطبق است بر اصول و قواعد تجربی، در نتيجه خدائی که معجزه نکند و ناکار آمد از آب در آيد، و يا 

 و مصالح دينی دچار بی اعتباری شود، مردم چنين خدائی را اندک وقتی که ترفند شعبده باز لو برود، و قوانين دينی

من فکر می کنم اين روند فروپاشی آسمان برای خدای جمھوری اسالمی ايران در شرف . اندک بفراموشی خواھند سپرد

ھنوز آمادۀ به البته، بی آنکه جای اميدواری داشته باشيم، زيرا از ديدگاه من آلترناتوی ھای جامعۀ ايران . تکوين است

  بايد بپرسيم که اين موانع کدامند؟. عھدۀ گرفتن دوران گذار به جھان زمينی و واقعی نيستند

در خبر گزاری فارس نيز نمی تواند مانع تحوالت » مصلحت نظام«اين فروپاشی با اختناق و يا با حذف نظريات مخالف 

در تضاد با منافع ايرانيان برای » مصالح دينی و اسالمی« که زيرا از اين پس برای ما آشکار است. آينده ايرانيان بشود

ھيچ مصلحتی فراتر از مصلحت انسان نيست، و . دستيابی به شناخت عينی و فرھنگ اصيل و پيشگام قرار گرفته است

نزد انسانھا ھيچ قانون اجتماعی را نمی توانيم برتر از شناخت بدانيم و برای ابد و ازل آن را تثبيت کنيم، زيرا شناخت 

با اين . شناخت نوين از دين، می تواند موجب الغای دين شود، و ھيچ جای شگفتی و تأسفی ندارد. ھرگز ايستا نيست

که در حال . وجود امکانات جايگزينی شناخت عينی بجای شبه شناخت و کالھبرداری متافيزيک نيز بايد فراھم باشد

ت و يا اينکه از ديد من پنھان مانده؟ در ھر صورت من از وضعيت حاضر در اين ساعت چنين امکاناتی فراھم نيس

ًبرخی مسائل ھست که ھنوز کامال برای من روشن نشده، شايد پژوھشگران و . توانم بگويم که آماده نيستم خودم می

برای ساختار به عنوان عنصر بنيادی » نياز به اعتقاد«برای مثال ... منتقدان ديگری به پاسخ نھائی دست يافته باشند

می نامند، يا چگونگی اعتقادات دينی در ناخودآگاه، عنصر بازدارندۀ »پدر تخيلی«روانی انسان که در روانکاوی آن را 

پيشرفت در اعتقادات دين اسالم، و خالصه فھرست انتقاداتی که در زمينۀ دين می توانيم مطرح کنيم و نمی توانيم با 

به سخن ديگر يعنی مجموعه مسائلی که تا امروز جزء برنامۀ منقدان دينی . کنيمچنين مسائلی از روی تسامح رفتار 

اپوزيسيون ھای پنتاگونی نبوده و نمی تواند باشد، زيرا اين خود فروختگان و درمانده ھای بيچاره ای که به دالرھای 

الع ھستند، در حالی که دالر  کارائی که ما در حال کشف آن ھستيم بی اط١٨ئی دلخوش ھستند، از معدن الماس امريکا

اندک اندک از دور خارج می شود، مثل تمام خدايانی که در آسمان ساکنند و رعد و برقھا و طونھای مھيبشان ديگر از 

  .رونق افتاده است

و گسترش ارزش ھای فرھنگ اسالمی، در ذھنيت دينی نزد صفار ھرندی ھا مثل » مھندسی فرھنگی«با درک مفھوم 

، خيلی روشنتر پی می بريم که چرا طی قرون گذشته حتا يک کشف يا اختراع از کشورھای »اربعينراھپيمائی «

اسالمی به ثبت نرسيده، و حدود يک ميليارد و سيسد ميليون مسلمان بيشتر به جامعه ای مصرفی شباھت دارند که تنھا 

آيا چيزی در اين دين ھست که . ی کنند از ذخيرۀ سوخت استراتژيک جھان زندگی م۶٠%شانس آنھا اين بوده که روی 

