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  ۵٧ ھای شورش پيش زمينه
  

          
ی اس��ت از پرس��شگر ِ پرس��شھای زي��رين، دوس��ت ن��ازنين

ی پ��س از افت��ضاح ت��اريخی  درون ک��شور، از ن��سل ت��ازه
ھ��ا از س��وی ن��سل  پرس��يدن اينگون��ه پرس��ش. ١٣۵٧س��ال 

دان��ستن چراي��ی و چگ��ونگی برآم��دن غ��ول اي��شان، ب��رای 
استبداد مذھبی در حکومت ايران، در انتھای قرن بي�ستم 
و ت��داوم آن ت��اکنون، ت��ا ق��رن بي��ست و يک��م، ھ��م طبيع��ی 

پاسخ من نيز ک�ه خ�ود کل�ی کاغ�ذ . است و ھم حق ايشان
ی س�ياه،  پاسخی به چگونگی انجام اين فاجعهبرای يافتن 

  ... ام وظيفهھم  طبيعی است وھم ام،  سياه کرده
ای ب��رای اي��ن ن��سل ت��ازه و اي��ن دوس��ت  ھم��راه ب��ا بوس��ه

نازنين که در اين سی سال نکبتی، زندگی س�ياھی را در 
گذرانده است، ب�دون آن ک�ه ش�ريک » وطن اشغال شده«

جرم فاجعه آفرينان نسل ما و ن�سل پ�يش از م�ا باش�د، ب�ه 
ت�ر  قھ�ای دقي� پاس�خ. گ�ويم ھا را پاس�خ م�ی کوتاھی پرسش

  ...ام؛ ھمين دادهديگرم ھای  را در کتاب

  

ی  ه و ت�شديد س�رکوب و اختن�اق، زمين�هآيا تک حزبی کردن جامع -پرسش 
  ھا را فراھم نکرد؟ ظھور خمينی و مذھبی

  
بن�دی  ت�وان ب�ه اي�ن س�ادگی فرم�ول  مسائل اجتم�اعی را نم�ی–نادره افشاری 

 ين خواس�تنخ�ست.  ول�ی ن�اموفق ب�ود،ايران وارث ي�ک انق�Cب م�درن. کرد
اگ�ر . ب�ود» عدالتخان�ه«ايرانيان در انتھای قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم 

مCھ�ا و در » بي�ت«توجه داشته باشيم ک�ه تم�ام ام�ور دادگ�ستری اي�ران در 
ی ديگ�ری خ�واھيم  اي�ران را ب�ه گون�هگ�اه  آنش�د،  مسجدھا رفع و رجوع م�ی

  . ديد
ده و ي�ک رضا شاه فقيد وارث ي�ک ک�شور ورشک�سته و تجزي�ه ش�

در اي�رانِ  آغ�از ق�رن چھ�اردھم خورش�يدی، . انقCب ناموفق م�شروطه ب�ود
ھ�ای  م�دعی در اس�تانتا ھف�ده   پانزده کودتای رضا شاه فقيد، دست کم زمان

ايراني���ان را اف���سون م���ذھبی . ی اي���ران را داش���تند ی تجزي���ه م���رزی، داعي���ه
پ�ايتختش تنھ�ا ای ب�ود ک�ه در  اي�ران خراب�ه.  نابودی کشانده بودشيعيگری به

ق���صری ب���ود و حرم���سراھايی ب���رای خوش���گذرانی ش���اھان و درباري���ان و 
  ... آخوندھا



 ٤

 

نخ�ست قاجارھا و ب�ه دس�ت اميرکبي�ر، ي�ک جنبش باب در دوران 
ب��ه ] ی اص��لی ب��دفھمی روش��نفکران ماس��ت و اي��ن خ��ود نکت��ه[وزي��ر دل��سوز 

يم�ی از ھ�ايی ک�ه رھب�رانش مCي�ان بودن�د، ن جن�گ. شدت سرکوب ش�ده ب�ود
س����رکوب جن����بش ب����اب و بابي����ه و ب����سياری . داده ب����ودشور را ب����ه ب����اد ک����

ايراني�ان ھ�يچ . پارامترھای ديگر، قدرت آخوندھا را بسيار افزون کرده بود
] ترکيه و باکو[ز ايرانيان که به خارج از کشور چند تنی ا. دانستند چيز نمی
زنامه را اولين رو. ند، آن کشورھا را مھد تمدن و تجدد يافتنده بودسفر کرد

اولين شبنامه را ب�ر علي�ه آخون�دھا . ھا به تقليد از ترکھا منتشر کردند ايرانی
ھای ج�وان ک�ه ب�ر علي�ه حکوم�ت عثم�انی  ايرانيان به پيروی از حزب ترک

ھم�ه ج�ا فق�ط خراف�ات . آگاھی ص�فر ب�ود. د، توانستند بنويسندکر مبارزه می
 برآم�ده از ی ر زمين�هبن�ابراين د. نعمت�ی/ حيدریھای بود و خرافات و جنگ

  .ھايی اين چنين بسيار غيرمنصفانه است زاری پرسش چنين شوره
ايراني���ان ب���ه ش���دت م���ذھبی بودن���د و ھ���ستند و اف���سارشان دس���ت 

ت�ا . اي�شان ھ�يچ ت�صوير و ت�صوری از آزادی نداش�تند. آخوندھا و بيگانگان
 و شد، فورا چپاول و غارت و تجزيه و بلبشو قدرت پادشاه يا حاکمی کم می

ای رض��ا ش��اه کوش��يد اي��ران  در چن��ين زمين��ه. ک��رد آنارشي��سم رواج پي��دا م��ی
ی م�درن ب�رای  د زداي�ی کن�د و راھ�ی ب�ه س�وی جامع�همفلوک را کمی آخون�

ديکت��اتور «اص��طCح فقي��د آن زم��ان، زم��ان رض��ا ش��اه . ايراني��ان بگ��شايد
اي��ن واژه را روش��نفکران آن دوران، از قزوين��ی و س��يد . م��د ب��ود» ص��الح

فرانک��و و ھيتل��ر و . ق��ی زاده و جم��ال زاده و ديگ��ران ب��اب کردن��دح��سن ت
موس��ولينی و کم���ال آت��اتورک ھ���م مح��صول اي���ن دورانن��د ک���ه کوش��يدند ب���ا 

  . ديکتاوری، منوياتشان را پيش ببرند
آت���اتورک و رض���ا ش���اه در ج���ستجوی راھ���ی ب���رای ب���رون رف���ت 

اجاري�ه، قدوران ب�ا اي�ن تف�اوت ک�ه در اي�ران . کشورھاشان از فCکت بودند
حکومت در حضيض ذلت بود، ولی ترکيه در اوج قدرت امپرياليستی خود 
ي��ا دس��ت ک��م وارث حکوم��ت عثم��انی ب��ود ک��ه بخ��ش بزرگ��ی از جھ��ان آن 

ی  ی ش���به جزي���ره ھم���ه. ي���ار داش���ت، ت���ا بخ���شی از اروپ���ادوران را در اخت
عرب�ستان و ک�شورھای بع�دی ع�راق و اردن و س�وريه و لبن�ان و اس�رائيل، 

  .اند ی عثمانی به وجود آمده ن ترکيهاز متCشی شددر واقع 
ام��ا اي��ران نيم��ی از خ��اکش را از ھ��رات و گرج��ستان و قفق��از و 

تولي�د ک�شور فق�ط ش�ازده ب�ود؛ . آذربايجان و ديگر نواحی از دست داده ب�ود
ھ�ای س�لطنتی قاج�ار را  بعدھا که رضا شاه ک�اخ... »شازده قراضه«آن ھم 

 »ی قجرھا محله «ران حرمسراھای قاجاردختتحويل گرفت، بيشتر زنان و 
ی رس�می اي�ران ب�ود و از  خان�ه ران ايجاد کردند که نخستين فاح�شهرا در تھ
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ای لق���ب اعط��. تولي��د ديگ��ر قاجارھ��ا لق��ب ب��ود. تولي��دات پادش��اھان قاج��ار
 مصدق از ھمين گونه الق�اب اعط�ايی درب�ار قاج�ار محمدالسلطنه به  مصدق

ت�ازه پادش�اھان قاج�ار . ی قاج�ار ب�ود ه اين ش�ازدهب] اV ناصرالدين شاهاحتم[
ھ��ای  ب�رای دادن اي�ن الق�اب، پ�ول و ھدي�ه ھ�م از درياف�ت کنن�دگان ِ اي�ن لق�ب

  ... در ايران فقط آخونديسم حاکم بود و بيسوادی. گرفتند دھان پرکن می
نوي��سم ت��ا بداني��د ک��ه در اي��ران آن دوران و ت��ا بع��دھا  اينھ��ا را م��ی
ش�دند،   ت�ا بن�دھا ش�ل م�ی؛توانست داشته باشد اب میعرآزادی چه محلی از ا
ھ���ا از ش���مال و انگلي��سھا از جن���وب خي���ز  روس. کردن��د ع��شاير ش���لوغ م���ی

زده ھ�م آل�ت دس�ت  فل�کاي�ن م�ردم . داشتند برای بلعي�دن اي�ن س�رزمين برمی
تنھ��ا اتومبي��ل ک��شور . ق��ب مان��دهی دني��ا ع  و بي��سواد و از ھم��هآخون��دھا ب��ود

تن�د گف  می»ماشين مشدی ممدعلی«اجار بود که به آن ماشين محمد عليشاه ق
 ھ�م  تنھا قطار کشور ماشين دودی ب�ود، ب�از.که نه بوق داشت و نه صندلی

  . »شابدوالعظيم« و رواج خرافات و رفتن به برای تامين منويات آخوندھا
 راحت ای مردم انقCب کردند که از دست آخوندھا در چنين زمينه

.  برعليه استبداد آخون�دی و اس�تبداد قاجاري�ه؛ت شودشوند و عدالتخانه درس
 آخون�دھا ب�ه اس�م کمدی اين که انقCب مشروطه را که برعليه آخوندھا بود،

ی ش�دند رھب�ران م�شروطه؛ خيل�ی  طباطب�ايی و بھبھ�ان؛خودشان س�که زدن�د
  ! دار است؛ نه؟ خنده

خ�ود خان�دان پھل�وی . زده ب�ود ی م�ذھب ی ايران يک جامع�ه جامعه
دان��ستند، ب�ا اي��شان  احتم�اV چ��ون مي�زان ق��درت و تزوي�ر مCي��ان را م�یھ�م، 

ی ت�ک حزب�ی ش�دن و ع�دم تحم�ل  در اي�ران، زمين�ه. کردن�د  م�ی»مماشات«
ی حکومتی باشد، يک شيوه و رفت�ار  رانديشان، پيش از اين که يک شيوهدگ

ي�ی مبن�ی ب�ر »فت�وا«مCيان با ھرکس مخ�الف بودن�د، ب�ا . دينی و شيعی بود
ھ��ای تح��ت فرمان��شان،  ھ��ا و Vت ، توس��ط ارت��ش لم��پنش و ملح��د ب��ودنک��افر

  . کردند سربه نيستش می
احم��د ک��سروی، ھژي��ر نخ��ست وزي��ر، رزم آرای نخ��ست وزي��ر، 

ھ�ای ديگ�ر از ھم�ين دس�ته قرباني�ان  حسنعلی منصور نخ�ست وزي�ر و خيل�ی
فرھنگ�ی در ] ب�ی[ی  تند که توسط ھمين ارتش عقب ماندهتروريسم دينی ھس

 حتی خود محمد رضا شاه را ھ�م ت�رور ؛اند ار مCيان سر به نيست شدهختيا
اس�Cمی در جي�بش ب�ود، در ای  تروريست، ک�ارت خبرنگ�اری مجل�ه. ندکرد

به اين ليست ترورھ�ا ت�رور محم�د م�سعود، دھق�ان و . ای ھم بود ضمن توده
  . ديگران را ھم اضافه کنيد

خان��دان . زده و دفرم��ه ب��ود و ھ��ست ی م��ذھب اي��ران ي��ک جامع��ه
. ھ�ای اجتم�اعی را ي�اد بدھن�د، ول�ی ن�شد پھلوی کوشيدند به اين م�ردم آزادی
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ھمين ھژير نخست وزير، برای جلب نظر آخوندھا، پس از ترور شادروان 
مھدورال�دم و «احمد کسروی به دست حسن امامی، افاضه کرد که کسروی 

 ی رهش��رايطی ايج��اد ش��د ک��ه بع��دھا در دو. اس��ت و خ��ونش ح��Cل» مرت��د
ی متوس����ط و  ھم����ين روش����نفکران و طبق����ه[ م����صدق، مجل����سيان حکوم����ت

 ت��صويب کردن��د ک��ه ق��اتCن ک��سروی، ]ھ��ای اي��ران ِ آن دوران تح��صيلکرده
جال�ب اي�ن ک�ه ھم�ين ھژي�ر . قھرمانان کشورند و از زن�دان آزادش�ان کردن�د

ان کسروی را ھم�ان مھدورالدم و مرتد بودن شادرو» مفتی«نخست وزيرِ  
.  خورشيدی ترور کرد١٣٢٨چھار سال بعد در سال ] امیام[قاتل کسروی 

آزادی در ايران فقط برای اين کارھا Vزم بود و نه ب�رای رش�د فرھنگ�ی و 
ھا و تدوين ق�وانين م�درن و احت�رام ب�ه  فھمی از انسان و حقوق برابر انسان

  . اين قوانين
ايھ����ا و آخون����دھا و  ی دس����ت ت����وده آزادی سياس����ی فق����ط وس����يله

فرام�وش نکن�يم ک�ه ھيتل�ر در . فروشھا برای شانتاژ ب�ود  و وطنطلبھا هتجزي
آزادی سياس��ی ن��سبی ب��ين دو جن��گ جھ��انی ب��ه ق��درت رس��يد و ش��عارش ھ��م 

کند،  ھمين بود که از دموکراسی و آزادی برای رسيدن به قدرت استفاده می
ش�ود ک�ه ب�ه مل�ت آزادی و دموکراس�ی  اما خودش اين اشتباه را مرتکب نمی

  . بدھد
 از افت��ضاح ی پ�يش مث�ل محم��د رض�ا ش��اه فقي�د، آن جامع��هم م�ن ھ��
ی داش���تن   شاي���سته]اش ب���ه دلي���ل فق���ر فرھنگ���ی[ را ١٣۵٧ت���اريخی س���ال 

فھ�م اي�ن چيزھ�ا باي�د ب�ا ک�ار فرھنگ�ی ط�وVنی . دان�م ھای سياسی نم�ی آزادی
 درس��تی ١٣۵٧ و ١٣۵۶ی س��ال  تجرب��ه.  در ش��ھروندان نھادين��ه ش��ودم��دت

ب��ه مح��ض اي��ن ک��ه کم��ی بن��دھا . د را ن��شان داددرياف��ت محم��د رض��ا ش��اه فقي��
س���ست ش���دند، آن آنارشي���سم م���سخره ب���ر ک���شور ح���اکم ش���د و از درون آن 

ن�ی و حکوم�ت اس�Cمی و آنارشيسم و بلبشو، غولی به نام سيد روح [ خمي
ا ھ� ھ�ا و س�ال ھ�ا ک�ه س�ال ی فقيه بي�رون آم�د، ب�ا ھمدس�تی ھم�ان وVيت مطلقه

  !شان گوش فلک را کر کرده بود»یفقدان آزادی سياس«ھای  عربده
  

ھ�ای اجتم�اعی دوران پھل�وی دوم، آزاديھ�ای  چ�را در کن�ار آزادی -پرسش 
  سياسی وجود نداشت؟

  

طلبھ�ا   که آزادی سياسی فقط خ�وراک تجزي�هعلتش اين بود -نادره افشاری 
. ب�ازی ب�ود ھ�ا ب�رای آنارش�ی م�ذھبیھ�ا و  ن�املیايھا و  فروشھا و توده و وطن
ب�ه . ی خ�وبی ب�ود ھ�ا تجرب�ه آزادی] م�ثC[وران مصدق برای اي�ن ی د تجربه

، دلي��ل ع��دم درک درس��ت م��صدق از ن��افھمی ش��ھروندان ايران��ی از آزادی
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ی م��صدق پيرام��ون  در دوره.  نف��ر ب��الغ ش��دند٧٠٠ ب��ه ،ای  اف��سر ت��وده١٠٠
ف��روش  ن را زي��ر عن��وان دس��تمجل��س ش��ورای مل��ی، ي��ک م��شت Vت و لم��پ

ھم�ين ... ھ�ا و ھ�ا، س�ومکايی ای  آخون�دھا، ت�ودهه ھ�ر وق�تن�د ک�کرد م�یجمع 
خواس��تند، ري��سه  ھ��ا م��ی ھ��ا و کاش��انی ھ��ا و ش��مس قن��ات آب��ادی ح��سين ف��اطمی

ک�ه م�ثC [پيچيدن�د  ره آج�ر را Vی پارچ�ه م�یش�دند ب�ه س�مت مجل�س و پ�ا م�ی
لژ مجل�س . کوبيدند  و آن را تو سر نمايندگان مخالف مصدق می]قرآن است

ھ��ا ک�ه ب��رای پي��شبرد منويات��شان  م��ين Vت و لم��پنش�ورای مل��ی پ��ر ب�ود از ھ
  . ھاشان را پيش ببرند خواستند خواست کشيدند و با شانتاژ می عربده می

زادی سياس��ی، باي��د درک��ی از بن��ابراين ب��رای آزادی و ب��ه وي��ژه آ
پرس��تانی  ب��ارزان سياس��ی ک��شور م��ا ھم��ه بيگان��هم. ی سياس��ی داش��ت مب��ارزه

تجزي��ه کنن�د، اي�ران را ت��ضعيف کنن�د و ب��ه خواس�تند اي�ران را  بودن�د ک�ه م��ی
ھا  کمترين کار اين جماعت، کارشکنی در کار دولت. ديگر کشورھا وابسته

  ... و مجلس شورای ملی بود
  

م و چرا مديای آن دوران در جھت آگ�اھی بخ�شی سياس�ی ب�ه م�رد -پرسش 
 و تنھا به موس�يقی و م�د و فيلمفارس�ی اکتف�ا تمرين دموکراسی گام برنداشت

  شد؟ یم

  
. ش��د اش وج��ود نداش��ت، ھم��ه چي��ز ب��د فھمي��ده م��ی زمين��ه –ن88ادره اف88شاری 

س�از باي�د خ�ودش س�اخته ش�ده  فرھنگ. کار يک نفر نيستکه سازی  فرھنگ
روش�نفکران و نوي�سندگان و ش�اعران «فراموش نکنيم که تقريبا تم�ام . باشد

 ی خ��ائن ب��ه ح��زب ت��ودهايران��ی آن دوران، ع��ضو ي��ا ھ��وادار » و ھنرمن��دان
، خيل�����ی از سياس�����تمداران و برخ�����ی از وک�����Cی مجل�����س. ک�����شور بودن�����د

ای  کشور ت�وده» ھنرمندان و روشنفکران«نگاران و البته خيلی از  روزنامه
  . کردند شده بودند و برای پيشبرد منويات حزب کمونيست شوروی کار می

ای بودند يا بع�دھا  کشور ھم بيشتر دانشجويان يا تودهدر خارج از 
 ک�شور کنفدراسيون دانشجويان و تحصيلکردگان خ�ارج از. شدندمائوئيست 

شان به لح�اظ  ترين عناصر حزبی بود، که ھمه ھم مرکز فاسدترين و وابسته
ھ�ا  خ�اطرات کنفدراس�يونی؛ ند و بيشترشان به لحاظ اخCقیسياسی فاسد بود
ش�ان از ک�شورھای ش�وروی و ليب�ی و   ھم�ه.شويد متوجه می را که بخوانيد،

در » ش�کنی امني�ت«و » ش�کنی ثب�ات«گرفتند و ب�رای  عراق پول میچين و 
ی بي�ست  ی وابسته به اجنبی از ھمان دھه حزب توده. کردند ايران تCش می

ک�رد و ب�ه  خورشيدی که تاس�يس ش�د و ج�ان گرف�ت، اف�رادی را انتخ�اب م�ی
  . کرد می» روشنفکر سازی«در واقع از اين افراد . داد ايشان پر و بال می
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Cداش�تند، در  محصلين و دانشجويانی را ک�ه گ�اه ان�شای خ�وبیمث 
گماش��ت و بع��دھا ب��ا   ب��ه ک��ار م��ی]مث��ل م��ردم و غي��ره[ن��شريات و مجCت��شان 

و ش�اعر و نوي�سنده و تئوري�سين و » روشنفکر«تبليغات و تبليغات، از آنھا 
به اين افراد ھم تنھا در ھمين ح�زب ت�وده و . داد به خورد مردم می... غيره
من تو را معروف «: ی دو طرفه يک رابطه. شد ات حزبی بھا داده مینشري
 ک��ه ت�و منوي�ات حزب�ی م�را پ��يش ، ب�ه ش�رطیدھ�م  و ب�ه ت�و پ��ول م�یک�نم م�ی

  » !ببری
ب��ه » روش��نفکر«بي��شتر آن��انی را ک��ه ت��ا ھم��ين ام��روز ب��ه عن��وان 

خيل�ی از . ی حزب توده ھستند دھند، در واقع ساخته و پرداخته خورد ما می
ای بودن�د و ھن�وز ھ�م  ھ�ا ت�وده ھا ک�ه آن زم�ان و اعوان و انصار ھماناقمار 

تپ�د، ح�زب ت�وده را مرک�ز تجم�ع  دلشان برای رفيق کيا و رفيق اس�تالين م�ی
دانن���د، در ح���الی ک���ه ھم���ين  اي���ران م���ی» ھنرمن���دان«و » روش���نفکران«
در واق��ع مح��صول ح��زب ت��وده ب��ود و در » ھن��ر«و ھم��ين » روش��نفکری«

روی و دول�ت آن ويات حزب توده و حزب کموني�ست ش�وراستای پيشبرد من
اش ج��Cل آل آحم��د اس��ت، احم��د شاملوس��ت، س��ياوش  زم�ان ش��وروی؛ نمون��ه
  ...ھای ديگر کسرايی است و خيلی

به نظر من فرھنگ، ادبيات و ھنر اساس�ا نباي�د سياس�ی باش�د و ي�ا 
ادبيات و فرھنگی که در خدمت سياس�ت و . در خدمت سياست خاصی باشد

ش�ود ادبي��ات فاشي�ستی، ادبي��ات اس��Cمی،  ت سياس��ی خاص�ی باش��د، م��یمنوي�ا
ھن����ر ھ����يچ ظرف����ی . ادبي����ات استاليني����ستی و ادبي����ات و ھن����ر اي����دئولوژيک

نر  ھاگر. شکفد اش می دگی آفرينندهدارد و اصC ھنر در آزادی و آزا برنمی
ی ھن�ر را  يم، در واق�ع ھن�ر را و آفرينن�دهن�و فرھنگ و ادبيات را سياس�ی ک

حاکمي�ت اس�Cمی، بيخ�ود ني�ست ک�ه در اي�رانِ  تح�ت ... ي�ما کشيدهنجير به ز
  ...دھد ی کاه و جو پوسيده می ادبيات و ھنر مزه

ملو آن زم�ان ھ�ر روز و ھ�ر روز کنيد چرا احمد شا شما خيال می
زدن�د،  ی او ق�دم و قل�م نم�یی ک�سانی را ک�ه در راه پي�شبرد منوي�ات حزب� يقه
. وغ فرخ��زاد، ش�اھکار احم��د شاملوس��تخوان�دن ف��ر» روس��پی «؛گرف��ت م�ی

درگي��ری ب��ا س��ھراب س��پھری از ش��اھکارھای حزب��ی احم��د شاملوس��ت ک��ه 
 مث�ل س�پھری را سياس�ی  غيرسياس�ییخواست به ض�رب و زور ش�اعر می
  . ای ، آن ھم يک جور سياست، يعنی تودهکند

حي��وان «ب��ه ق��ول ش��ادروان ش��اھرخ م��سکوب، تبديل��شان کن��د ب��ه 
. رھ�ا باش�ند» از خط�ر اندي�شيدن« سياس�ت ک�ه و آن ھم يک جور» سياسی

حميدی شاعر را به دار شعر خ�ويش «خود شاملو در جايی نوشته است که 
روش��نفکر و «کردن��د ت��ا  در واق��ع گ��ازانبری حمل��ه م��ی. ک��رده اس��ت» آون��گ
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زار   ب�ه خوردم�ان دادن�د؛ واV ک�ه ش�ورهحزبی بسازند و ساختند و» ھنرمند
فھ����م و ش����عور و درک����ی از آزادی و ی اي����ران، ج����ايی ب����رای  زده م����ذھب
زار  اي���ن ش���وره. و روش���نگری نگذاش��ته ب���ودخ��واھی و روش���نفکری  آزادی

ند؛ پاس�دارھا  ھ�ستروشنفکران اين دورانش ھ�م ھم�ين. ھنوز ھم ھمين است
نگاھی به عبدالکريم س�روش ! قبول نداريد؟... ھا چيھا و آدمکش و اطCعات

... مخملب��اف و ارا و مح��سن س��ازگمح��سننب��وی و اب��راھيم و اکب��ر گنج��ی و 
  !  بقيه بياندازيد

ت���ک و ت���وک اف���رادی ھ���م ک���ه آن دوران دست���شان را ب���ه زان���وی 
ک�سانی مث�ل . ش�دند کردند، ترور و حذف می گرفتند و کاری می خودشان می

خواس��ت مج��ری  ک��سروی، مث��ل ھ��دايت و مث��ل خلي��ل ملک��ی ک��ه ديگ��ر نم��ی
  .  شوروی و استالين باشدمنويات حزب کمونيست

ش�ان »ھنری«ی زندگی سياسی و  ھا و کارنامه ھم به اين نمونهزبا
ھا و احمد شاملوھا و سياوش کسرايی و ی جCل آل آحمد نگاه کنيد؛ کارنامه

   ...ھا امثال اين
ی  چ��پ ك��ه ق��رار ب��ود م��روج براب��ری ھم��ه«: ای ب��ه ق��ول فرزان��ه

س�ر از ھ�ا   بل�شويك…[ نھ�اد  ھا باش�د، ب�ه يكب�اره س�ر ب�ر دام�ان آي�ت انسان
ھا دعای ندب�ه خواندن�د، س�ياوس   [ خمينی درآوردند، مائوئيست  ی آيت  خانه

. [ چ�ای ش�يرين نوش�يد و در م�دحش ش�عر گف�ت  كسرايی زير كرس�ی آي�ت
ماند كه جردانو برونوی قتيل، دستگاه انكيزيسييون پاپ  ی ما به آن می  قصه

فراخوان�د، فل�ورانس اعظم را ب�ه اتح�اد در براب�ر خان�دان ھنرپ�رور م�ديچی 
د، دا رخ »رنسان�سی وارون�ه«در اي�ران . سقوط كند و علم به قربانگاه رود

  »!گذار از دوران مدرن به قرون تاريك وسطا
   

  گرفتند؟ چرا روحانيون در آن زمان از دربار بودجه می -پرسش 

  
آخون��دھا ق��درت . ترس��يدند ش��اه و درب��ار از آخون��دھا م��ی -ن88ادره اف88شاری 

ين حقوق به نوعی رشوه به آنھا بود و در ضمن واب�سته کردن�شان ا. داشتند
برای گماشتن خانم دکت�ر ف�رخ رو پارس�ای در . به حکومت که ساکت باشند

پست وزارت آموزش و پرورش، اميرعب�اس ھوي�دا نخ�ست وزي�ر وق�ت ک�ه 
ھ��ای تھدي��دآميز  اش کن��د و ب��ا نام��ه ا کوش��يده ب��ود زن��ی را وارد کابين��هھ�� م��دت

وت�ا آخون�د م�ثC د/جه شده بود، دست آخر خودش به دي�دار يک�یآخوندھا موا
ھنگ��ام . ی گم��اردن خ��انم پارس��ای را از اي��شان گرف��ت مرج��ع رف��ت و اج��ازه

معرفی خانم پارسای به شاه به عنوان يکی از اعضای ھيئ�ت دول�ت، ھوي�دا 
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به شاه گفت که برای گماردن ايشان به اي�ن پ�ست، نظ�ر مواف�ق علم�ا را ھ�م 
  » !اند؟ حاV ديگر آخوندھا ھم آدم شده«: شاه گفته بود. تجلب کرده اس

ودن�د، جالب اين ک�ه ھم�ان آخون�دھايی ک�ه مرئ�وس خ�انم پارس�ای ب
دان�م   مطھری، جواد باھنر احتم�اV و نم�ییمثل محمد حسين بھشتی، مرتض

، چی چی مفتح، بعدھا رئيسشان يعن�ی ھم�ين خ�انم پارس�ای را اع�دام کردن�د
پارس�ای را ھم�راه ب�ا دکتر فرخ رو خانم ...  وجه ممکنترين آن ھم به فجيع
مع��روف ب��ود، ھمزم��ان » پ��ری بلن��ده«ی ب��دنام ش��ھرنو ک��ه ب��ه  زن��ی ازمحل��ه

ھاس�ت و ک�ار  اعدام کردن�د، ت�ا مي�زان نفرت�شان را از زن�ی ک�ه ب�اVتر از آن
خواھ��د ب��ين تخ��ت و مط��بخ در نوس��ان باش��د،  کن��د و نم��ی بي��رون از خان��ه م��ی

  .نشان دھند
  

اش ب�ه خراف�ات م�ذھبی  را شخص اول مملک�ت، خ�ود و خ�انوادهچ - پرسش
  دامن ميزدند؟

  
ف�رآورده و دوس�ت دارم تاکي�د ک�نم ک�ه خان�دان س�لطنتی ھ�م  -نادره افشاری 

اين را ھم بگ�ويم ک�ه در اي�ران، م�ذھب . محصول ھمان جامعه بود و ھست
، ی ابوالف�ضل ن س�فرهان�داخت. و خرافات م�ذھبی ي�ک مفھ�وم م�شترک دارن�د

نذر کردن، متوسل شدن به مردگان، رفتن ب�ه زي�ارت و درخواس�ت معج�زه 
 ح��الی ک��ه واقع��ا ھ��يچ دلي��ل عيان اس��ت، درياز مردگ��ان، رفت��ار م��ذھبی ش��

جالب اين که اين رفت�ار حت�ی اس�Cمی .  برای اين رفتار وجود نداردمنطقی
ھ�ای  ديگ�ر فرق�هسنيان و . است» شرک«در اسCم زيارت قبور . ھم نيست

Cتوج�ه بکن�يم . خوانند می» کافر و مشرک«می به ھمين دليل شيعيان را اس
ک��ه ش��يعيان در جھ��ان تنھ��ا ھف��ت ت��ا ھ��شت درص��د از م��سلمانان را ت��شکيل 

نف�ر م�سلمان در جھ�ان، ميلي�ون  ب�يش از ي�ک ميلي�ارد و سي�صد از. دھند می
زده و   اي�ران فل�کھايی از تنھا صد ميليون نفرشان شيعه ھستند که در بخش

و البته ک�ه رھب�ران و مراجع�شان تر عراق ساکنند  زده ی از کشور فلکبخش
ھاس�ت  که دھه» انگلستان«ارخانجات معظم ی ک کرده و ساخته و پرداخته نم

قري�ب ب�ه . کنند سازی می در اين نواحی پروژه» انجماد فکری«برای تداوم 
اس�تين ر«اتفاق مسلمانان از اھل تسنن ھستند و البته درک بھتری از اسCم 

  .  دارند» و ناب و محمدی
ی   ھ�م خ�ودش م�ذھبی ب�ود و باع�ث م�ضحکهمحمد رضا ش�اه فقي�د

بارھ��ا رض��ا ش��اه، محم��د رض��ا ش��اه بع��دی را ب��ه دلي��ل اي��ن ک��ه . رض��ا ش��اه
دوب�ار گفت�ه /خ�ود ش�اه يک�ی. زد، م�سخره ک�رده ب�ود ھايی خرافاتی می حرف
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طق�ی ن�دارم، ول�ی ی من ي�ل ق�انع کنن�دهام دل م�ن ب�رای اعتق�ادات م�ذھبی«: بود
  » .مذھبی ھستم

عی دلج�ويی از آخون�دھا ھ�م بايد توجه داشت که اي�ن رفت�ار ب�ه ن�و
ی انگل��ستان  ھ��ای اي��ران ب��ه منوي��ات تجاوزکاران��ه گ��اه ش��اه و دول��تھر. ب��ود
ی آخون�دھا و  نگل�ستان ک�ه اساس�ا ني�روی پ�شت پ�ردهکردن�د، ا ت�وجھی م�ی ب�ی

ھ��ا را راه  ک��شتار غيرش��يعهد، بل��وايی م��ذھبی ي��ا ی اي��شان ب��و تغذي��ه کنن��ده
 آنھ��م ب��ا فت��وای آخون��دھا و ب��ه دس��ت ؛ک��رد ان��داخت و مملک��ت را فل��ج م��ی م��ی

ک���شی و  بھ���ايی] ا ک���ه ح���اV در حکوم���ت ھ���ستندھمانھ���[ارت���ش لم���پن آنھ���ا 
    . ی اين دوران بود کشی رفتار عادی آخوندھا در ھمه يھودی

  

ر راس آنھ�ا ھا و د چرا بجای اعدام اعضای حزب توده، با مذھبی -پرسش 
شد و بعنوان مثال ب�ا تبعي�د ب�ه نج�ف ب�ه او رس�ما  خمينی با نرمش رفتار می

  مجوز فعاليت آزاد عليه رژيم سلطنت داده شد؟

  
ھ���ا اع���دام  ھ���ا و آدمک���ش در دوران ش���اه تنھ���ا تروري���ست -ن888ادره اف888شاری 

ھايی ک�ه تروري�ست بودن�د، مث�ل خ�سرو روزب�ه و ديگ�ران  ای توده. شدند می
ھای تروريست ھ�م اع�دام ش�دند، مث�ل ن�واب ص�فوی،  مذھبی. دنداعدام شھم 

، مثل برخی از اعضای سازمان مجاھ�دين  و کسرویمثل امامی قاتل ھژير
  . که مرتکب ترور و آدمکشی شده بودند

ھ�ا  خمينی با اين که مرجع تقليد نبود، وقت�ی ب�ه زن�دان افت�اد، خيل�ی
 است »مرجع«که خمينی مثل منتظری رفتند از مجتھدين وقت نامه گرفتند 

ش�د ب�ه ج�رم ايج�اد بل�وا و آش�وب و راه  خمين�ی را م�ی. تا او را اعدام نکنن�د
گويا اين قانون که نباي�د .  اعدام کرد١٣۴٢ خرداد ١۵انداختن شورش کور 

ھ��ای ق��انون وج��ود  مرج��ع تقلي��دی را اع��دام ک��رد، آن زم��ان ج��ايی در کت��اب
خون�دھا ب�ه ق�وانين ک�شور تحمي�ل احتماV اين قانون را با فشار خود آ. داشت

[ ن�وری  ی اعدام ش�يخ ف�ضل خواستند قضيه کرده بودند، چون آخوندھا نمی
يک��ی از اتھام��ات ش��يخ ف��ضل [ . در ح��ين انق��Cب م��شروطه تک��رار ش��ود

  . نوری ھم ايجاد بلوا و آشوب در کشور بود
 ١۵بع�د از بل�وای  [ از مدت کوتاھی که در زن�دان ب�ودخمينی پس

 ب��ه ک��شور ترکي��ه تبعي��د ش��د و چ��ون ترکي��ه او را نپ��ذيرفت؛ ]١٣۴٢ خ��رداد
احتماV به اين دليل که قرار نبود دو کشور ايران و ترکيه مخالف�ان يک�ديگر 

ق ی ک�شور ع�را  از ھمانج�ا روان�ه،ويت کنن�د و زي�ر پ�ر و ب�ال بگيرن�درا تق
دم يکبار به دليل کاری به نج�ف رفت�ه ب�ود، ش�نيمن اينجا از دوستی که . شد

ھم�ان ک�سی . ش�د ی خمين�ی گذاش�ته م�ی آمد و زير تشکچه که پول بود که می
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ھ��ا را ب��دون اي��ن  مع��روف ش��د، پ��ول» حج��ت اVس��Cم دع��ايی«ک��ه بع��دھا ب��ه 
خمين�ی منتق�ل » بي�ت«داشت و به ات�اق ديگ�ر  زد و برمی بشمارد، چنگ می

  . کرد می
زد؟ اي��ن  داني��د ک��ه خمين��ی زن��ش را خيل��ی کت��ک م��ی راس��تی م��ی

»Cع�ات » عاتاطCم�ن اس�ت ک�ه گ�وش ب�ه » درون بيت�ی«ھم از ھمان اط
چ�ه انتظ�اری » ام�امی«از چن�ين . گوش، به گوش من بينوا ھم رسيده اس�ت

اش مرتک�ب  ک�ه در ط�ول دوران فرم�انروايی» ھ�ا قھرم�انی«ب�يش از ھم�ان 
ي��ازده س�ال پ��س از آن /رف��ت؟ ج�ای ش��کرش ب�اقی اس�ت ک��ه فق�ط ده ش�د، م�ی

! د، واV معلوم نبود ما ح�اV چ�ه سرنوش�تی داش�تيم؟افتضاح تاريخی زنده بو
اش  راب ک�ن، در ي�ازده س�ال فرم�انروايیھشت سال جنگ خانه خ  

ی درخ���شان »کارنام���ه« بخ���شی از ١٣۶٧ب���ر اي���ران، و ک���شتار تاب���ستان 
  !     بماند١٣۶٠اوست؛ کشتار سال 

  
 و چگونه بايد ب�ه ،سازی در جامعه است ی مسئول فرھنگچه کس -پرسش 

   يک کشور فرھنگ داشتن دموکراسی را آموخت؟مردم

  
نھادھ���ای  دارس، آم���وزش و پ���رورش ومطبوع���ات، م��� -ن888ادره اف888شاری 

 ام��ا وقت��ی تقريب��ا تم��ام ھنرمن��دان ؛ رادي��و و تلويزي��ون و ناش��ران،فرھنگ��ی
ای و واب�سته ب�ه اجنب�ی بودن�د،  ران و نويسندگان، خودشان تودهايرانی، شاع
  زند؟ توانستند فرھنگ بسا چگونه می

رنيت��ه در ی مد ار مCي��ان ب��رای مح��دود ک��ردن دامن��هاز س��ويی ف��ش
در واق�ع مCي�ان در دوران ش�اه ب�ه ن�وعی دول�ت در  .ايران خيلی زي�اد ب�ود

يک گ�روه . بردند دولت بودند و با شانتاژ و گروکشی منوياتشان را پيش می
 مطھری و کسانی از اين دست، یوند، مثل محمد حسين بھشتی و مرتضآخ
اس�ت  فشار آخوندھای باVتر به اين بھانه که اي�ن مملک�ت، مملک�ت ش�يعی با

شرعيات م�دارس /ھای قرآن و شاه، شاه اسCم پناه است، تھيه و تدوين کتاب
مدارسی که در دوران رض�ا ش�اه مخ�تلط بودن�د، . را در اختيار گرفته بودند

. دزی شدندر دوران محمد رضا شاه فقيد و با شانتاژ آخوندھا دوباره جداسا
ھ�ای ورزش�ی ح�ضور  توان�ستند در مي�دان  م�یدانيد دخترھا با چه سختی نمی
ارت�ش  کاری به اي�ن کارھ�ا نداش�ت، ول�ی ق�درت آخون�دھا و ،حکومت. يابند

ای برای گروکشی از دول�ت و دولتي�ان و م�ردم  لمپنِ  آخوندھا ھميشه وسيله
 آخون�دھا ک�شتند؟ دانيد که چند نخست وزير دوران شاه فقيد را حتما می. بود

  ... و آخرينشان ھم اميرعباس ھويدا را... ھژير، رزم آرا، حسنعلی منصور
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آيا انداختن گناه انقCب بر گردن روشنفکران و ي�ا ن�سبت دادن آن  -پرسش 
   به فCن راديو و فCن ژنرال، پاک کردن صورت مسئله نيست؟

  
 باص���طCح .اي���ن ان���داختن گن���اه ب���ه گ���ردن ک���سی ني���ست -ن888ادره اف888شاری 

 ی عقب افتاده و م�ذھبی بودن�د، ی يک جامعه وشنفکران ايران که فرآوردهر
 ب�ا اي�ن ک�ه امک�ان فھ�م و ش�عور را ھ�م ؛درک و فھمشان بيشتر از اي�ن نب�ود

ھای اروپا و امريکا درس خوانده بودند، ول�ی  بيشترشان در دانشگاه. داشتند
ی ب��ه ق��درت  پل��هيعی و ضديت��شان ب��ا ترق��ی، پ��ل و ب��ه دلي��ل رس��وب ب��اور ش��

بن��د و  ي��ن عق��ب افتادگ��ان، آزادی زن ب��ا ب��یب��رای ا. رس��اندن آخون��دھا ش��دند
ھ�ا ب�ا اي�ن درک ناچيزش�ان اس�باب حکوم�ت آخون�دھا  ھمين. باری برابر بود
  .  را فراھم کردند

  
را شود با يک مقاله و ي�ا ي�ک رادي�وی بيگان�ه، نظ�امی  چگونه می -پرسش 

دان�ست و ب�ه او لق�ب  م�یشاھنشاھی  سال ٢۵٠٠که رھبرش خود را وارث 
   داده بودند، سرنگون کرد؟عقاب اوپک

  

بيگان�ه فق�ط نم�ود ام�ا رادي�وی . پرس�ش ب�سيار بج�ايی اس�ت -نادره افشاری 
ح�زب . ی بلن�د م�دت ب�ود ک�ه آن روزھ�ا در جري�ان ب�ود خارجی يک برنامه

 در دمذھبيھا س�الھا ب�و/توده و خود مCيان و ھمچنين مليھا و مذھبيھا و ملی
بخ��ش .  اي��ران را س��رنگون کنن��د»س��کوVرحکوم��ت «ت��دارک بودن��د ک��ه 

نظ��امی اي��ن جري��ان، چھ��ار جري��ان تروري��ستی بودن��د ک��ه دو تاش��ان م��ذھبی 
حزب ت�وده و [و دوتاشان کمونيستی بودند ] مجاھدين و فدائيان اسCم[بودند 

ت ک�ه حزب توده خودش بخش نظامی و بخش تروريستی داش�] فدائيان خلق
  .  معروف بوداش ھمان خسرو روزبه سردسته

ی اين تروريست را رضا اولياء ع�ضو  دانيد که مجسمه راستی می
ايتاليا، مج�سمه س�از و ع�ضو ش�ورای ] اخيرا سوسياليست[حزب کمونيست 

ھ��ای ايتالي��ا ک��ار  مي��دانمل��ی مقاوم��ت م��سعود رج��وی، س��اخته و در يک��ی از 
ش��اعر ب��زرگ «ک��ه داني��د   و م��ی»قھرم��ان« ب��ه عن��وان ي��ک ؛گذاش��ته اس��ت

يعن��ی احم��د ش��املو، ش��عرھايی را ب��ه روزب��ه و ] ای ب��ود ک��ه ت��وده [»اي��ران
  ھمرزمان تروريستش تقديم کرده بود؟

بخ��ش تروري��ستی ف��دائيان خل��ق ني��ز، ت��ا آنج��ا ک��ه ي��ادم ھ��ست، ب��ه 
کردن����د، ھ����م بان����ک زن����ی و  رھب����ری حمي����د اش����رف، ھ����م آدمک����شی م����ی

ازمان مجاھ�دين، يعن�ی ی س� ھای بخش کموني�ست ش�ده آدمکشی...خرابکاری
تق��ی ش��ھرام را فرام��وش نکني��د ک��ه ھ��م ھمرزمان��شان را ب��ه ط��رز فجيع��ی 
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» گل سرخ انقCب«مھدی رضايی . ھا و ديگران را کشتند و ھم خارجی می
در حال ترور يک پاسبان بود که اتفاقا بمب، دست يک گ�دای ب�دبخت افت�اد 

مھ�دی . ن م�ا بودن�داينھ�ا روش�نفکران م�ا و تح�صيلکردگا. و او را نفله ک�رد
محمد حنيف ن�ژاد مھن�دس . ی عالی بازرگانی بود ی دانشجوی مدرسهرضاي
مل���ت ... تق���ی ش���ھرام ھمينط���ور. م���سعود رج���وی زب���ان خوان���ده ب���ود. ب���ود

. از بخت خوش ھمه گونه تروريست داشتند و دارند» تروريست پرور ما«
وی ت��ا ای ب�ه ن�ام ن��واب ص�ف تروري��ست داش�تيم و داري�م، از عمل��هھم�ه ج�ور 

 ھم��ين آق��ای احم��د ص��در ح��اج س��يد... مھندس��ھای س��ازمانی و غي��ره/دکت��ر
 دول�ت بازرگ�ان، در ک�شور و وزي�ر دادگ�ستریجوادی که بعدھا ش�د وزي�ر 

ح�اV ھ�م ک�ه تروري�ستھا رس�ما و . کرد ھا را تغذيه می دوران شاه تروريست
  .عمC بر سر کارند

ب�ود ک�ه ھ�م کنفدراسيون جھانی دانشجويان خارج کشور ھم س�الھا 
ت��ازه ... ھ��ای داخ��ل ک��شور ب��ا خمين��ی زد و بن��د داش��ت و ھ��م ب��ا تروري��ست

ايی و پروي�ز مث�ل ک�ورش Vش�[کردن�د  م�ی» وارد«تروريست ھم ب�ه ک�شور 
خ�وار چ�ين  خوار شوروی و بخ�شی از آن ھ�م جي�ره درضمن جيره] نيکخواه

ھ�ا پ�ول  مل�ی اي�ن خرابک�اران ھ�م، ھ�م از ع�ربم�ثC بخش م�ذھبی و . بودند
 . ب�ی.رادي�و ب�ی  فق�ط پ�س.  ھمان کشورھای بلوک شرقگرفتند و ھم از یم

ش امکان�ات يکشور فرانسه ميزبان خمينی بود و آن ھم�ه ھ�م ب�را.  نبود.سی
 اي�ن برنام�ه را در برنام�ه کهرا ھم خود امريکا و دولت کارتر . فراھم کرد

ب�ر  ھ�م مزي�د نف�ت در آن دورانبھ�ای گ�ران ش�دن .   فراموش نکنيمند،داشت
ب��ه دلي��ل ک��ه  اروپ��ا رارخ��ه ب��ه ج��ای اتومبي��ل در  اس��تفاده از دوچ.عل��ت ش��د

 ب�ه اي�ن  انج�ام ش�د،سط اوپک و به درخواست شاهگران کردن بھای نفت تو
ی بھم�ن  ب�ه آن تبليغ�ات ش�وم ب�رای آن فاجع�هدام�ن زدن . ليست اضافه کني�د

ه غرب به محمد رض�ا ش�اه فقي�د ب�ود ک�» کجی دھن« در واقع ،پنجاه و ھفت
ی مل�ت اي�ران ک�ار  ستقل باش�د و ب�ر اس�اس من�افع عالي�هکوشيد تا حدی م� می
  .   کند
  

ی متوس��ط مگ��ر نباي��د ب��ا رش��د آزادی ت��وام باش��د و آي��ا  رش��د طبق��ه -پرس88ش 
  شود؟ ناھمگونی اين دو باعث انقCب نمی

  
. ی اي�ران خيل�ی نوپ�ا ب�ود ی متوس�ط آن زم�ان جامع�ه طبق�ه –نادره افشاری 

عق�ل و ش�عور و فھم�ی از آزادی، دموکراس�ی و ش�ھروند پول داش�ت، ول�ی 
ی متوس�ط خيل�ی ش�کننده و  در واقع اين طبق�ه. نداشت] وکراسیدم[ساVری 
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زده ب��ود، و فھم��ی ھ��م از آزادی زن  پ��ذير ب��ود، چ��ون خ��ودش م��ذھب آس��يب
  ... نداشت

ی اينھا و فاکتور مشخص بيشعوری م�ا ک�ه ب�ا چي�زی مخ�الفيم  ھمه
کن�يم ک�ه او را  ی به ق�درت رس�اندن ک�سی ت�Cش م�یشناسيمش و برا که نمی
ب�ه عن�وان نمون�ه . شناس�يم، کم�ک بزرگ�ی ب�ه انج�ام اي�ن فاجع�ه ک�رد ھم نمی

که عن�وان دکت�را را ھ�م ھم�ه ج�ا ب�ه دنب�ال » علی اصغر حاج سيد جوادی«
کشد، نويسنده بود، چند تا کتاب داشت، عضو انجمن حق�وق  اسمش يدک می

ای  در مقال��ه... ھ��ای دھ��ان پ��رکن ديگ��ر  عن��وانب��شر در اي��ران ب��ود، و خيل��ی
ی دني��ا   زب��ان زن��ده١۵ام��ام ب��ه «: ين��ی نوش��تپ��يش از ب��ه ق��درت رس��يدن خم

در حالی که سيد روح [ خمينی بيچ�اره ن�ه ] نقل به مضمون[» مسلط است
ی متوس��ط آن  ب��ا اي��ن جماع��ت طبق��ه... ه حت��ی عرب��یفارس��ی بل��د ب��ود و ن��

ز اي��ن ن��شده اس��ت ک��ه ح��اV ھ��ست، باي��د دوران، ھم��ين ک��ه وض��عمان ب��دتر ا
  ...کCھمان را بياندازيم ھوا

  طCي�ییی ش�اه دوران� کني�د دوره شما جوانان اي�ن دوره خي�ال م�ی  
البته حکومت در آن دوران ب�ه پوش�يدنی و نوش�يدنی و مناس�بات . بوده است

ھ�ا ک�ه ھ�م اين�ک ب�ر س�ر کارن�د، آن  ولی ھمين. شخصی کسی کاری نداشت
ھايی که قدرتی داش�تند،  قدرتی نداشتند، ولی در ھمان حيطهکه زمان با اين 

مثل خانواده و محله و محل ک�ار و خياب�ان پيرامون�شان، ھژم�ونی خودش�ان 
ساده ترين رفتاری که با م�ا ب�ه عن�وان دخت�ران و زن�ان . را اعمال ميکردند

ی نگ�ذريم خيابانکوچه و روزی نبود که از . ميشد، آزار جنسی خيابانی بود
ک�ار ب�ه ج�ايی ک�شيده ب�ود ک�ه م�ثC پ�در خ�ود .  کسی انگشتی به ما نرس�اندو

در مح�ل ک�ار، . اينط�رف و آنط�رف نميفرس�تاد» باديگ�ارد«من، مرا ب�دون 
در راه مدرسه، در دانشکده، چي�زی ک�ه ب�ه ح�ساب نميآم�د، مغ�ز و فک�ر م�ا 

ب�وديم ک�ه چ�ون » ج�نس مون�ث«برای مردان آن دوران، م�ا فق�ط ي�ک . بود
ب�وديم » عم�ومی«يم پا از خانه مان بيرون بگذاريم، پس Vب�د کردميجرات 

و ھمه، ھمه ی مردان رھگذر اجازه داش�تند ب�ه م�ا اي�ن ب�ی حرمت�ی را روا 
  . دارند

مشکل، خود . به ھر حال من فکر ميکنم مشکل ما حکومت نيست  
ما ھ�ستيم و اي�ن حکوم�ت در واق�ع ھم�ان حک�ومتی اس�ت ک�ه م�ا و ب�ه وي�ژه 

نفکران ما برای م�ا ت�دارک دي�ده ان�د، چ�ون فھم�ی از ان�سان باصطCح روش
ب��رای آنھ��ا مدرنيت��ه و ترق��ی و تم��دن و آزادی و . م��درن نداش��تند و ندارن��د

برابری حقوقی انسانھا، برابر بود و ھست ب�ا ب�ی بن�د و ب�اری جن�سی، آنھ�م 
 ھم�راه ب�ا ١٣۴٢بيجھت نيست که ھمه شان از ھمان س�ال . فقط برای زنان
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داخ�ل ک�شور و چ�ه » مبارزان«چه . ند و به ديدار خمينی رفتندآخوندھا شد
  ...کنفدراسيون جھانی دانشجويان

 را ١٣۴٢ خ�رداد ١۵دانيد که سيد روح [ خمينی بلوای  حتما می
انق�Cب «ی  ی اع�Cم ش�ده خت، چون با يک اص�ل اساس�ی ش�ش م�ادهراه اندا

[ لط��ف . ودمخ�الف ب��» ح��ق رای ب�رای زن��ان«ش��اه فقي�د، يعن��ی ب�ا » س�فيد
در . کند که خيلی جالب اس�ت ای را بيان می ميثمی در کتاب خاطراتش نکته

ی   در اي��ران، ش��ش خ��انم نماين��ده١٣۴١ مجل��س ش��ورای مل��ی پ��س از س��ال
ش�ش «ران، به اين مجلس، مجل�س اين جماعت روشنفک. مجلس شورا شدند

عCم شش جلس پس از اگفتند؛ ھم اشاره داشتند به تشکيل اين م می» ای ماده
ی مجل�س   داشتند به اين ش�ش ب�انوی نماين�ده و ھم اشاره،ی انقCب سفيد ماده

  : آن دوران به زنان» روشنفکران«اين است نگاه . شورای ملی
  . »ای مجلس شش ماده«

دانيد ک�ه ھم�ين ميثم�ی مھن�دس نف�ت ب�ود و کل�ی ھ�م حق�وق  Vبد می
س��تی و ب��ه  در ح��ين س��اختن بم��ب د١٣۵٣ م��رداد ٢٨ول��ی ش��ب . گرف��ت م��ی

اي��ن ھ��م يک��ی . دلي��ل انفج��ار بم��ب، دو چ��شم و ي��ک دس��تش را از دس��ت داد
  .ی متوسط آن دوران ديگر از اھالی طبقه

ھ��ا از ھم��ين  ھ��ا و تروري��ست س��ازی ی جنجالھ��ا و ش��لوغبازی ھم��ه
 و در ھمي�اری ب�ا اي�ن نگران�ی خمين�ی ١٣۴٢ خ�رداد ١۵نقطه، و از بلوای 

بينيد که کلي�د  حاV ھم می. انجاميد ١٣۵٧شکل گرفت و به افتضاح تاريخی 
  .  اصلی حکومت اسCمی ھمين تجاوز به حقوق زنان است

ام،   ن�شان دادهھ�ای گون�اگونم کت�اب م�ن در ھ�ا ک�ه اين ھمه ھمدستی  
ھ��ای  ش��ود ک��ه طي��ف مگ��ر م��ی. ی ذھن��ی باش��د زمين��هپ��يش توان��د ب��دون  نم��ی

ی   و جبھ�هاھ�دای و فدايی و مج ن باصطCح روشنفکران ما، از تودهگوناگو
ري�سه ب�شوند » ھمھم�ه ب�ا«ی اي�ن جماع�ات  ملی و حزب ملت اي�ران و بقي�ه

ترين نمود جھ�ل و عق�ب مان�دگی و پ�س افت�ادگی و ض�ديت  دنبال عقب افتاده
ب��ا زن��ان و دگراندي��شان؛ ري��سه ب��شوند دنب��ال اي��ن زن��دگی س��تيزان و منجي��ان 

  مرگ و نيستی و جنگ و ترور؟
ی  ھم�ه. توان�د باش�د ي�ل و زمين�ه نم�یدل اينھا ب�ه نظ�ر م�ن اص�C ب�ی

  البت�هو [ان�د ی س�ياه ت�Cش ک�ردهھا که برای کشاندن ايران به اين روزھا اين
 خودش��ان از ھم��ان ج��نس عق��ب ]کوش��ند ت��داومش م��یحف��ظ و ب��از ھ��م ب��رای 

افت����اده و ض����د زن و ض����د دگراندي����شان ھ����ستند و جن����گ طل����ب و ح����امی 
ھ�ا را دو دس�ته  ري�ستھم�ين عل�ی اص�غر ح�اج س�يد ج�وادی، ترو. تروريسم

ب����ه نظ����ر او . ھ����ای ب����د و تروري����ستھای خ����وب تروري����ست: ک����رده اس����ت
مث��ل [ی ش��اه ھ��ستند  ھ��ای دوره ن تروري��ستھ��ای خ��وب ک��ه ھم��ا تروري��ست



 ١٧

 

 قھرم�ان و مب�ارز ]ھ�ا ايھ�ا و ف�دائی مجاھ�دين و ت�ودهھای س�ازمان  تروريست
ھ�ا را  ی تروري�ست معلوم ھم نيست اي�شان چ�را بقي�ه] ننقل به مضمو[بودند 

  کند؟  به بدی می» متھم«
ی  طبق��ه«ھ�ا ب��ه عن�وان  اينھ�ا ھم��ان جم�اعتی ھ��ستند ک�ه ش��ما از آن

  . بريد نام می» متوسط
م در رابط�ه ب�ا دوست دارم اينجا يک يادآوری کوتاه بک�نم و آن ھ�

م��ن ک��سی را . اس��ت» تح�صيلکرده«و » روش��نفکر«ی  تف�اوت ب��ين دو واژه
ی ان�سانھا در  ردن شرايط زندگی ھم�ه بھتر کدانم که برای می» روشنفکر«

روش�نفکر . کند ای، علمی، فرھنگی، سياسی و اجتماعی تCش می ھر حيطه
ھ��ا ب��از کن��د،  کوش��د زنجيرھ��ا را از دس��ت و پ��ای ان��سان ک��سی اس��ت ک��ه  م��ی

 ]ھا را ی انسان کنم حقوق برابر ھمه تاکيد می [ی انسانھا را حقوق برابر ھمه
ی انسانھا فارغ از  ساندن و احقاق حقوق ھمه برای شنابه رسميت بشناسد و

  . جنسيت و نژاد و قوميت و عقيده تCش کند
ی اروپ��ا ب��ود و چن��دين عن��وان  مھ��دی بازرگ��ان ک��ه تح��صيلکرده

ھران علم پرکن تحصيلی ھم داشت، چون اولين مسجد را در دانشگاه ت دھان
 ي�ک ی فن�ی دان�شگاه تھ�ران ب�ود، ي�ک مرتج�ع و کرد، وقتی رئيس دان�شکده

چون با اي�ن ک�ارش تم�ام برت�ری . ی قرون وسطايی بيشتر نيست عقب افتاده
ھ��ای جن��سی و دين��ی و عقي��دتی، ھ��م چن��ين تم��ام ق��وانين ق��صاص و  طلب��ی

سنگسار و کشتار و قطع ک�ردن دس�ت و پ�ا و چ�شم درآوردن و دي�ه دادن و 
و زن ستيزی و دگرانديش ستيزی و در نھايت ضديت ب�ا مدرنيت�ه ... گرفتن
يان ش��نگری و روش��نفکری را در ي��ک مح��يط علم��ی و ب��رای دان��شجوو رو

چنين فردی . ی آن دوران، زمينه ساخت صاف و ساده و چشم و گوش بسته
خوان��ده اس��ت ک��ه منوي��ات ن��ه تنھ��ا روش��نفکر ني��ست، بلک��ه تنھ��ا ي��ک درس 

ی  م��ن ب��ا ھم��ه. اش پ��يش ب��رده اس��ت اش را در مح��يط ک��اری سياس��ی/دين��ی
ھ���ر مک���انی و ب���ا ھ���ر عن���وان ؛ در ھ���ر زم���انی و ھ���ا مخ���الفم گون���ه آدم اي���ن

در ف��ردای پي��روزی ب��ر حاكم��ان حكوم��ت «: یا ب��ه ق��ول فرزان��ه .تح��صيلی
باي�د ب�ر س�ر در م�زار قائ�د ] اگر چنين فردايی در چشم ان�داز باش�د[اسCمی 

اي��ن بن��ا، يادگ��ار جھ��ل «: نوش��ت] [ خمين��ی  س��يد روح[ِاعظ��م اي��ن جماع��ت 
ت�رين ع�صر بي�داری ب�شريت ب�وده  در روش�نملت ما ] روشنفكران[تاريخی 

   ».است
ھای منطقی  ای به پرسش بسته/رم توانسته باشم پاسخ شکستهاميدوا

  .شما داده باشم
  بوسم، نادره افشاری شما را می

   ميCدی٢٠٠٩ ژانويه ١٠
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  يادداشت نخست
  

  عزيزم، 
ھ�ای ك�اذب ك�Cم و  ھايی گذشته اس�ت ك�ه ھيج�ان ھا از آن سال سال

ی  نام��ه  ھ�ايی ك��ه ب�ا وص�يت ف��شرد؛ س�ال ھام�ان را م�ی ج��ان» اش�ھد«ص�دای 
م��ان را ب��رای  ش��ديم و شم��شيرھای چ��وبی ن��شئه م��ی» آب��ادی احم��د خ��رم «

  ھ���ای ف���ردی و اجتم���اعی ن���انی ك���ه ب���رای امني���ت و آزادی ح���سابرسی از آ
ی    زن����گ زده ني����اماي����ستادند، از  خودش���ان و البت����ه م����ا، پ����شت ق���انون م����ی

تی و ج�Cل  ك�ه عل�ی ش�ريع  ك�اھگلییديوار. شيديمك مان بيرون می پCستكی
/ لنيني��سم/استاليني��سم/ی ترب��ت ك��ربC و ك�اه ماركسي��سم احم�د ب��ا خ��اك تفتي�ده آل

ھام�ان ب�ر ب�اV و پ�ائين، ب�ر ع�رض و  كاستري�سم، و لج�ن ناآگ�اھی/ مائوئيسم
ھامان ساخته بودند، در حال فرو  طول و ارتفاع اين تاريخ و جغرافيای جان

دوام آورده اس�ت؛ دوام�ی اين ھمه سال نکبتی ؛ ھر چند تاكنون ريختن است
  . مرگبار

 اندي��شه، ھم��ين رفتارھ��ا، Vی درز و ج��رز اي��ن  ب��سياری را ھم��ين
ب�ا اي�ن ھم�ه . ديوار كاھگلی گذاشت و باز ھم ديوار را باVتر و باVتر كشيد

 تنھ�ا ره رھ�ايی را جن�گ«ھ�ا ك�ه  ھ�ا ھ�م آوار ش�د؛ آن ي�نااين ديوار بر سر 
ی متولي�ان ت�شيع  ھ�ا ك�ه فھم�ی از وض�عيت پيچي�ده ، آنپنداشتند می» مسلحانه

 سال ١٤٠٠ھاست، درست  ھا قرن دانستند كه اين در ايران ما نداشتند و نمی
است ك�ه از ھم�ان دوران عل�ی، س�لطنت طلبن�د؛ ام�ا س�لطنت را تنھ�ا و تنھ�ا 

ش�ان  ی طلب� ب�رای اي�ن س�لطنتھ�ا ك�ه  خواھن�د و چ�ه خ�ون برای خودشان م�ی
ھاست سلطنت طلبند؛ ام�ا ب�رای داش�تن س�ھمی از ق�درت در  اند؛ قرن نريخته

 س�از  ی پ�ای اب�راھيم ب�ترھبری سياسی حكومتی، جای پ�ايی ب�ه گن�دگی ج�ا
ھ�ا در   و اين س�ال؛كنند اند و اين جای پا را ھی گشاد و گشادتر می باز كرده

» .ل. م«وش����نفكران دين����ی و  بي����ست و ي����ک، خي����ل ر بي����ست ویدھس����
  .  ساختند؛ نه، فراھم ساختند  سلطنتشان را فراھم می نمامان، اسباب ايرانی

.  عشق را به مذبح سCح بردند؛دنيای غريبی است؛ دنيای غريبی
ھا را با شعار و شعار به مسلخ ھ�وار و عرب�ده ك�شاندند و ب�ر س�ر م�ا  انسان

  . بينی میکه آوردند، آنچه را 
ج�ا ني�ستم، ك�ه اي�ن ج�ا   آنديگ�ر ھاس�ت ک�ه   م�ن س�ال؛درست است

ام، نه پدری را، نه مادری را و نه حتی خ�واھر ي�ا  كس را نديده  ھستم؛ ھيچ
شنود و دوست دارد فقط صدای مرا  شان ديگر گوشش نمی يكی. برادری را
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ھ�ای م�را از روی  آن يك�ی نوش�ته. گ�ويم داند چ�ه م�ی ی ھر چند كه نم؛بشنود
 چن�د ب�ار و ھ�ا اند من در اي�ن س�الكند، بی آن كه بد ھا كپی می» وب سايت«

دان��د ك��ه پوس��ت ان��داختن در اي��ن ھ��وای  ام و نم��ی چ��ه س��خت پوس��ت انداخت��ه
 دان�د چ�ه دش�وار اس�ت ك�ه شرجی چه سخت و چه دردناك بوده اس�ت و نم�ی

ِ، من سياھی لشكر اين فرماندھان كافه نشين عرب�دهمن كم�ی از بت�وانم  ج�و،  ِِ
ای و  ار ايرانی، ب�ار ديگ�ر جرع�ه شادخومدنيت، كمی از فرھنگ پرشور و

ھ�ا،  تر برجای بمانم؛ ھمان فرھنگی كه پدر سال  ای بنوشم و تشنه تنھا جرعه
  .   بود سال تمام در وجودمان نشت داده ٢٥٠٠

ھ�ا   از اي�ن چقدربينی  نمی؛ باور كردنی ھم نيست؛شود باورت نمی
شان  رھای توخالیھا با شعا ام؛ چه اندازه بتون نفرت را كه اين فتهفاصله گر

ھ��ا  آنام؛ آخ��ر م��ن ك��ه از ج��نس  ن��د، س��مباده زدهبوددر ج��ان و جھ��انم كاش��ته 
ند، گفت میبر عليه مCيان چيزی ھا را كه  ی آن من ھمه. نيستم؛ من از عشقم

ان�د ك�ه  عمام�ه ب�ی   ھ�ايی آي�ت [ھ�ا خ�ود  دان�ستم ك�ه اي�ن دوست داشتم، و نمی
ھاش���ان  سائل���شان را در درون كل���هالم ھ���ا و توض���يح ھاش���ان، رس���اله عمام���ه

  . اند جاسازی كرده
ب�ه » سبو«چينند، كت و شلوار شيكِ   موھاشان را آVگارسنی می

ھاش�ان را پنھ�ان كنن�د؛  كنند، تا نتراشيدگی شان می پيكر نتراشيده و نخراشيده
ھ�ا در دل و دماغ�شان اس�ت  ھا و نخراشيدگی دانند كه اين نتراشيدگی اما نمی

  . اند ھا زياد شده  چقدر اين فاصله…آه. شان يسيون بيرونیو نه در پوز
ھ���ايی را  ك���نم؛ مورچ���ه م���ی» زوم«ھ���ا   روی آنح���اV دوربي���نم را

» ك��رم«رون�د؛ آخ�ر  بي�نم ك�ه دارن�د از س�ر در جھل��شان ب�اV و پ�ائين م�ی م�ی
وي�����روس بيم�����اری . گ�����ل ك�����رده اس�����تب�����از ھ�����م ن ش�����ا ضدامپريالي�����ستی

  . آزارد میاتحتشان را شان ھنوز ھم م خمينيستی/استالينی
گيرن�د؛ آخ�ر   ديگران ايراد میی گرانی ھستند كه از شكنجه شكنجه

  . ھا باشد  جھانی نيست؛ بايد تنھا در انحصار اينمری كه ا»شكنجه«
ھ�ا را ب�ه پ�شت ديوارھ�ای  باي�د زن. اش را ببافن�د ھا بايد تئ�وری اين
كتك�شان بزنن�د و حم�د شان ھل بدھند و اگر نرفتن�د، ب�ه دس�تور م مردساVری

ھ�ا  ص بتراش�ند؛ راس�تی ك�ه اي�ن بيچ�ارهزدن ھم تقدس و ت�شخ برای اين كتك
  !ھم كلی كار و گرفتاری دارند

 دس��ت ١ام��ا وقت��ی ك��سانی ديگ��ر از جھ��انی ديگ��ر ب��ه اي��ن ناشاي��ست
ھ�ايی ك�ه  ھ�ا دو دس�ته ھ�ستند؛ ان�سان آي�د ك�ه آری ان�سان يازند، يادشان می می

                                                           
گاه ابوغريب عراق از سوی سربازان امريکايی که البته  ی چند عراقی در شکنجه  اشاره است به شکنجه- 1

  .گران نيز خود به محاکمه کشيده شدند شکنجه
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رن�د ايی كه از سوی امامان و رھبرانشان حكم داھ نبايد شكنجه كنند و انسان
 را در ب�دبختِترين شكل ممكن؛ س�ر امريك�ايی  ھم به عريان شكنجه كنند؛ آن

 كه دني�ا ب�ر عل�يھش ش�وريد و دك�انش را تخت�ه ك�رد،  تقاص ناشايست غربی
 تمدن و تكني�ك ك�ه ب�ا آن ت�ا   در برابر تمام اسباببازھمو البته [مثل گوسفند 
  !برند گوش تا گوش می] خالفندبن جانشان م
زنن��د،  ھاش��ان كت��ك م��ی زن ب��ودن در خان��ه» ج��رم«ھ��ا را ب��ه  زن

 تازه م�سئوليتش را ھ�م ؛كنند طرد می» دگرانديشی«دگرانديشان را به جرم 
و آل احم�د ِ ت�ز ام�ت و ام�امتی امث�ال ش�ريعتی ؛گيرن�د  به دوش و گ�وش نم�ی

   !مسئوليتی ھمين خوبی را دارد؛ بی
اندازن��د و ج��ان  ن را ب��ه گ��ردن رھب��ران خائن��شان م��یی گناھ��ا ھم��ه

  فريبكارش��ان را ك��ه ب��رای دس��ت ي��افتن ب��ه ق��درت، ب��ه ھ��ر حشي��شی آويخت��ه
؛ دل����م از اي����ن ھم����ه  اس����ترھانن����د؛ چ����ه ف����ضاحتی اس����ت، از مھلك����ه م����ی
  .  خورد پدرسوختگی به ھم می

حت�ی ك�ه [گويند؛ اما منظورش�ان از اي�ن واژه   سخن می٢از آزادی
 تنھ��ا آزادی خودش��ان اس��ت؛ ب��رای دس��ت ي��افتن ب��ه ]دانن��د نم��ی اش را معن��ی

قدرت؛ برای به زير مھميز كشيدن ملت و برای پخش و پC ك�ردن آن ھم�ه 
  . شعاری كه بCی آسمانی ملتی اين چنين رنجيده و رنجديده شد

زنن�د، ام�ا دموكراس�ی را فق�ط ب�رای رای  از دموكراسی حرف می
ھاش�ان توجيھ�ات  ھند ب�رای ق�درت طلب�یخوا می. خواھند آوردن خودشان می

  . قرن بيستمی و قرن بيست و يكمی ھم داشته باشند
ھا  شان تلويزيون ی پر از فريب پشم و شيشه ھا با ديدن چھره جوان
ِجوان ما .  ديوار گاھكلی ترك برداشته است؛ حق دارند؛كنند را خاموش می

ھ���د، آواز د  ديگ���ر ش���عار نم���ی؛دارد  دوس���ت م���ی؛ك���شد ديگ���ر عرب���ده نم���ی
 موھ��ايش را خ��وش تركي��ب و ؛پيچي��د  ديگ��ر لچ��ك ب��ه س��رش نم��ی؛خوان��د م��ی

ش�ود و  بوسد و بوسيده م�ی  می؛رود  سر قرار می؛كند خوشريخت آرايش می
شان به اين ھمه عشق، به اين  اين ديواريان از Vی جرز ديوار ترك خورده

  . دوزند  چشم می]اند كه آن را مزه ھم نكرده[ھمه دوستی
 دان�شور ك�ه ب�ه دس�تبوس ام�امش رفت�ه ب�ود، در تنھ�ايی، از سيمين

پ��سر . ش��ود ك��سی ب��ا ي��اد و ش��عار ھم��سر ھم��ه گون��ه معي��وبش من��زوی م��ی ب��ی
. گي�رد زد، از پ�درش فاص�له م�ی شريعتی كه زمانی كوس ن�وزايی دين�ی م�ی

پن�دار ني�ك و «گرف�ت چ�را از  برای او ھم گذشته است زم�انی ك�ه اي�راد م�ی

                                                           
 !»ولنگاری«: گويد  سيد محمد خاتمی به آزادی اجتماعی می- 2
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 چ��را از فري��دون فزخ��زاد ب��ه عن��وان ؛ام  نوش��ته»ي��كك��ردار ني��ك و گفت��ار ن
  . ام قربانی تروريسم حكومتی ياد كرده

دي�وار ك�اھگلی عل�ی ش�ريعتی و . اندازن�د ھا دارند پوس�ت م�ی خيلی
ام ب��از  م��ن ب��ه ج��وانی. ش��يعی ت��رك برداش��ته اس��ت/ای ج��Cل آل احم��د ت��وده

.  دارم»یرفت�اری نامناس�ب و غيراخCق�«ھا   حاV  من از نظر آن.گردم می
خواھ�د،  چه خوب؛ اخCقی ك�ه زن را تنھ�ا ب�ين تخ�ت و مط�بخ در ت�ردد م�ی

  !ی متوليانش تف به ريشش و به ريش ھمه
 ب���رای »اپوزي���سيون«عقي���دتی /بزرگت���رين س���ازمان تروري���ستی

ای ك���ه ب���رای   در مزبل���ه»دموكراتي���ك اس���Cمی«جان���شين ك���ردن حكوم���ت 
ادر و ب��رادر رھب��ر رھب��ر ب��ر. ، گ��م و گ��ور ش��ده اس��ت ب��ودخ��ودش تراش��يده

  .  سازمانشان ھم گم شده استست؛ا  ھاست گم شده مدت
اش را  ی تيم�ی ی بين دادگاه و خان�ه ھای اسفالته شان اينجا جاده يكی

ت�اريخ ھاس�ت  ك�ه س�ال[يك جريان خلع سCح ش�ده  كند و به خيالش وجب می
  . تواند دوباره تاريخ را به گذشته بازگرداند  می]مصرفش گذشته
ديگ�ر اس�تالينی در . ھ�ا گذش�ته اس�ت ھ�ا از آن س�ال  كه س�الراستی

ھ��ا را ب��ه ج��ان خلي��ل  ك��ار ني��ست ت��ا در ي��د ق��درت تروري��ستی معتق��دانش، آن
ھ��ای نورال��دين كي��انوری تنھ��ا ب��رای  ديگ��ر عرب��ده. ملك��ی ان��شعابی بياندازن��د

  . تاريخ نويسان خواندنی است
ھ�����ای سوس�����يال  ك�����سی ديگ�����ر ش�����عارھای اي�����ن ضدامپريالي�����ست

اتحاد جماھير شوروی حل شده بودند، به ريش K.G.B رياليست را كه در امپ
ھاش��ان   ھرچن��د ك��ه ح��امCن دي��دگاه؛ان��د ھ��ا ب��ه ت��اريخ پيوس��ته اي��ن. گي��رد نم��ی

پيرمردان و پيرزنانی باشند كه ھمچنان در ضديت با ھويت ايرانی ما، زير 
ي�ن ش�اھی ا  ای پك�ی ب�ه ب�افور س�رطCی ناص�رالدين كرسی س�يد عل�ی خامن�ه

  . شوند ش مديحه مرتكب میيزنند و برا میمفلوک ولی فقيه 
ھ��ايی ك��ه  س��ال ب��رای ج��ناي��ن ھم��ه  ؛تلويزيون��ت را خ��اموش ك��ن

نوب��ت . ح��ال نوب��ت عاش��قی اس��ت. ش��ريعتی اح��ضار ك��رده ب��ود، ك��افی اس��ت
دوران جنگ و نفرت و . ھاست ھا، نوبت بوسيدن انسان دوست داشتن انسان

  . ه سر آمده استعربده و خرابكاری و بيگاری ب
 عمل�ه ی م�شتھ�ا پيروان تروري�ستی عراق،  اگر در كشور وامانده

ك��ه ن��ه عرب��ی بل��د ب��ود و ن��ه [س��واد  [ خمين��ی ب��ی  ھ��ستند، مقل��دان س��يد روح
  . شان روشنفكرند  ھمه]فارسی

فقط م�ا ب�وديم ك�ه جنگي�ديم، ك�شته دادي�م، ش�كنجه ش�ديم، ب�ه زن�دان 
ھ��ای س��ازندگی مح��روم  ی زيب��ايی م��هی ل��ذات زن��دگی، از ھ رفت��يم، از ھم��ه

 ب��رای اي��ن ك��ه س��دی از ك��اه و گ��ل، از كاھگ��ل در براب��ر مدرنيت��ه در ؛ش��ديم



 ٢٢

 

ھ�ا قب�ای مب�ارز و   م�ا ب�وديم ك�ه ب�رای تروري�ست؛ايرانمان بك�شيم و ك�شيديم
 ما بوديم كه از گوردرآمدگان و مردگ�ان مرتج�ع را ؛مجاھد و فدائی دوختيم

وديم ك��ه دو دس��تی دان��شگاه را تحوي��ل  م��ا ب��؛س��ر دس��ت ب��ه دان��شگاه ب��رديم
   انق�Cب فرھنگ�ی٣ِ فيل�سوف كم�دی»ِانقCب فرھنگی«ارتجاع داديم و برای 

ی ش�ادی   ما بوديم كه برای اعدام زندانيان سياس�ی عرب�ده؛ھيزم جمع كرديم
 ب�وديم و ب�رای م�ثC ٤»عضو جمعيت حقوق بشر«كشيديم، ھمان زمانی كه 

ھ�ا را زمين�ه  ھ�ا، آزادی رجال�ه ادی تروري�ست ام�ا آز؛دران�ديم آزادی يقه م�ی
  . ساختيم می

ھای Vی  باور كن ھيچ چيز مرا از اين شادتر نكرده است كه ترك
  . اين ديوار كاھگلی را بيشتر و بيشتر جر بدھم

 ح��سابی از اي��ن ؛ام آری م��ن اي��ن روزھ��ا ح��سابی پوس��ت انداخت��ه
س�وزد،  ھام�ان م�ی بچهدلم برای . ام كمونيستيه فاصله گرفته/جماعت اسCميه

اي�ن ن�د، ا افروخت�ه نتراش�يده و نخراش�يده »روشنفكران«كه در آتشی كه اين 
  . شوند سوزند و جزغاله می  می کهاستنکبتی سال ھمه 

 تنھ�ا ش�ادی م�ن اي�ن اس�ت ك�ه ب�ر اي�ن آت�ش … تنھا اميد من…اما
ن��شان ب��دھم ك��ه مل��ت م��ا دارد تق��اص . ی آگ��اھی بپاش��م ناآگ��اھی، آب پ��اكيزه

ب��افی روش��نفكرانی را   مح��وری، توحي��د و دگران��ديش س��تيزی و دروغخود
  . اند شان رفوزه شده دھد كه در امتحان انسان دوستی و ميھن دوستی می

 ؛ش�ان را تخت�ه كنن�د و پ�ی كارش�ان برون�د گری ھای دجال بايد دكان
بايد بازنش�سته ش�وند و بگذارن�د ت�ا مل�ت م�ا، جوان�ان م�ا و اي�ران دوس�تان و 

ھا از دروغ و كينه و نفرت و دگرس�تيزی  ستان ما، آنچه را كه اينانسان دو
ان��د، دوب��اره ش��خم بزنن��د و ب��ذر ش��ادی و ش��ادكامی و ع��شق و دوس��تی  كاش��ته

  .  بكارند عشقھا را در اين سرزمين ی انسان ھمه
  

   ميCدی ٢٠٠٦ ماه مه ١٤
  ١٣٨٩بازنويسی پنجم امردادماه 

          ميCدی٢٠١٠ ژوئيه ٢٧

  

  

  
  

                                                           
  عبدالکريم سروش- 3
 ...ھای ديگر  علی اصغر حاج سيدجوادی و خيلی- 4
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  ران روشنفكری در ايرانبح
  

  

، پسركی ك�ه چن�دان  تھرانبازرگانیعالی ی  مدرسه در ھا سالآن 
 ؛را تح��ويلم داد ھ��ای عل��ی ش��ريعتی ابتي��پ ھ��م نب��ود، دو فق��ره از كت��  خ��وش

ي���ك . آم���د اھ���ل كت���اب و كت���اب خوان���دن باش���د بھ���ش نم���ی. يواش���كی ھ���م داد
 ]ھ�ا يگ�ر دورهو د [ھ�ای آن دوره د و مث�ل بي�شتر ج�واندانشجوی معمولی بو

اي�ن ب�ود ك�ه حدس�م . شايد اين تصور من ب�ود. دنبال پيدا كردن دوست دختر
. ش درس��ت نكنن��ديك��رده اس��ت، ت��ا گرفت��اری ب��راھ��ا را از س��رش وا كت��اب
ھ��ا چگون��ه ب��ه دس��تش رس��يده  ابدان��م چ��را اي��ن ك��ار را ك��رد و اص��C كت�� نم��ی
   !؟بودند

دن�د ك�ه م�ثC دا ھ�ا را اي�ن گون�ه نم�ايش م�ی فضای حاكم بر دانشگاه
ی   ب�ا اج�ازهھ�ا، سال؛ ھرچند كه جنابش ھستندعلی شريعتی ممنوع کارھای 

 و خيلی محافل ديگر ٥دی ارشا  نقشی اساسی در حسينيه، وقت رسمی دولت
  . د؛ ھمراه با رفيق يا نارفيق معممش شيخ مرتضی مطھریبازی كر

مطھ�ری ش�يخ  نگذشته ب�ود ك�ه ٥٧بھمن بلوای ھنوز چند روز از 
 را ش��يخش��ريعتی ك��ه عل��ی اره، ب��ه دس��ت چن��د ھ��وادار دب��ش و دو ن��بش بيچ��

داس���تان . دان���ستند، ت���رور ش���د  م���ییھ���ا و راه ش���ريعت  ب���ه تئ���وری»خ���ائن«
 اي��ن دوت��ن و دعواھاش��ان در گ��شت ب��ه ھم��ان اخ��تCف نظرھ��ای ب��ين برم��ی
  !ی ارشاد حسينيه

 ب��رای اس��Cم ؛ی كل��ی ب��رای ش��اگرد عزي��زش اش��ك ريخ��تخمين��
 تنھ�ا آخون�دی نب�ود ك�ه در ٦ب�ا اي�ن ھم�ه مطھ�ری. تعزيزش ھ�م اش�ك ريخ�

  . شد ترور٧»فرقان«مت اسCمی به دست گروه تروريستی حكو

                                                           
 گ��ذار، ناص��ر مين��اچی م��دير و ش��يخ مرت��ضی   توس��ط محم��د ھم��ايون س��رمايه١٣۴۶ ح��سينيه ارش��اد درس��ال - 5

مين��اچی اع�ضای ھيئ��ت امن��ای  محم��د ھم�ايون و]  دادس��تان وق��ت تھ�ران[عل��ی آب�ادی . مطھ�ری بني��ان گذاش�ته ش��د
مرت��ضی . ش��دعل�ی ش��ريعتی ب��ه دع�وت ش��يخ مطھ��ری س�خنران ح��سينيه ١٣۴٧ از س��ال .بودن��د ی ارش��اد ح�سينيه

 ٣۶] پ�در عل�ی ش�ريعتی[ جل�سه؛ محم�د تق�ی ش�ريعتی ۶٧، ١٣۴٩س�ال   ت�ا پاي�ان١٣۴٨مطھ�ری از ابت�دای س�ال 
مطھ�ری در پاي�ان س�ال .  جل�سه در ح�سينيه س�خنرانی کردن�د١٩ص�در بCغ�ی   جل�سه و٢۴؛ علی شريعتی  جلسه

 ح�سينيه درب�ست در انح�صار و  ]ظاھرا به دليل اختCف نظر با علی ش�ريعتی[ی ارشاد رفت   از حسينيه١٣٤٩
ی ارش�اد تعطي�ل ش�د، در آنج�ا س�خنرانی    که ح�سينيه١٣۵١  آبان١٩علی شريعتی تا .  شريعتی قرار گرفت علی
ی ارش��اد  ،  ي��د [ س��حابی و س��يد محم��ود طالق��انی ھ��م در ح��سينيه محم��د تق��ی ش��ريعتی، مھ��دی بازرگ��ان. ک��رد م��ی

  .  کردند سخنرانی می
ی يد [  خانه  خروج ازدر حال ١٣۵٨ ماه ارديبھشت ١١ ی بعد از ظھر روز سه شنبه شيخ مرتضی مطھر- 6

 . تمام کرد »طرفه«بيمارستان  قرار گرفت، و در گروه فرقان ی يکی از افراد سحابی، ھدف گلوله
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 »ش�ھيد«ِھری ھ�م رخ�ت ب�ه زي�ر زم�ين ك�شيد و مطشيخ مرتضی 
ی اق����دامات  ی ش����ريعتی را س����رلوحه  ھ����ا ي����ك جمل����ه فرق����انی. اع����Cم ش����د

به قل�ع و قم�ع  کردند شروع ين شعارااساس ند و برشان قرار داد يستیترور
 چن��د نف��ر را ك��شتند، ج��و ت��رور را ؛شان ن��داد البت��ه زم��ان فرصت��؛آخون��دھا

ھ�ايی ك��ه عل�ی ش��ريعتی، ج��Cل   ج��نپراكندن�د، ب��ه آخون�دھا م��شروعيت و ب�ه
 ك�رده بودن�د،  اح�ضار مذھبی/ ملیو لنينی/كران دينیاحمد و ديگر روشنف آل

.  ش�دند٨ني�ست  ش�ان دس�تگير و س�ربه  بعد ھم ھمگ�ی؛ دادند»شھيد«ی  چھره
  .»تصاد بدون نفت، اسCم بدون آخونداق«: شعار علی شريعتی اين بود

ت��رين پ��ان اسCمي��ستی ب��ود ک��ه ب��ا اي��ن ک��ه  عل��ی ش��ريعتی جنج��الی
ظاھرا با آخوندھای سنتی زاويه داشت، ول�ی در م�ورد تحقي�ر و در زنجي�ر 

ش��ريعتی را .  داش��ت کام��لھ��ا تواف��ق ک��ردن زن��ان ب��ا خمين��ی و خمين��ی چ��ی
ت�وان تئوري�سين ھم�ين ف�اطی کمان�دوھايی دان�ست ک�ه در خيابانھ�ا و س�ر  می

ھا زنان و دختران ما را به ج�رم ب�دحجابی و ش�ل حج�ابی ب�ه زن�دان  گذرگاه
بازگ�شت ب�ه خوي�شتن و عقبگ�رد » دست دوم«شريعتی تئوريسين . کشند می

. اس�ت] پ�س از س�يد جم�ال ال�دين اس�دآبادی[به ھزار و چھارصد س�ال پ�يش 
ام�ت و «او تئوري�سين .  نافی تCش بشريت برای بھت�ر زي�ستن ب�ودشريعتی

ش���ريعتی ھمچن���ين . ب���ود» ی فقي���ه امام���ت و وVي���ت فقي���ه و وVي���ت مطلق���ه
بي�شتر آخون�دھای ب�ا . و زن�دگی گري�زی ب�ود» ش�ھادت«تئوريسين م�رگ و 

و » اص��Cح طلب��ی«ی فعل��ی ح��اکم ب��ر اي��ران ک��ه مھ��ر  عمام��ه عمام��ه و ب��ی
 ب�ر پي�شانی دارن�د، و ح�افظ ھم�ين نظ�ام اس�Cمی را» رھبری جن�بش س�بز«

  .اند کھريزکی ھستند، در واقع پيروان علی شريعتی
  

ھ��ای  سانان��. ھاس��ت ی ت��رس و ناآگ��اھی ان��سان دي��ن اساس��ا زائي��ده
 ت��صوری از رواب��ط عل��ت و معل��ولی اتفاق��ات طبيع��ی نداش��تند، نخ��ستين ك��ه

ی ب���رای دور ك���ردن اح���ساس ت����رس از خودش���ان ب���ه ج���ادو و جنب����ل رو
خ�شم  ِتوانن�د آت�ش  م�یردن�د ب�ا ج�ادو و ن�ذر و قرب�انیك خي�ال م�ی. آوردن�د می

 ي�ا ،طوف�انزمانی كه سيل، زلزل�ه، . نيروھای قاھر طبيعت را خاموش كنند
دان�ستند، آن را ب�ه  داد، چ�ون عل�تش را نم�ی  رخ م�ی مرگ و مي�ر و بيم�اری

ي��ن كردن��د خ��شم ا خي��ال م��ی. دادن��د خ��شم نيروھ��ای برت��ر طبيع��ت ن��سبت م��ی

                                                                                                                  
 مرت��ضی مطھ��ری، محم��د مف��تح، مھ��دی عراق��ی، پ��سر مھ��دی عراق��ی، س��يد محم��د عل��ی قاض��ی طباطب��ايی، - 7

از  ] ت�رور ن�اموفق[لشکر محمد ولی قرنی، حاج تقی طرخانی، حاج شيخ قاسم اس�Cمی و ھاش�می رف�سنجانی سر
 .جمله قربانيان تروريسم گروه فرقان بودند

دس�تگير و در س�وم   خورش�يدی١٣۵٨ دی ١٨ن�ام داش�ت ک�ه در روز  اکب�ر گ�ودرزی »فرقان« رھبر گروه - 8
  . خورشيدی تيرباران شد١٣۵٩خرداد 
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فرزندانشان را، . كردند اند و برای ھمين ھم قربانی می نيروھا را برانگيخته
 شان را، مال و اموالشان را به پای اي�ن نيروھ�ای قھ�ر س�ر بھترين حيوانات

آمدن��د  البت��ه ت��ا م��ی.  را خ��اموش كنن��د آنھ��ا خ��شمبريدن��د، ت��ا بتوانن��د آت��ش م��ی
 ي�ا بھب�ود يافت�ه ب�ود و انيشبيماربيمار يا  ؛نبند، مرگ، طعمه را برده بودبج

 زلزلهھای  V زمين ھم از تكاناحتما. يا اين كه او را ھم مرگ درربوده بود
اش   ھيج�ان اولي�هخوابي�ده ب�ود و س�يل ھ�م از طوف�ان ،و آتشفشان آرام گرفته

  . افتاده بود
ك�رد ب�ا تخفي�ف  دن را مصادف م�یکرھايی كه گاه قربانی  تصادف

آورد ك�ه   ناآگاه پديد میھای  را در اين انساناين اتفاقات طبيعی، اين تصور
، در مكانيسم ھ�ستی و   و قربانی دادن يدن، رياضت كش، جادو با دعا، رقص

اند روند طبيعی طبيع�ت را  كردند باعث شده خيال می. برند طبيعت دست می
به سود خودشان و Vبد ب�ه زي�ان ديگ�ران دس�تكاری كنن�د؛ اي�ن اس�ت ك�ه در 

ھ��ا و   ك��ه از ھم��ين ت��رس]و ھمچن��ان ھ��م [ش��دند م��یپي��دا اي��ن مي��ان ك��سانی 
  . كردند میھا باز  ھا دكان ھای انسان ھا و نگرانی ناآگاھی

 فقط به درد ھمان ايل و قبيله و ؛ز كوچك بودندھا در آغا اين دكان
 ھ�ا ان�ساناضافه ش�د، بع�دھا ك�ه مردم  بعدھا كه جمعيت. خوردند ه میخانواد

ھ��ای كوچ��ك و ح��صيری اي��ن  رداختن��د، دك��انداری پ  ب��ه ك��شاورزی و گل��ه
تر و جادارتر    ھم بزرگ»ير گذارندگان در قانون طبيعتتاث«جادوگران و 

 آخ�ر ؛شی و ش�ريك ھ�م ب�رای خودش�ان گرفتن�دتازه اين جادوگران من�. شدند
   !ی مراجعين برسند توانستند به كار ھمه تنھايی كه نمی

 آنق�در ت�وان و ؛رسيدندت  از نيروھای طبيعت می؛ندمردم ناآگاه بود
ای مادی و  ھا راه چاره ھم نداشتند كه برای جلوگيری از اين مصيبت شعور

با ترس و نگرانی دست به دامن جادوگران و ش�يادان . ملموس اختراع كنند
دادن�د، براي�شان ھدي�ه  خرج�شان را م�ی.  ت�ا از اي�شان حماي�ت كنن�د،ش�دند می
د ك�ه ك�ار ب�ه ج�ايی رس�ي. ديگ�ر بسياری كارھ�ای غيرمنطق�ی …بردند و   می

نماياندن�د  ھا م�ی  خود را رابط بين اين نيروھای طبيعی و انسان،اين جماعت
 و تح�ت ،ھ�ای اي�ن م�ردم ھا ب�رای چپ�اول ث�روت ھا و ناآگاھی و از اين ترس

  . كردند ھا می انقياد درآوردنشان استفاده
 برای  اديانی كه؛امل خود به اختراع اديان انجاميداين روند در تك

 اي��ن كارھ��ا ن��وعی ؛طلبن��د دايان، كارھ��ايی از ان��سان م��یفرون��شاندن خ��شم خ��
 محك�وم ك�ردن؛ »اخ�Cق« و در نھاي�ت م�ردم را ب�ه ن�وعی ند،ھسترياضت 

ادوگران، تغيي�ر و تح�ول ، در راستای من�افع اي�ن ج�ھستاخCقی كه ھرچه 
  . دنك پيدا می
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ی  از س���وی ديگ���ر ب���ه اي���ن دلي���ل ك���ه ب���اروری و زاي���ش حيط���ه
 ؛ن�درتر را در اي�ن جوام�ع يافتشد، زنان نقشی ب ختصاصی زنان تصور میا

باي��د .  اط��Cق ش��ده اس��ت»خ��دايیزن«ران��ی ك��ه ب��ه آن مادرس��اVری، ي��ا دو
پ�ی نصر ب�اروری م�ردان ھ�م  به ع »انسان«گذشت تا  ھا می ھا و ھزاره سده

  . بردب
عيت جسمی زنان و آگاھی پس از اين آگاھی است كه به دليل وض

زن�ان . ش�ود شان، تمام مناسبات اجتماعی دگرگ�ون م�ی»نرينگی« بر مردان
از ھئيت خدايان و فرشتگان و ياران باران و رحمت، به ش�يطان و عفريت�ه 

ش��ود و عن��صر نرينگ��ی،  جن��گ مغلوب��ه م��ی. كنن��د  س��قوط م��ی…و پتي��اره و 
روزی زنان آغاز  ست و تيرهگيرد و دوران شك باروری را نيز در تملك می

  .  ادامه يافته استنيزدورانی كه تا ھمين امروز  ؛شود می
ای، اي��ن ب��ار ھيئ��ت  ھم��ان ج��ادوگران و ھم��ان رھب��ران دين��ی قبيل��ه

 »م��ادينگی«گيرن��د، ام��ا ديگ��ر ب��ه  ای را ب��ه خ��ود م��ی رھب��ران دين��ی و فرق��ه
. ش�ود مادينگی ھمچون كاV اخت�صاصی م�ی. دھند ی اظھار وجود نمی اجازه

ھا را   خصوصی كه انسانِ ی كردن اين مالكيترای Vيزال تلقھايی ب تئوری
ھ��ای  ھ��ر ك��دام ھ��م از روی تئ��وری. كنن��د گي��رد، اخت��راع م��ی ھ��م در برم��ی

  . گذارد متوليان قبلی، دينش را پايه می
ت�ر  ظت از منافع خ�صوصی س�ختگذرد، اين حفا ھر چه زمان می

 ت�ر و  اين ادي�ان و م�ذاھب كلف�ت»یاخCق« زنجيرھای ھم   ھمچنانشود؛ می
ی  ھ�ا زائي�ده گوين�د ادي�ان و آئ�ين به ھمين دليل است كه م�ی. شوند درازتر می

ام��ا رھب��ران و . ش��رايط طبيع��ی ح��اكم ب��ر مح��يط زن��دگی متوليان��شان ھ��ستند
ت��ر و  ی ش��رايط طبيع��ی خ��شن ت��ر ھ��ستند و زائي��ده متولي��ان ادي��انی ك��ه خ��شن

ت�ر  ي�مھ�ای كم�ی مC ی ادي�ان و آئ�ين تر، با تقديس تئوری خشونت، بقي�ه خشك
  . كشند را نيز به زير سيطره می

اس��Cمی ك��ه از ص��حراھای خ��شك و س��وزان عرب��ستان آم��د و ب��ه 
سرزمين حاص�لخيز اي�ران رس�يد، ب�ه دلي�ل ھم�ان خ�شونت ذات�ی در ذھ�ن و 

ی ك�شورھای ھمج�وار را ھ�م ب�ه  ت�ر خ�شونت زده  عمل حامCنش، مردم ك�م
ريخ در ت�اريخ جھ�ان زير مھميز كشيد؛ آن ھم با چنان خشونتی ك�ه ت�ا آن ت�ا

گان بر مردم من�اطق  گونه خشونت پيشه تاكنون ھم ھمين. سابقه بوده است بی
استفاده از عنصر ناآگ�اھی اند و باز ھم با سوء زده حكم رانده گوناگون اسCم

  . اند و ترسشان، اين سلطه را تداوم بخشيده
 را ب��ه ش��ان متولي��ان دي��ن پي��روز، بخ��شی از م��ردم ت��صرف ش��ده

ش�ان ب�ه  گمارن�د، از س�ھم متوليان�ه سپاه خشونت�شان م�ی و سرداران سربازان
خ��وار  خ��وار و ري��زه ن��ه اين��ان را ب��ه جي��رهگو  پردازن��د و اي��ن اي��شان ني��ز م��ی
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ھ��ا زم��ان Vزم ب��ود ت��ا زرت��شتيان  ھ��ا و ق��رن س��ال. كنن��د اسCم��شان ب��دل م��ی
م�سلمان ] غيرم�سلمانیمالي�ات [بدبختی را كه به ضرب شم�شير و ي�ا جزي�ه 

 ب��ه م��سلمانان خ��شنی تب��ديل  ت��رس و خ��شونت، ِه بودن��د؛ ب��ا ھم��ان عام��لك��رد
 خ�شونت  ھ�ا از س�رزمين ظ منافعشان باشند؛ ك�سانی ك�ه فرس�نگكنند، تا حاف

كنن�د ك�ه  گی می رفتاری را نمايندصله دارند، اماخيز عربستان و فلسطين فا
  . كنون نيز مستمرا داشته استآن اعرابی حاكم تا
 ش�ود؛ ديده مین در ميان مسلمانا   و ترس گاھینيز ھمين ناآامروز 

شود اينان نگاھ�شان را از ھرچ�ه س�ازندگی و زيب�ايی و  ترسی كه باعث می
ھای موھوم آن جھ�انی دل خ�وش  به لذتلذت اين جھانی است، برگردانند و 

 خب��ری »آن دني��ا«ای زن��ده ن��شده اس��ت و از  ب��ا اي��ن ك��ه ھن��وز م��رده. دارن��د
ھاس�ت ك�ه گرفت�ار ھم�ان  ھا و ق�رن ھا سال ايناما ست، ھا نياورده ا برای اين

  .  ھستند  رھبران و پيامبرانشان ھای فانتزی
ش�ود، غلظ�ت اي�ن   م�یپي�دالی جديدی ھم كه در اين مذھب ھر متو

به ھر حال ھرچ�ه ھ�ست . برد  را باVتر و باVتر می»ھا و انذارھا بشارت«
كنن��د،  ذر و ني��از م��یھن��وز م��سلمانان ب��رای دس��تكاری در ق��انون طبيع��ت، ن��

بندند، دست به  گيرند، دخيل می كنند، قرآن سر می ی ابوالفضل پھن می سفره
ی اي�ن اعم�ال خراف�اتی را ھ�م زي�ر  كنن�د؛ ھم�ه ش�وند و اس�تخاره م�ی دعا م�ی

  .دھند شان انجام می لوای اعتقادات دينی
ک���ه دع���ا و  در گزارش���ی م���دعی ش���ده »خبرگ���زاری رويت���رز«

تج��ارت «داش��ته و ب��ه آن ص��فت » س��ابقه ب��یی رش��د«دعانوي��سی در اي��ران 
، اي�ن خبرگ�زاری در ابت�دا »ف�ردا«به گ�زارش  .را اطCق کرده است» دعا

 ی گذاش�ته و ب�ه نوش�ته» ياعلی«خود را  رود که نام به سراغ دعانويسی می
گوي�د بي�شتر  ق�ديمی ش�ھر م�ی ھ�ای رويت�رز روی ص�ندلی در يک�ی از کوچ�ه

ت�ا مشکCت�شان را  خواھن�د ھ�ا م�ی عانويسخصوص زنان جوان از د مردم به
 دعاھ�ای مختل�ف ب�رای ح�ل«ب�ا ري�ش س�فيد خ�ود از » ي�اعلی«. ح�ل کنن�د

ک���ه ھرک���دام از آن���ان  گوي���د و ب���ا اش���اره ب���ه اي���ن م���ی» م���شکCت مختل���ف
  روی کاغ��ذی برخ��ی از دعاھ��ا ک��ه نوش��ته«افزاي��د  دارد، م��ی دس��تورالعملی

   …رف آب گذاشته شوندبرخی بايد در ظو  بايد سوزانده شوند ،ندھست
ويترز در عين حال ضمن اشاره به ت�اثير دع�ا ب�ين م�ردم، تاکي�د ر

توانن��د دعاھ��ا را ب��رای   م��ی،دان��ش م��ذھبی درس��تی دارن��د دارد ک��سانی ک��ه
خبرنگ�ار رويت�رز  .بتوانند به نتايج بھتر دست يابن�د ھا ديگران بنويسند تا آن
ست و با دعای وی، از ا» ياعلی«از مشتريان  شود که با خانمی مواجه می

مراجع�ه » ي�ا عل�ی«دوس�تانش ب�ه  او و .شر يک م�زاحم خ�Cص ش�ده اس�ت
ھ��ا  تغيي��ر سرنوش��ت آنث ا ب��راين باورن��د ک��ه دعاھ��ای او باع�� زي��ر،کنن��د م��ی
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ب�ار ق�صد دارد  اين خانم اي�ن .کند شود و از بروز وقايع بد جلوگيری می می
گ��زارش  .کن��دا ی دع�� ت��ا و،بياي��د» ي��اعلی«ت��ا ب��رای ازدواج خ��ود، ب��ه ن��زد 

ايران،  کند که نھادھای روحانيت خبرگزاری رويترز در عين حال تاکيد می
   . دينی و خرافی را قبول ندارندی دعاھای فاقد پايه

ھ�يچ ي�ک از «: نوي�سد گزارش میی  خبرگزاری رويترز در ادامه
 دان�ش دين�ی او ی  پاي�هی در باره» يا علی«ھايی مانند  دعانويس ھای مشتری

 .گي�رد کند که دعاھا را از قران می اگرچه او خود ادعا می ؛کنند الی نمیسو
به دليل » ياعلی«شدن مراجعه به  تر ای که از سخت ساله ٢۴مرجان دختر 
که دانش او ب�رايش مھ�م ني�ست و  گويد  می،است ھايش شاکی زيادی مشتری

  »!دنشو مشکCتش حل« خواھد فقط می
ن دشوار ني�ست و ب�ه ق�ول رويت�رز يافتن نويسندگان دعا در ايرا«
مرج�ان ک�ه يک�ی  .ھای زيادی ياف�ت  تلفن توان شماره اينترنت می با سری به

فقدان حمايت دول�ت از  «،دعانويس مورد نظر گزارشگر است از مشتريان
باوجود گرانی «: گويد داند و می می» ھا دعاخوان زنان را عامل مراجعه به

شناس�م ک�ه ھن�وز ھ�م ب�ه  زن�ان را م�یخ�صوص   ب�ه ھ�ا،  م�ن خيل�ی،ھ�ا قيم�ت
 زن�ان »برخی« حتی ؛کنند مراجعه مید عنوان آخرين راه چاره به اين افرا

اي���ن دعاھ���ا متوس���ل ، ت���ر ش���دن زن���دگی خ���انوادگی خ���ود ب حک���مب���رای م
   ٩».شوند می

  
 در ١٠ك�ه م��ن ديگ�ر ب�ه پايگ�اه مجاھ��دين ١٣٦٦م�اه رم�ضان س�ال 

روزم��ره، آش��پزی ب��رای  ھ��ای ش��ھر كل��ن آلم��ان رفت��ه ب��ودم، بج��ز بيگ��اری
 ك�ه ھن�وز ج�وانكی ب�ود ب�ه ن�ام رض�ا.  ن�وبتی ب�ود»پرس�نل«سحری ھم بين 

 زدن�د و ب�دون اي�ن ك��ه »ق�ر«او را . اش را نگرفت�ه ب�ود پاس�پورت پناھن�دگی
دان�م  نم�ی. قش ك�شاندنداش مشخص باش�د، ب�ه ع�را  پناھندگی وضعيت حقوقی

ب�رخCف ديگ�ر د، ج�وان خ�ون گ�رم و ب�شاشی ب�ود؛ وردن�چه بCيی س�رش آ
  !شد نگاھشان كرد ك من عسل ھم نمیبرادرھای سازمانی كه با ي

ك��سان ديگ���ری ھ��م بودن���د ك���ه س��ازمان مجاھ���دين ب��دون اي���ن ك���ه 
ھ�ای جعل�ی از ك�شوری ك�ه  شان مشخص باش�د، ب�ا گذرنام�ه وضعيت حقوقی

                                                           
   گزارش رويترز از رونق تجارت دعانويسی در ايران، تابناک- 9

 و ن�ه ح�ب عل�ی ]حکوم�ت اس�Cمی و س�يد روح [ خمين�ی[ام را از بغ�ض معاوي�ه   من نيز بخشی از جوانی- 10
ام، ن�ه تي�ری ش�ليک  ب�ا اي�ن جري�ان ھمراھ�ی ک�م رنگ�ی داش�تم؛ ام�ا ن�ه در عملي�اتی ش�رکت ک�رده] مسعود رجوی[

معل�م، مرب�ی و . ام ک�ه توب�ه ک�نم و ک�سی ي�ا ک�سانی را ل�و ب�دھم ام، ن�ه حت�ی زن�دان ب�وده ام، نه ک�سی را ک�شته کرده
ب�ا » ھمراھی«ی مجاھدين بودم و البته از اين  ست دادهھای بيچاره و اغلب پدر و مادر از د مسئول پزشکی بچه

 . ھا و آدمکشان شرم دارم تروريست
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 ١١ ص��دام ح��سينع��راقک��شور ن بودن��د، خارج��شان ك��رده، ب��ه پن��اھجوی آ
خواستند   می، يادندكر دھا اين افراد اعتراضی میاگر بع. كرد میشان اعزام

 »جاس�وس« را ب�ه عن�وان ن�ان، س�ازمان مجاھ�دين آکنار بک�شنداز سازمان 
اند، تحوي�ل  حكومت اسCمی كه از مرز بين دو كشور عبور غيرمجاز كرده

ھ��ای مخ��وف ف��ضيليه و ي��ا  انس��ازمان امني��ت ع��راق و بع��دھا تحوي��ل زن��د
  . داد  می»مرحوم «ين پرزيدنت صدام حس ِابوغريب

اس���تفاده از اعتم���اد سياس���ی نيروھ���ای ار و اي���ن گون���ه سوءاي���ن ك���
 و ب�ه غ�رب آم�دن ١٣٣٢پس از م�رداد . ای نيست  كار تازهحزبی/سازمانی

 ك�ردن اي�ران ناامي�د ش�ده بودن�د، اي�ن »ايران�ستان«ھايی كه ديگر از  ای  توده
ھاش�ان   ك�ه خيل�یاناين. ھايی راه انداختند جماعت در غرب ھم دفتر و دستك

س��ازمان جوان��ان انقCب��ی «ھ��ا، ب��ا عن��وان  ای  از ت��وده ای، برخ��ی بري��ده ت��وده
 ]ه وص�ل ب��ودھن�وز بن��د ناف�شان ب�ه ح��زب ت�ود [ بودن�د»ی اي��ران ح�زب ت�وده

ی   را در غ��رب راه انداختن��د و برعلي��ه من��افع عالي��هايران��ی ض��د یھ��اي ت��شكل
اح رھب�ری م�ذھبی ش�يعه، ت�رين جن� ملت ايران، ھمدست و ھمراه ب�ا بدس�ابقه

  . تروريستی دچار كردند/سCمیايران را به اين سرنوشت شوم ا
 از ھ��ا را  ھ��م ھم��ين سوءاس��تفاده»مب��ارزان خ��ارج ك��شوری«اي��ن 

پ��اره و دزديدن��د،  ھاش��ان را م��ی  پاس��پورت؛كردن��د اعتم��اد ھواداران��شان م��ی
 را ھ�ا ی راه ت�ا ھم�هد، دادن� ی لو م�ھا را به نيروھای امنيتی آنبعد . كردند می

 از زن����دگی طبيع����ی در اي����ران بندن����د وب����رای بازگ����شت ب����ه ك����شورشان ب
 در چن�گ ھا را ب�رای ھمي�شه كردند تا آن مافيايی عمل می. محرومشان كنند

جز بی ديگری  ھا چاره  اين بيچاره١٢»سرخ شدن«پس از فاز . داشته باشند
  .  نداشتندھا جريانھای پوشالی اين  مت به آرمانخد

] ی اي�ران انقCب�ی جوان�ان ح�زب ت�وده[ا كه به سازمان افرادی ر«
ان�دن ف�Cن ج�وان را از درس خو. ك�رديم ش�دند، در واق�ع آل�وده م�ی جلب م�ی

ان���داختيم و ب���رايش  اش را در ج���وی آب م���ی  گذرنام���ه؛ك���شيديم بي���رون م���ی
ھای بازگشت را پ�شت  بايستی تمام پل  میم؛كردي ی جعلی صادر می گذرنامه

ب�ا . ای تب�ديل ك�رد ھ�ا را ب�ه عن�صر حرف�ه راب كرد، و آنِسر اين جوانان خ

                                                           
 در دوران زمامداری صدام حسين، سازمان مجاھدين خلق با کلی ترفند پناھجوي�ان و دان�شجويان ايران�ی را - 11

 اش�رف ي�ا قرارگ�اه ب�ه ع�راق و ب�ه ش�ھرک» انق�Cب ن�وين م�ردم اي�ران«و » ف�تح تھ�ران«ی  ميفريفت و به بھانه
ھ�ا و  خيل�ی از اي�ن ايران�ی. س�ازمانی اس�ت/ی تشکيCتی يک واژه» اعزام«ی  واژه. کرد شان می»اعزام«اشرف 

 . حتی خارجيانی که ھمسر ايرانيان شده بودند، در آن چند عمليات اين سازمان قربانی شدند
ک��سی ک��ه وض��عيتش س��رخ . س��ازمانی اس��ت/ س��رخ ش��دن ي��ا قرم��ز ش��دن ي��ک اص��طCح ت��شکيCتی و حزب��ی- 12

 .شود، يعنی ديگر امنيت ندارد و ھمه جا تحت تعقيب است و بايد به زندگی مخفی روی بياورد می
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بست  در»توانی به ايران بازگردی ای و نمی تو ديگر لو رفته«گفتن اين كه 
   ١٣».دش به آدم غيرقانونی تبديل می

» ايرانستان«ی   و پس از شکست پروژه١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از 
دی، ک��ه عم��دتا ی کم�� ک��ردن اي��ران، اف��راد ناامي��د ش��ده از انج��ام اي��ن پ��روژه

ای بعدھا از اي�ن ح�زب  چند تن از ھمين توده. ای بودند، به غرب رفتند توده
س�ازمان جوان�ان انقCب�ی ح�زب «انشعاب کردند و جريان جديدی را به ن�ام 

م س��ازمانش، اي��ن جري��ان البت��ه ب��ه دلي��ل ھم��ان ن��ا. پاي��ه ري��زی کردن��د» ت��وده
ای گ���رايش و دان���ست، منتھ���ی ب���ه ج��� م���ی» ای ت���وده«ھمچن���ان خ���ودش را 

اين گروه . ی چين و کوبا کشيده شد فرمانبرداری از شوروی، به زير سلطه
ابتدا طرفدار کوبا ب�ود، ام�ا بع�د ک�ه اخ�تCف ب�ين حکوم�ت چ�ين و حکوم�ت 

و ] رويزيوني��ست[ش��وروی ش��دت گرف��ت، ح��زب ت��وده را تجدي��د نظ��ر طل��ب 
. »سوس�يال امپريالي�ست« فرصت طلب ناميد و اتحاد شوروی را ھم دولت�ی

 برق�رار ک�رد و اف�رادی را ب�ه چ�ين اي�ن جري�ان روابط�ی ب�ا چ�ين و آلب�انی
بي��ژن حکم��ت، مح��سن  ک��وروش Vش��ايی،، باب��ا تھران��یمھ��دی خان. فرس��تاد

 تھران��ی. ضای اص��لی اي��ن س��ازمان بودن��درض��وانی و اي��رج ک��شکولی اع��
ب���ا ک���ارلوس، ط���راح ت���رور محم���د رض���ا ش���اه در ک���شور س���وئيس ھم���راه 

  .دتروريست صاحب نام بو
را در برابر قرقيزس�تان » ايرانستان«ی  واژهفقيد  محمد رضا شاه
ھ��ای  ک��ه آن دوران ب��ه جمھ��وری... ان و ازبک��ستانو ترکمن��ستان و قزاق��ست

ب�رد و منظ�ورش  شوروی سوسياليستی مرحوم تبديل شده بودند، به ک�ار م�ی
خواھن�د  ھ�ا و ح�زب کموني�ست ش�وروی و ح�زب ت�وده م�ی اين بود که روس

ھ�ای کموني�ستی  ايران ما را نيز ت�صرف ک�رده و ب�ه يک�ی از اي�ن جمھ�وری
  .بدل کنند

  
در درون ]  ھ��وادارانردن وض��عيت سياس��ین��اامن ک��[ي��ن رفت��ار ا

ھ�ای م�ردم را ك�ه  ج�وان. تر رايج ب�ود  مجاھدين شديدتر و وحشتناكسازمان
 پاسپورت��شان را. فريفتن��د  آم��ده بودن��د، م��یب��رای كم��ی آزادی ب��ه اي��ن س��و

ھ��ا رف��ت و آم��دھای قاچ��اق و جعل��ی نيروھ��ای  گرفتن��د و ب��ا اي��ن گذرنام��ه م��ی
  . دادند قاچاقشان را انجام می

ھ��ای قاچ���اق، اي��ن اف��راد را ب��ه ك��شور ع���راق  ا ھم��ين گذرنام��هب��
  . شان كشاندند و بعد ھم ھمان روال ھميشگی برای ھمه می

                                                           
 چاپ تھران، شركت س�ھامی انت�شار ٢٢٦ نگاھی از درون به جنبش چپ ايران، مھدی خانبابا تھرانی، ص - 13

  .به اھتمام سرھنگ غCمرضا نجاتی
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.  بودن��د ھ��ست دو خ��واھر را ك��ه ھ��ر دو زيب��ا و خ��وش لب��اسي��ادم
ع��راق  خواندن��د ك��ه ف��ورا ب��ه  اي��ن دخت��راندان��م چ��ه وردی در گ��وش نم��ی

در عملي���ات موس���وم ب���ه  را »فل���ورا« خ���واھر بزرگت���ر .اعزام��شان کردن���د
ش�وھرخواھر . قبC ھم شوھرش داده ب�ود.  به كشتن دادند»فروغ جاويدان«

ت��ر،  ش��ده ب��ود ك��ه پ��س از نفل��ه ش��دن خ��واھر ب��زرگپ��ررو ب��دتركيب، آنق��در 
ت��ا ھم��ين ام��روز ھ��م از . خواس��تگاری ك��رده ب��ودھ��م ت��ر را  خ��واھر كوچ��ك

ھ�ای   ب�ه ن�امدو پسرعمو ھم بودند. سرنوشت اين خواھرك دوم خبری ندارم
شان روش�ن ش�ود و ھ�ر  ھا را ھم نگذاشتند وضع حقوقی مجيد و ايرج كه آن

 ھ�م از سرنوش�ت اي�ن دو ت�ن. ھای جعلی به عراق كشاندند دو را با گذرنامه
 ١٣٦٦ م�اه رم�ضان س�ال »ش�ب ق�در«رضا ني�ز ك�ه از . ھيچ خبری ندارم

ند به قرارگاه او را ھم با ھمين ترف. خبری ندارم من بود،   آشپزی»پارتنر«
  . اشرف کشاندند

 از ت��اريخ س��وم ی مجاھ��دين ب��ه گفت��ه» ف��روغ جاوي��دان «عملي��ات
 ک�شته روی ١٨٠٠ تا ششم م�رداد م�اه ط�ول ک�شيد و ب�يش از ١٣٦٧مرداد 

اس�Cمی اس�م کھريزک�ی حکومت جمھوری . دست سازمان مجاھدين گذاشت
س و پ�س ب اين عمليات پس از آتش. گذاشته است» مرصاد«اين عمليات را 

از ھشت سال جنگ خانمانسوز بين ايران و عراق و پس از سرکشيدن جام 
، انجام شد ٥٩٨ی  قطعنامهزھر از سوی سيد روح [ خمينی برای پذيرش 

ھ���ای   در زن���دان١٣٦٧ی ک���شتار ب���زرگ تاب���ستان  و ظ���اھرا پ���يش زمين���ه
  . حکومت اسCمی و در دوران طCيی حکومت امام آدمکشان شد

   
 نفر ٤٠/٣٠ چلوكباب سحری را برای ن و رضات مبه ھر صور

ان را ھ�م آم�اده ی مخلف�ات س�حری روزه بگي�ر پختيم و س�اVد و دوغ و بقي�ه
 ت�ینماز را ھم فق�ط وق. گرفتم میگاه در اين مناسبات روزه ن  ھيچمن. كرديم

Vك��ه ن��ه گرن��هش��دم، و س��ت م��یرا/جمع��ی و اجب��اری ب��ود، ب��ا ديگ��ران دو 
 و اين البت�ه چي�زی نب�ود ك�ه ؛كردم ازی به آن حس میشتم و نه نياعتقادی دا

  !  از ديد مسئوVن سازمان پنھان مانده باشد
محم�د [ شب م�سئول آن زم�ان س�ازمان در آلم�ان اي�رج ١٠ساعت 

 در ؛ داري�م»نش�ست« ١٢ كرد كه امشب س�اعت ما را صدا] رضا صباحی
ب�ه س�ر  آب�ی ؛فورا كارھا را راست و ريس ك�رديم. اتاق عمومی جمع شويد

در اي��ن ب��ين . و ص��ورتمان زدي��م، ت��ا ب��رای ش��ركت در نش��ست آم��اده باش��يم
را پشت سر ھم رديف به ھای تاشوی اتاق عمومی  دونفر ديگر صندلی/يكی

م���سئول پايگ���اه در آن ب���اV  »منب���ر« مي���زی ھ���م ب���ه عن��وان ؛ردي��ف چيدن���د
ی دستمالی و تنگ آب�ی و در آن س�مت ات�اق ھ�م مي�ز چ�ای و   جعبه؛گذاشتند
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ھ��ای م��اه رم��ضان را ردي��ف كردن��د ت��ا اي��ن ك��ه ح��ضرت  ھ��ای ش��ب راكیخ��و
  .  ظاھر، و سكوت برقرار شد»برادر ايرج«

 داد »انتق�اد از خ�ود ك�ردن«ج ابتدا شروع ك�رد ب�ه ان�در فواي�د اير
ھ�زار م�اه «ھای ق�در ك�ه از  ا بايد از اين شبسخن دادن كه اعضا و كادرھ

ق�اد كنن�د و ھ�ر ج�ا ب�ه رھب�ری  استفاده كنند و از خودش�ان انت١٤»برتر است
يعنی مسعود [اند، بدانند كه اشكال در خودشان بوده و رھبری   گرفتهیايراد

 اس��ت و پاكب��از اس��ت و آن ك��سی ك��ه اي��ن اج��ازه را ب��ه »مع��صوم«] رج��وی
 اي�رادی ١٥»مقاوم�ت عادVن�ه«دھد كه به مسئولين و ب�ه رھب�ری  یخودش م
ريالی از اي��ن ش��عارھای س��و ري��زد   در نھاي��ت ب��ه جي��ب خمين��ی م��یبگي��رد،

  . مسلسل ھميشگی
ی فت�وكپی  بعد به ھر نفر ي�ك برگ�ه. ھا را ھم خاموش كردند چراغ

 از ق�رآن   در واقع يك ص�فحه؛ كردند»قرآن سر گرفتن«شده دادند و اعCم 
را فتوكپی كردند و روی سرشان گذاشتند و شروع كردند به دعا خواندن و 

ری ك�ه در روز قيام�ت شفيع�شان ب�شود التماس و تمن�ا ك�ردن از درگ�اه رھب�
 ديگ�ر و يك�ی ديگ�ر و بع�د ھ�م  ت�ا يك�ی ...كه بعد امام حسين شفيع�شان ب�شود

 را گرفتند كه از گناھانشان و مخصوصا نقدھا و ايرادھايی ك�ه »[«ی  يقه
 ان���د، درگ���ذرد و ديگ���ر ق���ضايای تك���راری و ھمي���شگی ب���ه رھب���ری گرفت���ه

  !  مجاھدين سكت مذھبی ومناسبات درونی سازمان
م�ن ك�ه از . كردن�د برخی كه معتقدتر بودن�د، Vب�ه و زاری ھ�م م�ی

ی اول�ين ص�ندلی تاش�وی ردي�ف رفت، ھمانجا رو خستگی داشت جانم درمی
گوي��ا خ��روپفم بلن��د ش��ده ب��ود ك��ه يك��ی از اي��ن .  ت��اريكی خ��وابم ب��رددراول، 

ش�تند برنام�ه داھايی كه او ھم پناھجو بود و شوھرش داده بودن�د و  دختربچه
داری «: ، تك��انم داد ك��هب��ه ع��راق اع��زامش کنن��دب��دون پاس��پورت قاچ��اقی و 

   »! بخواب»واحد خواھرھا«كنی، پاشو برو تو  خروپف می
  

اي�ن طي�ف از ک�ه بگ�ويم ] ی شخصی م�شخص با تجربه[خواھم  می
قدری و دعا و /ی ارتجاعيون، خرافاتی و قضا مسلمانان نيز به ھمان اندازه

خواھن�د ب�ا اي�ن اعم�ال  م�ی. كنن�د گونه فك�ر م�ی ز ھم ھمانھنو. نفرينی ھستند
 در »[« دادگ��اھی ك��ه ق��رار اس��ت كم��دی در ق��انون طبيع��ت و روی حك��م

 صادر كند، با رشوه دادن و رابط�ه برق�رار ك�ردن و ی روز قيامتش محكمه

                                                           
گويند  در ماه رمضان که می» قدر«ت و اشاره است به ماه رمضان و شبھای  اين، يک اصطCح قرآنی اس- 14

 .اين شبھا يا اين ماه از ھزار ماه ھم برتر است
 .دھند می» مقاومت عادVنه«ھاشان لقب   رھبران سازمان مجاھدين به سn ترورھا و آدمکشی- 15
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 ت�رازوی ش�فيع گ�رفتن ت�اثير بگذارن�د وو » پ�ارتی ب�ازی«توصيه ك�ردن و 
  .    كنند»چپه«شان عدالت را به سمت خود
توان گف�ت ك�ه اي�ن گون�ه باورھ�ا تنھ�ا ب�ه م�دد ھم�ين  به روشنی می
اي�ن گون�ه متولي�ان ب�ا . ھ�ا ج�ايگير و پ�اگير ش�ده اس�ت متوليان رسمی در كله

مث�ل [ان�د  تكيه بر قداستی كه ب�رای خودش�ان تراش�يده و ب�ه خ�ورد م�ردم داده
 اي��ن  ِن و ديگ��ران طالق��انی، بازرگ��ا، ش��ريعتی، رج��ویای، خامن��ه ،خمين��ی

ھايی مذھبی و دين�دار را از ش�ركت در س�ازندگی و  اند انسان  توانسته]طيف
   .شان محروم كنند ی طبيعی و قانونیھا تی خواس مطالبه

افتن��د و   تم��ام ادي��ان از ك��اركرد م��ی، ب��دون چن��ين متولي��ان رس��می
صاد اقت�« ھر دو وج�ه اي�ن ش�عار عل�ی ش�ريعتی بنابراين. شوند فراموش می

 تنھ�ا ك�اركرد ھم�ان ش�عار را دارد و ب�س؛ »دون نفت، اس�Cم ب�دون آخون�دب
 ج�دای از توان اسCم را  نمی؛ِ اعمال كردنی است و نه برآوردنیچرا كه نه

 و ب��دون واس��طگی اي��ن جماع��ت ]عمام��ه ب��ا عمام��ه و ب��ی[رھب��ری آخون��دھا 
 شِی ھم�ه چي�ز خوار و ص�احب عل�ه ھا ميراث تصور كرد؛ بدون اين كه اين

ط�ور ت�اريخ اي�ن  دھد تاريخ ايران م�ا و ھم�ين  ھم اجازه نمی»جھان«. شندبا
  . منطقه، بدون وابستگی تمام به موضوع نفت نوشته شود

يافتن��د ك��ه نف��ت را  البت��ه اگ��ر دولتم��ردان ايران��ی اي��ن امك��ان را م��ی
اری در زيرساخت اقتصادی كشورمان استفاده كنند، خيل�ی ذگ  برای سرمايه
موف�ق ری ك�ه پادش�اه فقي�د اي�ران كوش�يد و ت�ا ح�دی ھ�م شد؛ ك�ا ھم خوب می

البت���ه ب���ا دس���تياری علم���ای غيرمق���دس و [ش���د؛ ام���ا ھم���ين علم���ای اع���Cم 
 ش�اه نتوان�ست ب�ه آرزوھ�ای  محم�د رض�ادر نھايت.  نگذاشتند]ای غيرعمامه

خواستند كشوری پيشرفته و م�ستقل داش�ته  دير و دور ايران دوستانی كه می
 س�ر و ھ�م ت�اجش  ھ�م،محمد رضا ش�اه بعد ھم .وشاندی عمل بپ باشند، جامه

  .  گذاشت» ناپرھيزی«را بر سر اين 
دو  درس�ت ».س�ی. ب�ی. بی«جھت نبود كه بنگاه سخن پراكنی  بی
ی كه س�يد  ھمان زمان»[ خمينی  روحسيد به قدرت رسانيدن «ماه پيش از 

ی  ِی پ����اريس س����ر ھم����ه»نوف����ل لوش����اتو«اخم����و زي����ر درخ����ت س����يبی در 
 آذرم�اه ھفدھمد، در كر میاش گرم   غربی را با شعارھای كمدیستانبشردو
 ھ��ای  سياس��ت دول��ت»نم��ا  ج��ام جھ��ان«ی رادي��ويی   در برنام��ه١٣٥٧س��ال 
 ب���ه ش���اھی ك���ه »دھن���ی زدن ت���و« و ب���ه وي���ژه انگل���ستان را ب���رای یغرب���
ی اس��تقCل و روی پ��ای خ��ود اي��ستادن   را زمين��هنف��ت درآم��دخواس��ت  م��ی

  :  را صادر كرد يانيهايرانيان كند، اين ب
پس از طی دورانی از افت و خيز، حك�ومتی زم�ام ام�ور اي�ران «

را در دس��ت خواھ��د گرف��ت ك��ه ب��ه عل��ت ن��اتوانی م��الی و نظ��امی، ديگ��ر در 
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 وجود نخواھ�د داش�ت و ب�ه »تمدن بزرگ«ھايش جايی برای رويای  برنامه
ت، ی ح�اكم ب�ر ج�و سياس�ی و اقت�صادی و اجتم�اعی مملك� سبب شرايط ت�ازه

ی ك�شور ھمج�وار افغان�ستان خواھ�د ياف�ت، و  اين كشور تنھ�ا مق�امی ھمپاي�ه
برای ھميشه اي�ن روي�ا را ك�ه پنجم�ين ق�درت نظ�امی و سياس�ی و اقت�صادی 

   ١٦»!جھان شود، فراموش خواھد كرد
[ خمين��ی ھم��ان زم��انی ك��ه در پ��اريس و زي��ر درخ��ت   س��يد روح

كران ايران�ی ج�ن ظ�اھر ی نوف�ل لوش�اتو، ب�رای روش�نف سيب معروف دھكده
  : ھا را ھم زد كه مثC كرد، اين حرف می

در حكومت اسCمی ق�درت مقنن�ه و اختي�ار ت�شريع در اس�Cم ب�ه «
ی  مجموع�ه.  و ھيچ كسی حق قانونگزاری ن�دارد…خداوند اختصاص دارد

 »حك��ام اص��لی« …ق��وانين اس��Cمی در ق��رآن و س��نت گ��ردآوری ش��ده اس��ت
V يق��ی ك��ه دارای دو خ��صلت عل��م ب��ه ق��انون و ھم��ان فقھ��ا ھ��ستند، اگ��ر ف��رد

عدالت باشد، تشكيل حكومت داد، ھمان وVيتی كه حضرت رسول اكرم در 
باشد و بر ھمه Vزم اس�ت ك�ه از او اطاع�ت  دارا می] را[امر جامعه داشت 

   ١٧».كنند
ی اي�ن جن�اب،  جالب اين كه بسياری از روش�نفكران ايران�ی ش�يفته

ھ���ای درس م����درن  ب���د در ك����Cس، و Vدكت���رای حق����وق از غ���رب داش����تند
ھ�ای ش��يك غ�رب، ب�ا ق��انون، امني�ت، ع�دالت اجتم��اعی،  تفكي�ك س��ه  گاهدان�ش

ی  ھ��ای حق��وقی ديگ��ر در زمين��ه ق��وه، دموكراس��ی، آزادی و ب��سياری بح��ث
ای را   آشنا بودن�د و اي�ن دروس پاي�ه…حقوق شھروندان، زنان و كودكان و

  !داده بودندشان امتحان  ای كذايیبرای دريافت دكتراھ
  

اصالت ھ�وش «ی انتلکتوئل   نباتی واژه موسی١٨در فرھنگ علوم
ی عق�ل اس�ت و  عقيده به اين ک�ه عل�م، زاده«ست و ترجمه شده ا» و قريحه

قعيات تنھا از طريق علم عقل منبع دانش و کشف حقيقت، يا علم صحيح بوا
  »...ی قريحه و ھوش و عقل ميسر است به وسيله

باي�د عق�ل داش�ته باش�د؛ م�ثC اگ�ر ک�سی » کتوئلانتل«يعنی اوV که 
ب�ود، از اس�اس » ش�يرين«ت، ي�ا داش� عقل نداشت، يا عقلش پارس�نگ برم�ی

کن��د و  پي��دا نم��ی» م��صداق«در اي��ن ف��رد فرض��ی م��ا » انتلکتوئ��ل«ی  واژه
  .قضيه از اساس باطل است

                                                           
 نما ی جام جھان  رنامه بخش فارسی، ب١٣٥٧ آذرماه ١٧ بنگاه سخن پراكنی بی بی سی، - 16
  ی مھرگان به نقل از مجله ١٣٥٧ بھمن ٢٢ دو ھفته پيش از ١٣٥٧ بھمن ماه ٩ی كيھان   روزنامه- 17
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اش را »عق�ل«آمديم و انتلکتوئل فرضی ما کمی عقل داش�ت، ام�ا 
ب�ه دي�ن و م�ذھب و » ايم�ان« و ب�ه دلي�ل ن، پيشفروش ک�ردی ايما  چنبرهدر
خواس���ت و   عقل���ش بالک���ل تعطي���ل ب���ود؛ يعن���ی خ���ودش نم���ی»اي���دئولوژی«

چن�ين ف�ردی . ش اس�تفاده کن�ديھ�ا توانست از عقلش ھم در ت�صميم گي�ری نمی
توان��د  گ��ذرد، نم��ی ک��ه احتم��اV ک��ارش تنھ��ا ب��ا اس��تخاره و ف��ال و تفع��ل م��ی

نجا کسی را با او ک�اری ني�ست؛ ھم�ان بھت�ر ک�ه ب�ا در اي. باشد» توئلکانتل«
خ�وش باش�د و تم�ام عم�رش را ب�ا ت�رس از جھ�نم و ش�وق » دين و ايمانش«

  ! کند بھشتش سر
» عق�ل«حاV يک آدم فرض�ی ديگ�ر را در نظ�ر بگي�ريم ک�ه کم�ی 

دارد، ول��ی عقل��ش را در راس��تای اعم��ال ق��درت ب��ر ديگ��ران و س��اختن و 
چن�ين ف��ردی ني��ز . گي��رد  ھ�وادار ب��ه ک��ار م�یپ�رداختن نوچ��ه، مري�د، پي��رو و

منب��ع «تر ک��ردن و پ��ر ب��ار» ک��شف حقيق��ت« ب��رای اش»عق��ل«چ��ون از 
ی آزمايشگاه ما بي�رون ھای فرض ی آدم  از جرگه،کشد، پس مینکار » دانش
ای اس��ت و خ��ود س��يد  س��يدعلی خامن��ه» ع��اقCن«ی اي��ن طي��ف  نمون��ه. اس��ت

ولی راه استفاده ک�ردنش را بل�د روح [ خمينی که ھر دوشان عقل داشتند، 
را طبيع�ت ب�ه » لعق�«ش�ان ف�رو نک�رده ب�ود ک�ه  ک�سی ت�و کل�هنبودند؛ يعنی 

ھ��ا بل�د نبودن��د و  ل�کطف. ی بن�ی ب��شر وام گذاش�ته اس��ت دلي�ل خاص�ی در کل��ه
  . توان کرد شان ھم نمیکاري. نيستند

 داري�م ک�ه ی فرض�یھ�اي آدم. حاV ديگر دست و بالمان بازتر اس�ت
 نيستند؛ اگر ھم به دين وده به دين، مذھب يا ايدئولوژیرند، ھم آلھم عقل دا

در زن��دگی ش��ان و  ارن��د، در زم��ان ک��ار پژوھ��شی و علم��یو م��ذھبی ب��اور د
ش�ان را ت�وی کم�د ات�اق  ش�ان، دي�ن واي�دئولوژی اجتم�اعی و سياس�ی/فرھنگی

گذارند و وارسته و از ھفت دولت آزاد، به جھان کوشش و  خوابشان جا می
  .  گذارند  پای میپژوھش

    
  !برگرديم به ھمان روشنفکرانمان

 كت���ابی چ���اپ ك���رده اس���ت ب���ه ن���ام »ن���شر ن���ی «اخي���را در اي���ران
 خ��اطرات مح��سن نج��ات ح��سينی، ع��ضو س��ابق س��ازمان »برف��راز خل��يج«

 با اي�ن س�ازمان ھمك�اری داش�ته ١٣٥٥ تا ١٣٤٦مجاھدين خلق كه از سال 
ته ش��ده، س��وای خ��اطرات م��تن كت��اب ك��ه اتفاق��ا ب��ا قلم��ی ش��يوا نوش��. اس��ت

چن�د ت�صوير نقاش�ی در . گ�ذارد نويسنده، ذوق ھنری او را ھم به نمايش م�ی
  ھ��ا ھ��م از ذوق نوي��سنده حكاي��ت   ك��ه آنس��ترنگ��ی چ��اپ ش��ده ا كت��اب، مي��ان
ھ�ای  ه، برخ�ی ھ�م از دورندان و م�شھدبرخ�ی از اي�ن ت�صاوير از اي�ر. دارد

خل��ق؛ در ھم��ين ح��سينی در س��ازمان مجاھ��دين    ع��ضويت نج��اتگون��اگون
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تصويری ھ�م از پ�رچم اي�ران و . ھای عربی راستا زندانی بودنش در زندان
   :گونه زيرنويس شده است  ای كه اين شمع و گل و پروانه

ی ع���شق مع���شوق خ���ويش  وار در ھال���ه ھ���ا ك���ه پروان���ه بي���اد آن«
آس�مان ميھ�نم آب�ی اس�ت .  سرشتی كه جان باختند  بياد آن ياران پاك؛سوختند

    ١٩». و سفيدھای سبز و سرخ گلزاری است به رنگو زمينش 
، گ�اھی ھ�م  خطی و خ�اطره نوي�سی نوش�ته ش�دهكتاب كه به شكلی

 ب��ه ت��اريخ زده، ب��ر روی دو مح��ور نق��د ت��اريخ و بررس��ی رفت��ار گري��زی
از ، ھ�ای مختل�ف كوش�يده اس�ت در سرف�صلگيرندگان اين س�ازمان،   تصميم
را به دي�دگاه دوگان�ه و التق�اطی ھای اين سازمان  روی  كمبودھا و كجاساس 

  . گزاران آن نسبت دھد  بنيان
ك��ه ] س��ازمان مجاھ��دين خل��ق[ی درون س��ازمانی ش��ناخت  ج��زوه«
ك���رد ت���ا  ش م���یھای مت���دولوژی، تكام���ل و راه انبي���اء ب���ود، ت���Cش���امل بخ���ش

شناسی و تحليل ت�اريخ    منطبق بر اصول علمی جامعهايدئولوژی مذھبی را
ت�رين اث�ر  اين جزوه ك�ه س�نگين. باس منطق بپوشاندنشان دھد و به مذھب، ل

ی ھمان كاری بود كه قبC مھندس بازرگان  ايدئولوژيكی سازمان بود، ادامه
  . [ طالقانی، پيش از آن شروع كرده بودند  حدی آيت و تا

اص��ول اعتق��ادی و ی  بازرگ��ان، در پ��ی آن ب��ود ت��ا ھم��ه] مھ��دی[«
 يده داشت، سوار بر منطق علم�ی، ب�هھا عق  را كه وی به آندستورات فقھی

ب��رای اي��ن ك��ار، وی اص��ول علم��ی و ؛ ق��شرھای روش��نفكر جامع��ه بقبوVن��د
ھ��ای زي��ست شناس��ی، فيزي��ك و  دس��تاوردھای دان��شمندان روز را در زمين��ه

را ثاب�ت ] اس�Cم[ تا حقانيت اعتقادات خويش ،گرفت ترموديناميك به كار می
ِبخ�ش   الھ�ام،گيرش با رژيم ش�اه ی پی كه بازرگان در مبارزه  ضمن اين. كند

و اين م�وفقيتی ب�رای وی  ]متاسفانه [ی ما بود قشر جوان و روشنفكر جامعه
. مذھبی او چندان موفقيت آميز نب�ود/ علمی»رنسانس« اما ،مدآ به شمار می

ی طھ�ارت در فق�ه ش�يعه از طري�ق ت�شبث ب�ه  توجيه و اثب�ات حقاني�ت م�ساله
ز، گرچ�ه ظ�اھرا ب�ه معتق�دان ب�ه آن م�سائل دستآوردھای ميكرب شناسی رو

ی اثب��ات حقاني��ت دي��ن و  توان��ست وس��يله داد؛ ام��ا ھرگ��ز نم��ی دلگرم��ی م��ی
تط���ابق م���سائل فقھ���ی ب���ا اص���ول علم���ی، اگ���ر در ج���ايی . خداشناس���ی باش���د

  . برانگيز بود  خوانايی داشت، در جاھای بسيار ديگری سوال
ای   چن��ين زمين��ه[ طالق��انی و دكت��ر ي��د[ س��حابی ھ��م در  آي��ت«

كوش�يدند ت�ا ب�ا تف�سير آي�ات ق�رآن ب�ه س�بكی جدي�د،  ھا می آن. كردند تCش می
ديدگاه قرآن پيرامون آفرينش انسان و جھان را ب�ا دس�تاوردھای عل�وم جدي�د 
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 ھای اعتقاد به ق�رآن را در ب�ين ق�شر تح�صيل تطبيق دھند و بدين وسيله پايه
   ٢٠».كرده تقويت نمايند 

  
يی كوش��يده اس��ت ت��صويری ھ��م از ی از س��ونج��ات ح��سينمح��سن 

اعضای اوليه و بنيانگزاران سازمان بدھد كه به زعم  نظير ھای بی تشجاع
او ناشی از راندمان ب�اVی ع�شق و ب�اور اي�شان ب�ه اعتق�ادات اس�Cمی ب�وده 

 عرف��ی  نظ��امی اي��ن جماع��ت ھ��م ب��رای ب��ديل ی فاض��له اتوپي��ا و مدين��ه. اس��ت
 جمھ��وریکھريزک��ی حکوم��ت  ب��ه ھم��ين  چي��زی اس��ت Vب��د ش��بيه،پادش��اھی

ه چن�ين حك�ومتی ب�ا عن�وان اس�Cمی فعل�ی ح�اكم ب�ر اي�ران ي�ا چي�زی ش�بيه ب�
 ! ی ديگر اسCمی

 در ]ک�ذا [ از اخ�تCف طبق�اتی وح�شتناك موج�ودي�اننفرت اي�ن جر
 ج��ای اي��ن  ت��وان در ج��ای  م��ی از حکوم��ت اس��Cمی راپ��يشی اي��ران  جامع��ه

تولي�ان س�ازمان مجاھ�دين  ب�ه زع�م م. كتاب ب�ه روش�نی خوان�د و ح�س ك�رد
 كيلو مواد منفج�ره چھارده ھستند كه گاه با بستن »شجاعانی«حسينی   نجات

كوش���ند از  ن م���یھاش���ا ب��ه بدن���شان و جاس���ازی كل���ی مھم���ات در ت���ه چم���دان
مختل��ف عب��ور ك��رده، وارد ك��شور ش��وند و م��واد ک��شورھای ھ��ای  هفرودگ��ا

 حت��ی پاس��بان س��رگذر و ؛ِج ت��رور س��ردمداران رژي��م پي��شينمنفج��ره را خ��ر
  .  ايران بكنندئيان ساکن امريكا يا؛»ساواکی«بقال و عطار 

ای از  خود نويسنده ھ�م ت�صادفا در اول�ين ت�رددش ب�ا چن�ين گنجين�ه
اش را در  ت��شكيCتی/ مھم��ات دس��تگير ش��ده، تقريب��ا تم��ام عم��ر ك��ار سياس��ی

 ن مي�اندر اي�. گذران�د ه و عراق م�یھای دوبی، ابوطبی، لبنان، سوري زندان
العاده از دوبی ب�ه بغ�داد ب�ه تف�سير ك�شيده  ربايی خارقھم داستان يك ھواپيما

 . شود كه در جای خود بسيار خواندنی است می
ای معرف��ی نوي��سنده چن��ين نوش��ته ناش��ر در پ��شت جل��د كت��اب، ب��ر

پ�س از .  در م�شھد متول�د ش�د١٣٢٣محسن نج�ات ح�سينی در س�ال «: است
ی فن��ی   وارد دان��شكده١٣٤٤طه در س��ال پاي��ان تح��صيCت ابت��دايی و متوس��

 زم�ان ھ�م ب�ه ع�ضويت ت�شكيCتی سياس�ی و انقCب�ی مخف�ی  تھران شد و ھ�م
در . ب�ه خ�ود گرف�ت ]ک�ذا [درآمد كه بعدھا نام سازمان مجاھدين خلق اي�ران

 ی مھندس��ی ش��يمی ف��ارغ ی ف��وق لي��سانس در رش��ته  ب��ا درج��ه١٣٤٩س��ال 
اموري���ت از س���وی س���ازمان التح���صيل ش���د و در تاب���ستان ھم���ان س���ال ب���ا م

تروريسم و آدمک�شی  [ی عمليات چريكی مجاھدين خلق برای گذراندن دوره
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در مسير رسيدن .  گرديد به طور غيرقانونی از كشور خارج]گذاری و بمب
ھای فلسطينی حوادثی رخ داد كه به زندانی شدن وی و چند تن از  به پايگاه

مارب�ايی از دب�ی ب�ه بغ�داد ياعضای سازمان مجاھدين و ني�ز ب�ه جري�ان ھواپ
  .انجاميد

ھ�ای  ی آموزشی عمليات چريكی در پايگ�اه پس از گذراندن دوره«
پ�س .  در بي�روت دس�تگير و زن�دانی ش�دازگشت به اي�رانفلسطينی، ھنگام ب

. از آزادی در بخش خارج از كشور سازمان مجاھ�دين ب�ه فعالي�ت پرداخ�ت
. ولوژيك در س�ازمان ادام�ه ياف�تھ�ای اي�دئ  ھا ت�ا ھنگ�ام دگرگ�ونی اين فعاليت

 از س��ازمان مجاھ��دين كن��اره گرف��ت و در س��وئد اقام��ت ١٣٥٥وی در س��ال 
نجات حسينی اكنون رئيس بخش فيزيك در يك مرك�ز پزش�كی محسن . گزيد
 ٢١».استكھلم استشھر ی در ا  ھسته

مرا دو شب تم�ام بي�دار  و ،تر است در اين كتاب خواندنیآنچه اما 
ھ�ای   به تعبيری ديگر حماقت وھا انديشی  ھا، ساده انگاری   ساده،نگاه داشت

ی تم�ام  رھبران اين جريان است كه در كمترين زمان به دس�تگيری گ�سترده
ھای مخفی و تيمی اين سازمان منجر شده، تقريب�ا تم�ام بدن�ه و رھب�ری  خانه

گون��ه   ش��ايد اگ��ر رھب��ران اي��ن جري��ان اي��ن. س��ازمان را ب��ه ن��ابودی ك��شاند
 ي��ن روزھ��اوش��ت اي��ن جري��ان چن��ين نب��ود ك��ه ابودن��د، سرن ديش نم��یان�� س��اده

ی اي�ن  ھست؛ به اين دليل ب�سيار س�اده ك�ه ش�وربختانه بي�شتر اع�ضای اولي�ه
التح�صيCن دان�شگاه،   ھ�ای فن�ی، برخ�ی ف�ارغ سازمان، دان�شجويان دان�شكده

  . اند  گاه استاديار دانشگاه بودهیحت
 نھ�ضت«تمر سياس�ی در ی كار م�س ھاشان سابقه ازسويی ھم خيلی

ان�د؛  تق�ی ش�ريعتی را داش�ته  محم�د»كانون نشر حقايق اس�Cمی« و »آزادی
شناخت قابل  مطالعه و بی سواد، بی  بی»آدم«ای   كه تنھا از عده  انگاری ساده

انتظ��ار اس��ت، ن��ه از جري��انی ب��ا ادع��ای رھب��ری ي��ك جن��بش و در نھاي��ت 
  . حكومت بر كشوری به گستردگی ايران

ھ��ا  انگ��اری ي��ن جري��ان، ب��سيار كوش��يده اس��ت ب��ه اي��ن س��ادهالبت��ه ا
جمع�ی ش�عار و   ھ�ای دس�ته ی تقوا و تقدس پوشانده، برای اين خودك�شی جامه

گفت��ار كت��ابش اي��ن  خ��ود نج��ات ح��سينی ھ��م در پ��يش. س��رود مرتك��ب ش��ود
نطي���ر آن���ان و  ص���فا و خل���وص ني���ت و ف���داكاری ك���م«ھ���ا را  انگ���اری س���اده

در خور ستايش و «عم او يابی كرده كه به زارز» هجسارتشان برای مبارز
 ».احترام است
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 س���ازمان يعن���ی، تا جري���ان بازمان���ده از آن دوراندر ھم���ين راس���
را ب��ه ن��وعی ھ��ر س��ال  خ��رداد چھ��ارم روز ،مجاھ��دين فعل��ی س��اكن ع��راق

س�ران چن�د ت�ن از كن�د؛ روزی ك�ه  سرفصل تاريخ نوين اي�ران ارزي�ابی م�ی
 اع��دامھاش��ان  اندي��شی ھ��ا و س��اده نگ��ری  اي��ن جري��ان در اس��تمرار ھم��ان س��اده

 . اند شده
 ھ��ر ،مخ��الفين ي��ك نظ��ام  ني��ست ك��ه اع��داممعن��ی اي��ن ح��رف اي��ن

توان�د مخ�الفينش را ب�ا ھ�ر ان�دازه   كار خوبی است و ھر نظ�امی م�ی،نظامی
س�ازمان به ويژه كه جري�انی ؛ ھای تير بكشاند انديشی به زندان و ميدان ساده

انگ��اری،  انه، دس��ته جمع��ی و ب��ا اي��ن ھم��ه س��اده اي��دئولوژيك و م��سلحيافت��ه،
ا در دام���ن پل���يس و ك���ل دس���تگاھش ر الحلق���ومی لذي���ذ، درس���ت مث���ل راح���ت

ارزي�ابی ك�رده، پ�س   را شجاعت»ھا خريت« بعد ھم اين ؛ندازداساواكش بي
ارزي�ابی ك�ردن اي�ن   آن دوران، با شھادت و اسطورهچند دھه ازاز گذشت 

ز ي�اد ك�رده، ا ز اين جوانان وطن به نيك�یگونه فجايع، ھر سال و ھر دھه ا
  . ھايی ھمانند انگيزه بگيرد رفتار ايشان برای ارتكاب شجاعت

شدگان در دوران نظام پي�شين،  تاکيد کنم که بيشتر اعدامھم اين را 
نه صرفا به دليل عضويتشان در جريانی، بلکه عموما به دليل قتل و کشتار 

اکي��د ک��نم ک��ه م��ن اساس��ا ب��ا حک��م اع��دام و ب��از ھ��م ت. ان��د و ت��رور اع��دام ش��ده
  .مخالفم

  !برگرديم سر کارمان
ھ�ا دس�ت  توان�د ب�ه اي�ن گون�ه جع�ل و تحري�ف البته ھر جري�انی م�ی
 اگ��ر در آن دوران یاش��ت؛ حت��ش��ود ك��Cه گذ بزن��د، ام��ا س��ر ت��اريخ را  نم��ی

تاريخ گردش�ی ھ�م   متاسفانه. مد بوده باشد»سازی شھيد« و »بازی شھيد«
 اس�قاط و م�ستعمل و از ب�ه ن�وعی ھ�ايی را ر زمان چنين شيوهدارد و در گذ

ھ�ا تنھ�ا ب�ه درد  آن گ�اه ديگ�ر اي�ن جري�ان. كن�د دور خارج ش�ده ارزي�ابی م�ی
ھ�ای  خورند كه نانشان را از راه كند وكاو در اي�ن جري�ان باستانشناسانی می

  . آورند مرده و با اين نبش قبرھا به دست می
ش�وند ك�ه از اي�ن   كسانی پيدا می]ادفیVبد كامC تص[اما گاھی ھم 

 ھ�ای ابی تاريخ و عملكرد اين جري�ان مCت خوبی برای ارزي،گونه رفتارھا
ھ��ای تق��ديس ش��ده،  كنن��د و از ھم��ان ش��يوه انگ��ار پي��دا م��ی ان��ديش و س��اده س��اده

گذارند؛ چ�را ك�ه دني�ا ھ�ر  جدولی از كھنگی و غيرپيچيدگی را به نمايش می
تر در حرك�ت اس�ت و ك�سانی ك�ه ب�ه ھ�ر دليل�ی روز به سمت پيچي�دگی بي�ش

 چن��دين ی گ��اه حت��،ھاش��ان را انگ��اری رن��د ت��اوان س��ادهكنن��د، مجبو حماق��ت م��ی
  .  بپردازندبرابر



 ٤٠

 

جال��ب، داس��تان آن  پردازینج��ات ح��سينی در ي��ک ت��صويرمح��سن 
ساز به قدرت رس�يدن  ما را که زمينه» شنفکران راديکالرو«ساده انگاری 

  : ، چنين نوشته استسيد روح [ خمينی شد
در غروب سرد و تاري�ك ي�ك روز زم�ستانی، من�صور بازرگ�ان «

 ب�ا [ م�راد دلف�انی ع�ضو س�ابق ح�زب ]مجاھدين [يكی از اعضای سازمان
ان��د و در  ی تھ��ران نش��سته ای در اميري��ه خان��ه   در دو ط��رف مي��ز قھ��وه ت��وده

ن��د، كن س��تان خ��ويش اح��ساس م��یھ��ای چ��ای را در د ح��الی ك��ه گرم��ی اس��تكان
آن دو چن��د س��ال پ��يش از آن . آورن��د ی زن��دان را ب��ه ي��اد م��ی دوره خ��اطرات

منصور به جرم فعاليت در نھضت . اند مدتی را با ھم در زندان به سر برده
ی انقCب��ی  ی اس��لحه ب��رای س��ازمان كميت��ه آزادی و [ م��راد ب��ه اتھ��ام تھي��ه

 ت�ا ، داش�ت از سوی سازمان ماموريت بازرگانمنصور. دستگير شده بودند
در اي���ن دي���دار از وض���ع فعل���ی دلف���انی، ك���ار و زن���دگی او و ني���ز فعالي���ت 

ھ���ای دلف���انی، وی ص���احب ي���ك  ب���ر اس���اس گفت���ه. اش ب���اخبر ش���ود  سياس���ی
    …بری در نزديكی كرمانشاه است ی سنگ كارخانه

داند و چن�ان  سران حزب توده را خائن می] [ مراد دلفانی[وی «
دلف�انی ] یحت[ به مسائل سياسی عCقمند است ذشتهكند كه مانند گ وانمود می

ش�ود و تاكي�د  در اين مCقات، اھميت مسائل امنيتی را به منصور يادآور می
. ط باش�داحت�ب�اط ب�ا ديگ�ران، ب�سيار مف�رد سياس�ی باي�د در ارت«: كن�د ك�ه می

باVخره دلفانی مورد اطمينان منصور و از آن طريق مورد اعتماد س�ازمان 
با تظاھر به اعتقادات م�ذھبی و ب�ه وي�ژه ]  ای توده[ دلفانی …دگير قرار می

 ك�ه ب�ه ھ�ای امنيت�ی  و ني�ز توص�يه»ح�ضرت عل�ی«ه ابراز ارادت خاص ب�
س��رانجام  .نماي��د كن��د، اعتم��اد وی را ني��ز ك��امC جل��ب م��ی ناص��ر ص��ادق م��ی

پ�س دلف�انی . ك�شد ی اس�لحه را پ�يش م�ی ی تھيه مساله] صادق[روزی ناصر 
گوي��د ك��ه او واب��سته ب��ه ي��ك گ��روه   م��ی»مھ��ارت خاص��ی«ا از كم��ی تام��ل ب��

توان�د  گ�روه نم�یسياسی مخفی است و بدون مشورت ب�ا كادرھ�ای ب�اVی آن 
  ٢٢ ».ی اسلحه بپردازد تھيه به كار حساسی مثل

 ھم�راه ب�ا ١٣٦٧من�صور بازرگ�ان در س�ال در پرانتز بنويسم ک�ه 
و م��ريم ھم��سرش در عملي��ات موس��وم ب��ه ف��روغ جاوي��دان توس��ط م��سعود 

 اينھ�ا تنھ�ا دو ت�ن از قرباني�ان جن�ون ق�درت طلب�ی .رجوی به کشتن داده شد
  .رھبرانشان بودند

ی اس���لحه، دلف���انی دچ���ار دگرگ���ونی ش���ده و  بع���د از ط���رح م���ساله
ھم��ه   د، ب��ا اي��ننرس�� ھ��ايش مرم��وز و غيرقاب��ل اطمين��ان ب��ه نظ��ر م��ی ص��حبت
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توج���ه ب���ه ناص���ر و چن���د رفي���ق م���سئول در س���ازمان، رفت���ار دلف���انی را ب���ا 
يك�ی از اع�ضاء [عل�ی ی حت� ٢٣.دھند مشاھدات اخير مورد بررسی قرار می

كند كه ھربار كه با  احساس می] كه با دلفانی در ارتباط قرار داده شده است
ھ�ا را  ی ديگ�ر آن ی نقليه دلفانی ھمراه است، فرد يا افرادی توسط يك وسيله

 در ی و مراقب�ت را حت�ھ�ايی از تعقي�ببه ت�دريج عل�ی نمود ...كنند دنبال می
  …بيند اش می مسير كار روزانه

