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  اشاره      
  

  
ت ک0ه از اي0ران و ھايی اس اين سومين سری پرسش

ت0اريخی س0ال فت0ضاح ی پس از ا از سوی نسل تازه
اس0ت » ١٣٨٨س0ال جن0بش  «اين ب0ار. رسد  می۵٧

ن0000شينم؛ ھرچن0000د ک0000ه در   م0000یاش ک0000ه ب0000ه بررس0000ی
نه روسری، نه  «ی کتاب  صفحهچھارصد و پنجاه

 اي00ن جن00بش را» س!!ری، مملک!!ت دوس!!ت پ!!سریتو
 »٨٨ جن0بش« خ0واھم میاما  اينجا ؛ام بررسی کرده

و  ١٩۶٨را ب00ا جن00بش م00اه م00ه » س00بز«ب00ه موس00وم 
مقاي0سه  در ١٣۵٧چنين با افتضاح تاريخی سال ھم

س0اس ھ0ا ن0ه ب0ر ا گفتنی اس0ت ک0ه پرس0ش. قرار دھم
ان0د؛  ت0هگرف پاسخ گفتگوشان که بر اساس کل  شماره

  از ھ00م قاب00ل تفکي00کھ00ا اس00خب00ا اي00ن دس00تاويز ک00ه پ
توان يک به ي0ک  اند، نمی يستند و چون درھم تنيدهن

   ...ترداخ پبه آنان
م ک00ه اي00ن ا ش00ته دایھ00اي فخ00ود ني00ز ح00راز س00ويی 

   .اند بوده ای برای پرداختن به آنان انهھا بھ پرسش
ب0رای  و »دوس0ت«ي0ن ھ0ا ب0رای ا با آرزوی بھترين

ی آن00انی ک00ه اي00ران را س00ربلند، و ايراني00ان را  ھم00ه
ی م0درن  مدرن، متمدن و در پيون0د ب0ا جامع0هآزاد، 

] و ن0000ه تروري0000ست و تروري0000ست پ0000رور[جھ0000انی 
  !ھمينخواھند؛  می

  

  بانو افشاری گرامی با درود

  
نه روسری، نه ت0و س0ری، مملک0ت «چندی پيش کتابی از شما با عنوان 

ری ح0وادث پ0س از انتخاب0ات منتشر شد که به نوعی به وقايع نگ0ا» دوست پسری
» جن0بش س0بز« بر آن شدم ت0ا ب0ا ش0ما گفتگ0ويی پيرام0ون  ؛ به اين بھانهختپردا می

  .داشته باشم
 ت00ان از ت00ان، عن00وان غيرمتع00ارفش و انگي00زه ی کت00اب ت00ازه ره نخ00ست کم00ی درب00ا-١

  !نگارش اين کتاب به اين سبک و فرم بگوييد
البت0ه اگ0ر [و علل پيدايش چن0ين جن0بش اجتم0اعی » جنبش سبز« برداشتتان از - ٢

  چيست؟] دانيد اين جنبش را جنبشی اجتماعی می
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اي0ن موض0وع ص0رفا بر خود پوشانده است؛ آي0ا » سبز« چرا اين جنبش رنگ - ٣
  از روی تبليغات پيش از انتخابات بوده، يا تفکری خاص پشت آن بوده است؟

  ب000ات م000ردم اس000ت، ي000ا ک000ف آن؟س000قف مطال» جن000بش س000بز« س000طح مطالب000ات - ۴
و حت0ی »  متوس0طی طبقه«اعتراض » جنبش سبز«ورند که ای بر اين با  عده– ۵

ھ0ای اجتم0اعی را  دهده به حاکميت است؛ شما حضور ت0و شھری و تحصيلکرمرفه
  کنيد؟ در اين جنبش، چگونه ارزيابی می

شمگير اس00ت؛ آي00ا دلي00ل  در اعتراض00ات خياب00انی، ح00ضور زن00ان و دخت00ران چ00- ۶
  ی زنان در اين جنبش، متفاوت از دSيل حضور مردان است؟ حضور گسترده

طلبی و از پيامدھای  خاسته از حرکت اص"ح آيا شما جنبش سبز را جنبشی بر- ٧
  دانيد؟ می١٣٧۶م خرداد دو
آقاي0ان موس0وی و کروب0ی ب0ا طلب0ان و ب0ويژه   آيا رھبری جنبش سبز با اص0"ح- ٨

  ای ندارند؟ ليرغم اينکه خود آنھا چنين داعيهاست؛ ع
برخ00وردی » ن00ه روس00ری، ن00ه توس00ری، مملک00ت دوس00ت پ00سری« در کت00اب - ٩

 با آقای کروبی از ھا، به ويژه منفع"نه با سران جنبش و گاھی حتی ھمراھی با آن
  شود؛ آيا اين موضع، با مواضع پيشين شما در تعارض نيست؟ سوی شما ديده می

تر طي00ف ج00دا ش00ده از را بي00ش» جن00بش س00بز« بلن00دگوھای خ00ارج از ک00شوری - ١٠
  دھند؛ نظر شما چيست؟ طلبان حکومتی تشکيل می حکومت و اص"ح

از چ00ه وزن00ی » جن00بش س00بز« تفک00ر س00کوSر و طي00ف س00کوSر جامع00ه  در - ١١
  برخوردار است؟

ھای امروز ايران را ب0ا دوران   بسياری به ويژه در خارج از کشور، حرکت- ١٢
» جنبش سبز«ھای بين  ھا و شباھت دانند؛ از نظر شما تفاوت  مشابه می۵٧انق"ب 

  چيست؟» انق"ب اس"می«ھای منجر به  و حرکت
  در متفاوت است؟ھا و شعارھای امروز با دوران شما چق  خواست– ١٣
کني0د؛ آي0ا جن0بش ب0ا س0رکوب  را چگونه پيش بينی م0ی» جنبش سبز«ی   آينده– ١۴

  ؟شود تر خواھد شد؛ يا دچار رخوت و از نفس افتادگی می شديد حکومت، راديکال
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  يادداشت اول

  
و ب00رای نخ00ستين گ00ام ب00رای آزادی » زن«و آزادی » ت00ن«آزادی   

و W ي0ا کل0ب اس0ت، » Wب0دع«بنده و  که یکس.  است شدن»انسان مدرن«
تواند فھمی از آزادی و مدرنيت0ه داش0ته   علی و حسن و حسين؛ نمی»غ"م«

ن0د، گرفتار] ھ0ر اي0دئولوژی [ھ0ا»اي0دئولوژی« در ت0ور  آنانی کهِ حال. باشد
دان0د و  جان و تن ديگ0ران م0ی» مالک«ه خود را  آن ک.از اينان بھتر نيست

کن0د، ن0ه آزاد اس0ت و ن0ه فھم0ی از  ان دخال0ت م0یدر حريم خ0صوصی ديگ0ر
 ھ00ر چن00د ک00ه د؛ن00ک داری س00ير م00ی هدر دوران ب00ردچن00ين ک00سی . آزادگ00ی دارد

پي00ر و  ک00ت و ش00لوار غرب00ی ب00ه ت00ن بک00شد؛ د، ي00ا بپوش00دوپ00يس و س00ه پ00يس
  !گويم را می ی فکریھا پاتال

 »ت0ن« گام از باور به آزادی ھا و جوامع در نخستين زادی انسانآ
 زن00د، ام00ا زن و  م00ی و دموکراس00یی دم از آزادیاگ00ر ک00س. گ00ذرد م00یان00سان 

» حج00اب اجب00اری« زنجي00ر در] ی ن00اموس و غي00رت ب00ه بھان00ه[دخت00رش را 
ام   زن00دگیم00ن دراز اي00ن دروغگوي00ان . گوي00د دروغ م00یحتم00ا کن00د،  اس00ير م00ی
و چ0ه در » ھمسر«چه در رل » مادر«و » پدر«ام؛ چه در نقش  زياد ديده

 انت وح0شتناک حاکم0ی نکبت0ی ھ0م در ھيئ0  اين س0ه دھ0ه؛ھيئت فضول محله
 در ش0ان ام0ا بر سرير قدرت و گاه حتی افتاده از تخت بخ0ت ق0درت؛ ھمگ0ی

زن00ان مل00ک طل00ق اين00ان اس00ت و اينانن00د ک00ه » ت00ن«: قدمن00د ب00ا ھ00م ھ00مدي00دگاه 
ی   ک0ردهن0شادر امال0ه وح0شی لطيف زنان، با اSغ» تن«و بايد بر توانند  می
  . جوSن بدھند» پرستیغيرت و ناموس «

ه ھ0ر نخستين شرط آزادگ0ی، فھ0م آزادی ت0ن ان0سان اس0ت و اي0ن ک0
ھ00ای ت00اريخی و  ام گرفت00اری اس00ت؛ تم00خ00ويش» ت00ن«ان00سانی خ00ودش مال00ک 

مذاھب و ادي0ان، از ھم0ين ی جوامع و البته  ه وحشيانه در ھمیھا ستيزی زن
» ت0ن «پ0ذيرد ک0ه ھ0م زن0ان مال0ک انسان مدرن م0ی. شود کج فھمی ناشی می

    !ای بيش نيست  اين ياوهگرايان؛ ھر حرفی جزخويشند و ھم دگرجنس
  

     مي"دی٢٠١١اول ماه مارس /١٣٨٩ اسفندماه ١٠
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  اروپا١٩۶٨نگاھی به جنبش ماه مه 
  
  

در ھ0ا را  م، پاس0خبپ0ردازھاي0ت   پرس0شبرای اين که بھتر بتوانم به
  . کنم سته بندی می ب، از چند زاويه؛ آن ھم تاريخیھای پژوھش» زرورق«

و در اروپ0ا » ١٩۶٨جن0بش م0اه م0ه «م ب0ه ک0ن م0ینگ0اھی  آغاز در
ن0سل  ک0ه مب0ارزانش» ١٣٨٨جن0بش س0ال «در مقايسه ب0ا آن نگ0اھی ھ0م ب0ه 

  .دشما باش
ی شصت اروپا و امريکاس0ت ک0ه  منظورم از آن اولی، جنبش دھه

دومی ھم ھمين جنبشی است ک0ه . معروف است» ١٩۶٨جنبش ماه مه «به 
ا دستاويز تقلب در دھم0ين دور انتخاب0ات رياس0ت جمھ0وری در اي0ران، در ب

  .  روی داد و ھنوز به سرانجامی نرسيده است١٣٨٨سال 
ی گون00اگون داش00ت، ول00ی در   چن00دين و چن00د بھان00ه١٩۶٨جن00بش 

اروپا و به ويژه در آلمان در واقع حسابرسی نسل تازه بود از نسل پيشينش 
وم00ت وح00شت ھيتل00ری نق00شی تعي00ين کنن00ده گي00ری و ت00داوم حک ک00ه در ش00کل

  . داشت
ی ماس0ت   نسل تازه١نيز حسابرسی] ١٣٨٨[جنبش ھشتاد و ھشت 

ت00رين ديکت00اتوری ت00اريخ،  ش00ان، ب00رای ح00اکم ک00ردن فجي00عاز پ00درھا و مادرھا
يعنی ديکتاتوری دينی بر ميھنشان؛ دينی که در دوران دو پادشاه پھل0وی از 

کوSر داش00ت؛ و دقيق00ا ب00ه ھم00ين حاکمي00ت ج00دا ب00ود و حکوم00ت، ھيئت00ی س00
  . دستاويز بود که ايران توانست به شاھراه تمدن راه پيدا يابد

از س000کوت در براب000ر ت000رين تع000ريفش،  در منطق000ی ١٣٨٨جن000بش 
 ب0ر علي0ه آن0انی يده اس0ت ش0ور و،به فغ0ان آم0ده» ١٣٥٧انق"بيون «جنايات 

انق00"ب  «ک0ه ھمچن0ان از آن بل00وای ننگ0ين و آن افت00ضاح ت0اريخی ب00ه عن0وان

                                                           
نبود و در انتخابات ھ0م ش0رکت » سبز«اص" » ندا آقا سلطان« و موسوم به جنبش سبز ١٣٨٨ سمبل جنبش - 1

پدر ن0دا آق0ا س0لطان ب0رای اول0ين ب0ار پ0س از درگذش0ت دخت0رش در . نکرد و به ھيچ نامزد انتخاباتی ھم رای نداد
وی ب0ا بي0ان اينک0ه برخ0ی ... م0ا ھ0م س0بز ني0ستيم. دبرابر دوربين قرار گرفت و گفت که دختر من اص" س0بز نب0و

ب0ه م0ا ... ک0رد گفت0يم، گ0وش نم0ی اند ندا سبز بوده، اظھار داشت که ندا دنبال آزادی بود؛ ھرچ0ی م0ا م0ی مدعی شده
گفتيم خب حاS ما يک کاری کرديم، شايد ھم اشتباه بوده؛  گفت چرا شماھا انق"ب کرديد؛ اشتباه کرديد؛ ما می می

ب0ا اي0ن ح0ال . اما او به حرف ما گوش نداد و به خيابان آمد: پدر ندا آقا سلطان گفت.  نبايد به خيابان برویاما تو
ًپيش از اين م0ادر ن0دا آق0ا س0لطان گفت0ه ب0ود ک0ه ن0دا اص0" در انتخاب0ات ش0رکت . او سبز نبود و ما نيز سبز نيستيم

  . نکرده و طرفدار ھيچيک از کانديداھا نبود
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ن اي0ران ب0ه دوران وح0شت ن0دکنن0د و در ح0سرت بازگردا ياد می» شکوھمند
 ،اس000دS Wج000وردی و بان000دھای رقي000ب ، ص000ادق خلخ000الی،حکوم000ت خمين000ی

ناپ00ذير  ی پاي00ان  در ک00شاندن اي00ران ب00ه اي00ن چرخ00هشانھمپ00ا و ھمدست00، ھم00راه
 و اوي0ن و توب0ه و دار وندان مرگ و نيستی و جنگ و ترور و وحشت و ز

   ...اند و ھستند درفش بوده
ب0ا ک0دام ] ک0ه م0ا باش0يم[اين که پ0در و مادرھ0ای اي0ن ن0سل ت0ازه اما 

درايت تاريخی، ايران را پ0س از س0پری ش0دن ھفت0اد س0ال از انق0"ب م0درن 
م000شروطه، ب000ه م000شروعه طلب000ان فروختن000د و ج000ز ب000دبختی چي000زی ن000صيب 

گ00و ب00سيار ش00ان نکردن00د، ج00ای گفت خودش00ان و جھ00ان و منطق00ه و ن00سل بع00دی
  .دارد که به آن نيز خواھم پرداخت

ھ0ا و  ھ0ا بودن0د و آنارشي0ست ھيپ0ی] م0ي"دی١٩٦٨[در ھمان س0الھا 
 علي00ه جن00گ آمريک00ا در ويتن00ام و جن00بش ص00لح و حماي00ت از کوب00ا و ٢جن00بش
 جنگ جھ0انی جوانان آلمانی بر عليه نظمی شورش کردند که پس از. غيره

 ت"ش بر مسکوت گذاشتن ھا، نازیی عمومی جامعه از  دوم به جای تصفيه
ھ0ای دوران آلم0ان ن0ازی کماک0ان ب0ر س0ر  تری ھا و پايين ی دومی رده. داشت

 ،قاضی و دادستان و ژنرال و افسر ن0ازی ک0ه در آن دوران. کارشان بودند
دادن0د، اکن0ون ني0ز  ھر ندای مقاومتی را با زندان و اردوگاه م0رگ پاس0خ م0ی

جامعه به ي0ک تواف0ق . کردند ديگری صادر میکار بودند و البته احکام ِ سر
ک00سی ح00رف . ی عم00ومی رس00يده ب00ود ک00ه گذش00ته را م00سکوت بگ00ذارد ناگفت00ه

جوانان آلمانی . زد و انگار نه انگار که چيزی در آلمان اتفاق افتاده بود نمی
اي00ن س00کوت را شک00ستند و ب00ر علي00ه پ00در و مادرھاش00ان  آنھ00ا، و پي00شروان

   .شورش کردند
  .  شورش کردندگونه ی ھمينھاي يز جوانان با انگيزهدر فرانسه ن

 را م0سکوت ٣»ويشی«رنگ » ای قھوه«ی  ھا نيز گذشته فرانسوی
آلم0ان ن0ازی ض0د گذاشتند؛ انگار اين فرانسه بود که جنبش ض0د ھيتل0ر و  می

البت0ه ک0ه فران0سه جن0بش مقاوم0ت نيرومن0دی ب0ر علي0ه . را رھبری کرده ب0ود
. کردن0د ھا ھمک0اری م0ی  با نازیردم و حکومتھا داشت؛ ولی عموم م نازی

ھ00ا نبودن00د ک00ه ھ00زاران يھ00ودی و آزاديخ00واه را ب00رای   اي00ن فران00سویانگ00ار
 »گران00د ناس00يون«ھمي00شه  ٤»گران00د ناس00يون«ند و ه آلم00ان فرس00تادن00ابودی ب00

 دمکراتي0ک، س0خن ی آزاد و ی ت0ا ھم0ين چن0د س0ال پ0يش در فران0سهحت0؛ بود

                                                           
 جديد اسناد  اروپا و٦٨جنبش  - 2
آزاد سازی فران0سه  [١٩۴۴و ] نازی  آلمان شکست از [١٩۴٠بين سالھای  فرانسه به حکومت دولت ويشی - 3

 پ0س از جن0گ،. ب0ود مارشال پ0تن ی ت اين دولت بر عھدهرياس. شود می گفته] و نيروھای مقاومت متفقين توسط
 .تبديل به حبس ابد شد کشور، به اعدام محکوم شد که اين حکم توسط مارشال دوگل پتن به جرم خيانت به

4 -  La Grande Nation  
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ن0سه در دوران جن0گ جھ0انی دوم ممن0وع ب0ود؛ ی فرا ی گذش0ته گفتن در باره
 در اروپ00ا اعت00راض ب00ه اي00ن ٦٨جن00بش . ب00ود اگ00ر ب00رخ"ف بي00ان رس00می م00ی

  ٥.د بو نيزھا  و تحريفھا دروغگويی
  

  زن0ان و جوان0ان ايران0ی ب0ه ن0وعی اعت0راض ايران،١٣٨٨جنبش 
ھای ھمکاران و ھمگامان امام آدمکشان ک"ن تاريخ  بر عليه دروغ پردازی

نيز ھ0ست؛ ب0ه » دوران ط"يی امام خمينیبزرگذاشت «يف تاريخ و و تحر
ج0وانی ج0ان ھمين دليل است که اين جنبش در دستان خالی زن0ان و م0ردان 

ھ0ای ھمراھ0ان خمين0ی ب0ه  پي0شگی ھا و رذال0ت بازی گرفت که از آن ھمه حقه
فغان آمده و در نخستين درخواست، خواھ0ان برگ0زار ش0دن انتخاب0اتی ب0دون 

بودن00د، ت00ا بتوانن00د » نظ00ارت است00صوابی«دون دروغگ00ويی و ب00دون تقل00ب، ب00
منويات ان0سان دوس0تانه و مدرن0شان را از Sب0"ی اي0ن ھم0ه فريبک0اری و ب0ا 

   !اين امکانات اندک، به سر منزل پيروزی برسانند
  

ت0رين  يکی از بزرگ» ام من کورتاژ کرده«ن جنجال برانگيز کمپي
ای ديگ00ر دس00ت ن00سل   ک00ه در پھن00ه ب00ود١٩۶٨  م00اه م00هدس00تاوردھای جن00بش

اش اس0تناد  ينش را ک0ه ھمچن0ان ب0ه کت0اب آس0مانیمحافظه ک0ار و م0ذھبی پي0ش
ھ0ای خ0واب، ب0دون ح0ق انتخ0ابی  ھا و اتاق جست و زنان را در آشپزخانه می

» ي0اتاخ"ق«کرد، در حنا گذاشت و با شگردی شورانگيز به تمام  حبس می
 روزھ0ا دھ0ن کج0ی ک0رد و آزادی ساSر غ0رب آن ی مردساSر و دين جامعه

 و آزادی انتخ0اب ھمجن0سگرايی ٦زنان را که بخشی از آن ھم آزادی جن0سی
  . اش به ارمغان آورد  دگرجنسگرايی بود، برای نسل بعدیيا

 ٧ھلکه ساندر، زن فيلمساز آلم0انی در کنف0رانس١٩٦٨ر سپتامبر د
ن ب0ه نطق0ی تأثيرگ0ذار در م0ورد عزيم0ت زن0ا»  اس–دی –   اس «اع0ضای 

يم ت0"ش کن0يم خ0واھ گف0ت ک0ه م0ا م0ی او . اي0راد ک0رد »آرمان0شھر فميني0ستی«
تحق000ق  ی موج000ود، م000دل آرمان000شھر فميني000ستی را  درس000ت در ھم000ين جامع000ه

    .خود را بھبود بخشند خواھند مشخصا شرايط زندگی زنان می. بخشيم
وقتی حاضرين در کنف0رانس ب0ه س0خنان ھلک0ه وقع0ی ننھادن0د و آن 

دخت00ران دان00شجو، زيگري00د روگ00ر، ب00ه روی  انگاش00تند، يک00ی از را ن00شنيده 
 پ0رت گوج0ه فرنگ0ی ھ0انس ي0ورگن کراھ0ل، » اس –  دی-اس «تئوري0سين 
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ھ0ای مردان0ه در  ی پ0شت ک0ردن زن0ان ب0ه ط0رح اي0ن اتف0اق اول0ين ن0شانه. کرد
    .دانشجويی و ھمچنين آغازی بود برای حرکت نوين زنان جنبش 

ھ0ايی آزاد  يدان عمل، ايجاد کودک0ستاناولين نمود اين حرکت در م
ه دنب0ال ب0. ساخت میپذير  زندگی با بچه را امکان ان شاغل، زن بود که برای

ھ0ای ديگ0ر  هزيستی را در حوز ای از ملزومات  آن، زنان فمينيست مجموعه
در س00ال » مرک00ز زن00ان«بع00د از گ00شايش اول00ين . داجتم00اعی ف00راھم کردن00

ی زن0ان در  و کتابخان0ه ی زن0ان  کاف0ه ان، در برلين، ديگ0ر مراک0ز زن١٩٧٣0
 برپ00ايی اول00ين اردوی ١٩٧٣ل س00ا. ش00ھرھای مختل00ف آلم00ان تأس00يس ش00دند

ی فم0و در  در جزي0ره انگي0ز ب0ين الملل0ی زن0ان ب0ود ک0ه ط0ی آن زن0ان اعج0اب 
   ٨...برپا کردند دانمارک چادرھايی 

  
 در اي00ران رخ ٩ک00نم ک00ه آنچ00ه اي00ن روزھ00ا ادع00ا م00یاينج00ا  م00نو 

 و ب0ه وي0ژه زن0ان اروپ0ايی در »فکرانروش0ن«د، تداوم نقشی است که دھ می
 ايف0000اء کردن0000د، ت0000ا راه را ب0000ر قداس0000ت  و ھفت0000اد م0000ي"دیی ش0000صت دھ0000ه

گ000را، توت000اليتر و  ھ000ای مطل00ق ب00اوری  ھ000ا و ادي00ان ببندن000د و ھم000ه اي00دئولوژی
از ک0ارکرد انداخت0ه، ب0ه زي0ر بک0شند و ب0يش و پ0يش از ھم0ه خواه را  تماميت

ی   پي0شين ب0رای ح0اکم ک0ردن اي0ن فاجع0هھ0ای ی ح0سابرسی از ن0سلدر راستا
   ! ايرانخونين بر کشورمان

  
دانشجويان در شھر پاريس، پايتخت فران0سه، ب0ه ١٩۶٨ه در ماه م

 را اش0غال کردن0د و در ١٠مع0روف س0وربن آنھا دانشگاه ق0ديمی و. پا خاستند
 ب0سياری از . در برابر پليس سنگر چيدن0د»کارتيه Sتن«ی دانشجويی  محله

جن000بش جوان000ان دان000شجو تب000ديل ب000ه جن000بش . بودن000د» دخت000ر«دان000شجويان 
ھ00دف اي0ن جن00بش، . اعتراض0ی وس0يعی ش00د ک0ه ک00ارگران ھ0م ب00ه آن پيوس0تند

  . ای ديگر ی قديم بود و خواست ايجاد جامعه اعتراض به جامعه
اين جن0بش ش0رکت داش0تند، ب0ه زودی اي0ن اندي0شه را  زنانی که در

ای ديگ0ر، ب0ه معن0ای  يعن0ی ايج0اد جامع0ه ھدف اصلی جنبش،بيان داشتند که 
م0ردان از حق0وق براب0ر برخ0وردار  ای اس0ت ک0ه در آن زن0ان و بنای جامع0ه

دومين جنبش حق0وق زن0ان در «تاريخ تولد  ١٩۶٨ه از اين رو ماه م. باشند
  .  نيز ھست»فرانسه
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زنان در اين کشور، ھمچون در ب0سياری از  نخستين جنبش حقوق
در آن زم0ان . بيستم م0ي"دی پدي0د آم0د شورھای جھان، در آغاز قرنديگر ک
. ی نخست خواستار حق رای ب0رای زن0ان بودن0د حقوق زن در درجهفعاSن 

ان00د ب00ا  ت00اکنون توان00سته ١٩۶٨ل نماين00دگان جن00بش ن00وين حق00وق زن00ان از س00ا
   .شان تاثير فراوانی بر جامعه بگذارند مبارزات پيروزمندانه

  : دارد١٩۶٨ه طراتی زنده از وقايع ماه مخا» آن زلنسکی«
ای  ت0وان ب0ه جامع0ه م0ی. رسد نظر می ھمه چيز به ناگھان ممکن به

ھم بتوانند سرانجام حاکم ب0ر زن0دگی » زنان«تر دست يافت که در آن  عادل
 در ١١»س0يمون دوب0ووار«و سرنوشت خود باشند؛ درست ھمخوان با آنچ0ه 

  . نوشت ١٢»جنس دوم«در کتاب ک"سيکش ١٩۴٩ل سا
به ھمراه ھم ١٩۶۶ل در سا آن زلنسکی ھم اين کتاب را خوانده و

   .مسلکانش از ھر دو جنس زن و مرد، انجمنی تاسيس کردند
ھ0ايش در م0اه م00ه  دان0شگاھی آن زلن0سکی کم0ی پ0س از آن ک0ه ھ0م

اشغال کردند، به آنھ0ا پيوس0ت؛ وی در اي0ن ب0اره  دانشگاه سوربن را ١٩٦٨
"ب را با اشتياق تمام استنشاق کرديم؛ اما ب0ه زودی گويد که ما عطر انق می

ی برخ0وردی  دي0ديم ک0ه ن0شان دھن0ده نمی چيزی. طعم تلخ نااميدی را چشيديم
ت0صميم گ0رفتيم ک0ه در ھم0ه ج0ا  ب0رای ھم0ين. انتقادی به وضعيت زنان باشد

 کم0ی. آوي0زان کن0يم  راان زن0ی ھ0ای مع0روف در ب0اره المث0ل ھا و ضرب گفته
  . ی بحث عمومی بگذاريم کر افتاديم که جلسهبعد به اين ف

ی اول دان00شگاه س00وربن ي00ک دفت00ر ب00از ک00رده  انق"بي00ون در طبق00ه
توان0ست س0النی را ب0رای برگ0زاری جل0سه رزرو  در آن دفت0ر آدم م0ی. بودند
چ000ی؛ ش000ماھا «: در آنج000ا ب000ا دان000شجويی آش000نا ش000ديم ک000ه ب000ه م000ا گف000ت. کن000د

                                                           
 ، ب0ه تح0صيل رياض0يات درفل0سفه و رياض0يات ی لي0سانس  پس از گذراندن امتحانات دورهسيمون دوبووار - 11

Institut Catholique دان0شگاه س0وربن م0ارين و پ0س از آن فل0سفه در ی س0نت  و ادبيات در موسسه  و زبان 
ژان  پاريس عضو بود که اکول نورمال ی گروھی از دانشجويان مدرسه دوستانه ی فلسفی وی در حلقه. پرداخت

س0ارتر ھمچن0ين دوس0ت . دوب0ووار دان0شجوی اي0ن مدرس0ه نب0ود نيز در آن ع0ضويت داش0ت؛ ول0ی خ0ود پل سارتر
 سارتر در تمام عم0ر ش0ريک و ھم0دم ج0دايی ناپ0ذير يک0ديگر ب0اقی ماندن0د؛ ام0ا ارتب0اط بوووار و. نزديک او بود

  فميني0سم دوبووار به عنوان مادر. نبود ھمسری تک  رخ"ف روابط مرسوم در جامعه، شامل وفاداری وھا، ب آن
 (Le Deuxième Sexe)  ب0ا عن0وان اص0لی ج0نس دوم ترين اثر وی معروف. شود شناخته می ١٩۶٨ بعد از

تجزي0ه و تحلي0ل س0تمی ک0ه در ط0ول ت0اريخ ب0ه  اين کتاب به تفصيل ب0ه. است نوشته شده  ١٩۴٩ است که در سال
آن که اين کتاب چند سال پس از چاپ فرانسه، به انگليسی ترجمه و در  پس از. پردازد  است، می جنس زن شده

 ٧٨ در س0ن ١٩٨۶ آوري0ل ١۴  س0يمون دوب0ووار در.فمينيسم ش0ناخته ش0د مانيفست منتشر شد، به عنوان آمريکا
  .است به خاک سپرده شده  ژان پل سارتر وی در کنار. رفت الريه از دنيا سالگی با بيماری ذات 

 فران0سوی اگزيستانسياليست  فيلسوف]١٩٨۶ تا ١٩٠٨[سيمون دوبووار ترين اثر  نام شناخته شده  جنس دوم- 12
جنس دوم . ی اول به فروش رفت ھفته منتشر شد و بيست و دو ھزار نسخه از آن در ١٩۴٩ ژوئن است، که در

ھ0ای گون0اگون از زواي0ای ت0اريخی، اجتم0اعی، فل0سفی و  ف0صل اس0ت ک0ه در در دو جلد و ھفت قسمت تنظ0يم ش0ده 
برانگيز و  انگيز، بحث يک رخداد بسيار شگفت فرانسه اين کتاب در  انتشار.پردازد می ی زنانگی روانی به پديده

   .جنجالی شمرده شد حتی
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ای ني00ست؛ ھروق00ت  لهاکني00د؛ م00سنھ00ا بح00ث ی انق00"ب ز خواھي00د در ب00اره م00ی
  » .توانيد بخواھيد، می

ل00سه ب00ا ج. تو س00النی را ب00رای دو روز بع00د در اختي00ار م00ا گذاش00
 سالن پر از جمعيت شده و بحث0ی ب0س زن0ده در .موفقيت فراوان برگزار شد

 اشت، چون موضوع برای بحث کم نب0ود؛ند تعجبی ھم. آن جريان يافته بود
تحق0ق روي0ای خ0ود،  دان0شجويان ب0رای ١٩۶٨ هزيرا ھنگ0امی ک0ه در م0اه م0

ھا آمدند، ب0سياری از زن0ان فران0سوی  تر به خيابان ای عادل يعنی بنای جامعه
ھاش0ان  فت0ه و م0شغول ک0ار در خ0ارج از خان0هگر از نقش سنتی خ0ود فاص0له

رداد ک0اری ب0رای آنک0ه بتوانن0د ق0را١٩۶۵ل زنان فرانسوی تا سا. شده بودند
ود داش00ته باش00ند، باي00د ح00سابی در بان00ک ب00رای خ00 را ام00ضا کنن00د و ش00ماره

  . داشتند به طور کتبی در دست می ی ھمسر خود را نخست اجازه
در آن ھنگ0ام ھن0وز . دسه سال بود ک0ه اي0ن ق0انون برچي0ده ش0ده ب0و

نی ق0انو ١٩۶٧ل در سا اگر چه. موضوع تنظيم خانواده موضوعی داغ بود
گي00ری از ب00ارداری را  ب00رای داروی پ00يشی تبلي00غ  ت00صويب ش00د ک00ه اج00ازه

  . ی قدرت اجرايی پيدا کندقانون گذشت تا چنين داد؛ اما بايد ماھھا می می
ش0د ک0ه روزان0ه   ممنوع بود و در اين ب0اره ھ0م س0کوت م0یکورتاژ

غيرق0انونی  ھ0ای به طور متوسط يک زن در فران0سه بخ0اطر اس0تفاده از راه
   .داد برای سقط جنين جانش را از دست می

ای موس0وم ب0ه   و پس از رف0رم ش0ش م0اده١٩٦٢ز سال در ايران ا
ک00ه منج00ر ب00ه بل00وای آخون00دی در خ00رداد  [١٣٤١در س00ال» انق00"ب س00فيد«

ھ00ای ب00سياری دس00ت يافتن00د؛ از جمل00ه ح00ق رای  زن00ان ب00ه آزادی]  ش00د١٣٤٢
پس از اين تاريخ برای نخستين بار، . دادن و حق انتخاب شدن در انتخابات

  .ی مجلس شدند يملی آن زمان، نمايندهشش زن ايرانی در مجلس شورا
  
ل او ک00ه از س00ا. آورد ھ00ا را ب00ه ي00اد م00ی س00الن آ» س00يمون اي00ف«

ل ی خانواده فعال ب0ود، در س0ا  سالگی در انجمن مشاوره٣۵ر سن  د١٩۶٠
  : گويد سيمون ايف می. با شوق بسيار به جنبش دانشجويی پيوست ١٩۶٨

اخ"ق00ی دوگان00ه در آن موق00ع وض00عيت زن00ان در فران00سه مت00اثر از 
؛ ن0ددا داش0تند ک0ه ب0رای زن0ان ممن0وع بوی خيل0ی کارھ0ا ر مردان اج0ازه .بود

ھ0ای اجتم0اعی در زن0دگی  حتی اگر آن کارھا ق0انونی نبودن0د؛ ام0ا ممنوعي0ت
ھر زنی برای خ0ودش تنھ0ا . را داشتند» کرست«حکم  روزمره برای زنان

ی س0نتی  ادهوزنان زير ف0شار ب0ار خ0ان. بود و در موضع ضعف قرار داشت
در ھم0ه چي0ز ح0رف اول را  م0ردان. بودند و در بند تق0دير زن0دگی روزم0ره
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زن0ان مجب0ور . شد می زدند، از جمله حق سرپرستی فرزندان به آنھا داده می
  .دبودند يا تسليم سرنوشت شوند، يا عصيانی درونی را تحمل کنن

 اي000ن امک00ان را ب00ه زن000ان داد ت00ا س00ر ف000رود ١٩٦٨ح00وادث س00ال 
بي0رون نماي0ان س0ازند؛  ند، ب0ه ع0صيان درون0ی پاي0ان دھن0د و آن را درنياور

دادند ک0ه  می  آنان، مدام به ھمرزمان زنشان اطمينان»رفقای چپ«اگر چه 
م0ردان   زن0ان ھ0م خ0واه ن0اخواه ب0ه حق0وق براب0ر ب0ا،اگر انق"ب پي0روز ش0ود

خواھند رسيد؛ اما زنان در طول جل0سات ط0وSنی بح0ث ب0ه زودی دريافتن0د 
   .دارند ای به شنيدن حرف زنان دان به ندرت ع"قهمر هک

ھ0ای ايران0ی ھ0م ب0ه زن0ان ايران0ی و  اين ھمان دروغی بود که چ0پ
گفتن00د و ب00ا اي00ن بھان00ه، ھمون00د و ھمک00ار و ھم00راه و  ھمرزم00ان زن00شان م00ی

  ... شدندسيد روح W خمينیھمپای امام آدمکشان ک"ن تاريخ 
حماي0ت  ن ب0ه ط0ور فع0ال از آن0انديدند م0ردا زنان فرانسوی که می

 گيرند که انق"ب خود را پيش ببرن0د؛ آن ھ0م از طري0ق کنند، تصميم می نمی
 ١٩٧٠در م0اه اوت . ش0وند ھای زنانی که در سراسر فرانسه ايجاد می گروه

ني0ز ب0ود، ت0اج گل0ی را ب0ر » آن زلن0سکی«ده زن فران0سوی ک0ه در ميان0شان 
 ِ س00رباز »زن گمن00ام«ن00د، ب00ه ي00اد گذار م00زار س00رباز گمن00ام در پ00اريس م00ی

 »ت0اريخ تول00د جن00بش آزادی زن0ان«از اي00ن عم00ل نم0ادين ب00ه عن00وان . گمن0ام

(MLF) چ0ه پي0ر، چ0ه ج0وان، [ در اي0ن جن0بش، زن0ان .شود  در فرانسه ياد می
   :کنند که يک شعار را تکرار می] چه فقير، چه ثروتمند

   »!ھر وقت که بخواھم بچه، اگر بخواھم و«
کرد  ھمچنين عليه خشونت بر زنان مبارزه میاين جنبش .  

  زن0ان.ن0شينند ھ0ای زن0ان س0رانجام ب0ه ب0ار م0ی تظاھرات و فعالي0ت
کنن0د؛ در  ھ0ای ديگ0ری را ني0ز از آن خ0ود م0ی فرانسوی گام به گ0ام پي0روزی

 .ھاس000ت ک000ه داروی پي000شگيری از ب000ارداری رايگ000ان اس000ت فران000سه س000ال
خ00ود ب00ه موض00وع خ00شونت علي00ه ھ00ای  سياس00تمداران فران00سوی در س00خنرانی

امروزه در فران0سه ام0ری ب0ديھی . کنند پردازند و آن را محکوم می زنان می
زن0انی ک0ه کودکان0شان را ب0ه تنھ0ايی . است که م0ادران ھ0م بتوانن0د ک0ار کنن0د

ب0سياری ق0وانين . برخوردارن0د کنن0د، ب0رخ"ف گذش0ته از احت0رام ب0زرگ م0ی
دني00ای ک00ار، چ00ه در در چ00ه [ان ان00د، ب00رای آنک00ه از حق00وق زن00 ت00صويب ش00ده
کاری ھست که انجام نگرفت0ه   با اين ھمه ھنوز. حمايت شود]دنيای سياست

  : گويد است، کاری کارستان؛ ھمانگونه که آن زلنسکی می
ی جنبشی که خواستار آن است ک0ه زن0ان  آينده[ی اين جنبش  آينده«

اي0ن اس0ت ک0ه ز  عبارت ا]ق انسانی برابر برخوردار باشندقوو مردان از ح
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 ک00ه گروھ00ی از گون00هش00ان را زي00ر س00وال ببرن00د؛ ھمان مردھ00ا رفت00ار مردان00ه
  ١٣».ددادناين کار را شروع کردند و انجام  ١٩٧٠مردان در اوايل دھه 

 ١٤ ب0ه ن0درت در م0ورد حق0وق زن0ان١٩٦٨ و ١٩٤٩ھای  بين سال
م خ0انواده تنھ0ا نھ0اد ت0رويج آژانس تنظ0ي. شد ی فرانسه صحبت می در جامعه

ھ00ا مخ00تلط نبودن00د و ک00سب  اغل00ب دبيرس00تان. ی ق00رص پي00شگيری ب00ود ن00دهدھ
ھ0ای علم0ی و   در تجارت، حقوق، مھندس0ی و زمين0همشاغل مھم برای زنان

توان0ستند  ھايی که زن0ان م0ی تنھا شغل. فنی و البته سياست، بسيار دشوار بود
  ... به کسب آن اميدوار باشند، آموزگاری، پرستاری يا منشيگری بود

  ... » سه رھبر مھم اين جنبش مرد بودندھر«
 بيشتر از دانشجويان جوان تشکيل شده ١٩٦٨مه ماه چون جنبش 

ب000ود، ص000دای س000يمون دوب000ووار در اي000ن روزھ000ای پراح000ساس ب000ه گ000وش 
» ح000سابرسی«ھم000انطور ک000ه او در جل000د چھ000ارم خ000اطراتش . رس000يد نم000ی

ندگی و  از س0رزچن0دگوي0د، او و س0ارتر بي0شتر ن0اظر ح0وادث بودن0د، ھر می
  ... بردند انرژی رھبران جوان اين جنبش، لذت می

جن0بش زن0ان در فران0سه ... عاقبت زنان شروع ب0ه ص0حبت کردن0د
 اوت ٢٦در .  آغ000از ش000د١٩٦٨ يک000سال پ000س از وق000ايع م000اه م000ه ١٩٦٩در 

مزار ھمسر س0رباز « ھشت زن به طاق پيروزی رفتند، تا گلی نثار ١٩٦٩
ھ0ای  ی در مي0ان س0ربازان ش0د و رس0انهش0وباي0ن اتف0اق باع0ث آ. کنند» گمنام

  . 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 

از آن ب0ه بع0د . ب0ول ک0رداو ق. سيستم قضايی فرانسه، از ايشان پشتيبانی کند
ھ0ا ع0صر در  ی جن0بش، يک0شنبه ی جلسات گروه کوچک ھماھنگ کنن0ده ھمه

  . شد آپارتمان او برگزار می
اوت ب00ه جن00بش م00اه س00ه م00اه پ00س از وق00ايع  ]آن زلن00سکی[ »م00ن«
 ب0ا ١٩٦٨من ھم مانند ب0سياری از زن0ان ديگ0ر در جن0بش م0ه . زنان پيوستم

 »من0شی« که زنان را تنھا به ش0کل کردم گروھھای دانشجويی ھمکاری می
درص0دد تغيي0ر و البت0ه ک0ردم ک0ه  م0ن مق0اSت مردان0ی را تاي0پ م0ی. ديدند می

ھای سياس0ی را  ی شرکت در بحث اين مردان اجازه. ی دنيا بودند بھبود آينده
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مانند بسياری از زن0ان ديگ0ر بنابراين پس از مدتی من نيز . دادند به من نمی
ه ش00دم و ب00رای پيوس00تن ب00ه جن00بش زن00ان، گ00روه ت00وجھی آن00ان خ00ست از ب00ی

  . دانشجويی را ترک کردم
 »جن0بش زن0ان«روزی که گروه را ترک کردم، ب0ه م0ن گفتن0د ک0ه 

آنھ00ا ب00ه م00ن اطمين00ان ميدادن00د ک00ه بع00د از دس00تيابی . بيھ00وده و احمقان00ه اس00ت
. مردان به دنيايی بھتر، موقعيت زنان نيز خود ب0ه خ0ود بھب0ود خواھ0د ياف0ت

ای باش0يم ک0ه مطم0ئن ني0ستيم در  منتظ0ر آين0دهخ0واھيم  نم0یم0ا  گفتم که به آنھا
  .ما خواستار اقداماتی فوری بوديم. يابيم مدت زندگيمان به آن دست می

حمي0د رض0ا «کسی به نام  ١٣٨٩در تيرماه درست مثل ايران ما؛ 
 ]از ھم00ان اع00وان و ان00صار ح00افظ نظ00ام کھريزک00ی اس00"می[» پ00ور ج"ي00ی

در ؛  وج0ود ن0دارد»جن0بش زن0ان«ب0ه ن0ام » چيزی« ايران مدعی شد که در
؛ دھن0د درون ک0شور را زن0ان ت0شکيل م0ی ٨٨حالی که س0تون فق0رات جن0بش 

 از ھمان روزھای نخست به خ"فت رس0يدن ھای گوناگون زنانی که با شيوه
ای امان را ب0ر ای بی مبارزه اريخ سيد روح W خمينی،امام آدمکشان ک"ن ت

 و ھمچن0ان پيگيران0ه ن0دا هش0ان آغ0از ک0رد قوق از دست رفت0ه به حفتندست يا
   !کنند برای رسيدن به اين ھدفشان ت"ش می

سيمون دوبووار ھم ھمين احساس را داشت و اين موضوع را در 
 نف0ر ٨ ت0ا ٦گ0روه ک0وچکی از زن0ان، ح0دود . ش0رح داد» حسابرسی«کتاب 

وار جم000ع  بع00د از ظھ000ر در آپارتم00ان س00يمون دوب00و٥ھ00ر يک00شنبه س00اعت 
ام؛ ام0ا  کردم سر وقت رسيده اولين باری که به آنجا رفتم، فکر می. شديم می

دي00ر «: وقت00ی س00يمون دوب00ووار در را ب00از ک00رد، ب00ه م00ن خي00ره ش00د و گف00ت
  » !کردی

ب0ه ن0درت ... خ0ود م0ن. ت0ابو ب0ود» سقط جنين«ی  در فرانسه واژه
ھا ندي0ده، ي0ا  رسانهبا ھيچ وقت اين واژه را در تقري. اين واژه را شنيده بودم

 زن0ی را ک0ه س0قط جن00ين ١٥»دول0ت وي0شی« ١٩٤٣حت0ی در ... ن0شنيده ب0ودم
ی  ب0ا اي0ن وج0ود در دھ0ه. گ محک0وم ک0ردغيرقانونی انجام داده بود، ب0ه م0ر

 تع000داد زي000ادی س000قط جن000ين غيرق000انونی در فران000سه انج000ام ١٩٧٠ و ١٩٦٠
  . شد شد که باعث نقص عضو يا مرگ زنان می می

                                                           
آزاد س0ازی  [١٩۴۴و ] ن0ازی  آلم0ان شک0ست از [١٩۴٠در زم0ان ب0ين  فران0سه ب0ه حکوم0ت دول!ت وي!شی - 15
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ب0ووار رف0تم، ی س0يمون دو ی خان0ه ای که به جلسه نبهدر اولين يکش
 آن اع000"م کن000يم ک000ه س000قط جن000ين ای بنوي000سيم و در ت000صميم گ000رفتيم بياني000ه

  ...ايم کرده
ھای معروفی ھمچون کاترين دونوو و   زن از جمله ھنرپيشه٣٤٣

ھنوز قسمت .  بيانيه را امضا کردممن ھم. دلفين سريگ آن را امضا کردند
ک0رد؛ لومون0د  کدام روزنام0ه، بياني0ه را چ0اپ م0ی. مانده بودمشکل کار باقی 

ھ0ايی  نگ0اران آن کاتولي0ک داد، چ0ون روزنام0ه مطمئنا اين کار را انج0ام نم0ی
  . نبودند» حق انتخاب«سرسخت بودند و اص" طرفدار 

ک00اری تنھ00ا مج00"ت اک00سپرس و ن00وول اب00سرواتور ع"قمن00د ب00ه ھم
البت0ه آنھ0ا از توقي0ف . به توافق رس0يديمرواتور زدر نھايت با نوول اب. بودند

 ب0ا اي0ن وج0ود ب0ه م0ا جله توسط وزات ک0شور ھ0راس داش0تند؛آن شماره از م
  ... قول دادند بيانيه را روی جلد و به عنوان سر تيتر چاپ کنند

ب0رای اول0ين ب0ار در ت0اريخ .  جنجالی به پا شد١٩٧١ آوريل ٤در 
» کورت0اژ«ی  هھا و بارھا از واژھا بار رانسه راديو، تلويزيون و روزنامهف

ش00ان ب00ا  ود بع00ضی از ام00ضا کنن00دگان در حرف00هب00ا اي00ن وج00 .اس00تفاده کردن00د
  . دندکرخشمگين را مشکل مواجه شدند و کليسا و دولت 

ھ00ايش در م00ورد   ب00ه بع00د م00صاحبه١٩٧٠وب00ووار ک00ه از س00يمون د
د ک00رده ب00ود، قب00ول ک00رد ب00ا ن00وول ھ00ای فميني00ستی را مح00دو ت00رويج اندي00شه

در بع00د از . روات00ور ص00حبت کن00د و دSئ00ل انت00شار بياني00ه را توض00يح دھ00دزاب
 م00ا تظ00اھرات بزرگ00ی برگ00زار ک00رديم ک00ه ب00ا ١٩٧١ ن00وامبر ٢٠ظھ00ر ش00نبه 

ب0رای . زم0ان ش0د تظاھرات فمينيستی برای حق انتخاب در سرتاسر دني0ا ھ0م
ما ھا به  نبودند، به ما ملحق شدند و رسانهاولين بار افرادی که عضو گروه 

  ... توجه کردند
ھ00ا در  ووار از آنچ00ه در يک00ی از اي00ن خان00هي00ک روز س00يمون دوب00

در آنج0ا فق0ط . گذش0ت، آگ0اه ش0د  شھری نزديک پاريس می١٦پلوسی روبنسن
آنھ00ا در ي00ک خوابگ00اه . دادن00د ب00ه دخت00ران خي00اطی، ب00افتنی و آش00پزی ي00اد م00ی

ابي0دن چون باردار بودن0د، خو. کردند ھايی کوچک زندگی می بزرگ با تخت
ب0ه ج0ز در روزھ0ای . ھا برايشان بسيار سخت و غيرممکن ب0ود در آن تخت

باي0د دو نف0ری . ون بروندشنبه و فقط برای مدت دو ساعت، حق نداشتند بير
ًچ0ون ف0ورا قاب0ل ت0شخيص بودن0د، . رفتن0د ھای آن شھر کوچ0ک م0ی به مغازه

ھاش0ان  مکردن0د و ش0ک ش0ان م0ی کردند، م0سخره ھا اذيتشان می مردم در خيابان
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در مي00ان آنھ00ا دخت00ری ب00ود ک00ه از دوس00ت پ00سرش . گرفتن00د را ني00شگون م00ی
  .  دوست داشت و حق نداشت او را ببيندواقعااو را باردار بود و 

ی پايين ماندند و زوج ج0وان  ی دخترھا طبقه يک بعد از ظھر ھمه
ی غيب0ت دخت0ر ش0دند؛  م0سئولين خان0ه متوج0ه. را پس از ماھھا تنھ0ا گذاش0تند

Sروز بع00د ب00ا وال00دين دخت00ر تم00اس آنھ00ا .  رفتن00د و زوج ج00وان را ديدن00دب00ا
دو روز بع00د، پ00در دخت00ر ب00ه آنج00ا . گرفتن00د و گفتن00د چ00ه اتف00اقی افت00اده اس00ت

يک000ی از . موھ000ای دخت000رش را گرف000ت و ش000روع ب000ه زدن او ک000رد. رس000يد
  : پرستاران ت"ش کرد پادرميانی کند، اما مدير او را کنار کشيد و فرياد زد

  » !چ وقت در کار يک پدر و دختر دخالت نکنھي«
  .پدر آنقدر دخترش را کتک زد تا او تقريبا بيھوش شد

ی دخت00ران ک00ه ش00اھد ص00حنه بودن00د، دس00ت ب00ه اعت00صاب غ00ذا  بقي00ه
گرفت آن خانه را تعطيل  ساعت دولت فرانسه تصميم ٢٤در عرض . زدند
گف0ت بياين0د و  ا میھايی برای والدين دختران فرستاده شد که به آنھ نامه. کند

ی ف0وری م0ا، اع0ضای فع0ال  دختران خواس0تار مداخل0ه. را ببرنددخترانشان 
.  س00اعت بع00د، م00ا در آن خان00ه ب00ست نش00سته ب00وديم٤٨. جن00بش زن00ان ش00دند

ھ00ايی ک00ه آن روز ب00ه رادي00و  فران00سوی. س00يمون دوب00ووار س00خنگوی م00ا ب00ود
يمون س00. ھ00ا ش00دند توج00ه ش00رايط وح00شتناک اي00ن خان00هکردن00د، م گ00وش م00ی

ھ0ای آن0ان  دوبووار ب0ا ت0ک ت0ک دخت0ران م0صاحبه ک0رد و در م0ورد ش0ھادت
ت0رين مقام0ات آموزش0ی فران0سه  روز بعد سيمون دوبووار با ع0الی. نظر داد

  . م"قات کرد
ی بازگ0شت ب0ه مدرس0ه پ0س از  ی از نتايج اين ديدار دادن اجازهيک

ت ب00ه  س00اعت نظ00ر م00ردم ن00سب٤٨در ط00ی آن . زايم00ان ب00ه اي00ن دخت00ران ب00ود
ميدند که اين جنبش متعلق به ھا فھ باSخره فرانسوی. جنبش زنان تغيير کرد

س0يمون . پردازد  بلکه به مشک"ت فقرا و محرومان می؛ نيست١٧ی باS طبقه
او طرف00دار . ش00ماری از زن00ان س00تمديده درياف00ت ک00رد ھ00ای ب00ی دوب00ووار نام00ه

او نام00ه بخ00شش پنھ00انی ب00ود؛ ب00ا پ00ول خ00ودش ب00ه بع00ضی از زن00انی ک00ه ب00ه 
   :گفت کرد و به ما می شتند، کمک مینو می

  ١٨»!به آنھا بگوييد که اين پول را جنبش زنان داده است«
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ام، فرزن0د ج0نس   از اولين روزھای زن0دگی١٩] کلودين مونتی [من
دوم تازه خاتمه يافت0ه و فران0سه در ح0ال   جنگ جھانی١٩٤٦در . دوم بودم

 مادرم تصميم گرفت ک0ه در ش0يمی .ودب ھا تيام يافتن از اشغال توسط نازیال
م0ا چ0ون  ادانشگاه سوربن ش0ود؛ کوانتوم مدرک دکترا بگيرد و استاد شيمی

ھمک0اران پ0درم او را ز دان ب0ود، بع0ضی ا در آن زمان ھمسر ي0ک رياض0ی
م0ردی وق0ف ا اش ر زن0دگی«اش را کنار بگذارد و  نصيحت کردند که حرفه

  »!دشھور در خانواده را داردانشمند مکند که پتانسيل تبديل به يک 
در . صيل ادام00ه داد ب00ه ن00صايح آن00ان گ00وش نک00رد و ب00ه تح00م00ادرم

ھ00ای   جنج0الءفروش0ی ب00ه کت0ابی برخ00ورد ک0ه من00شا کت00ابن  در ويت0ري١٩٤٩
س0يمون [» ج0نس دوم«کت0اب و ي0ک جل0د ت او داخ0ل مغ0ازه رف0. زيادی بود

   .ندن شد خوارا باردار بود، سرگرمکه م خريد و در حالیرا ] دوبووار
از آن لحظ0ه ب0ه بع0د او . ا نب0وددھنده بود و او ديگر تنھ کتاب تکان

که احساس درستی داشته و توان0ست ان0رژی Sزم ب0رای جنگي0دن  دانست می
ب0ه يک0ی از بھت0رين ش0دن  بلک0ه تب0ديل ،اس0تادی ش0يمی و ن0ه تنھ0ا رس0يدن ب0ه

به دني0ا را  در ماھی که او م.بدست آورد روسای زن دانشگاه در فرانسه را
سياس00000تمداران و در مي00000ان بل00000وای » ج00000نس دوم«آورد، دوم00000ين بخ00000ش 

ب0ه خ0اطر   ام0ادان0ستند؛ تشر ش0د ک0ه آن را غيرقاب0ل تحم0ل م0ینويسندگانی من
  .  کرداين کتاب مادرم عزمی استوار پيدا

  بي0ست.در ج0ای پ0ای او بگ0ذارما  ب0ه م0ن ھ0م ي0اد دارد ک0ه پ0مادرم
  خياب0ان شلوس0تر، در١١ ی شمارهی   من پشت در خانه١٩٦٩سال بعد در 

 س000يمون ی رن000اس اي000ستاده ب000ودم و زن000گ در خان000هانزديک000ی قبرس000تان مونپ
ک0ردم ک0ه  ًاو در را باز کرد، اص" فکر نم0یزمانی که . زدم ار را میوبوود

 دوس0تش اش بازگردم و تا آخرين روزھای زندگیآن خانه ه بارھا و بارھا ب
  ...٢٠شمبا

 خواس00ت ک00ه ب00ه دي00دن ٢١ار از م00نو س00يمون دوب00ودر ھم00ين زم00ان
ھل0ن در . استراس0بورگ ب0رومشھر ای در نزديکی  دھکده  درخواھرش ھلن

ب0ود و ب0ه رياس0ت مرک0ز زن0ان کت0ک خ0ورده آنجا شديدا درگير جنبش زنان 
ھ00ای او مرب00وط ب00ه م00سائل زن00ان و  ب00سياری از نقاش00ی. برگزي00ده ش00ده ب00ود

                                                           
پ0درش ژان پي0ر س0ر،  ش0يميدان و م0ادرش، ژوس0ين س0ر،.  در پ0اريس ب0ه دني0ا آم0د١٩٤٩ين م0ونتی در  کل0ود- 19

ای ص0ميمانه ب0ا س0يمون  پيوس0ت و از ابت0دا رابط0ه فران0سه  کل0ودين در ج0وانی ب0ه جن0بش زن0ان .رياض0ی دان ب0ود
  .ی آنان ادام0ه داش0ت دوبووار و ژان پل سارتر برقرار کرد که تا مرگ ھر سه ھلن دوبووار، خواھر نقاش او،

ن0يس و ع0ضو انجم0ن  از دان0شگاه» بررسی آثار و زندگی س0يمون دووب0وار«ی  دارای مدرک دکترا در رشته او
خ0واھران دووب0وار، س0يمون دووب0وار و جن0بش  ت0وان ب0ه ھ0ای کل0ودين م0ونتی م0ی از کت0اب. سيمون دووبوار است

 . اشاره کرد] ووبوارسارتر و د/ آزادی خاطرات يک دختر شورشی و عشاق[زنان  
  روايت يک شاھد عينی  / سيمون دوبووار و جنبش زنان- 20
   کلودين مونتی- 21
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و ت00ا ھ00شتاد و پ00نج ا. دب00وات فمين00ستی م00شترک او و س00يمون  نظ00رن00شانگر
ديدارھايش با ھلن به  سيمون در يکی از آخرين. سالگی به نقاشی ادامه داد

م0ن ديگ0ر  ی؛توانی نقاشی بک0ش خوش بحالت که ھنوز می«: او گفته بود که
  ي0ک نق0اش است که بگويم؛ديگر چيزی نمانده. ميلی به نوشتن کتاب ندارم
 ٢٢».ردھميشه چيزی برای گفتن دا

 زنان بخشی از جنبش. ما جنبش زنان چند پاره استاما در ايران 
 ان00د و ب00ا ش00عارھايی کم00دی در پ00ی آن  در چنگ00ال گرفت00هرا زن00ان حک00ومتی

ند ک00ه مطالب00ات غيرص00نفی و فراحزب00ی زن00ان را در چ00ارچوب ھم00ان ھ00ست
ن و دس0ت دوم ب0ودن زن0ا[حکومت اس"می و ھمان تفسير از اس0"م فق0اھتی 

اينان که بيشترين0شان . منجمد کنند] اين دينحقوقی مطلقشان در يد قدرت  بی
دن آنن0د ک0ه ب0ا خ0سته ک0رم0ذھبی دارن0د، در پ0ی /ھای حکومتی و ملی آلودگی

ھ0ای ن0اچيز  ش0ان، اي0شان را ب0ه ھم0ان ح0داقل زنان از مطالب0ات آزاديخواھان0ه
.  راض0ی کنن0د و جن0بش زن0ان را ب0ه عق0ب برانن0د]اس0"می [قوانين حکومتی

 و آخوندھا را دارند ميست اس"سر خود مردانت اين زنان حکومتی در پش
را خ00سته و ناامي00د ک00رده؛ و ک00ل ص00برانه در ص00ددند ک00ه جن00بش زن00ان   ب00یو

ای ن0اچيز درون ھ0 تحليل ببرن0د و ب0ه ح0داقلھای آن  ی پھنه را در ھمهجنبش 
  !را نابود کنند» جنبش زنان« و در نھايت ھم حکومتی تخفيف داده،

 زن00ی در ،ی جن00گ جھ00انی دوم حبوح00هچن00د دھ00ه پ00يش از اي00ن در ب  
ھای پاريس به دنبال يافتن ھويتی برای زنان و  Sبيرنت تو در توی کتابخانه

ھ000ای فيل000سوفان و  ، ب000سياری از نوش000ته»ھوي000ت« از اي000ن »ن000و «تعريف000ی
پ00س از » س00يمون دوب00ووار«. ک00رد نوي00سندگان پي00شين را ب00اS و پ00ائين م00ی

ان0د  ی به زن0ان نداش0ته چندانطفل »بزرگان«جستجوھايی بسيار دريافت که 
  . اند و بس و بجز يکی دو تعريف آبکی، تنھا سنگ مردان را به سينه زده

ی  ای شد تا اين دخترک شوخ فرانسوی ھمه ھمين جستجوھا زمينه
 تازه و یبگذارد و بالطبع تعريف» جنس دوم«ت"شش را برای نوشتن کتاب 

» فميني000سم« آن را س000تھا دھ00ه  ک000هبدھ00د؛ تعريف000ی» زن ب000ودن«م00درن از 
  .   ناميم می

دست ني0ستند؛ برخ0ی م0رد س0تيزند؛ برخ0ی ھ0م  ھا البته يک فمينيست
ب00ه ن00وعی ] »ھ00ای اس00"می فميني00ست«مانن00د [ش00وخمندانه در آن س00ر طي00ف، 

] حاکم0انبرای مجب0وب مان0دن در ب0ين [د کوشن اند و می طرفدار مردساSری
در » نق نق0ی« زير پوشش باشند؛ البته» حقوق مردان«پاسداران شرمگين 

  ؛  دين حاکم و حاکمان دينیی هھای زن ستيزان کادر و چارت برداشت

                                                           
  !اند ھمرزمانش برای رھايی زنان  چه زن بزرگی است سيمون دوبووار و چه سعادتی داشته- 22
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و ب0سياری از زن0ان » زھ0را رھن0ورد«اش کسی است به نام  نمونه
ھاش0ان ج0زوه،  س0تيزی سنخش در حکومت اس"می که برای زن ی ھم محجبه

س0تيزان  نس0تيزان و ز کنند و از س0وی اي0ران می» توليد«کتاب و تئوری ھم 
لق0ب » ترين زن روشنفکر ايرانی مھم«] ميرحسين موسوی[حاکم و محکوم 

  !گيرند می
ھ00ای   ف00راز و ن00شيب،اش در ط00ول ت00اريخ ِ مب00ارزهام00ا » فميني00سم«

در ک0شور قدرتمن0دی بسيار، و تعريف و تفسيرھايی گون0اگون داش0ته اس0ت؛ 
ب0ود،  یی ش0صت و ھفت0اد م0ي"دی زن0ان نم0 ھ0ای دھ0ه چون آلمان، اگر ت0"ش

توان00ست  نم00ی] ک00ار دم00وکرات م00سيحی حت00ی از ح00زب محافظ00ه[ھرگ00ز زن00ی 
ھ00ای جھ00ان باش0د؛ ھمانگون00ه ک00ه  ص0دراعظم يک00ی از بزرگت00رين دموکراس0ی

ب00ود، ھمجن00سگرايان ني00ز   غ00رب نم00یدر ھ00ا ی فميني00ست اگ00ر ھم00ين مب00ارزه
توانستند ب0ر م0سندھايی کلي0دی چ0ون وزارت خارج0ه و ش0ھرداری ش0ھر  نمی

غ00رب متم00دن ب00ه ھم00ين دلي00ل اس00ت ک00ه ب00اور دارم در . ه بزنن00دب00رلين تکي00
ب0دون . موکراس0ی اس0تھای اساس0ی د يکی از پايه] آزادی زنان[» فمينيسم«

ھ000ا،  ی ان000سان  و ب000دون ب000اور داش000تن ب000ه حق000وق براب000ر ھم000هآزادی زن000ان
  . شوند ريزند و نابود می ھا فرو می دموکراسی
ردس!ا8ری و ت!ن در  را ت!ن در ن!دادن ب!ه م»فمينيسم«اما » من«

م!!!داران و مردس!!!ا8ران از ب!!!دن و  ی دي!!!ن ن!!!دادن ب!!!ه تع!!!اريف زن س!!!تيزانه
  .دانم ھای زنان می توانايی

ی روش00نگران  روش00نگری، وظيف00هگ00ويم  دلي00ل ني00ست ک00ه م00ی ب00ی   
 ک0ه ھمي0شه ب0ا ی ا  عقبمان0ده»کرانروش0نف«ی روشن کردن جامعه است، برا

؛ چ0را ک0ه در ان0د  ش0دهي0انسد راه به آزادی دست يافتن ايرانھاشان  بيشعوری
ھاش000ان ب000ا  آزار ھ000ستند؛ عل000ت اساس000ی دش000منی س000تيز و زن ذات خ000ود زن

ب000رخ"ف آنچ000ه ادع000ا [ھ000ای حق000وقی در دوران دو پادش000اه پھل000وی  براب000ری
آزاری اف000سار  يزی و زنس000ت ش000ان، ک000ه زن ن000ه اس000تبداد س000تيزی] کنن000د م000ی

را » اس00تبداد س00تيز«ھيچک00دام ِ اي00ن م00دعيان دروغ00ين . ش00ان اس00ت گ00سيخته
س00تيزی حاکم00ان حکوم00ت اس00"می  آزاری و زن بيني00د ک00ه در م00ورد زن نم00ی

ھاش00ان، ک000د عقبمان000دگی  س00خنی بگوي000د و ي000ا اعتراض00ی بکن000د؛ زن س000تيزی
 ! شناسد شان است؛ زن و مرد ھم نمی ھمه

 از  درس000تیم000ا نداش000تن تعريف000» فکریروش000ن«م000شکل اساس000ی 
اس00ت ک00ه ب00رای بھت00ر ک00ردن روش00نفکر ک00سی . روش00نفکری اس00ت» فن00ومن«

اگر ک0سی عملک0ردش . کند ت"ش می] زنان و مردان[ھا  ی انسان زندگی ھمه
س00تيزی  س0تيزی و اي0ران تيزی، دگران0ديشس00 س0تيزی، مدرنيت0ه نزدر راس0تای 

و ھمک000ار جاني000ان و باش000د، ديگ000ر روش000نفکر ني000ست؛ دSل مظلم000ه اس000ت 
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آدمکشان؛ نه کارش ارزشی دارد و ن0ه حت0ی فک0رش؛ ھرچق0در ھ0م تبليغ0ات 
  !آيد اگر مرزھا مشخص باشند، کمتر اشتباه پيش می. پشت سرش باشد

ھای روشنفکر ي0ا آزاديخ0واه ي0ا م0ث" دم0وکرات،  به دنبال واژهاگر   
عموS س0نخيتی ی منوياتی کرده ايم که م پسوندی اضافه کنيم، آنھا را بازيچه

اف00زودن پ00سوند . ب00ا آزاديخ00واھی، روش00نفکری و دم00وکرات من00شی ندارن00د
روش0نفکر «ی نوظھ0ور  ی روش0نفکر و اخت0راع واژه به دنبال واژه» دينی«

در ھم000ين راستاس000ت و اساس000ا ب000رای تخفي000ف و تقلي000ل دادن مف000اھيم » دين000ی
  ! آزادگی، روشنگری، روشنفکری و آزاديخواھی

بھتر کردن ش0رايط برای  دانم که می» شنفکررو«کسی را اما من   
 ، ف0ردی وای، علم0ی، فرھنگ0ی، سياس0ی ر حيط0هدر ھ ی انسانھا گی ھمهزند

را از  کوش0د زنجيرھ0ا  م0ی روشنفکر کسی است که. کند میت"ش  اجتماعی
ک0نم  تاکيد م0ی [ھا را ی انسان هھا باز کند، حقوق برابر ھم دست و پای انسان
  ب0ه رس0ميت ب0شناسد و ب0رای شناس0اندن و]ھ0ا را انان0س ی حقوق برابر ھم0ه

قومي0ت و عقي00ده  ھ00ا ف0ارغ از جن00سيت و ن0ژاد و ی ان0سان ق حق0وق ھم00هاحق0ا
ت0"ش ب0رای بھت0ر » روش0نفکر«ت0رين وظيف0ه ی  بنابراين اساس0ی. دت"ش کن

ی ش00ھروندان اس00ت؛ ب00دون ھرگون00ه جداس00ازی جن00سی،  ک00ردن زن00دگی ھم00ه
  ! یفکری، نژادی و البته گرايش جنس

» انق00"ب ش00کوھمند اس00"می«ی ک00ه زمين00ه س00از »روش00نفکران«  
ب0از » شياد«دانستند که راه را بر يک  شدند، با اين که ھمگی کم و بيش می

کنن0د و دي0وی را ک0ه از دوران رض0ا ش0اه در شي0شه ش0ده ب0ود، از شي0شه  می
ب00رای اي00ن ک00ه از [ی رس00يدن ب00ه ق00درت  آورن00د؛ ام00ا در وسوس00ه بي00رون م00ی
ھ0ا را  چ0شم] ھا استفاده کنن0د به خيابان» امت«ندھا برای کشاندن شيادی آخو

ی ض0د زن و ض0د  ھای بارھ0ا و بارھ0ا تاکي0د و تائي0د ش0ده ھا و گفته بر نوشته
حقوق شھروندی سيد روح W خمينی بستند و کردند آنچه را که بر س0رمان 

  . آمده است
ضاح ام00ا تف00اوت ن00سل ب00انی انق00"ب و ن00سل درس گرفت00ه از آن افت00

ت000اريخی، ص000راحت و ش000فافيت ن000سل ت000ازه اس000ت و روش000نگری و اي000ن ک000ه 
اس000تخوان Sی زخ000م » کمت000ر«خورن000د و  ن000ان ب000ه ن000رخ روز م000ی» کمت000ر«

  !گذارند می
من نيز با اين که خ0ود در ک0شاکش ب0ين دو ن0سل انق0"ب و پ0س از 

ھ0ا و  ام ک0ه ب0ه ناک0امی ام، اما اي0ن خوش0بختی را داش0ته انق"ب سرگردان بوده
پ0ی بب0رم و ش0معی ف0را » خودس0وزی دل0سوز مل0ی«ھای منج0ر ب0ه آن  نینادا
روش0نفکران «ی فريبک0اری  خ0ودم بي0افروزم ک0ه در وسوس0ه] دست ک0م[راه 

  . و در استمرار فريب ملت، دستی نداشته باشم» مذھبی/دينی و لنينی و ملی
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ی  چن00دی پ00يش گفتگ00ويی ب00ا ک00سی ب00ه ن00ام مح00سن ک00ديور در ن00شريه
روش00نفکران «س00تيزی  ه عم00ق ک00ج فھم00ی و ان00سان چ00اپ ش00د ک٢٣00»آفت00اب«

ک00ديور در اي00ن گفتگ00و ]. گ00ذارد و م00ی[گذاش00ت  م00ا را ب00ه نم00ايش م00ی» دين00ی
 از یم0يابراھ اني0 ادی  ب0ا ھمج0نس در ھم0هیارتب0اط جن0س«م0دعی اس0ت ک0ه 

ن لح0ن يدتريش0د م ب0ايقرآن ك0ر. م شده استيح و تحري بشدت تقب،جمله اس"م
ی علم0ا. اس0ت قوم لوط مذمت ك0رده ی هيروه را تحت عنوان ين رويممكن ا
اش!د مج!ازات «  ویت ش0رعي0در ممنوع] عهياع0م از اھ0ل س0نت و ش0 [اس"م

رضايت طرفين در فعلی كه نھی موكد ش!رعی . ھمداستانند »ھمجنس بازان
  ِمج!!ازات ش!!ديدقه و جی ل00واط و م00ساش00رع حرم00ت.  كارس!!از ني!!ست،دارد

 در »ین0ي دیروشنفكر «. استشرعیی احكام ثابت و دائمن آنھا از يمرتكب
 یس0نت  ب0ا اس0"م، اس0تی عق"ئ0ی كه فاقد پ0شتوانه] ھمجنسگرايی[له اين مسا

ی م00شابه  برخ00ورد]ف00ارغ از ن00وع آن [ و اص00ل مج00ازاتیدر حرم00ت ش00رع
  nددار

ی م!سلمانک!ه گ!ويم  با صراحت م!ی«و باز ھم تاکيد کرده است که 
تم!امی  از تاب!د و نمیمطلقا ھمجنسگرائی را بر] اس�م و حکومت اس�می[

 از جوام!ع »ب!ار ري!شه ك!ن ك!ردن اي!ن انح!راف تأس!ف«طرق موجه ب!رای 
    »...كند كوشش می انسانی

ی ب00ا ج00نس مواف00ق ارتب00اط جن00س«اي00شان ھمچن00ين گفت00ه اس00ت ک00ه 
 حق0وق ی جھ0انی هي0 در اع"م]ی اي0شان ب0ر اس0اس نوش0ته[» یھمجنس ب0از«

  » .ه استيت شناخته نشدرو آن به رسميثاق پيبشر و دو م
در چ0ون دف0اع از حق0وق دگرباش0ان «بعد ھم تاکيد کرده اس0ت ک0ه 

مث00ل آب » ت00وان و باي00د م00ی«پ00س Sب00د » ی جھ00انی حق00وق ب00شر ني00ست بياني00ه
بار از  برای ريشه كن كردن اين انحراف تأسف« ]ی ايشان به گفته[خوردن 

ار اش الزاما ھمان سنگسار و اعدام و کشت نتيجه که »ديكوش جوامع انسانی
و کت بسته از کوه پرتاب کردن اس0ت ک0ه در حکوم0ت اس0"م رحم0انی اي0ن 

  .جنابان، تاکنون انجام شده و حتما و حتما تداوم خواھد داشت
 یگرائي00ا ھمجن00س یب00از اص00وS ھمج00نس«و ب00از ب00ه ب00اور اي00شان 

 یح ب00شرير ص00حي اس00ت و انح00راف از م00سیان00سانير و غیعق"ئ00ير غیام00ر
  ».شود یمحسوب م

کارنام0ه و محصول، حکومت کھريزکی اس"می را سا من اما اسا
 ض000د ، ض000د دگرباش000ان وورد فرھن000گ ديکت000اتور پ000رور، ض000د زندس000تا

ري000زی  دان000م ک000ه توان000سته اس000ت مح000ل تخ000م م000ان م000ی دگراندي000شان جامع000ه
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ي0ن مردارخواران آدمکشی ھمچون سيد روح W خمينی باشد و البته ت0داوم ا
  ...کديورمحسن  سنخاز کسانی  »رگفتار و کردا«کشتارھا و تجاوزھا  در 

ھ0ا  ھ0ا، نادرس0تی ی تمامی کاستی حکومت اس"می فشرده و جانمايه
. ی ماس00ت ی دفرم00ه جامع00ه» فرھن00گ«ھ00ای موج00ود در م00تن  و فريبک00اری

پ0سران م0ا ھای موازی آن که در آن ب0ه دحت0ران و  زندان کھريزک و زندان
ی  متکام00ل ش00ده و ش00ود، رش00د يافت00ه تج00اوز ھ00م م00ی] ھ00ا بج00ز ديگ00ر ش00کنجه[

ن0واب «آزارھای جنسی خيابانی اس0ت ک0ه بنيانگ0ارش ميرمجتب0ی ميرل0وحی 
» حج0اب ب0ی«گرداندن زن0ان و دخت0ران ازباست که برای به خانه » صفوی

گراي00ی،  را در راس00تای مب00ارزه ب00ا غ00رب» ھ00ا انگ00شت ک00ردن«آن دوران، 
» ب محمدیاس"م راستين و نا«آزادی زنان، و بازگرداندن ايران به دامان 

 . کرد؛ که البته موفق ھم شد ارزيابی می
گون0ه در کوچ0ه و  که در زندگی خود حتی يکبار به زنی اينآنانی 

ان0د، فرام0وش نکنن0د ک0ه  خيابان و محل کار و دان0شکده، آزار جن0سی رس0انده
ان00د و  ی تروري00ست پي00روی ک00رده دان00سته ي00ا نادان00سته از آن م00ردک ديوان00ه

ھا پ0يش ب0رده، در نھاي0ت  ردادن زنان ما به اندرونیتئوری او را برای بازگ
  !اند ساز به قدرت رساندن حکومت کھريزکی اس"می شده زمينه

ی  تکام00ل يافت00ه] ني00ز[ھ00ای م00ا  ھ00ای اعم00ال ش00ده در زن00دان  ش00کنجه           
ھ00ای در  ھم00ان م00داد Sی انگ00شت گذاش00تنھا، پ00س گردن00ی و توگوش00ی زدن