  مانع تحول و شناخت نزد اين ملتھا بوده؟ 

ًبا آگاھی به اين امر که منابع زير زمينی اين کشورھا بعضا يا به بھای جانشان تمام شده، مثل مردم کشور سوريه، عراق 

، و يا به دليل نفت به )الماس و منابع ديگربه دليل منابع اورانيوم ، .... کشورھای آفريقائی مثل مالی و نيجريه(و ليبی 
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ازای محصوالت جھان صنعت، جامعۀ اسالمی را به کام سرمايه داران و بورژوازی و روحانيت محلی به حالت رکود 

ًاحتماال اين وضعيت با توجه به توازن نيروھای حاضر . در آورده و يا بھتر بگوئيم رکود تاريخی را تثبيت کرده است

ن المللی تا وقتی که منابع زير زمينی مثل گاز و نفت به اتمام نرسيده و شرکتھای بزرگ چند مليتی و در صحنۀ بي

يگانھای تروريستی نظام سرمايه داری، روحانيت مبارز و بورژوازی مبتذل جھان سومی را تغذيه می کند ادامه خواھد 

مه بدتر وجود آلترناتيوھای ساختگی و دست ساز در فقدان آلترناتيوھای اجتماعی اصيل و نيرومند، و از ھ: يافت 

امپرياليستی، و تحميل بين المللی رکود به رشد نيروھای مولد با اولويت سود سرمايه برای سرمايه داران به مثابه يگانه 

 برای از ھر فرصتی) بخوانيد جنگ طبقاتی و تحميلی(ولی انسانھا در مبارزات اجتماعی و طبقاتی .  انگيزۀ کار و توليد

ًمبارزان اجتماعی نيز الزاما ھمه شبيه چه گوآرا و لنين . پيمودن و عبور از اين گردنۀ تاريخی استفاده خواھند کرد

نيستند، بلکه افراد خيلی عادی ھستند که در چنبرۀ مشکالت روزمره برای زندگی روزمره تالش می کنند، مثل کارگران 

  .  حقوق معوقۀ خود را مطالبه می کنندکارخانۀ فوالد بوير صنعت ياسوج که يکسال

ولی مبارزه به ھيچ عنوان موضع گيری در مقابل مردم مسلمان ايران ... در اين مفھوم ما ھمه مبارزان اجتماعی ھستيم

نيست، بلکه ما بايد در کنار آنھا باشيم، چونکه مبارزۀ اجتماعی به اين معنا ست که مردم از گول خوردگی تاريخی 

يعنی کار بسيار خطرناکی که می تواند به . ند، و اگر ترفندی در کار بوده اين ترفند شعبده باز را کشف کنندبيرون بياي

در حالی که، اگر اختناق و تھديدی در کار نبود، اثبات اين موضوع که قرآن کالم خدا نيست . بھای جان آدمھا تمام شود

برای مثال، امکان وجود چنين خدائی تا اين اندازه . ک کندبه سادگی ممکن می شد و ھر کودکی می تواند آن را در

 سورۀ بقره می بينيم ناممکن ٧ و ۶که در آيه ھای » اشرف مخلوقات«متناقض و تھی از ابتکار عمل برای راھنمائی 

تحليل ھای موجود اندکی متفاوت بسياری از منتقدان دينی نيز به ھمين آيه ھا اشاره داشته اند، ولی تحليل من با . است

شايد ناباورانه بنظر رسد، ولی من مطمئن ھستم که برای خروج ھمۀ ايران از دين اسالم و اثبات دروغی به اين . است

خدائی اگر وجود داشته باشد، نمی تواند متناقض و تھی از . سترگی ما به چيزی فراتر از اين دو آيه نيازمند نيستيم

ً و بجای حرف حساب دائما اشرف مخلوقات را به لجاجت و پا فشاری روی خنگی گريھايش تھديد ابتکار عمل باشد،

ًکه متعاقبا فراشباشی ھايش روی زمين با الھام از ھمين الگو انسانھا را به جرم اخالل در نظم جامعۀ مذھبی به . کند