ش����ود و از او عك����س  ي����ك روز م����ردی ب����ه عل����ی نزدي����ك م����ی«
ھ��ای مرم��وز را ج��دی تلق��ی ك��رده، خ��ود را ب��ه  عل��ی اي��ن ص��حنه...گي��رد م��ی

ی مشاھدات و س�وءظن خ�ود  اش ھمه رساند و با مسئول تشكيCتی تھران می
از دي��د ] ام��ا [،كن��د اف��شاری م��یی امنيت��ی پ را بي��ان و ب��ر ج��دی ب��ودن م��ساله

ط توان��ست ب��ه معن��ای ارتب��ا م��سئوVن س��ازمان، آنچ��ه اتف��اق افت��اده ب��ود، نم��ی
  ٢٤.دلفانی با ساواك باشد

، کند در واقع متCشی میگونه سازمان را    راھی كه اينِ در پايان
گوي��د ك��ه  نھ��اد ت��اريخ نگ��اری س��ازمان از ي��ك س��ازمان ل��و رفت��ه س��خن م��ی

 يك���ی ؛گ��ذارد م���اموران س��اواك را ق��ال م��ی] ھ��ا ض��ايیيك��ی از ر[نف��راتش 
 ،خوان��د در ھنگ��ام تيرب��اران س��رود م��ی يك��ی ؛خ��ورد ديگرش��ان س��يانور م��ی

رود و خودش را ھمراه با اي�شان  ھا می شان با نارنجك به وسط ساواكی يكی
 ك��ه ش��ايد »نظي��ر ب��ی«ی ھ��ا كن��د و س��ريالی از اي��ن ش�جاعت به ني��ست م��یس�ر

 دلپذير يا پذيرفتنی بود، اما حاV ،جوانان ھای سال آنی  ھای ساده برای ذھن
  ب��ه وي��ژه ت��Cش، ھ��ای مب��ارزه ديگ��ر در دگرگ��ونی ت��اريخ و پيچي��دگی ش��يوه

، عقي�دتی/ھای نظامی لی اين گونه تشك ھای الھام دھنده برای شناختن جريان
  . بازار چندانی ندارد

ھ�ايی م�دال » ش�جاعت«اين روزھ�ا ديگ�ر ك�سی را ب�ه دلي�ل چن�ين 
   بي�شتر از آنچ�ه ك�رده»بر فراز خليج«کتاب ی  اگر نويسنده. كنند ران نمیبا

روزھ�ا در لي�ست   اي�نخ�ود او ھ�م داد، حتم�ا  انديشی به خرج می است، ساده
ی را با يك عك�س ی باريك  گوشه» مجاھدين خلقشھدای سازمان پرافتخار«
 كلي�شه شھمانن�د ھم�ان عك�سی ك�ه پ�شت جل�د كت�اب،  مح�و»شش در چھ�ار«
 .  كرد  اشغال می،ده استرک

اجتم��اعی /ای ب��ا ك��ودكی و مح��يط تربيت��ی  ص��فحه٤٥٦اي��ن كت��اب 
ھ��ای درون گروھ��ی اي��ن ت��شكل  ش��ود و ب��ا ت��صفيه نج��ات ح��سينی آغ��از م��ی

  . رسد  به پايان می٥٥ و ٥٤ھای  عقيدتی در سال/نظامی
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م��ذھبی مح��سن نج��ات /فرھنگ��ی/ب��ه ت��صوير ك��شيدن مح��يط تربيت��ی
 ج�ايی ك�ه نج�ات ؛ھ�ای كت�اب اس�ت ترين بخ�ش  ذابحسينی از زيباترين و ج

 م�شھد، م�ورد ٢٥ی م�ذھبی س�يروس حسينی در نقش ق�اری ق�رآن در مدرس�ه
 بخ��صوص ت��صويری ك��ه  او از ؛گي��رد ط�ف م��Cی م��دير مدرس��ه ق��رار م�یل

دھ�د، ب�سيار خوان�دنی  ی ايران م�ی رفتار اين مذھبيون با زنان مذھبی جامعه
   :ناظم  مدرسه آقای حيدری است. است

وقت��ی در زم��ان رض��ا ش��اه ك��شف حج��اب ش��ده ب��ود، پ��در آق��ای «
گرف��ت و در كوچ��ه و ب��ازار، ھرج��ا زن��ی را  ای در دس��ت م��ی حي��دری ترك��ه

 حي��در حي��در«اش  دي��د، ب��ا ترك��ه حج��اب ي��ا ب��ا چ��ادر و ب��دون مقنع��ه م��ی ب��ی
  ب�ه »!ی خ�C را بين�داز پ�رده«: گف�ت كويبد و م�ی  بر سر آن زن می»گويان

 شھرت يافته بود، در مشھد بسيار »حيدری«اده كه به ھمين خاطر آن خانو
   ٢٦».معروف و در محافل مذھبی بسيار گرامی بود

پ���س از اي���ن بخ���ش از رون���د ورود ب���ه دان���شگاه و ع���ضويت در 
ھ�ای  بع�د ھ�م از آم�وزش] ١٣٤٤تاب�ستان [رود  سازمان مجاھ�دين س�خن م�ی

يان، سفر ب�ه ھای تيمی اين جر تئوريك درون سازمان، كيفيت تشكيCت خانه
. ش��ود  و آم��وزش نظ��امی بح��ث م��ی»الف��تح«دب��ی ب��رای تم��اس ب��ا س��ازمان 

ھ�ای بع�دی  ش بخ�،مرزی س�ازمانھای برون و فعاليت» كادر رھبری بحران«
ت�رين و در ع�ين ح�ال دردآورت�رين بخ�ش كت�اب،  ام�ا پرك�شش. ھ�ستندكتاب 

ھ�ای خ�ونين   است كه بخشی از آن به ت�صفيه١٣٥٤چالش ايدئولوژيك سال 
  . رون گروھی اختصاص يافته استد

ش�دن   كه نويسنده ب�ا ج�دات، اينآنچه بيش از ھمه باعث تاسف اس
مكانيكی از سازمان مجاھدين م�ذھبی ك�ه بع�دھا ب�ه م�سعود رج�وی ب�ه ارث 

  ب�ه ی ھم�ان جري�ان م�ذھبی رسيد، كتابش را در درون اي�ران و تح�ت س�لطه
ی اي�شان  دند و انگيزهفقط مذھبی صرف بو«ی او   كه به عقيدهچاپ رسانده
 »!د با شاه ناياب بو برای مبارزه

گ�ر م�ذھبی كت�اب، اس�وپر ی تح�صيل ك�رده و  به ھر ح�ال نوي�سنده
ھای ماركسيست شده  ھا به رھبری مذھبی لشد و در آن سا سازمان شقه نمی

ب�ه  از طيف حسن روحانی و تراب ح�ق ش�ناس و تق�ی ش�ھرام و بھ�رام آرام
عن��صر موح��د مجاھ��د «پرداخ��ت، ھمچن��ان  یھ��ای درون گروھ��ی نم�� ت��صفيه

ی نزديك��ان م��سعود رج��وی ب��ه ھم��ان ن��وع  مان��د و در حلق��ه  ب��اقی م��ی»خل��ق
ت�وان  اين اعتقاد نويسنده را درجای ج�ای كت�اب م�ی. داد اش ادامه می مبارزه
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ب��ا اي��ن ھم��ه برف��راز خل��يج كت��ابی اس��ت خوان��دنی، و . دي��د و تاس��ف خ��ورد
قل��م و ب��ا  دا ش��دگان مجاھ��دين، خ��وش ديگ��ر از ج��ھ��ای خيل��ی ب��رخCف نوش��ته

ھ��ای  ت��صوير نج��ات ح��سينی از دان��شگاه. ارزد ك��شش ك��ه ب��ه خوان��دنش م��ی
  كه زمينه ساز به حكومت رسيدن نظام اسCمی شد، پيشينايران در دوران

  . به راستی خواندنی و واقعی است
ھ�ايی بكن�د، خوان�دن  تواند كمكی به خوانندگان چنين كت�اب آنچه می

ھ�ای م�د  ، خرابكاران�ه، عاش�ورا ب�ازی»م�رگ پرس�تانه«ق�د دي�دگاه ھا با ن آن
ھ���ا   اي���ن جري���ان ر چگ���ونگی مخالف���تچن���ين دق���ت د  روز آن دوران، ھ���م

ی ن�سبتا ب�از آن   با ھرگونه رفرم و س�ازندگی در م�تن جامع�ه]لنينی/مذھبی[
وار، ب��ه وي��ژه ت��ب امريك��ا   ی اس��تالين چ��ين بيم��ار و روس��يه. دوران اس��ت

 ك��ه ب��رای ب��ود چن��ان جوان��ان آن دوران را بيم��ار ك��رده ،كس��تيزی ھي��ستري
 ب��ه كارھ��ايی ب��سيار ،ی دس��تپخت اي��شان ی جامع��ه درم��ان اي��ن بيم��اری كھن��ه

تر از آنچ�ه ت�اكنون ش�ده اس�ت، ني�از  تر و روشن كننده بسيار بيشتر و اساسی
  ».است

ِف�راز خل�يج مھن�دس مح�سن  ب�ر« ب�ر كت�اب نق�داي�ن پس از نوشتن 
 اي�شان لط�ف ٢٧»ی ش�جاعت كمی ھم در باره« عنوان  تحت»نجات حسينی

 در رابط�ه اش  و از ھم�ان مواض�ع كھن�هكرد و اعتراضی بر نقد من نوشت
 ، نج�ات ح�سينی اعت�راض.داھدين و بنيانگزاران آن دفاع ك�ربا سازمان مج

پاس�خی را ك�ه م�ن در .  چ�اپ ش�د٢٨ كيھ�ان لن�دن٩٢٠ی  ی شماره در نشريه
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» برف�راز خل�يج«اي�ن نوش�ته ک�ه ظ�اھرا نق�دی اس�ت ب�ر کت�اب . ی خانم نادره افشاری آمده اس�ت نوشته» شجاعت
ھ�ای نادرس�تی در م�ورد ش�خص م�ن و ني�ز ناس�زاگويی ب�ه برخ�ی از  کتاب خاطرات اي�ن جان�ب، دارای ق�ضاوت

ی زير که پيرامون اتھامات طرح شده در آن مقاله  انتظار دارم نوشته. ام بم نام بردهکسانی است که از آنھا در کتا
  . است، در کيھان لندن چاپ شود

ی رويدادھايی است که  پرده و صادقانه کتاب برفراز خليج، بيان بی -تاريک انديشی يا دفاع از مصالح حاکمان  
ی س�ازمان مجاھ�دين  دگی مب�ارزاتی رھب�ران و اع�ضای اولي�هدر اين کتاب به بخشی از زن. ام من شاھد آنھا بوده

توزانه  آيد که وی با نگرشی کينه ی خانم افشاری چنين برمی از مقاله. اشاره شده است] قبل از انقCب[خلق ايران 
ی آنھ�ايی را ک�ه در  وی ھم�ه. ی سازمان مجاھدين، کتاب را خوانده اس�ت گيری از رھبران اوليه و با ھدف خرده

پن�دارد  می» ساده انديش و ابله«اند،  به پا خاسته] با سCح ترور[ايط خفقان و سرکوب برای آزادی در ايران شر
خ�انم اف�شاری . کن�د معرفی م�ی» احمق و ديوانه«اند  و مبارزينی را که حتی جانشان را در اين راه از دست داده

ھای شخصی  آورد و با معيار ديدگاه  است، به ياد میھای کوتاه را از آنچه خوانده پس از خواندن اين کتاب، بريده
به زعم خانم . آورد ھای ذھنی خود را روی کاغذ می دريافت» ظرف مکانی و زمانی رويدادھا«و ناديده گرفتن 

ان�د ک�ه خ�ود را  ب�وده» ل�وحی ھای احمق و ساده بازنده«ھا ھمه  ھا و اعدام شده ھا، شکنجه شده افشاری زندان رفته
خ�انم اف�شاری . ان�د انداخت�ه» آزادی ن�سبی و اص�Cحات«دار  و طCي�ه» بيدار، زرنگ و ھوش�يار«ژيمی به دام ر

گ�ام » اص�Cحات«وج�ود داش�ته و آن رژي�م در راه » ھای ن�سبی در ح�د ک�افی آزادی«در دوران شاه «: گويد می
مخالف آزادی «بيند که  می» گانی خيانت پيشه«ی مخالفين آن رژيم را  با چنين بينشی او ھمه» .داشته است برمی

ای وجود دارد که دستاورد زندگی بشر  ھای شناخته شده ی متمدن بشری ارزش در جامعه. اند بوده» و اصCحات
از جمل�ه . ان�د ھ�ا از يک�ديگر متم�ايز ش�ده ھ�ا ب�ر اس�اس تج�ارب ان�سان ھا و ب�دی خوبی. از آغاز تا به امروز ھستند

ھايی  آن. ھاست فداکاری و مبارزه برای دستيابی به آزادی و برابری انسانرود،  چيزھايی که خوبی به شمار می
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ي��ابی ب��ه آزادی از امتي��ازات زن��دگی شخ��صی خ��ود چ��شم پوش��يده و حت��ی ج��ان خ��ود را در راه  ک�ه ب��ا ھ��دف دس��ت

ن گذاری به سبب آن است که اي اين ارزش. ھا مورد احترام ھستند اند، در ھمه فرھنگ رسيدن به آن از دست داده
ی خ��ود، ب�ا ف�دا ک��ردن من�افع شخ�صی ب��رای بھت�ر ک�ردن مح��يط زن�دگی و رف�اه ھمگ��ان  اف�راد ب�ه خواس�ت و اراده

بسياری از مبارزين مورد احترام در جوامع بشری در دوران زندگی خود ھرگز به ھدف مب�ارزاتی . اند کوشيده
ھا قبل از آن  بسياری از آن. ه استاند و زندگی آنان پر از شکست، دربدری، زندان و شکنجه بود خويش نرسيده

ام�ا احت�رام و سپاس�ی ک�ه ب�ه اق�دامات . ان�د ھ�ای حرکت�شان ش�کفته ش�ود، ب�ه دس�ت حاکم�ان از ب�ين رفت�ه که شکوفه
ھ�ای  بخ�ش ن�سل ھ�ای آن�ان الھ�ام ی زن�دگی و فعالي�ت ش�ود، ھمچن�ان پابرجاس�ت و ش�يوه ی آنھا گذاشته م�ی ھدفمندانه

ارزات اجتم�اعی، ھمي�شه ي�ک ني�روی کوچ�ک، ک�م تجرب�ه و دارای امکان�ات ی مب� در س�رآغاز ھم�ه .بعدی اس�ت
محدود، کار مبارزاتی را عليه يک نيروی منسجم، سازمان يافته و پرتجربه که نيروی حاکم پابرجای آن دوران 

ھ�ايی کلي�شه  کنن�د، ن�سخه ای کوچک کار خ�ود را آغ�از م�ی ھای مبارزی که با ھسته سازمان. کند است، شروع می
ھايی که از قبل  ھا و روش تواند به شيوه يک سازمان نوپای مبارز نمی. ده برای کار مبارزاتی در دست ندارندش

شناس�د و اب�زار س�رکوب آنھ�ا را از پ�يش ف�راھم  ھ�ا را م�ی اند، عمل کند، زيرا نيروی حاکم، آن ش�يوه شناخته شده
دارن�د  ای نو و مبتنی بر آزمون و خطا برمی ه گونهی خود را ب ھای اوليه اينجاست که اين نيروھا گام. کرده است

خانم افشاری که رويدادھا  .گردند ھای غيرقابل پيش بينی دچار می ھا و آفت و در راستای حرکت خود به شکست
کند، با عينک زم�ان ح�ال نگ�اھی س�طحی ب�ر آن ح�وادث  را در شرايط پليسی و امنيتی زمان گذشته ارزيابی نمی

ت�ر اس�ت، و م�را دو ش�ب تم�ام بي�دار نگ�اه  خوان�دنی] برف�راز خل�يج[آنچه اما در اي�ن کت�اب «: سدنوي انداخته و می
وی ب�ا تماش�ای » ...ھ�ای رھب�ران اي�ن جري�ان اس�ت ھا و ب�ه تعبي�ری حماق�ت ھا، ساده انديشی داشت، ساده انگاری

ظر او چ�ون زن�دان رف�تن ناپ�سند به ن. بيند ھای طبيعی خود، آنھا را ناھنجار می رويدادھايی جدا از بستر و زمينه
ی خود کاری کن�د ک�ه آن ک�ار ب�ه زن�دان  است، پس بايد در ھر شرايطی از آن پرھيز کرد و ھرگاه کسی با اراده

ی خ�ود راه مب�ارزه را  از آنج�ا ک�ه نيروھ�ای مب�ارز ب�ا اراده. اس�ت» ابله و ساده لوح«رفتن منجر شود، آن فرد 
انديش  انگار و ساده ساده« و اعدام انجاميده است، از ديدگاه خانم افشاری، آنھا اند، که به زندان و شکنجه برگزيده
 ٢٧ی مبارزين به زندان رفته و شکنجه شده، از جمله نلسون ماندV که  از چنين ديدگاھی ھمه. اند بوده» و احمق

ی  در ھم�ه. ان�د ب�وده» ان�ديش و احم�ق ساده«ھای نژادپرستان گذرانده است،  اش را در زندان سال از عمر سياسی
ھ�ای ب�سياری در راه رس�يدن ب�ه ھ�دف رخ داده و خواھ�د  ھا و درد و رنج مبارزات اجتماعی، اشتباھات، شکست

دھد ک�ه برآين�د اف�ت و خيزھ�ای مک�رر اس�ت ک�ه در دراز م�دت، حرک�ت رش�د  تاريخ جوامع بشری نشان می. داد
ک�سی » ني�ک ک�ردار«ت�وان نتيج�ه گرف�ت ک�ه  م افشاری میی خان از نوشته. بخشد ی اين جوامع را تحقق می يابنده

در دي�دگاه . زي�را وقت�ی ک�سی ک�اری انج�ام ندھ�د، اش�تباه ھ�م نخواھ�د ک�رد. زند است که دست به سياه و سفيد نمی
ھا  زرنگ«بينند،  افتند و روی شکست را نمی افشاری، ديکتاتورھا و شکنجه گران و زورگويان که به زندان نمی

متاس��فانه بي��شتر اع��ضای «: نوي��سد خ��انم اف��شاری در ج��ای ديگ��ری م��ی. ان��د جامع��ه» ان و ع��اقCنو درس��ت اندي��ش
ی فن�ی، برخ�ی ف�ارغ التح�صيCن دان�شگاه، حت�ی گ�اه اس�تاديار دان�شگاه  ی اين س�ازمان، دان�شجويان دان�شکده اوليه
 دانشجويان بھت�رين م�دارس ی سازمان مجاھدين خلق از خانم افشاری از اين که بيشتر اعضای اوليه »...اند بوده

ی سازمان مجاھدين که  Vزم به يادآوری است که بيشتر اعضای اوليه .کند اند، اظھار تاسف می علمی ايران بوده
بودن��د، بلک��ه در آن دان��شکده ني��ز از » ھ��ا بھت��رين دان��شگاه«تح��صيCت دان��شگاھی داش��تند، ن��ه تنھ��ا دان��شجويان 

ھايی که از قشرھای ديگر جامعه در اين حرکت شرکت داش�تند،  تند و آنرف ترين دانشجويان به شمار می برجسته
از آنجا که مبارزه با يک رژيم سازمان يافته . ی اجتماعی خود بودند ترين افراد در گروه و طبقه ھمگی از موفق

رادی ب�ه ی نيروھای مبارز به طور طبيعی از تشکل اف� ھای اوليه و پر تجربه بسيار دشوار و پيچيده است، ھسته
ی خود به طور نسبی از ت�وان فک�ری ب�اVتری برخوردارن�د و در راس�تای  آيد که در ميان قشر و طبقه وجود می

تر باشد، نيروھای فکری و عملی بي�شتر  تر و عميق رشد و گسترش مبارزات اجتماعی نيز، ھر چه مبارزه جدی
ن ب�دان معن�ا ني�ست ک�ه عملک�رد انھ�ا خ�الی از ستايش از مبارزين پي�شي .کند و واVتری را به سوی خود جلب می

ی ديگ�ری  کار مبارزاتی نيز مانند ھر پدي�ده. اشتباه است و راه و روش آنان برای ھميشه مورد قبول خواھد بود
. اما خطايی که عمدی نيست و ناشی از کمی تجربه است، خيانت نيست. تواند دستخوش خطا و گمراھی باشد می

ای برای کاستن از ميزان خطا در آينده باشد و نه ابزاری ب�رای س�رزنش و   گذشته، وسيلهدر اين رابطه بايد نقد
ھ�ا را  ھ�ايی ک�ه ام�روز ان بايد به ياد داشت که بسياری از اقدامات و پديده. نکوھش در راستای اغراض شخصی

ت، بلک�ه در آن کنيم، در ظ�رف زم�ان و مک�ان چھ�ل س�ال پ�يش، ن�ه تنھ�ا نادرس�ت نب�وده اس� نادرست ارزيابی می
    !شرايط مورد پذبرش و ستايش نيز بوده است

  » خورشيدی١٣٨١ھفتم تا سيزدھم شھريورماه /٩٢٠نقل از کيھان چاپ لندن، شماره «
ان�د و ھ�ر ب�ار  اي�شان پ�س از پي�روزی انق�Cب شکوھمندش�ان بارھ�ا ب�ه اي�ران رفت�ه» امث�ال«معترضه بنوي�سم ک�ه 

ان�د ح�ق و حقوق�شان را  ان�د و پ�س از ج�دايی از اي�شان ھ�م کوش�يده آوردهھمسر جوانی برای خودشان ب�ه ارمغ�ان 
ھ��ای  مب��ارزين و مجاھ��دين و ف��دائيان و تروري��ست«ام در م��ورد اي��ن طي��ف  م��ن داس��تانی نوش��ته. مCخ��ور کنن��د



 ٤٥

 

م، ب�رای كيھ�ان ھ�ايم نوش�ت  اری ب�ر دي�دگاهراستای روش�نگری و ب�رای پاف�ش
 از درج ]احتم�اV ب�ه دلي�ل حج�م مطل�ب[پ لندن فرستادم؛ اما اي�ن ن�شريه چا

را ] اش ھم�ه[ پاس�خم  م�تناينجا فرص�تی اس�ت ک�ه. ی آن خودداری كرد  ھمه
دارد، اينج�ا » بحران روشنفکری در اي�ران« با دريافتم از کليدیکه ارتباط 

  .بياورم

  

  »محسن نجات حسينیرای يادداشتی ب«
  

  ،محترمآقای نجات حسينی 
  

 نخ�ست. تان نوش�ته ب�ودم، خوان�دمپاسخ شما را به نقدی كه بر كتاب
آن را بCھ���ت و حماق���ت و ش���ما ای ك���ه  اج���ازه بدھي���د از ش���ما ب���رای كلم���ه

ق�صدم از آوردن آن واژه ك�ه ب�ه . اي�د، پ�وزش بخ�واھم  ديوانگی ترجمه كرده
ه توھين به شما ك�ه ن�شان دادن رفت�ار ھمتاي�ان رنجش شما راه برده است، ن

  .  بوده استمان ظرف زمانی و مكانی رويدادھادر ھ، زمان شماآن 
ی  س��نتی تاسي��سش، ف��رآورده/ی اجتم��اعی س��ازمان ش��ما در زمين��ه

ی حكوم�ت اس�Cمی ح�اكم  شرايطی است كه اگر ما امروز و پ�س از تجرب�ه
ھ�ا  ھ�ا و ش�جاعت  آن ناآگ�اھی آن شرايط را ن�شناسيم و ھمچن�ان از،بر ايران

دف���اع كن���يم، چ���ه  ] آندر ھ���ر دو ش���ق م���ذھبی و لنين���ی[ آن در تف���سيرھای
س��تيزی خ��واھيم  گون��ه عق��لو چ��ه نخ��واھيم ب��ه موض��ع دف��اع از ھربخ��واھيم 

چن��د گفت��ار در «ب��ا س��خنی از ش��اھرخ م��سكوب از كت��اب س��خنم را . افت��اد
 »ی سی و چھل  ھهفرھنگ ايران، نگاھی ناتمام به شعر متعھد فارسی در د

] اي��ن[ی م��ا كم��ابيش  ھم��ه«: ی خ��ودش ك��نم؛ ك��سی ك��ه ب��ه گفت��ه آغ��از م��ی
   ».كنيم ايم و می  كرده ھا را تجربه ايدئولوژی

ھ�م سياس�ی و ھ�م [تر تنگ، زيرا ايدئولوژی سياسی گوييم بس می«
گي��رد و  ھ��ای وج��ودی و كل��ی ان��سان را نادي��ده م��ی ب��سياری از جنب��ه] م��ذھبی

دھ��د و   سياس��ی، آن ھ��م فق��ط ي��ك ن��وع سياس��ت تن��زل م��یآدم��ی را ب��ه حي��وان
ی دردھ�ا   برای درمان تقريبا ھمه»بری ميان«ی سخت ولی  سپس راه چاره
 پذيرش و عمل به اين ايدئولوژی، سرودن و نوشتن …گذارد پيش پايش می

ی ح���اكم و مظھ���ر آن در دوران  ی رھ���ايی خل���ق و ب���ه ض���د طبق���ه در ب���اره

                                                                                                                  
در کت�اب » مھ�دی م�وش«ان�د، ب�ه ن�ام  دس�ت يافت�ه» بھشت ب�رين«که در حکومت کھريزکی اسCمی به » انقCبی

  !» خرهعين [«
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ب�ود ك�ه ني�از ب�ه ش�جاعت داش�ت؛ ام�ا از س�وی استبداد، البت�ه خط�ر كردن�ی 
تری نجات ی بزرگ را از مھلكه] و اھل سياست[ديگر اين شجاعت، اھل قلم 

ت�ر، ن�و ب�ه ن�و دل ب�ه  و در قب�ال تعھ�دی بزرگ»خطر اندي�شيدن«داد؛ از  می
  ٢٩»...دريا زدن، از خطر تعھد در قبال خود و جھان

ای به خ�ودی خ�ود  به ھمين دليل و ھزارھا دليل ديگر ھيچ مبارزه
  : پذيرم كه من البته اين تئوری شما را می. اعتبار و ارزشی ندارد

رود، ف���داكاری و  از جمل���ه چيزھ���ايی ك���ه خ���وبی ب���ه ش���مار م���ی«
 اما تاريخ جھان و ».ھاست مبارزه برای دستيابی به آزادی و برابری انسان

 مب�ارزه ی آنانی كه مدعی تاريخ معاصر ما به ويژه نشان داده است كه ھمه
] ب���ه زع���م ش���ما[ »اس���تثمارگر« و »واب���سته«ھ���ای اس���تبدادی و  ب���ا رژي���م

در . ني���ستندخ���واه، غيرواب���سته و ن���افی اس���تثمار  ش���وند، الزام���ا آزادی م���ی
ار آزاديخواھ��ان، ، م��ا در كن��ار تع��داد انگ��شت ش��مپي��شينھ��ای رژي��م  زن��دان

ن به كشان، سركوبگران، وابستگا آزادیکشان،  ھا، آدم تروريستجريانی از 
ب��رای  .اي��م  اجنب��ی و طرف��داران لقم��ه لقم��ه ك��ردن اي��ران عزيزم��ان را داش��ته

در . ھ�ای ب�سياری در دس�ت اس�ت ھ�ا ھ�م نمون�ه ھركدام از اين افراد و دس�ته
[ Vج��وردی، نورال��دين  [ خمين��ی، اس��د  ت��وان از س�يد روح اي�ن راس��تا م��ی

 سوسياليستی يران به شورویكيانوری، و حاميان پيشكش كردن بخشی از ا
 ن�ام حي�ی دان�شيانوری و غ�Cم ي   وابستگان دول�ت س�يد جعف�ر پي�شه،مرحوم

  . برد
در راه عقي��ده ب��ه زن��دان « ب��رخCف نظ��ر ش��ما ك��ه م��ن در اي��ن ج��ا

كنيد، با استناد به تاريخ   ارزيابی می»افتادن را فداكاری و از جان گذشتگی
 كه به مب�ارزه و كنم كه اين سمت و سوی مبارزه است معاصرمان تاكيد می

ب�ست ك�شاندن  جريانی كه برای به ب�ن. بخشد ت میدر نھايت فرد مبارز ھوي
يك حكومت عرفی و برای به قھق�را ك�شاندن ك�شور و ح�اكم ك�ردن ارتج�اع 

ش�ود؛ چ�ون   ك�شته ھ�م م�ییرود و حت� كند، ب�ه زن�دان م�ی زه میمذھبی مبار
 ١٨٠دان ك��شوری ش��ھرون من��افعی ك��ه در نظ��ر دارد، اساس��ا ب��ا من��افع عالي��ه

كن��د ك��ه  درج��ه اخ��تCف زاوي��ه دارد، ن��ه تنھ��ا اي��ن مل��ت را نماين��دگی نم��ی
ھ�ايی ك�ه  جري�ان راه كارھ�ای چن�ين. شود  به ايشان ھم ارزيابی می»خائن«

سازمان مجاھدين ھم از سردستگان آن است، نه كوششی ب�رای آگ�اه ك�ردن 
ع��دام و مل��ت؛ ك��ه ب��رای ك��شاندن اي��شان ب��ه دور باط��ل خ��شونت و ت��رور و ا

جاس�ازی ك�ردن . زندان بوده است و به ھم�ين دلي�ل ھ�م ھ�يچ ارزش�ی ن�دارد

                                                           
 ی سی و چھل  چند گفتار در فرھنگ ايران، نگاھی ناتمام به شعر متعھد فارسی در دھه شاھرخ مسکوب، - 29
 ]خورشيدی[
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تی به .ان.كيلو تیچھارده ھاتان و بستن  چند كيلو مواد منفجره در ته چمدان
دور كمرتان و عبور با اين ھمه مھمات از مرزھای ھوايی و زمينی كشور 

يی را در ھ�يچ به قصد ترور پاسبان سرگذر، يا افسر ارتش و يا ي�ك امريك�ا
اين حرك�ات ن�ه . كنند  ارزيابی نمی»ارزش«ی متمدن بشری،  كجای جامعه

 ني����ست، بلك����ه نھايت����ا رفت����اری »مب����ارزه ب����رای آزادی و براب����ری«تنھ����ا 
  . تروريستی، ضد انسانی و ضد ملی است

سازمانی ك�ه ش�ما م�دعی آن ھ�ستيد، از ھم�ان ابت�دای تاسي�سش ب�ه 
اگ��ر ش��ما در آن ش��رايط  و ب��ه . ش��تتربي��ت كادرھ��ای ھم��ه جانب��ه ھم��ت گما

اي�د   دانسته تان از تاريخ ايران و جھان نمی خبری دليل جوانی و ناآگاھی و بی
، ھمچن�ين ھ�ا سالمعنايی دارد، تاريخ خونين اين  چه »كادر ھمه جانبه«كه 

ت���اريخ خ���ونين ھم���ين س���ازمان ش���ما عم���C ن���شان داده اس���ت ك���ه اي���ن واژه 
وVي���ت « م���ا ام��روز آن را ب���ا عن��وان ی ھم���ان مفھ��ومی اس���ت ك��ه  ترجم��ه
شناسيم كه شكل نم�ادينش ش�خص س�يد روح [ خمين�ی و   می»ی فقيه  مطلقه

  البته ممكن است شما پس از جدايی. ای است اين روزھا ھم سيد علی خامنه
 ديگر روند تكامل قھقرايی اي�ن ١٣٥٦از سازمان مذھبی مجاھدين در سال 

اما بد نيست بدانيد كه ملت م�ا بھ�ای س�نگينی جريان را تعقيب نكرده باشيد، 
 . را برای شناختن اين جريان تروريست پرداخته است

ھ�ای پ�ی در پ�ی اي�دئولوژيك م�سعود رج�وی ب�رای  اختراع انق�Cب
س��لب ھوي��ت ك��ردن از اع��ضای س��ازمان و تحلي��ل ب��ردن اي��شان در رھب��ری 

 ب�ه حكوم�ت الساعه باش�د؛ كم�ا اي�ن ك�ه تواند چيزی خلق  اساسا نمی،سازمان
. توان�د رون�دی ب�دون پي�شينه ب�وده باش�د [ خمينی نيز نم�ی  رسيدن سيد روح

ھ�ای  ، عنوان آگانه تمامی تخصص، سرمايهسازمان شما چه آگاھانه و چه نا
 و اب��زار ب��ه ق��درت رس��اندن س��يد  را پ��ل پي��روزیشدان��شگاھی و نيروھ��اي

م���ن ب���ازھم ممك���ن اس���ت ش��ما از اي���ن تحلي���ل . [ خمين��ی ك���رده اس���ت روح
ھ�ای م�ادی، ملم�وس، عين�ی و  ِبرنجيد، اما سر ت�اريخ معاص�ر و س�ر تجرب�ه

نم��ايی و  ش��ود ك��Cه گذاش��ت و ب��ا مظل��وم ا نم��یی اي��ران ام��روز ر ش��ده  تجرب��ه
 . سازی بر عنصر آگاھی رنگ پاشيدشھيد

 راه عقي�ده متاسفانه بايد خدمتتان عرض كنم كه بل�ه، گ�اھی ھ�م در
 تح�صيل ی حت�ِ ِاست؛ به وي�ژه زم�انی ك�ه ان�سان »تبCھ«به زندان افتادن 

اش را به پيشتاز و پيشوا و رھب�ر و ول�ی فقي�ه و مرج�ع  كرده، افسار انديشه
كن�د و در اي�ن راس�تا خ�ود را از ع�ذاب  م�یتقليد و كادر ھمه جانب�ه تف�ويض 

تب��ديل كيCتی اندي��شيدن رھ��ا ك��رده، ب��ه عن��صر اجراي��ی ص��رف و ع��ضو ت��ش
  . دشو می
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ھ�ای بني�انگزاران   اي�ن اس�ت ك�ه مب�ارزه و تئ�وریواقعيت ت�اريخی
 و »آزادی و براب�ری« ب�رای ،گاه شماديدبرخCف ،  خلقسازمان مجاھدين

س�ازمان مجاھ�دين از ھم�ان .  نب�وده اس�ت»برای احقاق حقوق ملت اي�ران«
زمان ھم به تخت نشاندن ولی فقيھی از نوع سيد روح [ خمين�ی و م�سعود 

ھ�يچ فك�ر . ت اس�Cمی در برنام�ه داش�ته اس�ترجوی را تحت عنوان حكوم�
 ب�ه ح�ضور ،نجفھای دانشگاه چرا چند بار در  ايد كه شما شاگرد اول كرده

 شده، دست كمك و ي�اری ب�ه س�وی او دراز »مشرف«[ خمينی   سيد روح
 مگ��ر ج��ز ھم��سويی فك��ری و عقي��دتی، دلي��ل ديگ��ری ب��رای اي��ن ؛اي��د  ك��رده

 ي��ا دس��ت ك��م د،اي�� دان��سته رانت��ز ك��ه حتم��ا م��ی ب��ا اي��ن پ؛اي��د ھ��ا داش��ته ش��رفيابی
[   كه مخالفت سيد روحاند دانسته  شما می»ی سازمان كادرھای ھمه جانبه«

خواھان�ه    نه از ديدگاھی مترق�ی و آزادی١٣٤١خمينی با انقCب سفيد سال 
ت��ر از ھم��ان  ت��ر و عق��ب مان��ده ای ب��سيار ب��سيار ارتج��اعی از زواي��هدقيق��ا ك��ه 

دوس��ت .  ب��وده اس��ت ب��ه زع��م ش�ما»گ�ر و واب��سته   و ش��كنجهش�اه ديكت��اتور«
[ خمين�ی و ش�عار   س�يد روح»ھم�ه ب�ا ھ�م«ی كم�دی  ندارم مرا به ياد واژه

  ! ندازيدا بي»خواھد بيايد شاه برود، ھر كه می«ِتر   مسخره
ك�ه ان�د  دان�سته دانيد حتما بنيانگزاران سازمان شما می اگر شما نمی

ای ض��د اس��تبدادی ك��ه   ن��ه مب��ارزهش��اه،ی ب��ا مح��ور اص��لی مخالف��ت خمين��
 ھموطن��ان م��ات��رين حق��وق نيم��ی از  اعتراض��ی ب��رای مح��دود ك��ردن ابت��دايی

 حتم�ا بني�انگزاران ف�داكار، ،اي�د دان�سته اگ�ر ش�ما نم�ی.  ب�وده اس�تيعنی زنان
ان�د ك�ه جان�شين ك�ردن  دان�سته مبارز و شھيدان جان بركف سازمان ش�ما م�ی

جای س�وگند ب�ه ق�رآن ب�رای باورمن�دان ب�ه ادي�ان سوگند به كتاب آسمانی به 
 ش��دن ب��ه ي��ك ھمگراي��ی مل��ی ب��وده ای ب��سيار ني��ك ب��رای نزدي��ك  ش��يوه،ديگ��ر
 و ھم��ين ح��ذف س��وگند ب��ه ق��رآن ب��رای معتق��دان و باورمن��دان ديگ��ر ؛اس��ت

[ خمين�ی ب�ا  ھموطن ما يكی ديگر از محورھای اساسی مخالف�ت س�يد روح
 ك��سانی ك��ه رس��د ب��ه نظرت��ان كم��دی نم��ی. ه اس��تب��ودفقي��د محم��د رض��ا ش��اه 

ان�د، ت�ا اي�ن  ان�د و دي�ن و م�ذھب و ب�اور ديگ�ری داش�ته مسلمان و شيعه نبوده
ان�د، س�وگند   ان�د ب�ه قرآن�ی ك�ه ب�ه آن اعتق�ادی ھ�م نداش�ته تاريخ مجب�ور ب�وده

اج��ازه بدھي��د در رابط��ه ب��ا اعت��راض اساس��ی خمين��ی ب��ه ح��ق رای ؛ بخورن��د
   !نگوييمفعC زنان سخنی 
اي��د ك��ه از   پرس��يدهت��انگ�اه از خودس�تی آق��ای نج��ات ح��سينی ھيچرا

 اع�ضای اص�لی س�ازمان »ت�شرف« خ�رداد ت�ا ١٥ و بل�وای ٤٢ و ٤١سال 
 چ�ه انقCب�ی در ٥٠ و ٤٩ھ�ای  [ خمين�ی در س�ال شما به حضور سيد روح
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 ب�ه وج�ود آم�ده ب�ود ك�ه س�ازمان ش�ما ٣٠»سنگ خزنده«رفتار و كردار اين 
  !  تی با او كشاند؟را به ھمسويی مبارزا

اي��ن ك��ه ش��ما و طي��ف ش��ما دان��سته ي��ا نادان��سته ب��رای ب��ه ق��درت و 
ھا  حكومت رساندن ارتجاع مذھبی حاكم بر ايران فعلی، جان بركف، زندان

ت�ان و ب�ا  ش�ما ب�ا مب�ارزه. دھ�د اي�د، چي�زی را تغيي�ر نم�ی ھ�ا داده رفته و شھيد
 اي��د، ج��اده داش��تهھ��ايی ك��ه ب��ا اي��ن جري��ان م��ادون ق��رون وس��طايی  ھم��سويی

  ِنھاي�ت. اي�د كن به ق�درت رس�يدن حكوم�ت فعل�ی ح�اكم ب�ر اي�ران ش�ده صاف 
 ب�وده ٣١ ميلي�ونی٣٥ھاتان ھم به دھان گرگ انداختن يك مل�ت  تمام آن تCش

 البته برای تقديم اين كلي�د طCي�ی ب�ه اي�ن جري�ان ھ�م از  و؛است و نه بيشتر
اي�د، زن�دگی طبيع�ی و  يدهتان چ�شم پوش� ھای شغلی  شخصی و موفقيت زندگی

اي�د، ك�شته  ايد، ب�ه زن�دان رفت�ه تان حرام كرده عادی را بر خودتان و خانواده
ت��ان كوش��شی در راه  اي��د، ام��ا ھ��ر ن��امی ك��ه ب��ه آن بدھي��د، مب��ارزه ھ��م ش��ده

 تنوع در باور و ديدگاه و  با اين ھمه»آزادی و برابری شھروندان ايرانی«
 اس��ت ك��ه پژوھ��شگر ارزن��ده،  واری و اي��ن ھم��ان دش��؛ نب��وده اس��تتقومي��

 . ناميده است»خطر انديشيدن«شاھرخ مسكوب آن را 
شما و سازمان شما از ھمان آغاز ھ�م درت�دارك حك�ومتی اس�Cمی 

. اي�د ی ب�ودهپادش�اھكش برای جانشينی حكومت عرف�ی مثC از نوع دموكراتي
ش�ما در اين مبارزه با ھر بھايی، چه آگاھانه و چه ناآگاھان�ه و چ�ه ب�ه ق�ول 

ی مل��ت اي��ران   خي��انتی ب��ه من��افع عالي��ه»ك��انی روي��دادھاظ��رف زم��انی و م«
 ،ی خ��ونين مل��ت اي��ران ش��ما و س��ازمانتان ص��د و ان��دی س��ال مب��ارزه. اس��ت

ب��رای آزادی، ع��دالت اجتم��اعی، ج��دا ك��ردن دي��ن از حكوم��ت، مدرنيت��ه و 
نم�ايی و  مظل�وم. اي�د  ب�ه ب�ن ب�ست ك�شانده راحكومت قانون و ع�دم واب�ستگی

 جري�ان ِ ِاي�د، از مي�زان ج�رم  ھم كه در بحثت�ان پ�يش ك�شيده ھايی شھيد نمايی
ی خودتان ب�ا نل�سون مان�دV، تنھ�ا ب�ه   به ھمين دليل ھم مقايسه؛كاھد شما نمی

 مان��دV ب��رای آزادی،. تاس��الف��ارق  ي��شان ي��ك قي��اس م��عدلي��ل زن��دانی ب��ودن ا
ی جنوبی مبارزه پرستی و برای احقاق حقوق بوميان افريقابرای حذف نژاد

در زم���ان ب���ه . ی او ھ���يچ ت���روری ثب���ت ن���شده اس���ت در كارنام���ه. ك���رد م���ی
ی حاكمان قبلی را به عنوان ش�ھروندان ك�شورش  حكومت رسيدنش ھم ھمه

ام���ا ش���ما چ���ه . ب���ه رس���ميت ش���ناخت و از خ���شونت ب���ه ش���دت پرھي���ز ك���رد
  ! ايد؟ كرده

                                                           
 .خمينی را به سنگی خزنده تشبيه کرده بود» ھنرمندی« يادم نيست کدام - 30
 . ميليون نفر جمعيت داشت٣٥ ايران ١٣٥٧ سال - 31
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در ی رف�اه،  ب�ام مدرس�ه  بح�ث فق�ط ش�ما را ب�ه ي�اد پ�شتدر اينجای
و ھم��صدا ، اس��Cمی و ك��شتاری ك��ه س��ازمان ش��ماآغ��از حاكمي��ت حاكم��ان 

ك��رد،  س��ی آن دوران م��ی از زن��دانيان سيا،ھم��راه ب��ا اي��ن حاكم��ان جنايتك��ار
شی و ش��ما م�را م��تھم ب�ه تاري��ك اندي��. ت��ر ح�رف ب��زنيم رو راس�ت. ان��دازم م�ی

.  اش��كالی ن��دارد؛اي��د  ك��رده]پادش��اھینظ��ام [دف��اع از م��صالح حاكم��ان وق��ت 
ھ�ای ض�د ان�سانی  زمان شما در اين چند سالی ك�ه م�ن ب�ه اف�شای مكاني�سمسا

ام، آنقدر اتھام و انگ برايم توليد كرده است كه  روابط و ضوابطش پرداخته
ه م���ن ام���روز ديگ���ر از آن دس���ت. ديگ���ر پوس���تم ح���سابی كلف���ت ش���ده اس���ت

ان��د و ب��ه دلي��ل جھ��ل و  ھ��ايی ك��ه ك��رده بيچارگ��انی ني��ستم ك��ه ب��رای ج��وانی
ھ�ای درج�ه  تن عن�وان ب�ا داش�حت�ی»  از اندي�شيدن ت�رس« ی، ھمچنينبيسواد

ان�د، توجي�ه و   را ك�ه مرتك�ب ش�ده  اشتباھات سھوی يا عم�دی،يك دانشگاھی
دان�م ك�ه دان�ش ان�دوختن و دان�شجو و  اين را ھم به خ�وبی م�ی. تاويل بتراشم

ی  استاد دانشگاه و شاگرد اول دانشگاه و شاگرد اول تمام تاريخ و تم�ام ك�ره
ھيچ سنخيت مشخ�صی ب�ا ] الزاما[السماوات و اVرض شدن ھم   زمين و كل

روش��نفكری و آگ��اھی و تحلي��ل م��شخص از ش��رايط م��شخص و آش��نايی ب��ا 
  . ھای حاكم بر يك جامعه ندارد مكانيسم

روش��نفكر ك��سی اس���ت ك��ه ب��رای رھ���ايی، آزادی، احق��اق حق���وق 
ھ����ای  آزادیھ����ا، رف���اه اجتم����اعی،  ی ان���سان م���ردم، براب����ری حق���وق ھم����ه

دس�ت ك�م بخ�شی از . كن�د فرھنگ�ی ھموطن�انش مب�ارزه م�ی/اجتماعی/سياسی
ز آرم�انی ي�ك روش�نفكر بايد در چ�شم ان�دا ھای ھميشگی يك ملت می خواست

اي�د؟ آي�ا اي��ن  ام�ا ش�ما و س�ازمان ش�ما در اي��ن مي�ان چ�ه ك�رده؛ كورس�و بزن�د
اكم اش ب�رای ح� گي�ری ه س�ازمان ش�ما از ھم�ان ابت�دای ش�كلدرست نيست ك�

اش ت��رور و  ك��ردن ي��ك حكوم��ت اي��دئولوژيك م��ذھبی ك��ه محورھ��ای اساس��ی
ھ�ای عقي�دتی، ض�ديت ب�ا  كشتار دگرانديشان، تحديد حقوق زنان، نفی آزادی

  ! مدنيت و مدرنيته است، به ميدان آمده است؟
  ت�ا ب�ه ام�روز]١٣٤٤از س�ال [ چند دھ�هسازمان شما در تمام اين 

 را ك��ه ش��ما  ھ��ای دان��شگاھی ام عن��وانش��ود آدم تم�� ثاب��ت ك��رده اس��ت ك��ه م��ی
اش ھ��م زن��دان ب��رود، ك��شته ھ��م  اي��د، داش��ته باش��د، ب��رای عقي��ده ردي��ف ك��رده

ب���شود، م���دال ش���ھيد قھرم���ان و ش���ھيد جاوي���د را ھ���م ب���ه گ���ردن عك���سش و 
   ».الزاما روشنفكر نباشد«وارثاتش بياويزد، اما 

ای اس���ت ك���ه خوش���بختانه س���نخيت زي���ادی ب���ا  روش���نفكری پدي���ده
Cاش ھ�ستيد،  ھای دھان پركن�ی ك�ه ش�ما م�دعی ت دانشگاھی و عنوانتحصي

روش��نفكر ك��سی اس��ت ك��ه ب��رای آزادی و ع��دالت و «: ك��نم تاكي��د م��ی. ن��دارد
اش، ب�ه  عدالتی از دست و پای جامعه رای گسستن زنجيرھای استبداد و بیب
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كن��د؛ ن��ه اي��ن ك��ه زنجي��ر  ی آن مب��ارزه م��ی  مفھ��وم راس��يونال و عق��ل گرايان��ه
   ».اش محكم بپيچد قھری آخوند را بر دست و پای جامعهوVيت 

گ�ذارد،  سازمانی كه از ھمان بدو تولدش با ترور پ�ا ب�ه مي�دان م�ی
توان��د م��دعی آزاديخ��واھی و ع��دالت طلب��ی باش��د؛ مگ��ر اي��ن ك��ه دچ��ار  نم��ی

 ھم سازمان ،منظورم در اين بحث.  شده باشد»دشواری انديشيدن«بيماری 
ی  ستند ك��ه ب��ا ب��اV ب��ردن ج��و خ��شونت، ھم��هی ك��سانی ھ�� ش��ما و ھ��م ھم��ه

ی ايرانيان را در آن برھه در نطفه خف�ه  جويانه  مبارزات قانونی و مسالمت
 پ�س از تحمي�ل ١٣٦٧نظير ھمين تجربه را ما در س�ال . كردند و سوزاندند

تان  اگر شما خبر نداريد، به آگاھی. ايم [ خمينی داشته آتش بس به سيد روح
غي�ر ی ق�انونی و  ازمان ش�ما ب�رای ب�رھم زدن مي�ز مب�ارزهرس�انم ك�ه س� می

ف�روغ «ی   ملت ايران، با بوق و كرنای غم انگيزی فاجعهی خشونت طلبانه
ده ھ�زار چن�د اش ك�شتار وح�شتناك  ای ك�ه نتيج�ه  فاجع�ه؛ را آفري�د»جاويدان

 و از ه اس�تھ�ای حكوم�ت اس�Cمی ب�ود  سياسی دگران�ديش در زن�دانیزندان
 ت�ن از اع�ضا و كادرھ�ای ١٨٠٠ربانگاه فرستادن دست كم سوی ديگر به ق
  . شما» پر افتخار«ھمين سازمان 

شما چه بخواھيد و چه از باور به آن طفره بروي�د، س�ازمانتان در 
تم��ام . اي��ران ش��ريك اس��ت  ب��رح��اکمتم��ام جناي��ات حكوم��ت اس��Cمی فعل��ی 

ر چن�د ترو،  فقيددستاورد مبارزاتی سازمان شما در دوران محمد رضا شاه
ن ھمان ش�اگرد  و در نھايت به كشتن داد است  و آمريكايیرتشیپاسبان و ا

ب�ه نظ�ر .  ك�ه اندي�شيدن براي�شان محل�ی از اع�راب نداش�تھ�ای دان�شگاه اول
 ي�ک س�يکلی  شما آيا جريانی ك�ه ب�ا عملكردھ�ايش ي�ك مل�ت را ب�ه مخم�صه

ی ط�C  دس�تی در س�يناندازد، در نھايت ھم حاكمي�ت را دو نظامی می/پليسی
دھ��د، او را پ��در معن��وی و م��رادش قلم��داد  [ خمين��ی م��ی تحوي��ل س��يد روح

ی تروري�ستی  كند، در تمام جناياتش، از كشتار زندانيان سياس�ی ت�ا حمل�ه می
يخ�واه و كن�د، آزاد ی ي�ك ك�شور خ�ارجی فعاVن�ه ش�ركت م�ی خان�ه به س�فارت

رس�اندن آيا جاده صاف كردن برای به قدرت ؛ شود عدالت طلب تعريف می
حكومتی كه از اساس ب�رای س�لب حق�وق مل�ت اي�ران ب�ه مي�دان آم�ده اس�ت، 
مبارزه برای آزادی و برابری است؛ سلب ھمان حقوق حداقلی كه دستاورد 

از نھضت م�شروطه ب�ه اي�ن ، گرايان كشور ی عقل بيش از صد سال مبارزه
، بیھ�ای م�ذھ حق�وق اقلي�ت٣٢ آيا تCش و مبارزه ب�رای تحدي�د؛سو بوده است

ك�شی، آزاديخ�واھی و ع�دالت  كشی و ن�سل دست دوم انگاشتن زنان، فرھنگ
 !طلبی است؟

                                                           
  محدود کردن- 32
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بنيانگزاران و اعضای سازمان شما ھر عنوان عالی تحصيلی ك�ه 
كن  ر كرده باشند، در نھايت جاده صافداشته باشند، ھر نبوغی ھم كه صاد

. ن�دا  ش�ده»درخشان«ی  حاكميت حكومت اسCمی فعلی ايران با اين كارنامه
ی درخ���شان  ی اي���ن كارنام���ه در ب���ارهيادداش���تی ديگ���ر  در مجب���ورم نكني���د
ی   ھرچن��د ك��ه ھم��ين حكوم��ت اس��Cمی و ب��ا ھم��ين كارنام��ه؛توض��يحی ب��دھم

 ش��ما را در حك��ومتش ب�ه چ��اپ رس��انده و در ٣٣، كت��اب خ�اطراتشدرخ�شان
يان تبعي�دی و مھ�اجر پخ�ش خارج از كشور ھم كرور كرور، در ميان ايران

 در دكان ھ�ر بق�ال و عط�ار ايران�ی و افغ�انی خ�ارج از ك�شور، ؛كرده است
ھا ك�ه   كتابفروشی؛توان تھيه كرد ما را به راحتی می شما و دوستان ش كتاب

 !جای خود دارند
 ت��ا زنجي��ر ،اي��د  مب��ارزه ك��ردهچن��د دھ��همتاس��فانه باي��د بگ��ويم ش��ما 

ای  ب�رچن�د دھ�ه.  كني�د ك�مقيموميت و ص�غارت را ب�ر گ�ردن مل�ت اي�ران مح
ی، ب�رای تعري�ف پادش�اھعرف�ی نظام ھای اجتماعی موجود در  تحديد آزادی

 یی فقيه، برای تحدي�د حق�وق ش�ھروندان ايران� نوين از تئوری وVيت مطلقه
 مب�ارزه  اص�ولیی دوازده ام�امی ی ديگری بج�ز ش�يعه با ھر باور و انديشه

 ب��ا ی خودت��ان  و س��ازمانتان خ��ود ش��ما چ��ه س��نخيتی در مب��ارزه. اي��د ك��رده
  ! بينيد؟ ی نلسون ماندV می مبارزه

س�ازمان ش�ما اگ�ر ب�ه جري�انی ش�بيه باش�د، بي�شتر ش�بيه ب�ه جري�ان 
تروريستی القاعده اس�ت ك�ه اساس�ا ب�ا ت�رور زن�ده اس�ت و ب�ر علي�ه /اسCمی

و ، حق�وق زن�ان ھ�ا  ی ان�سان مدنيت، آزادی، دموكراسی، حقوق براب�ر ھم�ه
ازمان ش��ما از س��نخ ش��ھيد خال��د ش��ھدای س��. مدرنيت��ه ب��ه مي��دان آم��ده اس��ت

حتم�ا توج�ه . ھ�ای اس�Cمی ھ�ستند اسCمبولی، محمد عطا و ديگر تروريست
 سپتامبر ھ�م، ھم�ه ١١ی  ھای فاجعه ی تروريست داريد كه محمد عطا و بقيه

 ٢٠٠١ س��پتامبر ١١ھ��ای  مگ��ر تروري��ست. ھ��ای غ��رب بودن��د تح��صيلكرده
د ھ�زار نف�ر ش�ھروند بيگن�اه ی ك�شتار چن� شان، فديه جانشان را در راه عقيده

 مگ��ر ھم��ين س��ازمان ش��ما از آغ��از ورود ب��ه ؛ان��د ھ��ا نك��رده ی مل��ت از ھم��ه
 را »جن��گ م��سلحانه ھ��م اس��تراتژی، ھ��م تاكتي��ك«ی سياس��ی اي��ران  ص��حنه

 ! ھر حركت خود نكرده است؟ای الوثق   و عروه٣٤»چسب ايدئولوژيك«

                                                           
اين آقای فداکار و مبارز، در تمام چند دھه عمر حکومت کھريزکی اسCمی، حت�ی ي�ک جمل�ه  جالب اين که - 33

به نظرم ايشان اين کتاب را نوشته . ھم در راستای اعتراض به جنايات فجيع حکومت اسCمی قلمی نکرده است
 !وختبفروشد که فر» گران«تا خودش را به حکومتيان ] يا پول داده است که برايش بنويسند[است 

اصطCحی بود که بنيانگزار سازمان مجاھدين، محمد حنيف نژاد برای پايگاه »  چسب ايدئولوژيک «- 34
  .برد شان به کار می عقيدتی اعمال تروريستی
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م كه خواست می. ام ررسی کردها تنھا از يك زاويه بمن كتاب شما ر
ی فن��ی، مھن��دس نف��ت و مع��ادن،   كت��اب ش��اگرد اول دان��شكدهوھم��ين كت��اب 

   احمد احمد،ی ديگر از ھمراھان آن دوران شما[ ميثمی و كتاب يك  لطف
ی دي�دگاھی و عقي�دتی ب�ه بررس�ی بن�شينم ك�ه ام�ان ندادي�د و  را ھم از زاويه

  . بنويسممجبورم كرديد دست و پا شكسته و كوتاه پاسخی برايتان 
  ی اي�ن توجي�ه ت�ان برس�انم ك�ه خ�اطرات ھم�ه افتخار دارم به آگاھی

كنندگان خشونت و مبارزان ايدئولوژيك برای ب�ه زنجي�ر ك�شيدن اي�ن مل�ت، 
  ؛ شود اكم بر ايران چاپ و پخش میدر زير چتر حمايت حكومت اسCمی ح

ی م�ا  فھمم كه ج�وانی الزام�اتی دارد و ھم�ه البته من ھم اين را می
ب�دون ھ�يچ [ن�اف مادرم�ان ج�دا ش�ده و ي�ك ب�اره در دورانی كه ت�ازه از بن�د 

ای ب��ه گ��ستردگی ش��ھر تھ��ران آن دوران پرت��اب   ب��ه جامع��ه]گون��ه ش��ناختی
اي��م، ب��ه دلي��ل ن��شناختن پيرامونم��ان، نداش��تن آگ��اھی و نداش��تن تحلي��ل  ش��ده

نت�وانيم اي�ن اي�م ك�ه اگ�ر  مشخص از شرايط مشخص مرتك�ب اش�تباھاتی ش�ده
 ب��ه نق��د بك��شيم، كCھم��ان پ��س معرك��ه ]چن��د دھ��ه پ��س از یحت��[باھات را اش��ت

  . است
 ک�����اران، یاس�����ي از سیل�����ي دوم، خیدر دوران حكوم�����ت پھل�����و

 بھ��ره ی ب��یاس��ي سی از آزاد،ی جاسوس��ان و ع��امCن ش��وروھ��ا، ستي��ترور
م��ا زن��ان در انتخ��اب ن��وع  . ب��ودی فراوان��ی اجتم��اعیھ��ا یبودن��د، ام��ا آزاد

مرزھ��ای ن��وينی را ب��ه يم��ن ر خيل��ی حق��وق ديگ��ش��ش، انتخ��اب ھم��سر و پو
ق�وانين م�دنی و حق�وقی ن�سبت . ی پيشينيانمان پشت سر گذاشته بوديم مبارزه

ھ��يچ ك��س را در خياب��ان ب��ه . ب��ه ام��روز ب��سيار ب��سيار مترق��ی و ان��سانی ب��ود
Cء. ب��ستند ق نم��یتخ�ت ش��Cب��ر . كردن��د ع��ام سنگ��سار نم��یھ��يچ ك��س را در م

 حكوم��ت دين��ی رق��ص م��رگ ی ي��ك قرب��انی زهب��اVی ھ��يچ جرثقيل��ی پيك��ر ت��ا
. ك�شيد ك�س س�رك نم�ی ی زندگی خ�صوصی ھ�يچ حكومت به حيطه. كرد نمی

ازدواج موقت كه ھمان فحشای اسCمی است، ج�ز در مي�ان روح�انيونی از 
ت���رور حك���ومتی و تروري���سم دولت���ی اساس���ا . طي���ف خمين���ی رواج نداش���ت

. گنجيد يچ انسانی نمیی ھ ای در انديشه ھای زنجيره قتل. موضوعيت نداشت
. ی ھم�سرش، زن ديگ�ری اختي�ار كنن�د توانست ب�دون اج�ازه ھيچ مردی نمی

ھ�ای  ی رشته توانستيم در ھمه ما می. ھای دولتی عفاف ھم در كار نبود خانه
توان�ستيم ب�ه  م�ی ؛ ھنری، فنی و دان�شگاھی ش�ركت كن�يمورزشی، فرھنگی،

ش��تيم، دس��ت پي��دا كن��يم و ھ��ر مق��ام و عن��وانی ك��ه  لياق��ت و ص��Cحيتش را دا
ی اخير ايران بسيار ب�سيار ارزش�مند  ی صد ساله ھمين دستاوردھای مبارزه

برای استخدام در ادارات دولتی ھيچ منع دينی و جنسی و قومی وجود . بود
توانست در كنار م�سلمان، ش�يعه در كن�ار س�نی، يھ�ودی  مسيحی می. نداشت
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كن��ار ھموطن��انش ب��ه ك��ار و  در  ار بھ��ايی و زردش��تی و ھ��ر ايران��یدر كن��
 . تCش بپردازد

اش نه تنھ�ا ھم�ين دس�تاوردھای  سازمان مذھبی مجاھدين با مبارزه
ھای سياسی را ھ�م ب�رای  ناچيز را برای ما بيمه نكرد، نه تنھا حداقل آزادی
ھ��ای اجتم��اعی م��ا را ھ��م  مل��ت م��ا ب��ه ارمغ��ان ني��اورد ك��ه در نھاي��ت آزادی

 مب��ارزات م��ذھبی س��ازمان مجاھ��دين و پ��س از. مح��دودتر و مح��دودتر ك��رد
ھ��ای ھ��م فك��ر س��ازمان ش��ما از طي��ف   شخ��صيتیھ��ای م��شابه و حت�� س��ازمان

 عل��ی اص��غر ح��اج س��يد عل�ی ش��ريعتی، ج��Cل آل احم��د و مھ��دی بازرگ��ان و
 بازمان��دگان اي��شان اس��ت ك��ه اي��ن ھم��ه ج��وادی، احم��د ص��در س��يدجوادی و

ختان��ه اي��ن  بدب.زنجي��ر ب��ر دس��ت و پ��ای اي��ن مل��ت س��تمديده ب��سته ش��ده اس��ت
اش ھ�زار و ي�ك  ای است كه در ھ�ر ويران�ه زدهوضعيت، سرنوشت ملت فلك

رھب�ر و ق�يم و پي�شوا و زع��يم و م�راد و زھرم�ار ب��رای ب�ه خف�ت ك��شاندنش 
 .  ند ھستھميشه در حال توطئه كردن

 كسانی ك�ه حكوم�ت و ق�درت را ب�ا ازه بدھيد در ادامه تاكيد كنماج
ی مسلحانه و با ترور و كشتار به   و مبارزهضرب اسلحه و با قيام مسلحانه

ين ابزارھا بيشتر ھماز ھم آورند، مجبورند برای تداوم حكومتشان  دست می
ت��وان از  نم��ی ب��رای مب��ارزه ب��ا ھ��يچ ديكت��اتوری. و م��ستمرتر اس��تفاده كنن��د

  . استفاده كرد ]به زعم شما[ »ديكتاتور«ابزارھای ھمان 
مھن�����دس /را و دكت�����ی اروپ����� ِمھ�����دی بازرگ�����ان تح�����صيل ك�����رده

ترموديناميك و عضو اولين گروه دانشجويان اعزامی از سوی دول�ت رض�ا 
شاه به فرانسه، به جای خدمت به ك�شور، اول�ين م�سجد را در دان�شگاه عل�م 

 م��تن دان��شگاه و پايگ��اه ت��وان آن را در اگ��ر م��سجد خ��وب اس��ت و م��ی. ك��رد
، چ��را گراي��ی و ك��اوش و اندي��شه و ج��ستجو و پ��ژوھش كاش��ت اساس��ی عق��ل

  ! كليسا و كنيسه و آتشكده در دانشگاه ساخته نشد؟
آيا اي�ن رفت�ار بازرگ�ان، ج�ز س�د ك�ردن راه آزادی و اس�ير ك�ردن 

پ�س از انق�Cب  ی دي�ن در حكوم�ت ك�ه دانشجويانی از طيف ش�ما در چنب�ره
از حكوم�ت ج�دا ش�ده ] دوران دو پادشاه فقيد ايراندر و به ويژه [مشروطه 

  !  دارد؟بود، تعريف ديگری ھم
چ��ه ش��ما از اي��ن درياف��ت خوش��تان بياي��د، و چ��ه ب��ار ديگ��ر از م��ن 

 خيلی از كسانی است ك�ه در راه »بCھت«برنجيد، تاريخ ما گواه تلخی بر 
تغيي�ر  را خوش آمد و بد آمد م�ن و ش�ما ھ�م ت�اريخ. اند  به زندان افتاده عقيده
 ِ ِاش�يد، اي�رانكه از تاريخ معاصر اي�ران داش�ته ب شما ھر تفسيری .دھد نمی

 و ،اي�د در راه مدنيت و مدرنيته را ب�ه حلق�وم ارتج�اع م�ذھبی س�رازير ك�رده
ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م  . ف�شاريد بدبختانه ھنوز ھم بر ھم�ان اش�تباھاتتان پ�ای م�ی
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اي�د،  بايد در براب�ر مل�ت اي�ران و از سرنوش�تی ك�ه ب�رای اي�ن مل�ت رق�م زده
 !    باشيدشرمگين

ھ��ا و ش��اگرد  ورھا و اس��تادان دان��شگاهپروف��س/مھن��دس/دكت��ر  ھم��ين
ش�ان، در نھاي�ت منزل�ت  ھای دانشگاھی بودند كه ب�ه دلي�ل م�ذھب زدگ�ی اول

واقعي�ت  .ش�ان كردن�د شان را ف�دای تكلي�ف ش�رعی سياسی و اعتبار اجتماعی
 در حكوم�ت اساس��ا ض�د م��دنيت، ض�د روش��نگری، ض��د  ِاي�ن اس��ت ك�ه دي��ن

 دان��ش، ض��د آگ��اھی، ض��د ھ��ا، ض��د زن، ض��د عل��م و براب��ری حق��وق ان��سان
آزادی، طرف������دار ش������كنجه و خواھ������ان ك������شتار دگراندي������شان، طرف������دار 

ھ�ر م�ذھب و  [مدعيان م�سلح ب�ه م�ذھب. فرھنگ استاستثمارگران و نافی 
اي�ن . خ�واھی و ع�دالت طلب�ی باش�ند توانند مدعی آزادی  اساسا نمی]دينیھر 

ھ�ای بي�شتری را ھا در نھايت زنجير ھا و دست از جان شستن    گونه فداكاری
  د و از امكان رشد و آگاھی و ترقی و سازندگینبند بر دست و پای ملت می

 . دنكن ايشان جلوگيری می
د چ�را س�ازمان ش�ما در جن�گ اي پرسيده تانگاه از خودراستی ھيچ

اي�د چ�را  پرس�يدهگ�اه   ھ�يچ؛راق در كنار مھاجم خارجی اي�ستادبين ايران و ع
ھ����ای خ����ونين درون گروھ����ی،  صفيهس����ازمان ش����ما در راس����تای ھم����ان ت����

دانبانان اي��ران اش را دس��ته دس��ته ب��ه زن�� ھ��ای احمقان��ه معترض��ين ب��ه سياس��ت
  !  فروشد؟  می]حكومت اسCمی[

ی ديگ��ر ب��ه ادع��ای خ��ود ش��ما در كتابت��ان، در ھم��ان  در ي��ك نمون��ه
كادرھ���ای ھم���ه «دوران حكوم���ت پي���شين، س���ازمان ش���ما ف���ردی از ھم���ان 

را ب��ه دلي��ل ع��شقی ك��ه ب��ه ه  تربي��ت ول��ی فقي��و دان��شجوی دان��شگاه »جانب��ه
 چرا ك�ه محب�ت و ع�شق و دوس�تی در اي�ن ؛اش داشت، كنار گذاشت خانواده

م�ن ام�روز مفتخ�رم ب�ه آگ�اھی ش�ما و ھ�م طيف�ان ش�ما . سازمان ح�رام اس�ت
برس��انم ك��ه در راس��تای ھم��ين عم��ل مب��ارزاتی بني��انگزاران س��ازمان ش��ما، 

دين را متCش�ی ك�رده اس�ت، تم�ام ھ�ای مجاھ� مسعود رج�وی تم�امی خ�انواده
 نق�اط دورت�ريندامان مادر و پدر محروم و ب�ه ھا را از  كودكان اين خانواده

ھ�ای دس�ته   زنان و ش�وھران را مجب�ور ب�ه ط�Cقی جھان تبعيد كرده و ھمه
اي���ن روزھ���ا چ���ك سرس���پردگی اع���ضای . جمع���ی و اجب���اری  ك���رده اس���ت
  . مجاھدين، چنين مكانيسمی دارد

ی تازه و البته ن�ه چن�دان دور از ذھ�ن و ب�رای   نمونهبه عنوان يك
ت�ان  نشان دادن ھمسويی سازمان شما با جريان تروريستی القاعده ب�ه آگ�اھی

رسانم كه سازمان مجاھ�دين س�اكن ع�راق و وارث�ان برح�ق بني�انگزاران  می
 ٢٠٠١ س���پتامبر ١١س���ازمان ش���ما، پ���س از اط���Cع از ك���شتار تروري���ستی 

ند و ساز و دھل فراوان�ی ب�ر ف�راز پيكرھ�ای متCش�ی  بسياری كرد شادمانی
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اين جماعت، در اين غ�رب . ی تروريستی نواختند ی قربانيان اين فاجعه شده
دليلشان، دوباره سرود نبرد ب�ا امريك�ا را ك�ه بي�ست س�ال ب�ود در  ستيزی بی

ھا و بلندگوھاشان  خورد، بر باVی گل دسته  خاك میشانآرشيوھای سازماني
اگر اين شادمانی در راستای ھمان ترورھای امريكاييان . آوردندبه صدا در

در دوران عضويت ش�ما در س�ازمان مجاھ�دين ني�ست، لطف�ا ب�رايم توض�يح 
   ٣٥!بدھيد كه در چه راستايی است؟

ت�ر از آن  ای نج�ات ح�سينی عزي�ز، ت�اريخ بي�رحمبه ھر صورت آق
اي�د ت�ا ن�سل م�ا و  اگر كتابتان را نوشته. كنيم است كه برخی از ما تصور می

 ب��رای بھب��ود وض��ع ھات��ان عب��رت بگيرن��د و ن��سل  فرزن��دان م��ا از تجرب��ه
 ب�ه ق�درت رس�يدن، از ت�رور و خ�شونت دس�ت ب�شويند، یھموطنانمان و حت

ھ�ا  ھای خشونت و از خود تھی شدن ان�سان ايد و زشتی كار خوبی ارائه داده
اگ�ر . د نكن�د دس�تتان در؛اي�د را در يك روال عقي�دتی ب�ه خ�وبی روش�ن ك�رده

ھ��دفتان از نوش��تن اي��ن كت��اب، ن��شان دادن زش��تی م��رگ پرس��تی و زن��دگی 
گراي��ی ب��وده اس��ت،  رايی و جن��گ ب��ا راسيونالي��سم و عق��لگري��زی و واپ��سگ

ھای ناياب و   شست و شوی مغزی انسانايد مكانيسم ايد و توانسته موفق بوده
دفتان تق�ديس  را به خوبی نشان بدھيد؛ اما اگر ھ�مانھای ملی كشور سرمايه

ترور و كشتار و زن�دگی گري�زی و خ�شونت طلب�ی اس�ت، زي�ره ب�ه كرم�ان 
ھاس�ت ك�ه بخواھ�د از  حكومت اس�Cمی خ�ود قھ�ارتر از اي�ن ح�رف. ايد برده
. شما و ھم طيف�ان ش�ما درس تجرب�ه بي�اموزدچند دھه پيش ھای  انديشی ساده

ا تنھ�ا در ی مب�ارزاتی ش�م در نھايت حاكمان اسCمی ممكن است از كارنامه
  . ن استفاده كنندھا و ترورھا و جناياتشا راستای توجيه خشونت
 فاصله گرفتن از آن سازمان و از آن ھم�ه چند دھه اميدوار بودم 

ی خونب��ار جمھ��وری اس��Cمی و اي��ن  ی غ��م انگي��ز، ب��ه وي��ژه تجرب��ه تجرب��ه
  . ناكجاآباد عقيدتی، دستاورد بھتری برايتان داشته باشد

  
  

                                                           
ھای تروريستی   يک قاضی دادگاه فدرال آمريکا، با صدور حکمی، ايران، طالبان و القاعده را مسئول حمله- 35

خ�ود را روز  جورج دانييلز، قاضی دادگاه ف�درال در نيوي�ورک، حک�م . معرفی کرد٢٠٠١يازدھم سپتامبر سال 
Vدیازده می دس�����امبردوھزار و] پنجشنبه اين رای پس . پس از استماع اظھارات شھود، صادر کرد [ھش�����تم ی

 قاض�ی اي�ن دادگ�اه، .ھای قربانيان صادر ش�د ميليارد دVری از سوی اعضای خانواده از درخواست غرامت صد
قاضی  .ديگری را برای رسيدگی به ديگر موارد دادخواست، شامل تعيين غرامت و جبران خسارات تعيين کرد

ھ�ای ي�ازدھم  دانييلز ضمن صدور اين حکم گفت که شاکيان ثابت کردند که ايران و طالبان به القاعده برای حمل�ه
ت�امين  ن ح�اکی از آن اس�ت ک�ه اي�ران ب�هقاضی دادگاه فدرال آمريک�ا گف�ت ش�واھد ھمچن�ي .اند سپتامبر کمک کرده

رھب�ری القاع�ده و اع�ضای آن ف�راھم ک�رده  منابع و کمکھای مادی به القاعده ادامه داده است و محل امنی ب�رای
 . است
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  ! دانشجوان جوانکبرگرديم به ھم
قاس���طين، « و »چ���ه باي���د ك���رد«آورد، ب���رايم  او ك���ه دو كت���ابی

 پسرك در  نه نامی از اينديگر علی شريعتی بودند، و من »مارقين، ناكثين
بع�دھا ب�سيار سپاس�گزارش ش�دم ك�ه .  س�رانجامییيادم مانده است و ن�ه حت�

و گ��اه ھ��م غرب��ی ھ��ايی  ت��ا پ��يش از اي��ن ت��اريخ بي��شتر ترجم��ه. ھ��ا را آورد آن
 كارھ���ای برتول���ت برش���ت، نيك���وس ك���ازانتزاكيس، ؛خوان���دم ش���رقی را م���ی

فرانتس فانون، عماراوزگان، چند نوشته در رابطه با انقCب الجزاي�ر، چن�د 
ت��اب  ني��ست؛ كي��ادماسم��شان ھ��م رم��ان و چيزھ��ای ديگ��ری ك��ه ح��اV ديگ��ر 

 ج�Cل داس�تانک چن�د ی حت�؛ حسن صدر را ھ�م خوان�ده ب�ودم»استعمار نو«
ش�ريعتی را .  ام�ا ش�ريعتی چي�ز ديگ�ری ب�ود؛زده ب�ودماحمد را ھ�م ورق  لآ

بلعي�دم؛ ب�دون اي�ن ك�ه بفھم�م چ�ه  نوشيدم، با تمام وج�ودم م�ی خواندم، می نمی
م و اين روال ت�ا بع�د از بودش را حفظ ا ھای كذائی ی جمله ھمه. نوشته است

  .  ھم ادامه داشت٥٧انقCب يا ھمين افتضاح تاريخی 
ی   ك�ه خب�ر م�رگ عل�ی ش�ريعتی را در روزنام�ه١٣٥٦ ماهخرداد

برای ھمين ھ�م . كرد ھيچ كس باور نمی. كردم كيھان چاپ كردند، باور نمی
 اي���ن  ت���ا آن زم���ان تم���ام نوارھ���ای س���خنرانی.  كل���ی گري���ه ك���ردم در تنھ���ايی

گذاش�تم و  ضبط را بغ�ل گوش�م م�ی. تئوريسين انقCب اسCمی را شنيده بودم
ھ�ا گذش��ته  ھ��ا از آن س�ال لو ح�اV س�ا… ھ�ی و ھ�یك��ردم و  ھ�ی گ�وش م�ی

ی  ھای تئوريك شريعتی برای ما جوان�انی ك�ه آن دوران ت�شنه آموزش. است
. فق���ط ش���ريعتی نب���ود. ھ���ايی تمام���ا عوض���ی بودن���د دان���ستن ب���وديم، آدرس

ی ب��رانگيختن اح��ساسات فق��ط از او  ھ��ای ديگ��ر ھ��م بودن��د، ام��ا معج��زه خيل��ی
تيزی و س���� ش����د از اي����ن ھم����ه ان����سان  چ����ه چي����زی م����یم����ثC. آم����د  برم����ی

 را رم���انتيزه »ن���ابود ك���ردن دگراندي���شان«س���تيزی ك���ه تئ���وری  دگران���ديش
كند، آموخت؛ ھيچ، جز افتادن در دام و دامان ھمان انق�Cب ك�ذايی س�ال  می
چرخ�د و ھ�ر ك�ه را ك�ه مانن�د  جويی نمی   كه جز بر محور نفرت و كينه٥٧

ی  اندي�شد و رو ب�ه قبل�ه انند ما نمیما نيست و با ما نيست و از ما نيست و م
 »م�ا« اس�Cمی »توحي�د«ساز  گزارد و يا اساسا با فرھنگ برده ما نماز نمی

   !مخالف است، نابود كردن
 ش��ريعتی گ��وش »م��ذھب، علي��ه م��ذھب« از كت��اب  ب��ه اي��ن نوش��ته

ش�ود، ي�ك  اين دع�وت ك�ه ب�ه ن�ام دع�وت توحي�د در ت�اريخ اع�Cم م�ی« :كنيم
 م���سلما وقت���ی رد و آن اي���ن اس���ت ك���هو م���ادی ھ���م دای اي���ن جھ���انی  وجھ���ه

انی و چ�ه حي�وانی و ی اين آفرينش؛ چه ان�س  معتقد باشند كه ھمه»گروھی«
كن�د و ج�ز   م�ی»حكومت«ھا   بر آن»يك قدرت« جامدات، یچه نباتی و حت

ھ�ا  ھا و جنس و رنگی اشياء و اشخاص  او ھيچ موثری وجود ندارد و ھمه
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 وح�دت الھ�ی »خ�ود ب�ه خ�ود«ي�ك خ�الق اس�ت، ی  س�اخته، و جوھرھا، ھمه
منط���ق ض���د [اش از نظ���ر منطق���ی  يعن���ی توحي���د خ���دا در ھ���ستی؛ Vزم���ه

 يعنی در ھمان حال ك�ه ؛ و فكری، توحيد بشری در زمين است]دگرانديشی
 در »ي�ك امپراط�وری اس�ت«ی آف�رينش  كرده است كه ھمه توحيد اعCم می

ی  ان�د و ب�ه وس�يله ع س�ر زدهھا از يك منب� ی انسان  و ھمه»يك قدرت«دست 
ان�د و از ي�ك ج�نس س�اخته  ش�وند و ب�ه ي�ك جھ�ت متوج�ه يك اراده ھدايت م�ی

ھ�ا  ھ�ا و مظھرھ�ا و ارزش ی نيروھا و س�مبل اند، و يك خدا دارند و ھمه شده
   ٣٦»!بايد نابود شوند«ھا در برابر او  و عCمت

  !چه مسخره و چه ضد بشر
  

ای،  از چ��ه زاوي��ه. فش بودن��دآي��د برخ��ی از آخون��دھا مخ��ال ي��ادم م��ی
ا كم�ی دس�تكاری رآنھ�ا ای   Vبد برای اين كه شريعتی ادبيات حوزه؛دانم نمی

 فق�ط ؛خواندن�د اش را نم�ی ھای بسيار و ب�سيار پراكن�ده حتما نوشته. كرده بود
 »افاض�ات«شان با اي�ن   تومانی پنجھای ی روضه خوان كردند دكان  میخيال

فھميدن�د ك�ه  می شم آينده نگری داشتند، باي�د م�ی چرا كه اگر ك؛شود تخته می
ھ�ايی ب�ا كلم�ات و  توان�د ب�ا چن�ين ب�ازی تنھا ھمين علی شريعتی است كه م�ی

 آن روزگ����ار اي����ران و ب����الطبع  ِھ����ای ن����سل ج����وان اح����ساسات و ناآگ����اھی
و خCف�ت  سلطنت«ھای   ھمطراز خودش، زمينهِ ی قدرت روشنفكران تشنه

ھايی آنچنانی به چنين   كند و از روضه خوان را فراھم» روحانيتبCمنازع
  . حكومت و قدرت و ثروتی برساندشان

[  روح اي��ن طي��ف ك��ه چن��دان زي��اد ھ��م نبودن��د، گوي��ا مخ��الف س��يد
ب��ه . كردن��د  خودش��ان ارزي��ابی م��یخمين��ی ھ��م بودن��د و Vب��د او را ھ��م رقي��ب

وص�ل او را ب�ه س�يد اخم�و  و چگون�ه نداش چه نوشت دانم درباره حال نمیھر
د  و اع�Cم ك�رنوش�ت و ف�تند كه گل از گلش ش�كفته و علن�ا و رس�ما، گكرد
دادم،  ھ�ای تبليغ�اتی پ�ول م�ی ب�ه سي�ستمھ�م من اگر چند ميلي�ون توم�ان « :كه

[ خمين�ی    من مقلد حضرت آي�تر حقم بكنند كهتوانستند چنين تبليغی د نمی
   ٣٧».ھستم

. ا ھم نشنيده بودم اسم خمينی ریجالب اين كه من تا اين تاريخ حت
 ملی شدن صنعت نفت داش�تم و ن�ه ھيچ تصوير و تصوری ھم نه از دوران

ای م��ذھبی ھ��م  خ��انواده. رس��يد س��نم نم��ی. ١٣٤٢ خ��رداد ١٥ از بل��وای یحت��
 ب�رای ھم�ين ھ�م اص�C ]چ�ه خ�وب[ا را به ما بياموزاند نداشتم كه اين چيزھ

                                                           
  ١٢ تا ١١مذھب عليه مذھب، علی شريعتی، بنگاه نشر و پخش سفير، صص  - 36
  نقل به مضمون- 37
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 عزيم��ت   نقط��هدي��ده ب��ودم و ن��ه» محم��د م��صدق«ن��ه دش��منی آخون��دھا را ب��ا 
ھ��ای مجاھ��دين خل��ق و ف��دائيان خل��ق را ك��ه  ھ��ای تروري��ستی س��ازمان حرك�ت

ھ��ای  ب��ا اي��ن ھم��ه در اي��ن س��ال.  ب��ود]١٣٤٢[ ٣٨ خ��رداد١٥ھم��ان بل��وای 
                                                           

از روزی ک���ـه دول���ـت عل���ـم روی ک���ـار آم���ـد  «:گوي���د خ���رداد م���ی١۵دکت���ر الم���وتی در م���ورد رخ���دادھای  - 38
ھ��ايی را در جھ��ت اص��Cحات  خـواس��ـت برنام��ـه محم��د رض��ا ش��ـاه ک��ه از آغ��از پادش��اھی م��ی] ١٣۴١تيرم��اه٢٨[

نخستين اقدام دولت عل�م  .ی اجرا بگذارد عمومی اجرا کند؛ فرصـت يافت تا آنھا را يکی پس از ديـگری بمرحله
ھ�ای اي�التی و وVيت�ـی، زن�ـان ح�ق  ای از ھيئـت دولت گـذشـت که برای انتخابات انجمن صويب نـامهاين بود که ت

] و نه قرآن که تا آن زمان رس�م ب�ود[شـرکت درانتخابات را داشـته باشـند و منتخبين نيز در برابر کتاب آسمانی 
و دول�ت در مخالف�ـت ب�ا اي�ن ت�صويـبنامه ھ�ايی بح�ضـور ش�ـاه  ايـن امر موجـب شـد که تلگراف. سوگند يـاد کننـد

ح�ضـورمبـارک «از جمله تلگراف آقای خمينی حضـور شاه بود کـه نخستيـن تلگ�راف ب�ا عن�ـوان . مخابـره شود
دول�ت ش�رط «ب�ود ک�ه مت�ذکر ش�ـد » الداعی روح [ الموس�وی الخمين�ی«و با امضای » اعليحضـرت ھمايـونـی

ـن ذک�ر نک�ـرده وب�ه زنھ�ـا ح�ق رای داده و اي�ـن امرموج�ـب نگران�ی علم�ا و اسCم را در رای دھندگان و منتخبي
حج�ت «دھ�د ب�ا عن�وان  شـاه به تلگ�راف مزب�ور پاس�ـخ م�ی ».مسلمين شـده؛ تقاضـای حـذف تصـويـبنامه را دارد

اف  شعاير مذھبی کوشا ھستيم و تلگ�ر ما بيش از ھرکس در حفظ«شود کـه   و يادآور می» اVسCم آقای خمينی
آق�ای خمي�ـنی دوم�ين » .کن�ـم ضمنـا توجـه شما را به وضعي�ـت دني�ا و زمان�ـه جل�ب م�ی. برای دولت فرستاده شـد

دولت را موظف فرمائيـد ک�ه از ق�انون اساس�ی ک�ه ضـام�ـن «کنـد  فرسـتد و تقاضـا می تلـگراف رابـرای شـاه می
فقي��ـد نظي��ـر پاس��ـخ قبل��ـی ب��ود؛ ک��ـه سـومي��ـن ب��ـازھم پاس��ـخ ش��اه  »!اس��اس ملي��ـت و سلطن��ـت اس��ت، تبعي��ت نماي��د

آقای علـم تخلـف خود را از قانـون اساسـی اعCم و با تبـديل قسـم «رسـد مبنی برايـنکه  تلگـراف آقای خمينی می
خواھ�د ق�رآن را از رس�ـميت انداخت�ـه و اوس�ـتا و انجي�ـل و بع�ضـی کت�ب ضال�ـه را ج�ای آن  به ق�ـرآن مجي�د، م�ی

ھميـن . فرستد  آقای خميـنی تلگـراف تندی به علـم نخسـت وزيرمی١٣۴١ آبـان١۵نـا در تاريـخ ضم ».قراردھـد
جريانات و اعتراضـات سايـر روحانيـون موجب شـد که بدسـتور شـاه اجـرای تصويـب نامه متوقـف شـد و آقای 

ي�ن اق�ـدام موج�ـب ت�شکر آق�ای ک�ه ا» ش�ود ھ�ای ايالت�ـی و وVي�ـتی اج�را نم�ی مقررات انجم�ن«علـم اعCم کرد که 
دکتـرارسـنجانی  .شود و تا مـدتی ديـگر از تظـاھرات و تلگـراف آنـان خبری نبـود و ساير روحانيون می خمينی 

دھ�د  ھـا را بشـدت مورد حملـه ق�رار م�ی کنـد و مـالکيـن و فئـودال در مـورد اصCحـات ارضـی بشـدت اقـدام می
 مھن��ـدس مل��ـک عاب��ـدی رئي��ـس اصCح��ـات ارض��ی في��ـروزآباد ک��شـته ١٣۴١ه  آب��ان م��ـا٢٢ک��ه در نتيج��ه روز

ھ��ای ارس��ـنجانی ب��شـدت ناراح��ت بودن��د؛ ضم��ـن اق��دامات خ��ـود ب��ه  ھ��ـا ک��ـه از نط��ـق مالکي��ـن و فئ��ودال .ش��ـود م��ی
ـی ش�ـد و ضمن�ـا خيل� ی روحانيـت م�ی پـردازنـد که سـھمی از درآمـد آنـان نصيب جامعه تحـريـک روحانيـون می

بـا  .آيـند از روحانيـون نيـز از دھات و اراضـی موقوفه سھمی داشـتند و آنھـا ھـم درکنـار مالکيـن بـه ميـدان می
ی دھقانـان در تاVر محمد رضا شـاه پھلوی با ح�ضـور   کنگـره١٣۴١ دی ماه ١٩ابتـکار دکتر ارسـنجانی روز 

ی زي�ـر را  اه ض�من نط�ـقی انقCب�ـی اص�ـول ش�ش گان�ـهشود ک�ه در اي�ـن کنگ�ـره ش�ـ  کشـاورز تشکيـل می۴٢٠٠
  :دارد اعـCم می

   اصـCحات ارضـی-١
  ھا  ملـی کردن جنـگ- ٢
  ھای دولتی  فـروش سھام کارخانه-٣ 
   سـھيم شـدن کارگـران در سـود کارخانـجات-۴ 
   ايـجاد سـپاه دانـش- ۵
  . اصCح قـانـون انتخـابـات– ۶
ی نب��ـرد پنھان��ـی روحاني��ـون و م��الکين و مخ��الفين رژي��م ازي��ک ط��رف، و طرف��ـداران  هاز اي��ـنجا ب��ـود ک��ه دامن��ـ 

سلطنـت و انقCب سـفيد از سـوی ديـگر درگـرفت و شـاه اع�Cم ک�رد ک�ـه ب�ـرای ت�صـويب اص�ـول ش�شـگانه ب�ـه 
شـور در بع���ضـی از نق���ـاط ک���. مخالفي���ـن زي���ادی ي���ـافت» رفران���دم«ی  کلم���ـه .خ���ـواھد پـرداخ���ـت» رفران���دم«

» خواھيم رفراندم نمی/ما پيرو قرآنيم«دادند  مخصوصـا مناطق مـذھبی تظـاھراتی عليـه رفراندم شد و شـعار می
ی اقت�صادی درک�اخ س�ـنا ت�شـکيل ش�ـد و ش�ـاه   ي�ک کنگ�ـره١٣۴١ اسفن�ـدماه  ٨درھميـن جريان�ـات ب�ود ک�ه روز 

ش�ـود؛ ت�ا  نتخـاب ک�ـردن و انتخ�اب ش�ـدن داده م�یضمن نطقـی اعCم کـرد که از امـروز در ايران به زنان حق ا
 »اين آخريـن ننـگ اجتماعی ما برطرف شـده و زنجيـر تحقيـر و اسارت از گـردن زنـان اي�ران برداش�ـته ش�ـود

ديگر بانوان م�ا در ردي�ـف مھجـوري�ـن و «گويد  روند و شـاه می روز بعـد زنـان به کـاخ مـرمر بـرای تشکر می
اي�ـن  ».توانن�د دوش�ـادوش ب�رادران خ�ـود در ک�ـارھای مملک�ـت س�ـھيم و ش�ـريک باشـ�ـند تند و م�یديوانـگان نيسـ

اتح�ـاد «اقدامات آخـوندھای مخالـف را بشـدت تحريـک کرد و تظاھراتی کردنـد ک�ـه ش�ـاه ط�ـی نطق�ی گف�ت ک�ه 
ش�وند و عق�ب ن�شيـنی  م�یول�ـی اي�ن کارھ�ا انج�ـام . نامقدس س�ـرخ و س�ياه م�انع انج�ـام ک�ـارھای اص�ـCحی اس�ـت



 ٦٠

 

  چن�ان ج�ان و جھ�انم را پ�ر ك�رددانشجويی بت اعظمی به نام علی شريعتی
  . كه تا آمدم بجنبم، خمينی آمد و زد و برد

 نيم�ه ك�اره نمان�د، ش�ايد ب�د نباش�د ب�ه رون�د برای اين ك�ه اي�ن بح�ث
؛ ی گذش�ته در اي�ن منطق�ه ني�ز نگ�اھی بيان�دازم رشد نھضت باب در دو س�ده

محم�د ی   در دوره»بح�ران روش�نفكری«خواھم ب�ه  ھرچند كه در اساس می
ت�رين   كه باعث فروپاشی آن نظام و به ق�درت رس�يدن وح�شیرضا شاه فقيد

ی م�دنی م�ا  رھب�ری و پي�شوايی در جامع�ه از امامت و ترين تعريف و خشن
ن زاوي�ه اھمي�ت دارد ك�ه گفتگو در رابطه با جنبش باب از اي�. شد، بپردازم

ی م�ذھبی   از درون اندي�شهی اگر در اروپای انتھای قرون وس�ط؛توجه كنيم
 توان��ست ن��ضج بگي��رد و »پروتستانتي��سم«كاتوليسي��سم، جري��انی ب��ه عن��وان 

مسيحيت از حكومت سياس�ی را ف�راھم آورد ی كوتاه كردن دست دين  زمينه
                                                                                                                  

 خ��رداد ک��ه ب��ا عاش��ـورا ١۵   م��صـادف ب��ود ب��ا م��ـاه مح��ـرم و ش��ـب١٣۴٢خ��ـرداد م��ـاه س��ال  ».م��ـوردی ن��ـدارد
مصادف بـود؛ آقای خمينی در قـم به منبـر رفت و بشدت به دولـت و رژيم حمل�ه ک�رد ک�ـه طب�ـق دس�ـتور دول�ت 

آقای خمينی ريختـند و او را دستگير کرده، به تھران آوردنـد ی  ھای شـب ماموريـن انتظامی درقم بخانه در نيـمه
صبـ��ـح زود س��ـيد م��صطفی خمي��ـنی ب��ه ح��ـرم ح��ضرت مع��صومه . و در پادگ��ان نظ��امی ق��صر بازداش��ت کردن��د

دھ�د و در نتيج�ه  کنـد و به روحانيـون مقيـم قـم خبر م�ی ی دستگيری پدرش آگاه می رود و مـردم را از واقعـه می
چ�ـون اي�ـام مح�رم و . ش�ـود د تظاھـرات دامن�ـه داری در تھ�ـران و ق�ـم و م�شـھد و س�اير نق�اط م�یخـردا١۵روز 

عاش�ـورا ب��ـود و معم��ـوV اجتماع�ـات مذھب��ـی ف��راوان در ھم�ه ج��ا وج��ـود داش�ـت؛ طـرف��ـداران خمي��ـنی م��ردم را 
دکت�ر /تظاھ�ـرات سياس�ـی ش�ـدواداشتند ک�ه ب�ه تظاھرکنن�دگان بپيوندن�ـد و درنتي�ـجه تظ�ـاھرات م�ـذھبی منج�ـر ب�ه 

  الموتی
ھاى ايالتى و وVيتى که در دولت ب�ه  ی انجمن طبق Vيحه« نوشت که ١۶/٧/۴١روزنامه کيھان در روز دوشنبه 

ب���ه گفت���ه آق���اى دوان���ى، البت���ه در آن » .ت���صويب رس���يده و ام���روز منت���شر ش���ده، ب���ه زن���ان ح���ق راى داده ش���د
  .اب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته بودند  قيد اسCم را از شرايط انتخ-١:تصويبنامه

  .ی کتاب آسمانى گذاشته شده بود َ به جاى قسم خوردن منتخبين به قرآن مجيد، کلمه-٢
مردان و [ی باسواد گذاشته شده بود که اعم از ذکور و اناث  کلمه» از شرايط منتخبين«ی ذکور   به جاى کلمه-٣

از مغرب و عشا، آقايان شريعتمدارى و گلپايگ�انى و خمين�ى ب�اھم اجتم�اع و ھمان روز بعد از نم .باشد مى] زنان
نام�ه را  مشورت کردند و قرار شد که ھر يک از اين آقايان تلگرافى را به شاه مخابره کنند و خطر اين ت�صويب

گ�راف  نخ�ست آق�ای خمين�ى تل١٧/٧/۴١ی آقاى على دوانى، روز  بنا به نوشته. گوشزد و خواستار لغو آن شوند
  ٢٩ ص٢٢ی نور، ج   و صحيفه۵١ی روحانيون ص  نھضت دو ماھه«به نقل از /زير را به شاه مخابره کرد

ھا منتشر است، دولت  ، پس از اھداى تحيت و دعا، بطوريکه در روزنامه حضور مبارک اعليحضرت ھمايونى«
ھا حق راى داده است  کرده و به زنھاى ايالتى و وVيتى، اسCم را در راى دھندگان و منتخبين شرط ن در انجمن

ب�ر خ��اطر ھم�ايونى مک�شوف اس�ت ک��ه . و اي�ن ام�ر موج�ب نگران��ى علم�اى اع�Cم و س�اير طبق��ات م�سلمين اس�ت
مستدعى است ام�ر بفرمائي�د مط�البى را ک�ه . صCح مملکت در حفظ احکام دين مبين اسCم و آرامش قلوب است

ھ��اى دولت��ى و حزب��ى ح��ذف نماين��د، ت��ا موج��ب  ز برنام��هّمخ��الف ديان��ت مق��دس و م��ذھب رس��مى مملک��ت اس��ت، ا
س�پس آي�ت [ ش�ريعتمدارى تلگ�راف زي�ر را ب�ه ش�اه  »ال�داعى، روح [ الموس�وى/ّدعاگوئى مل�ت م�سلمان ش�ود

 با ابCغ سCم و تقديم ادعي�ه،  بسم [ الرحمن الرحيم، پيشگاه رفيع اعليحضرت ھمايون شاھنشاه، «:مخابره کرد
ھ�اى اي�التى و وVيت�ى ش�رط  ی انجم�ن ی Vيح�ه ان�د، دول�ت در ض�من ت�صويبنامه ھا منتشر ک�رده نامهبطوريکه روز

اسCم و شرط ذکوريت را در راى دھنده و انتخاب شونده الغاء نم�وده و ض�منا راى دادن و انتخ�اب ش�دن را ب�ه 
مخ�الف ب�ا م�وازين ش�رعى و نظ�ر ب�ه اينک�ه اي�ن ت�صميم دول�ت . داده است] اعم از زن و مرد[ی افراد ملت  کليه

بالنتيجه مخالف با قانون اساسى است و صCح ملک و ملت نيست، لذا خواھشمنديم که دستور اکيد فرماييد دولت 
 اعت�راض مراج�ع تقلي�د و روح�انيون و  »اVحق�ر س�يد ک�اظم ش�ريعتمدارى/ ھم دو م�ورد م�ذکور را اص�Cح نماي�د

نام�ه از  تى و وVيتى حدود دو ماه ط�ول ک�شيد ت�ا ب�ه لغ�و آن ت�صويبھاى ايال ی انجمن مردم بر عليه تصويب نامه
و جل�د س�وم کت�اب » ی روح�انيون اي�ران نھ�ضت دو ماھ�ه«م�شروح آن ق�ضايا در کت�اب . سوى دول�ت منج�ر ش�د

  ]آتش فروزان [.ی آقاى على دوانى آمده است نوشته» نھضت روحانيون ايران«
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در ايران ما با اي�ن اما  ؛ بشودمدرنھايی  از تولد دولتو در نھايت زمينه س
 س�اVران از حاكمي�ت كه دقيقا چن�ين جري�انی ب�رای كوت�اه ك�ردن دس�ت دي�ن

 از اي�ن ]يا نخواس�ت[يل اين كه حكومت سياسی نتوانست  به دلنضج گرفت،
اروپای آن دوران و ھم چنين به دلي�ل خ�شونت جنبش حمايت كند، برخCف 

ت�رين قرائ�ت از اس�Cم يعن�ی ت�شيع،  ذاتی و بسيار غيرمعقول حاكم ب�ر خ�شن
روند رنسانس و روشنگری در ايران م�ا ب�ه مح�اق رف�ت و روش�نفكری در 

 خيم��ه  ِ اب��زار دس��ت و عروس��ك]و ناخواس��تهخواس��ته [ دو س��دهتم��ام اي��ن 
  . بازی حوزه و روحانيت شد شب

رمگ�ی و /ھ�ای ش�بان ئ�تن روشنفكری آل�وده و غيرپ�الوده از قرااي
 ،ھ�ای گون�اگون سياس�ی و روش�نفكری ايراني�ان  جريان»مقدس«اين اتحاد نا

ای م�دنی  در درون و بيرون كشور، نه تنھ�ا نتوان�ست در زيرس�اخت جامع�ه
و حكومتی غيردينی دستی داشته باشد كه به دلي�ل فاص�له نگ�رفتن از ھم�ان 

ی دوم و   در انتھای ھزاره،ارتجاعی حاكم بر مدعيانش/قا مذھبیديدگاه عمي
، خ��شن و  ی س��وم، ب��ه برآم��دن ق��درتی م��ادون ق��رون وس��طايی آغ��از ھ��زاره

ھا رس�اند و ھمچن�ان ني�ز در ت�داوم اي�ن حكوم�ت، ھمپ�ا و  غيرمتعارف ياری
  . يار و ھمراه اين حكومت اسCمی است

 ھ����ای س����تگاهاگ����ر اروپ����ا توان����ست ب����ا فاص����له گ����رفتن از آن د
ساز تعري�ف ن�وينی  زش بخشيدن به فنومن انسان، زمينهمذھبی و ار/عقيدتی

از حقوق شھروندی ش�ود ك�ه در نھاي�ت اي�ن ھم�ه دس�تاورد درخ�شان را در 
ھا، زنان، كودكان، دگراندي�شان، فرھن�گ و ادب و ب�ه  ی حقوق انسان حيطه
ری  رش��د تكني��ك و رھ��ا س��اختن دان��ش و پ��ژوھش از رواي��ت انح��صا وي��ژه
نھ��ا ب�ه دلي��ل اي��ن  عرض��ه كن�د، اي��ران م�ا تنھ��ا و تي��انكلي��سايی ب�ه جھان/دين�ی

ھ�ای   ب�ه ان�سان و خواس�تی نگ�رش  كردن درياف�ت ت�ازهنابودشكست و اين 
 كه   جنبش عظيم مردمی؛اش، به چنين سرنوشت شومی دچار شد شھروندی

يعه و ب��ا دس��تياری ب��ا لشكرك��شی وح��شيانه و عجي��ب و غري��ب رھب��ری ش��
و ] اميركبي���رمي���رزا تقيخ���ان نظي���ر [ آن دوران »روش���نفكران« زبخ���شی ا

رمگی ب�ود، /دستگاه حكومت سياسی كه خود نيز آلوده به ھمين ديدگاه شبان
اي��ن ف��راز ب��ه شك��ست و اض��محCل ك��شانده ش��د و م��ا در اي��ران امروزم��ان 

باي��د در راس�تای رھ��ايی   ك��ه م�یوح�شتناکچن�ان ب��ا پيام�دھای آن شك��ست ھم
شد، ھر روز از شك�ستی ب�ه  د و زنجيرھای ارتجاع پيروز میايرانيان از بن

ت��وانيم از اي��ن رون��د اض��محCل ك��ذايی  غلط��يم و نم��ی شك��ست ديگ��ر ف��رو م��ی
  . انسان، شھروند و حاكميت خارج شويم

ھای عميق�ا ان�سانی تCش�گرانی ھ�م ك�ه  ھای مجدانه و كوشش تCش
نند، ب�ه دلي�ل ھم�ان ی مدنيت و تمدن بك�شا كوشيدند ايران را به زور به جاده
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ی مثبت�ی ب�ه ب�ار آورد؛ چ�را  شكست بنيادی آن جنبش، اساسا نتوان�ست ثم�ره
ی كه تا ديدگاه حقوق شھروندی در ملتی پ�ای نگرفت�ه باش�د، ھ�ر گون�ه تCش�

] رمگ��ی/ب��دون گ��ذار از فرھن��گ ش��بان [ب��رای ك��شاندنش ب��ه رون��د مدرنيت��ه
خ��ان   تق��یھ��ای ھم��ان مي��رزا ت��Cش. محك��وم ب��ه شك��ست و اض��محCل اس��ت

اميركبي����ر، ق����ائم مق����ام فراھ����انی، روش����نفكران Vئي����ك ص����در م����شروطه، 
ی رض����ا ش����اه، خ����ود رضاش����اه، محم����د رض����ا ش����اه و  روش����نفكران دوره

چن�ان ك�ه ت�اريخ [ھا  ِ آلوده به ارتجاع اين دورهروشنفكران غيرآلوده يا كمتر
  جمک�ران نتوان�ست م�سير اض�محCل اي�ران را ب�ه س�وی چ�اه]دھ�د نشان می

ی   در دوران��ی ك��ه ھم��ه،ع س��د كن��د، و اي��ران در پيام��د ھم��ان شك��ستارتج��ا
گرفتن�د  جھانيان در دستيابی به مظاھر تم�دن و م�دنيت از يك�ديگر پي�شی م�ی

 در گ�رداب ارتج�اع، خ�شونت، تروري�سم و ق�وانين ضدان�سانی ]گيرند و می[
 برب�اد ش�د؛ ھ�ا ني�ز ھا و ت�Cش اين شريعتمداران فروغلطيد و تمام آن كوشش

 سنت بر مدرنيته چربي�د و اي�ن رون�د ]بر خCف اروپا[ كه در ايران ما چرا
كه ھمان روند اضمحCل ايران و ايرانی است، ھمچنان در سراشيب سقوط 

ی  ی زن�دگی در جامع�ه ايران، با س�رعتی ب�اورنكردنی اي�ران را از گردون�ه
جھ��انی مح��روم ك��رده اس��ت؛ سراش��يب س��قوطی ك��ه مح��صول ي��ك خط��ای 

 ب��وده اي��ن دو س��دهھ��ای سياس��ی در تم��ام اي��ن  و دول��تكران ت��اريخی روش��نف
اس��ت؛ ع��دم درك درس��ت از ش��رايط م��شخص، ن��شناختن رون��د ت��اريخ و ب��ه 

  . ويژه دوران گذار اروپا به مدارج مدنيت و رشد و ترقی
اگ��ر مل��ت م��ا و روش��نفكران م��ا در آن نب��رد ب��ين رھب��ری ش��يعه و 

 سرنوشت ديگ�ری ورای شدند، به واقع ما جنبش روشنفكری باب پيروز می
  . داشتيم اين كه امروز درگير آن ھستيم، می

ای  ھا نشان بدھم چه روشنفكران عقب افتاده  با اين نمونهمخواھ می
ھ���ای گزاف���ی، ك���ه چگون���ه ب���ا عوض���ی  داري���م، ب���ا چ���ه ادعاھ���ا و عن���وان

ھاش��ان مملكت��ی را و در نھاي��ت تم��امی منطق��ه و جھ��ان را ب��ه آت��ش  فھمي��دن
ش��دند و  روش��نفكران ايران��ی ع��صای دس��ت آخون��دھا نم��یاگ��ر . ان��د ك��شيده

يالي��������سمی جان��������شين ی آخوندس��������اVری را ب��������ه عن��������وان امپر ن��������سخه
 ش��وروی مرح��وم در اي��ن س��وی جھ��ان تقوي��ت فك��ری، مامپريالي��س/سوس��يال

ی  كردن���د، سرنوش���ت منطق���ه الملل���ی نم���ی  ج���انی، م���الی، اطCع���اتی و ب���ين
ھای روشنفكران ايران�ی  ديشیان  خاورميانه چنين نبود كه اكنون ھست؛ ساده

ھاش�ان در غ�رب متم�دن  اند، خيلی كه بيشترشان تحصيCت دانشگاھی داشته
توان�د مح�صول   بودند، آنچن�ان جانگ�داز اس�ت ك�ه تنھ�ا م�ی ھم دانش اندوخته
ای چون ايران ما باشد؛ روشنفكرانی ك�ه ب�ه ج�ای آم�وختن  كشور اسCم زده

 اص�الت ان�سان و فردي�ت، ب�رای ھ�ا، حقوق شھروندی، برابری حقوق انسان
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 س�ال ھ�زار و چھارص�دی ما ك�ه   و مذھب زده، بحران زدهشرق رھبر زده
است لوVيش بر محور امام و امت چرخيده است، ب�از ھ�م امام�ت، ت�وحش، 

ھ��ای ق��رون وس��طايی و اي��دئولوژی  س��تيزی و انكيزي��سيون داری، زن  ب��رده
  . اند وردهرمگی  و در نھايت تروريسم را به ارمغان آ/شبان

ھاش�ان ن�ه تنھ�ا  اين باصطCح روشنفكران ايرانی با اين ھمه تCش
ھای نيم بن�د   را برای ما ايرانيان بيمه نكردند، كه ھمان آزادی آزادی سياسی

فردی و اجتماعی موجود در دوران دو پھلوی اول و دوم ما را ني�ز ب�ه ب�اد 
 در خاورميان��ه در ي��ژهگ��ذرد و آنچ��ه ب��ه و آنچ��ه در جھ��ان ام��روز م��ی. دادن��د

 بازتاب عين�ی، م�ادی و ]دانم تا كجاھا پيش خواھد رفت میو ن[جريان است 
ھ�ايی اس�ت ك�ه اي��ن  ھ�ا و ھمي�اری ھ�ا، ھمپ��ايی ھ�ا، ھمك�اری ملم�وس ھمراھ�ی

ی روحاني�ت ش�يعه،  ترين بخ�ش عق�ب افت�اده سنخ روشنفكران ايرانی با فجيع
مينی و مطھری و امثال طالقانی، منتظری، خبازرگان، شريعتی، يعنی باند 

ت�وان  ا نم�یھ�ا ر ت�اريخ ن�شان داده اس�ت ك�ه م�سئوليت ان�سان. اند ھا داشته اين
آنچ�ه پ�يش آم�ده اس�ت، ھ�ر .  اندازه گرفت»نيت خير«تنھا با شعار اسCمی 

نيت�ی ھ�م پ�شت آن ب�وده باش�د، ھم�ين وض�ع فجيع�ی اس�ت ك�ه تم�ام جھ�ان را 
ی  ھ��ای عق��ب افت��اده  جري��اناگ��ر اي��ن روش��نفكران ب��ا. درگي��ر آن ك��رده اس��ت

، اس�Cم ن�اب محم�دی، ھ�ای اس�Cم راس�تين، اس�Cم مب�ارز شيعی تحت عنوان
كردن��د،   ھ��ايی نم��ی ی اس��Cم ض��د امپريالي��ست چن��ين ھمراھ�� وی عل��وی ش��يعه

دس�ت ك�م [ی خاورميان�ه و البت�ه جھ�ان  بدون ترديد سرنوش�ت اي�ران، منطق�ه
  .ست چنين نبود كه اكنون ھ]ی امنيت جانی در پھنه

  
  !»روشنفکران« برگردم به

بي����شتر روش����نفكران ايران����ی از ھم����ان دوران م����شروطه خي����ال 
ای از دس��تاوردھای غ��رب و اس��Cم، خواھن��د  كردن��د ب��ا تركي��ب و ملقم��ه م��ی

ای به خاورميانه ارائ�ه كنن�د ك�ه ب�ه ب�اور خودش�ان، ن�ه  توانست دكترين تازه
مان و ش�يعه ب�ودن ھ�ای م�دنيت غرب�ی را داش�ته باش�د و ب�ه دلي�ل م�سل كاستی

 ؛می اين سوی جھان لطم�ه وارد ن�سازدھای اسC ايرانيان، خيلی ھم به سنت
در حالی كه واقعيت اين است كه دستاوردھای مدنيت و رنسانس غربی ك�ه 

ھ��ا و ب��ه وي��ژه حق��وق ان��سان و  ی زمين��ه ی اي��ن جھ��ش ش��گرف در ھم��ه پاي��ه
 ت�ازه ب�ه ان�سان اساسا حقوق بشر ش�ده اس�ت، دارای ي�ك فل�سفه و ي�ك دي�دگاه

رمگ�ی و ام�ت /تكه كرد و با تئ�وری ش�بان  توان اين فلسفه را تكه نمی. است
ك�ه روش�نفكران ايران�ی [ی تركيب ك�رد ك�ه اگ�ر تركي�ب كن�يم و امامتی شرق

ھ��ای  مانيف��ست ھ��ا و ت��رين تئ��وری  از درون اي��ن تركي��ب، ھم��ين خ��شن]كردن��د
  !  دآي میبيرون ستيزی   ترور و كشتار دگرانديشان و غرب
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 »اس���Cم راديك���ال«آروان���د آبراھامي���ان در كت���ابی تح���ت عن���وان 
ك�ه در جري�ان مل�ی ك�ردن ] ش�اه  محمد رضامخالفين[ِنسل قديم «: نويسد می

 م�صدق را دي�ده انت روح�انيون ن�سبت ب�هصنعت نفت مشاركت داشت و خي
داد  نمود و ترجيح م�ی اعتماد می بود، ھنوز به نحوی نسبت به روحانيون بی

 ت��ا طرف��دار ش��عار ،گراھ��ای Vئي��ك باش��د یب��ا مل��] ش��اه [ب��ل علي��ه رژي��مدر تقا
 محم��د رض��ا ش��اه بع��د از خ��رداد م��اه مخ��الفين[ھ��ا؛ ام��ا ن��سل جدي��ٍد  ھبیم��ذ

ھ�ای م�ذھبی را  خمينی، ب�ه س�رعت س�مبل] [ سيد روح[تحت تاثير ] ١٣٤٢
ِداد و در وج��ود ھ��ر م��Cی ض��د رژي��م  اخ��ذ ك��رده و م��ورد حماي��ت ق��رار م��ی

  . ديد خواھی و آزاديخواھی می  قیتر] شاه[
ی مب�ارزه ب�رای مل�ی ك�ردن ص�نعت  نسل قديم با توجه ب�ه س�ابقه«

نف��ت، اس��تعمار انگل��يس را ب��ه عن��وان ي��ك خط��ر ج��دی خ��ارجی ارزي��ابی 
 بر اين نظ�ر ب�ود ك�ه امپريالي�سم امريك�ا ي�ك تھدي�د …اما نسل جديد. كرد می

  . بزرگ خارجی است
ھ��ای  ی خ��ود از جن��بش ی گ��سترده ن��سل ق��ديم ب��ا اتك��اء ب��ر تجرب��ه«
ب�ه مب�ارزات غيرقھرآمي��ز ] م�يCدی [٥٠ی   و اواي�ل دھ�ه٤٠ی  سياس�ی دھ�ه

ھ���ای ك���ارگری،  تماي���ل داش���ت؛ نظي���ر ت���شكيل اح���زاب سياس���ی، اتحادي���ه
ھ�ای مردم�ی؛ ام�ا ن�سل  ھ�ای ص�نفی، تظ�اھرات خياب�انی و گردھم�آيی انجمن

 تكان خ�ورده ب�ود، ١٣٤٢  ماه سال خردادپانزدهجديد كه با رويدادھای قيام 
 نظي��ر ايج��اد ؛ش��د ی قھرآمي��ز ك��شيده م��ی ای ب��ه س��مت مب��ارزه بط��ور فزاين��ده

عمل و نيز جنگ ی  ھای زيرزمينی، شھادت قھرمانانه، تبليغ به وسيله ھسته
 س���كوVر، ]ت���ا ح���دی [ ب���ه ط���ور خCص���ه ن��سل ق���ديم؛چريك��ی و پ���ارتيزانی

جدي�د ام�ا بي�شتر ھای غيرخشن؛ ن�سل  انگليس بود، با روش رفرميست، ضد
تر از ھمه اين كه ب�ه ش�دت ھ�وادار  مذھبی بود، راديكال، ضد امريكا و مھم

   ٣٩».ی مسلحانه مبارزه
 ١٣٤٢خ���رداد س���ال پ���انزده ب���ه نظ���ر آبراھامي���ان پ���س از بل���وای 

اي��ن . كنن��د  م��ی ای را تجرب��ه س��ابقه ھ��ای اي��ران رش��د و گ��سترش ب��ی دان��شگاه«
 دولت��ی را ب��رای ی تح��صيلی ن��ه ك��ه اف��زايش روزاف��زون ھزي رش��د و توس��عه
ھ��ا را ب��روی  اهرف��ت، ب��رای نخ��ستين ب��ار درب دان��شگگ برم��یدان��شجويان در

  . ھای متوسٍط رو به پايين نيز گشود فرزندان خانواده
دار  ھ��ای زم��ين ھ��ا عم��دتا از خ��انواده دان��شجويان پي��شين دان��شگاه«

ام��ا ب��زرگ، كارمن��دان رده ب��اVی دول��ت و م��شاغلی ب��ا درآم��د ك��Cن بودن��د، 
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ش�دند  اكنون دختران و پسرانی به طور فزاينده به اين دانشجويان افزوده می
ی دول�ت، بازرگان�ان كوچ�ك، روح�انيون  پاي�ه ی كارمندان دون كه از خانواده

ی   نكت�ه؛رفتن�د احبان م�شاغل آزاد ب�شمار م�یرده پايين، تجار و ب�ازار و ص�
ياری از اي��ن جال��ب اي��ن ك��ه ت��شيع، بخ��ش ج��دايی ناپ��ذير فرھن��گ زن��دگی ب��س

ھ�ا  اي�ن تغيي�رات طبق�اتی دان�شجويی در دان�شگاه. داد ھا را تشكيل می خانواده
 رش��د راديكالي��سم و اس��Cمی ك��ردن ف��ضای ؛ب��ه انج��ام دو ام��ر ي��اری رس��اند

   ٤٠».ھا دانشگاه
ای تح��ت عن��وان  بني��انگزاران س��ازمان مجاھ��دين خل��ق در ج��زوه

 از »ی م�ردم اي�ران ن�هی عطف�ی در مب�ارزات قھرمانا خرداد، نقط�هپانزده «
س�اختند ك�ه موج�ب تك�وين ] ک�ذا[خمينی يك چھره و سمبل مل�ی [  سيد روح

   ٤١.ايدئولوژی انقCبی سازمان مجاھدين خلق شده است
ھ��ای سياس��ی، ھ��ا و از مخ��الفين حكومت ض��ی فھمي��دناي��ن گون��ه عو

 ١٥ی پ�س از بل�وای  ی ن�سل ت�ازه قھرمانانی مبارز و فدايی پ�رداختن، وي�ژه
ی ايران نيز از آغاز پيدايش جنبش سوسيال دموكراس« نبود، ١٣٤٢د خردا
 در برخ��ورد ب��ا دي��ن ] م��يCدی١٩٠٥ع��اميون ب��ه س��ال /اعيوناجتم��[خ��ود 

گاه سياست درست و قاطعی نداشته   ھيچ]خصوصا[ و با دين اسCم ]عموما[
  . است

 تصريح ش�ده »عاميون/اجتماعيون«ی   نظامنامهيازدهی  در ماده«
 ؛ی ي�ك نكت�ه باش�د م�وع ك�ار و رفت�ار اع�ضای ح�زب باي�د متوج�هبود كه مج

نيكروزی و ترقی، ولی ب�ه نح�وی ك�ه ب�ه ش�رف و ق�دس م�ذھب خلل�ی وارد 
   ٤٢»…نيايد

           اي���ران ني���ز در اواي���ل فعالي���ت خ���ود ط���ی ] م���ثC[ی  ح���زب ت���وده«
] م�ثC[ی  ح�زب ت�وده ]ک�ه[ اع�Cم ك�رد١٣٢٥ ديم�اه ٢٥ه تاريخ ای ب اعCميه

ب�ه ط�ور كل�ی و م�ذھب ، نيست، بلكه ب�ه م�ذھب نه فقط مخالف مذھب ايران
ی  گذارد و روش حزبی خود را با تعليمات عاليه  خصوصا احترام میاسCم

ھ�ای م�ذھب اس�Cم  د، بلكه معتقد است كه در راه ھ�دفدان محمدی منافی نمی
حزب ما فوق العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواھ�د ب�ود ك�ه «: كوشد می

ف روحانيون روشنفكر و دانشمند م�ورد حماي�ت ق�رار گي�رد و آرزو از طر
] م�ثC[ی  دارد كه تمام متدينين به ديانت اسCم مطمئن باش�ند ك�ه ح�زب ت�وده
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ای معان�ده و  ايران حامی ج�دی تع�اليم مق�دس اس�Cم خواھ�د ب�ود و ب�ا آن ذره
 ابلھان��ه خواھ��د] ب��ا اس��Cم[مخالف��ت نخواھ��د داش��ت و ھرگون��ه مخ��الفتی را 

ايران دم از مخالف�ت ب�ا ] مثC[ی  پنداشت و ھركسی را كه به نام حزب توده
   ٤٣».دين بزند، آنا و شديدا از صفوف خود طرد خواھد كرد

 خ�رداد ١٥حزب ت�وده در تائي�د و حماي�ت از ش�ورش ارتج�اعی «
  :  نوشت»پيشوايان  دينی و روحانی«ای خطاب به   نيز در مقاله١٣٤٢

ی  م���ردم از ھم���ه. نی از توص���يف اس���ت[ خمين���ی م���ستغ  آي���ت«
 به خ�صوص از پي�شوايان مب�رز م�ذھبی انتظ�ار دارن�د ك�ه مانن�د ،روحانيون

[ ش�ريعتمداری و   [ طالقانی و آي�ت  [ ميCنی، آيت  [ خمينی، آيت  آيت
و اس�تقCل ] ک�ذا[ و عمومی آزاديخواھانه »ھاد مقدسج«ھا در اين  امثال آن
م�ردم اي�ران ش�ركت ] دھد ی می وابسته شعار استقCل طلبيك جريان[طلبانه 

    ٤٤».كنند و نيروی معنوی خود را در راه پيروزی اين جھاد به كار اندازند
ط�راز «پرداز ح�زب  ترين نظريه به عنوان بزرگاحسان طبری «

 در تطبيق ماركسيسم و اس�Cم و ش�بھه آفرين�ی ب�ين سوسيالي�سم ، توده» نوين
سوسيالي�سم و «ی وی به نام  در اين مورد مقاله. ر كردو اسCم كوشش بسيا

   ٤٥» دارای اھميت فراوان است»اسCم
 ب�ه »گان�دی وار «يست معروفی مانند م�صطفی ش�عاعيانماركس«

ز ت�� »جھ��اد ام��روز ي��ا ت��زی ب��رای تح��رك«ای ب��ه ن��ام   در مقال��ه١٣٤٣س��ال 
 را ]…ھ��ا و  ع��دم اس��تفاده از بان��ك وع��دم خري��د روزنام��ه و س��يگار[تح��ريم 

  . دھد  ارائه می»داری شاه  سرمايه«برای مبارزه با رژيم 
او نيز با تكيه بر روحانيت و پايگاه اجتماعی آنان و با توج�ه ب�ه «

م�ا فك�ر «:  ش�ھرھا و روس�تاھا معتق�د اس�ت ك�هی مساجد در ی گسترده شبكه
ھ��ا و غي��ره  ی بان��ك در ب��اره] روحاني��ت[كن��يم ك��ه فت��وا دادن اي��ن جامع��ه  م��ی

 ف�رد ب�ا ش�رفی ی دين�ی و وج�دانی ھ�ر  وظيفه…ای نداشته باشد مدهاشكال ع
 ب�ه س�ھم خ�ود قط�ع را] مزايای حاصله از اين موسسات[است كه اين مزايا 

   ٤٦».نمايد
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س�خنم «: گوي�د خسرو گل�سرخی در دفاعي�اتش در دادگ�اه چن�ين م�ی
. كنم  ھای خاورميانه آغاز می ای از موV حسين شھيد بزرگ خلق  را با گفته

لنيني�ست ھ�ستم، ب�رای نخ�ستين ب�ار ع�دالت اجتم�اعی /ن كه يك ماركسيستم
 اس�Cم حقيق�ی در …را در مكتب اسCم جستم و آنگاه به سوسيالي�سم رس�يدم

. ھای رھايی بخش ايران پرداخت�ه اس�ت ايران ھمواره دين خود را به جنبش
ھ�ا  ی ص�ادق اي�ن جن�بش ھ�ا نمون�ه ھا، شيخ محمد خياب�انی سيد عبد[ بھبھانی

   ٤٧».دھستن
 فرزند خلف ]ايدئولوژيكبه لحاظ سياسی و [سازمان مجاھدين اما 

واقعي��ت اي��ن اس��ت ک��ه س��رمداران  .اس��ت مھ��دی بازرگ��اننھ��ضت آزادی 
  س���ازمانک���شاندندر نق���ش مھم���ی ] بازرگ���ان و طالق���انی[نھ���ضت آزادی 

درواق�ع از زم�انی ك�ه مھ�دی .  داش�ته اس�ت به اس�تراتژی م�سلحانهمجاھدين
 به مسدود ش�دن ھرگون�ه ]پيشين [در دفاعيات خود در دادگاه رژيمبازرگان 

ھ�ای حرك�ت م�سلحانه در  کن�د، نطف�ه راه حل مسالمت آميز با رژيم تأكيد می
  : گويد بازرگان در دفاعيات خود می. گيرد درون نھضت آزادی شكل می

 ی م�ا آخ��رين ك��سانی ھ��ستيم ك��ه از راه ق��انون اساس��ی ب��ه مب��ارزه«
م��ا از رئ��يس دادگ��اه انتظ��ار داري��م اي��ن نكت��ه را ب��ه . اي��م  برخاس��تهسياس��ی
  »!ھا بگويند باVتری

 و در زم���انی ك���ه مھن���دس بازرگ���ان و ١٣٤٤در ش���ھريور س���ال    
تع���دادی ديگ���ر از س���ران نھ���ضت آزادی در زن���دان ھ���ستند، خب���ر تأس���يس 
سازمان توسط محمد حنيف نژاد، سعيد مح�سن و عل�ی اص�غر ب�ديع زادگ�ان 

بازرگ��ان در اي��ن رابط��ه . رس��د ھ��ضت ب��ه زن��دان م��یس��ه ت��ن از اع��ضای ن
 م�رداد ٢٨منظ�ور [فكر مقاومت مسلحانه در برابر رژي�م كودت�ا «: گويد می

ھ�ای   پ�س از س�ركوب آخ�رين مقاوم�ت١٣٤٢از اواخ�ر س�ال ]  است١٣٣٢
منظور بلوای خمينی برعليه دادن حق رای به زنان و تقسيم [ملی و مذھبی 
ھای اپوزي�سيون و شك�ست نھ�ضت مل�ی و متCشی شدن نيرو] اراضی است

  .مبارزه از طريق قانونی شكل گرفتاز بين رفتن امكانات 
  : گويد ی تولد سازمان مجاھدين می بازرگان دربارهمھدی 

ی س��ه ت��ن از  س��ازمان چريك��ی مجاھ��دين خل��ق اي��ران ب��ه وس��يله
اع��ضای نھ��ضت آزادی اي��ران، محم��د حني��ف ن��ژاد، س��عيد مح��سن و عل��ی 

در آن موق�ع .  پاي�ه گ�ذاری ش�د١٣٤٤گان در شھريور س�ال اصغر بديع زاد
ما پس از محاكمه و محكوميت در دادگاه نظامی در زندان بوديم و از خب�ر 

   .لق بوسيله رھبران آن آگاه شديمتأسيس سازمان مخفی مجاھدين خ
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مھندس بازرگان در ادامه ضمن اشاره به تولد سازمانھای چريكی 
ً به اين نكت�ه اش�اره دارد ك�ه تول�د تقريب�ا ١٣٤٤ سال]  چھلی اوايل دھه[در 

ھ�ای  ت�ر در قال�ب ھ�سته ھای فدائی كه پيش ھمزمان و موازی سازمان چريك
ھ��ا ش��كل گرف��ت و س��ازمان مجاھ��دين، ھ��ر ي��ك مول��ود دو  ك��وچكی از چري��ك

م��ذھبی از جمل��ه نھ��ضت آزادی، و ح��زب /ط��رز تفك��ر م��وازی اح��زاب مل��ی
  : لنينيست در ايران بوده است/تتوده بعنوان تنھا تشكيCت ماركسيس

ت�رين آنھ�ا  ھای چريكی كه مھ�م تشكيل سازمان«: گويد بازرگان می
سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان فدائيان خلق ايران بودن�د، از اواي�ل 

ی  اغل��ب بنيانگ��ذاران س��ازمان ف��دائيان خل��ق س��ابقه.  ش��روع ش��د١٣٤٤س��ال 
ی   ول�ی عناص�ر ت�شكيل دھن�ده.عضويت يا ھمكاری با حزب توده را داشتند

بازرگ�ان » .مجاھدين خلق ايران از اع�ضای راديك�ال نھ�ضت آزادی بودن�د
ض�من بررس�ی تول�د » ی بيستمين س�الگرد نھ�ضت آزادی يادنامه« در كتاب

 در سه جريان مل�ی و ١٣٣٢گرايشات سياسی و مبارزاتی پس از شھريور 
مول��ود تح��وVت  ماركسي��ستی و م��ذھبی، جري��ان تول��د س��ازمان مجاھ��دين را

مجاھ�دين خل�ق ني�ز مول�ود ھم�ين «: نويسند درونی نھضت آزادی تلقی و می
اول���ين گ���روه مؤس���س مجاھ���دين خل���ق، مجاھ���دين . جري���ان اس���Cمی ھ���ستند

 و بزرگی چون حنيف نژادھا و س�عيد مح�سنھا و ناص�ر ص�ادقھا و »شھيد«
  » .رضائيھا اعضای فعال نھضت آزادی ايران بودند

ی  رس��ی اوض��اع سياس��ی اي��ران در اواي��ل دھ��هپ��س از بر بازرگ�ان
ی   ب���ه ض���رورت مب���ارزه٤٢ م���ردم در خ���رداد س���ال »س���ركوب«چھ���ل و 

  : نويسد مسلحانه عليه شاه از موضع نھضت آزادی می
فع��الين نھ��ضت آزادی در خ��ارج از ك��شور پ��س از ي��ك سل��سله «

ھای مقدماتی به اين جمعبندی رسيدند كه برای درگيری  مطالعات و بررسی
 وی، تنھ��ا راه رھ��ائی جن��گ »امپريالي��ست«ی ب��ا رژي��م ش��اه و حامي��ان نھ��ائ

ی امكانات و تداركات آن�را در دس�تور ك�ار خ�ود ق�رار  مسلحانه است و تھيه
  » .دادند

در داخ��ل اي��ران بع��د از دس��تگيری «: گوي��د بازرگ��ان ھمچن��ين م��ی
ت آزادی، نيروھای ج�وان و فع�ال ب�رای چن�د ص�باحی ضسران و فعالين نھ

.  ادام�ه دادن�د١٣٤٣ی مبارزات سياسی را تا حدود اواسط س�ال  وهھمان شي
اما ف�شار اختن�اق و م�سائل جدي�دی ك�ه در جامع�ه بوج�ود آم�ده ب�ود، آنھ�ا را 

ی مب�ارزه باي�د بط�ور  ھا و دستجات متقاعد ساخت كه شيوه نظير ساير گروه
ام�ری اجتن�اب ناپ�ذير ش�ده » جھ�اد م�سلحانه«بنيادی تغيير ياب�د و توس�ل ب�ه 

کن�د ك�ه در آن زم�ان  بازرگان در اين بياني�ه ب�ه اي�ن نكت�ه اش�اره م�ی» .است
م��شی م��سلحانه برخ��ی از رھب��ران نھ��ضت و حت��ی رھب��ری روحاني��ت ب��ا 
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کن�د؛ ام�ا از آنج�ا  ًدر اين رابطه مشخصا به اسامی اشاره نمی. مخالف بودند
ش�د،  كه در آن شرايط رھبری روحانيت مشخصا با اسم خمين�ی ش�ناخته م�ی

علي�رغم نظ�ر «: گوي�د بازگ�ان م�ی. اش ب�ه خمين�ی باش�د رسد اش�اره ر میبنظ
 ٤٣برخ��ی از رھب��ران نھ��ضت و حت��ی رھب��ری روحاني��ت، از اواس��ط س��ال 

شود و تدارك برای امر  بتدريج فعاليتھا بنام نھضت آزادی ايران متوقف می
ھا بود ك�ه ب�اVخره ب�ه تأس�يس  ھمين فعاليت. شود آغاز می» جھاد مسلحانه«

 و آغ��از درگيريھ��ای م��سلحانه از ١٣٤٤مان مجاھ��دين خل��ق در س��ال س��از
  ». منجر شد٤٩اواخر سال 

ت��رين  م دو ت��ن از مھ��١٣٤٩ھ��م در س��ال   خل��قس��ازمان مجاھ��دين
  . [ خمينی تماس بگيرند   تا با سيد روح،اعضايش را به نجف فرستاد

 از »پروي���ز يعق���وبی «ی ص���ورتی رنگ���ی ك���ه توس���ط  در ج���زوه
، در ِل��ق پ��يش از انق��Cب منت��شر ش��دهی س��ازمان مجاھ��دين خ اع��ضای اولي��ه

[ خمينی  رابطه با مCقات دو تن از اعضای سازمان مجاھدين با سيد روح
بني��انگزاران س��ازمان مجاھ��دين خل��ق  «کت��ابعن��وان . م��ده اس��تمط��البی آ

چ��را س���ازمان «ھ��م  آنتيت��ر فرع��ی  و »ھ��ا و اھ��داف آن��ان اي��ران، دي��دگاه
 ايفا ١٣٥٧اش را در انقCب  ست و نگذاشتند نقش اصلیمجاھدين خلق نتوان

   . است»!كند؟
ھم�سر پي�شين يعق�وبی . پرويز يعقوبی باجناق مسعود رجوی اس�ت

يعق�وبی . مينا ربيعی خواھر اشرف ربيعی اولين ھمسر م�سعود رج�وی ب�ود
 از ١٣٦٣ در زم��ستان Cب اي��دئولوژيك س��ازمان مجاھ��دينت��ا سرف��صل انق��

ِ از مجاھ��دين تح��ت ١٣٦٣اي��ن ف��رد از زم��ستان . ب��ودم��سئولين اي��ن جري��ان 
عن�صر موح�د «او ھن�وز خ�ودش را . رھبری م�سعود رج�وی كن�اره گرف�ت

دان��د و م��سعود رج��وی را منح��رف از خ��ط خ��ودش و   م��ی٤٨»مجاھ��د خل��ق
 را در  يعق��وبی اي��ن ج��زوه. ن��دك  معرف��ی م��ی مجاھ��دينبني��انگزاران س��ازمان

 اي��ن ج��زوه عب��ارت  ِی جل��درو.  اس��تو پخ��ش ک��ردهنوش��ته  ١٣٨٠م��اه بھمن
   .ديده ميشود» فرانسه/مجاھدين خلق ايران«

 بنا به تصميم س�ازمان يك�ی ١٣٤٩در سال «: يعقوبی نوشته است
 ض�من تم�اس ب�ا خمين�ی از ،ش�ود از اعضای مجاھدين مقيم خارج ق�رار م�ی

افراد سازمان را كه ھواپيمايی  كند تا از دولت عراق بخواھد كه وی تقاضا
ھ��ا و   ك��ه وی ب��ا بھان��ه…ان��د، تحوي��ل اي��ران ندھ��د ه ع��راق ب��ردهرب��وده و ب��

 ممك�ن اس�ت ب�رای آنھ�ا ،اگ�ر اق�دامی كن�دھای آخون�دی نظي�ر اي�ن ك�ه  توجيه
ب��دتر ] ايران��ی را رب��وده بودن��دك��ه ھواپيم��ای در ع��راق زن��دانيان مجاھ��دين [
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از س�وی آن�ان ب�ه ھا تقاضايی بكند تا تقاضايی  خواھد از عراقی نمی يا ؛شود
  .نمايد  از انجام اين درخواست خودداری می؛بال داشته باشددن

مجاھ�دين ك�ه سازمان ی  يكی از اعضای اوليه[تراب حق شناس «
 ب���ه بخ���ش ١٣٥٤در جري���ان ان���شعاب خ���ونين س���ازمان مجاھ���دين در س���ال 

 ب�ا خمين�ی در ١٣٤٩در رابطه با تماس سال ] ماركسيست مجاھدين پيوست
 چن���ين ١٣٥٩تم مھ���ر م���اه ست و ھ���ش بي���٧٧ی   ش���ماره»پيك���ار«ی  ن���شريه

 ب��ا برخ��ی از …٥٠مق��دمتا اش��اره ك��نم ك��ه قب��ل از ش��ھريور «: نوي��سد م��ی
ھ��ای  ش�تند و برداش�تی مب�ارزاتی دا ط�ور ن�سبی اندي�شه«ح�انيون ك�ه ب�ه رو

 س�ازمان ب�ا … تم�اس داش�تيم»دادن�د را از اسCم ارائ�ه م�ی] کذا[ای  مترقيانه
ای  م ش��اه ت��ضاد و مب��ارزه ب��ا رژي��…برخ��ی از اشخاص��ی ك��ه در آن زم��ان

داش��تند، تم��اس گرف��ت و آنھ��ا ك��ه م��ستقيم و غيرم��ستقيم از اھ��داف انقCب��ی 
ھ�ايی ب�رای  مطلع شده بودند، منجمله اقدام به ارس�ال نام�همجاھدين سازمان 

  .[ خمينی كردند آيت
ای  نام�ه. نوش�ته ب�ود] خمين�ی[...[ سحابی به عزت...يك نامه را«

ت��راب ح��ق  [ای از آن��را خ��ودم جانی ب��ود ك��ه ن��سخهمف��صل از ھاش��می رف��سن
در اي�ن نام�ه نوي�سنده .  به نج�ف ب�ردم]شناسِ  عضو سازمان مجاھدين خلق

بخ��صوص رفي��ق ش��ھيد [ن��ه تنھ��ا از مجاھ��دين خل��ق بلك��ه از ف��داييان خل��ق 
را از مب�ارزين خواس�تار ] خمين�ی[... بخ�وبی ي�اد ك�رده، حماي�ت ] دزادهاحم

ای از   كرده ب�ود، نام�هفارشی شفاھی به خمينیقای مطھری ھم سآ. شده بود
[  ِ[ منتظ�ری ب�ود ك�ه در آن ض�من تايي�د از مجاھ�دين زن�دانی از آي�ت آيت

 بود به نفع آن�ان اق�دام نماي�د و البت�ه در آخ�ر ھ�م ت�صميم را خواسته] خمينی[
  . [ خمينی محول نموده بود به خود آيت
[   عل�ت تم�اس ب�ا آي�ت…ردمرا با خودم به نجف ب] ھا[  اين نامه«

خمينی با توجه به س�وابق ض�ديت او ب�ا ش�اه، جل�ب ي�اری و پ�شتيبانی او در 
[ خمين�ی علي�رغم  آي�ت…مبارزه عليه امپرياليسم امريكا در رژي�م ش�اه ب�ود

ت���ضادش ب���ا س���لطنت، ق���شر خ���رده ب���ورژوازی مرف���ه س���نتی را نماين���دگی 
   ٤٩»…كرد می

[ خمين�ی مترق��ی    س�يد روحدر رابط�ه ب�ا ض�د امپريالي��ست ب�ودن
ی  مھ��دی بازرگ��ان، نخ��ست وزي��ر دول��ت موق��ت خمين��ی در روزنام��ه] ک��ذا[

س��ال پ��س از ب��ه   دو١٣٥٩ بھم��ن م��اه ٦مي��زان، ارگ��ان نھ��ضت آزادی در 
  : [ خمينی ضد امپرياليست نوشت قدرت رسانيدن سيد روح
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روابط دولت امريكا با انقCب و دولت موق�ت انق�Cب اس�Cمی و «
 تنھ��ا ب��ا روی ك��ار آم��دن دول��ت موق��ت ش��روع ،مھ��وری اس��Cمی اي��رانج

ھ�ا قب�ل از  ه اسناد و شواھد، از م�ا به موجب اطCعات و مدارك و. شود نمی
ھای متعددی ميان اعضای شورای انق�Cب در  پيروزی نھايی انقCب، تماس

ع�Cوه . ايران با مقامات امريكايی برقرار و مذاكراتی در جريان بوده است
ب�ا ] ھ�م[گوھايی  و  بر تماس و مذاكرات با مقامات امريكايی، ارتباط و گفت

محم�د آخ�رين نخ�ست وزي�ر [بختيار ] دكتر شاھپور[سران ارتش و ھمچنين 
   ٥٠»…وجود داشته است] شاهرضا 

ح��سين روح��انی يك��ی ديگ��ر از اع��ضای مجاھ��دين ك��ه در ھم��ين 
 ي�اری و پ�شتيبانی«ه مCقات خمين�ی در نج�ف ب�رای جل�ب ھا چند بار ب سال
 زن�دانيان سياس�ی ب�ه دس�تور ک�شتار در ١٣٦٧ رفت�ه ب�ود، در س�ال »[ آيت

روح��انی ني��ز از مجاھ��دينی ب��ود ك��ه در ان��شعاب . ش��خص خمين��ی اع��دام ش��د
  . د سازمان مجاھدين، ماركسيست ش١٣٥٤خونين سال 

  :  به بعد نوشته است٧٩ی  ی پيكار شماره روحانی نيز در نشريه
 ھمرزمان مجاھد ما در داخل كشور ط�ی …تگيری به دنبال دس«

ای خواستار آن شدند كه در اين ب�اره و س�اير م�سائل مرب�وط ب�ه جن�بش  نامه
اVمك�ان  [ خمينی مذاكره شود و حتی انقCبی ايران و اوضاع جامعه با آيت

چند ضعيف او ن�سبت ب�ه مجاھ�دين و حماي�ت از كوشش شود تا پشتيبانی ھر
Cبی كه در ايران ب�ه ت�ازگی پ�ا گرفت�ه ب�ود، جل�ب گ�ردد و ھا و جنبش انق آن

] خمين�ی[[  ای در ھم�ين زمين�ه از ط�رف آي�ت در صورت موافقت اعCمي�ه
روحاني��ت « ش��رايطی ب��ود ك��ه عناص��ر مختلف��ی از ص��ادر ش��ود و اي��ن در

موض�ع ] م�ثC نظي�ر رف�سنجانی و منتظ�ری[ در داخ�ل ك�شور ]کذا[» مترقی
[ خمين�ی ب�ود ك�ه ت�ا آن روز  داش�ته و تنھ�ا آي�تحمايت آميزی از مجاھدين 

   ٥١».سكوت اختيار كرده بود
 پروان�ه  ح�زب مل�ت اي�ران ك�ه ب�ا ھم�سرشئيسداريوش فروھر ر

روش��نفكران و «ای ديگ��ر از   ھم��راه ب��ا ع��ده١٣٧٧ در آذر م��اه اس��کندری
انی تروري���سم دولت���ی حكوم���ت  ايران���ی، قرب���»نوي���سندگان و پژوھ���شگران

 در دوران رياس��ت ای ي��ا ك��شتار درم��انی ھ��ای زنجي��رهلس��n قت [اس��Cمی
 م��اه پ��يش از برپ��ايی حكوم��ت دو/ ش��د، يك��ی]جمھ��وری س��يد محم��د خ��اتمی

گرايان در  چنين ملی   در رابطه با توجيه حضور خود و حزبش، ھماسCمی
كنار ارتجاعيون مذھبی، در حالی كه اسCم را بخ�ش اص�لی ھوي�ت ايران�ی 
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 ب�ا دراي�ت و ی روحاني�ت جامعهخوشبختانه « :فتگكند،  ايرانيان معرفی می
ھدايت مراجع عظام در تCشی پردوام، حركت استقCل را بازشناسی ك�رده 

 پي���شوای ب���زرگ ش���يعيان [ خمين���ی اس���ت و در پي���امی از ح���ضرت آي���ت
ھاس��ت م��ورد ھج��وم چپ��ی و راس��تی  اي��ن خ��وان يغم��ا ك��ه م��دت«: خ��وانيم م��ی

ن�ون ب�ا عن�اوين ديگ�ر ب�ا گردي�ده، اكقرار گرفته و گاھی با ص�راحت تق�سيم 
  ».و مورد تقسيم قرار گرفته استكشی شده  فريبی نقشهكمال عوام
شوای روح��انی م��يھن م��ا ب��ه ش��ود ك��ه پي�� اي��ن پي��ام آش��كار م��یر د«
دانن�د ك�ه بيگان�ه ب�رای  شناس�ند و م�ی ی مثبت را م�ی ھای موازنه حخوبی جنا

ھ�ا  ھای سياس�ی آن ز حركتی ھيچيك ا ملت ايران بيگانه است و نبايد فريفته
  …شد كه ھمه رنگ است و نيرنگ

 ك�ه در فرھن�گ و ت�اريخ اي�ران ی روحاني�ت جامع�هار بدين اعتب�«
نخ�ستين ص�ف جبھ�ه ھايی بس استوار دارد، ھم اكن�ون ني�ز در  زمين، ريشه

جھت ني�ست ك�ه  بی. كند  مبارزه می]کذا[و استقCل ] کذا[برای كسب آزادی 
ھ���ای  ھ���ا آم���اج حمل���ه ی گ���روه  ب���يش از ھم���ه»عروحاني���ت پرافتخ���ار ت���شي«

ی  جھ�ت ني�ست ك�ه ش�ھر مق�دس ق�م، الھ�ام دھن�ده بی. ندا مزدوران بيگانه شده
  » …پيكارھای رھايی بخش ملت ما گرديده است

ج����وادی يك����ی ديگ����ر از ھم����ين س����نخ  عل����ی اص����غر ح����اج س����يد
 ٧ چند روز پيش از سقوط تھران و فروپاشی ايران در ت�اريخ ،روشنفكران

  : متعلق به خودش نوشت» جنبش«ی  در نشريه١٣٥٧ ماه بھمن
ی اب��راھيم، ب��ا  آي��د، ب��ا ص��دای ن��وح، ب��ا طيل��سان و تي��شه ام��ام م��ی«

ھ��ای  ع��صای موس��ی، ب��ا ھيئ��ت ص��ميمی عي��سی و ب��ا كت��اب محم��د، و دش��ت
  …كند ی رھايی انسان را فرياد می پيمايد و خطبه سرخ شقايق را می

گوي��د، ديگ��ر ك��سی ب��ه  م��یوقت��ی ام��ام بياي��د، ديگ��ر ك��سی دروغ ن«
دھ�د،  زن�د، ديگ�ر ك�سی ب�ه ب�اجگزاران ب�اجی نم�ی ی خ�ود قف�ل ھ�م نم�ی خانه

ھ�ا در نظ�ر  البت�ه در اي�ن مي�ان ج�ايی ب�رای خ�انم[ش�وند  مردم برادر ھ�م م�ی
گر ب�ه ع�دل و ص�داقت تق�سيم شان را ب�ا يك�دي و نان شادی] گرفته نشده است

ی ن��ان و گوش��ت، ھ��ا  ص��ف؛ ديگ��ر ص��فی وج��ود نخواھ��د داش��ت.كنن��د م��ی
ای نامنوي��سی ب��رای ھ�� ھ��ای مالي��ات، ص��ف ھ��ای نف��ت و بن��زين، ص��ف ص��ف

باي�د ام�ام بياي�د . زن�د  لبخند م�ی]کذا [ و صبح بيداری و بھار آزادی؛استعمار
  »…تا حق بجای خود بنشيند، و باطل و خيانت و نفرت در روزگار نماند

در  ]ی مل��ی اتحادي��ه[اس��يون جھ��انی مح��صلين و دان��شجويان كنفدر
 ارس�ال پي�ام كوت�اھی را ١٩٧٢ی  ی س�يزدھم كنفدراس�يون در ژانوي�ه كنگره

حمي��د ش��وكت يك��ی از ھم��ين . [ خمين��ی ب��ه ت��صويب رس��اند روح ب��ه س��يد
ی كنفدراس�يون  تاريخ بي�ست س�اله«ھا و مولف كتاب دو جلدی  كنفدراسيونی
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 گ��زارش ٤٢ی   ب��ه نق��ل از ص��فحه»جھ��انی مح��صلين و دان��شجويان ايران��ی
ی اي�ن كنگ�ره را ارس�ال پي�ام  ی سيزدھم كنفدراس�يون، وج�ه مشخ�صه كنگره

  :[ خمينی ارزيابی كرده است روح كوتاھی برای سيد
   ،[ خمينی  پيام به حضرت آيت«
  رھبر شيعيان جھان،«
ی كنفدراس����يون جھ����انی منعق����ده در ش����ھر  س����يزدھمين كنگ����ره«

 »پ�شتيبانی كام�ل« ب�ه آن مق�ام محت�رم درود فرس�تاده و] آلم�ان[فرانكف�ورت 
ی روحاني��ت مترق��ی علي��ه اس��تعمار،  ی جامع��ه خ��ود را از مب��ارزات عادVن��ه

  ٥٢».كند صھيونيسم و ارتجاع داخلی اعCم می
 ھم�ان كت�اب ٣٠٧ی  حميد شوكت در ارزيابی اي�ن پي�ام در ص�فحه

از آن جھ�ت ب�ود ] [ خمين�ی روح پي�ام ب�ه س�يد[اھميت اين پي�ام «: نويسد می
 پي��امی را خط��اب ب��ه »ب��ار ديگ��ر«ھ��ا  ن پ��س از گذش��ت س��الك��ه كنفدراس��يو

ی  پيش از آن ي�ك ب�ار ديگ�ر در كنگ�ره. رساند [ خمينی به تصويب می آيت
 ١٣٤٣ی آن س��ازمان ك��ه در ديم��اه  س��وم و ب��ار ديگ��ر در چھ��ارمين كنگ��ره

 در شھر كلن آلمان غربی برگزار شده، پيامی خط�اب ب�ه ]١٩٦٥ی  ژانويه[
ی چھ�ارم كنفدراس�يون ھم�ان  كنگ�ره. ه ت�صويب رس�يده ب�ود[ خمينی ب� آيت

 غياب��ا ب��ه ع��ضويت در »ص��در ابوالح��سن بن��ی«ای اس��ت ك��ه ط��ی آن  كنگ��ره
ی روحي��ه و ف��ضای غال��ب ب��ر  م��تن پي��ام ن��شانه. ھيئ��ت دبي��ران انتخ��اب ش��د

ای ب�ود ك�ه در  [ خمين�ی و مب�ارزه كنگره و تلقی كنفدراس�يون از نق�ش آي�ت
   ٥٣».بری او انجام گرفت به رھ١٣٤٢ خرداد ١٥

ی اين كتاب در ھمان صفحه و صفحات بعد  حميد شوكت در ادامه
را » [ خمين�ی ی كنفدراس�يون ب�ه ح�ضرت آي�ت پيام چھ�ارمين كنگ�ره«متن 

در عن�وان پي�ام درج ك�رده » انما الجب�وه عقي�ده و جھ�اد«كه با عبارت غلط 
عن�وان . بوده اس�ت» ان الحيات عقيده و الجھاد«است كه احتماV منظورش 

   »گاه پيام به تبعيد«: فرعی پيام اين است
  : نويسد  ھمان كتاب می٣٠٨ی  شوكت در صفحه
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ی روح��انيون و نيروھ��ای م��ذھبی  حماي��ت و پ��شتيبانی از مب��ارزه«
ت���شكيل كنفدراس���يون در دس���تور ك���ار آن س���ازمان ق���رار  ِاز ھم���ان آغ���از

   ٥٤».داشت
ھ��ا،  ای س��يون را ت��ودهتوج��ه بكن��يم ك��ه نيروھ��ای اص��لی اي��ن كنفدرا

س��ازمان انقCب��ی «ای زي��ر عن��وان  ھ��ای ج��دا ش��ده و مائوئي��ست ش��ده ای ت��وده
 از طي�ف ابوالح�سن  ی مل�ی و نيروھ�ای م�ذھبی ، جبھ�ه»ی ايران حزب توده

زاده و اب��راھيم ي��زدی و م��صطفی چم��ران ت��شكيل   ص��در، ص��ادق قط��ب بن��ی
  . اند داده می

خمينی بود ك�ه بع�دھا نخستين رئيس جمھوری  صدر بنیابوالحسن 
مغ��ضوب درگ��اه او ش��د و در پن��اه س��ازمان مجاھ��دين و م��سعود رج��وی از 

ھ��ايی را ك��ه خ��ود او   دروغ»خيان��ت ب��ه امي��د«او در كت��اب . اي��ران گريخ��ت
گفته، چنين افشا كرده  ريس می[ خمينی در پا برای مطرح كردن سيد روح

 ن���ه ب���ه رھب���ر ای ب���وديم، آت���شهم���ا ن���ه از روز اول م���سلمانان دو «:اس���ت
 داش����تيم، ن����ه در جري����ان انق����Cب از  انق����Cب اعتق����اد زي����ادی»عاليق����در«
خب��ر ب��وديم، و ن��ه   ب��ی»ھ��ايش محت��وايی اندي��شه ب��ی« او و از »ھ��ای ن��ادانی«

ھ�ا برايم�ان ناش�ناخته ب�ود، و  دموكراتيك اين اندي�شه ی ارتجاعی و ضد جنبه
زيرا بع�دا خ�ود م�ا ھايش ناآگاه بوديم،  ھا و قول نه از ماھيت دروغين حرف

ی نظ��رات خ��ود او ھ��م   م��نعكس كنن��دهیھ��ا حت�� اعت��راف ك��رديم ك��ه اي��ن گفت��ه
ھ�ا  نوش�تيم و در ھنگ�ام م�صاحبه  ك�ه م�ا ب�رايش م�یندھايی بود  حرفند؛نبود

ن�ه آنط�ور ك�ه «پ�ای او را پرو گذاشتيم، ي�ا اص�وV س�خنان ب�ی یدر دھانش م
باش�د، ب�رای خبرنگ�اران بايست گفته ش�ده   بلكه آنطور كه می»گفته شده بود

    ٥٥»!كرديم ترجمه می
 در ش�ھر ھم�دان ب�ه ١٣١٢صدر در دوم فرورينم�اه  ابوالحسن بنی

رئ�يس جمھ�وری  ب�ه عن�وان نخ�ستين ١٣۵٨ او در بھم�ن م�اه س�ال. دنيا آمد
ح�زب  ی تنش ب�ا اع�ضایپس از چند ١٣۶٠ انتخاب شد و در خرداد ايران

 ب��ا عن��وان ع�دم کفاي��ت سياس��ی [ خمين�ی روح ًو نھايت��ا جمھ�وری اس��Cمی
بع�د ھ�م ھم�راه ب�ا . از مق�ام خ�ويش ع�زل ش�د مجلس شورای اس�Cمی توسط

ش���ورای مل���ی «م���سعود رج���وی از اي���ران گريخ���ت و در پ���اريس ع���ضو 
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م��سعود رج��وی ش��د و ب��رای اتح��اد سياس��ی ب��ا رج��وی، دخت��رش » مقاوم��ت
 اق��امتش در اروپ��ا ھ��ای  س��الی او در ھم��ه. في��روزه را ب��ه عق��د او درآورد

صدر ھمچن�ان  کند؛ بنی در ھجرت را منتشر می» انقCب اسCمی«ی  نشريه
  .داند باور دارد و خودش را ناجی انقCب اسCمی می» انقCب اسCمی«به 

ی خمينی ب�ود و بع�دھا   ھم مدتی وزير خارجه٥٦صادق قطب زاده
اب�راھيم .  اع�دام ش�د٥٧[ Vج�وردی و كمی بعد توسط سيد اس�دمغضوب او 

ھ�م بع�د ی دولت موقت مھدی بازرگ�ان ب�ود و  يزدی نيز مدتی وزير خارجه
                                                           

. مع�روف خمين�ی را قط�ب زاده ترجم�ه ک�رد» ھ�يچ«. با ھواپيمای حامل خمينی ب�ه تھ�ران آم�د   زاده قطب  - 56
 .عدام شدا» کودتا« به جرم شرکت در ١٣٦١قطب زاده در سال 

  : سيد اسد[ Vجوردی را اينگونه نوشته است» شھيد«ی  زندگينامه» مرکز اسناد انقCب اسCمی «- 57
اي�ران نق�ش داش�ت و پ�س از  از جمله كسانی بود كه در نھضت انقCب�ی» سيد اسد[ Vجوردی«اسCم » شھيد«

س�يد . ... برعھده گرفت م جمھوری اسCمی استحكام نظا را در جھت  نيز وظايف مھمی  پيروزی انقCب اسCمی
در ھم�ين زم�ان از . ك�ار در ب�ازار م�شغول ش�ود اسد[ به علت فقر مالی ناچار شد دبيرس�تان را ت�رك كن�د و ب�ه

 ١٣٣٠ی   در دھه.شود ی حضور Vجوردی در گروه شيعيان فراھم می زمينه طريق آشنايی با حاج صادق امانی
شود و در مسائل سياسی دخالت  مذھبی مشغول می/فرھنگی ھای ه شيعيان به فعاليتياران خود در گرو به ھمراه 

ھ�ای  فعالي�ت گي�رد، ب�ه [ كاش�انی ق�رار م�ی وی در جريان مبارزات ف�داييان اس�Cم و آي�ت   كه از آنجايی. كند نمی
ی  ب�ا م�شاھده. آي�د م�یی ي�اران وی در  زم�ره در] ک�ذا)[ره( خمين�ی شود و با آغاز نھضت امام سياسی ھم كشيده می