ست، که در اين سی و چند سال، در ھيئ0ت اي0ن ھا ھا و محله ھا، خانه مدرسه
  . نمايد  میانگيز ِ شکنجه چھره تآSت و ابزار شگف

ھ0ا و فاطم0ه کمان0دوھايی ک0ه در خياب0ان ب0ه   لشکر ماش0اW ق0صاب           
حق00وق زن00ان و جوان00ان م00ا در ن00وع انتخ00اب پوش00ش و مناسبات00شان، تج00اوز 

ھ0ای  ھ0ا و خال0ه زن0ک عم0و م0ردکھ0ای  ی ھمان دخالت کنند، تکامل يافته می
ی زن000دگی شخ000صی و ف000ردی و  ی ممنوع000ه دور و ب000ر ماس000ت، ب000ه حيط000ه

ھاس00ت ک00ه در ھيئ00ت حک00ومتی اي00ن چن00ين چھ00ره  م00ان؛ ھم00ين دخال00ت جن00سی
» اخت00راع«از ل00ون مح00سن ک00ديور ھ00ايی را  نماي00د و آن چن00ان تئوري00سين م00ی
 !کند می

ر اش00غال  ك0ه فران0سه د١٩٤٥ ت0ا پاي00ان س0ال ١٩٣٩ھ0ای  س0الن ب0ي
آلم0ان ن0ازی اس0ت، س0يمون دوب00ووار ھ0ر روز چن0د س0اعت از وق00تش را در 

ف"س0فه از ارس0طو ت0ا نيچ0ه  ی آث0ار گذران0د و ب0ا مطالع0ه ی مل0ی م0ی كتابخان0ه
  . اند  تعاريف از ھستی كنار گذاشته شدهشود كه زنان در متوجه می

 ھستی متولد ش0دن ني0ست،«گويد  با تعريف ھگل از ھستی كه می
بيند که ھستی زنان آن چيزی اس0ت ك0ه  سيمون می» تبديل شدن استھستی 

شود و ت0ا ام0روز در تع0اريف كل0ی  اجتماعی و سياسی ساخته می در شرايط
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از انسان، زن موجودی است كه از او تعريفی در دس0ت ني0ست و ي0ا درج0ه 
چنان اس0ت ف شده است و شرايط اجتماعی ھم آنتعري تر از مرد دوم و پائين

ھ0ای سياس0ی و اجتم0اعی ج0ايی براب0ر ب0ا  در ارگ0ان يابند امكان نمیكه زنان 
پرس0د آي0ا چن0ين م0وقعيتی  او م0ی. بدھن0د م0ردان بيابن0د و تعري0ف خودش0ان را

ي0ابی دSي0ل عق0ب نگ0ه داش0ته ش0دن  ب0ا ري0شهم ت0واني بايد ادامه پيدا كند، ي0ا م0ی
 زنان، شرايط را عوض كنيم؟

ان0د، مث0ل  دهي به زنان انديشدر ميان نويسندگان استثناھايی ھست كه
تر از محكوم كردن ديگری  محكوم كردن زنان آسان«كه گفته است  مونتين

در ق0وانين روم0ن، زن موج0ودی ض0عيف و ] به معنای مرد ديگری[» است
   .تتعريف شده اس فكر بی

ای دارم ب00ا عن00وان   نوش00ته»خ!!شونت، زن!!ان و اس!!�م«در کت00اب 
آورم؛ ت000ا  ی از آن را اينج000ا م000یک000ه بخ000ش کوت000اھ» !زن در چ!!!شم محم!!!د«

ھ0ايی پ0ستتر  ھای تقديس خشونت عليه زن0ان و تخفي0ف زن0ان ب0ه ان0سان زمينه
الفصاحه است كه  از ديگر اسناد مستند و معتبر اس"می، نھج «: نشان بدھم

ی   مجموع00ه«طال00ب و  ی عل00ی اب00ن اب00ی الب"غ00ه كت00ابی اس00ت در ردي00ف نھ00ج 
را در » ح0000ضرت رس0000ول اك0000رمھ0000ا و تمث0000ي"ت   كلم0000ات ق0000صار، خطب0000ه

  ... گيرد برمی
ی كوتاه يا تقريب0ا كوت0اه اس0ت ك0ه    جمله٣٢٢٧الفصاحه شامل  نھج 
ی  در ادام00ه. ن00ام ب00رده اس00ت» كلم00ات ق00صار«ھ00ا ب00ه عن00وان  مت00رجم از آن

ده ھای محمد و بخشی ھم به تمثي"ت او اختصاص دا  كتاب، بخشی به خطبه
 بار از زنان صحبت شده ١٥٧ر ی قصا  كلمه٣٢٢٧در مجموع . شده است

؛ اس0ارت زن0ان در س0ت ب0ر روی اي0ن محورھ0ا تنظ0يم ش0ده ااست كه عموم0ا
 عم00وم زن00ان، ل00زوم پرھي00ز از زن00ان ب00د و  ی م00ردان، مك00ر و ش00يطنت خان00ه

خوب، وجوب اطاعت زنان از مردان؛ حتی اگر اين مردان س0تمگر باش0ند، 
گون0ه ك0ه  ب0ود، ي0ا اي0ن  و در نھايت سجده در مقابل م0ردان، اگ0ر خ0دايی نم0ی

زنان اساسا از اھالی دوزخ ھستند و بيشترين ساكنان جھ0نم . بود ھست، نمی
ش0د،  ن زن0ان س0اخته م0یبه اعتقاد پيامبر اگر جھ0انی ب0دو. دھند را تشكيل می
  . بھشت بروندتوانستند به  تر می مردان آسان

ا ك0ه طبيعی اس0ت ك0ه زن0ان، رس0وم و ق0وانينی ر«گويد  مونتين می
ی  چ00ون از ش00روع ت00اريخ ت00ا ام00روز، ھم00ه ؛رای آنھ00ا وض00ع ش00ده، نپذيرن00دب00

  ».اند را مردان نوشته اجتماعی/اديان و قوانين سياسی
نوي0سند ک00ه زن ھ00م  دي0درو و اس00توارت مي0ل م00ی... در ق0رن ھيج00ده

ثنايی ك0افی اس0ت موجودی انسانی چون مرد است؛ اما نظر فقط چند فيل0سوف
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ب00ه وي00ژه [ي00ل نظري00ات ف"س00فه و نوي00سندگان س00يمون دوب00ووار ب00ا تحل. تني00س
  ... كند سواSت جديدی را مطرح می] مدرنيته/متفكرين عصر تجدد

د اول در ق0سمت اول، جل0. داردھزار و صد صفحه » جنس دوم«
و نگ00اه ] نگ00اه روان00شناسان[دير و تع00اريف طبيع00ت گ00را در س00ه ف00صل، تق00

پ0نج ف0صل توض0يح  ردر بخ0ش دوم د. كند ماتريالسيم تاريخی را بررسی می
  . اند  نوشته»مردان، از مردان و برای مردان«دھد که چطور تاريخ را  می

در بخ000ش س000وم در س000ه ف000صل ب000ه تع000اريف اس000اطيری در آث000ار 
در جل0د دوم، در . پ0ردازد مونترSند، Sرن0س، كل0ودل، برت0ون، اس0تاندال م0ی

. ..بخش اول، درچھار فصل، كودكی، دختر ج0وان، تربي0ت جن0سی، ل0زبيين
در . دپ0رداز س0ازد، م0ی به نوع آموزش زنان كه از آنان ان0سانی ض0عيف م0ی

قسمت دوم، در شش فصل، زن ش0وھردار، م0ادر ب0ودن، زن0دگی اجتم0اعی، 
از بل0وغ ت0ا پي0ری، موقعي0ت و ك0اراكتر ...ی ك0"س ب0اS فاحشه و فاح0شه زن

ھ0ای  پ0ردازد ك0ه ب0ه زن0ان نق0ش شرايط اجتم0اعی و تفك0ر مردان0ه م0ی زن، به
  . دھند را می خواه خودشاندل

] ٢٤با نگاه به آثار ادبی، مثل بالزاك و اميل زوS[سيمون دوبووار 
در قسمت سوم در سه فصل، خودخواھی يا درونگرايی، عاش0ق و ع0ارف، 
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 به مناسبت ش در جنوب فرانسه که پدرAixمادری فرانسوی در پاريس زاده شد و کودکی را در شھر اکس 
روزی و  در ھفت سالگی پدر را از دست داد و تا دوازده سالگی در شبانه . شغلش در آنجا اقامت داشت، گذراند

ی زوS پس از  خانواده.  آشنا شدCezanne سزان اپس دبيرستان شھر اکس به تحصيل پرداخت و در آنجا بس
اميل پس از به .  شھر اکس را ترک کرد و در پاريس اقامت گزيد١٨٥٨مرگ پدر دچار تنگدستی شد و در 

ی علوم آماده کرد و  رشتهلوئی، خود را برای امتحان در  ی سن  پايان رساندن تحصي"ت دبيرستانی در مدرسه
ی گمرک به کار پرداخت، پس  ابتدا در اداره. ی تحصيل را رھا کرد بر اثر چند بار شکست در امتحانات، دنباله

شغل جديد، .  مسئوليت توزيع را برعھده گرفتHachette در کانون انتشارات ھاشت ١٨٦٢از آن در فوريه 
زوS ابتدا طرفدار رمانتيسم بود و به .  بوو آشنا ساخت يشله و سنتزوS را با بزرگان ادب مانند Sمارتين و م

آثار نخستين او نيز رنگ رمانتيسم داشت و از احساسی شاعرانه . آثارھوگو و موسه و Sمارتين ع"قمند
 اولين کتاب ١٨٦٤در . ی ميانسالی او مشابھت نداشت ی نگارش دوره برخوردار بود که به ھيچوجه با شيوه

ی جوانی نشان  ھايی از زندگی او را در دوره   گوشهContes a Ninon ھايی برای نينون قصهه نام زوS ب
سال . ای از منتقدان را به خود جلب کرد اين کتاب توجه عده. دھد که با عشق شديد به طبيعت ھمراه است می

 ھنگام زوS از در اين. انتشار يافت] ١٨٦٥ [La Confession de Claude اعتراف کلودبعد کتاب 
ھای  رمانتيسم دست برداشت و به استادان جديدی چون بالزاک و فلوبر و استاندال روی آورد، اما نوشتن رمان

ی علم  ای بر مطالعه ديباچه«کرد و انتشار کتاب  مختلف که باھم ارتباط معنوی نداشتند، زوS را قانع نمی
پس .  را به راھی کشاند که پيوسته در انتظارش بود ویClaude Bernardاثر کلود برنار » پزشکی تجربی

به سبک رئاليسم عمق و شفافيت خاص بخشيد و اساس مکتب ناتوراليسم . به فکر نوشتن رمان تجربی افتاد
Naturalismترز راکنھای تجربی به نام  ی رمان اولين رمانش در شيوه.  را بنا نھاد Therese Raquin 

ی خود به  ترز دختر جوانی است که با عمه. ی عطفی به شمار آمد راليسم نقطهدر تاريخ مکتب ناتو] ١٨٦٧[
کند، اما نه از شوھر ضعيف و رنجور خود رضايتی احساس  اش کاميل ازدواج می رود و با پسرعمه پاريس می

س از آيد و پ کند، تا آنکه ميان او و دوست شوھرش عشقی پديد می کند و نه از محيط پاريس چيزی درک می می
دھد  ًکند و ظاھرا مرگ را طبيعی جلوه می گذراندن روزھای دشوار، به ياری دلدار، شوھر را در دريا غرق می

گذارد  ای آنان را آسوده نمی برد، اما شبح کاميل لحظه و از آن پس در ھمان خانه و اتاق با ھمسر تازه به سرمی
دی که حرکات و رفتار او در نظر مادرشوھر پير و افليج ماند، تا ح و ترز آنی از سنگينی بار جنايت آسوده نمی

سازد؛ سرانجام نيز دو جنايتکار برای گريز از شبح ھولناک در حضور پيرزن  و Sلش راز جنايت را فاش می
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ای اقتباس کرد که محبوبيت بسيار   خود از اين رمان نمايشنامه١٨٧٣زوS در . زنند دست به خودکشی می 

در نظر او ھمچنان که جراح جسم . ً نويسی را با ھدفی کام" علمی دنبال کرد وS روش رماناز آن پس ز. يافت
نويس نيز تغييرات عميق جسمی قھرمانان کتاب  شکافد، تا بر آن تغييرات Sزم را انجام دھد، رمان  بيمار را می

نی رمان تجربی افتاد، با ی طوS خود را بايد مورد بررسی دقيق علمی قرار دھد، پس به فکر خلق يک سلسله
  له روگون ماکارکه عنوان ديگرش  ای در زمان امپراتوری دوم عنوان تاريخ طبيعی و اجتماعی خانواده

 Les Rougon-Macquart ترين آثار مکتب   رمان که به تدريج منتشر شد و از برجسته٢٠ است، شامل
، شھر کوچکی در جنوب Plassansه که در پ"سان ی دو خانواد نامه زوS در نسب . ناتوراليسم به شمار آمد

ی وراثت را در  کند و مساله گيرد، بسيار تعمق می کنند و ميان اعضای آنھا وصلتھايی صورت می زندگی می
دھد که چگونه اعتياد به الکل يا ابت"ی به  دھد و نشان می ميان افراد اين دو خانواده مورد بررسی قرار می

شود؛ چنانکه در نسل سوم خانواده که دارای يازده عضو  فرزندان اين دو خانواده رايج میبيماری سل در ميان 
ی وراثت که خارج از  گيرد که مساله زوS چنين نتيجه می. آيد است، چھار بيمار و دو رنجور به وجود می

ای را دچار  معهشود که افراد جا اختيار بشر و نوعی جبر علمی است، چگونه به فعل و انفعاSتی منجر می
ی اصلی که قھرمانان داستان زوS را که تعدادشان به ھزار و دويست  سازد؛ رشته انحرافات بيشمار روحی می

 با عنوان  ی اولين رمان از اين سلسله زوS در ديباچه. پيوندد، ھمين عامل وراثت است رسد، به يکديگر می می
دھد  کند و نشان می  اصل ناتوراليسم را مطرح میLa Fortune des Rougon ثروتمندی خاندان روگون

 شش جلد ١٨٧٦پس از آن تا . شمار گشته است ی روگون در مدتی کوتاه صاحب ثروتی بی که چگونه خانواده
 به صورت نمايشنامه و ١٨٨٧ که در La Cureeمانده  داستان غذای پس . از اين سلسله داستان را منتشر کرد

در اين اثر زوS غارت اموال ملت را در . ه آمد، با موفقيت بسيار ھمراه شد برصحنReneeباعنوان رنه 
ی فساد يافته ی زمان امپراتوری دوم را با توصيفی گويا و تصويری  دھد و جامعه زمان ناپلئون سوم نشان می

 رنج زندگی فقيرانه و پر از] ١٨٧٣ [Le Ventre de Parisداستان شکم پاريس . گذارد رنگين پيش چشم می
بخشھايی از کتاب که در آن بازار سبزی و . دھد  بينی شديد و صادقانه شرح می کاسبھای کم سرمايه را با واقع

 La Conquete de فتح پ�سان. آيد ترين بخشھای کتاب به شمار می شود، از پرجاذبه ميوه وصف می
Plassans ست که با ع"قه و  انتشار يافت و پ"سان در اين اثر ھمان اکس، شھر ک١٨٧٤ درSودکی زو

گناه کشيش پس از آن يکی از معروفترين رمانھای اين سلسله به نام . کند دلبستگی فراوان آن را وصف می
 منتشر شد که در آن تضاد حکومت طبيعی و حکومت ١٨٧٥ در La Faute de l''abbe Mouretموره 

ی فاسد شده و سودجوييھای مفرط  ايز پست جامعهدر اين داستان اميل زوS معايب و غر. شود مذھبی عرضه می
 آميز،  مردی که زوS در محيط سياست خلق کرده، اگرچه تصويری است مسخره. سازد پروا فاش می را بی

ھنگامی که . ترين آثار او به شمار آمد ی زوS از برگزيده اين اثر با قلم شاعرانه. نمودار واقعيت محض است
ای   از قدرت کار عجيبی برخوردار بود و به ناشرش خبر داد که طرح رمان تازهزوS سی و شش سال داشت،

در واقع نيز رمان . بينی کند تواند اھميت آن را پيش را ريخته که ھنوز نامی برايش در نظر نگرفته است، اما می
که زوS  منتشر شد، از چنان شھرتی برخوردار گشت ١٨٧٧ در L’Assommoir فروش دکه ی می که به نام 

ی دوم  ی عصر خود ساخت و نخستين بار پس از نيم قرن ويکتورھوگو را در درجه را نامدارترين نويسنده
ی   فروش وصف مناظر پاريس از فراز تپه ی می در دکه. شھرت قرار داد و بر کتاب بينوايان او تفوق يافت

اند و تصويرھای  فروشی را گرفته  ھياھوی ميخواران که گرداگرد پيشخوانھای میMontmartreمونمارتر 
دوزخی ديگر از قدرتی استثنايی برخوردار است، چنانکه از نفرت و وحشت، زيبايی غيرقابل تصوری پديد 

ای موفق شد که چيزی بر ضخامت  زوS با اين اثر بر بالزاک نيز تفوق يافت و پس از او کمتر نويسنده. آيد می
ی پاريس خريد که گروھی از  ای در مدان در حومه اين دوره خانهزوS در . ظلمتھای اين کتاب بيفزايد

، لئون Ceard، ھانری سئار Huysmansآمدند، از جمله موپاسان، ھويسمان  نويسندگان جوان در آن گرد می
 که ھمه خود را پيرو مکتب ناتوراليسم خواندند، ھمين گروه در Alexis و پول آلکسی Henniqueھنيک 
 را منتشر کردند که شامل شش داستان Les Soirees de Medan شبھای مدانتانھای  مجموعه داس١٨٨٠

 اثر موپاسان که موجب Boule de suif گلوله پيھیکوتاه از اين شش نويسنده بود، از آن جمله داستان 
 ١٨٧٠ نام داشت که از خاطرات جنگ L’Attaque du Moulin حمله آسياداستان زوS . شھرت او گرديد

ای است که بر اثر جنگ دچار ويرانی و قتل و غارت شده  ی مناظر زيبا و عاشقانه  گرفته و توصيف سادهمايه
 نھمين داستان از سلسله رمان روگون ١٨٧٩زوS در . اند اين داستان را از بھترين داستانھای زوS شناخته. بود

داستان نانا بيشتر . عظيمی به دست آورد انتشار داد که به محض انتشار موفقيت Nana ناناماکار را به نام 
زوS، به قھرمانان کتاب برجستگی و واقعيت . ای تباه شده است تا وصف عشق و دلدادگی تصوير جامعه

بيند و ھمين  ھای داستانی، اشخاص واقعی را به خوبی می بخشد، چنانکه خواننده در پشت چھره ای می پرجاذبه
که به رغم پيروزی جاودانی و برجستگی خاص مورد حمله سخت نيز . امر در توفيق کتاب مؤثر بوده است

فروش را به سبب نشان دادن معايب و فساد اخ"ق محيطھای کارگری ستوده  ی می  کسانی که دکه. قرار گرفت
داد، مورد اعتراض قرار دادند، زوS به  ی باSی جامعه را نشان می بودند، نانا را که ضعف و انحطاط طبقه
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مقصود از ديزی ديگ .  انتشار يافتPot-Bouilleديزی  کتاب ١٨٨٢در . ی غوغاھا و ايرادھا پاسخ داد ھمه

ًی ظاھرا مجللی را در يکی از  زوS برای ھجو کردن آداب و رسوم کاسبھای پولدار، خانه. ثروتمندان است
اخته و رازھا را از پشت آن ھا برگزيد و درون آن را در معرض تماشا گذارده است، ديوارھا را شفاف س کوچه

زوS به . ھا و پخت و پز روزانه و آمد و رفتھای فريبکارانه را نشان داده است بيرون کشيده و ھياھوی خانواده
شما دروغ محض ھستيد و در ديگ «: گويد کند و می کسانی که در اين کانونھا ادعای نيکبختی دارند، خطاب می

در طی دو سال . اين داستان نيز اعتراض فراوانی به ھمراه آورد» .شود میشما چيزی جز کثافت و فساد پخته ن
 Au Bonhenr desکامروايی زنان پس از آن زوS دو کتاب از سلسله رمان خود را منتشر کرد به نام 

Dames] ١٨٨٣ [ شادی زيستنو La Joie de Viver] که موضوع ھردو به مسائل روزانه ] ١٨٨٤
ی خود را در   ھای نظريه  يکی از قويترين جنبهGerminal ژرمينال با انتشار کتاب زوS. يابد ارتباط می

ژرمينال سيزدھمين کتاب از سلسله رمان له روگون ماکار و يکی از . کند ی سوسياليسم عرضه می باره
گرانی بار کارگران معدن پيش چشم گذارده شده است؛ کار در ژرمينال زندگی نکبت . معروفترين آثار زوSست

برند، فساد  اند و با مزد ناچيز و گرسنگی، در وضع پريشانی به سر می که در زير بار استخراج معدن خرد شده
برند و به سبب آنکه اربابھا   روزی به الکل و زن پناه می شود و از شدت تيره بر سراسر زندگيشان حکمفرما می

کشند و سرانجام  آورند، چندين ماه از کار دست می قصد دارند که از مزدشان کسر کنند، به اعتصاب روی می
شوند و به دوزخ  شود، به قوای انتظامی تسليم می بر اثر سرما و گرسنگی، اعتصابشان به شکست منتھی می

ژرمينال انعکاس عظيمی داشت و از چنان قدرتی برخوردار بود که منتقدان جز در ستايش . گردند معدن بازمی
 اثر ١٨٨٦سال بعد در . ی عصرھا ساخت ال، زوS را از بزرگترين نويسندگان ھمهژرمين. آن لب نگشودند

Oeuvreی قھرمان کتاب می  منتشر شد که موجب رنجش سزان گرديد که وجود خود را در چھره  Sديد، زو
ين  بار از دھقانانی که برای ع"قه به زم  از سلسله رمان خود، با لحنی خشونتLa Terre در زمين ١٨٨٧در 

ھای ننگين و قبيح، توفانی از مخالفت برپا  وصف صحنه. از کشتار و خيانت روگردان نيستند، سخن گفته است
زوS . اند ای انتشار يافت که او را از استادی و پيشوايی خود خلع کرده کرد، حتی از جانب طرفداران زوS بيانيه

زوS .  را انتشار دادLe Reve رؤيايد و کتاب در ھمين سال به جبران خشونت گذشته، به لطف و نرمی گراي
کم از سلسله رمان له روگون ماکار، احساس خستگی کرد و سه رمان ديگر در اين سلسله انتشار داد و به  کم 

ًھريک از رمانھای اين سلسله مستند است و از ارزش مدارک کام" مستقلی برخوردار که در . آن پايان بخشيد
زوS ع"وه بر سلسله رمان له روگون ماکار دو . دھد ی محيط اجتماعی نشان می  دربارهمجموع بينشی دقيق را

ی لندن، رم و   است دربارهLes Trois Villesی سه شھر ی ديگر انتشار داد که يکی از آنھا مجموعه سلسله
خيانت توقيف و  افسر فرانسوی يھودی به اتھام Dreyfus بود که آلفرد دريفوس ١٨٩٤در پنجم اکتبر . پاريس

موضوع رنگ سياسی . ای ديگر به مخالفت با او برخاستند تبعيد شد و فرانسويان، گروھی به موافقت و دسته
طلبان و طرفداران کليسا و جمھوريخواھان کشيده شد که سرانجام به جدا شدن  گرفت و به اخت"ف ميان سلطنت 

ی دريفوس  S کار ادبی را کنار گذاشت و در قضيهزو. دين و سياست از يکديگر در کشور فرانسه منجر گشت
ای  ی کار دريفوس انتشارداد و به دنبال آن نامه  اولين مقاله را درباره١٨٩٧در پنجم نوامبر . شرکت کرد

ی مردم را به اين کار جلب   فرستاد و توجه تودهJ’accuseکنم  سرگشاده به رئيس دادگاه با عنوان من متھم می
ی مدارک، بيگناھی دريفوس را اع"م کرد و نشان داد که دادرسی بسيار  ی قابل تحسين و ارائهکرد و با شھامت

سنجيده انجام گرفته است، ھمين نامه موجب شد که زوS به يک سال حبس و پرداخت جريمه محکوم شود؛ پس 
اه نظامی مقصر ی دادرسی به فرانسه بازگشت، اما دريفوس از طرف دادگ به انگلستان رفت و برای اعاده

 ١٩٠٠سرانجام دريفوس در سال . ھای گوناگون ابراز کرد زوS نفرت و تحقير خود را در مقاله. شناخته شد
زوS قھرمان .  به طول انجاميد١٩٠٦ی حيثيت از او و به دست آوردن حقوق سابقش تا  تبرئه شد؛ اما اعاده

اناجيل آخرين سلسله رمان زوS .  ھنرش کمتر نيستاصلی اين پيروزی بود و به مردم نشان داد که شھامتش از
زوS در بيستم .  انتشار يافت١٩٠٣ است که آخرين داستان آن پس از مرگش در Quatre Evangiles اربعه

 در پاريس مستقر شد و در آپارتمان سردش بر اثر مسدود شدن لوله بخاری، به اختناق دچار شد ١٩٠٢سپتامبر 
مراسم تشييع وی در ميان گروه عظيمی از مردم انجام گرفت و شش سال . مند نيفتادکه ھيچگونه درمانی سود

مکتب ناتوراليسم در اواخر زندگی زوS قدرت خود را از .  انتقال يافتPantheonبعد جسدش به پانتئون 
تکارھای نويسی اب دست داد، اما سرنوشت آثار زوS به اين مکتب بستگی کامل ندارد؛ زيرا وی در ھنر رمان 

آثار زوS با آنکه . نظير و استثنايی نشان داده است جالب توجھی به کار برده و در تصوير اجتماع استعدادی بی
ھای شاعرانه  ی توارث و جبر علمی متکی است، با اين ھمه از جنبه شناسی و مساله ھای علمی زيست  بر جنبه

وذ زوS و مکتب ناتوراليسم او در نويسندگان ملل نف.  العاده نيز سرشار است و تغزلی و صور ذھنی خارق
انسان : اند کتابھا و داستانھای زير از اميل زوS به زبان فارسی ترجمه شده. مختلف قرن بيستم انکارناپذير است

ی آسيای سبز، نانا،  ی مرگ و پنج داستان، فاجعه ی يک زن، دريفوس و اميل زوS، رؤيا، سايه وحشی، چھره
  ...نالھوس و ژرمي
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به تعريف و توجيه تنھايی و اطاعت و سرسپردگی مذھبی زن در رابطه با 
در قل، و در ق0000سمت آخ0000ر در دو ف0000صل، زن م0000ستو . پ0000ردازد م0000رد م0000ی

م0شك"تی را ك0ه در راه براب0ری زن و م0رد، ب0رای رس0يدن ب0ه ... جمعبندی
  ٢٥.كند آزادی قرار دارد، بررسی می

 در س00ال ٢٦توس00ط س00يمون دوب00ووار» ج00نس دوم« نوش00تن کت00اب 
ی وضعيت زنان تبديل   از ماندگارترين مطالعات در باره که به يکی١٩٤٦

ب0ی ب0ا خجال0ت و ت0رس و ل0رز  غرجوامع ی دورانی بود که  در بحبوحه،شد
ق00وانين فران00سه از . بودن00دا تحوي00ل بخ00شی از حق00وق زن00ان ب00ه آنھ00ل م00شغو

داده بود، ول0ی خب0ری  ی شرکت در انتخابات را ھا اجازه يکسال پيش به زن
 در مي00ان .از ح00ق پي00شگيری از ب00ارداری و کورت00اژ فرزن00د ناخواس00ته نب00ود

ی   در کت0اب اي0ن نوي0سنده خشم موج0ود، ھمیچنين اوضاع محدود و نابرابر
ای که به اي0ن ن0وع  نمود و ھم اعتراضات جامعه تيزبين فرانسوی طبيعی می

 را در لي00ست دوب00ووارواتيک00ان کت00اب . نان00ه ع00ادت نداش00تھ00ای ز گ00ستاخی
  : اعتراض کرد که »آلبر کامو«ممنوع جای داد و 

  » . مرد فرانسوی را به مضحکه کشيده استسيمون دوبووار«
» روش00نفکران«باص00ط"ح چ00را ت00وان فھمي00د ک00ه  م00یقه ب00ا اي00ن س00اب

  !را دوست دارند» آلبرکامو«ايرانی اين ھمه 
در م000وج انب000وه ھ000ای مثبت000ی ني000ز در ھم000ان زم000ان  البت000ه واک000نش
  . ابراز شد» جنس دوم«ی مردان نسبت به  برخوردھای يک جانبه

آن000را » ک000ارل منينگ000ر«در ھم000ان ح000ين ک000ه روان000شناس مع000روف 
را يکی از   آن]نويسان رم[» فيليپ ويلی«ته کننده يافت، خسمتظاھرانه و 
   .ھای زمانه قلمداد کرد بھترين کتاب

خ00انم ب"ن00شه کن00وپ، ھم00سر رئ00يس انت00شاراتی ب00زرگ امريک00ايی 
 چ0ون ح0دس ب0ه وج0ود اي0ن کت0اب پ0ی ب0رد و فران0سه ی بهدر سفر» کنوپ«

ط جن0سی، و اشکال رواب0ی انواع  تنی است روشنفکرانه در بارهزد که م می
 ک0ه بخ0شی از »پارش0لیھ0ووارد «بازنشسته به ن0ام » شناسجانور«از يک 

اي0ن مت0رجمين ه ب0ود و در آن زم0ان ب0ا ت0يم تحصي"تش را در فرانسه گذراند
دوب0ووار را ب0ه س0يمون کرد، خواس0ت ت0ا کت0اب  ی انتشاراتی کار می موسسه
   .برگرداند انگليسیزبان 

واست کرد که آنرا ت0ا ح0د انتشاراتی کنوپ از مترجم صريحا درخ
حجم اصلی کتاب   درصد از١٥کند و آقای پارشلی با حذف  امکان خ"صه

د؛ بدين ترتيب بود که کت0اب خ"ص0ه رئيسش انجام داش سفار» جنس دوم«

                                                           
 شيوا افتخاری/چرا سيمون دوبووار کتاب جنس دوم را نوشت - 25
 ھمانجا  - 26
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ھ00ای  ی کنک00اش ، برانگيزانن00ده ج0انور ش00ناسی ي00ک دان00شمند  ب00ا ترجم00ه،ش0ده
 ک0ه راھگ0شای نظ0رات ای ترجمهد؛ ھای جھان ش ذھنی دو نسل از فمنينيست

کي00ت «ی  وي00ژهو دي00دگاه » عرف00ان زنان00ه« در کت00اب »بت00ی فري00دان«جال00ب 
ی ديگ0ر  و بسياری از آثار زن0ان نوي0سنده» یھای جنس سياست«در » ميلـت

   .شد
ی جدي00دی از کت00اب  ب00رای اول00ين ب00ار ترجم00ه»  س00ال٦٠«ز پ00س ا

و » ل0000وانیش0000ي" م«گون0000ه سان0000سوری توس0000ط  ھ0000يچن ب0000دو» ج0000نس دوم «
   ٢٧...راه يافت ی کتابفروشيھا به قفسه» نستانس بوردک«

  
ام و ھم0و  اما زن0ی ک0ه م0ن دوس0تش دارم و ب0سيار از او ي0اد گرفت0ه

يعن0ی چھ0ار ھفت0ه پ0س ] ١٩٧٩ مارس ١٨ [١٣٥٧ اسفند ماه ٢٧بود که در 
  ... به تھران سفر كرد٥٧از افتضاح تاريخی بھمن 

فميني00ستی ھ00ای  ت00رين چھ00ره ش00ناسارتزر يک00ی از سروآل00يس ش00و
 در ش000ووارتزردوران ج000وانی آل000يس ...  اس000ت٢٨جن000بش ن000وين زن000ان آلم000ان

... گي00ری ب00ود ھ00ايی گذش00ت ک00ه جن00بش ن00وين زن00ان آلم00ان در ح00ال ش00کل س00ال
ب00ه ... ارتزر ب00ه عن00وان خبرنگ00ار چن00د روزنام00هو آل00يس ش00و١٩۶٩درس00ال 

ی   ني00ز نوي00سندهھ00ای فران00سوی و ج00ا ب00ا فميني00ست پ00اريس بازگ00شت و در آن 
ثير تعي00ين ااي0ن آش00نايی ت00. آش00نا ش00د»  دوب00ووارس0يمون«ر اي00ن ک00شور م0شھو

او در س00ال . ھ00ای فميني00ستی آل00يس گذاش00ت گي00ری دي00دگاه ای در ش00کل کنن00ده 
» بزروات00ورن00وول ا«ی  پ00ايی ک00ارزار جنج00ال برانگي00ز مجل00ه در بر١٩٧١
در اي00ن ک00ارزار ِ . ش00رکت ک00رددر فران00سه »  س00قط جن00ينممنوعي00ت «علي00ه 
  . اند کرده »کورتاژ«که  زن اعتراف کردند ٣۴٣ای  رسانه

 س00قط جن00ينم00ا «ھم00ين آک00سيون را ب00ا عن00وان » اش00ترن«ی  مجل00ه
او توان00ست . ارتزر پي00اده ک00ردودر آلم00ان ب00ا ھمک00اری آل00يس ش00و» اي00م ک00رده
ب00رخ"ف ن00ص [ردن00د  ک00ه آش00کارا اعت00راف ک، کن00د»ب00سيج« زن را ٣٧۴

 روم0ی اش0نايدر، ی چ0وناند؛ ھنرپيشگان معروف کردهکورتاژ  ]صريح قانون
  ... نگارانی چون کاروS اشترن  ين و روزنامه  سانتا برگر، زابينه سن

 ش0ک ا ب0»انق"ب اس"می در اي0ران«  از ھمان ابتدا بهوارتزروش
ه  پ00س از س00فرش ب00یگفتگ00وي در ١٩٧٩او در س00ال . نگري00ست دي00د م00یو تر

  . کرد بنيادگرايان اس"می را در ايران مطرح »ستيزی زن«ايران، 
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ی آلم0ان  ب0ا بني0ادگرايی و نق0ش آن در جامع0هارتزر در رابطه وشو
کن0د و   م0ی»رد«را » نسبيت فرھنگ0ی«او تز . ھای روشنی دارد نيز ديدگاه

ی   در جامع0ه»ت0ز«خواھان مجازات شديد مردانی است که با توسل به اين 
زنن0د، و در   دست به قت0ل و ض0رب و ش0تم زن0ان و دخت0ران خ0ود م0ی،آلمان

   :کنند که رابر دادگاه با يک جمله، جناياتشان را توجيه میب
  »!در فرھنگ اس�می، اين عمل رايج است«

مان زن0دگی ی بنيادگرايانی که در آل  ھمه کهارتزر معتقد استوشو
ن000د؛ ق000انونی ک000ه را رعاي000ت کن ق000انون اساس000ی اي000ن ک000شور  باي000دکنن000د، م000ی

دان خ000ود ت000ضمين ی ش000ھرون ھ000ای ف000ردی و اجتم000اعی را ب000رای ھم000ه آزادی
 کنيم؛ حقوق گويد که ما بايد مسائل را خوب مشخص ارتزر میوشو. کند می

 ؛لمان نبايد زير ع"مت سئوال برود قانون اساسی آ؛بشر تقسيم شدنی نيست
فاشي00سم ق00رن « بني00ادگرايی اس00"می ؛ی شخ00صی اس00ت اعتق00اد، ي00ک م00سئله

ز ھرچيز ما بايد از  بيش ا؛ و ما بايد با آن مبارزه کنيماست، »بيست و يکم
  ...زبان و دخترانی که در خطرند، دفاع کنيم مادران بی

ارتزر در مورد روسری، اختيار و اجبار سر کردن آن وشوآليس 
ھای مسلمان روسری به سر، مجاز به آموزش در مدارس  و اين که آيا معلم

 و ني0ز در مراک00ز ٢٩»ام0ا«ی  ھ0ای متع00ددی را در مجل0ه د، بح0ثآلم0ان ھ0ستن
  :گويد او خود در اين باره می. تنگی مستقل به راه انداخته اسفرھ

 اس0ت؛ روس0ری، ن0شانی اس0ت ک0ه زن ميسمروسری، پرچم اس"«
  » ...کند  دو تبديل می را به فردی ديگر، به انسانی درجه

ارتزر با ھمين سرسختی با جرياناتی که زن را تنھ0ا عام0ل و وشو
 ک0ارزاری را ١٩٨٧  در س0الاو. شود دانند، روبرو می می» سکس«حامل 

عک0اس مع0روف آلم0انی، ١٩٩۴عليه پورنوگرافی به راه انداخت و در سال 
ني00وتن در يک00سری از . ی مي00ز محاکم00ه ک00شاند را ب00ه پ00ا» ھلم00وت ني00وتن«

ب00ه » ش00دن ش00کنجه «ھ00ا را در ح00ال   خ00ود، زن ھ00ای پورنوگرافي00ک عک00س
  . نمايش گذاشته شده بود

از حق000وق  ب000ه دف000اع ٢٠٠٢ چن000ين در س000ال ارتزر ھ000موش000وآل000يس 
پرداخت که ب0ا ت0صويب ق0انونی از س0وی مجل0س آلم0ان، » فروش زنان تن«

ويی نظ0ر خ0ود را در اي0ن م0ورد گفتگ0 او در . گرفتن0د  تبعيض قرار میمورد
فروش00ی ھمي00شه،  ی ت00ن لهاه موض00ع م00ن ن00سبت ب00ه م00س ک00کن00د چن00ين بي00ان م00ی

ن ميان کسی ش0رمنده ھمبستگی با اين زنان بوده است؛ اگر قرار باشد در اي
 ک0ه از ٣٠خ0رد، ي0ا آن پاان0داز است که ب0دن زن را م0ی» مشتری«باشد، اين 
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ف00روش خيل00ی  تندرص00د زن00انن00ود و ن00ه . زن00د قب00ل زن، درآم00دی ب00ه ھ00م م00ی
  ش0ان در ش0وند؛ چ0ون پ0ول را از چن0گ فقيرند، يا دوباره خيلی زود فقير م0ی

 اس0ت و دس0ت آخ0ر آن ی حيثيت انسانی فروشی، مسالهبرای ما تن. آورند می
ش000رايطی غيران000سانی  ، ان000سانی را خري000د ک000ه ش000رايطی ک000ه بت000وان در آن

  ٣١...است
 گ0رفتن را ني0ز يادگ0ار دوران من البته رس0م مھري0ه دادن و مھري0ه

دان00م؛ حت00ی  ھ00ا م00ی داری و بازمان00ده از دوران خري00د و ف00روش ان00سان ب00رده
» ت0ن ف0روش«وعی مردان پولدارند، نيز به ن0» شکار«زنانی را که در پی 

  .است» شرم آور«ای که به شدت  آورم؛ شيوه به حساب می
ھای استخواندار آلمانی، از پيشگامان  ليس شووارتزر از فمينيستآ

  EMMAی  ی پ0رآوازه ی، ژورنالي0ست و ص0احب امتي0از مجل0هجن0بش فميني0ست
»  براب00ر مجاھ00دين Wش00كيبايی بيج00ا در«ش ب00ه ن00ام ھ00اي يک00ی از كت00ابدر 

توان0د كين0ه و نف0رت عظ0يم  ای دارد كه خواندن و بررسی آن م0ی تازهتئوری 
دی از س00ايه درآورد؛ و عجي00ب ش00رق م00سلمان ب00ه غ00رب راس00يونال را تاح00

 و تح00ت ل00وای آن، »نرينگ00ی«ای ب00ه ن00ام عن00صر مردانگ00ی و  ش00ناختن پدي00ده
كنترل جنسی زن0ان ش0رق ك0ه كم0ی از اي0ن ب0وی بھ0شتی آزادی را در م0شام 

  . اند كردهخيالشان مزمزه 
و ] روان0شناسی[ولوژيك ھای پژوھشی گوناگون پسيك در بررسی«

 س00پتامبر، ھم00ه چي00ز ب00ر ١١ی  ھ00ای عام00ل فاجع00ه ی تروري00ست نق00ش انگي00زه
س0خنی ب0ر زب0ان ] ھاس0ت ترين آن كه روشن[زبان آورده شد، اما از يك چيز 

 اس00ت ك00ه ب00ه وي00ژه  اس00ت؛ و اي00ن مردانگ00ی» مردانگ00ی«نيام00د؛ و آن عام00ل 
   ٣٢»!بيند دار خود بر زن را در مخاطره میاقت

 مارس ١٨ [١٣٥٧ اسفند ماه ٢٧اين بانوی روشنگر كه اتفاقا در 
 ب0ه تھ0ران س0فر ٥٧يعنی چھار ھفته پس از افتضاح تاريخی بھم0ن ] ١٩٧٩

ش0ووارتزر . كرد، اين مكانيسم را ب0ه خ0وبی دريافت0ه و تئ0وريزه ك0رده اس0ت
ی گ0سترده ب0ا  ھ0ا ب0رای مب0ارزه ميست سياسی اس"در گفتگويی از استراتژی

ی آن وارد شدن خلل به ارك0ان حكوم0ت  رفته/ی شسته غربگرايی كه ترجمه
مردس00اSران اس00"می ح00اكم ب00ر زن00ان اس00ت؛ چنانك00ه در ي00ك گ00زارش كوت00اه 

   ٣٣.ژورناليستی بتوان به آن پرداخت، سخن گفته است
 را ی نف0رت و كين0ه ب0ه غ0رب ت0وان پدي0ده قعيت اين است كه نم0یوا

ی  اي0ن رابط0ه. شناخت و ارزيابی كرد» نرينگی«بدون شناخت اين عنصر 
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سلطه كه ما ھمچن0ان در ش0رق اس0"می ب0ا نمادھ0ای فاجع0ه انگي0زش مواج0ه 
 س0ال پ0يش ١٤٠٠ است كه توس0ط بني0انگزار اس0"م در   ھستيم؛ ھمان تئوری

 پوش00يد و در ج00ان و ت00ن و ب00اور م00سلمانان جھ00ان، و در »تق00دس«ی  ام00هج
ودآگاه ھر مرد مسلمانی در انتظار فرصتی ب0رای ش0كار و راه ي0افتن ب0ه ناخ

ن ك000ه اي000ن نف000رت ب000رای اي000. خودآگ000اه و مي000دان عم000ل، ب000ه كم000ين نش000ست
ای ن0داريم ج0ز  ستيزی را ب0شناسيم، چ0اره ھای اين غرب غيرمنطقی، و ريشه

ھ0ا  ت0ا ن0دانيم چ0را اس"مي0ست. ی سلطه را بشناسيم  اين رابطه كانيزماين كه م
ر بھره برداری ك0ردن از دس0تاوردھای فن0ی و تكنيك0ی غ0رب، تردي0دی ب0ه د

ھ0ا و آگ0اھی  ی ان0سان ی برابری حقوق ھم0ه دھند؛ اما به گستره خود راه نمی
م000ردم ب000ه حقوق000شان و بخ000صوص حق000وق زن000ان، كودك000ان، دگراندي000شان و 

ت00وانيم  ك0شند، نم0ی رس0ند، شم0شير را از ني0ام برم00ی دگ0رجنس گراي0ان ك0ه م00ی
   ٣٤.ين رفتارھا را بشناسيمبستر ا

و يک000م م000ي"دی و ی دوم ق000رن بي000ست  در دھ000هکم000دی اي000ن ک000ه 
ش00ود، و پ00س از س00رنگونی  اش از توري00سم ت00امين م00ی درک00شوری ک00ه بودج00ه

رود ک00ه  حکوم00ت ح00سنی مب00ارک در س00رزمين زيب00ای فراعن00ه، ت00ازه ل00و م00ی
  ...اند و از زندگی محروم زنان مصری ختنه شده% ٩١

ت و ن0ابرابری ی محكم دارد؛ خ0شون رايی دو پايهبه نظر من بنيادگ
كنن0د؛  ت0ر م0ی ھا را محكم  ديگری ھم اين پايهھای جنبی پايه. جنسی و حقوقی

ا بني0ادگرايی در درخ0شش راسيونالي0سم و ب0. اما اس0اس، ھم0ين دو پاي0ه اس0ت
ھ000ايش را س000ست و ش000كننده  اش، پاي000ه  ش000ھروندان تح000ت س000لطه رش000د آگ000اھی

و  [ھ00ا ش00كل گرفت00ه ی ان00واع ن00ابرابری  اساس00ا ب0ر پاي00هاس00"م ھ00م ك00ه. بين00د م0ی
 ناچار است چن0ين ]دھد اش را از دست می امكان تجلیھا  بدون اين نابرابری

نفرتی را اعمال و اع"م كند؛ چرا كه اگر در غرب، اي0ن خبرھ0ا ن0شده ب0ود 
علم00ای اع00"م » مب00ارزات«ی  گراي00ی، ب00ا ھم00ه گ00ر حق00وق ب00شر و عق00لو ا

. م0سلمان راه نيافت0ه ب0ود، اي0شان را ب0ا غ0رب ك0اری نب0وداس"می، به ش0رق 
ھ00ا و در حرم00سراھا ب00ه ح00بس اب00د در حج00اب و  زن00ان ھمچن00ان در ان00درونی

ی آقاي0ان  طهی س0ل خللی ھم به رابطه. ی محكوم بودندبيگاری جنسی و جسم
گرفت و وارد تفسيری   اگر غرب از قرون وسطی فاصله نمی. شد وارد نمی

شد، شرق را  ھا و وجدان ايشان نمی رديت، و حقوق انسانجديد از انسان، ف
 ھم در  كنم كه تروريسم اس"می  با غرب كاری نبود و من ھمين جا ادعا می

                                                           
کنند، اما نه برای ساختمان س0ازی   مسلمان حاکم دارد؛ اينان از جرثقيل استفاده می تصوير جالبی ازیدوست - 34

کنند، اما نه برای بھبودی و تندرستی که برای چ0شم درآوردن و  که برای دار زدن مردم، از پزشکی استفاده می
 ب0رای تبلي0غ ک0شتار و ھ0ا ک0ه کنن0د، ام0ا ن0ه ب0رای ب0اS ب0ردن آگ0اھی دست و پ0ا قط0ع ک0ردن، از ايننرن0ت اس0تفاده م0ی

  . توان تا قيامت نوشت در اين رابطه می... اس"ميسم و عقبماندگی و خرافات



 ٣٢

 

ھ0ا و ب0ه  ھ0ا ب0ه بي0رون از خان0ه اما غرب، زنان را از ان0درونی. بود كار نمی
ھا را برابر شناخت و تجاوز و زورگويی  مجامع باز و آزاد كشاند، و انسان

  . ھا را زير ذره بين برد به انواع انسان
از كاتوليسي0000سم، غ000رب ب000ا فاص000له گ000رفتن از قرائ000ت حك000ومتی 

ھ00ای آق00ا م00صطفی و  ھ00ا و وال00ده ھ00ا و كلف00ت ھ00ا و ص00يغه كني00زان و ض00عيفه«
» W«را در جايگ0اه براب0ر ب0ا م0ردان و برگزي0دگان » ھ0ا ادب0ی ھا و بی منزل

. ن فاجع0ه ب0رای ش0رق م0سلمان ب0ودی آغازي نشاند؛ و اين درست ھمان نقطه
د رف0ت و آم0. م0رز ب0ين ك0شورھا برداش0ته ش0د. فاجعه از ھمين جا آغ0از ش0د

 و. ھ0ا زن0ان را پذيرفتن0د ھا و دانشگاه مدرسه. بين شرق و غرب عمومی شد
 و غ0رب ی فرھن0گ، ھن0ر، دان0ش، آگ0اھی از ھمه مھمتر پای زنان به حيطه

. س خط0ر ب0رای ش0رق م0سلمان ب0ودی شنيدن ن0اقو و اين ھمان نقطه. باز شد
ت0ر و  اين زنگ خطر جدی برای شرق بيمار، اساس0ا ب0سيار ب0سيار خطرن0اك

تر از ھرگونه شكست و واماندگی تاريخی بود؛ چرا كه ب0ه عن0وان  وحشتناك
نمونه در عربستان تا ھمين چندی پيش ھيچ زنی شناسنامه نداشت و ب0ه ن0ام 

در قط000ر و خيل000ی از ديگ000ر و . ش000د پ00در و ش000وھر و ب000رادرش ش000ناخته م00ی
ھ0ا حت0ی ب0ه عن0وان تماش0اچی و ب0ا  كشورھای عربی، زن0ی را در ورزش0گاه

ھمان تصوير اس"می با مانتو و روس0ری و چ0ادر و مقنع0ه و پيچ0ه و نق0اب 
ت00اکنون ھ00م در اي00ران م00ا ھم00ين تف00ريح ح00داقل، ھم00ين . ت00وان دي00د   نم00ی…و

  !رانی ممنوع استتماشای مسابقات ورزشی، برای نيمی از شھروندان اي
ت00رين بخ00ش اي00ن ن00ابرابری،  ت00رين و اساس00ی ھ00ا، مھ00م ب00ا اي00ن رابط00ه

. يعنی نابرابری بين زنان و مردان، در يك دريافت راسيونال ترك برداش0ت
كارھ00ای  ھ00ا و راه ب00ا ب00از ش00دن پ00ای زن00ان ب00ه غ00رب، و ب00ا راه ي00افتن درياف00ت

ام000ل غرب000ی ب000ه ش000رق، در حقيق000ت زن000ان س000تون پنجم000ی ش000دند ك000ه اي000ن ع
  . كردند را زخمی می» نرينگی«

ھای  اين بيرون آمدن از اندرونی. ھا بيرون آمدند زنان از اندرونی
ی  از برخ0ی از باورھ0ای مردس0اSرانهايشان . مردساSرانه، فقط شكلی نبود

ي00د ك00ه زن00ان توان00ست بگو ديگ00ر ك00سی نم00ی. گرفتن00د اس00"می ھ00م فاص00له م00ی
  و٣٥ك00ه محم00د و عل00ی اتم00ام؛ چن00ان ش00ان از زن00دگی ن العقلن00د و بھ00ره ن00اقص

اي0ن تھدي0د وج0ود داش0ت و . گوين0د ان0د و م0ی جانشينانشان بارھا و بارھ0ا گفت0ه
اتفاقا خيلی ھم جدی بود كه ديگر زنی تئوری تئوري0سين ردي0ف دوم م0ذھب 

                                                           
فام00ا نق00صان . معاش00ر الن00اس ان الن00ساء ن00واقص اSيم00ان الحظ00وظ ن00واقض العق00ول «: نھ00ج الب"غ00ه٨٠ خطب00ه - 35

اريثھن عل0ی اSن0صاف م0ن و اما نق0صان حظ0وظھن فم0و. ايمانھن فقعودھن عن الص"ه و الصيام فی ايام حضيھن
و كون0وا م0ن . ف0اتقو ش0رار الن0ساء. و اما نقصان عقولھن فشھاده امراتين ك0شھاده الرج0ل الواح0د. مواريث الرجال

مين0و / س0يمای زن در نھ0ج الب"غ0ه ».خيارھن علی حذر و S تطيع0وھن ف0ی المع0روف حت0ی Sيطمع0ن ف0ی المنك0ر
  جاويد
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 ٨٠ی   ھمو ك0ه در خطب0ه؛طالب را به ريش نگيرد لی ابن ابیشيعه، يعنی ع
و ب00رای توجي00ه » ب00رد جم00ل در نك0وھش زن00انپ00س از پاي0ان ن«  الب"غ00ه  نھ0ج

ی آن00ان  ِ؛ ايم00ان زن00ان ناتم00ام اس00ت، بھ00رهم00ردم«: س00ركوب زن00ان گفت00ه ب00ود
ی ناتم0امی ايم0ان، مع0ذور بودن0شان از نم0از  نشانه. اتمام، خرد ايشان ناتمامن

ی ايشان، نصف ب0ودن س0ھم   و نقصان بھرهو روزه است به ھنگام عادتشان
ی ناتمامی خرد آنان اي0ن   به سھم مردان؛ و نشانهاست نسبتآنان از ميراث 

ِپس از زنان ب0د . بود كه گواھی دو زن چون گواھی يك مرد به حساب رود
و ت00ا در ] مواظ00ب خودت00ان باش00يد[بپرھيزي00د و خ00ود را از نيكان00شان واپايي00د 

   ٣٦»!از آنان اطاعت ننماييد] ھم[كار زشت طمع نكنند، در كار نيك 
زدھم س0پتامبر و ت0داوم تروري0سم اس0"می ك0ه به نظر من كشتار ي0ا

اي00ن روزھ00ا خاورميان00ه و جھ00ان را ب00ه آت00ش ك00شيده اس00ت و روزب00روز ھ00م 
را ب0ه اعت0راض » نرينگ0ی«ش0ود، در واق0ع پ0اره ش0دن ت0ور  ت0ر م0ی خطرناك

  . نشسته است؛ حتی تا حد خودآزاری و خودكشی و عمليات انتحاری
داده ش0ده ب0ه م0ردان ھ0ای وع0ده  توجه كنيم که بخش اساسی غنيمت

زن0انی ھ0ستند ك0ه پ0اك و ] چه در اي0ن جھ0ان و چ0ه در جھ0ان ديگ0ر[مسلمان 
ان0د؛ نوجوانن0د؛ ھن0وز آگ0اھی ندارن0د؛ خودش0ان  اند؛ بكر و دست نخورده منزه

ی  ر نھاي0ت تنھ0ا ماي0هگذارن0د و د را دربست در اختيار مردان و مومن0ان م0ی
رت دخت0ران ھ0م ك0ه اي0ن موض0وع بك0ا. شادی و خوشی و صفای آنھا ھستند

ی داخ0ل  رد، بيش از آن كه به ھمان پوس0تهھمه در ميان مسلمانان اھميت دا
ع000دم . آل000ت تناس000لی زن000ان مح000دود باش000د، بك000ارت ِ اي000شان در آگ000اھی اس000ت

شان نسبت به حقوقشان است؛ و اين بكارت است كه اين زنان را اين  آگاھی
  . كند ھمه برای اين مردان جذاب و رويايی می

ھ00ا  ا زم00انی ك00ه ديوارھ00ای ب00ين ش00رق و غ00رب بلن00د ب00ود و غرب00یت00
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
W  م ب00امرال00سير، ض00من توص00يف دوران خ"ف00ت الق00ائ در حبي00ب «

 …ب00ه عل00و ھم00ت و ح00سن سياس00ت] ك00ه[ن00صيرالدوله «: چن00ين آم00ده اس00ت
گرفت0ه ب0ود و ھ0ر ] زن[ س0ريت ٣٦٠ی اي0ام س0ال  به عده … انصاف داشت

                                                           
، تھ00ران، ش0ركت انت0شارات علم00ی و ١٣٨٠جعف0ر ش00ھيدی، چ0اپ بي0ستم، ی دكت00ر س0يد  الب"غ0ه، ترجم0ه  نھ0ج - 36

  ٥٨ تا ٥٧، صص ١٣٦٩ی كتاب سال بھمن  ی جايزه فرھنگی، برنده
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خل00وت » كني00زك«نم00ود و ديگ00ر ب00ا آن  ش00ب ب00ا يك00ی از اي00شان مباش00رت م00ی
   ٣٧»…رسيد كرد، مگر در سال ديگر نوبت به وی می نمی

گرفتن0د و   از صحابه بط0ور وف0ور زن م0یبا اين ھمه بسياری…«  
 زن اختي00ار ٣٠٠ ت00ا ٢٥٠ ك00ه ح00ضرت ام00ام ح00سن  دادن00د؛ چن00ان ط00"ق م00ی

   ٣٨»…نمود
ناميد و » جنبش زنان«توان به نوعی   را می١٩٦٨  مهجنبش ماه

ی تقل0ب در انتخاب0ات  ب0ه بھان0ه[ ايرانيان را ١٣٨٨جنبش » گستاخی«من با 
شناس00م و  م00ی» جن00بش زن00ان«ني00ز  ]در اي00رانرياس00ت جمھ00وری دور دھ00م 

 ی ی ط00ی ش00ده»ک00ژ راھ00ه«ھ00ا و  ب00ه پرس00ش ک00شيدن ک00ج فھم00ی. شناس00انم م00ی
ی ض0د ان0سانی،  تاريخ معاصر ايران، به دليل عقبماندگی و پوسيدگی انديشه

آن دو نسل، » پيشتازان«ی دو نسل کھنه و به ويژه  ضد زن و ضد مدرنيته
ھ0م تنھ0ا در دس0ت زن0ان » یکلي0د ط"ي0«کليد اص0لی اي0ن جن0بش اس0ت و آن 

اب0ری ايران است؛ برای بازپس گرفتن حقوقشان و اع"م مکرر و مکرر بر
  . زده از آزادی زنان ھای وحشت»نرينه«حقوقشان با 

جنبش ماه مه [ی تاثيرگذار  يازده سال پس از اين واقعهبا اين ھمه 
دي0م و يم، ب0ه ت0اراج داما زنان ايران0ی ھ0ر آنچ0ه را ک0ه داش0ت]  مي"دی١٩۶٨

ی عالم و آدم متمدن، آن ھم پس از آن ھمه دستاورد ش0گرف  شديم مضحکه
  ماي00ل ب00هدر م00تن خاک00ستری] انق00"ب م00شروطه و دوران دو پادش00اه پھل00وی[

  !ی اس"م زده  خاورميانهسياه
  
  
  

  
  

  

  

  

  
                                                           

، ٢٥٣٦ی انتشارات اميركبي0ر، س0ال   تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، جلد سوم، چاپ دوم، موسسه- 37
  ٦٣٦حقوق فردی و اجتماعی زنان بعد از اس"م، ص 

  .، ھمان صفحه٦٣ی  ، نقل از شماره١٩٧ ص ٣تاريخ تمدن اس"م، جلد  - 38
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  يادداشت دوم

  
ايم از اشتباھات ت0اريخی پ0درانمان، زم0انی ک0ه ب0ا  نان بازماندهما ز  

ھ0ای  دانستند؛ شايد ھرگ0ز در آن ش0ب شدند؛ چه؛ اگر می جفت میمادرانمان 
ی  ب00ستر م00ادر از ھم00ان لحظ00ه. کردن00د را تحقي00ر نم00ی» م00ادر«ک00ذايی ب00ستر 

م0ان ب0ه يغم0ا  ک0اره شود و از ھمان آغ0از حق0وق نيم0ه نطفه بستنمان تحقير می
عي0ب . رود؛ ھرچند که از مردان پيرامونمان بيشتر بفھميم و ت0"ش کن0يم می
پ0يش از تول0دمان، م0ا را » جن0سيتمان«رگ ما در سر و مغزم0ان ني0ست؛ بز

ھمين است ک0ه م0ا ب0يش از آن0انی ک0ه ت0ن . کت بسته رفوزه اع"م کرده است
در تنمان، مغزمان را نيز » مھر شده«پنھانی » شرم«دارند، با » مقدسی«

  .ايم شتهبه گرو گذا
 زھ0دان ک0ذايی، ن0ه درپيش از ما و پ0يش از آن ش0ب » مقدس«تن   

اي0ن اس0ت . ان0د مادرانمان به عبادتگ0اه رخ0ت ک0شيدهی فريبکار  که در انديشه
ش ھمان00ان، زن00دانبانان ک00ه مادرانم00ان در غيب00ت م00ردان پيرامونم00ان در نق00

ش0يرين ک0رده » مقدس0ين«ش0وند، ت0ا خودش0ان را ب0رای  ی ما م0ی خودانگيخته
 اب00راھيم از. ک00رده اس00ت» تق00ديس«را ت00اريخ مھ00ر زده  و » تق00دس«. باش00ند

ک0ه ي0ک تن0ه ج0ور ص0دھا زن » محم0د«ساز تا موسی، از عيسی تا البته  بت
مقدس0ش ک0ه از ت0ن » من0ی«گذاش0ت و از  ک0شيد و ب0ر اي0شان من0ت م0ی را می

ص0احب و ت0صرف   ب0ی٣٩»ک0شتزارھای«ی  تراوي0د، ھم0ه ترش م0ی»مقدس«
اش بکاھ00د ک00ه  ک00رد، ت00ا کم00ی از ت00شنگی ی کني00ز و آزاد را س00يراب م00ی ش00ده
  .  و ھرگز نشدشد نمی

نم0ان ھ0ست و م0ا زن0ان مردا» مق0دس«اين تشنگی ھمچنان در ت0ن 
يخ، ی ت000اريخ و ادي000ان بازمان000ده از ت000ار خوردگ000ان ھمي000شه در ھيئ000ت فري000ب

  .ايم نشسته» دريوزگی«ز حقوقمان را به ای ا ھمچنان حقوقمان را، تنھا ذره
را بھ00ايی » نامق00دس«ان00د ک00ه ت00ن  حم00د ام00ا آموخت00هبازمان00دگان م  

اس00ت و خنج00ر و آت00ش و » ک00شيده«ھ00ای م00ا  ست؛ تنھ00ا بازت00اب خواس00تني00
در » مقدس0ين«بدنامی؛ باز ھم برای سيراب کردن عطش سيری ناپ0ذير آن 

  .ھميشه و ھميشه... نوشيدن از خون تن ما؛ ھميشه

                                                           
  ...نزديک شويد برای کشت به آنھا. زنان کشتزار شمايند/ی بقره  سوره٢٢٣ی  بخشی از آيه - 39
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اگ00ر خواس00تی دارن00د، تنھ00ا در . زن00ان ت00اريخ را عوض00ی ننوي00سند  
ايد، ت0ازه ش0ايد ب0ه بخ0ش سيراب کردن آن عط0ش س0يری ناپ0ذير اس0ت ک0ه ش0

کتاب0شان، در تنھ0ا مقدسين در . بسيار کوچکی از سھمشان راضی شان کنند
» ح00ق«را س00ھمی از ان00سانيت و از » نامقدس00ين«ان00د ک00ه  کتاب00شان آموخت00ه

ک00ه ب00رای » زخ00م خ00وردن«اس00ت و » ش00کنجه«زن00ان » ح00ق«تنھ00ا . ني00ست
تنھ00ا » نح00ق زن00ا«. ت00ر اس00ت ز آن تراوش00ات ک00ذايی ھ00م ل00ذتبخشمقدس00ين، ا

  !»تکليف«است و » تکليف«
ھ0ر » ح0ق«اين . داده است» حق«دنيای مدرن به دروغ به زنان 

  . رود ھای مدرن و متمدن ھم به تاراج می لحظه، حتی در ميان آدم
شدانگ م0ردان، مھ0ر ش0ده باش0د، حقی که بر اساس تقديس ِ ت0ن ِ ش0

رای آن بردار نيست؛ حت0ی اگ0ر س0يمون دوب0ووار و آل0يس ش0وارتزر ب0 خدشه
پ000ذير ني000ست؛  آس000يب» نرينگ000ی«تق00دس .  ک000رده باش000ندزندگي00شان را ھزين000ه

  دانستيد؟ می
زداي00ی ک00نم؛ از  تق00دس» نم00ايی تق00دس«خ00واھم از اي00ن  م00ن ام00ا م00ی
ب00ه آن » م00آبی تق00دس«ن و از تنھ00ا کت00ابی ک00ه ب00رای خودش00ان؛ از جنسيت00شا

  . اند ن شدهشوند؛ آويزا آويزان می
پی انجي00ل اس00ت، در ھيئت00ی فت00وکق00رآن رونوش00ت ت00ورات اس00ت؛ 

  ... تر؛ برای ھمين ھم تقدس مآبی مردان ما اين ھمه کمدی است کمدی
  . است» نامقدس«ی زنان، بخشی از ھمين تاريخ کمدی  ختنه

  اند؟  شده» ختنه«زنان سرزمين فراعنه % ٩١داند چرا  کسی می
بازمان0ده از » جناي0ت مق0دس«کسی ھست که برای ھمين ي0ک قل0م 

  !در قرن بيست و يکم پاسخی يافته باشد؟قعر قرون، 
زنان0شان % ٩١و باز ھم آيا کسی ھست که بداند مردان ملت0ی ک0ه 

و » آزادی«ک000000رده ان000000د، چ000000ه برداش000000تی از » اخت000000ه«را از زن000000دگی 
  دارند؟» ھا حقوق برابر انسان«و » دموکراسی«

  !ھمين
  ١٣٨٩پنجم اسفند ماه 

   مي"دی٢٠١١ فوريه ٢۴
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  ٢١، فاشيسم قرن يسماس�محجاب، پرچم 

  
 دوران رن0سانس ب0ه ای م0درن اس0ت و درس0ت از  واژه»مديريت«  

ی پي00شرفته اف00زوده ش00ده اجتم00اعی ک00شورھا/ی سياس00ی نام00ه اي00ن س00و ب00ه واژه
 ک00ه ص00فت ف00اعلی ترجم00ه ک00رده» گردانن00ده« آن را ی دھخ00دا اس00ت؛ ع"م00ه
و راس000ت و ري000س ک000ردن » اداره ک000ردن«يعن000ی » اداره«ی  اس000ت از واژه

 قدمتش را درازن0ای ت0اريخ کهاست » کھنه«ای  اما واژه» حکومت«ور؛ ام
حک00م «و » فرم00انروايی ک00ردن«دھخ00دا اي00ن واژه را عل00ی اکب00ر ان00د؛  نوش00ته
حکوم0ت ران0دن را ھم0و تعري0ف ک0رده اس0ت؛ » قضاوت کردن«و » راندن

  . آورده است» اعمال و به کار بردن سلطه و فرمانروايی«نيز به مفھوم 
 رن00سانس، م00دنيت و مدرنيت00ه در جوام00ع  ِھادين00ه ش00دنھم00راه ب00ا ن

اکثريتِ  شھروندانی که » اعتماد«ھا کارشان را بر اساس »دولت«مدرن، 
انتخ00اب «اگ00ر ھم00ين . دھن00د ان00د، انج00ام م00ی داده» عتم00ادا«ب00ه اي00شان رای 

ی ن0سبتا »اداره«نتوانند وظايفی را که به ايشان محول شده، يعن0ی » شدگان
ش0وند و  کن0ار گذاش0ته م0ی» استيضاح«جام برسانند، يا با درست کشور به ان

  .آورند ھای رای بيرون نمی يا ديگر سر از صندوق
ای بود  ی تازه پديده» روندشھ«تعريف مدرن و متمدن از انسان و 

» غيرآخون0د«خواھ0انِ   ی کمرنگ در نگ0اه و دي0دگاه م0شروطهکه به صورت
» آخون00دوطه خواھ00ان غيرم00شر«ی  اي00ن ک00ه روی واژه. ود را ن00شان دادخ00

ھ0ا و ب0ه وي0ژه دي0ن  م دي0ندان0  اين دليل است که به تجرب0ه م0یم، بهکن میزوم 
 ش000ھروند و حق000وق ،ھب ت000شيع ب000ا تعري000ف م000درن از ان000ساناس000"م و م000ذ

آن گون00ه ک00ه پ00س از انق00"ب کبي00ر فران00سه در ق00انون اساس00ی و  [ش00ھروندی
ر پ0س از حق0وق ب0شی جھ0انی  ای اروپايی و ھمچنين در بياني0همدنی کشورھ

  .  درجه دارند١٨٠ای   از اساس زاويه]جنگ جھانی دوم نمود يافت
تنھ0ا ظ0اھرا ه، در ميان دولتمردان ايرانی پ0س از انق0"ب م0شروط

 ب00ه فن00ومن ان00سان و ح00ق و حق00وقش ن م00دری نگ00اھرض00ا ش00اه فقي00د اس00ت ک00ه
  . دارد

 ش0اه توان در رفتار رض0ا ن را میاين دو نگاه به زندگی و به انسا
پردازم؛ ھم ديدگاه  در اين کار به بررسی ھر دو ديدگاه می. مخالفينش ديدو 

ک00ه بع00دھا سياس00ت را دولتمردان00ی نگ00اه ، رض00ا ش00اه را و ھ00م در براب00رش



 ٣٨

 

ساز به ق0درت رس0اندن س0يد   و زمينه؛اند پيش برده را ٤٠»رضاخان زدايی«
   . اند ھم دستانش شدهروح W خمينی و 

 ک0ذايی چھ0اردھم ی س0دهريخ م0ا در اي0ن سرنوشت و تابه باور من 
دقيقا در ھمگراي0ی ي0ا واگراي0ی ن0سبت ب0ه اي0ن ] تقريبا قرن بيستم[خورشيدی 

آنچ00ه م0ن نگ00اه رض00ا ش00اه ب00ه . ش00ود رفت0ار م00شخص رض00ا ش00اه م0شخص م00ی
 رام00درن ب000ه ان00سان ک00ه ان000سان اس00ت ی دان000م، نگرش00 موض00وع ان00سان م00ی

سی، ق0ومی، ن0ژادی و کند و ھيچگون0ه جداس0ازی جن0  تعريف می»شھروند«
  .  تابد عقيدتی را برنمی

د، ب00رای نگ0اھی گ0ذرا ب0ه بخ0ش کوت00اھی از خ0دمات رض0ا ش0اه فقي0  
در اي0ران پ0س از رف0تن » رض0احان زداي0ی«ی  شناختن و شناس0اندن پ0روژه

 ،فت000ادگیا  عق000ب،فھم000ی  دارد ک000ه عم000ق ک000جاي000شان از اي000ن زاوي000ه اھمي000ت
] ش0ايد[دھ0د ک0ه  ا ن0شان م0یزدگ0ی دولتم0ردان ايران0ی ر طلبی و ش0يعه رصتف

حک0ومتی در ت0اريخ » م0دل «ت0رين نادانسته، اسباب ب0ه ق0درت رس0اندن فجي0ع
ھمچن0ان »  م0ي"دی٢٠١٢س0ال «ان0د ک0ه ت0ا ھم0ين ام0روز ني0ز در  جھان شده

  . کشاند کشانده و مین را به خاک و خون ايرانما
نق00ش انق00"ب م00شروطه در «ج00"ل متين00ی در پژوھ00شی ب00ا عن00وان 

  : نويسد می»  و تربيت ايرانتحول تعليم
پيش از مشروطه ج0ان و م0ال و آب0رو و حيثي0ت م0ردم در دس0ت «

اکم0ه عب0ارت ھيئ0ت ح. »علم0ا«يکی ھيئت حاکم0ه و ديگ0ری  دو گروه بود؛
 ب0ر ک0هاس0ر ک0شور  درباريان و تم0ام م0اموران حک0ومتی در سر،بود از شاه

گ0روه دوم . دپرداختن0 رتق و فتق ام0ور م0ی طبق دلخواه خود به اصط"ح به
مانن0د ام0روز ناي0ب ام0ام زم0ان معرف0ی  علما و م"يان بودن0د ک0ه خ0ود را ب0ه

دان00ستند، و در  جامع0ه ک00افی م00ی ی کردن00د و ق00انون ش0رع را ب00رای اداره م0ی
اين0ان ب0ه خ0صوص تعل0يم  .عمل قدرتشان از گروه اول به مراتب بيشتر ب0ود
ک0سی را ي0ارای  دان0ستند و و تربي0ت و ق0ضاوت و اوق0اف را از آن خ0ود م0ی

اي00ران را  ق00انون اساس00ی م00شروطه، تم00ام آح00اد مل00ت. مقابل00ه ب00ا آن00ان نب00ود
توج00ه کني00د ب00ا ف00شار [گرچ00ه ب00ا ف00شار م"ي00ان . مت00ساوی الحق00وق اع00"م ک00رد

ق00انون اساس00ی ب00ه آن00ان اي00ن ح00ق داده ش00د ک00ه  در اص00ل دوم م00تمم] م"ي00ان
ول0ی ھرگ0ز  ؛کنن0د» وت0و «دھن0د، قوانينی را که برخ"ف شرع تشخيص م0ی

، اس0تفاده ه ب0ودآن0ان داده ش0د  به»ناحق«م"يان نتوانستند از اين حقی که به 
   ».کنند
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ف000شار م"ي000ان آنچن000ان ب000ود ک000ه اوS ب000ا سرس000ختی تم000ام نھ000ضت 
م000شروطه را ب000ه ن000ام خودش000ان س000که زدن000د و طباطب000ايی و بھبھ000انی ش000دند 

 ب0ه ديگر اين که ب0ا اض0افه ک0ردن م0تمم ق0انون اساس0ی» رھبران مشروطه«
ان مدون شده ی ايراني شروطه که بر اساس حقوق برابر ھمهقانون اساسی م
خ0شيدند ک0ه البت0ه در تم0ام دو  ق0انونی بی دين0ی را ص0ورتھ0ای بود، نابرابری

ھا نتوانستند به موفقيتی ب0رای اج0رای ني0ات پليدش0ان  ی پادشاھی پھلوی دوره
  .دست بابند

ورشيدی که فرم0ان خ١٢٨٥ی سالھای  فته نماند که در فاصلهناگ«
س0لطنت   ک0ه ب0ه١٣٠٤مشروطيت به توشيح مظفرالدين شاه رس0يد، ت0ا س0ال 

قاجاريه پايان داده شد، با وجود ق0انون اساس0ی حت0ی ي0ک ک0ار چ0شمگير ھ0م 
در اي0ن . چرخي0د ی سابق می  نشد، و در تقريبا به ھمان پاشنهدر ايران انجام

يعن0ی ھم0ان [ادش0اه ب0ود ی بيست ساله، احمدشاه به مدت ش0انزده س0ال پ دوره
در دوران ]  پادش0اه اي0ران ب0ود١٣٢٠ ت0ا ١٣٠٤رضاش0اه از س0ال  مدتی ک0ه

ی نف0وذ انگل0يس   ايران به دو منطق0ه١٩٠٧  سالکه در سلطنت احمدشاه بود
در ص0ف ًبه امضاء رسيد و ايران عم"  ١٩١٩و روس تقسيم شد، قرارداد 

ی  اه قاج0ار و ب0ه گفت0هاحم0د ش0 [  شاه اي0ران؛مستعمرات انگليس قرار گرفت
 ت0ا ،گرف0ت از دولت انگليس مقرری ماھانه می] محمد مصدق شاه جوانبخت
ی نف0ت خي0ز آن از  خوزس0تان و منطق0ه  جن0وب.ب0ه منوي0ات آن0ان گ0ردن نھ0د

. ب0ه ش0يخ خزع0ل س0پرده ش0ده ب0ود ايران جدا شده، با حماي0ت دول0ت انگل0يس
 ساسی م0شروطه و م0تممبا وجود قانون ا] ھمان احمد شاه قاجار[شاه ايران 

 ی کشور با دوره خ"صه آن که اوضاع.  تامين کند، قادر نبود امنيت را آن
سردار سپه قدم   نکرده بود و اگر رضا خانفاوتیپيش از مشروطه تقريبا ت

 ی عم0ل ھ0ای م0شروطه طلب0ان جام0ه به ميدان ننھاده بود، ھيچ يک از ھدف
اس0ی، اي0ران را از ق0رون وس0طی او بود که با تکيه بر ق0انون اس. پوشيد نمی

  ٤١»...آغاز قرن بيستم مي"دی رسانيد به
م0رداد م0اه ا ١۴، در  ماندنی رضا ش0اهھای  ت"شاما سالھا پيش از

ک0اخ فرمان مشروطه  را در قاجار  خورشيدی، مظفرالدين شاه ١٢٨۵سال 
پيش از امضای اين فرمان، شاه از پيراموني0انش و . دکرصاحبقرانيه امضا 

خواستند ب0رای خوابان0دن س0ر و ص0دای م0ردم، فرم0ان را   که از او میآنانی
اگ0ر م0ن اي0ن فرم0ان را ام0ضا ک0نم، آي0ا اي0ران مث0ل «: پرس0د امضاء کند، می

  » پاريس خواھد شد؟
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اين ميزان درک و فھ0م پادش0اه قاج0ار اس0ت ک0ه خ0ودش را آنچن0ان 
 زدن ب00اش خي00الب00ه د ک00ه کن00 ت00صور م00ی»  و فع00ال ماي00شاءآفرينن00ده و خ00الق«