ستيم و ھيچ چيزی از آن نمی آموزيم، و نه در ھر صورت ما برای زندگی به اين دو آيه نيازمند ني. مرگ محکوم کنند

در اين آيه ھای گوئی به ما می گويد شماھا آدم بشو نيستيد، و از » خدا«حتی از وجود خدا مطلع می شويم، چون که 

خدای بخشندۀ مھربانی که می خواست ما را راھنمائی کند استعفا می دھد، و از روی عصبانيت و بی حوصلگی به 

  .کند تفا می کند و بجای پاسخگوئی به ابھامات، راھنمائی ھايش را به آتش جھنم موکول میوعدۀ سر خرمن اک

 روز از نخستين ۵٠٠٠٠٠ سال اسالم در ايران، يعنی چيزی نزديک به ١۴٠٠جمھوری اسالمی ايران در ادامۀ حدود 

البته بجز توليد شبه شناخت، و (روز سرکوب خونبار خيزش شھر استخر تا امروز سر منشأ ھيچ توليد معنی داری نبوده 

، و در اين سه دھۀ گذشته اگر چيزی توليد کرده، از نوع جھان سومی بوده، يعنی کارخانه و ابزار )توليد جامعۀ رياکار

چون که دين اسالم با کھن الگوھايش مشوق کار، خالقيت، واالگرائی و شناخت نيست، . توليد را خريداری کرده است

اسالم به راھزنی، غارت و کالھبرداری متافيزيک با وجوھاتی که مردم به رھبران مذھبی می پردازند بلکه اقتصاد دين 

به اين معنا که . امروز دستگاه دين اسالم، طبقۀ روحانيت و بازار روی منابع طبيعی ايران دست گذاشته اند. تکيه دارد

سانی و کار انسانی به منبع درآمد تبديل شده، که اين منابعی در طبيعت به شکل رايگان وجود دارد که بدون مداخلۀ ان

درآمد نيز با معامله و يا در اشکال خشونت بارتر مثل جنگ يا تحريم که جزئی از جنگ است، بين طبقۀ حاکم و کمپانی 

 بود ھای نفتی تقسيم می شود، از جمله حق حسابھائی که آخرين نمونه اش معامله بين مقام ايرانی و شرکت نفت توتال
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.  ميليون بين ھر دو تقسيم شد، دانه ھائی ھم برای کبوترھا يعنی مردم پخش می کنند١۵٠ ميليون و ۶٠که به نسبت 

 ميليارد دالر ذخيرۀ دولت ليبی در ٢٠٠گاھی گداری ھم قدرتھای بزرگ ذخيرۀ درآمدھا را يکجا باال می کشند، مثل 

ان، که البته از ديدگاه من، جمھوری اسالمی ايران با آگاھی به چنين دوران معمر قذافی، و يا توقيف درآمدھای خود اير

اين اشتباه بزرگی . احتمالی که ممکن است نپردازند نفت فروخته است و در واقع اين پولھا را دو دستی تقديم کرده است

شد، و شايد که جمھوری شايد که حقيقت چيز ديگری با. نه... ست که ھمه باور کرده ايم که ايران را تحريم کرده اند

اسالمی و باند نفت خواری که با پردۀ استتار دين و اسالم در ايران حکومت می کند، به اندازۀ خود امپرياليستھای غرب 

با نگاھی به جامعۀ امروز ايران، می بينيم که تمام اين دانه ھا يعنی انرژی که سھم مردم می . به اين تنش نيازمند باشد

زه ای که ھست صرف امور مذھبی می شود که ھيچ ارتباطی با زندگی روزمره ندارد، و به ھيچ شود، به ھر اندا

و تمام خريدھا مثل . مشکلی عينی پاسخ نمی گويد، به سخن ديگر خود دين خودش را بجای مشکل تحميل کرده است

تسھيل مسافرت زائران و انجام ھواپيمای مسافربری يا قطار و جز اينھا که با درآمد نفتی صورت می گيرد بيشتر به 

در انترنت نيز اگر دقت کنيم، در کنار تبليغات تجارتی برای فروش بنجل ھای وارداتی، . وظايف دينی اختصاص دارد

