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اشاره
اين سومين سری پرسشھايی است ک0ه از اي0ران و
از سوی نسل تازهی پس از افت0ضاح ت0اريخی س0ال
 ۵٧میرسد .اين ب0ار »جن0بش س0ال  «١٣٨٨اس0ت
ک0000ه ب0000ه بررس0000یاش م0000ین0000شينم؛ ھرچن0000د ک0000ه در
چھارصد و پنجاه صفحهی کتاب »نه روسری ،نه
توس!!ری ،مملک!!ت دوس!!ت پ!!سری« اي00ن جن00بش را
بررسی کردهام؛ اينجا اما میخ0واھم »جن0بش «٨٨
موس00وم ب00ه »س00بز« را ب00ا جن00بش م00اه م00ه  ١٩۶٨و
ھمچنين با افتضاح تاريخی سال  ١٣۵٧در مقاي0سه
قرار دھم .گفتنی اس0ت ک0ه پرس0شھ0ا ن0ه ب0ر اس0اس
شمارهشان که بر اساس کل گفتگو پاسخ گرفت0هان0د؛
ب00ا اي00ن دس00تاويز ک00ه پاس00خھ00ا قاب00ل تفکي00ک از ھ00م
نيستند و چون درھم تنيدهاند ،نمیتوان يک به ي0ک
به آنان پرداخت...
از س00ويی خ00ود ني00ز ح00رفھ00ايی داش00تهام ک00ه اي00ن
پرسشھا بھانهای برای پرداختن به آنان بودهاند.
با آرزوی بھترينھ0ا ب0رای اي0ن »دوس0ت« و ب0رای
ھم00هی آن00انی ک00ه اي00ران را س00ربلند ،و ايراني00ان را
آزاد ،مدرن ،متمدن و در پيون0د ب0ا جامع0هی م0درن
جھ0000انی ]و ن0000ه تروري0000ست و تروري0000ست پ0000رور[
میخواھند؛ ھمين!

بانو افشاری گرامی با درود
چندی پيش کتابی از شما با عنوان »نه روسری ،نه ت0و س0ری ،مملک0ت
دوست پسری« منتشر شد که به نوعی به وقايع نگ0اری ح0وادث پ0س از انتخاب0ات
میپرداخت؛ به اين بھانه بر آن شدم ت0ا ب0ا ش0ما گفتگ0ويی پيرام0ون »جن0بش س0بز«
داشته باشم.
 -١نخ00ست کم00ی درب00ارهی کت00اب ت00ازهت00ان ،عن00وان غيرمتع00ارفش و انگي00زهت00ان از
نگارش اين کتاب به اين سبک و فرم بگوييد!
 - ٢برداشتتان از »جنبش سبز« و علل پيدايش چن0ين جن0بش اجتم0اعی ]البت0ه اگ0ر
اين جنبش را جنبشی اجتماعی میدانيد[ چيست؟
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 - ٣چرا اين جنبش رنگ »سبز« بر خود پوشانده است؛ آي0ا اي0ن موض0وع ص0رفا
از روی تبليغات پيش از انتخابات بوده ،يا تفکری خاص پشت آن بوده است؟
 - ۴س000طح مطالب000ات »جن000بش س000بز« س000قف مطالب000ات م000ردم اس000ت ،ي000ا ک000ف آن؟
 – ۵عدهای بر اين باورند که »جنبش سبز« اعتراض »طبقهی متوس0ط« و حت0ی
مرفه شھری و تحصيلکرده به حاکميت است؛ شما حضور ت0ودهھ0ای اجتم0اعی را
در اين جنبش ،چگونه ارزيابی میکنيد؟
 - ۶در اعتراض00ات خياب00انی ،ح00ضور زن00ان و دخت00ران چ 0شمگير اس00ت؛ آي00ا دلي00ل
حضور گستردهی زنان در اين جنبش ،متفاوت از داليل حضور مردان است؟
 - ٧آيا شما جنبش سبز را جنبشی برخاسته از حرکت اصالحطلبی و از پيامدھای
دوم خرداد ١٣٧۶میدانيد؟
 - ٨آيا رھبری جنبش سبز با اص0الحطلب0ان و ب0ويژه ب0ا آقاي0ان موس0وی و کروب0ی
است؛ عليرغم اينکه خود آنھا چنين داعيهای ندارند؟
 - ٩در کت00اب »ن00ه روس00ری ،ن00ه توس00ری ،مملک00ت دوس00ت پ00سری« برخ00وردی
منفعالنه با سران جنبش و گاھی حتی ھمراھی با آنھا ،به ويژه با آقای کروبی از
سوی شما ديده میشود؛ آيا اين موضع ،با مواضع پيشين شما در تعارض نيست؟
 - ١٠بلن00دگوھای خ00ارج از ک00شوری »جن00بش س00بز« را بي00شتر طي00ف ج00دا ش00ده از
حکومت و اصالحطلبان حکومتی تشکيل میدھند؛ نظر شما چيست؟
 - ١١تفک00ر س00کوالر و طي00ف س00کوالر جامع00ه در »جن00بش س00بز« از چ00ه وزن00ی
برخوردار است؟
 - ١٢بسياری به ويژه در خارج از کشور ،حرکتھای امروز ايران را ب0ا دوران
انقالب  ۵٧مشابه میدانند؛ از نظر شما تفاوتھا و شباھتھای بين »جنبش سبز«
و حرکتھای منجر به »انقالب اسالمی« چيست؟
 – ١٣خواستھا و شعارھای امروز با دوران شما چقدر متفاوت است؟
 – ١۴آيندهی »جنبش سبز« را چگونه پيش بينی م0یکني0د؛ آي0ا جن0بش ب0ا س0رکوب
شديد حکومت ،راديکالتر خواھد شد؛ يا دچار رخوت و از نفس افتادگی میشود؟

٤

يادداشت اول
آزادی »ت00ن« و آزادی »زن« نخ00ستين گ00ام ب00رای آزادی و ب00رای
»انسان مدرن« شدن است .کسی که بنده و »عب0د «Wاس0ت ،ي0ا کل0ب  Wو
»غالم« علی و حسن و حسين؛ نمیتواند فھمی از آزادی و مدرنيت0ه داش0ته
باشد .حال ِ آنانی که در ت0ور »اي0دئولوژی«ھ0ا ]ھ0ر اي0دئولوژی[ گرفتارن0د،
از اينان بھتر نيست .آن که خود را »مالک« جان و تن ديگ0ران م0یدان0د و
در حريم خ0صوصی ديگ0ران دخال0ت م0یکن0د ،ن0ه آزاد اس0ت و ن0ه فھم0ی از
آزادگ00ی دارد .چن00ين ک00سی در دوران ب00ردهداری س00ير م00یکن0د؛ ھ00ر چن00د ک00ه
دوپ00يس و س00ه پ00يس بپوش 0د ،ي00ا ک00ت و ش00لوار غرب00ی ب00ه ت00ن بک00شد؛ پي00ر و
پاتالھای فکری را میگويم!
آزادی انسانھا و جوامع در نخستين گام از باور به آزادی »ت0ن«
ان00سان م00یگ00ذرد .اگ00ر ک00سی دم از آزادی و دموکراس00ی م00یزن00د ،ام00ا زن و
دخت00رش را ]ب00ه بھان00هی ن00اموس و غي00رت[ در زنجي00ر »حج00اب اجب00اری«
اس00ير م00یکن00د ،حتم00ا دروغ م00یگوي00د .از اي00ن دروغگوي00ان م00ن در زن00دگیام
زياد ديدهام؛ چه در نقش »پدر« و »مادر« چه در رل »ھمسر« و چ0ه در
ھيئت فضول محله؛ اين س0ه دھ0هی نکبت0ی ھ0م در ھيئ0ت وح0شتناک حاکم0ان
بر سرير قدرت و گاه حتی افتاده از تخت بخ0ت ق0درت؛ ھمگ0یش0ان ام0ا در
دي00دگاه ب00ا ھ00م ھ00مقدمن00د» :ت00ن« زن00ان مل00ک طل00ق اين00ان اس00ت و اينانن00د ک00ه
میتوانند و بايد بر »تن« لطيف زنان ،با االغ وح0شی ن0شادر امال0ه ک0ردهی
»غيرت و ناموس پرستی« جوالن بدھند.
نخستين شرط آزادگ0ی ،فھ0م آزادی ت0ن ان0سان اس0ت و اي0ن ک0ه ھ0ر
ان00سانی خ00ودش مال00ک »ت00ن« خ00ويش اس00ت؛ تم0ام گرفت00اریھ00ای ت00اريخی و
زنستيزیھای وحشيانه در ھمهی جوامع و البته مذاھب و ادي0ان ،از ھم0ين
کج فھمی ناشی میشود .انسان مدرن م0یپ0ذيرد ک0ه ھ0م زن0ان مال0ک »ت0ن«
خويشند و ھم دگرجنسگرايان؛ ھر حرفی جز اين ياوهای بيش نيست!
 ١٠اسفندماه /١٣٨٩اول ماه مارس  ٢٠١١ميالدی
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نگاھی به جنبش ماه مه ١٩۶٨اروپا
برای اين که بھتر بتوانم به پرس0شھاي0ت بپ0ردازم ،پاس0خھ0ا را در
»زرورق« پژوھشھای تاريخی؛ آن ھم از چند زاويه ،بسته بندی میکنم.
در آغاز نگ0اھی م0یک0نم ب0ه »جن0بش م0اه م0ه  «١٩۶٨در اروپ0ا و
در مقايسه ب0ا آن نگ0اھی ھ0م ب0ه »جن0بش س0ال  «١٣٨٨ک0ه مب0ارزانش ن0سل
شما باشد.
منظورم از آن اولی ،جنبش دھهی شصت اروپا و امريکاس0ت ک0ه
به »جنبش ماه مه  «١٩۶٨معروف است .دومی ھم ھمين جنبشی است ک0ه
با دستاويز تقلب در دھم0ين دور انتخاب0ات رياس0ت جمھ0وری در اي0ران ،در
سال  ١٣٨٨روی داد و ھنوز به سرانجامی نرسيده است.
جن00بش  ١٩۶٨چن00دين و چن00د بھان00هی گون00اگون داش00ت ،ول00ی در
اروپا و به ويژه در آلمان در واقع حسابرسی نسل تازه بود از نسل پيشينش
ک00ه در ش00کلگي00ری و ت00داوم حکوم00ت وح00شت ھيتل00ری نق00شی تعي00ين کنن00ده
داشت.
جنبش ھشتاد و ھشت ] [١٣٨٨نيز حسابرسی ١نسل تازهی ماس0ت
از پ00درھا و مادرھاش00ان ،ب00رای ح00اکم ک00ردن فجي00عت00رين ديکت00اتوری ت00اريخ،
يعنی ديکتاتوری دينی بر ميھنشان؛ دينی که در دوران دو پادشاه پھل0وی از
حاکمي00ت ج00دا ب00ود و حکوم00ت ،ھيئت00ی س 0کوالر داش00ت؛ و دقيق00ا ب00ه ھم00ين
دستاويز بود که ايران توانست به شاھراه تمدن راه پيدا يابد.
جن000بش  ١٣٨٨در منطق000یت000رين تع000ريفش ،از س000کوت در براب000ر
جنايات »انقالبيون  «١٣٥٧به فغ0ان آم0ده ،و ش0وريده اس0ت ب0ر علي0ه آن0انی
ک0ه ھمچن0ان از آن بل00وای ننگ0ين و آن افت00ضاح ت0اريخی ب00ه عن0وان »انق00الب
 - 1سمبل جنبش  ١٣٨٨و موسوم به جنبش سبز »ندا آقا سلطان« اصال »سبز« نبود و در انتخابات ھ0م ش0رکت
نکرد و به ھيچ نامزد انتخاباتی ھم رای نداد .پدر ن0دا آق0ا س0لطان ب0رای اول0ين ب0ار پ0س از درگذش0ت دخت0رش در
برابر دوربين قرار گرفت و گفت که دختر من اصال س0بز نب0ود .م0ا ھ0م س0بز ني0ستيم ...وی ب0ا بي0ان اينک0ه برخ0ی
مدعی شدهاند ندا سبز بوده ،اظھار داشت که ندا دنبال آزادی بود؛ ھرچ0ی م0ا م0یگفت0يم ،گ0وش نم0یک0رد ...ب0ه م0ا
میگفت چرا شماھا انقالب کرديد؛ اشتباه کرديد؛ ما میگفتيم خب حاال ما يک کاری کرديم ،شايد ھم اشتباه بوده؛
اما تو نبايد به خيابان بروی .پدر ندا آقا سلطان گفت :اما او به حرف ما گوش نداد و به خيابان آمد .ب0ا اي0ن ح0ال
ً
اص0ال در انتخاب0ات ش0رکت
او سبز نبود و ما نيز سبز نيستيم .پيش از اين م0ادر ن0دا آق0ا س0لطان گفت0ه ب0ود ک0ه ن0دا
نکرده و طرفدار ھيچيک از کانديداھا نبود.
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شکوھمند« ياد میکنن0د و در ح0سرت بازگردان0دن اي0ران ب0ه دوران وح0شت
حکوم000ت خمين000ی ،ص000ادق خلخ000الی ،اس000د Wالج000وردی و بان000دھای رقي000ب،
ھم00راه ،ھمپ00ا و ھمدست0شان در ک00شاندن اي00ران ب00ه اي00ن چرخ00هی پاي00انناپ00ذير
مرگ و نيستی و جنگ و ترور و وحشت و زندان و اوي0ن و توب0ه و دار و
درفش بودهاند و ھستند...
اما اين که پ0در و مادرھ0ای اي0ن ن0سل ت0ازه ]ک0ه م0ا باش0يم[ ب0ا ک0دام
درايت تاريخی ،ايران را پ0س از س0پری ش0دن ھفت0اد س0ال از انق0الب م0درن
م000شروطه ،ب000ه م000شروعه طلب000ان فروختن000د و ج000ز ب000دبختی چي000زی ن000صيب
خودش00ان و جھ00ان و منطق00ه و ن00سل بع00دیش00ان نکردن00د ،ج00ای گفتگ00و ب00سيار
دارد که به آن نيز خواھم پرداخت.
در ھمان س0الھا ]١٩٦٨م0يالدی[ ھيپ0یھ0ا بودن0د و آنارشي0ستھ0ا و
جن00بش ٢علي00ه جن00گ آمريک00ا در ويتن00ام و جن00بش ص00لح و حماي00ت از کوب00ا و
غيره .جوانان آلمانی بر عليه نظمی شورش کردند که پس از جنگ جھ0انی
دوم به جای تصفيهی عمومی جامعه از نازیھا ،تالش بر مسکوت گذاشتن
داشت .ردهی دومیھا و پايينتریھ0ای دوران آلم0ان ن0ازی کماک0ان ب0ر س0ر
کارشان بودند .قاضی و دادستان و ژنرال و افسر ن0ازی ک0ه در آن دوران،
ھر ندای مقاومتی را با زندان و اردوگاه م0رگ پاس0خ م0یدادن0د ،اکن0ون ني0ز
سر ِکار بودند و البته احکام ديگری صادر میکردند .جامعه به ي0ک تواف0ق
ناگفت00هی عم00ومی رس00يده ب00ود ک00ه گذش00ته را م00سکوت بگ00ذارد .ک00سی ح00رف
نمیزد و انگار نه انگار که چيزی در آلمان اتفاق افتاده بود .جوانان آلمانی
و پي00شروان آنھ00ا ،اي00ن س00کوت را شک00ستند و ب00ر علي00ه پ00در و مادرھاش00ان
شورش کردند.
در فرانسه نيز جوانان با انگيزهھايی ھمين گونه شورش کردند.
فرانسویھا نيز گذشتهی »قھوهای« رنگ »ويشی« ٣را م0سکوت
میگذاشتند؛ انگار اين فرانسه بود که جنبش ض0د ھيتل0ر و ض0د آلم0ان ن0ازی
را رھبری کرده ب0ود .البت0ه ک0ه فران0سه جن0بش مقاوم0ت نيرومن0دی ب0ر علي0ه
نازیھا داشت؛ ولی عموم مردم و حکومت با نازیھا ھمک0اری م0یکردن0د.
انگ00ار اي00ن فران00سویھ00ا نبودن00د ک00ه ھ00زاران يھ00ودی و آزاديخ00واه را ب00رای
ن00ابودی ب0ه آلم00ان فرس00تادند و »گران00د ناس00يون« ٤ھمي00شه »گران00د ناس00يون«
بود؛ حت0ی ت0ا ھم0ين چن0د س0ال پ0يش در فران0سهی آزاد و دمکراتي0ک ،س0خن
 - 2جنبش  ٦٨اروپا و اسناد جديد
 - 3دولت ويشی به حکومت فرانسه بين سالھای ] ١٩۴٠شکست از آلمان نازی[ و ] ١٩۴۴آزاد سازی فران0سه
توسط متفقين و نيروھای مقاومت[ گفته میشود .رياست اين دولت بر عھدهی مارشال پ0تن ب0ود .پ0س از جن0گ،
پتن به جرم خيانت به کشور ،به اعدام محکوم شد که اين حکم توسط مارشال دوگل تبديل به حبس ابد شد.
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گفتن در بارهی گذش0تهی فران0سه در دوران جن0گ جھ0انی دوم ممن0وع ب0ود؛
اگ00ر ب00رخالف بي00ان رس00می م00یب00ود .جن00بش  ٦٨در اروپ00ا اعت00راض ب00ه اي00ن
٥
دروغگويیھا و تحريفھا نيز بود.
جنبش  ١٣٨٨ايران ،ب0ه ن0وعی اعت0راض زن0ان و جوان0ان ايران0ی
بر عليه دروغ پردازیھای ھمکاران و ھمگامان امام آدمکشان کالن تاريخ
و تحريف تاريخ و »بزرگذاشت دوران طاليی امام خمينی« نيز ھ0ست؛ ب0ه
ھمين دليل است که اين جنبش در دستان خالی زن0ان و م0ردان ج0وانی ج0ان
گرفت که از آن ھمه حقهبازیھا و رذال0تپي0شگیھ0ای ھمراھ0ان خمين0ی ب0ه
فغان آمده و در نخستين درخواست ،خواھ0ان برگ0زار ش0دن انتخاب0اتی ب0دون
تقل00ب ،ب0دون دروغگ00ويی و ب00دون »نظ00ارت است00صوابی« بودن00د ،ت00ا بتوانن00د
منويات ان0سان دوس0تانه و مدرن0شان را از الب0الی اي0ن ھم0ه فريبک0اری و ب0ا
اين امکانات اندک ،به سر منزل پيروزی برسانند!
کمپين جنجال برانگيز »من کورتاژ کردهام« يکی از بزرگت0رين
دس00تاوردھای جن00بش م00اه م00ه  ١٩۶٨ب00ود ک00ه در پھن00های ديگ00ر دس00ت ن00سل
محافظه ک0ار و م0ذھبی پي0شينش را ک0ه ھمچن0ان ب0ه کت0اب آس0مانیاش اس0تناد
میجست و زنان را در آشپزخانهھا و اتاقھ0ای خ0واب ،ب0دون ح0ق انتخ0ابی
حبس میکرد ،در حنا گذاشت و با شگردی شورانگيز به تمام »اخالقي0ات«
جامعهی مردساالر و دينساالر غ0رب آن روزھ0ا دھ0ن کج0ی ک0رد و آزادی
زنان را که بخشی از آن ھم آزادی جن0سی ٦و آزادی انتخ0اب ھمجن0سگرايی
يا دگرجنسگرايی بود ،برای نسل بعدیاش به ارمغان آورد.
٧
در سپتامبر ١٩٦٨ھلکه ساندر ،زن فيلمساز آلم0انی در کنف0رانس
اع0ضای »اس – دی – اس« نطق0ی تأثيرگ0ذار در م0ورد عزيم0ت زن0ان ب0ه
»آرمان0شھر فميني0ستی« اي0راد ک0رد .او گف0ت ک0ه م0ا م0یخ0واھيم ت0الش کن0يم
درس000ت در ھم000ين جامع000هی موج000ود ،م000دل آرمان000شھر فميني000ستی را تحق000ق
بخشيم .زنان میخواھند مشخصا شرايط زندگی خود را بھبود بخشند.
وقتی حاضرين در کنف0رانس ب0ه س0خنان ھلک0ه وقع0ی ننھادن0د و آن
را ن00شنيده انگاش00تند ،يک00ی از دخت00ران دان00شجو ،زيگري00د روگ00ر ،ب00ه روی
تئوري0سين »اس  -دی – اس« ھ0انس ي0ورگن کراھ0ل ،گوج0ه فرنگ0ی پ0رت

 - 5جنبش  ١٩٦٨اروپا و اسناد جديد
 - 6روی تابلويی ،حاکمان اسالمی نوشتهاند که »حجاب ،آنتی ويروس ھوس و وسوسه است«.
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کرد .اي0ن اتف0اق اول0ين ن0شانهی پ0شت ک0ردن زن0ان ب0ه ط0رحھ0ای مردان0ه در
جنبش دانشجويی و ھمچنين آغازی بود برای حرکت نوين زنان.
اولين نمود اين حرکت در ميدان عمل ،ايجاد کودک0ستانھ0ايی آزاد
بود که برای زنان شاغل ،زندگی با بچه را امکانپذير میساخت .ب0ه دنب0ال
آن ،زنان فمينيست مجموعهای از ملزومات زيستی را در حوزهھ0ای ديگ0ر
اجتم00اعی ف00راھم کردن00د .بع00د از گ00شايش اول00ين »مرک00ز زن00ان« در س00ال
 ١٩٧٣در برلين ،ديگ0ر مراک0ز زن0ان ،کاف0هی زن0ان و کتابخان0هی زن0ان در
ش00ھرھای مختل00ف آلم00ان تأس00يس ش00دند .س00ال  ١٩٧٣برپ00ايی اول00ين اردوی
اعج0ابانگي0ز ب0ين الملل0ی زن0ان ب0ود ک0ه ط0ی آن زن0ان در جزي0رهی فم0و در
٨
دانمارک چادرھايی برپا کردند...
و م00ن اينج00ا ادع00ا م00یک00نم ک00ه آنچ00ه اي00ن روزھ00ا ٩در اي00ران رخ
میدھد ،تداوم نقشی است که »روش0نفکران« و ب0ه وي0ژه زن0ان اروپ0ايی در
دھ0000هی ش0000صت و ھفت0000اد م0000يالدی ايف0000اء کردن0000د ،ت0000ا راه را ب0000ر قداس0000ت
اي00دئولوژیھ000ا و ادي00ان ببندن000د و ھم000هی ب00اورھ000ای مطل00قگ000را ،توت000اليتر و
تماميتخواه را از ک0ارکرد انداخت0ه ،ب0ه زي0ر بک0شند و ب0يش و پ0يش از ھم0ه
در راستای ح0سابرسی از ن0سلھ0ای پي0شين ب0رای ح0اکم ک0ردن اي0ن فاجع0هی
خونين بر کشورمان ايران!
در ماه مه ١٩۶٨دانشجويان در شھر پاريس ،پايتخت فران0سه ،ب0ه
پا خاستند .آنھا دانشگاه ق0ديمی و مع0روف س0وربن ١٠را اش0غال کردن0د و در
محلهی دانشجويی »کارتيه التن« در برابر پليس سنگر چيدن0د .ب0سياری از
دان000شجويان »دخت000ر« بودن000د .جن000بش جوان000ان دان000شجو تب000ديل ب000ه جن000بش
اعتراض0ی وس0يعی ش00د ک0ه ک00ارگران ھ0م ب00ه آن پيوس0تند .ھ00دف اي0ن جن00بش،
اعتراض به جامعهی قديم بود و خواست ايجاد جامعهای ديگر.
زنانی که در اين جن0بش ش0رکت داش0تند ،ب0ه زودی اي0ن اندي0شه را
بيان داشتند که ھدف اصلی جنبش ،يعن0ی ايج0اد جامع0های ديگ0ر ،ب0ه معن0ای
بنای جامع0های اس0ت ک0ه در آن زن0ان و م0ردان از حق0وق براب0ر برخ0وردار
باشند .از اين رو ماه مه  ١٩۶٨تاريخ تولد »دومين جنبش حق0وق زن0ان در
فرانسه« نيز ھست.

 - 8ھمانجا
 - 9سالھای  ١٣٨٨و  ١٣٨٩و  ١٣٩٠خورشيدی و البته تا زمانی که اين حکومت کھريزکی سرنگون شود.
 - 10دومين جنبش زنان فرانسه/دويچه وله
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نخستين جنبش حقوق زنان در اين کشور ،ھمچون در ب0سياری از
ديگر کشورھای جھان ،در آغاز قرن بيستم م0يالدی پدي0د آم0د .در آن زم0ان
فعاالن حقوق زن در درجهی نخست خواستار حق رای ب0رای زن0ان بودن0د.
نماين00دگان جن00بش ن00وين حق00وق زن00ان از س00ال  ١٩۶٨ت00اکنون توان00ستهان00د ب00ا
مبارزات پيروزمندانهشان تاثير فراوانی بر جامعه بگذارند.
»آن زلنسکی« خاطراتی زنده از وقايع ماه مه ١٩۶٨دارد:
ھمه چيز به ناگھان ممکن به نظر میرسد .م0یت0وان ب0ه جامع0های
عادلتر دست يافت که در آن »زنان« ھم بتوانند سرانجام حاکم ب0ر زن0دگی
و سرنوشت خود باشند؛ درست ھمخوان با آنچ0ه »س0يمون دوب0ووار« ١١در
سال ١٩۴٩در کتاب کالسيکش »جنس دوم« ١٢نوشت.
آن زلنسکی ھم اين کتاب را خوانده و در سال ١٩۶۶به ھمراه ھم
مسلکانش از ھر دو جنس زن و مرد ،انجمنی تاسيس کردند.
آن زلن0سکی کم0ی پ0س از آن ک0ه ھ0م دان0شگاھیھ0ايش در م0اه م00ه
 ١٩٦٨دانشگاه سوربن را اشغال کردند ،به آنھ0ا پيوس0ت؛ وی در اي0ن ب0اره
میگويد که ما عطر انقالب را با اشتياق تمام استنشاق کرديم؛ اما ب0ه زودی
طعم تلخ نااميدی را چشيديم .چيزی نمیدي0ديم ک0ه ن0شان دھن0دهی برخ0وردی
انتقادی به وضعيت زنان باشد .ب0رای ھم0ين ت0صميم گ0رفتيم ک0ه در ھم0ه ج0ا
گفتهھا و ضربالمث0لھ0ای مع0روف در ب0ارهی زن0ان را آوي0زان کن0يم .کم0ی
بعد به اين فکر افتاديم که جلسهی بحث عمومی بگذاريم.
انقالبي00ون در طبق00هی اول دان00شگاه س00وربن ي00ک دفت00ر ب00از ک00رده
بودند .در آن دفت0ر آدم م0یتوان0ست س0النی را ب0رای برگ0زاری جل0سه رزرو
کن000د .در آنج000ا ب000ا دان000شجويی آش000نا ش000ديم ک000ه ب000ه م000ا گف000ت» :چ000ی؛ ش000ماھا
 - 11سيمون دوبووار پس از گذراندن امتحانات دورهی لي0سانس رياض0يات و فل0سفه ،ب0ه تح0صيل رياض0يات در
 Institut Catholiqueو زبان و ادبيات در موسسهی س0نت م0ارين و پ0س از آن فل0سفه در دان0شگاه س0وربن
پرداخت .وی در حلقهی فلسفی دوستانهی گروھی از دانشجويان مدرسه اکول نورمال پاريس عضو بود که ژان
پل سارتر نيز در آن ع0ضويت داش0ت؛ ول0ی خ0ود دوب0ووار دان0شجوی اي0ن مدرس0ه نب0ود .س0ارتر ھمچن0ين دوس0ت
نزديک او بود .بوووار و سارتر در تمام عم0ر ش0ريک و ھم0دم ج0دايی ناپ0ذير يک0ديگر ب0اقی ماندن0د؛ ام0ا ارتب0اط
آنھا ،برخالف روابط مرسوم در جامعه ،شامل وفاداری و تک ھمسری نبود .دوبووار به عنوان مادر فميني0سم
بعد از  ١٩۶٨شناخته میشود .معروفترين اثر وی ج0نس دوم ب0ا عن0وان اص0لی )(Le Deuxième Sexe
است که در سال  ١٩۴٩نوشته شده است .اين کتاب به تفصيل ب0ه تجزي0ه و تحلي0ل س0تمی ک0ه در ط0ول ت0اريخ ب0ه
جنس زن شده است ،میپردازد .پس از آن که اين کتاب چند سال پس از چاپ فرانسه ،به انگليسی ترجمه و در
آمريکا منتشر شد ،به عنوان مانيفست فمينيسم ش0ناخته ش0د .س0يمون دوب0ووار در  ١۴آوري0ل  ١٩٨۶در س0ن ٧٨
سالگی با بيماری ذات الريه از دنيا رفت .وی در کنار ژان پل سارتر به خاک سپرده شده است.
 - 12جنس دوم نام شناخته شدهترين اثر سيمون دوبووار] ١٩٠٨تا  [١٩٨۶فيلسوف اگزيستانسياليست فران0سوی
است ،که در ژوئن  ١٩۴٩منتشر شد و بيست و دو ھزار نسخه از آن در ھفتهی اول به فروش رفت .جنس دوم
در دو جلد و ھفت قسمت تنظ0يم ش0ده اس0ت ک0ه در ف0صلھ0ای گون0اگون از زواي0ای ت0اريخی ،اجتم0اعی ،فل0سفی و
روانی به پديدهی زنانگی میپردازد .انتشار اين کتاب در فرانسه يک رخداد بسيار شگفتانگيز ،بحثبرانگيز و
حتی جنجالی شمرده شد.
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م00یخواھي00د در ب00ارهی انق00الب زنھ00ا بح00ث کني00د؛ م00سالهای ني00ست؛ ھروق00ت
بخواھيد ،میتوانيد«.
و س00النی را ب00رای دو روز بع00د در اختي00ار م00ا گذاش 0ت .جل00سه ب00ا
موفقيت فراوان برگزار شد .سالن پر از جمعيت شده و بحث0ی ب0س زن0ده در
آن جريان يافته بود .تعجبی ھم نداشت ،چون موضوع برای بحث کم نب0ود؛
زيرا ھنگ0امی ک0ه در م0اه م0ه  ١٩۶٨دان0شجويان ب0رای تحق0ق روي0ای خ0ود،
يعنی بنای جامعهای عادلتر به خيابانھا آمدند ،ب0سياری از زن0ان فران0سوی
از نقش سنتی خ0ود فاص0له گرفت0ه و م0شغول ک0ار در خ0ارج از خان0هھاش0ان
شده بودند .زنان فرانسوی تا سال ١٩۶۵ب0رای آنک0ه بتوانن0د ق0رارداد ک0اری
را ام00ضا کنن00د و ش00ماره ح00سابی در بان00ک ب00رای خ 0ود داش00ته باش00ند ،باي00د
نخست اجازهی ھمسر خود را به طور کتبی در دست میداشتند.
سه سال بود ک0ه اي0ن ق0انون برچي0ده ش0ده ب0ود .در آن ھنگ0ام ھن0وز
موضوع تنظيم خانواده موضوعی داغ بود .اگر چه در سال  ١٩۶٧ق0انونی
ت00صويب ش00د ک00ه اج00ازهی تبلي00غ ب00رای داروی پ00يشگي00ری از ب00ارداری را
میداد؛ اما بايد ماھھا میگذشت تا چنين قانونی قدرت اجرايی پيدا کند.
کورتاژ ممنوع بود و در اين ب0اره ھ0م س0کوت م0یش0د ک0ه روزان0ه
به طور متوسط يک زن در فران0سه بخ0اطر اس0تفاده از راهھ0ای غيرق0انونی
برای سقط جنين جانش را از دست میداد.
در ايران از سال  ١٩٦٢و پس از رف0رم ش0ش م0ادهای موس0وم ب0ه
»انق00الب س00فيد« در س00ال] ١٣٤١ک00ه منج00ر ب00ه بل00وای آخون00دی در خ00رداد
 ١٣٤٢ش00د[ زن00ان ب00ه آزادیھ00ای ب00سياری دس00ت يافتن00د؛ از جمل00ه ح00ق رای
دادن و حق انتخاب شدن در انتخابات .پس از اين تاريخ برای نخستين بار،
شش زن ايرانی در مجلس شورايملی آن زمان ،نمايندهی مجلس شدند.
»س00يمون اي00ف« آن س00الھ00ا را ب00ه ي00اد م00یآورد .او ک00ه از س00ال
 ١٩۶٠در سن  ٣۵سالگی در انجمن مشاورهی خانواده فعال ب0ود ،در س0ال
 ١٩۶٨با شوق بسيار به جنبش دانشجويی پيوست .سيمون ايف میگويد:
در آن موق00ع وض00عيت زن00ان در فران00سه مت00اثر از اخالق00ی دوگان00ه
بود .مردان اج0ازهی خيل0ی کارھ0ا را داش0تند ک0ه ب0رای زن0ان ممن0وع بودن0د؛
حتی اگر آن کارھا ق0انونی نبودن0د؛ ام0ا ممنوعي0تھ0ای اجتم0اعی در زن0دگی
روزمره برای زنان حکم »کرست« را داشتند .ھر زنی برای خ0ودش تنھ0ا
بود و در موضع ضعف قرار داشت .زنان زير ف0شار ب0ار خ0انوادهی س0نتی
بودند و در بند تق0دير زن0دگی روزم0ره .م0ردان در ھم0ه چي0ز ح0رف اول را
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میزدند ،از جمله حق سرپرستی فرزندان به آنھا داده میشد .زن0ان مجب0ور
بودند يا تسليم سرنوشت شوند ،يا عصيانی درونی را تحمل کنند.
ح00وادث س00ال  ١٩٦٨اي000ن امک00ان را ب00ه زن000ان داد ت00ا س00ر ف000رود
نياورند ،ب0ه ع0صيان درون0ی پاي0ان دھن0د و آن را در بي0رون نماي0ان س0ازند؛
اگر چه »رفقای چپ« آنان ،مدام به ھمرزمان زنشان اطمينان میدادند ک0ه
اگر انقالب پي0روز ش0ود ،زن0ان ھ0م خ0واه ن0اخواه ب0ه حق0وق براب0ر ب0ا م0ردان
خواھند رسيد؛ اما زنان در طول جل0سات ط0والنی بح0ث ب0ه زودی دريافتن0د
که مردان به ندرت عالقهای به شنيدن حرف زنان دارند.
اين ھمان دروغی بود که چ0پھ0ای ايران0ی ھ0م ب0ه زن0ان ايران0ی و
ھمرزم00ان زن00شان م00یگفتن00د و ب00ا اي00ن بھان00ه ،ھمون00د و ھمک00ار و ھم00راه و
ھمپای امام آدمکشان کالن تاريخ سيد روح  Wخمينی شدند...
زنان فرانسوی که میديدند م0ردان ب0ه ط0ور فع0ال از آن0ان حماي0ت
نمیکنند ،تصميم میگيرند که انقالب خود را پيش ببرن0د؛ آن ھ0م از طري0ق
گروهھای زنانی که در سراسر فرانسه ايجاد میش0وند .در م0اه اوت ١٩٧٠
ده زن فران0سوی ک0ه در ميان0شان »آن زلن0سکی« ني0ز ب0ود ،ت0اج گل0ی را ب0ر
م00زار س00رباز گمن00ام در پ00اريس م00یگذارن00د ،ب00ه ي00اد »زن گمن00ام« ِ س00رباز
گمن0ام .از اي00ن عم00ل نم0ادين ب00ه عن00وان »ت0اريخ تول00د جن00بش آزادی زن0ان«
) (MLFدر فرانسه ياد میشود .در اي0ن جن0بش ،زن0ان ]چ0ه پي0ر ،چ0ه ج0وان،
چه فقير ،چه ثروتمند[ يک شعار را تکرار میکنند که:
»بچه ،اگر بخواھم و ھر وقت که بخواھم!«
.اين جنبش ھمچنين عليه خشونت بر زنان مبارزه میکرد
تظاھرات و فعالي0تھ0ای زن0ان س0رانجام ب0ه ب0ار م0ین0شينند .زن0ان
فرانسوی گام به گ0ام پي0روزیھ0ای ديگ0ری را ني0ز از آن خ0ود م0یکنن0د؛ در
فران000سه س000الھاس000ت ک000ه داروی پي000شگيری از ب000ارداری رايگ000ان اس000ت.
سياس00تمداران فران00سوی در س00خنرانیھ00ای خ00ود ب00ه موض00وع خ00شونت علي00ه
زنان میپردازند و آن را محکوم میکنند .امروزه در فران0سه ام0ری ب0ديھی
است که م0ادران ھ0م بتوانن0د ک0ار کنن0د .زن0انی ک0ه کودکان0شان را ب0ه تنھ0ايی
ب0زرگ م0یکنن0د ،ب0رخالف گذش0ته از احت0رام برخوردارن0د .ق0وانين ب0سياری
ت00صويب ش00دهان00د ،ب00رای آنک00ه از حق00وق زن 0ان ]چ00ه در دني00ای ک00ار ،چ00ه در
دنيای سياست[ حمايت شود .با اين ھمه ھنوز کاری ھست که انجام نگرفت0ه
است ،کاری کارستان؛ ھمانگونه که آن زلنسکی میگويد:
»آيندهی اين جنبش ]آيندهی جنبشی که خواستار آن است ک0ه زن0ان
و مردان از حقوق انسانی برابر برخوردار باشند[ عبارت از اي0ن اس0ت ک0ه

١٢

مردھ00ا رفت00ار مردان00هش00ان را زي00ر س00وال ببرن00د؛ ھمانگون00ه ک00ه گروھ00ی از
١٣
مردان در اوايل دھه  ١٩٧٠اين کار را شروع کردند و انجام دادند«.
١٤
بين سالھای  ١٩٤٩و  ١٩٦٨ب0ه ن0درت در م0ورد حق0وق زن0ان
در جامعهی فرانسه صحبت میشد .آژانس تنظ0يم خ0انواده تنھ0ا نھ0اد ت0رويج
دھن00دهی ق00رص پي00شگيری ب00ود .اغل00ب دبيرس00تانھ00ا مخ00تلط نبودن00د و ک00سب
مشاغل مھم برای زنان در تجارت ،حقوق ،مھندس0ی و زمين0هھ0ای علم0ی و
فنی و البته سياست ،بسيار دشوار بود .تنھا شغلھايی که زن0ان م0یتوان0ستند
به کسب آن اميدوار باشند ،آموزگاری ،پرستاری يا منشيگری بود...
»ھر سه رھبر مھم اين جنبش مرد بودند«...
چون جنبش ماه مه  ١٩٦٨بيشتر از دانشجويان جوان تشکيل شده
ب000ود ،ص000دای س000يمون دوب000ووار در اي000ن روزھ000ای پراح000ساس ب000ه گ000وش
نم000یرس000يد .ھم000انطور ک000ه او در جل000د چھ000ارم خ000اطراتش »ح000سابرسی«
میگوي0د ،او و س0ارتر بي0شتر ن0اظر ح0وادث بودن0د ،ھرچن0د از س0رزندگی و
انرژی رھبران جوان اين جنبش ،لذت میبردند...
عاقبت زنان شروع ب0ه ص0حبت کردن0د ...جن0بش زن0ان در فران0سه
در  ١٩٦٩يک000سال پ000س از وق000ايع م000اه م000ه  ١٩٦٨آغ000از ش000د .در  ٢٦اوت
 ١٩٦٩ھشت زن به طاق پيروزی رفتند ،تا گلی نثار »مزار ھمسر س0رباز
گمنام« کنند .اي0ن اتف0اق باع0ث آش0وبی در مي0ان س0ربازان ش0د و رس0انهھ0ای
فرانسه را متعجب ساخت.
»جنبش زنان فرانسه متولد شده بود«.
دو ماه بعد زنان از سيمون دوبووار خواس0تند ت0ا در کمپين0ی ب0رای
اعت00راض ب00ه در نظ00ر گرفت00ه ش00دن س00قط جن00ين ب00ه عن00وان ي00ک ج00رم توس00ط
سيستم قضايی فرانسه ،از ايشان پشتيبانی کند .او قب0ول ک0رد .از آن ب0ه بع0د
ھمهی جلسات گروه کوچک ھماھنگ کنن0دهی جن0بش ،يک0شنبهھ0ا ع0صر در
آپارتمان او برگزار میشد.
»م00ن« ]آن زلن00سکی[ س00ه م00اه پ00س از وق00ايع م00اه اوت ب00ه جن00بش
زنان پيوستم .من ھم مانند ب0سياری از زن0ان ديگ0ر در جن0بش م0ه  ١٩٦٨ب0ا
گروھھای دانشجويی ھمکاری میکردم که زنان را تنھا به ش0کل »من0شی«
میديدند .م0ن مق0االت مردان0ی را تاي0پ م0یک0ردم ک0ه درص0دد تغيي0ر و البت0ه
بھبود آيندهی دنيا بودند .اين مردان اجازهی شرکت در بحثھای سياس0ی را
» - 13دومين جنبش حقوق زنان در فرانسه«/دويچه وله
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به من نمیدادند .بنابراين پس از مدتی من نيز مانند بسياری از زن0ان ديگ0ر
از ب00یت00وجھی آن00ان خ00سته ش00دم و ب00رای پيوس00تن ب00ه جن00بش زن00ان ،گ00روه
دانشجويی را ترک کردم.
روزی که گروه را ترک کردم ،ب0ه م0ن گفتن0د ک0ه »جن0بش زن0ان«
بيھ00وده و احمقان00ه اس00ت .آنھ00ا ب00ه م00ن اطمين00ان ميدادن00د ک00ه بع00د از دس00تيابی
مردان به دنيايی بھتر ،موقعيت زنان نيز خود ب0ه خ0ود بھب0ود خواھ0د ياف0ت.
به آنھا گفتم که م0ا نم0یخ0واھيم منتظ0ر آين0دهای باش0يم ک0ه مطم0ئن ني0ستيم در
مدت زندگيمان به آن دست میيابيم .ما خواستار اقداماتی فوری بوديم.
درست مثل ايران ما؛ در تيرماه  ١٣٨٩کسی به نام »حمي0د رض0ا
جالي00یپ00ور« ]از ھم00ان اع00وان و ان00صار ح00افظ نظ00ام کھريزک00ی اس00المی[
مدعی شد که در ايران »چيزی« ب0ه ن0ام »جن0بش زن0ان« وج0ود ن0دارد؛ در
حالی که س0تون فق0رات جن0بش  ٨٨درون ک0شور را زن0ان ت0شکيل م0یدھن0د؛
زنانی که با شيوهھای گوناگون از ھمان روزھای نخست به خالفت رس0يدن
امام آدمکشان کالن تاريخ سيد روح  Wخمينی ،مبارزهای بیامان را ب0رای
دست يافتن به حقوق از دست رفت0هش0ان آغ0از ک0ردهان0د و ھمچن0ان پيگيران0ه
برای رسيدن به اين ھدفشان تالش میکنند!
سيمون دوبووار ھم ھمين احساس را داشت و اين موضوع را در
کتاب »حسابرسی« ش0رح داد .گ0روه ک0وچکی از زن0ان ،ح0دود  ٦ت0ا  ٨نف0ر
ھ00ر يک00شنبه س00اعت  ٥بع00د از ظھ000ر در آپارتم00ان س00يمون دوب00ووار جم000ع
میشديم .اولين باری که به آنجا رفتم ،فکر میکردم سر وقت رسيدهام؛ ام0ا
وقت00ی س00يمون دوب00ووار در را ب00از ک00رد ،ب00ه م00ن خي00ره ش00د و گف00ت» :دي00ر
کردی!«
در فرانسه واژهی »سقط جنين« ت0ابو ب0ود .خ0ود م0ن ...ب0ه ن0درت
اين واژه را شنيده بودم .تقريبا ھيچ وقت اين واژه را در رسانهھا ندي0ده ،ي0ا
ن0شنيده ب0ودم ...حت0ی در » ١٩٤٣دول0ت وي0شی« ١٥زن0ی را ک0ه س0قط جن00ين
غيرقانونی انجام داده بود ،ب0ه م0رگ محک0وم ک0رد .ب0ا اي0ن وج0ود در دھ0هی
 ١٩٦٠و  ١٩٧٠تع000داد زي000ادی س000قط جن000ين غيرق000انونی در فران000سه انج000ام
میشد که باعث نقص عضو يا مرگ زنان میشد.

 - 15دول!ت وي!شی ب0ه حکوم0ت فران0سه در زم0ان ب0ين ] ١٩۴٠شک0ست از آلم0ان ن0ازی[ و ] ١٩۴۴آزاد س0ازی
فرانسه توسط متفقين و نيروھای مقاومت[ گفته میشود .رياست اين دولت بر عھ0دهی مارش0ال پ0تن ب0ود .پ0س از
جنگ ،مارشال پتن به جرم خيانت به کشور ،به اعدام محکوم شد ک0ه اي0ن حک0م توس0ط مارش0ال دوگ0ل تب0ديل ب0ه
حبس ابد شد.

١٤

در اولين يکشنبهای که به جلسهی خان0هی س0يمون دوب0ووار رف0تم،
ت000صميم گ000رفتيم بياني000های بنوي000سيم و در آن اع000الم کن000يم ک000ه س000قط جن000ين
کردهايم...
 ٣٤٣زن از جمله ھنرپيشهھای معروفی ھمچون کاترين دونوو و
دلفين سريگ آن را امضا کردند .من ھم بيانيه را امضا کردم .ھنوز قسمت
مشکل کار باقی مانده بود .کدام روزنام0ه ،بياني0ه را چ0اپ م0یک0رد؛ لومون0د
مطمئنا اين کار را انج0ام نم0یداد ،چ0ون روزنام0هنگ0اران آن کاتولي0کھ0ايی
سرسخت بودند و اصال طرفدار »حق انتخاب« نبودند.
تنھ00ا مج00الت اک00سپرس و ن00وول اب00سرواتور عالقمن00د ب00ه ھمک00اری
بودند .در نھايت با نوول ابزرواتور به توافق رس0يديم .البت0ه آنھ0ا از توقي0ف
آن شماره از مجله توسط وزات ک0شور ھ0راس داش0تند؛ ب0ا اي0ن وج0ود ب0ه م0ا
قول دادند بيانيه را روی جلد و به عنوان سر تيتر چاپ کنند...
در  ٤آوريل  ١٩٧١جنجالی به پا شد .ب0رای اول0ين ب0ار در ت0اريخ
فرانسه راديو ،تلويزيون و روزنامهھا بارھا و بارھا از واژهی »کورت0اژ«
اس00تفاده کردن00د .ب00ا اي00ن وج 0ود بع00ضی از ام00ضا کنن00دگان در حرف00هش00ان ب00ا
مشکل مواجه شدند و کليسا و دولت را خشمگين کردند.
س00يمون دوب00ووار ک00ه از  ١٩٧٠ب00ه بع00د م00صاحبهھ00ايش در م00ورد
ت00رويج اندي00شهھ00ای فميني00ستی را مح00دود ک00رده ب00ود ،قب00ول ک00رد ب00ا ن00وول
ابزروات00ور ص00حبت کن00د و دالئ00ل انت00شار بياني00ه را توض00يح دھ00د .در بع00د از
ظھ00ر ش00نبه  ٢٠ن00وامبر  ١٩٧١م00ا تظ00اھرات بزرگ00ی برگ00زار ک00رديم ک00ه ب00ا
تظاھرات فمينيستی برای حق انتخاب در سرتاسر دني0ا ھ0مزم0ان ش0د .ب0رای
اولين بار افرادی که عضو گروه نبودند ،به ما ملحق شدند و رسانهھا به ما
توجه کردند...
ي00ک روز س00يمون دوب 0ووار از آنچ00ه در يک00ی از اي00ن خان00هھ00ا در
پلوسی روبنسن ١٦شھری نزديک پاريس میگذش0ت ،آگ0اه ش0د .در آنج0ا فق0ط
ب00ه دخت00ران خي00اطی ،ب00افتنی و آش00پزی ي00اد م00یدادن00د .آنھ00ا در ي00ک خوابگ00اه
بزرگ با تختھايی کوچک زندگی میکردند .چون باردار بودن0د ،خوابي0دن
در آن تختھا برايشان بسيار سخت و غيرممکن ب0ود .ب0ه ج0ز در روزھ0ای
شنبه و فقط برای مدت دو ساعت ،حق نداشتند بيرون بروند .باي0د دو نف0ری
به مغازهھای آن شھر کوچ0ک م0یرفتن0د .چ0ون ف0وراً قاب0ل ت0شخيص بودن0د،
مردم در خيابانھا اذيتشان میکردند ،م0سخرهش0ان م0یکردن0د و ش0کمھاش0ان

 - 16اين خانهھا ،خانهھايی بودند که دانش آموزان باردار شده در واقع آنجا زندانی میشدند.
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را ني00شگون م00یگرفتن00د .در مي00ان آنھ00ا دخت00ری ب00ود ک00ه از دوس00ت پ00سرش
باردار بود و او را واقعا دوست داشت و حق نداشت او را ببيند.
يک بعد از ظھر ھمهی دخترھا طبقهی پايين ماندند و زوج ج0وان
را پس از ماھھا تنھ0ا گذاش0تند .م0سئولين خان0ه متوج0هی غيب0ت دخت0ر ش0دند؛
ب00اال رفتن00د و زوج ج00وان را ديدن00د .آنھ00ا روز بع00د ب00ا وال00دين دخت00ر تم00اس
گرفتن00د و گفتن00د چ00ه اتف00اقی افت00اده اس00ت .دو روز بع00د ،پ00در دخت00ر ب00ه آنج00ا
رس000يد .موھ000ای دخت000رش را گرف000ت و ش000روع ب000ه زدن او ک000رد .يک000ی از
پرستاران تالش کرد پادرميانی کند ،اما مدير او را کنار کشيد و فرياد زد:
»ھيچ وقت در کار يک پدر و دختر دخالت نکن!«
پدر آنقدر دخترش را کتک زد تا او تقريبا بيھوش شد.
بقي00هی دخت00ران ک00ه ش00اھد ص00حنه بودن00د ،دس00ت ب00ه اعت00صاب غ00ذا
زدند .در عرض  ٢٤ساعت دولت فرانسه تصميم گرفت آن خانه را تعطيل
کند .نامهھايی برای والدين دختران فرستاده شد که به آنھا میگف0ت بياين0د و
دخترانشان را ببرند .دختران خواس0تار مداخل0هی ف0وری م0ا ،اع0ضای فع0ال
جن00بش زن00ان ش00دند ٤٨ .س00اعت بع00د ،م00ا در آن خان00ه ب00ست نش00سته ب00وديم.
س00يمون دوب00ووار س00خنگوی م00ا ب00ود .فران00سویھ00ايی ک00ه آن روز ب00ه رادي00و
گ00وش م00یکردن00د ،متوج00ه ش00رايط وح00شتناک اي00ن خان00هھ00ا ش00دند .س00يمون
دوبووار ب0ا ت0ک ت0ک دخت0ران م0صاحبه ک0رد و در م0ورد ش0ھادتھ0ای آن0ان
نظر داد .روز بعد سيمون دوبووار با ع0الیت0رين مقام0ات آموزش0ی فران0سه
مالقات کرد.
يکی از نتايج اين ديدار دادن اجازهی بازگ0شت ب0ه مدرس0ه پ0س از
زايم00ان ب00ه اي00ن دخت00ران ب00ود .در ط00ی آن  ٤٨س00اعت نظ00ر م00ردم ن00سبت ب00ه
جنبش زنان تغيير کرد .باالخره فرانسویھا فھميدند که اين جنبش متعلق به
طبقهی باال ١٧نيست؛ بلکه به مشکالت فقرا و محرومان میپردازد .س0يمون
دوب00ووار نام00هھ00ای ب00یش00ماری از زن00ان س00تمديده درياف00ت ک00رد .او طرف00دار
بخ00شش پنھ00انی ب00ود؛ ب00ا پ00ول خ00ودش ب00ه بع00ضی از زن00انی ک00ه ب00ه او نام00ه
مینوشتند ،کمک میکرد و به ما میگفت:
١٨
»به آنھا بگوييد که اين پول را جنبش زنان داده است!«

 - 17رفرانس میدھم به پرسش پنجمت؛ که »آيا بخش مردمی جنبش سبز ،جنبشی متعلق به زنان و جوانان
باالی شھری است !«
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من ]کلودين مونتی[  ١٩از اولين روزھای زن0دگیام ،فرزن0د ج0نس
دوم بودم .در  ١٩٤٦جنگ جھانی دوم تازه خاتمه يافت0ه و فران0سه در ح0ال
التيام يافتن از اشغال توسط نازیھا بود .مادرم تصميم گرفت ک0ه در ش0يمی
کوانتوم مدرک دکترا بگيرد و استاد شيمی دانشگاه سوربن ش0ود؛ ام0ا چ0ون
در آن زمان ھمسر ي0ک رياض0یدان ب0ود ،بع0ضی از ھمک0اران پ0درم او را
نصيحت کردند که حرفهاش را کنار بگذارد و »زن0دگیاش را وق0ف م0ردی
کند که پتانسيل تبديل به يک دانشمند مشھور در خانواده را دارد!«
م00ادرم ب00ه ن00صايح آن00ان گ00وش نک00رد و ب00ه تح 0صيل ادام00ه داد .در
 ١٩٤٩در ويت0رين کت00ابفروش0ی ب00ه کت0ابی برخ00ورد ک0ه من00شاء جنج0الھ00ای
زيادی بود .او داخ0ل مغ0ازه رف0ت و ي0ک جل0د کت0اب »ج0نس دوم« ]س0يمون
دوبووار[ را خريد و در حالیکه مرا باردار بود ،سرگرم خواندن شد.
کتاب تکاندھنده بود و او ديگر تنھا نب0ود .از آن لحظ0ه ب0ه بع0د او
میدانست که احساس درستی داشته و توان0ست ان0رژی الزم ب0رای جنگي0دن
و ن0ه تنھ0ا رس0يدن ب0ه اس0تادی ش0يمی ،بلک0ه تب0ديل ش0دن ب0ه يک0ی از بھت0رين
روسای زن دانشگاه در فرانسه را بدست آورد .در ماھی که او مرا به دني0ا
آورد ،دوم00000ين بخ00000ش »ج00000نس دوم« در مي00000ان بل00000وای سياس00000تمداران و
نويسندگانی منتشر ش0د ک0ه آن را غيرقاب0ل تحم0ل م0یدان0ستند؛ ام0ا ب0ه خ0اطر
اين کتاب مادرم عزمی استوار پيدا کرد.
مادرم ب0ه م0ن ھ0م ي0اد دارد ک0ه پ0ا در ج0ای پ0ای او بگ0ذارم .بي0ست
سال بعد در  ١٩٦٩من پشت در خانهی شمارهی  ١١خياب0ان شلوس0تر ،در
نزديک000ی قبرس000تان مونپارن000اس اي000ستاده ب000ودم و زن000گ در خان000هی س000يمون
دوبووار را میزدم .زمانی که او در را باز کرد ،اصالً فکر نم0یک0ردم ک0ه
بارھا و بارھا به آن خانه بازگردم و تا آخرين روزھای زندگیاش دوس0تش
باشم...٢٠
٢١
در ھم00ين زم00ان س00يمون دوب00ووار از م00ن خواس00ت ک00ه ب00ه دي00دن
خواھرش ھلن در دھکدهای در نزديکی شھر استراس0بورگ ب0روم .ھل0ن در
آنجا شديدا درگير جنبش زنان ب0ود و ب0ه رياس0ت مرک0ز زن0ان کت0ک خ0ورده
برگزي00ده ش00ده ب00ود .ب00سياری از نقاش00یھ00ای او مرب00وط ب00ه م00سائل زن00ان و
 - 19کل0ودين م0ونتی در  ١٩٤٩در پ0اريس ب0ه دني0ا آم0د .م0ادرش ،ژوس0ين س0ر ،ش0يميدان و پ0درش ژان پي0ر س0ر،
رياض0ی دان ب0ود .کل0ودين در ج0وانی ب0ه جن0بش زن0ان فران0سه پيوس0ت و از ابت0دا رابط0های ص0ميمانه ب0ا س0يمون
دوبووار ،خواھر نقاش او ،ھلن دوبووار و ژان پل سارتر برقرار کرد که تا مرگ ھر سهی آنان ادام0ه داش0ت .
او دارای مدرک دکترا در رشتهی »بررسی آثار و زندگی س0يمون دووب0وار« از دان0شگاه ن0يس و ع0ضو انجم0ن
سيمون دووبوار است .از کت0ابھ0ای کل0ودين م0ونتی م0یت0وان ب0ه خ0واھران دووب0وار ،س0يمون دووب0وار و جن0بش
زنان ]خاطرات يک دختر شورشی و عشاق آزادی /سارتر و دووبوار[ اشاره کرد.
 - 20سيمون دوبووار و جنبش زنان/روايت يک شاھد عينی
 - 21کلودين مونتی
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ن00شانگر نظ00رات فمين00ستی م00شترک او و س00يمون ب00ود .او ت00ا ھ00شتاد و پ00نج
سالگی به نقاشی ادامه داد .سيمون در يکی از آخرين ديدارھايش با ھلن به
او گفته بود که» :خوش بحالت که ھنوز میتوانی نقاشی بک0شی؛ م0ن ديگ0ر
ميلی به نوشتن کتاب ندارم .ديگر چيزی نمانده است که بگويم؛ ي0ک نق0اش
٢٢
ھميشه چيزی برای گفتن دارد«.
اما در ايران ما جنبش زنان چند پاره است .بخشی از جنبش زنان
را زن00ان حک00ومتی در چنگ00ال گرفت00هان00د و ب00ا ش00عارھايی کم00دی در پ00ی آن
ھ00ستند ک00ه مطالب00ات غيرص00نفی و فراحزب00ی زن00ان را در چ00ارچوب ھم00ان
حکومت اسالمی و ھمان تفسير از اس0الم فق0اھتی ]دس0ت دوم ب0ودن زن0ان و
بیحقوقی مطلقشان در يد قدرت اين دين[ منجمد کنند .اينان که بيشترين0شان
آلودگیھای حکومتی و ملی/م0ذھبی دارن0د ،در پ0ی آنن0د ک0ه ب0ا خ0سته ک0ردن
زنان از مطالب0ات آزاديخواھان0هش0ان ،اي0شان را ب0ه ھم0ان ح0داقلھ0ای ن0اچيز
قوانين حکومتی ]اس0المی[ راض0ی کنن0د و جن0بش زن0ان را ب0ه عق0ب برانن0د.
اين زنان حکومتی در پشت سر خود مردان اسالميست و آخوندھا را دارند
و ب00یص00برانه در ص00ددند ک00ه جن00بش زن00ان را خ00سته و ناامي00د ک00رده؛ و ک00ل
جنبش را در ھمهی پھنهھای آن تحليل ببرن0د و ب0ه ح0داقلھ0ای ن0اچيز درون
حکومتی تخفيف داده ،و در نھايت ھم »جنبش زنان« را نابود کنند!
چن00د دھ00ه پ00يش از اي00ن در بحبوح00هی جن00گ جھ00انی دوم ،زن00ی در
البيرنت تو در توی کتابخانهھای پاريس به دنبال يافتن ھويتی برای زنان و
تعريف000ی »ن000و« از اي000ن »ھوي000ت« ،ب000سياری از نوش000تهھ000ای فيل000سوفان و
نوي00سندگان پي00شين را ب00اال و پ00ائين م00یک00رد» .س00يمون دوب00ووار« پ00س از
جستجوھايی بسيار دريافت که »بزرگان« لطف چندانی به زن0ان نداش0تهان0د
و بجز يکی دو تعريف آبکی ،تنھا سنگ مردان را به سينه زدهاند و بس.
ھمين جستجوھا زمينهای شد تا اين دخترک شوخ فرانسوی ھمهی
تالشش را برای نوشتن کتاب »جنس دوم« بگذارد و بالطبع تعريفی تازه و
م00درن از »زن ب000ودن« بدھ00د؛ تعريف000ی ک000ه دھ00هھاس000ت آن را »فميني000سم«
میناميم.
فمينيستھا البته يکدست ني0ستند؛ برخ0ی م0رد س0تيزند؛ برخ0ی ھ0م
در آن س00ر طي00ف ،ش00وخمندانه ]مانن00د »فميني00ستھ00ای اس00المی«[ ب00ه ن00وعی
طرفدار مردساالریاند و میکوشند ]برای مجب0وب مان0دن در ب0ين حاکم0ان[
پاسداران شرمگين »حقوق مردان« باشند؛ البته زير پوشش »نق نق0ی« در
کادر و چارت برداشتھای زن ستيزانهی دين حاکم و حاکمان دينی؛
 - 22چه زن بزرگی است سيمون دوبووار و چه سعادتی داشتهاند ھمرزمانش برای رھايی زنان!
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نمونهاش کسی است به نام »زھ0را رھن0ورد« و ب0سياری از زن0ان
محجبهی ھمسنخش در حکومت اسالمی که برای زنس0تيزیھاش0ان ج0زوه،
کتاب و تئوری ھم »توليد« میکنند و از س0وی اي0رانس0تيزان و زنس0تيزان
حاکم و محکوم ]ميرحسين موسوی[ »مھمترين زن روشنفکر ايرانی« لق0ب
میگيرند!
»فميني00سم« ام00ا در ط00ول ت00اريخ ِ مب00ارزهاش ،ف00راز و ن00شيبھ00ای
بسيار ،و تعريف و تفسيرھايی گون0اگون داش0ته اس0ت؛ در ک0شور قدرتمن0دی
چون آلمان ،اگر ت0الشھ0ای دھ0هی ش0صت و ھفت0اد م0يالدی زن0ان نم0یب0ود،
ھرگ00ز زن00ی ]حت00ی از ح00زب محافظ00هک00ار دم00وکرات م00سيحی[ نم00یتوان00ست
ص0دراعظم يک00ی از بزرگت00رين دموکراس0یھ00ای جھ00ان باش0د؛ ھمانگون00ه ک00ه
اگ00ر ھم00ين مب00ارزهی فميني00ستھ00ا در غ00رب نم00یب00ود ،ھمجن00سگرايان ني00ز
نمیتوانستند ب0ر م0سندھايی کلي0دی چ0ون وزارت خارج0ه و ش0ھرداری ش0ھر
ب00رلين تکي 0ه بزنن00د .ب00ه ھم00ين دلي00ل اس00ت ک00ه ب00اور دارم در غ00رب متم00دن
»فمينيسم« ]آزادی زنان[ يکی از پايهھای اساس0ی دموکراس0ی اس0ت .ب0دون
آزادی زن000ان و ب000دون ب000اور داش000تن ب000ه حق000وق براب000ر ھم000هی ان000سانھ000ا،
دموکراسیھا فرو میريزند و نابود میشوند.
»من« اما »فمينيسم« را ت!ن در ن!دادن ب!ه مردس!االری و ت!ن در
ن!!!دادن ب!!!ه تع!!!اريف زن س!!!تيزانهی دي!!!نم!!!داران و مردس!!!االران از ب!!!دن و
توانايیھای زنان میدانم.
ب00یدلي00ل ني00ست ک00ه م00یگ00ويم روش00نگری ،وظيف00هی روش00نگران
جامعه است ،برای روشن کردن »روش0نفکران« عقبمان0دهای ک0ه ھمي0شه ب0ا
بيشعوریھاشان سد راه به آزادی دست يافتن ايراني0ان ش0دهان0د؛ چ0را ک0ه در
ذات خ000ود زنس000تيز و زنآزار ھ000ستند؛ عل000ت اساس000ی دش000منیھاش000ان ب000ا
براب000ریھ000ای حق000وقی در دوران دو پادش000اه پھل000وی ]ب000رخالف آنچ000ه ادع000ا
م000یکنن000د[ ن000ه اس000تبداد س000تيزیش000ان ،ک000ه زنس000تيزی و زنآزاری اف000سار
گ00سيختهش00ان اس00ت .ھيچک00دام ِ اي00ن م00دعيان دروغ00ين »اس00تبداد س00تيز« را
نم00یبيني00د ک00ه در م00ورد زنآزاری و زنس00تيزی حاکم00ان حکوم00ت اس00المی
س00خنی بگوي000د و ي000ا اعتراض00ی بکن000د؛ زن س000تيزیھاش00ان ،ک000د عقبمان000دگی
ھمهشان است؛ زن و مرد ھم نمیشناسد!
م000شکل اساس000ی »روش000نفکری« م000ا نداش000تن تعريف000ی درس000ت از
»فن00ومن« روش00نفکری اس00ت .روش00نفکر ک00سی اس00ت ک00ه ب00رای بھت00ر ک00ردن
زندگی ھمهی انسانھا ]زنان و مردان[ تالش میکند .اگر ک0سی عملک0ردش
در راس0تای زنس0تيزی ،مدرنيت0هس0تيزی ،دگران0ديشس0تيزی و اي0رانس00تيزی
باش000د ،ديگ000ر روش000نفکر ني000ست؛ دالل مظلم000ه اس000ت و ھمک000ار جاني000ان و

١٩

آدمکشان؛ نه کارش ارزشی دارد و ن0ه حت0ی فک0رش؛ ھرچق0در ھ0م تبليغ0ات
پشت سرش باشد .اگر مرزھا مشخص باشند ،کمتر اشتباه پيش میآيد!
اگر به دنبال واژهھای روشنفکر ي0ا آزاديخ0واه ي0ا م0ثال دم0وکرات،
پسوندی اضافه کنيم ،آنھا را بازيچهی منوياتی کرده ايم که معموال س0نخيتی
ب00ا آزاديخ00واھی ،روش00نفکری و دم00وکرات من00شی ندارن00د .اف00زودن پ00سوند
»دينی« به دنبال واژهی روش0نفکر و اخت0راع واژهی نوظھ0ور »روش0نفکر
دين000ی« در ھم000ين راستاس000ت و اساس000ا ب000رای تخفي000ف و تقلي000ل دادن مف000اھيم
آزادگی ،روشنگری ،روشنفکری و آزاديخواھی!
من اما کسی را »روشنفکر« میدانم که برای بھتر کردن ش0رايط
زندگی ھمهی انسانھا در ھر حيط0های ،علم0ی ،فرھنگ0ی ،سياس0ی ،ف0ردی و
اجتماعی تالش میکند .روشنفکر کسی است که م0یکوش0د زنجيرھ0ا را از
دست و پای انسانھا باز کند ،حقوق برابر ھمهی انسانھا را ]تاکيد م0یک0نم
حقوق برابر ھم0هی ان0سانھ0ا را[ ب0ه رس0ميت ب0شناسد و ب0رای شناس0اندن و
احق0اق حق0وق ھم00هی ان0سانھ00ا ف0ارغ از جن00سيت و ن0ژاد و قومي0ت و عقي00ده
تالش کند .بنابراين اساس0یت0رين وظيف0ه ی »روش0نفکر« ت0الش ب0رای بھت0ر
ک00ردن زن00دگی ھم00هی ش00ھروندان اس00ت؛ ب00دون ھرگون00ه جداس00ازی جن00سی،
فکری ،نژادی و البته گرايش جنسی!
»روش00نفکران«ی ک00ه زمين00ه س00از »انق00الب ش00کوھمند اس00المی«
شدند ،با اين که ھمگی کم و بيش میدانستند که راه را بر يک »شياد« ب0از
میکنن0د و دي0وی را ک0ه از دوران رض0ا ش0اه در شي0شه ش0ده ب0ود ،از شي0شه
بي00رون م00یآورن00د؛ ام00ا در وسوس00هی رس00يدن ب00ه ق00درت ]ب00رای اي00ن ک00ه از
شيادی آخوندھا برای کشاندن »امت« به خيابانھا استفاده کنن0د[ چ0شمھ0ا را
بر نوشتهھا و گفتهھای بارھ0ا و بارھ0ا تاکي0د و تائي0د ش0دهی ض0د زن و ض0د
حقوق شھروندی سيد روح  Wخمينی بستند و کردند آنچه را که بر س0رمان
آمده است.
ام00ا تف00اوت ن00سل ب00انی انق00الب و ن00سل درس گرفت00ه از آن افت 0ضاح
ت000اريخی ،ص000راحت و ش000فافيت ن000سل ت000ازه اس000ت و روش000نگری و اي000ن ک000ه
»کمت000ر« ن000ان ب000ه ن000رخ روز م000یخورن000د و »کمت000ر« اس000تخوان الی زخ000م
میگذارند!
من نيز با اين که خ0ود در ک0شاکش ب0ين دو ن0سل انق0الب و پ0س از
انقالب سرگردان بودهام ،اما اي0ن خوش0بختی را داش0تهام ک0ه ب0ه ناک0امیھ0ا و
نادانیھای منج0ر ب0ه آن »خودس0وزی دل0سوز مل0ی« پ0ی بب0رم و ش0معی ف0را
راه ]دست ک0م[ خ0ودم بي0افروزم ک0ه در وسوس0هی فريبک0اری »روش0نفکران
دينی و لنينی و ملی/مذھبی« و در استمرار فريب ملت ،دستی نداشته باشم.
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چن00دی پ00يش گفتگ00ويی ب00ا ک00سی ب00ه ن00ام مح00سن ک00ديور در ن00شريهی
»آفت00اب« ٢٣چ00اپ ش00د ک 0ه عم00ق ک00ج فھم00ی و ان00سانس00تيزی »روش00نفکران
دين00ی« م00ا را ب00ه نم00ايش م00یگذاش00ت ]و م00یگ00ذارد[ .ک00ديور در اي00ن گفتگ00و
م0دعی اس0ت ک0ه »ارتب0اط جن0سی ب0ا ھمج0نس در ھم0هی ادي0ان ابراھيم0ی از
جمله اسالم ،بشدت تقبيح و تحريم شده است .قرآن ك0ريم ب0ا ش0ديدترين لح0ن
ممكن اين رويه را تحت عنوان رويهی قوم لوط مذمت ك0رده اس0ت .علم0ای
اسالم ]اع0م از اھ0ل س0نت و ش0يعه[ در ممنوعي0ت ش0رعی و »اش!د مج!ازات
ھمجنس بازان« ھمداستانند .رضايت طرفين در فعلی كه نھی موكد ش!رعی
دارد ،كارس!!از ني!!ست .حرم00ت ش00رعی ل00واط و م00ساجقه و مج!!ازات ش!!ديد ِ
مرتكبين آنھا از احكام ثابت و دائمی شرعی است» .روشنفكری دين0ی« در
اين مساله ]ھمجنسگرايی[ كه فاقد پ0شتوانهی عقالئ0ی اس0ت ،ب0ا اس0الم س0نتی
در حرم00ت ش00رعی و اص00ل مج00ازات ]ف00ارغ از ن00وع آن[ برخ00وردی م00شابه
داردn
و باز ھم تاکيد کرده است که »با صراحت م!یگ!ويم ک!ه م!سلمانی
]اسالم و حکومت اسالمی[ مطلقا ھمجنسگرائی را برنمیتاب!د و از تم!امی
طرق موجه ب!رای »ري!شه ك!ن ك!ردن اي!ن انح!راف تأس!ف ب!ار« از جوام!ع
انسانی كوشش میكند«...
اي00شان ھمچن00ين گفت00ه اس00ت ک00ه »ارتب00اط جن00سی ب00ا ج00نس مواف00ق
»ھمجنس ب0ازی« ]ب0ر اس0اس نوش0تهی اي0شان[ در اعالمي0هی جھ0انی حق0وق
بشر و دو ميثاق پيرو آن به رسميت شناخته نشده است«.
بعد ھم تاکيد کرده اس0ت ک0ه »چ0ون دف0اع از حق0وق دگرباش0ان در
بياني00هی جھ00انی حق00وق ب00شر ني00ست« پ00س الب00د »م00یت00وان و باي00د« مث00ل آب
خوردن ]به گفتهی ايشان[ »برای ريشه كن كردن اين انحراف تأسفبار از
جوامع انسانی كوشيد« که نتيجهاش الزاما ھمان سنگسار و اعدام و کشتار
و کت بسته از کوه پرتاب کردن اس0ت ک0ه در حکوم0ت اس0الم رحم0انی اي0ن
جنابان ،تاکنون انجام شده و حتما و حتما تداوم خواھد داشت.
و ب00از ب00ه ب00اور اي00شان »اص00وال ھمج00نسب00ازی ي00ا ھمجن00سگرائی
ام00ری غيرعقالئ0ی و غيران00سانی اس00ت و انح00راف از م00سير ص00حيح ب00شری
محسوب میشود«.
من اما اساسا حکومت کھريزکی اسالمی را محصول ،کارنام0ه و
دس000تاورد فرھن000گ ديکت000اتور پ000رور ،ض000د زن ،ض000د دگرباش000ان و ض000د
دگراندي000شان جامع000هم000ان م000یدان000م ک000ه توان000سته اس000ت مح000ل تخ000مري000زی
 - 23پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکر دينی/وبسايت آفتاب
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مردارخواران آدمکشی ھمچون سيد روح  Wخمينی باشد و البته ت0داوم اي0ن
کشتارھا و تجاوزھا در »گفتار و کردار« کسانی از سنخ محسن کديور...
حکومت اسالمی فشرده و جانمايهی تمامی کاستیھ0ا ،نادرس0تیھ0ا
و فريبک00اریھ00ای موج00ود در م00تن »فرھن00گ« جامع00هی دفرم00هی ماس00ت.
زندان کھريزک و زندانھای موازی آن که در آن ب0ه دحت0ران و پ0سران م0ا
]بج00ز ديگ00ر ش00کنجهھ00ا[ تج00اوز ھ00م م00یش00ود ،رش00د يافت00ه و متکام00ل ش00دهی
آزارھای جنسی خيابانی اس0ت ک0ه بنيانگ0ارش ميرمجتب0ی ميرل0وحی »ن0واب
صفوی« است که برای به خانه بازگرداندن زن0ان و دخت0ران »ب0یحج0اب«
آن دوران» ،انگ00شت ک00ردنھ00ا« را در راس00تای مب00ارزه ب00ا غ00ربگراي00ی،
آزادی زنان ،و بازگرداندن ايران به دامان »اسالم راستين و ناب محمدی«
ارزيابی میکرد؛ که البته موفق ھم شد.
آنانی که در زندگی خود حتی يکبار به زنی اينگون0ه در کوچ0ه و
خيابان و محل کار و دان0شکده ،آزار جن0سی رس0اندهان0د ،فرام0وش نکنن0د ک0ه
دان00سته ي00ا نادان00سته از آن م00ردک ديوان00هی تروري00ست پي00روی ک00ردهان00د و
تئوری او را برای بازگردادن زنان ما به اندرونیھا پ0يش ب0رده ،در نھاي0ت
زمينهساز به قدرت رساندن حکومت کھريزکی اسالمی شدهاند!
ش00کنجهھ00ای اعم00ال ش00ده در زن00دانھ00ای م00ا ]ني00ز[ تکام00ل يافت00هی
ھم00ان م00داد الی انگ00شت گذاش00تنھا ،پ00س گردن00ی و توگوش00ی زدنھ00ای در
مدرسهھا ،خانهھا و محلهھاست ،که در اين سی و چند سال ،در ھيئ0ت اي0ن
آالت و ابزار شگفتانگيز ِ شکنجه چھره مینمايد.
لشکر ماش0ا Wق0صابھ0ا و فاطم0ه کمان0دوھايی ک0ه در خياب0ان ب0ه
حق00وق زن00ان و جوان00ان م00ا در ن00وع انتخ00اب پوش00ش و مناسبات00شان ،تج00اوز
میکنند ،تکامل يافتهی ھمان دخالتھ0ای عم0و م0ردکھ0ا و خال0ه زن0کھ0ای
دور و ب000ر ماس000ت ،ب000ه حيط000هی ممنوع000هی زن000دگی شخ000صی و ف000ردی و
جن00سیم00ان؛ ھم00ين دخال00تھاس00ت ک00ه در ھيئ00ت حک00ومتی اي00ن چن00ين چھ00ره
م00ینماي00د و آن چن00ان تئوري00سينھ00ايی را از ل00ون مح00سن ک00ديور »اخت00راع«
میکند!
ب0ين س0الھ0ای  ١٩٣٩ت0ا پاي00ان س0ال  ١٩٤٥ك0ه فران0سه در اش00غال
آلم0ان ن0ازی اس0ت ،س0يمون دوب00ووار ھ0ر روز چن0د س0اعت از وق00تش را در
كتابخان0هی مل0ی م0یگذران0د و ب0ا مطالع0هی آث0ار فالس0فه از ارس0طو ت0ا نيچ0ه
متوجه میشود كه زنان در تعاريف از ھستی كنار گذاشته شدهاند.
با تعريف ھگل از ھستی كه میگويد »ھستی متولد ش0دن ني0ست،
ھستی تبديل شدن است« سيمون میبيند که ھستی زنان آن چيزی اس0ت ك0ه
در شرايط اجتماعی و سياسی ساخته میشود و ت0ا ام0روز در تع0اريف كل0ی
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از انسان ،زن موجودی است كه از او تعريفی در دس0ت ني0ست و ي0ا درج0ه
دوم و پائينتر از مرد تعريف شده است و شرايط اجتماعی ھم آنچنان اس0ت
كه زنان امكان نمیيابند در ارگ0انھ0ای سياس0ی و اجتم0اعی ج0ايی براب0ر ب0ا
م0ردان بيابن0د و تعري0ف خودش0ان را بدھن0د .او م0یپرس0د آي0ا چن0ين م0وقعيتی
بايد ادامه پيدا كند ،ي0ا م0یت0وانيم ب0ا ري0شهي0ابی دالي0ل عق0ب نگ0ه داش0ته ش0دن
زنان ،شرايط را عوض كنيم؟
در ميان نويسندگان استثناھايی ھست كه به زنان انديشيدهان0د ،مث0ل
مونتين كه گفته است »محكوم كردن زنان آسانتر از محكوم كردن ديگری
است« ]ديگری به معنای مرد[ در ق0وانين روم0ن ،زن موج0ودی ض0عيف و
بیفكر تعريف شده است.
در کت00اب »خ!!شونت ،زن!!ان و اس!!الم« نوش00تهای دارم ب00ا عن00وان
»زن در چ!!!شم محم!!!د!« ک000ه بخ000ش کوت000اھی از آن را اينج000ا م000یآورم؛ ت000ا
زمينهھای تقديس خشونت عليه زن0ان و تخفي0ف زن0ان ب0ه ان0سانھ0ايی پ0ستتر
نشان بدھم» :از ديگر اسناد مستند و معتبر اسالمی ،نھج الفصاحه است كه
كت00ابی اس00ت در ردي00ف نھ00ج البالغ00هی عل00ی اب00ن اب00یطال00ب و »مجموع00هی
كلم0000ات ق0000صار ،خطب0000هھ0000ا و تمث0000يالت ح0000ضرت رس0000ول اك0000رم« را در
برمیگيرد...
نھج الفصاحه شامل  ٣٢٢٧جملهی كوتاه يا تقريب0ا كوت0اه اس0ت ك0ه
مت00رجم از آنھ00ا ب00ه عن00وان »كلم00ات ق00صار« ن00ام ب00رده اس00ت .در ادام00هی
كتاب ،بخشی به خطبهھای محمد و بخشی ھم به تمثيالت او اختصاص داده
شده است .در مجموع  ٣٢٢٧كلمهی قصار  ١٥٧بار از زنان صحبت شده
است كه عموم0ا ب0ر روی اي0ن محورھ0ا تنظ0يم ش0ده اس0ت؛ اس0ارت زن0ان در
خان00هی م00ردان ،مك00ر و ش00يطنت عم00وم زن00ان ،ل00زوم پرھي00ز از زن00ان ب00د و
خوب ،وجوب اطاعت زنان از مردان؛ حتی اگر اين مردان س0تمگر باش0ند،
و در نھايت سجده در مقابل م0ردان ،اگ0ر خ0دايی نم0یب0ود ،ي0ا اي0ن گون0ه ك0ه
ھست ،نمیبود .زنان اساسا از اھالی دوزخ ھستند و بيشترين ساكنان جھ0نم
را تشكيل میدھند .به اعتقاد پيامبر اگر جھ0انی ب0دون زن0ان س0اخته م0یش0د،
مردان آسانتر میتوانستند به بھشت بروند.
مونتين میگويد »طبيعی اس0ت ك0ه زن0ان ،رس0وم و ق0وانينی را ك0ه
ب0رای آنھ00ا وض00ع ش00ده ،نپذيرن00د؛ چ00ون از ش00روع ت00اريخ ت00ا ام00روز ،ھم00هی
اديان و قوانين سياسی/اجتماعی را مردان نوشتهاند«.
در ق0رن ھيج00ده ...دي0درو و اس00توارت مي0ل م00ینوي0سند ک00ه زن ھ00م
موجودی انسانی چون مرد است؛ اما نظر فقط چند فيل0سوف اس0تثنايی ك0افی
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ني00ست .س00يمون دوب00ووار ب00ا تحلي00ل نظري00ات فالس00فه و نوي00سندگان ]ب00ه وي00ژه
متفكرين عصر تجدد/مدرنيته[ سواالت جديدی را مطرح میكند...
»جنس دوم« ھزار و صد صفحه دارد .جل0د اول در ق0سمت اول،
در س00ه ف00صل ،تق00دير و تع00اريف طبيع00ت گ00را ]نگ00اه روان00شناسان[ و نگ00اه
ماتريالسيم تاريخی را بررسی میكند .در بخ0ش دوم در پ0نج ف0صل توض0يح
میدھد که چطور تاريخ را »مردان ،از مردان و برای مردان« نوشتهاند.
در بخ000ش س000وم در س000ه ف000صل ب000ه تع000اريف اس000اطيری در آث000ار
مونترالند ،الرن0س ،كل0ودل ،برت0ون ،اس0تاندال م0یپ0ردازد .در جل0د دوم ،در
بخش اول ،درچھار فصل ،كودكی ،دختر ج0وان ،تربي0ت جن0سی ،ل0زبيين...
به نوع آموزش زنان كه از آنان ان0سانی ض0عيف م0یس0ازد ،م0یپ0ردازد .در
قسمت دوم ،در شش فصل ،زن ش0وھردار ،م0ادر ب0ودن ،زن0دگی اجتم0اعی،
زن فاحشه و فاح0شهی ك0الس ب0اال...از بل0وغ ت0ا پي0ری ،موقعي0ت و ك0اراكتر
زن ،به شرايط اجتم0اعی و تفك0ر مردان0ه م0یپ0ردازد ك0ه ب0ه زن0ان نق0شھ0ای
دلخواه خودشان را میدھند.
سيمون دوبووار ]با نگاه به آثار ادبی ،مثل بالزاك و اميل زوال[٢٤
در قسمت سوم در سه فصل ،خودخواھی يا درونگرايی ،عاش0ق و ع0ارف،
 - 24زوال .اميل  Zola, Emileرمان نويس و مقاله نويس فرانسوی ] [١٩٠٢-١٨٤٠زوال از پدری ايتاليايی و
مادری فرانسوی در پاريس زاده شد و کودکی را در شھر اکس  Aixدر جنوب فرانسه که پدرش به مناسبت
شغلش در آنجا اقامت داشت ،گذراند .در ھفت سالگی پدر را از دست داد و تا دوازده سالگی در شبانه روزی و
سپس دبيرستان شھر اکس به تحصيل پرداخت و در آنجا با سزان  Cezanneآشنا شد .خانوادهی زوال پس از
مرگ پدر دچار تنگدستی شد و در  ١٨٥٨شھر اکس را ترک کرد و در پاريس اقامت گزيد .اميل پس از به
پايان رساندن تحصيالت دبيرستانی در مدرسهی سن لوئی ،خود را برای امتحان در رشتهی علوم آماده کرد و
بر اثر چند بار شکست در امتحانات ،دنبالهی تحصيل را رھا کرد .ابتدا در ادارهی گمرک به کار پرداخت ،پس
از آن در فوريه  ١٨٦٢در کانون انتشارات ھاشت  Hachetteمسئوليت توزيع را برعھده گرفت .شغل جديد،
زوال را با بزرگان ادب مانند المارتين و ميشله و سنت بوو آشنا ساخت .زوال ابتدا طرفدار رمانتيسم بود و به
آثارھوگو و موسه و المارتين عالقمند .آثار نخستين او نيز رنگ رمانتيسم داشت و از احساسی شاعرانه
برخوردار بود که به ھيچوجه با شيوهی نگارش دورهی ميانسالی او مشابھت نداشت .در  ١٨٦٤اولين کتاب
زوال به نام قصهھايی برای نينون  Contes a Ninonگوشهھايی از زندگی او را در دورهی جوانی نشان
میدھد که با عشق شديد به طبيعت ھمراه است .اين کتاب توجه عدهای از منتقدان را به خود جلب کرد .سال
بعد کتاب اعتراف کلود  [١٨٦٥] La Confession de Claudeانتشار يافت .در اين ھنگام زوال از
رمانتيسم دست برداشت و به استادان جديدی چون بالزاک و فلوبر و استاندال روی آورد ،اما نوشتن رمانھای
مختلف که باھم ارتباط معنوی نداشتند ،زوال را قانع نمیکرد و انتشار کتاب »ديباچهای بر مطالعهی علم
پزشکی تجربی« اثر کلود برنار  Claude Bernardوی را به راھی کشاند که پيوسته در انتظارش بود .پس
به فکر نوشتن رمان تجربی افتاد .به سبک رئاليسم عمق و شفافيت خاص بخشيد و اساس مکتب ناتوراليسم
 Naturalismرا بنا نھاد .اولين رمانش در شيوهی رمانھای تجربی به نام ترز راکن Therese Raquin
] [١٨٦٧در تاريخ مکتب ناتوراليسم نقطهی عطفی به شمار آمد .ترز دختر جوانی است که با عمهی خود به
پاريس میرود و با پسرعمهاش کاميل ازدواج میکند ،اما نه از شوھر ضعيف و رنجور خود رضايتی احساس
میکند و نه از محيط پاريس چيزی درک میکند ،تا آنکه ميان او و دوست شوھرش عشقی پديد میآيد و پس از
گذراندن روزھای دشوار ،به ياری دلدار ،شوھر را در دريا غرق میکند و ظاھراً مرگ را طبيعی جلوه میدھد
و از آن پس در ھمان خانه و اتاق با ھمسر تازه به سرمیبرد ،اما شبح کاميل لحظهای آنان را آسوده نمیگذارد
و ترز آنی از سنگينی بار جنايت آسوده نمیماند ،تا حدی که حرکات و رفتار او در نظر مادرشوھر پير و افليج
و اللش راز جنايت را فاش میسازد؛ سرانجام نيز دو جنايتکار برای گريز از شبح ھولناک در حضور پيرزن
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دست به خودکشی میزنند .زوال در  ١٨٧٣خود از اين رمان نمايشنامهای اقتباس کرد که محبوبيت بسيار
ً
کامال علمی دنبال کرد .در نظر او ھمچنان که جراح جسم
يافت .از آن پس زوال روش رمان نويسی را با ھدفی
بيمار را میشکافد ،تا بر آن تغييرات الزم را انجام دھد ،رمان نويس نيز تغييرات عميق جسمی قھرمانان کتاب
خود را بايد مورد بررسی دقيق علمی قرار دھد ،پس به فکر خلق يک سلسلهی طوالنی رمان تجربی افتاد ،با
عنوان تاريخ طبيعی و اجتماعی خانوادهای در زمان امپراتوری دوم که عنوان ديگرش له روگون ماکار
 Les Rougon-Macquartاست ،شامل  ٢٠رمان که به تدريج منتشر شد و از برجستهترين آثار مکتب
ناتوراليسم به شمار آمد .زوال در نسب نامهی دو خانواده که در پالسان  ،Plassansشھر کوچکی در جنوب
زندگی میکنند و ميان اعضای آنھا وصلتھايی صورت میگيرد ،بسيار تعمق میکند و مسالهی وراثت را در
ميان افراد اين دو خانواده مورد بررسی قرار میدھد و نشان میدھد که چگونه اعتياد به الکل يا ابتالی به
بيماری سل در ميان فرزندان اين دو خانواده رايج میشود؛ چنانکه در نسل سوم خانواده که دارای يازده عضو
است ،چھار بيمار و دو رنجور به وجود میآيد .زوال چنين نتيجه میگيرد که مسالهی وراثت که خارج از
اختيار بشر و نوعی جبر علمی است ،چگونه به فعل و انفعاالتی منجر میشود که افراد جامعهای را دچار
انحرافات بيشمار روحی میسازد؛ رشتهی اصلی که قھرمانان داستان زوال را که تعدادشان به ھزار و دويست
میرسد ،به يکديگر میپيوندد ،ھمين عامل وراثت است .زوال در ديباچهی اولين رمان از اين سلسله با عنوان
ثروتمندی خاندان روگون  La Fortune des Rougonاصل ناتوراليسم را مطرح میکند و نشان میدھد
که چگونه خانوادهی روگون در مدتی کوتاه صاحب ثروتی بیشمار گشته است .پس از آن تا  ١٨٧٦شش جلد
از اين سلسله داستان را منتشر کرد .داستان غذای پس مانده  La Cureeکه در  ١٨٨٧به صورت نمايشنامه و
باعنوان رنه  Reneeبرصحنه آمد ،با موفقيت بسيار ھمراه شد .در اين اثر زوال غارت اموال ملت را در
زمان ناپلئون سوم نشان میدھد و جامعهی فساد يافته ی زمان امپراتوری دوم را با توصيفی گويا و تصويری
رنگين پيش چشم میگذارد .داستان شکم پاريس  [١٨٧٣] Le Ventre de Parisزندگی فقيرانه و پر از رنج
کاسبھای کم سرمايه را با واقع بينی شديد و صادقانه شرح میدھد .بخشھايی از کتاب که در آن بازار سبزی و
ميوه وصف میشود ،از پرجاذبهترين بخشھای کتاب به شمار میآيد .فتح پالسان La Conquete de
 Plassansدر  ١٨٧٤انتشار يافت و پالسان در اين اثر ھمان اکس ،شھر کودکی زوالست که با عالقه و
دلبستگی فراوان آن را وصف میکند .پس از آن يکی از معروفترين رمانھای اين سلسله به نام گناه کشيش
موره  La Faute de l''abbe Mouretدر  ١٨٧٥منتشر شد که در آن تضاد حکومت طبيعی و حکومت
مذھبی عرضه میشود .در اين داستان اميل زوال معايب و غرايز پست جامعهی فاسد شده و سودجوييھای مفرط
را بیپروا فاش میسازد .مردی که زوال در محيط سياست خلق کرده ،اگرچه تصويری است مسخره آميز،
نمودار واقعيت محض است .اين اثر با قلم شاعرانهی زوال از برگزيدهترين آثار او به شمار آمد .ھنگامی که
زوال سی و شش سال داشت ،از قدرت کار عجيبی برخوردار بود و به ناشرش خبر داد که طرح رمان تازهای
را ريخته که ھنوز نامی برايش در نظر نگرفته است ،اما میتواند اھميت آن را پيشبينی کند .در واقع نيز رمان
که به نام دکه ی می فروش  L’Assommoirدر  ١٨٧٧منتشر شد ،از چنان شھرتی برخوردار گشت که زوال
را نامدارترين نويسندهی عصر خود ساخت و نخستين بار پس از نيم قرن ويکتورھوگو را در درجهی دوم
شھرت قرار داد و بر کتاب بينوايان او تفوق يافت .در دکهی می فروش وصف مناظر پاريس از فراز تپهی
مونمارتر  Montmartreھياھوی ميخواران که گرداگرد پيشخوانھای میفروشی را گرفتهاند و تصويرھای
دوزخی ديگر از قدرتی استثنايی برخوردار است ،چنانکه از نفرت و وحشت ،زيبايی غيرقابل تصوری پديد
میآيد .زوال با اين اثر بر بالزاک نيز تفوق يافت و پس از او کمتر نويسندهای موفق شد که چيزی بر ضخامت
ظلمتھای اين کتاب بيفزايد .زوال در اين دوره خانهای در مدان در حومهی پاريس خريد که گروھی از
نويسندگان جوان در آن گرد میآمدند ،از جمله موپاسان ،ھويسمان  ،Huysmansھانری سئار  ،Ceardلئون
ھنيک  Henniqueو پول آلکسی  Alexisکه ھمه خود را پيرو مکتب ناتوراليسم خواندند ،ھمين گروه در
 ١٨٨٠مجموعه داستانھای شبھای مدان  Les Soirees de Medanرا منتشر کردند که شامل شش داستان
کوتاه از اين شش نويسنده بود ،از آن جمله داستان گلوله پيھی  Boule de suifاثر موپاسان که موجب
شھرت او گرديد .داستان زوال حمله آسيا  L’Attaque du Moulinنام داشت که از خاطرات جنگ ١٨٧٠
مايه گرفته و توصيف سادهی مناظر زيبا و عاشقانهای است که بر اثر جنگ دچار ويرانی و قتل و غارت شده
بود .اين داستان را از بھترين داستانھای زوال شناختهاند .زوال در  ١٨٧٩نھمين داستان از سلسله رمان روگون
ماکار را به نام نانا  Nanaانتشار داد که به محض انتشار موفقيت عظيمی به دست آورد .داستان نانا بيشتر
تصوير جامعهای تباه شده است تا وصف عشق و دلدادگی .زوال ،به قھرمانان کتاب برجستگی و واقعيت
پرجاذبهای میبخشد ،چنانکه خواننده در پشت چھرهھای داستانی ،اشخاص واقعی را به خوبی میبيند و ھمين
امر در توفيق کتاب مؤثر بوده است .که به رغم پيروزی جاودانی و برجستگی خاص مورد حمله سخت نيز
قرار گرفت .کسانی که دکهی می فروش را به سبب نشان دادن معايب و فساد اخالق محيطھای کارگری ستوده
بودند ،نانا را که ضعف و انحطاط طبقهی باالی جامعه را نشان میداد ،مورد اعتراض قرار دادند ،زوال به
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ھمهی غوغاھا و ايرادھا پاسخ داد .در  ١٨٨٢کتاب ديزی  Pot-Bouilleانتشار يافت .مقصود از ديزی ديگ
ثروتمندان است .زوال برای ھجو کردن آداب و رسوم کاسبھای پولدار ،خانهی ظاھراً مجللی را در يکی از
کوچهھا برگزيد و درون آن را در معرض تماشا گذارده است ،ديوارھا را شفاف ساخته و رازھا را از پشت آن
بيرون کشيده و ھياھوی خانوادهھا و پخت و پز روزانه و آمد و رفتھای فريبکارانه را نشان داده است .زوال به
کسانی که در اين کانونھا ادعای نيکبختی دارند ،خطاب میکند و میگويد» :شما دروغ محض ھستيد و در ديگ
شما چيزی جز کثافت و فساد پخته نمیشود «.اين داستان نيز اعتراض فراوانی به ھمراه آورد .در طی دو سال
پس از آن زوال دو کتاب از سلسله رمان خود را منتشر کرد به نام کامروايی زنان Au Bonhenr des
 [١٨٨٣] Damesو شادی زيستن  [١٨٨٤] La Joie de Viverکه موضوع ھردو به مسائل روزانه
ارتباط میيابد .زوال با انتشار کتاب ژرمينال  Germinalيکی از قويترين جنبهھای نظريهی خود را در
بارهی سوسياليسم عرضه میکند .ژرمينال سيزدھمين کتاب از سلسله رمان له روگون ماکار و يکی از
معروفترين آثار زوالست .در ژرمينال زندگی نکبت بار کارگران معدن پيش چشم گذارده شده است؛ کارگرانی
که در زير بار استخراج معدن خرد شدهاند و با مزد ناچيز و گرسنگی ،در وضع پريشانی به سر میبرند ،فساد
بر سراسر زندگيشان حکمفرما میشود و از شدت تيره روزی به الکل و زن پناه میبرند و به سبب آنکه اربابھا
قصد دارند که از مزدشان کسر کنند ،به اعتصاب روی میآورند ،چندين ماه از کار دست میکشند و سرانجام
بر اثر سرما و گرسنگی ،اعتصابشان به شکست منتھی میشود ،به قوای انتظامی تسليم میشوند و به دوزخ
معدن بازمیگردند .ژرمينال انعکاس عظيمی داشت و از چنان قدرتی برخوردار بود که منتقدان جز در ستايش
آن لب نگشودند .ژرمينال ،زوال را از بزرگترين نويسندگان ھمهی عصرھا ساخت .سال بعد در  ١٨٨٦اثر
 Oeuvreمنتشر شد که موجب رنجش سزان گرديد که وجود خود را در چھرهی قھرمان کتاب میديد ،زوال
در  ١٨٨٧در زمين  La Terreاز سلسله رمان خود ،با لحنی خشونت بار از دھقانانی که برای عالقه به زمين
از کشتار و خيانت روگردان نيستند ،سخن گفته است .وصف صحنهھای ننگين و قبيح ،توفانی از مخالفت برپا
کرد ،حتی از جانب طرفداران زوال بيانيهای انتشار يافت که او را از استادی و پيشوايی خود خلع کردهاند .زوال
در ھمين سال به جبران خشونت گذشته ،به لطف و نرمی گراييد و کتاب رؤيا  Le Reveرا انتشار داد .زوال
کم کم از سلسله رمان له روگون ماکار ،احساس خستگی کرد و سه رمان ديگر در اين سلسله انتشار داد و به
آن پايان بخشيد .ھريک از رمانھای اين سلسله مستند است و از ارزش مدارک کامالً مستقلی برخوردار که در
مجموع بينشی دقيق را دربارهی محيط اجتماعی نشان میدھد .زوال عالوه بر سلسله رمان له روگون ماکار دو
سلسلهی ديگر انتشار داد که يکی از آنھا مجموعهی سه شھر  Les Trois Villesاست دربارهی لندن ،رم و
پاريس .در پنجم اکتبر  ١٨٩٤بود که آلفرد دريفوس  Dreyfusافسر فرانسوی يھودی به اتھام خيانت توقيف و
تبعيد شد و فرانسويان ،گروھی به موافقت و دستهای ديگر به مخالفت با او برخاستند .موضوع رنگ سياسی
گرفت و به اختالف ميان سلطنت طلبان و طرفداران کليسا و جمھوريخواھان کشيده شد که سرانجام به جدا شدن
دين و سياست از يکديگر در کشور فرانسه منجر گشت .زوال کار ادبی را کنار گذاشت و در قضيهی دريفوس
شرکت کرد .در پنجم نوامبر  ١٨٩٧اولين مقاله را دربارهی کار دريفوس انتشارداد و به دنبال آن نامهای
سرگشاده به رئيس دادگاه با عنوان من متھم میکنم  J’accuseفرستاد و توجه تودهی مردم را به اين کار جلب
کرد و با شھامتی قابل تحسين و ارائهی مدارک ،بيگناھی دريفوس را اعالم کرد و نشان داد که دادرسی بسيار
سنجيده انجام گرفته است ،ھمين نامه موجب شد که زوال به يک سال حبس و پرداخت جريمه محکوم شود؛ پس
به انگلستان رفت و برای اعادهی دادرسی به فرانسه بازگشت ،اما دريفوس از طرف دادگاه نظامی مقصر
شناخته شد .زوال نفرت و تحقير خود را در مقالهھای گوناگون ابراز کرد .سرانجام دريفوس در سال ١٩٠٠
تبرئه شد؛ اما اعادهی حيثيت از او و به دست آوردن حقوق سابقش تا  ١٩٠٦به طول انجاميد .زوال قھرمان
اصلی اين پيروزی بود و به مردم نشان داد که شھامتش از ھنرش کمتر نيست .آخرين سلسله رمان زوال اناجيل
اربعه  Quatre Evangilesاست که آخرين داستان آن پس از مرگش در  ١٩٠٣انتشار يافت .زوال در بيستم
سپتامبر  ١٩٠٢در پاريس مستقر شد و در آپارتمان سردش بر اثر مسدود شدن لوله بخاری ،به اختناق دچار شد
که ھيچگونه درمانی سودمند نيفتاد .مراسم تشييع وی در ميان گروه عظيمی از مردم انجام گرفت و شش سال
بعد جسدش به پانتئون  Pantheonانتقال يافت .مکتب ناتوراليسم در اواخر زندگی زوال قدرت خود را از
دست داد ،اما سرنوشت آثار زوال به اين مکتب بستگی کامل ندارد؛ زيرا وی در ھنر رمان نويسی ابتکارھای
جالب توجھی به کار برده و در تصوير اجتماع استعدادی بینظير و استثنايی نشان داده است .آثار زوال با آنکه
بر جنبهھای علمی زيست شناسی و مسالهی توارث و جبر علمی متکی است ،با اين ھمه از جنبهھای شاعرانه
و تغزلی و صور ذھنی خارق العاده نيز سرشار است .نفوذ زوال و مکتب ناتوراليسم او در نويسندگان ملل
مختلف قرن بيستم انکارناپذير است .کتابھا و داستانھای زير از اميل زوال به زبان فارسی ترجمه شدهاند :انسان
وحشی ،چھرهی يک زن ،دريفوس و اميل زوال ،رؤيا ،سايهی مرگ و پنج داستان ،فاجعهی آسيای سبز ،نانا،
ھوس و ژرمينال...
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به تعريف و توجيه تنھايی و اطاعت و سرسپردگی مذھبی زن در رابطه با
م0000رد م0000یپ0000ردازد .و در ق0000سمت آخ0000ر در دو ف0000صل ،زن م0000ستقل ،و در
جمعبندی ...م0شكالتی را ك0ه در راه براب0ری زن و م0رد ،ب0رای رس0يدن ب0ه
٢٥
آزادی قرار دارد ،بررسی میكند.
٢٦
نوش00تن کت00اب » ج00نس دوم« توس00ط س00يمون دوب00ووار در س00ال
 ١٩٤٦که به يکی از ماندگارترين مطالعات در بارهی وضعيت زنان تبديل
شد ،در بحبوحهی دورانی بود که جوامع غرب0ی ب0ا خجال0ت و ت0رس و ل0رز
م00شغول تحوي00ل بخ00شی از حق00وق زن00ان ب00ه آنھ 0ا بودن00د .ق00وانين فران00سه از
يکسال پيش به زنھا اجازهی شرکت در انتخابات را داده بود ،ول0ی خب0ری
از ح00ق پي00شگيری از ب00ارداری و کورت00اژ فرزن00د ناخواس00ته نب00ود .در مي00ان
چنين اوضاع محدود و نابرابری ،ھم خشم موج0ود در کت0اب اي0ن نوي0سندهی
تيزبين فرانسوی طبيعی مینمود و ھم اعتراضات جامعهای که به اي0ن ن0وع
گ00ستاخیھ00ای زنان00ه ع00ادت نداش00ت .واتيک00ان کت00اب دوب00ووار را در لي00ست
ممنوع جای داد و »آلبر کامو« اعتراض کرد که:
»سيمون دوبووار مرد فرانسوی را به مضحکه کشيده است«.
ب00ا اي00ن س00ابقه م00یت00وان فھمي00د ک00ه چ00را باص00طالح »روش00نفکران«
ايرانی اين ھمه »آلبرکامو« را دوست دارند!
البت000ه واک000نشھ000ای مثبت000ی ني000ز در ھم000ان زم000ان در م000وج انب000وه
برخوردھای يک جانبهی مردان نسبت به »جنس دوم« ابراز شد.
در ھم000ان ح000ين ک000ه روان000شناس مع000روف »ک000ارل منينگ000ر« آن000را
متظاھرانه و خسته کننده يافت» ،فيليپ ويلی« ]رمان نويس[ آن را يکی از
بھترين کتابھای زمانه قلمداد کرد.
خ00انم بالن00شه کن00وپ ،ھم00سر رئ00يس انت00شاراتی ب00زرگ امريک00ايی
»کنوپ« در سفری به فران0سه ب0ه وج0ود اي0ن کت0اب پ0ی ب0رد و چ0ون ح0دس
میزد که متنی است روشنفکرانه در بارهی انواع و اشکال رواب0ط جن0سی،
از يک »جانورشناس« بازنشسته به ن0ام »ھ0ووارد پارش0لی« ک0ه بخ0شی از
تحصيالتش را در فرانسه گذرانده ب0ود و در آن زم0ان ب0ا ت0يم مت0رجمين اي0ن
موسسهی انتشاراتی کار میکرد ،خواس0ت ت0ا کت0اب س0يمون دوب0ووار را ب0ه
زبان انگليسی برگرداند.
انتشاراتی کنوپ از مترجم صريحا درخواست کرد که آنرا ت0ا ح0د
امکان خالصه کند و آقای پارشلی با حذف  ١٥درصد از حجم اصلی کتاب
»جنس دوم« سفارش رئيسش انجام داد؛ بدين ترتيب بود که کت0اب خالص0ه
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ش0ده ،ب00ا ترجم00هی ي00ک دان00شمند ج0انور ش00ناس ،برانگيزانن00دهی کنک00اشھ00ای
ذھنی دو نسل از فمنينيستھای جھان شد؛ ترجمهای ک0ه راھگ0شای نظ0رات
جال00ب »بت00ی فري00دان« در کت00اب »عرف00ان زنان00ه« و دي00دگاه وي00ژهی »کي00ت
ميلـت« در »سياستھای جنسی« و بسياری از آثار زن0ان نوي0سندهی ديگ0ر
شد.
پ00س از » ٦٠س00ال« ب00رای اول00ين ب00ار ترجم00هی جدي00دی از کت00اب
»ج0000نس دوم « ب0000دون ھ0000يچگون0000ه سان0000سوری توس0000ط »ش0000يال مل0000وانی« و
٢٧
»کنستانس بورد« به قفسهی کتابفروشيھا راه يافت...
اما زن0ی ک0ه م0ن دوس0تش دارم و ب0سيار از او ي0اد گرفت0هام و ھم0و
بود که در  ٢٧اسفند ماه  ١٨] ١٣٥٧مارس  [١٩٧٩يعن0ی چھ0ار ھفت0ه پ0س
از افتضاح تاريخی بھمن  ٥٧به تھران سفر كرد...
آل00يس ش00ووارتزر يک00ی از سرش00ناست00رين چھ00رهھ00ای فميني00ستی
جن000بش ن000وين زن000ان آلم000ان ٢٨اس000ت ...دوران ج000وانی آل000يس ش000ووارتزر در
س00الھ00ايی گذش00ت ک00ه جن00بش ن00وين زن00ان آلم00ان در ح00ال ش00کلگي00ری ب00ود...
درس00ال  ١٩۶٩آل00يس ش00ووارتزر ب00ه عن00وان خبرنگ00ار چن00د روزنام00ه ...ب00ه
پ00اريس بازگ00شت و در آن ج00ا ب00ا فميني00ستھ00ای فران00سوی و ني00ز نوي00سندهی
م0شھور اي00ن ک00شور »س0يمون دوب00ووار« آش00نا ش00د .اي0ن آش00نايی ت0اثير تعي00ين
کنن00دهای در ش00کلگي00ری دي00دگاهھ00ای فميني00ستی آل00يس گذاش00ت .او در س00ال
 ١٩٧١در برپ00ايی ک00ارزار جنج00ال برانگي00ز مجل00هی »ن00وول ابزروات00ور«
علي00ه »ممنوعي00ت س00قط جن00ين« در فران00سه ش00رکت ک00رد .در اي00ن ک00ارزار ِ
رسانهای  ٣۴٣زن اعتراف کردند که »کورتاژ« کردهاند.
مجل00هی »اش00ترن« ھم00ين آک00سيون را ب00ا عن00وان »م00ا س00قط جن00ين
ک00ردهاي00م« در آلم00ان ب00ا ھمک00اری آل00يس ش00ووارتزر پي00اده ک00رد .او توان00ست
 ٣٧۴زن را »ب00سيج« کن00د ،ک00ه آش00کارا اعت00راف کردن00د ]ب00رخالف ن00ص
صريح قانون[ کورتاژ کردهاند؛ ھنرپيشگان معروفی چ0ون روم0ی اش0نايدر،
سانتا برگر ،زابينه سن ين و روزنامه نگارانی چون کاروال اشترن...
شووارتزر از ھمان ابتدا به »انقالب اسالمی در اي0ران« ب0ا ش0ک
و تردي00د م00ینگري00ست .او در س00ال  ١٩٧٩در گفتگ00ويی پ00س از س00فرش ب 0ه
ايران» ،زنستيزی« بنيادگرايان اسالمی را در ايران مطرح کرد.
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شووارتزر در رابطه ب0ا بني0ادگرايی و نق0ش آن در جامع0هی آلم0ان
نيز ديدگاهھای روشنی دارد .او تز »نسبيت فرھنگ0ی« را »رد« م0یکن0د و
خواھان مجازات شديد مردانی است که با توسل به اين »ت0ز« در جامع0هی
آلمان ،دست به قت0ل و ض0رب و ش0تم زن0ان و دخت0ران خ0ود م0یزنن0د ،و در
برابر دادگاه با يک جمله ،جناياتشان را توجيه میکنند که:
»در فرھنگ اسالمی ،اين عمل رايج است!«
شووارتزر معتقد است که ھمهی بنيادگرايانی که در آلمان زن0دگی
م000یکنن000د ،باي000د ق000انون اساس000ی اي000ن ک000شور را رعاي000ت کنن000د؛ ق000انونی ک000ه
آزادیھ000ای ف000ردی و اجتم000اعی را ب000رای ھم000هی ش000ھروندان خ000ود ت000ضمين
میکند .شووارتزر میگويد که ما بايد مسائل را خوب مشخص کنيم؛ حقوق
بشر تقسيم شدنی نيست؛ قانون اساسی آلمان نبايد زير عالمت سئوال برود؛
اعتق00اد ،ي00ک م00سئلهی شخ00صی اس00ت؛ بني00ادگرايی اس00المی »فاشي00سم ق00رن
بيست و يکم« است ،و ما بايد با آن مبارزه کنيم؛ بيش از ھرچيز ما بايد از
مادران بیزبان و دخترانی که در خطرند ،دفاع کنيم...
آليس شووارتزر در مورد روسری ،اختيار و اجبار سر کردن آن
و اين که آيا معلمھای مسلمان روسری به سر ،مجاز به آموزش در مدارس
آلم0ان ھ0ستند ،بح0ثھ0ای متع00ددی را در مجل0هی »ام0ا« ٢٩و ني0ز در مراک00ز
فرھنگی مستقل به راه انداخته است .او خود در اين باره میگويد:
»روسری ،پرچم اسالميسم اس0ت؛ روس0ری ،ن0شانی اس0ت ک0ه زن
را به فردی ديگر ،به انسانی درجه دو تبديل میکند«...
شووارتزر با ھمين سرسختی با جرياناتی که زن را تنھ0ا عام0ل و
حامل »سکس« میدانند ،روبرو میشود .او در س0ال  ١٩٨٧ک0ارزاری را
عليه پورنوگرافی به راه انداخت و در سال ١٩٩۴عک0اس مع0روف آلم0انی،
»ھلم00وت ني00وتن« را ب00ه پ00ای مي00ز محاکم00ه ک00شاند .ني00وتن در يک00سری از
عک00سھ00ای پورنوگرافي00ک خ00ود ،زنھ00ا را در ح00ال »ش00کنجه ش00دن« ب00ه
نمايش گذاشته شده بود.
آل000يس ش000ووارتزر ھ000مچن000ين در س000ال  ٢٠٠٢ب000ه دف000اع از حق000وق
»زنان تن فروش« پرداخت که ب0ا ت0صويب ق0انونی از س0وی مجل0س آلم0ان،
مورد تبعيض قرار میگرفتن0د .او در گفتگ0ويی نظ0ر خ0ود را در اي0ن م0ورد
چن00ين بي00ان م00یکن00د ک0ه موض00ع م00ن ن00سبت ب00ه م00سالهی ت00ن فروش00ی ھمي00شه،
ھمبستگی با اين زنان بوده است؛ اگر قرار باشد در اين ميان کسی ش0رمنده
باشد ،اين »مشتری« است که ب0دن زن را م0یخ0رد ،ي0ا آن پاان0داز ٣٠ک0ه از
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قب00ل زن ،درآم00دی ب00ه ھ00م م00یزن00د .ن00ود و ن00ه درص00د زن00ان تنف00روش خيل00ی
فقيرند ،يا دوباره خيلی زود فقير م0یش0وند؛ چ0ون پ0ول را از چن0گش0ان در
میآورند .برای ما تنفروشی ،مسالهی حيثيت انسانی اس0ت و دس0ت آخ0ر آن
ک000ه ش000رايطی ک000ه بت000وان در آن ان000سانی را خري000د ،ش000رايطی غيران000سانی
٣١
است...
من البته رس0م مھري0ه دادن و مھري0ه گ0رفتن را ني0ز يادگ0ار دوران
ب00ردهداری و بازمان00ده از دوران خري00د و ف00روش ان00سانھ00ا م00یدان00م؛ حت00ی
زنانی را که در پی »شکار« مردان پولدارند ،نيز به ن0وعی »ت0ن ف0روش«
به حساب میآورم؛ شيوهای که به شدت »شرم آور« است.
آليس شووارتزر از فمينيستھای استخواندار آلمانی ،از پيشگامان
جن0بش فميني0ستی ،ژورنالي0ست و ص0احب امتي0از مجل0هی پ0رآوازهی EMMA
در يک00ی از كت00ابھ00ايش ب00ه ن00ام »ش00كيبايی بيج00ا در براب00ر مجاھ00دين «W
تئوری تازهای دارد كه خواندن و بررسی آن م0یتوان0د كين0ه و نف0رت عظ0يم
و عجي00ب ش00رق م00سلمان ب00ه غ00رب راس00يونال را تاح 0دی از س00ايه درآورد؛
ش00ناختن پدي00دهای ب00ه ن00ام عن00صر مردانگ00ی و »نرينگ00ی« و تح00ت ل00وای آن،
كنترل جنسی زن0ان ش0رق ك0ه كم0ی از اي0ن ب0وی بھ0شتی آزادی را در م0شام
خيالشان مزمزه كردهاند.
»در بررسیھای پژوھشی گوناگون پسيكولوژيك ]روان0شناسی[ و
نق00ش انگي00زهی تروري00ستھ00ای عام00ل فاجع00هی  ١١س00پتامبر ،ھم00ه چي00ز ب00ر
زبان آورده شد ،اما از يك چيز ]كه روشنترين آنھاس0ت[ س0خنی ب0ر زب0ان
نيام00د؛ و آن عام00ل »مردانگ00ی« اس00ت؛ و اي00ن مردانگ00ی اس00ت ك00ه ب00ه وي00ژه
٣٢
اقتدار خود بر زن را در مخاطره میبيند!«
اين بانوی روشنگر كه اتفاقا در  ٢٧اسفند ماه  ١٨] ١٣٥٧مارس
 [١٩٧٩يعنی چھار ھفته پس از افتضاح تاريخی بھم0ن  ٥٧ب0ه تھ0ران س0فر
كرد ،اين مكانيسم را ب0ه خ0وبی دريافت0ه و تئ0وريزه ك0رده اس0ت .ش0ووارتزر
در گفتگويی از استراتژی سياسی اسالميستھ0ا ب0رای مب0ارزهی گ0سترده ب0ا
غربگرايی كه ترجمهی شسته/رفتهی آن وارد شدن خلل به ارك0ان حكوم0ت
مردس00االران اس00المی ح00اكم ب00ر زن00ان اس00ت؛ چنانك00ه در ي00ك گ00زارش كوت00اه
٣٣
ژورناليستی بتوان به آن پرداخت ،سخن گفته است.
واقعيت اين است كه نم0یت0وان پدي0دهی نف0رت و كين0ه ب0ه غ0رب را
بدون شناخت اين عنصر »نرينگی« شناخت و ارزيابی كرد .اي0ن رابط0هی
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٣٠

سلطه كه ما ھمچن0ان در ش0رق اس0المی ب0ا نمادھ0ای فاجع0ه انگي0زش مواج0ه
ھستيم؛ ھمان تئوری است كه توس0ط بني0انگزار اس0الم در  ١٤٠٠س0ال پ0يش
جام00هی »تق00دس« پوش00يد و در ج00ان و ت00ن و ب00اور م00سلمانان جھ00ان ،و در
ناخودآگاه ھر مرد مسلمانی در انتظار فرصتی ب0رای ش0كار و راه ي0افتن ب0ه
خودآگ000اه و مي000دان عم000ل ،ب000ه كم000ين نش000ست .ب000رای اي000ن ك000ه اي000ن نف000رت
غيرمنطقی ،و ريشهھای اين غربستيزی را ب0شناسيم ،چ0ارهای ن0داريم ج0ز
اين كه مكانيزم اين رابطهی سلطه را بشناسيم .ت0ا ن0دانيم چ0را اسالمي0ستھ0ا
در بھره برداری ك0ردن از دس0تاوردھای فن0ی و تكنيك0ی غ0رب ،تردي0دی ب0ه
خود راه نمیدھند؛ اما به گسترهی برابری حقوق ھم0هی ان0سانھ0ا و آگ0اھی
م000ردم ب000ه حقوق000شان و بخ000صوص حق000وق زن000ان ،كودك000ان ،دگراندي000شان و
دگ0رجنس گراي0ان ك0ه م00یرس0ند ،شم0شير را از ني0ام برم00یك0شند ،نم0یت00وانيم
٣٤
بستر اين رفتارھا را بشناسيم.
کم000دی اي000ن ک000ه در دھ000هی دوم ق000رن بي000ست و يک000م م000يالدی و
درک00شوری ک00ه بودج00هاش از توري00سم ت00امين م00یش00ود ،و پ00س از س00رنگونی
حکوم00ت ح00سنی مب00ارک در س00رزمين زيب00ای فراعن00ه ،ت00ازه ل00و م00یرود ک00ه
 %٩١زنان مصری ختنه شدهاند و از زندگی محروم...
به نظر من بنيادگرايی دو پايهی محكم دارد؛ خ0شونت و ن0ابرابری
جنسی و حقوقی .پايهھای جنبی ديگری ھم اين پايهھا را محكمت0ر م0یكنن0د؛
اما اس0اس ،ھم0ين دو پاي0ه اس0ت .بني0ادگرايی در درخ0شش راسيونالي0سم و ب0ا
رش000د آگ000اھی ش000ھروندان تح000ت س000لطهاش ،پاي000هھ000ايش را س000ست و ش000كننده
م0یبين00د .اس00الم ھ00م ك00ه اساس00ا ب0ر پاي00هی ان00واع ن00ابرابریھ00ا ش00كل گرفت00ه ]و
بدون اين نابرابریھا امكان تجلیاش را از دست میدھد[ ناچار است چن0ين
نفرتی را اعمال و اعالم كند؛ چرا كه اگر در غرب ،اي0ن خبرھ0ا ن0شده ب0ود
و اگ00ر حق00وق ب00شر و عق00لگراي00ی ،ب00ا ھم00هی »مب00ارزات« علم00ای اع00الم
اسالمی ،به ش0رق م0سلمان راه نيافت0ه ب0ود ،اي0شان را ب0ا غ0رب ك0اری نب0ود.
زن00ان ھمچن00ان در ان00درونیھ00ا و در حرم00سراھا ب00ه ح00بس اب00د در حج00اب و
بيگاری جنسی و جسمی محكوم بودند .خللی ھم به رابطهی س0لطهی آقاي0ان
وارد نمیشد .اگر غرب از قرون وسطی فاصله نمیگرفت و وارد تفسيری
جديد از انسان ،فرديت ،و حقوق انسانھا و وجدان ايشان نمیشد ،شرق را
با غرب كاری نبود و من ھمين جا ادعا میكنم كه تروريسم اسالمی ھم در
 - 34دوستی تصوير جالبی از مسلمان حاکم دارد؛ اينان از جرثقيل استفاده میکنند ،اما نه برای ساختمان س0ازی
که برای دار زدن مردم ،از پزشکی استفاده میکنند ،اما نه برای بھبودی و تندرستی که برای چ0شم درآوردن و
دست و پ0ا قط0ع ک0ردن ،از ايننرن0ت اس0تفاده م0یکنن0د ،ام0ا ن0ه ب0رای ب0اال ب0ردن آگ0اھیھ0ا ک0ه ب0رای تبلي0غ ک0شتار و
اسالميسم و عقبماندگی و خرافات ...در اين رابطه میتوان تا قيامت نوشت.

٣١

كار نمیبود .اما غرب ،زنان را از ان0درونیھ0ا ب0ه بي0رون از خان0هھ0ا و ب0ه
مجامع باز و آزاد كشاند ،و انسانھا را برابر شناخت و تجاوز و زورگويی
به انواع انسانھا را زير ذره بين برد.
غ000رب ب000ا فاص000له گ000رفتن از قرائ000ت حك000ومتی از كاتوليسي0000سم،
»كني00زان و ض00عيفهھ00ا و ص00يغهھ00ا و كلف00تھ00ا و وال00دهھ00ای آق00ا م00صطفی و
منزلھا و بیادب0یھ0ا« را در جايگ0اه براب0ر ب0ا م0ردان و برگزي0دگان »«W
نشاند؛ و اين درست ھمان نقطهی آغازين فاجع0ه ب0رای ش0رق م0سلمان ب0ود.
فاجعه از ھمين جا آغ0از ش0د .م0رز ب0ين ك0شورھا برداش0ته ش0د .رف0ت و آم0د
بين شرق و غرب عمومی شد .مدرسهھا و دانشگاهھ0ا زن0ان را پذيرفتن0د .و
از ھمه مھمتر پای زنان به حيطهی فرھن0گ ،ھن0ر ،دان0ش ،آگ0اھی و غ0رب
باز شد .و اين ھمان نقطهی شنيدن ن0اقوس خط0ر ب0رای ش0رق م0سلمان ب0ود.
اين زنگ خطر جدی برای شرق بيمار ،اساس0ا ب0سيار ب0سيار خطرن0اكت0ر و
وحشتناكتر از ھرگونه شكست و واماندگی تاريخی بود؛ چرا كه ب0ه عن0وان
نمونه در عربستان تا ھمين چندی پيش ھيچ زنی شناسنامه نداشت و ب0ه ن0ام
پ00در و ش000وھر و ب000رادرش ش000ناخته م00یش000د .و در قط000ر و خيل000ی از ديگ000ر
كشورھای عربی ،زن0ی را در ورزش0گاهھ0ا حت0ی ب0ه عن0وان تماش0اچی و ب0ا
ھمان تصوير اسالمی با مانتو و روس0ری و چ0ادر و مقنع0ه و پيچ0ه و نق0اب
و… نم00یت00وان دي00د .ت00اکنون ھ00م در اي00ران م00ا ھم00ين تف00ريح ح00داقل ،ھم00ين
تماشای مسابقات ورزشی ،برای نيمی از شھروندان ايرانی ممنوع است!
ب00ا اي00ن رابط00هھ00ا ،مھ00مت00رين و اساس00یت00رين بخ00ش اي00ن ن00ابرابری،
يعنی نابرابری بين زنان و مردان ،در يك دريافت راسيونال ترك برداش0ت.
ب00ا ب00از ش00دن پ00ای زن00ان ب00ه غ00رب ،و ب00ا راه ي00افتن درياف00تھ00ا و راهكارھ00ای
غرب000ی ب000ه ش000رق ،در حقيق000ت زن000ان س000تون پنجم000ی ش000دند ك000ه اي000ن عام000ل
»نرينگی« را زخمی میكردند.
زنان از اندرونیھا بيرون آمدند .اين بيرون آمدن از اندرونیھای
مردساالرانه ،فقط شكلی نبود .ايشان از برخ0ی از باورھ0ای مردس0االرانهی
اس00المی ھ00م فاص00له م00یگرفتن00د .ديگ00ر ك00سی نم00یتوان00ست بگوي00د ك00ه زن00ان
ن00اقصالعقلن00د و بھ00رهش00ان از زن00دگی ناتم00ام؛ چن00ان ك00ه محم00د و عل00ی ٣٥و
جانشينانشان بارھا و بارھ0ا گفت0هان0د و م0یگوين0د .اي0ن تھدي0د وج0ود داش0ت و
اتفاقا خيلی ھم جدی بود كه ديگر زنی تئوری تئوري0سين ردي0ف دوم م0ذھب
 - 35خطب00ه  ٨٠نھ00ج البالغ00ه» :معاش00ر الن00اس ان الن00ساء ن00واقص االيم00ان الحظ00وظ ن00واقض العق00ول .فام00ا نق00صان
ايمانھن فقعودھن عن الصاله و الصيام فی ايام حضيھن .و اما نق0صان حظ0وظھن فم0واريثھن عل0ی االن0صاف م0ن
مواريث الرجال .و اما نقصان عقولھن فشھاده امراتين ك0شھاده الرج0ل الواح0د .ف0اتقو ش0رار الن0ساء .و كون0وا م0ن
خيارھن علی حذر و ال تطيع0وھن ف0ی المع0روف حت0ی اليطمع0ن ف0ی المنك0ر «.س0يمای زن در نھ0ج البالغ0ه/مين0و
جاويد

٣٢

شيعه ،يعنی علی ابن ابیطالب را به ريش نگيرد؛ ھمو ك0ه در خطب0هی ٨٠
نھ0ج البالغ00ه »پ00س از پاي0ان نب00رد جم00ل در نك0وھش زن00ان« و ب00رای توجي00ه
0ان زن00ان ناتم00ام اس00ت ،بھ00رهی آن00ان
س00ركوب زن00ان گفت00ه ب00ود» :م00ردم؛ ايمِ 0
ناتمام ،خرد ايشان ناتمام .نشانهی ناتم0امی ايم0ان ،مع0ذور بودن0شان از نم0از
و روزه است به ھنگام عادتشان و نقصان بھرهی ايشان ،نصف ب0ودن س0ھم
آنان از ميراث است نسبت به سھم مردان؛ و نشانهی ناتمامی خرد آنان اي0ن
زنان ب0د
بود كه گواھی دو زن چون گواھی يك مرد به حساب رود .پس از
ِ
بپرھيزي00د و خ00ود را از نيكان00شان واپايي00د ]مواظ00ب خودت00ان باش00يد[ و ت00ا در
٣٦
كار زشت طمع نكنند ،در كار نيك ]ھم[ از آنان اطاعت ننماييد!«
به نظر من كشتار ي0ازدھم س0پتامبر و ت0داوم تروري0سم اس0المی ك0ه
اي00ن روزھ00ا خاورميان00ه و جھ00ان را ب00ه آت00ش ك00شيده اس00ت و روزب00روز ھ00م
خطرناكت0ر م0یش0ود ،در واق0ع پ0اره ش0دن ت0ور »نرينگ0ی« را ب0ه اعت0راض
نشسته است؛ حتی تا حد خودآزاری و خودكشی و عمليات انتحاری.
توجه كنيم که بخش اساسی غنيمتھ0ای وع0ده داده ش0ده ب0ه م0ردان
مسلمان ]چه در اي0ن جھ0ان و چ0ه در جھ0ان ديگ0ر[ زن0انی ھ0ستند ك0ه پ0اك و
منزهاند؛ بكر و دست نخوردهان0د؛ نوجوانن0د؛ ھن0وز آگ0اھی ندارن0د؛ خودش0ان
را دربست در اختيار مردان و مومن0ان م0یگذارن0د و در نھاي0ت تنھ0ا ماي0هی
شادی و خوشی و صفای آنھا ھستند .موض0وع بك0ارت دخت0ران ھ0م ك0ه اي0ن
ھمه در ميان مسلمانان اھميت دارد ،بيش از آن كه به ھمان پوس0تهی داخ0ل
آل000ت تناس000لی زن000ان مح000دود باش000د ،بك000ارت ِ اي000شان در آگ000اھی اس000ت .ع000دم
آگاھیشان نسبت به حقوقشان است؛ و اين بكارت است كه اين زنان را اين
ھمه برای اين مردان جذاب و رويايی میكند.
ت0ا زم00انی ك00ه ديوارھ00ای ب00ين ش00رق و غ00رب بلن00د ب00ود و غرب00یھ00ا
ھنوز اين امكان را نداشتند ك0ه ب0ه ش0رق برون0د و نمادھ0ای زن0دگی نوين0شان
را پ00س از كوت00اه ك00ردن دس00ت دي00ن از حكوم00ت و پيام00دھای آن ب00ه نم00ايش
بگذارند ،شرق در امن و امان بود.
»در حبي00ب ال00سير ،ض00من توص00يف دوران خالف00ت الق00ائم ب00امرW
چن00ين آم00ده اس00ت» :ن00صيرالدوله ]ك00ه[ ب00ه عل00و ھم00ت و ح00سن سياس00ت…
انصاف داشت … به عدهی اي0ام س0ال  ٣٦٠س0ريت ]زن[ گرفت0ه ب0ود و ھ0ر
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٣٣

ش00ب ب00ا يك00ی از اي00شان مباش00رت م00ینم00ود و ديگ00ر ب00ا آن »كني00زك« خل00وت
٣٧
نمیكرد ،مگر در سال ديگر نوبت به وی میرسيد…«
»…با اين ھمه بسياری از صحابه بط0ور وف0ور زن م0یگرفتن0د و
ط00الق م00یدادن00د؛ چن00ان ك00ه ح00ضرت ام00ام ح00سن  ٢٥٠ت00ا  ٣٠٠زن اختي00ار
٣٨
نمود…«
جنبش ماه مه  ١٩٦٨را میتوان به نوعی »جنبش زنان« ناميد و
من با »گستاخی« جنبش  ١٣٨٨ايرانيان را ]ب0ه بھان0هی تقل0ب در انتخاب0ات
دور دھ00م رياس00ت جمھ00وری در اي00ران[ ني00ز »جن00بش زن00ان« م00یشناس00م و
م00یشناس00انم .ب00ه پرس00ش ک00شيدن ک00ج فھم00یھ00ا و »ک00ژ راھ00ه«ی ط00ی ش00دهی
تاريخ معاصر ايران ،به دليل عقبماندگی و پوسيدگی انديشهی ض0د ان0سانی،
ضد زن و ضد مدرنيتهی دو نسل کھنه و به ويژه »پيشتازان« آن دو نسل،
کليد اص0لی اي0ن جن0بش اس0ت و آن »کلي0د طالي0ی« ھ0م تنھ0ا در دس0ت زن0ان
ايران است؛ برای بازپس گرفتن حقوقشان و اعالم مکرر و مکرر براب0ری
حقوقشان با »نرينه«ھای وحشتزده از آزادی زنان.
با اين ھمه يازده سال پس از اين واقعهی تاثيرگذار ]جنبش ماه مه
 ١٩۶٨ميالدی[ ما زنان ايران0ی ھ0ر آنچ0ه را ک0ه داش0تيم ،ب0ه ت0اراج دادي0م و
شديم مضحکهی عالم و آدم متمدن ،آن ھم پس از آن ھمه دستاورد ش0گرف
]انق00الب م00شروطه و دوران دو پادش00اه پھل00وی[ در م00تن خاک00ستری ماي00ل ب00ه
سياه خاورميانهی اسالم زده!
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حقوق فردی و اجتماعی زنان بعد از اسالم ،ص ٦٣٦
 - 38تاريخ تمدن اسالم ،جلد  ٣ص  ،١٩٧نقل از شمارهی  ،٦٣ھمان صفحه.