ھا ت"ش روش0نگران اروپ0ايی از  انگشت يا مھری پای کاغذی، حاصل قرن
سنخ ولتر و گاليله و ژوردانو برونو و ديگران، يکباره دس0ت ک0م در ھيئ0ت 

م0د و ھ0ای پ0اريس ب0ه اي0ران خواھ0د آ ھ0ا و س0اختمان ھ0ا و پ0ارک خيابان کشی
ور ی عق0ل و ش0ع تکنيک و چ0ه در حيط0هی  بدون ھيچ ت"شی، چه در حيطه

ی حق00وق براب00ر  ، و چ00ه در حيط00ه روش00نفکران و دولتم00ردان،نبرگزي00دگا
  ! انسانھا، ايران ھمانند پاريس خواھد شد

ای در  فرمان مشروطه به نوعی سرفصل ت0ازه امضای با اين ھمه
  . دشا ايرانيان  اجتماعی و فرھنگی م، سياسیزندگی

 ١٣٢٠رض0اخان زداي0ی از ف0ردای ش0ھريور «: گوي0د پاکدامن می
ش00ود و يك00ی از محورھ00ای اص00لی آن جل00ب رض00ايت و تحبي00ب  آغ00از م00ی

 ب00ه ١٣٢٠محم00دعلی فروغ00ی ك00ه در ش00ھريور . قل00وب روح00انيون اس00ت
 ی لهاد ب0ه م0سباي«نخست وزيری انتخاب شد، در ھمان آغاز كار گفت که 

دوران ص00دارت و پادش00اھی [در بي00ست س00ال گذش00ته . دي00ن ھ00م اھمي00ت داد
  ٤٢».ان رفتيكی ھم دين از مي] شاه رضا

 بع0دی ت0شديد و ]ھای دولت[ھای  حکومتاين سياست تحبيب در «
... یی رفت00ار عل00ی س00ھيل ی نح00وه در اي00ن زمين00ه مقاي00سه. ش00ود تقوي00ت م00ی

  ...تواند بسيار گويا و پرمعنا باشد می

 تحبي00ب روحاني00ان ]١٣٢٢[ ٤٣ دوم س00ھيلی]دول00ت [در حكوم00ت«
 ١٢سن ص0در در مح0... ياب0د بيش از پيش دقت و ص0راحت و وس0عت م0ی

ی  اوست كه به گفت0ه. شود  به وزارت دادگستری گمارده می١٣٢٢خرداد 
كن000د و  در دادگ000ستری برپ000ا م000ی» دس000تگاه انگيزاس000يون«احم000د ك000سروی 

باز ھم در زمان اوست ك0ه . كند ی وكالت كسروی را نيز باطل می پرونده
گ00ری را توقي00ف  ھ00ای ك00سروی و از جمل00ه ش00يعی س00يزده كت00اب از كت00اب

 را برانگيخت، »روحانيان«ھا آن يك كه خشم  در ميان اين كتاب. دنكن می
   ٤٤.بود» گری شيعی«] ھمان[

 دگرگ00ونی ف00ضای اجتم00اعی »دادگ00اه«احم00د ک00سروی در کت00اب 
  : ايران را  اين گونه نوشته است

رخت ديگر گردانيده بودن0د، دوب0اره ] پس از رضا شاه[آنان كه «
. ای خزيده بودند، بيرون آمدند ه به گوشهآنان ك. تندبه عبا و عمامه بازگش
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ب0ار . آغ0از كردن0دھ0ا نب0رد  ی نيك0ی ھ0ا و ھم0ه ھ0ا، دان0ش بار ديگ0ر ب0ا ق0انون
 در ،ی گدايی و مفتخوری ھستند ھا كه چغاله بچه ھا و سيد بچه ديگر آخوند 

چي0ز ديگ0ری ك0ه دي0ده ش0د آن ب0ود ك0ه ب0ا انگي0زش ... خيابانھا پديدار ش0دند
ی آن، برای م"يان روزنام0ه بني0اد  بلكه با سرمايه» نتپانی خياكم«ھمان 
ی رادي000و دس000تگاھی ب000ه ن000ام  ب000از دي000ده ش000د دول000ت در اداره... ش000دنھ000اده 

  برپا گردانيده، به كسانی از مردان تي0ره مغ0ز ماھان0ه داد» تبليغات دينی«
كه بنشينند و گفتارھای سراپا ياوه و بدخواھی نويسند و به آن روزنام0ه و 

   ٤٥».ی آن فرستندمانندھا

 دوران نخست وزيری خود ١٣٢٤ خرداد ١٥محسن صدر در «
دي0ديم ك0ه ب0ه ھنگ0ام وزارت دادگ0ستری اوس0ت ك0ه نخ0ستين . را آغاز كرد
اكن0ون ك0ار ش0دت بي0شتری . ش0ود ھا علي0ه ك0سروی آغ0از م0ی پرونده سازی

 دكت00ر ص00ديق وزي00ر فرھن00گ حكوم00ت ١٣٢٣ اس00فند ٢٩در ... گي00رد م00ی
در .  دادگستری نوشت و تعقيب كسروی را خواس0تار ش0دای به بيات، نامه

يی، رئ00يس مجل00س ش00ورای ص00ادق طباطب00ا  س00يد محم00د ١٣٢٤ خ00رداد ١٤
نوي0سد و در ھم0ان اي0ام رئ0يس بازرس0ی  ای در اين زمين0ه م0ی ملی ھم نامه

به وزارت دادگ0ستری » شكايات واصله«مجلس شورای ملی ھم به دنبال 
 روز بعد در  چند. شود را خواھان میكسروی » تعقيب«نويسد و  نامه می

 نخست وزير ھم ب0ر ض0رورت ]صدراSشراف[ خرداد، محسن صدر ٢٤
   ٤٦».گذارد تعقيب كسروی انگشت می

ت0وھين ب0ه «ك0سروی را ب0ا اتھ0ام ماجرا بدين گونه آغاز شد ك0ه «
اي0ن اتھ0ام از دي0دگاه . ب0رای بازپرس0ی ب0ه دادگ0ستری ف0را خواندن0د» اس0"م

ام0ا آنج0ا . ي0ا مبن0ای ق0ضايی نداش0ت» دليل محكمه پسند«گونه  قضايی ھيچ
ای  ح00سن صدراSش00راف ك00ه از ك00سروی كين00هك00ه نخ00ست وزي00ر وق00ت م
آور  فشرد، اي0ن ام0ر ش0گفتی او پای می» تعقيب«ديرينه در دل داشت، بر 

  . نمود نمی

ی  كين000ه «ی ري000شه» ی معترض000ه جمل000ه«ب000د ني000ست ب000ه عن000وان 
ھ0ای  ين امر ما را با يكی از فضيلتا.  را بشناسيم»ی محسن صدر ديرينه

پرواي0ی   و ب0ی،پايبندی کسروی به راس0تی. كند ی کسروی آشنا می برجسته
و  [ی م00ردان سياس00ی  نق00اب فريبن00ده و دغلك00اری از چھ00رهاو در برك00شيدن

  . اجتماعی دوران معاصر نداشت/ ھمانندی در ميان مردان سياسی]دينی
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م"ي00ان نبودن00د و ش00مار چن00ين ب00ود ك00ه دش00منان وی تنھ00ا در مي00ان 
ن فراوانی از مردان سياسی كه با پايان دوران رضاشاھی دوباره ب0ه مي0دا

» فراموش0ی وج0دان ھمگ0انی« از گي0ری سياست بازگشته بودن0د و ب0ا بھ0ره
گ0ويی را  و خودنمايی يافته بودند، اين ف0اشای برای جوSن  ی تازه عرصه
  . داشتند تافتند و كسروی را دشمن می برنمی

خش بزرگ0ی از اي0ن م0ردان سياس0ی ك0سانی بودن0د ك0ه پ0يش از ب«
برآمدن جنبش مشروطه از پ0شتيبانان خودك0امگی بودن0د، ام0ا ھم0ين ك0ه ب0ا 

ناگھ00ان پي00روز خواھ00د ش00د، ] م00شروطه[ش00م تي00ز خ00ود دريافتن00د ك00ه جن00بش 
شناس00انيدن . ب00رداری از نظ00ام ت00ازه پرداختن00د آزاديخ00واه ش00دند و ب00ه بھ00ره

حم0د ی ا ك0ار در اث0ر ارجمن0د و يگان0ه  سياس0ی دغ0لش0ماری از اي0ن م0ردان
خ00ود وی در . بازت00اب يافت00ه اس00ت» ی اي00ران ت00اريخ م00شروطه «ک00سروی

كند كه بيش از ھر چيز ديگ0ر   انگيزه ياد می»ھفت«پيشگفتار اين اثر از 
ی س0وم ك0ه ب0يش از  انگي0زه. او را به فراھم آوردن اين اث0ر واداش0ته اس0ت

 ب00ه تنھ00ايی ر ت00اثير گ00ذارده اس00ت و از اي00ن روھ00ای ديگ00ر او را زي00 انگي00زه
ی ديگ000ر را دربرگرفت000ه اس000ت، ب000ه راس000تی  حجم000ی براب000ر ش000ش انگي000زه

ی  از حوص0لهھا  ی اين انگيزه آوردن ھمه. ای صرفا اجتماعی است انگيزه
ك0نم ك0ه   بيرون است و من تنھا به يك ف0راز از آن ب0سنده م0ی٤٧اين سوگياد
ی صدراSش0راف ب0ه ك0سروی »ی ديرين0ه كينه«واسطه با  ای بی در رابطه

  : گويد در آن فراز كسروی می. است

ھای اي0شان ب0ه  يان از سود و زيان و سستی انديشهناآگاھی ايران«
ای است ك0ه ك0سان ب0سياری از وزي0ران و ديگ0ران ك0ه ب0ا م0شروطه  اندازه

ان0د، از زب0ونی   در بھارستان ج0ا گرفت0هدورويی نموده، از باغشاه درآمده،
ان0د، و ت0ا م0ا  ان0سته و ب0ه چ0ون و چراي0ی برنخاس0ته، ب0دی آنھ0ا را ندانديشه

   ٤٨».شناختند  آن كسان را به بدی نمی،بنويسيم

در » ان00د اه درآم00ده، در بھارس00تان ج00ا گرفت00هاز باغ00ش«ی  اش00اره«
گو گذارده ش0ده ك0ه چگون0ه در ت به گفمتن اثر از ھم باز شده و به روشنی

درت رسيدن زودگذر محمدعلی ميرزا يعنی به ق» استبداد صغير«دوران 
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 

 »راSش0رافمح0سن صد«بازپرسی اين م0ردان ب0زرگ را . آنان را كشتند
ی فرام0وش ش0ده ب0ود ك0ه از آن پ0س و  با گشودن اي0ن نكت0ه. برعھده داشت
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 ب0ه وی »١٣٢٠ پس از ش0ھريور ی نشريات آزادی يافته«بويژه از سوی 
آور نب0ود ك0ه در  از اين رو چندان ش0گفتی.  داده شد»دژخيم باغشاه«لقب 

 ت0وھين ب0ه«ام ی اتھ0 ن0دهپرو] صدراSشراف[ او »نخست وزيری«دوران 
  ٤٩ ...دنبال شود» اس"م

» رض0ا ش0اه زداي0ی«ب0رای  و اما سيد روح W خمينی و خيز او 
   !زده  بر ايران فلک» اس"میخ"فت« اش برای رسيدن به و خيز بعدی

ی  زاده كتابچه ای به نام حكمی  نويسنده١٣٢٢ی دوم سال  در نيمه
. ر كردمنتش» اسرار ھزار ساله«كوچكی در كمتر از چھل صفحه با نام 

ي0ك . ھ0ايی ق0رار داده ش0د در اين ج0زوه روحاني0ت ش0يعه در براب0ر پرس0ش
 اSس0رار، رد ب0ر اس0رار ھ0زار ك0شف« كت0ابی ب0ه ن0ام ١٣٢٣سال بعد در 

منت00شر ش00د ك00ه در چ00اپ نخ00ستين آن، ن00ام نوي00سنده » زاده ی حكم00ی س00اله
 ص00فحه ب00ه ٤٢٨ن كت00اب ب00ا حج00م بع00دھا معل00وم ش00د ك00ه اي00. م00شخص نب00ود

چنانچ00ه پ00س از . خمين00ی نوش00ته ش00ده اس00ت] س00يد روح W[ی ی آق00ا وس00يله
چ0اپ ...اش ب0ا ن0ام نوي0سنده» س0راراSك0شف «انق"ب اين كت0اب ب0ا عن0وان 

 ص0فحه در ٤٢٨بی با حجم تر است كه نوشتن كتا اين از روز روشن. شد
ی كت0اب  ه صفحه منطقی نيست، پ0س نوي0سند٤٠ای با كمتر از  پاسخ جزوه

ی  مجل000هی  در ش000شمين ش000ماره.  داش000ته اس000تھ000دف ديگ000ری را در نظ000ر
  ... ستردگی گفتگو شده است در اين زمينه به گ  چاپ پاريس»انداز چشم«

ھ00ای  در ش00ماره» محم00دتقی ح00اج بوش00ھری«م ای ب00ا ن00ا نوي00سنده
ھ0ای  ی زن0دگی و تح0صيل و فعالي0ت نام0ه شجره» انداز چشم«ای از  پراكنده

اس00رار «ت0ا » س00راراSشف ك0«عن00وان از  زي0ر... م0ذھبی آق0ای خمين00ی را
  ...نوشته است» ھزار ساله

. نظير نيست در نوع خود بی» اسرار ھزار ساله«گفت كه  بايد «
... ھا ديگرانی ھم اعتقادات و رس0وم م0ذھبی را ب0ه نق0د ك0شيدند در آن سال

ياد احمد  تر ھم رفت، زندهتر آغاز كرد و پيش اما كسی كه در اين راه پيش
ی  ھ00ای او ديگ00ر از حيط00ه ريور بي00ست، فعالي00تپ00س از ش00ھ. ك00سروی ب00ود

ادب و تاريخ و انتقاد آداب و رسوم و اعتق0ادات گذش0ت و در م0سير آنچ0ه 
 بي0ان ك0رده ب0ود،» ينئ0آ«ھای پيشين جنگ جھ0انی دوم در  نخست در سال

 »پاك0دينی« يعنی در م0سير نق0د اعتق0ادات م0ذھبی و ت0دوين آنچ0ه ؛گام نھاد
  . نھاد نام می

. ھ0ای انتق0ادی ب0ه ص0وفيان و بھايي0ان پرداخت0ه ب0ود نخستين نوش0ته
سومين نوش0ته . با اقبال فراوان روبرو شد» صوفيگری«و » بھائيگری«
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در براب000ر اي000ن . ب000ود ك000ه خ000شم اھ000ل ت000شيع را برانگيخ000ت» ش000يعيگری«
اعتراضات، كسروی كتاب خود را تغيي0ر ن0ام داد و ھمگ0ان را ب0ه داوری 

  » !بخوانيد و داوری كنيد«: خواند

ھ0ا  شك قرن بی. گشت  اين كتاب دست به دست می١٣٢٢در سال 
ب00ود ك00ه ارك00ان اس00"م خ00ود را ب00ا چن00ين انتق00اداتی ص00ريح و ق00اطع روب00رو 

   ٥٠...آيد در اين ايام به بازار می» اسرار ھزار ساله«. نديده بود

ك00شف «آي00د و ب00ا نوش00تن  از اي00ن رو آق00ای خمين00ی ب00ه مي00دان م00ی
گوي0د،  زاده پاس0خ م0ی ی حكم0ی»ھ0زار س0الهاس0رار «اھرا به ظ» اSسرار

 ام00ا از ؛س00ت ك00ه او ك00سروی را ھ00دف گرفت00ه اس00تول00ی ك00ام" روش00ن ا
 اين دليل روشن ديگری كه برای. رود برخورد رودرروی با او طفره می

ی ديگ00ری از آق00ای خمين00ی زي00ر عن00وان  ام00ر وج00ود دارد، انت00شار ج00زوه
منتشر » كشف اSسرار «است كه كمی بعد از» بخوانيد و به كار ببنديد«

ب0ه روش0نی گوي0ای » بخوانيد و به كار ببنديد«عنوان اين جزوه يعنی . شد
. كسروی تنظيم شده است»  كنيدبخوانيد و داوری«آن است كه در برابر 

آورده اس0ت ك0ه بازت0اب خ0شم » دازچ0شم ان0«ی  ھايی از آن را نويسنده تكه
  ... استمرز خمينی بی

، ای علم00ای رب00انی، ای دان00شمندان ھ00ان ای روح00انيون اس00"می«
 وط00ن دين00دار، ای گوين00دگان آئ00ين دوس00ت، ای ش00رافتمندان وطنخ00واه، ای

اگر مجال را از دست بدھيد و قيام برای خدا نكني0د و ... سناموخواھان با
 ب0ر »گ0رد ش0ھوتران م0شتی ھ0رزه«مراسم را ع0ودت ندھي0د، فرداس0ت ك0ه 

 را ك0ه »س0روپا فر تبري0زی ب0یيك ن«ھمه ديديد كتابھای ...دره شونشما چي
تمام آئين شماھا را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به ام0ام ص0ادق 

چ كلم00ه از ھ00ا ك00رد و ھ00ي و ام00ام غاي00ب روح00ی ل00ه الف00داء آن ھم00ه ج00سارت
 اي0ن چ0ه ض0عف و بيچ0ارگی اس0ت ك0ه ش0ماھا را ف0را ...دشماھا صادر ن0ش

   ٥١»گرفته؟

 بشجن00» رھب00ری «دارد ت00ا از اينجاس00ت ک00ه خمين00ی خي00ز برم00ی
را برعھده بگيرد و در ھمين راستا ديگران را ني0ز » اس"م شناسیضد «

برای تثبي0ت خراف0ات در اس0"م و ت0شيع و ت0داوم جھ0ل و تحمي0ق م0ردم ب0ه 
] ش0ادروان احم0د ک0سروی[» سر و بی پ0ا تبريزی بی«ميدان مبارزه با آن 

م00شتی « ب00ه حاکمي00ت »ح00ذف ک00سروی«ق00رار اس00ت ب00ا . کن00د دع00وت م00ی
در حکومت و در گيومه بنويسم که . پايان داده شود» گرد شھوتران رزهھ
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ای و    و بعد ھم در حکومت جانشينش سيدعلی خامنهخ"فت ھمين خمينی
 و ١٣٨٨به ويژه پس از افتضاح انتخابات دھم رياست جمھوری در سال 

گ000رد  م000شتی ھ000رزه«بي000نم ک000ه  م000یی مل000ت اي000ران  جن000بش آزاديخواھان000ه
باني0ان و آي0ا . کنن0د دانھا ب0ا پ0سران و دخت0ران م0ا چ0ه م0یدر زن» شھوتران

م00شتی « خ00ود ھم00ين ، اس00"میمتولي00ان کھري00زک و ک00شتارھای حکوم00ت
س00لطنت و خ"ف00ت ب00ر م00سند ني00ستند ک00ه » گ00رد و م00شتی ش00ھوتران ھ00رزه

»Sبگذريم؛اند دهتکيه ز» ی فقيه مطلقه يتو  !  

ع0ضای  واپ0سين روز بازپرس0ی، ناگھ0ان ا١٣٢٤ در بيستم اس0فند
ب00ه ات00اق بازپرس00ی ھج00وم آوردن00د و دو ب00رادر » يان اس00"مئف00دا«گ00روه 

محم00دعلی و ح00سن ام00امی ب00ا تيران00دازی و ب00ا ك00ارد ك00سروی و ھم00راھش 
اي000ن نخ000ستين ت000رور آش000كار . محم000دتقی ح000دادپور را از پ000ای درآوردن000د

انج0ام چن0ين . ای در ت0اريخ م0ا گ0شود هب0ود ك0ه ف0صل ت0از» يان اس0"مئفدا«
  ھم0ان س0الماه در ھ0شتم ارديبھ0شترا زي0؛بوددان غيرمنتظره ن چن تبھكاری

يان اس"م با آھنگ كشتن، كسروی ئفدای  فرقهرھبر » نواب صفوی «نيز
 ام00ا تيرھ00ا آنچن00ان ك00ارگر ؛ ق00رار داده ب00ودرا در خياب00ان آم00اج تيران00دازی

ند كه به مرگ كسروی بيانجامد و او پ0س از چن0د روزی بيمارس0تان فتادني
  . را رھا كرد

ای م00سئوSن دادگ00ستری و انتظ00امی ني00ك  ش00ك ب00ا چن00ان پي00شينه ب00ی
م0صونيت م0تھم از ھرگون0ه آزار . دانستند كه چنين خطری وجود دارد می

ول0ی روش00ن . س0تاو خط0ری در ش0مار نخ0ستين وظ0ايف نھ0اد دادگ0ستری 
و ] دول0ت[بود كه ھمكاری و ھمدستی شوم و ننگينی ميان نھادھ0ای ح0اكم 

  .  برداشتن كسروی پديد آمده بودمذھب برای از ميان

ی س0ه اث0ر   در پيش گفتاری ك0ه ب0ر چ0اپ دوب0اره»بھرام چوبينه«
جلد نوشت، زندگی در يك » ئيگری، شيعيگری، صوفيگریبھا«كسروی 

   ٥٢...شمارد كسروی را غم انگيز می

ذربايج0انی ش0ورانگيز  اين آ ھيچ سرگذشتی پرشورتر از صعود«
در ت00اريخ ادبي00ات را ای  و ھ00يچ حادث00هی حكم00ت و دان00ش ني00ست،  ب00ه قل00ه

تر از ماجرای زندگی و ترور دردناك او در ك0اخ  معاصر ايران پرھيجان
    ٥٣».توان پيدا كرد دادگستری ايران نمی

 مي00ان ني00روی ح00اكم و ني00روی م00ذھب  ت00اريخ ن00شان داد ك00ه پيون00د«
چن00دان نيرومن00د » يان اس00"مئف00دا«در آن زم00ان . پاي00انی ن00اميمون داش00ت
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ھ000ا و   نيروھ000ا و گ000روهی ك000ارافزار ھم000ه» فريب000ی ع000وام«، ام000ا ن000دنبود
خ0"ء فق0دان رض0ا ش0اه فقي0د در [ھايی بود كه در خ"ء پديد آمده  شخصيت

قدرت و اشغال ايران و آمدن دولتمردان ضد مشروطه بر م0سند ق0درت و 
ك00سب «ش0اه ب0رای  پ0س از س00قوط رض0اک0ه ]  ک0م س0ن و س0الی ش00اه ج0وان

  . كوشيدند می» قدرت به ھر بھايی
 خ��ود از فل��سطين اگ��ر س��يد ض��ياءالدين طباطب��ايی ب��ا ك��	ه پوس��تی

ك�رد، ح��زب ت�وده ني��ز،  ی مظ�اھر پي��شرفت مخالف�ت م��ی بازگ�شته و ب�ا ھم��ه
واپ�س نمان�د، در م�اه مح�رم س�ر در » سيد«برای آن كه در عوام فريبی از 

كرد، تا در عزای مذھبی تاسوعا و عاشورا شركت  حزب را سياھپوش می
چن�ين اس�ت ك�ه اگ�ر بخ�شی . بازار عوام فريبی سخت گرم بود. ه باشدداشت

 یاز نيروی حاكم آن دوران مستقيما به ھمكاری با م	يان تن در داد، بخ�ش
ھ��ای  دي��د ك��ه پ��رده ديگ��ر ني��ز در م��رگ ك��سروی، ن��ابودی ان��سانی را م��ی

ش��ان را ب��از  ی ن��ه چن��دان روش��ن تهدري��د و گذش�� ش��ان را م��ی فريب��ی ع��وام
   ٥٤.نمود می

 در » دکت0ر محم0د ص0نعتی«سيروس علی ن0ژاد گفتگ0ويی دارد ب0ا 
ی چھ00ل خورش00يدی اي00ران ک00ه در چن00د  رابط00ه ب00ا جري00ان روش00نفکری دھ00ه

ی  اص00ل گفتگ00و در ن00شريه. چ00اپ ش00ده اس00ت ٥٥ش00ماره در کيھ00ان چ00اپ لن00دن
  : گويد صنعتی در مورد رضا شاه می. آمده است» بخارا«

.  ش000اھی را داري000مبع00د از دوران م000شروطيت، م000ا دوران رض00ا«
رضا شاه با وجود اين که شايد تحصي"ت آنچن0انی نداش0ت، ام0ا اي0ن نگ0رش 

با اي0ن ک0ه ب0ا حماي0ت . را داشت که بايد کشور مدرن شود، بايد پيشرفت کند
 عم00ل »ناسيونالي00ست واقع00ی«ن00د ي00ک انگل0يس ب00ه ق00درت رس00يد، ول00ی ب0ه مان

انگي0ز  دش ش0گفتھ0م در ح0د خ0و] رض0ا ش0اه[او .  گرچه با ديکتاتوری؛کرد
  . است

گف00ت پ00س از  م0ث" م00ن ب0ه نق00ل از ي0ک اس00تاد آم00ار ش0نيدم ک00ه م0ی«
 درس0ت ص0بح روز بع0د از ورودش. پايان تحصي"تش وارد ايران ش0ده ب0ود

  . ای دريافت کرد با مضمون اين که به وزارت دربار برود  نامهبه کشور
ام و ک0ی  ان0د م0ن ک0ی دانستم اينھا از کجا فھمي0ده من نمی«: گفته بود

ھ0ا ھن0وز ک0سی از آم0ار و  آن وق0ت. رئيس مملکت م0را خواس0ته ب0ود. ام آمده
م0ن پرس0يدند اي0ن عل0م اي0شان از رفتم دربار و . دانست یاھميت آن چيزی نم

دانم، برای من  خورد؟ من ھيچ از آن نمی  به چه دردی می،ای که تو خوانده
  ! بگو

                                                           
  محمود گودرزی/كسروی سوگياد شصتمين سال كشتن احمد - 54
  ١٤، ص ١٢٩٢ی   کيھان لندن، شماره-  55



 ٤٧

 

تواني0د در  ، نم0یمن توضيح دادم که اگر ش0ما آم0ار نداش0ته باش0يد«
اول .  نه برای اقتصاد و نه چيزھای ديگر؛زی بکنيدري ای برنامه ھيچ زمينه

بايد آمار داش0ته باش0يد و بداني0د چن0د نف0ر ھ0ستيد، چن0د ت0ا زن ھ0ستيد، چن0د ت0ا 
] ش00اه. [م00رد ھ00ستيد و ب00ه اص00ط"ح اص00ول ک00ار را ب00ا ش00اه در مي00ان گذاش00تم

  »  راه بياندازيد؟توانيد اين تشکي"ت را خب، شما می«: گفت
گف0ت چق0در ھزين0ه . ت0وانم من ترسيدم، ولی سرانجام گف0تم بل0ه، م0ی

شاه، وزير دربار را صدا کرد و گفت » .دارد؟ گفتم مث" پنجاه ھزار تومان
  . صد ھزار تومان بدھيد به اين آقا

فھمي0د، اگ0ر چي0زی  م0یخب، اين شاھی است که اگ0ر چي0زی را ن«
ھ0ا  ی زمين0ه مملکت0ی ھ0م ق0رار ني0ست در ھم0هرئ0يس که ھيچ [دانست  را نمی
  » ...پرسيد می ]ص باشدمتخص

 نک00اتی را »ش00انھا نگ00اری ت00اريخ« در ني00ز مخ00الفين رض00ا ش00اهام00ا 
ھ000ای  خون000دی و ضديت000شان ب000ا ط000رحان000د ک000ه ھرچن000د از موض000ع آ نوش000ته

دھ0د  م0ی ن0شان کن0د ک0ه عياتی را بيان میست، اما واقا کشور »سازی مدرن«
د آزاده، ستريک000شان ب000ا اي000ن م000ريھاش000ان و دش000منی ھ شاين000ان ب000ا تم000ام ت000"

ی  بپاش00ند و او را ب00ه گفت00هس00ياه  رن00گ  ارزش00مندشتوانن00د ب00ر خ00دمات نم00ی
   .دبنماياينو جنايتکار » عامل«دشان خو

ی پ00ر رن00گ و   چھ00رهني00ز» ھ00ا نگ00اری ت00اريخ«م00ث"  مي00ان ھم00يناز 
ھ000ا اي000ن نوش000ته يک000ی از آن ھزار. ش000ود م000درن رض000ا ش000اه ن000شان داده م000ی

ی رضا ش0اه  کوشد چھره  است که می٥٦کمونيستی/ھای آخوندی نگاری تاريخ
  . فقيد را آلوده و مخدوش نشان دھد، اما موفق نيست

ان00شايی / کم00ی دس00تکاری ام"ي00ینوش00ته را ب00رای خوان00دنی ش00دن
  !دنز را به ھم میآدم  حال آن که نثر آخوندی چراام؛  کرده

ان سواد كوھی مع0روف عباسقلی خ رضا خان ميرپنج فرزند... «
 ٢٢ی آSش00ت ب00ه دني00ا آم00د و در   شم00سی در قري00ه١٢٥٦ب00ه داداش بي00ك در 

در ط0ی بي0ست س0ال مراح0ل نظ0امی را ت0ا . سالگی به ني0روی ق0زاق پيوس0ت
ی  ھمدان ط0ی ك0رد و ق0رار ش0د ب0ر اريك0ه] آترياد[فرماندھی ھنگ قزاقخانه 

ب00ه !] ج00ه ش00ودی ت00اريخ نگ00اری آخون00دی تو ب00ه ش00يوه...[ر گ00رددق00درت م00ستق
اطمين0ان داده ش0د ك0ه از  ی قاج0ار آخ0رين ش0اه از سل0سله ٥٧احمد شاه ج0وان 

ين ح0ال وادارش کردن0د فرم0ان در ع0. كن0د جانب كودتا خطری تھديدش نم0ی
س0ردار  وزرايی سيد صياء الدين طباطبايی را امضاء كند و عن0وانال رياست

 .به رضاخان بدھدرا سپه 

                                                           
 وبسايت پستچی/ رضا شاه- 56
  . اصط"ح شاه حوانبخت، اصط"ح ھميشگی محمد مصدق در مورد خويشاوندش احمد شاه قاجار بود- 57
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يم0ه ن] ح0وت[شنبه، سوم اسفند م0اه به دنبال كودتا كه در روز دو«
كردن00د و ب00ا ايج00اد س00ر و ص00دا و تي00ر ر ش00ب انج00ام ش00د، پايتخ00ت را ت00سخي

جدی، كودتاگران توانستند   و زد و خوردھايی نه چندان»مورد بی«اندازی 
جم0ع زي0ادی از  در مردم وحشت و اضطراب ايجاد كنن0د و ف0ردای آن روز

م0ردم   اق0داماتی در جل0ب نظ0ررجال و دولتمرادن گذش0ته بازداش0ت ش0دند و
  . فتصورت گر

وح0شت ھ0م . ان0د م0ورد ک0رده ان0د، س0ر و ص0دايی ب0ی شھر را گرفت0ه
چ00ه . دن00دت00ازه اق00داماتی ھ00م ب00رای جل00ب حماي00ت م00ردم کر. ان00د ايج00اد ک00رده

   !تسخير شد» بيمورد«ا زد و خوردی  که بپايتختیکودتاچيان خوبی و چه 
 و ك000سب فريب00ی ع000وامر  ب000ه منظ00وس00يد ض00ياء ال000دين طباطب00ايی«

  مي"دی را كه به ھم0ت دلي0ر مردان0ی١٩١٩قرارداد ] کذا[جاھت سياسی و
 W ود را از دس0ت عم0" ك0ارايی خ0] ک0ذا[م0درس ] س0يد ح0سن[ھمچون آي0ت

انگل00ستان ني00ز ب00رای اغف00ال م00ردم اي00ران، لغ00و اي00ن و داده ب00ود، لغ00و ك00رد 
ای مل00ی و  كابين00هی م00ورد نظ00ر  ت00ا كابين00ه ق00رارداد را ب00ا خ00شنودی پ00ذيرفت،

   »!ضدانگليسی معرفی شود
کف موس00وم ب00ه س00ادچي/ق00راداد وث00وق الدول00ه. بيني00د اس00تدSل را م00ی

اش را از  وندی به نام سيد ح0سن م0درس ک0ارايی آخت به ھم١٩١٩قرارداد 
وجھه را  د بیدست داده بود؛ ولی سيد ضياء برای کسب وجھه ھمان قراردا

ب س ول0ی ک0ارش تنھ0ا ب0رای ک0؛کن0د یبه نام نخست وزير دولت جدي0د لغ0و م0
ای اس00ت ک00ه ق00ب" توس00ط س00يد ح00سن م00درس م"خ00ور ش00ده ب00ود و لغ00و  هھ00وج

؛ ت00ازه انگل00ستان ِ  از س00وی آخون00دھا س00که زده ش00ده ب00ودق00رارداد ب00ه ن00ام او
  !زده است طرف قرارداد ھم از اين جريان ذوق

ايران و شوروی كه متضمن انصراف کشور ی مودت  عھد نامه«
ان اول ک0ار ھم0[ خورش0يدی ١٢٩٩زات تزارھا بود، در ھفتم اس0فند از امتيا

اندكی بع0د س0ردار س0په . امضاء شد]  شاه از کودتای رضاچھار روز پسو 
ھمك00ار خ00ود س00يد ض00ياء را در م00سعود كيھ00ان وزي00ر جن00گ ش00د و  ب0ه ج00ای
 با حضور ١٣٠٢ خرداد ٢٦رضا خان تا . فرستاد تبعيدبه ی قدرت  مبارزه

 ب0ا عن0وان وزي0ر جن0گ الدوله و م0ستوفی الممال0كرق0وام، م0شيھای  در كابينه
  !]بدچه  [.ی اصلی بود تصميم گيرنده

وی ب000ا ادغ000ام ديويزي000ون ق000زاق، ژان000دارمری دولت000ی، بريگ000اد «
ارت000ش  [SPR] ی نظ000امی پل000يس جن000وب س000اير ق000وای پراكن000دهو  مرك000زی

متحدال00شكلی را پاي00ه گذاش00ت ك00ه فق00ط مج00ری دس00تورھای وزي00ر جن00گ ب00ود 
در ھم00ين ] ب00ود و ن00ه وزي00ر جن00گ ک00شور د مج00ری دس00تور آخون00دھا م00یباي00[
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از جمل00ه ] ی نھ00ضت توج00ه ش00ود ب00ه واژه[ھ00ا  ای از نھ00ضت زم00ان ب00ه پ00اره
   ».دنھضت جنگل و قيام كلنل پسيان پايان داده ش

طلب0ان از ک0شور کوت0اه  از اين که دس0ت تجزي0هآخوندی نگار تاريخ
 !ناراحت استشده، خيلی 
خواھی و تفكر دينی  ستيزی و آرمان ی ظلم ايهنھضت جنگل بر پ«

در ش0مال ك0شور ش0كل گرف0ت ی جنگلخان توسط ميرزا كوچك ] تفکر دينی[
 ]سروس و انگل000ي [اھی توان000ست در مقاب000ل ق000وای بيگان000هو در مقط000ع كوت000

 ی ھ0ا و س0رنگونی حكوم0ت روس0يه پ0س از پي0روزی بل0شويك. ايستادگی كند
ھ0ا  ار كوتاھی مورد حمايت بلشويكگرچه اين نھضت در مقطع بسي  تزاری،

 اص00" جمھ00وری ب00رد و اص00" منوي00ات روس00ھا را پ00يش نم00ی[گرف00ت ر ق00را
ول0ی ب0ا چ0رخش سياس0ت ] ی شمال اع0"م نک0رده ب0ود کمونيستی ھم در خطه

و ھ000ا   ب000ا دول000ت]ک000ذا[خ000ارجی ش000وروی مبن000ی ب000ر اع000"م سياس000ت س000ازش 
ی   كنگ00رهدر ھ00شتمين] ک00ذا["ب جھ00انی ان00صراف از سياس00ت حماي00ت انق00

] لنين00ی اس00ت/نگ00اری انگ00اری دين00ی ي00ادم رف00ت اي00ن ت00اريخ [ح00زب كموني00ست
و ق00وای رض00ا خ00ان مي00رزا كوچ00ك جنگل00ی قرب00انی توافق00ات ب00ين الملل00ی ش00د 

  . نيروھای او را ھم مت"شی كند ی توانست باقيمانده
نخ00ست   فرم00ان١٣٠٢  م00اهرض00ا خ00ان س00ردار س00په در خ00رداد«

موجب0ات س0فر س0وم او را در ت0اريخ دھ0م وزيری را از احم0د ش0اه گرف0ت و 
 .ساخت  به اروپا فراھم١٣٠٢آبانماه 

ی آمريك0ا در تھ0ران،  اي0اSت متح0ده ايمب0ری كن0سول قت0ل م0اژور«
م0دتی ب0ه ت0اخير ان0داخت و   ت0ا ی اين كشور را ب0ه ح0ضور در منطق0ه ع"قه
 ...برق00رار س000ازدی ای ب00ه دس00ت س000ردار س00په داد ت00ا حكوم000ت نظ00ام بھان00ه

خ"ف اص0ول س ال0وزراء را ب0ركه روند فعاليت رئي اقليت مجلساستيضاح 
تگی محم00د م00صدق و س00يد ح00سن ب00ه س00ر دس00[دان00ست  ق00انون م00شروطيت م00ی

ج00ای بركن00اری رض00اخان، ب00ه ت00ضعيف مجل00س منج00ر ش00د و ه ب00] م00درس
  ] ١٣٠٣ بھمن ١٤در [. به عھده گرفت رضاخان فرماندھی كل قوا را ھم

] ؟ن00دا همان00ان س00رکش ش00دح00اS قھر[متعاق00ب س00ركوب سرك00شانی «
چ00ون س00ميتقو و بركن00ار ك00ردن ش00يخ خزع00ل از م00ستند ق00درت در خوزس00تان 

در آن اي!امِ  ] رض!ا ش!اه[ک!ه ا چ!ر قھرم0ان مل0ی ش0د؛] رض0ا ش0اه[نفت خي0ز 
   »...پاشيدگی ايران توانست دوباره ايرانی يکپارچه بسازد

  ... اريخنگار نوشته استاينھا را ھمين ت
ھل0وی در ابت0دای طنت از قاجاري0ه ب0ه پچ0ون ط0رح تغيي0ر س0ل اما«

ممك00ن نب00ود و مقاوم00ت ج00دی جامع00ه را در پ00ی ن نخ00ست وزي00ری رض00اخا
ش0عار  عم0ومی جامع0ه ب0رای اي0ن تغيي0ر،  داشت، لذا برای آماده كردن افك0ار
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تركيه ھم رژيم امپرات0وری ر ام دجمھوری مطرح شد؛ زيرا مقارن ھمين اي
خ00وبی ب00رای ی  ن ام00ر بھان00هاي00. ری م00ستقر ش00ده ب00ودمنح00ل و نظ00ام جمھ00و

ن طرف00داران رض00اخان ب00ود ك00ه تبليغ00ات وس00يعی ب00ه راه بياندازن00د و خواھ00ا
  . در ايران شوند] جمھوری[استقرار نظام مشابھی 

توان0ست چن0ين  برای تغيير، بھترين راه وجود مجلس بود ك0ه م0ی«
مجل0س پ0نجم ك0ه  اين جريان در آغ0از انتخاب0ات. اقدامی را قانونی جلوه دھد

ترتيب  ردار سپه با قدرت قشون و وزارت داخله، مجلس شورايی آراستهس
دانست رضاخان  چون می مدرس] سيد حسن[.. . پيوست داده بود، به وقوع

طرفداران خود را ب0ه  ای از وذ در انتخابات موفق شده است عدهبا اعمال نف
ب000ه ض م گرف000ت ت000ا ب000ا اعت000راعن000وان نماين000ده ب000ه مجل000س بفرس000تد، ت000صمي

ی  پ0س از واقع0ه. در مجل0س مخالف0ت كن0دی آنان، ب0ا ح0ضورشان  نامهاعتبار
بھارس0تان ب0ه حماي0ت از   خورشيدی و تظ0اھرات م0ردم در١٣٠٣دوم حمل 

ش00دن  ھ00ای رض00اخان و ك00شته و مج00روح و م00صدوم م00درس و ق00شون ك00شی
رض0ا خ0ان ب0ه ت0اSر مجل0س و روي0ارويی ب0ا ] ک0ذا[تظاھر كنندگان، ورودی 

ه مرح00وم م00وتمن المل00ك رئ00يس مجل00س، ھي00اھوی برج00سته، خاص00 نماين0دگان
  . كرد فروكش» جمھوری خواھان«

خ000واھی و دس000تور آزادی محبوس000ان  اخان پ000س از مع000ذرترض000«
را » عنوان جمھوری «عموم مردم توصيه كرد كه  روزھای اخير، خود به

مخالف00ت [دلي00ل مخالف00ت روحاني00ان  رض00ا خ00ان چ00ون ب00ه. موق00وف نماين00د
كاری از پ0يش نب0رد، ب0ر آن ش0د ك0ه ب0ه ]  کشورروحانيون با جمھوری شدن

 قھ0ر و ی او پ0س از ي0ك دوره. ت0از عرص0ه سياس0ت ش0ود عنوان سلطنت يكه
ی ارس0ال  و اج0رای برنام0ه» فرمان0دھی ك0ل ق0وا مق0ام«آشتی، با رس0يدن ب0ه 

 ب0ه تحك0يم ارت0ش و حاكم0ان و ،وSي0ات ھ0ا از ھ0ا و طومارھ0ا و نام0ه تلگ0رام
 از رض00ا خ00ان پ00شتيبانیب00ه س00توه آم00ده توم00ار در امنی  از ن00ا ِم00ردم[والي00ان 

 و خواھ000ان امني000ت ک000شور و فرس000تادند س000ردار س000په و نخ000ست وزي000ر م000ی
در ] ن0دنام ی رض0ا خ0ان م0ی ھ0ا ھم0ه را توطئ0هايناش بودن0د؛ ول0ی  يکپارچگی

احم00د ش00اه ك00ه ب00ه تحقي00ق پايگ00اه مردم00ی و و مخالف00ت ب00ا س00لطنت قاجاري00ه 
رايطی پدي0د آورد ك0ه ش] چه بد[بود  دهتاريخی و سياسی خود را از دست دا

ای را با  ی واحده  ماده١٣٠٤ی نھم آبانماه  ی پـنـجـم در جلسه مـجـلـس دوره
انق00راض س00لطنت ، مجل00س ش00ورای مل00ی ب00ه ن00ام س00عادت مل00ت«م00ضمون 

ق0وانين  قاجاريه را اع"م نموده و حكومت موقتی را ح0دود ق0انون اساس0ی و
 ؛دنماي00 ار م00یز واگ00اخان پھل00ویی مملكت00ی ب00ه ش00خص آق00ای رض00 موض00وعه

تكليف حكومت قطع0ی موك0ول ب0ه نظ0ر مجل0س موس0سان اس0ت ك0ه ب0ه  تعيين
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ش00ود، ب00ا   م00تمم ق00انون اساس00ی ت00شكيل م00ی٤٠ و ٣٨، ٣٧، ٣٦تغيي00ر م00واد  
  . نمايندگان حاضر تصويب نمود  نفر٨٥ رای از ٨٠اكثريت 

ش0اه از س0لطنت، س0فير انگل0ستان ن0زد  ده روز پس از خل0ع احم0د«
خان رفت و طی يادداشتی از سوی دولت انگل0ستان، حكوم0ت وی را  ضار

رس00ميت ش00ناخت و ف00ردای ھم00ان روز ني00ز س00فير ش00وروی ب00ه رس00ميت  ب00ه
مجل0س موس0سان . توسط دول0ت متب0وعش اع0"م ك0رد شناختن حكومت او را

 ب00ا نماين00دگانی س00ه براب00ر مجل00س ش00ورا  ب00ا تع00داد١٣٠٤در پ00نجم آذر م00اه 
 ت0شكيل ش0د و ط0ی پ0نج جل0سه ب0ا الدولهن مست0شاررياست ميرزا ص0ادق خ0ا

س00لطنت را در  تغيي0ر اص00ول ي0اد ش00ده، رض00اخان را ب0ه س00لطنت برگزي00د و
 تاجگ00ذاری ١٣٠٥ ارديبھ00شت ٤ش00اه جدي00د در . خان00دان او م00وروثی ک00رد

  .كرد
براساس ، خان  روسيه با رضاانبرخورد زمامدار«جالب اين که 

پ0س رض0ا ش0اه . [اعی وی استوار بودتحليل ماركسيستی آنان از پايگاه اجتم
خ00ان را ب00ه عن00وان عام00ل توانمن00د ا آن00ان رض00] ايگ00اه اجتم00اعی ھ00م داش00ت؟پ

كردن0د و  تلقی می» سنتی ی فئوداليسم پوسيده«در برابر » ملیبورژوازی «
خ0ارج و ب0ا م"ك0ين و  معتقد بودند ك0ه وی اي0ران را از حال0ت نيم0ه فئ0ودالی

حماي00ت از او   ل00ذا ب00ه؛رزه خواھ00د ك00ردان مب00ازمين00داران ب00زرگ و روحاني00
  ».دبرخاستن

ھ0ا  داران بزرگ و آخون0دھا؛ ھم0اننچه پيوندی ميان م"کين و زمي
درآم00د و » ح00ق رای زن00ان« صداي00شان از ١٣۴١ک00ه در ش00شم بھم00ن م00اه 

روش000نفکران « خ000رداد را راه انداختن000د و بع000د ھ000م ب000ا دس000تياری ١۵بل000وای 
  !؟و م"کين و زمينداران دادندخوندھا حکومت را دست ھمان آ» ايرانی

 ك0ه در مجل0س »يالي0ستسوس«ن بر اساس ھم0ين تحلي0ل نماين0دگا«
كردند، سليمان ميرزا و  ھا تبعيت می پنجم شركت داشتند و ھمواره از روس

پادش00اھی  پ00انزده نف00ر از نماين00دگان چ00پ ب00ه ھنگ00ام ط00رح تغيي00ر س00لطنت ب00ه
 اد حکوم0ت پھل0وی س0ھيمرضاخان رای مثبت دادند و به اين ترتيب در ايج

   ».شدند
   !شود  بعد اين تاريخنگاری جالب میاز اين جا به

 به رعاي0ت م0ذھب و پ0ذيرش نظ0رات »تظاھر«رضا خان كه با «
ع"قمندی ب0ه احك0ام دي0ن و حماي0ت بخ0شی از روحاني0ان  روحانيان و اظھار

دان0ستند،  استقرار نظم جديد را به نف0ع جامع0ه م0ی كه سقوط سلطنت قاجار و
   »!به قدرت رسيد

چ0ه انتظ0اراتی از »  انروحاني0«کن0د ک0ه  تاريخ نگار اعت0راف م0ی
  !شاه داشتند
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سلطنت، سياس0تی مخ0الف در پ0يش گرف0ت  آغاز] ھمان[از ] شاه[«
ی  چن0ان ك0ه مق0ارن دوره] ھا را ک0"ه گذاش0تيعنی از ھمان اول سر آخون0د[

الف0ت آمي0ز  با روحانيان، روش0ی مخ»نظام وظيفه«ی  س در مسالهششم مجل
ش  اجتم00اع علم00ا را در ق00م ب00ه عن00وان اعت00راض پ00ي،آغ00از ك00رد و اي00ن روش

  ».دآور
رفتن0د س0ربازی و اي0ن دلي0ل  خ0وری م0ی آخوندھا بايد ب0ه ج0ای مف0ت

نگ0ار کم0ک کردن0د ب0ه  مخالفتشان ب0ا ش0اھی ب0ود ک0ه خودش0ان ب0ه ق0ول ت0اريخ
 .پادشاھی برسد

 تب000ديل محاض000ر ش000رع ب000ه محاض000ر رس000می،«] ديگ000ر اي000ن ک000ه[
 تفكيك دين از سياست ب0ه] ھا طفلک[روحانيان را از امور جاری بازداشت 

در . اختي00ار دول00ت ق00رار گرف00تص00ورت ي00ك اص00ل درآم00د و موقوف00ات در 
 تا آنجا پيش رف0ت ك0ه »زدايی اس"م«لباس و كشف حجاب و  ی تغيير مسئله
  ]١٣١٤سال  [!کشتار عمومی پيش آمدو ی مسجد گوھر شاد  فاجعه

دن0د؛ ت0ازه باي0د بادش0ان ھ0م داختند و کشور را ش0لوغ کربلوا راه ان 
  !زدند می

ھ000ای  رض000اخان ب000ه روحاني000ان دس000تور داد ك000ه آن000ان ني000ز لب000اس«
 ًمخ00صوص خ00ود را كن00ار بگذارن00د و از دخال00ت در ام00ور اجتم00اعی ج00دا

ب0ا  ی ششم تا دوازدھ0م رهمجلس شورای ملی از دو ]ھا بيچاره. [احتراز كنند
آخ0رين . ز منتخب0ين رض0اخان ش0د تب0ديل ب0ه مرك0نظم خاص0ی ادام0ه ياف0ت و

 ميرزا حسن  محمد علی فروغی،. ی ھفتم است مجلس مربوط به دورهت اقلي
  احمد متين دفتری،  الممالك، مھديقلی خان ھدايت، محمود جم، خان مستوفی

  .دعلی منصور در دوران سلطنت او ماموريت يافتند تشكيل كابينه دھن
است سرھنگ محمد درگ0اھی ش0روع ش0د ی رضاشاه با ري نظميه«

محمد صادق خان كوپال، سالھا محمد حسين آيرم اين سمت را ب0ر  و بعد از
الع0اده نظ0ارت  نت و ق0ساوت ب0سيار و اختي0ارات ف0وقخ0شو عھده گرفت و با

وزي0ر    با تفسير قانون اساس0ی،١٣١٠از سال ... عمومی را به عھده داشت
  .ز گرديددادگستری در نقل و انتقال قضات مجا

 نفت را در ]١٢٨٠/ مي"دی١٩٠١[كه با امتياز دارسی  انگليس«
 ت00صويب مجل00س    از تمدي00د ق00رارداد را اختي00ار داش00ت، ع"قمن00د ب00ود ك00ه

 به يكب0اره درآم0د ن0اچيز اي0ران از نف0ت را ب0ه مق0دار ١٣١٠بگذراند، لذا در 
ذر  آ١٦مذاكره قرار گرف0ت، ام0ا در ن موضوع در جريا. زيادی كاھش داد

ی  امتي!!!از نام!!!ه« ش000اه از ب000ه نتيج000ه نرس000يدن م000ذاكرات برآش000فت و ١٣١١
دارس00ی را  و دس00تور داد مجل00س لغ00و امتي00از »دارس!ی را در آت!!ش س!!وزاند

  . اع"م 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 «

ا ن دوره ب00ه زع00م مقابل00ه ب00ب00رای اول00ين ب00ار در اي00. ي00ران ش00روع ش00دا] ش00اه[
ی  انگل0يس موض0وع را ب0ه جامع0ه. كردند انگليس، مردم ابراز خوشوقتی می

   .داد ملل ارجاع
 راستی ايران چه زمانی مستقل بود؟

تاريخنگار طفل0ک اينج0ا از دس0تش در رفت0ه و نوش0ته [شاه  رضا«
ای ب0ه تركي0ه ک0رد و م"ق0اتی   ماھه مسافرت يك١٣١٤در !] است رضا شاه

جمھوری آن كشور داش0ت و تح0ت ت0اثير  رئيس] آتاتورك[با مصطفی كمال 
 از ترکي00ه رون00د حرك00ت ب00ه ش00اه در بازگ00شت.  تركي00ه ق00رار گرف00تتح00وSت

 در اوايل سلطنت ]منظورش روند مدرنيته است[.سوی غرب را تشديد کرد
 ك00شورھا گ00سترش ياف00ت و گردي00د و ارتب00اط ب00او لغ00 رض00اخان كاپيتوSس00يون

  ٥٨»...مختلف مرتفع شد اخت"فات مرزی با ھمسايگان، به طريق
  !!اپيتوSسيون را ھم رضا شاه لغو کرد؟ای داد، پس ک

] پ0در عل0م فيزي0ك اي0ران [٥٩م"قاتی داشتم با پروفسور حسابی...«
تھ0ران را تاس0يس وقتی خواس0تم دان0شگاه «: گفت خدايش رحمت كند؛ می كه

اطت يك00ی از دوس00تان وق00ت م"ق00اتی از وزي00ر مع00ارف وق00ت وس00ا ك00نم، ب00
  : طرح، وزير معارف از من پرسيد گرفتم، پس از توضيح

دكت000ر و «: مع000رض ك000رد» دان000شگاه ب000سازيد ك000ه چ000ه ب000شود؟«
رون00د، در مملك00ت خودم00ات  ھ00ا را ك00ه ب00رای تح00صيل ب00ه فرن00گ م00ی مھن00دس

  » .كنيمت تربي
ا صد سال زود است تربيت دكتر و مھندس برای م«: او پاسخ داد

  ».ھا برای ما اينكار را بكنند فرنگی و بايد
و نااميد از انجام رسالتی ك0ه  متاثر از كوته فكری وزير معارف«

دگ0ی م0را ر ك0ه آزیش0فيق  رفي0ق.ر خ0ارج ش0دمبر دوش داشتم، از دفتر وزي0
ت0وانم از اعليح0ضرت براي0ت وق0ت  م0ن م0ی«: ديد، برای تسلی خاطرم گف0ت

وس0اطت  شروط به اينكه وزي0ر مع0ارف نفھم0د ك0ه م0ن اي0نم"قات بگيرم؛ م
  » !ام را انجام داده
تاس00يس   ب00رای او ط00رح.ن ش00دوق00ت م"ق00ات ب00ا رض00ا ش00اه تعي00ي«

عرض ك0ردم، » كه چه شود؟«: پرسيددانشگاه تھران را شرح دادم، و شاه 
ج00ای آنك00ه جوان00ان م00ا ب00ه فرن00گ برون00د، در مملك00ت خودم00ان دكت00ر و ه ب00

و ع0رض » ك0ه چ0ه ش0ود؟«: و رض0ا ش0اه ب0از پرس0يد ممھندس آموزش دھ0ي
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 مھندس0ين خودم0ان ،دس0ازن ھا م0ی آلمانا که ھا و راه آھن ر ن جادهاي«: كردم
 ب0ه ؛دكرد و گفت برويد طرحت0ان را بنوي0سي شاه بسيار استقبال... بسازند و 
   »!گويم رای بدھد مجلس می

ی ف0ردا .مشب شروع به نگارش طرح دانشگاه كرد من از ھمان«
 دارن0د، ام آمدند، تعجب كردم كه با م0ن چ0ه ك0ار خانه آنروز از دربار به در

اند، كارت0ان  اند كه اعليحضرت فرموده فرستادهل ديدم يكصد ھزار تومان پو
 و اي0ن ھم0ان مبل0غ خري0د زم0ين ؛دبنوي0سيز را شروع كني0د و طرحت0ان را ني0

ح آغ0از ھمزم0ان ب0ا نوش0تن ط0ر دانشگاه تھ0ران اس0ت و ك0ار س0اخت و س0از
  ».شد

و اين ھمان دانشگاھی است که چند دھه بعد شيخ مھ0دی بازرگ0ان 
ھ00ای اس00"می در آن ب00سته  ی تم00ام فتن00ه کن00د ک00ه نطف00ه م00سجدی در آن بن00ا م00ی

  !شود مبنای به قدرت رساندن آخوندھا شود و می می
 تريک سه دسته دش0منان رض0ا ش0اهسيھعجيب و غريب و دشمنی 

 بود که در نھايت جنگ مغلوب0ه دار چنان ريشهنآو اساسا خاندان پھلوی فقيد 
 خواس00ت ايراني00ان ب00رای  ِھ00ا ک00ه در نھ00ضت م00شروطه، مغل00وب ش00د و ھم00ان

س0ال  به کاروان تمدن شدند، در افتضاح ت0اريخی التخانه و رسيدندداشتن ع
ی ت"شھای ايران دوس0تان   و ھمهاندندبه قدرت رسرا شان   مشروعه١٣٥٧

  .نداشتبرای پيشرفت را ناکام گذ
ن دش0منان البت0ه چن0دان امک0انی ب0رای اي0قدرت ب"منازع رضا شاه 

 نگذاش00ته ب00ود؛ ام00ا پ00س از جن00گ جھ00انی دوم و اش00غال اي00ران و ک00م ب00اقی
اي00ن  اي00ن امک00ان را ب00ار ديگ00ر ب00رای ،تجربگ00ی و ج00وانی محم00د رض00ا ش00اه

ن0دھا  و آخووفيلھا روس،ران، ھر سه دسته، قاجارھای اي دشمنان قسم خورده
شاندن ھ00ای شک00ست انق00"ب م00شروطه و ب00ه تخ00ت ن00  ت00ا زمين00ه،م ک00رداھف00ر

ص0د البت0ه  کنن0د و ھ0ا ند و در آن راستا ت0"شسازخواھان را عملی  مشروعه
  . موفق شوند

ھ0ای   پ0در اي0دئولوژيک تروري0ست،ی رھب0ر ف0دائيان اس0"م در باره
 »سياس00ت رض00ا ش00اه زداي00ی دولتم00ردان ايران00ی«ی خ00ونين  اس00"می و مي00وه

 در تھران متول0د ١٣٠٣ در سال ٦٠سيد مجتبی نواب صفوی« :اند که نوشته
و ب0ه عل0ت برخ0ورد تن0دش ب0ا  ب0ود وكي0ل دادگ0ستری پدرش، سيد جواد،. شد

س0يد . ن قصر به سر ب0ردسال را در زندا يكی از مقامات مملكتی، مدت سه
ك00يم نظ00امی ق00م ط00ی ك00رد، ب00رای ح ی مدرس00هی ابت00دايی را در  مجتب00ی دوره

ك00اری  س00وھانی  ی ص00نعتی رف00ت و در رش00ته صيل ب00ه مدرس00هی تح00 ادام00ه
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رف0ت و   مروی میی در خ"ل اين مدت به مدرسه.  شد٦١»فارغ التحصيل«
 ب0ه دلي0ل آش0وبگری و ب0رھم ١٣١٨در س0ال . رف0تگ دين0ی را ف0را م0ی عل0وم

ًعمومی، گرفتار پيگرد پليس شد و اجبارا به آبادان رفت، تا در  زدن امنيت
ن0واب در آب0ادان ھ0م  .كار مشغول به كار ش0ود  سوھانعنوان شركت نفت به

ي0ك ك0ارگر  ی دف0اع از حق0وق ب0ه تح0صن و آش0وبگری زد و ب0ه بھان0هدس0ت 
آب0ادان او س ھ0ای پل0ي ام0ا پيگي0ری. ايرانی با كارشناسان انگليسی درگي0ر ش0د

  پ0س ب0ه کم0ک دوس0تانش ب0ه نج0ف؛ ب0از ھ0م ناچ0ار ب0ه تغيي0ر مک0ان ک0ردرا
 .گريخت

در نجف، » احمد كسروی«ی  نوشته» يعه گریش«خواندن کتاب 
ن0واب . بازگشت مجدد نواب تندرو و متع0صب ب0ه اي0ران ای شد برای انگيزه

اس0"م ن0اب «را  آن وتوھين به آنچ0ه ک0ه ا به خاطر[خواست كسروی را  می
گ0روه .  ب0ه قت0ل برس0اند]ک0رد متعصبانه دف0اع م0یناميد و از آن  می» محمدی

» فدائيان اس"م«انتخاب نام  نواب. قع شكل گرفتفدائيان اس"م از ھمان مو
ام00ام س00وم ش00يعيان ن داد ک00ه در آ ا ب00ه خ00وابی ن00سبت م00یب00رای گ00روھش ر

 .بر بازوی او بست» فدائی اس"م«بازوبندی با نام 
ور ک0سروی، ب0ا ب0دنام ک0ردن ی ت0ر ی مقدس مآبانه در ايران، زمينه

 تحق00ق نع ب00رایم00ردم کوچ00ه و ب00ازار ب00ه عن00وان ي00ک م00ان  در مي00اک00سروی
ق000صد ب000ه ج000ان س000رانجام اول00ين سوء. ش000دم واقع00ی اس000"م در جامع000ه ف00راھ

الدول0ه، ب0ا  راه ح0شمتچھار  در١٣٢٤ماه سال ھشتم ارديبھشتز کسروی رو
، شورتص00و رد ک00ردن ض00ربات پي00اپی ك00ارد ب00ه س00ر  و واگلول00هك دو ش00لي

  . توسط خود نواب انجام شد
 س0رانجام ک0سروی را ب0ه  گروه ن0واب.اين ترور البته نافرجام ماند

اصلی اين اتف0اق، اس0نادی ب0ه  ھای در جستجو برای يافتن انگيزه. اندقتل رس
دست آمده که از ارتباط گروه ن0واب و اتب0اع خ0ارجی س0اکن در اي0ران خب0ر 

خوانی اي00ن حادث00ه، مج00رد از ح00ال و ھ00وای سياس00ی آن ام00ا ب00از. دھن00د م00ی
  ...تنيسممکن  روزھای ايران

اي0ران بي0رون گذاش0ت، روح0انيون ز مزرھ0ای رضا ش0اه ک0ه ق0دم ا
س0وراخ خزي0ده، س0ر ب0ه بي0رون آوردن0د و دوب0اره علم0دار  خ0ورده و در زخم

» ھا ھا و سيدبچه آخوند بچه« ميدان را برای جوSن جامعه شدند و دولتيان،
ی  ب000ه گفت000ه[» زن000ی و زنجيرزن000ی و چ000ادر چ000اقچور ك000ردن س000ينهه زن00د«و 

  .دآماده كردن ]كسروی
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 ت00ا ب00ا كردن00د، م00ی دولتي00ان رض00اخان زداي00ی«: نوي00سد م00ی پاک00دامن
طريق، خاصه  ساله، وداع كرده باشند و به اين افراط و تفريط دوران بيست

ای  جمل0ه.  روحانيت ش0يعه بي0رون آورن0داز خاطر و خشم از دلرا كدورت 
وزي0ر پ0س از ش0ھريور  ی از محم0دعلی فروغ0ی، نخ0ستين نخ0ستك0سرو ك0ه

ھ0ا رھنم0ود  گ0ويی ك0ه در آن س0ال. ار پرمعن0ی اس0تب0سيد، كن نقل می ١٣٢٠
جمله است كه فروغ0ی در نخ0ستين دي0دارش ب0ا  اصلی سياست دولتيان ھمين

   :بودروزنامه نگاران به زبان آورده 
  » !به دين ھم بايد حمايت كرد«

فعاSن0ه ب0ه  پردازن0د و  ب0ه رض0اخان زداي0ی م0ی]دولتيان [حاكمان«
افك0ار ا  مب0ارزه ب0د، تا با تقوي0ت م0ذھب،زنن تحبيب قلوب روحانيت دست می

ني0ز  در اي0ن مي0ان روحاني0ت. خواھانه را ت0سھيل كنن0د خواھانه و ترقی آزادی
 ن0د و فعاSن0ه ب0ه تنظ0يم واند  م0ی»تول0دی ديگ0ر«ساله را  پايان دوران بيست

 ».پردازند تمشيت امور خويش می
  :  بوداينگونه ديدهرا » رضاخان زدايی«ی  خود پروژهکسروی 

ی آزادی و  ك00000ه دوره] ١٣٢٠- ١٣٢٤[ن چھ00000ار س00000ال در اي00000«
 دچ0ار ارتج0اع یشود، ايران بطور مح0سوس و آش0كار دموكراسی ناميده می

 م0اه مح0رم ی اي0ن قبي0ل اعم0ال وح0شيانه زنی و زنی و قمه سينه. گرديده است
افتند ك0ه ب0ه  آزادی ي،بيرون آمده بودند زنھا كه از چادر. دوباره آزاد گرديد

ھ0ای عم0ومی س0راپا كثاف0ت  و خزينه ھای نمره را بسته  گرمابه.گردندآن باز
   ...، باز كردندندرا كه بسته بود

ف00000دائيان اس00000"م از ] تروري00000ستی[اي00000ن وس00000ط، ت00000اثير گ00000روه «
. ل چ00شم پوش00ی و فراموش00ی اس00تھ00ای جاسوس00ی بيگان00ه، غيرقاب00 س00ازمان

روه ف0دائيان مورد ارتب0اط گ0ر  دی پنجاه و نھم خود ميھن در شمارهی  نشريه
  :نويسد اس"م با سازمان جاسوسی بريتانيا چنين می

ينتليج00نس س00رويس ی ارتب00اط ف00دائيان اس00"م ب00ا س00ازمان ا پي00شينه«
زمان سران ع"وه بر آن كه در آن . گردد رضاشاه برمی ی بريتانيا به دوره

ط داش00تند، ي00ك ب00ا س00فارت انگل00يس در اي00ران ارتب00اا ف00دائيان اس00"م م00ستقيم
ال0دين طباطب0ايی جناب سيد ضياء  كه[ی آن زمان  ياسی برجستهشخصيت س

ف0دائيان اس0"م و   فع0ال در س0ازماندھی ارتباط0ات مي0انی نقش]معروف باشد
يکی از فدائيان اس"م و از [حاج مھدی عراقی . كرد سفارت انگليس ايفا می

 پ0يش از انق0"ب] زن0دانيان ش0اھا س0پاس گ0وی زم0ان محم0د رض0ا ش0اه فقي0د
ھ0ای م0الی دول0ت انگل0يس را ب0ه س0ران  ك0رد ك0ه س0يد ض0ياء كم0ك یتعريف م

 . دكر ھای ميان آنھا را رد و بدل می داد و پيام اس"م تحويل می فدائيان
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ك00رد ك00ه س00يد ض00ياء  ح00اج مھ00دی عراق00ی ب00رای م00ا تعري00ف م00ی«
ی ديگری  از سران ف0دائيان  خليل طھماسبی و عده، ًشخصا با نواب صفوی

آرا را ت0رور  رزم...روري0ستی ف0دائيان اس0"مت  عمليات.اس"م در ارتباط بود
 ھمگی ب0ه مي0ل س0فارت انگل0يس و »مرداد٢٨كودتای «پس از ه كردند و چ

  ... بوداين قدرت استعماری در جھت پيشبرد اھداف خاص
نگ00اران اس"مي00ست ِ مخ00الف ھ00ر ن00وع  ت00اريخ«ب00از ھ00م يک00ی از آن  

نان ھ00ای دش00م ترين توطئ00هيك00ی از پلي00د  ک00هس00تنوش00ته ا» پي00شرفت ايراني00ان
رض0ا خ0ان ك0ه ب0ا . اس0ت ی ك0شف حج0اب اس0"م در ت0اريخ معاص0ر، توطئ0ه

ر ھ0ا ب0ر س0  و ب0ا حماي0ت و ھ0دايت انگلي0سی١٢٩٩طرح كودتای سوم اسفند 
ليبراليستی  ھای زدايی و جايگزينی ارزش كار آمد، درصدد اجرای تز اس"م

ب0ود،  ی كشف حج0اب دهھای اين طرح، پدي ترين جلوه از مھم. در جامعه بود
در ش0شم ] ش0ورای مل0ی[مجل0س . ی ك0شف حج0اب جھت آماده س0اختن زمين0ه

نمودن البسه را ت0صويب ك0رد ك0ه ب0ر اس0اس   قانون متحدالشكل١٣٠٧ديماه 
ك0"ه فرنگ0ی ب0رای م0ردان الزام0ی  آن، پوش0يدن ك0ت و ش0لوار و ك0راوات و

ن  بويژه زن0ازنان غربزده، ای از ھای رضا خان باعث شد تا عده ت"ش. شد
در مج0امع و مع0ابر  حجاب ي0ا ب0دحجاب درباری و دولتمردان به صورت بی

رض00اخانی،  عم00ومی ظ00اھر ش00وند و م00ردم ني00ز تح00ت ت00اثير اختن00اق و ظل00م
  !حساسيت Sزم را از خود نشان ندادند

ی  د و ب000ا م000شاھده رض000ا خ000ان ع000ازم تركي000ه ش١٣١٣000در س000ال 
 آت00اتورك در طفی كم00التغييرات00ی ك00ه رژي00م Sئي00ک تركي00ه ب00ه رھب00ری م00ص

اجرا كرده بود، تحت تاثير قرار  ی مسلمان تركيه جھت غربی كردن جامعه
 زداي0ی ويژه حجابه زدايی و ب گرفته و شديدتر از گذشته در راستای اس"م

 در افتتاح دانشگاه تھران، به دختران دس0تور ١٣١٣در بھمن . شتگام بردا
  . حجاب به تحصيل مشغول شوند دادند كه بدون

زي0ادی از  ھ0ای اقدامات رضاخان در اين جھت واك0نش و مخالف0ت
ھ0ا  ت0رين آن سوی مردم به رھبری روحانيت را باع0ث ش0د ك0ه از جمل0ه مھ0م

  . توان به سركوب قيام مسجد گوھرشاد و كشتار مردم مظلوم اشاره كرد می
ی م000سجد گوھرش000اد، رض000اخان ب000ا  ح000دود ش000شماه پ000س از فاجع000ه

 در ج000شن ف000ارغ ١٣١٤ ديم000اه ١٧روز ر م000ردم داعتن000ايی ب000ه علم000ا و  ب000ی
قانون كشف حجاب زن0ان  التحصيلی دانشسرای مقدماتی دختران در تھران،

 و دخت0رانش را به طور آشكار و رسمی اع"م كرد و خ0ود ب0ه اتف0اق ھم0سر
  در اي0ن ج0شن ك0ه ب0ه ابتك0ار عل0ی اص0غر حكم0ت،]كه بدون حج0اب بودن0د[
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س0خنرانی يد، ش0ركت و شتشكيل ] اکذ[ فراموسونر معروف وزير معارف و
   ٦٢. در تاريخ شروع شد»سياه برای زنان ايران ای دوره«كرد و 

 در در رابطه با بلوای مسجد گوھرش0ادمورخان حکومت اس"می 
خ0ود  ط0ور رس0می و آش0کارا  حکومت پھلوی ب0ه اند که  نوشته١٣١۴تيرماه 

ظ00اھر آن را از قي00د و بن00د دي00ن و م00ذھب رھ00ا ک00رد و حت00ی ب00ه س00تيز ب00ا م
برھن0ه  حجاب و با لباس نيم0ه   بی،ی شاه در قم که خانواده پرداخت؛ تا جايی

 رفتن0د و اي0ن ب0يش از پ0يش علم0ا را نگ0ران ...حضرت معصومه به زيارت
ھ0ای   ش0کلگرايان0ه و ضداس0"می ش0اه ب0ه ھای غرب مخالفت با سياست. کرد

... وھ00ای مق00دس  مھ00اجرت، تح00صن در مک00ان، گون00اگون، مانن00د س00خنرانى
  . اظھار شد

. دتوان به پي0شرفت رس0ي تغيير ظاھر می پنداشت که با رضاشاه می
م0سير نھادين0ه ک0ردن ک0شف ر  جدي0دی دی  مرحل0ه١٣١٤رو از سال  از اين 

ھ0ايی ب0ا  مختلف ج0شنی ھا وی در اين مرحله به مناسبت. دحجاب شروع ش
رب00ی غ ی ک00رد، ت00ا ب00ه اندي00شه ک00شور ب00ه پ00ا م00یی  ت بلندپاي00هح00ضور مقام00ا
ی فردوس0ی  توان ب0ه ج0شن ھ0زاره ھا می اين جشنی  از جمله. رسميت بخشد

ب0ار دخت0ران ب0دون حج0اب در  اشاره کرد که در آن برای نخستين  در مشھد
  . به رقص و پايکوبی پرداختند صحنه ظاھر شدند و

چن00ين ز  اي00ران ني00در ش00يراز و تبري00ز و ديگ00ر ش00ھرھای ب00زرگ
فال [الدين فالی   دم به رھبری سيد حسامدر شيراز مر. مراسمی برگزار شد

در تبريز آي0ات سيدابوالح0سن انگج0ی و آق0ا مي0رزا ص0ادق آق0ا ب0ه  و] اسيری
ھا اعتراض کردن0د ک0ه البت0ه موج0ب دس0تگيری  ضدمذھبی جشنی ھا برنامه 

  .روحانيان شد و زندانی شدن و تبعيد
 انت00شار اي00ن اخب00ار در ش00ھر م00ذھبی م00شھد غوغ00ايی برپ00ا ک00رد و

اني000ان و مراج000ع خراس000ان ب000ا برپ000ايی جل000ساتی ب000ه بح000ث و بررس000ی و روح
ھ0ا روحاني0ان ب0ه اي0ن نتيج0ه   در اي0ن جل0سه.  اق0دامات پرداختن0داين مخالفت با
ی سياست تغيير لباس به برداشتن حجاب خواھ0د انجامي0د و  ادامه رسيدند که

طب0ق م0دارک  .مان0د گرف0ت، وگرن0ه اث0ری از دي0ن ب0اقی نم0ی باي0د جل0و آن را
حسين قمی از شدت ن0اراحتی در ح0ين س0خنرانی گري0سته و  W  موجود آيت

خواھد و خ0ودم  اس"م در خطر است و فدايی می اع"م کرده است که اکنون
  ...منيز حاضرم در اين راه فدا شو

از اينجا ب0ه بع0دش [بھلول   شيخ محمد تقی  زمان با اين شرايط، ھم
ه تح0ت تعقي0ب ب0ود و از وھرش0اد ک0قھرمان ديگر قي0ام م0سجد گ ] جالب است
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  W قم0ى، رف0ت، پ0س از اط0"ع از گرفت0اری آي0ت  ديگ0ر م0یر شھری به ش0ھ
 از شھر قائن خارج شد و ص0بح پنج0شنبه ١٣١٤ تيرماه ١٨روز چھارشنبه 

 رفت، ام0ا م0أموران ... رضاحرم امام  تير خود را به مشھد رساند و به١٩
 او را دس0تگير و  ورودش ب0ه ح0رم،ز امنيتى او را ش0ناختند و س0اعتی پ0س ا

  ...دانی کردنھای صحن کھنه زند قدر يکی از اتا
س0الروز بمب0اران  زم0ان ب0ا  ھ0م ١٣١٤بي0ستم تي0ر  س0حرگاه جمع0ه، 
 س0اله ک0ه مراس0می ھا، مردم مشھد ب0ه رس0م ھم0ه  حرم رضوی توسط روس

ھ0ای ح0رم رض0وی و م0سجد گ0وھر ش0اد گ0رد  کردن0د، در ص0حن برگزار می
  ...مشھور بود» عاشورای ثانی«ھا به  در ميان مشھدی  روزاين. آمدند

 ھای خود را بستند و به متحصنان و معترض0ان  کسبه نيز مغازه«
 W  ی گرفت0اری آي0ت سخنرانان مختلف برای مردم درب0ارهھمچنين . پيوستند

در ط0رف . کردن0د مخالفت با تغيير لباس و ديگر مسائل س0خنرانی م0ی قمى،
و نيروھ00ای ان ب00ه فرمان00دھی سرل00شکر اي00رج مطب00وعی خراس00ن ديگ00ر ق00شو

ھم00اھنگی نيروھ00ا ب00رای س00رکوب و پراکن00ده ل ش00ھربانی و آگ00اھى در ح00ا
   ٦٣...کردن مردم بودند

دولت00ی از اي00ن /اس00"می/رواي00ت آخون00دیی  هکوت00اه ش00داي00ن البت00ه 
 قي00ام خ00ونين م00سجد/عف00اف، ح00ريم عاش00قى«داس00تان اس00ت ک00ه زي00ر عن00وان 

واقعيت اين است که آخوندھا اين . کشيده شده است به تصوير ٦٤»گوھرشاد
گون0ه از  اي0ن. کردن0د ھاشان می گونه امنيت کشور را دستخوش زياده خواھی

کردن0د و اينگون0ه م0ردم را ب0ه اب0زاری ب0رای پي0شبرد  ھ0ا گروک0شی م0ی دولت
ی   و ترورھ0ا و پ0روژهھا در تداوم ھمين گروکشی. کردند منوياتشان بدل می