در حالی که دانلود کتابھا ھميشه به سادگی ممکن نيست و يا . با حجم عظيمی از مطالب و ادبيات دينی روبرو می شويم

نوشتۀ عبدالھادی حائری، يعنی » تشيع ومشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق«ل کتاب ًاساسا ممکن نيست مث

خاصی که صاحبان آن يا حزب هللا و بازاريھا ھستند و يا اپوزيسيونھای ايرانی در بازار » مھندسی انترنتی و فرھنگی «

  . پنتاگون

، راھپيمائی اربعين را مثال می » مھندسی فرھنگی«از بطوريکه می بينيم، آقای صفار ھرندی در ادامۀ نھيب رھبر 

آورد، ولی از کار فرھنگی به معنی کار پژوھشی علمی و يا ھنری و فنی حرف نمی زند، اگر ھم در جای ديگری از 

در ھر صورت تمام راه ھا به .  شده استتعيينپژوھش حرفی گفته می شود، منظور پژوھش اسالمی با نتايج از پيش 

به . می شود، و از شير مرغ تا جان آدميزاد، ھواپيما تا انترنت ھمه در خدمت اسالم به کار گرفته می شوندرم ختم 

ھمين علت اسالم نيازی به پژوھش علمی ندارد، چون که حرف اول و آخر را گفته است، ھيچ چيز تازه ای برای 

ردوسی فقط در جايگاه نمادينه مطرح است و نه البته قرآن نيز مثل شاھنامۀ ف. آموختن وجود ندارد، قرآن کافی ست

ًھرگز خواندن آن به مفھوم واقعی کلمه، و با ميانجيگری طبقۀ روحانيت زيرا احتماال اگر اين کتاب به شکل صحيح و 

ًآزادانه و با آگاھی به معرف شناسی زمانه خوانده شود، بی ھيچ پيشداوری و نه از سر تسليم و ترس، مطمئنا اگر تمام 

  . سالم از ھم فرو نپاشد ديوارھايش ترک برخواھد داشتا

و ادعا بر اين اصل اتکا دارد که ھيچ رازی نيست که در اسالم نامکشوف باقيمانده باشد، ھيچ کشف و اختراعی ھم 

اثری از آثار » مھندسی فرھنگی«در اين چشم انداز در . وجود ندارد که فرمول اصلی اش در قرآن نيامده باشد

در زمينۀ دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر نيز بين (توليد يا شناخت و دموکراتيزاسيون آن در جامعه نمی بينيم ضرورت 

جمھوری اسالمی و اپوزيسيون ھای پنتاگونی ھيچ تفاوتی وجود ندارد، ھر دو با اين موضوع به شکل بنيادی بيگانه 

  .محدود می شود» مصالح دينی و اسالمی«ًبلکه مسئله از ديدگاه دستگاه دين اسالم مشخصا به ). اند

به مثابه » دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر«در انترنت فارسی اگر جستجو کنيد، کشف خواھيد کرد تنھا جائی که 

شاخص اصالت کار ھنری و فرھنگی مطرح شده، گاھنامۀ ھنر و مبارزه، داوطلب پدافند فرھنگی پرولتاريای ايرانی 

که دموکراسی يعنی برابری تمام افراد ) ًطبيعتا آموزشی(ر گونه فعاليت فرھنگی و ھنری ما می گوئيم ھ. بوده است

زيرا برای ما که ساختمان سوسياليستی را . جامعه را در نظر نگيرد تروريسم فرھنگی و ناتوی فرھنگی خواھد بود

 اھميت استراتژيک اجتناب برای جامعۀ خودمان مناسبتر می دانيم، سرنوشت شناخت، خالقيت و توليد توده ھا از
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واژگانی مانند نخبه، برگزيده، دانش آموز استثنائی، نابغه و امثال اينھا در فرھنگ اجتماعی ما . ناپذيری برخوردار است

ما در مقابل فرد نابغه، جامعۀ پيشگام و مترقی را سنگر بندی می کنيم تا رشد آزاد افراد را تضمين کند، . جائی ندارد