٣٤

يادداشت دوم
ما زنان بازماندهايم از اشتباھات ت0اريخی پ0درانمان ،زم0انی ک0ه ب0ا
مادرانمان جفت میشدند؛ چه؛ اگر میدانستند؛ شايد ھرگ0ز در آن ش0بھ0ای
ک00ذايی ب00ستر »م00ادر« را تحقي00ر نم00یکردن00د .ب00ستر م00ادر از ھم00ان لحظ00هی
نطفه بستنمان تحقير میشود و از ھمان آغ0از حق0وق نيم0هک0ارهم0ان ب0ه يغم0ا
میرود؛ ھرچند که از مردان پيرامونمان بيشتر بفھميم و ت0الش کن0يم .عي0ب
بزرگ ما در سر و مغزم0ان ني0ست؛ »جن0سيتمان« پ0يش از تول0دمان ،م0ا را
کت بسته رفوزه اعالم کرده است .ھمين است ک0ه م0ا ب0يش از آن0انی ک0ه ت0ن
»مقدسی« دارند ،با »شرم« پنھانی »مھر شده« در تنمان ،مغزمان را نيز
به گرو گذاشتهايم.
تن »مقدس« پيش از ما و پ0يش از آن ش0ب ک0ذايی ،ن0ه در زھ0دان
که در انديشهی فريبکار مادرانمان به عبادتگ0اه رخ0ت ک0شيدهان0د .اي0ن اس0ت
ک00ه مادرانم00ان در غيب00ت م00ردان پيرامونم00ان در نق00ش ھمان00ان ،زن00دانبانان
خودانگيختهی ما م0یش0وند ،ت0ا خودش0ان را ب0رای »مقدس0ين« ش0يرين ک0رده
باش00ند» .تق00دس« را ت00اريخ مھ00ر زده و »تق00ديس« ک00رده اس00ت .از اب00راھيم
بتساز تا موسی ،از عيسی تا البته »محم0د« ک0ه ي0ک تن0ه ج0ور ص0دھا زن
را میک0شيد و ب0ر اي0شان من0ت م0یگذاش0ت و از »من0ی« مقدس0ش ک0ه از ت0ن
»مقدس«ترش م0یتراوي0د ،ھم0هی »ک0شتزارھای« ٣٩ب0یص0احب و ت0صرف
ش00دهی کني00ز و آزاد را س00يراب م00یک00رد ،ت00ا کم00ی از ت00شنگیاش بکاھ00د ک00ه
نمیشد و ھرگز نشد.
اين تشنگی ھمچنان در ت0ن »مق0دس« مردانم0ان ھ0ست و م0ا زن0ان
در ھيئ000ت فري000بخوردگ000ان ھمي000شهی ت000اريخ و ادي000ان بازمان000ده از ت000اريخ،
ھمچنان حقوقمان را ،تنھا ذرهای از حقوقمان را به »دريوزگی« نشستهايم.
بازمان00دگان محم00د ام00ا آموخت00هان00د ک00ه ت00ن »نامق00دس« را بھ00ايی
ني 0ست؛ تنھ00ا بازت00اب خواس00تھ00ای م00ا »ک00شيده« اس00ت و خنج00ر و آت00ش و
بدنامی؛ باز ھم برای سيراب کردن عطش سيری ناپ0ذير آن »مقدس0ين« در
نوشيدن از خون تن ما؛ ھميشه ...ھميشه و ھميشه.
 - 39بخشی از آيهی  ٢٢٣سورهی بقره/زنان کشتزار شمايند .برای کشت به آنھا نزديک شويد...
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زن00ان ت00اريخ را عوض00ی ننوي00سند .اگ00ر خواس00تی دارن00د ،تنھ00ا در
سيراب کردن آن عط0ش س0يری ناپ0ذير اس0ت ک0ه ش0ايد ،ت0ازه ش0ايد ب0ه بخ0ش
بسيار کوچکی از سھمشان راضی شان کنند .مقدسين در کتاب0شان ،در تنھ0ا
کتاب00شان آموخت00هان00د ک00ه »نامقدس00ين« را س00ھمی از ان00سانيت و از »ح00ق«
ني00ست .تنھ00ا »ح00ق« زن00ان »ش00کنجه« اس00ت و »زخ00م خ00وردن« ک00ه ب00رای
مقدس00ين ،از آن تراوش00ات ک00ذايی ھ00م ل00ذتبخشت00ر اس00ت» .ح00ق زن00ان« تنھ00ا
»تکليف« است و »تکليف«!
دنيای مدرن به دروغ به زنان »حق« داده است .اين »ح0ق« ھ0ر
لحظه ،حتی در ميان آدمھای مدرن و متمدن ھم به تاراج میرود.
حقی که بر اساس تقديس ِ ت0ن ِ ش0شدانگ م0ردان ،مھ0ر ش0ده باش0د،
خدشهبردار نيست؛ حت0ی اگ0ر س0يمون دوب0ووار و آل0يس ش0وارتزر ب0رای آن
زندگي00شان را ھزين000ه ک000رده باش000ند .تق00دس »نرينگ000ی« آس000يبپ000ذير ني000ست؛
میدانستيد؟
م00ن ام00ا م00یخ00واھم از اي00ن »تق00دسنم00ايی« تق00دسزداي00ی ک00نم؛ از
خودش00ان؛ از جنسيت00شان و از تنھ00ا کت00ابی ک00ه ب00رای »تق00دسم00آبی« ب00ه آن
آويزان میشوند؛ آويزان شدهاند.
ق00رآن رونوش00ت ت00ورات اس00ت؛ فت00وکپی انجي00ل اس00ت ،در ھيئت00ی
کمدیتر؛ برای ھمين ھم تقدس مآبی مردان ما اين ھمه کمدی است...
ختنهی زنان ،بخشی از ھمين تاريخ کمدی »نامقدس« است.
کسی میداند چرا  %٩١زنان سرزمين فراعنه »ختنه« شدهاند؟
کسی ھست که برای ھمين ي0ک قل0م »جناي0ت مق0دس« بازمان0ده از
قعر قرون ،در قرن بيست و يکم پاسخی يافته باشد؟!
و باز ھم آيا کسی ھست که بداند مردان ملت0ی ک0ه  %٩١زنان0شان
را از زن000000دگی »اخت000000ه« ک000000رده ان000000د ،چ000000ه برداش000000تی از »آزادی« و
»دموکراسی« و »حقوق برابر انسانھا« دارند؟
ھمين!
پنجم اسفند ماه ١٣٨٩
 ٢۴فوريه  ٢٠١١ميالدی

٣٦

حجاب ،پرچم اسالميسم ،فاشيسم قرن ٢١
»مديريت« واژهای م0درن اس0ت و درس0ت از دوران رن0سانس ب0ه
اي00ن س00و ب00ه واژهنام00هی سياس00ی/اجتم00اعی ک00شورھای پي00شرفته اف00زوده ش00ده
اس00ت؛ عالم00هی دھخ00دا آن را »گردانن00ده« ترجم00ه ک00رده ک00ه ص00فت ف00اعلی
اس000ت از واژهی »اداره« يعن000ی »اداره ک000ردن« و راس000ت و ري000س ک000ردن
امور؛ »حکومت« اما واژهای »کھنه« است که قدمتش را درازن0ای ت0اريخ
نوش00تهان00د؛ عل00ی اکب00ر دھخ00دا اي00ن واژه را »فرم00انروايی ک00ردن« و »حک00م
راندن« و »قضاوت کردن« تعري0ف ک0رده اس0ت؛ ھم0و حکوم0ت ران0دن را
نيز به مفھوم »اعمال و به کار بردن سلطه و فرمانروايی« آورده است.
ھم00راه ب00ا نھادين00ه ش00دن ِ رن00سانس ،م00دنيت و مدرنيت00ه در جوام00ع
مدرن» ،دولت«ھا کارشان را بر اساس »اعتماد« اکثريت ِ شھروندانی که
ب00ه اي00شان رای »اعتم00اد« دادهان00د ،انج00ام م00یدھن00د .اگ00ر ھم00ين »انتخ00اب
شدگان« نتوانند وظايفی را که به ايشان محول شده ،يعن0ی »اداره«ی ن0سبتا
درست کشور به انجام برسانند ،يا با »استيضاح« کن0ار گذاش0ته م0یش0وند و
يا ديگر سر از صندوقھای رای بيرون نمیآورند.
تعريف مدرن و متمدن از انسان و »شھروند« پديدهی تازهای بود
که به صورتی کمرنگ در نگ0اه و دي0دگاه م0شروطهخواھ0ان ِ »غيرآخون0د«
خ 0ود را ن00شان داد .اي00ن ک00ه روی واژهی »م00شروطه خواھ00ان غيرآخون00د«
زوم میکنم ،به اين دليل است که به تجرب0ه م0یدان0م دي0نھ0ا و ب0ه وي0ژه دي0ن
اس000الم و م000ذھب ت000شيع ب000ا تعري000ف م000درن از ان000سان ،ش000ھروند و حق000وق
ش00ھروندی ]آن گون00ه ک00ه پ00س از انق00الب کبي00ر فران00سه در ق00انون اساس00ی و
مدنی کشورھای اروپايی و ھمچنين در بياني0هی جھ0انی حق0وق ب0شر پ0س از
جنگ جھانی دوم نمود يافت[ از اساس زاويهای  ١٨٠درجه دارند.
در ميان دولتمردان ايرانی پ0س از انق0الب م0شروطه ،ظ0اھرا تنھ0ا
رض00ا ش00اه فقي00د اس00ت ک00ه نگ00اھی م00درن ب00ه فن00ومن ان00سان و ح00ق و حق00وقش
دارد.
اين دو نگاه به زندگی و به انسان را میتوان در رفتار رض0ا ش0اه
و مخالفينش ديد .در اين کار به بررسی ھر دو ديدگاه میپردازم؛ ھم ديدگاه
رض00ا ش00اه را و ھ00م در براب00رش ،نگ00اه دولتمردان00ی را ک00ه بع00دھا سياس00ت

٣٧

»رضاخان زدايی« ٤٠را پيش بردهاند؛ و زمينهساز به ق0درت رس0اندن س0يد
روح  Wخمينی و ھم دستانش شدهاند.
به باور من سرنوشت و تاريخ م0ا در اي0ن س0دهی ک0ذايی چھ0اردھم
خورشيدی ]تقريبا قرن بيستم[ دقيقا در ھمگراي0ی ي0ا واگراي0ی ن0سبت ب0ه اي0ن
رفت0ار م00شخص رض00ا ش00اه م0شخص م00یش00ود .آنچ00ه م0ن نگ00اه رض00ا ش00اه ب00ه
موض00وع ان00سان م00یدان000م ،نگرش00ی اس00ت م00درن ب000ه ان00سان ک00ه ان000سان را
»شھروند« تعريف میکند و ھيچگون0ه جداس0ازی جن0سی ،ق0ومی ،ن0ژادی و
عقيدتی را برنمیتابد.
نگ0اھی گ0ذرا ب0ه بخ0ش کوت00اھی از خ0دمات رض0ا ش0اه فقي0د ،ب00رای
شناختن و شناس0اندن پ0روژهی »رض0احان زداي0ی« در اي0ران پ0س از رف0تن
اي000شان از اي000ن زاوي000ه اھمي000ت دارد ک000ه عم000ق ک000جفھم000ی ،عق000بافت000ادگی،
فرصتطلبی و ش0يعهزدگ0ی دولتم0ردان ايران0ی را ن0شان م0یدھ0د ک0ه ]ش0ايد[
نادانسته ،اسباب ب0ه ق0درت رس0اندن فجي0عت0رين »م0دل« حک0ومتی در ت0اريخ
جھان شدهان0د ک0ه ت0ا ھم0ين ام0روز ني0ز در »س0ال  ٢٠١٢م0يالدی« ھمچن0ان
ايرانمان را به خاک و خون کشانده و میکشاند.
ج00الل متين00ی در پژوھ00شی ب00ا عن00وان »نق00ش انق00الب م00شروطه در
تحول تعليم و تربيت ايران« مینويسد:
»پيش از مشروطه ج0ان و م0ال و آب0رو و حيثي0ت م0ردم در دس0ت
دو گروه بود؛ يکی ھيئت حاکم0ه و ديگ0ری »علم0ا« .ھيئ0ت حاکم0ه عب0ارت
بود از شاه ،درباريان و تم0ام م0اموران حک0ومتی در سراس0ر ک0شور ک0ه ب0ر
طبق دلخواه خود به اصطالح به رتق و فتق ام0ور م0یپرداختن0د .گ0روه دوم
علما و ماليان بودن0د ک0ه خ0ود را ب0ه مانن0د ام0روز ناي0ب ام0ام زم0ان معرف0ی
م0یکردن00د و ق00انون ش0رع را ب00رای ادارهی جامع0ه ک00افی م00یدان00ستند ،و در
عمل قدرتشان از گروه اول به مراتب بيشتر ب0ود .اين0ان ب0ه خ0صوص تعل0يم
و تربي0ت و ق0ضاوت و اوق0اف را از آن خ0ود م0یدان0ستند و ک0سی را ي0ارای
مقابل00ه ب00ا آن00ان نب00ود .ق00انون اساس00ی م00شروطه ،تم00ام آح00اد مل00ت اي00ران را
مت00ساوی الحق00وق اع00الم ک00رد .گرچ00ه ب00ا ف00شار مالي00ان ]توج00ه کني00د ب00ا ف00شار
مالي00ان[ در اص00ل دوم م00تمم ق00انون اساس00ی ب00ه آن00ان اي00ن ح00ق داده ش00د ک00ه
قوانينی را که برخالف شرع تشخيص م0یدھن0د» ،وت0و« کنن0د؛ ول0ی ھرگ0ز
ماليان نتوانستند از اين حقی که به »ناحق« به آن0ان داده ش0ده ب0ود ،اس0تفاده
کنند«.
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ف000شار مالي000ان آنچن000ان ب000ود ک000ه اوال ب000ا سرس000ختی تم000ام نھ000ضت
م000شروطه را ب000ه ن000ام خودش000ان س000که زدن000د و طباطب000ايی و بھبھ000انی ش000دند
»رھبران مشروطه« ديگر اين که ب0ا اض0افه ک0ردن م0تمم ق0انون اساس0ی ب0ه
قانون اساسی مشروطه که بر اساس حقوق برابر ھمهی ايرانيان مدون شده
بود ،نابرابریھ0ای دين0ی را ص0ورتی ق0انونی بخ0شيدند ک0ه البت0ه در تم0ام دو
دورهی پادشاھی پھلویھا نتوانستند به موفقيتی ب0رای اج0رای ني0ات پليدش0ان
دست بابند.
»ناگفته نماند که در فاصلهی سالھای ١٢٨٥خورشيدی که فرم0ان
مشروطيت به توشيح مظفرالدين شاه رس0يد ،ت0ا س0ال  ١٣٠٤ک0ه ب0ه س0لطنت
قاجاريه پايان داده شد ،با وجود ق0انون اساس0ی حت0ی ي0ک ک0ار چ0شمگير ھ0م
در ايران انجام نشد ،و در تقريبا به ھمان پاشنهی سابق میچرخي0د .در اي0ن
دورهی بيست ساله ،احمدشاه به مدت ش0انزده س0ال پادش0اه ب0ود ]يعن0ی ھم0ان
مدتی ک0ه رضاش0اه از س0ال  ١٣٠٤ت0ا  ١٣٢٠پادش0اه اي0ران ب0ود[ در دوران
سلطنت احمدشاه بود که در سال  ١٩٠٧ايران به دو منطق0هی نف0وذ انگل0يس
و روس تقسيم شد ،قرارداد  ١٩١٩به امضاء رسيد و ايران عمالً در ص0ف
مستعمرات انگليس قرار گرفت؛ شاه اي0ران ]احم0د ش0اه قاج0ار و ب0ه گفت0هی
محمد مصدق شاه جوانبخت[ از دولت انگليس مقرری ماھانه میگرف0ت ،ت0ا
ب0ه منوي0ات آن0ان گ0ردن نھ0د .جن0وب خوزس0تان و منطق0هی نف0ت خي0ز آن از
ايران جدا شده ،با حماي0ت دول0ت انگل0يس ب0ه ش0يخ خزع0ل س0پرده ش0ده ب0ود.
شاه ايران ]ھمان احمد شاه قاجار[ با وجود قانون اساسی م0شروطه و م0تمم
آن ،قادر نبود امنيت را تامين کند .خالصه آن که اوضاع کشور با دورهی
پيش از مشروطه تقريبا تفاوتی نکرده بود و اگر رضا خان سردار سپه قدم
به ميدان ننھاده بود ،ھيچ يک از ھدفھ0ای م0شروطه طلب0ان جام0هی عم0ل
نمیپوشيد .او بود که با تکيه بر ق0انون اساس0ی ،اي0ران را از ق0رون وس0طی
٤١
به آغاز قرن بيستم ميالدی رسانيد«...
اما سالھا پيش از تالشھای ماندنی رضا ش0اه ،در  ١۴ام0رداد م0اه
سال  ١٢٨۵خورشيدی ،مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطه را در ک0اخ
صاحبقرانيه امضا کرد .پيش از امضای اين فرمان ،شاه از پيراموني0انش و
آنانی که از او میخواستند ب0رای خوابان0دن س0ر و ص0دای م0ردم ،فرم0ان را
امضاء کند ،میپرس0د» :اگ0ر م0ن اي0ن فرم0ان را ام0ضا ک0نم ،آي0ا اي0ران مث0ل
پاريس خواھد شد؟«
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اين ميزان درک و فھ0م پادش0اه قاج0ار اس0ت ک0ه خ0ودش را آنچن0ان
»آفرينن00ده و خ00الق و فع00ال ماي00شاء« ت00صور م00یکن 0د ک00ه ب00ه خي00الش ب00ا زدن
انگشت يا مھری پای کاغذی ،حاصل قرنھا تالش روش0نگران اروپ0ايی از
سنخ ولتر و گاليله و ژوردانو برونو و ديگران ،يکباره دس0ت ک0م در ھيئ0ت
خيابان کشیھ0ا و پ0ارکھ0ا و س0اختمانھ0ای پ0اريس ب0ه اي0ران خواھ0د آم0د و
بدون ھيچ تالشی ،چه در حيطهی تکنيک و چ0ه در حيط0هی عق0ل و ش0عور
برگزي00دگان ،روش00نفکران و دولتم00ردان ،و چ00ه در حيط00هی حق00وق براب00ر
انسانھا ،ايران ھمانند پاريس خواھد شد!
با اين ھمه امضای فرمان مشروطه به نوعی سرفصل ت0ازهای در
زندگی سياسی ،اجتماعی و فرھنگی ما ايرانيان شد.
پاکدامن میگوي0د» :رض0اخان زداي0ی از ف0ردای ش0ھريور ١٣٢٠
آغ00از م00یش00ود و يك00ی از محورھ00ای اص00لی آن جل00ب رض00ايت و تحبي00ب
قل00وب روح00انيون اس00ت .محم00دعلی فروغ00ی ك00ه در ش00ھريور  ١٣٢٠ب00ه
نخست وزيری انتخاب شد ،در ھمان آغاز كار گفت که »بايد ب0ه م0سالهی
دي00ن ھ00م اھمي00ت داد .در بي00ست س00ال گذش00ته ]دوران ص00دارت و پادش00اھی
٤٢
رضا شاه[ يكی ھم دين از ميان رفت«.
»اين سياست تحبيب در حکومتھای ]دولتھای[ بع0دی ت0شديد و
تقوي00ت م00یش00ود .در اي00ن زمين00ه مقاي00سهی نح00وهی رفت00ار عل00ی س00ھيلی...
میتواند بسيار گويا و پرمعنا باشد...
»در حكوم00ت ]دول00ت[ دوم س00ھيلی [١٣٢٢] ٤٣تحبي00ب روحاني00ان
بيش از پيش دقت و ص0راحت و وس0عت م0یياب0د ...مح0سن ص0در در ١٢
خرداد  ١٣٢٢به وزارت دادگستری گمارده میشود .اوست كه به گفت0هی
احم000د ك000سروی »دس000تگاه انگيزاس000يون« در دادگ000ستری برپ000ا م000یكن000د و
پروندهی وكالت كسروی را نيز باطل میكند .باز ھم در زمان اوست ك0ه
س00يزده كت00اب از كت00ابھ00ای ك00سروی و از جمل00ه ش00يعیگ00ری را توقي00ف
میكنند .در ميان اين كتابھا آن يك كه خشم »روحانيان« را برانگيخت،
٤٤
]ھمان[ »شيعیگری« بود.
احم00د ک00سروی در کت00اب »دادگ00اه« دگرگ00ونی ف00ضای اجتم00اعی
ايران را اين گونه نوشته است:
»آنان كه ]پس از رضا شاه[ رخت ديگر گردانيده بودن0د ،دوب0اره
به عبا و عمامه بازگشتند .آنان كه به گوشهای خزيده بودند ،بيرون آمدند.
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بار ديگ0ر ب0ا ق0انونھ0ا ،دان0شھ0ا و ھم0هی نيك0یھ0ا نب0رد آغ0از كردن0د .ب0ار
ديگر آخوند بچهھا و سيدبچهھا كه چغالهی گدايی و مفتخوری ھستند ،در
خيابانھا پديدار ش0دند ...چي0ز ديگ0ری ك0ه دي0ده ش0د آن ب0ود ك0ه ب0ا انگي0زش
ھمان »كمپانی خيانت« بلكه با سرمايهی آن ،برای ماليان روزنام0ه بني0اد
نھ000اده ش000د ...ب000از دي000ده ش000د دول000ت در ادارهی رادي000و دس000تگاھی ب000ه ن000ام
»تبليغات دينی« برپا گردانيده ،به كسانی از مردان تي0ره مغ0ز ماھان0ه داد
كه بنشينند و گفتارھای سراپا ياوه و بدخواھی نويسند و به آن روزنام0ه و
٤٥
مانندھای آن فرستند«.
»محسن صدر در  ١٥خرداد  ١٣٢٤دوران نخست وزيری خود
را آغاز كرد .دي0ديم ك0ه ب0ه ھنگ0ام وزارت دادگ0ستری اوس0ت ك0ه نخ0ستين
پرونده سازیھا علي0ه ك0سروی آغ0از م0یش0ود .اكن0ون ك0ار ش0دت بي0شتری
م00یگي00رد ...در  ٢٩اس00فند  ١٣٢٣دكت00ر ص00ديق وزي00ر فرھن00گ حكوم00ت
بيات ،نامهای به دادگستری نوشت و تعقيب كسروی را خواس0تار ش0د .در
 ١٤خ00رداد  ١٣٢٤س00يد محم00د ص00ادق طباطب00ايی ،رئ00يس مجل00س ش00ورای
ملی ھم نامهای در اين زمين0ه م0ینوي0سد و در ھم0ان اي0ام رئ0يس بازرس0ی
مجلس شورای ملی ھم به دنبال »شكايات واصله« به وزارت دادگ0ستری
نامه مینويسد و »تعقيب« كسروی را خواھان میشود .چند روز بعد در
 ٢٤خرداد ،محسن صدر ]صدراالشراف[ نخست وزير ھم ب0ر ض0رورت
٤٦
تعقيب كسروی انگشت میگذارد«.
»ماجرا بدين گونه آغاز شد ك0ه ك0سروی را ب0ا اتھ0ام »ت0وھين ب0ه
اس0الم« ب0رای بازپرس0ی ب0ه دادگ0ستری ف0را خواندن0د .اي0ن اتھ0ام از دي0دگاه
قضايی ھيچگونه »دليل محكمه پسند« ي0ا مبن0ای ق0ضايی نداش0ت .ام0ا آنج0ا
ك00ه نخ00ست وزي00ر وق00ت مح00سن صدراالش00راف ك00ه از ك00سروی كين00های
ديرينه در دل داشت ،بر »تعقيب« او پای میفشرد ،اي0ن ام0ر ش0گفتیآور
نمینمود.
ب000د ني000ست ب000ه عن000وان »جمل000هی معترض000ه« ري000شهی »كين000هی
ديرينهی محسن صدر« را بشناسيم .اين امر ما را با يكی از فضيلتھ0ای
برجستهی کسروی آشنا میكند .پايبندی کسروی به راس0تی ،و ب0یپرواي0ی
او در برك00شيدن نق00اب فريبن00ده و دغلك00اری از چھ00رهی م00ردان سياس00ی ]و
دينی[ ھمانندی در ميان مردان سياسی/اجتماعی دوران معاصر نداشت.

 - 45کتاب »دادگاه« نوشتهی شادروان احمد کسروی ،صص  ٥٥تا ٥٦
 - 46قتل كسروی ،چاپ دوم ،صفحه ی ١٦٩

٤١

چن00ين ب00ود ك00ه دش00منان وی تنھ00ا در مي00ان مالي00ان نبودن00د و ش00مار
فراوانی از مردان سياسی كه با پايان دوران رضاشاھی دوباره ب0ه مي0دان
سياست بازگشته بودن0د و ب0ا بھ0رهگي0ری از »فراموش0ی وج0دان ھمگ0انی«
عرصهی تازهای برای جوالن و خودنمايی يافته بودند ،اين ف0اشگ0ويی را
برنمیتافتند و كسروی را دشمن میداشتند.
»بخش بزرگ0ی از اي0ن م0ردان سياس0ی ك0سانی بودن0د ك0ه پ0يش از
برآمدن جنبش مشروطه از پ0شتيبانان خودك0امگی بودن0د ،ام0ا ھم0ين ك0ه ب0ا
ش00م تي00ز خ00ود دريافتن00د ك00ه جن00بش ]م00شروطه[ پي00روز خواھ00د ش00د ،ناگھ00ان
آزاديخ00واه ش00دند و ب00ه بھ00رهب00رداری از نظ00ام ت00ازه پرداختن00د .شناس00انيدن
ش0ماری از اي0ن م0ردان سياس0ی دغ0لك0ار در اث0ر ارجمن0د و يگان0هی احم0د
ک00سروی »ت00اريخ م00شروطهی اي00ران« بازت00اب يافت00ه اس00ت .خ00ود وی در
پيشگفتار اين اثر از »ھفت« انگيزه ياد میكند كه بيش از ھر چيز ديگ0ر
او را به فراھم آوردن اين اث0ر واداش0ته اس0ت .انگي0زهی س0وم ك0ه ب0يش از
انگي00زهھ00ای ديگ00ر او را زي0ر ت00اثير گ00ذارده اس00ت و از اي00ن رو ب00ه تنھ00ايی
حجم000ی براب000ر ش000ش انگي000زهی ديگ000ر را دربرگرفت000ه اس000ت ،ب000ه راس000تی
انگيزهای صرفا اجتماعی است .آوردن ھمهی اين انگيزهھا از حوص0لهی
اين سوگياد ٤٧بيرون است و من تنھا به يك ف0راز از آن ب0سنده م0یك0نم ك0ه
در رابطهای بیواسطه با »كينهی ديرين0ه«ی صدراالش0راف ب0ه ك0سروی
است .در آن فراز كسروی میگويد:
»ناآگاھی ايرانيان از سود و زيان و سستی انديشهھای اي0شان ب0ه
اندازهای است ك0ه ك0سان ب0سياری از وزي0ران و ديگ0ران ك0ه ب0ا م0شروطه
دورويی نموده ،از باغشاه درآمده ،در بھارستان ج0ا گرفت0هان0د ،از زب0ونی
انديشه ،ب0دی آنھ0ا را ندان0سته و ب0ه چ0ون و چراي0ی برنخاس0تهان0د ،و ت0ا م0ا
٤٨
بنويسيم ،آن كسان را به بدی نمیشناختند«.
»اش00ارهی »از باغ00شاه درآم00ده ،در بھارس00تان ج00ا گرفت00هان00د« در
متن اثر از ھم باز شده و به روشنی به گفتگو گذارده ش0ده ك0ه چگون0ه در
دوران »استبداد صغير« يعنی به قدرت رسيدن زودگذر محمدعلی ميرزا
ب000ا كم000ك روس000ھا و ب000ه ت000وپ ب000ستن مجل000س ،گروھ000ی از آزاديخواھ000ان و
كوش000ندگان بن000ام ھمچ000ون مل000ك المتكلم000ين ،جھانگيرخ000ان صوراس000رافيل،
قاض00ی ارداق00ی را دس00تگير ك00رده و در باغ00شاه ب00ه زن00دان افكندن00د و س00پس
آنان را كشتند .بازپرسی اين م0ردان ب0زرگ را »مح0سن صدراالش0راف«
برعھده داشت .با گشودن اي0ن نكت0هی فرام0وش ش0ده ب0ود ك0ه از آن پ0س و
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بويژه از سوی »نشريات آزادی يافتهی پس از ش0ھريور  «١٣٢٠ب0ه وی
لقب »دژخيم باغشاه« داده شد .از اين رو چندان ش0گفتیآور نب0ود ك0ه در
دوران »نخست وزيری« او ]صدراالشراف[ پرون0دهی اتھ0ام »ت0وھين ب0ه
٤٩
اسالم« دنبال شود...
و اما سيد روح  Wخمينی و خيز او ب0رای »رض0ا ش0اه زداي0ی«
و خيز بعدیاش برای رسيدن به »خالفت اسالمی« بر ايران فلکزده!
در نيمهی دوم سال  ١٣٢٢نويسندهای به نام حكمیزاده كتابچهی
كوچكی در كمتر از چھل صفحه با نام »اسرار ھزار ساله« منتشر كرد.
در اين ج0زوه روحاني0ت ش0يعه در براب0ر پرس0شھ0ايی ق0رار داده ش0د .ي0ك
سال بعد در  ١٣٢٣كت0ابی ب0ه ن0ام »ك0شف االس0رار ،رد ب0ر اس0رار ھ0زار
س00الهی حكم00یزاده« منت00شر ش00د ك00ه در چ00اپ نخ00ستين آن ،ن00ام نوي00سنده
م00شخص نب00ود .بع00دھا معل00وم ش00د ك00ه اي0ن كت00اب ب00ا حج00م  ٤٢٨ص00فحه ب00ه
وس00يلهی آق00ای ]س00يد روح  [Wخمين00ی نوش00ته ش00ده اس00ت .چنانچ00ه پ00س از
انقالب اين كت0اب ب0ا عن0وان »ك0شف االس0رار« ب0ا ن0ام نوي0سندهاش...چ0اپ
شد .اين از روز روشنتر است كه نوشتن كتابی با حجم  ٤٢٨ص0فحه در
پاسخ جزوهای با كمتر از  ٤٠صفحه منطقی نيست ،پ0س نوي0سندهی كت0اب
ھ000دف ديگ000ری را در نظ000ر داش000ته اس000ت .در ش000شمين ش000مارهی مجل000هی
»چشمانداز« چاپ پاريس در اين زمينه به گستردگی گفتگو شده است...
نوي00سندهای ب00ا ن00ام »محم00دتقی ح00اج بوش00ھری« در ش00مارهھ00ای
پراكندهای از »چشمانداز« شجرهنام0هی زن0دگی و تح0صيل و فعالي0تھ0ای
م0ذھبی آق0ای خمين00ی را ...زي0ر عن00وان از »ك0شف االس00رار« ت0ا »اس00رار
ھزار ساله« نوشته است...
»بايد گفت كه »اسرار ھزار ساله« در نوع خود بینظير نيست.
در آن سالھا ديگرانی ھم اعتقادات و رس0وم م0ذھبی را ب0ه نق0د ك0شيدند...
اما كسی كه در اين راه پيشتر آغاز كرد و پيشتر ھم رفت ،زندهياد احمد
ك00سروی ب00ود .پ00س از ش00ھريور بي00ست ،فعالي00تھ00ای او ديگ00ر از حيط00هی
ادب و تاريخ و انتقاد آداب و رسوم و اعتق0ادات گذش0ت و در م0سير آنچ0ه
نخست در سالھای پيشين جنگ جھ0انی دوم در »آئ0ين« بي0ان ك0رده ب0ود،
گام نھاد؛ يعنی در م0سير نق0د اعتق0ادات م0ذھبی و ت0دوين آنچ0ه »پاك0دينی«
نام مینھاد.
نخستين نوش0تهھ0ای انتق0ادی ب0ه ص0وفيان و بھايي0ان پرداخت0ه ب0ود.
»بھائيگری« و »صوفيگری« با اقبال فراوان روبرو شد .سومين نوش0ته
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»ش000يعيگری« ب000ود ك000ه خ000شم اھ000ل ت000شيع را برانگيخ000ت .در براب000ر اي000ن
اعتراضات ،كسروی كتاب خود را تغيي0ر ن0ام داد و ھمگ0ان را ب0ه داوری
خواند» :بخوانيد و داوری كنيد!«
در سال  ١٣٢٢اين كتاب دست به دست میگشت .بیشك قرنھ0ا
ب00ود ك00ه ارك00ان اس00الم خ00ود را ب00ا چن00ين انتق00اداتی ص00ريح و ق00اطع روب00رو
٥٠
نديده بود» .اسرار ھزار ساله« در اين ايام به بازار میآيد...
از اي00ن رو آق00ای خمين00ی ب00ه مي00دان م00یآي00د و ب00ا نوش00تن »ك00شف
االسرار« ظاھرا به »اس0رار ھ0زار س0اله«ی حكم0یزاده پاس0خ م0یگوي0د،
ول00ی ك00امال روش00ن اس00ت ك00ه او ك00سروی را ھ00دف گرفت00ه اس00ت؛ ام00ا از
برخورد رودرروی با او طفره میرود .دليل روشن ديگری كه برای اين
ام00ر وج00ود دارد ،انت00شار ج00زوهی ديگ00ری از آق00ای خمين00ی زي00ر عن00وان
»بخوانيد و به كار ببنديد« است كه كمی بعد از »كشف االسرار« منتشر
شد .عنوان اين جزوه يعنی »بخوانيد و به كار ببنديد« ب0ه روش0نی گوي0ای
آن است كه در برابر »بخوانيد و داوری كنيد« كسروی تنظيم شده است.
تكهھايی از آن را نويسندهی »چ0شم ان0داز« آورده اس0ت ك0ه بازت0اب خ0شم
بیمرز خمينی است...
»ھ00ان ای روح00انيون اس00المی ،ای علم00ای رب00انی ،ای دان00شمندان
دين00دار ،ای گوين00دگان آئ00ين دوس00ت ،ای ش00رافتمندان وطنخ00واه ،ای وط00ن
خواھان باناموس ...اگر مجال را از دست بدھيد و قيام برای خدا نكني0د و
مراسم را ع0ودت ندھي0د ،فرداس0ت ك0ه »م0شتی ھ0رزهگ0رد ش0ھوتران« ب0ر
شما چيره شوند...ھمه ديديد كتابھای »يك نفر تبري0زی ب0یس0روپا« را ك0ه
تمام آئين شماھا را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به ام0ام ص0ادق
و ام00ام غاي00ب روح00ی ل00ه الف00داء آن ھم00ه ج00سارتھ00ا ك00رد و ھ00يچ كلم00ه از
شماھا صادر ن0شد ...اي0ن چ0ه ض0عف و بيچ0ارگی اس0ت ك0ه ش0ماھا را ف0را
٥١
گرفته؟«
از اينجاس00ت ک00ه خمين00ی خي00ز برم00یدارد ت00ا »رھب00ری« جن00بش
»ضد اسالم شناسی« را برعھده بگيرد و در ھمين راستا ديگران را ني0ز
برای تثبي0ت خراف0ات در اس0الم و ت0شيع و ت0داوم جھ0ل و تحمي0ق م0ردم ب0ه
ميدان مبارزه با آن »تبريزی بیسر و بی پ0ا« ]ش0ادروان احم0د ک0سروی[
دع00وت م00یکن00د .ق00رار اس00ت ب00ا »ح00ذف ک00سروی« ب00ه حاکمي00ت »م00شتی
ھرزهگرد شھوتران« پايان داده شود .در گيومه بنويسم که در حکومت و
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خالفت ھمين خمينی و بعد ھم در حکومت جانشينش سيدعلی خامنهای و
به ويژه پس از افتضاح انتخابات دھم رياست جمھوری در سال  ١٣٨٨و
جن000بش آزاديخواھان000هی مل000ت اي000ران م000یبي000نم ک000ه »م000شتی ھ000رزهگ000رد
شھوتران« در زندانھا ب0ا پ0سران و دخت0ران م0ا چ0ه م0یکنن0د .آي0ا باني0ان و
متولي00ان کھري00زک و ک00شتارھای حکوم00ت اس00المی ،خ00ود ھم00ين »م00شتی
ھ00رزهگ00رد و م00شتی ش00ھوتران« ني00ستند ک00ه ب00ر م00سند س00لطنت و خالف00ت
»واليت مطلقهی فقيه« تکيه زدهاند؛ بگذريم!
در بيستم اس0فند  ١٣٢٤واپ0سين روز بازپرس0ی ،ناگھ0ان اع0ضای
گ00روه »ف00دائيان اس00الم« ب00ه ات00اق بازپرس00ی ھج00وم آوردن00د و دو ب00رادر
محم00دعلی و ح00سن ام00امی ب00ا تيران00دازی و ب00ا ك00ارد ك00سروی و ھم00راھش
محم000دتقی ح000دادپور را از پ000ای درآوردن000د .اي000ن نخ000ستين ت000رور آش000كار
»فدائيان اس0الم« ب0ود ك0ه ف0صل ت0ازهای در ت0اريخ م0ا گ0شود .انج0ام چن0ين
تبھكاری چندان غيرمنتظره نبود؛ زي0را در ھ0شتم ارديبھ0شتماه ھم0ان س0ال
نيز »نواب صفوی« رھبر فرقهی فدائيان اسالم با آھنگ كشتن ،كسروی
را در خياب00ان آم00اج تيران00دازی ق00رار داده ب00ود؛ ام00ا تيرھ00ا آنچن00ان ك00ارگر
نيفتادند كه به مرگ كسروی بيانجامد و او پ0س از چن0د روزی بيمارس0تان
را رھا كرد.
ب00یش00ك ب00ا چن00ان پي00شينهای م00سئوالن دادگ00ستری و انتظ00امی ني00ك
میدانستند كه چنين خطری وجود دارد .م0صونيت م0تھم از ھرگون0ه آزار
و خط0ری در ش0مار نخ0ستين وظ0ايف نھ0اد دادگ0ستری اس0ت .ول0ی روش00ن
بود كه ھمكاری و ھمدستی شوم و ننگينی ميان نھادھ0ای ح0اكم ]دول0ت[ و
مذھب برای از ميان برداشتن كسروی پديد آمده بود.
»بھرام چوبينه« در پيش گفتاری ك0ه ب0ر چ0اپ دوب0ارهی س0ه اث0ر
كسروی »بھائيگری ،شيعيگری ،صوفيگری« در يك جلد نوشت ،زندگی
٥٢
كسروی را غم انگيز میشمارد...
»ھيچ سرگذشتی پرشورتر از صعود اين آذربايج0انی ش0ورانگيز
ب00ه قل00هی حكم00ت و دان00ش ني00ست ،و ھ00يچ حادث00های را در ت00اريخ ادبي00ات
معاصر ايران پرھيجانتر از ماجرای زندگی و ترور دردناك او در ك0اخ
٥٣
دادگستری ايران نمیتوان پيدا كرد«.
»ت00اريخ ن00شان داد ك00ه پيون00د مي00ان ني00روی ح00اكم و ني00روی م00ذھب
پاي00انی ن00اميمون داش00ت .در آن زم00ان »ف00دائيان اس00الم« چن00دان نيرومن00د
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نبودن000د ،ام000ا »ع000وامفريب000ی« ك000ارافزار ھم000هی نيروھ000ا و گ000روهھ000ا و
شخصيتھايی بود كه در خالء پديد آمده ]خ0الء فق0دان رض0ا ش0اه فقي0د در
قدرت و اشغال ايران و آمدن دولتمردان ضد مشروطه بر م0سند ق0درت و
ک0م س0ن و س0الی ش00اه ج0وان[ ک0ه پ0س از س00قوط رض0ا ش0اه ب0رای »ك00سب
قدرت به ھر بھايی« میكوشيدند.
اگر سيد ضياءالدين طباطبايی با كاله پوستی خود از فلسطين
بازگشته و با ھمهی مظاھر پيشرفت مخالفت میكرد ،حزب توده نيز،
برای آن كه در عوام فريبی از »سيد« واپس نماند ،در ماه محرم سر در
حزب را سياھپوش میكرد ،تا در عزای مذھبی تاسوعا و عاشورا شركت
داشته باشد .بازار عوام فريبی سخت گرم بود .چنين است كه اگر بخشی
از نيروی حاكم آن دوران مستقيما به ھمكاری با ماليان تن در داد ،بخشی
ديگر نيز در مرگ كسروی ،نابودی انسانی را میديد كه پردهھای
عوامفريبیشان را میدريد و گذشتهی نه چندان روشنشان را باز
٥٤
مینمود.
سيروس علی ن0ژاد گفتگ0ويی دارد ب0ا »دکت0ر محم0د ص0نعتی« در
رابط00ه ب00ا جري00ان روش00نفکری دھ00هی چھ00ل خورش00يدی اي00ران ک00ه در چن00د
ش00ماره در کيھ00ان چ00اپ لن00دن ٥٥چ00اپ ش00ده اس00ت .اص00ل گفتگ00و در ن00شريهی
»بخارا« آمده است .صنعتی در مورد رضا شاه میگويد:
»بع00د از دوران م000شروطيت ،م000ا دوران رض00ا ش000اھی را داري000م.
رضا شاه با وجود اين که شايد تحصيالت آنچن0انی نداش0ت ،ام0ا اي0ن نگ0رش
را داشت که بايد کشور مدرن شود ،بايد پيشرفت کند .با اي0ن ک0ه ب0ا حماي0ت
انگل0يس ب00ه ق00درت رس00يد ،ول00ی ب0ه مانن00د ي00ک »ناسيونالي00ست واقع00ی« عم00ل
کرد؛ گرچه با ديکتاتوری .او ]رض0ا ش0اه[ ھ0م در ح0د خ0ودش ش0گفتانگي0ز
است.
»م0ثال م00ن ب0ه نق00ل از ي0ک اس00تاد آم00ار ش0نيدم ک00ه م0یگف00ت پ00س از
پايان تحصيالتش وارد ايران ش0ده ب0ود .درس0ت ص0بح روز بع0د از ورودش
به کشور نامهای دريافت کرد با مضمون اين که به وزارت دربار برود.
گفته بود» :من نمیدانستم اينھا از کجا فھمي0دهان0د م0ن ک0یام و ک0ی
آمدهام .رئيس مملکت م0را خواس0ته ب0ود .آن وق0تھ0ا ھن0وز ک0سی از آم0ار و
اھميت آن چيزی نمیدانست .رفتم دربار و اي0شان از م0ن پرس0يدند اي0ن عل0م
که تو خواندهای ،به چه دردی میخورد؟ من ھيچ از آن نمیدانم ،برای من
بگو!
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»من توضيح دادم که اگر ش0ما آم0ار نداش0ته باش0يد ،نم0یتواني0د در
ھيچ زمينهای برنامهريزی بکنيد؛ نه برای اقتصاد و نه چيزھای ديگر .اول
بايد آمار داش0ته باش0يد و بداني0د چن0د نف0ر ھ0ستيد ،چن0د ت0ا زن ھ0ستيد ،چن0د ت0ا
م00رد ھ00ستيد و ب00ه اص00طالح اص00ول ک00ار را ب00ا ش00اه در مي00ان گذاش00تم] .ش00اه[
گفت» :خب ،شما میتوانيد اين تشکيالت را راه بياندازيد؟«
من ترسيدم ،ولی سرانجام گف0تم بل0ه ،م0یت0وانم .گف0ت چق0در ھزين0ه
دارد؟ گفتم مثال پنجاه ھزار تومان «.شاه ،وزير دربار را صدا کرد و گفت
صد ھزار تومان بدھيد به اين آقا.
»خب ،اين شاھی است که اگ0ر چي0زی را نم0یفھمي0د ،اگ0ر چي0زی
را نمیدانست ]که ھيچ رئ0يس مملکت0ی ھ0م ق0رار ني0ست در ھم0هی زمين0هھ0ا
متخصص باشد[ میپرسيد«...
ام00ا مخ00الفين رض00ا ش00اه ني00ز در »ت00اريخنگ00اریھاش00ان« نک00اتی را
نوش000تهان000د ک000ه ھرچن000د از موض000ع آخون000دی و ضديت000شان ب000ا ط000رحھ000ای
»مدرنسازی« کشور است ،اما واقعياتی را بيان میکن0د ک0ه ن0شان م0یدھ0د
اين000ان ب000ا تم000ام ت000الشھاش000ان و دش000منی ھيستريک000شان ب000ا اي000ن م000رد آزاده،
نم00یتوانن00د ب00ر خ00دمات ارزش00مندش رن00گ س00ياه بپاش00ند و او را ب00ه گفت00هی
خودشان »عامل« و جنايتکار بنمايايند.
از مي00ان ھم00ين م00ثال »ت00اريخنگ00اریھ00ا« ني00ز چھ00رهی پ00ر رن00گ و
م000درن رض000ا ش000اه ن000شان داده م000یش000ود .اي000ن نوش000ته يک000ی از آن ھزارھ000ا
تاريخنگاریھای آخوندی/کمونيستی ٥٦است که میکوشد چھرهی رضا ش0اه
فقيد را آلوده و مخدوش نشان دھد ،اما موفق نيست.
نوش00ته را ب00رای خوان00دنی ش00دن کم00ی دس00تکاری امالي00ی/ان00شايی
کردهام؛ چرا که نثر آخوندی آن حال آدم را به ھم میزند!
» ...رضا خان ميرپنج فرزند عباسقلی خان سواد كوھی مع0روف
ب00ه داداش بي00ك در  ١٢٥٦شم00سی در قري00هی آالش00ت ب00ه دني00ا آم00د و در ٢٢
سالگی به ني0روی ق0زاق پيوس0ت .در ط0ی بي0ست س0ال مراح0ل نظ0امی را ت0ا
فرماندھی ھنگ قزاقخانه ]آترياد[ ھمدان ط0ی ك0رد و ق0رار ش0د ب0ر اريك0هی
ق00درت م00ستقر گ00ردد]...ب00ه ش00يوهی ت00اريخ نگ00اری آخون00دی توج00ه ش00ود![ ب00ه
احمد شاه ج0وان  ٥٧آخ0رين ش0اه از سل0سلهی قاج0ار اطمين0ان داده ش0د ك0ه از
جانب كودتا خطری تھديدش نم0یكن0د .در ع0ين ح0ال وادارش کردن0د فرم0ان
رياستالوزرايی سيد صياء الدين طباطبايی را امضاء كند و عن0وان س0ردار
سپه را به رضاخان بدھد.
 - 56رضا شاه/وبسايت پستچی
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»به دنبال كودتا كه در روز دوشنبه ،سوم اسفند م0اه ]ح0وت[ نيم0ه
ش00ب انج00ام ش00د ،پايتخ00ت را ت00سخير كردن00د و ب00ا ايج00اد س00ر و ص00دا و تي00ر
اندازی »بیمورد« و زد و خوردھايی نه چندان جدی ،كودتاگران توانستند
در مردم وحشت و اضطراب ايجاد كنن0د و ف0ردای آن روز جم0ع زي0ادی از
رجال و دولتمرادن گذش0ته بازداش0ت ش0دند و اق0داماتی در جل0ب نظ0ر م0ردم
صورت گرفت.
شھر را گرفت0هان0د ،س0ر و ص0دايی ب0یم0ورد ک0ردهان0د .وح0شت ھ0م
ايج00اد ک00ردهان00د .ت00ازه اق00داماتی ھ00م ب00رای جل00ب حماي00ت م00ردم کردن00د .چ00ه
کودتاچيان خوبی و چه پايتختی که با زد و خوردی »بيمورد« تسخير شد!
»س00يد ض00ياء ال000دين طباطب00ايی ب000ه منظ00ور ع000وامفريب00ی و ك000سب
وجاھت سياسی ]کذا[ قرارداد  ١٩١٩ميالدی را كه به ھم0ت دلي0ر مردان0ی
ھمچون آي0ت ] Wس0يد ح0سن[ م0درس ]ک0ذا[ عم0ال ك0ارايی خ0ود را از دس0ت
داده ب00ود ،لغ00و ك00رد و انگل00ستان ني00ز ب00رای اغف00ال م00ردم اي00ران ،لغ00و اي00ن
ق00رارداد را ب00ا خ00شنودی پ00ذيرفت ،ت00ا كابين00هی م00ورد نظ00ر كابين00های مل00ی و
ضدانگليسی معرفی شود!«
اس00تدالل را م00یبيني00د .ق00راداد وث00وق الدول00ه/س00ادچيکف موس00وم ب00ه
قرارداد  ١٩١٩به ھمت آخوندی به نام سيد ح0سن م0درس ک0ارايیاش را از
دست داده بود؛ ولی سيد ضياء برای کسب وجھه ھمان قرارداد بیوجھه را
به نام نخست وزير دولت جدي0د لغ0و م0یکن0د؛ ول0ی ک0ارش تنھ0ا ب0رای ک0سب
وجھ0های اس00ت ک00ه ق00بال توس00ط س00يد ح00سن م00درس مالخ00ور ش00ده ب00ود و لغ00و
ق00رارداد ب00ه ن00ام او از س00وی آخون00دھا س00که زده ش00ده ب00ود؛ ت00ازه انگل00ستان ِ
طرف قرارداد ھم از اين جريان ذوقزده است!
»عھد نامهی مودت کشور ايران و شوروی كه متضمن انصراف
از امتيازات تزارھا بود ،در ھفتم اس0فند  ١٢٩٩خورش0يدی ]ھم0ان اول ک0ار
و چھار روز پس از کودتای رضا شاه[ امضاء شد .اندكی بع0د س0ردار س0په
ب0ه ج00ای م00سعود كيھ00ان وزي00ر جن00گ ش00د و ھمك00ار خ00ود س00يد ض00ياء را در
مبارزهی قدرت به تبعيد فرستاد .رضا خان تا  ٢٦خرداد  ١٣٠٢با حضور
در كابينهھای ق0وام ،م0شيرالدوله و م0ستوفی الممال0ك ب0ا عن0وان وزي0ر جن0گ
تصميم گيرندهی اصلی بود] .چه بد![
»وی ب000ا ادغ000ام ديويزي000ون ق000زاق ،ژان000دارمری دولت000ی ،بريگ000اد
مرك000زی و س000اير ق000وای پراكن000دهی نظ000امی پل000يس جن000وب ] [SPRارت000ش
متحدال00شكلی را پاي00ه گذاش00ت ك00ه فق00ط مج00ری دس00تورھای وزي00ر جن00گ ب00ود
]باي 0د مج00ری دس00تور آخون00دھا م00یب00ود و ن00ه وزي00ر جن00گ ک00شور[ در ھم00ين

٤٨

زم00ان ب00ه پ00ارهای از نھ00ضتھ00ا ]ب00ه واژهی نھ00ضت توج00ه ش00ود[ از جمل00ه
نھضت جنگل و قيام كلنل پسيان پايان داده شد«.
تاريخنگار آخوندی از اين که دس0ت تجزي0هطلب0ان از ک0شور کوت0اه
شده ،خيلی ناراحت است!
»نھضت جنگل بر پايهی ظلمستيزی و آرمانخواھی و تفكر دينی
]تفکر دينی[ توسط ميرزا كوچك خان جنگلی در ش0مال ك0شور ش0كل گرف0ت
و در مقط000ع كوت000اھی توان000ست در مقاب000ل ق000وای بيگان000ه ]روس و انگل000يس[
ايستادگی كند .پ0س از پي0روزی بل0شويكھ0ا و س0رنگونی حكوم0ت روس0يهی
تزاری ،گرچه اين نھضت در مقطع بسيار كوتاھی مورد حمايت بلشويكھ0ا
ق00رار گرف00ت ]اص00ال منوي00ات روس00ھا را پ00يش نم00یب00رد و اص00ال جمھ00وری
کمونيستی ھم در خطهی شمال اع0الم نک0رده ب0ود[ ول0ی ب0ا چ0رخش سياس0ت
خ000ارجی ش000وروی مبن000ی ب000ر اع000الم سياس000ت س000ازش ]ک000ذا[ ب000ا دول000تھ000ا و
ان00صراف از سياس00ت حماي00ت انق00الب جھ00انی ]ک00ذا[ در ھ00شتمين كنگ00رهی
ح00زب كموني00ست ]ي00ادم رف00ت اي00ن ت00اريخنگ00اری انگ00اری دين00ی/لنين00ی اس00ت[
مي00رزا كوچ00ك جنگل00ی قرب00انی توافق00ات ب00ين الملل00ی ش00د و ق00وای رض00ا خ00ان
توانست باقيماندهی نيروھای او را ھم متالشی كند.
»رض00ا خ00ان س00ردار س00په در خ00رداد م00اه  ١٣٠٢فرم00ان نخ00ست
وزيری را از احم0د ش0اه گرف0ت و موجب0ات س0فر س0وم او را در ت0اريخ دھ0م
آبانماه  ١٣٠٢به اروپا فراھم ساخت.
»قت0ل م0اژور ايمب0ری كن0سول اي0االت متح0دهی آمريك0ا در تھ0ران،
عالقهی اين كشور را ب0ه ح0ضور در منطق0ه ت0ا م0دتی ب0ه ت0اخير ان0داخت و
بھان00های ب00ه دس00ت س000ردار س00په داد ت00ا حكوم000ت نظ00امی برق00رار س000ازد...
استيضاح اقليت مجلس كه روند فعاليت رئيس ال0وزراء را ب0رخالف اص0ول
ق00انون م00شروطيت م00یدان00ست ]ب00ه س00ر دس0تگی محم00د م00صدق و س00يد ح00سن
م00درس[ ب00ه ج00ای بركن00اری رض00اخان ،ب00ه ت00ضعيف مجل00س منج00ر ش00د و
رضاخان فرماندھی كل قوا را ھم به عھده گرفت] .در  ١٤بھمن [١٣٠٣
»متعاق00ب س00ركوب سرك00شانی ]ح00اال قھرمان00ان س00رکش ش00دهان00د؟[
چ00ون س00ميتقو و بركن00ار ك00ردن ش00يخ خزع00ل از م00ستند ق00درت در خوزس00تان
نفت خي0ز ]رض0ا ش0اه[ قھرم0ان مل0ی ش0د؛ چ!را ک!ه ]رض!ا ش!اه[ در آن اي!ام ِ
پاشيدگی ايران توانست دوباره ايرانی يکپارچه بسازد«...
اينھا را ھمين تاريخنگار نوشته است...
»اما چ0ون ط0رح تغيي0ر س0لطنت از قاجاري0ه ب0ه پھل0وی در ابت0دای
نخ00ست وزي00ری رض00اخان ممك00ن نب00ود و مقاوم00ت ج00دی جامع00ه را در پ00ی
داشت ،لذا برای آماده كردن افك0ار عم0ومی جامع0ه ب0رای اي0ن تغيي0ر ،ش0عار

٤٩

جمھوری مطرح شد؛ زيرا مقارن ھمين ايام در تركيه ھم رژيم امپرات0وری
منح00ل و نظ00ام جمھ00وری م00ستقر ش00ده ب00ود .اي 0ن ام00ر بھان00هی خ00وبی ب00رای
طرف00داران رض00اخان ب00ود ك00ه تبليغ00ات وس00يعی ب00ه راه بياندازن00د و خواھ00ان
استقرار نظام مشابھی ]جمھوری[ در ايران شوند.
»برای تغيير ،بھترين راه وجود مجلس بود ك0ه م0یتوان0ست چن0ين
اقدامی را قانونی جلوه دھد .اين جريان در آغ0از انتخاب0ات مجل0س پ0نجم ك0ه
سردار سپه با قدرت قشون و وزارت داخله ،مجلس شورايی آراسته ترتيب
داده بود ،به وقوع پيوست] ...سيد حسن[ مدرس چون میدانست رضاخان
با اعمال نفوذ در انتخابات موفق شده است عدهای از طرفداران خود را ب0ه
عن000وان نماين000ده ب000ه مجل000س بفرس000تد ،ت000صميم گرف000ت ت000ا ب000ا اعت000راض ب000ه
اعتبارنامهی آنان ،ب0ا ح0ضورشان در مجل0س مخالف0ت كن0د .پ0س از واقع0هی
دوم حمل  ١٣٠٣خورشيدی و تظ0اھرات م0ردم در بھارس0تان ب0ه حماي0ت از
م00درس و ق00شون ك00شیھ00ای رض00اخان و ك00شته و مج00روح و م00صدوم ش00دن
تظاھر كنندگان ،ورودی ]ک0ذا[ رض0ا خ0ان ب0ه ت0االر مجل0س و روي0ارويی ب0ا
نماين0دگان برج00سته ،خاص0ه مرح00وم م00وتمن المل00ك رئ00يس مجل00س ،ھي00اھوی
»جمھوری خواھان« فروكش كرد.
»رض000اخان پ000س از مع000ذرتخ000واھی و دس000تور آزادی محبوس000ان
روزھای اخير ،خود به عموم مردم توصيه كرد كه »عنوان جمھوری« را
موق00وف نماين00د .رض00ا خ00ان چ00ون ب00ه دلي00ل مخالف00ت روحاني00ان ]مخالف00ت
روحانيون با جمھوری شدن کشور[ كاری از پ0يش نب0رد ،ب0ر آن ش0د ك0ه ب0ه
عنوان سلطنت يكهت0از عرص0ه سياس0ت ش0ود .او پ0س از ي0ك دورهی قھ0ر و
آشتی ،با رس0يدن ب0ه »مق0ام فرمان0دھی ك0ل ق0وا« و اج0رای برنام0هی ارس0ال
تلگ0رامھ0ا و طومارھ0ا و نام0هھ0ا از والي0ات ،ب0ه تحك0يم ارت0ش و حاكم0ان و
والي00ان ]م00ردم ِ از ن00اامنی ب00ه س00توه آم00ده توم00ار در پ00شتيبانی از رض00ا خ00ان
س000ردار س000په و نخ000ست وزي000ر م000یفرس000تادند و خواھ000ان امني000ت ک000شور و
يکپارچگیاش بودن0د؛ ول0ی اينھ0ا ھم0ه را توطئ0هی رض0ا خ0ان م0ینامن0د[ در
مخالف00ت ب00ا س00لطنت قاجاري00ه و احم00د ش00اه ك00ه ب00ه تحقي00ق پايگ00اه مردم00ی و
تاريخی و سياسی خود را از دست داده بود ]چه بد[ شرايطی پدي0د آورد ك0ه
مـجـلـس دورهی پـنـجـم در جلسهی نھم آبانماه  ١٣٠٤مادهی واحدهای را با
م00ضمون »مجل00س ش00ورای مل00ی ب00ه ن00ام س00عادت مل00ت ،انق00راض س00لطنت
قاجاريه را اعالم نموده و حكومت موقتی را ح0دود ق0انون اساس0ی و ق0وانين
موض00وعهی مملكت00ی ب00ه ش00خص آق00ای رض 0اخان پھل00وی واگ 0زار م00ینماي 0د؛
تعيين تكليف حكومت قطع0ی موك0ول ب0ه نظ0ر مجل0س موس0سان اس0ت ك0ه ب0ه
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تغيي00ر م00واد  ٣٨ ،٣٧ ،٣٦و  ٤٠م00تمم ق00انون اساس00ی ت00شكيل م00یش00ود ،ب00ا
اكثريت  ٨٠رای از  ٨٥نفر نمايندگان حاضر تصويب نمود.
»ده روز پس از خل0ع احم0د ش0اه از س0لطنت ،س0فير انگل0ستان ن0زد
رضا خان رفت و طی يادداشتی از سوی دولت انگل0ستان ،حكوم0ت وی را
ب00ه رس00ميت ش00ناخت و ف00ردای ھم00ان روز ني00ز س00فير ش00وروی ب00ه رس00ميت
شناختن حكومت او را توسط دول0ت متب0وعش اع0الم ك0رد .مجل0س موس0سان
در پ00نجم آذر م00اه  ١٣٠٤ب00ا تع00داد نماين00دگانی س00ه براب00ر مجل00س ش00ورا ب00ا
رياست ميرزا ص0ادق خ0ان مست0شارالدوله ت0شكيل ش0د و ط0ی پ0نج جل0سه ب0ا
تغيي0ر اص00ول ي0اد ش00ده ،رض00اخان را ب0ه س00لطنت برگزي00د و س00لطنت را در
خان00دان او م00وروثی ک00رد .ش00اه جدي00د در  ٤ارديبھ00شت  ١٣٠٥تاجگ00ذاری
كرد .
جالب اين که »برخورد زمامداران روسيه با رضا خان ،براساس
تحليل ماركسيستی آنان از پايگاه اجتماعی وی استوار بود] .پ0س رض0ا ش0اه
پايگ00اه اجتم00اعی ھ00م داش00ت؟[ آن00ان رض 0ا خ00ان را ب00ه عن00وان عام00ل توانمن00د
»بورژوازی ملی« در برابر »فئوداليسم پوسيدهی سنتی« تلقی میكردن0د و
معتقد بودند ك0ه وی اي0ران را از حال0ت نيم0ه فئ0ودالی خ0ارج و ب0ا مالك0ين و
زمين00داران ب00زرگ و روحاني0ان مب00ارزه خواھ00د ك00رد؛ ل00ذا ب00ه حماي00ت از او
برخاستند«.
چه پيوندی ميان مالکين و زمينداران بزرگ و آخون0دھا؛ ھم0انھ0ا
ک00ه در ش00شم بھم00ن م00اه  ١٣۴١صداي00شان از »ح00ق رای زن00ان« درآم00د و
بل000وای  ١۵خ000رداد را راه انداختن000د و بع000د ھ000م ب000ا دس000تياری »روش000نفکران
ايرانی« حکومت را دست ھمان آخوندھا و مالکين و زمينداران دادند؟!
»بر اساس ھم0ين تحلي0ل نماين0دگان »سوسيالي0ست« ك0ه در مجل0س
پنجم شركت داشتند و ھمواره از روسھا تبعيت میكردند ،سليمان ميرزا و
پ00انزده نف00ر از نماين00دگان چ00پ ب00ه ھنگ00ام ط00رح تغيي00ر س00لطنت ب00ه پادش00اھی
رضاخان رای مثبت دادند و به اين ترتيب در ايجاد حکوم0ت پھل0وی س0ھيم
شدند«.
از اين جا به بعد اين تاريخنگاری جالب میشود!
»رضا خان كه با »تظاھر« به رعاي0ت م0ذھب و پ0ذيرش نظ0رات
روحانيان و اظھار عالقمندی ب0ه احك0ام دي0ن و حماي0ت بخ0شی از روحاني0ان
كه سقوط سلطنت قاجار و استقرار نظم جديد را به نف0ع جامع0ه م0یدان0ستند،
به قدرت رسيد!«
تاريخ نگار اعت0راف م0یکن0د ک0ه »روحاني0ان« چ0ه انتظ0اراتی از
شاه داشتند!
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»]شاه[ از ]ھمان[ آغاز سلطنت ،سياس0تی مخ0الف در پ0يش گرف0ت
]يعنی از ھمان اول سر آخون0دھا را ک0اله گذاش0ت[ چن0ان ك0ه مق0ارن دورهی
ششم مجلس در مسالهی »نظام وظيفه« با روحانيان ،روش0ی مخالف0ت آمي0ز
آغ00از ك00رد و اي00ن روش ،اجتم00اع علم00ا را در ق00م ب00ه عن00وان اعت00راض پ00يش
آورد«.
آخوندھا بايد ب0ه ج0ای مف0تخ0وری م0یرفتن0د س0ربازی و اي0ن دلي0ل
مخالفتشان ب0ا ش0اھی ب0ود ک0ه خودش0ان ب0ه ق0ول ت0اريخنگ0ار کم0ک کردن0د ب0ه
پادشاھی برسد.
]ديگ000ر اي000ن ک000ه[ »تب000ديل محاض000ر ش000رع ب000ه محاض000ر رس000می،
روحانيان را از امور جاری بازداشت ]طفلکھا[ تفكيك دين از سياست ب0ه
ص00ورت ي00ك اص00ل درآم00د و موقوف00ات در اختي00ار دول00ت ق00رار گرف00ت .در
مسئلهی تغيير لباس و كشف حجاب و »اسالمزدايی« تا آنجا پيش رف0ت ك0ه
فاجعهی مسجد گوھر شاد و کشتار عمومی پيش آمد! ]سال [١٣١٤
بلوا راه انداختند و کشور را ش0لوغ کردن0د؛ ت0ازه باي0د بادش0ان ھ0م
میزدند!
»رض000اخان ب000ه روحاني000ان دس000تور داد ك000ه آن000ان ني000ز لب000اسھ000ای
مخ00صوص خ00ود را كن00ار بگذارن00د و از دخال00ت در ام00ور اجتم00اعی ج00داً
احتراز كنند] .بيچارهھا[ مجلس شورای ملی از دورهی ششم تا دوازدھ0م ب0ا
نظم خاص0ی ادام0ه ياف0ت و تب0ديل ب0ه مرك0ز منتخب0ين رض0اخان ش0د .آخ0رين
اقليت مجلس مربوط به دورهی ھفتم است .محمد علی فروغی ،ميرزا حسن
خان مستوفی الممالك ،مھديقلی خان ھدايت ،محمود جم ،احمد متين دفتری،
علی منصور در دوران سلطنت او ماموريت يافتند تشكيل كابينه دھند.
»نظميهی رضاشاه با رياست سرھنگ محمد درگ0اھی ش0روع ش0د
و بعد از محمد صادق خان كوپال ،سالھا محمد حسين آيرم اين سمت را ب0ر
عھده گرفت و با خ0شونت و ق0ساوت ب0سيار و اختي0ارات ف0وقالع0اده نظ0ارت
عمومی را به عھده داشت ...از سال  ١٣١٠با تفسير قانون اساس0ی ،وزي0ر
دادگستری در نقل و انتقال قضات مجاز گرديد.
»انگليس كه با امتياز دارسی ] ١٩٠١ميالدی [١٢٨٠/نفت را در
اختي00ار داش00ت ،عالقمن00د ب00ود ك00ه تمدي00د ق00رارداد را از ت00صويب مجل00س
بگذراند ،لذا در  ١٣١٠به يكب0اره درآم0د ن0اچيز اي0ران از نف0ت را ب0ه مق0دار
زيادی كاھش داد .موضوع در جريان مذاكره قرار گرف0ت ،ام0ا در  ١٦آذر
 ١٣١١ش000اه از ب000ه نتيج000ه نرس000يدن م000ذاكرات برآش000فت و »امتي!!!از نام!!!هی
دارس!ی را در آت!!ش س!!وزاند« و دس00تور داد مجل00س لغ00و امتي00از دارس00ی را
اعالم نمايد.
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اين ھم دليل اصلی وابستگی و دست نشاندگی رضاشاه فقيد!
»اما شركت نفت مقابله را تشديد كرد و تبليغ0ات گ0ستردھای علي0ه
]ش00اه[ اي00ران ش00روع ش00د .ب00رای اول00ين ب00ار در اي 0ن دوره ب00ه زع00م مقابل00ه ب 0ا
انگليس ،مردم ابراز خوشوقتی میكردند .انگل0يس موض0وع را ب0ه جامع0هی
ملل ارجاع داد.
راستی ايران چه زمانی مستقل بود؟
»رضا شاه ]تاريخنگار طفل0ک اينج0ا از دس0تش در رفت0ه و نوش0ته
است رضا شاه![ در  ١٣١٤مسافرت يك ماھهای ب0ه تركي0ه ک0رد و مالق0اتی
با مصطفی كمال ]آتاتورك[ رئيس جمھوری آن كشور داش0ت و تح0ت ت0اثير
تح00والت تركي00ه ق00رار گرف00ت .ش00اه در بازگ00شت از ترکي00ه رون00د حرك00ت ب00ه
سوی غرب را تشديد کرد].منظورش روند مدرنيته است[ در اوايل سلطنت
رض00اخان كاپيتوالس00يون لغ0و گردي00د و ارتب00اط ب00ا ك00شورھا گ00سترش ياف00ت و
٥٨
اختالفات مرزی با ھمسايگان ،به طريق مختلف مرتفع شد«...
ای داد ،پس کاپيتوالسيون را ھم رضا شاه لغو کرد؟!!
»...مالقاتی داشتم با پروفسور حسابی] ٥٩پ0در عل0م فيزي0ك اي0ران[
كه خدايش رحمت كند؛ میگفت» :وقتی خواس0تم دان0شگاه تھ0ران را تاس0يس
ك00نم ،ب00ا وس00اطت يك00ی از دوس00تان وق00ت مالق00اتی از وزي00ر مع00ارف وق00ت
گرفتم ،پس از توضيح طرح ،وزير معارف از من پرسيد:
»دان000شگاه ب000سازيد ك000ه چ000ه ب000شود؟« ع000رض ك000ردم» :دكت000ر و
مھن00دسھ00ا را ك00ه ب00رای تح00صيل ب00ه فرن00گ م00یرون00د ،در مملك00ت خودم00ات
تربيت كنيم«.
او پاسخ داد» :تربيت دكتر و مھندس برای ما صد سال زود است
و بايد فرنگیھا برای ما اينكار را بكنند«.
»متاثر از كوته فكری وزير معارف و نااميد از انجام رسالتی ك0ه
بر دوش داشتم ،از دفتر وزي0ر خ0ارج ش0دم .رفي0ق ش0فيقی ك0ه آزردگ0ی م0را
ديد ،برای تسلی خاطرم گف0ت» :م0ن م0یت0وانم از اعليح0ضرت براي0ت وق0ت
مالقات بگيرم؛ مشروط به اينكه وزي0ر مع0ارف نفھم0د ك0ه م0ن اي0ن وس0اطت
را انجام دادهام!«
»وق00ت مالق00ات ب00ا رض00ا ش00اه تعي00ين ش00د .ب00رای او ط00رح تاس00يس
دانشگاه تھران را شرح دادم ،و شاه پرسيد» :كه چه شود؟« عرض ك0ردم،
ب 0ه ج00ای آنك00ه جوان00ان م00ا ب00ه فرن00گ برون00د ،در مملك00ت خودم00ان دكت00ر و
مھندس آموزش دھ0يم و رض0ا ش0اه ب0از پرس0يد» :ك0ه چ0ه ش0ود؟« و ع0رض
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كردم» :اين جادهھا و راه آھن را که آلمانھا م0یس0ازند ،مھندس0ين خودم0ان
بسازند و  ...شاه بسيار استقبال كرد و گفت برويد طرحت0ان را بنوي0سيد؛ ب0ه
مجلس میگويم رای بدھد!«
»من از ھمان شب شروع به نگارش طرح دانشگاه كردم .ف0ردای
آنروز از دربار به در خانهام آمدند ،تعجب كردم كه با م0ن چ0ه ك0ار دارن0د،
ديدم يكصد ھزار تومان پول فرستادهاند كه اعليحضرت فرمودهاند ،كارت0ان
را شروع كني0د و طرحت0ان را ني0ز بنوي0سيد؛ و اي0ن ھم0ان مبل0غ خري0د زم0ين
دانشگاه تھ0ران اس0ت و ك0ار س0اخت و س0از ھمزم0ان ب0ا نوش0تن ط0رح آغ0از
شد«.
و اين ھمان دانشگاھی است که چند دھه بعد شيخ مھ0دی بازرگ0ان
م00سجدی در آن بن00ا م00یکن00د ک00ه نطف00هی تم00ام فتن00هھ00ای اس00المی در آن ب00سته
میشود و میشود مبنای به قدرت رساندن آخوندھا!
دشمنی عجيب و غريب و ھيستريک سه دسته دش0منان رض0ا ش0اه
فقيد و اساسا خاندان پھلوی آنچنان ريشهدار بود که در نھايت جنگ مغلوب0ه
ش00د و ھم00انھ00ا ک00ه در نھ00ضت م00شروطه ،مغل00وب ِ خواس00ت ايراني00ان ب00رای
داشتن عدالتخانه و رسيدن به کاروان تمدن شدند ،در افتضاح ت0اريخی س0ال
 ١٣٥٧مشروعهشان را به قدرت رساندند و ھمهی تالشھای ايران دوس0تان
برای پيشرفت را ناکام گذاشتند.
قدرت بالمنازع رضا شاه البت0ه چن0دان امک0انی ب0رای اي0ن دش0منان
ب00اقی نگذاش00ته ب00ود؛ ام00ا پ00س از جن00گ جھ00انی دوم و اش00غال اي00ران و ک00م
تجربگ00ی و ج00وانی محم00د رض00ا ش00اه ،اي00ن امک00ان را ب00ار ديگ00ر ب00رای اي00ن
دشمنان قسم خوردهی ايران ،ھر سه دسته ،قاجارھا ،روسوفيلھا و آخون0دھا
ف00راھم ک00رد ،ت00ا زمين00هھ00ای شک00ست انق00الب م00شروطه و ب00ه تخ00ت ن 0شاندن
مشروعهخواھان را عملی سازند و در آن راستا ت0الشھ0ا کنن0د و ص0د البت0ه
موفق شوند.
در بارهی رھب0ر ف0دائيان اس0الم ،پ0در اي0دئولوژيک تروري0ستھ0ای
اس00المی و مي00وهی خ00ونين »سياس00ت رض00ا ش00اه زداي00ی دولتم00ردان ايران00ی«
نوشتهاند که» :سيد مجتبی نواب صفوی ٦٠در سال  ١٣٠٣در تھران متول0د
شد .پدرش ،سيد جواد ،وكي0ل دادگ0ستری ب0ود و ب0ه عل0ت برخ0ورد تن0دش ب0ا
يكی از مقامات مملكتی ،مدت سه سال را در زندان قصر به سر ب0رد .س0يد
مجتب00ی دورهی ابت00دايی را در مدرس00هی حك00يم نظ00امی ق00م ط00ی ك00رد ،ب00رای
ادام00هی تح 0صيل ب00ه مدرس00هی ص00نعتی رف00ت و در رش00تهی س00وھانك00اری
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»فارغ التحصيل« ٦١شد .در خالل اين مدت به مدرسهی مروی میرف0ت و
عل0وم دين0ی را ف0را م0یگرف0ت .در س0ال  ١٣١٨ب0ه دلي0ل آش0وبگری و ب0رھم
زدن امنيت عمومی ،گرفتار پيگرد پليس شد و اجباراً به آبادان رفت ،تا در
شركت نفت به عنوان سوھانكار مشغول به كار ش0ود .ن0واب در آب0ادان ھ0م
دس0ت ب0ه تح0صن و آش0وبگری زد و ب0ه بھان0هی دف0اع از حق0وق ي0ك ك0ارگر
ايرانی با كارشناسان انگليسی درگي0ر ش0د .ام0ا پيگي0ریھ0ای پل0يس آب0ادان او
را ب0از ھ0م ناچ0ار ب0ه تغيي0ر مک0ان ک0رد؛ پ0س ب0ه کم0ک دوس0تانش ب0ه نج0ف
گريخت.
خواندن کتاب »شيعه گری« نوشتهی »احمد كسروی« در نجف،
انگيزهای شد برای بازگشت مجدد نواب تندرو و متع0صب ب0ه اي0ران .ن0واب
میخواست كسروی را ]به خاطر توھين به آنچ0ه ک0ه او آن را »اس0الم ن0اب
محمدی« میناميد و از آن متعصبانه دف0اع م0یک0رد[ ب0ه قت0ل برس0اند .گ0روه
فدائيان اسالم از ھمان موقع شكل گرفت .نواب انتخاب نام »فدائيان اسالم«
ب00رای گ00روھش را ب00ه خ00وابی ن00سبت م00یداد ک00ه در آن ام00ام س00وم ش00يعيان
بازوبندی با نام »فدائی اسالم« بر بازوی او بست.
در ايران ،زمينهی مقدس مآبانهی ت0رور ک0سروی ،ب0ا ب0دنام ک0ردن
ک00سروی در مي00ان م00ردم کوچ00ه و ب00ازار ب00ه عن00وان ي00ک م00انع ب00رای تحق00ق
واقع00ی اس000الم در جامع000ه ف00راھم ش000د .س000رانجام اول00ين سوءق000صد ب000ه ج000ان
کسروی روز ھشتم ارديبھشتماه سال  ١٣٢٤در چھارراه ح0شمتالدول0ه ،ب0ا
ش00ليك دو گلول00ه و وارد ک00ردن ض00ربات پي00اپی ك00ارد ب00ه س00ر و ص 0ورتش،
توسط خود نواب انجام شد.
اين ترور البته نافرجام ماند .گروه ن0واب س0رانجام ک0سروی را ب0ه
قتل رساند .در جستجو برای يافتن انگيزهھای اصلی اين اتف0اق ،اس0نادی ب0ه
دست آمده که از ارتباط گروه ن0واب و اتب0اع خ0ارجی س0اکن در اي0ران خب0ر
م00یدھن00د .ام00ا ب00ازخوانی اي00ن حادث00ه ،مج00رد از ح00ال و ھ00وای سياس00ی آن
روزھای ايران ممکن نيست...
رضا ش0اه ک0ه ق0دم از مزرھ0ای اي0ران بي0رون گذاش0ت ،روح0انيون
زخمخ0ورده و در س0وراخ خزي0ده ،س0ر ب0ه بي0رون آوردن0د و دوب0اره علم0دار
جامعه شدند و دولتيان ،ميدان را برای جوالن »آخوند بچهھا و سيدبچهھا«
و »زن00ده ك000ردن س000ينهزن000ی و زنجيرزن000ی و چ000ادر چ000اقچور« ]ب000ه گفت000هی
كسروی[ آماده كردند.
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پاک00دامن م00ینوي00سد» :دولتي00ان رض00اخان زداي00ی م00یكردن00د ،ت00ا ب00ا
افراط و تفريط دوران بيستساله ،وداع كرده باشند و به اين طريق ،خاصه
كدورت را از خاطر و خشم از دل روحانيت ش0يعه بي0رون آورن0د .جمل0های
ك0ه ك0سروی از محم0دعلی فروغ0ی ،نخ0ستين نخ0ستوزي0ر پ0س از ش0ھريور
 ١٣٢٠نقل میكند ،ب0سيار پرمعن0ی اس0ت .گ0ويی ك0ه در آن س0الھ0ا رھنم0ود
اصلی سياست دولتيان ھمين جمله است كه فروغ0ی در نخ0ستين دي0دارش ب0ا
روزنامه نگاران به زبان آورده بود:
»به دين ھم بايد حمايت كرد!«
»حاكمان ]دولتيان[ ب0ه رض0اخان زداي0ی م0یپردازن0د و فعاالن0ه ب0ه
تحبيب قلوب روحانيت دست میزنند ،تا با تقوي0ت م0ذھب ،مب0ارزه ب0ا افك0ار
آزادیخواھانه و ترقیخواھانه را ت0سھيل كنن0د .در اي0ن مي0ان روحاني0ت ني0ز
پايان دوران بيستساله را »تول0دی ديگ0ر« م0یدانن0د و فعاالن0ه ب0ه تنظ0يم و
تمشيت امور خويش میپردازند«.
کسروی خود پروژهی »رضاخان زدايی« را اينگونه ديده بود:
»در اي00000ن چھ00000ار س00000ال ] [١٣٢٠- ١٣٢٤ك00000ه دورهی آزادی و
دموكراسی ناميده میشود ،ايران بطور مح0سوس و آش0كاری دچ0ار ارتج0اع
گرديده است .سينهزنی و قمهزنی و اي0ن قبي0ل اعم0ال وح0شيانهی م0اه مح0رم
دوباره آزاد گرديد .زنھا كه از چادر بيرون آمده بودند ،آزادی يافتند ك0ه ب0ه
آن بازگردند .گرمابهھای نمره را بسته و خزينهھ0ای عم0ومی س0راپا كثاف0ت
را كه بسته بودند ،باز كردند...
»اي00000ن وس00000ط ،ت00000اثير گ00000روه ]تروري00000ستی[ ف00000دائيان اس00000الم از
س00ازمانھ00ای جاسوس00ی بيگان00ه ،غيرقاب 0ل چ00شم پوش00ی و فراموش00ی اس00ت.
نشريهی ميھن در شمارهی پنجاه و نھم خود در مورد ارتب0اط گ0روه ف0دائيان
اسالم با سازمان جاسوسی بريتانيا چنين مینويسد:
»پي00شينهی ارتب00اط ف00دائيان اس00الم ب00ا س00ازمان اينتليج00نس س00رويس
بريتانيا به دورهی رضاشاه برمیگردد .عالوه بر آن كه در آن زمان سران
ف00دائيان اس00الم م00ستقيما ب00ا س00فارت انگل00يس در اي00ران ارتب00اط داش00تند ،ي00ك
شخصيت سياسی برجستهی آن زمان ]كه جناب سيد ضياء ال0دين طباطب0ايی
معروف باشد[ نقشی فع0ال در س0ازماندھی ارتباط0ات مي0ان ف0دائيان اس0الم و
سفارت انگليس ايفا میكرد .حاج مھدی عراقی ]يکی از فدائيان اسالم و از
زن0دانيان ش0اھا س0پاس گ0وی زم0ان محم0د رض0ا ش0اه فقي0د[ پ0يش از انق0الب
تعريف میك0رد ك0ه س0يد ض0ياء كم0كھ0ای م0الی دول0ت انگل0يس را ب0ه س0ران
فدائيان اسالم تحويل میداد و پيامھای ميان آنھا را رد و بدل میكرد.
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»ح00اج مھ00دی عراق00ی ب00رای م00ا تعري00ف م00یك00رد ك00ه س00يد ض00ياء
شخصا ً با نواب صفوی ،خليل طھماسبی و عدهی ديگری از سران ف0دائيان
اسالم در ارتباط بود .عمليات تروري0ستی ف0دائيان اس0الم...رزمآرا را ت0رور
كردند و چه پس از »كودتای ٢٨مرداد« ھمگی ب0ه مي0ل س0فارت انگل0يس و
در جھت پيشبرد اھداف خاص اين قدرت استعماری بود...
ب00از ھ00م يک00ی از آن »ت00اريخنگ00اران اسالمي00ست ِ مخ00الف ھ00ر ن00وع
پي00شرفت ايراني00ان« نوش00ته اس00ت ک00ه يك00ی از پلي00دترين توطئ00هھ00ای دش00منان
اس0الم در ت0اريخ معاص0ر ،توطئ0هی ك0شف حج0اب اس0ت .رض0ا خ0ان ك0ه ب0ا
طرح كودتای سوم اسفند  ١٢٩٩و ب0ا حماي0ت و ھ0دايت انگلي0سیھ0ا ب0ر س0ر
كار آمد ،درصدد اجرای تز اسالمزدايی و جايگزينی ارزشھای ليبراليستی
در جامعه بود .از مھمترين جلوهھای اين طرح ،پديدهی كشف حج0اب ب0ود،
جھت آماده س0اختن زمين0هی ك0شف حج0اب .مجل0س ]ش0ورای مل0ی[ در ش0شم
ديماه  ١٣٠٧قانون متحدالشكل نمودن البسه را ت0صويب ك0رد ك0ه ب0ر اس0اس
آن ،پوش0يدن ك0ت و ش0لوار و ك0راوات و ك0اله فرنگ0ی ب0رای م0ردان الزام0ی
شد .تالشھای رضا خان باعث شد تا عدهای از زنان غربزده ،بويژه زن0ان
درباری و دولتمردان به صورت بیحجاب ي0ا ب0دحجاب در مج0امع و مع0ابر
عم00ومی ظ00اھر ش00وند و م00ردم ني00ز تح00ت ت00اثير اختن00اق و ظل00م رض00اخانی،
حساسيت الزم را از خود نشان ندادند!
در س000ال  ١٣١٣رض000ا خ000ان ع000ازم تركي000ه ش000د و ب000ا م000شاھدهی
تغييرات00ی ك00ه رژي00م الئي00ک تركي00ه ب00ه رھب00ری م00صطفی كم00ال آت00اتورك در
جھت غربی كردن جامعهی مسلمان تركيه اجرا كرده بود ،تحت تاثير قرار
گرفته و شديدتر از گذشته در راستای اسالم زدايی و به ويژه حجابزداي0ی
گام برداشت .در بھمن  ١٣١٣در افتتاح دانشگاه تھران ،به دختران دس0تور
دادند كه بدون حجاب به تحصيل مشغول شوند.
اقدامات رضاخان در اين جھت واك0نش و مخالف0تھ0ای زي0ادی از
سوی مردم به رھبری روحانيت را باع0ث ش0د ك0ه از جمل0ه مھ0مت0رين آنھ0ا
میتوان به سركوب قيام مسجد گوھرشاد و كشتار مردم مظلوم اشاره كرد.
ح000دود ش000شماه پ000س از فاجع000هی م000سجد گوھرش000اد ،رض000اخان ب000ا
ب000یاعتن000ايی ب000ه علم000ا و م000ردم در روز  ١٧ديم000اه  ١٣١٤در ج000شن ف000ارغ
التحصيلی دانشسرای مقدماتی دختران در تھران ،قانون كشف حجاب زن0ان
را به طور آشكار و رسمی اعالم كرد و خ0ود ب0ه اتف0اق ھم0سر و دخت0رانش
]كه بدون حج0اب بودن0د[ در اي0ن ج0شن ك0ه ب0ه ابتك0ار عل0ی اص0غر حكم0ت،
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وزير معارف و فراموسونر معروف ]کذا[ تشكيل شيد ،ش0ركت و س0خنرانی
٦٢
كرد و »دورهای سياه برای زنان ايران« در تاريخ شروع شد.
مورخان حکومت اسالمی در رابطه با بلوای مسجد گوھرش0اد در
تيرماه  ١٣١۴نوشتهاند که حکومت پھلوی ب0ه ط0ور رس0می و آش0کارا خ0ود
را از قي00د و بن00د دي00ن و م00ذھب رھ00ا ک00رد و حت00ی ب00ه س00تيز ب00ا مظ00اھر آن
پرداخت؛ تا جايی که خانوادهی شاه در قم ،بیحجاب و با لباس نيم0ه برھن0ه
به زيارت حضرت معصومه ...رفتن0د و اي0ن ب0يش از پ0يش علم0ا را نگ0ران
کرد .مخالفت با سياستھای غربگرايان0ه و ضداس0المی ش0اه ب0ه ش0کلھ0ای
گون00اگون ،مانن00د س00خنرانى ،مھ00اجرت ،تح00صن در مک00انھ00ای مق00دس و...
اظھار شد.
رضاشاه میپنداشت که با تغيير ظاھر میتوان به پي0شرفت رس0يد.
از اين رو از سال  ١٣١٤مرحل0هی جدي0دی در م0سير نھادين0ه ک0ردن ک0شف
حجاب شروع شد .وی در اين مرحله به مناسبتھای مختلف ج0شنھ0ايی ب0ا
ح00ضور مقام00ات بلندپاي00هی ک00شور ب00ه پ00ا م00یک00رد ،ت00ا ب00ه اندي00شهی غرب00ی
رسميت بخشد .از جملهی اين جشنھا میتوان ب0ه ج0شن ھ0زارهی فردوس0ی
در مشھد اشاره کرد که در آن برای نخستين ب0ار دخت0ران ب0دون حج0اب در
صحنه ظاھر شدند و به رقص و پايکوبی پرداختند.
در ش00يراز و تبري00ز و ديگ00ر ش00ھرھای ب00زرگ اي00ران ني00ز چن00ين
مراسمی برگزار شد .در شيراز مردم به رھبری سيد حسام الدين فالی ]فال
اسيری[ و در تبريز آي0ات سيدابوالح0سن انگج0ی و آق0ا مي0رزا ص0ادق آق0ا ب0ه
برنامه ھای ضدمذھبی جشنھا اعتراض کردن0د ک0ه البت0ه موج0ب دس0تگيری
و زندانی شدن و تبعيد روحانيان شد.
انت00شار اي00ن اخب00ار در ش00ھر م00ذھبی م00شھد غوغ00ايی برپ00ا ک00رد و
روحاني000ان و مراج000ع خراس000ان ب000ا برپ000ايی جل000ساتی ب000ه بح000ث و بررس000ی و
مخالفت با اين اق0دامات پرداختن0د .در اي0ن جل0سهھ0ا روحاني0ان ب0ه اي0ن نتيج0ه
رسيدند که ادامهی سياست تغيير لباس به برداشتن حجاب خواھ0د انجامي0د و
باي0د جل0و آن را گرف0ت ،وگرن0ه اث0ری از دي0ن ب0اقی نم0یمان0د .طب0ق م0دارک
موجود آيت  Wحسين قمی از شدت ن0اراحتی در ح0ين س0خنرانی گري0سته و
اعالم کرده است که اکنون اسالم در خطر است و فدايی میخواھد و خ0ودم
نيز حاضرم در اين راه فدا شوم...
ھم زمان با اين شرايط ،شيخ محمد تقی بھلول ]از اينجا ب0ه بع0دش
جالب است[ قھرمان ديگر قي0ام م0سجد گوھرش0اد ک0ه تح0ت تعقي0ب ب0ود و از
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شھری به ش0ھر ديگ0ر م0یرف0ت ،پ0س از اط0الع از گرفت0اری آي0ت  Wقم0ى،
روز چھارشنبه  ١٨تيرماه  ١٣١٤از شھر قائن خارج شد و ص0بح پنج0شنبه
 ١٩تير خود را به مشھد رساند و به حرم امام رضا ...رفت ،ام0ا م0أموران
امنيتى او را ش0ناختند و س0اعتی پ0س از ورودش ب0ه ح0رم ،او را دس0تگير و
در يکی از اتاقھای صحن کھنه زندانی کردند...
س0حرگاه جمع0ه ،بي0ستم تي0ر  ١٣١٤ھ0م زم0ان ب0ا س0الروز بمب0اران
حرم رضوی توسط روسھا ،مردم مشھد ب0ه رس0م ھم0ه س0اله ک0ه مراس0می
برگزار میکردن0د ،در ص0حنھ0ای ح0رم رض0وی و م0سجد گ0وھر ش0اد گ0رد
آمدند .اين روز در ميان مشھدیھا به »عاشورای ثانی« مشھور بود...
»کسبه نيز مغازهھای خود را بستند و به متحصنان و معترض0ان
پيوستند .ھمچنين سخنرانان مختلف برای مردم درب0ارهی گرفت0اری آي0ت W
قمى ،مخالفت با تغيير لباس و ديگر مسائل س0خنرانی م0یکردن0د .در ط0رف
ديگ00ر ق00شون خراس 0ان ب00ه فرمان00دھی سرل00شکر اي00رج مطب00وعی و نيروھ00ای
ش00ھربانی و آگ00اھى در ح00ال ھم00اھنگی نيروھ00ا ب00رای س00رکوب و پراکن00ده
٦٣
کردن مردم بودند...
اي00ن البت00ه کوت00اه ش00دهی رواي00ت آخون00دی/اس00المی/دولت00ی از اي00ن
داس00تان اس00ت ک00ه زي00ر عن00وان »عف00اف ،ح00ريم عاش00قى/قي00ام خ00ونين م00سجد
گوھرشاد« ٦٤به تصوير کشيده شده است .واقعيت اين است که آخوندھا اين
گونه امنيت کشور را دستخوش زياده خواھیھاشان میکردن0د .اي0نگون0ه از
دولتھ0ا گروک0شی م0یکردن0د و اينگون0ه م0ردم را ب0ه اب0زاری ب0رای پي0شبرد
منوياتشان بدل میکردند .در تداوم ھمين گروکشیھا و ترورھ0ا و پ0روژهی
»مدرنيت000ه زداي000ی« اس000ت ک000ه دس000ت آخ000ر ]البت000ه ب000ا دس000تياری و ھمراھ000ی
مل00یگراي00ان و مل00ی/م00ذھبيھا و کموني00ستھ00ا[ حکوم00ت عرف00ی پادش00اھی را
س00رنگون کردن00د و خ00ود ب00ر اريک00هی س00لطنت و خالف00ت اس00المیش00ان تکي00ه
زدند و در باغ سبزشان را نشان ايرانیھا و خاورميانهای و جھانيان دادند!
آنچه اکنون در ايرانمان بر زن0ان و م0ردان ايران0ی در زن0دانھ0ا و
در خيابانھا میرود ،دقيقا بازتاب و نتيجهی سياست »رض0ا خ0ان زداي0ی«
دولتمردان پس از تابستان  ١٣٢٠است.
به گفتهی رضا شاه فقيد ،بزرگمرد تاريخ ايران:
»ھمه چيز را میشود اصالح كرد .ھر زمينی را میشود اصالح
نمود؛ ھركارخانهای را میتوان ايجاد كرد؛ ھر مؤسسهای را میتوان بك0ار
 - 63عفاف ،حريم عاشقى /قيام خونين مسجد گوھرشاد
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انداخت؛ اما چه بايد كرد با اي0ن اخ0الق و ف0سادی ك0ه در اعم0اق قل0ب م0ردم
ريشه دوانيده ،و نسالً بعد نسل برای آنھا طبيعت ثانوی شده است؟
س00اليان دراز و س00نوات متم00ادی اس00ت ك00ه روی نع00ش اي00ن مملك00ت
تاخت و ت0از ك0رده ان0د .تم0ام س0لولھ0ای حي0اتی آن را غب0ار ك0رده ،ب0ه ھ0وا
پراكندهاند و حاال من گرفتار آن ذراتی ھستم كه اگر بت0وانم ،باي0د آنھ0ا را از
ھوا گرفته و به تركيب مجدد آنھا بذل توجه نمايم .اينھاست آن افك0اری ك0ه
تمام ايام تنھائی مرا به خود مشغول ،و يك ساعت از ساعات خواب مرا ھم
اشغال كرده است .....ھيچ چيز در اين مملكت درست نيست .ھمه چيز بايد
درست شود .قرنھا اين مملكت را چه از حي0ث ع0ادات و رس0وم ،و چ0ه از
لحاظ معنويات و ماديات خراب كردهاند .من مسئوليت يك اصالح مھمی را
برروی يك تل خرابه و ويران0ه برعھ0ده گرفت0هام .اي0ن ك0ار ش0وخی ني0ست و
٦٥
سر من در حين تنھائی ،گاھی در اثر فشار فكر در حال تركيدن است.
برگرديم سر کارمان!
من البته مدعی نيستم که سرکار عليه بانو زھرا رھنورد »فرس0ت
لي000دی« احتم000الی دوران رياس000ت جمھ000وری ميرح000سين موس000وی ،يک000ی از
رھبران جنبش نسبتا مدنی و م0درن اي0ن روزھاس0ت ،ي0ا زب0انم الل م0یتوان0د
باشد؛ بلکه معتقدم که حضور اي0ن ب0انو ب0ا آن لچ0ک گ0ل/گل0ی ،ت0ازه زي0ر آن
چادر دوال پھنا ،به عنوان »مدل« زن ايرانی ِ »مدرن و آزاد« در »پشت ِ
س0ر« ھم0سرش ،ھ00ر چ0ه نباش0د ،ي00ک طن0ز کم0دی ت00اريخ اي0ران ،پ00س از آن
ھمه مبارزهی آزاديخواھان مدرن ايرانی است.
اين روزھ0ا ،در ق0رن بي0ست و يک0م م0يالدی و پ0س از اي0ن انق0الب
خج00ستهی اينترنت00ی ک00ه ھم00ه چي00ز و حت00ی »آزادی زن00ان« را جھ00انی ک00رده
اس00ت ،اي00ن رھب00ران در ک00شاکش بح00ران زدگ00ی فک00ریش00ان ،م00یخواھن00د و
م00یکوش00ند ک00ه م00دل کم00دی پوش00ش »زھ00را خ00انم« را ب00ه عن00وان »الگ00و«ی
زنان ايرانی به جھانيان انگشت به دھ0ان مان0ده عرض0ه کنن0د .بيھ0وده ني0ست
که ما زنان ايرانی اين »مدل« تازه ]کھنه[ی چادر و حجاب گل/گلی زھ0را
خانم را ،تنھا نماد »کشيده«ای جانانه بر گونهمان میبينيم و نه بيش!
در ک00شوری ک00ه در س00ال  ١٣٠٣خورش00يدی پ00روين اعت00صامی را
دارد ک00ه در ش00عر ن00ابش از زن در بن00د و حج00اب انتق00اد م00یکن00د ،آن ھ00م در
جشن فارغ التحصيلی ٦٦دبيرستانش؛ پس از آن ھم در ھيئ0ت زن0ی م0درن و
 - 65سفرنامه ی مازندران /رضا شاه فقيد
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شکفته ،استوار در کنار رضا ش0اه فقي0د ب0رای برافکن0دن حج0اب اجب0اری از
سر زنان ايرانی میايستد ،چنين سرنوشت کمدی چ0ه ن0امی م0یتوان0د داش0ته
باشد؛ يا مثال اگر گوش شيطان کر پروين اين روزھا س0ر از خ0اک ب0ردارد
و در ت00داوم ن00سلش ،زن00ی در ھيئ00ت زھ00را خ00انم را »پ00شت س00ر« رھب00ران
»جن00بش س00بز« ب00ه عن00وان نم00اد زن ايران00ی در ق00رن بي00ست و يک00م م00يالدی
ببيند ،چه خاکی به سرش خواھد ريخت!؟
اين تازه آغاز قرن چھاردھم خورشيدی اس0ت ک0ه پ0روين آن ش0عر
شيوا را در تشريح اوضاع و اح0وال زن0ان ايران0ی آن دوران ]اي0ن دوران؟[
میسرايد؛ يازده سال پس از آن شعر ناب »نھال آرزو« ست که رضا ش0اه
فقي000د برنام000هی »زن000دان زداي000ی« از زن000ان اي000ران را در برنام000هی ک000ارش
میگنجاند.
در بارهی »رھبری جنبش س0بز« نوش0تهان0د ک0ه» :متفک0رش ک0ی؟
سرکار خانم زھرا رھنورد؛ فول پروفسور دانشگاه ،نقاش و مجسمه ساز و
نوي00سندهی حکوم00ت اس00المی در ب00دو تاس00يس؛ »متفک0ِ 0ر فع00ال« در زمين00هی
تئوريزه کردن حجاب اسالمی و زن محجبه که امروز زنان ما ھ0ر چ0ه ب0ر
س00ر و ھ00ر چ00ه ب00ر ت00ن دارن00د ،حاص00ل »تفک00رات« و »تعمق00ات« اي00شان
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است!«
البته تنھ0ا م0ن ني0ستم ک0ه اي0ن نم0ايش کم0دی حج0اب گ0ل/گل0ی زھ0را
خانم را تف غليظی بر مطالبات آزاديخوانهی زنان ايران م0یبي0نم؛ ب0سياری
ديگر ھم ھمين نگاه را به اين »بقچهی حمام« دارند؛ ببينيد:
»در آستانهی قدرت گي0ری جمھ0وری اس0المی روزی نب0ود ک0ه از
بلن00دگوھای م00ساجد ،زن00ان ب00دون حج00اب را تھدي00د ب00ه مج00ازاتھ00ای س 0نگين
نکنند .زندانھا مملو از زندانيان سياسی بودند و جنازهی جوانان انقالبی را
در گورھای جمعی با بلدوزر میپوشاندند.
»اعتراض0ات خياب00انی »زن00ان انقالب0ی« ک00ه ب00ا ش0عار »م00ا انق00الب
نکرديم ،تا به عقب برگرديم« و »نه روسری ،نه توس0ری« ب0ه مي0دان آم0ده
بودند ،با چم0اق و اس0يد پاش0يدن ٦٨از جان0ب اراذل و اوب0اش ح0زب اللھ0ی و
خواھران زينب جواب میگرفت] .آنھا[ زن0ان معت0رض را »عروس0کھ0ای
غربی« میناميدند«.

در چاپ اول ديوان »پ0روين« خ0ودداری ک0رده اس0ت ،ت0ا غوغ0ای آخون0دھا و ع0وام را علي0ه خ0ود و دخت0رش ب0ر
نيانگيزد/ناگفتهھايی از زندگی پروين اعتصامی و نامهھای او/جالل متينی
 - 67اگر سال  ۵٧بود ،باز ھم پشت خمينی میايستاديم /ف .م .سخن/کيھان لندن
 - 68نمونهاش اکبر گنجی است که با خشونت »پونز« به پيشانی زنانی فرو میکرد که ب0ه نظ0رش روس0ریش0ان
کمی عقب رفته بود .اين مردک به ھمين دليل به »اکبر پونز« معروف است !
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تاکي00د ک00نم ک00ه م00ن اي00ن واژهی »انقالب00ی« را در اي00ن »نق00ل ق00ول«
درست نمیدانم؛ چون اساسا »انقالبيون« ھمدست ،ھمراه ،ھمپ0ا ،ھمک0ار و
ھمسوی سيد روح  Wخمينی بودند؛ اتفاقا اين زنان مدرن و »غيرانقالب0ی«
بودند که به حجاب اجباری اعتراض داشتند؛ عدم اعتراض »انقالبيون« به
ھجوم به زنان ايرانی و توجي0ه و تاوي0لھ0ای کموني0ستی/اس0المی/ن0املیش0ان
در روزنامهھا و مجالت »انقالبيون« ھنوز ھم قابل دسترسی است .پوشش
زن000ان معت000رض در ھ000شت م000ارس  ١٩٧٩ن000شان م000یدھ000د ک000ه اي000ن طي000ف ِ
انقالبيون نبودند که به روسری و توسری اعتراض داشتند!
»در آن زم00ان زھ00را رھن00ورد س00ردبير اطالع00ات ب00انوان ب00ه ن00ام
»پوين0000دگان راه زين0000ب« ب0000ود .او و ھمک0000ارانش ت0000الش ب0000سياری ب0000رای
بازگردان00دن زن00ان ب00ه خان00ه و وظ00ايف خان00ه داری کردن00د .رھن00ورد در اي00ن
نشريه ،زنان را منشا اسالم دانسته و ک0شف حج0اب در زم0ان رض0ا ش0اه را
به معنی تجاوز به ملت و اسالم تعبير کرد.
]چه کشفی؛ برای ھمين بايد به زھرا خانم جايزه داد![
»از ديگ00ر افتخ00ارات او نوش00تن کت00ابی در ب00ارهی ق00ران ب00ود و در
کن0ار خ0واھران زين0ب چماق0دار در مقاب0ل س0نتش0کنی دخت0ران ج0وان علي0ه
حجاب در دانشگاهھا انجام وظيفه میک0رد .ي0ک دھ0ه بع0د ...زھ0را رھن0ورد
از جمله کسانی بود که تالش کرد جمھوری اس0المی را متوج0هی خط0ر رو
به فزايندهی »بد حجابی« بکند .اين »مغز متفک0ر« در تحل0يلش از اوض0اع
آن دوره چن00ين گف00ت» :متاس00فانه دول00ت اس00المی در جن00گ حج00اب شک00ست
خ00ورده اس00ت .ارزش00ھای اس00المی ق00ادر ب00ه حماي00ت از زن00ان ]ک00ذا[ ن00شدند و
حمايت و پشتيبانی زنان را به خود جلب نکردند«.
]يعنی نتوانستيم زورک0ی ھم0هی زن0ان را چ0ادر/چ0اقچوری کن0يم و
دوباره بچپانيمشان تو اندرونيھا و حرمسراھا![
»آخ00رين ش00اھکار فک00ری رھن00ورد ب00ه دورهی قب00ل از انتخاب00ات
برم00یگ00ردد .او ب00ا ي00ک چارق00د گ00ل/بوت00های در کن00ار ھم00سرش ،موس00وی،
کمپينھای تبليغی  -نه برای ]تحقق[ مطالبات زنان  -بلکه ب0ه نف0ع ش0وھرش
براه انداخت .الگوی او بيانگر عقب ماندهترين قشر جنبش زن0ان ب0وده و در
م00صاحبهھ00ايی پيرام00ون حق00وق زن00ان ،در ج00واب خبرنگ00اران خاطرن00شان
ساخت که حجاب برای او يک مسالهی دين0ی اس0ت و او اي0ن م0ساله را ام0ر
خود نمیداند.
يعنی اين بانو موظف اس0ت ب0ا توس0ری ،روس0ری و چ0ادر ب0ه س0ر
زنان بکند که کرده است!

٦٢

»جنبش زنان سبز در نبود جنبش زنان آزاديخواه و برابری طلب
که در چھار سال اخير تا به االن از دست رژيم ضربه خ0ورده و ھ0ر گون0ه
فعالي0ت آنھ0ا ب0ا زن0دان و اع0دام ج0واب گرف0ت ،ت0صويری ب0شدت عقبمان0ده و
٦٩
وارونه از مبارزات زنان برای مطالباتشان به جھان نشان داد«...
اي000ن ھ000م در پرانت000ز و تنھ000ا ب000رای نم000ايش گوش000های از »بح000ران
رھبری« جنبش فعلی ،در ھيئت مادينهی آن!
»نخست نظری بيان0دازيم ب0ه آث0ار اي0شان ]زھ0را رھن0ورد[ در اي0ن
مورد» :پيام زن مسلمان« يا »ريشهھای استعماری کشف حجاب« و »زن
در نظام ارزشی طاغوتی« و »شورش زن بر شخصيت ت0اريخی خ0ود« و
ني0ز ش00رکت در تنظ0يم »ق00وانين در جھ0ت احي00ای حق0وق زن از ويژگ00یھ00ای
ضداس00تعماری« در مجل00س .اي00ن کت00ابھ00ا و فعالي00تھ00ا ھمگ00ی حاص00ل س00ال
] ١٣٥٩يعنی دو سال پ0س از انق0الب[ اس0ت و ن0شان م0یدھ0د ک0ه اي0شان در
کار توجيه حجاب و مسايل حقوقی زن0ان ،پي0شاھنگ ف0ضايی ب0وده اس0ت ک0ه
دھهی ش0صت ،يعن0ی دوران حاکمي0ت ھم0سرش را ب0ه تل0خت0رين دوران س0ی
سالهی اخير برای زنان کشورمان مبدل کرده است.
»ايشان ...به نوشتن کت0ابی ب0ه ن0ام »پي0ام زن م0سلمان« اق0دام ک0رد
که در انگلستان بوسيلهی انتشاراتی »ھدی« که بوسيلهی حکوم0ت اس0المی
پشتيبانی میشد ،منتشر شد .ايشان درس0ت ب0ر ارتج0اعیت0رين موض0عگي0ری
در م0000ورد م0000سايل فرھنگ0000ی و زن0000ان ]ب0000صورت توأم0000ان[ دس0000ت گذاش0000ته
٧٠
است«...
به گزارش خبرنگار »کلمه« زھرا رھنورد در ديداری ب0ا جمع0ی
از جوانان ،با اشاره به رون0د برگ0زاری انتخاب0ات دھ0م رياس0ت جمھ0وری و
ضربهی ھولناکی که به حيثيت قوانين ،دموکراسی و آزادی ملت وارد آمد،
مقاومت ملت در دوران جنبش سبز را به وکالت از ھمين حقوق ضايع شده
و اھان00ت ب00زرگ ب00ه مل00ت دان00ست ]و گف00ت[ ق00رار نب00ود و ني00ست ک00ه اي00ن
تبع0يضھ0ا در ح0ق زن0ان روا داش0ته ش0ود ،ام0ام خمين0ی پيوس0ته از ھوي0ت و
حيثي00ت و بالن00دگی زن00ان س00خن م00یگفتن00د .در مي00ان س00خنان اي00شان دو جمل00ه
معروفتر است که میفرماين0د» :از دام0ن زن م0رد ب0ه مع0راج م0یرود« و
ديگری »شما زنان در اين انقالب پيشوا بودهايد«.
زھرا رھنورد تاکيد کرد اين دول0ت در ح0الی س0رکوب زن0ان را و
حاشيهنشين کردن آنان را کليد زد که پيامبر رحمت )ص( فرمودهاند:
»از اين دنيا زن ،عطر و نماز مورد عالقهی من است«
 - 69زھرا رھنورد متفکر کدام جنبش است/ھالله طاھری
 - 70يادداشتی در بارهی جايزهی خانم زھرا رھنورد/شکوه ميرزادگی
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و بنده ]زھرا رھنورد[ قرار گرفتن اين مثلث عجي0ب در کن0ار ھ0م
را ناش000ی از اھمي000ت وص000ول زن ،نم000از و عط000ر در ي000ک ع000رض و نم000اد
٧١
نگرشی سرشار از احترام و قداست میدانم!
اس00000تناد ب00000ه »آزادی زن00000ان« و »ارزش زن00000ان در نگ00000اه ام00000ام
آدمکشان« پيچ اساسی و »رندی« و دروغگويی اي0ن پي0امبر لچ0ک ب0ه س0ر
تحقير و تخفيف بيشتر زنان است.
نگ00اه »پي 0امبر اس00الم« را ب00ه زن00ان در کت00اب »خ00شونت ،زن00ان و
اسالم« بررسی کردهام؛ به ويژه در بحث جالب »زن در چشم محمد«!
معترض00ه بنوي00سم ک00ه اي00ن ف00رم پوش00شی زھ00را خ00انم نم00اد پوش00ش
عقبماندهترين قشر زنان در ايران امروز است .فيلمھا و عکسھای منتشر
ش0000ده از خياب0000انھ0000ای اي0000ران ھم0000ين ام0000ر را ن0000شان م0000یدھ0000د .تنھ0000ا در
گردھم00ايیھ00ايی ک00ه ب00ه س00ود حکوم00ت اس00المی و ب00ا عک00سھ00ای خمين00ی و
احمدینژاد و خامنهای »آذين« شدهاند ،چنين زنانی دي0ده م0یش0وند؛ و البت0ه
چندتايی ھم زن بدبخت »کرايهای«!
در واقع زھرا خانم با اين »فرم نمايشی پوش0شی« از زن ش0يعهی
دوازده ام00امی ]و ن00ه زن ايران00ی[ ک00ه تنھ00ا متعل00ق ب00ه بخ00ش »حافظ00ان نظ00ام
اس00المی« و »جمھ00وری اس00المی خواھ00ان« در بخ00ش ن00رم ت00ن آن اس00ت،
میکوشد ھمراه با مطالبهی حق رياست جمھ0وری ھم0سرش ،خ0ود در نق0ش
»فرست ليدی حکومت اسالمی« ب0ه جھاني0ان عرض0ه ش0ود؛ ب0ه ھم0ين دلي0ل
است که من ايشان را نه تنھا در سنخ زنان آزاديخواه ايرانی نمیبينم ،بلک0ه
نم00اد ظ00اھر و ب00اطن اي00شان را ]کت00ابھ00ای منت00شر ش00دهاش[ تنھ00ا تئوري00سين
ھمان آبجی زينبھای خيابانی ارزيابی میکنم؛ ب0رای بي0شتر و محک0مت0ر ب0ه
زنجير کشيدن زنان ايرانی!
اساسا حضور زھ0را خ0انم در ھيئ0ت کم0دی رھب0ری بح0ران زدهی
جنبش موسوم سبز خود نشان دھندهی اين است که ايشان ]و البت0ه تم0ام بان0د
رھبری جنبش سبز[ خواس0تھ0ای آزادیخواھان0هی زن0ان و جوان0ان ايران0ی
را نمايندگی نمیکنند و خود را نيز موظف به توجه ب0ه خواس0تھ0ای م0درن
زن00ان و جوان00ان م00ا ب00رای رھ00ايی از قي00د و بن00دھای اس00ير کنن00دهی ق00وانين
اسالمی نمیشناسند .در واقع »رسالت« زھراخانم ھمين است که با دگن0ک
لچک به سر زنان ايرانی بکند و با توطئه ،مطالبات ما زن0ان ايران0ی را در
ھمان چارچوب »شرع شيعی« و واليت فقي0ه س0يد روح  Wخمين0ی زن0دانی
کند.
 - 71کلمه/سه شنبه/چھارم خرداد ١٣٨٩
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بد نيست برای يک مقايسهی کوتاه ،يادآوری کنم ک0ه م0ا در ت0اريخ
معاصرمان ط0اھره ق0ره الع0ين را داري0م و در دوران پادش0اھی محم0د رض0ا
شاه فقيد خانم وزير دکتر فرخ رو پارسای را و اولين شش ب0انوی نماين0دهی
مجلس شورای ملی پس از ششم بھمن ماه  ١٣۴١را و آن ھم0ه زن س0ناتور
و نوي00سنده و ش00اعر را و آن ھم00ه »اي00ران ب00انوان« دان00شجو و پزش00ک و
وکي00ل و اس00تاد دان00شگاه و آموزگ00ار و م00دير مدرس00ه و  ...ھم00ه چي00ز را و
براستی کمدی است که پس از اين سابقهی درخشان ،زنی ب0ا اي0ن »ھيئ0ت«
و با اين عقبماندگی فکری ،مدل و الگوی زن ايرانی باشد!
بدبختانه ھمين پوشش بقچ0ه حم0امی س0رکار خ0انم زھ0را رھن0ورد،
برای نمايش ديدگاه عقبمان0ده و ض0د زن و ض0د آزادی اي0شان ک0افی اس0ت و
ديگر لزومی ندارد که ايشان مطالبات زنان ايرانی به نفع رياست جمھوری
عيالشان مصادره کند!
ويکتوريا آزاد در نامهای برای شھريار آھی و اعت0راض ب0ه الگ0و
خواندن زھرا خانم در برنامهی تلويزيونیاش مینويسد» :برنامهی شما در
تفسير خبر صدای امريکا با آقای چالنگی مرا جدا شوکه کرد .شما از خ0انم
زھ00را رھن00ورد بعن00وان الگ00وئی ب00رای زن00ان اي00ران ي00اد کردي00د و ش00جاعت و
فداکاری ايشان را تحسين کردي0د و از م0ا زن0ان ايران0ی ني0ز خواس0تيد ک0ه از
ايشان ياد بگيريم .جلالخالق که س0ی س0ال فرھن0گ اي0ن خ0واھر زين0بھ0ا را
بزور چوب و چماق به زنان ايرانی تحمي0ل ک0ردهان0د و ح0اال ش0ما ب0ا ادع0ای
ب00اور ب00ه س00کوالريزم ،اي00ن خال00ه زھراھ00ای دي00روز و اص00الح طلب00ان س00بز
امروز را برای ما اسطوره میکنيد و آنان را ب0ه رخ زن0ان قھرم0ان ايران0ی
میکشيد که از ھرچی زھراست منزجرند.
اي00ن م00صاحبه ب00ه ت00اريخ ش00شم م00ارس ] ٢٠١٠م00يالدی[ در آرش00يو
صدای آمريکا موج0ود اس0ت ...سياس0تب0ازی بھ0ر قيمت0ی ج0ايز ني0ست .ش0ما
اين امتياز را از چه باب به زھرا خانم دادهايد؟ ايشان چنين اعتب0اری را از
جن00بش زن00ان در اي00ران و خ00ارج نگرف00ت ،ول00ی از ش00ما گرف00ت .روز ھ00شت
مارس ] ٢٠١٠ميالدی[ در ايران ايشان توانست تنھا ده/پانزده نفر اعضای
کميسيون زنان ح0زب م0شارکت را دور خ0ودش جم0ع کن0د؛ حت0ی در مراس0م
ھشتم مارس آنان سيمين بھبھانی ھم شرکت نکرد...
خوشبختانه بجز اين الگوی حافظ نظام اسالمی ضد زن ،ما زنان
ديگ00ری ھ00م در ت00اريخ معاص00رمان داري00م ک00ه نم00اد واقع00ی زن00ی م00درن و از
زن00دان مردس00االری گس00سته و گريخت00هی تاريخم00ان ھ00ستند .ب00رای تنھ00ا ي00ک
نمونهی ساده از پروين اعتصامی ي0اد ميک0نم و ش0عری از او را در اي0ن ج0ا
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میآورم ،تا نشان بدھم که الگوی ما زنان ايرانی ،ن0ه اي0ن آبج0ی زين0بھ0ای
متحجر که زنانی از سنخ پروين اعتصامی ھستند:
» ٢٥اسفند ماه ج0اری ] ١٦م0اه م0ارس  ٢٠١٠م0يالدی[ يک0صد و
سومين سالگرد تولد پروين اعتصامی يک0ی از برج0ستهت0رين زن0ان اي0ران و
شاعران زبان فارسی زبان است .رخشنده اعتصامی ک0ه ب0ه پ0روين ش0ھرت
دارد ،اگر چه در فروردينماه  ١٣٢٠و در سن  ٣٥س0الگی در اث0ر بيم0اری
حصبه درگذش0ت ،ام0ا در ط0ول عم0ر کوت0اھش آث0ار گرانبھ0ايی در زمين0هی
شعر فارسی از خود به ج0ای گذاش0ت و ب0ه ح0ق يک0ی از برج0ستگان جن0بش
برابری و حق طلبی زنان ايران بود .در اشعار پروين اگر چ0ه ص0بوری و
متان00ت و ني00ز پاک00دامنی ارزش00ی ني00ک دارن00د ،ام00ا ب00ه مب00ارزه برخاس00تن ب00ا
٧٢
ستمگران و دادخواھی و کسب دانش دارای جايگاه واالتری ھستند«.
ب00ديھی اس00ت دخت00ری ک00ه در مدرس00هی آمريک00ايی تھ00ران تح00صيل
کرده و با فرھنگ و اوض0اع اجتم0اعی اروپ0ا و آمريک0ا آشناس0ت ،وقت0ی در
 ١٧ديماه  ١٣١٤خب0ر ک0شف حج0اب و آزادی زن0ان را م0يش0نود ،آن را از
س0ر اعتق0اد تأيي00د م0يکن0د و ب00دين مناس0بت ق0صيدهای در  ٢٦بي00ت ب0ا عن00وان
»گنج عفت« ميسرايد و اقدام »رض0ا ش0اه« را در س0ه بي0ت پاي0انی آن ،ب0ه
صورت بسيار معقولی مورد ستايش قرار ميدھد:
خسروا ،دست تـــوانای تو آسان کــرد کــــــــار
ور نه در اين کـــــار سخت ،اميــــــد آسانی نبود
شه نميشد گر در اين گمگشته کشتی ناخدای
٧٣
ســـــاحلی پيـــدا ازاين دريای طوفانی نبــــــود

پروين اعتصامی در اين شعر شيوا که در واق0ع نف0ی و نق0د دي0دگاه
عقب ماندهی امثال زھ0را خ0انم رھن0ورد اس0ت ،زن0دگی م0ا زن0ان را در پ0س
پردهی تئوریھای کمدی زھرا خانمھا برای حبس مطالباتمان در چ0ارچوب
نظام ض0د ب0شری اس0المی ب0ه ت0صوير ک0شيده اس0ت؛ ش0عری ک0ه ب0ه راس0تی
پشتيبانی اين عقاب آزاديخواھی را از مطالبات ما زنان نشان میدھد.
زن در ايران پيش از اين گويی كه ايرانی نبود
پيشهاش جز تيره روزی و پريشانی نبود
زندگی و مرگش اندر كنج عزلت میگذشت
زن چه بود آن روزھا گر زآنكه زندانی نبود
كس چو زن اندر سياھی قرنھا منزل نكرد
كس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود
 - 72کيھان لندن ،شماره ی  ١٢٩٨صفحهی ۵
 - 73ناگفتهھايی از زندگی پروين اعتصامی و نامهھای او/جالل متينی
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در عدالتخانهی انصاف زن شاھد نداشت
در دبستان فضيلت زن دبستانی نبود
دادخواھی زنان میماند عمری بيجواب
آشكارا بود اين بيداد پنھانی نبود
بس كسان را جامه و چوب شبانی بود ليك
در نھاد جمله گرگی بود و چوپانی نبود
از برای زن بميدان فراخ زندگی
سرنوشت و قسمتی جز تنگ ميدانی نبود
نور دانش را ز چشم زن نھان ميداشتند
اين ندانستن ز پستی و گرانجانی نبود
زن كجا بافنده میشد بی نخ و دوك و ھنر
خرمن و حاصل نبود آنجا كه دھقانی نبود
ميوهھای دكهی دانش فراوان بود ليك
بھر زن ھرگز نصيبی زين فراوانی نبود
در قفس میآرميد و درقفس میداد جان
در گلستان نام از اين مرغ گلستانی نبود
بھر زن تقليد تيه فتنه و چاه بالست
زيرك آن زن كورھش زين راه ظلمانی نبود
آب و رنگ از علم میبايست شرط برتری
با زمرد پاره و لعل بدخشانی نبود
جلوهی صد پرنيان چون يك قبای ساده نيست
عزت از شايستگی بود از ھوسرانی نبود
ارزش پوشنده ،كفش و جامه را ارزنده كرد
قدر و پستی ،با گرانی و به ارزانی نبود
سادگی و پاكی و پرھيز ،يك يك گوھرند
گوھر تابنده ،تنھا گوھر كانی نبود
از زر و زيور چه سود آنجا كه نادان است زن
زيور و زر پرده پوش عيب نادانی نبود
عيبھا را جامهی پرھيز پوشانده است و بس
جامه عجب و ھوی بھتر ز عريانی نبود
زن ،سبكساری نبيند تا گرانسنگ است و پاك
پاك را آسيبی از آلوده دامانی نبود
زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آز ،دزد
وای اگر آگه ز آيين نگھبانی نبود
اھرمن بر سفرهی تقوی نمیشد ميھمان
زآنكه میدانست كانجا جای مھمانی نبود
پا به راه راست بايد داشت ،كاندر راه كج
توشهای و »رھنورد«ی ،جز پشيمانی نبود
چشم و دل را پرده میبايست اما از عفاف
چادر پوسيده بنياد مسلمانی نبود
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اما اين ک0ه نوش0تهای» :در اعتراض0ات خياب0انی ،ح0ضور زن0ان و
دخت0ران چ00شمگير اس00ت؛ آي00ا دلي00ل ح00ضور گ00ستردهی زن00ان در اي00ن جن00بش،
٧٤
متفاوت از داليل حضور مردان است؟«
حتما؛ نه تنھا متفاوت است ،بلکه اساسا مبن0ايی ديگ0ر دارد .جال0ب
اي00ن ک00ه در س00ال  ١٣٨٨و پ00س از آن و در اي00ن اعت00راضھ00ا ،م00ن در کن00ار
زنانمان ،گروه پرشماری از جوانان را ھم میبينم که ھم0ان مطالب0ات زن0ان
را نمايندگی میکنند و با اين که اگر خودشان را ب0ه حکومتي0ان ت0سليم کنن0د،
از بازار آزاد صيغه و چند زنی و  ...برخوردار میشوند ،اما خود در پ0ی
برداش00تی ن00وين از ان00سان و زن و م00رد م00درن ،پيگي00ر ھم00ان خواس00ت زن00ان
ايرانی برای يک زندگی راحت و آرام و مدرن و متمدن و پيشرفته ھ0ستند.
ھ00سته و ج00وھر اص00لی مطالب00ات »جن00بش  «٨٨ھم00ين دخت00ران و پ00سران و
ھمين مردان و زنان ايرانی ھستند.
برای باز کردن پرسشت ،نياز به بررسی دارم و اي0ن »بررس0ی«
را ب000ا اس000ناد ديگ000ری ادام000ه م000یدھ000م .فرام000وش نک000ن ک000ه آزادی ،آزادی
اجتم000اعی ،و آزادی در ھ0000ر تع0000ريفش ،در گ000ام نخ0000ست از آزادی »ت0000ن«
م000یگ000ذرد .اجب000ارات و ف000شارھای اس000المی ب000ر زن000ان ،ن000شان م000یدھ000د ک000ه
ديکت00اتوری دين000ی و م000ذھبی ،تنھ000ا و تنھ000ا ب00ا ب000ه زنجي000ر ک000شيدن »ت000ن« و
سکسوآليتهی انسانھا و به ويژه زنان به زندگی انگلیاش ادامه میدھد.
اوفيلي00000ا بن00000سون ٧٥و جرم00000ی اس00000تنگروم ،س00000ردبيران يک00000ی از
منک0ر خ0دايان ب0ه ن0ام »پروان0هھ0ا و چ0رخھ0ا« در
مع0روفت0رين س0ايتھ0ای
ِ
کتاب »آيا خدايان از زنان متنفرند؟« ان0واع واک0نشھ0ا و رفتارھ0ای خ0دايان
مذاھب مختلف را با زنان جوامع مختلف بررس0ی ک0ردهان0د .آنھ0ا ب0ا ارائ0هی
ي00ک ت00صوير سراس00ری از زنس00تيزی موج 0ود در جھ00ان ت00الش دارن00د ،ت00ا
ريشهھای آن را در خشم خدايان نسبت به زنان بيابن0د .جال0ب اس0ت ک0ه آنھ0ا
کشفيات مردمشناسان ،براس0اس م0دارک و آث0ار
به ھيچوجه ناچار نيستند از
ِ
محدود بازمانده از دوران بسيار کھن ،دست به تبيين فرضيهھايی درب0ارهی
رفتار ستمگرانهی خدايان با زنان بزنند .آن طور که نويسندگان کتاب نشان
میدھند ،در دنيای معاصر نيز نماين0دگان م0ذاھبی ب0ا ق0دمتھ0ای چن0د ھ0زار
ساله ،با سرسختی تمام مشغول ِ توھين به زنان و آزار آنھا ھستند.
»در استان »ظفرا« واقع در شمال نيجريه ،دختر  ١٣س0الهای ب0ه
ن00ام »باري 0ه اب00راھيم« ک00ه توس00ط پ00در خ00ودش وادار ب00ه خودفروش00ی ش00ده،
 - 74پرسش ششمت که پرسيدی؛ »در اعتراضات خيابانی ،حضور زنان و دختران چشمگير است؛ آيا دليل
حضور گستردهی زنان در اين جنبش ،متفاوت از داليل حضور مردان است؟«
 - 75تنفر خدايان از زن/ترجمهی آزاد/ونداد زمانی
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محکوم به  ١٨٠ضربهی شالق م0یش0ود .رئ0يس محکم0هی ش0رع اس0تان در
مورد حکم اجرا شده گفته اس0ت» :م0ا حک0م خ0دا را اج0را ک0رديم و بن0ابراين
جای ھيچ نگرانی نيست«.
در اورشليم ،يھوديان متع0صب در خياب0انھ0ا »پل0يس نجاب0ت« راه
انداخت0هان0د ،ت0ا در دل زن0ان ج0وانی ک0ه ب0ه خ0ود اج0ازه م0یدھن0د ،ب0ا م0ردان
جوان محله حرف بزنند و يا لباسھايی بپوشند که حتی قسمتھ0ای معم0ولی
بدنشان را نپوشانده ،وح0شت ايج0اد کنن0د .آنھ0ا ب0دون مج0وز وارد خان0هھ0ايی
میشوند که دختران و پسران با ھم در آن ديده شدهاند .در اتوبوسھ0ا زن0ان
و دختران را مجبور میکنند تا در انتھای اتوبوس و جدا از جمعيت بنشينند
و اين اواخر گزارش اسيد پاشی به صورت دختری ١۴س0اله ني0ز ثب0ت ش0ده
است.
در من000اطقی از ھن000د ک000ه ھن000دوھای متع000صب اکثري000ت جامع000ه را
تشکيل میدھند ،از يک زن بيوهی ھن0دی انتظ0ار م0یرود ک0ه بع0د از م0رگ
ھمسرش يا دست به خودکشی بزند ،يا ترک دنيا کند و بقيهی عمرش را ب0ه
معاب000د ھن000دو خ000دمت کن000د .م000اجرای زنس000تيزی پروردگ000اران در دني000ای
کاتوليکھا و مورمونھای مسيحی نيز با ھمين شدت وجود دارد.
اوفيلي00ا بن00سون ک00ه از س00ردبيران اص00لی مجل00هی »فيل00سوفان« ني00ز
ھست ،میگويد» :مذھب ض0رورتا س0ازنده و برپ0ا کنن0دهی اي0دهھ0ا و ق0وانين
زنستيز ني0ست؛ ول0ی ب0ا مغ0شوش و مت0وھم نگ0ه داش0تن ق0وانينی ک0ه در اي0ن
زمينه ارائه میدھد ،به سنتھای رفتاری زن آزار در جوامع نوعی قداست
٧٦
مذھبی میبخشد«.
حقيق0000ت انکارناپ0000ذير اي0000ن اس00000ت ک0000ه اعت0000راض ب0000ه موقعي00000ت
ناجوانمردان00هی زن00انی ک00ه ح00ق ت00دريس ،ح00ق ورود ب00ه مراج00ع ق00ضايی و
قانونگذاری و حق رای ندارند ،به جرم رابطهی جنسی سنگسار و محک0وم
به م0رگ م0یش0وند و حت0ی ح0ق اختي0ار فرزن0د و ھم0سرگزينی از آنھ0ا س0لب
٧٧
شده ،چيزی نيست که خارجيان و نمايندگان استعمار براه انداخته باشند.
خاطره نويسیھای بانيان حکومت اس0المی ،ش0ھدا و ج0ان نث0اران ِ
کشاندن ايران ما به چرخهی خانمان برانداز کشتار و ش0کنجه و کھري0زک،
و البت00ه حج00اب اجب00اری ،اگ00ر ھ00يچ فاي00دهای نداش00ته باش00د ،دس00ت ک00م نم00ايی
ھرچند کمرنگ از عقبمان0دگیھ0ای ذھن0ی و مح0يط تربيت0ی ض0د ان0سانی اي0ن
»قھرمان00ان« را ب00ه نم00ايش م00یگ00ذارد .مح00سن نج00ات ح00سينی از اع00ضای
نخ00ستين س00ازمان مجاھ00دين خل00ق و يک00ی از ش00رکت کنن00دگان در چن00د رش00ته
 - 76ھمانجا /تنفر خدايان از زن
 - 77ھمانجا
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عملي00ات تروري00ستی ،ب00ه وي00ژه ھواپيم00ا رب00ايی در دھ00هی چھ00ل خورش00يدی،
تصويری از محيط تربيتی و معلم و مربیاش دارد که خواندنی است:
»وقت00ی در زم00ان رض00ا ش00اه ك00شف حج00اب ش00ده ب00ود ،پ00در آق00ای
حي00دری ترك00های در دس00ت م00یگرف00ت و در كوچ00ه و ب00ازار ،ھرج00ا زن00ی را
ب00یحج00اب ي00ا ب00ا چ00ادر و ب00دون مقنع00ه م00یدي00د ،ب00ا ترك00هاش »حي00در حي00در«
گوي00ان ب00ر س00ر آن زن م00یكويب00د و م00یگف00ت» :پ00ردهی خ00ال را بين00داز!« ب00ه
ھمين خاطر آن خانواده ]كه ب0ه حي0دری ش0ھرت يافت0ه ب0ود[ در م0شھد ب0سيار
٧٨
معروف و در محافل مذھبی بسيار گرامی بود«.
به ھمين دليل »حجاب اجب0اری« ٧٩ب0ا حکوم0ت جمھ0وری اس0المی
گ00ره خ00ورده اس00ت .ھ00م طرف00داران و ھ00م مخالف00ان حکوم00ت »پاي00ان حج00اب
اجباری« را »پايان حکومت دينی« میدانند .حجاب يک0ی از ھم0هگيرت0رين
موضوعاتی است که ذھن و زبان مقامات رژيم را اشغال کرده ...حکوم0ت
دينی نه تنھا برای وارسی و کنترل و محدودس0ازی افک0ار غيرھمرن0گ ]از
طري00ق سان00سور ،فيلترين00گ و پارازي00ت[ بلک00ه ب00رای وارس00ی و کنت000رل و
محدودسازی بدنھاست...
مھمترين دغدغهی اسالمگرايان ]اسالميستھا[ مسالهی زن است.
دين0ی اس0المگرايان سنگ0سار م0یش0وند ،ب0ر
اين زنان ھستند که در حکوم0ت
ِ
آنھا اسيد پاشيده میشود ،به آنھا متلک گفته میشود ]و خود زن0ان ب0رای آن
سرزنش میشوند[ در محيط عمومی و خانه از مردان جداسازی م0یش0وند،
از ک00ار برکن00ار م00یش00وند ،ت00ا ب00ه خان00ه برون00د و ب00ه تولي00د ن00سل و ارض00ای
شوھران خويش مشغول شوند و در صورت حضور در مع0ابر عم0ومی ب0ر
٨٠
روی آنھا پارچهی سياھی و مرگ ]چادر سياه[ کشيده میشود.
ب00رای ي00ک مقاي00سهی س00اده و اي00ن ک00ه بھت00ر ببين00يم در دو دني00ای
متف000اوت »غ000رب متم000دن« و »اي000ران مت000دين« ان000سانھ000ا چگون000ه تعري000ف
م00یش00وند ،نگ00اھی م00یک00نم ب00ه كنف00رانس جھ00انی زن00ان ٨١در ش00ھر پك00ن ]در
ک00شور چ00ين کموني00ست[ ک00ه يك00ی از برج00ستهت00رين جل00وهھ00ای روي00ارويی
»فميني0000ستھ0000ای م0000درن و س0000كوالر طرف0000دار جھان0000شمولی ارزشھ0000ا« و
»فمينيستھای اسالمی طرفدار نسبيت فرھنگی« بود.