 ھ000یھمراو البت000ه ب000ا دس000تياری  [ دس000ت آخ000راس000ت ک000ه» مدرنيت000ه زداي000ی«
 را حکوم00ت عرف00ی پادش00اھی] ھ00ا م00ذھبيھا و کموني00ست/گراي00ان و مل00ی مل00ی

 تکي00ه ش00ان  و خ"ف00ت اس00"میی س00لطنت س00رنگون کردن00د و خ00ود ب00ر اريک00ه
  ! ای و جھانيان دادند ھا و خاورميانه در باغ سبزشان را نشان ايرانیزدند و 

ھ0ا و  مان بر زن0ان و م0ردان ايران0ی در زن0دانآنچه اکنون در ايران
» رض0ا خ0ان زداي0ی«ی سياست  رود، دقيقا بازتاب و نتيجه ھا می در خيابان

  . است١٣٢٠دولتمردان پس از تابستان 
  : رضا شاه فقيد، بزرگمرد تاريخ ايرانی  به گفته

شود اص"ح  زمينی را میر ھ. شود اص"ح كرد ھمه چيز را می«  
بك0ار  توان ای را می  ھر مؤسسه ؛توان ايجاد كرد ای را می  نهھركارخا د؛نمو
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قل0ب م0ردم   اما چه بايد كرد با اي0ن اخ0"ق و ف0سادی ك0ه در اعم0اق؛انداخت
  است؟  ًريشه دوانيده، و نس" بعد نسل برای آنھا طبيعت ثانوی شده

س00اليان دراز و س00نوات متم00ادی اس00ت ك00ه روی نع00ش اي00ن مملك00ت 
 ھ0وا را غب0ار ك0رده، ب0ه  ھ0ای حي0اتی آن تم0ام س0لول. ن0دا ت0از ك0رده  تاخت و
آنھ0ا را از   من گرفتار آن ذراتی ھستم كه اگر بت0وانم، باي0داند و حاS  پراكنده

ھاست آن افك0اری ك0ه  اين .مه تركيب مجدد آنھا بذل توجه نمايھوا گرفته و ب
ا ھم ساعت از ساعات خواب مر  خود مشغول، و يك تمام ايام تنھائی مرا به 

ھمه چيز بايد . مملكت درست نيست ھيچ چيز در اين..... اشغال كرده است
حي0ث ع0ادات و رس0وم، و چ0ه از  ھا اين مملكت را چه از قرن. درست شود

 مسئوليت يك اص"ح مھمی رامن  .دان   معنويات و ماديات خراب كردهلحاظ
ني0ست و اي0ن ك0ار ش0وخی . ام  گرفت0ه برروی يك تل خرابه و ويران0ه برعھ0ده

  ٦٥.فشار فكر در حال تركيدن استر من در حين تنھائی، گاھی در اث سر
  

  !برگرديم سر کارمان
فرس0ت « عليه بانو زھرا رھنوردمدعی نيستم که سرکار من البته 

يک000ی از احتم000الی دوران رياس000ت جمھ000وری ميرح000سين موس000وی، » لي000دی
توان0د   م0یرھبران جنبش نسبتا مدنی و م0درن اي0ن روزھاس0ت، ي0ا زب0انم Sل

گل0ی، ت0ازه زي0ر آن /باشد؛ بلکه معتقدم که حضور اي0ن ب0انو ب0ا آن لچ0ک گ0ل
پشت ِ «در » مدرن و آزاد«زن ايرانی ِ » مدل«چادر دوS پھنا، به عنوان 

 از آن  اي0ران، پ00سھم0سرش، ھ00ر چ0ه نباش0د، ي00ک طن0ز کم0دی ت00اريخ» س0ر
   . استی آزاديخواھان مدرن ايرانی ھمه مبارزه

م0ي"دی و پ0س از اي0ن انق0"ب  ق0رن بي0ست و يک0م اين روزھ0ا، در
را جھ00انی ک00رده » آزادی زن00ان«ی اينترنت00ی ک00ه ھم00ه چي00ز و حت00ی  خج00سته

خواھن00د و  ش00ان، م00ی اس00ت، اي00ن رھب00ران در ک00شاکش بح00ران زدگ00ی فک00ری
ی »الگ00و«را ب00ه عن00وان » زھ00را خ00انم«کوش00ند ک00ه م00دل کم00دی پوش00ش  م00ی

بيھ0وده ني0ست . مان0ده عرض0ه کنن0دزنان ايرانی به جھانيان انگشت به دھ0ان 
زھ0را گلی /ی چادر و حجاب گل]کھنه[تازه » مدل«ان ايرانی اين که ما زن

  !بينيم و نه بيش مان می ای جانانه بر گونه»کشيده«خانم را، تنھا نماد 
 خورش00يدی پ00روين اعت00صامی را ١٣٠٣در ک00شوری ک00ه در س00ال 

کن00د، آن ھ00م در  د م00یدارد ک00ه در ش00عر ن00ابش از زن  در بن00د و حج00اب انتق00ا
 دبيرستانش؛ پس از آن ھم در ھيئ0ت زن0ی م0درن و ٦٦جشن فارغ التحصيلی
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شکفته، استوار در کنار رضا ش0اه فقي0د ب0رای برافکن0دن حج0اب اجب0اری از 
توان0د داش0ته  ايستد، چنين سرنوشت کمدی چ0ه ن0امی م0ی سر زنان ايرانی می

د ردارس0ر از خ0اک ب0ين اين روزھا باشد؛ يا مث" اگر گوش شيطان کر پرو
رھب00ران » پ00شت س00ر«و در ت00داوم ن00سلش، زن00ی در ھيئ00ت زھ00را خ00انم را 

 ب00ه عن00وان نم00اد زن ايران00ی در ق00رن بي00ست و يک00م م00ي"دی »جن00بش س00بز«
  ؟ !ببيند، چه خاکی به سرش خواھد ريخت

اين تازه آغاز قرن چھاردھم خورشيدی اس0ت ک0ه پ0روين آن ش0عر   
] اي0ن دوران؟[ زن0ان ايران0ی آن دوران شيوا را در تشريح اوضاع و اح0وال

ست که رضا ش0اه » آرزونھال «سرايد؛ يازده سال پس از آن شعر ناب  می
ی ک000ارش  از زن000ان اي000ران را در برنام000ه» اي000یزن000دان زد«ی  فقي000د برنام000ه

  . گنجاند می
متفک0رش ک0ی؟ «: ان0د ک0ه نوش0ته» رھبری جنبش س0بز«ی  در باره  

گاه، نقاش و مجسمه ساز و وفسور دانشپر  فولرد؛سرکار خانم زھرا رھنو
ی  در زمين00ه» ِمتفک00ر فع00ال«؛ ستاس00ي ی حکوم00ت اس00"می در ب00دو نوي00سنده

زنان ما ھ0ر چ0ه ب0ر  تئوريزه کردن حجاب اس"می و زن محجبه که امروز
 اي00شان» تعمق00ات«و » تفک00رات«س00ر و ھ00ر چ00ه ب00ر ت00ن دارن00د، حاص00ل 

   ٦٧»!است
گل0ی زھ0را /م0دی حج0اب گ0لالبته تنھ0ا م0ن ني0ستم ک0ه اي0ن نم0ايش ک  

بي0نم؛ ب0سياری  ی زنان ايران م0ی  تف غليظی بر مطالبات آزاديخوانهخانم را
  : دارند؛ ببينيد» ی حمام بقچه«گر ھم ھمين نگاه را به اين دي

ی قدرت گي0ری جمھ0وری اس0"می روزی نب0ود ک0ه از  در آستانه«
نگين ھ00ای س00 بلن00دگوھای م00ساجد، زن00ان ب00دون حج00اب را تھدي00د ب00ه مج00ازات

ی جوانان انق"بی را  سياسی بودند و جنازه نھا مملو از زندانيا زندان. نکنند
  . پوشاندند در گورھای جمعی با بلدوزر می

م00ا انق00"ب «ک00ه ب00ا ش0عار » زن00ان انق"ب0ی«اعتراض0ات خياب00انی «
ب0ه مي0دان آم0ده » نه روسری، نه توس0ری«و » برگرديم نکرديم، تا به عقب

از جان0ب اراذل و اوب0اش ح0زب اللھ0ی و  ٦٨پاش0يدن دبودند، با چم0اق و اس0ي
ھ0ای  عروس0ک«معت0رض را ن زن0ا] آنھا. [گرفت خواھران زينب جواب می

   ».ناميدند می» غربی

                                                                                                                  
دخت0رش ب0ر  خ0ودداری ک0رده اس0ت، ت0ا غوغ0ای آخون0دھا و ع0وام را علي0ه خ0ود و» پ0روين«ديوان  در چاپ اول

 ج"ل متينی/ھای او ھايی از زندگی پروين اعتصامی و نامه ناگفته/دنيانگيز
 کيھان لندن/سخن. م. ف /ايستاديم می  بود، باز ھم پشت خمينی۵٧اگر سال  - 67
ش0ان  کرد که ب0ه نظ0رش روس0ری به پيشانی زنانی فرو می» پونز« است که با خشونت اش اکبر گنجی  نمونه- 68

  !معروف است» اکبر پونز«اين مردک به ھمين دليل به . کمی عقب رفته بود
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» نق00ل ق00ول«را در اي00ن » ب00یانق"«ی  تاکي00د ک00نم ک00ه م00ن اي00ن واژه
ھمدست، ھمراه، ھمپ0ا، ھمک0ار و » انق"بيون«دانم؛ چون اساسا  یمدرست ن

» غيرانق"ب0ی«وح W خمينی بودند؛ اتفاقا اين زنان مدرن و ھمسوی سيد ر
به » انق"بيون«بودند که به حجاب اجباری اعتراض داشتند؛ عدم اعتراض 

ش0ان  ملین0ا/اس0"می/ھ0ای کموني0ستی ھجوم به زنان ايرانی و توجي0ه و تاوي0ل
پوشش . ھنوز ھم قابل دسترسی است» انق"بيون«ھا و مج"ت  در روزنامه

دھ000د ک000ه اي000ن طي000ف ِ   ن000شان م000ی١٩٧٩ معت000رض در ھ000شت م000ارس زن000ان
    !به روسری و توسری اعتراض داشتندانق"بيون نبودند که 

در آن زم00ان زھ00را رھن00ورد س00ردبير اط"ع00ات ب00انوان ب00ه ن00ام «
 ب0000رای  او و ھمک0000ارانش ت0000"ش ب0000سياری. ب0000ود» بپوين0000دگان راه زين0000«

رھن00ورد در اي00ن . ردن00دخان00ه داری کيف دان00دن زن00ان ب00ه خان00ه و وظ00ابازگر
حج0اب در زم0ان رض0ا ش0اه را  نشريه، زنان را منشا اس"م دانسته و ک0شف
  . به معنی تجاوز به ملت و اس"م تعبير کرد

  !] خانم جايزه داد چه کشفی؛ برای ھمين بايد به زھرا[
ی ق00ران ب00ود و در  ب00ارهافتخ00ارات او نوش00تن کت00ابی در  از ديگ00ر«

ش0کنی دخت0ران ج0وان علي0ه  ر در مقاب0ل س0نتچماق0دا کن0ار خ0واھران زين0ب
زھ0را رھن0ورد ...  ي0ک دھ0ه بع0د.ک0رد ھا انجام وظيفه می حجاب در دانشگاه

ی خط0ر رو  را متوج0ه از جمله کسانی بود که ت"ش کرد جمھوری اس0"می
در تحل0يلش از اوض0اع » مغز متفک0ر«اين . بکند» بد حجابی«ی  به فزاينده

 دول00ت اس00"می در جن00گ حج00اب شک00ست متاس00فانه«: آن دوره چن00ين گف00ت
ن00شدند و ] ک00ذا[ارزش00ھای اس00"می ق00ادر ب00ه حماي00ت از زن00ان . خ00ورده اس00ت

  » .حمايت و پشتيبانی زنان را به خود جلب نکردند
چ0اقچوری کن0يم و /ی زن0ان را چ0ادر يعنی نتوانستيم زورک0ی ھم0ه[

  !] دوباره بچپانيمشان تو اندرونيھا و حرمسراھا
ی قب00ل از انتخاب00ات   ب00ه دوره ی رھن00وردرين ش00اھکار فک00رآخ00«

ای در کن00ار ھم00سرش، موس00وی،  بوت00ه/او ب00ا ي00ک چارق00د گ00ل. گ00ردد برم00ی
 بلکه ب0ه نف0ع ش0وھرش -مطالبات زنان ] تحقق[نه برای  -تبليغی  ھای کمپين

زن0ان ب0وده و در ترين قشر جنبش  بيانگر عقب مانده الگوی او. براه انداخت
ن ن00ان، در ج00واب خبرنگ00اران خاطرن00شاھ00ايی پيرام00ون حق00وق ز م00صاحبه

اس0ت و او اي0ن م0ساله را ام0ر  ی دين0ی ساخت که حجاب برای او يک مساله
   .داند خود نمی

ر ب0ه س0ر يعنی اين بانو موظف اس0ت ب0ا توس0ری، روس0ری و چ0اد
  !زنان بکند که کرده است
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زنان آزاديخواه و برابری طلب  جنبش زنان سبز در نبود جنبش«
رژيم ضربه خ0ورده و ھ0ر گون0ه  اخير تا به اSن از دستکه در چھار سال 

مان0ده و ت0صويری ب0شدت عقب فعالي0ت آنھ0ا ب0ا زن0دان و اع0دام ج0واب گرف0ت،
  ٦٩»...وارونه از مبارزات زنان برای مطالباتشان به جھان نشان داد

بح000ران «ای از  وش000هاي000ن ھ000م در پرانت000ز و تنھ000ا ب000رای نم000ايش گ
  ! ی آن نهجنبش فعلی، در ھيئت مادي» ھبریر

در اي0ن ] زھ0را رھن0ورد[نخست نظری بيان0دازيم ب0ه آث0ار اي0شان «
زن « و» ھای استعماری کشف حجاب  ريشه«يا » پيام زن مسلمان«: مورد

و » شورش زن بر شخصيت ت0اريخی خ0ود«و » در نظام ارزشی طاغوتی
ھ00ای  ق00وانين در جھ0ت احي00ای حق0وق زن از ويژگ00ی«ني0ز ش00رکت در تنظ0يم 

ھ00ا ھمگ00ی حاص00ل س00ال  الي00تھ00ا و فع اي00ن کت00اب. در مجل00س» ضداس00تعماری
دھ0د ک0ه اي0شان در   اس0ت و ن0شان م0ی] دو سال پ0س از انق0"بيعنی[ ١٣٥٩

 ک0ه اس0تی ب0وده يل حقوقی زن0ان، پي0شاھنگ ف0ضايکار توجيه حجاب و مسا
ت0رين دوران س0ی   ش0صت، يعن0ی دوران حاکمي0ت ھم0سرش را ب0ه تل0خی دھه
  . ان مبدل کرده استاخير برای زنان کشورمی  ساله

اق0دام ک0رد » پي0ام زن م0سلمان«به نوشتن کت0ابی ب0ه ن0ام ... ايشان«
وم0ت اس0"می ک حی که بوسيله» ھدی«انتشاراتی ی  که در انگلستان بوسيله

گي0ری  ت0رين موض0ع ايشان درس0ت ب0ر ارتج0اعی .شد، منتشر شد پشتيبانی می
ش0000ته  دس0000ت گذا]ب0000صورت توأم0000ان[ايل فرھنگ0000ی و زن0000ان در م0000ورد م0000س

  ٧٠»...است
زھرا رھنورد در ديداری ب0ا جمع0ی » کلمه«به گزارش خبرنگار 

از جوانان، با اشاره به رون0د برگ0زاری انتخاب0ات دھ0م رياس0ت جمھ0وری و 
ھولناکی که به حيثيت قوانين، دموکراسی و آزادی ملت وارد آمد، ی  هضرب

شده دوران جنبش سبز را به وکالت از ھمين حقوق ضايع  مقاومت ملت در
ق00رار نب00ود و ني00ست ک00ه اي00ن ] و گف00ت[ت دان00س و اھان00ت ب00زرگ ب00ه مل00ت

خمين0ی پيوس0ته از ھوي0ت و  ھ0ا در ح0ق زن0ان روا داش0ته ش0ود، ام0ام تبع0يض
اي00شان دو جمل00ه  در مي00ان س00خنان. گفتن00د حيثي00ت و بالن00دگی زن00ان س00خن م00ی

و » رود از دام0ن زن م0رد ب0ه مع0راج م0ی«: فرماين0د تر است که می معروف
   ».داي ا زنان در اين انق"ب پيشوا بودهشم «ديگری

ت در ح0الی س0رکوب زن0ان را و زھرا رھنورد تاکيد کرد اين دول0
  : اند فرموده) ص(يد زد که پيامبر رحمت کردن آنان را کل نشين حاشيه

  » ی من است و نماز مورد ع"قه از اين دنيا زن، عطر«

                                                           
 ھ"له طاھری/ زھرا رھنورد متفکر کدام جنبش است- 69
  شکوه ميرزادگی/ی خانم زھرا رھنورد ی جايزه  يادداشتی در باره- 70
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ب در کن0ار ھ0م رفتن اين مثلث عجي0 قرار گ]زھرا رھنورد [و بنده
ناش000ی از اھمي000ت وص000ول زن، نم000از و عط000ر در ي000ک ع000رض و نم000اد ا ر

   ٧١!دانم و قداست می نگرشی سرشار از احترام
ارزش زن00000ان در نگ00000اه ام00000ام « و »آزادی زن00000ان«اس00000تناد ب00000ه 

ر و دروغگويی اي0ن پي0امبر لچ0ک ب0ه س0» رندی« پيچ اساسی و »آدمکشان
   .تتحقير و تخفيف بيشتر زنان اس

خ00شونت، زن00ان و « ب00ه زن00ان در کت00اب  را»امبر اس00"مپي00«نگ00اه 
 !»زن در چشم محمد«ژه در بحث جالب  به ويام؛  کردهبررسی» اس"م

 نم00اد پوش00ش معترض00ه بنوي00سم ک00ه اي00ن ف00رم پوش00شی زھ00را خ00انم
ھای منتشر  ھا و عکس فيلم. ترين قشر زنان در ايران امروز است مانده عقب

تنھ0000ا در . دھ0000د ر را ن0000شان م0000یھ0000ای اي0000ران ھم0000ين ام0000 ش0000ده از خياب0000ان
ھ00ای خمين00ی و  ھ00ايی ک00ه ب00ه س00ود حکوم00ت اس00"می و ب00ا عک00س گردھم00ايی

لبت0ه ش0وند؛ و ا اند، چنين زنانی دي0ده م0ی شده» آذين«ای  نژاد و خامنه احمدی
  ! »ای کرايه«چندتايی ھم زن بدبخت 

ی  از زن ش0يعه» م نمايشی پوش0شیفر«در واقع زھرا خانم با اين 
حافظ00ان نظ00ام « ک00ه تنھ00ا متعل00ق ب00ه بخ00ش ]و ن00ه زن ايران00ی[ی دوازده ام00ام

بخ00ش ن00رم ت00ن آن اس00ت، در » جمھ00وری اس00"می خواھ00ان«و » اس00"می
ی حق رياست جمھ0وری ھم0سرش، خ0ود در نق0ش  کوشد ھمراه با مطالبه می
 ب0ه ھم0ين دلي0ل ؛ب0ه جھاني0ان عرض0ه ش0ود» ومت اس"میفرست ليدی حک«

بينم، بلک0ه   سنخ زنان آزاديخواه ايرانی نمیاست که من ايشان را نه تنھا در
تنھ00ا تئوري00سين ] اش ھ00ای منت00شر ش00ده کت00اب[نم00اد ظ00اھر و ب00اطن اي00شان را 

ت0ر ب0ه  کنم؛ ب0رای بي0شتر و محک0م ھای خيابانی ارزيابی می ھمان آبجی زينب
  ! زنجير کشيدن زنان ايرانی

ی  نم در ھيئ0ت کم0دی رھب0ری بح0ران زدهاساسا حضور زھ0را خ0ا
و البت0ه تم0ام بان0د [ی اين است که ايشان   خود نشان دھندهسبزموسوم جنبش 

ی زن0ان و جوان0ان ايران0ی  خواھان0ه ھ0ای آزادی خواس0ت] رھبری جنبش سبز
ھ0ای م0درن  کنند و خود را نيز موظف به توجه ب0ه خواس0ت را نمايندگی نمی

ی ق00وانين  ھ00ايی از قي00د و بن00دھای اس00ير کنن00دهو جوان00ان م00ا ب00رای رزن00ان 
زھراخانم ھمين است که با دگن0ک » رسالت«در واقع . شناسند س"می نمیا

لچک به سر زنان ايرانی بکند و با توطئه، مطالبات ما زن0ان ايران0ی را در 
و وSيت فقي0ه س0يد روح W خمين0ی زن0دانی » شرع شيعی«ھمان چارچوب 

  .کند

                                                           
 ١٣٨٩چھارم خرداد /سه شنبه/ کلمه- 71
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 ی کوتاه، يادآوری کنم ک0ه م0ا در ت0اريخ يک مقايسهبد نيست برای 
معاصرمان ط0اھره ق0ره الع0ين را داري0م و در دوران پادش0اھی محم0د رض0ا 

ی  سای را و اولين شش ب0انوی نماين0دهشاه فقيد خانم وزير دکتر فرخ رو پار
 را و آن ھم0ه زن س0ناتور ١٣۴١مجلس شورای ملی پس از ششم بھمن ماه 

دان00شجو و  پزش00ک و » اي00ران ب00انوان«و نوي00سنده و ش00اعر را و آن ھم00ه 
 و ھم00ه چي00ز را... ر و م00دير مدرس00ه و ل و اس00تاد دان00شگاه و آموزگ00اوکي00
» ھيئ0ت« زنی ب0ا اي0ن ی درخشان، ستی کمدی است که پس از اين سابقهبرا

  !ماندگی فکری، مدل و الگوی زن ايرانی باشدو با اين عقب
ا رھن0ورد، بدبختانه ھمين پوشش بقچ0ه حم0امی س0رکار خ0انم زھ0ر

 و ض0د زن و ض0د آزادی اي0شان ک0افی اس0ت و مان0دهبرای نمايش ديدگاه عقب
ياست جمھوری ديگر لزومی ندارد که ايشان مطالبات زنان ايرانی به نفع ر

  !دکنعيالشان مصادره 
ای برای شھريار آھی و اعت0راض ب0ه الگ0و  ويکتوريا آزاد در نامه  

 شما در ی برنامه«: نويسد اش می ی تلويزيونی مهخواندن زھرا خانم در برنا
شما از خ0انم .  خبر صدای امريکا با آقای چالنگی مرا جدا شوکه کردتفسير

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 

ھ0ا را  خالق که س0ی س0ال فرھن0گ اي0ن خ0واھر زين0بال  جل.ايشان ياد بگيريم
ان0د و ح0اS ش0ما ب0ا ادع0ای   چماق به زنان ايرانی تحمي0ل ک0ردهبزور چوب و

 اي00ن خال00ه زھراھ00ای دي00روز و اص00"ح طلب00ان س00بز ،ب00اور ب00ه س00کوSريزم
کنيد و آنان را ب0ه رخ زن0ان قھرم0ان ايران0ی  امروز را برای ما اسطوره می

  . کشيد که از ھرچی زھراست منزجرند می
 در آرش00يو]  م00ي"دی٢٠١٠ [سم00ارش00شم اي00ن م00صاحبه ب00ه ت00اريخ 

ش0ما . ب0ازی بھ0ر قيمت0ی ج0ايز ني0ست سياس0ت.. . موج0ود اس0تصدای آمريکا
 ايشان چنين اعتب0اری را از ؟ايد  را از چه باب به زھرا خانم دادهاين امتياز

 ھ00شتروز . جن00بش زن00ان در اي00ران و خ00ارج نگرف00ت، ول00ی از ش00ما گرف00ت
 نفر اعضای پانزده/ده تنھا در ايران ايشان توانست]  مي"دی٢٠١٠[مارس 

 حت0ی در مراس0م ؛کميسيون زنان ح0زب م0شارکت را دور خ0ودش جم0ع کن0د
   ... مارس آنان سيمين بھبھانی ھم شرکت نکردھشتم

 خوشبختانه بجز اين الگوی حافظ نظام اس"می ضد زن، ما زنان   
 ديگ00ری ھ00م در ت00اريخ معاص00رمان داري00م ک00ه نم00اد واقع00ی زن00ی م00درن و از

ب00رای تنھ00ا ي00ک . يخم00ان ھ00ستندی تار ردس00اSری گس00سته و گريخت00هزن00دان م
ی ساده از پروين اعتصامی ي0اد ميک0نم و ش0عری از او را در اي0ن ج0ا  نمونه
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ی ھ0ا  تا نشان بدھم که الگوی ما زنان ايرانی، ن0ه اي0ن آبج0ی زين0ب،آورم می
  : که زنانی از سنخ پروين اعتصامی ھستندمتحجر

يک0صد و ]  م0ي"دی٢٠١٠اه م0ارس  م١٦0[ اسفند ماه ج0اری ٢٥«
ت0رين زن0ان اي0ران و  ولد پروين اعتصامی يک0ی از برج0ستهسومين سالگرد ت

رخشنده اعتصامی ک0ه ب0ه پ0روين ش0ھرت . شاعران زبان فارسی زبان است
 س0الگی در اث0ر بيم0اری ٣٥ و در سن ١٣٢٠دارد، اگر چه در فروردينماه 

ی  رانبھ0ايی در زمين0ه کوت0اھش آث0ار گحصبه درگذش0ت، ام0ا در ط0ول عم0ر
شعر فارسی از خود به ج0ای گذاش0ت و ب0ه ح0ق يک0ی از برج0ستگان جن0بش 

در اشعار پروين اگر چ0ه ص0بوری و . برابری و حق طلبی زنان ايران بود
متان00ت و ني00ز پاک00دامنی ارزش00ی ني00ک دارن00د، ام00ا ب00ه مب00ارزه برخاس00تن ب00ا 

    ٧٢» .ھستندستمگران و دادخواھی و کسب دانش دارای جايگاه واSتری 
ی آمريک00ايی تھ00ران تح00صيل  ر مدرس00هب00ديھی اس00ت دخت00ری ک00ه د

با فرھنگ و اوض0اع اجتم0اعی اروپ0ا و آمريک0ا آشناس0ت، وقت0ی در  کرده و
ش0نود، آن را از  ک0شف حج0اب و آزادی زن0ان را م0ي  خب0ر١٣١٤ ديماه ١٧

 بي00ت ب0ا عن00وان ٢٦ای در  اس0بت ق0صيدهمن کن0د و ب00دين س0ر اعتق0اد تأيي00د م0ي
در س0ه بي0ت پاي0انی آن، ب0ه  را» ش0اه رض0ا«سرايد و اقدام  مي»  عفتگنج«

  :دھد صورت بسيار معقولی مورد ستايش قرار مي
  

 خسروا، دست تـــوانای تو آسان کــرد کــــــــار
  ور نه در اين کـــــار سخت، اميــــــد آسانی نبود       

  شد گر در اين گمگشته کشتی ناخدای شه نمي
٧٣د نبــــــو ـــدا ازاين دريای طوفانیســـــاحلی پي

  

واق0ع نف0ی و نق0د دي0دگاه در اين شعر شيوا که در اعتصامی پروين 
س0ت، زن0دگی م0ا زن0ان را در پ0س خ0انم رھن0ورد ا ی امثال زھ0را عقب مانده

ھا برای حبس مطالباتمان در چ0ارچوب  خانم ھای کمدی زھرا ی تئوری پرده
ده اس0ت؛ ش0عری ک0ه  ب0ه راس0تی نظام ض0د ب0شری اس0"می ب0ه ت0صوير ک0شي

  . دھد پشتيبانی اين عقاب آزاديخواھی را از مطالبات ما زنان نشان می
  

  زن در ايران پيش از اين گويی كه ايرانی نبود
  اش جز تيره روزی و پريشانی نبود پيشه

  گذشت زندگی و مرگش اندر كنج عزلت می
  زن چه بود آن روزھا گر زآنكه زندانی نبود

  ندر سياھی قرنھا منزل نكردكس چو زن ا
  كس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود
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  ی انصاف زن شاھد نداشت در عدالتخانه
  در دبستان فضيلت زن دبستانی نبود

  ماند عمری بيجواب دادخواھی زنان می
  آشكارا بود اين بيداد پنھانی نبود

  بس كسان را جامه و چوب شبانی بود ليك
  وپانی نبوددر نھاد جمله گرگی بود و چ

  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

  شد بی نخ و دوك و ھنر زن كجا بافنده می
  خرمن و حاصل نبود آنجا كه دھقانی نبود

  ی دانش فراوان بود ليك  دكهھای ميوه
  ر زن ھرگز نصيبی زين فراوانی نبودبھ

  داد جان رميد و درقفس میآ در قفس می
  در گلستان نام از اين مرغ گلستانی نبود

  بھر زن تقليد تيه فتنه و چاه ب"ست
  رھش زين راه ظلمانی نبودزيرك آن زن كو

  بايست شرط برتری آب و رنگ از علم می
  با زمرد پاره و لعل بدخشانی نبود

  نيان چون يك قبای ساده نيستی صد پر جلوه
  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
   پرده پوش عيب نادانی نبودزيور و زر

  ی پرھيز پوشانده است و بس عيبھا را جامه
  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

  شد ميھمان ی تقوی نمی فرهاھرمن بر س
  دانست كانجا جای مھمانی نبود زآنكه می

  پا به راه راست بايد داشت، كاندر راه كج
  ی، جز پشيمانی نبود»رھنورد«ای و   توشه

  بايست اما از عفاف چشم و دل را پرده می
  چادر پوسيده بنياد مسلمانی نبود

  



 ٦٨

 

 زن0ان و در اعتراض0ات خياب0انی، ح0ضور«: ای اما اين ک0ه نوش0ته
ی زن00ان در اي00ن جن00بش،  هدخت0ران چ00شمگير اس00ت؛ آي00ا دلي00ل ح00ضور گ00سترد

  ٧٤»متفاوت از دSيل حضور مردان است؟
جال0ب . حتما؛ نه تنھا متفاوت است، بلکه اساسا مبن0ايی ديگ0ر دارد

ھ00ا، م00ن در کن00ار   و پ00س از آن و در اي00ن اعت00راض١٣٨٨اي00ن ک00ه در س00ال 
بينم که ھم0ان مطالب0ات زن0ان   ا ھم میزنانمان، گروه پرشماری از جوانان ر

کنند و با اين که اگر خودشان را ب0ه حکومتي0ان ت0سليم کنن0د،  را نمايندگی می
شوند، اما خود در پ0ی  برخوردار می... از بازار آزاد صيغه و چند زنی و 

برداش00تی ن00وين از ان00سان و زن و م00رد م00درن، پيگي00ر ھم00ان خواس00ت زن00ان 
. حت و آرام و مدرن و متمدن و پيشرفته ھ0ستندايرانی برای يک زندگی را

ھم00ين دخت00ران و پ00سران و » ٨٨جن00بش «ھ00سته و ج00وھر اص00لی مطالب00ات 
  . ھمين مردان و زنان ايرانی ھستند

» بررس0ی«برای باز کردن پرسشت، نياز به بررسی دارم و اي0ن 
 فرام000وش نک000ن ک000ه آزادی، آزادی .دھ000م را ب000ا اس000ناد ديگ000ری ادام000ه م000ی

» ت0000ن«آزادی در ھ0000ر تع0000ريفش، در گ000ام نخ0000ست از آزادی اجتم000اعی، و 
دھ000د ک000ه  اجب000ارات و ف000شارھای اس000"می ب000ر زن000ان، ن000شان م000ی. گ000ذرد م000ی

و » ت000ن«ب000ه زنجي000ر ک000شيدن وری دين000ی و م000ذھبی، تنھ000ا و تنھ000ا ب00ا تديکت00ا
  .دھد اش ادامه می ا و به ويژه زنان به زندگی انگلیھ ی انسان سکسوآليته

س00000تنگروم، س00000ردبيران يک00000ی از  و جرم00000ی ا٧٥اوفيلي00000ا بن00000سون
 در »ھ0ا ھ0ا و چ0رخ  پروان0ه«ان ب0ه ن0ام ِمنک0ر خ0داي ھ0ای ت0رين س0ايت مع0روف

ھ0ا و رفتارھ0ای خ0دايان  ان0واع واک0نش» متنفرند؟ آيا خدايان از زنان«کتاب 
ی  نھ0ا ب0ا ارائ0هآ. ان0د مختلف بررس0ی ک0رده مذاھب مختلف را با زنان جوامع
ود در جھ00ان ت00"ش دارن00د، ت00ا س00تيزی موج00 ي00ک ت00صوير سراس00ری از زن

 جال0ب اس0ت ک0ه آنھ0ا .ھای آن را در خشم خدايان نسبت به زنان بيابن0د ريشه
براس0اس م0دارک و آث0ار ، شناسان ِستند از کشفيات مردموجه ناچار ني به ھيچ
ی  ھايی درب0اره ين فرضيهتبي ، دست بهبازمانده از دوران بسيار کھنمحدود 
طور که نويسندگان کتاب نشان  ن آ. ندزنان بزنی خدايان با  تمگرانهرفتار س

ھ0ای چن0د ھ0زار  م0ذاھبی ب0ا ق0دمت دھند، در دنيای معاصر نيز نماين0دگان می
   .توھين به زنان و آزار آنھا ھستندل ِ  با سرسختی تمام مشغو،ساله

ای ب0ه   س0اله١٣واقع در شمال نيجريه، دختر » ظفرا«در استان «
، وش00ی ش00ده پ00در خ00ودش وادار ب00ه خودفرک00ه توس00ط» اب00راھيمه باري00«ن00ام 
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  اس0تان دری ش0رع رئ0يس محکم0ه. ش0ود ش"ق م0ی ی  ضربه١٨٠محکوم به 
حک0م خ0دا را اج0را ک0رديم و بن0ابراين ا م0«: مورد حکم اجرا شده گفته اس0ت

 ».جای ھيچ نگرانی نيست
راه » پل0يس نجاب0ت«ھ0ا  در اورشليم، يھوديان متع0صب در خياب0ان

 ب0ا م0ردان ،دھن0د  زن0ان ج0وانی ک0ه ب0ه خ0ود اج0ازه م0یت0ا در دل ،ان0د انداخت0ه
ھ0ای معم0ولی  ھايی بپوشند که حتی قسمت و يا لباس جوان محله حرف بزنند

ھ0ايی  آنھ0ا ب0دون مج0وز وارد خان0ه. ايج0اد کنن0د بدنشان را نپوشانده، وح0شت
ھ0ا زن0ان  در اتوبوس. اند ھم در آن ديده شده شوند که دختران و پسران با می

انتھای اتوبوس و جدا از جمعيت بنشينند  کنند تا در  را مجبور میو دختران
 س0اله ني0ز ثب0ت ش0ده١۴دختری  پاشی به صورت و اين اواخر گزارش اسيد

 .است 
در من000اطقی از ھن000د ک000ه ھن000دوھای متع000صب اکثري000ت جامع000ه را 

رود ک0ه بع0د از م0رگ  ی ھن0دی انتظ0ار م0ی يک زن بيوه دھند، از تشکيل می
ا ب0ه ی عمرش ر  يا ترک دنيا کند و بقيه،بزند ه خودکشیھمسرش يا دست ب

س000تيزی پروردگ000اران در دني000ای  زنی م000اجرا. معاب000د ھن000دو خ000دمت کن000د
 .شدت وجود دارد ھای مسيحی نيز با ھمين ھا و مورمون کاتوليک

ني00ز » فيل00سوفان«ی  اوفيلي00ا بن00سون ک00ه از س00ردبيران اص00لی مجل00ه
ھ0ا و ق0وانين  ی اي0ده  برپ0ا کنن0ده س0ازنده ومذھب ض0رورتا«: دگوي ھست، می

ب0ا مغ0شوش و مت0وھم نگ0ه داش0تن ق0وانينی ک0ه در اي0ن   ول0ی؛ستيز ني0ست زن
آزار در جوامع نوعی قداست   ھای رفتاری زن سنت  به،دھد  می زمينه ارائه

  ٧٦».دبخش ھبی میمذ
حقيق0000ت انکارناپ0000ذير اي0000ن اس00000ت ک0000ه اعت0000راض ب0000ه موقعي00000ت 

د ب00ه مراج00ع ق00ضايی و يس، ح00ق وروک00ه ح00ق ت00دری ی زن00ان  ناجوانمردان00ه
ی جنسی سنگسار و محک0وم  جرم رابطهه  و حق رای ندارند، بگذاری قانون

ھم0سرگزينی از آنھ0ا س0لب  ش0وند و حت0ی ح0ق اختي0ار فرزن0د و به م0رگ م0ی
  ٧٧.دراه انداخته باشنه خارجيان و نمايندگان استعمار بشده، چيزی نيست ک

ث0اران ِ نن ، ش0ھدا و ج0اھای بانيان حکومت اس0"می خاطره نويسی
ی خانمان برانداز کشتار و ش0کنجه و کھري0زک،  کشاندن ايران ما به چرخه
ای نداش00ته باش00د، دس00ت ک00م نم00ايی  ھ00يچ فاي00دهاگ00ر و البت00ه حج00اب اجب00اری، 

ھ0ای ذھن0ی و مح0يط تربيت0ی ض0د ان0سانی اي0ن  ھرچند کمرنگ از عقبمان0دگی
ح00سينی از اع00ضای مح00سن نج00ات . گ00ذارد را ب00ه نم00ايش م00ی» قھرمان00ان«

نخ00ستين س00ازمان مجاھ00دين خل00ق و يک00ی از ش00رکت کنن00دگان در چن00د رش00ته 
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ی چھ00ل خورش00يدی،  ی، ب00ه وي00ژه ھواپيم00ا رب00ايی در دھ00هعملي00ات تروري00ست
  :اش دارد که خواندنی است ری از محيط تربيتی و معلم و مربیتصوي

ب ش00ده ب00ود، پ00در آق00ای وقت00ی در زم00ان رض00ا ش00اه ك00شف حج00ا«
گرف00ت و در كوچ00ه و ب00ازار، ھرج00ا زن00ی را  ای در دس00ت م00ی حي00دری ترك00ه

» حي00در حي00در«اش  دي00د، ب00ا ترك00ه در و ب00دون مقنع00ه م00یحج00اب ي00ا ب00ا چ00ا ب00ی
ب00ه » !ی خ00" را بين00داز پ00رده«: گف00ت كويب00د و م00ی گوي00ان ب00ر س00ر آن زن م00ی

 در م0شھد ب0سيار ]كه ب0ه حي0دری ش0ھرت يافت0ه ب0ود[ھمين خاطر آن خانواده 
   ٧٨». مذھبی بسيار گرامی بودمعروف و در محافل

ب0ا حکوم0ت جمھ0وری اس0"می  ٧٩»حجاب اجب0اری«به ھمين دليل 
پاي00ان حج00اب  « ھ00م طرف00داران و ھ00م مخالف00ان حکوم00ت.گ00ره خ00ورده اس00ت

گيرت0رين   حجاب يک0ی از ھم0ه. دانند می »پايان حکومت دينی«را » اجباری
حکوم0ت  ...رژيم را اشغال کرده موضوعاتی است که ذھن و زبان مقامات

از [دينی نه تنھا برای وارسی و کنترل و محدودس0ازی افک0ار غيرھمرن0گ 
بلک00ه ب00رای وارس00ی و کنت000رل و ] تطري00ق سان00سور، فيلترين00گ و پارازي00

  ... ھاست سازی بدنمحدود
. ی زن است مساله] ھا اس"ميست[ی اس"مگرايان  ترين دغدغه مھم

ب0ر  ش0وند، سنگ0سار م0یِاين زنان ھستند که در حکوم0ت دين0ی اس0"مگرايان 
و خود زن0ان ب0رای آن [شود  شود، به آنھا متلک گفته می آنھا اسيد پاشيده می

ش0وند،  از مردان جداسازی م0یدر محيط عمومی و خانه ] شوند سرزنش می
ي00د ن00سل و ارض00ای ش00وند، ت00ا ب00ه خان00ه برون00د و ب00ه تول برکن00ار م00یر از ک00ا

ب0ر ع0ابر عم0ومی شوند و در صورت حضور در مل شوھران خويش مشغو
  ٨٠.شود کشيده می] چادر سياه[گ ی سياھی و مر روی آنھا پارچه

ی س00اده  و اي00ن ک00ه بھت00ر ببين00يم در دو دني00ای  ب00رای ي00ک مقاي00سه
ھ000ا چگون000ه تعري000ف  ان000سان» اي000ران مت000دين«و » غ000رب متم000دن«متف000اوت 

در [ در ش00ھر پك00ن ٨١ جھ00انی زن00ان ک00نم ب00ه كنف00رانس ش00وند، نگ00اھی م00ی م00ی
ھ00ای روي00ارويی  ت00رين جل00وه  ک00ه يك00ی از برج00سته] ي00ستر چ00ين کمونک00شو

و » ھ0000ا ھ0000ای م0000درن و س0000كوSر طرف0000دار جھان0000شمولی ارزش فميني0000ست«
   .بود» ھای اس"می طرفدار نسبيت فرھنگی فمينيست«
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در ح00الی ك00ه گ00روه اول ب00ا مبن00ا ق00رار دادن حق00وق ب00شر، از ح00ق 
ر براب0ر از  دک0رد، گ0روه دوم آن0را رد ک0رده، برابر زنان و مردان دفاع م0ی

  . کرد دفاع می» انصاف و عدالت«ای چون  مفاھيم گنگ و پوشيده
در » جمھ00وری اس000"می«مع00صومه ابتك000ار در دف00اع از موض000ع 

ھ00ای  كام0ل ب0وده و تف0اوت]ن0ا[نوي0سد ک0ه طرف0داری از براب0ری   م0ی كنف0رانس
زن « تگيرد؛ غاف0ل از اينك0ه ب0ا اي0ن موض0ع ھوي0 بيولوژيك را در نظر نمی

 .دھ0د ھدف با مردان ق0رار م0ی  او گرفته و او را در رقابتی بی ازرا» بودن
 مانن00د اي00ران، بج00ای دف00اع از براب00ری» مت00دين«ھ00م از اين00رو ك00شورھای 

equality ب0ه معن0ی حق0وق يك0سان اس0ت، از مفھ0وم ع0دالت  كه equity  اس0تفاده
  ...کردند

ت000ر، در ن000زد جمھ000وری اس000"می و طرف000داران  ب000ه زب000ان روش000ن
 يكسانی دارند؛ ھرچند ك0ه از  زن و مرد ارزش... »ای اس"میھ فمينيست«

  ! حقوقی نابرابری برخوردارند
ك00ه بن00ا ب00ر ق00وانين ح00اكم ب00ر اي00ران و ديگ00ر ك00شورھای م00شابه  اي00ن

 واق000ع ش000ده، ب000صورت سي000ستماتيك تحقي000ر  زن000ان م000ورد تبع000يض] اس000"می[
ب00ه برن00د و عم00" ش00ھروند درج00ه دو  حق00وقی كام00ل ب00سرمی ش00وند، در ب00ی م00ی

ني0ست؛ بلك0ه مرب0وط » ناعادSن0ه«وج0ه  آيند، از نظر آنان به ھ0يچ می حساب
 ی»عادSن0ه«مرد و زن است كه نظام » ھای متفاوت مسئوليت  و نقش«به 

  . تنظيم کرده است دينی آنرا
مع00صومه ابتك00ار در دف00اع از موض00ع جمھ00وری اس00"می، ط00رح 

ی  جويان0ه سلطه ھايی را از سوی زنان غربی ناشی از موضع چنين خواست
دان0د ك0ه  م0ی   برای تحميل آن در متن نھايی كنفرانس فرھنگی غرب و ت"ش

  !با فرھنگ جوامع مسلمان و در حال توسعه قرابتی ندارد
و س00ردبير » ھ00ای اس0"می ني0ستفمي« ام0ی يك00ی ديگ0ر از  محبوب0ه 

] فميني00ست[زن م00درن غرب00ی و فميني00سم « تف00اوت ب00ين »فرزان00ه«ی  ن00شريه
ميان اعتق0اد ب0ه اص0الت ان0سان  با جريان فكری خود را در تفاوت» سكوSر
» فردي0ت ي0افتن زن«برای  ی اول داند؛ در حالی كه دسته لت خدا میيا اصا

  !جنگند خدا می اثبات عبوديت برای«كنند، گروه دوم برای  مبارزه می
بن0ا ش0ده، چ0ه ارزش0ی ب0رای ] عبودي0ت[دينی که ب0ر اس0اس بن0دگی 

و ح00ق و حق00وق » ان00سان«ش00ی ب00رای ح00ق و حق00وق و چ00ه ارز» ان00سان«
   !قائل است؟» زنان«

آن ديگری، اصيل است » ی اس"م حفظ بيضه «ين بانوبه زعم ا«
حت0ی ھم0سر و فرزن0دان خ0ود را ب0ه پ0ای آن نث0ار » انق"ب0ی مت0دين زن«ك0ه 
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می، بسياری از  از انق"ب اس" كند و ھم از اين رو در اين چند سال پس می
  ٨٢.ادھای حكومتی ناديده انگاشته استبرابر حفظ بنير را دنيازھای خود 

  !ی اس"م ی مزخرف اس"می بيضه متنفرم از اين کلمه
و نف00ی » ن00سبيت فرھنگ00ی«ك00ه چگون00ه  ني00ازی ب00ه توض00يح ني00ست

ای  ھ0ای واپ0سگرايانه دي0دگاه تواند به خدمت چن0ين شمول می ھای جھان ارزش
زنان را توجيه   حقوق  پذيرشطفره رفتن از» زن«درآيد كه حتی تحت نام 

   ٨٣.ندک می
ی   و چگونه است که گاه بخ0شی از ق0وهاما نسبيت فرھنگی چيست

قت0ل، » تئ0وری«ب0ا اس0تناد ب0ه اي0ن ] ني0ز[ی کشورھای متم0دن غرب0ی  قضائيه
جنايت، خشونت، تحقير زنان و چند ھمسری را در اروپای مدرن و متمدن 

ی  ن و ق0وانين جھان0شمول بياني0هاسي0شاکنند و بخ0"ف ق0انون اس می» توجيه«
ھ0ا، حک0م ص0ادر ک0رده،  ی ان0سان انی حقوق ب0شر و براب0ری حق0وقی ھم0هجھ

  . شوند باعث شرمساری دنيای متمدن می
 »ھ0ای اروپ0ايی چپ«ی بسياری از  ی مرضيه اين شيوه البته شيوه

ھ000ا و  اس000ت ک000ه ب000ا ھم000ين اس000تدSل و ب000ا ھم000ين تئ000وری، تم000ام خ000شونت
 ن00سبيت«ھ0ای حاکم00ان ک0شورھای اس0"می را  س0تيزی نھ00ا و ز س0تيزی ان0سان

» ضديت با امپريالي0سم«ی من درآوردی  ارزيابی کرده، به بھانه» فرھنگی
دگراندي00شان و مب00شر و ی جناي00ات وح00شتناک ض00د زن و ض00د  توجي00ه کنن00ده

  .شوند ھا می ی خشونت گسترش دھنده
پ000ست «سوفان ی فيل000 ک000ه بوس000يله» ن000سبيت فرھنگ000ی«ی  نظري000ه

، ب0ر اي0ن دي0دگاه دوم قرن بيستم سرھم بن0دی ش0د ی در سرآغاز نيمه» مدرن
ای ھ0 ھ0ا و ارزش ھا و سنت ای از آئين دارای مجموعه ای است که ھر جامعه

ھا برت0ری ن0دارد  ای بر ديگر مجموعه فرھنگی خويش است و ھيچ مجموعه
 عمل0ی ض0د حق0وق »خ0ود«ھ0ا  ع0هو اصرار بر تعم0يم يک0ی ب0ر ديگ0ر مجمو

   !بشری است
ی گ0سترش حق0وق ب0شر را ب0را اين ديدگاه فلسفی خودبخود کوشش

به ھمين دلي0ل . کند می ی فرھنگی بشمار آورده، با آن مخالفت نوعی مداخله
[!] گ00ران  ز انق00"ب اس00"می، برخ00ی از اندي00شهو متاس00فانه، ب00ه وي00ژه پ00س ا

اند، برای توجيه  تهًمذھبی که عموما از متن تفکر سنتی مذھب اس"م برخاس
متوس00ل » ن00سبيت فرھنگ00ی«ی  ھ00ای جوام00ع اس00"می، ب00ه نظري00ه ھنج00ارینا

حق000وقی  ب000ی« و »ازدواج کودک000ان«و » حج000اب اجب000اری«ش000وند و از  م000ی
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 اي00ن تئ00وری ض00د را ب00ا» سنگ00سار و قط00ع دس00ت و پ00ا«گرفت00ه، ت00ا » زن00ان
   !کنند بشری توجيه می

خ0ود » ھای خاص جوامع ش0رقی ارزش«ھا را  اين افراد اين پديده
ی فرھن0گ  مجموع0ه را ني0ز» ی جھ0انی حق0وق ب0شر اع"مي0ه«رند و شما می
ی  بياني0ه[آن  ب0ه» ن0سبيت فرھنگ0ی«ی  بی تلقی کرده، و به استناد نظري0هغر

در اي00ن چن00د س00ال گذش00ته اي00ن تفک00ر . دھن00د ت00ن نم00ی] جھان00شمول حق00وق ب00شر
ش000ھروندان ] حق000وق[متاس000فانه بزرگت000رين لطم000ه را ب000ه ] ن000سبيت فرھنگ000ی[

اداره ] و اي000دئولوژيک[ ک000ه ب000ا ق000وانين ش000ريعت و م000ذھب ک000شورھايی زده
  ٨٤.شوند می

 يعن00ی ١٣۵٧ در اس00فند س00ال ٨٥ھ00ای حج00اب اجب00اری جرق00ه اول00ين
ي0ک روز پ0يش از ھ0شتم . ش0د کمتر از يک ماه پس از پيروزی انق0"ب زده 

ھای مختلف سياس0ی در ت0دارک  گروه مارس، روز جھانی زن، در حالی که
ی کيھ0ان  بودن0د، روزنام0ه  جھانی زن در ايرانبرگزاری اولين مراسم روز

 ».ندبرو زنان بايد با حجاب به ادارات«: با اين تيتر منتشر شد
 ب0ود   ش0ده هتی اول اين روزنام0ه ب0ه نق0ل از خمين0ی نوش0 در صفحه

ھ00ای  خان00هدر وزارت. ی اس00"می نباي00د مع00صيت ب00شود در وزارتخان00ه«ک00ه 
م0انعی . ا برون0د، ام0ا باحج0اب باش0ندھ0 زن. لخت بيايند ھای اس"می نبايد زن

  ٨٦».ليکن با حجاب شرعی باشند ندارد بروند کار کنند،
ی فن0ی دان0شگاه  ھزار زن ک0ه در دان0شکده١۵«ھمچنين نوشتند که 

گي0ری ت0صميم گرفتن0د  ی سخنرانی داشتند و به دنب0ال ي0ک رأی  تھران جلسه
ان ھمراھ0شان آنھ0ا در ح0الی ک0ه گروھ0ی از م0رد. دست به راھپيمايی بزنن0د

  : دادند زنھا شعار می. طرف نخست وزيری حرکت کردند بودند، به
  » !خواھيم چادر اجباری نمی«و » !ما با استبداد مخالفيم«

 در کن0000ار چ00000اپ ۵٧ اس0000فند ١٩ی کيھ0000ان در ت0000اريخ  روزنام0000ه
ھای زن0ان، يادداش0تی از س0يمين دان0شور،  راھپيمايی ھای مفصلی از گزارش

 و يک000ی از  مع000روفپ000ان اس"مي000ست[ احم000د  ل آلنوي000سنده و ھم000سر ج000"
دان0شور در اي0ن مقال0ه حج0اب . منتشر ک0رد] ھای حکومت اس"می تئوريسين

و از ھ00ر دو گ000روه طرف000داران و مخالف000ان » ای فرع000ی دان000ست  لهام00س«را 
 ... ندھند» ضد انق"ب« حجاب خواست که بھانه به دست

ی  م اي00ن خان00هم00ا ھ00ر وق00ت توان00ستي«: ی س00يمين دان00شور ب00ه نوش00ته
 حکوم0ت ع0دل و... اقت0صادش را س0ر و س0امان دھ0يم وي0ران را آب0اد کن0يم،
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توانيم ب0ه س0راغ م0سائل فرع0ی و فقھ0ی  می...  را برقرار سازيم٨٧»آزادی«
ای از پ0ای ب0ست  فرص0ت و ب0ا خي0ال آس0وده و در خان0هسر  توانيم برويم؛ می

   ٨٨»!محکم بنشينيم و به سر و وضع زنان بپردازيم
گ00اه نپرداختن00د و ھ00ر روز ف00شار و ف00شار را بي00شتر  ه ھ00يچک00ه البت00

تبل00ور ھم00ين ف00شار اجب00اری و حج00اب اجب00اری » زھ00را رھن00ورد«. کردن00د
ھ00ای ش0يفتگان س0يد روح W خمين00ی  پ0ردازی بازمان0ده از ھم0ان دوران دروغ

ن0وع پوش0ش اي0ن ف0رد از ... ت0ر ت0ر و متخ0صص است؛ البت0ه در ھيئت0ی ج0وان
  .ھا دارد حکايت» اجبارھا«ھمين 

نويس فقيد، داستان ديدارش با خمينی  غ"محسين ساعدی نمايشنامه
  : را اين گونه بازگو كرده است

وقتی آق0ای خمين0ی وارد اي0ران ش0د، ك0انون نوي0سندگان اي0ران ب0ه «
من ھم . ديدن ايشان رفت كه راجع به مطبوعات و اين مسائل صحبت بكنند

غ0ول را . خوبی كرديم كه رفت0يمبه نظر من خيلی كار . جزو آن ھيئت رفتم
آي00د، اگ00ر نبين00ی و راج00ع ب00ه آن ح00رف بزن00ی، فاي00ده  وقت00ی ك00ه از چ00اه درم00ی

ق00ضيه از اي00ن ق00رار ب00ود ك00ه .  دي00دن خمين00ی ب00رای م00ن جال00ب ب00ود…ن00دارد
ھا دوباره پا گرفته بود و كانون نويسندگان تصميم گرف0ت ك0ه  سانسور و اين

  » !دائی، مام ھستيم ھا«: اندكی برود و به خود حضرت بگويد كه
ھ0ا  يك ع0ده جم0ع ش0دند و اي0ن. آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن«

. افتد گفتيم نه، برويم و به او بگوييم، اSن دستگاه دارد دست او می. و ف"ن
 بعدش تلف0ن زدن0د ك0ه …يك متنی تھيه شد كه به نظر من متن خوبی ھم بود

 م0ث" س0يمين دان0شور ب0ود، …س0تتوانيد بياييد؛ آقا اص" منتظر شما شما می
ھف0ده /من بودم، سياوش كسرايی بود، جواد مجابی بود، باقر پرھام، ش0انزده

   …جعفر كوش آبادی ھم بود. نفر بوديم
تنھ0ا زن0ی ك0ه ب0ا م0ا ب0ود …قرار ش0د م0تن را ب0اقر پرھ0ام بخوان0د«

اي00شان ي00ك روس00ری داش00تند و اي00ن ش00يخ ھ00ی . دان00شور ب00ود] س00يمين[خ00انم 
 …ين روسری را يك كمی بكش باS مث" صورتتان را بپوشاندگفت كه ا می

ك00سرايی ] س00ياوش[اول00ين آدم00ی ك00ه دوي00د و دو زان00و نش00ست جل00و خمين00ی 
   …بود

اش اي0ن ب0ود   اين انق"ب فايده… من متشكرم…W  بسم: آقا گفت«
:  آخرش ھم گفت كه…ھا نزديك شديم ھا با شما نويسندگان و اين كه ما طلبه

آن چي0زی ك0ه . اس"م مھم است. يد فقط راجع به اس"م بنويسيدشما مجبور«
  » …از حاS به بعد راجع به اس"م. مھم است اس"م است
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م0ا رفت0ه ب0وديم . خيل0ی راح0ت. يعن0ی م0ا را س0نگ روی ي0خ ك0رد«
 خانم س0يمين …بگوييم كه سانسور نباشد، اص" برای ما تكليف روشن كرد

سيمين دان0شور ھم0سر ج0"ل . [تگی داشتW يك جور شيف به آيت ] دانشور[
  » !آقا اجازه بدھيد دستتان را ببوسم«: بعد گفت] آل احمد بود
  » .حاS چه فايده دارد، نبوسند، برند«: خمينی گفت«
] ك0ه[برای من خيلی جالب بود آن حال0ت ش0يفتگی و اي0ن چيزھ0ا «
ز آن ت0ه ب0ود، ب0رای اي0ن ك0ه امن خيلی وحشتناك غمم گرف. ھا بود در بعضی

زي00ارت «: كردن00د، روی دي00وار نوش00ته ب00ود ای ك00ه باي00د م00ا را رد م00ی كوچ00ه
  » !زيارت قبول«: گويند كروكوديل آنجا نشسته است، می» قبول

ي00ك چي00ز عجي00ب و غريب00ی ب00ود ك00ه از آن روز م00ن ھ00يچ ي00ادم «
ھا نوش0ته  رود؛ اين است كه روی ديواری كه خمينی بود و روی ماشين نمی

    ٨٩»… قطب زاده آمدقطبی رفت،«: بودند
ای ب0ا س0يد محم0ود   اس0فند م0صاحبه٢٠ی کيھان در تاريخ  روزنامه

در بخ00شی از اي00ن م00صاحبه . دارد» ی حج00اب م00ساله« در م00ورد ٩٠طالق00انی
راه نياندازن0د و ھم0انطور ک0ه بارھ0ا گفت0يم  ھ0و و جنج0ال«: گويد طالقانی می

 محف0وظ مح0يط جمھ0وری اس0"می ی زن0ان در اس0"م و در ق0وق حق0هھم0ه ح
ساده، ب0ا وق0ار، روس0ری  کنيم که با لباس و از آنھا خواھش می. خواھد ماند
خواھن0د  ھايی ھم که م0ی آن. خورد نمیرشان بياندازد، به جايی برھم روی س

بھت0ر اس0ت و  مويشان خراب ن0شود، اگ0ر روی موي0شان روس0ری بياندازن0د،
ی  وس0يله دارد،ی زن گرفتن ن يک جوانی که وسيله... ماند بيشتر محفوظ می
 سامان ندارد، وقت0ی اي0ن زن را ب0ا اي0ن ص0ورتاش سرو کار ندارد، زندگی

ش0صت س0اله خ0ودش را مث0ل ي0ک دخت0ر /بيند که گاھی يک پيرزن پنج0اه می
دھ00د، ت00وی خياب00ان ي00ا س00ر کوچ00ه، اي00ن بيچ00اره اذي00تش  نم00ايش م00ی  س00اله١۴
ي0دواريم ام ھ0ا اس0ت و کند و اي0ن ي0ک ج0ور آزار ج0وان می کند، ناراحتش می

   ٩١»...سامان پيدا کنندما ھم سرو ھای که بعد از اين جوان
  دانستيم؟ سيد محمود طالقانی متخصص زيبايی ھم بود و ما نمی

وب000سايت تابن000اک متعل000ق ب000ه مح000سن رض000ايی در جال000ب اي000ن ک000ه 
دادستان سبزوار گفت ک0ه متاس0فانه » علی اکبر فرزی«گزارشی نوشت که 

ش0ود ک0ه وقت0ی ي0ک   اص0ناف م0شاھده م0یدر برخی ادارات و] ١٣٨٩سال [
گيرن0د و بھت0ر  کند، او را بيشتر تحويل می خانم بدحجاب به آنجا مراجعه می

                                                           
ی ك0انون نوي0سندگان   ب0ه بع0د، نق0ل از ن0شريه٢٠٠ ص ١٣٧٥ بھ0ار ١ی  ی مھرگ0ان، س0ال پ0نجم ش0ماره  مجله- 89
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 ٧٦

 

دھند؛ حال آنکه اين خانم بدحجاب با وضع نامناسب خود، دستور  جواب می
  ... ای برخورد شود که ت نکرده، و بايستی با او به گونهاس"م را رعاي

  :نويسد می» پژوھشگر«يان مث" يکی از م"در اين زمينه  
ب0ه  با ارتباط مسلمانان با دنيای مدرن، موج فکری شکل ياف0ت ک0ه

اين نگرش، گاه از سوی کسانی ب0ود ک0ه . پرداخت» نفی حجاب«ضديت و 
ديگر دعوی مسلمانی نداشتند و گاه از سوی ک0سانی ک0ه در ع0ين م0سلمانی، 

ی فکری و انديشگی  بقهاين ديدگاه، در سا. دگفتن  سخن می»نفی حجاب«از 
 ٩٣ را در حدود قرن س0يزدھمیھيچ متفکر مسلمان . است٩٢عقبه مسلمانان بی

دف0اع برخاس0ته، ي0ا ب0ه آن اش0اره و  توان ياف0ت ک0ه از چن0ين دي0دگاھی ب0ه نمی
که ياد شد در ص0د و پنج0اه س0ال اخي0ر،  تمايل نشان داده باشد؛ اما ھمانگونه

ه در جوام0ع ک0رده و چ0 لمان پي0داطرفدارانی از ھر دو جريان Sئيک و م0س
   ٩٤...دارند تکاپوی فراوانی داشته و ی ايرانی اس"می و چه در جامعه

دد که گر ی حجاب به جوامع پدرساSر اوليه برمی اند که ريشه گفته
ب00ه زن00ان ا س00راھا و خ00ارج از حرم00سراھ رمبن00دی زن00ان در ح00 ب00رای دس00ته

   ٩٥... رو آوردندبه آن... محترم، آزاد، کنيز، برده، فاحشه و 
 ٩٦.حج0اب عام0ل مح0دود ک0ردن زن0ان اس0ت] ان0د گفت0ه[دوم اين ک0ه 

اين استدSل، . دانش است حجاب، مانع ترقی زنان در کسب وديگر اين که 
اي0رج . ش0ود م0ی فراوان دي0ده» ضد حجاب مشروطه«در آثار منورالفکران 

ه دارد، ميرزا که از مخالفان حجاب است و اشعار تند و تيزی در اين زمين0
ک0ه /حقيق0ت کجاست دست/سد باب معرفت است/نقاب بر رخ زن «:گويد می

   ٩٧»؟فتح باب کند
زن را ب0ه  ی جم0ال زن اس0ت و حج0اب، م0انع جل0وهديگ0ر اي0ن ک0ه 
ی  ن، ب00ويژه ب00ا ادبي00ات غل00يظ ش00اعرانهاي00ن بي00ا. آورد ص00ورت کريھ00ی درم00ی

وام0ل ع«بخ0شی از . مخالفان حجاب، مکررا مورد توجه قرار گرفت0ه اس0ت
 ٩٨ اي0رج مي0رزا.، ناشی از اين نوع نگ0اه و نگ0رش اس0ت»حجابی روانی بی

   :کند  از حجاب ياد می»مقصود ناشايست«که از او ياد شد، با ھمين 
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  ٩٩ی؟چرا مانند شلغم در جوال/ذوالج"لی تو مرآت جمال
ار اندي0000شمندانی چ0000ون ی زن در مراح0000ل آغ0000ازين در آث0000 م0000ساله

. ان گفت0ه آم0دای و ديگ0ر  العاب0دين مراغ0ه زي0نخان،  زاده، ميرزا ملکمآخوند
 اجتم0اعی غ0رب ھ0ای ی ع0صر روش0نگری و ديگرگ0ونی اينان که از اندي0شه

ی  خواھان000ه را ض000روری ديگرگ000ونی ھم000ه ی براب000ری مت000أثر بودن000د، فل000سفه
آزادی و براب0ری  ی و اندي0شه از اين ر؛دانستند ادھای اجتماعی ايرانی میبني

طبق0اتی  نظر از ج0نس، رن0گ، م0ذھب ي0ا پايگ0اهھ0ا ص0رف ی ان0سان را به ھمه
ی مي0رزا يوس0ف خ0ان »يک کلمه«زاده در نقد کتاب آخوند. آنھا تعميم دادند

 مط0رح س0اخت و ھ0ر ق0انونی را »تندروانه«مستشارالدوله، وضع زنان را 
   ١٠٠.زن را بپذيرد، رد کرد» فرودين« که وضع

ض000رورت م000شارکت زن000ان را در پي000شبرد ... مي000رزا ملک000م خ000ان
 نوش0ت ک0ه ن0صف ١٠١ی ق0انون ھای ملی مطرح س0اخت و در روزنام0ه طرح

رود مگر به معاونت  ھر ملت مرکب است از زن، ھيچ طرح ملی پيش نمی
  ١٠٢.ھا زن

مخ00الف اس00ت و آن را ت ب00ا پوش00ش راي00ج س00خ... مي00رزاده ع00شقی
ھ0م ع0صران  دان0د؛ زي0را او ني0ز مانن0د برخ0ی از بختی جامعه می موجب سيه

 را نماد محدوديت و محروميت از حق0وق اجتم0اعی وخويش پوشيدگی زن 
رود  ی پوش0ش فرات0ر م0ی از مساله] عشقی[داند؛ اما  گی میماند عامل واپس 

                                                                                                                  
  به ھر دليل که شد بره را مجاب کند/از او دليل نبايد سؤال کرد که گرگ

  ھر آنکه حل کند آن را به من ثواب کند/کس اين معما پرسيد و من ندانستم
 دکه جفت خود را ناديده انتخاب کن/تبه غير از ملت ايران کدام جانور اس
  که مرد وار ز رخ پرده را جواب کند/کجاست ھمت يک ھيأتی زپردگيان

 کجاست دست حقيقت که فتح باب کند/نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است
 به نصف مردم ما مالک الرقاب کند/بلی نقاب بود کاين گروه مفتی را

 نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند/به زھد گربه شبيه است زھد حضرت شيخ
  بسی تکاند و بر خشکی اش شتاب کند/گر ز آب کمی دست گربه تر گرددا

  چو شيخ شھر ز آSيش اجتناب کند/به احتياط ز خود دست تر بگيرد دور
   که آب پنجه ی ھر گربه را عذاب کند/کسی که غافل از اين جنس بود پندارد

  ز سينه تا دم خودرا درون آب کند/ولی چوچشم حريصش فتد به ماھی حوض
  از او بترس که ھمشيره ات خطاب کند/ز من مترس که خانم ترا خطاب کنم

  بگو بتازد و آن خانه را خراب کند/به حيرتم ز که اسرار ھيپنوتيسم آموخت
  اگر چه طالب آن جھد بيحساب کند/زنان مکه ھمه بی نقاب ميگردند

  بھل که شيخ دغا عوعو ک"ب کند/به دست کس نرسد قرص ماه در دل آب
  مگر مساعدتی دست انق"ب کند/به اعتدال از اين پرده مان رھايی نيست

  وثاق و کوچه پر از ماه و آفتاب کند/ز ھم بدرد اين ابرھای تيره ی شب
به نام رسول جعفريان که در اين وبسايت در مورد » پژوھشگر«است از م"يی » پژوھشی« اين کار مث" - 99
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يک0ی . ک0شد  نق0د م0یشرايط اجتماعی روزگ0ار خ0ويش ب0ه و وضع زن را در
» تابلوی مريم يا ايده آل پيرم0رد دھگ0انی سه«] عشقی[ی او  از آثار ارزنده

اھی ک0ه رواب0ط زن و ی تب0 جامع0ه ی اس0ت پرش0ور علي0هاست که کيفرخواست
م0ردی ھوس0ران  ی بلھوس0ی م0رد ک0رده اس0ت؛ در ي0ک س0و، مرد را بازيچ0ه

بين0د؛ و در  کن0د و کيف0ر نم0ی دار م0ی است که شرافت دخت0ری ج0وان را لک0ه 
 که زيرفشار ھنجارھا راھ0ی  استای  بخت آبروباخته ديگر دختر سيه سوی

م0سئوليت   اينگون0ه م0ردان بلھ0وس و ب0ی»ع0شقی«ياب0د؛ و  جز خودکشی نمی
  :کند را نفرين می

  تفو به روی جوانان شھری ننگين
  دين ندانم آن که خود اين گونه مردم بی

  دھند جواب خدای در محشر چه می
  

ک00ه بازگف00ت ي00ک روياس00ت، » کف00ن س00ياه«ی  ع00شقی در نماي00شنامه
ی که از اعم0اق نگرد؛ سرنوشت ديدی تاريخی می سرنوشت زن ايرانی را با

ش0اھدخت س0ياھپوش ساس0انی . ھم0راه اوس0ت تاريخ ھمراه زن بوده و ھن0وز
نيست جز زن ايران0ی در فراين0د  شود، کسی که در رويا بر شاعر ظاھر می

. امت00داد آن اس00ت] زن0ان ايران00ی[س0اله ک00ه وض00ع کن00ونی  ھ00زار ت0اريخی چن00د
  :دگوي شاھدخت ساسانی يا دختر خسرو به عشقی می

  
  ام م که در اين تيره ديار آمدهدر ھمان د

  ام ن کرده به سر، خود به مزار آمدهخود کف
   

 يابد که به ھرکجا که رود، ، درمیخيزد و شاعر چون از خواب برمی
 .دبين در ھمه جا زنان را چونان آن شبح می. رنگ است آسمان ھمين

  
  نسان ديدماھرچه زن ديدم آنجا ھمه 

  يدمھمه را زنده درون کفن انسان د
  ی ساسان ديدم ھمه را صورت آن زاده

  صف به صف دختر کسرا ھمه جا سان ديدم 
  

بدان0سان ک0ه خ0ود [اما ش0اعر تنھ0ا قل0م را ب0ر سرنوش0ت زن اي0ران 
گرياند؛ در پی راه حل اس0ت و معتق0د اس0ت ک0ه باي0د ن0وينگی را  نمی] بيند می

. ه ش0وندش0ان آگ0ا تبليغ کرد؛ تا زنان به ضرورت برونرفت از وض0ع کن0ونی
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آواز ش0وند و ب0رای برک0شيدن  بايد ت0ا ب0ا ش0اعر ھ0م  برای اين کار گويندگانی
 :دبسراين پايگاه زن ايرانی بنويسند و

  
  آواز شود  ھم  با من ار يک دو سه گوينده

  کم کم اين زمزمه در جامعه آغاز شود
  

ی ع00شقی ت00ا زن پوش00يده و در پ00ی پ00رده اس00ت، نيم00ی از  ب00ه عقي00ده
ی عقايد او را بت0وان در  شايد چکيده. مرده به شمار آورد بايدملت ايران را 

  :اين بيت خ"صه کرد
  

 اند و در کفنند  زنان کشور ما زنده
   بختی از سيه رختی است که اين اصول سيه

   
اي000ن برداش000ت در مي000ان اندي000شمندان ن000وگرای ع000صر م000شروطيت 

ی  ز ص0حنهودند که ب0ا دور مان0دن زن امشترک بود و جملگی بر اين قول ب
از اي0ن رو ع0ارف قزوين0ی . مان0د م0ی» در نيم0ه راه«اجتماع، تم0دن ب0شری 

  :گويد خطاب به زن ايرانی می
  

  بدر اين حجاب و آخر بدرآ ز ابر چون خور
  ١٠٣...که تمدن ار نيايی تو، به نيمه راه ماند

    

  !اما مبارزه و ت�ش زنان ايرانی؛ حتی در صدر مشروطه

  

ر مب00ارزات زن00ان، دوران م00شروطيت يک00ی از دوران انکارناپ00ذي
 و کوش0ش  ت0شکلدر آن روزگار يکی از اشکال فعاليت زن0ان، ايج0اد. است

ھ00ای  ت00شکيل انجم00ن. ی اي00ران ب00ود ی ام00ور جامع00ه ب00رای م00شارکت در اداره
ي0ری گ ت0رين اق0دام در جھ0ت نھادس0ازی و ش0کل سياسی و اجتماعی، برج0سته

ھای تمرين  ھا، زمينه انجمندر اين . ی مشروطه است فضای مدنی در دوره
 و ب00ه ت00دريج تع00داد ب00سياری از آنھ00ا در سراس00ر نددموکراس00ی وج00ود داش00ت

ھا اختصاص ب0ه م0ردان داش0تند؛ ام0ا  در ابتدا اين تشکل. کشور شکل گرفتند
ھ0ای خ0اص  ی ت0شکيل انجم0ن ھ0ا، زمين0ه به تدريج با حضور زنان در انجمن

                                                           
    ١٣٥٧تھران  /اكبر شيرسليم به كوشش علی /رزاده عشقیكليات مي/ی عشقی  محمدرضا ميرزاده- 103
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ت نيم00ه س0ری ي00ا س0ری ب00ه ھ0ا ب00ه ص0ور اغل00ب اي0ن انجم00ن. زن0ان ف00راھم ش0د
  ١٠٤.پرداختند فعاليت می

ھ000ای مخف000ی زن000ان ب000ه نبردھ000ای  ھ000ا و س000ازمان برخ000ی از انجم000ن
ای  ب000رای مث000ال، در مب000ارزه. زدن000د  م000یم000سلحانه ب000رای م000شروطيت دس000ت

 زن در ٢٠م0سلحانه ب0ين موافق0ان و مخالف0ان م0شروطه در آذربايج0ان ج00سد 
 ش000ايع ش000د برخ000ی  وقت000ی١٢٩٠در س000ال . لب000اس مردان000ه ياف000ت ش000ده اس000ت

 ت00ن از ٣٠٠ان00د، ح00دود  ھ00ا ت00ن داده ھ00ای روس نماين00دگان مجل00س ب00ه خواس00ت
حراس0ت از آزادی و «زنان با تپانچه به مجلس رفتند، تا آنان را مجبور ب0ه 

  . کنند» تماميت ارضی کشور
ک00ه در حقيق00ت ي00ک س00ازمان مخف00ی » ی غيب00ی ن00سوان اتحادي00ه«

"ب00ی ب00ود و خ00ود را س00خنگوی ھ00ای تن00د انق ش00د، دارای گ00رايش مح00سوب م00ی
ی اول و دوم  اي0000ن انجم0000ن ک0000ه در دوره. دان0000ست تھيدس0000تان جامع0000ه م0000ی

اجتماعی داشت و /ھای وسيعی دست زد، ديدگاه سياسی مشروطيت به ت"ش
باي0د م0ورد ت0صويب  ھ0ای زن0ان م0ی نظراتش مبنی بر اينکه شوراھا يا انجمن

 مجل0س اول ني0ز مجلس قرار گيرند و ص0ورتی رس0می ب0ه خ0ود بگيرن0د؛ در
    ١٠٥.مورد بحث قرار گفته بود] اين موضوع[

ی اص00"حی ب00ه مجل00س ارائ00ه دادن00د ک00ه اگ00ر مجل00س  آنھ00ا برنام00ه
ی آن را به زنان  انون را اجرا کند، چھل روز ادارهتواند ق شورای ملی نمی

بسپارد، ت0ا ق0انون و نظمي0ه را اص0"ح کنن0د، بان0ک مل0ی برپ0ا کنن0د، کمپ0انی 
ن00شانند، آب س00الم ب00ه م00ردم  کنن00د، ق00شون عثم00انی را عق00ب ب00رای ن00ان ايج00اد

  ...  وبرسانند
ی اص00"حی از  ی برنام00ه ی غيب00ی ن00سوان و ارائ00ه ت00شکيل اتحادي00ه

ی دگرگ0ونی فک0ری زن ايران0ی و خواس0ت آن0ان در تغيي0ر  سوی آنان، نشانه
ش00رايط زن00دگی ف00ردی و اجتم00اعی خ00ويش در براب00ر م00ردان ب00ه وي00ژه در 