اگر حتا يک نفر از ميراث فرھنگی محروم ماند، تمام نظام زير عالمت سؤال خواھد رفت، . ی ھيچ استثنائیب. ھمۀ افراد

زيرا از ديدگاه ما شناخت، خالقيت، زندگی منحصر به افراد نابغه و برگزيده نيست، و به مصلحت ھيچ دين و خدا و 

تی که نظام طبقاتی و سرمايه داری ميراث فرھنگی و وق. آثار علمی و ھنری و ادبی ھيچ پيغمبری ھم محدود نمی شود

را مثل منابع طبيعی خصوصی سازی کرد، از ديدگاه ما تروريسم است و رشد نيروھای مولد ما را تخريب می کند، و 

  .در چھارچوب مبارزۀ طبقاتی بايد برای آن تصميم بگيريم

تا چه اندازه » مھندسی فرھنگی«نشان داده ام که اين ) ٢(من پيش از  اين در مقاالت ديگری که در اين زمينه نوشته ام 

بايد اضافه کنم که ناتوی فرھنگی، فرھنگ غربی يا مدرن نيست بلکه مجموعه . (با ناتوی فرھنگی ھمخوانی دارد

 برای تحکيم و تثبيت فرمانروائی خود عليه کشورھای ھدف گيری شده به کار امريکاترفندھائی ست که اياالت متحدۀ 

مجبورم اندکی به مسئلۀ ھسته ای ايران بپردازم، در بحرانی که » مھندسی فرھنگی«برای درک عميقتر اين ). بردمی 

طی سالھا شھرت يافته، بايد بدانيم و آگاه باشيم که نگرانی امپرياليستھا توليد انرژی ھسته ای » بحران اتمی ايران«به نام 

ًبوده و نيست، بلکه مستقيما رشد نيروھای مولد ايران و در پی آن قدرت و حتا ساخت بمب اتمی و حقوق بشر در ايران ن

به عالوه، بايد در نظر داشته باشيم که ايران در عين حال سر راه ابريشم قديم و . و استقالل ايران را ھدف گرفته است

، در عمل »برجام« ماجرای با توجه به چنين تحليلی می بينيم که با وجود ھمۀ اختالفات ظاھری، و... جديد واقع شده

از ديدگاه آقای ھرندی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير » مھندسی فرھنگی«جمھوری اسالمی ايران و با 

زيرا اگر : ًاسبق فرھنگ و ارشاد اسالمی کامال در راستای نيازھای امپرياليستھا و ناتوی فرھنگی حرکت می کند 

نگی راھپيمائی اربعين باشد، فعاليت اقتصادی جانبی خريد ارباس اروپائی و شاخص و يا ارزش معتبر برای فعاليت فرھ

 و ھم امريکاچنين اموری به ھيچ عنوان موجب نگرانی اياالت متحدۀ . ئی برای حج عمره خواھد بودامريکايا بوئينگ 

گون برای پيشبرد دست کم به يکی از عناصر نفوذی پنتا» مھندسی فرھنگی«ًپيمانانش نيست بلکه کامال بر عکس، 

طرح تجزيۀ خاور ميانۀ بزرگ پاسخ مثبت می گويد، يعنی ايران را به يکی از ھمکاران اياالت متحده در جنگ مذھبی 

، نگرانی غرب استعمارگر برای متوقف نگھداشتن رشد »مھندسی فرھنگی«با توجه به چنين نگرشی به . تبديل می کند

  . نيروھای مولد ايران برطرف می شود

شن است که رشد نيروھای مولد ايران، می تواند برای توليد کننده ھای حاکم در سطح جھانی رقيب تازه ای به وجود رو

بياورد، و با رشد نيروھای مولد ملت ايران از امنيت و استقالل بيشتری برخوردار خواھند بود، يعنی اموری که ممکن 

  . آنھا را مختل و يا متوقف کند» دوستانهبشر «است مداخالت کشورھای امپرياليستی و اقدامات 