 - 78برفراز خليج ،خاطرات محسن نجات حسينی ،عضو سابق سازمان مجاھدين خلق ] ١٣٤٦ت0ا  [١٣٥٤چ0اپ
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در ح00الی ك00ه گ00روه اول ب00ا مبن00ا ق00رار دادن حق00وق ب00شر ،از ح00ق
برابر زنان و مردان دفاع م0یک0رد ،گ0روه دوم آن0را رد ک0رده ،در براب0ر از
مفاھيم گنگ و پوشيدهای چون »انصاف و عدالت« دفاع میکرد.
مع00صومه ابتك000ار در دف00اع از موض000ع »جمھ00وری اس000المی« در
كنف0رانس م0ینوي0سد ک0ه طرف0داری از براب0ری ]ن0ا[كام0ل ب0وده و تف0اوتھ00ای
بيولوژيك را در نظر نمیگيرد؛ غاف0ل از اينك0ه ب0ا اي0ن موض0ع ھوي0ت »زن
بودن« را از او گرفته و او را در رقابتی بیھدف با مردان ق0رار م0یدھ0د.
ھ00م از اين00رو ك00شورھای »مت00دين« مانن00د اي00ران ،بج00ای دف00اع از براب00ری
 equalityكه ب0ه معن0ی حق0وق يك0سان اس0ت ،از مفھ0وم ع0دالت  equityاس0تفاده
کردند...
ب000ه زب000ان روش000نت000ر ،در ن000زد جمھ000وری اس000المی و طرف000داران
»فمينيستھای اسالمی« ...زن و مرد ارزش يكسانی دارند؛ ھرچند ك0ه از
حقوقی نابرابری برخوردارند!
اي00ن ك00ه بن00ا ب00ر ق00وانين ح00اكم ب00ر اي00ران و ديگ00ر ك00شورھای م00شابه
]اس000المی[ زن000ان م000ورد تبع000يض واق000ع ش000ده ،ب000صورت سي000ستماتيك تحقي000ر
م00یش00وند ،در ب00یحق00وقی كام00ل ب00سرمیبرن00د و عم00ال ش00ھروند درج00ه دو ب00ه
حساب میآيند ،از نظر آنان به ھ0يچوج0ه »ناعادالن0ه« ني0ست؛ بلك0ه مرب0وط
به »نقش و مسئوليتھای متفاوت« مرد و زن است كه نظام »عادالن0ه«ی
دينی آنرا تنظيم کرده است.
مع00صومه ابتك00ار در دف00اع از موض00ع جمھ00وری اس00المی ،ط00رح
چنين خواستھايی را از سوی زنان غربی ناشی از موضع سلطهجويان0هی
فرھنگی غرب و تالش برای تحميل آن در متن نھايی كنفرانس م0یدان0د ك0ه
با فرھنگ جوامع مسلمان و در حال توسعه قرابتی ندارد!
محبوب0ه ام0ی يك00ی ديگ0ر از »فميني0ستھ00ای اس0المی« و س00ردبير
ن00شريهی »فرزان00ه« تف00اوت ب00ين »زن م00درن غرب00ی و فميني00سم ]فميني00ست[
سكوالر« با جريان فكری خود را در تفاوت ميان اعتق0اد ب0ه اص0الت ان0سان
يا اصالت خدا میداند؛ در حالی كه دستهی اول برای »فردي0ت ي0افتن زن«
مبارزه میكنند ،گروه دوم برای »اثبات عبوديت برای خدا میجنگند!
دينی که ب0ر اس0اس بن0دگی ]عبودي0ت[ بن0ا ش0ده ،چ0ه ارزش0ی ب0رای
»ان00سان« و چ00ه ارزش00ی ب00رای ح00ق و حق00وق »ان00سان« و ح00ق و حق00وق
»زنان« قائل است؟!
»به زعم اين بانو »حفظ بيضهی اسالم« آن ديگری ،اصيل است
ك0ه »زن انقالب0ی مت0دين« حت0ی ھم0سر و فرزن0دان خ0ود را ب0ه پ0ای آن نث0ار

٧١

میكند و ھم از اين رو در اين چند سال پس از انقالب اسالمی ،بسياری از
٨٢
نيازھای خود را در برابر حفظ بنيادھای حكومتی ناديده انگاشته است.
متنفرم از اين کلمهی مزخرف اسالمی بيضهی اسالم!
ني00ازی ب00ه توض00يح ني00ست ك00ه چگون00ه »ن00سبيت فرھنگ00ی« و نف00ی
ارزشھای جھانشمول میتواند به خدمت چن0ين دي0دگاهھ0ای واپ0سگرايانهای
درآيد كه حتی تحت نام »زن« طفره رفتن از پذيرش حقوق زنان را توجيه
٨٣
میکند.
اما نسبيت فرھنگی چيست و چگونه است که گاه بخ0شی از ق0وهی
قضائيهی کشورھای متم0دن غرب0ی ]ني0ز[ ب0ا اس0تناد ب0ه اي0ن »تئ0وری« قت0ل،
جنايت ،خشونت ،تحقير زنان و چند ھمسری را در اروپای مدرن و متمدن
»توجيه« میکنند و بخ0الف ق0انون اساسي0شان و ق0وانين جھان0شمول بياني0هی
جھانی حقوق ب0شر و براب0ری حق0وقی ھم0هی ان0سانھ0ا ،حک0م ص0ادر ک0رده،
باعث شرمساری دنيای متمدن میشوند.
اين شيوه البته شيوهی مرضيهی بسياری از »چپھ0ای اروپ0ايی«
اس000ت ک000ه ب000ا ھم000ين اس000تدالل و ب000ا ھم000ين تئ000وری ،تم000ام خ000شونتھ000ا و
ان0سانس0تيزیھ00ا و زنس0تيزیھ0ای حاکم00ان ک0شورھای اس0المی را »ن00سبيت
فرھنگی« ارزيابی کرده ،به بھانهی من درآوردی »ضديت با امپريالي0سم«
توجي00ه کنن00دهی جناي00ات وح00شتناک ض00د زن و ض00د دگراندي00شان و مب00شر و
گسترش دھندهی خشونتھا میشوند.
نظري000هی »ن000سبيت فرھنگ000ی« ک000ه بوس000يلهی فيل000سوفان »پ000ست
مدرن« در سرآغاز نيمهی دوم قرن بيستم سرھم بن0دی ش0د ،ب0ر اي0ن دي0دگاه
است که ھر جامعهای دارای مجموعهای از آئينھا و سنتھ0ا و ارزشھ0ای
فرھنگی خويش است و ھيچ مجموعهای بر ديگر مجموعهھا برت0ری ن0دارد
و اصرار بر تعم0يم يک0ی ب0ر ديگ0ر مجموع0هھ0ا »خ0ود« عمل0ی ض0د حق0وق
بشری است!
اين ديدگاه فلسفی خودبخود کوشش ب0رای گ0سترش حق0وق ب0شر را
نوعی مداخلهی فرھنگی بشمار آورده ،با آن مخالفت میکند .به ھمين دلي0ل
و متاس00فانه ،ب00ه وي00ژه پ00س از انق00الب اس00المی ،برخ00ی از اندي00شهگ00ران ]![
مذھبی که عموما ً از متن تفکر سنتی مذھب اسالم برخاستهاند ،برای توجيه
ناھنج00اریھ00ای جوام00ع اس00المی ،ب00ه نظري00هی »ن00سبيت فرھنگ00ی« متوس00ل
م000یش000وند و از »حج000اب اجب000اری« و »ازدواج کودک000ان« و »ب000یحق000وقی
 ١۵ - 82سال پس از کنفرانس بينالمللی زنان در پکن/بازگشت به گذشته؟/دويچه وله
 - 83نسبيت فرھنگی و جھانشمولی حقوق برابر زنان و مردان
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زن00ان« گرفت00ه ،ت00ا »سنگ00سار و قط00ع دس00ت و پ00ا« را ب00ا اي00ن تئ00وری ض00د
بشری توجيه میکنند!
اين افراد اين پديدهھا را »ارزشھای خاص جوامع ش0رقی« خ0ود
میشمارند و »اعالمي0هی جھ0انی حق0وق ب0شر« را ني0ز مجموع0هی فرھن0گ
غربی تلقی کرده ،و به استناد نظري0هی »ن0سبيت فرھنگ0ی« ب0ه آن ]بياني0هی
جھان00شمول حق00وق ب00شر[ ت00ن نم00یدھن00د .در اي00ن چن00د س00ال گذش00ته اي00ن تفک00ر
]ن000سبيت فرھنگ000ی[ متاس000فانه بزرگت000رين لطم000ه را ب000ه ]حق000وق[ ش000ھروندان
ک000شورھايی زده ک000ه ب000ا ق000وانين ش000ريعت و م000ذھب ]و اي000دئولوژيک[ اداره
٨٤
میشوند.
اول00ين جرق00هھ00ای حج00اب اجب00اری ٨٥در اس00فند س00ال  ١٣۵٧يعن00ی
کمتر از يک ماه پس از پيروزی انق0الب زده ش0د .ي0ک روز پ0يش از ھ0شتم
مارس ،روز جھانی زن ،در حالی که گروهھای مختلف سياس0ی در ت0دارک
برگزاری اولين مراسم روز جھانی زن در ايران بودن0د ،روزنام0هی کيھ0ان
با اين تيتر منتشر شد» :زنان بايد با حجاب به ادارات بروند«.
در صفحهی اول اين روزنام0ه ب0ه نق0ل از خمين0ی نوش0ته ش0ده ب0ود
ک00ه »در وزارتخان00هی اس00المی نباي00د مع00صيت ب00شود .در وزارتخان00هھ00ای
اسالمی نبايد زنھای لخت بيايند .زنھ0ا برون0د ،ام0ا باحج0اب باش0ند .م0انعی
٨٦
ندارد بروند کار کنند ،ليکن با حجاب شرعی باشند«.
ھمچنين نوشتند که »١۵ھزار زن ک0ه در دان0شکدهی فن0ی دان0شگاه
تھران جلسهی سخنرانی داشتند و به دنب0ال ي0ک رأی گي0ری ت0صميم گرفتن0د
دست به راھپيمايی بزنن0د .آنھ0ا در ح0الی ک0ه گروھ0ی از م0ردان ھمراھ0شان
بودند ،به طرف نخست وزيری حرکت کردند .زنھا شعار میدادند:
»ما با استبداد مخالفيم!« و »چادر اجباری نمیخواھيم!«
روزنام0000هی کيھ0000ان در ت0000اريخ  ١٩اس0000فند  ۵٧در کن0000ار چ00000اپ
گزارشھای مفصلی از راھپيمايیھای زن0ان ،يادداش0تی از س0يمين دان0شور،
نوي000سنده و ھم000سر ج000الل آل احم000د ]پ000ان اسالمي000ست مع000روف و يک000ی از
تئوريسينھای حکومت اسالمی[ منتشر ک0رد .دان0شور در اي0ن مقال0ه حج0اب
را »م00سالهای فرع000ی دان000ست« و از ھ00ر دو گ000روه طرف000داران و مخالف000ان
حجاب خواست که بھانه به دست »ضد انقالب« ندھند...
ب00ه نوش00تهی س00يمين دان00شور» :م00ا ھ00ر وق00ت توان00ستيم اي00ن خان00هی
وي0ران را آب0اد کن0يم ،اقت0صادش را س0ر و س0امان دھ0يم ...حکوم0ت ع0دل و
 - 84شکوه ميرزادگی/تضاد تئوری »نسبيت فرھنگی« با حقوق بشر
 - 85چگونه در اوايل انقالب حجاب ،اجباری شد/ميترا شجاعی
 - 86کيھان  ١۶اسفند  ۵٧شماره  ١٠۶۵۵صفحه ١
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»آزادی« ٨٧را برقرار سازيم ...میتوانيم ب0ه س0راغ م0سائل فرع0ی و فقھ0ی
برويم؛ میتوانيم سر فرص0ت و ب0ا خي0ال آس0وده و در خان0های از پ0ای ب0ست
٨٨
محکم بنشينيم و به سر و وضع زنان بپردازيم!«
ک00ه البت 0ه ھ00يچگ00اه نپرداختن00د و ھ00ر روز ف00شار و ف00شار را بي00شتر
کردن00د» .زھ00را رھن00ورد« تبل00ور ھم00ين ف00شار اجب00اری و حج00اب اجب00اری
بازمان0ده از ھم0ان دوران دروغپ0ردازیھ00ای ش0يفتگان س0يد روح  Wخمين00ی
است؛ البت0ه در ھيئت0ی ج0وانت0ر و متخ0صصت0ر ...ن0وع پوش0ش اي0ن ف0رد از
ھمين »اجبارھا« حکايتھا دارد.
غالمحسين ساعدی نمايشنامهنويس فقيد ،داستان ديدارش با خمينی
را اين گونه بازگو كرده است:
»وقتی آق0ای خمين0ی وارد اي0ران ش0د ،ك0انون نوي0سندگان اي0ران ب0ه
ديدن ايشان رفت كه راجع به مطبوعات و اين مسائل صحبت بكنند .من ھم
جزو آن ھيئت رفتم .به نظر من خيلی كار خوبی كرديم كه رفت0يم .غ0ول را
وقت00ی ك00ه از چ00اه درم00یآي00د ،اگ00ر نبين00ی و راج00ع ب00ه آن ح00رف بزن00ی ،فاي00ده
ن00دارد… دي00دن خمين00ی ب00رای م00ن جال00ب ب00ود .ق00ضيه از اي00ن ق00رار ب00ود ك00ه
سانسور و اينھا دوباره پا گرفته بود و كانون نويسندگان تصميم گرف0ت ك0ه
اندكی برود و به خود حضرت بگويد كه» :دائی ،مام ھستيم ھا!«
»آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن .يك ع0ده جم0ع ش0دند و اي0نھ0ا
و فالن .گفتيم نه ،برويم و به او بگوييم ،االن دستگاه دارد دست او میافتد.
يك متنی تھيه شد كه به نظر من متن خوبی ھم بود… بعدش تلف0ن زدن0د ك0ه
شما میتوانيد بياييد؛ آقا اصال منتظر شماس0ت… م0ثال س0يمين دان0شور ب0ود،
من بودم ،سياوش كسرايی بود ،جواد مجابی بود ،باقر پرھام ،ش0انزده/ھف0ده
نفر بوديم .جعفر كوش آبادی ھم بود…
»قرار ش0د م0تن را ب0اقر پرھ0ام بخوان0د…تنھ0ا زن0ی ك0ه ب0ا م0ا ب0ود
خ00انم ]س00يمين[ دان00شور ب00ود .اي00شان ي00ك روس00ری داش00تند و اي00ن ش00يخ ھ00ی
میگفت كه اين روسری را يك كمی بكش باال مثال صورتتان را بپوشاند…
اول00ين آدم00ی ك00ه دوي00د و دو زان00و نش00ست جل00و خمين00ی ]س00ياوش[ ك00سرايی
بود…
»آقا گفت :بسم  …Wمن متشكرم… اين انقالب فايدهاش اي0ن ب0ود
كه ما طلبهھا با شما نويسندگان و اينھا نزديك شديم… آخرش ھم گفت كه:
»شما مجبوريد فقط راجع به اسالم بنويسيد .اسالم مھم است .آن چي0زی ك0ه
مھم است اسالم است .از حاال به بعد راجع به اسالم…«
 - 87چه توھينی است به آزادی...اين شيفتگان خمينی از »آزادی« سخن میگويند...
 - 88کيھان  ١٩اسفند  ۵٧شماره  ١٠۶۵٧صفحه ۶
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»يعن0ی م0ا را س0نگ روی ي0خ ك0رد .خيل0ی راح0ت .م0ا رفت0ه ب0وديم
بگوييم كه سانسور نباشد ،اصال برای ما تكليف روشن كرد… خانم س0يمين
]دانشور[ به آيت  Wيك جور شيفتگی داشت] .سيمين دان0شور ھم0سر ج0الل
آل احمد بود[ بعد گفت» :آقا اجازه بدھيد دستتان را ببوسم!«
»خمينی گفت» :حاال چه فايده دارد ،نبوسند ،برند«.
»برای من خيلی جالب بود آن حال0ت ش0يفتگی و اي0ن چيزھ0ا ]ك0ه[
در بعضیھا بود .من خيلی وحشتناك غمم گرفت0ه ب0ود ،ب0رای اي0ن ك0ه از آن
كوچ00های ك00ه باي00د م00ا را رد م00یكردن00د ،روی دي00وار نوش00ته ب00ود» :زي00ارت
قبول« كروكوديل آنجا نشسته است ،میگويند» :زيارت قبول!«
»ي00ك چي00ز عجي00ب و غريب00ی ب00ود ك00ه از آن روز م00ن ھ00يچ ي00ادم
نمیرود؛ اين است كه روی ديواری كه خمينی بود و روی ماشينھا نوش0ته
٨٩
بودند» :قطبی رفت ،قطب زاده آمد…«
روزنامهی کيھان در تاريخ  ٢٠اس0فند م0صاحبهای ب0ا س0يد محم0ود
طالق00انی ٩٠در م00ورد »م00سالهی حج00اب« دارد .در بخ00شی از اي00ن م00صاحبه
طالقانی میگويد» :ھ0و و جنج0ال راه نياندازن0د و ھم0انطور ک0ه بارھ0ا گفت0يم
ھم0ه حق0وق حق0هی زن0ان در اس0الم و در مح0يط جمھ0وری اس0المی محف0وظ
خواھد ماند .و از آنھا خواھش میکنيم که با لباس ساده ،ب0ا وق0ار ،روس0ری
ھم روی سرشان بياندازد ،به جايی برنمیخورد .آنھايی ھم که م0یخواھن0د
مويشان خراب ن0شود ،اگ0ر روی موي0شان روس0ری بياندازن0د ،بھت0ر اس0ت و
بيشتر محفوظ میماند ...يک جوانی که وسيلهی زن گرفتن ندارد ،وس0يلهی
کار ندارد ،زندگیاش سروسامان ندارد ،وقت0ی اي0ن زن را ب0ا اي0ن ص0ورت
میبيند که گاھی يک پيرزن پنج0اه/ش0صت س0اله خ0ودش را مث0ل ي0ک دخت0ر
 ١۴س00اله نم00ايش م00یدھ00د ،ت00وی خياب00ان ي00ا س00ر کوچ00ه ،اي00ن بيچ00اره اذي00تش
میکند ،ناراحتش میکند و اي0ن ي0ک ج0ور آزار ج0وانھ0ا اس0ت و امي0دواريم
٩١
که بعد از اين جوانھای ما ھم سروسامان پيدا کنند«...
سيد محمود طالقانی متخصص زيبايی ھم بود و ما نمیدانستيم؟
جال000ب اي000ن ک000ه وب000سايت تابن000اک متعل000ق ب000ه مح000سن رض000ايی در
گزارشی نوشت که »علی اکبر فرزی« دادستان سبزوار گفت ک0ه متاس0فانه
]سال  [١٣٨٩در برخی ادارات و اص0ناف م0شاھده م0یش0ود ک0ه وقت0ی ي0ک
خانم بدحجاب به آنجا مراجعه میکند ،او را بيشتر تحويل میگيرن0د و بھت0ر
 - 89مجلهی مھرگ0ان ،س0ال پ0نجم ش0مارهی  ١بھ0ار  ١٣٧٥ص  ٢٠٠ب0ه بع0د ،نق0ل از ن0شريهی ك0انون نوي0سندگان
ايران در تبعيد ،پاريس
 - 90روزنامهی کيھان ،بيست اسفندماه ١٣٥٧شمارهی ١٠٦٥٨
 - 91چگونه در اوايل انقالب حجاب ،اجباری شد؟
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جواب میدھند؛ حال آنکه اين خانم بدحجاب با وضع نامناسب خود ،دستور
اسالم را رعايت نکرده ،و بايستی با او به گونهای برخورد شود که...
در اين زمينه يکی از ماليان مثال »پژوھشگر« مینويسد:
با ارتباط مسلمانان با دنيای مدرن ،موج فکری شکل ياف0ت ک0ه ب0ه
ضديت و »نفی حجاب« پرداخت .اين نگرش ،گاه از سوی کسانی ب0ود ک0ه
ديگر دعوی مسلمانی نداشتند و گاه از سوی ک0سانی ک0ه در ع0ين م0سلمانی،
از »نفی حجاب« سخن میگفتند .اين ديدگاه ،در سابقهی فکری و انديشگی
٩٣
مسلمانان بیعقبه ٩٢است .ھيچ متفکر مسلمانی را در حدود قرن س0يزدھم
نمیتوان ياف0ت ک0ه از چن0ين دي0دگاھی ب0ه دف0اع برخاس0ته ،ي0ا ب0ه آن اش0اره و
تمايل نشان داده باشد؛ اما ھمانگونه که ياد شد در ص0د و پنج0اه س0ال اخي0ر،
طرفدارانی از ھر دو جريان الئيک و م0سلمان پي0دا ک0رده و چ0ه در جوام0ع
٩٤
اسالمی و چه در جامعهی ايرانی تکاپوی فراوانی داشته و دارند...
گفتهاند که ريشهی حجاب به جوامع پدرساالر اوليه برمیگردد که
ب00رای دس00تهبن00دی زن00ان در ح00رمس00راھا و خ00ارج از حرم00سراھا ب00ه زن00ان
٩٥
محترم ،آزاد ،کنيز ،برده ،فاحشه و  ...به آن رو آوردند...
٩٦
دوم اين ک0ه ]گفت0هان0د[ حج0اب عام0ل مح0دود ک0ردن زن0ان اس0ت.
ديگر اين که حجاب ،مانع ترقی زنان در کسب و دانش است .اين استدالل،
در آثار منورالفکران »ضد حجاب مشروطه« فراوان دي0ده م0یش0ود .اي0رج
ميرزا که از مخالفان حجاب است و اشعار تند و تيزی در اين زمين0ه دارد،
میگويد» :نقاب بر رخ زن/سد باب معرفت است/کجاست دست حقيق0ت/ک0ه
٩٧
فتح باب کند؟«
ديگ0ر اي0ن ک0ه حج0اب ،م0انع جل0وهی جم0ال زن اس0ت و زن را ب0ه
ص00ورت کريھ00ی درم00یآورد .اي00ن بي00ان ،ب00ويژه ب00ا ادبي00ات غل00يظ ش00اعرانهی
مخالفان حجاب ،مکررا مورد توجه قرار گرفت0ه اس0ت .بخ0شی از »عوام0ل
٩٨
روانی بیحجابی« ،ناشی از اين نوع نگ0اه و نگ0رش اس0ت .اي0رج مي0رزا
که از او ياد شد ،با ھمين »مقصود ناشايست« از حجاب ياد میکند:
 - 92منظورش بدون پيشينه است بيسواد!
 - 93منظورش البته قرن سيزدھم خورشيدی است.
 - 94مرده شوی فارسی نوشتنتان را ببرد که فارسی به فارسی ھم مترجم الزم داريد؛ کلی دستکاریاش کردم تا
قابل خواندن شود.
 - 95به نقل از کتاب نيره توحيدی ،فمينيسم ،دموکراسی و اسالمگرايی ،ص ٢٥١
 - 96ھمانجا
 - 97اشارهی ايرج ميرزا صريحا به رضا شاه فقيد است.
 - 98و باز ھم ايرج ميرزای نازنين میسرايد:
نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند/نعوذ با zاگر جلوه بینقاب کند
فقيه شھر به رفع حجاب مايل نيست/چرا که ھرچه کند حيله در حجاب کند
چو نيست ظاھر قرآن به وفق خواھش او/رود به باطن و تفسيرناصواب کند

٧٦

٩٩

تو مرآت جمال ذوالجاللی/چرا مانند شلغم در جوالی؟
م0000سالهی زن در مراح0000ل آغ0000ازين در آث0000ار اندي0000شمندانی چ0000ون
آخوندزاده ،ميرزا ملکم خان ،زي0ن العاب0دين مراغ0های و ديگ0ران گفت0ه آم0د.
اينان که از اندي0شهی ع0صر روش0نگری و ديگرگ0ونیھ0ای اجتم0اعی غ0رب
مت000أثر بودن000د ،فل000سفهی براب000ریخواھان000ه را ض000روری ديگرگ000ونی ھم000هی
بنيادھای اجتماعی ايرانی میدانستند؛ از اين رو اندي0شهی آزادی و براب0ری
را به ھمهی ان0سانھ0ا ص0رفنظر از ج0نس ،رن0گ ،م0ذھب ي0ا پايگ0اه طبق0اتی
آنھا تعميم دادند .آخوندزاده در نقد کتاب »يک کلمه«ی مي0رزا يوس0ف خ0ان
مستشارالدوله ،وضع زنان را »تندروانه« مط0رح س0اخت و ھ0ر ق0انونی را
١٠٠
که وضع »فرودين« زن را بپذيرد ،رد کرد.
مي000رزا ملک000م خ000ان ...ض000رورت م000شارکت زن000ان را در پي000شبرد
طرحھای ملی مطرح س0اخت و در روزنام0هی ق0انون ١٠١نوش0ت ک0ه ن0صف
ھر ملت مرکب است از زن ،ھيچ طرح ملی پيش نمیرود مگر به معاونت
١٠٢
زنھا.
مي00رزاده ع00شقی ...ب00ا پوش00ش راي00ج س00خت مخ00الف اس00ت و آن را
موجب سيهبختی جامعه میدان0د؛ زي0را او ني0ز مانن0د برخ0ی از ھ0م ع0صران
خويش پوشيدگی زن را نماد محدوديت و محروميت از حق0وق اجتم0اعی و
عامل واپس ماندگی میداند؛ اما ]عشقی[ از مسالهی پوش0ش فرات0ر م0یرود
از او دليل نبايد سؤال کرد که گرگ/به ھر دليل که شد بره را مجاب کند
کس اين معما پرسيد و من ندانستم/ھر آنکه حل کند آن را به من ثواب کند
به غير از ملت ايران کدام جانور است/که جفت خود را ناديده انتخاب کند
کجاست ھمت يک ھيأتی زپردگيان/که مرد وار ز رخ پرده را جواب کند
نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است/کجاست دست حقيقت که فتح باب کند
بلی نقاب بود کاين گروه مفتی را/به نصف مردم ما مالک الرقاب کند
به زھد گربه شبيه است زھد حضرت شيخ/نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند
اگر ز آب کمی دست گربه تر گردد/بسی تکاند و بر خشکی اش شتاب کند
به احتياط ز خود دست تر بگيرد دور/چو شيخ شھر ز آاليش اجتناب کند
کسی که غافل از اين جنس بود پندارد/که آب پنجه ی ھر گربه را عذاب کند
ولی چوچشم حريصش فتد به ماھی حوض/ز سينه تا دم خودرا درون آب کند
ز من مترس که خانم ترا خطاب کنم/از او بترس که ھمشيره ات خطاب کند
به حيرتم ز که اسرار ھيپنوتيسم آموخت/بگو بتازد و آن خانه را خراب کند
زنان مکه ھمه بی نقاب ميگردند/اگر چه طالب آن جھد بيحساب کند
به دست کس نرسد قرص ماه در دل آب/بھل که شيخ دغا عوعو کالب کند
به اعتدال از اين پرده مان رھايی نيست/مگر مساعدتی دست انقالب کند
ز ھم بدرد اين ابرھای تيره ی شب/وثاق و کوچه پر از ماه و آفتاب کند
 - 99اين کار مثال »پژوھشی« است از ماليی »پژوھشگر« به نام رسول جعفريان که در اين وبسايت در مورد
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و وضع زن را در شرايط اجتماعی روزگ0ار خ0ويش ب0ه نق0د م0یک0شد .يک0ی
از آثار ارزندهی او ]عشقی[ »سه تابلوی مريم يا ايده آل پيرم0رد دھگ0انی«
است که کيفرخواستی اس0ت پرش0ور علي0ه جامع0هی تب0اھی ک0ه رواب0ط زن و
مرد را بازيچ0هی بلھوس0ی م0رد ک0رده اس0ت؛ در ي0ک س0و ،م0ردی ھوس0ران
است که شرافت دخت0ری ج0وان را لک0ه دار م0یکن0د و کيف0ر نم0یبين0د؛ و در
سوی ديگر دختر سيه بخت آبروباختهای است که زيرفشار ھنجارھا راھ0ی
جز خودکشی نمیياب0د؛ و »ع0شقی« اينگون0ه م0ردان بلھ0وس و ب0یم0سئوليت
را نفرين میکند:
تفو به روی جوانان شھری ننگين
ندانم آن که خود اين گونه مردم بیدين
چه میدھند جواب خدای در محشر
ع00شقی در نماي00شنامهی »کف00ن س00ياه« ک00ه بازگف00ت ي00ک روياس00ت،
سرنوشت زن ايرانی را با ديدی تاريخی مینگرد؛ سرنوشتی که از اعم0اق
تاريخ ھمراه زن بوده و ھن0وز ھم0راه اوس0ت .ش0اھدخت س0ياھپوش ساس0انی
که در رويا بر شاعر ظاھر میشود ،کسی نيست جز زن ايران0ی در فراين0د
ت0اريخی چن00د ھ00زار س0اله ک00ه وض00ع کن00ونی ]زن0ان ايران00ی[ امت00داد آن اس00ت.
شاھدخت ساسانی يا دختر خسرو به عشقی میگويد:
در ھمان دم که در اين تيره ديار آمدهام
خود کفن کرده به سر ،خود به مزار آمدهام
و شاعر چون از خواب برمیخيزد ،درمیيابد که به ھرکجا که رود،
آسمان ھمين رنگ است .در ھمه جا زنان را چونان آن شبح میبيند.
ھرچه زن ديدم آنجا ھمه انسان ديدم
ھمه را زنده درون کفن انسان ديدم
ھمه را صورت آن زادهی ساسان ديدم
صف به صف دختر کسرا ھمه جا سان ديدم
اما ش0اعر تنھ0ا قل0م را ب0ر سرنوش0ت زن اي0ران ]بدان0سان ک0ه خ0ود
میبيند[ نمیگرياند؛ در پی راه حل اس0ت و معتق0د اس0ت ک0ه باي0د ن0وينگی را
تبليغ کرد؛ تا زنان به ضرورت برونرفت از وض0ع کن0ونیش0ان آگ0اه ش0وند.

٧٨

برای اين کار گويندگانی بايد ت0ا ب0ا ش0اعر ھ0م آواز ش0وند و ب0رای برک0شيدن
پايگاه زن ايرانی بنويسند و بسرايند:
با من ار يک دو سه گوينده ھم آواز شود
کم کم اين زمزمه در جامعه آغاز شود
ب00ه عقي00دهی ع00شقی ت00ا زن پوش00يده و در پ00ی پ00رده اس00ت ،نيم00ی از
ملت ايران را بايد مرده به شمار آورد .شايد چکيدهی عقايد او را بت0وان در
اين بيت خالصه کرد:
زنان کشور ما زندهاند و در کفنند
که اين اصول سيه بختی از سيه رختی است
اي000ن برداش000ت در مي000ان اندي000شمندان ن000وگرای ع000صر م000شروطيت
مشترک بود و جملگی بر اين قول بودند که ب0ا دور مان0دن زن از ص0حنهی
اجتماع ،تم0دن ب0شری »در نيم0ه راه« م0یمان0د .از اي0ن رو ع0ارف قزوين0ی
خطاب به زن ايرانی میگويد:
بدر اين حجاب و آخر بدرآ ز ابر چون خور
که تمدن ار نيايی تو ،به نيمه راه ماند...

١٠٣

اما مبارزه و تالش زنان ايرانی؛ حتی در صدر مشروطه!
يک00ی از دوران انکارناپ00ذير مب00ارزات زن00ان ،دوران م00شروطيت
است .در آن روزگار يکی از اشکال فعاليت زن0ان ،ايج0اد ت0شکل و کوش0ش
ب00رای م00شارکت در ادارهی ام00ور جامع00هی اي00ران ب00ود .ت00شکيل انجم00نھ00ای
سياسی و اجتماعی ،برج0ستهت0رين اق0دام در جھ0ت نھادس0ازی و ش0کلگي0ری
فضای مدنی در دورهی مشروطه است .در اين انجمنھا ،زمينهھای تمرين
دموکراس00ی وج00ود داش00تند و ب00ه ت00دريج تع00داد ب00سياری از آنھ00ا در سراس00ر
کشور شکل گرفتند .در ابتدا اين تشکلھا اختصاص ب0ه م0ردان داش0تند؛ ام0ا
به تدريج با حضور زنان در انجمنھ0ا ،زمين0هی ت0شکيل انجم0نھ0ای خ0اص
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زن0ان ف00راھم ش0د .اغل00ب اي0ن انجم00نھ0ا ب00ه ص0ورت نيم00ه س0ری ي00ا س0ری ب00ه
١٠٤
فعاليت میپرداختند.
برخ000ی از انجم000نھ000ا و س000ازمانھ000ای مخف000ی زن000ان ب000ه نبردھ000ای
م000سلحانه ب000رای م000شروطيت دس000ت م000یزدن000د .ب000رای مث000ال ،در مب000ارزهای
م0سلحانه ب0ين موافق0ان و مخالف0ان م0شروطه در آذربايج0ان ج00سد  ٢٠زن در
لب000اس مردان000ه ياف000ت ش000ده اس000ت .در س000ال  ١٢٩٠وقت000ی ش000ايع ش000د برخ000ی
نماين00دگان مجل00س ب00ه خواس00تھ00ای روسھ00ا ت00ن دادهان00د ،ح00دود  ٣٠٠ت00ن از
زنان با تپانچه به مجلس رفتند ،تا آنان را مجبور ب0ه »حراس0ت از آزادی و
تماميت ارضی کشور« کنند.
»اتحادي00هی غيب00ی ن00سوان« ک00ه در حقيق00ت ي00ک س00ازمان مخف00ی
مح00سوب م00یش00د ،دارای گ00رايشھ00ای تن00د انقالب00ی ب00ود و خ00ود را س00خنگوی
تھيدس0000تان جامع0000ه م0000یدان0000ست .اي0000ن انجم0000ن ک0000ه در دورهی اول و دوم
مشروطيت به تالشھای وسيعی دست زد ،ديدگاه سياسی/اجتماعی داشت و
نظراتش مبنی بر اينکه شوراھا يا انجمنھ0ای زن0ان م0یباي0د م0ورد ت0صويب
مجلس قرار گيرند و ص0ورتی رس0می ب0ه خ0ود بگيرن0د؛ در مجل0س اول ني0ز
١٠٥
]اين موضوع[ مورد بحث قرار گفته بود.
آنھ00ا برنام00هی اص00الحی ب00ه مجل00س ارائ00ه دادن00د ک00ه اگ00ر مجل00س
شورای ملی نمیتواند قانون را اجرا کند ،چھل روز ادارهی آن را به زنان
بسپارد ،ت0ا ق0انون و نظمي0ه را اص0الح کنن0د ،بان0ک مل0ی برپ0ا کنن0د ،کمپ0انی
ب00رای ن00ان ايج00اد کنن00د ،ق00شون عثم00انی را عق00ب ن00شانند ،آب س00الم ب00ه م00ردم
برسانند و...
ت00شکيل اتحادي00هی غيب00ی ن00سوان و ارائ00هی برنام00هی اص00الحی از
سوی آنان ،نشانهی دگرگ0ونی فک0ری زن ايران0ی و خواس0ت آن0ان در تغيي0ر
ش00رايط زن00دگی ف00ردی و اجتم00اعی خ00ويش در براب00ر م00ردان ب00ه وي00ژه در
حوزهی سياسی است.
»انجم00ن حري00ت زن00ان« ني00ز ک00ه در س00ال ١٢٨۶ھج00ری شم00سی
تأس00يس ش00د ،ب00ا ھ00دف اف00زايش »اعتم00اد ب0ه نف00س زن00ان« و ح00ضور آنھ00ا در
١٠٦
عرصهی اجتماع فعاليت میکرد.
پ00س از تثبي00ت م00شروطه و آغ00از ب00ه ک00ار مجل00س دوم ،ب00ويژه از
س00الھ00ای دھ00ه ١٢٩٠ھج00ری شم00سی ب00ه ت00دريج انجم00نھ00ای زن00ان تع00دد و
پايداری بيشتری پيدا کردند» .انجمن مخدرات وطن« از جمل0ه ت0شکلھ0ايی
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بود که در دورهی دوم مجلس شورای ملی ،فعاليتھای بسياری داشت .اين
انجمن که در سال  ١٢٨٩تأس0يس ش0د ،بي0شتر ب0ر م0سائل مل0ی تأکي0د داش0ت.
ھ0دفھ0ای اساس00ی »انجم0ن مخ00درات وط0ن« عب00ارت ب0ود از »س00ازماندھی
فعالي00تھ00ای ع00امالمنفع00ه و خيري00هی مرب00وط ب00ه زن00ان و دخت00ران ،تح00ريم
کاالھای خارجی و توزيع منسوجات وطنی«.
از زبان آنھا میخ0وانيم» :اگ0ر چھ0ل روز ک0ار ]مجل0س[ را ب0ه م0ا
واگذاريد ،باری قانون را صحيح میکنيم ،نظميه را صحيح م0یکن0يم ،حک0ام
تعيين میکنيم ،دستور العمل واليات را میفرستيم ،ريشهھای ظلم و استبداد
را از بيخ میکنيم ،ظالمين را قتل میکنيم ،انبارھای جو و گندم متمولين را
میشکنيم ،کمپانی برای نان قرار میدھيم ،خزانهھای وزرا را که از خ0ون
خلق جمع و در سردابھا گ0رو ک0ردهان0د ،بي0رون م0یآوري0م ،بان0ک مل0ی برپ0ا
میکنيم ،عثمانی را عقب مینشانيم ،اسرای قوچ0ان را ع0ودت ب0ه خان0هھ0ای
خ00ود م00یدھ00يم ،قن00وات ش00ھری را ص00حيح م00یکن00يم و آب س00الم ب00ه م00ردم
م00یخ00ورانيم ،خان00هھ00ا و خياب00انھ00ا را تنظي00ف م00یکن00يم ،کمپ00انی ب00رای ش00ھر
١٠٧
معين میکنيم«...
اما س0رانجام پ0س از پ0ذيرش اولتيم0اتوم روسھ0ا و انح0الل مجل0س
ش0000ورای مل0000ی دوم ،فعالي0000ت »انجم0000ن مخ0000درات وط0000ن« ني0000ز در س0000ال
١٠٨
١٢٩٠ھجری شمسی پايان يافت.
مطبوع00ات ني00ز يک00ی از فعالي00تھ00ای قاب00ل توج00ه زن00ان در دورهی
مشروطه است» .دان0ش« ] [١٢٩٠ – ١٢٨٩عن0وان اول0ين ن0شريهای اس0ت
که توسط يک زن پزشک به نام »معصومه کح0ال« در تھ0ران منت0شر ش0د.
بيشتر مباحث اين ن0شريه ب0ه م0سايلی چ0ون خان0هداری ،بچ0هداری ،اخ0الق و
م00سائل بھداش00تی زن00ان م00یپرداخ00ت ١٠٩.ام00ا ج00دیت00رين ن00شريهای ک00ه ب00رای
نخستين بار به طور اختصاصی در زمينهی مسائل و حقوق زن0ان آغ0از ب0ه
فعاليت کرد »شکوفه« ]١٢٩۵ – ١٢٩١ھجری شمسی[ نام داشت.
روزنامهی شکوفه به صاحب امتيازی و سردبيری »مريم عميد«
ملق00ب ب00ه »م00زين ال00سلطنه« در تھ00ران منت00شر م00یش00د .در اي00ن روزنام00ه،
مب00احثی درب00ارهی حق00وق زن00ان ،ل00زوم س00واد آم00وزی دخت00ران و مخالف00ت ب00ا
ازدواجھای زودرس مطرح میشد.
اما در قرن بيست و يک0م و ھم0ين ام0سال ] [١٣٩٠وب0سايت رھان0ا
نوشت که محمد بنيازاده از فعالين حقوق ک0ودک اع0الم ک0رد ب0يش از ٩٠٠
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ھزارکودک متاھل در کشور وجود دارد .ب0ه گ0زارش خبرگ0زاری ايلن0ا وی
ب00ا اع00الم اينک00ه در م00ورد ھم00سران ک00ودک ي00ا ک00ودک ھم00سرھا آمارھ00ای
گوناگونی وجود دارد ،تاکيد کرد که منابع رسمی حکايت از وجود  ٩٠٠ت0ا
 ٩۵٠ھ00زار ک00ودک ھم00سر در ک00شور دارد؛ اي00ن در ح00الی اس00ت ک00ه چن00ين
اتفاقاتی در ح0وزهی کودک0ان ب0رخالف کنوان0سيون ب0ينالملل0ی حق0وق ک0ودک
است .او با بيان اينکه آمارھای غيررسمی ب0ه واقعي0تھ0ای ديگ0ری در اي0ن
حوزه اشاره دارد ،ادامه داد و گفت که قانون از يکسو کودک را زير يازده
سال میداند و آن را در فرايند انتخابات ،فاقد توانايی تفکر ،تعقل و ت0صميم
گي00ری ب00رای انتخ00اب کاندي00دا م00یدان00د ،ام00ا س00ن ازدواج در ک00شور اي00ران از
سنين  ٩تا  ١٣سالگی تعريف میشود...
ب000ه گفت000هی بني000ازاده متاس000فانه دخت000ران ک000م س000ن و س000ال و متاھ000ل
درکشور به جای کودکی کردن ،نشاط ،ورزش و تح0صيل باي0د در موقعي0ت
يک ھمسر و شريک جن0سی ايف0ای نق0ش ک0رده و تم0ام م0سئوليتھ0ای خطي0ر
ھمچ00ون خان00هداری را عھ00ده دار ش00وند ،درح00الیک00ه تجرب00هی ب00ارداری و
زايمانھای پرخطر که در اين سن بر کودکان تحميل م0یش0ود ،ع0وارض و
خطرات زيادی برای آنھا و حتی فرزندانشان دارد.
»ش0کوفه« از س0ال س00وم فع0اليتش عم0ال ب00ه ارگ0ان »انجم0ن ھم00ت
خواتين« ]جمع خاتون[ تبديل شد و اف0زون ب0ر م0سائل زن0ان ب0ه موض0وعات
١١٠
سياسی و ملی نيز میپرداخت.
»زبان زنان« ]١٣٠١ – ١٢٩٨ھجری شمسی[ از نشريات ت0أثير
گ00ذار و ممت00ازی ب00ود ک00ه ب00ه م00ديريت »ص00ديقه دول00ت آب00ادی« در اص00فھان
منتشر میشد .تنھا زن0ان ،نوي0سندگان مطال0ب اي0ن ن0شريه بودن0د ،از اي0ن رو
حق00وق زن00ان مح00ور اص00لی مطال00ب را ت00شکيل م00یداد .ب00ه ع00الوه ،مطال00ب
سياسی با رويکرد انتقادی نيز در اي0ن ن0شريه دارای جايگ0اھی وي0ژه بودن0د.
ب00ه دلي00ل ھم00ين رويک00رد انتق00ادی »زب00ان زن00ان« م00ديريت آن م00ورد آزار و
اذيت قرار داشت و در نھايت ب0ه دس0تور »رئ0يس ال0وزرا« مج0وز فع0اليتش
١١١
لغو شد.
از ديگر نشريات مطرح در اين دوره »نامهی بانوان« ] ١٢٩٩تا
١٣٠٠ھج00ری شم00سی[ ب00ه س00ردبيری »ش00ھناز آزاد« ]دخت00ر مي00رزا ح00سن
رش00ديه[ اس00ت ک00ه در تھ00ران منت00شر م00یش00د .م00ساله ی آم00وزش و تعل00يم و
تربي00ت زن00ان از جمل00ه موض00وعات اص00لی اي00ن ن00شريه را ت00شکيل م00یداد.
 - 110خسروپناه ١٣٨١/و ساناساريان١٣٨۴ /
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عالوه ب0ر آن ش0ھناز آزاد ب0ه ھم0راه ھم0سرش از م0دافعان »ک0شف حج0اب«
١١٢
بودند و در اين زمينه نيز فعاليتھايی انجام دادند.
»جھان زنان« ] [١٣٠١ – ١٣٠٠مجلهی مھم ديگری بود ک0ه ب0ه
مديريت »فخر آفاق پارسا« در مشھد انتشار منتشر م0یش0د .در اي0ن ن0شريه
ب0ه ل00زوم تعل00يم زن00ان ،ام00ور خان00هداری ،و بھداش0ت تاکي00د م00یش00د .لح00ن اي00ن
ن000شريه ميان000هرو ب000ود ،ام000ا ب000ا اي000ن وج000ود م000ورد آزار س000نتگراي000ان ق000رار
١١٣
داشت.
اي000ن ھ000م نمون000های از دس000تخطی ک000ه جمع000ی از »علم000ا و فقھ000ای
م0ذھبی« ]آخون0دھای عقبمان0ده و ض00د دان0ش و ض0د ان00سان[ ب0ا ن0ام اي00االت و
واليات ايران در زمان مشروطيت مخابره شده است:
»مفسدين و مغرضين در اين اغتشاش و بل0وای م0شروطه خ0واھی
با طبقهی نسوان تظاھرات و شعارھای خيابانی دارند و ت0شکيل انجم0نھ0ای
س000ری ن000سوان دادهان000د و م000دارس دختران000ه تاس000يس ک000ردهان000د ...وادين000ا...
وامحم00دا...اي00ن آزادیھ00ا و گ00ستاخیھ00ا از ناحي00هی ض00عيفهھ00ا ارک00ان ش00رع
مقدس نبوی را متزلزل میکند و مخالف احکام دين مبين اسالم است«.
حاجی ميرزا حسن رشديه ني0ز در س0ال  ١٢۶٨خورش0يدی ...در
مسجدی در محلهی ششكالن تبريز دبستانی به شيوهی جديد راهاندازی ك0رد
كه ب0ه دو زب0ان فارس0ی و ترك0ی آذربايج0انی در آن ت0دريس م0یش0د .رش0ديه
تختهی سياھی جلو دانش آموزان آويخت و الفبای آس0ان ش0ده را ب0ه س0رعت
به آنان آموخت؛ از كتابھای آسان ،حكايتھا را خواند و نظم و ان0ضباطی
در مي0ان ش0اگردان ب0ه وج0ود آورد .رش0ديه پ0س از چن0دی ت0ابلوی مدرس0هی
رشديه را بر سر در مكتبخانهی ششكالن تبريز آويزان کرد.
گروھ00ی از آخون00دھای آن روزھ00ا ]و البت00ه اي00ن روزھ00ا و ھمي00شه[
اين شيوهی نوين آموزشی را ...برنتافتند و ھر روز بر علي0ه رش0ديه ش0ايعه
درس0ت كردن00د .متحج00ران زن00گ مدرس00ه را ن00اقوس كلي00سا ناميدن00د و اع00الم
كردند كسانی كه فرزندانشان را به مدرسه میفرستند ،كافرند .رشديه برای
آرام كردن اوضاع تصميم گرفت ديگر از زنگ مدرس0ه ب0رای ص0ف ب0ستن
و ...استفاده نكند؛ و به ج0ای آن يك0ی از دان0شآم0وزان ب0ا ص0دای بلن0د ش0عر
زير را كه خود رشديه سروده بود ،میخواند:
ھر آنكه در پی علم و دانايی است

بداند كه وقت صفآرايی است
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البت00ه اي00ن ك00ار ني00ز فاي00دهای نداش00ت و پ00س از آن برخ00ی از ط00الب
تحري0ك ش0ده ب0ه مدرس0هی رش0ديه حمل0ه ك0رده ،ت0ابلوی آن را پ0ايين آورده و
تختهی سياه آن را آت0ش زدن0د و مي0رزا ح0سن رش0ديه را از م0سجد ش0شكالن
بيرون راندند .ميرزا حسن رشديه چندی بعد حي0اط م0سجد ش0يخ االس0الم در
تبريز را بازسازی ك0رد و ات0اقھ0ای آن را س0امان داد ،ت0ا ب0ه عن0وان ك0الس
درس از آنھ00ا اس00تفاده كن00د؛ دوب00اره »م00ردم« ب00ه اي00ن مدرس00هی جدي00د اقب00ال
نيكويی نشان دادند و مدارس سنتی قديم از رونق افتاد .ولی ب0از ھ0م رش0ديه
تكفير شد و فتوای انھدام مدارس جديد صادر شد.
به دنبال آن عدهای ]آخوند و تحريک ش0دهی آخون0دھا[ ب0ه م0دارس
جديد حمله كردند و شروع به تخريب اموال مدرسه كرده ،دانش آموزان را
زخمی كردند و حتی چند تن از دانشآموزان نيز در اين واقعه كشته شدند.
جال00ب اي00ن ك00ه در ھنگ00ام تخري00ب يك00ی از اي00ن م00دارس ،رش00ديه
میخنديد و میگفت» :اين جاھالن نمیدانند كه با اين اعمال نمیتوانند جل0و
س00يل بني00ادكن عل00م رابگيرن00د .يق00ين دارم ك00ه از ھ00ر آج00ر اي00ن مدرس00ه ،خ00ود
مدرس00هی ديگ00ری بن00ا خواھ00د ش00د .م00ن آن روز را اگ00ر زن00ده باش00م ،خ00واھم
ديد«.
اين بار ديگر اوضاع بر ميرزاحسن رشديه چنان تنگ ش0د ك0ه ب0ه
ب00ه قفق00از رف00ت و در آنج00ا ب00ه آم00وزش پرداخ00ت .وقت00ی ك00ه ام00ين الدول00ه ب00ه
والیگری آذربايجان منصوب ش0د ،رش0ديه را ب0ه تبري0ز فراخوان0د و دوب0اره
دبستانی در ششكالن تبري0ز برپ0ا ش0د .در اي0ن دب0ستان جدي0د ش0اگردان م0دت
ط00والنیت00ری را در مدرس00ه م00یماندن0د و ع00الوه ب00ر پوش00يدن لب00اسھ00ای ي00ك
شكل ،ناھار نيز به آنان داده م0یش0د .وقت0ی ام0ين الدول0ه در س0ال  ١٢٧۶ب0ه
تھ0ران آم0د ،ميرزاح0سن خ0ان رش0ديه ني0ز ب0ه پ0شتوانهی او ب0ه تھ0ران آم0د و
١١٤
مدارسی را به نام مدارس رشديه در تھران بنيانگذاری كرد.
عل00ی دش00تی در کت 0اب  ٢٣س00ال ]رس00الت[ تحمي00ل حج00اب را ني00از
محمد به کنترل حرمسرايش میداند .شايد بدون وجود اين احساس مالکيت،
سرنوشت زنان مسلمان ،اين چنين سياه نمیبود .اين احساس مالکيت محم0د
حتی اعتراض عايشه را نيز در پی داشت که:
»باز ھم خدايت به کمکت شتافت؟«
ب00ا اي00ن ھم00ه م00ا ھمچن00ان گرفت00ار نظ00امی ھ00ستيم ک00ه ب00رای »زن«
پشيزی ارزش قائل نيست و سيستم سرکوبش را با سرکوبی زنان آن ھم ب0ه
بھانهی پوشش »نامناسب زنان« پيش میبرد!
 - 114ميرزا حسن رشديه ،بنيانگزارآموزش نوين در ايران
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در گزارش00ی ب00ا عن00وان »م00شکل حج00اب در اي00ران« در مجل00هی
»رگل دو ژو« آمده است که جمھوری اسالمی دو ھفته پ0س از ح0ذف م0دل
موھای غربی از کاتالوگ مورد تأييد خود ،اکنون از آن به عنوان مد جدي0د
ياد میکند؛ چنان که غالمحسين محسنی اژھای ،دادستان کل کشور ت0صميم
گرفت که در زمينهی م0شابھی اظھ0ارنظر کن0د و از خواس0ت خ0ود داي0ر ب0ر
تشديد نظارت بر پوشش زنان سخن بگويد...
در نظر آنان ،فرد بیحجاب ک0ه ح0سابی کالف0ه ش0ده و ب0ا گري0ه ب0ه
خانه بازگشته ،ديگر به سراغ پوشش نامناسب نم0یرود و ت0ا پاي0ان عم0ر ب0ا
چادر سياه تردد خواھد کرد؛ ولی مب0ارزهی زن0ان ايران0ی ط0ی » «٣١س0ال
بيھ000وده و ب000رای ھ000يچ نب000وده اس000ت .زن000ان علي000رغم ت000الشھ000ای دولت000ی در
تلويزيون و خيابان ک0ه ب0ه ھ0دف ارع0اب آن0ان انج0ام م0یش0ود ،م0دتی منتظ0ر
م000یمانن000د ،ت000ا آبھ000ا از آس000ياب بيافت000د و ف000صل گرم000ا رد ش000ود؛ س000پس ب000ا
مانتوھايی که چند سانتيمتر کوتاهتر و ت0ار موھ0ايی ک0ه چن0د س0انتيمتر بي0شتر
از روسری خارج شدهاند ،به خيابان میآيند.
حسن رح0يم پورازغ0دی »اس0تاد مع0روف دان0شگاه« در اظھ0اراتی
که  ...از شبکهی يک سيما پخش شد ،با اشاره به موض0وع ازدي0اد جمعي0ت
و زاد و ولد در جامعه گفت که:
»ھم اکن0ون برخ0ی خ0انمھ0ا م0یگ0ن بچ0هدار نم0یش0يم ،واس0ه اينک0ه
ھيکلم0ون ب00ه ھ00م م00یخ0وره؛ ای م00ردهش00ور بب00ره ھيکل00ت رو؛ مگ00ه ھيکل00ت
رو ميخوای ببری آخرت؛ ت0و اي0ن ھيک0ل رو ميخ0وای چيک0ار؛ غي0ر از اين0ه
ک000ه ميخ000وای بب000ری ت000و قب000ر ،ي000ا اينک000ه ميخ000وای ھيکل000ت رو بب000ری ت000و
خيابون نشون ب0دی؛ اس0تفاده ھيکل0ت ب0رای ش0وھرته و البت0ه ش0وھرت ب0رای
توئه و برای بچه آوردن«...
اين مردک خيرسرش مثال استاد دانشگاه است؛ با اي0ن ھم0ه فھ0م و
شعور!
اما رسانهھای حکومتی در مورد موضوع اساسیشان ]حج0اب[ و
پوشش زنان ،حتی در خارج از مرزھای کشور نوشتهاند که:
گل00شيفته فراھ00انی روس00ریاش را برداش00ت و در آمريک00ا مان00دگار
ش0د .ف0يلم م0صاحبهی گل0شيفته فراھ0انی ب0ا خبرنگ0اران آمريک0ايی ک0ه در آن
ب0دون روس00ری و ب00ا پي00راھن رک00ابی ح00ضور دارد ،در ف00ضای اينترن00ت ني00ز
منتشر شده و جزو پربينندهترينھای برخی سايتھای وي0ديوئی ق0رار گرفت0ه
اس 0ت .ع00صر اي00ران نوش00ت ک00ه در پ00ی ح00ضور »ب00دون حج00اب« گل00شيفته
فراھ00انی مقاب00ل دورب00ينھ00ای تلويزي00ونی در آمريک00ا ،اي00ن ب00ازيگر س00ينمای
ايران اعالم کرد که قصد اقامت در اياالت متحده را دارد.
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ب0ه گ0زارش ع00صر اي0ران ،وی در آئ0ين اك00ران ف0يلم »مجموع00هی
دروغھا« در نيويورك به خبرنگار »نيويورك ديل0ی ني0وز« گف0ت ک0ه ديگ0ر
نم00یخ00واھم فرص00تھ00ا را از دس00ت ب00دھم؛ ھ00ر چن00د عاش00ق اي00رانم ،ول00ی
میخواھم اينجا بمانم!«
فراھ000انی در ف000يلم »مجموع000هی دروغھ000ا« ب000ا ب000ازيگر م000شھور
ھاليوود »لئوناردو دیكاپريو« ھمبازی است .اين فيلم در استراليا ،آمريكا،
كان0ادا ،ك0ره جن0وبی ،ون0زوئال ،روس0يه ،م0صر و لھ0ستان ،اس0پانيا ،فران0سه،
سوئد ،بلژي0ك ،آلم0ان ،يون0ان و ات0ريش ب0ر روی پ0رده خواھ0د رف0ت .وی در
اي00ران گفت00ه ب00ود اگ00ر در ف00يلمھ00ايی ک00ه در خ00ارج ب00ازی م00یکن00د ،الزم باش00د
روسریاش را بردارد ،از کالهگيس استفاده خواھد ک0رد ،ت0ا حج0ابش آس0يب
نبيند!
در م00ورد »ط00رح ت00رويج حج00اب ب00رای ايران00یھ00ای خ00ارجن00شين«
]چه غلطھا[ باز ھم روزنامهی »تھران امروز« نوشت ک0ه چن0د وق0ت پ0يش
ماجرای »برند الزھرا« س0ر و ص0دای ب0سياری ب0ه پ0ا ك0رد و ح0اال خب0ر از
ت00رويج حج00اب ب00رای ايراني00ان خ00ارج از ك00شور اس00ت» .برن 0د الزھ00را« ن00ام
مدلھای لباس اسالمی است كه توسط دانشگاه الزھرا طراحی خواھد شد!
با اين ھمه و با تمام اين نامردمیھای حکومتيان» ،بخ0ش مردم0ی
جنبش  «١٣٨٨گسترده ،عميق ،اعتراض0ی و اجتم0اعی اس0ت .ابت0دايیت0رين
خواست اين »جنبش« ھم »آزادیھای اجتماعی« است؛ مثل آزادی انتخاب
پوش00ش و آزادی مناس00بات شخ00صی .ھ00يچک00دام ِ اي00ن خواس00تھ00ا ھ00م سياس00ی
نيستند و تنھا خواستھايی مدنی و حقوق بشرانهان0د ک0ه در عق0بافت0ادهت0رين
کشورھای جھان ھم ]حتی خيلی از کشورھای مسلمان نشين[ وجود دارند.
حکومت اسالمی در ايران ،تنھا حکومت نمونهای است که از اين
وس00يله ب00رای کنت00رل ش00ھروندان و ج00دا س00اختن اي00شان از دني00ای م00درن ب00ا
سبعانهترين شيوهھای سرکوب ،زندان ،شکنجه ،تجاوز و باجگيری اس0تفاده
میکند .البته افغانستان در دوران »طالي0ی« ١١٥طالب0ان ھ0م ھم0ين وض0عيت
را داشت.
غالمرض00ا خواج00ه ،مع00اون فرھنگ00ی و اجتم00اعی وزارت عل00وم،
مط00ابق خب00ری ک00ه خبرگ00زاری »ايلن00ا« منت00شر ک00رد ،م00صاديق ب00دحجابی
دان00شجويان پ00سر و دخت00ر را اع00الم ک00رد و گف00ت ک00ه دان00شجويان دخت00ر باي00د
لباسھای گشاد و بلند بپوشند و حجم بدن آنھا ن0شان داده ن0شود و روس0ری ي0ا
مقنعه نيز بايد بلند باشد.
 - 115رفرانسی است به گفتهی بارھا و بارھا تکرار شدهی ميرحسين موسوی در بارهی دھهی شصت و دوران
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٨٦

دانشجويان پسر نبايد تیشرتھای تنگ و بدننما ،ش0لوارھای کوت0اه
و تن0گ ک0ه ب0ا حرکت0ی ق0سمتی از ب00دن آنھ0ا م0شخص م0یش0ود ،بپوش0ند؛ اي00ن
لباسھا ممنوع ھستند .رويکرد وزارت علوم در اي0ن م0وارد فرھنگ0ی اس0ت،
١١٦
اما موارد تخطی از سوی کميتهھای انضباطی برخورد میشود.
اي00ن موض00وع و اي00ن دخال00تھ00ا در پوش00ش ش00ھروندان و مناس00بات
شخ00صی ايراني00ان ،اتفاق000ا يک00ی از تف00اوتھ000ای اساس00ی دو نظ00ام پادش000اھی
س00کوالر پھل00ویھ00ا و نظ00ام خالفت00ی/اس00تبدادی دين00ی والي00ت مطلق00هی فقيھ00ی
جمھوری اسالمی است.
»ح00ضرت« موس00ی قرب00انی ،ع00ضو کمي00سيون حق00وقی و ق00ضائی
مجل0س ،ب0ا ارائ0ه ی ي0ک راه ح0ل »ب0ديع« ب0رای م0شکل بيک0اری ،خواھ0ان
وضع قانونی شد که اشتغال دو نفر از يک خانواده را ممنوع کند.
به گفت0هی وی در برخ0ی از خ0انوادهھ0ا زن ،م0رد و فرزن0دان ک0ار
میکنند و در خانوادهھای ديگر ھمه بيکارند و اگر از ھر خانواده تنھا ي0ک
نفر سر کار برود ،مشکل بيکاری در ايران حل میش0ود .قرب0انی در پاس0خ
اين پرس0ش خبرنگ0ار ايلن0ا ک0ه اگ0ر فق0ط يك0ی س0ر ك0ار ب0رود ،چ0رخ زن0دگی
نم00یچرخ00د ،گف 0ت ک00ه اتفاق00ا خيل00ی ھ00م خ00وب چ00رخ زن00دگی م00یچرخ00د؛ اي00ن
تصور شما اشتباه است .اتفاقا وقتی زن سر كار م0یرود ،خ0رج اض0افی ب0ه
وجود میآيد .وقتی زن سر كار میرود ،آن وقت باي0د كل0ی پ0ول كودك0ستان
بدھند ،برای بچهی خانواده .يايد غذای آم0اده بخورن0د ،ك0ه اي0ن خ0ودش كل0ی
خرج دارد .وی سپس به الگوی عربستان س0عودی اش0اره ک0رد و اف0زود ک0ه
من چند وقت پيش رفته بودم مكه؛ وقت0ی ب0ه عرب0ستان م0یروي0د ي0ك كارمن0د
زن نمیبينيد .اگر فقط ھمين م0ساله را در اي0ران عملي0اتی كن0يم ،ب0سياری از
١١٧
مشكالت حل میشود.
سايت حکومتی »جھان« ]در تاريخ  ١٥تيرماه  [١٣٨٩نوشت که
براساس گزارش ناجا تركيب سنی زنان دستگير شدهی بدحجاب بدين شرح
اس00ت :در ب00ين اف00راد دس00تگير ش00ده  ٤٦/٩درص00د  ١٦ت00ا ٢٠س00ال٣١/٥ ،
درصد  ٢١تا  ٢٥سال ١٣/٨ ،درص0د  ٢٦ت0ا  ٣٠س0ال و  ٠/٨درص0د زي0ر
 ١٥سال و باالی  ٣٠سال بودند؛ يعنی  ٨٠درصد آنھا بين سن  ١٦ت0ا ٣٠
س00ال بودن00د و از ب00ين آنھ00ا  ۶/٨۴درص00د مج00رد و  ١٣/١متاھ00ل و ٢/٣
درصد نيز مطلقه بودهاند.
 - 116مصاحبهی مضحک آقای »خواجه« معاون وزارت علوم/دخترھا بايد بروند در کيسه/پسران يک
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در اي0ن گ0زارش ب0ا اش0اره ب0ه وض0عيت تح0صيلی دس0تگير ش0دگان
آمده است که  ٤٧درص0د دستگيرش0دگان دارای س0طح تح0صيلی متوس0طه و
ديپلم ٢٨ ،درصد فوق ديپلم و ليسانس و  ٢٦درصد زير ديپلم و باالی فوق
لي000سانس بودن000د و از نظ000ر ن000وع ش000غلی آنھ000ا  ٢٥/٤درص000د مح000صل ١٩/٢
دان00شجو و  ١۵/۴ش00غل آزاد  ١١/٥کارمن00د ]عم00دتا بخ00ش خ00صوصی[ ١٧
درصد کارگر و بيکار بودهاند.
مط00ابق گ00زارش ناج00ا  ٨٨درص00د اول00ين س00ابقهی دس00تگيری آنھ00ا
بوده و  ٧درصد برای بار دوم دستگير شدهاند.
در اين گزارش درب0ارهی دوس0تی ب0ا ج0نس مخ0الف آم0ده اس0ت ک0ه
 ٥٢درصد دوستی با جنس مخالف داشتهاند ٣٣ ،درصد دوستی نداشتهاند و
١٥درصد اظھاری نکردهاند.
ميانگين س0ن ش0روع دوس0تی  ١٦ت0ا  ١٧س0ال ب0وده و کمت0رين س0ن
شروع دوستی  ٨سال و بيشترين تا  ٢٥سال بوده است .در اين گزارش در
رابطه با نحوهی زندگی اين افراد آم0ده ک0ه  ٣٩درص0د اف0رادی ک0ه دس0تگير
شدهاند با دو والد خود زندگی میکنند و  ١٨درصد ب0ا يک0ی از وال0دين؛ ٤٤
درص0د اظھ0ارنظری نک0ردهان0د و ھمچن0ين  ٥٨درص0د وال0دين آنھ0ا نظ0ارت
زياد و خيلی زياد بر فرزندانشان داشتهاند و  ٢٤درص0د نظ0ارت متوس0ط و
 ١١درصد کم و خيلی کم نظارت داشته و  ٧درصد اظھار نشده است.
در مورد نوع برخ0ورد وال0دين ب0ا اي0ن اف0راد آم0ده ک0ه  ٥١درص0د
اع000ضای خ000انواده ب000ا ب000دحجابی فرزندان000شان ھمفک000ر ھ000ستند؛  ٢٣درص000د
خانوادهھا سختگير و سلطه طلبن0د و  ١٠/٨آس0ان و س0ھلگي0ر و  ١٤درص0د
ھ00م اظھ00ارنظری نک00ردهان00د .ھمچن00ين در م00ورد نح00وهی پوش00ش فرزن0دان از
نظر والدين گفته م0یش0ود ك0ه  ٢١/٥درص0د ب0ا پوش0ش فرزندان0شان مخ0الف
بودن000د ٢٤ ،درص000د مواف000ق و  ٤٦درص000د اظھ000ارنظری نکردن000د .در اي000ن
گزارش دربارهی مطلع بودن دوستی فرزندان با جنس مخالف آم0ده ک0ه ٦٠
درص00د م00ادران مطل00ع بودن00د ٣١ ،درص00د ھ00ر دو وال00دين مطل00ع بودن00د٩ ،
درص00د ھ00يچ ي00ک مطل00ع نبودن00د و از اف00رادی ک00ه دس00تگير ش00دهان00د ١٨/٥
م00یدان000ستند ک00ه پوش000شان متناس00ب ب000ا ق00وانين ک000شور ني00ست و  ٦٣درص000د
نمیدانستند.
دربخش ديگری از اين گزارش در خصوص علت ب0دحجابی آم0ده
است که  ٣٠درصد علت خاصی برای انتخاب اين پوشش نداشتند١٦/٦ ،
درصد تنوع طلبی و دوست داشتن و  ٣٣درصد ھم موارد ديگر را مط0رح
کردهاند .اين گزارش در مورد نظر دستگير ش0دگان در م0ورد م0صونيت ي0ا
محدوديت حجاب آورده که  ٦٠درص0د اف0راد حج0اب را م0صونيت و ٢٣/٨
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درصد محدوديت دانستند و در مورد اينکه مدل لباسھ0ا را از کج0ا انتخ0اب
کردهاند؛  ٧٠درصد مغازهھ0ا و مراک0ز خري0د و ١٠درص0د م0شاھدهی م0دل
١١٨
لباس ديگران  ٢٣درصد ساير موارد را مطرح كردهاند.
اين چارت حکومتی زنان دستگير شده ،نوع خانودهھاشان و شغل
و تحصيالت 0شان ،دقيق00ا ن00شاندھدهی ھم00ان زن00ان معترض00ی اس00ت ک00ه بخ00ش
اصلی و کليدی »جنبش  «٨٨را ساختهاند.
با اين ھمه با مقاومت زنان و دختران در برابر حجاب اجب0ارى و
شک00ست ط00رحھ00اى س00رکوبگرانه ب00راى واداش00تن زن00ان ب00ه ت00سليم ،آخون00دھا
اکنون به اقدامات احمقانه و مبتذل »تشويقى« روى آوردهاند.
به نوشتهی خبرگزارى حکومتى آريا در نھمين نشست شوراى ب0ه
اص00طالح فرھنگ00ى ،ورزش00ى و اجتم00اعى »فرھن00گ« اس00تفاده از پوش00ش
مناسب اسالمی و راھکار نھادينهسازى آن در منطقهی دارالم0ومنين تھ0ران
بررسی شد!
چه لقبھا که به اين پايتخت زخمی ايران نمیدھند!
با اين ھم0ه ھمانگون0ه ک0ه خ0ودت ھ0م م0یدان0ی ،اي0ران م0ا در ح0ال
پوست انداختن است؛ اينگونه!
کتاب »بيست ساله بودن در شھر آيتWھ0ا« نتيج0هی ک0ار مي0دانى
»فرھاد خسرو خ0اور« اس0تاد جامع0ه شناس0ى مدرس0هی مطالع0ات اجتم0اعى
پ00اريس و امي00ر ني00ک پ00ى ،دان00شيار دان00شگاه مل00ى ]موس00وم ب00ه ش00ھيد بھ00شتی[
روى جوان00ان ش00ھر ق00م اس00ت ک00ه ب00ه ت00ازگى ب00ه زب00ان فران00سوی منت00شر ش00ده
است ....بدين گونه است که در کنار محمد که با وج0ود ممنوعي0ت موس0يقى
در ق00م و اذي00ت و آزارھ00ا و حت00ى توقي00ف س00ازش دس00ت از فعالي00ت ھن00رى
برنمیدارد ،میتوان سجاد را يافت که نماز و روزهاش قطع نمیشود ،ولى
در ج00ستجوى دين00ى ب00دون خراف00ات اس 0ت؛ ي00ا مخت00ار را مث00ال زد ک00ه فق00ط
بخاطر زندگى در قم ناگزير به تظ0اھر اس0ت و م0یگوي0د ک0ه اگ0ر در تھ0ران
بود ،ھمين قيد و بندھا را ھم رعايت نمیکرد.
دختران کتاب نيز ب0ه گون0هاى آش0کار آئين0هی تم0ام نم0اى ف0ضاھاى
س00نتى در ح00ال تح00ول جامع00هی اي00ران ھ00ستند .آنھ00ا در درون ]حت00ى ي00ک
خانواده[ ھم نگاھى ھمگون به دي0ن ندارن0د و الگوھ0اى رفت0ارى متف0اوتى را
دنب0ال م00یکنن0د ...ھدي00ه دخت0ر دان0شجويى اس00ت اھ00ل ق0م ک00ه در تھ00ران درس
میخواند .حجاب او در تھ0ران روس0رى اس0ت ،ول0ى زم0انیک0ه ب0راى دي0دن
خانوادهاش به قم میآيد ،چادر سرش م0یکن0د و ب0ه م0صاحبه کنن0ده م0یگوي0د
 - 118گزارش ناجا از ترکيب »زنان بد حجاب« در تھران/برای خود من اين آمار خيلی جالب است.
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که با »حجاب اجبارى« مخالف است و از نظر شخصى حتى با ب0یحج0اب
شدن خودش ھم مشکلى ندارد .فردوس دختر يک روحانى است که به نماز
و روزه اعتقاد دارد ،ولى ھمزمان حجاب را زندانى براى زن میداند...
با آنکه بخش بزرگى از آنھا با رفتن ب0ه مراس0م عاش0ورا م0شکلى
ندارند ،اما زمانی که صحبت از نماز و روزه و حجاب مىش0ود ،تف0اوتھ0ا
شکل آش0کارترى پي0دا م0یکنن0د .جم0ال از جمل0ه ک0سانى اس0ت ک0ه ب0ر قرائ0ت
فردى خود از اسالم پای میفشارد .او مرتب نماز میخواند ،ولى ھ0مزم0ان
بر اين باور است که حرام بودن نوشابهھاى الکلى و يا مخالف0ت ب0ا ج0شن و
ش00ادى بي00شتر ک00ار آخون00دھاى ح00سود و ي00ا برداش00ت ع00ربھ00اى زم00ان ص00در
١١٩
اسالم است و ربطى به اصول مقدس ندارد.
١٢٠
ب00ه گون00های ت00صادفی ،مقال00های در مجل00هی »م00ری کل00ر« ب000ا
عنوان »چند ھمسری در اسالم« نظرم را جلب کرد که به ديدگاهھ0ای ي0ک
روزنامه نگار عربستان سعودی به نام »نادين البدير« پرداخته بود...
ن00ادين الب00دير م00ینوي00سد» :اج00ازه بدھي00د ت00ا آنج00ا ک00ه ق00درت تخي00ل
سرکش من فرصت میدھد ،چھار يا پنج و حتی ده ھمسر انتخ0اب ک0نم؛ ھ0م
يک ش0وھر س0ياه پوس0ت داش0ته باش0م و ھ0م ي0ک م0وطاليی؛ در ض0من س0عی
میکنم از بلندقدھا و کوتاه قدھا ھم انتخابی داشته باشم .سعی میکنم از ھ0ر
نژاد و مذھبی نيز ھمسری برگزينم ،با قياف0هھ0ا و ان0دامھ0ای مختل0ف و ق0ول
میدھم که تعادل و عدالت را حفظ خواھم کرد...
واک000نشھ000ای ب000سيار وس000يعی ني000ز پيرام000ون درخواس000ت ي000ک زن
مسلمان برای داشتن چندين ھمسر بعد از چاپ مقاله در »الم0صری الي0وم«
ايجاد شد .اکثريت جوابھای داده شده ،اين نويسنده سعودی را ب0ه ي0ک زن
ب00دکاره ت00شبيه ک00ردهان00د ک00ه رس00ما از طري00ق مطبوع00ات م00یخواھ00د ب00ه تبلي00غ
خودفروشی دامن بزند و با خشم تمام نوشتهی او را توھينآميز و تھ0وعآور
يافتند ...نادين البدير در مصاحبهای که مجل0هی »م0ری کل0ر« ب0ا او در اي0ن
زمينه ترتيب داد ،به اين نکت0ه اش0اره ک0رد ک0ه زن0ان ک0شورھای م0سلمان ب0ه
گون00های م00داوم ب 0ه تبع00يض جن00سی موج00ود در ق 0انون چن00د ھم00سری م00ردان
اعتراض کردهاند ،ولی گوش شنوايی وجود ندارد و درست به ھمين خ0اطر
من ناچار شدم از طريق اين مقاله به نوعی فرياد ب0زنم ،ت0ا ش0ايد ص0دای م0ا
شنيده شود ...ھم زمان با سيل تھمتھا و التيماتومھا ،بيشتر از ھ0ر چي0زی،
ص00دھا ايمي00ل و مق00االت حماي00ت کنن00ده از م00ن باع00ث دلگرم00یام م00یش00ود و
 - 119بيست ساله بودن در شھر آيتWھا/سعيد پيوندی
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خوشحالم از اينک0ه ص0دای ناخرس0ندی زن0ان درب0ارهی س0نت ت0وھين کنن0دهی
چند ھمسری در اجتماع پيچيده است...
برای تاکيد بر ھمين داستان ،ب0ه نوش0تهای در رابط0ه ب0ا چگ0ونگی
انتخاب ھمسر بر اساس »رابطهی ق0وزک پرگوش0ت و ف0رج پرگوش0ت« از
سوی پيامبر مسلمانان استناد م0یک0نم ک0ه روش پي0امبر ...در انتخ0اب ھم0سر
ب00ه نق00ل از کت00اب »مک00ارم االخ00الق طبرس00ی« از ام00ام ص00ادق نق00ل ش00ده ک00ه
فرمود :پيغمبر وقتی میخواست زن بگيرد ،يکی را م0یفرس0تاد او را ببين0د
و م00یفرم00ود ک00ه گ00ردنش را ب00و ک00ن ک00ه اگ00ر خوش00بو باش00د ،ب00ويش خ 0وب و
طي000ب اس000ت و ني000ز اگ000ر ق000وزک پ000ايش پرگوش000ت باش000د ،ف000رجش ]آل000ت
١٢١
تناسلیاش[ھم پرگوشت خواھد بود.
اين نگاه را از اين زاويه اينجا آوردم ،تا نوع نگرش »اعتقادات«
متوليان حکومت اسالمی را به »زن« ن0شان ب0دھم و ارزش زن را در اي0ن
دم و دستگاه عقيدتی و رفتاری!
بیدليل نيست که برای ھزارمين بار ،اي0ن ب0ار روز س0یام خ0رداد
ماه  ١٣٨٩و در نخستين سالگرد قتل »ندا آقا س0لطان« ب0ر روی س0نگفرش
خيابان ،خبری روی نت رفت؛ با عنوان »حکم اعدام برای بیحجابھا!«
احم00د جنت 0ی در نم00از جمع00ه  ٢٨خ00رداد ]١٨ژوئ00ن[ تھ00ران از
اظھ00ارات اخي00ر رئ00يس جمھ00وری مبن00ی ب00ر »ک00ار فرھنگ00ی« در موض00وع
پوشش و حجاب انتقاد کرد و گفت ک0ه چط0ور فق0ط در زمين0هی برخ0ورد ب0ا
»بدحجابی« بايد کار فرھنگی کرد؟
روز  ٣١خ00رداد س00ال  ١٣٨٩ھ00م اي00ن خب00ر روی ن00ت رف00ت ک00ه
فاطم00ه ب00داغی ،مع00اون حق00وقی احم00دین00ژاد ،زن00ان را تھدي00د ک00رد ک00ه در
صورت عدم رعايت حجاب اسالمی ،در محيطھای آموزشی و کاری جايی
نخواھن00د داش00ت ...فاطم00ه ب00داغی اف00زود دخت00ران ج00وان اگ00ر م00یخواھن0د در
دانشگاهھا ھمچنين در مح0يطھ0ای ش0غلی ،امني0ت اخالق0ی و اجتم0اعی داش0ته
١٢٢
باشند ،بايد حجاب اسالمی خود را حفاظت كنند.
بد نيست تاکيد ک0نم ک0ه اي0ن حکوم0ت وح0شت اس0المی ،ف0رآورده و
مح00صول نگ00اه مردس00االر و دي00ن س00االر و پيرس00االر جامع00هی م00ا ب00ه زن00ان
ماست؛ بدبختی اين ک0ه در ھ0يچ ي0ک از نوش0تهھ0ا و گفت0هھ0ا و عملکردھ0ای
»اپوزيسيون پاستوريزه«ی اسالمی سخنی در مورد حقوق ھمي0شه ب0ه يغم0ا
رفتهی »زنان« نمیبينيم و نمیشنويم.
 - 121طب المومنين ،قانون قوهی باه ،آداب زناشوئی ،محمد ابراھيم آوازه ،صفحه ١٩
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٩١

حکومت اسالمی از ھمان دوران خاتمی پ0روژهای را راه ان0دازی
ک000رد و آن ھ000م دس000تگير ک000ردن چن000د ت000ن ازخ000ودیھاش000ان ب000ود ک000ه بع000د از
چھ00رهس00ازی ،گ00سيل م00یش00دند و م00یش00وند ب00ه خ00ارج از ک00شور؛ بخ00شی از
خارج کشوريان ھم که مرتبا به کشور رفت و آمد دارند ،شدند پ0ذيرای اي0ن
بخ00ش و اينھ00ا ھيچ00ی ن00شده ب00ا پ00شتوانهی پ00ولھ00ای اعط00ايی حک00ومتی ،ج00ای
اپوزي00سيون واقع00ی را گرفتن00د و در دو وج00ه حکوم00ت و اپوزي00سيون ش00دند
»ح00افظ نظ00ام«؛ م00ن ب00ه اي00ن ن00وع »اپوزي00سيون« م00یگ00ويم »اپوزي00سيون
پاستوريزهی اسالمی«
١٢٣
حميد رضا جاليی پور ھم در راستای چشم بستن ب0ر مطالب0ات
ضد تبع0يض زن0ان ،ادع0ا ک0رد ک0ه در اي0ران »چي0زی« ب0ه ن0ام جن0بش زن0ان
وجود ندارد .حتی مدعی شد که بھتر است زنان ايران0ی س0کوالر ھ0م بچپن0د
زي000ر چت000ر زن000انی از س000نخ »زھ000را رھن000ورد« ب000ا آن ريخ000ت و قياف000هی
وحشتناک ،و تبعيت کنند از متوليان نجاتبخش بودن اعم0ال ام0ام آدمک0شان
کالن تاريخ ،و فقط به مقولهی »خانواده« و »زير شکم آقاي0ان« بپردازن0د؛
ت00ا اي00ن جماع00ت ح00افظ نظ00ام ض00د زن و کھريزک00ی اس00المی بتوان00د راح00ت و
ب00یدردس00ر مطالب00ات آزادیخواھان00ه و فميني00ستی زن00ان را درز بگي00رد و ب00ه
عمر کريه حکومت اسالمی بيافزايند...
ھم نسالن تو و خود تو در ايران ھر روز و ھر روز اين فشارھا
را ح00س م00یکني00د و از ص00دا و س00يمای »دروغ« و رس00انهھ00ای حک000ومتی
»فريب« م0یش0نويد ،م0یخواني0د و م0یبيني0د .ق0صدم تنھ0ا نم0ايش ف0ضای اي0ن
روزھاس00ت .ش00ايد بع00دھا ک00ه ش00ر حکوم00ت کھريزک00ی اس00المی کن00ده ش00د و
توانستيم نفس راحتی بکشيم ،ي0ادآوری اي0ن ف0ضای فجي0ع ب0رای دان0ستن ق0در
آزادی و امنيت ،بيشتر باشد...
اي00ن »ش00وخی/ج00دی« ١٢٤ھ00م در پ00ی اع00الم ن00رخ ١٢٥جريم00هھ00ای
»بدحجابی« در خيابان منتشر شد و آن اين که ]جريمهھ0ا ي0ا[ س0رويسھ0ای
زير به زودی به موارد قبل اضافه خواھند شد:
 - 123ميزگردی با حضور حميد رضا جاليی پور و شھال اعزازی در باره ی جنبش زنان و شرايط
امروز/مھرنامه
 - 124و در راستای اعالم بخشنامه ای به بوتيکھا با اين مضمون که» :نمايش عمومی کراوات و پاپيون ممنوع
است؛ مانکنھا بايد بدون سر باشند و برجستگیھای بدنشان معلوم نباشد« ...
بخشنامهھای جديد بشرح ذيل اعالم ميشوند:
بخش نامه به ميوه فروشی ھا
نمايش عمومی ھويج و بادمجان ممنوع است
آويختن موز در مقابل مغازه ممنوع است و
روی ليموھای درشت و آبدارحتما بايد با پارچه ضخيم و گشاد پوشانده شود
خيار تنھا با ارائهی سند ازدواج و پس از استعالم فروخته شود
خيره شدن به ھلو ممنوع است

٩٢

بريج دندان ٢٣٠٠٠ :تومن
ابرو دم موشی ۶٠٠٠ :تومن
تتو ابرو ۶٠٠٠ :تومن
لنزھای رنگی مخصوصا سبز ١٨٠٠٠ :تومن
اصالح برورو ۵٠٠٠ :تومن
مش و ھایاليت :ھر رنگ  ١٢٠٠٠تومن
فرمژه و مژه مصنوعی ٨٠٠٠ :تومن
شينيون ٣٠٠٠٠ :تومن
مدل جومونگ ١۶٠٠٠ :تومن
پديکور ٣٠٠٠ :تومن
مانيکور ۴٠٠٠ :تومن
ھردو با ھم با تخفيف ويژه ۶٠٠٠ :تومن
خط لب ۴٠٠٠ :تومن
تزريق لب ١٢٠٠٠ :تومن
خال گوشه لب ٨٠٠٠ :تومن
خط چشم ٨٠٠٠ :تومن
گونه ]اعم از کاشته و طبيعی![ ١۵٠٠٠ :تومن
اکستنشن مو ١٢٠٠٠ :تومن
بافت آفريقايی ١۴٠٠٠ :تومن
بافت مکزيکی ١٢٠٠٠ :تومن
ساير بافتھا ٩٠٠٠ :تومن
عينک به يقه ٣٠٠٠ :تومن
عينک دودی در جيب يا ھرجای ديگه! ٣٠٠٠ :تومن
پوست سفيد بلوری ٢٠٠٠٠ :تومن
چشم شھال ١۵٠٠٠ :تومن
در پايان برنامهی  ۵ساله ی دوم ميوه فروشیھا بايد زنانه و مردانه شوند.
خيار ،بادمجان ،موز و تمام درازيھای ديگر فقط به آقايان فروخته خواھد شد .
کيوی نيز استثنائا فقط به آقايان عرضه خواھد شد.
ليمو ،طالبی ,ھلو)لعنت  (Wو ديگر گردالیھا فقط به بانوان فروخته میشوند
مبارزه با کاشت ،برداشت و توزيع مخفيانهی خيار چنبر)نعوذ با (zبه عھدهی ستاد مبارزه با مواد مخدر است
بخش نامه به دوچرخه سازیھا
باد کردن الستيک با تلمبه ممنوع است .
باد کردن توپ با دھان توسط زنان از اھم جرايم محسوب میشود.
بخش نامه به راه آھن
ورود و خروج قطار به تونل ممنوع است
تبصره :در صورت لزوم ،قطار فقط تا انتھای واگن اول به تونل وارد شود؛ آنھم فقط يکبار در صورت تک0رار
لکوموتيو ران به  ۶٠ضربه شالق محکوم میشود.
بخش نامه به فرودگاهھا
در لحظهی شروع پرواز نبايد نوک ھواپيما بلند شود
و از ھمه مھمتر تبصره برای زنــدانھا
تــجـاوز به زن و مرد بالمانع است
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٩٣

قد رعنا ١۵٠٠٠ :تومن
لبخند مليح ١٢٠٠٠ :تومن
صورت وجيه ١۴٠٠٠ :تومن
حمل گيتار بردوش ١٨٠٠٠ :تومن
استفاده از زيورآالت :خنزر پنزر  ١۵٠٠٠تومن ،جيگيل پبگيل  ٢۵٠٠٠تومن
چکمه بلند ٣٠٠٠٠ :تومن
صندل ٢٠٠٠٠ :تومن
پاشنه بلند ١٠٠٠٠ :تومن
بوی خوش که برای غير شوھر استفاده شده ١۵٠٠٠ :تومن
استفاده از ھرگونه شامپو و لوسيون خوشبو کنندهی بدن ١٢٠٠٠ :تومن
١٢٦
ھمراه داشتن کارت کالس زبان :انگليسی  ١٠٠٠٠تومن ،فرانسه  ١۵٠٠٠تومن

»کرونيگ« تالش برای دست يافتن به حقوق برابر زنان با مردان!
١٩٢٨/١٣٠٧
زنان برای تحصيل در خارج از کشور به بورس آموزشی دست يافتند.
١٩٣۶/١٣١۴
با کشف حجاب اولين دبستان مختلط افتتاح شد.
١٩٣٨/١٣١٧
زنان بدون ھيچ محدوديتی به دانشگاه تھران راه يافتند.
١٩۴۴/١٣٢٣
قانون تعليمات اجباری به تصويب رسيد.
شورایعالی جمعيتھای زنان تشکيل شد.
١٩۶٣/١٣۴١
زنان به حقوق کامل سياسی دست يافتند] .در دوران محمدرضا ش0اه فقي0د و
پنج سال پيش از جنبش ماه مه  ١٩۶٨اروپا و امريکا[
١٩۶٣/١٣۴٢
زنان به نمايندگی مجلس انتخاب شدند.
١٩۶۶/١٣۴۵
با وحدت تمام انجمنھای زنان »سازمان زنان ايران« تشکيل شد.
١٩۶٧/١٣۴۶
زنان به کادر سياسی وزارت امور خارجه وارد شدند.
زنان دارای حق قضاوت در دادگاه و عضويت در نيروھای انتظامی شدند.
قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد.
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٩٤

١٩۶٨/١٣۴٧
شرکت نخستين وزير زن در ھيئت دولت.
قانون خدمات اجتماعی زنان به تصويب رسيد.
اولين مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ايران گشوده شد.
١٩۶٨/١٣۴٧
زنان به خدمت در صفوف سپاھيان انقالب پرداختند.
١٩٧٠/١٣۴٩
زنان به عضويت انجمن شھر و شھرستان و استان انتخاب شدند.
١٩٧۵/١٣۵۴
قانون حمايت خانواده اصالح شد و ايران در گردھمآئی سال بينالملل0ی زن
شرکت کرد.
نخستين زن به مقام وزيرمشاور در امور زنان رسيد
١٩٧٨/١٣۵٧
طرح اقدامات ملی به تصويب رسيد.
در اين سال دو ميلي0ون زن ايران0ی رس0ما ً ب0ه ک0ار اش0تغال داش0تند.
 ١٨٧٩٢٨زن در دانشگاهھا و در رشتهھای تخصصی تحصيل م0یکردن0د.
 ١۴۶۶٠۴زن کارمند دول0ت بودن0د ،ک0ه از آنھ0ا  ١۶۶۶نف0ر س0مت م0ديريت
داشتند ٢٢ .زن نمايندهی مجلس ،دو زن سناتور ،ي0ک زن وزي0ر ،ي0ک زن
سفير ،سه زن معاون وزير ،يک زن فرماندار ،پنج زن شھردار ٣٣٣ ،زن
نماينده ی انجمنھای شھرستان و شھر بودند.

اما پس از افتضاح تاريخی سال ۵٧
 ٨مارس /١٩٧٩اسفندماه ١٣۵٧
تظاھرات زنان در اعتراض به تحميل حجاب اسالمی.
١٣۵٨
لغو قانون حمايت خانواده؛ محرومي0ت زن0ان از اش0تغال ب0ه ق0ضاوت؛ اجب0ار
زن00ان ب00ه پ00ذيرش حج00اب اس00الم؛ ج00دائی زن00ان و م00ردان در س00واحل دري00ا و
مسابقات ورزشی؛ تظاھرات زنان در اعتراض به تحميل حجاب اسالمی و
لغو قانون حمايت خانواده .
١٣۵٩

٩٥

ب00ا ت00صويب ق00انون اساس00ی جمھ00وری اس00المی خمين00ی ب00ه مق00ام ول00ی فقي00ه
برگزيده میشود و احکام و سنن اسالمی ،نقش زن در خانواده و جامع0ه را
تعيين میکنند؛ با آغاز انقالب فرھنگی دانشگاهھای ايران تعطيل م0یش0وند؛
به زنان حق ش0رکت در انتخاب0ات عم0ومی ب0ا رعاي0ت م0وازين اس0المی داده
میشود.
١٣۶٠
حدود حقوق و آزادیھای زنان را فتوای ولی فقي0ه تعي0ين م0یکن0د؛ ب0ه وي0ژه
در موارد اختالف بين مجلس شورای اسالمی و شورای نگھبان.
١٣۶١
براساس احکام اسالمی زنان از حق ح0ضانت فرزن0دان خردس0ال خ0ود پ0س
از ج000دائی از ھم000سر مح000روم م000یش000وند؛ م000دارس ابت000دائی و دبيرس000تانھ000ا
منحصرا دخترانه يا پسرانه میشوند.
١٣۶٢
گشتھای پليس ويژهی مقابله با حجاب غيراسالمی آغاز میشود.
١٣۶٨
ح00ق انح00صاری ش00وھر ب00ه ط00الق زن موک00ول ب00ه حک00م دادگ00اهھ00ای خ00اص
براساس موازين اسالمی میشود.
١٣٧٣
به زنان اجازه داده میشود به عنوان مشاور قضائی در دادگ0اهھ0ای وي0ژهی
خانوادگی حضور يابند.
١٣٧۶
سازمان ديدهبان حقوق بشر جايزهی دفاع از حقوق زنان و کودکان خود را
به »شيرين عبادی« اعطاء میکند؛ در انتخاب0ات رياس0ت جمھ0وری ،ش0مار
کثيری از زنان ب0ه محم0د خ0اتمی رأی م0یدھن0د؛ ب0رای نخ0ستين ب0ار پ0س از
انقالب اسالمی ،زنان ]تنھا برای تماشا[ به مي0دانھ0ای م0سابقهی فوتب0ال راه
میيابند] .که البته بعد دوب0اره اي0ن »ح0ق« ب0از پ0س گرفت0ه م0یش0ود و زن0ان
ديگ00ر ح00ق ش00رکت در مي00ادين ورزش00ی و تماش00ای م00سابقات را ندارن00د/ت00ا
امروز/پايان سال [١٣٩٠
١٣٧٧
ق00انون م00صوب مجل00س ش00ورای اس00المی ح00ضور م00شاور حق00وقی زن را در
دادگاهھای رسيدگی به دعاوی حضانت کودکان الزامی میکند.
١٣٧٩
تع00داد دان00شجويان دخت00ر وارد ش00ده ب00ه دان00شگاهھ00ا از تع00داد دان00شجويان پ00سر
باالتر م0یش0ود؛ دخت0ران دان0شجوی دان0شگاه دختران0هی ق0م در اعت0راض ب0ه

٩٦

محروميت از فراگرفتن برخی از دروس ]ب0ه س0بب نب0ودن اس0تادان زن[ در
١٢٧
مقابل دانشگاه به تظاھرات دست میزنند....

و پيش از حکومت کھريزکی اسالمی!
در س000ال  ١٩١٠م000يالدی در  ٤٧دب000ستان از  ٢١٦٧دان000ش آم000وز
دخت00ر ثب00ت ن00ام ش00د .در س00الھای  ١٩١٨ت00ا  ١٩١٩دول00ت مي00رزا ح00سنخان
وث00وقالدول00ه »دارالمعلم00ات« را در اي00ران تاس00يس ک00رد .ھمزم00ان ھ000م ده
مدرسهی ابتدايی دولتی دخترانه در ايران تاسيس شدند.
ط000ی ده/دوازده س000ال از  ١٩٢٦ت000ا  ١٩٣٧م000يالدی تع000داد دان000ش
آموزان دختر در دب0ستانھ0ا از  ١٧٠٠٠ب0ه  ٤٧٠٠٠ت0ن و در دبيرس0تانھ0ا
از  ٧٠٠ت00ن ب00ه  ٢٠٠٠دان00ش آم00وز دخت00ر اف00زايش ياف00ت .تاس00يس م00دارس
دختران0ه ني00ز س00رعت بي00شتری ياف00ت .در نيم00هی دھ00ه  ١٩٣٠ش00اھد گ00شايش
مراک00ز آم00وزش ع00الی ب00ه روی زن00ان ب00وديم .در س00الھای  ١٩٣٦ت00ا ١٩٣٧
بيش از ھفتاد دانشجوی دختر در دانشگاه تھران درس میخواندند.
دھه  ١٩٣٠دولت نقش فعالتری در بررسی م0سايل زن0ان داش0ت.
از  ٢٧نوامبر تا  ٢دسامبر  ١٩٣٢دومين کنگرهی زن0ان ش0رق ب0ا پ0شتيبانی
جدی دولت در تھران برگزار شد.
در پايان کنگره ،قطعنام0هی  ٢٢م0ادهای خ0ود را در م0ورد حق0وق
زن00ان ،فرص00تھ00ای براب00ر آموزش00ی ،ش00غلی و دس00تمزدھا ،اص00الح ق00انون
خانواده و الغای چندھمسری و روسپيگری را منتشر کرد.
]در دوران رضا شاه[
رضاشاه پس از بازگشت از ک0شور ترکي0ه ،سياس0ت من0ع چ0ادر را
در تابستان  ١٩٣۴فرمولبندی کرد .يکسال بع0د در  ١۴اکتب0ر  ١٩٣۵عل0ی
اص000غر حکم000ت ،وزي000ر مع000ارف ک000شور ب000ه ابتک000ار خ000ود از تع000دادی از
آموزگاران زن پيشتاز ،افراد باسابقه و قديمی جنبش زنان دھهھای ١٩٢٠
و١٩٣٠خواست تا کانون بانوان را بوجود آورند.
کانون عليه »کفن سياه« ]اشارهای تحقيرآميز به چادر[ به مب0ارزه
پرداخت و در جلسهھای خود ش0رکت کنن0دگان را ب0ه ح0ضور ب0دون حج0اب
تشويق م0یک0رد .چھ0ار م0اه بع0د در  ١٧ديم0اه  ١٣١۴خورش0يدی ٧/ژانوي0ه
 ١٩٣۶دانشسرای تھران عليه چادر دست به اقداماتی زد.
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مخالفت نيروھای محافظه کار و مذھبی سرکوبی و ک0شف حج0اب
اجباری به سياس0ت رس0می ک0شور ب0دل ش0د .در حاليک0ه ت0ودهھ0ا ھمچن0ان از
چ00ادر اس00تفاده م00یکردن00د ،زن00ان تح00صيلکرده و ب00سياری از زن00ان طبق00هی
متوسط از »کشف حجاب« استقبال کردند.
پس از اج0رای رف0ع حج0اب» ،ک0انون« در  ١٩٣٧از ي0ک انجم0ن
زنان به يک مرکز رفاھی و آموزش0ی زن0ان ج0وان و بزرگ0سال ب0ه رياس0ت
خانم دولت آبادی تبديل شد.
پ000س از کن000ارهگي000ری ]اجب000اری[ رضاش000اه از پادش000اھی در س000ال
 ١٩۴١حق00وق زن00ان ،ب00ه درگي00ری نيروھ00ای »م00درن« و محافظ00ه ک00ار و
م000ذھبی ب000دل ش000د .واک000نش عم000ده ب000ه حق000وق زن000ان از جان000ب روحاني000ان
محافظ000هک000ار و س000ازمان نوبني000اد بني000ادگرای »ف000دائيان اس000الم« سرچ000شمه
میگرف0ت .آن0ان خواھ0ان بازگ0شت ب0ه »چ0ادر« و توق0ف »جن0بش ح0ق رای
زنان« بودند.
از  ١٩۵٣ت0000ا انق0000الب س0000فيد  ١٩۶٣ش0000اھد فعالي0000ت تع0000دادی از
سازمانھای رفاھی و انجمنھ0ای حرف0های زن0ان و ھمچن0ين انت0شار ن0شريات
زن00ان ب00وديم .در اي00ن دوران برخ00ی از س00ازمانھ00ا مانن00د »جمعي00ت راه ن00و«
فعالي0ت داش00تند .اي00ن س0ازمان در  ١٩۵۵ب00ه وس00يلهی خ0انم مھرانگي00ز دول00ت
آبادی بنياد نھاده شد .مھرانگيز دولت آبادی در نيمهی دھ0هی ھفت0اد م0يالدی
نخستين سفير زن ايران بود.
در سال  ١٩۵٩فدراسيونی با عنوان شورايعالی جمعيتھای زنان
ايران ،متشکل از  ١٨س0ازمان موج0ود زن0ان ،ب0ا ح0ضور ش0اھدخت اش0رف
پھلوی به عنوان رئيس آن شکل گرفت .اگر چه فدراسيون اس0تقالل داش0ت،
اما پشتيبانی دستگاه پادش0اھی ن0شانهی آغ0از جن0بش حق0وق زن0ان دولت0ی ب0ود
که در نيم0هی دھ0هی  ١٩۶٠ب0ه ش0کلگي0ری س0ازمان ز ن0ان اي0ران»«WOI
انجامي00د .ب00ين س00الھای  ١٣۴١و انق00الب س00فيد ت00ا درس00ت سرف00صل انق00الب
اس00المی ،زن00ان از ھم00ه گون00ه حق00ی برخ00وردار بودن00د .در س00ال  ١٩۵٩دو
آخوند سيد ح0سين طباطب0ايی و س0يد محم0د بھبھ0انی ب0ا اي0ن ط0رحھ0ا مخالف0ت
کردند که مخالفتشان رد و محکوم شد.
دو ھفته پس از ششم بھمن0اه  ١٣۴١و اع0الم اعط0ای ح0ق رای ب0ه
زنان ،بازار و مناطق جنوبی تھران و چند شھرستان شلوغ شد.
آم000وزش زن000ان نق000شی حي000اتی در ارتق000ای بي000داری زن000ان و بھب000ود
ش00رايط زن00ان در دورهی  ١٩۴۶ت 0ا  ١٩٧۶ايف00ا س00اخته اس00ت .در ط00ی اي00ن
دوره رقم دانش آموزان دختر در مقطع ابتدايی از  ٩۴٠٠٠ب0ه ١٨٠٠٠٠٠
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در مقطع متوسطه از  ٧٠٠٠به  ٨٢۴٠٠٠و در تح0صيالت ع0الی از ۵٠٠
نفر به  ۴٣٠٠٠افزايش يافت.
ھمچنين  ١٢۴٣٠نف0ر زن ع0ضو س0پاه دان0ش وج0ود داش0ت ک0ه در
نيمهی دھهی ١٩٧٠در روستاھا فعاليت میکردند .ت0ا اواخ0ر دھ0هی ١٩٧٠
زن000ان ب000ه ب000سياری از رش000تهھ000ای تح000صيلی ،از جمل000ه پزش000کی ،حق000وق،
مھندسی ،تعليم و تربيت ،علوم انسانی و جز آن راه يافتند.
پيشرفت آموزشی در طی اين دوره ھمراه با رشد سريع اقتصادی
بود که با دادن فرصتھای شغلی م0سير م0شارکت زن0ان را در ب0ازار ک0ار،
از م00شاغل تخص00صی ت00ا تم00امی س00طوح بوروکراس00ی دولت00ی ت00سھيل ک00رد.
زنان در دانشگاهھ0ا ،ارت0ش و نيروھ0ای پل0يس و ب0ه عن0وان قاض0ی ،خلب0ان،
مھن00دس و در ورزشھ00ای عم00ومی م00شغول ش00رکت ج00ستند .اف00زون ب00راين
تعدادی از زنان در پستھای دولتی برگزيده شدند.
در اواخ0000ر دھ0000هی ٢٢ ،١٩٧٠زن در مجل0000س ٢ ،زن در س0000نا،
 ٣٣٣زن ] ٢٠درصد از کل[ در شوراھای محل0ی و  ۵زن ش0ھردار وج0ود
داشت .افزون بر اين يک زن وزير ،سه زن مع0اون وزي0ر ،ي0ک زن س0فير
و يک فرماندار زن نيز وجود داشت.
ھم!!هی اي!!ن حق!!وق از زن!!ان اي!!ران پ!!س از افت!!ضاح ت!!اريخی س!!ال
 ١٣۵٧پس گرفته شد.
رضا شاه پھلوی در  ١٧ديماه  ١٣١۴قانون رفع حج0اب را رس0ما
اع0000الم ک0000رد و در مراس0000می ک0000ه در ج0000شن پاي0000ان تح0000صيلی دخت0000ران در
دانشسرای مقدماتی تھران برگزار شد ،چنين گفت:
»ب!!ی نھاي!!ت م!!سرورم ک!!ه م!!یبي!!نم خ!!انمھ!!ا در نتيج!!هی دان!!ايی و
معرفت به وضعيت خود آشنا و به حق!وق و مزاي!ای خ!ود پ!ی ب!ردهان!د؛ م!ا
نبايد از نظر دور ب!داريم ک!ه ن!صف جمعي!ت ک!شور م!ا ب!ه ح!ساب نم!یآم!د؛
يعنی ن!صف ق!وای عامل!هی مملک!ت بيک!ار ب!ود؛ ش!ما خ!واھران و دخت!ران
من حاال که وارد اجتماع شدهايد ،بداني!د وظيف!هی شماس!ت ک!ه باي!د در راه
وطن خود کار کنيد؛ شما تربيت کنندهی نسل آتيه خواھي!د ب!ود؛ انتظارم!ان
از شما خانمھای دانشمند اين است که در زندگی ق!انع باش!يد و ک!ار نمائي!د
و از تجمل و اسراف بپرھيزيد!«
اينج00ا م00یخ00واھم چن00د چ00شمه از مب00ارزهی ايراني00ان را ب00ر علي00ه
آخوندھای زن ستيز و دانش ستيز و مدرنيت0ه س0تيز ،نمون0ه بي0اورم ت0ا ببين0ی
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که آنچه اين روزھا بر بستر خيابانھا ،دانشگاهھا ،مدارس و کال ک0شور م0ا
م00یگ00ذرد ،پي00شينهای کھن00ه دارد و ب00ه ھم00ان »وح00شت ب00زرگ« آخون00دھا و
اسالميستھا از راه يافتن دانش و آگاھی به بستر جامعه ناشی میشود.
»تأسيس مدارس دخترانه در اي0ران توس0ط ھ0ر گروھ0ی ك0ه انج0ام
میگرفت ،با مخالفتھای زي0ادی روب0رو م0یش0د .بع0ضی آن را خ0الف ش0رع
میدانستند و بعضی میگفتن0د ك0ه وای ب0ه ح0ال مملكت0ی ك0ه در آن مدرس0هی
١٢٨
دخترانه تأسيس شود.
پ00س از انق000الب م00شروطيت گفتگوھ000ايی ب00ين نماين000دگان ص000ورت
گرفت .پارهای از آنان چون ناظماالسالم از تأسيس مدارس دخترانه حمايت
کردند و گفتند» :در تربيت بنات و دوشيزگان وطن بكوشيم و به آنھ0ا لب0اس
عل00م و ھن00ر بپوش00يم ،چ00ه ت00ا دخترھ00ا ع00الم ن00شوند ،پ00سرھا بخ00وبی تربي00ت
١٢٩
نخواھند شد«.
در جواب وی ميرزا سيد محمد صادق رئيس مدرسه اسالم گفت:
»چيزی ك0ه م0انع اح0داث مدرس0هی دختران0ه اس0ت ،نب0ودن ادارهی
نظميه و نداشتن پليس مرتب است .فرضا كه حجت االسالم منع معاندين را
١٣٠
بردارند ،با جوانان جاھل و اشخاص عزب و بیلجام چه كنيم؟«
اين ھمان بھانهای است که از زمان رجايی رئيس جمھ0وری س0ال
 ١٣۶٠س000يدروح Wخمين000ی ]پ000س از ع000زل بن000یص000در[ ب000ه ص000در گفتم000ان
حک0ومتی وارد ش00د ک00ه» :ش0ھيد ن00دادهاي00م ،ت00ا زن0ان در جامع00ه »ب00یحج00اب«
رف00ت و آم00د کنن00د .اي00نگون00ه پوش00ش زن00ان» ،ب00رادران« م00ا را »تحري00ک«
١٣١
میکند؛ پس حجاب بايد اجباری شود!«
»با تمام دشواریھا ،پس از باال رفتن سطح آگ0اھیھ0ای جامع0ه و
اح0ساس ض0رورت ايج0اب م0دارس دختران0ه ١٣٢ب0انوان آزادان0ديش و دل0سوز
ايرانی دست به كار شدند و در ھمان زمانی ك0ه نماين0دگان ب0ه بح0ث و ج0دل
پايانناپذير دربارهی چگونگی ايجاد اين مدارس پرداخت0ه بودن0د ،ب0ه تأس0يس
اولين مدارس دخترانهی ايران اقدام کردند .اي0ن اق0دامات در ح0الی ص0ورت
گرفت كه اوضاع ايران بسيار منقلب بود و به ھرگونه ن0وگرايی در جامع0ه
 - 128مھدی ملك زاده ،انقالب مشروطيت ايران ،ج ۴ص ٢١٨
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 - 130ھمان منبع ،صص ۵ـ۴
 - 131نقل به مضمون
 - 132ضرورت ايجاد مدارس دخترانه در جامعه از گفتار خليل خان ثقفی اعلم الدوله ب0ا مظفرال0دين ش0اه بخ0وبی
روشن میشود .وی در پاسخ به پرسش شاه مبنی بر اينكه چرا دخترش ب0ه مدرس0هی امريك0ايی م0یرود؛ ب0ه ش0اه
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با ديدهی شك و ترديد نگريسته میشد .بازار تكفير و افت0را ب0سيار گ0رم ب0ود
و كھنه پرستان از ھيچ اقدامی ]حتی خطر جانی و ھتك آب0رو و حيثي0ت اي0ن
بانوان آزادانديش[ فروگزار نمیكردند.
نخ000ستين ب000ار در س000ال  ١٣٢۴ھج000ری قم000ری مدرس000های ب000ه ن000ام
مدرس00هی »دوش00يزگان« توس00ط ب00انو ب00یب00ی خ00انم وزي00راف ،ب00رای دخت00ران
گشايش يافت .اما اق0دام ج0سورانهی وی ب0ا مخالف0ت ب0سياری روب0رو گ0شت،
به طوری كه پ0ارهای از مخالف0ان ت0صميم ب0ه وي0ران ك0ردن مدرس0ه گرفتن0د.
»س00ر چ00ارلز مايرلين00گ« س00فير كبي00ر وق00ت انگل00ستان در نام00های ك00ه ب00ه
»ادوارد گری« مینويسد ،دربارهی اين مدرسه میگويد:
»م00سيو دوھارتوي00ك« پ00يش از ظھ00ر ام00روز داس00تان ج00البی ب00رايم
گفت و آن اينكه ھمسر يكی از »غالمان« ما ]م0ردک م0سخره؛ ب0ه ايراني0ان
م00یگوي00د »غالم00ان«[ الھ00امبخ00ش ي00ك انجم00ن زن00ان اس00ت ،ك00ه مخ00صوصا ً
»ماھيت زيانبخش« دارد .واقعيت مطلب اي0ن اس0ت ك0ه زن مزب0ور ]ب0یب0ی
خانم[ در طبقهی خود برخالف معمول زنی است خوب تحصيل كرده و سه
م0اه اس00ت ك00ه ي0ك مدرس00هی دختران00ه ت0شكيل داده و دخت00ران اش00خاص خيل00ی
١٣٣
محترم در آن درس میخوانند.
»در ط000ی ف000شارھای ب000یروي000هی مخالف000ان مدرس000هی دوش000يزگان،
»بیبی خانم« به وزارت معارف ش0كايت ک0رد .ام0ا در ج0واب ب0ه وی گفت0ه
ش00د ك00ه ص 0الح در اي00ن اس00ت ك00ه مدرس00ه تعطي00ل ش00ود .س00رانجام ب00ا وج00ود
ايستادگی »ب0یب0ی خ0انم« در براب0ر م0شكالت ،مدرس0هی دوش0يزگان تعطي0ل
شد .بعد از جريان به توپ بستن مجل0س ش0ورای مل0ی »ب0یب0ی خ0انم« پ0يش
ص00نيع الدول00ه ]وزي00ر مع00ارف[ رف00ت .اي00ن ب00ار تقاض00ای وی پذيرفت00ه ش00د؛
مشروط بر اينكه فقط دخت0ران ب0ين چھ0ار ت0ا ش0ش س0ال در مدرس0ه تح0صيل
کنن00د و كلم00هی »دوش00يزه« ني00ز از ت00ابلوی مدرس00ه ح00ذف ش00ود؛١٣٤چ00را ک00ه
کلمهی »دوشيزه« ماليان و مردان ايرانی را »تحريک« میکرد
»مدرس00هی ن00اموس« در س00ال  ١٣٢۶ھج00ری قم00ری توس00ط خ00انم
»طوبی آزموده« در خيابان فرمانفرما ،نزديك چھار راه حسن آب0اد تاس0يس
شد .وی كه فرزن0د مي0رزا ح0سنخ0ان س0رتيپ ب0ود ،در س0ال  ١٣٠٣ھج0ری
قمری متولد شد و در سن چھارده س0الگی ب0ه عق0د عبدالح0سين خ0ان مي0رپنج
]كه مرد دانشمندی بود[ درآمد .وی مدتی به تح0صيل در زب0انھ0ای عرب0ی،
فارسی و فرانسه پرداخت و سپس ب0ه فك0ر افت0اد ت0ا نھ0ال دان0ش را در دل و
جان دختران ايرانی بكارد .او كه با شرايط روز آش0نايی داش0ت ،ب0ا ت0دبيری
 - 133حسن معاصر ،تاريخ مشروطيت ايران ،ص ٧۴٨
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جديد شروع به كار کرد .در ابتدا به تأسيس ك0السھ0ای اك0ابر ب0رای ب0انوان
اق000دام ک000رد و س000پس ق000رآن و تع000اليم م000ذھبی و عل000م الح000ديث را در دروس
گنجانيد ]بيچاره[ و سالی يك بار در مدرسه ،مجالس روض0ه خ0وانی ترتي0ب
داد و از اوليای ش0اگردان دع0وت ب0ه عم0ل آورد و آي0هھ0ائی از ق0رآن را در
١٣٥
جھت فراگيری علم و دانش به آنان گوشزد کرد.
تھيه آموزگاران زن در آن عصر بسيار مشكل ب0ود؛ بن0ابراين وی
ناچ000ار ب000ود از دوس000تان ش000وھرش درخواس000ت كن000د ،ت000ا كت000ب م000ورد ل000زوم
شاگردان را تھيه كنند و سپس خود به تعليم آنان م0یپرداخ0ت .بع0د از م0دتی
از كم000كھ000ای ب000یدري000غ س000يد ج000واد خ000ان س000رتيپ ،مي000رزا ح000سن رش000ديه،
١٣٦
نصيرالدوله و اديب الدوله برخوردار گرديد.
مدرسه ناموس بعدھا ب0ه ص0ورت يك0ی از مھ0مت0رين و مجھزت0رين
١٣٧
مدارس متوسطه تھران درآمد.
از فارغالتحصيالن اين مدرسه میتوان از بانو »توران آزم0وده«
]خ00واھر زادهی ط00وبی خ00انم[ ب00انو »فخ00ر عظيم00ی ارغ00ون« ،ب00یب00ی خ00انم،
١٣٨
گيالن خانم ،فرخنده خانم و مھرانور سميعی نام برد.
و اي0ن ت00الشھ00ا ھمچن00ان ادام0ه م00یياب00د ،حت00ی ب0ا ترفن00د خ00ر ک00ردن
ماليان!
در س00ال ١٣٢١ھج00ری قم00ری ط00وبی رش00ديه در ق00سمت مج00زای
خانهی خود مدرسهی دخترانه ای به نام »پرورش« داير کرد .گرچه اق0دام
وی با استقبال مردم روب0رو ش0د و چن0د روز بع0د از تأس0يس  ١٧ت0ن ش0اگرد
داشت ،اما فراشان دولتی تابلوی او را با فحش و تھديد برداش0تند و مدرس0ه
١٣٩
را منحل كردند.
تا اين زمان مدارسی ك0ه از س0وی ب0انوان ايران0ی تأس0يس م0یش0د،
جنبهی رسمی و دولت0ی نداش0تند و گرچ0ه گ0اھی اوق0ات نماين0دگان مجل0س ب0ا
اع0ضای دول0ت از آن0ان ب0ه ط0ور تل00ويحی حماي0ت م0یکردن0د ،ام0ا ھرب0ار ب00ه
عللی مخالفان قد علم كرده بر خالف آنان گام برمیداشتند ،و ھ0يچ ق0انون و
مرجع رسمی نبود كه با آنان مقابله کند .به ھمين دليل ب0انوان ايران0ی دس0ت
ب000ه دام000ان مجل000س ش000دند و تقاض000ايی ب000دين م000ضمون ب000ه مجل000س ارس000ال
١٤٠
داشتند...
 - 135بدرالملوک بامداد ،زنان ايرانی از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ،جلد اول ،صص ۴٣ـ ۴١
 - 136بدرالملوک بامداد ،زنان ايرانی از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ،ج اول ،ص ۴٣
 - 137مجله اسناد ،سال اول ،دفتر اول ،ص ٨٣
 - 138بدرالملوک بامداد ،زنان ايرانی از انقالب مشروطه تا انقالب سفيد ،ص ۴٢
 - 139سوانح عمر ،ص ١۴٨
 - 140اولين مدارس دخترانهی ايرانی/نيلوفر کسری

١٠٢

م00ن جن00بش ھ00شتاد و ھ00شت ] [١٣٨٨را اساس00ا در راس00تای ھم00ين
تالشھا ارزيابی میکنم و اين جنبش را ثم0رهی تالش0ھای زن0ان و م0ردان ب0ه
راستی »روشنفکر« ايرانی ]برای کشاندن ايران و زنان ايرانی به ش0اھراه
تمدن و مدرنيته[ میشناسم!
کالھم را برای ھمهی اين مناديان آزادی و آگاھی ايرانيان از س0ر
برمیدارم .يادشان گرامی!

١٠٣

چھرهی تروريستی جنبش ماه مه ١٩٦٨
ام00ا جن00بش م00اه م00ه  ١٩٦٨وج00ه ديگ00ری ھ00م دارد و آن »چھ00رهی
تروريستی« آن است .در اروپا چند جوان برای »برھم زدم نظم و امنيت«
و »ثبات شکنی« ب0ه ھم0ان کارھ0ايی دس0ت زدن0د ک0ه گ0روهھ0ای تروري0ستی
»ايرانی« نيز در ايران و خارج از ايران به آن کار شنيع دست يازيدند.
م00ن البت00ه ک00اری ن00دارم ک00ه چ00ه ک00سانی الگ00وی آن ديگ00ران ش00دند؛
تفاوت تنھا در اين است که در اروپا و ب0ه وي0ژه در آلم0ان »تروري0ستھ0ا«
قات00ل و ج00انی قلم00داد ش00دند و محاکم00ه؛ ول00ی در اي00ران ِ م00ا تروري00ستھ00ا
»قھرمان« قلمداد شدند و مدعی حکومت؛ بخشی از ايشان ھ0م ب0ه حکوم0ت
و قدرت دست يافتن0د؛ کارنام0هش0ان ام0ا در اي0ن ھم0ه س0الھ0ای س0ياه نکبت0ی،
نشانهی ھمان پايگاه گفتاری ،رفتاری و نوشتاریشان است!
ماجرای تشکيل گروھ0ی تروري0ستی در آلم0ان ب0ه ن0ام »فراک0سيون
ارت00ش س00رخ« ] [RAFدر اواي00ل دھ00ه  ١٩٧٠و آل00وده ش00دن آن ب00ه ک00شتار و
خ00شونت در ط00ول ي00ک دھ00ه ،و س00رانجام اض00محالل و ن00ابودی کام00ل آن،
مقطعی بسيار حساس از تاريخ معاصر آلمان اس0ت ک0ه ھن0وز بح0ث و ج0دل
١٤١
دربارهی آن پايان نگرفته است.
رمان کم حجم »آخر ھفته« ١٤٢که در سال  ٢٠٠٨ميالدی منت0شر
ش0000د ،درب0000ارهی گروھ0000ی از بازمان0000دگان گ0000روه چ0000پگ0000را و تروري0000ستی
»فراک000سيون ارت000ش س000رخ« ١٤٣در آلم000ان اس000ت ک000ه ب000ه ن000ام بنيانگ000ذارانش
»بادرم00اينھوف« م00شھور ش00د .ش00کلگي00ری اي00ن گ 0روه در س00ال  ١٩٧٠ب00ا
»جنبش  «٦٧و اعتراضات دانشجويی آن دوران گره خورده است.
فراکسيون ارتش سرخ ،يا گروه آر .آ .اف ،از اتحاديهی چپھ0ای
افراطی آلمان تشکيل میشد .اين گروه با شعار مبارزهی مسلحانه در س0ال
 ١٩٧٠براس0000اس الگ0000وی جن0000گھ0000ای چريک0000ی آمريک0000ای جن0000وبی علي0000ه
»امپرياليسم« شکل گرفت و در  ٣۴مورد ترور دست داشت.
 - 141فيلم بادرماينھوف/سرگردان ميان تاريخ و داستان/امينی
 - 142به دنبال چه میگشتند/بقراط
 - 143آيا فيلم بادرماينھوف برندهی جايزهی اسکار است؟

١٠٤

اين گروه انحالل خود را در سال  ١٩٩٨اعالم کرد.
اينک چن0دين دھ0ه از آن دوران گذش0ته اس0ت .گ0روه بادرم0اينھوف
به تاريخ پيوسته ،برخی از اعضای آن ]که به اتھام ترور و قت0ل دس0تگير و
محاکمه شدند[ به زندانھای طوالنی محکوم...
آزادی يکی از آنان به نام »کريستيان کالر« که پ0س از  ٢٧س0ال
]زن0دان[ در دس00امبر  ٢٠٠٨م0يالدی آزاد ش00د ،الھ00ام بخ0ش نوي00سندهی رم00ان
»آخ00ر ھفت00ه« اس00ت .آزادی کري00ستيان ک00الر ]ک00ه ب00ه ان00دازهی ديگ00ران از
اعمال تروريستی خ0ود اب0راز پ0شيمانی نک0رده ب0ود[ ب0ا اعتراض0ات ب0سياری
ک00الر
روب00رو ش00د؛ ول00ی ق00انون پاس00خی حق00وقی ب00رای معترض00ين داش00ت؛
ِ
»تروريست« در براب0ر ق0انون ،درس0ت مانن0د ھ0ر »قات0ل« ديگ0ری اس0ت و
مشمول ھمان امتيازاتی در زمينهی آزادی میشد که ديگر جنايتکاران...
ي000ورگ ،شخ000صيت اص000لی »آخ000ر ھفت000ه« ١٤٤ک000ه ع000ضو گ000روه
تروريستی »فراکسيون ارتش س0رخ« ب0ود ،در براب0ر زن0دان م0ورد اس0تقبال
خواھرش قرار میگيرد که از کودکی مراقبت او را بر عھده داشت...
در اين بيست س0ال ک0ه رفق0ای س0ابق ب0ه زن0دگی آرام و مرف0ه خ0ود
ادامه میدادند و جامعه نيز ديگر به ياد تروريستھايی که خ0ود را »نج0ات
بخش« آلمان میپنداشتند ،نبود؛ در زن0دان »ب0دترين چيزھ0ا چ0ه ب0ود؛ اينک0ه
زن00دگی در ج00ای ديگ000ری جري00ان دارد و ت000و از آن بري00ده ش000دهای و داری
میپوسی و ھرچه بيشتر صبر میکنی ،لحظ0ات بع0دی براي0ت ک0م ارزشت0ر
میشوند!«
درس000ت مانن000د تروري000ستھ000ای »قھرم000ان« ايران000ی ک000ه ھ000مچن000ان
خودش00ان را نج00ات دھن00ده و منج00ی و ن00اجی ک00شور فلک00زدهی م 0ا از چنگ00ال
مدرنيته ،آزادی زنان و حقوق برابر ان0سانھ0ا م0یدانن0د و ب0ه آن افتخ0ار ھ0م
میکنند...
ي00ورگ ،ب00ار س00نگين چھ00ار قت00ل را ب00ر دوش م00یک00شد .دوس00تانش
میخواھند بدانند چگونه با اين مساله کنار آمده است؟!
»شما اسمش را چه میگذاريد؛ بانک زدن ،ترور ک0ردن ،انقالب0ی
ب0ودن و زن00دان؛ اي00ن زن00دگی او ب00وده؛ اي0ن زن00دگی ب00وده ک00ه خ00ودش انتخ00اب
کرده و شما میگوييد که م0ن اج0ازه ن0دارم از او بپرس0م ک0ه اي0ن زن0دگی چ0ه
جور بوده؛ آدمھا دربارهی گذشتهشان باھم گفتگو میکنند و حکايت میکنن0د
١٤٥
چه کردهاند و چه برآنھا گذشته است!«
 - 144آنھا دنبال چه میگشتند؟/االھه بقراط
 - 145ھمانجا

١٠٥

پرسش ام0ا تک0رار م0یش0ود؛ آي0ا ک0سی ک0ه ان0سانی را ن0ه از روی
ش00ور و ش00وق لحظ00های و ي00ا ي00اس ،بلک00ه ب00ا خون00سردی و از روی منط00ق و
برھان به قتل میرساند ،بيم0ار ني0ست؛ چگون0ه آدم0ی م0یتوان0د روح س0المی
داشته باشد ،وقتی راه بھتر شدن جھان را قتل و کشتار بداند؟!
رفرانس میدھم به تروريستھای وطنی مجاھدين و ف0دائيان خل0ق
و ت00ودهایھ00ا ک00ه حت00ی ب00ه دوس00تان و ھمرزمان00شان ھ00م رح00م نم00یکردن00د و
ھم00ديگر را در درون تشکيالت00شان م00یدريدن00د .حکوم00ت اس00المی وارث و
دستاورد اين جانيان تاريخ معاصر ماس0ت؛ »ف0دائيان اس0الم« تروري0ست را
ھم به اين ليست عالوه کنيد!
 ...پ0سر ي00ورگ ک0ه خ00ود را ب0ه مھم00انی رس0انده و زن00دگی پ00در را
ننگ خويش میشمارد ،اين تقابل را خطاب به پدر چنين تصوير میکند ک0ه
تو در برابر واقعيت و درد و تالم ،ھمانقدر بیکفايتی که نازیھ0ا بودن0د .ت0و
ذرهای بھتر نيستی؛ به خ0اطر اي0ن ک0ه مردم0ی را ک0شتهای ک0ه ک0اری ب0ه ت0و
نداش00تهان00د؛ و بع00د از آن ھ00م درنيافت00های ک00ه چ00ه ک00ردهای؛ ش00ماھا در براب00ر
»نسل والدينتان« برآشفتيد و آنھا را »ن0سل ق0اتالن« خواندي0د؛ ام0ا خودت0ان
دقيقا ھمانطور شديد .تو بايد م0یدان0ستی بچ0هی ي0ک قات0ل ب0ودن چ0ه معن0ايی
دارد؛ اما خودت يک پدر قاتل شدی؛ پدر قاتل من؛ اين ط0ور ک0ه ت0و ح0رف
م00یزن00ی و م00یبين00ی ،از ک00ردهی خ00ودت متأس00ف و پ00شيمان ني00ستی؛ ت00و فق00ط
متاسفی که جريان0ات غل0ط پ0يش رفت0هان0د و ت0و دس0تگير ش0دهای؛ ت0و خ0ودت،
خودت را بخشيدهای؛ ولی فقط ديگران میتوانن0د آدم را ببخ0شند ،و آنھ0ا ھ0م
اين کار را نمیکنند!
اين ھمان حسابرسی نسل تازه است ]نسل شما[ از نسل گذش0تهاش
برای جناياتی که کرده است...
بمبگذاریھای مصيبت بار ،ترورھای سنگدالنه و در ميان آنھا
بحثھای شديد تروريستھ0ای »فراک0سيون ارت0ش س0رخ« ب0ر روی پ0ردهی
س00ينما؛ نخ00ستين نم00ايش درام س00ينمايی »عق00دهی بادرم00اينھوف« تماش00اگران
متاثری برجای گذاشت .شامگاه سه ش0نبه  ١۶س0پتامبر ] ٢٠٠٨م0يالدی[ در
سالن مملو از جمعيت سينما در مونيخ ،تماشاگران به مدت دو ساعت و ن0يم
»رد پای خونين« فراکسيون ارتش سرخ را دنبال کردند...
ف00يلم »عق00دهی بادرم00اينھوف« در ت00اريخ  ٢ژوئ00ن  ١٩۶٧م00يالدی
در برلين آغ0از ش0د .در جري0ان دي0دار ش0اه اي0ران از اي0ن ش0ھر ،آش0وبھ0ای
سنگينی ايجاد شد .تظاھر کنندگان در آغاز ب0ه ص0ورتی م0سالمتآمي0ز علي0ه

١٠٦

رژيم ترور ١٤٦شاه اعتراض میکردند ،ولی وقت0ی م0اموران پل0يس ب0ا ب0اتوم
ب00ه آن00ان حمل00ه کردن00د ،وخام00ت اوض00اع ت00شديد ش00د .در پ00ی آن »بن00و اون00ه
زورگ« دانشجويی آلمانی ،ھدف گلوله ی پليس قرار گرفت و جان باخت.
نمي00دانم چ00را اي00ن مخ00الف نظ00ام پي00شين ،ب00ه محم00د رض00ا ش00اه ،لق00ب
»رژيم ترور شاه« داده اس0ت؛ تنھ0ا ميت0وانم ت0صور ک0نم ک0ه نوي0سنده ی اي0ن
نوشته ]در قالب راديو دويچه وله[ خ0ود از ھم0ان حامي0ان تروري0ستھاست و
نميتوان00ست و نميتوان00د ب00ا جامع00ه ی رو ب00ه پ00يش آن دوران مخ00الف نباش00د.
منظورم نويسنده ی نوشته ی »فراکسيون ارت0ش س0رخ ب0ر پ0رده ی س0ينما«
است .اطالعات بسياری در دست است ک0ه ت0وده ايھ0ای س0اکن آلم0ان ش0رقی
آن زمان ،اين نمايش را برعليه شاه ايران راه انداختند و آن دان0شجو را ھ0م
برنامه ريزی شده به کشتن دادند ،تا مثال به حضور پادشاه ايران در کشور
»امپرياليستی آلمان غربی« آن زمان اعتراض کنند؛ يک پروژه ی روس0ی
در دوران جنگ سرد .در ادامه به اين »پروژه« ھم اشاره خواھم کرد.
ششماه پس از اين حادثه ،در جريان کنگ0ره ی ويتن0ام در دان0شگاه
فنی برلين» ،رودی دوچکه« دانشجوی انقالبی ،سخنرانی آتشينی در برابر
ھ00زاران دان00شجو علي00ه »امپريالي00سم آمريک00ا« انج00ام داد .دو م00اه پ00س از آن
»آندره آس بادر« و »گودرون ان0سلين« و چن0د ت0ن ديگ0ر ،ش0بانه بم0بھ0ای
آتشزايی در فروشگاهھای بزرگ فرانکفورت کار گذاشتند ،تا عليه »کشتار
١٤٧
مردم ويتنام« اعتراض کنند.
م00ردم بيگن00اه را در ک00شورشان ميک00شتند ،ت00ا ب00ه ک00شتار م00ردم در
کشور ويتنام اعتراض کنند!
»اول00ی ادل« ک00ارگردان ف00يلم در »عق00دهی ب00ادر م00اينھوف« وق00ت
زي00ادی ص00رف ک00رده ،ت00ا آغ00از تروري00سم دھ00هی ھفت00اد در آلم00ان را م00ستند
سازد .او در حد امکان تالش کرده ،تا صحنهھای فيلم ،موث0ق و ب0ا واقعي0ت
منطب000ق باش000ند .در ص000حنهھ000ای ت000اريخی مانن000د تيران000دازی ب000ه »بن000و اون000ه
زورگ« يا نخستين بازداشت »آندره آس بادر« شاھدان رسانهای آن زمان
به عنوان سندی برای وفاداری به اصل ،در تصاوير سينمايی به کار گرفته
ش0000دهان0000د؛ ب0000رای نمون0000ه عکاس0000انی ک0000ه در مح0000ل وق0000وع حادث0000ه بودن0000د و
عکسبرداری کردن0د ،ي0ا گزارش0گران رادي0ويی ک0ه ميکروف0ونھ0ای خ0ود را
در برابر عامالن و قربانيان گرفتند.
بزرگترين کارايی فيلم در ھم0ين ص0حنهھ0ای ب0یمي0انجی اس0ت ک0ه
ھيجان آن زم0ان را از ن0و زن0ده م0یس0ازد؛ دس0ت ک0م ب0رای تماش0اگرانی ک0ه
 - 146فراکسيون »ارتش سرخ« بر پردهی سينما/کلوديا رپ
 - 147ھمانجا

١٠٧

خاطرات واقعیشان به گونهای اح0ساسی بي0دار م0یش0ود» .اش0تفان آوس0ت«
روزنامهنگاری که » فيلمنام0ه« ب0ر پاي0هی کت0اب او ب0ا ھم0ين عن0وان نوش0ته
شده ،در مراسم نمايش فيلم »کمپلکس بادر ماينھوف« گف0ت ک0ه م0ن معتق0دم
چنين فيلمی يا کتابی درب0ارهی چن0ين موض0وعی ،م0یتوان0د گذش0ته را ب0رای
١٤٨
مردم کامال ديدنی سازد ،ولی نه چيزی بيش از آن!
چھل و دو سال ١٤٩پس از آخرين سفر شاه ايران به آلمان و کشته
ش00دن ي 0ک دان00شجوی آلم00انی در جري00ان تظ00اھرات س00نگين علي00ه او ،اکن00ون
پ00رده از ي00ک راز مھ00م برداش00ته ش00ده و معل00وم ش00ده پلي00سی ک00ه دان00شجوی
معت00رض آلم00انی را بقت00ل رس00انده ]خ00ود[ جاس00وس آلم00ان ش00رقی س00ابق ب00وده
است .حادثهی دوم ژوئن  ١٩٦٧از آن زمان تاکنون بخشی از تاريخ آلم0ان
را تشکيل میدھد و آغازگر جنبشھای چپ  ١٩٦٨بوده است.
»اش00پيگل آنالي00ن« ب00ه نق00ل از ادارهی وي00ژهی حف00ظ و نگھ00داری
پرون00دهھ00ا و اس00ناد س00ازمان جاسوس00ی آلم00ان ش00رقی س00ابق گ00زارش داد ک00ه
مامور پليسی که باعث کشته شدن اين دانشجوی آلمانی در ھنگام تظاھرات
عليه ديدار شاه ايران از آلمان غربی آن زمان بود ،در واقع جاسوس آلم0ان
شرقی بود.
روز ٢ژوئن  ١٩٦٧در تاريخ آلمان بع0د از جن0گ ،نق0ش وي0ژهای
دارد و ھ000ر س000ال در اي000ن روز ،وس000ايل ارتب000اط جمع000ی آلم000ان و برخ000ی
ک000شورھای اروپ000ائی ،ب000ويژه فران000سه بط000ور م000شروح ،ب000ه اھمي000ت آن در
شورشھای دانشجويی ،اجتماعی و جنبشھای چپ  ١٩٦٨میپردازند!
اي000ن اعت000راضھ000ا و تظ000اھرات ک000ه عموم000ا ب000ه وس000يلهی اتح000اد
سوسيالي00ستی دان000شجويان آلم000ان و ب000ا ش000رکت فع000ال »کنفدراس000يون جھ000انی
دانشجويان ايرانی« تدارک ديده میشد ،ھر روز اوج بيشتری م0یگرف0ت و
در بيشتر موارد نيز به خشونت گرائيد و به زدوخ0ورد مي0ان پل0يس آلم0ان و
تظاھرکنندگان تبديل شد.
در کتاب »رن0سانس وارون0ه ،بح0ران روش0نفکری در اي0ران« م0ن
تاح00دی سرگذش00ت و سرنوش00ت رق00تب00ار اي00ن »کنفدراس00يون« را ب00ه دلي 0ل
ھمراھی با خمينی از ھمان سال  ١٣٤٢و ارتزاقش از جيب ارتجاعیت0رين
حکومتھای منطقه نشان دادهام.
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کارل ھينس کوراس ،مامور پليس برلين غربی ک0ه دان0شجوی ٢٦
سالهی آلم0انی ب0ه ض0رب گلول0هی او ک0شته ش0د ،بع0دھا م0ورد محاکم0ه ق0رار
گرفت و سرانجام به علت نبودن داليل کافی تبرئه شد...
پ00س از فروپاش00ی دي00وار ب00رلين و اتح00اد مج00دد دو آلم00ان ،ادارهی
ويژهای برای نگھداری و حفظ پروندهھای س0ازمان جاسوس0ی آلم0ان ش0رقی
تشکيل شد .اين اداره ھ0ر از گ0اھی پ0رده از روی برخ0ی اس0رار و عملي0ات
جاسوسی که در رويدادھای مختلف نقش داشتهاند ،برمیدارد و اين ب0ار در
آستانهی نزديک شدن سالروز دوم ژوئن ،سرانجام معلوم شد چه دستھايی
احتماال در ايجاد اين حادثهی تاريخی دست داشتهاند.
بنا بر اسناد منت0شر ش0ده ،توس0ط ادارهی وي0ژهی حف0ظ و نگھ0داری
پرون00دهھ00ا و اس00ناد س00ازمان جاسوس00ی آلم00ان ش00رقی ،اکن00ون معل00وم ش00ده ک00ه
»کارل ھي0نس ک0وراس« م0امور پل0يس آلم0ان غرب0ی در آن زم0ان ،از جمل0ه
جاسوس000ان اش000تازی ]س000ازمان جاسوس000ی آلم000ان ش000رقی و ع000ضو ح000زب
کموني00ست آن ک00شور[ ب00وده اس00ت .ب00ا اف00شای اي00ن راز ب00ه ش00ايعاتی مبن00ی ب00ر
اينک000ه ممک000ن اس000ت حت000ی م000اموران ايران000ی ھم000راه ش000اه در م000اجرای قت000ل
١٥٠
دانشجوی آلمانی دست داشتهاند ،ھم پايان داده شد...
فيلمساز ]عقده ی بادرماينھوف[ نشان میدھ0د ک0ه چگون0ه ع0ده ای
ج000وان معت000رض و آرم000انخواه ک000ه م000دعی برق000راری دمکراس000ی و ع000دالت
اجتماعی بودند ،به گروھی چريکی تبديل شدند و ب0ا نظ0امیگ0ری ،عملک0رد
خ00شن و رويک00رد غي00ردمکراتيک00شان ،ن00ه تنھ00ا موج00ب م00رگ ب00سياری از
دانشجويان جوان و افراد تح0صيل ک0رده و آرم0انگ0رای آلم0انی ش0دند ،بلک0ه
تعداد بیشماری از مردم عادی و بیگناه در عمليات آنھا جان باختند.
يعنی اينھا عدهی زيادی از مردم عادی را در بمبگ0ذاریھاش0ان
کشتند.
]در فيلم[ اولريکه ماينھوف ،روزنامهنگار چپگرا را میبينيم ک0ه
نامهای سرگشاده خطاب به فرح پھلوی در آستانهی سفر او و شاه ب0ه آلم0ان
تھي00ه ک00رده و م00یخواھ00د در روزنام00هاش منت00شر کن00د؛ نام00های ک00ه ح00اوی
انتقادھای تند عليه سياستھ0ای اقت0صادی و اجتم0اعی حکوم0ت ش0اه اس0ت و
بر فقر و گرسنگی مردم ايران تاکيد دارد.
]البته تحت تاثير تودهایھای آن زمان مقيم آلمان شرقی[...
آنگاه تظاھرات دانشجويان مارکسيست و نيروھای مخالف ش0اه را
میبينيم که با ورود شاه و فرح به آلم0ان ،ش0عارھايی علي0ه او م0یدھن0د؛ ام0ا
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ب00ا درگي00ری ب00ين آنھ00ا و نيروھ00ای ھ00وادار ش00اه و خ00انوادهی س00لطنتی ،اي00ن
تظاھرات به خون کشيده شده و به وسيلهی پليس ]آلم0ان[ س0رکوب م0یش0ود
و يک دانشجوی آلمانی نيز به قتل میرسد...
اي00ن قت00ل البت00ه توس00ط ھم00ان پلي00سی انج00ام ش00د ک00ه بع00دھا و پ00س از
وص0ل دو آلم0ان ب00ه ھ0م و اف0شای اس00ناد »اش0تازی« معل0وم ش00د ک0ه جاس00وس
آلمان شرقی و عضو حزب کمونيست آلمان شرقی بوده است.
»اول0000ی ادل« در ق0000سمتھ0000ای آغ0000ازين ف0000يلم ب0000ه روان0000شناسی
شخ00صيتھ00ای اص00لی جن00بش دس00ت زده و کوش00يده ري00شهھ00ا و زمين 0هھ00ای
روح000ی و روان000ی گ000رايش آنھ000ا را ب000ه خ000شونت و آنارشي000سم ن000شان دھ000د؛
ع00صبيت ،خ00شونت ،جن00ون ،کمب00ود ع00اطفی و واب00ستگی ش00ديد »آن00دره آس
بادر« به »گودرون انسلين« دوس0ت دخت0رش ،عام0ل اص0لی بي0شتر ت0صميم
گي00ریھ00ا و حرک00ات خ00شونتآمي00ز و تروري00ستی او ن00شان داده م00یش00ود؛ ت00ا
روحيهی انقالبی و عدالتخواھانهی او!
گودرون انسلين نيز دختری حسود ،بيمار جنسی ،خ0شونتطل0ب و
آشفته از نظر روحی نشان داده میشود؛ شخصيتی خودخواه و کينهتوز ک0ه
آشکارا به »اولريکه ماينھوف« حسادت میورزد.
از آن طرف »اولريکه ماينھوف« را میبينيم که روحيهای ک0امال
محافظ00ه کاران00ه دارد و ب00ه ش00دت ب00ه زن00دگی و دخت00ران خردس00الش واب00سته
است .تحول او از يک ژورناليست موفق و مورد احترام جامعه ]عل0یرغ0م
گراي000شات مارکسي000ستی[ ب000ه ي000ک تروري000ست ،ني000ز بي000شتر از س000ر جب000ر و
ناگزيری است ،تا ت0صميمی آگاھان0ه و از روی »خ0رد« انقالب0ی؛ او بي0شتر
اھ0ل تئ0وری و نظري0ه پ0ردازی ب0ه نظ0ر م0یرس0د ،ت0ا اھ0ل جن0گ چريک00ی و
مبارزهی مسلحانه .برای ھم0ين بارھ0ا از س0وی »ب0ادر« و دوس0ت دخت0رش
تحقي000ر م000یش000ود .آنھ000ا نظري000ه پ000ردازیھ000ای او را »اس000تمناء تئوري000ک«
١٥١
میخوانند...
نطف00هی اولي000هی »انجم000ن« در زم00ان جن000گ ويتن000ام و ترورھ000ای
سياس00ی در آمريک00ا ب00سته ش00د؛ ام00ا ع00صبيت آنھ00ا پ00ا را از مرزھ00ا فرات00ر
گذاشت .در ي0ک برھ0ه آنھ0ا ب0ه اردن م0یرون0د و ب0ا ش0رکای فل0سطينیش0ان
به تبادل فکر میپردازند...
درست مثل جريانھای تروريستی مجاھدين و فدائيان خلق ک0ه در
دھ00هھ00ای ش00صت و ھفت00اد م000يالدی ب00ه ک00شورھای عرب00ی و اردوگ00اهھ000ای
فلسطينيان میرفتند ،تا در آنجا تروريسم ،بمبگذاری و ساختن مواد آتشزا
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را ي00اد بگيرن00د و ب00ه ک00شورشان اي00ران »وارد« کنن00د؛ م00ن در ھم00ان کت00اب
»رنسانس وارونه« در مورد اين ھمسويیھا ھم نوشتهام.
در پرانت0ز بنوي0سم ک00ه ب0ا اي0ن رھب00ران و ھ0واداران گ0روه متالش00ی
شدهی »بادرماينھوف« در اساس در اعت0راض ب0ه يھودس0تيزی ن0سل پ0در و
مادرھاشان ]که حامی و پ0شتيبان ھيتل0ر بودن0د[ ش0ورش کردن0د ،ام0ا خ0ود ب0ا
ھمک00اری و ھمراھ00ی ب00ا جري00انھ00ای تروري00ستی »ف00تح« و امث00الھم ،ھم00ان
شيوهی يھودستيزی نسل پيشينشان را در پيش گرفتند و اي0ن از ش0گفتیھ0ای
تاريخ اروپاست!
»آن0درهآس ب0ادر« واقع0ا از کنت0رل خ0ارج م0یش0ود و مانن0د ھم00هی
اي00دئولوگھ00ا بي00شتر ب00ه فک00ر ق00درت اس00ت ،ت00ا اي00دئولوژی .علي00رغم اعتق00اد
س00طحی او ب00ه آزادی سياس00ی و »حق00وق زنھ00ا« زنھ00ای گ00روه را اب00زار
دستی بيشتر نمیبيند و وح0دتگراي0ی م0ذھبیاش خاورميان0هایھ0ا را ]ک0ه او
آنھ00ا را »عل00ی باب00ا« م00ینام00د[ دربرنم00یگي00رد .ب00ادر معتق00د اس00ت داش00تن
رابطهی جنسی و شليک گلوله ھر دو يک چيزند...
چقدر اين کاراکتر شبيه ب0ه م0سعود رج0وی و ف0رخ نگھ0دار اس0ت؛
دو مدعی ت0داوم آن دو گ0روه م0سخرهی تروري0ستی در دوران پي0شين؛ يک0ی
ھمچن00ان تروري00ست ب00اقی م00یمان00د و آن ديگ00ری ک00ه م00ثال »چ00پ« اس00ت،
ھمکار و ھمدست حاکمان تروري0ست جمھ0وری کھريزک0ی اس0المی اس0ت و
ب 0رای ت00داوم اي00ن حکوم00ت وح00شت ب00ه مخالف00ان حکوم00ت اس00المی چن00گ و
دندان نشان میدھد...
اولريک000ه م000اينھوف نمون000های اس000ت از ک000سانی ک000ه س000مپاتیھ000ای
متعصبانهی سياسیشان ،ھمه چيز ،حتی خانوادهشان را قرب0انی م0یکن0د .او
وقت00ی ب00رای انج00ام م00اموريتش دخترھ00ايش را پ00شت س00ر م00یگ00ذارد ،ب00سيار
درھم ريخته و پريشان به نظر میآيد.
١٥٢
اولريکه در فرايند پيدا کردن خود» ،خودش« را گم میکند.
ھنرپيشهی فيلم آلمانی »بادرماينھوف« در گفتگويی تاکي0د م0یکن0د
که فيلم قصد دارد به اي0ن نکت0ه بپ0ردازد ک0ه چ0را جوان0انی ک0ه ب0رای جھ0انی
بھتر مبارزه میکردند ،نھايتا به »قاتل« تبديل شدند .اي0ن ص0راحت لھج0ه و
استفاده از کلمه »قاتل« برای کسانی که »نھايتا« ]ھيچ[ کاری ج0ز »قت0ل«
نک00ردهان00د ،ب00رای وارث00ان »جن00بش چريک00ی« اي00ران حت00ی فرات00ر از ي00ک
»تابو« اس0ت .برخ0ی از آنھ0ا ھن0وز س0الگرد تاس0يس خ0ود را ک0ه در خ0ون
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چند پاسبان و روستايی و انسان عادی نطفه بسته است ،ج0شن ١٥٣م0یگيرن0د
و پ000ايکوبی م000یکنن000د؛ زي000را ب000رخالف آنچ000ه در ف000يلم گفت000ه م000یش000ود ،ن000ه
»اسطوره« بلکه »اعتقاد« است که انگيزهی آنھا را ديروز برای آن س~
»عملي000ات« و ام000روز ب000رای بزرگداش000ت آن ]ترورھ000ا و قت000لھ000ا[ ت000شکيل
میدھد.
اگر آنان اين بخ0ت و فرص0ت ١٥٤را نيافتن0د ،ت0ا مانن0د رفقاش0ان در
چين يا در کوبا به قدرت برسند ،نوع ديگری از آن0ان ام0ا ،ب0ا اس0طورهھ0ای
ديگ000ری ،ول000ی ب000ا ھم000ان اعتق000اد م000شترک و ب000ر زمين000هی ھم000ان عملک000رد
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بساط سور و سات راه میاندازند ،نشان دادهام؛ اينگونه:
اعالم موجوديت جبھهی وطن فروشان انترناسيوناليست در اروپا
بدين وسيله با سرافرازی و سر بلندی تمام ،به عنوان دبير اول جبھهی ھمبستگی ،ت0شکيل جبھ0هی وط0نفروش0ان
انترناسيونالي00ست وطن00ی را در ينگ00هی دني00ا اع00الم م00یدارد .ب00رای انج00ام مراس00م معارف00ه و معرف00ی وط00نفروش00ان
بنيانگزار و يارگيری ،جلسهای در كشور دوست و ھمجوار اتريش ،محل تولد فدايی كبير جناب آق0ای پروف0سور
آدول00ف ھيتل00ر برگ00زار م00یش00ود .ورودی ب00رای مل00یگراي00ان و اي00ران دوس00تان  ١٨دالر و ب00رای وط00نفروش00ان،
تجزيهطلبان ،اطالعات فروشان و خاك برسران مجانی است.
موضوع جلسه:
 ١ـ بزرگداشت سه ھزارمين سالمرگ انقالبی كبير اسكندر گجسته ]ملعون[ بزرگ خاندان سلوكيه كه ھشتاد سال
سياه خاك ايران را به توبره كشيد.
 ٢ـ ھفتصدمين سالمرگ مجاھد قھرمان حضرت چنگيزخان مغ0ول ،بني0انگزار سل0سلهی پ0رارج و ق0رب مغ0ول و
جانشينان برحقش تيمور خان لنگ و بقيهی مغوالن چند تا نقطهn
 ٣ـ چھار صدمين سالمرگ انقالبی كبير اعليحضرت شاه اسماعيل صفوی ،بزرگ خاندان صفوی ،برای كشتار
انقالبی ھمهی دگرانديشان بدبخت !
 ٤ـ دويستمين سالگرد تولد انقالبی عظيمالشان ،حضرت مستطاب ،اعليحضرت آقای آغامحمد خان اخته به دليل
ساختن شھر كوران و تھيهی ھنرمندانهی تپهای از چند صد كيلو چشم ناقابل !
 ٥ـ يكصدمين سالگرد تولد شھيد قھرمان و مجاھد كبير حضرت اجل معلق پرزيدنت آدول0ف ھيتل0ر كبي0ر ،رھب0ر
كبير فاشيستھا و نازيستھا و نئو نازيستھای جھان ،به دليل بر پا ساختن كورهھای آدمسوزی در اقصی نقاط
جھان !
٦ـ يك صد و دھمين سالگرد تولد انقالبی بزرگ ،حضرت دايی جان نازنين ،ژوزف اس0تالين ،موس0س مدرس0هی
ان00سان س00ازی و دان00شگاه آدم س00ازی در يخبن00دان روس00يهی س00فيد و منطق00هی س00يبری ،ب00رای چي00دن ن00وك تم00امی
روشنفكران ،خرده بورژواھا و بورژواھای نمك نشناس بينالمللی
 ٧ـ ص00دمين س00الگرد تول00د انقالب00ی كبي00ر و ب00انی تب00ديل زن00دان اوي00ن ب00ه دان00شگاه اوي00ن در منطق00هی مت00صرفی
اميرالمومنين عمر بن خطاب سالم  Wعليه ،حضرت امام سيد روح Wموسوی خمينی رحمت  Wعليه !
در كن00ار اي00ن بزرگداش00تھ00ای ب00زرگ ،چن00د بزرگداش00ت كوچ00ك ھ00م ،ھمزم00ان برگ00زار خواھ00د ش00د .از جمل000ه
بزرگداشت نيمچه انقالبی فداكار و از جان گذش0تهی س0ابقا فع0ال خاورميان0ه ،ح0ضرت م0ستطاب پرزي0دنت ص0دام
حسين تكريتی عفلقی كه ي0ك تن0ه در براب0ر امريك0ای جھ0انخوار و ھمدس0تان امپريالي0ستش ب0ا ج0ان و دل اي0ستادگی
میكرد] .دمش گرم ![ از كليهی وطنفروشان عزيز و گرامی دعوت میشود در اي0ن جل0سهی معارف0ه ك0ه ھم0راه
ب00ا رق00ص باب00اكرم ،رق00ص لزگ00ی و قفق00ازی و ترك00ی و عرب00ی و مغ00ولی و آلم00انی و اتري00شی و چن00د ت00ا نقط00هn
برگزار خواھد شد ،ھمراه با تمام دوستان و اھل و عيالشان حضور به ھم رسانند .درآمد حاصله از اين جلسه و
تمامی جلسات مشابه تمام0ا خ0رج عملي0ات جاسوس0ی و آدم فروش0ی ب0رای ص0دور انق0الب ب0ه منطق0هی حاص0لخيز
خاورميانه و بخصوص كشور فلك زدهی ايران خواھد شد .محل دقيق جلسه ب0ه دالي0ل امنيت0ی بع0دا اع0الم خواھ0د
شد .برقرار باد پرچم ب0ی رن0گ وط0ن فروش0ی/پرف0روغ ب0اد جل0سات رق0ص ش0كمی /زن0ده و جاوي0د ب0اد خ0اطرهی
كالن تاريخ/نادره افشاری/دبير اول انتصابی جبھهی وطن فروشان انترناسيوناليست !
تابناك تمام آدمكشان
ِ
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١١٢

تروريستی در اي0ران ب0ه ق0درت رس0يد و بيجھ0ت نب0ود ک0ه م0ورد پ0شتيبانی و
حمايت ھمهی اينان ]در داخل و خارج کشور[ قرار گرفت.
روز بيستم آوريل ١٩٩٨يک اطالعيهی ھشت ص0فحهای ب0ه دفت0ر
خبرگزاری رويتر در شھر کلن آلمان رسيد ک0ه ط0ی آن »فراک0سيون ارت0ش
س00رخ« مع00روف ب00ه » ِار آ ِاف« انح00الل خ00ود را اع00الم م00یک00رد .در اي00ن
اطالعي00ه از جمل00ه چن00ين آم00ده ب00ود» :بي00ست و ھ00شت س00ال پ00يش ،در روز
چھ000اردھم م000اه م000ه »١٩٧٠فراک000سيون ارت000ش س000رخ« ب000ا ي000ک »عملي000ات
آزاديبخش« به وجود آمد .امروز ما به اين »پروژه« پاي0ان م0یدھ0يم؛ نب0رد
چريکی شھری در شکل »فراکسيون ارتش سرخ« اکنون به ت0اريخ پيوس0ته
است«...
ي00اد »ارت00ش آزادي00بخش« م00سعود رج00وی در بياب00انھ00ای ک00شور
فلکزدهی عراق نمیافتيد؟
برنامهی چريکی/تروريستی »سياھکل« فدائيان خلق نيز از س0ال
 [١٩٧٠] ١٣٤٩آغ00از ش00د و ت00داوم ياف00ت .ش00روع برنام00هھ00ای تروري00ستی
سازمان مجاھدين ھم دقيقا از سال  [١٣٥٠] ١٩٧١است...
سه تن از بنيانگذاران اصلی اي0ن گ0روه ،آن0درهآس ب0ادر ،گ0ودرون
انسلين و اولريک0ه م0اينھوف ،پ0س از آدم رب0ايیھ0ا و ترورھ0ای خ0ونينی ک0ه
ب00یخب00ر از آنھ00ا توس00ط ھ00وادارانی ک00ه راه آنھ00ا را در پ00يش گرفت00ه بودن00د،
انج00ام م00یش00د ،پ00س از تحم00ل پ00نج س00ال زن00دان در س00ال  ١٩٧٧دس00ت ب00ه
خودک000شی زدن000د و يک0000ی ديگ000ر ]ھورس000ت م0000الر[ ک000ه اتفاق000ا وک0000التش را
ص00دراعظم پي00شين آلم00ان] ،گرھ00ارد ش00رودر[ از ح00زب سوس00يال دمک00رات
برعھ00ده داش00ت ،پ00س از گذران00دن بخ00شی از دوران محک00وميتش در دھ00هی
ھشتاد از زندان آزاد شد و به نئونازيستھا پيوست!
ھورست مالر  ٧٢ساله ]که برای اينکه نتواند در سال  ٢٠٠۶در
کنفرانس انکار ھولوکاس0ت در جمھ0وری اس0المی ش0رکت کن0د[ گذرنام0هاش
ض00بط ش00د و در م00اه ژوئي00هی  ٢٠٠٨م00يالدی ب00ه ي00ازده م00اه ديگ00ر زن00دان
محک00وم ش00د؛ زي00را ھنگ00امی ک00ه در م00اه ن00وامبر س00ال  ٢٠٠٧م00يالدی ب00رای
گذران00دن ي00ک دوران محکومي00ت ب00ه دلي00ل دف00اع از »نازي00سم« وارد زن00دان
١٥٥
میشد ،با سالم ھيتلری فرياد زد» :ھايل ھيتلر«...
ح00رف اص00لی ام00ا اي00ن اس00ت ک00ه تروري00سم ،تروري00سم اس00ت ،چ00ه
تروريسم »فدائيان اسالم« باشد و ترور احم0د ک0سروی و رزمآراء و ديگ0ر
 - 155يک شير و خورشيد در خانه/االھه بقراط

١١٣

دولتمردان ايران؛ چه تروريسم ح0زب ت0وده ،ح0زب ط0راز ن0وين ]ش0وروی[
باشد؛ چه تروريسم مجاھدين و امريک0ايی ک0شی و پاس0بان ک0شی و ھمون0د و
ھمک00ار ک00شی ]بع00د از افت00ضاح ت00اريخی س00ال  ۵٧ھ00م س ~00خودک00شيھای
انتخاری و امام جمعه کشی[ و چه تروريسم فدائيان خلق باشد و بانک زنی
و آدمکشی و يک0ديگر ک0شی و ...چ0ه تروري0سم داغ و ت0ازهی اس0المی باش0د
که ھمهی جھان و قرن بيست و يکم را اينگونه ناامن کرده است...
تروريسم ،تروريسم است و راه مبارزه ،ک0شتار ،ت0رور ،آدمک0شی
و بم00بگ00ذاری ني00ست .ب00رای گفتگ00و راهھ00ای ديگ00ری ني00ز در جھ00ان متم00دن
وجود دارد .آن شيوهی کھنهی »تروريستی« زبان انسانھای عقب افتاده و
دمدهای است ک0ه از فرھن0گ م0درن ھ0يچ نياموخت0هان0د؛ و اساس0ا آم0دهان0د ک0ه
بساط امنيت و آزادی و برابری حقوقی انسانھا را با تروري0سمش0ان در ھ0م
بريزند؛ ھرچند که اين تروريستھا چند صد خروار اسم و عنوان ش0غلی و
تحصيلی ھم به دمشان آويخته باشند؛ شوخی ندارم!