  .ت سياسی اسی حوزه
ھج00ری شم00سی ١٢٨۶ني00ز ک00ه در س00ال » انجم00ن حري00ت زن00ان«

و ح00ضور آنھ00ا در » ه نف00س زن00اناعتم00اد ب00«تأس00يس ش00د، ب00ا ھ00دف اف00زايش 
  ١٠٦.کرد ی اجتماع فعاليت می عرصه

پ00س از تثبي00ت م00شروطه و آغ00از ب00ه ک00ار مجل00س دوم، ب00ويژه از 
ھ00ای زن00ان تع00دد و  ھج00ری شم00سی ب00ه ت00دريج انجم00ن١٢٩٠ھ00ای دھ00ه  س00ال

ھ0ايی  از جمل0ه ت0شکل» انجمن مخدرات وطن«. بيشتری پيدا کردندپايداری 
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اين . ھای بسياری داشت ی دوم مجلس شورای ملی، فعاليت بود که در دوره
.  تأس0يس ش0د، بي0شتر ب0ر م0سائل مل0ی تأکي0د داش0ت١٢٨٩انجمن که در سال 

س00ازماندھی «عب00ارت ب0ود از » انجم0ن مخ00درات وط0ن«ھ0ای اساس00ی  ھ0دف
ی مرب00وط ب00ه زن00ان و دخت00ران، تح00ريم  لمنفع00ه و خيري00ها ھ00ای ع00ام فعالي00ت

  » .کاSھای خارجی و توزيع منسوجات وطنی
را ب0ه م0ا ] مجل0س[اگ0ر چھ0ل روز ک0ار «: خ0وانيم از زبان آنھا می

کن0يم، حک0ام  کنيم، نظميه را صحيح م0ی واگذاريد، باری قانون را صحيح می
ھای ظلم و استبداد  ريشهفرستيم،  کنيم، دستور العمل وSيات را می تعيين می

کنيم، انبارھای جو و گندم متمولين را  کنيم، ظالمين را قتل می را از بيخ می
ن ھای وزرا را که از خ0و دھيم، خزانه شکنيم، کمپانی برای نان قرار می می

آوري0م، بان0ک مل0ی برپ0ا  ان0د، بي0رون م0ی خلق جمع و در سردابھا گ0رو ک0رده
ھ0ای  يم، اسرای قوچ0ان را ع0ودت ب0ه خان0هاننش کنيم، عثمانی را عقب می می

کن00يم و آب س00الم ب00ه م00ردم  دھ00يم، قن00وات ش00ھری را ص00حيح م00ی خ00ود م00ی
کن00يم، کمپ00انی ب00رای ش00ھر  ھ00ا را تنظي00ف م00ی ھ00ا و خياب00ان خ00ورانيم، خان00ه م00ی

   ١٠٧»...کنيم معين می
ھ0ا و انح0"ل مجل0س  اما س0رانجام پ0س از پ0ذيرش اولتيم0اتوم روس

ني0000ز در س0000ال » انجم0000ن مخ0000درات وط0000ن«ي0000ت ش0000ورای مل0000ی دوم، فعال
   ١٠٨.ھجری شمسی پايان يافت١٢٩٠

ی  ھ00ای قاب00ل توج00ه زن00ان در دوره مطبوع00ات ني00ز يک00ی از فعالي00ت
ای اس0ت  عن0وان اول0ين ن0شريه] ١٢٩٠ – ١٢٨٩[» دان0ش«. مشروطه است

. در تھ0ران منت0شر ش0د» معصومه کح0ال«که توسط يک زن پزشک به نام 
داری، اخ0"ق و  داری، بچ0ه ه م0سايلی چ0ون خان0هن ن0شريه ب0بيشتر مباحث اي

ای ک00ه ب00رای  ت00رين ن00شريه  ام00ا ج00دی١٠٩.پرداخ00ت م00سائل بھداش00تی زن00ان م00ی
ی مسائل و حقوق زن0ان آغ0از ب0ه  تين بار به طور اختصاصی در زمينهنخس

  . داشتنام ] ھجری شمسی١٢٩۵ – ١٢٩١[» شکوفه«فعاليت کرد 
» مريم عميد«بيری ی شکوفه به صاحب امتيازی و سرد روزنامه

در اي00ن روزنام00ه، . ش00د در تھ00ران منت00شر م00ی» م00زين ال00سلطنه«ملق00ب ب00ه 
ی حق00وق زن00ان، ل00زوم س00واد آم00وزی دخت00ران و مخالف00ت ب00ا  مب00احثی درب00اره

  . شد ھای زودرس مطرح می ازدواج
وب0سايت رھان0ا ] ١٣٩٠[اما در قرن بيست و يک0م و ھم0ين ام0سال 

 ٩٠٠ حقوق ک0ودک اع0"م ک0رد  ب0يش از  محمد بنيازاده از فعاليننوشت که
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ب0ه گ0زارش خبرگ0زاری ايلن0ا وی  . ھزارکودک متاھل در کشور وجود دارد
ب00ا اع00"م اينک00ه در م00ورد ھم00سران ک00ودک ي00ا ک00ودک ھم00سرھا آمارھ00ای 

 ت0ا ٩٠٠يد کرد که منابع رسمی حکايت از وجود کگوناگونی وجود دارد، تا
لی اس00ت ک00ه چن00ين ر ح00ا ھ00زار ک00ودک ھم00سر در ک00شور دارد؛ اي00ن د٩۵٠

 حق0وق ک0ودک یالملل0 ی کودک0ان ب0رخ"ف کنوان0سيون ب0ين اتفاقاتی در ح0وزه
ھ0ای ديگ0ری در اي0ن  او با بيان اينکه آمارھای غيررسمی ب0ه واقعي0ت. است

حوزه اشاره دارد، ادامه داد و گفت که قانون از يکسو کودک را زير يازده 
تعقل و ت0صميم  فاقد توانايی تفکر، داند و آن را در فرايند انتخابات،  سال می

دان00د، ام00ا س00ن ازدواج در ک00شور اي00ران از  گي00ری ب00رای انتخ00اب کاندي00دا م00ی
  ... شود  سالگی تعريف می١٣ تا ٩سنين 

ی بني000ازاده متاس000فانه دخت000ران ک000م س000ن و س000ال و متاھ000ل  ب000ه گفت000ه
 ورزش و تح0صيل باي0د در موقعي0ت ،درکشور به جای کودکی کردن، نشاط

ھ0ای خطي0ر  وليتئ و شريک جن0سی ايف0ای نق0ش ک0رده و تم0ام م0سيک ھمسر
ی ب00ارداری و  ک00ه تجرب00ه داری را عھ00ده دار ش00وند، درح00الی ھمچ00ون خان00ه

ش0ود، ع0وارض و  ھای پرخطر که در اين سن بر کودکان تحميل م0ی زايمان
  .خطرات زيادی برای آنھا و حتی فرزندانشان دارد

انجم0ن ھم00ت «ارگ0ان از س0ال س00وم فع0اليتش عم0" ب00ه » ش0کوفه«
تبديل شد و اف0زون ب0ر م0سائل زن0ان ب0ه موض0وعات ] جمع خاتون[» خواتين

  ١١٠.پرداخت سياسی و ملی نيز می
از نشريات ت0أثير ] ھجری شمسی١٣٠١ – ١٢٩٨[» زبان زنان«

در اص00فھان » ص00ديقه دول00ت آب00ادی«گ00ذار و ممت00ازی ب00ود ک00ه ب00ه م00ديريت 
ب اي0ن ن0شريه بودن0د، از اي0ن رو تنھا زن0ان، نوي0سندگان مطال0. شد منتشر می

ب00ه ع00"وه، مطال00ب . داد حق00وق زن00ان مح00ور اص00لی مطال00ب را ت00شکيل م00ی
. سياسی با رويکرد انتقادی نيز در اي0ن ن0شريه دارای جايگ0اھی وي0ژه بودن0د

م00ديريت آن م00ورد آزار و » زب00ان زن00ان«ب00ه دلي00ل ھم00ين رويک00رد انتق00ادی 
 مج0وز فع0اليتش »س ال0وزرارئ0ي«اذيت قرار داشت و در نھايت ب0ه دس0تور 

   ١١١.لغو شد
 تا ١٢٩٩[» ی بانوان نامه«ره از ديگر نشريات مطرح در اين دو

دخت00ر مي00رزا ح00سن [» ش00ھناز آزاد«ب00ه س00ردبيری ] ھج00ری شم00سی١٣٠٠
م00ساله ی آم00وزش و تعل00يم و . ش00د اس00ت ک00ه در تھ00ران منت00شر م00ی] رش00ديه

. داد م00یتربي00ت زن00ان از جمل00ه موض00وعات اص00لی اي00ن ن00شريه را ت00شکيل 
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» ک0شف حج0اب«ع"وه ب0ر آن ش0ھناز آزاد ب0ه ھم0راه ھم0سرش از م0دافعان 
   ١١٢.ھايی انجام دادند بودند و در اين زمينه نيز فعاليت

ی مھم ديگری بود ک0ه ب0ه  مجله] ١٣٠١ – ١٣٠٠[» جھان زنان«
ه در اي0ن ن0شري. ش0د در مشھد انتشار منتشر م0ی» فخر آفاق پارسا«مديريت 

لح00ن اي00ن . ش00د داری، و بھداش0ت تاکي00د م00ی ، ام00ور خان00هب0ه ل00زوم تعل00يم زن00ان
گراي000ان ق000رار  ، ام000ا ب000ا اي000ن وج000ود م000ورد آزار س000نترو ب000ود ن000شريه ميان000ه

   ١١٣.داشت
م000ا و فقھ000ای عل«ای از دس000تخطی ک000ه جمع000ی از  اي000ن ھ000م نمون000ه

ب0ا ن0ام اي00اSت و ] مان0ده و ض00د دان0ش و ض0د ان00سانآخون0دھای عقب[» م0ذھبی
  : روطيت مخابره شده استوSيات ايران در زمان مش

اش و بل0وای م0شروطه خ0واھی مفسدين و مغرضين در اين اغتش«
ھ0ای  ی نسوان تظاھرات و شعارھای خيابانی دارند و ت0شکيل انجم0ن با طبقه

... وادين000ا... ان000د ان000د و م000دارس دختران000ه تاس000يس ک000رده س000ری ن000سوان داده
ھ00ا ارک00ان ش00رع  ی ض00عيفه ھ00ا از ناحي00ه ھ00ا و گ00ستاخی اي00ن آزادی...وامحم00دا

  ».کند و مخالف احکام دين مبين اس"م است مقدس نبوی را متزلزل می
  

 در...  خورش0يدی١٢۶٨حسن رشديه ني0ز در س0ال  حاجی ميرزا
اندازی ك0رد  ی جديد راه ی ششك"ن تبريز دبستانی به شيوه مسجدی در محله

 رش0ديه. ش0د ی در آن ت0دريس م0یكه ب0ه دو زب0ان فارس0ی و ترك0ی آذربايج0ان
آويخت و الفبای آس0ان ش0ده را ب0ه س0رعت  ی سياھی جلو دانش آموزان تخته

ھا را خواند و نظم و ان0ضباطی  حكايت ھای آسان، به آنان آموخت؛ از كتاب
ی  چن0دی ت0ابلوی مدرس0ه رش0ديه پ0س از. در مي0ان ش0اگردان ب0ه وج0ود آورد

  .ی ششك"ن تبريز آويزان کرد  مكتبخانهرشديه را بر سر در
] بت00ه اي00ن روزھ00ا و ھمي00شهو ال[ آخون00دھای آن روزھ00ا گروھ00ی از

برنتافتند و ھر روز بر علي0ه رش0ديه ش0ايعه ... ی نوين آموزشی را اين شيوه
زن00گ مدرس00ه را ن00اقوس كلي00سا ناميدن00د و اع00"م  متحج00ران. درس0ت كردن00د

رشديه برای . فرستند، كافرند فرزندانشان را به مدرسه می كردند كسانی كه 
گرفت ديگر از زنگ مدرس0ه ب0رای ص0ف ب0ستن  وضاع تصميمآرام كردن ا

آم0وزان ب0ا ص0دای بلن0د ش0عر  از دان0ش ج0ای آن يك0ی استفاده نكند؛ و به ... و
  :خواند بود، میسروده  رشديه خودزير را كه 

 آرايی است بداند كه وقت صف   ھر آنكه در پی علم و دانايی است
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برخ00ی از ط00"ب آن ای نداش00ت و پ00س از   البت00ه اي00ن ك00ار ني00ز فاي00ده
ت0ابلوی آن را پ0ايين آورده و رش0ديه حمل0ه ك0رده،  ی تحري0ك ش0ده ب0ه مدرس0ه

مي0رزا ح0سن رش0ديه را از م0سجد ش0شك"ن  ی سياه آن را آت0ش زدن0د و تخته
 ميرزا حسن رشديه چندی بعد حي0اط م0سجد ش0يخ اSس0"م در .بيرون راندند

 ت0ا ب0ه عن0وان ك0"س ھ0ای آن را س0امان داد، ات0اق تبريز را بازسازی ك0رد و
ی جدي00د اقب00ال  ب00ه اي00ن مدرس00ه »م00ردم«دوب00اره ن00د؛ درس از آنھ00ا اس00تفاده ك

 ولی ب0از ھ0م رش0ديه .از رونق افتاد نيكويی نشان دادند و مدارس سنتی قديم
  . تكفير شد و فتوای انھدام مدارس جديد صادر شد

ب0ه م0دارس ] ی آخون0دھا آخوند و تحريک ش0ده[ای   به دنبال آن عده
 آموزان را  دانش ديد حمله كردند و شروع به تخريب اموال مدرسه كرده،ج

  . كشته شدند آموزان نيز در اين واقعه زخمی كردند و حتی چند تن از دانش
جال00ب اي00ن ك00ه در ھنگ00ام تخري00ب يك00ی از اي00ن م00دارس، رش00ديه 

توانند جل0و   با اين اعمال نمیدانند كه اين جاھ"ن نمی«: گفت و می خنديد می
 از ھ00ر آج00ر اي00ن مدرس00ه، خ00ود يق00ين دارم ك00ه. بني00ادكن عل00م رابگيرن00دل س00ي

م00ن آن روز را اگ00ر زن00ده باش00م، خ00واھم . بن00ا خواھ00د ش00دی ی ديگ00ر مدرس00ه
  » .ديد

اين بار ديگر اوضاع بر ميرزاحسن رشديه چنان تنگ ش0د ك0ه ب0ه  
وقت00ی ك00ه ام00ين الدول00ه ب00ه . ب00ه قفق00از رف00ت و در آنج00ا ب00ه آم00وزش پرداخ00ت

منصوب ش0د، رش0ديه را ب0ه تبري0ز فراخوان0د و دوب0اره  گری آذربايجان والی
در اي0ن دب0ستان جدي0د ش0اگردان م0دت . برپ0ا ش0د دبستانی در ششك"ن تبري0ز

ھ00ای ي00ك  و ع00"وه ب00ر پوش00يدن لب00اسد ماندن00 ت00ری را در مدرس00ه م00ی ط00وSنی
 ب0ه ١٢٧۶ وقت0ی ام0ين الدول0ه در س0ال .ش0د شكل، ناھار نيز به آنان داده م0ی

ی او ب0ه تھ0ران آم0د و  پ0شتوانه ھ0ران آم0د، ميرزاح0سن خ0ان رش0ديه ني0ز ب0هت
  ١١٤.بنيانگذاری كرد مدارسی را به نام مدارس رشديه در تھران

ني00از   راتحمي00ل حج00اب] رس00الت[ س00ال ٢٣اب عل00ی دش00تی در کت00
، مالکيت احساس  اينشايد بدون وجود. داند  میش حرمسرايکنترلمحمد به 

 احساس مالکيت محم0داين . دبو  نمی سياهين چنين مسلمان، اسرنوشت زنان
   : کهنيز در پی داشتحتی اعتراض عايشه را 

  »کمکت شتافت؟ه باز ھم خدايت ب«
» زن«ب00ا اي00ن ھم00ه م00ا ھمچن00ان گرفت00ار نظ00امی ھ00ستيم ک00ه ب00رای 

کوبی زنان آن ھم ب0ه پشيزی ارزش قائل نيست و سيستم سرکوبش را با سر
  !برد پيش می» نامناسب زنان«ی پوشش  بھانه
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ی  در مجل00ه» م00شکل حج00اب در اي00ران«ان در گزارش00ی ب00ا عن00و
آمده است که جمھوری اس"می دو ھفته پ0س از ح0ذف م0دل » رگل دو ژو«

خود، اکنون از آن به عنوان مد جدي0د  موھای غربی از کاتالوگ مورد تأييد
 کل کشور ت0صميم کند؛ چنان که غ"محسين محسنی اژھای، دادستان ياد می

خواس0ت خ0ود داي0ر ب0ر  ی م0شابھی اظھ0ارنظر کن0د و از رفت که در زمينهگ
  .. .تشديد نظارت بر پوشش زنان سخن بگويد

حجاب ک0ه ح0سابی ک"ف0ه ش0ده و ب0ا گري0ه ب0ه  در نظر آنان، فرد بی
رود و ت0ا پاي0ان عم0ر ب0ا  ديگر به سراغ پوشش نامناسب نم0ی خانه بازگشته،

 س0ال »٣١«ی زن0ان ايران0ی ط0ی  رزهکرد؛ ولی مب0ا چادر سياه تردد خواھد
ھ000ای دولت000ی در  زن000ان علي000رغم ت000"ش. بيھ000وده و ب000رای ھ000يچ نب000وده اس000ت

ش0ود، م0دتی منتظ0ر  م0ی تلويزيون و خيابان ک0ه ب0ه ھ0دف ارع0اب آن0ان انج0ام
فت000د و ف000صل گرم000ا رد ش000ود؛ س000پس ب000ا اھ000ا از آس000ياب بي مانن000د، ت000ا آب م000ی

بي0شتر  وھ0ايی ک0ه چن0د س0انتيمترتر و ت0ار م مانتوھايی که چند سانتيمتر کوتاه
  .آيند ، به خيابان میاند از روسری خارج شده

در اظھ0اراتی » اس0تاد مع0روف دان0شگاه«حسن رح0يم پورازغ0دی 
 يک سيما پخش شد، با اشاره به موض0وع ازدي0اد جمعي0ت ی هاز شبک... که 

   :و زاد و ولد در جامعه گفت که
 اينک0ه واس0هيم، ش0 دار نم0ی  بچ0هنگ0 ھ0ا م0ی ھم اکن0ون برخ0ی خ0انم«

ش00ور بب00ره ھيکل00ت رو؛ مگ00ه ھيکل00ت  خ0وره؛ ای م00رده ھ00م م00ی ھيکلم0ون ب00ه
ز اين0ه چيک0ار؛ غي0ر ا ميخوای ببری آخرت؛ ت0و اي0ن ھيک0ل رو ميخ0وای رو

ت000و  ميخ000وای ھيکل000ت رو بب000ری اينک000ها ت000و قب000ر، ي000 ک000ه ميخ000وای بب000ری
 ش0وھرته و البت0ه ش0وھرت ب0رای نشون ب0دی؛ اس0تفاده ھيکل0ت ب0رای خيابون

   »...توئه و برای بچه آوردن
 با اي0ن ھم0ه فھ0م و ؛ستااستاد دانشگاه مث" سرش اين مردک خير

  !شعور
و ] حج0اب[شان  ھای حکومتی در مورد موضوع اساسی اما رسانه

 : اند که تی در خارج از مرزھای کشور نوشتهپوشش زنان، ح
برداش00ت و در آمريک00ا مان00دگار  اش را ه فراھ00انی روس00ریگل00شيفت

فراھ0انی ب0ا خبرنگ0اران آمريک0ايی ک0ه در آن  ی گل0شيفته ف0يلم م0صاحبه .دش0
ن00ت ني00ز دارد، در ف00ضای اينترر دون روس00ری و ب00ا پي00راھن رک00ابی ح00ضوب00

وي0ديوئی ق0رار گرفت0ه  ھای ھای برخی سايت ترين منتشر شده و جزو پربيننده
گل00شيفته » حج00ابن ب00دو«ر در پ00ی ح00ضوک00ه  نوش00ت ناي00را ع00صر. تاس00

س00ينمای ر  تلويزي00ونی در آمريک00ا، اي00ن ب00ازيگھ00ای فراھ00انی مقاب00ل دورب00ين
   .ايران اع"م کرد که قصد اقامت در اياSت متحده را دارد
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ی  مجموع00ه«ين اك00ران ف0يلم ئ0ن، وی در آگ0زارش ع00صر اي0را ب0ه
گف0ت ک0ه ديگ0ر »  ني0وزنيويورك ديل0ی« به خبرنگار  در نيويورك» ھا دروغ
چن00د عاش00ق اي00رانم، ول00ی  ھ00ر؛ ھ00ا را از دس00ت ب00دھم خ00واھم فرص00ت نم00ی
  » !مخواھم اينجا بمان می

ب000ا ب000ازيگر م000شھور » ھ000ا ی دروغ مجموع000ه«م راھ000انی در ف000يلف
 اين فيلم در استراليا، آمريكا، .ھمبازی است» كاپريو لئوناردو دی«ھاليوود 
لھ0ستان، اس0پانيا، فران0سه،  ه، م0صر و جن0وبی، ون0زوئ"، روس0ي ك0ره كان0ادا،

 وی در .سوئد، بلژي0ك، آلم0ان، يون0ان و ات0ريش ب0ر روی پ0رده خواھ0د رف0ت
کن00د، Sزم باش00د  ھ00ايی ک00ه در خ00ارج ب00ازی م00ی اي00ران گفت00ه ب00ود اگ00ر در ف00يلم

گيس استفاده خواھد ک0رد، ت0ا حج0ابش آس0يب  اش را بردارد، از ک"ه روسری
   !نبيند

 »ن00شين ھ00ای خ00ارج ج00اب ب00رای ايران00یط00رح ت00رويج ح«در م00ورد 
نوشت ک0ه چن0د وق0ت پ0يش » تھران امروز«ی  روزنامه  باز ھم]ھا چه غلط[

ب0ه پ0ا ك0رد و ح0اS خب0ر از  س0ر و ص0دای ب0سياری» برند الزھرا«ماجرای 
 ن00ام »ا الزھ00ردبرن00«. ت00رويج حج00اب ب00رای ايراني00ان خ00ارج از ك00شور اس00ت

  ! طراحی خواھد شد الزھرا كه توسط دانشگاهھای لباس اس"می است مدل
بخ0ش مردم0ی «ھای حکومتيان،  مردمی اين نابا تمامبا اين ھمه و 

ت0رين  ابت0دايی.  اعتراض0ی و اجتم0اعی اس0تگسترده، عميق،» ١٣٨٨جنبش 
است؛ مثل آزادی انتخاب » ھای اجتماعی آزادی«ھم » جنبش«خواست اين 

ھ00م سياس00ی ھ00ا  ک00دام ِ اي00ن خواس00ت ھ00يچ. پوش00ش و آزادی مناس00بات شخ00صی
ت0رين  افت0اده ان0د ک0ه در عق0ب ھايی مدنی و حقوق بشرانه نيستند و تنھا خواست
  . وجود دارند] حتی خيلی از کشورھای مسلمان نشين[کشورھای جھان ھم 
ای است که از اين  "می در ايران، تنھا حکومت نمونهحکومت اس

 ب00ا ن اي00شان از دني00ای م00درنوس00يله ب00رای کنت00رل ش00ھروندان و ج00دا س00اخت
ھای سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز و باجگيری اس0تفاده  ترين شيوه سبعانه

 طالب0ان ھ0م ھم0ين وض0عيت ١١٥»ط"ي0ی«البته افغانستان در دوران . کند می
  . را داشت

غ"مرض00ا خواج00ه، مع00اون فرھنگ00ی و اجتم00اعی وزارت عل00وم، 
منت00شر ک00رد، م00صاديق ب00دحجابی » ايلن00ا«مط00ابق خب00ری ک00ه خبرگ00زاری 

دان00شجويان دخت00ر باي00د يان پ00سر و دخت00ر را اع00"م ک00رد و گف00ت ک00ه دان00شجو
لباسھای گشاد و بلند بپوشند و حجم بدن آنھا ن0شان داده ن0شود و روس0ری ي0ا 

   .مقنعه نيز بايد بلند باشد

                                                           
ی شصت و دوران  ی دھه ی ميرحسين موسوی در باره  بارھا تکرار شدهی بارھا و  رفرانسی است به گفته- 115

  ...خ"فت سيد روح W خمينی امام آدمکشان ک"ن تاريخ، و نخست وزيری خود اين فرد
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نما، ش0لوارھای کوت0اه  شرتھای تنگ و بدن دانشجويان پسر نبايد تی
ش0ود، بپوش0ند؛ اي00ن  م0یص  ب0ا حرکت0ی ق0سمتی از ب00دن آنھ0ا م0شخو تن0گ ک0ه

س0ت، رويکرد وزارت علوم در اي0ن م0وارد فرھنگ0ی ا .لباسھا ممنوع ھستند
  ١١٦.شود ھای انضباطی برخورد می اما موارد تخطی از سوی کميته

ھ00ا در پوش00ش ش00ھروندان و مناس00بات  اي00ن موض00وع و اي00ن دخال00ت
ھ000ای اساس00ی دو نظ00ام پادش000اھی  شخ00صی ايراني00ان، اتفاق000ا يک00ی از تف00اوت

ی فقيھ00ی  اس00تبدادی دين00ی وSي00ت مطلق00ه/"فت00یھ00ا و نظ00ام خ پھل00ویس00کوSر 
  .جمھوری اس"می است

ن حق00وقی و ق00ضائی موس00ی قرب00انی، ع00ضو کمي00سيو» ح00ضرت«
ب0رای م0شکل بيک0اری، خواھ0ان » ب0ديع«راه ح0ل  ي0ک ی مجل0س، ب0ا ارائ0ه 

   .خانواده را ممنوع کند وضع قانونی شد که اشتغال دو نفر از يک
ھ0ا زن، م0رد و فرزن0دان ک0ار   ر برخ0ی از خ0انوادهی وی د به گفت0ه

ھای ديگر ھمه بيکارند و اگر از ھر خانواده تنھا ي0ک  خانواده کنند و در می
 قرب0انی در پاس0خ .ش0ود برود، مشکل بيکاری در ايران حل می نفر سر کار

زن0دگی  اين پرس0ش خبرنگ0ار ايلن0ا ک0ه اگ0ر فق0ط يك0ی س0ر ك0ار ب0رود، چ0رخ
چرخ00د؛ اي00ن  اتفاق00ا خيل00ی ھ00م خ00وب چ00رخ زن00دگی م00یت ک00ه چرخ00د، گف00 نم00ی

رود، خ0رج اض0افی ب0ه  اتفاقا وقتی زن سر كار م0ی. اشتباه است تصور شما
ل0ی پ0ول كودك0ستان رود، آن وقت باي0د ك زن سر كار می وقتی. آيد وجود می

 يايد غذای آم0اده بخورن0د، ك0ه اي0ن خ0ودش كل0ی .خانوادهی  بدھند، برای بچه
ه الگوی عربستان س0عودی اش0اره ک0رد و اف0زود ک0ه  وی سپس ب.دخرج دار

روي0د ي0ك كارمن0د   وقت0ی ب0ه عرب0ستان م0ی؛بودم مكه من چند وقت پيش رفته
م0ساله را در اي0ران عملي0اتی كن0يم، ب0سياری از  اگر فقط ھمين. بينيد زن نمی

  ١١٧.ودش مشك"ت حل می
نوشت که ] ١٣٨٩ تيرماه ١٥در تاريخ [» جھان«سايت حکومتی 

بدحجاب بدين شرح ی  هزارش ناجا تركيب سنی زنان دستگير شدبراساس گ
 ٥/٣١س00ال، ٢٠ ت00ا ١٦ درص00د ٩/٤٦در ب00ين اف00راد دس00تگير ش00ده : اس00ت

 درص0د زي0ر ٨/٠ س0ال و ٣٠ ت0ا ٢٦ درص0د ٨/١٣ سال، ٢٥ تا ٢١درصد 
 ٣٠ ت0ا ١٦ھا بين سن   درصد آن٨٠سال بودند؛ يعنی  ٣٠ سال و باSی ١٥

 ٣/٢متاھ00ل و  ١/١٣درص00د مج00رد و  ٨۴/۶ اھ00 س00ال بودن00د و از ب00ين آن
   .اند درصد نيز مطلقه بوده

                                                           
پسران يک /دخترھا بايد بروند در کيسه/معاون وزارت علوم» خواجه«ی مضحک آقای   مصاحبه- 116

  قسمتشان معلوم نشود
  ».آيد رود، خرج اضافی به وجود می وقتی زن سر كار می«: ن حقوقی مجلس اس"می گفت عضو کميسيو- 117
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تح0صيلی دس0تگير ش0دگان  در اي0ن گ0زارش ب0ا اش0اره ب0ه وض0عيت
متوس0طه و   درص0د دستگيرش0دگان دارای س0طح تح0صيلی٤٧آمده است که 

فوق   درصد زير ديپلم و باSی٢٦ درصد فوق ديپلم و ليسانس و ٢٨ديپلم، 
 ٢/١٩ درص000د مح000صل ٤/٢٥ر ن000وع ش000غلی آنھ000ا لي000سانس بودن000د و از نظ000

 ١٧] وصیعم00دتا بخ00ش خ00ص[ کارمن00د ٥/١١ ش00غل آزاد ۴/١۵و دان00شجو 
  . اند درصد کارگر و بيکار بوده

ھ00ا  ی دس00تگيری آن س00ابقهن  درص00د اول00ي٨٨مط00ابق گ00زارش ناج00ا 
  .اند  درصد برای بار دوم دستگير شده٧  وبوده

ک0ه اس0ت لف آم0ده ج0نس مخ0اا ی دوس0تی ب0 در اين گزارش درب0اره
اند و   درصد دوستی نداشته٣٣اند،   درصد دوستی با جنس مخالف داشته٥٢
  . اند درصد اظھاری نکرده١٥

کمت0رين س0ن   س0ال ب0وده و١٧ ت0ا ١٦ميانگين س0ن ش0روع دوس0تی 
رش در  در اين گزا. سال بوده است٢٥ سال و بيشترين تا ٨شروع دوستی 
 درص0د اف0رادی ک0ه دس0تگير ٣٩ک0ه ه ی زندگی اين افراد آم0د رابطه با نحوه

 ٤٤وال0دين؛  درصد ب0ا يک0ی از ١٨کنند و  خود زندگی می اند با دو والد شده
 درص0د وال0دين آنھ0ا نظ0ارت ٥٨ھمچن0ين  ان0د و درص0د اظھ0ارنظری نک0رده

 درص0د نظ0ارت متوس0ط و ٢٤اند و  و خيلی زياد بر فرزندانشان داشتهزياد 
  .تنشده اس  درصد اظھار٧و  درصد کم و خيلی کم نظارت داشته ١١

  درص0د٥١در مورد نوع برخ0ورد وال0دين ب0ا اي0ن اف0راد آم0ده ک0ه 
 درص000د ٢٣ان ھمفک000ر ھ000ستند؛ اع000ضای خ000انواده ب000ا ب000دحجابی فرزندان000ش

 درص0د ١٤گي0ر و   آس0ان و س0ھل٨/١٠ھا سختگير و سلطه طلبن0د و  خانواده
ن از ادی پوش00ش فرزن00 ھمچن00ين در م00ورد نح00وه. ان00د  نک00ردهھ00م اظھ00ارنظری

 درص0د ب0ا پوش0ش فرزندان0شان مخ0الف ٥/٢١ش0ود ك0ه  نظر والدين گفته م0ی
در اي000ن .  درص000د اظھ000ارنظری نکردن000د٤٦ درص000د مواف000ق و ٢٤بودن000د، 

 ٦٠ مطلع بودن دوستی فرزندان با جنس مخالف آم0ده ک0ه ی گزارش درباره
 ٩ درص00د ھ00ر دو وال00دين مطل00ع بودن00د، ٣١درص00د م00ادران مطل00ع بودن00د، 

 ٥/١٨ان00د  بودن00د و از اف00رادی ک00ه دس00تگير ش00دهک مطل00ع ندرص00د ھ00يچ ي00
 درص000د ٦٣پوش000شان متناس00ب ب000ا ق00وانين ک000شور ني00ست و ه دان000ستند ک00 م00ی
  .دانستند نمی

علت ب0دحجابی آم0ده  دربخش ديگری از اين گزارش در خصوص
  ٦/١٦ درصد علت خاصی برای انتخاب اين پوشش نداشتند، ٣٠است که 

درصد ھم موارد ديگر را مط0رح  ٣٣تن و درصد تنوع طلبی و دوست داش
ش0دگان در م0ورد م0صونيت ي0ا  اين گزارش در مورد نظر دستگير .اند کرده

 ٨/٢٣م0صونيت و   درص0د اف0راد حج0اب را٦٠محدوديت حجاب آورده که 
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خ0اب انت ھ0ا را از کج0ا درصد محدوديت دانستند و در مورد اينکه مدل لباس
 ی م0دل  درص0د م0شاھده١٠ خري0د وھ0ا و مراک0ز  درصد مغازه٧٠اند؛  کرده

  ١١٨.اند  درصد ساير موارد را مطرح كرده٢٣لباس ديگران 
ھاشان و شغل  متی زنان دستگير شده، نوع خانودهاين چارت حکو

ی ھم00ان زن00ان معترض00ی اس00ت ک00ه بخ00ش  شان، دقيق00ا ن00شاندھدهت00و تحصي"
  .اند اختهرا س» ٨٨ جنبش«اصلی و کليدی 

و دختران در برابر حجاب اجب0ارى و با مقاومت زنان با اين ھمه 
ھ00اى س00رکوبگرانه ب00راى واداش00تن زن00ان ب00ه ت00سليم، آخون00دھا  شک00ست ط00رح

   .اند روى آورده» تشويقى«اکنون به اقدامات احمقانه و مبتذل 
ی خبرگزارى حکومتى آريا در نھمين نشست شوراى ب0ه  به نوشته

پوش00ش فاده از اس00ت» فرھن00گ «ح فرھنگ00ى، ورزش00ى و اجتم00اعىاص00ط"
 دارالم0ومنين تھ0رانی  سازى آن در منطقهکار نھادينهو راھاس"می  مناسب

  !بررسی شد
  !دھند مینبه اين پايتخت زخمی ايران که ھا  لقبچه 

دان0ی، اي0ران م0ا در ح0ال  با اين ھم0ه ھمانگون0ه ک0ه خ0ودت ھ0م م0ی  
  !پوست انداختن است؛ اينگونه

ی ک0ار مي0دانى  نتيج0ه »ھ0ا  W  بيست ساله بودن در شھر آيت«کتاب 
ی مطالع0ات اجتم0اعى  اس0تاد جامع0ه شناس0ى مدرس0ه» و خ0اورفرھاد خسر«

 ]موس00وم ب00ه ش00ھيد بھ00شتی [ پ00ى، دان00شيار دان00شگاه مل00ى پ00اريس و امي00ر ني00ک
 منت00شر ش00ده ویفران00سزب00ان روى جوان00ان ش00ھر ق00م اس00ت ک00ه ب00ه ت00ازگى ب00ه 

وعي0ت موس0يقى ود ممنبدين گونه است که در کنار محمد که با وج0.. ..است
آزارھ00ا و حت00ى توقي00ف س00ازش دس00ت از فعالي00ت ھن00رى و در ق00م و اذي00ت 

شود، ولى  اش قطع نمی يافت که نماز و روزه توان سجاد را دارد، می برنمی
ي00ا مخت00ار را مث00ال زد ک00ه فق00ط ت؛ در ج00ستجوى دين00ى ب00دون خراف00ات اس00

ھ0ران گ0ر در تگوي0د ک0ه ا یبخاطر زندگى در قم ناگزير به تظ0اھر اس0ت و م0
  .کرد ھا را ھم رعايت نمیبود، ھمين قيد و بند

ى ف0ضاھاى ی تم0ام نم0ا اى آش0کار آئين0ه کتاب نيز ب0ه گون0ه دختران
حت00ى ي00ک [آنھ00ا در درون . ی اي00ران ھ00ستند س00نتى در ح00ال تح00ول جامع00ه

الگوھ0اى رفت0ارى متف0اوتى را  ھم نگاھى ھمگون به دي0ن ندارن0د و] خانواده
ر دان0شجويى اس00ت اھ00ل ق0م ک00ه در تھ00ران درس ھدي00ه دخت00.. .کنن0د دنب0ال م00ی

ک0ه ب0راى دي0دن  حجاب او در تھ0ران روس0رى اس0ت، ول0ى زم0انی. خواند یم
گوي0د  یکن0د و ب0ه م0صاحبه کنن0ده م0 سرش م0یآيد، چادر  می اش به قم خانواده

                                                           
 .برای خود من اين آمار خيلی جالب است/در تھران» زنان بد حجاب« گزارش ناجا از ترکيب - 118
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حج0اب  یخالف است و از نظر شخصى حتى با ب0م »حجاب اجبارى«که با 
دختر يک روحانى است که به نماز  فردوس. شدن خودش ھم مشکلى ندارد

  .. .داند زمان حجاب را زندانى براى زن می  ولى ھم،و روزه اعتقاد دارد
عاش0ورا م0شکلى  ھا با رفتن ب0ه مراس0م با آنکه بخش بزرگى از آن

ھ0ا  ش0ود، تف0اوت که صحبت از نماز و روزه و حجاب مىی ندارند، اما زمان
ل0ه ک0سانى اس0ت ک0ه ب0ر قرائ0ت جم0ال از جم. کنن0د یرترى پي0دا م0شکل آش0کا

زم0ان  خواند، ولى ھ0م او مرتب نماز می. فشارد ی میخود از اس"م پا فردى
ا مخالف0ت ب0ا ج0شن و ھاى الکلى و ي است که حرام بودن نوشابهر بر اين باو

ھ00اى زم00ان ص00در  آخون00دھاى ح00سود و ي00ا برداش00ت ع00ربر ش00ادى بي00شتر ک00ا
 ١١٩.دندار اس"م است و ربطى به اصول مقدس

ب000ا » م00ری کل00ر«ی   در مجل00ه١٢٠ای ای ت00صادفی، مقال00ه ه گون00هب00
ھ0ای ي0ک  رد که به ديدگاهنظرم را جلب ک» چند ھمسری در اس"م«عنوان 

  ...ه بودپرداخت» نادين البدير«عربستان سعودی به نام ر نگا روزنامه 
اج00ازه بدھي00د ت00ا آنج00ا ک00ه ق00درت تخي00ل «: نوي00سد ن00ادين الب00دير م00ی

 ھ0م ؛يا پنج و حتی ده ھمسر انتخ0اب ک0نم چھار دھد، سرکش من فرصت می
 در ض0من س0عی ؛پوس0ت داش0ته باش0م و ھ0م ي0ک م0وط"يی  يک ش0وھر س0ياه

کنم از ھ0ر  سعی می. کنم از بلندقدھا و کوتاه قدھا ھم انتخابی داشته باشم می
ھ0ای مختل0ف و ق0ول  ھ0ا و ان0دام  با قياف0ه،گزينمنژاد و مذھبی نيز ھمسری بر

  .. .و عدالت را حفظ خواھم کرددھم که تعادل  می
ھ000ای ب000سيار وس000يعی ني000ز پيرام000ون درخواس000ت ي000ک زن  واک000نش

» الم0صری الي0وم«مسلمان برای داشتن چندين ھمسر بعد از چاپ مقاله در 
 را ب0ه ي0ک زن ھای داده شده، اين نويسنده سعودی اکثريت جواب. ايجاد شد

خواھ00د ب00ه تبلي00غ  ان00د ک00ه رس00ما از طري00ق مطبوع00ات م00ی ب00دکاره ت00شبيه ک00رده
 آور ميز و تھ0وعآ نی او را توھي ی دامن بزند و با خشم تمام نوشتهخودفروش

ب0ا او در اي0ن » م0ری کل0ر«ی  ای که مجل0ه نادين البدير در مصاحبه.. .يافتند
 ک0ه زن0ان ک0شورھای م0سلمان ب0ه زمينه ترتيب داد، به اين نکت0ه اش0اره ک0رد

ھم00سری م00ردان  انون چن00ده تبع00يض جن00سی موج00ود در ق00ای م00داوم ب00 گون00ه
رد و درست به ھمين خ0اطر اند، ولی گوش شنوايی وجود ندا اعتراض کرده

 ت0ا ش0ايد ص0دای م0ا ، ناچار شدم از طريق اين مقاله به نوعی فرياد ب0زنممن
ھا، بيشتر از ھ0ر چي0زی،  ھا و التيماتوم  زمان با سيل تھمت ھم.. .شنيده شود

ش00ود و  ام م00ی  م00ن باع00ث دلگرم00ی حماي00ت کنن00ده ازص00دھا ايمي00ل و مق00اSت

                                                           
  سعيد پيوندی/ھا W  بيست ساله بودن در شھر آيت- 119
   به نقل از وبسايت سکوSريسم نو- 120
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ی   کنن0ده ی س0نت ت0وھين س0ندی زن0ان درب0ارهخوشحالم از اينک0ه ص0دای ناخر
  ...چند ھمسری در اجتماع پيچيده است

  
ای در رابط0ه ب0ا چگ0ونگی   تاکيد بر ھمين داستان، ب0ه نوش0تهبرای

از »  ف0رج پرگوش0تی ق0وزک پرگوش0ت و طهراب«انتخاب ھمسر بر اساس 
در انتخ0اب ھم0سر ... ک0نم ک0ه روش پي0امبر  استناد م0یلمانان مسسوی پيامبر

از ام00ام ص00ادق نق00ل ش00ده ک00ه » مک00ارم اSخ00"ق طبرس00ی«ب00ه نق00ل از کت00اب 
فرس0تاد او را ببين0د  خواست زن بگيرد، يکی را م0ی  پيغمبر وقتی می:فرمود
وب و گ00ردنش را ب00و ک00ن ک00ه اگ00ر خوش00بو باش00د، ب00ويش خ00 ک00ه فرم00ود و م00ی

آل000ت [پرگوش000ت باش000د، ف000رجش ش ر ق000وزک پ000ايطي000ب اس000ت و ني000ز اگ000
   ١٢١.ھم پرگوشت خواھد بود]اش تناسلی

» اعتقادات«اين نگاه را از اين زاويه اينجا آوردم، تا نوع نگرش 
ن0شان ب0دھم و ارزش زن را در اي0ن » زن«به را متوليان حکومت اس"می 

  !دم و دستگاه عقيدتی و رفتاری
ام خ0رداد  روز س0ین ب0ار دليل نيست که برای ھزارمين بار، اي0 بی

ب0ر روی س0نگفرش » ندا آقا س0لطان« و در نخستين سالگرد قتل ١٣٨٩ماه 
  »!حجابھا حکم اعدام برای بی«خيابان، خبری روی نت رفت؛ با عنوان 

 تھ00ران از] ژوئ00ن١٨[ خ00رداد ٢٨در نم00از جمع00ه ی جنت00احم00د 
در موض00وع » ک00ار فرھنگ00ی«مبن00ی ب00ر س جمھ00وری اظھ00ارات اخي00ر رئ00ي

ی برخ0ورد ب0ا   کرد و گفت ک0ه چط0ور فق0ط در زمين0هو حجاب انتقادپوشش 
 ؟دکار فرھنگی کر بايد» بدحجابی«

  ک00ه ھ00م اي00ن خب00ر روی ن00ت رف00ت١٣٨٩ س00ال  خ00رداد٣١روز 
تھدي00د ک00رد ک00ه در ا ن00ژاد، زن00ان ر  طم00ه ب00داغی، مع00اون حق00وقی احم00دیفا

موزشی و کاری جايی ھای آ صورت عدم رعايت حجاب اس"می، در محيط
د در خواھن00 فاطم00ه ب00داغی اف00زود دخت00ران ج00وان اگ00ر م00ی.. .نخواھن00د داش00ت

امني0ت اخ"ق0ی و اجتم0اعی داش0ته  ھ0ای ش0غلی، ھا ھمچنين در مح0يط دانشگاه
  ١٢٢.باشند، بايد حجاب اس"می خود را حفاظت كنند

بد نيست تاکيد ک0نم ک0ه اي0ن حکوم0ت وح0شت اس0"می، ف0رآورده و   
Sمح00صول نگ00اه مردس00اSر جامع00هر و دي00ن س00اSی م00ا ب00ه زن00ان  ر و پيرس00ا

ھ0ا و عملکردھ0ای  ھ0ا و گفت0ه  ک0ه در ھ0يچ ي0ک از نوش0تهی اينبدبخت؛ ماست
 حقوق ھمي0شه ب0ه يغم0ا ی اس"می سخنی در مورد»اپوزيسيون پاستوريزه«

  .شنويم بينيم و نمی نمی» زنان«ی  رفته

                                                           
  ١٩ی باه، آداب زناشوئی، محمد ابراھيم آوازه، صفحه  ومنين، قانون قوه طب الم- 121
 وبسايت حقوق بشر/محروميت از تحصيل و اشتغال/ عدم رعايت حجاب- 122
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ای را راه ان0دازی  س"می از ھمان دوران خاتمی پ0روژهحکومت ا
ھاش000ان ب000ود ک000ه بع000د از  و آن ھ000م دس000تگير ک000ردن چن000د ت000ن ازخ000ودیک000رد 
؛ بخ00شی از  از ک00شورش00وند ب00ه خ00ارج ش00دند و م00ی س00ازی، گ00سيل م00ی چھ00ره

ند، شدند پ0ذيرای اي0ن دار که مرتبا به کشور رفت و آمد خارج کشوريان ھم
ھ00ای اعط00ايی حک00ومتی، ج00ای  ی پ00ول خ00ش و اينھ00ا ھيچ00ی ن00شده ب00ا پ00شتوانهب

 را گرفتن00د و در دو وج00ه حکوم00ت و اپوزي00سيون ش00دند اپوزي00سيون واقع00ی
اپوزي00سيون «گ00ويم  م00ی» اپوزي00سيون«؛ م00ن ب00ه اي00ن ن00وع »ح00افظ نظ00ام«

  »ی اس"می پاستوريزه
 ھم در راستای چشم بستن ب0ر مطالب0ات ١٢٣حميد رضا ج"يی پور

ب0ه ن0ام جن0بش زن0ان » چي0زی«ضد تبع0يض زن0ان، ادع0ا ک0رد ک0ه در اي0ران 
ی شد که بھتر است زنان ايران0ی س0کوSر ھ0م بچپن0د حتی مدع. وجود ندارد
ی   ب000ا آن ريخ000ت و قياف000ه»زھ000را رھن000ورد«از س000نخ زن000انی زي000ر چت000ر 

ک0شان بخش بودن اعم0ال ام0ام آدم  و تبعيت کنند از متوليان نجات،وحشتناک
بپردازن0د؛ » زير شکم آقاي0ان«و » خانواده«ی  ک"ن تاريخ، و فقط به مقوله
کھريزک00ی اس00"می بتوان00د راح00ت و م ض00د زن و ت00ا اي00ن جماع00ت ح00افظ نظ00ا

خواھان00ه و فميني00ستی زن00ان را درز بگي00رد و ب00ه  دردس00ر مطالب00ات آزادی ب00ی
  ...عمر کريه حکومت اس"می بيافزايند

ھم نس"ن تو و خود تو در ايران ھر روز و ھر روز اين فشارھا 
ھ00ای حک000ومتی  و رس00انه» دروغ«از ص00دا و س00يمای کني00د و  را ح00س م00ی

ق0صدم تنھ0ا نم0ايش ف0ضای اي0ن . بيني0د خواني0د و م0ی ش0نويد، م0ی م0ی» يبفر«
ش00ايد بع00دھا ک00ه ش00ر حکوم00ت کھريزک00ی اس00"می کن00ده ش00د و . روزھاس00ت

توانستيم نفس راحتی بکشيم، ي0ادآوری اي0ن ف0ضای فجي0ع ب0رای دان0ستن ق0در 
  ...آزادی و امنيت، بيشتر باشد

 ھ00ای  جريم00ه١٢٥ ھ00م در پ00ی اع00"م ن00رخ١٢٤»ج00دی/ش00وخی«اي00ن 
ھ0ای  س0رويس] ھ0ا ي0ا جريمه[بان منتشر شد و آن اين که در خيا» بدحجابی«

  :زير به زودی به موارد قبل اضافه خواھند شد

                                                           
 ميزگردی با حضور حميد رضا ج"يی پور و شھ" اعزازی در باره ی جنبش زنان و شرايط - 123
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  ... » ھای بدنشان معلوم نباشد ھا بايد بدون سر باشند و برجستگی است؛ مانکن
  :ھای جديد بشرح ذيل اع"م ميشوند بخشنامه

  ھا  فروشی   نامه به ميوه بخش

  نمايش عمومی ھويج و بادمجان ممنوع است
  ر مقابل مغازه ممنوع است وآويختن موز د

  روی ليموھای درشت و آبدارحتما بايد با پارچه ضخيم و گشاد پوشانده شود
  ی سند ازدواج و پس از استع"م فروخته شود  خيار تنھا با ارائه

  خيره شدن به ھلو ممنوع است
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  .ھا بايد زنانه و مردانه شوند  ساله ی دوم ميوه فروشی۵ی  در پايان برنامه

  .بادمجان، موز و تمام درازيھای ديگر فقط به آقايان فروخته خواھد شد خيار، 
  .کيوی نيز استثنائا فقط به آقايان عرضه خواھد شد

  شوند ھا فقط به بانوان فروخته می و ديگر گردالی) لعنت W(ھلو, ليمو، طالبی
  ی ستاد مبارزه با مواد مخدر است هبه عھد) نعوذ باz(ی خيار چنبر مبارزه با کاشت، برداشت و توزيع مخفيانه

  ھا  سازی نامه به دوچرخه بخش 

  .باد کردن Sستيک با تلمبه ممنوع است 
  .شود باد کردن توپ با دھان توسط زنان از اھم جرايم محسوب می

  نامه به راه آھن بخش 

  ورود و خروج قطار به تونل ممنوع است
ن اول به تونل وارد شود؛ آنھم فقط يکبار در صورت تک0رار در صورت لزوم، قطار فقط تا انتھای واگ: تبصره

  .شود  ضربه ش"ق محکوم می۶٠لکوموتيو ران به 
  ھا نامه به فرودگاه بخش 

  ی شروع پرواز نبايد نوک ھواپيما بلند شود  در لحظه
  ھا و از ھمه مھمتر تبصره برای زنــدان

 ز به زن و مرد ب"مانع است و تــجـا
  ی بدحجابی هی جريم برگه - 125

  



 ٩٤

 

   تومن١۵٠٠٠: قد رعنا
   تومن١٢٠٠٠: مليحلبخند 

   تومن١۴٠٠٠: صورت وجيه
   تومن١٨٠٠٠: حمل گيتار بردوش

   تومن٢۵٠٠٠ تومن، جيگيل پبگيل ١۵٠٠٠خنزر پنزر : استفاده از زيورآSت
   تومن٣٠٠٠٠: چکمه بلند

   تومن٢٠٠٠٠: صندل
   تومن١٠٠٠٠: پاشنه بلند

   تومن١۵٠٠٠: بوی خوش که برای غير شوھر استفاده شده
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  !ت�ش برای دست يافتن به حقوق برابر زنان با مردان» کرونيگ«

  

١٣٠٧/١٩٢٨  

  .زنان برای تحصيل در خارج از کشور به بورس آموزشی دست يافتند
١٣١۴/١٩٣۶  

  .با کشف حجاب اولين دبستان مختلط افتتاح شد
١٣١٧/١٩٣٨  

  .زنان بدون ھيچ محدوديتی به دانشگاه تھران راه يافتند
١٣٢٣/١٩۴۴  

  .قانون تعليمات اجباری به تصويب رسيد
  .ھای زنان تشکيل شد عالی جمعيت شورای
١٣۴١/١٩۶٣  

قي0د و رضا ش0اه فدر دوران محمد. [ياسی دست يافتندزنان به حقوق کامل س
  ] اروپا و امريکا١٩۶٨پنج سال پيش از جنبش ماه مه 

١٣۴٢/١٩۶٣  

  .زنان به نمايندگی مجلس انتخاب شدند
١٣۴۵/١٩۶۶  

  .تشکيل شد» سازمان زنان ايران«ھای زنان  با وحدت تمام انجمن
١٣۴۶/١٩۶٧  

  . زنان به کادر سياسی وزارت امور خارجه وارد شدند
.  عضويت در نيروھای انتظامی شدندزنان دارای حق قضاوت در دادگاه و

  .قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد
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١٣۴٧/١٩۶٨  

  .شرکت نخستين وزير زن در ھيئت دولت
  .قانون خدمات اجتماعی زنان به تصويب رسيد

  .اولين مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ايران گشوده شد
١٣۴٧/١٩۶٨  

  .داختندزنان به خدمت در صفوف سپاھيان انق"ب پر
١٣۴٩/١٩٧٠  

  .زنان به عضويت انجمن شھر و شھرستان و استان انتخاب شدند
١٣۵۴/١٩٧۵  

الملل0ی زن   شد و ايران در گردھمآئی سال بينقانون حمايت خانواده اص"ح
  .شرکت کرد

  نخستين زن به مقام وزيرمشاور در امور زنان رسيد
  

١٣۵٧/١٩٧٨  

  .طرح اقدامات ملی به تصويب رسيد
  

. ًميلي0ون زن ايران0ی رس0ما ب0ه ک0ار اش0تغال داش0تند سال دودر اين 
. کردن0د ھای تخصصی تحصيل م0ی ھا و در رشته  زن در دانشگاه١٨٧٩٢٨
 نف0ر س0مت م0ديريت ١۶۶۶ زن کارمند دول0ت بودن0د، ک0ه از آنھ0ا ١۴۶۶٠۴

 مجلس، دو زن سناتور، ي0ک زن وزي0ر، ي0ک زن ی  زن نماينده٢٢. داشتند
 زن ٣٣٣، يک زن فرماندار، پنج زن شھردار، سفير، سه زن معاون وزير

  .نماينده ی انجمنھای شھرستان و شھر بودند

  

  ۵٧اما پس از افتضاح تاريخی سال 

  
  ١٣۵٧اسفندماه /١٩٧٩ مارس ٨

  .تظاھرات زنان در اعتراض به تحميل حجاب اس"می
١٣۵٨  

لغو قانون حمايت خانواده؛ محرومي0ت زن0ان از اش0تغال ب0ه ق0ضاوت؛ اجب0ار 
ن ب00ه پ00ذيرش حج00اب اس00"م؛ ج00دائی زن00ان و م00ردان در س00واحل دري00ا و زن00ا

مسابقات ورزشی؛ تظاھرات زنان در اعتراض به تحميل حجاب اس"می و 
  .لغو قانون حمايت خانواده 

١٣۵٩  
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ب00ا ت00صويب ق00انون اساس00ی جمھ00وری اس00"می خمين00ی ب00ه مق00ام ول00ی فقي00ه 
انواده و جامع0ه را  نقش زن در خ،شود و احکام و سنن اس"می گزيده میرب

ش0وند؛  ھای ايران تعطيل م0ی کنند؛ با آغاز انق"ب فرھنگی دانشگاه تعيين می
به زنان حق ش0رکت در انتخاب0ات عم0ومی ب0ا رعاي0ت م0وازين اس0"می داده 

  .شود می
١٣۶٠  

کن0د؛ ب0ه وي0ژه  ھای زنان را فتوای ولی فقي0ه تعي0ين م0ی حدود حقوق و آزادی
  .ورای اس"می و شورای نگھباندر موارد اخت"ف بين مجلس ش

١٣۶١  
براساس احکام اس"می زنان از حق ح0ضانت فرزن0دان خردس0ال خ0ود پ0س 

ھ000ا  ش000وند؛ م000دارس ابت000دائی و دبيرس000تان از ج000دائی از ھم000سر مح000روم م000ی
  .شوند منحصرا دخترانه يا پسرانه می

١٣۶٢  
  .شود  مقابله با حجاب غيراس"می آغاز میی ھای پليس ويژه گشت

١٣۶٨  
ھ00ای خ00اص   انح00صاری ش00وھر ب00ه ط00"ق زن موک00ول ب00ه حک00م دادگ00اهح00ق

  .شود براساس موازين اس"می می
١٣٧٣  

ی  ھ0ای وي0ژه شود به عنوان مشاور قضائی در دادگ0اه به زنان اجازه داده می
  .خانوادگی حضور يابند

١٣٧۶  
ی دفاع از حقوق زنان و کودکان خود را  بان حقوق بشر جايزه سازمان ديده

کند؛ در انتخاب0ات رياس0ت جمھ0وری، ش0مار  اعطاء می» ن عبادیشيري«به 
دھن0د؛ ب0رای نخ0ستين ب0ار پ0س از  کثيری از زنان ب0ه محم0د خ0اتمی رأی م0ی

ی فوتب0ال راه  ھ0ای م0سابقه به مي0دان] تنھا برای تماشا[انق"ب اس"می، زنان 
ش0ود و زن0ان  ب0از پ0س گرفت0ه م0ی» ح0ق«که البته بعد دوب0اره اي0ن  [.يابند می

ت00ا /يگ00ر ح00ق ش00رکت در مي00ادين ورزش00ی و تماش00ای م00سابقات را ندارن00دد
  ] ١٣٩٠پايان سال /امروز
١٣٧٧  

ق00انون م00صوب مجل00س ش00ورای اس00"می ح00ضور م00شاور حق00وقی زن را در 
  .کند ھای رسيدگی به دعاوی حضانت کودکان الزامی می دادگاه

١٣٧٩  
ن00شجويان پ00سر ھ00ا از تع00داد دا تع00داد دان00شجويان دخت00ر وارد ش00ده ب00ه دان00شگاه

ی ق0م در اعت0راض ب0ه   دخت0ران دان0شجوی دان0شگاه دختران0هش0ود؛ باSتر م0ی
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در ] ب0ه س0بب نب0ودن اس0تادان زن[محروميت از فراگرفتن برخی از دروس 
  ١٢٧....زنند مقابل دانشگاه به تظاھرات دست می

  

  !حکومت کھريزکی اس�میو پيش از 

  
ش آم000وز  دان٢١٦٧000 دب000ستان از ٤٧ م000ي"دی در ١٩١٠در س000ال 
 دول00ت مي00رزا ح00سنخان ١٩١٩ ت00ا ١٩١٨در س00الھای . دخت00ر ثب00ت ن00ام ش00د

ھمزم00ان ھ000م ده . ن تاس00يس ک00رد را در اي00را»دارالمعلم00ات«الدول00ه  وث00وق
  .ی ابتدايی دولتی دخترانه در ايران تاسيس شدند مدرسه

 م000ي"دی تع000داد دان000ش ١٩٣٧ ت000ا ١٩٢٦دوازده س000ال از /ی دهط000
ھ0ا  ت0ن و در دبيرس0تان ٤٧٠٠٠ ب0ه ١٧٠٠٠ ھ0ا از وزان دختر در دب0ستانآم

تاس00يس م00دارس .  دان00ش آم00وز دخت00ر اف00زايش ياف00ت٢٠٠٠ ت00ن ب00ه ٧٠٠از 
 ش00اھد گ00شايش ١٩٣٠ی دھ00ه  در نيم00ه. ه ني00ز س00رعت بي00شتری ياف00تدختران00

 ١٩٣٧ ت00ا ١٩٣٦در س00الھای . مراک00ز آم00وزش ع00الی ب00ه روی زن00ان ب00وديم
  . خواندند درس میبيش از ھفتاد دانشجوی دختر در دانشگاه تھران 

. تری در بررسی م0سايل زن0ان داش0ت  دولت نقش فعال١٩٣٠دھه 
ی زن0ان ش0رق ب0ا پ0شتيبانی   دومين کنگره١٩٣٢ دسامبر ٢بر تا  نوام٢٧از 

  . جدی دولت در تھران برگزار شد
ای خ0ود را در م0ورد حق0وق   م0اده٢٢ی   قطعنام0ه،در پايان کنگره

و دس00تمزدھا، اص00"ح ق00انون ھ00ای براب00ر آموزش00ی، ش00غلی  زن00ان، فرص00ت
   .خانواده و الغای چندھمسری و روسپيگری را منتشر کرد

    ]در دوران رضا شاه[
رضاشاه پس از بازگشت از ک0شور ترکي0ه، سياس0ت من0ع چ0ادر را 

 عل0ی ١٩٣۵ اکتب0ر ١۴يکسال بع0د در . بندی کرد  فرمول١٩٣۴در تابستان 
تع000دادی از  ب000ه ابتک000ار خ000ود از اص000غر حکم000ت، وزي000ر مع000ارف ک000شور

 ١٩٢٠  ھای د باسابقه و قديمی جنبش زنان دھهآموزگاران زن پيشتاز، افرا
   .خواست تا کانون بانوان را بوجود آورند١٩٣٠و

به مب0ارزه ] ادرای تحقيرآميز به چ اشاره[» کفن سياه«کانون عليه 
ھای خود ش0رکت کنن0دگان را ب0ه ح0ضور ب0دون حج0اب  پرداخت و در جلسه

 ژانوي0ه  ٧/ خورش0يدی١٣١۴ ديم0اه ١٧ھ0ار م0اه بع0د در چ. ک0رد تشويق م0ی
  . دانشسرای تھران عليه چادر دست به اقداماتی زد١٩٣۶
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 و ک0شف حج0اب روھای محافظه کار و مذھبی سرکوبیمخالفت ني
ھ0ا ھمچن0ان از  در حاليک0ه ت0وده. س0می ک0شور ب0دل ش0داجباری به سياس0ت ر

ی  ی از زن00ان طبق00هتح00صيلکرده و ب00سيارکردن00د، زن00ان  چ00ادر اس00تفاده م00ی
  . استقبال کردند» کشف حجاب«متوسط از 

 از ي0ک انجم0ن ١٩٣٧در » ک0انون« حج0اب، رف0عپس از اج0رای 
زنان به يک مرکز رفاھی و آموزش0ی زن0ان ج0وان و بزرگ0سال ب0ه رياس0ت 

   .خانم دولت آبادی تبديل شد
رضاش000اه از پادش000اھی در س000ال ] اجب000اری[گي000ری  پ000س از کن000اره

و محافظ00ه ک00ار و » م00درن« ب00ه درگي00ری نيروھ00ای  حق00وق زن00ان،١٩۴١
وق زن000ان از جان000ب روحاني000ان واک000نش عم000ده ب000ه حق000. م000ذھبی ب000دل ش000د

سرچ000شمه » يان اس000"مئف000دا«و س000ازمان نوبني000اد بني000ادگرای ک000ار  محافظ000ه
جن0بش ح0ق رای «و توق0ف » چ0ادر«آن0ان خواھ0ان بازگ0شت ب0ه . گرف0ت می

   .بودند» زنان
 ش0000اھد فعالي0000ت تع0000دادی از ١٩۶٣ ت0000ا انق0000"ب س0000فيد ١٩۵٣از 

ای زن0ان و ھمچن0ين انت0شار ن0شريات  ھ0ای حرف0ه سازمانھای رفاھی و انجمن
» جمعي00ت راه ن00و«ھ00ا مانن00د  در اي00ن دوران برخ00ی از س00ازمان. زن00ان ب00وديم

ی خ0انم مھرانگي00ز دول00ت   ب00ه وس00يله١٩۵۵اي00ن س0ازمان در . ندفعالي0ت داش00ت
ی ھفت0اد م0ي"دی  ی دھ0ه  در نيمهمھرانگيز دولت آبادی. شدآبادی بنياد نھاده 

  . نخستين سفير زن ايران بود
ھای زنان   فدراسيونی با عنوان شورايعالی جمعيت١٩۵٩در سال 
 س0ازمان موج0ود زن0ان، ب0ا ح0ضور ش0اھدخت اش0رف ١٨ايران، متشکل از 

اگر چه فدراسيون اس0تق"ل داش0ت، . پھلوی به عنوان رئيس آن شکل گرفت
حق0وق زن0ان دولت0ی ب0ود ی آغ0از جن0بش  دش0اھی ن0شانها پشتيبانی دستگاه پاام

» WOI«گي0ری س0ازمان ز ن0ان اي0ران  ب0ه ش0کل١٩۶٠ی  ی دھ0ه  نيم0ه که در
 و انق00"ب س00فيد ت00ا درس00ت سرف00صل انق00"ب ١٣۴١ب00ين س00الھای . انجامي00د

 دو ١٩۵٩در س00ال . اس00"می، زن00ان از ھم00ه گون00ه حق00ی برخ00وردار بودن00د
ھ0ا مخالف0ت  حم0د بھبھ0انی ب0ا اي0ن ط0رحآخوند سيد ح0سين طباطب0ايی و س0يد م
  . کردند که مخالفتشان رد و محکوم شد
ق رای ب0ه  و اع0"م اعط0ای ح١٣۴١0دو ھفته پس از ششم بھمن0اه 

  .ی تھران و چند شھرستان شلوغ شدبنوجزنان، بازار و مناطق 
زن000ان و بھب000ود آم000وزش زن000ان نق000شی حي000اتی در ارتق000ای بي000داری 

در ط00ی اي00ن .  ايف00ا س00اخته اس00ت١٩٧۶ا  ت١٩۴۶00ی  ش00رايط زن00ان در دوره
 ١٨٠٠٠٠٠ ب0ه ٩۴٠٠٠دوره رقم دانش آموزان دختر در مقطع ابتدايی از 
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 ۵٠٠ و در تح0صي"ت ع0الی از ٨٢۴٠٠٠ به ٧٠٠٠در مقطع متوسطه از 
  . افزايش يافت۴٣٠٠٠نفر به 

 س0پاه دان0ش وج0ود داش0ت ک0ه در  نف0ر زن ع0ضو١٢۴٣٠ھمچنين 
 ١٩٧٠ی  ت0ا اواخ0ر دھ0ه. کردند  فعاليت می در روستاھا١٩٧٠ی  دھهی نيمه

ھ000ای تح000صيلی، از جمل000ه پزش000کی، حق000وق،  زن000ان ب000ه ب000سياری از رش000ته
   .مھندسی، تعليم و تربيت، علوم انسانی و جز آن راه يافتند

پيشرفت آموزشی در طی اين دوره ھمراه با رشد سريع اقتصادی 
 ب0ازار ک0ار، ھای شغلی م0سير م0شارکت زن0ان را در ود که با دادن فرصتب

. ی ت00ا تم00امی س00طوح بوروکراس00ی دولت00ی ت00سھيل ک00رداز م00شاغل تخص00ص
، خلب0ان، یھ0ا، ارت0ش و نيروھ0ای پل0يس و ب0ه عن0وان قاض0 نان در دانشگاهز

 اف00زون ب00راين. ندش00رکت ج00ستھ00ای عم00ومی م00شغول  ورزشدر مھن00دس و 
  . ھای دولتی برگزيده شدند در پستتعدادی از زنان 

   زن در س0000نا،٢ زن در مجل0000س، ٢٢، ١٩٧٠ی در اواخ0000ر دھ0000ه
 زن ش0ھردار وج0ود ۵ در شوراھای محل0ی و ] درصد از کل٢٠[ زن ٣٣٣
س0فير زن مع0اون وزي0ر، ي0ک زن وزير، سه زن  يک اين افزون بر. داشت

  . و يک فرماندار زن نيز وجود داشت

  

ی اي!!ن حق!!وق از زن!!ان اي!!ران پ!!س از افت!!ضاح ت!!اريخی س!!ال  ھم!!ه
   . پس گرفته شد١٣۵٧

  
 حج0اب را رس0ما رفعقانون  ١٣١۴ماه  دي١٧ شاه پھلوی در رضا

ن در اع0000"م ک0000رد و در مراس0000می ک0000ه در ج0000شن پاي0000ان تح0000صيلی دخت0000را
  :گفت چنين ،گزار شدسرای مقدماتی تھران بردانش

ی دان!!ايی و  نتيج!!هھ!!ا در  بي!!نم خ!!انم ب!!ی نھاي!!ت م!!سرورم ک!!ه م!!ی«
ان!د؛ م!ا  ب!رده و به حق!وق و مزاي!ای خ!ود پ!ی معرفت به وضعيت خود آشنا

آم!د؛  نبايد از نظر دور ب!داريم ک!ه ن!صف جمعي!ت ک!شور م!ا ب!ه ح!ساب نم!ی
ت!ران ی مملک!ت بيک!ار ب!ود؛ ش!ما خ!واھران و دخ يعنی ن!صف ق!وای عامل!ه

ک!ه باي!د در راه ی شماس!ت  ايد، بداني!د وظيف!ه من حا8 که وارد اجتماع شده
 انتظارم!ان ؛ودی نسل آتيه خواھي!د ب! بيت کننده شما تر؛وطن خود کار کنيد

ھای دانشمند اين است که در زندگی ق!انع باش!يد و ک!ار نمائي!د  از شما خانم
  »!و از تجمل و اسراف بپرھيزيد

  

ی ايراني00ان را ب00ر علي00ه  خ00واھم چن00د چ00شمه از مب00ارزه اينج00ا م00ی  
آخوندھای زن ستيز و دانش ستيز و مدرنيت0ه س0تيز، نمون0ه بي0اورم ت0ا ببين0ی 



 ١٠٠

 

ک0شور م0ا ک"  مدارس و ھا،  دانشگاهھا،  بستر خيابانکه آنچه اين روزھا بر
 آخون00دھا و »وح00شت ب00زرگ«ای کھن00ه دارد و ب00ه ھم00ان  گ00ذرد، پي00شينه م00ی

  . شود ھا از راه يافتن دانش و آگاھی به بستر جامعه ناشی می اس"ميست
تأسيس مدارس دخترانه در اي0ران توس0ط ھ0ر گروھ0ی ك0ه انج0ام «

بع0ضی آن را خ0"ف ش0رع . ش0د  روب0رو م0یگرفت، با مخالفتھای زي0ادی می
ی  ای ب0ه ح0ال مملكت0ی ك0ه در آن مدرس0هگفتن0د ك0ه و دانستند و بعضی می می

   ١٢٨.دخترانه تأسيس شود
ی ب00ين نماين000دگان ص000ورت پ00س از انق000"ب م00شروطيت گفتگوھ000اي

اSس"م از تأسيس مدارس دخترانه حمايت  ای از آنان چون ناظم پاره. گرفت
 تربيت بنات و دوشيزگان وطن بكوشيم و به آنھ0ا لب0اس در«: کردند و گفتند

پ00سرھا بخ00وبی تربي00ت  عل00م و ھن00ر بپوش00يم، چ00ه ت00ا دخترھ00ا ع00الم ن00شوند، 
   ١٢٩».نخواھند شد

  : صادق رئيس مدرسه اس"م گفت  محمد  در جواب وی ميرزا سيد
ی  ی دختران0ه اس0ت، نب0ودن اداره چيزی ك0ه م0انع اح0داث مدرس0ه«

 اSس"م منع معاندين را   كه حجتفرضا.  مرتب استيه و نداشتن پليسنظم
   ١٣٠»لجام چه كنيم؟  و اشخاص عزب و بیبردارند، با جوانان جاھل
ای است که از زمان رجايی رئيس جمھ0وری س0ال  اين ھمان بھانه

ب000ه ص000در گفتم000ان ] ص000در پ000س از ع000زل بن000ی[W خمين000ی  س000يدروح ١٣۶٠
» حج00اب ب00ی«زن0ان در جامع00ه اي00م، ت00ا  ش0ھيد ن00داده«: حک0ومتی وارد ش00د ک00ه

» تحري00ک«م00ا را » ب00رادران«گون00ه پوش00ش زن00ان،  اي00ن. رف00ت و آم00د کنن00د
  ١٣١»!کند؛ پس حجاب بايد اجباری شود می

  
ھ0ای جامع0ه و  ھا، پس از باS رفتن سطح آگ0اھی با تمام دشواری«

ان0ديش و دل0سوز   ب0انوان آزاد١٣٢اح0ساس ض0رورت ايج0اب م0دارس دختران0ه
 بح0ث و ج0دل دند و در ھمان زمانی ك0ه نماين0دگان ب0هايرانی دست به كار ش

س ی چگونگی ايجاد اين مدارس پرداخت0ه بودن0د، ب0ه تأس0ي ناپذير درباره پايان
اي0ن اق0دامات در ح0الی ص0ورت . قدام کردندی ايران ا اولين مدارس دخترانه

ھرگونه ن0وگرايی در جامع0ه گرفت كه اوضاع ايران بسيار منقلب بود و به 
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بازار تكفير و افت0را ب0سيار گ0رم ب0ود . شد شك و ترديد نگريسته میی  با ديده
ت اي0ن  آب0رو و حيثي0 حتی خطر جانی و ھتك[و كھنه پرستان از ھيچ اقدامی 

  .كردند  نمیارزفروگ] بانوان آزادانديش
ای ب000ه ن000ام   ج000ری قم000ری مدرس000ه  ھ١٣٢۴نخ000ستين ب000ار در س000ال 

ن ي00راف، ب00رای دخت00راب00ی خ00انم وز توس00ط ب00انو ب00ی» دوش00يزگان«ی  مدرس00ه
ياری روب0رو گ0شت، ی وی ب0ا مخالف0ت ب0س اما اق0دام ج0سورانه. گشايش يافت

. ای از مخالف0ان ت0صميم ب0ه وي0ران ك0ردن مدرس0ه گرفتن0د  به طوری كه پ0اره
ه ای ك00ه ب00  ستان در نام00هس00فير كبي00ر وق00ت انگل00» س00ر چ00ارلز مايرلين00گ«
  :گويد ی اين مدرسه می نويسد، درباره می» ادوارد گری«

پ00يش از ظھ00ر ام00روز داس00تان ج00البی ب00رايم » م00سيو دوھارتوي00ك«
م0ردک م0سخره؛ ب0ه ايراني0ان  [ ما»غ"مان«و آن اينكه ھمسر يكی از گفت 
ًبخ00ش ي00ك انجم00ن زن00ان اس00ت، ك00ه مخ00صوصا   الھ00ام]»غ"م00ان«گوي00د  م00ی

  ب0ی  ب0ی[واقعيت مطلب اي0ن اس0ت ك0ه زن مزب0ور .  دارد»ماھيت زيانبخش«
ل كرده و سه خود برخ"ف معمول زنی است خوب تحصيی  در طبقه] خانم

ی دختران00ه ت0شكيل داده و دخت00ران اش00خاص خيل00ی  م0اه اس00ت ك00ه ي0ك مدرس00ه
   ١٣٣.خوانند محترم در آن درس می

ی دوش000يزگان،  ی مخالف000ان مدرس000ه روي000ه در ط000ی ف000شارھای ب000ی«
ام0ا در ج0واب ب0ه وی گفت0ه . به وزارت معارف ش0كايت ک0رد» بی خانم  بی«

 ب00ا وج00ود نجامس00را. "ح در اي00ن اس00ت ك00ه مدرس00ه تعطي00ل ش00ودش00د ك00ه ص00
ی دوش0يزگان تعطي0ل  در براب0ر م0شك"ت، مدرس0ه» ب0ی خ0انم ب0ی«ايستادگی 

پ0يش » ب0ی خ0انم  ب0ی «ريان به توپ بستن مجل0س ش0ورای مل0یبعد از ج. شد
؛ اي00ن ب00ار تقاض00ای وی پذيرفت00ه ش00د. رف00ت] وزي00ر مع00ارف[ الدول00ه  ص00نيع

ان ب0ين چھ0ار ت0ا ش0ش س0ال در مدرس0ه تح0صيل خت0رمشروط بر اينكه فقط د
چ00را ک00ه ١٣٤؛ني00ز از ت00ابلوی مدرس00ه ح00ذف ش00ود» دوش00يزه«ی  کنن00د و كلم00ه

  کرد می» تحريک« ايرانی را م"يان و مردان» دوشيزه«ی  کلمه
ج00ری قم00ری توس00ط خ00انم   ھ١٣٢۶در س00ال » ی ن00اموس مدرس00ه«

س0يس اآب0اد ت ن رما، نزديك چھار راه حسدر خيابان فرمانف» طوبی آزموده«
 ھج0ری ١٣٠٣خ0ان س0رتيپ ب0ود، در س0ال  وی كه فرزن0د مي0رزا ح0سن. شد