  ناپ�ذيری ب�ه ھم�راه گيرد و از اين زم�ان ب�ا اش�تياق وص�ف  تأثير قرار می تحت سخت) ره(ی امام  اولين اعCميه
ھای تبعيد امام به دليل  در سال Vجوردی» شھيد«. كند ھای امام را آغاز می دوستان خود، تكثير و توزيع اعCميه

يك��ی از . گي��رد ش��ود و م��ورد ش��كنجه ق��رار م��ی زن��دان محك��وم م��ی ر و ب��هھ��ای مب��ارزاتی س��ه ب��ار دس��تگي فعالي��ت
وی  گ�اه نتوان�ستند از ھ�ای س�نگين س�اواك ب�ود ك�ه ھ�يچ  فرد وی مقاوم�ت در براب�ر ش�كنجه ويژگيھای منحصر به

Vجوردی از . دروغ که حناق نيست. [لقب دادند» ھا مرد پوVدين زندان«اعتراف بگيرند؛ به طوری كه وی را 
ش�اھا س�پاس «ين زندان در نظام پيشين است و ھمراه با مھدی عراق�ی و مھ�دی کروب�ی و خيل�ی از آخون�دھا تواب

ھ�ای اس�Cمی  علت کشتار زندانيان سياس�ی نظ�ام پي�شين توس�ط Vج�وردی در زن�دان. از زندان آزاد شدند» گويان
   ].ھمين بود که خودش کلی خرابکاری کرده بود

وی در معي��ت . داد ادام��ه م��ی ھ��ای خ��ود ش��د، ب��ه فعالي��ت ك��ه از زن��دان آزاد م��یVج��وردی بCفاص��له پ��س از اين«
ھ�ای  ھيئ�ت«ب�ه ت�شكيل جمعيت�ی مب�ارز ب�ا عن�وان  مردانی چون ش�ھيد ص�ادق ام�انی و ش�ھيد مھ�دی عراق�ی بزرگ
 یيكی از تشكلھای مؤثر در تبلي�غ و ت�رويج پي�ام ام�ام و پي�شبرد نھ�ضت انقCب�  دست يازيد كه» ی اسCمی مؤتلفه

   ش�ھيد Vج�وردی در دوران پ�س از پي�روزی انق�Cب اس�Cمی.رفت و تا كن�ون ني�ز پابرجاس�ت ايشان به شمار می
 با توجه به شناخت جريانات سياس�ی ك�شور، در س�مت دادس�تانی نظ�ام جمھ�وری اس�Cمی نقش فعالی ايفا كرد و

بيشترين اعدامھا و [پذيرفت  نگينیی س قرار گرفت و در برخورد با جريانات فكری و سياسی ضد انقCب وظيفه 
وی ب�ه تعقي�ب و ]. در دوران نخ�ست وزي�ری ميرح�سين موس�وی انج�ام ش�ده اس�ت» ش�ھيد«ھا توسط اين  شکنجه
گروھ�ك فرق�ان و من�افقين پرداخ�ت و در اي�ن زمين�ه   وي�ژه ھای معان�د سياس�ی، ب�ه ھای گروھك كردن توطئه خنثی 

داستان تجاوز ب�ه دخت�ران زن�دانی پ�يش از اع�دام از . و شکنجه کردبيشترشان را کشت . [دتCشھای فراوانی كر
   ]شاھکارھای دوران اين جانی است

با کشتار و تجاوز و شکنجه [ دار حفظ و حراست از نظام نوپای جمھوری اسCمی  ترتيب Vجوردی عھده بدين «
پاي�ان جن�گ  مق�ارن ب�ا.  بب�ردھ�ای من�افقين و فرق�ان را از ب�ين ش�د و توان�ست گروھ�ك ] تا سرحد مرگ معترضين

توج�ه ب�ه ش�رايط دش�وار زم�انی و  ھ�ای ك�شور من�صوب ش�د و ب�ا تحميل�ی، Vج�وردی ب�ه رياس�ت س�ازمان زن�دان
ی تربي��ت و  ی اي��ران ش��ده ب��ود، توان��ست، ھ��م درعرص��ه ای ك��ه پ��س از جن��گ گريب��انگير جامع��ه م��شكCت عدي��ده

ی م�ديريت س�ازمان زن�دانھا ب�ه  در عرص�ه و ھ�م] انبا ش�کنجه وادار ب�ه توب�ه ک�ردن زن�داني[بازپروری مجرمين 
 شمسی از رياست سازمان زندانھا، و اق�دامات ت�أمينی تربيت�ی ١٣٧٦سال  وی در. توفيقات زيادی دست پيدا كند

اول ش�ھريور  ش�ھيد Vج�وردی در. ی ك�وچكش در ب�ازار تھ�ران بازگ�شت داد و بار ديگر به حجره كشور استعفا
اع�ضای گروھ�ك من�افقين م�ورد  ر غ�ضنفرنژاد و عل�ی اكب�ر اكب�ری ده ب�اVيی از شمسی توسط علی اصغ١٣٧٦

   .سوء قصد قرار گرفت و به شھادت رسيد
پس از کشته شدن Vجوردی، رئيس جمھوری وقت جمھوری اسCمی، سيد محمد خاتمی از Vجوردی ب�ا عن�وان 
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ان پ�س از درگذش�ت  جريان موسوم به نھضت آزادی را در اي�ر»رھبری«
[ خمين�ی  ي�زدی در ھنگ�ام اخ�راج س�يد روح. عھ�ده داردمھدی بازرگان بر

 از امريك��ا ب��ه ع��راق] ك��امC ت��صادفی[ از ك��شور ع��راق ١٣٥٧در پ��ائيز 
 ب�ا ١٣٥٧م�اه  رود و از اين تاريخ تا بازگشت خمينی ب�ه اي�ران در بھم�ن می

 [ س��يد روح» مب��ارزاتی«ھ��ای  یزماندھھ��ا و س��ا اوس��ت و بي��شتر ترجم��ه
ص��در انج��ام  بن��یابوالح��سن قط��ب زاده و ص��ادق  ب��ا ھمراھ��ی او، ،خمين��ی

ند  كشور از اب�راھيم ي�زدی خواس�تيك بار كه مطبوعات داخل. شده است می
 رابطه با نقشش در به حكومت رساندن خمينی ص�حبتی بكن�د و ب�ه وي�ژه در

 آنق�در س�ريع خ�ودش را از اي�اVت ١٣٥٧ای در پ�ائيز  بگويد در چ�ه رابط�ه
م��ن «: گف��تی خ��ودش  د، ب��ا زرنگ��ی وي��ژهی امريك��ا ب��ه ع��راق رس��ان متح��ده

   ٥٨»!!ھا سخنی بگويم ام كه در اين زمينه ی سياسی نشده ھنوز بازنشسته
فدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايران�ی در اروپ�ا و اما كن

[ خمين�ی حف�ظ  ی خود را با س�يد روح امريكا تا سرفصل انقCب نيز رابطه
ھای اين جريان در رابطه با اخ�راج خمين�ی از ك�شور  آخرين اطCعيه. كرد

عراق، مخالفت دولت كويت با اقامت خمينی در كوي�ت و ب�سياری ديگ�ر از 
[ خمين�ی  روح ی اين دوران در حمايت مشخص از شخص سيد ژهوقايع وي

ی حمي��د ش��وكت، اي��ن كنفدراس��يون كم��ی پ��يش از  بن��ا ب��ر نوش��ته. ب��وده اس��ت
آي�ا عل�ت آب ش�دن و از ب�ين . انقCب ھمچ�ون برف�ی آب ش�د و از ب�ين رف�ت

اش را ك�ه ان�داختن مل�ت اي�ران ب�ه دام  رفتن كنفدراسيون اين نبود كه وظيف�ه
[ خمينی و از آن راه به آت�ش ك�شاندن  تروريسم دولتی سيد روحارتجاع و 

  !ود، به انجام رسانده بود؟تمام جھان ب
پايانش در راه رھايی  ھای بی ی كوشش كنفدراسيون عليرغم ھمه«

رفت�ه ] ك�ذا[و نجات جان زندانيان سياسی و مبارزه با ديكتاتوری و اس�تبداد 
ی اجتم�اعی را در تكي�ه  ج و پيچي�دهرفته تنھا راه چيرگی بر معضCت بغ�رن

ی  گراي��شی ك��ه ب��ا تكي��ه  ج��ستجو ك��رد؛»ھ��ای ص��ريح و آس��ان پاس��خ«ب��ر 
ش�مرد ]می[جانبه بر گذار انقCبی، ھر تحول تدريجی را پيشاپيش مردود  يك

انگاران�ه از خل�ق و ض�د خل�ق و انق�Cب و ض�د  و به پذيرش تصويری س�اده
   ٥٩».انقCب روی آورد

ك��ه ] كنفدراس��يون[س��ازمانی «: ي��د ش��وكتو ب��از ھ��م ب��ه ق��ول حم
روزی شعار اج�رای انتخاب�ات آزاد، رعاي�ت حق�وق ب�شر و آزادی زن�ان را 
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نق�د « به ]کذا [ی شاه بر پرچم خود نوشته بود، از ستيز با حكومت خودكامه
   ٦٠»… رسيد»دموكراسی

ب��ه اي��ن دلي��ل ب��ود ك��ه كنفدراس��يون،  ھ��ا تنھ��ا تم��ام اي��ن واپ��سگرايی
اش، در عم���ل از ھم���ان آغ���از  كنن���ده  داغ و منح���رفب���رخCف ش���عارھای 

راس��تی چ��را؟ چ��را . ن��د ب��ود[ خمين��ی در زد و ب روح  ب��ا س��يد گي��ری ش��كل
 ك���ه از »اد، رعاي���ت حق���وق ب���شر و آزادی زن���انانتخاب���ات آز«ش���عارھای 

ب��ا نق��د « نوش��ته ش��ده ب�ود، »ر پ�رچم مب��ارزين كنفدراس��يون جھ�انیآغ�از ب��«
عارھای پيشين، يعنی انتخابات آزاد، رعايت  و الزاما به نفی ش»دموكراسی

] ک�ذا[چگونه اين كنفدراسيون پرافتخار حقوق بشر و آزادی زنان انجاميد و 
ت�رين  به ھمدستی و ھمياری و ھمپايی و ھمكاری برای حاكم ك�ردن مرتج�ع

[ خمينی ضد دموكراسی، ضد آزادی زنان و  روح مرتجع تاريخ يعنی سيد
ی  برپ��ا كنن��دهو  س��از ، زمين��هرد و چ��را در نھاي��تض��د دگراندي��شان روی آو

ھای  چه چيز اين ھمه دانشجو را كه دولت؛ ترين ديكتاتوری مذھبی شد فجيع
فرس�تادند، ت�ا ب�رای س�ازندگی و گ�ذار  وقت با پول و ارز ملت به خارج م�ی

ھ��ا  ھ��ا و ھمي��اری ب��ه م��دنيت و مدرنيت��ه، متخ��صص ش��وند، ب��ه اي��ن ھمراھ��ی
  !  را بايد باور كرد، يا دم خروس را؟ عملکردھا و شعارھا؛داشت یوام

درست است، كنفدراس�يون جھ�انی مح�صلين و دان�شجويان ايران�ی 
از «و » ی ديكت���اتوری ب���از ياف���ت سرنوش���ت محت���وم خ���ود را در بيراھ���ه«

    ٦١».مدافعان انقCب اسCمی شد
[ خمين���ی در  دوم���ين مCق���ات نماين���دگان كنفدراس���يون ب���ا آي���ت«
محمود رفيع دبير مالی و مجيد زربخش دبي�ر .  انجام شد١٣٤٨شھريورماه 

  ٦٢»…[ خمينی مCقات كردند  در نجف با آيت…تشكيCت كنفدراسيون
ی ھ��ا ھ��ا نمون��ه ی كنفدراس��يونھ��ای  ك��ج فھم��ی وھ��ا از عق��ب مان��دگی

ھ��ا،  ت��وان از نوش��ته ھ��ا را م��ی  اي��ن ك��ج فھم��یب��سياری در دس��ت اس��ت ك��ه
مھ��دی بازرگ��ان . چين ك��ردھ��ا دس��ت يونی مق��اVت ھم��ين كنفدراس��خ��اطرات و

ی فن��ی دان��شگاه تھ��ران، دكت��ر مھن��دس ترمودينامي��ك، رئ��يس  اس��تاد دان��شكده
 در اي�ران، رئ�يس »حق�وق ب�شر«ی اسCمی مھندسين، رئيس انجم�ن  جامعه

 در اي��ران و البت��ه نخ��ست وزي��ر موق��ت دول��ت بخ��ت س��يد »نھ��ضت آزادی«
اوايل حكوم�ت  زندانيان سياسی ی [ خمينی، برای اعدام بدون محاكمه روح

  : داردرا   ين تئوریااسCمی 
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ھ�ای انق�Cب اس�ت و آنچ�ه  ی مطبوعات غربی اعدام دادگ�اه بھانه«
اری اس�ت قاب�ل درك ني�ست، اي�ن اح�ساسات و طرف�د] کذا[برای ما ايرانيان 

 ك��شورمان ن��شان »خائن��ان و خيانتك��اران«ك��ه مطبوع��ات غرب��ی ب��ه س��ود 
 ٢٥ت�رين ص�ورت  ترين و وحشيانه يانی كه با جابرانه خائنان و جان؛دھند می

س��ال ي��ا بي��شتر ب��ر اي��ن ك��شور حكوم��ت كردن��د و در ع��ين ح��ال اگ��ر ش��ما 
رسد، با تعداد بيش از   نفر ھم نمی٦٠ھای انقCب را كه به  ھای دادگاه اعدام
 ]ک�ذا [٦٣ھزار نفری ك�ه ط�ی حكوم�ت ش�اه ك�شته ش�دند و ش�كنجه ش�دند صد

ملت��ی ك��ه . ش��ود ت��ر م��ی فت��ار مطبوع��ات غرب��ی م��شكلمقاي��سه كني��د، توجي��ه ر
كشته داده، زخمی داده و غارت شده، حاضر نيست به مح�ض رف�تن ش�اه و 

چ��ه ی مل��ی توق��ع دارد ھر اي��ن روحي��ه. س��رنگون ش��دن رژيم��ش آرام گي��رد
خواھ�د اي�ن كارس�ريع  زودتر به پاكسازی محيط اجتماعی بپردازد، حاV م�ی

   ٦٤».انجام گيرد
سياس��ی برونم��رزی م��وثر  از مب��ارزين و فع��الين من��وچھر ثابتي��ان

 و از بني��انگزاران بن��ام كنفدراس��يون ١٣٣٢ م��رداد ٢٨ ی پ��س از  س��اله٢٥
ی جن�بش   در ب�اره در نقدی كه،جھانی دانشجويان ايرانی در اروپا و امريكا

ھ�ای خ�ودش و اي�ن گون�ه  ھ�ا نوش�ته اس�ت، از دي�دگاه اين س�الچپ ايران در 
ه ھ���م خوان���دنی اس���ت و ھ���م ھ���ا روايت���ی دارد ك��� روش���نفكران در آن س���ال

  : انديشيدنی
دكت��ر مھ��دی ] م��يCدی [١٩٦٨م��ثC خ��وب ب��ه ي��اد دارم در س��ال «

بھار برای چند ماھی در لندن بود و گاه تا پاسی از نيمه شب در م�صاحبت 
  . ماندم ی او می آموزنده

ت، و ب��ا  اس��»مي��راث خ��وار اس��تعمار«ی كت��اب  وی ك��ه نوي��سنده«
 آن زم��ان خ��دمت بزرگ��ی در ب���رانگيختن و  ِپ آن در اي��راننوش��تن و چ��ا

  : گفت  بارھا ضمن گفت و گو به اين نگارنده می،شوراندن نسل جوان كرد
 اVن بساط مذھب و مسجد و محراب دوب�اره ؛دكتر مواظب باش«

ھ�ايی  یھ�ا و چپ�  دم�وكرات،خيال نكن اگر شاه ب�رود. در ايران رونق گرفته
ھا و باVخص   ھيچ بعيد نيست كه امپرياليست. آيند از قماش شما سر كار می

عن��ی آخون��دھا را دوب��اره عل��م ش��ان در اي��ران، ي یتان ق��ديمھ��ا، دوس�� انگلي��سی
ی مردم سوار شوند، دمار از روزگار ش�ما  ھا دوباره بر گرده  اگر اين؛كنند
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اي�م، پنب�ه خواھن�د  آورند و ھ�ر چ�ه از انق�Cب م�شروطه رش�ته ھا در می چپی
   ».كرد

  : گفتم شدم و می من از اين سخنان او در شگفت می«
ھا واھمه داريد،  دكتر، اين آخوند و مCيی كه شما اين قدر از آن«

ش�ود  ميك�رب را ھ�م نم�ی«: گف�ت  م�ی»بين�يم؟ ھ�ا را نم�ی كجا ھستند كه ما آن
ھا در ايران به كمك ھمين رژيم اعليحضرت كه از چ�پ و  وانگھی اين. ديد

ش�ود و چن�ان   ھر روز بر مسجد و منبرشان افزوده م�یترسد، دموكرات می
. ی تبليغ�اتی و دس�تك و دنبك�ی دارن��د ك�ه ھ�يچ ح�زب و گروھ�ی ن��دارد ش�بكه

   ٦٥».ندارد] چنين دست و دنبكی برای تبليغاتش[خود شاه ھم 
ك���رد ك���ه بيائي���د ش���ما  دكت���ر بھ���ار پي���شنھاد م���ی«: نوي���سد بع���د م���ی

رای شاه بنوي�سد و بگويي�د ب�ا آنچ�ه ای با صCحديد من ب ھا نامه كنفدراسيونی
در رژيم او سيمای مترقی دارد، موافقي�د و ب�رای اي�ن ك�ه كارھ�ا عم�ق پي�دا 

م�ثC در م�ورد اص�Cحات . كند و درست ج�ا بيفت�د، حاض�ريد ھمك�اری كني�د
ارض��ی، حق��وق زن��ان و خ��انواده، گ��سترش س��واد آم��وزی، ص��نعتی ك��ردن 

   ٦٦».كشور و غيره
  : دھد وگوھا با تاسف ادامه می گفتثابتيان پس از روايت اين 

ی ارادت و باوری كه به دكتر بھار  من بايد اقرار كنم كه با ھمه«
ھا را در فرانسه  ی كادری كمونيست دانستم او به روايتی مدرسه داشتم و می

ز پي�شنھاد او ھرگ�] ام�ا[گو ني�ست  وار موريس تورز ديده است و گزافهھمج
ن ھم در ميان نگذاش�تم؛ چ�ون م�ا آن زم�ان  با ديگرایرا جدی نگرفتم و حت

ی رفرمي��ست را   واژهیترس��يديم؛ حت�� [ م��ی  مث��ل ج��ن از ب��سم»رف��رم«از 
برديم و ج�و ط�وری ب�ود  برای تحقير يا برچسب زدن به حريفان به كار می

ی رس�تگاری ك�شور انق�Cب اس�ت  كردن�د تنھ�ا چ�اره كه بيشتر كسان فكر می
ھمگ�ان . آورد نيكی و پاكی ب�ه ارمغ�ان م�یدايد و ز كه تباھی و چرك را می

ھ�ا عق�ب افت�ادگی را ب�ا چن�د رف�رم دم و   سازی ق�رن گفتند درمان و چاره می
  ٦٧».كنيم گوش بريده معامله نمی
 داس��تان دي��دارش ب��ا ،س��اعدی نماي��شنامه ن��ويس فقي��دغCمح��سين 

وقتی آقای خمينی وارد اي�ران ش�د، « :خمينی را اين گونه بازگو كرده است
ن نويسندگان ايران به ديدن ايشان رفت ك�ه راج�ع ب�ه مطبوع�ات و اي�ن كانو

 ب�ه نظ�ر م�ن خيل�ی ك�ار .م�ن ھ�م ج�زو آن ھيئ�ت رف�تم. ت بكنندمسائل صحب

                                                           
  ٦٦ برگ ١٣٦٩فصل كتاب، بھار » نگاھی از درون به جنبش چپ«ای بر  بازھم حاشيه - 65
  ا ھمانج- 66
ھا عقب افتادگی روشنفکران ايرانی در ستيز با مدرنيته و حقوق برابر   ھمانجا؛ البته منظور ايشان Vبد قرن- 67
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آي�د، اگ�ر نبين��ی و  م�یغ�ول را وقت�ی ك�ه از چ�اه در. رفت�يمخ�وبی ك�رديم ك�ه 
.  ديدن خمينی ب�رای م�ن جال�ب ب�ود…راجع به آن حرف بزنی، فايده ندارد

ھ�ا دوب�اره پ�ا گرفت�ه ب�ود و ك�انون  ز اين قرار بود كه سانسور و اي�نقضيه ا
  : ی برود و به خود حضرت بگويد كهنويسندگان تصميم گرفت كه اندك

   »! ھستيم ھامدائی، ما«
ھ�ا  يك ع�ده جم�ع ش�دند و اي�ن. آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن«

. افتد رد دست او میگفتيم نه، برويم و به او بگوييم، اVن دستگاه دا. و فCن
ف�ن زدن�د ك�ه  بعدش تل…يك متنی تھيه شد كه به نظر من متن خوبی ھم بود

 م�ثC س�يمين دان�شور ب�ود، … آقا اصC منتظر شماس�ت؛توانيد بياييد شما می
ھف�ده /من بودم، سياوش كسرايی بود، جواد مجابی بود، باقر پرھام، ش�انزده

   … بود ھمجعفر كوش آبادی. نفر بوديم
تنھ�ا زن�ی ك�ه ب�ا م�ا ب�ود …ر ش�د م�تن را ب�اقر پرھ�ام بخوان�دقرا«

اي��شان ي��ك روس��ری داش��تند و اي��ن ش��يخ ھ��ی . دان��شور ب��ود] س��يمين[خ��انم 
 …گفت كه اين روسری را يك كمی بكش باV مثC صورتتان را بپوشاند می

ك��سرايی ] س��ياوش[ت جل��و خمين��ی سش��و ناول��ين آدم��ی ك��ه دوي��د و دو زان��
   …بود

اش اي�ن ب�ود   اين انقCب فايده… من متشكرم…[  بسم: آقا گفت«
  :  آخرش ھم گفت كه…ھا نزديك شديم ھا با شما نويسندگان و اين كه ما طلبه
آن . اس�Cم مھ�م اس�ت. شما مجبوريد فقط راجع به اسCم بنوي�سيد«

   »…از حاV به بعد راجع به اسCم. چيزی كه مھم است اسCم است
م�ا رفت�ه ب�وديم . خيل�ی راح�ت. ديعن�ی م�ا را س�نگ روی ي�خ ك�ر«

 خانم س�يمين …بگوييم كه سانسور نباشد، اصC برای ما تكليف روشن كرد
م�سر ج�Cل سيمين دان�شور ھ. [[ يك جور شيفتگی داشت  به آيت] دانشور[

   »!قا اجازه بدھيد دستتان را ببوسمآ«: بعد گفت] آل احمد بود
   ». برندV چه فايده دارد، نبوسند،حا«: خمينی گفت«
] ك�ه[برای من خيلی جالب بود آن حال�ت ش�يفتگی و اي�ن چيزھ�ا «
من خيلی وحشتناك غمم گرفت�ه ب�ود، ب�رای اي�ن ك�ه از آن . ھا بود در بعضی

زي��ارت «: كردن��د، روی دي��وار نوش��ته ب��ود یای ك��ه باي��د م��ا را رد م�� كوچ��ه
   »زيارت قبول«: گويند وديل آنجا نشسته است، می كروك»قبول
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ه از آن روز م��ن ھ��يچ ي��ادم جي��ب و غريب��ی ب��ود ك��ي��ك چي��ز ع«
ھا نوش�ته  ين ديواری كه خمينی بود و روی ماش اين است كه روی؛رود نمی

     ٦٨»…زاده آمد قطبی رفت، قطب«: بودند
  
  !برگرديم سر کار خودمان  

طي��ف  ھ��ای ازج��ان گذش��ته و ف��داكاری از جال��ب اي��ن ك��ه جري��ان
ھ�ا ي�ا  »زن�ك  خال�ه«درس�ت مث�ل و سازمان فدائيان خل�ق، سازمان مجاھدين 

چ���شم و «ز ھ���ای بي���سوادی ك���ه در ھم���ه چي���» عم���ومردك«بھت���ر بگ���ويم 
 و ترورھ�ا و »امنيت شكنی« و »شكنی  ثبات«كنند، داستان   می»ھمچشمی

   :اند كرده ريزی می  برنامه» حسادت«ھاشان را بر اساس  بمب گزاری
ھ��دين ھ��ا و مجا ی م��شترك از جان��ب ف��دايی بن��ا ب��ود ي��ك اعCمي��ه«
ھا دو تا از انفج�ارات  فدايی.  را نوشتيم٦٩ما ھم ليست انفجارھا. منتشر شود

. انفج���ارات خودش���ان را ھ���م خيل���ی بي���شتر اغ���راق كردن���د. م���ا را ننوش���تند
  : گفت يادم ھست سيد می. خCصه خيلی مساله شد

   ٧٠»…خيلی كلك خورديم] فداييان خلق[ھا  ما از اين«
از دس��ت ] آرام س��يد ب��وده اس��تگوي��ا اس��م م��ستعار بھ��رام [س��يد «  

م�ا در بي�رون رس�يديم ب�ه ك�ار «: گف�ت مسعود رجوی خيلی گله داشت و می
   ت�ا نيروھ�ا حف�ظ ب�شوند و جم�ع؛ايدئولوژيك كه تا مدتی عمليات انجام ندھيم

چند تا عمليات بكني�د «: ای داده كه از زندان نامه] رجوی[بندی كنيم؛ اما او 
   ٧١»!ھا باV برود تكه موضع ما در برابر ماركسيس

  !ك ملتگويند مسئوليت شناسی در رابطه با سرنوشت ي به اين می
  

 »نوك پيكان تكام�ل«توان در دوران معاصر  يعتی را میعلی شر
. ان��د گون��ه تج��دد و مدرنيت��ه را از اس��اس نف��ی ك��ردهپي��امبرانی دان��ست ك��ه ھر

ای تجدد و ر برابر نمادھكند و د ای غربی معرفی می شريعتی تجدد را پديده
 مث���ل دموكراس���ی، آزادی عقي���ده و ب���اور، آزادی زن���ان، فردي���ت ؛مدرنيت���ه

ھ�ا را  ھای شيعی يا اس�Cمی آن  به زعم خودش بديل…انسان، حقوق بشر و
او ب�رای مخالف�ت ب�ا موض�وع دموكراس�ی و . دھ�د به عن�وان م�دل ارائ�ه م�ی

Cمی حكومت ناشی از رای و خواست و تمايل مردم، يك بديل شرقی ي�ا اس�

                                                           
ی ك�انون نوي�سندگان   ب�ه بع�د، نق�ل از ن�شريه٢٠٠، ص ١٣٧٥ بھ�ار ١ی  ی مھرگان، سال پنجم ش�ماره  مجله- 68
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ت��وان  ی ك��ه ب��ه دموكراس��ی م��ی ايرادھ��اي ِنم��ايی كن��د و ب��ا ب��زرگ مط��رح م��ی
ی رای و  از اس�اس م�دل خردگرايان�ه] حدی درس�ت ھ�م ھ�ستكه تا [گرفت 

در واق�ع ش�ريعتی پي�امبر . كند تمايل و خواست تك تك شھروندان را نفی می
 مث��ل ؛نم��اد تج��دد و مدرنيت��ه در ھ��ر ش��كلشجري��انی اس��ت ك��ه ب��ا ھ��ر گون��ه 

راب�ر ادی فردی، آزادی زن�ان، آزادی رای ش�ھروندان وب�ه وي�ژه حق�وق بآز
  . ای دارد  دشمنی ريشه،تمامی شھروندان و حقوق بشر

 ب���ا ١٣٥٧ بھم���ن ٤ی مطبوع���اتی  مھ���دی بازرگ���ان در م���صاحبه
  : د كهن داخلی و خارجی اعCم كرخبرنگارا

الگ��وی م��ا ب��رای حكوم��ت اس��Cمی، دوران رس��الت و رھب��ری «
ی ام�ام عل�ی در كوف�ه   س�اله٥ی محم�د در مدين�ه و دوران  اله س�١٠سياسی 

وي�ايش را ھ�ا ر ھ�ا و دھ�ه  كه خود خمينی سال ھمان الگوی حكومتی» .است
 ب��ا خيان��ت روش��نفكران ايران��ی، ١٣٥٧ س��ال دردر س��ر پروران��ده ب��ود و 

 س�ال پ�يش ١٤٠٠د؛ رويای بازگردادن كشور اي�ران ب�ه يی عمل پوش جامعه
ی دس��تآوردھای ب���شريت در تم��ام ت���اريخ و ب��ه ق���ولی و ح��ذف و نف��ی تم���ام

واه تاري�����ك فك�����ران حكوم�����ت در ع�����صر اVغ و ش�����تر، حكوم�����ت دلخ�����
  !روشنفكرنمای ما

 بھم�ن »بل�وای « سرف�صلی را آغ�از نطف�ه ب�ستناما اين كه ما چ�ه
ی نگ�رش م�ا ب�ه دني�ای ن�وين،  ی زاويه كنيم، نشان دھنده  ارزيابی می١٣٥٧

ھای روش�نفكران م�ا  ، روشنگری و كاستیموضوع خشونت، مدرنيته، تمدن
 باقر م�ومنی روی جل�د . است١٣٥٧ی تاريخی بھمن  سازی فاجعه  در آماده

وج م��« اي��ن سرف��صل را »از م��وج ت��ا طوف��ان«ھ��ايش ب��ه ن��ام  يك��ی از كت��اب
ب�ه ص�ورت ] و[ھ�ای سرس�بز و بلن�د ش�مال س�رازير ش�د  لزVلی كه از جنگ

ارزيابی »  كويری قم فرو رفتطوفانی از Vی و لجن، در شوره زار پست
ت�ر از ھم�ين دي�دگاه، روی جل�د ھم�ين كت�اب،  دو س�انتيمتر پ�ائين. كرده است

 ١٣٤٩ بھمن ١٩ سال تدارك خود از ٨ايران طی ] اسCمی[مومنی انقCب 
ه تعبي��ر او ب��ه  را بررس��ی ك��رده اس��ت؛ م��وجی ك��ه ب��١٣٥٧ بھم��ن ٢٢ت��ا 

   !طوفان بدل شده است
رشيدی، روزی اس�ت ك�ه چن�د ج�وان خو١٣٤٩ بھمن ماه سال ١٩

 در شمال ايران حمل�ه ك�رده، اي�ن ٧٢ی سياھكل دانشجو به ژاندارمری قصبه

                                                           
، س���الروز آن خودک���شی ک���ه ھ���ر س���ال] اقلي���ت و اکثري���ت[ام در رابط���ه ب���ا ف���دائيان خل���ق   طن���زی نوش���ته- 72

  :  عنوانش ھست. گيرند جشن می١٣٤٩ بھمنماه ١٩شان را در سياھکل در  جمعی دسته
  ی وطن فروشان انترناسيوناليست در اروپا اع+م موجوديت جبھه 

ی وطن فروش�ان  ی ھمبستگی، تشکيل جبھه بدين وسيله با سرافرازی و سر بلندی تمام، به عنوان دبير اول جبھه
  .دارد ی دنيا اعCم می وناليست وطنی را در ينگهانترناسي
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ی خود بر عليه پادشاھی پھلوی دوم قلم�داد  ی مسلحانه حمله را آغاز مبارزه
ھای فدايی خل�ق را ب�رای  گان اين گروه نيز بعدھا نام چريكبازماند. كنند می

مي��ان ج��دی  در ص��د اي��ن اف��راد بع��دھا ب��ه حا٩٥ب��يش از . گزينن��د خ�ود برم��ی
ش�وند؛ بخ�ش ک�وچکی از  [ خمينی بدل می حکومت اسCمی و شخص روح

] سازمان مجاھدين خلق[آنھا ھم به حمايت از يک جريان تروريسيتی ديگر 
ی  س��ازمان ف��دائيان خل��ق، پي��رو برنام��هن��ام اي��ن گ��روه آخ��ری، . پردازن��د م��ی

  ! »معمھدی سا«شان  ھويت است و رئيس
ی گ����ردن، يعن����ی  ھ����ای برج����سته  يعن����ی رگ٥٠ی  ج����وان دھ����ه«

ی انقCب�ی خل�ق قھرم�ان اي�ران  ھای سائيده از خشم، يعن�ی تبل�ور اراده دندان
                                                                                                                  

ای در ك�شور دوس�ت و ھمج�وار  برای انجام مراسم معارفه و معرفی وطن فروشان بنيانگزار و يارگيری، جلسه
ورودی ب�رای مل�ی گراي�ان و . ش�ود اتريش محل تولد فدايی كبير جناب آقای پروفسور آدول�ف ھيتل�ر برگ�زار م�ی

  .و برای وطن فروشان، تجزيه طلبان، اطCعات فروشان و خاك برسران مجانی است دVر ١٨ايران دوستان 
  :موضوع جلسه

بزرگ خاندان سلوكيه كه ھشتاد سال ] ملعون[ ـ بزرگداشت سه ھزارمين سالمرگ انقCبی كبير اسكندر گجسته ١
  . سياه خاك ايران را به توبره كشيد

 و  ی پر ارج و قرب مغ�ول ز خان مغول، بنيانگزار سلسله ـ ھفتصدمين سالمرگ مجاھد قھرمان حضرت چنگي٢
  zی مغوVن چند تا نقطه جانشينان برحقش تيمور خان لنگ و بقيه

 ـ چھار صدمين سالمرگ انقCبی كبير اعليحضرت شاه اسماعيل صفوی، بزرگ خاندان صفوی، برای كشتار ٣
  !ی دگرانديشان بدبخت انقCبی ھمه

 انقCبی عظيم الشان، ح�ضرت م�ستطاب، اعليح�ضرت آق�ای آغ�ا محم�د خ�ان اخت�ه ب�ه  ـ دويستمين سالگرد تولد٤
  !ای از چند صد كيلو چشم ناقابل ی تپه ی ھنرمندانه دليل ساختن شھر كوران و تھيه

 ـ يكصدمين سالگرد تولد شھيد قھرمان و مجاھد كبير حضرت اجل معلق پرزيدنت آدول�ف ھيتل�ر كبي�ر، رھب�ر ٥
سوزی در اقصا نق�اط  ھای جھان، به دليل بر پا ساختن كوره ھای آدم ھا و نئو نازيست نازيستھا و  كبير فاشيست

  !جھان
ی  ـ يك صد و دھمين سالگرد تولد انقCبی بزرگ، حضرت دايی جان نازنين، ژوزف اس�تالين، موس�س مدرس�ه٦

ی چي��دن ن��وك تم��امی ی س��يبری، ب��را ی س��فيد و منطق��ه س��ازی و دان��شگاه آدم س��ازی در يخبن��دان روس��يه ان��سان
  !المللی روشنفكران، خرده بورژواھا و بورژواھای نمك نشناس بين

ی مت��صرفی   ـ ص��دمين س��الگرد تول��د انقCب��ی كبي��ر و ب��انی تب��ديل زن��دان اوي��ن ب��ه دان��شگاه اوي��ن در منطق��ه٧
  !عليه [  [ موسوی خمينی رحمت اميرالمومنين عمر بن خطاب سCم [ عليه، حضرت امام سيد روح

از جمل���ه . ھ��ای ب��زرگ، چن��د بزرگداش��ت كوچ��ك ھ��م، ھمزم��ان برگ��زار خواھ��د ش��د در كن��ار اي��ن بزرگداش��ت
ی س�ابقا فع�ال خاورميان�ه، ح�ضرت م�ستطاب پرزي�دنت ص�دام  بزرگداشت نيمچه انقCبی فداكار و از جان گذش�ته

ي�ستش ب�ا ج�ان و دل اي�ستادگی حسين تكريتی عفلقی كه ي�ك تن�ه در براب�ر امريك�ای جھ�انخوار و ھمدس�تان امپريال
  !]دمش گرم. [كرد می

ی معارف�ه ك�ه ھم�راه ب�ا رق�ص باب�اكرم،  ش�ود در اي�ن جل�سه ی وطن فروشان عزيز و گرام�ی دع�وت م�ی  از كليه
برگ�زار خواھ�د ش�د، z رقص لزگ�ی و قفق�ازی و ترك�ی و عرب�ی و مغ�ولی و آلم�انی و اتري�شی و چن�د ت�ا نقط�ه

درآم�د حاص�له از اي�ن جل�سه و تم�امی جل�سات .  عيال�شان ح�ضور ب�ه ھ�م رس�انندھمراه با تم�ام دوس�تان و اھ�ل و
ی حاص�لخيز  خاورميان��ه و  م�شابه تمام�ا خ�رج عملي��ات جاسوس�ی و آدم فروش�ی ب��رای ص�دور انق�Cب ب��ه منطق�ه

  .محل دقيق جلسه به دVيل امنيتی بعدا اعCم خواھد شد. ی ايران خواھد شد بخصوص كشور فلك زده
ی تابن�اك   پرچم بی رنگ وطن فروشی، پرفروغ باد جلسات رقص شكمی، زنده و جاويد ب�اد خ�اطره برقرار باد

  !ِتمام آدمكشان كCن تاريخ
  ی وطن فروشان انترناسيوناليست دبير اول انتصابی جبھه/نادره افشاری
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ی سياھكل و يعن�ی اع�دام انقCب�ی ي�ك  در حمله به پاسگاه كوچك و دورافتاده
ی يك اتوبوس روس�تايی،  ژاندارم به جرمی نامعلوم، يعنی تصرف دVورانه

ذكر «واد خواندن ندارند، مسافرانی كه وزيع اعCميه ميان مسافرانی كه ست
  . گويند  می»قل ھو[

 س��ال بع��د، قط��ار قط��ار ١٠ يعن��ی ھ��م او ك��ه ٥٠ی  ج��وان دھ��ه«
دوستان سابق خود را به گلوله ب�ست و اي�ن گورس�تان خ�اوران اس�ت ك�ه از 

ريك�ايی ش�اغل در ی پاسگاه سياھكل و چند مست�شار ام اعدام انقCبی فرمانده
    ٧٣»…طرح آبياری روستاھای كويری به يادگار مانده و چه يادگاری تلخ

  
م��يCدی ١٩٩٨ را در س��ال »از م��وج ت��ا طوف��ان«م��ومنی كت��اب 

آيد  ی او چنين برمی ھای تازه از نوشته. توسط نشر نيما به چاپ سپرده است
در ي�ه  خ�ود را قب�ول دارد و از اي�ن زاو١٩٩٨كه او ھمچنان مواضع س�ال 
از م��وج ت��ا «ی  نوش��ته. داری ايج��اد ن��شده اس��ت دي�دگاھش تغيي��ر كيف��ی جھ��ت

درس�ت اي�ن .  خورش�يدی را دارد١٣٧٤بھم�ن م�اه ٢١ البت�ه ت�اريخ »طوفان
ھ�ايی ك�ه در   و ب�ه وي�ژه ب�ا پ�ژوھش بود كه مومنی ب�ا گذش�ت اي�ن ھم�ه س�ال

ه ی فنومن تروريسم، ترورھای صدر اسCم و حاكميت در قرآن داش�ت زمينه
است، ديدگاھش در رابط�ه ب�ا بني�انگزاران انق�Cب اس�Cمی كم�ی تغيي�ر پي�دا 

با اين ھمه ب�ا ف�رض اي�ن ك�ه او ھمچن�ان مواض�ع خ�ود را از س�ال . كرد می
  . اندازم  تغيير نداده است، نگاھی به اين نوشته می١٣٧٤

ھ�ای  ی چري�ك  را حمله١٣٥٧مومنی سرفصل تدارك انقCب سال 
اي���ن «در نگ���اه او . دان���د مری س���ياھكل م���یژان���داری  ف���دائی خل���ق و ق���ضيه

 ھای شمال آغاز ش�د و در طوف�ان ش�ن ل موج زVلی بود كه از جنگ،حركت
   »!زار قم به گل نشست

م����ومنی اساس����ا ھمچ����ون س����ازمان مجاھ����دين خل����ق آغ����از ك����ار 
ی چھ���ل و پنج���اه، ب���ه  ِھ���ای م���سلحانه و چريك���ی را در اي���ران دھ���ه جري���ان

 مب�ارزات ق�انونی ِ كود نسبی جنبش دموكراتيكفترت و ردستاويز يك دوره 
   :ه به باور اوكند ك ی اپوزيسيون در اين دوران ارزيابی می و غيرمسلحانه

ھ��ای ف��دايی خل��ق در ش��مال اي��ران، آغ��از  ب��ا غري��و س��Cح چري��ك«
ای را در نب��رد مل��ت و نيروھ��ای پي��شتاز جامع��ه، علي��ه اس��تبداد  دوران ت��ازه

   ٧٤»!حاكم اعCم كرد
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ِی وس��يع و ق��اطع  برخ��ورد س��ياھكل در مقابل��ه« م��ومنی در ادام��ه
ب���ا «كن��د ك��ه  نتظ��امی دس��تگاه اس���تبداد را آغ��ازی ارزي��ابی م���ینيروھ��ای ا

ھ�ای ديگ�ری را در نق�اط ديگ�ر  ی زمانی بسيار كوتاھی از آن، سCح فاصله
آورد و  ك��شور و بخ��صوص در تھ��ران و در قل��ب حكوم��ت ب��ه ص��دا در م��ی

ھ�ای مجاھ�د و ف�دائی و  ام و گمنام و يا ب�ا ن�امن جوانان رزمجوی ديگری، بی
 ق�د »پھل�وی دوم«يگر در برابر استبداد و واب�ستگی ھای د آرمان خلق و نام

ی  رزمن��ده] ٦٠٠[ص��د   ش��ش١٣٥٧افرازن��د و از اي��ن ت��اريخ ت��ا بھم��ن  برم��ی
ای،  ب�ه ج�ای ھ�ر از پ�ا افت�اده« كه به باور مومنی »!افتند چريك به خاك می

 تن از نيروھای س�ركوب را ھ�م ب�ه خ�اك و ٤٠٠فرازند و ا چند تن قد برمی
   ٧٥»!كشند خون می

تروري���ستی واقعي���ت اي���ن اس���ت ك���ه ھيچك���دام از اي���ن جريانھ���ای 
ی آن دوران، ھ�يچ درك درس�تی از آزادی،   و عقب مان�دهسياسیCح طباص

. از دموكراسی، از حقوق بشر، از مدرنيت�ه و از حق�وق ش�ھروندی نداش�تند
 و س��نت و  ب��ه ق��ول خودش��ان ب��ا تلفيق��ی ك��ه ب��ين اس��Cمخواس��تند آن��ان م��ی

خواستند ب�دون توج�ه ب�ه  آنھا می. كنند »انقCب«كنند،  ھای غرب می ويژگی
ی  ھ��ا، ي��ك ناكجاآب��اد و مدين��ه ی ب��شريت در ط��ول ق��رن دس��تاوردھای وي��ژه

 ن���ه ؛ای ب���سازند ك���ه خودش���ان ھ���م ت���صور درس���تی ازآن نداش���تند فاض���له
ھاشان  ھا وچپ خواھند و نه كمونيست واقعا چه میدانستند  ھاشان می اسCمی

آل���شان  ت��صوير روش���نی از آرم���ان و بھب���ود زن��دگی م���ردم و حكوم���ت اي���ده
ھ��ای   در گ��روهیحت��. دادن��د زدن��د و ش��عاری م��ی ك��دام حرف��ی م��یھر. داش��تند

آل  ی اي�ده دس�تی از ي�ك جامع�ه ي�ك باصطCح ھم عقيده نيز تصوير روشن و
 »مب��ارزه«س��ت ك��ه ب��ا ھ��ر ك��ه ب��ا حكوم��ت  دلي��ل اب��ه ھم��ين. وج��ود نداش��ت

شدند، بدون اين كه نقطه عزيمت و دلي�ل مخالف�ت  ھمپا می كرد، ھمراه و می
ب�رای آنھ�ا اص�ل، . و يا دشمنی آنھا را با حكومت بدانند و ي�ا اساس�ا بپرس�ند

  .  با حكومت عرفی پادشاھی در ايران بود»مبارزه«مخالفت و 
ی  ب��ه گفت��ه[لي��ه ك��ه در آغ��از [ ميثم��ی يك��ی از مجاھ��دين او لط��ف

 م��صدق ب��ود، بع��د ب��ا نھ��ضت آزادی ك��ار ك��رد، بع��د ب��ه طرف��دار] خ��ودش
مجاھ��دين پيوس��ت، ھ��م زم��ان، ھ��م ب��ا محم��دعلی رج��ايی ك��ه او ھ��م طرف��دار 

ی   خمين�ی و طالق�انی و ش�ريعتی و ھم�همجاھدين بود، پيوند داش�ت و ھ�م ب�ا
   !ھا نآی »مبارزه«بدون توجه به دليل ، مخالفين شاه

 ش��ھروندان ايران��ی در ميثم��ی در رابط��ه ب��ا از مي��ان ب��ردن امني��ت
ف�از جن�گ ش�ھری ي�ك مرحل�ه از «: ھ�ايش چن�ين نوش�ته اس�ت يكی از كت�اب
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ب�رد، باي�د آن را پ�شت  استراتژی مجاھدين بود و ھر مقدار ھم كه زمان م�ی
 گ�روه خودكف�ا ت�شكيل بدھن�د ٢٠ھا  قرار بر اين بود كه بچه. گذاشتيم سر می
ال و ھمچن���ين ع س���اله، ب���ا انفج���ار واش���ت٢٥٠٠ھ���ای  نم���ان ب���ا ج���شو ھ���م ز

ھا، جوی ب�ه وج�ود بياورن�د  اد وابسته و منفور رژيم و ساواكی افر»اعدام«
   ».ی خشونت آميز با مردم وادار شود ارتش به مقابله«كه 

ی بع�دی اي�ن ب�ود ك�ه   مرحل�ه»ثب�ات ش�كنی«ی  پس از طی مرحله
ای را  ی ھمه جانب�ه ستان بروند و مبارزهنيروھای پيشتاز به روستاھای كرد

 س�اله ب�ه اي�ن ٢٥٠٠ی ھ�ا ھمزمانی تاريخ عمليات با آغ�از ج�شن. آغاز كنند
خواس�تند اي�ن  ھ�ا م�ی بچ�ه ھا را تحريم كرده ب�ود و  جشن»امام«دليل بود كه 

 ب��ه ص��حنه »ني��ز«خ��شند و ب��ه اي��ن ترتي��ب روحاني��ت را تح��ريم را تحق��ق ب
   ٧٦».بياورند

امني��ت « ھ��م ب��ا ھ��م ق��رار گذاش��ته بودن��د ك��ه ھ��ا انی اي��ن جري�� ھم��ه
 كنن�د و ب�ا اع�دام و ت�رور و خ�شونت و ب�ه مي�دان »ثب�ات ش�كنی« و »شكنی

  عرف�ی پادش�اھی رژي�م»مل�ت«ه روی كشاندن ارتش برای اسلحه كشيدن ب�
   .گذاری کنند ی ترور را پايه  و حکومت خشن اسCمی بر پايهرا براندازند
ش�عار كل�ی م�ا . زاده ب�ود احم�د]ط�اھر[ازاين جھت ح�ق ب�ا آق�ای «

ی نب�ود ك�ه م�ا ب�ود، ام�ا اي�ن ش�عار] ب�ه ھ�ر قيمت�ی[براندازی رژيم س�لطنتی 
ی فقدان  بنابراين به ناچار در باره. ھا آن را مطرح كنيم بتوانيم در بازجويی

ثب�اتی مشخ�صی در اي�ن  اما ش�عار ا؛كرديم  صحبت می…آزادی و خفقان و
 بازجو كمالی از من پرسيد ك�ه ١٣٥٣ای سال ھ  در بازجويی؛سطح نداشتيم

 الگ�وی ليب�ی را ؛ داري�دالگوی حك�ومتی ش�ما چي�ست؟ ك�دام ك�شور را قب�ول
م�ن ] زده و عقب افتاده، کشورھايی فلکھمه[ الجزاير را چطور؟ ؛پذيريد می

م��ثC .  نداش��تمھ��ای او در آن لحظ��ات پاس��خ روش��ن و قطع��ی ب��رای پرس��ش
الجزاي�ر ھ�م ن�ه ك�امC . Cب نبود، كودتا بود ليبی كه انقدادم مورد جواب می

 الگوی ما چي�زی ش�بيه شايد«: به كمالی گفتم. كه تا حدودی قابل قبول است
ھ�ای داخل�ی م�شكلی نداش�تيم،  البته در ميان خودمان و در جلسه. ويتنام باشد
 ت��ا ، ب��دھيمای ط��وVنی را ب��ا رژي��م ادام��ه دان��ستيم ك��ه باي��د مب��ارزه زي��را م��ی

   ٧٧»! دست يابيم]کذا [ به الگوی مكتبی خودمانر،اين سيبتوانيم در 
 ١٥مجاھدين معتقد بودند كه ب�ه وي�ژه پ�س از قي�ام «جالب اين كه 

دانند ك�ه رژي�م س�لطنتی فاس�د   مردم خودشان آگاه ھستند و می١٣٤٢خرداد 
فاس�د اس��ت چ�ون ب�ه زن�ان ح��ق رای داده اس�ت و ظ�الم اس��ت [و ظ�الم اس�ت 
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و آن را ] ھا را به نفع دھقانان كمی قيچ�ی كن�د دالِچون خواسته است پر فئو
   ٧٨».دانند با حكومت يزيد برابر می

 ب��ه ق��ول »اتح��اد عم��ل اس��تراتژيكی«ت��ر اي��ن ك��ه در اي��ن  جال��ب
ای  چن��ين روحي��ه] س��ازمان مجاھ��دين خل��ق[بني��انگزاران «: [ ميثم��ی لط��ف

بن�د  ھ�ا پ�ای  ب�ا ماركسي�ستی حت»وحدت در ميدان عمل«نداشتند و به شعار 
[ پ�يش احم�د رض�ايی  ھ�ای ح�زب بچ�ه«به ھمين دليل ھ�م وقت�ی  ٧٩».بودند

باي��د ابت��دا «:  احم��د گف��ت]ک��ذا [ن�د ك��ه ب��ه آنھ��ا آم��وزش م��سلحانه ي�اد بدھ��دآمد
 مثC اگر مواد انفجاری و اقدامات مسلحانه يادتان بدھيم، ؛كادرسازی بشويد

اين شرايط ما نبايد  در حالی كه در زنيد ی گاز شوروی را می رويد لوله می
ا، اس�رائيل، انگل�يس و درب�ار ھدف ما امريك�. با شوروی كاری داشته باشيم

   ٨٠»!است
ت�رين عملي�ات تروري�ستی  و با ھمين دستاويز است كه يكی از مھم

 و بم�ب ٨١ب�ه آت�ش ک�شيدن سينماس�ت، ھا زمان مجاھدين خلق در اين سالسا
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ب�ا اينک�ه . ھولن�اک ک�رد اين طرح و نقشه را تبديل ب�ه يک�ی از جناي�ات. کرد ھم از مخمصه ناممکن می يکنفر را
ی واقع�ی ک�سانی ک�ه در اي�ن  ھ�يچ اق�دامی ب�رای محاکم�ه  آخوندھا محرز شد، ام�اارتکاب اين جنايت توسط عامل

متم�ادی رژي�م  س�الھای ھ�ا ک�م نبودن�د ک�سانی ک�ه ب�ه ک�شت وک�شتار  طی اي�ن س�ال.نشد اند، انجام فاجعه سھم داشته
بعد . اند  توجه کردهماه قبل از نزول منحوسش آفريد، ای که رژيم چند اند، اما اينان نيز کمتر به فاجعه استناد کرده

کردند،  ی اوباش حزب اللھی که بعدھا پستھای کليدی جمھوری اسCمی را اشغال دسته به فرمان خمينی و دار و
بعد از اس�تقرارجمھوری  .ی سمبلھای فساد و طاغوت به آتش کشيدند سينماھا را در تھران و شھرستانھا به بھانه

شود ک�انون پ�رورش فک�ری کودک�ان و نوجوان�ان و  ر و تلويزيون که میی سينما و تئات ی گسترده اسCمی خانواده
ھم�ان س�الھای آغ�از  در zآنھ�ا اف�زود، موقعي�ت و وض�عيت مبھمت�ری يافتن�د جنبش سينمای آزاد ايران را نيز به

از س�ينماگران م�رتبط ب�ا س�ينمای روش�نفکرانه، اي�ران را  استقرار جمھوری اسCمی تقريبا بطور ھمزمان جمعی
آرب�ی ) و فيلمنامه نويس نمايشنامه(فرخ غفاری، غCمحسين ساعدی . اروپا مقيم شدند گفتند و در شھرھایترک 

شاھرخ گلستان، ھژي�ر داري�وش، ش�ھره آغداش�لو، فري�دون مع�زی  )مدير فيلمبرداری(اوانسيان، ھوشنگ بھارلو 
ی نوف�ل لوش�اتو از  در دھک�ده ه ک�ه دول�ت فران�س.اکث�را در پ�اريس مان�دگار ش�ده بودن�د... کيمياوی مقدم و پرويز

داريوش مھرج�ويی ھ�م . ی حکومت خمينی بود رانده شده خمينی پذيرايی کرده بود، حاV مرکز تجمع سينماگران
ای ک�ه س�اعدی تنظ�يم  حتی قرار چنين بود که با فيلمنام�ه. به اين جمع پيوست بود، ی امريکا ھرچند درس خوانده

غCمح�سين س�اعدی  ارگردانی داريوش مھرجويی فيلمی ساخته ش�ود و ح�ضورکند، با بازی فرخ غفاری و ک می
توان�ست  ف�يلم ب�رای رژي�م ت�ازه متول�د ش�ده، م�ی که انسانی راديکال و سازش ناپ�ذير ب�ود، در جم�ع ھمک�اران اي�ن

گ�ردد، ب�ه اي�ن  ک�ه ناگھ�ان گفت�ه ش�د داري�وش مھرج�ويی ب�ه دارالخCف�ه برم�ی در ھمين زمان ب�ود. خطرساز باشد
ازفع�اVن (ھم�سرش  حکومت از اعدام ژيC، خواھر داريوش که با فرزند خردسالش و ب�ا وج�ود اع�دام که طشر

نيز رضا » سراب سينمای اسCمی ايران«کتاب  در. در زندان مانده بودند، صرف نظر کند) عضو کنفدراسيون
ب س�ينمای اس�Cمی اي�ران س�را(که مھرجويی خودش را به رژيم فروخت  کند عCمه زده از قول ساعدی نقل می

 اب�راھيم  . نافرج�ام مان�د برگ�شت داري�وش مھرج�وئی ب�ه جمھ�وری اس�Cمی، ط�رح ف�يلم م�ذکور  با)٢٢۴صفحه 
مان�دگار ش�د؛ ويCي�ی ک�ه در آن  قبل از انقCب ايران را ترک گفته بود، در ويCيش در لن�دن مدتی گلستان ھم که

ب�رای واب�ستگان س�ينمای  ام�ا .ش�ود ھمانی خصوصی ترتي�ب داده م�یمھاجرانی مي در اين سالھا به افتخار عطا[
ی  ای که شده، راھی برای ادامه اينکه به ھر شکل وشيوه جز ای نمانده بود فارسی که راه به جايی نداشتند، چاره

بيابن��د ودر آن ش��رايط ي��ک س��ری فيلمفارس��ی ک��ه ناش��يانه اس��Cميزه ش��ده بودن��د،  کارش��ان در جمھ��وری اس��Cمی
ک�ه سرش�ار از ش�عارھای ض�د حکوم�ت  فيلمھ�ا  در اي�ن گون�ه.ی آن زمان ارايه کنن�د بندی و به بازار آشفته سرھم



 ٨٨

 

ان��دركاران آن ت��Cش دس��ت ک��ه  »زن روز«ی   نام��ه   در دفت��ر ھفت��هگ��ذاری
عم��دتا ناآگ��اه ايران��ی د كم��ی از حق��وق زن��ان را ب��ه زن��ان مح��روم و داش��تن

  .آموزش دھند
ر ح���الی ک���ه د] ي���ا گ���ل س���رخ انق���Cب اس���Cمی[مھ���دی رض���ايی 

ھ��ای ب��رادرانش احم��د و رض��ا  ، تح��ت آم��وزشآم��وز دبيرس��تان اس��ت دان��ش
. دوش� م�یآش�نا » سياس�ت و مب�ارزه« و ب�ه ت�دريج ب�ا ي�ردگ میرضايی قرار 

ھا محمد حني�ف ن�ژاد بني�انگزار س�ازمان تروري�ستی مجاھ�دين در ھم�ان س�ال
اگ�ر م�ا بع�د از س�الھا س�رگردانی راه «: گوي�د ی مھ�دی رض�ايی م�ی در باره

ھا ھستند که در چنين س�نين ج�وانی  را يافتيم، اين مھدی] اعمال تروريستی[
و و ھوش���ياری، وقت���ی از تج���ارب ب���ا چن���ين روح س���الم و چن���ين ان���رژی 

دستاوردھای ما برخ�وردار ش�دند، در س�نين خيل�ی ج�وان ق�ادر خواھن�د ب�ود 
  ٨٢».عھده گيرند بروظايف بزرگی

 در راس ي����ک واح����د ١٣٥٠مھ����دی رض����ايی پ����س از ش����ھريور 
پ�س از چھ�ار م�اه آم�وزش . ق�رار گرف�ت» مق�داد«کوچک سازمانی ب�ه ن�ام 

 یه يک�ايت�دايی را انج�ام داد ک�مسائل سياسی و نظامی، يک سل�سله عملي�ات 
وی .  ب��ود»انفج��ار ي��ک ماش��ين پل��يس در خياب��ان قلم��ستان تھ��ران« آنھ��ا از

» ژن��رال پ��رايس «اح��ی عملي��ات اع��دام مست��شار امريک��ايیھمچن��ين در طر
ک��رد ک��ه از ع��Cوه ب��ر آن در چن��د ط��رح ديگ��ر ني��ز ش��رکت . ش��رکت داش��ت

  . در تھران بود» اين ھفته«ی  جمله انفجار دفتر مجله
م عب��ور از خياب��ان  ب��ه ھنگ��ا١٣٥١ن در ف��رورديمھ��دی رض��ايی 

ی دروازه ش��ميران تھ��ران، م��ورد شناس��ايی ي��ک ماش��ين  خورش��يد در محل��ه
. ازی ب�ه س�وی پل�يس از مھلک�ه گريخ�تگشتی پليس قرار گرفت و با تيراند

يک ماه پ�س از اي�ن نب�رد، در ارديبھ�شت م�اه در ھم�ان خياب�ان خورش�يد ب�ا 
ن ی پل�يس ب�ه ن�ام س�روا ه س�ال٢٤شود و با کشتن يک افسر  پليس روبرو می

  : گويد خودش در دادگاه می. شود جاويدمند دستگير می
اي�ن بم�ب را در کيوس�ک . يک بمب دس�ت س�از ب�ه م�ن داده ش�د«

ع�ابری بم�ب را . ی انفج�ار را ببي�نم  ت�ا نتيج�ه،کار گذاشتم و دورت�ر اي�ستادم

                                                                                                                  
انسانھای خوب ھم . فارسی تبديل به ماموران ساواک شدند سينمای ھای»بدمن«ی  پيشين و ضد امريکا بود، ھمه

اسCمی که از ته  رژيم جمھوری.  باشدتوانست دوام داشته اما اين وضعيت چندان نمی. مذھبی يا معمم بودند و يا
کمک عوامل خودش پ�ی ري�زی کن�د و ع�ذر اين�ان  با دل اينان اطCع داشت در پی آن بود که سينمای اسCمی را

... وی حتی نگاتيو فيلمھا را ھم معدوم ک�رد. خلخالی به دستور رھبر سوزاند فيلمھايشان را ھم آقای. را بخواھد
 ]نبصير نصيبی، کيھان آنCي[

  ۵٩١بھروز طيرانی، چاپ دوم، نشر علمی، ص ] ١٣۵٢ تا ١٣٣٣[ محاکمات سياسی در ايران، - 82
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 راه در انفج��ار ماش��ين پل��يس...دي��د و خب��ر داد و بم��ب را از ک��ار انداختن��د
   ٨٣».قلمستان، به عنوان ناظر شخصا در محل حضور داشتم

س���ازمان [آنھ���ا «: گوي���د دادس���تان در دادگ���اه مھ���دی رض���ايی م���ی
ھواپيمايی را با چندين سرنشين در بين راه کويت ربوده و آن را ] مجاھدين

. داش�تند ھ�ا در دلھ�ره و اض�طراب نگ�ه به بغداد بردند و م�سافران را س�اعت
ا ب�ه پ�ای بيگن�اھی ر گروگان بگيرن�د، ماش�ين شخصيتی را خواستند وقتی می

ی  ی در تاک�سی منفج�ر کردن�د و رانن�ده بمب.ضرب گلوله به ھCکت رساندند
بمب��ی در مرک��ز پخ��ش ش��رکت نف��ت مل��ی گ��از گذاش��تند و . تاک��سی را ک��شتند

بم��ب ديگ�ری در ي��ک ماش��ين گذاش��تند و دو زن . نظ�افتچی آن ج��ا را ک��شتند
چن��د . ی ک��ار گذاش��تندھ��ای دولت�� ارتخان��هن بم��ب در وزچن��دي. ک��شتندع��ابر را 

دفت�ر . ارتشی بمب گذاش�تنددر اتومبيل . کيوسک راھنمايی را منفجر کردند
   ٨٤»...ی آيندگان و اين ھفته را منفجر کردند دو مجله

ی مب��ارزات ض��د  ی ھم��ه ف��شرده و چکي��دهواقعي��ت اي��ن اس��ت ک��ه 
ن�ی اس�ت و حکوم�ت مدرنيته، ض�د عرف�ی و تروري�ستی اي�ن جماع�ات، خمي

 ساله ک�ه ب�ه ١٩و نه مھدی رضايی ] ای خمينی و خامنه[کھريزکی اسCمی 
ب�ه » باتجرب�ه«اين جماعت . جرم بمب گذاری و آدم کشی، به کشتنش دادند

مھ�دی . کمر اين جوانک بمب بستند و ب�ه عملي�ات انتح�اری وادارش کردن�د
» ھ�ای انتح�اری ان�سان«توان از سردمداران آنچ�ه اکن�ون ب�ه  رضايی را می

  !اند، دانست معروفند و جھان را به آتش کشيده
  

  !برگرديم سر کار خودمان
اما برای تاكي�د بي�شتر ب�ر اي�ن ك�ه اي�ن مخ�الفين نظ�ام پي�شين، ھ�يچ 

خواھن�د، و فق�ط  دان�ستند چ�ه م�ی تصويری از آينده نداشتند وخودشان ھم نمی
يت ثب��ات و حام��ل ي��ك دش��منی ك��ور و ناپخت��ه بودن��د و ب��رای شك��ستن وض��ع

آمدند، بد نيست اختCف�ات  امنيت كشور ھم از ھيچ ترفند و تCشی كوتاه نمی
ھ��ا و  ش��ان را در رابط��ه ب��ا حكوم��ت اس��Cمی ك��ه در ھم��ان نش��ست درون��ی

   :شد، از زبان خودشان بخوانيم جلساتشان در اين رابطه صحبت می
ھ�ای دين�ی  در نشست كرج به اين نتيجه رسيديم ك�ه باي�د آم�وزش«

 »دس��تاورد«جال��ب اي��ن اس��ت ك��ه اي��ن . س��ازمان مجاھ��دين متوق��ف ش��وددر 
دل�سوزانه ھ�م ب�ود؛ اين�ان ھم�ه م�ومن، م�ذھبی، مت�دين و نم�ازخوان بودن�د و 

گفتن�د ك�ه ق�رآن محك�م و مت�شابه دارد، ناس�خ و من�سوخ دارد، احك�ام ني�ز  می

                                                           
 ۵٩٩ ھمانجا، ص - 83
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 »دس��تاورد«ت��وان ب��ه ي��ك  ھ��ای زي��ادی دارد ك��ه ب��ه راحت��ی نم��ی پ��يچ وخ��م
  : آقای Vھوتی به سيد گفته بود. دمشخصی رسي

مت��شابه را ھ��م ب��ه ق��ول . آي��ات ق��رآن مت��شابه اس��تھفت��اد در ص��د «
محك�م  س�ی در ص�د عCمه بايد ايمان داشته باشيم، ولی ب�ه آن عم�ل نكن�يم و

نيز طبق تفسير الميزان، ھفده نظر مختلف گفته شده و اين قدر اختCف فھ�م 
   ٨٥».ی آل عمران ھست كه حد ندارد ی ھفتم سوره ی آيه و قرائت در باره

 ي�ك لحظ�ه ی حت�]ش�ان ھم�ه[ی نيست بپرسد كه آيا اي�ن جماع�ت كس
ش�ان از چ�پ و راس�ت و مل�ی  كه ھمهھم [ خمينی  فكر كردند كه سيد روح

 يك�ی از اي�ن ھف�ده تف�سير مذھبی پشت سرش اي�ستادند، فق�ط/و مذھبی و ملی
  ! محكمات است؟سی در صداز آن 

[ ميثم��ی، ي��ك   اف آخ��ر جل��د دوم خ��اطرات لط��فام��ا در پ��اراگر  
تصوير تئاتری از بازجويی او پس از انفجار بم�ب در دس�تش و ك�ور ش�دن 

جلد كتاب تاكنون دو شود كه عذاب خواندن تمام اين  یھر دو چشمش داده م
   :كند و آن تصوير اين است   كمی كم می]ند در راھمبقيه ھ[را  منتشر شده
 س�ربازجوی س�اواك ]ح�سين زاده[ط�اپور يك روز ديگر رضا ع«

زد ك�ه ب�ه چ�ه ك�شورھايی س�فر   را ورق م�ی٨٦ھ�ايم ضمن اين ك�ه پاس�پورت
   »گرفتی؟ چقدر حقوق می«: ام، پرسيد  كرده

 ن�همن در تھران، شركت مھندس�ی ج�وان، آخرين حقوق «: گفتم«
رف�تم، دوبراب�ر ي�ا بي�شتر ھ�م  ھزار توم�ان ب�ود و اگ�ر ب�ه من�اطق جن�وب م�ی

   ».شد می
آن روزھ��ا . از دري��افتی م��ن در ش��ركت نف��ت Vوان ھ��م پرس��يد«
  : ھفده ھزار تومان بود، كمی مكث كرد و گفت] نو[قيمت پيكان 
    ٨٧»!!اه، اصفھونی به اين خری من تا به حال نديده بودم«
  ...چه تصويری  

  
داری، اس�ارت  برای نشان دادن مخالفت بيجای اي�ن پي�امبران ب�رده

توان   و در اساس دگرانديشی، می، و دشمنان مدرنيتهرمگی/و تئوری شبان
ھ��ا را ب��رای  ھ��ای اي��ن جري��ان ب��افیھ��ا و دروغ س��ازی  ھ��ا، دروغ بزرگنم��ايی

 اين ،ی دو پھلوی ِغيرقابل پذيرش نمايش دادن روند مدرنيته در ايران دوره
  . ی كوتاه را آورد چند نمونه
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ھ�وری جمحکوم�ت ھ�ای اي�ن  يكی از فاكتورھای مشخصی كه پايه
 اس��ت ك��ه دس��ت  ھ��ای نج��ومی  س��وار ش��ده اس��ت، دروغاس��Cمی ب��ر روی آن

 در رابط��ه ب��ا تع��داد زن��دانيان سياس��ی، ،ان��دركاران وي��ران س��اختن اي��ران
ی پادش��اھی پھل��وی اول و پھل��وی دوم  ش��دگان دو دوره  اع��داميان و ش��كنجه

ھ�ای بع�د از جن�گ جھ�انی  مصطفی فاتح كه در س�ال«. اند ساخته و پرداخته
ھ�ا در  ی ي�ك انگل�يس م در مقام رئيس شركت نفت، دوست و عامل شمارهدو

گل�ستان را در ی كمونيستی يوني�ون ج�ك و س�اخت ان ايران بود و حزب توده
 ١٨٠٠٠رضا ش�اه را  تعداد قربانيان سياسی دوران محمد ،ايران توليد كرد

 خمين�ی تع�داد ك�شتهسيد روح [ خود .  برآورد كرده استتن) ھژده ھزار(
 ت���ن] ش���صت ھ���زار [٦٠٠٠٠ت اس���Cمی را ش���دگان ب���رای پرپ���ايی حكوم���

   ٨٨».ارزيابی كرده است
ی س�ال   ژوئي�ه ٣٠براساس گزارش عمادالدين باقی كه در ت�اريخ 

 »ام��روز«سايت  از روی وب��»روزاي��ران ام��«سايت در وب��م��يCدی  ٢٠٠٣
   :، آمده استناح اصCح طلب حكومتی باز چاپ شدوابسته به ج
ش�صت  (٦٠٠٠٠مبن�ی ب�ر [ظھارات رھبری انق�Cب عCوه بر ا«

در ب��سياری از اس��ناد رس��می ] نف��ر قرباني��ان حكوم��ت پي��شين اي��ران) ھ��زار
ی م�صوب  كشور نيز مشابه ھمان رقم بيان ش�ده اس�ت، ب�رای مث�ال در نام�ه

ی  ی مجل����س ش����ورای اس����Cمی در ب����اره ی اول����ين دوره كمي����سيون وي����ژه
   :ھای امريكايی آمده است گروگان

 ايران با انقCب كبي�ر اس�Cمی خ�ود ب�ه رھب�ری ام�ام عظ�يم ملت«
سال شاھنشاھی را به قيمت قرب�انی ك�ردن  امت توانست نظام طاغوتی كھن

] ي��ك ص��د ھ��زار[١٠٠٠٠٠ش��ھيد و ب��يش از ] ھفت��اد ھ��زار [٧٠٠٠٠ح��دود 
  . معلول و مجروح و خسارات مالی بسيار ريشه كن كند

گ�ر ازنماين�دگان مجل�س اول اسد[ بي�ات يك�ی دي«: افزايد باقی می
م��ا ملت��ی ھ��ستيم ك��ه «: ش��ورای اس��Cمی ني��ز در س��خنان ديگ��ری گفت��ه اس��ت

  »!معلول داريم ازامريكا١٠٠٠٠٠ايم و   شھيد داده٧٠٠٠٠
   :با اين ھمه عمادالدين باقی در ھمين گزارش نوشته است

ی  آمي�زی در ب�اره ی جنبش آمار و ارق�ام اغ�راق معموV در دوره«
ی جنبش، شايعه و ني�ز بزرگنم�ايی در  در دوره. شود  اعCم می شدگان كشته

آمار خشونت، قتل و سركوب، بخشی از مب�ارزه در براب�ر دس�تگاھی اس�ت 
باش�د، ول�ی  كه مجھز به انواع وسايل و اب�زار جن�گ روان�ی و س�ركوب م�ی
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پس از پيروزی جنبش انقCبی، م�شكل دس�تيابی ب�ه اطCع�ات كام�ل و دقي�ق 
ی آم��ار نادرس��ت  هئ��ج��ود دارد و موج��ب اراني��ان ھمچن��ان وی قربا در ب��اره

  ».شود می
 برای اين كه به »مانند شجاعتی بی«لدين باقی با با اين ھمه عمادا

داند كه باVخره اين راز از پرده برون خواھد افت�اد، در  ی خودش می نوشته
ان و ھ�ای پادش�اه فقي�د اي�ر كن�د ك�ه تمام�ا گفت�ه اين راستا آمار جالبی ارائه می

  .كند به سلطنت طلبی را تاييد می» متھم«پژوھشگران 
ی بل��وای  ب��اقی تع��داد ك��ل ك��شته ش��دگان نظ��ام پي��شين را در فاص��له

 ٣٤١ را دس�ت ب�اV ١٣٥٧ تا سرفصل افتضاح تاريخی س�ال ١٣٤٢خرداد 
كند؛ ب�ا  تن، بر اساس آمار بنياد شھيد كه مدتی در آن كار كرده، برآورد می

چ�ون اي�ن آم�ار ب�ا اظھ�ارات ام�ام ام�ت «: او معتقد استاين پرانتز كه خود 
توان��ست  نم��ی] زم��ان انت��شار گ��زارش[افت��اد، ت��ا ھم��ين ام��سال  در تن��اقض م��ی

  ».انتشار بيرونی پيدا كند
خ��رداد پ��انزده م ك��رده ب��ود ك��ه در اي��ن ك��ه خمين��ی بارھ��ا اع��Cب��ا 

شته ك�ه ك�ل تع�داد ك�اند، باقی نوشته است   پانزده ھزار نفر كشته شده١٣٤٢
ی مختل�ف تھ�ران   نقط�هن�وزده تن بوده است ك�ه در ٣٢ فقط شدگان اين بلوا

  . اند كشته شده
 شھريور ماه ١٧ در »ی سياه جمعه« ھم در »جوی خون«دومين 

 ٦٤ راه افتاده است كه باقی تعداد كل كشته شدگان اين واقعه را فقط ١٣٥٧
  : افزايد  مییكند و حت ار بنياد شھيد اعCم میتن با توجه به كل آم

اين ارقام مربوط به كسانی است كه در بنياد شھيد پرونده دارن�د «
ی جغرافيايی اين بنياد و نيز با گذش�ت ب�يش از دو دھ�ه  و با توجه به گستره

نام قربانيان ب�سيار مع�دودی ض�بط ن�شده باش�د، ] فقط[از انقCب ممكن است 
  » .ولی اين ارقام بيانگر تعداد كل شھداست

ھ�ای ھمراھ�ان  پ�ردازی  ھ�ا و دروغ  كه باقی ھمان شايعهجالب اين
Cكند می را چنين گزارش میمتوليان حكومت اس :  

قم ب�يش از س�ه ھ�زار شايعات وسيع در ھمان روزھا حاكی از ر«
ده  [١٠٠٠٠و يا ] چھار ھزار [٤٠٠٠ برخی رقم بيش از یشھيد بود و حت

  : اند  و گفته شھيد را ھم ذكر كرده] ھزار
  »!اند  سال كشته شده٢كودك كمتر از ] يكصد [١٠٠فقط «

 در ١٣٥٧ ش�ھريور ١٧باقی ضمن اين كه كل تعداد كشته شدگان 
كند، اي�ن  تن اعCم می ٦٤ را تنھا ]ی بعدیميدان شھدا[ی تھران  ميدان ژاله
بج�ز [ی ديگ�ر تھ�ران   نقط�ه١٥افزاي�د ك�ه در اي�ن روز جمع�ا در  را ھم م�ی
  . اند ھم كشته شده تن ديگر ٢٤] ميدان ژاله



 ٩٣

 

ِب�ر اس�اس آم�ار دول�ت وق�ت اي�ران «: ی باقی جالب اين كه به گفته
اند، اما با اين كه آمار   تن زخمی شده٢٠٥ تن كشته و ٨٦در اين روز تنھا 

بنياد شھيد با آمار دولت وقت ايران مطابقت دارد، ولی ھيچكس آم�ار ك�شته 
  » .ردباور نك] پيشين ايران[شدگان را از زبان حكومت 

   :در اين رابطه نوشته است خود محمد رضا شاه
ی زندانيان  كه مطبوعات غربی شماره درست در ھمان ھنگامی«

ی اي��ن زن��دانيان  كردن��د، ش��ماره سياس��ی اي��ران را چن��د ھ��زار نف��ر اع��Cم م��ی
ب���ه م���وازات ش���ايعه . ك���رد نف���ر تج���اوز نم���ی) سي���صد (٣٠٠مشخ���صا از 

ھ�ای  سياس�ی در اي�ران در س�الدانيان ھای حاكی از اين كه تع�داد زن� پراكنی
ب�وده ) يك�صد ھ�زار(١٠٠٠٠٠ ت�ا  ت�ن) بيست و پنج ھزار (٢٥٠٠٠گذشته 

ای كه توسط مخالفان رژيم تھيه شده و عليه س�اواك  است، گزارش محرمانه
 س��ال يعن��ی از س��ال ٩م��ورد اس��تناد ق��رار گرف��ت، ت��صريح داش��ت ك��ه ط��ی 

نی ك��ه ب��ه دVي��ل سياس��ی ی ك��سا  م��يCدی تع��داد كلي��ه١٩٧٧ ت��ا س��ال ١٩٦٨
بازداشت ] سازمان اطCعات و امنيت كشور دوران شاه[توسط اين سازمان 
 بگ���ويم ك���ه ب���ا احت نف���ر ب���وده اس���ت و باي���د ص���را٣١٦٤ش���ده بودن���د، دقيق���ا 

زن���دانيانی ك���ه واقع���ا سياس���ی بودن���د و ن���ه تروري���ست و خرابك���ار، ھرگ���ز 
ذك�ر كن�د ك�ه ب�ه توان�د ن�ام ي�ك ف�رد سياس�ی را  ھ�يچكس نم�ی. بدرفتاری ن�شد

  ٨٩».دست ساواك نابود شده باشد
پ�س از روی ك�ار آم�دن « :شادروان شجاع الدين شفا نوش�ته اس�ت

ی مجل��س  احم��د نماين��ده خمين��ی ي��ك كمي��سيون رس��می ب��ه رياس��ت احم��د بن��ی
ك�ه در آن زم�ان ] ھای حكومت محمد رضا ش�اه شورای ملی در آخرين ماه[

منظور بررس�ی اختن�اق سياس�ی از طرفداران پر و پا قرص خمينی بود، به 
و ] ١٣٥٧ ت��ا بھم��ن ١٣٤٢از بل�وای خ��رداد [ در اي��ران  ی گذش��ته   س�اله١٥
 اس�فند ٢٩در . ت�شكيل ش�د] حكوم�ت[ی فھرست جامعی از قرباني�ان آن  تھيه
ھ���ا  ب���ر مبن���ای اي���ن بررس���ی]  م���اه پ���س از انق���Cب١٣ح���دودا  [١٣٥٨م���اه 

تح�ت عن�وان ] میحكوم�ت اس�C[ی اطCع�ات  گزارشی رس�می در روزنام�ه
 ٢٣٤تاريخ و محل دفن قربانيان رژيم شاه به چاپ رس�يد ك�ه ش�امل اس�امی 

  . نفر با ذكر تاريخ و محل دفن ھر يك از آنھا بود
در اين گزارش تصريح شده بود ك�ه برخ�ی از اي�ن اش�خاص در «

ان�د و  ك�شته ش�ده] حكومت پيشين ايران[نبردھای خيابانی با نيروھای امنيتی 
ان�د، ول�ی بع�ضی ديگ�ر ني�ز  ھا اعدام ش�ده ر اجرای احكام دادگاهبرخی نيز د

بودند كه بكلی ناشناس بودند و ھيچ دليلی وجود نداشت كه اينان به صورت 
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 يكی از آنھا نام خ�انوادگی نداش�ت و یحت. انی سياسی از بين رفته باشندقرب
   ٩٠.فقط نام كوچك او ذكر شده بود

 »جناي��ت و مكاف��ات«ت�اب  ك٢٦١ی  ال��دين ش�فاء در ص��فحه  ش�جاع
ای ك��ه ان��دكی بع��د ب��ه سرپرس��تی ي��ك اس��تاد  بررس��ی جداگان��ه«: نوش��ته اس��ت

 يك دست چپی شديدا مخ�الف كه [ايی به نام يرواند آبراھامياندانشگاه امريك
ی او توس�ط مقام�ات   صورت گرفت و ظاھرا اسناد م�ورد مراجع�ه]شاه بود

اختيارش گذاشته ش�ده ھای دست چپی ايران در  جمھوری اسCمی و نھضت
ب�ه موج�ب اي�ن بررس�ی قرباني�ان . بود، به ارقامی در ھمين حدود منجر ش�د

ی مسلحانه عليه نيروھای امنيت�ی ش�اه و در م�دت  ھای مبارزه ی نھضت كليه
 ت��ن ط��ی زد و خوردھ��ای ١٧٧ ب��ود ك��ه از اي��ن ع��ده ٣٤١ س��ال جمع��ا ١٥

م ش�ده ي�ا خودك�شی تن اعدا ١٦٤مسلحانه با قوای دولتی كشته شده بودند و 
اين استاد دانشگاه ھم�ين آم�ار را در كت�اب . كرده و يا در زندان مرده بودند

   ».ايران بين دو انقCبش نيز تائيد كرد
اش ب��ه ن��ام اس��Cم راديك��ال در  آروان��د آبراھامي��ان در ت��اليف ت��ازه

] ی كموني�ست ش�ده و ي��ا م�سلمان مان��ده[بخ�ش مجاھ�دين خل��ق، ك�ل مجاھ��دين 
Vزم .  تن ب�رآورد ك�رده اس�ت١٣٠ رژيم پيشين ايران را فقط كشته شده در

به يادآوری است كه آبراھاميان با اين كه در پوزيسيون يك پژوھ�شگر ك�ار 
 كند، ولی چون ھمچن�ان ب�ا حكوم�ت پي�شين اي�ران س�ر س�تيز دارد، ك�شته می

 تروري���ستی علي���ه س���ردمداران آن حكوم���ت و ش���ھروندان تش���دگان عملي���ا 
   !كند  ارزبابی می»شھيد«در ايران آن زمان را ھمچنان رجی خاايرانی و 

 تنھ�ا ٥٧ ت�ا ٥٠ھ�ای  ی س�ال بر اس�اس آم�ار آبراھامي�ان در فاص�له
جان خود را از دس�ت ] از ھر دو فرقه [ خلقتن مجاھد] يكصد و سی[١٣٠
 ب��ينان��د و در   ت��ن از مجاھ��دين م��سلمان ب��وده٤٢ ان��د ك��ه از اي��ن تع��داد داده
 ت�ن ني�ز از مجاھ�دين ٤٧ان�د و  نشان را از دس�ت داده جا٥٧ تا ٥٤ھای  سال

   ٩١».ماركسيست شده ھستند
 تن ديگر ھمگی ٤١ی اين تعداد يعنی  افزايد كه بقيه آبراھاميان می

 يعن��ی ت��ا زم��ان ان��شعاب در اي��ن س��ازمان از ب��ين ٥٤ ت��ا ٥٠ھ��ای  در س��ال
   .ت اس خود سازمان مجاھدين خلق نيز بر اين آمار صحه گذاشته. اند رفته

 و سرف��صل ١٣٤٩ی بھم��ن  در فاص��له؛ ام��ا آم��ار عمادال��دين ب��اقی
ی س���ازمان ف���دائيان خل���ق در روس���تای  ی اولي���ه عملي���ات تروري���ستی ھ���سته

 ك����ه عملي����ات تروري����ستی ١٣٥٦س����ياھكل در ش����مال اي����ران ت����ا مھرم����اه 
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ی  و ب�ه گفت�ه[ھايی از طيف مجاھ�دين و ف�داينان خل�ق ف�روكش ك�رد  سازمان
ھ��ای  ای از س��وی محاف��ل نفت��ی و دول��ت ی ت��ازه وطئ��هپادش��اه فقي��د اي��ران ت

 ت�ن ٣٤١جمع�ا ]  آغاز شد در ھمراھی با باصطCح روشنفكرانمتبوعشان،
 ت�ن از اي�شان در درگي�ری ب�ا م�اموران امنيت�ی ك�شته ١٧٧ان�د ك�ه  كشته شده

ی پنھ�انی در   برخی بدون محاكم�ه و برخ�ی پ�س از محاكم�ه تن٩١ ،اند شده
  . اند م شدهھای نظامی اعدا دادگاه

ن دوران را ھ�ای علن�ی اي� جالب اين ك�ه آق�ای ب�اقی آن ھم�ه دادگ�اه
   !بكلی فراموش كرده است

 ت�ن ھ�م دس�تگير ١٥ان�د و  در زير ش�كجه ج�ان باخت�ه] نيز[ تن ٤٢
 ٩ان�د و   ت�ن ني�ز در زن�دان خودك�شی ك�رده٧اند و  شده، اما ھرگز ديده نشده

  . دان  شده تن نيز ھنگام فرار از زندان كشته
 ١٦باقی به اين آمار، ك�شته ش�دن ي�ك ت�ن ديگ�ر را ني�ز در ت�اريخ 

كن�د ك�ه در  افزايد، و اض�افه م�ی ی پامنار تھران می  در منطقه١٣٤٢خرداد 
ماه ھمين سال فردی به نام محمد اسماعيل رض�ايی ني�ز در زن�دان    آبان١١

 كشته شده است و محمد رضا طيب نيز در پادگ�ان ح�شمتيه تيرب�اران ش�د و
در صورتی كه [ به قتل رسيد ١٣٤٦ فروردين ١٦غCمرضا تختی نيز در 

ی قلب�ی عل��ی  ب�ا اي�ن ھم�ه اگ�ر س�كته] ش�ادوران تخت�ی خودك�شی ك�رده اس�ت
شريعتی در غرب را نيز به حساب س�اواك بنوي�سيم و م�رگ س�يد م�صطفی 
خمينی را نيز كه از پرخوری مرد، شاھكار ساواك قلمداد كنيم، باز ھم اي�ن 

ی اي�ن  آم�ار  توان با مقايسه  البته می؛شود  تن بالغ می٣٤٥ سختی به م بهرق
ھ�ايی ب�ه  كه از چند س�وی نامتج�انس تائي�د ش�ده، درياف�ت ك�ه چگون�ه جري�ان

 ب�ه حكوم�ت »پراكن�ی  با بزرگنمايی، اغراق و ش�ايعه«قول عمادالدين باقی 
ی  فت�هت�وان ب�ر اس�اس گ  م�ییحت�؛ كن معامله ھ�م ني�ستند اند و ول دست يافته
 در  حمد خمينی را ك�ه در دع�وای ارض�یِ[ خمينی، قتل پدر او ا  سيد روح

ھن�وز س�رباز گمن�امی ب�يش نب�ود، ني�ز فقيد ھايی كه رضا شاه  خمين در سال
با اين ھمه اين روزھا كه ب�ر اس�اس . جزو جنايات پھلوی اول ارزيابی كرد

و بزرگنم�ايی ب�ه ی دروغ و فريب و ش�ايعه  آگاھی ملت ايران، ابرھای تيره
ش�ود، ب�د  تر م�ی ھای واقعی اين جمھوری دروغ مشخص رود و پايه كنار می

  !ی حيثيت كنند نيست شھروندان ايرانی از ھر دو پادشاه فقيد ايران اعاده
  

بح���ران «ی ديگ���ر  در ھم���ين رابط���ه ب���د ني���ست ب���ه ي���ك فاجع���ه
ای داش����ته باش����م و آن ك����شتارھای درون   اش����اره»روش����نفكری در اي����ران

ھ�ای تروري�ستی و واب�سته ب�ه بيگان�ه در  حزبی در جريان/سازمانی/وھیگر
دوران پھل������وی دوم اس������ت ك������ه در ع������ين ح������ذف رقب������ای س������ازمانی و 
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ھاش����ان در درون و بيرونم����رز، اي����ن  در درون س����ازمان، ش����ان »ع����شقی«
ان��د و ب��سياری از اي��شان  داده جناي��ات فجي��ع را ب��ه ش��اه و س��اواك ن��سبت م��ی

   :فشارند ھا پای می اريخی اين جريانچنان بر اين جعليات ت ھم
ھای رس�می،  اعCميه  كشند و در ائيان را میـ يكی از اعضای سازمان فد١

شورش��يان «چن��د س��ال پ��يش در كت��اب . دھن��د ت م��یقت��ل را ب��ه س��اواك ن��سب
 نه ب�ه دس�ت »رفيق شھيد پنجه شاھی«خوانيم كه   با حيرت می»خواه آرمان

چ�اپ [ی آرش  مجل�ه. قتل رسيده استساواك كه به دست ھمرزمان خود به 
ك��ه ب��ه ارگ��ان چ��پ س��نتی ب��دل ش��ده اس��ت، ب��ه روال معم��ول ب��رای ] پ��اريس

اعتب�ار ك�ردن كت�اب، چ��اپ آن را در اي�ران ب�ه وزارت اطCع�ات ن��سبت  ب�ی
ب��ا اع��ضای ق��ديمی س��ازمان ] خ��انی  پروي��ز قل��يچ[ص��احب مجل��ه . دھ��د م��ی

كنن�د و  تائي�د م�ی] عم�C[ا كند؛ اما آنان اتھام من�درج در كت�اب ر مصاحبه می
ی ع�اطفی و احتم�اV سك�سی  ی قتل را نه اختCفات سياسی كه رابط�ه انگيزه

قل�يچ [م�صاحبه كنن�ده . كنن�د پنجه شاھی با ھمرزم دخت�ر ديگ�ری عن�وان م�ی
پرس�د  ترين مبانی روزنامه نويسی از رفق�ای خ�ود نم�ی برخCف ساده] خانی

ب�ا ك�دام ]  جن�سییحت�[اب�ط عاش�قانه ی داش�تن رو كه قتل انسانی را ب�ه بھان�ه
 چرا ت�ا پ�يش ؛اند  چرا در آن زمان اعتراض نكرده؛اند كرده منطق توجيه می
 در اي��ن ب��اره ب��ه ت��اريخ و ب��ه م��ردم »شورش��يان آرم��انخواه«از چ��اپ كت��اب 

 آي�ا قت��ل ؛قت�ل ديگ��ر از اي�ن دس�ت رخ داده اس��ت چن�د ؛ان��د اي�ران دروغ گفت�ه
  ل، قابل تعقيب قضايی نيست؟ ی قت  در بارهھا و سكوت انسان

 ق��صد پيوس��تن ب��ه س��ازمان »مب��ارزه ب��ا ش��اه« ـ ب��ه ج��وانی ك��ه ب��ه ش��وق ٢
اع�ضای خ�ارج از ك�شوری مجاھ�دين . ش�وند مجاھدين را دارد، مشكوك می

چن�د س��ال پ�يش كت��اب . رس�انند ت�ل م��یاو را ش�كنجه داده و زي�ر ش��كنجه ب�ه ق
ی آرش ب�ا آق�ای  جل�هص�احب م. كن�د  واقعي�ت را اف�شاء م�ی»بر فراز خليج«

آق��ای ح��ق ش��ناس . كن��د ت��راب ح��ق ش��ناس از رھب��ران س��ازمان م��صاحبه م��ی
متاس��فانه رفي��ق از دس��ت «: نوي��سد كن��د و م��ی اب را تائي��د م��یمن��درجات كت��

شناس اي�ن جمل�ه را آق�ای حق�.  خ�ود ب�ال درآورد و پري�د انگار رفيق»!رفت
او را زي�ر «ی  هجمل  مجھول است، به جای ]قاتل يا قاتلين[كه در آن فاعل 

م��صاحبه كنن��ده از اي��شان نپرس��يده .  نوش��ته اس��ت»ش��كنجه ب��ه قت��ل رس��اندند
  ؟ن در اين باره سكوت كرده بودچرا تاكنو] ايشان[است كه 

 ـ آقای فرخ نگھدار از رھبران دائمی فدائيان اكثريت ب�ه ھنگ�ام تبعي�د در ٣
ن��وان خ��رد و ب��ه ع ھ��ايی م��ی ن، م��دالش��وروی س��ابق از ب��ازار كھن��ه فروش��ا

 اھدايی حزب كموني�ست ش�وروی ب�رای ديگ�ر رھب�ران »ھای افتخار مدال«
رھب�ران ك�ه در اي�ران م�دافعان پرش�ور سياس�ت دف�اع و . فرستد سازمان می

گراي�ان م�ذھبی بودن�د و پ�س از شك�ست سياس�ی و س�ركوب دھمكاری ب�ا بنيا
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ان�د،  سازمان ب�ه يك�ی از ك�شورھای آس�يای مرك�زی ش�وروی س�ابق گريخت�ه
زنند و  ھای افتخار را به سينه می شند و در مراسمی رسمی مدالك صف می

 ب�ه دس�ت »ك�دام قل�ه«ری چن�ين را ب�رای ف�تح پرس�ند ك�ه افتخ�ا از خود نم�ی
   ؟اند آورده

 واقعي����ت كم����دی »ی داي����ی يوس����ف خان����ه«ش����اھدی در كت����اب «
ی آرش در مصاحبه با آقای  صاحب مجله. كند ھای افتخار را افشاء می مدال

 ب�ا توجيھ�ات ام�ا[آقای نگھدار به ناچار . پرسد میواقعيت ماجرا نگھدار از 
 را ب�ا ان�واع و اق�سام  كند؛ اما نويسنده ی كتاب را تائيد می  نوشته]غيرمنطقی

  !كند اتھامات بمباران می
 اص��رار] بھرنگ��ی[ی ص��مد  ای در ب��اره ـ�� خ��انم اش��رف دھق��انی در ج��زوه ٤

 ك�شته ش�ده »يكار با بي�سوادیسازمان پ«كند كه صمد به دست ساواك يا  می
 جزي��ی از را» آدين��ه«دروغ��ين ب��ودن قت��ل ص��مد در اي��شان اف��شای . اس��ت
داند كه ب�ه گم�ان اي�شان  ی مسلحانه می  مبارزههی آقای رفسنجانی علي توطئه

ب�رادر ص�مد، اس�د . تر داخل ايران در حال رشد بوده اس د١٣٧٠در سال 
شای جعل��ی ب��ودن قت��ل اف��[بھرنگ��ی و بخ��ش بزرگ��ی از چ��پ س��نتی ك��ار م��ا 

ی پليس امنيتی، ض�ربه زدن ب�ه چ�پ  نقشه ، ھمراھی بارا نامسئوVنه] صمد
گروھ��ی از . ان��د ارزي��ابی ك��ردهموق��ع  ی م��سلحانه، اف��شاگری ب��ی و مب��ارزه

يگ�ر و برخ�ی د. ن�دا هدانند، س�كوت ك�رد رھبران چپ سنتی كه حقيقت را می
 بي��ان حقيق��ت را مثب��ت ای، خ��ود ك��ار در مقال��ه نق��ره] م��سعود[از جمل��ه آق��ای 

ھا به آن  ی صمد، نفی داستان دروغينی كه سال ند، اما شكستن اسطورها هديد
ی آدين��ه و حم��زه فCحت��ی از  ف��رج س��ركوھی، مجل��ه[ب��اور داش��تند را ب��ر م��ا 

اعضای فدائيان كه در ھنگام غرق شدن بھرنگی در رود ارس تنھ�ا ھم�راه 
د و خ�ود ب�ه دVي�ل اي�دئولوژيك او بود و به قتل او به دستور ساواك متھم ش�

  ھا در رابط�ه ب�ا قت�ل س�اختگی و جعل�ی ص�مد بھرنگ�ی س�كوت و پنھ�ان دھه
ھ��ای دروغ��ين و ذوب ش��دن   شك��سته ش��دن اس��طوره. نبخ��شيدند] ك��اری ك��رد

ھ��ا ب��اور  ھ��ا و اف��سانه باورھ��ای ك��اذب، ب��رای آن��ان ك��ه ص��ادقانه ب��ه جع��ل
ای ق����ديمی نق����د خ����ود و پ����ذيرش س����قوط باورھ����.  آس����ان ني����ست…داش����تند

  ٩٢».ھاست دشوارترين آزمون
خاطرات قربانيان كمونيسم دولتی كشور شوراھا اين ديگر اين که 

ھ��ای آھن��ين ك��شيده ش��ده، پيرام��ون  ای از پ��رده ويژگ��ی را ھ��م دارد ك��ه پ��رده
ی غري�ب اي�ن  چھ�ره زن�د و  ساكنين آن زمان شوروی درگذشته را كنار م�ی
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ايرانی  ايرانی و غير»شنفكرانرو« را كه بسياری از جوانان و » عجوزه«
  . گذارد را فريفته و به قربانگاه كشانده است، به نمايش می

  يكی از كسانی كه از اي�ن اتوپي�ای كم�دی، ت�صويری ن�سبتا واقع�ی
 »سرگرد ھوايی پروي�ز اكت�شافی«دھد،  تر از ديگر ھمراھانش به دست می

. ب�وده اس�ت ح�زب ت�وده ی ھ�وايی اف�سری اكتشافی از مسئولين ش�اخه. است
چند  و انجام عملياتی در پايگاه قلعه مرغی، به ھمراه ٣٢ مرداد ٢٨ پس از

 در ١٣٣٤دو سالی را تا س�ال . شود  میاديگرش مجبور به اختف» ھمرزم«
دزاشيب تھران، تحت مسئوليت نورالدين كيانوری به س�اختن حج�م عظيم�ی 

 ٢٢. زدگري�  از اي�ران م�ی٣٤س�ال . نارنجك دست س�از م�شغول ب�وده اس�ت
، ب��ا  پ��س از اي��ن ھم��ه س��ال. ب��رد س��ال در ش��وروی سوسيالي��ستی ب��ه س��ر م��ی

اش تم�ام  توان�ست ب�ه بھ�ای ج�ان خ�ودش و خ�انواده ترفندی خطرن�اك ك�ه م�ی
ر ب��رلين ھم��راه ب��ا و اي��ن روزھ��ا ھ��م در ش��ھ. گري��زد ش��ود، ب��ه غ��رب م��ی

 و  آن اي�دئولوژی برب�اد رفت�ه  دور از خ�ود را ب�هھمسرش، زن�دگی طبيع�ی
اش را ب�ه  ھای پختگیی از دست رفته، ادامه داده، سال ی فاضله ن مدينهدر آ

  . پرداخته است»ھای خونين به شعور اجتماعی تبديل آن تجربه«
 احم��دی در كت��اب خ��اطرات پروي��ز اكت��شافی ك��ه ب��ه كوش��ش حمي��د

 م�ن از اي�ن كت�اب، تنھ�ا .ص�فحه دارد ٤٤٠د ، ح�دو منتشر ش�ده١٣٧٧سال 
وع تماميت ارضی كشورھا در چ�شم اي�ن اب�ر بخشی را كه مربوط به موض

ام از زب�ان  ب�ا اي�ن ك�ار خواس�ته. ام ی تاريخ است، برگزي�ده قدرت فروريخته
، و در ي���دتی ش���وروی را از درون ش���ناختهيك���ی از ك���سانی ك���ه نظ���ام عق

س را ھای اقامتش در اين كشور، لحظه به لحظه با خون و پوس�تش ت�ر سال
 ب��رای K.G.B ب��ار ھ��م ھ��دف نھادھ��ای  و چن��د، در م��تن وج��ودش رس��وب داده

، ن�شان  ودهی ايج�اد ت�صادف م�صنوعی ب� سربه نيست شدن خيابانی ب�ا ش�يوه
ارتج�اعی ب�ودن تمامي�ت ارض�ی «بدھم كه كاركرد ش�عار انترناسيونالي�ستی 

 ب�ه ديگ��ر ك�شورھا چگون��ه ب��وده ی تج��اوز ب��ه عن�وان پ��يش زمين�ه» ك�شورھا
   !؟است

 از اكت�شافی، در نق�دی ب�ر ت�ر  ج�وان»یكموني�ست«توضيح اين ك�ه 
را ي��ك مح��ور » تمامي��ت ارض��ی ك��شور اي��ران«تاكي��د ب��ر » من��شور«ي��ك 

 ف�رد اين كه بخواھم پاس�خی ب�ه اي�ن بدون. ارزيابی كرده است» ارتجاعی«
داده باشم، از م�تن اي�ن كت�اب و اي�ن خ�اطرات، چگ�ونگی و چراي�ی دع�وای 

اوزھ���ای ی رويزيوني���سم و تمامي���ت ارض���ی و تج چ���ين و ش���وروی، م���ساله
س�����اليان اي�����ن ك�����شور را ب�����ه ك�����شورمان اي�����ران، زي�����ر عن�����وان نچ�����سب 

   .دھم  نشان می»انترناسيوناليسم كمونيستی«
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ی دم�وكرات   كتابش در رابطه ب�ا فرق�ه٢٠٩ ی صفحهاكتشافی در 
 جلسه ب�ه ھ�م ،ھای طوVنی بحثباVخره پس از جرو«: نويسد آذربايجان می

ی دم���وكرات آذربايج���ان را  ی فرق���ه تائي���د گردي���د ك���ه اساس���نامهzخ���ورد
 » آذربايج��ان ش��وروییب��اقراف دبي��ر ح��زب كموني��ست و رئ��يس جمھ��ور«

ی دم�وكرات  تھيه كرده و م�ورد تائي�د اس�تالين ق�رار گرف�ت و رھب�ران فرق�ه
ی اي��ران ج��دا س��ازند و  آذربايج��ان را از بقي��هz آذربايج��ان س��عی كردن��د 

ي�ن ح�زب در ی اع�ضای ا ی مرك�زی ح�زب ت�وده دس�تور داد ك�ه ھم�ه كميت�ه
ای از  در ب�دو ام�ر ع�ده. ی دم�وكرات آذربايج�ان بپيوندن�د آذربايجان به فرقه

دستور پيوستن ب�ه فرق�ه [ی مركزی حزب توده با اين دستور  اعضای كميته
دوس�تان «مخ�الف بودن�د، و بع�دا چ�ون ] ی اي�ران برای عمل�ی ك�ردن تجزي�ه

ه ھ�م دس�ت از تذكر دادند، دست از مخالفت برداشته شود، آن عد» شوروی
   .مخالفت برداشتند

تعم�دا ] ت�وده[ی مركزی حزب  حال روشن گرديد كه كميتهبه ھر«
سياست اس�تالينی «ی بسيار مھم كه ارتباط مستقيم با  از قبل برای اين مساله

 ت�ا كادرھ�ا ، داش�ت، كمت�رين وق�ت را مع�ين ك�رد»ی ش�وروی توسعه طلبانه
م�وكرات و حكوم�ت ج�دايی ی د فرصت نداشته باشند چگونگی ت�شكيل فرق�ه

خ��واه آذربايج��ان و خطاھ��ای ح��زب ت��وده در حماي��ت از آن را م��ورد بح��ث 
   z٩٣»قرار دھند

در » ی ش���وروی سياس��ت اس��تالينی توس��عه طلبان��ه«و ام��ا ھم��ين 
 آغ��از ك��ار رابط��ه ب��ا ك��شور پھن��اور و كموني��ستی و ي��ار غ��ار ش��وروی در

   ؟ است چگونه عمل كرده
و ك����شور چ����ين و ش����وروی ت داكت����شافی در رابط����ه ب����ا اختCف����ا

مائوت�سه دون ب�ر  اختCفات بين خروش�چف و ١٩٦٠ی  در دھه«: نويسد می
يك��ی اي��ن ك��ه چ��ين .  ك��ه دو موض��وع ب��ود، ت��شديد ش��د س��ر م��سائل اساس��ی

ام��ا موض��وع . مخ��الف ب��ودz خواس��ت بم��ب اتم��ی ب��سازد و خروش��چف م��ی
ه ی رود م�رزی ب� دوم، اختCفات مرزی بين شوروی و چ�ين در ي�ك منطق�ه

در آنج��ا روس��يه در دوران ت��زاری ب��ا ني��روی خ��ود ت��ا .  ب��ود»اس��وری« ن��ام
در آن دوران روس�يه ي�ك ك�شور ق�وی از . ی اقيانوس آرام رسيده ب�ود كرانه

واح��دھای نظ��امی روس��يه م��ثC ي��ك ھن��گ ب��ا z لح��اظ س��ازمان نظ��امی ب��ود
رفتند و پرچم  توانستند جلو می ی آسيا ھر قدر می پرچم روسيه در آن منطقه

 سال پيش از اين ٢٠٠[در آن دوران z آوردند روسيه را به اھتزار در می
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راردادھ�ايی ك�ه ب�ه از جمل�ه ق. قسمتی از خاك چين ج�زو روس�يه ش�د] دعوا
 ننگينی چ�ون ترکمنچ�ای قراردادھای ھا انطور كه روسھم[چين تحميل شد 

ار ی آس�يا ھ�م اي�ن ك� ھا در آن منطقه  روس]تحميل كردندبه ما  را و گلستان
ی رود  در آن دوران يك ق�رارداد ب�ين روس�يه و چ�ين در ب�اره. كردند را می

ش��وروی ك��ه مي��راث روس��يه در واق��ع ب��ه آن z م��رزی اس��وری ام��ضا ش��د
دول�ت روس�يه ع�وض . دان�ست رسيد، ھمان قراردادھ�ای قبل�ی را معتب�ر م�ی

z ش���ده و ش���وروی ب���ه وج���ود آم���ده، ول���ی آن قراردادھ���ا اعتب���ار داش���تند
الملل�ی اح�زاب كموني�ست و  ی م�شاوره ب�ين به تشكيل جل�سهھا دست  شوروی

دادن�د و از اي�ن راه  كارگری زدند و اين گردھمآيی را در م�سكو ت�شكيل م�ی
ح�زب ت�وده ھ�م ك�ه ھمي�شه ت�ابع نظري�ات . خواستند چين را محك�وم كنن�د می

ی عم���ومی حزب���ی خ���ود را در م���سكو ت���شكيل داد و  ش���وروی ب���ود، جل���سه
برای استرداد [ طرفداری از شوروی و تقبيح چين ای در طعنامهقاسكندری 

  ٩٤».دارائه كر] بخشی از خاكش
يابد و مائو كه در پی بازگرداندن بخ�شی از  اين درگيری ادامه می

در اي�ن . ش�ود ھ�ا م�ی خاك چين به كشورش بود، مرتب�ا م�وی دم�اغ ش�وروی
 س�ی ي�ادر بخ�ش فار] ھ�ا ای ت�وده[بين ايرانيانی ك�ه طرف�دار ش�وروی ھ�ستند 

سياس��ت «علي��ه چ��ين و ب��ه طرف��داری از ترك��ی و ك��ردی رادي��و م��سكو بر
از س�وی . بينن�د كل�ی برنام�ه ت�دارك م�ی» ش�وروی ی استالينی توسعه طلبان�ه

اي��ن ب��ار ب��رای [در رادي��وی پك��ن ب��ه ھم��ين تبليغ��ات ديگ��ر ايراني��انی ھ��م ك��ه 
ھ�ای اي�ن دو اب�ر ق�درت كموني�ستی   مشغولند، به درگي�ری]منافع كشور چين

  . زنند  دامن می]دشمعروف » رويزيونيسم چينی «هبعدھا به ك[
ھ��ر دو ك��شور ني��ز اح��زاب كموني��ست طرفدارش��ان را س��ر ھم��ين 

بع�دھا م�ائو ب�رای ب�از پ�س گ�رفتن اي�ن . ك�شانند ی مرزی به ميدان می مساله
به س�وی اي�ن رود م�رزی، » امواج انسانی«بخش از كشورش، با فرستادن 

ان�سان « و شوروی سوسياليتی در يك اقدام شود با كشور متجاوز درگير می
 .كن�د ع�ام م�ی  لي�زر چيني�ان را قت�لی ی انترناسيونالي�ستی، ب�ا اش�عه»دوستانه

ای را ب�ه  اس�كندری قطعنام�ه«م�يCدی  ٦٠ی  ی دوم دھ�ه بعد در ھم�ان نيم�ه
دبي��ر ك��ل آن زم��ان ح��زب [اس��كندری z ی عم��ومی ح��زب آورد اي��ن جل��سه

 د وب��ی در م��سكو آن قطعنام��ه را خوان��زی عم��ومی ح در اي��ن جل��سه] ت��وده
    ٩٥»zدر چين رويزيونيسم بروز كرده و بايد تقبيح شود«: گفت
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ی  در راس���تای حماي���ت از اي���ن سياس���ت اس���تالينی توس���عه طلبان���ه
ھ��ا در ش��مال اي��ران م��ستقر ش��دند و ب��ا اي��ن ك��ه در آنج��ا  ش��وروی«ش��وروی 

ايج��ان ی دم��وكرات آذرب ح��زب ت��وده وج��ود داش��ت، ي��ك ح��زب ب��ه ن��ام فرق��ه
بع��د از م��دت كم��ی ي��ك ش��به دول��ت آن را ھ��م ب��ه وج��ود z ت��شكيل دادن��د و

اي�ران ب�ا ح�زب ت�وده و به ھم�ين جھ�ت م�ردم آذربايج�ان و سراس�ر . آوردند
 مخ�الف ش�دند، چ�ون ديدن�د ھ�دف »دموكراسی سوسياليستی«جريان چپ و 

   z٩٦»از اين جريان سياسی اين است كه قسمتی از خاك ايران جدا گردد
   :توان گفت ان انترناسيوناليست میراستا به اين دوستدر اين 

ب��رای Vزم باش��د  وج��ود ن��دارد ك��ه  نخ��ست اي��ن ك��ه ديگ��ر ش��وروی
 ب��ه اص��ل تمامي��ت ارض��ی ك��شورھا »اش  سياس��ت اس��تالينی توس��عه طلبان��ه«

ای اس��ت ك��ه دف��اع از  دوم اي��ن ك��ه اي��ن چگون��ه اندي��شه. ای وارد ش��ود خدش��ه
ارزي�ابی » رويزيوني�ستی«و » اعیارتج�«ھ�ا را »تماميت ارض�ی ك�شور«

را Vبد مترق�ی و رو » ی شوروی سياست استالينی توسعه طلبانه«كند و  می
اند كه از  ای بوده ای به ويژه در ايران ما، ھميشه عده در ھر منطقه. به پيش

. ان�د طلب�ی اس�تفاده ك�رده  مركزی برای شورش و بلوا و تجزي�هضعف دولت
ي�ن اح�زاب انترناسيونالي�ستی ايران�ی ھ�م ب�ا علت مخالف�ت ھي�ستريك تم�امی ا

  . نظام پيشين حاكم بر ايران، ھمين بوده است
م ك�ه ش�وروی نويس میتاريخ آگاھی كمی دارند، برای آنانی كه از 

 پ�س  ِھای نخ�ست و جريان بلشويكی حزب كمونيست شوروی از ھمان سال
 و ح�زب ان�د از انقCب كمونيستی در كشورشان، به خ�اك اي�ران چ�شم داش�ته

سياس��ت اس��تالينی «ت��وده و اع��وان و ان��صارشان را ھ��م ب��رای ت��امين ھم��ين 
اي�ن درياف�ت، خوش�بختانه . ان�د  ب�ه مي�دان فرس�تاده» ی ش�وروی توسعه طلبانه

ھا در دام فريب اي�ن اتوپي�ای  ھا و دھه لن كسانی است كه خود ساآی  تجربه
 یھ���ا حت��� يل���یستی، خان���ه و خانمان���شان را و خكموني���ستی و انترناسيونالي���

  z اند جانشان را از دست داده
 و س�ه س�ال پ�س ١٣٦٠کنم در س�ال  باز ھم تاکيد می[ ١٣٦٠سال 

ك��ه م��ن ]  و ن��ه در دوران پادش��اه فقي��د اي��ران٥٧از افت��ضاح ت��اريخی س��ال 
 ي�ادم ]ھن�وز ش�ريعتی زده ب�ودم [ی مجاھ�دين س�رازير ش�دم اجبارا ب�ه جرگ�ه

 رفت و آمد داشت ك�ه ٩٧ مای هھست جوانك كارگری از شرق تھران به خان
 اش را م�ن ھ�ای ت�شكيCتی گ�زارش.  چند كCس ابتدايی ھم سواد نداش�تیحت

دوت��ا ترق��ه درك��ردن / اي��ن جوان��ك ك��ه آن روزھ��ا در ش��وق يك��ی. نوش��تم م��ی
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 ق��وطی كب��ريتش و یگذاش��ت ت�و س��وخت، دو ت�ا ق��رص س��يانورش را م�ی م�ی
. ش بخ�وانميب�راخواست چي�زی  نشست به سيگار دود كردن و از من می می

ای ب�رای  ھ�ا بع�دھا خ�وراك خوش�مزه جوانك بيچاره برای ھمين اسباب بازی
  . ميز پذيرايی اسد[ Vجوردی و ليست شھدای سازمان مجاھدين خلق شد

بي�شتر ھ�م در نق�ش ميھمان�دار اي�ن . آن روزھا من دوتا بچه داش�تم
ه رف��ت و ش��دم، ھ�ر چن�د ك��ه اجب�ارا ب� ی مجاھ��دين ظ�اھر م�ی ھ�ای آواره بچ�ه

 ؛ي�ن ھم�ه وقت�ی اي�ن جوان�ك س�اده ل�وحم، ب�ا اآمدھای تشكيCتی ھم آلوده ش�د
 ب��ه اي��ن آلون��ك پن��اه اش Vب��د بع��د از قرارھ��ای ت��شكيCتی ي��ا عملي��ات م��سلحانه

ي�ادم . خوان�دم ش م�یينشستم و كتاب كوير علی شريعتی را ب�را آورد، می می
دان�م كج�ا گ�م و   نم�یم كه يك جلد از اين كتاب را به او ھديه كردیھست حت

  !گورش كرد
 بفھم��م ش��ريعتی چ��ه ھ��ا وق��ت Vزم داش��تم ت��ا ب��ه ھ��ر ح��ال م��ن س��ال

ميرفط�روس ب�ود ك�ه خ�ود را عل�ی اولي�نش . ھ�ا كمك�م كردن�د خيل�ی. ويدگ می
دس�تگاه عقي�دتی اس�Cم و ب�ه وي�ژه ک�ه  ي�اد گ�رفتم علیاز . دانم  میشوامدار

ھ�ای م�ا   نافرج�امیا وھ� تشيع چگون�ه دس�تگاھی اس�ت و عل�ت العل�ل ب�دبختی
 درس�ت مانن�د ؛ھ�ای ديگ�ر آم�وختم يزھا ھم از خيلی خيلی چ؛ايرانيان چيست

آن شاھی شده بودم كه روی دري�ای نف�ت خوابي�ده اس�ت و ح�ق ن�دارد ب�ه آن 
چن��ين ك��رد و بني��ادش را برب��اد . دس��ت بزن��د و ادع��ای م��الكيتی ب��ر آن بكن��د

 كوچ�ه پ�س ھا در  كه سالعاتی خوابيده بودممن ھم روی دريای اطC. دادند
 ؛خواس�تم از آن اس�تفاده ك�نم ت�ا م�ی ام�ا ؛انب�ار ك�رده ب�ودم ھای مغزم تل كوچه

ش��دم ك��ه   در ھم��ان دس��تگاه س�ازمان مجاھ��دين م��تھم م�ی، خيل��ی ناش�يانهیحت�
ام، خ��رده ب��ورژوا ھ��ستم، گ��رايش ب��ورژوايی دارم  روش��نفكرم، ش��ريعتی زده

   …و
در . مجاھ�دين وص�ل ش�دمان س�ازمتازه از ايران آمده بودم كه ب�ه 

  .  از آنھارفتند، من ھم يكی به دنبال ھمه می. ھا دنبالم آمدند واقع آن
ی ن�وروزی   آن زمانم ترتيب يك برنام�ه٩٨»عيال« ١٣٦٦نوروز 

آن روزھ���ا مجاھ���دين مث���ل ش���كارچی دنب���ال . دگ���ر دارا ب���ا چن���د ايران���ی دي
 برای تظ�اھرات، .نايرانيانی بودند كه شكارشان كنند و به عراق بكشانندشا

ھ�ا را  س�راغ خيل�ی. گرفتن�د نشست، و خيلی كارھای ديگ�ر س�راغ م�ا را م�ی
م��ن ك��ه فق��ط . دادن��د د، ج��واب رد م��یت��ر بودن�� ھ��ا ك��ه عاق��ل خيل��ی. گرفتن��د م��ی

خيلی ھم . ندتسراغ عيال را ھم گرف. دادم  بودم، جواب رد نمی»روشنفكر«
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دوم�ان را ب�ه ع�راق و ب�ه كار كردند كه ھم ما را از ھم جدا كنند و ھم ھ�ر 
ب�ه ھم�ين دلي�ل . پنج سالی بود در فرنگ بود/عيال چھار.  بكشانند»روابط«

ی قبل�ی، يك�ی ديگ�ر را  من كه غير از آن دو تا جوج�ه. داد ھم دم به تله نمی
به . ھم در شكم داشتم، و تازه ھم از ايران گريخته بودم، دنبالشان راه افتادم

  . دادند ھاشان راھم می  به پايگاهكردند و من بيشتر اعتماد می
ھ��ای ص��ندوق  ند نام��هفق��ط از او خواس��ت. دادن��د  نم��ی را راهھم��سرم

. ھ�ا تحوي�ل دھ�د ھامان را كه چند ايرانی بودند، بدزدد و ب�ه آن پستی ھمسايه
دوب�ار ب�ه ص�ندوق پ�ستی /عيال ھم گوي�ا يك�ی. من از اين رابطه خبر نداشتم

لين  م��ردم را ب��ه م��سئو خ��صوصیایھ�� ھ��ا ش��بيخون زده، و نام��ه  ھم��سايه
بع�دھا البت�ه از اي�ن ن�وع جاسوس�ی ت�شكيCتی . دسازمان مجاھ�دين تحوي�ل دا

ی   و ش�يفتهاس�ت» روش�نفكر« ک�رد  خيال میآخر آن بيچاره ھم. ديمان شپش
  !شريعتی

 در براه انداختن مراسم ن�وروزی »عيال مربوطه«جماعتی كه با 
اما . م به اين مراسم دعوت كردند ھمراه و ھمكار بودند، مرا ھ١٣٦٦سال 

ب�ه عن�وان ھم��سر . تاكي�د كردن�د ك�ه ت�و دع��وتی؛ ام�ا ن�ه ب�ه عن��وان مجاھ�دين
 در مراس���م ك���ردم ش���ركت خي���ال م���ی.  م���ن البت���ه ن���رفتم»عي���ال مربوط���ه«

 و م�دتی اس�ت  ھا پيش ھوادار س�ازمان ب�وده  كه سال ھای عادی نوروزی آدم
  و تلويزي��ونمان��دم   خان��هدرم و ن��رفت.  اس��ت»كف��ر Vيغف��ر«ان��د،  كن��ار ك��شيده
ای از كت�اب ك�وير   در اي�ن مراس�م مقال�ه»عيال مربوطه«گويا . تماشا كردم

البت��ه در آن جل��سه ي��ك . د روخ��وانی ك�ر»ن��وروز«ب��ه ن�ام عل�ی ش��ريعتی را 
بانوی معظم جاسوس مجاھدين ھم حضور داشت و تمام اخب�ار و اطCع�ات 

 پايگ���اه مجاھ���دين در ش���ھر مرب���وط ب���ه اي���ن مراس���م را در اختي���ار م���سئول
ام و آن  آخر ھفته كه ب�از ھ�م م�ن ب�ا دو ت�ا جوج�ه. فرانكفورت آلمان گذاشت

 ]ای مجي�د س�اچمه[، به پايگ�اه مجاھ�دين رف�تم، ص�ادق يكی كه در شكم داشتم
. مسئول پايگاه مرا به دفترش اح�ضار ك�رد و گ�زارش جل�سه را ب�ه م�ن داد

 »ن��وروز«ی  ب��ه ج��ای مقال��هبع��د ب��ا تلخ��ی پرس��يد ك��ه چ��را عي��ال مربوط��ه 
   !؟را نخوانده است] ھا يعنی رجوی[شريعتی، پيام نوروزی برادر يا خواھر 

رف�ت   اصطCحی بود كه برای مسعود رجوی به كار می»برادر«
و خواھر ھم الزاما برای عيال و ھمردي�ف اي�دئولوژيك اي�ن جن�اب، س�ركار 

  . عليه بانو مريم قجرعضدانلو موسوم به مريم رجوی
فکری و شكاف .  از اين جای كار ھم خبر نداشتمیاستش من حتر

 بع�دھا تح�ت زعام�ت ک�ه البت�ه به جاھ�ای ب�اريكی ك�شيده ب�ود ابين معاطفی 
 گف�تم ك�ه در »ص�ادق«فقط به . ه شدھمين سازمان مجاھدين به جدايی كشيد



 ١٠٤

 

خب��رم؛ ول��ی چ��را   ھ��م ب��ی»ايتیجن��«ام، از چن��ين  اي��ن مراس��م ش��ركت نك��رده
  ؟ !كنيد  كس ديگری كرده است، مرا محاكمه میبرای كاری كه

. ك�ردم آمد، حتما در اين مراس�م ش�ركت م�ی گفتم كه اگر خوشم می
دان��ستم جاس��وس  م��ی. Vب��د م��ن ھ��م از ش��ركت در اي��ن جل��سه راض��ی نب��ودم

س�ازمان مجاھ��دين در اي��ن جل��سه زن��ی اس��ت ب�ه ن��ام ش��ھين ك��ه تم��ام رف��ت و 
ھ��ايی ك��ه  آن. كن��د زارش م��ی را گ�� م��امح��ل اقام��تآم��دھای ايراني��ان ش��ھر 

ھ�ا  ش اھميتی قائل نبودند، اين گون�ه جاسوس�یيشناختند و برا سازمان را می
شان ي�ھ�م چن�دان برا] حكوم�ت اس�Cمی[ھای جاسوسان ھمج�وار  و جاسوسی

به ك�ار خودش�ان م�شغول بودن�د و ت�ره ھ�م ب�رای اي�ن دو جماع�ت . مھم نبود
 »ينمجاھ�دھ�وادار « عن�وان كردند، ولی ايرانيانی كه ك�سی را ب�ه خرد نمی

ی حكوم���ت  ش���ان طعم���ه در زن���دان جمھ���وری اس���Cمی داش���تند، ي���ا ك���سی
ھ��ا از  آم��د ب��ه اي��ن راحت��ی  ش��ده و ك��شته ش��ده ب��ود، دل��شان نم��ی٩٩اس��Cمی

آم��د زن��دگی  ھاش��ان بدش��ان نم��ی ل��یمجاھ��دين فاص��له بگيرن��د؛ ھرچن��د ك��ه خي
ھ��ا ھمي��شه  اي��ن بيچ��اره.  داش��ته باش��ند  ص��دا و س��الم و غيرسياس��یس��ر و ب��ی

موض�وع گزارش��ات ش��ھين خ��انم بودن��د و حتم��ا اعصاب��شان ھ��م از اي��ن ن��وع 
تشكيCتی جريان خرده جاسوسان سازمان مجاھ�دين /ھای سازمانی خبرچينی

 ي���ك س���ال بع���د از اي���ن جري���ان، در ]ص���ادق[ای  مجي���د س���اچمه. خ���رد ب���ود
لشكركشی ناموفق مسعود رج�وی و ب�انو ب�ه اي�ران، در عملي�اتی موس�وم ب�ه 

 جوان���ك ؛ نفل���ه و ح���رام ش���د١٣٦٧ م���رداد ٣وغ جاوي���دان، در ت���اريخ ف���ر
  ! يادش بخير. لوح خوبی بود ساده

ی  ش��ريعتی ب�ه وي��ژه ح��سينيهھ�ای  ل س��خنرانیبع�دھا ش��نيدم ك�ه مح��
 ي��ارگيری  محل��ی اساس��ی ب��رای]آن دو س��ه س��الی ك��ه ب��ه راه ب��ود[ارش��اد 

ا را از ھ�� م��سئولين آن زم��ان س��ازمان، خيل��ی. ب��ودس��ازمان مجاھ��دين خل��ق 
 زدن��د و ب��ه س��ازمان »ق��ر«ی ارش��اد  ھمانج��ا و از ھم��ان زي��رزمين ح��سينيه
  . كشاندند و بعدھا ھم به كشتنشان دادند

رھب���ری «ب���ا اي���ن ھم���ه ش���ريعتی از ھم���ان آغ���از م���ورد غ���ضب 
ھ���ا و آرم���ان   ب���ا اي���ن ك���ه كل���ی از ھم���ان فرق���انیی حت���؛ ب���ود»س���ازمان

س�ازمان ني�روی زن�ده  ديگر مدعيان راه شريعتی ب�رای …ھا و مستضعفينی
و م��رده و زن��دانی بودن��د، ام��ا ح��اج آق��ا رج��وی اص��C از اي��ن رقي��ب م��رده 

» شريعتی زداي�ی«ھا بود كه در درون تشكيCتش به  آمد و سال خوشش نمی
ای ب�رش�ايد چ�را، . البته شريعتی چن�دان آش دھ�ن س�وزی نب�ود. مشغول بود
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 ولی سوزی بود؛ آش ده آن زمان،» من«ای چون  نوزده ساله/دخترك ھجده
   !كنم وVيی به نام خمينی، فكر نمیبرای مبارزه با ھي

ش�ريعتی ب�ا عل�ی آرواند آبراھاميان معتق�د اس�ت ك�ه اخ�تCف نظ�ر 
م��سلحانه، ھ��م جن��گ «دين اي��ن ب��ود ك��ه ش��ريعتی ب��ه تئ��وری مجاھ��س��ازمان 

ی تم��ام رفتارھ��ای تروري��ستی اي��ن   ك��ه س��رلوحه»اس��تراتژی، ھ��م تاكتي��ك
دوران پ���يش از افت���ضاح [ی ت���اريخ معاص���ر اي���ران  هس���ازمان در دو دور

شريعتی سازمان علی . بود، اعتقادی نداشت]  و پس از آن٥٧تاريخی سال 
ب�رای  »ض�د مدرنيت�ه« جن�بش ِ دين را امام حسين و خ�ودش را زين�بمجاھ
 ش�ريعتی اساس�ا ب�ه عن�صر. ك�رد ی م�یارزيابيابی به حکومت اسCمی  دست

 تكي��ه ]ھ��وم ام��روزين يعن��ی روش��نفکر دين��یب��ه مف[م��سئول روش��نفكر متعھ��د 
 نوشته بود كه »تخصص«ن كتابش به نام داشت و اگر اشتباه نكنم در آخري

 Vب ب��رای اي��ران زود اس��ت و اگ��ر ح��اCت��ا ١٣٥٦و ١٣٥٥ھ��ای  س��ال[انق�� 
انجام��د ك��ه  انقCب��ی رخ دھ��د، ب��ه ارتج��اع م��ی] زم��انی ك��ه خ��ودش زن��ده ب��ود

ا را ب����ه مي����دان ك����شيد و ديگ����ر ھ����  ك����ه خ����ودش آنونیانجامي����د؛ ارتج����اعي
ھ��ای ش��ريعتی ب��ا  ھ��ايی بودن��د ك��ه ب��ا ب��ازی ج��ن. توان��ست جمع��شان كن��د نم��ی

 ھ�ا يكب�اره ب�ه مي�دان كلمات، با قرآن و ب�ا ت�اريخ، از پ�شت ديوارھ�ای ح�وزه
  .  به ھيچ كس ھم رحم نكردند؛ريختند و زدند و بردند و خوردند

م�انی ك�ه در گف�ت ز  م�یج�دا ش�دگان از س�ازمان مجاھ�دينيكی از 
ھ�ای  خواند و ھمان زمان ھم به عضويت انجمن شھر بوخوم آلمان درس می
 در واح���د خ���ارج ك���شوری س���ازمان مجاھ���دين[دان���شجويان م���سلمان آلم���ان 

 »انب��ر«رآم��ده ب��ود، س��ازمان مجاھ��دين ن��وعی د] ١٣٦٦ ت��ا ١٣٥٧س��الھای 
 جويانھا، به وي�ژه دان�ش انیھای اير تھيه كرده بود، برای بيرون كشيدن نامه

ش��ان  یھ��ای پ��ست  از ص��ندوق،ھ��ای دان��شجويی ش��ھر بوخ��وم س��اكن خوابگ��اه
دادي�م، دو نفرم�ان ك�شيك  ای تشكيل م�ی  تيم سه نفره ھای شب نيمه«: گفت می
ای پستی دان�شجويان ھ رفت سراغ صندوق دادند و نفر اصلی عمليات می می

  » .كرد  را خالی میھا  آن سازمانی،»انبر«و با يك فقره 
  

  :يم به کارمانبرگرد
را ] ياس�یس غيریو حت� [برای اي�ن ك�ه ي�ك جري�ان ي�ا ف�رد سياس�ی

م�ان، اي�ن اس�ت ك�ه ي�ا  اساس آن ضرب المث�ل ق�ديمیبشناسيم، بھترين راه بر
از پزھ��ا و ش��عارھا و اداھ��ای بيرون��ی . ب��ا آن ھم��سفر ش��ويم و ي��ا ھم��سفره

  ب��ه،س��ازمان مجاھ��دين. ن آن را ش��ناختت��وا ك��س و ھ��يچ جري��انی نم��ی ھ��يچ
ھای آتشين  ی خروار را، نه در شعر و شعارھا و خطابه عنوان مشتی نمونه

ش، بلكه بايد از درون و از زب�ان يھا و ادعاھا  در نشريهیرھبرش و نه حت
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، شترين زوايا و مناس�بات و بيان كسانی شناخت كه اين جريان را در درونی
زب�ان و بي�ان  اي�ن جري�ان را باي�د از ؛ان�د با پوست و گوشت�شان تجرب�ه ك�رده

م�ت اس�Cمی را ان�د؛ چنانچ�ه حكو كسانی شناخت كه زندانی اين جريان ب�وده
ھ�ای   سيد محمد خاتمی، يا ش�عارھا و خطاب�ه»ژوكوند«ھم نه در لبخندھای 

ام�ام  بي�ان دھ�اتی ی مھدی بازرگ�ان و حت�، علی شريعتی،عبدالكريم سروش
ھ��ا،   درون خان��ه ك��ه باي��د در،[ خمين��ی  س��يد روحادمک��شان ک��Cن ت��اريخ، 

  !اش شناخت اطCعاتی و خصوصی، رفتارھای مخفی و زيرزمينیروابط 
 و ب���اری ت���شكيCتیھ���ای اج م���سعود رج���وی ب���رای توجي���ه ط���Cق

اجباری درون سازمان مجاھدين كه به تم�ام اع�ضا و كادرھ�ای س�ازمان از 
  : گويد می.  خورشيدی تحميل شد، تئوری جالبی دارد١٣٦٨سال 

ه موضوع زن داريد، نگ�اھی ب�ه ينيد چه نگاھی ببرای اين كه بب«
ای ب��ا  ت��رين روابطت��ان ب��ا ھم��سرانتان بياندازي��د و ببيني��د چ��ه معامل��ه یدرون��

   ١٠٠»!؟مسرتان داريدھ
ش���نفكر ايران���ی را در درون و  رو؛ م���وافقم»ش���عار«م���ن ب���ا اي���ن 

ھ�ای پيرام�ونش، يعن�ی موض�وع ق�درت  اش ب�ا ان�سان ترين رابط�ه خصوصی
  . اش  تا در شعار و كتاب و خطابه،اختتوان شن بھتر می

دھ�د،  نويسد، شعارش را ك�ه م�ی روشنفكر ايرانی كتابش را كه می
گويد، ي�ك دم�وكرات، ي�ك اوماني�ست و ي�ك عن�صر حق�وق  شعرش را كه می

 در خان��ه، زن��ش كلف��ت »مھ��رداد بھ��ار«ری راديك��ال اس��ت، ام��ا ب��ه ق��ول ب�ش
چ����ه در اس����ت، دار  اش ي����ك ارب����اب اس����ت، ي����ك ب����رده در خان����ه. اوس����ت

 ك��ه ب��ه  كن��د و چ��ه در بيگ��اری ز ھم��سرش م��ی ك��ه ا ی جن��سی اس��تفادهسوء
 و ای ت��وانيم از رواب��ط قبيل��ه م��ا نم��یاي��ن ك��ه چ��را . كن��د ھم��سرش تحمي��ل م��ی

ای ان�سانی و براب��ر ب��ا  داری ح��اكم ب�ر مناس��باتمان عب��ور كن�يم و رابط��ه ب�رده
 م�ا م�دنيت را تنھ�ا ھای پيرامونمان برقرار كنيم، به اين دليل است ك�ه انسان

اي�م، بلك�ه   نپذيرفت�هیاي�م؛ ب�اVتر ب�روم، آن را حت� محتوا پذيرفت�ه در فرم و بی
 ش�ده اس�ت، »مد«ی خونين حكومت اسCمی  چون اين مفاھيم پس از تجربه

  . كنيم  بجا و نابجا بلغورشان میکرده، »حفظ«آنھا را 
شان آنچه در رابطه با سازمان مجاھدين به وي�ژه كم�دی اس�ت و ن�

ی اي��ن اس��ت ك��ه رھب��ری اي��ن جري��ان اساس��ا ھ��يچ درك��ی از موض��وع  دھن��ده
ھا ندارد، اين است كه اين رھب�ری ب�رای باص�طCح جل�وگيری  نسانحقوق ا

ھ��ای م��ذھبی اس��Cم در ب��ين  ك��ه ناش��ی از آم��وزش[از س��تم جن��سی ب��ر زن��ان 
ی جن�سی را در   اساس�ا رابط�ه١٣٦٨س�ال بع�د از از  كوشيد] نيان استايرا
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از اي��ن ك��ه اي��ن ش��يوه در نھاي��ت ن��وعی .  نف��ی كن��دشيروھ��ای س��ازمانب��ين ن
گ�ويم،   اس�ت، س�خنی نم�ی»كنترل نيرو«ای برای  دستور تشكيCتی و وسيله

ک��ه س��ال اس��ت اي��ن ھم��ه اگ��ر [م ن��شان ب��دھم ك��ه اي��ن جري��ان خ��واھ بلك��ه م��ی
  ب�ه اي�ن دلي�ل اس�ت ك�ه اساس�ا]کن�د م�یجنسی را بر افرادش تحميل رياضت 
  . ھا ندارد  انساننيازھایھا و   خواست، حقوق،وع انسانموضدركی از 

ھ���ای ان���سانی  راه جل��وگيری از س���تم جن���سی، ك���ور ك��ردن رابط���ه
 نه تنھا بين ،ی ظريف، طبيعی و خواستنی ی جنسی يك رابطه رابطه. نيست

طبيع���ت، زاي���ش و . ھ���ا، ك���ه مي���ان تم���امی موج���ودات جان���دار اس���ت ان���سان
ی بCف�صل  تولد و نو ش�دن، مي�وه. دگير یمی جنسی  اش را از رابطه پويايی
 عاشقانه، نه تنھا مانعی در ی جنسی سالم و يك رابطه. ی جنسی است رابطه

 ني��ست، بلك��ه »غ��ولی« و ب��رای مب��ارزه ب��ا ھ��يچ »ی س��ازمانی مب��ارزه«راه 
  ناش�يانه و احمقان�ه،آنچ�ه ك�ه اي�ن س�ازمان.  نيرو بدھدتواند انگيزه ھم به می

دھد، نفی و حذف اين رابطه بود و نه ن�شان دادن اي�ن  انجام داده است و می
ان�سانی و ناش�ی از ای غير كه اين رابطه چگونه بايد باشد، و چگون�ه رابط�ه

 ب�رای فاص�له ]و البت�ه زن�ان[ ١٠١ب�ه ج�ای آم�وزش م�ردان. ستم جنسی است
 و ھ��ای م��ذھبی رعيت��ی موج��ود در ب��ين خ��انواده/ی ارب��اب گ��رفتن از رابط��ه

دھن�د، راه اي�ن  ھ�ای مجاھ�دين را ت�شكيل م�ی تر خ�انوادهسنتی ايرانی ك�ه بي�ش
 كنن�د، راه اي�ن اس�ت ن�عھاش�ان م ترين رابط�ه ھا را از طبيعی نيست كه انسان

 ان�سانی  ھمسران�شان رایحت�، ھای ان�سان كه به ايشان آموزش داده شود ھم�ه
  و و مردس��اVرانهاس��اس اخ��Cق اس��Cمیاسند و اگ��ر بربراب��ر ب��ا خ��ود ب��شن

 و ان�د  ك�رده»اس�تثمار«ش�ان ن�سبت ب�ه زن�ان، اي�شان را   جن�سیمي�زتبعيض آ
 و تبع��يض جن��سی را ب��شناسند و ب��ا »اس��تثمار«ھ��ای اي��ن  كنن��د، ري��شه م��ی

ی ان�سانی   از ستم جنسی فاصله بگيرند؛ نه اين كه اساسا رابط�ه،شناخت آن
اي��ن عم�ل ھمانق��در .  كنن�د و نف��یھ��ا را ح�ذف و طبيع�ی و ق�انونی ب��ين ان�سان

. كنن��د س��ت ك��ه ب��رای از ب��ين ب��ردن دزدی، دس��ت دزد را قط��ع م��یاحمقان��ه ا
 ناچ�ار »خ�Cف«ھايی كه ب�ه اي�ن  برای از بين بردن دزدی بايد برای انسان

 ب�ه ج�ای ش�ناخت و از ب�ين ای ك�ه جامع�ه. شوند، ك�ار و رف�اه ايج�اد ك�رد می
 نه تنھا ]ترين وجھش یآنھم در كمد[كند  ھا را نابود می ھا، معلول بردن علت

ھ�ای  ھ�ا و ناس�ازواری كند، بلك�ه دردھ�ا و بيم�اری  را درمان نمی رد جامعهد
ب��رای مب��ارزه ب��ا . دھ��د  را بي��شتر و بي��شتر گ��سترش م��یجامع��ه و ش��ھروندان

فح��شا در حكوم��ت اس��Cمی، برخ���ورد خ��شن ب��ا ن���وع پوش��ش زن��ان، تنھ���ا 
 »عل���ت«كن���د  س���ت ك���ه حكوم���ت اس���Cمی خي���ال م���یبرخ���ورد ب���ا نم���ادی ا
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ھا ب�ه  ی سالم يا كمتر بيمار، اگر حقوق برابر انسان معهدر يك جا. فحشاست
رسميت شناخته شود، اگر كار و امنيت و آسايش و ب�ه وي�ژه امني�ت حق�وقی 

اش امني���ت ج���انی و م���الی و ش���غلی و سياس���ی و  و ق���ضايی ك���ه بي���ان س���اده
ھاس��ت، ت��امين باش��د، ي��ا ت��ا ح��دودی ت��امين باش��د، ني��ازی ب��ه  فرھنگ��ی ان��سان

ھ��ا  زن��دگی ف��ردی ان��سان.  ني��ستھ��ا رخ��ورد ب��ا معل��ولل خ��شونت در باعم��ا
كس، ھيچ خدا و دين و قانونی ح�ق ن�دارد ب�ه  ای ممنوعه است كه ھيچ حيطه

ای برای يك حكومت و ي�ك دول�ت سياس�ی وج�ود  اگر وظيفه. آن سرك بكشد
ھ��ا ب��رای فاص��له گ��رفتن از ت��ضييق حق��وق  دارد، تنھ��ا آم��وزش دادن ان��سان

ی ب��ارز ت��ضييق حق��وق ش��ھروندی   ن��شانه،خ��شونت. ديگ��ر ش��ھروندان اس��ت
ھ�ا   اپوزي�سيونم�ثCھ�ا و ي�ا   اي�ن گون�ه حكوم�تی اي�ن اس�ت ك�ه  ن�شانه؛است

فھمن�د و درك و ت�صوری ھ�م از آن  اساسا مفھوم آموزش و پرورش را نمی
ت�رين ش�كل   ب�ه وح�شيانه، آن ھ�مكوشند ب�ا خ�شونت  می به ھمين دليل؛ندارند

 ب�ه خي�ال اي�ن ك�ه ب�ا م�شكل مب�ارزه ؛نن�د را قط�ع ك ممكن، سرانگشت معلول
  . اند كرده

 شخ�صيتی، دخال�ت ك�ردن یخشونت، تحقير، ح�ذف فيزيك�ی و حت�
 ام��ر ب��ه مع��روف و نھ��ی از«ی  در زن��دگی خ��صوصی ش��ھروندان ب��ه بھان��ه

ای، معيوب ب�ودن  ھا در ھر زمينه  دخالت در پوشش و كوشش انسان»منكر
ب��رای ش��ناخت و مب��ارزه ب��ا گ��ذارد ك��ه   را ب��ه نم��ايش م��ی دس��تگاه عقي��دتی

  . كشد بيماری، بيمار را به صCبه می
ب�ه [شخص م�سعود رج�وی ھ�م ب�رای اي�ن ك�ه سازمان مجاھدين و 

انسانی دس�ت ھای  ند، به تحريم رابطه با استثمار زنان مقابله ك]زعم خودش
ھايی، يك سازمان تروريستی اس�ت   چنين تحريمھای سالدستاورد . يازند می

ھ�ا و  معيوب و دچار بحران و بيماری جنسی ك�ه ح�سرتو يك مشت عضو 
شان را در خشونت و خشونت بازھم بي�شتر ب�ه نم�ايش  ھای تشكيCتی ناكامی

  . گذارند می
پ��س از دس��تگيری [اي��ن جري��ان  ١٣٨٢ھ��ای تاب��ستان  خودس��وزی

در اروپ���ای مرك���زی، نم���ادی از ھم���ين ] م���ريم رج���وی در ک���شور فران���سه
 عملكردھ�ای اي�شان اس�ت؛ اي�ن رفتارھ�ا چ�ه خشونت نھفته در اي�دئولوژی و

و چ��ه در كنن��د   برق��رار م��ی»رقب��ا«  ك��ه ب��ا ھ��ای مطبوع��اتی در ن��وع رابط��ه
 ب��ا باص��طCح دشمنان��شان، ب��ه روش��نی ن��شان یدرون مناسبات��شان و چ��ه حت��

  . شود داده می
ترين دليلش كنترل   ساده،تحريم ازدواج از سوی سازمان مجاھدين

ای روح و ج��سم ي��ك ني��رو ب��رای  زواي��ین تم��امنيروس��ت و در اختي��ار گ��رفت
تظ�اھرات . شوی مغزی او و تب�ديلش ب�ه ي�ك كمربن�د انتخ�اری انفج�اریشست
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ی حكومت اسCمی ھم برای جل�وگيری از باص�طCح ف�ساد در  گرايانه  عفت
اوتی، تنھ�ا ك�شتن بيم�ار سی ما، آنھم ب�ا چن�ين خ�شونت و ق� ايران اشغال شده

و اين يك راه حل كامC قديمی است و از مغز است برای مبارزه با بيماری 
ت�ر   سال پيش صحراھای عربستان و چن�دھزار س�ال پ�يش١٤٠٠جادوگران 

  . ھمين منطقه برخاسته است
ھ�ای آس�مانی ادي�ان س�امی تح�ت عن�وان  ھ�ا را در كت�اب اين تئوری
 دين���ی و ھ���ای سنگ���سار و ك���شتار و ت���رور و مح���دوديتتبع���يض جن���سی و 

ت�وان دي�د و تاس�ف  مور شخصی اف�راد ب�ه روش�نی م�یھای دينی در ا دخالت
ای مدنی، در گام نخ�ست باي�د از توح�شی ك�ه  برای رسيدن به جامعه. خورد

كن�د،  ھ�ا ب�رای نف�ی و ط�رد ديگ�ران نم�اد پي�دا م�ی در رفتارھای خشن ان�سان
اش ھم���ين حكوم���ت  ای از س���نت و مدرنيت���ه، نتيج���ه ملغم���ه. فاص���له گرف���ت

تمام اسباب فيزيكی تم�دن و  از؛ حاكم استعلی  است كه در ايران ف اسCمی
ش�ان را ب�ه  كنن�د، ت�ا ق�وانين ق�رون وس�طايی مدرنيته، يعنی تكنيك استفاده م�ی

توانن�د از  روشنفكرانی ھ�م ك�ه نم�ی؛  اجبار به ملت ايران تحميل كنندزور و
 س�ال گذش�ته خواھ��ان ١٠٠ عب�ور كنن�د و ش�وربختانه در تم�ام اي�ن »س�نت«

گراي���ان و   س���نت،ان���د، خ���ود مدرنيت���ه در اي���ران  ب���ودهتلفيق���ی از س���نت و 
ر درون مغزھاش����ان، ھم����ان رواب����ط ھ����ايی ھ����ستند ك����ه د ي����ستفوندامنتال

  . اند تر را رسوب داده  سال پيش و پيش١٤٠٠انسانی غير
ب�رای رس��يدن ب�ه مدرنيت��ه، نخ�ست باي��د از س�نت، يعن��ی از ق��وانين 

گون��ه روش��نفكران ب��ا اي��ن . ی ق��رون وس��طايی اس��Cمی عب��ور ك��رد وح��شيانه
. ای م��درن و م��دنی غي��رممكن اس��ت  ت��صور دس��ت ي��افتن ب��ه جامع��ه،دوگان��ه

را غ�رب جل�و رف�ت و چ�«ری در كتاب پر از سندش ب�ا عن�وان كاظم علمدا
 پي�شروی »منطق�ی«گ�ردد، دVي�ل   آنجا كه به تاريخ برمی»ايران عقب ماند
 س�يد » اص�Cحات« م�ثC شمارد، اما خود، شخصا از دول�ت غرب را برمی

   .كند  دفاع می و حافظ اسCم حکومتیمحمد خاتمی
ی ص��لح نوب��ل، آنج��ا ك��ه از نق��ض  ی ج��ايزه ش��يرين عب��ادی برن��ده

كن�د و آنج�ا ك�ه از بھب�ود  گوي�د، امريك�ا را محك�وم م�ی حقوق ب�شر س�خن م�ی
وض��ع دموكراس��ی س��خنی اس��ت، اي��ران تح��ت حاكمي��ت آخون��دھا را نمون��ه 

  . آورد می
 چ��اپ »دی ول��ت«ی   ب��ا روزنام��هگ��و در گفت…ش��يرين عب��ادی«

 امي�دواری ك�رد ك�ه  بشر توسط امريك�ا انتق�اد و اظھ�ارآلمان از نقض حقوق
عب�ادی ك�ه ب�ه . اين كشور برای استانداردھای حقوق بشر ارزش قائ�ل ش�ود

شدت از نقض حقوق زندانيان در زندان ابوغريب عراق و اعضای طالب�ان 
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ره از وض��عيت زن��دانيان ام��ا ي��ک ذ[…در زن��دان گوانتان��امو نگ��ران اس��ت
  :  گفت]ھای حکومت اسCمی نگرانی ندارد ايرانی و خارجی در زندان

ايم و موف�ق  ھايی داشته ی حقوق بشر پيشرفت در ايران در زمينه«
   …ايم سازمان حقوق بشر مستقل از دولت تشكيل دھيم ايم و توانسته بوده

ام مھ��م الملل��ی اق��د ھ��ای ب��ين حماي��ت از دادگ��اه«: عب��ادی اف��زود«
دو [ھا از جمل�ه اي�ران و امريك�ا  ی دولت ديگری در اين زمينه است كه ھمه

. توانن�د از اي�ن راه باع�ث تقوي�ت اي�ن س�ازمان ش�وند م�ی] ناقض حقوق ب�شر
  : عبادی با مخالفت نسبت به ممنوعيت حجاب در كشور فرانسه گفت

در مقاب�ل آنھ�ا ب�ه ھ�م از فرھن�گ ديگ�ر ك�شورھا و ب�دون بدون ف«
   ١٠٢»…رسيم ر جھان نمیصلح د

توانن��د بچاپن��د و ت��ازه ادای  ت��ا اينھ��ا ھ��زار س��ال ديگ��ر ھ��م ت��ا م��ی
  !دموکراسی ھم دربيآورند

 »آل�يس ش��ووارتزر« خ��انم  بخ��ش كوت�اھی از كت�اب،ادام�هم�ن در 
 را در رابط���ه ب���ا »بايی بيج���ا در براب���ر س���ربازان [ش���كي«تح���ت عن���وان 

  . آورم میھای اسCمی نمونه  تروريست
 به كشور سوئيس داش�ت، آنج�ا ك�ه  در سفری كهحمد خاتمیسيد م

، عملك�رد ف�تگ ھ�ا از م�ذھب سياس�ی س�خن م�ی رب�یاز علل فاصله گ�رفتن غ
 مث��ل ی را در ھ��زار و ان��دی س��ال ق��رون وس��طھ��ا ی حكوم��ت پ��اپ وح��شيانه

د ك�ه در اي�ران ھ�م حكوم�ت ش� و بعد كه ب�ا اي�ن پرس�ش روب�رو م�یآورد  می
د ماي�فر مخ�صوصی م�ی ب�ا ادای … بشر ودينی برقرار است و نقض حقوق

مل�ت اي�ران ب�ه اي�ن حكوم�ت البته در اي�ران اش�كاVتی وج�ود دارد، ول�ی  كه
 رای داده اس�ت و ب�ه ] آنی بع�دبد با آگاھی از تم�ام عملكردھ�ایV[اسCمی 
   !وان حاضر نيست آن را كنار بگذاردھيچ عن

 و اس��تدموكراس��ی فق��ط رای گي��ری  م��د خ��اتمیحب��ه ب��اور س��يد م
ب�رای  ] در آنھا»اVھی«ھای  ی تقلب با ھمه [ھا  سرگذرگاهھای رای صندوق
ی ب�ارز دموكراس�ی و  ھمين حاكمان اسCمی، نمونهھای حکومت  پايهتحكيم 

   ! ھستندخواست ملت ايران
  

  !     برگرديم به علی شريعتی
ھ��ايش ان��سان را  عل��ی ش��ريعتی در ب��سياری از نوش��ته و س��خنرانی

كن�د ك�ه از دو بخ��ش ك�امC نامتج�انس و مت��ضاد  عرف�ی م��یای دوگان�ه م پدي�ده
در ديدگاه فلسفی ش�ريعتی، بخ�شی از شخ�صيت ان�سان از . ساخته شده است
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لجن، گل بدبو و حماء مسنون ساخته شده است كه بخش شيطانی، دنی، اين 
ب��ه نظ��ر . دني��ايی، حقي��ر، كثي��ف، لج��ن، حي��وانی و دچ��ار روزمرگ��ی اوس��ت

ان��سانی م��ردان و زن��انی ك��ه كش��شی ب��ه س��وی ی رفتارھ��ای  ش��ريعتی ھم��ه
 زن��دگی دارد، يك��سره ش��ادی، ل��ذت، خوش��ی، س��اختن و اس��تفاده از مواھ��ب

ھ��ا و  چ��ه بي��شتر از ل��ذت ك��سی اس��ت ك��ه ھر»ِان��سان تم��ام«م��ذموم اس��ت و 
  .  فاصله بگيرد و دور شود ھای زندگی خوشی

بخش ديگر شخصيت انسان به بيان شريعتی بخش الھ�ی، علي�ايی، 
در اي��ن . ھ��ای طبيع��ی زن��دگی اوس��ت ، خ��دايی و گري��زان از ل��ذتروح��انی

 ش�رعی، كثي�ف، یی جنسی حت� ھا مثC رابطه تعريف نيازھای طبيعی انسان
   ١٠٣.شود پليد، فروكشنده، پائين آورنده و مبتذل ارزيابی می

ی اي��ن دي��دگاه اساس��ا ش��ادی، ش��ادخواری، ل��ذت ب��ردن از  پاي��هبر
Cت�ر نف�ی  ش برای زن�دگی بھت�ر و مرف�هزندگی، ھمچنين سازندگی، كار و ت

 زن�دگی گري�زی و ب�ه تعبي�ر شود و ھمگان به نوعی رياضت عارفان�ه و می
 . شوند  دعوت می»تكامل«شريعتی 

 یچ�ون رئ�يس جمھ�ور  متعھ�د ني�ست ك�ه ھ�م]ام�ام[رھب�ری ام�ت «
ی  ی ش��ما و رادي��و مط��ابق ذوق و پ��سند و س��ليقه امريك��ا ي��ا م��سئول برنام��ه

، و تعھد ندارد ك�ه تنھ�ا خوش�ی و ش�ادی و برخ�ورداری ھا عمل كند مشتری
ه را ب�ه خواھ�د و متعھ�د اس�ت ك�ه جامع� اش ببخ�شد؛ بلك�ه م�ی به افراد جامعه

 اگ��ر اي��ن تكام��ل، ب��ه قيم��ت رن��ج اف��راد یس��وی تكام��ل رھب��ری كن��د؛ حت��
  ١٠٤».باشد

 ح�ق و   تئوريزه ك�رده اس�ت، ھ�يچ كه شريعتی در دستگاه حكومتی
ھ��ا و رف��اه  ده ش��دن نيازھ��ا، تم��ايCت، خواس��ت ت��ضمينی ب��رای ب��رآوریحت��

ِدر چنين دستگاھی، امام، رھبر و حاكم . شود شھروندان در نظر گرفته نمی
اش اين  در قدرت، نه تنھا در خدمت مردم نيست، بلكه اساسا ھدف و وظيفه

 ھ�م ك�ه ش�ده، ش�ھروندان را ب�ه  ش�ھروندان» ب�ه قيم�ت رن�جیحت�«است كه 
در اي�ن تعري�ف ھرگون�ه رف�اه، ش�ادی، زن�دگی .  ھ�دايت كن�د»تكامل«سوی 

اين ديدگاه در كار ايجاد احساس گن�اه . شود سالم و طبيعی از مردم سلب می
ی طبيع�ی ب�ين  رابط�ه.  اس�ت»ام�ت«ذھن شھروندان يا به بيان شريعتی در 

ی طبيع�ی و   رابط�هیش�ود؛ حت� و كثي�ف و لج�ن ارزي�ابی م�یانسانھا، منفور 
به ھمين دليل ھ�م . ای شوم و مھوع است ھا پديده نانسانی زناشويی بين انسا

ك�ه ن��اگزير از آنن��د، ] ھ�م آغوش��ی [»ج��رم«ش�ھروندان پ��س از ارتك�اب اي��ن 
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مجبورند خودشان را بشويند و پ�اكيزه كنن�د، چ�را ك�ه باي�د بCفاص�له از اي�ن 
  .  و زمينی و اين دنيايی خارج شوند»حيوانی«حالت 

ھ�ای طبيع�ی را  ھ�ا و رابط�ه ناين گونه ايجاد احساس گناه در ان�سا
بدين گونه مبت�ذل و پ�ست جل�وه دادن، ك�ه عموم�ا آب�شخور م�ذھبی دارد، ب�ه 

  . برد نتايج جالبی راه می
ای   اش��اره»ای فاشي��سم روان��شناسی ت��وده«ويلھ��م راي��ش در كت��اب 

   :خواندنی به اين گونه تعريف از انسان و آموزش و تربيت دارد
ش�وند و دچ�ار  ن�سی ارض�اء نم�یبرای كسانی كه از لحاظ ميل ج«

پرخاش��گری و اح��ساس حق��ارت ھ��ستند، اي��ن مع��ضCت در دراز م��دت تنھ��ا 
شود كه خشم فروخورده، به خارج ھدايت ش�ده و عل�ت  وقتی قابل تحمل می

  . حقارت شخص به ديگران منتقل و نسبت داده شود
محرومي�ت جن�سی و اح�ساس گن�اه و حق�ارت [ی اي�ن عم�ل  نتيجه«

ھای مطيعی است كه ھوي�ت خ�ود   در نھايت ظھور شخصيت]در اين رابطه
ي�ا رھب�ر و ام�ام از دي�دگاه ش�ريعتی و مجاھ�دين و ديگ�ر [را با مرد ب�زرگ 

دھند، تا خود را ب�زرگ اح�ساس كنن�د و  تطابق می] رمگی/ھای شبان جريان
خ���ود را ب���ر س���ر مق���صرين ] ی س���ركوب ش���ده و لج���ن م���الی ش���ده[ی  عق���ده

خ�الی ] و به وي�ژه زن�ان [) و دشمنان خارجیھای اجتماعی اقليت(مشخصی 
  ١٠٥».كنند

ام، ب���ا ھم���ان عي���ال  اي���ن دي���دگاه را م���ن چ���ه در زن���دگی شخ���صی
ی اولی، چه در سازمان مجاھ�دين و چ�ه در زن�دگی در اي�ران پ�س  مربوطه
رار عجيب��ی داش��ت ك��ه  اص�� عي��ال مربوط��ه. ام  تجرب��ه ك��رده١٣٥٧از س��ال 