که يکی » مقبرۀ حضرت زينب«و يا تنزل دادن مفھوم جنگ در سوريه به حفاظت از » راه پيمائی اربعين«در حالی که 

ست برای امپرياليستھا و طرح تجزيه و ايجاد خاور ميانۀ بزرگشان کاربرد پيدا » مھندسی فرھنگی«ديگر از نمونه ھای 

 سال اسالم و گروگانگيری ايران، و با سوء استفاده از ١۴٠٠ افرادی مثل آقای ھرندی ھستند که با اتکا به می کند، و

توده ھای ناآگاه و تروريزه شده، با تحميل تخيالت اسالمی و به کام منافع طبقۀ روحانيت و بازاری، که امروز با بھره 

يل فرھنگ ايران را به خشکسالی دائمی محکوم کرده اند، و بر برداری از منابع طبيعی ايران، نيروھای مولد و پتانس

  . اين اساس ايشان و دستگاه دين اسالم به خوبی به اين نياز مبرم امپرياليستھا و استعمارگران پاسخ مثبت می گويند

  

  ، گروگانگيری ملت ايرانامريکاگروگانگيری در سفارت 
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می توانيم به » امت اسالمی« گروگانگيری در ساخت و ساز در ادامۀ ھمين تحليل در نقطۀ مفصلی با خصوصيت

 را ١٩٧٩ نوامبر ۴ در امريکا نيز بيانديشيم و تسخير سفارت ۵٧دوران آغاز تھاجم دستگاه دين اسالم به انقالب بھمن 

  . ه شدندبه گروگان گرفت» دانشجويان خط امام«ئی توسط تعدادی از امريکابه ياد بياوريم که طی آن تعدادی ديپلمات 

دانشجويان «در مورد حرکت . ولی امروز وقتی به اين رويداد بين المللی فکر کنيم، می توانيم به نتيجۀ ديگری برسيم

،   به نحوی خاص می توانيم بگوئيم که در شرايط انقالبی می خواست تعدادی از عناصر امپرياليسم جھانی را »خط امام

 اطالعات ايکس و ايگرگ دست يابند، ولی اين موضوع گرچه می تواند ارزش ًبه اسارت خود در آورد، و احتماال به

ًخاص خودش را داشته باشد، ولی از سوی ديگر و از ديدگاه ديگری، يعنی مشخصا از ديدگاھی که آن را ناخودآگاه 

ی دھد، و جمعی می ناميم،  به شکل خاصی ماھيت ايدئولوژی اسالمی و ھمين خصلت گروگان گير آن به ما نشان م

ًدقيقا مثل يک اشتباه لفظی که می تواند محتوای ناخودآگاه داشته باشد و از روی سھو به زبان می آيد، معنای اصلی اش 

مردم ايران را گروگان گرفته باشد، » جمھوری اسالمی«و يا » انقالب اسالمی«گروگانگيری ملت ايران بود، نه اينکه 

 و گروگانگيری تنھا بازگشت امريکا گروگان تبديل شده بودند،و تسخير سفارت  سال پيش به١۴٠٠بلکه ايرانی ھا از 

با گروگانگيری از .  شکل يافته بودتغييرًيعنی تمايلی ناخودآگاه که به نوعی تکرار واپس زده و الزاما . واپس زده است

دی خودم باور می کنم، به بزرگترين قدرت اقتصادی و تکنولوژيک و علمی و نظامی جھان سرمايه داری، من به آزا

 ھيچ غلطی نمی تواند امريکا«انقالب خودم باور می کنم، به خدای خودم بيشتر ايمان می آورم و افتخار می کنم که 

  .به ايمانم و يا دروغھائی که بخودم می گويم بيشتر ايمان می آورم» کافران«به ھمانگونه که با کشتن » بکند

انگيری، اين جامعۀ اسالم زدۀ ايران بود که وضعيت خود را به مثابه گروگان به  و گروگامريکادر تسخير سفارت 

  . امروز ھيچکس به اين گروگانھای بازمانده در ايران خسارتی نمی پردازد. نمايش عمومی گذاشت

  