١١٤

يادداشت سوم
اس000الم ،دي000ن نف000رت اس000ت؛ دي000ن وح000شت و م000رگ؛ دي000ن خف000ت و
بیآبرويی؛ خشم و دشنام؛ دي0ن ديگرک0شی و ديگرس0تيزی؛ ح0ال آن ديگ0ری
ھرکه میخواھد باشد؛ جنسی ديگر ،نژادی ديگر ،اندي0شهای ديگ0ر ،ب0اوری
ديگ000ر و ھ000ر چي000زی ديگ000ر .در ب000اور تئوري000سينھ000ا و متولي000ان اي000ن دي000ن،
ھرآنکس را که مانند اينان نيست و مانندشان نمیشود و نمیخواھد بشود و
نمیتواند بشود ،بايد کشت؛ بايد به صالبه کشيد.
اين دين ،دين نوحه و زاری است؛ دين خاک ب0ر س0ر ک0ردن؛ دي0ن
گ00ل ب00ه س00ر و روی مالي00دن؛ دي00ن زنجي00ر و قم00ه زدن؛ دي00ن ع00شقس00تيزی و
ان00سانس00تيزی؛ دي00ن ک00شورھای ب00دبختی اس00ت ک00ه در ھ00يچکدام00شان تم00دن و
تجدد و حقوق برابر انسانھا پای نگرفته است؛ میدانستيد؟
اي00ن دي00ن ،دي00ن زن00دانس00ازی اس00ت ب00رای زن00ان؛ دي00ن يھودس00تيزی
است؛ دين بھايیکشی ،زردتشتی سوزانی ،و دگران0ديش و دگرب0اشس0تيزی.
اين دين ،برآمده است از حسرتھای ناتمام ِ س0اکنين س0رزمينھ0ای آف0تزده
و خشک اعراب بدوی؛ مک0ه و مدين0ه و فل0سطين؛ دين0ی ک0ه اي0ن روزھ0ا در
ھيئ000ت »فاشي000سم ق000رن بي000ست و يک000م ،ب000ا س000الح حج000اب اجب000اری ،پ000رچم
اسالميسم« به ميدان آمده است ،تا ھمهی دس0تاوردھای تم0دن ،حق0وق براب0ر
انسانھا و مدرنيته را به نابودی بکشاند.
 ١۴٠٠س000ال اس000ت ک000ه م000ا گرفت000ار اي000ن توح000شيم؛ گرفت000ار اي000ن
واپسگرايی ،اين واپسپرستی ،اين عقبماندگی و اين واپسنگری ب0ه عن0وان
اتوپي00ا و »ناکجاآب00اد مالزادگ00ان ِ« ض00د م00دنيت و ض00د مدرنيت00ه ک00ه ھمي00شه
خاک به چشممان پاشيدهاند.
م000ن ام000ا ب000اور دارم ک000ه ديگ000ر دوران مالزادگ000ان ،مالاندي000شان،
مالب00اوران و مالپرس00تان ب00ه س00رآمده اس00ت .پ00س از آوار بخت00ک افت00ضاح
ت00اريخی س00ال  ۵٧ب00ر اي00ران ،و آن تجرب00هی خ00ونين ،ديگ00ر »م00یت00وان« از
»زخمھايی که روح را آھسته آھسته میخورد و میتراشد« تا تمام0ت کن0د،
سخن گفت .میتوان گفت و نوشت که تنھا ناآگاھی و جھ0ل »روش0نفکران«
و »پيشتازان« جامعهی دفرمهی ماس0ت ک0ه اي0ن زخ0م را عمي0قت0ر م0یکن0د.
اگر ياریھا و ھمکاریھا و ھمپايیھای اين »افراد« نمیب0ود ،س0الھ0ا ب0ود
که اين »زخمھا« خوب شده بودند؛ مگرنه؟!
 ١٩ديماه /١٣٨٩نھم ژانويه  ٢٠١١ميالدی

١١٥

بحران رھبری در ايران
ام00ا در م00ورد تف00اوتھ00ا و ش00باھتھ00ای »جن00بش  ١٥٦«٨٨و بل00وای
س00ال  ١٣۵٧باي00د بگ00ويم ک00ه اي00ن دو »جن00بش« از نظ00ر ش00کل و محت00وا؛ از
نظر خواس0تھ0ا و درياف0تھ0ا ،از نظ0ر عملکردھ0ا و دي0دگاهھ0ا خيل0ی ب0ا ھ0م
تفاوت دارند .با اي0ن پرانت0ز ک0ه اگ0ر م0ا ]م0ا ايراني0ان[ وج0دان تاريخيم0ان را
زنده نگه نداريم ،مجبوريم باز ھم تاريخ ھزاران بار تجربهش0دهم0ان را چن0د
باره با ھمان محتوا و تنھا در تغيير »ھنرپيشه«ھا باز ھم تکرار کنيم.
داس00تان »س00بز س00يدی« و خي00ز برداش00تن بخ00ش حک00ومتی »س00بز
اللھی«ھا برای زندانی کردن مطالبات و خواستھای مدرن ن0سل ت0ازه ،در
درون نظام کھريزکی اسالمی از ھمين ناآگاھیھا ناشی میشود!
بل00وايی ک00ه ب00ه انق00الب اس00المی و بع00د ھ00م ب00ه جمھ00وری اس00المی
انجاميد ،يک روند زندگی ستيز ،ضد زن ،ضد دگرانديشان و ض0د مدرنيت0ه
ب000ود ک000ه ھم000هی اي000ن »ض000ديت«ھ000ا را در جعب000هھ000ای رنگارن000گ »ض000د
امپرياليستی« بستهبندی میکرد .متوليان اي0ن »جن0بش« از عق0بافت0ادهت0رين
و دگمترين انديشهھا تغذي0ه م0یکردن0د و پرس0تندهی ک0شتار ،م0رگ ،ني0ستی و
»شھادت« بودند و به علی شريعتی به عنوان »آموزگ0ار ب0زرگ ش0ھادت«
وارث آدم«
ارج م000یگذاش000تند .عل0000ی ش000ريعتی خ0000ود در کت000ابش »ح0000سين ٍ
مینويسد» :او ]حسين ابن علی [...فرزند خانوادهاى است ک0ه ھن0ر »خ0وب
مردن« را در مکتب حيات ،خوب آموخته است...آموزگار ب0زرگ ش0ھادت
اکن00ون برخاس00ته اس00ت ت00ا ب00ه ھم00هی آنھ00ا ک00ه »جھ00اد« را تنھ00ا در توان00ستن
مىفھمند و به ھمهی آنھا ک0ه پي0روزى ب0ر خ0صم را تنھ0ا در غلب0ه ،بي0اموزد
ک00ه ش00ھادت ن00ه ي00ک ب00اختن ،ک00ه ي00ک انتخ00اب اس00ت؛ انتخ00ابى ک00ه در آن،
»مجاھد با قربانى کردن خويش« در آستانهی معبد آزادى ]ک0ذا[ و مح0راب
ع0شق ،پي0روز م0ىش0ود و ح0سين »وارث آدم« ک0ه ب0ه بن0ىآدم زي0ستن داد و
»وارث پي00امبران ب00زرگ« ک00ه ب00ه ان00سان چگون00ه باي00د زي00ستن را آموختن00د؛
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اکنون آمده است تا در اين روزگ0ار ب0ه فرزن0دان آدم »چگون0ه باي0د م0ردن«
١٥٧
را بياموزند«...
ھمين فرد مینويسد» :من يک وقت0ی در کلي0سای »ژوس0وئيت« و
کالج »دو فرانس« سخنرانی داشتم ....مردمی که در آنجا بودن0د ،وقت0ی در
ب00ارهی قھرم00انی ح00سين ب00ن عل00ی براي00شان گف00تم ،از اگزيستانسيالي00ستھ00ا ت00ا
کمونيستھا ،تا سوسياليستھا ،تا مارکسيستھا ،تا کاتوليکھا ،تا بادينھ0ا،
تا بيدينھا چنان استقبالی کردن0د ک0ه مجب0ور ش0دم ت0ا ص0بح بحثم0ان را ادام0ه
بدھم ...وقتی از قھرمان کربال گفتم که مردی است وفادار ،نقشش را خوب
بازی کرده ،مردانه مرده است ،نمیدانيد ...ب0رای م0ن دس0ت زدن0د ...ب0رای
اي00ن ک00ه ذھ00ن آنھ00ا م00سخ ن00شده ،ام00ا ذھ00ن ش00ما در دان00شگاه پل00ی تکني00ک و
١٥٨
دانشگاه تھران و دانشگاه مشھد ،مسخ شده است«...
ھمين تئوريسين خشونت اسالمی در دوران معاصر ،در رابطه با
مح00سنات و ص000فات »برج00سته«ی عل000ی اب00ن اب000یطال00ب ،از زب000ان فاطم000ه
ھمسرش و دختر محمد كه اينك مرگ او را در ربوده ،مينويسد:
»چ00ه ش00ده اس00ت ك00ه شم00شير پ00ر آوازهی ھم00سرش ك00ه ھرگ00اه از
»جھاد« باز میگشت» ،از خون سيراب« بود و چون به خانه م0یآم0د ،در
كنار »شم0شير خ0ونين« رس0ول خ0دا ،عل0ی آن را ب0ه او م0یداد و ب0ا آھنگ0ی
سرشار از حماسه و فخر میگفت که فاطمه ،شمشير را ب0شوی؛ اكن0ون اي0ن
١٥٩
چنين بیجان شده است«...
در مورد اين ادعای کمدی »معبد آزادی« اينان ،ب0سيار نوش0تهام؛
مثال زندهی اين »معبد آزادی« ھم0ين حکوم0ت کھريزک0ی اس0المی اس0ت و
متوليان رنگارنگ آن!
ھمين فرد ،و ھمين تحصيل كردهی غ0رب ،ب0رای رم0انتيزه ك0ردن
حمل00هھ00ای متع00دد م00سلمانان ب00ه س00رزمينھ00ا و مل00ل ديگ00ر ي00ا »دارالكف00ر« و
مردمی با اعتق0اداتی ديگ0ر ي0ا »دارالح0رب« در كت0اب »س0يمای محم0د« در
رابطه با تالشھای »مقدس« محمد و علی مینويسد:
»مردان00ی ك00ه ج00ز ب00ه قت00ال نم00یاندي00شند و ج00ز ب00ر »ب00ستر خ00ون«
نم0یخ00سبند ...ب00ا »شم00شيرھای ش00سته از خ0ون« ،ب00ه س00راغ قبيل00های بي00رون
میشتابند ،و از كمينگاه نيمهشبی تاريك ي0ا س0حرگھی گن0گ و ھ0راسانگي0ز
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١١٧

بر س0ر ق0ومی ف0رو م0یريزن0د؛ م0یك0شند؛ اس0ير م0یكنن0د ،غ0ارت م0یكنن0د و
١٦٠
بازمیگردند«.
علی شريعتی »معلم بزرگ شھادت« ِ متوليان بلوای س0ال ١٣۵٧
بود و ھست؛ برای ھمهی قھرمانان »آشتی ناپذير« آن »خودسوزی دلسوز
مل000ی« و در ت000داوم ھم000ان آم000وزشھ000ا ،مرب000ی و معل000م و آموزگ000ار تم000ام
تروريستھای کالن اين روزھای جھان.
عل0000ی ش0000ريعتی معل0000م راس0000تين انق0000الب اس0000المی س0000ال  ١٣۵٧و
آموزگار بیبديل ناامن کردن جھ0ان ب0ود و ھ0ست و خواھ0د مان0د؛ ت0ا زم0انی
ک000ه پ000ردهھ000ای فري000ب از چھ000رهی اي000ن آموزگ000ار ب000زرگ »خودک000شیھ000ای
انفجاری« و »آگاھیستيزی« کنار رود.
س00يد عل00ی خامن00های در م00ورد ش00ريعتی گفت00ه اس00ت ک00ه» :ش00ريعتی
مجاھد مسئول صادقی بود که ھمّش را مصروف اسالم کرده بود .او تنھای
خودجوش و دردمند تاريخ بود«.
شيخ علی اکبر رفسنجانی در مورد اين فرد گفته است» :ش0ريعتی
از اف000رادی اس000ت ک000ه واقع000ا ب000ه نھ000ضت اس000المی م000ا خ000دمت ک000رده اس000ت.
فعاليتھای او در چند سالهی اخير بر قشر وسيعی اث0ر داش0ته و آنھ0ا را ب0ه
ميدان کشانيده و با وضع روحی و انسانی و شرايط نسل نو سر و ک0ار داده
است«.
و ميرحسين موسوی در بارهی اي0ن »معل0م م0رگ و ني0ستی« گفت0ه
است که» :ھر کس که تأثير شريعتی را در تکامل فکری ]کذا[ نسل جوان
١٦١
امروز ايران ناديده بگيرد ،فرد غيرمنصفی است«.
و ھمهی اينھا خوب م0یدانن0د ک0ه ب0ر اث0ر ت0الشھ0ای چ0ه ک0سی ب0ر
کرسیھای قدرت و فريب تکيه زدهاند...
در نوش0000تهای ب0000ا عن0000وان »آن خودس0000وزی دل0000سوز مل0000ی« اي0000ن
خودکشیھ0ا ،اي0ن عملي0ات انفج0اری و اي0ن خودس0وزیھ0ای سفارش0ی را ک0ه
معلم و مربیاش علی شريعتی ١٦٢برای به اضمحالل ک0شاندن اي0ران اس0ت،
نوشتهام که يكی از دست پخ0تھ0ای »دفت0ر ادبي0ات انق0الب اس0المی« كت0ابی
است تحت عنوان »خاطرات احمد احمد« كه به كوشش مح0سن ك0اظمی در
س00ال  ١٣٧٩در »ح00وزهی ھن00ری س00ازمان تبليغ00ات اس00المی« منت00شر ش00ده
اس00ت .طب00ق نوش00تهی كت00اب ،احم00د احم00د ك00ار سياس00ی را ب00ا ع00ضويت در
 - 160سيمای محمد ،علی شريعتی ،ص0ص ٥٩ت0ا  ،٦١ب0ه نق0ل از كت0اب »پژوھ0شی در زن0دگی عل0ی« آل0ه دالف0ك،
فوريه  ،١٩٩٤بن مايه ھا ،صص  ١١٤تا ١١٥
 - 161روزنامهی اطالعات/به مناسبت سالمرگ علی شريعتی/بيست و نھم خرداد ١٣٦١
 - 162شيعيان شريعتی او را »آموزگار بزرگ شھادت« مینامند؛ چه برازنده است اين عنوان برای اين فرد!

١١٨

»انجمن ضد بھائيت« ١٦٣آغاز م0یكن0د؛ بع0د ب0ه جري0ان تروري0ستی »ح0زب
ملل اسالمی« ١٦٤میپيوندد؛ بعد وارد جمعي0ت تروري0ستی موتلف0ه م0یش0ود؛
در ھمين دوران طراح جريانی به نام »حزب  «Wمیشود؛ بعد به سازمان
مجاھدين خل0ق م0یپيون0دد؛ ب0ه ط0ور م0وازی ھ0م ب0ا ھيئ0ت موتلف0ه در جري0ان
ت00رور ح00سنعل00ی من00صور نخ00ست وزي00ر وق00ت اي00ران رابط00ه دارد؛ بع00د از
جدايی از سازمان مجاھدين دوباره با جمعيت موتلفه ج0وش م0یخ0ورد؛ بع0د
به »رود خروشان« انقالب اسالمی م0یپيون0دد؛ در نھاي0ت ِ اي0ن ھم0ه ت0الش
برای برپا كردن حكومت اسالمی ،با عنوان درشتی در زندان اوين ب0ه ك0ار
گرفته میشود تا… به امروز…
و البته ھنرپيشهی اول اين س ~0سراس0ر قھرم0انی و حماس0ه ،در
تمام اين سالھا يا در كار ترور بوده است ،يا در كنار تروري0ستھ0ا ،ي0ا ب0ه
تروريستھا كمك مالی میكرده ،يا در حال آموزش شيوهھ0ا و راھكارھ0ای
ساخت و پرداخت بم0بھ0ای انفج0اری ب0وده اس0ت؛ و البت0ه زم0انی را ھ0م ب0ه
نوشيدن آب خنك تگری در زندانھای نظام پيشين سر كرده است.
آنچ000ه ب000سيار جال000ب اس000ت و در تم000ام اي000ن زن000دگی نام000ه؛ و البت000ه
ب00سياری ديگ00ر از ھم00ين ن00وع زن00دگینام00هھ00ا ب00ه خ00وبی ن00شان داده ش00ده،
سازماندھی بازاريان و مذھبيون و تالشھای م0وازی و گ0اه متق0اطع و البت0ه
ھماھنگ ھمهی اي0شان اس0ت ب0رای دس0ت ي0افتن ب0ه حكوم0ت و ب0ر پ0ا داش0تن
حكومت اسالمی .محور اصلی بيشتر اين مخالفتھا ھم »بیحج0ابی« اس0ت
و وضعيت غيراسالمی زنان ايرانی؛ چه جانی میكنند اين جماعت تا زنان
را ب000ه س000ھم ناچيزش000ان از م000ثال مب000ارزه و فق000ط در پ000شتيبانی از »م000ردان
قھرمانشان« راضی كنند.
»از م00سائل ناراح00ت كنن00ده و آزار دھن00ده ]در زن00دان[ ب00رای م00ن
پخش موسيقی مبتذل در فضای زن0دان ب0ود .در اي0ن مي0ان ن0سبت ب0ه ص0دای
م00سحور كنن00دهی يك00ی از خوانن00دگان زن ب00سيار ح00ساس ش00ده ب00ودم .روزی
 - 163انجم0ن حجتي0ه پ0س از  ٢٨م0رداد  ١٣٣٢ب0ا ھ0دف تعل0يم کادرھ0ايی ب0رای دف0اع از اس0الم و ت0شيع در براب0ر
َ
منتظر شيعيان ظھ0ور ک0رده و
چالش الھياتی بھائيت ايجاد شد .مبلغان بھائی اين نظر را تبليغ میکردند که منجی
پس از او پيامبری جديد ظھور کرده و اسالم با آمدن اين پيامبر آي0ين جدي0دش ک0ه بھائي0ت ن0ام دارد ،من0سوخ ش0ده
است .حجتيه به دنبال دفاع از موقعيت شيعه با مراجعه به متون اسالمی و بھ0ائی ب0ود .ح0ساسيت حلب0ی ]موس0س
اين جريان[ نسبت به اين موضوع از يک تجربهی شخ0صی سرچ0شمه م0یگرف0ت .اي0ن گ0روه ابت0دا ب0ه ن0ام انجم0ن
ضد بھائيت و پس از انقالب به انجمن حجتيه معروف شد .انجمن حجتيه يا انجمن ضد بھائيت کثي0فت0رين بخ0ش
حاکم حکومت اسالمی در ايران در حيطهی سياسی و اقتصادی است.
 - 164اين جريان در سال  ١٣۴١توسط سيد محمدکاظم موسوی بجنوردی با مشی نظامی/سياسی تاسيس ش0د ک0ه
بجنوردی در ادامه رھبری آن را در دست داشت .اي0ن ح0زب ،برنام0هھ0ای خ0ود را در س0ه مرحل0هی مي0ان م0دت
برنامه ريزی کرده ب0ود ک0ه ب0ه خ0اطر ک0شف زودھنگ0ام ح0زب قب0ل از اينک0ه مب0ادرت ب0ه اق0دامی بيرون0ی کن0د ،ب0ا
دستگيری رھبران و اعضای آن از ھم پاشيده شد .تعدادی از اعضای اين حزب ،بعدھا گروھ0ی ب0ه ن0ام س0ازمان
حزب  Wرا سازماندھی کردند.

١١٩

تصميم گرفتم كه چند راديوی زندان را در ھ0م ب0شكنم و خ0رد ك0نم… ل0ذا ب0ا
آقای نور صادقی مشورت كردم .او مخالفت كرد و گفت كه فايدهای ن0دارد.
ب00ه وی گف00تم ح00داقل نتيج00ه اي00ن اس00ت ك00ه بع00د از درگي00ری و از ب00ين رف00تن
راديوھا مرا به جای ديگری تبعيد خواھند ك0رد و ديگ0ر اينج0ا نخ0واھم ب0ود،
تا اين صدای نفرين شده را بشنوم .او گفت كه ھر جا بروی و تبعيد ش0وی،
ھمين شرايط است ١٦٥«.بعد حاج آقا گفت» :مطمئن باش شما به خاطر اين
ك0ه از س00ر اجب0ار و ب00دون مي00ل شخ0صی آن ]ص00دا[ را گ00وش م0یكني00د ،گن00اه
١٦٦
نمیكنيد!!«
كتاب خاطرات احمد احمد ب0يش از  ٥٢٠ص0فحه دارد .در انتھ0ای
كتاب چند عك0س ق0د و ن0يم ق0د ،تك0ی و دوت0ايی و چن0دتايی چ0اپ ش0ده و البت0ه
چند دست نويس را ھم با عنوان س0ندھای طبق0ه بن0دی ش0ده ب0ه انتھ0ای كت0اب
افزودهاند ،تا البد س0نديت كت0اب و ارزش ك0ار »س0ازمان تبليغ0ات اس0المی«
را خيلی سطح باال و پژوھشی نشان بدھند!
اي00ن خ00اطرات ك00ه ب00ه ص00ورتی ش00فاھی و ب00ا ض00بط ب00يش از ٧٠
ساعت نوار و طی دو سال فراھم آمده است ،يكی از اس0ناد ب0ینظي0ر ت0اريخ
انقالب اسالمی است كه مكانيسم كار جريانی را كه در اوجش به آن »خود
سوزی دلسوز ملی« انجاميد ،نشان میدھد.
اين كتاب با حكايتھايی از وضعيت خانوادگی اين »مردان خدا«
آغاز میشود و به سادگی بستر س0نتی فرھنگ0ی را ك0ه »زي0ر پوس0ت ش0ب«
جامعهی ايران ج0اری ب0ود ،ب0ه ت0صوير م0یك0شد .اي0ن م0ردان ك0ه عم0دتا در
خ00انوادهھ00ايی ب00سيار ب00سيار س00نتی پ00رورش يافت00هان00د ،چراي00ی و چگ00ونگی
مكانيسم دشمنی ھي0ستريكش0ان را ب0ا ھرگون0ه ن0وگرايی ،تم0دن و تج0دد و ب0ه
ويژه برابری حق0وقی ان0سانھ0ا را ب0ا »جھ0اد«ش0ان ب0رای ب0ه قھق0را ك0شاندن
جامعه نشان میدھند و تازه به آن افتخار ھم م0یكنن0د؛ ب0ه وي0ژه تعريف0ی ك0ه
اي00ن »قھرمان00ان« از م00ادران ،خ00واھران و دختران00شان دارن00د ،ب00ه راس00تی
شنيدنی و خواندنی است.
لطف  Wميثمی يكی ديگر از اي0ن »قھرمان0ان« ك0ه مب0ارزهاش را
از نھضت آزادی آغاز كرده ،بع0د ب0ه مجاھ0دين پيوس0ته ،س0پس س0ر از زي0ر
عبای سيد روح  Wخمينی درآورده و به آغوش پر مھر »انقالب اس0المی«
پناھنده شده و در كنار اين فرد به تالشھ0ای ج0سته/گريخت0هاش پرداخت0ه ،و
تازه در مرحل0هی پاي0انی جھ0ادش ھ0م در پوپولي0سم كم0دی دوم خ0ردادی ي0ار
 - 165خاطرات احمد احمد ،به كوشش محسن كاظمی ،سال  ،١٣٧٩از انتشارات حوزهی ھنری سازمان تبليغات
اسالمی ،منتشر ،ص ١٤٦
 - 166ھمانجا

١٢٠

غار نھضت آزادی و سيد محمد خاتمی شده… تا به ھم0ان س0ال  ١٣٨٨ک0ه
در انتخابات نھم و دھ0م رياس0ت جمھ0وری ح0امی محم0ود احم0دی ن0ژاد ش0ده
است.
اعتقاد اين جماعت به نوع مبارزهش0ان ب0ه راس0تی ب0ینظي0ر اس0ت.
ميثم00ی در س00ال  ١٣٥٣زم00انی ك00ه در ي00ك خان00هی تيم00ی مجاھ00دين م00شغول
ساختن بمب دست ساز بود ،به دليل آماتور بودن در اين حرفهی »دلپ0ذير«
ھ00ر دو چ00شم و ي00ك دس00تش را از دس00ت م00یدھ00د .احم00د احم00د ھ00م در دوران
ھمراھیاش با مجاھدين خلق در كارگاھی در پيرامون شھر تھران ،ك0ارش
ساختن مواد شيميايی برای تھيهی بمبھای انفجاری بوده است .اتفاقا او ھم
بر اثر تنفس مواد شيميايی مدتی بيھوش شده و اگر ك0سی س0رنمیرس0يد ،ب0ه
رفيق اعاليش میپيوست و كارگاه را به ھوا میفرستاد!
0ای تروري00ستیاش تح00ت تعقي00ب
احم00د ك00ه ب00ه دلي00ل ھم00ين فعالي00تھِ 0
بوده ،در يك درگيری با ماموران امنيتی نظ0ام پي0شين از ناحي0هی پ0ا و كم0ر
به شدت ناقص میشود و بقيهی قضايا…
و اما زنان خانوادهی اين مبارزين و مجاھدين!
مادر لطف  Wميثمی در  ٢٥سالگی ب0ا داش0تن  ٧فرزن0د در ح0الی
كه باردار بوده ،بيوه میشود .در  ١٢سالگی ازدواج كرده و پ0س از م0رگ
ھمسرش تا پايان عمر تنھا م0یمان0د و ب0ه »تربي0ت« فرزن0دانش م0یپ0ردازد.
نسل بعد ِ ھمين خانواده يعنی خواھر ميثمی كارش از اين ھ0م زارت0ر اس0ت.
او را در  ٩سالگی نامزد میكنند ،در  ١١س0الگی ش0وھر م0یدھن0د و جال0ب
اين كه اين »بچه« در تمام  ٢سال دوران نامزدیاش ،ھمسرش را نمیبيند
١٦٧
و به قول خود ميثمی او را نمیشناخت«.
اح00ساس م00سئوليت م00ادر در رابط00ه ب00ا فرزن00دانش اي00ن گون00ه ب00رای
ميثمی به حماسه تبديل شده است» :كالس سوم ابت0دايی ب0وديم ك0ه از ط0رف
مدرسه تمام بچهھای كالس را به سينما بردند .وقت0ی آن ش0ب جري0ان س0ينما
رفتن را به مادرم گفتم ،او روز بع0د ب0ه مدرس0ه آم0د و داد و بي0داد ك0رد .ب0ه
مديرمان گفت» :من اين بچهھا را روی دست بزرگ كردهام؛ يتيم ب0ودهان0د؛
١٦٨
شما چه حقی داشتيد اينھا را به سينما ببريد؟!«
و البته كه سينما رفتن در اين مدرسه اساسا موقوف میشود!
داستان راديو و برخورد اي0ن جماع0ت ب0ا اي0ن جعب0هی ج0ادويی ھ0م
از آن نقطهھای كليدی ضديت اين جماع0ت ب0ا ھرگون0ه دگرگ0ونی و رش0د و
آگاھی است.
 - 167از نھضت آزادی تا مجاھدين ،خاطرات لطف  Wميثمی ،جلد اول ،ص٣
 - 168ھمانجا صفحهی ۵

١٢١

»اوايل كه راديو به ايران آمد ،پ0در م0ن يك0ی از چھ0ار نف0ری ب0ود
ك00ه در اص00فھان رادي00و خري00د .روزھ00ای اول از رادي00و ق00رآن زي00اد پخ00ش
میكردن0د .ي0ك روح0انی ك0ه اي0ن برنام0ه را م0یش0نود ،ق0رآن را روی رادي0و
میگذارد و میگويد» :خدا حفظت كند؛ اين قرآن ت0و را حف0ظ كن0د؛ بخ0وان،
چھار قل ]چھار سورهی قرآن كه با قل آغاز میشود[ بخوان!«
»آقا سيد علی نجف آبادی كه اين جريان را میشنود ،میگويد:
»اينھا اول قرآن میخوانند ،بعد كه مردم به راديو عادت كردند،
سياس00تھ00ای خودش00ان را از اي00ن طري00ق تبلي00غ م00یكنن00د و اخ00الق م00ردم را
خراب میكنند ...در آن زم0ان او چن0ين بي0نش عميق0ی داش0ت و فري0ب ق0رآن
١٦٩
خواندن ظاھری را نمیخورد و آينده را پيش بينی میكرد«.
برگرديم سر کارمان!
ھر نقدی بتوان ب0ه عل0ی ش0ريعتی »آموزگ0ار م0رگ و ش0ھادت« و
تئوريسين رس0می »اص0ل مرگب0ار والي0ت مطلق0هی فقي0ه« داش0ت ،نم0یت0وان
نق000ش او را ب000ه عن000وان »محل000ل« گ000ذار ايراني000ان از دگماتي000سم فرس000ودهی
آخونديسم ،به دنيای آزاد ِ آزاد انديشی و شک و تردي0د در تم0امی باورھ0ای
جزمی ناديده گرفت.
علی شريعتی ]بدون اي0ن ک0ه بخواھ0د ،ي0ا حت0ی ت0صورش را بکن0د[
پايهگذار »شک« در بنيان دگماتيسم اسالمی ش0د؛ و اگ0ر بت0وان او را ب0رای
فريبک00اریھ00ايش ،ب00رای ب00زک ک00ردن چھ00رهی نابک00ار خ00شونت م00ذھبی ب00ه
محاکم00ه ک00شيد ،م00یت00وان او را ب00رای گ00شودن دريچ00های ب00ه س00وی فن00ومن
»شک کردن« ستود؛ من که ستايشش میکنم.
در ھمان سالھای برو/بيای حسينيهی ارشاد که ش0ريعتی ھم0راه ب0ا
رفي00ق ن 0ارفيقش مرت00ضی مطھ00ری در پ00ی پاي00هري00زی زيرس00اخت حکوم00ت
اسالمی در تالشھا بودند و پايهھای نحيف و ت0ازهی مدرنيت0ه ،آزادی زن0ان
و آزادی ح000ق انتخ000اب را ب000ه چ000الش م000یک000شيدند ،ش000ريعتی در کوش000شی
ناخواسته به بسياری از ھواخواھان آن زم0انش ،تردي0د در پاي0هھ0ای دي0ن را
آموخت و چه خوب!
ش000ريعتی در يک000ی از س000خنرانیھ000ايش در پاس000خ اي000ن ک000ه ھ000دفش
چيست و از اين سخنرانیھ0ا چ0ه چي0زی را در چ0شم ان0داز دارد ،ص0ريح و
روشن گفت که به کتابفروشیھای جل0و دان0شگاه نگ0اه کني0د؛ اي0ن ھم0ه کت0اب
آنجاست که ھمه »ضد اسالم« ھستند .من آمدهام تا اين کتابھا را از دست

 - 169ھمانجا صفحهی ٤
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دانشجويان و جوان0ان بگي0رم و ق0ران ب0ه دست0شان ب0دھم .بع0د ھ0م ب0ا لھج0های
١٧٠
مشھدی گفته بود» :مو مودونم چی موکونوم!«
راس00تی در کتابفروش00یھ00ای جل00و دان00شگاه چ00ه م00یفروختن00د و ب00ه
دانشجويان آن دوران چ0ه م0یآموختن0د ک0ه »دکت0ر عل0ی ش0ريعتی« دکت0ر در
رشتهی »حاجی شناسی« از دانشگاه سوربن پاريس را به ميدان ک0شاند ک0ه
در راس00تای کتاب00سوزان عم00ربن خط00اب خليف00هی دوم م00سلمين ،در حمل00ه ب00ه
ايران ،پس از  ١۴قرن ،بار ديگر ھمان شيوهی ناميمون را پی بگيرد؟
»سعد بن وقاص پس از تسخير فارس و فتح مدائن و دس0ت ي0افتن
به كتابخانهھا و منابع فرھنگی ايران ،از عمر خليفه ی وقت ،ك0سب تكلي0ف
نم00ود .و وی نوش00ت» :كت00ابھ00ا را در آب بري00ز؛ زي00را ك00ه اگ00ر در آنھ00ا
راھنم00ايی باش00د ،ب00ا ھ00دايت خ00دا از آن ب00یني00ازيم .و اگ00ر مت00ضمن گمراھ00ی
اس00ت ،وج00ود آنھ00ا الزم ني00ست؛ كت00اب خ00دا ب00رای م00ا ك00افی اس00ت .پ00س از
وصول اين دس0تور س0عد وق0اص و ديگ0ران ،حاص0ل ص0دھا س0ال مطالع0ه و
١٧١
تحقيق ملل شرق نزديك را به دست آب و آتش سپردند«.
با اين ھمه ھمين »اح0ساس م0سئوليت« عل0ی ش0ريعتی را واداش0ت
تا قرآن را از سر تاقچهھا و رفھای خاک گرفتهی ن0سل پ0يش و پي0شين ب0ه
مي00دان بک00شاند؛ قرآن00ی ک00ه ج00ز ب00رای اس00تخاره ب00ه ک00ار نم00یآم00د و آنق00در
»مقدس« بود که ھيچکس آن را ]بگفتهی آخوندھا[ نمیفھميد و نمیتوانست
بفھمد و حتما بايد کاتاليزور ،مترجم ،تاويل کننده و ت0شريح کنن0دهای باش0د و
بيايد در اين ميان و واسطه شود بين خدا و »مومنين« و کالم خدا را برای
»ع00وام کاالنع00ام ،ب00ل اض00ل از االنع00ام« ١٧٢ترجم00ه کن00د و ھ00ر چ00ه دل00ش
خواست به خورد مردم بدھد.
ت00ز جنج00الی »اس00الم منھ00ای آخون00د« ش00ريعتی ،اي00ن واس00طه و اي00ن
کارپرداز » «Wرا از ميان برداشت و به جوانان حالی ک0رد ک0ه ب0رای فھ0م
کتاب آسمانیشان نيازی به واسطه و دالل ندارند و خودشان میتوانند قرآن
را بخوانند و بفھمند.
اي00ن ب000ه کن00ار ،ص000رف ک00شاندن »ق000ران« از تاقچ00هھ000ا ب000ه درون
بحثھای آدمھای معمولی ،با آگ0اھی و اطالع0اتی معم0ولی و غيرح0وزهای،
خود دريچهای به سوی »تشکيک« ]شک و ترديد[ در اساس اسالم و  Wو

 - 170با لھجهی مشھدی؛ من میدانم چه میکنم!
 - 171تاريخ اجتماعی ايران؛ مرتضی راوندی ،جلد دوم
 - 172عوام کاالنعام ،بل اضل از االنعام؛ عوام مثل حيوانات؛ بلکه بدتر از حيوانات؛ عنوانی که آخوندھا به
مقلدينشان میدھند!

١٢٣

ق00رآن در نگ00اه و دي00دگاه ن00سل م00ا و ن00سل پ00س از م00ا دس00ت ک00م در جھ00ان
غيرعرب و به ويژه ايران شد.
برای خواندن قرآنی که از تاقچهھا پائين آمد ،ديگر نيازی ب0ه وض0و و ت0يمم
نب00ود .پ00س از اي00ن »تحلي00ل« ق00رآن ديگ00ر ب00ه کت00ابی »خوان00دنی« ١٧٣ب00رای
شيعيان و مسلمانان بدل شد و ھمه توانستند بیھ0يچ ھراس0ی ،آن را ھمچ0ون
ھر کتاب ديگری در دست بگيرن0د و بخوانن0د و اگ0ر عرض0هاش را داش0تند،
ھمچون »ولتر« نقدش کنند و اشتباھات تاريخی ،جغرافيايی ،زمينشناس0ی،
س00تارهشناس00ی ،پزش00کی و ...حق00وقیاش را در ت00رازوی »حق00وق ب00شر« و
دانش نوين قرار دھند و پس از آگاھی از ک0م و کي0ف آن ،از داي0رهی تعي0ين
تکليف حقوقی برای انسانھا ،و از دايرهی حکومتی کنارش بگذارند.
بررسی تاريخ و ب0ه وي0ژه ت0اريخ معاص0ر اي0ران ]اگ0ر در راس0تای
من00افع حزب00ی و جزميتھ00ای فرق00ه ای/گروھ00ی نباش00د[ ب00ه دس00تاوردھايی راه
ميب00رد ک00ه کمت00رينش ي00افتن گ00ره ھ00ای ک00ور فالک00ت تاريخيم00ان در گ00رداب
تاريخنگاريھای دروغين اسالميستی/کمونيستی است.
راستی ھيچگاه با اين پرسش روب0رو ب0ودهای ک0ه چ0را ب0سياری از
دوستان و دوستداران دکتر محمد مصدق ،نخ0ست وزي0ر فقي0د اي0ران ،در دو
سرفصل اساسی تاريخ معاصرمان ،در کنار ارتجاعیترين و عقبماندهت0رين
پدي00دهی ان00سانس00تيز و زنس00تيز برآم00ده از اعم00اق ت00اريخ اي00ستادند و از اي00ن
پديدهی »ضد ملی« پشتيبانی کردند؛ دست کم در جري0ان بل0وای  ١۵خ0رداد
 ١٣۴٢خمينی و افتضاح تاريخی سال ١٣۵٧؟
با اين که آخوندھايی از سنخ سيد محمود طالقانی از نداشتن »وف0ا
و صفا«ی ١٧٤امام آدمکشان کالن تاريخ سيد روح  Wخمينی ]حتی پيش از
به قدرت رسيدنش[ خبرھا داشتند؛ اما کج فھمی »روش0نفکران« و ب0سياری
از ياران محمد مصدق در ضديت با نظامی رو ب0ه پ0يش ،اي0شان را وام0دار
تاريخ و نسل تازهی ما ]که نسل تو باشد[ کرد!
نھضت آزادی  ٢٥ارديبھشت ١٣٤٠با اعضای ھيئت موسس ٢٥
نفری به رھبری مھندس مھدی بازرگان تأسيس شد؛ بنا به گفتهی بازرگان،
»تشكيالت و پايه ی اساسی نھضت را با كسب نظر از آقای مصدق ريخته
اند .آقايان سيد محمود طالقانی ،دكتر يد Wسحابی ،مھندس منصور
 - 173ترجمهی کلمهی قران
 - 174طالق0انی ب0ه بازرگ00ان توص0يه ك00رده ب0ود ك0ه از پ00ذيرش س0مت نخ00ست وزي0ری در ابت00دای پي0روزی انق00الب
خودداری كند .بازرگان میگويد»:مرحوم طالقانی توصيه ك0رده ب0ود ،نپ0ذيرم و فرم0وده ب0ود :اي0ن آقاي0ان »وف0ا و
صفا« نخواھند داشت« اما به ھر حال پانزدھم بھمن  ١٣٥٧و در حالی كه ھنوز دولت بختيار بر سر كار ب0ود،
فرمان نخست وزيری بازرگان صادر شد/به نقل از اخراجیھای دولت/محمد حيدری

١٢٤

عطايی ،عباس سميعی ،آقای زنجانی «...ماموريت يافتند مرامنامه و
اصول کار »نھضت آزادی« را بنويسند.
»از درون جبھهی ملی ،نھضت آزادی بوجود آمد كه ھم وارث
١٧٥
مقاومت ملی بود و ھم «...
در مرامنامهی نھضت آزادی آمده است که به حكم
] [١مبادی عاليهی دين مبين اسالم و قوانين اسالمی ايران
] [٢اعالميهی جھانی حقوق بشر
] [٣منشور ملل متحد،
نھ00ضت آزادی اي00ران ،ب00رای تعقي00ب ھ00دفھ00ای م00شروحهی زي00ر
فعاليت خود را آغاز میكند .بازرگان در سخنرانی اوليهی خ0ود در مراس0م
تاس00يس نھ00ضت آزادی ت00صريح ك00رد ک00ه ]م00ا[ اوال م00سلمانيم ،و دي00ن را از
سياست جدا نمیدانيم؛ ثانيا ايرانی ھستيم ،ولی ايراندوستی و ملی بودن م0ا
مالزم ب0ا تبع0يض ن0ژادی ني0ست؛ ثالث0ا ت0ابع ق0انون اساس0ی م0شروطه ھ0ستيم؛
رابع00000ا م00000صدقی ھ00000ستيم ،و م00000صدق را از افتخ00000ارات اي00000ران و ش00000رق
١٧٦
میدانيم«
مھدی بازرگان ھمچنين در سال  ١٣٢٩از سوی دکتر م0صدق ب0ه
عنوان مدير عامل شرکت نفت به کار گمارده ش0د ،در ح0الی ک0ه م0صدق او
را ب000ه دلي000ل اف000راط در م000ذھبی ب000ودنش ،شاي000ستهی پ000ست وزارت فرھن000گ
نمیدانست.
گفتهاند که »وقتی كه دكتر علی ش0ايگان ،او ]بازرگ0ان[ را ب0رای
پست وزارت فرھنگ به دكتر مصدق پيشنھاد كرد ،اين ج0واب را ش0نيد ك0ه
بازرگان به درد اين كار نم0یخ0ورد و اول0ين ك0اری ك0ه بكن0د ،اي0ن اس0ت ك0ه
چادر به سر دختربچه ھای مدرسه بكند …چنين بود اس0تنباط دكت0ر م0صدق
١٧٧
كه نسبت به او ]مھدی بازرگان[ اعتقاد سياسی نداشت«.
دكتر کريم سنجابی که م0دتی وزي0ر فرھن0گ دول0ت م0صدق ب0ود و
زمانی نيز وزير خارجهی دول0ت موق0ت بازرگ0ان ،بع0د از ش0ھريور ١٣٢٠
»حزب ميھن پرستان« را بنياد گذاشت .بعدھا س0نجابی ب0ه »ح0زب اي0ران«
پيوست و ھمچن0ين در تح0صن درب0ار ،ب0ا دكت0ر م0صدق ھم0راه ب0ود و از آن
پ0س ع00ضو جبھ00هی مل00ی و »وزي00ر فرھن0گ« دول00ت م00صدق ش00د .س00پس ب00ه
نمايندگی مردم كرمانشاه در مجلس رسيد.

 - 175نھضت آزادی/نرگس عبديايی و فاطمه باقی پور
 - 176ھمانجا
 - 177آشفتگی در فكر تاريخی ،فريدون آدميت ،مھرگان ،سال چھارم ،پائيز و زمستان  ١٣٧٤ص ٢٢١

١٢٥

در آبانم00اه س00ال  ١٣٥٦ک00ه جبھ00هی مل00ی چھ00ارم اع00الم موجودي0ت
كرد ،کريم سنجابی دبير كل جبھ0هی مل0ی ش0د .وی در بحبوح0هی انق0الب ب0ا
صدور اعالميهی م0شھور س0ه م0ادهای در نف0ی حكوم0ت شاھن0شاھی و ل0زوم
مراجعه ب0ه آرای عم0ومی ،عم0ال ب0ه ص0ف انق0الب  ٥٧پيوس0ت .س0نجابی ب0ا
حماي00ت قاطعان00ه ،دكت00ر بختي00ار را »ب00ه دلي00ل پ0ذيرش پ00ست نخ00ست وزي00ری
نظام پادشاھی ايران« از جبھهی ملی اخراج كرد.
س00نجابی پ00س از انق00الب ب00ه م00دت  ٥٥روز وزي00ر ام00ور خارج00هی
١٧٨
دولت موقت بازرگان بود؛ اما به دليل مشكالت فراوان استعفا داد«.
کار وزير کار دولت موقت مھدی بازرگ0ان ]داري0وش فروھ0ر[ ب0ه
گونه ای ديگر است!
در س00ال  ١٣٣٢ک00ه ابوالقاس00م کاش00انی از م00صدق ج00دا م00یش00ود،
جلساتی در منزل خود برگزار میکند .در اي0ن جل0سات طرف0داران کاش0انی
شامل گروھی از مردم و بعضی از نمايندگان مجلس وق0ت ح0ضور داش0تند.
در يک0ی از جل0سات ک00ه در ت0اريخ ي00ازدھم ام0رداد م0اه  ١٧٩١٣٣٢در من00زل
کاشانی برگزار میشود ،مطابق ھر شب نيروھای نظامی ١٨٠و پليس وقت،
من00زل ]کاش00انی[ را محاص00ره م00یکنن00د .در ح00ين مراس00م نيروھ00ای طرف00دار
»پ000ان ايراني000سم« ب000ه رھب000ری »داري000وش فروھ000ر« ک000ه در مح000ل ح000ضور
داش0تند ،ب0ه من0زل ھج0وم م0یبرن0د و طب0ق گ0زارش م0امور رک0ن دوم ارت0ش
وقت ١٨١ھجده نفر مجروح میشوند و يک نف0ر ب0ه ن0ام »محم0د ح0داد زاده«
ب0ه قت0ل م0یرس0د .بع0د از م0اجرا ب0ا وج0ود تحقيق0ات گ0سترده و روش0ن ب0ودن
ماجرا برای نيروھای نظامی و پل0يس وق0ت و ش0کايت خ0انوادهی ح0داد زاده
در زمان مصدق ،ھيچگ0اه داري0وش فروھ0ر تح0ت تعقي0ب ق0رار نم0یگي0رد و
محاکمه نمیشود.
پ00س از س00قوط دول00ت م00صدق ب00ا پ00یگي00ری مج00دد خ00انوادهی ح00داد
زاده ،داري00وش فروھ00ر تح00ت تعقي00ب ق00رار گرف00ت و در ديم00اه س00ال ١٣٣٢
دس00تگير و بازداش00ت ش00د .وی ب00ا سرس00ختی »تح00سين برانگي00زی« منک00ر
ح00ضور و حت00ی اط00الع خ00ود م00یش00ود .ب00ا اي00ن ک00ه مطبوع00ات در آن روز
واقعه ،داريوش فروھر را جزو زخمیھا ذکر ک0ردهان0د ،ول0ی وی در پاس0خ
اين سؤال بازپرس که »اگر عدهای بنا به دس0تور و رھب0ری ش0ما در آن ج0ا
اقداماتی کردهاند ،حاضرخواھيد شد ،قبول کني0د و ب0ه خاطرت0ان بياوري0د ک0ه
 - 178آشنايی با دکتر کريم سنجابی/ميثم نظامی
 ١٧ - 179روز پيش از  ٢٨مرداد ١٣٣٢
 - 180در دوران نخست وزيری دکتر محمد مصدق
 - 181دولت دکتر محمد مصدق

١٢٦

در آن شب در پامنار و اط0راف من0زل کاش0انی ب0ودهاي0د ي0ا خي0ر؟« داري0وش
فروھر گفت که حتی »اگر نزديکترين کسان من ]ھم[ بگويند ،نمیپذيرم!«
»داريوش فروھ0ر ب0ا ق0رار بازداش0ت ش0عبهی  ۵دادس0رای نظ0امی
تھران در ت0اريخ  ١٣/١٠/١٣٣٢بازداش0ت ش0د و س0رانجام پ0س از چن0د م0اه
بی ھيچ نتيجهای آزاد شد و پرونده ]ی اين قتل سياسی[ ب0ه دس0ت فراموش0ی
سپرده شد.
»ت0اريخ نگ0اران مل0یگ0را« کوش0يدهان0د از کن0ار اي0ن »جناي0ت« ب0ا
ابھ0ام عب0ور کنن0د .تنھ0ا ت0اريخ نگ0اران چ0پگ0را ب0ه آن اش0اره ای داش0ته ان0د.
رسول مھربان در کتاب بررسی مختصر احزاب ،نقل میکند ک0ه »گروھ0ی
ب0ه رھب00ری آق0ای داري00وش فروھ00ر رھب0ر و س00رور ح00زب پ0ان ايراني00ست ب00ا
چ00وب و چم00اق ب00ه خان00هی ابوالقاس00م کاش00انی حمل00ه ور ش00دند و ع00دهای از
اطرافي0ان کاش0انی را مج0روح و زخم0ی کردن0د .بي0ژن جزن0ی ني0ز در کت0اب
تاريخ سی سالهی ايران ،در مورد حزب ملت ايران مینويسد:
»از جمله اقدامات حزب مل0ت اي0ران ]داري0وش فروھ0ر[ حمل0ه ب0ه
خانهی کاشانی در سال  ١٣٣٢بود که منجر به قتل يک0ی از ک0سانی ش0د ک0ه
١٨٢
در خانهی کاشانی بودند«.
در اين زمينه نوشتهاند که» :ھنگامی كه دكتر مصدق اعالم كرد
كه به علت كارشكنیھای مجلس ھفدھم در كار دولت و با نگ0رش ب0ه اينك0ه
ھمهی نيروھا از ملت سرچشمه میگيرند ،دول0ت در روز دوازدھ0م ام0رداد
در تھران و در روز نوزدھم امرداد در شھرستانھا به رای م0ردم مراجع0ه
میكند و انحالل مجلس را به ھمه پرسی م0یگ0ذارد؛ س0يد ابوالقاس0م كاش0انی
ب00ا اي00ن ت00صميم دول00ت م00صدق مخالف00ت م00یكن00د و ب00رای كارش00كنی در ك 0ار
دول000ت ،چن000د ش000ب پ000ی در پ000ی روض000ه خ000وانی مف000صلی در خان000هاش برپ000ا
م00یدارد ،ت00ا پ00س از نم00از مغ00رب و ع00شا ،ض00من س00خنانی م00ردم را علي00ه
حكومت ]دولت مصدق[ تحريك كند...
»داريوش فروھر و پانايرانيستھای حزب ملت ايران به مجل0س
حمله میكنند و با پرتاب سنگ از بيرون و قطع برق ،ھنگامی كه صفايی،
نماين000دهی ق000زوين ]ك000ه يك000ی از نماين000دگان مخ000الف دول000ت در مجل000س ب000ود[
سخنرانی میكرد ،مجلس را برھم م0یزنن0د .ب0یدرن0گ برخ0ی از حاض0ران
به كوچه میريزند و با پانايرانيستھای ھم0راه فروھ0ر درگي0ر م0یش0وند و

 - 182داريوش فروھر و ماجرای سال /١٣٣٢امرداد.اينفو

١٢٧

در اين زد و خورد يك0ی از ھ0واداران كاش0انی ب0ه ن0ام ح0داد زاده ك0ه ھمون0د
١٨٣
جمعيت »مسلمانان مجاھد« بود ،كشته میشود«.
يک00ی ديگ00ر از وزي00ران سرش00ناس دول00ت موق00ت مھ00دی بازرگ00ان،
احمد صدر حاج سيد جوادی است!
»فعاليت سياسی احمد صدر حاج سيد جوادی از ھنگ0ام ورود ب0ه
تھ0ران و ...در »دوران طالئ0ی ١٨٤حکوم0ت مرح0وم دکت0ر محم0د م0صدق«
ش0روع ش0د .و پ0س از »کودت0ای  ٢٨م0رداد« ...و ت0شکيل نھ0ضت مقاوم0ت
مل0ی اي0ران ب0ه رھب0ری آي0ت  Wزنج0انی ب0ه آن نھ0ضت پيوس0ته و کميت00هی
ادارات آن نھ0ضت را ب0ا ع0ضويت مھن0دس نيک0ومنش و مھن0دس اقلي0دی و
مرحوم ذوالنصر و اميرح0سين پ0والدی ت0شکيل داده و در فعالي0ت مب0ارزاتی
از قبي00ل ح00ضور در اجتماع00ات و تظ00اھرات و اعت00صابات و ھمک00اری در
ن0شر راه م0صدق و اعالمي0ه و پخ0ش آنھ0ا و تھي0هی م0تنھ0ای سياس0ی ،علي0ه
ديکتاتوری ب0ا کم0ک ب0رادرش دکت0ر عل0ی اص0غر ح0اج س0يد ج0وادی فعالي0ت
١٨٥
مداوم و متمادی داشته است.
احم0د ص0در ح0اج س0يد ج0وادی »در اواي0ل س0ال  ١٣۴٠ب0ا ت0شکيل
کنگرهی جبھه ی ملی دوم و اختالف نظ0ر فيم0ابين اع0ضاء اس0تقالل فک0ری
نمايان آيت  Wطالقانی و مھندس بازرگان و دکتر يد Wسحابی که منجر ب0ه
کن00اره گي00ری آن00ان از کنگ00رهی جبھ00هی مل00ی اي00ران ش00د و موض00وع تجم00ع
دوس00تان ھمفک00ر ک00ه ع00الوه ب00ر فعالي00ت مل00ی/ميھن00ی ،مالحظ00ات جنب00هھ00ای
م00ذھبی ني00ز ض00روری و حتم00ی اس00ت ،مط00رح و ت00شکيل جمعي00ت جدي00دی
ضروری و الزم ]نھ0ضت آزادی[ ب0ه نظ0ر رس0يد .در ارديبھ0شت م0اه س0ال
 ١٣۴٠با تشکيل حکومت دکتر علی امينی و وزارت مرح0وم س0يد رحم0ت
 Wعليه صدر به دادستانی عمومی شھرستان تھران منصوب شد.
»در اواخر سال  ١٣۵۶و بھار و تابستان  ١٣۵٧با دوستان ديگر
مانند آقايان ناصر ميناچی ،دکتر عبدالکريم الھيجی و فتح  Wبنی ص0در ب0ا
تشکيل جلساتی در تھيهی پ0يش ن0ويس ق0انون اساس0ی اق0دام و حاص0ل ت0دوين
شده را پ0س از آم0دن آق0ای خمين0ی و ب0ه دس0تور اي0شان ب0ه آق0ای دکت0ر ح0سن
 ۵٠ - 183سال تاريخ با پانايرانيستھا ،ناصر انقطاع ،شركت كتاب ،لسآنجلس ،ژانويه  ٢٠٠١ص ٩٨ھمچن0ين
نگاه کنيد به کتابھای »آسيب شناسی يک شکست«علی ميرفطروس ،و »نگاھی به کارنامهی سياسی دکتر محمد
مصدق« جالل متينی
 - 184ميرحسين موسوی نيز دوران يازده س0الهی حکوم0ت ام0ام آدمک0شان ک0الن ت0اريخ ،س0يد روح  Wخمين0ی را
دورانی »طاليی« مینامد و بازگشت به آن »دوران طاليی« را برای تکرار جنگ و کشتارھايی آنچنانی صدر
برنامهی رياست جمھوری خود قرار داده است؛ بازگشت به دوران صادق خلخالی و اسد Wالجوردی !
 - 185احمد صدر حاج سيدجوادی ،در ويکيپديا؛ اشکاالت متن باصطالح فارسی ،مربوط به متن سند است.

١٢٨

حبيبی ]که از فرانسه ايشان ھم شروع به تدوين کرده بود[ تحويل دادند .در
تشکيالت جمعيت دفاع از آزادی و مخصوصا طرفداران حقوق بشر که ب0ه
وسيلهی آقايان دکتر يد Wسحابی و مھندس مھدی بازرگان پاي0هگ0ذاری ش0د،
ج00زو مؤس00سين و اع00ضای اص00لی و اداره کنن00دگان کميت00هی حق00وقی آنھ00ا و
تعقيب پروندهھای زندانی سازان امنيت ]کذا[ بود .با صدور دس0تور ت0شکيل
شورای انقالب از طرف آقای خمينی ]احم0د[ ص0در ]ح0اج س0يد ج0وادی[ از
اعضای آن شورا بود که در جل0سات آن ش0رکت داش0ت و فعالي0تھ0ای الزم
١٨٦
را اجرا میکرد«.
در دو جل00د کت00اب خ00اطرات لط00ف  Wميثم00ی ھمچن00ين در وب00سايت
او ،از احم0000د ص0000در ح0000اج س0000يدجوادی ب0000ه عن0000وان لج0000ستيک و پ0000شتيبان
مالی/عاطفی عمليات تروريستی سالھای تروريسم تشکيالتی در اي0ران ي0اد
ميشود .به عنوان نمون0ه ،ب0ه نوش0تهی ميثم0ی ،احم0د ص0در ح0اج س0يدجوادی
»اولين دوچرخهی تشکيالتی« را برای تيمھای عملي0اتی مجاھ0دين خري0د و
١٨٧
در اختيارشان گذاشت!
ي00د  Wس00حابی ]پ00در ع00زت  Wس00حابی[ پيک00ر درگذش00تهی محم00د
مصدق را شست و بر او نماز گزارد و به خاکش سپرد .يد  Wس0حابی ني0ز
در جريان جنبش ملی شدن صنعت نفت ،ب0ه عن0وان يک0ی از ي0اران نزدي0ک
دکتر محمد مصدق مط0رح ب0ود و س0پس ب0ه جرگ0هی موس0سان جبھ0هی مل0ی
ايران پيوست و به مبارزه با سياستھای حکومت شاھنشاھی ادام0ه داد .در
سال  ١٣٤٠ھمراه با مھندس مھدی بازرگ0ان و مرح0وم طالق0انی ت0صميم ب0ه
ايجاد يک گروه سياس0ی ديگ0ر ب0ا ويژگ0یھ0ای م0ذھبی بي0شتر گرف0ت و ب0دين
ترتيب نھضت آزادی ايران تشکيل شد.
دکتر سحابی در زمينهی انگي0زه ی تاس0يس نھ0ضت آزادی اي0ران،
گفته بود که جبھ0هی مل0ی بي0شتر فعالي0ت سياس0ی الئي0ک داش0ت و م0ستقل از
فکر دينی بود ،ولی ما معتقد بوديم که اگر فعاليت سياسی میکنيم ،از روی
وظيف00هی دين00ی اس00ت و بن00ابراين ،فعالي00ت سياس00ی را واب00سته ب00ه عقاي00د دين00ی
میدانستيم...
يد  Wسحابی پس از انقالب به عضويت شورای انق0الب درآم0د و
در دول0ت موق00ت ب00ه عن00وان وزي00ر م00شاور در ط00رحھ00ای انق00الب در کن00ار
مھندس مھدی بازرگان به فعاليتھای سياسی خود ادامه داد .او ھمچنين ب0ه
١٨٨
عنوان نمايندهی مردم تھران به مجلس اول راه يافت.
 - 186احمد صدر حاج سيدجوادی ،در ويکيپديا .اينجا ھم ھمان مصيبت بدنگاری دامنگير ماست!
 - 187نگاه کنيد به دو جلد کتاب خاطرات لطف  Wميثمی !
 - 188تاک/پيادگان انقالب /۵٧بخش دوم/زندگی يد Wسحابی

١٢٩

مھن00دس ع000زت  Wس000حابی ]فرزن000د دکت00ر ي000د  Wس000حابی[ ع000ضو
شورای انقالب ،رئيس سازمان برنام0ه و بودج0هی دول0ت مھ0دی بازرگ0ان،
نماين000دهی تھ000ران در دورهی اول مجل000س ش000ورای اس000المی ،و دبي000ر ھيئ000ت
اجرايی نھضت آزادی ايران بود.
سحابی نخست عضو نھضت آزادی بود ،ولی پس از انقالب ،در
پی اخ0تالف در م0ورد مواض0ع اقت0صادی نھ0ضت ،از اي0ن ح0زب ج0دا ش0د و
گروه فع0االن مل0ی/م0ذھبی را ت0شکيل داد .س0حابی ت0ا زم0ان م0رگش در س0ال
 ١٣٨٩رياست گروه ملی/مذھبی را بر عھده داشت.
دکتر کاظم سامی در جريان ملى شدن صنعت نفت ،خود را چ0ون
س00ربازی در آن جبھ00ه م00یياف00ت و ب00راى مب00ارزات »مل00ى« ب00ه دنب00ال پايگ00اه
مذھبى مىگشت و ب0ه ھم0راه آن خواھ0ان تغيي0ر رواب0ط ظالمان0هی اقت0صادى
بود .سامی در سال  ١٣٣٠با آشنايى با عدهاى که در کادر »حزب اي0ران«
فعالي00ت م00ىکردن00د و خ00ود را »خداپرس00تان سوسيالي00ست« م00ىناميدن00د ،ب00ه
»حزب ايران« پيوست .سامی از اواخ0ر بھم0ن م0اه  ١٣٣١فعالي0ت خ0ود را
با دوستانش در جمعيت »آزادى مردم ايران« متمرکز س0اخت .دکت0ر ک0اظم
س0000امی بع0000د از »کودت0000ای  ٢٨م0000رداد  «٣٢در »نھ0000ضت مقاوم0000ت مل0000ى
خراسان« به فعاليت پرداخت و ھمچنان به کار معلمى و دان0شجوئى خ0ويش
ادام00ه داد .وقت00ى س00ال بع00د ب00ه تھ00ران ب 0ه دان00شکدهی پزش00کى منتق00ل ش00د و
١٨٩
فعاليتھاى خويش را در »نھضت مقاومت ملى تھران« آغاز کرد.
کاظم سامی وزير بھ0داری دول0ت موق0ت مھ0دی بازرگ0ان و ن0امزد
نخستين دور رياست جمھوری حکوم0ت اس0المی ب0ود .متاس0فانه س0امی نيم0ه
شب چھارشنبه دوم آذرماه  ١٣٦٧در مطبش با ض0ربهھ0ای متع0دد چ0اقو ب0ه
قتل رسيد .جالب اين که جسد قاتل سامی ،چندی بعد در گرمابهای پيدا شد.
آنچ00ه ک00ه پ00س از افت00ضاح ت00اريخی س00ال  ۵٧ب00ر س00ر چن00د ت00ن از
»ياران خمينی« ]کسانی چون داريوش فروھر و کاظم س0امی[ آم0د ،بخ0شی
ننگين از کارنامهی جنايتکارانهی حکومت اسالمی است.
١٩٠
حکوم00ت اس00المی در چن 0د برھ00ه از ت00اريخ ننگي00نش ب00ر اس00اس
»پ00روژهی ک00شتار درم00انی« ١٩١و ب00رای از س00ر راه برداش00تن ک00سانی ک00ه
»ديگر« برای حاکم0ان قاب0ل تحم0ل نبودن0د؛ دس0ت ب0ه ح0ذف فيزيک0ی ي0اران
پيشينش زد؛ يارانی که برای به قدرت رساندنش تالشھا کرده بودند.
» - 189زنده ياد کاظم سامی قربانی توطئه«/عزت  Wسحابی
 - 190ترور دکتر کاظم سامی در س0ال  ١٣٦٧و در دوران »طالي0ی« نخ0ست وزي0ری ميرح0سين موس0وی انج0ام
شد و ت0رور داري0وش فروھ0ر ،ھم0سرش و ب0سياری ديگ0ر از قرباني0ان قتلھ0ای زنجي0رهای در دوران »پرش0کوه«
رياست جمھوری سيد محمد خاتمی !
 - 191به گفتهی سعيد امامی ،شھيد راه واجبی خوراندن!

١٣٠

ناص00ر مين00اچی ،وزي00ر تبليغ00ات و جھ00انگردی ]فرھن00گ و ارش00اد
اسالمی فعلی[ در دولت موقت مھدی بازرگان نيز از اعضای جبھهی ملی
١٩٢
بود.
در کت00اب »سرنوش00ت ي00اران م00صدق« نوش00تهی »عب00اس س00ليمی
نمين« سرنوشت بيست تن از ھمکاران دکتر مصدق آمده است ک0ه چن0د ت0ن
از ايشان پيش از افتضاح تاريخی سال  ۵٧درگذشتهاند ،برخی نيز ]ب0ه ھ0ر
دليلی[ در حکومت اسالمی پست و مقامی نيافتند .اما ن0ام چن0د ت0ن از اي0شان
ک00ه ب00ه ک00اروان فري00ب حکوم00ت اس00المی خمين00ی پيوس00تند ،ب00ه نق00ل از کت00اب
»سرنوشت ياران مصدق« اين است:
دكت000ر ش000مس ال000دين اميرعالي000ی ،ع000ضو مؤس000س ح000زب اي000ران،
استاندار گيالن ]سال  [١٣٢٩وزير دادگستری ]سال  [١٣٢٩وزي0ر اقت0صاد
مل0ی و اس0تاندار خوزس0تان ]س0ال [١٣٣٠وزي0ر ك0شور ]س0ال [١٣٣٠وزي0ر
دادگستری ]سال [١٣٣١وزير مختار ايران در بلژي0ك ]س0ال  [١٣٣١ع0ضو
جبھه ی ملی چھارم ،سفير ايران در کشور فرانسه »بعد از انقالب«...
مھ00دی بازرگ00ان ،از موس00سان جبھ00هی مل00ی دوم ]س00ال [١٣٣٩از
مؤس00سان نھ00ضت آزادی ]س00ال  [١٣٤٠رياس00ت كميت00هی دف00اع از آزادی و
حقوق بشر ]سال  [١٣٥٦رئ0يس دول0ت موق0ت ]س0ال  [١٣٥٧نماين0دهی دور
اول مجلس از تھران در »سال ...«١٣٦٠
سرتيپ محمد تقی ري0احی ،رئ0يس پاالي0شگاه آب0ادان ،رياس0ت س0تاد
ارت00ش ]از س00ال  ١٣٣١ت00ا  ٢٨م000رداد  [١٣٣٢و وزي00ر دف00اع مل00ی دول000ت
١٩٣
بازرگان در سال ...١٣٥٨
و البته ب0از ھ0م م0یت0وان در مي0ان ي0اران ،ھ0واداران و دوس0تداران
محمد مصدق ،کسانی را يافت که در حکومت اسالمی در پ0ستھ0ای ب0االی
مديريتی به کار گماشته شدند؛ اما پس از اين که ت0اريخ مصرف0شان گذش0ت،
در »ب0یوف00ايی و ب0یص00فايی آقاي0ان« ١٩٤ح00ذف ش0دند .چن00د ت0ن از اي00شان ب00ه
طرز فجيعی به قتل رسيدند .مھندس اميرانتظام ھ0م ک0ه در تم0ام ط0ول عم0ر
حکومت اسالمی در زندانھای »رحمت اسالمی« آب خنک میخورد...
طرفه اين ک0ه ھمراھ0یھ0ای بخ0ش کلي0دی »دوس0تان و دوس0تداران
محمد مصدق« ]وزرا و س0فرای دول0ت م0صدق و اع0ضای موس0س جبھ0هی
ملی[ با حاکمان حکومت اسالمی ]ياران خمينی[ برای به ب0ن ب0ست ک0شاندن

 - 192روزنامهی ايران ٣١ ،تير ١٣٨١
 - 193به تاريخھای ميان قالبھا توجه کنيد؛ به نقل از کتاب »سرنوشت ياران مصدق«/عباس سليمی نمين...
 - 194ھمانگونه که سيد محمود طالقانی گفته بود!

١٣١

مب00ارزات ،نف00ی رون00د رش00د مدرنيت00ه و نف00ی آزادی زن00ان در اي00ران ھمچن00ان
ادامه دارد!
تازه آخوندھا ھم از توبره میخوردند و میخورند؛ ھم آخور!
ابراھيم يزدی در گفتگويی گفته اس0ت» :بع0د از پي0روزی انق0الب،
ھنگامی که معاون نخست وزير در امور انقالب بودم ،يک شورای  ٥نف0ره
را م000سئول نظ000ارت و حفاظ000ت از س000اختمان مرک000زی س000اواک ک000ردم ،ک000ه
عبارت بودند از آقايان مھندس نژاد حسينيان ،مھندس باقر ذھبيون ،مھن0دس
مجيد حداد عادل ،مھندس عبدالعلی بازرگان و آقای انتظاری.
يک00روز ھيئ00ت پرون00دهی قط00وری را ب00رای م00ن آورد ک00ه ح00اوی
اس000امی روح000انيونی ب000ود ک000ه م000ستقيما از نخ000ست وزي000ری ]س000اواک[ پ000ول
میگرفتند .در آن پرون0ده فھرس0تی ب0ود از ک0سانی ک0ه در آخ0رين تاس0وعا و
عاشورای حسينی قب0ل از انق0الب ني0ز ،ھف0ت ميلي0ون توم0ان ب0ه ارزش س0ال
 ١٣٥٧ب00رای توزي00ع در مي00ان آن00ان پرداخ00ت ش00ده ب00ود .م00ن ک00ه معتق00د ب00ه
افشاگری ،آنھم در آن شرايط نبودم ]و ھنوز ھ0م ني0ستم[ آن پرون0ده را ب0دون
اين که اجازه بدھم از روی آن کسی کپی ب0ردارد ،ب0ه خ0دمت رھب0ر انق0الب
]خمينی[ بردم و دادم ت0ا خ0ود اي0شان ھ0ر ط0ور ص0الح و مقت0ضی م0یدانن0د،
١٩٥
عمل کنند .امام نيز پرونده را گرفت و زير تشکش قايم کرد...
برگرديم به کارمان!
در نوش0000تهای ب0000ا عن0000وان »حاش00000يهای ب0000ر گفتگ0000وی ھوش00000نگ
اميراحمدی/پارازيت «[٢٧] ١٩٦نوشتم که:
ھوش00نگ اميراحم00دی ميھم00ان بي00ست و ھفتم00ين برنام00هی پارازي00ت
صدای امريکا ب0ود .بي0رون از محاکم0هی ده دقيق0های مج0ری برنام0ه ]بج0ای
مصاحبه[ اميراحمدی حرفھايی زد که جالب بود.
اميراحم000دی ،م000ردم شناس000یاش ح000رف ن000دارد .او جامع000هش000ناس،
ت00اريخش00ناس و م00ردمشناس00ی نخب00ه اس00ت ک00ه ت00اريخ و جامع00هی اي00ران را از
ديدگاھی مدرن و نو تفسير میکند .اميراحمدی میداند که در اي0ران ،فرق0ی
بين خائن و خادم نيست .م0ردم ھ0يچ خ0دمتی را ارج نم0یگذارن0د و بي0شترين
ستايشھا را از آدمکشان ،خائنان و وطنفروشانشان میکنن0د ١۴٠٠ .س0ال
است برای کسی سينه و قمه میزنند که ھموطنانشان را ک0شته اس0ت و تنھ0ا
در جنگ قدرتی در درون خانوادهی ع0رب ق0ريش ،ب0ر س0ر س0يادت ب0ر م0ا،
شکست خورده و از ميان رفته است.
 - 195ابراھيم يزدی ،روزنامهی جامعه ،شمارهی  ٨١دوازده خرداد ١٣٧
 - 196پارازيت برنامهای نيسماعته است که جمعه شبھا از بخش فارسی تلويزيون صدای امريکا پخش میشود.

١٣٢

»م00ا از تب00ار ق00ريش ھ00ستيم و ھواخواھ00ان م00ا ع00رب و دش00منان م00ا
ايرانیھا ھستند .روشن است که ھر عرب0ی از ھ0ر ايران0ی بھت0ر و ب0االتر و
ھر ايرانی از دشمنان ما ھم بدتراست .ايرانیھا را بايد دستگير ک0رد و ب0ه
مدينه آورد ،زنانشان را بف0روش رس0انيد و مردان0شان را باي0د ب0ه بردگ0ی و
١٩٧
غالمی اعراب گماشت«.
ش000ادروان احم000د ك000سروی در ت000اريخ پان000صد س000اله ی خوزس000تان
مینويسد که در تاريخھ0ای ص0فوی ھمي0شه پ0رده ب0ر روی خونخ0واریھ0ا و
زش00تك00اریھ00ای ش00اه اس00ماعيل ص00فوی ك00شيدهان00د و اي00ن اس00ت ك00ه او از
پادشاھان نيكوكار شمرده میشود؛ در حالی كه كارھای زش0ت ب0سيار ك0رده
و اگ00ر در ت00اريخ ج00ستجو ش00ود ،تاخ00ت و ت00ازھ00ای ازبك00ان در خراس00ان و
ويرانكاریھای عثمانی در آذربايجان ،بيشتر ميوهی كارھای ناستودهی اي0ن
شاه بود.
شاه اسماعيل بنيانگزار سل0سلهی ص0فوی ]مرش0د كام0ل[ ي0ك گ0روه
»زنده خوار« در دربار داشت كه زير نظر جارچی باشی شاه انجام وظيفه
م00یكردن00د و ماموري00ت داش00تند ك00ه ب00ه مح00ض اش00ارهی وی ]ش00اه اس00ماعيل
صفوی[ گوشت بدن مجرم ]متھم[ را با دن0دان قطع0ه قطع0ه كنن0د و بخورن0د.
١٩٨
اين رسم تا پايان عصر صفوی برقرار ماند.
ايرانيان ھميشه و ھمچنان ستايشگر بیامان خائنان ،وطنفروش0ان
و جانيان تاريخشان ھستند .اميراحمدی راست میگوي0د .م0ا ب0يش از ش0صت
ھ00زار ام00امزاده داري00م .م00ا  ١٤٠٠س00ال اس00ت ب00رای ح00سين س00ينه م00یزن00يم.
احمدی نژاد ،مصدق زمان است؛ چون پوپوليست است؛ چ0ون ق0انون ش0کن
است و ما حتما پنج سال ديگر ح0سرت حکوم0ت احم0دی ن0ژاد را م0یک0شيم؛
چرا که االن به »دوران طاليی امام آدمکشان کالن ت0اريخ« دخي0ل ب0ستهاي0م
و برای موس0وی و رھن0ورد ک0ه دست0شان ت0ا ب0ازو ب0ه خونم0ان آغ0شته اس0ت،
ھورا میکشيم و ب0رای ب0ه رياس0ت جمھ0وری رس0اندن نخ0ست وزي0ر خمين0ی
در دوران جن0گ و ک00شتارھای سي0ستماتيک دھ00هی ش00صت ،پ0ستان ب00ه تن00ور
میچسبانيم .مھدی کروبی را ک0ه روز روش0ن دروغ م0یگوي0د و از ک0شتار
سال  ٦٧اظھار بيخبری میکند» ،شيخ شجاع« م0ین0اميم؛ چ0ون ک0ه يادم0ان
میرود کروبی ھمان سالھای »وح0شت ب0زرگ« رئ0يس مجل0س اس0المی و
رئيس بنياد شھيد سيد روح  Wخمينی بوده است!
 - 197حسين بن علی ،امام سوم شيعيان ،سفينه البحار و مدينه االحکام و االثار ،نوشتهی حاج شيخ عباس قمی،
صفحه  /١٦٤متن عربی» :شيعتنا العرب و عدونا العجم ،العرب الممدوح من کان من شيعتنا و ان کان عجما و
العجم المذموم من کان عدونا و ان کان عربا« سفينه البحار ،چاپ قديم ،چاپ فراھانی ،جلد دوم ،صفحه ،١٦٤
در زير لغت عجم!
 - 198نگاه کنيد به کتاب »توضيح المسائل« شجاع الدين شفا

١٣٣

در ک00شوری ک00ه مھ00دی بازرگ00انش ب00ا س00اختن م00سجدی در ص00حن
دانشگاه ،پای ارتجاع و تروريسم اس0المی را ب0ه تاريخم0ان ب0از م0یکن0د؛ آن
ھم خروار خروار؛ تازه پس از اين ھمه جنايت ،شصت سال ١٩٩خيانتش به
ايران و ايرانی را ارج میگذاريم؛ و علی شريعتی ضد زن و بانی تز امت
و ام00امتی والي00ت مطلق 0هی فقي00ه وق00يح را م00یکن00يم »معل00م ش00ھيدمان« ک00ه ن00ه
شھيد بود و نه دکتر و نه ھيچ چيز ديگری؛ تنھا يک مرتج0ع ق0شری و ي0ک
پان اسالميست قھار؛ اميراحمدی بايد ھم چن0ين کن0د ک0ه ت0اکنون ک0رده اس0ت.
اينگونه آدمھا که واھمهای از حسابرسی تاريخ ندارند؛ دارند؟!
ت0000ازه ک0000دام ت0000اريخ و ک0000دام ت0000اريخنگ0000ار؛ ھم0000ين ت0000اريخنگ0000اری
اس00المی/کموني00ستی م00ا ک00ه تخ00ت جم00شيد را س00اخته و پرداخت00هی عل00ی اب00ن
اب00یطال00ب م00یدان00د و ايران00ی پ00يش از اس00الم را ب00انی زن00ده ب00ه گ00ور ک00ردن
دختران؟!
»تا قبل از ظھور اسالم ،ايرانيان مردمانی بدوی ،بتپرس0ت و ب0ا
تمدن کامال بيگانه بودند .در اين دوره برخی از قبايل ايرانی ،دختران خود
را »زنده به گور« میکردند .با ظھور دين اس0الم ،آوازهی اي0ن دي0ن پ0ر از
مھر و محبت ،خيلی زود به ايران رسيد .مردم ايران شخصی به نام سلمان
فارسی را به نيابت از خود به نزد پيامبر فرس0تادند .س0لمان فارس0ی ب0ه ن0زد
حضرت محمد رفت و از او خواھش کرد تا ايرانيان را ب0ه عن0وان م0سلمان
بپذيرد .اکثر اع0راب ب0ا اي0ن درخواس0ت س0لمان فارس0ی مخالف0ت کردن0د؛ ام0ا
حضرت محمد که دارای قلبی رئ0وف و مھرب0ان بودن0د ،ب0ا روي0ی گ0شاده از
سلمان پذيرايی نم0ود و درخواس0ت وی را پ0ذيرفت .اي0ن خب0ر م0سرت بخ0ش
چنان سلمان را خوشحال نمود که فاصلهی چھل روزهی بين مک0ه ت0ا م0دائن
را بي 0ست روزه ط 0ی نم00ود .م00ردم اي 0ران ب00ه مناس00بت اي 0ن خب00ر خ00وش ي 0ک
ھفتهی تمام را به جشن و پايکوبی پرداختند...
»ھمان ط0ور ک0ه در ب0اال اش0اره ش0د ،م0ردم اي0ران فاق0د فرھن0گ و
تمدن بودند؛ بنابراين بار ديگر سلمان فارسی را ب0ه ن0زد پي0امبر فرس0تادند و
از او خ00واھش نمودن00د ،ت00ا تن 0ی چن00د از م00سلمين را ب00رای ادارهی ک00شور و
آموزش ساير موارد به ايران بفرستد.
٢٠٠
»در ط00ی دھ00هھ00ا ،ب00ر اث00ر »جن00گھ00ای قبيل00های در اي00ران«
بسياری از مردان و پسران ک0شته ش0ده بودن0د و در نتيج0ه ب0سياری از زن0ان
بیشوھر و بسياری از دختران فاقد خواستگار بودند .پيامبر اسالم چند صد
 - 199استناد به نام يکی از کتابھايی که در ستايش مھدی بازرگان نوشته شده است؛ »شصت سال خدمت و
مقاومت«
 - 200بیحيايی اين »تاريخنگاران« مرز نمیشناسد!

١٣٤

مسلمان ع0رب را ب0ه کم0ک ايراني0ان فرس0تاد .م0سلمانان در ابت0دای ام0ر ھ0ر
کدام ھفت يا ھشت زن ايرانی را اختيار نمودند .گرچه مسلمانان دخت0ران و
زنان ايرانی را به ھم0سری برگزي0ده بودن0د ،ام0ا تع0داد زنھ0ا و دخت0ران آن
قدر زياد بود که با اين وجود باز ھم ب0سياری از آن0ان ب0یش0وھر ماندن0د؛ در
نتيج00ه م00سلمين ت00صميم گرفتن00د دهھ00ا ھ00زار زن و دخت00ر ايران0ی ٢٠١را ب00رای
رسيدن به شوھر ،به شبه جزيرهی عربستان بفرستند؛ ب0دين ترتي0ب ري0شهی
فساد را در ھمان ابتدای کار خشکاندند .از آن پس ديگر ھيچ زن و دختری
بدون شوھر نماند.
»ھر چقدر پيامبر و اھل بيتش نسبت به ايرانيان نيکی م0یکردن0د،
ھمان قدر ھم برخی از اعراب ن0سبت ب0ه ايراني0ان کين0ه داش0تند .آنھ0ا اعتق0اد
داشتند که ايرانيان نبايستی مسلمان باشند .پس از رحل0ت پي0امبر اس0الم ،س0ه
تن از به اصطالح ياران پيامبر ،ح0ضرت عل0ی را ب0ه گوش0ه ای ک0شاندند و
به وی گفتند» :ما میدانيم که تو نايب بر حق پيامبری ،ام0ا م0ا ب0رای بيع0ت
با تو يک شرط داريم؛ شرط ما ھم اين است که به ايرانيان بگويی که دست
از مسلمانی بکشند!«
»حضرت علی خطاب ب0ه آن س0ه ت0ن گفتن0د» :اگ0ر عط0ارد را در
دست راس0ت م0ن و م0ريخ را در دس0ت چ0پ م0ن ھ0م بگذاري0د ،ھرگ0ز چن0ين
کاری نخواھم کرد ،عطای خالفت را به لقايش بخشيدم«.
»بدين ترتيب شخصی به نام ابوبکر ب0ه خالف0ت رس0يد ،گرچ0ه ب0ر
اس0اس ق0رارداد آنھ0ا ،ح0ال ک0ه ح0ضرت عل0ی از خالف0ت چ0شم پوش0يده ب00ود
نبايستی کاری به کار ايرانيان میداشتند ،اما آنھا عھد شکستند و از ف0ردای
خالف000ت اب000وبکر ش000روع ب000ه آزار و اذي000ت ايراني000ان کردن000د .پ000س از م000رگ
اب00وبکر ،عم00ر ب00ه خالف00ت رس 0يد .وی شخ00صی ب00ه ن00ام س00عد اب 0ی وق00اص را
روانهی ايران کرد و به ايرانيان ھشدار داد که دست از مسلمانی بکشند!
»ام00ا ايراني 0ان ک00ه ت00ازه طع00م ش 0يرين »آزادی« را چ00شيده بودن00د،
حاض00ر ب00ه قب00ول اي 0ن ام00ر ن00شدند .عم00ر ل00شکری را ب00ه س00وی اي00ران روان00ه
س00اخت؛ ارت00ش اي 0ران ب00ه فرمان00دھی »س!!يد رس!!تم فرخ!!زاد« ٢٠٢در بي00رون
شھر مدائن به مصاف دشمن رفت؛ ل0شکر اي0ران دو ب0ار دش0من را شک0ست
داد؛ ام00ا عاقب00ت در مرتب00هی س00وم شک00ست خ00ورد .ل00شکر عم00ر ش00روع ب00ه
کشتار ايرانيان نمود؛ اما حتی يک ايرانی ھم حاضر نشد ک0ه از دي0ن اس0الم
برگردد.
 - 201توجيه اسالمی به بردگی کشاندن زنان و دختران ايرانی از سوی حکومت اسالمی.
 - 202رستم فرخزاد ،سردار بزرگ ايرانی در جنگ قادسيه ،پيش از شيعهگری ،سيد است.

١٣٥

»عمر برای اين که ايرانيان را مجبور به اطاعت کند ،متوسل ب0ه
ش 0يوهھ00ای ناجوانمردان00های ش00د .وی اع00الم ک00رد ک00ه اگ00ر ايراني 0ان حاض00ر
نيستند دست از مسلمانی بردارند ،پس بايد نيمی از درآم0د س0اليانهی خ0ويش
را به عنوان ماليات بپردازند .عمر انتظ0ار داش0ت ک0ه ب0ا اي0ن ش0رايط ب0سيار
سختی که وض0ع ک0رده ب0ود ،ايراني0ان را وادار س0ازد ک0ه دس0ت از م0سلمانی
بکشند؛ اما شگفتا که اين حربهی او نيز ره به جايی نبرد.
»عمر کتابخانهھا و مزارع را آتش زد ،ام0ا ب0از ھ0م اث0ری نک0رد؛
صحبت کردن به زبان پارسی را ممنوع ک0رد؛ ام0ا ب0ازھم نتيج0های نداش0ت.
وی که از دي0دن اي0ن ھم0ه مقاوم0ت ،س0خت ع0صبانی ش0ده ب0ود ،در ح0ضور
بسياری از ايرانيان به پيامبر اسالم دشنام داد و وی را عامل م0سلمان ش0دن
ايرانيان دانست.
»ايراني 0ان ب00ه پي 0امبر اس00الم ب00سيار عالق00ه داش00تند و ب00ه ھ 0يچ روی
نمیتوانستند ببينند که شخصی به وی توھين کند .يکی از ايرانيان دالور به
ن00ام »ميرفي!!روز نھاون!!دی« ٢٠٣ب00ه مح00ض ش00نيدن دش00نام از زب00ان عم00ر ،ب00ه
سوی وی ش0تافت و ب0ا خنج0ری ک0ه در دس0ت داش0ت ،ب0ه زن0دگی ننگ0ين وی
پايان داد .پس از عمر آخرين بازماندهی اين قوم به خالف0ت رس0يد و او ني0ز
راه خلفای پيشين را ادامه داد؛ اما مانند آن دو نفر قبل0ی نتوان0ست ذرهای از
مھر و محبت ايرانيان به دين اسالم را کم کند.
»خليفهی س0وم ني0ز سرنوش0تی بھت0ر از خليف0هی دوم نداش0ت  .وی
نيز به علت بیاحترامی کردن ب0ه مق0ام پي0امبر اس0الم ،توس0ط يک0ی ديگ0ر از
ايرانيان دالور به ھالکت رسيد .عاقبت پس از سالھا انتظار ،امام عل0ی ب0ه
امام00ت رس0يدند .دوران امام00ت ح00ضرت عل0ی اوج ش00کوفايی و رش00د اي0ران
ب00ود .م00ردم اي0ران در اي0ن دوره در ن00از و نعم00ت زن00دگی م0یکردن00د .ک00شور
ک00امال ب00ه آب00ادانی رس00يد و بناھ000ای ب00سياری در ک00شور س00اخته ش00د .تخ000ت
جم00شيد ،بي00ستون ،س00ی و س00ه پ00ل ،چھ00ل س00تون و ب00سياری ديگ00ر از آث00ار
٢٠٤
باستانی ايران ،در دوران امام علی در ايران ساخته شدهاند«.
در ک00شوری ک00ه ح00سينعلی منتظ00ریاش ب00ا اي00ن »رس00اله« م00یش0ود
»پ00در حق00وق ب00شر« ٢٠٥دس00ت اھ00الی ح00افظ نظ00ام کھريزک00ی اس00المی ب00رای
توجيه ھر جنايتی باز است!
 - 203میبينيد ايرانی قاتل عمر ابن خطاب را »مير« مینامند.
 - 204تحريف تاريخ در کتاب تاريخ ،مقطع دوم راھنمايی/شايگان ٣١/اکتبر  ٢٠١٠ميالدی
- 205سرکار عليه بانو شيرين عبادی »برندهی جايزهی صلح نوبل« اين جانی را »پدر حقوق بشر« ناميده
است!

١٣٦

مسالهی  ٣٠٠٨از رسالهی منتظری:
اگ00ر ک00سی ب00ا يک00ی از زنھ00ايی ک00ه مح00رم ن00سبی او ھ00ستند ]مانن00د
مادر/خواھر/دختر برادر [....زنا کند؛ برخی از فقھا فرمودهان0د ک0ه ح0دش
کشتن است .ولی مفاد بعضی از اخبار اين است ک0ه ب0ا شم0شير ي0ک ض0ربه
ب0ه گ0ردن او م0یزنن0د و اگ0ر زن00ده مان0د باي0د او را در ح0بس نگ0اه دارن0د ،ت00ا
٢٠٦
بميرد و احوط رعايت اين دستور است...
مسالهی ٣٠١٠
اگر مرد کافری با زنی مسلمان زنا کند ،حد او کشتن است و اگ0ر
ھنگام اجرای حد مسلمان شود ،حد از او ساقط نمیشود.
مسالهی ٣٠١١
اگر مرد يا زن آزادی که بالغ و عاق0ل اس0ت ،ب0ه اختي0ار خ0ود زن0ا
کن00د ،ح00د او  ١٠٠تازيان00ه اس00ت] .در ق00رآن  ٨٠تازيان00ه اس00ت و ک00سی ک00ه
شھادت دروغ بدھد در قرآن حدش  ١٠٠تازيان0ه اس0ت[ اگ0ر س0ه مرتب0ه زن0ا
کند و در ھر دفعه تازيانهاش بزنند ،در مرتبهی چھارم حد او ک0شتن اس0ت.
ولی م0رد مح0صن؛ يعن0ی م0ردی ک0ه زن دائم0ی دارد و در ح0الی ک0ه ب0الغ و
عاقل و آزاد بوده ،با او نزديکی کرده ،و ھر وق0ت ھ0م م0یخواھ0د م0یتوان0د
با او ]با زنش[ نزديکی کن0د ،اگ0ر چن0ين م0ردی ب0ه اختي0ار خ0ود ب0ا زن0ی ک0ه
بالغ00ه و عاقل00ه اس00ت ،زن00ا کن00د ،پ00س اگ00ر پيرم00رد اس00ت او را ص00د تازيان00ه
میزنند و بعد سنگسار میکنند .و اگر جوان است سنگسار میکنن0د و بن0ابر
احتياط واجب تازيان0ه نم0یزنن0د و ...ھمچن0ين اس0ت زن مح0صنه ،يعن0ی زن
بالغهی عاقلهی آزادی که شوھر دارد و شوھرش با او نزديکی ک0رده اس0ت
و فع00ال ني00ز ش00وھر در اختي00ار اوس00ت؛ اگ00ر چن00ين زن00ی ب00ه اختي00ار خ00ود زن00ا
دھد ،ھمين حکم را دارد!]يعنی سنگسار و تازيانه[
مسالهی ٣٠١٢
زنا به يکی از دو راه ثابت میشود .اول اي0ن ک0ه خ0ود زن0ا کنن0ده،
اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد ،به اختيار خ0ود چھ0ار مرتب0ه اق0رار کن0د و بن0ا
بر احتياط اقرار بايد در بيش از چھار جلسه باشد ...دوم اين که چھار م0رد
ع00ادل ش00ھادت دھن00د ،ب00ه روي00ت زن00ا و اگ00ر س00ه م00رد و دو زن ھ00م ش00ھادت
٢٠٧
دھند ،بنا بر اقوی کافی است.
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در حکمت » ٢٦٣نھج البالغ0ه« من0سوب ب0ه عل0ی اب0ن ابيطال0ب،
آم000ده اس000ت ک000ه دو غ000الم را ب000ه »اتھ000ام دزدی از بي000ت الم000ال« ن000زد عل000ی
میآورند .بردهی اول جزو اموال بيتالمال بوده ]در جنگ اس0ير ش0ده و ب0ه
عنوان برده به غنيمت گرفته شده بوده[ بردهی دوم متعلق به »عربی آزاد«
بوده است .علی ابنابيطالب ،در پاسخ اين که دست کدام برده را بايد بري0د،
م0یگوي0د» :ب0ردهی اول م00ال بي0تالم0ال اس0ت و اگ00ر دس0تش بري0ده ش0ود ،ب00ه
بيتالمال ضرر میخورد و مال بيت المال ناقص میشود«.
اما »ابرمرد تاريخ شيعيان علی ابنابيطال0ب« دس0تور م0یدھ0د ک0ه
دست بردهی دوم را قطع کنند.
ب0ه گفت0هی عل0ی ش0ريعتی]» :عل0ی اب0نابيطال0ب و محم0دبن عب0د[W
مردان00ی ]ھ00ستند[ ك00ه ج00ز ب00ه قت00ال نم00یاندي00شند و ج00ز ب00ر »ب00ستر خ00ون«
نم00یخ00سبند ...ب00ا »شم00شيرھای ش00سته از خ00ون« ب00ه س00راغ قبيل00های بي00رون
میشتابند ،و از كمينگاه نيمه شبی تاريك يا سحرگھی گن0گ و ھ0راسانگي0ز
بر س0ر ق0ومی ف0رو م0یريزن0د؛ م0یك0شند؛ اس0ير م0یكنن0د ،غ0ارت م0یكنن0د و
٢٠٨
بازمیگردند«.
اميراحمدی راست میگويد .در کشوری که خادمان را میکشند و
آدمکشانی مثل اي0ن »مراج0ع« را ارج م0یگذارن0د؛ باي0د ک0ه از آب گ0ل آل0ود
»کوس00ه م00اھی« گرف00ت .خمين00ی و ش00ريعتی و بازرگ00ان ،ض00د ايران00یت00رين
س0000مبلھ0000ای ض0000د زن ،ض0000د ب0000شر ،و تئوري0000سين و مب0000شر آدمک0000شی ک0000ه
»امامزاده« شدهاند؛ از کجا معلوم که ديگرانی از سنخ ميرحسين موس0وی،
مھ0دی کروب0ی ،آخون00د ص0انعی ،ح0سينعلی منتظ00ری ،ش0يرين عب0ادی ،زھ00را
رھنورد ،محسن س0ازگارا ،عليرض0ا ن0وريزاده ،اکب0ر گنج0ی و بقي0هی اھ0الی
حافظ نظام ،در فردای لعنتی کشور فلکزدهی ما امامزاده نشوند؟
يک00ی ديگ00ر از ويژگ00یھ00ای خ00اص متولي00ان بل00وای  ١٣۵٧يھ00ود
ستيزی و اسرائيلستيزی متوليانش بود که تا ھمين امروز ھم ادامه دارد!
واقعيت اين است که ھيچ کودکی تصميم نمیگيرد چ0ه زم0انی ،در
چه کشوری ،چه خانوادهای ،از چه ن0ژادی و ب0ا چ0ه جن0سيتی ب0ه دني0ا بياي0د.
ان00سانھ00ا حت00ی زيب00ايی و زش00تیش00ان را انتخ00اب نم00یکنن00د و الب00د ب00ه ھم00ين
دستاويز بازار عمل جراحی زيبايی و لوازم آرايش اين ھمه به راه است.
انسانھا حتی تصميم نمیگيرند که در چ0ه باف0ت فرھنگ0ی ي0ا دين0ی
و مذھبی متولد شوند .کمدی اين ک0ه م0سلمانان ،از ھم0ان آغ0از ،کودکان0شان
 - 208سيمای محمد ،علی شريعتی ،ص0ص ٥٩ت0ا  ،٦١ب0ه نق0ل از كت0اب »پژوھ0شی در زن0دگی عل0ی« آل0ه دالف0ك،
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را ختنه ٢٠٩میکنند و در گوششان »اذان« میگويند؛ و اين اعمال میشود
»انتخاب دين و مذھب« نوزاد!
البته ھ0دف از ختن0هی م0ردان ،دادن امک0ان ل0ذت جن0سی بي0شتر ب0ه
مردان بوده است و ھدف از ختنهی زنان ،ناکار کردن زنان و امک0ان ل0ذت
جنسی زنان را سوزاندن و زنان را به »ابزار« تبديل کردن؛ متاسفانه اين
مساله ب0ا دي0ن گ0ره خ0ورده اس0ت .فع0ال م0سلمانان و يھ0ودیھ0ا پسران0شان را
ختنه میکنند .بسياری از مسلمانان دختران0شان را ھ0م ختن0ه م0یکنن0د .ختن0ه
اساسا موضوعی دينی شده اس0ت و نم0یت0وان ب0ه آن »مج0رد از دي0ن« نگ0اه
کرد .مسالهی ختنه ب0ه اي0ن دلي0ل ب0ا اس0الم در ارتب0اط تنگاتن0گ اس0ت؛ چ0ون
اسالم مردساالر و زنستيز است و ھمين دي0دگاه در ختن0هی زن0ان و م0ردان
ھم خودش را نشان میدھد!
حاال اگر زمانی »مسلمان زادهای« بخواھد دين و م0ذھب ديگ0ری
داش00ته باش00د ،ي00ا اساس00ا ب00دون واب 0ستگی ب00ه ب00اوری زن00دگی کن00د ،از س00وی
متوليان اسالم »مرتد« اعالم ميشود و مرگش واجب...
عبيد زاکانی داستانکی دارد که بسيار جالب است؛ میگويد:
ترسا بچهای صاحب جمال مسلمان شد .محت0سب فرم0ود ک0ه او را
»ختن00ه« کردن00د .چ00ون ش 0ب در آم00د ،او را بگائي00د .بام00دادان پ00در از پ00سر
پرسيد که »مسلمانان را چون يافتی؟« گفت »قومی عجيبند ،ھر کس که به
دينشان درآيد ،روز سر کيرش میبرند و شب کونش میدرند!«
از خدمات شايان رضا شاه فقيد در دوران ن0سلک0شی از يھودي0ان،
تھيه و پخش چند ده ھزار پاسپورت ايرانی برای يھوديان اي0ران و ب0سياری
يھوديان ديگر از مليتھای ديگر بود که توانستند از اتاقھای گ0از ن0ازیھ0ا
جان به درببرن0د .جال0ب اي0ن ک0ه اي0ران تنھ0ا ک0شوری ب0ود ک0ه بع0دھا پ0س از
تشکيل دولت اسرائيل برای اين انساندوس0تیاش ]ب0رعکس ديگ0ر ک0شورھا[
٢١٠
از اسرائيل مطالبهی غرامت نکرد.
ام00ا س00الھ00ا بع00د »در روز  ١۵تيرم00اه س00ال  ١٣٣٠و در دوران
نخست وزيری محمد م0صدق ،ب0ازپسگي0ری شناس0ايی اس0رائيل توس0ط دکت0ر
م0صدق ص00ورت گرف00ت  nدول00ت اي00ران در زم00ان نخ00ست وزي00ری محم00د
س00اعد مراغ00های ح00دود يک 0سال پ00س از ت00شکيل ک00شور اس00رائيل ] ٢٣اس00فند
 [١٣٢٨اي000ن ک000شور را ب000ه ص000ورت »دوف000اکتو« ب000ه رس000ميت ش000ناخته و
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سرکنسولگری خود را در اورشليم داير ک0رده ب0ود .ت0ا آن ھنگ0ام ح0دود ۵٠
کشور جھان ،کشور اسرائيل را به رس0ميت ش0ناخته بودن0د .ام0ا دکت0ر محم0د
٢١١
مصدق در  ١۵تير  ١٣٣٠شناسايی اسرائيل را پس گرفت«.
سيد محمود طالقانی در راستای »يھود ستيزی« در کت0اب پرت0وی
از قرانش در مورد يھوديان و مسيحيان نوشته است که:
»در روايات مغضوب عل0يھم تطبي0ق ب0ر يھ0ود ش0ده ،و ض0الين ب0ر
نصاری .با توجه به وضع روحی و اخالقی يھود و نصاری ،اينان مصداق
واضحند؛ زيرا ط0رز تفك0ر عم0ومی يھ0ود ،س0رپيچی از ح0ق و كم0ال اس0ت.
يھود از جھت تربيت نژادی و غرور دينی ،جھان و م0ردم جھ0ان را م0ال و
مل00ك خ00ود م00یدان00د و چن00ين معتق00د اس00ت ك00ه خ00دا ،خ00دای يھ00ود و دني00ا از آن
٢١٢
يھود ،و مردم آن بردگان يھود و سرای جاويدان برای يھود است«.
و در تف000سيری ديگ000ر »]ب000ه[ راس000تی ،كف000ر و س000رپيچی يھ000ود از
٢١٣
اسالم ،منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد«.
لط00ف Wميثم00ی در کت00ابھ00ای خ00اطراتش ب00ا ش00ادی ب00سياری از
انفجار در محل ھواپيمايی »ال عال« نوشته است:
»در س00ال  ٢١٤١٣٤٧وقت00ی ك00ه چھ00ارمين دورهی ج00ام مل00تھ00ای
آس0يا ب0ه ميزب0انی اي0ران برگ0زار ش0د ،ب0ازی اي0ران و اس0رائيل در مرحل0هی
فينال فرصت خوبی برای پخش اعالميه و اعالم انزج0ار ن0سبت ب0ه اعم0ال
اس00رائيل در فل000سطين ب000ود .ب00ه عن000وان اعت000راض ب00ه ح000ضور اس000رائيل در
منطقه ،اعالميهھايی را در خ0صوص »جناي0ات« آن رژي0م ن0سبت ب0ه م0ردم
مظلوم فلسطين با كمك دوس0تان در چھارگوش0هی ورزش0گاه ش0ھيد ش0يرودی
]امجديه[ پخش كرديم .دوست داشتم در بازی نھايی ،ايران مغلوب اس0رائيل
شود ،ت0ا ب0ا اس0تفاده از ھيجان0ات م0ردم علي0ه اس0رائيل موض0ع گرفت0ه ش0ود و
شعار سر دھيم؛ ولی اين طور نشد و در وق0ت اض0افی اي0ران دو ب0ر ي0ك ب0ه
پي00روزی رس00يد .م00ردم پ00س از ب00ازی ،خوش00حال ب00ه خياب00انھ00ای اط00راف
ورزشگاه ھجوم آوردند و ما ھم با استفاده از فرصت ،اعالميهھا را پخ0ش
كرديم و شعار داديم .پس از آن ھم ھم0راه ب0ا س0يل جمعي0ت ب0ه راه افت0اديم و
دفتر ھواپيمايی »العال« ]ھواپيمايی مسافرتی کشور اس0رائيل[ را ب0ه آت0ش
٢١٥
كشيديم .خوشبختانه در آن روز ھيچ كدام از بچهھا دستگير نشدند«.
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»اين عملي0ات ]س0ازمان مجاھ0دين[ عب0ارت بودن0د از دس0تبرد زدن
به شش بانک ،ترور يک مشاور نظامی اياالت متحده و رئيس پليس تھران
و بم0بگ00ذاری در آرامگ00اه رضاش0اه و دف00اتر آژان00س ھ0وايی اس00رائيل ،ش00ل،
٢١٦
بريتيش ،پتروليوم و پروازھای برونمرزی بريتيش ايرويز«...
ص00ادق قط00بزاده ب00ه عن00وان يک00ی از عناص 0ر کلي00دی م00سلمان و
واب00سته ب00ه جبھ00هی مل00ی دوم ،در ش00ھريور م00اه  ١٣٣٩ھمزم00ان ب00ا تجدي00د
فعاليت جبھهی ملی دوم ب0ه ھم0راه ھف0ده نف0ر از دان0شجويان ايران0ی طرف0دار
اين تشكل در برابر ساختمان سازمان ملل در نيويورك تظاھراتی علي0ه ش0اه
ترتيب داد ...او در سال  ١٣٤٦بار ديگر به آمريكا بازگشت ،اما ب0ازھم از
آمريك0ا اخ0راج ش0د و ب0ه ناچ0ار ب0ه كان0ادا رف0ت .در س0ال  ١٣٤٩دوب0اره ب0ه
اروپ0ا و خاورميان0ه بازگ0شت .از اي00ن ت0اريخ ب0ه بع00د ھم0هی فعالي0تھ00ای او
منح0صر ب00ه انجم00ن اس00المی دان00شجويان در اروپ00ا و نھ00ضت مقاوم00ت مل00ی
فل00سطين ش00د .ت00الشھ00ای سياس00ی قط00بزاده از دي00د م00أموران س00اواك پنھ00ان
نماند و گزارشھای متعددی از او برای سازمان اطالعات و امني0ت ك0شور
ارس0ال م0یش0د .در يك0ی از اي0ن گ0زارشھ0ا از او ب0ه عن0وان رھب0ر م0ذھبی
٢١٧
دانشجويان اسالمی در پاريس ياد شد.
صادق قطبزاده ھ0مزم0ان ب0ا اي0ن اوض0اع توان0ست نھ0ضت آزادی
اي0000ران را در خ0000ارج از ك0000شور در اروپ0000ا و آمريك0000ا س0000ازماندھی كن0000د.
قط000بزاده ،موس000س نھ000ضت آزادی در واش000نگتن ب000ود ...٢١٨قط000بزاده در
سفرھای اروپايی خود با محافل حزبی فراوانی در ارتب0اط ب0ود .گ0زارشھ0ا
حاكی از اين است كه قطب زاده با سران احزاب كمونيست فرانسه و ايتاليا
٢١٩
و ھمچنين با سرويس مخفی »ليبی« نيز ھمكاری نزديك برقرار كرد.
سيد روح  Wخمينی ني0ز ک0ه ب0ر مبن0ای ھم0ينگون0ه دگرس0تيزی ب0ر
ايران حاکم شد ،در موضع »ايران« بارھا و بارھا گفت که:
»م000ن طرف000داری از ط000رح اس000تقالل اس000رائيل و شناس000ايی او را،
برای مسلمانان ي0ك فاجع0ه و ب0رای دول0تھ0ای اس0المی ي0ك انفج0ار م0یدان0م.
دولت غاصب اسرائيل با ھدفھايی كه دارد ،برای اسالم و ممال0ك م0سلمين
خطر عظيم دارد .برادران و خواھران باي0د بدانن0د ك0ه آمريك0ا و اس0رائيل ب0ا
اساس اسالم دشمنند .خيال ابلھانهی اسرائيل بزرگ ،آنان را به ھ0ر جن0ايتی
م00یك00شاند .مل00تھ00ای ب00رادر ع00رب ،و ب00رادران لبن00ان و فل00سطين بدانن00د ك00ه
 - 216از س~ شاھکارھای جريانھای مسلمان و يھود ستيز دھهی شصت و ھفتاد ميالدی...
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ھرچ0ه ب0دبختی دارن0د ،از اس0رائيل و آمريكاس0ت .ن0سبت ب0ه اس0رائيل ،م0سلم
است كه ما به يك دولت غيرقانونی و غاصب و متج0اوز ب0ه حق0وق م0سلمين
و دش0من اس0الم ،ھيچگون0ه كمك0ی نخ0واھيم ك0رد .اس0رائيل از نظ0ر اس0الم و
مسلمين و تمامی موازين بين المللی غاصب و متجاوز اس0ت؛ و م0ا كمت0رين
اھم0ال و س0ستی را در پاي0ان دادن ب0ه تج0اوزات او ج0ايز نم0یدان0يم .ك0رارا
گفت0هام و ش00نيدهاي00د ک00ه اس0رائيل ب00ه اي00ن قراردادھ00ا اكتف0ا نم00یكن00د و حكوم00ت
اع00راب را از ني00ل ت00ا ف00رات غ00صبی م00یدان00د .اس00رائيل باي00د از ص00فحهی
روزگار محو ش0ود .ب0ر ھ0ر م0سلمانی الزم اس0ت ك0ه خ0ود را علي0ه اس0رائيل
مجھز كند .كسانی كه از اسرائيل حمايت میكنند ،بايد بدانند كه افعی گزنده
را در حماي00ت خ00ود ق00وی م00یكنن0د .از اس00رائيل ،اي00ن دش00من اس00الم و ع00رب
جانبداری نكنيد ،كه اين افعی افسرده اگ0ر دس0تش برس0د ،ب0ر ص0غير و كبي0ر
شما رحم نمیكند .بر ھمهی آزاديخواھان جھان است ك0ه ب0ا »مل0ت اس0الم«
ھ00مص00دا ش00ده ،تج00اوزات غيران00سانی اس00رائيل را محك00وم نماين00د» .اي00ران«
دشمن سرس0خت اس0رائيل ب0وده و ھ0ست .م0ا اس0رائيل را رد خ0واھيم ك0رد و
ھيچ رايطهای با او نخواھيم داشت ،او دولت غاص0ب اس0ت و ب0ا م0ا دش0من.
من به جميع دول اسالم ،و مسلمين جھان در ھر جا ھستند اعالم میكنم ك0ه
ملت عزيز »شيعه« از اسرائيل و عمال اسرائيل متنفرند ،و از دول0تھ0ايی
ك00ه ب00ا اس00رائيل س00ازش م00یكنن00د ،متنف00ر و منزجرن 0د .م00ا ب00ا اس00رائيل چ00ون
غاصب است و در حال جنگ است ب0ا م0سلمين ،روابط0ی نخ0واھيم داش0ت.
اسرائيل حقوق م0ردم ع0رب را غ0صب ك0رده اس0ت ،ب0ا او مخالف0ت خ0واھيم
ك00رد .اس00رائيل در ح00ال جن00گ ب00ا م00سلمين اس00ت و غاص00ب س00رزمينھ00ای
برادران ما میباشد .ما ب0ه آن نف0ت نخ0واھيم داد .اس0رائيل مط0رود ماس0ت و
ما برای ھميشه نه نفت به او میدھيم و نه آن را به ھيچ وجه ]ب0ه رس0ميت[
م00یشناس00يم .ت00ا مل00تھ00ای اس00المی و مست00ضعفان جھ00ان ب00ر ض00د م00ستكبران
جھ00انی و بچ00هھ00ای آن000ان ،خ00صوصا اس00رائيل غاص000ب قي00ام نكنن00د ،دس000ت
جنايتك0ار آن0ان از ك0شورھای اس0المی كوت0اه نخواھ0د ش0د .اس0رائيل غاص00ب
است و ھر چه زودتر بايد فلسطين را ترك كند و تنھا راه حل اين اس0ت ك0ه
برادران فلسطينی ھرچه زودتر اين مادهی فساد را نابود گردانند و ري0شهی
اس0تعمار را در منطق0ه قط0ع كنن0د ،ت0ا آرام0ش ب0ه منطق0ه ب0ازگردد .وظيف0هی
ملت غيور ايران است ك0ه از من0افع آمريك0ا و اس0رائيل در اي0ران جل0وگيری
كرده ،و آن را مورد ھجوم قرار دھند .دولتھای ممالك نف0ت خي0ز اس0المی
الزم است از نفت و ديگ0ر امكان0اتی ك0ه در اختي0ار دارن0د ،ب0ه عن0وان حرب0ه
علي00ه اس00رائيل و اس00تعمارگران اس00تفاده كنن 0د .الزم اس00ت ب00ر دول اس00المی
خصوصا ،و بر ساير مسلمين عموما ،كه دفع اين مادهی فساد را به ھرنحو
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ك00ه امك00ان دارد ،بنماين00د .اي00ن م00ادهی ف00ساد ك00ه در قل00ب ممال00ك اس00المی ،ب00ا
پ0شتيبانی دول ب0زرگ ج0ايگزين ش0ده اس0ت و ري0شهھ0ای ف0سادش ھ0ر روز
ممالك اسالمی را تھديد میكند ،بايد ب0ا ھم0ت ممال0ك اس0المی و مل0ل ب0زرگ
٢٢٠
اسالم ريشه كن شود«.
سه شنبه ھفدھم بھمنماه  ١٣۵٧برابر ش0شم فوري0ه  ١٩٧٩م0يالدی
و پنج روز پ0يش از پي0روزی خمين0ی و اع0وان و ان0صارش ،روزنام0هھ0ای
رسمی در ايران نوشتند ک0ه »در پ0ی خ0شونتھ0ای چن0د م0اه گذش0ته و خط0ر
برقراری ي0ک حکوم0ت م0ذھبی ،دهھ0ا ھ0زار کليم0ی ت0اکنون اي0ران را ت0رک
کردهاند که در ميان آنھا ھشت ھزار تن به کشور اسراييل رفتهاند .خروج
اين يھوديان که از پيش از آم0دن اس0الم ]ب0يش از  ١٤٠٠س0ال و احتم0اال از
زمان کورش ھخامنشی[ در ايران زندگی میکردند ،به اقتصاد ک0شور ني0ز
لطم00ات س00نگينی وارد م00یآورد .تنھ00ا ي00ک روز پ00س از ورود ...خمين00ی ب00ه
ک00شور ،ح00دود ي00ک ھ00زار ايران00ی يھ00ودی ب00ه اس00راييل و ع00دهی بي00شتری ب00ه
آمريک0ا و اروپ0ا رفت0هان0د .اکث0ر اي0ن ھموطن0ان يھ0ودی درخواس0ت مھ0اجرت
ننمودهاند و منتظر پايان بحران در ايران ھستند ،تا به کشورشان بازگردند.
روزنامهی اطالعات به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت که:
»ب00ه نوش00تهی روزنام00ه ی مع00اريو چ00اپ ت00ل آوي00و ،تنھ00ا جمع00هی
گذشته ] ١٣بھمن[ يعنی يک روز پس از بازگشوده شدن فرودگ0اه مھرآب0اد،
و بازگ00شت خمين00ی ،ھ00زار نف00ر از يھودي00ان اي00ران وارد فرودگ00اه ب00ينالملل00ی
٢٢١
»لود« تل آويو شدند.
بد نيست ببينيم دوستان و دش0منان اس0رائيليان چ0ه ک0سانی ھ0ستند و
تخم لق يھودستيزی و اسرائيل ستيزی را چه کسانی در منطقهی خاورميانه
کاشتهاند که دست کم تمام قرن بيستم را آلودهی کشتار سيستماتيک يھودي0ان
و فاجعهی کورهھای آدمسوزی ]ھولوکاست[ کرده است؟
»دوس000تان اس000رائيل عبارتن000د از آدمھ000ايی مث000ل آلب000رت اين000شتاين،
سيمون ويسنتال ،تقريبا تمامی برندگان ج0وايز نوب0ل فيزي0ک ،ش0يمی ،ط0ب،
سرشناسترين آکادميسينھای جھان در علوم تجربی و انسانی ،مجربترين
پزشکان ،شاخصترين ھنرمندان سينما ،تاتر و موسيقی جھ0ان ،گردانن0دگان
ص000نعت تلويزي000ون و س000رگرمی در غ000رب و خالص000ه ھرج000ا ک000ه نب000وغ و
خالقي00ت تکنيک00ی ع00صر جدي00د م00یدرخ00شد ،ن 0شانی ھ00م ھ00ست از عالق00ه ب00ه
اسرائيل؛ خوشمان بيايد يا نه!
» - 220ديدگاه امام خمينی در مورد يھوديان و اسرائيل«/وبسايت خمينی
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»دشمن اسرائيل ،انسانی است که به شيوهی ھفت ھزار س0ال قب0ل
میزيد ،س0يمای او ،پوش0ش او ،ب0وی ب0دن و پاھ0ايش ،رفت0ار او ب0ا ھم0سر و
فرزندانش ،خانه يا غاری که در آن زندگی میکند ،کلماتی که برای ح0رف
زدن انتخ00اب م00یکن00د ،مي00زان آگ00اھیاش از پدي00دهھ00ای دني00ای جدي00د و خيل00ی
چيزھای ديگر .دشمن اسرائيل ب0ن الدن اس0ت ...ايم0ن ظ0واھری اس0ت و ي0ا
ابوم000صعب الزرق000اوی .دش000من اس000رائيل روح  Wخمين000ی اس000ت ي000ا اکب000ر
محت00شمی و ي00ا محم00ود احم00دی ن00ژاد .دش00من اس00رائيل ابوم00صعب الزرق00اوی
٢٢٢
است که مثل پوست کندن خيار ،آدم سر میبرد جلوی دوربين«...
دش000منان اس000رائيل و دش000منان مردم000ی ب000ا دي000ن و ب000اوری ديگ000ر،
جري00انھ00ای سياس00ی م00تھم ب00ه »روش00نفکری« در اي00ران ھ00ستند ک00ه تنھ00ا ب00ا
ھياھوھای بسيار برای ھيچ و در قبال جمعيتی شش ميلي0ونی ،ب0ا تم0ام ت0وان
لجستيکی و نظامی و تبليغاتيشان ايستادهاند و ھ0ر ن0امربوط و ھ0ر ض0عف و
ن00اتوانیش00ان را ب00ه اي00ن مل00ت و اي00ن ق00وم ن00سبت م00یدھن00د؛ چ00را ک 0ه بيم00اری
العالج »روشنفکری دفرمهی م0ا« دي0نخ0ويی و اف0راط در دين0داری اس0ت.
اينان جھان را نه از زاويهی رفاه ،شادابی ،خوشبختی و آزادی انسانھا که
از نقطهی » Wقھار و غدار و مکار و قاسم الجبارين« میبينند و تعري0ف
میکنند .اينان ب0ه دلي0ل ت0رس از جھنم0ی ک0ه از ک0ودکی در نھادش0ان نھادين0ه
ک00ردهان00د ]ت00رس و نگران00ی از جھنم00ی ک00ه ھن00وز ک00سی از آن بازنگ00شته ت 0ا
خبری برای اينان بياورد[ ھمهی تالششان را به کار میگيرند ،تا ذرهای از
آتش خشم اين » «Wغدار و قھار و مکار را ]بر اساس نوشتهی قران0شان[
بر جان و تنشان بکاھند.
جھان اينان در کشاکش اين ترس و نگران0ی س0پری م0یش0ود و ب0ه
ھمين دليل است که اين »روشنفکران دينی و حتی کموني0ستی« پ0يش از آن
ک00ه بتوانن00د ب00رای ش00ادی ،ش00ادابی ،آزادی و رف00اه ھمنوع00انش00ان »مب00ارزه«
کنند ،بیچون و چرا ھمدست جالدان میشوند؛ تنھا به اميد ذرهای ترحم از
س000وی ھم000ان » «Wقھ000ار و غ000دار و مک000ار ِ ترس000ناکش000ان؛ ي000ا رھب000ران
»ايدئولوژيکشان«!
کمونيستھای ما نيز »اي0دئولوژیش0ان« را ھمچ0ون دي0ن و ايم0ان
ابدیشان ارزيابی میکنند؛ ھمهی فاجعه ھمينجاست!
عزت  Wسحابی بخش بزرگ0ی از زن0دگیاش را ب0رای ب0ه کرس0ی
نشاندن ھمين »ايدئولوژی« ويژه س0پری ک0رده اس0ت .او »رھب0ر« ش0ورای
»خيلی« فعاالن »ملی/مذھبی« است؛ فرزند يد Wسحابی است که ھمراه با
 - 222نيما راشدان/اسرائيل و دشمنانش/اسرائيل و ايران
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مھدی بازرگان و سيد محمود طالقانی ،سهت0ايی »نھ0ضت ]م0ذھبی[ آزادی«
را بنيان نھادند.
س000حابیھ000ا ]پ000در و پ000سر[ ھ000ر دو ع000ضو ش000ورای انق000الب »س000يد
روح Wخمينی« بودند .عزت  Wسحابی رئيس سازمان برنام0ه و بودج0هی
دول00ت موق00ت مھ000دی بازرگ00ان ،ھمچن00ين نماين000دهی اول00ين مجل00س ش000ورای
اس0المی س0يد روح Wخمين0ی ب0ود؛ روزھ0ای خ0وب » ق0در ق0درتی« ک0ه چ0ه
زود و تند سپری شدند!
ع 0زت  Wس00حابی ف00ارغ التح00صيل رش00تهی مھندس00ی مکاني00ک از
دانشگاه تھران است .او ھمچنين مدير مسئول نشريهی »يھود ستيز« ايران
فردا بود .حيف ک0ه اي0ن ن0شريه م0دتی اس0ت در مح0اق »توقي0ف« ف0رو رفت0ه
است؛ واال »ت0وفيقی« م0ضاعف ب0ر عرب0دهھ0ای اس0رائيل س0تيز »دکت0ر س0يد
محمود احمدی نژاد« میشد و کلی از ص0فحات »اي0ران ف0ردای ک0ذايی« را
سياه میکرد .انقالب نه تنھا فرزن0دانش ،ک0ه حت0ی »پ0در و م0ادرش« را ھ0م
میخورد و میدرد؛ ھمهی »انقالبھا« ھمين گونهاند!
سال  ١٣٧۶و پس از آن غوغای دوم خرداد ،و به قدرت رس0يدن
آن جري00ان اص00الح طل00ب دين00ی ک00ه توان00ست ھ00شت س00ال ديگ00ر ايراني00ان را
بفريبد و بر سياستھای ضد انسانی حکوم0ت اس0المی رن0گ تزوي0ر بپاش0د؛
حکوم00ت اس00المی ،دول00ت س00يد محم00د خ00اتمی و در ھم00ين راس00تا اف00رادی از
س0نخ س0حابی کوش0يدند ب0سياری از مخ0الفين حکوم0ت را ]ک0ه پتان0سيل فري00ب
خ00وردن داش00تند[ بفريبن00د و ب000ه اي00ران بک00شانند؛ البت000ه پ00يش از اي00ن ت000اريخ
ت00الشھاش00ان را ب00رای »پ00روژهی بازگردان00دن گريختگ00ان از م00يھن« آغ00از
کرده بودند؛ ھماھنگ و ھمدست باھم!
اما اگر اين بازگشتگان بخت برگشته ،در راستای فرامين باندھای
ضربدری حکومتی ،دست از پا خطا میکردند ،به تير غيب اھ0الی وزارت
اطالع00ات و بان00د س00عيد ام00امی ]ش00ھيد مظل00وم راه واجب00ی[ س00ر ب00ه ني00ست
میشدند.
يک00ی از اي00ن فري00ب خوردگ00ان ک00ه اتفاق00ا ع00زت  Wس00حابی نق00شی
اساسی در فريب دادن ،ب0ه اي0ران ک0شاندن و ب0ه ک0شتن دادن0ش داش0ت ،دکت0ر
مجيد شريف بود .البته مجي0د ش0ريف را زودت0ر از اينھ0ا فريفت0ه و ب0ه اي0ران
کشانده بودن0د .او ظ0اھرا در س0ال  ١٣٧۴راھ0ی م0ام م0يھن اس0المیاش ش0د؛
در زمان رياست جمھوری شيخ بیريش رفسنجان!
مجيد شريف از ھواداران سرسخت علی شريعتی بود و در اي0ران
و س000الھای آغ000ازين حکوم000ت کھريزک000ی اس000المی ،نق000شی تعي000ين کنن000ده در
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جمعآوری و چاپ مجموعه آثار شريعتی داشت .شريف بعدھا ب0ه مجاھ0دين
پيوست و عضو شورای ملی مقاومت مسعود رجوی شد.
او پيش از بلوای انتخاباتی سال  ١٣٧۶ب0ه اي0ران دع0وت ش0د و ب0ا
تم00ام اخطارھ00ای دوس00تانش ،ج00ان و آب00رويش را برداش00ت و ب00ه زي00ر عب00ای
آخون00دھای اص00الح طل00ب و بخ00ش »فک000ل/کراوات00ی« حکوم00ت ،ي00ا ھم000ين
ملی/مذھبیھا به سردستگی عزت Wسحابی خزيد.
عزت  Wسحابی در راستای سياست يھودستيزانهی خود و اعوان
و انصارش ،از مجيد شريف ]که دست کم به سه زبان فارس0ی ،انگلي0سی و
فرانسه تسلط داشت[ خواس0ت ک0ه کت0اب يھ0ود س0تيزانهی »روژه گ0ارودی«
کمونيست مسلمان شدهی فرانسوی را به زبان فارسی برگرداند.
»کت00ابی ک00ه مجي 0د ش00ريف ترجم00ه ک00رد »اس00طورهھ00ای بني00انگزار
سياس00ت اس00رائيل« نوش00تهی روژه گ00ارودی ] [Roger Garaudyاس00ت ک00ه
تماما در انکار فاجعهی ھولوکاست و توجيه يھودستيزی است.
البت00ه گ00ارودی اي00ن روزھ00ا در ک00شور اس00پانيا زن00دگی م00یکن00د و
نمیدانم چرا »مام ميھن اسالمیاش« را از فيض ح0ضورش مح0روم ک0رده
است!
ناشر اين کتاب ،عزت  Wسحابی بود که نه تنھا از يھودستيزی و
مسلمان دوآتشه شدن عضو سابق حزب کمونيست فرانسه و تئوريسين يھود
ستيزی و نافی فاجعهی ھولوکاست دفاع میک0رد ،بلک0ه پي0شگفتار بلن0دی ھ0م
بر اين کتاب »ايدئولوژيک« نوشت و »رجاء گ0ارودی« را »»م0رد تفک0ر
و سياست و انديشمند آزاده و حقيقت جوی فرانسوی« معرفی کرد .س0حابی
اي00ن کت000اب را »س00رآغاز ع000صر روش000نگری در م00ورد ماھي000ت اس000رائيل«
خواند...
عزت  Wسحابی در اين پيشگفتار نوشت:
»مرحل00هی چھ00ارم ،پ00س از پاي00ان جن00گ جھ00انی دوم آغ00از ش00د و
برای پيشبرد اين امر از عوامل و زمينهھايی مثل طرح مظلوميت يھودي0ان
بعن00وان اص00لیت00رين و مھ00مت00رين قرباني00ان جن00گ و ...اس00تفاده ش00د .در اي00ن
مرحل000ه ،تبليغ000ات چن000ان ش000ديد و فراگي000ر ب000ود ک000ه تم000امی روش000نفکران و
سياستمداران  ...را تحت تاثير قرار داد و ھمگ0ان ادعاھ0ای صھيوني0ستھ0ا
را باور کردند .در نتيجه زمينه برای مشروعيت ي0افتن اق0دامات تروري0ستی
٢٢٣
و ضد بشری آنھا در سرزمين فلسطين ھموار شد«.
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از ھمپيمانان اين جريانھای يھودستيز دھهی ھفتاد م0يالدی ،يک0ی
ھ00م گ00روه تروري00ستی »بادرم00اينھوف« اس00ت ک00ه پ00يش از اي00ن در م00وردش
نوش00تهام .اين00ان ھ000م بارھ00ا ب000ه آن منطق00ه س00فر کردن000د و در آنج00ا آم000وزش
تروريسم و بانک زنی ديدند.
تکرار میکنم که با اين رھبران و ھواداران گروه متالش0ی ش0دهی
»بادرم0000اينھوف« در اس0000اس در اعت0000راض ب0000ه يھودس0000تيزی ن0000سل پ0000در و
مادرھاشان ]که حامی و پ0شتيبان ھيتل0ر بودن0د[ ش0ورش کردن0د ،ام0ا خ0ود ب0ا
ھمک00اری و ھمراھ00ی ب00ا جري00انھ00ای تروري 0ستی »ف00تح« و امث00الھم ،ھم00ان
شيوهی يھودستيزی نسل پيشينشان را در پيش گرفتند و اي0ن از ش0گفتیھ0ای
تاريخ اروپاست!
روژه گ00ارودی ک00ه از رھب00ران ح00زب کموني00ست فران00سه ب00ود ،ب00ه
ي00کب00اره م00سلمان ش00د و ب00ه يھ00ود س00تيزی دوآت00شه و مرتج00ع تب00ديل ش00د .وی
مري00د »ام00ام خمين00ی« ش00د و ن00امش را ني0ز از »روژه« ب00ه »رج00اء« تغيي00ر
داد .گارودی که بخ0اطر انت0شار اي0ن کت0اب بغاي0ت نژادپرس0تانه در دادگ0اھی
در فرانسه محکوم شده بود ،به ايران رفت و با »س0يد عل0ی خامن0های« ني0ز
دي000دار ک000رد و نھايت000ا ب000ه يک000ی از اي000دئولوگھ000ای محب000وب رژي000م آخون000دی
]اس00المی[ تب00ديل ش00د .ھنگ00ام محکومي00ت گ00ارودی در دادگ00اھی در فران00سه،
سيد محمد خاتمی ،رئيس جمھ0وری وق0ت اي0ران ،ب0ه دف0اع از او پرداخ0ت و
٢٢٤
او را »محقق و متفکری« ناميد که گويا تنھا گناھش »تحقيق0ات علم0ی«
بوده است.
اي00ن برگ00ردان از فاشي00سم و يھ00ود س00تيزی ]کت00اب روژه گ00ارودی[
توس0ط مجي00د ش0ريف ،ن00ه تنھ0ا ھ00یچگ0اه از س00وی »روش0نفکران حک00ومتی«
مورد نقد و نکوھش ق0رار نگرف0ت ،بلک0ه ناش0ر کت0اب »ع0زت  Wس0حابی«
]از رھبران گروه موسوم به ملی/م0ذھبی[ مقدم0های ني0ز ب0ر کت0اب نوش0ت و
در ھيئ00ت ي00ک »روش00نفکر« ب00ه دف00اع از روژه گ00ارودی»فاشي00ست و يھ00ود
س00تيز« برخاس00ت و ب00ا معرف00ی گ00ارودی بعن00وان »م00رد متفک00ر و سياس00ت و
اندي00شمند آزاده و حقيق00ت ج00وی فران00سوی« ]ک00ذا[ کت00اب را س00رآغاز ع00صر
روشنگری در مورد ماھيت اسرائيل خواند...
دکت000ر مجي000د ش000ريف» ،روش000نفکر م000ذھبی« و مت000رجم ]-١٣٢٩
 [١٣٧٧در ت00000اريخ  ٢٨آبانم00000اه  ١٣٧٧و در دوران »طالي00000ی« رياس00000ت
جمھوری سيد محمد خاتمی در س~ قتلھای زنجيرهای به قتل رسيد .البته
ھ00يچ دادگ00اھی در اي00ران ِ اجب00ارا اس00المی ش00ده ب00ه پرون00دهی قت00ل فجي00ع اي00ن
 - 224پژوھش و تحقيقات »علمی« در راستای انکار واقعيتھای تاريخی و انسانی؟!