 ب��ا ك��سی ؛ نخن��دم؛ ح��رف ن��زنم ب��ا م��ردان؛ نم��از بخ��وانم؛روس��ری س��رم ك��نم
 پ�شت س�رم را در خياب�ان نگ�اه نك�نم ؛ تلفنی ب�ا ك�سی گ�پ ن�زنم؛شوخی نكنم

  …و
. ای ش�ركت ك�رده باش�م ای ي�ا س�فره آي�د در روض�ه اساسا ي�ادم نم�ی

  . ھم نه اين كه دعوت شده باشم  آن؛ای رفتم تنھا يك بار به سفره
 باي��د پي��ر ش��ده البت��ه ح��اV ديگ��ر[ آVم��د و زيب��ايی داش��تم  زن دائ��ی

ك�ه در مراس�م ازدواج م�ن ب�ا لب�اس دكلت�ه و پ�شت ب�از ش�ركت ك�رده !] باشد
من كه گاه ظھرھا سر راھ�م . ای انداخته بود اين زن دائی نازنين سفره. بود

آن روز در . زدم، روزی ب�ا اي�ن مراس�م مواج�ه ش�دم  م�یش�ان سری به خانه
 ب��ا بل��وز و ش��لوار و م��ن ك�ه. ظھ��ر ب��ود. ای برق��رار ب�ود ھ��ا س��فره ی آن خان�ه
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 س�فره ھ�ايی ك�ه ب�ه اي�ن كردم، اصC به تيپ خ�انم كفش سبكی رفت و آمد می
   .خوردم ام ھم نمی  به تيپ زن دائی؛خوردم دعوت شده بودند، نمی

يوس����ف «درس����ت مث����ل   رایژيگول����وی آخون����د جوان����ك ،زن����ان
  وس�ط]عبي�ر آن زم�ان م�نب�ه ت[وس�ط انداخت�ه بودن�د و آن بيچ�اره  »گمگشته

ب��ه س��واVت اي��شان در رابط��ه ب��ا داش��ت  و ، ھم��ه خ��انم آVم��د گي��ر ك��ردهاي��ن
ند جوان�ك را تحري�ك  داش�تھا عمد داد؛ انگار زن خ می پاس»حيض و نفاس«

ش��د و ج��واب  او ھ��م س��رخ م��ی. كردن��د ای از او م��ی ھای زنن��دهس��وال. كنن��د
ار و رنگارنگ��شان آبغ��وره ھ��ا م��دتی ھ��م زي��ر چادرھ��ای گل��د خ��انم. گف��ت م��ی

  .  شروع شدو خودنمايی» بخور بخور« بعد ھم ؛گرفتند
ای  ای را داش�تم ك�ه از ك�ره من در اين ميھمانی درست ح�ال پرن�ده

 ب�ه اي�ن   بدون ھ�يچ پوش�ش اس�Cمی؛شده استديگر به سر اين سفره پرتاب 
ی ك�ه داش�تم، مبن�ای سوادم آنقدر نب�ود ك�ه ب�رای اح�ساس. كردم تئاتر نگاه می

اي�ن اول�ين و آخ�رين . ز اي�ن جل�سه خوش�م نيام�د ام�ا اص�C ا؛تئوريك بتراشم
 ج�رات نك�ردم داس�تانش را ب�رای یحت. ای بود كه در آن شركت كردم سفره

به جايی رفته بودم كه ت�ا آن زم�ان . كردم  احساس گناه می. پدرم تعريف كنم
ھ�ا و آن تي�پ  پ�درم اص�C ب�ه اي�ن تي�پ زن. از شركت در آن منع ش�ده ب�ودم

  . شتآخوندھا اعتمادی ندا
 و ب�ا »تحري�ك م�ردان«وقتی مجب�ور ش�دم ب�رای جل�وگيری از از 

ام لچ�ك ب�ه س�رم » روش�نفكر دين�ی«ی  ی عي�ال مربوط�ه فشارھای قلدرمآبانه
 ھ�ا لب�اس گف�ت دخت�ر دان�شجويش مث�ل كلف�ت م�ی. بپيچم، پدرم ب�ا م�ن درافت�اد

از .  يكبار با م�ن در خياب�ان راه ب�رودیاو ھيچگاه حاضر نشد حت. پوشد می
  . ام و ھم از لباس پوشيدنم  شد؛ ھم از قيافه  شرمش میمن

ی عجي�ب و غريب�ی از س�نت و مدرنيت�ه ب�ود  عيال مربوط�ه ملغم�ه
 ؛رف�ت؛ البت�ه فق�ط در رابط�ه ب�ا خ�ودش ش گاه باV و گاه پائين می كه درصد

ی م�ا  ی م�ذھب زده ولی ب�ه ھ�ر ص�ورت ف�رآورده و مح�صول ھم�ان جامع�ه
 آن دوران ِ اي�ن عي�ال. تام گذاش� دی در زن�دگیاين م�رد ت�اثير خيل�ی ب�. بود

پس از جدايی از من، يك زن پستی از ايران تحوي�ل گرف�ت، دو ت�ا بچ�ه ھ�م 
 س��ركی اش » م��ذھبی ِ روش��نفكری«ی  در دام��نش گذاش��ت، ت��ا ب��انو ب��ه حيط��ه

كند رانندگی ي�اد بگي�رد، روزنام�ه بخوان�د و  ام گاه نصيحتش می شنيده. نكشد
و اي��ن ب��انو، روزنام��ه را فق��ط ب��رای .  اي��ن س��نخخاص��يتی از چيزھ��ای ب��ی

 ي�ك ؛ش بپوش�انديھ�ا  تا ببيند چه لباسی به بچه،خواند پيشگويی وضع ھوا می
الف��ضل پھ��ن ك��ن، و البت��ه در اروپ��ا ی ابو خوان، س��فرهدردس��ر، نم��از زن ب��ی

 ؛»دار خان��ه« یی ي��ك ھم��سر ب��ه تم��ام معن��  ب��ا اي��ن ھم��ه نمون��ه»حج��اب ب��ی«
ای مثل سياس�ت و بح�ث و فح�ص و  كارھای مردانهی  اصC كاری به حيطه



 ١١٤

 

عقلش ھ�م . اش را ندارد  حوصله. روشنفكری دينی و اين قبيل چيزھا ندارد
. درست ھمانی است كه خيلی از مردان ايرانی آرزويش را دارند. رسد نمی

 ن�رم و ي�ك دام�ن پ�ر از ی پر از چربی، يك رختخ�واب گ�رم و يك آشپزخانه
 اي�ن  ِ اين ك�ه در بي�رون ِ  كنجكاوییسركشی يا حت بدون تCشی برای ه؛بچ

 ؛و چ���ه زن خ���وبی. يگ���ری در جري���ان اس���تی ب���سته ھ���م دني���ای د داي���ره
ی  تجرب��ه.  ھ��يچ گ��اه از ھ��م نخواھ��د پاش��يد، ب��ا تم��ام ت��ضادھايش،ش��ان زن��دگی

زندگی با يك زن تحصيلكرده، م�دعی و كت�اب خ�وان ب�رای ھف�ت پ�شت اي�ن 
 كنن�د »پ�رو«نخواھند زنی از اين س�نخ را ديگر گونه مردھا كافی است، تا 

  !پدر  بی»احتماV« را  و چند بچه
 از نب�رد ب�ر س�ر ت�ن ،ھ�يچ كج�ا اي�ن نب�رد«: به قول علی فردوسی

 زن�ان، ت�ن و جن�سانيت …ت�ر ني�ست زن، بر  س�ر ج�سمانيت زنان�ه س�ھمگين
دی ك�ه در ترين نبردھاست؛ نب�ر ی سھمگين آنان، خود صحنه] ی                 سكسوآليته[

ن���د و ھ���م آنچ���ه نب���رد ب���ر س���ر آن ا آن زن���ان، خ���ود ھ���م نيروھ���ای متخاص���م
   ١٠٦».است

در ديدگاه علی شريعتی، درست ھمانجايی كه انسان نصف شده و 
ش�ود، اي�ن نب�رد خ�ونين ب�ر  در دو وجه متناقض و متضاد با ھ�م تعري�ف م�ی

ه اي�ن  نبرد سھمگينی كه نه تنھ�ا در دي�دگا؛گيرد  در میی زن سر سكسوآليته
روش��نفكر دين��ی، بلك��ه در دي��دگاه تقريب��ا تم��ام روش��نفكران ايران��ی پ��ايگير و 

اين ديدگاه، خود ناشی از نگرش وي�ژه و . جايگير شده و رسوب كرده است
  . ی زنان است خطرناك اديان سامی و به ويژه اسCم به سكسوآليته

ت�ر ھ�م اي�ن نب�رد س�ھمگين ب�ر س�ر  البته در مكاتب و مذاھب قديمی
سانيت زن در جري��ان ب��وده اس��ت، ام��ا جن��گ ب��ين اس��Cم و آزادی، ب��ين جن��

 ب�ه ؛ھ�ا ت�ا ھم�ين ام�روز ھ�م جري�ان دارد ی ان�سان اسCم و حقوق برابر ھم�ه
  . ھم جريان دارد سھمگين و خونينیطرز

ب��ه عن��وان نمون��ه اول��ين س��ری ايراني��انی ك��ه ب��ه غ��رب آمدن��د، چ��ه 
ھ�ا را ناش�ی  اييھ�ا و نيك�ويیی زيب آنانی كه در شيفتگی نسبت به غرب، ھم�ه

از تمدن غرب به حساب آوردند، و چه آنانی ك�ه ب�ا انعك�اس ت�صوير غ�رب 
ھای حكومت، صدارت و قدرتشان را لرزان  بر شرق مسلمان و بيمار، پايه

ش و سست ارزيابی كردند، ھمه و ھمه از پيكر زن�ان در غ�رب، ن�وع پوش�
  . بی پرداختندھای ايشان تصويرھای عجيب و غري ايشان و آزادی
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محم��د ت��وكلی طرق��ی اس��تاد ت��اريخ شناس��ی و ت��اريخ خاورميان��ه در 
ش�ھوت ب�ار نگ�رش « پژوھ�شی دارد ب�ه ن�ام ،ياVت متحدهايالت ايلی جونز ا

ی مھرگ�ان ب�ه چ�اپ   ك�ه چن�د س�ال پ�يش در مجل�ه»ايرانيان به زن�ان فرن�گ
و ی اخي��ر در د ت��وكلی اول��ين م��سافران ايران��ی غ��رب را در دو س��ده. رس��يد

بن�دی ك�رده و در   دس�ته»فرنگ ستيزان«و » فرنگ ستايان«گروه متفاوت 
بار اين مسافران به زنان غرب�ی را اي�ن گون�ه   اين ميان نگاه ويژه و شھوت

  : بين گذاشته است زير ذره
اي��ن دل . ان��د ای اس��ت ك��ه ايراني��ان نگ��ران فرن��گ ب��وده دو س��ده«

در . ادام�ه دارد] ني�ز [نگرانی از نخستين نگرش ب�ه زن�ان آغ�از و ت�ا كن�ون
ھ�ای  ھ�ا و تف�اوت افران و محاضران به ج�ستجوی ش�باھتاين رويارويی مس

ِخويش و دگر فرنگی پرداخته و با تقليد و تم�سخر فرنگ�ان، دوره ی جدي�دی  ِ
ی تقلي��د و تم�سخر فرن�گ، ب��ه  ھ�ر دو روي�ه. از ت�اريخ اي�ران را پ�ی ريختن��د

نجامي�د و فرھن�گ و ھوي�ت بازنگری و ب�ازپردازی خوي�شتن و خوي�شينيان ا
اين .  گسيل داد»مستفرنگانه« به مداری »مستعربانه«ايرانی را از مداری 

ی تج����دد و پي����دايش دو روش متقاب����ل ھم����سازی و  دگرگ����ونی آغ����از دوره
   ١٠٧».دگرسازی خويش در رويارويی با فرنگ بود

ی  فرن���گ س���تايی و فرن���گ س���تيزی، دو جل���وه«ب���ه نظ���ر ت���وكلی 
در . ی تجدد به فرھنگ خ�ودی اس�ت ی دوره رنگانهگوناگون بازنگری مستف

زن�ان فرن�گ ] ھ�ر دو[ان، فرنگ ستايان و فرنگ ستيزان برخورد با فرنگي
 ديدند و در اين نگرش، پرده و حج�اب، نق�شی مرك�زی در خي�ال پرده را بی

 ھمچ�ون زن�ان »كشف حج�اب«فرنگ ستايان . سی ايران يافتو گويش سيا
فرن��گ . دی اي��ران پنداش��تند اس��تقCل و آزای ترق��ی، كم��ال،  را زمين��هفرن��گ

عفت��ی،  پردگ��ی، ب��ی  زن��ان ھمچ��ون فرنگ��ان را ب��ی»حج��ابی ب��ی«س��تيزان 
بن�د و  آزادی و ب�ی«ی ن�سخ دي�ن و آئ�ين و  ناموس�ی و آغ�ازه عصمتی، بی بی

پي��شاھنگان ھ��ر دو روش ھم��ساز و دگرس��از ب��ا رواي��ت .  انگاش��تند»ب��اری
 خ�ويش و دگ�ر، ان�درون و بي�رون، آزادی زنان فرنگ به بازانديشی مف�اھيم

در ھ�ر .  اسCم پرداختن�دنرينگی و مادينگی، زنانگی و مردانگی و ايران و
ی نگرش مستفرنگانه، آزمن�د و ش�ھوتبار   زائيده»ی حجاب مساله«دو سياق 

    ١٠٨».به زنان فرنگ بود] مسافران مرد مسلمان[
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ھ��ای  اي��ن پ��ژوھش ب��ا بررس��ی جان��داری در م��تن اول��ين س��فرنامه
ت�رين من�ابع شناس�ايی چگ�ونگی  غن�ی«ھا را  نيان به فرنگ كه توكلی آنايرا

  :  يابد شناسد، ادامه می  می»با فرنگ و فرنگان] ايرانيان[ويی رويار
ی خي���الپردازی  ھ���ا پيك���ر زن فرن���گ گ���ستره در اي���ن گ���زارش«

حج�اب در محيط�ی ھمگ�انی را عجي�ب و  بينندگانی شد كه حضور زن�ان ب�ی
 سياحان چگ�ونگی برخ�ورد زن و م�رد فرنگ�ی در …تنددانس آور می شگفت

گ��زارش آن ف��ضای ھمگ��انی را چ��شمگير يافت��ه و ب��ه تف��ضيل ب��ه ش��رح و 
س�خنی زن�ان و  ھا توجه خاصی ب�ه ھمگ�امی و ھ�م در اين گزارش. پرداختند

   ١٠٩».ھای عمومی داشتند ھا و گلستان مردان در باغستان
چ�ه و ھ�ا در زي�ر پيناگفته پيداست ب�رای م�سلمانانی ك�ه زن�ان را تن

ھايی از سنخ ضعيفه و م�ستوره  ھا، با عنوان چادر و چاقچور و در اندرونی
ادب�ی و ادبي�اتی از اي�ن دس�ت  م�صطفی و ب�ی  ی آق�ا و منزل و كلفت و والده

شناختند و ايشان را تنھا حيواناتی برای رف�ع نيازھ�ای جن�سی و خ�دماتی  می
  . ر دور از ذھن و ناباورانه بودای چقد كردند، چنين پديده خود ارزيابی می

پوش�ند، ب�ا  خواھن�د لب�اس م�ی ديدن زنان آزادی كه آن گون�ه ك�ه م�ی
پ�سندند ب�ه  كنن�د، و ب�ا ھ�ر ك�ه م�ی خواھن�د نش�ست و برخاس�ت م�ی ھر كه می
 ،ھ�ای عم�ومی عام و مكانپردازند؛ بخصوص در مCء دمانی میشادی و شا

در «ِه اين دليل بسيار س�اده ك�ه ب. انگيز و گيج كننده بود تا چه اندازه حيرت
ِوط��ن م��سافران، ھم��آميزی زن و م��رد در محيط��ی ھمگ��انی، آن ھ��م ب��دون 

در ع��رف اجتم��اعی، زن، تنھ��ا در . ح��ايلی چ��ون حج��اب امك��ان ناپ��ذير ب��ود
رف��ع «م در ح��ريم ان��درون، ج��ايز ب��ه ص��ورت مح��رم ب��ودن ب��ه م��ردی آن ھ��

 ب��ا »رونبي��«حج��اب در  آمي��زش زن ب��ی. ب��ود  م��ی»نق��اب و ك��شف حج��اب
بن�د و ب��اری و عام��ل   ب��ودن زن، رواج  ب��ی»ب�دكاره«م�ردی ن��امحرم ن��شان 

    ١١٠».شد فروپاشی نظام اخCقی حاكم پنداشته می
شان ب�ا م�ردان س�ياحان از زن�ان فرن�گ و مناسبات�تفاسيری كه اين 

ای ب��ود ك��ه اي��ن   ب��ه تعبي��ر ت��وكلی ھم��ان بھ��شت گم��شده و آرزو ش��ده؛داش��تند
در ن�سل ـ در ش�يرينی و ش�ادی دس�ت ي�افتن ب�ه آن، مردان مسلمان ـ ن�سل ان�

در مغ���ز گنج���شگی اي���ن م���ردان . ھ���ا دي���ده و آرزوھ���ا پ���رورده بودن���درويا
گنجيد كه بھ�شت موعودش�ان ب�ا زن�ان زيب�ا و ترگ�ل و ورگل�ش، در اي�ن  نمی

و ح�اV در غ�رب . جھان و روی ھمين زمين خاكی ھم قابل دسترس�ی باش�د
 سال بود در آرزو و ح�سرتش ١٤٠٠كم ديدند ھمان بھشتی را كه دست  می
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ای در ھ��ر ده   ي��افتن ب��ه آن ب��ه ھ��ر ام��امزاده ديدن��د و ب��رای دس��ت خوابھ��ا م��ی
 متعلق به مردانی نب�ود ك�ه در تنھااما اين بھشت  .بستند ھا می ای دخيل كوره

اش، ل��شكر زن��انی را در س��مت مع��شوقگان  ی درخت��ان خ��وش س��ايه  س��ايهيرز
 ب�ود براب�ر »بھ�شتی«شان وادار كنند؛ بلكه  نهخويش به بازی با ريش مومنا

ھ��ای  چين��ی  ی ان��سانھا ف��ارغ از جن��سيت و ب��اور و ديگ��ر تفرق��ه ب��رای ھم��ه
  .نامربوط و كمدی در ديدگاه دين اين جماعات

م��راه ب��رادرانش تيم��ور مي��رزا و رض��ا قل��ی مي��رزا قاج��ار ك��ه ھ«
غی ب��ا«غ�رب را  »  ب�ه انگل�ستان س�فر ك�رد١٨٣٦قل�ی مي�رزا در س�ال نجف

 ب��وده و »ھ��ا ھ��ا و چراغ��ان آت��ش ب��ازی« ك��ه در آنج��ا »چ��ون بھ��شت آراس��ته
  .  گرد آمده بودند، تصوير كرد»دختران ماه سيمای حور لقا«

ھای ايراني�ان  توكلی پس از چند صفحه گزارش از برخی سفرنامه
ی زن�ان فرن�گ و مناس�بات اجتم�اعی  و خياVت و ت�صورات اي�شان در ب�اره

كشد ك�ه  ھا را به تصوير می ی ديگری اين سفرنامه وايهايشان، اين بار از ز
  . بسيار خواندنی است

ی  با گسترش رفت و آمد به فرنگ در قرن ن�وزدھم، چھ�ره«البته 
ع��صمت و  ی زن��ان فرن��گ ب��ه ت��دريج ب��ه فاح��شگان و عفريت��انی ب��ی پ��سنديده
ِانگي�ز زن فرن�گ ھمچ�ون  اي�ن ت�صوير ش�ھوت…  پرس�ت تب�ديل ش�د ش�ھوت

س���ازندگان و . ھراس���اندن ايراني���ان ب���ه ك���ار گرفت���ه ش���دمترس���كی ب���رای 
پرداختگران اين نقش به شكلی شھوت انگي�ز ب�ه مب�ارزه ب�ا زن�ان ش�ھوتران 

ع�صمت و  عفت و بی ِھا زنان فرنگ بی در اين قبيل نوشته. فرنگ پرداختند
 به علت نقش شھوت انگيزی كه از فرنگ س�اخته ش�ده …ھرزه جلوه يافتند

شد و اين نگ�رش  ه فرنگ قبيح و ناپسنديده انگاشته میبود، مسافرت زنان ب
   ١١١».ھمچنان باقی است

و  ك��ور  ی و اي��ن بزنگ��اه درس��ت ھم��ان بزنگ��اھی اس��ت ك��ه گ��ره
كن��د از آن   اس��ت و ك��سی ج��رات نم��ی٢٠٠١ س��پتامبر ١١ی ت��اريخی  فاجع��ه

ی پيشين، تف�اوت چن�دانی  ِاگر بپذيريم كه ايران دو سده. سخنی به ميان آورد
رھای عرب���ی از س���نخ ع���راق و عرب���ستان و م���صر و الجزاي���ر و ب���ا ك���شو

ی م�ذھبی  توانيم در شرايط براب�ر و ب�ا زمين�ه  نداشته است، می…مراكش و
ھ��ا و  نام��ه و دين��ی ھمانن��د، در ادبي��ات سياس��ی اع��راب ھ��م ب��ه چن��ين حي��رت

  . ھايی برخورد كنيم یھا و فرنگ ستيز فرنگ ستايی
شورھای م��سلمان، زن��ان ی اي��ن ك�� واقعي��ت اي��ن اس��ت ك��ه در ھم��ه
 ھ�ای اس�Cمی ايف�ا ك�رده ھا و جري�ان نقشی كليدی در عملكردھای اسCميست
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ند ھ�ستھ�م  ش به تمدن و مدنيت مدعی گرايیمردان مسلمانی كه گاه حت. اند 
شناس�ند، در ش��رق  ی دوران رن��سانس م�ی  دموكراس�ی را دس�تآورد ارزن�دهو

ھ�ا  د، يك سره ھيئ�ت اسCمي�ستآي مسلمان ما، آنگاه كه پای زنان به ميان می
ش�وند ك�ه در  یگيرن�د و ب�رای زن�ان ھم�ان وظ�ايفی را قائ�ل م� را به خود می

  .  برای زنان مقرر شده است]وديتبه ويژه اسCم و يھ[تاريخ اديان سامی 
نگاه اي�ن م�ردان ب�ه زن و جايگ�اه زن�ان در اجتم�اع، تح�ت عن�وان 

 از »حفاظ���ت«ی ھاش���ان ب��را ع��صمت و عف���ت و حج��ب و حي���ا و نگران��ی
ی خ��ود اي��شان اس��ت،  اللفظ��ی س��لطه  ی تح��ت  اي��شان ك��ه ترجم��ه»ن��اموس«

کم���دی ك���شد ك���ه نم���ود  ی ديدگاھ���شان بي���رون م���ی ھ���ايی را از چنت���ه تئ���وری
اش، زن��دانی ك��ردن زن��ان در حج��اب اجب��اری و بيگ��اری ك��شيدن از  بيرون��ی

زنان، تحت عنوان وظايف زنان در ھيئت مادر و ھمسر و دخت�ر، ھمچن�ين 
 ايشان است كه ھر ت�وجيھی داش�ته باش�د، ب�ا »كنترل جنسی«ای برای  ايرهد

ھ�ای  ھ�ا در ق�وانين جامع�ه ی حقوق براب�ر تم�ام ان�سان معيارھای شناخته شده
ی  نگ�اھی ب�ه وض�عيت زن�ان در ھ�زاره.  درج�ه دارد١٨٠ای  متمدن، زاويه

س��وم در ك��شورھايی نظي��ر عرب��ستان س��عودی، قط��ر و خيل��ی ديگ��ر از اي��ن 
  .كند تر می ھای عربی مسلمان، اين تصوير را تكميلكشور

دھن�د، در  داشتن زنان می  اھميتی كه اين مسلمانان به در پرده نگه
ی  يك ت�صوير، ھ�راس اي�ن م�سلمانان از ح�ضور زن�ان در جامع�ه و مطالب�ه

ھا محبوس بمانن�د  ھا و در اندرونی اگر زنان در خانه. حق و حقوقشان است
 و فرھنگ�ی ،سياس�ی ،ر م�تن عملكردھ�ای اجتم�اعیق ح�ضور دو نتوانند ح�

ی  ای خ���واھيم داش���ت تح���ت س���لطه گ���اه جامع���ه  علم���ی را داش���ته باش���ند، آن
ی  ص��د م��ردان، و تنھ��ا اي��ن مومن��ان ھ��ستند ك��ه ب��ه كارھ��ای مردان��هصددر

ھاش�ان ني�ز زن ي�ا زن�انی  پردازند و ھمين مومن�ان در خان�ه شان می اجتماعی
گران����ه و  ی س����لطه تگی را از چھ����رهرا در كن����ار دارن����د ك����ه غب����ار خ����س

پاين�د،  ھاش�ان را م�ی كنند، بچه خشكشان میگيرند، ترو شان برمی قدرتمدارانه
دھن��د و خCص��ه در تق��سيم  س��امان م��یش��ان سرو ب��ه م��سائل مردان��ه و جن��سی

ش��وند و ھ��م  ك��اری اي��ن گون��ه، ھ��م زن��ان از ح��ضور در جامع��ه مح��روم م��ی
ك��ه ھمان��ا امك��ان انتخ��اب [ان را ش�� توانن��د نگران��ی عظ��يم م��ردان م��سلمان م��ی

 درز بگيرند و ]ھای اجتماعی زنان است ی و فعاليت شغل،ھای جنسی رابطه
 و البت��ه ك��امC مردان��ه »ي��ستیسكس«ای  ی انتخ��اب را ني��ز ب��ه داي��ره حيط��ه

  . محدود كنند
ی دوم   در سايت اينترنتی خود در ھفته»زنان ايران«ی   ھفته نامه

 پيرامون تفاوت ميزان بيكاری زنان با م�ردان،  بحثی را٢٠٠٣ِتيرماه سال 
زن��ان تح��صيلكرده در ب��ازار ك��ار اي��ران و اي��ن ك��ه چ��ه درص��دی از زن��ان، 
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اي�ن . دانن�د، آغ�از ك�رده اس�ت  پي�شرفت خ�ود م�ی»م�انع اص�لی«ھ�ا را  س�نت
نشريه كوشيده است، در ھمان امكان كم�ی ك�ه در اي�ران فعل�ی وج�ود دارد، 

ای ك�ه   بر بازار كار اي�ران ن�وكی بزن�د؛ فاجع�هی اساسی حاكم  به اين فاجعه
 ھ�ای مشكل اساسی و محوری نيمی از ش�ھروندان ايران�ی در تم�ام اي�ن س�ال

  .  حكومت اسCميان بر ايران بوده استنکبتی
 »ی ب�ازار ك�ار اي�ران زنان تحصيلكرده«گزارشی كه زير عنوان 

 پرداخت�ه، ند پرسش ساده و اساس�یبرجسته شده است، با اين كه به طرح چ
ی نماي�شی از بيمارس�تان و زايم�ان و    ميان پ�رده چھاراما تمام فاجعه را در

زي��ر بھ�شت «المث�ل اس�Cمی   و ش�ير م�ادر و ض�ربس�زارين و گران�ی بيم�ه
ھ��ای   خCص��ه ك��رده اس��ت؛ ب��دون اي��ن ك��ه ب��ه پرس��ش»پ��ای م��ادران اس��ت

اس�خی پ] خانم آينا قطب�ی يعق�وبی[ِبرجسته شده در باVی گزارش گزارشگر 
   .داده باشد

 چند در صد از زنان با اميد داشتن شغل و ورود به ؛ھا اما پرسش
چ�ه ؛ گذرانن�د تح�صيCت ع�الی خ�ود را م�یھای  ی كار و توليد، سال  عرصه

تع��دادی از زن��ان و دخت��ران، پ��س از پاي��ان تح��صيCت ب��ه ب��ازار ك��ار وارد 
 در تا پ�شھ�ای آم�وزش ر  چند درص�د از اي�شان، تم�ام دان�ش س�ال؛شوند می

  شوند؟ ھای خانگی مشغول می ھا گذاشته، به ايفای نقش خانه
ك���ه در ھم���ين وب���سايت ] ١٣٨٢ خ���رداد ٣١[ا در خب���ری از اي���سن

ی عل�وم اجتم�اعی   ، يك ع�ضو ھيئ�ت علم�ی دان�شكده نقل شده»زنان ايران«
ارزي�ابی ك��رده % ٦/١٩دان�شگاه تھ�ران، مي�زان بيك��اری در مي�ان زن�ان را 

در .  دو برابر ميزان بيكاری مردان ارزي�ابی ش�ده اس�تاست كه اين ميزان
س�نجی مرك�ز ام�ور م�شاركت نظردر يك ] ٨٢ تير ٣[خبر ديگری از ايسنا 

ھ�ا را م�انع اص�لی رش�د ش�غلی و ارتق�ای موقعي�ت  زنان، سنت% ٤١زنان، 
ی شغلی    از آينده،زنان% ٥١سنجی براساس ھمين نظر. اند خودشان دانسته

  . اند  نگرانی كردهاظھارھم شان  و كاری
ش�ان ن��ام  ھ�ای ش��غلی از م�وانعی ك�ه اي��ن زن�ان ب�ر س��ر راه موفقي�ت

كردگان از سنت، به كمی درآمد ھم�ين تح�صيلاند، بيشترين ميزان، پس  برده
مون��ث اخت��صاص داده ش��ده اس��ت؛ پ��ائين ب��ودن س��طح درآم��دی ك��ه ناش��ی از 

  ب���ه دلي���ل باف���ت،ھ���ای حق���وقی موج���ود مي���ان زن���ان و م���ردان ن���ابرابری
 تقسيم امكانات توليدی، ثروت و قدرت  در بازار ك�ار اي�ران  گرايانه تبعيض

  .  است
دان��شجويان م��دارس ع��الی و % ٦٥اگ��ر توج��ه كن��يم ك��ه ب��يش از 

توانيم با اين  دھند، آنگاه می ھای ايران را زنان و دختران تشكيل می دانشگاه
ز ب�ه روز  البت�ه اي�ن اوض�اع رو.ی آماری نوع ديگری برخورد كن�يم فاجعه
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 زن��انی ك��ه پ��يش از پ���ای گ��رفتن حكوم��ت اس���Cمی، .ب��دتر ھ��م ش��ده اس���ت
ھ��ای عرف��ی نظ��ام پي��شين  ش��ان را در غ��رب ي��ا در دان��شگاه تح��صيCت عالي��ه

شان از ھمان  ايران به پايان برده و يا در حال به پايان بردن بودند، بسياری
  . ندا هآغاز حكومت اسCمی پاكسازی، بازنشسته، بازخريد و اخراج شد

 و هن��ان متخ��صص و محق��ق از ك��شور گريخت��ب��سياری از ھم��ين ز
 پاك��سازی ش��دگان ھ��م »اتھ��ام«. ن��دا هش��ان را در غ��رب ج��ستجو ك��رد آزادی

ی اجب�اری پوش�ش                              ی تازه   ی درست ايشان از شيوه  بدون استثناء عدم استفاده
  !ه استبرای زنان بود
ای ھ� ب�ست حقوق زن و بن«شی تحت عنوان  مغيثی در پژوھ ھايده

] ٧٣بھ�ار [انداز   ی چشم  نامهفصل در »اجتماعی جمھوری اسCمی/فرھنگی
 سواركاری ش�ركت كنن�د و در  توانند در مسابقه با اين كه زنان می«: نوشت
 در براب��ر چ��شم تماش��اگران اس��ب بتازن��د، ام��ا در »زوروی مون��ث«ھيئ��ت 

ی   م��ام ص��ادق ح��ق ورود ب��ه كتابخان��هش��ھر ق��م زن��ان دان��شجوی دان��شگاه ا
  » .ددانشگاه را ندارن

ديت ب��رای ورود س��ريع ب��ه  زن��ان ب��ه دلي��ل مح��دوچن��د دھ��هدر اي��ن 
 جاری در متن بازار ك�ار اي�ران، ب�ه اي�ن امي�د ك�ه »سكسيسم« و بازار كار

ت�ر عب�ور كنن�د، ب�ه  بتوانند با داشتن تحصيCت عاليه، از اين سد شغلی آسان
ھ�ا و   ام�ا ھم�ين زن�ان در دان�شگاه؛اند ارس عالی روی آوردهھا و مد دانشگاه

Cان از می اج�ازه ندارن�د ھمانن�د م�ردمدارس ع�الی موج�ود در حكوم�ت اس�
مند شوند؛ با اين ھمه ھر سال كه از حكومت بسياری امكانات آموزشی بھر

ی آموزش�ی و   ھا و به ويژه گ�ستره  پھنه ی گذرد، در ھمه حاكمان اسCمی می
يابن��د؛ ت��ا ج��ايی ك��ه  ای دس��ت م��ی ی، اي��ن زن��ان ب��ه دس��تاوردھای ت��ازهفراگي��ر

برخ��ی از زن��ان مجل��س اس��Cمی و ش��اغل در س��طوح م��ديريت درج��ه چن��دم 
  ي�ن برت�ریا] خنگويان مون�ث حكوم�ت اس�Cمی ھ�ستندسدر واقع که [دولتی 

 در رون�د »فاجع�ه«يافتن ميزان دانشگاه ديدگان زن نسبت به مردان را يك 
  ! كنند ايران ارزيابی می در »سنت«تضعيف 

ان��د ب��ه اخ��ذ  اي��ن زن��ان تح��صيل ك��رده ك��ه ب��ا تCش��ی پيگي��ر توان��سته
  پ�یدر یی پ�ب�ستھاي د، در ب�ازار ك�ار اي�ران ب�ا ب�نمدارج دانشگاھی دست يابن

 ي��ك ب��رای اي��شان ب��سته  ھ��ای درج��ه راه ورود ب��ه م��ديريت. ش��وند روب��رو م��ی
زن�ان، ب�ا ھ�ر مي�زان تخ�صص اند و  بسياری از مشاغل اساسا مردانه. است

يگری از ھمين پ�ژوھش، مغيثی در بخش د. راھی در اين بازار كار ندارند
  : شمارد ھای شغلی زنان را در اين دوران چنين برمی تبرخی محدودي

زن�ان باستان��شناس از ش��ركت در عملي��ات حف��اری ب��ه ط��ور كل��ی «
ي��ز واح��د  در دان��شگاه نحت��یی ي��ك خ��انم باستان��شناس   محرومن��د و ب��ه گفت��ه
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ھ��ای  خ��انم. ان��د مرب��وط ب��ه حف��اری را ب��رای دخت��ران دان��شجو ح��ذف ك��رده
روی گياھانی ك�ه ھای تحقيقی را ندارند و مجبورند  شناس حق مسافرتگياھ

محق�ق ی خ�انم   ب�ه گفت�ه. شناس جمع آوری ش�ده، ك�ار كنن�د توسط مردان گياه
تحقي�ق ھ�ايی ك�ه م�شكCت م�ورد   در پروژهیديگری كار عملی تحقيقاتی حت

شود و ديگ�ری ك�ه ع�ضو ھيئ�ت  مربوط به زنان است، به مردان سپرده می
گوي�د ك�ه ب�ا آن  ی ناموفق خود سخن م�ی  علمی دانشگاه نيز ھست، از تجربه

ماه ك��ار در يك��ی از از س��د گ��زينش عب��ور ك��رده، پ��س از ش��شك��ه چن��د ب��ار 
ور ش�ده، مجب� بنيادھا به علت فشارھايی كه برای بيرون كردن او اعمال م�ی

از خروج خانم ديگری كه ب�ه رياس�ت ي�ك . شود به رھا كردن پست خود می
ی ب��انكی خ��ارج از ك��شور من��صوب ش��ده ب��ود، از ك��شور جل��وگيری   ش��عبه

 و از ورود خانم محقق ديگری كه سرپرست يك ھيئ�ت تحقيق�اتی …شود می
ش�ود و پ�س از آن ك�ه  اعزامی به شھرستان بود، به ھتل شھر جلوگيری م�ی

ش��ود ات��اقی در ھت��ل بگي��رد، در تم��ام  موف��ق م��ی] اي��ن خ��انم محق��ق[س��رانجام 
مدت اقامت مجبور بوده از در عقب ھتل رفت و آم�د كن�د، ت�ا ك�سی متوج�ه 

  » …اقامت او در ھتل نشود
توان از موانعی كه بر سر راه اع�زام  برای تكميل اين گزارش می

دخت���ران دان���شجو ب���ه خ���ارج از ك���شور از س���وی حكوم���ت اس���Cمی ايج���اد 
ھ�ای مطبوع�اتی  ھاست موضوع محوری بح�ث شود، نيز ياد كرد كه سال می

مانگون��ه ك��ه بررس��ی آم��اری مرك��ز ھ. دھ��د در درون اي��ران را ت��شكيل م��ی
دھ��د، ب��سياری از زن��ان  ان ن��شان م��یس��نجی مرك��ز ام��ور م��شاركت زن��رنظ
  . آورند شان به حساب می ھای شغلی  را مانع اساسی موفقيت»ھا سنت«

 اي�ران ك�ه ھ�ای حق�وقی در ي�زان ن�ابرابریان از مبرای اين كه بتو
ھايی   سنتترديد بايد كند، كاست، بی  كار نمود پيدا میيك بخش آن در بازار

دھن�د، ب�ه نق�د ك�شيد   در برابر روند توسعه نشان م�ی را كه چنين جان سختی
ھ���ای ج���ان س���ختی ك���ه در  ھ���ا را از پايگ���اه ق���درت ح���ذف ك���رد؛ س���نت و آن

ی تق��ديس ش��ده دارن��د و قدرتم��داران ءامتی، من��شاوقی حك��وتف��سيرھای حق��
ھ��ا در ديدگاھ��شان، ب��ه عن��وان م��انع  اس��Cمی ب��ه دلي��ل ح��اكم ب��ودن اي��ن س��نت

  .  كنند اساسی پيوستن اين جوامع به كاروان تمدن عمل می
ھ������ای   از فميني������ستAlice-Schwarzerخ������انم ال������يس ش������ووارتزر 

ژورنالي�ست و ص�احب دار آلمانی و از پيشگامان جن�بش فميني�ستی، استخوان
بايی بيج�ا در ش�كي«اش به نام   در كتاب تازه Emmaی  ی پرآوازه امتياز مجله

توان�د   ای دارد كه خواندن و بررسی آن م�ی  تئوری تازه»برابر مجاھدين [
س�يونال را ت�ا اين كينه و نف�رت عظ�يم و عجي�ب ش�رق م�سلمان ب�ه غ�رب را

 مردانگی و نرينگی و  نام عنصرای به  شناختن پديده؛حدی از سايه درآورد
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 كنترل جنسی زنان شرق كه كمی از اين بوی بھشتی آزادی ،تحت لوای آن
   .اند  در مشام خيالشان مزمزه كردهرا

و ] روان�شناسی[ھای پژوھشی گوناگون پسيكولوژيك  در بررسی«
 س��پتامبر، ھم��ه چي��ز ب��ر ١١ی  ھ��ای عام��ل فاجع��ه ی تروري��ست نق��ش انگي��زه

 س�خنی ب�ر زب�ان ]ھاس�ت ترين آن كه روشن[ز ، اما از يك چيزبان آورده شد
 اس��ت ك��ه ب��ه وي��ژه   و اي��ن مردانگ��ی؛ اس��ت»مردانگ��ی« و آن عام��ل ؛نيام��د

   ١١٢»!بيند اقتدار خود بر زن را در مخاطره می
 مارس ١٨ [١٣٥٧ اسفند ماه ٢٧اين بانوی روشنگر كه اتفاقا در 

 ب�ه تھ�ران س�فر ٥٧م�ن خی بھ ھفته پس از افتضاح تاريچھاريعنی ] ١٩٧٩
  . ، اين مكانيسم را به خوبی دريافته و تئوريزه كرده استكرد

 ماھب��از از اس��تراتژی سياس��ی عف��تگ��ويی ب��ا ش��ووارتزر در گفت
ی  گراي����ی ك����ه ترجم����هی گ����سترده ب����ا غرب ھ����ا ب����رای مب����ارزه اسCمي����ست

ی آن وارد ش��دن خل��ل ب��ه ارك��ان حكوم��ت مردس��اVران اس��Cمی  رفت��ه/ش��سته
 ژورنالي�ستی بت�وان ب�ه آن چنانكه در يك گزارش كوتاه؛ ستن احاكم بر زنا

   ١١٣. سخن گفته است،پرداخت
ی نف�رت و كين�ه ب�ه غ�رب را  ت�وان پدي�ده واقعيت اين است كه نم�ی

ی  اي�ن رابط�ه.  شناخت و ارزيابی كرد»نرينگی«بدون شناخت اين عنصر 
ه اج�سلطه كه ما ھمچن�ان در ش�رق اس�Cمی ب�ا نمادھ�ای فاجع�ه انگي�زش مو

 س�ال پ�يش ١٤٠٠ است كه توس�ط بني�انگزار اس�Cم در    ھمان تئوری؛ھستيم
 و در ج���ان و ت���ن و ب���اور م���سلمانان جھ���ان، و در هی تق���دس پوش���يد جام���ه

ناخودآگاه ھر مرد مسلمانی در انتظار فرصتی ب�رای ش�كار و راه ي�افتن ب�ه 
  . ه استخودآگاه و ميدان عمل، به كمين نشست

س�تيزی  ھای اين غرب  و ريشه،یغيرمنطقبرای اين كه اين نفرت 
ی س��لطه را   اي��ن رابط��ه ای ن��داريم ج��ز اي��ن ك��ه مك��انيزم را ب��شناسيم، چ��اره

برداری ك�ردن از دس�تاوردھای  ھا در بھره تا ندانيم چرا اسCميست. بشناسيم
ی براب�ری  دھند؛ اما به گستره فنی و تكنيكی غرب، ترديدی به خود راه نمی

ص حقوق زنان، ا و آگاھی مردم به حقوقشان و بخصوھ ی انسان حقوق ھمه
رس��ند، شم��شير را از ني��ام  گرايان ك��ه م��ی دگرجن��س وكودك��ان، دگراندي��شان

   ١١٤.توانيم بستر اين رفتارھا را بشناسيم كشند، نمی برمی

                                                           
  ی حسن كيانزاد ، ترجمه١٣٨١تير /، خرداد٨ی  ی تCش، سال دوم، شماره  مجله- 112
  ٢٠٠٢ ماه ژوئن ١٤ منتشر شده در سايت اينترنتی ايران امروز در تاريخ - 113
کنند، اما نه برای ساختمان سازی  سلمان حاکم دارد؛ اينان از جرثقيل استفاده می دوستی تصوير جالبی از م- 114

کنند، اما نه برای بھبودی و تندرستی که برای چ�شم درآوردن و  که برای دار زدن مردم، از پزشکی استفاده می
  . دست و پا قطع کردن
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ی محكم دارد؛ خ�شونت و ن�ابرابری  گرايی دو پايهبه نظر من بنياد
 ن�د؛كن تر می  ھا را محكم  اين پايهھای جنبی ديگری ھم پايه.  و حقوقیجنسی

 و ب�ا  در درخ�شش راسيونالي�سمرايیبني�ادگ. اما اس�اس، ھم�ين دو پاي�ه اس�ت
ھ���ايش را س���ست و ش���كننده  اش، پاي���ه تح���ت س���لطهش���ھروندان   رش���د آگ���اھی

 و ب�دون ،ھا ش�كل گرفت�هی انواع نابرابري اسCم ھم كه اساسا بر پايه. بيند می
دھ��د، ناچ��ار اس��ت چن��ين  اش را از دس��ت م��ی ھ��ا امك��ان تجل��ی اي��ن ن��ابرابری

 اي�ن خبرھ�ا ن�شده ب�ود ،نفرتی را اعمال و اعCم كند؛ چرا كه اگر در غرب
 علم��ای اع��Cم »مب��ارزات«ی   ب��ا ھم��ه،گراي��ی و اگ��ر حق��وق ب��شر و عق��ل

.  به ش�رق م�سلمان راه نيافت�ه ب�ود، اي�شان را ب�ا غ�رب ك�اری نب�ود،اسCمی
 در حج��اب و اب��د حرم��سراھا ب��ه ح��بس رھ��ا و د زن��ان ھمچن��ان در ان��درونی

ی آقاي�ان  ی س�لطه  رابطههخللی ھم ب. و جسمی محكوم بودندبيگاری جنسی 
گرفت و وارد تفسيری    فاصله نمییاگر غرب از قرون وسط. شد ارد نمیو

شد، شرق را  ھا و وجدان ايشان نمی جديد از انسان، فرديت، و حقوق انسان
 ھم در  كنم كه تروريسم اسCمی  دعا میا ابا غرب كاری نبود و من ھمين ج

ھ�ا و ب�ه  ھ�ا ب�ه بي�رون از خان�ه اما غرب، زنان را از ان�درونی. بود میكار ن
ھا را برابر شناخت و تجاوز و زورگويی  انسانو مجامع باز و آزاد كشاند، 

  . بين برد ھا را زير ذره به انواع انسان
توليسي����سم، از قرائ���ت حك���ومتی از كاغ���رب ب���ا فاص���له گ���رفتن 

ھ��ای آق��ا م��صطفی و  ھ��ا و وال��ده ھ��ا و كلف��ت ھ��ا و ص��يغه كني��زان و ض��عيفه«
 »[« را در جايگ�اه براب�ر ب�ا م�ردان و برگزي�دگان »ھ�ا ب�یدا ھا و بی لمنز

  . ی آغازين فاجعه برای شرق مسلمان بود  و اين درست ھمان نقطه؛نشاند
رفت . شدمرز بين كشورھا برداشته . فاجعه از ھمين جا آغاز شد

 ھ��ا زن��ان را ھ��ا و دان��شگاه مدرس��ه. و آم��د ب��ين ش��رق و غ��رب عم��ومی ش��د
ی فرھن��گ، ھن��ر، دان��ش،  و از ھم��ه مھمت��ر پ��ای زن��ان ب��ه حيط��ه. پذيرفتن��د

ی شنيدن ناقوس خطر برای شرق  و اين ھمان نقطه. آگاھی و غرب باز شد
بيم�ار، اساس�ا ب�سيار ب�سيار اين زنگ خطر ج�دی ب�رای ش�رق . مسلمان بود

 چرا ؛گونه شكست و واماندگی تاريخی بودتر از ھر تر و وحشتناك طرناكخ
 پ�يش ھ�يچ زن�ی شناس�نامه چن�دینوان نمون�ه در عرب�ستان ت�ا ھم�ين كه به ع

و در قطر و خيل�ی . شد نداشت و به نام پدر و شوھر و برادرش شناخته می
 ب���ه عن���وان یھ���ا حت��� از ديگ���ر ك���شورھای عرب���ی، زن���ی را در ورزش���گاه

مانتو و روسری و چ�ادر و مقنع�ه و با و با ھمان تصوير اسCمی ماشاچی ت
  . توان ديد   نمی…پيچه و نقاب و

تماش��ای ، ھم�ين ھم�ين تف�ريح ح�داقل  ھ��م،م�ا ھ�م در اي�ران کنونت�ا
  !است برای نيمی از شھروندان ايرانی ممنوع ،مسابقات ورزشی
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ت��رين بخ��ش اي��ن ن��ابرابری،  یت��رين و اساس�� ھ��ا، مھ��م ب��ا اي��ن رابط��ه
. يعنی نابرابری بين زنان و مردان، در يك دريافت راسيونال ترك برداش�ت

كارھ��ای  هھ��ا و را ن ب��ه غ��رب، و ب��ا راه ي��افتن درياف��تب��ا ب��از ش��دن پ��ای زن��ا
غرب���ی ب���ه ش���رق، در حقيق���ت زن���ان س���تون پنجم���ی ش���دند ك���ه اي���ن عام���ل 

اي��ن  .ھ��ا بي��رون آمدن��د یزن��ان از ان��درون. كردن��د م��ی را زخم��ی »نرينگ��ی«
برخی از ايشان . ھای مردساVرانه، فقط شكلی نبود یآمدن از اندرونبيرون 

ديگ��ر ك��سی . گرفتن��د ی اس��Cمی ھ��م فاص��له م��ی  باورھ��ای مردس��اVرانهاز
 شان از زندگی ناتمام؛ چن�ان العقلند و بھره توانست بگويد كه زنان ناقص نمی

اي�ن . دگوين�  و م�ین�دا نشينانشان بارھا و بارھا گفت�ه و جا١١٥كه محمد و علی 
تھدي��د وج��ود داش��ت و اتفاق��ا خيل��ی ھ��م ج��دی ب��ود ك��ه ديگ��ر زن��ی تئ��وری 

طال��ب را ب�ه ري��ش  ل�ی اب��ن اب�یتئوري�سين ردي�ف دوم م��ذھب ش�يعه، يعن��ی ع
پ�س از پاي�ان نب�رد جم�ل در «  البCغ�ه   نھ�ج٨٠ی   ھمو كه در خطبه؛نگيرد

  :  و برای توجيه سركوب زنان گفته بود»ناننكوھش ز
ی آن�ان ناتم�ام، خ�رد اي�شان  ان ناتمام اس�ت، بھ�رهِ ايمان زن؛مردم«

ی ناتم��امی ايم��ان، مع��ذور بودن��شان از نم��از و روزه اس��ت ب��ه  ن��شانه. ناتم��ام
ی اي�شان، ن�صف ب�ودن س�ھم آن�ان از مي�راث  ھنگام عادتشان و نقصان بھره

ی ناتمامی خرد آنان اين بود كه گ�واھی  است نسبت به سھم مردان؛ و نشانه
ِپ�س از زن�ان ب�د بپرھيزي�د و . ی ي�ك م�رد ب�ه ح�ساب روددو زن چون گواھ

و ت��ا در ك��ار زش��ت ] مواظ��ب خودت��ان باش��يد[خ��ود را از نيكان��شان واپايي��د 
   ١١٦»!از آنان اطاعت ننماييد] ھم[طمع نكنند، در كار نيك 

 س�پتامبر و ت�داوم تروري�سم اس�Cمی ك�ه ي�ازدھمبه نظر من كشتار 
ھ��م ت��ش ك��شيده اس��ت و روزب��روز را ب��ه آو جھ��ان اي��ن روزھ��ا خاورميان��ه 

را ب�ه اعت�راض » نرينگ�ی«ش�ود، در واق�ع پ�اره ش�دن ت�ور  م�یت�ر  خطرناك
  . آزاری و خودكشی و عمليات انتحاری تا حد خودنشسته است؛ حتی
 م�ردان ی وع�ده داده ش�ده ب�هھ�ا  بخش اساسی غنيمتنيم کهتوجه ك

ه پ�اك و  زن�انی ھ�ستند ك�] در اي�ن جھ�ان و چ�ه در جھ�ان ديگ�رچه[مسلمان 
 خودش�ان  ھن�وز آگ�اھی ندارن�د؛؛ان�د؛ نوجوانن�د  بكر و دست نخوردهاند؛ منزه

ی   گذارن�د و در نھاي�ت تنھ�ا ماي�ه را دربست در اختيار مردان و مومنان می
موض�وع بك�ارت دخت�ران ھ�م ك�ه اي�ن . شادی و خوشی و صفای آنھا ھستند

                                                           
فام��ا نق��صان . حظ��وظ ن��واقض العق��ولمعاش��ر الن��اس ان الن��ساء ن��واقص اVيم��ان ال/ نھ��ج البCغ��ه٨٠ خطب��ه - 115

و اما نق�صان حظ�وظھن فم�واريثھن عل�ی اVن�صاف م�ن . ايمانھن فقعودھن عن الصCه و الصيام فی ايام حضيھن
و كون�وا م�ن . ف�اتقو ش�رار الن�ساء. و اما نقصان عقولھن فشھاده امراتين ك�شھاده الرج�ل الواح�د. مواريث الرجال
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ی داخ�ل  ن پوس�تهھمه در ميان مسلمانان اھميت دارد، بيش از آن كه به ھما
ع���دم .  اي���شان در آگ���اھی اس���ت ِ بك���ارتآل���ت تناس���لی زن���ان مح���دود باش���د،

 و اين بكارت است كه اين زنان را اين شان نسبت به حقوقشان است؛ آگاھی
  . كند ھمه برای اين مردان جذاب و رويايی می

ھ��ا  ی ب��ين ش��رق و غ��رب بلن��د ب��ود و غرب��یت��ا زم��انی ك��ه ديوارھ��ا
داشتند ك�ه ب�ه ش�رق برون�د و نمادھ�ای زن�دگی نوين�شان ھنوز اين امكان را ن

را پ��س از كوت��اه ك��ردن دس��ت دي��ن از حكوم��ت و پيام��دھای آن ب��ه نم��ايش 
السير، ضمن توصيف دوران   در حبيب. بگذارند، شرق در امن و امان بود

  :  چنين آمده است»[ خCفت القائم بامر«
اف  ان��ص…ب��ه عل��و ھم��ت و ح��سن سياس��ت] ك��ه[ن��صيرالدوله «

گرفت�ه ب�ود و ھ�ر ش�ب ب�ا ] زن[ س�ريت ٣٦٠ی اي�ام س�ال  به ع�ده … داشت
ك�رد،  نم�ی خل�وت »كني�زك«آن نم�ود و ديگ�ر ب�ا  يكی از ايشان مباشرت می

   ١١٧»…رسيد سال ديگر نوبت به وی میمگر در 
گرفتن�د و  با اين ھمه بسياری از صحابه بط�ور وف�ور زن م�ی…«  

 زن اختي��ار ٣٠٠ ت��ا ٢٥٠ن ك��ه ح��ضرت ام��ام ح��س  دادن��د؛ چن��ان ط��Cق م��ی
   ١١٨»…نمود

  !برگرديم سر کار خودمان
ی ت�اريخ معاص�ر  كت�اب وي�ژه در زمين�ه» صد کيل�وچند «خواندن 

اي��ران، اي��ن ب��ار م��را ب��ا اي��ن پرس��ش ت��اريخی روب��رو س��اخت ك��ه دي��ن در 
در ت�اريخ معاص�ر اي�ران » انق�Cب اس�Cمی«ی ابتك�اری  حكومت و ي�ا واژه

  اسی ما شده است؟ ی وارد فرھنگ سياز چه زمان
كنم اگر اي�ن چي�ستان را ب�از كن�يم، بت�وانيم يك�ی از عل�ل  تصور می

در ھمين راستا شايد بت�وان بيم�ار و . مان را بشناسيم اساسی بيماری تاريخی
  ! بيماری را در مطب دكتر و يا روی تخت بيمارستان، معاينه و مداوا كرد

ه ب�ه اي�ن مھ�م ھا كه بسيار ص�ريح و پژوھ�شگران يكی از اين كتاب
 اث��ر پژوھ��شی» Cم راديك��الاس��«پرداخت��ه اس��ت، ك��اری اس��ت تح��ت عن��وان 

اروان��د آبراھامي��ان ك��ه متاس��فانه ب��ه زب��ان انگلي��سی اس��ت و م��ن فق��ط بخ��ش 
ای اس�ت از  اين بخش كوتاه، تك�ه. ی آن را در دست دارم كوتاھی از ترجمه

ر لن�دن شر ب�ولتن دی زين�ل ن�وروزی توس�ط ن� بخش دوم كتاب كه ب�ا ترجم�ه
اين بخ�ش ك�ه ب�ه .  منتشر شده است]١٩٩٩اكتبر [ ١٣٧٨ماه  در تاريخ آبان

                                                           
، ٢٥٣٦كبير، سال ی انتشارات امير  تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، جلد سوم، چاپ دوم، موسسه- 117

  ٦٣٦حقوق فردی و اجتماعی زنان بعد از اسCم، ص 
  ، ھمان صفحه٦٣ی  ، نقل از شماره١٩٧ ص ٣ تاريخ تمدن اسCم، جلد - 118
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، ب��ه ن��وعی بخ��ش پرداخت��ه» ش��ريعتی و نھ��ضت آزادیمجاھ��دين، عل��ی «
  . آبراھاميان است» ايران بين دو انقCب«تكميلی كتاب 

 روند كار ح�زب ت�وده نظ�ر نويسنده كه در كتاب پيشينش بيشتر به
. ھا و كمبودھای آن كتاب را جبران كرده اس�ت افتادگی، با اين كار جاداشته

با اين كه حزب توده نقشی اساسی در به ب�ن ب�ست ك�شاندن حكوم�ت عرف�ی 
منسوب به » نھضت مذھبی آزادی«، اما نقش اساسی را ايران داشتهپيشين 

  . مھدی بازرگان و يد[ سحابی بازی كرده است
ران��ی بودن��د ك��ه در ان اياي��ن دو ت��ن ك��ه از اول��ين س��ری دان��شجوي

ند، درس�ت حصيCت عاليه به فرانسه اع�زام ش�دبرای تفقيد  رضا شاه زمان
ی دان���شجويان  خواھان���ه  ب���رخCف س���مت و س���وی وط���ن دوس���تانه و ترق���ی

ك�ه ك�شورشان را ب�ه مھ�د تم�دن و [زامی از س�وی دول�ت ژاپ�ن ب�ه اروپ�ا اع
ب��ه  كوش��شی اساس��ی ب��رای ]ن��دراس��ی و مدرنيت��ه در ش��رق تب��ديل كرددموك

 ن��اچيز جن��بش م��شروطه و دوران قھق��را ب��ردن و ن��ابود ك��ردن دس��تاوردھای
ان��د و س��وگمندانه جان��شينان اي��شان ھ��م، ھمچن��ان در اي��ن س��ير   ك��رده پھل��وی

 فعل��ی در اي��ران، ب��ه ھم��ان قھقراي��ی ھم��راه و ھم��رزم ب��ا حاكم��ان اس��Cمی
گرفت�ار ش�دن مل�ت  .دھن�د  ب�ه اض�محCل ك�شاندن اي�ران ادام�ه م�یِ ماموريت

 س�ال پ�يش و س�ه برخCف ملل ديگر خاورميان�ه ك�ه ھفت�اد ؛زاديخواه ايرانآ
ی، طی  به جدايی دين از حكومت و حكومت قانون عرفی و مل٥٧از بھمن 

ای چن�دان ھ�م  عق�ب افت�اده» روش�نفكران«، با چنين جدالی خونين پای فشرد
  . غريب نيست

بج�ز دو موس�س . تاسيس ش�د ١٣٤٠نھضت آزادی ايران در سال 
 س��يد محم��ود طالق��انی ني��ز در ][ س��حابی مھ��دی بازرگ��ان و ي��د[لی آن اص��

[ ميثم�ی در كت�اب خ�اطراتش   لطف. نضج گرفتن اين نھضت دست داشت
ی مل�ی  ھ�ا جبھ�ه نويسد ك�ه در اي�ن س�ال می» از نھضت آزادی تا مجاھدين«

 برخ�ی خيل�ی م�ذھبی ؛ برخی ھنوز ملی بودند؛يل شده بوداز چند طيف تشك
دند و برخی نظير بني�انگزاران نھ�ضت آزادی، ھ�م مل�ی بودن�د و ھ�م شده بو
نويسد ك�ه نھ�ضت   می»اسCم راديكال«براھاميان در كتاب آرواند آ. مذھبی

بني�انگزاران . ك�رد اع�Cم موجودي�ت ١٩٦١ای در م�اه م�ه  آزادی طی بيانيه
م�ا م�سلمان،  «:ان�د  نوش�تهی اع�Cم موجوديت�شان بياني�هھم�ين  اين نھضت در

  » .شروطه گرا و مصدقی ھستيمم
ھ��ا ب��ر م��سلمان بودن��شان تاكي��دی ب��سيار  ام��ا ش��وربختانه نھ��ضتی

 ب�ه اي�ن دلي�ل واض�ح ؛ و دارن�دان�د  داش�تهشانخواه بودن  تر از مشروطه غليظ
خواھی اساسا در ت�ضادی اص�ولی ب�ا   گرايی و مشروطه  كه پسوندھای ملی

  . متی استی حكو باور ايشان مبنی بر كشاندن دين به دايره
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ی اع��Cم موجوديت��شان   ھ��ا در ھم��ان بياني��ه طرف��ه آن ك��ه نھ��ضتی
ِاس��Cم ش��يعی را بخ��ش « چ��ون ؛ان��د  را رد ك��رده» ج��دايی دي��ن از سياس��ت«

  » .اند  دانسته  میجدايی ناپذير فرھنگ ملت ايران
 و »دوران م�شروطه«ی اصلی اين نگ�رش البت�ه از ھم�ان   زمينه

رھب�ری ش�يخ ف�ضل  آن دوران تح�ت مشروعه خ�واھی بخ�شی از روحاني�ت
 ام��ا اي��ن ك��ه در ت��اريخ معاص��ر اي��ران، ش��عار ھم��ان ؛[ ن��وری آغ��از ش��د

كردگان غ���رب و باص���طCح آن دوران، از زب���ان تح���صيلمرتج��ع مع���روف 
ی ت��اريخ  روش��نفكران آن دوران مج��ددا ط��رح ش��ود، بي��شتر ي��ك طن��ز گزن��ده

   !»گرايی  مشروطه«است؛ آن ھم زير عنوان 
ی غرب بر عدم جدايی دين از حكومت  دو تحصيل كرده اين تاكيد

 در ھم��ين راس��تا ك��شاندن  و »نھ��ضت آزادی«م موجودي��ت ی اع��C در بياني��ه
 است ك�ه نقاط كليدیآن  آن قرار داريم، از ھم اينك درکه ای  ايران به نقطه

 ١٣٤٠توجه داشته باشيم كه در سال . بايد به آن بيشتر و بيشتر پرداخت می
» ھ�ای وVيت�ی و اي�التی انجم�ن«ای را تح�ت عن�وان  ايران Vيحهدولت وقت 

 تبصره به تصويب رساند ك�ه از جمل�ه م�واد اي�ن Vيح�ه، ١٧ ماده و ٩٢در 
ام�ا . حذف قيد سوگند به قرآن برای باورمندان به اديان و مذاھب ديگر ب�ود

ب�رای انتخ�اب ش�وندگان و » ذكوري�ت«ترين بخش اين Vيحه، حذف قيد  مھم
ب كنندگان بود كه به دشمنی و شورش آخوندھا انجاميد كه خود اي�شان انتخا

نھ���ضت «ان���د و البت���ه  نامي���ده» ی روحاني��ت جن���بش دو ماھ���ه«اي��ن بل���وا را 
 ك�ه ب�رای ؛نه تنھ�ا ب�ه اي�ن بل�وا اعتراض�ی نك�رد»  آزادی ايران]باصطCح[

ھای ضد استبدادی در اين شورش آخوندی، كل�ی ھ�م از وج�ودش  يافتن رگه
  ! ه استگذاشتمايه 

از نھ��ضت « كت��ابش [ ميثم��ی در  لط��ف را »ھ��ا اف��شاگری«اي��ن 
ب�رای ب�ه ] ناخواسته[ھا را  كرده و اين ھمياری نھضتی» آزادی تا مجاھدين

  . قرا كشاندن ايران نشان داده استقھ
 خ�رداد رخ ١٥در تداوم ھم�ين دي�دگاه و عملك�رد اس�ت ك�ه بل�وای 

كنند، و ھم زمان با اعدام  ی ظھور میدھد، جCل آل احمد و علی شريعت می
درس�ت در ھم�ان س�ال [» ف�دائيان اس�Cم«ري�ان تروري�ستی آخرين بقاي�ای ج

 ،ی مجاھدين خلق و ف�دائيان خل�ق دو سازمان تروريستی و مسلحانه] ١٣٤٤
اعCم موجوديت كرده، متن حزب يكی از بطن نھضت آزادی و ديگری از 

ی م����ا   جامع���هب���سترن روز ب���ه ِخ���شونت را در اي���ران آو روال ت���رور و 
  . كشانند می

ی ق���انونی و  ش���وربختانه ب���ا اي���ن ك���ه نھ���ضت آزادی ب���ه مب���ارزه
ی اي�ران ملت�زم ب�ود  مسالمت جويانه، در چ�ارچوب ق�انون اساس�ی م�شروطه



 ١٢٨

 

س�از   زمين�ه]توجه به سکوVر بودن حکومت پادشاھی پھل�وی اول و دومبا [
 ھمچ�ون س�يلی بني�ان ك�ن،  ش�د ك�هسازمان مجاھدين خلقچون تولد جريانی 

نه تنھا دستاوردھای دوران پيشين را نابود و مضمحل كرد، ك�ه در نھاي�ت، 
رفت از دام ھمان   در فرھنگ سياسی ايران برای برونترور و خشونت را

آن�انی  .حكومتی تبديل كرد كه خود در تولد و ايج�ادش نق�شی اساس�ی داش�ت
 را بھتر ب�شناسند، ب�د ني�ست ھای ايجاد حكومت اسCمی خواھند زمينه كه می

  !ھم نگاھی بيندازند» نھضت مذھبی آزادی«ی  به تاريخچه
 ب��ر جن���گ ش��ان اس��تراتژی  ک��ه بني��انھ��ايی ھ��ا و س��ازمان جري��ان

ان��د، عموم��ا ي��ك مح��ور اساس��ی را  س��وار ك��ردهك��شی  ه، ت��رور و آدمم��سلحان
اين�ان ب�ا گ�زينش اي�ن اس�تراتژی و . كنند برای توجيه عملكردشان مطرح می

زدن سرانگشتان رژيم�ی ك�ه ب�ا آن درگيرن�د و ب�رای س�اقط ك�ردنش ت�ا پ�ای 
كوشند امنيت شكنی بكنند و به باور خودشان عن�صر  اند، می جان ھم ايستاده

ی خوان��دنی از عملك��رد س��ازمان  ي��ك نمون��ه. اجتم��اعی را ب��ه مي��دان بك��شانند
مجاھ��دين خل��ق ب��رای زدن يك��ی از سرانگ��شتان رژي��م ش��اه، ت��رور ن��اموفق 

ش�عبان جعف�ری را يك�ی .  اس�ت»م�خ شعبان ب�ی«عبان جعفری معروف به ش
 ]ب�ه ق�ول اين�ان [ كسی كه؛اند  ناميده»١٣٣٢  مرداد٢٨كودتای «از عوامل 

ھ�ای جن�وب ش�ھر  ھ�ا و Vت با دريافت پول از محافل خاص�ی ب�ا ب�سيج لم�پن
  .  مرداد را فراھم كرد٢٨ی »تادكو«ی  تھران زمينه

 ٢٨ر رابط�ه ب�ا  به آن بپردازم، نه د جانخواھم در اي من میآنچه 
خ�واھم   تنھ�ا م�ی؛ شخصيت و كاراكتر شعبان جعف�رییمرداد است و نه حت

» كن��د ھ��دف وس��يله را توجي��ه م��ی«ي��ك چ��شمه از عملكردھ��ای دروغ��ين و 
ھ��ای تج��دد س��تيز و  يک��ی از ھم��ان جري��ان [س��ازمان مجاھ��دين خل��ق اي��ران
، و بع�دھا ک�ارشن آغ�از ھم�ا را از ]١٣٥٧تروريست پيش و بعد از بھم�ن 

 و پس از آن تا ھمين چن�دی پ�يش ك�ه ھن�وز امك�ان ١٣٥٧تا سرفصل بھمن 
  . ساز را داشتند، طرح بكنم  اين گونه برخوردھای خشن و خشونت

ده اس�ت و گويی كه با ش�عبان جعف�ری انج�ام داھما سرشار در گفت
، در ادهامريكا ب�ه چ�اپ ددر » شعبان جعفری« عنوان آن را در كتابی زير

   :دھد پرسد و جعفری چنين پاسخ می رابطه با طرح ترور جعفری از او می
دوي���دم و ورزش   دور دور پ���ارك ش���ھر م���یکم���ن ھ���ر روز ي���«

رف�تم ك�ه س�ر  ي�ه روز پ�نج ص�بح داش�تم م�ی. رف�تم باش�گاه بع�د م�ی. ك�ردم می
ش�بنامه پخ�ش ك�رده بودن�د ] ش�ب ق�بلش[ حسن آباد خرابكارا منو با تي�ر زدن

ت��ا آن روز اين��ا . عبان را محاكم��ه ك��رديم و نع��ش كثيف��شو ان��داختيمك��ه م��ا ش��
س�يزده نف�ر رو ] ِم�خ س�ازمان مجاھ�دين يعنی اع�ضای ت�يم ت�رور ش�عبان ب�ی[

ز اين خرابك�ارا ا .ت كه تيرشون خطا رفچھاردھميش من بودم. كشته بودن
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. كن�ه افت�ه، اون يك�ی اعت�راف م�ی شن، يكي�شون گي�ر م�ی تا شون كشته می سه
ی مبارزه با خرابكارا ك�ه اس�مش در اي�ن  به قول جعفری رئيس كميته[آقای 

  : ازش پرسيدم «:يه روز به من گفت] رده نشدهكتاب به خواست جعفری آو
   »چرا شعبان جعفری را زديد؟«

 :  ازش پرس��يدم.خواس��تيم ايج��اد وح��شت كن��يم و[ م��ا م��ی«: گف��ت
زده نف�ر رو زده چطور شد كه تيرتون خطا رفت؟ شما ك�ه ت�ا آن وق�ت س�ي«

   »رفت؟ بودين و تيرتون خطا نمی
ب�رای اي�ن ك�ه م�ا ت�ا اوم�ديم ھ�ف تي�رو دربي�اريم، اي�ن «: گفته ب�ود

  »!ی ما اومد تو سينه
آخه اينا دو نفر از توی كوچه اومدن بيرون، گ�ريم ك�رده ب�ودن، «   

اوم��دن يھ��و ت��و ص��ورت م��ن تي��ر خ��الی ك��نن، م��ن خي��ال ك��ردم دارن ب��ا م��ن 
ِا ا يھو ديدم نه جديه: فتمن، گكن شوخی می بعد .  منم دست كردم به ھف تير؛ِ

ی ممدعلی رشتی اومد از پ�شت يك�ی زد ب�ه ب�ازوم،  يكی از توی اون كوچه
بع�د اون ب�اVخره  .خ�الی ك�ردم زد به دستم، ھف تير داشتم ديگه، سه تا تير

  ١١٩».دكله پز اونور خيابون اوم
دی پ�يش چن�ين م�ھت�ا ش�عبان جعف�ری » يفنعش كث«جالب اين كه 

ھدف وسيله «متن پيشگويی و دروغگويی و تر از ھمه اما  کمدی. زنده بود
گي�ری و  از ھم�ان آغ�از ش�كلک�ه   اس�ت سازمان مجاھدين»كند را توجيه می

ش��ود ک��ه  م��دعی م��ین��ه تنھ��ا » امني��ت ش��كنی«ی عمل��ی  ح��ضور در ص��حنه
نع�ش «ک�ه م�دعی ان�داختن د، گردن� میھاش�ان ب�از  سالم به پايگ�اه»برادران«

س�ه ت�ن » عملي�ات«قربانيشان ھم ھستند؛ و البته در ھم�ين ي�ک قل�م » کثيف
  !دھند از خودشان را به کشتن می

  
  به نام خدا و به نام خلق قھرمان ايران

اطCعي�ه [ص�بحگاه ام�روز / ی نظامی اط+عيه/F عزيز ذو انتقام
ش�ش مھرم�اه در س�اعت ش�شم ] شب قبلش نوش�ته و چ�اپ و پخ�ش ش�ده ب�ود

داد حكم دادگاه انقCبی خلق در مورد شعبان جعف�ری مع�روف ب�ه ش�عبان بام
ب�ه م�ورد ، زدل دكت�ر ح�سين ف�اطمی ش�ھيد ش�جاعم�خ ض�ارب وح�شی و  بی

بن��دھای  ھ��ا و ق��داره يك��ی ديگ��ر از رجال��هاج��را گذاش��ته ش��د و ب��ه اي��ن ترتي��ب 
چاقوكش محمدرضا پھلوی جنايتكار و يكی ديگ�ر از پاس�داران درب�ار فاس�د 

در ح�ين عم�ل برخ�ورد . رس�يدھ�ايش  ه س�زای جناي�ت و س�ياھكاریپھلوی ب
ی كمری   خائن روی داد و او كه به اسلحه]اين[ای بين مجاھدين و  مسلحانه
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ی س�رانجام مسلح بود، به سوی مجاھدين اقدام به تيراندازی متقابل نمود، ول
مجاھ��دين پ��س از . ی كث��يفش نق��ش ب��ر زم��ين ش��د  گلول��ه Vش��ه١٥ب��ه ض��رب 
ود بازگ��شتند، در ح��الی ك��ه ب��ا ك��م تندرس��ت و ش��اداب ب��ه پايگ��اه خ��اج��رای ح

برق�رار ب�اد س�نت . شان شادمانی خلقی را برانگيختند ھای آتشين گلوله صفير
ی ش�ھدای س�رفراز و ب�ه  ن به خل�ق، جاوي�د ب�اد خ�اطرهمقدس انتقام از خائني

مجاھ�دين خل�ق /ی خل�ق اي�ران  خلق، پيروز باد انقCب م�سلحانهی خون خفته
انقCبيون در تكثير و پخ�ش به منظور ھمكاری با انقCب و / ٦/٧/٥١يران ا

  .ھای انقCبی بكوشيد بيانيه
  

  !باز گرديم به روشنفکرانمان
 م�يCدی در ت�اريخ اي�ران، س�ال ١٩٠۶س�ال واقعيت اين اس�ت ک�ه 

دھ�د ک�ه   ت�اريخ ن�شان م�ی. تن از قرون وسطای اي�ن منطق�ه اس�تفاصله گرف
خي�زد و   است که پ�س از دوران رن�سانس، ب�ه پ�ا م�یايران نخستين کشوری

ھ�ا در  ايراني�ان در اي�ن س�ال. ش�ود ھ�ا م�ی ای حق�وق ان�سان بانی تعري�ف ت�ازه
ی دودم��ان قاج��ار و  ھ��ای اي��ران برب��اد ده ھ��ا و خيان��ت اعت��راض ب��ه جناي��ت

آور دو  و برای رھ�ا ش�دن از گ�ازانبر خفق�انمCيان ھمراه و ھمکار ايشان، 
گل��ستان ک��ه تلويح��ا اي��ران را ب��ين خودش��ان تق��سيم ک��رده ک��شور روس��يه و ان

  . بودند، برای نخستين بار خواھان بازگشايی عدالتخانه شدند
جاميد که اين خواست در روند تکاملی خود به نھضت مشروطه ان

دوس���ال بع���د در . ی اي���ران را دگرگ���ون ک���رد پ���س از آن، ت���اريخ و چھ���ره
به توپ بسته ای ملی ايران حکومت محمدعليشاه قاجار نخستين مجلس شور

نگار  و چند روزنامه] ھا ھا و فرماندھی نظامی روس ی روس با توپخانه[شد 
  . تا به دار آويخته شدندو روشنفکر ايرانی در اين راس

 از ايران گريختند؛ اما چن�دی بع�د ب�ا ف�تح تھ�ران ب�ه دس�ت ھا خيلی
يخ��ت و ب��ه س��پاه س��تارخان و باقرخ��ان، محم��دعلی ش��اه قاج��ار از اي��ران گر

و کودتای رضا خ�ان ] ١٢٩٩ [١٩٢٠از آن پس تا سال . روسيه پناھنده شد
ش قحط��ی و ھ��ا ب��ود ک��ه کمت��رين مي��رپنج، اي��ران دس��تخوش ب��سياری ن��اآرامی

اش احتک��ار گن��دم از س��وی آخ��رين ش��اه قاج��ار  و ي��ک فق��ره... م��رگ و مي��ر
احمد شاه بود که به احمد عCف معروف شد؛ ھمان شاھی که محمد مصدق 

  !کرد ياد می» شاه جوانبخت«ھميشه از او با عنوان 
در دوران پادشاھی رضا ش�اه پھل�وی، اي�ران توان�ست ب�ه ب�سياری 

 دست آخون�دھا را از رضا شاه. ھای نھضت مشروطه دست يابد از خواست
م���وزش و وزارت دادگ���ستری و وزارت آ[ی اساس���ی اي���ران  دو وزارتخان���ه
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ی ق�ضائيه  وه کشور و به وي�ژه از ق�ی حاکم بر و اساسا از سه قوه] پرورش
  . کوتاه کرد

مسواک ک�ردن . رضا شاه اولين حمام دوش را در ايران برپا کرد
ھ��ای م��درن  اول��ين دان��شگاه را ب��ا اس��لوب. و نظاف��ت را ب��ه ايراني��ان آموخ��ت

اروپ��ايی در اي��ران ب��ه راه ان��داخت و ب��سياری خ��دمات ديگ��ر ک��ه يک��ی از 
ش��ھروندان يعن��ی زن��ان ايران��ی ب��ه م��تن ت��رينش گ��شودن راه ِ نيم��ی از  مھ��م

  . ھای اجتماعی، سياسی و فرھنگی بود فعاليت
در دوران اي��ن پادش��اه و جان��شينش محم��د رض��ا ش��اه فقي��د، ھ��يچ 

ی ايراني��ان، در  ھم��ه. ش��ھروندان ايران��ی وج��ود نداش��تتف��اوت حق��وقی ب��ين 
نم�از » اتھ�ام«توان�ست ديگ�ری را ب�ه  برابر قانون برابر بودند و ک�سی نم�ی

ی ش���صت  ھن���وز ک���شتارھای دھ���ه؛ ان���دن و روزه نگ���رفتن، اع���دام کن���دنخو
اتف��اق نيفت��اده » اتھ��ام«ھ��ای اس��Cمی ب��ا ھم��ين  ن��داندر ز] ١٣۶٧ و ١٣۶٠[

دادند  ی آن دستاوردھا را به باد می کردند و ھمه بود؛ بايد جانيانی ظھور می
  ...پرداختند و به نسل کشی می

 دوران ن��سل ک��شی از يک��ی از خ��دمات ش��ايان رض��ا ش��اه فقي��د در
 ب��رای يھودي��ان ١٢٠يھودي��ان، تھي��ه و پخ��ش چن��د ده ھ��زار پاس��پورت ايران��ی

ھ��ای ديگ��ر ب��ود ک��ه توان��ستند از  اي��ران و ب��سياری يھودي��ان ديگ��ر از ملي��ت
جالب اين که ايران تنھا کشوری بود . ھا جان به در ببرند اتاقھای گاز نازی

 ،اش ان���سان دوس���تیل���ت اس���رائيل ب���رای اي���ن ک���ه بع���دھا پ���س از ت���شکيل دو
  . ی غرامت نکرد  از کشور اسرائيل مطالبه]برعکس ديگر کشورھا[

 و س��ياهس��ی و ان��دی س��ال سرنوش��ت يھودي��ان و بھائي��ان در اي��ن 
ی دول�ت م�درن رض�ا  ی خ�وبی ب�رای مقاي�سه  حکومت اس�Cمی نمون�هنکبت

  .شاه با حکومت ضد انسانی، ضد زن و ضد دگرانديشان اسCمی است
يران�ی ن�و و ھای رضا ش�اه فقي�د ب�رای س�اختن ا  تCشبه ياد داشتن

ل�ت آخوندی، با دست خ�الی و ب�ا م/ی حاکمان قجری مدرن و بدور از فاجعه
ی افيون م�ذھب، و ھمچن�ين محم�د رض�ا  اسير در چنبره» روشنفکرانی«و 

رای مقاي�سه ب�ا آنچ�ه ک�ه در اي�ن شاه فقيد، تنھا ي�ک ي�ادآوری کوت�اه اس�ت، ب�
ب�ا اي�ن ھم�ه دوران . رود موطن�ان م�ا رفت�ه اس�ت و م�ی نکبتی ب�ر ھھای سال

ی  د نتوان��ست دس��تاورد خ��وبی در زمين��هدرخ��شان پادش��اھی رض��ا ش��اه فقي��
ای ب�ا  ھ�ای منطق�ه علتش اين که ايران درگي�ر جن�گ. دموکراسی داشته باشد

از . ش�دند ی اي�ران حماي�ت م�ی بود که توسط انگلستان برای تجزيهعشايری 
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پادش��اه، س��اختن و پ��رداختن ي��ک دول��ت مرک��زی و ديگ��ر دس��تاوردھای اي��ن 
  . ملی قوی بود و در اين راستا کوتاه کردن دست تجزيه طلبان ضد ايران

» س�لطنت«ی ش�مالی اي�ران ک�ه از ھم�ان زم�ان  از سويی ھم�سايه
ھای گرم  چشم به خاک ايران داشت، آرزوی دست يافتن به آب» کبير«پتر 

ھای بعدی شوروی  نش و در دولتخليج فارس را در سر و سودای جانشينا
ت��ا ھم��ين ام��روز ھ��م ب��ه مي��راث گذاش��ته اس��ت؛ ت��Cش دول��ت کن��ونی روس��يه 
ب��رای حف��ظ حکوم��ت اس���Cمی موج��ود در اي��ران و پ��شتيبانی لج���ستيکی و 

 را باي�د در ھم�ين راس�تا ارزي�ابی ای خامنه/ احمدی نژاداز باند » انتظامی«
  ! کرد

ھ��ای  ا کم��ک دول��تب��» آرزوی پت��ر کبي��ر«ب��رای پي��شبرد ھم��ين 
ب��رای ص��اف ک��ردن راه » ت��وده «جورواج��ور ش��وروی، ح��زب کموني��ستی

 ک�شور» ھای جمھوری«ی ايران و در نھايت تبديل ايران به يکی از  تجزيه
ی شوم پ�س از جن�گ جھ�انی دوم و پ�س  اين واقعه. شوراھا سازماندھی شد

از اش���غال اي���ران توس���ط نيروھ���ای متف���ين روی داد و ب���ا اي���ن ک���ه ديگ���ر 
شورھای اش��غالگر اي��ران، اي��ران را تخلي��ه کردن��د، ام��ا ارت��ش ش��وروی ت��ا ک��

 در اي��ران مان��د و يک��سالی ھ��م ع��واملش، آذربايج��ان اي��ران و ١٩۴۶س��ال 
ھ�ای  و البت�ه در تم�ام اي�ن س�ال. کردستان را تجزيه و ب�ه ت�صرف درآوردن�د

از دست و پايگاه فقدان رضا شاه کبير، مCيان در پی بازپس گرفتن جايگاه 
  . شان در دوران قاجارھا بودند رفته

ھ�ای روش�نفکران، تح�صيلکردگان و  ھا و ھمراھی ترديد کاستی بی
ال ت��رين بخ��ش راديک�� دولتم��ردان ايران��ی ب��رای ب��ه حکوم��ت رس��اندن فجي��ع

ھ�ا ک�ه  در اي�ن ھمراھ�ی. ی درخشانی ني�ست مذھبی شيعه در ايران، کارنامه
روی، در ھيئ�ت حماي�ت از ھمچنان با پشتيبانی مالی و لج�ستيکی دول�ت ش�و

وني�ستی تروري�ستی ھ�ای م�ذھبی و کم کنفدراسيون جھانی دانشجويی و گروه
شد، راه برای به حکومت رس�يدن مCي�ان ھم�وار  ريزی می در ايران برنامه

Vب��د [ای  ای سياس��ی ک��ه ب��رای خودش��ان کارنام��هھ�� بي��شتر اي��ن گ��روه. ش��د
در ] ت اس��Cمیحکوم��» ت��ر درخ��شان«درخ��شان ب��ا توج��ه ب��ه دس��تاوردھای 

بينن��د، ھمگ��ی ي��ا ب��ه خ��دمت آخون��دھا  س��رنگونی نظ��ام عرف��ی پادش��اھی م��ی
] ی دس��ت س��از ش��وروی مث��ل ھم��ان ح��زب ت��وده[ھاش��ان  درآمدن��د و خيل��ی

 ب�ه دلي�ل ی قرب�انی حکوم�ت اس�Cمی ش�دند؛ منتھ�ھمزمان، ھم ھمک�ار و ھ�م
ب�ه ھ�ا و باورش�ان  شان با مدرنيته و با حقوق براب�ر ان�سان دشمنی ھيستريک

و » تر فرمان برادر بزرگ«و » اصالت پيشوا«و » ديکتاتوری پرولتاريا«
 ب���ه حق���وق  اندي���شيدن، ھمچن���ين اھمي���ت ن���دادنب���ه ن���وعی وVي���ت فقيھ���ی

 ت��ا ، ف��ارغ از جن��سيت و ن��ژاد و عقي��ده،ھ��ا ش��ھروندی، م��دنی و براب��ر ان��سان
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اس��Cمی ک��شتار درم��انی /اختCس��ی/کھريزک��یھم��ين ام��روز ھ��م از حکوم��ت 
 ب��ا ه اس��تحکوم��ت اس��Cمی توان��ستھ��م ب��ه ھم��ين دلي��ل . کنن��د  م��یپ��شتيبانی

ايرانی، » نروشنفکرا«ی خشونت عريان، جھل عوام و تجدد ستيزی  حربه
 ادام��ه دھ��د و بي��شتر ب��ه تروري��سم و جن��گ اف��روزیھمچن��ان ام��روز ب��ه ت��ا 

گراھ�ای  ھ�ا و حت�ی مل�ی  م�ذھبی،ھ�ا ی کمونيستمواقع ھم ھمکاری و ھمراھ
  . ته باشدداشھم ايرانی را 

 به دنيا آم�د و ۵٧ای که پس از افتضاح تاريخی سال  اما نسل تازه
در اين حکومت جنگ و جنون و خشونت رشد کرد، اساسا تعريف ديگ�ری 

ھ��ا  در تم�ام اي��ن س�ال. از زن�دگی، مب�ارزه، م��دنيت و حق�وق ش��ھروندی دارد
ن مردم در ايران با اين حکومت مبارزه کردند، ولی به دليل خ�شونت عري�ا

ي��ابی ب��ه دموکراس��ی و  ی حکوم��ت اس��Cمی، امک��ان دس��ت يار س��بعانهو ب��س
 دو سرف�صل اساس�ی ١٩٨٨ و ١٩٨١س�الھای . حق�وق ش�ھروندی را نيافتن�د

ای   چن�د دقيق�ه»یھ�اي دادگاه«در کشتار زندانيانی بود که  دسته جمعی و در 
ن ھاش�ا خيل�ی. اعدام شدند، بدون آن که امکان دفاع از خ�ود را داش�ته باش�ند

  . حتی دوران محکوميتشان را پشت سر گذاشته بودند
ھشت سال جنگ بين ايران و عراق که توس�ط مCي�ان و ب�ه وي�ژه 

ی زن���انی ک���ه  ين���ی ت���داوم ياف���ت، پ���ر اس���ت از خ���اطرهش���خص روح [ خم
 و خيل�ی از اي�ن ھمسرانشان را به جنگ بردند و کشتند، يا معلولشان کردند

ب��سيار بودن��د .  ک��ار گرفتن��دی اس��Cمی ب��هھ��ای رس��م خان��ه زن��ان را در فاح��شه
ھ�ا دزدي�د و ب�ه جن�گ   حکومت اسCمی، آنھ�ا را از مدرس�هھايی که پسربچه

ی ارض�ای جن�سی   خنثی کند و تازه، ھمزمان، وس�يله»مين«برد، تا با آنھا 
در ھم���ين ؛ نش در س���نگرھای جن���گ اس���Cمی باش���ندپاس���داران و نظامي���ا

دھ��د و  ت��رور س��لمان رش��دی را م��یھاس��ت ک��ه روح [ خمين��ی فت��وای  س��ال
  . فشارند  بر انجام اين فتوای ضد انسانی پای می١٢١ی مCيان تقريبا ھمه

ی اي�ران، ب�ا تم�ام ف�شارھای حج�اب اجب�اری و  اما در بستر جامعه
ھ�ا و  ھای خيابانی و به جرثقي�ل آويخ�تن دين اجباری و سنگسارھا و دارزدن

ار شکفتن و باليدن بود که منطق�ا ای در ک ھای خيابانی، نسل تازه شCق زدن
خواھ�د  خواست و می بايد بازتاب آن ھمه جنايت بوده باشد؛ نسلی که می نمی
ی جھ�انی ح�ضور پي�دا کن�د و مث�ل ھ�ر ان�سان  مدرن و متم�دن در جامع�هکه 

بخ�ش مردم�ی . مند باش�دق مدنی دستاورد تمامی بشريت بھرمتمدنی از حقو
اق�ع دس�تاورد اي�ن ن�سل خج�سته  درو١٣٨٨س�ال » س�بز«موس�وم ب�ه  جنبش

اس��ت ک��ه ديگ��ر از خ��شونت و م��رگ و جن��گ و اع��دام و ت��رور و ش��کنجه 
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توان�د تم�ام آدمک�شان ت�اريخ را ببخ�شد و  خواھ�د و م�ی خسته شده است و م�ی
کنار بگذارد، اگر بتواند امکان تنفس در قرن بي�ست و يک�م را داش�ته باش�د؛ 

 به ن�ام خ�ودش م�صادره جنبش راھرچند که بخشی از حکومت بخواھد اين 
 !کند

م���شروطيت ت بع���د از نھ���ض ١٢٢ش���اھرخ م���سکوبی  ب���ه نوش���ته
 ت�ا چن�دين س�ال، ي�ادم ھ�ست . ھ�رج و م�رج ب�ودی کت گرفتار يک دورهممل
ک�ردم، از روی کنجک�اوی  ھا را نگاه می  وقتی تاريخ اجتماعی آن دوره يک

ًدقيق�ا اVن [ا ھف�ده ت�ا  ب�ين پ�انزده ت�]اگ�ر اش�تباه نک�نم[در ح�دود  شماره کردم
ک�ه ھ�ر کدام�شان ھ�ائی   ي�ا خ�ان،ھ�ای کوچ�ک محل�ی داش�تيم ش�اه ]يادم نيست

   از ش��يخ؛ خودش��ان بودن��دی پادش��اھی در منطق��هت و م��دعی Vاق��ل حکوم��
خ��ان در  خ��ان و يارمحم��د محم��د  دوس��تا خزع��ل گرفت��ه در خوزس��تان ت��

  ... بلوچستان
 ب�ود، ي�ک ط�رف  پ�سيانخ�ان  محم�دتقیل يک طرف سرکشی کلن�

 و. س�تانی ک��ه درس��ت ک�رده ب��ود خياب��انی ب��ود و آزادي] ش��يخ محم�د[گ�ر دي
 ول�ی ي�ک حکوم�ت ]اVن ي�ادم ني�ست[ در لرس�تان. ھ�ا ھا، و بختياری ائیقشق
خ�ان ب�ود و  مي�رزا کوچ�ک. جدا از مرکز ب�رای خ�ودش وج�ود داش�تی خان

  . ]دو طرف سپيد رود[ »پس  بيهو پيش   بيه«دعوای 
 مملکت در ي�ک. حکومت داشتی  ھر طرف برای خودش داعيه

ھ�ای خ�ارجی   اگ�ر چ�ه دس�ت١٢٩٩کودتای . ای بود  العاده ھرج و مرج فوق
  .. .ج و مرج پايان داد به اين ھر،داشتند درش دخالت

خواس��ت دوم انق��Cب م��شروطيت را ک��ه ] رض��ا ش��اه[و حکوم��ت ا
تأس�يس نھادھ�ای جدي�دی و جدد و ايجاد يک دولت سراس�ری مل�ی  تی مسئله

ثب�ت و غي�ره ل تری، مثل آموزش، مث� مثل دادگس؛ مملکت بودی رهبرای ادا
 ھ��ای اقت��صادی و فرھنگ��ی، ارت��ش و غي��ره را را تحق�ق بخ��شيد و س��ازمان

 ی  رضاش��اه در حقيق��ت دنبال��ه،ري��زی تج��دد از نظ��ر ايج��اد پ��ی. تأس��يس ک��رد
Cمشروطه استب انق. ..  

مرين  به تدموکراسی احتياج به تمرين دارد و احتياجبرای اين که 
ک��ه آگ��اھی دارد و احتي��اج ب��ه طبق��ات اجتم��اعی ه احتي��اج ب��. ط��وVنی دارد

بدون آن آزادی نتوانند به زندگی اقت�صادی و ًضرورتا نيازمند آزادی باشند 
بدھن��د و ن��اگزير پ��شتيبان و نگھ��دار آن ه ش��ان ادام�� و اجتم��اعی و فرھنگ��ی

پ�س در ھ�دف . ي�ا ن�اقص ب�ود پ�يش م�ا ھا نبود، ھيچکدام اين. ھا باشند آزادی
اما در م�ورد ھ�دف دوم،  ؛توانست پيروز بشود اول، انقCب مشروطيت نمی
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ايج�اد ی  ب�را؛ اس�ت»خل�ف ص�دق انق�Cب م�شروطيت«شاه از جھت�ی  رضا
  ١٢٣...یھائ  و حکومت قانون در زمينه] مدرنيته[تجدد 

  
  !»روشنفکران«باز ھم برگرديم به 
] ورالفکرانیمن[ی ايران روشنفكرانی   مشروطهدر جريان نھضت

ايراني��ان را از اي��ران و   آگ��اھی گذاش��تند ك��ه كلي��د رھ��ايیی نهص��حه پ��ا ب��
 زن ايران�ی از زنجي�ر اي�ن كف�ن رھايی، گازانبر ستم استبداد دينی و سياسی

ی  در آن س��روده  ك�ه»اي��رج مي��رزا«ش�اعرانی از طي��ف . دان��ستند س�ياه م��ی
ده ک��ری ب��از ي��ن دم��ل چ��ركين را ب��ه روش��ن ا»عارفنام��ه«زيب��ايش ب��ا عن��وان 

 ١٧روش��نگران و  تحق��ق اي��ن خواس��ت روش��نفكران  عين��یی مرحل��ه .اس��ت
 كه در اين دوران نيز»  حجابکشف« است و داستانی به نام ١٣١٤ديماه 

  . روشنفكران و شاعرانی را با خود ھمراه كرده بود
كه با ش�وری در  بود ١٢٤پروين اعتصامی» چرخ ادب اختر«اين 

تاريخ معاصر اي�ران پ�شتيبانی ی  از ويژهين فر آگاه از اخور يك زن ايرانی
ھ�ا در  ی اي�ن س�ال اجتم�اعی در ھم�ه  سياس�ی وھرچن�د واپ�سگرايان؛ کند می

ھمچنان ب�ا   اما]دھند و می [دادند برابر اين تحول واكنشی نامتعادل نشان می
    !شوند و می شدند خواھان روبرو مین و آزاديمقاومت ايران دوستا

ی ا ھ�ای ت�ازه قل�ه ه زنان ايرانی فصل به ف�صلھا بعد زمانی ك سال
ز اه جريانی م�ذھبی ك� كردند،  ن فتح میشارا در زندگی اجتماعی و فرھنگي
 و تحدي�د  تحديد زنان و اسCمیی حكومت اساس برای كشاندن دين به دايره

ی   چھ�رهآراستن بود، توانست برای اجتماعی پا به ميدان گذاشتهی ھا یآزاد
. ي��زی كن��در ام��ان را برنام��ه  ای ب��ی اش، مب��ارزه اعیارتج��ی ي��اران پ��سگراوا

 ]نھ�ضت آزادی[»  آزادینھ�ضت م�ذھبی«ز ھم�ان ًحتما متوجه ھستيد ك�ه ا
 .گويم سخن می

 رش�د ھم�ان ب�انی حكوم�ت،ی  ين جريان با كشاندن دين ب�ه داي�رها 
 ی نسخ دين و آغازه«ای شد كه آزادی زنان را به عنوان  جريان عقب مانده
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 ب�ه ج�ای از خ�ود ی ش�عر فارس�ی حصبه درگذشت، اما در طول عمر کوتاھش آث�ار گرانبھ�ايی در زمين�ه بيماری
در اش�عار پ�روين اگ�ر چ�ه . اي�ران ب�ود گذاشت و ب�ه ح�ق يک�ی از برج�ستگان جن�بش براب�ری و ح�ق طلب�ی زن�ان

دارند، اما به مبارزه برخاستن با ستمگران و دادخ�واھی و ک�سب  صبوری و متانت و نيز پاکدامنی ارزشی نيک
ک�رده و ب�ا   آمريک�ايی تھ�ران تح�صيلی بديھی اس�ت دخت�ری ک�ه در مدرس�ه. جايگاه واVتری ھستند دانش دارای

خب�ر ک�شف حج�اب و آزادی  ١٣١۴ه  ديم�ا١٧فرھن�گ و اوض�اع اجتم�اعی اروپ�ا و آمريک�ا آشناس�ت، وقت�ی در 
» گنج عف�ت« بيت با عنوان ٢٦ای در  کند و بدين مناسبت قصيده می شنود، آن را از سر اعتقاد تأييد زنان را می

ق��رار  بي��ت پاي��انی آن، ب��ه ص��ورت ب��سيار معق��ولی م��ورد س��تايشرا در س��ه » رضاش��اه«اق��دام  س��رايد و م��ی
 ی استاد جCل متينی در مورد پروين بخشی از نوشته/دھد می
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اص��لی ت��داوم مردس��اVری  م��انع »اجتم��اعیباری  و ب��ی بن��دوآزادیآئ��ين و 
  .ديد مذھبش مین جاری در مت
ودي�ت نھ�ضت اع�Cم موج«ی   بياني�ه سال پس از انت�شار علن�ی١٧
ت�رين   افت�اده ت�رين و عق�ب  ترين، ضد زن  ترين، خشن راديكال» مذھبی آزادی

ھای نيم بند  ريان و تمام جندبه قدرت رسيد ھا در ايران بخش اين اسCميست
س�ازمان مجاھ�دين خل�ق را  و تمام بند ديگر از طيف ھمين نھضت آزادی و

  . نددی قدرت در ايران حذف كر از صحنه
 

كت�ابی » دفت�ر ادبي�ات انق�Cب اس�Cمی«ھ�ای  پخت يكی از دستاما 
كوشش مح�سن ك�اظمی در  كه به »دخاطرات احمد احم«است تحت عنوان 

 منت��شر ش��ده » س��ازمان تبليغ��ات اس��Cمیی ھن��ری ح��وزه« در ١٣٧٩س��ال 
 را ب��ا ع��ضويت در  ی كت��اب، احم��د احم��د ك��ار سياس��ی طب��ق نوش��ته. اس��ت

انجم�ن حجتي�ه ن�ام گرف�ت و ھ�م ھم�ان ک�ه بع�دھا  [١٢٥»بھائي�ت انجمن ضد«
 ؛كن�د  آغ�از م�ی]اس�تاش  ھ�ای اختاپوس�ی اينک نبض اقتصاد ايران در دست

رد  بع��د وا؛پيون�دد م��ی ١٢٦»س�Cمیح�زب مل��ل ا«جري�ان تروري��ستی بع�د ب��ه 
 ھم�ين دوران ط�راح جري�انی ب�ه ن�ام  در؛شود جمعيت تروريستی موتلفه می

 ب�ه ط�ور ؛پيون�دد ب�ه س�ازمان مجاھ�دين خل�ق م�ی بع�د ؛ش�ود  می» [ حزب«
نخ�ست وزي�ر موازی ھم با ھيئت موتلفه در جريان ترور ح�سنعلی من�صور 

ھ��دين دوب��اره ب��ا بع��د از ج��دايی از س��ازمان مجا؛ وق��ت اي��ران رابط��ه دارد
 انق�Cب اس�Cمی »رود خروش�ان« بع�د ب�ه ؛خ�ورد عيت موتلفه جوش م�یجم
پا ك�ردن حكوم�ت اس�Cمی، ب�ا  برای بر  اين ھمه تCشِ در نھايت ؛پيوندد می

   … به امروز…شود تا عنوان درشتی در زندان اوين به كار گرفته می
ه، در ی اول اين س�n سراس�ر قھرم�انی و حماس� و البته ھنرپيشه

ھ�ا، ي�ا ب�ه  ھا يا در كار ترور بوده است، يا در كنار تروري�ست تمام اين سال
ھ�ا و راھكارھ�ای  ، يا در حال آموزش شيوهكرده ھا كمك مالی می تروريست

                                                           
در براب�ر  ت�شيع و اس�Cم کادرھ�ايی ب�رای دف�اع از ب�ا ھ�دف تعل�يم ١٣٣٢داد  م�ر٢٨  انجم�ن حجتي�ه پ�س از- 125

ک�رده و  َمنتظر شيعيان ظھ�ور منجی کردند که اين نظر را تبليغ می مبلغان بھائی. ايجاد شد بھائيت الھياتی چالش
جدي�دش ک��ه بھائي�ت ن��ام دارد، من��سوخ  پ�س از او پي��امبری جدي�د ظھ��ور ک�رده و اس��Cم ب�ا آم��دن اي�ن پي��امبر آي�ين

ح�ساسيت حلب�ی . ب�ود  ب�ه دنب�ال دف�اع از موقعي�ت ش�يعه ب�ا مراجع�ه ب�ه مت�ون اس�Cمی و بھ�ائی حجتي�ه.اس�ت ش�ده
 اين گروه ابت�دا ب�ه ن�ام. گرفت ی شخصی سرچشمه می نسبت به اين موضوع از يک تجربه] موسس اين جريان[

ت�رين  يت کثيف انجمن حجتيه يا انجمن ضد بھائ.معروف شد حجتيه انجمن و پس از انقCب به انجمن ضد بھائيت
 .ی سياسی و اقتصادی است بخش حاکم حکومت اسCمی در ايران در حيطه

سياسی تاسيس ش�د ک�ه /توسط سيد محمدکاظم موسوی بجنوردی با مشی نظامی ١٣۴١  اين جريان در سال- 126
ی مي�ان م�دت  ھ�ای خ�ود را در س�ه مرحل�ه  برنام�ه اي�ن ح�زب،. دامه رھبری آن را در دست داشتبجنوردی در ا

ک�شف زودھنگ�ام ح�زب قب�ل از اينک�ه مب�ادرت ب�ه اق�دامی بيرون�ی کن�د، ب�ا  برنامه ريزی کرده ب�ود ک�ه ب�ه خ�اطر
س�ازمان  ه ن�امب� تعدادی از اعضای اين حزب، بعدھا گروھ�ی. رھبران و اعضای آن از ھم پاشيده شد دستگيری
  .کردند را سازماندھی حزب [



 ١٣٧

 

 و البت�ه زم�انی را ھ�م ب�ه ؛ھ�ای انفج�اری ب�وده اس�ت ساخت و پرداخت بم�ب
  . تكرده اس سرنظام پيشينھای  ن آب خنك تگری در زنداننوشيد

و البته ب�سياری  [نامه آنچه بسيار جالب است و در تمام اين زندگی
 ب�ه خ�وبی ن�شان داده ش�ده، س�ازماندھی ]ھ�ا نام�ه ھم�ين ن�وع زن�دگی ازر ديگ

ھ��ای م��وازی و گ��اه متق��اطع و البت��ه ھماھن��گ  بازاري��ان و م��ذھبيون و ت��Cش
پ�ا داش�تن حكوم�ت اس�Cمی ان برای دست ي�افتن ب�ه حكوم�ت و بری ايش ھمه
 اس�ت و وض�عيت »حجابی بی«ھا ھم  محور اصلی بيشتر اين مخالفت. است

كنند اين جماعت تا زنان را ب�ه س�ھم   چه جانی میغيراسCمی زنان ايرانی؛
 »م��ردان قھرمان��شان«C مب��ارزه و فق��ط در پ��شتيبانی از ناچيزش��ان از م��ث

  . راضی كنند
ن ب��رای م��] در زن��دان[از م��سائل ناراح��ت كنن��ده و آزار دھن��ده «

در اي�ن مي�ان ن�سبت ب�ه ص�دای . پخش موسيقی مبتذل در فضای زن�دان ب�ود
روزی . ی يك��ی از خوانن��دگان زن ب��سيار ح��ساس ش��ده ب��ودم م��سحور كنن��ده

 ل�ذا ب�ا …تصميم گرفتم كه چند راديوی زندان را در ھ�م ب�شكنم و خ�رد ك�نم
. ای ن�دارد او مخالفت كرد و گفت كه فايده. آقای نور صادقی مشورت كردم

 ح��داقل نتيج��ه اي��ن اس��ت ك��ه بع��د از درگي��ری و از ب��ين رف��تن  وی گف��تمب��ه
راديوھا مرا به جای ديگری تبعيد خواھند كرد و ديگر اينجا نخواھم بود ت�ا 

او گف�ت ك�ه ھ�ر ج�ا ب�روی و تبعي�د ش�وی، . اين صدای نفرين شده را بشنوم
   ١٢٧».ھمين شرايط است

ه از س��ر مطم�ئن ب��اش ش�ما ب�ه خ�اطر اي�ن ك�: ح�اج آق�ا گف�ت«بع�د 
كني�����د، گن�����اه  را گ�����وش م�����ی] ص�����دا[اجب�����ار و ب�����دون مي�����ل شخ�����صی آن 

    ١٢٨»!!كنيد نمی
 در انتھ�ای . داردص�فحه ٥٢٠د ب�يش از كتاب خاطرات احمد احم
 و البت�ه ی و دوت�ايی و چن�دتايی چ�اپ ش�دهكتاب چند عك�س ق�د و ن�يم ق�د، تك�

ب نويس را ھ�م ب�ا عن�وان س�ندھای طبق�ه بن�دی ش�ده ب�ه انتھ�ای كت�ا چند دست
 »س�ازمان تبليغ�ات اس�Cمی« تا Vبد س�نديت كت�اب و ارزش ك�ار ،اند افزوده

  !را خيلی سطح باV و پژوھشی نشان بدھند
 ٧٠اي��ن خ��اطرات ك��ه ب��ه ص��ورتی ش��فاھی و ب��ا ض��بط ب��يش از 

نظي�ر ت�اريخ  فراھم آمده است، يكی از اس�ناد ب�یساعت نوار و طی دو سال 
خود «نی را كه در اوجش به آن كار جرياانقCب اسCمی است كه مكانيسم 

  . دھد  انجاميد، نشان می»سوزی دلسوز ملی
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 »مردان خدا«ضعيت خانوادگی اين ھايی از و اين كتاب با حكايت
 »زي�ر پوس�ت ش�ب«ه سادگی بستر س�نتی فرھنگ�ی را ك�ه شود و ب آغاز می

اي�ن م�ردان ك�ه عم�دتا در . ك�شد ی ايران ج�اری ب�ود، ب�ه ت�صوير م�ی جامعه
چگ��ونگی ان��د، چراي��ی و  ايی ب��سيار ب��سيار س��نتی پ��رورش يافت��هھ�� خ��انواده

ش�ان را ب�ا ھرگون�ه ن�وگرايی، تم�دن و تج�دد و ب�ه  مكانيسم دشمنی ھي�ستريك
ش�ان ب�رای ب�ه قھق�را ك�شاندن »جھ�اد«ھ�ا را ب�ا  ژه برابری حق�وقی ان�سانوي

وي�ژه تعريف�ی ك�ه ب�ه ؛ كنن�د و تازه به آن افتخار ھم م�یدھند  جامعه نشان می
 از م��ادران، خ��واھران و دختران��شان دارن��د، ب��ه راس��تی »قھرمان��ان«اي��ن 

  . شنيدنی و خواندنی است
ش را ا  ك�ه مب�ارزه»قھرمان�ان«[ ميثمی يكی ديگر از اي�ن   لطف

، بع�د ب�ه مجاھ�دين پيوس�ته، س�پس س�ر از زي�ر از نھضت آزادی آغاز كرده
 »ب اس�CمیانقC«خمينی درآورده و به آغوش پر مھر [   عبای سيد روح

، و اش پرداخت�ه گريخت�ه/ھ�ای ج�سته  به تCشن فردپناھنده شده و در كنار اي
ش ھ�م در پوپولي�سم كم�دی دوم خ�ردادی ي�ار ادی پاي�انی جھ� تازه در مرحل�ه

ک��ه در [ … ت��ا ب��ه ام��روز…ت آزادی و س��يد محم��د خ��اتمی ش��دهغ��ار نھ��ض
ه  ح��امی محم��ود احم��دی ن��ژاد ش��ددھ��م رياس��ت جمھ��ورینھ��م و انتخاب��ات 

   .]است
. نظي�ر اس�ت ش�ان ب�ه راس�تی ب�ی اعتقاد اين جماعت به نوع مبارزه

ی تيم��ی مجاھ��دين م��شغول   زم��انی ك��ه در ي��ك خان��ه١٣٥٣ميثم��ی در س��ال 
 »دلپ�ذير«ی  ساختن بمب دست ساز بود، به دليل آماتور بودن در اين حرفه

احم��د احم��د ھ��م در دوران . دھ��د ھ��ر دو چ��شم و ي��ك دس��تش را از دس��ت م��ی
اش با مجاھدين خلق در كارگاھی در پيرامون شھر تھران، ك�ارش  یھمراھ

اتفاقا او ھم . ھای انفجاری بوده است ی بمب ساختن مواد شيميايی برای تھيه
رس�يد، ب�ه  بر اثر تنفس مواد شيميايی مدتی بيھوش شده و اگر ك�سی س�رنمی

  ! فرستاد پيوست و كارگاه را به ھوا می رفيق اعCيش می
 تعقي��باش تح��ت   تروري��ستیِھ��ای دلي��ل ھم��ين فعالي��تاحم��د ك��ه ب��ه 

ی پ�ا و كم�ر   از ناحي�هنظ�ام پي�شين ماموران امنيتیبوده، در يك درگيری با 
   …ی قضايا شود و بقيه به شدت ناقص می

  ! ی اين مبارزين و مجاھدين و اما زنان خانواده
فرزن�د در ح�الی  ٧ سالگی ب�ا داش�تن ٢٥[ ميثمی در   مادر لطف

 و پ�س از م�رگ  سالگی ازدواج كرده١٢در . شود ، بيوه میردار بودهكه با
. پ�ردازد فرزن�دانش م�ی »تربي�ت«مان�د و ب�ه  تا پايان عمر تنھا م�ی شھمسر

.  ھمين خانواده يعنی خواھر ميثمی كارش از اين ھ�م زارت�ر اس�ت ِنسل بعد
دھن�د و جال�ب  ر م�ی س�الگی ش�وھ١١كنند، در   سالگی نامزد می٩او را در 



 ١٣٩

 

بيند  اش، ھمسرش را نمی   سال دوران نامزدی٢ در تمام »بچه«ين كه اين ا
   ١٢٩.شناخت و به قول خود ميثمی او را نمی

اح��ساس م��سئوليت م��ادر در رابط��ه ب��ا فرزن��دانش اي��ن گون��ه ب��رای 
كCس سوم ابت�دايی ب�وديم ك�ه از ط�رف «: ميثمی به حماسه تبديل شده است

وقت�ی آن ش�ب جري�ان س�ينما . ا بردندھای كCس را به سينم مدرسه تمام بچه
ب�ه . رفتن را به مادرم گفتم، او روز بع�د ب�ه مدرس�ه آم�د و داد و بي�داد ك�رد

 ؛ان�د  يتيم ب�وده؛ام بزرگ كرده ھا را روی دست من اين بچه«: مديرمان گفت
   ١٣٠»!ھا را به سينما ببريد؟ شما چه حقی داشتيد اين

  !شود ا موقوف میو البته كه سينما رفتن در اين مدرسه اساس
ی ج�ادويی ھ�م  داستان راديو و برخورد اي�ن جماع�ت ب�ا اي�ن جعب�ه

گون�ه دگرگ�ونی و رش�د و ھای كليدی ضديت اين جماع�ت ب�ا ھر از آن نقطه
  . آگاھی است
 ب�ود ، پ�در م�ن يك�ی از چھ�ار نف�ریاوايل كه راديو به ايران آمد«

اد پخ��ش  ق��رآن زي��روزھ��ای اول از رادي��و. ك��ه در اص��فھان رادي��و خري��د
ش�نود، ق�رآن را روی رادي�و  ي�ك روح�انی ك�ه اي�ن برنام�ه را م�ی. كردن�د می

 بخ�وان، ؛ اين قرآن ت�و را حف�ظ كن�د؛خدا حفظت كند«: گويد گذارد و می یم
   »!بخوان] شود ی قرآن كه با قل آغاز می چھار سوره[چھار قل 

  : گويد شنود، می آقا سيد علی نجف آبادی كه اين جريان را می«
مردم به راديو عادت كردند، خوانند، بعد كه  ھا اول قرآن می اين«

كنن��د و اخ��Cق م��ردم را  ھ��ای خودش��ان را از اي��ن طري��ق تبلي��غ م��ی سياس��ت
در آن زم�ان او چن�ين بي�نش عميق�ی داش�ت و فري�ب ق�رآن .. .كنند خراب می

   ١٣١».كرد خورد و آينده را پيش بينی می خواندن ظاھری را نمی
  

  !انباز ھم روشنفکرانم
 ]ك���شورھای عرب���ی و تركي���ه و اي���ران[ی خاورميان���ه  در منطق���ه

ی  ی پاي��انی س���ده ح��دودا از دھ���ه] من���ورالفكر[ی روش��نفكر  اس��تفاده از واژه
روش�نفكران دني�ای اس�Cم . ھای آغازين قرن بي�ستم آغ�از ش�د نوزدھم و سال

ھ�ا ب�ه دلي�ل ارتب�اط كمرنگ�ی ك�ه ب�ا س�طح غ�رب برق�رار ك�رده  در اي�ن س�ال
خواھ��ان ن��وعی مدرنيت��ه و تغيي��ر در رواب��ط اجتم��اعی ك��شورھاشان بودن��د، 

بيداری و به خود آمدن اين روش�نفكران، اي�شان را برانگيخ�ت ت�ا در . بودند
پی ايجاد رفرمی در مذھب اسCم، بكوش�ند اي�ن دي�ن را ب�ر اس�اس مف�اھيمی 
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ام��روزی تعري��ف ك��رده و در چ��ارچوب ھم��ين دي��ن ب��ه تج��دد و تم��دن دس��ت 
وشنفكر مصری در كتابی تحت عنوان ر] ١٨٦٣ ـ ١٩٠٨[امين قاسم  .يابند

پ�در  [وس�ف خ�ان اعت�صام المل�كی آن توس�ط ي  كه ترجمه»تحرير المرات«
 در تبري�ز ب�ه چ�اپ رس�يد، »تربي�ت ن�سوان« زير عنوان ]پروين اعتصامی

اساسا دليل انحطاط اسCم را ضعف نيروھای اخCقی و پريشانی رفتارھای 
ی  ري��شه«: ام��ينقاس��م ب��ه اعتق��اد . رزي��ابی ك��رده اس��تاجتم��اعی م��سلمانان ا

ي��د را باي��د در خ��انواده ن��ادانی و ع��دم آش��نايی ب��ا دني��ای معاص��ر و عل��وم جد
 زي��را در ك��شورھای اس��Cمی رواب��ط س��نتی مي��ان زن و م��رد ؛ج��ستجو ك��رد

مانع از آن است كه زنان به آزادی Vزم برای اجرای نقش خود در خانواده 
  » .و اجتماع دست يابند

 زن����ان ی ك����ار را در آم����وزش عم����ومی و آم����وزش ام����ين چ����اره
آم�وزش زن�ان ب�ه «:  اي�ن ب�ود ك�ه تاكي�د داش�تشدانست و شاه بي�ت كت�اب می

ش��ود، بلك��ه باي��د امكان��ات  داری مح��دود نم��ی ِس��واد خوان��دن و نوش��تن و خان��ه
   »!ی  اقتصادی مستقل را به زنان دادتامين معاش و زندگ

   ١٣٢.ت درگذشته اس١٩٠٨ در سال توجه داشته باشيم كه امين
ايراني���ان ھ���م در اي���ن دوران ك���م و ب���يش از آنچ���ه در ك���شورھای 

اه ش�دند و در ھم�ين دوران ب�ود ك�ه گذشت، آگ ی عثمانی می  عربی و تركيه
 توس��ط كت��اب و روزنام��ه و رف��ت و آم��د بازرگان��ان و »ی ترق��ی اندي��شه«

 درھمين رابطه از ھای بسياری در اين دوران كتاب. سياحان به ايران رسيد
 ك��ه جال��ب اي��ن. ندھ��ای عرب��ی و ترك��ی ب��ه زب��ان فارس��ی ترجم��ه ش��د زب��ان

ھ���ای اي���ن  ب���رداری از اندي���شه  بج���ز كپ���ی،روش���نفكران ايران���ی اي���ن دوران
شريات������شان را ب������ه تقلي������د از  ن������ام نحت������ی ،ای اندي������شمندان خاورميان������ه

   ١٣٣!اند گزيده نگاران دنيای عرب و امپراطوری عثمانی برمی روزنامه
ايع اVس��تبداد عب��دالرحمان طب��«ی كت��اب  در ھم��ين دوران ترجم��ه

ھ�ای انگلي��سی و عرب�ی را ب��ه   توس��ط عبدالح�سين مي��رزا ك�ه زب��ان»ك�واكبی
 ١٩٠٧س�ال [ش�اھی  در دوران استبداد صغير محم�د عل�یدانست،  خوبی می

ھمچن�ين كت�اب . تھ�ران ب�ه چ�اپ رس�يدی چ�اپ س�نگی در  ب�ه ش�يوه] ميCدی
 ١٣٤ علی دشتی توسط»ادموند دو مولن« تاليف »اكسونعلل توفق انگلوس«

  . از زبان عربی به زبان فارسی برگردانده شد

                                                           
 ١٣٧٧ھای فكری انديشمندان ايران در برلن، ايران نامه، پائيز   جمشيد بھنام، زمينه- 132
، ب�ه ١٣٦٦حم�ود اف�شار، جل�د س�وم تھ�ران، ی دكت�ر م نامواره» روزنامه نگاری بھار« اسماعيل رضوانی - 133

  نقل از ايران نامه، ھمانجا
 ھج�ری قم�ری ١٣١٢س�ال تول�د او را . ی ايرانی در کربC به دنيا آمد  نگار و نويسنده  علی دشتی روزنامه- 134

 ١٣۶٠بر خCف ت�اريخ تول�د، ف�وت او ب�ه ط�ور يق�ين در بي�ست و ش�شم ديم�اه . اند  ميCدی دانسته١٨٩۴برابر با 
نگ�اری  در سن بيست و چھار سالگی به ايران آمد و به روزنامه .  بوده است]١٩٨٢ ژانويه ١۶[ھجری شمسی 
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نشريات زيادی ھ�م در خ�ارج از ك�شور و بع�دھا در داخ�ل ك�شور 
ی روش���نفكر را ب���ه ب���سياری از اي���ن  ؛ آنچ���ه ام���ا اط���Cق واژهندچ���اپ ش���د

 به ج�ای ]رشانبيشت[كند، اين است كه ايشان  انديشمندان با اشكال مواجه می
ھ�ا  تم�دن، مدرنيت�ه و تكنول�وژی از س�نتاين كه برای دست يافتن ب�ه تج�دد، 

رب و در چن��ان ك��ه در غ��[در م��ذھب اس��Cم دارد، عب��ور كنن��د ك��ه ري��شه 
 خواھ�ان تلفيق�ی ب�ين اس�Cم و مدرنيت�ه بودن�د و ]دوران روشنگری انجام شد

ی ب��ا عن��وان ويگفتگ�� در  و اس��تاد دان��شگاهمھ��رداد بھ��ار پژوھ��شگر .ھ��ستند
ه پ��س از درگذش��تش ب��ه چ��اپ رس��يده، ك�� »ران روش��نفكری در اي��رانبح��«

    .ين گونه روشنفكران نشان داده است روشنی از اتصوير
ما در اي�ران ب�ه ج�ای روش�نفكر، تح�صيل ك�رده و دان�شگاه دي�ده «

اند، ولی اينان ھمي�شه  ھايی ھم منتشر كرده  كتابحتیخيلی از ايشان . داريم
ان���د، ب���دون اي���ن ك���ه ب���ه ماھي���ت و ھوي���ت آنچ���ه ك���ه از آن  ردهتنھ��ا تقلي���د ك���

    ».كنند، آگاه باشند برداری می كپی
 اي�ن ظراف�ت را حت�یآورد كه اين تحصيل كردگ�ان   نمونه میبھار

ب�رداری از تكنول�وژی ني�ز پ�ی  ان�د ك�ه ب�ه ارزش م�ديريت ب�رای بھ�ره نداشته

                                                                                                                  
ی آزاديخواھی و حقوق اجتماعی در دش�تی  ی افکار ضد بنيادگرايی اسCمی، انديشه ريشه. و سياست روی آورد

ری نخ�ست در ش�ھرھای ش�يراز و نگ�ا ی روزنام�ه  دش�تی در حرف�ه. بايست در اين مقطع زندگی او ج�ست را می
در ھم�ين زم�ان ب�ود . در تھران مشغول به کار گشت» ستاره ايران«ی  اصفھان و سپس در مقام ناشر ھفته نامه
 ميCدی، نخستين امکان را برای فعاليت در سياست بدست آورد، ١٩١٩که او به عنوان يکی از منتقدين قرارداد 

 ب��ه ١٣٠٧ی آغ��از پي�شرفت عل��ی دش�تی در زمين�ه سياس��ت در س�ال  هنقط�. ک�ه س�رانجام منج��ر ب�ه بازداش��تش ش�د
ی جدي��دی از زن��دگی  در ھم��ين مقط��ع ني��ز ب��ود ک��ه او وارد دوره. ی بوش��ھر در مجل��س ش��شم ب��ود عن��وان نماين��ده

دش�تی در پ�ی اختCف�اتی ک�ه ب�ا . سياسی در مقام عضو مجلس شد که در مجموع مدت ھفت سال به طول انجاميد
 ش�ش م�اه ب�ه زن�دان ١٣٢۵ر سر سياست او، حزب توده و دخالت شوروی سابق داشت، در بھ�ار السلطنه ب قوام 
 مج�ددا ب�ه تھ�ران بازگ�شت و س�پس در مق�ام س�فير اي�ران ١٣٢٧پس از آزادی به فران�سه رف�ت و در س�ال . افتاد

ل، ت�ا  س�ا٢۶ وارد مجل�س س�نا ش�د و ب�ه م�دت ١٣٣٢دشتی در س�ال . در آنجا ماند١٣٣٠عازم مصر گشت و تا 
او .  به مدت يک سال پست سفير اي�ران در لبن�ان را داش�ت١٣۴٢سال .  به خدمت پرداخت١٣۵٧بروز انقCب 

ای ژرف در دادگاه   سال داشت، با وجود کھولت سن با شھامت تمام و انديشه٨٨در زمان بروز انقCب اسCمی 
. برخوردھای مخالفانه با رژيم اس�Cمی ب�ودسه سال پايانی زندگی پربار علی دشتی ھمراه با . از خود دفاع کرد

دشتی مجموعه . اميد او برای رسيدن به يک ايران مدرن و جھانی با وقوع انقCب اسCمی به نااميدی بدل گشت
» نق��ش ح��افظ«. را منت��شر ک��رد) ١٣٣٣(» ھن��دو«و ) ١٣٣٠(» ج��ادو «)١٣٢٣(» فتن��ه«ھ��ای کوت��اه  داس��تان

دم�ی ب�ا  «)١٣۴٠(» شاعری ديرآشنا «)١٣٣٨(» قلمرو سعدی «)١٣٣٧(» سيری در ديوان شمس «)١٣٣۶(
نگ��اھی ب��ه «ی  ای از دوازده مقال��ه  مجموع��ه)١٣۵١منت��شر ش��ده در مجل��ه يغم��ا (» ک��اخ اب��داع «)١٣۴۴(» خي��ام

که » تخت پوVد«توان به  از ديگر کارھای دشتی می). ١٣۶٢(» خسرو تصوری از ناصر«، )١٣۵٣(» صائب
. ی بحثی است بين يک مجتھد و يک دانشجو ويسنده چاپ شد، ياد کرد که دربرگيرنده بدون نام ن١٣۵۴در سال 

 احتم�اV در بي�روت، ب�ه چ�اپ رس�يد ک�ه ١٣۵٣، ک�ه قب�ل از س�ال »بي�ست و س�ه س�ال«اثر ديگر او تحت عنوان 
» اختي�ارجب�ر ي�ا «ت�وان از  ھ�ای او م�ی از ديگ�ر نوش�ته. حاوی بينشی انتقادی به زندگی محمد پيامبر اسCم اس�ت

 )١٣۵٣بھ��شت   اردی٣١ ت��ا ١٨ھ��ای  ی اطCع��ات ش��ماره در روزنام��ه(» ابل��يس در ک��سوت عرف��ان «)١٣۵٠(
» عق�C ب�ر خ�Cف عق�ل«و ) ١٣۶٣چ�اپ چھ�ارم (» در دي�ار ص�وفيان«مقاVتی پيرام�ون ص�وفی و ص�وفيگری 

ھ�ای حکوم�ت جمھ�وری  و البته م�رگ اجب�اری عل�ی دش�تی در زن�دان/ به نقل از تCش آن Vين/ نام برد)١٣۵۴(
گريھ�ای اي�ن نظ�ام ض�د  س�ند ديگ�ری از وح�شی] که برای تحقير به توالت شويی محک�ومش ک�رده بودن�د[اسCمی 

 . انسان و ضد انديشه است
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م باي�د م�ديريت داش�ت؛ دانند كه برای استفاده از صنعت مونتاژ ھ نمی. ببرند
ك و فھ�م اي�ن جماع�ات چرا كه مديريت يك فن مدرن است و از دسترس در

ھ��ای دموكراس��ی،  دھ��د ك��ه واژه  ب��ه روش��نی ن��شان م��یمھ��رداد بھ��ار. بي��رون
ی م���دنی، ترق��ی، پي���شرفت، توس���عه، تكنول���وژی و  س���اVری، جامع���ه  م��ردم
ھاش�ان   و گفت�هھ�ا ھايی از اين دست كه اين طيف روشنفكران در نوشته واژه

  ب�رداری مبنايی ندارد، بلكه كپیگيرند، ھيچ گونه  مثل نقل و نبات به كار می
  . گذرد پندارند در غرب می  است از سطح و ظاھر آنچه میای ناشيانه

ا اي�ن س�نخ روش�نفكران، م�ا ھ�يچ گي�رد ك�ه ب�  در پايان نتيجه م�یاو
، پي��شرفت، ان��دازی ب��رای دس��ت ي��افتن ب��ه آزادی، دموكراس��ی، ترق��ی چ��شم

كند كه م�ا باي�د ب�ه بي�سوادی  حقوق بشر و توسعه نداريم و با تاسف تاكيد می
  !ھايی داريم م بفھميم چه گرفتاریخودمان اعتراف كنيم تا بتواني

ی جھ���انی  ب���ه ك���اروان تم���دن و پي���شرفت و توس���عه«: نوي���سد م���ی
ھ�ايی ك�ه ب�ه دلي�ل ع�دم  ان�د و ھ�ستند مل�ت ب�سيار ب�وده. پيوستن جب�ری ني�ست

ھ�ا  رك درست از مكانيسم عملكرد دوران روشنگری و الزام�ات و بازت�ابد
زنند و اگر نجنبند  ھاست در قرون وسطا دست و پا می و پيامدھای آن، قرن

  ».ھمچنان در اين گرداب خواھند چرخيد
بھ��ار ب��رای اي��ن ك��ه عق��ب مان��دگی، عق��ب افت��ادگی و ناآگ��اھی اي��ن 

توان�د باع�ث  آورد ك�ه م�ی ای م�ی ن�هگونه روشنفكران را نشان داده باشد، نمو
  : شرمساری ما ايرانيان باشد

ای برايتان عرض كنم از يك�ی از ش�عرای خيل�ی درخ�شان  نمونه«
گف�ت ب�ا  يك�ی م�ی. دھد روشنفكر كه اشعارش واقعا علو انسانيت را نشان می

. خوابيده ب�وديم. ھمه رفته بوديم. ی بابای من بود خانه. ھم رفته بوديم مشھد
مردھ�ا اي�ن ات�اق، . پنجاه ت�ا رختخ�واب انداخت�ه ب�وديم. شاعر ھم بودزن آن 

ھام��ان را جم��ع  ص��بح ش��د و م��ا پ��ا ش��ديم رختخ��واب«: ف��تگ. ھ��ا آن ات��اق زن
  : به زنش گفت. اين شاعر بزرگ رختخوابش را جمع نكرد. كرديم

   »!بيا جمع كن«
   » جمع كنه؟وزنت آبستنه، چی چی ر«: من گفتم«
ام كه خ�ودم رختخ�وابم را  نی من زن گرفتهك تو خيال می«: گفت«

   »جمع كنم؟
اي��ن ش��اعر ظ��اھرا چ��پ، انقCب��ی، مترق��ی، ظ��اھرا ماركسي��ست، «

دھ��د، ش��عرش را  خيل��ی فھمي��ده و دان��شمند، فق��ط وقت��ی ش��عارھايش را م��ی
. اي��ن م��اييم. در زن��دگی زن��ش كلف��ت اوس��ت] ام��ا [گوي��د، مترق��ی اس��ت م��ی

  : كند كه  بندی می  جمعبعد ھم» .ھا ھستند روشنفكرھای ما اين
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   ١٣٥»!شود كرد بنابراين با اين روشنفكرھا ھيچ غلطی نمی«
اين كه مھرداد بھ�ار ح�دودا ي�ك س�ده پ�س از قاس�م ام�ين روش�نفكر 
م����صری دني����ای ع����رب و در دوران اطCع����ات و ك����امپيوتر و تكني����ك و 

 ١٣٥٧ارتباطات، در ايران ما و چندين سال پس از افتضاج تاريخی بھم�ن 
رسد كه ام�ين رس�يده ب�ود، ب�يش از اي�ن ك�ه   می بندی ن دريافت و جمعبه ھما

 اس��ت ك��ه اي��ن گون��ه   اساس��ییپيچ��ی گيرو ي��ك ش��وخی ت��اريخی باش��د، ن��شانه
در طي�ف كموني�ستی اي�ن گون�ه . ھ�ای روش�ن آن ھ�ستند روشنفكران ما نمونه

  . روشنفكران ھم روال ھمين است
وژی، م��ديريت، ھ��ای Vئي��سيته، روش��نگری، مدرنيت��ه، تكنول�� واژه

ی   ھم��هبراب��رحق��وق ھ��ای ف��ردی و اجتم��اعی،  حق��وق ب��شر، آزادی، آزادی
ھ���ا، نف���ی خ���شونت، نف���ی تروري���سم، دموكراس���ی، م���دارا و تحم���ل  ان���سان

 ھم��ه و ھم��ه مف��اھيمی ھ��ستند متعل��ق ب��ه ع��صر جدي��د و دوران ،دگراندي��شان
تم�ام اي�ن مف�اھيم . پس از انقCب كبير فرانسه و ع�صر ف�روغ و روش�نگری

 دموكراس��ی س��خن ازت��وان  نم��ی. ای دارن��د ا ھ��م ارتب��اط گرھ��ی و زنجي��رهب��
ت��وان ش��عار  نم��ی. در، ام��ا در سياس��ت ك��شور از تروري��سم حماي��ت ك��گف��ت

 ب��رای ك��شتاری ك��ه از س��ردمداران و ٥٧حق��وق ب��شر داد، ام��ا در انق��Cب 
 ١٣٦شد، دست در دست شيح صادق خلخالی دولتمردان نظام پيشين ايران می

                                                           
  ١٣٧٧ی پاييز   مھرداد بھار، بحران روشنفكری در ايران، ايران نامه- 135
که نخستين دفتر رسمی خمينی  در تھرانی رفاه   در مدرسه١٣٥٧ بھمن ٢٣ صادق گيوی خلخالی تا روز - 136

با خمينی حاکم شرع دادگاھھای انقCب  سالگی ۵٢ن  فردای ھمان روز، در س.بود، از روحانيون فعال آنجا بود
م�را ب�ه دفترش�ان ... ی انقCب�ی م�ن داش�تند  از روحي�ه ب�ا ش�ناختی ك�ه... آق�ا : گوي�د  خودش در خاطراتش م�ی.شد

حقي�ر پ�س از دي�دن حك�م ب�ه ح�ضورشان ع�رض » .ام حكم را به ن�ام ش�ما نوش�ته ينا«: احضار كردند و فرمودند
واب��ستگان ب��ه  گف��تم مخ��الفين و» .ب��رای ش��ما س��نگين ني��ست«: فرمودن��د» .آق��ا اي��ن حك��م س��نگين اس��ت «:ك��ردم

 کمت�ر از چھ�ل روز حک�م در خلخ�الی» .ھ�ستم م�ن پ�شتيبان ش�ما«: آق�ا فرم�ود. كنن�د طاغوتيان عليه من تبليغ می
 جنج�ال .ص�ادر ک�رد پھل�وی را ھ�ای سياس�ی، نظ�امی و اطCع�اتی نظ�ام و شخ�صيت مقام�ات نفر از ام صدھااعد

 اعدام اميرعباس ھويدا نخست وزب�ر اي�ران در س�الھای پ�يش ۵٨سال  فروردين برانگيزترين حکم او در ھجدھم
مخالف�ان و منتق�دان  ھای شتاب و ع�صبانيت او در محاکم�ات منج�ر ب�ه اع�دام، اف�زون ب�ر اعتراض�.بود از انقCب

 .را ب�ه ھم�راه داش�ت وزير دولت موقت و سيد محمود طالقانی رھبران انقCب، اعتراض مھدی بازرگان نخست
شيخ صادق خلخالی، قاضی قاتل شرع اسCمی سيد روح [ خمين�ی، در پاس�خ ب�ه اعت�راض ب�ه اع�دام بيگناھ�ان [

نه تنھا بازمان�دگان نظ�ام .]  باشند، حتما به بھشت خواھند رفتگفت که اشکالی ندارد؛ اگر اعدام شدگان بيگناه می
ھ�ای  گروھھای سياسی مخالف حکومت جمھوری اسCمی ھم در شمار محکومان دادگ�اه سلطنتی، بلکه ھواداران

ت��رين عل��ت اس��تعفای مھ��دی بازرگ��ان از  او اص��لیز ش��ود احک��ام او و حماي��ت  خمين��ی ا  گفت��ه م��ی.خلخ��الی بودن��د
تخريب آرامگاه رضا   او عامل١٣٥٨ی مطبوعات ايران در سال   بنا بر نوشته.ولت موقت بودنخست وزيری د

ب�رای س�اکت ١٣٥٨ مرداد م�اه ٢٧ خلخالی در .است شاه عبدالعظيم در شھر ری در حرم شاه و ناصرالدين شاه
دم�وکرات و  از ھ�واداران ح�زب  ت�ن۵٠ه نزدي�ک ب� کردن اعتراضات در کردستان به آنجا رفت و احکام اعدام

ی   به عنوان نماينده١٣٥٩سال  در خرداد ماهخلخالی  .صادر کرد مريوان را در شھرھای پاوه، سنندج و کومله
  در.انقCب استعفا داد در ھمين سال ھم از مقام حاکم شرعی دادگاه. قم به مجلس شورای اسCمی راه يافت شھر
 خلخ�الی در اول�ين .ب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در من�صوب ش�دی م سرپرس�تی کميت�ه با حفظ سمتھای قبلی به ١٣٦٠سال 
در انتخاب�ات دوم�ين  .راه ياف�ت  انجام ش�د، ب�ه اي�ن مجل�س١٣٥٨ی مجلس خبرگان که انتخابات آن در سال  دوره
 ی خمين��ی ب��ه ش��ورای نگھب��ان، ص��Cحيت او را ص��Cحيت ش��د، ام��ا نام��ه ی مجل��س ش��ورای اس��Cمی رد دوره

 پ�س از آن، اعت�راض او .داشت حضور ی شھر قم مجلس سوم به عنوان نماينده در ١٣٦٧ او تا سال .بازگرداند



 ١٤٤

 

شود از  نمی. و را برای انجام جناياتش تشويق و ترغيب كردھوار كشيد و ا
 اي�ران ب�ود و كل�ی ١٣٨ حرف زد، ع�ضو جمعي�ت حق�وق ب�شر١٣٧حقوق بشر

ھ��ای انق��Cب و ك��شتار را  ھ��م ن��ان اي��ن عن��وان گ��زاف را خ��ورد، ام��ا دادگ��اه
 حت�یھ�ای  ی انقCب دان�ست و خواھ�ان مع�دوم ك�ردن اي�ن ان�سان قانون ويژه

. دون وكي��ل م��دافع و ب��دون حق��وق ش��ھروندی ش��دمج��رم، ب��دون دادگ��اه، ب��
 حق��وق و ، جامع��ه شناس��ی، در غ��رب تح��صيل ك��رد، ترمودينامي��كش��ود نم��ی

حقوق بشر خواند و عناوين دكترا به پ�ائين را ك�سر ش�ان خ�ود دان�ست، ام�ا 
 دي�د و ي�ا ب�ه دنب�ال  [ خمين�ی را در م�اه ناآگ�اھی ی ب�دھيبت س�يد روح چھ�ره

V ش�ود پ�ز طرف�داری  نم�ی. ھای قرآن گ�شت ی برگِپشم ريش اين جانی در
ترورھ���ای سياس���ی ص���در «س���ی را داد، ي���ا م���ثC در رابط���ه ب���ا از دموكرا

انق��Cب ش��كوھمند «ھ��ا نوش��ت، ام��ا سرف��صل  ھ��ا و كت��اب  مقال��ه١٣٩»اس��Cم
ی چن�د جوان�ك   را حمل�ه٥٧ س�ال »دموكراتيك/ای انقCب توده« يا »اسCمی

 ارزي��ابی ك��رد و اي��ن عم��ل ١٤٠لی س��ياھك رمانتي��ك ب��ه ژان��دارمری دھك��ده
                                                                                                                  

مقامی رھبری و سلسله تعارضاتی که ب�ا روح�انيون موس�وم ب�ه جن�اح راس�ت  به برکناری منتظری از سمت قايم
ی از پستھا نيافتن به مجلس خبرگان، خلخالی  و راه١٣٦٨با مرگ خمينی در سال  .انزوا کشاند را به داشت، او

 فاطم�ه ص�ادقی .و تربيت طCب علوم دين�ی م�شغول ش�د قم اقامت گزيد و به تدريس حکومتی کناره گرفت و در
از انتقادات مطرح شده عليه او گفته است که اگراكنون خشونتی از طرف جري�انی  گيوی دختر خلخالی در دفاع

خلخ�الی س�الھای پاي�انی ] ک�ذا[د ربط�ی ب�ه س�ی س�ال پ�يش و محاكم�ات خلخ�الی ن�دار گيرد، نام دين صورت می به
.  س�الگی م�رد٧٧در س�ن  ٨٣ش�شم آذر م�اه  مغز گذراند و در عمرش را با ابتC به پارکينسون و بيماری قلب و

ی عملي�ه ھ�م منت�شر ک�رد، يعن��ی   رس�اله١٣٨٢خلخ��الی در س�ال . ک�رد خلخ�الی خ�اطراتش را در دو جل�د منت�شر
  در١٣٠٥سال  ادقی گيوی معروف به شيخ صادق خلخالی درمحمد صادق ص .دانست خودش را مرجع تقليد می

در سن  . تا ششم ابتدايی در اردبيل درس خواند.آمد روستای گيوی از توابع شھر خلخال در استان اردبيل به دنيا
 سال شاگردی خمين�ی ١٤ھمراه با سيد مصطفی خمينی  ی علميه قم در حوزه. قم رفت ھفده سالگی از اردبيل به

با م�رگ . خلخالی عضو جمعيت فدائيان اسCم بود و چند سال ھم به اين جرم در زندان نظام پيشين بود .را کرد
ترين و خونخوارترين آدمکشان شرع خمين�ی، پ�س از س�يد اس�د [  شيخ صادق خلخالی يکی از جCدترين، کثيف

  !اش شتافت» [«Vجوردی به ديدار 
  مھدی بازرگان-  137
 يد جوادی علی اصغر حاج س- 138
  باقر مومنی- 139
ک��ه خ��ود از رھب��ران جري��ان س��ياھکل و چريکھ��ای ف��دايی خل��ق اس��ت و در بي��شتر آن » حمي��د اش��رف  «- 140
گروه يا  «. نفر بودند٢٢ً وعامجم» گروه جنگل«: دست داشته وحتی رھبريشان کرده، گفته است که» ترورھا«

گروه ك�وه، ب�ه فرمان�دھی .  در شھر ماندند» وه شھرگر«برای شناسايی و عمليات به کوه رفتند و » ی كوه دسته
ی مك�ار در نزديك�ی چ�الوس، ك�ار شناس�ايی منطق�ه را از  ، از دره١٣٤٩شھريور ١٥علی اكبر صفايی در روز 

قرار بود بCفاصله پس از تكميل شناسايی ابتدايی، كه «. نظر جغرافيايی و نظامی از شرق به غرب آغاز كردند
ب�ه ص�ورت حمل�ه ب�ه ي�ك . داد، عملي�ات نظ�امی آغ�از ش�ود ی كوھ�ستان م�ی  را ب�ه دس�تهامكان تحرک حساب شده

ّافراد موظف بودند بدون درنگ منطقه را ترك گويند، تا از عكس العمل احتمالی دشمن . پاسگاه و خلع سCح آن

وش�نی از ّاين واض�ح ب�ود ك�ه بCفاص�له پ�س از اول�ين عم�ل چريك�ی، روس�تاييان ك�ه ھن�وز درك ر. مصون بمانند
توان�د ب�ه  ی چريكی ندارند، واك�نش م�وافقی ن�شان نخواھن�د داد، بلك�ه ت�داوم در عملي�ات نظ�امی اس�ت ك�ه م�ی دسته

 .ٌتدريج روستاييان يك منطق�ه را تح�ت ت�اثير ق�رار دھ�د و آنھ�ا را ب�ه حماي�ت معن�وی و س�پس، م�ادی وادار س�ازد
ب�ه ] نظ�ام پادش�اھی[ه و ض�ربه زدن ب�ه دش�من ّھدف گروه به طور خالص و ساده، ايج�اد برخوردھ�ای م�سلحان«

ی  منظ��ور درھ��م شك��ستن اتم��سفر خفق��ان در مح��يط سياس��ی اي��ران و ن��شان دادن تنھ��ا راه مب��ارزه، يعن��ی مب��ارزه
گروه ب�ا توج�ه ب�ه اي�ن موض�وع ك�ه ممك�ن اس�ت در ھرلحظ�ه از عم�ل ن�ابود ]. کذا[ّمسلحانه ی خلق ميھنمان بود 
ی چ�الوس ت�ا  ی دو ماھه و يك ماه و نيم�ه، از دره ی كوھستان در دو برنامه ستهد ...شود، كار خود را آغاز كرد
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ی  ی راميانی واقع در شرق مازندران را شناسايی كرده و اينك آماده ی چالوس تا منطقه ی خلخال و از دره منطقه

فرمان�دھی . بودن�دای عالی داشتند و به صورت مردان جنگل، محكم و مقاوم و با تجربه شده  روحيه. عمل بودند
ی اول ديم��اه، يك��ی از  در نيم��ه. ی دوم بھم��ن عملي��ات را آغ��از خواھ��د ك��رد اع��Cم داش��ت ك��ه در نيم��ه]ک��ذا[ك��وه 

اش به ديگران داده  كادرھای گروه جنگل، غفور حسن پور كه افسر وظيفه بود و به ھمين دليل، وظايف گروھی
اي��ن اعتراف��ات، س��رنخ . او اعتراف��اتی ك��رد... ير ش��دش��ده ب��ود، ب��ه علل��ی غي��ر از ارتب��اط ب��ا گ��روه جنگ��ل دس��تگ

ی  بھم�ن حمل�ه١٣در روز . آنھا در ش�ھر غ�افلگير ش�ده و دس�تگير ش�دند... دستگيری ساير افراد گروه جنگل شد
ساعت سه نفر در گيCن و پنج نفر ٢٤ی  در فاصله. ی سراسری سازمان امنيت به گروه ما شروع شد تدارك شده

از كل كادرھ�ای ش�ھری گ�روه .د و در روزھای بعد، دو تن ديگر در تھران دستگير شدنددر تھران دستگير شدن
ی كوھستان كه با يك عن�صر  در اين زمان دسته .ی شھری ما از ھم پاشيد جنگل فقط پنج نفر باقی ماندند و شبكه

ی شرقی  ود، از منطقه نفر رسيده ب٩شايسته از گروه احمدزاده ـ رفيق فرھودی ـ تفويت شده بود و تعدادشان به 
ی س�ياھكل منتق�ل ش�ده بودن�د و در ارتفاع�ات جن�وبی س�ياھكل ـ  ی اتومبيل رو ب�ه منطق�ه مازندران از طريق جاده

 بھم�ن در جنگلھ�ای جن�وبی س�ياھكل ب�ا رفق�ای ١٦در . ی عملي�ات بودن�د ھای ديل�م ـ م�ستقر ش�ده و آم�اده كوھستان
نه ما و نه آنھا ھنوز از دس�تگيری  .ده را به اطCع آنھا رسانديمھای وار ی كوھستان تماس گرفتيم و ضربه دسته

ھ��ای س��ياھكل معل��م ب��ود ـ رفي��ق اي��رج ني��ری ـ و مح��ل انب��ارك آذوق��ه را در آن منطق��ه  رفيق��ی ك��ه در كوھپاي��ه
ما مطرح ساختيم . ی كوھستان در سياھكل موضع گرفته است او اطCع نداشت كه دسته. ّدانست، مطلع نبوديم می

بنابراين رفقای كوه تصميم گرفتند كه يك�ی از اف�راد خ�ود را ن�زد او . دستگير خواھد شد) نيری(ه زودی او كه ب
بھمن ـ كه برای حمله به پاسگاه ژاندارمری انتخ�اب ش�ده ب�ود ـ رفي�ق ١٩در روز . بفرستند و او را فراری دھند

وان دھكده رفي�ق ني�ری را ببين�د و از خط�ری ی شاغوزVت، معلم ج ھادی بنده خدا از كوه پايين آمد تا در دھكده
غافل از اين كه ضربه از ش�ھر ب�ه آنج�ا ھ�م س�رايت . ّكند، مطلعش ساخته و او را فراری دھد كه او را تھديد می

ی شاغوزVت،  به ھرحال رفيق ھادی بنده خدا در دھكده. ی نيری را در محاصره دارند كرده و ژاندارمری خانه
رفقايی كه در ارتفاع�ات بودن�د ب�ا ص�دای تيران�دازی از واقع�ه . شود ست دشمن اسير میپس از يك درگيری به د

» .ًشود طبق قرار قبلی، حمل�ه را ش�روع كنن�د و ض�منا رفي�ق زن�دانی را ھ�م آزاد كنن�د شوند و قرار می ّمطلع می
ك در بھم�ن از مواض�ع خ�ود خ�ارج ش�دند و پ�س از ت�صاحب ي�ك اتوب�وس كوچ�١٩در ش�امگاه «گروه كوھ�ستان 

 قب�ضه ٩ھ�ای پاس�گاه ك�ه عب�ارت از  در اي�ن حمل�ه، تم�ام س�Cح... لون�ك ب�ه س�ياھكل حمل�ه كردن�د/ی سياھكل جاده
در اين عمل معاون پاسگاه سياھكل و فرد ديگری كشته شدند . تفنگ ام يك و برنو و مسلسل بود، تصاحب گرديد

رئ�يس پاس�گاه او . رفيق زندانی در پاسگاه نبود(و رفقا بدون دادن تلفات به ارتفاعات جنوبی عقب نشينی كردند 
ی متمركز نيروھ�ای دش�من ق�رار  ی كوھستان مورد حمله  دسته٤٩ اسفند٨بھمن تا ١٩از  ).را به رشت برده بود

ی دش�من افتادن�د ك�ه  ب�ه محاص�ره» ب�دون مھّم�ات ك�افی» «]تروريست و آدمکش[نه جوان فداكار « آن .»گرفتند
سه قبضه مسلسل، نه قبضه كلت و مق�اديری نارنج�ك «آنھا با .  را كامC بسته بودتمامی راھھای خروجی جنگل

از آن . افتادند كه برای دريدن آنھا دندان تيز كرده بود] طفلک جوجه خروسھا[به كام تمساحی » و مواد منفجره
اد ش�ده ب�ود، گفت�ه ی ك�اكوه را ك�ه ب�ا كم�ك خ�ود او ايج� جايی كه نيری در زير شكنجه، محل انبارك آذوقه در قل�ه

ی ني��روی خ��ود را در ح��والی ك��اكوه ب��سيج ك��رده ب��ود و ب��ا اس��تفاده از ھم��ه ن��وع تجھي��زات،  دش��من عم��ده«ب��ود، 
َباVخص ھليكوپتر، چھار نفر از رفقای كوه را كه ب�ه منظ�ور برداش�ت آذوق�ه ب�ه مح�ل آم�ده بودن�د، ب�ه محاص�ره 

ن درختان جنگل�ی ب�رگ نداش�تند و از نظ�ر نظ�امی اي�ن به علت زمستا. موقعيت طبيعی نيز مناسب نبود. درآورد
ف��داييان . داد ش��د و امك��ان اس��تفاده از ھليك��وپتر را ب��ه دش��من م��ی ي��ك عام��ل منف��ی ب��رای چري��ك ك��وه مح��سوب م��ی

 ساعت با قوای متمركز دشمن پيكار كردند و آن گاه كه مھماتشان به پايان رسيد، دو نفرش�ان ٤٨كوھستان مدت 
فدايی با انفجار نارنجك خودشان را ب�ا چن�دين ت�ن از عوام�ل دش�من ن�ابود كردن�د و دو نف�ر با دست زدن به عمل 

عل�ی اكب�ر ص�فايی [ نف�ر ٧ نف�ری كوھ�ستان ٩ی  ب�دين ترتي�ب، از دس�ته... ديگر كه رمقی نداشتند، دستگير ش�دند
در رحيم�ی و اس�كن, ھ�ادی بن�ده خ�دا لنگ�رودی, ھوشنگ ني�ری, احمد فرھودی, غفور حسن پور اصيل, فراھانی

در جنگ�ل ب�ه ] محم�د رح�يم س�مايی و مھ�دی اس�حاقی[ب�ه اس�ارت دش�من درآمدن�د و دو ت�ن ] عباس دانش بھ�زادی
 نفر دستگير شدند كه از ١٧ً نفری گروه جنگل ـ در كوه و شھر ـ جمعا ٢٢در مجموع از افراد  .شھادت رسيدند

 خدا، احمد فرھودی، ھوشنگ ني�ری، اس�كندر صفايی فراھانی، غفور حسن پور، ھادی بنده[نفر ١٣ نفر ١٧اين 
ّرحيمی، جليل انفرادی، عباس دانش، محمدھادی فاضلی، اسماعيل معينی، شعاع الدين مشيدی، ناصر سيف دليل 

ی چريك�ی در ش�ھر و  تحلي�ل ي�ك س�ال مب�ارزه/» تيرباران ش�دند٤٩ اسفند ٢٦در تاريخ ] ّصفايی و محدث قندچی
  ٢٦ تا ٨خارج از كشور، صفحات /ی ملی ايران ھای جبھه ت سازماناز انتشارا/ حميد اشرف/ روستا

ش�ان ت�Cش  کموني�ستی/ک�ه جانان�ه ب�رای ک�شاندن اي�ران ب�ه اتوپي�ای پلي�د اس�Cمی» روش�نفکرانی«بخشی از ھم�ان 
ھای مامانی س�ياھکلی ک�ه  ھاشان ھم جانشان را در ايران راه از دست دادند؛ طفلک جوجه خروس کردند و خيلی

  ! شدند» شاھنشاھی«دھان تمساح ی  طعمه
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 تروري��سم را گرفت��ار منطق��ه و جھ��ان ،ك��ه آن گون��ه اي��ران[تروري��ستی را 
 ستايش كرد و از آن ناآگاھی و عقب افتادگی داس�تان و ]اسCمی كرد/دولتی

راس�ی و حق�وق ب�شر ح�رف زد، ش�ود از دموك نم�ی. شعر و اطCعيه ساخت
شود  نمی.  پيش داشت سال١٤٠٠ رفتاری شبيه به اعراب »ھمسر«ولی با 

خواھی و مردمساVری را به خود  در منشوری ادعای رھبری جنبش آزادی
 ھم�ين ]س�يدمحمد خ�اتمی[» انتخ�ابی«تفويض كرد، اما خواستار حفظ بخش 

ھ�ا چ�راغ  ش�ود روش�نفكر ب�ود، ام�ا س�ال نم�ی. حكومت جمھوری اسCمی شد
ادی و موش���ی ب���ه دس���ت در مي���ان حاكم���ان اس���Cمی ب���ه دنب���ال منجي���ان آز

 ب��رای اي��ران و منطق��ه و جھ��ان  دموكراس��ی و ترق��ی و پي��شرفت و توس��عه
ی گذش�ته   در ن�يم س�ده»م�زدوری/سياس�ی« سال كار ٥٠ود به ش نمی. گشت

 ب�ا »دخت�ر« و »ھم�سر« سر م�ردم اي�ران گذاش�ت، ام�ا از باليد و منتش را
اه ام�ا رش�ود آزاديخ�واه ب�ود،  نم�ی.  ي�اد ك�رد»ھا اين زن«ی تحقيرآميز  واژه

ھ����ا و   را در قورخان����ه١٤١»ستم����شاھیج����ور «رھ����ايی مل����ت اي����ران از 
ھ�ای تيم�ی و  ای و در خان�ه ی خاورميان�ه ھ�ای م�سلحانهھای جريان خانه اسلحه

 و ب���ا کاستري���ستی/مائوئي���ستی/لنين���ی/م���ذھبی تروري���ستی/ھ���ای عملي���اتی مت���ي
ھ��ای  ت��رين حكوم��ت ج��ععقي��دتی مرت/ت��سليحاتی/ی م��الی ھ��ای گ��سترده حماي��ت

 و حافظ اسد و معمرالقذافی و ياس�ر عرف�ات حسن البکرای نظير  خاورميانه
[ ن�وری را ب�ر   توان روشنفكر بود، اما نعش شيخ ف�ضل نمی. جستجو كرد

ھای ضد استعماری مل�ت اي�ران   و سمبل مبارزات و تCش باVی دار، نشانه
 آن گفتمان و اين رفتار و كردارھ�ا ھم�ه در ارتب�اط كلي�دی ب�ا. ارزيابی كرد

ھر كس بخواھد اين مفاھيم را در تئوری و پراتيك از ھ�م تفكي�ك . ھم ھستند
ھ�ا  ران�دمان س�ال. كند، سر خ�ودش و البت�ه س�ر م�ردم را ك�Cه گذاش�ته اس�ت

، چن��د دھ��ه جماع��ت، در اي��ن  مب��ارزه و مجاھ��دت و ت��Cش و كوش��ش اي��ن
و ترق��ی و گون��ه پي��شرفت ھي��ستريك اي��ن طي��ف روش��نفكران ب��ا ھردش��منی 

. بوده اس�ت] گاوآھن[زدگی و بازگشت به خيش زير عنوان غربروشنگری 
[   روش��نفكری اي��شان ھ��م ش��خص روح/ھ��ای سياس��ی س��مبل و نم��اد ت��Cش

  .  استھای تروريستی در خاورميانه ريانخمينی و ج
در ف�ردای پي�روزی ب�ر حاكم�ان حكوم�ت « : ای  فرزان�ه١٤٢به ق�ول

ي�د ب�ر س�ر در م�زار قائ�د با] اگر چنين فردايی در چشم ان�داز باش�د[اسCمی 

                                                                                                                  
ی پليس را خلع سCح کند و يا مردم و  ھمين اVن در ھمين اروپای مدرن و متمدن اگر کسی اسلحه بکشد و اداره

رسند که مثل گروه تروريستی بادرماينھوف، پس از سالھا زندان، در  افسر پليس را بکشد، حسابش را آنچنان می
 . لغو شده است» اعدام« اينجا از بعد از جنگ جھانی دوم حکم تازه. ھمان زندان خودکشی کنند