قمری متولد شد و در سن چھارده س0الگی ب0ه عق0د عبدالح0سين خ0ان مي0رپنج 
ھ0ای عرب0ی،  وی مدتی به تح0صيل در زب0ان. درآمد] كه مرد دانشمندی بود[

در دل و فارسی و فرانسه پرداخت و سپس ب0ه فك0ر افت0اد ت0ا نھ0ال دان0ش را 
او كه با شرايط روز آش0نايی داش0ت، ب0ا ت0دبيری . جان دختران ايرانی بكارد
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ھ0ای اك0ابر ب0رای ب0انوان  در ابتدا به تأسيس ك0"س. جديد شروع به كار کرد
 الح000ديث را در دروس  اق000دام ک000رد و س000پس ق000رآن و تع000اليم م000ذھبی و عل000م

خ0وانی ترتي0ب بار در مدرسه، مجالس روض0ه  و سالی يك ] بيچاره[گنجانيد 
ھ0ائی از ق0رآن را در   ش0اگردان دع0وت ب0ه عم0ل آورد و آي0هداد و از اوليای 

   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 

بع0د از م0دتی . پرداخ0ت و سپس خود به تعليم آنان م0یشاگردان را تھيه كنند 
 ج000واد خ000ان س000رتيپ، مي000رزا ح000سن رش000ديه،  دري000غ س000يد ھ000ای ب000ی از كم000ك

   ١٣٦. الدوله برخوردار گرديد نصيرالدوله و اديب
ت0رين و مجھزت0رين  مدرسه ناموس بعدھا ب0ه ص0ورت يك0ی از مھ0م

   ١٣٧.مدارس متوسطه تھران درآمد
» توران آزم0وده«بانو توان از   میالتحصي"ن اين مدرسه از فارغ

خ00انم،  ب00ی  ، ب00ی»فخ00ر عظيم00ی ارغ00ون« ب00انو  ]می ط00وبی خ00ان خ00واھر زاده[
   ١٣٨.گي"ن خانم، فرخنده خانم و مھرانور سميعی نام برد

ياب00د، حت00ی ب0ا ترفن00د خ00ر ک00ردن  ھ00ا ھمچن00ان ادام0ه م00ی و اي0ن ت00"ش
  !م"يان

 ج00زایھج00ری قم00ری ط00وبی رش00ديه در ق00سمت م١٣٢١در س00ال 
گرچه اق0دام .  داير کرد»پرورش«ای به نام  ی دخترانه  ی خود مدرسه خانه

 ت0ن ش0اگرد ١٧وی با استقبال مردم روب0رو ش0د و چن0د روز بع0د از تأس0يس 
داشت، اما فراشان دولتی تابلوی او را با فحش و تھديد برداش0تند و مدرس0ه 

   ١٣٩.را منحل كردند
ش0د،  ن0ی تأس0يس م0یب0انوان ايراتا اين زمان مدارسی ك0ه از س0وی 

 و گرچ0ه گ0اھی اوق0ات نماين0دگان مجل0س ب0ا ندی رسمی و دولت0ی نداش0ت جنبه
کردن0د، ام0ا ھرب0ار ب00ه  اع0ضای دول0ت از آن0ان ب0ه ط0ور تل00ويحی حماي0ت م0ی
 و ھ0يچ ق0انون و  داشتند، عللی مخالفان قد علم كرده بر خ"ف آنان گام برمی

ن دليل ب0انوان ايران0ی دس0ت به ھمي. مرجع رسمی نبود كه با آنان مقابله کند
ب000ه دام000ان مجل000س ش000دند و تقاض000ايی ب000دين م000ضمون ب000ه مجل000س ارس000ال 

  ١٤٠...داشتند
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اس00تای ھم00ين اساس00ا در ررا ] ١٣٨٨[م00ن جن00بش ھ00شتاد و ھ00شت 
دان ب0ه ی ت"ش0ھای زن0ان و م0ر  را ثم0ره اين جنبشکنم و ت"شھا ارزيابی می

 ايرانی به ش0اھراه  و زنانبرای کشاندن ايران[ ايرانی» روشنفکر«راستی 
  !شناسم می] تمدن و مدرنيته

 از س0ر  ايرانيانی اين مناديان آزادی و آگاھی ک"ھم را برای ھمه
 !يادشان گرامی. دارم برمی
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  ١٩٦٨تروريستی جنبش ماه مه ی  چھره

  
    

ی  چھ00ره« وج00ه ديگ00ری ھ00م دارد و آن ١٩٦٨ام00ا جن00بش م00اه م00ه 
» برھم زدم نظم و امنيت«در اروپا چند جوان برای . آن است» تروريستی

ھ0ای تروري0ستی  ب0ه ھم0ان کارھ0ايی دس0ت زدن0د ک0ه گ0روه» ثبات شکنی«و 
  . نيز در ايران و خارج از ايران به آن کار شنيع دست يازيدند» ايرانی«

 ن00دارم ک00ه چ00ه ک00سانی الگ00وی آن ديگ00ران ش00دند؛ م00ن البت00ه ک00اری
» ھ0ا تروري0ست«روپا و ب0ه وي0ژه در آلم0ان تفاوت تنھا در اين است که در ا

ھ00ا   م00ا تروري00ست ِقات00ل و ج00انی قلم00داد ش00دند و محاکم00ه؛ ول00ی در اي00ران
؛ بخشی از ايشان ھ0م ب0ه حکوم0ت شدند و مدعی حکومتقلمداد » ھرمانق«

ھ0ای س0ياه نکبت0ی،  س0الھم0ه در اي0ن ام0ا ش0ان  ن0د؛ کارنام0هدست يافتو قدرت 
  !شان است فتاری و نوشتاریی ھمان پايگاه گفتاری، ر نشانه

فراک0سيون «ماجرای تشکيل گروھ0ی تروري0ستی در آلم0ان ب0ه ن0ام 
 و آل00وده ش00دن آن ب00ه ک00شتار و ١٩٧٠ در اواي00ل دھ00ه ]RAF[» ارت00ش س00رخ

خ00شونت در ط00ول ي00ک دھ00ه، و س00رانجام اض00مح"ل و ن00ابودی کام00ل آن، 
ھن0وز بح0ث و ج0دل  مقطعی بسيار حساس از تاريخ معاصر آلمان اس0ت ک0ه

  ١٤١.ت آن پايان نگرفته اسی درباره
 مي"دی منت0شر ٢٠٠٨ که در سال ١٤٢»آخر ھفته« حجم  رمان کم

گ0000را و تروري0000ستی  ی گروھ0000ی از بازمان0000دگان گ0000روه چ0000پ ، درب0000ارهش0000د
 در آلم000ان اس000ت ک000ه ب000ه ن000ام بنيانگ000ذارانش ١٤٣»فراک000سيون ارت000ش س000رخ«
 ب00ا ١٩٧٠روه در س00ال گي00ری اي00ن گ00 ش00کل. م00شھور ش00د» بادرم00اينھوف«
  . و اعتراضات دانشجويی آن دوران گره خورده است»٦٧نبش ج«

ھ0ای  ی چپ ، از اتحاديهاف. آ. فراکسيون ارتش سرخ، يا گروه آر
ی مسلحانه در س0ال  اين گروه  با شعار مبارزه. شد میافراطی آلمان تشکيل 

ھ0000ای چريک0000ی آمريک0000ای جن0000وبی علي0000ه   براس0000اس الگ0000وی جن0000گ١٩٧٠
  .  مورد ترور دست داشت٣۴شکل گرفت و در » امپرياليسم«
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   . اع"م کرد١٩٩٨در سال اين گروه انح"ل خود را 
گ0روه بادرم0اينھوف . اينک چن0دين دھ0ه از آن دوران گذش0ته اس0ت

که به اتھام ترور و قت0ل دس0تگير و [به تاريخ پيوسته، برخی از اعضای آن 
  ...ھای طوSنی محکوم به زندان] محاکمه شدند

 س0ال ٢٧که پ0س از » کريستيان ک"ر«نام آزادی يکی از آنان به 
ی رم00ان  نوي00سنده بخ0ش   م0ي"دی آزاد ش00د، الھ00ام٢٠٠٨در دس00امبر ] زن0دان[

ی ديگ00ران از  ک00ه ب00ه ان00دازه[ک00"ر کري00ستيان آزادی . اس00ت» آخ00ر ھفت00ه«
 ب0ا اعتراض0ات ب0سياری ]ستی خ0ود اب0راز پ0شيمانی نک0رده ب0وداعمال تروري

ِی ب00رای معترض00ين داش00ت؛ ک00"ر روب00رو ش00د؛ ول00ی ق00انون پاس00خی حق00وق
و  ديگ0ری اس0ت »قات0ل«در براب0ر ق0انون، درس0ت مانن0د ھ0ر » تروريست«

  ...شد که ديگر جنايتکاران ی آزادی می مشمول ھمان امتيازاتی در زمينه
 ک000ه ع000ضو گ000روه ١٤٤»آخ000ر ھفت000ه«ي000ورگ، شخ000صيت اص000لی 

ب0ود، در براب0ر زن0دان م0ورد اس0تقبال » فراکسيون ارتش س0رخ«تروريستی 
   ...گيرد که از کودکی مراقبت او را بر عھده داشت واھرش قرار میخ

در اين بيست س0ال ک0ه رفق0ای س0ابق ب0ه زن0دگی آرام و مرف0ه خ0ود 
نج0ات «ھايی که خ0ود را  دادند و جامعه نيز ديگر به ياد تروريست ادامه می

ب0دترين چيزھ0ا چ0ه ب0ود؛ اينک0ه «پنداشتند، نبود؛ در زن0دان  آلمان می »بخش 
ای و داری  جري00ان دارد و ت000و از آن بري00ده ش000دهی در ج00ای ديگ000ری زن00دگ

ت0ر  کنی، لحظ0ات بع0دی براي0ت ک0م ارزش پوسی و ھرچه بيشتر صبر می می
  »!شوند می

چن000ان  ايران000ی ک000ه ھ000م» قھرم000ان«ھ000ای  درس000ت مانن000د تروري000ست
ا از چنگ00ال ی م00 دھن00ده و منج00ی و ن00اجی ک00شور فلک00زدهخودش00ان را نج00ات 

دانن0د و ب0ه آن افتخ0ار ھ0م   م0یھ0ا  و حقوق برابر ان0سانان آزادی زن،مدرنيته
  ...کنند می

دوس00تانش . ک00شد ي00ورگ، ب00ار س00نگين چھ00ار قت00ل را ب00ر دوش م00ی
  !خواھند بدانند چگونه با اين مساله کنار آمده است؟ می

گذاريد؛ بانک زدن، ترور ک0ردن، انق"ب0ی  شما اسمش را چه می«
 ب00وده ک00ه خ00ودش انتخ00اب  ي0ن زن00دگیب0ودن و زن00دان؛ اي00ن زن00دگی او ب00وده؛ ا

گوييد که م0ن اج0ازه ن0دارم از او بپرس0م ک0ه اي0ن زن0دگی چ0ه  کرده و شما می
کنن0د  کنند و حکايت می شان باھم گفتگو می ی گذشته ھا درباره جور بوده؛ آدم

   ١٤٥»!اند و چه برآنھا گذشته است ردهچه ک
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 روی ش0ود؛ آي0ا ک0سی ک0ه ان0سانی را  ن0ه از پرسش ام0ا تک0رار م0ی
ای و ي00ا ي00اس، بلک00ه ب00ا خون00سردی و از روی منط00ق و  ش00ور و ش00وق لحظ00ه

توان0د روح س0المی  رساند، بيم0ار ني0ست؛ چگون0ه آدم0ی م0ی برھان به قتل می
  !داشته باشد، وقتی راه بھتر شدن جھان را قتل و کشتار بداند؟

نی مجاھدين و ف0دائيان خل0ق ھای وط دھم به تروريست رفرانس می
کردن00د و   ک00ه حت00ی ب00ه دوس00تان و ھمرزمان00شان ھ00م رح00م نم00یھ00ا ای و ت00وده

حکوم00ت اس00"می وارث و . دريدن00د ھم00ديگر را در درون تشکي"ت00شان م00ی
تروري0ست را » ف0دائيان اس0"م«؛ رد اين جانيان تاريخ معاصر ماس0تدستاو

  !ھم به اين ليست ع"وه کنيد
  

 ک0ه خ00ود را ب0ه مھم00انی رس0انده و زن00دگی پ00در را پ0سر ي00ورگ... 
کند ک0ه  شمارد، اين تقابل را خطاب به پدر چنين تصوير می ننگ خويش می

ت0و . ھ0ا بودن0د کفايتی که نازی تو در برابر واقعيت و درد و تالم، ھمانقدر بی
و ای ک0ه ک0اری ب0ه ت0 به خ0اطر اي0ن ک0ه مردم0ی را ک0شته؛ ای بھتر نيستی ذره

 ش00ماھا در براب00ر ای؛ ای ک00ه چ00ه ک00رده ان00د؛ و بع00د از آن ھ00م درنيافت00ه نداش00ته
خواندي0د؛ ام0ا خودت0ان » ن0سل ق0ات"ن«برآشفتيد و آنھا را » تان نسل والدين«

ی ي0ک قات0ل ب0ودن چ0ه معن0ايی  دان0ستی بچ0ه تو بايد م0ی. طور شديددقيقا ھمان
و ح0رف اما خودت يک پدر قاتل شدی؛ پدر قاتل من؛ اين ط0ور ک0ه ت0؛ دارد
پ00شيمان ني00ستی؛ ت00و فق00ط متأس00ف و ی خ00ودت  بين00ی، از ک00رده زن00ی و م00ی م00ی
ای؛ ت0و خ0ودت،  ان0د و ت0و دس0تگير ش0ده سفی که جريان0ات غل0ط پ0يش رفت0هامت

توانن0د آدم را ببخ0شند، و آنھ0ا ھ0م  ای؛ ولی فقط ديگران می خودت را بخشيده
  !کنند اين کار را نمی

اش   از نسل گذش0ته]نسل شما [ابرسی نسل تازه استاين ھمان حس
  ...برای جناياتی که کرده است

ھا  ھای مصيبت بار، ترورھای سنگدSنه و در ميان آن گذاری بمب
ی  ب0ر روی پ0رده» فراک0سيون ارت0ش س0رخ«ھ0ای  ھای شديد تروريست بحث

تماش00اگران » ی بادرم00اينھوف عق00ده«نخ00ستين نم00ايش درام س00ينمايی س00ينما؛ 
در ]  م0ي"دی٢٠٠٨[ س0پتامبر ١۶ ش0نبه  شامگاه سه. متاثری برجای گذاشت

و از جمعيت سينما در مونيخ، تماشاگران به مدت دو ساعت و ن0يم سالن ممل
  ... فراکسيون ارتش سرخ را دنبال کردند» پای خونين رد«

 م00ي"دی ١٩۶٧ ژوئ00ن ٢در ت00اريخ » ی بادرم00اينھوف عق00ده«ف00يلم 
ھ0ای  در جري0ان دي0دار ش0اه اي0ران از اي0ن ش0ھر، آش0وب. ش0ددر برلين آغ0از 

آمي0ز علي0ه  ان در آغاز ب0ه ص0ورتی م0سالمتکنندگ تظاھر. سنگينی ايجاد شد



 ١٠٧

 

کردند، ولی وقت0ی م0اموران پل0يس ب0ا ب0اتوم   شاه اعتراض می١٤٦رژيم ترور
  بن00و اون00ه«در پ00ی آن . ب00ه آن00ان حمل00ه کردن00د، وخام00ت اوض00اع ت00شديد ش00د

  . ی پليس قرار گرفت و جان باخت دانشجويی آلمانی، ھدف گلوله» زورگ
 لق00ب ، محم00د رض00ا ش00اه، ب00هننظ00ام پي00شيمي00دانم چ00را اي00ن مخ00الف ن

داده اس0ت؛ تنھ0ا ميت0وانم ت0صور ک0نم ک0ه نوي0سنده ی اي0ن » رژيم ترور شاه«
خ0ود از ھم0ان حامي0ان تروري0ستھاست و ] در قالب راديو دويچه وله[نوشته 

. نميتوان00ست و نميتوان00د ب00ا جامع00ه ی رو ب00ه پ00يش آن دوران مخ00الف نباش00د
» ی س0ينما  ش س0رخ ب0ر پ0ردهفراکسيون ارت0«منظورم نويسنده ی نوشته ی 

اط"عات بسياری در دست است ک0ه ت0وده ايھ0ای س0اکن آلم0ان ش0رقی  .است
 ايران راه انداختند و آن دان0شجو را ھ0م ان، اين نمايش را برعليه شاهآن زم

 ايران در کشور دند، تا مث" به حضور پادشاهبرنامه ريزی شده به کشتن دا
اعتراض کنند؛ يک پروژه ی روس0ی آن زمان » امپرياليستی آلمان غربی«

  . ھم اشاره خواھم کرد» پروژه«در ادامه به اين . در دوران جنگ سرد
ی ويتن0ام در دان0شگاه  ششماه پس از اين حادثه، در جريان کنگ0ره 

دانشجوی انق"بی، سخنرانی آتشينی در برابر » رودی دوچکه«فنی برلين، 
دو م00اه پ00س از آن . ج00ام دادنا» امپريالي00سم آمريک00ا«ھ00زاران دان00شجو علي00ه 

ھ0ای  و چن0د ت0ن ديگ0ر، ش0بانه بم0ب» گودرون ان0سلين«و » س بادره آآندر«
کشتار «ھای بزرگ فرانکفورت کار گذاشتند، تا عليه  آتشزايی در فروشگاه

   ١٤٧.اعتراض کنند» مردم ويتنام
م00ردم در م00ردم بيگن00اه را در ک00شورشان ميک00شتند، ت00ا ب00ه ک00شتار 

  ! کنندويتنام اعتراضکشور 
وق00ت » ی ب00ادر م00اينھوف عق00ده«ک00ارگردان ف00يلم در » ول00ی ادلا«

ی ھفت00اد در آلم00ان را م00ستند   ت00ا آغ00از تروري00سم دھ00ه،زي00ادی ص00رف ک00رده
ھای فيلم، موث0ق و ب0ا واقعي0ت   تا صحنه،او در حد امکان ت"ش کرده. سازد

  بن000و اون000ه«ھ000ای ت000اريخی مانن000د تيران000دازی ب000ه  در ص000حنه. منطب000ق باش000ند
ای آن زمان  شاھدان رسانه» س بادره آآندر«يا نخستين بازداشت » ورگز

به عنوان سندی برای وفاداری به اصل، در تصاوير سينمايی به کار گرفته 
ن0000د؛ ب0000رای نمون0000ه عکاس0000انی ک0000ه در مح0000ل وق0000وع حادث0000ه بودن0000د و ا هش0000د

ھ0ای خ0ود را  عکسبرداری کردن0د، ي0ا گزارش0گران رادي0ويی ک0ه ميکروف0ون
  . "ن و قربانيان گرفتنددر برابر عام
مي0انجی اس0ت ک0ه  ھ0ای ب0ی گترين کارايی فيلم در ھم0ين ص0حنهبزر

ک0م ب0رای تماش0اگرانی ک0ه  س0ازد؛ دس0ت  ھيجان آن زم0ان را از ن0و زن0ده م0ی
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» وس0تاش0تفان آ«. ش0ود ای اح0ساسی بي0دار م0ی شان به گونه خاطرات واقعی
 ھم0ين عن0وان نوش0ته ی کت0اب او ب0ا ب0ر پاي0ه» نام0ه فيلم« نگاری که  روزنامه

ق0دم گف0ت ک0ه م0ن معت» کمپلکس بادر ماينھوف«شده، در مراسم نمايش فيلم 
توان0د گذش0ته را ب0رای  ی چن0ين موض0وعی، م0ی چنين فيلمی يا کتابی درب0اره

  ١٤٨!مردم کام" ديدنی سازد، ولی نه چيزی بيش از آن
  

 پس از آخرين سفر شاه ايران به آلمان و کشته ١٤٩چھل و دو سال
ک دان00شجوی آلم00انی در جري00ان تظ00اھرات س00نگين علي00ه او، اکن00ون ش00دن ي00

 پلي00سی ک00ه دان00شجوی ه و معل00وم ش00دهپ00رده از ي00ک راز مھ00م برداش00ته ش00د
جاس00وس آلم00ان ش00رقی س00ابق ب00وده ] خ00ود[ همعت00رض آلم00انی را بقت00ل رس00اند

 از آن زمان تاکنون بخشی از تاريخ آلم0ان ١٩٦٧ی دوم ژوئن  حادثه. است
  .  بوده است١٩٦٨ھای چپ   و آغازگر جنبشدھد را تشکيل می

ی حف00ظ و نگھ00داری  ی وي00ژه ب00ه نق00ل از اداره» اش00پيگل آن"ي00ن«
گ00زارش داد ک00ه ھ00ا و اس00ناد س00ازمان جاسوس00ی آلم00ان ش00رقی س00ابق  پرون00ده

 کشته شدن اين دانشجوی آلمانی در ھنگام تظاھرات باعثمامور پليسی که 
 زمان بود، در واقع جاسوس آلم0ان عليه ديدار شاه ايران از آلمان غربی آن

  .شرقی بود
ای  اريخ آلمان بع0د از جن0گ، نق0ش وي0ژه در ت١٩٦٧ ژوئن ٢روز

دارد و ھ000ر س000ال در اي000ن روز، وس000ايل ارتب000اط جمع000ی آلم000ان و برخ000ی 
 ب000ه اھمي000ت آن در ،ک000شورھای اروپ000ائی، ب000ويژه فران000سه بط000ور م000شروح

  !پردازند یم ١٩٦٨ھای چپ  ھای دانشجويی، اجتماعی و جنبش شورش
ی اتح000اد  ھ000ا و تظ000اھرات ک000ه عموم000ا ب000ه وس000يله اي000ن اعت000راض

کنفدراس000يون جھ000انی «سوسيالي00ستی دان000شجويان آلم000ان و ب000ا ش000رکت فع000ال 
گرف0ت و  شد، ھر روز اوج بيشتری م0ی تدارک ديده می» دانشجويان ايرانی

يس آلم0ان و  و به زدوخ0ورد مي0ان پل0بيشتر موارد نيز به خشونت گرائيددر 
  .شدکنندگان تبديل تظاھر

  م0ن»، بح0ران روش0نفکری در اي0رانرن0سانس وارون0ه«در کتاب 
ل  را ب00ه دلي00»کنفدراس00يون«ب00ار اي00ن  رگذش00ت و سرنوش00ت رق00تتاح00دی س

ت0رين  جيب ارتجاعیو ارتزاقش از  ١٣٤٢سال ھمان از ھمراھی با خمينی 
  .ام ھای منطقه نشان داده حکومت
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 ٢٦ربی ک0ه دان0شجوی س برلين غکارل ھينس کوراس، مامور پلي
ی او ک0شته ش0د، بع0دھا م0ورد محاکم0ه ق0رار  ی آلم0انی ب0ه ض0رب گلول0ه ساله

  ...گرفت و سرانجام به علت نبودن دSيل کافی تبرئه شد
ی  ين و اتح00اد مج00دد دو آلم00ان، ادارهپ00س از فروپاش00ی دي00وار ب00رل

ھای س0ازمان جاسوس0ی آلم0ان ش0رقی  ری و حفظ پروندهای برای نگھدا ويژه
اين اداره ھ0ر از گ0اھی پ0رده از روی برخ0ی اس0رار و عملي0ات . يل شدتشک

دارد و اين ب0ار در  اند، برمی که در رويدادھای مختلف نقش داشتهجاسوسی 
ھايی  ی نزديک شدن سالروز دوم ژوئن، سرانجام معلوم شد چه دست آستانه

  . اند ی تاريخی دست داشته ين حادثهاحتماS در ايجاد ا
ی حف0ظ و نگھ0داری  ی وي0ژه  منت0شر ش0ده، توس0ط اداره بر اسنادبنا

ھ00ا و اس00ناد س00ازمان جاسوس00ی آلم00ان ش00رقی، اکن00ون معل00وم ش00ده ک00ه  پرون00ده
م0امور پل0يس آلم0ان غرب0ی در آن زم0ان، از جمل0ه » کارل ھي0نس ک0وراس«

س000ازمان جاسوس000ی آلم000ان ش000رقی و ع000ضو ح000زب [جاسوس000ان اش000تازی 
اي00ن راز ب00ه ش00ايعاتی مبن00ی ب00ر ب00ا اف00شای . ب00وده اس00ت] کموني00ست آن ک00شور

اينک000ه ممک000ن اس000ت حت000ی م000اموران ايران000ی ھم000راه ش000اه در م000اجرای قت000ل 
 ١٥٠...اند، ھم پايان داده شد دست داشتهدانشجوی آلمانی 

 ای  دھ0د ک0ه چگون0ه ع0ده نشان می] عقده ی بادرماينھوف[فيلمساز 
برق000راری دمکراس000ی و ع000دالت ی ج000وان معت000رض و آرم000انخواه ک000ه م000دع

گ0ری، عملک0رد  نظ0امی  بودند، به گروھی چريکی تبديل شدند و ب0ااجتماعی
دمکراتيک00شان، ن00ه تنھ00ا موج00ب م00رگ ب00سياری از  خ00شن و رويک00رد غي00ر

گ0رای آلم0انی ش0دند، بلک0ه  م0انک0رده و آر دانشجويان جوان و افراد تح0صيل 
   .دھا جان باختن گناه در عمليات آن شماری از مردم عادی و بی بید تعدا

ھاش0ان  گ0ذاری ی زيادی از مردم عادی را در بمب ھا عده يعنی اين
  .کشتند

بينيم ک0ه  می گرا را نگار چپ اولريکه ماينھوف، روزنامه] فيلمدر [
ی سفر او و شاه ب0ه آلم0ان  اده خطاب به فرح پھلوی در آستانهای سرگش نامه

ای ک00ه ح00اوی  اش منت00شر کن00د؛ نام00ه خواھ00د در روزنام00ه ھي00ه ک00رده و م00یت
اس0ت و  ھ0ای اقت0صادی و اجتم0اعی حکوم0ت ش0اه ای تند عليه سياستانتقادھ

  . بر فقر و گرسنگی مردم ايران تاکيد دارد
  ]...ھای آن زمان مقيم آلمان شرقی ای البته تحت تاثير توده[

آنگاه تظاھرات دانشجويان مارکسيست و نيروھای مخالف ش0اه را 
دھن0د؛ ام0ا  ی علي0ه او م0یبا ورود شاه و فرح به آلم0ان، ش0عارھاي بينيم که می
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ی س00لطنتی، اي00ن   و نيروھ00ای ھ00وادار ش00اه و خ00انوادهھ00ا آنن ب00ا درگي00ری ب00ي
ش0ود   س0رکوب م0ی]آلم0ان [ی پليس شده و به وسيله تظاھرات به خون کشيده

  ...رسد و يک دانشجوی آلمانی نيز به قتل می
ک00ه بع00دھا و پ00س از انج00ام ش00د پلي00سی ھم00ان اي00ن قت00ل البت00ه توس00ط 

معل0وم ش00د ک0ه جاس00وس » اش0تازی«آلم0ان ب00ه ھ0م و اف0شای اس00ناد وص0ل دو 
  .آلمان شرقی و عضو حزب کمونيست آلمان شرقی بوده است

شناسی ھ0000ای آغ0000ازين ف0000يلم ب0000ه روان0000  ق0000سمتدر» اول0000ی ادل«
ھ00ای  هھ00ا و زمين00 ھ00ای اص00لی جن00بش دس00ت زده و کوش00يده ري00شه شخ00صيت

د؛ ن000شان دھ000ھ000ا را ب000ه خ000شونت و آنارشي000سم  روح000ی و روان000ی گ000رايش آن
س ه آآن00در«مب00ود ع00اطفی و واب00ستگی ش00ديد ع00صبيت، خ00شونت، جن00ون، ک

ر ت0صميم دوس0ت دخت0رش، عام0ل اص0لی بي0شت» گودرون انسلين«به » بادر
ش00ود؛ ت00ا  ی او ن00شان داده م00یآمي00ز و تروري00ست ھ00ا و حرک00ات خ00شونت گي00ری 

  ! ی او خواھانه "بی و عدالتی انق روحيه
طل0ب و  ، بيمار جنسی، خ0شونت دختری حسودگودرون انسلين نيز

توز ک0ه  شود؛ شخصيتی خودخواه و کينه  میآشفته از نظر روحی نشان داده
   .ورزد حسادت می» اولريکه ماينھوف«آشکارا به 

 ای ک0ام" بينيم که روحيه را می» ه ماينھوفاولريک«از آن طرف 
 دارد و ب00ه ش00دت ب00ه زن00دگی و دخت00ران خردس00الش واب00سته   کاران00ه محافظ00ه

رغ0م  عل0ی[ تحول او از يک ژورناليست موفق و مورد احترام جامعه .است
ب000ه ي000ک تروري000ست، ني000ز بي000شتر از س000ر جب000ر و ] گراي000شات مارکسي000ستی

او بي0شتر  ؛انق"ب0ی» خ0رد«آگاھان0ه و از روی  ناگزيری است، تا ت0صميمی
و رس0د، ت0ا اھ0ل جن0گ چريک00ی  ه نظ0ر م0ی پ0ردازی ب0 اھ0ل تئ0وری و نظري0ه

و دوس0ت دخت0رش » ب0ادر«برای ھم0ين بارھ0ا از س0وی . انهی مسلح مبارزه
» اس000تمناء تئوري000ک« او را ھ000ای پ000ردازی ھ000ا نظري000ه  آن. دش000و تحقي000ر م000ی

  ١٥١...خوانند می
در زم00ان جن000گ ويتن000ام و ترورھ000ای » انجم000ن«ی  ی اولي000ه نطف00ه

ھ00ا پ00ا را از مرزھ00ا فرات00ر  سياس00ی در آمريک00ا ب00سته ش00د؛ ام00ا ع00صبيت آن
 ش0ان رون0د و ب0ا ش0رکای فل0سطينی ھ0ا ب0ه اردن م0ی نبرھ0ه آ در ي0ک. گذاشت

  ...پردازند می تبادل فکر به
مجاھدين و فدائيان خلق ک0ه در ھای تروريستی  درست مثل جريان

ھ000ای  ھ00ای ش00صت و ھفت00اد م000ي"دی ب00ه ک00شورھای عرب00ی و اردوگ00اه دھ00ه
زا  گذاری و ساختن مواد آتش  بمب،رفتند، تا در آنجا تروريسم فلسطينيان می
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 ١١١

 

کت00اب ھم00ان م00ن در ؛ کنن00د» وارد«ب00ه ک00شورشان اي00ران  ي00اد بگيرن00د و را
  .ام نوشتهھم ھا  در مورد اين ھمسويی» رنسانس وارونه«

در پرانت0ز بنوي0سم ک00ه ب0ا اي0ن رھب00ران و ھ0واداران گ0روه مت"ش00ی 
در اساس در اعت0راض ب0ه يھودس0تيزی ن0سل پ0در و » بادرماينھوف«ی  شده

، ام0ا خ0ود ب0ا ن0دش0ورش کرد] ن ھيتل0ر بودن0دکه حامی و پ0شتيبا[مادرھاشان 
و امث00الھم، ھم00ان » ف00تح«ھ00ای تروري00ستی  ھمک00اری و ھمراھ00ی ب00ا جري00ان

ھ0ای   و اي0ن از ش0گفتیند را در پيش گرفتانی يھودستيزی نسل پيشينش شيوه
  !  تاريخ اروپاست

ی  ش0ود و مانن0د ھم00ه واقع0ا از کنت0رل خ0ارج م0ی» س ب0ادرآ هآن0در«
علي00رغم اعتق00اد . ب00ه فک00ر ق00درت اس00ت، ت00ا اي00دئولوژیھ00ا بي00شتر  اي00دئولوگ

اب00زار ھ00ای گ00روه را  زن» ھ00ا حق00وق زن«س00طحی او ب00ه آزادی سياس00ی و 
ک0ه او [ھ0ا را  ای اش خاورميان0ه گراي0ی م0ذھبی و وح0دت بيند دستی بيشتر نمی

 ب00ادر معتق00د اس00ت داش00تن .گي00رد دربرنم00ی] نام00د  م00ی»عل00ی باب00ا«آنھ00ا را 
    ...لوله ھر دو يک چيزندی جنسی و شليک گ رابطه

 چقدر اين کاراکتر شبيه ب0ه م0سعود رج0وی و ف0رخ نگھ0دار اس0ت؛
ی تروري0ستی در دوران پي0شين؛ يک0ی  دو مدعی ت0داوم آن دو گ0روه م0سخره

اس00ت، » چ00پ«مان00د و آن ديگ00ری ک00ه م00ث"  ھمچن00ان تروري00ست ب00اقی م00ی
ھمکار و ھمدست حاکمان تروري0ست جمھ0وری کھريزک0ی اس0"می اس0ت و 

رای ت00داوم اي00ن حکوم00ت وح00شت ب00ه مخالف00ان حکوم00ت اس00"می چن00گ و ب00
  ...دھد دندان نشان می

ھ000ای  ای اس000ت از ک000سانی ک000ه س000مپاتی نمون000هم000اينھوف اولريک000ه 
او . کن0د شان را قرب0انی م0ی شان، ھمه چيز، حتی خانواده ی سياسی متعصبانه

گ00ذارد، ب00سيار  را پ00شت س00ر م00ی وقت00ی ب00رای انج00ام م00اموريتش دخترھ00ايش
  .يدآ درھم ريخته و پريشان به نظر می

  ١٥٢.کند را گم می» خودش«اولريکه در فرايند پيدا کردن خود، 
کن0د  در گفتگويی تاکي0د م0ی» بادرماينھوف«ی فيلم آلمانی  ھنرپيشه

که فيلم قصد دارد به اي0ن نکت0ه بپ0ردازد ک0ه چ0را جوان0انی ک0ه ب0رای جھ0انی 
اي0ن ص0راحت لھج0ه و . بديل شدندت» قاتل«کردند، نھايتا به  بھتر مبارزه می
» قت0ل«کاری ج0ز ] ھيچ[» ايتانھ«برای کسانی که » قاتل«استفاده از کلمه 

اي00ران حت00ی فرات00ر از ي00ک » جن00بش چريک00ی«ان00د، ب00رای وارث00ان  نک00رده
ھ0ا ھن0وز س0الگرد تاس0يس خ0ود را ک0ه در خ0ون  برخ0ی از آن. اس0ت» تابو«
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گيرن0د   م0ی١٥٣ است، ج0شنچند پاسبان و روستايی و انسان عادی نطفه بسته
 ن000ه ،ش000ود کنن000د؛ زي000را ب000رخ"ف آنچ000ه در ف000يلم گفت000ه م000ی و پ000ايکوبی م000ی

ی آنھا را ديروز برای آن س~  است که انگيزه» اعتقاد«بلکه » رهاسطو«
ت000شکيل ] ھ000ا ترورھ000ا و قت000ل[و ام000روز ب000رای بزرگداش000ت آن » عملي000ات«

  . دھد می
نن0د رفقاش0ان در  را نيافتن0د، ت0ا ما١٥٤اگر آنان اين بخ0ت و فرص0ت

ھ0ای  وع ديگری از آن0ان ام0ا، ب0ا اس0طورهچين يا در کوبا به قدرت برسند، ن
ی ھم000ان عملک000رد  ب000ا ھم000ان اعتق000اد م000شترک و ب000ر زمين000هديگ000ری، ول000ی 
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  : ام؛ اينگونه ن دادهاندازند،  نشا بساط سور و سات راه می
  ی وطن فروشان انترناسيوناليست در اروپا  اع�م موجوديت جبھه

فروش0ان  ی وط0ن  ی ھمبستگی، ت0شکيل جبھ0ه  بدين وسيله با سرافرازی و سر بلندی تمام، به عنوان دبير اول جبھه
فروش00ان   و معرف00ی وط00نب00رای انج00ام مراس00م معارف00ه. دارد ی دني00ا اع00"م م00ی انترناسيونالي00ست وطن00ی را در ينگ00ه

ای در كشور دوست و ھمجوار اتريش، محل تولد فدايی كبير جناب آق0ای پروف0سور  بنيانگزار و يارگيری، جلسه
فروش00ان،   دSر و ب00رای وط00ن١٨گراي00ان و اي00ران دوس00تان  ورودی ب00رای مل00ی. ش00ود آدول00ف ھيتل00ر برگ00زار م00ی

  .تطلبان، اط"عات فروشان و خاك برسران مجانی اس تجزيه
  :موضوع جلسه

بزرگ خاندان سلوكيه كه ھشتاد سال ] ملعون[ ـ بزرگداشت سه ھزارمين سالمرگ انق"بی كبير اسكندر گجسته ١
  . سياه خاك ايران را به توبره كشيد

 و  ی پ0رارج و ق0رب مغ0ول  ـ ھفتصدمين سالمرگ مجاھد قھرمان حضرت چنگيزخان مغ0ول، بني0انگزار سل0سله٢
  nی مغوSن چند تا نقطه ر خان لنگ و بقيهجانشينان برحقش تيمو

 ـ چھار صدمين سالمرگ انق"بی كبير اعليحضرت شاه اسماعيل صفوی، بزرگ خاندان صفوی، برای كشتار ٣
  !ی دگرانديشان بدبخت انق"بی ھمه

يل الشان، حضرت مستطاب، اعليحضرت آقای آغامحمد خان اخته به دل  ـ دويستمين سالگرد تولد انق"بی عظيم٤
  !ای از چند صد كيلو چشم ناقابل ی تپه ی ھنرمندانه ساختن شھر كوران و تھيه

 ـ يكصدمين سالگرد تولد شھيد قھرمان و مجاھد كبير حضرت اجل معلق پرزيدنت آدول0ف ھيتل0ر كبي0ر، رھب0ر ٥
در اقصی نقاط سوزی  ھای آدم ھای جھان، به دليل بر پا ساختن كوره ھا و نئو نازيست ھا و نازيست كبير فاشيست

  !جھان
ی  ـ يك صد و دھمين سالگرد تولد انق"بی بزرگ، حضرت دايی جان نازنين، ژوزف اس0تالين، موس0س مدرس0ه٦

ی س00يبری، ب00رای چي00دن ن00وك تم00امی  ی س00فيد و منطق00ه  س00ازی و دان00شگاه آدم س00ازی در يخبن00دان روس00يه ان00سان
  مللیال روشنفكران، خرده بورژواھا و بورژواھای نمك نشناس بين

ی مت00صرفی   ـ ص00دمين س00الگرد تول00د انق"ب00ی كبي00ر و ب00انی تب00ديل زن00دان اوي00ن ب00ه دان00شگاه اوي00ن در منطق00ه٧
  ! W عليه W موسوی خمينی رحمت اميرالمومنين عمر بن خطاب س"م W عليه، حضرت امام سيد روح

از جمل000ه . ر خواھ00د ش00دھ00ای ب00زرگ، چن00د بزرگداش00ت كوچ00ك ھ00م، ھمزم00ان برگ00زا در كن00ار اي00ن بزرگداش00ت
ی س0ابقا فع0ال خاورميان0ه، ح0ضرت م0ستطاب پرزي0دنت ص0دام  بزرگداشت نيمچه انق"بی فداكار و از جان گذش0ته

حسين تكريتی عفلقی كه ي0ك تن0ه در براب0ر امريك0ای جھ0انخوار و ھمدس0تان امپريالي0ستش ب0ا ج0ان و دل اي0ستادگی 
ی معارف0ه ك0ه ھم0راه  شود در اي0ن جل0سه و گرامی دعوت میفروشان عزيز  ی وطن از كليه!] دمش گرم. [كرد می

n ب00ا رق00ص باب00اكرم، رق00ص لزگ00ی و قفق00ازی و ترك00ی و عرب00ی و مغ00ولی و آلم00انی و اتري00شی و چن00د ت00ا نقط00ه
درآمد حاصله از اين جلسه و . برگزار خواھد شد، ھمراه با تمام دوستان و اھل و عيالشان حضور به ھم رسانند

ی حاص0لخيز   تمام0ا خ0رج عملي0ات جاسوس0ی و آدم فروش0ی ب0رای ص0دور انق0"ب ب0ه منطق0هتمامی جلسات مشابه 
محل دقيق جلسه ب0ه دSي0ل امنيت0ی بع0دا اع0"م خواھ0د . ی ايران خواھد شد خاورميانه و بخصوص كشور فلك زده

ی  زن0ده و جاوي0د ب0اد خ0اطره/ پرف0روغ ب0اد جل0سات رق0ص ش0كمی/برقرار باد پرچم ب0ی رن0گ وط0ن فروش0ی. شد
 !ی وطن فروشان انترناسيوناليست دبير اول انتصابی جبھه/نادره افشاری/ِتابناك تمام آدمكشان ك"ن تاريخ
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ود ک0ه م0ورد پ0شتيبانی و تروريستی در اي0ران ب0ه ق0درت رس0يد و بيجھ0ت نب0
  . قرار گرفت] در داخل و خارج کشور[ی اينان  حمايت ھمه

ای ب0ه دفت0ر  ی ھشت ص0فحه اط"عيهيک ١٩٩٨ز بيستم آوريل رو
فراک0سيون ارت0ش «خبرگزاری رويتر در شھر کلن آلمان رسيد ک0ه ط0ی آن 

ِار آ اف«مع00روف ب00ه » س00رخ در اي00ن . ک00رد انح00"ل خ00ود را اع00"م م00ی» ِ
بي00ست و ھ00شت س00ال پ00يش، در روز «: داط"عي00ه از جمل00ه چن00ين آم00ده ب00و

عملي000ات «ب000ا ي000ک » سيون ارت000ش س000رخفراک000«١٩٧٠چھ000اردھم م000اه م000ه 
دھ0يم؛ نب0رد  پاي0ان م0ی» پروژه«امروز ما به اين . به وجود آمد» آزاديبخش

اکنون به ت0اريخ پيوس0ته » فراکسيون ارتش سرخ«چريکی شھری در شکل 
  » ...است

ھ00ای ک00شور  م00سعود رج00وی در بياب00ان» ارت00ش آزادي00بخش«ي00اد 
  افتيد؟ ی عراق نمی زده فلک

 س0ال نيز ازفدائيان خلق » سياھکل«تروريستی /ی چريکی برنامه
ھ00ای تروري00ستی   ش00روع برنام00ه. ش00د و ت00داوم ياف00تآغ00از] ١٩٧٠ [١٣٤٩

  ...است] ١٣٥٠ [١٩٧١سازمان مجاھدين ھم دقيقا از سال 
س ب0ادر، گ0ودرون آ هبنيانگذاران اصلی اي0ن گ0روه، آن0درسه تن از 

رورھ0ای خ0ونينی ک0ه ھ0ا و ت انسلين و اولريک0ه م0اينھوف، پ0س از آدم رب0ايی
ھ00ا را در پ00يش گرفت00ه بودن00د،  از آنھ00ا توس00ط ھ00وادارانی ک00ه راه آن خب00ر ب00ی

 دس00ت ب00ه ١٩٧٧ش00د، پ00س از تحم00ل پ00نج س00ال زن00دان در س00ال  انج00ام م00ی
ک000ه اتفاق000ا وک0000التش را ] ھورس000ت م0000الر[خودک000شی زدن000د و يک0000ی ديگ000ر 

از ح00زب سوس00يال دمک00رات ] گرھ00ارد ش00رودر[ص00دراعظم پي00شين آلم00ان، 
ی  ن بخ00شی از دوران محک00وميتش در دھ00هھ00ده داش00ت، پ00س از گذران00دبرع

  !ھا پيوست ستھشتاد از زندان آزاد شد و به نئونازي
 در ٢٠٠۶که نتواند در سال  که برای اين[ ساله ٧٢ھورست مالر 

اش  گذرنام0ه] جمھ0وری اس0"می ش0رکت کن0دکنفرانس انکار ھولوکاس0ت در 
ی ب00ه ي00ازده م00اه ديگ00ر زن00دان  م00ي"د٢٠٠٨ی   در م00اه ژوئي00ه وض00بط ش00د

 م00ي"دی ب00رای ٢٠٠٧محک00وم ش00د؛ زي00را ھنگ00امی ک00ه در م00اه ن00وامبر س00ال 
وارد زن00دان » نازي00سم«گذران00دن ي00ک دوران محکومي00ت ب00ه دلي00ل دف00اع از 

   ١٥٥...»ھايل ھيتلر«: شد، با س"م ھيتلری فرياد زد می
  

 تروري00سم، تروري00سم اس00ت، چ00ه  ک00هاي00ن اس00تام00ا ح00رف اص00لی 
آراء و ديگ0ر  د و ترور احم0د ک0سروی و رزم باش»فدائيان اس"م«تروريسم 
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] ش0وروی[دولتمردان ايران؛ چه تروريسم ح0زب ت0وده، ح0زب ط0راز ن0وين 
باشد؛ چه تروريسم مجاھدين و امريک0ايی ک0شی و پاس0بان ک0شی و ھمون0د و 

 ھ00م س00~ خودک00شيھای ۵٧بع00د از افت00ضاح ت00اريخی س00ال [ھمک00ار ک00شی 
و چه تروريسم فدائيان خلق باشد و بانک زنی ]  کشیانتخاری و امام جمعه
  باش0دی اس0"می چ0ه تروري0سم داغ و ت0ازه... ک0شی و و آدمکشی و يک0ديگر

  ... ی جھان و قرن بيست و يکم را اينگونه ناامن کرده است که ھمه
تروريسم، تروريسم است و راه مبارزه، ک0شتار، ت0رور، آدمک0شی 

ھ00ای ديگ00ری ني00ز در جھ00ان متم00دن  اهب00رای گفتگ00و ر. گ00ذاری ني00ست و بم00ب
ھای عقب افتاده و  زبان انسان» تروريستی«ی  ی کھنه آن شيوه. وجود دارد

ان0د ک0ه  ان0د؛ و اساس0ا آم0ده ت ک0ه از فرھن0گ م0درن ھ0يچ نياموخت0های اس دمده
ش0ان در ھ0م  ھا را با تروري0سم بساط امنيت و آزادی و برابری حقوقی انسان

ھا چند صد خروار اسم و عنوان ش0غلی و  ريستبريزند؛ ھرچند که اين ترو
  ! شوخی ندارم؛ صيلی ھم به دمشان آويخته باشندتح

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٥

 

  

  وميادداشت س
  

ت؛ دي000ن وح000شت و م000رگ؛ دي000ن خف000ت و اس000"م، دي000ن نف000رت اس000  
آبرويی؛ خشم و دشنام؛ دي0ن ديگرک0شی و ديگرس0تيزی؛ ح0ال آن ديگ0ری  بی

ای ديگ0ر، ب0اوری   نژادی ديگر، اندي0شه؛ جنسی ديگر،خواھد باشد ھرکه می
ھ000ا و متولي000ان اي000ن دي000ن،  در ب000اور تئوري000سين. ديگ000ر و ھ000ر چي000زی ديگ000ر

خواھد بشود و  شود و نمی کس را که مانند اينان نيست و مانندشان نمی ھرآن
  . تواند بشود، بايد کشت؛ بايد به ص"به کشيد نمی

ردن؛ دي0ن اين دين، دين نوحه و زاری است؛ دين خاک ب0ر س0ر ک0
س00تيزی و  ن؛ دي00ن زنجي00ر و قم00ه زدن؛ دي00ن ع00شقگ00ل ب00ه س00ر و روی مالي00د

کدام00شان تم00دن و  س00تيزی؛ دي00ن ک00شورھای ب00دبختی اس00ت ک00ه در ھ00يچ ان00سان
  دانستيد؟ ھا پای نگرفته است؛ می تجدد و حقوق برابر انسان

ن؛ دي00ن يھودس00تيزی س00ازی اس00ت ب00رای زن00ا اي00ن دي00ن، دي00ن زن00دان
. س0تيزی  و دگران0ديش و دگرب0اش، زردتشتی سوزانی،کشی است؛ دين بھايی

زده  ھ0ای آف0ت ھای ناتمامِ  س0اکنين س0رزمين اين دين، برآمده است از حسرت
و خشک اعراب بدوی؛ مک0ه و مدين0ه و فل0سطين؛ دين0ی ک0ه اي0ن روزھ0ا در 

فاشي000سم ق000رن بي000ست و يک000م، ب000ا س000"ح حج000اب اجب000اری، پ000رچم «ھيئ000ت 
ی دس0تاوردھای تم0دن، حق0وق براب0ر   تا ھمهبه ميدان آمده است،» اس"ميسم

  .انسانھا و مدرنيته را به نابودی بکشاند
 س000ال اس000ت ک000ه م000ا گرفت000ار اي000ن توح000شيم؛ گرفت000ار اي000ن ١۴٠٠

نگری ب0ه عن0وان  پرستی، اين عقبماندگی و اين واپس گرايی، اين واپس واپس
 ض00د م00دنيت و ض00د مدرنيت00ه ک00ه ھمي00شه» ناکجاآب00اد م"زادگ00ان ِ«اتوپي00ا و 

  .اند هخاک به چشممان پاشيد
م000ن ام000ا ب000اور دارم ک000ه ديگ000ر دوران م"زادگ000ان، م"اندي000شان، 

پ00س از آوار بخت00ک افت00ضاح . م"ب00اوران و م"پرس00تان ب00ه س00رآمده اس00ت
از » ت00وان م00ی«ی خ00ونين، ديگ00ر   ب00ر اي00ران، و آن تجرب00ه۵٧يخی س00ال ت00ار
ا تمام0ت کن0د، ت» تراشد خورد و می ھايی که روح را آھسته آھسته می زخم«

» روش0نفکران «توان گفت و نوشت که تنھا ناآگاھی و جھ0ل می. سخن گفت
. کن0د ت0ر م0ی ی ماس0ت ک0ه اي0ن زخ0م را عمي0ق ی دفرمه جامعه» پيشتازان«و 

ھ0ا ب0ود  ب0ود، س0ال نمی» افراد«ھای اين  ھا و ھمپايی ھا و ھمکاری اگر ياری
  ! خوب شده بودند؛ مگرنه؟» ھا زخم«که اين 

   مي"دی٢٠١١نھم ژانويه /١٣٨٩  ديماه١٩
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  بحران رھبری در ايران
  

  
 و بل00وای ١٥٦»٨٨جن00بش «ھ00ای  ھ00ا و ش00باھت در م00ورد تف00اوتام00ا 

از نظ00ر ش00کل و محت00وا؛ از » جن00بش« باي00د بگ00ويم ک00ه اي00ن دو ١٣۵٧س00ال 
ھ0ا خيل0ی ب0ا ھ0م  ھ0ا، از نظ0ر عملکردھ0ا و دي0دگاه ھ0ا و درياف0ت نظر خواس0ت
وج0دان تاريخيم0ان را ] م0ا ايراني0ان[ ک0ه اگ0ر م0ا با اي0ن پرانت0ز. تفاوت دارند

م0ان را چن0د  ش0ده م باز ھم تاريخ ھزاران بار تجربهزنده نگه نداريم، مجبوري
  . ھا باز ھم تکرار کنيم»ھنرپيشه«باره با ھمان محتوا و تنھا در تغيير 

س00بز «و خي00ز برداش00تن بخ00ش حک00ومتی » یس00يدس00بز «داس00تان 
ھای مدرن ن0سل ت0ازه، در  طالبات و خواستھا برای زندانی کردن م»اللھی

  !دشو ناشی میھا  درون نظام کھريزکی اس"می از ھمين ناآگاھی
بل00وايی ک00ه ب00ه انق00"ب اس00"می و بع00د ھ00م ب00ه جمھ00وری اس00"می 

انديشان و ض0د مدرنيت0ه انجاميد، يک روند زندگی ستيز، ضد زن، ضد دگر
ض000د «ن000گ ی رنگارھ000ا ر جعب000هھ000ا را د»ض000ديت«ی اي000ن  ب000ود ک000ه ھم000ه

ت0رين  افت0اده از عق0ب» جن0بش«متوليان اي0ن . کرد بندی می بسته» امپرياليستی
ی ک0شتار، م0رگ، ني0ستی و  کردن0د و پرس0تنده ھا تغذي0ه م0ی ترين انديشه و دگم

» آموزگ0ار ب0زرگ ش0ھادت«بودند و به علی شريعتی به عنوان » شھادت«
» آدمٍح0000سين وارث «عل0000ی ش000ريعتی خ0000ود در کت000ابش . گذاش000تند ارج م000ی

خ0وب «اى است ک0ه ھن0ر  فرزند خانواده...]  حسين ابن علی[او «: نويسد می
ادت آموزگار ب0زرگ ش0ھ...را در مکتب حيات، خوب آموخته است» مردن

ھ00ا در توان00ستن را تن» جھ00اد«ی آنھ00ا ک00ه  اکن00ون برخاس00ته اس00ت ت00ا ب00ه ھم00ه
موزد ی آنھا ک0ه پي0روزى ب0ر خ0صم را تنھ0ا در غلب0ه، بي0ا فھمند و به ھمه مى

ک00ه ش00ھادت ن00ه ي00ک ب00اختن، ک00ه ي00ک انتخ00اب اس00ت؛ انتخ00ابى ک00ه در آن، 
و مح0راب ] ک0ذا[ی معبد آزادى  در آستانه»  با قربانى کردن خويشمجاھد«

آدم زي0ستن داد و  ک0ه ب0ه بن0ى» وارث آدم« ش0ود و ح0سين ع0شق، پي0روز م0ى
ک00ه ب00ه ان00سان چگون00ه باي00د زي00ستن را آموختن00د؛ » وارث پي00امبران ب00زرگ«

                                                           
 امروز ايران را ھای بسياری به ويژه در خارج از کشور، حرکت«دھم به پرسش دوازدھمت؛   رفرانس می- 156

ھای منجر  و حرکت» جنبش سبز«ھای بين  ھا و شباھت دانند؛ از نظر شما تفاوت  مشابه می۵٧با دوران انق"ب 
 »چيست؟» انق"ب اس"می«به 
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» چگون0ه باي0د م0ردن«فرزن0دان آدم  ن آمده است تا در اين روزگ0ار ب0هاکنو
   ١٥٧»...را بياموزند

و » ژوس0وئيت«من يک وقت0ی در کلي0سای «: نويسد ھمين فرد می
 که در آنجا بودن0د، وقت0ی در مردمی.... سخنرانی داشتم» دو فرانس«کالج 
 ت00ا ھ00ا تسيالي00سی قھرم00انی ح00سين ب00ن عل00ی براي00شان گف00تم، از اگزيستان ب00اره

ھ0ا،  ھا، تا بادين ھا، تا کاتوليک ھا، تا مارکسيست ھا، تا سوسياليست کمونيست
 ک0ه مجب0ور ش0دم ت0ا ص0بح بحثم0ان را ادام0ه ھا چنان استقبالی کردن0د دينتا بي
 که مردی است وفادار، نقشش را خوب فتموقتی از قھرمان کرب" گ... بدھم

ب0رای ... ب0رای م0ن دس0ت زدن0د... دانيد بازی کرده، مردانه مرده است، نمی
اي00ن ک00ه ذھ00ن آنھ00ا م00سخ ن00شده، ام00ا ذھ00ن ش00ما در دان00شگاه پل00ی تکني00ک و 

  ١٥٨»...دانشگاه تھران و دانشگاه مشھد، مسخ شده است
 خشونت اس"می در دوران معاصر، در رابطه با  ھمين تئوريسين

طال00ب، از زب000ان فاطم000ه  ی عل000ی اب00ن اب000ی»برج00سته«مح00سنات و ص000فات 
  : ده، مينويس را در ربودر محمد كه اينك مرگ اوھمسرش و دخت

ی ھم00سرش ك00ه ھرگ00اه از  چ00ه ش00ده اس00ت ك00ه شم00شير پ00ر آوازه«
آم0د، در  بود و چون به خانه م0ی» از خون سيراب«گشت،  باز می» جھاد«

داد و ب0ا آھنگ0ی  رس0ول خ0دا، عل0ی آن را ب0ه او م0ی» شم0شير خ0ونين«كنار 
ه، شمشير را ب0شوی؛ اكن0ون اي0ن گفت که فاطم سرشار از حماسه و فخر می

   ١٥٩»...جان شده است چنين بی
؛ ام  ب0سيار نوش0تهاينان،» معبد آزادی« اين ادعای کمدی در مورد

 ھم0ين حکوم0ت کھريزک0ی اس0"می اس0ت و »معبد آزادی«ی اين  مثال زنده
  !متوليان رنگارنگ آن

ی غ0رب، ب0رای رم0انتيزه ك0ردن  ھمين فرد، و ھمين تحصيل كرده
و » دارالكف00ر«ھ00ا و مل00ل ديگ00ر ي00ا   متع00دد م00سلمانان ب00ه س00رزمينھ00ای مل00هح

در » س0يمای محم0د«در كت0اب » دارالح0رب«مردمی با اعتق0اداتی ديگ0ر ي0ا 
  : نويسد محمد و علی می» مقدس«ھای  رابطه با ت"ش

» ب00ستر خ00ون«اندي00شند و ج00ز ب00ر  مردان00ی ك00ه ج00ز ب00ه قت00ال نم00ی«
ون ای بي00ر ، ب00ه س00راغ قبيل00ه»از خ0ونشم00شيرھای ش00سته «ب00ا ... خ00سبند نم0ی
انگي0ز  شبی تاريك ي0ا س0حرگھی گن0گ و ھ0راس گاه نيمه شتابند، و از كمين می

                                                           
 ١٧١ حسين وارث آدم، علی شريعتی، ص - 157
  ١٥ص . علی شريعتی.  کتاب بازگشت به خويشتن- 158
 ١٩١، ص ٢١موعه آثار علی شريعتی، فاطمه فاطمه است، مج - 159
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كنن0د و  كنن0د، غ0ارت م0ی ك0شند؛ اس0ير م0ی ريزن0د؛ م0ی بر س0ر ق0ومی ف0رو م0ی
   ١٦٠».گردند بازمی

 ١٣۵٧ای س0ال ِ  متوليان بلو» شھادتمعلم بزرگ«علی شريعتی 
خودسوزی دلسوز «آن » آشتی ناپذير«ی قھرمانان  بود و ھست؛ برای ھمه

ھ000ا، مرب000ی و معل000م و آموزگ000ار تم000ام  و در ت000داوم ھم000ان آم000وزش» مل000ی
  . ھای ک"ن اين روزھای جھان تروريست

 و ١٣۵٧ب اس0000"می س0000ال عل0000ی ش0000ريعتی معل0000م راس0000تين انق0000"
 و خواھ0د مان0د؛ ت0ا زم0انی بديل ناامن کردن جھ0ان ب0ود و ھ0ست آموزگار بی

ھ000ای  خودک000شی«ی اي000ن آموزگ000ار ب000زرگ  ز چھ000رهري000ب اھ000ای ف ک000ه پ000رده
 .رودکنار » ستيزی آگاھی«و » انفجاری

ش00ريعتی «: ای در م00ورد ش00ريعتی گفت00ه اس00ت ک00ه س00يد عل00ی خامن00ه
تنھای او . کرده بود اس"م مجاھد مسئول صادقی بود که ھّمش را مصروف

  ».دو دردمند تاريخ بو خودجوش 
ش0ريعتی «: د گفته استشيخ علی اکبر رفسنجانی در مورد اين فر

. خ000دمت ک000رده اس000ت ب000ه نھ000ضت اس000"می م000ا از اف000رادی اس000ت ک000ه واقع000ا
آنھ0ا را ب0ه  داش0ته و ی اث0ر اخير بر قشر وسيعی ھای او در چند ساله فعاليت

ک0ار داده   سر وو انسانی و شرايط نسل نو  روحیميدان کشانيده و با وضع
  ».تاس

گفت0ه » گ و ني0ستیمعل0م م0ر«ی اي0ن  و ميرحسين موسوی در باره
 نسل جوان ]کذا [در تکامل فکری تأثير شريعتی را  ھر کس که«: است که

   ١٦١».تغيرمنصفی اس امروز ايران ناديده بگيرد، فرد 
ھ0ای چ0ه ک0سی ب0ر  دانن0د ک0ه ب0ر اث0ر ت0"ش ی اينھا خوب م0ی و ھمه   

  ...اند ھای قدرت و فريب تکيه زده کرسی
 اي0000ن »دل0000سوز مل0000یآن خودس0000وزی «ای ب0000ا عن0000وان  در نوش0000ته

ھ0ای سفارش0ی را ک0ه   اي0ن خودس0وزی، اي0ن عملي0ات انفج0اری وھ0ا خودکشی
، اس0تاضمح"ل ک0شاندن اي0ران برای به  ١٦٢اش علی شريعتی معلم و مربی

كت0ابی » دفت0ر ادبي0ات انق0"ب اس0"می«ھ0ای  يكی از دست پخ0ت م کها هنوشت
 در ح0سن ك0اظمیكه به كوشش م» خاطرات احمد احمد«است تحت عنوان 

منت00شر ش00ده » ی ھن00ری س00ازمان تبليغ00ات اس00"می  ح00وزه« در ١٣٧٩س00ال 
 را ب00ا ع00ضويت در  ی كت00اب، احم00د احم00د ك00ار سياس00ی طب00ق نوش00ته. اس00ت

                                                           
آل0ه دالف0ك، » پژوھ0شی در زن0دگی عل0ی«، ب0ه نق0ل از كت0اب ٦١ ت0ا ٥٩سيمای محمد، علی شريعتی، ص0ص - 160

  ١١٥ تا ١١٤ھا، صص  ، بن مايه ١٩٩٤فوريه 
 ١٣٦١خرداد  بيست و نھم/به مناسبت سالمرگ علی شريعتی/ی اط"عات روزنامه -  161
 !نامند؛ چه برازنده است اين عنوان برای اين فرد می» گ شھادتآموزگار بزر« شيعيان شريعتی او را - 162
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ح0زب «كن0د؛ بع0د ب0ه جري0ان تروري0ستی   آغاز م0ی١٦٣»انجمن ضد بھائيت«
ش0ود؛  پيوندد؛ بعد وارد جمعي0ت تروري0ستی موتلف0ه م0ی  می١٦٤»ملل اس"می

شود؛ بعد به سازمان  می»  W حزب«ن طراح جريانی به نام در ھمين دورا
پيون0دد؛ ب0ه ط0ور م0وازی ھ0م ب0ا ھيئ0ت موتلف0ه در جري0ان  مجاھدين خل0ق م0ی

عل00ی من00صور نخ00ست وزي00ر وق00ت اي00ران رابط00ه دارد؛ بع00د از  ت00رور ح00سن
خ0ورد؛ بع0د  جدايی از سازمان مجاھدين دوباره با جمعيت موتلفه ج0وش م0ی

  پيون0دد؛ در نھاي0ت ِ اي0ن ھم0ه ت0"ش انق"ب اس"می م0ی» رود خروشان«به 
برای برپا كردن حكومت اس"می، با عنوان درشتی در زندان اوين ب0ه ك0ار 

   … به امروز…شود تا گرفته می
ی اول اين س0~ سراس0ر قھرم0انی و حماس0ه، در  نرپيشهو البته ھ

ھ0ا، ي0ا ب0ه  ري0ستھا يا در كار ترور بوده است، يا در كنار ترو تمام اين سال
ھ0ا و راھكارھ0ای  كرده، يا در حال آموزش شيوه  میھا كمك مالی تروريست

ھ0ای انفج0اری ب0وده اس0ت؛ و البت0ه زم0انی را ھ0م ب0ه  ساخت و پرداخت بم0ب
  . ھای نظام پيشين سر كرده است نوشيدن آب خنك تگری در زندان

و البت000ه ؛ نام000ه  آنچ000ه ب000سيار جال000ب اس000ت و در تم000ام اي000ن زن000دگی
 ب00ه خ00وبی ن00شان داده ش00ده، ھ00ا نام00ه اری ديگ00ر از ھم00ين ن00وع زن00دگیسيب00

 گ0اه متق0اطع و البت0ه ھای م0وازی و سازماندھی بازاريان و مذھبيون و ت"ش
 ب0رای دس0ت ي0افتن ب0ه حكوم0ت و ب0ر پ0ا داش0تن  اس0تی اي0شان ھماھنگ ھمه

اس0ت » حج0ابی بی«ھا ھم  محور اصلی بيشتر اين مخالفت. كومت اس"میح
كنند اين جماعت تا زنان  ت غيراس"می زنان ايرانی؛ چه جانی میو وضعي

م000ردان «را ب000ه س000ھم ناچيزش000ان از م000ث" مب000ارزه و فق000ط در پ000شتيبانی از 
  . راضی كنند» قھرمانشان
ب00رای م00ن ] در زن00دان[از م00سائل ناراح00ت كنن00ده و آزار دھن00ده «

دای ن مي0ان ن0سبت ب0ه ص0در اي0. پخش موسيقی مبتذل در فضای زن0دان ب0ود
روزی . ی يك00ی از خوانن00دگان زن ب00سيار ح00ساس ش00ده ب00ودم م00سحور كنن00ده

                                                           
در براب0ر  ت0شيع و اس0"م کادرھ0ايی ب0رای دف0اع از ب0ا ھ0دف تعل0يم ١٣٣٢ م0رداد ٢٨  انجم0ن حجتي0ه پ0س از- 163

ک0رده و  َمنتظر شيعيان ظھ0ور منجی کردند که اين نظر را تبليغ می مبلغان بھائی. ايجاد شد بھائيت الھياتی چالش
  جدي0دش ک0ه بھائي0ت ن0ام دارد، من0سوخ ش0ده پس از او پيامبری جديد ظھور کرده و اس"م با آمدن اين پيامبر آي0ين

موس0س [ح0ساسيت حلب0ی . ب0ود  اس"می و بھ0ائی حجتيه به دنبال دفاع از موقعيت شيعه با مراجعه به متون.است
انجم0ن  اي0ن گ0روه ابت0دا ب0ه ن0ام. گرف0ت ی شخ0صی سرچ0شمه م0ی نسبت به اين موضوع از يک تجربه] اين جريان
ت0رين بخ0ش   انجمن حجتيه يا انجمن ضد بھائيت کثي0ف.معروف شد حجتيه انجمن و پس از انق"ب به ضد بھائيت

 . ی سياسی و اقتصادی است حيطهحاکم حکومت اس"می در ايران در 
سياسی تاسيس ش0د ک0ه /توسط سيد محمدکاظم موسوی بجنوردی با مشی نظامی ١٣۴١  اين جريان در سال- 164

ی مي0ان م0دت  ھ0ای خ0ود را در س0ه مرحل0ه برنام0ه اي0ن ح0زب،. بجنوردی در ادامه رھبری آن را در دست داشت
ک0شف زودھنگ0ام ح0زب قب0ل از اينک0ه مب0ادرت ب0ه اق0دامی بيرون0ی کن0د، ب0ا  برنامه ريزی کرده ب0ود ک0ه ب0ه خ0اطر

س0ازمان  ب0ه ن0ام تعدادی از اعضای اين حزب، بعدھا گروھ0ی. رھبران و اعضای آن از ھم پاشيده شد دستگيری
W کردند را سازماندھی حزب.  