١٤٧

»روش00نفکر م00ذھبی« و مت00رجم کت00اب يھودس00تيز روژه گ00ارودی رس00يدگی
نک00رد .پرون00دهی قت00ل اي00ن »روش00نفکر م00ذھبی« در راس00تای پرون00دهی قت00ل
ديگ00ر »پ00دران و م00ادران« انق00الب اس00المی ،از س00نخ داري00وش فروھ00ر و
پروانه اسکندری نيز ھمچنان ناگ0شوده مان0د؛ ھرچن0د ک0ه بازمان0دگان برخ0ی
از اي00شان ،ب00ه ج00ای نق00د اساس0ی حاکم00ان اس00المی ،ھمچن00ان ب00ه چان00هزن00ی ب00ا
حاکمان اسالمی برای برگزاری مراس0م سالگردش0ان در م0ام م0يھن اس0المی
مشغولند؛ ولی از شرکت در مراسمی که شاھزاده رضا پھلوی در شھر ب0ن
آلمان نيز ميھمان آن بود ،با جنجال سرباز میزنند.
اشاره است به تشکيل جلسهای در شھر بن آلم0ان ک0ه خ0انم پرس0تو
فروھ0ر ]در س00ال  [١٣٨٩تنھ0ا ب00ه دلي0ل دع00وت ميزبان0ان از ش00اھزاده رض00ا
پھلوی ،از حضور در آن سمينار سرباز زد؛ البته مشخص است چرا؟
در دوران پادشاھی پھلوی دوم ،اينان ]مثال داريوش فروھر[ اگر
ھ00م زن00دانی ش00دهان00د ،ب00ه اتھ00ام »قت00ل« ب00وده اس00ت و در حکوم00ت اس00المی
]ھرچند به فجيعت0رين وج0ه ممک0ن ھ0م ک0شته ش0ده باش0ند[ ام0ا وزي0ر و وکي0ل
بودهاند؛ دليل از اين موجهتر؟!
در س00ال  ١٣٣٢ک00ه ابوالقاس00م کاش00انی از م00صدق ج00دا م00یش00ود،
جلساتی در منزل خود برگزار میکند .در اي0ن جل0سات طرف0داران کاش0انی
شامل گروھی از مردم و بعضی از نمايندگان مجلس وق0ت ح0ضور داش0تند.
در يک0ی از جل0سات ک0ه در ت0اريخ  ١١/۵/١٣٣٢در من0زل کاش0انی برگ0زار
م00یش00ود ،مط00ابق ھ00ر ش00ب ،نيروھ00ای نظ00امی و پل00يس وق00ت ،من00زل را
محاص000ره م000یکنن000د .در ح000ين مراس000م نيروھ000ای طرف000دار ...ب000ه رھب000ری
»داريوش فروھر« که در محل حضور داشتند ،به منزل ھج0وم م0یبرن0د و
طبق گزارش مامور رکن دوم ارتش وقت ٢٢٥ھجده نفر مجروح میش0وند و
يک نفر به نام »محمد حداد زاده« به قتل میرس0د .بع0د از م0اجرا ب0ا وج0ود
تحقيقات گسترده و روشن بودن ماجرا برای نيروھای نظامی و پل0يس وق0ت
و شکايت خانوادهی حداد زاده در زمان محم0د م0صدق ،ھيچگ0اه »داري0وش
فروھر« تحت تعقيب قرار نمیگيرد و محاکمه نمیشود.
ع00زت  Wس00حابی ھمچن00ين در راس00تای ي00اری رس00اندن ب00ه بخ00ش
حاکم حکومت کھريزکی اسالمی ،در يكی از سرمقالهھای نشريهی »ايران
ف0ردا« ٢٢٦ب00رای دل00داری دادن ب00ه جن00اح راس00ت ح00اکم و مطم00ئن ك00ردنش از
تصور »باطل« ھرگونه جانشين سازی از سوی ملی/مذھبيھا نوشت:
ِ
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» - 226ايران فردا«ی اينھا ،ايران فردای وحشیگریھای باز ھم بيشتر اسالميستھاست؛ منتھی به زعامت و
تحت حاکميت ھمينھا؛ زھی تاسف!

١٤٨

»پ000س درد آنھ000ا ]حاکم000ان[ درد دنياس000ت؛ درد حكوم000ت ،ق000درت
سياسی و اقتصادی خودشان است ،ن0ه مل0ت ]يعن0ی مل0ی/م0ذھبیھ0ا[ .ب0ه اي0ن
جھت است ك0ه راه رقاب0ت و خ0صومت و نف0رت و خ0شونت را برگزي0دهان0د.
اگ0ر چن0ين نب0ود ب0ه چ0ه دلي0ل و »مج0وز ش0رعی« و »ق0انونی« و ان0سانی و
عقل00ی »جم00اعتی را ك00ه ايم00ان ب00ه اس00الم و الت00زام ب00ه ق00انون اساس00ی« را ب00ا
»ص00راحت و تاكي00د« اب00راز م00یدارن00د ،ب00ه ان00واع تھم00تھ00ا و ن00سبتھ00ای
ايان قدرت ،داس0تان خ0ودی
ناشايست متھم نمیكردند… پس شما انحصارگر ِ
و غيرخودی را اختراع كردهايد ،ت0ا ش0ايد »اص0الحطلب0ان درون حاكمي0ت«
را ك000ه ب000ه واق000ع »آخ000رين فرص000ت نج000ات نظ000ام« از انحط000اط و ف000ساد و
فروپاشی ھستند ،از نزديك شدن ب0ه جري0ان مل0ی/م0ذھبیھ0ا بترس0انيد … آن
منابع طبيعی ]نفت ،جنگل و معادن[ روی به اتمام و تخريب میروند ،ول0ی
اسالم تمام نمیشود؛ ولی حضور و نف0وذ و »محبوبي0ت  ١٣٠٠س0اله«ی آن
در ايران تمام میشود .اصل دعوای ما ]با حکومتيان[ اين اس0ت ك0ه ھم0هی
نحلهھای فكری و سياسی جزو اين ملتند و ھم0ه ح0ق حي0ات و برخ0ورداری
از »حق0وق اساس00ی م00صرح در ق00انون اساس0ی« را دارن00د … ]واقعي00ت اي00ن
است ك0ه[ در رون0د اص0الح در ك0شور ،ھ0يچك0س ب0ه دنب0ال ح0ذف و ن0ابودی
٢٢٧
جناح راست ]ھمان باند خامنهای[ نيست…«
از ديگ000ر افاض000ات ع000زت  Wس000حابی ،يک000ی از پ000دران ن000اخلف
افتضاح تاريخی سال  ۵٧اين است که برای حفظ حکوم0ت اس0المی ،باي0د و
باي000د »تنھ000ا« محم000ود احم000دین000ژاد را کن000ار گذاش000ت ٢٢٨ھ000يچک000س در خ000ط
اص000الحات و در بان000د مل000ی/منقل000یھ000ا در پ000ی ح000ذف بان000د ج000انی حکوم000ت
کھريزکی/اختالسی/کشتاردرمانی اسالمی نيست.
واقعيت اي0ن اس0ت ک0ه حف0ظ حاکمي0ت اس0المی ب0ه ھ0ر قيمت0ی ب0رای
عزت  Wس0حابی س0الھاس0ت ب0ه ي0ک وظيف0هی ش0رعی/اس0المی/ش0يعی ب0دل
شده است ٢٢٩.او نه تنھا در ھمهی اين سالھای حکومت حاکمان اسالمی و
در روند ]مثال[ اصالح در كشور »ب0ه دنب0ال ح0ذف و ن0ابودی جن0اح راس0ت
]ھم00ان بان00د خامن00های[ نب00ود ،بلک00ه ب00رای حف00ظ ھم00ين حکوم00ت اس00المی در
ھمين روزھای »وحشت بزرگ« نيز ھمچنان پستان به تنور میچسباند!
س00حابی در گفتگ00ويی ب00ا وب00سايت »ج00رس« من00سوب ب00ه عط00اءW
مھ000اجرانی ،وزي000ر ارش000اد دول000ت بخ000ت س000يد محم000د خ000اتمی ،ب000ا مقاي000سهی
» - 227جناح راست بيھوده میترسد« ايران فردا ،شماره ی  ٢٨] ٦٠مھرماه  [١٣٧٨عزت  Wسحابی
 - 228عزت  Wسحابی گفت :برکناری احمدی نژاد برای حفظ نظام ضروری است/وبسايت نيوزبان
 - 229عزت  Wسحابی در سال  ١٣٩٠درگذشت و در ھنگام تشييع جنازهاش ،متاسفانه دخترش ]ھاله سحابی[
نيز به دست چماقداران ھمان حکومت اسالمی ]که سحابی تمام عمرش را برای علم کردن و ماندگاریاش تالش
کرد[ کشته شد.

١٤٩

اعتراض00ات خياب00انی پ00س از انتخاب00ات افت00ضاحآمي00ز خ00رداد  ٨٨و انق00الب
اسالمی بھمن  ۵٧گفت که» :يک ملت و يک کشور ظرفي0ت دوب0ار انق0الب
]کردن[ در يک نسل را ندارد«.
البته سحابی فراموش م0یکن0د ک0ه از دوران ب0رو/بي0ای »انقالبي0ون
اسالمی/کموني0ستی« دھ0هی چھ0ل و پنج0اه خورش0يدی س0الھ0ا گذش0ته اس0ت.
پس از او دست کم دو نسل باليدهاند؛ دو نسلی که میخواھند رش0تهھ0ای ک0ج
و کور بافتهی او و امثال او را پنبه کنند؛ میخواھن0د »آزادی ،دموکراس0ی،
م0ردمس0االری ،حق00وق براب0ر ش00ھروندی ،رف0اه و امني00ت« و ن0ه »تروري00سم،
يھودستيزی و تروريستپروری و قھرمانسازی از تروريستھا« را برای
ميھنشان تضمين کنند؛ چرا ک0ه ن0سلھ0ای ت0ازه ديگ0ر از ھ0يچ » Wغ0دار و
قھار و مکار و قاسم الجبارينی« واھمه ندارند .ديوارھای توھم پراکنی اي0ن
»روشنفکران اختهی اسالمی/کمونيستی« سالھاست فروريخته است!
بانمک اين که سحابی »پيرمرد« در آخرين »فوتوگرافی« ]برای
ش00ھيد نم00ايی[ ب00ا ع00صا و در ھيئ0ت »محم00د م00صدق« وارد مي00دان ش00د؛ الب00د
برای اين که خون »پيرساالری« ايرانيان را بيشتر به جوش آورد!
برگرديم سر کارمان!
 ١۴٠٠سال تاريخ ِ به ضرب و زور مسلمان شدهی م0ا پ0ر اس0ت
از »قھرمان00ان«ی ک00ه ھ00ر چن00د در راس00تای ايم00ان و اعتقادش00ان ،کوش00شھ00ا
کرده و گاه حت0ی ج0ان باخت0هان0د ،ام0ا بي0شترشان در آل0ودگی مح0ض فک0ری،
نتوان00000ستهان00000د س00000رافرازی ک00000شورشان »اي00000ران« را از من00000افع عقي00000دتی
غيرايرانیشان تفکيک کنند و به ھمين دليل با طناب دار نافھمیشان به چاه
ويل ايرانستيزی افتادهاند .اينان البته از ديدگاه پ0ان اسالمي0ستی »قھرم0ان«
تعريف میشوند ،چون برای پيشبرد منافع اس0الميون ،جانف0شانی ک0ردهان0د و
میکنند ،اما ]اگ0ر درس0ت نگ0اه کن0يم[ بي0شترشان »خ0ائن« ب0ه من0افع عالي0هی
شھروندان ايرانی و »ايران« از کار درآمدهاند؛ ھمه چيز بسته به اين است
که »تاريخنگار« دوربينش را کجا کار بگذارد و اين0ان را از چ0ه زاوي0های
ببيند؛ اسالمی يا ايرانی؟!
»پان اسالميسم« را »جنب0شی ب0رای وح0دت ک0شورھای اس0المی«
تعريف ک0ردهان0د ک0ه تح0ت نف0وذ فک0ری س0يد جم0ال ال0دين اس0دآبادی در ق0رن
ن00وزدھم م00يالدی آغ00از ش00د] .ب00ه ب00اور پ00ان اسالمي00ستھ00ا[ س00يد جم00ال ال00دين
اسدآبادی مھ0مت0رين و م0زمنت0رين درد جوام0ع اس0المی را اس0تبداد داخل0ی و
استعمار خارجی تشخيص داد و با اين دو به شدت مب0ارزه ک0رد] .ھمچن0ين[
سيد جمال الدين برای مبارزه با اي0ن دو عام0ل فل0ج کنن0ده ،آگ0اھی سياس0ی و
ش00رکت فعاالن00هی م00سلمانان را در سياس00ت واج00ب ش00مرد و ب00رای بازي00افتن
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»عظم00ت م00سلمانان« بازگ00شت ب00ه اس00الم نخ00ستين را ]درس00ت مانن00د عل00ی
شريعتی[ الزم میدانست و اتحاد ]جھان[ اسالم را تبليغ میکرد.
از پان اسالميستھ0ای نام0دار م0یت0وان از عل0ی ش0ريعتی و ج0الل
آلاحمد نام ب0رد ک0ه س0الطين ص0فوی را ب0ه دلي0ل دام0ن زدن ب0ه ت0شيع ب0رای
»خنجر زدن« ب0ه پ0شت خلف0ای اس0المی عثم0انی ،خ0ائن ب0ه وح0دت اس0المی
ارزيابی میکردند.
»پان اسالميستھا« مخ0الف ھرگون0ه ن0وگرايی ،تج0دد ،مدرنيت0ه و
برابری حقوقی انسانھا ھستند و مدرنيته را مخ0الف »ن0ص ص0ريح ق0ران«
ارزيابی میکنند.
در سدهی بيستم ھم ھمين منوال ب0ر ت0اريخ ک0شورمان ح0اکم اس0ت؛
اي00ن ک00ه م00ا »قھرم00ان« ک00شورمان را از زاوي00هی من00افع ح00زب کموني00ست
شوروی سوسياليستی و آن اردوگاه فروپاشيده و از پشت ديوار بدنام ب0رلين
ب00ه س00تايش م00ین00شينيم ،ي00ا »قھرم00ان« را ب00ر اس00اس ايران00ی ب00ودنش ،ب00دون
وابستگی و تحتالحمايگی فکری بيگانگان ]عربھا و روسھا و چين0یھ0ا[
تعريف میکنيم.
تاريخ  ١۴٠٠سالهی پس از حملهی اعراب به »ايران« پ0ر اس0ت
از اين قيق0اچ زدنھ0ای ب0ين مف0اھيم ناپخت0ه و درھ0م ش0ده ،و البت0ه پ0ارادوکس
ايران0000ی و اس0000المی .ابوم0000سلم خراس0000انی يک0000ی از نام0000دارترين اي0000ن س0000نخ
باصطالح »روشنفکران« و »قھرمانان« تاريخ کج و کولهی ماست.
ابومسلم که به نوعی صدای جن0بش ض0د فاشي0ستی و ض0د حاکم0ان
اموی ٢٣٠بر ايران ِ ھزار و سيصد سال پيش بود ]يا میتوانست باشد[ چون
 - 230امويان از دودمانھای تاريخی اسالمی بودند .اينان برای نخستين بار خالفت را تبديل به سلطنت موروثی
کردند .اين دودمان از قبيله ی قريش و از طايفه ی بنیاميه بودند .نخستين خليفهی اموی معاويه فرزند ابوسفيان
و ھند مشھور به جگرخوار به دليل پاره کردن سينه و خوردن جگر حمزه عموی پيغمبر بود .او در زمان عمر
خليفه ی دوم فرمانروای شام شد .در زمان خالفت عثمان که از خويشان او بود ،قدرت بسيار زي0ادی پي0دا ک0رد.
با کشته شدن عثمان با علی بيعت نکرد و تا علی زنده بود ب0ا او ب0ر س0ر خالف0ت م0سلمانان جنگي0د .پ0س از ک0شته
شدن علی در کوفه ،به نبرد با حسن فرزند علی پرداخت و سرانجام خالفت را به چنگ آورد و شھر دمشق را
پايتخت خود و خاندانش ساخت .او مردی دانا و آينده نگر بود .از او ويژگیھای خوب و بدی گفت0ه ش0ده؛ ب0رای
نمونه از ويژگیھای نيکش شکيبايی بود و از ب0دیھ0ايش ش0کمبارگی .پ0س از او يزي0د پ0سرش خليف0هی م0سلمانان
شد .او دانايی و سياست پدر را نداشت .از کارھای او نبرد با حسين فرزن0د عل0ی و روي0داد ک0ربال ب0ود .ھمچن0ين
تازش به مکه .ديندارترين خليفهی اموی عمر فرزند عبدالعزيز بود .واپسين خليفهی اموی مروان بن محمد ب0ود
که به دست ياران ابومسلم خراسانی کشته شد .امويان فرمانروايانی بيش از اندازه عربگرا بودند .در مورد قت0ل
عم00ربن الخط00اب ]ب00ه دلي00ل ھم00ان نژادپرس00تی خ00شن اع00راب ب00ر علي00ه ايراني00ان[ نوش00تهان00د ک00ه پي00روز نھاون00دی ي00ا
»ابولؤلؤ« جايگ0اه بلن0دی در س0پاه اي0ران در دوران يزگ0رد س0وم داش0ت .او احتم0اال دخت0ری ب0ه ن0ام مرواري0د ن0ام
داشت؛ به ھمين دليل ابولؤلؤ خوانده میشد .او پس از تجاوز اعراب به ايران در جنگ موسوم به »فتحالفتوح«
اسير شد و در تق0سيم بردگ0ان س0ھم مغي0ره ب0ن ش0عبه ش0د .پي0روز ھنرھ0ای نقاش0ی و درودگ0ری و نج0اری و ...را
میدانست و شايد يه ھمين دليل اربابش او را »ابولؤلؤ« میناميد .طبری مینويسد عمربن خطاب اجازه نمیداد
ھيچ ايرانی اسير شدهای وارد مدينه شود .بنا بر كھنترين روايات ،مغيره ب0ن ش0عبه از كوف0ه نام0هی ب0ه عم0ربن
خطاب نوش0ت و از او خواس0ت ت0ا اج0ازه دھ0د غالم0ش ابولؤل0ؤ ب0ه مدين0ه بياي0د و م0ردم از فن0ون او مانن0د نقاش0ی،
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درک درستی از خواستھای آزاديخواھانه و ملی ايرانيان بر علي0ه اع0راب
نژادپرست نداشت ،ايران آفت زده را دو دستی تق0ديم ديگ0ر حاکم0ان عرب0ی
ک000رد ک000ه  ۵۵٠س000ال تم000ام ب000ر ايراني000ان و منطق000ه حک000م راندن000د ،زن000ان و
دختران ٢٣١ما را در بازارھای مدينه ٢٣٢فروختند و حتی گفتن و خوان0دن و
نوش00تن ب00ه زب00ان پارس00ی را ممن00وع س00اختند .ش00اھنامه ی گرانق00در فردوس00ی
توسی ،واکنشی ايران دوستانه به اين روشھای فاشيستی حکومتی اس0الميان
اموی/عباسی بود.
منظورم برتری طلبی نژادی عربھا نسبت به کشورھای مغل0وب
اس00ت ک00ه »س00يد« ب00ودن ھ00م از ھم00ين دوران بازمان00ده اس00ت؛ چ00ه برت00ری
»سيد«ھا را به عنوان ارباب و صاحب و برتر در نظر بگيريم و چ0ه س0يد
بودن را برتری خانوادگی خان0دان پيغمب0ر و عل0ی و بچ0هھاش0ان ب0شناسم ک0ه
»خمس« يا بيست درصد از درآمد ھر ک0س را تنھ0ا ب0ه دلي0ل ھم0ين برت0ری
نژادی تصاحب میکنند.
راس000تی ش000ما ھ000يچ ت000شابھی ب000ين حکوم000ت عباس000يان ب000ا حکوم000ت
جمھ00وری اس00المی در اي00ران ِ پاي00ان ق00رن بي00ستم و آغ00از ق00رن بي00ست و يک00م
نم00یيني00د؛ و آي00ا ک00سی فاجع00هی زلزل00هی را ب00ه ي00اد دارد ک00ه حکومتي00ان تنھ00ا
کمکشان به زلزلهزدگان اين بود که کودکان و زنان و دختران زلزلهزده را
م0000یدزديدن0000د ت0000ا در بازارھ0000ای دوب0000ی و ام0000ارات ب0000ه ف0000روش برس0000انند و
»دوزدوزانی« نامی از افسران سپاه را که خود از ھمينان بود و در تق0سيم
س00ھم ،س00ھم کمت00ری ب00ه او رس00يد و ق00ضيهی ف00روش اي00ن زن00ان و کودک00ان را
فاش کرد ،بالفاصله ھمين باند خامنهای اعدام کردند؟
اي00ن »رھب00ری« ]ابوم00سلم خراس00انی[ ب00ه دلي00ل ک00ج فھم00یاش از
خواست ايرانيان که بيرون راندن اعراب حاکم را در چشم انداز داش0تند ،و
به ھمين دستاوير »سياھی لشکر ابومسلم خراسانی« شده بودن0د ،بخ0شی از
آھنگری ،و درودگری و ...بھرمند شوند .عمربن خطاب پ0ذيرفت .ش0عبی م0یوي0د پي0روز نھاون0دی وقت0ی اس0يران
خردسال ايران را میيد ،میريست و با خود میفت عمربن خطاب جگ0رم را ب0ه آت0ش ک0شيد .پي0روز م0یواس0ت
انتق0ام يزدگ0رد ،رس0تم ف0رخ زاد ،ب0رادرش پي0روزان و زن0ان و دخت0ران اس0ير ش0ده ايران0ی را از عم0ر بازس00تاند.
روزی عمر از او میرسد شنيدهم تو صاحب دستانی ھنرمندی ،میوانی آسيابی بسازی که با باد ،گندم آرد کن0د؟
پيروز پاسخ میھد که چنان آسيابی برايت میازم که آوازهش شرق و غرب عالم را ب0ردارد .پي0روز ھمزم0ان ب0ا
ساختن آسياب ،شمشيری نيز برای خود ساخت .پيروز روزی خنجر را زير شالش پنھان کرد و به مسجد رفت.
عمربن خطاب امام جماعت بود .پيروز به عمر حمله کرد .سه ضربه به او زد .آخرين ضربه را به ش0کم عم0ر
زد و آن را تا زير گلويش باال کشيد .پيروز ھنگام فرار ،دوازده تن از ھمراھان عمربن خطاب را زخمی ک0رد
که شش نفرشان از ھمان ضربها مردند .پيروز نھاون0دی ،ي0ا ابولول0و دو س0ال بع0د از ف0تح ش0ھر نھاون0د ،عم0ربن
خطاب را کشت و ] و به روايتی[ به کاشان گريخت.آرامگاھی منسوب به ابولؤلؤ در شھر کاشان قرار دارد.
 - 231درست مثل اين روزھا در کشورمان و صدور زنان و دختران ايرانی به کشورھای عربی...
 - 232آخ که چه دردی است اين حافظهی تاريخی قورباغهای ما ايرانيان !
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اعراب حاکم را از کشور راند ،اما بخش خ0ونريزتری از ھم0ان اع0راب را
بر ما حاکم ساخت که بزرگترين فاجعه در طول تاريخ  ١۴٠٠سالهی اخير
ايران و ايرانيان شد.
طنز تاريخ اين که جنايات عباسيان آنچنان تحمل ناپذير شد ک0ه در
تمام دوران حاکميت عباس0يان ِ ق0وم و خ0ويش پيغمب0ر ،ايراني0ان ب0ه »ع0دل«
بن00یعب00اس پ00شت کردن00د و ح00سرت »ظل00م« بن00یامي00ه ]ديگ00ر پ00سرعموھای
پيغمبر[ را داشتند .بايد بيش از پنج ق0رن م0یگذش0ت ت0ا ]آن ھ0م ن0ه ايراني0ان[
که مغوالن از راه برسند و با پيمودن ِ آن ھمه راه ،خليفهی نا اھل بغداد را
نم00دمال کنن00د و ايراني00ان را از ش00ر »ع00دل«ش00ان برھانن00د ،ت00ا خ00ود ب00ر آن00ان
»ظلم« روا دارند!
»دھم فوريه سال  ١٢٥٨ميالدی ] ٢١بھمن[ سپاھيان ھالکو خ0ان
ن00وهی چنگي00ز ]ايلخ00ان مغ00ول[ بغ00داد را ت00صرف کردن00د و المستع00صم ب00ا،z
آخرين خليفهی عباسی را در نمد پيچيدن0د و ک0شتند ...عل0ت نم0د م0ال ک0ردن
خليفه اين بود که شنيده بودند قتل يک مقام مذھبی با دست ،باعث خشم خدا
ميشود] ...البته[ طبق بعضی روايات ،نزديکان ايرانی ھالکو که از عرب0ان
و آسيبی که ايرانيان از دو قرن ]شش و نيم ق0رن[ حکوم0ت آن0ان ]اموي0ان و
عباسيان[ بر وطنشان ديده بودند ،دلخور بودند ،او ]ھالکوخان مغول[ را به
برانداختن بساط عباسيان تشويق کردند؛ گرچ0ه در آن زم0ان اقت0دار خليف0هی
٢٣٣
عباسی ]تنھا[ محدود به شھر بغداد بود«.
حتی گفت0هان0د ک0ه ھوالکوخ0ان مغ0ول »ن0ازنين« در ھنگ0ام نم0دمال
ک00ردن آخ00رين خليف00هی عباس00ی م00دام چ00شم ب00ه آس00مان داش00ت ک00ه اگ00ر آس00مان
ش00کاف برداش00ت ک00ه برس00رش ھ00وار ش00ود ،دس00ت از نم00دمال ک00ردن خليف00ه
بشويد!
نم00یدان00م چ00را اينج00ا ب00ه ي00اد ميرح00سين موس00وی و موس00ويچیھ00ا
م00یاف00تم ک00ه م00یخواھن00د »اموي00ان« ]ي00ا بان00د خامن00های[ را کن00ار بگذارن00د و
خودش00ان يعن00ی عباس00يان ي00ا »موس00ويان« ب00ر م00ا ح00اکم ش00وند؛ حت00ی ب00ا اي00ن
تجربهی چند صد بار تکرار شدهی تاريخ فلکزده و کج و کوله و دفرمهی
ما!
در بارهی ابومسلم نوشتهاند که» :از جمله كسانی است كه درعين
توجه به مليت ،درحالی كه قيامش برای تحكيم مبانی مليت و استقالل ايران
مفي00د و م00وثر ب00ود ]ک00ذا[ از طري00ق م00ذھب اس00تفاده ب00رد و ب00ا تقوي00ت يك00ی از
مذاھب اسالمی يعنی تشيع بر ضد خلفای اموی ك0ه از مخ0الفين ج0دی ش0يعه
 - 233و بدين سان آخرين خليفه ی عرب عباسی نمدمال شد.
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بودند ،قيام كرد و آنان را از ميان برد؛ تا س0رانجام مخ0الفين ج0دی اي0ران و
ايراني00ان و طرف00داران س00يادت ن00ژادی ع00رب يعن00ی بن00یامي00ه را بران00داخت و
٢٣٤
حكومت را بدست ايرانيان داد].کذا[«
ديگر اين که نوش0تهان0د ک0ه» :ابوم0سلم خراس0انی س0ردار ايران0ی و
داعی معروف عباسی ]فارسیاش میش0ود دع0وت کنن0ده ب0رای ب0ه حکوم0ت
رساندن عباسيان[ مشھور به امين آل محم0د و ص0احب ال0دعوه اس0ت ک0ه در
راس س0ياه جامگ0ان خراس0ان ب0ر بن0یامي0ه خ0روج ک0رد و م0روان ب0ن محم0د
خليفهی اموی را مغلوب و منھزم کرد و دولت خلفای بنیعباسی را تاسيس
کرد.
»وقتی منصور ب0ه خالف0ت نش0ست ...عاقب0ت ابوم0سلم ]خراس0انی[
را ناجوانمردان000ه ]چ000ه تھمت000ی اس000ت اي000ن واژهی ناجوانمردان000ه ب000ه خلف000ای
عباس00ی؛ ھم00هی حاکم00ان اس00المی ت00اريخ اي00ران اي00نگون00ه ب00ودهان00د[ ب00ه قت00ل
رس00اند .وی ]ابوم00سلم[ ي00اران و پي00روان ج00ان برک00ف ب00سياری داش00ت و
فرقهھای مسلميه و راونديه خاطرهی او را گرامی میداشتند و کسانی مانند
سنباد] ٢٣٥و[ اسحاق ت0رک مقن0ع ٢٣٦و باب0ک خرم0دين داعي0هی خونخ0واھی
 - 234از نوع ھمان تاريخنگاریھای شيعی/کمونيستی
 - 235سنباد سردار زردشتی سپاه ابومسلم بود و به بھانهی خونخواھی وی رھبری قيام برض0د خليف0هی عباس0ی
را بر عھده گرفت .جنبش سنباد به زودی از نواحی نيشابور تا حدود کومش و ری را فراگرف0ت و در تم0ام اي0ن
حوالی مخالفان خالفت به وی پيوستند .سنباد در ری ب0ا کم0ک جمع0ی ک0ه ب0ه وی پيوس0ته بودن0د ،موف0ق ب0ه اع0دام
فرم0انروای ری ش0د .ب0ا اس0پھبد خورش0يد رابط0هی دوس0تانه برق0رار ک0رد و ب0دين گون0ه از ني0شابور ت0ا طبرس0تان
اجتماع را به شدت متشنج ساخت .با پيوستن گروھی از ملیگرايان ،نھضت که در اصل مبارزه با خلفا را ھدف
خويش قرار داده بود ،جنبهی ضداسالمی به خود گرفت .سنباد با بيان انديشهھا و ش0عارھای ضداس0المی ،م0ردم
ناراضی را به گرد خود جمع کرد ،قدرت را به دست گرفت و قدرت خليفه را به خطر انداخت .خليفه سپاھی را
برای مبارزه با او فرستاد .در جنگی که بين س0ردار خليف0ه ب0ا س0پاه س0نباد در ن0واحی ب0ين ری و س0اوه روی داد،
سپاه وی از سپاه اعراب شکست خ0ورد و تع0داد زي0ادی از ي0اران وی در آن ح0والی ک0شته ش0دند .خ0ود س0نباد ب0ه
شاھزاده ]اسپھبد خورشيد[ پناه برد ،اما در بين راه به خدعه و فريب به دست پناه دھندگان خويش کشته شد .ن0ام
قاتل وی را طوس ناميدھاند  .امول وی و اموال ابومسلم ھم به اسپھبد خورشيد ]پادشاه سلسله دابويگان[ رسيد و
بدين گونه نھضت سنباد شکست خورد.
 - 236اسحاق ترك ،از داعيان ابوم0سلم خراس0انى در نيم0هی اول س0دهی دوم قم0ری؛ اطالع0ات م0ا درب0ارهی وی
بسيار اندك و تقريبا ً منحصر است به الفھرست ابن نديم ]ص  [٤٠٨گزارش ابن نديم تلفيق0ى از س0ه رواي0ت كھ0ن
است كه ماخذ دوتای آن دانسته نيست؛ اما روايت سوم برگرفته از كتابى است با عنوان »اخب0ار م0اوراء النھ0ر«
از نوي0سندهای گمن0ام؛ نوش0تهی گردي0زی ]ص  ٢٧٣ب0ه بع0د[ ت0ا ان0دازهای مكم0ل الفھرس0ت اس0ت و آگ0اھیھ0ايى از
شورش سپاھيان ابوداوود خالد بن ابراھيم ذھلى عامل خراسان در زمان اس0حاق ت0رك و ع0صيان عب0دالجبار ب0ن
عبدالرحمان ازدی جانشين وی ،ب0ه دس0ت م0ىدھ0د ]ني0ز نگ0اه کني0د ب0ه ص0ديقى ،ص ١٥١ب0ه نق0ل از زي0ناالخب0ار،
نسخهی خطى كمبريج[
به نظر مىرسد كه گرديزی رويدادھای خراسان را در سدهھای نخستين اس0المى از كت0اب م0شھور »اخب0ار والة
خراس00ان نوش00تهی س00المی/در ٣٠٠ق٩١٣/م« گرفت00ه باش00د؛ زي00را در رواي00ت منح00صر نوي00سندهی كت00اب القن00د
دربارهی ّ
مقنع به روشنى به نوشتهی سالمى اشاره شده است ]نسفى ،ص  [٧٢و چون جن0بش اس0حاق ت0رك پ0يش
از قيام مقنع رخ داده ،احتمال دارد كه اخبار گرديزی دربارهی رويدادھای خراس0ان بع0د از ك0شته ش0دن ابوم0سلم
]١٣٧ق٧٥٤/م[ ب0ر كت0اب »اخب0ار والة خراس0ان« س0المى متك0ى باش0د .اب0ن ن0ديم دو رواي0ت مختل0ف درب00ارهی
خاستگاه و نسب اسحاق نقل كرده است؛ يكى حاكى از آن است كه او از علوي0ان و از فرزن0دان »يحي0ى ب0ن زي0د
اب0ن عل0ى« ب0ود ك0ه از ب0يم اموي0ان گريخ0ت و ب0ه س0رزمين ترك0ان رف0ت؛ از اي0ن رو ب0ه اس0حاق ت0رك ش0ھره ش0د
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او را داشتند .بابک خرم0دين ٢٣٧ت0ا ب0ه آن ح0د پ0يش رف0ت ک0ه م0یگف0ت روح
٢٣٨
ابومسلم در او حلول پيدا کرده است«.
]ھمانجا؛ ب0رای احتم0االت ديگ0ر درب0ارهی ن0سب او ،نگ0اه کني0د ب0ه ص0ديقى ،ص  ١٥٢آم0ورتى[ و پ0رچم مخالف0ت
برافراشت ]نگاه کنيد به بارتولد ،ص  [١٩٩بر پايهی اين روايت اب0ن ن0ديم ،احتم0اال اس0حاق ت0رك پ0يش از آم0دن
ابومسلم به خراسان ،به سرزمين تركان رفته ،و پس از روی كار آمدن عباسيان در دورهی ام0ارت ابوم0سلم ب0ه
خراسان بازگشته است .روايت ديگر ابن نديم برگرفته از اخبار ماوراءالنھر است كه به نقل از ابراھيم بن محمد
از آگاھان به اخبار مسلميه مىگويد» :او ماوراءالنھری و امی بود و با جنيان ارتباط داش0ت و اگ0ر ك0سى چي0زی
از او م0ىپرس0يد ،پ0س از گذش0ت ش0بى ،پاس0خ م0ىگف0ت و ھنگ0امى ك0ه ابوم0سلم ك0شته ش0د ،م0ردم را ب0ه س0وی او
فراخوان0د« ]ھمانج0ا[ ن0ام او ،اس0حاق ،م0ىتوان0د زردش0تى ب0ودن وی را ب0ه تردي0د افكن0د ،ام0ا ب0ا توج0ه ب0ه آراء او
مىتوان چنين گمان كرد كه وی اسالم آورده بوده ،و سپس به دين كھ0ن خ0ود بازگ0شته اس0ت ]ص0ديقى ،آم0ورتى،
ھمانجاھا[.
مقارن شورش اسحاق ،ابوداوود خالد بن ابراھيم حاكم خراسان بود كه ابومسلم در ١٣٦ق٧٥٣/م به ھنگام رفتن
به عراق او را جانشين خود ك0رده ب0ود و او ل0شكريان اس0حاق را از ب0ين ب0رد ]نگ0اه کني0د ب0ه ص0ديقى ،و خ0ود در
١٤٠ق ك0شته ش0د[ ]گردي0زی ،ھمانج0ا[ .اگ0ر بپ0ذيريم ك0ه اس0حاق پ0س از ك0شته ش0دن ابوم0سلم ب0ه م0اوراءالنھر و
سرزمين تركان رفته است ،آغاز فعاليت او را بعد از قيام سنباد ]ه م[ و پيش از جنبش مقنع مىتوان پنداشت .به
نظ0ر م0ىرس0د ك0ه آراء اس0حاق ت0رك در م0اوراءالنھر ،زمين0هھ0ای ب0سيار مناس0بى ب0رای ش0ورش و پي0روزیھ0ای
اوليهی مقنع فراھم آورد.از اين رو قيام اس0حاق م0ىباي0ست پ0س از ك0شته ش0دن ابوم0سلم و قت0ل اب0وداوود در س0ال
١٤٠قمری رخ داده باش0د .ب0ه نوش0تهی الفھرس0ت اس0حاق ادع0ا ك0رد ك0ه ابوم0سلم زن0ده اس0ت و در ك0وهھ0ای ری
زندانى است و در زمان معينى ظھور خواھد كرد و نيز ارتب0اطى مي0ان ادعاھ0ای اس0حاق و اعتق0ادات زردش0تيان
ديده مىشود ]ابن نديم ،ھمانجا[ از گزارش ابن نديم برمىآيد كه اس0حاق ب0رای جل0ب توج0ه زردش0تيان ب0ه دع0وت
خود از آوازهی ابومسلم نيك بھره برده است .آنچه در قيام اسحاق ترك جلب نظ0ر م0ىكن0د و در س0اير جنب0شھای
عصر عباسى به چشم نمىخورد ،اين است ك0ه او تنھ0ا ب0ه دع0وت اكتف0ا ك0رد و ھ0يچ گون0ه روي0ارويى و درگي0ری
مي0ان او و پي0روانش ب0ا ك0ارگزاران حكوم0ت روی ن0داد .برخ0ى از معتق0دات اس0حاق ت0رك ش0بيه ب0ه آراء س0نباد و
پي0روان اوس0ت .ش0ايد آن0ان تركي0ب افك0ار دين0ى را وس0يلهی س0ودمندی ب0رای اتح0اد برخ0ى گ0روهھ0ای ن0اتوان ض0د
عباسى يافته بودند ]صديقى ،ھمانجا؛ دانيل [١٣٢ ،پ0س از درگذش0ت اس0حاق ك0ه ت0اريخ آن ھمانن0د زم0ان تول0دش
دانسته نيست ،پيروانش كه بيشتر از مسلميهی ماوراءالنھر بودند ،پراكنده شدند و جنبش او دوامى نيافتت.
 - 237دينوری بابک را از نوادگان ابومسلم خراسانی میداند .ابن نديم که نوشتهھای او در ب0ارهی باب0ک آکن0ده
از غرض و کينه است ،او را فرزند نامشروع م0ردی روغ0ن ف0روش و زن0ی ي0ک چ0شم م0یدان0د .واب0ستگیھ0ای
مورخ0ان دس0تگاه ق0درت و تع0صبات دين0ی آن0ان ،نوش0تهھ0ای آن0ان را مح0شون از اض0افه س0ازیھ0ا و داس0تانھ0ای
ب00یاس00اس در جھ00ت تخري00ب چھ00رهھ00ای رھب00ران ض00د خالف00ت عباس00ی ن00شان م00یدھ00د .باب00ک در جوان00ب تبري00ز و
کوھستانھای آنجا به پيشهوری و شبانی مشغول بود و از اين رھگذر با انديشهھای خرمدينان آشنا شده و با آنان
و رھبر آنھا جاويدان بن سھل ]شھرک[ پيوند يافت .جاويدان بن سھل در زم0ان خالف0ت ھ0ارون الرش0يد عباس0ی،
رھبری و ھدايت گروھی از طرفداران نھضت و تعاليم مزدک و بقای ياران ابوم0سلم و ناراض0يانی را ب0ه عھ0ده
گرف00ت ک00ه از م00دتھا قب00ل در آذربايج00ان ،طبرس00تان ،ری ،ھم00دان و اص00فھان فعالي00ت م00یکردن00د .بع00د از م00رگ
جاويدان ،بابک به رھبری خ0رم دين0ان رس0يد و ب0ه روزگ0ار خالف0ت م0امون عباس0ی ح0دود س0ال  ٢٠٠ھج0ری در
آذربيجان سر به شورش برداشت .گفته م0یش0ود ح0اتم ب0ن ھرثم0ه وال0ی عباس0ی ارمن0ستان ک0ه پ0درش ب0ه تحري0ک
وزي0ر م0امون ]ف0ضل ب0ن س0ھل[ ب0ه قت0ل رس0يده ب0ود ،از ش0ورش باب0ک اط0الع داش0ت و او را تحري0ک و حماي0ت
م0یک0رد .ش0ورش باب0ک ب0ر بني0اد ض0ديت و دش0منی ب0ا عربي0ت ش0کل گرف0ت .روس0تائيان و دھقان0ان خ0رده پ0ا ک0ه
سالھای سال از برتری جويی و سنگينی جزيه و خراج و تحقيرھا و تعبيضھای نژادی حاکميت عرب0ی رن0ج و
مرارت کشيده بودند ،دسته دسته به بابک پيوستند؛ بدينسان يک مقاومت ملی گسترده در آذربايجان عليه خالف0ت
عباسی شکل گرفت .مامون عباس0ی چن0دين ب0ار س0پاھيان خ0ود را ب0رای دف0ع و س0رکوب خ0رم دين0ان فرس0تاد .ام0ا
بابک توانست چندين شکست بر سرداران عرب و ترک خليفه وارد نمايد و حتی سردار بزرگ محم0د ب0ن احم0د
طوسی در  ٢١٤در مصاف بابک کشته شد .با اين پيروزیھا شورش خرمدينان گستردهتر شد و اصفھان را نيز
در ب0ر گرف0ت .باب0ک توان0ست من0اطق وس0يعی در آذربايج0ان و آران را تح0ت س0لطهی خ0ويش در آورد .خواج0ه
نظامالملک در سياستنامهی خود مینويسد که معتصم خليفه به مجلس شراب برخاست و در حجرھای شد .زمانی
در انجا بود ،پس بيرون آمد و شرابی يخورد و باز برخاست و در حجرهای ديگر شد و باز بيرون آمد و شرابی
بخورد و بارسوم در حجره شد و پس بيرون آمد و در گرمابه شد و غسل بکرد ،و بر م0صلی ش0د و دو رکع0ت
نماز بگذاشت و به مجلس بازآمد و گفت قاضی يحيی را که دان0ی اي0ن چ0ه نم0از ب0ود؟ گف0ت ن0ه؛ گف0ت نم0از ش0کر
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ابومسلم خراسانی »اولين کسی بود ک0ه بع0د از گذش0ت ي0ک ق0رن،
کشور را از تسلط اع0راب ]ظ0اھرا نوي0سنده عباس0يان و پ0سرعموھای محم0د
ابن عبد Wرا عرب نمیداند[ نجات داد و عشق به وطنپرستی را در دلھا
٢٣٩
زنده کرد ]کذا[«...
»بع00د از اس00تيالی کام00ل اع00راب ب00ر اي00ران ،م00ردم ب00رای ف00رار از
»ظلم« امويان ،چون قدرت مبارزهی مسلحانه نداشتند ،به مذھب ش0يعه ک0ه
بزرگت0رين پايگ0اه مقاوم0ت در براب0ر خلف0ای ام0وی ب0ود ،روی آوردن0د .در
اين راستا يک ايرانی به نام »ابن يسار« معروف به »ابوم0سلم خراس0انی«
برای مبارزه با اعراب ]اموی[ نھضتی را به نام قي0ام »س0ياه جامگ0ان« ب0ر
پا کرد.
٢٤٠
»او در مک00ه ب00ا ش00يعيان آل عب00اس آش00نا ش00د] .آل عب00اس[ در
نوزده سالگی وی ]ابومسلم[ را ب0رای تبلي0غ ب0ه خراس0ان فرس0تادند .ابوم0سلم
اگر چه شيعهگری ]شيعهی عباس0يان[ را تبلي0غ م0یک0رد ،ام0ا ھ0يچگ0اه دي0ن و
آئين خود را آشکار نکرد و از رھبران تشيع ]عباسی[ پي0روی ننم0ود؛ تنھ0ا
ھدف او اين بود که ايران را از ظلم خلفای عرب ]نه اعراب بلکه اموي0ان[
نجات دھد ...او از اختالف بين اعراب استفاده کرد و ل0شکری ف0راھم نم0ود
و ھمهی ش0ھرھا را يک0ی پ0س از ديگ0ری آزاد ک0رد؛ س0پس ب0ه بغ0داد حمل0ه
نمود و حکومت جور و ظلم امويان را سرنگون ساخت و بنی عباس را ب0ه
حکومت رساند؛ اما بن0ی عب0اس ھ0م ب0ا رس0يدن ب0ه ق0درت ،ب0يش از بن0یامي0ه
ظلم و جفا کردند .آنان چ0ون وج0ود ابوم0سلم را خطرن0اک ديدن0د ،وی را ب0ا
خدع00ه و نيرن00گ در س00ال ١٣٧ھج00ری ب00ه بغ00داد آوردن00د .در آنج00ا من00صور
دوانقی دومين خليفهی عباسی فرم0ان داد ت0ا ع0دهای پ0شت پ0ردهھ0ای ک0اخ او
مخف0ی ش0دند .من0صور ب0ه نيرن0گ شم0شير وی را گرف0ت و ب0ا اش0ارهای …
گماش00تگان ب00ر س00ر او ريختن00د و اي00ن مب00ارز وط00ن پرس00ت ]ک00ذا[ را از پ00ای
٢٤١
درآوردند«.
اي0ن ھم0ان ک0ج فھم0یای اس0ت ک0ه ب0ر بخ0شی از جن0بش س0بز ح00اکم
است که میخواھد از اختالف درون جناحی حاکمان اسالمی ]باند خامنهای
و موس0ويچیھ0ا[ اس0تفاده کن0د؛ در ح0الی ک0ه م0ا بارھ0ا و بارھ0ا در ح0الی ک0ه
نعمتی از نعمتی خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت که اين ساعت از سه دختر بکارت برداشتم که ھر سه
دختران دشمنان من بودند؛ يکی دختر بابک ،ديگری دختر افشين و سومی دختر مازيار گبر«.
قيام بزرگ بابک خرمدين)بيدارگرھمهی زمانھا( بر ضد سيطرهی اعراب ،برگرفته از کتاب »سطيرهی ١٤٠٠
سالهی اعراب بر افغانستان« جلد دوم]ص  [٢٦٩ – ٢٦٥سليمان راوش
 - 238مشاھير و نام آوران ايران ،ابومسلم خراسانی
 - 239ھمانجا
 - 240شيعيان آل عباس يا پيروان عباسيان با شيعيان و پيروان علی ابن ابيطالب فرق دارند.
 - 241مشاھير و نام آوران ماندگار ايران ،ابومسلم خراسانی به نقل از وبسايت چھره ھای ماندگار.
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خواستهايم »فريبکار« باشيم ،خود فريب خ0وردهاي0م و ي0ک دورهی ت0اريخی
ديگر تاريخا به عقب رانده شدهايم.
با س0ربهني0ست ک0ردن ابوم0سلم خراس0انی ،اي0ران چھ0ار و ن0يم ق0رن
ديگر زير سلطهی اعراب عباسی ماند ،تا ھمانگونه که میدانيم مغ0والن از
راه رسيدند و بساطشان را در ھم ريختند.
آرامش دوس0تدار در کت0اب »امتن0اع تفک0ر در فرھن0گ دين0ی« اي0ن
پ0000ارادوکس را اي0000نگون0000ه ب0000ه ت0000صوير ک0000شيده اس0000ت» :نيرومن0000دترين و
خطرن00اکت00رين مقاوم00تھ00ای ايران00ی ب00ر ض00د دي00ن و ق00وم ت00ازی را فاتح00ان
عرب ،ب0ه دس0ت و دس0تياری عناص0ر ايران0ی س0رکوفتهان0د؛ از جمل0ه جن0بش
بابک خرمدين به دس0ت اف0شين و قي0ام مازي0ار ب0ا ت0سليم وی توس0ط ب0رادرش
٢٤٢
کوھيار به عمال معتصم خليفهی عباسی«...
ھم او مینوي0سد» :فاجع0ه ی کن0ونی اس0الم ]پي0روزی س0يد روحW
خمين00ی در س00ال  [١٣٥٧دش00منی دي00رين ب00ا ع00رب را چن00ان در م00ا زن00ده و
تداعی کرد که از »حملهی دوم عرب« سخن میگوييم .چه رابطهای ب0رای
سراپاگير مج0دد اس0الم موج0ب
ما ميان عرب و اسالم وجود دارد که غلبهی
ِ
اين تداعی شده است...يک پاسخ احتمالی ديگر اين است که اعراب فقط ب0ه
سرزمين ما يورش نياوردهاند ،بلکه ما را با ھتک آئينم0ان ب0ه دي0ن خودش0ان
گرواندهاند ،و اين حاکمان کنونی ضمنا داغ دل ھزار و چن0د س0د س0الهی م0ا
را از نو تازه کردهاند؛ در اين صورت ما میبايست ضد اسالم میبوديم که
ني00ستيم؛ ب00االخره پاس00خ احتم00الی س00وم م00یتوان00د اي00ن باش00د ]ک00ه[ البت00ه اس00الم
حقيق0ت و موھب0ت االھ0ی اس0ت ک0ه ن0صيب م0ا ش0ده ،منتھ0ا ب0ه زور تازي0ان؛
بن000ابراين م000ا ب000ه ھم000ان ان000دازه ک000ه طال000ب موھب000ت اس000الم ھ000ستيم و دش000من
زورگ000ويی و زورگوي000ان ت000ازی ،مج000ازيم ع000امالن تي000ره روزی کن000ونی را
مجازاً عرب بدانيم و بناميم!
»اي0ن پاس0خ احتم0الی ب0ا ھم0هی ظ0اھر آراس0تهاش پ0رتت0رين پاس0خ
ممک00ن م00یتوان00د باش00د؛ ن00ه از اين00رو ک00ه اس00الم را حقيق00ت و موھب00ت االھ00ی
م0یدان00د ]اي00ن ن00وع »حقيق0ت بين00ی و موھب00ت ج00ويی« ش00اخص س00لطهی ھ00ر
پندار دينی مربوط است ،نه مخ0تص اس0الم[ بلک0ه چ0ون نم0یتوان0د بفھم0د ک0ه
اسالم به عرب زور داده و او را زورگو کرده بوده است ،نه بعکس؛ يعن0ی
اگر زورگويی ذاتی اسالم نمیبود ،اصالً عربيت0ی بوج0ود نم0یآم0د و م0ا از
٢٤٣
موھبت االھی اسالم محروم مانده بوديم!«
» - 242امتناع تفکر در فرھنگ دينی« آرامش دوستدار ،صفحهی ١۶٣
 - 243چرا دشمنی با عرب ،آرامش دوستدار
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ھمين کج فھمی است که بنيان فکری ابومسلم خراس0انی را س0اخته
اس00ت؛ چ00را ک00ه او تنھ00ا ب00ا بخ00شی از اع00راب جنگي00ده اس00ت و ن00ه ب00ا اس00الم
تجاوزگر!
»ابوم00سلم عب00دالرحمان ب00ن م00سلم خراس00انی و در اص 0ل بھ00زادان
پسر ونداد ھرمز با کنيهی »ابوايوب« ]بعضی او را ابومسعود گفت0هان0د[ از
سرداران بزرگ ايرانی پس از اسالم است .اسم پدر او را بعضی عبد Wو
برخ0ی مي0سره آوردهان0د .م0رگ او ب0ه س0ال  ١٣۴ھج0ری قم0ری در اريح0ا
روی داد و جسدش را به اورشليم بردند و درآنجا بخاک سپردند«.
البد برخی تاريخنگاران در »ايرانی بودن« ابوم0سلم اص0فھانی ي0ا
خراس00انی تردي00د داش00تهان00د؛ ب00ه ھم00ين دلي00ل کوش00يدهان00د ب00ا اي00ن دس00تاويز ک00ه
ابومسلم در فالن جای ايران به دنيا آمده و پ0در و م0ادرش ف0الن ن0ام ايران0ی
را داش00تهان00د ،بکوش00ند او را ايران00ی بنمايانن00د؛ ک00ه البت00ه اي00ن ھم00هی داس00تان
نيست.
خيل00ی دوس 0ت دارم ب00دانم اي00ن اف00راد ،س00يد روح Wخمين00ی ،ي00ا س00يد
عل00ی خامن00های ي00ا م00ثال س00يد محم00د خ00اتمی ي00ا اکب00ر رف00سنجانی را کج00ايی
م00یدانن00د؛ ي00ا ب00ه ف00رض اگ00ر »بيگانگ00ان« ب00ر م00ا ح 0اکم بودن00د ،ب00ا م00ا چ00ه
میکردند که اين مثال »ايرانيان« نکردهاند؟!
٢٤٤
»در م00ورد مح00ل تول00د ابوم00سلم ني00ز اخ00تالف اس00ت ،چن00انك00ه
گروھی وی را از اھ0ل »فري0دن« اص0فھان دان0ستهان0د و دس0تهای وی را از
ناحيهی »فاتق« اصفھان میدانند كه بعدھا به خراس0ان رفت0ه اس0ت .ع0دهای
ھم او را اھل روستای »سنجرد« يا »ماخوان« مرو دانستهان0د .ض0منا ً باي0د
دانست كه درايرانی بودن ابومسلم ترديدی نيست ،زيرا پدر او اص0ال ون0داد
ھرمز ]بنداد ھرمز[ نام داش0ت و پ0س از آنک0ه ]زورک0ی[ قب0ول اس0الم ك0رد،
به عثمان و يا مسلم موسوم گرديد.
»ابوم00سلم در ك00ودكی ن00زد عي00سی ب00ن معق00ل در اص00فھان زن00دگی
میكرد .در اين زمان چند تن از مبلغين ابراھيم بن محمد ،امام بنی عب0اس،
نزد عيسی رفتند و چون استعداد و ھوش ابوم0سلم را م0شاھده كردن0د ،او را
پيش ابراھيم امام در مكه بردند و ابومسلم در نزد امام ب0ه خ0دمت پرداخ0ت،
تا سرانجام در سال  ١٢٨ھجری ،ھنگامی كه ]ابومسلم[ جوانی نوزده س0اله
ب0ود ،از جان00ب اب0راھيم ام00ام م0امور خراس00ان گ00شت ،ت0ا در آنج00ا ك00ه در آن
٢٤٥
زمان از مراكز مھم تشيع بود ،به تبليغ شيعهی عباس بپردازد«.
 - 244ابومسلم خراسانی کيست؛ گردآوری از ارشام پارسی ،كتاب دليران جانباز ،ذبيح  Wصفا
 - 245اين تشيع با تشيع علی ابن ابيطالب پ0سرعموی عب0اس ف0رق دارد .در زب0ان عرب0ی ش0يعه يعن0ی پي0رو .يعن0ی
اين00ان ش00يعيان و پي00روان عب00اس پ00سرعموی عل00ی اب00ن ابيطال00ب بودن00د و ن00ه ش00يعهی دوازده ام00امی ک00ه م00ا ح00اال از
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»از جمله سفارشھای ابراھيم به ابومسلم آن بود كه:
»اگر بتوانی در خراسان ھيچكس را كه ب0ه عرب0ی تكل0م كن0د ب0اقی
مگذار!« از اين فرمان به خوبی معلوم میشود كه بنی عباس پيشرفت خود
را تنھا در جانبداری از ايرانيان میدانستهاند و ابومسلم نيز در عين تظاھر
٢٤٦
به تشيع ]منظور ھمان تشيع عباسی است[ خالی از تعصب ملی نبود«.
به بيانی ديگر خيلی ھ0م »مل0یگ0را« نب0ود؛ آنچنانک0ه بع0دھا برخ0ی
تاريخنگاران به دليل خالی بودن تاريخ ايران از قھرمانانی به واق0ع ايران0ی
و کوشنده در راس0تای س0اختن ايران0ی آزاد و آب0اد» ،اتھ0ام« ايران0ی ب0ودن و
ع00رق مل00ی داش00تن را ب00ه ابوم00سلم ب00ستند؛ ادع00ايی ک00ه خ00ود ابوم00سلم اساس00ا
نداش000ت و در اي000ن راس000تا ھ000م تالش000ی نک000رد؛ ابوم000سلم حت000ی ب000سياری از
جن00بشھ00ای ايران00ی مخ00الف عباس00يان در دوران خ00ودش ب00ه ش00دت س00رکوب
کرد.
»گفت0هان00د ک00ه اب0راھيم پ00يش از آنک00ه ابوم0سلم را گ00سيل کن00د ،ب00ه او
0ل ِ ّ
رجً 0
گف00ت» :ای عب00دالرحمان ،ت00و از م00ا اھ00ل بي00ت ھ00ستی » ِ ّان0کَ ُ
من00ا اھ00ل
البيت« و سپس سفارش کرد که بايمانيان نيکو رفتار کند و ب0ا اي0شان باش0د؛
چه قيام جز به ياری آنان به ج0ايی نرس0د ،ام0ا ب0ه ربيع0ه ب0دگمان باش0د و در
کار مضريان نيکو بنگرد که ايشان دش0منان خ0انگی ھ0ستند و ھ0ر ک0ه را از
آنان که دربارهی او ب0دگمان اس0ت ،بک0شد و اگ0ر توان0ست در خراس0ان ي0ک
ت00ن ع00رب زب00ان برج00ای نگ00ذارد و حت00ی از ک00شتن بچ00های ک00ه درب00ارهی او
٢٤٧
بدگمان است ،درنگذرد«.
جال00ب اي00ن ک00ه »او ]ابوم00سلم[ در اي00ن دوران ب00ه س00رکوبی تم00ام
نيروھا و جنبشھايی پرداخت که ]برعلي0ه عباس0يان[ س0ر ب0رآورده بودن0د؛ از
جمله جنبش دينی به آفريد.
»موبدان و مغان به او از به آفريد و دي0نش ک0ه ح0د ميان0های مي0ان
اسالم و زرتشتيت بود ،شکايت بردند .به آفريد ھوادارانی جمع کرده بود و
لذا ابومسلم دستور دستگيری و قتل به آفريد و پيروانش را صادر ک0رد .در
اين ميان نصربن سيار از ترس لشکريان خراسان به ھمدان گريخت که در
ميان راه مريض شد و در  ٨۵سالگی درگذشت«.

شيعيان علی يکی ديگر از پسرعموھای محمد و عباس و معاويه میشناس0يم .اينھ0ا ھمگ0ی پ0سرعموی ھ0م بودن0د،
ولی ھرکدام کلی طرفدار و پيرو و به زبان عربی »شيعه« داشتند.
 - 246ابومسلم خراسانی کيست؛ گردآوری از ارشام پارسی ،كتاب دليران جانباز ،ذبيح  Wصفا
 - 247يعقوبی٢/٣۴٢،؛ طبری ،٧/٣٨۴-٣٨۵،العيون١٨۴ ،؛مقريزی ،المقفی ،۴/١٣۶،النزاع٩۵-٩۶،
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ابوم00سلم در راس00تای خ00وشخ00دمتی ب00ه عباس00يان ،ب00سياری از ھ00م
ميھنانش را که ب0ر علي0ه اع0راب ]عباس0يان[ نب0رد م0یکردن0د ،ک0شت و ن0ابود
کرد.
»بن0یعب0اس ب0ا اي0ن ک0ه در آغ0از ک0ار ب0ه م0ردم روی خ0وش ن0شان
دادند ]اما بعد از به قدرت رسيدن[ به ن0ام »انتق0ام خ0ون ش0ھدا« بن0یامي0ه را
قت00ل ع00ام کردن00د ،و قب00ر خلف00ا را ش00کافتند و ب00ه آت00ش س00وختند؛ ول00ی پ00س از
چن00دی روش ظالمان00هی بن00یامي00ه را پ00يش گرفتن00د؛ ت00ا ج00ايی ک00ه »ابوحنيف00ه
رئيس يکی از چھار مذھب اھل تسنن به زندان من0صور رف0ت و ش0کنجهھ0ا
ديد و ابن حنب0ل يک0ی از س0ران چھ0ار م0ذھب ]ت0سنن[ تازيان0ه خ0ورد و ام0ام
ش0000شم ش0000يعهی امامي0000ه ،پ0000س از آزار و ش0000کنجهی ب0000سيار م0000سموم ش0000د و
درگذش000ت] .عباس000يان[ عل000ويين ]پ0000سرعموھاشان[ را دس000ته دس000ته گ0000ردن
میزدند ،يا زنده زنده دف0ن م0یکردن0د و ب0االی دي0وار ي0ا زي0ر ابني0هی دولت0ی
٢٤٨
میگذاشتند«.
به قول دکتر عبدالحسين زرين کوب» :عباسيان نه فق0ط بن0یامي0ه
را نابود کردند ،بلکه ]بسياری ديگر از ايراني0ان را ن0ابود کردن0د[ ...از اي0ن
رو به دست ابومسلم و ي0اری او ن0ه فق0ط س0ليمان ب0ن کثي0ر ،بلک0ه ابوس0لمهی
خالل را نيز که وزير آل محمد خوانده میشد ،از بين بردند ...بعد نوبت به
٢٤٩
خود ابومسلم رسيد«...
ابومسلم خراسانی در راستای خوشخ0دمتی ب0ه عباس0يان ،ب0سياری
از ايرانيان و نھضتھای ايرانی مخالف حکوم0ت فاشي0ستی عرب0ی را خ0ود
و به دست خود نابود کرد ،ولی دست آخر خودش ني0ز خ0وراک کفت0ار ش0د؛
چيزی شبيه به سرنوشت نورال0دين کي0انوری ،يک0ی از رھب0ران ح0زب ت0وده
ک00ه ب00رای س00يد روح  Wخمين00ی جانف00شانیھ00ا ک00رد ،ول00ی در نھاي00ت خ00ودش،
خانوادهاش و حزبش خوراک خوشمزھی کفتار جماران شدند.
راستی اين چگونه ايرانی بودنی است که برای به ق0درت رس0اندن
بيگانگ00ان ،ب00ا ھ00م ميھن00انش م00یجنگ00د و آن00ان را از دم تي00غ م00یگذران00د ،ت00ا
بيگانگ0ان ]ع0ربھ0ا ي0ا روسھ0ا[ را ب0ه ق0درت برس0اند؛ آي0ا اساس0ا دادن لق0ب
»قھرمان ملی ايرانيان« به »ابومسلم خراسانی« بیانصافی نيست؟

 - 248تاريخ ايران بعد از اسالم ،ص  ۴۵۶به نقل از تاريخ اجتماعی ايران ،جلد دوم ،راوندی ،ص ١٢۶
راستی شما ياد قبرس0تانھ0ای اي0ران و ن0ابود ک0ردن م0زار ايراني0ان از ھنرمن0دی چ0ون »بن0ان« ت0ا س0نگ گ0ور ن0دا
آقاسلطان و ديگر قربانيان قدرت طلبی حکومت جمھوری اسالمی نمیافتيد؟
 - 249تاريخ ايران ،ص  ،۴۶٨به نقل از تاريخ اجتماعی ايران ،مرتضی راوندی ،ص ١٢۶
توجه بکنيم که ب0سياری از ايراني0ان در اي0ن دوران ن0امھ0ای عرب0ی داش0تند ،مث0ل اب0ن مقن0ع ،ابوم0سلم و خيل0یھ0ای
ديگر...به ويژه نھضت شعوبيه و...

١٦٠

ب00ه ب00اور م00ن ابوم00سلم خراس00انی »قھرم 0ان« ب00ود؛ ول00ی قھرم00انی
ب000رای سل000سلهی خلف000ای عباس000ی ک000ه بي000شترين خ000دمت را ب000رای ب000ه ق000درت
رساندنشان کرد و متاسفانه خودش نيز طعم0هی نگران0یھ0ای ول0ینعمت0انش
شد.
در »مروج الذھب« جلد دوم ،صفحه  ٢٣٠آمده است که از يک0ی
از شيوخ بنیاميه س0بب س0قوط و زوال آن حکوم0ت ]بن0یامي0ه[ را پرس0يدند؛
گفت» :به لذتھای خودم0ان م0شغول ش0ديم و از رس0يدگی ب0ه کارھ0ای الزم
بازمانديم .با رعيت ستم کرديم تا از عدل ما مايوس شدند و آرزو کردند از
دست ما آسوده ش0وند .ب0ار خ0راج پ0ردازان م0ا س0نگين ش0د و از م0ا ببريدن0د.
امالک ما وي0ران ش0دند و بي0تالم0ال خ0الی مان0د .ب0ه وزي0ران خ0ويش اعتم0اد
کرديم که مقاصد خود را بر منافع ما ترجيح دادند و کارھا را بدون اط0الع
ما سامان دادند .مستمری سپاه ما عقب افتاد و از اطاعت ما ب0ه در رفتن0د و
دشمنان ما آنھا را دعوت کردند و با آنھ0ا ب0ه جن0گ م0ا ھمدس0ت ش0دند .از
مقابلهی اي0شان ن0اتوان مان0ديم ک0ه ي0اران م0ا ان0دک بودن0د .اخب0ار از م0ا نھ0ان
میماند و اين مھمترين سبب زوال ملک ما بود.
و س0000الھا بع0000د ،پ0000س از س0000رنگونی محت0000وم حکوم0000ت جمھ0000وری
اسالمی ،از يکی از »حافظان نظام اسالمی« دلي0ل س0رنگونی و نابودي0شان
را میپرسند و پاسخ خواھد ش0نيد ک0ه ب0ه ل0ذتھ0ا و دعواھ0ای درون جن0احی
خودم00ان م00شغول ش00ديم و از رس00يدگی ب00ه کارھ00ای الزم م00ردم ب00از مان00ديم.
زنان و دختران مردم را به اتھام بدحجابی کتک زديم و به صورتشان اسيد
پاشيديم و به زندانشان افکنديم و گذاشتيم تا مردانمان در زندانھ0ا ب0ه اي0شان
تجاوز کنند؛ تا س0پاھيان و نظاميانم0ان را خوش0حال ک0رده باش0يم .ب0ا مردم0ی
که تنھا برای رايشان به خيابانھا آمده بودند ،وحشيانه رفتار ک0رديم .اي0شان
زديم و با تکتي0ر از روی پ0شت ب0ام م0ساجد شکارش0ان ک0رديم .اف0راد لب0اس
شخ0صیم00ان را ب0ا موت00ور ب0ه جان00شان ان0داختيم .آن00انی را ک0ه از س00تم م0ا ب00ه
ستوه آم0ده بودن0د و ب0ر ب0االی ب0ام خان0هھاش0ان خداي0شان را ص0دا م0یزدن0د و
» Wاکبر« میگفتند ،دس0تگير ک0رديم و ب0ه زن0دان افکن0ديم .ب0ه زن0دانيانم0ان
پ00س از ش00کنجهھ00ای ف00راوان تج00اوز ک00رديم ،بع00د جن00ازهھاش00ان را ب00ا اس00يد
س000وزانديم و اج000سادشان را در س000يمان دف000ن ک000رديم ،ت000ا رد پ000ای ش000کنجهی
س00پاھيان و زن00دانبانانم00ان را مح00و ک00رده باش00يم .ب00رای خ00وشخ00دمتی ب000ه
روسھا و چينیھا ،اقتصاد کشورمان را به ن0ابودی ک0شانديم و بازاري0ان را
که قشر ھميشه ھمراھمان بودند ،ب0ه فالک0ت افکن0ديم .ب0ه وزيرانم0ان اعتم0اد
ک00رديم و آنھ00ا پ00ستھ00ا و مق00امھ00ای دولت00ی و غيردولت00ی را ب00ه دوس00تان و
خويشانشان فروختند ،بدون اين که ھيچکدام تخص0صی در ادارهی نھادھ0ای

١٦١

گون00اگون ک00شور داش00ته باش00ند .ب00دينگون00ه ب00ود ک00ه حک00ومتی خ00انوادگی راه
انداختيم و از تخصص ايرانیھا در کارھايی که میتوانستند ،بھره نج0ستيم.
آنق000در ب000ه س000پاه و ني000روی انتظ000امی و ب000سيجيان و نيروھ000ای کمک000ی ب000رای
سرکوب مردم پول تزريق کرديم که خود اينان ماری در آس0تين حکومتم0ان
شدند و دست آخر خيلیھاشان از ترس جان و آبروشان ب0ه م0ا ک0ه حکوم0ت
اسالمی بوديم ،پشت کردن0د و ب0ا معترض0ين و مخ0الفين م0ا ھم0راه ش0دند .ب0ه
کارگرانم00ان حق00وق ن00داديم و اي00شان را ب00ه فالک00ت افکن00ديم و ...ت00ا ھ00زاران
صفحهی ديگر...
بدبختان00ه ت00اريخ  ١۴٠٠س 0الهی خ00ونين م00ا ھمي00شه ص00حنهی نب00رد
ايرانيان و ايرانستيزان بوده است؛ نبردی سھمگين بين آنانی ک0ه بزرگ0ی و
سروری را برای ما ميخواستهان0د ،ب0ا آن0انی ک0ه ]خ0ود[ اس0ير باورھ0ای دگ0م
مذھبی/ايدئولوژيکشان و برای پاسداشت باورھای ضد ايرانیشان ،در ھمه
حال ستون پنجم دش0منانمان ب0ودهان0د؛ ھرچن0د ک0ه گ0اه ن0ام و چھ0رهای ايران0ی
داشتهاند!
يعقوب ليث صفاری را پدر زب0ان پارس0ی نامي0دهان0د؛ چ0را ک0ه پ0س
از ي00ورش جان00سوز اع00راب م00سلمان ب00ه اي00ران ،نخ00ستين ک00سی اس00ت ک00ه از
ش00نيدن ش00عر ب00ه زب00ان عرب00ی س00ربرتافت و آن را زب00ان بيگان00های نامي00د ک00ه
برايش نامفھوم بود.
يعق00وب ک00ه در دوران س00لطهی خلف00ای عباس00ی ب00ه دني00ا آم00ده و ب00ه
ھمين دستاويز نامش عرب0ی ش0ده اس0ت ]چ0ه ،در ھم0هی چن0د ق0رن حکوم0ت
ضد ايرانی خلفای عباسی ،گفتگو به زبان پارسی و گذاشتن ن0ام پارس0ی ب0ر
کودک0ان ايران0ی ممن0وع ب0ود[ ام0ا يعق00وب ،چن0ان نم0ايی از اي0ران دوس0تی ب00ه
نمايش میگذارد که براستی ستودنی است.
پس از اين که يعقوب لي0ث بارھ0ا و بارھ0ا ب0ا خليف0هی نااھ0ل بغ0داد
میجنگد و بخشی از ايران را از چنگال پليدش بيرون میک0شد» ،المعت0ضد
با «zبخشھايی از ايران را ]البد سخاوتمندانه[ به او میبخشد .يعق0وب در
پاس0خ اي0ن »ب0ذل و بخ00شش« ب0ه المعت0ضد م0ینوي00سد ک0ه ھنگ0امی ک0ه م00ا در
بارهی بخشش و کار شما شنيديم ،که استانھای ب0سياری از اي0ران را بخ0ود
م00ا ايراني00ان بخ00شيدهاي00د؛ ب00سيار فريفت00ه ش00ديم .م00ا ب00ه برادرانم00ان گفت00يم ک00ه
خليفهی بغداد تا چه اندازه بخ0شنده و بزرگ0وار اس0ت ک0ه ادارهی اس0تانھ0ای
خودمان را بخودمان واگذار میکند!
از کجا خليفه ،قدرت چنين َدھشی را بدست آورده است؟
خليفه ھرگز دارای استانھ0ای اي0ران نب0وده اس0ت ک0ه اين0ک بتوان0د
ادارهشان را به ما ببخشد!
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اما براستی بغداد ،زمانی در بينالنھرين ک0ه نخ0ستين اس0تان اي0ران
ب00ود ،ب00ر روی خاک00ستر تي00سفون و ب00ر ُپ00شتهای از ک00شته ش00دگان ص00دھا و
ھزاران ھم ميھن ما ساخته شد ،و شما روح س0رگردان نياک0ان ک0شته ش0دهی
م00ا را ش00بھ00ا در ح00ال گ00ام زدن در کن00ار بارگ 0اه ب00ا ش00کوه خ00ود م00یتواني00د
ببيني00د .آنھ00ا چ00شم در چ00شم ش00ما م00یدوزن00د و ش00ما را پري00شان م00یکنن00د .آي00ا
راست نيست که بغداد به بھای خون ايرانيان ساخته شده است؟
خليفه بايد پاسخ اين پرسش را به جھانيان بدھد!
آيا آنچه که خليفه و نياکانش برای ايران کردهاند؛ م0یتوان0د ن0شانی
از دادگستری داشته باشد؟
من يعقوب ليث ،پسر ليث سيستانی ،يک مسگر ساده ،يک کارگر
س00اده ،ي00ک فرزن00د اي00ران ،ب00ا ق00درت م00ردم اي00ران ،ب00ا اي00ن نوش00ته ،ھ00ر دو
اختيارات خليفه را رد میکنم:
 - ١نفرين و محکوميت خود ،برادرانم و ياران ايرانیام را!
 -٢بخشش و برگرداندن استانھای خودمان به خودمان را!
من ھرگونه دخالت بغداديان در کار ايرانيان را رد میکنم.
م00ا ب 0ه خليف00ه ی بغ00داد ني00از ن00داريم ک00ه اس00تانھ00ای خودم00ان را ک00ه
پي00شاپيش پ00س گرفت00هاي00م و ب00رای اي00ران اس00ت و ن00ه ھ00يچ ک00س ديگ00ر؛ ب 0ه م00ا
ببخشد .خليفه شايد خليفهی جھان باشد ،ام0ا ھرگ0ز خليف0هی اي0ران نم0یتوان0د
باشد/امضاء/يعقوب ليث صفاری
داستان از اين قرار است که خليفهی بغ0داد ،يعق0وب لي0ث ص0فاری
را »ک00افر« م00یخوان00د؛ چ00ون از فرم00انش س00رمیپيچ00د و ب00ه آزاد س00اختن
بخ00شھ00ايی از اي00ران ھم 0ت م00یگم00ارد .خليف00ه ک00ه ]مانن00د ھم00هی م00ستبدين
عقيدتی[ خود را »جانشين« خدا بر روی زمين م0یانگ0ارد ،نخ0ست يعق0وب
را کافر میخواند؛ بعد ،اما از موضع شک0ست ،بخ0شی از اي0ران ِ آزاد ش0ده
به دست يعقوب را به او واگزار میکند.
پس از اين »بخشش« است که يعقوب ،چون نمیتوان0د رياک0اری،
فريبکاری ،نخوت و گستاخی خليفهی عباسی را تحمل کند ،به بغداد يورش
م00یب00رد؛ ام00ا ب00ه دلي00ل فريبک00اری خليف00ه و سوءاس00تفادهاش از ب00اور م00ذھبی
س000ربازان يعق000وب ،و ش000کافی ک000ه در مي000ان س000پاھيانش م000یافت000د ،شک000ست
میخورد و باز میگردد.
اي00ن جن00گ و گري00ز ناتم00ام ،اي00ن سوءاس00تفاده از جھ00ل ع00وام و اي00ن
تالشھا برای بيرون آمدن از زير يوغ خلفای مھاجم و ايران ستيز ،ھمي0شه
و ھمي00شه در ب00ستر جامع00هی ايران00ی م00ا در ھم00هی اي00ن  ١۴٠٠س00ال ت00داوم
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داشته اس0ت ]و دارد[ ک0ه گ0اه ب0ا پي0روزیھ0ايی مقطع0ی ھم0راه ب0وده اس0ت و
البته بيشتر با شکستھايی جانسوز!
ام00ا ک00ار ب00زرگ يعق00وب لي00ث ص00فاری ،زن00ده ک00ردن زب00ان ش00يوای
پارس00ی و رس00می ک00ردن زب00ان پارس00ی در اي00ران ماس00ت ک00ه اي00ن رس00ميت
ھمچن00ان ادام00ه دارد .يعق00وب قرن00ی پ00يش از س00پھبد زب00ان پارس00ی ،فردوس00ی
توسی میزيست .يعقوب ليث صفاری س0خن گف0تن ب0ه زب0ان عرب0ی را نن0گ
میشمرد .اگر تالش يعق0وب و پ0س از او فردوس0ی توس0ی نم0یب0ود ،م0ا ني0ز
ھمچ00ون م00صريان ]ب00ه گفت00هی ش00ادروان ش00جاع ال00دين ش00فاء[ از ب00يخ ع00رب
م00یش00ديم و ھم00هی ھوي00ت ،فرھن00گ ،ت00اريخ و زب00ان ش00يوای پارس00ی را از
دست میداديم!
دکت000ر مح000سن ابوالقاس000می در کت000اب »ت000اريخ زب000ان پارس000ی«
مینويسد که يعقوب ليث صفاری در سال  ٢۴۵ھجری قمری دولت م0ستقل
ايران را در شھر زرنج سيستان تاسيس میکند و فرمان میدھد ک0ه »زب0ان
دری« زبان رسمی ايرانيان باشد .اين رسميت تاکنون ادامه دارد.
نويسندهی کتاب »تاريخ سيستان« نيز مینويسد:
يعقوب ...پس ش0عرا او را ش0عر گفتن0دی ،ب0ه ت0ازی» :ق0د اك0رم W
اھل المصر و البلد؛ بملك يعقوب ذي االفضال و العدد«
چون اين شعر برخواندند ،او عالم نبود ]يعنی در کشور زير ي0وغ
اع00راب و خلف00ای عباس00ی ،عرب00ی بل00د نب00ود[ در نياف00ت؛ محم00دب00ن وص00يف
حاضر بود و دبير رسايل او بود و بدان روزگار نامهی پارسی نب0ود ]يعن0ی
م00ردم اج00ازه نداش00تند ب00ه زب00ان پارس00ی بخوانن00د و بنوي00سند و گفتگ00و کنن00د؛
ممنوع بود[ پس يعقوب گفت :چيزی كه من اندر نيابم ،چرا بايد گفتن؟!
محمد وصيف پس شعر پارسی گف0تن گرف0ت ،و اول ش0عر پارس0ی
اندر عجم او گفت.
دكت 0ر ح00سن رض00ايی ب00اغ بي00دی زب00ان ش00ناس ،درس00تی اي00ن س00ند
تاريخی را تائيد میکند و مینويسد که من اين مطلب را تاييد م0یك0نم؛ البت0ه
رس0می ش0دن ن0ه ب0ه اي0ن معن0ی ك0ه االن رواج دارد؛ بلك0ه ب0ه اي0ن معن0ی ك0ه
»يعقوب ليث صفاری« نخستين كسی بود كه شعر گفتن به زبان پارس0ی را
ت0شويق ك0رد و ھم0ين موض0وع باع0ث رش0د ،گ0سترش و حف0ظ زب0ان پارس0ی
شد.
يعقوب ليث صفاری در سال  ٢٥٤ھجری قمری زب0ان پارس0ی را
رسمی کرد.
دکت00ر مھ00دی مجتب00ی ،رئ00يس گ00روه زب00ان و ادبي00ات داي00رهالمع00ارف
اسالمی نيز در ھمين راستا میگويد  ;Iتا عھ0د يعق0وب لي0ث ص0فاری ،زب0ان
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رس00می ايراني00ان ي00ا حكوم0تھ00ای اي00ران ،عرب0ی ب00ود .زم00انی ك00ه ش00اعری
شعری به زبان عربی برای يعقوب ليث صفاری خواند ،يعقوب معنی ش0عر
را در نيافت و آن جملهی معروف را گفت كه:
»چيزی را كه من درنيابم ،چرا بايد گفتن؟!«
و دستور داد كه زبان پارس0ی ،زب0ان رس0می جامع0ه ش0ود .پ0س از
آن ديگر كسی حق نداشت در دربار او به زبان عربی سخن بگويد .پس از
او سامانيان و آل بوي0ه ھ0م زب0ان پارس0ی را گ0سترش دادن0د و از ن0ابودی آن
جلوگيری كردند.
يعقوب ليث صفاری در سال  ٢۶۵ھجری قمری در گندی ش0اپور
به بيم0اری ق0ولنج درگذش0ت .آرامگ0اه اي0ن رويگ0رزادهی دوس0ت داش0تنی در
روستای شاه آباد در ده کيلومتری ش0ھر دزف0ول در اس0تان خوزس0تان اي0ران
است؛ ياد و نام ياد او و ھمتايانش بلند آوازه باد!
برگرديم سر کارمان!
برای نمايش ويژگ0یھ0ای »انقالبي0ون« افت0ضاح ت0اريخی س0ال ۵٧
میبايد اين »خودسوزی دلسوز ملی« را از زاويهھای ديگری ھ0م بررس0ی
کنم!
يكی ديگر از افتضاحات تاريخ معاص0ر اي0ران ،ح0سادت و رقاب0ت
بين دو جريان تروريستی ھمپا و ھمراه با ھم ب0رای پروس0هی امني0ت ش0كنی
٢٥٠
در ايران دھهی پنجاه شمسی است.
سازمان مجاھ0دين خل0ق از زم0ان تاسي0سش ] ١٥ش0ھريور [١٣٤٤
ت000ا  ١٩بھم000ن  ١٣٤٩روز حمل000هی چري000كھ000ای ف000دايی خل000ق بع000دی ،ب000ه
ژان00دارمری منطق00هی س00ياھكل در ش00مال اي00ران ،اساس00ا فعالي00ت مشخ00صی
نداشت .ھمهی فعاليت اين جريان خالصه میشد در طرح ادغام ماركسي0سم
و اس00الم و اخت00راع عقي00دهی نوظھ00وری ب00ه ن00ام اس00الم راس00تين ،ب00ا محت00وای
0ام
ماركسي00ستی/اس00المی در واح00د اي00دئولوژی س0
ِ
0ازمان ِ ت00ا اي00ن ت00اريخ ب00ینِ 0
مجاھدين خلق؛ به »رھبری« محمد حنيف نژاد!
 ١٩بھمن  ١٣٤٩در واقع زنگ خطری بود برای مجاھدين كه از
ف00دايیھ00ا عق00ب افت00ادهان00د و ھم00ين االن اس00ت ك00ه اي00ن جماع00ت دان00شجوی
كمونيست در طرح »امني0ت ش0كنی« و »ثب0ات ش0كنی« ب0ر مجاھ0دين پي0شی
بگيرند و با شكننده كردن ساختار امنيتی نظام ،به حلقهی قدرت راه يابند.
ھول و ھراس اين جماعت را در يادداشتھا و خ0اطره نگ0اریھ0ای
باقی ماندهھای اين دو جريان به خوبی میتوان ديد و بر آن تاسف خورد؛
 - 250ھمان دھهی ھفتاد ميالدی که جريانھايی مانند بادرماينھوفیھا ھم اروپا را به آتش کشيده بودند.
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مسابقهای احمقانه ب0رای ت0رور و ب0رای دس0ت ي0افتن ب0ه ق0درت ،از
راه ترور و ترور و آدم ك0شی و خ0شونت .البت0ه ح0اال س0الھ0ا از آن س0الھ0ا
گذش00ته اس00ت ،ام00ا عملك00رد تروري00ستی جري00انھ00ای واب00سته ب00ه ب00نالدن و
زرقاوی و خودكشیھای انتح0اری اي0ن جري0ان ،ب0رای ب0ه ب0ن ب0ست ك0شاندن
يادآور ھمان چرخهی »ايجاد
روند امنيت و دموكراسی در خاورميانه ،تنھا
ِ
وحشتی« است كه اين دو جريان به تاسی از تروريستھای پيشينشان ادامه
داده ،میکوشيدند در ميزان ترور و آدمکشی از ھم پيشی بگيرند!
در ص00فحهھ00ای  ٣٥١ب00ه بع00د كت00اب »آنھ00ا ك00ه رفتن00د« جل00د دوم
خاطرات لطف  Wميثمی ،يك0ی از اع0ضای فع0ال تروري0ست و ع0ضو يك0ی
زندان سازمان مجاھدين خلق ،پس از
از سه شاخهی باقيمانده در بيرون از
ِ
دس000تگيری تقريب000ا  %٩٠کادرھ000ا ،اع000ضاء و م000سئولين س000ازمان در پ000ی
ضربهی  ١٣٥٠مطلبی است كه روند اين حسادتھای كودكانه را ب0ين اي0ن
دو جري00ان مجاھ00د و ف00دايی در آن س00الھ00ا و البت00ه بع00دھا ب00ه روش00نی ن00شان
میدھد .ميثمی مینويسد:
زم000ستان ب000ود ]احتم000اال زم000ستان  [١٣٥٢پادش000اه عم000ان ،س000لطان
بع0دی س0ازمان
قابوس میخواست به ايران بيايد .سيد ]بھرام آرام كمونيست
ِ
مذھبی مجاھدين خلق[ در سرشاخه مطرح ك0رد» :ح0اال ك0ه س0لطان ق0ابوس
به ايران میآيد… يك سری عمليات داشته باشيم… مثال ش0ركت ش0ل جن0ب
سينما شھر فرنگ بود ،من ]ميثمی[ ب0ه ش0ركت ك0شتيرانی »گ0ری مكن0زی«
رف0تم .بمب0ی س0اخته ش00د و داخ0ل دست0شويی ش0ركت ك00ار گذاش0ته ش0د ٢٥١.ھ00م
زمان با حركت شاه و س0لطان ق0ابوس تلف0ن زده ش0د… ]خالص0ه[ اي0ن بم0ب
منفج00ر ش00د… ي00ك بم00ب ھ00م در خياب00ان آزادی ،در چال00هھ00ای ب00رق و آب
٢٥٢
گذاشته بودند ]گذاشته بوديم[ كه در مسير منفجر شد.
جالب اين كه گويا سفارت عمان را فدايیھا شناسايی كرده بودن0د،
چون قرار بود عمليات ،مشترك ]بين مجاھدين و فدايیھا[ باشد .اينھا بمب
را در خراب000های گذاش000ته بودن000د ك000ه  ٢٠٠مت000ر ب000ا س000فارت عم000ان فاص000له
داشت…
گروه لطف Wميثمی ،مجاھد خلق و تروريست آن زمان ،بمبی را
ھم در داخل كاور لباسی جاسازی كرده بودند.
بمب در داخل كاور به نخ محكمی آويزان شده ب0ود و س0ر ن0خ ني0ز
دست حامل بمب بود .با رھا كردن نخ ،بمب روی زمين پشت نردهھا قرار
 - 251و البد ھيچ كس ھم از مردم عادی كشته و زخمی نشد!
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گرفته بود .خالصه ساعت  ٩شب در خانهی ]تيمی[ شيخ ھادی صدايش را
٢٥٣
شنيديم .بمبی ھم در كارخانهی لندرور انگليس منفجر شد.
بنا بود يك اعالميهی مشترك از جانب فدايیھا و مجاھدين منت0شر
شود .ما ھ0م لي0ست انفجارھ0ا را نوش0تيم .ف0دايیھ0ا دو ت0ا از انفج0ارات م0ا را
ننوش00تند .ي00ادم ھ00ست س00يد ]ھم00ين بھ00رام آرام[ م00یگف00ت ک00ه م00ا از اي00نھ00ا
]سازمان چريكھای فدايی خلق[ خيلی كلك خورديم… تحليل ما اين بود ك0ه
]فدايیھا[ میخواس0تند پي0شتازی خودش0ان را ب0ا بي0شتر ب0ودن بم0ب ٢٥٤ن0شان
دھند…
و البته ميثمی در ادامه ،روند چند ترور و بمبگذاری ديگر را ب0ا
عالق00های درس00ت مانن00د تروري00ستھ00ای اي00ن روزھ00ای »اس00امه ب00نالدن«
تعريف میكند…
اتوب0وس
ب0ا
ھ0ا
بچه
.
بودند
كرده
ترور
را
«
فاتح
»
ھا
فدايی
موقع
آن
ِ
كارگرھ0ا رفت00ه بودن00د .يك0ی از ھم00ين ف00دايیھ0ا ب00ا موت00ور ي0ك دس00ته اعالمي00ه
داخ00ل اتوب00وس م00یان00دازد ك00ه بگوي00د م00ا ف00اتح را ت00رور ك00رديم .ھم00هش00ان
]كارگرھ00ا[ م00یگفتن00د اي00ن ك00ار ،ك00ار س00اواك اس00ت؛ چ00ون »ف00اتح« ي00ك آدم
سرمايهدار ملی بود ،به كارگرھا میرسيد .ھيچكس اي0ن ت0رور را ]عملي0ات
٢٥٥
تروريستی فداييان خلق آن زمان را[ تائيد نكرد.
و جالبتر از اين رقابتھای كمدی:
آن روز م0ن ]لط00ف Wميثم0ی[ پ00شت ب00یس00يم ]ب00رای ش00نود ب00یس00يم
ساواك[ نشسته بودم… يكی از خانمھای فدايی را ب0ه ن0ام… ف0الن گرفتن0د و
او قرار خودش را لو داد… بعد كه حميد اشرف س0ر ق0رار م0یآي0د ،متوج0ه
نمیشود .خالصه مرضيه احمدی س0ر ق0رار م0یآي0د .او را تعقي0ب م0یكنن0د.
میرود ميدان امام حسين ،بعد … تعقيبش میكردند كه ما در پ0شت ب0یس0يم
م00یش00نيديم… م00ن ھم00هی اي00نھ00ا را ض00بط ك00ردم… ]جال00ب اي00ن ك00ه[ البت00ه
ف00دايیھ00ا ل00و رف00تن ب00یس00يم ،ق00رار و ك00شته ش00دن مرض00يه احم00دی را ب00ه م00ا
نگفتند .سيد ]بھرام آرام[ با نگرانی گفت» :چه كار كنيم؟«
]لطف Wميثمی[ گفتم» :بھت0رين راھ0ش اي0ن اس0ت ك0ه ن0وار ض0بط
٢٥٦
شده را به آنھا بدھيم ،تا شرمنده شوند!«
جالبتر اين ك0ه ش0خص م0سعود رج0وی ھ0م ك0ه در اي0ن ت0اريخ در
زندان بود ،مرتب ب0ه وس0يلهی »يادداش0تھ0ای خ0ونين درون زن0دان« يعن0ی
 - 253ھمانجا
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يادداشتھايی كه روی كاغ0ذ س0يگار ريزن0ويس م0یش0د و زن0دانی در ھنگ0ام
آزادی يا مرخصی آنھا را میبلعيد ،تا بعدا بدنش آن را دفع كند ،بارھ0ا ب0ه
اي00ن ت00يمھ00ای عملي00اتی تروري00ستی پي00شنھاد م00یك00رد ك00ه در بي00رون از زن00دان
حتما مرتبا عمليات تروريستی بكنند ،چرا كه فدايیھا از س0ازمان مجاھ0دين
خل00ق جل00و افت00ادهان00د…اي00نھ00ا ھم00ان روش00نفكران و دكترھ00ا و مھندس00ين و
دانشجويانی بودند كه با به بن بست كشاندن امني0ت م0ردم ،ب0ا اي0ن ش0يوهھ0ای
رفت000اری ،در واق000ع زمين000هس000از ب000ه ق000درت رس000اندن حکوم000ت جمھ000وری
کھريزکی/اختالسی/کشتاردرمانی/تروريستی اسالمی حاكم بر ايران شدند.
تقريبا تمامی جريان فداييان و چريكھای فدايی خلق رفتند و جذب
دستگاه حكومت اسالمی ش0دند و جري0ان مجاھ0دين خل0ق ب0ه رھب0ری م0سعود
رجوی برای گرفتن سھمی از قدرت به چانهزنی با حكومت و اعمال ف0شار
با انجام سلسله ترورھا و ترورھای انتحاری پرداخت.
میگويند زمانی كه سازمان مجاھدين خلق اعالم موجودي0ت ک0رد،
ماركسي0سم
مھدی بازرگان آن را ملغمهای دانست از اسالم دستكاری شده و
ِ
واقعا موجود.
بنيانگزاران اين سازمان شرط عضويت در اي0ن جري0ان را الت0زام
به مخفی ،ايدئولوژيك و حرفهای ب0ودن ش0رايط مب0ارزه ب0ا خ0ط م0شی »قھ0ر
مسلحانه در تشكيالتی آھنين« ق0رار داده بودن0د .ارزي0ابی كل0ی اي0ن س0ازمان
از شيوهھای ديگر مبارزه اين بود كه دوران مبارزات قانونی ،رفرمي0ستی،
پارلمانتاريستی ،حزبی و مسالمتجويانه به پايان رسيده ،و شيوهی مسلحانه
٢٥٧
]تروريستی[ ارتقای كيفی آن روشھای سنتی و قانونی است.
زمين00هس00از اي00ن تئ00وری ھ00م دوران جن00گ س00رد و دو قطب00ی ب00ودن
جري0ان ]ظ0اھرا[
جھان آن دوران بود .تحليل اين س0ازمان ك0ه خ0ود از بط0ن
ِ
مسالمتجو و معتقد به مبارزات قانونی نھضت مذھبی آزادی متولد شد ،ب0ه
ب00نب00ست رس00يدن مب00ارزاتی از ن00وع جبھ00هی مل00ی و نھ00ضت آزادی مھ00دی
بازرگان بود.
پنج000سال بع000د از اي000ن جري000ان ،س000ازمان ماركسي000ستی/مائوئي000ستی
چريكھای فدايی خلق در سياھكل ،روستايی در شمال كشور با يك عملي0ات
م00سلحانهی ن00اموفق ب00ه ق00صد كپ00یب00رداری از رفت00ار انقالبي00ون كوب00ا و آزاد
كردن مناطقی از كشور اعالم موجوديت كرد .اما سازمان مجاھدين تا سال
 ١٣٥٠ھنوز به كار تئوريك و مطالعه مشغول بود.
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داس00تان ق00صبهی س00ياھكل در خوش00بيانهت00رين برداش00ت ،س00ازمان
مذھبی مجاھدين را با عجله وارد ميدان كرد ،تا از قافلهی چريک بازيھ0ای
چريكھای فدايی خلق در ايران و دانشجويان خارج از كشور كه با تاسی به
انق00الب فرھنگ00ی چ00ين و انق00الب كوب00ا و ديگ00ر نھ00ضتھ00ای ماركسي00ستی آن
دوران به ميدان آمده بودند ،عقب نمانند.
اي00ن م00ذھبيون چ00ون ديرت00ر آم00ده بودن00د ،زودت00ر ھ00م م00یخواس00تند
برون00د؛ چ00را ك00ه ب00رای خودش00ان م00سئوليتی دوگان 0ه قائ00ل بودن00د؛ م00سئوليت
ك00شيدن خ00ط دف00اعی پ00ر رنگ00ی در براب00ر حمل00هی اعتق00ادی ماركسي00سم ب00ه
سنگرھای ذھنی جوانان آن دوران؛ ھم چنين آلوده كردن مف0اھيم اعتراض0ی
به رسوبات مذھبی.
اي000ن جري000ان چ000ون باف000ت ح000اكم ب000ر ب000ستر جامع000ه را »م000ذھبی«
ارزي00ابی م00یك00رد ،ب00رای خ00ودش ش00انس و ح00ق بي00شتری در جان00شينی نظ00ام
پادش00اھی قائ00ل ب00ود .در ھم00ان دوران در ب00ازار س00نتی تھ00ران و نيروھ00ای
پيرام000ون ح000وزهھ000ای علمي000ه ھ000م اف000رادی بودن000د ك000ه كم000ی ھ000م ب000ه ادبي000ات
ماركسيستی آلوده شده بودن0د .از اي0ن جماع0ت ك0سانی نظي0ر عل0ی ش0ريعتی،
0ران ِ
مرت0ضی مطھ00ری ،س0يد محم00ود طالق0انی ،ابوالح00سن بن0ی ص00در و ديگِ 0
اين طيف ،از سويی با بخش راديكال و سنتی/م0ذھبی نظي0ر ھيئ0ت موتلف0هی
اسالمی و انجمن حجتيه و پيرامونيان خمينی در ارتباط بودند ،از سويی ھم
از سازمان مجاھدين خلق حمايت میكردند .آنچه كه بعدھا باعث تقسيم اي0ن
جريان00ات ب00ه دو ي00ا س00ه دس00تهی م00شخص ش00د ،موض00وع رھب00ری جن00بش و
اعمال ھژمونی ھر طيف بر كليت اين جريانھا و بالطبع كشور بود.
خمين00ی ھ00م ب00ا اي00ن ك00ه مجاھ00دين در نج00ف ب00ه دي 0دارش رفتن00د ،از
اي00شان حماي00ت وي00ژهای نك00رد؛ فق00ط تلويح00ا اج00ازه داد ك00ه بخ00شی از »س00ھم
امام« را در اختيارشان بگذارند.
داس00تان ان00شعاب خ00ونين س00ال  ١٣٥٤در درون س00ازمان مجاھ00دين
كه به تولد سازمان ماركسيستی پيكار انجاميد ،وزن0هی حماي0ت م0ذھبيون از
بخ00ش م00ذھبی مجاھ00دين را س00نگينت00ر ك00رد» .ش00وربختانه« رج00وی حاض00ر
نبود در جيب كسی ريخته شود .او خود ادعای رھبری جنبش را داش0ت .و
اين ،گرهی كوری بود كه ھنوز ھم با گذشت اين ھمه سال و با ريخته شدن
اين ھمه خون از ھر دو دسته و الزاما مردم كماك0ان ح0ل ناش0ده ب0اقی مان0ده
است.
به ھر جای تاريخ معاصر ايران را ك0ه دس0ت م0یگ0ذاری ،از اي0ن
»آبلهھ0ا« ف0راوان م0یبين0ی؛ حي0ف؛ چق0در باي0د م0ا بھ0ای ناآگ0اھی اي0ن طي0ف
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»روشنفكرانمان« را كه ھمچنان و تا ھمين االن ھم جريان حاكم بر جريان
روشنفكری ايران را تشكيل میدھند ،بپردازيم ،معلوم نيست!؟
به ھمين دليل من پيروزی افتضاح ت0اريخی س0ال  [١٩٧٩] ۵٧در
ايران را به نوعی شکست جنبشھای آزاديخواھانه ،بشردوستانه ،سکوالر،
حق00وق ب00شری و فميني00ستی در خاورميان00ه م00یدان00م؛ پي00روزی نرين00هی خ00شن
مردس000االر و دي0000ن س0000االر و پيرس0000االر ب0000ر ھ0000ر آنچ0000ه ب0000ويی از آزادی و
دگرانديشی و برابری حقوقی انسانھا داشت و دارد!
بازگشت به »خيش« تحصيلکردگان و باصطالح »روش0نفکران«
ايرانی ،پس از آن ھمه دستاورد شگرف در غرب ،و حتی در ھمين اي0ران
ما را ،جز ب0دين گون0ه نم0یت0وان تعري0ف و تبي0ين ک0رد؛ اگ0ر تروري0ستھ0ای
»بادر ماينھوف« ھ0م ھمانن0د تروري0ستھ0ای ايران0ی ،در ب0رھم زدن نظ0م و
امني00ت ک00شور آلم00ان و در ھي00ستری ض00د کاپيتالي00سم و ض00د امپرياليسم00شان
پيروز میش0دند ٢٥٨ديگ0ر ن0ه تنھ0ا در زن0دانھ0ا »نم0یپوس0يدند« و خودک0شی
نمیکردند که ھمهشان پست و مقام حکومتی ھم داشتند و البد مورد طعن و
لع00ن ن00سل بع00د و فرزندان00شان ھ00م ق00رار نم00یگرفتن00د .چ00ه ف00ضاحتی اس00ت
ھمدس00تی »چ00پھ00ا« ب00ا تروري00ستھ00ای اس00المی ب00رای ن00ابود ک00ردن تم00امی
دستاوردھای مدرن بشريت.
يک00ی از رھ 0روان »راه س00رخ و خ00شن و خ00ونين« عل00ی ش00ريعتی
»کودکی« است به نام مھدی رضايی ،با عنوان نچسب »گ0ل س0رخ انق0الب
اسالمی« که البت0ه برازن0دهی اوس0ت؛ مھ0دی رض0ايی دقيق0ا تبل0ور ش0کوفايی
ھمهی عقدهھای انسانستيزانه و تروريستی نسل ما و نسل پيش از ما برای
ب000ه ب0000ن ب000ست ک0000شاندن اي0000ران اس000ت و ھ0000دايت اي0000ن مل000ت ب0000ه ناکجاآب0000اد
خمين0000ی/خامن0000های و خ0000اتمی/احم0000دی ن0000ژادی؛ ي0000ا بھت0000ر بگ0000ويم اس0000دW
الجوردی/شيخ صادق خلخالی است!
مھ00دی رض00ايی در ح00الی ک00ه دان00ش آم00وز دبيرس00تان اس00ت ،تح00ت
آموزشھای برادرانش احمد و رضا رضايی قرار م0یگي0رد و ب0ه ت0دريج ب0ا
»سياس00ت و مب00ارزه« آش00نا م0یش00ود .محم00د حني00ف ن00ژاد بني00انگزار س00ازمان
تروريستی مجاھدين در ھمان سالھا در بارهی مھدی رضايی گفت که اگر
ما بعد از سالھا سرگردانی ،راه ]اعمال تروريستی[ را يافتيم ،اين مھدیھا
ھ00ستند ک00ه در چن00ين س00نين ج00وانی ب00ا چن00ين روح س00الم و چن00ين ان00رژی و
ھوشياری ،وقتی از تجارب و دس0تاوردھای م0ا برخ0وردار ش0دند ،در س0نين
٢٥٩
خيلی جوان قادر خواھند بود وظايف بزرگی بر عھده گيرند.
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ف00شرده و چکي00دهی ھم00هی مب00ارزات ض00د مدرنيت00ه ،ض00د م00دنيت و
تروري000ستی اي000ن جماع000ات ،خمين000ی اس000ت و حکوم000ت کھريزک000ی اس000المی
]خمينی و خامنهای[ و نه مھدی رضايی  ١٩ساله که به جرم بمبگ0ذاری و
آدمکشی ،به ک0شتنش دادن0د .اي0ن جماع0ت »باتجرب0ه« ب0ه کم0ر اي0ن جوان0ک
بم000ب ب000ستند و ب000ه عملي000ات انتح000اری وادارش کردن000د .مھ000دی رض000ايی را
میتوان از سردمداران آنچ0ه اکن0ون ب0ه »ان0سانھ0ای انتح0اری« معروفن0د و
جھان را به آتش کشيدهاند ،دانست.
مھ0000دی رض0000ايی پ0000س از ش0000ھريور  ١٣٥٠در راس ي0000ک واح0000د
کوچک سازمانی ب0ه ن0ام »مق0داد« ق0رار گرف0ت .پ0س از چھ0ار م0اه آم0وزش
مسائل سياسی و نظامی ،يک سلسله عمليات ايذايی را انجام داد که يکی از
آنھا »انفجار يک ماشين پليس در خيابان قلمستان تھران« بود.
وی ھمچن0000ين در طراح0000ی عملي0000ات اع0000دام مست0000شار امريک0000ايی
»ژن00رال پ 0رايس« ش00رکت داش00ت .ع00الوه ب00ر آن در چن00د ط00رح ديگ00ر ني00ز
شرکت کرد که از جمل0ه انفج0ار دفت0ر مجل0هی »اي0ن ھفت0ه« در تھ0ران ب0ود.
مھدی رضايی در فروردين  ١٣٥١به ھنگام عب0ور از خياب0ان خورش0يد در
محل00هی دروازه ش00ميران تھ00ران ،م00ورد شناس00ايی ي00ک ماش00ين گ00شتی پل00يس
قرار گرفت و با تيراندازی به سوی پليس از مھلکه گريخ0ت .ي0ک م0اه پ0س
از اين »نبرد« بارديگر مھدی رضايی نوزده ساله در ارديبھشت ماه ھمان
سال در ھمان خيابان خورشيد با پليس روبرو ش0د .بع0د ھ0م ھنگ0ام درگي0ری
با پليس ،يک افسر  ٢٤سالهی پليس به نام س0روان جاويدمن0د را ک0شت؛ ام0ا
نھايت000ا دس000تگير ش000د .خ000ود مھ000دی رض000ايی در دادگ000اه در م000ورد نح000وهی
دستگيریاش چنين گفت:
يک بمب دست ساز به من داده شد .اين بمب را در کيوس0ک ک0ار
گذاشتم و دورتر ايستادم ،تا نتيجهی انفجار را ببي0نم .ع0ابری بم0ب را دي0د و
خبر داد و بمب را از کار انداختند ...در انفجار ماش0ين پل0يس راه قلم0ستان،
٢٦٠
به عنوان ناظر شخصا در محل حضور داشتم.
دادستان در دادگاه مھدی رضايی گفت که آنھا ]سازمان مجاھدين[
ھواپيمايی را با چندين سرنشين در ب0ين راه کوي0ت رب0وده و آن را ب0ه بغ0داد
بردن00د و م00سافران را س00اعتھ00ا در دلھ00ره و اض00طراب نگھداش00تند .وقت00ی
میخواس0تند شخ0صيتی را گروگ0ان بگيرن0د» ،ماش0ين پ0ا«ی بيگن0اھی را ب0ه
ضرب گلوله به ھالکت رساندند .بمبی در تاک0سی منفج0ر کردن0د و رانن0دهی
تاک00سی را ک00شتند .بمب00ی در مرک00ز پخ00ش ش00رکت نف00ت مل00ی گ00از گذاش00تند و
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نظ0افتچی آن ج00ا را ک00شتند .بم00ب ديگ0ری در ي00ک ماش00ين گذاش00تند و دو زن
ع00ابر را ک00شتند .چن00دين بم00ب در وزارتخان00هھ00ای دولت00ی ک00ار گذاش00تند .چن00د
کيوسک راھنمايی را منفجر کردند .در اتومبيل ارتشی بمب گذاش0تند .دفت0ر
٢٦١
دو مجلهی آيندگان و اين ھفته را منفجر کردند...
مھ00دی رض00ايی ک00ه در ن00وزده س00الگی پرون00دهی »قھرم00انی«اش
بسته ش0د ،يک0ی از قھرمان0ان بل0وای بھم0ن  ١٣٥٧اي0ران اس0ت ک0ه نتيج0هاش
ھمين فالکت و بدبختی فعلی ماس0ت ک0ه دامنگي0ر م0ا ،منطق0هی خاورميان0ه و
جھان شده است.
مھ00دی بازرگ00ان ،اول00ين نخ00ست وزي00ر جھنم00ی خمين00ی ،در م00ورد
س ~000اع000دامھ000ای بالفاص000لهی پ000س از انق000الب »ش000کوھمند« اسالمي000شان
میگويد که بھانهی مطبوعات غربی اعدام دادگاهھ0ای انق0الب اس0ت و آنچ0ه
برای ما ايرانيان ]کذا[ قاب0ل درك ني0ست ،اي0ن اح0ساسات و طرف0داری اس0ت
ك00ه مطبوع00ات غرب00ی ب00ه س00ود »خائن00ان و خيانتك00اران« ك00شورمان ]ک00شور
اينان؟[ نشان میدھند؛ خائنان و جانيانی كه با جابرانهترين و وحشيانهت0رين
صورت  ٢٥س0ال ي0ا بي0شتر ب0ر اي0ن ك0شور حكوم0ت كردن0د و در ع0ين ح0ال
اگر شما اعدامھای دادگ0اهھ0ای انق0الب را ك0ه ب0ه  ٦٠نف0ر ھ0م ]در چن0د روز
نخ00ست ح00اکم ش00دن س00يد روح  Wخمين00ی[ نم00یرس00د ،ب00ا تع00داد ب00يش از ص00د
ھزار نفری كه طی حكومت شاه كشته شدند و شكنجه شدند] ٢٦٢کذا[ مقايسه
كنيد ،توجيه رفتار مطبوعات غربی مشكلتر میشود .ملت0ی ك0ه ك0شته داده،
زخمی داده و غارت ش0ده ،حاض0ر ني0ست ب0ه مح0ض رف0تن ش0اه و س0رنگون
شدن رژيم0ش آرام گي0رد .اي0ن روحي0هی مل0ی ]ض0د مل0ی[ توق0ع دارد ھرچ0ه
زودتر به پاكسازی محيط اجتماعی بپردازد ،حاال م0یخواھ0د اي0ن كارس0ريع
٢٦٣
انجام گيرد.
جالب اين که برای »پاکسازی محيط اجتماعی« ب0ه گفت0هی مھ0دی
بازرگ00ان ،نخ00ست وزي00ر دول00ت ام00ام زم00ان س00يد روح  Wخمين00ی ،حکوم00ت
اسالمی ھمچنان در کار »پاکسازی محيط اجتماعی« است؛ اينگونه:٢٦٤
در دھ000هھ000ای ش000صت و ھفت000اد ]شم000سی[ پائي000دن م000ردم از طري000ق
حضور تصادفی نيروھ0ای ب0سيجی در خياب0انھ0ا و ديگ0ر ف0ضاھای عم0ومی
صورت م0یگرف0ت .اي0ن ح0ضور گرچ0ه مزاحم0تآمي0ز ،ت0وھينآمي0ز و آزار
 - 261ھمانجا ،ص  ٦٠٣به بعد
 - 262اين دروغھای نجومی البته بعدھا در ھمين نظام اسالمی رو ش0دند .م0ن در ھم0ين کت0اب ب0ه اي0ن دروغھ0ا و
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دھنده ،اما موقتی بود و پس از چند دقيق0ه ي0ا چن0د س0اعت مح0و م0یش0د .اي0ن
نوع پائيدن مردم در دورهی حکومت نظاميان ديگر کفايت نمیکرد.
در دورهی حکومت احمدی نژاد و ب0االخص پ0س از ب0روز جن0بش
]موس000وم ب000ه[ س000بز ،کنت000رل ب000ر ام000اکن عم000ومی اف000زايش ياف000ت و ن000صب
دورب 0ينھ00ای م00دار ب00سته در اي 0ن ام00اکن آغ00از ش00د .حکوم00ت در اي 0ن دوره
میخواھد به طور  ٢۴ساعته و در طول ھفت روز ھفته در حال جاسوسی
و تعقيب و مراقبت شھروندان ايرانی باشد؛ چون به خوبی میداند که مردم
اي000ران ھم000واره ب000ه دنب000ال فرص000تی ب000رای ب000روز اعت000راض خ000ود ھ000ستند؛
موضوعی که حکومت منکر آن است.
ن0000صب دورب0000ينھ0000ای م0000دار ب0000سته در م0000دارس ٢٦٥خياب0000انھ0000ا،
بيمارستانھا ،و زندانھا سرعت بيشتری به خ0ود گرفت0ه اس0ت .اعتراض0ات
پ00س از انتخاب00ات ]خ00رداد م00اه  [١٣٨٨ھم00ان ط00ور ک00ه م00ردم را تغيي 0ر داد،
حکوم0ت را ني0ز ب0ه ي0ک حکوم00ت پلي0سی تم0ام عي0ار تب00ديل ک00رد .حکوم00ت
نمیخواھد چيزی از زير چشمانش پنھ0ان بمان0د و ھم0ين خواس0ت ب0ه پلي0سی
شدن آن منتھی شده است.
در بھم00ن  ١٣٨٨دورب0ينھ00ای جدي0دی در داخ00ل و بي00رون بن00دھای
مختل0000ف زن0000دان اوي0000ن ن0000صب ش0000د .م0000امورين زن0000دان حت0000ی در حم0000ام و
دستشوئیھای بند ويژهی روحانيت نيز دوربينھايی نصب کردند .براس0اس
آخ000رين ت000صميم ش000ورایع000الی آم000وزش و پ000رورش ،ن000صب دورب000ينھ000ای
٢٦٦
مداربسته در راھروھا و حياط مدرسه مجاز است.
اين کار در ارديبھشت ماه  ١٣٨٨در برخی م0دارس تھ0ران انج0ام
ش0د .ن00صب دورب0ين در بيمارس00تانھ0ا در دورهی دول0ت احم00دی ن00ژاد م00ورد
بح000ث و اق000دام ب000وده اس000ت .ب000ه عن000وان نمون000ه اي000ن دورب000ينھ000ا در اي000ستگاه
پرس000تاری بخ000ش اورژان000س توس000ط نيروھ000ای حراس000ت بيمارس000تان ن000صب
٢٦٧
شد.
دوربينھای مداربسته در معابر عمومی نيز نصب ش0دند و س0عيد
٢٦٨
مرتضوی ،دادستان تھران ،از اين امر دفاع کرد.
برگرديم سر کارمان!
يکی از ک0سانی ک0ه خيل0ی دوس0ت داش0ت ]و دوس0ت دارد[ خ0ود را
ھمچنان »انقالبی« بنماياند ،فردی است به نام علی اصغر حاج سيدجوادی.
 - 265الف  ٢۶خرداد ١٣٨٩
 - 266دبير کل شورايعالی آموزش و پرورش خبرگزاری ھرانا  ۵مھر ١٣٨٨
 - 267آفتاب ۴ ،اسفند ١٣٨٨
 - 268فارس  ٢٠آبان ١٣٨٧
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چندی پيش نوشتهای با عنوان »جمھوری بازنشستهھ0ا« در م0ورد اي0ن ف0رد
و ھوارھايش برای شيخ صادق خلخ0الی ،قاض0ی قات0ل س0يد روح  Wخمين0ی
نوشتم که متن تکميل شدهاش اين است:
آدم میتواند اشتباه كند .میتواند ھر چن0د س0ال ب0ه چن0د س0ال و گ0اه
حت0ی چن0د روز ب0ه چن0د روز ،ھم0ان اش0تباھات تك0رار ش0دهاش را در ش0كلی
ديگر ،چند باره تكرار كند .م0یتوان0د »ع0ضو كميت0هی حق0وق ب0شر س0ازمان
مل00ل متح00د در اي00ران« در دوران پھل00وی دوم باش00د و در ھم00ان ح00ال ب00رای
»شيخ صادق خلخالی« جانی ،قاضی القضات ش0رع انق0الب اس0المی ھ0ورا
بكشد و از او ب0رای ك0شتار م0ستمر دولتم0ردان ي0ك سي0ستم حك0ومتی اس0تمداد
كند .میتواند خيلی كارھای ديگر ھم بكند .مثال شخصی به نام عل0ی اص0غر
حاج سيد جوادی م0یتوان0د كت0ابی در ھفت0هھ0ای اول پي0روزی انق0الب منت0شر
كند و نام آن را »دفترھای انقالب« بگذارد .میتواند در آخرين مقالهی اين
كتاب ،مطلبی تحت عنوان »اگر شكوفهھای س0يب ب0ه مي0وه برس0ند« بنوي0سد
و منظورش از ش0كوفهھ0ای درخ0ت س0يب ،ش0كوفهھ0ای ھم0ان درخ0ت س0يبی
باشد كه سيد روح Wخمينی در نوفل لوشاتو زير آن م0ینش0ست و م0ردم را
به ناكجا آبادش نويد میداد؛ ]اين فرد[ میتواند در نامهای خطاب ب0ه مھ0دی
بازرگان ،نخست وزير وقت حكومت کھريزک0ی اس0المی بنوي0سد ک0ه ھم0هی
دشمنان انقالب ،ھمه ميكربھا و سمومات مولد ف0ساد و ظل0م باي0د بالفاص0له
و بدون كمترين درنگ نابود شوند!
میتواند بنويسد که انقالب دارای قوانين و نظامات خ0اص خ0ويش
است .سرعت و شدت مبارزه با دش0منان انق0الب ]اس0المی[ ب0ا ميك0ربھ0ايی
که وجود آنھ0ا و نف0س آنھ0ا بزرگت0رين خط0ر ب0رای حي0ات انق0الب ]اس0المی[
اس0ت ،باي0د آن چن00ان باش0د ك00ه دش0منان شك00ست خ0ورده و از نف00س افت0ادهی
انق0الب ]اس0المی[ نتوانن0د تجدي0د حي0ات كنن0د .م0یتوان0د بنوي0سد ک0ه بن0ابراين
دولت آقای مھندس بازرگ0ان باي0د بدان0د ك0ه يك0ی از عوام0ل اص0لی پي0روزی
انقالب ]اسالمی[ نابودی كامل و سريع عناصر اصلی رژيم سابق است!
بع00د ھ00م درس00ت ھم00ان زم00انی ك00ه ل00شكر اراذل و اوب00اش اس00المی،
پس از قلع و قمع دولتمردان نظام شك0ست خ0وردهی پي0شين اي0ران ،ب0ه ج0ان
»خودیھا« میافتند ،از رھب0ر س0ازمان مجاھ0دين ،م0سعود رج0وی بخواھ0د
ك00ه ب00ا حكوم00ت ص00دام ح00سين ،درس00ت در آغ00از بحبوح00هی جن00گ اي00ران و
ع00راق ،رابط00ه برق00رار كن00د ،ت00ا اي00شان بتوان00د از راه ك00شور ع00راق ،ج00ان
نازنينش را بردارد و از ميھن اسالمی دست پخت خودش و ھم طيف0انش ب0ه
س00وی س00واحل آرام و دلپ00ذير رودخان00هی »س00ن« در ش00ھر زيب00ای پ00اريس
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بگريزد؛ يا مثال زمانی كه تيغ حراميان حكومت اسالمی ،گردن خ0ود او را
نيز نشانه رفته است ،فرياد بردارد كه »صدای پای فاشيسم« را میشنود.
م00یتوان00د بع00دھا در تك00رار ھم00ان اش00تباھات م00ستمرش ،از بخ00ش
نرمتن حكومت اسالمی حاكم بر اي0ران ،جانان0ه دف0اع كن0د .م0یتوان0د پ0س از
اي0ن ك0ه »ح0اج آق0ا خمين0ی« اي0شان را واج0د ش0رايط انت0صاب ب0ه وزارت و
سفارت ندانست ،داد و فغان بردارد كه »انقالب تودهای/دموكراتيك ايران«
را آخوندھا »دزديدهاند«!
علی اصغر حاج سيد جوادی از كشور میگريزد و ملت ايران را
زير تيغ ھمان ديوان از شيشه رھا شدهای كه در دوران پھلویھ0ا ب0ه درون
شيشه چپانده شده بودند ،رھا میكند .در تمام اين سالھای نکبتی ھم از ن0اف
اروپای آزاد ،از پايتخت كشور فرانسه برای بخش نرمتن حكوم0ت اس0المی
ن00سخهھ00ای مك00رر م00یپيچ00د و حت00ی ب00ه برخ00ی از اي00شان »درس خ00ارج«
میدھد ،تا ...به امروز.
البته ايشان در اين سالھا يک ماموريت اساسی سياس0ی ھ0م ب0رای
خودش قائل بوده است و آن ،دشمنی ھيستريك با نظامی بود كه ملت اي0ران
برای سرنگون كردنش ھيچ دليل موجه ت0اريخی نداش0ت .اگ0ر انق0البھ0ا در
كشورھای مختلف دنيا در بستر ي0ك حكوم0ت عق0بافت0اده و فاس0د ،ب0ه ق0درت
رسيدهاند ،در ايران ما »که ھيچ چيزش به آدمیزاد نمیبرد» روش0نفكرانی
كه ملت ما را به اشتباه انداختهاند ،ھيچ دليل موجھی برای كشاندن مردم به
آن »خودسوزی دل0سوز مل0ی« نداش0تهان0د؛ بج0ز اي0ن ك0ه س0ادهلوحان0ه م0دعی
شوند كه عزادار ٢٦٩عاشورايی ھستند كه پس از چند دھه روشن شده اس0ت
كه در نھايت جز انزوای ايران ،دستاورد ديگری برای ملت ايران و ب0رای
منافع عاليهی ما ايرانيان نداشته است.
آدم میتواند اشتباه كند؛ اما میتواند از اشتباھاتی ك0ه ك0رده اس0ت،
درس عب0رت بگي0رد و ب0رای اي0ن ك0ه ب0ه دلي0ل نداش0تن اص0ول ،كمت0ر اش0تباه
كن00د ،ي00ا زب00ان در ك00ام ك00شد ،ت00ا از ي00ك چرخ00هی كھن00هی تك00رار اش00تباھات
بپرھيزد؛ يا مثال بيايد و مردانه بنويسد كه بله ،ما ب0وديم ك0ه م0ردم اي0ران را
]كه میرفتند در نظ0امی س0کوالر ب0ه دموكراس0ی دس0ت يابن0د و از جامع0هی
مدنی و مدرنيته بھ0ره من0د ش0وند[ دو دس0تی تق0ديم دي0وی چ0ون س0يد روح W
خمين00ی ك00رديم و اي00ن روزھ00ا ھ00م ھمچن00ان پ00س از اي00ن ھم00ه س00ال ب00ر ھم00ان
اشتباھاتمان پای میفشاريم!