 .شان باب کردند برای کشاندن ايران به دام اين اتوپيای کمدی» روشنفکران اخته« اصطCحی که ھمين - 141
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اي��ن بن��ا، يادگ��ار جھ��ل «: نوش��ت] [ خمين��ی  س��يد روح[ِاعظ��م اي��ن جماع��ت 
ت�رين ع�صر بي�داری ب�شريت ب�وده  ملت ما در روش�ن] روشنفكران[تاريخی 

  ».است
ی  چ��پ ك��ه ق��رار ب��ود م��روج براب��ری ھم��ه«: ی ديگ��رو ب��ه ق��ول

ھ�ا س�ر از   بل�شويك…[ نھ�اد  ھا باش�د، ب�ه يكب�اره س�ر ب�ر دام�ان آي�ت انسان
ھا دعای ندب�ه خواندن�د، س�ياوس  [ خمينی درآوردند، مائوئيست  ی آيت خانه

. [ چ�ای ش�يرين نوش�يد و در م�دحش ش�عر گف�ت  كسرايی زير كرس�ی آي�ت
ماند كه جردانو برونوی قتيل، دستگاه انكيزيسييون پاپ  ی ما به آن می قصه

ر م�ديچی فراخوان�د، فل�ورانس اعظم را ب�ه اتح�اد در براب�ر خان�دان ھنرپ�رو
در اي�ران رنسان�سی وارون�ه رخ نم�ود، . سقوط كند و عل�م ب�ه قربانگ�اه رود

   ١٤٣»…یاز دوران مدرن به قرون تاريك وسطگذار 
  

  !برگرديم به کار خودمان
ب��رای اي��ن ك��ه مبن��ای تئوري��ك اعتق��ادات اي��ن س��نخ روش��نفكران را 

انی اي��ن جماع��ت ب��شناسيم، ب��د ني��ست نگ��اھی ھ��م ب��ه كت��اب مق��دس و آس��م
اين نگ�اه . ھای فكری اين جماعت را بھتر بررسيده باشيم بياندازيم، تا زمينه

ھای فكری ضد انسانی، ض�د آزادی، ض�د  از اين زاويه اھميت دارد كه پايه
زن، ضد حقوق بشر، ضد فرديت و ضد دگرانديشان و به ويژه ضد ايرانی 

رگ اس�Cمی خ�شن، اين جماعت را برای وصل اي�ران ب�ه ي�ك عرب�ستان ب�ز
 و [ خمين�ی  ھايی از دست اسامه ب�ن Vدن و روح تحت حكومت تروريست

  .گذارد  به نمايش میای و اعوان و انصارشان سيد علی خامنه
ِھای قرآن اس�ت ك�ه در م�تن آن  ی نساء يكی از معدود سوره سوره

عبدالحميد آيتی يكی از مترجمين ق�رآن .  زنان سخن رفته است»حقوق«از 
 ،١٤٤ او را در دس�ت دارم١٣٧٩ی ق�رآن چ�اپ  ه زب�ان فارس�ی ك�ه ترجم�هب

  : نوشته است ١٤٥ی كتاب در زيرنويس اول ترجمه
ن رفت�ه اس�ت؛ ب�ه ھم�ين س�بب در اين سوره از حقوق زن�ان س�خ«

 آي��ه دارد و در مدين��ه ن��ازل ش��ده ١٧٦.  ن��ام گرفت��ه اس��ت]زن��ان= [الن��ساء 
 از »ت�رس«س�وره ب�ا  .ی قرآن ھم ھ�ست اين سوره چھارمين سوره» .است

ھ�ای اساس�ی اس�تمرار حكوم�ت اي�ن   ترسی كه يكی از پايه؛شود [ آغاز می
ی اين ايجاد وحشت، نوي�سنده ي�ا  در ادامه. ھای مردم است دين در ذھن توده

شما را از يك تن بيافريد، و از آن يك «ی كتاب تاكيد دارد كه [  انشا كننده
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ج�ا  در اي�ن» .دان و زنان ب�سيار پدي�د آوردتن، ھمسر او را و از آن دو، مر
گوي�د و اي�ن  از ترس و ترساندن س�خن م�ی] يا [[ی كتاب  باز ھم انشا كننده

  » .مراقب شماست«ھمواره و ھميشه ] [[كه خود 
ی ي�ك  ی ش�ماره  در رابطه با آن بخ�ش از آي�هجادر زيرنويس ھمين

 دارد، ي�ادآوری » ت�ن واح�دھا از يك ی انسان ھمه« به آفريده شدن  كه اشاره
حوا را از پھلوی آدم ي�ا آنچ�ه از گ�ل او اف�زون آم�د، آفري�ده «كند كه [  می

   ١٤٦».است
  : شود  ھم، چنين آغاز می٣ی  ی شماره ی آيه ترجمه

اگر شما را ب�يم آن اس�ت ك�ه در ك�ار يتيم�ان ع�دالت نورزي�د، از «
 چھ��ار ب��ه نك��اح زن��ان ھ��ر چ��ه ش��ما را پ��سند افت��د، دو دو، س��ه س��ه، و چھ��ار

  » …درآوريد
توانن��د در ك��ار يتيم��ان  البت��ه م��شخص ني��ست چ��را ك��سانی ك��ه نم��ی

از زنان ھ�ر چ�ه را پ�سندشان افت�د، «عدالت ورزند، اين اجازه را دارند كه 
و Vب�د در م�ورد اي�شان » !دو دو، سه سه، و چھار چھار به نكاح درآورند؟

  !ھم عدالت به كار نبرند
ب��ه .  و چھ��ار چھ��ار ھ��م م��شخص ني��ستتاكي��د ب��ر دو دو، س��ه س��ه

ھمين دليل بھتر است كه داستان دو دو، سه سه و چھار چھار را به ح�ساب 
اما آنچه . اش سخنی نگوييم ی ادبی مترجم بگذاريم و در باره ی ترجمه شيوه

كند، ارتباط نداشتن دو بخ�ش ب�ه  ی دو بخشی توجه را جلب می در اين جمله
ی  توان به اين نتيجه يانی ديگر با كمی دقت میبه ب. ی جمله است ھم پيوسته
ای اس��ت ك��ه خداون��د اي��ن   ج��ايزه١٤٧ بخ��ش رس��يد ك��ه چن��د ھم��سری رض��ايت

توانن�د در ك�ار يتيم�ان  جماعت، برای مردانی در نظ�ر گرفت�ه اس�ت ك�ه نم�ی
ش��ان ب��رای  ترس��ند، و مشخ��صا ب��ر ض��عف و ن��اتوانی ع��دالت بورزن��د؛ م��ی

ارتب�اط ب�ودن  ای ن�امفھوم ب�ودن و ب�یسو. عدالت به خرج دادن آگاھی دارند
ت��وان ب��ه اي��ن  م��ی] اكي��د مت��رجمبراس��اس تبي��ين و ت [١٤٨اي��ن دو بخ��ش از آي��ه

بندی رس�يد ك�ه اول�ين بخ�ش از حق�وق زن�ان از زب�ان [ اي�ن اس�ت ك�ه  جمع
 مردان�ی ك�ه در حت�ی ي�ك م�رد آين�د؛ »ح�صن«افتخار دارند دسته جمعی به 

                                                           
شما را از يك تن بيافريد، و از «[ ی   آيه مترجم و مفسر نامحترم قرآن خواسته است تاکيد کند که معنی- 146

حوا را از «[ دقيقا اين است که » .آن يك تن، ھمسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسياری پديد آورد
تفسير به رای «ام که اگر کسی قرآن را  راستی من شنيده» ه استپھلوی آدم يا آنچه از گل او افزون آمد، آفريد

پيش ] مثC نابرابری حقوقی زن و مرد را[ھای قرآن را عوض کند، تا منويات خودش را  و معنی جمله» کند
 ايد؟ شما چيزی در اين باره نشنيده. کنند ببرد، در آن دنيا نيمسوز به ماتحتش فرو می
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ی  زن�ان در س�وره» ِح�ق« اي�ن اول�ين .دھن�د كار يتيمان عدالتی به خرج نمی
  !است] زنان[نساء 

مت�رجم در زيرن��ويس بع��دی در ھم�ان ص��فحه، Vب��د ب�رای اي��ن ك��ه 
ت���ر ك���ردن  ھ���ا را بگي���رد، ش���ايد ھ���م ب���رای ش���يرفھم زھ���ر عوض���ی فھمي���دن

  : فرمايد كه  تاكيد می»ی زنان حقه«ستورات خداوند در رابطه با حقوق د
ي�ك وج�ه آن . ان�د سيار سخن گفت�هی اين آيه در تفسيرھا ب در باره«

چنان كه بايد در كار يتيمان راه عدالت پيش گيري�د، در ك�ار  اين است كه ھم
ح��ساب زن  ی جاھلي��ت ب��ی و ب��ه ش��يوه. زن��ان ني��ز راه ع��دالت پ��يش گيري��د

  » . زنان اسير يا كنيزان…يا ھرچه مالك آن شويد. مگيريد
 اين باره سخنھا شود كه مفسرين بسياری در با اين تاكيد معلوم می

ی نساء كاغذھا سياه  ی سوم سوره  و در توجيه و تاويل اين بخش از آيه گفته
اند تا اين حكم [ را اين گون�ه  كوشيده» علماء«اين به بيانی ديگر . اند كرده

ان�د و ج�واز  گرفت�ه ح�ساب زن م�ی تاويل فرمايند كه در جاھلي�ت، اع�راب ب�ی
اي�ت تع�ديلی در حق�وق م�ردان و ارتق�ای ِداشتن چند ھمسر ھ�م زم�ان، در نھ

  . شود كيفی حقوقی زنان شمرده می
 ب��سيار »ھرچ��ه مال��ك آن ش��ويد«ی  در تفاس��ير قرآن��ی ھ��م در ب��اره

ھ�ای ش�يرين و دلپ�ذير ب�رای  اند و چ�ون اي�ن بح�ث، يك�ی از بح�ث سخن گفته
علما و مفسرين اسCمی است، حتما بخ�ش بزرگ�ی از تفاس�ير م�ذھبی را ب�ه 

در اين بررسی، كار من نه وجه تفسيری اين آيه .  داده استخود اختصاص
ب�ه . و در نھايت وضع زنان در اين كتاب كه بحث حقوقی اين داستان اس�ت

 »الن�ساء«در تف�سير اط�Cق ن�ام ] لحمي�د آيت�یعبدا[ھمان مفھومی كه مترجم 
  »حقوق زنان«: به اين سوره يادآوری كرده است

 در يك ت�صوير ف�وری از »مخشونت، زنان و اسC«من در كتاب 
ِع��دم وج��ود تع��دد زوج��ات ب��ه اي��ن كيفي��ت در ھم��ان جوام��ع اع��راب پ��يش از 

ام كه اين تفسير، نوعی دروغ تاريخی اس�ت و  ام و نشان داده اسCم ياد كرده
ان��د ك��ه چن��دين زن داش��ته  اع��راب در عمومي��ت خ��ود اي��ن امك��ان را نداش��ته

 پ�يش از  عثم�ان و ديگ�ران ھ�م ابوس�فيان و متمكين مكه از قبي�لحتی. باشند
 و  اند؛ يا ما چنين اخب�اری را از زب�ان ت�اريخ نخوان�ده اسCم حرمسرا نداشته

 ب�وده   و رس�می ی ت�ازه  نام�ه  بنابراين حكم دو، س�ه و چھ�ار اج�ازه؛ايم نشنيده
 و ب��ا اتك��ا ب��ه آن ،ھ��ا ك��رده  از آن اس��تفاده»ع��Cمعلم��ای ا«اس��ت ك��ه بع��دھا 

 دس���ت و پ���ای زن���ان و دخت���ران م���سلمان و زنجيرھ���ای م���ضاعفی را ب���ر
اگ�ر ھ�م ف�رض كن�يم ك�ه اي�ن . ان�د بسته] اند يا آنچه كه مالك شده[غيرمسلمان 

 بوده اس�ت به ايران» اسCم«ی  ما پيش از حملهشاھان پادحكم در رابطه با 
] روي�ه چن�د ھم�سری ب�ی[ای  ان�د، چ�ون چن�ين پدي�ده كه چند صد ھمسر داش�ته
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س���ت باش���د؛ پ���س پ���رداختن ب���ه آن در ي���ك كت���اب توان���سته ا حك���م كل���ی نم���ی
 موض�وعيت ن�دارد؛ »حق�وق عم�وم زن�ان«ومی زي�ر عن�وان عم» آسمانی«

ھ�ای بع�دھا ب�ه ت�صرف  چرا كه  چه در ايران و چه عرب�ستان و ديگ�ر پھن�ه
ای مشخص با حاكميت و ق�درت  ی اعراب، چند ھمسری دقيقا رابطه درآمده

  . ھا خارج بوده است ن عمومی تودهی امكا داشته است، و بنابراين از حيطه
از ھرچ���ه پ���در و م���ادر و «:  آم���ده اس���ت٧ی  ی ش���ماره در آي���ه

و از آنچ�ه پ�در و . گذارند، م�ردان را ن�صيبی اس�ت خويشاوندان به ارث می
د، چ��ه ان��دك و چ��ه ب��سيار، زن��ان را گذارن�� م��ادر و خوي��شاوندان ب��ه ارث م��ی

   .»نصيبی معين« ؛ نصيبی است»نيز«
ن����صيب مع����ين زن����ان از مي����راث پ����در و م����ادر و ی بي����ان  ش����يوه

ك��ه اي��ن   ای اس��ت ب��ر اي��ن خوي��شاوندان از دس��ت رفت��ه، گ��واھی ب��سيار س��اده
، با ن�صيب نشا شدهھای ديگر كتاب ھم ا كه الزاما در بخش» نصيب معين«

و زن�ان باي�د ب�ر س�قف و مي�زان مع�ين . غيرمعين مردان، تفاوتی كيف�ی دارد
اه و راض���ی باش���ند؛ چ���را ك���ه اي���ن ن���وع حق���شان در اي���ن رابط���ه ك���امC آگ���

بندی اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذير [ انشا ش�ده اس�ت و تف�سير و   تقسيم
  ! نظرھای عرفی را اساسا در آن راھی نيست تجديد

كند كه  ی فرزندانتان به شما سفارش می در باره« [ ١١ی  در آيه
د و ب�يش از دو ت�ن، و اگ�ر دخت�ر باش�ن. سھم پسر برابر دو سھم دختر اس�ت

و اگ�ر م�رده . و اگر يك دختر بود، نصف ب�رد. ھاست سوم ميراث از آن/دو
و اگ�ر . ش�شم مي�راث را ب�رد/را فرزندی باش�د، ھ�ر ي�ك از پ�در و م�ادر ي�ك

س�وم /بران تنھا پدر و مادر باشند، م�ادر ي�ك  فرزندی نداشته باشد، و ميراث
 س��ھم م��ادر پ��س از انج��ام ام��ا اگ��ر ب��رادران داش��ته باش��د،. داراي��ی را ب��رد

داني�د ك�ه از  و ش�ما نم�ی. ش�شم باش�د/وصيتی كه كرده و پرداخت وام او ي�ك
ھا حك�م [ اس�ت ك�ه  اين.  يك شما را سودمندتر است پدران و پسرانتان كدام

  » .[ دانا و حكيم است
توان دريافت كه ميزان تقسيم ث�روت  از خود آيه ھم به روشنی می

ر اساس جنسيت ايشان تعيين ش�ده اس�ت؛ چ�ه اي�ن ديگ�ران بين وارثان تنھا ب
م��ادر، خ��واھر، ھم��سر، دخت��ران ي��ا ديگ��ر خوي��شاوندان ف��رد م��رده ] زن��ان[

برای تاكيد بر خلل ناپذير بودن اين حكم ھم در انتھای آيه بر اين كه . باشند
اي�ن . ھم تاكيد شده است» حكم، حكم  [ است و [ دانا و حكيم است«اين 

اVرث ب�ودن زن�ان تاكي�د    ت�ا ب�ر ن�صف،گر زيرنوي�سی در ك�ار ني�ستجا دي
ي��ن ترجم��ه ب��ه  خورش��يدی ك��ه ا١٣٧٩ش��ده باش��د؛ چ��را ك��ه حتم��ا ت��ا س��ال 

، اين حك�م كل�ی ج�ا افت�اده و ب�ه ق�وانين حق�وقی ك�شورھای چاپخانه برده شده
  ! اسCمی ھم راه يافته است
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ي���ل  قبعل���ی ش���ريعتی، تئوري���سينی ك���ه در توجي���ه و تاوي���ل اي���ن
ن عن��وان اس��تادی ب��ر ديگ��ر ی داش��ت ھ��ای اس��Cمی، ب��ه ح��ق شاي��سته تبع��يض

ای از سنخ شيخ مرتضی مطھری و ھم طيفان اوست،  ھای بيچاره تئوريسين
ھ��ای ج��البی  لتف��سير و تاوي��] ارث و تع��دد زوج��ات[در اي��ن دو م��ورد وي��ژه 

نيم�ه / ھم�ين حق�وق ن�صفه،در مي�ان اع�راب«: فرماي�د يكی اين كه می؛ دارد
اساسا وجود نداشت و محمد با اين كار در واقع حقوقی برای زنان قائ�ل ھم 

شده است كه در جاھلي�ت، زن�ان ع�رب از آن ب�ه كل�ی مح�روم بودن�د و اگ�ر 
برند،  كل ارث و ميراثی را كه زنان از مردان و مردگان دور و برشان می

   ١٤٩».شود جمع و تفريق كنيم، سھمشان بيشتر از سھم مردانشان می
ی دبيرس��تان را ب��ه  ی رياض��ی دوره ت��ه ب��ا اي��ن ك��ه در رش��تهم��ن الب

 ب�ا كم�ك حت�یام،  ام، و دروسی ھم در دانشگاه به آن ع�Cوه ك�رده پايان برده
ھای جبر و مثلث�ات و ح�ساب و ھندس�ه و  ماشين حساب و اينترنت و فرمول

ش�ود زن�ان ھم�ه ج�ا ن�صٍف  ديگر مباحث نظری و عملی نفھميدم چگونه م�ی
اVرث  اVرثشان بيشتر از س�ھم   ا ببرند، ولی در كل جمع سھماVرث ر  سھم

 خ��ود ح��ضرت ش��ريعتی ھ��م دراي��ن رابط��ه توض��يحی ؛ی م��ردان باش��د دوبل��ه
ندارد و با طرح يك شعار و بدون ورود ب�ه بح�ث حق�وقی ق�ضيه، م�ساله را 

ی حق��وقی  ی س�اده اي��ن م�ساله در واق��ع  جن�ابش در ي��ك جمل�ه. گي�رد درز م�ی
 ب�سنده »ھ�ا ی زمين�ه ع�دالت اس�Cمی در ھم�ه«و به ش�عار ندد ب پيچيده را می

ك��رده، خ��ود و پي��روان م��سلمانش را از ع��ذاب تحقي��ق و تفح��ص در چن��د و 
  . فرمايد چون قضيه راحت می

ب�ر ھم�ين نظ�ر عبدالحمي�د ش�ريعتی در رابطه با تعدد زوج�ات ھ�م 
اھلي�ت م�ردان در ج«: كن�د ك�ه ت�ر تاكي�د م�ی رفته/آيتی منتھا با جمCتی شسته

 آم�ده اس�ت ك�ه اي�ن  پي�امبرو محم�د] ك�دام م�ردان[ان�د  گرفت�ه ھزارھا زن م�ی
ی دو دو، س�ه س�ه و چھ�ار چھ�ار و   ب�ستهِ نھاي�ت  باز را به يك بیِ نھايت بی

 ھرچق�در ك�ه در ازدواج موق�ت بخواھي�د، و …ھر آنچه كه م�الكش ش�ويد و
  !  حق مردان مسلمان را تقليل داده است…از كنيزان و اسيران 

 اي��ن توجي��ه كنن��دگان ق��وانين م��ادون »ھ��ای ق��اطع برھ��ان«اس��اس 
ی ب��سته، آزادی  در اي��ن داي��ره«: ق��رون وس��طايی اس��Cمی ھ��م اي��ن اس��ت ك��ه

ی اي��شان تنھ��ا در كن�ف حماي��ت متولي�ان دي��ن ع��دالت  زن�ان و حق��وق عادVن�ه
  »!گستر اسCم امكان تحقق دارد و نه در ھيچ جای ديگری
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اVرث ب��ودن  ھمچن��ان ب��ر ق��انون ن��صف ھ��م ١٢ی  ی ش��ماره در آي��ه
و ب�از ھ�م در . ه اس�تھای متفاوت وارث و مورث تاكيد ش�د زنان در رابطه

  ».اين اندرزی است از [ به شما و [ دانا و بردبار است«: انتھای آيه
 ھ��م ب��رای دو قب��ضه ك��ردن اي��ن احك��ام آم��ده ]١٣ش[ی بع��د  در آي��ه

يامبرش فرم�ان ب�رد، او  از [ و پھركس. ھا احكام [ است اين«: است كه
ھايی كه در آن نھرھا جاری است، در آورد و ھمواره در آنج�ا  را به بھشت

ای ھ�م ب�رای  به بيانی ديگر جايزه» .خواھد بود و اين كاميابی بزرگی است
دارن��د، مق��رر ش��ده اس��ت و آن  ك��سانی ك��ه اي��ن احك��ام الھ��ی را مج��ری م��ی

   … آن جاری است وھايی است با نھرھايی كه در بھشت
و ھر ك�ه از [ و رس�ولش فرم�ان نب�رد و  «]١٤ش[ی بعد  در آيه

از احكام او تجاوز كند، او را داخل آتش كند و ھمواره در آنجا خواھند بود 
  » .و برای اوست عذابی خوار كننده

ت�رين بخ�ش اي�ن س�وره در رابط�ه ب�ا زن�انی اس�ت ك�ه ب�ه  اما جالب
ان��د و براس��اس خواس��ت و تماي��ل   در ن��دادهدين��ی مردان��ه ت��ن/كنت��رل جن��سی

 ھ�م ك�ه در زب�ان »فح�شا«لف�ظ .  ان�د خودشان با مردی رابطه برق�رار ك�رده
شود، بيشتر در رابطه با زنانی اس�ت ك�ه ب�ه  فارسی بسيار از آن استفاده می

 ب�ه اي�ن معن�ی ك�ه م�ردان ؛ان�د ھا تن داده ای خارج از اين نوع ازدواج رابطه
 ھ�ر زن�ی ك�ه اي�شان را خ�وش آم�د، دو دو، س�ه س�ه و مسلمان حق دارند از

چنين از كنيزان و اسيران ھ�ر  چھار چھار و يا ھر كه را كه مالك شدند، ھم
گون�ه ترشان بكشانند، اما برای زن�ان ھركه را كه خواستند و توانستند به بس

  .ارتباطی خارج از اين قوانين مردانه، حكم فحشا و فساد را دارد
ش�وند، از چھ�ار ت�ن از  آنان كه مرتكب فحشا م�یو از زنان شما «

اگر ش�ھادت دادن�د زن�ان را در خان�ه . ھا شھادت بخواھيد خودتان بر ضد آن
ی  آي�ه[» . ي�ا [ راھ�ی پ�يش پاي�شان نھ�دمحبوس داريد تا مرگشان فرا رس�د

  ]١٥ماره یش
ای است كه ب�رای  مردانه/ترين نوع تنبيھات دينی اين البته از رقيق

ش�وند، و اتھام�شان ھ�م ب�ا چھ�ار ش�اھد م�رد،   متھم می»فحشا« به زنانی كه
مشخص ھ�م ني�ست ك�ه چن�ين . شود، مقرر شده است دو قبضه جرم تلقی می

ی  ھ�ای ب�از مان�ده كنند در برابر چشمان باز و دھان زنانی چگونه جرات می
ش��ان را ب��ه تماش��ا بگذارن��د، ت��ا  ی رابط��ه اي��ن گون��ه م��ردان، ت��ا آخ��ر ق��ضيه
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 بعدھا ب�ه محكم�ه برون�د و مشاھدات�شان را ١٥٠ی شاھدان ار نفرهجماعت چھ
  !  گواھی بدھند؟»شرع مقدس«ھای  در محكمه

ك�ه در تفاس�ير قرآن�ی، غلظ�ت اي�ن تنبيھ�ات مرتب�ا   انگيز اي�ن تاسف
بن�ا ب�ر نظ�ر البت�ه . بال�د ی سنگ�سار م�ی رود، تا ب�ه مرحل�ه باVتر و باVتر می

م����سعود  ی  ب����ا ترجم����ه١٥١»انیاس����Cم و م����سلم« در كت����اب »اب����ن وراق«
سنگسار وج�ود داش�ته اس�ت، ول�ی بع�دھا حکم ھای اوليه   در قرآن؛انصاری

خ�ود محم�د و عل�ی ھ�م بارھ�ا حك��م . ان��د اي�ن ق�سمت را از ق�رآن ح�ذف ك�رده
اقت���صادی /فرھنگ���ی/ھ���ای تربيت���ی سنگ���سار را در م���ورد قرباني���ان كاس���تی

  ! اند شان اجراء كرده جامعه
ان�د،   ش�ده»فح�شا«دن دو تنی ك�ه مرتك�ب ه اما به آزردر اين سور

» …اند، بيازاريد و آن دو تن را كه مرتكب آن عمل شده«: بسنده شده است
  ]١٦ی ی شماره آيه[

چ�ون توب�ه كنن�د «Vزم به توضيح است كه بخش بعدی اين آيه كه 
به بخش منسوخ اين كتاب » …و به صCح آيند، از آزارشان دست برداريد

نھايت�ا ] زن�ان[ی كنت�رل جن�سی  ھمين به خروج از دايرهتبديل شده است و مت
  !تنھا ميدان سنگسار را انتظار خواھند كشيد

 ص���ادر ش���ده اس���ت ك���ه »غريب���ی« حك���م ٢٤ی  ی ش���ماره در آي���ه
 است كه مردان مسلمان در يورش به  ی عملی بيشتر تجاوزات جنسی زمينه

دار ب��ر ش��ما و ني��ز زن��ان ش��وھر«: ان��د ھ��ا از آن الھ��ام گرفت��ه ديگ��ر س��رزمين
  » .اند ھا كه به تصرف شما درآمده اند؛ مگر آن حرام شده

ھ���ايی ب���وده اس���ت ك���ه زن���ان ك���شورھای  اي���ن حك���م يك���ی از حك���م
 ن�صيب ] زن�ان ش�وھردار راحت�ی[مسلمان را به عن�وان غنيم�ت جنگ�ی غير

توج�ه . ك�رده اس�ت  م�یھ�ای م�ذھبیدلپ�ذيری ب�رای مجاھ�دين و غازي�ان جنگ
ه طالبان نيز در كشور افغانستان ب�ا تكي�ه ب�ه ھم�ين بكنيم كه جريان موسوم ب

آيه و آياتی نظير آن، ھرگونه تجاوزی به زنان مسلمان كشور افغان�ستان را 
در جن�گ ب�ين اي�ران و ع�راق ھ�م . ان�د ش�مرده حCل و حق اسCمی خود م�ی

 زن�ان ] علن�ی اي�ن داس�تان ب�يم داردھر چند ك�ه حكوم�ت اس�Cمی از اف�شای[
، ی نيروھ�ای عراق�ی ب�ود ر مناطقی كه چن�دی تح�ت س�لطهايرانی بسياری د
ند كه باردار شد خيلی از ايشان ھم ؛ندقرار گرفت» تصرف«مورد تجاوز و 
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ب��رای پ���اك ك���ردن اي��ن ردپ���ای اس���Cمی، فرزن���دان ] Vب���د[عم��ال حك���ومتی 
ی اي��ن زن��ان م��سلمان ايران��ی را پ��س از پاك��سازی منطق��ه تح��ت » دورگ��ه«

  . اند ت كردهزاده سر به نيس عنوان حرام
ھ���ای  ت���ری در زن���دان ن داس���تان را م���ا در ت���راژدی ھولن���اكھم���ي

اي�م ك�ه زن�ان ايران�ی ب�ا ھ�ر ب�اوری  حكومت اسCمی ھم به جان تجربه كرده
ش���يخ . اش اس���ت نم���ازی ي���ك پاس���دار اس���Cم جي���ره در ھ���ر ب���ازجويی، ب���ی

ھايی كه به مح�ضر   در نامه ھماش و نامه ھم در زندگی[علی منتظری  حسين
 ب�ر »ت�صرفات« به ن�وعی ب�ه اي�ن ن�وع ]نگاشته استبارك امام جماران نام

ی   ب�ا آل�ت و ب�ا ب�اتوم و ب�ا شي�شه تجاوزھ�ا داستان؛زنان زندانی اذعان دارد
ھ���ای اس���Cمی پ���س از دھم���ين دور انتخاب���ات رياس���ت  نوش���ابه در زن���دان

ھ�ای  ، از آن ت�راژدی ني�زجمھوری و اعتراض م�ردم ب�ه تقل�ب در انتخاب�ات
ن88ه روس88ری، ن88ه توس88ری، مملک88ت «م��ن در کت��اب .  ت��اريخ ماس��تدردن�اک

   .ام مفصل در اين مورد نوشته»  پسریتدوس
ھ��ا فرزن��دان اي��ن زن��ان را  ك��ارگزاران حكوم��ت اس��Cمی در زن��دان

به ني�ست اند، سر آمده پس از اين كه در شرايط اسفناكی در زندان به دنيا می
ھاش�ان و در ك�شور  ك�ه از خان�هدر واقع اي�ن زن�ان م�سلمان ھ�م . اند كرده  می

 م��شمول ھم��ان ]ھ��م[ش��وند  ھ��ا ك��شانده م��ی  و ب��ه زن��دانخودش��ان دزدي��ده ش��ده
»  زن�ان ش�وھردارحت�یش�ويد؛  ھ�ر چ�ه را ك�ه مال�ك آن م�ی«قانون اسCمی 

 از اع��دام، پ��يشھ��ای   داس��تان تج��اوز ب��ه دخت��ران ب��اكره ھ��م در ش��ب؛ھ��ستند
لم�ای ش�يعی از من�ابع دين�ی آور از ھم�ين تف�سيرھای ع داستانی به واقع شرم

  . است
ھ��ايی اس��ت ك��ه  خ��واھم در اي��ن بح��ث ن��شان ب��دھم، زمين��ه آنچ��ه م��ی

دست مردان مسلمان را برای ھر گونه تجاوزی به حريم زن�ان ب�از گذاش�ته 
ن و رفت�ار و گفت�ار محم�د در واقع ھمين آيات قرآ. گذارد و ھم چنان باز می

ھا و بخ�صوص زن�ان را  ان كه ھرگونه تجاوزی به حقوق انسھستندو علی 
ھ��ا از من��ابع  زن��انی ھ��م ك��ه ب��ه اي��ن تفاس��ير و اي��ن برداش��ت. ن��دنك توجي��ه م��ی

ك��شند ك��ه   را ي��دك م��ی»فاح��شه«گذارن��د، اتھ��ام واVی  ی گ��ردن نم��یم��ذھب
ھ�ا و آزارھ�ای ج�سمی و روان�ی ب�ه  ھا و تنبيه برايشان انواع و اقسام شكنجه

  ! عنوان دستورالعمل انشاء شده است
] كني��د  م��ی١٥٢اي��ن زن�ان اس��ير ك��ه اي�شان را نك��اح[اي�د ك��ه  و ب…«

گيرن��د و  ھ��ا ك��ه ب��ه پنھ��ان دوس��ت م��ی پاك��دامن باش��ند، ن��ه زناك��ار و ن��ه از آن
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ھ��ا ن��صف  ی آن  چ��ون ش��وھر كردن��د، ھرگ��اه مرتك��ب فح��شا ش��وند، ش��كنجه
   ]٢٥ماره یش  ی  آيه[» …ی زنان آزاد است  شكنجه

ص��فحه در توض��يح  كت��اب در ھم��ين ٩ی   در زي��ر ن��ويس ش��ماره
زن��انی ك��ه خ��ارج از خواس��ت مالكان��شان ب��ه ديگ��ری دل ب��سته و ب��ا اي��شان 

م�راد، زن��انی «: ش�ود ك��ه ان�د، توض��يح مك�رر داده م��ی  رابط�ه برق�رار ك��رده
يعن��ی ھم��ان دخت��ران و ي��ا » .ان��د   ك��ه در جن��گ ب��ا كف��ار م��سلمان ش��دهھ��ستند

ھدين اسCم زنان شوھرداری كه به عنوان غنيمت جنگی بين غازيان و مجا
  . اند  تقسيم شده

ن چون چنين جنگی موضوعيت در حكومت فعلی اسCمی در ايرا
ب��ا تم��ام تCش��ی ك��ه حاكم��ان اس��Cمی ب��رای ص��دور اسCم��شان ب��ه [نياف��ت 

اين بCي�ای ] ا كردند عراق و ديگر كشورھ١٥٣»دارالحرب« و »دارالكفر«
ران�ی ن�ازل م�سلمان ش�ھروند ايمستقيما بر سر زن�ان م�سلمان و غيراسCمی 

شد و ايشان بودند كه حكم غنايم جنگی را يافتند و به ايشان تجاوزھ�ا ش�د و 
  ! ھا روا شد بر ايشان تحقيرھا و تخفيف

ھايی كه ھمگ�ی  ی خيلی از نابرابری   زمينه]٣٤ش[ی بعد   در آيه
م�ردان، از «: ی نظری يافت�ه اس�ت  شوند، زمينه به احكام اسCمی تعبير می

برت�ری داده اس�ت، و از آن ] ديگ�ر[بع�ضی را ب�ر بع�ضی آن جھت كه خدا 
  » .دھند، بر زنان تسلط دارند جھت كه از مال خود نفقه می

اي��ن البت��ه دلي��ل نارس��ايی اس��ت ك��ه چ��ون م��ردان ب��ه زن��ان نفق��ه 
ط باشند؛ چرا ك�ه ھم�سر اول محم�د دھند، پس اجازه دارند بر ايشان مسل می

در واق��ع . ك��رد د را ت��امين م��ی محم�� زن��دگی و  زن ثروتمن��دی ب��ود]خديج��ه[
محمد با برخ�ورداری از امكان�ات خديج�ه ب�ود ك�ه توان�ست از ت�Cش مع�اش 

ی وقتش را ب�ه ت�دارك پي�اده ك�ردن دي�ن اس�Cم اخت�صاص  رھايی يابد و ھمه
اش نوشته اس�ت، در  ابوالقاسم پاينده در پيشگفتاری كه بر قرآن فارسی. دھد

ب�ه برك�ت م�ال «ه پ�س از ازدواج محم�د بي�ست س�ال«: نوي�سد اين رابطه م�ی
 فرص�ت …غم معاش نداشت و برای تفكر در وضع موج�ود] ديگر[خديجه 

كافی داشت و بيشتر اوقات خويش را در كوه و صحرا به خلوت و تفكر به 
  ١٥٤».برد سر می

                                                                                                                  
ش�ود و زن�ان درواق�ع ب�ا  تعي�ين م�یقناعت شده است و اينگونه است که برای ھمين قرارداد ھم قيمت ] دادن زنان

کنم  فکر نمی. دھند فروشند و اجاره می می] کردن[شان را برای عمل نکاح  خودشان و تن و سکسوآليته» مھريه«
] در مح�ضر مCي�ان[داری جن�سی  داش�تند، ت�ن ب�ه اي�ن تحقي�ر و ب�رده اگر زنان ايرانی از چنين توھينی آگاھی م�ی

  !دادند می
ز ھمان ص�در اس�Cم و دوران حمل�ه ی اس�Cم ب�ه ک�شورھای ديگ�ر ب�ا ادي�ان و باورھ�ای  اين دو اصطCح ا- 153

 .ديگر مانده است
   قرآن مجيد فارسی ، ابوالقاسم پاينده، چاپ خارج، انتشارات مھر و انتشارات نويد، مقدمه ص ز- 154
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توان�د دليل�ی ب�ر برت�ری بع�ضی ب�ر بع�ضی  بنابراين نفقه دادن نم�ی
ی ك�ه از زنان�شان قه دادن باشد، مردان�به بيانی ديگر اگر مبنا نف. ديگر باشد

 ھيچ دليلی برای سلطه بر زنانشان ندارن�د و ]مثل خود محمد[گيرند  نفقه می
ی رفت��اری زن��انی ك��ه از شوھران��شان نفق��ه  باي��د عين��ا در ھم��ان رابط��ه م��ی
  . ی ھمسرانشان قرار گرفته و حقوقشان سلب شود گيرند، زير سلطه می

ی  ه كارمن��د و كارگرن��د و ھزين��هب��ا اي��ن تف��سير حق��وقی، زن��انی ك��
 ي���ا از ارث و مي���راث خ���انوادگی ،كنن���د ش���ان را خ���ود ت���امين م���ی یزن���دگ

شوند، و  گری خارج می  ی كنترل جنسی و سلطه برخوردارند، از اين دايره
  . گيرند شود به زنانی كه از مردانشان نفقه می سلطه محدود می

ر بپ�ذيريم ك�ه در  اگ�حتی ؛ھاست تر از اين حرف اما داستان پيچيده
ب��ا چ��شم [ر خان��ه و ك��ار در بي��رون از خان��ه ھم��ين دس��تگاه اس��Cمی، ك��ار د

تواند دليلی برای برت�ری   نوعی تقسيم كار است، نمی]بستن بر دVيل جنسی
  !  و تسلط مردان باشد

ای نياز نيست تا پی بب�ريم ك�ه مي�دان ت�سلط م�ردان  به ذكاوت ويژه
ی جن�سی م�ردان ب�ر زن�ان، اساس�ا ي�ك بر زنان، ب�ا تاكي�د م�شخص ب�ر برت�ر

ھ���ايی اس���ت ك���ه  ی نفق���ه دادن ھ���م از آن بھان���ه فرم���ان الھ���ی اس���ت و بھان���ه
 در رابط�ه ب�ا  م�سلمانان وكم�ا اي�ن ك�ه در ق�رآن. موضوعيت چندانی ن�دارد

ش��ود ك��ه ب��رای ت��صاحب  زن��انی ك��ه درآم��دی و ي��ا پ��ولی دارن��د، مط��رح م��ی
 نزني�د ت�ا اموال�شان را ب�ه »تھم�ت زن�ا«ی زن�ان، ب�ه اي�شان  ثروت و مھري�ه

ھا ھم آقايانی بودند که برای تصرف اموال  ظاھرا ھمان زمان. غارت ببريد
گماش��تند و ب��ه دروغ زنان��شان را ب��ه  ھم��ت م��ی» مھ��م«زنان��شان، ب��ه اي��ن 

کردن��د، ت��ا ام��وال و ارث و  ک��ه حک��م سنگ��سار را دارد، م��تھم م��ی» زن��ا«
  . ميراثشان را به يغما ببرند

ای  از ھ�م تاكي�د ب�ر كنت�رل جن�سی زن�ان در داي�رهی بعدی ب� مرحله
 پ�س زن�ان«: است كه برای مردان مسلمان شرعا و عرفا نھادينه شده اس�ت

 ش��وی، غفيفن��د و فرم��ان خ��دای را نگ��اه شاي��سته، فرمانبردارن��د و در غيب��ت
   ]٣٤ش[» …دارند می

ی اي��ن كنت��رل جن��سی   ھن��وز تم��ام ن��شده اس��ت و در ادام��ه اي��ن آي��ه
ال�وداع ب�ه   ش�ود ك�ه محم�د در بخ�شی از حج�ه كمی صادر میزنان، ھمان ح
و آن زن�ان را «: اش ب�ر آن تاكي�د ك�رده اس�ت ی سياس�ی نام�ه  عنوان وصيت

ان�درز دھي�د و ] ان�د نه اين كه نافرمانی ك�رده[كه از نافرمانی شان بيم داريد 
اگ��ر فرم��انبرداری كردن��د، از آن . از خوابگاھ��شان دوری كني��د و بزنيدش��ان

  ]٣٤ش[» .گر راه بيداد پيش مگيريدپس دي
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ت�رين س�ند  ن و اساس�یی كنترل جن�سی اس�Cمی در م�ستندتري دايره
ت�سلط م�ردان، عف�ت و : ش�ود  اي�ن چن�ين تعري�ف م�ی»ق�رآن«اس�Cمی يعن�ی 

نجاب��ت زن��ان، و در ص��ورت احتم��ال ع��دم فرم��انبرداری، ش��كنجه و آزار 
ی حق�وق م�ردان  مهچنين تقليل حقوق ايشان به ني  جسمی و روحی زنان؛ ھم

ی م���رد و س���اخته و پرداخت���ه ش���ده از  و در ھم���ين رابط���ه اي���شان را نيم���ه
  ! ی چپ مرد آفريده شدن ِاضافات گل مرد انگاشتن، يا از دنده

 را ك��ه در رابط��ه ب��ا  ی وي��ژه Vزم ب��ه تاكي��د اس��ت ك��ه م��ن چن��د آي��ه
 .ام چين ك�ردهاز ميان آي�ات متع�دد اي�ن س�وره دس�تكنترل جنسی زنان است، 

رمي�ست، ِقصدم ھ�م تف�سير و ي�ا ب�ه روال ك�ار م�ذھبيون دم�ده و دفرم�ه و رف
 بلكه گشودن گرھی است ك�ه ب�رای خيل�ی از م�ا ؛ھا نيست تاويل و توجيه آن

  و چون ما ايرانيان بي�شتر؛چنان ناگشوده و ناشناخته مانده است  ايرانيان ھم
ھ�ا ك�ه  اين حيطهآن ھم در [ه ھستيم، تا خواننده و پژوھشگر شنونده و گويند

ی نظ�ری   بررسی اين كتاب ك�ه زمين�ه]زند ھا می مان لطمه به آينده و زندگی
  !  يابد دھد، الزامی چند صد باره می رفتار مردان مسلمان ايرانی را نشان می

ھ��ای  ی وع��ده  ب��ه م��ردان م��سلمانی ك��ه ھم��ه٥٧ی  ی ش��ماره در آي��ه
ان��د، بج��ز  ا انج��ام دادهش��ان ر یس��Cم را ب��اور ك��رده و دس��تورات دين��پي��امبر ا

زنانی نيز پي�شكش » تا ابد در آنجا خواھند ماند«ھای شير و عسل كه  جوی
در آنج��ا ص��احب زن��ان پ��اك و «آين��د ك��ه  ش��ود ك��ه ب��ه تملك��شان در م��ی م��ی
  » …عيب شوند و بی

ای رس�اتر از  اس�Cمی ھموطن�ان م�ا ترجم�ه/Vبد برای ذھن ايرانی
نيست كه اي�ن مومن�ان ت�صاحب و » عيب زنان پاك و بی«آيات پيشين برای 

  .كنند تصرفشان می
  مب��ارکی ی اس�ت ك��ه در س�وره»حق��وق«اي�ن چن�د جمل��ه، تم�امی 

  !نازل شده است» زنان«در مورد ] انی زن سوره[ای نساء   آيه١٧٦
  

ھای ق�رآن اس�ت  ی نور نيز يكی ديگر از ھمين معدود سوره سوره
  .ه استی آن در رابطه با زنان سخن رفت كه در چند آيه

 ؛گرفته شده استوام ی سی و پنجم اين سوره   از آيه نام اين سوره
. س�تای قرآن   آيه دارد و بيست و چھارمين سوره٦٤در مدينه انشاء شده، 

اي�ن س�وره و ] احك�ام[ی اي�ن س�وره تاكي�دی اس�ت ب�ر واج�ب ب�ودن  اولين آيه
لعلك��م ی ھمي��شگی لعلك��م ت��ذكرون و  ھ��ای ق��رآن، ب��ا ھم��ان قافي��ه ديگ��ر س��وره

بعد از اين تاكيد مشخص در . ھا  اين گونه لعلكم…تفقھون و لعلكم تعقلون و
  : ی دوم آمده است ھمان بدو ورود به سوره در آيه

  » !بزنيد] قشC[زن و مرد زناكار را ھر يك صد ضربه «
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تر بر زنان و مردان�ی  بعد ھم با اين حكم [ بر قساوت ھرچه تمام
ان�د، تاكي�د ش�ده   دين�ی ب�ا ھ�م رف�ت و آم�دی داش�تهكه متھمند خارج از روابط

 ن�سبت »[«و اگر به [ و روز قيامت ايمان داريد، مبادا در حكم «: است
باي�د ك�ه ب�ه ھنگ�ام ش�كنجه ] البت�ه[دچ�ار ت�رحم ش�ويد، و ] دو متھم[به آن دو 

 ی آيه[» .حضور داشته باشند] حتما[منان كردنشان گروھی از مسلمان و مو
٢[   

ب�دين . زن�د ی بعدی انشای حك�م ب�ه ن�وعی آپارتاي�د پھل�و م�ی همرحل
تواند بجز زن زناك�ار و ي�ا م�شرك را ب�ه ھم�سری  گونه كه مرد زناكار نمی

  . با مومنان حرام است] ازدواج زن و مرد زانی[انتخاب كند، و اين 
 ھ�م و در را در كن�ار» ش�رك و زن�ا«ی           اين كه چرا محم�د دو واژه

ش�ايد .  ھم قرار داده است، بر من معلوم نيستِ رديف مفھومی ھمارزشيابی 
خواسته است تاكيد كند كه شرك يا كفر ھم عينا حكم ھمان زانی و زاني�ه را 

  . دارد و مشركان را نيامده است كه به عقد شرعی و دائمی مومنان درآيند
گناھك��ار در چ��شم اي��ن [ی گناھك��اران جن��سی  ك��ه چ��را ش��كنجه  اي��ن

ان باشد، بازھم بر من معل�وم ی مومن ما بايد در برابر چشمان ھمهحت] مكتب
 ھست ك�ه باي�د »[«ھمان ھايی منسوب به محمد يا   چرا كه در گفته؛نيست

ش��ايد ھ��م در دي��دگاه محم��د . آب��روی مومن��ان را در ھ��ر ش��رايطی حف��ظ ك��رد
اس�اس ی حماي�ت اي�ن دي�ن خ�ارج ش�ده، بر اساسا از حيطه» متھمين به زنا«
  . كند ی نور حكم مشرك را پيدا می  سوم سورهی آيه

س�نتی م�ا حتم�ا ب�ه ي�اد دارن�د ك�ه ب�رای ب�انوان /ھای م�ذھبی خانواده
ھاش��ان، تنھ��ا  ھ��ا و ھم��سران مخف��ی علم��ا در بي��ت ِم��سلمان ح��اجی ب��ازاری

ھم . خواندن بخش نخست اين سوره به عنوان تكليف مذھبی تاكيد شده است
. ی يوس�ف را بياموزن�د مان نباي�د س�ورهچنين تاكيد ش�ده اس�ت ك�ه زن�ان م�سل

 انج��ام عب��ادات ب��رای زن��ان، ھم��سران، دخت��ران و خ��واھران و ك��C حت��ی
ی كتب��ی و ش��فاھی ص��احبان و  ھ��ای اي��ن م��ومنين، ج��ز ب��ا اج��ازه» متعلق��ه«

خCف يرش ني�ست و اگ�ر ھ�م اي�ن ب�انوان ب�راربابان و آقايان اي�شان قاب�ل پ�ذ
، از س��وی [ از اي��شان پذيرفت��ه  ب��ه عب��اداتی پرداختن��د»مالكين��شان«مي��ل 

  . نخواھد شد
ی  ی او، ج�ز روزه ح�ق ش�وھر ب�ر زن آن اس�ت ك�ه ب�دون اج�ازه«

 و ب���دون . نپذيرن���د] و از او[واج���ب نگي���رد و اگ���ر گرف���ت، گناھك���ار اس���ت 
 اگ��ر داد ث��وابش از ؛ چي��زی از م�ال او را ب��ه ك��سان ندھ�د]م��رد[ی او  اج�ازه

اج��ازه بي��رون  ب��ی] م��رد[ی او  خان��هو از . از زن اس��ت] آن[ش��وھر و گن��اه 
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غضب، او را لعنت كنند، تا توبه كند  ِ خداوند و فرشتگان،نرود و اگر رفت
   ١٥٥»!يا بازگردد؛ اگر چه شوھرش ستمگر باشد

 زن�ی و ي�ا م�ردی چون معم�وV[ی نور ھم  ی بعد سوره در چند آيه
دور گذارن�د و در خل�وت و تنھ�ايی و ب� شان را در معرض تماش�ا نم�ی روابط

ِ روش�ی ب�ه ص�احبان اي�ن زن�ان از ط�رف ]پردازن�د ز اغيار به اين ك�ار م�یا
 م�رد ب�ر ع�ادل شود كه Vزم ني�ست حتم�ا چھ�ار ش�اھد قرآن آموزش داده می

بار سوگند ياد كن�د،  چھار ،شھادت بدھند، بلكه اگر يك شاھدزنای اين زنان 
م با اي�ن شاھد مرد عادل را خواھد داشت و زن و مرد متھر حكم ھمان چھا

ی ن��ور ش��ده، در براب��ر  ی دوم س��وره س��وگند چھ��ار ب��اره، م��شمول حك��م آي��ه
البت�ه . خواھند شد] و بر اساس تفاسير قرآنی سنگسار[چشمان مردم شكنجه 

  : در اين ميان ارفاقی ھم برای زنان متھم در نظر گرفته شده است كه
گوي�د، ح�د  اگر زنی چھار بار س�وگند بخ�ورد ك�ه م�رد دروغ م�ی«

  » .شود  او برداشته میاز
ولی ما چنين ارف�اقی را در اي�ن زمين�ه در حكوم�ت اس�Cمی فعل�ی 

در اي��ن ؛ اي��م اي��م و ن��ه از ك��سی ش��نيده ح��اكم ب��ر اي��ران، ن��ه در ج��ايی خوان��ده
ھايی  توان انسان چگونه می: رسد اين است كه سشی كه به ذھن میرابطه پر

ون دلي�ل مشخ�صی در براب�ر را تنھا با اتھام، بدون شاھد، بدون دادگاه و ب�د
ھ��ای فجي��ع از  دي��دگان ھراس��ان ديگ��ر ش��ھروندان، اي��ن گون��ه و ب��ا اي��ن ش��يوه

  !  دانند د علما بھتر می Vبد خو؛زندگی محروم كرد و سنگسارشان كرد
ای است به داستان افك و تھمتی ك�ه  اشارهھم ی اين آيات  در ادامه

  . بر عايشه ھمسر پيغمبر زده شده است
  

كنن�د حك�م سنگ�سار در م�تن  ھ�ايی ك�ه ادع�ا م�ی  آنبنوي�سمبد نيست 
اسCم به متن اسCم سنگسار از سنت اعراب قبل از «قرآن وجود ندارد، و 

كنن�د ك�ه ب�رای  ناش�يانه فرام�وش م�ی» ، پس ربطی ب�ه اس�Cم ن�داردراه يافته
ی   قرآن تنھا منبع م�ورد مراجع�ه…استخراج فروع دين و احكام قصاص و

 ك�ه ب�ا »چ�را م�ن م�سلمان ني�ستم« در كت�اب »ابن وراق«. اسCميون نيست
ارس���ی م���سعود ان���صاری ب���ه زب���ان ف توس���ط »اس���Cم و م���سلمانی«عن���وان 

، ام��ا ك��ه سنگ��سار در ق��رآن وج��ود داش��ته، ن��شان داده اس��ت برگردان��ده ش��ده
کند  حتی از قرآنی ياد می» ابن وراق «.بعدھا از متن قرآن حذف شده است

اند از  ، ولی به او اجازه ندادهنشگاه اVزھر ديدهمصر و در داکه در کشور 
   .صفحات اين قران کپی بردارد
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ِای ديگر مراسم ح�ج ھ�م از ھم�ان ق�وانين ج�اری اع�راب  در نمونه
در ھم��ين راس��تا . قب��ل از اس��Cم ب��ه م��تن ف��روع دي��ن اس��Cم راه يافت��ه اس��ت

. دت��رين ش��ريعتمدار اس��Cم ي��اد ك��ر ت��وان از  ام��ام محم��د غزال��ی ق��شری م��ی
اVس�Cمی را    عن�وان حج�ت اس�Cم در ت�اريخغزالی نخستين کسی اس�ت ک�ه

 كه ھيچ دليل و منطقی برای انجام مراس�م است غزالی معتقد .تصاحب کرد
ياب�د، آن را  يابد، اما چون انجام اين مراسم را ي�ك دس�تور دين�ی م�ی حج نمی

ل از  كه حج ني�ز ي�ك س�نت عرف�ی اع�راب قب�کنميادآوری . آورد به جای می
 تا دينی، ام�ا ب�از ھ�م ب�ه ،ه بيشتر منطق تجاری داشتهاسCم است و با اين ك

  .  يكی از فروع دين اسCم تبديل شده است
ك�نم ك�ه  م�ی تاكي�د  است آگ�اھی نداش�ته باش�ند،برای آنانی كه ممكن

 ي��ك س��نت يھ��ودی اس��ت و از ش��عائر يھودي��ان الگ��وبرداری ش��ده ه ني��زروز
 ی يھودي��ان  ھم��ان قبل��ه، ت��ا پ��يش از تغيي��ر جھ��تی م��سلمانان ني��ز قبل��ه. اس��ت

 اساس�ا س�نت قبل�ه داش�تن و رو ب�ه س�وی مح�ل خاص�ی . بود»بيت المقدس«
سنگسار و . عبادت كردن ھم از متن رسوم يھوديان به اسCم راه يافته است

ان��د  ای دس��ت يازي��ده ك��شتار ك��سانی ك��ه خ��ارج از ازدواج ش��رعی ب��ه رابط��ه
ودي�ت ك�ه م�ادر ق�وانين حق�وقی و جزاي�ی اس�Cم گون�ه از م�تن يھ  ھم�ين]نيز[

  . است، به متن اسCم راه يافته است
چن��د ك��ه در ق��رآن ب��ه آزار و در رابط��ه ب��ا حك��م سنگ��سار ني��ز ھر

ی جن���سی برق���رار  ی ك���سانی ك���ه خ���ارج از ازدواج ش��رعی رابط���ه ش��كنجه
، ام�ا خ�ود محم�د ن�ه تنھ�ا حك�م سنگ�سار را روا دان�سته، اند، بسنده ش�ده كرده

 ك�ه »الف�صاحه  نھج«کتاب در . ه خود نيز اين حكم را اجراء كرده استبلك
 ابوالقاسمتمثيCت محمد است و توسط ھا و  ی سخنان قصار، خطبه مجموعه

كم مادون تمدن و عق�ب مان�ده ، نيز بر اين حپاينده جمع آوری و ترجمه شده
  . انسانی تاكيد شده استو غير

زن�ا و  ب�ار در رابط�ه ب�ا ٣٥در اين كتاب از قول محمد دس�ت ك�م 
 داده ش�ده »ب�شارت« سنگينی به ايشان ھای تزناكاران سخن رفته و مجازا

 ني�ز »ال�وداع  حج�ه«ی محم�د موس�وم ب�ه  در بخشی از آخ�رين خطب�ه. است
ايھاالناس ان [ ق�د «: اين چنين بر اجرای حكم سنگسار پافشاری شده است

وارث وطيت�ه ف�ی اكث�ر م�ن قسم لكل وارث نصيبه م�ن المي�راث وV يج�وز ل�
 طفل از بستر به وجود …ای مردم…الثلث و الولد للفراش و للعاھر الحجر

   ١٥٦»…آيد، و نصيب زناكار، سنگ است می
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 ك�ه ن�زد  ی ب�اVی فقھ�ی علی منتظری كه به دليل مرتب�ه شيخ حسين
ھ��ای آغ��ازين پ��ای گ��رفتن حكوم��ت اس��Cمی ب��ه  مت��شرعين داش��ت و در س��ال

[ خمين��ی م��شخص ش��د، و بع��دھا در   ق س��يد روحعن��وان جان��شين ب��ر ح��
 و داس�تان موس�وم ب�ه اي�ران ی رابط�ه ب�ا امريك�ا دعوای قدرت بر سر مساله

 كه امريكائي�ان و اس�رائيليان ب�رای »كيك و كلت و انجيلی«ی  گيت و قضيه
، ب��ا مثل��ث ش��وم س��يد احم��د خمين��ی، س��يد عل��ی ن��دمين��ی آورد[ خ  س��يد روح

اكب��ر رف��سنجانی دچ��ار زحم��ت ش��ده، از راس ھ��رم ای و ش��يخ عل��ی  خامن��ه
و ن�ه [ايی ك�ه در رابط�ه ب�ا توق�ف قدرت به پ�ائين پ�رت ش�د، ني�ز ط�ی اس�تفت

بر الزام انجام اين احكام قرون وسطايی پ�ای از او شد، ، حكم سنگسار] لغو
قرآن�ی و س�نت /اين فرد ھمچنين سنگ�سار را ي�ك حك�م اس�Cمی. فشرده است

ی  منتظ�ری در رس�اله. ناخته و معرف�ی ك�رده اس�تپيامبر و امامان ش�يعه ش�
، در رابط�ه ب�ا سنگ�سار چن�ين اش درج ش�ده اش كه در سايت اينترنت�ی عمليه

مرد زناكار و محصن را برای سنگ�سار ت�ا كم�ر و زن را «: ديدگاھی دارد
   ١٥٧».نمايند تا نزديكی سينه در گودالی دفن می

 :ی منتظری  از رساله٣٠٠٨ی  مساله
مانن��د [ھ��ايی ک��ه مح��رم ن��سبی او ھ��ستند  يک��ی از زناگ��ر ک��سی ب��ا 

ان�د ک�ه ح�دش  زنا کند؛ برخ�ی از فقھ�ا فرم�وده....] دختر برادر/خواھر/مادر
ولی مفاد بعضی از اخبار اين است ک�ه ب�ا شم�شير ي�ک ض�ربه . کشتن است

 باي�د او را در ح�بس نگ�اه دارن�د، ت�ا ،زنن�د و اگ�ر زن�ده مان�د به گردن او می
  ... ايت اين دستور استبميرد و احوط رع

  ٣٠١٠ی  مساله
اگر مرد کافری با زنی م�سلمان زن�ا کن�د، ح�د او ک�شتن اس�ت و اگ�ر ھنگ�ام 

  . شود اجرای حد مسلمان شود، حد از او ساقط نمی
  ٣٠١١ی  مساله

اگر مرد يا زن آزادی که بالغ و عاقل است، به اختيار خود زنا کند، ح�د او 
ازيان�ه اس�ت و ک�سی ک�ه ش�ھادت دروغ  ت٨٠در ق�رآن . [ تازيانه اس�ت١٠٠

اگ�ر س�ه مرتب�ه زن�ا کن�د و در ھ�ر ]  تازيان�ه اس�ت١٠٠بدھد در قرآن حدش 
ول��ی م��رد . ی چھ��ارم ح��د او ک��شتن اس��ت اش بزنن��د، در مرتب��ه تازيان��هدفع��ه 

محصن؛ يعنی مردی که زن دائمی دارد و در حالی که بالغ و عاق�ل و آزاد 
ب��ا [توان��د ب��ا او   م��ی،خواھ��د  ھ��م م��یب��وده، ب��ا او نزديک��ی ک��رده، و ھ��ر وق��ت

نزديک�ی کن�د، اگ�ر چن�ين م�ردی ب�ه اختي�ار خ�ود ب�ا زن�ی ک�ه بالغ�ه و ] زنش
زنند و بعد  عاقله است، زنا کند، پس اگر پيرمرد است او را صد تازيانه می
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کنند و بنابر احتي�اط واج�ب  و اگر جوان است سنگسار می. کنند سنگسار می
ی  ی عاقل�ه بالغ�هن اس�ت زن مح�صنه، يعن�ی زن زنن�د؛ و ھمچن�ي تازيانه نم�ی

آزادی ک��ه ش��وھر دارد و ش��وھرش ب��ا او نزديک��ی ک��رده اس��ت و فع��C ني��ز 
اگ�ر چن��ين زن�ی ب�ه اختي��ار خ�ود زن��ا دھ�د، ھم��ين . ش�وھر در اختي�ار اوس��ت

  ]يعنی سنگسار و تازيانه[حکم را دارد 
  ٣٠١٢ی  مساله

خود زنا کننده، اگر ب�الغ و اول اين که . شود زنا به يکی از دو راه ثابت می
عاقل و آزاد باشد، به اختيار خ�ود چھ�ار مرتب�ه اق�رار کن�د و بن�ا ب�ر احتي�اط 

دوم اي��ن ک��ه چھ��ار م��رد ع��ادل ... اق��رار باي��د در ب��يش از چھ��ار جل��سه باش��د
شھادت دھند، به رويت زنا و اگر س�ه م�رد و دو زن ھ�م ش�ھادت دھن�د، بن�ا 

   ١٥٨.بر اقوی کافی است
قانی نيز كه يك�ی از مراج�ع م�سلم ت�شيع و يك�ی از سيد محمود طال

 و در س���ال مCي���ان باص���طCح م���درن و غيرق���شری معاص���ر اي���ران اس���ت
 » آزادی]م�ذھبی[نھ�ضت «ن و ي�د[ س�حابی ھمراه با مھدی بازرگا١٣٤٠

اش ب�ر ھم�ين حك�م »پرتوی از قرآن«ا تاسيس كرد، در جلد چھارم كتاب ر
ن زنی كه دچار انحراف شده، تا اصCح خانه نگه داشت] در[« :كند تاكيد می

و . و باي�د پنھ�ان باش�د. اس�ت] اجرای حكم سنگسار[ی ابتدايی   شود، مرحله
م��Cء «اثب��ات ش��د، باي��د در دي��دگاه عم��ومی آش��كار و علن��ی ] اي��ن اتھ��ام[اگ��ر 
   ١٥٩». اجراء شود]رجم[ يا سنگسار ]جلد[ حد تازيانه »عام

 عن��وان نی ھمچن��ان ب��هVزم ب��ه تاكي��د اس��ت ك��ه س��يد محم��ود طالق��ا
ھای داخل   مذھبی/ از سوی جريان ملی]شوخمندانه[رو و متمدن  مCيی ميانه

ھ�ای فقھ�ی و جزاي�ی و حق�وقی او  تمام حك�م. شود و خارج كشور عنوان می
ھ�ای اس�Cمی ني�ز از  ھم در رابطه با زنان و دگرانديشان و ديگ�ر ن�ابرابری
ين خل��ق تاكي��د و تائي��د س��وی اي��ن جماع��ات و جري��ان ق��شری م��ذھبی مجاھ��د

 ١٦٠»پ�در طالق�انی« ديدگاه عقب افتاده و ض�د ان�سانی برای نمايش. شود می
  : ی حمد او نگاھی بكنيم بد نيست به تفسير سوره

 و ، تطبي����ق ب����ر يھ����ود ش����ده»مغ����ضوب عل����يھم«در رواي����ات «
يھ���ود و  ب���ا توج���ه ب���ه وض���ع روح���ی و اخCق���ی ؛ ب���ر ن���صاری»ض���الين«

س�رپيچی  زيرا طرز تفك�ر عم�ومی يھ�ود، ند؛نصاری، اينان مصداق واضح
 يھود از جھت تربيت نژادی و غ�رور دين�ی، جھ�ان و ؛از حق و كمال است

داند و چنين معتق�د اس�ت ك�ه خ�دا، خ�دای  مردم جھان را مال و ملك خود می
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يھود و دنيا از آن يھ�ود، و م�ردم آن بردگ�ان يھ�ود و س�رای جاوي�دان ب�رای 
 كفر و سرپيچی يھ�ود از  راستی]به[« و در تفسيری ديگر ١٦١».يھود است

  ١٦٢».اسCم، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد
  

  !برگرديم به قرآن
ھ�ای م�ذھبی و  ی م�ذھبيون س�نتی و خ�انواده آنانی كه تنشان ب�ه تن�ه

ان�د، در  ھ�ا داش�ته بازاری خورده اس�ت و ش�ايد راھ�ی ب�ه درون اي�ن خ�انواده
البنين  ھای نذری ابوالفضل و ام  سر سفرهمجالس روضه و تعزيه و به ويژه

 حتما »آقايونا«زش شفاھی احكام حيض و نفاس توسط و ديگران، بجز آمو
ی  ب�ه زنانت�ان چن�د آي�ه«: ان�د اند كه پيامبر ي�ا امام�ان فرم�وده اين را ھم شنيده

ی يوسف را ب�ه زن�ان و دخترانت�ان   اما سورهی نور را بياموزيد، اول سوره
   »!نياموزيد

 داش��ته ای ی اس��Cمی ھ��ر بھان��ه» ش��ايعه«رس��تی ي��ا نادرس��تی اي��ن د
اي�ن .  م�شخص خواھ�د ش�د»س�وره«ی اي�ن  باشد، حتما ب�ا خوان�دن و ترجم�ه

روي�م ك�ه در مك�ه و آغ�از دوران پي�امبری  ی يوس�ف م�ی بار به سراغ سوره
در دوم�ين .  آيه دارد١١١اين سوره . محمد از سوی ايشان انشاء شده است

  : ره آمده است كهی اين سو آيه
رديم، ت�ا اي�ن ك�ه در آن تعق�ل ما قرآن را به زبان عربی ن�ازل ك�«

گو از داستانی است كه برای پيامبر و مخاطب�ان او ی سوم، گفت  در آيه؛كنيد
گ��اھی ي��افتن از اي��ن ش��ود و اي��شان پ��يش از اي��ن ت��اريخ و پ��يش از آ نق��ل م��ی

ز خوابی دارد كه يوس�ف ی چھارم حكايت ا آيه. اند خبران بودهداستان، از بي
ام كه يازده ستاره  ای پدر، من خواب ديده«: كند برای پدرش يعقوب نقل می

   ».كنند ام می و ماه و خورشيد سجده
گ�ری  ی حيل�ه شناس�د، و Vب�د س�ابقه پدر كه فرزندان ديگرش را می

. كن�د  داند، يوسف را از نقل اين خواب برای برادرانش منع می ايشان را می
ش�ود ك�ه آدمي�ان را دش�منی  گری ھم به شيطان رجيم نسبت داده می لهاين حي

  . آشكار است
 يك��ی از ق��ضات ش��رع حكوم��ت اس��Cمی در اي��ران، چن��دی پ��يش

ش�يطان او را «مردی را كه جرمی مرتكب شده بود، با اين ادعای متھم كه 
ی قCب�ی  خبر اين محاكم�ه.  از مجازات اسCمی معاف اعCم كرد»گول زد

  !داد  بخش طنز منتقدين حكومت اسCمی را تشكيل میھا مدتتا 
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ھ�ای پ�در   مھرب�انیداستان با توض�يح ح�سادت ب�رادران يوس�ف ب�ه
يابد كه ايشان ب�رای ي�افتن ج�ای پ�ای  تغاری خانوده ادامه می نسبت به اين ته

 البت�ه ب�ا كنند و ی پدر را می بيشتری در دل پدر نامھربان، قصد جان دردانه
 دردان�ه را از پ�در ج�دا ك�رده،  بعد ھم با اصرار؛طان رجيمھمان خباثت شي

خداوند در اين ميان در پست مامور اطCع�اتی يوس�ف . اندازند به چاھی می
كن�د و اي�ن ب��رادران را  و پ�درش، دردان�ه را از ن�امردی ب�رادرانش آگ�اه م�ی

  . خواند  می»Vيشعرون«ناآگاه و 
گردن�د و پ�در را از  كنان ب�ه خان�ه ب�ازمی برادران شب ھنگام گريه

  : كنند كه آگاه می، تی كه شيطان برگردنشان گذاشتی جناي نتيجه
ای پدر م�ا ب�ه اس�ب ت�اختن رفت�ه ب�وديم و يوس�ف را ن�زد وس�ايل «

   ]١٧ ی مارهشی  آيه[ ».دگرگ او را خور. خود گذاشته بوديم
اش را از   از پ�يش احتم�ال دري�ده ش�دن دردان�ه ي�ا يعق�وبالبته پ�در

                مھ���ری و  اده ب���ود؛ ب��ا اي��ن ھم���ه چ��ون اي��ن فرزن���دان از ب��یس��وی گ��رگ د
ی يوسف را ب�ه خ�ون  اعتمادی پدر نسبت به خودشان آگاھی دارند، جامه بی

. آورن�د آغشته كرده، ن�زد پ�در م�ی] گويا خون خرگوش يا كبوتری[دروغين 
گوين�د ك�ه م�ا ھ�ر چق�در ھ�م راس�ت بگ�وييم، ت�و ح�رف م�ا را ب�اور   م�یحت�ی

  ! خواھی كردن
يعن�ی آگ�اه اس�ت ك�ه اي�ن پ�سران، [كند  پدر فرزندانش را نفرين می

ي��ا ھم��ان [گوي��د ك��ه نف��س ش��ما  و م��ی] ان��د اش را س��ر ب��ه ني��ست ك��رده دردان��ه
و بع��د ھ��م ب��ه دل . جرمت��ان را در ن��زد ش��ما بياراس��ته اس��ت] ش��يطان رج��يم

  ]١٨ش[ …كرد و] زيبا[دھد كه بايد صبر جميل  خودش وعده می
س�ر ھم�ان آي�د و ب�ر  ی بعد، سخن از كاروانی اس�ت ك�ه م�ی در آيه

آين�د و  اند، فرو می تغاری يعقوب را در آن افكنده چاه كه برادران يوسف، ته
دھن�د ك�ه س�وار  اندازند و به جای آب، مژدگانی پسری را م�ی دلو به چاه می
اری اس��ت و كارواني��ان، د دوران ب��رده. ش��ده و ب��اV آم�ده اس��تب�ر س��طل آب 

دا به اين كنند و البته خ  يوسف را پنھان می»اند متاعی كه يافته«ان از شادم
   ]١٩ش[. كاری آگاه بود پنھان

فروش��ند و ھ��يچ   را ب��ه چن��د درھ��م ناقاب��ل م��ی»مت��اع«د ھ��م اي��ن بع��
تا اين جا ھنوز معلوم نيست كه چرا زنان مسلمان . رغبتی ھم به او نداشتند

خريدار كه مردی مصری است، ب�ه . اند ی يوسف منع شده از خواندن سوره
   »! را گرامی بدار، شايد سودی به ما رسانداين متاع«: گويد زنش می

خداون�د در اي�ن بخ�ش از دخ�التش در . پذيرند او را به فرزندی می
ش�يطان ی ب�رادران يوس�ف و  گويد كه علي�رغم توطئ�ه امور بندگان سخن می

ی كوچ�ك، او را ب�ه  ردهف�روش، خري�دار اي�ن ب� رجيم و كاروان�ساVران ب�رده
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ه بع�دھا از اي�ن مت�اع خواھ�د ای ك� پ�ذيرد، ب�ه امي�د بھ�ره فرزند خوان�دگی م�ی
  ]٢١ش[. برد

شود، خ�دا او را در ھم�ان ش�غل غCم�ی و  تر می يوسف كه بزرگ
بعد ھم خدا يك حكم كلی را در اين ميان . آموزد بردگی، دانش و حكمت می

معل��وم ھ��م . دھ��يم گون��ه پ��اداش م�ی  كن��د ك��ه نيكوك��اران را ھ�م ھم��ين وارد م�ی
است كه باعث ايجاد حسد و فتنه در ه تمام ھنرش اين نيست كه يك كودك ك

ا ب�ه يك خانواده شده است و پدر با تفاوت گذاش�تن ب�ين فرزن�دانش، اي�شان ر
، چه كار نيكويی بجز ھمان خ�واب دي�دن ك�رده اين برادركشی ترغيب كرده

ش�ايد ھ�م اي�ن ق�انون، . بگير شده استاست كه شامل حال نيكوكاران پاداش 
  ]٢٢ش[! طف به ماسبق، عطف به مضارع استبر خCف ع

ِش���ود و زن م���رد م���صری و م���ادر   داغ م���ی٢٣ی  ق���ضيه از آي���ه
  : گويد زن می. آيد ی يوسف، در پی كامجويی از او برمی خوانده

   ».برد كند و به خدا پناه می  و يوسف اعراض می…زود باش«
ی خ�دا،  كن�د و ب�ر اس�اس گفت�ه  آھنگ يوسف م�ی زن،٢٤ی  در آيه

 ك�ه نك�رد …ك�رد اگر يوسف برھان خدا را نديده بود، او نيز آھنگ زن م�ی
 روش��ن »ی اس��Cمی ش��ايعه«ك��م ك��م دارد دVي��ل آن . كاران ن��شدو از س��تم

  !شود می
رس��د و ھ��ر دو ب��ه س��وی در  در اي��ن مي��ان م��رد م��صری س��ر م��ی

كند و بعد ھ�م ب�ا بدجن�سی  ا پاره میی يوسف ر جامه] ملعون[دوند و زن  می
زن . ان�دازد ی تقصيرات را به گ�ردن يوس�ف بيچ�اره م�ی نمايی ھمه و مظلوم

جزای كسی كه با زن تو ق�صد ب�دی داش�ته اس�ت، چي�ست، ج�ز اي�ن «: گفت
  »!آور گرفتار شود؟ عذابی سخت دردكه به زندان افتد يا به

 زن آي����د و تھم����ت را ب����ه يوس����ف زيب����ا در پ����ی اف����شاگری برم����ی
زن ت��و در پ��ی ك��امجويی از م��ن ب��ود و م��را ب��ه خ��ود «: گردان��د ك��ه برم��ی

   ».خواند می
دھد كه پاره ب�ودن  شاھدی كه اتفاقا از كسان زن است، گواھی می

 در »قاع�دتا« چرا كه ؛گويی زن است لباس يوسف از پشت، دليل بر دروغ
ی  س�ابقهگوي�ا اي�ن ك�ار . ش�ود اين گونه مواقع لب�اس م�ردان از جل�و پ�اره م�ی

  ]٢٦ش[! تاريخی ھم داشته است
كه لباس يوسف از پشت پاره بينند  بعد كه با اين دليل فرد اعC می

 و ب�ا ٢٨ی  ی ش�ماره بعد ھم ب�ر اس�اس آي�ه. خوانند  می»مكار«، زن را شده
 اي��ن گون��ه اثب��ات ش��ده، ق��رآن حك��م ب��ر مك��ر تم��امی زن��ان اتھ��ام ِھم��ين ي��ك 

  . دھد می
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زن��ان اس��ت ك��ه مك��ر ش��ما زن��ان، مك��ر اي��ن از مك��ر ش��ما «: گف��ت
 و البت�ه بع�د ب�ه يوس�ف ]ی يوس�ف س�وره٢٨ی  مارهش�ی  آيه[ ».بزرگی است
ھش خواھن��د ك��ه از گن��ا ش��ود ك��ه رازداری كن��د و از زن ھ��م م��ی تكلي��ف م��ی

   ]٢٩ش[. آمرزش بخواھد كه خطاكار است
شود كه اين خبر را چه ك�سی ب�ه گ�وش ديگ�ر زن�ان  معلوم ھم نمی

ر پ�ی ك�امجويی از غ�Cم خ�ود زن عزي�ز، د«: گوين�د ك�ه م�یرساند  شھر می
   ]٣٠ش[ »...تی او گشته اس  و شيفتهشده

ان��د، پ��شت س��ر زن عزي��ز  زن��ان ش��ھر ك��ه از ك��ل ق��ضيه آگ��اه ش��ده
ب��ا اي��ن ھم��ه زن دل��داده پ��س از بخ��شيده ش��دن از . گذارن��د م��صر ص��فحه م��ی

 حت�ی. سوی شوی، ھمچنان در حسرت عشق معشوق در حال سوختن است
عزي�زی ی  ھويت، در متن داس�تان ك�م ك�م ب�ه درج�ه مرد مصری بی[وھر ش

 اي��ن جوان��ك رعن��ا را از ان��درونی ب��انو ھ��م بي��رون ]ياب��د م��صری ارتق��اء م��ی
دھ�د و زن�ان ش�ھر را دع�وت  ای م�ی زن گناھكار و عاش�ق، وليم�ه.  برد نمی
گ��ذارد، ب��ه دس�ت ھ��ر ي��ك  ای م�ی ی اي��شان پ�شتی و مخ��ده پ�شت ھم��ه. كن��د م�ی

پ�رده دھ�د ك�ه از پ�س  دھد و بعد ھم جوانك معصوم را فرمان می یكاردی م
كند كه پ�شت پ�رده   يعنی بانو، پيش از ميھمانی به يوسف امر می؛بيرون آيد

  . منتظر اجرای فرمانش بماند
ان�د و ب�ساط  ی بانو  تكيه زده ھای شاھانه اند و بر مخده زنان نشسته

بد برای پوس�ت كن�دن س�يب پاست و در دست ھر يك ھم كاردی تيز كه Vبر
كن�د ك�ه از  سف امر م�یبانو به يو. و گCبی در اختيارشان قرار گرفته است

. خب�ر از ح�سن ي�ار خ�ودی بنماي�د آيد و بر اين زن�ان احم�ق ب�یپس پرده بدر
آيد و زنان ھمگ�ی از تعج�ب و  يوسف زيبا خرامان از پشت پرده بيرون می

فتب��ارك [ «و در ھم��ان لحظ��ه برن��د  تح��سر، دستان��شان را ب��ا ك��ارد تي��ز م��ی
  : نالند می» احسن الخالقين گويان

  ]٣١ش[ »!وای، پناه بر خدا، اين كه آدم نيست، فرشته است«
  : گويد اش دارد، می حال كه بانو دليل محكمی بر زنای ناكرده

م�ن در پ�ی . كردي�د اين ھمان است كه مرا در باب او مCمت می«
دھم  مانش میاگر آنچه فر. ن را نگه داشتكامجويی از او بودم و او خويشت

افكنم و خ�وارش   به زندانش می] اگر اين بار مرا شيرين كام نكنديعنی [نكند
   ]٣٢ش[ ».سازم می

البته دوستان به دموكراسی عزي�ز م�صر و خري�دار يوس�ف توج�ه 
اش گرفته است،  دارند كه با اين كه مچ بانو را در حين ارتكاب جرم ناكرده

نو را از ح��ضور اي��ن پ��سرك زيب��ا مح��روم نك��رده اس��ت و يوس��ف ب��از ھ��م ب��ا
  . ھمچنان در اندرونی بانو به خدمتگزاری و فرمانبرداری مشغول است
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 بانو آن قدر قدرت دارد كه يوسف را بين كامجويی و زن�دان حتی
زن�دان ب�ر م�ن «: گزين�د ك�ه كند و يوسف گمگ�شته زن�دان را برم�ی مخير می

   ]٣٣ش[ ».خوانند  بدان میگواراتر است از آنچه مرا
كن�د ك�ه اگ�ر مك�ر اي�ن زن�ان را از  بعد ھم يوسف خدا را تھديد م�ی

ح��اV م��شتريان مك��ار از ف��رد ب��ه جم��ع تغيي��ر [ھ��ا  ب��ه آن] برنگردان��ی[م��ن 
  ] ٣٣ش[. م و در شمار نادانان خواھم شدكن ميل می] اند كرده

مستجاب اش را  شود و دعای اين بنده خدا از اين تھديد برآشفته می
  ]٣٤ش [.شتابد اش می كرده، به ياری

   ]٣٥ش [.اندازند ھا او را به زندان می مبعد ھم خان
بن��د   يوس�ف در زن��دان ب��ا دو ج�وان ھ��م. كن��د داس�تان ادام��ه پي�دا م��ی

ديگ�ری . ف�شارد بين�د ك�ه انگ�ور م�ی يكی از اين جوان�ان خ�واب م�ی. شود می
دگان از آن ن���ان س���ت و پرن���بين���د ك���ه ن���ان ب���ر س���ر نھ���اده ا خ���ودش را م���ی

   ]٣٦ش[. خواھند ن را از يوسف زندانی می و تعبير خوابشا؛خورند می
دھ��د ك��ه ك��يش  ی بع��دی يوس��ف ب��ه ھ��م س��لوليانش خب��ر م��ی در آي��ه

   ]٣٧[. وز قيامت كافرند، ترك كرده استمردمی را كه به خدای يكتا و ر
خوابشان را ھم اين . كند  می»بحث عقيدتی«بعد ھم با اين دو نفر 

نوش��د و  كن��د ك��ه يك��ی از ش��ما ب��ا م��وVی خ��ويش ش��راب م��ی ن��ه تعبي��ر م��یگو
از آنك�ه ق�رار . خورن�د كنن�د و پرن�دگان س�ر او را م�ی ديگری را ب�ر دار م�ی

 ب��ا م��وVيش، ك��ه اتفاق��ا ش��وھر ھم��ان زن و عزي��ز م��صر اس��ت، ش��راب ش��ده
 ام��ا ش��يطان رج��يم ؛د ك��ه او را ب��ه ي��اد م��وVيش بي��اوردخواھ�� بنوش��د، م��ی

كند و به ھمين دليل چند س�ال ديگ�ر ھ�م يوس�ف در زن�دان   میفراموشكارش
 !كن�د ن جا ديگر پ�ا در مي�انی نم�یشود كه چرا خدا اي معلوم ھم نمی. ماند می

  ]٤٢ش[
ياب��د و قحط��ی و خ��واب عزي��ز م��صر و زن��دانی  داس��تان ادام��ه م��ی

 افت��د و ھم��ين ي��ادآوری، زن��ده مان��ده، ك��ه ناگھ��ان ب��ه ي��اد ھمبن��دش يوس��ف م��ی
  ]٤٥ش[. سازد ز زندان رھا میيوسف را ا

   …ھای شاه آورند و تعبير خواب تخت میيوسف را به پاي
بپ�رس، حكاي�ت آن «: افت�د ك�ه بعد ھم پادشاه ياد آن زنان مك�ار م�ی

ھای خود را بريدند، چه ب�ود ك�ه پروردگ�ار ب�ه مكرش�ان آگ�اه  تزنان كه دس
   ]٥٠ش[ ».بود

ان، آنگ��اه ك��ه ای زن��«: گف��ت] پادش��اه. [كنن��د زن��ان را حاض��ر م��ی
   »خواستار تن يوسف بوديد، حكايت شما چه بود؟

] ھمگ���ی ب���ا اي���ن ك���ه تھم���ت بزرگ���ی بارش���ان ش���ده اس���ت[زن���ان 
   ».مداني ما او را گناھكار نمی«: گويند می
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ای خجال���ت و حي���ا  زن عزي���ز ھ���م ب���ا ش���جاعت تم���ام و ب���دون ذره
   ]٥١ش[ ».گويد او راست می. من در پی كامجويی از او بودم«: گويد می

شود كه آن مرد مصری ك�ه يوس�ف را  اينجا ديگر واقعا معلوم می
عزي��ز م��صر اس��ت و ب��ر س��ر ھم��سر خري��د، ھم��ين پادش��اه كن��ونی م��صر ي��ا 

 است كه در غيبت شوی خيانتی ب�ه ش�وی  كارش ھم ھيچ بCيی نياوردهخيانت
  : فرمايد شود و می تر از آش می ی داغ اين جا زن كاسه. نكرده است
   ]٥٢ش[ ».رساند خائنان را به ھدف نمیی  خدا حيله«
  

کت����اب آس����مانی م����سلمانان  ی توب����ه را در ق����رآن ن����ام دوم س����وره
ان��شای اي��ن س��وره آخ��رين . ان��د ك��ه ب��ه معن��ای بي��زاری اس��ت  گفت��ه»برائ��ت«

ان�د؛ ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م  ای است كه آن را  وحی يا نزول قرآن نامي�ده مرحله
اي�دئولوژيك  و اوج قدرت سياس�ی اين مفھوم كه در ای مدنی است؛ به سوره

ی توب�ه را تكام�ل  توان س�وره در واقع می.  جاری شده استشحمد بر زبانم
ھ�ای ديگ�ر   چرا كه اگر سوره؛ی محمد تعريف كرد ھای قدرت طلبانه هديدگا
د، در اي�ن س�وره، نش�و  آغ�از م�ی»ب�ه ن�ام خداون�د مھرب�ان و بخ�شنده«قرآن 

شيرش را ب�ر علي�ه دگراندي�شان از رو محمد از زبان [ از ھمان آغاز شم�
قتل و حرق «بندد و ايشان را چه در اين جھان و چه در جھان ديگر به  می

  . كند  تھديد می»ھای اليم و شديد و شكنجه و ديگر عذاب
  .  آيه دارد١٢٩ی قرآن است و  ی توبه نھمين سوره سوره

ب��ا ی نخ��ست ب��ا بي�زاری [ و محم��د از م��شركان و ك�سانی ك��ه  آي�ه
توج��ه ب��ه اي��ن ك��ه محم��د خ��ود ب��ا  ش��ود؛ ب��ی ان��د، آغ��از م��ی ھ��ا پيم��ان ب��سته آن

  .مشركان پيمان بسته است
مھل��ت داده ] غيرم�سلمانان [پ�س چھ�ار م�اه ب�ه ش�ما«ی دوم  در آي�ه

] ي�ا ل�شكر م�سلمانان[ كه در اين سرزمين سير كني�د و بداني�د ك�ه از [  شده
  » .سازد  مینتوانيد گريخت و اوست كه كافران را رسوا

ھ�م ش�دن خ�ورد، در ھ�ا ب�ه چ�شم م�ی ويژگی خاصی كه در اي�ن آي�ه
ھ�ايی ك�ه م�ا بع�دھا ب�ين اي�ن دو  کشايد ھ�م تفكي�. كفار و مشركان استنقش 

ن علم�ای اس�Cمی ی ذھ� اي�م، س�اخته و پرداخت�ه  و شنيده گروه عقيدتی خوانده
ك�ی قائ�ل  و محمد بين اي�ن دو گ�روه اعتق�ادی تفكي»[«متاخر است و خود 

ای دارد   اش�اره» سال رسالت٢٣«علی دشتی در كتاب پر ارجش . اند نبوده
شود ك�ه  ی محمد و [ گاه چنان در ھم پيچيده می به اين كه در قرآن، چھره

ای در ابت��دا از س��وی   گ��اه آي��ه؛ك اي��ن دو چھ��ره از ھ��م غي��رممكن اس��تتفكي��
رات و من���افع ط���ه نظ���ش���ود، ول���ی در ادام���ه ب���ه بي���ان نق  ان���شاء م���ی»[«

ی توب���ه ھ���م چن���ين  ی اول و دوم س���وره آي��ه. پ���ردازد  م���یاس��تراتژيك محم���د
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مكانيسمی دارد؛ چ�را ك�ه اگ�ر [ و پي�امبرش از م�شركان بيزارن�د، چگون�ه 
  ! ھمين پيامبر با ايشان پيمان بسته است؟

گ�ردد ب�ه حج�ی ك�ه  داستان پيمان بستن پيامبر با مشركان ھم برمی
 ولی اھل مك�ه از ؛ريزی كرده بود  نھم ھجری برنامه در سال ھشتم يامحمد

 شخ��صا ب��ا اي��شان پيم��انی كنن��د و محم��د ورود محم��د ب��ه مك��ه جل��وگيری م��ی
گ�ذارد  بندد و در اين قرارداد ب�ا م�شركين ق�رار م�ی  می»حديبيه«موسوم به 

 حت��ی. ك��ه م��سلمانان، س��ال بع��د ب��رای انج��ام مراس��م ح��ج ب��ه مك��ه س��فر كنن��د
نامه ي�ا ق�رارداد حديبي�ه، محم�د در ابت�دا ن�امش را   صلحاند كه در متن نوشته

اگ�ر م�ا ت�و را ب�ه «گويند كه  نويسد؛ اما اھل مكه می  می»[  محمد رسول«
   »!بود؟ پيامبری قبول داشتيم، چه جای اين ھمه جنگ و كشمكش می

خواھ�د ن�امش را ت�صحيح كن�د، ام�ا او  محمد در آغ�از از عل�ی م�ی
بعد محمد خود، در . كشم  بر نام تو خط بطCن نمی كه به خدازند یسرباز م

كشد و خود را محمد اب�ن  اش خط بطCن می متن قرارداد بر ادعای پيامبری
  ! نامد عبد[ می

كن��د و او چ��ون  در اي��ن ب��ين موقعي��ت اس��تراتژيك محم��د تغيي��ر م��ی
بين�د، از زب�ان [ ق�رارداد  ديگر ضرورتی برای ماندن بر سر پيم�انش نم�ی

در روز ح�ج «ی س�وم  در آيه. كند ك طرفه فسخ كرده، به مكه حمله میرا ي
ش�ود ك�ه [ و  از جانب [ و پيامبرش به مردم اعCم می] حج اكبر[بزرگ 

ل�ی  و،گر توب�ه كني�د برايت�ان بھت�ر اس�تپيامبرش از مشركان بيزارند؛ پس ا
ا ب�ه ع�ذابی و ك�افران ر. اگر سرپيچی كنيد، بدانيد كه از [ نتوانيد گريخت

  » !دردناك بشارت ده
در اي��ن آي��ه جابج��ا ش��دن نق��ش ض��مير س��وم ش��خص جم��ع و دوم 

  ! شخص جمع و دوم شخص مفرد قابل تعمق است
ی اي��ن س��وره، نف��رت و  ی بع��د ب��ا اي��ن ك��ه [ در اول��ين آي��ه در آي��ه

ن��شان ]  ك��افران و م��شركان[اش را از پيم��ان ب��ستن ب��ا دگراندي��شان  بي��زاری
] چھ��ارم[ی بع�دی  كن�د و در آي�ه وعی اي�ن پيم�ان را تحم��ل م�ی، ام�ا ب�ه ن�داده
 و در پيمان ايد ركان كه با ايشان پيمان بستهمگر آن گروه از مش«: گويد می

كس ب�ر ض�د ش��ما و ب�ا ھ�يچ] ان�د زي�ر قول�شان ن��زده[ان�د  خ�ود كاس�تی ني�اورده
  » …با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا كنيد. اند دست نشدهھم

شود به ھمان چھار ماھی كه قرار است   ارفاق فقط مربوط میاين
ھ��ای رج��ب و  م��اهاش��ته باش��د؛ يعن��ی پ��س از س��پری ش��دن آت��ش ب��س ادام��ه د

  . ذوالقعده و ذوالحجه و محرم
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 اعCم »[« اين دستور را از سوی ِ ی پنجم محمد دريافت در آيه
ن را يافتي�د، ھای حرام ب�ه پاي�ان رس�يد، ھ�ر ج�ا م�شركا و چون ماه«: كند می

  » .بكشيد و بگيريد و حبس كنيد و در ھمه جا به كمينشان بنشينيد
ھای  پ آيه، برای جدايی انداختن بين تيی ھمين و البته [ در ادامه

ام��ا اگ��ر توب��ه «: كن��د مختل��ف دش��منان محم��د، اي��ن دس��تور را ھ��م ان��شاء م��ی
  » !ھا دست برداريد كردند و نماز خواندند و زكات دادند، از آن

كن�د و  ھم قول پيشينش را نقض م�ی باز»[« ٧ی  ی شماره در آيه
چگون��ه م��شركان را ب��ا خ��دا و پي��امبر او پيم��انی باش��د؟ مگ��ر «: فرماي��د م��ی
اگ�ر ب�ر س�ر پيمان�شان . ھايی ك�ه ن�زد م�سجدالحرام ب�ا اي�شان پيم�ان ب�ستيد آن

  »!دبايستيبرسر پيمانتان ] شما ھم[ايستادند 
  : اندازند كه  ديگر شك به دل مسلمانان می بار٨ی  ی شماره  آيه
د و چگونه پيمانی باشد كه اگر بر شما پيروز شوند، به ھ�يچ عھ�«

س��ازند و در دل   ب��ه زب��ان خ��شنودتان م��ی؛س��وگند و خوي��شاوندی وف��ا نكنن��د
  » .پيچند و بيشترين عصيانگرانند سرمی

ك�ه جماع�ت م�ورد نظ�ر ھن�وز  مفھوم اين آي�ه اي�ن اس�ت ك�ه ب�ا اي�ن
ان�د، ام�ا چ�ون احتم�ال دارد ك�ه پيمانت�ان را ب�شكنند،  ن با شما را نشكستهپيما

  . پس بھتر است كه پيامبر خود پيشدستی كند و پيمانش با ايشان را بشكند
گون�ه    اي�ن٩ی  ی ش�ماره زمينه سازی اين پيم�ان ش�كنی ھ�م در آي�ه

 [ آي�ات [ را ب�ه بھ�ای ان�دك فروختن�د و م�ردم را از راه«: ش�ود آغاز می
  » .باز داشتند و بدكاری كردند

عھد و سوگند و خوي�شاوندی ھ�يچ م�ومنی را  «١٠ی  و در شماره
  » .كنند و مردمی تجاوزكارند رعايت نمی

 توب��ه ك���ردن،  ش��رط گذش���ت از اي��شان را١١ی  ی ش��ماره در آي��ه
 ب�ه اي�ن مفھ�وم ؛زاردن و زك�ات دادن ق�رار داده اس�تمسلمان شدن، نماز گ�

 ب�ه تم�ام ض�وابط م�سلمانی ت�ن در دادن�د، ب�رادران دين�ی كه در صورتی ك�ه
 تھدي�دھا ١٢ی  ی ش�ماره اما ب�ازھم در آي�ه. شوند محمد و يارانش شناخته می

  : شود تر می جدی و جدی
شكستند و در دين شما ] را[اگر پس از بستن پيمان، سوگند خود «

گ�ه داش�تن طعن زدند، با پيشوايان كفر قتال كنيد كه ايشان را رس�م س�وگند ن
  ». باز ايستند]طعنه زدن به پيامبر[ كردار خود نيست، باشد كه از

 و ب�ه مفھ�وم جن�گ ب�ه ق�صد ]ق ت ل[قت�ل ی  قتال كردن از ري�شه
در اين آيه بازھم برای تفرقه انداختن مي�ان . كشتن و از ميان برداشتن است

  هائم��[دگراندي��شان، محم��د فرم��ان ن��ابودی و جن��گ و قت��ال ب��ا پي��شوايان كف��ر 
كن��د و ب��ر ن��ابودی ك��سانی ك��ه ب��ر باورھ��ای پيشين��شان  را ص��ادر م��ی] الكف��ر
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ان��د، تاكي��د  پاي�دار مان��ده و ت�ن ب��ه پي�شوايی و رھب��ری و پي�امبری محم��د ن�داده
باي�د توب�ه كنن�د و «اين آيه مفھومی جز اين ن�دارد ك�ه ديگ�ران ي�ا . ورزد می

كنی از س�وی و ي�ا م�رگ و پيم�ان ش�» نماز بر پای دارند و زكات بپردازن�د
  . محمد را انتظار بكشند

ھ��ايی اس��ت ك��ه در آن نق��ش   يك��ی از ھم��ان آي��ه١٣ی  ی ش��ماره آي��ه
آيا با مردم�ی ك�ه س�وگند خ�ود را شك�ستند «: شود محمد و [ درھم تنيده می

ھ��ا ب��ر ض��د ش��ما دش��منی آغ��از كردن��د،  و آھن��گ اخ��راج پي��امبر كردن��د و آن
 آن ك��ه اگ��ر ايم��ان آورده باش��يد، ترس��يد؟ ح��ال ھ��ا م��ی جنگي��د؟ آي��ا از آن نم��ی

  »! بترسيد و بس»[«كه از ] و بھتر است[سزاوارتر است 
مقاب�ل   در اين مرحله دستورات برای پيمان شكنی و ع�ذاب ط�رف

ب�ه دلي�ل [[ اي�شان را . ھا بجنگيد با آن«: شود تر می تر و سيستماتيك صريح
س�ازد و ش�ما را  دھ�د و خوارش�ان م�ی ب�ه دس�ت ش�ما ع�ذاب م�ی] دگرانديشی

   ]١٤ش[» .كند ھای مومنان را خنك می  دلدھد و پيروزی می
 با ك�شتار اي�شان و ب�ا ع�ذاب ؛شود ھای مومنان چگونه خنك می دل

ايشان به دست مسلمانان و با خواری اي�شان و ص�د البت�ه شك�ست اي�شان در 
  . اين جنگ عقيدتی
دان و ھ���اولتيم���اتومی ب���ه مجا] محم���د[ [ ١٥ی  ی ش���ماره در آي���ه

اي�د ك�ه  آي�ا پنداش�ته«: دھد ك�ه ھای عقيدتی میغازيان اين جنگ و ديگر جنگ
گذارد، بی آنكه معلوم شود چ�ه ك�سانی جھ�اد  شما را به حال خود وامی] [[

و در انتھا تاكي�د ! كنند و چه كسانی ھمراز [ و محمد و مومنان ھستند؟ می
  » .ه استكنيد آگا [ به ھر كاری كه می«: شود كه می

ای  ع�ده. افت�د گويا در اين مرحل�ه در ارت�ش محم�د ھ�م اتفاق�اتی م�ی
يا به دليل نسبتی كه با قريشيان دارند و ي�ا . خواھند جھاد كنند ھستند كه نمی

 ك�سانی ھ�م ھ�ستند ك�ه گوي�ا رازدار مومن�ان و …به دليل ترس از م�رگ و 
  . كنند اسوسی می ج] مثCكفار و مشركان[ستند و برای دشمن محمد و [ ني

اين اولتيماتوم با اي�ن تاكي�د ك�ه [ و ب�الطبع محم�د از ض�مير ش�ما 
خب��ر دارد، ض��د ض��ربه را ب��ه اي��ن مومن��ان دروغ��ين و جاسوس��ان و س��خن 

 ب�ه بع�د خ�ط فاص�ل ديگ�ری ب�ين ١٧ی  ی ش�ماره از آي�ه. كن�د چينان وارد می
  : اولين خط كشی اين گونه است. شود مردم كشيده می

كنن�د،  ا نرسد كه در حالی ك�ه ب�ه كف�ر خ�ود اق�رار م�یمشركان ر«
اعم���ال اي���شان ن���اچيز اس���ت و در آت���ش . م���سجدھای [ را عم���ارت كنن���د

 ]م�سجد ض�رار [گ�ردد ب�ه ك�سانی ك�ه م�سجدی گويا اين آي�ه برم�ی. جاويدانند
 ي���ا از س���ازندگان آن دل ،چ���ون محم���د آن م���سجد را نپ���سنديدهان���د و  س���اخته

است آن م�سجد را وي�ران ك�رده، ب�ا خ�اك يك�سان خوشی ندارد، دستور داده 
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شوند كه پا از حريم  اين سازندگان مسجد ھم مشرك و كافر خوانده می. كنند
مج�ازات اي�شان ھ�م . ان�د  كرده»عمارت«خود درازتر كرده و مسجد [ را 

ای ب��ه ن���ام جھ���نم اس���ت ك���ه  س��وختن در آت���ش خ���شم [ و محم���د در منطق���ه
  . سوزند  می در آن]زمان بی[جاويدان 

ھای بدون پاس�خ ب�سياری از  توان پرسش البته در برابر اين آيه می
Cدر آنج�ا مكاني�سم زم�ان چگون�ه اس�ت و «: جھان عدم مط�رح ك�رد ك�ه م�ث

مكان در عدم چه تعريفی دارد و مفھوم جاوي�دان ك�ه ب�ه ھ�ر ص�ورت ن�شان 
ه توان��د داش��ت ی زم��ان درازی اس��ت، در خ��Cء و ع��دم چ��ه تعريف��ی م��ی دھن��ده

گ�اه و ب�ه عب�ارتی جھ�نم در   ھا و اين ش�كنجه باشد و محل انجام اين مجازات
ی ب�دن  كجای اين كھكشان مادی قرار دارد و ماده ك�ه عن�صر ت�شكيل دھن�ده

انسان اس�ت، در اي�ن ن�ابودی ب�ه چ�ه ش�كلی درخواھ�د آم�د و چگون�ه در ي�ك 
ت��وان م��اده را ك��ه پراكن��ده و پوس��يده و  مح��ل م��شخص و زم��ان م��شخص م��ی

  بديل به ھزار و يك عنصر ديگر شده است، گرد آورد و سوزاند؟ ت
تواند ت�وان س�وزاندن دائم�ی داش�ته  ای نمی با اين تاكيد كه ھيچ ماده

ای ھ���م ني���ست ك��ه بت���وان آن را ب��رای م���دت نامح���دودی  باش��د و ھ���يچ م��اده
ای تبخي�ر و  ای در نقطه جوش خاص�ی و نقط�ه ذوب وي�ژه ھر ماده. سوزاند

بن�ابراين اساس�ا موض�وع جاوي�دان . ش�ود تبديل به ان�رژی م�یسوزانده شده، 
ھ�ای  مكان حادثه ھم چون طبق گفته. افتد ِبودن فعل سوزاندن از كاركرد می

توان�د  خود قرآن و متوليان اسCم، مك�ان م�ادی بخ�صوصی ني�ست، پ�س نم�ی
  . وجود واقعی و تاريخی و جغرافيايی داشته باشد

 كنن��د، ك��سانی  را عم��ارت م��یجد [ب��ه بي��ان محم��د ك��سانی ك��ه م��س
زم��ان و   يعن��ی ھم��ان روز ب��ی؛رن��دند ك��ه ب��ه [ و روز قيام��ت ايم��ان داھ��ست
 ب��ه محم��د ]يعن��ی مالي��ات[گزارن��د و زك��ات   نم��از م��ی؛مك��ان و غيرم��ادی ب��ی
 ،در اين تعريف. ترسند كنند و جز از [ نمی دھند و خرج او را تقبل می می

ناك است و بايد از او ھمي�شه در ت�رس و [ كسی است كه وحشتناك و ترس
در اين مرحله ھم محمد يا [ يك خ�ط فرض�ی ديگ�ر مي�ان . لرز به سر برد

ھم��ين نم��ازگزاران و معتق��دين ب��ه قيام��ت و زك��ات دھن��دگان و خ��دا ترس��ان 
   ]١٨ش[» .اينان از ھدايت يافتگان باشنداميد است كه «:  كشند كه می

ن، اگر نماز بگزارد و ب�ه قيام�ت در اين آيه يك مسلمان و يك موم
معتقد باشد و زكات بدھد و جز از خدا نترسد، معلوم نيست كه بت�وان او را 

در واق�ع . يافتگان مح�سوب ك�رد  مسلمان واقعی به حساب آورد و از ھدايت
اي��ن آي��ه راه را ب��رای تكفي��ر ك��سانی ك��ه ب��ه فرم��ان رھب��ری زم��ان و مCي��ان 

بتوانن��د اي��ن جماع��ت اين��ان  ك��ه گذاش��تهازكنن��د، ب مت��ولی اس��Cم تمك��ين نم��ی
 وق�ت، ھای ابتك�اری و براس�اس من�افع حاكم�ان ش�رع مسلمان را ھم به بھانه
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آي�ا «: ياب�د ك�ه ھا به اي�ن ص�ورت ادام�ه م�ی اين خط كشی. به چارميخ بكشند
ی ك�سی ك�ه ب�ه [ و  آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با كرده

 ن�زد ؛داني�د؟ ن�ه و در راه [ جھاد كرده، براب�ر م�یروز قيامت ايمان آورده 
» .كن��د مكاران را ھ��دايت نم��یبراب��ر ني��ستند و [ س��ت] اي��ن دو جماع��ت[[ 

   ]١٩ش[
ت��وان گف��ت ك��ه ب��رای محم��د تنھ��ا  ی اي��ن آي��ه م��ی در تكمي��ل ترجم��ه

ك���سانی م���سلمان واقع���ی ھ���ستند ك���ه ب���رای من���افع اس���تراتژيك پيامبرش���ان 
 از قبيل آب دادن به تشنگان  ای حقوق بشرانه و انسانیه كارھجنگند و ب می
ِتاكيد آخر جمله مبنی بر ع�دم . كنند  بازسازی مسجدالحرام بسنده نمیحتیو 

ھدايت ستمكاران از سوی [ و بCفاصله پس از اين خط كشی بين دو قشر 
ن�ويس اي�ن آي�ه و در البت�ه مت�رجم در زير. مختلف مسلمانان قابل تامل اس�ت

ح��ضرت  «ك��ه م��راد از مجاھ��داس��ت ه ب��ا ش��ان ن��زول اي��ن آي��ه نوش��ته ط��راب
  .  است»ابن ابيطالب اميرالمومنين علی

اب�ن   و اسم علی١٦٣حاV چرا خود خدا يا پيامبرش پنھانکاری کرده
 خ��ط ٢٠ی  ی ش��ماره در آي��ه . ني��ستب��ر م��ن معل��وم، ان��د ابيطال��ب را ني��اورده

 ك�ه ايم�ان آوردن�د و آن�ان«: ش�ود مشی اصلی مسلمانان واقع�ی م�شخص م�ی
مھاجرت كردند و در راه [ به مال و جان خويش جھاد كردند، در نزد [ 

  ».گانند  يافته  تر دارند و كام ای عظيم درجه
فھمن�د، باي�د  كسانی كه اسCم را در وجه عرف�انی و ان�سانی آن م�ی

 لك�م«و »  ف�ی ال�دين V اك�راه«توجه داش�ته باش�ند ك�ه اگ�ر محم�د زم�انی از 
 اس�ت ك�ه ھن�وز ش�رايط خن گفته است، مربوط به زمانیس» دينكم ولی دين

ب�ه ھم�ين . دي�د و امكان تحقق حكوم�ت اس�Cمی را ب�رای خ�ودش مي�سر نم�ی
البت�ه ب�ا ھم�ان [جويان�ه   دليل ھم با ادبياتی انسانی و دگرانديش پسند و ص�لح

م�ا ا. ك�رد ب�ا پيرام�ون و پيراموني�انش برخ�ورد م�ی]  سال پ�يش١٤٠٠زبان  
پ��س از دس��ت ي��افتن ب��ه بخ��شی از ق��درت و ت��صور امك��ان تحق��ق روياھ��ای 

ی برخ��وردش ب��ا اع��راب و ب��الطبع ب��ا  اش، ن��وع بي��ان و ش��يوه جھانگ��شايانه
كن�د و ب�ه ھم�ين  ھای ديگ�ر ب�ه كل�ی تف�اوت م�ی دگرانديشان و مردم سرزمين

 يك�ی محم�دی اس�ت ؛ما عمC با چند محمد روب�رو ھ�ستيم ،دليل ھم در قرآن
ای ان�سانی، عقاي��دش را ب�ه پيرام��ونش بقبوVن��د و  كن��د ب�ا ش��يوه Cش م�یك�ه ت��

ھ�ای مك�ی ق�رآن، تف�اوتی اساس�ی  برای اين كار بي�انش بخ�صوص در س�وره
  . ھای قرآن دارد با بخش مدنی سوره

                                                           
رم�ل و «و اس�م عل�ی اب�ن ابيطال�ب را نياوردھان�د، ول�ی آخون�دھای ش�يعه » ان�د ترس�يده« مثC خدا ي�ا محم�د - 163

» س�ور«ان�د؛ يعن�ی ب�ه ھ�ر دوی آنھ�ا  ی خدا و پيامبر را فھميده اند و منظور ناگفته و نانوشته انداخته» اصطرVب
 !اند؛ ھاھاھاھاھا زده
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در واقع بحث جھاد و كشتار دگرانديشان و حمله به اي�شان و قت�ال 
 غنيم��ت گ��رفتن ام��وال و ھ��ای اي��شان و اي��شان و ب��ه بردگ��ی ب��ردن خ��انواده

ھای كسانی ك�ه محم�د آن�ان را دش�من خ�ويش و م�انع تحق�ق حكوم�ت  خانواده
دان��د، از مدين��ه و ب��ا تغيي��ر كيف��ی ت��وان و ق��درت  اش م��ی ی اس��Cمی مطلق��ه

  . شود استراتژيكی او آغاز می
و ب��ه . ت اس��تدر ق��رآن دو گون��ه [ و دو گون��ه محم��د قاب��ل روي��

ھ�ای  م�ذھبی/یمثC مل�[  و شيعيان از مسلمانان كه بخشیآنچهھمين دليل ھم 
ن�د، گوي ھای مكی قرآن می ھا و سوره  حرفدر مورد ]داخل و خارج  ايران

ی ق���رآن  كنن���ده  اساس���ا بخ���ش من���سوخ ق���رآن اس���ت و بخ���ش ناس���خ و ن���سخ
ی  ھ�ای ان�شا ش�ده  كه از سورهھستندی نور  ی توبه و سوره بخصوص سوره

  . د محمد ھستنپايانی زندگیھای  سال
ان�د و در راه [  ی بعد به ھم�ين م�سلمانانی ك�ه ايم�ان آورده در آيه

[ ب���ه رحم���ت و خ���شنودی خ���ود و بھ���شتی ك���ه در آن «: ان���د جھ���اد ك���رده
در آن «:  و در ادامه]٢١ش[» .دھد اويدان باشد، بشارتشان میھای ج نعمت

   ]٢١ش[» .ر و مزد بزرگ در نزد [ استبھشت جاويدان بمانند؛ زيرا اج
ی س��وم  ای ني��از ني��ست ت��ا بفھم��يم ك��ه در ھ��زاره ب��ه ذك��اوت وي��ژه

 از ن��وع القاع��ده، چن��ين م��شتاقانه در طل��ب  ھ��ای اس��Cمی تچگون��ه تروري��س
بھ��شت جاوي��دان وع��ده ش��ده در ق��رآن محم��د، خودش��ان را ب��ه آب و آت��ش 

ی  ی م���ردم از ھم���ه زنن���د و ب���ا انج���ام عملي���ات انتح���اری، زن���دگی ھم���ه م���ی
از سوی ديگر اخ�تCف ان�داختن در ؛ سازند امنيت تھی میھا را از  مينسرز

ان�د، از  ر ھم بودهوھايی كه تا پيش از ظھور اسCم، ھمراه و يا ميان خانواده
  : شود ی بعدی آغاز می جا و در آيه  ھمين

دوس�ت  اي�د، اگ�ر پ�دران و برادرانت�ان ای كسانی ك�ه ايم�ان آورده«
ھ��ا را ب��ه دوس��تی مگيري��د و  ن، آكف��ر را ب��ه ج��ای ايم��ان برگزينن��ددارن��د ك��ه 

» .ب���دارد، از س���تمكاران خواھ���د ب���وددوس���ت ] اي���شان را[ھ���ركس از ش���ما 
  ]٢٣ش[

ان�د، افاض�ات س�يد  ايرانيانی كه اندكی از بھار جوانی فاصله گرفته
ھ�ا را خ�ود  [ خمينی را در ھمين راستا و تفرقه انداختن ب�ين خ�انواده  روح

 ھم�ان دوران�ی ؛ان�د ھا را كشيده ين خط كشیھا ھم داغ ا به چشم ديده و خيلی
ضات حكوم��ت اس��Cمی، پ��سرانش را ك��ه امث��ال محم��دی گيCن��ی قاض��ی الق��

اش ش��خص س��يد روح [  ھ��ای ق��درت رھب��ر عقي��دتی ی اس��تحكام پاي��هقرب��ان
ای ك�ه فرزندان�شان را ب�ه  ش�يرينی خ�وردن م�ادران بيچ�اره. ك�رد خمينی م�ی

Cمی ل�و م�یجCھ�ای غ�م انگي�زی   از آن داس�تان]مھ�[دادن�د  دان حكوم�ت اس�
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ھای قرآنی، بين  ھای اسCمی را بر مبنای ھمين آيه یافكن  است كه اين تفرقه
  !مردم مسلمان ايران نھادينه كرده است

ی اص��لی م��سلمان مان��دن  ی بع��دی تاكي��دی اساس��ی ب��ر ش��يوه در آي��ه
و  اگ��ر پ��درانتان و فرزن��دانتان و برادرانت��ان بگ��و«: م��دعيان م��سلمانی اس��ت

ايد، و تج�ارتی ك�ه از ك�سادی  زنانتان و خويشاوندانتان و اموالی كه اندوخته
ھ��ايی ك��ه ب��ه آن دلخ��وش ھ��ستيد، ب��رای ش��ما از [ و  آن ب��يم داري��د و خان��ه
، منتظ�ر باش�يد ھ�ستندت�ر  دن در راه او، دوس�ت داش�تنیپيامبرش و جھاد ك�ر

 ».خواھ���د ك���ردافرمان���ان را ھ���دايت نت���ا [ فرم���ان خ���ويش بي���اورد و [ ن
  ] ٢٤ش[

 خواھن�د م�سلمان اين آيه اتمام حجتی است برای م�سلمانانی ك�ه م�ی
ای   خان��ه،ش��ان را دوس��ت دارن��د  خ��انواده؛خواھن��د  باش��ند، ول��ی جن��گ نم��ی

چن��ين . گذرانن��د ش��ان زن��دگی آرام��ی را م��ی ان��د و در كن��ار خ��انواده س��اخته
م��سلمانان باي��د ھمي��شه  يعن��ی ؛انی اساس��ا از ھ��دايت ش��دگان ني��ستندم��سلمان

 ھ��يچ آرام و ق��راری ب��رای ؛ س��Cح ب��ر دوش و درح��ال جن��گ؛س�رباز باش��ند
ھمگی لب�اس رزم بپوش�ند بايد . مد و [ پذيرفته نيستمسلمانان از سوی مح

شان را تنھ�ا در جن�گ و جھ��اد و مب�ارزه و ك��شتار و ی ك�ار و زندگي�� و ھم�ه
پاي�انی ند ك�ه در س�الھای  تنھ�ا م�سلمانانی ھ�ستاين�ان.  خCصه كنند…قتال و

ی م�سلمانان  بقي�ه. ش�وند  محمد از سوی او مسلمان تلق�ی م�یزندگی و قدرت
 ی در چن�د آي�ه. آين�د از ھدايت يافتگان نيستند و اصC مسلمان به حساب نم�ی

قب�ل ھ�م دي�ديم ك�ه ب�ه اي�شان آت�ش جھنم�ی ك�ه در آن جاوي�دان خواھن�د مان��د، 
  : خوانيم كه  می٢٨ی  ی شماره در آيه. وعده داده شده است

نج��س ] دگراندي��شان[اي��د، م��شركان  ای ك��سانی ك��ه ايم��ان آورده«
ھستند و از س�ال بع�د نباي�د ب�ه م�سجدالحرام نزدي�ك ش�وند و اگ�ر از بين�وايی 

  » …كند نيازتان می ترسيد، [ اگر بخواھد به فضل خويش بی می
ك�ه ای  شود به ب�ازار مك�اره داستان ترس از بينوايی ھم مربوط می

ای ب�رای  در پيرامون مك�ه برق�رار ب�وده و ھم�ه طي�ف اع�راب ب�ا ھ�ر عقي�ده
، ب�ديا م�یه محم�د امك�ان ان�د و ح�ال ك� آم�ده تجارت و سياحت به اين مكان می

ی   را از ورود ب���ه اي���ن منطق���ه»ديگ���ران«ی  منطق���ه را ق���رق ك���رده، ھم���ه
ب�رای   انان ھم نبايد بترسند و نگران�ی مسلم؛كند  ممنوع اعCم می»محرمه«

   !ی بازارھای تجارتشان داشته باشندكساد
ب��ا ك��سانی از اھ��ل كت��اب ك��ه ب��ه [ و روز قيام��ت «: ٢٩ی  و آي��ه

خ�ود  ان�د، ب�ر آورن�د و چيزھ�ايی را ك�ه [ و پي�امرش ح�رام ك�رده ايمان نمی
پذيرند، جنگ و قتال كنيد، تا آنگاه ك�ه ب�ه  كنند، و دين حق را نمی حرام نمی

  » .لت جزيه بدھند خود در عين مذدست
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ھ�ا تنھ�ا ب�ه دلي�ل  اين جا ھم آپارتايد دينی و فرق گذاشتن بين انسان
ی تازه، ذلتی را بر دگراندي�شان و شك�ست خوردگ�ان در  نپذيرفتن اين عقيده

كند كه ھمچنان و تا ھمين اVن ھم تاريخ جھان  اين جنگ عقيدتی تحميل می
  . را به حمام خون بدل ساخته است

ھ��ای خداون��دی را ب��ه   ھ��م ان��واع ديگ��ر ش��كنجه٣٥ی  ی ش��ماره آي��ه
وع��ده ] ان��د م��سلمان ن��شده[ان��د  دگراندي��شان و ك��سانی ك��ه ت��سليم محم��د ن��شده

روزی كه در آتش جھنم گداخته شوند و پيشانی و پھلو و پشتشان «: دھد می
ح�ال . اين است آن چي�زی ك�ه ب�رای خ�ود اندوخت�ه بودي�د. را با آن داغ كنند

  » .ويش را بچشيدی خ طعم اندوخته
ھ��ای حكوم��ت اس��Cمی را ب��ه دلي��ل دگراندي��شی و  آن��انی ك��ه زن��دان

ان�د، اعم�ال  كمی زاويه داشتن در ھمان نوع باورھ�ای اس�Cمی تجرب�ه ك�رده
اي�ن . ان�د ھای قرآنی را به خ�وبی ب�ا ت�ن و ب�دن تردش�ان ح�س ك�رده اين شيوه

ا دينی ك�ه  تنھ؛ال است جھان را به آتش كشيده است س١٤٠٠دينی است كه 
بر اساس مرگ و كشتار و جھاد و حذف دگرانديشان امكان پ�ا گ�رفتن يافت�ه 

ی س�وم ھ�م  ی خونين خود ما ھم در ق�رن بي�ستم و آغ�از ھ�زاره تجربه. است
 و »الق�راء ام«ل ت�ا اي�ن حكوم�ت اس�Cمی ب�ه عن�وان به ھر ح�ا.  ھمين است

روی آس�ايش مركز ثقل تروريسم اسCمی در خاورميانه وجود دارد، جھ�ان 
ای م�دتش ب�ر  بھت�ر آن اس�ت ك�ه غ�رب از من�افع كوت�اه. و امنيت نخواھد ديد

 كوت�اه بياي�د و ب�ه من�افع دراز م�دت امني�ت معامله با اين حكومت تروريستی
  !جھانی و جھانيان بيانديشد

  
    !برگرديم به کارمان

م ك�ه ب�رای ش�ناختن ي�ك ا ه كجا از قول علی شريعتی خوانددانم نمی
خواس�ته بگوي�د ك�ه  Vب�د ح�ضرتش م�ی. ي�د خ�دای آن دي�ن را ش�ناختدين، با

فھمی كه او چه انتظ�اری از ت�و دارد  وقتی خدای اين مكتب را شناختی، می
و در نگ��اھش ي��ك خداش��ناس واقع��ی ك��ه حتم��ا عك��س برگ��ردان و رونوش��ت 

  خ�انوادگی/سياس�ی/ رفت�ار اجتم�اعیھ�ا و نھايت�ا چ�ه  خود اوست، چه ويژگ�ی
 خ�ود« و »خ�دا شناس�ی«خواھم وارد بحث كCم�ی  نوشته نمیدر اين . دارد

. ھ�ايی از اي�ن دس�ت ب�شوم  و داس�تان»را ب�شناس ت�ا خ�دای خ�ود را ب�شناسی
ن��د و ا  و گفت��هق��در در اي��ن ب��اب نوش��ته  روح��انيون و ج��سمانيون اس��Cمی آن

ن�شناسان زن�ده و  خداحت�یی خداشناس�ان و   كه برای ھم�هاند کاغذ سياه کرده
ای را داش��ته   س��ال ھ��م عم��ر ن��وح اف��سانه٩٥٠اگ��ر ك��سی. س��تم��رده ك��افی ا

 بح��ث،  خ�واھم در اي��ن م��ی. آي��د  ھم��ه نوش��ته برنم�ی ن�دن آنِباش�د، از پ��س خوا
ش��ود، از زب��ان   خوان��ده م��ی»[«اش  خ��دای محم��د را ك��ه در زب��ان اس��Cمی
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 ب�ه ت�صوير »[«ول م�سلمانان از زب�ان ق�رآن و ش�خص خود محمد و به ق�
ای  ھم كه خدای محمد و علی چگون�ه خ�دايی اس�ت و رابط�هبكشم و نشان بد

كن�د،  ھ�ا ي�ا در تعري�ف ھم�ين م�سلمانان، ب�ا بن�دگانش برق�رار م�ی كه با انسان
ی احترام�ات ج�ای چگونه است، و او خود را در كجای سلسله مرات�ب ادار

  ! ھا چه مقامی در اين سلسله مراتب دارند؟ داده است و انسان
 ب�ه كت�اب ق�رآن مراجع�ه ك�نم ك�ه ب�ه »[«مجبورم ب�رای ش�ناخت 

ی جھ�ان اس�ت و ھ�ر رط�ب و ياب�سی در  ی محمد اولين و آخ�رين پدي�ده گفته
ی عل�وم ب�ری  آن نوشته شده است و تمام رموز زندگی و تمام قوانين و ھمه

ھ�ا و ب��رای تم��امی  ی زم��ان ھ�ا و ھم��ه ی پھن��ه و بح�ری و ف��ضايی ب�رای ھم��ه
ھا در آن مستتر است و اگر كسی به اي�ن  دنھا و تم ھا با تمامی فرھنگ ملت

ھ�ا از دوش�ش برداش�ته  دين بگرود و اين [ را بپرس�تد، ب�ار تم�ام م�سئوليت
ش�ود در پي�روی از احك�ام اي�ن [ و  اش خCص�ه م�ی شود و تم�ام زن�دگی می

ھ�ای نق�ل ش�ده در كت�اب اي�ن [ يعن��ی  پي�امبر اي�ن [ و اج�رای دس�تورالعمل
ی شناخت اين [ مراجعه به  ترين وسيله ترين و مستقيم ولا  پس دست. قرآن

كاری از سخنان قصار محم�د و   شود برای محكم البته می. ھمين كتاب است
عل��ی و ديگ��ر متولي��ان و امام��ان و خلف��ای اس��Cمی ھ��م اس��تفاده ك��رد؛ ام��ا ت��ا 
زم�انی ك��ه م��ا منب�ع دس��ت اول��ی مانن�د ق��رآن را در دس��ترس داري�م، چ��را ب��ه 

ھ�ا ت�اريخ  رويم و به متونی مراجعه كنيم ك�ه ممك�ن اس�ت در نق�ل آنحاشيه ب
 باش�ند و ي�ا كارھاش�ان خيل�ی  نويسان خست به خرج داده باشند، اشتباه ك�رده

  !قابل استناد نباشد
] بق�ره[ی گ�او  به دليل حجم زياد و تكرارھ�ای ف�راوان، تنھ�ا س�وره

دليل م، شايد به اين ا دليل بخصوصی ھم نداشته. ام را برای اين كار برگزيده
به اين [آن است و جامعيتی كه در آن ھست ی قر  بلندترين سوره»بقره«كه 

  . ھای قرآن نيست  در ديگر سوره]ميزان
و در .  آي��ه دارد٢٨٦. ی ق��رآن اس��ت ی گ��او دوم��ين س��وره س��وره

 را از اي�ن  Vزم به يادآوری است كه صفات تك�راری. مدينه نازل شده است
  : ی گاو يا بقره، [ كسی است كه در سوره. ام شتهمجموعه كنار گذا

  
  . دھد مرض را در دل مردم افزايش می

  . گذارد بر دل و گوش مردم مھر می
  .كند مردم را مسخره و استھزاء می

  . كند ھا رھاشان می گيرد و در تاريكی روشنايی را از مردم می
  . بر كافران احاطه دارد

  . ده استبرای كافران آتش را آماده كر
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  )٣٦. (اندازد بين مردم تفرقه می
  )٣٩. (دھد به كافران جھنم و آتش جاويدان را وعده می

  )٤٠. (بايد به او وفا كرد، تا به شما وفا كند
  )٤١ و٤٠. (ترسناك است

  . دھد كه ھمديگر را بكشند به مردم دستور می
  )٥٤. ( است كنند، ستوده ھا از يكديگر می برای او كشتاری كه انسان

  )٥٥. (فرستد خواھند او را ببينند، صاعقه فرو می بر فرق كسانی كه می
  . كند مردگان را پس از مرگ زنده می

  . فرستد كنند، عذاب آسمانی می برای كسانی كه به حرفش گوش نمی
كنند، خواری و بيچارگی و ق�رين  ای ھمين مردم كه به حرفش گوش نمیبر

  . كند شدن با خشمش را مقرر می
ھ�ايی خ�وار و  كنن�د، تب�ديل ب�ه بوزين�ه دمی را ك�ه از ح�د خ�ود تج�اوز م�یمر

  )٦٥. (كند خاموش می
  . كند ھر آنچه را كه پنھان است، آشكار می

  . كند مردگان را زنده می
  . از كردار مردمان غافل نيست

  )٧٩. (كند نويسند، تھديد می را با دست می] قرآن[كسانی را كه كتاب 
  . كند ديد میمردم را به جھنم تھ

ترين وجه ممكن ش�كنجه  كند و در قيامت به سخت مردم را در دنيا خوار می
  . كند می

  . كند كافران را طرد می
  . كند كافران را لعنت می

  . دھد فضل و كرمش را به ھر كه بخواھد می
  . دھد كافران را به خواری عذاب می

  . كوه طور را بر سر مردم افراشته است
  . شناسد یستمكاران را م

  )٩٦. (كند زندگی دوستان را تھديد به عذاب می
  .دشمن كافران است

  . كند شكنند، رسوا می كسانی را كه پيمانشان را می
  .كند كافران را به عذابی دردناك تھديد می

  .فرستد ای را كه منسوخ كند، بھتر يا ھمانندش را می ھر آيه
  .ھا و زمين است فرمانروای آسمان

  .  ردار مردم بيناستی ك  به ھمه
  . ی اختCف بين يھوديان و مسيحيان حكم خواھد كرد در روز قيامت درباره
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  . مردم حق ندارند به مسجدھا جز با ترس و لرز وارد شوند
برخی از مردم بايد در دنيا و آخ�رت ع�ذابی ب�زرگ از س�وی او را انتظ�ار 

  .داشته باشند
  . صاحب شرق و غرب است

  .فرزند ندارد
  . ھستی فرمانبردار اوست ی زمين و آسمان است و ھمه ھمهصاحب 

  .ھا را او آفريده است زمين و آسمان
  .شود بشو و می: گويد كند و به چيزی می اوست كه اراده می

  . كند او ھر كه را بخواھد ھدايت می
  . بجز خودش، ھيچكس مسئول ورود مردم به دوزخ نيست

ھ�ای فراوان�ی ك�ه ب�ه اي�شان داده  عم�تكن�د ك�ه از ن اسرائيل را مجبور می بنی
  . است، ياد كنند

كن���د ك���ه در آن روز موع���ود، ھ���يچ فدي���ه و ش���فاعت و  م���ردم را تھدي���د م���ی
  . كند ای كمكشان نمی ياری

با اين كه ابراھيم را خودش به پيامبری مامور كرده است، ام�ا از فرزن�دان 
  )١٢٤. (كند  ابراھيم به عنوان ستمكاران ياد می

  .ايگاه امن قرار داده استكعبه را ج
دھ��د، س��پس ب��ه ع��ذاب دردن��اك  ك��افران را در آغ��از كم��ی برخ��ورداری م��ی

  . كند دچارشان می
  . خواھد كه تسليمش شوند از مردم می

  !به نظر خدا، رنگ او از ھر رنگی بھتر است
  .غافل نيست

  .صاحب مشرق و مغرب است
  .كند  ھر كه را كه بخواھد ھدايت می

ای كه محمد اختيار كرده، پي�روی   كه اھل كتاب از قبلهخودش مطمئن است
  . نخواھند كرد

  .كند پيامبر را تھديد می
  . ھمه جا حاضر است

  .ترسند، تمام كند ا نعمتش را بر كسانی كه از او میبايد از او ترسيد ت
  .ناسپاسان را دوست ندارد
  . شكيبايان را دوست دارد

  . كند نظور میكشته شدگان در راھش را جزو زندگان م
م��ردم را ب��ا ت��رس و گرس��نگی و بيم��اری و نق��صان در مح��صوVت مرتب��ا 

  . كند آزمايش می
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كن�د  قبولش ندارند، ھ�م خ�ودش لعن�ت م�ی] مثC عقلی[كسانی را كه به دليلی 
  .كند ديگران لعنتشان كنند و ھم وادار می

  .كند و ھم فرشتگانش كافران را ھم خودش لعنت می
ھ�يچ تخفيف�ی ھ�م ب�ه اي�شان . كن�د  عنتی ھمي�شگی گرفت�ار م�یاين افراد را به ل

  . دھد  يك لحظه ھم به ايشان مھلت نمیحتی. دھد نمی
  .كند ھا را به سختی عذاب می خيلی

  .كند ی حسرتشان می  كردارھای مردم را مايه
  .كند كافران را به كر و Vل و كور تشبيه می

  . مرتب او را سپاس گويندمردم بايد در حين استفاده از امكانات دنيا، 
در . دھ�د ھاش�ان وع�ده م�ی  پنھان كنندگان كتابش را ب�ه ع�ذاب آت�ش در ش�كم

  .كند زند، فقط عذابشان می روز قيامت با اين دسته حرف نمی
  . كند ی زندگی اعCم می  را مايه»قصاص«

  .بايد او را سپاس گفت. بايد او را به بزرگی ياد كرد
  )١٩١ و ١٩٠.  (كند ا صادر میفرمان جنگ و كشتار را شخص
  . دھد، تا تنھا اسCم در جھان بماند باز ھم خودش فرمان جنگ می

  . ی تجاوز بر ستمكاران است فرمان دھنده
  .كند بايد از او ترسيد چرا كه به سختی عذاب می

. خواھند، در آخرت چيزی نخواھد داد آنانی كه در اين دنيا چيزی از او می
)٢٠٠(  

  .رسد حساب ھمه میبه سرعت به 
  .دھد خودخواھان را به جھنم وعده می. فساد را دوست ندارد

  .كنند، مھربان است با كسانی كه جانشان را در راه او فدا می
  . خواھد از ھمه اطاعت می

  . داند شيطان را دشمن مسلمانان می
  . ی كارھاست مرجع ھمه

  .كند ھايش را سخت عقوبت می دگرگون كنندگان نعمت
  .دھد وز قيامت، خداترسان را باVتر از كافران قرار میدر ر

  .دھد حساب روزی می به ھركس كه بخواھد، بی
  .كند ھركس را كه بخواھد، به راه راست ھدايت می

ھ���ا مق���رر داش���ته اس���ت، ھرچن���د ك���ه آن را ن���اخوش  جن���گ را ب���ر م���سلمان
  . دارند می

  . داند تر می  گناه شرك را از قتل بزرگ
 داني� و ك�افران اس�ت و اي�شان را جاواعم�ال از دي�ن برگ�شتگانی  تباه كننده

  . دھد در جھنم جای می
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  . شناسد تبھكاران را از نيكوكاران باز می
  .توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد

  )٢٢٨. (مردان را برزنان برتری داده است
  .پيروزمند و حكيم است

  . از او بايد ترسيد
  .بيناست

  .كنند، آگاه است مانان میبر كارھايی كه مسل
  .دانند آموزد كه نمی به مسمانان چيزھايی را می

  .غالب و حكيم است
  .كند مردگان را زنده می

  . دھد مسلمانان را به جنگ در راھش فرمان می
  .ستمكاران آگاه است] افكار و كارھای[بر 

  )٢٤٩(دوستدار پافشاری كنندگان است 
از اي��ن راه . خ��ی ب��ر بع��ضی ديگ��ر اس��تی بر ی ك��شتار دف��ع كنن��ده ب�ه وس��يله

  )٢٥٠. (دارد فضل و كرم خويش را ارزانی می
  .برخی از پيامبران را بر برخی ديگر برتری داده است

او ھرچ��ه ك��ه بخواھ��د . كردن��د خواس��ت م��ردم ب��ا يك��ديگر قت��ال نم��ی اگ��ر م��ی
  )٢٥٤. (كند می

  . خدايی است كه جز او خدايی نيست
  .زنده و پاينده است

  . داند را میھمه چيز 
  .توان نزدش شفاعت كرد جز به اذن او نمی

  .ھا و زمين است كرسی او در آسمان
  .ياور مومنان است

. دھ��د ك��شند، وع��ده م��ی م��ردم را ب��ه جھنم��ی ك��ه در آن جاوي��دان ع��ذاب م��ی
)٢٥٧(  

  .كند ستمكاران را ھدايت نمی
  .كند پاداش ھر كه را كه بخواھد، چند برابر می

  .ستگشايش دھنده و دانا
  .نياز و بردبار است بی

  .كند كافران را ھدايت نمی
  . كند ھر كه را بخواھد ھدايت می

  .دھد رباخواران را به جھنم بشارت می
  .ی گنھكار را دوست ندارد كفران كننده
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  .كند آمرزد و ھر كه را كه بخواھد عذاب می ھر كه را كه بخواھد می
  .ھمتاست بی

  .ك ديده استی امكاناتش تدار بھشت را با ھمه
  . كند ی مردم را پس از مرگ زنده می ھمه

  . ھمه چيز را بر روی زمين آفريده است
  . ھفت آسمان را آفريده است

  . داند نھان و آشكار ھمه چيز و آسمان و زمين را می
  .بر ھمه چيز آگاھی دارد

  .توبه پذير و مھربان است
  . شكافد اسرائيل می دريا را برای قوم بنی

  . گستراند دمان سايه میبر سر مر
  .فرستد برای مردم می] ترنجبين يا شيرخشت و بلدرچين[من و سلوی 

  .دھد به مردم از چيزھای پاكيزه روزی می
  .دھد برخی را ھم به بھشت بشارت می

  .كند دھد و ايشان را راھنمايی می به مومنان بشارت می
  .دھد به كسانی كه ايمان بياورند، پاداش می

  . بخشد ھر آنچه را كه بخواھد خواھد میبه ھر كه ب
  .ھا و زمين است فرمانروای آسمان

  . است»مسلمانان«فقط اوست كه ياور 
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  ی اص+حاتچيھا ی کھنه پروژه

  
  

ی روند كار  ادامه.  برای رژيم تھران سال خوبی نبود١٣٧٥سال 
 حكوم���ت ١٦٥ در رابط���ه ب���ا ص���دور تروري���سم دولت���ی١٦٤دادگ���اه ميكون���وس

C١٦٦محك�وم ش�دن نف�رات درج�ه اول. می ب�ه جاھ�ای ب�اريكی ك�شيده ب�وداس 
اي��ن حكوم��ت ب��ه عن��وان آم��ران آن جناي��ت فجي��ع ت��اريخی ك��ه در ن��وع خ��ود 

ش�يخ عل�ی اكب�ر ھاش�می رف�سنجانی ك�ه . نظير بود، دنيا را تكان داده ب�ود بی
كوش�يد ب�ا  گذران�د، م�ی اش را م�ی ی رياست جمھ�وری سال پايانی ھشت ساله

ر نص قانون اساسی حكومت اسCمی كه رياس�ت جمھ�وری ھ�ر دستكاری د
ھای ق�درتش را در  كرد، پايه  دوره محدود میدورئيس جمھوری را تنھا به 

 و  ش�يخ رف�سنجان خ�واب رياس�ت جمھ�وری مطلق�ه. سنگ و سمنت فرو كند
   س�وريه و پرزي�دنت م�ادام»دوس�ت و ب�رادر«العمری از سنخ كشور   مادام

گ���و ھ���م خ���ود را رئ���يس  و  در چن���د گف���ت؛دي���د را م���یلعم���ر آن ح���افظ اس���د ا
بع�د ك�ه ب�ا اي�ن پرس�ش . ه ب�وددعرفی ك�ر محکومت اسCمی بعدی یجمھور
ا ھم�ان د كه ب�ا ن�ص ق�انون اساس�ی ك�شورتان چ�ه خواھي�د ك�رد، ب�شروبرو 

   ١٦٧»!آن ھم درست خواھد شد« :ه بودِلبخند كج معروفش گفت
رف��سنجانی ب��ه ش��د ك��ه  ی اي��ن كارھ��ا در ش��رايطی انج��ام م��ی ھم��ه

عنوان رئيس جمھوری دولتی ك�ه وزي�ر اطCع�ات و امني�تش عل�ی فCحي�ان 

                                                           
» ش�ريف«ھاش�می  بن�ی عب�دالرحمان  دقيق�ه دو م�رد ب�ه نامھ�ای ۵٠ و  ٢٢س�اعت  ١٩٩٢ برس�پتام ١٧ -  164

 نفر از ٩و به سوی  ندددر برلين ش» ميكونوس«لبنانی، وارد رستوران » عماد«راحيل  عباس حسين ايرانی، و
رتن�د از ص�ادق اين ن�ه ت�ن عبا .ندردشليك ك با مسلسل بودند فعالين سياسی ايران كه در رستوران در حال گفتگو

عزيز غفاری . شرفکندی دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران، ھمايون اردVن، فCح عبدلی، نوری دھکردی
پروي��ز دس��تمالچی و فرھ��اد فرج��اد ھ��م در رس��توران بودن��د، ول��ی آس��يب . ش��ود رئ��يس رس��توران ھ��م زخم��ی م��ی

درجريان  كرات كردستان ايران در وين واز اين دکتر عبدالرحمان قاسملو دبيركل وقت حزب دم پيش. بينند نمی
 . گفتگوی سياسی با نمايندگان دولت ھاشمی رفسنجانی ترور شد يك

ش�ود ک��ه ب�ر اس�اس آن دولت�ی مخالف��انش را چ�ه در درونم�رز و چ��ه   تروري�سم دولت�ی ب�ه سي��ستمی گفت�ه م�ی- 165
ج�ز حکوم�ت اس�Cمی، ژوزف اين شيوه در تاريخ ھ�م س�ابقه دارد و ب. کند بيرون از مرزھای کشورش ترور می

 . استالين ھم از اين شيوه بسيار سود برد و مخالفينش مثC تروتسکی را به قتل رساند
ای رھب�ر، ھاش�می رف�سنجانی رئ�يس جمھ�وری وق�ت، عل�ی اکب�ر وVيت�ی  سيد عل�ی خامن�هدادگاه ميکونوس  - 166

ی س��پاه پاس��داران  ين فرمان��دهی وق��ت، عل��ی فCحي��ان وزي��ر اطCع��ات و امني��ت وق��ت، ھمچن�� وزي��ر ام��ور خارج��ه
ای خارج از قانون اساسی جمھوری اسCمی به عنوان  ر سازماندھی ارگان ويژهحکومت جمھوری اسCمی را د

  . نيز محکوم کرد» کشتاردرمانی«ی  آمران و دستوردھندگان اين پروژه
گ خمين�ی دس�تکاری  يعنی اين که چيزی نيست؛ درس�تش خ�واھيم ک�رد؛ مگ�ر ق�انون اساس�ی را پ�س از م�ر- 167

 نکرديم؟
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ھا و ترورھای اين دوره نقشی آمران�ه داش�ت، در اي�ن م�اجرا   قتل در سلسله
ی رياست جمھوری ھمين شيخ،  در دو دوره. نيز نقشی كليدی ايفا كرده بود

 ١٧٠ان قاس�ملو، دكتر عبدالرحم١٦٩، فريدون فرخزاد١٦٨دكتر شاھپور بختيار
و ب��سياری ديگ��ر از مخ��الفين حكوم��ت اس��Cمی ك��ه تنھ��ا ب��ا س��Cح ك��Cم ب��ه 

ھ�ا   برخ�ی ع�امCن اي�ن قت�لحت�ی. ندين نظام رفته بودند، ت�رور ش�دمصاف ا
 معرك��ه گريخت��ه، ب��ه حكوم��ت اس��Cمی توان��سته ب��ود ب��ا زرنگ��ی خاص��ی از

چن��د ك��شور اروپ��ايی در جري��ان محكومي��ت اع��ضای .  ش��وند١٧١»پناھن��ده«
ی رس�توران ميكون�وس، سفيرھاش�ان  ت اسCمی ب�ه عن�وان آم�رين واقع�هدول

 ب���ه س���ر »ای س���ابقه ب���ی«اي���ران در ايزوVس���يون . ن���دندرا از اي���ران فراخوا
ی رياست   ساله٨ كه در دوران »روشنفكرانی«باصطCح  آن حتی. برد می

  بودن اين شيخ، رفت و١٧٢»پراگماتيست« به دستاويز جمھوری رفسنجانی
ی س��دی و  كوش�يدند افتت��اح ھ��ر روزه ، و م��یه ك��شور آغ�از ك��ردهآم�دی را ب��

 و سازندگی توس�ط ی اقتصادی ای را روند توسعه زدن كلنگی در ھر خرابه
] ي�ا ھم�ان ش�يخ رف�سنجان [١٧٤»سردار سازندگی« و ١٧٣»اميركبير ايران«

  . جا بياندازند، كم و بيش سرشان پائين بود
لملل���ی، از س���ويی ا از يك���سو ان���زوای ب���ين. ھي���اھويی برپ���ا ب���ود

محكومي��ت نف��رات ط��راز اول دول��ت اس��Cمی ك��ه در ع��رف حق��وقی غرب��ی 
غوغ�ايی  توان�ستند قاب�ل تعقي�ب باش�ند،  نمیشدند و الزاما ديپلمات شناخته می

                                                           
 دکتر شاھپور بختيار آخرين نخست وزير پادشاه فقيد ايران محمد رضا شاه پھلوی در تاريخ ششم ماه اوت - 168

پ�يش از اي�ن ت�اريخ دوب�ار ط�رح .  در دوران رياست جمھوری علی اکبر ھاشمی رفسنجانی به قت�ل رس�يد١٩٩١
 دکتر شاھپور ]١٩٩١ششم ماه اوت  [١٣٧٠ امرداد ماه سال زدھمپان اين بار در اما. ترور او ناموفق مانده بود

. رس�يد ی ترور به قتل  يک تيم سه نفره پاريس، توسط در حوالی اش در خانه سروش کتيبه، اش، منشی بختيار و
 .شد تحويل داده فرانسه دستگير و به کشور سويس ھا در از تروريست يکی
سياسى، شاعر، نويسنده، ھنرپيشه ، خواننده و مبتكر چن�دين برنام�ه فريدون فرخزاد، به جز دكتراى علوم  - 169

او چن�دين کت�اب ش�عر ب�ه زب�ان فارس�ی و . در اي�ران ب�ود» اى ميخ�ك نق�ره«و شو تلويزيونى از جمل�ه ش�و موف�ق 
 فرخزاد به زندگی پنھانی روی آورد؛ بعد ھم از کشور خارج ١٣٥٧پس از بھمن . آلمانی نيز منتشر کرده است

رخزاد در سالھاى جنگ ايران و عراق، بارھا به اردوگاه اسراى ايرانى در عراق سفر كرد و بسيارى از ف. شد
. ھ�اى پ�ذيراى ايران�ى و اروپ�ائى ب�ه زن�دگى پرداختن�د كودكان اس�ير ايران�ى را ب�ه اروپ�ا انتق�ال داد ك�ه ب�ا خ�انواده

ر س��الھای اق�امتش در خ��ارج ک��ار او د. در نق�ش ي��ك ح�زب اللھ��ى ظ��اھر ش�د» وي�ن ع��شق م��ن«فرخ�زاد در ف��يلم 
 تيم ترور اعزامی از سوی ١٣٧١ مرداد ١٦او را در تاريخ . اش را افشاگری حکومت آخوندھا قرار داد اساسی

ای در شھر بن آلمان با ضربات بی  دولت ايران به آلمان در دوران رياست جمھوری رفسنجانی و رھبری خامنه
 ...فرخزاد، قاتCن، زبانش را نيز از حلقش بيرون کشيدند و بريدندپس از قتل . امان چاقو به قتل رساندند

 ١٩٨٩ ژوئيه ١٣ دکتر عبدالرحمن قاسملو رھبر وقت حزب دموکرات ايران ھمراه با دوستانش در تاريخ - 170
برخ�ی محم�ود احم�دی . ی تيم ترور اعزامی از سوی حکوم�ت اس�Cمی ب�ه قت�ل رس�يد در کشور اتريش به وسيله

 .دانند ز در اين ترور ھمدست مینژاد را ني
 . يکی از اين افراد انيس نقاس است- 171
 .ھای غربی به رفسنجانی لقب پراگماتيست داده بودند  برخی از رسانه- 172
ک�رد ک�ه خ�ودش را ھمط�راز و ھ�م وزن   رفسنجانی در ھشت سال رياست جمھوری اش خيلی کوش�ش م�ی- 173

  .ميرزا تقيخان اميرکبير بنماياند
 . دادند ھای داخل کشور پشتيبان رفسنجانی به اين فرد می نی که رسانه عنوا- 174



 ١٨٥

 

برخی از خ�ود . از درون كشور جوانانی سر برآورده بودند. برانگيخته بود
گيرن�د، در چن�د حكومتيان ب�رای اي�ن ك�ه زھ�ر اي�ن ھم�ه ج�ار و جنج�ال را ب

ھ��ايی كردن��د ك��ه ت��ا آن ت��اريخ ب��رای ب��ه زب��ان  ن��شريه ش��روع ب��ه زدن ح��رف
  . ھا به صCبه كشيده شده بودند ھم خيلی  آن% ٠١ِراندن 

ی رياست جمھوری ش�يخ ب�ه پاي�ان خ�ود نزدي�ك  دوران ھشت ساله
ِشد و در جريان ھمان اعتراضات و دعواھای قدرت در درون نظام بود  می

وری وقت نتوانست قانون اساسی حكومت اسCمی را ھمانن�د كه رئيس جمھ
  .  كند١٧٥ [ خمينی دستكاری روح  و پس از مرگ سيد١٣٦٨سال 

ور رياس�ت  نفری ك�ه در آن بلب�شو ب�رای انتخاب�ات ھفتم�ين د٨٠٠
 نفر مشمول قانون عام نظارت ١٠ند، ھمگيشان بجز جمھوری ثبت نام كرد

ِچن���د خ���انم ب���ا چ���ادر و . ب���ات ح���ذفی انتخا است���صوابی ش���دند و از ص���حنه
 س�يد محم�ود  دختریحت. خورده بودند نفر بر ٨٠٠چاقچور ھم در ميان آن 

در برخ��ی . دزد انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری ك��رطالق��انی ھ��م خ��ود را ن��ام
ی  رفتند تا جانی بگيرن�د، بح�ث در ب�اره نشريات زنانه كه در اين دوران می

خواس���تند از درون  ھ���ا م��ی کطفل��.  در گرفت���ه ب��ود»رج��ل«ی  تف��سير واژه
ھ��ا و   براب��ری حق��وقی زن»رج��ال سياس��ی«ي��ا » رج��ل«ی   مردان��هی واژه

  ! کنند»استخراج«ھا را به رياست جمھوری  مردھا و حق انتخاب شدن زن
از نخ�ست وزي�ر دوران .  خيلی جنج�الی ب�ود؛اوضاع جنجالی بود

او ھ��م در انتخاب��ات رياس��ت ک��ه د  خواس��ته ش��١٧٦ح��سين موس��ویميرجن��گ 
                                                           

 پ��س از ي��ازده س��ال خCف��ت اس��تبدادی و ھم��راه ب��ا ١٣۶٨ س��يد روح [ خمين��ی در س��يزدھم خ��رداد م��اه - 175
 .کشتارھای وسيع و ھشت سال جنگ خانمانسوز مرد

ش از حذف اين پست از سلسله  ميرحسين موسوی پنجمين و آخرين نخست وزير حکومت اسCمی پي- 176
  :مسئوليتھای اجرايی موسوی در حکومت اسCمی اينھا ھستند. مناصب حکومت اسCمی بود

  ١٣٥٨ -١٣٥٩ عضو شورای انقCب اسCمی - ١
 ١٣٥٧- ١٣٦١اسCمی   عضو شورای مرکز ی حزب جمھوری- ٢
 ١٣٥٨-١٣٦٠رييس دفتر سياسی حزب جمھوری اسCمی   - ٣
 ١٣٥٨-١٣٦٠دبيرکل حزب جمھوری اسCمی  قائم مقام - ٤ 
 ١٣٥٨-١٣٦٠جمھوری اسCمی   سردبير روزنامه- ٥
 ١٣٦٠-١٣٦١وزير امور خارجه   - ۶
 ١٣٦٠-١٣٦٨ايران  نخست وزير  - ٧
 ١٣٦٠رييس ستاد انقCب فرھنگی   - ٨
 ١٣٦٠-١٣٦٨اقتصاد  رييس شورای  - ٩

 ١٣٦٠-١٣٦٨رييس بنياد مستضعفان   - ١٠
 فرماندھی کل نيروھای مسلح ادرييس ست  - ١١
 ١٣٦٨-دارد  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه- ١٢
 ١٣٧٥- عضو شورايعالی انقCب فرھنگی ادامه دارد- ١٣
 ١٣٦٨- ١٣٧٦مشاور سياسی رييس جمھور   - ١۴
 ١٣٧٦-١٣٨٤ مشاور عالی رييس جمھور - ١٥
  تا ھمين روزھا١٣٧٨  – رييس شورای ھنر - ١٦
  تا اين روزھا١٣٧٨  -گستان ھنر  رييس فرھن- ١٧



 ١٨٦

 

 ول�ی ،ت�صوير داش�ت ھ�ا ب�ود  م�دتکه به قولی جمھوری شركت كند، اما او
   ١٧٧.د كرخودداریاز شركت در اين انتخابات ، تصدا نداش

 فيلت��ر رد ١٠٠١ از  ِ ن��امزد٨ان آغ��از ھ��م معل��وم ب��ود ك��ه از ھم��
 ارش�اد  وزي�ر پي�شين١٧٨سيد محمد خاتمیاست جمھوری، در كنار ی ري  شده

ِی اكب��ر ن��اطق ن��وری رئ��يس مجل��س ھم��ان عل��، و اس��Cمی دول��ت رف��سنجانی
ی رنگ��ی نم��ايش  زم��ان ش��ورای اس��Cمی، بي��شتر ب��رای دكوراس��يون جعب��ه

  . اند ی فقيه بوده انتخاباتی حكومت وVيت مطلقه
ِح�زب سياس�ی از زي�ر زم�ين س�بز در ھمين دوران كلی جري�ان و 

. داوضاع خيلی ھيجانی ب�و. ی انتشار يافتند  كلی نشريه و مجله اجازه؛شدند
ش��د، داس��تان، التھ��اب  ت��ر م��ی ھ��ر چ��ه دوم خ��رداد و روز انتخاب��ات نزدي��ك

ی سياس�ی و  ی مدنی و توس�عه  خاتمی از جامعهمدحسيد م. يافت ری میبيشت
  . گفت ھا سخن می ی فرھنگگوھای اجتماعی و گفت زادی و آزادیآ

ناطق نوری در برابر اين ھمه شعار تازه در حكومت اسCمی ك�ه 
در ھم�ين گي�رودار ب�ود .  مات شده بود،م تابو را داشت، پاكتا آن زمان حك

 ن�ص ص�ريح  به مي�دان آم�د و ب�ر خ�Cف خود]ای سيد علی خامنه [كه رھبر
انگ�ار [ غيرق�انونی ِ اي�ن حماي�ت. قانون اساسی از ناطق نوری حمايت ك�رد

 ١٩جوانان و به ويژه زنان ايران را ك�ه ط�ی ] ی كارھاشان قانونی بود بقيه
ی راديكالي��سم حكوم��ت اس��Cمی مج��الی ب��رای ت��نفس نيافت��ه  منگن��هس��ال در 

  . بودند، به ميدان كشاند
 نق��اط جھ�ان خبرنگ��ار و روزنام�ه نگ��ار و عك�اس ب��ه دورت�ريناز 

برخ����ی در وص����ف . كردن���د  م���صاحبه م����ی،ھم����ه. نداي���ران س����رازير ش���د
                                                           

 به او ١٣٨٨ Vبد ھنوز دستوری برای رئيس جمھوری شدنش مثل انتخابات دھم رياست جمھوری در سال - 177
 .ابCغ نشده بود

  سرفصلھای زندگی سيد محمد خاتمی- 178
  دروس حوزوی- ١٣۴٠سال 
 در دانشگاه اصفھان ی غرب تحصيل فلسفه - ١٣۴۴سال 
 اصفھان ی انجمن اسCمی دانشگاه ھيات مديرهعضو  - ١٣۴٧سال 
 ی كارشناسی از دانشگاه اصفھان درجه  - ١٣۴٨سال 
 كارشناسی ارشد علوم تربيتی دانشگاه تھران - ١٣۴٩سال 
  سال تا اجتھاد٧ی دروس عالی حوزوی بمدت  بازگشت به قم و ادامه - ١٣۵٠سال

 ھامبورگ تصدی رياست مركز اسCمی  - ١٣۵٨سال 
 اردكان و ميبد در مجلس شورای اسCمی ی  نماينده - ١٣۵٩سال 
 كيھان به دستور خمينی  ی مطبوعاتی   سرپرست موسسه- ١٣۶٠سال 
 ی مير حسين موسوی در كابينه وزير فرھنگ و ارشاد اسCمی  - ١٣۶١سال 
 ی ھاشمی رفسنجانی ارشاد اسCمی در كابينه وزير فرھنگ و : ١٣۶٨سال 
 ی ملی  رفسنجانی و رييس كتابخانهمشاور  - ١٣٧١سال 
 مختلف كارشناسی ھای  تدريس در دوره - ١٣٧١سال 
  دستور خمينی عضويت در شورای عالی انقCب فرھنگی به  - ١٣٧۵سال 

  ١٣٨٤ تا ١٣٧٦و دو دوره رياست جمھوری از سال 



 ١٨٧

 

 را ١٧٩ شربت سياه س�رفهی كه آمده بود تا ھمه چيز را و حتجمھوری رئيس
                                                           

ی  ی دھ�ه درنيت�ه ک�ه در آن ج�و ض�د م]کسی که مثل ھيچکس نيست[ اشاره به شعر معروف فروغ فرخزاد - 179
  .چھل سروده شد
  آيد ام که کسی می من خواب ديده

  ام ی قرمز ديده من خواب يک ستاره
 پرد و پلک چشمم ھی می

 شوند ھايم ھی جفت می و کفش
  و کور شوم

  اگر دروغ بگويم
  ی قرمز را من خواب آن ستاره

  ام وقتی که خواب نبودم، ديده
 آيد کسی می
  آيد کسی می

  کسی ديگر
  کسی بھتر

  کسی که مثل ھيچ کس نيست، مثل پدرنيست
  مثل انسی نيست
 مثل يحيی نيست
 مثل مادر نيست

  و مثل آن کسی ست که بايد باشد
  ی معمار ھم بلندتر است ھای خانه و قدش از درخت

  و صورتش از صورت امام زمان ھم روشنتر
  و از برادر سيد جواد ھم که رفته است

  ترسد شيده است، نمیو رخت پاسبانی پو
 ترسد و از خود خود سيد جواد ھم که تمام اتاقھای منزل ما مال اوست، نمی

  و اسمش آن چنانکه مادر
  کند در اول نماز و در آخر نماز صدايش می

  يا قاضی القضات است
  يا حاجت الحاجات است

  و ميتواند
  تمام حرفھای سخت کتاب کCس سوم را

  ندبا چشمھای بسته بخوا
  تواند حتی ھزار را بی آنکه کم بياورد، از روی بيست ميليون بردارد و می

 ی سيد جواد ھرچه قدر جنس که Vزم دارد، نسيه بگيرد و ميتواند از مغازه
 »[«تواند کاری کند که Vمپ  و می

  که سبز بود، مثل صبح سحر سبز بود
  دوباره روی آسمان مسجد مفتاحيان روشن شود

 ... آخ
  چه قدر روشنی خوبست
  چه قدر روشنی خوبست

  خواھد و من چه قدر دلم می
  که يحيی

  يک چارچرخه داشته باشد
  و يک چراغ زنبوری
  خواھد و من چه قدر دلم می
  ھا بنشينم ھا و خربزه يحيی ميان ھندوانه که روی چارچرخه

 و دور ميدان محمديه بچرخم
 ... آخ

  بستچه قدر دور ميدان چرخيدن خو



 ١٨٨

 

 ھ��م بلن��دتر ب��ود، ح��رف ی معم��ار و ق��دش از چن��ار حي��اط خان��هد ق��سمت كن��

                                                                                                                  
  چه قدر روی پشت بام خوابيدن خوبست

  چه قدر باغ ملی رفتن خوبست
  ی پپسی خوبست چه قدر مزه

  چه قدر سينمای فردين خوبست
  آيد ی چيزھای خوب خوشم می و من چه قدر از ھمه
  خواھد و من چه قدر دلم می