 ١٢٠

 

 ل0ذا ب0ا …تصميم گرفتم كه چند راديوی زندان را در ھ0م ب0شكنم و خ0رد ك0نم
. ای ن0دارد او مخالفت كرد و گفت كه فايده. مآقای نور صادقی مشورت كرد

 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

او گفت كه ھر جا بروی و تبعيد ش0وی، . تا اين صدای نفرين شده را بشنوم
مطمئن باش شما به خاطر اين «: حاج آقا گفتبعد  ١٦٥».ھمين شرايط است

 كني00د، گن00اه را گ00وش م0ی] ص00دا[ك0ه از س00ر اجب0ار و ب00دون مي00ل شخ0صی آن 
    ١٦٦»!!كنيد نمی

در انتھ0ای .  ص0فحه دارد٥٢٠كتاب خاطرات احمد احمد ب0يش از 
كتاب چند عك0س ق0د و ن0يم ق0د، تك0ی و دوت0ايی و چن0دتايی چ0اپ ش0ده و البت0ه 

بن0دی ش0ده ب0ه انتھ0ای كت0اب چند دست نويس را ھم با عنوان س0ندھای طبق0ه 
»  اس0"میس0ازمان تبليغ0ات«اند، تا Sبد س0نديت كت0اب و ارزش ك0ار  افزوده

  !را خيلی سطح باS و پژوھشی نشان بدھند
 ٧٠اي00ن خ00اطرات ك00ه ب00ه ص00ورتی ش00فاھی و ب00ا ض00بط ب00يش از 

نظي0ر ت0اريخ  فراھم آمده است، يكی از اس0ناد ب0یساعت نوار و طی دو سال 
خود «انق"ب اس"می است كه مكانيسم كار جريانی را كه در اوجش به آن 

  . دھد یانجاميد، نشان م» سوزی دلسوز ملی
» مردان خدا«ھايی از وضعيت خانوادگی اين  اين كتاب با حكايت

» زي0ر پوس0ت ش0ب«رھنگ0ی را ك0ه شود و به سادگی بستر س0نتی ف آغاز می
 اي0ن م0ردان ك0ه عم0دتا در .ك0شد ی ايران ج0اری ب0ود، ب0ه ت0صوير م0ی جامعه

ان00د، چراي00ی و چگ00ونگی  ی ب00سيار ب00سيار س00نتی پ00رورش يافت00هھ00اي خ00انواده
ش0ان را ب0ا ھرگون0ه ن0وگرايی، تم0دن و تج0دد و ب0ه  م دشمنی ھي0ستريكمكانيس

ش0ان ب0رای ب0ه قھق0را ك0شاندن »جھ0اد«ھ0ا را ب0ا  ويژه برابری حق0وقی ان0سان
كنن0د؛ ب0ه وي0ژه تعريف0ی ك0ه  دھند و تازه به آن افتخار ھم م0ی جامعه نشان می

از م00ادران، خ00واھران و دختران00شان دارن00د، ب00ه راس00تی » قھرمان00ان«اي00ن 
  . يدنی و خواندنی استشن

اش را  ك0ه مب0ارزه» قھرمان0ان«يگر از اي0ن W ميثمی يكی د لطف 
از نھضت آزادی آغاز كرده، بع0د ب0ه مجاھ0دين پيوس0ته، س0پس س0ر از زي0ر 

» انق"ب اس0"می« W خمينی درآورده و به آغوش پر مھر  عبای سيد روح
اش پرداخت0ه، و  ريخت0هگ/ھ0ای ج0سته پناھنده شده و در كنار اين فرد به ت"ش

ی پاي0انی جھ0ادش ھ0م در پوپولي0سم كم0دی دوم خ0ردادی ي0ار  تازه در مرحل0ه

                                                           
ی ھنری سازمان تبليغات  ، از انتشارات حوزه١٣٧٩خاطرات احمد احمد، به كوشش محسن كاظمی، سال  - 165
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ک0ه  ١٣٨٨ه ھم0ان س0ال  تا ب…غار نھضت آزادی و سيد محمد خاتمی شده
 ح0امی محم0ود احم0دی ن0ژاد ش0ده در انتخابات نھم و دھ0م رياس0ت جمھ0وری

  .است
. نظي0ر اس0ت ش0ان ب0ه راس0تی ب0ی رزهاعتقاد اين جماعت به نوع مبا

ی تيم00ی مجاھ00دين م00شغول   زم00انی ك00ه در ي00ك خان00ه١٣٥٣ر س00ال ميثم00ی د
» دلپ0ذير«ی  به دليل آماتور بودن در اين حرفهساختن بمب دست ساز بود، 

احم00د احم00د ھ00م در دوران . دھ00د ھ00ر دو چ00شم و ي00ك دس00تش را از دس00ت م00ی
ش راش با مجاھدين خلق در كارگاھی در پيرامون شھر تھران، ك0ا ھمراھی

اتفاقا او ھم . ھای انفجاری بوده است ی بمب ساختن مواد شيميايی برای تھيه
رس0يد، ب0ه  بر اثر تنفس مواد شيميايی مدتی بيھوش شده و اگر ك0سی س0رنمی

  ! فرستاد پيوست و كارگاه را به ھوا می رفيق اع"يش می
اش تح00ت تعقي00ب  ِھ00ای تروري00ستی احم00د ك00ه ب00ه دلي00ل ھم00ين فعالي00ت

و كم0ر ی پ0ا  وران امنيتی نظ0ام پي0شين از ناحي0ه درگيری با مامبوده، در يك
   …ی قضايا شود و بقيه به شدت ناقص می

  ! ی اين مبارزين و مجاھدين و اما زنان خانواده
 فرزن0د در ح0الی ٧ سالگی ب0ا داش0تن ٢٥ W ميثمی در  مادر لطف

 م0رگ  سالگی ازدواج كرده و پ0س از١٢در . شود كه باردار بوده، بيوه می
. پ0ردازد فرزن0دانش م0ی» تربي0ت«مان0د و ب0ه  ھمسرش تا پايان عمر تنھا م0ی

. نسل بعد ِ ھمين خانواده يعنی خواھر ميثمی كارش از اين ھ0م زارت0ر اس0ت
دھن0د و جال0ب   س0الگی ش0وھر م0ی١١كنند، در   سالگی نامزد می٩او را در 

بيند  ا نمیاش، ھمسرش ر  زدی سال دوران نام٢در تمام » بچه«اين كه اين 
   ١٦٧».شناخت و به قول خود ميثمی او را نمی

اح00ساس م00سئوليت م00ادر در رابط00ه ب00ا فرزن00دانش اي00ن گون00ه ب00رای 
 ب0وديم ك0ه از ط0رف ك"س سوم ابت0دايی«: ميثمی به حماسه تبديل شده است

وقت0ی آن ش0ب جري0ان س0ينما . ھای ك"س را به سينما بردند مدرسه تمام بچه
ب0ه . د او روز بع0د ب0ه مدرس0ه آم0د و داد و بي0داد ك0ررفتن را به مادرم گفتم،

ان0د؛  ام؛ يتيم ب0وده ھا را روی دست بزرگ كرده من اين بچه«: مديرمان گفت
   ١٦٨»!ھا را به سينما ببريد؟ شما چه حقی داشتيد اين

  !شود و البته كه سينما رفتن در اين مدرسه اساسا موقوف می
ی ج0ادويی ھ0م   جعب0هورد اي0ن جماع0ت ب0ا اي0نداستان راديو و برخ

ھای كليدی ضديت اين جماع0ت ب0ا ھرگون0ه دگرگ0ونی و رش0د و  از آن نقطه
  . آگاھی است

                                                           
  W٣ ميثمی، جلد اول، ص ات لطف از نھضت آزادی تا مجاھدين، خاطر - 167
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اوايل كه راديو به ايران آمد، پ0در م0ن يك0ی از چھ0ار نف0ری ب0ود «
روزھ00ای اول از رادي00و ق00رآن زي00اد پخ00ش . ك00ه در اص00فھان رادي00و خري00د

رآن را روی رادي0و ش0نود، ق0 ي0ك روح0انی ك0ه اي0ن برنام0ه را م0ی. كردن0د می
 كن0د؛ بخ0وان، خدا حفظت كند؛ اين قرآن ت0و را حف0ظ«: گويد گذارد و می می

  » !بخوان] شود ی قرآن كه با قل آغاز می چھار سوره[چھار قل 
  : گويد شنود، می آقا سيد علی نجف آبادی كه اين جريان را می«
د، خوانند، بعد كه مردم به راديو عادت كردن ھا اول قرآن می اين«

كنن00د و اخ00"ق م00ردم را  ھ00ای خودش00ان را از اي00ن طري00ق تبلي00غ م00ی سياس00ت
در آن زم0ان او چن0ين بي0نش عميق0ی داش0ت و فري0ب ق0رآن ... كنند خراب می

   ١٦٩».كرد خورد و آينده را پيش بينی می خواندن ظاھری را نمی
  !برگرديم سر کارمان

و » آموزگ0ار م0رگ و ش0ھادت«بتوان ب0ه عل0ی ش0ريعتی نقدی  ھر  
ت0وان  داش0ت، نم0ی» فقي0هی  مطلق0هاص0ل مرگب0ار وSي0ت «تئوريسين رس0می 

ی  ذار ايراني000ان از دگماتي000سم فرس000ودهگ000» محل000ل« را ب000ه عن000وان  اونق000ش
آخونديسم، به دنيای آزادِ  آزاد انديشی و شک و تردي0د در تم0امی باورھ0ای 

  .جزمی ناديده گرفت
 ]کن0دب ش رابدون اي0ن ک0ه بخواھ0د، ي0ا حت0ی ت0صور[علی شريعتی   

در بنيان دگماتيسم اس"می ش0د؛ و اگ0ر بت0وان او را ب0رای » شک«گذار  پايه
 ب00ه ی نابک00ار خ00شونت م00ذھبی ، ب00رای ب00زک ک00ردن چھ00رهھ00ايش فريبک00اری

ای ب00ه س00وی فن00ومن  يچ00هت00وان او را ب00رای گ00شودن در محاکم00ه ک00شيد، م00ی
  .کنم ستود؛ من که ستايشش می» شک کردن«

ه ش0ريعتی ھم0راه ب0ا ی ارشاد ک هيينبيای حس/در ھمان سالھای برو  
ري00زی زيرس00اخت حکوم00ت   پاي00ه مرت00ضی مطھ00ری در پ00یارفيقشرفي00ق ن00
ی مدرنيت0ه، آزادی زن0ان  حيف و ت0ازهھای ن  و پايهدبودنھا  ت"شدر اس"می 

 در کوش000شیش000ريعتی ، ک000شيدند م000یو آزادی ح000ق انتخ000اب را ب000ه چ000الش 
ھ0ای دي0ن را   پاي0هدي0د درن زم0انش، ترآن ھاناخواسته به بسياری از ھواخوا

  !خوبآموخت و چه 
ھ000ايش در پاس000خ اي000ن ک000ه ھ000دفش  ش000ريعتی در يک000ی از س000خنرانی  

ھ0ا چ0ه چي0زی را در چ0شم ان0داز دارد، ص0ريح و  چيست و از اين سخنرانی
 اي0ن ھم0ه کت0اب ؛ھای جل0و دان0شگاه نگ0اه کني0د بفروشیروشن گفت که به کتا

ھا را از دست  تابکاين تا  ام من آمده. ھستند» ضد اس"م«ھمه آنجاست که 
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ای   ھ0م ب0ا لھج0هدبع0. بگي0رم و ق0ران ب0ه دست0شان ب0دھمدانشجويان و جوان0ان 
  ١٧٠»!نومومو مودونم چی موک«: مشھدی گفته بود

فروختن00د و ب00ه  ھ00ای جل00و دان00شگاه چ00ه م00ی در کتابفروش00یراس00تی   
دکت0ر در » عل0ی ش0ريعتی دکت0ر«آموختن0د ک0ه  دانشجويان آن دوران چ0ه م0ی

 پاريس را به ميدان ک0شاند ک0هاز دانشگاه سوربن » حاجی شناسی«ی  هرشت
 در حمل00ه ب00ه ،نيی دوم م00سلم عم00ربن خط00اب خليف00هدر راس00تای کتاب00سوزان 

  ؟ی بگيرد را پی ناميمون شيوهن ابار ديگر ھم قرن، ١۴ايران، پس از 
 مدائن و دس0ت ي0افتن وقاص پس از تسخير فارس و فتحبن سعد «
 ك0سب تكلي0ف ،ی وقت  از عمر خليفه ،و منابع فرھنگی ايرانھا   به كتابخانه

ھ00ا   زي00را ك00ه اگ00ر در آن؛ھ00ا را در آب بري00ز كت00اب«: تو وی نوش00. نم00ود
گ00ر مت00ضمن گمراھ00ی  و ا. ني00ازيم راھنم00ايی باش00د، ب00ا ھ00دايت خ00دا از آن ب00ی

پ00س از . ھ00ا Sزم ني00ست؛ كت00اب خ00دا ب00رای م00ا ك00افی اس00ت اس00ت، وج00ود آن
 وق0اص و ديگ0ران، حاص0ل ص0دھا س0ال مطالع0ه و  عدوصول اين دس0تور س0

   ١٧١».تحقيق ملل شرق نزديك را به دست آب و آتش سپردند
عل0ی ش0ريعتی را واداش0ت » اح0ساس م0سئوليت«با اين ھمه ھمين 

ی ن0سل پ0يش و پي0شين ب0ه  ھای خاک گرفته ھا و رف تا قرآن را از سر تاقچه
آم00د و آنق00در   نم00یمي00دان بک00شاند؛ قرآن00ی ک00ه ج00ز ب00رای اس00تخاره ب00ه ک00ار

توانست  فھميد و نمی نمی] ی آخوندھا بگفته[کس آن را  بود که ھيچ» مقدس«
ای باش0د و  بفھمد و حتما بايد کاتاليزور، مترجم، تاويل کننده و ت0شريح کنن0ده

و ک"م خدا را برای » مومنين«بيايد در اين ميان و واسطه شود بين خدا و 
 ترجم00ه کن00د و ھ00ر چ00ه دل00ش ١٧٢»امع00وام کاSنع00ام، ب00ل اض00ل از اSنع00«

  .خواست به خورد مردم بدھد
ش00ريعتی، اي00ن واس00طه و اي00ن » اس00"م منھ00ای آخون00د«ت00ز جنج00الی 

را از ميان برداشت و به جوانان حالی ک0رد ک0ه ب0رای فھ0م » W«کارپرداز 
توانند قرآن  شان نيازی به واسطه و دSل ندارند و خودشان می کتاب آسمانی

  .فھمندرا بخوانند و ب
ھ000ا ب000ه درون  از تاقچ00ه» ق000ران«اي00ن ب000ه کن00ار، ص000رف ک00شاندن 

ای،  ھای معمولی، با آگ0اھی و اط"ع0اتی معم0ولی و غيرح0وزه ھای آدم بحث
در اساس اس"م و W و ] شک و ترديد[» تشکيک«ای به سوی  خود دريچه
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ق00رآن در نگ00اه و دي00دگاه ن00سل م00ا و ن00سل پ00س از م00ا دس00ت ک00م در جھ00ان 
  .ه ويژه ايران شدغيرعرب و ب

ھا پائين آمد، ديگر نيازی ب0ه وض0و و ت0يمم  برای خواندن قرآنی که از تاقچه
 ب00رای ١٧٣»خوان00دنی«ق00رآن ديگ00ر ب00ه کت00ابی » تحلي00ل«پ00س از اي00ن . نب00ود

ھ0يچ ھراس0ی، آن را ھمچ0ون  شيعيان و مسلمانان بدل شد و ھمه توانستند بی
اش را داش0تند،  رض0هھر کتاب ديگری در دست بگيرن0د و بخوانن0د و اگ0ر ع

شناس0ی،  نقدش کنند و اشتباھات تاريخی، جغرافيايی، زمين» ولتر«ھمچون 
و » حق00وق ب00شر«اش را در ت00رازوی  حق00وقی... شناس00ی، پزش00کی و س00تاره

ی تعي0ين  دانش نوين قرار دھند و پس از آگاھی از ک0م و کي0ف آن، از داي0ره
  .کنارش بگذارندی حکومتی  ھا، و از دايره تکليف حقوقی برای انسان

اگ0ر در راس0تای [بررسی تاريخ و ب0ه وي0ژه ت0اريخ معاص0ر اي0ران   
ب00ه دس00تاوردھايی راه ] گروھ00ی نباش00د/من00افع حزب00ی و جزميتھ00ای فرق00ه ای

ميب00رد ک00ه کمت00رينش ي00افتن گ00ره ھ00ای ک00ور ف"ک00ت تاريخيم00ان در گ00رداب 
  .کمونيستی است/تاريخنگاريھای دروغين اس"ميستی

  
ای ک0ه چ0را ب0سياری از  اين پرسش روب0رو ب0ودهی ھيچگاه با راست  

دوستان و دوستداران دکتر محمد مصدق، نخ0ست وزي0ر فقي0د اي0ران، در دو 
ت0رين  ترين و عقبمانده سرفصل اساسی تاريخ معاصرمان، در کنار ارتجاعی

ق ت00اريخ اي00ستادند و از اي00ن س00تيز برآم00ده از اعم00ا س00تيز و زن ی ان00سان پدي00ده
 خ0رداد ١۵تيبانی کردند؛ دست کم در جري0ان بل0وای پش» ضد ملی«ی  پديده

  ؟ ١٣۵٧ خمينی و افتضاح تاريخی سال ١٣۴٢
وف0ا «با اين که آخوندھايی از سنخ سيد محمود طالقانی از نداشتن   

حتی پيش از [ امام آدمکشان ک"ن تاريخ سيد روح W خمينی ١٧٤ی»و صفا
و ب0سياری » کرانروش0نف«خبرھا داشتند؛ اما کج فھمی ] به قدرت رسيدنش

ي0شان را وام0دار از ياران محمد مصدق در ضديت با نظامی رو ب0ه پ0يش، ا
  ! کرد] که نسل تو باشد[ی ما  تاريخ و نسل تازه

 ٢٥با اعضای ھيئت موسس ١٣٤٠ ارديبھشت ٢٥نھضت آزادی   
ی بازرگان،  ی بازرگان تأسيس شد؛ بنا به گفتهنفری به رھبری مھندس مھد

   اساسی نھضت را با كسب نظر از آقای مصدق ريختهتشكي"ت و پايه ی«
آقايان سيد محمود طالقانی، دكتر يدW سحابی، مھندس منصور . اند
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ماموريت يافتند مرامنامه و » ...عطايی، عباس سميعی، آقای زنجانی
  . را بنويسند» نھضت آزادی«اصول کار 
 ی ملی، نھضت آزادی بوجود آمد كه ھم وارث از درون جبھه«

١٧٥»...مقاومت ملی بود و ھم 
   

  ه است که به حكم ی نھضت آزادی آمد در مرامنامه
  ی دين مبين اس"م و قوانين اس"می ايران  مبادی عاليه] ١[
  ی جھانی حقوق بشر اع"ميه] ٢[
  منشور ملل متحد، ] ٣[

ی زي00ر  ھ00ای م00شروحه ب00رای تعقي00ب ھ00دف نھ00ضت آزادی اي00ران، 
ی خ0ود در مراس0م   بازرگان در سخنرانی اوليه.كند یفعاليت خود را آغاز م

ا از اوS م00سلمانيم، و دي00ن ر] م00ا[تاس00يس نھ00ضت آزادی ت00صريح ك00رد ک00ه 
 و ملی بودن م0ا   ايرانی ھستيم، ولی ايراندوستیدانيم؛ ثانيا سياست جدا نمی

ق0انون اساس0ی م0شروطه ھ0ستيم؛  ت0ابع "زم ب0ا تبع0يض ن0ژادی ني0ست؛ ثالث0ام
 و م00000صدق را از افتخ00000ارات اي00000ران و ش00000رق  م00000صدقی ھ00000ستيم،رابع00000ا

  ١٧٦»دانيم می
از سوی دکتر م0صدق ب0ه  ١٣٢٩بازرگان ھمچنين در سال مھدی 

عنوان مدير عامل شرکت نفت به کار گمارده ش0د، در ح0الی ک0ه م0صدق او 
ی پ000ست وزارت فرھن000گ  ي000ل اف000راط در م000ذھبی ب000ودنش، شاي000ستهرا ب000ه دل

  . دانست نمی

 را ب0رای] بازرگ0ان[ علی ش0ايگان، او وقتی كه دكتر«اند که  گفته
ش0نيد ك0ه  پست وزارت فرھنگ به دكتر مصدق پيشنھاد كرد، اين ج0واب را

بكن0د، اي0ن اس0ت ك0ه  خ0ورد و اول0ين ك0اری ك0ه بازرگان به درد اين كار نم0ی
چنين بود اس0تنباط دكت0ر م0صدق  …ھای مدرسه بكند چادر به سر دختربچه 

  ١٧٧».قاد سياسی نداشتاعت ]بازرگانمھدی [كه نسبت به او 
م0صدق ب0ود و دكتر کريم سنجابی که م0دتی وزي0ر فرھن0گ دول0ت 

 ١٣٢٠ی دول0ت موق0ت بازرگ0ان، بع0د از ش0ھريور  زمانی نيز وزير خارجه
» ح0زب اي0ران«بعدھا س0نجابی ب0ه . را بنياد گذاشت» حزب ميھن پرستان«

ب0ود و از آن پيوست و ھمچن0ين در تح0صن درب0ار، ب0ا دكت0ر م0صدق ھم0راه 
س00پس ب00ه . دول00ت م00صدق ش00د» وزي00ر فرھن0گ«ی مل00ی و  س ع00ضو جبھ00هپ0

  . رسيد نمايندگی مردم كرمانشاه در مجلس
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ت ی مل00ی چھ00ارم اع00"م موجودي00  ک00ه جبھ00ه١٣٥٦در آبانم00اه س00ال 
ی انق0"ب ب0ا  وی در بحبوح0ه. ی مل0ی ش0د كرد، کريم سنجابی دبير كل جبھ0ه

شاھن0شاھی و ل0زوم ای در نف0ی حكوم0ت   ی م0شھور س0ه م0اده صدور اع"ميه
 س0نجابی ب0ا.  پيوس0ت٥٧ عم0" ب0ه ص0ف انق0"ب ،مراجعه ب0ه آرای عم0ومی

 یذيرش پ00ست نخ00ست وزي00رب00ه دلي00ل پ00«حماي00ت قاطعان00ه، دكت00ر بختي00ار را 
  . ی ملی اخراج كرد  از جبھه» ايرانیپادشاھنظام 

ی   روز وزي00ر ام00ور خارج00ه٥٥ب ب00ه م00دت س00نجابی پ00س از انق00"
   ١٧٨». اما به دليل مشك"ت فراوان استعفا داددولت موقت بازرگان بود؛

ب0ه ] داري0وش فروھ0ر[کار وزير کار دولت موقت مھدی بازرگ0ان 
  !گونه ای ديگر است
ش00ود،   ک00ه ابوالقاس00م کاش00انی از م00صدق ج00دا م00ی١٣٣٢در س00ال 

 کاش0انی  در اي0ن جل0سات طرف0داران. کند می جلساتی در منزل خود برگزار
. نمايندگان مجلس وق0ت ح0ضور داش0تند ازشامل گروھی از مردم و بعضی 
من00زل  در ١٣٣٢١٧٩ ي00ازدھم ام0رداد م0اه در يک0ی از جل0سات ک00ه در ت0اريخ

 و پليس وقت، ١٨٠شود، مطابق ھر شب نيروھای نظامی کاشانی برگزار می
در ح00ين مراس00م نيروھ00ای طرف00دار . کنن00د محاص00ره م00یا ر] کاش00انی[من00زل 

ک000ه در مح000ل ح000ضور » داري000وش فروھ000ر«ب000ه رھب000ری » پ000ان ايراني000سم«
رک0ن دوم ارت0ش  برن0د و طب0ق گ0زارش م0امور داش0تند، ب0ه من0زل ھج0وم م0ی

» محم0د ح0داد زاده«شوند و يک نف0ر ب0ه ن0ام   ھجده نفر مجروح می١٨١وقت
بع0د از م0اجرا ب0ا وج0ود تحقيق0ات گ0سترده و روش0ن ب0ودن . رس0د قت0ل م0ی ب0ه

د زاده ی ح0دا کايت خ0انوادهنيروھای نظامی و پل0يس وق0ت و ش0 ماجرا برای
گي0رد و  داري0وش فروھ0ر تح0ت تعقي0ب ق0رار نم0ی در زمان مصدق، ھيچگ0اه

  . شود محاکمه نمی
 ی ح00داد گي00ری مج00دد خ00انواده  ب00ا پ00یم00صدق پ00س از س00قوط دول00ت

 ١٣٣٢زاده، داري00وش فروھ00ر تح00ت تعقي00ب ق00رار گرف00ت و در ديم00اه س00ال 
 منک00ر» برانگي00زی تح00سين «وی ب00ا سرس00ختی . دس00تگير و بازداش00ت ش00د

ب00ا اي00ن ک00ه مطبوع00ات در آن روز . ش00ود  و حت00ی اط00"ع خ00ود م00یح00ضور
ان0د، ول0ی وی در پاس0خ  ھا ذکر ک0رده فروھر را جزو زخمی واقعه، داريوش

ج0ا  ب0ری ش0ما در آن ای بنا به دس0تور و رھ  عده اگر«اين سؤال بازپرس که 
شد، قبول کني0د و ب0ه خاطرت0ان بياوري0د ک0ه  اند، حاضرخواھيد  اقداماتی کرده
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داري0وش » اي0د ي0ا خي0ر؟  ب0وده  کاش0انی آن شب در پامنار و اط0راف من0زلدر 
  » ! پذيرم نمی بگويند،] ھم[اگر نزديکترين کسان من «فروھر گفت که حتی 

ی نظ0امی  دادس0را۵ی  ريوش فروھ0ر ب0ا ق0رار بازداش0ت ش0عبهدا«
ن0د م0اه بازداش0ت ش0د و س0رانجام پ0س از چ ١٣/١٠/١٣٣٢  در ت0اريختھران

دس0ت فراموش0ی   ب0ه ]اين قتل سياسیی  [ و پرونده ای آزاد شد  هھيچ نتيج بی 
  . سپرده شد

ب0ا » جناي0ت«کن0ار اي0ن  ان0د از دهکوش0ي» گ0را  نگ0اران مل0ی ت0اريخ«
. ان0د ای داش0ته  اش0اره  گ0را ب0ه آن  نگ0اران چ0پ تنھ0ا ت0اريخ. ابھ0ام عب0ور کنن0د

ی گروھ0«ک0ه  کند رسول مھربان در کتاب بررسی مختصر احزاب، نقل می
ايراني00ست ب00ا  ب0ه رھب00ری آق0ای داري00وش فروھ00ر رھب0ر و س00رور ح00زب پ0ان 

ای از   ور ش00دند و ع00ده اس00م کاش00انی حمل00ه  ابوالقی خان00ه چم00اق ب00ه  چ00وب و
جزن0ی ني0ز در کت0اب بي0ژن . کردن0د زخم0ی  اطرافي0ان کاش0انی را مج0روح و

  : نويسد ايران می ی ايران، در مورد حزب ملت ساله تاريخ سی 
حمل0ه ب0ه ] داري0وش فروھ0ر[ران اقدامات حزب مل0ت اي0از جمله «

 قتل يک0ی از ک0سانی ش0د ک0ه  بود که منجر به١٣٣٢کاشانی در سال  ی خانه
  ١٨٢».بودند ی کاشانی در خانه

 ھنگامی كه دكتر مصدق اع"م كرد«: اند که در اين زمينه نوشته
  و با نگ0رش ب0ه اينك0هھای مجلس ھفدھم در كار دولت كه به علت كارشكنی

دول0ت در روز دوازدھ0م ام0رداد  گيرند،  نيروھا از ملت سرچشمه می ی ھمه
ھا به رای م0ردم مراجع0ه  روز نوزدھم امرداد در شھرستان و در در تھران 

ابوالقاس0م كاش0انی   س0يد؛گ0ذارد  پرسی م0ی مهرا به ھ كند و انح"ل مجلس می
ار كن00د و ب00رای كارش00كنی در ك00 مخالف00ت م00ی ب00ا اي00ن ت00صميم دول00ت م00صدق

اش برپ000ا  در خان000هی  خ000وانی مف000صل  در پ000ی روض000ه د ش000ب پ000یدول000ت، چن000
دارد، ت00ا پ00س از نم00از مغ00رب و ع00شا، ض00من س00خنانی م00ردم را علي00ه  م00ی

  ... تحريك كند] دولت مصدق[حكومت 
مجل0س  ھای حزب ملت ايران به ايرانيست داريوش فروھر و پان«

گامی كه صفايی،  ھن،كنند و با پرتاب سنگ از بيرون و قطع برق حمله می
] ك000ه يك000ی از نماين000دگان مخ000الف دول000ت در مجل000س ب000ود[ی ق000زوين  نماين000ده

درن0گ برخ0ی از حاض0ران  ب0ی. زنن0د مجلس را برھم م0ی كرد،  می سخنرانی
ش0وند و  ھای ھم0راه فروھ0ر درگي0ر م0ی ايرانيست با پان ريزند و به كوچه می
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 زاده ك0ه ھمون0د ھ0واداران كاش0انی ب0ه ن0ام ح0داد در اين زد و خورد يك0ی از
   ١٨٣».شود كشته می بود،» مسلمانان مجاھد«جمعيت 

  
بازرگ00ان، مھ00دی يک00ی ديگ00ر از وزي00ران سرش00ناس دول00ت موق00ت 

  !احمد صدر حاج سيد جوادی است
 فعاليت سياسی احمد صدر حاج سيد جوادی از ھنگ0ام ورود ب0ه«

» دکت0ر محم0د م0صدق  حکوم0ت مرح0وم١٨٤دوران ط"ئ0ی« در ...و تھ0ران
 و ت0شکيل نھ0ضت مقاوم0ت ...» م0رداد٢٨کودت0ای «و پ0س از . ش0د ش0روع

ی  نج0انی ب0ه آن نھ0ضت پيوس0ته و کميت00هآي0ت W ز اي0ران ب0ه رھب0ری مل0ی
 و یمھن0دس اقلي0د و مھن0دس نيک0ومنش ادارات آن نھ0ضت را ب0ا ع0ضويت

 ت0شکيل داده و در فعالي0ت مب0ارزاتی اميرح0سين پ0وSدی و مرحوم ذوالنصر
 و ھمک00اری در اعت00صابات از قبي00ل ح00ضور در اجتماع00ات و تظ00اھرات و

ھ0ای سياس0ی، علي0ه  ی م0تن و پخ0ش آنھ0ا و تھي0هه و اع"مي0 راه م0صدق ن0شر
فعالي0ت  عل0ی اص0غر ح0اج س0يد ج0وادی دکت0رديکتاتوری ب0ا کم0ک ب0رادرش 

  ١٨٥.تاس متمادی داشته  مداوم و
کيل ب0ا ت0ش ١٣۴٠ در اواي0ل س0ال«ر ح0اج س0يد ج0وادی احم0د ص0د

و اخت"ف نظ0ر فيم0ابين اع0ضاء اس0تق"ل فک0ری  جبھه ی ملی دوم ی کنگره
جر ب0ه من که دکتر يدW سحابی و مھندس بازرگان و W طالقانی آيت  نمايان
ش00د و موض00وع تجم00ع  ی مل00ی اي00ران جبھ00هی   گي00ری آن00ان از کنگ00ره کن00اره

ھ00ای  حظ00ات جنب00هميھن00ی، م"/دوس00تان ھمفک00ر ک00ه ع00"وه ب00ر فعالي00ت مل00ی
حتم00ی اس00ت، مط00رح و ت00شکيل جمعي00ت جدي00دی و م00ذھبی ني00ز ض00روری 

 م0اه س0ال ارديبھ0شت در. رس0يد ب0ه نظ0ر] آزادی نھ0ضت [ضروری و Sزم 
 س0يد رحم0ت و وزارت مرح0وم دکتر علی امينی با تشکيل حکومت ١٣۴٠

  . منصوب شد عمومی شھرستان تھران دادستانی به W عليه صدر
با دوستان ديگر  ١٣۵٧ تابستان و بھار و ١٣۵۶ سالدر اواخر «
ب0ا  فتح W بنی ص0در و عبدالکريم Sھيجی ، دکترناصر ميناچی مانند آقايان

 پ0يش ن0ويس ق0انون اساس0ی اق0دام و حاص0ل ت0دوين ی تشکيل جلساتی در تھيه
ح0سن  ق0ای خمين0ی و ب0ه دس0تور اي0شان ب0ه آق0ای دکت0رپ0س از آم0دن آ شده را
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  . مربوط به متن سند استاحمد صدر حاج سيدجوادی، در ويکيپديا؛ اشکاSت متن باصط"ح فارسی، - 185



 ١٢٩

 

 در .تحويل دادند] ايشان ھم شروع به تدوين کرده بود فرانسه که از[ حبيبی
ا طرفداران حقوق بشر که ب0ه و مخصوص جمعيت دفاع از آزادی تشکي"ت

گ0ذاری ش0د،   پاي0ه مھدی بازرگان و مھندس W سحابیيد دکتر ی آقايان وسيله
ی حق00وقی آنھ00ا و  کميت00ه اص00لی و اداره کنن00دگان اع00ضایو ج00زو مؤس00سين 

با صدور دس0تور ت0شکيل . بود] کذا[سازان امنيت  ھای زندانی تعقيب پرونده
 از ]يد ج0وادیح0اج س0 [ص0در] احم0د[ ينیخم شورای انق"ب از طرف آقای

ھ0ای Sزم  در جل0سات آن ش0رکت داش0ت و فعالي0ته اعضای آن شورا بود ک
 ١٨٦».دکر را اجرا می

 ھمچن00ين در وب00سايت  ميثم00ی جل00د کت00اب خ00اطرات لط00ف Wدودر 
 از احم0000د ص0000در ح0000اج س0000يدجوادی ب0000ه عن0000وان لج0000ستيک و پ0000شتيبان او،

ھای تروريسم تشکي"تی در اي0ران ي0اد  عاطفی عمليات تروريستی سال/مالی
 ص0در ح0اج س0يدجوادی ی ميثم0ی، احم0د به عنوان نمون0ه، ب0ه نوش0ته. ميشود

تی مجاھ0دين خري0د و ھای عملي0ا را برای تيم» ی تشکي"تی اولين دوچرخه«
  ١٨٧!در اختيارشان گذاشت

ی محم00د  پيک00ر درگذش00ته] در ع00زت W س00حابیپ00[ي00د W س00حابی 
يد W س0حابی ني0ز . مصدق را شست و بر او نماز گزارد و به خاکش سپرد

ملی شدن صنعت نفت، ب0ه عن0وان يک0ی از ي0اران نزدي0ک  در جريان جنبش
ی مل0ی  ی موس0سان جبھ0ه ب0ود و س0پس ب0ه جرگ0ه دکتر محمد مصدق مط0رح

 در .حکومت شاھنشاھی ادام0ه داد ھای ايران پيوست و به مبارزه با سياست
بازرگ0ان و مرح0وم طالق0انی ت0صميم ب0ه   ھمراه با مھندس مھدی١٣٤٠سال 

م0ذھبی بي0شتر گرف0ت و ب0دين  ھ0ای ايجاد يک گروه سياس0ی ديگ0ر ب0ا ويژگ0ی
   .شد تشکيل نھضت آزادی ايران ترتيب

ی انگي0زه ی تاس0يس نھ0ضت آزادی اي0ران،  در زمينهدکتر سحابی 
ی مل0ی بي0شتر فعالي0ت سياس0ی Sئي0ک داش0ت و م0ستقل از  جبھ0ه د کهگفته بو

کنيم، از روی  معتقد بوديم که اگر فعاليت سياسی می فکر دينی بود، ولی ما
ی دين00ی اس00ت و بن00ابراين، فعالي00ت سياس00ی را واب00سته ب00ه عقاي00د دين00ی  وظيف00ه

   ...دانستيم می
انق0"ب درآم0د و  يد W سحابی پس از انق"ب به عضويت شورای

 ھ00ای انق00"ب در کن00ار در دول0ت موق00ت ب00ه عن00وان وزي00ر م00شاور در ط00رح
ب0ه   او ھمچنين.ھای سياسی خود ادامه داد مھندس مھدی بازرگان به فعاليت

   ١٨٨.ی مردم تھران به مجلس اول راه يافت عنوان نماينده

                                                           
 !اينجا ھم ھمان مصيبت بدنگاری دامنگير ماست.  احمد صدر حاج سيدجوادی، در ويکيپديا- 186
 ! نگاه کنيد به دو جلد کتاب خاطرات لطف W ميثمی- 187
  زندگی يدW سحابی /بخش دوم/۵٧پيادگان انق"ب / تاک- 188



 ١٣٠

 

ع000ضو ] فرزن000د دکت00ر ي000د W س000حابی [مھن00دس ع000زت W س000حابی
 ،دول0ت مھ0دی بازرگ0انی  برنام0ه و بودج0ه ، رئيس سازمانشورای انق"ب

، و دبي000ر ھيئ000ت ل مجل000س ش000ورای اس000"میی او ی تھ000ران در دوره نماين000ده
   .بود نھضت آزادی ايران اجرايی

 نھضت آزادی بود، ولی پس از انق"ب، در سحابی نخست عضو
نھ0ضت، از اي0ن ح0زب ج0دا ش0د و  پی اخ0ت"ف در م0ورد مواض0ع اقت0صادی

ت0ا زم0ان م0رگش در س0ال س0حابی . را ت0شکيل داد م0ذھبی/مل0ی فع0اSن گروه
  .شتمذھبی را بر عھده دا/ملی  رياست گروه١٣٨٩

 شدن صنعت نفت، خود را چ0ون در جريان ملىدکتر کاظم سامی 
ب00ه دنب00ال پايگ00اه » مل00ى«ياف00ت و ب00راى مب00ارزات  ھ00ه م00یدر آن جبی س00رباز

ی اقت0صادى  لمان0هھم0راه آن خواھ0ان تغيي0ر رواب0ط ظا گشت و ب0ه مذھبى مى
» حزب اي0ران«اى که در کادر  آشنايى با عدها  ب١٣٣٠ در سال سامی. بود
ه ناميدن00د، ب00 م00ى» سوسيالي00ستن خداپرس00تا«کردن00د و خ00ود را  لي00ت م00ىفعا
 فعالي0ت خ0ود را ١٣٣١از اواخ0ر بھم0ن م0اه  سامی .پيوست» زب ايرانح«
دکت0ر ک0اظم . متمرکز س0اخت» آزادى مردم ايران«دوستانش در جمعيت  با

نھ0000ضت مقاوم0000ت مل0000ى «در » ٣٢ م0000رداد ٢٨کودت0000ای «بع0000د از س0000امی 
ھمچنان به کار معلمى و دان0شجوئى خ0ويش  به فعاليت پرداخت و» خراسان

ی پزش00کى منتق00ل ش00د و  دان00شکده هوقت00ى س00ال بع00د ب00ه تھ00ران ب00. ادام00ه داد
  ١٨٩.کرد آغاز» نھضت مقاومت ملى تھران«ھاى خويش را در  فعاليت

کاظم سامی وزير بھ0داری دول0ت موق0ت مھ0دی بازرگ0ان و ن0امزد 
متاس0فانه س0امی نيم0ه . نخستين دور رياست جمھوری حکوم0ت اس0"می ب0ود

قو ب0ه ھ0ای متع0دد چ0ا با ض0ربه در مطبش ١٣٦٧شب چھارشنبه دوم آذرماه 
  .ای پيدا شد د قاتل سامی، چندی بعد در گرمابهجالب اين که جس. قتل رسيد

 ب00ر س00ر چن00د ت00ن از ۵٧آنچ00ه ک00ه پ00س از افت00ضاح ت00اريخی س00ال 
آم0د، بخ0شی ] امیکسانی چون داريوش فروھر و کاظم س0[» ياران خمينی«

  . ی حکومت اس"می است ی جنايتکارانه ننگين از کارنامه
 ب00ر اس00اس ١٩٠د برھ00ه از ت00اريخ ننگي00نشحکوم00ت اس00"می در چن00

 و ب00رای از س00ر راه برداش00تن ک00سانی ک00ه ١٩١»ی ک00شتار درم00انی پ00روژه«
برای حاکم0ان قاب0ل تحم0ل نبودن0د؛ دس0ت ب0ه ح0ذف فيزيک0ی ي0اران » ديگر«

  . ھا کرده بودند پيشينش زد؛ يارانی که برای به قدرت رساندنش ت"ش

                                                           
  سحابی عزت W/»زنده ياد کاظم سامی قربانی توطئه «- 189
نخ0ست وزي0ری ميرح0سين موس0وی انج0ام » ط"ي0ی« و در دوران ١٣٦٧ ترور دکتر کاظم سامی در س0ال - 190

» پرش0کوه«ای در دوران  شد و ت0رور داري0وش فروھ0ر، ھم0سرش و ب0سياری ديگ0ر از قرباني0ان قتلھ0ای زنجي0ره
 !رياست جمھوری سيد محمد خاتمی

  !خوراندنی سعيد امامی، شھيد راه واجبی   به گفته- 191
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فرھن00گ و ارش00اد [ناص00ر مين00اچی، وزي00ر تبليغ00ات و جھ00انگردی 
ی ملی  جبھه  نيز از اعضای مھدی بازرگان دولت موقت در] فعلی اس"می

  ١٩٢.بود
عب00اس س00ليمی «ی  نوش00ته» سرنوش00ت ي00اران م00صدق«کت00اب  در 

 ک0ه چن0د ت0ن آمده است صدقز ھمکاران دکتر مسرنوشت بيست تن ا» نمين
ب0ه ھ0ر [اند، برخی نيز   درگذشته۵٧از افتضاح تاريخی سال از ايشان پيش 

اما ن0ام چن0د ت0ن از اي0شان . در حکومت اس"می پست و مقامی نيافتند] دليلی
ک00ه ب00ه ک00اروان فري00ب حکوم00ت اس00"می خمين00ی پيوس00تند، ب00ه نق00ل از کت00اب 

  : اين است» سرنوشت ياران مصدق«
ال000دين اميرع"ي000ی، ع000ضو مؤس000س ح000زب اي000ران،   دكت000ر ش000مس

وزي0ر اقت0صاد ] ١٣٢٩سال [وزير دادگستری ] ١٣٢٩سال [استاندار گي"ن 
وزي0ر ] ١٣٣٠س0ال[وزي0ر ك0شور ] ١٣٣٠س0ال[خوزس0تان  مل0ی و اس0تاندار

ع0ضو ] ١٣٣١س0ال [در بلژي0ك  وزير مختار ايران] ١٣٣١سال[دادگستری 
  ... »بعد از انق"ب« فرانسه جبھه ی ملی چھارم، سفير ايران در کشور

از ] ١٣٣٩س00ال[ی مل00ی دوم  س00سان جبھ00هواز ممھ00دی بازرگ00ان، 
ی دف00اع از آزادی و  رياس00ت كميت00ه] ١٣٤٠س00ال  [مؤس00سان نھ00ضت آزادی

ی دور  نماين0ده] ١٣٥٧س0ال [يس دول0ت موق0ت رئ0] ١٣٥٦سال [حقوق بشر 
  ... »١٣٦٠سال «اول مجلس از تھران در 

، رئ0يس پاSي0شگاه آب0ادان، رياس0ت س0تاد  محمد تقی ري0احی سرتيپ
و وزي00ر دف00اع مل00ی دول000ت ] ١٣٣٢ م000رداد ٢٨ت00ا  ١٣٣١از س00ال [ارت00ش 

  ١٩٣...١٣٥٨بازرگان در سال 
ت0وان در مي0ان ي0اران، ھ0واداران و دوس0تداران  و البته ب0از ھ0م م0ی

ھ0ای ب0اSی  محمد مصدق، کسانی را يافت که در حکومت اس"می در پ0ست
مصرف0شان گذش0ت، ته شدند؛ اما پس از اين که ت0اريخ مديريتی به کار گماش

چن00د ت0ن از اي00شان ب00ه .  ح00ذف ش0دند١٩٤»ص00فايی آقاي0ان وف00ايی و ب0ی ب0ی«در 
انتظام ھ0م ک0ه در تم0ام ط0ول عم0ر مھندس امير. جيعی به قتل رسيدندطرز ف

  ... خورد آب خنک می» رحمت اس"می«ھای  حکومت اس"می در زندان
دوس0تان و دوس0تداران «ش کلي0دی ھ0ای بخ0 طرفه اين ک0ه ھمراھ0ی

ی  رای دول0ت م0صدق و اع0ضای موس0س جبھ0هوزرا و س0ف[» محمد مصدق
برای به ب0ن ب0ست ک0شاندن ] ياران خمينی[با حاکمان حکومت اس"می ] ملی

                                                           
 ١٣٨١ تير ٣١ايران،  ی هروزنام - 192
 ...عباس سليمی نمين/»سرنوشت ياران مصدق«ھا توجه کنيد؛ به نقل از کتاب  ھای ميان ق"ب  به تاريخ- 193
  !گونه که سيد محمود طالقانی گفته بود  ھمان- 194
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مب00ارزات، نف00ی رون00د رش00د مدرنيت00ه و نف00ی آزادی زن00ان در اي00ران ھمچن00ان 
  ! ادامه دارد

  ! خورند؛ ھم آخور د و میخوردن تازه آخوندھا ھم از توبره می
بع0د از پي0روزی انق0"ب، «: ابراھيم يزدی در گفتگويی گفته اس0ت

 نف0ره ٥بودم، يک شورای  ھنگامی که معاون نخست وزير در امور انق"ب
، ک000ه ک ک000ردمرا م000سئول نظ000ارت و حفاظ000ت از س000اختمان مرک000زی س000اوا

مھن0دس  ون،عبارت بودند از آقايان مھندس نژاد حسينيان، مھندس باقر ذھبي
   .نتظاریاو آقای مجيد حداد عادل، مھندس عبدالعلی بازرگان 

ی قط00وری را ب00رای م00ن آورد ک00ه ح00اوی   پرون00دهيک00روز ھيئ00ت
پ000ول ] س000اواک[م000ستقيما از نخ000ست وزي000ری ه  روح000انيونی ب000ود ک000اس000امی

ب0ود از ک0سانی ک0ه در آخ0رين تاس0وعا و   فھرس0تی در آن پرون0ده.گرفتند می
ميلي0ون توم0ان ب0ه ارزش س0ال  از انق0"ب ني0ز، ھف0تعاشورای حسينی قب0ل 

م00ن ک00ه معتق00د ب00ه . د ب00رای توزي00ع در مي00ان آن00ان پرداخ00ت ش00ده ب00و١٣٥٧
 را ب0دون پرون0ده آن] و ھنوز ھ0م ني0ستم[افشاگری، آنھم در آن شرايط نبودم 

رھب0ر انق0"ب   روی آن کسی کپی ب0ردارد، ب0ه خ0دمتاين که اجازه بدھم از
دانن0د،  ت0ا خ0ود اي0شان ھ0ر ط0ور ص0"ح و مقت0ضی م0یبردم و دادم ] خمينی[

  ١٩٥...دم کري قاشنيز پرونده را گرفت و زير تشکامام . عمل کنند
  !برگرديم به کارمان  

ای ب0000ر گفتگ0000وی ھوش00000نگ  حاش00000يه«ای ب0000ا عن0000وان  در نوش0000ته
  :نوشتم که »]٢٧ [١٩٦پارازيت/اميراحمدی

 ی پارازي00ت م00دی ميھم00ان بي00ست و ھفتم00ين برنام00هھوش00نگ اميراح
بج0ای [ای مج0ری برنام0ه  ی ده دقيق0ه بي0رون از محاکم0ه. ا ب0ودصدای امريک

  .ھايی زد که جالب بود اميراحمدی حرف] مصاحبه
ش000ناس،  او جامع000ه. ح000رف ن000دارداش  اميراحم000دی، م000ردم شناس000ی  

ی اي00ران را از  شناس00ی نخب00ه اس00ت ک00ه ت00اريخ و جامع00ه ش00ناس و م00ردم ت00اريخ
داند که در اي0ران، فرق0ی   اميراحمدی می.کند ديدگاھی مدرن و نو تفسير می

گذارن0د و بي0شترين  م0ردم ھ0يچ خ0دمتی را ارج نم0ی. بين خائن و خادم نيست
 س0ال ١۴٠٠. کنن0د شان می وشانفر ھا را از آدمکشان، خائنان و وطن ستايش
ھ0ا زنند که ھموطنانشان را ک0شته اس0ت و تن برای کسی سينه و قمه میاست 

ی ع0رب ق0ريش، ب0ر س0ر س0يادت ب0ر م0ا،  نوادهدر جنگ قدرتی در درون خا
  . شکست خورده و از ميان رفته است

                                                           
 ١٣٧ دوازده خرداد ٨١ی  ی جامعه، شماره روزنامه، يزدی  ابراھيم- 195
 .شود ای نيسماعته است که جمعه شبھا از بخش فارسی تلويزيون صدای امريکا پخش می  برنامه پارازيت- 196
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ھواخواھ00ان م00ا ع00رب و دش00منان م00ا و م يش ھ00ستيم00ا از تب00ار ق00ر«  
 بھت0ر و ب0اSتر و یران0يا  از ھ0ریروشن است که ھر عرب0 .ھا ھستند یرانيا

 ب0ه ر ک0رد ويدستگ ديرا با ھا یرانيا. بدتراست   از دشمنان ما ھمیرانيھر ا
  ویمردان0شان را باي0د ب0ه بردگ0 د وينه آورد، زنانشان را بف0روش رس0انيمد

  ١٩٧».شتغ"می اعراب گما
ی خوزس000تان    س000اله ش000ادروان احم000د ك000سروی در ت000اريخ پان000صد

ھ0ا و  ھ0ای ص0فوی ھمي0شه پ0رده ب0ر روی خونخ0واری در تاريخ که نويسد می
 او از ان00د و اي00ن اس00ت ك00ه ك00شيدهص00فوی ھ00ای ش00اه اس00ماعيل  ك00اری زش00ت

 كه كارھای زش0ت ب0سيار ك0رده  شود؛ در حالی پادشاھان نيكوكار شمرده می
ھ00ای ازبك00ان در خراس00ان و  ت00از و  و اگ00ر در ت00اريخ ج00ستجو ش00ود، تاخ00ت 

ی اي0ن  ی كارھای ناستوده ھای عثمانی در آذربايجان، بيشتر ميوه ويرانكاری
   .شاه بود

 ي0ك گ0روه ]ام0ل ك مرش0د[ی ص0فوی  شاه اسماعيل بنيانگزار سل0سله
 وظيفه  باشی شاه انجام  در دربار داشت كه زير نظر جارچی » خوار زنده«

ش00اه اس00ماعيل  [ی وی كردن00د و ماموري00ت داش00تند ك00ه ب00ه مح00ض اش00اره م00ی
. قطع0ه كنن0د و بخورن0د  دن0دان قطع0ه ارا ب] متھم[ گوشت بدن مجرم ]صفوی

  ١٩٨.اين رسم تا پايان عصر صفوی برقرار ماند
فروش0ان  امان خائنان، وطن چنان ستايشگر بیيشه و ھمايرانيان ھم

م0ا ب0يش از ش0صت . گوي0د اميراحمدی راست می. و جانيان تاريخشان ھستند
. زن00يم  س00ال اس00ت ب00رای ح00سين س00ينه م00ی١٤٠٠م00ا . ھ00زار ام00امزاده داري00م

احمدی نژاد، مصدق زمان است؛ چون پوپوليست است؛ چ0ون ق0انون ش0کن 
ک0شيم؛  ر ح0سرت حکوم0ت احم0دی ن0ژاد را م0یاست و ما حتما پنج سال ديگ

اي0م  دخي0ل ب0سته» م آدمکشان ک"ن ت0اريخدوران ط"يی اما«چرا که اSن به 
و برای موس0وی و رھن0ورد ک0ه دست0شان ت0ا ب0ازو ب0ه خونم0ان آغ0شته اس0ت، 

خ0ست وزي0ر خمين0ی کشيم و ب0رای ب0ه رياس0ت جمھ0وری رس0اندن ن ھورا می
ی ش00صت، پ0ستان ب00ه تن00ور   دھ00هسي0ستماتيکی در دوران جن0گ و ک00شتارھا

گوي0د و از ک0شتار  مھدی کروبی را ک0ه روز روش0ن دروغ م0ی.  چسبانيم می
ن0اميم؛ چ0ون ک0ه يادم0ان  م0ی» شيخ شجاع«کند،   اظھار بيخبری می٦٧سال 

رئ0يس مجل0س اس0"می و » وح0شت ب0زرگ«ھای  رود کروبی ھمان سال می
  ! رئيس بنياد شھيد سيد روح W خمينی بوده است
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 ١٣٤

 

ر ک00شوری ک00ه مھ00دی بازرگ00انش ب00ا س00اختن م00سجدی در ص00حن د
کن0د؛ آن  دانشگاه، پای ارتجاع و تروريسم اس0"می را ب0ه تاريخم0ان ب0از م0ی

 خيانتش به ١٩٩ھم خروار خروار؛ تازه پس از اين ھمه جنايت، شصت سال
گذاريم؛ و علی شريعتی ضد زن و بانی تز امت  ايران و ايرانی را ارج می

ک00ه ن00ه » معل00م ش00ھيدمان«کن00يم  را م00یوق00يح ی فقي00ه  همطلق00و ام00امتی وSي00ت 
تج0ع ق0شری و ي0ک شھيد بود و نه دکتر و نه ھيچ چيز ديگری؛ تنھا يک مر

. اميراحمدی بايد ھم چن0ين کن0د ک0ه ت0اکنون ک0رده اس0تپان اس"ميست قھار؛ 
  !ای از حسابرسی تاريخ ندارند؛ دارند؟ ھا که واھمه گونه آدم اين

نگ0000اری  نگ0000ار؛ ھم0000ين ت0000اريخ و ک0000دام ت0000اريخت0000ازه ک0000دام ت0000اريخ 
ی عل00ی اب00ن  ک00ه تخ00ت جم00شيد را س00اخته و پرداخت00هکموني00ستی م00ا /اس00"می

دان00د و ايران00ی پ00يش از اس00"م را ب00انی زن00ده ب00ه گ00ور ک00ردن  طال00ب م00ی اب00ی
  !دختران؟

پرس0ت و ب0ا  ، بتی بدویان مردمانيرانيتا قبل از ظھور اس"م، ا«
، دختران خود یرانيل اي از قباین دوره برخي ادر. گانه بودنديتمدن کام" ب

ن پ0ر از ي0ن دي0 ای ن اس0"م، آوازهيبا ظھور د .کردند ی م»زنده به گور«را 
 به نام سلمان یران شخصيمردم ا. ديران رسي زود به ایلي خ،مھر و محبت

 ب0ه ن0زد یس0لمان فارس0. امبر فرس0تادنديابت از خود به نزد پي را به نیفارس
ان را ب0ه عن0وان م0سلمان يرانيت و از او خواھش کرد تا احضرت محمد رف

 ام0ا ؛ مخالف0ت کردن0دین درخواس0ت س0لمان فارس0ي0اکثر اع0راب ب0ا ا. رديبپذ
 گ0شاده از ي0ی ب0ا رو، رئ0وف و مھرب0ان بودن0دی قلبیحضرت محمد که دارا

بخ0ش  ي0ن خب0ر م0سرتا .رفتي را پ0ذی نم0ود و درخواس0ت ويیرايسلمان پذ
ن مک0ه ت0ا م0دائن ي بی  چھل روزهی ل نمود که فاصلهن سلمان را خوشحاچنا
ک ي00ن خب00ر خ00وش ي00ران ب00ه مناس00بت اي00م00ردم ا.  نم00ودیست روزه ط00ي00را ب
  .. . پرداختندیکوبي تمام را به جشن و پای ھفته

ران فاق0د فرھن0گ و ي0 م0ردم ا،ھمان ط0ور ک0ه در ب0اS اش0اره ش0د«
امبر فرس0تادند و ي0پ را ب0ه ن0زد یگر سلمان فارسين بار دي بنابرا؛تمدن بودند

 ک00شور و ی  ادارهین را ب00راي چن00د از م00سلمی ت00ا تن00،از او خ00واھش نمودن00د
   .ران بفرستدير موارد به ايآموزش سا
 ٢٠٠»ي00ران در ایا ل00هي قبیھ00ا جن00گ«ھ00ا، ب00ر اث00ر  ی دھ00هدر ط00«

 از زن0ان یاريج0ه ب0سي از مردان و پسران ک0شته ش0ده بودن0د و در نتیاريبس
امبر اس"م چند صد يپ .ران فاقد خواستگار بودند از دختیاريشوھر و بس یب

                                                           
شصت سال خدمت و «ته شده است؛ ھايی که در ستايش مھدی بازرگان نوش  استناد به نام يکی از کتاب- 199

  »مقاومت
 !شناسد مرز نمی» نگاران تاريخ«حيايی اين   بی- 200



 ١٣٥

 

 ام0ر ھ0ر یم0سلمانان در ابت0دا. ان فرس0تادي0رانيمسلمان ع0رب را ب0ه کم0ک ا
گرچه مسلمانان دخت0ران و . ار نمودندي را اختیرانيا ھشت زن ايکدام ھفت 

ھ0ا و دخت0ران آن  داد زن ام0ا تع0،ده بودن0دي0 برگزی را به ھم0سریرانيزنان ا
 در ؛ش0وھر ماندن0د ی از آن0ان ب0یارين وجود باز ھم ب0سيکه با ااد بود يقدر ز

 ی را ب00را٢٠١یران00يھ00ا ھ00زار زن و دخت00ر ا يم گرفتن00د دهن ت00صميج00ه م00سلمينت
 ی شهي0ب ري0ن ترتي ب0د؛ عربستان بفرستندی رهيدن به شوھر، به شبه جزيرس

 یچ زن و دختريگر ھياز آن پس د.  کار خشکاندندیفساد را در ھمان ابتدا
   .وھر نماندبدون ش

 ،کردن0د ی م0یکيان نيرانيتش نسبت به ايامبر و اھل بيھر چقدر پ«
ھ0ا اعتق0اد آن. ين0ه داش0تندان کي0راني از اعراب ن0سبت ب0ه ایھمان قدر ھم برخ

امبر اس0"م، س0ه ي0پس از رحل0ت پ . مسلمان باشندیستيان نبايرانيداشتند که ا
 ک0شاندند و یه ا را ب0ه گوش0ی ح0ضرت عل0،امبرياران پيتن از به اصط"ح 

ع0ت ي بی ام0ا م0ا ب0را،یامبريب بر حق پيم که تو نايدان یما م« : گفتندیبه و
 که دست يیان بگويرانين است که به اي شرط ما ھم ا؛يمک شرط داريبا تو 

  » !ی بکشنداز مسلمان
اگ0ر عط0ارد را در « : خطاب ب0ه آن س0ه ت0ن گفتن0دیحضرت عل«

ن ي ھرگ0ز چن0،دي0ھ0م بگذارخ را در دس0ت چ0پ م0ن يدست راس0ت م0ن و م0ر
  ».دميش بخشي خ"فت را به لقای نخواھم کرد، عطایکار

يد، گرچ0ه ب0ر  به نام ابوبکر ب0ه خ"ف0ت رس0یب شخصين ترتيبد«
ده ب00ود ي از خ"ف0ت چ0شم پوش0یھ0ا، ح0ال ک0ه ح0ضرت عل0 اس0اس ق0رارداد آن

 یھا عھد شکستند و از ف0ردا اما آن،داشتند یان ميراني به کار ای کاریستينبا
پ000س از م000رگ  .ان کردن000دي000رانيت اي000خ"ف000ت اب000وبکر ش000روع ب000ه آزار و اذ

 وق00اص را ی ب00ه ن00ام س00عد اب00ی شخ00صی و.يداب00وبکر، عم00ر ب00ه خ"ف00ت رس00
   ! بکشندیان ھشدار داد که دست از مسلمانيرانيران کرد و به اي ای روانه

 ،ده بودن00دي را چ00ش»یآزاد«ن يريان ک00ه ت00ازه طع00م ش00ي00رانيام00ا ا«
ي00ران روان00ه  ای را ب00ه س00ویعم00ر ل00شکر. ن ام00ر ن00شدندي00حاض00ر ب00ه قب00ول ا

ي00رون  در ب٢٠٢»س!!يد رس!!تم فرخ!!زاد« یران ب00ه فرمان00دھي00 ارت00ش ا؛س00اخت
ران دو ب0ار دش0من را شک0ست ي0 ل0شکر ا؛شھر مدائن به مصاف دشمن رفت

ل00شکر عم00ر ش00روع ب00ه  . س00وم شک00ست خ00وردی  ام00ا عاقب00ت در مرتب00ه؛داد
ن اس0"م ي0 ھم حاضر نشد ک0ه از دیرانيک اي ی اما حت؛ان نموديرانيکشتار ا
  . برگردد

                                                           
 . توجيه اس"می به بردگی کشاندن زنان و دختران ايرانی از سوی حکومت اس"می- 201
  .گری، سيد است  رستم فرخزاد، سردار بزرگ ايرانی در جنگ قادسيه، پيش از شيعه- 202



 ١٣٦

 

 متوسل ب0ه ،ان را مجبور به اطاعت کنديرانين که اي ایعمر برا«
ان حاض00ر ي00راني اع00"م ک00رد ک00ه اگ00ر ای و. ش00دای  ناجوانمردان00هیھ00ا وهيش00
ش ي خ0وی انهي از درآم0د س0الیميد ني پس با، بردارندیستند دست از مسلمانين

ار يط ب0سين ش0راي0 عمر انتظ0ار داش0ت ک0ه ب0ا ا.ات بپردازنديرا به عنوان مال
 یان را وادار س0ازد ک0ه دس0ت از م0سلماني0راني ا، که وض0ع ک0رده ب0ودیسخت

   . نبرديیز ره به جاي او نی ن حربهي اما شگفتا که ا؛بکشند
 ؛ی نک0رد ام0ا ب0از ھ0م اث0ر،ھا و مزارع را آتش زد عمر کتابخانه«

.  نداش0تیا ج0هيھم نتا ب0از ام0؛ را ممنوع ک0ردیصحبت کردن به زبان پارس
 در ح0ضور ، ش0ده ب0ودی س0خت ع0صبان،ن ھم0ه مقاوم0تي0دن اي0 که از دیو

 را عامل م0سلمان ش0دن یامبر اس"م دشنام داد و ويان به پيراني از ایاريبس
   .ان دانستيرانيا

 یچ رويار ع"ق00ه داش00تند و ب00ه ھ00يامبر اس00"م ب00سي00ان ب00ه پي00رانيا«
ان دSور به يراني از ایکي. ن کندي توھی و بهینند که شخصيتوانستند بب ینم

دن دش00نام از زب00ان عم00ر، ب00ه ي ب00ه مح00ض ش00ن٢٠٣»ميرفي!!روز نھاون!!دی«ن00ام 
 ین وي ننگ0ی ب0ه زن0دگ، ک0ه در دس0ت داش0تی ش0تافت و ب0ا خنج0ری ویسو
ز ي0د و او نين قوم به خ"ف0ت رس0ي ای ن بازماندهيپس از عمر آخر .ان داديپا

 از یا وان0ست ذره نتیاما مانند آن دو نفر قبل0 ؛ن را ادامه داديشي پیراه خلفا
   .ن اس"م را کم کنديان به ديرانيمھر و محبت ا

 ی و.ی دوم نداش0ت  ف0هي بھت0ر از خلیز سرنوش0تي0 س0وم نی فهيخل«
گ0ر از ي دیک0ي توس0ط ،امبر اس0"مي0 کردن ب0ه مق0ام پیاحترام یز به علت بين
 ب0ه یھا انتظار، امام عل0 عاقبت پس از سال .ديان دSور به ھ"کت رسيرانيا

ران ي00 و رش00د ايی اوج ش00کوفایدوران امام00ت ح00ضرت عل00. دنديامام00ت رس00
ک00شور . کردن00د ی م00ین دوره در ن00از و نعم00ت زن00دگي00ران در اي00م00ردم ا. ب00ود

 تخ000ت .ی در ک00شور س00اخته ش00داري ب00سید و بناھ000اي رس00یناک00ام" ب00ه آب00اد
ز آث00ار گ00ر اي دیاري و س00ه پ00ل، چھ00ل س00تون و ب00سیستون، س00ي00د، بيجم00ش
  ٢٠٤».ندا ه در ايران ساخته شدی در دوران امام عل،راني ایباستان

  
ود ش00 م00ی» رس00اله«اش ب00ا اي00ن  در ک00شوری ک00ه ح00سينعلی منتظ00ری

 ب00رای  دس00ت اھ00الی ح00افظ نظ00ام کھريزک00ی اس00"می٢٠٥»پ00در حق00وق ب00شر«
  !توجيه ھر جنايتی باز است
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  :ی منتظری  از رساله٣٠٠٨ی  مساله

مانن00د [يی ک00ه مح00رم ن00سبی او ھ00ستند ھ00ا اگ00ر ک00سی ب00ا يک00ی از زن
ان0د ک0ه ح0دش  ھا فرموده زنا کند؛ برخی از فق....] دختر برادر/خواھر/مادر

ولی مفاد بعضی از اخبار اين است ک0ه ب0ا شم0شير ي0ک ض0ربه . کشتن است
زنن0د و اگ0ر زن00ده مان0د باي0د او را در ح0بس نگ0اه دارن0د، ت00ا  ب0ه گ0ردن او م0ی

                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٠٦... ر استبميرد و احوط رعايت اين دستو
  ٣٠١٠ی  مساله

اگر مرد کافری با زنی مسلمان زنا کند، حد او کشتن است و اگ0ر 
  . شود ھنگام اجرای حد مسلمان شود، حد از او ساقط نمی

  ٣٠١١ی  مساله
اگر مرد يا زن آزادی که بالغ و عاق0ل اس0ت، ب0ه اختي0ار خ0ود زن0ا 

 تازيان00ه اس00ت و ک00سی ک00ه ٨٠در ق00رآن . [ن00ه اس00ت تازيا١٠٠کن00د، ح00د او 
ب0ه زن0ا اگ0ر س0ه مرت]  تازيان0ه اس0ت١٠٠شھادت دروغ بدھد در قرآن حدش 

. ی چھارم حد او ک0شتن اس0ت اش بزنند، در مرتبه کند و در ھر دفعه تازيانه
ولی م0رد مح0صن؛ يعن0ی م0ردی ک0ه زن دائم0ی دارد و در ح0الی ک0ه ب0الغ و 

توان0د  خواھ0د م0ی نزديکی کرده، و ھر وق0ت ھ0م م0یعاقل و آزاد بوده، با او 
نزديکی کن0د، اگ0ر چن0ين م0ردی ب0ه اختي0ار خ0ود ب0ا زن0ی ک0ه ] با زنش[با او 

بالغ00ه و عاقل00ه اس00ت، زن00ا کن00د، پ00س اگ00ر پيرم00رد اس00ت او را ص00د تازيان00ه 
کنن0د و بن0ابر  و اگر جوان است سنگسار می. کنند زنند و بعد سنگسار می می

ن0ين اس0ت زن مح0صنه، يعن0ی زن  ھمچ... وزنن0د ن0ه نم0یاحتياط واجب تازيا
 ی آزادی که شوھر دارد و شوھرش با او نزديکی ک0رده اس0ت ی عاقله بالغه

 اگ00ر چن00ين زن00ی ب00ه اختي00ار خ00ود زن00ا و فع00" ني00ز ش00وھر در اختي00ار اوس00ت؛
  ]يعنی سنگسار و تازيانه[!دھد، ھمين حکم را دارد

  ٣٠١٢ی  مساله
اول اي0ن ک0ه خ0ود زن0ا کنن0ده، . شود بت میزنا به يکی از دو راه ثا

اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد، به اختيار خ0ود چھ0ار مرتب0ه اق0رار کن0د و بن0ا 
دوم اين که چھار م0رد ... بر احتياط اقرار بايد در بيش از چھار جلسه باشد

ع00ادل ش00ھادت دھن00د، ب00ه روي00ت زن00ا و اگ00ر س00ه م00رد و دو زن ھ00م ش00ھادت 
   ٢٠٧.ی استدھند، بنا بر اقوی کاف
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  عل0ی اب0ن ابيطال0ب،  من0سوب ب0ه»نھج الب"غ0ه «٢٦٣حکمت  در
 عل000ی ن000زد » دزدی از بي000ت الم000الاتھ000ام«ب000ه را م  ک000ه دو غ000" اس000تآم000ده
ب0ه در جنگ اس0ير ش0ده و [المال بوده  اموال بيت  اول جزوی برده. آورند می

 »د آزایعرب« علق به دوم متی برده] بودهه عنوان برده به غنيمت گرفته شد
  دست کدام برده را بايد بري0د،  اين که در پاسخابيطالب،  ابنعلی . استبوده
 ب00ه ،اگ00ر دس0تش بري0ده ش0ودو الم0ال اس0ت   بي0تم00ال اول ی ب0رده«: گوي0د م0ی
   ».شود خورد و مال بيت المال ناقص می المال ضرر می بيت

دھ0د ک0ه  دس0تور م0ی» ابيطال0ب ابرمرد تاريخ شيعيان علی ابن«اما 
  .ا قطع کنند دوم ری هبرددست 

] بن عب0دWابيطال0ب و محم0د عل0ی اب0ن[«: ی عل0ی ش0ريعتی ب0ه گفت0ه
» ب00ستر خ00ون«اندي00شند و ج00ز ب00ر  ك00ه ج00ز ب00ه قت00ال نم00ی ]ھ00ستند[مردان00ی 

ای بي00رون    ب00ه س00راغ قبيل00ه»شم00شيرھای ش00سته از خ00ون«ب00ا ... ندخ00سب نم00ی
انگي0ز  و ھ0راسن0گ گاه نيمه شبی تاريك يا سحرگھی گ شتابند، و از كمين می

كنن0د و  كنن0د، غ0ارت م0ی ك0شند؛ اس0ير م0ی ريزن0د؛ م0ی بر س0ر ق0ومی ف0رو م0ی
   ٢٠٨».گردند بازمی

کشند و  در کشوری که خادمان را می. گويد اميراحمدی راست می
گذارن0د؛ باي0د ک0ه از آب گ0ل آل0ود  را ارج م0ی» مراج0ع«آدمکشانی مثل اي0ن 

ت00رين   ض00د ايران00ی و ش00ريعتی و بازرگ00ان،خمين00ی. گرف00ت» کوس00ه م00اھی«
ک0000شی ک0000ه  ھ0000ای ض0000د زن، ض0000د ب0000شر، و تئوري0000سين و مب0000شر آدم س0000مبل

 ميرحسين موس0وی، ؛ از کجا معلوم که ديگرانی از سنخاند شده» امامزاده«
ن عب0ادی، زھ00را ح0سينعلی منتظ00ری، ش0يريمھ0دی کروب0ی، آخون00د ص0انعی، 

ی ی اھ0ال بقي0هزاده، اکب0ر گنج0ی و ليرض0ا ن0وري، محسن س0ازگارا، عرھنورد
   امامزاده نشوند؟ ی ما  در فردای لعنتی کشور فلکزدهحافظ نظام،
  
د  يھ00و١٣۵٧ھ00ای خ00اص متولي00ان بل00وای  يک00ی ديگ00ر از ويژگ00ی  

  !ستيزی متوليانش بود که تا ھمين امروز ھم ادامه دارد ستيزی و اسرائيل

 چ0ه زم0انی، در گيرد ست که ھيچ کودکی تصميم نمیواقعيت اين ا  
 .ای، از چه ن0ژادی و ب0ا چ0ه جن0سيتی ب0ه دني0ا بياي0د دهه خانواچه کشوری، چ

کنن00د و Sب00د ب00ه ھم00ين  ش00ان را انتخ00اب نم00ی ھ00ا حت00ی زيب00ايی و زش00تی ان00سان
  . دستاويز بازار عمل جراحی زيبايی و لوازم آرايش اين ھمه به راه است

گيرند که در چ0ه باف0ت فرھنگ0ی ي0ا دين0ی  ھا حتی تصميم نمی انسان  
کمدی اين ک0ه م0سلمانان، از ھم0ان آغ0از، کودکان0شان . دو مذھبی متولد شون
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شود  گويند؛ و اين اعمال می می» اذان«کنند و در گوششان   می٢٠٩را  ختنه
  !نوزاد» انتخاب دين و مذھب«

ب0ه  ی م0ردان، دادن امک0ان ل0ذت جن0سی بي0شتر البته ھ0دف از ختن0ه  
ک0ان ل0ذت کردن زنان و ام ی زنان، ناکار مردان بوده است و ھدف از ختنه

 تبديل کردن؛ متاسفانه اين» ابزار«زنان را به  جنسی زنان را سوزاندن و
ھ0ا پسران0شان را  يھ0ودی فع0" م0سلمانان و. مساله ب0ا دي0ن گ0ره خ0ورده اس0ت

 ختن0ه. کنن0د مسلمانان دختران0شان را ھ0م ختن0ه م0ی بسياری از. کنند ختنه می
نگ0اه » از دي0ن مج0رد«ت0وان ب0ه آن  اساسا موضوعی دينی شده اس0ت و نم0ی

اس0"م در ارتب0اط تنگاتن0گ اس0ت؛ چ0ون  ی ختنه ب0ه اي0ن دلي0ل ب0ا مساله. کرد
م0ردان  ی زن0ان و ستيز است و ھمين دي0دگاه در ختن0ه و زن اس"م مردساSر

   !دھد ھم خودش را نشان می
بخواھد دين و م0ذھب ديگ0ری » ای مسلمان زاده«حاS اگر زمانی 

ستگی ب00ه ب00اوری زن00دگی کن00د، از س00وی داش00ته باش00د، ي00ا اساس00ا ب00دون واب00
  ...اع"م ميشود و مرگش واجب» مرتد«متوليان اس"م 
  :گويد زاکانی داستانکی دارد که بسيار جالب است؛ میعبيد 

محت0سب فرم0ود ک0ه او را . ای صاحب جمال مسلمان شد ترسا بچه
 پ00در از پ00سر انبام00داد. ي00دئ او را بگا،در آم00دب چ00ون ش00.  کردن00د»ختن00ه«

قومی عجيبند، ھر کس که به «گفت  »مسلمانان را چون يافتی؟« که پرسيد
      »!ددرن ش میب کونبرند و ش رش می سر کي روز،يدآدينشان در

  
از يھودي0ان،  ک0شی شايان رضا شاه فقيد در دوران ن0سلخدمات  از

برای يھوديان اي0ران و ب0سياری  ايرانی تھيه و پخش چند ده ھزار پاسپورت
ھ0ا  ن0ازی ھای گ0از ھای ديگر بود که توانستند از اتاق مليت يھوديان ديگر از

ھا پ0س از ک0شوری ب0ود ک0ه بع0د جال0ب اي0ن ک0ه اي0ران تنھ0ا. ببرن0دجان به در
] ب0رعکس ديگ0ر ک0شورھا[اش  دوس0تی اين انسانی تشکيل دولت اسرائيل برا

  ٢١٠.ی غرامت نکرد اسرائيل مطالبه از
ان  و در دور١٣٣٠ تيرم00اه س00ال ١۵ در روز«ھ00ا بع00د  ام00ا س00ال  

گي0ری شناس0ايی اس0رائيل توس0ط دکت0ر  نخست وزيری محمد م0صدق، ب0ازپس
وزي00ری محم00د  م00ان نخ00ست ز دول00ت اي00ران درn م0صدق ص00ورت گرف00ت 

اس00فند  ٢٣[سال پ00س از ت00شکيل ک00شور اس00رائيل يک00ای ح00دود   س00اعد مراغ00ه
 و ه ب000ه رس000ميت ش000ناخت»دوف000اکتو«ص000ورت ه اي000ن ک000شور را ب000] ١٣٢٨
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 ۵٠ت0ا آن ھنگ0ام ح0دود . ه ب0ود در اورشليم داير ک0ردسرکنسولگری خود را
ام0ا دکت0ر محم0د . ش0ناخته بودن0د کشور جھان، کشور اسرائيل را به رس0ميت

  ٢١١».ت شناسايی اسرائيل را پس گرف١٣٣٠ تير ١۵مصدق در 
در کت0اب پرت0وی » يھود ستيزی«سيد محمود طالقانی در راستای   

  : ه است کهاز قرانش در مورد يھوديان و مسيحيان نوشت
در روايات مغضوب عل0يھم تطبي0ق ب0ر يھ0ود ش0ده، و ض0الين ب0ر «

با توجه به وضع روحی و اخ"قی يھود و نصاری، اينان مصداق . نصاری
. 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 
دان00د و چن00ين معتق00د اس00ت ك00ه خ00دا، خ00دای يھ00ود و دني00ا از آن  م00یمل00ك خ00ود 

   ٢١٢».يھود، و مردم آن بردگان يھود و سرای جاويدان برای يھود است
 راس000تی، كف000ر و س000رپيچی يھ000ود از ]ب000ه[«و در تف000سيری ديگ000ر 

    ٢١٣».اس"م، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد
 ب00ا ش00ادی ب00سياری از ھ00ای خ00اطراتش W ميثم00ی در کت00اب لط00ف

  : نوشته است» ال عال«انفجار در محل ھواپيمايی 
ھ00ای  ی ج00ام مل00ت  وقت00ی ك00ه چھ00ارمين دوره١٣٤٧٢١٤در س00ال «

ی  مرحل0ه آس0يا ب0ه ميزب0انی اي0ران برگ0زار ش0د، ب0ازی اي0ران و اس0رائيل در
 فينال فرصت خوبی برای پخش اع"ميه و اع"م انزج0ار ن0سبت ب0ه اعم0ال

عت000راض ب00ه ح000ضور اس000رائيل در  عن000وان ا ب00ه. ن ب000وداس00رائيل در فل000سطي
 آن رژي0م ن0سبت ب0ه م0ردم »جناي0ات«ھايی را در خ0صوص   اع"ميه،  منطقه

ی ورزش0گاه ش0ھيد ش0يرودی  دوس0تان در چھارگوش0ه مظلوم فلسطين با كمك
نھايی، ايران مغلوب اس0رائيل  دوست داشتم در بازی. پخش كرديم] امجديه[

اس0رائيل موض0ع گرفت0ه ش0ود و  يجان0ات م0ردم علي0هشود، ت0ا ب0ا اس0تفاده از ھ
اي0ران دو ب0ر ي0ك ب0ه  طور نشد و در وق0ت اض0افی شعار سر دھيم؛ ولی اين 

اط00راف ی ھ00ا پ00س از ب00ازی، خوش00حال ب00ه خياب00انم00ردم . پي00روزی رس00يد
 ھا را پخ0ش ھم با استفاده از فرصت، اع"ميهورزشگاه ھجوم آوردند و ما 

ن ھم ھم0راه ب0ا س0يل جمعي0ت ب0ه راه افت0اديم و پس از آ. كرديم و شعار داديم
را ب0ه آت0ش ] ھواپيمايی مسافرتی کشور اس0رائيل[» عال ال«ھواپيمايی  دفتر

  ٢١٥».دھا دستگير نشدن بچه  كدام از خوشبختانه در آن روز ھيچ. كشيديم

                                                           
 گيری به رسميت شناختن اسرائيل  سالروز بازپس- 211
  ۴٢ص / سيد محمود طالقانی/ جلد اول/  پرتوی از قران- 212
 ١۴٠ ھمانجا، ص - 213
  . لطف W ميثمی در اين دوران عضو فعال سازمان مجاھدين خلق است- 214
 نگاه کنيد به دو جلد خاطرات لطف W ميثمی، از نھضت آزادی تا مجاھدين، آنھ0ا ک0ه رفتن0د و وب0سايت او - 215

  !چشم انداز ايران



 ١٤١

 

زدن  عب0ارت بودن0د از دس0تبرد] س0ازمان مجاھ0دين[اين عملي0ات «
می اياSت متحده و رئيس پليس تھران به شش بانک، ترور يک مشاور نظا

گ00ذاری در آرامگ00اه رضاش0اه و دف00اتر آژان00س ھ0وايی اس00رائيل، ش00ل،  و بم0ب
  ٢١٦»...يزپتروليوم و پروازھای برونمرزی بريتيش ايرو بريتيش،

ر کلي00دی م00سلمان و زاده ب00ه عن00وان يک00ی از عناص00 ص00ادق قط00ب
ب00ا تجدي00د زم00ان  ھم١٣٣٩ش00ھريور م00اه ر دی مل00ی دوم،  واب00سته ب00ه جبھ00ه

دان0شجويان ايران0ی طرف0دار  ی ملی دوم ب0ه ھم0راه ھف0ده نف0ر از فعاليت جبھه
تظاھراتی علي0ه ش0اه  اين تشكل در برابر ساختمان سازمان ملل در نيويورك

بار ديگر به آمريكا بازگشت، اما ب0ازھم از  ١٣٤٦او در سال ... ترتيب داد
 دوب0اره ب0ه ١٣٤٩ال در س0. كان0ادا رف0ت آمريك0ا اخ0راج ش0د و ب0ه ناچ0ار ب0ه

ھ00ای او   فعالي0تی  ھم0هب0ه بع00د از اي00ن ت0اريخ. اروپ0ا و خاورميان0ه بازگ0شت
نھ00ضت مقاوم00ت مل00ی  منح0صر ب00ه انجم00ن اس00"می دان00شجويان در اروپ00ا و

س00اواك پنھ00ان ن زاده از دي00د م00أمورا  ھ00ای سياس00ی قط00ب  ت00"ش.فل00سطين ش00د
ك0شور   و امني0تھای متعددی از او برای سازمان اط"عات نماند و گزارش

 ھ0ا از او ب0ه عن0وان رھب0ر م0ذھبی در يك0ی از اي0ن گ0زارش. ش0د ارس0ال م0ی
    ٢١٧.دانشجويان اس"می در پاريس ياد شد

ي0ن اوض0اع توان0ست نھ0ضت آزادی زم0ان ب0ا ا مزاده ھ0 قطبصادق 
 .را در خ0000ارج از ك0000شور در اروپ0000ا و آمريك0000ا س0000ازماندھی كن0000دن اي0000را
زاده در  قط000ب... ٢١٨ش000نگتن ب000ودس000س نھ000ضت آزادی در واو، مزاده  قط000ب

ھ0ا  گ0زارش. فراوانی در ارتب0اط ب0ود سفرھای اروپايی خود با محافل حزبی
احزاب كمونيست فرانسه و ايتاليا ن زاده با سرا  از اين است كه قطب حاكی

  ٢١٩.نزديك برقرار كرد  نيز ھمكاری»ليبی«و ھمچنين با سرويس مخفی 
گون0ه دگرس0تيزی ب0ر  ينسيد روح W خمينی ني0ز ک0ه ب0ر مبن0ای ھم0

  : بارھا و بارھا گفت که» ايران«ايران حاکم شد، در موضع 
م000ن طرف000داری از ط000رح اس000تق"ل اس000رائيل و شناس000ايی او را، «

. دان0م ھ0ای اس0"می ي0ك انفج0ار م0ی برای مسلمانان ي0ك فاجع0ه و ب0رای دول0ت
ھايی كه دارد، برای اس"م و ممال0ك م0سلمين  دولت غاصب اسرائيل با ھدف

برادران و خواھران باي0د بدانن0د ك0ه آمريك0ا و اس0رائيل ب0ا  .ددار خطر عظيم
ی اسرائيل بزرگ، آنان را به ھ0ر جن0ايتی  خيال ابلھانه. اس"م دشمنند اساس

ھ00ای ب00رادر ع00رب، و ب00رادران لبن00ان و فل00سطين بدانن00د ك00ه   مل00ت.ك00شاند م00ی
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يل، م0سلم  ن0سبت ب0ه اس0رائ.ب0دبختی دارن0د، از اس0رائيل و آمريكاس0ت ھرچ0ه
ما به يك دولت غيرقانونی و غاصب و متج0اوز ب0ه حق0وق م0سلمين  است كه

 اس0رائيل از نظ0ر اس0"م و .ھيچگون0ه كمك0ی نخ0واھيم ك0رد و دش0من اس0"م،
موازين بين المللی غاصب و متجاوز اس0ت؛ و م0ا كمت0رين  مسلمين و تمامی

ك0رارا  .دان0يم پاي0ان دادن ب0ه تج0اوزات او ج0ايز نم0ی اھم0ال و س0ستی را در
كن00د و حكوم00ت  اي00د ک00ه اس0رائيل ب00ه اي00ن قراردادھ00ا اكتف0ا نم00ی هام و ش00نيد گفت0ه

ی  اس00رائيل باي00د از ص00فحه. ددان00 ف00رات غ00صبی م00یا اع00راب را از ني00ل ت00
ھ0ر م0سلمانی Sزم اس0ت ك0ه خ0ود را علي0ه اس0رائيل ر ب0 .روزگار محو ش0ود