 - 269منظور عاشورای  ٢٨مرداد شيعيان مصدق است.
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علی اصغر س0يد ج0وادی چ0ه خوش0ش بياي0د و چ0ه نياي0د ،ب0ا ھم0ان
نوش00تهھ00ا و ھمراھ00یھ00ايش ب00ا س00يد روح  Wخمين00ی ،ب00ا دس00ت خ00ودش و
ھمدستانش ملت ما را به اين چاه ويل سرازير كرد؛ طرفه اين كه اين ف0رد،
در نوش000تهای تح000ت عن000وان »رفران000دم ،ك000دام رفران000دم؟« ك000ه در وب000سايت
»اي0ران ام0روز« ب0ه ت0اريخ »جمع0ه  ١٣تيرم0اه  «١٣٨٢درج ش0د ،پ0س از
بازی ب0ا جمالت0ی در اص0ول ق0انون اساس0ی حكوم0ت اس0المی ،در ح0الی ك0ه
ھمچن00ان »پوپولي 0سم دوم خ00رداد  «١٣٧٦را ي00ك رفران00دم م00ینام00د ،از اي00ن
موض0وع اظھ0ار نگران0ی م0یكن0د ك0ه مل0ت اي0ران ،از اش0تباھی ك0ه در س0ال
پنج00اه و ھف00ت مرتك00ب ش00د ،پ00شيمان ش00ده باش00د و بخواھ00د تح00ت ل00وای ي00ك
حكوم00ت عرف000ی ،س00كوالر ،مردم000ساالر ،غيرفل000سطينيزه و الئي00ك ،ط000ی
رفران0دمی ب0ا ح0ضور م0اموران س0ازمان مل0ل متح0د ،احتم0اال ب0ار ديگ0ر ب0ه
م00شروطهی پادش00اھی رای بدھ00د و ب00رای آين00دهاش ،ھم00ان راھ00ی را ك00ه
»روشنفكرانی« نظير ايشان به بن بست حكومت اسالمی كشاندهاند ]درست
از ھم00ان ج0ايی ك00ه ب00از مان0ده ب00ود[ دوب0اره آغ00از كن00د و در رون0د نظ00امی
سكوالر ،برای رسيدن به جامعهای مدرن و متمدن ادامه بدھد!
جال00ب اي00ن ك00ه اي00ن ف00رد در ھم00ان ھي00ستری ض00د م00شروطهاش،
ھمچنان سازمان مجاھدين ]وطنفروش و تروريست[ را در طيف جمھ0وری
خواھان ]جمھوری اسالمی خواھان؛ منتھی از نوع »مثال« دموکراتيکش[
ارزيابی میكند ،و پس از دستگيری ٢٧٠بخ0شی از رھب0ری اي0ن جري0ان در
ك0شور فران0سه داد و فغ0ان برم0یدارد ك0ه وام0صيبتا؛ چ0را دول0ت فران0سه
»رئيس« اين جريان را به بند كشيده است؟!
راستی نگرانی اين ف0رد از چي0ست؟ مگ0ر ن0ه اي0ن اس0ت ك0ه اي0شان
اي0ن دس0تگيریھ0ا را خ0الی ش0دن زي0ر پ0ای جمھ0وری اس0المی و ي0ا س0ادهت0ر
بگ0000ويم بخ0000ش ن0000رمت0000ن اص0000الحطلب0000ان حك0000ومتی ]ھمراھ0000ان ھمي0000شگی و
اي0000دئولوژيك س0000يد روح  Wخمين0000ی[ در طي0000ف جمھوريخواھ0000ان ارزي0000ابی
میكند؟!
به ھر صورت سيدجوادی و ھم طيفان ايشان كه خودشان را زي0ر
عنوان »جمھوريخواھی« مخفی میكنند ،بد نيست بدانند كه ملت ايران پس
از دس00ته گ00لھ00ای مك00رر و م00ستمری ك00ه »جمھ00وری اس00المی خواھ00ان« در
حمايت از حكومت کھريزک0ی اس0المی ب0ه آب دادهان0د ،ب0ا گوش0ت و پوس0تش
دريافت00ه اس00ت ك00ه در جمھ00وری ادع00ايی اي00ن جماع00ت ،اي00ن حاكم00ان بع00دی
جمھوری ]با ھر عنوانی[ در ام0ور داخل0ی ديگ0ر ك0شورھا نظي0ر فل0سطين و
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اس00رائيل دخال00ت م00یكنن00د ،و ن 0ه تنھ00ا خواس00ت مل00ت اي00ران را ب00ه رس00ميت
نم00یشناس00ند ،بلك00ه ھمچن00ان از مدرنيت00ه ،دموكراس00ی و نظ00امی س00كوالر ب00ه
عن00وان »غ00رب زدگ00ی« ي00اد م00یكنن00د؛ ھ00يچ گ00اه ھ00م در گفت00ار ي00ا نوش00تاری
جرات نكردهاند از حقوق برابر ھمهی شھروندان ايران0ی ]ف0ارغ از جن0سيت
و باور و قوميت[ دفاعی ھرچند آبکی بکنند؛ حتی نتوانستهان0د از پ0اك ش0دن
منطق00ه از تروري00سم ك 0ور اس00المی ش00اد باش00ند ،و نتوان00ستهان00د از ھي00ستری
استالينی »ضد امپرياليستی«شان بر عليه كشور اسرائيل و اياالت متح0ده و
غ00رب دس00ت بردارن00د؛ ھرچن00د چن00د دھ00ه اس00ت از »اروپ00ای امپريالي00ست«
ارتزاق مجانی میکنند!!
البته امثال سيدجوادیھا حق دارند با دودم0ان پھل0وی دش0من باش0ند
و از احتمال بازگ0شت ش0اھزاده رض0ا پھل0وی ب0ر س0رير م0ديريت ک0شورمان
»کھير« بزنن0د؛ چ0را ک0ه يک0ی از خ0دمات ش0ايان رض0ا ش0اه فقي0د در دوران
نسل کشی از يھوديان ،تھي0ه و پخ0ش چن0د ده ھ0زار پاس0پورت ايران0ی ب0رای
يھوديان ايران و بسياری يھوديان ديگر از مليتھای ديگر بود ک0ه توان0ستند
از اتاقھای گاز نازيھا جان به در ببرند .جال0ب اي0ن ک0ه اي0ران تنھ0ا ک0شوری
ب0ود ک0ه بع0دھا پ00س از ت0شکيل دول0ت اس00رائيل ب0رای اي0ن ان0سان دوس00تیاش
]ب0رعکس ديگ0ر ک0شورھا[ از اس0رائيل مطالب0هی غرام0ت نک0رد .سرنوش0ت
يھودي00ان و بھائي00ان در اي00ن چن00د دھ00ه حکوم00ت کھريزک00ی اس00المی نمون00هی
خوبی برای مقايسهی دولت مدرن رضا شاه ب0ا حکوم0ت ض0د ان0سانی ،ض0د
زن و ضد دگرانديشان اسالمی است.
شوربختانه بايد گفت كه ايشان و ھ0م طيفان0شان ھمچن0ان در دھ0هی
چھ0ل خورش0يدی قف0ل ش0دهان0د و نم0یتوانن0د و نميخواھن0د ب0اور كنن0د ك0ه دني0ا
عوض شده است .ديگر نمیتوان براساس خواست و نظ0ر اي0شان ،پيرام0ون
كشور ايران را ديواری آھنين كشيد و يك حكومت عرف0ی را ك0ه م0یكوش0يد
ب0ر اس0اس من0افع عالي0هی مل0ت اي0ران ،ب0ه س0مت مدرنيت0ه و آزادی و تج0دد
راھ00ی بياب00د ،ب00ه ب00ن ب00ست ك00شاند .اگ00ر ش00عارھای ض00د اس00رائيلی و ض00د
امپريالي000ستی چھ000ل/پنج000اه س000ال پ000يش دول000تھ000ای س000اقط ش000دهی ش000وروی
سوسياليستی ،برای اين طيف روشنفكران ھمچنان نو مانده اس0ت ،ب0رای م0ا
جوانان و زنان ايرانی چنين حناھايی ديگر رنگ ندارد...
در زمينهی پايکوبیھای اين جماعت برای قاتالن ،قاض0يان قات0ل،
شکنجهگران ،آدمکشان و امام آدمکشان کالن تاريخ ،و فھ0م وارون0هش0ان از
»حقوق بشر« و »حق0وق ش0ھروندی« و ح0ق داش0تن وکي0ل م0دافع و امک0ان
محاکم00ه ش00دن در دادگ00اهھ 0ايی ص00الحه ،م00درن و ب00ين الملل00ی ،در رابط00ه ب00ا

١٧٧

ک00شتار دولتم00ردان و نخبگ00ان ايران00ی پ00س از افت00ضاح ت00اريخی س00ال ١٣٥٧
میتوان نوشت:
اميرعب000اس ھوي000دا ] [١٢٩٨ – ١٣٥٨ب000ه عن000وان نخ000ست وزي000ر
من00صوب محمدرض00ا ش00اه پھل00وی م00سئوليت ام00ور اجراي00ی در اي00ران را ب00ه
م00دت  ١٣س00ال در فاص00له س00الھای ١٣٤٣ت00ا  ١٣٥٦برعھ00ده داش00ت .ھوي00دا
پاي000دارترين و ب000ا ثب000اتت000رين دوران نخ000ست وزي000ری را در اي000ران پ000س از
صدور فرمان مشروطيت پشت س0ر نھ0اد .اطالع0ات ت0اريخی ن0شان م0یدھ0د
ک000ه مي000انگين زم000ان نخ000ست وزي000ری ي000ا ص000دراعظمی در اي000ران پ000س از
مشروطيت اندکی بيش از يکسال بوده است.
اميرعب0000اس ھوي0000دا در روز  ٢٢بھم0000ن  ١٣٥٧بن0000ا ب0000ر برخ0000ی
گ00زارشھ00ا در ح00الیک00ه م00یتوان00ست از ک00شور خ00ارج ش00ود ،ب00ا وس00اطت
داريوش فروھر ]از رھبران جبھهی ملی/حزب مل0ت اي0ران[ خ0ود را ت0سليم
دولت موق0ت ٢٧١پ0س از انق0الب ک0رد .او ت0ا آن ت0اريخ در پ0ی دس0تگيری در
س000ال  ١٣٥٦در زن000دانی در پادگ000ان جم000شيديه در ش000مال تھ000ران ب000ه س000ر
میبرد...
ت00الشھ00ايی از س00وی شخ00صيتھ00ای ص00احب نف00وذ در تھ00ران و
خ00ارج از اي00ران ب00رای پرھي00ز از اع0دام او انج00ام گرف00ت و گفت00ه ش00د ک00ه در
پاسخ به نگرانی نيروھ0ای انقالب0ی ب0رای نج0ات ي0افتن او از م0رگ در روز
 ١٨ف00روردين  ١٣٥٨در دادگ00اه انق00الب و ب00ا حک00م ]قاض00ی قات00ل[ ص00ادق
خلخالی در راھرو زندان اعدام شد.
ابراھيم يزدی ،اولين وزير امور خارجهی پس از انقالب میگوي0د
که ھويدا در راھرو زندان توسط يکی از »روحانيون« ب0ا ش0ليک گلول0های
ک00شته ش00د .بخ00ش مھم00ی از نوس00ازی ق00وانين و دس00تگاهھ00ای اداری دولت00ی و
توس00عهی س00ازمانھ00ای دولت00ی در اي000ران در زم00ان م00ديريت ھوي00دا انج000ام
گرفت.
ھوي00دا در کابين00هی ح00سنعلی من00صور وزي00ر داراي00ی ب00ود و پ00س از
ت00رور من00صور ]توس00ط ف00دائيان اس00الم[ در س 0ال  ١٣٤٣ب00ه نخ00ست وزي00ری
منصوب شد ...ھويدا در برخورد با منتقدان لح0ن آرام0ی داش0ت و از ھم0ين
رو در بخ0ش اعظ00م دوران نخ0ست وزي00ری ب0ه عن0وان نم0اد دول00ت از س00وی
روزنام00ه نگ 0اران منتق00د و ن00شريات طن00زی مانن00د »توفي00ق« ھم00واره از او
انتقاد میشد...
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با وجود آنکه در زمان نخست وزي0ریاش چن0دان م0ورد عالق0ه و
حمايت روش0نفکران سياس0ی نب0ود ،ام0ا در مطالع0ات جدي0د در ب0ارهی او ب0ر
اين نکته تاکيد شده که صادق چوبک و برخی ديگر از چھرهھای سرشناس
ادب00ی و ھن00ری ب00ا او ارتب00اط نزدي00ک داش00تند و در ح00ل و ف00صل م00شکالت
روشنفکران با او مشورت میکردند .کمک به ساختن مجموع0هی م0سکونی
برای روزنامهنگاران در غرب تھران ]که علی اصغر حاج س0يد ج0وادی و
خيل000ی ديگ000ر از »روش000نفکران اي000رانس000تيز« آن س000الھ000ا در آنج000ا زن000دگی
میکردند[ از جملهی اين کمکھا دانسته شده اس0ت .ھمچن0ين در مطالع0های
که توسط عباس ميالنی استاد دانشگاه استانفورد انجام گرفت0ه ،ب0ر اي0ن نکت0ه
تاکيد ش0ده ک0ه اس0نادی دال ب0ر ف0ساد م0الی او دي0ده ن0شده اس0ت .اگرچ0ه آق0ای
ميالنی يادآور میش0ود ک0ه اي0ن بمعن0ای م0سئول نب0ودن اميرعب0اس ھوي0دا در
برابر تخلفاتی که در دستگاهھای زير نظر او انجام گرفته ،تلقی نمیشود.
با اين پرانتز که عباس ميالنی ھمچنان با دوران شاھان پھلوی که
به ب0اور م0ن درخ0شانت0رين دوران ت0اريخ اي0ران پ0س از حمل0هی اع0راب ب0ه
ايران است ،سر ستيز دارد...
ھويدا ھمچنان که در محاکمات خود اشاره کرد ،بر ثبات نسبی ي0ا
افزايش کند قيمتھ0ا در دوران نخ0ست وزي0ریاش تاکي0د داش0ت؛ سياس0تی ک0ه
در س00الھ000ای پ00س از  ١٣٥٤و اف000زايش ت00دريجی ت000ورم ناش00ی از اف000زايش
درآمدھای نفتی با مشکل روبرو شد .امير عباس ھوي0دا در س0ال  ١٢٩٨در
تھ00ران متول00د ش00د و پ00درش حبي00ب  Wع00ين المل00ک س00فير اي00ران در لبن00ان و
عربستان سعودی بود .امير عباس ھويدا به اقتضای شغل پدرش در بيروت
در مدرسهی فرانسوی اين شھر درس خواند و در اروپ0ا تح0صيالتش را ت0ا
فارغ التحصيلی در رشتهی عل0وم سياس0ی از دان0شگاه بروک0سل ادام0ه داد و
در سال  ١٣٢١به ايران بازگشت .به دليل تسلط ھويدا ب0ه زبانھ0ای عرب0ی،
فران000سوی ،آلم000انی و انگلي000سی در وزارت ام000ور خارج000ه ،م000سئوليتھ000ای
متعددی داشت .او از سوی گروھی از مخالفان مذھبی حکومت و در زمان
اوجگيری انقالب در ايران متھم به »بھايی بودن« بود؛ اما خود بارھ0ا اي0ن
»اتھام« را رد کرد و به مسلمان بودنش اشاره کرده بود .اميرعباس ھوي0دا
در راھرو زندان و پيش از صدور حکم توسط يکی از روحانيون با شليک
٢٧٢
گلوله ای کشته شد.
قات00ل اميرعب00اس ھوي00دا تنھ00ا م00یتوان00د ص00ادق خلخ00الی ي00ا ھ00ادی
غف00اری »اص00الح طلب00ان بع00دی« باش00ند؛ دلي00ل ک00شتن ھوي00دا ني00ز نگران00ی
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آخون00دھا از ل00و رف000تن اطالع00ات ھوي000دا »نخ00ست وزي000ری« در رابط00ه ب000ا
مواجب بگير بودن آخوندھا بود.
٢٧٣
برای پاسخ کاملتر به پرسش دوازدھمت عمد دارم باز ھ0م ب0ه
ريشهھای افتضاح تاريخی سال  ٥٧بپردازم.
يک00ی ديگ000ر از باني00ان حکوم000ت کھريزک000ی اس00المی ،محم000د تق000ی
شھرام است؛ محمد تقی شھرام در سال  ١٣٢٦در تھران به دنيا میآي0د .از
دبيرستان ھدف شمارهی يک فارغ الح0صيل م0یش0ود و در س0ال  ١٣٤٧در
رش00تهی رياض00ی دان00شکدهی عل00وم دان00شگاه تھ00ران پذيرفت00ه م00یش00ود .س00ال
 ١٣٤٨زم00انی ک00ه فق00ط  ٢٢س00ال دارد ،توس00ط محم00د حي00اتی و عليرض00ا
زمرديان به مذھب سياسی گرايش پيدا میکند .آن زمان ]سال  [١٣٤٨الزام
م00ذھبی/سياس00ی ش00دن اي00ن ب00ود ک00ه ف00رد در ارتب00اط ب00ا ک00سانی چ00ون مھ00دی
بازرگان و س0يد محم0ود طالق0انی ق0رار بگي0رد .س0ال بع0د ] [١٣٤٩وقت0ی ک0ه
ش00ھرام  ٢٣س00اله اس00ت ،توس00ط موس00ی خياب00انی در س00ازمان مجاھ00دين خل00ق
٢٧٤
عضوگيری میشود.
٢٧٥
اول000ين ک000ار ت000شکيالتی پراتي000ک محم000د تق000ی ش000ھرام  ٢٣س000اله
منفجر کردن دکلھای برق در جريان جشنھای  ٢۵٠٠سالهی اي0ران اس0ت
ک00ه البت00ه ن00اموفق م00یمان00د .اي00ن برنام00هی تروري00ستی ن00اموفق ب00ه دس00تگيری
بي00شتر اع00ضای اي00ن س00ازمان در ش00ھريور م00اه  ١٣۵٠راه م00یب00رد .دادگ00اه ِ
ي00ازده ت00ن از اي00ن گ00روه در بھم00ن م00اه ھم00ين س00ال اس00ت .تق00ی ش00ھرام م00تھم
رديف ھشتم است ٢٧٦.شھرام در دادگاھی که صالحيتش را زير سوال برده
است ،به دھسال زندان محکوم میشود.
پرخاشگری و غيرقابل تحم0ل ب0ودن تق0ی ش0ھرام ،م0سوالن زن0دان
را وام00یدارد او را ھم00راه ب00ا ح00سين عزت00ی از گ00روه کموني00ستی »س00تاره
سرخ« به شھر ساری اعزام کنند .پيش از اين اعزام ،شھرام در زندان اين
امکان را دارد که جزوهی تشکيالتی و سياس0ی »خ0رده ب0ورژوازی و نق0ش
آن« را بنويسد .او حتی »جزوه« را به بيرون از زندان ھم میفرستد.
در اين »جزوه« شھرام به پايگاه م0الی س0ازمان م0ذھبی مجاھ0دين
انتقاد م0یکن0د و پايگ0اه س0ازمان را »ک0ارگران و زحمتک0شان« م0ینام0د .در
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١٨٠

واق00ع اول00ين اق00دام »کموني00ستی« ش00ھرام ھم00ين اس00ت ،ب00دون آن ک00ه ديگ00ر
عناصر اين جريان به اين گسست فکری توجه داشته باشند .شھرام با پخش
اين »جزوه« در موضع »اولين تالشگر جدی درون تشکيالتی برای درک
قانونمن00دی طبق00اتی مب00ارزه« برت00ریاش در ک00ار ت00شکيالتی را ب00ه نم00ايش
٢٧٧
میگذارد.
از ھم000ين جاس000ت ک000ه تق000ی ش000ھرام خ000ود را در موض000ع يک000ی از
نخبگان »رھب0ری« بح0ران زدهی جري0ان تروري0ستی و ض0د مدرنيت0ه ،ض0د
زن و ض00د ان00سان »اپوزي00سيون« حکوم00ت پھل00وی دوم مط00رح م00یکن00د ،و
»تاريخساز« میشود.
يکی از داستانھايی که شھرام را ب0ه »ب0ت« جوان0ان شورش0ی آن
دوران بدل میکند ،داستان فرارش از زندان ساری ب0ا ھمراھ0ی و ھمدس0تی
٢٧٨
زندانبانش ستوان اميرحسين احمديان است.
احم000ديان در ي0000ک حرک0000ت خائنان0000ه و ب0000رخالف ع0000رف نظ0000امی
]ھمچ00ون اف00سران و درج00ه داران ت00ودهای[ اس00لحهخان00هی زن00دان س00اری را
تخليه میکند و با فريب ديگر پرسنل نظامی و م0شغول کردن0شان ب0ه جھ0ت
عوضی ،ھمراه با دو زندانی ديگر به تھران میگريزد .تاريخ اين »فرار«
 ١۵ارديبھ00شت م00اه  ١٣۵٢اس00ت .بخ00ش م00ذھبی ش00دهی س00ازمان مجاھ00دين
معتقد است که شھرام در فقدان نفرات مذھبی به ک0ادر »رھب0ری« س0ازمان
راه ياف00ت ،چ00ون خ00وب ک00ار م00یک 0رد؛ چ00ون ب00ه ج00ای ي00ک س00يانور چن00د ت00ا
سيانور زير زبانش میگذاشت؛ چون شب تا صبح مینش0ست و  ۴٠ص0فحه
تئوری م0ینوش0ت؛ در چ0ه زمين0های؛ در اي0ن زمين0ه ک0ه چگون0ه ديگ0ران را
بک00شيم و چگون00ه از م00ردم پ00ل و پل00ه ب00سازيم ،ت00ا خودم00ان ش00اه و وزي00ر و
نخست وزير شويم و کشور را قلفتی تقديم شوروی آن دوران کنيم.
س00يد مح00سن س00يد خاموش00ی يك00ی از ع00املين ت00رور مجي00د ش00ريف
واقفی ٢٧٩پس از دستگيری در ب0ازجويی توس0ط س0اواك ،داس0تان اي0ن ت0رور
درون تشکيالتی/درون سازمانی را اينگونه تعريف كرده است:
به م0ا گفتن0د ک0ه مرت0ضی ص0مديه لب0اف و ي0ك نف0ر ديگ0ر ب0ه گ0روه
خيانت كردهاند و يك انبار را با سه اس0لحه تخلي0ه ك0رده و گريخت0هان0د .گفتن0د

, Middle Eastern ١٩۶٣-١٩٧٧E . Abrahamian Guerrilla Movement in Iran - 277
٣-١۵, ١٩٨٠Research and Information Project, March-April
 - 278نورالدين کيانوری ھم اينگونه به بت جوانان زمان خودش بدل شد؛ چ0ون ب0ا ھمدس0تی نظامي0ان و ارت0شيان
تودهای در ارتش و شھربانی کشور ،ترتيب يک فرار »تاريخساز« و خيلی جالب را داد.
 - 279مجيد شريف واقفی ،يکی از قربانيان قتلھای درون تشکيالتی/درون سازمانی سازمان مجاھدين خلق به
دست محمد تقی شھرام است...

١٨١

که مرتضی آدم تروريستی است و ممكن است اعضای كميتهی مرك0زی را
كه در كوچه و خيابان میبيند ،ترور كند.
فرد ديگر ،يكی از اعضای سابق كميتهی مركزی س0ازمان اس0ت.
چند دقيقه بعد ھم وحيد افراخته س0ر ق0رار آم0د و ق0رار ش0د ت0ا ف0ردا ك0ه روز
اعدام يكی از آنھا است ،برزنت ،نايلون ،ابر و ي0ك ظ0رف ب0زرگ آب تھي0ه
كن0يم .ق0رار ش0د ھ0ر ك0دام از م0ا ي0ك دس0ت لب0اس اض0افی داش0ته باش0يم .ي0ك
»لنگ« ھم »برای اين كه دور سرش بپيچيم« بايد تھيه میشد .محلی واقع
در بيابان مسگرآباد ،اول جادهی مسگرآباد به ما آدرس داد ،تا ب0رويم ببين0يم
و جسد را آن جا بسوزانيم .م0ن و ح0سين س0ياھكاله ب0ه آن منطق0ه رفت0يم .در
راه راجع به ]مھدی[ خدايی صفت با من صحبت كرد .يك ماشين يشمی ك0ه
در ترور »تيمسار« ٢٨٠از آن استفاده شده بود ،در اختيار داشتيم .ش0ب م0ن
ماش00ين را در اختي00ار ح00سين س00ياھكاله گذاش00تم ك00ه ب00رای تعقي00ب ماش00ين
شمارهی چھار برود و آنھا را تا محل كارشان تعقيب كن0د و س0اعت ھف0ت و
نيم صبح با او در اول خيابان بھار قرار گذاشتيم ...
يك جف0ت نم0ره و دو ع0دد نم0رهی تك0ی دزديدن0د و م0ن گ0رفتم و ب0ا
ماشين يشمی سر ق0رار ح0سين س0ياھکاله در مي0دان ش0اه آم0دم .لحظ0های بع0د
بھرام آرام ھم آمد و بعد وحيد افراخته و محمد طاھر رحيمی ھ0م آمدن0د .م0ا
وسايل را جور كرديم و داخل ماشين گذاشتيم .بنزين ،كيسهھای كلرات ك0ه
حسين سياھكاله آورده بود ،يك پيت نفت بزرگ ولی پر از آب .برزنت را
ك000ف ص000ندوق عق000ب پھ000ن ك000رديم؛ زي000ر آن را ن000ايلون و روی آن را اب000ر
گذاشتيم .لنگ را آماده كرديم.
ماشين ي0شمی خ0راب ش0د .باي0د آن را از منطق0هی عم0ل دور كن0يم.
آن را ھ00ل دادي00م؛ ب00االخره در ش00رق خياب00ان ش00ھباز گذاش00تيم .محم00د ط00اھر
رحيمی كمربند تجھيزاتی خود را باز كرد و به من داد .مجيد شريف واقفی
با وحيد افراخته قرار داشت و در نتيجه وحيد سر قرار او رفت .م0ا ھ0م در
يك كوچه ،نمرهھای اصلی ماشين را باز كرديم و نمرهھای جعل0ی را پ0شت
شي00شه گذاش00تيم و ع00ازم مح00ل عم00ل ش00ديم .ق00رار ش00ده ب00ود عم00ل ت00رور در
كوچهی اديب الممالك ٢٨١انجام شود .اي0ن كوچ0ه باري0ك ب0ود ك0ه ب0ه كوچ0هی
پھنی منتھی میشد .ماشين را در كوچهی پھن قرار داديم؛ به ط0وریك0ه از
كوچهی باريك ديده میش0د .بع0د از چن0د دقيق0ه بھ0رام آرام سراس0يمه آم0د ك0ه
ھمشيره سر قرارش نيامده است.
 - 280يکی از اميران ارتش ترور شده توسط اين گروه...
 - 281بيچاره اديب الممالک که در کوچهای که به نامش کردهاند ،حاال تروريستھا ھمديگر را میکشند و
میسوزانند...

١٨٢

ھم00شيره ،عالم000ت دھن000ده ب000ه ح00سين س000ياھكاله ب000ود ك000ه وقت000ی او
عالمت میداد ،حسين سياھکاله داخل كوچه میشد .چند دقيقه بع0د ھم0شيره
]تروريست زن[ آمد و روبروی كوچهی باريك در حالی كه با چ0ادر ب0ود و
روی خود را محكم گرفته ب0ود ،اي0ستاد .ح0دود ده دقيق0ه گذش0ت ك0ه ھم0شيره
رفت و حسين سياھكاله ھم رفت .چند لحظه بعد ص0دای تي0ر بلن0د ش0د و م0ن
لنگ را برداشتم و داخل كوچه شدم .مجيد ش0ريف واقف0ی ب0ه ص0ورت روی
زمين افتاده بود .لنگ را روی سرش انداخته و برگشتم و ماشين را روش0ن
ك00ردم .دس00تمالی ت00ر ك00رده ،وقت00ی وحي00د افراخت00ه و ح00سين س00ياھكاله ،ج00سد
نيمهجان مجيد را در داخل صندوق عقب میانداختن0د ،م0ن خ0ون روی س0پر
ماشين را پاك كردم؛ بعد در صندوق عق0ب را ب0ستم و ھمگ0ی س0وار ماش0ين
شديم!
]طبق اظھارات بع0دی آن0ان ،ص0دای دس0ت و پ0ای مجي0د را ك0ه ب0ه
ديوارهھای صندوق عقب میخورده ،میشنيدهاند![
وارد آب منگ00ل ش00ده ،بع00د وارد خياب00ان ش00ھباز ش00ديم و س00پس ب00ه
خيابان عارف .نزديك ج0ادهی م0سگرآباد در خياب0ان ع0ارف ،وحي0د افراخت0ه
از ماشين پياده شد و من و حسين سياه كاله به راه خود ادامه داديم.
به محلی واقع در دو كيلومتری جادهی مسگرآباد رفتيم و ج0سد را
در گ00ودالی انداخت00ه و كل00رات و بن00زين روی آن ريخت00يم .جي00بھ00ای او را
تخليه كرديم .دو عدد قرص سيانور داش0ت ،مق0داری نوش0ته ك0ه آي0هی ق0رآن
در آن ب00ود و ح00دود چھارص00د توم00ان پ00ول .بع00د ح00سين س00ياھكاله فن00دك را
روشن و به جسد نزديك كرد؛ يك مرتبه شعلهی آتش بلند شد.
مقداری بنزين روی دست و پای حسين ريخته بود در نتيجه شعله
از دس 0ت و پ00ای او ب00اال رف00ت .م00ن ب00ه س00رعت دوي00دم و خ00ودم را روی او
انداختم و آتش را خفه كردم .بعد ك0ه بلن0د ش0دم ،دي0دم ك0ه عق0ب ماش0ين آت0ش
گرفته است .به سرعت ماشين را جلوتر ب0ردم .بع0د ح0سين س0ياھكاله س0وار
ماشين شد و با ھم از منطقه دور شديم .ح0دود پ0انزده ثاني0ه نگذش0ته ب0ود ك0ه
حسين سياھكاله گفت که اسلحهی مجيد در جيب0يم ني0ست و افت0اده اس0ت .ب0از
برگ000شتيم و م000ن اس000لحه را از روی زم000ين برداش000تم و ب000ه او دادم .بع000د ب000ه
٢٨٢
سرعت از منطقه دور شديم و به تھران برگشتيم.
احتم000اال در ھم000ين س000ال  ١٣٥٤اس000ت ک000ه س000ه رش000ته ت000رور ک000ه
مسئوليتش را ب0ا محم0د تق0ی ش0ھرام نوش0تهان0د ،انج0ام م0یش0ود .يک0ی از اي0ن
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قربانيان ،سرھنگ لوئيس وابستهی نظامی امريکا در خيابان وزرای تھران
بود .ديگری سرتيپ زندیپور رئيس کميت0هی م0شترک »ض0د خرابک0اری«
و سومين بمبگذاری در ساختمان گارد دانشگاه صنعتی آريامھر ِ موسوم ب0ه
دانشگاه »مجيد شريف واقفی« يکی از ھمين اعضای »رھبری مجاھدين«
که در س~ »ترورھای درون تشکيالتی« اپوزيسيون نظام پي0شين ب0ه قت0ل
رسيد.
محمد تقی ش0ھرام ،پ0س از انق0الب سرنوش0ت ديگ0ری دارد .او در
ح00الی ک00ه تنھ00ا  ٣٣س00ال دارد ،ب00ه ج00رم قت00ل و ع00ضويت در گ00روه مخ00الف
حکوم000ت اس000المی در ت000اريخ دوم ام000رداد م000اه  ١٣۵٩در تھ000ران تيرب000اران
م00یش00ود .روزنام00هی جمھ00وری اس00المی خب00ر اع00دام تق00ی ش00ھرام و  ١٩ت00ن
ديگر را در تاريح دوم امرداد ماه  ١٣۵٩چاپ میکند .شھرام در ش0ب ١٢
تيرم00اه  ١٣۵٩در خياب00ان توس00ط اف00راد کميت00هی م00ستقر در کالنت00ری ھ00شت
دستگير و بالفاصله به زندان قصر تحويل میشود .چند روز بعد در تاريخ
 ٢٣تيرماه ،او در دادگاه ويژهی انقالب اسالمی محاکمه میشود.
ھمين روزنامه در ت0اريخ  ٢۴تيرم0اه م0ینوي0سد ک0ه در اي0ن دادگ0اه
گروھی از خانوادهھای مقتولين ِ قتلھای درون گروھی س0ازمان مجاھ0دين،
خانوادهی ش0ھرام و چن0د خبرنگ0ار ح0ضور داش0تهان0د .از س0وی دادگ0اه گفت0ه
میشود که از اين سازمان مجاھدين برای شرکت در دادگاه دعوت به عمل
آم0د ،ام00ا اي00ن س00ازمان م00دعی اس00ت ک00ه دادگ00اه نگذاش00ت نف00رات س00ازمان در
٢٨٣
دادگاه حاضر شوند.
تقی شھرام نمیخواست در دادگاھی محاکم0ه ش0ود ک0ه ب0ه ب0اور او
تنھا برای محاکمهی ھمکاران نظام شاھن0شاھی ت0شکيل م0یش0د؛ ول0ی دادگ0اه
اعتراض شھرام را رد کرد .به گفتهی شھرام او باي0د در دادگ0اهھ0ای ع0ادی
محاکمه میشد .حاکم شرع با رد درخواست شھرام ،مدعی شد که:
»متھم يک فرد ضد انقالبی است؛ البته نه ب0ه دلي0ل ع0ضويتش در
سازمان پيکار و ديگر گروهھای به اصطالح خط سه ...نه به دلي0ل ص0دور
بيانيهی اعالم تغيي0ر مواض0ع اي0دئولوژيک س0ازمان مجاھ0دين خل0ق در س0ال
 ۵۴ک00ه در آن ض00ديت ب00ا اس00الم و جن00بش اس00المی را ص00ريحا ب00روز داده
است؛ نه به دليل مرتد شدن و خروج از دين؛ گرچه ھمهی اي0ن م0وارد ني0ز
میتوانند ضدانقالبی بودن متھم را ثابت کند...
»چرا که ]محمد تقی ش0ھرام[ دس0تور قت0ل ک0سانی را ص0ادر ک0رده
است که در راه اسالم با رژي0م ط0اغوتی پھل0وی ب0ه مب0ارزه پرداخت0ه بودن0د.
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م000تھم و ب000سياری از ھمفک000ران چ000پ و منح000رف وی کوش000ش دارن000د ک000ه
ضدانقالب را تنھا در وجود کسانی خالصه کنند که با رژيم سابق ھمکاری
مستقيم داشتهاند؛ حال آنک0ه از دي0دگاه دادس0تانی انق0الب ،کلي0هی ک0سانی ک0ه
مستقيم يا غيرم0ستقيم ب0ا انق0الب اس0المی ب0ه مب0ارزه پرداخت0ه؛ ول0و ب0ا رژي0م
٢٨٤
سابق نيز مبارزه کرده باشند ،ضد انقالب تلقی خواھند شد«.
يکی از اتھامات تقی شھرام ،شرکت در فرم0ان قت0ل مجي0د ش0ريف
واقفی ،مرت0ضی ص0مديه لب0اف ،محم0د يقين0ی ،عل0ی مي0رزا جعف0ر  ،Wج0واد
سعيدی ،فاطمه فرتوک زاده ٢٨٥و فرھاد فتحی بود.
»دادگاه شرع انقالب اس0المی وي0ژه در تھ0ران« ب0ا اع0الم اي0ن ک0ه
ھيچ نوع توجيه ايدئولوژيک و سياس0ی نم0یتوان0د ب0رای ص0دور فرم0ان قت0ل
موجه باشد؛ مگر آنک0ه م0تھم بتوان0د ثاب0ت کن0د ک0ه مقت0ولين در خ0دمت رژي0م
سابق بودهاند؛ که اگر در خدمت رژيم پيشين میبودند ،دادگاه شرع اسالمی
به پروندهی قتلشان رسيدگی نمیکرد؛ کما اين که به پرون0دهی قت0ل و ت0رور
سرھنگان آمريکايی در سالھای  ١٣۵٣و  ١٣۵۴ک0ه توس0ط ھم0ين م0تھم و
سازمان مجاھدين انجام شد ،رسيدگی نکرد.
دادگاه مدعی شد که چون مقتولين ]مجي0د ش0ريف واقف0ی ،مرت0ضی
ص0مديه لب0اف ،محم0د يقين0ی ،عل0ی مي0رزا جعف0ر  ،Wج0واد س0عيدی ،فاطم0ه
فرتوک زاده ،و فرھاد فتحی[ مسلمان و ضد رژي0م پادش0اھی ب0ودهان0د؛ اتھ0ام
محمد تقی شھرام »قيام عليه مبارين مسلمان« است.
محمد تقی شھرام را حکومت جمھوری اسالمی در دوم امردادماه
٢٨٦
 ١٣٥٩ساعت يک و سی دقيقه ی بامداد تيرباران کرد.
در ديماه  ١٣٥٧كه آخرين سری زندانيان سياسی دوران شاه آزاد
شدند ،از مجاھدين فقط  ١٦نفر »مذھبی« مانده بودند.
فضای شور و التھاب اوايل انقالب ،فرصتی طاليی برای رج0وی
بود كه خود كم بينیھايی را كه در رابطه با نيروھ0ای ماركسي0ستی داش0ت،
به سرعت جبران كند .سرمايهی اي0ن خودنم0ايیھ0ا و ھژم0ونی طلب0یھ0ا ھ0م
سازمان منسوب به او در درگي0ری ب0ا نيروھ0ای نظ0ام
»كشته«ھايی بود كه
ِ
پيشين ،حين انجام ترورھا يا در درگي0ریھ0ای خياب0انی داده ب0ود .م0ردم ام0ا
در آن دوران ،س00ازمان مجاھ00دين خل00ق را تنھ00ا بخ00ش ج00وانت00ر آخون00دھای
حاكم بر ايران ارزيابی میكردند.
 - 284ھمانجا
 - 285ھمسر احمد احمد و يکی ديگر از اعضای اين زمان ھمين گروه...
 - 286ھمانجا
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در فاص000لهی بھم000ن  ٥٧ت000ا  ٣٠خ000رداد  ٦٠رج000وی در دو خ000ط
م0وازی ،از س00ويی ب0ا خمين00ی و ش0خص بھ00شتی و ھاش0می رف00سنجانی ب00رای
دريافت سھمی از قدرت چانهھ0ای ک0الن م0یزد؛ از س0ويی ھ0م ب0ا ب0ه مي0دان
ك0شاندن ت00ودهھ00ای ھ0وادار و برگ00زاری ميتين00گھ00ا ب0ه ن00وعی در براب00ر پ00در
معنویاش رجزخوانی و قدرتنمايی میكرد .رفتار مسعود رج0وی در اي0ن
دوران را میتوان يكی از پيچيدهترين رفتارھای او در داخل كشورارزيابی
ک00رد .ش00ايد اگ00ر خمين00ی م00یپ00ذيرفت ك00ه »م00ثال« ب00ا مجاھ00دين ائ00تالف كن00د،
تاريخ ايران مسير ديگری را میپيمود .اما برای داش0تن فرھن0گ ائ0تالف و
ھمكاری در قدرت ،پشتوانهای نظير انقالب كبير فرانسه ،انقالب صنعتی و
ع00صر روش00نگری الزم اس00ت .متاس00فانه نم00یت00وان ت00اريخ را دور زد .ھ00ر
جنين00ی ناچ00ار اس00ت از تم00ام دورانھ00ای رش00د خ00ود عب00ور كن00د ،ت00ا ب00ه بل00وغ
برسد.
اما اين موجود عجيبالخلقه در ايران ب0ه دلي0ل اي0ن ك0ه زادهی فھ0م
ش0يعی اي0ن دو نف00ر از موض0وع والي0ت مطلق00هی فقي0ه ب0ود ،نھايت00ا ب0ه والي00ت
مطلقهی يك تن رضايت میداد .نفر بعدی ھم بايد با تمام ق0وا س0ر ب0ه ني0ست
میشد .و اين دو مت0ولی والي0ت فقي0ه و دو ح0اكم مطلق0هی اس0المی ھ0ر ك0دام
برای حذف ديگری و تصاحب انحصاری قدرت خيز برداشتند.
سی خرداد  ١٣٦٠اولين رو در رويی جدی و كيفی اي0ن دو ام0ام،
سيد روح  Wخمينی و شيخ م0سعود رج0وی ،دو س0ال و ان0دی پ0س از تغيي0ر
حكومت بود؛ رو در رويی كه ھنوز ھم تمام نشده است.
نتيجهی اين جن0گ ق0درت را موازن0هی ق0وا و مي0زان »خ0شونت«
اي00شان تعي00ين م00یكن00د .بازن00دهی دور اول ھ00م از پ00يش معل00وم ب00ود؛ چ00را ك00ه
برنده ،اھرمھای قدرت بيشتری را در اختي0ار داش0ت؛ نيروھ0ای بي0شتری را
ھ00م ب00ه خ00دمت گرفت00ه ب00ود؛ بع00د ھ00م ب00ا اس00تفاده از م00شروعيتی ك00ه در دو
سرف00صل م00شخص ]اش00غال س00فارت امريك00ا و جن00گ اي00ران و ع00راق[ ب00رای
س0ر رقي0ب ]يعن0ی مجاھ0دين[ را ب0ه مب0ارزهای ض0د
خودش تراشيد،
ِ
خ0وردن ِ
امپرياليستی و ميھن پرستانه ارتقاء داد؛ و پيروز ھم شد.
رجوی ھم در حاليكه ھمهی نيروھای اعتماد ك0رده ب0ه ش0عارھايش
سركوب رژيم اسالمی رھا كرده بود ،جانش را برداشت و
تور
ِ
تيغ ِ
را زير ِ
از معركه در رفت .در اين توازن ناموزون ،حزب تودهی ايران ھم در يك
ش000طرنج سياس000ی موف000ق ب000رادر دوقل000وی قبل000ی مجاھ000دين ]يعن000ی س000ازمان
چريكھای فدايی خلق[ را اول كيش و بعد مات كرد .بعد ھ0م آنھ0ا را مانن0د
راحت الحلقومی لذيذ فرو بلعيد.
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از س0000وی ديگ0000ر ب0000وق مب0000ارزات ض0000د امپريالي0000ستی ام0000ام ض0000د
امپرياليست جماران ،تمام اين حزب را به حاميان نظام و پاسداران ش0خص
خمين000ی تقلي000ل داد .ب000ه اي000ن ترتي000ب بخ000ش اساس000ی اي000ن جري000ان در دس000تگاه
گوارشی سيد روح  Wخمينی و طيف او تحليل رفت.
ام0000ا اگ0000ر ح0000زب ت0000وده و واب0000ستگان آن ،مح0000و ش0000عارھای ض0000د
امپريالي00ستی ام00ام ض00د امپريالي00ست جم00اران ،ھم00راه ب00ا پاس 0داران خمين00ی،
مجاھ00دين ب00یپ00در را ل00و م00یدادن00د ،نيروھ00ايی نظي00ر نھ00ضت آزادی و ديگ00ر
جريانھای ميانی ھ0م مح0و ش0عارھای »مل0ی گرايان0ه«ی خمين0ی در جري0ان
جنگ ب0ا ع0راق ب0رای پي0روزیھ0ای مقطع0ی پاس0داران او ش0عار و اطالعي0ه
مرتكب میشدند .ھمين جماعت يعنی طيفی ك0ه در جري0ان تك0املی خ0ود ن0ام
اص00الحطلب00ی ب00ر خ00ود گذاش00ت ،ھ00م زم00ان ھ00م چ00شمھ00ايش را ب00ر كلي00ت اي00ن
جنگ ضد ايرانی و سركوبی ناشی از آن فرو بست.
ديگ0ران
و
او
پيم0ان
ھ0م
به ھم0ين س0ادگی ھ0م خمين0ی و آخون0دھای
ِ
اين طيف ،ھمهی بازی را در چند جبھهی ھم زمان بردند.
آنچه كه پس از  ٣٠خرداد  ١٣٦٠از س0ازمان مجاھ0دين ب0ر ج0ای
ماند ،يك ليست كلفت كشته شدگان درگيریھ0ا و اع0دامھ0ا ب0ود و كارنام0های
از خيانت در جنگ ب0ه عن0وان ھمك0اری و ھمدس0تی ب0ا ك0شوری ك0ه  ٨س0ال
تمام دشمن ايران و متجاوز به كشور ارزيابی م0یش0د .آنچ0ه ھ0م ك0ه بع0د از
اين باخت بر سر سازمان مجاھدين آمد ،دور از ذھن نبود .مردی با ادعای
رھبری يك جنبش بر سر ابتدايیترين حق ملت ،در ي0ك ب0ازی پاس0ور س0ور
خورد و از معركه حذف شد.
پزھ00ای بع00دی اي00ن باص00طالح آلترن00اتيو و ب00ديل حكوم00ت اس00المی،
حكومت اسالمی ديگ0ری ب0ود ك0ه ب0ه دلي0ل ي0ك تجرب0هی ت0اريخی نزدي0ك ،از
قبل مھر رفوزگی را در كارنامهاش ثبت ك0رده اس0ت؛ جن0گ ق0درت ام0ا ھ0م
چنان ادامه دارد.
آنچ00ه ب00رای م00ردم اي00ران از اي00ن جن00گ ق00درت ب00اقی مان00د ،چن00دين
زن00دان ت00ازه ب00ود ،و چن00دين و چن00د قبرس00تان جمع00ی و غيرجمع 0ی در بي00شتر
شھرھای كشور و صفھ0ای دراز ن0ان و نف0ت و م0رگ و گري0ز از ك0شور
برای گدايی ذرهای آزادی از كشورھايی كه ...بگذريم!
در نھايت ھ0م ي0ك اپوزي0سيون پراكن0ده و از ش0كل افت0اده ك0ه ن0ه در
داخل ك0شور و ن0ه در خ0ارج از ك0شور عرض0هی اي0ن را ن0دارد ك0ه ب0ر س0ر
يكی/دو حداقل ساده ،مثال تفكي0ك دي0ن از حكوم0ت ،نظ0امی س0کوالر ،ق0انون
اساسی مبتنی بر حقوق برابر شھروندی با ديگری به توافق برسد.
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در آخرين تحليل ،از جريانھايی كه خود به ديكتاتوری باورھاش0ان
اذعان دارند ،تمنای آزادی ،دموكراسی و جامعهی م0دنی داش0تن تنھ0ا ي0اری
رس00اندن ب00ه تك00رار ھم00ان س00يكل كھن00هی ت00اريخ اس00ت و لزوم00ا ب00ه قربانگ00اه
فرس00تادن دوب00ارهی ي00ك مل00ت؛ ب00ه دلي00ل ن00شناختن ماھي00ت ديكت00اتوریھ00ا و ب00ه
ويژه ديكتاتوریھای مذھبی و باورھای جزم0ی .اگ0ر ھن0وز و ب0ا وج0ود اي0ن
ھمه نمونهی ت0اريخی ھ0ستند ك0سانی ك0ه ب0ه جن0احی از ش0يعيان ب0رای ب0رون
رفت از گرداب فعلی كشور اميد بستهاند ،ي0ا ھن0وز ويژگ0ی ديكت0اتوریھ0ای
م000ذھبی و اي000دئولوژيك را ن000شناختهان000د ،ي000ا در ھمدس000تی آش000كار و نھ000ان ب000ا
س00ردمداران م00ذھبی ك00شور ،از اي00ن ك00ه م00ردم را ب00ار ديگ00ر ب00ه قربانگ00اه
بفرستند ،ابايی ندارند.
به ھمين دليل به اين گونه امتياز دادنھا و اين گونه ھمدستیھا به
ھيچ عنوان نبايد امكان ت0نفس داد ،ت0ا ن0سل ديگ0ری از م0ردم را در منگن0هی
بیخبری از تاريخ ،نشناحتن ماھي0ت ديكت0اتوریھ0ای م0ذھبی و س0ادهاندي0شی
روشنفكرانش ،به موش آزمايشگاه نادانیھاشان بدل نسازند.
زدن
ب0رھم
حكوم0ت،
دي0ن در
گسستن
برای سست کردن و
ِ
زنجير ِ
ِ
ِ
استحكام حكومتی ج0دا از دي0ن
رابطهی كھنهی دين و سياست ،و استقرار و
ِ
]ھ00ر دي00ن و اي00دئولوژی[ مردم00ساالر و جامع00های م00درن ،متم00دن ،م00دنی و
متعھد به برابری حقوقی ھمهی انسانھا فارغ از ھر باور ،انديشه ،م0ذھب،
ايران فردا به ھيچ دگماتيسمی نياز ندارد!
جنسيت ،قوميت،
ِ
ما اما در تاريخمان »شاھان« و دولتمردان نيکی ھم داشتهاي0م ک0ه
از عشق00000شان ب00000ه اي00000ران و ايران00000ی و از بي00000زاریش00000ان از بيگانگ00000ان و
بيگان00هپرس00تان ]چ00ون مالي00ان[ خ00اطرهھ00ای خ00وبی برايم00ان ب00ه يادگ00ار مان00ده
است!
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در آم0وزهھ00ای دين0ی ،بن00دگی ھمي00شه ب0وده اس00ت و ھمي0شه ھ00م باي00د
بمان00د؛ چ00ه ،اگ00ر بردگ00ی فک00ری و رابط00هی »مري00د و م00رادی« و »مقل00د و
مرجع تقليد« برچي0ده ش0ود ،ب0ساط نظ0ام جھ0ل پ0روری و خرس0واری ب0ه ھ0م
میريزد.
ب00ر اس00اس ق00انون طبيع00ت ،ام00ا ،نخ00ست آزادی ب00وده اس00ت ،بع00دھا
کسانی پيدا شدهاند که با فريبکاری و بندهسازی ،برده داری فکری را آغاز
کردهاند که اي0ن بن0د ِ بن0دگی ھمچن0ان حلق0وم ب0سياری را م0یف0شارد .ام0ا چن0د
س00دهای اس000ت ک000ه در بخ000شی از جھ000ان ،ت000الش ب000رای گس000ستن ِ گون000هھ000ای
گوناگون بند ِ بندگی آغاز شده و ن0سيمش ب0ه م0ا ني0ز رس0يده اس0ت .اي0ن ھم0ه
کشتار و اين ھمه زندان ،نشان از ھمين تالش دارد.
ش000وربختانه »بزرگ000ان« ت000اريخ اي000ران ،پ000س از ي000ورش اع000راب
مسلمان به ما چندان زياد نيستند؛ کسانی ک0ه ب0ا ت0الشھ0ايی ھرچن0د ن0اموفق،
کوشيدند بند ِ بندگی دين و جھل را از دست و پای فھ0م ايراني0ان ب0از کنن0د و
ايشان را به دنيايی عاری از بندگی و تقليد نويد دھند .نادر شاه اف0شار يک0ی
از اين نامداران تاريخ گسسته و در ھم ريخته و آلودهی ماست.
نادر قلی ]ندر قلی[ از ايل افشار بود که به پادشاھی ايران رس0يد.
ن0ادر ش0اه بني00انگزار دودم0ان اف00شاريه ش0د و دوازده س00ال از س0ال  ١١١۴ت00ا
 ١١٢۶خورش00يدی ]ام00سال س00ال  ١٣٩٠اس00ت[ پادش00اه اي00ران ب00ود .پايتخ00ت
ن00ادر ش00ھر م00شھد ب00ود .او از م00شھورترين پادش00اھان اي00ران پ00س از ھج00وم
اعراب به ايران است که سرکوب افغانھا ،بيرون راندن ت0رکھ0ای عثم0انی
و روس00يه را در کارنام00هاش دارد .ن00ادر ش00اه ترک00ستان و ھندوس00تان را ني00ز
فتح کرد .نادرشاه را آخرين جھانگ0شای ش0رق و ن0اپلئون اي0ران نامي0دهان0د.
جالب اين که »پانترکھا« دوست دارند از نادرشاه افشار »پادش0اه ترک0ی«
بپردازن00د؛ ام00ا ش00وربختانه فرام00وش م00یکنن00د ک00ه ب00يش از نيم00ی از زن00دگی
جنگ00ی نادرش00اه اف00شار در س00تيز ب00ا ترک00ان عثم00انی و ب00رای بي00رون ران00دن
٢٨٧
ايشان از کشور ايران سپری شده است.
اينجا میخواھم تنھا به بخش خاص0ی از زن0دگی ن0ادر بپ0ردازم ک0ه
در تاريخ  ١۴٠٠سالهی ما نمونهاش ناچيز است.

 - 287ھمايش بينالمللی گرامیداشت ياد مختومقلی فراغی شاعر بلند آوازهی ترکمن در آنکارا/ن0ادر ش0اه اف0شار،
دول00ت الئي00ك ،روحاني00ت ف00ارس و م00ذھب ت00وركي جعف00ري/م00صاحبهی دويچ00ه ول00ه ب00ا يوس00ف آزم00ون ،مت00رجم
انگليسی مختومقلی
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حكوم00ت م00ذھبی/خراف 0اتی ص00فويان ش00يعه نخ00ست توس00ط محم00ود
افغ0ان و س0پس توس0ط ن0ادر ش0اه اف00شار پ0س از  ٢٤٠س0ال حكوم0ت ِ ت0وام ب00ا
جنايت و تفرقهافكنی مذھبی منقرض شد.
در كت00اب انق00راض سل00سلهی ص00فويه نوش00تهی الرن00س الكھ00ارت
ترجمهی اسماعيل دولتشاھی آم0ده اس0ت :ول0ی ش0اه در م0نجالب اندي0شهھ0ای
كودكان00ه و خراف00ی خ00ود غوط00هور ب00ود ...پ00س از آنك00ه ازبك00ان ب00ه خراس00ان
حمله بردند ،اين خبر را به گ0وش ش0اه س0لطان ح0سين رس0انيدند .ش0اه در آن
لحظه با بچه گربهای به بازی م0شغول ب0ود و پ0ری را ب0ه ري0سمانی ب0سته و
ب0ه دس0ت گرفت0ه و در براب0ر حي0وان م0یك0شيد ...وزي0ر منتظ0ر ب0ود ش0اه چ0ه
دستوری در آن خصوص صادر میكند .ناگھان ش0اه س0لطان ح0سين ب0ه وی
گفت :پس از پايان بازی ب0ا او م0شورت خواھ0د ك0رد ،ول0ی ق0ول خ0ود را از
ي00اد ب00رد ...در ش00ب  ١٢ژانوي00ه ] ١٧٠٦م00يالدی[ يك00ی از س00تونھ00ای بلن00د
چ00وبی ق00صر آت00ش گرف00ت و در م00دت كوت00اھی حري00ق ب00ه س00اير س00تونھ00ا و
قسمتی از سقف سرايت كرد ...شاه سلطان حسين به كسی اج0ازه ن0داد آت0ش
را خاموش كند و ...گفت :اگر ارادهی خداون0دی ب0ر اي0ن ق0رار گرفت0ه اس0ت
كه اين تاالر سوخته شود ،با آن مخالفتی نخواھم كرد.
در بارهی علل شكست شاه س0لطان ح0سين از افغ0انھ0ا نوش0تهان0د:
ش00اه ب00ه ج000ای اي00ن ك000ه ]ك00اری بكن000د[ ...ب00ه م000شاوره ب00ا منجم000ان
میپرداخت و برآن شد كه طب0ق ان0درز يك0ی از فرمان0دھانش ب0ه س0ربازانش
»آبگوش00ت س000حرآميز« بدھ000د ،ت000ا س000ربازان پ000س از خ000وردن آن آبگوش000ت
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»نامرئی« شوند و به آسانی بر دشمن فايق آيند.
ص000فويان منق000رض م000یش000وند ،ام000ا تخ000م نف000رت و کين000های را ک000ه
آخون00دھا ب00ين باورمن00دان ب00ه م00ذاھب و ادي00ان گون00اگون کاش00تهان00د ،ت00ا ھم00ين
امروز ھم دامان ايرانيان را رھا نکرده است!
عليرغم تالشھای بسيار گستردهی ن0ادرش0اه اف0شار ب0رای خ0اموش
كردن آتش جنگھای مذھبی ب0ين م0سلمانان ب0ه دلي0ل نف0وذ ارتج0اع ،تفرق0ه و
نفاق تا عمق ريشهھای فاسد بستر جامعه ،نادر نه تنھا موفق نمیشود ايران
را از نكب00ت حكوم00ت دين00ی رھ00ا كن00د ك00ه ت00الشھ00ای م00ستمرش ھ00م مرتب00ا ب00ا
كارشكنی آخوندھا مواجه میشود.
شادروان احمد كسروی در ديباچهی كتاب نادر شاه مینويسد:
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»ب00ی گف00ت و گوس00ت ك 0ه رفت00ار ن00ادر س00تمگرانه ب00وده ،ول00ی ھ00يچ
دانسته شده كه مردم ن0افھم اي0ران ب0ا آن پادش0اه رفت0اری ب0سيار س0تمگرانهت0ر
میكردهاند؟!
»ت00اكنون ك00سی اي00ن را ننوش00ته اس00ت .ھم00ه م00یدانن00د ك00ه نادرش00اه
ھنگامی به كار برخاست كه ايران يكب0اره اس0تقالل خ0ود را از دس0ت داده و
از آرام00ش و ايمن00ی ھ00م ب00یبھ00ره ب00ود ...س00ه دول00ت بيگان00ه در اي00ن ك00شور
حكمروا بودند .گذشته از اينھا در گوش0ه و كنارھ0ا ب0يش از ده ت0ن از خ0ود
ايرانيان كوس خ0ودس0ری م0یكوفتن0د ...درچن0ين ھنگ0ام ب0دبختی ك0شور ن0ادر
س0ر ب0رآورد و ب00ا ي0ك ش00رق ِ دس0ت ِ ش0گفت ،بيگانگ00ان را از ك0شور بي00رون
راند ...پس از انجام اينكارھ0ا ب0ا آنك0ه ب0یگف0توگ0و ب0ود ك0ه خ0ود او پادش0اه
خواھ0د ب00ود ،ب0ه ت00ودهی م00ردم احت0رام گ00زارده ،بزرگ00ان ك0شور را ب00ه دش00ت
مغان خواست و با دست آنھا بود كه تاج ش0اھی را ب0ه س0ر گذاش0ت .پ0س از
پادشاه شدن ب0ه خوش0گذرانی و ت0ن آس0انی نپرداخت0ه ،ب0ه ي0ك رش0ته كارھ0ای
دورانديشانهی بزرگی پرداخت و ايران را بزرگترين دولت آسيا گرداني0د...
ببينيم مردم چكار كردهاند؟
»افسوسآور است كه مردم ...به آن نام و آبرويی كه دولت ايران
در جھان پيدا كرده ب0ود ،ارج نم0یگذاردن0د .چ0ون ن0ادر م0یخواس0ت ش0يوهی
دس0تگاه ش0يعيگری اس0ت،
زشت ِ دشنام و نفرين را ك0ه ك0االی ب0سيار پ0ست ِ
ِ
از مي00ان ب00ردارد ،اين00ان رنجي00دگی از او م00ینمودن00د ،ب00ه خان00دان بيك00ارهی
صفوی دلبستگی ن0شان داده ،ب0سيار م0یخواس0تند ك0ه پادش0اھی ب0ا آن خان0دان
باش 0د ...بيگم00ان ن00ادر در اي00ن ب00اره ب00ه ن00اپلئون و ديگ00ر س00ردارھای ت00اريخ
برتری داشته است«.
ن00ادر در ھم00ان كنگ00رهی دش00ت مغ00ان ب00ه اي00ن دلي00ل حاض00ر ش00د
مسئوليت زمامداری كشور را برعھده گيرد كه» :نخ0ست آنك0ه پادش0اھی را
در خانوادهی من موروثی كنيد .دوم آنكه ھ0يچ ي0ك از اف0راد خان0دان ص0فوی
را تقويت نكنيد و موجبات شورش و ناامنی را فراھم نسازيد .س0وم آنك0ه از
سب عمر ،عثمان و اب0وبكر و ت0شكيل مج0الس س0وگواری ب0ه مناس0بت م0رگ
ام00ام ح00سين خ00ودداری كني00د ،چ00ون در اث00ر اخ00تالف ش00يعه و س00نی خ00ون
بسياری از مردم ريخته شده است و علمای دين بايد مجمعی ت0شكيل دھن0د و
به اين اختالف پايان بخشند«.
پيداست که چه كسانی از ھم0ان اول ت0اجگزاری نادرش0اه ب0ا او ب0ه
مخالفت برمیخيزند ،او را ھجو میكنند و ...برايش ت0وطئ0هھ0ای مك0رر در
مكرر تدارك میبينند!

١٩١

»ن00ادر ...ت00صميم گرف00ت وض00ع اوق00اف را ني00ز روش00ن كن 0د ...ب00ه
محض ورود به قزوين تمام علمای شھر و نق0اط مج0اور را گ0رد آورد و از
آنھا پرسيد كه عوايد اوقاف به چه مصرف میرسد؟ آنان در پاسخ گفتند كه
خ00رج علم00اء و م00دارس و م00ساجد م00یش00ود و در م00سجدھ00ا ب00رای پي00روزی
ارتش پادشاه دعا میكنند .نادر گفت :م0سلم اس0ت ك0ه ش0ما در وظ0ايف خ0ود
ق00صور ورزي00دهاي00د و خداون00د از ك00ار اشخاص00ی مانن00د ش00ما ناراض00ی اس00ت.
نزدي00ك ]ب00ه[ پنج00اه س00ال ب00ود ك00ه مملك00ت رو ب00ه انحط00اط م00یرف00ت و عاقب00ت
٢٨٩
گرفتار شديدترين فقر و فاقه شد تا آنكه«...
مرت000ضی راون000دی در کت000اب ت000اريخ اجتم000اعی اي000ران ،جل000د دوم
مینوي0سد ک0ه ن0ادر در راه جل0وگيری از اختالف0ات م0ذھبی اي0ران و عثم0انی
ت00الش ب00سيار ك00رد و س00فرا و نماين00دگانی ب00رای انج00ام اي00ن مق00صود ب00ين دو
ك00شور مبادل000ه ش00د ،ول000ی س000لطان عثم00انی ھ000ر ب000ار ب00ه ص000ورتی از قب000ول
پيشنھادھای نادر سر باز میزد!
ن00ادر ھ00م چن00ين بارھ00ا از س00لطان عثم00انی تقاض00ا ك00رد ك00ه م00ذھب
جعفری را به عنوان پنجمين مذھب ت0سنن بپ0ذيرد .در يك0ی از ف0رامينش ھ0م
گفته بود كه تمام نزاعھا و خونريزیھا محصول تفسيرھای غلطی است كه
از قوانين مذھبی كردهاند .در زمان پيغمبر جز مذھب تسنن م0ذھب ديگ0ری
نبوده و ھمه بايد از مذھب تسنن پيروی كنند.
كالوش000كين م000امور ثاب000ت روس000يه در اي000ران در م000اه م000ه ١٧٤١
گ00زارش م00یدھ00د ك00ه ن00ادر ض00من گف00ت و گ00و ب00ا پي00شوايان م00ذاھب مختل00ف
میگويد که خدا در قلب ما بي0نش ب0ه وج0ود آورد ك0ه اخ0تالف ب0ين اي0ن ھم0ه
آئينھا را ببينيم و از ميان آنھا انتخ0اب كن0يم .و ايم0ان ن0وی ب0سازيم ك0ه ھ0م
خ00دا از آن خ00شنود ش00ود و ھ00م ب00رای م00ا وس00يلهی نج00اتی باش00د .ب00رای ھم00ين
است كه اين قدر در جھان آئينھای مختلف وجود دارد؛ آئ0ينھ0ايی ك0ه يك0ی
ديگری را لغ0و م0یكن0د ،و ھ0ر يك0ی فق0ط خ0ودش را ارزش0مند م0یدان0د .اي0ن
آئينھا يكی نيستند ،در صورتی كه خدا يكی است و آئين ھم بايد يكی باشد!
برای فھميدن ارزش ت0الش ن0اموفق ن0ادر ب0رای برداش0تن اخالف0ات
فرق00های از مي00ان ايراني00ان ،ب00د ني00ست نگ00اھی ھ00م ب00ه بخ00شی از کارنام00هی
ص00فويان در ک00شتار دگراندي00شان م00ذھبی در اي00ران بيان00دازيم .اي00ن ک00شتار و
تحقير ،ھمچنان در اي0ران تح0ت س0لطهی حکوم0ت کھريزک0ی اس0المی ادام0ه
دارد.
دکتر الموتی در مورد رخدادھای ١۵خرداد  ١٣۴٢مینويسد:
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»از روزی ک00ـه دول00ـت عل00ـم روی ک00ـار آم00ـد ]٢٨تيرم00اه[١٣۴١
محم00د رض00ا ش00ـاه ک00ه از آغ00از پادش00اھی م00یخـواس00ـت برنام00ـه ھ00ايی را در
جھت اصالحات عمومی اج0را کن0د؛ فرص0ـت ياف0ت ت0ا آنھ0ا را يک0ی پ0س از
دي00ـگری بمرحل00هی اج00را بگ00ذارد .نخ00ستين اق00دام دول00ت عل00م اي00ن ب00ود ک00ه
ت00صويب ن00ـامهای از ھيئ00ـت دول00ت گ00ـذراند ک00ه ب00رای انتخاب00ات انجم00نھ00ای
اي000التی و واليت000ـی ،زن000ـان ح000ق ش000ـرکت درانتخاب000ات را داش000ـته باش000ـند و
منتخبين نيز در برابر کتاب آسمانی ]و ن0ه ق0رآن ک0ه ت0ا آن زم0ان رس0م ب0ود[
سوگند يـاد کننـد .ايـن ام0ر موج0ـب ش0ـد ک0ه تلگ0رافھ0ايی بح0ضـور ش0ـاه و
دولت در مخالفـت با اين تصويـبنامه مخابـره شود؛ از جمله تلگراف آقای
خمينی حضـور شاه بود کـه نخستيـن تلگراف با عنـوان »ح0ضـور مب0ـارک
اعليح0000ضـرت ھمايـون0000ـی« و ب0000ا ام0000ضای »ال0000داعی روح  Wالموس0000وی
الخمين0ی« ب00ود ک00ه مت00ذکر ش0ـد »دول00ت ش00رط اس00الم را در رای دھن00دگان و
منتخبيـن ذک0ر نک0ـرده وب0ه زنھ0ـا ح0ق رای داده و اي0ـن امرموج0ـب نگران0ی
علما و مسلمين شـده؛ تقاضـای حـذف تصـويـبنامه را دارد«.
شـاه به تلگراف مزبور پاس0ـخ م0یدھ0د ب0ا عن0وان »حج0ت االس0الم
آقای خمينی« و يادآور میشود کـه »م0ا ب0يش از ھ0رکس در حف0ظ ش0عاير
مذھبی کوشا ھستيم و تلگراف برای دولت فرستاده شـد .ضمن0ـا توج0ـه ش0ما
را به وضعيـت دنيا و زمانـه جلب میکنـم«.
آقای خميـنی دومين تلـگراف را ب0ـرای ش0ـاه م0یفرس0ـتد و تقاض0ـا
میکنـد »دولت را موظف فرمائيـد که از قانون اساس0ی ک0ه ضـام0ـن اس0اس
مليـت و سلطنـت است ،تبعيت نمايد!«
ب00ـازھم پاس00ـخ ش00اه فقي00ـد نظي00ـر پاس00ـخ قبل00ـی ب00ود؛ ک00ـه سـومي00ـن
تلگـراف آقای خمينی میرسـد مبنی برايـنکه »آقای علـم تخلـف خ0ود را از
قانـون اساسـی اعالم و با تبـديل قسـم به قـرآن مجيد ،میخواھد قرآن را از
رس00ـميت انداخت00ـه و اوس00ـتا و انجي00ـل و بع00ضـی کت00ب ضال00ـه را ج00ای آن
قراردھـد«.
ضمنـا در تاريـخ  ١۵آبـان ١٣۴١آقای خمي0ـنی تلگ0ـراف تن0دی ب0ه
عل000ـم نخ000سـت وزيرم000یفرس000تد .ھمي000ـن جريان000ات و اعتراض000ـات ساي000ـر
روحانيـون موجب شـد که بدسـتور شـاه اجـرای تصويـب نامه متوقـف ش0ـد
و آق00ای عل00ـم اع00الم ک00رد ک00ه مق00ررات انجم00نھ00ای ايالت00ـی و والي00ـتی اج00را
نم00یش00ود؛ ک00ه اي00ن اق00ـدام موج00ـب ت00شکر آق00ای خمين00ی و س00اير روح00انيون
میشود و تا مـدتی ديـگر از تظـاھرات و تلگـراف آنـان خبری نبـود.
دکت00ـر ارس00ـنجانی در م00ـورد اصالح00ـات ارض00ـی ب00شـدت اق00ـدام
میکنـد و مـالکيـن و فئـودالھـا را بشـدت مورد حملـه قرار میدھ0د ک0ه در
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نتيجه روز  ٢٢آبان مـاه  ١٣۴١مھنـدس مل0ـک عاب0ـدی رئي0ـس اصالح0ـات
ارضی فيـروزآباد کشـته م0یش0ـود .مالکي0ـن و فئ0ودالھ0ـا ک0ـه از نط0ـقھ0ای
ارس000ـنجانی ب000شـدت ناراح000ت بودن000د؛ ضم000ـن اق000دامات خ000ـود ب000ه تحـري000ـک
روحاني000ـون م000یپـردازن000ـد ک000ه س000ـھمی از درآم000ـد آن000ـان ن000صيب جامع000هی
روحانيـت میشـد و ضمنـا خيلـی از روحاني0ـون ني0ـز از دھ0ات و اراض0ـی
موقوفه سھمی داشـتند و آنھـا ھـم درکنـار مالکيـن بـه ميـدان میآيـند.
ب00ـا ابت00ـکار دکت00ر ارس00ـنجانی روز  ١٩دی م00اه  ١٣۴١کنگ00ـرهی
دھقان00ـان در ت00االر محم00د رض00ا ش00ـاه پھل00وی ب00ا ح00ضـور  ۴٢٠٠ک00شـاورز
تشکيـل میشود که در ايـن کنگـره شـاه ضمن نطـقی انقالبـی اص0ـول ش0ش
گانـهی زيـر را اعـالم میدارد:
 -١اصـالحات ارضـی
 - ٢ملـی کردن جنـگلھا
 -٣فـروش سھام کارخانهھای دولتی
 -۴سـھيم شـدن کارگـران در سـود کارخانـجات
 - ۵ايـجاد سـپاه دانـش
 – ۶اصالح قـانـون انتخـابـات.
از اي0ـنجا ب00ـود ک00ه دامن00ـهی نب00ـرد پنھان00ـی روحاني00ـون و م00الکين و
مخ00الفين رژي00م از ي00ک ط00رف ،و طرف00ـداران سلطن00ـت و انق00الب س00ـفيد از
س00ـوی دي00ـگر درگ00ـرفت و ش00ـاه اع00الم ک00رد ک00ـه ب00ـرای ت00صـويب اص00ـول
ششـگانه بـه »رفراندم« خـواھد پـرداخـت.
کلمـهی »رفران0دم« مخالفي0ـن زي0ادی ي0ـافت .در بع0ضـی از نق0ـاط
کشـور مخصوصـا من0اطق م0ـذھبی تظ0ـاھراتی علي0ـه رفران0دم ش0د و ش0ـعار
میدادند »ما پيرو ق0رآنيم/رفران0دم نميخ0واھيم« درھمي0ـن جريان0ـات ب0ود ک0ه
روز  ٨اسفنـدماه  ١٣۴١يک کنگـرهی اقتصادی درک0اخ س0ـنا ت0شـکيل ش0ـد
و ش00ـاه ض00من نطق00ـی اع00الم ک00ـرد ک00ه از ام00ـروز در اي00ران ب00ه زن00ان ح00ق
انتخـاب کـردن و انتخاب شـدن داده میشـود؛ تا اين آخريـن ننـگ اجتماعی
م000ا برط000رف ش000ـده و زنجي000ـر تحقي000ـر و اس000ارت از گ000ـردن زن000ـان اي000ران
برداشـته شـود!
روز بع00ـد زن00ـان ب00ه ک00ـاخ م00ـرمر ب00ـرای ت00شکر م00یرون00د و ش00ـاه
میگويد ک0ه ديگ0ر ب0انوان م0ا در ردي0ـف مھجـوري0ـن و ديوان0ـگان ني0سـتند و
میتوانند دوشـادوش برادران خـود در ک0ـارھای مملک0ـت س0ـھيم و ش0ـريک
باشــند.
اي000ـن اق000دامات آخ000ـوندھای مخال000ـف را ب000شـدت تحري000ـک ک000رد و
تظاھراتی کردنـد ک0ـه ش0ـاه ط0ـی نطق0ی گف0ت ک0ه »اتح0ـاد نامق0دس س0ـرخ و
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س00ياه« م000انع انج00ـام ک000ـارھای اص000ـالحی اس00ـت .ول000ـی اي00ن کارھ000ا انج000ـام
میشوند و عقب نشيـنی مـوردی نـدارد!
خـرداد مـاه سال  ١٣۴٢مصـادف بود با مـاه مح0ـرم و ش0ـب ١۵
خرداد که با عاشـورا مصادف ب0ـود ،آق0ای خمين0ی در ق0ـم ب0ه منب0ـر رف0ت و
بشدت به دولـت و رژيم حمل0ه ک0رد ک0ـه طب0ـق دس0ـتور دول0ت در ني0ـمهھ0ای
ش000ـب ماموري000ـن انتظ000امی در ق000م بخان000هی آق000ای خمين000ی ريخت000ـند و او را
دس00تگير ک00رده ،ب00ه تھ00ران آوردن00ـد و در پادگ00ان نظ00امی ق00صر بازداش00ت
کردند.
صبـ00ـح زود س00ـيد م00صطفی خمي00ـنی ب00ه ح00ـرم ح00ضرت مع00صومه
م000یرود و م000ـردم را از واقع000ـهی دس000تگيری پ000درش آگ000اه م000یکن000ـد و ب000ه
روحانيـون مقيـم ق0ـم خب0ر م0یدھ0د و در نتيج0ه روز ١۵خ0ـرداد ،تظاھ0ـرات
دامن00ـهداری در تھ00ـران و ق00ـم و م00شـھد و س00اير نق00اط م00یش00ـود .چ00ـون اي00ـام
مح00رم و عاش00ـورا ب00ـود و معم00ـوال اجتماع00ـات مذھب00ـی ف00راوان در ھم00ه ج00ا
وجـود داشـت؛ طـرفـداران خميـنی مردم را واداش0تند ک0ه ب0ه تظاھرکنن0دگان
بپيوندنـد و درنتيـجه تظـاھرات مـذھبی منجـر به تظاھـرات سياسـی شـد.
روزنامهی کيھان در روز دوشنبه  ۴١/٧/١۶نوشت که:
»طبق اليحهی انجمنھاى ايالتى و واليتى که در دولت به تصويب
رسيده و امروز منتشر شده ،به زنان حق راى داده شد«.
به گفتهی آقاى دوانى ،البته در آن تصويبنامه:
 -١قي00د اس00الم را از ش00رايط انتخ00اب کنن00دگان و انتخ00اب ش00وندگان برداش00ته
بودند.
َ
منتخب0ين ب0ه ق0رآن مجي0د ،کلم0هی »کت0اب آس0مانى«
 -٢به جاى قسم خوردن
گذاشته شده بود.
 -٣به جاى کلمهی ذکور »از شرايط منتخبين« کلمهی باس0واد گذاش0ته ش0ده
بود که اعم از ذکور و اناث مىباشد.
ھم00ان روز بع00د از نم00از مغ00رب و ع00شا ،آقاي00ان ش00ريعتمدارى و
گلپايگانى و خمينى باھم اجتماع و مشورت کردن0د و ق0رار ش0د ک0ه ھ0ر ي0ک
از اين آقايان تلگرافى را به ش0اه مخ0ابره کنن0د و خط0ر اي0ن ت0صويبنام0ه را
گوش00زد و خواس00تار لغ00و آن ش00وند .بن00ا ب00ه نوش00تهی آق00اى عل00ى دوان00ى ،روز
 ۴١/٧/١٧نخست آقای خمينى تلگراف زير را به شاه مخابره کرد:
»ح0ضور مب00ارک اعليح0ضرت ھم00ايونى ،پ0س از اھ00داى تحي00ت و
دعا ،بطوریکه در روزنامهھا منتشر است ،دول0ت در انجم0نھ0اى اي0التى و
واليتى ،اسالم را در راى دھندگان و منتخبين شرط نکرده و ب0ه زنھ0ا ح0ق
راى داده اس00ت و اي00ن ام00ر موج00ب نگران00ى علم00اى اع00الم و س00اير طبق00ات

١٩٥

مسلمين است .بر خاطر ھمايونى مکشوف است که صالح مملکت در حفظ
احکام دين مبين اس0الم و آرام0ش قل0وب اس0ت .م0ستدعى اس0ت ام0ر بفرمائي0د
مط00البى را ک00ه مخ00الف ديان00ت ّ
مق00دس و م00ذھب رس00مى مملک00ت اس00ت ،از
برنامه ھاى دولتى و حزبى حذف نمايند ،تا موج0ب دع0اگوئى مل0ت م0سلمان
٢٩٠
شود/الداعى ،روح  Wالموسوى«
سپس آيت  Wشريعتمدارى تلگراف زير را به شاه مخابره کرد:
»ب000سم  Wال000رحمن ال000رحيم ،پي000شگاه رفي000ع اعليح000ضرت ھم000ايون
شاھنشاه ،با ابالغ سالم و تقديم ادعيه ،بطوريکه روزنامهھ0ا منت0شر کردن0د،
دول00ت در ض00من ت00صويبنامهی اليح00هی انجم00نھ00اى اي00التى و واليت00ى ش00رط
اس00الم و ش00رط ذکوري0ت را در راى دھن00ده و انتخ00اب ش00ونده الغ00اء نم00وده و
ضمنا راى دادن و انتخاب شدن را به کليهی افراد ملت ]اعم از زن و مرد[
داده اس00ت .نظ00ر ب00ه اينک00ه اي00ن ت00صميم دول00ت مخ00الف ب00ا م00وازين ش00رعى و
بالنتيج00ه مخ00الف ب00ا ق00انون اساس00ى اس00ت و ص00الح مل00ک و مل00ت ني00ست ،ل00ذا
خواھشمنديم که دستور اکيد فرمايي0د دول0ت ھ0م دو م0ورد م0ذکور را اص0الح
نمايد /االحقر سيد کاظم شريعتمدارى«
اعتراض مراجع تقليد ،روحانيون و مردم برعليه ت0صويب نام0هی
انجم000نھ000اى اي000التى و واليت000ى ح000دود دو م000اه ط000ول ک000شيد ت000ا ب000ه لغ000و آن
ت000صويبنام000ه از س000وى دول000ت منج000ر ش000د .م000شروح آن ق000ضايا در کت000اب
»نھ000ضت دو ماھ000هی روح000انيون اي000ران« و جل000د س000وم کت000اب »نھ000ضت
٢٩١
روحانيون ايران« نوشتهی آقاى على دوانى آمده است.
ک00ريم س00نجابی »رھب00ر« جبھ00هی مل00ی ،در رابط00ه ب00ا ھم00ين س00يد
روح Wخمينی نوشت» :از زمان غيبت حضرت قائم تا به امروز ،مقتدايی
به عظمت آيت العظمی خمينی در جھان نيامده است .خمينی میآي0د؛ م0ردی
که وجودش تجسم آرمانھ0ای ي0ک مل0ت ت0اريخی اس0ت؛ م0ردی ک0ه ھ0ستی او
ق000انون آزادی اس000ت؛ و ق000انون دادخ000واھی و نف000ی ھم000هی ق000انونھ000ای ض000د
مردمی؛ و حرکتش حرکت ھمه قانونھای نو است ...ح0ق اس0ت ک0ه اين0ک
صدای ھلھلهی ملت را بگوش جھانيان برسانيم و اين ب0زرگ را ،چن0ان ک0ه
شايسته است ،بزرگ بداريم؛ و او را چنان بيابيم ک0ه از چ0شم زخ0م دش0منان
بدور بماند ......
دكتر كريم سنجابی/رھبر جبھهی ملی ايران ٢٤/آبان ١٣٥٧
سيمين دانشور نيز در رابطه با خمينی نوشت:
 - 290به نقل از »نھضت دو ماھه ی روحانيون« ص  ۵١و صحيفه ی نور ،ج  ٢٢ص٢٩
 - 291به نقل از وبسايت آتش فروزان

١٩٦

من غالب اعالميهھ0ا و م0صاحبهھ0ای ح0ضرت آي0ت  Wخمين0ی را
خواندهام و نوارھاي0شان را ش0نيدهام ،و در اي0ن ك0ه اي0شان ھم0هی آزادیھ0ای
فردی و اجتماعی و سياسی را پاس خواھند داشت ،و از حق0وق و ش0رف و
حيثت انسانی دفاع خواھند كرد ،ترديدی ندارم .فكر میك0نم ك0ه دوران قھ0ر
الھی بسر آمده و دورهی لطف خدا از راه میرسد.
سيمين دانشور/مصاحبه با روزنامهی آيندگان/سال ١٣٥٧
مھدی بازرگ0ان ھ0م نوش0ت :جھ0شھ0ای نب0وغ آمي0ز رھب0ر انق0الب،
بازتاب ھدفھای بلندپروازانهای اس0ت ك0ه بنظ0ر م0یرس0د فراس0وی رس0الت
پيامبران باشد؛ آنطور كه در قرآن آمده است و آنط0ور ك0ه انبي0اء مج0ری آن
بودهاند .مھدی بازرگان /تھران١٣٦٣ /
و طفلک ميرحسين موسوی »نخست وزير امام« نوشت:
شخصيت امام ،ھم بزرگ بود ،و ھم تحول غيرقابل انک0ار ...باي0د
بگويم امام بزرگ بود .در کشور ما ميليونھا نفر ب0ه ام0ام عالق0ه دارن0د ک0ه
م00ن ھ00م يک00ی از آنھ00ا ھ00ستم .ب00ه رس00ميت ش00ناخته ش00دن اي00ن عالق00ه و معن00ای
رھ00ائی بخ00ش آن در ش00رايط کن00ونی ،س00رمايهی بزرگ00ی اس00ت ک00ه م00ا ح00ق
نداريم در اين زمينه اشتباه کنيم ...بدون امام ،ما از پس »کودتای نوژه« و
٢٩٢
ديگر توطئه ھا برنمیآمديم.
٢٩٣
ويژگی ديگر بلوای سال  ۵٧دروغھای نج0ومی متولي0انش ب0ود
و ھمچن0ان ھ00م ھ00ست .م00ن تنھ00ا ي0ک م00ورد از اي00ن دروغگ00ويیھ00ا را اينج00ا
م000یآورم ،ت000ا کم000ی اي000ن »ويژگ000ی« دورغ000سازان اس000المی/کموني000ستی و
 - 292ميرحسين موسوی/سايت کلمه ١١ /خرداد ١٣٨٩
 - 293شعارھای جنبش سبز کشف شد/کافه نادری
ب0ا توج0ه ب0ه اينک0ه جن0اب مح0سن ک0ديور ب0ه ت00ازگی ک0شف ک0رده اس0ت ک0ه ش0عار م0ردم در راھپيم0ايیھ0ای پ00س از
انتخابات »نه غزه ،نه لبنان «...،نبوده ،بلک0ه »ھ0م غ0زه ،ھ0م لبن0ان «...،ب0وده اس0ت ،ھمک0اران اي0شان در مرک0ز
مطالعات تاريخی سبز يشمی اياالت متحده موفق شدهاند تعدادی سنگ نب0شتهی مرب0وط ب0ه چن0د م0اه گذش0ته را ب0ه
فارسی سليس ترجمه کنند ،تا سوتفاھمھا بر طرف بشود .در اينجا ابتدا سوتفاھمھا و در کنار آنھا ھ0م ش0عارھای
اصلی ترجمه شده ،آمدهاند:
حجاب اختياری ،حق زن ايرانی /حجاب و بدبياری ،حق زن ايرانی
خامنهای قاتل است ،واليتش باطل است /خامنھای خوشگل است ،مخالفش اسکل است.
مرگ بر طالبان ،چه کابل ،چه تھران/زنده باد طالبان ،چه کابل ،چه تھران
برادر رفتگر ،محمود رو بردار ببر /برادر رفتگر ،محمود رو بردار بيار !
برادر شھيدم ،رايتو پس میگيرم /برادر شھيدم ،رايتو پس نميدن !
فلسطينو رھا کن ،فکری به حا ل ما کن/فلسطينو سفت بچسب ،چه با پونز چه با چسب !
جنتی لعنتی ،تو دشمن ملتی/جنتی ،دوست داريم !
جمھوری اسالمی اين آخرين پيام است ،جنبش سبز ايران ،آمادهی قيام اس0ت/جمھ0وری اس0المی اي0ن آخ0رين پي0ام
است ،جنبش سبز ايران ،ھمين روزھا تمام است !
آخوند خدايی میکنه ،ملت گدايی میکنه/آخوند خدايی میکنه ،ملت ھم دعاش میکنه !
چه کابل ،چه تھران ،مرگ بر طالبان/ھم کابل ،ھم تھران ،درود بر طالبان
آزادی انديشه ،ھميشه ،ھميشه/آزادی انديشه ،نميشه ،نميشه
آخوند انگليسی حيا کن ،مملکتو رھا کن/آخوند انگليسی دمت گرم ،خيلی باحالی...

١٩٧

ملی/مذھبی را نشان داده باشم .تفاوت خواستھای اين دو سرفصل ،اين دو
جنبش و اين دو »شورش« در واقع تفاوت کيفی ماھيت اين دو جري0ان ني0ز
ھست.
يكی از فاكتورھای مشخصی كه پايهھ0ای اي0ن حکوم0ت جمھ0وری
اس00المی ب00ر روی آن س00وار ش00ده اس00ت ،دروغھ00ای نج00ومی اس00ت ك00ه دس00ت
ان00دركاران وي00ران س00اختن اي00ران ،در رابط00ه ب00ا تع00داد زن00دانيان سياس00ی،
اع00داميان و ش00كنجه ش00دگان دو دورهی پادش00اھی پھل00وی اول و پھل00وی دوم
ساخته و پرداختهان0د .م0صطفی ف0اتح ك0ه در س0الھ0ای بع0د از جن0گ جھ0انی
دوم در مقام رئيس شركت نفت ،دوست و عامل شمارهی ي0ك انگل0يسھ0ا در
ايران بود و حزب تودهی كمونيستی يوني0ون ج0ك و س0اخت انگل0ستان را در
ايران توليد كرد ،تعداد قربانيان سياسی دوران محمد رضا ش0اه را ١٨٠٠٠
]ھژده ھزار[ تن برآورد كرده است .خود س0يد روح  Wخمين0ی تع0داد ك0شته
ش000دگان ب000رای پرپ000ايی حكوم000ت اس000المی را ] ٦٠٠٠٠ش000صت ھ000زار[ ت000ن
٢٩٤
ارزيابی كرده است.
براساس گزارش عمادالدين باقی كه در ت0اريخ  ٣٠ژوئي0هی س0ال
 ٢٠٠٣م00يالدی در وب00سايت »اي00ران ام00روز« از روی وب00سايت »ام00روز«
وابسته به جناح اصالح طلب حكومتی باز چاپ شده ،آم0ده اس0ت ک0ه ع0الوه
ب00ر اظھ00ارات رھب00ری انق00الب ]مبن00ی ب00ر » ٦٠٠٠٠ش00صت ھ00زار« نف00ر
قرباني00ان حكوم00ت پي00شين اي00ران[ در ب00سياری از اس00ناد رس00می ك00شور ني00ز
مشابه ھمان رقم بي0ان ش0ده اس0ت ،ب0رای مث0ال در نام0هی م0صوب كمي0سيون
وي000ژهی اول000ين دورهی مجل000س ش000ورای اس000المی در ب000ارهی گروگ000انھ000ای
امريكايی آمده است که ملت ايران با انقالب كبي0ر اس0المی خ0ود ب0ه رھب0ری
امام عظيم ام0ت توان0ست نظ0ام ط0اغوتی كھ0ن س0ال شاھن0شاھی را ب0ه قيم0ت
قربانی كردن حدود ] ٧٠٠٠٠ھفت0اد ھ0زار[ ش0ھيد و ب0يش از ]١٠٠٠٠٠ي0ك
صد ھزار[ معلول و مجروح و خ0سارات م0الی ب0سيار ري0شه ك0ن كن0د .ب0اقی
میافزايد» :اسد Wبيات يكی ديگر ازنمايندگان مجلس اول شورای اس0المی
ني00ز در س00خنان ديگ00ری گفت00ه اس00ت» :م00ا ملت00ی ھ00ستيم ك00ه  ٧٠٠٠٠ش00ھيد
دادهايم و ١٠٠٠٠٠معلول داريم ازامريكا!«
با اين ھمه عمادالدين باقی در ھمين گزارش نوشته است:
»معموال در دورهی جنبش آمار و ارق0ام اغ0راقآمي0زی در ب0ارهی
كشته شدگان اعالم میشود .در دورهی جنبش ،شايعه و ني0ز بزرگنم0ايی در
آمار خشونت ،قتل و سركوب ،بخشی از مب0ارزه در براب0ر دس0تگاھی اس0ت
 - 294جنايت و مكافات ،شجاع الدين شفاء ص  ،٢٥٩به نقل از پرويز راجی ،كتاب »در خدمت تخت طاووس«
چاپ لندن ،١٩٨٣ ،ص ٢١

١٩٨

كه مجھز به انواع وسايل و اب0زار جن0گ روان0ی و س0ركوب م0یباش0د ،ول0ی
پس از پيروزی جنبش انقالبی ،م0شكل دس0تيابی ب0ه اطالع0ات كام0ل و دقي0ق
در ب00ارهی قرباني00ان ھمچن00ان وج00ود دارد و موج00ب اراي00هی آم00ار نادرس00ت
میشود«.
با اين ھمه عمادالدين باقی با »شجاعتی بیمانند« برای اين كه به
نوشتهی خودش میداند كه باالخره اين راز از پرده برون خواھد افت0اد ،در
اين راستا آمار جالبی ارائه میكن0د ك0ه تمام0ا گفت0هھ0ای پادش0اه فقي0د اي0ران و
پژوھشگران »متھم« به سلطنتطلبی را تاييد میكند .باقی تع0داد ك0ل ك0شته
شدگان نظام پيشين را در فاصلهی بلوای خرداد  ١٣٤٢تا سرفصل افتضاح
تاريخی سال  ١٣٥٧را دست باال  ٣٤١تن ،ب0ر اس0اس آم0ار بني0اد ش0ھيد ك0ه
م00دتی در آن ك00ار ك00رده ،ب00رآورد م00یكن00د؛ ب00ا اي00ن پرانت00ز ك00ه خ00ود او معتق00د
است» :چون اين آمار با اظھارات امام ام0ت در تن0اقض م0یافت0اد ،ت0ا ھم0ين
امسال ]سال گذشته[ نمیتوانست انتشار بيرونی پيدا كند«.
ب00ا اي00ن ك00ه خمين00ی بارھ00ا اع00الم ك00رده ب00ود ك00ه در پ00انزده خ00رداد
 ١٣٤٢پانزده ھزار نفر كشته شدهاند ،باقی نوشته است ك0ه ك0ل تع0داد ك0شته
شدگان اين بلوا فقط  ٣٢تن بوده است ك0ه در ن0وزده نقط0هی مختل0ف تھ0ران
ك00شته ش000دهان000د .دوم000ين »ج00وی خ000ون« ھ000م در »جمع000ه ی س000ياه« در ١٧
ش00ھريور م00اه  ١٣٥٧راه افت00اده اس00ت ك00ه ب00اقی تع00داد ك00ل ك00شته ش00دگان اي00ن
واقعه را فقط  ٦٤تن با توجه به كل آم0ار بني0اد ش0ھيد اع0الم م0یكن0د و حت0ی
میافزاي0د ک0ه اي0ن ارق0ام مرب0وط ب0ه ك0سانی اس0ت ك0ه در بني0اد ش0ھيد پرون0ده
دارند و با توجه به گسترهی جغرافيايی اين بنياد و نيز با گذشت بيش از دو
دھ0ه از انق00الب ]ت00ا زم00ان نوش00تن گ0زارش[ ممك00ن اس00ت ]فق00ط[ ن00ام قرباني00ان
ب000سيار مع000دودی ض000بط ن000شده باش000د ،ول000ی اي000ن ارق000ام بي000انگر تع000داد ك000ل
شھداست«.
جالب اين كه باقی ھمان شايعهھ0ا و دروغ پ0ردازیھ0ای ھمراھ0ان
متولي00ان حكوم00ت اس00المی را چن00ين گ00زارش م00یكن00د» :ش00ايعات وس00يع در
ھمان روزھا حاكی از رقم بيش از سه ھزار ش0ھيد ب0ود و حت0ی برخ0ی رق0م
ب00يش از ] ٤٠٠٠چھ00ار ھ00زار[ و ي00ا ] ١٠٠٠٠ده ھ00زار[ ش00ھيد را ھ00م ذك00ر
كرده و گفتهاند:
»فقط ] ١٠٠يكصد[ كودك كمتر از  ٢سال كشته شدهاند!«
باقی ضمن اين كه كل تعداد كشته شدگان  ١٧ش0ھريور  ١٣٥٧در
ميدان ژالهی تھران ]ميدان شھدای بعدی[ را تنھا  ٦٤تن اعالم میكند ،اي0ن
را ھم م0یافزاي0د ك0ه در اي0ن روز جمع0ا در  ١٥نقط0هی ديگ0ر تھ0ران ]بج0ز
ميدان ژاله[  ٢٤تن ديگر ھم كشته شدهاند .جالب اين كه به گفتهی باقی:

١٩٩

آمار دولت وقت ايران در اين روز تنھ0ا  ٨٦ت0ن ك0شته
»بر اساس ِ
و  ٢٠٥تن زخمی شدهاند ،اما با اين كه آمار بنياد شھيد با آمار دول0ت وق0ت
ايران مطابقت دارد ،ولی ھ0يچكس آم0ار ك0شته ش0دگان را از زب0ان حكوم0ت
]پيشين ايران[ باور نكرد«.
خ00ود محم00د رض00ا ش00اه در اي00ن رابط00ه نوش00ته اس00ت» :درس00ت در
ھمان ھنگامی كه مطبوعات غربی شمارهی زندانيان سياس0ی اي0ران را چن0د
ھ000زار نف000ر اع000الم م000یكردن000د ،ش000مارهی اي000ن زن000دانيان مشخ000صا از ٣٠٠
)سيصد( نفر تجاوز نمیكرد .به م0وازات ش0ايعه پراكن0یھ0ای ح0اكی از اي0ن
كه تعداد زندانيان سياسی در اي0ران در س0الھ0ای گذش0ته ] ٢٥٠٠٠بي0ست و
پنج ھزار[ تن تا ]١٠٠٠٠٠يكصد ھزار[ بوده اس0ت ،گ0زارش محرمان0های
كه توسط مخالفان رژيم تھيه شده و عليه ساواك مورد اس0تناد ق0رار گرف0ت،
تصريح داشت كه طی  ٩سال يعنی از سال  ١٩٦٨ت0ا س0ال  ١٩٧٧م0يالدی
تع00داد كلي00هی ك00سانی ك00ه ب00ه دالي00ل سياس00ی توس00ط اي00ن س00ازمان ]س00ازمان
اطالعات و امنيت كشور دوران شاه[ بازداشت شده بودند ،دقيقا  ٣١٦٤نفر
بوده است و بايد صراحتا بگويم كه با زندانيانی كه واقعا سياسی بودند و نه
تروريست و خرابكار ،ھرگز بدرفتاری نشد .ھيچكس نمیتواند نام ي0ك ف0رد
٢٩٥
سياسی را ذكر كند كه به دست ساواك نابود شده باشد«.
شجاع الدين شفا نوشته است» :پس از روی كار آمدن خمين0ی ي0ك
كميسيون رسمی به رياست احم0د بن0ی احم0د نماين0دهی مجل0س ]ش0ورای مل0ی
در آخرين ماهھای حكومت محمد رضا شاه[ ك0ه در آن زم0ان از طرف0داران
پر و پا قرص خمين0ی ب0ود ،ب0ه منظ0ور بررس0ی اختن0اق سياس0ی  ١٥س0الهی
گذشته در ايران ]از بلوای خرداد  ١٣٤٢تا بھمن  [١٣٥٧و تھيهی فھرست
ج000امعی از قرباني000ان آن ]حكوم000ت[ ت000شكيل ش000د .در  ٢٩اس000فند م000اه ١٣٥٨
]حدودا  ١٣ماه پس از انقالب[ بر مبنای اين بررسیھا گزارشی رسمی در
روزنام00هی اطالع00ات ]حكوم00ت اس00المی[ تح00ت عن00وان ت00اريخ و مح00ل دف00ن
قربانيان رژيم شاه به چاپ رسيد كه شامل اسامی  ٢٣٤نفر با ذكر ت0اريخ و
محل دفن ھر يك از آنھا بود.
»در اين گزارش تصريح شده بود ك0ه برخ0ی از اي0ن اش0خاص در
نبردھای خيابانی با نيروھای امنيتی ]حكومت پيشين ايران[ ك0شته ش0دهان0د و
برخی نيز در اجرای احكام دادگاهھا اعدام ش0دهان0د ،ول0ی بع0ضی ديگ0ر ني0ز
بودند كه بكلی ناشناس بودند و ھيچ دليلی وجود نداشت كه اينان به صورت
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قربانی سياسی از بين رفته باشند .حتی يكی از آنھا نام خ0انوادگی نداش0ت و
٢٩٦
فقط نام كوچك او ذكر شده بود.
ش0جاع ال00دين ش0فاء در ص00فحهی  ٢٦١كت0اب »جناي00ت و مكاف00ات«
نوش00ته اس00ت» :بررس00ی جداگان00های ك00ه ان00دكی بع00د ب00ه سرپرس00تی ي00ك اس00تاد
دانشگاه امريكايی به نام يرواند آبراھاميان ]كه يك دست چپی شديدا مخ0الف
شاه بود[ صورت گرفت و ظاھرا اسناد م0ورد مراجع0هی او توس0ط مقام0ات
جمھوری اسالمی و نھضتھای دست چپی ايران در اختيارش گذاشته ش0ده
بود ،به ارقامی در ھمين حدود منجر ش0د .ب0ه موج0ب اي0ن بررس0ی قرباني0ان
كليهی نھضتھای مبارزهی مسلحانه عليه نيروھای امنيت0ی ش0اه و در م0دت
 ١٥س00ال جمع00ا  ٣٤١ب00ود ك00ه از اي00ن ع00ده  ١٧٧ت00ن ط00ی زد و خوردھ00ای
مسلحانه با قوای دولتی كشته شده بودند و  ١٦٤تن اعدام ش0ده ي0ا خودك0شی
كرده و يا در زندان مرده بودند .اين استاد دانشگاه ھم0ين آم0ار را در كت0اب
ايران بين دو انقالبش نيز تائيد كرد.
آروان00د آبراھامي00ان در ت00اليف ت00ازهاش ب00ه ن00ام اس00الم راديك00ال در
بخ0ش مجاھ0دين خل00ق ،ك0ل مجاھ00دين »كموني0ست ش0ده و ي00ا م0سلمان مان00دهی
ك00شته ش00ده« در رژي00م پي00شين اي00ران را فق00ط  ١٣٠ت00ن ب00رآورد ك00رده اس00ت.
الزم به يادآوری است كه آبراھاميان با اين كه در پوزيسيون يك پژوھشگر
كار م0یكن0د ،ول0ی چ0ون ھمچن0ان ب0ا حكوم0ت پي0شين اي0ران س0ر س0تيز دارد،
كشته شدگان عمليات تروريستی عليه سردمداران آن حكوم0ت و ش0ھروندان
ايرانی و خارجی در ايران آن زمان را ھمچنان »شھيد« ارزبابی میكند!
بر اس0اس آم0ار آبراھامي0ان در فاص0لهی س0الھ0ای  ٥٠ت0ا  ٥٧تنھ0ا
]١٣٠يكصد و سی[ تن مجاھد خلق ]از ھر دو فرقه[ جان خود را از دس0ت
دادهان00د ك00ه از اي00ن تع00داد  ٤٢ت00ن از مجاھ00دين م00سلمان ب00ودهان00د و در ب00ين
سالھای  ٥٤تا  ٥٧جانشان را از دس0ت دادهان0د و  ٤٧ت0ن ني0ز از مجاھ0دين
٢٩٧
ماركسيست شده ھستند.
آبراھاميان میافزايد كه بقيهی اين تعداد يعنی  ٤١تن ديگر ھمگی
در س00الھ00ای  ٥٠ت00ا  ٥٤يعن00ی ت00ا زم00ان ان 0شعاب در اي00ن س00ازمان از ب00ين
رفتهاند .خود سازمان مجاھدين خلق نيز بر اين آمار صحه گذاشته است.
ام00ا آم00ار عمادال00دين ب00اقی؛ در فاص00لهی بھم00ن  ١٣٤٩و سرف00صل
عملي000ات تروري000ستی ھ000ستهی اولي000هی س000ازمان ف000دائيان خل000ق در روس000تای
س0000ياھكل در ش0000مال اي0000ران ت0000ا مھرم0000اه  ١٣٥٦ك0000ه عملي0000ات تروري0000ستی
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سازمانھايی از طيف مجاھ0دين و ف0داينان خل0ق ف0روكش ك0رد ]و ب0ه گفت0هی
پادش00اه فقي00د اي00ران توطئ00هی ت00ازهای از س00وی محاف00ل نفت00ی و دول00تھ00ای
متبوعشان ،در ھمراھی با باصطالح روشنفكران آغاز شد[ جمع0ا  ٣٤١ت0ن
كشته شدهان0د ك0ه  ١٧٧ت0ن از اي0شان در درگي0ری ب0ا م0اموران امنيت0ی ك0شته
شدهاند ٩١ ،تن برخی بدون محاكم0ه و برخ0ی پ0س از محاكم0هی پنھ0انی در
دادگاهھای نظامی اعدام شدهاند .جالب اين كه آقای باقی آن ھمه دادگ0اهھ0ای
علنی اين دوران را بكلی فراموش كرده است!
 ٤٢تن در زير شكجه جان باختهان0د و  ١٥ت0ن ھ0م دس0تگير ش0ده،
اما ھرگز ديده نشدهاند و  ٧تن نيز در زندان خودكشی كردهاند و  ٩تن ني0ز
ھنگام فرار از زندان كشته شدهاند.
باقی به اين آمار ،ك0شته ش0دن ي0ك ت0ن ديگ0ر را ني0ز در ت0اريخ ١٦
خرداد  ١٣٤٢در منطقهی پامنار تھران میافزايد ،و اض0افه م0یكن0د ك0ه در
 ١١آبان ماه ھمين سال فردی به نام محمد اسماعيل رض0ايی ني0ز در زن0دان
كشته شده است و محمد رضا طيب نيز در پادگ0ان ح0شمتيه تيرب0اران ش0د و
غالمرضا تختی نيز در  ١٦فروردين  ١٣٤٦به قتل رسيد!
در صورتی كه شادوران تختی خودكشی كرده است!
با اي0ن ھم0ه اگ0ر س0كتهی قلب0ی عل0ی ش0ريعتی در غ0رب را ني0ز ب0ه
حساب ساواك بنويسيم و مرگ سيد مصطفی خمينی را نيز كه از پرخ0وری
مرد ،شاھكار ساواك قلمداد كنيم ،باز ھم اين رقم به سختی به  ٣٤٥تن بالغ
میشود؛ البت0ه م0یت0وان ب0ا مقاي0سهی اي0ن آم0ار ك0ه از چن0د س0وی نامتج0انس
تائي00د ش00ده ،درياف00ت ك00ه چگون00ه جري00انھ00ايی ب00ه ق00ول عمادال00دين ب00اقی »ب00ا
بزرگنمايی ،اغ0راق و ش0ايعه پراكن0ی« ب0ه حكوم0ت دس0ت يافت0هان0د و ولك0ن
معامله ھم نيستند؛ حتی میتوان بر اساس گفتهی س0يد روح  Wخمين0ی ،قت0ل
0درش احم00د خمين00ی را ك00ه در دع00وای ارض00ی در خم00ين در س00الھ00ايی ك00ه
پِ 0
رضا شاه فقيد ھنوز سرباز گمنامی بيش نبود ،نيز جزو جنايات پھل0وی اول
ارزي00ابی ك00رد .ب00ا اي00ن ھم00ه اي00ن روزھ00ا ك00ه ب00ر اس00اس آگ00اھی مل00ت اي00ران،
ابرھ00ای تي00رهی دروغ و فري00ب و ش00ايعه و بزرگنم00ايی ب00ه كن00ار م00یرود و
پاي000هھ000ای واقع000ی اي000ن جمھ000وری دروغ م000شخصت000ر م000یش000ود ،ب000د ني000ست
شھروندان ايرانی از ھر دو پادشاه فقيد ايران اعادهی حيثيت كنند!
شھروندی پس از باليی ٢٩٨که سر نوھی خمينی در سالمرگ ام0ام
آدمکشان کالن تاريخ در  ١٤خرداد  ١٣٨٩آوردند ،برای سيد حسن خمينی
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نوش00ت ک00ه بن00ده و امث00ال بن00ده ک00ه در دورهی پ00در ب00زرگ ش00ما از خ00واص
نب0وديم و در نتيج00ه از س00ال  ١٣۵٨م00ورد »راف0ت« چماق00داران خ00ط ام0ام و
ب00رادران ح00زب  Wواق00ع ش00ديم ،از آنچ00ه ب00ر ش00ما در س00الگرد م00رگ پ00در
بزرگتان رخ داد ،ھيچ تعجب نکرديم .موالنا میفرمايد
اين جھان کوه است و فعل ما ندا...
م000ن خ000وب ب000ه ي000اد دارم آق000ای خمين000ی ب000ا مرج000ع محترم000ی مث000ل
مرحوم آيت Wش0ريعتمداری چگون0ه رفت0ار ک0رد؛ م0ن فرام0وش نم0یک0نم آق0ا
چگون00ه دس00تور ص00ادر م00یفرمودن00د »ب00شکنيد اي00ن قل00مھ00ا را ،خف00ه کني00د اي00ن
صداھا را« ...من خوب به خاطر دارم »آقا« يک روز گفت »قط0ب زاده
را م00ن خ00ودم ب00زرگ ک00ردهام« و يک00سال بع00د فرزن00د معن00ویاش را آنط00ور
اع0دام ک0رد .فرماي00شات پ0دربزرگ ش00ما در ب0ارهی بن0یص00در پ0س از س00قوط
ھليکوپتر او را ھمه میدانند .چند ماه بعد سگان زنجيری والي0ت افتادن0د ب0ه
ج00ان ھ00رکس ک00ه اس00م »بن00یص00در« را ب00ه نيک00ی م00یب00رد .آي00ت  Wالھ00وتی
معرف حضورتان ھست؛ شنيدهايد مامورين پدر بزرگت0ان چگون0ه اي0شان را
کشتند؟
در تابستان  ١٣۶٠بيگناھ0انی را اع0دام کردن0د ک0ه ن0ه ب0ا مجاھ0دين
ارتباطی داشتند و نه در جن0گ م0سلحانه ش0رکت ک0رده بودن0د .قت0لع0ام س0ال
١٣۶٧به دستور مستقيم پدر بزرگ شما روی داد؛ میدانيد چگون0ه آن ھم0ه
گل را پرپر کردند ...بله جناب سيد حسن ،آنکه ج0و م0یک0ارد؛ نباي0د انتظ0ار
داش00ته باش00د گن00دم درو کن00د .پ00در ب00زرگ ش00ما ده س00ال ظل00م ،دروغ ،توطئ00ه،
شکنجه ،و اعدام کاشت؛ حاال محصول آن مزرعه را دارن0د تق0سيم م0یکنن0د
٢٩٩
و سھم شما را ھم میدھند.
راستی چه زمانی سھم م!دعيان »دوران طالي!ی« ام!ام آئمک!شان
کالن تاريخ و بانيان »اجرای بیتنازل قانون اساسی مبتن!ی ب!ر سنگ!سار و
کشتار و تجاوز را خواھند داد؟
اما باز ھم در رابطه با پرسش دوازدھم0ت ٣٠٠م0یگ0ويم ک0ه بل0وای
 ۵٧جري0انی واب0سته ب0ود و از کم0کھ0ای خ0ارجی تغذي0ه م0یک0رد؛ از جي00ب
ک00سانی ک00ه ب00ا پي00شرفت اي00ران مخ00الف بودن00د و م00یخواس00تند اي00ران را ب00ه
اضمحالل بکشانند و به عق0ب و ق0رون وس0طی ]دوران قاج0ار[ بازگردانن0د.
قھرمانان بلوای سال  ۵٧تروريستھايی بودند که »قھرمانی«ھاشان ک0شتن
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شھروندان و بمبگذاری در دفاتر ادارات و مجالت و در سينماھا بود؛ ب0از
ھم در ھم0ان راس0تای دش0منی ب0ا آگ0اھی و آگ0اھیرس0انی .جال0بت0رين بخ0ش
شخ0صيت اي0ن »قھرمان00ان« ک0شتن ھمرزمان0شان ب00ود؛ مث0ل خ0سرو روزب00ه،
مسعود رجوی ،نورالدين کيانوری ،تقی شھرام و ديگران ِ اين قماش...
اي000ن جري000ان موس000س حکوم000ت اس000المی ،در ھم000هی ابع000ادش ب000ا
»آزادی زن000ان« مخ000الف ب000ود و ب000ه ھم000ين دلي000ل اس000ت ک000ه ھم000هی دس000ت
ان00درکاران اي000ن بل000وا از آزادی زن00ان و براب000ری حق000وقی زن00ان ب000ه عن000وان
»بیبندوباری جنسی« و اشعهی سک0سی موھ0ای زن0ان ي0اد م0یکردن0د و ي0اد
میکنن0د .بي0شترشان ھ0م مت0ولی »چن0د ھم0سری« ھ0ستند و اي0ن ش0يوه را چ0ه
برای اين دنيا و چه آن دنياشان تبليغ میکنند.
ب000یجھ000ت ني000ست ک000ه در اث000ر تربي000ت غل000ط و ديکت000اتور مآبان000هی
ايرانيان ،کودک آزاری نيز در ميان ايرانيان »رکورد دار« است.
 PNAنوش00ت :در حاليک00ه ب00يش از  ٥٠درص00د از وال00دين ايران00ی
تنبي00ه کودک00ان را ح00ق طبيع00ی خ00ود م00یدانن00د ،ام00روز در اي00ران ]ش00انزدھم
مھرماه  [١٣٨٩به عنوان »روز جھانی ك0ودك« ج0شن گرفت0ه م0یش0ود .ب0ه
گزارش »ايلنا« ايران ھف0ده س0ال اس0ت ك0ه ب0ه كنوان0سيون ب0ينالملل0ی حق0وق
كودك پيوسته است؛ اما كمتر از پانزده درصد از كودك0ان و خ0انوادهھاش0ان
ب00ا اي00ن ق00انون آش00نا ھ00ستند» .ايلن00ا« ]خبرگ00زاری ک00ار اي00ران[ م00یپرس00د ک00ه
چگونه »روز کودک« را ج0شن بگي0ريم ،در حاليک0ه »ب0يش از  ۵٠درص0د
از پدران و مادران ايرانی تنبيه بدنی كودكان را حق طبيعی خود م0یدانن0د،
 ٣٠درصد از كودكان يك تا پنج ساله در معرض آزارھ0ای ج0سمی ھ0ستند،
 ۵٣درص00د از آزاررس00انھ00ای پ00ر و پ00ا ق00رص كودك00ان پدران00شان ھ00ستند و
عام00ل  ٩٠درص00د آزار کودک00ان پ00در و م00ادر و ي0ا ناپ00دری و نام00ادری آن00ان
ھستند ...در جمھوری اسالمی ٧٠درصد از تماسھا با اورژانس اجتم0اعی
] [١٢٣به دليل كودك آزاری است ،و امسال نزديک ب0ه  ٣٠٠ھ0زار ك0ودك
ايرانی از تحصيل بازماندهاند«.
»ايلنا« ھمچنين از وجود يك ميليون و  ۴٠٠ھزار »كودك ك0ار«
در سراسر ايران ،از جمله ھفت ھزار کودک کار در تھران خبر میدھد.
میخواھم بگويم که وقتی در کشوری کشتار ديگران و تروريسم،
»قھرمانی« ارزيابی میشود ،ايرانی جماعت در »کودک آزاری« ني0ز در
جھان »رکورد دار« میشود.
نکت00هی جال00ب در بل00وای س00ال  ۵٧اي00ن ب00ود ک00ه متولي00انش ھمگ00ی،
ب00رای رس00يدن ب00ه ق00درت و ب00ا ش00عار ماکي00اولی »ھ00دف ،وس00يله را توجي00ه
میکند« مرتجعترين و عقبماندهترين بخش خفته در ب0ستر جامع0ه را ک0ه در
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دوران رضا شاه سرش به سنگ کوبي0ده ش0ده ب0ود ،دوب0اره بي0دار ک0رد و ب0ه
مي00دان ک00شاند .در بل00وای س00ال  ۵٧س00ه دس00ته از ک00سانی ک00ه دش00منان اص00لی
اصالحات رضا شاھی بودند ،به ميدان آمدند و آنچ0ه را ک0ه در دوران او و
با سازندگیھای او از دست داده بودند ،باز پس گرفتند .آخون0دھا ،ب0رای ب0ه
اض000محالل ک000شاندن اي000ران ،کموني000ستھ000ا ب000رای واب000سته ک000ردن اي000ران و
»ايران00ستان ک00ردن« اي00ران و متولي00ان قاج00اری مل00ی/م00ذھبی ،ک00ه آن00ان ني00ز
عصای دست دو بخش ديگر ِ نابود کنندگان ايران شدند؛ اين دستهی آخ0ری
ھمان اوايل ب0ه ق0درت رس0يدن مالي0ان ،ب0ه پ0ست و عن0وانھ0ای ک0ت و کلف0ت
وزارت و صدارت و وکال0ت دس0ت ياف0ت؛ خيل0ی زود ام0ا يک0ی يک0ی »اخ«
شدند و از گردونهی قدرت به بيرون پرتاب؛ آخر تاريخ مصرف0شان گذش0ته
بود!
اين »روشنفکران« خيال میکردن0د ب0ا اس0تفاده از وجھ0هی م0ذھبی
خمينی ،مردم را به خيابانھا میکشانند و بعد خودشان به قدرت میرسند و
خمين00ی را ھ00م راھ00ی ق00م م00یکنن 0د؛ ام00ا ھم00ين »ق00اب دس00تمال« ]خمين00ی[ ب00ا
فريبکاریھا و دروغگويیھايش ،از اين »روش0نفکران« اس0تفادهھ0ا ک0رد و
ب00ه ق00درت رس00يد؛ بع00د ھ00م ھم00هش00ان را ي00ا ب00ه خ00دمت گرف00ت و مجيزگ00وی
جناياتش کرد ،ي0ا س0ر ب0ه ني0ست؛ برخ0یش0ان ھ0م جان0شان را برداش0تند و در
رفتند...
روزنام000هی اطالع000ات از ق000ول آسوش000يتدپ000رس نوش000ت ک000ه ک000ريم
سنجابی ،رھبر جبھهی ملی ايران گفت:
شاپور بختيار که اعتقاد دارد معتقد ب0ه دموکراس0ی اس0ت ،باي0د از
نخست وزيری اس0تعفا بدھ0د .س0نجابی گف0ت ک0ه »پي0شواز پرش0ور ميلي0ونھ0ا
ايران0000ی« از] ...س0000يد روح  [Wخمين0000ی ن0000شانهی رای اعتم0000اد م0000ردم ب0000ه
طرحھای ايشان دربارهی ايج0اد ي0ک »جمھ0وری اس0المی« اس0ت .س0نجابی
پس از ديدار از...خمينی در اقامتگاھش گفت که مخالفان »رھبری آيت W
خمينی« اقليت بسيار کمی ھستند .سنجابی در اين باره ک0ه پ0س از اس0تعفای
بختي00ار از پ00ست نخ00ست وزي00ری ،چ00ه روی خواھ00د داد ،گف00ت ک00ه پ00س از
اس00تعفای او »ي 0ک دول00ت مل00ی ]ک00ذا[ منطب00ق ب00ا خواس00ت مل00ت و نظري00ات
آيت Wخمين0ی« ت0شکيل خواھ0د ش0د ،ت0ا برنام0هھ0ايی را ک0ه م0ورد خواس0ت
رھبران مذھبی و ملت ايران ]کذا[ اس0ت ،اج0را کن0د .س0نجابی از بي0ان نق0ش
خود به عنوان »رھبر جبھهی ملی« در ي0ک چن0ين دولت0ی خ0ودداری ک0رد،
اما گفت که صريحا اعالم میکنم که جبھهی ملی به جنبش ملی اي0ران و ب0ه
رھبری حضرت آيت  Wخمينی »وفادار« است و اي0ن سياس0ت را ھمچن0ان
ادامه خواھد داد.
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قبالً گفته میشد که ...سيد روح  Wخمينی استعفای سنجابی را از
رھبری جبھهی ملی دست کم برای مدتی موقت به عنوان ش0رط انتخ0اب او
در »شورای انقالب اسالمی« خواس0تار ش0ده اس0ت .س0نجابی در خ0اطراتش
مینويسد که شيخ مرت0ضی مطھ0ری و س0يد محم0د بھ0شتی از ط0رف خمين0ی
از او ب000رای ش000رکت در »ش000ورای انق000الب« دع000وت کردن000د؛ ول000ی وی
٣٠١
نپذيرفت.
سازمان چري0کھ0ای ف0دايی خل0ق ب0ا ص0دور اعالمي0های ب0ا گرام0ی
دانستن ورود خمينی ب0ه ک0شور ،بازگ0شت وی را تجل0ی ارادهی خل0ق اي0ران
توصيف کرد .آنھا ارتش ايران را »مزدور« خواندند و خواس0تار ادام0هی
انق0الب ت0ا ن00ابودی کام00ل امپريالي0سم ش0دند .روزنام00هی اطالع0ات چھ00اردھم
بھم0000ن  ١٣٥٧در ص0000فحهی ھ0000شتم خ0000ود اي0000ن اعالمي0000ه را آورده اس0000ت
که...خمينی مبارز عالیقدر و پيشوای بزرگ شيعيان به ميھن بازمیگردد؛
وديعهی اين بازگ0شت ،خ0ون س0رخ مردم0ی اس0ت ک0ه ب0ا آرم0ان ايران0ی آزاد
]کذا[ و دموکراتيک ]کذا[ به استقبال گلولهھای »ارتش مزدور« شتافتند.
اي00ن بازگ00شت ،تجل00ی اراده خل00قھ00ای زحم00تکش و قھرم00ان م00يھن
ماست که سازمان چري0کھ0ای ف0دايی خل0ق آن را گرام0ی م0یدارد؛ ب0ا اي0ن
اعتقاد که بايد انقالب را ھمگام با ھمه ميھن پرستان ]ک0ذا[ و آزادیخواھ0ان
واقعی ]کذا[ و با اتکاء به وسيعترين اقشار زحمتکش خلق ،تا نابودی کام0ل
امپرياليسم و نوکرانش ،تا استقرار کامل حاکميت خلق ھمه م0ردم اس0ت ،ب0ه
پيش رانيم.
روزنام00هی اطالع 0ات ھ00م از ق00ول خبرگ00زاری فران00سه نوش00ت ک00ه
کميتهی اجرايی ح0زب ت0وده خواس0تار مب0ارزهی م0سلحانه ،ب0رای بران0داختن
دولت بختيار شد .حزب توده در آخرين بيانيهی خ0ود ،از بختي0ار ب0ه عن0وان
»خائن« نام برد و اعالم کرد که »رھبران جنبش دموکراتيک« ]کذا[ نبايد
در برابر مانورھای مختلف دشمن ،حتی يک لحظه درنگ کنند و بايد مل0ت
را ب0ه ت0دارک و س0ازمان دادن مقاوم0ت و نب0رد م0سلحانه فراخوانن0د .ح0زب
توده در بيانيهی خ0ود اف0زود ک0ه امپريالي0ستھ0ا و ن0وکران آنھ0ا م0یکوش0ند
ملت را با ھيوالی کمونيسم و با خط0ری ک0ه متوج0ه تمامي0ت ارض0ی ک0شور
اس0ت و دروغھ0ای ديگ0ر بترس0انند و ب0ه اي0ن ترتي0ب جبھ0هی متح0د مل0ت را
تضعيف کنن0د و ب0ين مب0ارزان م0ذھبی و نيروھ0ای دموکراتي0ک ]ک0ذا[ تفرق0ه
اندازند.

 - 301از دو تا مرده شاھد میآورد .دروغ که حناق نيست...
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ح000زب ت000وده اض000افه ک000رد ک000ه ب000ا اعت000صاب غ000ذا ک000اری از پ000يش
نم000یرود ،بلک000ه ب000ا ي000ک حمل000هی م000سلحانه و اش000غال واح000دھای نظ000امی و
پايگاهھای مھم دشمن ،میتوان دستگاه نظامی خلق ٣٠٢را در ھ0م شک0ست و
٣٠٣
خويشتن را در خدمت خلق ]کذا[ قرار داد...
٣٠٤
]اما[ تبريک سازمان مجاھدين خلق که در  ٢٦بھمنم0اه ١٣٥٧
در روزنامهی اطالعات منتشر شد!
به نام خدا و بنام خلق قھرمان ايران
مجاھد اعظم حضرت آيت  Wخمينی
مجاھدين خلق ايران و عموم فرزن0دان انقالب0ی ش0ما در اي0ن م0يھن
با قلبی سرشار از احترام ،فرمان قاطع شما را مبنی بر محاکمه و مجازات
فوری چھار تن از عناصر جنايتکار و خيانت پي0شهی رژي0م پي0شين درياف0ت
داش00تند .اي00ن اق00دام متھوران00ه و انقالب00ی را ک00ه روش00نايی بخ00ش چ00شمان و
تسالی قلوب تمام مردم محروم اين س0رزمين ب0ه وي0ژه خ0انوادهھ0ای داغ0دار
ش00ھدا و ش00کنجه دي00دگان اس00ت ،ب00ه ش00ما و تم00ام م00ردم قھرم00ان ک00شورمان
»تبريک و تھنيت« میگوييم؛ باشد که ديگر در اين کشور ک0سی ب0ه ک0شتار
و شکنجه و آزار مردم بیپناه و فرزندان پيشتاز آنان دست نيابد].کذا[
ح00ضرت آي00ت  ،Wش00ما ب00ا اي00ن فرم00ان انقالب00ی ،پرت00و ديگ00ری از
چھ00رهی راس000تين مکت000ب توحي00د و اي000دئولوژی م000ا اس00الم ]را[ ب000ه جھاني000ان
عرض00ه کردي00د؛ ل00ذا ب00ازھم م00شتاقانه امي00دواريم ک00ه ب00دون کمت00رين توج 0ه ب00ه
برخ00ی پادرمي00انیھ00ای »ش00رک آمي00ز سازش00کارانه« و ب00ه گون00های ھرچ00ه
سريعتر داد اين خلق مظلوم و ش0کنجه دي0دهی م0ا ]را[ »ت0ا آخ0رين نف0ر« از
بقيهی عناصر ضدانقالبی نيز بازستانده شود...
در پاسخ به پرسش چھارمت ٣٠٥بايد بگويم که ب0ه دلي0ل گ0ستردگی
اين جنبش و حضور طيفھای گوناگون در آن ،ھمه گونه خواس0تی در اي0ن
پيکره ھست؛ اما به باور من خواس0ت اساس0ی جن0بش ] ٨٨ک0ه ک0ف و س0قف
ھم ندارد[ دست يافتن به دموکراسی ،آزادیھای اجتماعی و برابری حقوقی
بين ھمهی انسانھاست.
البت00ه برخ00ی خي00ال م00یکنن00د ب00ا اس00تفاده از »ميرح00سين موس00وی و
مھدی کروبی« میتوانند به خواستھاشان برسند که البته يا اشتباه میکنند،
 - 302احتماال منظورش »ضد خلق« است بيچاره!
 - 303خمينی :بختيار ،بيا مثل بچهی آدم توبه کن/بررسی روزنامهھای زمان انقالب/بشيرتاش/نبوی
 - 304به نقل از روزنامهی اطالعات ،شمارهی فوق العاده ،جمعه  ٢٦بھمنماه ١٣٥٧
 - 305رفرانس میدھم به پرسش چھارمت؛ سطح مطالبات »جنبش سبز« سقف مطالبات مردم است ،يا کف آن؟
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يا میخواھند ضمن حفظ حکومت اسالمی ،و به دليل نگرانی از س0رنگونی
محتوم آن ،امتيازھايی از حاکمان اصلی بگيرند.
اي00نھ000ا را م000ن شخ000صا در ک000ادر جوان000ان و جن000بش  ٨٨ارزي000ابی
نم00یک00نم .اين00ان خ00ود حکومتي00ان ]منتھ00ی بخ00ش مغل00وب آن[ ھ00ستند .خواس00ت
اساسی جنبش  ٨٨آزادی ،دموکراسی و راه يافتن به ک0اروان مدرنيت0ه اس0ت
و اين سقف و کف ندارد .ھمه جايش روشن و شفاف است.
و در پاس00خ ب00ه پرس00ش ھ00شتمت ٣٠٦تنھ00ا م00یت00وانم بگ00ويم ک00ه اين00ان
]ھ00ردو و در واق00ع ھرس00هش00ان؛ اگ00ر زھ00را رھن00ورد را ھ00م ض 0لع س00وم اي00ن
مثل00ث بگي00ريم[ در چال00های گي00ر ک00ردهان00د ک00ه امک00ان بي00رون آم00دن از آن را
ندارند؛ چرا که اينان اصال بنا ندارند تغيي0ری در س0اختار حکوم0ت وح0شت
اسالمی بدھند .وعدهھاشان ب0رای بازگ0شت ب0ه دوران »طالي0ی« خمين0ی ب0ه
ھمين دليل است!
در پاسخ به يازدھمين ٣٠٧پرسشت؛ بايد بگويم که ما چيزی به ن0ام
»تفکر سکوالر« نداريم .نظام سکوالر نوعی شيوهی حکومتی است و تنھا
يک »نظام« است؛ يعنی »تفکر سکوالر و طيف سکوالر« نيست و اص0ال
نم000یتوان000د وج000ود داش000ته باش000د .آدم م000یتوان000د نظ000ام حک000ومتی س000کوالر را
بخواھد ،و برای دست يافتن به چنين نظامی مبارزه کن0د؛ و خ0ودش م0ذھبی
باشد ،يا نباشد.
درستتر میدانم اي0ن پرس0ش را اينگون0ه بنوي0سم ک0ه آي0ا در درون
ک00شور ک00سانی ھ00ستند ک00ه ب00رای داش00تن نظ00امی س00کوالر ]ک00ه در آن دي00ن از
حکومت ج0دا باش0د[ مب0ارزه م0یکنن0د ،ي0ا مب0ارزين جن0بش  ١٣٨٨ھمگ0ی ب0ه
دي000ن و م000ذھب در حکوم000ت ب000اور دارن000د و تنھ000ا خواھ000ان تغيي000ر »ش000کل«
حکومتی و تغيير رئيس جمھوری آن ھستند و نه محتوای آن!؟
تاکي000د ک000نم ک000ه س000خن از ي000ک »حکوم000ت« ي000ا نظ000ام حک000ومتی
»سکوالر« است و نه فق0ط »دول0ت س0کوالر« چ0ون دول0ت ،بخ0ش اجراي0ی
س0ه ق00وهی حک0ومتی اس00ت؛ يعن00ی حکوم0ت ]ھ00ر حک00ومتی[ س0ه بخ00ش و س00ه
ق0وهی ح00اکم دارد ک00ه يک0ی از آنھ00ا ق00وهی اجرائي00ه ي0ا دول00ت اس00ت؛ ديگ00ری،
ق00وهی مقنن00ه اس00ت و مج00الس ق00انونگزاری و س00ومی ھ00م ق00وهی ق00ضائيه و
دادگستری کشور.
 - 306رفرانس میدھم ب0ه پرس0ش ھ0شتمت ،آي0ا رھب0ری جن0بش س0بز ب0ا اص0الح طلب0ان و ب0ويژه آقاي0ان موس0وی و
کروبی است؛ عليرغم اينکه خود آنھا چنين داعيهای ندارند؟
 - 307رفرانس میدھم به پرسش يازدھمت؛ »تفکر سکوالر و طيف س0کوالر جامع0ه در »جن0بش س0بز« از چ0ه
وزنی برخوردار است؟«
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آن0انی ھ00م ک00ه از »دولت00ی س0کوالر« س00خن م00یگوين00د ،اي00ن نکت00هی
کليدی را فراموش میکنند که اگر قانونگزاران ،ق0وانين ش0ريعت و اس0المی
و قصاص را تصويب کنن0د ،دول0ت چ0ارهای ج0ز اج0رای ق0وانين ق0صاص و
شريعت ندارد؛ به ھمين دليل اگر قوهی قضائيهی حکومتی بر اساس قوانين
فقه و شريعت و رسالهھ0ای آخون0دھا تنظ0يم ش0ود ،ديگ0ر »دول0ت س0کوالر«
ياوهای بيش نيست.
ايران00یھ00ا ب00ه وي00ژه در اي00ن جن00بش ،ب00ه آنج00ا رس00يدهان00د ک00ه نظ00امی
»سکوالر« برای ايران میخواھند؛ البت0ه ب0ا توج0ه ب0ه کارنام0هی فاجع0هب0ار
حکومت اسالمی ،حکومتھای فاشيستی و کمونيستی؛ مثال نظ0امی ھمچ0ون
نظ00ام حک00ومتی در دوران دو پادش00اه پھل00وی ]در آن  ۵٨س00ال[ ک00ه دي00ن از
حکوم000ت ج000دا ب000ود و ھم000هی ايران000یھ000ا در براب000ر ق000انون براب000ر بودن000د و
ھيچگونه تبعيض دينی و جنسی و قومی وجود نداشت؛ ھمين يک قلم ،يکی
ديگر از تفاوتھای کيفی دو نظام سکوالر و دينی/ايدئولوژيک است.
برگرديم سر کارمان!
تف00اوت نگ00اه و دي00دگاه روش00نفکر دھ00هی س00ی و چھ00ل و پنج00اه را
م00یت00وان از ن00وع نگ00اھش ب00ه »اتوپي00ا« و مدين00هی فاض00لهاش دي00د و فھمي00د.
ھمن00سالن ت00و ٣٠٨خواھ00ان حک00ومتی ان00سانی و ب00ا تعري00ف براب00ر از حق00وق
ش000ھروندی ھ000ستيد؛ البت000ه منھ000ای آن بخ000ش از حکومتي000ان ک000ه م000یخواھن000د
مطالبات نسل تو را در دعواھای درون حکومتی و درون جناحي0شان ح0بس
کنند و به شعار کمدی »رای من کو؟« تقليل و تخفيفش بدھند!
در سال  ١٣۵٧ھمهی روش0نفکران و ھم0هی تح0صيلکردگان ]٩٩
درصدشان[ خواھان حکومتی دينی و ايدئولوژيک بودند؛ يعن0ی ي0ا حکوم0ت
ايدئولوژيک کموني0ستی م0یخواس0تند ،ي0ا دين0ی و اس0المی و براس0اس قواع0د
»امت و امامت« که ھمان والي0ت مطلق0هی فقي0ه باش0د؛ حک0ومتی ب0ر اس0اس
شريعت و قوانين شريعت و قصاص و رای يک ت0ن و نادي0ده انگاش0تن رای
ھمهی شھروندان.
در حکوم00ت دين00ی ،تبع00يض وج00ود دارد و خيل00ی ھ00م عمي00ق وج00ود
دارد؛ ھم تبعيض جنسی وجود دارد و ھم تبعيض دينی و نژادی.
در اين دين و بالطبع در نظام برآمده از اين دي0ن ،ان0سانھ0ا ب0ا ھ0م
»براب00ر« ني00ستند .برخ00ی از ان00سانھ00ا اج00ازه و حت00ی دس00تور دارن00د ک00ه ب00ا
خشونت و قتل ،انسانھای ديگر را مجبور به پذيرش دينشان کنند.
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پس در نظام حکومتی برآم0دهی از چن0ين مکتب0ی ،تف0اوت ب0سياری
اس00ت ب00ين حق00وق زن00ان و حق00وق م00ردان ،ب00ين حق00وق م00سلمانان و حق00وق
باورمندان به ديگر اديان؛ تازه در بين خ0ود م0سلمانان ،ب0از ھ0م ي0ک تف0اوت
کيفی وجود دارد بين حقوق اھ0ل ت0شيع و حق0وق اھ0ل ت0سنن؛ اي0ن تف0اوتھ0ا
کليد اساسی و پاشنهی آشيل حکومت اسالمی ھستند .و البته بزودی خواھيم
دي00د ک00ه ب00ه رس00ميت ن00شناختن حق00وق نيم00ی از ان00سانھا يعن00ی زن00ان و حق00وق
باوورمن00دان ب00ه ادي00ان ديگ00ر؛ و ھمچن00ين فاشي00سم ن00ژادی اس00الميون و ھم00ين
سيد بازیھاشان ،بنيادشان و بنيان دين حکومتيشان را برباد خواھد داد.
اما اين که در بين آنان که سھمی در »جن0بش  «١٣٨٨دارن0د ،آي0ا
ک00سانی ھ00م ھ00ستند ک00ه خواھ00ان نظ00امی س00کوالر ٣٠٩باش00ند؛ باي00د بگ00ويم بل00ه؛
ھستند و کم ھم نيستند!
من حتی کسانی را میشناسم که ب0رای ش0رکت در تظ0اھرات ض0د
حکومتی »جنبش سبز« اول به رمال مراجعه میکنند؛ پول م0یپردازن0د؛ و
بع00د ک00ه رم00ال ،آش00غالی ب00ه خوردش00ان داد و بع00د ھ00م چاپيدش00ان؛ ب00ا اي00ن
»تصور« که اگر به تظ0اھرات برون0د» ،گلول0ه« ب0ه اي0شان ک0ارگر نخواھ0د
ب000ود و دس000تگير نخواھن000د ش000د؛ ش000اد و خن000دان در خياب000انھ000ا »تظ000اھرات«
میکنند .به نظرت اينھا را ]که بدبختانه خيل0یھاش0ان دان0شجويان ردهب0االی
پزشکی و کارشناسی در تھ0ران و شھرس0تانھ0ا ھ0ستند[ در ک0دام ردهی اي0ن
جن00بش »س00بز« دس00تهبن00دی کن00يم؛ ت00ا ن00ه س00يخ ب00سوز و ن00ه کب00اب؛ ت00ازه اي00ن
طفلکیھا با بان0د موس0وی چ0ی نظ0ام ھ0م م0شکل دارن0د و حک0ومتی س0کوالر
میخواھند!
م000ن تنھ000ا م000یکوش000م خواس000تھ000ای م000دنی ن000سل ت000و را در ردهی
»خواستاران نظامی سکوالر« دستهبندی کنم .خيلیھا ھستند که ھم م0ذھبی
ھ00ستند و ھ00م م00یخواھن00د زن00دگی آزاد و ب00دون دخال00ت دي00ن و اي00دئولوژی و
م000ذھب در زن000دگی شخ000صیش000ان داش000ته باش000ند .حت000ی ت000صور م000یک000نم در
جامعهای که سی و اندی سال زير بمباران لحظه به لحظهی حکوم0ت دين0ی
بوده ،و خواه ناخواه به آن آلوده شده ،مشکل بتوان تعھدی نسبت ب0ه پدي0دهی
»جدايی دين از حکومت« داشت.
بد نيست در يک مقايسهی کوتاه ،باز ھم نقبی ھم به تاريخ بزنم!
دوم تيرماه ١٢٨٧ھجری خورشيدی ] ٢٣ژوئن  [١٩٠٨س0رھنگ
لياخوف فرماندهی روس واحد مركزی قزاق دستور داد كه ساختمان مجلس
در مي0دان ت0اريخی بھارس0تان را ب0ا ت0وپ گلول0ه ب0اران كنن0د .محم0د علي0شاه
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قاجار روز پيش از اين ،ضمن صدور اعالميهای ك0ه ب0رای مقام0ات دولت0ی
در تھران و ش0ھرھای ديگ0ر ارس0ال ش0ده ب0ود ،چگ0ونگی انتخ0اب نماين0دگان
مجل00س و رفت00ار اي00ن نماين00دگان را مغ00اير »اص00ول دمكراس00ی« خوان00ده و
دستور داده بود ك0ه مجل0س ت0ا اص0الح اي0ن نق0ائص ب0ه م0دت س0ه م0اه تعطي0ل
شود .چون بسياری از نمايندگان حاضر به ترك ساختمان مجلس نشدند؛ در
اجرای دستور محمدعلي0شاه ،ي0ك واح0د ق0زاق ب0ه بھارس0تان فرس0تاده ش0د ،ت0ا
مجل00س را محاص00ره و نماين00دگان را از آنج00ا بي00رون كن00د ك00ه اي00ن ني00رو ب00ا
مقاومت ھواداران مسلح مجلس كه از پيش در آنجا سنگربندی كرده بودن0د،
روبرو شد و عقب نشينی كرد.
لي0اخوف پ0س از اط0الع از اي0ن مقاوم0ت م0سلحانه ب0ود ك0ه ت0صميم
گرفت ساختمان مجلس را با توپ گلول0ه ب0اران كنن0د .در پ0شت پ0رده ،دس0ت
انگلستان و روسيه كه با ھم رقابت استعماری داشتند ]ھركدام به حماي0ت از
يك طرف[ دركار بود .در جريان تيراندازی با توپ به عم0ارت بھارس0تان،
بسياری از مدافعان مجلس كشته و ي0ا مج0روح ش0دند و نماين0دگان متح0صن،
از آنجا به پارك امين الدوله ]كه در ھمان نزديكی ب0ود[ گريختن0د و در آنج0ا
پنھان شدند .قزاقھا پس از تصرف مجلس به پارك امين الدول0ه حمل0ه بردن0د
و نمايندگان را مضروب و دستگير كردند و به باغشاه منتقل ساختند .چ0ون
جماعتی از مجلسيان و ھواداران آنان از جمله تنی چن0د از اص0حاب جراي0د
عازم سفارت انگلستان شده بودند ،تا در آنج0ا متح0صن ش0وند ،ق0زاقھ0ا ب0اغ
سفارت ]واقع در محل فعلی/خيابان فردوسی[ را محاصره كردند و راه آن
عده را كه ھنوز پ0ای ب0ه س0فارت نگذاش0ته بودن0د ،ب0ستند و آن0ان را دس0تگير
كردند ك0ه اي0ن عم0ل باع0ث اعت0راض ش0ديد نماين0دهی سياس0ی انگل0ستان ش0د.
گروھی از دست اندركاران نشريات نيز كه جداگانه دستگير شده بودند ،ب0ه
زن00دان ب00اغ ش00اه منتق00ل ش00دند و از ھم00ين روز در تھ00ران حكوم00ت نظ00امی
برقرار شد...
روز بعد ]سوم تيرماه[ خبر مربوط ب0ه اع0دام مي0رزا جھانگيرخ0ان
شيرازی ناشر صور اسرافيل ،و ملك المتكلمين و س0لطانالعلم0ای خراس0انی
از دس0ت ان0دركاران ن0شريات ديگ0ر ب0ه گ0وش رس0يد ك0ه در مي0ان بازداش0ت
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شدگان بودند و در باغشاه اعدام شده بودند.
اشارهی »از باغشاه درآمده ،در بھارستان جا گرفت0هان0د« در م0تن
کتاب »دادگاه« احمد کسروی باز شده و به روش0نی ب0ه گفتگ0و گذاش0ته ش0ده
ك00ه چگون00ه در دوران »اس00تبداد ص00غير« يعن00ی ب00ه ق00درت رس00يدن زودگ00ذر
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محم00دعلی مي00رزا ب00ا كم00ك روسھ00ا و ب00ه ت00وپ ب00ستن مجل00س ،گروھ00ی از
آزاديخواھ000ان و كوش000ندگان بن000ام ھمچ000ون مل000ك المتكلم000ين ،جھانگيرخ000ان
صوراس00رافيل ،قاض00ی ارداق00ی را دس00تگير ك00رده و در باغ00شاه ب00ه زن00دان
افكندن00د و س00پس آن00ان را ك00شتند .بازپرس00ی اي00ن م00ردان ب00زرگ را »مح!!سن
صدراالشراف« برعھده داشت .با گشودن اين نكتهی فرام0وش ش0ده ب0ود ك0ه
از آن پس و بويژه از سوی نشريات آزادی يافته پس از شھريور  ١٣٢٠به
وی لقب »دژخيم باغشاه« داده شد .از اين رو چن0دان ش0گفتی آور نب0ود ك0ه
در دوران نخست وزيری او پروندهی اتھام »توھين ب0ه اس0الم« دنب0ال ش0ود
]گودرزی[ و اين فرد ھمان نخست وزيری است که ب0ا خواس0ت و ي0اری او
احمد کسروی را نخست ت0رور و بع0د ھ0م ب0ه آن ش0يوهی فجي0ع در س0اختمان
دادگ0ستری تک0ه تک0ه کردن00د .در ھم0ين کت0اب ب0ه اي00ن جناي0ت ت0اريخی و اي00ن
ھمدس000تی »دولتم000ردان ايران000ی« ب000ا تروري000سم اس000المی و اي000ن »رض000اخان
زدايی« اشاره کردهام.
حال که نيمه نقبی به تاريخ زدم ،بد نيست در تداوم اي0ن نق0ب زدن
اي00ن را ھ00م بنوي00سم ک00ه ب00يش از ي00ک ق00رن پ00يش »قن00د« از ك00شور بلژي00ك ب00ه
ايران صادر م0یش0د .ب0ه دلي0ل م0سائلی ك0ه مي0ان روح0انيون و يك0ی از اتب0اع
بلژيك پيش آمد ]مواجب آخوندھا نرسيد يا دير رسيد[ فتوای حرام بودن قن0د
صادر شد و كسی قند نمیخورد .يكی از تجار كه »قند« روی دستش مانده
ب0ود ،ب0ه س0راغ يك0ی از مراج0ع رف0ت و ب0ا تق0ديم خم0س و زك0ات م0شكل را
برای وی مطرح كرد .بعد از آن بر فت0وای قبل0ی تب0صرھای ص0ادر ش0د ك0ه
حرام بودن قند وقت0ی اس0ت ك0ه م0ستقيما در دھ0ان گذاش0ته ش0ود؛ اگ0ر قن0د را
پ0يش از گذاش0تن در دھ0ان در چ0ای بزني0د] ،قن0د[ ح0الل م0یش0ود .ھن0وز ھ0م
بسياری ازافراد مسن ب0دون آنك0ه دلي0ل آن را بدانن0د ،قب0ل از آنك0ه قن0د را در
دھان بگذارند ،آن را در استكان چای فرو ميبرند.
در دھهی  ٤٠خورشيدی نوشابهھای پپسیكوال وارد ب0ازار اي0ران
ش00د و ش00ايعاتی مبن00ی ب00ر بھ00ايی ب00ودن مال00ك ش00ركت توزي00ع كنن00دهی اي00ن
نوش00ابهھ00ا ب00ر س00ر زب00انھ00ا افت00اد و فت00وايی مبن00ی ب00ر ح00رام ب00ودن نوش00يدن
پپسیكوال صادر شد .شركت توزيع كننده كه نمیخواست بازار را از دست
بدھ00د ،خم00س و زك00ات متعلق00ه را دو دس00تی تق00ديم يك00ی از مراج00ع ك00رد ،ت00ا
تبصرهای بر اين فت0وا نوش0ته ش0ود ك0ه نوش0يدن نوش0ابهھ0ای پپ0سی ب0ا شي0شه
حرام است؛ اگر در ليوان ريخته شود ،حالل میشود!
ي00ا م00ثال در دھ00هی ٥٠خورش00يدی ماش00ين لباس00شويی وارد ب00ازار
ايران شد .خانوادهھای ايران0ی ك0ه ب0ه احك0ام دين0ی پ0ایبن0دی زي0ادی داش0تند،
حاض0ر ب0ه خري0د اي0ن مح0صول نبودن0د؛ چ0ون ب0ه اعتقادش0ان آب موج0ود در
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محفظهی اين ماشين كمتر از حد ش0رعی آب ك0ر ]س0ه وج0ب ط0ول ،در س0ه
وج00ب ع00رض ،در س00ه وج00ب ارتف00اع[ اس00ت و نجاس 0ت لب00اسھ00ا را از ب00ين
نمیبرد .اين ب0ار ت0اجر وارد کنن0ده ،خ0ودش پي0شقدم ش0د و ب0ا تق0ديم خم0س و
زكات به آخوندھا توانست فتوايی بر »كر« بودن آب لوله كشی شھر كه به
دستگاه لباسشويی میريزد ،بدست بياورد.
البته مدتھا است كه ديگر فتواھای مراج0ع اث0ر خ0ود را از دس0ت
دادهاند و درعوض نھادھای دولتی فتواھای موثر صادر میكنن0د .چن0د س0ال
قبل تيرآھن چينی وارد گمرك ايران شد و ادارهی استاندارد فتوا داد كه اين
تيرآھنھا مق0اوم ني0ستند و نباي0د وارد ب0ازار ش0وند .ھم0ين ام0ر باع0ث گران0ی
بيسابقهی آھن در بازار كشور شد .تاجری ك0ه از چ0ين آھ0ن وارد م0یك0رد،
ب00ه س00راغ رئ00يس »محت00رم« ادارهی اس00تاندارد رف00ت و مانن00د اس 0الف خ00ود
وجھی را در قالب خمس و زكات ]باج[ به اي0شان تق0ديم ك0رد .ب0ه فاص0لهی
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و من در عجبم از اين ھمه حقهبازیھا و از آن ھمه ھمسويیھای
باصطالح روشنفکرانمان با اي0ن جماع0ت؛ ب0رای اي0ن جماع0ت عق0ب افت0اده،
ھميشه »ھدف ،وسيله را توجيه میکند« مگر نه؟!
مھدی بازرگان ،پ0در تئوري0ک مجاھ0دين خل0ق در س0ال  ١٢٨٦در
تھران به دني0ا آم0د .پ0درش ح0اج عباس0قلی بازرگ0ان ،ت0اجر ب0ود .خ0انوادهاش
معتقدند که پدر بازرگان ِ مھدی بازرگان» ،روشنفکر« ھم بود.
او دب00ستان را در مدرس00هی س00لطانيهی تھ00ران و دبيرس00تان را در
مدرسهی دارالمعلمين گذراند .بازرگان يک0ی از دان0ش آم0وزانی ب0ود ک0ه در
دوران پادشاھی رضا شاه فقيد برای تحصيل ب0ه ک0شور فران0سه اع0زام ش0د؛
تا »شايد« در راستای ساختن ايرانی مدرن و شکوفا به آموختن دان0شھ0ای
ن00وين غرب00ی بپ00ردازد .بازرگ00ان ک00ه ھم00راه ب00ا ي00ار غ00ارش ي00د Wس00حابی ب00ا
ھزينهی ملت ايران به خارج اعزام ش0ده ب0ود ،س0وغاتش ]ب0رخالف منوي0ات
رض00ا ش00اه[ چن00د فرس00نگ لق00ب ب00ود و ي00ک خ00روار ارتج00اع ،عقبمان00دگی،
قشريگری ،و کلی کتاب و جلسه و سخنرانی در ھمين زمين0ه ]ب0رای گم0راه
کردن جوانان آن روزھا[ که البته موفق ھم بود!
]مھ00دی[ بازرگ00ان ،در پ00ی آن ب00ود ت00ا ھم00هی اص00ول اعتق00ادی و
دستورات فقھی را كه وی به آنھا عقيده داشت ،سوار بر منطق علم0ی ،ب0ه
قشرھای »روشنفكر« جامعه بقبوالند؛ برای اي0ن ك0ار ،وی اص0ول علم0ی و
 - 311داستان خمس و ذکات
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دس00تاوردھای دان00شمندان روز را در زمين00هھ00ای زي00ست شناس00ی ،فيزي00ك و
ترموديناميك به كار میگرفت ،تا حقانيت اعتقادات خويش ]اس0الم[ را ثاب0ت
بخش
كند .ضمن اين كه بازرگان در مبارزهی پیگيرش با رژيم شاه ،الھام
ِ
قشر جوان و روشنفكر ]کذا[ جامعه ی ما بود؛ و اين موفقيتی ب0رای وی ب0ه
شمار میآمد ،اما »رنسانس« ]ک0ذا[ علم0ی/م0ذھبی او چن0دان موفقي0ت آمي0ز
نبود .توجي0ه و اثب0ات حقاني0ت م0سالهی »طھ0ارت« در فق0ه ش0يعه از طري0ق
تشبث به دستآوردھای ميكرب شناسی روز ،گرچه ظاھرا به معتقدان ب0ه آن
مسائل دلگرمی میداد؛ اما ھرگز نمیتوانست وس0يله ی اثب0ات حقاني0ت دي0ن
و خداشناس00ی باش00د .تط00ابق م00سائل فقھ00ی ب00ا اص00ول علم00ی ،اگ00ر در ج00ايی
خوان00ايی داش00ت ،در جاھ00ای ب00سيار ديگ00ری س00وال برانگي00ز ب00ود .آي00ت W
طالقانی و دكتر يد Wسحابی ھم در چنين زمين0ه ای ت0الش م0یكردن0د .آنھ0ا
میكوشيدند ت0ا ب0ا تف0سير آي0ات ق0رآن ب0ه س0بكی جدي0د ،دي0دگاه ق0رآن پيرام0ون
آفرينش انسان و جھ0ان را ب0ا دس0تاوردھای عل0وم جدي0د تطبي0ق دھن0د و ب0دين
وس00يله پاي00هھ00ای اعتق00اد ب00ه ق00رآن را در ب00ين ق00شر تح00صيل ك00رده تقوي00ت
٣١٢
نمايند.
دولت موقت مھدی بازرگان در بھم0ن م0اه س0ال  ١٣٥٧ب0ه دس0تور
خمينی تشکيل ش0د .در ھف0دھم بھم0ن  ١٣٥٧زم0انی ک0ه ھن0وز دول0ت بختي0ار
سر کار بود و نظام پادشاھی ھم »سرنگون« نشده بود ،خمينی ،بازرگ0ان ِ
»م00شروطه خ00واه« را ب00ه نخ00ست وزي00ری دول00ت ام00ام زم00ان »م00شروعه
خواھ00ان« من00صوب ک00رد .ھ00زاران نف00ر در تھ00ران رژه رفتن00د و از ت00صميم
خمينی برای معرفی »نخست وزير مشروعه خواھان« پشتيبانی کردند.
بازرگ00ان در س00ال  ١٣۵٧و پ00يش از ب00ردن خمين00ی ب00ه پ00اريس ب00ه
عراق رفت و دست خمين0ی را بوس0يد و وع0دهی حکوم0ت ع0دل الھ0ی را از
او دريافت کرد .عنوان اين حکم »عضويت در شورای انقالب« بود.
بيشتر اعضای دولت بازرگان از نھضت آزادی ]ک0ذا[ و نزديک0ان
نھ0ضت آزادی بودن0د .س0ھمی ھ0م ب0ه اع0ضای ق0ديمی جبھ0هی مل0ی داده ش00د.
ھم00ه چي00ز درس00ت مث00ل کي00ک خوش00مزهای تق00سيم ش00د .ھن00وز خمين00ی ادع00ايی
نداشت؛ يا نکرده بود .ھمهی اينھا »ھمه با ھم« به رفراندوم کم0دی و م0بھم
خمين00ی در  ١٢فروردينم00اه  ١٣۵٨رای »آری« دادن00د .مھ00دی بازرگ00ان ب00ه
آنانی ک0ه رای ن0داده بودن0د ،ي0ا رای »ن0ه« دادن0د ،تھم0ت »ي0ک درص0ديھای
بيحيا« ٣١٣زد؛ جلو چ0شم رادي0و و تلويزي0ون و ھم0هی رس0انهھ0ای داخل0ی و
خارجی.
 - 312محسن نجات حسينی ،برفراز خليج ،نشر نی ،ص ٤١٦
 - 313من خود اين »تعبير« دل انگيز مھدی بازرگان را از راديو/تلويزيون اشغالی حکومت اسالمی شنيدم.