  : به ياد داشته باشيم 

اسالمی ايران را شناسائی و در اين نوشته ما دست کم يکی از عناصر متناقض در گفتمان يکی از رھبران جمھوری 

صفار ھرندی کمونيستھا را به دليل تمايالت پر رنگ ايدئولوژيک و تصميم گيری برای ھمۀ امور جامعه . افشا کرديم

ولی خود او کاربست ھمين روشی را که به ) يعنی چيزی که بيشتر از يک پيشداوری رايگان نيست(محکوم می کند 

  . ودش و وزارتخانه اش جايز می داندکمونيستھا نسبت می دھد، برای خ

او به تحميق توده ھا، حکم ارتداد، شالق، شکنجه، تروريسم و » مھندسی فرھنگی«بی آنکه به روشنی اعتراف کند که 

  . گروگانگيری در سطح توده ھای عظيم اتکا دارد

وی حمايت دولت حساب کند، بايد تجربۀ دين ساالری در ايران با شکست مواجه شده، و جامعۀ ايران بی آنکه بتواند ر

داليل . بتواند آلترناتيوھای خودش را به شکل مستقل و به دور از دست يازی و توطئه ھای امپرياليستی پرورش دھد

بسياری برای بيرون کشيدن ايران از وادی اسالم و نظام سرمايه داری وجود دارد، که ھمۀ آنھا ھنوز به دقت شناخته 

ه يک يا دو پژوھشگر بلکه به پژوھشگران بسياری در زمينه ھای علوم انسانی نيازمند ھستيم تا و ما نه ب. شده نيست

از ديدگاه من بدون خروج از دين و وادی اسالم، در سطح . درک وضعيت ايران و مشکالت آن را با دقت بررسی کنند

کز مطالعات فعلی من در دست برسی و ھمين موضوع در مر. توده ھا،  ھيچ تحول اساسی در ايران ممکن نخواھد بود

  .ست

 مشکل ايران با جدائی دين از دولت حل نخواھد شد، زيرا احمد کسروی را در دوران جمھوری اسالمی ايران به قتل 

وجه مشخصۀ اسالم اعمال . نرساندند، ولی در دوران جمھوری اسالمی نام يکی از خيابانھا به نام قاتل او نامگذاری شد
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ًبخش مھمی از مسلمانی ايرانيان از روی ترس و وحشتی ست که عمال دستگاه حاکم . و تروريسم استزور و تھديد 

چيزی در بنيادھای دين اسالم ھست که وااليش يا واالگرائی نزد انسانھا را محکوم . کند دينی بر تمام جامعه اعمال می

مکان برای بودن و باز شناسی ھويت فرد به اھتزاز به خاموشی می کند و در مقابل آن پرچم شھادت را به مثابه يگانه ا

به ھمين علت با . د نمی کندئينيز چيزی جز اين را تأ» راه پيمائی اربعين«در می آورد، و اشارۀ آقای صفار ھرندی به 

يم ما بايد بتوان. دين ساالر و شھادت محور تحول و پيشرفت در ايران ناممکن خواھد بود» مھندسی فرھنگی«وجود اين 

  .و من در اين توھم نيستم که کھن الگوی شھر استخر تکرار نخواھد شد. بر اين ترس چيره شويم

ًمحروم کردن اين ھمه جوان ايرانی از کار و آموزش و نپرداختن حقوق معوقۀ کارگران، خصوصا آنانی که زن و 

ًديگر کھن الگوی شھر استخر صرفا از سوی . فرزند دارند بی شباھت به کشتار جمعی زندگی در سرزمين ايران نيست

به قتل عام مردم شھر به دست دين اسالم خالصه نمی شود، بلکه اين کھن الگو يادآور خيزش مردم ايران نيز ھست و 

امروز شايد بی آنکه بدانيم در بطن اين خيزش تاريخی باشيم، استخر يک بار ديگر از خاکستر به خون نشسته بر 

ھتر است آگاه باشيم و از خودمان بپرسيم که آيا بين خيزش مردم شھر استخر و تالش امروز ما ولی اين بار ب. خيزد می