  که گيس دختر سيد جواد را بکشم
  چرا من اين ھمه کوچک ھستم

  ھا گم ميشوم نکه در خيابا
  چرا پدر که اين ھمه کوچک نيست

  شود و در خيابانھا ھم گم نمی
  کند که آن کسی که بخواب من آمده است، روز آمدنش را جلو بياندازد کاری نمی

  ھاشان ھم خونی است ی کشتارگاه که خاک باغچه و مردم محله
  ھاشان ھم خونی است و آب حوض
  ھاشان ھم خونی است و تخت کفش

  کنند چرا کاری نمی
  کنند چرا کاری نمی

  چه قدر آفتاب زمستان تنبل است
  ام ھای پشت بام را جارو کرده من پله

  ام ھای پنجره را ھم شسته و شيشه
  چرا پدر فقط بايد

  در خواب، خواب ببيند
  ام ھای پشت بام را جارو کرده من پله

  ام ھای پنجره را ھم شسته و شيشه
 آيد کسی می
  آيد کسی می

  کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدايش با ماست
  گرفت شود کسی که جلو آمدنش را نمی

  و دستبند زد و به زندان انداخت
  ی يحيی بچه کرده است ھای کھنه کسی که زير درخت

 شود و روز به روز بزرگ می
  کسی از باران، از صدای شر شر باران

  گلھای اطلسیاز ميان پچ و پچ
 آيد کسی از آسمان توپخانه، در شب آتش بازی می

  اندازد و سفره را می
  کند و نان را قسمت می

  کند و پپسی را قسمت می
  کند و باغ ملی را قسمت می

  کند و شربت سياه سرفه را قسمت می
  کند و روز اسم نويسی را قسمت می

  کند و نمره ی مريضخانه را قسمت می
  کند ای Vستيکی را قسمت میو چکمه ھ

  کند و سينمای فردين را قسمت می
  کند و درختھای دختر سيد جواد را قسمت می
  کند و ھر چه را که باد کرده باشد، قسمت می

  دھد و سھم ما را ھم می
  ...ام من خواب ديده
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ی رادي�ويی  از اروپا يكی ھ�ر ش�ب م�صاحبه. اين طرف غوغا بود. زدند می
ھ�ای  ش�د، تحلي�ل ش ف�اكس م�یيكرد و از روی اخب�اری ك�ه از اي�ران ب�را می

 در اي����ران آغ����از ش����ده ب����ود؛ ع����صر ١٨٠ع����صر ن����وينی. داد ای م����ی ت����ازه
 ع��صر اتوپي��ا ؛، رف��اه و خيل��ی چيزھ��ای ديگ��رب��ریدموكراس��ی، آزادی، برا

  .  سازی دوباره اوج گرفته بود ی فاضله سازی و مدينه
توان با ھياھوی خبرنگ�اران غرب�ی  ھياھوی اين دوران را تنھا می

ھای انگلي�سی و فران�سوی و   گرفته تا راديوھا و تلويزيون»بی بی سی«از 
در زير [ خمينی   يد روحی س آلمانی و امريكايی در ھنگام اقامت سه ماھه

ھم�ه ھيج�ان زده .  مقاي�سه ك�ردی پ�اريس»نوفل لو ش�اتو«درخت سيبی در 
دني��ا را جنج��ال انتخاب��ات ھفتم��ين دور رياس��ت . ھم��ه منتظ��ر بودن��د. ن��دبود

يك���ی ك���ه خيل���ی س���نگ اص���Cحات و . جمھ���وری در اي���ران برداش���ته ب���ود
 ب��ه س��ينه اVس��Cم  دموكراس��ی را در دوران رياس��ت جمھ��وری اي��ن حج��ت

ن�اگونی ھ�ای گو ھ�ا آدم ھ�ا و ص�نف ی طيف  زد، مدعی بود كه در بين ھمه می
خ���وب «داران از آن  خ���اتمی در مي���ان عمام���هس���يد محم���د وج���ود دارن���د و 

  .  است»خوباش
ھ���ا در تھ���ران س���وار ب���ر  ج���وان. انق���Cب عجيب���ی در گرفت���ه ب���ود

ر انتخاب�ات دادند و مردم را به شركت د ھای بعضا روباز ويراژ می اتومبيل
 را دھ�ن خ�اتمیپرس�يدی، حماي�ت از  از خودش�ان ك�ه م�ی. كردند  ترغيب می

برخ���ی ھ���م آرزو . كردن���د  تف���سير م���ی»ای  خامن���هرھب���ر«  ب���ه ن���امزد كج���ی
   ! داشته باشند١٨١كردند روزی رئيس جمھوری غيرمعمم می

ای از ك��ار  ھ��ا لحظ��ه راديوھ��ا و تلويزي��ون. دوم خ��رداد ف��را رس��يد
كردن��د، ھ��ی عك��س  س��ياه م��یھ��ا ھ��ی كاغ��ذ  ھ��ا و روزنام��ه مجل��ه. افتادن��د نم��ی
 ھ��ی ش��لوغ ،كردن��د  ھ��ی جنج��ال م��ی،كردن��د  ھ��ی م��صاحبه م��ی،گرفتن��د م��ی
  . ھا فرارسيد كردند؛ تا باVخره زمان خواندن رای می

ی فقي��ه حكوم��ت  ای ول��ی مطلق��ه ن��امزد انتخاب��اتی س��يد عل��ی خامن��ه
بيست ميلي�ون رای، . اسCمی با تفاوت سھمگينی در انتخابات شكست خورد

ی  ن��ه، ب��يش از بي��ست ميلي��ون رای ب��ه پ��ای ش��عارھای س��يد اردك��ان روان��ه
   !گفتند ؛ اينطور میھای رای شده بود صندوق

ھا بود در غرب خرجشان را از حكوم�ت اس�Cمی  ای كه مدت پاره
ج��دا ك��رده بودن��د، برخ��ی شرم��سارانه، برخ��ی ھ��م س��رافرازانه رفتن��د و ب��ه 

                                                           
 زھرا رھنورد با ھای باند موسوی و  درست مثل پس از دھمين دور انتخابات رياست جمھوری و بازی- 180

ھا و به قربانگاه کشاندن ايشان و تCششان برای تداوم ھمان حکومت کھريزکی با عنوان  احساسات جوان
 !بازگشت به دوران عصر طCيی امام آدمکشان، سيد روح [ خمينی

  مثC مثل محمود احمدی نژاد- 181
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اوض�اع خيل�ی ش�لوغ ش�ده . ھ�ا رای دادن�د گ�وی تم�دن و  ِاVس�Cم گف�ت  حجت
بع��د . ت��ر ش��د ه داس��تان ميكون��وس كمرن��گ و كمرن��گدر اي��ن مي��ان البت��. ب��ود

ھ�ايی در ك�شاكش انتخ�اب وزي�ران  بعد نمايش. دولت آقای خاتمی تشكيل شد
يك���ی از . شيد، يك���ی از آن ط���رفك��� يك���ی از اي���ن ط���رف م���ی. پ���يش آم���د

داد ک�ه  ری از اين سو ب�ه جن�اب خ�ط م�یوچاكان درجه اول رئيس جمھ سينه
ی قضائيه كنار بگذارد، اي�ران بھ�شت  اگر شيخ محمد يزدی را از باVی قوه

 ص�دا و س�يمای حكوم�ت ِاگر محمد جواد Vريجانی را از س�ريا  خواھد شد؛
د در دام���ن ن���پر  م���ی»قلپ���ی«ھ���ای غرب���ی  اس���Cمی ب���ردارد، تم���ام آزادی

  . ھای ايران رسانه
دو /يك�ی. ك�شيد، يك�ی از آن س�و  از اي�ن س�و م�یيكی. شی بودمكش
 ١٨٣ اس��تاد دان��شگاه در غ��رب را، ط��رح ن��سبيت فرھنگ��ی١٨٢خ��انم ايران��ی

اين���ان رفت���ار مردس���اVر و زن س���تيز . د مي���دان ك���شانحكوم���ت اس���Cمی ب���ه
و دوس���تان «اي���ن . كردن���د وش���مندانه تئ���وريزه م���یاس���Cمی را متمدنان���ه و ھ

ن زنان فمينيست اسCمی درونمرز،  در ميا»چاكان آزادی زنان ايرانی سينه
كردن�د ك�ه خي�ال داش�تند ق�وانين ش�رعی حكوم�ت  مجتھدين م�ونثی ك�شف م�ی

اسCمی را تفسيری زنانه كنن�د، ت�ا Vب�د س�طح حق�وق زن�ان را در اي�ران ب�ه 
   !شد و ديديم که نشد ؛ که نمیی مردان مسلمان برسانند سطح حقوق دوبله

 و نشاط و ت�وس و ص�بح و در ھمين بلبشو بود كه نشريات جامعه
 اي�ن در برخ�ی از. ِھای ديگ�ر از زي�ر زم�ين س�بز ش�دند سCم و زن و خيلی

 پس از استالين در رابطه با جنايات شيخ  ِنشريات ھمانند دوران خروشچف
خپوش عاليجنابان خاكستری و عاليجناب�ان س�ر. شد ھا می رفسنجان افشاگری

ی، ھ�ر روز جنج�الی، و ا ی، ھ�ر روز ش�ايعهھ�ر روز خب�ر. شدند رسوا می
ی كوت��اه ا كردن��د و ب��ه فاص��له در اي��ن مي��ان ھ��ر روز قھرمان��انی ظھ��ور م��ی

درس�ت در ھم�ين دوران اس�ت ك�ه . شد  از زير پاھاشان كشيده می١٨٤نردبام

                                                           
  .د و ھمچنان ھستی توحيدی يکی از اين توجيه کنندگان نسبيت فرھنگی بو  نيره- 182
م�ثC پليگ�امی، ي�ا . اسCمی از اين تئوری، ھ�ر فرھنگ�ی ويژگيھ�ای خ�ودش را دارد/ بر اساس درک ايرانی- 183

ايرانی است و نبايد دنيای متمدن و آدمھای مدرن به آن ايرادی بگيرند؛ يا /چند زنه بودن ويژگی فرھنگ اسCمی
ر اساس ش�رايط فرھنگ�ی و اقليم�ی خاورميان�ه و من�اطق اگر سنگسار يک مجازات اسCمی است، اين مجازات ب

ي�ا اگ�ر ص�يغه در . شود و نھادھای حقوق بشری حق ندارند اين رفتارھا را محکوم کنن�د مسلمان نشين اعمال می
ب�سياری از چپھ�ای . جوامع ش�يعی رواج دارد، اي�ن ھ�م مرب�وط ب�ه اي�ن سوس�ت و ب�ه غ�رب متم�دن ربط�ی ن�دارد

ان�د و  اند و زن ستيزی و پلی گامی و آزادی ستيزی و سنگسار را توجي�ه ک�رده ری افتادهغربی ھم به دام اين تئو
 .ريزند ند و ھمچنان میا هی حکومت اسCمی ريخت کنند و با اين کارشان کلی به کيسه می
اي�ن دوران غCمح��سين کرباس�چی ش��ھردار وق�ت تھ��ران ب�ود ک��ه بيچ��اره » قھرمان�ان ب��زرگ« يک�ی از اي��ن - 184

کردند؛ چون  اش و محل کارش را گلباران می ھر روز خانه. خواھد باشد گفت که قھرمان نيست و نمی خودش می
ھ��ای آن  جنج�ال. ک��رد ب�ود، او را کم�ی ن��وازش م�ی] ھ��ا اص�Cحاتچی[بان�د ح�اکم ک��ه م�ثC مخ��الف بان�د ديگ�ر ح��اکم 

مھ�دی «ر خ�ارج ک�شور ھ�م بوق�دار اي�ن ف�ضا د. روزھا در رابط�ه ب�ا اي�ن م�رد واقع�ا ت�اريخی و خوان�دنی ھ�ستند
 و »ف�رخ نگھ�دار« و »ک�اظم علم�داری« و »بھم�ن نيرومن�د« و »عليرض�ا ن�وری زاده« بود و »خانبابا تھرانی
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 اص��Cحات  ِم�ردان دول�ت ِب��ه ذھ�ن تي�ز برخ�ی دول��تروي�ای ائ�تCف ب�زرگ 
» ھرمان��انق«ی ب��ين  درس��ت در ھم��ين دوران اس��ت ك��ه رابط��ه. رس��د م��ی

 بي���رون از ك���شور ن���ضج کم���دی» روش���نفكران« درون ك���شور و س��اختگی
ھمه برای ھمراھی . ديگر خجالتی در بين نيست. شود گيرد، يا علنی می می

 بخ��ت س��يد محم��د  ِمك��اری و ھمي��اری و ھمپ��ايی ب��ا دول��تو ھمگ��امی و ھ
ھمه ب�ه رئ�يس جمھ�وری . اند  با ھم مسابقه گذاشته در ھمدستی با ١٨٥خاتمی
Cم��ان ك��م و ب��يش  ھ��ايی ك��ه ھم��ه ی داس��تان دھن��د و بقي��ه حات خ��ط م��یاص��

  !دانيم می
Cح طلب��ان حك��ومتی ظھ��ور در ھم��ين دوران جري��انی ب��ه ن��ام اص��

اي�ن جناب�ان ك�ه ھمگ�ی از .  بلن�دگوھايی در خ�ارج از ك�شور داردد كهكن می
ی حكوم��ت اس��Cمی  ی س��پری ش��ده   ط��راز اول و دوم بي��ست س��اله»رج��ال«

آن�انی . آين�د م�یف و دان�شمند و تئوري�سين از آب دران فيل�سوھستند، بيشترش
 حكوم�ت اس�Cمی و م�سئول آن ١٨٦كه تئوريسين سازمان اطCعات و امني�ت

ھم�ه قت�ل و ح��رق و سنگ�سار و م��رگ و ح�ذف و ك��شتار بودن�د، ناگھ��ان در 
ھيئ��ت فيل��سوفان و دان��شمندان و طنزنوي��سان و تئوري��سينھا و فيلم��سازان و 

 »روش�نفكران برونم�رز«ن پاكب�از و قھرم�ان از س�وی  شاعرانويسندگان و
خ�ود رئ�يس جمھ�وری ھ�م ب�ا ب�النی ب�ه . ش�وند شوند و ھی باد م�ی ھی باد می

ِھ��ا در دمي��دن ب��ه دم ح��ضرت خ��اتمی دي��دنی  ك��ار برونم��رزی. رود ھ��وا م��ی
رون�د و ب�ا  ش�ان ب�ا روي�ای اي�ن رئ�يس جمھ�وری ب�ه خ�واب م�ی ھمگ�ی. است

طلب از خ�واب ن�از دموكراس�ی    اصCحِعشق ھمان رئيس جمھوری خندان
  !شوند  و رفرماسيون اسCميشان بيدار میخواھیو آزاديطلبی 

  ھنوز اين جماعت در حال تراش دادن بت عيارشان ھستند كه ي�ك
 اس��كندری و  ی پروان��ه ب��ه خان��ه. كن��د ب��اره خب��ری از درون ھم��ه را گ��يج م��ی

  . دان داريوش فروھر حمله شده و ايشان را سCخی كرده
  ! حاV چه موقع اين كارھاست؟؛ چه افتضاحی

 آخ�ر م�ا ھن�وز داش�تيم ح�Cوت ؛كرديد چند صباحی ديگر صبر می
ببخ�شيد  [١٨٧بھ�ار پ�راگ. ك�رديم رئيس جمھوری را زير زبانمان مزمزه می

                                                                                                                  
اين�ان س�ردمداران جنج�الی س�بز لجن�ی . ھای ديگر که حاV ديگر اسم�شان ھ�م ي�ادم ني�ست  و خيلی»علی کشتگر«

 .کند ماموريتشان فرق می» شکل«منتھی ھر بار ھستند؛ نيز ھا و حافظ نظام کھريزکی اسCمی  موسويچی
ھای پس از انتخابات دھمين دور رياست جمھوری در ھمدستی و ھمپايی و ھمراھی ب�ا   درست مثل جنجال- 185

ش�ود، باي�د س�ر ب�ه  پولی که صرف اين ھمدستيھا می. ھا برای باز ھم حفظ نظام کھريزکی اسCمی باند موسويچی
 .فلک بزند

 جاريان  مثC سعيد ح - 186
 تازی ح�زب  برای اعتراض به يکه ای  زمينه] چکسلواکی[شنفکران ناراضی  خواست آزادی بيان برای رو- 187
ني��ل ب��ه حق��وق . ی پلورالي��سم سياس��ی و فرھنگ��ی بودن��د هپاي�� ی م��دنی ب��ر ھم��ه خواھ��ان تک��وين جامع��ه. اکم ب��ودح��

  تظ�اھرات دان�شجويی و١٩۶٨ز س�ال  ت�ا آغ�ا.دموکراسی واقعی به آرزوی ھمگ�انی ب�دل ش�ده ب�ود شھروندی و
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چ��ه «ی   كاس��ه»روش��نفكران برونم��رزی«. را خ��راب نكني��د] تھ��رانبھ��ار 
 و س��مينار برگ��زار كردن��د و  را دست��شان گرفتن��د و نش��ست گذاش��تند»ك��نم؟

م��ذاكره كردن��د و م��صاحبه كردن��د و جل��سه گذاش��تند و گف��ت و گ��و كردن��د و 
  : هو نوشتند و گفتند و گفتند كمقاله نوشتند و نوشتند و نوشتند 

   ».ِ اين كار، كار جناح راست حكومتی استه،لعب«
 اين سوی مرز، ھمچنان ِھا جريان داشت و اين جماعت سn قتل

ھ�ا   بيچ�اره؛چه ك�ار س�ختی.  جناح حكومتی بودند چاله كندن بين دودر حال
ھاش�ان در  ھا داشتند و ھمان تجرب�ه افتادند، اما تجربه ھا گير می بعضی وقت

ی ت�اريخ   س�ال گذش�ته٥٠ در »آزاديخواھ�ان«بست ك�شاندن مب�ارزات   بنبه
ھاش��ان را ب��ه  رفتن��د ك��ه تجرب��ه م��ی. معاص��ر، اي��ن ج��ا ھ��م ب��ه كارش��ان آم��د

  ! و چه نيكو؛ بدل كنند و كردند١٨٨ اجتماعی»جھل«
 »روش�نفكران«  م�ثC از س�وی اين اميدواری. ار بودندمردم اميدو

ی  كارنام�ه. ش�د  ب�ه ش�دت دام�ن زده م�ی؛شد خارج از كشوری دامن زده می
 س�ياه ش�ده  ِجمھوری س�يد محم�د خ�اتمی، كل�ی كاغ�ذ سال اول رياست چھار
ای داش�تند و بع�د  كدام عم�ر چن�د ماھ�ه كه ھر ]مطبوعات اصCح طلب[بود 

ی چ��اپ  ای اج��ازه ی ت��ازه  و ن��شريه ھ��ر روز روزنام��ه. ش��دند ھ��م تم��ام م��ی
رف�ت خ�سته كنن�ده و يكنواخ�ت ش�ود،   بع�د ك�ه م�ی؛ردك  جنجالی می؛يافت می

نگ�اران  در ھمين دوران كلی قھرمان از ميان ھمين روزنامه. شد تعطيل می
حكوم�ت اس�Cمی ھ�ر ي�ك عن�وان ن�ان و آب گيری  تازه كار كه در آغاز پای

                                                                                                                  
 در براب�ر انتق�ادات رژي�م ح�اکم ب�رخCف گذش�ته،. تری پي�دا ک�رد  ی ھر دم گسترده اعتراضات روشنفکری دامنه

حزب کمونيست جناح نيرومندی شکل گرفته بود که  داد و علت آن بود که در طول ساليان در بردباری نشان می
به عنوان   الکساندر دوبچک١٩۶٨ در پنجم ژانويه .کرد ه ھواداری میجامع از اصCح نظام و باز کردن فضای

 دوبچ�ک. زد و اجتم�اعی دس�ت ی سياس�ی  ب�ه گ�ام ب�ه اج�رای اص�Cحات گ�ستردهدبيرکل حزب انتخاب شد و گام
خواست و در طول زمامداری خود، صادقانه ب�ه  نظام می» سوسياليستی«ی  اجرای اصCحات را با حفظ شالوده

ب���ا اردوگ���اه ه ی رابط��� اری ح���زب کموني���ست در ک���شور و ادام���هدار مان���د؛ حف���ظ حاکمي���ت انح���صدو اص���ل وف���ا
 ھ�ای دوبچ�ک ب�ا تکي�ه ب�ر ارزش .ورش�و سوسياليستی به رھبری اتحاد شوروی و بازوی نظامی آن يعنی پيم�ان

 که خواه ن�اخواهخواند » انسانی سوسياليسم با سيمای«ی سوسياليسم، نظام دلخواه خود را  دوستانه در ايده انسان
او ب�ر آن ب�ود ک�ه . ش�د ب�ود ک�ه در سراس�ر اردوی ش�رق تبلي�غ م�ی» سوسياليسم واقعا موج�ود«تعرضی به اصل 

ب�ه ش�کلی  م�ردم چ�ک. ھ�ای ف�ردی و حرم�ت ان�سانی ھم�راه کن�د را ب�ا آزادی سوسيالي�سم باي�د براب�ری اجتم�اعی
  دول��ت دوبچ��ک گامھ��ای مھم��ی در راه.د ب��ستندای بھت��ر امي�� پ��روژه پ��شتيبانی کردن��د و ب��ه آين��دهگ��سترده از اي��ن 

دول�ت  آزادان�ه ب�ه انتق�اد از ھ�ای گروھ�ی  سان�سور ک�امC برداش�ته ش�د؛ رس�انهدموکراتيزه کردن جامعه برداش�ت؛
ب��ود، يک�سره در خ��دمت جن�بش اص��Cحات فعالي��ت  پرداختن�د؛ تلويزي��ون دولت�ی ک��ه در دس�ت ھ��واداران دوبچ��ک

ھای بيشتری را در برگرف�ت  راتر پيدا کرد، روز به روز عرصهف ی ابعادی اما روند اصCحات به زود.کرد می
بيشتر  ھای  ناراضيان ناشکيبا پيوسته خواستهمعترض و برخی از روشنفکران. زمامداران خارج شد و از کنترل
ز بھ��ار پ��راگ ي��ا پ��ائي/دگذاش��تنر طلب��ان دولت��ی را پ��شت س��  ک��ه اص��Cح کردن��د، ت��ا آنج��ا ت��ری مط��رح م��ی و بني��ادی 

   علی امينی نجفی/کمونيسم روسی
ھ�ايش را ب�ه  فت کار نويسنده اين است که تجرب�هگ ی محبوبم اينياتسيوسيلونه که می ی نويسنده  اشاره به گفته- 188

  .شعور اجتماعی تبديل کند
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حامي�ان خ�ارج ك�شوری اي�ن .  داش�تند، ظھ�ور كردن�د١٨٩دار و البته ب�وداری
جريان داخلی جنجالی، در تقسيم كاری اساسی به انج�ام اي�ن وظيف�ه گم�ارده 

 اما اي�شان ؛شد Cح طلب حكومتی بايد توجيه میاعمال جناح اص. شده بودند
 فق�ط ش�عار ؛كردند  فقط جنجال می؛نددز می فقط حرف ؛كردند كه كاری نمی

 میھاش�ان ب�ا روي�ای ت�داوم حكوم�ت اس�C رفتن�د در خان�ه دادند و بع�د م�ی می
  !  از نو»ھای كCن روزی«روز از نو و ھم خفتند و باز   می»نازنينشان«

ھ�ا در  ھايی كه در آغاز به ق�درت رس�يدن اسCمي�ست ھمان جريان
ض��د «Vت متح��ده ب��ه عن��وان حرك��ت اي��ران، از اش��غال س��فارت ك��شور اي��ا

كردن�د، از   را باد می»آدمکشان«امام ه و  ياد كرد»امپرياليستی امام خمينی
شان در غرب، اين بار سيد محمد خاتمی را و شھردار تھران  مقر پناھندگی
ال�واعظين  ی جامع�ه را و آقاي�ان ش�مس ی نشاط را و روزنام�ه را و روزنامه

ھ�ا را و س�عيد حجاري�ان را و جCي�ی  خوئينیرا و علوی تبار را و موسوی 
ھای ديگر را ب�ه  پور را و محسن سازگارا را و مجتھد شبستری را و خيلی

ھ�ايی  باي�د ح�رف گ�اه م�ی. ی اي�شان س�خت ب�ود وظيف�ه. بردن�د عرش اعC م�ی
ن ھرچ��ه ب��ه ذھ��ن آن��ا. رف��ت بزن��د بزنن��د ك��ه جماع��ت درونم��رزی ي��ادش م��ی

 اينجا تف�سير و تعبي�ر ؛شد  اين جا عنوان می؛شد نرسيده بود، اين جا گفته می
ھا  ه شعارھايی را كه به عقل آن طرفیكمدی آن ك. شد و تاويل و توجيه می

 ھن�وز ھ�م ؛ دي�وار حاش�ا بلن�د ب�ود؛گذاش�تند م�یھا در دھن�شان  رسيد، اين نمی
  ! بلند است

ب��ا ] ھم��ين روزھ��ا[ برونم��رزی در اي��ن روزھ��ا »روش��نفكران« 
زيزشان، برای چندمين بار، اين بار به دامان مت�ولی بازگشت به خويشتن ع

ی حك�ومتش سل�سله  دموكراسی دينی و رياست جمھوری كه در اول�ين دوره
 ب��رای »م��ام م��يھن اس��Cمی«. ند اتف��اق افت��اد، بازگ��شت١٩٠ای ھ��ای زنجي��رهقتل

خيل�ی از ھم�ين جماع�ت ب�ه اي�ران گريختن�د و . زد بازگشت اي�شان پرپ�ر م�ی
ی دولت��ی  خان��ه م ش��كار ي��ك محف��ل پرس��نلی وزارتدوتاش��ان ھ��/بيچ��اره يك��ی

می شدند كه خود بعدھا ب�ه انج�ام اسCکھريزکی اطCعات و امنيت حكومت 
  .  اعتراف كردند»ی كشتار درمانی پروژه«

                                                           
ھ�ا،   ماشا [ شمس ال�واعظين، اي�راھيم نب�وی، س�عيد حجاري�ان، اکب�ر گنج�ی، عل�وی تب�ار، موس�وی خ�وئينی- 189
ن�ان و » قھرمانان«از اين طيف ... وی، جCيی پور، عباس عبدی ھد شبستری، محسن سازگارا، علی افشارمجت

 !ھستند» طCيی«ی  اين دوره» بودار«آب دار و البته 
ش��ود ک��ه در دوران رياس��ت  ھ��ايی گفت��ه م��ی ی ک��شتار درم��انی ب��ه سل��سله قت��ل  ي��ا پ��روژه ای ھ��ای زنجي��ره  قت��ل- 190

توس��ط  ع��ات،اطC ، وزي��ر وق��تآب��ادی قرب��انعلی دری نج��ف  ب��ا فت��وای ک��سانی مث��ل جمھ��وری س��يد محم��د خ��اتمی
عل�ی  ت�صدی ، مع�اون امنيت�ی اي�ن وزارتخان�ه در زم�انس�عيد ام�امی و ب�ه دس�تور وزارت اطCع�ات کارمن�دان
 کاظمی مع�اون وق�ت صطفی موسویو م ھاشمی رفسنجانی  جمھوری ، وزير اطCعات ِ دوران رياستفCحيان

ای ب�ه ب��يش از ھ��شتاد  ھ�ای زنجي��ره تع��داد قرباني�ان قت��ل. ص��ورت گرف�ت مھ��رداد عاليخ�انی  ووزارت اطCع�ات
 .نويسنده، مترجم، شاعر، فعال سياسی و شھروند عادی رسيد
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 جناح اص�Cح طل�ب  شد از پس حاميان خارج كشوری اما مگر می
 ھرك���دام ي���ك خ���روار توجي���ه و تف���سير و تاوي���ل در چنت���ه؛ حك���ومتی برآم���د

ش��ان از  ت��ازه بي��شترشان ب��رای مب��را جل��وه دادن رئ��يس جمھ��وری. داش��تند
ھ�ا  ی گن�اه ، دس�ته جمع�ی ھم�ه و ک�شتار درم�انیای ھای زنجيره مسئوليت قتل

اصC گفتن�د ك�ه ت�دارك اي�ن . انداختند را به گردن رھبر و شيخ رفسنجان می
 و ، جمھ���وری ش���يخ رف���سنجان دي���ده ش���دهی رياس���ت جناي���ات در دو دوره

 وزارت »برخ��ی محاف���ل« س��يد خن���دان روح��ش ھ��م از آنچ���ه در تح��ضر
  ! چه توجيه خوبی. گذرد، خبر ندارد اطCعاتش می

ھا كه به آتش ك�شيده ش�دند، ح�ضرت رئ�يس جمھ�وری ك�ه  دانشگاه
پران�د،  ای در وص�ف دموكراس�ی و آزادی م�ی ای، م�زه برای ھر چيز بيم�زه

را از دھانش بيرون اش  شد زبان صاحبمرده  ھم نمی»مقاش«با . ساكت شد
 س��پری ش��د، رئ��يس ١٩١ تي��ر١٨بع��د ھ��م ك��ه .  اص��V Cل ش��ده ب��ود؛ك��شيد

از  ک�ه  فرم�ود»خن�دان خن�دان«جمھوری اصCحات، با افتخار تمام و البت�ه 
   !گناه باشند؟ه شده و زندانی، بيكجا كه دانشجويان كتك خورده و كشت

ھم  ب�از؛داش�تند  جماع�ت دس�ت برم�یدار بود، ول�ی مگ�ر اي�ن  خنده
ب�از ھ�م م�صاحبه، ب�از ھ�م جل�سه، ب�از ھ�م . ھاش�ان رواج داش�ت دكان توجيه

سمينار، باز ھم سخنرانی، باز ھم حرف و حرف تا اين ك�ه اي�ن جري�ان ھ�م 
  . مردم ھم از نفس افتادند. كھنه شد و از مد افتاد

 را در ھم����ين دوران دزديدن����د و ب����ه زن����دان ١٩٢ف����رج س����ركوھی
.  از ھ�ر م�سئوليتی ب�ودی مب�ر، طل�ب، اما رئ�يس جمھ�وری اص�Cحكشاندند

وب��اره ول غCمح��سين كرباس��چی را گرفتن��د، ول كردن��د، دوب��اره گرفتن��د، د
 »طلب�ان حك�ومتی  ِمطبوع�ات آزاديخ�واه اص�Cح«كردند و كلی مCت برای 

 قھرم�ان ؛ش�ھردار ب�ه اوج رس�يد. ت�دارك ديدن�دو دعوای دو جناح حك�ومتی 
 برونم�رزی از ك�شاكش رف�ت »نروشنفكرا«تفسير .  قھرمان قھرمانان؛شد

ی تيزھوش�ی ھ�ا ھنوز رگه. جالب بودخيلی و آمد جناب كرباسچی به زندان 
 جناح راست حكومتی به اين دلي�ل ب�رای كرباس�چی ؛شد در ميانشان ديده می

ھ�ای ش�ھرداری را خ�رج انتخاب�ات س�يد  پاپوش دوخته است ك�ه جن�اب، پ�ول
  ! خيلی جالب بود، نه؟. محمد خاتمی كرده بود

                                                           
 .اند  را برخی روز مرگ اصCحات ناميده١٣٧٨ تيرماه ١٨ی کوی دانشگاه در   فاجعه- 191
حکومت اسCمی ب�ه مطبوع�ات اع�Cم . فرودگاه تھران ناپديد شد  در١٩٩۶  سرکوھی در سوم نوامبر فرج- 192

ل  روز در س�لو٤٨سرکوھی . است اش ترک کرده  ی ديدارخانوادهکرد که سرکوھی کشور را به قصد آلمان برا
ای    پ�س از فرس�تادن نام�ه١٩٩٧بار ديگر سرکوھی در ژانوي�ه . انفرادی زندانی نامعلوم نگھداری و شکنجه شد

 از زن�دان آزاد ش�د و ب�ه آلم�ان ١٩٩٨س�رکوھی در س�ال  .خارج از کشور به زن�دان برگردان�ده ش�د سرگشاده به
 ...رفت
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 يك��ی از ھم��ين ١٣٧٨يان در تيرم��اه در جري��ان ش��ورش دان��شجو
   :  به تلويزيون آلمان آمد و افاضه فرمود كه١٩٣»روشنفكران برونمرزی«

من مطمئنم قلب رئيس جمھوری آقای خاتمی با قل�ب دان�شجويان «
  » .تپد زندانی و شبيخون زده می

. كردن�د گونه توجيه و تفسير می شان را اين سكوت رئيس جمھوری
 آق��ا ھم��ان روز ي��ا روز بع��دش ح��اج. بع��د البت��ه اي��شان س��كوتش را شك��ست

ا  ام�؛ باش�ند ، بيگن�اه ب�ه زن�دان افت�اده مطمئن نباشيد ك�ه دان�شجويان کهفرمود
س�اختند و در دھ�ان رئ�يس   ح�رف م�ی؟داش�تند مگر اين جماعت دست برم�ی

شان را ك�ه ح�اV ديگ�ر  شعارھای رئيس جمھوری. گذاشتند شان می جمھوری
 درج�ه اخ�تCف، تف�سير ب�ه رای ١٨٠نيازی ھم نداش�ت نق�ش ب�ازی كن�د، ب�ا 

  . كردند و شرمی ھم از اين ھمه فريب نداشتند می
ھيچی . خاتمی را منتشر كردندسيد محمد ی  ی يكساله اول كارنامه

ی  بع�د كارنام�ه. ھ�ا ھ�م فق�ط ح�رف زدن�د اين. نبود و جای حرف زياد داشت
حرف و شعار ھيچی برای م�ردم  باز ھم جز اش را منتشر كردند،  ماھه١٨

 ف�شار ب�ر حاV ديگ�ر از اعم�ال. افتادند  اما اين جماعت از نفس نمی؛نداشت
 مع�اونش حت�ی آقا اصC اجازه نداشت وزير و ؛زدند دولت خاتمی حرف می

ی  روزنام�ه. ك�رد ھمه را رھبر و آن جناح به ايشان حقن�ه م�ی. را تعيين كند
 ح�اج آق�ا ت�شريف .قي�ف ش�ده ب�ودی جامعه قبC تو هتوس توقيف شد، روزنام

ی   به كشور شيطان بزرگ تا برای ارشاد پرزيدنت بي�ل كلينت�ون و ھم�هبرد
  . سرايی كند ھای ساكن امريكا ھم سخن ھا و ايرانی امريكايی

ن�وار وي�دئويی ب�ود صد  چند ی كارش  و كارنامهايشان رفت و آمد
 از س�وی و،ن ھمه ريل حمايت از اه؛ با ايو چند صد خروار شعار و خطاب

  . شد خواھان برونمرزی بيشتر و بيشتر میجمھوري
ند، محم���د  اس���كندری را ك���شتد، پروان���هداري���وش فروھ���ر را ك���شت

و ديگ���ران را ھ���م ب���ه س���يخ ش���ريف و زال���زاده مجي���د مخت���اری و پوين���ده و 
م�سئوليتی رئ�يس جمھ�وری  د، و اين جماعت ھمچنان در پی توجيه بیكشيدن

  .  در تCش بودشاناصCحات
خ��ورد؛ ھم��ين  فع��شان ب��ه ھ��م گ��ره م��یح��اV دو گ��روه بودن��د ك��ه منا

ھ�ای درونم�رزی  ھ�ا و امنيت�ی  و ھمان اطCع�اتی»روشنفكران برونمرزی«
كه حاV به دفتر رياست جمھوری رخ�ت ك�شيده بودن�د و ھ�ی پ�شت س�ر ھ�م 

 ١٩ی اصلی م�صاف ك�ه در تم�ام  جبھه. كردند روزنامه و نشريه منتشر می
سال پيش از رياست جمھوری حضرت خ�اتمی ب�ين مل�ت اي�ران و حكوم�ت 

                                                           
 .بھمن نيرومند بود.  من خودم او را در تلويزيون ديدم- 193
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اسCمی سرسختانه در جريان ب�ود، ح�اV ب�ه مي�ان دو جن�اح حك�ومتی رخ�ت 
  . ١٩٤كشيده بود

 بع�د ھ�م ب�ه س�ادگی ؛آمدن�د ھا به كار م�ی رای رای دادنمردم تنھا ب
ھ�ر حرف�ی از زب�ان جن�اح موس�وم ب�ه اص�Cح طل�ب، . شدند كنار گذاشته می

ھرج�ور «ھا، اين طرف  ی آن حرف ھمه. كرد اين طرف كلی مفسر پيدا می
عمل�ی اي�ن  ھمه ھ�م ب�رای توجي�ه ب�ی. شد سير می تف»ھا دوست داشتند كه اين

  ! جناح و در روند مشروعيت تراشيدن برای ھمين جناح
در اي�ن . شك�ست ھا س�ر جن�اح تمامي�ت خ�واه م�ی كوزه/ی كاسه ھمه

ه ن�شينی ك�شانده م شد، ولی مردم دوباره به حاش�يميان چند انتخابات ھم انجا
 ك��ه در دوران پادش��اھی پھل��وی دوم   خ��ارج ك��شوری»روش��نفكران«. ش��دند

 ١٩٥»انقCب را با چند رف�رم دم و گ�وش بري�ده معامل�ه كنن�د«حاضر نبودند 
اس�كلت حكوم�ت اس�Cمی را حف�ظ زدن�د، ت�ا  اين بار به ھر ترفندی دست می

تاب�ستان ح�اV، ت�ا ت�ا ھم�ين سCمی کھريزکی را حکومت ا ھا ھمين ؛ اينكنند
  . اند حفظ كرده ھم١٣٨٩سال 

.  خ��اتمی ب��ه پاي��ان رس��يدی رياس��ت جمھ��وری دوران چھ��ار س��اله
ھ��ا، ھم��ان توجي��ه و  ك��اری  ھ��ا، دوب��اره ھم��ان ش��لوغ دوب��اره ھم��ان جنج��ال

.  ميليون نفر از م�ردم در انتخاب�ات ش�ركت نكردن�د١٤اين بار اما . ھا تاويل
ھ�ای تلويزي�ونی،  ھای رادي�ويی، ب�سياری از كان�ال  از كانال ن ھمه خيلیبا اي

خيلی از مطبوعات خارج كشوری ھمچن�ان در ك�ار حماي�ت از اي�ن جري�ان 
  .ند و ھنوز ھم ھستندناكارآمد و جنجالی بود

ھ��ای غرب��ی  دول��ت. ت��ه اتفاق��ات ديگ��ری ھ��م افت��اددر اي��ن مي��ان الب
Cوگ�وی  بحث گفت. می عوض كردندسياستشان را در رابطه با حكومت اس

انتقادی به محور اساسی سياست غرب، اروپا و به ويژه آلمان در رابطه با 
ھ�ای  برخ�ی دول�ت. رف�ت و آم�دھا جري�ان داش�ت. حكومت اس�Cمی ب�دل ش�د

غرب�ی ك�ه در جري�ان دادگ��اه ميكون�وس سفيرھاش�ان را از اي�ران فراخوان��ده 
 گل به تھران و به مCقات رئ�يس ھای بودند، اين بار سفيرھاشان را با دسته

ھلم�وت «داشتند؛ با اين ك�ه حكوم�ت اس�Cمی جمھوری اصCح طلب گسيل 
ی   آلمانی را گروگ�ان زد و بن�دھايش و آزادی ك�اظم داراب�ی فرمان�ده»ھوفر

 رستوران ميكون�وس ك�رده ب�ود، »كشتاردرمانی«ی  پروژه  ترور واجرايی
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 .جريان است
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 برونم�رزی »روش�نفكران«اما روند حمايت از رياست جمھوری از س�وی 
  .  ھمچنان ادامه داشتاکثريتی/ای تودهو جمھوريخواھان 

سھم مردم البته از اين ھمه جنجال، تنھا وضع بدتر اقتصادی ب�ود 
شان ي�ا در  ھای پی در پی گريز از ميھن كه برخی و نااميدی و بعد ھم موج

 مرزبان�انی افتادن�د، ي�ا ھ�دف ش�ليك تي�ر ھا می ھای دور به كام كوسه اقيانوس
 داش�ته خواس�ت ب�ا حكوم�ت اس�Cمی زدوبن�د ن م�یگرفتند كه دولتشا قرار می

رف�ت ديگ�ر  نااميدی و گريز از ميھن اين بار در م�وج ط�ويلی ك�ه م�ی. باشد
  .  شدبه ميھن بازنگردد، آغاز

ھ�ايی ب�رای اي�ن  ی دول�ت اص�Cح طل�ب، ب�ا اي�ن ك�ه اش�كِموج حام
كارآمدی دولت اص�Cحات را چنان ناريخت، اما ھم جوانان و پناھجويان می

  . كرد تراشی جناح راست و راديكال حكومتی تعبير می به مانع
ش��عارھای انتخاب��اتی . اتف��اق جال��ب ديگ��ری ھ��م در اي��ن مي��ان افت��اد

ت��ازه .  كل��ی رن��گ باخ��ت٨٠ ت��ا ٧٦ی س��الھای  ح��ضرت خ��اتمی در فاص��له
اش از  ی دوم رياس�ت جمھ�وری اي�شان در ھنگ�ام توش�يح فرم�ان دورهجناب 

ای سخن گفت كه تا اي�ن زم�ان از س�وی اي�شان دس�ت ك�م رس�ما  ی تازه پديده
 رنگ ١٣٧٦دموكراسی و مردمساVری ادعا شده در سال . اعCم نشده بود

آن ھ�م  [راس�م گ�رفتن فرم�ان رياس�ت جمھ�وریباخت و رنگ باخت تا در م
دست رئيس مجمع تشخيص مصلحت كه از ای؛  سيد علی خامنهنه از دست 

  .  به مردمساVری دينی تغيير ماھيت يافت]، يا ھمان شيخ رفسنجانامنظ
ی دوم رياس�ت جمھ�وری اي�شان  ی مدنی ھ�م در تعبي�ر دوره جامعه

اي��شان دو س��اعت ح��رف زد و .  تقلي��ل ياف��ت١٩٦»النب��ی  مدين��ه«ی  ب��ه جامع��ه
ت�رين بخ�ش فعالي�ت رياس�ت جمھ�وری  كمدی.  از توش در نيامد»ھيچ چی«

ھ��ای حكوم��ت   ت��رور اس��د[ Vج��وردی رئ��يس زن��داناي��ن ب��ود ك��ه پ��س از
ی دس��ت ك��م ص��د ھ��زار  اس��Cمی ك��ه در ط��ول دو دھ��ه در قت��ل و ش��كنجه

يد اسCم شھ] يا سرباز[شھروند ايرانی شركت داشت، به ايشان لقب سردار 
ج از ك�شوری اي�شان را با اين ھمه ھيچ كك�ی حامي�ان خ�ار؛ را اعطا فرمود

مچن�ان ب�ه س�وی محم�د ي�زدی و Vريج�انی و ھاش�ان را ھ  س�Cح ھم�ه. نگزيد
ھ�ا  ھاش�ان فق�ط ھم�ان دورب�ين. ای زوم كرده بودند فCحيان و سيد علی خامنه

 رياست جمھوری سيد خندان ی دو دورهھاشان بر مسئوليت  چشم. ديد را می
مگ�ر ن�ه اي�ن ب�ود ك�ه آق�ای خ�اتمی ھمچن�ان چن�د ميلي�ون . ھمچنان بسته ماند

  ! شت؟رای مردم را در كيسه دا
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 .قريظه؛ و سربريدن زنی از اين قبيله به اتھام پرتاب سنگی به سوی لشکر محمد ی بنی قبيله
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ن�د و  پيش آم�د و آن�انی ك�ه كم�ی ن�اپرھيزی كرد١٩٧كنفرانس برلين
 دن�ھ�ای اي�ن رياس�ت جمھ�وری را خورد  گ�وی تم�دن و  فريب شعارھای گفت

 ب�ا دس�تكش جراح�ی آل�ت حتی به زندان افتادند؛ ]از معمم و مكC و محجب[
ی ايشان را در ورودی زندان زن�ان دريدن�د و تحقيرش�ان كردن�د، ام�ا   زنانه

  .        ج آقا در خواب ناز بود و در خواب ناز ھم ماندحا
 ھن�وز ؛كردند زنان را در ايران اعدام میھنوز . گذشت روزھا می

 ھن�وز در ش�ھرھا جوان�ان را ؛ای از كار نيفت�اده ب�ود ھای زنجيره موتور قتل
ھ�ای ب�زرگ ش�ھرھا ب�رای  ن ھن�وز در مي�دا؛ك�شيدند  به دار م�یھا در خيابان

 ف��رو  ھن�وز زن�ان را ت�ا س�ينه در خ�اك؛كردن�د پ�ا م�یرCق بجوان�ان تخ�ت ش�
 ھنوز دست و پای مردم را ض�ربدری قط�ع ؛كردند كردند و سنگسار می می
جCد را ھم از مي�ان ھم�ين . زنی را ھم در خيابان به دار كشيدند. كردند می
 ام��ا م��يخ آھن��ی در س��نگ ف��رو ؛ان ح��امی حكوم��ت اس��Cمی برگزيدن��دزن��
 …رفت نمی

 عليرغم موفقيت نخستينش كه با ب�ه اش�تباه » دوم خردادی پروژه«
 آميخت، به اي�ن ھمبرای حمايت از سيد محمد خاتمی درانداختن ملت ايران 
می  ت�ا حكوم�ت اس�C، و طراحی شده بود»ريزی برنامه«دليل كه از اساس 

 رف��سنجانی و ب�ه وي��ژه از  پ��س از جن�گ ِب�ست عملكردھ��ای دول�ت را از ب�ن
ات بخ��شد، در كی تروري��سم دولت��ی حكوم��ت اس��Cمی نج��ب��ست اس��تراتژي ب��ن

ب�ست رس�يد؛ چ�را ك�ه دول�ت اص�Cحات چ�ون اساس�ا  نھايت خ�ود ني�ز ب�ه ب�ن
ب���رای اس���تيفای حق���وق ش���ھروندان ايران���ی ب���ه مي���دان نيام���ده ب���ود، ماھيت���ا 

ی ايراني��ان را ف��ارغ از جن��سيت و ن��ژاد و  توان��ست حق��وق حق��ه و اولي��ه نم��ی
ی اي��ن  ب��ه ھم��ين دلي��ل ني��ز در تم��ام دو دوره. قومي��ت و ب��اور نماين��دگی كن��د

رياست جمھوری، اين دولت نه تنھ�ا نتوان�ست و اساس�ا نخواس�ت گرھ�ی از 
ه ب�ا ترفن�دھای گون�اگونی كوش�يد ی شھروندان ايرانی بگشايد ك كار فروبسته

  . شودھم ب راه به كرسی نشستن حقوق ملت ايران  ِسد
لوی تبار س�ه گ�روه  عی علی رضا ی خونين كه به گفته اين پروژه

، از اس���اس ب���رای حف���ظ ش���ت و داردو دس���ته را ني���ز ھمدس���ت و ھم���راه دا
اف�رادی ك�ه از .  ب�ه مي�دان آم�د]کھريزک�ی[ اسCمی موجوديت اين جمھوری
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ش�ھC ش�رکت، مھرانگي�ز ک�ار، محم�ود .  در ش�ھر ب�رلين پايتخ�ت آلم�ان دع�وت ک�رد٢٠٠٠ آوري�ل ٩ ت�ا ٧تاريخ 
. ھ�ای ديگ�ر در اي�ن کنف�رانس ش�رکت کردن�د دولت آبادی، اکب�ر گنج�ی، ش�ھV Cھيج�ی، مجتھ�د شب�ستری و خيل�ی

ن�ه ش�د و  بود ب�ه ن�ام پروان�ه حمي�دی ک�ه در اي�ن مراس�م برھی اين کنفرانس يکی حرکت اعتراضی زنی همشخص
در پيرام�ون و ف�ضای بيرون�ی . ی شرکت کنندگان اصCح طلب در بازگشت به ايران ديگر دستگيری تقريبا ھمه

 .اين کنفرانس ھم اعتراضات زيادی به حضور اين افراد و به خود کنفرانس شد
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ائتCف�ی «ھ�ا را ب�ه  كنند و در پی آنن�د ك�ه اي�ن حماي�ت اين جريان حمايت می
  . رج نيستند ارتقاء بدھند، از چند طيف ويژه خا»تازه و قدرتمند

و ھ�ای حک�ومتی  ، جن�بش س�بزیھ�ا ـ س�ری اول ھم�ان طي�ف دوم خ�ردادی١
مامي�ت ش�ان حف�ظ ت ی اص�Cحات ھ�ستند ك�ه مع�ضل اص�لی دولتمردان پروژه

.  اس�ت»ی دي�ن در ق�درت مردم�ساVرانه«حكومت اسCمی و حفظ حكومت 
اي��ن جري��ان ك��ه از ھمراھ��ان و ھمك��اران تئوري��ك ن��ضج گ��رفتن حكوم��ت 

ای اطCع�����اتی و امنيت�����ی و در ند، بي�����شترشان در نھادھ�����اس�����Cمی ھ�����ست
 در چن�د دھ�ه در تمام اين يانايرانيد حقوق ھای گوناگون برای تحد سرفصل

  .اند و ھمچنان ھم ھستند ميدان حفظ حاكميت حكومت اسCمی بوده
ك��ه ش��اخص  ھ��ا ھ��ستند م��ذھبی/ ب��القوه، مل��ی ِـ�� جري��ان ديگ��ر اي��ن ائ��تCف٢

اس���ت و اف���رادی نظي���ر ع���زت [  ١٩٨زادی آ]م���ذھبی[ش���ان نھ���ضت  اص��لی
  . [ پيمان، ابراھيم يزدی و تنی چند از ھمين طيف  سحابی، حبيب

ـ�� جري��ان س��وم ك��ه ھ��م در درون و ھ��م بي��رون از ك��شور ھ��ستند، خ��ود را ٣
اين�ان ني�ز چ�ه . دانن�د ی مل�ی م�ی  محمد مصدق و راھيان راه جبھهنتسب بهم

 و چ�ه ب�ه س�كوتی ك�ه در م�ورد به رفت و آمدی ك�ه ب�ه درون ك�شور دارن�د
كنن��د و چ�ه ب��ه امي�دی ك��ه ب�رای دس��ت ي�افتن ب��ه  فج�ايع حكوم�ت اس��Cمی م�ی

 م�رداد ٢٨ اين كه ھمچنان خ�ود را ع�زادار كودت�ای  قدرت دارند و به ويژه
دانن��د، فاص��له گ��رفتن از حكوم��ت  ی ت��اريخی م��ی و مرثي��ه خ��وان اي��ن واقع��ه

كنند و به   راستا ارزيابی میاسCمی را با بازگشت حكومت پادشاھی در يك
 ی اص�Cح طلب�ان  را برای آرايش چھره ھمين دستاويز ھم ھرگونه ھمراھی

  . شمارند  حكومتی مجاز میھای و سبزی فروش
 ائ����تCف ت����ازه و قدرتمن����د ب����ا اين����ان از طرف����داران پروپ����اقرص

باي�د در  ھرچند ك�ه م�ی حكومتی ھستند؛  و سبزھای حافظ نظامطلبان اصCح
اس��ا ن��افی ھرگون��ه  دريافت��ه باش��ند ك��ه حكوم��ت اس��Cمی اسھ��ا س��الن تم��ام اي��
ف شعارھايی  برخCاين جريان. سيوناليسم استگرايی و نا گری، ملی ايرانی
محم�د م�صدق در رابط�ه ب�ا كوت�اه  مقطع�ی ھ�ای س�نخيتی ب�ا اي�دهدھد،  كه می

كردن دست جمعيت فدائيان اسCم و ابوالقاس�م كاش�انی از دول�ت و حكوم�ت 
  . ندندار

                                                           
 و س�يد  خورش�يدی توس�ط مھ�دی بازرگ�ان و ي�د [ س�حابی١٣٤٠نھضت مذھبی آزادی در ارديبھشت ماه  - 198

ھ�ای سياس�ی از نھ�ضت م�شروطه ب�ه  وجه مشخص اين جري�ان از ديگ�ر جري�ان.  بنيانگزاری شدمحمود طالقانی
اين سو اين است كه نھضت آزادی، از ھمان آغاز تاسيسش، خواھ�ان دخال�ت دي�ن در حكوم�ت ب�ود و ب�ا اي�ن ك�ه 

شان خواھان كشاندن دي�ن ب�ه كردند، اما در كليت معرفی می] نيز[قی و مشروطه خواه بنيانگزارانش خود را مصد
  .كنند ی حكومت بودند و ھستند و اساسا اصل جدا بودن دين و به ويژه تشيع را از حكومت مصرانه رد می دايره
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ـ��� جري���ان ديگ���ری ك���ه بخ���شی از آن ھمچن���ان در درون ك���شور اس���ت، ٤
ی ت��وده و بخ��ش جوان��ان اي��ن ح��زب، يعن��ی  ی ح��زب متCش��ی ش��ده  بازمان��ده

اين�ان ب�ا اي�ن ك�ه تع�داد انگ�شت ش�ماری ب�يش . سازمان فدائيان اكثريت است
 ب��ا ھم��ان نگ��رش استاليني��ستی ب��ا ھرگون��ه مدرنيت��ه و تج��دد و ني��ستند، ام��ا

ھ���ای ب���ورژوايی و  ايشتح���ت عن���وان گ���ر ،ای ف���ردی و اجتم���اعیھ��� آزادی
اين��ان چ��ه در آغ��از ن��ضج گ��رفتن حكوم��ت . ورزن��د ض��ديت م��ی، امپريالي��سم

ی  پ��روژه و ی دوم خ��رداد اس��Cمی و چ��ه در ب��ه س��رانجام رس��اندن پ��روژه
  .  سھمی اساسی دارندجنبش سبز حکومتی،

ن ب�ه ك�شتن اين افراد كه ب�سياری از ھواداران�شان را ني�ز در اي�را
ھ��ا ب��رای رس��يدن ب��ه س��ھم ك��وچكی از ق��درت ب��ا  ان��د، در تم��ام اي��ن س��ال داده

جال�ب اي�ن ك�ه بي�شتر اين�ان . کنن�د  و م�یاند ھا كرده حكومت اسCمی ھمراھی
ك��ه خودش��ان در تي��ز ك��ردنش س��ھمی [ را  زم��انی ك��ه تي��غ حكوم��ت اس��Cمی

وروی  ب��ر گردن��شان ح��س كردن��د، از اي��ران ب��ه ك��شور ش��]ان��د اساس��ی داش��ته
 »امپريالي�ست«ا پس از فروپاشی آن نظام به غرب مرحوم گريختند و بعدھ

اس�تكھلم و ش�ھرھای مرك�ز اص�لی اس�تقرار بي�شتر اين�ان در . ن�دا هپناھنده شد
و جنبش ھا  وجه مشخص اين جماعت و دوم خردادی. پاريس و برلين است

خ�ش رين بت� لر م�ورد ص�لح خاورميان�ه، ب�ا راديك�ااي�ن اس�ت ك�ه دھ�ا  سبزی
 مشخصی دارند و آن ھم به بن بست كشاندن  ِحكومت اسCمی وجه مشترك

 و تقوي���ت ن���ه و دخال���ت در رون���د اي���ن ص���لح اس���تجري���ان ص���لح خاورميا
  !ھای تروريست اسCمی منطقه جريان

ھ��ا  ـ�� ي��ك جري��ان ديگ��ر ھ��م در اي��ن مي��ان وج��ود دارد ك��ه ب��سياری از آن٥
ايران��ی در نی دان��شجويان  كنفدراس��يون جھ��اھ��ای ه مان��دهبازمان��دگان و زن��د

اي�ن .  ھ�ستند٥٧فت�ضاح ت�اريخی س�ال ھای پ�يش از ا اروپا و امريكا در سال
ھ�ای ق�ديمی ھ�ستند ك�ه  یا ھای گوناگونی دارند، عموما توده افراد كه گرايش

تر جوان��انی اين��ان بي��ش.  م��يCدی مائوئي��ست ش��دند٦٠ی  ش��ان در دھ��ه برخ��ی
ی تحصيل به اروپ�ا و  ای ادامهبر ظاھرا ١٣٣٢ مرداد ٢٨ بودند كه پس از

د، ض���ديت ھي���ستريك و دش���منی وج���ه م���شخص اي���ن اف���را. ن���دا هامريك���ا آم���د
زندگی در دوران پادش�����اھی گون�����ه رف����رم و س����ارش����ان ب����ا ھ یغيرمنقط����

ت�رين   ب�ا ارتج�اعی ين دلي�ل ھ�م از ھ�يچ گون�ه ھمراھ�یاست و به ھم�ھ پھلوی
 ندارن��د؛  و نداش��تهيی اب��ا١٩٩ حكوم��ت محمدرض��ا ش��اه»اپوزي��سيون«ِبخ��ش 

  نظ�امی تروري�ستی ب�رای قت�ل س�ردمدارانھ�اي ی ت�Cش  سابقهحتی  شانبرخي
ھای دروغين كشتارھای چند ص�د ھ�زار نف�ری در  ليست. اند  را داشتهپيشين
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 ]خودش�انی ھ�ا نوش�تهھ�ا و  گفت�هبن�ا ب�ر [  را اين�اننظ�ام پادش�اھیھ�ای  زندان
ي�ران را در افك�ار ی نظ�ام پي�شين ا  تا از اي�ن طري�ق چھ�ره؛ندكرد منتشر می

ھ�ايی  ايتكار و نافی حقوق بشر در مقي�اسالمللی آلوده، خشن، جن عمومی بين
  . نجومی نشان دھند

ند و آن ھ���م ش���ناخت يف���ه بي���شتر ب���رای خودش���ان نم���یاين���ان ي���ك وظ
جالب اين ك�ه .  در ايران بوده است حكومت عرفی پادشاھیسرنگون كردن

ش�ان در آن دوران، ان�گ  بكاران�هبيشتر اينان ھمچنان بر اي�ن رفتارھ�ای فري
 را ك��ه ب��ا ٥٧زنن��د و افت��ضاح ت��اريخی س��ال   م��ی»انقCب��ی«و » مب��ارزه«

شان به وقوع پيوست، ھمچن�ان   نجومیھای ن و با دروغبافیسركردگی ايشا
  . كنند  ارزيابی می»CمیانقCب شكوھمند اس«

ی اي��شان ب��رای ب��ه دس��ت آوردن س��ھمی از  ويژگ��ی اساس��ی و ت��ازه
 و س�ران ح�افظ نظ�ام جن�بش س�بز، ر كنار اص�Cح طلب�ان حك�ومتی د،قدرت
جمھ��وری اس��Cمی [» جمھ��وری خ��واھی«ھ��ای طوي��ل  ك��ه لي��ستاس��ت اي��ن 

چ���ارچوب «و ] فق���ط جمھ���وری اس���Cمی[» فق���ط جمھ���وری«و ] خ���واھی
ای و  ھ��ای مرحل��ه  در حماي��ترا] چ��ارچوب جمھ��وری اس��Cمی[ »جمھ��وری

منت�شر » ٨٨  خرداد٢٢ودتای ک«و ی دوم خرداد  لحظه به لحظه از پروژه
  . كنند و امضاء می

ای   ھم��ين جماع��ت بياني��ه١٣٨١در تاب��ستان س��ال جال��ب اي��ن ک��ه 
منت�شر ك�رد ك�ه در آن خواھ�ان گف�ت و گ�وی دول�ت امريك�ا ب�ا دول�ت اي�ران 

ند  حاض�ر ن�شدحت�یاينان در اين بيانيه . د ش»بدون ھيچگونه پيش شرطی«
ص��Cحات ب��ه معامل��ه و م��ذاكره غ��رب در گف��ت و گ��ويی انتق��ادی ب��ا دول��ت ا

ھ��ای غرب��ی چن��د مح��ور را ب��رای معامل��ه و  توض��يح اي��ن ك��ه دول��ت. بن��شيند
 شت�رين اند كه مھ�م كرده ھا مرتبا اعCم می مذاكره با دولت ايران در اين سال

ع��دم نق��ض حق��وق ب��شر در اي��ران، ع��دم س��نگ ان��داختن ب��ر س��ر راه ص��لح 
  .خاورميانه و چند محور ديگر بوده است

ی اي��ن اف��راد ھم��راه ب��ا  اس��ت ك��ه مجموع��هر ص��ورت سالھب��ه ھ��
ون�ه آيند، با وار ھا به كار می  كه فقط برای امضای اين بيانيه ی نخودیافراد

واھ��ان كپ��ی ك��ردن ش��عارھای آزاديخش��ان و ب��ا  جل��وه دادن خواس��ت اساس��ی
 »تازه و قدرتمن�د«كتشان در ائتCفی  به شرسكوVر درون و بيرون كشور،

وج��ه م��شخص اي��ن جماع��ت، . دھن��د ت اس��Cمی ادام��ه م��یب��رای حف��ظ حكوم��
 »انتخ��ابی«ياس��ت خ��ارجی دول��ت اي��ران، حف��ظ بخ��ش فل��سطينيزه ك��ردن س

 حكومت اسCمی، و مثC نف�ی بخ�ش انت�صابی اي�ن حكوم�ت و در ]انتصابی[
نھايت ايجاد سدی در برابر خواست اساسی ملت ايران برای دست يافتن به 



 ٢٠٢

 

 ورود به روند جھانی ش�دن، ع�دم ص�دور  و]غير دينی[آزادی، دموكراسی 
   .ِتروريسيم دولتی و سنگ نيانداختن بر سر راه روند صلح خاورميانه است

  ی آفتاب در آبان گويی كه نشريه و  علی رضا علوی تبار در گفت
ھ��ای ت��ازه، گ��امی ب��رای  ائ��تCف« منت��شر ك��رد، تح��ت عن��وان ١٣٨١م��اه 

 ھ��م ش��نيدنی اس��ت و ھ��م هس��خنانی دارد ك��» ی دوم خ��رداد نوس��ازی جبھ��ه
عمل�ی /ی فك�ریھ�ا ھ�ا و ھمراھ�ی  ك�ه ب�ه اي�ن ھمي�اریوی تبارعل انديشيدنی؛

، برای پيروزی در جنگ ش�كلی مي�ان دو جن�اح حك�ومتی اميد بسياری بسته
  . ريزی كرده است و البته تداوم حكومت اسCمی اين گونه برنامه

ھ�ا در نق�ش پيشنھاد اي�ن پ�روژه، تنفراموش نكنيم كه علوی تبار با 
 اص�Cح طلب�ان حك�ومتی و ، بلكه او كليت ظاھر نشده»يك روشنفكر دينی«

پرس�شگر  .كن�د  را نماين�دگی م�ی»دين�ی/روش�نفكران اي�دئولوژيك«اين گون�ه 
  : پرسد می

ھ��ای اخيرت��ان از ل��زوم گ��سترش  ھ��ا و نوش��ته در بع��ضی از گفت��ه«
. گويي�د ن م�یخھا و پيوندھای تازه س ی ائتCفگير ی دوم خرداد و شكل جبھه

ايد؟ آي�ا مقط�ع  چرا حاV به اين فكر افتاده.  است»تازه«اين تاكيد تا حدودی 
  »زمانی حاضر ويژگی خاصی دارد؟

ب�ه گم�ان . اي�ن تاكي�د ت�صادفی ني�ست  در پاسخ كه٢٠٠و علوی تبار
، اي��ن  ھ��ای ت��ازه ی دوم خ��رداد و ش��كل دادن ب��ه ائ��تCف م��ن گ��سترش جبھ��ه

  .  بيشتری»امكان«ارد و ھم  بيشتری د»ضرورت«روزھا ھم 
ای سياس��ی در  يك��م، پ��يش بين��ی م��ن اي��ن اس��ت ك��ه ب��ه زودی زلزل��ه

ك��نم اي��ران تنھ��ا ك��شوری اس��ت ك��ه   فك��ر م��ی…ی م��ا رخ خواھ��د داد منطق��ه
و ] اس�Cمی[تواند از اين زلزل�ه ب�ه س�Cمت خ�ارج ش�ده و حاكمي�ت مل�ی  می

 خ�ود ی توس�عهفرآيند  نِا حفظ كرده و جلو گسسته شدد رتماميت ارضی خو
شرط جلوگيری از روند گسسته شدن فرآيند توسعه [اما شرط آن . را بگيرد

 ك�ه ك�م و ب�يش »نيروی قدرتمن�د«اين است كه يك ] سط دولت اصCحاتتو
ر را در ك�شو] جمھ�وری اس�Cمی دوس�ت[ھ�ای م�يھن دوس�ت  تمامی گ�رايش

ی سياس��ی   اس��ت، در ص��حنه»ق��ادر ب��ه جل��ب اعتم��اد م��ردم«گي��رد، و  برم��ی
  .  مردم را ھدايت كند»شعارھای مناسب«حضور داشته و با طرح 

ب�ه جھاني�ان توان�د   اس�ت ك�ه م�ی»ائتCف قدرتمند« تنھا يك …دوم
 تح��وVت ت��دريجی و »ھ��ای مخالف��ت برخ��ی ن��شانه«ن��شان دھ��د ك��ه ب��ا وج��ود 

 خواھد ساخت و »جو  مسالمت مردمساVری«درونزای ايران از اين كشور 
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] حكوم��ت اس��Cمی يعن��ی [ين��ان بخ��ش و پاي��دار اي��ران ی اطم اي��ن تنھ��ا آين��ده
 در آغاز جنبش اصCحات ميان نيروھ�ای مختل�ف عCقمن�د ؛چھارم …است

اعتم��ادی ن��سبت ب��ه  گ��ری، ن��وعی ب��دبينی و ب��ی ی و اص��Cحب��ه مردم��ساVر
از س�وی چ�ه  [»قرار گرفتن تحت فشار واح�د« اما …يكديگر وجود داشت

ان سختی، تا ح�دودی اعتم�اد ب�ه ھ�م را و كمك به يكديگر در دور] ؟!كسانی
   …در ميان نيروھا افزايش داده است

دان���يم ك����ه چ���ه ك����سانی در حماي����ت از  ام���روز ب����ه روش���نی م����ی
ای  م�ستقل از گذش�ته«پيگير و مسئوليت پذير ھ�ستند و ] دينی[مردمساVری 

را ب�ه عن�وان ي�ك ض�رورت ب��ا ] دين��ی[ ام�روز مردم�ساVری »ان�د ك�ه داش�ته
ح�ضور دشمنی با نسل انقCب و عناد ب�ا « از …اند يرفتهحضور و ھدف پذ

ديگ��ر ] ب��ين نيروھ��ای ائ��تCف [»ی جامع��ه ی دي��ن در عرص��ه مردم��ساVرانه
ھ�ا ب�ه بيگانگ�ان  ی ديگران و متصل كردن آن از تحقير پيشينه. خبری نيست

 ديگ�ر ح�ضور در انق�Cب و جن�گ و] ب�ه وي�ژه. [رس�د چيزی ب�ه گ�وش نم�ی
 در .ش�ود  مح�سوب نم�ی»ی منف�ی پي�شينه«ی برای ك�سی دفاع از نظام انقCب

ھ��ای موج��ود  ھ��ای ت��ازه و گ��سترش ائ��تCف ت��وان گف��ت ك��ه ائ��تCف نتيج��ه م��ی
Vب�د ش�ما ھ�م اي�ن تحلي�ل را . ت�ر ت�ر اس�ت و ھ�م ممك�ن امروز، ھ�م ض�روری

ن��وع ، از مي��ان ب��ردن ھرای ھ��ای زنجي��ره اي��د ك��ه يك��ی از اھ��داف قت��ل ش��نيده
روھ��ای بي��رون از حاكمي��ت، از اص��Cح طلب��ان ای ب��رای حماي��ٍت ني زمين��ه

    ٢٠١!يت بوده است؟درون حاكم
ام��ا س��ه جري��انی ك��ه عل��وی تب��ار و ھمراھ��انش ب��رای ايج��اد ي��ك 

  : اند گزاری كرده  ھا سرمايه نيروی قدرتمند ائتCف روی آن
ی  ام، سه نيروی شناخته شده در عرص�ه ھمانطور كه قبC ھم گفته

ھای سياسی  در مجموع در يك طرف درگيریسياسی ايران فعال ھستند كه 
اي�ن نيروھ�ای . گيرند رار میق] و نه مطالبات ملت ايران از كليت اين نظام[

د، ی دوم خ�ردا  جبھ�هخ�واه عبارتن�د از ]دين�ی [طل�ب و مردم�ساVری اصCح
در درون اين . »خواه]اسCمی[جمھوری«مذھبی و نيروھای /ھای ملینيرو

توان��د نق��ش تعي��ين  ھ��ا م��یرد ك��ه ائ��تCف آنھ��ايی وج��ود دا س��ه جري��ان بخ��ش
   …ی كشور داشته باشد  ی آينده ای در ترسيم چھره كننده

ان��د  ھ��ايی ك��ه توان��سته م��ذھبی ني��ز بخ��ش/در مي��ان نيروھ��ای مل��ی
بگيرن�د و ] ك�ذا[ از مي�راث و الگ�وی مجاھ�دين خل�ق »معن�اداری«ی  فاصله
 فراموش��ی ھ��ای نخ��ست انق��Cب را ب��ه ی ناش��ی از برخوردھ��ای س��ال كين��ه

. ين ائتCفی قرار دارندسپارند، در وضعيت مساعدی برای مشاركت در چن
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ھ��ايی ك��ه دي��ن س��تيزی و   ني��ز بخ��ش»خواھ��ان]اس��Cمی[جمھ��وری«در مي��ان 
ھ��ای من��سوب ب��ه انق��Cب را كن��ار  ی نيروھ��ا و پدي��ده برخ��ورد منف��ی ب��ا ھم��ه

بايد توجه . شوند اند، از اجزای مناسب چنين ائتCف محتملی تلقی می گذاشته
ت�وان ياف�ت و ھ�م در خ�ارج  داشت كه اين نيروھا را ھم در داخل كشور می

  ٢٠٢...ناز آ
اری زگ�   س�رمايهھ�انتب�ار روی آ ای ك�ه عل�وی ھ�ای ت�ازه اما ائ�تCف

مذھبی اين ائ�تCف /نخست اين كه بخش ملی؛ دنكرده است، چند ويژگی دار
بگيرن�د و ] كذا[لق ی معناداری از ميراث و الگوی مجاھدين خ فاصله«بايد 
ھ��ای نخ��ست انق��Cب را ب��ه فراموش��ی  ی ناش��ی از برخوردھ��ای س��ال كين��ه

» در وضعيت مساعدی ب�رای م�شاركت در چن�ين ائتCف�ی ق�رار] تا[سپارند 
 اين »خواه خارج از كشوری]اسCمی[جمھوری«دوم اين كه بخش . بگيرند

ی  نفی با ھمهدين ستيزی و برخورد م« بايد حتما »ائتCف تازه و قدرتمند«
س�وم اي�ن ك�ه ؛ بگ�ذاردرا  »ھ�ای من�سوب ب�ه انق�Cب را كن�ار نيروھا و پديده

از دش�منی ب�ا ن�سل انق�Cب و عن�اد ب�ا ح�ضور «امروز روشن شده است كه 
ديگ��ر ]  نيروھ��ای ائ��تCفب��ين[ی جامع��ه  ی دي��ن در عرص��ه مردم��ساVرانه
ه بيگانگ�ان ھا ب� ی ديگران و متصل كردن آن  از تحقير پيشينه؛خبری نيست

ديگر ح�ضور در انق�Cب و جن�گ ] به ويژه. [رسد چيزی به گوش نمی] ھم[
  .شود  محسوب نمی»ی منفی پيشينه« دفاع از نظام انقCبی برای كسی و

 ھن��وز ھ��م »ائ��تCف قدرتمن��د و ت��ازه« جري��ان اي��ن چھ��ارم اي��ن ك��ه
ش��عارھايی «توان��د ب��ا ط��رح   اس��ت، و م��ی»ق��ادر ب��ه جل��ب اعتم��اد م��ردم«

 از ]و ب��ا س��بزی فروش��ی [»ی دوم خ��رداد نوس��ازی جبھ��ه« ب��رای »مناس��ب
ی مج�دد از  مردم به عنوان ماشين رای گيری استفاده كرده و ضمن اس�تفاده

ی  ح��ضور مردم��ساVرانه« ھمچن��ان حكوم��ت اس��Cمی ي��ا »اعتم��اد م��ردم«
پ��نجم اي��ن ك��ه ض��رورت و امك��ان اي��ن .  را در حكوم��ت ت��داوم بخ��شد»دي��ن

ھای سبزی است كه از خ�ارج   بيشتر بر اساس چراغند تازه و قدرتم ائتCف
 با ناديده گرفتن خواست اساسی مل�ت »خواھیجمھوري«كشور تحت عنوان 
ب�دون توج�ه ب�ه ش�كل [يافتن به حكومتی عرفی و سكوVر ايران برای دست 

 عل�وی ت�ر اي�ن ك�ه ب�ه ق�ول ششم و از ھم�ه جال�ب. شود  دريافت می]حكومت
توان�د ب�ه جھاني�ان ن�شان دھ�د ك�ه  رتمند است كه میتنھا يك ائتCف قد«: تبار

از » ھای مخالفت، تحوVت تدريجی و درونزای ايران با وجود برخی نشانه
ج��و خواھ��د س��اخت و اي��ن تنھ��ا    م��سالمت مردم��ساVری«حكوم��ت اس��Cمی 

  » .است] حكومت اسCمی[ی اطمينان بخش و پايدار ايران  آينده
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 ب��ا ھمك��اری و ھمراھ��ی ج��و  م��سالمت و ص��د البت��ه مردم��ساVری
ھ��ای  ح��زب [ لبن��ان و ح��ضرت ح��سن ن��صر[ رھب��ر اي��ن جري��ان و تواف��ق

ھ��ای تروري��ستی منطق��ه ب��ا رئ��يس جمھ��وری  م��ابين اي��شان و ديگ��ر جري��ان
ب�ه ھ�ر ؛ ی خاورميان�ه منطقهاين ی ايشان به  اصCحات در سفرھای چندگانه

 تازه كه ھمچنان  و جماعت يا ھر سه بخش اين ائتCف قدرتمندصورت اين
 جلوگيری كنند و ند از فرآيند فروپاشی تماميت حكومت اسCمی ھسصدددر

ی دي���ن در حكوم���ت ھ���ستند و  مردم���ساVرانهی » حف���ظ س���لطه«خواھ���ان 
ھ�ای   ھم چندان اھميتی ندارد و دس�ت داشتن�شان در بخ�ششان ی منفی پيشينه

ھ�م باي�د ب�ه ای آغازين حكوم�ت اس�Cمی ھ اطCعاتی و نظامی و امنيتی سال
ی  پروژهای نظير  ی تازه پرداختن پروژهساختن و  با ،فراموشی سپرده شود

با ی دوم خرداد و  نوسازی جبھهخواھند با   می،ی دوم خرداد شكست خورده
ی تاريخی ديگر ملت اي�ران را   باز ھم يك دوره،ھای تازه و قدرتمند ائتCف

و ی دوم خ�رداد  پ�روژه  ھ�ای درون�ی لمی و جنج�ای حكوم�ت اس�C در منگنه
ی  آمدهھم ب�ر عم�ر ب�ه س�رزندانی كرده، ب�ا اي�ن ترفن�د ب�ازی جنبش سبز سيد

  . اين حكومت عقب افتاده و قرون وسطايی بيافزايند
خ���واه  ]اس���Cمی[جمھ���وریجال���ب اي���ن ك���ه دس���ت داش���تن بخ���ش 

ی رياس����ت  ب���ه دلي����ل عملكردش����ان در دو دوره، برونم���رزی اي����ن ائ����تCف
ی   دلي��ل اص��لی خوابنم��ا ش��دن متولي��ان پ��روژه،یجمھ��وری س��يد محم��د خ��اتم

 حك������ومتی، ب������رای ی دوم خ�����رداد و اص������Cح طلب�����ان شك�����ست خ������ورده
 در جھ��ت ت��داوم ھم��ين ،اری روی اي��ن ائ��تCف ت��ازه و قدرتمن��دزگ�� س��رمايه

  !        حكومت اسCمی است
دان�م   اين كه ھمين چندی پيش جناب س�يد محم�د خ�اتمی، نم�یديگر

داخل�ی، ] دينی[د كه استبداد اش مدعی ش ھای كمدی یيك از سخنران  در كدام
پيامد اين پي�ام وي�ژه ب�رای دس�ت ان�دركاران . بھتر است از استعمار خارجی

تمام كردن كار ملت ايران و تكميل كنندگان روند به اضمحCل كشاندن اي�ن 
تئ��وريزه ك��ردن اي��ن ] س��بزھای حک��ومتیھ��ا و  دوم خ��ردادی[وي��ران ك��شور 

ی  ھم درست در اين سرف�صل وي�ژه   خاتمی است، آنحضرتی  شعار ويژه
  !تاريخ معاصر ملت ايران

ای روی ن�ت   نوشته٢٠٠٣ سپتامبر ٢٥در ھمين رابطه در تاريخ 
ی جري�ان  سايت گويا نيوز رفت با عنوان به سوی آينده، كه خط م�شی آين�ده

ماه سال  عليرضا علوی تبار كه در آبان. دوم خردادی را مشخص كرده بود
 اص��Cح طلب��ی در اي��ران، مبتك��ر ت��ز  ب��ا دري��افتی ديگ��ر از فراين��د١٣٨١

و ت������ازه ھم������راه ب������ا دو جري������ان ديگ������ر ائتCف������ی وس������يع و قدرتمن������د 
 ]ھ��ای درونم��رزی م��ذھبی/ان برونم��رزی و مل��یخواھ��]اس��Cمی[جمھ��وری[
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ب��ا توج��ه ب��ه ١٣٨٢ب��رای در دس��ت گ��رفتن ق��درت ش��ده ب��ود، در مھ��ر م��اه 
ش�ت ت�اريخی اي�ن جري�ان رخ سرنودر  و ای ك�ه در منطق�ه پارامترھای تازه

 و جري��ان ی ائ��تCف ب��زرگ دس��ت برداش��ت ، اساس��ا از ط��رح پ��روژهنم��ود
اعتم�ادی مل�ت اي�ران  ا در ح�ضيض ب�دنامی و ن�اتوانی و ب�یاصCح طلبی ر

  . معرفی كرد
 چھ��ار وي��ژه، ب��ه بررس��ی  ِعل��وی تب��ار در بخ��ش نخ��ستين اي��ن پي��ام

گي�ری    و نتيج�هداد پرداخ�تی پ�س از دوم خ�ر  س�اله ھفتی اصلی مشخصه
ی   ك��ه پ��روژهش��د ب��ا اي��ن ك��ه م��دعی اي��شان .البی از اي��ن دوران ارائ��ه دادج��

 س�ال اص�Cح طلب�ی را ھف�ته نم�اد ، با اي�ن ھم�اصCحات دچار بحران شده
د كه به تعبير اي�شان ھيچگ�اه نخواس�ت کر خاتمی معرفی سيد محمدھمچنان 

 علوی تب�ار.  داشته باشدو يا نتوانست رھبری طرح اصCحات را در دست
ن�د ك�ه ، اص�Cح طلب�ان پذيرفت ك�ه در اي�ن چن�د س�الصريح و روش�ن نوش�ت

جمھ��وری «ی خ��ود اي��شان  گفت��هي��ا ب��ه » در چ��ارچوب جمھ��وری وVي��ی«
ت�وان حكوم�ت را از   م�ی»ی فقي�ه اسCمی مبتنی ب�ر وVي�ت انت�صابی مطلق�ه

  . كشاند»مشروعيت«درون متحول كرد و به شاھراه اصCحات و 
 كه ب�ا تم�ام اي�ن ترفن�دھا ن�ه تنھ�ا کرد با تاسف ارزيابی علوی تبار

ر ھم�ان گ�ام نخ�ست ني�ز از اصCحات نتوانست كاری از پيش بب�رد، بلك�ه د
 خ��اتمی نم��اد اي��ن جن��اح، ن��ه تنھ��ا ديگ��ر نماين��ده و حت��ی ؛حرك��ت بازمان��د

ی سياس�ی  ای نماين�ده سخنگوی اين جريان نيست، بلكه خود خواسته به گون�ه
  . شود ميت و كليت حكومت اسCمی ارزيابی میتما

 ك�ه ب�ودش�د، اي�ن  از سوی علوی تبار تاس�ف انگي�ز ارزي�ابی  آنچه
واقعيت به بن بست [مردم البته زودتر از فعاVن اصCح طلب، اين واقعيت 

ن�د و ب�ا ش�ركت را درك كرد]  و س�بز حک�ومتیی دوم خ�رداد رسيدن پ�روژه
نی نھادھ��ای منتخ��ب ب��ه  را از ن��اتوانشاك��ردن در انتخاب��ات ش��وراھا درك��ن

 ك��ه در چ��ارچوب اي��ن ن��شان داد ب��ا اي��ن ك��ه عل��وی تب��ار. ندش��تنم��ايش گذا
ِ اساس�ا اص��Cح طلب��ی امك�ان تحق��ق ن��دارد، ب�ا اي��ن ھم��ه »جمھ�وری وVي��ی«

د ك�ه ک�ر راھكارھ�ايی را پي�شنھاد ی حف�ظ نظ�ام، برای راھ�ی ب�ه س�وی آين�ده
ب��ارزات ي�ان را در س�د ك�ردن می اي�ن جر توان�د نق�ش وي��ژه  م�یش�ان بررس�ی

  . دھدملت ايران به روشنی نشان 
 طيف را در ميان اصCح طلبان چھار ھمين نوشته  درعلوی تبار

ب�ست  ِت�داوم ب�ه ب�ن«ای را برای  يك راه و روش ويژه كه ھرکردطبقه بندی 
به باور اي�شان، تھدي�د ق�درت . ارند در نظر د»كشاندن مبارزات ملت ايران

 ھ���ای  ج���دی اس��ت و اي���ن ق���درت]امريك��ا و متح���دانش[جی ر خ���ارگ���  س��لطه
گر خواھان سرنگون سازی نظام جمھوری اسCمی و جايگزين كردن  سلطه
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البت��ه پوش��يده ؛ ب��ه ج��ای آن اس��ت] ک��ذا[ای واب��سته و غيرمردم��ساVر  گزين��ه
ِگ���ر خواھ���ان   س���لطهھ���ای  از تھدي���د ق���درتعل���وی تب���ارني���ست ك���ه منظ���ور 

تراش��ی حكوم��ت اس��Cمی در   دلي��ل م��انعب��هس��رنگونی حكوم��ت اس��Cمی، ن��ه 
ی و پ�شتيبانی اي�ن حكوم�ت از روند صلح خاورميانه و حمايت فعال لج�ستيك

 و ک����شتار ای ھ����ای خاورميان����ه تھ����ای خ����شونت طل����ب و تروري����س جري���ان
ی   اس��ت، و ن��ه ب��ه دلي��ل خفق��ان وح��شتناك موج��ود در م��تن جامع��ه معترض��ين

 ف��ارغ از ب��اور و ،ي��انی حق��وق ش��ھروندی ايران اي��ران و ت��ضييق ھ��ر روزه
 وضع اسفبار اقتصادی و به ويژه ت�دارك حتی و نه ؛ استقوميتجنسيت و 

 ھمياری ب�ا حتیھای كشتار ھمگانی، يا  ای برای دست يافتن به سCح جانانه
 و س��رنگون  ھ��ای س��رنگون ش��ده ت��رين حكوم��ت ت��رين و تروري��ست راديك��ال

 اي���ران از مل���ت%  ٩٠ نارض���ايتی ب���يش از حت���ی. ی منطق���ه اس���ت ن���شده
 ني�ز دلي�ل چند دھ�هی در ھر دو شق آن، در اين كاركردھای حكومت اسCم

گ�ر خ�ارجی  اس�Cمی ني�ست، بلك�ه ي�ك جري�ان س�لطهسرنگونی اين حكوم�ت 
ق���رار اس���ت ب���ه اين���ان ك���ه خ���ود را در موض���ع مل���ت اي���ران، ايران���ی ھ���م 

 ب��ه  را]ک��ذا [انگارن��د، حمل��ه ك��رده، حك��ومتی واب��سته و غي��ر مردم��ساVر م��ی
ھ�ا  اين�ان در تم�ام اي�ن س�الجال�ب اي�ن ك�ه ؛  كن�د»تحمي�ل«و ب�ه اي�ران نان اي

ی مل�ت اي�ران، ب�ه تحقي�ر ت�اريخی اي�ن  ھميشه و ھميشه برعلي�ه من�افع عالي�ه
از س�وی . ان�د ، پرداخت�هداردِا ھر آنچه ك�ه نم�اد ايرانيگ�ری ملت و ضديت ب

 ب�رای راه ،نن�د ك�ه ب�ا ب�ستن راه مل�ت اي�راا هھمين اينان نبودانگار ديگر ھم 
ي��افتن ب��ه رون��د جھ��انی ش��دن و ترق��ی و پي��شرفت، اي��ن ك��شور را در اي��ن 

، مب�ارزات مل�ت  در قرون وسطای انكيزيسيونيشان قف�ل ك�ردهھای سياه  سال
  ؟ !اند ايران را برای دست يافتن به تمدن و تجدد و مدنيت، فلج كرده

را ی دوم خ��رداد   پ��روژه، خ��وددر واق��ع عل��وی تب��ار ب��ا اي��ن ك��ه
كن��د، ام��ا ب��ه دلي��ل نگران��ی از تھدي��د  م��ی اكارآم��د و متوق��ف ش��ده ارزي��ابین

ی جناح اصCح طل�ب حك�ومتی را  سرنگونی كليت حكومت اسCمی، وظيفه
 امك��ان »نزدي��ك ش��دن ب��ه اقت��دارگرايان«ك��ه ب��ا کن��د  م��ی ارزي��ابی گون��هاين

گويا ايشان معتقد اس�ت . سرنگونی را از بين ببرند و به صفر نزديك سازند
 غ�رب، تی مردمساVر است كه ق�رار ش�ده ھمين حكومت اسCمی، حكومكه

را س�رنگون كن�د ] ک�ذا[و غير واب�سته ] کذا[مردمساVر نخست اين حكومت 
و بعد ھم پس از تسخير اي�ران، حك�ومتی واب�سته و غي�ر مردم�ساVر را ب�ر 

  !سر كار آورد
چن��د ك��ه اي��شان روش��ن اس��ت، ھر عل��وی تب��ارالبت��ه دلي��ل نگران��ی 

ی اس��Cمی ب��ه  گرايان��ه  بن��ديھای مل��ی  وش��د، اي��ن نگران��ی را در ب��ستهك م��ی
 و »تیاي��ران دوس��«دان��د ط��شت   چ��را ك��ه خ��وب م��ی؛ن��دبنماياھمگام��انش 
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 در »درخ�شان«ی   ب�ا اي�ن ھم�ه س�ابقه؛ اين حكوم�ت كم�دی»حاكميت ملی«
ھ���ای   و ت���Cش،افت���ادهش���ان  رس���وايیھاس���ت از ب���ام   س���ال،ايران���ی س���تيزی

ش�د ك�ه ای برای فريفتن ملت�ی با تواند بھانه  ديگر نمی نيزھای ايشان ھمپالگی
س��ال اس��ت زن��دانی ش��عارھا و نمادھ��ا و راھكارھ��ای اي��ن اص��Cح اي��ن ھم��ه 

 در چارچوب جمھوری وVي�ی  و رھبران سبزی فروش اين جماعت،طلبان
   .اسCمی است

ن ك��ه ط��رح ائ��تCف ب��زرگ و  ب��ا اي��عل��وی تب��ارجال��ب اي��ن ك��ه 
ھمچن���ان از ام���ا ، ه نيام���ده، از ك���اركرد افت���ادن ھن���وز ب���ه ص���حقدرتمن���دش

 و ی اص�Cحات خواھان خ�ارج از ك�شوری ح�امی پ�روژه]اسCمی[جمھوری
ی جايگ�اه واVی خ�ويش را حف�ظ ا خواھ�د در چن�ين جبھ�ه  م�یسبزی فروشی

  :  كه اين حضرتشی ترين فراز نوشته البته مھم؛ كنند
ان اص���Cح طلب���ان حك���ومتی در چ���الش مي���ان آن���انی ك���ه خواھ���«

خ�ود را ب�ه ] يعن�ی م�ردم اي�ران[سرنگونی تماميت حكوم�ت اس�Cمی ھ�ستند 
  »!يابند تر می اقتدارگرايان نزديك

ی اي�ن ھم�ه ش�عارھا و  ی ب�زك ك�رده توان چھره آيا بھتر از اين می
نمادھ��ا و راھكارھ��ای اص��Cح طلب��ی را در ص��بح ص��ادق آگ��اھی ايراني��ان، 

  !اد و از آن به وحشت نيفتاد؟دست و رو نشسته و چرك و پف آلود، نشان د
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  ٢٠٣دوميادداشت 
  
  

ھای فرھنگی ما ايراني�ان، ش�ايد ھ�م جوام�ع ش�رقی  يكی از بيماری
ن��داريم و نق��د و بررس��ی را ب��ا » نق��د«اي��ن اس��ت ك��ه تعري��ف مشخ��صی از 

گي�ريم، بخ�صوص ك�ه  ھايی نظير نفی، متلك و ض�ايع ك�ردن براب�ر م�ی واژه
» گي��سی خاك��ستری«ي��ا » ري��شی س��پيد«اش��د ك��ه نق��د در رابط��ه ب��ا ك��سانی ب

 ي�ك شخ�صيت و متاسفانه تنھا س�ن و س�ال اس�ت ك�ه ب�ه ي�ك ح�رف ي�ا. دارند
ای ي�ا  كنن�د ج�وان مان�ده فقط برای اي�ن ك�ه خي�ال م�ی[بخشد، و تو  اصالت می

» پي��ران دي��ر«گ��و ب��ا  و  اج��ازه ن��داری وارد بح��ث و گف��ت] ك��اری ت��ازهVب��د 
 ت�ا سان�سور فيزيك�ی یشكنند، و گ�اه حت� میقلمت را » رانھوادا«شوی، كه 

موض��وع م��شخص نق��د، انتق��اد، بررس��ی، تحلي��ل و . دارن��د  برم��یك��ارت خي��ز
  افتادگ��ان دني��ای سياس��ت، ادب و فرھن��گ م��ا ھ��م ب��رھمين ِتف��سير نظ��رات ج��ا

  . روال است
ھ��م »  م�ن« ني��ست، ب�ه معن�ی فھ��م بي�شتر »نف�ی«ام�ا نق�د ب��ه معن�ی 

يك متن، كتاب، نوشته يا شعاری است كه نيست، كه تنھا بررسی و شكافتن 
تر شود و اگ�ر دي�دگاھی در گ�رد و  ای مبھم مانده است، روشن اگر از زاويه

اي�ن . ت�ر ش�ود ای رسيده است، مشخص خاك شرايط موجود به ارزيابی ويژه
است كه اگر اثری نقد نشود، از نظ�ر م�ن اعتب�اری ن�دارد و معن�ی آن، اي�ن 

بلك�ه تنھ�ا عيب به پاي�ان ب�رده اس�ت،  امل و بینيست كه نويسنده كارش را ك
اش   است، تا درباره  است كه كسی او و كارش را جدی نگرفتهبه اين معنی

ان��د، ي��ا  ب��سنده ك��رده» چ��ه چ��ه «و »  ب��ه ب��ه« ي��ا تنھ��ا ب��ه اظھ��ار نظ��ری بكن��د؛
  . اند اعتنا از كنارش گذشته بی

ق�د كردن�د  از ما را خواندن�د و نبه ھمين دليل ھم اگر كسانی كاری
 به نفی و تھمت ھم پرداختند، ]شان از نقد  ناشيانه اگر با ھمان دريافتحتی[

اعتناء از كل موض�وع رد   آنانی را كه بی تواند توجه باز غنيمتی است و می
. ھای بيشتری را ب�ه ب�ازار نق�د و بررس�ی بك�شاند اند، جلب كند و انديشه شده
ی دارم، تنھ�ا در برخ�ورد ب�ا ك�نم، ي�ا برداش�ت غلط� اشتباھی م�ی» من«اگر 

                                                           
ھا پيش منتشر شد و آن  که سال] نادره افشاری[من » واژه را بايد شست«اين بخش، بخشی است از کتاب  - 203

اژه را و«با اين کار ھم کتاب . ھم از ھمين کتاب است» يک نقد فانتزی«فصل بعدی . کنم جا بازچاپ میرا اين
 در واقع . ام  نشان دادهھای گوناگون ام را در سرفصل ھای فکری ام و ھم ھمسويی را بازچاپ کرده» بايد شست

 ! است» ستواژه را بايد ش «ی ھمان کتاب پخته شده و ادامه» رنسانس وارونه«کتاب 



 ٢١٠

 

در » م��ن«ش��وم، واV ك��ه  افك��ار و آرای گون��اگون اس��ت ك��ه مح��ك زده م��ی
حت�ی ب�ه [گويم، و كسی ھم ني�ست ك�ه خط�ی   میتنھايی خودم ھميشه درست

  . زير ادعاھايم بكشد]اشتباه
 س�يد ج�وادی ب�رای م�ن تنھ�ا  نقد و بررسی كتاب علی اص�غر ح�اج

  .پردازی بپرھيزم گويی و نظريه   و از كلی ای است تا حرفم را بزنم بھانه
   !ھمين
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   نقدر در نقد

  
  

 به نام ، سيد جوادی كتابی منتشر كرد  اصغر حاج علیچندی پيش 
ن�ام كت�اب ي�ادآور كت�ابی اس�ت » خائنی كه از نو باي�د ش�ناخت] رفسنجانی[«

ويرژي���ل [» محم���د، پي���امبری ك���ه از ن���و باي���د ش���ناخت«ن���ام   مع���روف ب���ه
ھای بنفش آخون�دی در ھم�ان   زمان جيغ و ھم] [ منصوری  گئورگيو، ذبيح

تردي�د ھرگون�ه ب�ازبينی  ِدوران در ردِ  نظرات طرح شده در آن كتاب و ب�ی
ی عل��ی اكب��ر  ن��سل خج��سته«ھم��ان زم��ان ھ��م معمم��ی از . ِدر ت��اريخ اس��Cم

اب ب��ه ِدر رد ِ نظ��رات ط��رح ش��ده در آن كت��» ھاش��می رف��سنجانی بھرم��انی
   .ھمت گماشت» محمد، پيامبر شناخته شده«ای با عنوان  چاپ جزوه

سوالی است ك�ه ،  سيد جوادی چرايی انتخاب اين نام از سوی حاج
خواسته است با شبيه س�ازی ايشان  شايد ؛ام من ھنوز پاسخی برای آن نيافته

ك�ه اي�ن روزھ�ا ديگ�ر [ھای آن دوران  نام آن دو كتاب در ذھن خرده مذھبی
ھي��اھوی ب��سيار « نقب��ی ھ��م ب��ه ت��اريخ ]ان�د ه چن��دين و چن��د فرق��ه تكثي��ر ش��دهب�

را ھ�م دوب�اره » محمد«علمای شيعی بزند و تاكيد كند كه خود » ِبرای ھيچ
 كه تنھا با ٢٠٤بايد شناخت، چه برسد به آخوند دست چندمی نظير رفسنجانی

  ! داند؟  كسی چه می؛ ثبت شده استماندر تاريخ معاصر» خيانت«صفت 
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اين  .کارش در مسکو ترور و کشته شد ی محل ای در بيرون دفتر روزنامه  به طرز ناجوانمردانه٢٠٠٤جوVی 
  :نويسنده درکتابش که به قيمت جانش تمام شد، نوشته است

ق�رار دارد، اي��ران باي��د   در ص�د گ��از طبيع�ی جھ��ان در اي��ران١٥ درص��د نف�ت دني��ا و ٩ک��ه ب�يش از در ح�الی «
حج��م . باش��د مق�دار آن قب��ل از انق��Cب م�ی ی آن ھف��ت درص��د کمت�ر از ی ثروتمن��د باش�د؛ ام��ا درآم��د س�رانهک�شور

  . در س��ال اس��تھ��ای منتق��ل ش��ده از اي��ران ب��ه دب��ی و من��اطق ام��ن اقت��صادی در ح��دود س��ه بيلي��ون دVر س��رمايه
کنت��رل  پ��س از انق�Cب اي��ران ي��ک ب��رادر رف��سنجانی ص��نايع م��س را در دس��ت گرف��ت، ديگ�ری - رف8سنجانيھا

) يا پسرخاله، لغت ک�ازين در انگلي�سی يا پسردايی(تلويزيون را، برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عمو 
) يا برادرزاده؛ لغت نفيو در انگلي�سی(زاده پسر و خواھر. قبضه کرد صادرات چھارصد ميليون دVری پسته را

ی گزارش حدود  زمان تھيه وزارت نفت پستھای کليدی دارند، پسر ديگر او مترو را دراختيار دارد که تا او در
خ�انواده از طري�ق ش�رکتھا و بنيادھ�ای مختل�ف عم�ل ک�رده و  اين. ھفتصد ميليون دVر برای آن ھزينه شده است

بھت�رين  ی ساخت اتومبيل دوو و يک�ی از رين شرکتھای نفتی ايران، کارخانهکی از بزرگتي باور بر اين است که
) منک�ر ت�صاحب اي�ن ثروتھ�ا ھ�ستند علي�رغم اينک�ه خ�ود آنھ�ا(خطوط ھوايی خصوصی ايران را در دست دارند 

ی ف�وق م��درن لواس�ان در ھم��سايگی  ھکت��اری در منطق�ه ک�وچکترين پ�سر رف��سنجانی ياس�ر، ص�احب ب��اغی س�ی
ياسر از کجا اي�ن پ�ول . شود ھران است که ھر ھکتار زمين در آن منطقه در حدود چھارميليون دVر معامله میت

ی غذای ک�ودک،  در زمينه ی شرکتی که ی بلژيک است و اداره کننده ورده است؟ او يک تاجر تحصيل کردهآ را
ن به قول سعيد ليCز که اکنون با يکی از پولدار شد ترين راه ساده. دآب معدنی و ماشين آVت صنعتی فعاليت دار

 ھ�ای Vزم ب�ه منظ�ور گ�رفتنی انق�Cب داش�تن رابط کن�د؛ در س�الھای اولي�ه ھمکاری می شرکتھای اتومبيل سازی
او گويای زيانی معادل سه  تخمين. مجوز واردات و تبديل دVر صد و ھفتاد و پنج تومانی به ھشتصد تومان بود

   ».ی قانونی در آن مدت استال به اقتصاد ايران حاصل ازاين نوع کCھبردارتا پنج بيليون دVر در س
   . شان را مخفی کنند ی نجومیدزديھاين کتاب را کشتند تا اسرار ی ا نويسنده



 ٢١٢

 

ای كم حج�م و تحليل�ی منت�شر ش�ده،  اين كتاب كه به صورت جزوه
. رف��سنجانی پرداخت��ه اس��ت» ِعب��ور از بح��ران«ب��ه نق��د و بررس��ی كت��اب 

نظ��ر » ِخ��ائن ش��ناخته ش��ده« اي��ن  ِی اول كت��اب نوي��سنده بي��شتر ب��ه دو نام��ه
ھ��ای  ھ��ای او را از خ��اطرات خ��ودش س��ر بزنگ��اه داش��ته، بع��ضی از خيان��ت

  . ر ايران نشان داده استمختلف تاريخ معاص
س��يد ج��وادی از س��ويی نگ��اھی تحليل��ی ھ��م ب��ه عملك��رد آخون��دھای 
ِغي��رمعمم داش��ته، ت��ا تفكيك��ی ب��ين اي��ن دو جري��ان م��ذھبی موس��س حكوم��ت  ِ

گ�روه « ب�ه س�مت »دوس�تانهخيل�ی « ھ�م شی تمايل وزنه. اسCمی كرده باشد
از گ�روه گ�روه دوم از اي�ن دو طي�ف، عب�ارت ب�ود «: كند سنگينی می» دوم

اي��ن .  ك��ه ن��ه از ح��وزه ب��ود و ن��ه در ك��سوت ب��ه اص��طCح روحاني��ت م��ذھبی
 چن�ان ك�ه م�دت قليل�ی پ�س از انق�Cب، مل�بس ب�ه  طيف، قبل از انقCب و ھ�م

س�اVر ي�ا  ھ�ای ف�ن ی گ�روه  نظير ھم�ه؛كت و شلوار و كفش و كراوات بودند
 و ی سياس��ی ب��ازار مملك��ت، در س��ابقهو تكن��وكرات و س��اير م��ردم كوچ��ه 

در » ادغ�ام دي�ن و دول�ت«فعاليت اجتماعی آنھا خ�ط و ن�شانی از تماي�ل ب�ه 
يكديگر و برقراری احكام شريعت و تشكيل جمھ�وری اس�Cمی ب�ه ص�ورتی 

خود مطرح كرد، » نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد«كه خمينی در فرمول 
   ٢٠٥».وجود نداشت

 ب�ه »انای نظي�ر مھ�دی بازرگ� وي�ژه«  ِبعد ھم ب�ا تفكي�ك شخ�صيت
ف�رد اي�ن جري�ان در كن�ار ک�اظم س�امی و حبي�ب [ » ت�رين برجسته«عنوان 

ب�ه [پرداخته كه » نقش استثنائی شادروان طالقانی«پيمان به برجسته كردن 
طلبی ع��اری از ی ت��ساھل و م��دارا ب��ا فرھن��گ خج��سته«] ق��ول س��يد ج��وادی

ه  ھرچند در ظاھر ملبس به لباس طيف اول بود، ام�ا در ب�اطن ب�…تعصب
   ٢٠٦».ی تفكر و مشی سياسی طيف دوم متمايل بود شيوه

 چن�ين در ج�ای ديگ�ری از ھم�ين كت�اب، تفري�ق ب�ين اي�ن دو   ھموا
طيف را يكی در نوع پوش�ش اي�شان و ديگ�ر در ب�اور ي�ا ع�دم باورش�ان ب�ه 

   : است اسCم فقاھتی ارزيابی كرده
گ��روه اول از اي��ن دو طي��ف عب��ارت ب��ود از گ��روه آخون��دھا ي��ا «

طCح روحاني�ت ك�ه چ�ه در لب��اس ظ�اھر يعن�ی عب�ا و عمام�ه و چ��ه در باص�
لباس باطن، يعنی اسCم فقاھتی و اج�رای احك�ام ش�ريعت در قال�ب دول�ت و 

ت��رين  ت��رين و نزدي��ك فع��ال. بودن��د  عن��ان  رای و ھ��م حكوم��ت، ب��ا يك��ديگر ھ��م
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اف��راد اي��ن گ��روه ب��ه خمين��ی و فرزن��د او احم��د، بان��د رف��سنجانی و بھ��شتی و 
   ٢٠٧».ای و اردبيلی و باھنر بود  هخامن

 اس��Cمی، حکوم��ت جمھ��وریدر اينك��ه ب��ين اي��ن دو طي��ف موس��س 
ديگ�ری اس�ت، باي�د » ش�كل« يا وضع به ،ی گشادی وجود دارد چنين زاويه

اع�م از » طي�ف ي�ا گ�روه دوم«ِھ�ا و رفت�ار  ھا، گفت�ه گفت كه متاسفانه نوشته
 نظي�ر مھ�دی بازرگ�ان و  اللھی نظير س�يد محم�ود طالق�انی و مھندس�انی آيت

و عل���ی ] پيم���ان[[ پاي���دار   [ س���حابی و دكترھ���ايی نظي���ر حبي���ب  ع���زت
اين طيف، تئوری ديگ�ری را ثاب�ت ِ ِشريعتی و عبدالكريم سروش و ديگران

 اي�ن دو  و رفت�اریھ�ای دي�دگاھی  خ�واھم كوش�يد ك�ه ت�شابهاينج�امن . كند می
 در م�ورد موض�وع ]ی آن ھ�ای ظ�اھری و فريبن�ده ِعلي�رغم تف�اوت[طيف را 

اس���Cم فق���اھتی و اج���رای احك���ام ش���ريعت در قال���ب دول���ت و «م���شخص 
  وي���ژهان ب���ه موض���وع ان���سان و ب���هن���ی نگ���رش اي  و ش���يوه٢٠٨»حكوم���ت

ھ�ای دي�ن حك�ومتی  تر جستجو و پ�ژوھش در پاي�ه مدگرانديشان و از ھمه مھ
 دار  ھ��ای رن��گ و روغ��ن و ب��از ھ��م متاس��فانه اگ��ر برچ��سب. را ن��شان ب��دھم

ي��ا » طي��ف دوم«ھ��ا و ش��عارھای  ای را از نم��ايش بيرون��ی ح��رف رح��وزهغي
 اي��ن دو  ِ ح�ذف كن�يم، در م�نش، رفت�ار، نگ�رش و دي�دگاهعمام�ه معمم�ان ب�ی

ك�م ب�ه آن كيفيت�ی ك�ه   دست[ تفاوت چندانی ،طيف موسس جمھوری اسCمی
  . بينيم  نمی]کند میسيد جوادی مشاھده 

 كه يكی از آثار شوم دخالت برای ورود به اين بحث بايد تاكيد كنم
مردم اي�ران ب�ا » قانونخواھی«و » آزاديخواھی «ھای علمای دين در جنبش

ِھ��ر لباس��ی، اس��Cميزه ك��ردن اي��ن مب��ارزات، در نتيج��ه تھ��ی ك��ردن تمامي��ت 
 اي�ن ی  عدالتخواھان�هخواھان�ه وھای مردمی و ملی از محتوای آزادي تخواس
اض�ح ك�ه ش�ھروندان ايران�ی ھ�ر  ب�ه اي�ن دلي�ل ب�سيار و؛ھا ب�وده اس�ت جنبش

ب��ه دلي��ل [تCش��ی ب��رای رھ��ايی از ي��وغ حكومتي��ان و شركاش��ان ك��رده اس��ت 
ھ�ا ھم�واره از   اي�ن جن�بش]فريب موجود در دين حك�ومتی ي�ا حكوم�ت دين�ی

م�صادره ش�ده و ب�ه غ�ارت ] دين�یيعن�ی علم�ای [سوی شركای حك�ومتگران 
 بع�دھا چن�د م�اه پ�س از كه مCيان را] رژی[ی جنبش تنباكو  تجربه. ندا رفته

  . ھاست گسترش قيام به ميدان كشاند، يكی از ھمين نمونه
ما شبيه ھمين تجربه را به ص�ورتی پيگيرت�ر از س�وی مCي�ان در 

در اي���ن انق���Cب ھرج���ا اث���ری از . اي���م  ھ���م داش���ته دوران انق���Cب م���شروطه
  گاه پھلو زدن به انقCب كبير فرانسه به چشمیترقيخواھی، روشنگری، حت
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خ�����ورد، درس�����ت ھمانج�����ايی اس�����ت ك�����ه فغ�����ان تم�����امی روحاني�����ت  م�����ی
 ح�ال و ؛را درآورده، ب�ه موض�ع ضديت�شان ك�شانده اس�ت» خ�واه مشروطه«

  . كه از اساس، معلوم و مشخص است» خواه مشروعه«روز علمای 
قدر كافی است يادآوری شود كه از اعتراضات ضد رژی   ھمين«

 از س�ر گرفت�ه ش�ده، ب�ه جوش�ش نام�ه  يك ھفت�ه قب�ل از انت�شار عھ�دیكه حت
ب�ه ] مي�رزا ح�سن ش�يرازی[عظيم تبديل شده اس�ت، ت�ا ورود مجتھ�د ب�زرگ 

 شواھد هی سه ماه و نيم  در اين فاصله…صحنه، سه ماه و نيم فاصله است
خواھن�د خ�ود را ب�ا حكوم�ت  بسياری در مي�ان اس�ت ك�ه اص�وV مCي�ان نم�ی

   ٢٠٩».طرف كنند
 اي��ن ی دھن��ده  ن��شان»   ت��اريخھ��ای انح��صاری رواي��ت«و متاس��فانه 

زده، ك��ل جن��بش تنب��اكو را ب��ه ن��ام مي��رزای   نوي��سان اس��Cم اس��ت ك��ه ت��اريخ
ه ب�[ھ�ای مل�ی م�ردم اي�ران  اي�ن گون�ه آل�ودگی جن�بش. اند شيرازی قباله كرده

 ب��ه اوج خ��ود رس��يد، و ٥٧ در سرف��صل ش��ورش] در ي��ك ق��رن اخي��روي��ژه
خ�ونريزترين بخ�ش متولي�ان ت�رين و   ی كار ب�ه ق�درت رس�يدن راديك�ال نتيجه

  . بينيم شان ھمين كه به چشم می رھبری شيعه بود، و كارنامه
 ك�ه ٥٧ اي�ران در س�ال ٢١٠»قيام شكوھمند ملت«به تعريفی ديگر 

زنجير استبداد سلطنتی و دخالت خارجيان در «شد برای رھايی از  گفته می
، ای ض��د اس��تبدادی و ض��د اس��تعماری داش��ت ظ��اھرا چھ��ره» ام��ور مملكت��ی

م��اھيتش را خيل��ی زود ن��شان داد، و ب��ا ق��درت گ��رفتن ھ��ر دو طي��ف م��ورد 
 ض���د ان���سانی، ض���د زن و ض���د آزادی و ی گفتگ���وی س���يد ج���وادی، چھ���ره

ی مھ��دی  ب��ه گفت��ه [ی ظھ��ور رس��اند، چ��را ك��ه اش را ب��ه من��صه آگاھیض��د
نه فقط حامل عنصر اختن�اق، بلك�ه ] از ھر نوع آن[حكومت مذھبی ] قاسمی

انديشی و پاسدار جمود   پايگاه ارتجاع، كھنه ] بر ذات خودبنا[حال   در عين
  . امان ھر گونه نوجويی و نوآوری است و خصم بی

 ب�ه ش�كلی فراگي�ر و سرتاس�ری ٥٧شركت مCيان ھم در ش�ورش 
 درس��ت زم��انی ك��ه ديگ��ر تم��امی س��نگرھا[ ٥٧تقريب��ا از م��اه مح��رم پ��ائيز 

ه ناگ��اه س��يل ح��ضور  گون��ه ب��ود ك�ه ب�� و اي��ن.  آغ��از ش�د]ده بودن��دش��ت�صرف 
ای و  ھ��ای روزنام��ه ھ��ای مطبوع��اتی و آگھ��ی روح��انيون از طري��ق اطCعي��ه

، ب�ا ترھاشان از طريق شركت در مبارزاتی كه ديگ�ر خط�ری نداش�ت جوان
ب�ه » انقCب«و اين .  بود، آغاز شداز کشور رفتهآن ھم » شاه«نظامی كه 

ب��ر دو مح��ور يكب��اره عب��ای اس��Cمی پوش��يد و ب��ا اي��ن ك��ه ش��عارھا بي��شتر 
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 طل�ب ش�يعه ب�ه  ، از سوی رھبری فرصتندچرخيد می» آزادی و استقCل«
نيز آلوده شد، و بعد ھم ھمان شد ك�ه » حكومت اسCمی«ی تكميلی  دو واژه

 س�ال قب�ل ١٠٠مردم ايران در به بيان سيد جوادی  .ايم  تجربه كرده مان هھم
زين حكوم��ت و انق��Cب برپ��ا كردن��د ت��ا حكوم��ت و حاكمي��ت ق��انون را ج��ايگ

در قانون مدنی ايران ت�ا قب�ل از . كنند] قاجار[ی مC و شاه  استبداد خودكامه
.  حد شرعی و شCق و تعزير و سنگسار وجود نداش�ت١٣٥٧انقCب بھمن 
ھ��ای خ��ود،  ا و جن��بشھ�� بی م��ردم جھ��ان در انق��C ش��ود ك��ه ھم��ه چگون��ه م��ی

مبتن�ی ب�ر نيازھ�ای ھای  ھای كھنه و ايجاد ارزش ِطالبِ  حذفِ  نظام ارزش
 س�ال مب�ارزه ب�رای ١٠٠ی  زمان خود ھستند، اما در ايران، مردم ب�ا س�ابقه

گراي��ی از  ِ ط��رد بنيادھ��ای خودك��امگی و مطل��قآزادی و حاكمي��ت ق��انون و
ی وVي�ت  زنن�د ب�رای اي�ن ك�ه ق�Cده نظام سياسی كشور، دست به انقCب م�ی

 وط�ن خ�ود و ب�ر قھری آخوند را ب�ر ج�ان و م�ال خ�ود و ھ�ستی و حي�ات و
   ٢١١؟!گردن خود بگذارند

ی   تاريخی و تجرب�ه ش�ده ِمن به ھمين دليل و ھزارھا دليل واضح
ی تقريب���ا  ب���ار در ي���ك دورهچن���دمين ديگ���ر، تنھ���ا ب���ا اي���ن امي���د ك���ه ب���رای 

اي��ن ب��ار جن��بش م��ردم اي��ران ب��ه چن��ين سرنوش��ت ش��ومی دچ��ار ، س��اله١٠٠
ھ�ا و  اي�ران را ب�ا نمون�هھ�ای جن�بش فعل�ی درون  كنم آلودگی نشود، سعی می

ھای مشخص تاريخی نشان بدھم، و اين را ھم نشان بدھم كه اگ�ر اي�ن  فاكت
،  پ�يش ب�رود٢١٢ھ�ا جنبش چنان كه تاكنون نمايانده شده است، با اي�ن آل�ودگی

 س�ال تك�رار ١٠٠ای را تكرار خواھيم كرد كه در تم�ام اي�ن  ما ھمان تجربه
  . ايم كرده

 پ��اVيش جن��بش مل�ی م��ردم اي��ران از واقعي�ت اي��ن اس�ت ك��ه تنھ��ا ب�ا
توانن�د كلي�ت جن�بش فعل�ی  ھای مذھبی است ك�ه اي�ران و ايراني�ان م�ی آلودگی

درون اي��ران را نج��ات داده، راھ��ی ب��ه س��وی تم��دن، م��دنيت، ق��انون اساس��ی 
ی جھ��انی حق��وق ب��شر، اس��تقCل، آزادی، حک��ومتی مل��ی و  مبتن��ی ب��ر بياني��ه

Cش ديگ��ری ج��ز اي��ن، ي��اری ھ��ر ت��. عرف��ی و حق��وق ش��ھروندی ب��از كنن��د
ی ت��اريخی اس��ت، و در نھاي��ت ب��ه قربانگ��اه  ی كھن��ه ي��ك چرخ��هرس��اندن ب��ه 

  . ی سوم  ھزارهو درھم حاV  فرستادن نسلی ديگر و مردمی ديگر، آن 
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ھ�ای خ�ودش  غر حاج سيد جوادی است ک�ه از ک�ردهالبته يکی از بانيان اين حکومت اسCمی خود جناب علی اص
؛ عجيب نيست؟ ايشان ھنوز ھم از ش�رکت فع�الش ب�رای ب�ه کند گونه اظھار تعجب می  اين»روشنفکر«در ھيئت 

  !نکرده است» پشيمانی و شرمندگی«اضمحCل کشاندن ايران اظھار 
  .رفته است و تمامی بدبختی فعلی ما ھم ھمين است» پيش« که تاکنون با کلی آلودگی - 212
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ك�نم  آغ�از م�ی» طيف يا گروه دوم«اين كار را با بررسی نظرات 
 و ھ�ستندانی سيد جوادی، س�يد محم�ود طالق� ھای آن به قول حاج  كه شاخص

[ پيمان و اين   [ سحابی و حبيب  مھدی بازرگان و علی شريعتی و عزت
  !روزھا ھم Vبد عبدالكريم سروش

و موض��وع م��شخص » طي��ف دوم«ِب��رای بررس��ی بي��شتر نظ��رات 
ی تساھل و  فرھنگ خجسته«و » عدم تمايل ايشان به ادغام دين در دولت«

ھ��ا و  كن��يم ب��ه گفت��ه نگ��اھی م��یاي��ن طي��ف، » م��دارا طلب��ی ع��اری از تع��صب
غي�رمعمم، ت�ا ببين�يم ] تقريب�ا[كردھای سران اين طيف و اين آخون�دھای  عمل

ِھای ايشان در مورد موضوع م�شخص  هگاديدكه واقعا  » دي�ن در حكوم�ت«ِ
دومی كه به بي�ان ح�اج  طيف ؛ جوادی زاويه دارد چقدر با دريافت حاج سيد

گ�را و مخ�الف خ�شونت و آش�نا ب�ا  لا ام�ا اعت�د،اف�رادی م�ذھبی؛ سيد ج�وادی
اما برخCف طي�ف ] بودند[قانونمندی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سياسی 

ب�رای رس�يدن ب�ه ق�درت و » ی ابزاری از دين استفاده«انحصارگرا، طالب 
   ٢١٣.در انحصار درآوردن آن نبود

 يعن�ی س�يد ]در ن�وع پوش�ش[در رابطه با تنھ�ا اس�تثنای اي�ن طي�ف 
در كن��ار » م��درن« باي��د گف��ت ك��ه ق��رار گ��رفتن اي��ن م��Cی محم��ود طالق��انی

ھ�ايی نظي�ر مھ�دی بازرگ�ان، اگ�ر اتف�اقی اس�تثنايی تنھ�ا در ف�رم  رفت�ه فرنگ 
 كه كليت ،لباس نبوده باشد، حتما به دليل ضرورتِ  زمانی و شرايطی بوده

كرده، و نه اختCفی دي�دگاھی ب�ا فھ�م  اسCم در ايران را تھديد به نابودی می
حكوم���ت  «صِ[ خمين���ی از موض���وع م���شخ  ھ���دينی نظي���ر س���يد روحمجت

شوھای تبليغاتی اي�شان ھ�م در ابت�دای ؛ ی دين و حكومت و رابطه» اسCمی
 بي��شتر ب��ه دلي��ل ج��و ٥٧در س��ال » طي��ف اول«دوران ب��ه حكوم��ت رس��يدن 

حاكم بر فضای جامعه بوده، تا نگرشی اصولی به حق و حق�وق ش�ھروندان 
در اندي�شه و ب�اور، و تعريف�ی ج�دی از حكوم�ت مل�ی و  گون�ه تن�وع  ب�ا ھم�ه
 [  بج�ز امث�ال س�يد روح[ی رفتار دوگان�ه ھ�م  معلم و مفتی آن شيوه. عرفی

ھ��ای بارھ��ا و بارھ��ا تكثي��ر و تجدي��د چ��اپ   نوش��ته]»طي��ف اول«خمين��ی در 
گرات�رين تئوري�سين  ت�رين و اص�ول ترين، راديكال ی علی شريعتی، جدی شده

  . است» از طيف دوم«حكومت اسCمی 
 در كت��اب ام��ت و »طي��ف دوم«ش��ريعتی يك��ی از ھم��ين عناص��ر 

  ھ�م پيم�ان و  ھ�م. ام�ام، در كن�ار ق�درت اجراي�ی ني�ست«: نوي�سد امامتش می
او خ��ود . س��ازی ب��ا سياس��ت ح��اكم ن��دارد ن��وعی ھ��م. پيون��د ب��ا دول��ت ني��ست

ِم��سئوليت م��ستقيم سياس��ت جامع��ه را داراس��ت و رھب��ری م��ستقيم اقت��صاد، 
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ی ام�ور داخل�ی جامع�ه ب�ا اوس�ت،  رتش، فرھنگ، سياست خ�ارجی و ادارها
    ٢١٤»…يعنی امام، ھم رئيس دولت است و ھم رئيس حكومت

گون�ه  افراد يك امت از ھر رنگ و خ�ون و خ�اك و ن�ژاد، ي�ك «يا 
ي�ك رھب�ری ] براب�ر[ح�ال در   اندي�شند و ايم�انی يك�سان دارن�د و در ع�ين می

  متعھ��د ني�ست ك��ه ھ��م] ام��ام[ رھب��ری ام�ت …م�شترك اجتم��اعی تعھ�د دارن��د
مط�ابق » ش�ما و رادي�و«ی   امريك�ا ي�ا م�سئول برنام�هیچون رئيس جمھ�ور
ھا عمل كند و تعھ�د ن�دارد ك�ه تنھ�ا خوش�ی و  ی مشتری ذوق و پسند و سليقه

خواھ�د و  اش ببخ�شد، بلك�ه م�ی  ب�ه اف�راد جامع�ه…»برخ�ورداری«شادی و 
رھبری كن�د، حت�ی اگ�ر اي�ن » كاملت« جامعه را به سوی …متعھد است كه

    ٢١٥».قيمت رنج افراد باشدبه تكامل 
در » پ�اپ مع�صومی« س�ال پ�يش از اي�ن افاض�ات ٨٠٠و درست 

ِاوج ق���درت ق���رون وس���طايی كلي���سای كاتولي���ك ب���ا كلم���اتی ش���بيه ب���ه ھم���ين  ِ
» ِی فقيه و امامت وVيت مطلقه« علی شريعتی، موضوع ِانشاھای خطرناك

  .كرد تفسير می» فرمان الھی« گونه  علمای مسيحی را اين
)  م�يCدی١٢١٦ ت�ا ١١٩٨] (يا پاپ مع�صوم[پاپ اينوسان سوم «

ت��رين و  ح��ال خ��شن ك��ه از او ب��ه عن��وان يك��ی از نيرومن��دترين و در ع��ين 
رقي�ب خ�ود را در  ترين روسای م�سيحيت ي�اد ش�ده، ج�واز ق�درت ب�ی رحم بی

را خداون�د م�امور ] اھ� پ�اپ[م�ا « :داش�ت خودس�اخته اع�Cم م�ی» آي�ات«اين 
پ�اپ .. .ی مردم�ان و ك�شورھای جھ�ان حكوم�ت كن�يم كرده است، تا بر كليه

ب�ر پادش�اھان ني�ز ] ك�ه[فقط يك شخصيت روحانی نيست، بلك�ه وظيف�ه دارد 
   ٢١٦».حكم براند

ِی مشخص ع�دم تعھ�د ِ رھب�ری حكوم�ت اس�Cمی و ام�ام  در زمينه ِ
و » مل��ت«ي�ك » برخ�ورداری«و » ش�ادی«و » رف��اه«ن�سبت ب�ه موض�وع 

، نيازی به آمار و ارقام ني�ست، چ�را ك�ه حكوم�ت اس�Cمی» امت« يك یحت
ھ��ای   و برداش��ت٢١٧ھ��ا لي��اقتی و يك��ی ھ��م ب��ه دلي��ل دزدی يك��ی ب��ه دلي��ل ب��ی
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 .را بھتر نشان داده باشم» حافظان نظام اسCمی«ھای کمدی اعتقادی اين  اين است که پايه
  ٤٠٣ تا ٤٠٢امت و امامت، علی شريعتی، مجموعه آثار، صص  - 215
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کارش در مسکو ترور و کشته  ی محل ای در بيرون دفتر روزنامه  به طرز ناجوانمردانه٢٠٠٤ جوVی ٩که در 
  : ست در راستای افشای چپاولگران حکوکت اسCمی اکتاب او ھماناين نوشته بخش کوتاھی از . دش

ع�سگراوVدی  اس�د[. آنھا از اصل از بازاريان يھ�ودی بودن�د ک�ه چن�د ن�سل قب�ل م�سلمان ش�دند - عسگراوIديھا
بانک�داران . کن�د ل�وازم خ�انگی وارد م�ی پسته ، زيره، خشکبار، ميگو و خاويار صادر کرده و در مقاب�ل ش�کر و

عسگر اوVدی از برادر بزرگ خ�ود حبي�ب [ . زنند ميليون دVر تخمين می ثروت او را حدود چھارصدايرانی 
توج�ه مرب�وط ب�ه  ی ھزارو نھصد و ھشتاد وزي�ر بازرگ�انی و م�سئول دادن مجوزھ�ای جال�ب سالھای دھه که در
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ای اس�ت و ني��ازی  ی زن�ده  خ��ود، تجرب�ه،ن�امعقول متولي�انش از ح�ساب مل�ت
ھ�ا آگ�اه  پ�اولھا و چ نيست كه تاريخ را ورق بزنيم، تا از ميزان اين اختCس

ی  ك�افی اس�ت نگ�اھی س�طحی ب�ه كارنام�ه. ِتنور ھنوز داغ داغ اس�ت. شويم
 ت�ا ببين�يم ك�ه ،ن�دازيما پخ�ت اي�ن تئوري�سين مرح�وم بي حكومت اسCمی دس�ت

را » ای از گردب�اد خ�ونينی فق�ط گوش�ه«رفتار اين متوليان حكومت اسCمی 
ده است؛ رفت�اری ی ننگينش رديف كر نمايد كه رھبری شيعه در كارنامه می

ی مذھبی قابل انتظار  كه فقط از سوی فاتحين يك جنگ خونين تسلط جويانه
ِاس���ت و ن����ه از جم����اعتی ك����ه متاس���فانه گ����اه مھ����ر تول����د در اي����ران را در 

شان دارند؛ رفتار ب�ا ك�شوری ف�تح ش�ده، ب�ا م�ردمش و ام�والش ب�ه  شناسنامه
  .  ساله١٤٠٠ غنيمتی جنگی در نبردی ؛عنوان يك غنيمت شگرف جنگی

اساس�ا حق�ی ب�رای اي�ن مل�ت در » فاتح�ان«جھت نيست كه اي�ن  بی
شناس��ند و ھرگون��ه چپ��اول و  نم��ی» برخ��ورداری«ی رف��اه، ش��ادی و  زمين��ه

اي��ن وض��عيت، . كنن��د دانن��د ك��ه تج��ويز ھ��م م��ی  دزدی را ن��ه تنھ��ا م��شروع م��ی
ھای اين تئوريسين مرح�وم، ب�ه دلي�ل باف�ت و مكاني�سم ح�اكم  عCوه برتئوری

 سيستم فكری رھبری اسCم و شيعه، چنين شكلی دارد؛ چرا كه اين دي�ن بر
از اس��اس ب��ا ھرگون��ه تولي��د و س��ازندگی مخ��الف اس��ت و خ��ودش را تنھ��ا 

اش فق�ط چپ�اول  شناس�اند ك�ه وظيف�ه انتخ�اب ش�ده از س�وی خ�دا م�ی»  گروه«
ی آن ھ�م ھ�دايت   بھانه؛است، به ھر بھايی» برگزيدگان خدا«ملت به دست 

  »! به قيمت رنج مردمیحت«ست به ناكجا آباد تكامل مردم ا
در س��ال اول . در ص��در اس��Cم، م��سلمانان ھمگ��ی س��پاھی بودن��د

ك�رد، ول�ی   تجاوز نمی]نفر[ ١٠٠ی مسلمانان و سپاھيان از  ھجرت، شماره
                                                                                                                  

ک�ه کاVھ�ای » ري�چک م�ار«ی مرب�وط ب�ه  مجموع�ه او ھمچن�ين در. کاVھای خارجی بود، کمکھايی دريافت کرد
  .کرد  کار می،رساند ی آمريکايی را به ايران می ممنوعه

. پ�اريس ب�ود  خمينی از فرودگاه مھرآباد تا مقصد وی پ�س از برگ�شتنش ازی رفيق دوست راننده - رفيق دوست
در دس�ت گرف�ت ک�ه دارای ح�دود  ن�ه کنت�رل بني�اد مست�ضعفان را رفيق دوست در سال ھزارو نھصد و ھ�شتاد و

رفي��ق دوس��ت مال��ک بني��اد ن��ور اس��ت ک��ه . بيلي��ون دVر اس��ت ای ح��دود ده  ھزارنف��ر کارمن��د و س��رمايهچھارص��د
ش�کر  در اختيار داشته و سودی در حدود دويست ميليون دVر از طري�ق واردات دارو، بلوکھای آپارتمان متعدد

ھنگام «سترسی دارد و البته تعريف د او در ھنگام لزوم به مقادير مخفی پول. آورد و لوازم ساختمانی بدست می
  .نامشخص است» لزوم

اي�ران، ھت�ل،  ھای شھری متعدد در سرتا س�ر اين سازمان زمين.  بنياد رضوی در اختيار اوست-واعظ طبسيھا 
دارائ�ی آن ت�اکنون اع�Cم ن�شده اس�ت، ول�ی  مي�زان. کارخانه، م�زارع و مع�ادن س�نگ مختل�ف را در اختي�ار دارد

 اي�ن س�ازمان مق�ادير زي�ادی ھ�دايا از زائ�ران. زنن�د بيليون دVر را تخمين م�ی ی مقدار پانزدهکارشناسان اقتصاد
ھای سرمايه گذاری ب�ا ھمک�اری س�رمايه گ�ذارانی از دب�ی و عرب�ستان س�عودی  اخيرا بانک. کند مشھد چپاول می

 [ طب�سی، ناص�ر عنصر محرک اين بنياد پسر آيت.است تاسيس کرده و در تجارتھای بزرگ خارجی نيز فعال
ين اي�ران و ب�[ن ق�رار ب�ود در اي�ن ناحي�ه فرودگ�اه و راه آھ�. ی آزاد تج�اری س�رخس ب�ود ناحي�ه او م�سئول. اس�ت

ام��ا در س��ال دو ھ��زار و ي��ک ناص��ر . ش��ود ھت��ل، ش��اھراھھای متع��دد و س��اختمانھای اداری تاس��يس] ترکمن��ستان
ی در دبی ب�ه ن�ام المکاس�يب دس�تگير ش�د؛ ام�ا چھ�ار اختCس ازشرکت طبسی از کار برکنار و دو ماه بعد به جرم

  .دانتشار اين گزارش از اتھامات وارده تبرئه ش ماه قبل ازتاريخ
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 ن�صيب م�سلمانان ش�د، ب�ر ]ھ�ايی[ی ھ�ا پي�روز ك�ه در ط�ی جن�گ پس از آن 
ی كه در سال نھم ھجرت، ھنگام جن�گ  بطور؛ی سپاھيان افزوده شد شماره

 ب���ه ]س���پاھيان[ی م���سلمانان  تب���وك ك���ه آخ���رين جن���گ پيغمب���ر ب���ود، ش���ماره
در اواخ�ر حكوم�ت خلف�ای راش�دين . ھزار پياده رس�يد٢٠ھزار سوار و ١٠

 انو در اوايل دور.  ھزار تن رسيد٣٠٠ی سپاھيان به   شماره]دوران علی[
   ٢١٨ر بودھزار نف ٨٠ی سپاھيان بصره  اميه فقط شماره بنی

 ٢١٩ در گزارش�ی»بھ�شت تكام�ل«با موض�وع  چنين در رابطه  ھم
فرصتی در مقابل ھم شورای نگھبان و امامان جمعه ھرموقع آمده است که 

دھن�د و در اي�ن م�ورد  ناموس�ا س�رمیآورند، فرياد وااس�Cما و وا به دست می
نگ�اری و ی دختران و پ�سران را ول  رابطه؛گذرانند قوانين شداد و غCظ می

خوانن���د و از ع��دم كنت��رل زن���ان در غ��رب ط��وری س���خن  ناموس��ی م��ی ب��ی
ی دخت�ران ج�وان آن  ی زنان آن بدكاره ھستند و ھمه گويند كه گويی ھمه می
ی غ�رب را فراگرفت�ه  ی نامشروع دارند و فساد جنسی سرتاس�ر جامع�ه بچه

 اي��ن اس��ت ك��ه نگذارن��د »پاس��داران عف��ت جامع��ه«ی اي��ن  اس��ت و وظيف��ه
س�تآورد ش�ورای نگھب�ان  آخ�رين د.فت�دای ايران در چن�ين منجCب�ی بي هجامع

ی رفتن دختران برای تحصيل به خارج از ك�شور را  بار Vيحهھم آن كه دو
اي�ن . كنند، تا مبادا دختران ايرانی ب�ه خ�ارج برون�د و منح�رف ش�وند رد می

است كه برای اول�ين ب�ار مقام�ات رس�می ك�شور ص�حبت از ش�يوع  در حالی
 كنن�د و روح�انی ع فحشا و خود فروشی و آلودگی جنسی در جامع�ه م�یوسي

خان�ه  و اي�ن فاح�شه. كن�د  داي�ر م�ی»خان�ه فاح�شه«رئيس دادگاه انق�Cب ك�رج 
زي�ر نظ�ر دول��ت و دادگ�اه انق�Cب داي��ر ب�وده و ح�ال ھ��م ك�ه آن روح��انی را 

يان  ي�ا م�شترد؛ان� گويند كه ھمكاران او چه كسانی بوده اند، نمی دستگير كرده
ی رواج   كار فردی باشد، بلكه نشانه]يك[توانسته  آن، و اين كه اين امر نمی

 و در س��طح ]اس��Cمیحکوم��ت [ف��ساد در س��طح وس��يعی در مقام��ات دول��ت 
   ٢٢٠!كشور است

 م��يCدی در ١٤٩٥و ب��ازھم چن��د ص��د س��ال پ��يش از اي��ن در س��ال 
ری  بر پا شد كه در آن ھرگون�ه برخ�وردا شھر فلورانس حكومت عدل الھی

   :و شادی و شادمانی مسيحيان ممنوع اعCم شده بود
فلورانس ھرگونه تفريح و مشغوليتی » خدايی«قوانين جمھوری «

زن و م��رد وظيف��ه . ش��مرد ح��رام م��ی» حرك��ات حي��وانی«را زي��ر عن��وان 
داش���تند بي���شترين اي���ام ھفت���ه را روزه بگيرن���د و زن���ان موظ���ف بودن���د ب���ا 
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 ٢٢٠

 

ھرگون�ه اث�ر ھن�ری ك�ه ظ�ن .  ش�وندھای سياه در كوی و برزن ظ�اھر مقنعه
چنين بود ك�ه ص�دھا اث�ر . شد رفت، به آتش سپرده می بر آن می» عفتی بی«

ی س�يما و پيك�ر زن�ان  ، كار استادان نامدار ايتاليا كه نماينده نقاسی و مجسمه
   ٢٢١.زيبا بود، از ميان رفت

ھ�يچ تعھ�دی «اس�Cمی  و به راستی ھم اگر حك�ومتی م�ثC الھ�ی و
م��ردمش نداش��ته باش��د، سرنوش��تی » ف��اه و برخ��ورداری و ش��ادیدر قب��ال ر

بھتر از اي�ن ك�ه در حكوم�ت اس�Cمی فعل�ی اي�ران ب�ر س�ر مل�ت اي�ران آم�ده 
 ؛ِتر از داستان بھشت تكامل  اما مھم؛است، در انتظار مردم آن كشور نيست

 و حكوم�ت اس�Cمی اس�ت ك�ه »امام�ت«دريافت علی ش�ريعتی از موض�وع 
 كه شيعيان بجز سه اص�ل اساس�ی یقھی است، به اين معندقيقا يك دريافت ف

 ب��ه دو اص��ل ابتك��اری ديگ��ر ھ��م ]يعن��ی توحي��د و نب��وت و مع��اد[م��سلمانان 
ی اس�Cمی، چ�ه در ق�رآن و چ�ه  مان�ده  ب�اقی ِمعتقدند كه در ھيچ كجای اس�ناد

 اما بنيانگزاران ؛ھا نرفته است سنت و چه روايات اسCم سنتی سخنی از آن
برای نمايش تفري�ق خودش�ان از اس�Cم س�نتی، يعن�ی ت�سنن، دو مذھب شيعه 

ان��د و ب��ه اي��ن  اص��ل ع��دل و امام��ت را ھ��م ب��ه س��ه اص��ل قبل��ی اس��Cم اف��زوده
  . اند ترتيب بانی نوعی بدعت در تفسير از اسCم سنتی شده

. ھ�ای م�ذھبی را بررس�ی ك�نم البته من بنا ندارم كه اين انواع فرقه
ھ��ای اس��Cمی ب��ه   ديگ��ر فرق��هی ت��سنن، حت��ی ت��شيع و علم��ای ھ��ر دو فرق��ه

ان�د و مرتب�ا ھ�م ب�ر   نظرند، تحقيق ك�رده ی كافی در اين مورد صاحب اندازه
منظ��ور اي��ن اس��ت ك��ه بگ��ويم دخال��ت . افزاين��د م��ی» تحقيقات��شان«ی  دامن��ه

در حكوم�ت، دول�ت، و سياس�ت از اص�ول اساس�ی اي�ن ] دي�ن[رھبری شيعه 
توان�د   نم�ی»محج�ب«C، معم�م و مذھب است و يك م�سلمان ش�يعی، چ�ه مك�

» تعطي�ل«در اصول مذھبش اما و اگر بياورد و اصلی از اصول ش�يعه را 
متوليان مذھب شيعه ھم ھ�ر تف�سيری از دين�شان داش�ته باش�ند، ب�ر س�ر . كند

گي�ری م�شابھی دارن�د، چ�را ك�ه  اجبارا موضع » امامت«موضوع مشخص 
ھ�م . درت اجراي�ی ني�ستام�ام در كن�ار ق�«: به قول ھمان تئوريسين مرح�وم

. س�ازی ب�ا سياس�ت ح�اكم ن�دارد ن�وعی ھ�م . پيوند با دولت نيست پيمان و ھم  
ِاو خ��ود م��سئوليت م��ستقيم سياس��ت جامع��ه را داراس��ت و رھب��ری م��ستقيم 

ی ام�ور داخل�ی جامع�ه ب�ا  اقتصاد، ارتش، فرھنگ، سياست خارجی و اداره
   ٢٢٢»!كومتاوست، يعنی امام، ھم رئيس دولت است و ھم رئيس ح
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 ٢٢١

 

  كه هاگر ھم اتفاقا در اين ميان كسی نظير مھدی بازرگان پيدا شد
 ]ت���ا زم���ان درگذش���تش[ س���ال حكوم���ت اس���Cمی  ی ش���انزده پ���س از تجرب���ه

ای مبنی بر جدا بودن دي�ن از حكوم�ت ي�ا تخ�صيص م�ذھب  ھای تازه تئوری
دھ��د، در واق��ع قرائ��ت خاص��ی از ت��شيع را  ب��ه م��سائل آن جھ��انی ارائ��ه م��ی

 كه از اساس با دريافت رايج، معمول و سنتی از تشيع تف�اوت ،كردهمطرح 
گراي�ی  ش بازرگ�ان ب�ه موض�وع اس�Cم و آخ�رت كه نگ�ریبه اين معن. دارد

ت��شيع، خ��ود ن��وعی ب��دعت و ن��وآوری اس��ت، ي��ا ب��ه زب��ان اس��Cمی و ش��يعی 
  . متوليان مذھب، نوعی ارتداد و خروج از دين است

 از س�وی مھ�دی بازرگ�ان، پ�س اين نوع قرائت تازه از مذھب ھ�م
 و ن��ه در زم�انی ك��ه ،آمي�ز حكوم��ت اس�Cمی مط��رح ش�ده ی فاجع��ه از تجرب�ه

طي�ف «[ خمين�ی ھم�راه ب�ا  روح خود او به عنوان رئيس دولت موقت س�يد 
اي�ن تغيي�ر زاوي�ه و .  حكوم�ت اس�Cمی ق�رار داش�ت»پوزيسيون«در » اول

است، اما در كليت و اص�ول تغيير جھتِ  نگاه ھم با اين كه از اساس مثبت 
ت��وان ب��ا اس��تناد ب��ه  كن��د و نم��ی ت��شيع مبن��ی ب��ر امام��ت، تغيي��ری ايج��اد نم��ی

ھای مادی، حق�وقی، عين�ی و ھ�ر  ھای واپسين مھدی بازرگان، تجربه تئوری
 تح�ت حاكمي�ت علم�ای ش�يعی و ديگ�ر ِ ِی اسCم حكومتی را در ايران  روزه
ی خونب�ار چ�شم   ب�ر اي�ن تجرب�هی آن ناديده گرفت و  ساله١٤٠٠ھای  تجربه
ھا در قرائت اصلی از اصول مذھب   يا مثC با طرح اين گونه تئوری؛بست

  .  شك كرد]يعنی امامت[شيعه در حكومت 
ھای انقCب و حكومت اس�Cمی  ھای تئوريسين گاهديدبرای شناختن 

ھم نظير رفتگانی چون علی شريعتی، مھدی بازرگان، سيد محمود طالقانی 
 [ س��حابی، عب��دالكريم   [ پيم��ان، ع��زت مان��دگانی چ��ون حبي��ب] نونت��اک[و 

 Vزم ني���ست ك���ه در Vبيرن���ت تودرت���وی  اي���ن طي���ف،س���روش و ديگ���ران
ی اي�شان در داخ�ل و خ�ارج ك�شور   طلبان�ه ھای باصطCح اص�Cح جوسازی
ھ��ای اي��شان در رابط��ه ب��ا موض��وع   ك��افی اس��ت نگ��اھی ب��ه دي��دگاه؛گ�م ش��ويم

 ط���ور م���وازی  ن���دازيم و ب���ها ي���ا دي���ن حك���ومتی بيم���شخص حكوم���ت دين���ی
در » باي�د م�ی«ای ك�ه ش�ايد  ھ�ای وي�ژه عملكردھای اي�شان را در س�ر بزنگ�اه

 ت�ا ببين�يم ك�ه اي�شان اص�وV ،اند، بررس�ی كن�يم يافته  مردم حضور میی جبھه
ھمه تن�وع در دي�ن و م�ذھب و  ساكن ايران با اين » امت«چه تكاليفی برای 
 با اي�ن ؛و اساسا برداشتشان از موضوع ملت ايران چيستباور قائل ھستند 

ع�دم تمايل�شان ب�ه «ت�وان نق�ش اي�شان را در م�ورد  تر م�ی گمان آسان نگاه بی
آزادی «و موض�وع م�شخص دع�وای ب�ين » ]حکومت [ادغام دين در دولت

دعوای اصلی ب�ين «: سيد جوادی وارسيد، چرا كه به باور حاج » و استبداد



 ٢٢٢

 

كه  ِس جمھوری اسCمی، دعوای بين كفر و دين نبود، بل موس ِاين دو طيف
   ٢٢٣».اختCف اساسی بر سر استبداد و آزادی بود
» ِت�رين خوش�نام«ك�نم ك�ه يك�ی از  از سيد محمود طالقانی آغاز م�ی

طالقانی برای تاكيد برعدم ب�اورش . است» طيف دوم«روحانيون در ھيئت 
م�ين اص�ل اساس�ی م�ذھب ساVری و تاكي�د مك�ررش ب�ر ھ به آزادی و مردم 

]  خورشيدی١٣٣٤در سال[ھا پيش از تاسيس جمھوری اسCمی  شيعه، سال
عCم�ه محم�د ح�سين ن�ائينی » المل�ه اVم�ه و تنزي�ه  تنبي�ه «ی كت�اب  در مقدمه

تنھ��ا دع��وت پيغمب��ران، توحي��د در ذات و توحي��د در عب��ادت نب��ود، «: نوش�ت
 ب��ود          ی فك��ری و عمل��ی دم��ه و پاي��هتوحي��د در ذات و توحي��د در عب��ادت، مق

آزادی و م��ساوات از ھم��ين معن��ای خداشناس��ی و . ب��رای توحي��د در اطاع��ت
اين ھمان حقيقت اسCم است كه آئين پيغمبر خ�اتم . گيرد توحيد سرچشمه می

ش�ود؛ يعن�ی ت�سليم اراده و فك�ر و عم�ل و از مي�ان برداش�تن  به آن ناميده می
   ٢٢٤».ھر مقاومت و مانعی

ك��ه او » امام��ت و ع��دل«لق��انی دو اص��ل ش��يعه يعن��ی ب��ه تعبي��ر طا
ای دارند كه تنھا  ترجمه كرده، مفاھيم ويژه» مساواتآزادی و «ھا را به  آن

درك اس��ت، ن��ه مف��اھيم م��ستند و ب��ا فرھن��گ لغ��ت ش��يعی و اس��Cمی قاب��ل 
  . ی اين دو واژه گير و جاافتاده ھمه

سليم ت���«ی آزادی را  اه، واژه در ھم���ين عب���ارت كوت���س���يد محم���ود
كن�د  تف�سير م�ی» بودن فكر و عمل و از ميان برداشتن ھر مقاومت و مانعی
علم�ای ع�ادل و «ِكه تنھا در زير چتر حمايتِ  رھبری ش�يعه و اطاع�ت از 

توحي��د در ذات و توحي��د در «ع��دالت ھ��م .  قاب��ل دسترس��ی اس��ت» ع��دول
است، يعنی ھماھنگی و يگانگی در اطاعت؛ به تعريفی ديگر تمام » عبادت

پرستند، ايمان واحدی دارند، رو به ي�ك قبل�ه  مسلمانان جھان، يك خدا را می
ھ�ا ھم�ه يعن�ی  گيرن�د و اي�ن گزارن�د، در ي�ك م�اه م�شخص روزه م�ی نماز م�ی

 چون دليلی برای م�ساوات[ كه خود طالقانی   كما اين؛در اسCم» مساوات«
تی را ش��عارھای ض��د طبق��اتی ماركسي��س] ياب��د نم��یو نف��ی اس��تثمار در اس��Cم 

  . كند اولين شعارھای اسCم و آخرين شعارھای ماركسيسم تفسير و تعبير می
ی مع���روف  [ طالق���انی ني���ز ض���من سوءاس���تفاده از جمل���ه آي���ت«

انگي�زی دس�ت  گ�ويی ش�گفت ی مالكيت در اسCم، به مبالغ�ه ماركس، در باره
از ھ��ركس بق��در اس��تعداد و ب��رای ھ��ركس، بق��در «: نوي��سد زن��د و م��ی م��ی
   ٢٢٥».ھاست اين جمله شعار اول اسCم و آخرين شعار سوسياليست» جاحتيا
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 ٢٢٣

 

ی چھ�ل م�وج ماركسي�سم و  ِبه اي�ن دلي�ل روش�ن ك�ه در اي�ران دھ�ه
ھ��ای دان��شجويی و روش��نفكری  ِ آن بي��شتر پھن��ه»ض��د اس��تثماری«نظري��ات 

ايران آن دوره را درنوردي�ده ب�ود و طالق�انی و ي�ارانش ب�رای عق�ب نمان�دن 
؛  و اص���ول آن بودن���د»تحري���ف اس���Cم« ن���اگزير از »ش���عار«ی  از قافل���ه

سوسياليست «ابيطالب را  شريعتی نيز با ھمين ھدف، علی ابنكه علی  چنان
 اي��ن طي��ف ب��ا اي��ن  ِِدر واق��ع ش��ريعتی و ديگ��ران. داد لق��ب م��ی» خداپرس��ت

كوش�يدند مف�اھيم م�ساوات و آزادی را در براب�ر ع�دل و امام�ت،  ھا می بازی
ی  جامع�ه« ت�ا ھم�ين اواخ�ر س�ازمان مجاھ�دين خل�ق از ی حت؛اسCميزه كنند

 تنھ��ا ب��ه مفھ��وم »توحي��د« اي��ن یران��د، منتھ�� س��خن م��ی» ی توحي��دی طبق��ه ب��ی
رھبری يگانه، شعار يگانه، ھدف يگانه و اي�دئولوژی يگان�ه و واح�د اس�ت، 

 اجتم�اعی و تع�ابيری از  ت از ع�دال»ض�د اس�تثماری« و تف�سير ینه به معن�
   !اين دست

 نيز ضمن تاكيد بر اي�ن ]پيمان[حبيب [ پايدار «ديگری در مثال 
 اھ��داف، نظي��ری در ت��اريخ  ِانق��Cب محم��دی، ازنظ��ر جامعي��ت«نكت��ه ك��ه 

ھ�ای فئ�ودالی  ی ان�واع مالكي�ت ب�ا ظھ�ور اس�Cم ھم�ه«نوي�سد ك�ه  م�ی» ندارد
ھ��ا و من��ابع طبيع��ی و زم��ين را از تمل��ك   اس��Cم، ث��روت…عم��C لغ��و گردي��د

 سCطين خارج س�اخت و بردگ�ی و اس�تثمار را عم�C اختصاصی اشراف و
ي��ك از  توان��د ب��ا ھ��يچ  توان��ست و نم��ی اس��Cم ھرگ��ز نم��ی] زي��را ك��ه[لغ��و ك��رد 

داری  داری، فئودالي�سم و ي�ا س�رمايه ه ھای مبتنی بر استثمار، يعنی ب�رد نظام
ی ت�اريخی مواف�ق  و يا ھر ش�كل ديگ�ری از اس�تثمار در ھ�ر ع�صر و دوره

   ٢٢٦»…باشد
 در ه وي��ژهگون��ه متولي��ان اس��Cم ب�� تاس��فانه ب��رخCف نظ��ر اي��نام��ا م

رابطه با نظام اقت�صادی و فل�سفی اس�Cم، ت�اريخ اس�ناد ديگ�ری دارد ك�ه ب�ه 
داری و تلق��ی اس��تثماری  نق��ل چن��د نمون��ه فق��ط در رابط��ه ب��ا موض��وع ب��رده 

ك�نم ك�ه در خان�ه اگ�ر ك�س اس�ت، ي�ك ح�رف ب�س  اسCم از انسان ب�سنده م�ی
ده داری، ض����د فئ����ودالی و ض����د ض����د ب����ر«نظري����ات ب����رای رد ؛ اس����ت

از دي���دگاه علم���ای طي���ف دوم، م���ن مخ���صوصا اي���ن » داری اس���Cم س���رمايه
نق�ل ابيطال�ب  اب�نعل�ی  پيامبر وزندگی ھای تاريخی را از ھمان زمان  نمونه
بي��شتر آرزوھ��ا و » طي��ف دوم« ت��ا ن��شان ب��دھم ك��ه اي��ن جماع��ت ،ك��نم م��ی

ك��ه ب��ه   ت��ا اي��ن ،ان��د ن اس��Cم گذاش��تهھ��ای خودش��ان را در دھ��ان باني��ا آرم��ان
داری  داری، فئوداليسم و يا س�رمايه برده« اسCم با ھرگونه ِ ِواقعيت موافقت
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 ٢٢٤

 

اس�تناد » ی ت�اريخی شكل ديگری از استثمار در ھ�ر ع�صر و دوره و يا ھر
  .كرده باشند
داری تاكي��دی ق��اطع  ی خ��ود ب��ر اص��ل ب��رده  در ق��رآن ب��ه نوب��ه«

نت، خواس��ت م��ستقيم خداون��د و ناش��ی از اراده و گذاش��ته ش��ده، زي��را اي��ن س��
ايم ك�ه ك�سانی را  خود ما چنين خواسته«: مشيت خاص او شناخته شده است

به چندين درجه برتر از ديگران قرار دھ�يم، ت�ا اين�ان را ب�ه بردگ�ی خ�ويش 
   ]٣١زخرف، [» .درآورند

خدا رزق بعضی از بندگان خود را بر بعضی ديگر فزونی داده «
دھ�د، ت�ا  ا آن كس كه رزقش افزون شده، زي�اده را ب�ه غCم�ان نم�یاست، ام

   ]٧١نحل، [» .با او برابر شوند
ای كه ھيچ اختياری از خود ندارد و مردی آزاد كه ما به  آيا بنده«

اي�م و پنھ�ان و آش�كارا ھ�ر چ�ه بخواھ�د از م�ال  او روزی فراوان عطا ك�رده
   ]٧٥نحل، [» كند، با ھم يكسانند؟ خود انفاق می

ای گن��گ و ن��اتوان ك��ه س��ربار م��وVی  دو نف��ر م��رد، يك��ی بن��ده«
رساند و ديگری مردی  خويش است و از ھيچ راه، خيری به مالك خود نمی

كن�د و در ص�راط م�ستقيم اس�ت، آي�ا اي�ن دو نف�ر  آزاد كه ب�ه ع�دالت ام�ر م�ی
   ]٧٦نحل، [» دارای حقوق متساوی ھستند؟

س�ت ك�ه ھ�ر غCم�ی ك�ه در صحاح سته از خود محمد نقل شده ا«
ای  از صاحب خود بگريزد، از برائت خدای تعالی بيرون آمده است، و بنده

ھ��ايش ب��اVتر  ك��ه از ن��زد ارب��اب خ��ود گريخت��ه باش��د، نم��ازش از ح��د ش��انه
ی غ�Cم و كني�ز گريخت�ه پ�ا را  تع�الی نم�از و روزه نخواھد رفت، زيرا ح�ق 

    ٢٢٧».پذيرد نمی
» اس����Cم در اي����ران«ت����اب ايلي����ا پ����اولوويچ پطروشف����سكی در ك

داری مخالفتی نداشت، پ�س  چون اسCم اصوV با بردگی و برده«: نويسد می
داری در مي���ان م���سلمانان   اص���ول ب���رده،از اس���تقرار اس���Cم و گ���سترش آن

    ٢٢٨».محفوظ و باقی ماند
 اس�Cم ك�ه وارد خ�اك كف�ار ]س�ربازان[ی ق�رآن، غازي�ان  به گفته«

ان غيرنظ��امی را بك��شند و ي��ا ب��ه بردگ��ی ش��وند، ح��ق دارن��د زن��ان و م�رد م�ی
    ٢٢٩»…بگيرند، زنان و كودكان را بنده سازند

در غ��زوات م��سلمين علي��ه كف��ار، قت��ل و غ��ارت و ب��ه اس��ارت و «
 كه در سال ششم  بردگی بردن زن و فرزند مخالفان، امری مباح بود، چنان
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 ٢٢٥

 

  ك��ه زي��د ب��ن پ��س از آن] زم��انی ك��ه ھن��وز پي��امبر اس��Cم زن��ده ب��ود[ھج��رت 
  ی جذام ش�دند، ھ�زار ش�تر و پ�نج حارثه با پانصد كس مامور جنگ با طايفه

جذام  بعد معلوم شد كه بين بنی. رفتندھزار گوسفند و صد زن و بچه اسير گ
 در ش�عبان ھم�ان س�ال …ای منعقد ش�ده اس�ت نامه پيمان ] محمد[و حضرت 

راد ی بن�ی س�عد حمل�ه ب�رد، چ�ون اف� علی با صد نفر بر سر قبيله] حضرت[
ھ���زار گوس���فند غنيم���ت م���سلمانان  قبيل��ه گريخت���ه بودن���د، پان���صد ش��تر و ده 

   ٢٣٠».شد
ی نگ��رش اس��Cم ب��ه مل��ل  چن��ين ش��يوه  آن��انی ك��ه ت��اريخ اس��Cم، ھ��م

ی  دانن��د ك��ه گ��ريختن طايف��ه شناس��ند، حتم��ا اي��ن را ھ��م م��ی مغل��وب را م��ی
 ب�ه نه برای گذراندن تعطيCت يا مثC ي�يCق و ق�شCق، ك�ه تنھ�ا» سعد بنی«

چن�ين وح�شت اي�شان  دليل خشونت سپاه اسCم در رابطه با دگرانديشان، ھم 
  . از اسارت و بردگی بوده است

قريظ�ه   ی معتبری كه از يھود در يثرب مانده بود، بن�ی  قبيلهتنھا«
بدين دستاويز ك�ه بن�ا . ھا نيز ساخته شد ی خندق كار آن بود كه پس از واقعه

قري��شيان ك��ه مدين��ه را محاص��ره ك��رده بودن��د، ھ��ا از داخ��ل ب��ه ي��اری  ب��ود آن
ھ�ا نف��اق ان��داخت و در  ول��ی ح�ضرت محم��د ب��ا ت�دبيری در مي��ان آن. ب�شتابند

ك��ه ابوس��فيان از ف��تح  مع��ذالك پ��س از اي��ن . نتيج��ه ب��ه ي��اری ابوس��فيان نرفتن��د
مدين��ه م��ايوس ش��د و ح��صار را ت��رك ك��رد، م��سلمانان نخ��ستين ك��اری ك��ه 