٢١٤

با اين ھمه خوشخدمتیھا ،ديگر »ماموريت« بازرگان تمام ب0ود،
و او که تنھا »محلل« يک شبهای بود برای به حکوم0ت رس0اندن آخون0دھا؛
میبايد دور ريخته میشد و دور ريخته شد.
ھاشمی رفسنجانی میگويد» :كلمهی ليبراليسم به عنوان يك »ضد
ارزش« مخ0تص آق0ای پيم0ان ]حبي0ب  Wپاي0دار[ اس0ت ك0ه آن را ب0ه آقاي0ان
نھضت آزادی لقب داده بود و آقای دكت0ر ]ي0د  [Wس0حابی ھ0م ح0رف زش0تی
به ايشان میگفت كه فالن فالن شده اين لقب را به ما داد«.
]ھاش0000می ب0000دون روت0000وش [٣١٤اي0000ن حبي0000ب  Wپيم0000ان از جن0000بش
م00سلمانان مب00ارز ب00ود ك00ه نھ00ضتیھ00ای دول00ت مھن00دس مھ00دی بازرگ00ان را
»ليبرال« م0یخوان0د و ھفت0ه نام0هی »ام0ت« ارگ0ان اي0ن جن0بش ،پ0ر ب0ود از
»انذار« به حاكميت ليبرالھا:
ما بارھا اعالم كردهايم كه اينھا ]ليب0رالھ0ا/دول0ت موق0ت[ مجب0ور
به تكيه بر سرمايهداری وابسته ،فئودالھا و عناصر وابستهی ارتش ھ0ستند
و خواھند بود ...مشخصهی اين خط ]ليبراليسم[ طرف0داری از »دموكراس0ی
و آزادی عقيده و بحث آزاد« ٣١٥است ،ولی قدرت تصميم گيری و اجراي0ی
را ب00رای خ00ود م00یخواھن00د .ليب00رالھ00ا ھم00ان ان00دازه ك00ه ق00شری و ج00زمگ00را
نيستند ،مكتبی ھم نمیباشند و با نظام سرمايهداری ھم مخالفتی ندارند.
در رابطه ب0ا ض0د امپريالي0ست ب0ودن س0يد روح  Wخمين0ی ،مھ0دی
بازرگان ،نخست وزير دول0ت موق0ت خمين0ی در روزنام0هی مي0زان ،ارگ0ان
نھضت آزادی در  ٦بھمن ماه  ١٣٥٩دو سال پس از به قدرت رساندن سيد
روح  Wخمينی »ضد امپرياليست« نوشت:
روابط دول0ت امريك0ا ب0ا انق0الب و دول0ت موق0ت انق0الب اس0المی و
جمھ00وری اس00المی اي00ران ،تنھ00ا ب00ا روی ك00ار آم00دن دول00ت موق00ت ش00روع
نمیشود .به موجب اطالعات و مدارك و اسناد و شواھد ،از م0اهھ0ا قب0ل از
پيروزی نھايی انقالب ،تماسھای متعددی ميان اعضای شورای انق0الب در
ايران با مقامات امريكايی برقرار و مذاكراتی در جريان بوده است .ع0الوه
بر تماس و مذاكرات با مقامات امريك0ايی ،ارتب0اط و گف0توگوھ0ايی ]ھ0م[ ب0ا
سران ارتش و ھمچنين ]دكتر شاھپور[ بختيار ]آخ0رين نخ0ست وزي0ر محم0د
٣١٦
رضا شاه[ وجود داشته است…

 - 314اين کلمه در متن نقل قول است.
 - 315چه جنايتی است طرفداری از »دموكراسی و آزادی عقيده و بحث آزاد« و چه »تھمت« بزرگی است اين
واژهھا به مھدی بازرگان و دولت امام زمانش !
 - 316روزنامهی ميزان ٦ ،بھمن ١٣٥٩
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آن روزھ00ا حت00ی م00سعود رج00وى ]پي00رو راه ط00ی ش00دهی ٣١٧مھ00دی
بازرگ00ان[ ...بازرگ00ان را ب00ورژوايى سازش00كار م00یخوان00د و آنچ00ه نقط00هی
اشتراك فكری خيمهی انقالبيون شد ،نفی مشی ليبرال0ی بازرگ0ان ب0ود؛ ح0ال
اينك000ه ليبرالي000سم ،سازش000كاری و آمريك000ايی ب000ودن بازرگ000ان ،ت000رادفھ000ای
اعتدال ،تعامل و رواداری در ادبيات سياسی آن روزھا بود ،و انقالبیگری
البته تفسيرھای بسيار داشت كه به قول بازرگان:
اگ00ر مق00صود از انق00الب ،عم00ل ك00ردن ،زدن و ريخ00تن و ك00شتن و
پاش00يدن و پ00ا روی ھم00هی اص00ول و ق00انون و مق00ررات گذاش00تن باش00د ،البت00ه
دولت و شخص بن0ده انقالب0ی ني0ستيم .ام0ا اگ0ر بن0ا باش0د ك0ه نظ0م و اص0ول و
سيستم و تغيير عميق باشد ،ما انقالبی ب0وديم و ھ0ستيم...ام0ا اينك0ه م0یگوين0د
دولت قاطع نيست ،فكر كني0د ك0سی را چ0اقويی دس0تش م0یدھن0د ،ام0ا تيغ0هی
چاقو را به كس ديگری میدھند؛ دستش چاقويی است كه اصال تيغه ندارد.
م00ن خ00ود اي00ن داس00تان چ00اقوی ب00یدس00ته را از تلويزي0ون جمھ00وری
اسالمی شنيدهام؛ حتی يادم ھست که بازرگان ش0انهھ0ا را ب0اال م0یان0داخت و
»جوک« میگفت که مثال مردی داشت غذا میخورد .گربهای ھم آنجا س0ر
سفرهاش بود .تا میآم0د لقم0های بخ0ورد ،گرب0ه م0یگف0ت »مع0و« آنگ0اه م0رد
تکهای از گوشت را برای گربه میانداخت .دوباره ت0ا م0یآم0د غ0ذا بخ0ورد،
گربه میگفت »معو« و اين تا جايی ادامه پيدا میکند که آقای خان0ه غ0ذا را
میگذارد جلو گربه و خودش مثل گربه کنار سفره مینشيند و میگويد حاال
من »معو«...
بازرگان مسائل سياسی را اينگون0ه م0یفھمي0د و اينگون0ه ھ0م ط0رح
میکرد .اما آخوندھا آنچنان »معو«يی نشانش دادند ک0ه ب0رق از س0رخودش
و دولتش پريد.
بازرگان پس از بازگشت از تحصيل در کشور فرانسه ،به عن0وان
استاديار دانشکدهی فنی ب0ه ک0ار گماش0ته ش0د .بع0د ھ0م ش0د رئ0يس دان0شکدهی
فن0ی دان0شگاه تھ0ران .در ھم0ين دوران ب0ود ک0ه انجم0ن مھندس0ين اس0المی را
راه انداخت.
يك000ی از ك000سانی ك000ه ص000ريح و پژوھ000شگرانه ب000ه بررس000ی نقط000ه
نظرات »نھضت آزادی« و »مھدی بازرگان« پرداخته ،يرواند آبراھاميان
است در کتابی تحت عنوان »اسالم راديكال«!
اين کتاب متاسفانه به زبان انگليسی است و من فقط بخش كوتاھی
از ترجم0هی آن را در دس0ت دارم .اي0ن بخ0ش كوت0اه ،تك0های اس0ت از بخ00ش
» - 317راه طی شده« کتابی است از مھدی بازرگان که از کتابھای آموزشی در سازمان مجاھ0دين ب0ود ،ب0رای
ساختن »کادر ھمه جانبه« يا ولی فقيه !
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دوم كت00اب ك00ه ب00ا ترجم00هی زين00ل ن00وروزی توس00ط ن00شر ب00ولتن در لن00دن در
ت00اريخ آب00انم00اه ] ١٣٧٨اكتب00ر  [١٩٩٩منت00شر ش00ده اس00ت .اي00ن بخ00ش ك00ه ب00ه
»مجاھ00دين ،عل00ی ش00ريعتی و نھ00ضت آزادی« پرداخت00ه ،ب00ه ن00وعی بخ00ش
تكميلی كتاب »ايران بين دو انقالب« آبراھاميان است.
نويسنده كه در كتاب پيشينش بيشتر به روند كار ح0زب ت0وده نظ0ر
داشته ،با اين كار جاافتادگیھا و كمبودھای آن كتاب را جبران كرده اس0ت.
با اين كه حزب توده نقشی اساسی در ب0ه ب0ن ب0ست ك0شاندن حكوم0ت م0درن
پيشين ايران داشته ،اما نقش اساسی را »نھضت مذھبی آزادی« منسوب به
مھدی بازرگان و يد Wسحابی بازی كرده است.
اي00ن دو ت00ن ك00ه از اول00ين س00ری دان00شجويان ايران00ی بودن00د ك00ه در
زمان رضا شاه فقيد برای تحصيالت عاليه به فرانسه اع0زام ش0دند ،درس0ت
ب000رخالف س000مت و س000وی وط000ن دوس000تانه و ترق000ی خواھان000ه ی دان000شجويان
اعزامی از س0وی دول0ت ژاپ0ن ب0ه اروپ0ا ]ك0ه ك0شورشان را ب0ه مھ0د تم0دن و
دموكراس00ی و مدرنيت00ه در ش00رق تب00ديل كردن00د[ كوش00شی اساس00ی ب00رای ب00ه
قھق00را ب00ردن و ن00ابود ك00ردن دس00تاوردھای ن00اچيز جن00بش م00شروطه و دوران
پھل00وی ك00ردهان00د و س00وگمندانه جان00شينان اي00شان ھ00م ،ھمچن00ان در اي00ن س00ير
قھقراي00ی ھم00راه و ھم00رزم ب00ا حاكم00ان اس00المی فعل00ی در اي00ران ،ب00ه ھم00ان
ماموري000ت ِ ب000ه اض000محالل ك000شاندن اي000ران ادام000ه م000یدھن000د .گرفت000ار ش000دن
ايرانيان؛ برخالف ملل ديگر خاورميانه كه ھفتاد و س0ه س0ال پ0يش از بھم0ن
 ٥٧به جدايی دين از حكومت و حكومت ق0انون عرف0ی و مل0ی ،ط0ی ج0دالی
خونين پای فشردند ،با چنين »روش0نفكران« عق0ب افت0ادهای چن0دان ھ0م دور
از ذھن نيست.
نھضت آزادی ايران در سال  ١٣٤٠تاسيس ش0د .بج0ز دو موس0س
اص00لی آن ]مھ00دی بازرگ00ان و ي00د  Wس00حابی[ س00يد محم00ود طالق00انی ني00ز در
نضج گرفتن اين نھضت دست داشت .لطف  Wميثم0ی در كت0اب خ0اطراتش
»از نھضت آزادی تا مجاھدين« مینويسد ك0ه در اي0ن س0الھ0ا جبھ0هی مل0ی
از چند طيف تشكيل شده بود؛ برخی ھنوز ملی بودند؛ برخ0ی خيل0ی م0ذھبی
شده بودند و برخی نظير بني0انگزاران نھ0ضت آزادی ،ھ0م مل0ی بودن0د و ھ0م
مذھبی .يرواند آبراھاميان مینويسد كه نھضت آزادی ط0ی بياني0های در م0اه
مه  ١٩٦١اعالم موجوديت كرد.
بني00انگزاران اي00ن نھ00ضت در ھم00ين بياني00هی اع00الم موجوديت00شان
نوشتهاند» :ما مسلمان ،مشروطه گرا و مصدقی ھستيم«.
ام00ا ش00وربختانه نھ00ضتیھ00ا ب00ر م00سلمان بودن00شان تاكي00دی ب00سيار
غليظتر از مشروطهخواه بودنشان داش0ته و دارن0د؛ ب0ه اي0ن دلي0ل واض0ح ك0ه
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پسوندھای ملیگرايی و مشروطهخواھی اساسا در تضادی اص0ولی ب0ا ب0اور
اي00شان مبن00ی ب000ر ك00شاندن دي00ن ب000ه داي00رهی حك00ومتی اس000ت .طرف00ه آن ك000ه
نھضتیھا در ھمان بيانيهی اعالم موجوديتشان »جدايی دي0ن از سياس0ت«
اس0الم ش0يعی را بخ0ش ج0دايی ناپ0ذير فرھن0گ مل0ت
را رد كردهان0د؛ چ0ون »
ِ
ايران میدانستهاند«.
زمينهی اص0لی اي0ن نگ0رش البت0ه از ھم0ان »دوران م0شروطه« و
مشروعه خواھی بخشی از روحانيت آن دوران تحت رھبری شيخ ف0ضلW
نوری آغاز شد؛ اما اين ك0ه در ت0اريخ معاص0ر اي0ران ،ش0عار ھم0ان مرتج0ع
معروف آن دوران ،از زبان تحصيلكردگان غرب و باصطالح روش0نفكران
آن دوران مجددا طرح ش0ود ،بي0شتر ي0ك طن0ز گزن0دهی ت0اريخ اس0ت؛ آن ھ0م
زير عنوان نامربوط »مشروطه گرايی«!
تاكيد اين دو تحصيل كردهی غرب بر عدم جدايی دين از حكومت
در بياني00هی اع00الم موجودي00ت »نھ00ضت آزادی« و در ھم00ين راس00تا ك00شاندن
ايران به نقطهای که ھم اينك در آن قرار داريم ،از آن نقاط كليدی است ك0ه
میبايد به آن بيشتر و بيشتر پرداخت .توجه داشته باشيم كه در سال ١٣٤٠
دولت وقت ايران اليحهای را تح0ت عن0وان »انجم0نھ0ای واليت0ی و اي0التی«
در  ٩٢ماده و  ١٧تبصره به تصويب رساند ك0ه از جمل0ه م0واد اي0ن اليح0ه،
حذف قيد سوگند به قرآن برای باورمندان به اديان و مذاھب ديگر ب0ود .ام0ا
مھمترين بخش اين اليحه ،حذف قيد »ذكوري0ت« ب0رای انتخ0اب ش0وندگان و
انتخاب كنندگان بود كه به دشمنی و شورش آخوندھا انجاميد كه خود اي0شان
اي000ن بل000وا را »جن000بش دو ماھ000هی روحاني000ت« ناميدن000د و البت000ه »نھ000ضت
]باصطالح[ آزادی ايران« نه تنھ0ا ب0ه اي0ن بل0وا اعتراض0ی نك0رد؛ ك0ه ب0رای
ي00افتن »رگ00هھ00ای ض00د اس00تبدادی« در اي00ن ش00ورش آخون00دی ،كل00ی ھ00م از
وجودش مايه گذاشته است!
اينھ00ا »اف00شاگریھ00ا«ی لط00ف  Wميثم00ی در كت00ابش »از نھ00ضت
آزادی تا مجاھدين« است ،در تداوم ھمين ديدگاه و عملكرد است ك0ه بل0وای
 ١٥خرداد رخ میدھد ،ج0الل آل احم0د و عل0ی ش0ريعتی ظھ0ور م0یكنن0د ،و
ھم زمان با اعدام آخرين بقايای جريان تروريستی »فدائيان اسالم« درس0ت
در ھمان سال  ١٣٤٤دو سازمان تروريستی و مسلحانهی مجاھ0دين خل0ق و
ف00دائيان خل00ق ،يك00ی از بط00ن نھ00ضت آزادی و ديگ00ری از م00تن ح00زب ت00وده
0ران آن روز ب00ه ب00ستر
اع00الم موجودي00ت ك00رده ،ت00رور و خ00شونت را در ايِ 0
جامعه میكشانند.
کم00دی اي00ن ک00ه ب00ا اي00ن ك00ه نھ00ضت آزادی ب00ه مب00ارزهی ق00انونی و
مسالمت جويانه ،در چ0ارچوب ق0انون اساس0ی م0شروطهی اي0ران ملت0زم ب0ود
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]ب00ا توج00ه ب00ه س00کوالر ب00ودن نظ00ام در دوران پادش00اھی پھل00وی اول و دوم[
زمينه ساز تولد جريانی چون سازمان مجاھدين خلق ش0د ك0ه ھمچ0ون س0يلی
بنيان كن ،نه تنھا دستاوردھای دوران پيشين را ن0ابود و م0ضمحل ك0رد ،ك0ه
در نھايت ،ترور و خ0شونت را در فرھن0گ سياس0ی اي0ران ب0رای برونرف0ت
از دام ھمان حكومتی تبديل كرد ك0ه خ0ود در تول0د و ايج0ادش نق0شی اساس0ی
داش00ت .آن00انی ك00ه م00یخواھن00د زمين00هھ00ای ايج00اد حكوم00ت اس00المی را بھت00ر
ب00شناسند ،ب00د ني00ست ب00ه تاريخچ00هی »نھ00ضت م00ذھبی آزادی« ھ00م نگ00اھی
بيندازند!
مھ000دی بازرگ000ان در م000صاحبهی مطبوع000اتی  ٤بھم000ن  ١٣٥٧ب000ا
خبرنگ00اران داخل00ی و خ00ارجی اع00الم ك00رد ك00ه» :الگ00وی م00ا ب00رای حكوم00ت
اس00المی ،دوران رس000الت و رھب000ری سياس000ی دھ000سالهی محم000د در مدين000ه و
دوران پنجسالهی امام علی در كوفه است «.ھمان الگوی حكومتی كه خ0ود
خمينی سالھا و دھهھا رويايش را در سر پرورانده ب0ود و در س0ال ١٣٥٧
ب 0ا خيان00ت روش00نفكران ايران00ی ،جامع00هی عم00ل پوش00يد؛ روي00ای ب00ازگردادن
ك00شور اي00ران ب00ه  ١٤٠٠س00ال پ00يش و ح00ذف و نف00ی تم00امی دس000تآوردھای
ب00شريت در تم00ام ط00ول ت00اريخ و ب00ه ق00ولی حكوم00ت در ع00صر االغ و ش00تر؛
حكومت دلخواه تاريك فكران روشنفكرنمای ما!
دکتر ھادی ...گفت» :چه کسی اين حرف را زده؛ بازرگ0ان ي0ک
متدين واقعی بود .زمانی که خ0دا در دان0شگاه نب0ود و ليب0رالھ0ای الئي0ک و
کموني00ستھ00ا ،دان00شگاه را در اختي00ار داش00تند ،او ب00ا س00اختن م00سجد دان00شگاه
تھران و ارايهی کتابھايش ،دين را در دانشگاه احياء کرد و بار ديگر خدا
را ب0ه دان0شگاه ٣١٨آورد .او ي0ک انقالب0ی ب0ا اخ0الص و تي0زبين ب0ود و حت00ی
٣١٩
نماز شبش ترک نمیشد«.
مھ000دی بازرگ000ان و ديگ000ر »روش000نفکران« دين000ی و مل000ی و حت000ی
کموني00ست ِ آن دوران ،وس00يلهی دس00ت ،و پ00ل و پل00هی ب00ه ق00درت رس00اندن
پليدترين حکومت دينی ضد بشری در دنيای مدرن شدند.
با تبليغات منفی ک0ه ع0دهای علي0ه »ام0ام و نھ0ضت اي0شان« ب0ه راه
انداخته بودند ،انتخاب يک چھرهی »تح0صيل ک0رده در خ0ارج« ب0ا س0وابق
روشن انقالبی و »ملی« ]کذا[ چون مھندس بازرگان ،بھترين گزين0ه ب0ود و
تبليغات منفی عليه روحانيت را خنثی میکرد .امام با انت0صاب بازرگ0ان از
 - 318اين مکان ]مسجد دانشگاه تھران[ که از معمارى زيباى اسالمى برخوردار است ،براى برگزارى نماز و
انجام مراسم مذھبى بنا شده  ،و از سال  ١٣٤٥به بھره بردارى رسيده است ٢٢] .مھرماه [١٣٤٥
 - 319تجليل کم سابقه در سيمای اسالمی از سحابی و بازرگان/تابناک/محسن رضايی
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يک سو بنا بر نظر خود ،مانع درگير شدن روحانيت با امور اجرايی شد و
از سوی ديگر ،اين شبھه را که روحانيت انقالب کرد ،ت0ا ب0ه ق0درت برس0د،
خنثی نمود .با اين وص0ف ،م0یت0وان گف0ت در آن مقط0ع ،ھ0يچ ک0س بھت0ر از
٣٢٠
بازرگان نبود.
يک00ی از دس00تاوردھای و دس00تپختھ00ای مھ00دی بازرگ00ان و جري00ان
نھضت آزادی منتسب به او »آفرينش« ي0ک جري0ان تروري0ستی اس0المی ب0ا
کارنامهای درخشان در ترور و انفجار و خودکشی انتحاری است.
سازمان مجاھدين چه ب0ه لح0اظ سياس0ی و چ0ه اي0دئولوژيك ،مول0ود
نھ00ضت آزادی اي00ران اس00ت .اگرچ00ه در اي00ن م00سير ب00ه ت00دريج دي00دگاهھ00ای
ايدئولوژيك و سياس0ی س0ازمان ب0ا نھ0ضت آزادی تغيي0ر م0یكن0د ،ام0ا ش0واھد
ن00شان م00یدھن00د ك00ه نھ00ضت آزادی ت00ا چ00ه مي00زان در ترغي00ب س00ازمان ب00ه
استراتژی مسلحانه نقش داشته است .درواقع از زم0انی ك0ه مھ0دی بازرگ0ان
در دفاعيات خود در دادگاه رژيم ]پيشين[ به م0سدود ش0دن ھرگون0ه راه ح0ل
م00سالمت آمي00ز ٣٢١ب00ا رژي00م ]پادش00اھی[ تأكي00د م00یکن00د ،نطف00هھ00ای حرك00ت
مسلحانه در درون نھضت آزادی شكل میگيرد.
»بازرگان در دفاعيات خ0ود م0یگوي0د» :م0ا آخ0رين ك0سانی ھ0ستيم
ك00ه از راه ق00انون اساس00ی ب00ه مب00ارزهی سياس00ی برخاس00تهاي00م .م00ا از رئ00يس
دادگاه انتظار داريم اين نكته را به باالتریھا بگويند!«
»در ش00ھريور س00ال  ١٣٤٤و در زم00انی ك00ه مھن00دس بازرگ00ان و
تع000دادی ديگ000ر از س000ران نھ000ضت آزادی در زن000دان ھ000ستند ،خب000ر تأس000يس
سازمان توسط محمد حنيف نژاد ،سعيد مح0سن و عل0ی اص0غر ب0ديع زادگ0ان
س00ه ت00ن از اع00ضای نھ00ضت ب00ه زن00دان م00یرس00د .بازرگ00ان در اي00ن رابط00ه
میگويد که فكر مقاومت مسلحانه در برابر رژيم كودت0ا ]منظ0ور  ٢٨م0رداد
 ١٣٣٢است[ از اواخ0ر س0ال  ١٣٤٢پ0س از س0ركوب آخ0رين مقاوم0تھ0ای
ملی و مذھبی ]منظور بلوای خمينی برعليه دادن حق رای به زنان و تقسيم
اراضی است[ و متالشی شدن نيروھای اپوزي0سيون و شك0ست نھ0ضت مل0ی
و از بين رفتن امكانات مبارزه از طريق قانونی شكل گرفت.
متعاقب آن بازرگان دربارهی تولد سازمان مجاھدين میگويد:
»س00ازمان چريك00ی مجاھ00دين خل00ق اي00ران ب00ه وس00يلهی س00ه ت00ن از
اع00ضای نھ00ضت آزادی اي00ران ،محم00د حني00ف ن00ژاد ،س00عيد مح00سن و عل00ی
 - 320ھمانجا/در راويتی ديگر ھم نوشتهای را با عنوان »بازرگان ،کاله بزرگی که امام سر غرب گذاشت«
حکومتیھا منتشر کردهاند .میتوان در گوگل زير ھمين عنوان اين نوشته را پيدا کرد.
 - 321پس از سرکوب بلوای  ١٣٤٢و شورش مرتجعين در حمايت از خمينی و اعتراض به حق انتخاب کردن
و انتخاب شدن زنان...
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اصغر بديع زادگان در شھريور س0ال  ١٣٤٤پاي0ه گ0ذاری ش0د .در آن موق0ع
ما پس از محاكمه و محكوميت در دادگاه نظامی در زندان بوديم و از خب0ر
تأسيس سازمان مخفی مجاھدين خلق بوسيله رھبران آن آگاه شديم.
بازرگان در ادامه ،ضمن اشاره ب0ه تول0د س0ازمانھ0ای چريك0ی در
اواي00ل دھ00هی  ١٣٤٤ب00ه اي00ن نكت00ه اش00اره دارد ك00ه تول00د تقريب00ا ً ھمزم00ان و
موازی سازمان چريكھای فدائی كه پي0شتر در قال0ب ھ0ستهھ0ای ك0وچكی از
چري00كھ00ا ش00كل گرف00ت و س00ازمان مجاھ00دين ،ھ00ر ي00ك مول00ود دو ط00رز تفك00ر
موازی احزاب مل0ی/م0ذھبی از جمل0ه نھ0ضت آزادی ،و ح0زب ت0وده بعن0وان
تنھا تشكيالت ماركسيست/لنينيست در ايران بوده است.
بازرگ00ان م00یگوي00د ک00ه ت00شكيل س00ازمانھ00ای چريك00ی ك00ه مھ00مت00رين
آنھا سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان فدائيان خل0ق اي0ران بودن0د ،از
اواي00ل س00ال  ١٣٤٤ش00روع ش00د .اغل00ب بنيانگ00ذاران س00ازمان ف00دائيان خل00ق
سابقهی عضويت يا ھمكاری با حزب توده را داش0تند .ول0ی عناص0ر ت0شكيل
دھندهی مجاھدين خلق ايران از اعضای راديكال نھضت آزادی بودند!
ھمچن00ين مھ00دی بازرگ00ان در كت00اب »يادنام00هی بي00ستمين س00الگرد
نھضت آزادی« ضمن بررسی تولد گرايشات سياسی و مبارزاتی ]کذا[ پس
از ش00ھريور ]م00رداد[  ١٣٣٢در س00ه جري00ان مل00ی و ماركسي00ستی و م00ذھبی،
جريان تولد سازمان مجاھدين را مولود تحوالت درونی نھضت آزادی تلقی
و مینويسد که مجاھدين خلق نيز مولود ھمين جريان اسالمی ھستند .اول0ين
گروه موسس مجاھدين خلق ،مجاھ0دين »ش0ھيد« ٣٢٢و بزرگ0ی چ0ون حني0ف
نژادھا و سعيد محسنھا و ناصر صادقھا و رض0ائيھا اع0ضای فع0ال نھ0ضت
آزادی ايران بودند.
او در ادامهی ھمين تحليل و پس از بررسی اوضاع سياسی ايران
در اواي00ل دھ00هی چھ00ل و س00ركوب م00ردم در خ00رداد س00ال چھ00ل و دو ٣٢٣ب00ه
ضرورت مبارزهی مسلحانه علي0ه ش0اه از موض0ع نھ0ضت آزادی م0ینوي0سد
که فعالين نھضت آزادی در خارج از كشور پس از ي0ك سل0سله مطالع0ات و
بررسیھای مقدماتی به اي0ن جمعبن0دی رس0يدند ك0ه ب0رای درگي0ری نھ0ائی ب0ا
رژيم شاه و حامي0ان امپريالي0ست وی ]ک0ذا[ تنھ0ا راه رھ0ائی جن0گ م0سلحانه
است و تھيهی امكانات و تداركات آنرا در دستور كار خود قرار دادند!
بازرگان در اين بيانيه به اين نكته اش0اره م0یکن0د ك0ه در آن زم0ان
برخ00ی از رھب00ران نھ00ضت و حت00ی رھب00ری روحاني00ت ]خمين00ی[ ب00ا م00شی
مسلحانه مخالف بودند .در اين رابطه مشخصا ً به اسامی اشاره نمیکند؛ اما
 - 322چقدر من از اين کلمه ی شھيد بدم میآيد.
 - 323منظور ھمان بلوای خمينی و ھمان اعتراضش را حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان است.
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از آنجا كه در آن شرايط رھبری روحانيت مشخصا ب0ا اس0م خمين0ی ش0ناخته
م00یش00د ،بنظ00ر م00یرس00د اش00ارهاش ب00ه خمين00ی باش00د .بازرگ00ان م00یگوي00د ک00ه
علي00رغم نظ00ر برخ00ی از رھب00ران نھ00ضت و حت00ی رھب00ری روحاني00ت ،از
اواسط سال  ٤٣بتدريج فعاليتھا بنام نھضت آزادی ايران متوق0ف م0یش0ود
و تدارك برای امر »جھاد مسلحانه« آغاز میشود .ھمين فعاليتھا ب0ود ك0ه
ب0000االخره ب0000ه تأس0000يس س0000ازمان مجاھ0000دين خل0000ق در س0000ال  ١٣٤٤و آغ0000از
٣٢٤
درگيریھای مسلحانه از اواخر سال  ٤٩منجر شد.
سازمان مجاھدين دليل تاسيسش را »اعدام ن0واب ص0فوی« رھب0ر
س00ازمان ف000دائيان اس000الم و عام00ل و آم000ر ت000رور ش00ادروان احم000د ک000سروی،
ح0000سنعلی من0000صور ،ح0000اجعلی رزم آراء ،ھژي0000ر نخ0000ست وزي0000ر و ديگ0000ر
دولتم00ردان ت00رور ش00ده م00یدان00د .تاس00يس س00ازمان مجاھ00دين خل00ق در س00ال
 ١٣٤٤دقيقا ھمان سال اعدام نوای صفوی است.
توج000ه داش000ته باش000يم ک000ه اينگون000ه »پ000ز دادن«ھ000ا ک000ه س000ازمان
تروريستی مجاھدين ،خلف صدق و فرزند راستين »نھضت آزادی« مھدی
بازرگان است ،اي0ن »وظيف0ه« را ب0رای بازرگ0ان و ھمون0دانش نظي0ر احم0د
صدر حاج سيدجوادی ايجاد م0یک0رد ک0ه ب0ه اي0ن جري0ان کم0کھ0ای م0الی و
لجستکی برسانند.
چون مھدی بازرگان شخ0صا ب0ه تول0د س0ازمان چري0کھ0ای ف0دايی
خل00ق ،از بط00ن »ح00زب ت00وده« اش00اره ک00رده اس00ت ،ب00د ني00ست فرازھ00ايی از
زندگينامهی نورالدين کيانوری را »از نگاه خودم« اينج0ا بي0آورم .در ادام0ه
به مھدی بازرگان ب0از خ0واھم گ0شت؛ »پ0دران« جري0انھ0ای تروري0ستی را
در توازی با ھم بھتر میتوان شناخت!
انق000الب م000شروطه ٣٢٥ک000ه پي000روز ش000د ،پي000روزیاش را ب000ا اع000دام
سردس00تهی »م00شروعه خواھ00ان« ش00يخ ف00ضل  Wن00وری ج00شن گرف00ت .اي00ن
پيروزی که تا پيش از بھمن ماه  ١٣۵٧دستاوردھايی در زمينهی مدرنيت0ه،
حق00وق براب00ر ان00سانھ00ا و آزادیھ00ای اجتم00اعی داش00ت ،در س00ال  ١٣۵٧ب00ه
بنبست رسيد و ورقش برگشت .وارث اصلی شيخ فضل ] Wس0يد روح W
خمين000ی[ توان000ست ش000ھد »م000شروطه خ000واھی« ٣٢٦را ب000ه زھ000ر پي000روزی
 - 324نھضت آزادی و تاريخچهی مجاھدين
 - 325نخ0ستين ق0انون اساس0ی اي0ران در  ٨دی  ١٢٨۵خورش0يدی ] ١۴ذيقع0ده  ١٣٢۴قم0ری[ ب0ه ام0ضای
مظفرالدينشاه رسيد و تا سال  ١٣۵٧که حکومت مشروطه در ايران از ميان رفت ،قانون اساسی ايران بود .اين
قانون  ۵١ماده داشت که بيشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط میش0د ،ب0ه ھم0ين دلي0ل در
آغاز به »نظامنامه« نيز مشھور بود.
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»مشروعه خواھان« بدل کند و دمار از دم0اغ م0شروطه خواھ0ان ،ديگ0ران
و حت000ی طرف0000داران خ000ودش درآورد و ھمگ0000ی را چ000شم ب0000سته از دم تي0000غ
بگذراند .نورالدين کيانوری از نسل ھمان »شيخ ش0ھيد م0شروعه خواھ0ان«
است!
ن0000اظم االس0000الم کرم0000انی در کت0000اب »ت0000اريخ بي0000داری ايراني0000ان«
گفتگويی را با شيخ فضل Wنوری آورده است .آنجا شيخ ب0ه ن0اظم االس0الم
میگويد» :تو را به حقيقت اسالم قسم میدھم که آيا م0دارس جديدي0ه خ0الف
شرع نيستند و آيا ورود به اي0ن م0دارس م0صادف ب0ا اض0محالل دي0ن اس0الم
نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تح0صيل ش0يمی و فيزي0ک ،عقاي0د ش0اگردان
را س0خيف و ض0عيف نم0یکنن0د؟« ش0يخ ف0ضل  Wن0ه تنھ0ا ب0ا ق0وانين جدي0د،
مجلس و حق حاکميت سياسی شھروندان مخالف بود؛ بلکه با مب0انی م0دنيت
ھم مخالف بود.
ش0يخ ف00ضل  Wكج00وری مع00روف ب00ه ن00وری فرزن00د م00ال عب00اس در
دوم ذيحج00ه  ١٢٥٩ھج00ری قم00ری در تھ00ران متول00د ش00د .در ج00وانی جھ00ت
تح00صيالت دين00ی ع00ازم نج00ف ش00د و در مح00ضر درس ش00يخ راض00ی و در
حوزه علميهی ميرزای شيرازی حاضر شد .سپس به سامرا مھ0اجرت ك0رد
و در سال  ١٣٠٠ھجری قمری ب0ه تھ0ران بازگ0شت .وی پ0س از درگذش0ت
مي0رزا ح0سن ش0يرازی در س0ال  ١٣١٢ھج0ری قم0ری اول0ين مجتھ0د تھ0ران
ش00د .ش00يخ ف00ضل  Wن00وری در مب00ارزات »انجم00ن مخف00ی« م00اجرای ن00وز
بلژيك0ی ]رئ0يس ادارهی گمرك0ات[ علي0رغم پيغ0امھ0ای طباطب0ايی و بھبھ00انی
شركت نكرد و در بست نشينی حرم عبدالعظيم نيز حضور نياف0ت .ب0ا آغ0از
نھضت مشروطه به جبھهی مخالفان پيوس0ت و دس0ت در دس0ت ع0ينالدول0ه
حاكم مستبد تھران كه بع0دھا ب0ه مق0ام ص0دراعظمی برگزي0ده ش0د ،م0شروطه
خواھ0ان را تكفي00ر و م00شروطه را خ0الف ق00وانين اس00الم دان0ست .ب00ا تحري00ك
شيخ فضل  ،Wمحمدعلي0شاه دس0تور ب0ه ت0وپ ب0ستن مجل0س ش0ورای مل0ی را
صادر كرد .پس از آن نيز شيخ فضل  Wاز مخالف0ان ج0دی ايج0اد دوب0ارهی
مجلس بود .سرانجام پس از پيروزی انقالب مشروطه و فتح تھران در ١٢
رج00ب  ١٣٢٧ھج00ری قم00ری دس00تگير و در دادگ00اه م00شروطه خواھ00ان ]ك00ه
شيخ ابراھيم زنجانی دادستان آن بود[ محاكمه و محكوم و در  ١٣رجب در
ميدان توپخانه اعدام شد.
ش000يخ ف000ضل  Wن0000وری ك000ه اكن0000ون از روش000نفكران غيرم0000ذھبی
م00یترس00يد ،ام00ام جمع00هی »س00لطنت طل00ب« تھ00ران را ب00ه خ00ود جل00ب ك00رد.
انجم00ن محم00د ]ص[ را ت00شكيل داد و از م00سلمين ص00ديق م00یخواس00ت ت00ا در
براب0ر م00شروطه طلب0ان »ك00افر« ب0رای دف00اع از ش0ريعت در مي00دان توپخان00ه
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جمع شوند .مجتمعين در ميدان توپخانه به ھر عابری ك0ه ك0اله اروپ0ايی ب0ر
س00ر داش00ت ،بعن00وان »م00شروطه خ00واه بي00دين« ي00ورش م00یبردن00د و بت00دريج
ب00رای حمل00ه ب00ه مجل00س آم00اده م00یش00دند .ع00ين الدول00ه در آغ00از روزنام 0هی
»حب00لالمت00ين« را آزاد ك00رد و چن00د ت00ن از آزادیخواھ00ان را از زن00دان رھ00ا
س00اخت .ام00ا ب00ا ش00يخ ف00ضل  Wمتح00د ش00د و ام00ور ش00رعی ،عرف00ی و حت00ی
دعاوی مملكتی را ب0ه محكم0هی ش0يخ مراجع0ه داد .ك0ار ش0يخ ف0ضل  Wب0اال
گرفت.
برخی از حك0ام والي0ات ب0ا م0شورت ش0يخ انتخ0اب م0یش0دند؛ مانن0د
شوكت الملك ،حاكم قائنات كه شيخ فضل  Wاز او سی ھزار تومان تعارف
گرفت و از عين الدوله خواس0ت حكوم0ت قائن0ات و ارثي0هی ب0رادرش را ب0ه
شوكت الملك بدھند .شوكت الملك بابت اين حك0م س0ی ھ0زار توم0ان ب0ه ش0يخ
ف00ضل  Wو س 0ی ھ00زار توم00ان ب 0ه ع00ين الدول00ه داد .زن موقرال00سلطنه دخت00ر
مظفرالدين شاه را به حكم وليعھ0د و ماموري0ت س0عيد ال0سلطنه رئ0يس نظمي0ه
در محضر حاج شيخ فضل  Wمطلقه نمودند .برای آنكه بدنامی را اصالح
كنند ،چھل ھزار تومان به موقرالسلطنه دادند و آن زن را كه ھمهی علمای
تھران طالقش را صحيح نمیدانستند ،چ0ون زن و ش0وھر ھ0ر دو از ط0الق
ناراضی بودند ،به عقد امام جمعهی تھ0ران درآوردن0د؛ چ0ون اح0دی حاض0ر
به اجرای عقد نبود ،شيخ فضل  Wاين كار را انجام داد.
مدرسه و قبرستان قديمی در مركز شھر نزديك »ام0امزاده ول0ی«
بود كه زمين آن وقف بود .مردم اطراف قبرستان را تصرف ك0رده و خان0ه
ساخته بودند و ھريك قبالهای به امضاء علماء مبنی بر خريد زمين خود در
اختيار داشتند .برخی از داللھا رئ0يس بان0ك استقراض0ی را ق0انع كردن0د ،ت0ا
زمين قبرستان را بخرد و عمارت بانك را بسازد و چون اين عمارت وسط
شھر است ،سود سرشاری خواھد برد .خريد اين زمين نيز به موافقت يك0ی
از »علم00اء« انج00ام پ00ذير ب00ود .چ00ون زم00ين وق00ف ب00ود يك00ی از »علم00اء«
میتوانست برای تبديل به احسن آن را بفروشد.
نخ00ست از س00يد محم00د طباطب00ايی اج00ازهی ف00روش را ب00ا دو ھ00زار
تومان خواستند؛ اما او نپذيرفت؛ زي0را ف0روش زم0ين وق0ف و مدرس0های ك0ه
بر مسجد مشتمل ب0ود را ج0ايز ندان0ست .ھيچي0ك از علم0اء نپذيرفتن0د .رئ0يس
بانك استقراضی نزد شيخ فضل  Wرفت nاو زمين را به ھفت0صد و پنج0اه
تومان فروخت .رئيس بانك استقراضی نيز مدرسه را خ0راب ك0رد و ط0رح
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آقا ميرزا سيد محمد طباطبايی مجتھد میگفت:
آنچه الزمهی مساعدت بود با اين فرد کرديم nابدا متقاعد نشد و
جز تخريب اساس مشروطيت ،ھيچ غرضی ندارد!
و نيز میگفت که خيال اينھا ج0ز ف0ساد چي0زی ني0ست .گفتگ0وی م0ا
در يک کلمه ]اين[ بود که علم0ای نظ0ار ج0زو مجل0س باش0ند .آنھ0ا م0یگوين0د
در خارج از مجلس باشند...
حسام االسالم ،يکی ديگر از مجلسيان م0یگف0ت ک0ه اينک0ه دوس0تان
شيخ ]ف0ضل  Wن0وری[ ب0ه اي0شان ن0سبت م0یدھن0د ک0ه ش0يخ درد دي0ن دارن0د،
خالف است .چون شيخ اجرت گرفت0ه ،ي0ا باي0د ک0ار را ب0ه انج0ام برس0اند ،ي0ا
اينک0ه ترتيب0ات روح0انی مجل0س بکل0ی ب0ه اي0شان واگ0ذار ش0ود .و آق0ا مي0رزا
محم00ود ت00اجر ،روش00نت00ر و ص00ريحت00ر از ھم00ه ب00ه س00خن درآم00د ک00ه مل00ت
وجهالمصالحهی آقايان شدهاند .چون شيخ فضل  Wدر اين ميانه راستی پيدا
نکرده ،اين است ک0ه راه مخالف0ت پ0يش گرف0ت ک0ه ش0ايد از اي0ن راه رياس0ت
پيدا کند.
شيخ فضل  Wنوری در رسالهی معروفش »حرمت ]حرام ب0ودن[
مشروطه« مینويسد که يکی از مواد آن ضاللتنامه ]م0تمم ق0انون اساس0ی[
اين است که اھالی مملکت در مقاب0ل ق0انون دولت0ی مت0ساویالحق0وق خواھن0د
ب00ود nح00ال آنک00ه در »احک00ام اس00المی« تف00اوتھ00ای ب00سياری اس00ت ب00ين
موضوعات مکلفين در عب0ادات و مع0امالت و تج0ارات و سياس0ات ،از ب0الغ
و غيرب0الغ و ممي0ز و غيرممي0ز و عاق0ل و مجن0ون و ص0حيح و م0ريض.n
بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوھر و غنی و فقي0ر nمقل0د و مجتھ0د و
مسلم و کافر و کافر ذمی و حربی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غيرھما!
ای برادر دينی ،اسالمی که اينق0در تف0اوت گ0ذارد ب0ين موض0وعات
مختلفه در احکام ،چگونه میشود گفت که معتقد به مساوات است؟!
از جمله مواد آن ضاللتنام0ه ]م0تمم ق0انون اساس0ی[ اي0ن اس0ت ک0ه
حک0م و اج00راء ھ00يچ مج00ازاتی نم00یش0ود مگ00ر ب00ه موج00ب ق00انون]![ nق00وهی
مقننه بدعت و ضاللت محض است؛ زي0را ک0ه در اس0الم ب0رای اح0دی ج0ايز
نيست که قانون بگذارد و جعل کند؛ ھر که باشد و اسالم ناتمامی ن0دارد ک0ه
کسی بخواھد آن را تمام کند.
مادهی ديگری ک0ه در اي0ن ض0اللتنام0ه ]ق0انون اساس0ی م0شروطه[
است ،آزادی قلم و مطبوعات است nاگر مق0صودشان اج0رای ق0انون الھ0ی
بود و فايدهی مشروطيت ،حفظ احکام اسالميه بود ،چرا خواس0تند اس0اس او
را ب0ر م0ساوات و حري0ت ق0رار دھن0د ک0ه ھ0ر ي0ک از اي0ن دو اص0ل خ0راب
نمايندهی رکن قويم قانون الھی است .زيرا قوام اسالم به عبوديت اس0ت ،ن0ه
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آزادی؛ آزادی قلم و زبان آن است که فرقهھای »مالحده و زنادقه« بتوانن0د
به آسانی عقايد ،نظ0رات و کلم0ات کفري0ه خ0ود را در من0ابر و ل0وايح منت0شر
کنن 0د .آنچ00ه مخ00الف اس00الم اس00ت ،قانوني00ت پي00دا نم00یکن00د؛ ای بي00شرف؛ ای
بیغيرت ،ببين صاحب شرع برای تو شرف مقرر فرموده و امتياز داده تو
را ،و ت00و خ00ودت از خ00ودت س00لب امتي00از م00یکن00ی و م00یگ00ويی م00ن باي00د ب00ا
مجوس و ارمنی و يھودی برادر و برابر باشم؟
شيخ فضل  Wنوری از انقالب مشروطه به عنوان منشأ ف0ساد ي0اد
م0یکن0د .تأس00يس مدرس00ه و آش00نايی ب00ا عل00وم جدي00د را عام00ل انح00راف م00ردم
میداند و میگويد ما نيازی به مشروطه و آزادی نداريم .آنچ0ه جامع0هی م0ا
نيازمن0د آن اس0ت ،چ0وب و فل0ک و ميرغ0ضب اس0ت؛ وی آش0کارا از عقاي0د
قرون وسطايی خود سخن میگويد و به دفاع از استبداد و ظلم میپردازد.
مشروطه منشأ فساد است و مشروع نيست .مدارس جدي0ده خ0الف
شرع و مصادف اضمحالل اسالم است .آيا درسھای زبان خارجه ،شيمی،
فيزيك ،عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف نمیكند؟
م0000ا ش0000اه الزم داري0000م ،ع0000ين الدول0000ه الزم داري0000م؛ چ0000وب و فل0000ك
ميرغضب الزم داريم...
ھزار و سي0صد و بي0ست و س0ه س0ال اس0ت ك0ه خداون0د ع0الم ب0ه م0ا
ق00انون توس00ط محم00د م00صطفی مرحم0ت فرم00وده .م00ا ق00انون مست00شارالدوله و
تقی زاده و باقر بقال را الزم نداريم...
م000دارس را افتت000اح کردي000د .آنچ000ه توان000ستيد در جراي000د از ت000رويج
مدارس نوشتيد .حال شروع به مشروطه و جمھوری کرديد؟
به نوشتهی ماشا Wآجودانی در کتاب »مشروطهی ايرانی«
روشنفکری ايران و بدتر از آن روحانيون مشروطه خواه با خ0شم
و تھم00ت و افت00را و حت 0ی تکفي00ر و ت00وبيخ ،يعن00ی ھم00ان حرب00هھ00ای ش00ناخته
ش00دهای ک00ه ب00ه ب00دترين ش00يوهھ00ا م00ورد سوءاس00تفادهی خ00ود ]ش00يخ ف00ضل [W
نوری قرار گرفته بود ،با او به مقابله پرداختند و ساده لوحانه انديشيدند ک0ه
با اعدام مجتھدی ،میتوانن0د سرپوش0ی ب0ر اص0ل تن0اقض »تج0دد ايران0ی« و
»مشروطهی ايرانی« نھند .نوری به بدترين شيوهھا اعدام گرديد؛ اما مل0ت
ما تاوان چنان تناقضی را که ميراث روش0نفکری اي0ران ]چ0ه م0ذھبی و چ0ه
غيرمذھبی[ بود با استقرار »حکومت جمھوری اسالمی« پرداخ0ت؛ ت0اوانی
که اگر اصولی بنگ0ريم ،ري0شه در ھم0ان تالش0ی داش0ت ک0ه م0یخواس0ت از
مدنيتی غيردينی ،صورتی دينی و تاريخچهای اسالمی ارائه دھد.
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ش00يخ ن00وری پ00در ب00زرگ نورال00دين کي00انوری ك00ه در ابت00دا و البت00ه
برای تملك رھبری جنبش مشروطه و شايد ھ0م ت0وھم ن0سبت ب0ه ك0ل نھ0ضت
مشروطه ،مدتی با مشروطه خواھان ھمراھی میكند ،ولی بع0دھا اساس0ا ب0ه
ارتجاع میپيوندد و سرش را ھم بر سر اين ھمدستی به باد میدھد.
گفتهاند كه پسر شيخ فضل  Wكه در دامان ھمان شيخ تربيت ش0ده
ب00ود ،م00شروطه خ00واه ب00ود و از اع00دام پ00درش ]اي00ن عن00صر ض00د م00ردم و
مرتجع[ شادیھا كرد.
تا آنجا كه ف0ضل  Wن0وری اس0اس م0شروطه را ب0ه چ0الش ك0شيد و
تعيين مصلحت مملكت به ارادهی مردم را خالف شرع دانست ...حتی بدين
منظ00ور در ح00رم ح00ضرت عب00دالعظيم متح00صن ش00د ...ام00ا ]ش00يخ[ دس00ت از
تحريكات و اخالل در تثبيت م0شروطيت نك0شيد .اي0ن اق0دامات ت0ا آنج0ا ادام0ه
يافت كه علم0ای نج0ف و آخون0د خراس0انی دخال0ت ش0يخ ف0ضل  Wن0وری در
سياست را حرام اعالم كردند.
س00رانجام ب00ا دسي00سهی روسھ00ا ج00اه طلب00یھ00ای محم00د علي00شاه و
فعالي0000تھ0000ای ش0000يخ ،مجل0000س ]اول ش0000ورای مل0000ی[ ب0000ه ت0000وب ب0000سته ش0000د و
آزادیخواھان زيادی] ...به دار آويخته شدند[ ...محمد عليشاه قاجار ...شيخ
را به عنوان »مشاور و مفتی عالی مذھبی« شاه انتخاب كرد .اما علمای...
نجف فشار خود را آنقدر ادامه دادند ،تا ب0ا سلح0شوری مل0ت اي0ران ]و البت0ه
ب0ه رھب00ری س00تارخان و باقرخ0ان[ تھ00ران ف00تح ش0د و محمدعلي00شاه قاج00ار ب00ه
روس00يه تبعي00د ش00د ]ي00ا ب00ه روس00يه گريخ00ت[ ش00يخ ف00ضل  Wن00وری ھ00م اع00دام
٣٢٨
شد.
دھ000م ديم000اه ھرس000ال ،س000الروز ب000ه دار ک000شيده ش000دن مي000رزا عل000ی
ثق00هاالس00الم تبري00زی اس00ت .روسھ00ا ثق00هاالس00الم را در دھ00م ديم00اه ١٢٩٠
شمسی درست روز عاشورای  ١٣٣٠قمری در ميدان دانشسرای تبري0ز ب0ه
دار کشيدند.
محمد عليشاه از ھمان روز ت0اجگزاری س0ر مخالف0ت ب0ا م0شروطه
را گذاش000ت .محمدعلي000شاه نماين000دگان مجل000س اول ش000ورای مل000ی را ب000رای
ت000اجگزاریاش دع000وت نک000رد .بع000د ھ000م تن000ی چن000د از م000شروطه خواھ000ان
سرشناس چون ميرزا جھانگيرخان صوراسرافيل و مل0ک المتکلم0ين و تن0ی
ديگ0ر را ک0شت و و ب0ه بن0د ک0شيد و ديگ0ران را ني0ز ن0اگزير ب0ه گري0ز ک0رد.
علی اکبر دھخدا يکی از ھم0ين فراري0ان از چنگ0ال محمدعلي0شاه و لي0اخوف
روسی فرماندار تھران آن روزھاست.
 - 328گذاری بر کيفيت حضور شيخ فضل  Wنوری در جنبش مشروطه/حمزه غالبی
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اما نورالدين کيانوری؛ نوهی خلف شيخ فضل  Wنوری
تاريخ تولد نورالدين کيانوری را س0ال  ١٢٩٤نوش0تهان0د .او ن0وهی
پسری شيخ فضل  Wنوری از اھالی روستای بلده در مازندران بود .ج0الل
آل احم00د ]ک00ه خ00ود س00الھا ع00ضو ح00زب ت00وده ب00ود[ ع00زادار »نع00ش« ش00يخ
ف000ضل Wن000وری ب000ر ب000االی دار »غربزدگ000ی« ھم000راه ب000ا ديگ000ر م000شروعه
خواھان ،راه را برای به قدرت رساندن سيد روح  Wخمينی باز کرد.
ج00الل آل احم00د ]ت00ودهای و بع00د ھ00م پ00ان اسالمي00ست مع00روف[ در
كت00اب »در خ00دمت و خيان00ت روش00نفكران« م00ینوي00سد» :اي00ن ب00ود ك00ه نق00ش
غربزدگی را ھمچون داغی بر پيشانی ما زدند و من »نع0ش« آن بزرگ0وار
»ش0يخ ف0ضل  Wن0وری« را ب0ر س00ر دار ،ھمچ0ون پرچم0ی م00یدان0م ك0ه ب00ه
عالمت استيالی غربزدگی ]آزادی زنان ،مدرنيته و برابری حق0وقی ھم0هی
شھروندان در برابر قانون[ پس از دويست سال كشمكش بر ب0ام س0رای اي0ن
مملكت افراشته شد«.
كي0انوری در دارالفن0ون تھ0ران دورهی دبيرس0تان را گذران0د و در
س00ال  ١٣١٣وارد دان000شكدهی فن000ی ش000د .او پ000س از ي000ک س000ال تح000صيل در
دانشكده فنی ،ب0ه ش0ھر آخ0ن آلم0ان رف0ت و آنج0ا در رش0تهی راه و س0اختمان
دكتری گرف0ت .در اي0ن س0الھا کي0انوری طرف0دار ح0زب ن0ازی آدول0ف ھيتل0ر
بود و در ميتينگھای اين حزب شرکت م0یک0رد .او بع0دھا در س0ال ١٣١٩
در اثنای جنگ دوم جھانی به ايران بازگشت و به خدمت وظيفه اعزام شد.
به گفتهی کاتوزيان:
تقی اران0ی زم0انی ک0ه در س0ال ١٣٠٩خورش0يدی ]١٩٣٠م0يالدی[
ب0ه اي0ران بازگ0شت ،پي00شگام جن0بش مارکسي0ستی ش0د ک00ه در دھ0هی چھ0ل ب00ه
ت00شکيل ح00زب ت00وده انجامي00د .ھم00ين آش00نايی ب00ا آث00ار مارکسي00ستی در آخ00ر
س000الھای اقام000ت اران000ی در آلم000ان ب000ود ک000ه او را از افک000ار »شووني000ستی و
آري00000ايیگراي00000ی« نج00000ات داد؛ ن00000ه تنھ00000ا او را بلک00000ه ب00000سياری ديگ00000ر از
»روشنفکران« ايرانی از جمله نورالدين کيانوری را؛ کسی ک0ه ان0دکی بع0د
از آن »رھبر حزب توده« شد .البته که اين دو نفر ن0ه در س0طح رھب0ری و
نه در ميان روشنفکران آن زمان ايران به ھيچوجه استثنائی نبودند!
کاتوزي00ان معتق00د اس00ت ک00ه اگ00ر اي00ران را ب00ه ج00ای متفق00ين ،دول
محور اش0غال ک0رده بودن0د ،ب0ه ج0ای ح0زب کموني0ستی ت0وده ،در اي0ران ي0ک
حزب نازی به وجود میآمد!
حزب توده در مھرماه سال ١٣٢٠پس از ترک اجباری رضا ش0اه
در ش000ھريور  ١٣٢٠در تھ000ران تأس000يس ش000د .بني000انگ000زاران آن ] ٥٣ت000ن[
شاھزاده سليمان ميرزا اسکندری ،اي0رج اس0کندری ،ب0زرگ عل0وی ،اح0سان
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طبری ،خليل ملکی ،فريدون کشاورز ،عبدالحسين نوشين و رضا رادمنش
بودند.
در نخ000ستين مرامنام000هی ح000زب ت000وده س000خنی از كموني000سم نب000ود.
حزب ،ھ0دفش را مب0ارزه ب0ا اس0تبداد ب0رای اس0تقرار دموكراس0ی ،مب0ارزه ب0ا
فاشي00سم ،و اص00الحات آموزش00ی ،اقت00صادی و بھداش00تی اع00الم ك00رده ب00ود و
خواھ0ان حف0ظ تمامي0ت ارض0ی ك0شور ب0ود ٣٢٩.ظ0اھرا بعدھاس0ت ک0ه ح0زب
ت0000وده تغيي0000ر موض0000ع م0000یدھ0000د و در خ0000دمت منوي0000ات ح0000زب کموني0000ست
ش00وروی ٣٣٠و دول00تھ00ای وق00ت ک00شور ش00وراھا ق00رار م00یگي00رد و در اي00ن
راستا »جانفشانیھا« میکند.
نورالدين كيانوری پ0س از پاي0ان خ0دمت س0ربازی در س0ال ١٣٢١
به حزب توده م0یپيون0دد؛ در س0ال  ١٣٢٣ب0ا م0ريم في0روز ][١٢٩٢-١٣٨٦
که او نيز تودهای شده است ]دختر عبدالحسين فرمانفرما از اشراف قاج0ار[
ازدواج م00یكن00د .م00ريم في00روز را آن س00الھ00ا ش00اھزادهی کموني00ست ٣٣١ي00ا
شاھزادهی سرخ میناميدند.
تودهایھای مخالف کيانوری او را با اتھامات ب0سياری نواخت0هان0د،
تا جايی که ناکامیھا ،کجرویھا و شکستھ0ای اي0ن ح0زب را ب0ه روحي0هی
ماجراجو ،باندباز ،وابسته ،قدرت طلب و حتی مشکوک کيانوری در ھيئت
عضو کميتهی مرکزی نسبت دادهاند.
كيانوری در دومين كنگ0رهی ح0زب ت0وده ٣٣٢در ارديبھ0شتماه س0ال
 ١٣٢٧كه حزب خ0ود را رس0ما »ماركسي0ست/لنيني0ست« م0یخوان0د ،ع0ضو
كميتهی مركزی حزب م0یش0ود و ت0شکيالت ح0زب را در اختي0ار م0یگي0رد.
ھمان سال ناصر فخرآرايی ٣٣٣يكی از اعضای حزب توده ،محمدرضا شاه
 - 329نورالدين کيانوری/به نقل از بی بی سی فارسی
 - 330حزب توده پس از انقالب اسالمی/به نقل از مرکز اسناد انقالب اسالمی
 - 331زندگی مريم فيروز/ھمسر نورالدين کيانوری/دويچه وله/مريم فيروز متولد سال  ١٢٩٣در تھران و فرزند
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما از شاھزادگان قاجار بود .در سال  ٢٢شمسی ع0ضو ح0زب ت0وده ش0د .م0ريم في0روز
درپی واقعهی  ٢٨مرداد ،پس از سه سال زندگی مخفی ،در سال  ٣۵ايران را ترک کرد .مريم فيروز با ھم0سر
محمد مصدق ھم خويشاوندی داشت و به گفتهی خودش ،در روزھای بحرانی  ٢۵و  ٢٨م0رداد س0ال  ٣٢راب0ط
»اندرونی« محمد مصدق با رھبری حزب توده بود .راستی من نمیدانستم ک0ه دکت0ر محم0د م0صدق »ان0درونی«
ھم داشته است !
 - 332نورادلين کيانوری/بی بی سی فارسی
 - 333در پانزدھم بھم0ن س0ال  ١٣٢٧محم0د رض0ا پھل0وی ب0ا ات0ومبيلی وارد محوط0هی دان0شگاه تھ0ران ش0د .ھن0وز
چيزی از مراسم نگذشته بود که »ناصر فخرآرايی« در حالی که با دوربين در چند قدم0ی ش0اه اي0ستاده ب0ود ،رو
به سوی صورت او ژست عکاسی گرفت و در ھمين ھنگام مشغول تيراندازی شد .اسلحه در دوربين جاسازی
شده بود .شاه با صدای گلوله از جا پريد و نسبت به چھار تير بعدی که شليک شد واکنش نشان داده و ج0ا خ0الی
میداد .يکی از تيرھا به گونهی او خورد و باعث شکافتگی لبش شد .بقيهی تيرھا به ھ0دف نخ0وردن0د .م0امورين
امنيتی که در ابتدا شوکه شده بودند ،به خود آمدند و به سوی ناصر فخرآرايی ھجوم برده ،او را با شليک گلوله
به قتل رساندند.
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را ترور میکن0د .ب0ه دلي0ل دس0ت داش0تن اي0ن ح0زب در ط0رح و اج0رای اي0ن
ترور ،حزب توده غيرقانونی اع0الم م0یش0ود .چن0دتن از اع0ضای ح0زب از
کشور میگريزند و نخست به شوروی سوسياليستی ،بعد ھم به پ0شت دي0وار
ب00دنام ب00رلين رخ00ت م00یک00شند .کي00انوری و چن00د ت00ن ديگ00ر ام00ا دس00تگير و
محاکمه میشوند.
در پانزدھم بھم0ن س0ال  ١٣٢٧محم0د رض0ا ش0اه ب0ا ات0ومبيلی وارد
محوطهی دانشگاه تھران ش0د .ناص0ر فخرآراي0ی رو ب0ه س0وی ص0ورت ش0اه
ژست عکاسی گرف0ت و در ھم0ين ھنگ0ام م0شغول تيران0دازی ش0د .او اس0لحه
را در دوربين جاسازی کرده بود .پنج تيز به سوی شاه شليک شد .يکی از
تيرھ0ا ب0ه گون0هی ش0اه خ0ورد و باع0ث ش0کافتگی ل0بش ش0د .بقي0هی تيرھ0ا ب0ه
ھدف نخوردند .ماموران به س0وی فخرآراي0ی ي0ورش ب0رده ،او را ب0ا ش0ليک
گلول00ه ک00شتند .از جي00ب فخرآراي00ی ک00ارت خبرنگ00اری روزنام00هی »پ00رچم
اسالم« به دست آمد ک0ه ھم0ان روز ص0ادر ش0ده ب0ود .ھمچن0ين در بازرس0ی
پل000يس از خان000هی ناص000ر فخرآراي000ی اس000نادی ب000ه دس000ت آم000د ک000ه ح000اکی از
ع00ضويتش در ح00زب ت00وده ب00ود .ناص00ر فخرآراي00ی پ00يش از اي00ن ت00اريخ در
روزنامهی »فرياد ملت« کار میکرد.
ح00زب ت00وده ب00ه فعالي00ت مخف00ی روی م00یآورد .در س00ال ١٣٢٩
كيانوری و چند تودهای ديگر توسط کسانی که ھم افسر و درج0ه دار ارت0ش
شاھن000شاھی و ھ000م ع000ضو ش000اخهی نظ000امی ح000زب ت000وده ھ000ستند ،از زن000دان
میگريزند.
در دوران نخ00ست وزي00ری محم00د م00صدق ] [١٣٣٠-١٣٣٢ح00زب
غيرق00انونی ت000وده ب000ه روی زم000ين م000یآي000د و در تم000ام آن دو س000ال و ان000دی،
سياس00ت واب00ستگیاش ب00ه »ب00رادر بزرگت00ر« را پ00يش م00یب00رد ،ت00ا ج00ايی ک00ه
ک00شور در آس00تانهی س00قوط ق00رار م00یگي00رد .داس00تان تظ00اھرات ب00رای دادن
امتياز نفت شمال به شوروی ب0ا حماي0ت ارت0ش س0رخ در پايتخ0ت اي0ران ،از
آن داستانھای کمدی وابستگی اين حزب به اجنبیھاست.
ھمزم00ان ب00ا ورود ھيئ 0ت ش00وروی ب00ه رياس00ت کافت00ارادزه ک00ه ب00ه
منظ000ور تح000صيل امتي000از نف000ت ش000مال ب000ه اي000ران م000سافرت م000یکن000د ،ح000زب
توده...اقدام به برگزاری تظاھراتی در تھران میکند که از سوی واح0دھای
ارت000ش اش000غالگر س000رخ ني000ز م000ورد حماي000ت ق000رار م000یگي000رد .اي000ن يک000ی از
تاريکترين نقاط در حيات سياسی حزب توده به ح0ساب م0یآي0د ک0ه ت0اکنون
تالش زيادی از سوی برخی اعضای حزب توده برای پاک کردن اي0ن لک0ه
از پي000شانی ح000زب ص000ورت گرفت000ه اس000ت و اظھ000ارات آق000ای اس000کندری...
خاطرنشان میسازد که حرف ما اين بود که شما چرا بدون اين که قبال ب0ه
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آنھا مراجعه کنيد ،رفتهاي0د و چن0ين م0ذاکراتی را محرمان0ه انج0ام داده اي0د...
خي00ال ميک00رديم اگ00ر تظ00اھر بکن00يم دول00ت س00اعد س00اقط مي00شود .ول00ی اي00ن
تظاھرات متاسفانه با آمدن واح0دھای ارت0ش ش0وروی ]در داخ0ل تظ0اھرات[
صورت ديگری به خود گرفت و چھره ی يک تظاھر به نفع اعطای امتياز
٣٣٤
به شوروی را پيدا کرد.
رابطهی حزب توده با نخست وزير محمد مصدق و طرف0دارانش،
به وي0ژه در ک0شاکش جري0ان نف0ت ،پ0ر ك0شمكش اس0ت .در اي0ن دوران م0ريم
فيروز ]دختر دايی محمد مصدق[ ھمسر کيانوری ،نقش راب0ط و واس0ط ب0ين
مصدق و حزب را بازی میکند.
حزب توده مدعی است که در  ٢٤مرداد  ١٣٣٢اطالع0اتی ٣٣٥را
ك00ه از س00وی اف00سران اي00ن ح00زب در م00ورد »كودت00ا«ی ف00ردای آن روز ب00ه
كي000انوری رس000يده ،در اختي000ار دول000ت دکت000ر م000صدق ميگ000ذارد و اينگون000ه
»كودتا« خنثی ميشود.
منظ0000ور از »کودت0000ا« نام0000هی ع0000زل محم0000د م0000صدق از نخ0000ست
وزي00ری ،توس00ط محم00د رض00ا ش 0اه اس00ت ک00ه طب00ق ق00انون در غي00اب مجل00س
شورای ملی ]که ب0ه دس0تور محم0د م0صدق منح0ل ش0د[ عم0ال »ح0ق« داش0ت
نخست وزير کشور را عزل يا نصب کند.
كي00انوری در خ00اطراتش نوش00ته اس00ت ك00ه ح00زب م00یتوان00ست در
برابر كودتا ] ٢٨مرداد[ باي0ستد ،ام0ا م0صدق ك0ه نم0یخواس0ت درگي0ری رخ
دھ00د ،مخالف00ت م00یكن00د .رواي00تھ00ای ديگ00ری ھ00م ھ00ست ک00ه م00یگوي00د محم00د
مصدق از طريق مريم فيروز از حزب خواست ھر چه م0یتوان0د در براب0ر
»كودتا« انجام دھد .اردش0ير آوان0سيان از رھب0ران ح0زب ،م0دعی اس0ت ک0ه
كيانوری از مخالفان اصلی اقدامی در راستای مقابل0ه ب0ا كودت0ا ] ٢٨م0رداد[
بود.
کي000انوری چن000د س000ال بع000د از ع000ضويتش در ح000زب ت000وده ،چن000دی
م00سئول ش00اخهی جوان00ان ح00زب م00یش00ود .او ب00ا فروپاش00ی س00ازمان نظ00امی
ح00زب ت00وده ب00ه ھم00راه ب00سياری از ديگ00ر رھب00ران ح00زب در س00ال ١٣٣۴
مجبور به ترک ايران میش0ود و ب0ه اتح0اد ش0وروی م0یگري0زد .بع0د ھ0م در
س00ال  ١٣٣۶ب00ه جمھ00وری آلم00ان ش00رقی و پ00شت دي00وار ب00دنام ب 0رلين رخ00ت
میکشد .کيانوری با اوجگيری بلوای سال  ١٣۵٧به عنوان دبير اول حزب
ت00وده تکي00ه ب00ر ج00ای اي00رج اس00کندری م00یزن00د و در  ٢٨ارديبھ00شتماه س00ال
 - 334ح000زب ت000وده ،از واب000ستگی ت000ا ن000وکری/نق000د و بررس000ی خ000اطرات اي000رج اس000كندری/موس000سهی مطالع000ات و
پژوھشھای سياسی
 - 335نورالدين کيانوری/بی بی سی فارسی
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 ١٣۵٨به ايران ب0ازمیگ0ردد .تع0داد ان0دکی از گردانن0دگان ح0زب در ب0رلين
ش00رقی آن زم00ان ب00اقی م00یمانن00د و دفت00ر اي00ن ح00زب را در اروپ00ا فع00ال نگ00ه
میدارند.
س00ال  ٥٧اس00كندری ب00ه اي00ران آم00د و در م00صاحبهای جنج00الی ب00ا
مجل0هی تھ00ران م0صور از برخ00ی مواض0ع ح00زب ت0وده و بع00ضی رفتارھ00ای
گذشتهی آن انتقاد كرد .حزب ت0وده ب0ه اي0ن م0صاحبه اعت0راض ،و س0پس آن
را انكار كرد .اسكندری مجبور به پس گرفتن سخنان خ0ود ش0د و در نھاي0ت
تح0ت ف0شار ح0زب ت0وده و ب0ه خ0صوص دبي0ر اول آن ،نورال0دين كي0انوری،
مجبور به خروج از ايران شد .وی در  ١١شھريور  ١٣۶۴بر اثر بيم0اری
سرطان در آلمان شرقی درگذشت.
روايت ديگری ھست که میگويد كيانوری و م0ريم في0روز پ0س از
 ٢٨مرداد  ١٣٣٢چھار سال ديگر نيز ]مخفيانه[ در ايران زندگی میكنن0د،
سپس به اتحاد جماھير شوروی میگزيرند .دو سال بعد نيز به آلمان ش0رقی
م00یرون00د .ھمزم00ان ب00ا افت00ضاح ت00اريخی س00ال  ١٣٥٧كي00انوری در كنگ00رهی
حزب در آلمان شرقی دبير اول حزب میشود.
كي00انوری و م00ريم في00روز در ارديبھ00شتماه  ١٣٥٨ب00ه ھم00راه اكث00ر
رھبران حزب به ايران بازمیگردند ٣٣٦.از اين تاريخ ،مثل روال ھميشگی
ح00زب در راس00تای اي00ران س00تيزی و ت00الش ب00رای ب00ه زوال ک00شاندن اي00ران،
سياست »حمايت از انقالب« و خط امام را پيش میبرند .ب0ه نظ0ر م0یرس0د
تودهایھای »خط امامی« پيروان عقي0دتی نورال0دين کي0انوری در رابط0ه ب0ا
خط »ضد امپرياليستی« سيد روح  Wخمينی »زحمت  Wعليه« ھستند ک0ه
ھمچن000ان از انق000الب ش000کوھمند ام000ام آدمک000شان و دوران »طالي000ی« ام000ام
راحل00شان اتوپياھ00ا م00یس00ازند .راس00تی واژهی »دوران طالي00ی ام00ام راح00ل«
برای شما آشنا نيست؟
ح00زب ت00وده در دوران تبعي00د س00يد روح  Wخمين00ی در ع00راق ھ00م
ھمين سياست اي0ران س0تيزانه را پ0يش م0یب0رد .ھمک0اریھ0ا و ھمراھ0یھ0ای
کنفدراس0000يون جھ0000انی دان0000شجويان ٣٣٧و دان0000ش آموختگ0000ان آن دوران ]ک0000ه
بي00شترشان ت00ودهای بودن00د[ ب00ا خمين00ی و حماي00ت از اي00ن ف00رد ،ب00ا بودج00هی
ع0ربھ00ا ،روسھ0ا و چين00یھ00ا ھم0ين روال را ن00شان م00یدھ0د .م00ن در کت00اب
»رن0سانس وارون00ه« اي0ن ھمراھ00یھ00ا را ب0ا س00يد روح  Wخمين00ی در دوران
تبعيدش در عراق ،بر اساس چندين سند تاريخی نشان دادهام.
 - 336نورالدين کيانوری/بی بی سی فارسی
 - 337به نقل از بخش چھارم کتاب بن بستھا و الگوھا/گروھھای دانشجويی خارج کشور
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س00يد روح  Wخمين00ی پ00س از بل00وای  ١٥خ00رداد  ١٣٤٢و س00ه م00اه
زندان ،ابتدا تحت تدابير امنيتی به شھر آنک0ارا در ترکي0ه ،و ي0ازده م0اه بع0د
در تاريخ  ١٣مھرماه  ١٣٤٣به ھـمـراه پسرش مصطفـى خمينی به عراق
برده شد .خمينی سيزده سال در شھر نجف ماند.
حزب توده در موضعگيریھای سالھ0ای نخ0ست پ0س از افت0ضاح
ت00اريخی س00ال  ٥٧عم00دتا علي00ه »ليب00رال«ھ00ا ]ھمک00اران مھ00دی بازرگ00ان و
ھمراھان ابوالحسن بنیصدر[ و به حمايت از ش0خص س0يد روح  Wخمين0ی
موض00ع م00یگي00رد .كي00انوری ھمچن00ين از طري00ق روابط00ی ب00ا نظامي00ان ،از
فعاليتھايی در پايگاه شاھرخی ھم0دان خب0ردار م0یش0ود و احتم0ال کودت0ای
افسران آن پايگاه را لو میدھد .خبرچينی نورالدين کيانوری ب0ه بھ0ای ج0ان
ب00سياری از اف00سران و پرس00نل ني00روی ھ00وايی اي00ران و ب00سياری ديگ00ر تم00ام
میشود .اين واقعه به »کودتای ن0وژه« مع0روف اس0ت .در خ0اطرات ديگ0ر
اعضای حزب توده از اين ھمكاری خائنانهی اطالعاتی حزب ت0وده و دبي0ر
اول00ش نورال00دين کي00انوری ٣٣٨ب00ا جمھ00وری اس00المی ،چن00د چ00شمه نق00ل ش00ده
است.
اکب0000ر ھاش0000می رف0000سنجانی ،رئ0000يس وق0000ت مجل0000س اس0000المی در
خ00اطراتش ب00ه مالق00اتھ00ايی ب00ا کي00انوری اش00اره دارد ک00ه در راس00تای ھم00ين
خبرچينیھاست .در ھمين راستا حزب توده پيش از حملهی عراق به ايران
نسبت به وقوع حمله ھشدار میدھد و خواستار »وح0دت مل0ی« ب0رای حف0ظ
»تماميت ارضی کشور« میشود.
تالشھای چند جانبهی حزب توده و رھبرش کي0انوری ب0رای ج0دا
کردن آذربايجان و کردستان در سال  ١٣٢٤و  ١٣٢٥و پيش از اين تاريخ
ط0رح ج0دا ک0ردن خراس0ان از اي0ران توس0ط اي0ن ح0زب ب0رای پ0ایبن0دی اي00ن
ح00زب و رھب00رش نورال00دين کي00انوری ب00ه »تمامي00ت ارض00ی« و يکپ00ارچگی
ايران کافی است!
س00رانجام م00وج س00ركوبی اح00زاب داخل00ی ب00ه ح0زب ت00وده و ف00دائيان
اكثري00ت ]متح00د و ادام00ه دھن00دهی راه ح00زب ت00وده[ ني00ز م00یرس00د .در س00ال
 ١٣٦١و  ١٣٦٢طی دو يورش ،اع0ضای رھب0ری و ب0سياری از كادرھ0ای
حزب توده دستگير میشوند ٣٣٩و ب0ه اتھ0ام »كودت0ا« م0ورد ب0ازجويی ق0رار
میگيرند .خياط در کوزه میافتد و اعضای حزب دستگير میشوند.
» - 338ارزش و اعتبار خنثی سازی دو کودتای بزرگ و خونين طبس و نوژه ،که درحقيقت تمام اردوگاه وق0ت
انقالب جھانی به شمول اتح0اد ش0وروی ني0ز م0ا را در اي0ن نب0رد ي0اری کردن0د «...ب0ه نق0ل از راه ت0وده/خيان0ت ب0ه
انقالب و کودتای خزنده تنھ0ا پ0س از ي0ورش ب0ه ح0زب ممک0ن ش0د/اين0ان علن0ا ب0ه ھمک0اری اطالع0اتی ب0ا حکوم0ت
اسالمی و با شوروی سوسياليستی اعتراف دارند.
 - 339کشف کودتای حزب توده/موسسهی اطالعات و پژوھشھای سياسی
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اين ديگر مشت و درکونی است .ھمهی افتخار کيانوری اين است
ک0000ه خمين0000ی و انق0000الب »ش0000کوھمند دموکراتي0000ک« اس0000المیاش را از دام
توطئهی »کودتا«ھا نجات داده است ،بع0د خ0ودش م0تھم ب0ه کودت0اچی ب0ودن
میشود...
٣٤٠
كي00انوری ب00ه ھم00راه م00ريم في00روز و دخت00رش در  ١٧بھمنم00اه
 ١٣٦١در نخ000ستين ي000ورش حکوم000ت اس000المی دس000تگير م000یش000وند .اف000سانه
اسفندياری دخت0ر م0ريم في0روز از نخ0ستين ازدواج0ش ،و فرزن0د  ١١س0الهی
اسفندياری نيز بازداشت میشوند .اعترافات تلويزيونی کي0انوری ،ض0ربهی
بزرگی به روحيهی کادرھا در بيرون از زندان میزن0د .ھف0ت س0ال پ0س از
اي00ن اعتراف00ات تلويزي00ونی كي00انوری در نام00های ٣٤١از زن00دان اوي00ن ب00ه س00يد
عل00ی خامن00های م00ینوي00سد ک00ه او و م00ريم في00روز ب00رای گ00رفتن اعت00راف در
رابطه با »کودتا« به شدت شكنجه شدهاند.
ت00ودهایھ00ايی ک00ه در زن00دان خمين00ی اعت00راف کردن00د ،ت00ودهایھ00ای
سرشناسی بودند .به ھمين دليل خيلیھا و به ويژه گروهھ0ای چ0پ گفتن0د ک0ه
جمھ00وری اس00المی ن00وعی »داروی پيچي00ده و م00درن« س00اخته اس00ت ک00ه ب00ا
تزريق آن ،زندانيان را وادار به اعتراف میکند.
کيانوری در نامهاش به سيد علی خامنهای ،اعتراف0ات تلويزي0ونی
رھب00ران ح00زب را ناش00ی از ش00کنجهھ00ای وح00شيانهی زن00دانبانان ارزي00ابی
م0یکن0د .او ھ0مچن00ين از ش0کنجهی ھم0سرش م00ريم في0روز و دخت0رش اف00سانه
پرده برمیدارد و مینويسد که در برابر چشمانش آنھ0ا را از س0قف آوي0زان
کردهاند .در اين ھنگام نورالدين كيانوری  ٦٨ساله و مريم فيروز  ٧٠س0اله
است .البته حکومت اسالمی بعدھا اتھام »کودتا« را کنار م0یگ0ذارد و تنھ0ا
ب00ه اتھ00ام جاسوس00ی ب00رای ش00وروی سوسيالي00ستی ب00سنده م00یکن00د .ب00سياری از
اعضای رھبری و كادرھای حزب توده در طی بازجويیھا يا پس از آن به
روال دادگاهھای استالينی كشته میشوند.
 - 340در زندان اوين جلسهای بود بنام »بررسی جريان چپ از ارانی و پنجاه و سه نفر ت0ا پاي0ان ح0زب م0سلمان
شدهی توده« ما را ھم با استدالل اسالمى و دلي0ل بلن0د »ش0لنگ« توس0ط »ب0رادرررر« م0صيب و »ب0رادرررر«
عباس فتوت متقاعد كردند كه منطق0ا مجب0ور ب0ه رف0تن ب0رای تماش0ا ھ0ستيم .اح0سان طب0ری چن0ان ب0سم  Wال0رحمن
الرحيمی گفت كه من از شدت خلوص ايمان اين انسان ربانى »ل0وس« ش0دم و آھ0سته گف0تم »تكبي0ر« و ب0ه لط0ف
» Wھ0م رحم0ان ھ0م رح0يم« ي0ك لگ0د »ب0رادرررر پاس0دار« ھ0م خل0وص اورا بي0شتر ک0رد و ھ0م ل0وس ش0دن م0را
متوق0ف ...ح0سين ج0ودت م0یگف0ت دروغگ0و دش0من خداس0ت؛ ول0ى خمين0ى دروغگ0وی روح الخالس0ت .نورال0دين
کيانوری میگفت اگر زمان به عقب برود ،باز ھ0م ب0ساط ھم0ين ح0زب ت0وده را راه خواھ0د ان0داخت و ھم0ينگون0ه
رفتار میکند که تاکنون کرده است .اينھا مثل فرچهی استفاده شدهی توالت ھستند كه حتی برای تميز کردن زير
كفش ھم كسی از آنھا استفاده نمیكند؛ فقط براى جاسوسى و ايران فروشی آنھم در خدمت پستت0رين موج0ودات
يعنی »آخوندھا« آفريده شدهاند] .از يک ايميل دريافتی[
 - 341متن افشاگرانهی »نورالدين کيانوری« از زندان اوين/به نقل از راه توده
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محم0د رض00ا س00عادتی ع00ضو س0ازمان مجاھ00دين خل00ق را ھ00م ھم00ان
سالھای اول پس از افت0ضاح ت0اريخی س0ال  ٥٧دم در س0فارت ش0وروی آن
زمان ،در حالی که اسنادی س0ری را ب0رای تحوي0ل ب0ه س0فارت ش0وروی در
اختيار داشت ،دستگير کردند و بعد ھم اعدام...
جريان دستگيری س0عادتی را اي0نگون0ه نوش0تهان0د ک0ه در اي0ن دوره
بود که ]سعادتی[ با مأموران شوروی ارتباط گرفت؛ اما خيلی زود لو رفت
و ھنگام در اختيار گذاشتن پروندهی سرلشکر مقربی ب0ه والديمي0ر فن0سينکو
]دبير اول سفارت شوروی[ در  ١٣٥٨/٢/٦دستگير شد!
سرل000شکر مقرب000ی ھ000م داس000تانی دارد .او ب000ا پيگي000ری سي000ستمھ000ای
امنيت000ی در ح000ال گ000زارس اخب000ار درون000ی ارت000ش شاھن000شاھی ب000ه روسھ000ا،
دستگير و بعد ھم اعدام میشود.
چه کار کثيفی است اي0ن وط0نفروش0ی و اطالع0اتفروش0ی و ت0ازه
چقدر ھم خطرناک است!
حماي000ت ب000يش از ح000د و يک000سويهی ح000زب ت000وده از س000يد روح W
خمين000ی ،و تاکي000د آنھ000ا ب000ر جنب000هی ض000د آمريک000ايی سياس000تھ000ای خمين000ی،
دستپخت دوران سردمداری کي0انوری در ح0زب ت0وده اس0ت .رھب0ران درھ0م
شکستهی حزب توده در زندان ،ھمانند کيانوری ھمگی ب0ه جاسوس0ی ب0رای
شوروی اعتراف میکنند .کيانوری ب0ا ح0التی نحي0ف و ترش0رويانه اعت0راف
م00یکن00د ک00ه ح00زب ت00وده از آغ00از تأسي00سش از ھم00ان س00ال ١٩۴١م00يالدی
]مھرماه  [١٣٢٠ابزار جاسوسی و خيانت به ايران بوده است.
البت000ه نورال000دين كي000انوری در م000وج ک000شتار س000ال  ١٣٦٧اع000دام
نمیش0ود .ش0ايد بت0وان تنھ0ا ک0ار مثب0ت کي0انوری را گزارش0ی دان0ست ک0ه ب0ه
گاليندوپل در مورد وجود شکنجه در زندانھای حکوم0ت اس0المی م0یدھ0د.
کيانوری در اين گزارش ھمراه با ن0شان دادن دس0ت و پ0ای ش0کنجه ش0دهاش
ب00ه گالين00دوپل ٣٤٢گزارش00گر وي00ژهی حق00وق ب00شر س00ازمان مل00ل متح00د ،ب00ه
حضور سه زندانی تودهای در سلولھای انفرادی ھم اشاره میکند.
نورال000دين کي000انوری در س000ال  ١٣۶٨در س000ن  ٧۴س000الگی و در
زن00دان حاض00ر م00یش00ود ن00امش در گ 0زارش »گالين00دوپل« نخ00ستين نماين00دهی
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ،در ھنگام دي0دارش از زن0دان اوي0ن
آورده شود .کيانوری با نشان دادن دست نيمه فلج و انگشتان شکسته و پای
آسيب ديدهاش در ح0ضور م0سئولين زن0دان اوي0ن ،درب0ارهی نح0وهی ش0کنجه
شدنش با گاليندوپل گفتگو میکند.
 - 342محمدعلی عمويی گفت که با قاطعيت میگويم کيانوری به شدت شکنجه شده بود/به نقل از راه توده
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كي0انوری و م00ريم في0روز از س00ال  ١٣٧٠در بي0رون از زن00دان ت00ا
زم00ان مرگ00شان در خان00های تح00ت نظ00ر م00اموران وزارت اطالع00ات زن00دگی
میكنند .کتابی ھم در اين دوران با عنوان »خ0اطرات نورال0دين کي0انوری«
زير نظر ماموران وزارت اطالعات تھيه و منتشر میشود.
مريم في0روز از س0ال  ٧٤و كي0انوری از س0ال  ٧٥اج0ازه م0یيابن0د
در خانهی خودشان ]باز ھم تحت الحفظ[ زندگی كنن0د .کي0انوری در آخ0رين
بند وصيتنامهاش ]سال  [١٣٦٧م0ینوي0سد ک0ه از ھم0هی اع0ضا و ھ0واداران
ح00زب ت00وده ك00ه در زم00ان دبي00ر اول00ی او دچ00ار گرفت00اریھ00ای »ب00زرگ و
كوچک« شدهاند ،عذر م0یخواھ0د و م0یگوي0د ک0ه از اي0ن باب0ت »عميق0ا درد
میكشم« و میافزايد که »من به مسئوليت سنگين خود عميقا آگ0اھم و حت0ی
٣٤٣
جرات نمیكنم از آنھا خواھش كنم مرا ببخشند«.
چه دير و چه مسخره!
در مورد کيانوری میتوان بسيار نوش0ت؛ ھ0م از خ0اطراتش و ھ0م
از خاطرات ديگر تودهایھ0ايی ک0ه ب0ا او بودن0د و بع0دھا از ح0زب بريدن0د و
خيانتھای او و حزبشان را افشا کردند.
کيانوری ب0ه عن0وان م0اجراجوترين ع0ضو کميت0هی مرک0زی ح0زب
ت00وده ...م00تھم ب00ه برنام00هري00زی و ھ00دايت چن00دين ت00صفيهی فيزيک00ی درون
سازمانی و ترورھای برون سازمانی است .اي0ن اق0دامات ب0ه نوش0تهی دکت0ر
کشاورز ]يکی ديگر از رھبران حزب توده[ عبارتند از:
 - ١قتل احمد دھقان ٣٤٤مدير مجلهی تھران مصور.
 -٢قتل محمد مسعود ٣٤٥مدير روزنام0هی م0رد ام0روز ک0ه در اي0ران ب0سيار
محبوب بود...
 - 343نورالدين کيانوری/بی بی سی فارسی
 - 344احمد دھقان صاحب امتياز و مديرمسئول مجلهی »تھران مصور« در خ0رداد م0اه  ١٣٢٩در دفت0ر ک0ارش
مورد حمله ی ضاربی به نام »حسن جعفری« قرار گرفت و با شليک چند گلوله کشته ش0د .دھق0ان در آن زم0ان
عالوه بر مجلهی تھران مصور »مالک تئاتر تھران« در الله زار ھم بود و اين تماشاخانه ھر شب برنام0هھ0ايی
را برای عالقمندان نمايش م0یداد .دھق0ان در آن روزگ0ار نماين0دهی م0ردم خلخ0ال در مجل0س ش0ورای مل0ی ب0ود و
عالوه بر روابط خاص0ی ک0ه ب0ا درب0ار داش0ت ،ب0ه دش0من درج0ه ي0ک ح0زب ت0وده مع0روف ب0ود .دھق0ان ب0ه ھم0راه
»محمدعلی نصر« اولين ھنرستان ھنرپي0شگی اي0ران را راه ان0دازی ک0رد و اکثرھنرمن0دان نام0دار تئ0اتر در اي0ن
مدرسه تربيت شدند.
 - 345روزنامهی »مرد امروز« به مديريت »محمد مسعود« پس از شھريور بيست و پايان حکوم0ت رض0ا ش0اه
منتشر میشد .مسعود نوي0سندهای چي0ره دس0ت ب0ود و مق0االت او در م0رد ام0روز خوانن0دهھ0ای ب0یش0ماری داش0ت؛
طوری که بيشتر اھالی تھران روزنامهی او را از ھم میقاپيدند و چند س0اعت بع0د از انت0شار ب0ه ده براب0ر قيم0ت
فروخته میشد .مسعود در نوشتهھای خود به مقامات و رجال و روسای کابينهی وقت حمل0ه م0یب0رد و ي0ک ب0ار
در روزنامهی خود برای آوردن سر قوامالسلطنه ص0د ھ0زار توم0ان ج0ايزه گذاش0ت؛ ھم0ين تيت0ر باع0ث جنج0ال و
توقيف روزنامه ش0ده و م0سعود در خان0هی دوس0تی پنھ0ان ش0د .او ع0الوه ب0ر اي0ن م0وارد ،ب0ا س0ران ح0زب ت0وده و
ارگان آنھا دشمنی داشت و آنھا را نيز به باد انتقاد میگرفت .بعد از اختفای محمد مسعود تا چند روز خب0ری از
او نب00ود ک00ه ناگھ00ان در ي00ک روز س00رد زم00ستانی در بھم00نم00اه  ١٣٢۶جن00ازهی او را ب00ا مغ00ز متالش00ی ش00ده در
اتومبيلی پيدا کردند .ضارب ،او را با گلوله از نزديک زده بود و در تحقيقات معل0وم ش0د ک0ه او ب0ا قات0ل س0ابقهی