برای درک وضعيت کنونی و عبور از دين ساالری و نظام سرمايه داری که در پيوند تنگاتنگ با يکديگر عمل می کنند 

  رابطه ای ھست يا نه؟ 

  

  حميد محوی

   ٢٠١۶مبر دس ٨/پاريس

  »در پايان جھان«:  تيتر. ل، اثر حميد محویتابلو در صفحۀ او

  

ھمآھنگی مھندسی فرھنگ اسالمی و مھندسی ناتوی فرھنگی يعنی مجرای نفوذی امپرياليسم جھانی برای تثبيت ) ١

حاکميت جھانی اياالت متحده، تضمين نظم طبقاتی، و سرانجام خصوصی سازی زندگی برای يک اقليت ناچيز بسيار 

 ميلياردی که بر اساس محاسبات جمعيت شناسان در سازمان ملل متحد در ٧ مقايسه با توده ھای ثروتمند در جھان در

 ميليون نفر خواھد رسيد، يعنی رويدادی که بيش از پيش ممکن است ٧٢ ميليارد و ٩ به ٢٠۵٠ برای سال ٢٠١۵سال 

ش جايگزين جنگ نرم شود که ناتوی نظامی را جايگزين ناتوی فرھنگی کند و به سخن ديگر جنگ سخت بيش از پي

بخش مھمی از توليدات سينمای . عالوه بر ضرورت تضمين منافع سرمايه، ھدفش کاھش جمعيت کرۀ زمين خواھد بود

  .ھاليوود نيز روی ھمين موضوع تمرکز دارد

  ناتوی فرھنگی و رژيم اسالمی در ايران جبھۀ متحد سرمايه و ثروت عليه فقر) ٢

  : سايت بيتوته برگرفته از : ضميمه ) ٣

html.city-estakhr/bastani/iran/com.beytoote.www://http  

   

   شھر باستانی استخر

 : مجموعه « راني ایخي تاریمكانھا

َاستخر ن شھر در يتر استخر بزرگ.امالی تاريخی آن اصطخر است. نام شھری باستانی است واقع در استان فارس ايران ِ

چ دوراھی يسان چھاردروازه داشته كه درحال حاضر يک از آنھا در سر پيخ نويدوران خود بوده و به گفته تاردر

 . است قرار داشته مرودشتگری در جنوب شھر يمرودشت ارسنجان و د
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آثار . ردقرار دا» تخت طاووس«ھای شھر استخر معروف به  ، ويرانهتخت جمشيد ھای در ھفت کيلومتری ويرانه

در . ھای سنگی است که به روزگار ھخامنشی تعلق دارد ھا و ديواره بجامانده از اين شھر شامل دروازه سنگی، ستون

ھای آغازين ھجری در آن کشف شده  ھای اسالمی، ساسانی و اشکانی و ظروف و آثار سده اين شھر، بازمانده سازه

  .است شده آب شھر استخر از رود سيوند تامين می.  است

پادشاھی ساسانيان از آبادترين و با شکوه ترين شھرھای ايران باستان بود، اما توسط اعراب تسخير  پايان اين شھر تا

بارھا فتح شد و مردم آن قتل عام شدند و پس از )  ھجری٢٩ تا سال ٢٣از سال (ھای پياپی مردم  گرديد و به دليل خيزش

  .ای از آن برجای ماند آن تنھا ويرانه

  
ھای مردم به غنيمت  در زمان عمربن خطاب توسط عثمان بن ابی العاص تسخير شد و اموال و زميناستخر  اولين بار

 ھجری عبدهللا عامر گماشته عثمان پس از تسخير شھر گور بسوی ٢٩گرفته شد و ھم چنين برای آخرين بار در سال 

سرکوب نمايد ولی با مقاومت سخت و گسترده آنان روبرو شد، اما استخر شتافت تا خيزش چند باره مردم استخر را 

  ».سرانجام مردم را کشتار نمود و شھر را دوباره تسخير کرد

  يک دقيقه ھورا 

  برای مقاومت قھرمانانۀ نياکان ايرانی ما در شھر استخر

  خيزش ادامه دارد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  ٢٠١۶مبر  دس٨

 