 روز ٢٥محاص�ره . ی آن ب�ود ه و محاص�رهقريظ� كردند، حمله به كوی بن�ی
ی ديگر دارايی خود  اين قبيله نيز حاضر شدند ھمچون دو قبيله. طول كشيد

خواس�ت، چ�ه  را گذاشته و سالم از مدينه خارج شوند، ولی محمد چنين نم�ی
ای در دل داش�ت و ن�ابودی  ی ھمداستانی با ابوسفيان كينه ھا به واسطه از آن

  . دانست  شوكت اسCم و مرعوب كردن ديگران میآنان را باعث ازدياد
ی اوس متوس�ل ش�د، ت�ا   ب�ه طايف�ه،قريظ�ه از ب�يم اي�ن ت�صميم بنی«

ی ديگ�ر ش�ده ب�ود،  ھمان رفتاری كه با وساطت روسای خزرج با دو طايف�ه
قريظه شفاعت كردند، پيغمب�ر  ھا از بنی وقتی آن. با آنان نيز بكار بسته شود

ھرچ��ه او . ك��نم ی اوس را دري��ن ك��ار حك��م م��یم��ن يك��ی از روس��ا«: فرم��ود
بن معاذ را حك�م ق�رار دارد، چ�ه، سپس سعد» .ت، بدان عمل خواھم كردگف

سعد ھ�م ح�دس  .قريظه دلی پرخون دارد سعدبن معاذ از بنی] كه[دانست  می
تمام م�ردان قريظ�ه را ] كه[و ميل پيغمبر را كامC تحقق بخشيد و حكم كرد 

د آنان را به بردگ�ی بگيرن�د و تم�ام اموال�شان ب�ين گردن بزنند و زن و فرزن
 زي�را ھ�ردو د؛شود كر  ظالمانه بود، ولی چه می،حكم .مسلمانان تقسيم شود
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 ٢٢٦

 

ھ�ا  ی اي�ن ع�Cوه ب�ر ھم�ه. طرف به داوری س�عدبن مع�اذ گ�ردن نھ�اده بودن�د
 ام�ا ب�رای ]ھرچن�د مخ�الف ش�روط ان�سانی باش�د[شدت عمل و ت�دابير ق�اطع 

Vزم و ] جمھ����وری اس����Cمیحکوم����ت درس����ت مث����ل [بني����انگزاری دول����ت 
 يھ��ودی ٧٠٠. در ب��ازار مدين��ه چن��دين گ��ودال كن��ده ش��د. ش��ود ض��روری م��ی

  .تسليم شده و امان خواسته را يكی پس از ديگری گردن زدند
از . ان�د  نف�ر ذك�ر ك�رده١٠٠٠ی اسيران مقتول را تا  بعضی عده«

ان را ب��ه بردگ��ی  س��عدبن مع��اذ ك��ه گفت��ه ب��ود زن�� ِآن مي��ان ب��رخCف حكمي��ت
ب��ود ك��ه ت��ا » الفرط��ی ح��سن«ببرن��د، ي��ك زن را ني��ز گ��ردن زدن��د و آن زن 

ی ھنگ�ام. ك�رد گ�و م�ی ت و گف�] ب�ود و ب�ا او[ھنگام مرگ نزد عايشه نشسته 
جرمش اين . رويی و خنده به سوی قتلگاه رفت كه نام او را بردند، با گشاده

. اب ك��رده ب��ود پرت��٢٣١قريظ��ه س��نگی  ی ك��وی بن��ی ب��ود ك��ه ھنگ��ام محاص��ره
  خ��ويی و ني��ك روي��ی و خ��وش ت��اكنون زن��ی ب��دين خ��وش «: گوي��د عاي��شه م��ی

 ك���ه ب���ه ك���شتنگاه ب���رود، ب���ه او گف���تموقت���ی برخاس���ت . نف���سی ندي���ده ب���ودم 
ب��رای م��ن زن��دگی ارزش��ی : خواھن��د ت��و را بك��شند، ب��ا خن��ده ج��واب داد م��ی

   ٢٣٢».ندارد
البت�ه م�انع » ال�دين V اك�راه ف�ی«يا »  المومنون اخوه انما«شعار «

را ب��ه ج��رم نپ��ذيرفتن ] يعن��ی اھ��ل كت��اب[آن نب��ود ك��ه پي��روان م��ذاھب ديگ��ر 
قريظه، پس از جنگ و  كه در مورد بنی  طوری   جا سر نبرند، به  اسCم يك

 نفر از جوانان و م�ردان ٩٠٠تسليم شدن مردم اين قبيله، دستور داده شد تا 
نان و كودك�ان اي�ن قبيل�ه را قريظه را سر بريدند و اموال و دارايی و ز بنی 

پيغمب��ر «: نوي��سد طب�ری م��ی. ب�ه عن��وان بردگ��ی ب�ين م��سلمانان تق��سيم كردن��د
ھ��ا بكندن��د و ح��ضرت عل��ی و زبي��ر در ح��ضور  بگف��ت ت��ا در زم��ين گ��ودال

 از یھا اع�راب م�سلمان حت� در اينگونه جنگ» .ھا را زدند پيغمبر گردن آن
ردن��د و اي�ن البت��ه دس��تور ك پرھي��ز نم�ی] ھ��م[خ��وابگی ب�ا زن��ان ش�وھردار  ھ�م

    ٢٣٣».قرآن بود
 چي���ز سوسيالي���ستی وج���ود  مزب���ور ھ���يچ] اس���Cمی[در تعليم���ات «

داری را انك�ار    محمد ھرگ�ز مالكي�ت خ�صوصی، بردگ�ی و ب�رده…نداشته
 بن�����ده ك�����ردن اس�����يران جنگ�����ی را ق�����انونی و م�����شروع ینفرم�����ود و حت�����

   ٢٣٤».شمرد می
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 ٢٢٧

 

 ش�ان اساس�ی اندي�شهبه ھمين دليل اي�ن متولي�ان ش�يعه ب�ه دلي�ل فق�ر 
داری،  ض�د ب�رده [ از مف�اھيم ض�د اس�تثماری ]مگر اينان انديشه ھم دارن�د؟[

 زدي�دن اي�ن مف�اھيم از س�ايرن�اگزير ب�ه د] داری ضد فئودالی و ضد سرمايه 
سرنوشت و وضعيت اسCم در ايران، به عبارت بھت�ر . ھا ھستند ايدئولوژی

ام�ا س�يد محم�ود طالق�انی، . كن�د اسCم حكومتی ھم ھمين تئوری را ثابت م�ی
 ب�ه دلي�ل خ�الی ب�ودن ،[ پيمان و ديگ�رانِ  اي�ن طي�ف  علی شريعتی، حبيب

 بجز چند ش�عار فقي�ر پ�سندانه و گ�دا ]در كليت اسCم[دستشان از اين مفاھيم 
ب��ه اي��ن گون��ه » ش��عار«ی  پروران��ه، ھمچن��ين ب��رای عق��ب نمان��دن از قافل��ه

در رابط�ه ب�ا . شان نياز دارند اور كھنهاز ب» نوين«ھای  ھا در تبيين تحريف
ف�ت و گ�اه گ» طي�ف دوم« ھم بايد گفت كه اگر »آزادی«موضوع مشخص 

ای كه در  كند، اساسا به مفھوم آزادی به گونه ی آزادی می گويی ھم از واژه 
شود، نيست، بلكه در نھاي�ت آزادی گ�روه و  جھان متمدن از آن برداشت می

  . طيف خودش را در نظر دارد
ای نظي��ر  ب��ه تعريف��ی ديگ��ر اگ��ر طي��ف دوم مف��اھيم ش��ناخته ش��ده

ا در ميان ھايی از اين دست ر آزادی، ملت، مليت، آزادی مطبوعات و واژه
ِكند، تنھا برای ربودن اين گونه شعارھا از  بندی می ھايش بسته  پراكنی سخن

ن با آلوده ك�ردن اي�[كوشد  زمان می كه ھم   در عين اين ؛دست ديگران است
ھ�ای اس�Cمی   اي�ن ش�عارھا را ھ�م ب�ه اس�تنباط]ھای عقي�دتی مفاھيم به ترجمه

ما در انق�Cب م�شروطه ب�ه روش�نی ش�اھد آل�وده ش�دن ش�عارھای . تقليل دھد
  در واق�ع اي�ن طي�ف ھ�يچ. اي�م مترقی، ملی و عرفی ب�ه مف�اھيم اس�Cمی ب�وده

ي��ران  در رابط��ه ب��ا ف��شارھايی ك��ه ب��ر دگراندي��شان و كلي��ت مل��ت ا نگران��ی
» یذھبم�/ مل�ی«ی  به ھم�ين دلي�ل ھ�م تلفي�ق دو واژه. شود، ندارد اعمال می

. طلب��ان  ي��ا طي��ف دوم ي��ك چ��سب ِ ناچ��سب بي��شتر ني��ست ب��ه كلي��ت اص��Cح 
ي�ابی  ھ�ا قاب�ل دس�ت ی تن�گ خ�ودی ، تنھا در دايره اين جماعتادعايی  آزادی

ا اي�ن ھم�ه ای به گستردگی كشور ايران شامل ايرانيانی ب� است و نه در پھنه
  . تنوع در دين و باور و مذھب و سليقه

از سوی ديگ�ر چ�ون متاس�فانه ھرگون�ه تف�سير غيرمتع�ارف از دو 
العم��ل ج��دی روحاني��ان ق��شری روب��رو   ب��ا عك��س»ع��دل و امام��ت«اص��ل 

ِكوش�د ب�ا گوش�زد ك�ردن خط�ر اساس�ی در كم�ين  م�ی» طي�ف«شود، اي�ن  می
ی غرب��ی واردات��ی ك��ه ھ��ا اس��Cم، روحاني��ان ق��شری را ھ��م ب��ه خط��ر تئ��وری

آگ�اه ك�رده، اي�شان را » كن�د جوانان وطن را از اس�Cم، زده و منزج�ر م�ی«
نيز وادار كند كه برای نجات كليت اسCم و عدم حذف آن از باور جوان�ان، 

ِ گ��اه ح��رف ،ح�ساسيت ش��رايط را دريافت�ه، متوج��ه باش�ند ك��ه اگ�ر اي��ن طي�ف
ران�د، تنھ�ا   بر زبان مینامربوطی در رابطه با اصول اساسی اسCم و تشيع



 ٢٢٨

 

به دليل حساسيت ش�رايط و اح�ساس م�سئوليتی اس�ت ك�ه در قب�ال سرنوش�ت 
  !اسCم و اسCم حكومتی دارد و نه شكی در اصول دين و مذھب

از ق�ول » اسCم ايرانی و حاكمي�ت سياس�ی«باقر مومنی در كتاب 
 ب��ه اي��ن جوان��ان ني��ز ك��ه از …طالق��انی«: نوي��سد س��يد محم��ود طالق��انی م��ی

خواھن�د ب�ه حكوم�ت اس�Cمی برس�ند، ھ�شدار و  يابی می طريق انديشه و راه 
ني��ست ك��ه ھ��ركس دس��تش » ص��احبی اس��Cم، زم��ين ب��ی«دھ��د ك��ه  ان��درز م��ی

ب��رای رس��يدن ب��ه » .ی خ��ود را در آن ط��رح نماي��د ح��ق دارد نق��شه«رس��يد 
درك ف��يص «ی خداون��دی اس��ت و  حكوم��ت اس��Cم ك��ه ت��سليم مطل��ق ب��ه اراده

باي��د در زم��ان ح��ضور از »  مطل��ق ذات اح��ديت اوس��تآزادی ك��ه بن��دگی
ِفرامين حكام به حق و اولياء مطلق، يعنی پيامبران و امامان اطاعت كرد و 
در زمان غيبت ِ آنان نيز بايد كار اجتماع را به دست علمای عادل و عدول 

ی خداون�د در  اراده. مومنين كه به اص�ول و ف�روع دي�ن ت�سلط دارن�د، س�پرد
ھاماتش به پي�امبران و مع�صومان ب�ه ص�ورت ق�وانين درآم�ده و ھا و ال وحی

انديشه و جستجو «اVمر و نواب امام سپرده شده و  اجرای آن به دست اولی
     ٢٣٥».نخواھد بود» جز گمراھی
 چن��ين س��يد محم��ود طالق��انی در كت��اب چن��د جل��دی پرت��وی از  ھ��م

ی از طلبی ع��اری ت��ساھل و م��دارا فرھن��گ خج��سته«ق��رآن، Vب��د ب��ا ھم��ان 
ب��ه وي��ژه در رابط��ه ب��ا كليمي��ان و م��سيحيان ] ب��ه ق��ول س��يدجوادی[» تع��صب

تطبي���ق ب���ر يھ���ود ش���ده و » مغ���ضوب عل���يھم«در رواي���ات «: نوي���سد م���ی
ب���ا توج���ه ب���ه وض���ع روح���ی و اخCق���ی يھ���ود و . ب���ر ن���صاری» ض���الين«

 زيرا طرز تفكر عمومی يھ�ود، س�رپيچی ؛ندا نصاری، اينان مصداق واضح
يھود از جھت تربيت نژادی و غ�رور دين�ی، جھ�ان و . از حق و كمال است

داند و چنين معتق�د اس�ت ك�ه خ�دا، خ�دای  مردم جھان را مال و ملك خود می
يھود و دنيا از آن يھ�ود و م�ردم آن، بردگ�ان يھ�ود و س�رای جاوي�دان ب�رای 

  !!بدنام از دنيا رفت» جھت بی«که ھيتلر بيچاره آدولف  ٢٣٦».يھود است
راس���تی كف���ر و س���رپيچی يھ���ود از ] ب���ه[« : و در تف���سيری ديگ���ر

   ٢٣٧».اسCم، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد
بنابراين سيد محمود طالقانی چه در دورانی كه نسبتا جوان ب�ود و 

م��ثC در [ رض��ا ش��اه در دوران »زداي��ی از زن��ان زن��دان«در نق��ش مخ��الف 
 زم�انی ك�ه ھن�وز افت�اد، چ�ه بع�دھا ت�ا ب�ه زن�دان م�ی]  خورشيدی١٣١٨سال 

حكومت اسCمی را تجربه نكرده بود، و چه در ھمان م�دت كوت�اھی ك�ه در 
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زن��ده ب��ود، ع��دم تعھ��د و » [ خمين��ی  روح   بCمن��ازع س��يدخCف��ت«دوران 
ِباورش را به موضوع حق انتخ�اب، انتخاب�ات، آزادی، آزادی دگراندي�شان، 

ند و مدرك مشخص عدالت اجتماعی، و مفاھيمی از اين دست را با ھزار س
 Cدرك ف��يض آزادی ك��ه بن��دگی مطل��ق ذات اح��ديت «كتب��ی و ش��فاھی، م��ث

 چن�د یھ�ا و حت� م�سلما ك�سی در اي�ن س�ال. تاكيد و تائيد ك�رده اس�ت» اوست
ی ت�ساھل  فرھنگ خجسته«را » انديشه و جستجو نكردن«دھه پيش از اين 

 ]یجوادی عل�ی اص�غر ح�اج س�يد ب�ه گفت�ه [»طلبی عاری از تعصبو مدارا
  .         كند ارزيابی نمی

ت�وان  بحث پراتيك آن را ھم م�ی. تا اينجا بحث تئوريك قضيه است
ِدر رفت���ار اي���ن برج���ستگان طي���ف دوم در رابط���ه ب���ا مي���زان تعھدش���ان ب���ه  ِ
موضوع آزادی، آزادی عقي�ده و بي�ان، دگراندي�شی و دگراندي�شان در ھم�ان 

  .  مشاھده كرد٥٧سال 
 [ خمين�ی داس�تان  وق�تِ  س�يد روحمھدی بازرگان رئيس دول�ت م

او ك�ه قب�ل از ب�ه حكوم�ت رس�يدنش در دول�ت ام�ام . جالب ديگری ھ�م دارد
ب��ود، » رئ��يس س��ازمان حق��وق ب��شر در اي��ران«[ خمين��ی  ِزم��ان س��يد روح 

ك�رد، مي�زان  ھنگام كشتاری كه طيف اول از سران رژيم سرنگون شده م�ی
  . داد  میتعھدش به مبانی حقوق بشر را چنين نشان

 و در جري��ان محاكم��ه و اع��دام ب��سياری از ٥٧در آغ��از انق��Cب «
مث��ل اميرعب��اس ھوي��دا، [ای از وزرای رژي��م گذش��ته  اف��سران ارت��ش و ع��ده

ب�ه [ آق�ای مھن�دس مھ�دی بازرگ�ان …] رو پارس�ا و ديگ�ران خانم دكتر فرخ
عل�ی اص�غر ح�اج  […و آق�ای] ی حق�وق ب�شر در اي�ران عنوان رئيس كميته

ی اي�ن  تر آنان بودند و بازجويی و محاكمه خواھان اعدام سريع] ادیسيد جو
» ن���وعی اھم���ال و م���سامحه در س���ركوبی عوام���ل رژي���م س���ابق«اف���راد را 

   ٢٣٨».دانستند می
نظي�ر  البته ش�ايد فق�ط در اي�ن دوران اس�ت ك�ه ب�ه دلي�ل جناي�ات ب�ی

 موض���وع نق���ض حق���وق ب���شر در اي���ران ب���ه م���شغوليت ك���اری ،طي���ف اول
 چ��را ك��ه آن ؛ اپوزي��سيون داخ��ل و خ��ارج ك��شور تب��ديل ش��دهروش��نفكران و

دان��ست ك��ه معن��ی   نم��ی]خ��ود[زم��ان رئ��يس س��ازمان حق��وق ب��شر در اي��ران 
 از ھ��ر اتھ��امی ھ��ستند ت��ا »یمب��ر«ھ��ا چي��ست و ش��ھروندان  حق��وق ان��سان

الملل�ی ب�ا ح��ضور  ی ب��ين خ�Cف آن ثاب�ت ش�ود و تنھ��ا در ي�ك دادگ�اه ص�الحه
ِن��ی، ھمچن��ين ب��ا بررس��ی مكاني��سم كلي��ت ِ وك��Cی من��صفه و ب��ه ص��ورتی عل

رو  خ�انم دكت�ر ف�رخ » جناي�ات«ت�وان  ِدستگاه اداری نظام سرنگون شده م�ی
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]  ب���وددول���ت اميرعب���اس ھوي���داك���ه وزي���ر آم���وزش و پ���رورش [پارس���ا را 
ك�سانی ك�ه م�دعی چن�ين . ارزيابی كرد و مثC حكم اعدام ب�رای اي�شان بري�د

د در عم�ل ھ�م تعھ�د خودش�ان را ب�ه باي� ش�وند، م�ی م�ی» ھای گزاف�ی عنوان«
   دس�ت،ی زن�دانيان سياس�ی موضوع حقوق ب�شر و رعاي�ت ع�دالت، در ب�اره

  . خالی نشان بدھند و  كم در يك ادعای خشك 
ای ك�ه تنھ�ا چن�د  فھم�م ك�ه مل�ت تحري�ك ش�ده  ھم اين را می البته من

ب�ه تعبي�ر س��يد [» ی س�لطنتی وVي�ت مطلق�ه«روزی اس�ت از زي�ر تي�غ نظ�ام 
اش  تواند ھمچون يك انسان متمدن با زندانيان سياس�ی رھا شده، نمی] ادیجو

س�ازمان حق�وق ب�شر « اما گوي�ا م�دعيان رياس�ت و ع�ضويت در ؛رفتار كند
راي��شان را ب��ه ي��ك دس��ت «توانن��د فق��ط كم��ی ب��ا مردم��ی ك��ه   م��ی»در اي��ران

ب��ه كوچ��ه و » جھ��اد«ي��ا ب��ا ھ��ر ھ��وار مCي��ی ب��رای » فروش��ند چلوكب��اب م��ی
 چه به عنوان ،بنابراين مھدی بازرگان؛ ريزند، تفاوت داشته باشند یبازار م

رئيس دول�ت موق�ت و چ�ه ب�ه عن�وان رئ�يس س�ازمان حق�وق ب�شر در اي�ران 
توان��د ھمچ��ون ع��وام، عوامان��ه رفت��ار كن��د و دگراندي��شانی را ك��ه ب��ه  نم��ی

 ف��روردين ١٢در ت��اريخ [[ خمين��ی   رفران��دم غيرق��انونی و م��بھم س��يد روح
خط��اب » حي��ا ھ��ای ب��ی درص��دی ي��ك «ان��د  داده» ن��ه«رای منف��ی ] ١٣٥٨م��اه 
اي�ن رفت�ار، تنھ�ا ناش�ی از درياف�ت م�ذھبی او از موض�وع دگراندي�شان . كند

در چ�اه وي�ل ب�دفھمی » نهيک گو«خواھد ھمه را يک دست و  ، که میاست
  !اش سرازير کند فھمی و کج

فت�ار ك رو باز ھم متاسفانه رفت�ار ك�سانی نظي�ر مھ�دی بازرگ�ان ي�
 در م��اه اس��Cم» شانعك��س امام��«ال��ساعه و اح��ساساتی ب��ر اث��ر دي��دن  خل��ق

 س�ال قب�ل از اي�ن ٢٥ك�م  دس�ت[ھ�ا قب�ل   بازرگان سال؛ نبود  زدگی و ناآگاھی
ِك�ه رئ�يس دول��ت ِ ام�ام زم�ان س��يد روح ی   ب��ا ھم�ين زاوي��ه] [ خمين�ی باش�د ِِ

فريدون آدمي�ت . كرد ورود و با ھمين شيوه با مردم و دگرانديشان رفتار می
در رابط��ه ب��ا مي��زان تعھ��د مھ��دی بازرگ��ان ب��ه آزادی و نظ��ر محم��د م��صدق 

 را ب�رای ]بازرگان[وقتی كه دكتر علی شايگان او «: نويسد نسبت به او می
پست وزارت فرھنگ به دكتر مصدق پيشنھاد كرد، اين ج�واب را ش�نيد ك�ه 

 بكن�د، اي�ن اس�ت ك�ه خ�ورد و اول�ين ك�اری ك�ه بازرگان به درد اين كار نم�ی
 چن�ين ب�ود اس�تنباط دكت�ر م�صدق …ھای مدرسه بكند چادر به سر دختربچه

   ٢٣٩». اعتقاد سياسی نداشت]بازرگان[كه نسبت به او 
 ھ�م زي�اد دور از ذھ�ن ني�ست ك�ه زم�انی ك�ه »ش�ايعه«و Vبد اي�ن 

 س��يد ج��وادی را ب��رای پ��ست وزارت  اص��غر ح��اج  مھ��دی بازرگ��ان، عل��ی
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د ك�ه شنيد، از خمينی کر [ خمينی پيشنھاد  سيد روحآموزش و پرورش به 
  !ی كافی اسCمی نيست به اندازه] سيد جوادی حاج  [وا

متاس��فانه س��يد ج��وادی تم��ام افت��ضاحات و جناي��اتی را ك��ه ب��ر اث��ر 
 حاكمي�ت اس�Cم در اي��ران رخ چن��د دھ�هتاس�يس حكوم�ت اس�Cمی و در اي�ن 

ی اعتياد، فساد، فح�شا  زمينهی سركوب و جنگ، چه در  چه در زمينه؛ داده
 »بي�ت الم�ال«ی چپ�اول  و به قھقرا فرستادن كشور و ملت و چ�ه در زمين�ه

 شتنھ��ا ب��ه ف��ساد سياس��ی و ق��درت طلب��ی ش��خص ھاش��می رف��سنجانی و بان��د
 اما بايد متوج�ه ؛دھد و نه قرائت خونريز شيعی از اسCم حكومتی نسبت می

ی حك�ومتی  ی اي�ن ش�يوه ورن�دهبود كه رفسنجانی نه تنھا خ�الق و ب�ه وج�ود آ
ِدينی نيست، بلك�ه خ�ود ب�ه ن�وعی مخل�وق قرائ�تِ  خ�ونريز ش�يعی از اس�Cم  ِ

ی اسCم در ايران و در ديگر ك�شورھای   ساله١٤٠٠تاريخ . حكومتی است
اس�Cم از ھم�ان . كن�د مفتوحه توس�ط اع�راب م�سلمان ھ�م ھم�ين را ثاب�ت م�ی

 ش��يعيان ص��فوی ت��ا …اندوران حكوم��ت خلف��ای راش��دين، اموي��ان، عباس��ي
ی كام��ل ھم��ين دس��تورات دين��ی مبن��ی ب��ر   نمون��ه،پن��اه قاج��ار ش��اھان اس��Cم 

خ��شونت، ح���ذف، ك��شتار دگراندي���شان، چپ���اول، غنيم��ت گ���رفتن و تخفي���ف 
  .  بوده است٢٤٠»عوام كاVنعام«ھای عاقل و بالغ به گوسفند و  انسان

م�ده آ» از دي�ن برگ�شتگان«ی ابوبكر به مرتدان  در بخشی از نامه
ام ك�ه در براب�ر چن�ين  ولی ھركس سرك�شی كن�د، ب�ه او دس�تور داده«: است

زن��ان و . ی ك��شتار بك��شد ت��رين ش��يوه فت��اری ب��ا وی پيك��ار كن��د و ب��ه س��ختر
ی   ب�ه فرس�تاده…كس جز اسCم نپذيرد فرزندانشان را اسير گيرد و از ھيچ 

. ان��دی م��را در ھ��ر انجمن��ی ب��رای ش��ما بخو ام ك��ه نوش��ته خ��ويش فرم��ان داده
چنانچه مسلمانان اذان گويند . خواندن مردم به اسCم، اذان استی فرا وسيله

و آنان نيز اذان بگويند، از ايشان در گذريد، ولی در ص�ورتی ك�ه ب�ه گف�تن 
 چه   آنچه را كه بايد بپردازند، از ايشان بخواھيد، چنان…اذان تن در ندھند

   ٢٤١».درنگ بر ايشان بتازيد نپذيرفتند، بی 
ی ف��تح ش��ده توس��ط  ی پھن��ه لبت��ه ت��اريخ اس��Cم در اي��ران و ھم��هو ا

ِی ت��اريخی ديگ��ر ھم��ين  اع��راب م��سلمان پ��ر اس��ت از ھزارھ��ا ھ��زار نمون��ه
  !ی رفتار با ديگران و دگرانديشان شيوه

مجبورم در اين ميان اين پرانتز را باز كنم كه ش�ايد ب�ه ق�ول ح�اج 
ب���ه مع���ارف ] ن���سبت[شناس��ايی عميق���ی «س��يد ج���وادی، مرت���ضی مطھ���ری  
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 ھ�يچ »اسCم در اي�ران« ه ويژه داشت، اما از تاريخ اسCم و ب٢٤٢»اسCمی
تنھا كسی است كه به نوعی به صورت واسط و راب�ط مطھری . دانست نمی

اطCع��ی او از  ب��ی. ك��رد موس��س جمھ��وری اس��Cمی عم��ل م��یب��ين دو طي��ف 
د ت�ر بگ��ويم تحري�ف ت�اريخ از س��وی او در ھم�ين چن�� »محترمان��ه«ت�اريخ ي�ا 

عبدالح����سين » دو ق����رن س����كوت«ی كت����اب  س����طر افاض����اتش در مقدم����ه
  . كوب ثبت است و نيازی ھم به تاويل و توجيه و ترجمه ندارد زرين

ھ�ای ت�اريخی   كه جمھوری اسCمی در تجديد چاپ كتاب جالب اين
يخی را بگي�رد، در ابت�دای ھ�ر ھ�ای ت�ار  مستند، ب�رای اي�ن ك�ه زھ�ر واقعي�ت

ھ�ای ت�اريخی را ب�ه  زايد، تا ھم پاداش مادی اي�ن كت�اباف ای می  مقدمه،كتاب
بکن�د؛  در وق�ايع ت�اريخی و ذھ�ن خوانن�دگان   ج�دی  ھم دس�تكاریبزند،جيب 

» ِدو ق��رن س��كوت«احم��د ك��سروی و » ِی اي��ران ت��اريخ م��شروطه «ت��ابك
  ٢٤٣.ھا ھستند ين نمونها كوب از  عبدالحسين زرين

 و »نجيبان��ه«ع��اده ال العم��ل ايراني��ان در براب��ر اس��Cم ف��وق عك��س«
ن��وع تواف��ق طبيع��ی مي��ان روح اس��Cمی و   ب��وده و از ي��ك »گزاران��ه س��پاس«

اس��Cم ب��رای اي��ران و ايران��ی در حك��م غ��ذای . كن��د كالب��د ايران��ی حكاي��ت م��ی
ای ف�رو رود، ي�ا آب گ�وارايی ك�ه ب�ه ك�ام  مطبوعی بوده كه ب�ه حل�ق گرس�نه

   ٢٤٤».ای ريخته شود تشنه
الع��اده  ف��وق«اي��ن رفت��ار » تھ��ران ی پ��شت دروازه«م��ن در كت��اب 

را ب�ه » آب گ�وارا«ن و اي�» غ�ذای مطب�وع«اين » گزارانه نجيبانه و سپاس
  . ام   کردهروشنی بررسی

ی مھ��دی بازرگ��ان پ��س از  ح��ال برگ��رديم ب��ه نظ��رات تبي��ين ش��ده
ی عملی و خونين حكومت اسCمی و ببينيم كه نظرات اخير او چق�در  تجربه

   ؛اش و قبل از آن تفاوت كرده است داریبا نظراتش در دوران زمام
 ١٣٧٧/١٩٩٨ك��ه در س��ال » پادش��اھی خ��دا«بازرگ��ان در كت��اب 

ص��د  ، در ي��ك س��خنرانی  يعن��ی چھ��ار س��ال پ��س از درگذش��تش منت��شر ش��ده
،  ای ان��سانی  در انجم��ن اس��Cمی مھندس��ين، ب��رای نم��ايش چھ��ره،ای ص��فحه

» م حك��ومتیاس��C«س��اVری از  مردم��ی و مبتن��ی ب��ر دموكراس��ی و م��ردم 
   :نويسد می

ھم اكنون كه ھشتاد و چن�د س�ال از انق�Cب م�شروطيت خودم�ان «
ی  ب��ا آن ھم��ه تائي��د و توض��يحات علم��ای بزرگ��ی ھمچ��ون ن��ائينی در ب��اره
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 ٢٣٣

 

گ�ذرد و فرم�ان الھ�ی  از نظر اسCم م�ی» آزادی و حاكميت شورايی مردم«
ازھم  ب�؛ی مج�الس گذش�ته و فعل�ی ش�ده  لوح�ه]س�ر[» امرھم شورای بي�نھم«

و «خ��دا ب��ه پيغمب��رش دس��تور  گوين��د ھ��ستند ك��سانی از علم��ا و فقھ��ا ك��ه م��ی
ف��اذا عزم��ت «ی  داده، ول��ی ب��ه دنب��الش ب��ا آوردن جمل��ه» اVم��ر ش��اورھم ف��ی
 اجازه داده و بلكه توصيه ك�رده ]پيغمبر و جانشينش[به او »  [ فتوكل علی

ب�ه . دگي�رد، عم�ل نماي� دھ�د و ت�صميم م�ی كه ھر ط�ور خ�ودش ت�شخيص م�ی
ق��صد خ�دا از م��شورت » مخ�الفين آزادی و حاكمي��ت مل�ی«ی اين��ان و  عقي�ده

ھ�ا و دلگ��رم ساختن�شان ب��وده، و ن��ه  رس�ول اك��رم ب�ا م��ردم، تحبي�ب قل��وب آن
ی عاميان�ه   يعن�ی در اص�طCح پوس�ت كن�ده؛تسليم و تبعي�ت از رای اكثري�ت

رن��دان سياس��ی و «ی   ھم��انطور ك��ه ش��يوه؛ب��ه س��ر م��ردم» ش��يره مالي��دن«
   ٢٤٥»است،» يانتد

و تاوي�ل ی ق�رآن و تف�سير  اما متاسفانه خود او با نقل بخشی از آيه
باص�طCح «ی   چن�ان ب�ا ھم�ان ش�يوه ھ�م» غيرعلمی«ی متن به روشی  نيمه

در ھم���ان كت���اب » ی ش���يره مالي���دن ب���ر س���ر م���ردم ی عاميان���ه پوس���ت كن���ده
ب�ه دنب�ال » اول�واVمر«ب�ار اطاع�ت از  اگ�ر اس�تثناء و تنھ�ا ي�ك «: نويسد می
ف�ان «ِآمده، ب�ا اش�اره ك�ردن و اج�ازه دادن » اطيعوا [ و اطيعوا الرسول«

راه را ب��ر » ف��ردوه ال��ی [ و الرس��ول«و ب��ا دس��تور » تن��ازعتم ف��ی ش��یء
ھرگونه وVيت مطلقه و نيابت و حق آمريت و حاكميت مامورين و م�دعيان 

زديك��ی ب��ا خ��دا و ی ن  ب��ه بھان��هیان��د حت�� ب��ه اي��ن ترتي��ب نخواس��ته. ب��سته اس��ت
يا حاكميت بندگان » ديكتاتوری« منتخب مردم بودن، پای ]Vبد[رسول و يا 

اگ�ر تن�ازع و اخ�تCف پ�يش آي�د، تمك�ين از «: ش�د در ميان آيد، واV گفته می
   ٢٤٦»!امرتان بنماييد رای يا دستور ولی

در م���ورد اي���ن دروغ ت���اريخی مھ���دی بازرگ���ان، از ق���ول خ���دا و      
ت ايشان با موض�وع ديكت�اتوری، تنھ�ا ب�ه ذك�ر ي�ك نمون�ه از پيغمبر و مخالف

منابع اساسی اسCم يعنی قرآن، ھمچنين نگرش اسCم ب�ه موض�وع حكوم�ت 
» روش�نفكر دين�ی«كنم، تا نشان بدھم كه چگونه يك  جانشينان خدا بسنده می
ق��رآن ھ��م اس��Cم و  در اس��اس و ب��ديھيات ،ی زم��انی براس��اس ش��رايط وي��ژه

 تف��سيری م��د روز و غيرواقع��ی از اس��Cم حك��ومتی ارائ��ه ب��رد، ت��ا دس��ت م��ی
  . ام ھای ديگر كتاب داده ھا را در بخش ديگر نمونه. بدھد

ی نظ���ام اجتم����اعی و  در اي���ن دي���ن و كت���اب آس���مانی آن، م���ساله
ی انسانی ھم يكبار برای ھميشه، ك�امC م�شخص  حاكميت سياسی در جامعه
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 ٢٣٤

 

 چون و چرا و ام�ا  ی بدون ھيچو به دقت توضيح داده شده و مسلمانان واقع
 ب�ه اي�ن معن�ی ؛و اگر و كم و زياد، بايد اي�ن نظ�ام و حاكمي�ت آن را بپذيرن�د

  ای واح�د و تفكي�ك  ی اسCمی، دين و دولت و ملت ي�ا ام�ت، مقول�ه در جامعه
دھن�د و اي�ن خ�ود يك�ی از مع�انی توحي�د اس�ت ك�ه اص�ل  ناپذير را تشكيل می
ی انسانی فرمانروايی اصلی ب�ا  س در جامعهبر اين اسا .اساسی اسCم است

كن�د و پ�س از  خداست كه پيامبر اسCم به نمايندگی و از جان�ب او عم�ل م�ی
    ٢٤٧.گيرند  اVمر يا صالحان جای او را می او ھم اولی

 در  سال از حكومت اسCمی١٦اما مھدی بازرگان پس از گذشت 
 ن�شان »یمب�ر«م و  در واقع برای نجات ج�ان اس�C]تا زمان مرگش[ايران 

 کھريزک�یحكوم�ت اس�Cمی [ِدادن كليت اسCم از انتساب به چنين حك�ومتی 
ب�ه ع�Cوه رس�الت و ماموري�ت پيغمب�ران و ھ�دف «: كند كه تاكيد می] ايران

از بعث��ت آن��ان ي��ا وح��ی ق��رآن، تعل��يم ي��ا ت��شريع ام��ور زن��دگی و دني��ايی ب��شر 
 ]ك��ه[ان��د  ورات نيام��ده ي��ك از پيغمب��ران م��ذكور در ق��رآن ي��ا ت��  ھ��يچ؛نب��وده

كارھ��ايی از قبي��ل آش��پزی، ت��دبير من��زل، معم��اری، ك��شاورزی، اقت��صاد، ي��ا 
را ب�ه » سياست و حكوم�ت«و به طور كلی » كشورگشايی و كشورداری«

   ٢٤٨».مردم ياد بدھند
ان��د ك��ه بعث��ت انبي��اء و ھ��دف  ھ��ا ت��صور و تبلي��غ ك��رده بع��ضی«ي��ا 

 به ھم�ين منظ�ور ]اما[... دباش یی درست ِ دنيای ما م اديان، اصCح و اداره
ی م�ا   ش�ناخت خ�دا، خواس�ت او در ب�اره]برای[... دان پيغمبران فرستاده شده

   ٢٤٩».يعنی توحيد و عبادت و ديگر رستاخيز و زندگی آخرت
ب��ه دلي��ل ھزارھ��ا س��ند ؛ ب��رخCف نظ��رات اخي��ر مھ��دی بازرگ��ان

لي�ت علم�ای ك، المعارف تاريخی ثبت شده در ھزارھا كتاب و رساله و دايره
شان را يافتن راھی ب�رای حكوم�ت  شيعیی اسCمی و  اسCم و تشيع، وظيفه

كشورگ��شايی و ك��شورداری و ب��ه ط��ور كل��ی «ب��ر م��ردم، ب��ه تعبي��ری ديگ��ر 
اگ��ر ھ��م متولي��ان اي��ن م��ذھب در دوران��ی . شناس��ند م��ی» سياس��ت و حكوم��ت

ق�رار  تا شخ�صا در راس ھ�رم حك�ومتی ،اند اند و قدرتش را نداشته نتوانسته
بگيرند، با قرار گرفتن در كنار حاكمان وقت به نوعی نق�ش س�Cطين ب�دون 

ك�م در ح�د نق�شی م�شورتی، تقريب�ا  ان�د، و دس�ت  تاج و تخ�ت را ب�ازی ك�رده
 اينك��ه ھ��م  ان��د؛ در ع��ين ی رھب��ری و حك��ومتی ق��رار داش��ته ھمي��شه در حلق��ه

ای  رزهزمان ھمين رھبری شيعه برای دست ي�افتن ب�ه اب�زار ق�درت، ب�ه مب�ا 
ب�ه ص�ورت تئوري�ك ھ�م ب�ا غيرم�شروع . پرداخت�ه اس�ت گير م�ی خزنده و پی
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غاص�بان ح�ق « به عنوان »عرفی«ھای غيرمذھبی و  اعCم كردن حكومت
لزوما زمينه را برای به قدرت رسيدن خودش به عنوان جانشين خدا » علی

  . كرده است و پيغمبر و امامان شيعه آماده و ھموار می
 ب��ود ك��ه من��افع كل��ی و  رگ��ان از متفك��رين اس��Cمیالبت��ه مھ��دی باز

ای اساس���ی ب���رای خ���ودش و  اساس���ی حف���ظ اعتق���ادات اس���Cمی را وظيف���ه
شناخت، به ھمين دليل ھ�م از اي�ن ك�ه اس�Cم از اس�اس  ھمسنخان خودش می

 تبديل ]ترك شده[، به مذھبی متروك دهی باور مردم ايران حذف ش از حيطه
دانست كه رفتار متوليان حكومت اسCمی  می خوبی  او به. شود، نگران بود

گي�ر مراج�ع عاليق�در اس�Cمی   سال به دليل مب�ارزات پ�ی١٤٠٠در تمام اين 
 به »دين حكومتی«ی تاريخی مردم ايران پاك شده، و نگرانی از  از حافظه

 ام���ا ؛ض���ديت ب���ا اع���راب ِ ب���دوی، و خلف���ای راش���دين تقلي���ل يافت���ه اس���ت
توان جناي�ات  حداقل برای اين نسل ديگر نمیديد كه   به چشم می»متاسفانه«

ی ايران�ی   چرا ك�ه از ھ�ر خ�انواده؛حكومت اسCمی را جعل و تحريف كرد
به نيست، ي�ا معل�ول ، يكی در جنگ سر ھا كشته شده دان كم يكی در زن دست

ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م ط�ی . شده، يكی ھم از وط�ن گريخت�ه و آواره ش�ده اس�ت
ی ب��دون   خمين��ی ك��ه بع��د از ارس��ال دو نام��های خط��اب ب��ه ی سرگ��شاده نام��ه

و نه س�ركوبی م�ردم و [، فقط در رابطه با موضوع جنگ پاسخ منتشر كرد
 حاكمي�ت ]از[ س�ال ٨اينك بعد از گذش�ت «: نوشت] كشتار زندانيان سياسی

 در اثر تجربي�ات تل�خ و ]يا طيف اول[افراطيون و انحصارگری روحانيون 
ای ك�ه  ی سبعانه و جاھCنه چھره «وصا مخصو» تحريف انقCب«تشديد و 
ی طبق�ات، ھ��م از   رفت�ه رفت��ه اف�راد بي�شماری از كلي��ه؛داده ش��ده» ب�ه اس�Cم

گوين��د، و ھ��م ب��ا كم��ال  ان��د و ب��د م��ی انق��Cب و متولي��ان و رھب��ری آن برگ��شته
تاس�ف ن��سبت ب��ه ديان��ت و مب��انی اعتق��ادی اس��Cم و ت��شيع، س��ست و متزل��زل 

 يخرج�ون م�ن دي�ن«ش�اھد » [ افواج�ا  ی دينيدخلون ف« به جای …اند شده
     ٢٥٠».ايم شده» [ افواجا 

 ب��ه عن��وان يك��ی از »بازرگ��ان«ش��ود  واقعي��ت اي��ن اس��ت ك��ه نم��ی
 گراي�ی ن�سبت ب�ه اس�Cم و ت�شيع  سردمداران طيف دوم نظری ك�امC آخ�رت

 نظ�ری مت�ضاد و متن�اقض ب�ا او را تاكي�د و تبلي�غ »ش�ريعتی«داشته باشد و 
 از اي�ن ك�ه وض�عيت ام�ت ِ پ�يشت، تنھا در اين است ك�ه ش�ريعتی تفاو. كند

زي�ر رخت ب�ه «اش را به چشم ببيند، »امام«پختش را و عملكردھای  دست 
چ�ه » ام�ت و امام�ت«ك�شيد و نب�ود ت�ا ببين�د ك�ه تبليغ�اتش در م�ورد » خاک

او ھ��م زن��ده اگ��ر ش��ايد . بCي��ی ب��ر س��ر اي��ن ش��ھروندان ب��دبخت آورده اس��ت
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 ٢٣٦

 

تحري��ف «ی ت��اريخی سرنوش��ت م��ردم و  ی فاجع��ه از م��شاھدهمان��د، بع��د  م��ی
 در دس�ت طي�ف اول، ھمانن�د ب�سياری از ]ی س�يدجوادی به نوش�ته [»انقCب

ب���ه نق���د » [ افواج���ا  يخرج���ون م���ن دي���ن«ی  م���سلمانان س���نتی در جرگ���ه
در [پرداخت و يا به سرنوشتی نظير فريدريش نيچه  ھای ديرينش می تئوری

را » شاھكاری نظير آدول�ف ھيتل�ر« كه ]نسان برترباب اصالت ابرمرد و ا
   .سوزاند كرد و می آوری می  ھايش را جمع آفريد، كتاب
 عم����ل حكوم����ت ؛سياس����ت از حكوم����ت مفھ����ومی ديگ����ر دارد«

داری مردم نيست كه احساس خوشی   نگه ؛ در اين جا اداره نيست]اسCمی[
 ھدفش تحق�ق  ھمچنين سياست،؛و راحتی و آزادی مطلق فردی داشته باشند

 به معن�ای رن�ج دادن و رن�ج …نيست، بلكه» حقوق فردی در جامعه«تمام 
اس�ت » موج�ود«و آم�اده ك�ردن ي�ك » رام كردن«، تزكيه و  بردن يا تصفيه

    ٢٥١»…برای ھدفی
   ح�اجی نوش�ته تراوش شده كه به  اين ترھات از قلم ھمان شريعتی

وی و اس�Cم ص�فوی، ل�پرانتزی در ايجاد فاصله بين اسCم ع«: سيد جوادی
   ٢٥٢».آخونديسم بر اسCم باز كرد ی  عليه سلطه

» ش�كل« شريعتی و تفكيكِ  ب�ين دو »پرانتز«سيد جوادی  به نظر 
 بود و نه »آخونديسم بر اسCم«ی   صفوی و علوی، تنھا عليه سلطهی شيعه

  . بر شھروندان ايران] اسCم و شيعه[ آخونديسم ی عليه سلطه
 در »طيف دوم« ؛سيد جوادی موافقم شخص با من در اين مورد م

ِنھايت برای نجات جان اسCم حكومتی ِ  و ن�ه نج�ات ج�ان ، اش به مي�دان آم�ده ِ
 س��ال اس��ت زي��ر ي��وغ اي��ن ان��واع ش��ريعتمداران نفل��ه ١٤٠٠ش��ھروندانی ك��ه 

المث�ل ش�ريعتی در  ب�ه گم�ان م�ا آنچ�ه را ك�ه ف�ی«: به اين دلي�ل ك�ه .شوند می
ی  لوی و تشيع صفوی، نخستين را با عنوان شيعهتعارض و تناقض تشيع ع

ی ع���دول از اص���الت ت���شيع مط���رح  خ���الص و واقع���ی و دوم���ی را نماين���ده
رس�يد و ب�الطبع در س�طح متوق�ف  اھا نم�ینساخت، تCشی بود كه به ژرف می
كه به نوعی پ�اVيش   پيش از آن ]شريعتی[ماند؛ به ھمين دليل مواعظ او  می

ھ�ا  ِای ب�سود خي�زش سياس�ی م�ذھبی ود ب�ه وس�يلهمذھبی بيانجام�د، در ح�د خ�
    ٢٥٣»تبديل شد]  و دومطيف اول[

واقعي��ت زيربن��ايی اي��ن اس��ت ك��ه ب��ا آنك��ه پيوس��ته س��خن از ت��اريخ 
 در ھ��يچ مقط��ع ]ول��ی[رود  ی اس��Cمی اي��ران رفت��ه اس��ت و م��ی  س��اله١٤٠٠

 م��ذھب ب��ه ايراني��ان ]دي��ن ي��ا[زم��انی از اي��ن ت��اريخ، اس��Cم ب��ه ص��ورت ي��ك 
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ده اس�ت، ت�ا اص�وV امك�ان ارزي�ابی آن از جان�ب ان�سان ب�ه مي�ان عرضه نش
 ]چ�ه دي�روز و چ�ه ام�روز[دين�ی ك�سانی از آن�ان  آمده باشد و دينداری يا ب�ی
 قرن به نام مذھب ب�ه ١٤آنچه در سراسر اين . بتواند به پرسش گرفته شود

وقفه ب�وده اس�ت ك�ه  مردم ايران عرضه شده است، يك چماقداری سياسی بی
 ب��رداری ع��رب و  ورت اب��زار فرم��انروايی و غ��ارتگری م��ورد بھ��رهب��ه ص��

ی   ي�ك روز در ھم�هیآنك�ه حت�  ب�ی؛ترك و تاتار و تركمن قرار گرفت�ه اس�ت
 س�ال ١٤٠٠ ]ك�ه[آنچ�ه . اين مدت مفھوم واقعی يك مذھب مطرح شده باش�د

ھ�ای ب�شری ت�ا آن زم�ان ب�ر  پيش بر ايراني�ان گذش�ت، از آغ�از ت�اريخ تم�دن
 زي�را ك�ه اص�وV پ�يش از آن ھ�يچ ؛ملت ديگری نگذشته استھيچ كشور و 

 با شم�شير پ�ا ب�ه مي�دان نگذاش�ته ]چه اساطيری و چه توحيدی [آئين ديگری
    ٢٥٤!است

فت���ضاح ام���ا اگ���ر محم���ود طالق���انی و مھ���دی بازرگ���ان در اواي���ل ا
 در توھمی ناش�يانه ب�رای برق�رار ك�ردن حكوم�ت اس�Cمی ٥٧ تاريخی سال

[ خمين�ی و عل�ی ش�ريعتی قلم�ی و   ھای س�يد روح ابتبيين شده براساس كت
 آزادی اكن�ون و ]م�ذھبی[اند، ياران ديگر ايشان از ھم�ان نھ�ضت  قدمی زده

 طي�ف »درخ�شان«ی  پس از گذش�ت ب�يش از س�ه دھ�ه ب�ا توج�ه ب�ه كارنام�ه
 مبن�ی ب�ر ھم�سويی ب�ا ،ھ�ای پيشين�شان  چنان و ھنوز ھم ب�ر تئ�وری اول، ھم

فشارند و با اي�ن ك�ه خ�ود ب�ه ن�وعی  پای می»  تاكيداصرار و«طيف اول با 
  . كنند قربانی ھمين نظام ھستند، تا بن استخوانشان از ايشان حمايت می

در يك��ی از » طي��ف دوم «ھ��الی[ س��حابی يك��ی از ھم��ين ا  ع��زت
 ي�ا »طيف اول«برای دلداری دادن به » ايران فردا«ی  ھای نشريه سرمقاله

ھرگون�ه جان�شين » ط�لبا«ِردنشان از تصور و مطمئن كحاکم جناح راست 
 درد دنياس��ت، درد حكوم��ت، ]طي��ف اول[ھ��ا  پ��س درد آن«: نوش��تس��ازی  

ب�ه اي�ن جھ�ت اس�ت ك�ه . قدرت سياسی و اقتصادی خودشان اس�ت، ن�ه مل�ت
اگ�ر چن�ين نب�ود . ان�د راه رقابت و خصومت و نفرت و خ�شونت را برگزي�ده

جم�اعتی «ان�سانی و عقل�ی و » ق�انونی«و » مج�وز ش�رعی«به چه دليل و 
» ص�راحت و تاكي�د«را با » را كه ايمان به اسCم و التزام به قانون اساسی

 …كردن�د ھای ناشايست متھم نم�ی ھا و نسبت دارند، به انواع تھمت ابراز می
ِپ��س ش��ما انح��صارگرايان ق��درت، داس��تان خ��ودی و غيرخ��ودی را اخت��راع 

آخ�رين « واق�ع  را ك�ه ب�ه» كمي�ت طلبان درون حا اصCح«ايد، تا شايد  كرده
، از نزديك شدن ھستنداز انحطاط و فساد و فروپاشی » فرصت نجات نظام
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نف��ت، جنگ��ل و [ آن من��ابع طبيع��ی …ھ��ا بترس��انيد  م��ذھبی/ب��ه جري��ان مل��ی
ش�ود، ول�ی  رون�د، ول�ی اس�Cم تم�ام نم�ی  روی به اتمام و تخري�ب م�ی]معادن

. ش��ود در اي�ران تم��ام م��یی آن »  س��اله١٣٠٠محبوبي��ت «ح�ضور و نف��وذ و 
ھ��ای فك��ری و  ی نحل��ه اي��ن اس��ت ك��ه ھم��ه] طي��ف اولب��ا [اص��ل دع��وای م��ا 

حق�وق اساس�ی «سياسی جزو اين ملتند و ھمه حق حيات و برخورداری از 
 در رون�د ]واقعي�ت اي�ن اس�ت ك�ه[ …را دارن�د » مصرح در ق�انون اساس�ی
ھم�ان [ كس به دنب�ال ح�ذف و ن�ابودی جن�اح راس�ت اصCح در كشور، ھيچ 

   ٢٥٥»…نيست] طيف اول سيد جوادی
ت�ر  [ سحابی روش�ن  عزتو عملکرد دوستان و ھمراھان تئوری 

ی   ھم�ين ب�س ك�ه نگران�ی ھم�ه؛از آن است كه نيازی به تشريح داشته باش�د
 بار مردم ايران با تمام تنوعی كه  نه از سرنوشت رقت» طيف دوم«سران 

و برای » آخرين فرصت نجات نظام«در باورھا دارند، بلكه تنھا به عنوان 
ِدر اي��ران و نج��ات ج��ان » ی اس��Cم  س��اله١٣٠٠محبوبي��ت «از دس�ت رف��تن 

اگ�ر ھ�م حق�ی ب�رای م�ردم اي�ران . ی فقي�ه اس�ت ِمحتضر نظام وVي�ت مطلق�ه
ق�انون «ی  شناسد، تنھ�ا در س�ايه می» ھای فكری و سياسی  ی نحله از ھمه«

مت�صور اس�ت ك�ه » ی فقي�ه لق�هاساسی حكومت اسCمی مبتنی بر وVي�ت مط
،  و ک���شتار درم���انی و کھريزک���یسنگ���سار و ق���صاص و ترورھ���ای دولت���ی

ك�س در پ�ی   ھ�يچ ؛ترس�د بيھوده م�ی«ھم » طيف اول«. ی آن است سرلوحه
  ».حذف و نابودی جناح راست نيست

ی اس��Cم در   س��اله١٣٠٠محبوبي��ت «م��ن در ادام��ه نگ��اھی ھ��م ب��ه 
ن محبوبي�ت و چگ�ونگی م�سلمان ش�دن و خواھم انداخت و ميزان اي�» ايران

ی اع��راب، ت��سلط  ش��يعه ش��دن ايراني��ان را در س��ه سرف��صل مختل��ف، حمل��ه
ی ص��فوی و چگ��ونگی اس��تمرار حكوم��ت كن��ونی اس��Cمی ب��ر  ش��اھان ش��يعه

فع���C . ی محك���م ت��اريخی ن���شان خ��واھم داد اي��ران را ب��ا آوردن چن���د نمون��ه
موض�وع اس�تبداد و دع�وای ب�ين طي�ف اول و دوم، يعن�ی «برگرديم بر س�ر 

  » !آزادی
ام�ا طي�ف دوم ب�ا گراي�شات م�ذھبی «: سيد جوادی معتق�د اس�ت ك�ه

ی سياس��ی خ��ود ب��ا خ��شونت،  ی اجتم��اعی و تجرب��ه ی اندي��شه خ��ود، ب��ه س��ابقه
ش�نود سياس�ی  و  مخ�الف ب�ود، ب�ا فرھن�گ گف�ت » انحصارگرايی«تھاجم  و 

كه اصوV   بود، بلكه با وVيت فقيه مخالف  بنابراين نه اين …آشنايی داشت
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 ب�ا رژي�م ش�اه ،گون�ه تن�وع در س�ليقه و نگ�رش  ب�ا ھم�ه ،ی اين طي�ف مبارزه
   ٢٥٦».بود» ]شاه[ی او  مبارزه با وVيت مطلقه«

خ�����شونت، تھ�����اجم و «در رابط�����ه ب�����ا مخالف�����ت طي�����ف دوم ب�����ا 
ھ�ايی را  نمون�ه» ش�نود سياس�ی گف�ت و «و آشنايی ايشان با » انحصارگرايی

در راس�تای . ام، ك�افی اس�ت با شريعتی و طالق�انی دادهكه تاكنون در رابطه 
ھای نظری و عملی اين طيف، ھمين بس كه ايشان، نه تنھا با  شكافتن زمينه

خ����شونت، تھ����اجم و «ان����د، بلك����ه  ای نداش���ته ش����نود سياس����ی ميان����ه و  گف���ت 
. ان�د ك�رده ش�ان ارزي�ابی م�ی ی ش�رعی و دين�ی را ھم وظيفه» انحصارگرايی

 اين طي�ف موس�س جمھ�وری اس�Cمی ب�ا طي�ف اول در ھمسويی و ھمراھی
   .رابطه با سركوبی دگرانديشان، گواه دقيقی بر اين ادعاست

ِگي��ر دو جري��ان موس��س حكوم��ت  ام��ا در رابط��ه ب��ا مب��ارزات پ��ی ِ ِ
پوس���تين «ح���سين رزمج���و در كت���اب » ی ش���اه ب���ا وVي���ت مطلق���ه«اس���Cمی 

ي�ا موافق�ت [» اكس�او«برای تبرئه كردن ش�ريعتی از ھمك�اری ب�ا » وارونه
  : نويسد ھايی دلسوز می  پس از شرح و بسط] او ساواك با مبارزات اسCمی

اصل قضيه اين است كه در آن زمان كه دكتر شريعتی ھمچ�ون «
مان نظير شھيد دكتر بھ�شتی و  ی انقCب اسCمی ھای شايسته ديگر شخصيت

ش ھ��ای درس��ی وزارت آم��وزش و پ��رور ش��ھيد ب��اھنر ك��ه ب��ا س��ازمان كت��اب
ی تعليم��ات دين��ی   درس��ی در زمين�هھ�ایكردن�د و ب��ه ت��اليف كتاب ھمك�اری م��ی

 ھ�م در وزارت فرھن�گ ]ش�ريعتی[برای م�دارس ك�شور م�شغول بودن�د، او 
س�اVن و ط�رح ديگ�ری  به فراھم كردن طرح�ی ب�رای باس�واد ك�ردن ب�زرگ

ب���ر اس���اس ؛ ی آم���وزش و پ���رورش انق���Cب آموزش���ی اي���ران ب���رای فل���سفه
 در تم�دن درخ��شان ]بازگ�شت ب�ه خ�يش[ اي�ران گذش�ته ھ�ای دان�شگاھی س�نت

   ٢٥٧».اسCمی تھيه كرده است
ھ�ای  ب�ا س�ازمان كت�اب«و البته معلوم ني�ست وقت�ی ك�ه اي�ن علم�اء 

 درسی ھایدرسی وزارت آموزش و پرورش ھمكاری داشته، به تاليف كتاب
سوادان و  د كردن بیی فرھنگ و فراھم كردن طرحی برای باسوا در زمينه

ان�د،  مشغول ب�وده» ھای دانشگاھی ايران گذشته اساس سنتيگری برطرح د
 رو  ِچ���را ھم���ان اول ب���ه حكوم���ت رسيدن���شان، رئيس���شان خ���انم دكت���ر ف���رخ

 را ك��ه وزي��ر ھم��ان وزارت آم��وزش و پ��رورش و در واق��ع رئ��يس یپارس��ا
ان�د، ام�ا خ�ود اي�ن علم�ا يعن�ی  ی ايشان بود، به تي�غ تيزش�ان اع�دام ك�رده ھمه
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 جان بدر برده، بر كرس�ی ی پارسارو  خانم دكتر فرخردستانزيھمكاران و 
  !اند؟ اسCمی تكيه زدهجمھوری ھای كليدی حكومت  زعامت پست

در رابطه با شيخ مرتضی »  افشاگری«ی  حسين رزمجو در ادامه
ھ�ای م�ذھبی  پس بايد گفت كه خدای نخواسته شخصيت«: نويسد مطھری می

 مطھ���ری را ك���ه در آن زم���ان نظي���ر محم���د تق���ی فل���سفی و مرح���وم ش���ھيد
 مق�اVت »روز  زن«ھ�ای رادي�ويی داش�تند و ي�ا در مجCت�ی نظي�ر  سخنرانی

 ]ي�ا[ …باش�ند» س�ی، آی، ا«نوش�تند، ب�ر اي�ن قي�اس باي�د ھمك�ار  سياسی می
ی وابستگی او به  ھای دكتر شريعتی به واسطه ھا و نوشته آزادی چاپ كتاب
 پ�س ب�راين قي�اس ن�شر …ه اس�ت ب�ود]پيشين[اش با رژيم  ساواك و ھمكاری

ی  درب�اره« مطھ�ری را ھ�م ك�ه ب�ا عن�وان ]مرت�ضی[ی شھيد  مقاVت ارزنده
ی آن روزگ�ار يعن��ی  نام�ه ت�رين مجل�ه ي�ا رنگ�ين  در كثي�ف» ی حج�اب م�ساله

با� به اين حساب بايد گذاشت ك�ه  شد، العياذ  چاپ و منتشر می»  روز زن«
    ٢٥٨»!ھمكار با ساواك بوده است؟ی رژيم و  آن شھيد فرزانه نيز ھمبسته

ك�نم و اع�Cم  البته من به سختی مدعی حسين رزمجو قضاوت نمی
 دعاگوي�ان ش�اه ]طيف اول و دوم[كنم كه شماری از اين دو جماعت  ھم نمی
 بودن�د، ام�ا ب�ر نظ�ام پي�شينھای  و توابين زندان» شاھا سپاس گويان«شيعه 

ی  وVي��ت مطلق��ه« مب��ارزه ب��ا ان��د، م��سلما اي��ن ب��اورم ك��ه اي��شان ھرچ��ه ك��رده
ش��ان م��دعی درج��ه اول  ؛ چ��ون خودب��ه ق��ول س��يد ج��وادی نب��وده اس��ت» ش��اه

ان��د، ھ��ستند و خواھن��د ب��ود؛ چ��ون اسCم��شان  ب��وده» ی فقي��ه وVي��ت مطلق��ه«
         !!ھمين است

گيرت��رين مب��ارز ض��د وVي��ت  پ��ی« [ خمين��ی  و ش��خص س��يد روح
ط�ه ب�ا مب�ارزات رھب�ری ش�يعه ب�ا به قول سيد جوادی در راب» ی شاه مطلقه

  : نويسد  اVسرارش می در كتاب كشف» ی شاه وVيت مطلقه«
اگر فقھ�ا و مجتھ�دين گ�اھی ب�ا ش�خص س�لطانی مخالف�ت كردن�د، «
ھا با ھمان شخص بوده، از باب آنكه بودن او را مخالف ص�Cح  مخالفت آن

ي��ن  اس��اس س��لطنت ت��اكنون از ا]و [ك��شور ت��شخيص دادن��د، وگرن��ه ب��ا اص��ل
مق��ام در  طبق��ه مخ��الفتی اب��راز ن��شده، بلك��ه ب��سياری از علم��ای ب��زرگ ع��الی

 ھرقدر ھم دولت يا سCطين …تشكيCت مملكتی با سCطين ھمراھی كردند
ھ�ا ف�شار آوردن�د، ب�از ب�ا اص�ل س�لطنت و  ھ�ا بدس�لوكی كردن�د و ب�ه آن با آن

 ھ��ا ب��روز نك��رده و ت��واريخ ھم��ه در دس��ت اس��ت و حكوم��ت، مخ��الفتی از آن
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ھ����ايی ك����ه مجتھ����دين از س����Cطين كردن����د، در ت����واريخ م����ذكور  پ����شتيبانی
          ٢٥٩».است

ِگي�ر دو طي��ف موس�س جمھ�وری اس�Cمی، ب��ا  اي�ن از مب�ارزات پ�ی
 واقعي�ت اي�ن اس�ت ك�ه اگ�ر اي�ن دو طي�ف در دوران »ی شاه وVيت مطلقه«

وVي�ت «اند، نه ب�ه دلي�ل ع�دم باورش�ان ب�ه موض�وع  ای ھم كرده شاه مبارزه
 »عرف�ی« و  كه دقيقا به دليل مخالفتشان با حكومت غيردين�ی»ی شاه طلقهم

ب�ه . گيرش�ان ب�رای رس�يدن خودش�ان ب�ه ق�درت  بوده است و تCش پ�یپيشين
 را ب�ه اي�ن دلي�ل عرف�ی پي�شين اي�رانتعبيری ديگ�ر اي�ن دو طي�ف، حكوم�ت 

ان��د ك��ه در باورش��ان، ھ��ر ح��اكمی بج��ز رھب��ری ش��يعه  ش��ناخته نام��شروع م��ی
ش�ود  اين ب�اور ھ�م از آن ج�ا ناش�ی م�ی. شود تفسير می» حق علیغاصب «

شناس�د و  كه شيعه اساسا علی را شايسته برای خCفت و جانشينی محم�د م�ی
 را ھ�م ھمگ�ی غاص�بان ح�ق اي�ن ]اب�وبكر و عم�ر و عثم�ان[خلفای راش�دين 

  . كند پيامبر تفسير می» واقعی«جانشين 
 كه به  و عرفیمذھبیی حاكمان غير در تفسير اين تئوری ھم ھمه

ان�د، ھم�ين تعري�ف را داش�ته  ان�د، ي�ا عمام�ه نداش�ته نام اس�Cم حكوم�ت نك�رده
برھمين اساس از نظر ايشان، كسانی ھ�م ك�ه در . شوند تعريف می» ظلمه«

ادارات دولت���ی ب���ه ك���ار و فعالي���ت ب���رای نوس���ازی ك���شور و ي���ا گ����ذران 
ش���ناخته » ی ظل���م و ظلم���ه عمل���ه«ان���د، ھمگ���ی  ش���ان م���شغول ب���وده زن���دگی

مان از كسانی ياد ك�رد ك�ه ب�ا  توان در پيرامون  در اين رابطه می؛اند شده می
و اي��ن دس��تور » اك��راه«ان��د، ام��ا ب��ه دلي��ل ھم��ين  اي��ن ك��ه كارمن��د دول��ت ب��وده

رد « ت��ا از كارمزدش��ان ،ان��د داده ش��ان را ب��ه مCي��ی م��ی دين��ی، حق��وق ماھان��ه
ی آن را  مانده  ته، باقیكرده، درصدی از آن را برای خودش برداش» مظالم

 ب�دون نگران�ی ،در اختيار ايشان قرار دھد، تا اين شيعيان» طيب و طاھر«
در جھان باقی با خيال راحت ب�ه م�صرف » سوز نيم «از موضوعی به نام 

  !ی كارمزدشان بپردازند شده ی حCل   مانده باقی
» ای ب�ر اس�Cم شناس�ی مقدم�ه«علی ميرفطروس در دو جلد كتاب 

ستناد به اسناد ت�اريخی ب�سيار م�ستند و جال�ب، ب�ر اي�ن تئ�وری ش�يعه ك�ه با ا
كشد و با نشان دادن  خلفای راشدين غاصب حق علی ھستند، خط بطCن می

چن��ين نق���ش   ی ب��ه حكوم��ت رس��يدن عل��ی، مي��زان محبوبي��ت او، ھ��م ش��يوه
 س�ال حكوم�ت خلف�ای راش�دين، عل�ی را ٢٥مشورتی علی، در تم�ام دوران 

ه، ھمكار و مشاور ايشان در موض�ع حكوم�ت اس�Cمی ن�شان به نوعی ھمرا
ھ��ای مفتوح��ه ب��ر   زم��انی ك��ه م��ردم م��صر و ديگ��ر س��رزمينیحت��. دھ��د م��ی
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ھ�ای كلي�دی حك�ومتی و ف�ساد او و  عثمان به دليل گماردن اق�وامش در پ�ست
» باديگ�ارد«دو پ�سرش را ب�ه عن�وان ابن ابيطالب شورند، علی  واليانش می
 ب�ه دس�ت ،گم�ارد و پ�س از ك�شته ش�دن عثم�ان ھ�م م�یی عثم�ان  ِبر در خانه

دھد  ی شديد قرار می  را مورد مواخذه]حسن و حسين[ ھر دو پسرش ،مردم
  .         زند و ايشان را كتك می

ھ�ای  امام حسن و امام ح�سين ني�ز ب�رای دف�اع از عثم�ان ب�ا ت�وده«
 شورش�ی ب��ه س��ختی جنگيدن�د، ت��ا ج��ايی ك�ه عثم��ان از آن��ان خ�واھش ك��رد ت��ا

ھمچن��ان جن��گ «ام��ا ام��ام ح��سن و ام��ام ح��سين . دس��ت از جن��گ بردارن��د
  ».نمودند كردند و به خاطر عثمان فداكاری می می

ی او  وقتی عثمان كشته شد، امام حسن و امام حسين داخ�ل خان�ه«
چ�ون خب�ر » .اس�ت، پ�س بگري�ستند عثم�ان را ديدن�د ك�ه ج�ان داده «شدند و 

ی عثم�ان  مه و ش�تابان ب�ه خان�هقتل عثم�ان ب�ه ح�ضرت عل�ی رس�يد، سراس�ي
چطور ش�ما «: رفت و آشفته و غمين به امام حسن و امام حسين فرياد  كرد

پ��س س��يلی » ك��شته ش��د؟] يعن��ی عثم��ان[دم در خان��ه بودي��د و امي��ر مومن��ان 
. ی امام حسين كوبي�د محكمی به صورت امام حسن نواخت و مشتی به سينه

غ�Cم [روح ش�د و س�ر قنب�ر ھای شورش�ی، ام�ام ح�سين مج� در جنگ با توده
        ٢٦٠» نيز شكست]علی

 البCغ�ه و ديگ�ر من�ابع ت�اريخی موج�ود  از اين نام�ه ك�ه در نھ�ج«
 و،برخCف تصور ش�يعيان تن�در، آيد كه در صدر اسCم است، بخوبی برمی

مناس�بات ح�ضرت امي�ر ب�ا اب�وبكر، عم�ر و عثم�ان ت�ا ح�دی دوس�تانه ب�ود و 
ی نخست در معضCت  دھد، غالبا سه خليفه چنانكه مدارك تاريخی نشان می

ھ�ای آن  كردن�د و تع�اليم و راھنم�ايی  م�شورت م�یاب�ن ابيطال�بامور با علی 
دوس�تی ح�ضرت عل�ی ب�ا عم�ر ب�ه ح�دی . بستند مرد خيرخواه را به كار می

ی حضرت امير را به زن�ی خواس�ت و عل�ی  بود كه عمر دختر دوازده ساله
              ٢٦١».با اين درخواست موافقت فرمود

 يك از متوليان اس�Cم حك�ومتی و حكوم�ت ش�يعی  ھيچ» متاسفانه«
ی   ن��ه فق��ط ب��ر اي��ران ك��ه در ھم��ه،ی خ��ونريز اس��Cم  س��اله١٤٠٠در ت��اريخ 

ای از  توان�د نمون�ه ی تصرف شده توسط اع�راب م�سلمان نم�ی ی گسترده پھنه
ی  و در راس��تای بھب��ود زن��دگ دم��وکراتس��اVر، ي��ك حكوم��ت اس��Cمی م��ردم 

آنچ��ه را ك��ه متولي��ان اس��Cم .  ن��شان بدھ��د]ك��ش دگراندي��شان پ��يش[م��سلمانان 
راس��تين ي��ا جمھ��وری دموكراتي��ك اس��Cمی ي��ا ت��شيع عل��وی ي��ا اس��Cم ن��اب 
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ان��د، در واق��ع آرزوھ��ا و  ش��ان نق��ل ك��رده  ی فاض��له محم��دی ب��ه عن��وان مدين��ه
ب��ه . ان��د تخ��يCت خودش��ان اس��ت ك��ه ب��ه محم��د و عل��ی و ديگ��ران ن��سبت داده

ين دليل و ب�ه دلي�ل ع�دم وج�ود ي�ك دول�ت مردم�ی، ان�سانی، غيرخ�شونت ھم
ھای اسCمی و شيعی، اين متوليان به اسطوره سازی   در حكومت...طلب و

   .اند پرداخته به تئوری مھدی موعود آويخته
ای علی ھ�م تم�ام اي�ن متولي�ان ش�يعه  در رابطه با حكومت اسطوره

  ب�ه ھم�ين. ھ�ای ت�اريخی جع�ه ب�ه واقعي�تاند، تا ب�ا مرا تنھا با شعار سر كرده
 بيشتر عقي�دتی و متع�صبانه ] ابن ابيطالبعلی[دليل ھم با اين حاكم اسCمی 

» ف�ضولی« اين ك�ه اند، تا بر مبنای مستندات تاريخی و برای برخورد كرده
] ھمچ���ون س���يد محم���ود طالق���انی[نظ���ر را درز بگيرن���د  ت���اريخ نوي���سان ب���ی

ان�د و ب�ه  تعبير و تفسير ك�رده» گمراھی«را در تاريخ » انديشه و جستجو«
جستجوگران ھ�م اتھام�اتی نظي�ر مرت�د و ك�افر و م�شرك و ي�اغی و ب�اغی و 

  .اند  زدهو السماواتاVرض   مفسد فی
 ٢٦٢]طي�ف دوم[ِی جناح محك�وم   چند جانبه پافشاریکه  روزھا  اين

ی  اش ب��ه حكوم��ت اس��Cمی ب��رای حف��ظ كي��ان و بي��ضه و ت��ذكرھای دوس��تانه
 تنھ��ا ب��ه اي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه حكوم��ت كن��ونی ح��اكم ب��ر اي��ران را ٢٦٣س��Cما

اختCف��ی ھ��م اگ��ر ھ��ست، خ��رده ح��سابی ب��ا . شناس��د اس��Cمی و م��شروع م��ی
ن��ه موض��وع اساس��ی و مح��وری و ای اس��ت،  ش��خص رف��سنجانی و خامن��ه

اي��ن موض��وع ھ��م ب��ه دلي��ل . »ی فقي��ه وVي��ت مطلق��ه«حكوم��ت اس��Cمی و 
ی شيعه و تنوع مجتھدين مختل�ف، در اي�ن رھبر» الطوايفی  ملوك«خصلت 

اگ�ر ھ�ر فقي�ه ديگ�ری . موضوع جديدی ھ�م ني�ست. مذھب چنين شكلی دارد
شدند كه او  گرفت، كسانی پيدا می ای قرار می خامنهخمينی و ھم در جايگاه 

را به رسميت ن�شناسند و جان�شين ديگ�ری را ب�رای پ�ست وVي�ت فقيھ�ی در 
  . نظر داشته باشند

 ش�اھان پھل�وی »اس�تبداد«از اي�شان ب�ا » برخی«يگر به تعبيری د
شان، خود، تبلور نوعی اس�تبداد   ی فاضله اند، اما اتوپيا و مدينه مخالف بوده

به ھم�ين . [ نوری دقيقا تبيين شده است دينی است كه در لوايح شيخ فضل 
دليل ھم بنا بر باور و دريافتشان از موض�وع مرجعي�ت و حكوم�ت اس�Cمی 

س��ادگی و ب��ه دVي��ل ش��رعی، منزل��ت سياس��ی، ب��ه «] ی س��يدجوادی ت��هب��ه گف[
ی س�يد روح [ خمين�ی و  شان را زير پای وVيت مطلق�ه اجتماعی و اخCقی

و اين ھمان غفلتی است ك�ه « .كنند و باز ھم می» دستيارانش قربانی كردند
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ھرگز بر مھندس بازرگ�ان و دوس�تان او در نھ�ضت آزادی و دول�ت موق�ت 
» به عن�وان تكلي�ف ش�رعی«ھايی كه  مذھبی/ھا طيف ملی ول خود آنيا به ق

ی اس�تقرار  صCحيت و منزلت سياسی و اجتماعی و اخCقی خود را وس�يله
ی خمينی و باند بھشتی و رفسنجانی قرار دادند، قابل  و تحكيم استبداد مطلقه

   ٢٦٤».بخشايش نيست
 اي��ن  اس�م خ��ودش را ھ�م ب��ه ک��هس��يدجوادی ي�ادش رفت��ه اس�تالبت�ه 

ليست دراز اضافه کند و بنويسد که خودش چگونه سر و پ�ای برھن�ه مجي�ز 
طيل�سان اب�راھيم و ب�ا «گفت و منتظر بود که امامش بياي�د، ب�ا  امامش را می

ھم�ه را بزن�د و اي�ن باب�ا پ�ای و ب�ا شم�شيرش گ�ردن » ھيئت صميمی عيسی
ھ��ای اع��دام ام��امش، ب��رای ش��يخ ص��ادق خلخ��الی ھ��ورا بک��شد و ک��ف  جوج��ه

  ...زندب
  !بگذريم

اھ��الی اندي��شی  ل��وحی و س�اده  اي��ن رفت�ار ن��ه تنھ��ا ناش�ی از س��ادهام�ا
ك��ه اكث��را در غ��رب  نب��ود و ني��ست، بلك��ه اي��ن جماع�ت ب��ا اي��ن » طي�ف دوم«

ھ�ای اق�امتش در غ�رب  تحصيل ك�رده، ب�ا فرھن�گ، تم�دن و م�دنيت در س�ال
ِل��ل  ب��ه ن��وعی محاش  ام��ا بن��ا ب��ر باورھ��ای دگ��م و م��ذھبیس��ت،ا  آش��نا ش��ده

م��شروعيت تراش��يدن ب��رای طي��ف اول و در راس اي��شان ش��خص س��يد روح 
ب�ه عب�ارت ديگ�ر طي�ف «: جوادی سيد   خود ی گفتهبه . ستا  [ خمينی بوده 

 لوحان�ه و  س�اده» ق�انون«ھ�ای طرف�دار حكوم�ت  مھندس بازرگ�ان و م�ذھبی
 دور از ھرگونه تعقل و تفكر منطقی و عينی سياسی و تاريخی، به صورت

 ب��ه ٢٦٥ی انتق��ال نظ��ام سياس��ی ك��شور از ي��ك اس��تبداد مطلق��ه زار و وس��يلهاب��
   ٢٦٦»ی ديگر درآمدند   استبداد مطلقه

چي�ست؛ » قانون«ی  دانم منظور اين جماعت از واژه البته من نمی
 آي�ا منظورش�ان ق�وانين اس�Cم ؛و ايشان اساسا چه ق�انونی را در نظ�ر دارن�د

ي�ا  ؛ن انقCب كبير فران�سه اس�ت قواني؛ قوانين جمھوری اسCمی است؛است
 Cب مشروطه استمثCبرای من به عنوان يك ايرانی، ؛ قوانين ناشی از انق

در نظ�ر دارد، اساس�ا مفھ�وم » ق�انون«ی  قواعدی را كه اي�ن طي�ف از واژه
شود، نظر اي�شان ب�ه ق�وانين  آنچه كه از رفتار خود ايشان مستفاد می. نيست

 درج�ه ب�ا ق�وانين ١٨٠سCمی اس�ت ك�ه اجمھوری اسCمی قرآن و حكومت 
ب��ه . ی جھ��انی حق��وق ب��شر زاوي��ه دارد ی حق��وق ب��شر و بياني��ه ش��ناخته ش��ده

ھمين دليل ھم طيف دوم بيش از آن كه يك تعري�ف ج�دی، اساس�ی، اص�ولی 
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ی م���دنی، آزادی، حق���وق  و واقع���ی از ق���انون و حق���وق ش���ھروندی، جامع���ه
مخلوط ك�ردن مف�اھيم اس�Cمی دگرانديشان و مفاھيمی از اين دست بدھد، با 

ھ��ا، اساس��ا وارد  ی جھ��انی از ق��انون و حق��وق ان��سان و مف��اھيم ش��ناخته ش��ده
ام�ا ب�ه ط�ور . گ�ذارد را م�بھم م�ی» ق�انون«ی  بحث مفھوم قانون نشده، واژه

اش عم�ل  تر و براساس موازين دينی مشخص طيف اول در اين رابطه دقيق
ب��ه ق��ول عب��دالکريم  ك��سی ك��ه كن��د و اس��تنادش ب��ه ق��وانين اس��Cمی ب��رای م��ی

م�شخص و روش�ن » كن�د از بيرون در اين حكومت دينی نظر م�ی«سروش 
 اس��ت، ام��ا طي��ف دوم ب��ه دلي��ل ق��رار گ��رفتنش م��ابين دو ص��ندلی ل��رزان از

وج�ه قاب�ل  دھ�د ك�ه ب�ه ھ�يچ   تصويری مبھم و نام�شخص ارائ�ه م�ی»قانون«
  .اری و توجه نيستذگ سرمايه 

باي�د » لوحی طي�ف دوم و سادهانديشی  ساده«در رابطه با موضوع 
امث�ال آق�ای [تاكيد كرد كه طي�ف مھ�دی بازرگ�ان و ي�اران دور و نزدي�ك او 

ان�ديش نبودن�د، بلك�ه بن�ا ب�ر باورھ�ا و  ل�وح و س�اده ن�ه تنھ�ا س�اده] سيد جوادی
 ]کنند  و میبجز ھمان كاری كه كردند[ی ديگری  شان چاره اعتقادات مذھبی

شان، به دليل حضور  ھای بظاھر ملی تخصص و گرايشاند و با تمام  نداشته
ی به  ، خود را وسيله و ولی فقيه مجتھد،باور خطرناك شيعی به امام، رھبر

اگ��ر ھ��م ت��Cش . ان��د ق��درت رس��اندن بان��د جنايتك��ار ح��اکم م��ذھبی ق��رار داده
ان��د، پوزي��سيونی  گراي��ی و حكوم��ت ق��انون ك��رده نافرج��امی زي��ر پوش��ش مل��ی

 با خالی كردن پشت م�ردم »طيف دوم«در واقع  .ه استتوخالی بيشتر نبود
چ�ه اجب�اری [ ١٣٤٢از ھمان سال ی سياسی كشور از حضورش در صحنه

اش اطاعت كرده است و به ھمين دليل   تنھا از رھبر مذھبی]و چه اختياری
 ]حت�ی خ�ود ح�اج س�يدجوادی[ھم ھيچ  حرجی بر ايشان نيست و اگر ايشان 

ھای قدرت حكوم�ت و وVي�ت  ی تحكيم پايه لهخود را وسي »منزلت سياسی«
 ھم�ان ك�اری را ؛ان�د ای ق�رار داده ی باند بھشتی و رفسنجانی و خامن�ه مطلقه
  . شان بوده است اند كه تكليف شرعی و واجب كفايی مذھبی  كرده

[ س���حابی، عل���ی   ك���سانی نظي���ر س���يد محم���ود طالق���انی، ع���زت
ھ�ای  كه به عنوان ش�اخص] و حاج سيد جوادی[ شريعتی و مھدی بازرگان 

ان�د،  و پ�ايی زده اند، يا دست  شوند، اگر تCشی كرده اسCم معتدل معرفی می
ھا بوده اس�ت  ای ھا و خامنه تنھا در دعوای مشخص و شخصی با رفسنجانی

در ھم�ين  .ی حك�ومتی و نه تفاوتی در تعبير وVيت فقيھی از اس�Cم و ش�يعه
ب�ا » اخ�تCف س�ليقه«شريعتی از موضوع راستا نگاھی بكنيم به تعبير علی 

  ! علمای شيعه
پ��س اي��ن «: نوي��سد م��ی» م��ذھب علي��ه م��ذھب«ش��ريعتی در كت��اب 

 …!ی علمي�ه ھ�ستم؟ شايعه از كجا پا گرفت�ه ك�ه م�ن مخ�الف علم�اء و ح�وزه



 ٢٤٦

 

كوش�ند ت�ا ب�ه ان�واع  ی ديگ�ری ك�ه ب�سيار مھ�م اس�ت اي�ن اس�ت ك�ه م�ی مساله
فرد و يا افرادی ك�ه ب�ا روحاني�ت مخالفن�د، ای يا  ھا ما را به عنوان عده حيله

كنن��د و ھدف��شان اي��ن اس��ت ك��ه م��ا را  ب��ه اي��ن عن��وان حمل��ه م��ی. جل��وه دھن��د
 به روحانيت حمله كن�يم و اي�ن حمل�ه در ]تا به عنوان دفاع از خود[وادارند 

ِای از روش�نفكران  جامعه به اين شكل تجلی كند كه گروھی يا قشری يا عده
ِممك�ن اس�ت اي�ن روش�نفكران [ …ب�ا روحاني�ت مخالفن�د اين جامع�ه ]مذھبی[

ی تحلي��ل بع��ضی از  ي��ا ش��يوه» تبلي��غ م��ذھبی«ی   انتق��اداتی ب��ه ش��يوه]م��ذھبی
مسائل اعتقادی داشته باشد، ممكن است با روحانی ي�ا روحاني�ت در بع�ضی 

 ب��ا ف��Cن ع��الم ]ك��ه[از م��سائل اخ��تCف س��ليقه داش��ته باش��د، و ممك��ن اس��ت 
الم ج��دی م��ذھبی اس��ت و روحاني��ت واقع��ی دين��ی،  ك��ه ع�� م��ذھبی، روح��انی

اختCف فراوانی داشته باشم، و او به شدت به من بت�ازد و م�ن ب�ه ش�دت ب�ه 
او حمله كنم، اما اخ�تCف م�ن ب�ا او، اخ�تCف پ�سر و پ�دری اس�ت در داخ�ل 

رس�د، م�ا   م�ی]ھا مردم و غيرخودی[خانواده و وقتی كه به ھمسايه و بيگانه 
   ٢٦٧».يك خانواده ھستيم

گويی  ت در گف»روحانيت شيعه«گاه شريعتی نسبت به ديدھم چنين 
ی ارشاد به خوبی، تبيين، ت�شريح و   در حسينيه١٣٥٠ آذرماه ٢٣در تاريخ 

خواھم ادعا كنم، و  اما راجع به علمای اسCمی اين را می«: تاكيد شده است
دگان و ی عين��ی ب��ر اثب��ات آن دارم ك��ه از مي��ان نوي��سن  ھ��ا قرين��ه و نمون��ه ده

البت��ه در ح��د امكان��ات و [س�خنرانان و ف��ضCی اس��Cمی معاص��ر، ھ��يچ ك��س 
افتخ�ار دف�اع ج�دی و م�وثر «ی م�ن   ب�ه ان�دازه]نوع ك�ار و ك�اراكتر خ�ودش

ی  ی گرانق��دری ك��ه امي��د ب��زرگ و س��رمايه از اي��ن جامع��ه» عمل��ی و فك��ری
     ٢٦٨». را نداشته است]يعنی روحانيت فاسد شيعه[عزيز ماست 
تم��ام ك��سانی ك�ه ب��ه عن��وان . ی بح�ث ھ��م ھم��ين جاس�تی اص��ل گ�ره

ان�د، ب�ه دلي�ل مخ�دوش ك�ردن م�رز ب�ين دي�ن و  سران طيف دوم معرفی ش�ده
ھ��ای س��نتی حكوم��ت اس��Cمی ب��ا ھ��ر  حكوم��ت و ھمچن��ين باورش��ان ب��ه ش��يوه

كم��ا اي��ن ك��ه . ش��كلی، ن��اگزير از ت��ن دادن ب��ه سرنوش��ت محتوم��شان ھ��ستند
ھ��ا  ل س��ا« ب��ا  ھ��ای تغيي��ر ھ��زاره در س��ال» طي��ف دوم«ديگران��ی از ھم��ين 

ب�ا دزدي�دن ش�عارھای انق�Cب كبي�ر فران�سه، » احتياط و ت�اخير و ش�رمندگی
اسCم در «كوشند كه كليت   و تعابيری از اين دست می…مبانی حقوق بشر

را نجات بدھند و نه مردمی را كه اين ھمه سال زير تيغ رھبری » حكومت
  . اند شيعه به فCكت افتاده
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 ٢٤٧

 

ھ��ای آق��ای س��روش ھ��م ھم��ان ت��شيع عل��وی و اس��Cم  نب��وی  اندي��شه
ی  دكت��ر عل��ی ش��ريعتی و مجاھ��دين اس��ت، ب��ا اي��ن ت��ازگی ك��ه پ��س از تجرب��ه

 آق�ای ]ت�ا زم�ان نوش�تن كت�اب گفتگوھ�ا[ی حكومت اس�Cمی   ساله١٧خونين 
سروش اينك با احتياط و شرمندگی و تاخير از جدايی دين و سياست ح�رف 

گي�ری اساس�ا ب�رای حف�ظ و  م ك�ه اي�ن موض�عد ب�داني ح�ال باي� ب�ا اي�ن. زن�د م�ی
. نج���ات اس���Cم اس���ت و ن���ه ب���رای اس���تقرار آزادی و دموكراس���ی در اي���ران

متفكرانی مانند آقای س�روش اگ�ر بخواھن�د روزی ب�ين اس�Cم و آزادی يك�ی 
        ٢٦٩.را انتخاب كنند، آن يكی حتما اسCم خواھد بود و نه آزادی

 ابت�دا ]س�روش[او  اين بندبازی كه اصوVو با  روشن        ِ به اين دليل
ِگوين�د ب�ا ت�رويج ت�سامح،  گيری طرفداران حكوم�ت عرف�ی را ك�ه م�ی موضع

افراد، » به حيات درونی«ھا و واگزاری امر دين  كنار گذاشتن جنگ ايمان
حف�ظ حق�وق «و » ت�دبير در ام�ور جامع�ه«ھا باي�د ك�ار خ�ود را ب�ه  حكومت

كن�د و ب�ه  معرف�ی م�ی» يقين�ی ب�ی«ناش�ی از ، منحصر كنن�د» مشترك آدميان
برد كه با كار خودشان رضای خالق را ف�دای رض�ای مخل�وق  آنھا حمله می

از بي�رون در دي�ن نظ�ر «ھ�ايی مفي�د اس�ت ك�ه  ش�ان ب�رای آن و ادله. كنند می
ش��عار «و . خ��ورد ی دين��ی نم��ی ِو ب��ه درد ان��سان دين��ی و جامع��ه» كنن��د م��ی
» يكی بودن ديانت و سياس�ت«اصل مسلم » تمعنی جدايی دين از سياس بی

توان�د   سياست نمی…»ی ديندار در يك جامعه«كند و حال آنكه  را نقض می
    ٢٧٠.دينی نباشد

  » !ی اسCم در ايران  ساله١٣٠٠محبوبيت «ِاما داستان 
» محبوبي��ت«ب�ه روش�نی »  تھ��رانی پ�شت دروازه«م�ن در كت�اب 

گ��ونگی ب��ه حكوم��ت رس��يدن ی اس��Cم در اي��ران و چ  س��اله]١٤٠٠[ ١٣٠٠
ح�ال ب�رای ك�سانی ك�ه ب�ه آن كت�اب   ب�ا اي�ن ؛ام اسCم و تشيع را تشريح كرده

دسترس���ی ندارن���د، ب���ا آوردن چن���د س���ند و م���درك ت���اريخی، مي���زان اي���ن 
ابی س�خت [ س�ح  كه ع�زت» ی اسCم در ايران را  ساله١٣٠٠محبوبيت «

  .دھم ديگر نشان می، بار ديگر و با اسنادی بودنگران پايان يافتن آن 
دھقان���ان پارس���ی مقاوم���ت دليران���ه و ممت���دی در مقاب���ل اع���راب «

اع��راب، ل��شكر دھقان��ان را ك��ه ش��ھرك، مرزب��ان پارس��ی در . اب��راز داش��تند
راس اي��شان ق��رار داش��ت، در ط��ی پيك��اری خ��ونين در ري��شھر نزدي��ك ت��وج 

 ٢٨[ م�يCدی ٦٤٨ای كه در س�ال  استخر به موجب عھد نامه. شكست دادند
ول�ی .  با ابوموسی اشعری منعق�د نم�ود، س�ر ب�ه فرم�ان تازي�ان نھ�اد]جریھ
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 ٢٤٨

 

. سال بعد ساكنان آن شورش كرده، اف�راد پادگ�ان ع�رب را ب�ه قت�ل رس�اندند
درنگ استخر را محاصره كرده، تسخير نمودند و ويران ساختند  اعراب بی

  ھزار تن از مردان را ب�ه ھCك�ت رس�انده، زن�ان و كودك�ان ٤٠و قريب به 
 پي��شوايان ع�رب ب��ه ھنگ��ام ] ھج��ری٢٩/ م�يCدی٦٤٩[را ب�ه بردگ��ی بردن��د 

ت��سخير پ��ارس اراض��ی ب��سياری را ب��ه ت��صرف خ��ويش در آورده، غ��صب 
   …كردند 

در جري���ان ت���سخير اي���ران ن���واحی ب���سيار زي���ان ديدن���د و اس���يران 
به ويژه از » جوی شھرھا و دھات مردم صلح «فراوان از ذكور و اناث و 

 تسخير ايران به دس�ت … و پارس به بردگی برده شدند عراق و خوزستان
. اعراب و ورود آن كشور در قلمرو خCفت، عواقب چندی به دنبال داش�ت

نخست آنكه تازيان اعم از اسكان يافته يا چادرنشين به صورت قباي�ل كام�ل 
خ��اطر ن��شان » بارتول��د. و. و«ب��ه ط��وری ك��ه . ب��ه اي��ران نق��ل مك��ان كردن��د

ھای نظامی كه مسكن  اوV به شكل احداث اردوگاه«اب كرده، مھاجرت اعر
ح��اكم من��صوب از ط��رف خليف��ه ني��ز ب��وده، ص��ورت گرف��ت و ثاني��ا ب��دويان 

 در قرن دھم ميCدی یحت» …اراضی معينی را تصاحب و تصرف كردند
 در ب���سياری از ش���ھرھای اي���ران م���ثC در ق���م، اع���راب، ]چھ���ارم ھج���ری[

 زب���ان عرب���ی در ب���Cد حكمفرم���ا دادن���د و اكثري���ت س���اكنان را ت���شكيل م���ی
   ٢٧١».بود

ی روحاني��ت  س��اVری مطلق��ه از درون چن��ين مكتب��ی ب��ود ك��ه دي��ن«
ھ��ای پاي��انی ق��رن بي��ستم  ر س��الع��صر ص��فوی و ع��صر قاج��ار و دی  ش��يعه

 روح�انيتی ك�ه اكث�ر قري�ب ؛ی روحانيت فقيه سر ب�رآورد ساVری مطلقه دين
 بخ�صوص ش�اه طھماس�ب به اتفاق كارگردانان آن در زمان شاه اس�ماعيل و

اول بر اثر كمبود فقھای ش�يعه در خ�ود اي�ران ب�ه ص�ورت ك�اVيی واردات�ی 
ول�ی .  عامل لبنان، شام، عراق عرب و بحرين به ايران آورده شدند از جبل

 ن�ه خ�ود گ�اه ھيچ]ام�ا[با آنكه در ايران به مال و مقامی فراوان دست يافتند 
ی   در ھم�ه]ھا ايرانی[» اعاجم«تحقير را واقعا ايرانی دانستند و نه از ذم و 

     ٢٧٢».شرايط خودداری كردند
ھای بسيار،  در اين ايام مCی باسوادی در ايران داشتيم كه كتاب«

اند و اساس تشيع در اي�ران  خود او و پدرش به زبان فارسی و عربی نوشته
تر شد و ب�دين س�بب م�ردم متع�صب ب�ه آن دو نف�ر  به سعی اين دو نفر محكم

 ول�ی از لح�اظ وض�ع ؛ھ�ا كف�شك گف�ت ش�ود ب�ه كف�ش آن ر معتقدند و نمیبسيا
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 ٢٤٩

 

 از لحاظ خود مذھب شيعه ھ�م ك�ه ب�ه م�ساله بنگ�ريم، بق�دری یمملكت و حت
اين دو نفر خرافات وارد اين مذھب كردند، و ايجاد تع�صب در مي�ان م�ردم 

ی ام��ور مملك��ت م��سلط س��اختند و  كردن��د و آخون��د و اھ��ل دي��ن را ب��ر ھم��ه
ای ھ�يچ دو  دوره ولت را ضعيف و سست كردن�د ك�ه ش�ايد در ھ�يچ دستگاه د

. ھا به ملت ايران برس�انند ھا از اين قبيل زيان نفری نتوانسته بودند عشر آن
مC محمد باقر مجلسی پسر مC محمد تقی مجلسی شايد برای مال دنيا و ب�ه 

 كرد و ھم�ه حرص سيم و زر نبود كه دست به خون مخالفان تشيع دراز می
ن���وع آزار و ش���كنجه را در ح���ق ھ���ركس از س���نی و ص���وفی و دروي���ش و 

    ٢٧٣».دانست يھودی وعيسوی بCاستثناء جايز میزردشتی و 
 در ٦٧بردگان ك��شتار تاب��ستان ب��در مھ��دی اص��Cنی يك��ی از ج��ان 

رابطه با مي�زان اي�ن محبوبي�ت و ھمدس�تی ض�منی طي�ف دوم ب�ا اي�ن ك�شتار 
 ك��ه ب��ه نظ��ر م��ن ب��ا ٦٧يك��ی تاب��ستان ی فيز قت��ل ع��ام و ت��سويه«: نوي��سد م��ی

ی جنگ به اج�را درآم�د،  در مقطع خاتمه» توافق تمام پوزيسيون حكومتی«
 ی جغرافيايی وطنمان يافته امروزه ابعادی فراتر از مرزھای ملی و گستره

 داس��تان ب��ه ص��Cبه ك��شيدن ي��ك ن��سل ظ��اھرا ٦٧ داس��تان تاب��ستان …اس��ت
د مل�ی و فط�ری، ملح�د ب�ودن و  داستان مرت…تقصير و ويران شده است بی

ھای انزجار برای  ھای منتظر و فرم ھای تمشيت، دوربين ايمان آوردن، اتاق
 داس��تان ب��ه نوب��ت اي��ستادگان م��رگ در كري��دور ؛آنك��ه بگ��ويی خ��ود ني��ستم

» م��سلمانی ي��ا ن��ه؟«ِرف��تن و پاس��خ » ھيئ��ت«ش��ھر، داس��تان ب��ه ن��زد  رج��ايی
» ھ���ای پCس���تيكی ائیص���احب و دمپ��� بن���دھای ب���ی چ���شم «…داس���تان. دادن

آب�اد، گورھ�ای    ھ�ا و ج�ست وج�وی ب�رادران نايافت�ه در لعن�ت عوعوی س�گ
داغ ب�ر «دسته جمعی و ناشناخته، سينه خراشيدن و لب گزيدن خواھران و 

  داستان خون و فرياد، تسليم و مقاومت، پنھان؛و رفتن» دل پر خون نھادن
انه خوردن و تعزير شدن،  زدن، تازي دريدن و رگ  تكليفی، شكم كاری و بی 

ِمرگ خودآگاھی و بر سر دار بلند ايستادن، داستان ھمه ھ�ا و  ی پايم�ال ش�ده ِ
  …٦٧سركوب شدگان ميھن، داستان تابستان تلخ 

ھای ارتب�اطی م�ا ب�ا خ�ارج توس�ط م�ديريت زن�دان   تمام كانال…«
 ٨ ك�ه نوب�ت بن�د م�ا بن�د ٦٧ی موعود در شھريور ماه   تا يكشنبه…قطع شد

   ٢٧٤»…ان گوھردشت رسيدزند
ھ�ای  دكتر رضا غف�اری در كت�اب خ�اطرات ي�ك زن�دانی از زن�دان

كف  ی ھم  در طبقه٢٠سرانجام از بند فرعی «: نويسد جمھوری اسCمی می
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 ٢٥٠

 

بن�ديان . جمع�ی درياف�ت ك�رديم ھ�ای دس�ته خبرھايی داير بر تائيد نھايی اعدام
ھ�ای   تريل�ی ِ رف�تای آم�د و ی زن�دان بودن�د و از پنج�ره آنجا رو ب�ه محوط�ه

روز چن��دين تريل��ی  /گ��اھی در ش��بانه. ب��زرگ حم��ل گوش��ت را دي��ده بودن��د
ھا در مورد اين آمد و شدھا كنجكاو ش�ده و  آن. شد گوشت از آنجا خارج می

  .  ساعته كشيك داده بودند٢٤ھا   با توجه به شايعه
 ؛ش�ود درش ب�از م�ی. اي�ستد روزی يك تريلی در ميدان ديدشان م�ی

ھ��ای ب��زرگ پCس��تيكی  پاس��دارھا ب��ه ب��اVی ب��سته. ھ��ای بلن��د ب��ود تهپ��ر از ب��س
.  تا ظرفيت تكميل شود،اند داده ھای مشابھی را روی آن جای می رفته، بسته

ب�ا . ھر بسته در يك كفن پCستيكی پوشيده ش�ده، س�ر و تھ�ش را ب�سته بودن�د
ِتوجه به حالت ِ لغزان زير پای پاسداران می يزی ج�ز ھا چ فھمند كه محموله ِ

ھ��ای  ھ��ای حم��ل گوش��ت م��دام نع��ش ك��اميون. اج��ساد اع��دام ش��دگان ني��ست
ی  حم�ل اج��ساد در فاص��له. بردن��د ھ��ای گمن�ام م��ی ھ��ا را ب�ه گورس��تان اع�دامی

  .دوماه مرداد و شھريور ادامه داشت
. ھ��ای جمع��ی جن��وب تھ��ران ك��شف ن��شده ب��ود ھن��وز گورس��تان«

جله با بولدوزر روي�شان ريختند و با ع ھا می جسدھا را صدتا صدتا در چاله
  . پوشاندند را می

ھ�ا را ش�ست و  باران سنگينی ك�ه ب�ه دنب�ال آن باري�ده ب�ود، خ�اك«
ب�ه دنب�ال . ی خوبی پيدا كرده بودند ھا طعمه سگ. اجساد قربانيان نمايان شد

ھای جمعی متوجه  آبادھای اطراف گورستان  يك طوفان شديد، ساكنان حلبی
ب�دين ترتي�ب ب�ود ك�ه . ان�د ای جمع شده ر نقطهھای ولگرد د شوند كه سگ می

خب�ر ب�ه س�رعت . ھای مخفی كشف شد اجساد زندانيان، شناسايی و قبرستان
ی فقيه به سرعت دست ب�ه ك�ار ش�دند   مطلقه پاسداران وVيت. جا پيچيد  ھمه

. و منطقه را قرق كردند و با بولدوزر به س�رعت روی اج�ساد را پوش�اندند
  .   گورستان را شناخته بودنداما مردم حاV ديگر 

ھای ھزاران زندانی اعدام شده، ھنوز ھ�م ھ�ر جمع�ه ب�ر  خانواده«
آين��د و ب��رای عزيزان��شان ك��ه در اس��ارت و  س��ر م��زار جمع��ی گ��ردھم م��ی
اين��ان غالب��ا ب��رای اف��راد . كنن��د ان��د، موي��ه م��ی مظلومي��ت قھرمانام��ه ج��ان داده

   ٢٧٥».برند حلبی آبادھا غذا می
 در ١٣٦٧ای با عنوان ك�شتار تاب�ستان  ن در مقالهيرواند آبراھاميا

 ٢٨در نخ��ستين س��اعات روز جمع��ه «: نوي��سد م��ی» تفت��يش عقاي��د«بخ��ش 
ھ��ای   ح��صارھای آھنين��ی ب��ر گ��رد زن��دان]١٩٨٨ ژوئي��ه ١٩[ ١٣٦٧تيرم��اه 

. ندھ��ا قط��ع ش��د ھ�ا ب��سته و تلف��ن دروازه. اص�لی سرتاس��ری اي��ران ك��شيده ش��د
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ھ��ا و  ھ�ا، روزنام��ه شيدند و از توزي�ع نام��هھ��ا را از ب�رق بي��رون ك��  تلويزي�ون
س�اعات مCق�ات منح�ل .  خودداری ورزيدن�د]ھا در زندان[ھای دارويی  بسته

ب�ه . ھ�ا پراكن�ده س�اختند شد، و بستگان زن�دانيان را از ح�ول و ح�وش زن�دان
ھای خود ب�اقی بمانن�د و از ص�حبت ب�ا  زندانيان دستور داده شد كه در سلول

ھ��ای   آم��د ب��ه مك��ان رف��ت و. افغ��انی خ��ودداری كنن��دنگھبان��ان و ك��ارگران 
ھ�ا، تاVرھ��ای ت��دريس و  خان��ه ھ�ا، قرائ��ت ھ��ا، كارگ��اه عم�ومی مانن��د درمانگ�اه

  . ھا ممنوع شد حياط
ھ��ای  ِاز آنج��ايی ك��ه زن��دانيان ھرك��دام م��امور مھ��ار ك��ردن دس��ته«

ھ�ا  مشابھی از زندانيان بودند، اين امر باعث شد كه زن�دانيان سياس�ی، چپ�ی
ك�سانی ك�ه توب�ه [طلب�ان، ت�وابين   طلبان از غيرسلطنت ز مجاھدين، سلطنتا

 از غيرت�وابين، م�ردان ]كرده و به صورت خبرچينان دستگاه درآم�ده بودن�د
ھای طوVنی محكوم شده بودند، از ك�سانی ك�ه  از زنان، كسانی كه به زندان

ز ك�سانی  مدت داشتند، كسانی كه تازه محكوم ش�ده بودن�د، ا محكوميت كوتاه
  …ی محكوميت خود را گذرانده بودند، جدا شوند ھا قبل دوره كه مدت

ای   فرم�ان مخفيان�ه،ھ�ا درست قبل از آغاز شدت عمل در زن�دان«
ھ�ا  بع�ضی. از طرف خمينی ص�ادر ش�د ك�ه ت�اريخ دقي�ق آن م�شخص ني�ست

دھن��د ك��ه اي��ن فرم��ان ي��ك فت��وای رس��می ب��ود و ط��ی آن ب��ه ي��ك  احتم��ال م��ی
ختي��ار داده ش��د ك��ه اع��ضای س��ازمان مجاھ��دين خل��ق را ب��ه كمي��سيون وي��ژه ا

ھ��ای چ��پ را ب��ه عن��وان  و اف��راد واب��سته ب��ه س��ازمان» مح��ارب«عن��وان 
 نف���ر ١٦در كمي���سيون تھ���ران ك���ه اع���ضای آن ب���ه . اع���دام كنن���د» مرت���د«

 وق��ت س��يد[ یِرس��يد، نماين��دگانی از جان��ب ش��خص ام��ام، رئ��يس جمھ��ور م��ی
ھ���ای  خان���ه  ھ���ای انق���Cب، وزارت  دادس���تان ك���ل، دادگ���اه]ای عل���ی خامن���ه

ی زن�دانيان  ھای دو زندان اصلی وي�ژه دادگستری و اطCعات ھمچنين اداره
  .سياسی يعنی اوين و گوھردشت عضويت داشتند

[ اش���راقی رئ���يس اي���ن كمي���سيون دو دس���تيار مخ���صوص   آي���ت«
. اVس�Cم مب�شری  اVس�Cم ني�ری ب�ود و ديگ�ری حج�ت  داشت كه يكی حجت

ھ�ای  ك�وپتر ب�ين زن�دان  ماه بعدی اعضای اين كميسيون ب�ا ھل�ی٥ در جريان
ھ��ا ب��ه  ب��ه ھم��ين س��بب ن��ام آن. آم��د بودن��د  و  اوي��ن و گوھردش��ت در رف��ت

ھ�ای م�شابھی ني�ز در  كميسيون. شھرت پيدا كرد» كميسيون ھوابرد مرگ«
  …ھا تشكيل شد شھرستان

آورد، عCم��ت آگ��اھی  ي��ك ك��ارگر افغ��انی ك��ه غ��ذا ب��ه زن��دان م��ی«
ای به دور گ�ردن خ�ود ترس�يم ك�رد، ام�ا زن�دانيان ب�ازھم ت�ا م�دتی بع�د  دھنده

خواھد بفھماند كه خمينی  برخی گمان بردند كه او می. معنی آن را درنيافتند
ھ��م در ھنگ��ام ش��ادی و  ھ��ا ت��صور اع��دام جمع��ی، آن ب��رای آن. م��رده اس��ت
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 ]١٩٨٨  ژوئي�ه٢٠[ تيرم�اه ٢٩سرور عمومی دش�وار ب�ود، چ�ون در روز 
ا خمين���ی ھ��� يعن���ی درس���ت ي���ك روز بع���د از ش���روع ش���دت عم���ل در زن���دان

ِبس پيشنھادی سازمان ملل به جنگ ب�ا ع�راق پاي�ان  ِسرانجام با پذيرفتن آتش
     ٢٧٦».داد

ِی دوب���اره زن���دانيان س���ر   وقت���ی حك���م محاكم���ه١٣٦٧در س���ال  « ِ
  گرفت�ه  ش�رع ب�رای اينك�ار در نظ�ر  موضع را از خمين�ی گرفتن�د، س�ه ح�اكم

 دو نف�ر ديگ�ر يك�ی حج�ت.  ش�رع رازين�ی ب�ود يكی از اين سه قاض�ی. شدند
اVس�Cم   اVسCم رئيسی رئيس كنونی بازرس�ی ك�ل ك�شور و ديگ�ری حج�ت 

  خمين�ی نش�سته ی ام�داد ام�ام  ِنيری بود كه اكن�ون ب�ر س�ر گ�نج ق�ارون كميت�ه
اوVدی  اوVدی در اي��ن بني��اد اس��ت، يعن��ی ع��سكر ی ع��سكر  او نماين��ده؛اس��ت

  .ی او  است و نيری ھم نماينده فقيه در اين كميته ی ولی يندهنما
ِ نفر پس از درياف�ت حك�م اع�دام زن�دانيان س�ر موض�ع از   اين سه« ِ ِ

 ھفت�ه چن�د  ھا پرواز كردند و در ع�رض دو كوپتر روی زندان خمينی با ھلی
 موض��ع و  س��ر. ای در ك��ار نب��ود محاكم��ه. ھ��زار زن��دانی سياس��ی را ك��شتند 

ع�ام  لنھ�ا ب�ا اي�ن حك�م خمين�ی دس�ت ب�ه قت� ت؛ضع ھ�م مط�رح نب�ودمو سر غير
 ب��رده ب��رای م��ن تعري��ف كردن��د ك��ه در  ب��در بع��ضی زن��دانيان ج��ان . زدن��د

ھ�ای  ی ب�زرگ زن�دان اوي�ن ب�ه لول�ه ھای زندان اوين و شوفاژخانه زيرزمين
ھ�ا نف�ر را در اي�ن ش�وفاژخانه ب�دار  آبگرم طناب وص�ل كردن�د و ھرش�ب ده

  .   كشيدند
ھ��ا نف��ر را در ي��ك  [ Vج��وردی ص��د ازين��ی ب��ا موافق��ت اس��در«

ی زندان اوين كه قرار ب�ود  ھای متروكه ساختمان متروكه در يكی از قسمت
  .خرابش كنند، جمع كرد و كشت

ھ�ايش  ِحدود دويست زندانی را در اي�ن س�اختمان ك�ه درز پنج�ره «
چن�د كپ�سول ب�زرگ ابت�دا .  بودند، جمع كردند را پيشتر با سيمان تيغه كشيده

ك��ردن   بودن��د، ب��رای خف��ه  ِگ��از م��ايع را ك��ه ش��يرھای كنترل��شان را شك��سته
ساعت بع�د س�اختمان را ك�ه از قب�ل  نيم . زندانيان به داخل ساختمان انداختند

ی اي�ن دوي�ست زن�دانی را زي�ر   ب�ود، منفج�ر كردن�د و ھم�ه گذاری ش�ده  مين
   ٢٧٧»…ای اين فقط گوشه. آوار دفن كردند

ناخت شرايطی كه مھدی اص�Cنی، رض�ا غف�اری، يروان�د برای ش
 ب����رادران و ديگران����ی ك����ه  پ����ور، مني����ره آبراھامي����ان، ش����ھرنوش پارس����ی

ب��در بردگ��ان اي��ن ك��شتار   ح��ال از ج��ان  ھاش��ان از قرباني��ان، در ع��ين خيل��ی
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ِكن��يم ب��ه م��تن حك��م اع��دام ف��وری و غيرقاب��ل برگ��شت  ھ��ستند، نگ��اھی م��ی
مينی، در سرفصل آتش بس، تا در ھم�ين زندانيان ايران از سوی شخص خ

دو طي����ف و عملكردھ����ای اي����شان در » اخ����تCف فك����ری«رابط����ه مي����زان 
  ! ھای مشخص، بخصوص اين كشتار تاريخی  را محك زده باشيم سرفصل

 وج�ه   خائن ب�ه ھ�يچ]سازمان مجاھدين خلق[جا كه منافقين  از آن«
 …ھاس�ت   نف�اق آنگوين�د از روی حيل�ه و به اسCم معتقد نبوده و ھرچ�ه م�ی

ھای سراسر كشور بر سر موض�ع نف�اق خ�ود پاف�شاری  كسانی كه در زندان
باش�ند و ت�شخيص موض�وع  كنند، محارب و محكوم به اع�دام م�ی كرده و می

اVس��Cم ني��ری دام��ت افاض��اته  ني��ز در تھ��ران ب��ا رای اكثري��ت آقاي��ان حج��ت
ای از وزارت   و نماين�ده]دادستان تھ�ران[ جناب آقای اشراقی ]قاضی شرع[

باش����د، اگرچ����ه احتي����اط در اجم����اع اس����ت و ھمينط����ور در  اطCع����ات م����ی
ھای مراكز استان كشور، رای اكثريت آقاي�ان قاض�ی ش�رع، دادس�تان  زندان

باش��د،  اVتب��اع م��ی  ی وزارت اطCع��ات، Vزم انق��Cب و ي��ا دادي��ار و نماين��ده
ب�ر دش�منان قاطعي�ت اس�Cم در برا. اس�ت» اندي�شی  ساده«رحم بر محاربين 

ی  خشم و كين�ه«اميدوارم با . خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسCمی است
. نسبت ب�ه دش�منان اس�Cم، رض�ايت خداون�د متع�ال را جل�ب نمايي�د» انقCبی

 تردي�د وسوسه و شك و«ی آنان است  آقايانی كه تشخيص موضوع به عھده
 م��سائل ق��ضايی تردي��د در. باش��ند» الكف��ار علیاش��داء«و س��عی كنن��د » نكنن��د

 …وال��سCم. باش��د اس��Cم انقCب��ی، نادي��ده گ��رفتن خ��ون پ��اك مطھ��ر ش��ھدا م��ی
     ٢٧٨»[ موسوی خمينی  روح

ی فقي��ه ب�رای تكمي��ل و تاكي��د ب��ر  بع�د ھ��م ھم��ين ام�ام و ول��ی مطلق��ه
در تمام م�وارد ف�وق ھ�ركس در ھ�ر مرحل�ه اگ�ر ب�ر « :اش نوشت حكم قبلی

» !يعا دشمنان اس�Cم را ن�ابود كني�دسر«. سر نفاق باشد، حكمش اعدام است
ت��ر انج��ام  ھ��ا در ھ��ر ص��ورت ك��ه حك��م س��ريع در م��ورد رس��يدگی ب��ه پرون��ده

       ٢٧٩»گردد، ھمان مورد نظر است، می
ب�ه مناس�بت س�الگرد » ام�ام خمين�ی«ی ديگ�ر ھم�ين  در يك رابط�ه

[ واقع��ی   ي��وم«:  افاض��ات فرم��ود ك��ه١٩٨٢تول��د پي��امبر اس��Cم در س��ال 
ه اميرالمومنين عليه السCم شم�شيرش را ك�شيد و خ�وارج را روزی است ك

[ روزھايی است ك�ه   ايام. از اول تا به آخر درو كرد و تمامشان را كشت
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بافند و ما را به  ھمچنان از دوران طCيی امامشان اتوپيا می] ميرحسين موسوی، زھرا رھنورد و مھدی کروبی[
 !؛ شرم آور استدھند بشارت می] اگر به قدرت برسند[امام آدمکشان تاريخ » خوب و طCيی«ھای  دورهھمان 
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كن�د،  كند، يك سيلی را وارد می ای وارد می خداوند تبارك و تعالی يك زلزله
» آدم«زن��د ك��ه  م��ی» ش��Cق«كن��د، ب��ه اي��ن م��ردم  ي��ك طوف��انی را وارد م��ی

ك�شيد ت�ا   اميرالمومنين اگر بن�ا ب�ود م�سامحه بكن�د، شم�شيرش را نم�ی؛يدبشو
ھ�ای م�ا ھ�م بي�شتر اي�ن اشخاص�ی ك�ه  در ح�بس. دفعه بكشد  نفر را يك ٧٠٠

ش�ان ك�ه بي�رون برون�د، آدم  ھا را نكشيم، ھريكی اگر ما آن. ھستند، مقصرند
 چ�را ]ھ�ا طي�ف دوم�یو [ شما آقاي�ان علم�اء …ھا شوند اين آدم نمی. كشند می

 چرا ھی آيات رحم�ت را در ق�رآن ؛رويد فقط سراغ احكام نماز و روزه می
  ! خوانيد؟ خوانيد، و آيات قتال را نمی می

 چرا ش�ما ھم�ان ط�رفش ؛گويد بكشيد، بزنيد، حبس كنيد قرآن می«
 …كن�د؟ رحم�ت، مخالف�ت ب�ا خداس�ت ايد كه صحبت از رحمت می را گرفته

ھا بايد جن�گ پي�دا  از محراب. ن جنگمحراب، يعنی مكان حرب، يعنی مكا
 پيغمب�ر …ش�د ھ�ا پي�دا م�ی ھای اس�Cم از مح�راب  كه بيشتر جنگ چنان. شود

 ]نظ��امی[ال��سCم ھمگ��ی جن��دی   ی م��ا عل��يھم ائم��ه. شم��شير دارد ت��ا آدم بك��شد
 م�ا خليف�ه …ك�شتند آدم م�ی. ك�شيدند شم�شير م�ی. ھمگی جنگ�ی بودن�د. بودند

[    ط�ور ك�ه رس�ول ن�د، رج�م بكن�د، ھم�انخواھيم كه دست ببرد، ح�د بز می
و ھمانطور كه يھود . كرد زد، رجم می بريد، حد می [ عليه دست می  صلی

اگ�ر رس�ول [ . قريظه را چون جماعتی ناراضی بودند، قتل ع�ام ك�رد  بنی
فرمان داد كه فCن محل را بگيريد، ف�Cن خان�ه را آت�ش بزني�د، ف�Cن طايف�ه 

 زن��دگی ب��شر را باي��د ب��ه … حك��م ب��ه ع��دل فرم��وده اس��ترا از ب��ين ببري��د،
 ق�صاص خوابي�ده   حي�ات ت�وده زي�ر اي�ن قت�ل]ك�ه[قصاص تامين كرد، زي�را 

اي�ن عواط�ف كودكان�ه را . ش�ود ب�ا چن�د س�ال زن�دان ك�ار درس�ت نم�ی. اس�ت
  »  !كنار بگذاريد

رھبران «و » طيف دوم«در ھيئت كس از تمام كسانی كه  و ھيچ 
رن�گ بپاش�ند، » طي�ف اول«ان�د، ت�ا ب�ر جناي�ات   ان آم�دهبه مي�د» جنبش سبز

ھا، ن�ه عب�د[   نه از خاتمی خبری بود، نه از موسوی خوئينی؛چيزی نگفت
نوری، نه سعيد زاده، نه اشكوری، نه مھاجرانی، نه كديور، نه سحابی، ن�ه 
سازگارا، نه پيمان، نه گنجی، نه حجاريان، نه ب�اقی، ن�ه اب�راھيم ي�زدی، ن�ه 

 و ن�ه ، نه ميرحسين موسوی، نه مھدی کروبی، نه زھرا رھنورد دانارئيس
  . كس ديگر  كس و ھيچ  از ھيچ

ك�س ب�ه دف�اع از  ھ�يچ . كس صدايی برنخاس�ت  كس و ھيچ  از ھيچ
. ھ�يچ ك�س ھ�يچ چي�ز نگف�ت. ی ت�اريخی برنخاس�ت اين سوختگان يك فاجع�ه

ك�سی . وندھمه سرھاش�ان را ب�ه زي�ر عب�ای خمين�ی ك�رده بودن�د، ت�ا گ�رم ش�
  ! نگفت كه اين ھمه جوان مملكت چرا اين چنين پرپر شدند؟
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 در اي��ن اندي��شه ]ھ��ا ھم��ين طي��ف دوم��ی[ش��ان  ھم��ان زم��ان ھ��م ھم��ه
ی ت�اريخی م�ردم   از خ�اطره٢٨٠بودند كه راھی برای پاك كردن اين جنايات

                                                           
در س�ال [ ١٣۶٧در تاب�ستان ] س�يد روح [ خمين�ی[ی ک�شتار درم�انی ام�ام آدمک�شان    در رابطه ب�ا پ�روژه- 280

جه مغلوب ھمين حکومت، تنھا با و] ای و احمدی نژاد خامنه[ومت اسCمی ھايی بين باند حاکم حک حرف] ١٣٨٩
] ميرح�سين موس�وی و زھ�را رھن�ورد و مھ�دی کروب�ی[به دليل تقلب در دھمين دور انتخابات رياست جمھوری 

   !شود که جالب است رد و بدل می
 ای و دس�تگاھش از آقای خامن�ه. بيرون بياوريد پوشيده گويی را از شويد و ماجرا پيشگام اييدآقای کروبی؛ بفرم

چ�ه ک�سی . ک�وچکتر ھ�ستند ی ان�دازه آن جناي�ت ب�زرگ در آنھا ھمين امروز ھ�م در ح�ال ب�اززايش. ستني اميدی
تواند پرده از راز اين جنايت ھولناک ب�ردارد و ري�ز ق�ضايا و  می پيرامونيان شما موسوی و بھتر از شما و آقای

عام چند ھزار ی قتل  شده، تا فاجعه کوشش به کار بردهتا به امروز، نھايت فرمان دھندگان آن را آشکار کند؟ نقش
اما . ی ايران از اين راز ھولناک آگاھی نيابد ت اسCمی، در پرده بماند و جامعه توسط حکوم۶٧زندانی در سال 

ِاينک ديری است به ھمت بازماندگان قربانيان اين بزرگترين قتل عام سياسی در کشور ما از  يک سو و جوانانی ِ
ی قتلعام  اند، از سوی ديگر، فاجعه ھا را دوباره بر دوش گرفته ھای فرو افتاده در زندان رچماند و پ که اينک باليده

ی ضخيم س�کوت ب�در آم�ده و جامع�ه و مردم�ی ک�ه در س�ال   به تدريج از پشت پرده۶٧زندانيان سياسی در سال 
سابقه را آغاز کرده   بیی پيرامون اين جنايت ھولناک و به خواب رفته بود، حاV در زمان بيداری، پرسشگر۶٧

ت��رين مح�رک م�اجرا، اي��ن ب�ار دادس�تان تھ��ران ش�ده اس�ت وقت��ی کوش�يد ميرح�سين موس��وی را ک�ه ب��ه  ت�ازه. اس�ت
معترض ]  جوان کرد ايرانی که فرزاد کمانگر يکی از ايشان بود٥اعدام [ ارديبھشت ١٩ی  رحمانه ھای بی اعدام

ش�د ب�ر اي�ن دم�ل چرکين�ی ک�ه ب�ر تھدي�دی ک�ه ب�از ني�شتری . دشده بود، ب�ا ي�ادآوری آن جناي�ت ھولن�اک س�اکت کن�
ميرح�سين موس�وی ت�ا ب�ه ح�ال ب�ه اي�ن تھدي�د پاس�خی ن�داده اس�ت، ام�ا آق�ای . کن�د ی ما سنگينی می ھای جامعه شانه

 خطاب به آيت [ موسوی اردبيلی منتشر کرد، از جمله به ای که او در نامه. دد دفاع بر آمده استکروبی در ص
ای که اخيرا مطرح شده است و برای اولين   بارترين مساله مصيبت«:  گفته استضوع اشاره کرده و چنيناين مو

بار چنين روندی را شاھد ب�وديم، اينک�ه در روزھ�ای اخي�ر دادس�تان محت�رم تھ�ران ب�رای توجي�ه اق�دام ت�شکيCت 
 کاندي�داھای معت�رض انتخاب�ات و  نفر از شھروندان ايرانی و در پاس�خ ب�ه مواض�ع۵قضايی، در رابطه با اعدام 
کند که چرا آقای موس�وی در آن   اشاره کرده و اعCم می۶٧وزير زمان امام به سال  بويژه در رد سخنان نخست

زند که  ايشان ھمان حرفی را می. ھايی که با حکم حضرت امام صورت گرفت، اعتراض نکردند زمان به اعدام
ه اي�ن گون�ه ح�رف ن�زده اس�ت، چ�را ک�ه ت�اکنون ھيچگ�اه ري�ز آن ق�ضايا تاکنون ک�سی در اي�ن ب�ار. گويد دشمن می

 بررسی نشده و چرايی آن مشخص نيست و ھنوز ماجرا در ابھام قرار دارد و معلوم نيست که تا چه اندازه امام
کند، سخن آيت [ منتظ�ری اس�ت و  منتسب می» دشمن« آن چه آقای کروبی به !اند؟ در اين ماجرا دخالت داشته

وی در جري�ان خ�اطرات خ�ود، دو نام�ه از . وسط ايشان و با اسنادی معتبر و غيرقابل انک�ار آش�کار ش�ده اس�تت
ن آقای خمينی خطاب به زيردستان خود منتشر کرد که در آنھا با قاطعي�ت و ص�راحت فرم�ان قل�ع و قم�ع مخ�الفي

 منتظری قتلعام نزديک به چھار ھزار ی آيت [ ھای آقای خمينی، به گفته ی آن فرمان خود را داده است و نتيجه
ب�اورکردنی ني�ست آق�ای . ی منتخ�ب اي�شان ب�وده اس�ت نيان سياسی توسط يک ھيئت سه نفرهو پانصد نفر از زندا

 ھمين روزھا در. ھای مرگ آور مطلع نباشد هکروبی خاطرات آقای منتظری را نخوانده باشد و از وجود آن نام
ت�وان  ای به آقای موسوی نوشته شده است که حاV می ختر آيت [ منتظری نامهتظری، د مناز جانب خانم سعيده

ی خ��ود  ب�ه س��خنان دادس��تان تھ�ران، در نام��هخ��انم منتظ��ری ب�ا اش��اره . آن را خط�اب ب��ه آق�ای کروب��ی ھ��م دان�ست
را ب�ه ًچ�را عم�C ھمگ�ی کردارم�ان «:  فراخوانده و نوشته است» اندکی تامل«خطاب به آقای موسوی او را به 

 نق�د نم�اييم و اگ�ر ی خ�ود را ی ھمگ�انی اس�ت ک�ه گذش�ته اي�ن وظيف�ه! ن�دگان ناق�د م�ا باش�ند؟سپاريم، ت�ا آي تاريخ می
آنھا بايستی قبل از اين . تر است اين مھم برای دولتمردان ضروری. مايم، در صدد جبران آن برآيي اشتباھی داشته

ه به دانيد که نقد صادقان ًحتما می. ی خود را نقد نمايند ، خود گذشته کردار آنان بپردازندکه تاريخ و آيندگان به نقد
تلعام عزيزان خود را از دست ست که در جريان اين قای کسانی  اين، سخن ِ ھمه .نفع جنبش سبز ھم خواھد بود

ک�ه اي�ن ي�ن ب�رای ا. ان�د ی س�نگين را ف�رو نگذاش�ته پرچم دادخواھی نسبت به اين فاجعهی کسانی که  اند و ھمه داده
م�اجرا «توان با ادعای آقای کروبی ھم�راه ش�د ک�ه  طرفانه صورت بگيرد، حتی می در فضايی کامC بی» تامل«

قب�ول آق�ای کروب�ی؛ . »ان�د ه ام�ام در اي�ن م�اجرا دخال�ت داش�تهدر ابھام قرار دارد و معلوم نيست که ت�ا چ�ه ان�داز
آنھ�ا . ای و دس�تگاھش انتظ�اری ني�ست از آق�ای خامن�ه. وري�دام بيرون بيابفرمائيد پيشگام شويد و ماجرا را از ابھ

چه ک�سی بھت�ر از ش�ما و آق�ای . ی کوچکتر ھستند باززايش آن جنايت بزرگ در اندازهھمين امروز ھم در حال 
 فرم�ان دھن�دگان آن تواند پرده از راز اين جنايت ھولناک بردارد و ريز قضايا و نق�ش موسوی و اطرافيانتان می

ھا بد نيست؛ ولی مگر نه اين است که ھر دوی اين آقايان، درست در ھمان  البته گفتن اين حرف//کند؟را آشکار 
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اش اذع�ان دارن�د، ب�ه مي�دان  لوحی ھا به ساده  تنھا يك نفر كه خيلی. پيدا كنند
»  لوحان�ه س�اده«اش را ھ�م   علی منتظری ك�ه عن�وان وVيتعھ�دی  حسين.آمد

» ھ�ا طيف دومی« تمام .اش داو گذاشت و باخت »  انديشی ساده «بر سر اين 
ب�رای . ی اسCمشان را حف�ظ كنن�د  ساله١٣٠٠در تدارك بودند كه محبوبيت 

 ك�ه بع�د. ھا از آس�ياب افت�اد بعد كه آب. ھم فقط سكوت كردند و سكوت ھمين
ی تئ�وری   س�اله١٣٠٠رفت ت�ا كلي�ت نظ�ام را و محبوبي�ت  ھمان جنايات می

ھاش�ان بي�رون  شان به يكب�اره از س�وراخ آن را زير عCمت سوال ببرد، ھمه
دانستی چه خب�ر  شان باھم يكھو، نمی ھمه. شان به صدا درآمدند ھمه. ريختند

  .  آب در خوابگه مورچگان افتاده بود؛است
 ٥٧ رئيس دانشگاه تھ�ران پ�س از ش�ورش س�ال محمد ملكی اولين

ھای حكومت اس�Cمی تح�ت تعليم�ات   در زندان١٣٦٥ تا ١٣٦٠كه از سال 
ی حق���انی، طع���م گ���س  ی ق���م و مدرس���ه ی علمي���ه ی مدرس���ين ح���وزه عالي���ه

ای ب�ه  را چ�شيده اس�ت، در نام�ه» ھای تعزي�ر تازيانه«و » ھای آلبالو تركه«
پ�س از داس�تان كنف��رانس [Cمی مغ�ضوب حكوم�ت اس��] ظ��اھرا[اكب�ر گنج�ی 

كند  ، مطالبی را يادآوری میچاپ شد» اميد زنجان«ی   كه در نشريه]برلين
ھم در تداوم اجرای » اميد زنجان«البته . كه خواندنش خالی از لطف نيست

ی جغرافي���ای  حكوم���ت اس���Cمی از نق���شه» ی فقي���ه ول���ی مطلق���ه«فت���وای 
ھ�ايی از  ناپرھيزی و ن�اپرھيزیاحتماV به دليل اين [مطبوعات داخل كشور 

  ! پاك شد و به تاريخ پيوست]اين دست
  

  اوين، اكبر گنجی،«
فھم��م، زي���را  شناس���م و اح��ساست را م���ی  م��ن رنج���ت را م��ی…«

عنوانی كه مسئولين وقت روی زندان اوي�ن گذاش�ته [ھا در اين دانشگاه  سال
از دچ��ار ب��ودم و » مكت��ب ديكتاتورھ��ا« ب��ه ك��سب عل��وم و فن��ون در ]بودن��د

ھ�ا  در برخ�ورد ب�ا مخالف�ان و دگراندي�شان بھ�ره» عالی مق�ام«احكام علمای 
س�ازی ك�رد، » ت�واب«ت�وان  ام كه چگون�ه م�ی دانم و شاھد بوده ام و می برده

نام نھاد و ايمان را از كف پ�ا ب�ه دل راه داد و دادگ�اه »  تعزير«شكنجه را 
  » .ی آنچنانی راه انداخت و محاكمه

  
 ٦٠ی  ھا را بين زندانی سياس�ی دھ�ه ضی تفاوتو بعد ھم ملكی بع

 را  كه الزاما نه زندانی سياس�ی ك�ه نھايت�ا ٧٠با زندانی سياسی اواخر دھه 

                                                                                                                  
 مھ��دی  و رئ��يس مجل��س ميرح��سين موس��وینخ��ست وزي��ر[ھ��ای حک��ومتی بودن��د ت��رين پ��ست زم��ان در راس کلي��دی

 ! از اين بيچارگان؟ است غريبیچه انتظار] کروبی
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تف�اوت در رفت�ار . كن�د ی فقيھن�د، ت�شريح م�ی  مطلق�ه مغضوبين درگ�اه وVي�ت
بين مخ�الفين حكوم�ت اس�Cمی ب�ا ك�سانی ك�ه در تم�ام آن دو دھ�ه در اعم�ال 

 و زندانيان سياسی ھمراه و ھمكار  با كليت نظام، ك�ار فشار بر روی مردم
  ! اند كرده تئوريك و پراتيك می
ِ ك�دام   داستان ترورھای برلين ھم كه پ�يش آم�د، ھ�يچیمتاسفانه حت

ھنوز سرھاشان به زير عبای جانشين خمين�ی ب�ود و . چيز نگفت ھا ھيچ  اين
ی   س����اله١٣٠٠و رج����وع محبوبي����ت  ِھمچن����ان و ب����ازھم در ت����دارك رف����ع 

   …اسCمشان بودند كه ناگھان
 اتف��اقی. ب��ه تكان��شان آورد» طي��ف اول«ن��وری در ت��اريكی عب��ای 

دادگ��اه . ی كلي��ت نظ��ام اس��Cمی مط��رح ب��ود  اينج��ا ديگ��ر م��ساله. افت��اده ب��ود
ی   ھم�ه،ش�ان را ميكونوس و افتضاح محكومي�ت س�ران رژي�م اس�Cمی، ھم�ه

شد كه بيش از اين در رابط�ه  ديگر نمی. ھا را به تكاپو واداشت طيف دومی
ش�د  ديگر نمی. ی اسCمشان سكوت كنند  ساله١٣٠٠با برباد رفتن محبوبيت 

ھ�ا ب�ا  و يكباره به مي�دان ريختن�د و رئ�يس جمھ�وری را ك�ه در تم�ام آن س�ال
ی جغرافي�ای  ش سرگرم ب�ود، و ب�رای ح�ذف زب�ان فارس�ی از نق�شهيھا كتاب

ينارھای ب��ين الملل��ی ش��ركت ريخ��ت و در س��م ھ��ا م��ی جھ��ان اس��Cمی نق��شه
ت�ر  ممكن بود خ�راب. وضع خيلی خراب شده بود. كرد، به ميدان آوردند می

  .ھم بشود
 در م�اه آوري�ل ]سيد محمد خ�اتمی[اين شخصيت بزرگ اسCمی «

 كه تازه وزير ارشاد اسCمی ش�ده ب�ود، در اول�ين س�مينار نماين�دگان ١٩٨٤
ه ب��ه دلي��ل ھم��دلی و ك��[فرھنگ��ی جمھ��وری اس��Cمی در خ��ارج از ك��شور 

 در ]ددوس��تی مي��ان علم��اء و غCم��ان  س��فارت در ش��ھر لن��دن برگ��زار ش��
زب�ان عرب�ی «ت�صميم گرف�ت ك�ه » ھای استراتژيك فرھنگی تعيين اولويت«

 اس�Cمی معرف�ی نماي�د ]کھريزک�ی [جمھ�وری» المللی را به عنوان زبان بين
ملل�ی اس�Cمی در ال ی زبان عربی به عن�وان زب�ان ب�ين اشاعه«و با تاكيد بر 

زمين�ه را ب�رای اع�Cم زب�ان عرب�ی ب�ه عن�وان زب�ان » ھای اسCم تحكيم پايه
       ٢٨١».رسمی مردم ايران فراھم آورند
اولي�ای وزارت آم�وزش و پ�رورش، ني�ز «: به قول مجتبی مين�وی

يا مثC وزرای ارش�اد ي�ا روس�ای [در نصب و تعيين دبيران زبان و ادبيات 
ن��د و از ب�رای دان��ستن زب�ان فارس��ی، ارج و مق��ام  بي��شتر دق�ت كن]یجمھ�ور

بيشتری قائل ش�وند، چونك�ه ارجمن�دترين ميراث�ی ك�ه ب�رای م�ا مان�ده اس�ت، 

                                                           
  ١٣٧٩، تيرماه ١٧٤وھشی در نقص ذاتی زبان فارسی، پر  اVنس، پژ سعيد ميرمطھری، نفخات - 281
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فرھنگ و ادبيات مل�ی ماس�ت و ب�ستگی اي�ن ادبي�ات و فرھن�گ گرانق�در ب�ه 
        ٢٨٢».زبان فارسی محل ترديد نيست

 س��يد یی ھم��ين وزي��ر ارش��اد و رئ��يس جمھ��ور و درس��ت ب��ه ش��يوه
اعراب مسلمان با حمله به ايران كوشيدند ھم شكل حكومتی «: حمد خاتمیم

ايران را عوض كنند و ھم باورھا و اعتقادات ملی و مذھبی مردم را تغيير 
    ٢٨٣».دھند و ھم خصوصا زبان عربی را جايگزين زبان فارسی كنند

بعد ھم ھمين عرب مسلمان سيد محمد خاتمی، ھم�ين دش�من زب�ان 
ھ�ا،  و گ�وی فرھن�گ ی ت�سامح، ت�ساھل، گف�ت   شد ش�ھزادهو فرھنگ پارسی

حاV ھم ب�از  و …گرايی  طلبی، آزاديخواھی و ملی  ی مدنی، اصCح جامعه
» ب�ت عي�ار«ان�د   و مھ�دی کروب�ی و زھ�را رھن�ورد ش�دهميرحسين موسوی

  ...  در درون حکومت اسCمی»چنج«
 انروش�نفكر« سر م�ردم ك�Cه رفت�ه اس�ت و ھمو چه بگويم که باز

ِ را در م�اه تزوي�ر و فري�ب انی اي�ن امام� چھ�رهھ�م  م�ا اي�ن ب�ار »ساده ل�وح
 ت�ا اين�ان ؛ ھنوز ھم معلوم نيست ك�ه چ�ه خواھ�د ش�د…شان ديدند و  ناآگاھی

ش�ان بي�رون بك�شند، ت�ا ب�از ھ�م ب�ر  ِ ب�ار چ�ه م�اری را از آس�تين ج�ادويی اين
  !ی اسCمشان بنازند  ساله١٣٠٠محبوبيت 

المللی عربی برای جھ�ان  تئوريسين زبان بيناين   زاده، و اين امام
   :اسCمی افاضات ديگری ھم دارد كه خواندنش خالی از لطف نيست

كسانی در ايران حق فعاليت و حيات سياسی دارند كه ب�ه اس�Cم «
 ب�ا ك�سی …]تكلي�ف دگراندي�شان معل�وم اس�ت[و رھبری اعتقاد داشته باشند 

راندازی است، با زب�ان امنيت�ی و تنبيھ�ی كه نظام را قبول ندارد و در فكر ب
   ٢٨٤».بايد برخورد كرد

اگر منظ�ور از آزادی اي�ن باش�د ك�ه ب�ا مبن�ای انق�Cب اس�Cمی و «
اس��Cم برخ��ورد ش��ود، اي��ن آزادی را ب��ه ھ��يچ وج��ه م��ردم انقCب��ی اي��ران 

آزادی در وس��ايل ارتب��اط  «…دھ��د  و اج��ازه ھ��م نم��ی]قب��ول كن��د[توان��د  نم��ی
اين است ك�ه ھمگ�ام ب�ا م�ردم باش�ند و ح�رف » گروھیھای  جمعی و رسانه
    ٢٨٥».مردم را بزنند
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 ٢٥٩

 

 ح��الی ك��ه ب��ر آزادی و نھ��ادی ش��دن  ھوش��يار باش��يم ك��ه در ع��ين«
وج���ه  كن��يم، ب��ه ھ��يچ  م��ی» ف���داكاری«ف��شاريم و ب��رای آن  آزادی پ��ای م��ی

     ٢٨٦»…ھمسوی دشمنان نشويم
 ب�ر ی كت�اب آي�ات ش�يطانی باي�د سلمان رشدی نوي�سنده«:و باVخره

اس��اس حك��م ش��رعی ح��ضرت ام��ام خمين��ی اع��دام ش��ود و ھ��يچ راھ��ی ب��رای 
      ٢٨٧»…گريز وی از اجرای اين حكم نيست

           
ی ھم��ان روش ھمي��شگی خ��شونت، ت��رور، م��رگ،  ام��ا در ادام��ه
 ھ�م ي�ك سل�سله از  زاده ام  ام�آنن چھارس�ال حكوم�ت ازندان، تعزي�ر در ھم�

  آزاديخ�واه اص�Cحیيس جمھ�وررئ�«سازان اي�ران را ك�ه در ت�وھم  فرھنگ
ھ��ای   آفت��ابی ش�ده بودن�د، ب�ه زنجي�ر قت�ل]ب�ا تم�ام س�وابق درخ�شانش[» ِطل�ب 

ای به صCبه كشيدند و در خوابگاه دانشجويان تھران و تبريز چن�ان  زنجيره
 طلبان را سفيد ك�رد، ام�ا ب�ازھم از س�يد  جنايتی كردند كه روی تمام اصCح

فق��ط . ای دب��ستانی ص��دايی برنخاس��تمحم��د خ��اتمی بج��ز قرائ��ت چن��د ان��ش
ھای  گشايی ی اصCح طلبی و راه  ی كه به اين شھزاده ساده لوحروشنفكران

او امي���د ب���سته بودن���د، آرزوھ���ای خودش���ان را در دھ���ان او گذاش���ته، ب���رای 
جن��ابش ش��عرھا س��رودند و تن��ی چن��د ب��ه اش��تباه س��ر و ص��دايی كردن��د و در 

د، ول�ی ديگ�ر ماموريت�شان تم�ام ھ�ايی ب�ر زب�ان راندن� كنفرانس ب�رلين ح�رف
 نگ�اران مت�وھم و  ی اصCح طلبان، روزنامه شان را، ھمه شده بود و ھمگی

را ھمچون ابومسلم خراسانی به زنجير ك�شيدند » طيف دوم« بازان  سياست
  ی اس��Cم ھ��م  س��اله١٣٠٠ در اس��تمرار حف��ظ آب��رو و محبوبي��ت  و اي��ن ش��يوه

 عصر روشنگری ؛ پايان يافته بود»طيف دوم«ماموريت . چنان ادامه دارد
؛ تغيي�ری گونه ھ�م ب�ه مح�اق رف�ت   گونه آغاز شده بود، اين كه در ايران آن

جن�بش س�بز س�يدی » افظ نظ�امرھبران ح«در کار نيست؛ خCف به عرض 
   .اند رسانده

  
  !برگرديم سر ساده لوحان

 ١٣٦٥ مھرم�اه ١٧ای ك�ه در ت�اريخ  علی منتظری در نامه  حسين
 [ خمين�ی ارس�ال داش�ت، ب�ا س�اده اندي�شی تم�ام،  وض�عيت   روحبرای سيد

ی  ی زي�ادی زي�ر ش�كنجه دانيد ك�ه ع�ده آيا می«: زندانيان را چنين تبيين كرد
داني�د ك�ه در زن�دان م�شھد در اث�ر نب�ودن پزش�ك و   آيا م�ی؛اند بازجوھا مرده
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 ٢٦٠

 

ا ب�ا  دخت�ر ر٢٥ھای دختر جوان، بعدا ناچار شدند ح�دود  نرسيدن به زندانی
داني��د ك��ه در زن��دان ش��يراز   آي��ا م��ی؛اخ��راج تخم��دان و ي��ا رح��م ن��اقص كنن��د

دار را ب��ا جرم��ی مخت��صر بCفاص��له پ��س از افط��ار اع��دام   دخت��ری روزه
ھ�ای جمھ�وری اس�Cمی دخت�ران  دانيد كه در بعضی از زندان  آيا می؛كردند

ی كه دانيد كه چه بسيارند زندانيان  آيا می…جوان را به زور تصرف كردند
رويه، كور يا كر يا فل�ج ي�ا مب�تC ب�ه دردھ�ای م�زمن  ھای بی  در اثر شكنجه

داني��د ك��ه در بع��ضی   آي��ا م��ی…رس��د  ب��ه داد آنھ��ا نم��ی]ھ��م[ان��د و ك��سی   ش��ده
 از نور روز ھم برای زندانی دريغ داش�تند، آنھ�م ن�ه ي�ك روز یھا حت زندان

       ٢٨٨»…ھا و دو روز، بلكه ماه
ی اي���ران و ع���راق،   س���اله٨ان جن���گ و مھ���دی بازرگ���ان در دور

يكماه قبل از پايان جنگ، درست ھمان زمانی كه اوضاع خيلی خراب ش�ده 
رفت كه كليت نظام را زي�ر ب�ار ت�وحش جن�گ اي�ران و ع�راق از  بود و می

 اندي�شی تم�ام  [ خمينی، با ساده ای به سيد روح  ، در نامه٢٨٩اساس نفی كند
ھا  قه داريد كه بايد ھستی و حقوق انسانجنابعالی اگر عقيده و عC«: نوشت

را فدای صدور جنگی و اجرای اجباری اسCم و از بين بردن فتن�ه و ف�ساد 
باش�د، عقي�ده در دني�ا آزاد و  نموده و اين، يك كار عملی موفق و ماجور م�ی

شخ�صا و پي�روان اي�ن ط�رز تفك�ر مختارن�د مب�ادرت ب�ه چن�ين . محترم است
ولی نه ب�ه ھزين�ه و حي�ات ك�سان ديگ�ری ك�ه چن�ين رسالت انتخابی بنمايند، 

اند كه حاضرند تا آخرين نفر و آخرين خان�ه   ندارند و نگفتهیاعتقاد و الزام
زا و اتم�ی ن�ابود  ھ�ای جھنم�ی ش�يميايی آت�ش در زير بمب و موش�ك و س�Cح

 پيروزی مورد نظر آنطور ك�ه …شده، شعار جنگ جنگ تا پيروزی بدھند
جمھ����وری [ھ����ا و اظھ����ارات مقام����ات و م����سئولين  از ش����عارھا و اعCمي����ه

  : ھای ذيل است  فھميده شده است، شامل خواسته٢٩٠]اسCمی
م��رگ ص��دام، انح��Cل ح��زب بع��ث، ف��تح ك��ربC ت��ا س��قوط بغ��داد، «

اس��تقرار ي��ك جمھ��وری اس��Cمی متح��د ي��ا ت��ابع اي��ران در ع��راق، اض��محCل 
كفرس�تيزی ھای ارتجاعی ع�رب ي�ا تمك�ين ب�ه انق�Cب اس�Cمی اي�ران،  دولت

ی الح���اد و اس���تكبار و امپريالي���سم در جھ���ان و  خ���صمانه و امح���اء قاھران���ه
    ٢٩١».باVخره رفع كامل فتنه در عالم
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 ٢٦١

 

ھ�ا ديگ�ر  و دوستدارانش معتقدن�د ك�ه اي�ن ح�رف» طيف دوم«Vبد 
 شايد ھم پ�رداختن ؛كھنه شده است و ضرورتی برای پرداختن به آنھا نيست

ی ممنوع��ه و »ت��ابو« اس��Cمی ي��ك ب��ه جناي��ات دو طي��ف موس��س جمھ��وری
عبور ناكردنی است و اصC نبايد راجع ب�ه اتفاق�اتی ك�ه در دوران حكوم�ت 

پيرم��رد س��يد رفت��ه .  اس��ت، س��خنی گف��ت [ خمين��ی افت��اده ش��خص س��يد روح 
 روزھ���ا در  از خيل���ی از ك���سانی ك���ه اي���ن» !خ���دايش بي���امرزد«اس���ت و 

  !  جيزه؛وقوف فضولی م؛تر بود تر و مھربان حكومتند، ليبرال
  مھن��دس مھ��دی اندي��شانی نظي��ر واقعي��ت اي��ن اس��ت ك��ه تنھ��ا س��اده

عل��ی منتظ��ری ت��وھمی ناش��يانه ن��سبت ب��ه ماھي��ت  بازرگ��ان و ش��يخ ح��سين
» طي��ف اول«ناش��ی از جناي��ات » فق��ط«اسCم��شان دارن��د و اي��ن اعم��ال را 

ِكنند و نه جوھر و ماھيتِ  كل اسCم در حكومت ارزيابی می با اين ك�ه ب�ه . ِ
موس�وی «و » طي�ف دوم«و » اص�Cح طل�ب«اند ك�ه ت�ا در نق�ش  چشم ديده

ك�ه آورن�د  و م�یاند، ھمان بCيی را بر سرش�ان آوردن�د  به صحنه آمده» چی
آوردند و اگر » اھل رده« بر سر ]يا خلفای راشدين[جانشينان پيامبر اسCم 

د و ِاين جماعتِ  متوھم طيف دوم خطايی بكند و زبانش را زي�ادی دراز كن�
 ك�شيده اس�ت، پ�ا را ]و بالطبع اسCم[ای كه طيف اول  از خط قرمز ممنوعه

بيرون بگذارد، ھمان بCيی بر سرش خواھد آمد كه بر سر ناراضيان ديگر 
   …آمد

  .اسناد عجيبی دارد» اھل رده«تاريخ در رابطه با 
يعن�ی » ردت آوردند«بعد از مرگ پيامبر خيلی از طوايف عرب 

ھاش�ان ك�ه ب�ه ض�رب شم�شير، ك�شتار و خ�شونت ِ   و خيل�ی.از دين برگشتند
ھاش�ان  زن. ھ�ا كردن�د سپاه اسCم مجبور شده بودند م�سلمان ش�وند، ش�ادمانی

 ب�ا ]خلفای راشدين[ی رفتار جانشينان پيامبر   اما متاسفانه شيوه…حنا بستند
اين مردم، بخشی از تاريخ خونبار مسلمان كردن جھان پھناور اسCم را ب�ه 

  . گذارد ش مینماي
بع���ضی ك��افر ش���دند و بع��ضی زك���ات . عرب��ان از دي���ن بگ��شتند«

خواس�تند ك�ه توب�ه كنن�د ت�ا م�شمول  س�ران اس�Cم از اي�ن جماع�ت م�ی. ندادن�د
ھ�ا واج�ب  كردن�د، قت�ل آن مقررات اسCمی ق�رار بگيرن�د، ھرگ�اه امتن�اع م�ی

شان را ك�شتند و زن و فرزندان� ھا را م�ی جنگيدند و آن ھا می بود، يعنی با آن
  . كردند اسير می

ھ���ای گون���اگون در ع���الم  در دوران زمام���داری اب���وبكر آش���فتگی«
ای ب��ا قب��ول اس��Cم و خوان��دن نم��از از دادن زك��ات  ع��ده. اس��Cم پ��يش آم��د

خ��ودداری كردن��د و جمع��ی ك��ه ايم��انی نداش��تند، در ح��ال تردي��د و انتظ��ار 
  . كردند زندگی می



 ٢٦٢

 

ت��ا ح��دی » اس��امه«اب��وبكر پ��س از آن ك��ه ب��ه كم��ك س��ردار خ��ود «
ی دشمنان اس�Cم را  سرو صدای مخالفان را خاموش كرد، برآن شد كه كليه

ی قباي�ل ع�رب  ای به كليه برای اجرای نيت خود طی بخشنامه. سركوب كند
اين ل�شكر را م�امور ك�ردم ك�ه ھ�ر ك�ه را از دي�ن برگ�شته «: اعCم كرد كه

ش را اس��ير كن��د، ا باش��د، ب��ا شم��شير بك��شد و ب��ه آت��ش ب��سوزاند و زن و بچ��ه
 و بازھم تاريخ پر است از ھزارھ�ا و ھزارھ�ا ٢٩٢»…مگر آن كه توبه كند

س�ند و م��درك م��ستند ت��اريخی در رابط��ه ب��ا ك��شتن و س��وزاندن اي��ن جماع��ت 
  !بدبخت ِ از دين برگشته

ی ت��رور س��عيد  پرون��ده«رام��ين احم��دی در مطلب��ی ك��ه ب��ا عن��وان 
درت ب��ين دو طي��ف ھ��ای ق�� در رابط��ه ب��ا اي��ن قرب��انی جن��گ٢٩٣» حجاري��ان

حكوم��ت اس��Cمی و نق��ش حجاري��ان در تاس��يس حكوم��ت جمھ��وری اس��Cمی 
ھ�ای  گونه كه برخی چھ�ره  و آيا آن ؛حجاريان به راستی كيست«: نويسد می

 طلب��ی  ان��د، نق��شی آنق��در كلي��دی در جن��بش اص��Cح مافي��ای ق��درت ادع��ا ك��رده
زگ�اری در  اگ�ر رو؛ اگر چنين است چگونه چنين نقشی را يافته است؛دارد

ھ�ای بي�ست و چن�د  ی جوان ھرم قدرت بوده، چگونه مغضوب و ھدف گلوله
  ساله قرار گرفته است؟ 

ی ت���رور حجاري���ان ب���ه  س���واVت، پرون���ده] اي���ن[در ج���واب ب���ه  «
   …يابد ساختار و عملكرد وزارت اطCعات جمھوری اسCمی پيوند می

 بختي���ار و پ���س از آن ]ش���اھپور[ب���ا انح���Cل س���اواك از س���وی «
 در …ي��روزی انق��Cب و اع��Cم دول��ت موق��ت، اي��ران از نظ��ر اطCع��اتپ

 ام��ا پ��س از انق��Cب بھم��ن، ھم��ان …موقعي��ت دش��واری ق��رار گرفت��ه ب��ود
 … ني�ز وج�ود نداش�ت]ب�ه ق�ول اي�ران س�تيزان[» فاس�د«سازمان اطCع�اتی 

 ب��ا آن دس��ت ب��ه گريب��ان ]دول��ت موق��ت[م��شكلی ك��ه بازرگ��ان و اميرانتظ��ام 
ھای بعد از انق�Cب ھرگ�ز اح�ساس ھم�دردی در ك�سانی  هبودند، در اولين ما

نظير محسن ميردامادی، ابراھيم اصغرزاده، عباس عبدی، س�عيد حجاري�ان 
   …ايجاد نكرد

خ�دمت ش�ما ع�رض ش�ود «: گوي�د سعيد حجاريان در اين ب�اره م�ی
كه ما بعد از انقCب چشممان را باز كرديم و ديديم كه ساواك منح�ل ش�ده و 

  » …ان اطCعاتی در كشور به وجود آمده استھجده جري/ھفده
زد،  ای ك���ه راديكالي���سم ح���رف اول را م���ی  در دوره]حجاري���ان[«

از اش��غال س��فارت و س��قوط دول��ت . ھ��ای ق��درت را از آن خ��ود ك��رد كرس��ی
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. وزي�ری رس�يد نخست » دفتر تحقيقات و اطCعات«بازرگان، حجاريان به 
سعيد حجاري�ان مع�اون و نف�ر در اين دفتر كه خسرو تھرانی رئيس آن بود، 

   …دوم بود
كن�د ك�ه ت�ا ح�دودی خمين�ی و مخالف�ان  اما حجاريان استدVلی م�ی«

 ب�ه خمين�ی ]حجاري�ان[او . كن�د اطCع�ات را ق�انع م�ی» خانه شدن  وزارت«
كند كه چه بسا كه اطCعات، مجبور ب�ه ش�كنجه و اع�دام باش�د،  يادآوری می

 و آي�ا ؛رھايی را ب�ر عھ�ده بگي�ردآيا رھبری حاضر است مسئوليت چنين كا
ای ب��ين رھب��ری و س��ازمانی ك��ه گ��اه ناچ��ار اس��ت  بھت��ر ني��ست ك��ه فاص��له

   ؟ھايش را آلوده كند، حفظ گردد دست
 ت�شكيل وزارت[كند و با راه ح�ل چھ�ارم  نكته را درك می» امام«

  » .شود  موافقت می]ای برای اين منظور  خانه 
قرار داشتن سعيد حجاريان ی ھمين مطلب  رامين احمدی در ادامه

ھ��ای كلي��دی وزارت اطCع�ات را ت��ا دوران وزارت عل��ی فCحي��ان  در پ�ست
گروھ��ی  بع��د ھ��م عل��ی فCحي��ان ب��ه دلي��ل دعواھ��ای درون . دھ��د ن��شان م��ی

  ای جز استعفا و ترك وزارت حجاريان چاره«كند و  حجاريان را تصفيه می
گ�ردد و ب�ه  ب�از م�ی» یرياست جمھور«] نھاد[ ندارد و به ]اطCعات[خانه 

كار تدوين دو نھاد ت�ازه، ش�ورای امني�ت مل�ی و مرك�ز تحقيق�ات اس�تراتژيك 
   ٢٩٤».پردازد می

اي��ن ك��ه س��عيد حجاري��ان چگون��ه از وزارت اطCع��ات ب��ه پ��ست 
ك��شی  طل��ب س��يد محم��د خ��اتمی اس��باب   اص��Cح یم��شاورت رئ��يس جمھ��ور

وم�ت اس�Cمی ی ھمدستی آشكار و نھان دو طيف حك كرده است، خود نشانه
و اگر يكی از بنيانگزاران اصلی وزارت اطCعات با علم به اين ك�ه . است