٢٣٦

 - ٣تشکيل کميتهی ترور از بعضی از افراد حزب و مخفيانه.
 - ٤شرکت کي0انوری ب0ا واس0طه در جري0ان تيران0دازی ب0ه ش0اه در بھمنم0اه
١٣٢٧
 -٥قتل چند تن از افراد ساده و غيرمسئول حزب.
 - ٦قتل حسام لنکرانی ٣٤٦يک0ی از اع0ضای باوف0ا و ف0داکار ح0زب و عام0ل
قتل محمد مسعود.
 -٧ايج0اد قي00ام اف00سران خراس0ان ک00ه قي00ام کنن0دگان اع00ضای س00ازمان اف00سری
حزب توده بودند.
 - ٨ايجاد انفجار در ناو ببر.
 - ٩ايج0000اد انفج0000ار در ھواپيم0000ا در قلع0000ه مرغ0000ی ...و ب0000سياری کارھ0000ای
٣٤٧
ديگر.
تازه اين ليست مربوط به دوران پيش از فرار کي0انوری از اي0ران
]سال  [١٣٣۶است .ش0ايد ادام0هی اي0ن عملکردھ0ا از س0ال  ١٣۵٨ت0ا زم0ان
دستگيریاش در سال  ١٣۶١برای تاريخنگاران جذابتر باشد!
کيانوری پس از آزادی از زندان اوي0ن تح0ت مراقب0تھ0ای وي0ژهی
وزارت اطالعات قرار م0یگي0رد و ت0ا پاي0ان عم0ر در ح0بس خ0انگی ب0ه س0ر
م00یب00رد .در آس00تانهی فروپاش00ی ش00وروی مرح00وم ،کي00انوری ب00ا اص00الحات
گورب00اچفی مخالف00ت م00یکن00د و بح0ران و فروپاش00ی ش00وروی را ب00ه توطئ00هی
آمريکا نسبت میدھد.
کي00انوری ک00ه در س00الھ00ای آخ00ر عم00رش ھمچن00ان از سياس00تھ00ای
ح00زب ت00وده دف00اع م00یک00رد ،در  ١۴ام00رداد  ١٣٧٨رخ00ت ب00ه زي00ر زم00ين
میکشد؛ درست ھمان روز امضای قانون م0شروطه توس0ط مظفرال0دين ش0اه
قاج00ار در س00ال  ١٢٨۵خورش00يدی؛ ھم00ان ق00انونی ک00ه پ00در ب00زرگش ،ش00يخ
فضل  Wنوری سرش را برای مخالفت با آن بر باد داد!
تاريخ ھرگز از چنين افرادی به نيکی ي0اد نک0رده اس0ت .نورال0دين
کيانوری نمونهی بارز يک وطنفروش و ي0ک مرتج0ع ب0ود ک0ه در راس0تای
خواست پدر بزرگش شيخ فضل  Wنوری ،با تمام توان ف0ردی و حزب0یاش
دوستی داشته است .اين موضوع الينحل ماند تا اينکه در سالھای بعد از انق0الب اس0المی يک0ی از س0ران ح0زب
توده درخاطرات خود نوشت که محمد مسعود به دست »خسرو روزبه« و به دستور »کيانوری« و حزب ت0وده
کشته شد...
 - 346اولين اقدام خسرو روزبه  ،ترور محمد مسعود مدير مرد امروز ب0ود ک0ه در روز  ٢٢بھم0ن  ١٣٢٦انج0ام
شد و بالفاصله سيل تبليغات از سوی حزب توده روانهی دربار شد؛ زيرا بدنام کردن دربار و حذف محمد رضا
شاه از اھداف سياسی حزب ت0وده ب0ود .خ0سرو روزب0ه اعت0راف ک0رد ک0ه چگون0ه محم0د م0سعود ت0رور ش0د و قت0ل
مح0سن ص0الحی ،ح00سام لنکران0ی ،داري00وش غف0اری ،پروي00ز ن0وايی و ن0اظری از رق00ت ب0ارترين ص00حنهھ0ای اي00ن
افشاگری خسرو روزبه بود.
 - 347ماجراجويیھای کيانوری/به نقل از جام جم
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و ب00ه بھ00ای ج00ان خيل00یھ00ا ب00ا س00يد روح  Wخمين00ی ھمدس00تی ،ھمراھ00ی و
ھمک00اری ک00رد و تم00ام س00واد و امکان00اتش را در اختي00ار دايناس00وری ب00ه ن00ام
خمينی گذاشت .در پايان ھم ،ھم خودش و خانوادهاش و ھ0م ح0زب »ط0راز
نوين«اش را به ک0شتارگاه فرس0تاد و طعم0هی آدمک0ش کثي0ف جم0اران ک0رد.
کيانوری خيلی دير به اين باور رسيد که با کفتارھا نمیتوان شطرنج ب0ازی
کرد.
٣٤٨
مھ0دی اص0النی در چ00اپ دوم کت0ابش »ک00الغ و گ0ل س00رخ« از
ديداری اتفاقی با کيانوری ياد میکند که طنز شگفت تاريخ است:
نفر آخ0ر ،س0ھميهی اتوبوس0ی ش0دم ک0ه در
برحسب اتفاق به
ِ
عنوان ِ
صندلی پشت رانندهی آن پيرمردی فرتوت نشسته بود .پيرمرد ،زمانی خ0دا
را بنده نبود .اما ح0اال؛ چن0ان مچال0ه ب0ود ک0ه ب0ه صدس0الهھ0ا پھل0و م0یزد .ب0ا
تبسمی ناشاد به او سالم گفتم و خودم را معرفی کردم .گفت:
»من ھم نورالدين کيانوری ھستم«.
»تا مق0صد ب0ا چ0شمانی ب0از ھ0مص0حبت ش0ديم .از وق0ت ناشناس0یام
مقاب00ل پرس00ش مھربانان000ه ی
ب00ود ،ي00ا بغ000ض فروخ00ورده ی س00اليان ک000ه در
ِ
کي00انوری ک00ه پرس00يد» :اتھ00ام گروھ00یات چ00ه ب00وده ،پ00سرم؟« چن00ين پاس00خ
دادم» :ش000انزده آذری ب000ودم؛ ھم000ان گروھ000ی ک000ه ش000ما عام000ل امپريالي000سم
م00یخواندي00د «.و ادام00ه دادم» :آي00ا ب00ه راس00تی ب00ه آن چ00ه م00یگفتي00د ،ب00اور
داشتيد؟«
»چشمان نمناکش از ھمه وقت ري0زت0ر ش0ده بودن0د .ط0رح خن0دهای
بر لبانش آمد .دستی به پشتم زد و دستانم را به کوتاھی لمس کرد:
»اون مسائل ھمه متعلق به گذش0ته ب0وده و تم0وم ش0ده .م0ن ام0روز
بسيار خوشحالم که شما ھمگی در حال آزاد شدن ھستيد«.
»ي00ک آن ب00ه خ00ود آم00دم و ص00حبت را ب00ه مجراي00ی ديگ00ر ک00شاندم.
زمان ،مناسب حسابشويی با پيرمرد نبود» :شما چه میکنيد؟«
»اوه ،م00ن؛ م00ن ھم00ين اواخ00ر ب00ا م00ريم ]م00ريم في00روز[ ي00ه مالق00ات
خصوصی داشتم .او برای من با بافتنی ي0ک ک0وبلن درس0ت ک0رده ب0ود .م0ن
ھم يک چيزھايی برای او ھديه بردم؛ مقداری خوراکی و يک کاردستی که
يکی از دوستان با ھسته ی خرما درست کرده بود .خيلی رويايی بود«.
»پيرمرد ،پيرانه سر کودکی آغاز ک0رده ب0ود و ب0ا »کم0ی« ت0أخير
مھربان شده بود .برايم باورکردنی نبود .اين چھ0رهای ک0ه در کن0ارم نش0سته
اس00ت ،ھم00ان چھ00رهی سياس00یای اس00ت ک00ه ھ00ر ش00يوهای را ب00رای زدن نظ0ِ 0ر
 - 348چاپ دوم کتاب پر ارج »کالغ و گل سرخ« مھدی اصالنی ،صفحه ی ٣٦٢
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زي0ر پ0ل
مخالف مج0از م0یدان0ست .در ھي0اھوی ترافي0ک
مرگب0ار تھ0ران ب0ه ِ
ِ
حافظ رسيديم و از آن جا به تاالر وحدت وارد شديم.
روزنامهھای رسمی گزارش سمينار را اينگونه منتشر کردند:
»س00مينار ي00ک روزه ی زن00دانيان عف00و ش00ده در ت00االر وح00دت ب00ا
حضور مھدی پرتوی ،سعيد شاھسوندی ،نورالدين کيانوری...و چه تاسفی!
ِ
اما باز ھم مھدی بازرگان!
بازرگ00ان در كت00اب »پادش00اھی خ00دا« ك00ه در س00ال ١٩٩٨/١٣٧٧
يعن00ی چھ00ار س00ال پ00س از درگذش00تش منت 0شر ش00ده ،در ي00ك س00خنرانی ص00د
ص00فحهای ،در انجم00ن اس00المی مھندس00ين ،ب00رای نم00ايش چھ00رهای ان00سانی،
مردم000ی و مبتن000ی ب000ر دموكراس000ی و م000ردمس000االری از »اس000الم حك000ومتی«
مینويسد» :ھم اكنون كه ھشتاد و چند سال از انق0الب م0شروطيت خودم0ان
ب00ا آن ھم00ه تائي00د و توض00يحات علم00ای بزرگ00ی ھمچ00ون ن00ائينی در ب00ارهی
»آزادی و حاكميت شورايی مردم« از نظر اسالم م0یگ0ذرد و فرم0ان الھ0ی
»امرھم شورای بي0نھم« ]س0ر[ لوح0هی مج0الس گذش0ته و فعل0ی ش0ده؛ ب0ازھم
ھ00ستند ك00سانی از علم00ا و فقھ00ا ك00ه م00یگوين00د خ00دا ب00ه پيغمب00رش دس00تور »و
ش00اورھم ف00یاالم00ر« داده ،ول00ی ب00ه دنب00الش ب00ا آوردن جمل00هی »ف00اذا عزم00ت
فتوكل علی  «Wبه او ]پيغمبر و جانشينش[ اجازه داده و بلكه توصيه ك0رده
كه ھر ط0ور خ0ودش ت0شخيص م0یدھ0د و ت0صميم م0یگي0رد ،عم0ل نماي0د .ب0ه
عقي0دهی اين00ان و »مخ0الفين آزادی و حاكمي00ت مل0ی« ق00صد خ0دا از م00شورت
رس0ول اك00رم ب0ا م00ردم ،تحبي0ب قل00وب آنھ0ا و دلگ00رم ساختن0شان ب00وده ،و ن00ه
تسليم و تبعي0ت از رای اكثري0ت؛ يعن0ی در اص0طالح پوس0ت كن0دهی عاميان0ه
»ش00يره مالي00دن« ب00ه س00ر م00ردم؛ ھم00انطور ك00ه ش00يوهی »رن00دان سياس00ی و
٣٤٩
ديانت« است«،
اما متاسفانه خود او با نقل بخشی از آيهی ق0رآن و تف0سير و تاوي0ل
نيمهی متن به روشی »غيرعلمی« ھ0م چن0ان ب0ا ھم0ان ش0يوهی »باص0طالح
پوس000ت كن000دهی عاميان000هی ش000يره مالي000دن ب000ر س000ر م000ردم« در ھم000ان كت000اب
مینويسد» :اگ0ر اس0تثناء و تنھ0ا ي0ك ب0ار اطاع0ت از »اول0واالمر« ب0ه دنب0ال
دادن »ف0ان
»اطيعوا  Wو اطيعوا الرسول« آمده ،ب0ا اش0اره ك0ردن و اج0ازه
ِ
تن00ازعتم ف00ی ش00یء« و ب00ا دس00تور »ف00ردوه ال00ی  Wو الرس00ول« راه را ب00ر
ھرگونه واليت مطلقه و نيابت و حق آمريت و حاكميت مامورين و م0دعيان
ب00سته اس00ت .ب00ه اي00ن ترتي00ب نخواس00تهان00د حت00ی ب00ه بھان00هی نزديك00ی ب00ا خ00دا و
 - 349پادشاھی خدا ،مھندس مھدی بازرگان ،ص ٧٨
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رسول و يا ]البد[ منتخب مردم بودن ،پای »ديكتاتوری« يا حاكميت بندگان
در ميان آيد ،واال گفته میش0د» :اگ0ر تن0ازع و اخ0تالف پ0يش آي0د ،تمك0ين از
٣٥٠
رای يا دستور ولیامرتان بنماييد!«
در م000ورد اي000ن دروغ ت000اريخی مھ000دی بازرگ000ان ،از ق000ول خ000دا و
پيغمبر و مخالفت ايشان با موض0وع ديكت0اتوری ،تنھ0ا ب0ه ذك0ر ي0ك نمون0ه از
منابع اساسی اسالم يعنی قرآن ،ھمچنين نگرش اسالم ب0ه موض0وع حكوم0ت
جانشينان خدا بسنده میكنم ،تا نشان بدھم كه چگونه يك »روش0نفكر دين0ی«
براس00اس ش00رايط وي00ژهی زم00انی ،در اس00اس و ب00ديھيات اس00الم و ق00رآن ھ00م
دس00ت م00یب00رد ،ت00ا تف00سيری م00د روز و غيرواقع 0ی از اس00الم حك00ومتی ارائ00ه
بدھد.
باقر م0ومنی »در پژوھ0شی در م0تن ق0رآن« م0ینوي0سد ک0ه در اي0ن
دي00ن و كت00اب آس00مانی آن ،م00سالهی نظ00ام اجتم00اعی و حاكمي00ت سياس00ی در
جامعهی انسانی ھم يكبار برای ھمي0شه ،ك0امال م0شخص و ب0ه دق0ت توض0يح
داده ش00ده و م00سلمانان واقع00ی ب00دون ھ00يچ چ00ون و چ00را و ام00ا و اگ00ر و ك00م و
زي00اد ،باي00د اي00ن نظ00ام و حاكمي00ت آن را بپذيرن00د؛ ب00ه اي00ن معن00ی در جامع00هی
اس00المی ،دي00ن و دول00ت و مل00ت ي00ا ام00ت ،مقول00های واح00د و تفكي00ك ناپ00ذير را
ت00شكيل م00یدھن00د و اي00ن خ00ود يك00ی از مع00انی توحي00د اس00ت ك00ه اص00ل اساس00ی
اسالم است .بر اين اساس در جامعهی انسانی فرمانروايی اصلی با خداست
كه پي0امبر اس0الم ب0ه نماين0دگی و از جان0ب او عم0ل م0یكن0د و پ0س از او ھ0م
٣٥١
اولی االمر يا صالحان جای او را میگيرند.
اما مھدی بازرگان پس از گذشت  ١٦سال از حكومت اسالمی در
ايران ]تا زمان مرگش[ در واقع برای نجات ج0ان اس0الم و »مب0ری« ن0شان
دادن كليت اسالم از انتساب به چنين حكومتی ]حكومت کھريزک0ی اس0المی[
ِ
تاكيد میكند كه» :به عالوه رسالت و ماموريت پيغمبران و ھ0دف از بعث0ت
آنان يا وحی قرآن ،تعليم يا تشريع ام0ور زن0دگی و دني0ايی ب0شر نب0وده؛ ھ0يچ
يك از پيغمبران مذكور در قرآن يا تورات نيام0دهان0د ]ك0ه[ كارھ0ايی از قبي0ل
آش00پزی ،ت00دبير من00زل ،معم00اری ،ك00شاورزی ،اقت00صاد ،ي00ا »كشورگ00شايی و
ك000شورداری« و ب000ه ط000ور كل000ی »سياس000ت و حكوم000ت« را ب000ه م000ردم ي000اد
٣٥٢
بدھند«.
ي00ا »بع00ضیھ00ا ت00صور و تبلي00غ ك00ردهان00د ك00ه بعث00ت انبي00اء و ھ00دف
اديان ،اص0الح و ادارهی درس0ت ِ دني0ای م0ا م0یباش0د]ام0ا[ ب0ه ھم0ين منظ0ور
 - 350ھمانجا ،ص ٧٤
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پيغمب00ران فرس00تاده ش00دهان00د ]ب00رای[ ش00ناخت خ00دا ،خواس00ت او در ب00ارهی م00ا
٣٥٣
يعنی توحيد و عبادت و ديگر رستاخيز و زندگی آخرت«.
ب00رخالف نظ00رات اخي00ر مھ00دی بازرگ00ان؛ ب00ه دلي00ل ھزارھ00ا س00ند
تاريخی ثبت شده در ھزارھا كتاب و رساله و دايره المعارف ،كليت علمای
اسالم و تشيع ،وظيفهی اسالمی و شيعیشان را يافتن راھی برای حكومت
ب00ر م00ردم ،ب00ه تعبي00ری ديگ00ر »كشورگ00شايی و ك00شورداری و ب00ه ط00ور كل00ی
سياس00ت و حكوم00ت« م00یشناس00ند .اگ00ر ھ00م متولي 0ان اي00ن م00ذھب در دوران00ی
نتوانستهاند و قدرتش را نداشتهاند ،تا شخ0صا در راس ھ0رم حك0ومتی ق0رار
بگيرند ،با قرار گرفتن در كنار حاكمان وقت به نوعی نق0ش س0الطين ب0دون
تاج و تخ0ت را ب0ازی ك0ردهان0د ،و دس0ت ك0م در ح0د نق0شی م0شورتی ،تقريب0ا
ھمي00شه در حلق00هی رھب00ری و حك00ومتی ق00رار داش00تهان 0د؛ در ع00ين اينك00ه ھ00م
زمان ھمين رھبری شيعه برای دست ي0افتن ب0ه اب0زار ق0درت ،ب0ه مب0ارزهای
خزنده و پیگير م0یپرداخت0ه اس0ت .ب0ه ص0ورت تئوري0ك ھ0م ب0ا غيرم0شروع
اعالم كردن حكومتھای غيرمذھبی و »عرفی« به عنوان »غاص0بان ح0ق
علی« لزوما زمينه را برای به قدرت رسيدن خودش به عنوان جانشين خدا
و پيغمبر و امامان شيعه آماده و ھموار میكرده است.
البت00ه مھ00دی بازرگ00ان از متفك00رين اس00المی ب00ود ك00ه من00افع كل00ی و
اساس000ی حف000ظ اعتق000ادات اس000المی را وظيف000های اساس000ی ب000رای خ000ودش و
ھمسنخان خودش میشناخت ،به ھمين دليل ھ0م از اي0ن ك0ه اس0الم از اس0اس
از حيطهی باور مردم ايران حذف شده ،به مذھبی متروك ]ترك شده[ تبديل
شود ،نگران بود .او به خوبی میدانست كه رفتار متوليان حكومت اسالمی
در تمام اين  ١٤٠٠سال به دليل مب0ارزات پ0یگي0ر مراج0ع عاليق0در اس0المی
از حافظهی تاريخی مردم ايران پاك شده ،و نگرانی از »دين حكومتی« به
ض000ديت ب000ا اع000راب ِ ب000دوی ،و خلف000ای راش000دين تقلي000ل يافت000ه اس000ت؛ ام000ا
»متاسفانه« به چشم میديد كه حداقل برای اين نسل ديگر نمیتوان جناي0ات
حكومت اسالمی را جعل و تحريف كرد؛ چرا ك0ه از ھ0ر خ0انوادهی ايران0ی
دست كم يكی در زندانھا كشته شده است ،يكی در جنگ سر ب0ه ني0ست ،ي0ا
معلول شده ،يكی ھم از وطن گريخته و آواره شده است .ب0ه ھم0ين دلي0ل ھ0م
طی نامهی سرگشادهای خطاب به خمينی كه بعد از ارسال دو نام0هی ب0دون
پاسخ منتشر كرد ،فقط در رابطه با موضوع جنگ ]و نه س0ركوبی م0ردم و
كشتار زندانيان سياسی[ نوشت:
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اين000000ك بع000000د از گذش000000ت  ٨س000000ال ]از[ حاكمي000000ت افراطي000000ون و
انح000صارگری روح0000انيون ،در اث000ر تجربي0000ات تل000خ و ت0000شديد و »تحري0000ف
انق00الب« و مخ00صوصا »چھ00رهی س00بعانه و جاھالن00های ك00ه ب00ه اس00الم« داده
شده اس0ت؛ رفت0ه رفت0ه اف0راد بي0شماری از كلي0ه ی طبق0ات ،ھ0م از انق0الب و
متوليان و رھبری آن برگشتهاند و بد میگويند ،و ھم با كم0ال تاس0ف ن0سبت
به ديان0ت و مب0انی اعتق0ادی اس0الم و ت0شيع ،س0ست و متزل0زل ش0دهان0د… ب0ه
جای »يدخلون فی دي0ن  Wافواج0ا« ش0اھد »يخرج0ون م0ن دي0ن  Wافواج0ا«
٣٥٤
شدهايم.
واقعي00ت اي00ن اس00ت ك00ه نم00یش00ود »بازرگ00ان« ب00ه عن00وان يك00ی از
سردمداران حکومت اسالمی نظری ك0امال آخ0رتگراي0ی ن0سبت ب0ه اس0الم و
ت00شيع داش00ته باش00د و »ش00ريعتی« مت00ولی اساس00ی حکوم00ت اس00المی ،نظ00ری
متضاد و متناقض با او را تاكيد و تبليغ كن0د .تف0اوت ،تنھ0ا در اي0ن اس0ت ك0ه
ش00ريعتی پ00يش از اي00ن ك00ه وض00عيت ام00ت ِ دس00ت پخ00تش را و عملكردھ00ای
»امام«اش را به چشم ببيند» ،رخت به زير خاک« كشيد و نبود تا ببيند كه
تبليغ00اتش در م00ورد »ام00ت و امام00ت« چ00ه بالي00ی ب00ر س00ر اي00ن ش00ھروندان
بدبخت آورده است .شايد اگر او ھم زنده میماند ،پ0س از فاجع0هی ت0اريخی
سرنوش0ت م00ردم و »تحري0ف انق00الب« ]ب0ه نوش00تهی مل0ی/م00ذھبیھ0ا[ ھمانن00د
بسياری از مسلمانان سنتی در جرگهی »يخرج0ون م0ن دي0ن  Wافواج0ا« ب0ه
نقد تئوریھای ديرينش میپرداخت و يا به سرنوشتی نظير فري0دريش نيچ0ه
]در ب000اب اص000الت ابرم000رد و ان000سان برت000ر[ ك000ه »ش000اھكاری نظي000ر آدول000ف
ھيتلر« را آفريد ،كتابھايش را جمع آوری میكرد و میسوزاند.
ھم00ين ي00ک تک00ه از نوش00تهھ00ای عل00ی ش00ريعتی ]ي00ار غ00ار مھ00دی
بازرگان[ برای نمايش زمينهسازی جنايات حکومت اسالمی کافی است:
سياست از حكومت مفھومی ديگر دارد؛ عم0ل حكوم0ت ]اس0المی[
در اين جا اداره نيست؛ نگهداری مردم نيست كه احساس خوش0ی و راحت0ی
و آزادی مطل00ق ف00ردی داش00ته باش00ند؛ ھمچن00ين سياس00ت ،ھ00دفش تحق00ق تم00ام
»حقوق فردی در جامعه« نيست ،بلكه… به معنای رنج دادن و رن0ج ب0ردن
يا تصفيه ،تزكيه و »رام كردن« و آماده ك0ردن ي0ك »موج0ود« اس0ت ب0رای
٣٥٥
ھدفی…
واقعي00ت اي00ن اس00ت ک00ه روش00نگری اساس00ا مح00صول ،ف00رآورده و
پيآمد ِ نفی حق0وق ص0نفی ،فرھنگ0ی ،اجتم0اعی و سياس0ی ش0ھروندان در ي0ك
نظ00ام ديكت00اتوری دين00ی اس00ت .روش00نگران ع00صر روش00نگری در اروپ00ای
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 ٥٠٠/٤٠٠سال پيش برای پايان دادن به حكوم0ت ش0اھان منت0سب از س0وی
ديكت00اتوری پ00اپھ00ا پ00ا ب00ه مي00دان روش00نگری گذاش00تند .اين00ان م00یديدن00د ك00ه
حقوقشان و حقوق شھروندانشان چگونه زير چكمهھای متوليان كليسا ھزار
سال به غارت رفته است؛ بر شھروندانشان ھمه چيز حرام است و انسانھا
در اين نظام دوگانهی حكومتی ]جسمانی و روحانی[ تنھا گوشت دم ت0وپ و
ابزاری برای سوءاستفادهی كليسا ھستند .كسانی كه در اين گونه جوام0ع ب0ه
حقوق تضييع شدهی انسانھا ]و البته حقوق شھروندی خودشان[ آگاه ش0دند،
با تالشی پيگي0ر توان0ستند ب0انی حركت0ی ش0وند ك0ه در نھاي0ت نظ0ام حق0وقی و
قضايی حكومتی در غرب را تعديل كرد و وزنه را به سمت بھبود زن0دگی
شھروندان سنگينتر...
ب00ا اي00ن ھم00ه روش00نگری اساس00ا ب00رای روش00ن ك00ردن روش00نفكران
اس00ت .روش00نفكر اس00ت ك00ه اگ00ر ك00ج فھ00م و ب00د فھ00م باش00د ،فاجع00ه م00یآفرين00د.
روش00نفكر اس00ت ك00ه اگ00ر فك00رش روش00ن نباش00د ،گن00د م00یزن00د ب00ه ت00اريخ و ب00ه
روشنفكری و به حق0وق ش0ھروندانی ك0ه خي0ال م0یكن0د سنگ0شان را ب0ه س0ينه
میزند .ب0ا كم0ی م0سامحه م0یت0وان روش0نفكران و باص0طالح نخب0هھ0ای ھ0ر
جامع00های را در دو دس00ته ،دس00تهبن00دی ك00رد .ع00دهای ھ00ستند ك00ه اگ00ر تالش00ی
میكنند ،برای احقاق حقوق شھروندان است؛ برای تاديهی مطالب0ات ص0نفی
و اجتماعی و حقوقی و در نھايت مطالبات سياسی آنھ0ا ،ب0رای ن0ان و رف0اه
و كار و آموزش و بھداشت و بھتر كردن محيط زيستشان؛ روشنفكرانی كه
عمال و پراتيكمان تالششان را برای بھتر كردن وض0ع زن0دگی م0ردم س0مت
و سو میدھند؛ چن0ين ش0ھروندانی ن0ه »قھرم0ان« ھ0ستند ،و ن0ه اگ0ر مردن0د،
»شھيد« و »اسطوره« و »اسوه« قلمداد میشوند.
شھروندان و جامعهای كه چنين نخبگانی دارند ،برای بزرگداش0ت
چن00ين روش00نفكرانی ،آن00ان را ھمانگون00ه ك00ه ب00ودهان00د و ھمانگون00ه ك00ه ب00رای
بھب00ود وض00ع ش00ھروندان ک00شورشان ت00الش ك00ردهان00د ،ب00ه ت00اريخ و ن00سلھ00ای
بعديشان معرفی میكنند؛ اگر ھم خطايی داش0تهان0د ،ي0ا ج0ايی چ0پ و راس0ت
زده اند ،چھرهی واقعيشان را نشان میدھند.
يك »نوع« روشنفكر ديگر ھم از ھمين سنخ در جامعه ھ0ست ك0ه
در ھم00ين راس00تا چھ00رهی واقع00ی و ن00ه »كاري00سماتيك« اي00ن تالش00گران را
ش00فاف و روش00ن ب00ه نم00ايش م00یگ00ذارد .چن00ين ك00سی ،ي00ك آدم ك00امال معم00ولی
است ،با مقداری مطالعه ،با فھ0م درس0تی از مدرنيت0ه و اگ0ر ھ0م در سياس0ت
دخالتی میكند ،تنھا برای استيفای حقوق صنفی و مطالبات اولي0ه و ابت0دايی
و روزمرهی شھروندان كشورش اس0ت .چن0ين تيپ0ی اساس0ا ب0رای اي0ن پ0ا ب0ه
مي00دان مب00ارزهی انتخاب00اتی ،حزب00ی ،و حك00ومتی م00یگ00ذارد ك00ه بتوان00د وض00ع
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زن0دگی روزم0رهی ش0ھروندان ک0شورش را بھت0ر كن0د .اي0ن »روش0نفكر« ب0ه
تعبي0ری وكي00ل م00ردم اس0ت و حقوق00شان را ب00ه اي00شان گوش0زد م00یكن00د .چن00ين
روشنفكری در نھايت ،ھم برای بھبود وضع زندگی خودش تالش میكن0د و
ھم برای بھبود وضع زندگی مردم.
اين روشنفکر اين رابط0هی دو طرف0ه را م0یشناس0د .ن0ه چي0زی را
فراموش میكند و نه با »دريافتی« استخوان الی زخم میگذارد و نه برای
مصلحتی ،حقی را فدا میكند .ش0عارھای چن0ين روش0نفكری از اي0ن جم0الت
غليظتر نيست؛ كار برای ھمه ،كم كردن ساعات كار اضافی ،تقليل ساعات
كار به  ٣٥ساعت ،اضافه حقوق  ٥درص0دی ،حق0وق ب0رای دوران بيك0اری
ك000ارگر و كارمن000د ،ب000رای دوران بيم000اری ش000ھروند ،ب000رای دوران از ك000ار
افتادگی و… تالشھايی از اين دست.
دايره المعارف فرھنگ علوم ،نوشتهی موسی نباتی ،تروري0سم را
»عقيده به لزوم آدمكشی و تھديد و تخويف ]خوار كردن[ و تخريب و ايجاد
وح00شت در مي00ان م0ردم ب00رای بران00داختن حكوم00ت و در دس00ت گ00رفتن زم00ام
دول00ت ]ي0ا حكوم00ت[ ي00ا تحمي00ل عقي00ده و فل00سفهای ب00ه جامع00ه« تعري00ف ك00رده
اس00ت .در اي00ن تعري00ف ،تروري00سم ب00ا آدمك00شی آغ00از م00یش00ود ،و ب00ا تھدي00د،
تخويف ،تخريب و ايجاد وحشت در ميان م0ردم تكمي0ل م0یش0ود .ھ0دفش ھ0م
اساسا برانداختن حكومت است و رسيدن به قدرت!
پس از جنگ جھانی دوم ،نخستين ك0سی ك0ه در اي0ران ت0رور ش0د،
تاريخ نگار ،زبان0شناس و متفك0ر برج0ستهی اي0ران ش0ادروان احم0د ك0سروی
بود .سنبهی آدمکشان او آنچن0ان پ0ر زور ب0ود ك0ه حت0ی دادگ0ستری و دول0ت
وقت ايران در سال  ١٣٢٤خورشيدی جرات نكردن0د ب0ه جن0ازهی تک0ه/پ0اره
شدهی او و منشی وفادارش كه در كاخ دادگستری ترور شده بودن0د ،نزدي0ك
شوند .طراح و سازماندھندهی اين ترور ،بجز اجازه و فتوايی كه از برخی
روحانيون مخالف روشنگری داشت ،شخصا ني0ز ب0ا ش0خص احم0د ك0سروی
مشكل داشت .يرواند آبراھاميان دليل ديگر ترور احمد كسروی را از سوی
جري000ان منت000سب ب000ه ن000واب ص000فوی ،بج000ز روش000نگری ك000سروی در ب000اب
دكانداران دين ،سنی قلمداد كردن اجداد سلسلهی ص0فويه از س0وی ك0سروی
دانسته است .نواب از اين كه كسروی پت0هی پادش0اھان ص0فوی را روی آب
ريخته بود ،خيلی از دستش ناراحت بود.
در كت000ابھ000ای ت000اريخی ب000ه جامان000ده از ھم000ان دوران ص000فويان،
روشھ00ای تروري00ستی اج00داد ش00اه اس00ماعيل ]ش00يخ جني00د و ش00يخ حي00در[ ب00ه
خوبی نشان داده شده اس0ت .يك0ی از ش0يوهھ0ای تروري0ستی اي0ن ش0يوخ س0نی
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مذھب ،انداختن گربهی آتش گرفته در خانهھای مخالفينشان برای ايجاد جو
رع00ب و وح00شت و امني00ت ش00كنی و وادار ك00ردن اي00شان ب00ه س00كوت و ت00سليم
بود.
نواب صفوی بنيانگزار جريان تروريستی »فدائيان اسالم« به اين
دو دلي00ل ،احم00د ك00سروی را ب00رای دس00تگرمی تروري00سم و ج00ا ان00داختن اي00ن
شيوهی مرضيه در ايران آن زمان برگزيد و البته موفق ھم شد.
كسروی در كتاب »تاريخ پانصد سالهی خوزستان« مینويسد:
در ت00اريخھ00ای ص 0فوی ،ھمي00شه پ00رده ب00ر روی خونخ00واریھ00ا و
زش00تك00اریھ00ای ش00اه اس00ماعيل ]ص00فوی[ ك00شيدهان00د و اي00ن اس00ت ك00ه او از
پادشاھان نيكوكار شمرده میشود؛ در حالی كه كارھای زش0ت ب0سيار ك0رده
و اگ00ر در ت00اريخ ج00ستجو ش00ود ،تاخ00ت و ت00ازھ00ای ازبك00ان در خراس00ان و
ويرانكاریھای عثمانی در آذربايجان ،بيشتر ميوهی كارھای ناستودهی اي0ن
شاه بود .شاه اسماعيل ،بنيانگزار سلسلهی صفوی »مرشد كامل« يك گروه
باشی شاه ،انج0ام وظيف0ه
زندهخواران در دربار داشت كه زير نظر جارچی
ِ
میكردند و ماموريت داشتند كه به محض اشارهی وی ،گوش0ت ب0دن مج0رم
را به دندان قطعه قطع0ه كنن0د و بخورن0د .اي0ن رس0م ت0ا پاي0ان ع0صر ص0فوی
برقرار ماند...
بدبختانه نواب صفوی زنده نماند تا حكومتی را كه آن ھمه برايش
»جانف00شانی« ك00رده ب00ود ،ب00ه چ00شم ببين00د؛ ول00ی برخ00ی از ي00ارانش ماندن00د و
بع00دھا فرزن00دان و ادام00ه دھن00دگان راه او ب00ا ھم00ان ش00يوهی آدمك00شی ،تھدي00د،
تخويف ،تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم ،ب0ه حكوم0ت رس0يدند؛ ش0يخ
صادق خلخالی يکی از ايشان است!
س0ازمان »مجاھ0دين خل00ق« يك0ی از گ00روهھ0ای ادام00ه دھن0دهی اي00ن
شيوه برای رسيدن به قدرت ،درست در ھمان سال اع0دام ن0واب ص0فوی ]و
برای بزرگداشت نواب[ تاسيس شد .مجاھ0دين ني0ز كوش0يدند ب0ا ھم0ان روش
»آدمك00شی ،تھدي00د ،تخوي00ف ،تخري00ب و ايج00اد وح00شت در مي00ان م00ردم« چ00ه
پيش و چه بعد از بھمن  ٥٧به قدرت برسند.
جريان به جا مانده از دوران تاسيس سازمان مجاھدين ك0ه بي0رون
از اين جريان ،از چند پيرمرد ب0االی  ٦٠س0ال ت0شكيل م0یش0ود ،از اي0ن ك0ه
دني00ای پ00س از گ00سترش تروري00سم در جھ00ان ،اع00ضاء و بني00انگزاران اي00ن
جريانھا را »تروريست« معرف0ی م0یكنن0د ،ب0ه ش0دت گزي0ده ش0دهان0د .اين0ان
آدمك0000شی را »اع0000دام انقالب0000ی« دزدی و گردن0000ه گي0000ری را »م0000صادرهی
انقالبی« ،ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم را »امنيت و ثبات شكنی«،
تھدي0000د را »خ0000روش انقالب0000ی مجاھ0000دين و ف0000دائيان رھ0000ايی« ،تخري0000ب را
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»مب00ارزه ب00ا امپريالي00سم« ،وط00نفروش00ی و گ00رفتن امكان00ات از ك00شورھای
خارجی را برای به بن بست كشاندن حكومتھای درگير با آنھ0ا را »س0فر
ب00000ه ج00000وار خ00000اك م00000يھن« و ك00000شتن م00000ردم را »براف00000روختن آت00000ش در
كوھستانھا«… نامگذاری میکنند.
در كشورھای مدرن و متمدن ،نه تنھ0ا تروري0سم ،بلك0ه حماي0ت از
تروريسم ھم جرم و جريمه دارد» .ھاينريش بل« نوي0سندهی نام0دار آلم0انی
را ب00رای حم00ايتی ك00ه از گ00روه تروري00ستی »بادرم00اينھوف« ك00رد ،دس00تگاه
قضايی آلمان به دادگاه كشاند.
در جريانھ0ای سكتاري0ستی و عقي0دتی ك0ه بني0انگزاران و رھب0ران
آن ب00ا ف00اكتور م00شخص شست00شوھای م00داوم مغ00زی ،ان00سانھ00ا و ت00ودهھ00ای
ھوادارشان را تبديل به آدمكشانی حرف0های م0یكنن0د ،س0الح و تق0ديس س0الح
عامل مھم و ويژهای اس0ت .فرھن0گ »مب0ارزهی م0سلحانه« ،تق0ديس س0الح،
بوسيدن سالح در ھنگام مراسم شامگاه و صبحگاه و ي0ا س0الح را ھمردي0ف
0اموس« حام00ل آن تعري 0ف ك00ردن ،از ان00سانھ00ايی ك00ه ب00ه خي00ال خودش00ان
»ن0
ِ
»صادقانه« در خدمت اين جريانھا بودهاند ،عناصر وي0ژهای م0یس0ازد ك0ه
در زن00ده بودن00شان» ،قھرم00انی« ھ00ستند نظي00ر »اب00راھيم ذاک00ری« ٣٥٦ك000ه
م0000یگوين0000د در زن0000دگی ت0000شكيالتیاش در  ١٠٠رش0000ته عملي0000ات نظ0000امی و
تروريستی شركت فعال داشته است .چن0ين ف0ردی در ھنگ0ام م0رگ ني0ز ب0از
ھم »قھرمان«ی است كه تمام زن0دگیاش را ب0رای »آرم0ان رھ0ايی« ]ک0ذا[
ھموطنانش از زير يوع نظامی »مدرن« جنگيده است ،تا ش0ھروندان را ب0ه
زير سلطهی اس0تبداد دين0ی بك0شاند؛ آن ھ0م اس0تبداد »جمھ0وری دموکراتي0ک
اسالمی«!
ارزش دادن و ارزشگزاری اينگونه در نھايت تقديس ھمان سالح
اس00ت و اگ00ر »مجاھ00د خل00ق« ي00ا ع00ضو جري00ان ديگ00ری از اي00ن س00نخ ،از
»ن000اموس«اش دف000اع نكن000د ،او را ت000ا ح000د »خ000ائن و ج000انی و وطنف000روش و
جاس000وس« تن000زل داده و ص000دور حك000م اع000دامش را ب000ه دس000ت »قھرمان000انی
ديگ00ر« ھم00وار م00یس00ازند .ت00اريخ از اي00ن دس00ت تجرب00هھ00ا ف00راوان دارد و
سوگمندانه تاريخ معاصر ما ايرانيان بسيار بسيار بيشتر!
شاھرخ مسكوب در يادداشتھای روزانهاش زير عنوان »روزھا
در راه« ٣٥٧در رابطه با »حزب ط0راز ن0وين ت0وده« و سرنوش0ت رق0تب0ار
آن ]كه خود مسكوب نيز مدتی گرفتار »پوپوليسم« آن بود[ مینويسد:
 - 356رئيس مرحوم کميسيون تروريسم و امنيت سازمان مجاھدين
 - 357روزھا در راه ،شاھرخ مسکوب ،در تاريخ١٣٥٨/٢/٣٠
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پور رضوانی و آرسن ھر دو م0تھم ب0ه ي0ك ج0رم بودن0د؛ آدمك0شی؛
ھر دو ب0ا ھ0م در ق0زل قلع0ه بودن0د؛ ھ0ر دو گوي0ا ب0ه راس0تی آدم ك0شته بودن0د
]قت0ل سياس0ی[ و ھ00ر دو ب0ه راس00تی مع00صوم بودن0د ]دست00شان را ديگ00ران در
خ00ون ك00رده بودن00د[ واال قل00ب ھ00ر دوش00ان ب00ه س00فيدی ايمان00شان ب00ود؛ پ00اك و
ش000فاف؛ و درس000ت از ھم000ين ج000ا سياھ000شان ك000رده بودن000د؛ چ000ون ب000ه ھ000دف
ايمان چشم بسته داشتند؛ و چون ايمان داشتند كه »ح0زب ت0وده«
زحمتكشان
ِ
حزب زحمتكشان است ،ديگر بیچون و چرا از راه اين حزب به س0وی آن
ھدف میرفتند و برای رسيدن به آن ھر چيزی را مجاز میدانستند كه يكی
از آنھ00ا از مي00ان برداش00تن »جاس00وسھ00ا و خب00رچينھ00ا« ب00ود ك00ه ب00ه درون
تشكيالت رخنه كرده بودند؛ كه میخواستند اسرار آن را لو بدھند.
م00ن ج00سته و گريخت00ه موض00وع را ش00نيده ب00ودم ،از اي00ن و آن در
]زن0دان[ ق0زل قلع0ه .ھرگ0ز ب0ا خودش0ان ص0حبتی نك0ردم .ب0ه ھ0ر ح0ال دس0ت
آنھا برای نجات عدهای به خون كسان ديگری آلوده شده ب0ود ،وگرن0ه ھ0يچ
كدامشان در دل به بیعدالتی رضايت نمیدادند و اصال برای از بين ب0ردن
بیعدالتی بود كه خود »عدالت« را زير پا گذاشتند!
به ھر تقدير آدمك0شی را نم0یت0وان پ0ذيرفت .ش0ايد توجي0ه اي0ن ك0ار
]اگر كرده باشند[ برای خودشان ھم آسان نبود .باری عك0س پ0ور رض0وانی
بيست و چن0د س0اله ،ج0وانی از رو رفت0ه و خج0التی ب0ود .از »آرس0ن« حت0ی
عكسی ھم نمانده بود .چيزی شبيه ص0ورت او را نقاش0ی ك0رده بودن0د .آنھ0ا
را نگاه میكردم و در دلم به بیحاصلی رنجھای آدميزاد گريه میكردم.
پوررضوانی حتی »جر« زدن در ب0ازی واليب0ال ٣٥٨را ھ0م تحم0ل
نمیكرد .چن0د ص0باحی ك0ه امك0انی پ0يش آم0د و ت0وری در حي0اط زن0دان عل0م
كردند ،از كوچكت0رين كل0ك ،ن0ارو و تقلب0ی در ب0ازی ]حت0ی اگ0ر ب0ه ش0وخی
بود[ مثل اسفند روی آتش میتركيد .آرسن استخواندار ،با تجرب0ه ،ق0رص و
خونسرد و شوخ بود .نمايشگاه پر از خ0سرو روزب0ه ب0ود .عك0س و مج0سمه
و نوشته… حزب توده سعی كرده بود از نام… او منتھای بھرھبرداری را
٣٥٩
بكند.
خسرو روزبه يكی از تروري0ستھ0ای اي0ن ح0زب ب0ود و دس0ت ك0م
روزنامه نگار »محمد مسعود« را ترور كرد .گفتهاند که احمد شاملو ش0عر
حماسی بلندی را به او تقديم ك0رد ،ول0ی پ0س از آگ0اھی از تروري0ست ب0ودن
روزبه ،آن را از او پس گرفت...
 - 358مسکوب خود مدتی به دليل عضويت در حزب توده در زندان بود ] ١٣٣٣تا  [١٣٣٤اگر اشتباه نکنم.
 - 359ھمانجا ،روزھا در راه ،شاھرخ مسکوب ،ص ٩٢تا ٩٣
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جالب اين كه مجسمهی ھمين خسرو روزب0ه در ك0شور ايتالي0ا ك0ار
يك00ی از اع00ضای ش00ورای مل00ی مقاوم00ت رج00وی ]رض00ا اولي00اء[ در يك00ی از
ميدانھای اين كشور به سرنوشت خونبار اين حزب و ھمتايان ام0روزیاش
دھن كجی میكند.
نگاھی ھم داشته باش0يم ب0ه بع0د ديگ0ری از »مب0ارزات« قھرمان0ان
ض0ديت ب00ا اي00ران ،ب00ا مدرنيت00ه ،ب0ا حق0وق زن00ان ،ب00ا آزادی و ب00ا دموکراس00ی؛
نگاھی به چند کشتار درون تشکيالتی ھمين »قھرمانان« و ھمين منجيان و
ناجيان حکومت کھريزکی اسالمی سيد روح  Wخمين0ی و جان0شين ب0رحقش
سيدعلی خامنهای!
قت00ل »يوس00ف خ00زدور« يک00ی از اع00ضای مرک00ز غيب00ی »انجم00ن
انقالبی« از اولين ھ0ستهھ0ای ح0زب »اجتم0اعيون/ع0اميون« را ش0ايد بت0وان
اولين ترور »درون تشکيالتی« در اين بخ0ش از جن0بش سياس0ی ،اجتم0اعی
و فرھنگی در ايران دانست .اين انجم0ن عل0ت ت0رور »يوس0ف خ0زدور« را
٣٦٠
»تخلف از ضوابط تشکيالتی و اخالقی« ذکر کرد.
قت00ل »ک00ريم دواتگ00ر« ع00ضو کميت00هی »انجم00ن مج00ازات« توس00ط
يکی ديگر از اعضای اي0ن انجم0ن را ني0ز ش0ايد بت0وان دوم0ين ت0رور درون
تشکيالتی قلمداد کرد .احمد کسروی در بارهی اين ترور مينويسد:
»در يکی از کوچهھا مردم تھران يکی را ديدن0د ک0ه م0یگري0زد و
ديگ00ری او را دنب00ال م00یکن00د .چ00ون ب00ه نزدي00ک او رس00يد ،از پ00شت س 0ر ب00ا
تپانچه شليک کرد و چون او افتاد ،خود بگريخ0ت .پاس0بانان ،زخم0ی را ک0ه
کريم بود ،برداشتند و ب0ه ش0ھربانی آوردن0د و ت0ا چن0د س0اعتی ک0ه زن0ده ب0ود،
پرسشھايی از او کردند.
»قاتل کريم دواتگر ،يکی ديگر از اعضای انجمن ب0ه ن0ام »رش0يد
٣٦١
السلطان« بود.
بي0000ژن جزن0000ی در »ت0000اريخ س0000ی س0000اله« در م0000ورد ترورھ0000ای
درونگروھ0ی ح00زب ت00وده م00ینوي00سد» :س00ازمان اطالع00ات ح00زب ت00وده ک00ه
اقدامات ضد اطالعاتی انجام میداد ...چند تن را که »پليس« شده بودند ،تا
نيمهی اول سال  ١٣٣١به قتل رسانيد؛ از آن جمله بودن0د ح0سام لنکران0ی و
٣٦٢
پرويز نوايی«.
 - 360شھرام رفيع زاده و نيما تمدن /ترور در ايران /انتشارات اکنون و گلپون0ه /بھ0ار  ١٣٧٩ب0ه نق0ل از م0سعود
نقره کار
 - 361ھمانجا
 - 362بيژن جزنی/تاريخ سی ساله/انتشارات مازيار ١٣۵٧ھمانجا
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احم00د لنکران00ی ،ب00رادر ح00سام لنکران00ی در خ00رداد م00اه  ١٣۶٠در
نامهای خطاب به مريم فيروز ،عضو کميتهی مرکزی حزب ت0وده و ھم0سر
نورالدين کيانوری نوشت:
روزی ک00ه از ط00رف فرمان00دار نظ00امی وق00ت »تيم00ور بختي00ار« ب00ه
فرمانداری احضار شدم ،در اين فکر بودم که باز با من چه کار دارند و از
من چه میخواھند و سواالتشان از چه مقولهای است ...بختي0ار از م0اجرای
جنايتی ھولناک و باورنکردنی آگاھم ک0رد ...از م0ن خواس0تند ب0رای آش0نايی
بيشتر از اين واقعه به اتاق مبصر بروم .در اتاق مبصر ب0ا س0روان عباس0ی
مفلوک مواجه شدم .به دستور آقای مب0صر س0روان عباس0ی ب0ا بي0ان و زب0ان
پر از ندامت به نقل و شرح کم و کيف جنايت پرداخت و به عنوان ش0اھدی
بر صدق گفتهھای خود دستھ0ای مرتع0شش را ن0شان م0یداد و م0یگف0ت از
شبی که به دستور ھيئت اجرايی حزب ،حسام را کشتيم ]و من ني0ز ش0ريک
اين برادرکشی بودم[ دچار ناراحتیھای عصبی ش0ده و دس0تھ0ايم دايم0ا در
حال ارتعاش است .او داستان ترور محمد مسعود را میگفت و داستانھا و
٣٦٣
مطالب ديگر باور نکردنی...
در مصاحبهای با نورالدين کيانوری ،دبير اول حزب ت0وده ک0ه در
زم000ان »ح000بس خ000انگی«اش ب000ه س000ال ١٣٧٠ب000ا »پژوھ000شگران« وزارت
اطالع00ات انج00ام ش00د ،ب00ه قت00لھ00ای درون حزب00ی مح00سن ص00الحی ،داري00وش
غفاری ،پرويز نوايی ،آقا برار فاطری و حسام لنکرانی اشاره میشود...
رفق00ای م00ا ک00ه در رک00ن دوم ارت00ش بودن00د ،گ00اھی ب00ه م00ا اط00الع
میدادند که رکن دوم توانسته است بعضی از افراد حزب را ب0ه خ0ود جل0ب
کن00د .رک00ن دوم اف00رادی را دس00تگير م00یک 0رد و آنھ00ا را وادار ب00ه ھمک00اری
میکرد و سپس برای نفوذ در حزب آزاد میکرد...
پيشنھاد شعبهی اطالعات ]که دکتر يزدی مسئول و روزبه معاون
و در واقع گردانندهی آن بود[ ھميشه اين ب0ود ک0ه اي0ن اف0راد را باي0د از ب0ين
ب00رد؛ زي00را اگ00ر آزاد بمانن00د ،در ح00زب نف00وذ خواھن00د ک00رد .ب00ه اي00ن ترتي00ب
س00ازمان اطالع00ات ح00زب ،چن00د نف00ر را ب00ه اي00ن دلي00ل ب00ه قت00ل رس00انيد؛ ول00ی
مسالهی قتل حسام ،مسالهی ديگری است .حسام لنکرانی از مدتھا قب0ل ]ک0ه
منھم يک بار شاھد بودم[ معتاد شده بود...
در آن زم00ان چاپخان00هی مخف00ی ح00زب در زي00رزمين خان00های ب00ود
ک00ه ص00فا خ00انم ح00اتمی ]خ00واھر س00رھنگ ح00اتمی[ ب00ا م00ادرش در آن زن00دگی
 - 363ھمانجا ،نامهی احمد لنکرانی به مريم فيروز عضو کميتهی مرکزی حزب توده و ھمسر کيانوری,
گاھنامهی جمھوری شماره  ۵سال ١٣۶٠
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میکردند .حسام ب0ا خ0انم ص0فا ح0اتمی ازدواج ک0رده ب0ود و در اي0ن چاپخان0ه
کار میکرد...
مھندس علوی ]ک0ه م0سئول م0الی و م0سئول چاپخان0ه ب0ود[ گ0زارش
داد که مخارج چاپخانه بیاندازه باال رفته و ھر روز حسام مراجعه م0یکن0د
و پول میخواھد و به اين ترتيب مخارج اعتياد خ0ود را از بودج0هی ح0زب
تامين میکند .يک بار علوی به حسام میگويد:
يکبار من بايد بيايم و بازرسی و حسابرسی کنم...
ح0سام ب00ه ھم0سرش م00یگوي00د ]اگ0ر[ ب00ه ح00ساب م0ن رس00يدگی کنن00د،
ھم00ه را ب00ه پل00يس معرف00ی خ00واھم ک00رد .اي00ن خب00ر ھ0م ب00ه عل00وی رس00يد و در
جلسهی ھيئت اجرائه مطرح کرد.
روزبه به ما اطالع داد که بايد تکليفمان را با حسام روشن کنيم.
روزبه و عباسی و سرھنگ مبشری و احم0د قاس0می نق0شه قت0ل را
کشيدند.
عاملين مستقيم قتل ھم خسرو روزب0ه ،ابوالح0سن عباس0ی و آرس0ن
٣٦٤
آوانسيان بودند.
احم000د دھق000ان ص000احب امتي000از و م000ديرم000سئول مجل000هی »تھ000ران
مصور« در خرداد ماه  ١٣٢٩در دفتر کارش م0ورد حمل0ه ض0اربی ب0ه ن0ام
»حسن جعفری« قرار گرفت و با شليک چند گلوله کشته شد .دھقان در آن
زمان عالوه بر مجلهی تھ0ران م0صور »مال0ک تئ0اتر تھ0ران« در الل0ه زار
ھم ب0ود و اي0ن تماش0اخانه ھ0ر ش0ب برنام0هھ0ايی را ب0رای عالقمن0دان نم0ايش
م000یداد .احم000د دھق000ان در آن روزگ000ار نماين000دهی م000ردم خلخ000ال در مجل000س
شورای ملی بود و عالوه بر روابط خاصی ک0ه ب0ا درب0ار داش0ت ،ب0ه دش0من
درجه يک حزب توده معروف بود .دھق0ان ب0ه ھم0راه »محم0د عل0ی ن0صر«
اول00ين ھنرس00تان ھنرپي00شگی اي00ران را راه ان00دازی ک00رد و اکث00ر ھنرمن00دان
٣٦٥
نامدار تئاتر در اين مدرسه تربيت شدند.
در س00ازمان چري00کھ00ای ف00دايی خل0ق »اي00ران« ني00ز چن00دين م00ورد
ت00رور ي00ا »ت00صفيه و ح00ذف فيزيک00ی« و »درون ت00شکيالتی« وج00ود داش00ته
است...
 - ١برخوردھای ناصادقانهی يکی از رفقا چ0ه در ط0ول زن0دگی چريک0ی و
چه در رفتن بیخبرش ،رفقايش را سخت آزرده کرد؛ مدتی بعد رفق0ا ردش
را میگيرند و متوجه میشوند که با اسم جعلی در ش0رکتی ک0ار م0یکن0د؛ او
را ترور میکنند...
 - 364خاطرات نورالدين کيانوری/موسسه ی تحقيقاتی و انتشاراتی ديدگاه/انتشارات اطالعات و تھران ١٣٧٢
 - 365شھيدان روزنامه نويسی/پويا نعمت اللھی
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 - ٢رفي00ق ديگ00ری پ00س از اي00ن ک00ه مخف00ی م00یش00ود ،از خ00ود ض00عف ن00شان
میدھد و در حالی که اطالعات وسيعی داشت ،میخواست کنارهگيری کن0د
و  ...در عم00ل پ00ارهای برخوردھ00ای ناص00ادقانه و ني00ز ع00دم رعاي00ت اکي000د
مسايل و دس0تورات امنيت0ی از جان0ب آنھ0ا ش0ک و تردي0د در رفق0ايی ک0ه ب0ا
آنھا در ارتباط بودند ،ايجاد میکند و ...رفق0ا ت0صميم م0یگيرن0د دو رفي0ق را
ترور کنند...
اي00ن ک00ار ]قت00ل رفي00ق عب00د Wپنج00ه ش00اھی[ متاس00فانه توس00ط رفي00ق
ھادی ]احمد غالميان لنگرودی[ و به کمک رفيق اس0کندر ص0ورت گرف0ت.
با تالم و تاسف بايد بگويم که مساله ،مربوط به عالقمندی و رابط0هی رفي0ق
پنجه شاھی به يک رفيق دختری بود که باھم در ي0ک خان0هی تيم0ی زن0دگی
٣٦٦
میکردند؛ متاسفانه فقط به اين دليل ھادی ،رفيق پنجه شاھی را زد...
گفت0ه ش00ده ک0ه س00ال  ١٣۵٢ني0ز ط00رح ت0رور م00صطفی ش00عاعيان و
پرويز صدری مطرح شد ،اما عملی نشد .مصطفی شعاعيان با متھم ک0ردن
س00ازمان چري 0کھ00ای ف00دايی ب00ه »گراي00شات استاليني00ستی« از اي00ن س00ازمان
٣٦٧
فاصله گرفته بود.
س000ال  ١٣۵٣مھن000دس نوش000يروان پ000ور ب000ه دس000ت يک000ی ديگ000ر از
اعضای سازمان ]مارتيک قازاريان[ به قتل رسيد .نوشيروان پ0ور در س0ال
 ١٣۴٩دس00000تگير و در س00000ال  ١٣۵١ب00000ا ش00000رکت در ي00000ک م00000صاحبهی
تلويزيونی با اظھار ندامت و اعالم وفاداری به ش0اه آزاد ش0د .ف0دائيان او را
٣٦٨
متھم به ھمکاری با رژيم کردند.
فاجع0000هی بھم0000نم0000اه س0000ال  ١٣۶۴در کردس0000تان ني0000ز يک0000ی از
بزرگت0رين عملي0ات تروري0ستی درون س0ازمانی اس0ت .اختالف0ات سياس0ی و
سازمانی دو تن از رھبران سازمان جريکھای فدايی خلق/اقليت ]مصطفی
م000دنی و توک000ل[ درگي000ری م000سلحانهای را س000بب ش000د ک000ه در آن پ000نج رفي000ق
٣٦٩
سازمانی کشته و تعدادی مجروح شدند.
در س00ازمان »پيک00ار« ]س00ازمان تق00ی ش00ھرام[ ني00ز ت00رور و ت00رور
شخصيت رواج داشت .قتل فجي0ع »مجي0د ش0ريف واقف0ی« و ت0رور نافرج0ام
»مرتضی صمديه لباف« نمونهاند .جزئي0ات قت0ل »محم0د يقين0ی« ک0ه گفت0ه
 - 366قربانعلی عبدالرحيم پور/آرش/پاريس ،شماره  ٧٩ھ0ادی ]احم0د غالمي0ان لنگ0رودی[ بع0د از انق0الب ني0ز از
اعضای مشاور کميتهی مرکزی سازمان بود .نگاه کنيد به مصاحبهی حيدر/آرش /شماره  ٧٩ھمانجا
 - 367ھمانجا ،شھرام رفيع زاده و نيما تمدن ،ترور در ايران ،انتشارات اکنون و گلپونه ،بھار ١٣٧٩
 - 368ھمانجا
 - 369نگاه کنيد به نشريات و اسناد منتشر شده از سوی ش0ورايعالی س0ازمان چري0کھ0ای ف0دايی خل0ق و س0ازمان
چريکھای خلق/اقليت در بھمنماه ١٣۶۴و يا اسناد و کتابھای منتشرشده از سوی اين دو سازمان در رابط0ه ب0ا
فاجعهی بھمنماه  ١٣۶۴در کردستان؛ برای نمونه اسناد کميسيون تحقيق و بررسی در مورد چھارم بھمنماه ،از
انتشارات سازمان فداييان خلق/اقليت
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شده در شکنجه و قتل رفيق ديگر س0ازمانیش0ان ]حمي0د[ دس0ت داش0ت ٣٧٠ي0ا
قتل »علی ميرزا جعفر  «Wو »ج0واد س0عيدی« ک0ه ادع0ا ش0ده ب0ه دس0ت ي0ا
٣٧١
دستور »محمد تقی شھرام« انجام شده ،ھنوز ناروشن ھستند...
احتم000اال در ھم000ين س000ال  ١٣٥٤اس000ت ک000ه س000ه رش000ته ت000رور ک000ه
مسئوليتش را ب0ا محم0د تق0ی ش0ھرام نوش0تهان0د ،انج0ام م0یش0ود .يک0ی از اي0ن
قربانيان ،سرھنگ لوئيس وابستهی نظامی امريکا در خيابان وزرای تھران
بود .ديگری سرتيپ زندی پور رئيس کميتهی مشترک »ض0د خرابک0اری«
و سومين بمبگذاری در ساختمان گ0ارد دان0شگاه ص0نعتی آري0امھر ِ موس0وم
ب000ه دان000شگاه »مجي000د ش000ريف واقف000ی« يک000ی از ھم000ين اع000ضای »رھب000ری
مجاھ0دين« ک00ه بع0دھا در س» ~00ترورھ0ای درون ت00شکيالتی« اپوزي00سيون
نظام پيشين به قتل رسيد.
مح00سن رفيقدوس00ت؛ از س00ردمداران جمھ00وری کھريزک 0ی اس00المی
ھم در گفتگويی با نشريهی »آفتاب« گفته است:
غروبی داشتم میرفتم توی خيابان صاحب ج0م ،ھ0وا ت0ازه تاري0ک
شده بود .ديدم اين ساواکی دارد از باال میآيد طرف پايين .معلوم ھم ھ0ست
که مست است .خالص0ه دنب0ال او رفت0يم و خان0هاش را ت0وی آن خياب0ان ،ک0ه
معروف بود به چھارراه سوسکی ياد گ0رفتيم .يک0ی/دو ب0ار ديگ0ر م0ن او را
ديدم؛ بعد ديگر اصال تصميم گرفتم که يک باليی سر اين بياورم.
البته خيلی ھم نامنظم میآمد .معموال شبھا ساعت نه و ن0يم ت0ا ده
میآمد میرفت خانهاش .يک جلسه رفته بودم مشھد خدمت حضرت آيتW
العظم0ی ميالن0ی .داس0تان را ب0ه ص0ورت کل0ی ب0رای اي0شان] گف0تم[ ک0ه ي0ک
ھمچ0ين شخ0صی اي0ن ج0وری ک0رده و اگ0ر ک0ه م0ثال اي0ن دس0ت ح0اکم اس0الم
بيافتد ،با اين چکار میکنند؟ ايشان فرمودند» :اينجور اشخاص مھدورال0دم
ھستند ،اينھا ظلمه ھستند ،اينھا عملهی ظلم ھستند«.
بعد از چند وقت موضوع را ب0ه ص0ورت ب0ازتری خ0دمت مرح0وم
آيت Wمطھری عرض کردم.
بع00د ب00ه طري00ق ديگ00ری اي00ن جري00ان را خ00دمت ح00ضرت آي00تW
مھدوی کنی ]که الحمد Wدر قي0د حي0ات ھ0ستند و خ0دا اي0شان را ط0ول عم0ر
بدھ0د[ ع0رض ک0ردم .از ح0رفھ0ای ھ0ر س0هت0ای اينھ0ا دري0افتم ک0ه اي0ن آدم،
ک00شتنی اس00ت .ت00وی ي00ک جل00سهای موض00وع را ب00ه مرح00وم ان00درزگو گف00تم؛
اندرزگو گفت» :ھمهی اي0نھ0ا ک0شتنی ھ0ستند ،ام0ا ک0اری نکني0د ک0ه م0ثال ب0ه
 - 370ھماتجا ،تراب حق شناس ،آرش/پاريس ،شماره  ٧٩آبانماه سال ١٣٨٠
 - 371ھمانجا ،تقی شھرام تيرباران شد/ايرانشھر ،شماره ] ١٨دوره ی دوم[ سوم مردادماه سال ١٣۵٩
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خاطر اين گير بيافتی؛ چون ما اگر قرار باشد که گي0ر بي0افتيم ،بگ0ذار ب0رای
کارھای باالتر گير بيافتيم که انشاء Wخدا ]اين آدمکشی را[ قبول کند!«
يک شبی که به شدت باران م0یآم0د ،ش0ايد يک0ی از ش0بھ0ايی ب0ود
که توی تھران کمتر آن جور باران میآيد .البته من چند شبی ک0شيک او را
کشيدم ،با يک چماق ح0سابی و چ0ون کمت0ر ش0بی ب0ود ک0ه اي0ن م0ست نباش0د.
باالخره او از ماشين پياده ش0د .م0یخواس0ت ب0رود خان0هاش .م0ن مخف0ی ش0ده
ب0ودم و ب0ا چم0اق زدم ت0وی س0ر اي0ن .او افت0اد و ي0ک ھف0ت/ھ0شت ت0ا چم0اق
ديگ00ر ھ00م زدم ت00وی س00ر و کل00هی اي00ن و ھل00ش دادم افت00اد ت00وی ج00وی آب و
رف00تم .ف00ردای آن روز ش00ايع ش00د ک00ه ي00ک جن00ازهای ت00وی مي00دان ش00وش ت00وی
٣٧٢
آبھا پيدا شده و انشاء Wخدا ]اين جنايت و کشتار[ قبول کند...
حکومتی که اينگونه بر سر کار آمده است ،ھمينگونه ھم با ترور
و ک00شتار و کھري00زک ب00ه عم00رش ت00داوم م00یبخ00شد .تف00اوت جن00بش  ٨٨ب00ا
جريانھای تروريستی مخالفان دو پھلوی ]حتی سياس0یک0ارانش ک0ه خ0ود را
پدران جنبشھای تروريستی میدانند[ در ھم0ين اس0ت ک0ه ن0سل ت0ازه نگ0اھی
ديگر ،زبانی ديگر و شيوهھايی ديگر برای رودررويی با حاکم0ان اس0المی
دارند؛ ھرچند که ھمچنان آلودگیھايی ھم دارد و ...چه بگويم؟!
برای پايان اين بخش از کتاب ،بنويسم که امروز نيز در شھری
که ميھمانش بودم ،اين آجرفرشھای طاليی ]مسی[ را بر سنگفرش خيابان
مرکزی شھر ديدم .پنج/شش تا کنار ھم بودند ،و روی ھر يک نام يک
قربانی کشتار سيستماتيک ھيتلر به عنوان مسئول اول تمامی کشتارھا و
جنايات دوران رايش سوم؛ بدون آن که بتوان مسئوليت ھمکاران ،افسران و
فرماندھان سيستم حکومتی آدولف ھيتلر را ناديده گرفت.
٣٧٤
 Stolpersteine373پروژهای است به پيشنھاد »گ0ونتر دمني0گ «
ھنرمن00د ک00ه ب00رای ب00ه ي00اد داش00تن و فرام00وش نک00ردن سرنوش00ت وح00شتناک
قربانيان پروژهی نابود سازی سيستماتيک انسانھا ]از سوی ھيتلر و حزب
ناس000يونال/سوسيالي000ستش[ برنام000هري000زی ش000ده و چن000دی اس000ت کوچ000هھ000ا و
خيابانھای آلمان را تسخير کرده اس0ت .اي0ن آجرف0رشھ0ا ک0ه در جل0و مح0ل
اقامت اين قرباني0ان ٣٧٥در زم0ين ک0ار گذاش0ته م0یش0وند ،در مربع0ی طالي0ی
رن00گ ]م00سی رن00گ[ ب00ه ض00لع ده س00انتيمتر کم00ی ب00االتر از س00طح خياب00ان و
کوچه ،زمين را رنگين میکنند ،تا ھمهی ما ھميشه به ي0اد داش0ته باش0يم ک0ه
 - 372ماجرای کشتن يک ساواکی توسط محسن رفيقدوست/آفتاب
 - 373سنگھايی برای سکندری خوردن و به ياد داشتن
Gunter Demnig - 374
 - 375البته اگر بازماندگان اين قربانيان با اينگونه آجرفرشھا مخالفتی نداشته باشند .برخی از يھوديان کار
گذاشتن اين آجرفرشھا را بیاحترامی به قربانيانشان تلقی میکنند.
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در دوران »وحشت بزرگ« ھيتلر و حکومتش ،چه بر سر آلمان ،جھان و
انسانھ0ا آم0د و ھيچگ0اه و ھيچگ0اه اي0ن ک0شتارھای سي0ستماتيک را ب0ه دس0ت
فراموشی نسپاريم؛ چرا که اگر اين جنايات را از ياد بب0ريم ،چن0دی نخواھ0د
گذش0ت ک00ه ھمچ0ون ايراني00ان ب00رای قاتالنم0ان قم00ه و زنجي00ر م0یزن00يم؛ چ00ون
ت00اريخ نم00یخ00وانيم؛ چ00ون ت00اريخ نم00یدان00يم و چ00ون بي00شتر ت00اريخنگارانم00ان
ش000يعهزده و خردباخت000ه ب000ودهان000د و ھ000ستند و م000ا را ني000ز چ000ون خودش000ان
فراموشکار و خردباخته میخواھند!
پ0روژهی  Stolpersteineنخ0ست از س0ال  ١٩٩٠از س0وی دمني00گ
و ب00رای ک00شتار ھ00زار ک00ولی و »س00ينتی« ٣٧٦از ش00ھر کل00ن آغ00از ش00د .اي00ن
ھ00زار ت00ن در واق00ع پ00روژهی آزماي00شی »ک00شتار درم00انی« ٣٧٧آدول00ف ھيتل00ر
بودن000د ،ب000رای ک000شتار سي000ستماتيک يھودي000ان ک000ه پ000روژهاش ب000ه آن ک000شتار
وحشيانهای انجاميد که ھولوکاست نام گرفت.
نخستين سری آجرفرشھای طاليی متعلق ھستند به چند صد تن از
»سينتیھا« که با دستور مستقيم »ھ0اينريش ھيمل0ر« ٣٧٨ک0شته ش0دهان0د .اي0ن
آجرفرشھا در برابر شھرداری تاريخی شھر کلن بر سنگفرش خياب0ان نق0ش
بستهاند ،تا به ما رھگذران يادآوری کنند که پای بر سنگفرشی نھ0ادهاي0م ک0ه
ھمين چن0دی پ0يش مح0ل رف0ت و آم0د ان0سانھ0ايی ب0وده اس0ت ک0ه ش0وربختانه
قربانی توطئهھای ش0يطانی بان0د آدم0یخ0واران ھيتل0ری ق0رن بي0ستم ]اس اس
ھا[ شدهاند.
از سال  ١٩٩۴نيز نام  ٢۵٠تن از اين قربانيان در برابر کلي0سای
آنتونيکر در شھر کلن ،سطح خيابان را رنگين ساختهاند.
انسان ھنگام خواندن نام اين قربانيان ،میباي0د از کم0ر خ0م ش0ود و
»به نوعی« سمبوليک به اين قربانيان ادای احترام کن0د؛ و اي0نگون0ه ب0ه ي0اد
داشته باشد که آنانی که درسی از »تاريخ« نمیگيرند ،مجبورن0د ھمي0شه آن
»تاريخ« را تکرار کنند!
گ00اه ک00ه از »دمني00گ« در م00ورد »خط00ر« س00کندری خ00وردن ب00ر
روی اين آجرفرشھا سوال میشود؛ پاسخ میگويد:
 - 376سينتیھا اقليتی قومی ھستند که يکی از گروهھای قربانی کشتارھای سيستماتيک ھيتلر بودند؛ بجز
سينتیھا ،کولیھا ،کمونيستھا ،يھوديان ،ھمجنسگرايان ،عقبماندگان ذھنی و فيزيکی ،ھمچنين روشنفکران و
مخالفان ھيتلر نيز قربانی سيستماتيک جنايات ھيتلر و باندش شدند.
 - 377کشتار درمانی نامی است که سعيد امامی و باند وزارت اطالعاتش در دوران »طاليی« رياست جمھوری
سيد محمد خاتمی به س~ کشتارھای زنجيرهای داده بودند.
 - 378ھاينريش ل .ھيمل0ر در ھف0تم اکتب0ر  ١٩٩٠در ش0ھر م0ونيخ ب0ه دني0ا آم0د و در  ٢٣م0اه م0ه  ١٩۴۵در ش0ھر
»لونهبورگ« م0رد .او از گردانن0دگان اص0لی سياس0ت ح0زب سوس0يال/ناسيونالي0ست ھيتل0ر ،ھمچن0ين رھب0ر »اس
اس«ھا ]راديکالترين و ايدئولوژيکترين جانيان تح0ت ام0ر ھيتل0ر[ ب0ود .ھيمل0ر يک0ی از م0سئولين اص0لی ک0شتار
يھوديان و تعداد بسياری از کولیھا در جريان »ھولوکاست« است.
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»نه ،نه ،انسان بر روی اين آجرفرشھا س0کندری نم0یخ0ورد ک0ه
٣٧٩
بيافتد؛ بلکه به قلب و انديشهاش تلنگری زده میشود«.
م0000ن ام0000ا ب0000ه آن روز دلانگي0000زی امي0000د ب0000ستهام ک0000ه حکوم0000ت
کھريزکی/اختالسی/ک0شتاردرمانی اس0المی س0رنگون ش0ود و م0ا ني0ز بت0وانيم
]ھمچون آلمانھا[ در برابر خانهی ھر ايران0ی قرب0انی اي0ن نظ0ام پلي0د ق0رون
وس00طايی ،آجرف00رشھ00ايی ب00ه ن00ام و ي00اد اي00ن نازنين00ان ]ک00ه در ھ00ر ش00رايطی
چراغ مبارزه را در اين سالھای نکبت0ی روش0ن نگ0ه داش0تهان0د[ ب0سازيم ،ت0ا
ھيچگ00اه و ھيچگ00اه جناي00ات سي00ستماتيک اي000ن جاني00ان را از ي00اد نب00ريم؛ ت000ا
مجب00ور نباش00يم ب00ار ديگ00ر ت00اريخ را تک00رار کن00يم و از خمين00ی ،خامن00های،
الجوردی ،خلخالی و ابراھيم يزدی ،امامزاده بسازيم و س0ر قبرش0ان قم0ه و
زنجيز بزنيم؛ چن0ان ک0ه ب0رای عل0ی اب0نابيطال0ب قات0ل ايراني0ان و فرزن0دانش
خودمان را »تکه/پاره« میکنيم.
چه خوب میشود اگر ما ايرانيان نخستين آجرفرش0ھای طالي0ی را
ب00ه مناس00بت چھلم00ين س00المرگ ک00شته ش00دن اف00سران رش00يد ارت00ش اي00ران ]ب00ر
روی پ000شت ب000ام مدرس000هی رف000اه ،ب000ه دس000تور م000ستقيم خمين000ی آدمک000ش ،ب000ا
»ق00ضاوت« اب00راھيم ي00زدی ،ب00ه ج00الدی ش00يخ ص00ادق خلخ00الی و ب00ا م00داحی
عليرض00ا ن00وریزاده در رس00انهھ00ای آن دوران[ ب00ر روی س00نگفرش مقاب00ل
مدرس00هی رف00اه ب00سازيم ،ت00ا ھيچگ00اه و ھيچگ00اه ،حت00ی س00ادهت00رين م00ردم اي00ن
س0000000000امان ،فرام0000000000وش نکنن0000000000د ک0000000000ه در دوران حکوم0000000000ت نظ0000000000ام
کھريزکی/اختالسی/کشتاردرمانی اسالمی ،از ھم0ان روزھ0ای نخ0ست ،چ0ه
بر سر ما ايرانيان آمده است!
به اميد آن روزھای خوش در چشمانداز!
 ٢٩آذرماه ١٣٩٠
 ٢٠دسامبر  ٢٠١١ميالدی
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يادداشت چھارم
آن وقتھا قلم0ی داش0تم و اي0ن روزھ0ا »ک0امپيوتری« و تن0د و تي0ز
دستم را روی دکمهھايش میچرخانم ت0ا از اس0مم ،ھ0ويتم ،ک0شورم و ح0ال و
روزم بنويسم .از قرار نبايد حالم بد باشد؛ چون گاه به جای جايزه »مائ0ده«
ب0ه ن00افم ب0سته م0یش0ود؛ از آن »مائ00ده«ھ0ای محم00دی ک0ه ب00ه شم0شير تي0ز دو
لبهی مرتضی علی میگويد »زکی« آماده برای زدن گردنم» .ج0ايزه« ام0ا
در مدار بندبازان »دست به دست« میشود؛ م0دار م0ن ک0ج و کول0ه اس0ت و
از ريخت افتاده؛ ھنوز جای پنجه بکس بندباز روی چھرهام مانده است.
قمارباز ھم نيستم .قمارباز در ينگهی دنيا لميده است؛ زير سايهی
از ما بھتران که ھی دالر ب0ه ن0افش م0یبندن0د ،ت0ا عم0ر س0ياهک0اران را ت0داوم
بخشد.
م00ن اينج00ا در تھ00ران ،ک00نج خان00های ،ھ00ر روز م 0یروم ت00ا ش00ايد ب00ا
ھواری خاکی به سر کشورم بريزم ،اما نمیش0ود؛ آخ0ر اي0نج0ا قم0ار ب0اختن
ممنوع است ،آنجا که شما ھستيد ،قمار ،جايزه ھم دارد!
حالم خيلی وقتھا بد میشود ،چون تو سرم غوغ0ايی اس0ت ک0ه از
قرنھا پيش جا مانده است؛ گاه اي0ن وس0ط/م0سطھ0ا »مي0انب0ر«ی زدهام ،ام0ا
راه به جايی نبردهام؛ وقت0ی خيل0ی از »ن0اف«ھ0ا ب0ه »اعط0ايیھ0ا« وص0لند،
انتظار »گسست« پوشال میشود ...میدانستيد؟
ت00و کت00ابھ00ام ھم00ه چي 0ز آي 0دهآلي 0زه اس00ت و ت00و خ00وابھ00ام انگ00ار ک00ه
رئاليزه .من و شما ھيچکدام دستھای صابون زدهمان را چرب نمیکنيم ،تا
بگوييم اين بد است و آن خوب؛ »حق انتخاب« را قرنھاست فروختهايم به
مفت ،به يک مشت جفنگ؛ در اذای اين معاملهی شگرف ھم ،چاھی داري0م
ب000ه عم000ق ت000اريخ و ب000ه وس000عت ح000سرت ،پ000ر از تک000هھ000ای س000بز بري000دهی
پيراھنھ0ای س0بز س0يدیم0ان ،آن زم0ان ک0ه س0ادات ب0ه م0ادربزرگھام0ان ب0د
نگاه میکردند؛ نه؛ تجاوز ميکردند؛ کپکزده برای حسرتھای ناتم0ام ي0ک
تاريخ کج و کوله...
فقط اين نيست که نمیتوانم آب دھانم را قورت بدھم ،گل0وم ھ0م درد
میکند ،از بس ک0ه ح0رفم را ق0ورت دادهام .س0مت راس0ت ص0ورتم ک0ه ج0ای
خراش پنجه بکسی طاليی ،روش چھارتا خط عمودی از باال تا پائين ش0يار
کردهاند ،کالفهام میکند .گ0ردهام بي0شتر از ھم0ه ،آخ0ر نم0یخواس0تم س0واری
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بدھم و حاال ج0ای پ0ای ب0اتومھ0ای واردات0ی دني0ای مل0س متم0دن را ھ0م روی
دوش دارم؛ ببيني0د ،ج00ای پ00ا ي0ک ش 0يار ک00شيده اس00ت از ب00اال ت00ا پ00ائين ،روی
سينهام ،به قدمت حسرتھام ،گندهی گنده ،قد تمام کتکھای پنھانی که مادر
بزرگ از سادات خورد.
دستم ھم درد میکند ،آخر شب عروسی کت0ابم ،قلم0م را شک0ستهان0د،
چون نم0یخواس0تم ب0ه اي0ن آس0انیھ0ا وا ب0دھم .درس0ت ب0االی ک0تفم ج0ای ي0ک
چماق قلچماق يک خط ک0شيده اس0ت ،از بي0رون ت0ا ب0ه درون نوش0تهھ0ام؛ ک0ه
ھر وقت م0یخ0واھم ب0ا اي0ن دکم0هھ0ا ک0اری بک0نم ،درد م0یگيرن0د؛ ھم0ين ج0ا
درست ھمين جا روی گردهام؛ پشت سرم؛ پس گردنم ھم زخم اس0ت؛ از آن
ھمه »پس گردنی« درست تا باالی کتفم.
کمرم بيشتر درد میکند ،آخ0ر بارھ0ا زائي0دهام .بچ0هھ0ام »س0ر زا«
رفت00هان00د؛ م00ن ھن00وز ن00ه؛ اگ00ر م0یتوان00ستم »ان00گ ابت00ری« را بپ00ذيرم ،ديگ00ر
نمیگذاشتم حامله شوم؛ بدبختی اين که باز ھم میخواھم امتحان کنم.
از قلبم نمیگويم ک0ه ب0دجوری ت0پش دارد ،از ع0شقھ0ای الک0ی ،از
وسوسهی خناسانی که شرط بستهاند ،در تمام مسابقهھا برنده شوند...
از کمرم نوشتهام که درد بیدوايی دارد ،چون خ0م نم0یش0ود؛ ب0رای
ھيچ تنابندهای خم نمیشود و اين خود درد بدی است؛ چون ق0درت انعط0اف
ندارد و خب ،منعطفين را خوش نمیآيد!؟
درخ00ت خان00هام ھ00م درد م 0یک00شد ،کم00رش درد م 0یکن00د ،ي 0ک روز
»سرو ناز«ی بود و روزی ديگر ،بيدار که شدم ديگر نبود؛ از کمر بري0ده
بودندش ،آخر خم نمیشد.
چ00شمانم بي 0شتر از ھم00ه درد م 0یکنن00د .اص00ال ش00دهان00د دو کاس00هی
خون؛ چون گاه دوخته شدهاند به رازھايی که بايد ناگفته میماندن0د ،ول0ی از
دستم در رفتند و نماندند...
دندانھام ھمه مصنوعیاند ،البته دندانپزشک کارش را بل0د اس0ت،
تا چيزکی پای جانم بکارد؛ فکر کني0د اگ0ر نابل0د ب0ود ،چ0ه ريخ0ت و قياف0های
پيدا میکردم؟!
يادم رفت بنويسم که مفصلھام باد کردهان0د .قل0بم بي0شتر از ھم0ه و
مغز سرم ،درست ھمانجايی که متن آن دماغهی خاکستری است ،پر اس0ت
از خاطرات ش0بيخون ب0ه حيط0هی خاک0ستری ت0وی کاس0هی س0رم؛ دردش از
زمانی شروع شد که کاسهی سرم جام شراب شد و تنم زير کرسی خليف0هی
نااھل بغداد ،اھل حال را حال میداد...
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حاال ،ھمين روزھا گوشھام ھم درد گرفتهاند؛ درس0ت زم0انی ک0ه
امام00ان دروغ و جفن00گ ،ب00اتوم ب00ه دس00ت ،دين00شان را زورچپ00انم م 0یکردن00د،
ھنوز ھم مشغولند ،نمیبينيد؟!
پ000ای راس000تم را ھ000م قل000م ک000ردهان000د ک000ه زودت000ر از رقي000بش پ000ا ب000ه
»آبريزگ00اه« گذاش00ت ،ھم00ين اس00ت ک00ه ح00اال »ش00الن ش00الن« ب00ه زي00ارت
میروم.
راستی ،سر شما ھم برای چيزی درد میکند؟!
 ٢٠ژاويه  ٢٠٠٩ميالدی
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جنبش  «١٣٨٨و کتاب پيشين من
کتاب پيشينم »نه روسری ،نه توس!ری ،مملک!ت دوس!ت پ!سری«
لحظه نگاریھا يا روزنگاریھای م0ن اس0ت از جن0بش  ١٣٨٨و درس0ت از
يک ھفته پس از روز انتخابات دھم رياس0ت جمھ0وری ] ٢٢خ0رداد [١٣٨٨
آغ000از م000یش000ود .اي000ن کت000اب را ک000ه در آغ000از بھ000ار  ١٣٨٩منت000شر ش000ده،
رس0انهھ00ای حک00ومتی در اي00ران و درس00ت در ت00اريخ  ٢٢خ00رداد م00اه ١٣٨٩
اينگونه معرفی کردهاند:
»يكى از عناصر اپوزيسيون و داراى تفكرات فمينيستى ،با تأليف
و انت000شار كت000ابی ،اق000دام ب000ه »تحري000ف« وق000ايع بع000د از انتخاب000ات رياس000ت
جمھورى کرده است .به گزارش آري0ا ،وى ب0ا ت0أليف و انت0شار كت0ابى تح0ت
عنوان »نه روسرى ،نه توسرى ،مملكت دوست پسرى« اق0دام ب0ه تحري0ف
وقايع بع0د از انتخاب0ات رياس0ت جمھ0ورى ک0رده اس0ت .ن0امبرده در مقدم0هی
٣٨٠
كتاب خود كه طرح روى جلد آن حاوى نيم0رخ برھن0هی ي0ك زن و م0رد
مىباشد و توسط »نشر سايه« در آمريكا منتشر شده ،چنين نگاشته است:
»اي00ن كت00اب يادداش00تھ00اى روزان00هی م00ن اس00ت ،ھم00راه ب00ا اس00ناد
بسيارى براى گزارش لحظه ب0ه لحظ0هی جن0بش ض0د خ0شونت و م0درن اي0ن
روزھا ،براى عبور از درون حاكميت به دني0اى آزاد و م0درن ،در تاب0ستان
داغ  ١٣٨٨و چن0د روز پ0يش و پ0س از اي0ن تاب0ستان ت0ب دار؛ خواس0تهام ب0ا
اي0ن ك0ار ف0ضاى اي00ن روزھ0ا را ن0شان دھ00م؛ ھرچن0د م0ىدان00م و م0ىدان0يم ك00ه
بخ00شى از حكومتي000ان در پ000ی مالخ000وركردن اي00ن جن000بش ،از ھ000يچ ترفن000دى
رويگردان نيستند .بايد ماند و ديد چه خواھد شد«.
»ش000ايان ذك000ر اس000ت ک000ه وى ]ن000ادره اف000شاری[ قب000ل از اي000ن ني000ز
كتابھاى »سخيف و موھنى« دربارهی »حقوق زنان« مانند »مردان0ى ك0ه
دوست داشتهام«» ،بحران روش0نفكرى در اي0ران«» ،ھت0ل عم0و م0سعود«،
»پ00شت دروازهی تھ00ران«» ،زن در دول00ت خي00ال«» ،خ00شونت ،زن00ان و
٣٨١
اسالم«» ،رنسانس وارونه« و ...تأليف و منتشر كرده است«.
ھمچنين در دعوايی کمدی بين باندھای حکومتی باز ھم در م0ورد
کتاب »نه روسری ،نه توس0ری ،مملک0ت دوس0ت پ0سری« و البت0ه موض0وع
 - 380چاخان میگويد.
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اساس00ی حکومتي00ان ]حج00اب[ درس00ت در ت00اريخ بي00ست و س00وم خ00رداد م00اه
 ١٣٨٩نوش00تهان00د ک00ه در زم00انی ك00ه تم00امی علم00ا و مراج00ع ب00ه ش00رايط ب00د
فرھنگی حاكم و بدحجابی و بیبندوباری به وجود آمده در جامعه اعت0راض
دارند و در مقطعی كه يك ايرانی سرسپرده] ٣٨٢نادره افشاری[ كتابی تح0ت
عنوان »نه روسری نه توسری ،مملكت دوست پ0سری« م0ینوي0سد» ،آق0ای
رئ 0يس جمھ00وری« در م00صاحبهای زن00ده و در رس00انهای مل00ی ]ک00ذا[ مطلب00ی
بگويد كه زيبندهی رئيس جمھوری ايران نيست.
محمد جعفر منتظری ،رئيس ديوان ع0دالت اداری ،روز س0ه ش0نبه
 ٢۵خ00رداد ١۵] ١٣٨٩ژوئ 0ن  [٢٠١٠س00خنان اخي00ر آق00ای احم00دی ن00ژاد را
مغاير معارف اسالمی دانست...
آقای احمدی نژاد ،در يک برنامهی تلويزيونی در شامگاه يک0شنبه
 ٢٣خ00رداد ] ١٣ژوئ00ن[ روش00ھای برخ00ورد ب00ا آنچ00ه را ک00ه »ب00دحجابی در
ايران« ناميده میش0ود ،نادرس0ت خوان0ده و گفت0ه ب0ود ک0ه اي0ن برخوردھ0ا را
قبول ن0دارد و ت0ا ج0ايی ک0ه بتوان0د ب0ا اي0ن موض0وع برخ0ورد و آن را کنت0رل
خواھد کرد .به گزارش ايسنا وی تصريح كرد ک0ه م0ا نباي0د حرب0ه ب0ه دس0ت
كسانی بدھيم كه شاھديم در برابر اجرای احكام الھ0ی موض0عگيری م0یكنن0د
و كتب ننگين ]ھاھاھا[ منتشر ،و تالش میكنند اينگونه فرھن0گھ0ا را الق0اء
کنن00د .ھم00ين ام00روز ص00بح خ00انمی را دي00دم پ 0شت فرم00ان ]اتومبي00ل[ نش00سته،
روسریاش را انداخته؛ چه كسی مسئول اين وضعيت است؟
چه كسی وظيفه دارد صبغهی اسالمی را بر جامعه حاكم كند؟
آي00ا مح000يط جامع00ه ي000ك مح00يط ف000ردی اس00ت ك000ه ي00ك خ000انم ي00ا ي000ك
دخترخ00انم ھرج00ور م00یخواھ00د لب00اس بپوش00د ،ي00ا آراي00ش بكن00د ،ي00ا ھرج00ور
میخواھد ورود پيدا ]کذا[ و زمينهی فساد اخالقی را فراھم كند؟
آي0ا در نظ0ام اس0المی م0سئوالن ام0ر وظيف0ه ندارن0د ،ش0رايط را ب0ه
گونهای فراھم كنند كه اين ھنجارشكنیھا به حداقل برسد؟
چرا بعضی ب0ه خ0ود اج0ازه م0یدھن0د ي0ك روز در جايگ0اه ش0ورای
نگھبان بنشينند و قوانين را خالف قانون اساسی معرفی كنند و ي0ك روز ب0ه
جای فقھا بنشينند و فتوا بدھند؟
دو روز پي0شتر آق0ای احم0دی ن0ژاد ،ب0ا ارس0ال نام0های ب0ه ش0ورای
نگھبان ،برخی قوانين مصوب را غيرقانونی و غيرقابل اجرا دانسته بود.
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اين نامه با واکنش تن0د احم0د جنت0ی ،دبي0ر ش0ورای نگھب0ان روب0رو
شد و او به آقای احمدی نژاد تذکر داد که وظيفهاش اجرا و رعاي0ت ق0وانين
است و نمیتواند در وظايف ديگران دخالت کند...
آقای مطھری در ادامه تاکيد کرد که اين سخنان آقای احمدی ن0ژاد
مربوط به افکار اسفنديار رحيم مشائی اس0ت ک0ه »متاس0فانه از زب0ان رئ0يس
جمھوری« مطرح شده است .او در تائيد اين مطل0ب ب0ه ت0الش دول0ت ب0رای
»زنده کردن فرھنگ ايران باستان« اشاره کرد و گف0ت س0خنانی ک0ه رئ0يس
جمھوری دربارهی »عفاف و حجاب« مطرح کرده ،متعل0ق ب0ه افک0ار آق0ای
مشائی است و در اين راستا شاھد بوديم که اخيرا رئيس جمھوری گف0ت م0ا
فرزندان رس0تم و اس0فنديار و آرش ھ0ستيم .محم0د تق0ی رھب0ر ،رئ0يس مجم0ع
نماين0دگان روح00انی مجل0س اي00ران ني0ز س00خنان آق00ای احم0دی ن00ژاد درب00ارهی
حجاب را »چراغ سبزی برای جريانات فاسد« خواند...
روزنامهی تندروی کيھان نيز در مطلبی از مشورتھای غل0ط ب0ه
آقای احمدی نژاد ،ابراز تاسف کرده و نوشته است که برخی م0شورتھ0ای
غل00ط در اي00ن زمين00ه ب00ه رئ00يس جمھ00وری محت00رم داده م00یش00ود ک00ه ب 0ا بني00ان
اس00المی و انقالب00ی تفک00ر اي00شان در ت00ضاد اس00ت ...پي00شتر چن00د ب00ار چن00ين
سخنانی از سوی احمدی نژاد مطرح شده بود و از جمله در دوران تبليغات
انتخابات دورهی نھم رياست جمھوری گفته بود که جوان0ان ب0ا ھ0ر م0دل م0و
و لباس ،عزيزان ما و سرمايهھای کشور ما ھستند.
قبل از آن ھم در دورهی دولت نھ0م ،آق0ای احم0دی ن0ژاد ب0ا ارس0ال
نامهای به رئيس سازمان تربي0ت ب0دنی دس0تور داده ب0ود ت0ا زمين0هی ح0ضور
زن00ان در اس00تاديوم آزادی ب00رای تماش00ای م00سابقات فوتب00ال ف00راھم ش000ود...
عملک0رد دول0ت نھ0م و دھ0م ح0اکی از س0ختگيری بي0شتر در زمين0هی پوش0ش
زنان بوده است .ام0ا اي0ن نام0ه ،اعت0راض تن0د برخ0ی مراج0ع تقلي0د و تجم0ع
طالب در قم را به دنبال داشت و در پی آن ،آقای احم0دی ن0ژاد اع0الم ک0رد
٣٨٣
که به احترام علما ،اين دستور را پس گرفته است...
م00ن ام00ا در تم00ام آن ھفت00هی جمع00هی  ٢٢خ00رداد  ٨٨ت00ا جمع00هی
بي00ست و نھ00م ]ک00ه س00يد عل00ی خامن00های رف00ت ت00وی آن گ00ودی س00نگ مرم00ر
دانشگاه تھران و حکم قتل جنبش را داد[ در يک حالت فلج کنندهی ھيج0انی
بودم؛ و با اين که در تمام اين سی سال آرزو داشتم اين نسل تازه ]ک0ه ن0سل
 - 383اين ترھات در وبسايت »ب0ی ب0ی س0ی« فارس0ی ب0ا عن0وان »انتق0ادات تن0د اص0ولگرايان از رئ0يس جمھ0وری
ايران« و چندين و چند وبسايت ديگر قابل دسترسی است.
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ت00و ٣٨٤باش 0د[ از زي00ر تي00غ حکوم00ت اس00المی ،ج00ان س00الم ب00در بب00رد و بتوان00د
روزی ھمانند ھم نسالنش در جھان متمدن ،زندگی دور از دخالت حکومت
دينی و ايدئولوژيک داشته باشد؛ اما راستش شما را نسلی س0وخته ،پژم0رده
و از دور خارج شده ارزيابی میکردم!
در تصورم ھم نمیگنجيد که بتوانيد اين ھمه پويا باشيد؛ دست باال
فک00ر م00یک00ردم ھمانن00د انتخاب00ات ھف00تم رياس00ت جمھ00وری در س00ال ١٣٧۶
حکومت میتواند با حقهبازی و ھمدستی تمام جناحھا و »حافظان نظ0ام« و
»جمھوری اسالمی خواھان بيرون کشور« صدای اعتراضتان را خفه کن0د
و ي00ک دور ديگ00ر ب00ر س00ر ک00ار بمان00د؛ کم00ا اي00ن ک00ه بخ00ش مردم00ی جن00بش
»موس00وم ب00ه اص00الحات« ب00ه دلي00ل فريبک00اری موج00ود در رفت00ار و گفت00ار
اصالحاتچیھای حکومتی ،از مطالبهی خواستھ0ايش چ0شم پوش0يد و دي0ديم
ک0ه کن0ار ک0شيد و اي00ن زمين0های ش0د ک0ه در نھاي00ت در انتخاب0ات نھ0م رياس00ت
جمھ00وری ،مترس00کی چ00ون احم00دین00ژاد س00ر از ص00ندوقھ00ای رای بي00رون
آورد.
م00ن ام00ا ترفن00دھای حکومتي00ان ٣٨٥را ب00رای ب00ه س00ستی و بيھ00ودگی
کشاندن اين جنبشھا ديدهام و اگر يادت باشد در کت0اب »رن0سانس وارون0ه«
اي00ن ترفن00دھا را از زب00ان يک00ی از ھم00ان حکومتي 0ان ]عليرض00ا عل00وی تب00ار[
نشان دادهام؛ بنابراين ھم ترفندھا را میشناسم و ھم آن جنبش را.
اين بار اما فرق میکن0د؛ س0الھا از آن س0الھ0ا گذش0ته اس0ت و ش0ما
دست کم نيم نسل از آن دوران جلوتري0د .يعن0ی بي0شتر ش0ما ک0ه ح0اال ناجي0ان
اي00ن »جن00بش« ھ00ستيد ،س00ال  ١٣٧۶بچ00ه بودي00د و اص00ال ح00ق رای نداش00تيد.
ش000ايد مام000ان/باباھ000ا ي000ا خ000واھر/برادرھ000ای بزرگترت000ان در آن دوران پ000ای
صندوقھای رای رفتهاند؛ ولی خودتان نه!
البته نظام ،ب0رای نم0ايش »دموکراس0ی« و ب0رای پ0ذيرفتنی نم0ايش
دادن ھم000ان نظ000ام عق000ب مان000ده ،ض000د ب000شر و ض000د زن ،ب000ه ش000لوغبازيھا و
جنجالھای دوران انتخابات نياز دارد؛ تا مثال به جھان متمدن نشان بدھد ک0ه
رای دھن00دگان ب00سيارند و »ام00ت« ]ش00ھروندان[ اي00ن حکوم00ت را ب00ا ھم00ه ی
کاستيھايش ميخواھد و از آن پشتيبانی ميکند.
 - 384کتاب چون در پاسخ به  ١٤پرسش پرسشگر جوان درون کشور است ،اينگونه نوشته شده است .پرسشھا
در آغاز کتاب کليشه شدهاند.
» - 385جنبش سبز زمانی از دست اصالحطلبان خارج شد ک0ه آق0ای ک0ديور آن ش0عار غيرواقع0ی »ھ0م غ0زه ،ھ0م
لبنان و ھم ايران« را از قول مردم مطرح كرد .جنبش س0بز زم0انی از کنت0رل آنھ0ا خ0ارج ش0د ک0ه آق0ای موس0وی
مدام از »دوران طاليی امام«اش ياد کرد و مردم را طرفدار امام ھمامش خواند و م0يخوان0د .اي0ن اتف0اق زم0اني
کامل شد که آقای کروبی با بیاطالع خواندن خود از کشتارھای دھ0هی ش0صت ب0ه ط0ور ض0منی آن ک0شتارھا را
انکار كرد/«.ادعای اکبرگنجی و آنروی ديگر سکه/امين موحدی

٢٦٢

ام00ا حکوم00ت ]ھ00ر دو جن00احش[ ب00اورش ش00ده اس00ت ک 0ه ماموري00ت
شھروندان تا سرفصل رایگيری تمام میش0ود .اگ0ر توج0ه ک0رده باش0ی ،در
روزھای پيش از انتخابات مزاحم زنان نمیشوند و حتی نامزدھای رياس0ت
جمھ00وری از ھم00ين زن00ان ب00دحجاب ]ب00ه گفت00هی خودش00ان[ ب00رای تبليغ00ات
انتخاب0000اتیش0000ان اس0000تفادهھ0000ا م0000یکنن0000د؛ ام0000ا پ0000س از انتخاب0000ات و نم0000ايش
»دموکراسی« در افکار عمومی جھانی ،ديگر بايد ]مثل ھمي0شه[ بروي0د در
خانهھاتان بتمرگيد و باز ھم س0رکوب ش0ويد؛ پ0س از ھ0ر انتخاب0اتی ،دوب0اره
باز ھمان بيکاریھاست و ھمان تورم و دزدیھا و مزاحمتھای خيابانی و
اعدامھا و به جرثقيل آويزان کردنھا و مردم را ب0ه تخ0ت ش0الق ب0ستنھ0ا و
آفتابه به گردنشان آويختنھا و از اين کارھا...
البت0ه ھم0انگون00ه ک0ه نوش0تهای» ٣٨٦طي00ف ج0دا ش0ده از حکوم00ت و
اص000الح طلب000ان حک000ومتی« م000یکوش000ند اي000ن جن000بش م000درن را در درون
دعواھ00ای درون جن00احی حک00ومتی و اخ00تالف نظرھ00ای »ميک00رو« ب00ين دو
طي00ف ح00اکم و در کن00ار ح00اکم حکوم00ت جمھ00وری اس00المی زن00دانی کنن00د؛ و
البته به باور خودشان؛ دليل ھم برای اين کارشان دارند...
ديگر اين که اينھا »شال گردن س0بز س0يدی« ميرح0سين موس0وی
را نم00اد اي00ن »جن00بش« م00یدانن00د؛ در ح00الی ک00ه رن00گ دادن ب00ه اي00ن جن00بش،
نوعی کپیبرداری از انقالبھای رنگين اقمار سابق شوروی مرح0وم اس0ت
و اي00ن ھ00يچ س00نخيتی ب00ا نم00اد س00بز س00يدی موس00وی ن00دارد؛ البت00ه ش00ايد ب00رای
خودشان معنی داشته باشد؛ ولی نه برای جوانان ما و به ويژه زنان ايران0ی
ک0ه ب0ا آن پوش0شھ0ای م0درن ]حت0ی در ھم0ان حيط0هی حج0اب اجب0اری[ اي00ن
نماد را به نمايش میگذارند.
ديگ00ر اي00ن ک00ه انتخ00اب يک00ی از چھ00ار ت00ن نامزدھ00ای از ک00وزهی
نظارت استصوابی درآم0دهی حک0ومتی ،ب0ه مفھ0وم خواس0ت ايراني0ان و رای
دھن000دگان ني000ست و چن000ين »انتخاب000اتی« را در ھ000يچ کج000ای جھ000ان متم000دن
»انتخاب0000ات« ارزي0000ابی نم0000یکنن0000د .اي0000ن بي0000شتر ب0000ه ش0000عبده ب0000ازیھ0000ای
اسالميستی/کمونيستی شبيه است ،ت0ا ي0ک انتخاب0ات س0الم و براس0اس رای و
خواس00ت ش00ھروندان؛ ي00ا م00ثال آخ00رين انتخاب00ات ص00د در ص00دی در حکوم00ت
پرزيدنت مادام العمر شيخ الرئيس صدام حسين بيچاره!
شعار »رای من کو؟« ي0ا »رای م0ن کجاس0ت؟« ھ0م ب0ه ب0اور م0ن
»در آغ00از« خ00ود ن00وعی اعت00راض ب00ه ش00يوهی انتخاب00ات و تقل00ب در اي00ن
»گزينش« بود؛ ام0ا در واق0ع اي0ن دو ش0عار ،ش0عار بخ0ش مغل0وب حک0ومتی
 - 386رفرانس میدھم به پرسش دھمت؛ »بلندگوھای خارج از کشوری »جنبش سبز« را بيشتر طيف جدا شده
از حکومت و اصالح طلبان حکومتی تشکيل میدھند؛ نظر شما چيست؟«

٢٦٣

بود ،ب0رای شک0ست در اي0ن تقل0ب انتخاب0اتی ک0ه در پروس0های ب0ه ش0عارھای
جوانان معترض تبديل شد!
اما اگر اليهھای نمايشی و احساسی اين سری اعتراضات را کنار
ب00زنيم ،ب00ا بودج00هی ھنگف00ت و پ00شتيبانی ھم00ان بخ00ش مغل00وب در انتخاب00ات
حکومتی مواجه میشويم که نه ب0ا حکوم0ت اس0المی م0سالهای دارد و ن0ه ب0ا
کشتارھای سالھ0ای  ١٣۶٠و  ١٣۶٧و ن0ه ب0ا جناي0ات ام0ام آدمک0شان ک0الن
ت00اريخ ]چ00ون ميرح00سين موس00وی و مھ00دی کروب00ی و زھ00را رھن00ورد[ بلک00ه
خواھان سھمش از قدرت است که به خيالش در چنگال رقي0ب انتخاب0اتیاش
با ترفند »تقلب« جا مانده است.
آنچه اما بخ0ش مردم0ی جن0بش  ١٣٨٨را از بخ0ش مردم0ی جن0بش
موسوم به اصالحات ٣٨٧جدا میکند ،اعتراض و تداوم اعتراضات شماس0ت
و اين که نگذاشتيد دو جناح حکومتی بتوانند با ھم به تفاھم برسند و باز ھ0م
سرتان را کاله بگذارند؛ ب0رای ھم0ين ھ0م بخ0ش انت0صابی و انتخ0اب ن0شده و
متقل00ب ،بخ00ش دوم حک00ومتی را ب00ه زن00دان و دادگ00اهھ00ای اس00تالينی ک00شاند و
میکشاند؛ با ھمان پيژاما/شلوارھای کمدی ِ لباس زندان!
حکومتيان اما ھمهشان در ھتل اصالحات ج0ا خ0وش ک0ردهان0د .م0ا
اساسا نشنيدهايم که کسی از بخش حکومتی »جنبش س0بز« اع0دام ش0ود و ي0ا
٣٨٨
در کھريزک به آنھا تجاوز شود؛ آن يک مورد »مح0سن روح االمين0ی«
ھم از دستشان در رفت و ديديم که پدر اين بچه که دھانش را در کھري0زک
خ00رد کردن00د ،چگون00ه خ00ون پ00سرش را »ھ00در« ک00رد و ب00ه دي00دار ح00ضرت
ابولھول »خامنهای« شتافت!
ن00شريات حک00ومتی نوش00تند ک00ه »پايگ 0اه دفت00ر حف00ظ و ن00شر آث00ار...
خامن00های در م00ورد حاش0يهھ00ای دي00دار ...رھب00ر انق00الب ب00ا جمع00ی از اس00اتيد
دانشگاه میآورد» :دومين سخنران جلسه »دکتر عبدالحسين روح االمينی«
رئيس سابق انستيتو پاستور ايران اس0ت ک0ه مح0سنش را در ح0وادث پ0س از
انتخاب0ات رياس0ت جمھ0وری ]در کھري0زک[ از دس0ت داده اس0ت .س0خنان او
در دو بخش تنظيم شده و با اين آيه از سورهی مائده آغاز میشود...
»بخ0000ش اول س0000خنان دکت0000ر روح االمين0000ی ...ب0000ه خ0000اطرهای از
س00الھ00ای دھ00هی ش00صت ب00ا ...خامن00های اش00اره م 0یکن00د ک00ه اي00شان از ق00ول

 - 387رفرانس میدھم به پرسش ھفتمت؛ »آيا شما جنبش سبز را جنبشی برخاسته از حرکت اصالح طلبی و از
پيامدھای دوم خرداد ١٣٧۶میدانيد؟«
 - 388يا مثال خواھرزادهی ميرحسين موسوی که در »عاشورای  «١٣٨٨در خيابان کشته شد؛ ولی دايی جانش
ھمچنان از دوران طاليی امام آدمکشان کالن تاريخ حرف میزند...

٢٦٤

سياس00تنامهی خواج00ه نظ00ام المل00ک گفت 0ه بودن00د» :م00ردی و ک00اری ،ک00اری و
مردی!«
»و رھب0ر انق0الب ،لبخن00د ب0ر ل00ب بالفاص0له گفت0هی او را اص00الح
میکنند که» :ھرگز مردی را دو کار مفرماى؛ مردى و کاری!«
»روح االمين00ی م00یگوي00د ک00ه ح00اال حافظ00هی م00ن ديگ00ر ]خن00ده و
صلوات حضار[ مضمون اي0ن ب0ود؛ ھن0وز ھ0م در گوش0م زن0گ م0یزن0د اي0ن
٣٨٩
جمله!«
مردک ،پسرش را کشته اند؛ دارد با قاتل پسرش الس میزند!
اي00ن زن 0دانيان »خ00ودی« و درون جن00احی ،ھم00هی اس00باب تم00دن و
رف00اه و پزش00کی را در اختي00ار داش00تند و دارن00د؛ درس00ت مث00ل ھم00ين اکب00ر
گنج00ی ٣٩٠ک00ه م00ثال در زن00دان اعت00صاب غ00ذا ک00رد؛ ول00ی از درون س00لولش،
عکاسباشی حرفهای ،حرفهایترين عکسھا را ب0ا کيفي0ت ع0الی از ح0اج آق0ا
میگرفت و به اين طرف رد میکرد .بخ0ش »اپوزي0سيون ح0افظ نظ0ام« ھ0م
اينجا ھی برايش آبغوره میگرفت؛ بعد ھم ھمين حقهب0ازیھ0ا ش0د س0رمايهی
گنجی که حاال جايزهھای نيم ميليون دالری ٣٩١به نافش میبندند و پروارش
میکنند که طفلک بدجوری يابو برش داشته است.
در تم00ام اي00ن روزھ00ای وح00شت ،اي00ن فق00ط ش00ما بودي00د ک00ه ب00اتوم
خورديد ،کشته ش0ديد ،ش0کنجه و تج0اوز ش0ديد؛ ام0ا ال0واح تق0دير و پ0ولھ0ای
آنچن00انی ص00اف رفتن00د و چپيدن00د در ح00ساب ب00انکی ھم00ان »حافظ00ان نظ00ام
کھريزکی« اسالمی!
جالب اين که بنا ب0ه گ0زارشھ0ای رس0يده ]در ش0ھريورماه [١٣٨٩
حکم پنج سال حبس تعزيری مھدی محموديان عضو جبھ0هی م0شارکت ،در
دادگاه تجديد نظر تائيد و به وکيلش ابالغ شد…
اي00ن فع00ال مطبوع00اتی  ٢۵ش00ھريورماه س00ال گذش00ته ] [١٣٨٨و در
جريان حوادث بعد از انتخاب0ات دھ0م رياس0ت جمھ0وری و وق0ايع کھري0زک،
بازداش0ت ش0د و از آن زم0ان حت0ی ي0ک روز ھ0م ب0ه مرخ0صی نرفت0ه اس0ت.
محموديان نقشی اساسی در افشای جنايت کھريزک ،ھمچنين انتشار اس0امی
بالغ بر  ٧٠تن از کشته شدگان پس از انتخابات را داشت .او فيلم0ی ني0ز از
 - 389در نوشتهای با عنوان »پدر محسن روحاالمينی به »رھبری« چه گفت«/به نقل از سايتھای حکومتی.
 - 390گفتگويی در غروب جمعه ھشتم اکتبر  ٢٠١٠ميالدی در وبسايت روزنام0هی آلم0انی ديت0سايت منت0شر ش0د.
در »کنگرهی رسانهھا« که در ھمين روز در اليپزيگ برگزار شد ،شيرين عبادی و اکبر گنجی دعوت داشتند.
اکب0ر گنج0ی وقت0ی فھمي0د »ک0ورت وس0ترگارد« کاريکاتوري0ست دانم0ارکی ب0رای درياف0ت ج0ايزه در اي0ن کنگ0ره
حضور دارد ،در آن شرکت نکرد و شيرين عبادی در سخنرانی خود اعتراض کرد/از وبسايت »الف ب«
 - 391وبسايت مسيحيان ايران/اعطای جايزهی نيم ميليون دالری به اکبر گنجی/به نقل از وبسايت نيوزايران

٢٦٥

دفن پنھانی و دسته جمعی کشته شدگان جنبش  ٨٨در قطع0هی  ٣٠٢بھ0شت
٣٩٢
زھرا منتشر کرد.
اي000ن رون000د ھمچن000ان ادام000ه دارد؛ آدمک000شان و متج000اوزين راس000ت
راس00ت م00یگردن00د و ک00سانی چ00ون »مھ00دی محمودي00ان« ک00ه طفل00ک خي00ال
میکرد پس از انتخابات چيزی عوض شده ،دستگير و گرفتار میشود!
ماموريت بخش مغلوب حکومت ،خسته کردن شماس0ت .م0ن اينج0ا
رفرانسی میدھم به گفتهای از خاتمی؛ ببين:
محم00د خ00اتمی در نش00ستی ب00ا برخ00ی از اع00ضای »بني00اد ب00اران« و
ھواداران جريان سبز با اعتراف به اي0ن ک0ه موس0وی در »افک0ار عم0ومی«
رايی ندارد ،گفت که نبايد ما درافکار عمومی تب0ديل ب0ه اپوزي0سيون ب0شويم؛
میخواھيم برای انتخابات کار کنيم ،بايد در چارچوب نظام حرکت کرد.
وی در سخنان اعتراض آميز خود ب0ا اش0اره ب0ه اي0ن ک0ه موس0وی
ھمچن00ان لجوجان 0ه رفت00ار م00یکن00د ،گف00ت ک00ه موس00وی و کروب00ی در داخ00ل و
خارج ک0شور رای قاب0ل ت0وجھی ندارن0د؛ حاض0رم ب0ا آن0ان در ي0ک انتخاب0ات
شرکت کنم؛ خواھيد ديد که چقدر از اين دو نفر بيشتر رای میآورم.
وی گفت ک0ه اش0تباه اص0الح طلب0ان اي0ن ب0ود ک0ه روی اي0ن دو نف0ر
س00رمايه گ0ذاری ک00ردهان00د .نباي00د اي00ن ک00ار ص00ورت م00یگرف00ت .آن00ان نيروي00ی
ندارند و اگر بخواھند برای خود نيرويی جمع آوری کنند ،از نيروھ0ايی ک0ه
٣٩٣
در اطراف من بودهاند ،استفاده میکنند.
میبينی؛ خاتمی دارد کل جنبش  ٨٨را به نام خودش سکه میزند
و ص00ريح و روش00ن م00یگوي00د ک00ه ب00رای اي00ن انتخاب00ات »س00رمايه گ 0ذاری«
کردهاند و نبايد روی موسوی و کروبی» ٣٩٤س0رمايه گ0ذاری« م0یکردن0د و
نبايد به اپوزيسيون اين نظ0ام کھريزک0ی تب0ديل ش0د؛ باي0د در چ0ارچوب نظ0ام
ماند؛ ب0ا اي0ن ک0ه م0ردم ديگ0ر از انتخاب0ات نھ0م ب0ه بع0د ،از بخ0ش اص0الحات
حکومتی پشتيبانی نمیکنند ،اما اي0ن »م0ال« ھن0وز ھ0م مت0وھم اس0ت ک0ه اگ0ر
انتخاباتی بشود ،از ميرحسين بيشتر رای میآورد؛ تازه »سور« ھم میزند
که ما روی اينھا »س0رمايه گ0ذاری« ک0رديم و طرف0داران »م0ا« ب0ه اي0نھ0ا
 - 392به اين سری جنايتھا در کتاب »نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری« اشاره کردهام.
 - 393خاتمی» :نبايد روی اين دو نفر سرمايه گذاری میکرديم«/به نقل از وبسايت پارس پرس/ايران
 - 394مھدی کروبی در گفتگويی با »نيويورکر« مدعی شد که از کشتار دھهی  ٦٠بيخبر است:
»مھدی کروبی» :من جواب اين سوال شما را در دو قسمت میدھم .اوال در آن زمان من از اعدامھا اطالعی
نداشتم و حتی تا اين زمان اطالعی در اين مورد ندارم .من از اتفاقاتی که در زندانھا افتاد ،خبر ندارم ،نمیدانم
چه کسی دستور را صادر کرده بود ،يا نمیدانم...خمينی از اين موضوع اطالعی داشتند يا نه؛ ثانيا نامهای که
شما به آن اشاره کرديد ،ھيچ ارتباطی به اعدامھا نداشت .يک سری اختالف نظر بين آيت  Wمنتظری و آيت W
خمينی وجود داشت«.

٢٦٦

رای دادن00د .ب00ه اي00ن م00یگوين00د »مالخ 0ور ک00ردن« جن00بش اعتراض00ی ف00شرده
ش00دهی ي00ک مل00ت برعلي00ه ب00يش از س00ه دھ00ه جناي00ت و ب00یلي00اقتی در ادارهی
کشور!
پ000س انتخاب000ات دھ000م ٣٩٥اساس000ا پ000روژه ب000وده اس000ت؛ ھم000ان رن000گ
سبز ٣٩٦ھ0م ک0ه اش0اره ک0ردی ،ب0از ھ0م آن زم0ان ،پ0روژه و س0رمايه گ0ذاری
ب00ود؛ س000رمايه گ000ذاری روی اح000ساسات م00ذھبی م000ردم ،عاش000ورا ،ک000ربال و
سيدبازی و اين حرفھا.
آن شعارھای »ويژه« را ھم »حافظان نظام« سر میدادند که ھ0م
نظام کھريزکيشان را »سوپر دموکرات« نشان دھند ،ھم مطالبهی سھمشان
را به بھای کشتار و شکنجهای که از شماھا میشد ،پيش ببرند .بع0د ھ0م ک0ه
ديگ00ر دک00ان »س00بزی فروش00ی« تخت00ه ش00د؛ خ00ود جماع00ت حاکم00ان تخت00هاش
٣٩٧
کردند.
٣٩٨
با اين ھمه بد نيست تفکيکی بکنم بين »سبز« ھای گوناگون!
ببين؛ ما يک دستهای را داري0م ک0ه س0قف خواس0تش ھم0ان رياس0ت
جمھ00وری ميرح00سين موس00وی اس00ت ک00ه »ح00افظ نظ00ام« اس00ت و از ھم00ان
دھ00هی ش00صت و آن ک00شتارھا در دوران خمين00ی ب00ا عن00وان »دوران طالي00ی
امام« ياد میکند .اينھا را میگويم »سبز اللھی« ]ح0زب اللھ0ی[ ک0ه م0دعی
»رھبری« جنبش سبز ھم ھستند؛ چون مرتب خط و خطوط تعيين م0یکنن0د
و مرتب اعالميه و بيانيه میدھند و بين م0ردم خ0ط ک0شی م0یکنن0د و از اي0ن
حرفھا...
اينھا خودشان از ارکان اصلی اي0ن نظ0ام ]م0ثال بني0انگزاران س0پاه
پاسداران و وزارت اطالع0ات[ ب0ودهان0د؛ اف0رادی از س0نخ مح0سن س0ازگارا،
اکبر گنجی ،محسن مخملباف ،عليرضا نوری زاده ،محسن ک0ديور ،اب0راھيم
نبوی ،سعيد حجاريان ،ميرحسين موسوی ،مھدی کروبی ،زھرا رھن0ورد و
 - 395رفرانس میدھم به بحثھا و افشاگریھای کانديداھا پيش از انتخابات از ھمديگر...
 - 396رف00رانس م00یدھ00م ب00ه پرس00ش س00ومت؛ »چ00را اي00ن جن00بش ،رن00گ »س00بز« ب00ر خ00ود پوش00انده اس00ت؛ آي00ا اي00ن
موضوع صرفا از روی تبليغات پيش از انتخابات بوده ،يا تفکری خاص پشت آن بوده است؟«
 - 397جالب اين که در پی توبيخ بان0ک مرک0زی ب0ه دلي0ل انت0شار اس0کناس »س0بز« ده ھ0زار توم0انی ،رئ0يس ک0ل
]بانک مرکزی[ بالفاصله دستور داد رنگھای آبی و قرمز و به ويژه مشکی برای جايگزينی رنگ س0بز م0ورد
بررسی قرار گيرند .گفته م0یش0ود احم0دی ن0ژاد ط0ی نام0هی محرمان0های ب0ه محم0ود بھمن0ی اش0اره ک0رده ک0ه »م0ا
سبزی پرچم ايران را در سمينارھا و اجالسھا پنھ0ان م0یکن0يم و لب0اس ت0يمھ0ای پ0اس و ذوب آھ0ن را از س0بز ب0ه
سفيد تبديل میکنيم ،حاال شما اسکناس سبز منتشر میکنيد که نيازی به رنگ شدن برای اسکناس نوي0سی نداش0ته
باشد؟« البته اين اولين بار نيست ک0ه دول0ت از بان0ک مرک0زی تقاض0ای تع0ويض اس0کناس م0یکن0د .چن0د س0ال قب0ل
اسکناس دوھزار تومانی ھم به دليل زشتی عکس ...خمينی تعويض شد و قبل از آن ھم اس0کناس ده توم0انی ]ب0ه
دليل پيدا شدن جانورانی در ريش سيد حسن مدرس[ کنار گذاشته شد .به نقل از وبالگ »ته خند«
 - 398رفرانس میدھم به پرسش دومت؛ »برداشتتان از جنبش سبز و علل پيدايش چنين جنبش اجتماعی ]البته
اگر اين جنبش را جنبشی اجتماعی میدانيد[ چيست؟«

٢٦٧

تم00ام اص00الحاتچیھ00ايی ک00ه طفلک00یھ00ا در راس00تای ھم00ين دعواھ00ای درون
جناحی به زندان و توبه کشانده شدهاند.
بخ00ش ديگ00ر ،ھم00ان بخ00ش اص00لی جن00بش اس00ت ک00ه »ب00از ھ00م« در
سالگرد انتخاب0ات دھ0م رياس0ت جمھ0وری ،در  ٢٢خ0رداد م0اه  ١٣٨٩ن0شان
داد که »ديگر« وقعی به بخش »سبز لجنی« جنبش و ھم0ان حافظ0ان نظ0ام
کھريزکی نمیگذارد .اين جريان ،بخش مدرن ،متمدن و زخم0ی اي0ن جن0بش
است و ھمين بخش اس0ت ک0ه ھم0هی امي0د م0ن و م0ا ب0ه آنھاس0ت ک0ه ن0اجی و
منجی ايرانی م0درن و آزاد اس0ت و خواھ0ان نظ0امی اس0ت مبتن0ی ب0ر حق0وق
بشر و نافی تروريسم!
روی سخنم با اينان و در واقع با نسل شماست.
برای تکملهای ٣٩٩بر اين »ادعا« اينج0ا لي0ست مق0امھ0ای حک0ومتی
ميرحسين موسوی را در پانويس٤٠٠کليشه میکنم؛ تا ببينی چرا میگويم اين
»س000بز« ب000ازی »پ000روژه« ب000وده و پ000روژه ھ000م ھ000ست و ح000اال ک000ه دارد از
دستشان در میرود ،میخواھند دکانش را تخته کنند
بيخ0ود ک0ه خ0اتمی نم0یگوي0د خيل00ی ب0د ش0د و اص0ال نباي0د اينط00وری
میشد و ما مخالف حکومت ني0ستيم و باي0د در چ0ارچوب نظ0ام حرک0ت کن0يم
و...
 - 399تکملة ] ت َ م ِ ل َ [ )ع مص ( تمام گردانيدن و نيکو کردن ] .آنندراج[ کمل تکميالً و تکملة .رجوع به
تکميل شود .ناظم االطباء .آنکه چيزی را تمام گرداند] .از اقرب الموارد[ تکميل و تتمه] .ناظم االطباء[ و
بيشترين مردم بر اين دستور مال و خراج میرسانيدند و بعد از آن باھفتاد و دو دينار کردند پس از آن کسورات
منسوبه و معروفه به عجز و تکمله و اضافت میکردند] .تاريخ قم ص  ١۴٣آنچه در آخر کتابی يا بابی ،يا
فصلی تمامی سخن را نويسند] .يادداشت بخط مرحوم دھخدا[
 - 400ميرحسين موسوی پنجمين و آخرين نخست وزير حکومت اسالمی پيش از حذف اين پست از سلسله
مناصب حکومت اسالمی بود .مسئوليتھای اجرايی موسوی در حکومت اسالمی اينھا ھستند:
 - ١عضو شورای انقالب اسالمی ١٣٥٨ -١٣٥٩
 - ٢عضو شورای مرکز ی حزب جمھوری اسالمی ١٣٥٧-١٣٦١
 - ٣رئيس دفتر سياسی حزب جمھوری اسالمی ١٣٥٨-١٣٦٠
 - ٤قائم مقام دبيرکل حزب جمھوری اسالمی ١٣٥٨-١٣٦٠
 - ٥سردبير روزنامه جمھوری اسالمی ١٣٥٨-١٣٦٠
 - ۶وزير امور خارجه ١٣٦٠-١٣٦١
 - ٧نخست وزير ايران ١٣٦٠-١٣٦٨
 - ٨رييس ستاد انقالب فرھنگی ١٣٦٠
 - ٩رييس شورای اقتصاد ١٣٦٠-١٣٦٨
 - ١٠رييس بنياد مستضعفان ١٣٦٠-١٣٦٨
 - ١١رييس ستاد فرماندھی کل نيروھای مسلح
 - ١٢عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه دارد١٣٦٨-
 - ١٣عضو شورايعالی انقالب فرھنگی ادامه دارد١٣٧٥-
 - ١۴مشاور سياسی رييس جمھور ١٣٦٨-١٣٧٦
 - ١٥مشاور عالی رييس جمھور ١٣٧٦-١٣٨٤
 - ١٦رييس شورای ھنر –  ١٣٧٨تا ھمين روزھا
 - ١٧رييس فرھنگستان ھنر  ١٣٧٨ -تا اين روزھا

٢٦٨

دي00دی ک00ه دو ت00ا »رھب00ر ناخواس00تهی جن00بش س00بز« زور زدن00د ب 0ه
مردم حالی کنند که بايد خفقان بگيرند و بتمرگند توی خان0هھاش0ان ک0ه مب0ادا
حکومت کھريزکی خط خطی شود؛ ببين!
»رھب00ران مخ00الف دول00ت ،پ00نج ش00نبه ] ٢٠خ00رداد م00اه  [١٣٨٩ب00ا
ص000دور بياني000های اع000الم کردن000د اخب000اری درياف000ت داش000ته ان000د ک000ه ن000شان از
»سازماندھی افراطيون و سرکوبگران« برای »يورش به مردم ب0یدف0اع و
مظل00وم« دارد و ب00ه ھم00ين دلي00ل گردھم00ايی روز  ٢٢خ00رداد انج00ام نخواھ00د
٤٠١
شد« .
البته بايد ھم بھانهای بتراشند .ھمين که با اين »اطالعيه«ش0ان دو
روز پيش از سالگرد  ٢٢خرداد ،مردم را میترسانند و درست سر بزنگ0اه
س00ر م00ردم را ک00اله م00یگذارن00د ،ن00شانگر ھم00ان ھمدس00تیش00ان ب00ا کلي00ت نظ00ام
کھريزکی اسالمی برای حفظ ھمان نظام کھريزکی اسالمی است.
من اسم اين بخش از جنبش را که شماھا باشيد ،میگ0ذارم »بخ0ش
مردمی جنبش  «٨٨اينطور بھتر میتوانم به پرسشھايت پاسخ گويم.
واقعيت اين است که شما و نسل ش0ما ]يعن0ی بخ0ش مردم0ی جن0بش
 [٨٨توانستهايد مطالبات اجتماعيتان را به حکومتيان تحمي0ل کني0د .در واق0ع
اين بار اين جنبش در بخش مردمی آن ،ن0ه تنھ0ا خواھ0ان رس0يدن ب0ه ق0درت
ني00ست؛ بلک00ه خواھ00ان ي00ک زن00دگی س00اده ،ب00دون س00رک ک00شيدن ب00ه حيط00هی
زندگی شخصی ،بدون فضول و مزاحم ]ام0ر ب0ه مع0روف و نھ0ی از منک0ر[
است .جنبش در سال  ١٣٧۶ح0رف از آزادی بي0ان م0یزد و آزادی اح0زاب
و اين را من در آن ن0سل ،درخواس0ت ِ داش0تن ِ نق0شی در حکوم0ت و ق0درت
ارزيابی میکنم که البته شکست خورد.
حال بازگرديم به ھمان کت0ابم »ن0ه روس0ری ،ن0ه توس0ری ،مملک0ت
دوست پسری« و اين که گفتهای با »سران جنبش سبز« و به ويژه با ش0يخ
مھ00دی کروب00ی» ٤٠٢منفعالن00ه« برخ00ورد ک00ردهام و آي00ا اي00ن »برخ00ورد« ب00ا
مواضع پيشينم تضادی ندارد؟!
نه عزيزم؛ من ھمان »نادره افشاری« پيش از اي0ن انتخاب0ات دھ0م
رياست جمھوری ھستم .در تابستان  ١٣٨٨ام0ا مھ0دی کروب0ی دری را ب0از
کرد که ھيچيک از حکومتيان تا آن زمان باز نکرده بود.

 - 401به نقل از وبسايت زمانه/لغو راھپيمايی از سوی موسوی و کروبی.
 - 402رفرانس میدھم به پرسش نھمت؛ »در کتاب »نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری« برخوردی
منفعالنه با سران جنبش و گاھی حتی ھمراھی با آنھا ،به ويژه با آقای کروبی از سوی شما ديده میشود؛ آيا اين
موضع ،با مواضع پيشين شما در تعارض نيست؟«
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موضعگيری کروب0ی در رابط0ه ب0ا داس0تان کھري0زک و قت0ل تران0ه
موسوی ،به باور من کمر حکومت را شکست و اين کار »ن0از ش0ست«
دارد؛ اما اين ،به اين مفھوم نيست که م0ن ب0ا کروب0ی م0وافقم و اگ0ر او م0ثال
رئ00يس جمھ00وری حکوم00ت کھريزک00ی اس00المی ب00شود ،خوش00حال م00یش00وم و
کالھم را میاندازم ھوا و رياست جمھوری مھدی کروبی »سقف« يا حت0ی
»کف« ٤٠٤خواستھای من است؛ نه؛ تو میدانی؛ ھمه میدانن0د؛ خ0ودم ھ0م
خوب میدانم که من با حکومت اسالمی و ھر حکومت ايدئولوژيکی ت0ا ب0ن
دن00دان مخ00الفم و اينگون00ه حکوم00تھ00ا را ن00افی ح00ق طبيع00ی ان00سانھ00ا ب00رای
زندگی آزاد و امن میدانم.
مھدی کروبی ھم بخشی از ھمان »حکوم0ت کھريزک0ی اس0المی«
است؛ کما اين که موضعگيریھای بعدیاش و به ويژه ارج و قرب0ی ک0ه ب0ه
امام آدمکشان کالن تاريخ ،سيد روح  Wخمينی میگذارد ،بر ک0سی پوش0يده
نيست .کروبی سالھا ب0ا اي0ن نظ0ام ک0ار ک0رده و از عناص0ر کلي0دی آن ب0وده
است؛ دو دوره رئيس مجلس شورای اسالمی بوده و سالھا ھم رئ0يس بني0اد
ش00ھيد؛ حت00ی مھ00دی کروب00ی در گفتگ00ويی ب00ا »نيوي00ورکر« از ع00دم آگ00اھی
خ00ودش و ام00ام آدمک00شان ک00الن ت00اريخ ،س00يد روح  Wخمين00ی از ک00شتارھای
دھهی شصت خبر میدھد؛ ببين!
در ح00الی ک00ه ب00سياری از س00ايتھ00ای نزدي00ک ب00ه »جن00بش س00بز«
گفتگ0وی اخي0ر مجل0هی نيوي0ورکر ب0ا مھ0دی کروب0ی را م0نعکس کردن0د ،ام0ا
بسياری از جمله وبسايت »خودنويس« از سوال آخر خ0انم ل0ورا س0کور از
ش00يخ اص00الحات غاف00ل ماندن00د؛ س00والی در ب00ارهی اع00دامھ00ای س00ال  ۶٧ک00ه
کروبی ھم مانند بسياری ديگر از آن ابراز بیاطالعی کرده است.
اخي0000000را ٤٠٥مھ0000000دی کروب0000000ی در م0000000صاحبهای ب0000000ا ن0000000شريهی
»نيوي00ورکر« ...در ق00سمت آخ00ر اي00ن م00صاحبه از آق00ای کروب00ی در م00ورد
کشتارھای سال  ١٣۶٧سوال میشود ک0ه وی ت0ا ب0ه آنج0ا پ0يش م0یرود ک0ه
م0یگوي0د ن0ه تنھ0ا وی ،بلک0ه آي0ت  Wخمين0ی ني0ز احتم0اال از اي0ن ک0شتارھا
٤٠٦
آگاھی نداشته است...

٤٠٣

 - 403ناز شستِ .] :ز ش َ [ )ترکيب اضافیِ ،ا مرکب ،پيشکشی اس0ت ک0ه نزديک0ان پي0شگاه ش0ھرياری ھنگ0امی
میگذرانند که پادشاه به دست و تير خود ن0شان ي0ا ش0کاری را م0یزن0د؛ بدانگون0ه ک0ه شاي0ستهی آف0رين و س0تايش
باشد] .از آنندراج [ ناز شست کسی؛ در تداول ،آفرين ،زه ،احسنت ،حبذا ! ]از لغتنامهی علی اکبر دھخدا[
 - 404رفرانس میدھم به پرسش چھارمت؛ »سطح مطالبات »جنبش سبز« س0قف مطالب0ات م0ردم اس0ت ،ي0ا ک0ف
آن؟«
 - 405مھرماه ١٣٨٩
 - 406بخشی پنھان مانده در گفتگوی مھدی کروبی/خبرنامهی ملی ايرانيان

٢٧٠

مع00صومی ھ00م در نوش00تهای زي00ر عن00وان »آن روزھ00ای طالي00ی؛
ک00شتار زائ00ران مک00ه« نوش00ته اس00ت» :مھ00دی كروب0ی ك00ه ب00ه ھنگ00ام ك00شتار
مكه ،نمايندهی خمينی و سرپرست حجاج ايرانی ب0ود ،درب0ارهی اي0ن ك0شتار
در زمان وقوع آن گفته است كه پليس عربستان سعودی عام0ل فاجع0ه ب0وده
و باع0ث ايج0اد درگي0ری و ك0شتار ش0ده اس0ت .ام0ا ١٨س0ال بع0د در جل0سهی
پرس0000خ و پاس0000خ در دان0000شگاه ب0000وعلی ھم0000دان اع0000الم ك0000رد ک0000ه» :دوران
شعبدهبازی برای ھمه ی ما تمام شد و بايد حرف بزنيم و پاسخ بگوييم«.
روزنام00هی »ش00رق« روز ١٠خ00رداد ] ١٣٨٤دوم ژوئ00ن [٢٠٠٥
از قول مھ0دی کروب0ی نوش0ت» :م0ن س0ال  ٦٤نماين0دهی ام0ام ب0ودم و در آن
زمان مطابق با دستور امام در مدينه و مكه مراسم ھماھن0گ »برائ0ت« ]از
مشركين[ برگزار میكرديم .در سال دوم متوجه شديم يك0ی از ھواپيماھ0ای
حجّ 00اج ب00ا  ١١٠نف00ر م00سافر بازداش00ت ش00دهان00د .بع00د از پيگي 0ری اي 0ن مطل00ب
فھمي 0ديم ک00ه نھ00ادی در اي 0ران ب00ا ك00اروان ھم00اھنگی ك00رده و در س00اكھ00ای
حاجيان مواد منفجره جايگزين كردهاند.
با اين ھمه واقعيت اين است که کروبی با ورود ب0ه بح0ث تج0اوز،
کھريزک و ترانه موس0وی ،کم0ر حکوم0ت اس0المی را شک0ست .آين0ده ن0شان
خواھ00د داد ک00ه اي00ن درياف00ت از اي00ن اف00شاگری ،ت00ا چ00ه ان00دازه واقعبيان00ه ب00وده
است!
در م00ورد »منفعالن00ه« برخ00ورد ک00ردنم ب00ا »ش00يخ مھ00دی کروب00ی«
رفران00سی م00یدھ00م ب00ه ص00فحهی  ٢٩۵کت00اب »ن00ه روس00ری ،ن00ه توس00ری،
مملکت دوست پسری« با اين نگرانی که:
من اتفاقا برای اين موضوع داغی که مھدی کروبی طرح م0یکن0د
]کھري000زک و تج000اوز[ نگ000رانم؛ نگ000ران از اي000ن ک000ه آخون000دی پي000دا ش000ده ک000ه
میخواھد بگويد اس0الم حک0ومتی اي0ن ني0ست ک0ه خامن0های و احم0دی ن0ژاد و
اعوان و انصارشان میگويند .برعکس من معتقدم که اسالم حکومتی ھمين
است که اينھا دارند و  ١٤٠٠سال تاريخ اس0الم ثاب0ت ک0رده اس0ت ک0ه اس0الم
دقيقا ھمين است که خمينی و خامنهای میگويند و ن0شان م0یدھن0د و ي0ا م0ثال
سعوديھا در عربستان با گردن زدنھاشان .آنچه کروب0ی انج0ام م0یدھ0د ،ن0ه
وجه اس0المی شخ0صيت او ک0ه تنھ0ا وج0ه ان0سانی اوس0ت؛ ب0ا اي0ن پرانت0ز ک0ه
طفلک دلش بر »مظلومي0ت« اس0المش س0وخته اس0ت و م0یخواھ0د اس0المش
را طور ديگری نمايش بدھد؛ البت0ه م0ن امي0دوارم ک0ه اف0شاگریھ0ای کروب0ی
در رابط00ه ب00ا تجاوزھ00ا و ش00کنجهھ00ای اس00المی ب00ه ج00ايی برس00د؛ ول00ی آرزو
دارم خودش نتواند برای نم0ايش اس0الم حک0ومتی ديگ0ری ب0ه م0وفقيتی دس0ت
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يابد .کروبی اگر میخواھد انسان مدرنی باشد ،بايد کنار بکشد و دين را از
حکومت جدا بخواھ0د ،ن0ه اي0ن ک0ه اي0ران را ب0ه تجرب0هی اس0الم حک0ومتی ي0ا
٤٠٧
حکومت اسالمی ديگری مجبور سازد!
در نوش0000تهای ب0000ا عن0000وان »ع0000شق ب0000ه خمين0000ی؛ چ0000شم اس0000فنديار
موس0وی اس0ت« آم00ده ک0ه ب0ه ھرح00ال ،س00ی س0ال پ0س از آن »جن00ون الھ0ی
انق00الب اس00المی« و ب00ه م00دد »ک00شتارھای عاش00قانهی ام00ام خمين00ی« و تي00غ
کشیھا و دلب0ریھ0ای خ0ونين آي0ت  Wخامن0های ،بخ0ش بزرگ0ی از جامع0هی
فعلی ايران ،به ويژه ن0سل ج0وان م0ا ،اکن0ون در دورت0رين نقط0هی ممک0ن از
باورھای اسالمی ايستاده است...
مردمی که سال گذشته ] [١٣٨٨از استصواب و تقلب سی س0الهی
فقيھ00ان ب00ه س00توه آم00ده بودن00د و ب00ه س00رعت جنب00شی فراگي00ر و اجتم00اعی را
س00امان دادن00د ،ت00اکنون ب00ه ھ00زار زب00ان و ش00يوه ،انزج00ار خ00ود را ن00سبت ب00ه
سازمان اسالم سياسی و بني0ان فک0ری خمين0ی  -ک0ه مول0ف و معم0ار دس0تگاه
مخوف واليت فقيه بود  -ابراز داشتهاند.
اين حقيقت روشنتر از خورشيد را ھر ابلھی میفھم0د .ميرح0سين
موسوی در چنين شرايطی بر سر ي0ک دو راھ0ی م0ردد مان0ده اس0ت .او از
حساسيت جوانان و نيروھای تح0صيلک0رده و تاثيرگ0ذار اجتم0اعی ن0سبت ب0ه
ش0امورتی ب0ازیھ00ای ش0يعیگ00ری و اس0الم سياس0ی آگ00اھی کام0ل دارد؛ حت00ی
م0یدان0د ک0ه در مي0ان اق0شار فرودس0ت و معم0ولی ،در کارخان0هھ0ا و مي0ادين
ورزشی ،در صفھای ن0انوايی ،در ب0ين ک0سبه و م0سافرکشھ0ا و کارمن0دان
ادارات عريض و طويل دولتی ،ن0ام و خ0اطرهی خمين0ی و والي0ت فقي0ه ،ھ0م
اسباب خنده و مزاح است و ھم مولد تاسف و نفرت...
گرچه ابراز عشق و ارادت ب0ه »ام0ام راح0ل« موس0وی را ت0ا اي0ن
لحظه از خطر زندان و حذف کامل از ساختار خونآلود نظام مصون داش0ته
است ،اما ماندن در اين »طريق عاشقی« بدون ترديد موسوی و يارانش را
برای ھمي0شه از قل0ب و ض0مير م0ردم رنجدي0دهی اي0ران ح0ذف خواھ0د ک0رد؛
حت00ی اجتن00اب عامدان00هی موس00وی و اص00الح طلب00ان از ي00ادآوری جم00الت و
احک00ام ض 0د ب00شری خمين00ی و تاکي00د ب00ر ت00ک جمل00هھ00ای نيرن00گبازان00هی او
]مي00زان ،رای مل00ت اس00ت[ دردی از رھب00ران ناخواس00تهی جن00بش س00بز دوا
نمیکند.
سالھا پيش از اين ] ١٥سال پيش[ نوشته بودم:
 - 407ھمين کتاب »نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری« صفحهی ٢٩۶
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ملت00ی ك00ه ت00اريخش را ن00شناسد ،آن را تك00رار خواھ00د ك00رد .راس00ت
م00یگوين00د .در اي00ن ن00شناختن اس00ت ك00ه گ00اه برخ00ی مجب00ور م00یش00وند ،پ00شت ِ
ديوار فرھنگ ،خاك پرستی و ناسيوناليسمی ك0ور و م0زاحم س0نگر بگيرن0د،
ِ
ش00ايد بتوانن00د از ھوي00ت و فرھن00گ ِ ايران00ی ]در براب00ر حمل00هی اع00راب ي00ا
ديگران[ دفاع كنند.
اگر تاريخ را ب0شناسيم و ب0دانيم ك0ه ايراني0ان اول0ين ملت0ی بودن0د ك0ه
پ00يش از ديگ00ر مل00تھ00ای ص00احب ِ ت00اريخ ،بياني00هی جھ00انی حق00وق ب00شر را
در ٢٥٠٠سال پيش از اين تدوين كردهاند ،و از اصول اساسی و بديھی اين
مانيفست ،تحمل دگرانديشان و برابری حقوق ھم0هی ان0سانھ0ا ف0ارغ از ھ0ر
دي00ن ،آئ00ين و م00ذھبی اس00ت ،آنوق00ت ك00سانی ك00ه اي00ن پي00شينهی درخ00شان را
دستآويز نوعی نژادپرستی »دمده« میكنند ،خواھند دان0ست ك0ه برداشت0شان
س0ر س0تيز دارد .ب0ه حكوم0ت رس0يدن چن0د
با ھم0ان فرھن0گ ديرين0هی اي0ران ِ
بارهی حاكمان اسالمی و برقرار ش0دن دوم0ين دور حكوم0ت رس0می م0ذھب
شيعه در ايران ]پس از تسلط شيعيان صفوی[ بھای گرانی است كه ملت م0ا
ب00ه دلي00ل ن00شناختن ت00اريخ ك00شورش م00یپ00ردازد .ش00اھان و حاكم00ان اي00ران در
ت00وازی ب00ا رھب00ران م00ذھبی و بخ00صوص ش00يعی ھ00يچ گ00اه م00ردم اي00ران را
»شھروند« تعريف نكردهاند .تعري0ف س0نتی رھب0ری ش0يعه و حاكم0ان فعل0ی
ايران از مردم »امت« است .امت ھم به خبر ،آگاھی ،عل0م و دان0ش ني0ازی
ندارد؛ ھم0ان رس0اله او را ب0س اس0ت ك0ه اگ0ر دريچ0های ب0ه س0وی روش0نايی
آگاھیاش باز شود ،ب0یتردي0د دك0ان دي0ن فروش0ی اي0ن رھب0ران تخت0ه خواھ0د
ش00د .وقت00ی ش00ھروندان ک 0شوری را »ام00ت« تعري00ف ك00رديم ،اي00ن ام00ت در
رابطهای يكطرفه با امام تعريف میشود .امام ھم يعنی رھبر ،يعنی پي0شوا،
پي00شتاز ،ول00ی ،اول00ی االم00ر ،ول00ی فقي00ه ،زع00يم و ديگ00ر مف00اھيمی ك00ه اي00ن
رابطهی يكطرفه را تبيين میكند.
در فرھنگ لغت ھر يك از اي0ن كلم0ات مفھ0ومی را حم0ل م0یكنن0د
ك00ه در نھاي00ت و ب00ه محترمان00هت00رين ش00كلش ،ھم00ان تعري00ف س00نتی ش00بان و
چوپ00ان را ب00ه ذھ00ن متب00ادر م00یكن00د؛ ب00ه بي00انی ديگ00ر حاكم00ان م00ذھبی؛ حت00ی
ظاھرا غيرم0ذھبی اي0ران ،ب0رای خودش0ان اي0ن م0سئوليت را قائ0ل ھ0ستند ك0ه
»گوسفندان« را به چرا ببرند ،راه نشانشان بدھند ،شيوه و زمان جفتگي0ری
را براي0شان برنام0ه ري0زی كنن0د؛ زم0انش ھ00م ك0ه رس0يد ش0ير ،پوس0ت ،پ00شم،
چرم ،دل و جگر و بقيهی بخشھای تنشان را به مصرف برسانند؛ ھرش0ب
ھم به آغل ھدايتشان كنند تا بخوابند و برای برنامهی از پ0يش برنام0هري0زی
شدهی فردا آماده باشند.
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اما اگر روزی گوسفندی بگويد كه من از اي0ن رھب0ر»/چوپ0ان«ی
كه برای من تعيين كردهاي0د ،خوش0م نم0یآي0د و دوس0ت دارم خ0ودم بگ0ردم ت0ا
چوپان ديگری پيدا كنم ،واويال میشود .يا مثال بگويد ك0ه اگ0ر دلي0ل برت0ری
چوپان بر من ،آگاھی او از امورات است ،من ھم در اين ش0بھ0ا در ھم0ان
آغلی كه شما ب0رايم ت0دارك دي0دهاي0د ،فك0ر ك0ردهام ،كت0اب خوان0دهام و ب0ه اي0ن
نتيجه رسيدهام كه ميزان آگاھی چوپان چندان ھم از من بي0شتر ني0ست و م0ن
خود میتوانم مدعی رھبری باشم ،يا دس0ت ك0م ب0رای زن0دگی خ0ودم ت0صميم
بگيرم؛ كارد سالخی چوپان است كه گ0ردن لطي0ف گوس0فند ِ آگ0اه را خواھ0د
دريد و به قربانگاه ھمهی معترضين تاريخ خواھد فرستاد.
از آن سو ھر گله تعدادی ھم سگ ِ گله ]پاسدار[ دارد كه ب0ه دلي0ل
سرسپردگی و اطاعت محض از رھبر ،به ھر گوس0فندی ك0ه چن0ين خي0االت
واھ00ی را در س00ر بپروران00د و م00ثال بخواھ00د از گل00ه ج00دا ش00ود ،پ00ارس ك00رده
»رھب00ری« را متوج00ه وض00ع »غيرع00ادی« مقل00د م00یكنن00د .رھب00ری ھ00م ك00ه
00ر آب
درس000ش را »ف000وت ِ آب« اس000ت ،ف000ورا س000ر گوس000فند غيرمقل000د را زيِ 0
پ0ارس س0گ ِ پاس0دار نگ0ذارد ،تم0ام
میكند .اگر ھم ف0رد معت0رض وقع0ی ب0ه
ِ
سي00ستمھ00ای امنيت00ی و اطالع00اتی ام00ام و زع00يم و رھب00ر عاليق00در پ00ای لطي00ف
انسان معترض را مثل ھميشه طعمهی دندان پاسداران خواھد ك0رد ك0ه پ0ای
رفت00نش چ00الق ش00ود و از راه رف00تن ب00از بمان00د ،ت00ا ھنگ00ام »ذب00ح ش00رعی« و
روز »مبارك عيد قربان« فرا رسد.
ب000ه ھم000ين دلي000ل وقت000ی م000ردم ك000شوری توس000ط »روش000نفكران«
ايدئولوژيكش گوسفند تعريف میشوند ،سرنوشتی بھتر از اين كه گرفتارش
ھستند ،نخواھند داشت؛ در اين تعريف ِ وي0ژه از موض0وع ان0سان ]گوس0فند،
عوام كاالنعام ،سفيه ،رعيت…[ ديگر چه انتظاری میتوان از ملت داشت؛
آي00ا اي00ن انتظ00ار واقع00ی اس00ت اگ00ر آرزو كن00يم ك00ه مل00ت ،ج00ادهھ00ای م00الرو را
بكوبد و به شاھراه تمدن و مدنيت پای بگذارد؛ آيا واقع0ی اس0ت اگ0ر منتظ0ر
باشيم كه ملت ،بیآن كه امكان آم0وزش و پ0ژوھش داش0ته باش0د و ب0یآن ك0ه
رھبری م0ذھب ،امك0ان ھ0ر ن0وع دگراندي0شیاش را ب0ه رس0ميت ب0شناسد ،ب0ه
چيزی بيشتر از اين كه ھست ،دست يابد؟
اما اگر زاويهی ورود را عوض كرده ،زمينهھای چنين پ0سرفت0ی
را بررسی كنيم ،خواھيم ديد ك0ه ھم0ين »مل0ت ِ گوس0فند« تنھ0ا چن0د ص0باحی
كوتاه قبل از حملهی اعراب اسالمزده به ايران چ0ه فرھن0گ پرب0اری داش0ته
است و اتفاقا دليل ضديت ھيستريك متولي0ان اس0الم ھ0م ب0ا اي0ن مل0ت و ديگ0ر
ملتھای با فرھنگ نظير مصر نيز ھمين بوده است...
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حاال بازگردم به عن0وان »غيرمتع0ارف« ٤٠٨کت0ابم ]ب0ه گفت0هی ت0و[
ھمانگونه که در پيشدرآمد کتاب ھم نوشتهام:
» ...ديگ00ر اي00ن ک00ه »عن00وان« کت00اب »ن00ه روس00ری ،ن00ه توس00ری،
مملکت دوست پسری« يکی از شعارھای اي0ن روزھاس0ت ک0ه ب0ه ب0اور م0ن
سياسیترين و انسانیترين شعار اين جنبش اس0ت؛ ھ0م ض0د اس0الم حک0ومتی
و اس0الم اجب0اری اس0ت ]ن00ه روس0ری[ ھ0م ض0د خ00شونت ]ن0ه توس0ری[ و ھ00م
خواھان اوليهت0رين ح0ق ان0سانی ان0سانھ0ا ،ھم0هی ان0سانھا؛ يعن0ی آزادیھ0ای
اجتماعی ]مملکت دوست پسری[ که با طنز زيبايی خواست طبيعی زن0ان و
جوان00ان زي00ر ف00شار م00ا را ب00ه ت00صوير ک00شيده اس00ت .ب00ه ب00اور م00ن آنچ00ه اي00ن
روزھ0ا در م0يھن م0ا م00یگ0ذرد و ن0ام »جن0بش س00بز« گرفت0ه اس0ت ،در واق00ع
جنبش زنان است برای آزادی و بر عليه مردساالری خشن جاری در بستر
»فرھن00گ« عق00ب افت00ادهی جامع00هی م00ا؛ درس00ت ب00رعکس افت00ضاح ت00اريخی
سال  ١٣۵٧که »انقالب اسالمی«اش در واقع »جنگ« مردان بود برعليه
زنان و برای به زنجير کشيدن دگرب0ارهی زن0ان ،پ0س از آزادیھ0ای دوران
پھلویھا که البته موفق نشد؛ دليلش ھمهی تالشھ0ای اي0ن س0الھ0ای زن0ان و
٤٠٩
مردان آزادهی ميھن است؛ چه در ايران و چه در برونمرز«...
پس اين عنوان »غيرمتعارف« تنھا گزينش شعاری است از ميان
ھزاران شعار آزادیخواھانه در تابستان داغ و تبدار .١٣٨٨
رضا افشاری در گفتگويی با پانت0ه آ بھرام0ی در رابط0ه ب0ا دي0دگاه
جوانان ما که ھمنسالن تو باشد ،میگويد:
ب000ا اي000ن ھم000ه جم000عبن000دی »م000ن« ٤١٠آن چي000زی اس000ت ک000ه آن را
»سکوالريسم عملگرا« مینامم .در جمھوری اسالمی نسل ج0وان ب0ه ط0ور
عمل0000ی س0000کوالر اس0000ت و اي0000ن موض0000وع ب0000ه دي0000دگاه و جھ0000انبين0000ی آن0000ان
برنمیگردد؛ بلکه به تداوم نوع و شيوهی زن0دگی آن0ان مرب0وط م0یش0ود؛ ب0ه
زندگی شھرنشينی و ارتباط آن با دانش و تکنولوژی برمیگردد .ک0سی اي0ن
رون00د تکنول00وژی و شھرن00شينی را نم00یتوان00د ب00ه عق00ب برگردان00د .س00اختار
فيزيکی زندگی شھرنشينی ،شما را وادار میکند که خود را به سکوالريسم
عملگرا نزديک کنيد؛ اگر میخواھيد زنده بمانيد و تداوم پيدا کنيد...

 - 408رف00رانس ب00ه پرس00ش نخ00ستت؛ »نخ00ست کم00ی درب00ارهی کت00اب ت00ازهت00ان ،عن00وان غيرمتع00ارفش و انگي00زهت00ان
ازنگارش اين کتاب به اين سبک و فرم بگوييد !«
 - 409کتاب »نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری« صفحهی نخست.
 - 410رضا افشاری استاد تاريخ و حقوق بشر در امريکا در گفتگويی با پانته آ بھرامی
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مدرنيته خيلی پيچيدهتر از آن بود که ما داشتيم و عم0ل م0یک0رديم.
»مدرنيت00ه« عروس00ک »امپريالي00سم غ00رب« نب00ود ]و ني00ست ب00رخالف نظ00ر
اسالميستھا و کمونيستھا[ آنان ]جوانان[ اي0ن پدي0ده را خيل0ی مفھ0ومدار ب0ا
زندگی خود آميختهاند] ،اما[ نسل ما با آن آميخته نشد .در غي0راين ص0ورت
به مسالهی »غربزدگی« اھميت نمیداديم .غربزدگی به ما م0یگف0ت ک0ه م0ا
»عروس00ک خيم00ه ش00ب ب00ازی« ]غ00رب[ ھ00ستيم؛ غربزدگ00ی در اس00اس نق00ش
عامل تاريخی را رد میکند .من میخواھم اين عامل تاريخی را برای ن0سل
خودم دوباره برگردانم؛ من قبول جمھوری اسالمی را ب0ه عن0وان بخ0شی از
ت00داوم ت00اريخی در اي00ران رد م00یک00نم؛ اي00ن ،ي00ک ج00دايی ]ي00ک گس00ست[ و
٤١١
دورافتادگی و انحراف است.
من نيز میکوشم دس!ت ک!م در حيط!هی ھم!ين کارھ!ا اي!ن گس!ست
ش!!گفت ،اي !ن دور افت!!ادگی و انح!!راف ،اي!!ن عق!!ب مان!!دگی و بازگ!!شت ب!!ه
قرون وسطی را برای تو و نسل ت!ازهای ک!ه ت!و ني!ز يک!ی از آن!ان ھ!ستی،
ذره ذره بشکافم ،ت!ا بت!وانم چ!شم ان!دازی از راھ!ی ب!رای برونرف!ت از اي!ن
داي!!!رهی وح!!!شت و عق!!!ب مان!!!دگی ،ب!!!ه ت!!!و و ھم!!!سن و س!!!االنت ن!!!شان
بدھم...ھمين!

» - 411حقوق بشر ،سوءاستفاده از نسبيت فرھنگی« پانته آ بھرامی/گفتگو با رضا افشاری
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سخن پايانی
بد نيست تاکيد کنم که »جن0بش« و ھم0ين »جن0بش  «٨٨ھ0م ن0ه از
خرداد ماه  ١٣٨٨که پس از ھمان اولين سری ک0شتارھای خمين0ی ب0ر روی
پشت بام مدرسهی رفاه آغاز شد؛ ھمان کشتاری که خمينی برای انج0ام آن،
نماز خون به جای آورد و ش0کرگزار درگ0اه » «Wاش ش0د .پ0س ص0ريح و
روش00ن بنوي00سم ک00ه اعت00راضھ00ا از بھ00ار  ١٣٨٨آغ00از ن00شد .در ھم00هی اي00ن
سالھای نکبتی حکومت خليفهگری کھريزک0ی اس0المی ،اي0ن اعت0راضھ0ا در
جريان بوده است.
ھ00م ن00سالن ت00و ام00ا م00یرون00د آنچ00ه را ک00ه ن00سلھ00ای پي00شين ب00ه ب00اد
دادهان000د ،ب000ازپس بگيرن000د .ان000سداد گ000ستردهی اطالع000ات و آگ000اھی و اب000زار
اطالعات رسانی و مصادرهی کل جن0بش آزاديخ0واھی و ن0افی نظ0ام والي0ت
فقيھ000ی ،ب000ه نف000ع بخ000شی از نظ000ام ک000ه »خ000ود« در دوران ھ000شت س000الهی
حکومتش ،رفوزه از آب درآمده و ھم0هی ش0عارھای انتخاب0اتیاش را ب0رای
حفظ حکومت ،به کشتارگاه حف0ظ نظ0ام فرس0تاده اس0ت ،رون0دی اس0ت ک0ه ت0ا
س00ال  ٤١٢١٣٩٠ھ00م در ع00ين رف00وزگی اي00ن بخ00ش حکوم00ت ،در ش00عارھا و
نوشتهھای کليشهای رھبران و مدعيان اين جريان پ0سمانده ب0ه روش0نی دي0ده
میشود.
من اما به صلح فکر میکنم و به يک آش0تی مل0ی و ب0ه ت0وافقی ب0ر
سر ي0ک ت0اريخ م0شترک مل0ی و اي0ن ک0ه بت0وانيم از اي0ن »قھ0ر انقالب0ی« ک0ه
ارمغان دوران نفرت ،آدمکشیھا و تروري0سم ن0يم ق0رن اخي0ر اس0ت ،فاص0له
بگي00ريم و فھمم00ان را ب00ه درک درس00ت از ت00اريخ و تواف00ق ب00ر س00ر ت00اريخ
واقعيمان بدل کنيم؛ اينگونه؛ ببين!
 ٢۴سپتامبر ١٩١۴ارتشھای آلم0ان بريتاني0ا و فران0سه در جري0ان
جن0گ جھ0انی اول در بلژي0ک ب0ا ھ00م م0یجنگيدن0د .ش0ب کري0سمس جن00گ را
تعطيل میکنند ،تا دس0ت ک0م ب0رای چن0د س0اعت کري0سمس را ج0شن بگيرن0د.
در ارتش آلمان يکی از سربازان ک0ه س0ابقهی خوان0دن در اپ0را را ني0ز دارد
شروع به خواندن ترانهی »کريسمس مبارک« میکند.
صدای خوانندهی آلمانی را سربازان جبھهھای ديگ0ر م0یش0نوند و
با پرچمھای سفيد به نشانهی ص0لح از خ0اکريز ب0اال م0یآين0د و ب0سوی ارت0ش
آلمان میروند .آن شب س0ربازان س0ه ارت0ش در کن0ار ھ0م ش0ام م0یخورن0د و
 - 412تا زمان نوشتن اين کتاب
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کريسمس را جشن میگيرند ،ولی ھر سه فرمانده توافق میکنند که از روز
بعد صلح شکسته شود و جنگ را از سر بگيرند!
صبح روز بعد دست و دل سربازان به جنگ نمیرف0ت .ش0ب قب0ل
آنقدر با دشمن رفيق شده بودند که بیخيال جن0گ ش0دند و از پ0شت خ0اکريز
برای ھم دست تکان میدادند؛ چند ساعت که گذشت باز ھم پرچمھای س0فيد
باال رفت و پس از گفتگوی سه نمايندهی ارتشھا تصميم بر اي0ن گرفت0ه ش0د
که برای سرگرم شدن باھم فوتبال بازی کنند.
آنھا آنقدر با ھم رفيق میشوند ک0ه ب0ا ھ0م عک0س م0یگيرن0د و حت0ی
آدرس خانهھای خود را به ھمديگر میدھند ،تا بعد از جنگ ب0ه ک0شورھای
ھم سفر کنند؛ کار به جايی میرسد که اين سه ارتش به ھم پناه م0یدھن0د و
...
تنھا چيزی که باعث میشود تا قضيه لو برود ،متن نامهھايی ب0ود
ک00ه س00ربازان ب00رای خ00انوادهھاش00ان فرس00تاده بودن00د و ب00ه آنھ00ا اطمين00ان داده
بودند که اينجا از جنگ خبری نيست!
س000الھا بع000د »ک000ريس دی ب000رگ« م000تن يک000ی از اي000ن نام000هھ000ای
سربازان را در يک حراجی به قيمت ١۵ھزار يورو میخرد.
»پل مک کارتنی« ھم در ويدئوی يکی از کارھايش به اين اتف0اق
ادای احترام کرده و سال  ٢٠٠۵ھم کريستين کاريون ب0ا اس0تناد ب0ه م0دارک
اين اتفاق فيلمی بنام »کريسمس مب0ارک« م0یس0ازد ک0ه اس0کار بھت0رين ف0يلم
خ000ارجی را گرف000ت و حت000ی در ج000شنوارهی ف000يلم فج000ر »در دھ000هی زج000ر
٤١٣
حکومت اسالمی« نيز به نمايش درآمد.
در مورد »آيندهی جنبش« ٤١٤بايد بگويم که تعي0ين کنن0دهی اص0لی
عملکرد ِ پارامترھا خود شماھا ھستيد .چه بخواھيد و چه نخواھيد ھمه چيز
به تصميم اين نسل بستگی دارد؛ بستگی دارد به ميزان پایبندی ھمنسالنت
ب00ه آزادیھ00ای اجتم00اعی و پايبن00دیت00ان ب00ه حق00وق براب00ر ان00سانھ00ا و تعل00ق
خاطرت0000ان ب0000ه مدرنيت0000ه .ھ0000ر چ0000ه از م0000ذھب حک0000ومتی و اندي0000شهھ0000ای
س00لطهگرايان00هی عقي00دتی فاص00له بگيري00د ،ب00ه درک درس00تت00ری از دني00ای
انسانی مدرن دست خواھيد يافت .پيشنھاد میکنم برعکس سالھای پ0يش از
 ۵٧از ھيچک0س حت0ی ب0ه عن0وان »ق0اب دس0تمال« ٤١٥اس0تفاده و سوءاس0تفاده
 - 413از يک ايميل
 - 414رفرانس میدھم به آخرين پرسشت؛ » آيندهی »جنبش س0بز« را چگون0ه پ0يش بين0ی م0یکني0د؛ آي0ا جن0بش ب0ا
سرکوب شديد حکومت ،راديکالتر خواھد شد؛ يا دچار رخوت و از نفس افتادگی میشود؟
 - 415قاب دستمال [  .دَ [ )ِا مرکب ( مرکب از قاب ترکی به معنی ظرف و دستمال فارسی  .جامهای که ب0دان
در مط0بخ ظ0رف ش0ويند ي0ا ظ0رف ش0سته را خ0شک کنن0د .جعال0ه و جع0ال ) .منتھ0ی االرب ||  ).رک0وی ک0ه
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نکنيد .اين ھمان کاله گشادی است که بسياری از روش0نفکران بح0رانزدهی
ن00سل پ00يش از ش00ما ]در سرف00صل انق00الب  [۵٧م00یخواس00تند س00ر خمين00ی و
مذھبيون بگذارند ،ولی اين »کاله گشاد« را سر خودشان و س0ر ن0سل م0ا و
سر شماھا گذاشتند و سر صلح و آزادی و امنيت جھانی و منطقهای!
با اين ھمه و با ھمهی اين ترفندھا برای به بن بست کشاندن روند
مدرنيته در ايران توسط »روش0نفکران« ش0يعهزده و عق0ب افت0ادهی م0ا و ب0ا
تم00ام ت00الش اي00ن جماع00ت افي00ونزده ،ب00رای ک00شيدن دي00واری آھن00ين ب00ه دور
ايران ،برای نياموختن حقوق برابر انسانھا و در صدر ھم0ه حق0وق زن0ان،
تاريخ نشان داده است ک0ه ھم0هی ديوارھ0ای آھن0ين ف0رو م0یريزن0د و ھم0هی
زنجيرھا زير پای آگاھیھا ذوب میشوند؛ ببين!
معترضين »برمه« در سال  ٢٠٠٧بيمناک از دستگيری ب0ه ج0ای
اين که در خيابانھا حضور يابند ،تصاوير خودکامگان نظامی را به گ0ردن
سگان ولگ0رد آوي0زان کردن0د ،ت0ا در خياب0انھ0ای ش0ھر بگردنن0د .پل0يس ض0د
شورش نمیتوانست ھ0يچ س0گی را دس0تگير کن0د .در خ0الل دھ0ه  ٨٠جن0بش
ھمب0ستگی لھ0ستان ،ب0ا تح0ريم تلويزي0ون زم0ان ]پخ0ش اخب0ار رس0می[ دول0ت
ياروزل0000سکی را ب0000ه چ0000الش ک0000شيد .زم0000ان پخ0000ش اخب0000ار،
سرل0000شگر
ِ
چھارچرخهھای حامل دستگاهھای تلويزيون ]ک0ه از خان0هھ0ا بي0رون گذاش0ته
٤١٦
شده بودند[ نمود خيابانی اين تحريم و اعتراض بود.
ھمچنين در دھهی ھ0شتاد م0يالدی دس0تهای از دان0شجويان دان0شگاه
آک00سفورد ب00رای ن00شان دادن خ00شم خ00ود در ھمدس 0تی بان00ک برکل00ی در ن00ژاد
پرستی افريقای جنوبی ،دستگاهھای خودپرداز اين بانک را به برچسبھای
کارتونی ]گرافيتی[ با اين مضمون مزين کردند» :تنھا سفيد« ]ويژهی س0فيد
٤١٧
پوستان[ و »تنھا سياه« ]ويژهی سياه پوستان[...
آن روزھا ب0ود ک0ه از رادي0وی ب0زرگ و ترانزي0ستوری خ0انوادهی
اشتپانک در پراگ ،صدای گويندهی تازه و ناشناس0ی در ب0اال و پ0ايين رف0تن
امواج شنيده شد» :اخبار را از اروپای آزاد میشنويد«.
پ00در خ00انواده ک00ه آن موق00ع ھن00وز م00رد ج00وانی ب00ود ،ب00رای پ00سرش
تعريف میکرد که چطور با دقت به راديو گوش م0یداد ،ت0ا بدان0د »اروپ0ای
آزاد« چه میگويد .اين صدای جدي0د ،اول از ھم0ه ب0رای م0ردم چک0سلواکی
خواليگران ظرف چرب را در آب گرم بدان سايند و چربی گيرند و آن غيرجل قاب شوری است و رجوع ب0ه
قاب شور شود] .لغتنامهی دھخدا[
 - 416کنشھای نرم ايستادگی/گاردين/سعيد کاملی دھقانی
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پخش شد .تنھ0ا چن0د م0اه پ0يش از آنک0ه ام0واج »اروپ0ای آزاد« ب0ه لھ0ستان و
مجارستان و يوگ0سالوی و ک0شورھای ري0ز و درش0ت ديگ0ری برس0د ک0ه در
آن سوی اروپای آزاد زندگی میکردند؛ پشت پردهی آھنين!
پ00سر اش00تپانک ھ00م ت00ا س00اليان س00ال ھم00ين ک00ار را انج00ام م00یداد.
ع00صرھا يواش00کی م00وج را پي00دا م00یک00رد ،ص00دا را کم00ی بلن00د م00یک00رد و در
ح0الی ک00ه گوش00ش را ب00ه رادي00و م0یچ00سباند ،اخب00ار را م00یش00نيد؛ اخب00اری از
ج00نس ديگ00ر .نم00یش00د ص00دا را بلن00دتر ک00رد ،چ00ون گ00وش دادن ب00ه »اروپ00ای
آزاد« جرم بود و دردسر داشت .ک0افی ب0ود ت0ا »ھم0سايهای ناب0اب« ص0دای
راديو را میشنيد ،آن موقع بود که شنونده به ضديت با نظام متھم میشد...
چھارم ژوئيه سال  ١٩۵٠رادي0و اروپ0ای آزاد برنام0هھ0ايش را ب0ه
طور کامل آغاز کرد .اما تاريخچ0هی ش0صت س0الهی »اروپ0ای آزاد« کم0ی
به قبل از اين زم0ان ب0ازمیگ0ردد؛ ان0دکی پ0يش از آنک0ه اول0ين برنام0ه ب0رای
چکسلواکی پخش شود.
اي000االت متح000ده ت000صميم گرفت000ه ب000ود ب000ا کم000ک روزنام000هنگ000اران
ضدکمونيست کشورھای اروپای شرقی ،رادي0ويی راه بيان0دازد .پ0يش از آن
در سال  ١٩۴٩کميت0های  ۵٠نف0ره ب0رای حماي0ت از آزادیخواھ0ان اروپ0ای
شرقی تشکيل شد .اين کميته ،ھ0دفش را »حماي0ت از فع0االن و روش0نفکران
ک00شورھای ش00رق و مرک00ز اروپ00ا ک00ه در تبعي00د ب00ه س00ر م00یبرن00د و در فق00دان
آزادی در سرزمين خود ،به آمريکا پناه آوردهاند« اعالم کرد.
راديويی برای سرزمينھای کمونيستی اروپا از جمل0ه برنام0هھ0ای
اين کميته بود .در اين کميتهی  ۵٠نف0ره ع0الوه ب0ر نماين0دگان ھ0ر دو ح0زب
جمھوریخواه و دموکرات ،کسانی مانند ژنرال آيزنھاور و آلن دل0س ،يک0ی
از روس00ای س00ازمان مرک00زی اطالع00ات آمريک00ا ،س00ی آی ای ،ني00ز ح00ضور
داشتند .حضور سی آی ای و ارتباط آن با راديو ھنوز ھم يکی از داغترين
موضوعات مربوط به »اروپای آزاد« است...
نوواک در مرامنامهی خود در مورد راديو مینويسد ک0ه ھرک0سی
آزاد اس00ت نظ00ر خ00ود را بگوي00د ،ام00ا درب00ارهی س00ه چي00ز ھم00ه ،ھ00مپيم00ان و
ھمعقيده میمانيم؛ استقالل ،دموکراسی و تماميت ارضی!
مبارزه با تبليغات حکومتی و وارونه جلوه دادن حقايق ت0اريخی و
روزمره ،از ديگر اھدافی بود که »ھم« در اين مرامنام0ه ب0ه آن اش0اره ش0د
و ھم بخشھای ديگر »اروپای آزاد« تالش میکردند از آن پيروی کنند.
يک آگھی تبليغاتی قديمی راديو اروپای آزاد:
»چگونه از پشت پردهی آھنی ،واقعيت را میبينی؟«...

٢٨٠

ن00وواک در کت00اب خ00اطراتش »جن00گ ب00ا واژگ00ان« درب00ارهی دو
کارکرد اصلی اروپای آزاد چنين مینويسد» :بازساختن احساس ھ0مب0ستگی
اجتماعی و زنده نگه داشتن اميد«.
ش0وروی از آغ0از پخ0ش برنام0هھ0ای »اروپ0ای آزاد« ب0ر روی آن
پارازيت میانداخت .تا سال  ١٩٨٨اين پارازيتھ0ا آن ق0در ق0وی بودن0د ک0ه
بلغارس00تان ،چک00سلواکی و لھ00ستان را ھ00م پوش00ش م00یدادن00د .در لھ00ستان ب00ه
کسی که برخ0ی از دس0تگاهھ0ای پارازي0ت ان0داز را س0اخته ب0ود ]شخ0صی ب0ا
اس00م مھن 0دس اش00ميت[ ج00ايزه داده ش00د .از دھ00هی ھفت00اد ک00شورھايی غي00ر از
ش00وروی ني00ز ب00رای پارازي00ت ان00داختن روی برنام00هھ00ای اروپ00ای آزاد ب00ا
يکديگر ھمکاری میکردند .در ھمان دھه و در واقع پس از س0رکوب بھ0ار
پراگ در سال  ۶٨بر روزنامه نگاران و روشنفکرانی ک0ه ب0ه اروپ0ای آزاد
پيوس00تند ،اف00زوده ش00د .عم00ال سان00سور و س00رکوب ھ00م ب00ر ش00نوندگان اروپ00ای
آزاد افزود ،ھم بر ھمکاران آن.
»اروپ000ای آزاد« در تبليغ000ات رس000می يک000ی از دش000منان حک000ومتی
محسوب میشد .لقبی که حاکمان به آن داده بودن0د »ب0وق امپريالي0سم« ب0ود.
در برخ00ی از پوس00ترھای طراح00ی ش00دهی حکوم00ت کموني00ستی لھ00ستان علي00ه
اين راديو ،از جاسوسی و سرمايهداری تا ارتباط ب0ا الب0یھ0ای صيھوني0ستی
٤١٨
به کارکنان راديو نسبت داده شد.
و چندی نگذشت که ديوار بدنام برلين فروريخت و حکوم0ت ض0د
انسانی/استالينيستی شوروی مرحوم نيز به »لقاء  «Wپيوست؛ ھ0ر چن0د ک0ه
»کا.گ.ب «.ھمچن0ان در اي0ران و ب0رای »حف0ظ نظ0ام کھريزک0ی اس0المی«
فع000ال اس000ت و معل000م و مرب000ی حکوم000ت کھريزک000ی اس000المی اس000ت ،ب000رای
»پارازي00ت ان00داختن و فيلترين00گ و سان00سور و س00رعت الکپ00شتی اينترن00ت«؛
اما اينان نيز به تاريخ پيوستهاند...
روزنام00هی گ00اردين ب00ه بھان00هی ت00صميم يون00سکو ب 0رای برگ00زاری
»روز جھ000انی فل000سفه در اي000ران« نگ000اھی دارد ب000ه مخالف000ت ب0000سياری از
اندي00شمندان و روش00نفکران ايران00ی و غرب00ی ب00ا اي00ن ت00صميم؛ ول00ی در مقاب00ل
يادآوری میکند ک0ه در ش0رايط فعل0ی ،اي0ران ب0يش از ھ0ر زم0ان ديگ0ری ب0ه
حمايت از آزادی انديشه نياز دارد و سفر انديشمندان خ0ارجی ب0ه آن ک0شور
میتواند اين عنصر را تقويت کند.
نوي00سندهی گ00اردين در آغ00از اي00ن مطل00ب ب00ه تجرب00های از ت00اريخ
چک 0سلواکی در دوران حکوم00ت کموني00سم در آن ک00شور اش00اره م00یکن00د ک00ه
 - 418رسوخ به پشت پردهی آھنين؛ »صدای ما را از اروپای آزاد میشنويد«
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چگونه تبادل چن0د نام0هی کوت0اه ،ب0ين برخ0ی از پژوھ0شگران و دان0شگاھيان
آن کشور با جامعهی علمی غرب ،به مرور به سفر برخی از اساتيد غربی
به پراگ انجاميد و اولين جرق0هھ0ای گ0سترش آزادی اندي0شه در ي0ک ک0شور
ديکت00اتوری را باع00ث ش00د .ب00ه تقاض00ای برخ00ی از روش00نفکران چک00سلواکی
گروھ00ی از نوي00سندگان و اس00اتيد فل00سفه و عل00وم اجتم00اعی ب00ه بھان00هھ00ا و ي00ا
محملھای گوناگون و گاه به شکل پنھانی ب0ه آن ک0شور س0فر کردن0د .در آن
زم0ان روش0نفکران و دگراندي0شان چک0سلواکی ب0ا سان0سور و س0رکوب ش0ديد
حکومت روبرو بودند؛ اما طی چندين سال رفت و آمد اساتيد و اندي0شمندان
غربی ب0ه آن ک0شور راه را ب0رای گ0شايش ف0ضای دان0شگاهھ0ا و ش0کلگي0ری
محافل روشنفکری گشود.
نويسندهی گاردين میافزايد گسترش فضای بح0ث و آزادی اندي0شه
در چک000سلواکی ]س000ابق[ يک000ی از م000ؤثرترين ابزارھ000ای مقابل000ه ب000ا ف000شار و
س00رکوب حکوم00ت ديکت00اتوری آن ک00شور ب00ود ک 0ه ب00االخره در س00ال ١٩٨٩
سرنگون شد .شايد وضعيت فعلی ايران از بسياری جھ0ات ش0بيه ب0ه ف0ضای
چکسلواکی در دھه  ١٩۶٠ميالدی باشد و بنابراين تم0اس و ح0ضور اس0اتيد
و اندي0000شمندان غرب0000ی در مج0000امع فرھنگ0000ی اي0000ران م0000یتوان0000د تأثيرگ0000ذار
٤١٩
باشد...
اينان نيز به تاريخ میپيوندن!د ،ش!ک نک!ن؛ و در نھاي!ت ن!سل ت!و
م!!یمان!!د ب!!رای س!!اختن اي!!ن خان!!هی وي!!ران و م!!رحم نھ!!ادن ب!!ر اي!!ن دلھ!!ای
سوخته و برای به خاک سپردن ھمهی ک!ج فھم!یھ!ای ن!سلھ!ای پي!شين و
درک کج و کولهشان از »انسان«!
دني!!!ای م!!!درن ني!!!ازی ب!!!ه »معلم!!!ان ش!!!ھادت و م!!!رگ و م!!!رگ
پرستی« ندارد؛ دنيای مدرن عشق میخواھد و آزاد انديشی و آزادمن!شی؛
ھمين!
نادره افشاری
زمستان ٢٠١٢ميالدی
 ١٣٩٠خورشيدی
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