اي��ن وزارتخان��ه گ��اه مجب��ور اس��ت ش��كنجه و اع��دام كن��د و بھت��ر اس��ت ك��ه 
 [ خمينی و جان�شينانش از اي�ن آل�ودگی   سيد روح آدمکشان،ھای امام دست

ی ب��ا ارج  اين��دهی پ��رش اي��ن نم ی ش��يوه دھن��ده ظ��اھرا پ��اك باش��د، خ��ود ن��شان 
ی س��يد محم��د خ��اتمی  طلب��ی، از وزارت اطCع��ات ب��ه كابين��ه جن��اح اص��Cح 

از سويی اين كه چگونه و به چ�ه منظ�ور چن�ين جنايتك�ارانی اص�Cح . است
ی فCكت ت�اريخی مل�ت ب�دبختی اس�ت ك�ه  شوند، خود نشانه طلب شناخته می

 و اق��سام ی اي��ن دو طي��ف حكوم��ت اس��Cمی ب��ا ان��واع از چن��د س��و در منگن��ه
  . شود شعارھا و عملكردھا فشرده و تفاله می
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جوادی ب�ر آن تاكي�د ش�ده سيد وضوع عجيب ديگری كه در كتاب م
برای » طيف دوم«به استفاده از تخصص تكنيكی » طيف اول«است، نياز 

ی دو طي�ف را ناش�ی از  ھ�ای اولي�ه اي�شان دلي�ل ھمك�اری. اداره كشور است
كند و اين كه باند طيف اول زمانی Vزم  یعدم تخصص باند اول ارزيابی م

 ]و ن��ه زور[داش��ت ت��ا تم��ام نھادھ��ا را ب��ا اس��تفاده از تخ��صص طي��ف دوم 
  . متصرف شود

ی آغ��از تاس��يس نظ��ام جمھ��وری  ی ت��اريخی مھ��م در مرحل��ه نكت��ه«
 اي��ن اس��ت ك��ه طي��ف باص��طCح روحاني��ت ي��ا آخون��دھا و در راس ]اس�Cمی[

ی دول���ت و چرخان���دن  درھ���م گس���ستهی ام���ور  ھ���ا خمين���ی، ب���رای اداره آن
 ؛ج بودن��دت��اھ��ای غيرآخون��د مح ك��ت ب��ه طي��ف م��ذھبیھ��ای اداری ممل دس��تگاه

ِزيرا قشر آخوند نسبت به سياست اداری گ�ردش ام�ور مملك�ت ب�ی اط�Cع و  ِ
خ��وانی و  ِی مج��الس روض��ه  ھ��ای ح��وزوی و اداره بيگان��ه ب��ود و ج��ز درس

    ٢٩٥».ی ديگری نداشت عزاداری، تجربه
طي�ف «ای ك�ه  اين است كه اداره كردن ايران ب�ا ش�يوهاما واقعيت 

  ، ن�ه تنھ�ا ب�ه تخ�صص ف�ن اس�ت در پ�يش گرفت�هی س�يدجوادی به گفته» اول
س��اVرانی از تي��پ مھ��دی بازرگ��ان و ديگ��ران ني��ازی نداش��ته و ن��دارد، بلك��ه 

[ قصاب و  ھای فشاری از نوع ماشاء تنھا و تنھا با به خدمت گرفتن گروه
ھ�ای ف�شار در جري�ان   پ�ذير ب�ود، كم�ا اي�ن ك�ه ھم�ين گ�روه مك�انحسن آيت ا

تكاملی خود برای تداوم بخ�شيدن ب�ه اي�ن حكوم�ت وVي�ت فقيھ�ی ب�ه وزارت 
ھ��ای اطCع��اتی رھب��ر و رئ��يس مجم��ع  اطCع��ات و امني��ت، ان��واع سي��ستم

 نمك�ی،  تشخيص مصلحت نظام، شلمچه، جبھ�ه، ح�سين [ ك�رم، م�سعود ده
ديگ��ران ح��سين ش��ريعتمداری  ،ش��ھری  Cحي��ان، ریح��اجی بخ��شی و عل��ی ف

تكميل��ی ص��دور تروري��سم م��وازی و ھ��ای  باليدن��د و ب��ا ھم��ين ش��يوه و ش��يوه
 [  ھ�ای ح�زب  و كمك به جري�انفغ کشتار درمانیاي ھای زنجيره دولتی، قتل

Vب�د . خارجی، موض�وع تخ�صص را از اس�اس در حكومت�شان درز گرفتن�د
 س�يد »ش�ھيد« اس�Cمی »جمھ�وری«ين ناك�ام اي�م ك�ه تئوري�س فراموش نكرده

ی  وVي��ت مطلق��ه« ب��ا »مب��ارزه«محم��د ح��سين بھ��شتی ن��ه تنھ��ا از اس��اس ب��ا 
داد و   مخالف بود كه به تخصص ھم بھايی نمی]ی سيدجوادی به گفته [»شاه

 ي��ارانی یعن�صر مكتب�ی را در راس ھ��رم حك�ومتی ب��ر ھ�ر متخص��صی حت�
  .داد  ترجيح مینظير مھدی بازرگان و ديگران ِ اين طيف

خ��وب اس��ت در رابط��ه ب��ا موض��وع م��شخص تخ��صص ب��ه م��تن 
 در ]آن زم��ان[ِس��خنرانی محم��د ح��سين بھ��شتی رئ��يس دي��وان ع��الی ك��شور 
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 مراجع��ه كن��يم، ت��ا ببين��يم ك��ه ح��ضرتش ١٣٥٩ آب��ان ٣٠ی احمدي��ه  ح��سينيه
ريخت و و جناب سيد جوادی » طيف دوم«چگونه آب پاكی را روی دست 

ھ���ای م���ديريت،  Vي���ت فقي���ه ك���ه در آن تم���ام س���اختهی و  در جامع���ه«: تگف���
بھ��ای . ِھ��ای امام��ت ھ��ستند، تخ��صص علم��ی بھ��ای درج��ه دوم را دارد ش��عبه

ھ�ايی ك�ه مكت�ب  در جامع�ه. دھ�يم ب�ه مكت�ب درجه اول و بخش اصلی را م�ی
كن�د، در انتخ�اب اف�راد ب�رای م�شاغل  ھ�ا را تعي�ين م�ی الھی شكل و جھت آن
بندی اين افراد ب�ه اص�ول مكتب�ی باش�د و س�وال  ی پای بايد سوال اول، درجه

       ٢٩٦».ی تخصص آنھا دوم درجه
ای  ای ديگر در استمرار ھمين ش�يوه، س�يد عل�ی خامن�ه و در نمونه

ی ق�م   در ديدار با طCب فيضيه]ِ آن زمان حكومت اسCمییرئيس جمھور[
ھ��ايی ك��ه در ك��ار  يك��ی از خاص��يت«:  گف��ت١٣٦٣ ش��ھريور ٢٦در ت��اريخ 

 وج�ود دارد، اي�ن ]عضای بنياد اس�Cمی خ�دمات پزش�كی ام�ام خمين�یا[شما 
ِكن�د، زي�را طبي�ب ايران�ی از درون  است كه ما را به خود كف�ايی نزدي�ك م�ی

جوشد و وج�ود پزش�كان م�ومن و متعھ�د ب�ه اس�Cم ب�رای  اسCمی خودش می
       ٢٩٧»!ی مشكCت پزشكی مملكت كافی است حل كليه

ھ��دف . ی تربي��ت متخ��صص ني��ستدان��شگاه ج��ا«: ب��ه بي��انی ديگ��ر
      ٢٩٨».[ است نظام آموزشی ما فقط پرورش خليفه 

 Cمی عقي�ده دارم «يا مثCمن به عنوان يك ش�ھروند جمھ�وری اس�
كه دانشگاه محل يك متخصص ني�ست، بلك�ه مح�ل ي�ك ف�رد مكتب�ی اس�ت ك�ه 

ی مكتب�ی ب�ودن  م�ا م�ساله. گي�رد در ضمن تخ�صص را ھ�م در آنج�ا ف�را م�ی
ھ�ای  ت�وانيم ارزش نمی. توانيم فدای ھيچ چيز ديگری بكنيم ھا را نمی دانشگاه

غرب��ی را ب��ه خ��اطر اي��ن ك��ه متخ��صص ك��م داري��م، ي��ا اص��C ن��داريم، در 
      ٢٩٩».ھا احياء بكنيم دانشگاه

ی ت���اريخی و  ب���ه اي���ن دلي���ل و ص���دھا و ھزارھ���ا فاك���ت و نمون���ه
ن و  امث��ال بازرگ��ا  تخ��صصني��ازی ب��ه» طي��ف اول« ت��اريخی ديگ��ر غير

ِحتما توجه داريم كه جريان مثC ماركسي�ستی ح�زب ت�وده . دوستانش نداشت
ك��رد، ھم��ان اول ك��ار ب��ه  ك��ه دقيق��ا ھم��ان دي��دگاه طي��ف اول را نماين��دگی م��ی

                                                           
، به ١٣٥٩ آبان ٣٠ی احمديه،  ن عالی كشور، سخنرانی در حسينيهديوامحمد حسين بھشتی، رئيس وقت  - 296

  ٤٢١الدين شفا، ص  شجاع » تولدی ديگر«نقل از 
  ٤٢٢، ھمانجا، ص ١٣٦٣ شھريور ٢٦ی قم،  ای در ديدار با طCب فيضيه سيدعلی خامنه -  297
  ٤٢٢ ص ،١٣٦٣ان  آب٢٣لويزيونی ی راديو ت  وزير آموزش و پرورش، در مصاحبهكاظم اكرمی،  -  298
 ٢٦ی كيھان،  مت اسCمی، در مصاحبه با روزنامهِوزير آن زمان حكو سيد ميرحسين موسوی، نخست  - 299

 اين ھمان ميرحسين موسوی است که بعد از تقلب در انتخابات دھم رياست ٤٢٢، ھمانجا، ص ١٣٦٣شھريور 
  .جمھوری تبديل به بت عيار جناح اصCح طلب حافظ نظام شده است



 ٢٦٦

 

ِرا از تخ��صص اف��رادی » طي��ف اول«خ��دمت جن��اح راس��ت كم��ر ب��ست و 
  .نياز ساخت  بیانيارانشسيد جوادی و نظير مھدی  بازرگان و 
 از ]ص�در و ي��ارانش بن�ی[و الزام��ا ھ�م طي�ف س��وم اگ�ر طي�ف دوم 

ند، به اين دليل ا ه وVيت فقيھی طيف اول به بيرون پرتاب شدخCفتی  حلقه
جوادی ب�رای عل�ی س�يد ھ�ايی ك�ه  وان�ست ب�ا تم�ام خ�صلتبود كه طيف اول ت

مرحل��ه تم��ام  ب��ه  ، مرحل��ه   رف��سنجانی و بان��دش ردي��ف ك��ردهاكب��ر ھاش��می
ھای شيعی از موض�وع  ی قرائت  كرده، سر بقيهھای قدرت را تصرف اھرم

م�ا ھم�ين تجرب�ه را چن�د ب�ار ديگ�ر ھ�م در ت�اريخ . ِحكومت را زي�ر آب كن�د
ب�ه عن�وان مث�ال مگ�ر ب�ه حكوم�ت رس�يدن خلف�ای راش�دين، . اي�م اسCم داشته

 س���ال پ���يش و تحمي���ل ١٤٠٠ت���صاحب و ت���صرف نيم���ی از دني���ای متم���دن 
ی دوم م�سلمين   مگ�ر خليف�ه؛ز داش�تآپارتايد نژادی و دينی به تخ�صص ني�ا

الق�ول ھ�ستند، تكن�وكرات ب�ود؟ اساس�ا  او متف�ق » س�اده اندي�شی«كه ھمه بر 
ی فقيھ���ی از اس���Cم تخ���صص   حك���م ران���دن ب���ا قرائ���ت وVي���ت مطلق���همگ���ر

  خواھد؟ می
 وقت��ی بي��شتر ]م��سلمان[ام��ا وح��شی طبع��ی و تن��د خ��ويی فاتح��ان «

ض�من . ده ب�ه دس�ت گرفتن�دمعلوم گشت كه زمام قدرت را در كشور ف�تح ش�
ی و ن��اتوانی و در فرم��انروايی و ك��ارگزاری در ب��Cد مفت��وح ب��ود ك��ه زب��ون

ھ�ا  ی اي�ن  از ھمه…خويی عربان آشكار گشت جويی و درنده  حال بھانه عين
ی ك��شوری ك��ه گ��شوده ب��ود، ت��ا چ��ه  آي��د ك��ه ع��رب ب��رای اداره بخ��وبی برم��ی

      ٣٠٠»…اندازه عاجز بود
ھ�ای ص�در اس�Cم ني�ز ھ�دف اكث�ر  اكثر جنگناگفته نماند كه در «

ھ��ا ب��ر س��ر غن��ايم، جن��گ در  ان��دوزی ب��ود و غالب��ا ب��ين آن جنگجوي��ان م��ال
گرف�ت و دس�تگاه خCف�ت و س�ازمان اداری آن، آنق�در ض�عيف و ابت�دايی  می

بود كه قادر به حل اختCف و ايجاد روش معقولی برای گردآوری و تق�سيم 
ھ�ای زربف�ت و  عم�ر و ديگ�ران گ�اه ق�الی تا جايی كه در ع�صر ؛غنايم نبود

قطع�ه   بھای ديگر را كه مولود نبوغ ھنرمندان بود، قطع�ه  مصنوعات گران
    ٣٠١».كردند بين خود تقسيم می

 [ عل�ی اكب�ر ھاش�می بھرم�انی رف�سنجانی،  به ھمين دليل ھم آيت
ی، [ Vج�ورداسدسيد [ خلخالی،  ای، آيت  [ سيد علی موسوی خامنه آيت

 [  [ مصباح يزدی، آي�ت  [ واعظ طبسی، آيت  [ محمد يزدی، آيت آيت 
  [ مھ��دوی كن��ی، مح��سن و مرت��ضی رفي��ق [ خزعل��ی، آي��ت  جنت��ی، آي��ت 
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ِ [ خمينی و ديگران اي�ن  [ امام سيد روح آيت حضرت  خود یدوست، حت
 باش�ند، مح�صول »ی فقي�ه ِت�ز وVي�ت مطلق�ه«طيف ھ�م پ�يش از آنك�ه خ�الق 

قرائ��ت وVي��ت فقيھ��ی از موض��وع م��ذھب ش��يعه و موض��وع اص��ل ش��يعی 
ھ�ايی نظي�ر عل�ی ش�ريعتی، محم�د تق�ی ش�ريعتی،  امامت ھستند كه تئوريسين

 پيشسالی  چند، ِسيد محمود طالقانی، مرتضی مطھری و ديگران اين طيف
 فرام��وش نكن��يم ك��ه. ان��د  ب��ودهشس��از  زمين��ه ،از ب��ه حكوم��ت رس��يدن اي��شان

 ]م��ذھبی[ س��ازمان مجاھ��دين خل��ق ھ��م از بط��ن ھم��ان نھ��ضت چ��ونجري�انی 
آزادی مھ��دی بازرگ��ان و ك��انون ن��شر حق��ايق اس��Cمی محم��د تق��ی ش��ريعتی 

ق��رن بي��ستم و متول��د ش��ده اس��ت و ب��ه دلي��ل ھم��ان ماھي��ت ش��يعه اكن��ون و در 
 ب��ه اص��ل خ��ويش بازگ��شته، ، در رون��د تكام��ل قھقراي��ی خ��ود؛مبي��ست و يک��

Vزن در «م��ن در كت��اب . كنن��د ي��ت فقيھ��ی را نماين��دگی م��یھم��ان قرائ��ت و
 فقيھ�ی اي�ن ام�ام  خودم را از نگ�رش وVي�ت ھای تجربی  نمونه» دولت خيال

ك��رارش ام ك��ه ني��ازی ب��ه ت  ن��شان داده]م��سعود رج��وی[عمام��ه  ی ب��ی  زاده 
  .       تری بر زمين مانده است ھای مھم نيست، چرا كه حرف

بارھ�ا ب�ه زب�ان گوي�ای خ�ودش » دومطي�ف « بندی نھايی  در جمع
، ب��ه  و دارد امكان��اتی ك��ه در اختي��ار داش��تهص��ريحا، ش��فاھا، كتب��ا و ب��ا تم��ام 

، ھرگون�ه  تعريف ويژه از موضوع رھبر، امام، چوپان و ولی فقيه پرداخته
ھ�ای امام�ت   ساVری را نف�ی ك�رده، دموكراس�ی را ن�افی تحق�ق آرم�ان مردم

 در واق���ع. Cمی ارزي���ابی ك���رده اس���تش���يعه، ب���رای اس���تمرار حكوم���ت اس���
حركتی كه در ايران در اعتراض ب�ه كلي�ت اس�Cم حك�ومتی در ح�ال تك�وين 

چ��ون جن��بش تنب��اكو، انق��Cب  ب��ار ديگ��ر ھ��م ھ��م  اس��ت، اگ��ر ق��رار باش��د ي��ك 
ای   ب�ا اي�ن آل�ودگی رش�د ياب�د، آين�ده اس�Cميزه ش�ده،٥٧مشروطه و ش�ورش 

ورتی به موفقيت خواھ�د انجامي�د جنبش در ايران تنھا در ص. نخواھد داشت
باش��د، بج��ز اي��ن ك��ه از اس��اس ن��افی ھ��ر دي��ن، م��سلك و م��ذھبی در حكوم��ت 

ی تاريخ ايران است و الزاما دستآوردی بجز يك سلسله  تكرار چند صد باره
   .ھا نخواھد داشت  پراكنی ھا و توھم  انديشی ھا و كج نافھمی

ن ب�ه حاكمي�ت م�رز ب�ين متعھ�ديجوادی، برخCف ديدگاه ح�اج س�يد
اي�ن . گ�ذرد نم�ی» كف�ر و دي�ن«از مي�ان » پادشاھی جان�شينان خ�دا«مردم و 
و » طلب���ی اص���Cح «ی باص���طCح  بن���دی ب���ين ك���سانی ك���ه در جبھ���ه تق���سيم 

 ]م����ثC[» مب����ارزه«درون اي����ران ب����ه در » س����يدیرھب����ری جن����بش سبز«
ھ�ستند مكCھ��ايی ك�ه از ھ��ر . ان��د، الزام�ا ب��ه ش�كل لب��اس ھ�م ني��ست برخاس�ته

وVي�ت «و موض�وع » اص�الت ام�ام«ترن�د و ب�ر »  خواه مشروعه«ممی مع
   كه دست]ای ناشناخته[و Vبد ھستند معممين . فشارند پای می» ی فقيه مطلقه

اند كه دي�ن   به اين باور رسيده، حكومت اسCمیی خونين هبه دليل تجرب، كم
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انون ت�وان در ق�رن بي��ست و يك�م، ق�� باي�د از حكوم�ت ج��دا باش�د و ديگ�ر نم��ی
از انسان و الزاما نيازش به امام و » سفاھت«اساسی يك كشور را با تعبير 

  . فقيه تفسير كرد ولی 
بنابراين تفكيك بين اين افراد، تنھا با شناخت نوع نگرش ايشان به 
موضوع جدايی دين از حكومت و حاكميت مردمی قابل تعري�ف اس�ت و ن�ه 

  دلي�ل عل�ی ش�ريعتی، ج�Cل آلب�ه ھم�ين . ھاشان در فرم و شكل لباس تفاوت
ميرح��سين موس��وی، زھ���را احم��د، عب��دالكريم س��روش، م��سعود رج��وی و 

 ن�وعی حكوم�ت دين�ی ھ�ستند، در  و م�دعی ك�ه مبل�غرھنورد، مھدی کروبی
البت�ه [ترند و مثC مھدی بازرگ�ان  مرتجع» مشروعه خواھی«نھايت از ھر 

ن تفكيك نقش دين  و ديگرانی كه خواھا]اش زندگیھای  فقط در واپسين سال
از حكوم��ت ھ��ستند، از ھمراھ��ان و ي��اران م��ردم در مب��ارزه ب��رای اس��تقرار 

به ھمين دليل ھم بايد به مبارزات اين دسته . شوند ساVری شناخته می مردم 
ھ�ای قبل�ی  ھ�ايی ك�ه ممك�ن اس�ت ب�ه دلي�ل آل�ودگی از ايرانيان ب�ا تم�ام كاس�تی

س��از فاص��له گ��رفتن از  هزمين��فك��ری داش��ته باش��ند، ي��اری رس��اند ت��ا بتوانن��د 
  !ساVر و عرفی بشوند حكومت دينی و استقرار حكومتی مردم 

ی اي��ن   در ھم�ه»روش��نفكران ايران�ی«چ��ه اي�ن گون�ه ب�ه ھ�ر ح�ال   
ھا و به ويژه در دوران معاص�ر بخواھن�د و چ�ه نخواھن�د، طوف�انی در  هدور

ھاس�ت  جھان درگرفته است كه در پی ري�شه ك�ن ك�ردن تم�امی اي�ن ناآگ�اھی
ھ�ای  ی به حكوم�ت رس�يدن و ب�ه ق�درت رس�اندن اي�ن گون�ه جري�ان كه زمينه
  . آورند اند و فراھم می طلب و ضد بشر را فراھم آورده  فرصت

ھ���ايی  دار، در برنام���ه ای آرام و م���دت اي���ن جري���ان، ط���ی پ���روژه
كوش��د جھ��ان و جھاني��ان را از اي��ن گون��ه  م��شخص و مرحل��ه ب��ه مرحل��ه م��ی

ای در  اين جريان برای ايران ما نيز پ�روژه. ه پاك كندھای عقب ماند نجريا
دس���ت انج���ام دارد ك���ه ب���ا خواس���ت مل���ت م���ا ب���رای رھ���ا ش���دن از زنجي���ر 

اي���ن روزھ���ا و اي���ن . ديكتاتورھ���ايی اي���ن چنين���ی ھمگ���امی و ھمراھ���ی دارد
ی جھ��انی ب��رای  ھ��ا من��افع مل��ت اي��ران دقيق��ا منطب��ق ب��ا من��افع اي��ن ش��بكه س��ال

دئولوژيكی اس��ت؛ جري��انی اي�� و ھ��ای تروري��ستی ی جھ��ان از جري��ان ت��صفيه
و [مند كردن تمامی بشريت از حقوق بشر و آزادی و دموكراس�ی برای بھر

ی مخازن  ِ جريان جھانی شدن است كه به پشتوانه ھم آن]در گام نخست نان
دار ب�رای رھ��ا    ای آرام و م�دت ی ك��شورھا در پ�روژه  ك�ه در ھم�ه٣٠٢اندي�شه

ھ�ای اي�دئولوژيك و م�ذھبی و  ی حكوم�ت  كنن�دهی ل�ه كردن بشريت از چرخه
ھ���ای  ھ���ا و انجم���ن ھ���ا و كميت���ه ديكتاتورھ���ای فاشي���ست در ھيئ���ت س���ازمان
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ھ�ا در  ی ملي�ت ی دان�شمندان و پژوھ�شگرانی از ھم�ه مطالعاتی و با پ�شتوانه
  . ی جھانند پی گسترش دستاوردھای بشريت به تمامی گستره

  وام��ل ض��د ان��سانیی خ��اكی م��ا ك��م ك��م از وج��ود عناص��ر و ع ك��ره
ش��ود و جھاني��ان  فاشي��ستی ت��صفيه م��ی/دين��ی/ھ��ای استاليني��ستی نظي��ر حكوم��ت

  و فرھنگ����ی و توانن����د در كن����ار ھ����م از تم����امی دس����تاوردھای حق����وقی م����ی
  ! بشريت ھمزمان و تا حدی برابر بھره بگيرند... و تكنيكی و اقتصادی

ی  دان�م ي�اری رس�اندن ب�ه اي�ن گردون�ه  م�یی خ�ود  وظيفه آنچه من
ھاس��ت؛ در راس��تای آگ��اه ك��ردن ھموطن��انم از  ش��گرف ب��رای رھ��ايی ان��سان

ھ��ا و  ی اي��ن حكوم��ت ھ��ايی ك��ه اي��شان را در منگن��ه حقوق��شان و از كاس��تی
جھ��انی ش��دن ي��ك رون��د ن��اگزير ب��رای . كن��د ھ��ا ل��ه ك��رده اس��ت و م��ی فرھن��گ

ھ�ای  ھ�ا و م�ذھب ی ايدئولوژی بھبود وضع بشريت و بشر گرفتار در چرخه
ی  ھ�ا از منگن�ه توان در اين راس�تا و ب�رای رھ�ايی ان�سان می. استحكومتی 

  . توان در برابر اين روند پويا ايستاد ای كوشيد و می ديكتاتورھای منطقه
آنچ��ه گفتن��ی اس��ت ام��ا اي��ن اس��ت ك��ه ھ��يچ دس��تاورد م��درن ب��شری 

 آزادی، رف��اه، ؛ی خ��اكی باش��د ني��ست ك��ه تنھ��ا متعل��ق ب��ه بخ��شی از اي��ن ك��ره
ھا برای زي�ستن در  ی انسان ر امنيت زيستن حق طبيعی ھمهدموكراسی و د

 ك���ه در براب���ر اي���ن »روش���نفكرانی«آن . جھ���انی آزاد، ام���ن و مرف���ه اس���ت
ی دول�ت جھ�انی و جھ�انروايی و جھان�شمولی ق�رار  ی سرعت گيرنده چرخه

ايدئولوژيك��شان و در واق��ع ب��رای /ی اعتق��ادات م��ذھبی گيرن��د و ب��ه بھان��ه م��ی
دين��ی ب��رای در منگن��ه /ھ��ای عقي��دتی  ب��ه حكوم��ت،تداش��تن س��ھمی در ق��در

رس��انند، ديگ��ر شان��سی ب��رای ب��ه ق��درت رس��يدن  ھ��ا ي��اری م��ی گذاش��تن مل��ت
ھ�ا، ت�Cش ب�رای آگ�اه ك�ردن  اين روزھا مبارزه ب�رای رھ�ايی ان�سان. ندارند

 باورھ�ای ق�رون وس�طايی و اي�شانايشان به حقوقشان و فاصله انداختن بين 
ای را كه در  خواندهخوانده و نھيچ درس .  استشان  و جھان سومی و دمده

ت�وان نامي�د؛   نم�ی…اين مسير نكوشد، روشنفكر و آزاديخواه و دم�وكرات و
ی تاريخی دوران معاصر ما و به ويژه برآمدن حكوم�ت  اين روند را تجربه

چن�ين . اسCمی در اي�ران ب�ه خ�وبی ب�ه ايراني�ان و جھاني�ان ن�شان داده اس�ت
ای را ب��رای ب��ه ق��درت  ند ك��ه اس��تفاده از ھ��ر وس��يلهاف��رادی، ك��سانی ھ��ست

ھايی وحشی نظي�ر  تدانند؛ حتی ياری رساندن به حكوم رسيدنشان مجاز می
  …جمھوری اسCمی در ايران و طالبان در افغانستانحکومت 
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  يك نقد فانتزی
  

  
 »رف�ع حج�اب« ي�ا »كشف حج�اب«نگاھی ھم به داستان بگذاريد 

ان���دازيم، ت���ا ببين���يم چ���را اين���ان بي »علم���اء«  گي���ری رض���ا ش���اھی و موض���ع
ِس�از ايج�اد  نشينی ك�رده، زمين�ه  خودشان عقب توانند از دستگاه اعتقادی نمی

كتور م��شخص تحم��ل دگراندي��شان ای م��دنی ب��ا ف��ا س��اVری و جامع��ه م��ردم 
گيری اي�ن  ش�يعه اس�ت و ن�وع موض�ع مذھبِ  به نظر من علت، خود؛شوند

ھا را  نتخاب و دگرانديشی كه اين محدوديتمذھب در رابطه با آزادی حق ا
در اي��ن بخ��ش ب��ه دوران ديگ��ری از مب��ارزات ھم��سوی تم��ام . كن��د الق��اء م��ی

پ���ردازم، ت���ا رفت���ار اي���شان را در  ھ���ای گون���اگون رھب���ری ش���يعه م���ی جن���اح
] رھب�ری ش�يعه[ان ِسرفصل ديگری ھم وارسيده باشم و نشان ب�دھم ك�ه اي�ش

تكاليف مب�رم واج�ب «به ] مراه با ھمھمسو و ھ[ی شرايط  ھميشه و در ھمه
درك نادرست ما ھم از مكانيسم باورھ�ای ش�يعی . اند  عمل كرده»شان كفايی

  .دھد تغييری در واقعيت امر يعنی ماھيت عملكرد ايشان نمی
ای از حميد بصيرت منش به  ن بخش نقدی است فانتزی بر مقالهاي

ی مھرگ�ان س�ال  هك�ه در مجل�» ب و واكنش روحانيانروند كشف حجا«نام 
  .  درج شده است١٣٧٨ بھار ١ھشتم، شماره 

از آنجا كه كشف حجاب، زير پا گزاردن يكی از احكام م�صرح «
. ش�د قرآن كريم بود، بارزترين سياست ضد اسCمی رضا شاه مح�سوب م�ی

ی  ی برخ���ورد روحاني���ان ب���ا اي���ن سياس���ت، بخ���ش مھم���ی از كارنام���ه نح���وه
   ٣٠٣».زند دوران سلطنت رضا شاه رقم میرا در ] روحانيان[عملكرد آنان 

منش، نه الزام�ا بي�انگر بخ�شی  بصيرت  ی در آغاز بگويم كه مقاله
ای ب�رای  از تاريخ معاصر ايران از نقطه نظر رھبری سنتی شيعه كه شيوه

در ي��ارگيری از مي��ان نيروھ��ايی از متولي��ان م��ذھبی اس��ت ك��ه اي��ن روزھ��ا 
 ب�ه باورھ�ای ]»جن�بش س�بز«و [ طلب�ی توھمی ناشيانه از موض�وع اص�Cح

، در  پشت ك�رده] ظاھرا[شان  ِھای شيرين ھماھنگِ  گذشته سنتی و ماه عسل
 از مب�انی م�ذھب ش�يعه ای  ت�ازهیھ�اي ھوای رفرميزاسيون اس�Cمی و قرائ�ت

 ت���داوم ھم���ان حکوم���ت اس���Cمی را ب���ا ،؛ ام���ا در نھاي���تك���شند نف���س م���ی
   .کاراکترھايی ديگر در برنامه دارند
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سياس��ت ض��د اس��Cمی و خ��Cف احك��ام م��صرح ق��رآن «حك��م كل��ی 
 حجاب ن�وعی خ�ط فاص�ل ك�شيدن مي�ان رفعی  ھم در باره» ِكريم رضا شاه

 چ�را ك�ه دوران رض�ا ش�اه س�پری ش�ده ؛ی رھب�ری ش�يعه اس�ت اين دو نيم�ه
. فع�C ديگ�ر موض�وعيت ن�دارد» ك�شف حج�اب«است و موضوعی ب�ه ن�ام 

 ك��ه در[ين دي��ن و حكوم��ت ی ب�� در اي��ران ام��روز ھ��م رابط��ه» خوش��بختانه«
 دوب�اره ت�رميم ش�ده، جامع�ه ب�ه ھم��ان ]دوران رض�ا ش�اه ب�ه ھ�م خ�ورده ب�ود

 پن��اه قاج��ار تغيي��ر ش��كل يافت��ه  ی ش��يرين دوران حكوم��ت ش��اھان اس��Cم ش��يوه
ِبا توجه به اين موض�ع محك�م كلي�ت. است  رھب�ری حكوم�ت اس�Cمی اس�ت ِ ِ

  : دارد كه را برمی» تكفير« منش چماق  كه بصيرت
ی برخ���ورد روحاني���ان ب���ا اي���ن سياس���ت، بخ���ش مھم���ی از  نح���وه«

  » .زند ی عملكرد آنان را در دوران سلطنت رضا شاه رقم می كارنامه
ی برخ���ورد روحاني���ان ب���ا   ب���ه چگ��ونگی نح���وه بع��د ھ���م ب���ا اش���اره

ورزد ك�ه روحاني�ان  ي�د م�یموضوع كشف حجاب، در واقع بر اي�ن نكت�ه تاك
ھای   توانستند به پيروزی دست يافته، سياست به اين دليل] قاجاردر دوران[

رض��ا ش��اه را ب��ه شك��ست بك��شانند، چ��را ك��ه ب��ا اتف��اق نظ��ر و وح��دت كلم��ه، 
الق��ول  نفوذش��ان روی م��ردم متف��ق» ی آش��يل پاش��نه«ش��ان در ش��ناخت  ھمگ��ی
خواھن�د حكومت�شان برق�رار و  حاV ھ�م ب�ه نفع�شان اس�ت ك�ه اگ�ر م�ی. بودند

Vبد يعن�ی م�ورد رض�ايت دو [ضيه ی مر شيوهپايدار بماند، باز ھم به ھمان 
ن ب�ر م�ردم و اعم�ال ف�شار ب�ر م�ردم با وحدت كلمه ب�ر س�ر سيادت�شا] جناح

 سياس��ت م��شابھی در پ��يش گرفت��ه، ب��اھم ھمك��اری و ]ھمانن��د ھم��ان روزھ��ا[
 ني�ست ت�ا چن�ين سياس�ت ھمدستی كنند و حاV كه ديگر رضا ش�اھی در ك�ار

 است ك�ه دوش ب�ه دوش ]بل دينی[ايی  را اعمال كند، واجب كف ضد اسCمی
ھ���م نيروھاش���ان را ھ���در ن���داده، ب���رای اس���تمرار حكومت���شان ك���ه يك���ی از 

را حف�ظ » وح�دت كلم�ه «، اس�ت»حجاب اجباری«ھای آن  ترين پايه اساسی
  .كنند

ھ�ای  ترين خواس�ت مخالفت روحانيون با كشف حجاب كه از مھم«
م�د، ام�ری ب�ديھی ب�ه آ در كشورھای اسCمی ب�ه ش�مار م�ی» گرايان  غرب«

   ٣٠٤».رسيد نظر می
ب��ا » ی روحاني��ان ِام��ر ب��ديھی مخالف��ت ھم��ه«در اي��ن بخ��ش ھ��م 

و . عمده شده است» گرايی ضديت با غرب« از نقطه نظر »كشف حجاب«
ی كوش��شی ب��رای ايج��اد رع��ب و وح��شت در دل جن��اح  نوي��سنده در ادام��ه

ر دارد و رقيب، باز ھ�م ب�ه موض�وع اساس�ی ي�ارگيری از ي�اران دي�رين نظ�
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ی م��دنی، ت��ساھل،  ِ دوران اي��شان را م��ثC در م��ورد جامع��ه ھياھوھ��ای اي��ن
 ]ملع�ون[ترين خواست غرب گرايان  مھم«ھا  گوی فرھنگ و  تسامح و گفت 

از دوران [اي��ن تجدي��د خ��اطرات . كن��د زي��ابی م��یار» در ك��شورھای اس��Cمی
كن�د ت�ا  م�یچنان ادامه پي�دا   ھم]ند ھمراھی و ھمكاری دو جناح رقيبشكوھم

علم��ا ب��ه عن��وان س��نگربانان ش��ريعت ھم��واره خ��ود را موظ��ف «: آنج��ا ك��ه
برخ��ورد ش��ديد «ر س��طح جامع��ه ديدن��د ك��ه ب��ا ط��رح و تبلي��غ اي��ن ام��ر د م��ی

ی آن ص�ورت   كشف حجاب ب�ا وج�ود تم�امی توجيھ�اتی ك�ه در ب�اره...بكنند
ھ���ای مختل���ف  طي���ف« از چن���ان ح���ساسيتی برخ���وردار ب���ود ك���ه ،گرف���ت

ھ��ای متف��اوت سياس��ی در اي��ن ق��ضيه  ھ��ا و عملك��رد ا اندي��شهب��» روح��انيون
   ٣٠٥».داشتند» گيری نسبتا مشابھی  موضع«

ِی آش�تی ب�ين دو جن�اح رقي�ب  تر نويسنده ي�ا واس�طه به بيانی روشن
ِدر اس��تمرار مب��ارزه ب��ا آخون��دھا ف��شارد ك��ه اگ��ر  ب��ر اي��ن تئ��وری پ��ای م��ی

ا به اين دليل بوده اس�ت اند، تنھ گرايی رضا شاه به موفقيتی دست يافته غرب
ی دوم توج�ه  ان�د و اگ�ر نيم�ه ك�رده» در س�طح جامع�ه برخ�ورد ش�ديدی«كه 

كم�ی پ�ائين بك�شد، را فق�ط » اين برخوردھ�ای ش�ديد«ی  نكند و بخواھد فتيله
كدام از دو جناح رفيق و رقيب مت�صور    از اساس برای ھيچ ِتداوم پيروزی

 دو ط���رف ب���ه ج���ای ني���ست، چ���را ك���ه بخ���ش مھم���ی از ان���رژی نيروھ���ای
صرف اين خواھ�د ش�د ك�ه ب�ه پ�ر و پ�ای » ِبرخورد شديد در سطح جامعه«

   .ھم بپيچند و ظاھرا ھم كه شده باھم دعوا كنند
بع�د ھ�م نوي��سنده آس�ش را رو ك�رده، ب��ا ي�ادآوری دوران درخ��شان 

 كاس��ه   ي��ك،ی علم��ا را ب��ه عن��وان س��نگربانان ش��ريعت ھم��ه» كم��ون اولي��ه«
ھا و  فعلی، ايشان را عليرغم انديشه» ساسيتِ  شرايطح«رده، با يادآوری ك

دع��وت » گي�ری ن�سبتا م�شابه موض�ع«ش�ان ب��ه  ھ�ای متف�اوت سياس�ی عملك�رد
ھای موفقي�ت اي�ن سياس�ت در آن دوران و الزام�ا  برای تكميل زمينه. كند می

تح ك��رده، ب��ه مرحل��ه س��نگرھای رقي��ب را ف�� در اي��ن دوران ھ��م مرحل��ه ب��ه 
  : دھد پيشروی ادامه می

نظ��م ح��اكم ب��ر «در دوران رض��ا ش��اه در پ��ی از ب��ين رف��تن ... «
ی قاج�ار از  گرايان�ه ب�رخCف دوره شعارھای غ�رب» ی دين و دولت رابطه

  ٣٠٦».حمايت و پشتيبانی حكومت برخوردار شد
 گرايان�ه ب�از ھ�م خ�واھم نوش�ت، ام�ا  در رابطه با شعارھای غ�رب

پن���اه قاج���ار نگ���اھی   اج���ازه بدھي���د در اي���ن بخ���ش ب���ه دوران ش���اھان اس���Cم
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ی دي��ن و ی س��نت بيان��دازم، ت��ا ن��اراحتی نوي��سنده را از ب��رھم خ��وردن رابط��ه
ی حك��ومتگر  ام��ا اي��ن ك��ه چ��را دوران سل��سله؛ حكوم��ت بھت��ر وارس��يده باش��م

ی رھب�ری ش�يعه بع�د از دوران  ی فاض�له قاجار به ن�وعی ب�ه اتوپي�ا و مدين�ه
ی ب�ين دي�ن و  ب�ه رابط�هكن�يم  ش�ود، ب�ا ھ�م نگ�اھی م�ی اسCم تعبير م�ی صدر

   !ر دوران طCيی حكومت شاھان قاجارحكومت د
ی  ی ويژه با تكيه بر رابطه» رگ تاك«دVرام مشھوری در كتاب 

اگ��ر تجدي��د دوران «: نوي��سد پن��اه قاج��ار م��ی رھب��ری ش��يعه و ش��اھان اس��Cم 
 م�ذھبی برآم�ده از ه حاكميت قاجار ممكن نشد، حاكمي�تصفوی برای دستگا

 و روس��تاھای  حكوم��ت ص��فوی، حك��ومتی م��ستقل در ش��ھرھابط��ن دس��تگاه
نوي�سانی ك�ه ب�ه وج�ود ي�ك حكوم�ت م�ذھبی   ت�اريخ یايران برپ�ا داش�ت، حت�

ِم��ستقل در اي��ران اي��ن دوران ب��اور ندارن���د، ب��ر رش��د نف��ود ب��يش از پ���يش 
   ٣٠٧».اند اعتراف كرده» روحانيت«

ی  سياس��ت م��ذھبی دوره«: نوي��سد  نفي��سی م��یو ھم�و از ق��ول س��عيد
ودجوی و  ھرگ�ز ب�ه روح�انيون س�]ص�فويان[. ور نبودآ ويه چندان زيان صف

 …ند كه ب�ر ج�ان و م�ال م�ردم دس�ت درازی كنن�دآزارگر آن آزادی را نداد
دان�ستند ك�ه م�ردم اي�ران پادش�اھی  قاجارھا چون به س�ر كارآمدن�د، خ�ود م�ی

دانن�د، ب�ه ھم�ين جھ�ت از آغ�از روح�انيون را  ايشان را مشروع و بحق نم�ی
    ٣٠٨».، بر مردم چيره كردندود ساختهيبان خپشت

س���رانجامی ب���ه گ���روه  ی قاجارھ���ا چ���ون آزادی ب���ی ام���ا در دوره«
متشرعان دادند و دولت، اي�شان را ب�ه پ�شتيبانی خ�ود ب�رای مقاص�د سياس�ی 

 در یانگي�ز در اسناد آن زمان مطال�ب ش�گفت. فتبرگزيد، آتش فتنه باV گر
   ٣٠٩»توان يافت اين زمينه می

 ھم��ه نزدي��ك،  ی ت��اريخی اي��ن ن رھب��ری ش��يعه ب��ا آن تجرب��هبن��ابراي
» ش��كل« ب��ا تغيي��ر و تح��ول در ای ج��ز ھم��ان رفت��اری ك��ه در رابط��ه چ��اره

جامع����ه ك����ه الزام����ا ب����ه تغييرات����ی در محت����وای جامع����ه ھ����م راه خواھ����د               
ی رينگ و اع�Cم  به ھمين دليل با كشاندن جناح رقيب به گوشه. برد، ندارد
خ�ط و ن�شان اص�لی » ی دي�ن و دول�ت رابط�ه« از برھم خوردن خطر جدی

ی ناروش��نی را در براب��ر كلي��ت رھب��ری ش��يعه ب��ه نم��ايش  را ك��شيده، آين��ده
  .  گذارد می

ب��رھم خ��وردن « روحاني��ت چ��ه ت��صويری از ؛ام��ا واقعي��ت چي��ست
ی ك�شف حج�اب رض�ا ش�اھی  دارد ك�ه ب�ه بھان�ه» ی دي�ن و حكوم�ت  رابطه

                                                           
 ١٢٧رگ تاك، دVرام مشھوری، جلد اول، ص - 307
 ٣٨، ص ٢فيسی، جلد ی معاصر، سعيد ن تاريخ اجتماعی و سياسی ايران، در دوره - 308
 ٣٩ھمانجا، ص  - 309



 ٢٧٤

 

 از دوران�ش گذش�ته  چن�دين و چن�د دھ�ه ك�هض�وعیدوباره با عل�م ك�ردن مو
واقع ح�ساسيت   به ؛شی از جناح رقيب بدل كرده استاست، آن را به گروك
ان�دازی در  چه چ�شم »  گرايان سياست فرھنگی غرب«شرايط در رابطه با 

ی   ب��ه بھان��هیرس��ما و عم��C، حت��براب��ر رھب��ری ش��يعه ق��رار داده اس��ت ك��ه 
و » ھ��ای ن��سبتا م��شابه  گي��ری موض��ع « ش��ده، س��خن ازنگ��اری ھ��م ت��اريخ 

» ی دي�ن و حكوم�ت رابط�ه« رھب�ری ش�يعه ب�رای اس�تمرار كلي�ت»  شديد«
  !راند؟  می

در » آزادی زن��ان«ب��ا آغ��از س��لطنت رض��ا ش��اه تبلي��غ در م��ورد «
.  تدريج از صراحت بي�شتری برخ�وردار ش�د ادامه يافت و به» مطبوعات«

كردن�د ك�ه تج�ددمآبی، م�انعی   مینويسندگان تجدد مآب در ابتدا چنين وانمود
 پ�س از رس�ميت ي�افتن یچن�ين ادع�ايی را بع�دھا و حت�. نيستدر مقابل دين 

اي��ن ام��ر ناش��ی از ب��يم . ك��شف حج��اب، تع��دادی از ن��شريات تك��رار كردن��د
 ھ�ای ف�شار وهگ�ر[انگ ضد اسCم و نيز واكنش مردم�ی حكومت از پذيرش 

  . ٣١٠]بود[ان ی روحاني  خصوص از ناحيه  به]ھا و لباس شخصی
تجددگرايان از تئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جھ�ت ت�رويج «

 جمعيت تم�دن ن�سوان درص�دد ١٣٠٥تيرماه  ١٧در . حجابی سود جستند بی
ی ت�رويج مع�ارف و ب�سط افك�ار و تھ�ذيب اخ�Cق و ترق�ی  برآمد كه به بھانه

لوای در .  به معرض نمايش بگذارد»تمدن نسوان«زنان، تئاتری با عنوان 
س���ست ك���ردن «اي���ن ش���عارھا ع���ادی س���ازی ح���ضور زن���ان در مج���الس و 

ب�ه . حج�ابی م�ورد نظ�ر ب�ود آنان و بخصوص تحريك آنان به بی» اعتقادات
 [ س�يد ح�سن  از جمل�ه آي�ت[شار اين خبر علمای سرشناس تھ�ران دنبال انت

 ]م�د بھبھ�انی و مي�رزا ھاش�م آش�تيانی[ فيروز آبادی، س�يد مح مدرس، آيت 
 الممال�ك خواس�تار جل�وگيری از  ال�وزرا م�ستوفی ای خطاب به رئيس ر نامهد

   ٣١١».اين نمايش شدند
تجدد گرايان، از «كند و  اين جا ديگر قضيه شكل ناموسی پيدا می

جوين�د  می» حجابی سود ج بیتئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جھت تروي
ابزارھ�ای تكميل�ی  واض�ح و مب�رھن اس�ت ك�ه از ھم�ين اب�زار و اين�انو بر 
و ص�د البت�ه رھب�ری و . ندسود بجوي»  جھت ترويج حجاب برتردر«ديگر 

ھ��ای بلن��د م��دت ِ  روحاني��ت ش��يعه شخ��صا ب��ه ط��ور ج��دی من��افع و پي��روزی
 خودش��ان را  دارن�د، ب��ه ھم��ين جھ�ت ھ��م وق��تحكوم�ت اس��Cمی را در نظ��ر

درتن�د، V ك�ه خ�ود در قكنن�د و ح�ا ای نم�ی  ھای موقتی و لحظ�ه ِحرام پيروزی
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ھ�ای ق�درت  دانن�د ك�ه ب�رای محك�م ك�ردن پاي�ه  م�ی]ب�ل كف�ايی[واجب شرعی 
، از تئاتر، سينما، سخنرانی، كتابخان�ه، كن�سرت، مج�الس ج�شن حكومتگران

آور، ب�اتوم برق�ی   و شادمانی، روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، گ�از اش�ك
ه، منبر، در كنار جلسات روضه، تعزيه، سفر» تجدد مآبی«و ديگر اسباب 
يعن�ی ب�ا …  [، تورھ�ای آموزش�ی نظ�امی، م�سجد، تكي�ه و س�فارت، ح�زب

ھ��ای ق��درت  ھ��ای قديم��ه و جدي��ده در تحك��يم پاي��ه ی ش��ايان از س��نت اس��تفاده
ھ��ا ھم��ه ب��ه اي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه سياس��ت را   ام��ا اي��ن؛خودش��ان اس��تفاده كنن��د

 ر ھ�م ك�هھرچق�د [ای ديگر آمده است و استفاده از ھر وس�يله» بانی كشتی «
اش�كاVت .  اساسا اشكالی ندارد]و استكباری باشد» بتجدد مآ«گرا و  غرب

» كم��ی«ی ب��ين دي��ن و حكوم��ت  فق��ط مرب��وط ب��ه دوران��ی ب��ود ك��ه رابط��ه
  …ناميزان و غيرمتعارف شده بود و

تبليغ��ات در م��ورد آزادی زن��ان ب��ه ت��دريح از ص��راحت بي��شتری «
. شد ھايی می   زمينه اشارهبرخوردار گرديد و در برخی از نشريات در اين

واج��ب [دVيل��ی ب��ر وج��وب » المت��ين ی حب��ل  روزنام��ه« در ١٣٠٦در س��ال 
حمايت دربار از ك�شف حج�اب موج�ب ت�شويق .  رفع حجاب درج شد]بودن
   ٣١٢».شد  گرايان می غرب

ی م���شخص  ش���ود، رابط���ه ھ���ا تاكي���د م���ی آنچ���ه در اي���ن ي���ادآوری
در رابط��ه ب��ا  » احتمطبوع��ات، ت��شويق غ��رب گراي��ان، تبليغ��ات و ص��ر«

 و اين دوره» ِطيف دوم«ای تطبيقی با  طرح كشف حجاب، درضمن مقايسه
در حكوم�ت » مآب مطبوعات تجدد«حاV كه  زمانه است، به اين مفھوم كه

م�شغولند، »  گرايان تشويق غرب«و » تبليغات«به » صراحت«اسCمی با 
ر دوران رض�ا خ�ان د ؛ اوV كامC جمع كنند، به چند دلي�لبايد حواسشان را

ك�شيم از دس�ت اي�ن پ�در  ی ھرچه ما م؛ [ خمينی كه به قول سيد روح[قلدر 
 ش�اه ؛در موضع حكوم�ت اس�Cمی ق�رار نداش�ت رھبری شيعه ]و پسر است

 ك�شف حج�اب  از]حي�ايی ب�ا ب�ی[دربار «به ھمين دليل ھم . ری بودكس ديگ
 ه درست اس�ت ك�هوجه داشته باشد ك ھم بايد تجناح رقيب. كرد می» حمايت

ارتش و قوای نظ�امی و « ، اما كليتند در زمان رضا شاه قدرتی داشتاينان
ھای انق�Cب  انتظامی و سپاه پاسداران و وزارت اطCعات و امنيت و دادگاه

ھای روحانيت و دادگاھھای نظامی و دادگاھھای مطبوعات و بني�اد و دادگاھ
ام�ا . يار رضا شاه ب�ود دربست در اخت»مستضعفان و ديگر اركان حكومتی

ی ول��ی ع��صر و ناي��ب برح��ق اي��شان  در اي��ن دوران و تح��ت توجھ��ات عالي��ه
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 اوض�اع ٣١٣]م�د ذل�ه[ای   خامنهان خمينی ومقام معظم رھبری حضرت امام
ت اس�Cمی ك�ه  برای اس�تمرار حكوم�حاکمان اسCمی و ستكC فرق كرده ا

، ب�ا ھ�م ش�دجم�ع نباان ش ھم خيلی خوب اس�ت و اگ�ر حواس�آن طرفيھابرای 
  . ندا  و عرق ريخته د، كلی زحمت كشيدهنشو می»  فيكون كن«

 و اي�ن محكوم�ان و ند كسانی را اعدام كنندا مثC وقتی مجبور بوده
كه اي�شان را ت�ا  ندا اند، به چند نفر نيروی ويژه نياز داشته ملعونان قلدر بوده
واض���ح و  بن���ابراين. ن���د، ي���ا روی تخ��ت تعزي���ر بخوابانندمي��دان تي���ر بك���شان

 ھ��م ب��رای اس��تقرار و اس��تمرار حكوم��ت مب��رھن اس��ت ک��ه حاکم��ان اس��Cمی
 مجب�ور ی حت�ن�د وا كلی خون دل خورده» ميھن اسCمی ايران«اسCمی در 

ھ��ای   يواش��كی ح��ساب٣١٤»حي��ا ھ��ای ب��ی ي��ك درص��دی «آن از ت��رس ن��دا ب��وده
ھ�ايی ك�ه   ب�ه راحت�ی ب�ا ش�ركتن�د، و نتوانن�د رقمی كن صدان را چند ش بانكی

 ام�ا ند؛ترنتی و فاكسی ارتباط داشته باش، تلفنی و اينندا ر غرب راه انداختهد
ای  الزام���ات مرحل���ه« ب���دون توج���ه ب���ه ح���ساسيت دوران و رقب���امتاس���فانه 

د ن�گذار پای غرب میی پا در جا» بليغاتتوھم مطبوعات و ت«در » انقCب
ز  را كل��ی اھ��ا بيچ��ارهد و ن��گير  را م��یشانِھ��ای مختل��ف مچ�� و در سرف��صل
ش�ايد . دن�دار  توجھات حضرت ولی عصر باز م�یان تحتش كارھای اساسی
بCن��سبت ش��بيه ك��شور »  الق��رای اس��Cمی اي��ران ام«د ك��ه ن��كن ھ��م خي��ال م��ی

 را بع�د ]ھلم�وت كھ�لوقتش  [ی آلمان است كه بتوان مچ صدراعظماستكبار
 چند برگ اسكناس ناقابل پ�شت  سال خون دل خوردن گرفت و برای١٦از 

وع�اتش ك�شاند  به دادگاه و مطب]ای قتل زنجيرهفقره  ھشتادفقط  مثC يا[سبز 
  ؟! را پيش سر و ھمسر برد» [ عليه حضرت عيسی سCم«و آبروی 

حجابی موجب شد كه برخی از   گرايان به سود بی تبليغات غرب«
از جمل�ه آث�اری ك�ه در . بپردازن�د» حك�م اس�Cمی حج�اب«علما به دفاع از 

  وس��يله«ی  وم��ت رضاش��اه نگاش��ته ش��دند، باي��د از رس��الهھ��ای اول حك س��ال
 در رش�ت ١٣٠٧بت�دای س�ال ياد ك�رد ك�ه در ا» طومار عفت«يا » العفايف

ی اين رساله ح�اج ش�يخ يوس�ف نجف�ی جيCن�ی، وج�وب    نويسنده.منتشر شد
ی ش��رعی ب��ه س��خنان  حج��اب را م��ورد تاكي��د ق��رار داد و ع��Cوه ب��ر ادل��ه

 اس����تناد ج����ست و »وباریبن����د ساد و ب����یندان غرب����ی مخ����الف ِ ف����دان����شم«
نگارن��ده ب��ا اي��ن ك��ه اھ��ل ح��ل و عق��د ني��ستم و چن��دان «: مخ��صوصا نوش��ت

احق��ر ]ال[ر ھفت��ه س��ه ي��ا چھ��ار ق��ضيه در مح��ضر مرجعيت��ی ن��دارم، اگ��ر د
ط��رح ش��ود، دو ق��سمت آن راج��ع ب��ه ن��واميس و اع��راض و رف��تن ش��رف و 
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و ي�ا م�اذون از دم  ب�و…اگ�ر م�امون از. ريختن آبروی م�سلمين خواھ�د ب�ود
داد، آن وق��ت مفاس��د   ن��شر م��یی  مع��ارف اج��ازه]وزارت[ش��رع ان��ور و ي��ا 
نوشتم، تا خواننده بدان�د  گفتم و می  حاليه توليد شده، می…امروزه را كه از 

»  ن�سوانھم�ين ان�دازه آزادی«آور از   و بفھمد كه چه معايب و مفاسد ش�رم
م را ننگ�ين و س�ر ب�ه ك�ه اس�C ن�ه اي�ران، بل]البته[به ظھور و بروز آمده كه 

  » ].است[زير نموده  
  .]منش است ھا از بصيرت قطه چينن[

گون�ه م�سائل  ی نشر اي�ن  متاسفانه وزارت معارف رضا شاه اجازه
 ك�ه ش�يخ ن�اموس ] اس�ت ي�ا ن�داده[دھ�د  رابطه با ن�واميس م�سلمين نم�یرا در 

فاس�د ش�رم پرست ما بتواند مچ وزارت معارف رضا خان كافر را گرفته، م 
 ب��ه ظھ��ور و ب��روز آم��ده و »وانھم��ين ان��دازه آزادی ن��س«آوری را ك��ه از  

  !اسCم را سر بزير كرده، افشا نمايد
 حمي���د ب���صيرت م���نش نگ���اری،  ی ح���ساس ت���اريخ دراي���ن مرحل���ه

جن�اح  «نه در ھمين تھران و در جو مسمومشود و چون متاسفا عصبانی می
ا رو ك�ردن چن�د س�ند ت�اريخی آي�د و ب� كن�د، نف�سش بن�د م�ی  ت�نفس م�ی»رقيب

بن��د و  س��خنان دان��شمندان غرب��ی مخ��الف ِ ف��ساد و ب��ی«و » ی ش��رعی ادل��ه«
» ھم��ين ان��دازه آزادی ن��سوان« ك��ه در اث��ر  ب��ه اش��كاVت ناموس��ی» ب��اری

ب�اره آب پ�اكی را روی دس�ت  ، ي�ك   ب�ر ك�شور ش�ده» متقيان حاكم«دامنگير 
 ی ھ�ای مت�وھم و ھم�ه یچ�  گرايان، مطبوع�ات ، غربرقيبان حکومتیی  ھمه

ريزد و برای محكم ك�اری ب�ا رو  می] طيف دوم[ ھای آن جناح حرام  نمك به
س���ف نجف���ی ح���اج ش���يخ يو« ناموس���ی ك���ه در مح���ضر »آس«ك���ردن چن���د 

ھ�ا ھ�م مرب�وط ب�ه ن�واميس م�سلمين  ی آن  و ھم�هح�ل و ف�صل ش�ده» جيCنی
 وس�یھاست، اي�ن جناي�ات نام بوده است، و حضرت شيخ، ماذون از ذكر آن

ببخ��شيد [  جن��اح رقي��ب ِی اعم��ال خ��Cف عف��ت  را تنھ��ا نتيج��ه»وح��شتناک«
 كه حساسيت شرايط آن جناحكند و محكم توی دھان  ی می ارزياب]رضا شاه

كوب��د ت��ا انتق��ام ب��اV رف��تن ف��شار خ��ونش را از اب��واب  كن��د، م��ی را درك نم��ی
  !بگيردو بقيه [ ھا  ھای سيدیو سبز طلبی  اصCح

ھ�ای  وسوس�هت ناموس�ی اكث�را در اث�ر  اي�ن جناي�ا،هبه نظر نوي�سند
 و و جن�بش س�بز س�يدیكار طي�ف دوم   و رفرميزاسيون باند تبه جناح رقيب

 آور ناش�ی  ی اين مفاسد و معايب شرم به بروز آمده و ھمه ھا ی عوضی بقيه
اش   اس�ت، ك�ه نتيج�هجماعت لوس و بيم�زهگرايی اين  ز تجددطلبی و غربا

 و مردان�ی اس�ت ك�ه ناجوانمردان�ه ب�ه ]زن�ان[ادی ن�سوان ھم ھمين اندازه آز
Cچ�ی  مطبوع�ات«م�شتی » گراي�یغرب«، تحت تاثير ج�و  م پشت كردهاس «

 در اساس و ب�ديھيات اس�Cم در رابط�ه ب�ا آزادی، انتخاب�ات، آزادی ،مزدور
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زنان، حقوق زنان، كارگران، تمدن، تجدد، آزادی دگرانديشان و غيره ش�ك 
ی اس��Cم حك��ومتی يعن��ی وVي��ت ر رابط��ه ب��ا اص��ول اساس��، ي��ا م��ثC د ك��رده
  .اند ی فقيه به اما و اگر پرداخته مطلقه

[ خمين���ی در رابط���ه ب���ا   بع���د ھ���م ب���ا الھ���ام از فت���وای س���يد روح 
را ھم مرتد  »فرقه« اين ،و ابوابدگرانديشانی نظير زردشتيان و مجوسان 

  : كند كه فكری و ذھنی اعCم می
 واج��ب اس��ت، ب��ا ش��رط ك��ه خفق��ان بگيرن��د و جن��اح رقي��بجھ�اد ب��ا 

 زن�ا نكنن�د و ]العياذ ب�ا�[ فضولی نكنند و با زنان طيف اول ديگر در كارھا
 رقي�ب، ف�رق كن�د، و حاکم�ان ايشان با چھار چرخ س�واری  اریچارپای سو

 ؛پايش را بر يك طرف چھارچرخ بزن�دماشينش را يكوری سوار شود و دو
 ناكرده دست دوم  خدایان و ماشينشندا ه پياده را ديد كحاکمان اصلیو اگر 

 بان��د ح��اکم درب��ست در اختي��ار  رااند و ماشين��شن، پي��اده ش��وي��ا م��ثC پنچ��ر
حاکم��ان اص��لی ھ��ای  ت��ر از س��قف خان��ه ھاش��ان كوت��اه د و س��قف خان��هن��بگذار

 حتم�ا ف�رق داش�ته باش�د و روی ھ�ا اص�لیلب�اس  باش�د و لباس�شان ب�ا اسCمی
 م��شخص كن��د و در ھ��ا اص��لیند ك��ه اي��شان را از  بچ��سبانای لباس��شان وص��له

 احتياط�ا خودش�ان ھ�م ت�ا ؛ به جای صلوات فرستادن دست نزنن�دھا سخنرانی
نن�د ك�ه  ب�ا س�ر بدون�د و بداحاکمان اصلیی  قيامت دنبال رھنمودھای داھيانه

 اس��ت ك��ه ب��ه بھ��شت ب��رين س��رازير حاکم��ان اص��لیتنھ��ا در كن��ف حماي��ت 
 در س��رمای زمھري��ر ات��اق انتظ��ار پ��شت خواھن��د ش��د، واV ك��ه ت��ا قيام��ت

الدنيا و وا�خ��رت خواھن��د ای بھ��شت منتظ��ر خواھن��د مان��د و خ��سرھ�� دروازه
 یھب��رش��د، و تنھ��ا راه نجات��شان اي��ن اس��ت ك��ه دوب��اره ب��ه دام��ان مب��ارك ر

و ميرح��سين موس��وی و ش��يخ خ��اتمی س��يد محم��د  ردن��د و از سرنوش��تبرگ
 و …رت بگيرن��د درس عب��اي��ن جماع��ت عوض��یی   و بقي��همھ��دی کروب��ی

  !د تا فرحزا…برو
ی   سال پيش از اين عم�ربن خط�اب دوم�ين خليف�ه١٤٠٠و درست 

ی  مسلمين و جانشين پيامبر در يكی از ھمين نوع افاضاتش و البت�ه در ب�اره
در صدد گمراه كردن مسلمانی يا اع�راض ب�ه ج�ان و «: دگرانديشان فرمود

ھ��ا باي��د  ذم��ی. ي��اری ندھن��دم��ال او برنياين��د، دش��منان اس��Cم ي��ا جاسوس��ان را 
ی ذم�ی  لباس مخصوص بپوشند ك�ه ب�ا م�سلمانان تف�اوت داش�ته باش�د و خان�ه

ھ�ای  ی مسلمانان باشد، در كليساھا ناقوس نزنند، كت�اب نبايد مشرف بر خانه
ع��ام ش��راب  ح��ضور م��سلمانان نخوانن��د، در مCءخ��ود را ب��ا ص��دای بلن��د در
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رن�د، ب�ر اس�ب س�وار ن�شوند، و ھای خود را جلو مردم نياو نخورند، و خوك
    ٣١٥»…اسلحه بر ندارند

مجوس�ان كت�ابی «: [ خمين�ی در ھم�ين رابط�ه نوش�ت و سيد روح
 ن�ام ك�ه  اند زردشت اند و پيغمبری داشته را سوخته  اند بنام پازند كه آن داشته

 يا جزيه ،واجب است تا مسلمان شوند» فرقه«اند و جھاد با اين  او را كشته
ی اين شرايط اين است كه ب�ا زن�ان م�سلمان  با شرايط، و از جملهقبول كنند 

زنا نكنند و كف�ار را ب�ر اس�رار م�سلمانان واق�ف ن�سازند و چارپ�ای س�واری 
ايشان غير از چارپ�ای س�واری م�سلمانان باش�د و ب�رآن چارپ�ا ني�ز يكطرف�ه 

   ٣١٦».جانب بزنند سوار شوند، يعنی ھر دوپای خود را بر يك 
ك�ه ح�اV ديگ�ر ح��سابی داغ  …»جف�ی جيCن��یش�يخ يوس�ف ن«ام�ا 

عفت�ی ك�ه ب�ه نظ�ر او از م�دارس ابت�دايی آغ�از ش�ده   درب�اره رون�د ب�ی،كرده
  : گويم ی ايران را پر كند می با صدای رسا كه صفحه«: يسدنو میبود، 

 در ]فق�ط دخترھات�ان را[ت�ان را ي دخترھا؛ ای مادران؛ای پدران«
، و آنھا را سر برھنه و با ب�داخCقی حال كوچكی پاكدامنی و عفت بياموزيد

داني�د موس�س آن كي�ست، نفرس�تيد  ای كه نمی خيز به مدرسه و با فرم شھوت 
 را اختيار ننم�وده ]آموزگاران زن[درسه ھم كه فرستاديد، تا معلمات و به م

ا ب�ه اي�د، اطفالت�ان ر و حقايق آنھا را نسنجيده و ديان�ت آنھ�ا را اح�راز نك�رده
   ٣١٧»!ريددست ايشان مسپا

 زي���اد دوس���ت ن���دارم ب���ا ش���يخ يوس���ف نجف���ی جيCن���ی البت���هم���ن 
 خي�ز  ی و ف�رم ش�ھوتمگ�ر ب�داخCق حضردار سرشاخ ب�شوم و بنوي�سم ك�هم

ش���ود ك���ه   و مگ���ر نم���ی؛ ي���ا م���ثC فق���ط دختران���ه اس���ت؛فق���ط زنان���ه اس���ت
]]Vھ�م ب�ا تقلي�د از مايك�ل » تجدد م�آب«ِ پسران و مردان مسلمان ]استغفرا

ش��ان را روی شلوارش��ان بپوش��ند و ب��ا ف��رم   زي��ر ش��لواریجك��سون ملع��ون،
ی ش�رعی   م�ساله» ن�سوان و معلم�ات«ت�ردد كنن�د و ب�رای »  خي�ز شھوت«

 ؛را الزاما ب�ه غ�سل ك�ردن بك�شانند» جماعت نسوان«ايجاد كنند و كار اين 
ق�ط ك�شك خبر ندارند و ف» جماعت نسوان«ھيھات كه اين شيوخ از درد ما 

  !بگذريم ؛نديسا خودشان را می
 ك���اری ي���ك فھرس���ت ط���وVنی از  نوي���سنده در ادام���ه ب���رای محك���م

مح��سنات  « و وص��فرس��اVتی را ك��ه متولي��ان اس��Cم حك��ومتی  در ش��رح
دل و ي�ك  و باسواد شدن�شان ي�ك » ت مدرسه رفتن دختران سيئا«و » حجاب

كند ك�ه حتم�ا رس�اVت ديگ�ری  دھد و اضافه می اند، به دست می زبان نوشته
                                                           

 ٦٢ تا ٦١تاريخ اجتماعی ايران، جلد دوم، صص - 315
  ن شفاء الدي به نقل از تولدی ديگر، شجاع - 316
  بصيرت منش- 317



 ٢٨٠

 

 س��وی علم��ای  و مدرس��ه رف��تن جماع��ت ن��سوان از»حج��ابی  ب��ی ذم«ھ��م در 
 تولي��دات و نويسندگان��شان  ، ام��ا نوي�سنده از ذك��ر ن��ام آنش��ده» تولي��د«اع�Cم 

كن�د ك�ه   اع�Cم م�یبع�د ھ�م. كن�د نشدن بحث خودداری میفقط برای طوVنی 
ی ناموس�ی و  تر مستلزم تحقيقات بيشتری در اين زمين�ه ی فھرست دقيق تھيه

 اي��ن پراھمي��ت» تولي��د«فق��ط ن��ام  ھ��شت بع��د ب��صيرت م��نش .  اس��تن��سوانی
كن�د، ت�ا  علمای اعCم را برای خالی نبودن عريضه پ�شت س�رھم ردي�ف م�ی

ی درون رقب�ا ھم دست مريزادی ب�ه علم�ا گفت�ه باش�د، ھ�م ض�رب ش�ستی ب�ه
  ! نشان داده باشدحکومتی

ن ردحج�ابی، آزاد گ�ذا سازی ب�ی  ھای ترويج و عادی يكی از راه«
گرف�ت و آن�ان اج�ازه  ھ�ای م�ذھبی ب�ود ك�ه ب�ا حماي�ت نظمي�ه انج�ام م�ی قليتا

در اي��ن زمين��ه اعتراض��اتی از جان��ب علم��ا . داش��تند آزادان��ه لب��اس بپوش��ند
ی مازن���دران در  گرف���ت، از جمل���ه مط���ابق گ���زارش نظمي���ه ص���ورت م���ی
حج�اب كليم�ی در مع�ابر م�ورد  يك زن ب�ی رفت و آمد ١٣٠٩خردادماه سال 
واقع ش�د، ام�ا حكوم�ت مازن�دران از عم�ل اي�ن زن پ�شتيبانی اعتراض علما 

   ٣١٨».كرد و اعتراض علما را وارد ندانست
حج��ابی او را در  م��ن اتفاق��ا داس��تان اي��ن زن كليم��ی و گ��زارش ب��ی

ی مرك��ز اس��ناد اي��ران پي��دا ك��ردم و ب��رای اي��ن ك��ه بت��وانم  اس��ناد منت��شر ش��ده
Cمی فعلی ح�اكم ب�ر ای تطبيقی بين نظرات دولت وقت و حكومت اس مقايسه

  . پردازم كه خالی از لطف  نيست ايران به دست بدھم، به نقل آن می
ی مازن��دران ب��ه حكوم��ت مازن��دران  در گزارش��ی از رئ��يس نظمي��ه

 خورش�يدی ١٣٠٩ در تاريخ خرداد م�اه ]احتماV تحت تاثير گزارش علماء[
ع�ی حجاب در معابر م�شاھده ش�ده و جم در اطراف زنی كه بی«: آمده است

 اي�ن موض�وع را از نظمي�ه ]از[ن علماء ھم در يك ورقه، جلوگيری از آقايا
 …ی پل�يس دس�تور داده ش�د ك�ه تحقيق�ات نم�وده اند، لذا به شعبه تقاضا نموده

م�شھور ب�ه ن�صرت كليمي�ه معروف�ه » آنا«راپرت داده است كه اسم ضعيفه 
 در اي�ن راپورت�ا مع�روض و. باش�د و قبC در منزل خانم ب�اVی معروف�ه م�ی

    ٣١٩».نمايد خصوص كسب تكليف می
ی نظمي��ه پاس��خ  حكوم��ت مازن��دران ھ��م در ھم��ين رابط��ه ب��ه اداره

ك�نم ك�ه ب�ا تم�ام دق�ت و مراقبت�ی ك�ه  آقای رئيس پل�يس ت�صور م�ی«: دھد می
ممك�ن . ر آقاي�ان علم�اء نباش�دامروز نظميه در ھر كجا دارد، محتاج به ت�ذك

، ول�ی نظمي�ه م�امور اس�ت ك�ه تم�ام  فقط يك نظر را رعايت نمايد]كه[است 
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 ٢٨١

 

مذھب، سياست، اخCق و غيره كه ابدا فروگ�زار . مCحظات را رعايت كند
كج�ا  ھ�ر. ی كليميه كه در ك�شف حج�اب آزاد اس�ت ضعيفه. شود نشده و نمی

 ب��رای دخ��ول او ب��ه ي��ك خان��ه قانون��ا مم��انعتی نب��وده و ني��ست و ،رود ھ��م م��ی
ب�ه رئ�يس . كند ا غيرمسلمه منع نمیقانون ھم معاشرت ھيچ  زن مسلمه را ب

 اي��ن م��سائل كمت��ر روی ]ك��ه[ مخ��صوصا Vزم اس��ت ت��ذكر داده ش��ود پل��يس
ی نظمي�ه ت�شكيل داده ك�ه   بھتر است، زيرا دول�ت، ام�روزه اداره،كاغذ بيايد

 و چنانچ��ه آق��ای ي��اور س��اری ی س��ابق خيل��ی ف��رق دارد ب��ا پل��يس و گزم��ه
ھ��ستند، از نظمي��ه انتظ��ارات اص��Cنی رئ��يس محت��رم مازن��دران بھت��ر مطل��ع 

ھ�ا در ھ�ر  اين مسائل و رديف آن قاب�ل ذك�ر ني�ست و ايران�ی. ديگری ھست
 مجلس شورای ملی ھ�يچ تبعي�ضی ]و[ذھبی كه باشند، چون قانون اساسی م

ھ��ا قائ��ل ن��شده، نظمي��ه نباي��د ب��ه اس��م كليم��ی و م��سلمان ب��ا اي��ن  در حق��وق آن
 غرض�ی داش�ته باش�ند، ش�ركتاطCع ب�وده ي�ا  اظھارات ديگران كه شايد بی
اخCق از ھ��ركس ب��روز نماي��د، باي��د ب��ر طب��ق نم��وده و خ��Cف نظ��م ي��ا س��وء

اخCقی در ف نظ�م و ن�ه  س�وءاز اين راپرت ن�ه خ�C. قانون جلوگيری نمايد
   ٣٢٠». نشد]استنباط[شھر 

 خيلی از كسانی كه در دوران رضا شاه به نوعی كارمن�د دبختانهب
به ھمين دلي�ل . اند تاثير نفوذ مCيان بركنار نماندهاند، متاسفانه از  دولت بوده

جامع��ه و پاس��داران اي��ن جھ��ل و مان��دگی  بج��ز نب��رد ب��ا عق��ب [ھ��م دول��ت 
 مجب��ور ب��وده اس��ت ك��ه اف��راد خ��ودش را ھ��م ب��ه ن��وعی تربي��ت ]واپ��سگرايی

ی ملت را، فارغ از ھر دين و باوری ت�ا ج�ايی ك�ه ك�اری  كرده، حقوق ھمه
  . دکنگوشزد به اينان نيز اند،  خCف قانون نكرده

 دليل زخمی ك�ه در بخش ديگری از مقاله، حميد بصيرت منش به
 و جناي�ت   دارد، برای محكم ك�اری و دو قب�ضه ك�ردن خيان�تديگرازجناح 

   :نويسد كردند، می حجابی شركت می علمايی كه در مجالس بی
، ك�سانی در مج�الس توان انكار كرد ك�ه در مي�ان روح�انيون نمی«

ھمچن�ين درس�تی . كردن�د، ول�ی تعدادش�ان ان�دك ب�ود]م�ی[ج�ابی ش�ركت ح بی
اسناد به جا مانده از اين واقعه، مبنی ب�ر ح�ضور تع�دادی از روح�انيون در 

 یتردي�د و بع�ضا خ�Cف واق�ع اس�ت و حت�گونه مجالس و مراسم م�ورد   اين
   ٣٢١». نمايی شده است در بعضی موارد نسبت به افرادی بزرگ

خواھ��د  م��ی »تحقيق��ات ت��اريخی«م��ثC  اي��ن ب��اVب��د  م��نش تب��صير
ترق��ی و «زب�انم Vل ب�ا  ر آن دوران بودن�د روح��انيونی ك�هالبت�ه د بگوي�د ك�ه
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 ٢٨٢

 

 حضور فعال خيل�ی  موافق بودند، اما تعدادشان خيلی كم بود و اصC»تجدد
» م��ورد تردي��د و بع��ضا خ��Cف واق��ع« معم��م در آن دوران »متج��ددين«از 

ش�ده اس�ت، درس�ت مث�ل » نم�ايی بزرگ « انمCي و نسبت به اين گونه است
ش�ود   نمايی می بزرگ كيفيت ايشان یو حت آن جناحV كه نسبت به كميت حا

ن��شينند و جيك��شان ھ��م  ف��ورا سرجاش��ان م��ی» پ��خ«ش��ان ب��ا ي��ك  و اي��شان ھم��ه
وي�ن زن�دان ا كنن�د ك�ه وي�ن ھ�م بياني�ه ص�ادر م�یآيد و تازه از زن�دان ا درنمی

   !از اوين نترسيم يا ؛ جای بدی ھم نيست]چين ھم[
 ی ش���رعی، رھب���ر و بني���انگزار بع���د ھ���م ب���ا بلن���د ك���ردن تازيان���ه

ی اي�شان   ب�ه ھم�ه]زحم�ت [ علي�ه[جمھوری اسCمی حضرت امام خمين�ی 
» حاج عل�ی فCحي�ان«ھا را كيسه كنند واV كه مثC  كند كه ماست تكليف می

ه عن�وان وزير اس�بق وزارت اطCع�ات و امني�ت حكوم�ت اس�Cمی را ك�ه ب�
الملل�ی اس�ت، رئ�يس  ھای رستوران ميكونوس تحت تعقيب پليس ب�ين آمر قتل
 آن وق�ت خ�ود ؛نی قدرت يك دست علم�اء را دريابي�دكنيم تا مع  مییجمھور

  !دانيد و خداتان
 ی ديگ��ری از اي��ن موض��وع اش��اره  ني��ز ب��ه جنب��ه...ام��ام خمين��ی«

علم�ای ش�ھرھا پ�يش ] حج�ابی برای ش�ركت در مج�الس ج�شن  ب�ی: [اند كرده 
القل�ب  ھرك�دام ض�عيف بودن�د و ض�عيف] كني�دشركت [گفتند  می] و[رفتند  می

  » .كردند نمی] شركت[كردند و ھركدام قوی بودند  بودند، شركت می
  ] .منش است ھا ھمه از بصيرت گذاريھم قCباين بخش در [

ھا  آن طرفیی   ھم ماھيت ھمه خمينیسيد روح [خوشبختانه پس 
 القل�ب د ك�ه ض�عيف و ض�عيفن و اي�ن مت�وھمين ھ�ستهش�ناخت ی می به خوبرا

و ب�ه ض�عفا » چه بايد كرد« نددان  خوبی می، بهند كه قوی ھستآنھاد و ھستن
ت�ر و  نيامده است كه در كار اقوي�ا دخال�ت كنن�د و ب�رای خ�ود اي�شان، اص�لح

اول حكوم��ت درخ��شان ھ��زار س��ال ت��ر اس��ت ك��ه درس��ت مث��ل ھم��ان  اح��سن
ب�شتابند و  ]ذل�ه م�د[ه زي�ر عب�ای ام�ام و جان�شين اي�شان ب�جمھوری اسCمی 

ھای بيمزه بردارن�د و خودش�ان را بيخ�ود ل�وس نكنن�د و  دست از اين شوخی
 ن���درا خدمت���شان خواھ» نم��كبا«نمك���ی  اينق��در نم���ك نريزن��د ك���ه ح��اجی ده 

  .فرستاد
Vآورد كه  از سيد محمود طالقانی نمونه می نويسندهحا:  

 كه در س�ال ]است[ده محمود طالقانی نيز آمی سيد  نامهدر زندگي«
 به علت درگيری با پاسبانی كه به اجبار، قصد برداشتن چ�ادر زن�ی ١٣١٨

    ٣٢٢».را داشت، به زندان افتاد
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 ٢٨٣

 

 س��يد محم��ود خواھ��د بگوي��د ك��ه م��نش تلويح��ا م��ی ت ش��ايد ب��صير
ی مب�ارزه ب�ا  طالقانی ھم از عناصر تشكيCتی و عملياتی حاض�ر در ص�حنه

 در نق���ش ]Vب���د[ب���سيار ج���وان ب���ود ب���ود و چ���ون در آن زم���ان حج���ابی  ب���ی
كردن�د  زدند و به ايشان فحاش�ی م�ی حجاب را كتك می ھايی كه زنان بی طلبه

اش را پ��ی  ش��دند، مب��ارزه ی رضاش��اھی درگي��ر م��ی»نظمي��ه«و الزام��ا ب��ا 
 »ام�ام ام�ت«  تا سرف�صل ب�ه حكوم�ت رس�يدنگرفت، و Vبد اين مبارزه می

س��يد ] پ��در[[   يعن��ی ح��ضرت مجاھ��د ن��ستوه آي��ت«ن ادام��ه داش��ت و اي��شا
 ص�در »م�شروعه خ�واه«برای اينكه ي�ادی ھ�م از علم�ای » محمود طالقانی

مشروطيت يعنی مجلس اول بعد از انقCب م�شروطه ك�رده باش�د، ب�ه تاس�ی 
ھ�ای راح�ت مجل�س س�نای شاھن�شاھی روی زم�ين  ايشان در ع�وض مب�لاز 
و ض�د تم�دن و تج�ددش را در » ی غ�رب گراي� ض�د«نشست، تا اص�الت  می

  . دوران به پيروزی رسيدن حكومت اسCمی به اثبات برساند
از افرادی كه ھمسنگر با سيد محمود طالق�انی در نق�ش مب�ارزه ب�ا 

ی مبارزه با كشف حجاب رضا شاھی آم�ده بودن�د،  به صحنه» تجددگرايی«
 ك�ه آم�دهان ی كشف حجاب مركز اسناد اير  ھم در اسناد محرمانه چند نمونه

 اي��ن آوردن. ری ش��يعه ب��ه چ��اپ رس��يده اس��تِدر اي��ران تح��ت حاكمي��ت رھب��
  .  خالی از لطف نيست»نقد ِ فانتزی«اين از ِاسناد در اين بخش 

م�سعود ق��انع اس�تاندار اص��فھان در گزارش��ی ب�ه حكوم��ت اص��فھان 
ن، ملك��ی ی ميرآب��اد ك��رو از قري�ه«: نوي��سد  م��ی١٣١٥م��اه   ارديبھ�شت ٦در 

 سيد حسين و ميرزا حسن ميرعCيی ن�سبت ب�ه ]كه[دھند  اطCع میاين بنده 
و نظ�م آب�ادی رفت�ار كشف حجاب مخالفت ورزي�ده و مخ�الف آس�ايش اھ�الی 

   ٣٢٣»…اند  درب حمام زنانه رفته و فحاشی نمودهینمايند، حتمي
در روس��تای ھ��ريس از آذربايج��ان، كفي��ل س��تاد ارت��ش سرل��شكر 

آVن «چن�دی قب�ل پزش�ك بھ�داری  «:نويسد ضرغامی به وزارت خارجه می
اليه  ب�ه م�شار]مCي�ان[ …به لشكر مزبور شكايت نم�وده ب�ود ك�ه» براغوش

 اق��C …ان��د ی او را ھ��م مج��روح نم��وده ھج��وم و ب��ا چ��وب او را زده، خادم��ه
خ�وان و  س�واد از قبي�ل روض�ه   نفر معمم ب�ی٨پانصد خانوار ھريس دارای 

    ٣٢٤»…باشند غيره می
 كفيل فرمانداری يزد ب�رای وزارت ك�شور در گزارش ديگری كه

 تق��ديمی  از مف��اد دادخواس��ت«: نوش��ته، آم��ده اس��ت١٣٢٠ آذر ٢٠در ت��اريخ 
ش��ود ك��ه منظ��ور برگرداني��دن حج��اب اس��ت و مث��ل ادوار  چن��ين اس��تنباط م��ی

                                                           
  ٦٩، ص ١٣٧١چاپ اول، تھران، ) ١٣١٣ ـ١٣٢٢(ی كشف حجاب، خشونت و فرھنگ  اسناد محرمانه  - 323
 ٣٩ھمانجا، ص - 324



 ٢٨٤

 

ھ��ا و مع��ابر عم��ومی ب��ا چادرھ��ای م��شكی و چ��ادر  گذش��ته، زن��ان در كوچ��ه
حج�اب را م�ورد تم�سخر و  ان ب�یھای الوان و نقاب حركت نمايند و زن� شب

لعن و استھزاء قرار داده، خرده خرده وضعيت سابق را تجديد و حجاب را 
 روي��ه ب��رخCف تم��دن و ش��ئون فرمايي��د ك��ه اي��ن تعم��يم دھن��د و ت��صديق م��ی

رود ك�ه دادخواس�ت تق�ديمی ب�ه قل�م  تصور می.  كشور است]آن روز[امروز
ن زن���ان ي���زد نوش���ته  ھ���ای س���ابق باش���د ك���ه ب���ه زب���ا خ���وان يك���ی از روض���ه 

   ٣٢٥»…است
چنين   ھايش، ھم گری ی افشا منش در ادامه از سوی ديگر بصيرت 

، در بخ��شی از جن��اح ديگ��رل��زوم ت��شديد عملي��ات برعلي��ه ب��رای تاكي��د ب��ر 
مخ��الف احك��ام «ِی رفت��ار  ادام��ه» ت��شديد عملي��ات«مطل��بش تح��ت عن��وان 

  : آورد شاه را چنين مثال می رضا» ی قران كريم مصرحه
 روند فعالي�ت دول�ت ب�رای ك�شف حج�اب ب�ه ١٣١٤ا آغاز سال ب«
اي���ن دوره، پ���س از » م���آب تج���دد«ی يك���ی از زن���ان  ب���ه گفت���ه. اوج رس���يد

ی ھماھن�گ، ب�دون چ�ادر   تن از بانوان ط�ی ي�ك برنام�ه٣٠تعطيCت نوروز
اينان از حمايت كامل دولت برخوردار . ھای تھران حضور يافتند در خيابان

   ٣٢٦».بودند
 اص�غر حكم�ت   مطابق طرح عملی١٣١٤دين ماه سال در فرور«

در مجلس جشنی در يكی از مدارس شيراز، دختران به صف اي�ستاده، پ�س 
 ط�وری   ب�ه؛داز خواندن دكلمه و سرود، به ورزش ژيمناستيك مشغول ش�دن

ك���ه گفت���ه ش���ده، دوت���ن از روح���انيون ش���يراز، محم���دعلی حك���يم و مي���رزا 
كور را ترك گفتن�د و ن اقدام مجلس مذصدرالدين محCتی در اعتراض به اي

ال�دين ف�ال اس�يری از روح�انيون سرش�ناس ش�يراز در   ح�سام پس از آن سيد
يك سخنرانی به اي�ن اق�دام اعت�راض نم�ود ك�ه ب�ه دنب�ال آن دس�تگير و تبعي�د 

   ٣٢٧».شد
[   حج�ابی، آي�ت ھ�ای ب�ی پس از اطCع از موافقت شاه با برنامه«   

خواھ��د و ب��ر م��ردم  اس��Cم، ف��دايی م��ی«: تقم��ی ض��من نطق��ی گري��ست و گف��
   ٣٢٨».است كه قيام كنند و من حاضرم فدا بشوم

ی  ب����ه دنب����ال س����خنان وی علم����ا و اص����ناف م����شھد ب����ا مخ����ابره«
ن اقدام ضداس�Cمی اب�راز ھايی مراتب خشم و انزجار خود را از اي تلگراف
[ قم��ی پ��س از م��شورت ب��ا تع��دادی از رج��ال و   س��رانجام آي��ت.. .داش��تند

                                                           
 ٣٢٣ھمانجا، ص  - 325
  بصيرت منش- 326
  بصيرت منش- 327
  ھمانجا- 328



 ٢٨٥

 

روح�انيون ت�صميم گرف�ت ك�ه ب�رای جل�وگيری از ك�شف حج�اب و اس�تعمال 
اي�ن س�فر . گ�و نماي�د و كCه شاپو به تھران مسافرت كند و ب�ا رض�ا ش�اه گف�ت

[ قم�ی باي�د   در اھمي�ت س�فر آي�ت.  انجام گرف�ت١٣١٤ تيرماه ٩در تاريخ 
خاطرنشان كرد كه وی از جمله علمايی بود كه در ھنگ�ام س�فرھای ش�اه ب�ه 

   ٣٢٩».رفت مشھد به استقبال او نمی
تواند اين باشد ك�ه ديگ�ر علم�ای ش�يعه در  معنی اين حرف تنھا می

اند و از  رفته ھنگام سفرھای شاه به مشھد و جاھای ديگر به استقبال شاه می
 و »پن�اه  اس�Cم«اند و برای طول عم�ر ش�اه  آورده ايشان استقبال به عمل می

  .اند خواسته  و چشم دشمنان شاه را كور میاند كرده  دعا میتداوم سلطنتش
[ قم��ی ب��ه عتب��ات، ھت��ك حرم��ت زع��يم   ب��ه ھرح��ال تبعي��د آي��ت« 

علما، تاوانی بود كه ی قم، محبوس و تبعيد كردن بسياری از  ی علميه حوزه
   ٣٣٠». پيش از رسميت يافتن كشف حجاب پرداختندیروحانيون حت

    
  !روانت شاد رضا شاه نازنين
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 ٢٨٦

 

  

  ٣٣١گفتگويی با مانوك خدابخشيان

  
  

ای كه حاكم�انش را   ِزن بودن و از زنان نوشتن برای زنان جامعه
دھن��د، ك��ار   از ھم��ه رق��م ت��شكيل م��ی٣٣٢ان��واع گون��اگون متولي��ان اس��Cمی

زنن���د، ان���گ  ت���رين انگ���ی ك���ه ب���ه ت���و م���ی  س���اده. ای ني���ست  س���اده» خيل���ی«
ن���د از مي���دان بيرون���ت كنن���د، ن نتوا اس���ت و اگ���ر ب���ا اي���ن ترفن���د»ناموس���ی«

ھ�ايی  و البته از زاويه [ و كفر و شرك را ھم»ارتداد« و »الحاد«ھای  انگ
كنند، ت�ا ب�رای س�ر ب�ه  ی فتواھاشان می  ضميمه]ديگر و با بلندگوھايی ديگر

در اي�ن چن�د س�الی ك�ه . نيست كردنت توجيه دينی و شرعی ھم داشته باش�ند
ھ�ای اينترنت�ی  سايتوب�ری و اي�ن اواخ�ر ب�ه پای من به نشريات خ�ارج ك�شو

چاپ چند كتاب ھم جرمی چندگانه بر اي�ن اظھ�ار نوشتن و ، و البته باز شده
ام ك��ه ماھي��ت   ھ��ای گون��اگونی روب��رو ش��ده »بازت��اب«وج��ود ب��وده اس��ت، ب��ا 

  .  گذارد  عھد بوق را به روشنی به نمايش میھای ميستی اين اسC يگانه
ام را با م�انوک  دھا گفتگوی انجام شدهش، يکی از صبرای اين بخ

  !ام  کردهخدابخشيان، انتخاب
  

 ؛ ت��ا ب��ه ح��ال م��صباح ي��زدی اينترنت��ی ندي��ده ب��وديمم88انوك خدابخ88شيان ـ
ان  عن���و»س���نترال پ���ارك لن���دن« ك���ه در ک���سیاVس���Cم اينترنت���ی،  تحج���

اVسCمی ك�ه   و بعد تبديل شده است به حجت؛اVسCمی را كسب كرده حجت
ی  اVس��Cم رس��ول جعفري��ان؛ نوچ��ه حج��ت. كن��د ينترنت��ی ص��ادر م��یواھ��ای افت

ھرب�ار . كن�د اينترنتی مصباج يزدی مدتی است فتواھای اينترنتی ص�ادر م�ی
شود، بCفاصله دوب�اره ب�ه پاس�خگويی  شكنی روبرو می ھم كه با پاسخ دندان

                                                           
 ٢٧اريخ آنجلس در ت ساز راديو صدای ايران در شھر لس  با مانوك خدابخشيان برنامه  اين گفتگوی راديويی- 331

 دس��امبر ٢٩ی    ی دو س��اعته برنام��ه.  ھم��ان رادي��و پخ��ش ش��د دس��امبر از٢٨در .  تلفن��ی ض��بط ش��د٢٠٠٢دس��امبر
م��ن دس��ت ک��م ده س��ال ب��ا م��انوک خدابخ��شيان در رابط��ه ب��ا کارھ��ای .  م��انوك ھ��م ب��ه بررس��ی آن گذش��ت٢٠٠٢

  .ام ام گفتگو داشته پژوھشی
ای از ديگر متوليان اسCم   ی جدا بافته  خودش را خيلی ھم تافتهكه » وا اسCما«ھای   يكی كه از اين جريان- 332

نماياند، جريانی است كه طرف�داری از محم�د حني�ف ن�ژاد، عل�ی ش�ريعتی و س�يد محم�ود طالق�انی را  حكومتی می
ی كوت�اه   اين جريان اخيرا برعليه ي�ك مقال�ه. ھا قرار داده است  چی ھا و رجوی چی وجه نفريق خودش از خمينی 

ی ف�رد ناشناس�ی ب�ا   نوش�ته» ی چند پرسمان  مCحظاتی در باره« است به نام  ای منتشر كرده   صفحه٩٠من كتابی 
ن�ه ن�ام ناش�ر دارد؛ ن�ه معل�وم اس�ت در » پرمحت�وا«جالب اين كه اين كت�اب » محمود ھرمزی«نام يا نام مستعار 

تواند معرف يك كتاب يا   كه می ات ابتدايیكدام كشور چاپ شده؛ و نه آدرس و مشخصات نويسنده و ديگر اطCع
وزارت اطCع��ات و امني�ت ن��ادره «گوي�ا ح��ضرات ب�رای حف��ظ ج�ان عزيزش��ان از دس�ت . ی كت�اب باش��د  نوي�سنده
خداوندش�ان عم�ر ب�ا ع�زت و س�Cمت و عافي�ت و خي�رات و مبرات�ی، در . اند علن�ی ش�وند  جرات نكرده» افشاری

 !آمينھا نصيبشان كند؛   ھمان پشت و پسله
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اVس��Cم اينترنت��ی كي��ست ك��ه در وب��سايت   راس��تی اي��ن حج��ت. خي��زد برم��ی
 اي��شان ؛دھ��د نی فت��وا م��ی ب��رای چ��ه ك��سا؛كن��د ص��ادر م��ی فت��وا ٣٣٣»بازت��اب«

 ،اند  ھاشان آموخته  برای كسانی كه اسCمشان را از مادر بزرگیظاھرا حت
اج��ازه بدھي��د از . دھ��د  قرارش��ان م��یكن��د و م��ورد حمل��ه ني��ز فت��وا ص��ادر م��ی

پژوھ��شگری ك��ه م��دتی اس��ت م��ورد خط��اب آق��ای رس��ول جعفري��ان اس��ت، 
اVسCم اينترنتی چه    اين حجت؛گذرد  اين روزھا چه می واقعا در کهبپرسيم

  !خواھد؟ می
 ...          
اVس�Cم رس�ول  ف�شاری ش�ما از ك�ی ب�ا اي�ن آق�ای حج�ت خانم اخدابخشيان ـ 

ايد و اساسا چرا ب�ا اي�شان آش�نا   جعفريان از طريق خطوط اينترنتی آشنا شده
نظ�ر ش�ما واقع�ا اي�ن  ب�ه ؛گون�ه سرش�ناس ش�دند  چه ش�د ك�ه اي�شان اي�ن؛شديد

  ! خواھد؟ اVسCم اينترنتی چه می حجت
  

 فرس��تاد ك��ه يك��ی از »ميل��یاي« ب��رايم آش��نايیپ��يش چن��دی ...  ـی اف88شار
سايت را آدرس وب�. گيری كرده اس�ت ھای حكومتی برعليه تو موضع جريان

رس���ول « ب���ه ن���ام خون���دیدي���دم آھم���ان وب���سايت  در ٣٣٤. فرس���تاده ب���ودھ���م
طلب��ی  ی الح��اد در اص��Cح دامن��ه«تح��ت عن��وان  ط��ی يادداش��تی »جعفري��ان

طلب��ان درون حكوم��ت اس��Cمی را م��ورد خط��اب   اص��Cحب��ا اي��ن ك��ه »دين��ی
را ب�ه ھ�ای الح�اد   واژه» اص�Cح طلب�یخ�طنھايت «رار داده بود، ولی در ق

  ٣٣٥.طلبی نام برده بود ده، از من به عنوان آخر خط اصCحكار بر
اش    من ھ�م زي�اد ج�دید؛شبيه بواين برخورد بيشتر به يك شوخی 

ش�ان   برای حف�ظ موقعي�ت اس�Cم حك�ومتیينانتم؛ چرا كه تمام كوشش انگرف
 درب��ست ،اي�ن جماع�ت، اس��Cم در حكوم�ت را ھم�ين گون��ه ك�ه ھ�ست. اس�ت

ھ�ا  در نوش�ته. دانند  می»بزك و دوزك«ج كمی تاحقبول دارند؛ فقط آن را م
ض��د ان��سانی س��يد  رفتارھ��ای ض��د زن، ض��د ايران��ی و یھاش��ان حت�� و گفت��ه

                                                           
 . محسن رضايی است» تابناک«اسم قديمی وبسايت » بازتاب «- 333
 ب�ا وزي�ر اطCع�ات حكوم�ت اس�Cمی داش�ت،  ی اعتم�اد و در گفتگ�ويی ك�ه اي�ن ن�شريه    البته بعدا در نشريه- 334

روشن شد كه سايت بازتاب متعلق به سپاه پاسداران و شخص محس رضايی است؛ اين وبسايت بعدا اسم عوض 
 .»تابناک«شد کرد و 

س��ازمان [ب��ه ط��وری ك��ه ام��روزه ب��سياری از ك��سانی ك��ه از آن��ان «: ی اي��شان اي��ن اس��ت   ق��سمتی از نوش��ته- 335
ان الح�اد مھل�ك و ان�د، در چن�   و در كشورھای غربی به فعاليت فرھنگی و سياسی روی آورده جدا شده] مجاھدين

از » ن�ادره اف�شاری«ھايی مانن�د   نمونه. رسد ھم نمیاند كه سلمان رشدی و مانند او به گردشان  مفرطی فرو رفته
و ب�ا قل�م زھ�رآگين و . آين�د بودند كه امروز از سردمداران كفر و الحاد در غرب به حساب می] اينان […ی جمله

 آذرم�اه ١٧به نقل از س�ايت بازت�اب، . [دھند ی خود، حمCت تندی را بر ضد اسCم انجام می  ادبانه و خصمانه بی
١٣٨١[  
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كشند، چه برسد به نقد بنيانگزاران اين دين  [ خمينی را ھم به نقد نمی  روح
   !و اين مذھب

. طلب�ان اساس�ا ربط��ی ب�ه روش�نگری ن��دارد اص��Cح حرك�تببيني�د؛ 
ی مبن���ايی   ھ���ای تق���ديس ش���ده روش���نگری ك���ه در اس���اس ب���رای نق���د تئ���وری

ت يافت�ه اس�ت، فرآين�د ھای دينی و اين روزھا ھم اسCمی موض�وعي حكومت
 جعفريان رسولھای  ھاست كه در نوشته اين گونه روشنگری. ديگری است

روشنگری متعلق به عصر نوين اس�ت و ھ�ركس . ندا  تعبير شده»الحاد«به 
  . شود ی مرتجعين متھم میسودر اين مسير گام بردارد، از كه 

اي�شان  .چن�د نف�ر ب�ه اي�شان پاس�خ دادن�د. اين داستان ادامه پيدا كرد
دوت��ا س��ايت /در اي��ن پاس��خ، اي��شان از يك��ی. دھ��م ب��ه منتقدين��شان ج��واب دا

ھ�ايی درياف�ت  باز پاسخ. درنام ب] مثC وب سايت كافر[اينترنتی روشنگرانه 
طلب��ان درون  ی ھم��ان اص��Cح ھ��ا ھ��م از ناحي��ه د ك��ه بي��شتر اي��ن پاس��خك��ر

ك�ه  ت�ا اين.س�ا وارد اي�ن درگي�ری ن�شدمم�ن اسا. حكومتی و ھوادارانشان بود
ام   ھ�ای فميني�ستی   ب�ه يك�ی از نوش�تهای را  چھار روز پيش پاس�خ خوانن�ده/سه

گيری ك��رده و  ب��ر علي��ه م��ن موض��ع»ام��ضاء محف��وظ«آق��ايی ب��ه ن��ام . دي��دم
ھايی ھم كه  صحبت٣٣٦ای    سال است از ايران رفته٤٠/٣٠تو «: نوشته بود

ل�ق ب�ه ع�صر كن�ی، متع ھا و مردھ�ا مط�رح م�ی در رابطه با تبعيض بين زن
 ؛ان�د  در اي�ران ام�روز م�ا زن�ان ب�ه اوج رس�يده. ديگری و نسل ديگری است

ش��وروی دوران  [ان��د ب��ه مق��ام س��فارت در ك��شور ابرق��درت ش��رق توان��سته
. كن��د حكوم��ت اس��Cمی م��ا زن س��فير اع��زام م��ی.  ارتق��اء پي��دا كنن��د]گرب��اچف

   »...ندبيشترين دانشجويان ما زنان ھست
. كومت اسCمی در ايران دفاع كرده بودخCصه به اين شكل از ح

ھ�ا از چ�ه  من اين داستان را ھم چندان جدی نگ�رفتم؛ از اي�ن دي�دگاه ك�ه اي�ن
 در ھم��ين رابط��ه يادداش��ت ؛دھن��د ھ��ايی و چگون��ه واك��نش ن��شان م��ی زاوي��ه

م�ن ب�ه ج�ايی ھ�ای   نوش�تهک�ار ؛چ�ه خ�وب«:  اين م�ضمونابكوتاھی نوشتم 
در  باص�طCح مت�ضاد و متن�افر یی حت�  از چن�د جبھ�ه اس�ت كه مدتیرسيده
 انگ��ار اي��ن جماع��ات ھ��م ب��ه اي��ن درياف��ت ؛ش��ود گيری م��ی موض��عش��انبرابر
ھا، زن�ان و روش�نفكران م�ا در  اند كه حرف حساب را خيلی از جوان رسيده

اي��ن از . اندي��شند  دس��ت ك��م م��یاش خوانن��د و در ب��اره اي��ن ك��شور وي��ران م��ی
در  »ل جعفري��ان آخون��درس��و«خوش��بختی م��ن اس��ت ك��ه ك��سانی از طي��ف 

ی كيھان چاپ تھران را ھم چپ   روزنامهیسايت آزمايشی بازتاب كه حتوب
دان�د، ب�ا م�ن  ھ�ايی ب�ا جن�اح راس�ت حك�ومتی م�ی و حامل ت�ضادھا و اخ�تCف

                                                           
  !ام   حاV معلوم نيست من چند ساله ھستم كه چھل سال است از ايران رفته- 336
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ی ك�سی اس�ت ك�ه در نھاي�ت  اف�شار در چشم اين جماعت، ن�ادره. اند درافتاده
مھل�ك و مف�رط اين�ان ت�ا آن طلب�ی دين�ی ب�ه الح�اد رس�يده و الح�اد  راه اصCح

  …رسد ھم به گردشان نمی] مظلوم[ سلمان رشدی یجايی است كه حت
 ك�ه در م�تن  ی كار فمينيستی و افشای مردس�اVری دين�ی در زمينه

اي���ن گون���ه .  ھ���م وض���ع ب���ه ھم���ين گون���ه اس���ت،ی م���ا ج���اری اس���ت  جامع���ه
ر ی ماس�ت؛ چ�را ك�ه د مردساVری اساسا ارمغان اين مذھب در متن جامعه

دوران پيش از اسCم، نه در ايران و نه در عربستان و نه ديگر كشورھای 
ھ�ا را  من بخشی از اين تفاوت. جھان، اين گونه با زنان برخورد نشده است

اين روزھ�ا م�ن آنق�در . ام ده کربررسی» كتاب خشونت، زنان و اسCم«در 
ا اي��ن ھ��  اعتراض��اتم ب��ه پ��درھا و پدرس��اVرییام ك��ه ديگ��ر حت��  ش��ده»مھ��م«

  . كشاند ھا را به ميدان می جريان
ان�د،  ھايی كه ب�ا م�ن درافت�اده خوشبختانه فصل مشترك تمامی دسته

 زن��ان را در »حكوم��ت اس��Cمی«ھمان��ا دف��اع از دين��ی اس��ت ك��ه در ھيئ��ت 
نيمی از شھروندانش حق طCق . كشد كند و به دار می ھا سنگسار می خيابان

ی ل�ذت اس�تفاده  ه عن�وان كلف�ت و وس�يلهو حضانت ندارند و از ايشان تنھا ب�
ھاست كه باي�د از  اين نابرابری؛ ھا يگر انسانشود و نه انسانی برابر با د می

ی زن�ان  افتخارات اين دين و اين حكومت اسCمی باشد و نه شركت گسترده
  . ھا در دانشگاه

 ]اف���رادب��ه زع���م اي��ن [اگ��ر زن���ان ب��ه درج���اتی در اي��ران ام���روز 
وھر وج��ودی خودش��ان اس��ت و اي��ن موض��وع ربط��ی ب��ه ان��د، از ج�� رس��يده

 دختران ب�اكره و  برای حكومت اسCمی ھمان اعدام. حكومت اسCمی ندارد
ھ�ای   تجاوز به ايشان در شب قبل از اعدام و رواج فحشای اس�Cمی و خان�ه

برای ايشان بھت�ر اس�ت ك�ه . ی حكومتی كافی است عفاف به عنوان كارنامه
 اعتراضات مردمی و فميني�ستی ك�ه دارد بنيادش�ان خيلی خودشان را درگير

  »...ننددھد، نك را بر باد می
ای نوش�ته اس�ت  ھمان روز ديدم كه دوب�اره رس�ول جعفري�ان مقال�ه

 و در انتھ�ای ٣٣٧»ھ�ای دين�ی نسل سوم خسته از قرائت ب�ازی«تحت عنوان 
در ديگ�ر دو ت�ن  و از تا شريك ھ�م ب�رای م�ن پي�دا ك�ردهمطلبش اين بار دو 

اين ب�ود رون�د آش�نايی م�ن ب�ا . طلبی نام برده است ی اوج اصCح ان نقطهھم
  !حضرت رسول جعفريان
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 ظاھرا چن�د نف�ر ھ�م.  من مقاVت آقای رسول جعفريان را ديدمخدابخشيان ـ
 دوب�اره پاس�خ ان�د، اي�شان دوب�اره نوش�ته. ن�دا ايشان را نمدمالی اينترنتی كرده

ھ��ای  ھ��ای ش��ما گاھ��ا در س��ايت م��ان بخ��شی از نوش��تارھا و گفت…ن��دا گرفت��ه
ای از  ای، چ��ه گزين��ه  ب��ه نظ��ر ش��ما چ��ه مقول��ه. خ��ورد اينترنت��ی ب��ه چ��شم م��ی

اVسCم رسول جعفريان را نگران ك�رده،  ادبيات شماست كه اين آقای حجت
 آي�ا فميني�سمی اس�ت ك�ه ؛گي�ری كن�د ھا موض�ع تشجيع كرده كه در اين رابطه

ھات�ان مط�رح  اس�ت ك�ه ش�ما در نوش�تهكنيد، يا سكوVريسمی  شما مطرح می
  !كنيد؟ می
  

خ��شونت سي��ستماتيك » خ��شونت، زن��ان و اس��Cم«  م��ن در كت��ابـری اف88شا
 اس��Cم، و اناعم��ال ش��ده ب��ر زن��ان و مانيف��ست خ��شونت از س��وی بني��انگزار

گونه رفتارھای زن ستيز را با كدھايی از خود قرآن،  ھای تئوريك اين زمينه
  س��الداس��تان ام�ا اساس��ا از ژوئ��نام؛   ن��شان دادهالف�صاحه البCغ��ه و نھ��ج نھ�ج

ھ��ای درون حكوم��ت در رابط��ه ب��ا  گي��ری  آغ��از ش��د؛ يعن��ی موض��ع٢٠٠٢
 ی زن��ان نگ��اھی ب��ه س��وره«م ب��ه ن��ام ه ب��ودب��ی نوش��تمطل. ھ��ای م��ن نوش��ته

ی پ��ر چ��اپ امريك��ا چ��اپ   در ن��شريه٢٠٠٢ك��ه در ژوئ��ن » ]ی ن��ساء س��وره[
من در اين .  چاپ كانادا چاپ شدی شھروند چند روز بعد ھم در نشريه. شد

ی زن�ان  ی ارث و حق�وق پايم�ال ش�ده نوشته موضوع سنگسار زن�ان، م�ساله
 از روی ق�رآن ب�ا ]دان�يم م�ان كم�ابيش م�ی  ھايی را ك�ه ھم�ه ھمان داستان[را 

ی ش�ھروند   ن�شريهدر ايميل�ی ك�ه ب�رای. مای بي�ان ك�رد ی خيل�ی س�اده ترجمه
اي�ن آدرس را . ام را ھ�م نوش�ته ب�ودم نيكیفرستادم، اتفاقا آدرس پست الكترو

  . ندد چاپ كرھا شھروندیھم 
مي��ل درياف��ت ك��ردم ك��ه بسياري��شان پ��س از چ��اپ مطل��ب چن��دين اي

ن مطل�ب را كپ�ی ك�رده و ھم�اھ�م چندين سايت اينترنتی . ندتشويق كننده بود
مي�ل در ھم�ين رابط�ه چھ�ار ت�ا ھ�م اي. ن�دھ�ای خودش�ان ق�رار داد سايتدر وب

ت��و را س��لمان رش��دی «: م��ثC يك��ی نوش��ته ب��ود. ه درياف��ت ك��ردمتك��ذيب كنن��د
يا كانادا ت�ا ح�سابت را باگر جرات داری «:  يكی ديگر نوشته بود».كنيم می

كرد، برای ش�ھروند  می كه خودش را استاد دانشگاه معرفی مردی ».برسيم
  . تان چاپ نشود   كه اميدوارم ديگر از اين گونه مطالب در نشريهنوشت

  !] ته چاپ ھم نشدو الب[
برای من خيلی جال�ب .  فرستادبرای منھم اش را  ايشان كپی نامه

 پ�ائين ش�عور اجتم�اعی اي�ن ق�در توان�د از لح�اظ بود كه يك استاد دانشگاه می
 واقع�ا تح�صيCت آكادمي�ك داش�ته ف�رد من البت�ه مطم�ئن ني�ستم ك�ه اي�ن .باشد
می ب��ه ن��ام م��ريم  بع��د خ��ان…اي��شان ھ��م م��را تھدي��د ك��رد و يك�ی ديگ��ر. اس�ت
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مطل�ب اي�ن ف�رد دو ھفت�ه . بروجردی و يا كسی با اين اسم به من ج�واب داد
اين فرد چند ايراد . بعد از درج مطلب من در شھروند، در ھمانجا چاپ شد

 اي�راد م�ن اي�ن.  ب�وددرس�تھا به نظ�رم  ی من داشت كه يكی از آن به نوشته
، م��ستند داش��تتاكي��د ن اي��شات��ا از نك��اتی را ھ��م ك��ه يك��ی دو. را رف��ع ك��ردم

در چن��د س��ايت بع��دھا ی مطل��ب را  بع��د ت��صحيح ش��ده و تكمي��ل ش��ده. ك��ردم
گويا خانم بروجردی يا آقايی ب�ه ن�ام خ�انم بروج�ردی . اينترنتی منتشر كردم

اين مطلب را دوباره ديد و بدون خواندن آن، ھمان پاسخ قبلی چاپ شده در 
ي�ك نف�ر ب�ه اي�شان . ھ�ا فرس�تاد سايت يكی از اين وبشھروند را اين بار برای

ای، اص�C ب�ه اي�ن  پاسخ داد كه بابا اين ايرادھايی كه تو از اين نوشته گرفته
 را ش مطل�ب]يعن�ی م�ن[دوباره ايشان جواب داد كه فCنی . خورد مطلب نمی

نوش���ته ھم از اي���ن كوش��يد ب���از م���یدر نھاي��ت اي���شان . ت��صحيح ك���رده اس���ت
اش اين ب�ود ك�ه سنگ�سار اساس�ا  اصلی حرف ؛اسرائيلی بگيرد ايرادھای بنی

در ق�رآن ھ�م حكم�ی ب�ه ن�ام سنگ�سار وج�ود ن�دارد و . در اسCم وجود ندارد
  . اضافه كرده بود كه سنگسار، سنت اعراب قبل از اسCم است

Vی اس�تخواندار ديگ�ر  باز چن�د نوي�سنده.  ضعيف بودلشالبته استد
د و اي�ن داي�ره ھمچن�ان باز كس ديگری وارد ميدان ش�. به ايشان پاسخ دادند

 ؛گ�ردد ب�ه موض�وع زن تم�ام داس�تان ھ�م برم�ی.  ادام�ه داردھ�ا در اين سايت
وانين  با ق�»ور رفتن«كه نه با تھمت و فحاشی و نه با [يعنی زنی پيدا شده 

ی زن�ان در   بلكه در رابطه با حق�وق نداش�ته]ستيز حكومت اسCمی فعلی زن
ی اي�ن آقاي�ان را  ت مورد مراجعهكند و اصل كتاب و سن اسCم اعتراض می

من به عنوان يك زن ايرانی، ب�دون ھ�يچ ادع�ايی معتق�دم ك�ه ؛ كشد به نقد می
خوان���دن ق���رآن در . توانن���د آن را بخوانن���د ق��رآن كت���ابی اس���ت ك���ه ھم���ه م��ی

 ق�رآن را نظي�ر انجي�ل در كوشند متوليان اسCم می. كس نيست  ھيچتخصص
 ام��ا ؛ معرف��ی كنن��د]ھ��ا شيشک�� [وس��طی در تخ��صص آخون��دھادوران ق��رون 

 و ھ��ركس ك��ه چھ��ار ك��Cس س��واد داش��ته ٣٣٨»خوان��دنی«ق��رآن كت��ابی اس��ت 
ھ�ای مختل�ف ھ�م در  اي�ن ھم�ه ترجم�ه. تواند آن را بخوان�د و بفھم�د باشد، می

ھ�ای ن�شيمن و پ�ذيرايی، ي�ا اس�تخاره و  ايران احتماV برای دكوراسيون ات�اق
ھ��ای م��ستمر   بع��د از حمل��هفارس��ی م��ا ھ��م. دنش��و تف��ال ح��اج آقاھ��ا چ��اپ نم��ی

اعراب ب�ه اي�ران و ب�ه فرھن�گ و ادبي�ات و زب�ان ايراني�ان ب�سيار ب�ا عرب�ی 
  . مخلوط شده است

ی زن��ان را ترجم��ه ك��رده و  در اي��ن نوش��ته م��ن چن��د آي��ه از س��وره
 كه در حكومت اس�Cمی ب�ر  م كه قوانين ضد زن و ضد انسانیا هنتيجه گرفت
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م�تن ق�رآن و س��نت و  ش�ود، در م�ال م�یروندان ايران�ی اععلي�ه نيم�ی از ش�ھ
ھ���ا و  عت���رت پي���امبر تئ���وريزه ش���ده اس���ت و ق���وانين ق���صاص و مح���دوديت

ش���ود، از اي���ن كت���اب و از تف���سيرھای   ك���ه ب���ر زن���ان اعم���ال م���ییس���ركوب
اي�ن . شود  استخراج میاند، متشرعينی كه اين كتاب را ترجمه و تفسير كرده
د از حكوم�ت ج�دا باش�د، ب�ه كه ما اين ھمه اص�رار داري�م ك�ه دي�ن حتم�ا باي�

  . ھمين دليل است
  

ھ�ای   ھ�ا، از اي�ن بازت�اب پراكن�ی تفسير شما از اين نامه تعبير و ـ خدابخشيان
اVس�Cم  ی حج�ت كنم به آخ�رين مقال�ه من دوباره استناد می! اينترنتی چيست؟

رس��ول جعفري��ان ك��ه اش��اره ك��رده ب��ود ب��ه خ��ستگی ن��سل س��وم از قرائ��ت 
ا به نظر شما به خاطر اين نسل سوم م�ا و ب�ه وي�ژه ن�سل آي؛ ھای دينی بازی

 اي��ن فتواھ��ای اينترنت��ی ]ش��ود ارد دوان دوان وارد جامع��ه م��یك��ه د[چھ��ارم 
ھايی ك�ه  تھا برای مبارزه با افكار نوين و قرائ  آيا جعفرياند؛شو صادر می

ش�ود،  طلبھ�ا مط�رح م�ی  اص�Cحیاز سوی سكوVرھا، پژوھشگرھا و يا حت�
ھاست كه اي�ن گ�روه را نگ�ران ك�رده   آيا اين روشنگری؛كنند میفتوا صادر 

ی  ھ�ا از اي�ن ك�ه ن�سل س�وم ش�يفته و فريفت�ه  آي�ا درس�ت ني�ست ك�ه اي�ن؛اس�ت
 فرھنگی شده است، وادار به صدور فت�وا ب�ر علي�ه ھای جديد تافكار و قرائ

  ! اند؟ شما شده
  

ھ�ا  اي�ن. اس�تكنن�د، ي�ك ق�انون طبيع�ی دف�اعی  ھا م�ی  كاری كه اينافشاری ـ
مجبورن��د از موقعيت��شان، از حكومت��شان، از چيزھ��ايی ك��ه ب��رای خودش��ان 

، با كشتار، با حك�م اع�دام، ب�ا یاند، دفاع كنند؛ با سركوب چيده و رديف كرده
 ك���ه ب���رای  ھ���ای سياس���ی، فرھنگ���ی و اجتم���اعی سنگ���سار، و ب���ا مح���دوديت

ان�د و  رفت�ار ك�ردهھ�ايی ك�ه ت�اكنون  ی ش�يوه  ب�ا ھم�ه؛ان�د ايراني�ان ايج�اد ك�رده
  . كنند اند؛ اما ھمچنان تكرارش می موفق ھم نبوده

ی تول�د دارد،  ای ي�ك مرحل�ه واقعيت اين است كه ھر موج�ود زن�ده
ھ�ا  چي�زی را ك�ه اي�ن. رس�د يك دوران رشد، بعد ھ�م دوران م�رگش ف�را م�ی

ش�ان،  ھا خودش�ان ب�ا رفتارھ�ای ض�د ان�سانی متوجه نيستند، اين است كه اين
م ك�ه اگ�ر ا ام نوش�تهر يكی از آخرين كارھ�من د. اند را جلو انداختهمرگشان 

 س��ال پ��يش حاكم��ان اس��Cمی توان��ستند چن��د ق��رن ب��ا خ��شونت و ب��ا ١٤٠٠در 
اس��تفاده از جھ��ل م��ردم ب��ر نيم��ی از جھ��ان آن دوران حكوم��ت كنن��د، اي��ن 

ھ��ای ن��وين در دني��ای  روزھ�ا ديگ��ر ب��ا اي��ن ھم��ه پي��شرفت و اي�ن ھم��ه سي��ستم
 اي�ن ك�ه  غي�ر از؛ش�ود ای ب�ه اي�شان داده نم�ی  مدرن، چنين اج�ازهپيشرفته و

ارزش تلقی كردن جان و امنيت و م�ال و س�Cمت و  ھا اساسا به دليل بی اين
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كنن�د، ب�ه  حقوق مردم و به ويژه تحقير و تخفيفی كه بر زنان اي�ران روا م�ی
لي�ت  ك�ه ك لي�اقتی ب�یاي�ن ھم�ه . گيرن�د طور اتوماتيك پاس�خ رفتارش�ان را م�ی

؛ س��تا   ن��شان دادهچن��د دھ��ه   اي��ران در اي��ن رابط��ه ب��احاكم��ان اس��Cمی در
ن و م��درن، س��رعت س��قوط و ھ��ای ن��وي  ب��ه مكاني��سمشانھمچن��ين ت��ن ندادن��

اي�ن ي�ك ق�انون طبيع�ی و منطق�ی اجتم�اعی .  برده اس�ت را باVشانسرنگوني
 چ�ون م�ن زن ھ�ستم، ی منتھ�؛نوي�سد اگر من ننويسم، كس ديگری م�ی. است
دھ��ان ھم��ه را ك��ه ؛  ديگ��ریھ��اي از زاوي��هديگ��ران . نوي��سم ي��ن زاوي��ه م��یاز ا

خيل���ی جال���ب اس���ت ك���ه اي���ن حاكم���ان اس���Cمی از تم���ام ؛ ش���ود ب���ست نم���ی
كنن�د، ول�ی  دستاوردھای مدرنيته، دس�تاوردھای تكنيك�ی مدرنيت�ه اس�تفاده م�ی

حاضر نيستند تن به ضوابط مدرنيته بدھند؛ حاضر نيستند تن به تنوع افكار 
  . رانديشی و روشنگری بدھندو دگ

  
 چ�را ك�ه م�ن در اينترن�ت ؛تان پيروز ش�ديد  شما در اين مبارزهخدابخشيان ـ

اي�ن خ�ودش . ديدم كه قرار بود در جايی زنی را سنگسار كنن�د، ام�ا نكردن�د
ب�ه خ�اطر . ھ�ا يك گام كه نه، بلكه يك جھش بزرگ به عقب اس�ت ب�رای اي�ن

ك�ه ش��ما ب��ه عن��وان ي��ك زن مب��ارز ھ��ا  ھ��ا، ھم��ين روش��نگری ھم�ين اف��شاگری
   …كنيم  البته ما اين مبارزه را به شما منحصر نمی؛كنيد سياسی مطرح می

  
ی ي�ك قط�ره ھ�م در اي�ن   ب�ه ان�دازهیم�ن حت�.  منح�صر ھ�م ني�ستاف8شاری ـ

.  خيل�ی دي�ر فھمي�دم؛ما ه چرا كه خيل�ی دي�ر ش�روع ك�رد؛ام رابطه كار نكرده
ديگ�ر دني�ا، دني�ای .  موضوع را بگ�ويماجازه بدھيد خيلی ساده و روشن اين

 آن یحت� [م�ا ھم�ه. آدم درست كردن، بت ساختن و شخ�صيت س�ازی ني�ست
 تم��ام زن��ان ايران��ی ب��اھم، ھم��راه ب��ا خيل��ی از مردان��ی ك��ه ]روس��تائيان م��ا
م�ن . ھ�ا را ب�رداريم اي�م اي�ن ق�دم اند، توان�سته رسد و كمك كرده شعورشان می

  .م خودم بفھمما ه اول سعی كردام كه در قدم ی ناچيزی بوده قطره
   

. ام  م��ن در ش��ما اي��ن روح مب��ارزه و تحقي��ق را ھمي��شه دي��دهخ88دا بخ88شيان ـ
. گذاري�د، از نق�اط مثب�ت شماس�ت ھمين احترامی كه شما به ديگر اس�اتيد م�ی

ھا ب�ر  سازی سازی و آدمك گفتيد كه عصر بت. بی اشاره كرديدی جال به نكته
چقدر اين . ی دين و مذھب گذشته است بر پايهھای ايدئولوژيك،  روال عقيده

اما شايد اين آخ�رين پرس�شم باش�د، و آن اي�ن ك�ه چ�را ش�ما …سخن زيباست
ھ�ای   از يكسو گ�روه؛ی اين قشرھای سوخته قرار داريد اين قدر مورد حمله

 وا« از يك���سو ؛ھ���ای اينترنت���ی اVس���Cم  م���ذھبی، از يك���سو حج���ت/سياس���ی
   نيست؟ ؛ت واقعا جالب اس… گوھا»اسCما
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ك��ه البت��ه تنھ��ا بخ��شی از   گ��و»وا اس��Cما« بگ��وييم ي��ك جري��ان ـ88 اف88شاری
چندی پ�يش كت�اب يك�ی از مجاھ�دين . استھای سوخته  ن اين جريا اعتراض

التحصيCن بھترين   حرفم اين بود كه شما فارغ.  كردم٣٣٩ی شاه را نقد دوره
اھھا خيل�ی س�اده ھای دان�شگ  شاگرد اولیِھای ايران آن دوران و حت دانشگاه

ت�ان  بوديد، غيرپيچيده بوديد، بعد ھم به جای اين كه مملكت را بسازيد، ھم�ه
اسلحه . شد تان فقط در ترور خCصه می اصC تمام مبارزه. تروريست شديد

 تا فCن پاس�بان و ،بستيد تی می.ان. كيلو تی١٤به خودتان . كرديد قاچاق می
خواستيد و ب�ا ت�رور چ�ه ناكج�ا  چه میواقعا . فCن افسر و ساواكی را بكشيد

از آن چن�د دھ�ه  دس�ت ك�م ح�اV ك�ه ؛دادي�د آبادی را به مردم اي�ران نوي�د م�ی
 حكومت اسCمی فعلی ج�انی ؛ايد ، بياييد بگوييد كه اشتباه كردهدوران گذشته

زات تروري���ستی ش���ما در آن دوره و تروري���ست، نتيج���ه و دس���تاورد مب���ار
   …ايد  كه شما برای مردم ما درست كرده اين است آن ناكجا آبادی؛است

كند، در پاسخ ب�ه اي�ن نق�د،  ی كتاب كه در سوئد زندگی می نويسنده
در راه عقي��ده ب��ه زن��دان «: اش اي��ن ب��ود ای نوش��ت ك��ه م��ضمون كل��ی مقال��ه

   »!افتادن بCھت نيست
م��ن ج��واب بلن��د ب��اVيی ب��ه اي��شان دادم و ھمانج��ا نوش��تم ك��ه چ��را، 

اگ�ر در . ا در راه عقيده به زن�دان افت�ادن بCھ�ت اس�تھ متاسفانه خيلی وقت
ھ��ای  راه عقي��ده ك��شته ش��دن بCھ��ت ني��ست، پ��س محم��د عط��ا و تروري��ست

ش�ان اي�ن گون�ه دني�ا را   كه ھمگی در راه عقي�ده٢٠٠١ سپتامبر ١١ی  فاجعه
ھمانج�ا .  ھ�ستند باارزش�یھ�ای مب�ارز و  ان�د، آدم به آتش كشيده و ناامن كرده

ی ورود شما و ھمراھان و ھمطرازان شما   دستگاه و زاويهنوشتم كه اساسا
استفاده از ترور و خشونت و كشتار ديگران برای تحميل عقي�ده . غلط است

نمون��ه آورده ب��ودم ك��ه در . و تحمي��ل ھژم��ونی خ��ود ب��ه ديگ��ران غل��ط اس��ت
ی   بقي��ه]احتم��اV [خ��واهي ھ��ای محم��د رض��ا ش��اه، بج�ز چن��د زن��دانی آزاد زن�دان

 اجنب���ی ت���شكيل ھ���ا و طرف���داران فروش���ان و تروري���ست  وط���نزن���دانيان را
 ك�ردن ان لقم�ه لقم�ه  طرف�دار]مثC اي�ران[ی   حزب تودهاندادند؛ طرفدار می

ی دم��وكرات آذربايج��ان تح��ت زعام��ت   فرق��هاناي��ران مث��ل اع��ضا و ھ��وادار
ھ�ا، ھمينط�ور ي�ك  وری و غCم يحيی دانشيان، تجريه طل�ب  سيد جعفر پيشه

 …نی ھمين مجاھدين و فدائيان خلق و ف�دائيان اس�Cم و مشت تروريست يع
يك مشت ھم مرتجعين و واپسگرايانی نظير خمينی و منتظری و امثالھم كه 

ھا را داش�تند؛ ت�ازه  ی ويران كردن ايران و كشتار و سركوبی ايرانی برنامه

                                                           
 . اين مطلب در ھمين کتاب آمده است- 339
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اگر خوشبينانه آنھ�ا را ھ�م ن�وكران انگل�ستان ب�رای منجم�د ك�ردن مب�ارزات 
ھ�ا ھ�يچ   اي�ن؛ی ايراني�ان ب�ه ح�ساب ني�اوريم جويانه و آزاديخواھان�همسالمت 

ان�د، ن�ه بي�رون از حكوم�ت و ن�ه در راس  هكدامشان ھيچگاه آزاديخ�واه نب�ود
  . فروش بودندشان يك مشت تروريست و وطن ھرم حكومت؛ ھمه

ھ���ای  ھ���ای اينترنت���ی دي���ده باش���يد، ھم���ين جري���ان در س���ايتاگ���ر 
ھ�ا و  یھ�ا ھ�ستند، ھم�ين ف�دائ یا ھدين و تودهباصطCح چپ كه دو قلوی مجا

ص�����فر « ش�����وروی سوسيالي�����ستی مرح�����وم از انطرف�����دار ھ�����ا و یاكثريت�����
ش مراس�م ياند و ھی پشت سر ھم ب�را  درست كرده»بت« يك ٣٤٠»قھرمانی

                                                           
» رانگي�زیب كنجك�اوی«ای   صفر قھرمانيان يا ھمان صفر قھرمانی، به علت سی سال زندانی بودن، چھره- 340

ھا تCش كنند او را به عنوان  ھا و برخی گروه  سبب شده است كه كمونيست سالھای طوVنی زندانش. بوده است
او فردی بود روستايی و ... مطرح كنند؛ در حالی كه مرحوم صفر چنين نبوده است» ای مقاوم و مبارز چھره«
ھنگ�امی ك�ه مرح�وم س�رھنگ ش�مس آزاد از . ی دمك�رات آذربايج�ان ش�د  ج�ذب فرق�ه١٣٢٤سواد كه در س�ال  بی

ای از اشرار فرقه قرار گرفت و ترور شد  ی دسته ھی مراغه بود، در جاده مورد حملهافسران ارتش از تبريز را
 علي�ه ١٣٢٥ آذر ٢١بع�د از قي�ام م�ردم تبري�ز در . ھ�ا ب�ود ی تروري�ست كه صفر قھرمانيان نيز جزو ھمين دس�ته

ھ�ايی ك�ه س�رھنگ ش�مس  تروري�ست] ب�اكو[ه و فرار سران و اعضای آن به شوروی طلبان و نابودی فرق تجزيه 
در . صفر قھرمانيان ب�ه ج�رم قت�ل س�رھنگ ش�مس آزاد ب�ه اع�دام محك�وم ش�د. آزاد را كشته بودند، دستگير شدند

 وی ب�ه ج�رم قت�ل زن�دانی ب�ود و ب�ا پي�روزی. ھرحال، قھرمانيان فردی سياسی نبود و فعاليت سياسی ھ�م نداش�ت
از انتشارات مركز اسناد انقCب اسCمی، [» عزت شاھی«در كتاب خاطرات . انقCب اسCمی از زندان آزاد شد

صفر قھرمانی از اف�راد چپ�ی ب�ود ك�ه توس�ط « :ی صفر قھرمانيان نوشته شده است چند سطر ھم درباره] ١٣٨٤
. پيش از آن در بين زن�دانيان ع�ادی ب�ودبرد، ولی  او در زندان اوين به سر می. رژيم دستگير و زندانی شده بود

ی  ص�فر قھرم�انی تنھ�ا ف�رد فرق�ه.] ی مرحوم سرھنگ شمس آزاد بود او شاكی خصوصی ھم داشت كه خانواده[
در داخل زندان افرادی . توانست يك امضا بكند سواد بود و حتی نمی او بی. دمكرات آذربايجان بود كه زندانی شد

ديدند، ولی او به ھيچ وجه دنبال  تند، توسط زندانيانی كه سواد داشتند، آموزش میكه سواد خواندن و نوشتن نداش
زمانی كه زندانيان سياسی و . مدتی در خارك زندانی بود تا اين كه او را به تھران منتقل كردند. اين مسائل نبود

و تبلي�غ ك�رده و او را س�مبل ی ا ھ�ا خيل�ی درب�اره چپ�ی. عادی را از ھم جدا كردند، او را به بند سياسيون آوردن�د
نوشت  نامه می] به شاه[او ھر سال و به مناسبت ھر مراسمی . دانستند، اما خود او در واقع بريده بود مبارزه می

ھ�ا ارتب�اط برق�رار  ھا نبود، خيلی سخت ب�ا آدم البته آدم ساواكی. كردند كرد، اما او را آزاد نمی و تقاضای عفو می
آمد، من به جھت  شد و كسی ھم به او كاری نداشت و كسی ھم به مCقات او نمی يك نمیكرد، به كسی ھم نزد می

زم�انی ك�ه م�را دس�تگير «: گف�ت خ�ودش م�ی. گذاش�تم اين كه ص�فر چن�دين س�ال در زن�دان ب�ود، ب�ه او احت�رام م�ی
 اعCم كردن�د ك�ه گوی زندان يك روز از پشت بلند. چند سال بعد مرا به برازجان بردند. كردند، خانمم حامله بود

ن�يم س�اعت بع�د ب�از بلن�دگو اس�م م�را خوان�د، . شناس�م، بازگ�شتم مCقات كننده دارم؛ من آمدم و دي�دم ك�سی را نم�ی
ھ��ا را  ای اي��ستاده بودن��د؛ ول��ی آن فق��ط ي��ك دخت��ر و م��رد ج��وانی در گوش��ه. دوب��اره آم��دم، ام��ا ك��سی را ن��شناختم

افسر نگھبان آن دخت�ر و » .كنيد، من مCقاتی ندارم ا مسخره میمر«: پيش افسر نگھبان رفتم و گفتم. شناختم نمی
ھا رفتم و متوجه ش�دم ك�ه او  نزد آن» .ی شما ھستند آن دو مCقات كننده«: پسر جوان را به من نشان داد و گفت

 و ب�ا زمانی كه زندانی شدم، او ھنوز به دنيا نيامده بود، اما حاV او بزرگ شده، ازدواج ك�رده ب�ود. دخترم است
شما «: گف  و می  كرد من در زندان با او ھم صحبت بودم، بعضی مواقع او گريه می. شوھرش به ديدنم آمده بود

گف�ت،  ھا خيلی ب�د و بي�راه م�ی كنند، به چپی صاحب داريد، دين داريد، خدا را داريد، مردم نيز از شما حمايت می
ديگ�ر از اي�ن «: گف�تم كردم و می با او صحبت می... ستند و گوارا ھ كنند ھوشی مينه يا چه  ھا فكر می اين كه اين

دوس�ت «: گف�ت. ًھا گذشته، اگر واقعا كمونيست نيستی و خدا را قبول داری، اعتقاداتی داری، نماز بخوان حرف
خوان�د ك�ه آزادش  ترس�م ك�ه ب�ه م�ن بگوين�د او بري�ده، نم�از م�ی ھ�ا، م�ی دارم كه نماز بخوانم، اما ازدست اين چپ�ی

 ».كنند زمانی كه از زندان آزاد شدی، به ياد من باش، چون مرا آزاد نمی«: سپس ادامه داد. دبكنن
ھر جا كه ] ھا ايھا و كمونيست توده[آنان . كردند در اوايل انقCب نيز از صفرخان به عنوان يك قھرمان تبليغ می«

چ��ون اي�شان ب��ه دلي�ل ش��كنجه و زن��دان «: گفتن�د كردن��د و م��ی بردن��د و ب�رای او تبلي��غ م�ی برنام�ه داش��تند، او را م�ی
بعد چون صفرخان س�واد نداش�ت، ھ�ر چ�ه خودش�ان [».خوانيم تواند پيامش را بخواند، ما از طرفی ايشان می نمی

اس�م .  بيشتر زن�دانيان آزاد ش�دند١٣٥٧در آذر ماه «.]دادند دوست داشتند به نام صفر قھرمانی به خورد ملت می
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نظام قضايی  البته ؛مگر صفر قھرمانی كه بود. كنند یبزرگداشت برگزار م
 داش�ت،  ب�دبخت را ت�و زن�دان نگ�ه سال اين ٣٠ اشتباه كرد كه دوران پيشين

 اگ�ر م�ن ج�ای.  ب�ود و ي�ک آدمک�شائن ب�ه اي�رانولی صفر قھرمانی ي�ك خ�
، ن�دداد  ب�ه ح�رف م�ن گ�وش م�ی ب�ودم، ي�ا اگ�رتصميم گيرندگان در آن نظ�ام

 ب���رود در بھ���شت ي���د دم م���رز، ول���ش كني���دگف���تم باب���ا اي���ن ي���ارو را ببر م���ی
. دھ�د به كشورش ت�رجيح م�یVبد آن جا را .  زندگی كند.K.G.Bسوسياليستی 

 زن�دانی ك�ردن د؛داري�  س�ال ت�و زن�دان نگ�ه م�ی٣٠برای چی اين بدبخت را 
  ! كند؟ اين روستايی بدبخت چه دردی از ايران دوا می

حاV حكومت ايران عوض شده، خود شوروی سوسياليستی ھم از 
ان ب�وده، ب�رای ي�ك م�شت از اي�ن  س�ال در زن�د٣٠ھم پاشيده، ولی چون آقا 

   !»بت«است  ھای ما شده مپی/چپی
 ي�ك »ص�فر قھرم�انی«.  اين دس�تگاه اساس�ا غل�ط اس�تبه نظر من
خواست يك تكه از ك�شور م�ا را ج�دا كن�د، بچ�سباند  می. خائن به ايران  بود

البت��ه اي��ن را ھ��م بگ��ويم ك��ه نباي��د ك��سی را ب��ه خ��اطر . ب��ه ش��وروی آن موق��ع
.  ب�ود و در ض�من قات�ل ول�ی اي�ن آق�ا خ�ائن ب�ه اي�ران،اش زندانی ك�رد عقيده

 ي��ك ؛ ك��ه بت��وانيم تابوھام��ان را ب��شكنيمای برس��يم واقع��ا م��ا باي��د ب��ه مرحل��ه
 ]م��ان ھم��ه[م��ا . ای ماس��ت ك��ه باي��د شك��سته ش��ودچيزھ��ايی در ذھ��ن و باورھ��

  . ايد مسئوليتش را بپذيريمايم كه ب ھايی كرده كمابيش جنايت
 منتشر  كتابیھای اول انقCب علی اصغر حاج سيدجوادی در ھفته

اگ�ر «در آخرين مطلب اين كتاب تحت عن�وان .  به نام دفترھای انقCبكرد
 مھ�دی بازرگ�ان ای خطاب به طی نامه ٣٤١»ھای سيب به ميوه برسند شكوفه

ی  ی دشمنان انقCب، ھم�ه ھمه«: تت وزير وقت حكومت اسCمی نوشنخس
 ھ��ا و س��مومات مول��د ف��ساد و ظل��م باي��د بCفاص��له و ب��دون كمت��رين ميك��رب

  »…درنگ نابود شوند

                                                                                                                  
ياد او افتادم . ندند و اعCم نمودند كه آزاد ھستی، ولی اسم صفر قھرمانی را نخواندندگوی زندان خوا مرا از بلند

م��ن ب��رای خ��دا و اس��Cم خ��ودم را ب��رای اع��دام آم��اده ك��رده ب��ودم، ام��ا او ن��ه «: پ��يش خ��ود گف��تم. ام گرف��ت و گري��ه
پ�يش . ن�دان مان�ده اس�تدر ز] ھيچ و پوچ يعن�ی قت�ل[اعتقادی به خدا دارد و نه مسلمان است و برای ھيچ و پوچ 

او پ��يش م��ن آم��د ت��ا . وس��ايل خ��ود را جم��ع ك��ردم ك��ه بي��رون ب��روم» .ش��د خ��ود گف��تم ح��ق اي��ن ب��ود ك��ه او آزاد م��ی
گ�وی زن�دان اع�Cم كردن�د، ص�فر  در ھم�ين لحظ�ه از بلن�د. م�ن ھ�م گري�ه ك�ردم. اش گرف�ت گري�ه. خداحافظی كنيم

 ك��رديم ب��ه ص��لوات فرس��تادن و از آن ط��رف از ي��ك ط��رف م��ا ش��روع. ف��ضا مت��شنج ش��د. قھرم��انی آزاد اس��ت
ص��فرخان » .اتح�اد، مب��ارزه، پي��روزی و غي��ره«: دادن��د ھ��ا ش��روع كردن��د ب�ه دس��ت زدن و ش��عار م��ی ماركسي�ست

آن ش�ب او آزاد ش�د و » .كني�د ھا، اين جا ھم رھ�ايم نم�ی فCن فCن شده«: ھا و گفت عصبانی شد و رو كرد به آن
ص�فر «/ي�اده كردن�دا س�وار اتوب�وس كردن�د و در مي�دان بھارس�تان زن�دانيان را پزن�دانيان آزاد ش�ده ر. بيرون آم�د

  »ريست پشيمانقھرمانی، ترو
[ خمينی در نوفل لوشاتو  ھای ھمان درخت سيبی است كه سيد روح  احتماV منظور سيد جوادی شكوفه - 341

  !داد نشست و مردم را به ناكجا آبادش نويد می زير آن می
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. انق��Cب دارای ق��وانين و نظام��ات خ��اص خ��ويش اس��ت«: نوش��ت
ھ�ا و  ھايی كه وجود آن سرعت و شدت مبارزه با دشمنان انقCب، با ميكرب

ترين خطر ب�رای حي�ات انق�Cب اس�ت، باي�د آن چن�ان باش�د  ھا بزرگ نفس آن
ي�د حي�ات ی انق�Cب نتوانن�د تجد كه دش�منان شك�ست خ�ورده و از نف�س افت�اده

بن�ابراين دول�ت آق�ای مھن�دس بازرگ�ان باي�د بدان�د ك�ه يك�ی از « نوشت. دكنن
عوامل اصلی پيروزی انقCب، نابودی كامل و سريع عناص�ر اص�لی رژي�م 

  »...سابق است
اي��شان اي��ن گون��ه راه و رس��م خ��شونت و ك��شتار و اع��دام را ب��رای 

 ؛اي�م م اش�تباه ك�ردهگاه ھم نيامد بگويد كه ما ھ� ھيچ. از كردحاكمان اسCمی ب
ما ب�وديم ك�ه اي�ن درن�دگان را از چ�اه وي�ل ق�رون بي�رون ك�شيديم و ب�ه ج�ان 

  : بايد به ايشان گفت. مردم انداختيم
 ٥٥عزيز كه در زمان انقCب دست ك�م ]نا[سيد جوادی حاج  آقای

شر در اي��ران ی حق��وق ب� س�ال داش��تيد، دكت�رای حق��وق داش�تيد، ع��ضو كميت�ه
ی  ھ�ا در روزنام�ه ھ�ا و دھ�ه  بازرگ�ان بودي�د، س�الدیتحت رياست ھمين مھ

  شما و امثال شما بودي�د ك�ه …ھا نوشته بوديد و كيھان قلم زده بوديد، كتاب
ھ���ا   ب��ه اي���ن؛ه ك���شتار و س��ركوب مCھ���ا ب��از كردي���دراه را ب��رای اي���ن ھم��

 مقبولي���ت و م���شروعيت سياس���ی و اجتم���اعی ھ���ا ب���ه اين؛م���شروعيت دادي���د
 ]ی م�ا ھم�ه[اگ�ر م�ا .  سنگسار و اعدام دادي�دوسركوب و كشتار و خشونت 

كرديم، اين بود ك�ه ب�ا زن�دانيان  داشتيم، اولين كاری كه می شعور سياسی می
م�ان ب�ر اس�اس كنوان�سيون ژن�و و من�شور جھ�انی حق�وق ب�شر رفت�ار  سياسی

 از ش��عور آن دوران ھ��ای ب��ا ش��ور و ب��ی ش��ما ك��ه بھت��ر از م��ا بروبچ��ه. كن��يم
جمعي�ت دف�اع از « ش�ما ك�ه خودت�ان ع�ضو ؛ر بودي�دقوانين حقوق بشر باخب

  … بوديد»حقوق بشر
ھ��ا  ھ�ايی اس�ت ك��ه خيل�ی ھ�ا از آن ح��رف متاس�فانه اي�ن گون��ه ح�رف

م��ن ب��ه ھ��ر ج��ای . گيرن��د ھاش��ان را م��ی گ��وش. ج��راتش را  ندارن��د، ب��شنوند
م�ا در . ھ�ا بي�نم ك�ه پ�ر اس�ت از دگ�م زنم، م�ی تاريخ معاصرمان كه دست می

 متاس��فانه ب��از ھ��م تك��رارش كن��يم و  چ��ركين زن��دگی م��یھ��ای ی دم��ل چنب��ره
. توانن�د بپذيرن�د خواھن�د و نم�ی ھ�ا نم�ی اي�ن واقعيت�ی اس�ت ك�ه خيل�ی. كن�يم می
 بود كه آن زم�ان ع�ضو ارت�ش پي�شه وری  روستايیيک  »صفر قھرمانی«

. شان در رفتند، اين بدبخت مان�د و دس�تگير ش�د اتفاقا بقيه. و غCم يحيی بود
م�ن البت�ه ب�ه عن�وان ي�ك زن�دانی .  س�ال ھ�م زن�دان ب�ود٣٠. ب�ودقتل ھم کرده

كن�د ب�ا اي�ن ك�ه از اي�ن ف�رد  كنم، ولی اين ف�رق م�ی  سياسی از حقش دفاع می
  .بت بسازيم
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 معتقدي�د ك�ه شما. بندی كنيم  بگذاريد در بخش پايانی بحث جمعخدابخشيان ـ
گ��ر خودش��ان و ھ��ا اي��ن تابوھ��ا را ب��شكنند، ا  اگ��ر اي��ن؛تابوھ��ا را باي��د شك��ست

ھ��ای چ��ركين را ب��از  عملكردھاش��ان را نق��د كنن��د، اگ��ر ج��رات كنن��د اي��ن دم��ل
. شوند ھويت می شوند، بی  میی آينده نگاه كنند، گم ينهئكنند، اگر بتوانند در آ

كنن�د از اي�ن  ھ�ا ج�رات نم�ی  اي�ن؛ھا از ذوب شدن خودشان اس�ت اينِ وحشت
پ�روا، ن�ه ب�ا بغ�ض  طور بیيناين كه شما امروز ا. دھای قرمز عبور كنن خط

خواھي��د اي��ن تابوھ��ا و اي��ن ديوارھ��ا را ب��شكنيد، ب��ه اي��ن  بلك��ه ب��ا خ��روش م��ی
عب�ور ٣٤٢ی چريك�ی خاطر است كه شما، ھم از Vبيرن�ت مب�ارزات م�سلحانه

ايد، به  سياسی مجاھدين عبور كرده/ايد، ھم از Vبيرنت سازمان مذھبی كرده
اي�د، بع�د وارد  ر برخ�ورد داش�تهی مردس�اV زن ايرانی با جامع�هيک عنوان 

افت�د، در اروپ�ا ش�اھد  ی بزرگ ايران اتفاق م�ی ايد كه در جامعه حوادثی شده
ی  اي��د، دموكراس��ی را در ي��ك جامع��ه ی مترق��ی و م��درن ب��وده رش��د جامع��ه
ی م��درن و  اي��د ك�ه م��ردم مشكCت�شان را در ي��ك جامع�ه  دي�ده؛اي��د متم�دن دي�ده

ك�نم اي�ن سرنوش�ت ت�اريخی   م�ن فك�ر م�ی.كنن�د متمدن با ھم حل و فصل م�ی
  ! گويم؟ درست نمی. شما بود كه شما را به اين نقطه رساند

  
. ن�دا هھ�ای م�ن خيل�ی چيزھ�ا را ب�ه م�ن ي�اد داد كنم بچه  من فكر میافشاری ـ

م كه انسان، انسان است و زندگی فق�ط ي�ك ب�ار اس�ت ا هاول از ھمه ياد گرفت
ي�اد .  ك�سی را از زن�دگی مح�روم كن�دای و ھيچ كس حق ندارد به ھيچ بھانه

اش را  م ك��ه ان��سان ح��ق دارد عقي��ده داش��ته باش��د و ح��ق دارد عقي��دها هگرفت��
م ك�ه ا هي�اد گرفت�. كن�د وقت ك�ه خواس�ت، ع�وض كن�د؛ چ�ون آدم رش�د م�یھر

ش�ود   م�ی.مذھب، چشم و ابرو نيست كه آدم از پدر و مادرش ب�ه ارث بب�رد
ي��اد . ل��ی چيزھ��ا را ي��اد گرف��تش��ود خي  م��ی؛م��ذھب و عقي��ده را ع��وض ك��رد

م ك�ه ھ��يچ ان�سانی از ان��سان ديگ�ری بھت��ر ني�ست و ھ��ر ك�س خ��ودش ا هگرفت�
ی  م كه آزادی مCزمها هياد گرفت. مسئول خودش و عملكردھای خودش است

. ما ه ي�اد گرفت�ھ�ا بچهاين من خيلی چيزھا را از . مشخصی با مسئوليت دارد
. ھ�ا بھت�ر بفھم�م م، از اي�ن بچ�هت�ر ھ�ست ھيچ دليلی ندارد كه چون م�ن ب�زرگ

ش�ود، خيل�ی چيزھ�ا را ب�ه  نسل جديد به دليل تربيتی كه در دنيای م�درن م�ی
.  ياد بگيريم]از اين نسل سوم و چھارم[ھا  ما بايد از اين بچه. دھد ما ياد می
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ھ��ا ب��ه  ب��اری از تجرب��ه داش��تم، ام��ا ب��رای تبي��ين ھم��ين تجرب��ه م��ن البت��ه كول��ه
   ... نياز داشتم و ھنوز جا دارد كه ياد بگيرمھا آموختن از اين بچه

  
  … سپاسگزارم خانم افشاریخدابخشيان ـ
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  سخن پايانی

  
 ٣٤٣ای  بخش امنيتی و اطCعاتی حكومت اسCمی از طريق واسطه

ب�ا اي�ن پرس�ش بع�د ك�ه . ه اس�تفری به ك�شورم اي�ران دع�وت ك�ردمرا به س
  :  كهروبرو شد

   »زندان اوين بكشانيدش؟خواھيد به  می«
ھم خودش . خواھيم ايران را نشانش بدھيم خير، می ند كهپاسخ داد

 ھ�ا  س�الن�ادره اف�شاری ك�ه؛  بيايند و اي�ران ام�روز را ببينن�دو ھم فرزندانش
ھای ك�شور اي�ران  پيش از ايران رفته است، درست و حسابی روند پيشرفت

داند كه در اي�ران چ�ه   نمیی حكومت اسCمی نديده است و  را در زير سلطه
 »م��ام م��يھن اس��Cمی« اي��ن ؛ای محيرالعق��ولی انج��ام يافت��ه اس��تھ�� پي��شرفت

ھا از تم�ام ك�شورھای اروپ�ايی در س�ازندگی و پي�شرفت پ�يش  ھا و قرن سال
  . افتاده است

ھ�ا ني�ز، اول�ی در ھم�ين  دو تن از باصطCح روشنفكران اي�ن س�ال
دان�م از كج�ای اي�ن دني�ای ك�ج و  اش ب�ه تھ�ران و دوم�ی نم�ی  سفرھای كم�دی

كول�ه، ھ��ر دو ب��رای اي��ن ك��ه ب�ه زع��م خودش��ان رون��د پوي��ای مدرنيت��ه را در 
 ھای» سازندگی«ه چالش بكشند، از ايران دوران پھلوی دوم و الزاما اول ب

 اي�ران ي��ا ش�يخ رف��سنجان و »امي�ر كبي��ر«م��ثC دوران حكوم�ت اس�Cمی در 
 اص�Cح طلب�ان حک�ومتیھ�وری ران س�يد اردك�ان رئ�يس جمت�داوم آن در دو

ر ج��اده مگ��«: ان��د ك��ه   ش��وخمندانه م��دعی ش��دهحت��ی و   يادھ��ا ك��ردهدر اي��ران
   ».اند   آخوندھا چند برابرش را كرده؛ساختن ھنر بود كه شاه كرد

بن�د ای ب�ازار   ك�اران حرف�ه ھای سياس�ی انگاری  من البته با اين ساده
خ�واھم   ن�دارم، تنھ�ا م�ی و خ�ارج از اي�ران ك�اریسياست در اي�رانبازی و 

تاكيد كنم كه جاده ساختن و گاز كشيدن و پارك درست كردن، نه تنھا دليلی 
ای م�دنی و م�درن ني�ست، بلك�ه اساس�ا  گيری مدرنيت�ه و ايج�اد جامع�ه بر پای

ھ�ای سراس�ر  نآھ�  ھ�ا و راه ھ�ا و اتوب�ان  بھترين جاده. تواند نافی آنھم باشد می
ھای   دوتن از ضدبشرترين رھبران حكومتيستم،ھای قرن ب  دنيا را در نيمه

ب�ا اي�ن . ان�د؛ ھيتل�ر و اس�تالين   در ك�شورھاشان س�اخته، جھ�ان»راز ن�وينت«
ی رودبار و ميزان كشتار فجيع آن در چند سال گذشته و ب�ه   ھمه، ھم زلزله

 شھرس��تان ب��م ن��شان داد ك��ه ھم��ين مي��زان س��ازندگی ی وي��ژه ك��شتار زلزل��ه
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پاي��ه و ت��ا چ��ه مي��زان  م��ت اس��Cمی ت��ا چ��ه مي��زان ب��یران حكوادع��ايی ھ��وادا
ای ب��ا ق��درت ح��دود ش��ش   ی م��ا زلزل��ه  در اي��ران اش��غال ش��ده. پوش��الی اس��ت

ای   گ�ذارد و در ك�شور امريك�ا زلزل�ه ريشتر تا پنجاه ھزار كشته بر جای می
  !با قدرت ھفت ريشتر تنھا دو نفر تلفات دارد

  : اما پاسخ به دعوت حاكمان اسCمی در ايران
ك��نم ك��ه  م�ن، ن��ادره اف�شاری، ب��دين وس��يله رس�ما و علن��ا اع��Cم م�ی

ك��شان و نافي��ان امني��ت ب��از  ام از س��وی آزادی  زم��انی ب��ه ك��شور اش��غال ش��ده
 تھ��ران، ي��ا چھ��ار ب��اغ خ��واھم گ��شت ك��ه بت��وانم در خياب��ان زيب��ای پھل��وی

 آراي���ش ك���رده، یژوپ، موھ��اي   زن��د ش���يراز ب���ا دامن��ی مين���یاص��فھان و ي���ا
ام   بغل مردی را كه دوس�ت دارم، گرفت�هكه زير زده، در حالی اتيك میھاي بل

عد ھم به كافه نانسی خيابان ب. و با او در حال خنده و شادی ھستم، قدم بزنم
ك�ه راب ش�يرينی س�فارش ب�دھم و در حاليآب�اد ب�روم و در اي�ن كاف�ه ش� عباس

م��انی ھ��ای عي��دی را ب��رای دوس��تانمان زي��ر بغ��ل داري��م، از ميھ  دوت�ايی ب��سته
  . ھايی كه دوستشان داريم، صحبت كنيم و با ھم بگوييم و بخنديم آن

 اس���ت ك���ه  ان س���مبوليك درياف���ت م���ن از آزادیآنچ���ه نوش���تم بي���
ی م�ا در   افت�اده  باص�طCح روش�نفكران عق�ب»مبارزات«است در اثر ھ سال

  .ھمراھی و ھمدستی با اين اشغالگران ايران به غارت رفته است
  

  اری نباشدوطن آنجاست كه آز

    كسی را با كسی كاری نباشد

  
اين شعر عاميانه در واقع بيان عينی و مادی و ملموس ما در فھ�م 

در ك��شوری ك��ه م��ن نت��وانم آن گون��ه ك��ه دوس��ت . از آزادی و امني��ت اس��ت
ارم و ب��ا ھ��ر ك��ه دوس��ت دارم،  لب��اس بپوش��م، آن گون��ه ك��ه دوس��ت د،دارم
ر و ي����ك امتح����ان گ����و ك����نم، ب����رای ھ����ر حركت����ی مجب����ور باش����م ھ����زاگفت

ی نف�ی آزادی و دموكراس�ی   زمين�ه شرعياتی بدھم كه اساسا آن را پيش/قرآن
 و ب��ه ق��ول  م، ن��ه امنيت��ی ھ��ست و ن��ه آزادیس��اشن و امني��ت در ك��شورم م��ی

در زم�انی ك�ه اي�ن [ی من ني�ز    خاكستر جسد سوختهحتیشاھی، مھشيد امير
 اي��ران ب��از  ب��ه] اس��تی اي��ن حاكم��ان اس��Cمی  ك��شور ھمچن��ان تح��ت س��لطه

  . نخواھد گشت
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گونه دوست دارم كه كسی را برای دوس�ت داش�تن من ايرانم را آن
كنند، سرزمينی ك�ه در آن م�زد گ�وركن از بھ�ای آزادی بي�شتر  سنگسار نمی

  ٣٤٤!ھمين. ، ارزش سفر و زيستن ندارداست
  

   ميCدی٢٠٠٣ دسامبر ٢٨نادره افشاری 
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