د كه افعی گزنده كنند، بايد بدانن اسرائيل حمايت میز كسانی كه ا .دمجھز كن
از اس00رائيل، اي00ن دش00من اس00"م و ع00رب . دكنن00 را در حماي00ت خ00ود ق00وی م00ی
افسرده اگ0ر دس0تش برس0د، ب0ر ص0غير و كبي0ر  جانبداری نكنيد، كه اين افعی

» مل0ت اس0"م«آزاديخواھان جھان است ك0ه ب0ا  ی بر ھمه .دكن شما رحم نمی
» اي00ران «.ماين00داس00رائيل را محك00وم نی ص00دا ش00ده، تج00اوزات غيران00سان ھ00م

يل را رد خ0واھيم ك0رد و م0ا اس0رائ. دشمن سرس0خت اس0رائيل ب0وده و ھ0ست
 .غاص0ب اس0ت و ب0ا م0ا دش0من ای با او نخواھيم داشت، او دولت ھيچ رايطه

م ك0ه كن جا ھستند اع"م می من به جميع دول اس"م، و مسلمين جھان در ھر
ھ0ايی  ، و از دول0تمتنفرند  از اسرائيل و عمال اسرائيل»شيعه«ملت عزيز 

م00ا ب00ا اس00رائيل چ00ون . دكنن00د، متنف00ر و منزجرن00 ك00ه ب00ا اس00رائيل س00ازش م00ی
 .داش0ت غاصب است و در حال جنگ است ب0ا م0سلمين، روابط0ی نخ0واھيم

 اسرائيل حقوق م0ردم ع0رب را غ0صب ك0رده اس0ت، ب0ا او مخالف0ت خ0واھيم
ھ00ای  اس00رائيل در ح00ال جن00گ ب00ا م00سلمين اس00ت و غاص00ب س00رزمين. دك00ر
اس0رائيل مط0رود ماس0ت و  .دما ب0ه آن نف0ت نخ0واھيم دا. باشد می دران مابرا

] ب0ه رس0ميت[دھيم و نه آن را به ھيچ وجه  ھميشه نه نفت به او میی ما برا
جھ00ان ب00ر ض00د م00ستكبران ھ00ای اس00"می و مست00ضعفان   ت00ا مل00ت.شناس00يم م00ی

 اس00رائيل غاص000ب قي00ام نكنن00د، دس000ت خ00صوصا، ھ00ای آن000ان جھ00انی و بچ00ه
 اس0رائيل غاص00ب .كوت0اه نخواھ0د ش0د ر آن0ان از ك0شورھای اس0"میجنايتك0ا

كند و تنھا راه حل اين اس0ت ك0ه  است و ھر چه زودتر بايد فلسطين را ترك
ی  ی فساد را نابود گردانند و ري0شه ران فلسطينی ھرچه زودتر اين مادهبراد

ی   وظيف0ه.ب0ازگردد اس0تعمار را در منطق0ه قط0ع كنن0د، ت0ا آرام0ش ب0ه منطق0ه
لت غيور ايران است ك0ه از من0افع آمريك0ا و اس0رائيل در اي0ران جل0وگيری م

نف0ت خي0ز اس0"می  ھای ممالك  دولت.كرده، و آن را مورد ھجوم قرار دھند
Sزم است از نفت و ديگ0ر امكان0اتی ك0ه در اختي0ار دارن0د، ب0ه عن0وان حرب0ه 

می Sزم اس00ت ب00ر دول اس00". دعلي00ه اس00رائيل و اس00تعمارگران اس00تفاده كنن00
ھرنحو  ی فساد را به ر مسلمين عموما، كه دفع اين مادهخصوصا، و بر ساي



 ١٤٣

 

اس00"می، ب00ا  ی ف00ساد ك00ه در قل00ب ممال00ك  اي00ن م00اده.ك00ه امك00ان دارد، بنماين00د
 ھ0ای ف0سادش ھ0ر روز دول ب0زرگ ج0ايگزين ش0ده اس0ت و ري0شهپ0شتيبانی 

زرگ كند، بايد ب0ا ھم0ت ممال0ك اس0"می و مل0ل ب0 ممالك اس"می را تھديد می
  ٢٢٠».ريشه كن شود اس"م

 م0ي"دی ١٩٧٩ برابر ش0شم فوري0ه ١٣۵٧شنبه ھفدھم بھمنماه  سه 
ھ0ای  خمين0ی و اع0وان و ان0صارش، روزنام0هو پنج روز پ0يش از  پي0روزی 

خط0ر ھ0ای چن0د م0اه گذش0ته و  در پ0ی خ0شونت«رسمی در ايران نوشتند ک0ه 
ن را ت0رک ت0اکنون اي0راھ0زار کليم0ی  ھ0ا  برقراری ي0ک حکوم0ت م0ذھبی، ده

خروج . اند کشور اسراييل رفته ھزار تن به ھا ھشت  اند که در ميان آن کرده
 س0ال و احتم0اS از ١٤٠٠ب0يش از [اين يھوديان که از پيش از آم0دن اس0"م 

کردند، به اقتصاد ک0شور ني0ز  در ايران زندگی می]  زمان کورش ھخامنشی
خمين00ی ب00ه ... ود تنھ00ا ي00ک روز پ00س از ور.آورد لطم00ات س00نگينی وارد م00ی

ی بي00شتری ب00ه  ر ايران00ی يھ00ودی ب00ه اس00راييل و ع00دهک00شور، ح00دود ي00ک ھ00زا
ان يھ0ودی درخواس0ت مھ0اجرت ھموطن0 اکث0ر اي0ن. ان0د آمريک0ا و اروپ0ا رفت0ه

 .ھستند، تا به کشورشان بازگردند اند و منتظر پايان بحران در ايران ننموده
  : شت کهی اط"عات به نقل از خبرگزاری فرانسه نو روزنامه

ی  چ00اپ ت00ل آوي00و، تنھ00ا جمع00هو ی روزنام00ه ی مع00اري ب00ه نوش00ته«
فرودگ0اه مھرآب0اد،  يعنی يک روز پس از بازگشوده شدن]  بھمن١٣[گذشته 

الملل00ی  و بازگ00شت خمين00ی، ھ00زار نف00ر از يھودي00ان اي00ران وارد فرودگ00اه ب00ين
  ٢٢١.دتل آويو شدن» لود«

ه ک0سانی ھ0ستند و ان چ0ببينيم دوستان و دش0منان اس0رائيليبد نيست 
ی خاورميانه  ائيل ستيزی را چه کسانی در منطقهستيزی و اسرتخم لق يھود

کشتار سيستماتيک يھودي0ان ی  تمام قرن بيستم را آلودهدست کم اند که  کاشته
  کرده است؟] ھولوکاست[ھای آدمسوزی  ی کوره و فاجعه

ھ000ايی مث000ل آلب000رت اين000شتاين،  دوس000تان اس000رائيل عبارتن000د از آدم«
سيمون ويسنتال، تقريبا تمامی برندگان ج0وايز نوب0ل فيزي0ک، ش0يمی، ط0ب، 

ترين   مجرب،ھای جھان در علوم تجربی و انسانی ترين آکادميسين سرشناس
ترين ھنرمندان سينما، تاتر و موسيقی جھ0ان، گردانن0دگان  پزشکان، شاخص

ص000نعت تلويزي000ون و س000رگرمی در غ000رب و خ"ص000ه ھرج000ا ک000ه نب000وغ و 
شانی ھ00م ھ00ست از ع"ق00ه ب00ه درخ00شد، ن00 نيک00ی ع00صر جدي00د م00یخ"قي00ت تک

  !  خوشمان بيايد يا نه؛اسرائيل
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ی ھفت ھزار س0ال قب0ل  است که به شيوهدشمن اسرائيل، انسانی «
زيد، س0يمای او، پوش0ش او، ب0وی ب0دن و پاھ0ايش، رفت0ار او ب0ا ھم0سر و  می

رای ح0رف کند، کلماتی که ب فرزندانش، خانه يا غاری که در آن زندگی می
ھ00ای دني00ای جدي00د و خيل00ی  اش از پدي00ده کن00د، مي00زان آگ00اھی زدن انتخ00اب م00ی

ايم0ن ظ0واھری اس0ت و ي0ا ... دشمن اسرائيل ب0ن Sدن اس0ت. چيزھای ديگر
دش000من اس000رائيل روح W خمين000ی اس000ت ي000ا اکب000ر . ابوم000صعب الزرق000اوی

دش00من اس00رائيل ابوم00صعب الزرق00اوی . محت00شمی و ي00ا محم00ود احم00دی  ن00ژاد
  ٢٢٢»...برد جلوی دوربين ت که مثل پوست کندن خيار، آدم سر میاس

دش000منان اس000رائيل و دش000منان مردم000ی ب000ا دي000ن و ب000اوری ديگ000ر، 
در اي00ران ھ00ستند ک00ه تنھ00ا ب00ا » روش00نفکری«ھ00ای سياس00ی م00تھم ب00ه  جري00ان

ھياھوھای بسيار برای ھيچ و در قبال جمعيتی شش ميلي0ونی، ب0ا تم0ام ت0وان 
اند و ھ0ر ن0امربوط و ھ0ر ض0عف و  غاتيشان ايستادهی و نظامی و تبليلجستيک
ه بيم00اری چ00را ک00؛ دھن00د  اي00ن مل00ت و اي00ن ق00وم ن00سبت م00یش00ان را ب00ه ن00اتوانی
.  اس0تخ0ويی و اف0راط در دين0داری دي0ن» ی م0ا روشنفکری دفرمه«Sع"ج 

ھا که  ی رفاه، شادابی، خوشبختی و آزادی انسان اينان جھان را نه از زاويه
بينند و تعري0ف  می» قھار و غدار و مکار و  قاسم الجبارينW «ی  ز نقطها

ز ک0ودکی در نھادش0ان نھادين0ه اينان ب0ه دلي0ل ت0رس از جھنم0ی ک0ه ا. کنند می
ا ت00رس و نگران00ی از جھنم00ی ک00ه ھن00وز ک00سی از آن بازنگ00شته ت00[ان00د  ک00رده

ای از  ذرهگيرند، تا  ان را به کار میی ت"شش ھمه] خبری برای اينان بياورد
] ی قران0شان بر اساس نوشته[و قھار و مکار را غدار » W«ش خشم اين آت

  . بر جان و تنشان بکاھند
ش0ود و ب0ه  جھان اينان در کشاکش اين ترس و نگران0ی س0پری م0ی

پ0يش از آن » روشنفکران دينی و حتی کموني0ستی«ھمين دليل است که اين 
» مب00ارزه«ش00ان  ک00ه بتوانن00د ب00رای ش00ادی، ش00ادابی، آزادی و رف00اه ھمنوع00ان

ای ترحم از  ند؛ تنھا به اميد ذرهشو چون و چرا ھمدست ج"دان می کنند، بی
ش000ان؛ ي000ا رھب000ران  قھ000ار و غ000دار و مک000ار ِ ترس000ناک» W«س000وی ھم000ان 

  ! »شان ايدئولوژيک«
را ھمچ0ون دي0ن و ايم0ان » ش0ان اي0دئولوژی«ھای ما نيز  کمونيست

  !  جاست مينی فاجعه ھ کنند؛ ھمه شان ارزيابی می ابدی
اش را ب0رای ب0ه کرس0ی  ت W سحابی بخش بزرگ0ی از زن0دگیعز

ش0ورای » رھب0ر«او . ويژه س0پری ک0رده اس0ت» ايدئولوژی«نشاندن ھمين 
است؛ فرزند يدW سحابی است که ھمراه با » مذھبی/ملی«فعاSن » خيلی«
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» آزادی] م0ذھبی[نھ0ضت «ت0ايی  بازرگان و سيد محمود طالقانی، سهمھدی 
  .  بنيان نھادندرا

س000يد «ھ000ر دو ع000ضو ش000ورای انق000"ب ] پ000در و پ000سر[ھ000ا  س000حابی
ی  حابی رئيس سازمان برنام0ه و بودج0هعزت W س. بودند» W خمينی روح

اول00ين مجل00س ش000ورای ی  ق00ت مھ000دی بازرگ00ان، ھمچن00ين نماين000دهدول00ت مو
ک0ه چ0ه » ق0در ق0درتی« W خمين0ی ب0ود؛ روزھ0ای خ0وب  اس0"می س0يد روح

  !  تند سپری شدندزود و
ی مھندس00ی مکاني00ک از  زت W س00حابی ف00ارغ التح00صيل رش00تهع00

ايران » يھود ستيز«ی  او ھمچنين مدير مسئول نشريه. استدانشگاه تھران 
ف0رو رفت0ه » توقي0ف«حيف ک0ه اي0ن ن0شريه م0دتی اس0ت در مح0اق . فردا بود

 دکت0ر س0يد«ھ0ای اس0رائيل س0تيز  م0ضاعف ب0ر عرب0ده» ت0وفيقی«ت؛ واS اس
را » اي0ران ف0ردای ک0ذايی«شد و کلی از ص0فحات  می» محمود احمدی نژاد

  ھ0م را»پ0در و م0ادرش«انق"ب نه تنھا فرزن0دانش، ک0ه حت0ی . کرد سياه می
  !اند ھمين گونه» ھا انق"ب«ی  درد؛ ھمه  و میخورد می

ت رس0يدن  و پس از آن غوغای دوم خرداد، و به قدر١٣٧۶سال   
 ک00ه توان00ست ھ00شت س00ال ديگ00ر ايراني00ان را آن جري00ان اص00"ح طل00ب دين00ی

 نی حکوم0ت اس0"می رن0گ تزوي0ر بپاش0د؛ھای ضد انسا بفريبد و بر سياست
حکوم00ت اس00"می، دول00ت س00يد محم00د خ00اتمی و در ھم00ين راس00تا اف00رادی از 

ک0ه پتان0سيل فري00ب [س0نخ س0حابی کوش0يدند ب0سياری از مخ0الفين حکوم0ت را 
انند؛ البت000ه پ00يش از اي00ن ت000اريخ بفريبن00د و ب000ه اي00ران بک00ش] خ00وردن داش00تند

آغ00از » ی بازگردان00دن گريختگ00ان از م00يھن پ00روژه«ھاش00ان را ب00رای  ت00"ش
  ! کرده بودند؛ ھماھنگ و ھمدست باھم

اما اگر اين بازگشتگان بخت برگشته، در راستای فرامين باندھای 
کردند، به تير غيب اھ0الی وزارت  ضربدری حکومتی، دست از پا خطا می

س00ر ب00ه ني00ست ] ش00ھيد مظل00وم راه واجب00ی[بان00د س00عيد ام00امی اط"ع00ات و 
  .شدند می

يک00ی از اي00ن فري00ب خوردگ00ان ک00ه اتفاق00ا ع00زت W س00حابی نق00شی 
اساسی در فريب دادن، ب0ه اي0ران ک0شاندن و ب0ه ک0شتن دادن0ش داش0ت، دکت0ر 

البته مجي0د ش0ريف را زودت0ر از اينھ0ا فريفت0ه و ب0ه اي0ران . مجيد شريف بود
د؛ اش ش0  راھ0ی م0ام م0يھن اس0"می١٣٧۴ر س0ال  او ظ0اھرا د.کشانده بودن0د

  !ريش رفسنجان در زمان رياست جمھوری شيخ  بی
مجيد شريف از ھواداران سرسخت علی شريعتی بود و در اي0ران 

اس000"می، نق000شی تعي000ين کنن000ده در و س000الھای آغ000ازين حکوم000ت کھريزک000ی 
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ه مجاھ0دين شريف بعدھا ب0. آوری و چاپ مجموعه آثار شريعتی داشت جمع
  .پيوست و عضو شورای ملی مقاومت مسعود رجوی شد

 ب0ه اي0ران دع0وت ش0د و ب0ا ١٣٧۶او پيش از بلوای انتخاباتی سال 
تم00ام اخطارھ00ای دوس00تانش، ج00ان و آب00رويش را برداش00ت و ب00ه زي00ر عب00ای 

 حکوم00ت، ي00ا ھم000ين »کراوات00ی/فک000ل«آخون00دھای اص00"ح طل00ب و بخ00ش 
  . سحابی خزيدW ا به سردستگی عزتھ مذھبی/ملی

ی خود و اعوان  ابی در راستای سياست يھودستيزانهعزت W سح  
که دست کم به سه زبان فارس0ی، انگلي0سی و [و انصارش، از مجيد شريف 

» روژه گ0ارودی«ی  خواس0ت ک0ه کت0اب يھ0ود س0تيزانه] اشتفرانسه تسلط د
  .ی فرانسوی را به زبان فارسی برگرداند کمونيست مسلمان شده

ار زھ00ای بني00انگ ورهاس00ط«د ش00ريف ترجم00ه ک00رد ی ک00ه مجي00کت00اب«
 اس00ت ک00ه ]Roger Garaudy [ژه گ00ارودیوری   نوش00ته»سياس00ت اس00رائيل

  . ستيزی استھولوکاست و توجيه يھودی  فاجعه در انکار تماما
کن00د و  البت00ه گ00ارودی اي00ن روزھ00ا در ک00شور اس00پانيا زن00دگی م00ی

يض ح0ضورش مح0روم ک0رده را از ف» اش ھن اس"میمام مي«دانم چرا  نمی
 !است

ناشر اين کتاب، عزت W سحابی بود که نه تنھا از يھودستيزی و   
مسلمان دوآتشه شدن عضو سابق حزب کمونيست فرانسه و تئوريسين يھود 

ک0رد، بلک0ه پي0شگفتار بلن0دی ھ0م   دفاع میولوکاستھی  فاجعهستيزی و نافی 
تفک0ر م0رد ««را » دیرجاء گ0ارو«نوشت و » ايدئولوژيک«بر اين کتاب 

س0حابی .  معرفی کرد»و سياست و انديشمند آزاده و حقيقت جوی فرانسوی
 »ع000صر روش000نگری در م00ورد ماھي000ت اس000رائيلس00رآغاز «اي00ن کت000اب را 

  ...خواند
  :  نوشتگفتار عزت W سحابی در اين پيش 

 جن00گ جھ00انی دوم آغ00از ش00د و پاي00ان پ00س از ، چھ00ارمی مرحل00ه«
طرح مظلوميت يھودي0ان ھايی مثل   از عوامل و زمينهپيشبرد اين امربرای 

در اي00ن . اس00تفاده ش00د ... وت00رين قرباني00ان جن00گ ت00رين و مھ00م بعن00وان اص00لی
 تبليغ000ات چن000ان ش000ديد و فراگي000ر ب000ود ک000ه تم000امی روش000نفکران و ،مرحل000ه

ھ0ا  را تحت تاثير قرار داد و ھمگ0ان ادعاھ0ای صھيوني0ست... سياستمداران 
تروري0ستی تيجه زمينه برای مشروعيت ي0افتن اق0دامات در ن. را باور کردند

  ٢٢٣». ھموار شدو ضد بشری آنھا در سرزمين فلسطين

                                                           
  در دورن نخست وزيری دکتر محمد مصدق - 223



 ١٤٧

 

، يک0ی ی ھفتاد م0ي"دی  دھهھای يھودستيز پيمانان اين جريان ھماز 
اس00ت ک00ه پ00يش از اي00ن در م00وردش » بادرم00اينھوف«ھ00م گ00روه تروري00ستی 

 و در آنج00ا آم000وزش بارھ00ا ب000ه آن منطق00ه س00فر کردن000دھ000م  اين00ان .ام نوش00ته
  .تروريسم و بانک زنی ديدند

ی  که با اين رھبران و ھواداران گروه مت"ش0ی ش0دهکنم  تکرار می
در اس0000اس در اعت0000راض ب0000ه يھودس0000تيزی ن0000سل پ0000در و » بادرم0000اينھوف«

، ام0ا خ0ود ب0ا ن0دش0ورش کرد] که حامی و پ0شتيبان ھيتل0ر بودن0د[مادرھاشان 
و امث00الھم، ھم00ان » ف00تح«ستی ھ00ای تروري00 ھمک00اری و ھمراھ00ی ب00ا جري00ان

ھ0ای   و اي0ن از ش0گفتیند را در پيش گرفتانی يھودستيزی نسل پيشينش شيوه
   ! تاريخ اروپاست

روژه گ00ارودی ک00ه از رھب00ران ح00زب کموني00ست فران00سه ب00ود، ب00ه 
وی . ب00اره م00سلمان ش00د و ب00ه يھ00ود س00تيزی دوآت00شه و مرتج00ع تب00ديل ش00د ي00ک

تغيي00ر » رج00اء«ب00ه » روژه«ز از ش00د و ن00امش را ني00» ام00ام خمين00ی«مري00د 
گارودی که بخ0اطر انت0شار اي0ن کت0اب بغاي0ت نژادپرس0تانه در دادگ0اھی . داد

ني0ز » ای س0يد عل0ی خامن0ه«ه ايران رفت و با در فرانسه محکوم شده بود، ب
ھ000ای محب000وب رژي000م آخون000دی  دي000دار ک000رد و نھايت000ا ب000ه يک000ی از اي000دئولوگ

ودی در دادگ00اھی در فران00سه، ھنگ00ام محکومي00ت گ00ار. تب00ديل ش00د] اس00"می[
 وق0ت اي0ران، ب0ه دف0اع از او پرداخ0ت و یسيد محمد خاتمی، رئيس جمھ0ور

 ٢٢٤»تحقيق0ات علم0ی«ناميد که گويا تنھا گناھش » محقق و متفکری«او را 
 .بوده است

] کت00اب روژه گ00ارودی[س00تيزی  دان از فاشي00سم و يھ00وداي00ن برگ00ر
» وش0نفکران حک00ومتیر«چگ0اه از س00وی  توس0ط مجي00د ش0ريف، ن00ه تنھ0ا ھ00ی

» ع0زت W س0حابی«مورد نقد و نکوھش ق0رار نگرف0ت، بلک0ه ناش0ر کت0اب 
ای ني0ز ب0ر کت0اب نوش0ت و  مقدم0ه] م0ذھبی/ گروه موسوم به ملیاز رھبران[

 فاشي00ست و يھ00ود« از روژه گ00ارودیب00ه دف00اع» روش00نفکر«در ھيئ00ت ي00ک 
 و م00رد متفک00ر و سياس00ت«برخاس00ت و ب00ا معرف00ی گ00ارودی بعن00وان » س00تيز

کت00اب را س00رآغاز ع00صر ] ک00ذا[» اندي00شمند آزاده و حقيق00ت ج00وی فران00سوی
   ...روشنگری در مورد ماھيت اسرائيل خواند

-١٣٢٩[و مت000رجم »  روش000نفکر م000ذھبی «،دکت000ر مجي000د ش000ريف
 رياس00000ت »ط"ي00000ی« و در دوران ١٣٧٧ آبانم00000اه ٢٨در ت00000اريخ ] ١٣٧٧

 البته .به قتل رسيدای  ھای زنجيره جمھوری سيد محمد خاتمی در س~ قتل
ی قت00ل فجي00ع اي00ن  ن ِ اجب00ارا اس00"می ش00ده ب00ه پرون00دهھ00يچ دادگ00اھی در اي00را
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روژه گ00ارودی رس00يدگی س00تيز و مت00رجم کت00اب يھود» وش00نفکر م00ذھبیر«
ی قت00ل  در راس00تای پرون00ده» فکر م00ذھبیروش00ن«ی قت00ل اي00ن  پرون00ده. نک00رد

روھ00ر و ، از س00نخ داري00وش فانق00"ب اس00"می» پ00دران و م00ادران«ديگ00ر 
ناگ0شوده مان0د؛ ھرچن0د ک0ه بازمان0دگان برخ0ی   اسکندری نيز ھمچنانپروانه

زن00ی ب00ا  ی حاکم00ان اس00"می، ھمچن00ان ب00ه چان00هاز اي00شان، ب00ه ج00ای نق00د اساس00
حاکمان اس"می برای برگزاری مراس0م سالگردش0ان در م0ام م0يھن اس0"می 

 ب0ن مشغولند؛ ولی از شرکت در مراسمی که شاھزاده رضا پھلوی در شھر
  .زنند آلمان نيز ميھمان آن بود، با جنجال سرباز می

ای در شھر بن آلم0ان ک0ه خ0انم پرس0تو  جلسهتشکيل اشاره است به 
 تنھ0ا ب00ه دلي0ل دع00وت ميزبان0ان از ش00اھزاده رض00ا ]١٣٨٩در س00ال  [فروھ0ر

  ؛ البته مشخص است چرا؟  سرباز زد سمينارپھلوی، از حضور در آن
اگر ]  مث" داريوش فروھر[ اينان م، پادشاھی پھلوی دودر دوران

  و در حکوم00ت اس00"میه اس00تب00ود» قت00ل«ن00د، ب00ه اتھ00ام ا هھ00م زن00دانی ش00د
ام0ا وزي0ر و وکي0ل ] ند ک0شته ش0ده باش0 ھ0مت0رين وج0ه ممک0ن ھرچند به فجيع[

  !تر؟ دليل از اين موجهاند؛  دهبو
 ،ش00ود کاش00انی از م00صدق ج00دا م00یابوالقاس00م  ک00ه ١٣٣٢در س00ال 

 کاش0انی  در اي0ن جل0سات طرف0داران. کند می ل خود برگزارجلساتی در منز
. نمايندگان مجلس وق0ت ح0ضور داش0تند شامل گروھی از مردم و بعضی از
من0زل کاش0انی برگ0زار   در١١/۵/١٣٣٢در يک0ی از جل0سات ک0ه در ت0اريخ 

  من00زل را،و پل00يس وق00ت  نيروھ00ای نظ00امی، مط00ابق ھ00ر ش00ب،ش00ود م00ی

ی  ب000ه رھب000ر...ارنيروھ000ای طرف000ددر ح000ين مراس000م . کنن000د یمحاص000ره م000
برن0د و   به منزل ھج0وم م0یند، که در محل حضور داشت»داريوش فروھر«

ش0وند و  ھجده نفر مجروح می ٢٢٥رکن دوم ارتش وقت طبق گزارش مامور
بع0د از م0اجرا ب0ا وج0ود . رس0د قتل می  به»زاده محمد حداد«يک نفر به نام 

ظامی و پل0يس وق0ت ھای ننيرو تحقيقات گسترده و روشن بودن ماجرا برای
داري0وش «ه  ھيچگ0ا،م0صدقمحم0د زاده در زمان  حدادی  و شکايت خانواده

  . شود گيرد و محاکمه نمی  تحت تعقيب قرار نمی»فروھر
ھمچن00ين در راس00تای ي00اری رس00اندن ب00ه بخ00ش W س00حابی   ع00زت

ايران «ی   ھای نشريه در يكی از سرمقالهحاکم حکومت کھريزکی اس"می، 
 از شو مطم00ئن ك00ردنح00اکم  جن00اح راس00ت  ب00رای دل00داری دادن ب00ه٢٢٦»ف0ردا

   : نوشت مذھبيھا/ از سوی ملیسازی ھرگونه جانشين » باطل«ِتصور 
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 درد حكوم000ت، ق000درت ؛ درد دنياس000ت]حاکم000ان[ھ000ا  پ000س درد آن«
ب0ه اي0ن . ]ھ0ا م0ذھبی/يعن0ی مل0ی [سياسی و اقتصادی خودشان است، ن0ه مل0ت

. ان0د و نف0رت و خ0شونت را برگزي0دهجھت است ك0ه راه رقاب0ت و خ0صومت 
و ان0سانی و » ق0انونی«و » مج0وز ش0رعی«اگ0ر چن0ين نب0ود ب0ه چ0ه دلي0ل و 

را ب00ا » جم00اعتی را ك00ه ايم00ان ب00ه اس00"م و الت00زام ب00ه ق00انون اساس00ی«عقل00ی 
ھ00ای  ھ00ا و ن00سبت دارن00د، ب00ه ان00واع تھم00ت اب00راز م00ی» ص00راحت و تاكي00د«

ِايان قدرت، داس0تان خ0ودی  پس شما انحصارگر…كردند ناشايست متھم نمی
» طلب0ان درون حاكمي0ت اص0"ح«ايد، ت0ا ش0ايد  و غيرخودی را اختراع كرده

از انحط000اط و ف000ساد و » آخ000رين فرص000ت نج000ات نظ000ام« واق000ع  را ك000ه ب000ه
 آن …ھ0ا بترس0انيد  م0ذھبی/، از نزديك شدن ب0ه جري0ان مل0یھستندفروپاشی 

روند، ول0ی  میتخريب  روی به اتمام و ]نفت، جنگل و معادن[منابع طبيعی 
ی آن » س0اله ١٣٠٠محبوبي0ت « ولی حضور و نف0وذ و ؛شود اس"م تمام نمی

ی  اين اس0ت ك0ه ھم0ه] حکومتيانبا [اصل دعوای ما . شود در ايران تمام می
ند و ھم0ه ح0ق حي0ات و برخ0ورداری ھای فكری و سياسی جزو اين ملت نحله
واقعي00ت اي00ن [ …را دارن00د » حق0وق اساس00ی م00صرح در ق00انون اساس0ی«از 

ك0س ب0ه دنب0ال ح0ذف و ن0ابودی   در رون0د اص0"ح در ك0شور، ھ0يچ]است ك0ه
   ٢٢٧»…نيست] ای ھمان باند خامنه[جناح راست 
افاض000ات ع000زت W س000حابی، يک000ی از پ000دران ن000اخلف ديگ000ر از 

 باي0د و  اين است که برای حفظ حکوم0ت اس0"می،۵٧افتضاح تاريخی سال 
ک000س در خ000ط   ھ000يچ٢٢٨ کن000ار گذاش000تن000ژاد را محم000ود احم000دی» تنھ000ا«باي000د 

 حکوم000ت ج000انیھ000ا در پ000ی ح000ذف بان000د  منقل000ی/اص000"حات و در بان000د مل000ی
  . اس"می نيستکشتاردرمانی/اخت"سی/کھريزکی
واقعيت اي0ن اس0ت ک0ه حف0ظ حاکمي0ت اس0"می ب0ه ھ0ر قيمت0ی ب0رای   

ش0يعی ب0دل /اس0"می/ی ش0رعی ھاس0ت ب0ه ي0ک وظيف0ه عزت W س0حابی س0ال
ھای حکومت حاکمان اس"می و  ی اين سال ا در ھمه او نه تنھ٢٢٩.شده است
ب0ه دنب0ال ح0ذف و ن0ابودی جن0اح راس0ت « اص"ح در كشور] مث"[در روند 

، بلک00ه ب00رای حف00ظ ھم00ين حکوم00ت اس00"می در ب00ودن] ای ھم00ان بان00د خامن00ه[
  !چسباند نيز ھمچنان پستان به تنور می» وحشت بزرگ«ھمين روزھای 

W من00سوب ب00ه عط00اء» ج00رس« س00حابی در گفتگ00ويی ب00ا وب00سايت  
 ی ب000ا مقاي000سهمھ000اجرانی، وزي000ر ارش000اد دول000ت بخ000ت س000يد محم000د خ000اتمی، 
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  و انق00"ب٨٨خ00رداد آمي00ز  افت00ضاحخياب00انی پ00س از انتخاب00ات ت اعتراض00ا
 دوب0ار انق0"ب يک کشور ظرفي0ت و يک ملت« : که گفت۵٧ بھمن اس"می

  » .ددر يک نسل را ندار] کردن[
انق"بي0ون «بي0ای /کن0د ک0ه از دوران ب0رو البته سحابی فراموش م0ی

. ھ0ا گذش0ته اس0ت ی چھ0ل و پنج0اه خورش0يدی س0ال دھ0ه» کموني0ستی/اس"می
ای ک0ج ھ0 خواھند رش0ته اند؛ دو نسلی که می پس از او دست کم دو نسل باليده

آزادی، دموکراس0ی، «خواھن0د  ی او و امثال او را پنبه کنند؛ می و کور بافته
تروري00سم، «و ن0ه » اه و امني00تب0ر ش00ھروندی، رف0س0اSری، حق00وق برا م0ردم

را برای » ھا سازی از تروريست پروری و قھرمان يھودستيزی و تروريست
W غ0دار و «ھ0ای ت0ازه ديگ0ر از ھ0يچ  شان تضمين کنند؛ چرا ک0ه ن0سل ميھن

توھم پراکنی اي0ن ديوارھای . واھمه ندارند» قھار و مکار و قاسم الجبارينی
  ! ھاست فروريخته است سال» کمونيستی/ اس"میی روشنفکران اخته«

برای [» فوتوگرافی«در آخرين » پيرمرد«بانمک اين که سحابی   
؛ Sب00د وارد مي00دان ش00د» محم00د م00صدق«ت ب00ا ع00صا و در ھيئ00] ش00ھيد نم00ايی

  !وردايرانيان را بيشتر به جوش آ» پيرساSری«رای اين که خون ب
   !برگرديم سر کارمان

ی م0ا پ0ر اس0ت   به ضرب و زور مسلمان شدهتاريخِ  سال ١۴٠٠   
ھ00ا  ی ک00ه ھ00ر چن00د در راس00تای ايم00ان و اعتقادش00ان، کوش00ش»قھرمان00ان«از 

ان0د، ام0ا بي0شترشان در آل0ودگی مح0ض فک0ری،  کرده و گاه حت0ی ج0ان باخت0ه
را از من00000افع عقي00000دتی » اي00000ران «ان00000د س00000رافرازی ک00000شورشان وان00000ستهنت

شان به چاه  يل با طناب دار نافھمیشان تفکيک کنند و به ھمين دل ايرانیغير
» قھرم0ان«اينان البته از ديدگاه پ0ان اس"مي0ستی . اند ستيزی افتاده ويل ايران
 و ان0د نافع اس0"ميون، جانف0شانی ک0ردهشوند، چون برای پيشبرد م تعريف می

ی  ب0ه من0افع عالي0ه» خ0ائن« بي0شترشان ]اگ0ر درس0ت نگ0اه کن0يم [کنند، اما می
اند؛ ھمه چيز بسته به اين است  از کار درآمده» ايران«و  ايرانی شھروندان

ای  ر بگذارد و اين0ان را از چ0ه زاوي0هدوربينش را کجا کا» نگار تاريخ«که 
  ! ببيند؛ اس"می يا ايرانی؟

» وح0دت ک0شورھای اس0"میجنب0شی ب0رای « را »ميسمپان اس"«  
در ق0رن ان0د ک0ه تح0ت نف0وذ فک0ری س0يد جم0ال ال0دين اس0دآبادی  تعريف ک0رده

س00يد جم00ال ال00دين ] ھ00ا ب00ه ب00اور پ00ان اس"مي00ست. [ آغ00از ش00د م00ي"دین00وزدھم
 اس0"می را اس0تبداد داخل0ی و وام0عت0رين درد ج ت0رين و م0زمن ماسدآبادی مھ0

] ھمچن0ين. [استعمار خارجی تشخيص داد و با اين دو به شدت مب0ارزه ک0رد
گ0اھی سياس0ی و ن0ده، آالدين برای مبارزه با اي0ن دو عام0ل فل0ج کن سيد جمال

ی م00سلمانان را در سياس00ت واج00ب ش00مرد و ب00رای بازي00افتن  ش00رکت فعاSن00ه
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 عل00ی انن00ددرس00ت م[گ00شت ب00ه اس00"م نخ00ستين را باز» عظم00ت م00سلمانان«
  . دکراس"م را تبليغ می] جھان[ و اتحاد دانستSزم می] شريعتی

ت0وان از عل0ی ش0ريعتی و ج0"ل  ھ0ای نام0دار م0ی از پان اس"ميست
د نام ب0رد ک0ه س0"طين ص0فوی را ب0ه دلي0ل دام0ن زدن ب0ه ت0شيع ب0رای احم آل
اس0"می ب0ه پ0شت خلف0ای اس0"می عثم0انی، خ0ائن ب0ه وح0دت » خنجر زدن«

   .کردند ارزيابی می
 مخ0الف ھرگون0ه ن0وگرايی، تج0دد، مدرنيت0ه و »ھا پان اس"ميست«

 »ن0ص ص0ريح ق0ران«مخ0الف ھا ھستند و مدرنيته را  برابری حقوقی انسان
  .ندکن زيابی میار

ی بيستم ھم ھمين منوال ب0ر ت0اريخ ک0شورمان ح0اکم اس0ت؛  در سده
ی من00افع ح00زب کموني00ست  ک00شورمان را از زاوي00ه» قھرم00ان«م00ا اي00ن ک00ه 

شوروی سوسياليستی و آن اردوگاه فروپاشيده و از پشت ديوار بدنام ب0رلين 
ون يران00ی ب00ودنش، ب00درا ب00ر اس00اس ا» قھرم00ان«ن00شينيم، ي00ا  ب00ه س00تايش م00ی

] ھ0ا ھا و چين0ی ھا و روس عرب[الحمايگی فکری بيگانگان  وابستگی و تحت
  .  کنيم تعريف می

پ0ر اس0ت » ايران«ی اعراب به  ی پس از حمله  ساله١۴٠٠تاريخ 
ھ0م ش0ده، و البت0ه پ0ارادوکس  و درھ0ای ب0ين مف0اھيم ناپخت0ه از اين قيق0اچ زدن

ين اي0000ن س0000نخ ابوم0000سلم خراس0000انی يک0000ی از نام0000دارتر. ايران0000ی و اس0000"می
   .ی ماست تاريخ کج و کوله» قھرمانان«و » نروشنفکرا«باصط"ح 

حاکم0ان  و ض0د  که به نوعی صدای جن0بش ض0د فاشي0ستیابومسلم
 چون ]توانست باشد يا می [ بر ايرانِ  ھزار و سيصد سال پيش بود٢٣٠اموی
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 عمر در زمان او. بود عموی پيغمبر حمزه پاره کردن سينه و خوردن جگر جگرخوار به دليل مشھور به ھند و

. خويشان او بود، قدرت بسيار زي0ادی پي0دا ک0رد در زمان خ"فت عثمان که از. خليفه ی دوم فرمانروای شام شد
پ0س از ک0شته . او ب0ر س0ر خ"ف0ت م0سلمانان جنگي0د تا علی زنده بود ب0ا نکرد و بيعت علی با کشته شدن عثمان با

 را شقدم پرداخت و سرانجام خ"فت را به چنگ آورد و شھر حسن فرزند علی با ، به نبردکوفه شدن علی در
ش0ده؛ ب0رای  ھای خوب و بدی گفت0ه از او ويژگی. او مردی دانا و آينده نگر بود. ساخت خود و خاندانش پايتخت

ی م0سلمانان  خليف0ه پ0سرش يزي0د  پ0س از او. ش0کمبارگی ھ0ايش ھای نيکش شکيبايی بود و از ب0دی نمونه از ويژگی
ھمچن0ين . ب0ود روي0داد ک0رب" و حسين فرزن0د عل0ی از کارھای او نبرد با. دانايی و سياست پدر را نداشت او. شد

ب0ود  مروان بن محمد ی اموی  واپسين خليفه.بود عمر فرزند عبدالعزيز ی اموی  ديندارترين خليفه.تازش به مکه
در مورد قت0ل  .بودند عربگرا  امويان فرمانروايانی بيش از اندازه.کشته شد ابومسلم خراسانی يارانکه به دست 

ان00د ک00ه پي00روز نھاون00دی ي00ا  نوش00ته] ب00ه دلي00ل ھم00ان نژادپرس00تی خ00شن اع00راب ب00ر علي00ه ايراني00ان[عم00ربن الخط00اب 
او احتم0اS دخت0ری ب0ه ن0ام مرواري0د ن0ام . بلن0دی در س0پاه اي0ران در دوران يزگ0رد س0وم داش0ت جايگ0اه» ابولؤلؤ«

» الفتوح فتح«او پس از تجاوز اعراب به ايران در جنگ موسوم به . شد خوانده میداشت؛ به ھمين دليل ابولؤلؤ 
را ... پي0روز ھنرھ0ای نقاش0ی و درودگ0ری و نج0اری و. اسير شد و در تق0سيم بردگ0ان س0ھم مغي0ره ب0ن ش0عبه ش0د

داد  زه نمینويسد عمربن خطاب اجا طبری می. ناميد می» ابولؤلؤ«دانست و شايد يه ھمين دليل اربابش او را  می
 ی ب0ه عم0ربن ترين روايات، مغيره ب0ن ش0عبه از كوف0ه نام0ه بنا بر كھن. مدينه شود ای وارد ھيچ ايرانی اسير شده

بياي0د و م0ردم از فن0ون او مانن0د نقاش0ی،  خطاب نوش0ت و از او خواس0ت ت0ا اج0ازه دھ0د غ"م0ش ابولؤل0ؤ ب0ه مدين0ه
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 ھای آزاديخواھانه و ملی ايرانيان بر علي0ه اع0راب درک درستی از خواست
 نداشت، ايران آفت زده را دو دستی تق0ديم ديگ0ر حاکم0ان عرب0ی رستنژادپ

 س000ال تم000ام ب000ر ايراني000ان و منطق000ه حک000م راندن000د، زن000ان و ۵۵٠ک000رد ک000ه 
 گفتن و خوان0دن و یفروختند و حت ٢٣٢ ما را در بازارھای مدينه٢٣١دختران

ش00اھنامه ی گرانق00در فردوس00ی . ارس00ی را ممن00وع س00اختندپنوش00تن ب00ه زب00ان 
ايران دوستانه به اين روشھای فاشيستی حکومتی اس0"ميان توسی، واکنشی 

  . عباسی بود/اموی
ھا نسبت به کشورھای مغل0وب   برتری طلبی نژادی عربممنظور

ب00ودن ھ00م از ھم00ين دوران بازمان00ده اس00ت؛ چ00ه برت00ری » س00يد«اس00ت ک00ه 
ھا را به عنوان ارباب و صاحب و برتر در نظر بگيريم و چ0ه س0يد »سيد«

ھاش0ان ب0شناسم ک0ه   خانوادگی خان0دان پيغمب0ر و عل0ی و بچ0هبودن را برتری
يا بيست درصد از درآمد ھر ک0س را تنھ0ا ب0ه دلي0ل ھم0ين برت0ری » خمس«

  .کنند نژادی تصاحب می
راس000تی ش000ما ھ000يچ ت000شابھی ب000ين حکوم000ت عباس000يان ب000ا حکوم000ت 
جمھ00وری اس00"می در اي00ران ِ پاي00ان ق00رن بي00ستم و آغ00از ق00رن بي00ست و يک00م 

 دارد ک00ه حکومتي00ان تنھ00ا ی را ب00ه ي00اد زل00هزلی   آي00ا ک00سی فاجع00هيني00د؛ و نم00ی
زده را  زدگان اين بود که کودکان و زنان و دختران زلزله کمکشان به زلزله

دزديدن0000د ت0000ا در بازارھ0000ای دوب0000ی و ام0000ارات ب0000ه ف0000روش برس0000انند و  م0000ی
نامی از افسران سپاه را که خود از ھمينان بود و در تق0سيم » دوزدوزانی«

ی ف00روش اي00ن زن00ان و کودک00ان را  س00ھم کمت00ری ب00ه او رس00يد و ق00ضيهس00ھم، 
  ای اعدام کردند؟  فاش کرد، ب"فاصله ھمين باند خامنه

  
اش از  ب00ه دلي00ل ک00ج فھم00ی] ابوم00سلم خراس00انی[» رھب00ری«اي00ن 

خواست ايرانيان که بيرون راندن اعراب حاکم را در چشم انداز داش0تند، و 
ن0د، بخ0شی از ه بودشد» بومسلم خراسانیھی لشکر اسيا«به ھمين دستاوير 

                                                                                                                  
پي0روز نھاون0دی وقت0ی اس0يران  وي0د ش0عبی م0ی. پ0ذيرفتعمربن خطاب . بھرمند شوند... ی وآھنگری، و درودگر

 واس0ت پي0روز م0ی. فت عمربن خطاب جگ0رم را ب0ه آت0ش ک0شيد ريست و با خود می يد، می خردسال ايران را می
 . ايران0ی را از عم0ر بازس00تاند زن0ان و دخت0ران اس0ير ش0ده انتق0ام يزدگ0رد، رس0تم ف0رخ زاد، ب0رادرش پي0روزان و

وانی آسيابی بسازی که با باد، گندم آرد کن0د؟  دستانی ھنرمندی، می م تو صاحب  شنيدهرسد روزی عمر از او می
پي0روز ھمزم0ان ب0ا . ش شرق و غرب عالم را ب0ردارد ازم که آوازه ھد که چنان آسيابی برايت می پيروز پاسخ می

. رفت به مسجدپيروز روزی خنجر را زير شالش پنھان کرد و . ساختن آسياب، شمشيری نيز برای خود ساخت
آخرين ضربه را به ش0کم عم0ر . سه ضربه به او زد. پيروز به عمر حمله کرد. عمربن خطاب امام جماعت بود

پيروز ھنگام فرار، دوازده تن از ھمراھان عمربن خطاب را زخمی ک0رد .  زد و آن را تا زير گلويش باS کشيد
ا ابولول0و دو س0ال بع0د از ف0تح ش0ھر نھاون0د، عم0ربن پيروز نھاون0دی، ي0 .ا مردند که  شش نفرشان از ھمان ضربه

  .آرامگاھی منسوب به ابولؤلؤ در شھر کاشان قرار دارد.به کاشان گريخت] و به روايتی[ خطاب را کشت و 
  ...درست مثل اين روزھا در کشورمان و صدور زنان و دختران ايرانی به کشورھای عربی - 231
  !ای ما ايرانيان اريخی قورباغهی ت آخ که چه دردی است اين حافظه - 232
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اعراب حاکم را از کشور راند، اما بخش خ0ونريزتری از ھم0ان اع0راب را 
ی اخير   ساله١۴٠٠ول تاريخ بر ما حاکم ساخت که بزرگترين فاجعه در ط

  . ايران و ايرانيان شد
طنز تاريخ اين که جنايات عباسيان آنچنان تحمل ناپذير شد ک0ه در 

» ع0دل«ش پيغمب0ر، ايراني0ان ب0ه اکميت عباس0يانِ  ق0وم و خ0ويتمام دوران ح
ديگ00ر پ00سرعموھای [امي00ه  بن00ی» ظل00م«عب00اس پ00شت کردن00د و ح00سرت  بن00ی

] آن ھ0م ن0ه ايراني0ان[گذش0ت ت0ا  بايد بيش از پنج ق0رن م0ی. را داشتند] پيغمبر
ی نا اھل بغداد را  و با پيمودنِ  آن ھمه راه، خليفهکه مغوSن از راه برسند 

ش00ان برھانن00د، ت00ا خ00ود ب00ر آن00ان »ع00دل«مال کنن00د و ايراني00ان را از ش00ر نم00د
  ! روا دارند» ظلم«

سپاھيان ھ"کو خ0ان ] ن بھم٢١[مي"دی  ١٢٥٨دھم فوريه سال «
 ب00اz،  م المستع00صکردن00د و بغ00داد را ت00صرف ]ايلخ00ان مغ00ول[ چنگي00ز ی ن00وه

د م0ال ک0ردن عل0ت نم0...  عباسی را در نمد پيچيدن0د و ک0شتندی  خرين خليفهآ
اين بود که شنيده بودند قتل يک مقام مذھبی با دست، باعث خشم خدا  خليفه
که از عرب0ان  طبق بعضی روايات، نزديکان ايرانی ھ"کو ]البته[ ...دميشو

اموي0ان و  [ حکوم0ت آن0ان]شش و نيم ق0رن[ قرن دو و آسيبی که ايرانيان از
را به ] ھ"کوخان مغول[او  ،دلخور بودندد،  بر وطنشان ديده بودن]عباسيان

 ی آن زم0ان اقت0دار خليف0ه د؛ گرچ0ه درنبرانداختن بساط عباسيان تشويق کرد
   ٢٣٣».محدود به شھر بغداد بود] تنھا[عباسی 

ر ھنگ0ام نم0دمال  د»ن0ازنين«ان0د ک0ه ھوSکوخ0ان مغ0ول  حتی گفت0ه
ی عباس00ی م00دام چ00شم ب00ه آس00مان داش00ت ک00ه اگ00ر آس00مان  ک00ردن آخ00رين خليف00ه

داش00ت ک00ه برس00رش ھ00وار ش00ود، دس00ت از نم00دمال ک00ردن خليف00ه ش00کاف بر
  !بشويد

ھ00ا  موس00وی و موس00ويچیميرح00سين دان00م چ00را اينج00ا ب00ه ي00اد  نم00ی
را کن00ار بگذارن00د و ] ای ي00ا بان00د خامن00ه[» اموي00ان«خواھن00د  اف00تم ک00ه م00ی م00ی

 م00ا ح00اکم ش00وند؛ حت00ی ب00ا اي00ن ب00ر» موس00ويان«خودش00ان يعن00ی عباس00يان ي00ا 
ی  زده و کج و کوله و دفرمه ی تاريخ فلک تکرار شدهی چند صد بار  تجربه

  !ما
از جمله كسانی است كه درعين «: اند که ی ابومسلم نوشته در باره

 توجه به مليت، درحالی كه قيامش برای تحكيم مبانی مليت و استق"ل ايران
از طري00ق م00ذھب اس00تفاده ب00رد و ب00ا تقوي00ت يك00ی از ] ک00ذا[مفي00د و م00وثر ب00ود 

يعنی تشيع بر ضد خلفای اموی ك0ه از مخ0الفين ج0دی ش0يعه ی مذاھب اس"م

                                                           
 . و بدين سان آخرين خليفه ی عرب عباسی نمدمال شد- 233
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آنان را از ميان برد؛ تا س0رانجام مخ0الفين ج0دی اي0ران و  بودند، قيام كرد و
امي00ه را بران00داخت و  ف00داران س00يادت ن00ژادی ع00رب يعن00ی بن00یايراني00ان و طر

   ٢٣٤»]کذا.[حكومت را بدست ايرانيان داد
يران0ی و م خراس0انی س0ردار اابوم0سل«: ان0د ک0ه نوش0تهديگر اين که   

ش0ود دع0وت کنن0ده ب0رای ب0ه حکوم0ت  اش می فارسی[داعی معروف عباسی 
ر ص0احب ال0دعوه اس0ت ک0ه د مشھور به امين آل محم0د و] رساندن عباسيان

م0روان ب0ن محم0د  امي0ه خ0روج ک0رد و راس س0ياه جامگ0ان خراس0ان ب0ر بن0ی
تاسيس  عباسی را  و دولت خلفای بنیم کردی اموی را مغلوب و منھز خليفه
  . کرد

] خراس0انی[عاقب0ت ابوم0سلم ... وقتی منصور ب0ه خ"ف0ت نش0ست«
اجوانمردان000ه ب000ه خلف000ای ی ن چ000ه تھمت000ی اس000ت اي000ن واژه[انمردان000ه را ناجو

ب00ه قت00ل ] ان00د دهگون00ه ب00و ن اي00نی حاکم00ان اس00"می ت00اريخ اي00را عباس00ی؛ ھم00ه
 ش00ت وي00اران و پي00روان ج00ان برک00ف ب00سياری دا] ابوم00سلم[ وی. درس00ان
 داشتند و کسانی مانند ی او را گرامی می ھای مسلميه و راونديه خاطره فرقه
ی خونخ0واھی   باب0ک خرم0دين داعي0ه  و٢٣٦ اسحاق ت0رک مقن0ع]و [٢٣٥سنباد

                                                           
  کمونيستی/ھای شيعی نگاری  از نوع ھمان تاريخ- 234
ی عباس0ی  قيام برض0د خليف0ه خواھی وی رھبری ی خون بود و به بھانه ابومسلم سردار زردشتی سپاه  سنباد- 235

را فراگرف0ت و در تم0ام اي0ن  ری و کومش تا حدود نيشابور جنبش سنباد به زودی از نواحی. را بر عھده گرفت
اع0دام  م0ک جمع0ی ک0ه ب0ه وی پيوس0ته بودن0د، موف0ق ب0هسنباد در ری ب0ا ک. به وی پيوستند حوالی مخالفان خ"فت

 طبرس0تان ت0ا ني0شابور گون0ه از دوس0تانه برق0رار ک0رد و ب0دين  ی رابط0ه اس0پھبد خورش0يد ب0ا. ش0د ری فرم0انروای
که در اصل مبارزه با خلفا را ھدف  ، نھضتگرايان ملی گروھی از با پيوستن.  شدت متشنج ساخت اجتماع را به

ھا و ش0عارھای ضداس0"می، م0ردم   سنباد با بيان انديشه.خود گرفت ی ضداس"می به خويش قرار داده بود، جنبه
را  خليفه سپاھی. جمع کرد، قدرت را به دست گرفت و قدرت خليفه را به خطر انداخت ناراضی را به گرد خود

روی داد،  س0اوه و ری ن0واحی ب0ين در جنگی که بين س0ردار خليف0ه ب0ا س0پاه س0نباد در. ارزه با او فرستادبرای مب
خ0ود س0نباد ب0ه . زي0ادی از ي0اران وی در آن ح0والی ک0شته ش0دند راب شکست خ0ورد و تع0دادسپاه وی از سپاه اع

ن0ام .  دھندگان خويش کشته شد خدعه و فريب به دست پناه پناه برد، اما در بين راه به] اسپھبد خورشيد[ه شاھزاد
رسيد و ] سلسله دابويگان پادشاه[ اسپھبد خورشيد ھم به ابومسلم امول وی و اموال. قاتل وی را طوس ناميدھاند 

  . بدين گونه نھضت سنباد شکست خورد
  ی وی  م0ا درب0اره اط"ع0اتی دوم قم0ری؛  ه س0د ی اول  در نيم0ه خراس0انى   ابوم0سلم از داعيان ،   ترك  اسحاق- 236

   كھ0ن  از س0ه رواي0ت  تلفيق0ى  نديم  ابن گزارش] ٤٠٨  ص [ نديم  ابن   الفھرست  به ً و تقريبا منحصر است بسيار اندك
» م0اوراء النھ0ر اخب0ار«   با عنوان  است  از كتابى  برگرفته  سوم ؛ اما روايت  نيست  دانسته آن  دوتای  ماخذ  كه است

 از  ھ0ايى ی و آگ0اھ  اس0ت  الفھرس0ت مكم0ل  ای ان0دازه ت0ا]  بع0د  ب0ه٢٧٣  ص [ ی گردي0زی ؛ نوش0ته  گمن0ام ای از نوي0سنده
   عب0دالجبار ب0ن  و ع0صيان  ت0رك  اس0حاق  در زمان  خراسان  عامل ذھلى  ابراھيم   ابوداوود خالد بن  سپاھيان شورش

اSخب0ار،  زي0ن  از  نق0ل  ب0ه١٥١، ص ني0ز نگ0اه کني0د ب0ه ص0ديقى[دھ0د   م0ى  دس0ت ، ب0ه  وی  جانشين ازدی  عبدالرحمان
  ]   كمبريج ی خطى نسخه

اخب0ار وSة « م0شھور   از كت0اب  اس0"مى  نخستين ھای را در سده  خراسان   رويدادھای  گرديزی  كهرسد  نظر مى به
  القن00د ی كت00اب  منح00صر نوي00سنده  باش00د؛ زي00را در رواي00ت گرفت00ه»  م٩١٣/ ق٣٠٠ رد/س00"می ی  نوش00ته خراس00ان

   پ0يش  ت0رك  اس0حاق جن0بش  چون و] ٧٢ ، ص نسفى [  است  شده  اشاره ی س"مى  نوشته  به  روشنى  به ّمقنع ی درباره
   ابوم0سلم  ش0دن  بع0د از ك0شته  خراس0ان ی رويدادھای درباره  گرديزی  اخبار  دارد كه ، احتمال  داده  رخ  مقنع از قيام

ی   درب00اره  مختل0ف  دو رواي0ت  ن0ديم  اب0ن. باش0د  متك0ى س0"مى»  اخب0ار وSة خراس0ان«  كت0اب ب0ر]   م٧٥٤/ ق١٣٧[
 زي0د   ب0ن يحي0ى «  و از فرزن0دان  او از علوي0ان  كه  است  از آن حاكى  ؛ يكى است   كرده  نقل  اسحاق  و نسب خاستگاه

 ش0د  ش0ھره   ت0رك اس0حاق   رو ب0ه ؛ از اي0ن  رف0ت  ترك0ان  س0رزمين  و ب0ه  گريخ0ت  اموي0ان  از ب0يم ك0ه  ب0ود »عل0ى  اب0ن
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گف0ت روح   ت0ا ب0ه آن ح0د پ0يش رف0ت ک0ه م0ی٢٣٧خرم0دين بابک. او را داشتند
   ٢٣٨».است ابومسلم در او حلول پيدا کرده

                                                                                                                  
 مخالف0ت  و پ0رچم]  آم0ورتى ١٥٢، ص  گ0اه کني0د ب0ه ص0ديقى او، ن ی ن0سب  ديگ0ر درب0اره  احتم0اSت ھمانجا؛ ب0رای[
   از آم0دن  پ0يش  ت0رك احتم0اS اس0حاق ، ن0ديم   اب0ن  روايت ی اين بر پايه]  ١٩٩نگاه کنيد به بارتولد، ص  [ برافراشت 

   ب0ه  ابوم0سلم ی ام0ارت  در دوره  عباسيان  كار آمدن  از روی ، و پس رفته  تركان   سرزمين ، به  خراسان  به ابومسلم
 محمد   بن  از ابراھيم نقل   به كه   از اخبار ماوراءالنھر است  برگرفته  نديم  ديگر ابن روايت.   است بازگشته  خراسان

   چي0زی  و اگ0ر ك0سى  ارتباط داش0ت  بود و با جنيان  و امی ماوراءالنھری او«: گويد  مى  اخبار مسلميه  به از آگاھان
 او   س0وی  را ب0ه م0ردم ش0د،   ك0شته  ابوم0سلم  ك0ه  و ھنگ0امى گف0ت  م0ى ، پاس0خ  ش0بى  از گذش0ت سپرس0يد، پ0 م0ى از او

آراء او    ب0ه توج0ه  تردي0د افكن0د، ام0ا ب0ا  را ب0ه  وی  ب0ودن توان0د زردش0تى ، م0ى  او، اس0حاق ن0ام] ھمانج0ا[» فراخوان0د
،  ، آم0ورتى ص0ديقى [  اس0ت  خ0ود بازگ0شته كھ0ن  دين  ه ب ، و سپس  بوده  آورده  اس"م  وی  كرد كه  گمان  چنين توان مى

  ]. ھمانجاھا
   رفتن ھنگام  به  م٧٥٣/ ق١٣٦ در   ابومسلم  بود كه  خراسان  حاكم  ابراھيم ابوداوود خالد بن ،  اسحاق  شورش مقارن

، و خ0ود در   ب0ه ص0ديقىنگ0اه کني0د[ ب0رد  ب0ين را از   اس0حاق  ب0ود و او ل0شكريان  خود ك0رده  او را جانشين  عراق به
 م0اوراءالنھر و   ب0ه  ابوم0سلم  ش0دن  از ك0شته  پ0س اس0حاق   ك0ه بپ0ذيريم اگ0ر]. ، ھمانج0ا گردي0زی] [ ش0د  ك0شته ق١٤٠

  به.  پنداشت  توان مى   مقنع  از جنبش و پيش]  ه م[ سنباد   او را بعد از قيام آغاز فعاليت ، است   رفته  تركان سرزمين
  ھ0ای  و پي0روزی  ش0ورش  ب0رای مناس0بى ب0سيار  ھ0ای  در م0اوراءالنھر، زمين0ه  ت0رك آراء اس0حاق  رس0د ك0ه نظ0ر م0ى

 اب0وداوود در س0ال   و قت0ل  ابوم0سلم ش0دن  از ك0شته   پ0س باي0ست م0ى   اس0حاق قيام رو از اين . آورد  فراھم ی مقنع اوليه
   ری ھ0ای  و در ك0وه  اس0ت  زن0ده  ابوم0سلم ك0ه ادع0ا ك0رد   اس0حاق ی الفھرس0ت نوش0ته  ب0ه. باش0د   داده  رخ قمری١٤٠

   زردش0تيان اعتق0ادات  و اس0حاق   ادعاھ0ای  مي0ان  ظھور خواھد كرد و نيز ارتب0اطى  معينى  و در زمان است  زندانى
  ت دع0و  ب0ه  زردش0تيان  توج0ه  جل0ب  ب0رای  اس0حاق آيد كه  برمى نديم   ابن از گزارش] ، ھمانجا  نديم ابن[شود   مى ديده

  كن0د و در س0اير جنب0شھای  نظ0ر م0ى  جلب  ترك  اسحاق  در قيام  آنچه.  است  برده  بھره نيك  ابومسلمی  هخود از آواز
  و درگي0ری  روي0ارويى   گون0ه  اكتف0ا ك0رد و ھ0يچ  دع0وت  او تنھ0ا ب0ه  ك0ه  است خورد، اين  نمى چشم  به  عصر عباسى

 آراء س0نباد و   ب0ه  ش0بيه  ت0رك اس0حاق  معتق0دات  از برخ0ى.  ن0داد  روی  حكوم0ت  ب0ا ك0ارگزاران  او و پي0روانش مي0ان
 ض0د   ن0اتوان ھ0ای  گ0روه  اتح0اد برخ0ى  ب0رای ی س0ودمندی را وس0يله  افك0ار دين0ى   تركي0ب ش0ايد آن0ان.   اوس0ت پي0روان
   تول0دش  ھمانن0د زم0ان  آن  ت0اريخ  ك0ه  اس0حاق  از درگذش0ت پ0س]  ١٣٢،  ، ھمانجا؛ دانيل صديقى[ بودند   يافته عباسى
  .  او دوامى نيافتت  شدند و جنبش ی ماوراءالنھر بودند، پراكنده  بيشتر از مسلميه كه  پيروانش ،  نيست دانسته

ی باب0ک آکن0ده  ھای او در ب0اره ابن نديم که نوشته. داند می   دينوری بابک  را از نوادگان ابومسلم خراسانی- 237
 ھ0ای واب0ستگی. دان0د رزند نامشروع م0ردی روغ0ن ف0روش و زن0ی ي0ک چ0شم م0یاو را ف از غرض و کينه است،

ھ0ای  ھ0ا و داس0تان س0ازی ھ0ای آن0ان را مح0شون از اض0افه مورخ0ان دس0تگاه ق0درت و تع0صبات دين0ی آن0ان، نوش0ته
باب00ک در جوان00ب تبري00ز و . دھ00د ھ00ای رھب00ران ض00د خ"ف00ت عباس00ی ن00شان م00ی اس00اس در جھ00ت تخري00ب چھ00ره ب00ی

 ھای خرمدينان آشنا شده و با آنان شبانی مشغول بود و از اين رھگذر با انديشه وری و جا به پيشهھای آن کوھستان
زم0ان خ"ف0ت ھ0ارون الرش0يد عباس0ی،  جاويدان بن سھل در .پيوند يافت] شھرک[و رھبر آنھا جاويدان بن سھل 

 و ناراض0يانی را ب0ه عھ0ده تعاليم مزدک و بقای ياران ابوم0سلم رھبری و ھدايت گروھی از طرفداران نھضت و
 بع00د از م00رگ. کردن00د آذربايج00ان، طبرس00تان، ری، ھم00دان و اص00فھان فعالي00ت م00ی گرف00ت ک00ه از م00دتھا قب00ل در

 ھج0ری در ٢٠٠ح0دود س0ال  جاويدان، بابک به رھبری خ0رم دين0ان رس0يد و ب0ه روزگ0ار خ"ف0ت م0امون عباس0ی
ه وال0ی عباس0ی ارمن0ستان ک0ه پ0درش ب0ه تحري0ک ھرثم0 ش0ود ح0اتم ب0ن گفته م0ی. آذربيجان سر به شورش برداشت

قت0ل رس0يده ب0ود، از ش0ورش باب0ک اط0"ع داش0ت و او را تحري0ک و حماي0ت  ب0ه] ف0ضل ب0ن س0ھل[وزي0ر م0امون 
دھقان0ان خ0رده پ0ا ک0ه  روس0تائيان و. ش0ورش باب0ک ب0ر بني0اد ض0ديت و دش0منی ب0ا عربي0ت ش0کل گرف0ت. ک0رد م0ی
ھای نژادی حاکميت عرب0ی رن0ج و  تحقيرھا و تعبيض  و خراج وھای سال از برتری جويی و سنگينی جزيه سال

خ"ف0ت  دسته به بابک پيوستند؛ بدينسان يک مقاومت ملی گسترده در آذربايجان عليه مرارت کشيده بودند، دسته
ام0ا . فرس0تاد مامون عباس0ی چن0دين ب0ار س0پاھيان خ0ود را ب0رای دف0ع و س0رکوب خ0رم دين0ان. عباسی شکل گرفت

حتی سردار بزرگ محم0د ب0ن احم0د   چندين شکست بر سرداران عرب و ترک خليفه وارد نمايد وبابک توانست
تر شد و اصفھان را نيز  ھا شورش خرمدينان گسترده پيروزی با اين.  در مصاف بابک کشته شد٢١٤طوسی در 

خواج0ه  .دی خ0ويش در آور توان0ست من0اطق وس0يعی در آذربايج0ان و آران را تح0ت س0لطه باب0ک. در ب0ر گرف0ت
زمانی . نويسد که معتصم خليفه به مجلس شراب برخاست و در حجرھای شد خود میی  سياستنامه الملک در نظام

ای ديگر شد و باز بيرون آمد و شرابی  در حجره در انجا بود، پس بيرون آمد و شرابی يخورد و باز برخاست و
شد و غسل بکرد، و بر م0صلی ش0د و دو رکع0ت پس بيرون آمد و در گرمابه  بخورد  و بارسوم در حجره شد و

گف0ت ن0ه؛ گف0ت نم0از ش0کر  بگذاشت و به مجلس بازآمد و گفت قاضی يحيی را که دان0ی اي0ن چ0ه نم0از ب0ود؟ نماز
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 ،گذش0ت ي0ک ق0رن سی بود ک0ه بع0د ازاولين ک«ابومسلم خراسانی 
و پ0سرعموھای محم0د ظ0اھرا نوي0سنده عباس0يان [کشور را از تسلط اع0راب 

 Wھا پرستی را در دل نجات داد و عشق به وطن] داند را عرب نمیابن عبد 
  ٢٣٩»]...کذا[زنده کرد 

بع00د از اس00تي"ی کام00ل اع00راب ب00ر اي00ران، م00ردم ب00رای ف00رار از «
 به مذھب ش0يعه ک0ه ،ی مسلحانه نداشتند رت مبارزهچون قد ،امويان» ظلم«

در . در براب0ر خلف0ای ام0وی ب0ود، روی آوردن0د ت0رين پايگ0اه مقاوم0ت بزرگ
» ابوم0سلم خراس0انی« معروف به »يسار ابن«اين راستا يک ايرانی به نام 

ب0ر » س0ياه جامگ0ان«قي0ام  نھضتی را به نام] اموی[برای مبارزه با اعراب 
  .پا کرد

در ] آل عب00اس. [ آش00نا ش00د٢٤٠ک00ه ب00ا ش00يعيان آل عب00اساو در م«
ابوم0سلم . ن فرس0تادندتبلي0غ ب0ه خراس0ا را ب0رای] ابومسلم[نوزده سالگی وی 

گ0اه دي0ن و  ھ0يچ ک0رد، ام0ا را تبلي0غ م0ی] ی عباس0يان شيعه[گری  اگر چه شيعه
 تنھ0ا؛ پي0روی ننم0ود] عباسی[ين خود را آشکار نکرد و از رھبران تشيع ئآ

] نه اعراب بلکه اموي0ان[بود که ايران را از ظلم خلفای عرب ھدف او اين 
ده کرد و ل0شکری ف0راھم نم0ود او از اخت"ف بين اعراب استفا... نجات دھد

 را يک0ی پ0س از ديگ0ری آزاد ک0رد؛ س0پس ب0ه بغ0داد حمل0ه  ی ش0ھرھا و ھمه
جور و ظلم امويان را سرنگون ساخت و بنی عباس را ب0ه ت نمود و حکوم
امي0ه  ھ0م ب0ا رس0يدن ب0ه ق0درت، ب0يش از بن0ی د؛ اما بن0ی عب0اسحکومت رسان

آنان چ0ون وج0ود ابوم0سلم را خطرن0اک ديدن0د، وی را ب0ا . ظلم و جفا کردند
ج00ا من00صور در آن. آوردن00دد ھج00ری ب00ه بغ00دا١٣٧ و نيرن00گ در س00ال خدع00ه

ھ0ای ک0اخ او  پ0رده ای پ0شت ی عباسی فرم0ان داد ت0ا ع0ده دوانقی دومين خليفه
  …ای رن0گ شم0شير وی را گرف0ت و ب0ا اش0ارهن0صور ب0ه نيم.  ش0دندمخف0ی

را از پ00ای ] ک00ذا[گماش00تگان ب00ر س00ر او ريختن00د و اي00ن مب00ارز وط00ن پرس00ت 
  ٢٤١».درآوردند

ای اس0ت ک0ه ب0ر بخ0شی از جن0بش س0بز ح00اکم  اي0ن ھم0ان ک0ج فھم0ی
ای  باند خامنه[خواھد از اخت"ف درون جناحی حاکمان اس"می  است که می
فاده کن0د؛ در ح0الی ک0ه م0ا بارھ0ا و بارھ0ا در ح0الی ک0ه اس0ت] ھ0ا و موس0ويچی

                                                                                                                  
اين ساعت از سه دختر بکارت برداشتم که ھر سه  نعمتی از نعمتی خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت که

 ».تر بابک، ديگری دختر افشين و سومی دختر مازيار گبردخ دختران دشمنان من بودند؛ يکی
 ١٤٠٠ی  سطيره« برگرفته از کتابی اعراب،  بر ضد سيطره) ھا ی زمان بيدارگرھمه(بابک خرمدين قيام بزرگ

   سليمان راوش ]٢٦٩ – ٢٦٥ص [جلد دوم »ی اعراب بر افغانستان ساله
   مشاھير و نام آوران ايران، ابومسلم خراسانی-  238
  ھمانجا - 239
 .  شيعيان آل عباس يا پيروان عباسيان با شيعيان و پيروان علی ابن ابيطالب فرق دارند- 240
  . مشاھير و نام آوران ماندگار ايران، ابومسلم خراسانی به نقل از وبسايت چھره ھای ماندگار- 241
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ی ت0اريخی  اي0م و ي0ک دوره باشيم، خود فريب خ0ورده» فريبکار«ايم  خواسته
  .ايم ديگر تاريخا به عقب رانده شده

  
  و ن0يم ق0رنچھ0اربوم0سلم خراس0انی، اي0ران ني0ست ک0ردن ا با س0ربه
 از ندانيم مغ0وS یی اعراب عباسی ماند، تا ھمانگونه که م ديگر زير سلطه

  . ھم ريختندراه رسيدند و بساطشان را در
اي0ن » امتن0اع تفک0ر در فرھن0گ دين0ی«آرامش دوس0تدار در کت0اب 

نيرومن0000دترين و «: گون0000ه ب0000ه ت0000صوير ک0000شيده اس0000ت پ0000ارادوکس را اي0000ن
ھ00ای ايران00ی ب00ر ض00د دي00ن و ق00وم ت00ازی را فاتح00ان  ت00رين مقاوم00ت خطرن00اک

ان0د؛ از جمل0ه جن0بش  يران0ی س0رکوفته و دس0تياری عناص0ر اعرب، ب0ه دس0ت
ادرش بابک خرمدين به دس0ت اف0شين و قي0ام مازي0ار ب0ا ت0سليم وی توس0ط ب0ر

    ٢٤٢»...ی عباسی کوھيار به عمال معتصم خليفه
W  پي0روزی س0يد روح[ی کن0ونی اس0"م  فاجع0ه «: نوي0سد  میھم او

م00ا زن00ده و دش00منی دي00رين ب00ا ع00رب را چن00ان در ] ١٣٥٧خمين00ی در س00ال 
ای ب0رای  چه رابطه. گوييم می سخن» ی دوم عرب  حمله«اعی کرد که از تد

س0"م موج0ب ِسراپاگير مج0دد ا ی ن عرب و اس"م وجود دارد که غلبهما ميا
يک پاسخ احتمالی ديگر اين است که اعراب فقط ب0ه ...اين تداعی شده است
ودش0ان ينم0ان ب0ه دي0ن خاند، بلکه ما را با ھتک آئ اوردهني سرزمين ما يورش

ی م0ا   س0اله ضمنا داغ دل ھزار و چن0د س0دحاکمان کنونی  اند، و اين گروانده
بوديم که  بايست ضد اس"م می اند؛ در اين صورت ما می کرده را از نو تازه

اس00"م  البت00ه] ک00ه[توان00د اي00ن باش00د  پاس00خ احتم00الی س00وم م00ی ني00ستيم؛ ب00اSخره
 زور تازي0ان؛ ا ب0هک0ه ن0صيب م0ا ش0ده، منتھ0 اس0ت حقيق0ت و موھب0ت اSھ0ی

بن000ابراين م000ا ب000ه ھم000ان ان000دازه ک000ه طال000ب موھب000ت اس000"م ھ000ستيم و دش000من 
روزی کن000ونی را  زورگ000ويی و زورگوي000ان ت000ازی، مج000ازيم ع000ام"ن تي000ره 

  ! ًمجازا عرب بدانيم و بناميم
ت0رين پاس0خ  اش پ0رت ظ0اھر آراس0ته ی  پاس0خ احتم0الی ب0ا ھم0هاي0ن«
را حقيق00ت و موھب00ت اSھ00ی  اس00"متوان00د باش00د؛ ن00ه از اين00رو ک00ه  ممک00ن م00ی

ی ھ00ر  س00لطه ش00اخص» ج00ويی بين00ی و موھب00ت  حقيق0ت «اي00ن ن00وع [دان00د  م0ی
بفھم0د ک0ه  توان0د بلک0ه چ0ون نم0ی ]پندار دينی مربوط است، نه مخ0تص اس0"م

يعن0ی س؛ اس"م به عرب زور داده و او را زورگو کرده بوده است، نه بعک
 آم0د و م0ا از  عربيت0ی بوج0ود نم0یًبود، اص" اگر زورگويی ذاتی اس"م نمی

  ٢٤٣»!موھبت اSھی اس"م محروم مانده بوديم

                                                           
  ١۶٣ی  آرامش دوستدار، صفحه» امتناع تفکر در فرھنگ دينی «- 242
 ا عرب، آرامش دوستدار چرا دشمنی ب- 243
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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 اس00"م 

  !تجاوزگر
بھ00زادان ل ابوم00سلم عب00دالرحمان ب00ن م00سلم خراس00انی و در اص00«  

 از ]ان0د بعضی او را ابومسعود گفت0ه[» ابوايوب «ی با کنيه ھرمز ندادپسر و
و  عبدW اسم پدر او را بعضی. ايرانی پس از اس"م است سرداران بزرگ

 اريح0ا درھج0ری قم0ری  ١٣۴م0رگ او ب0ه س0ال . ان0د آورده مي0سره برخ0ی
  ».سپردند بردند و درآنجا بخاکاورشليم ه  را بشروی داد و جسد

 اص0فھانی ي0ا ابوم0سلم» ايرانی بودن«Sبد برخی تاريخنگاران در 
ان00د ب00ا اي00ن دس00تاويز ک00ه  ن دلي00ل کوش00يدهان00د؛ ب00ه ھم00ي خراس00انی تردي00د داش00ته

ف0"ن ن0ام ايران0ی  م0ادرش ابومسلم در ف"ن جای ايران به دنيا آمده و پ0در و
ی داس00تان  ان00ی بنمايانن00د؛ ک00ه البت00ه اي00ن ھم00هان00د، بکوش00ند او را اير را داش00ته

  .نيست
W خمين00ی، ي00ا س00يد  ت دارم ب00دانم اي00ن اف00راد، س00يد روحخيل00ی دوس00

ای ي00ا م00ث" س00يد محم00د خ00اتمی ي00ا اکب00ر رف00سنجانی را کج00ايی  عل00ی خامن00ه
اکم بودن00د، ب00ا م00ا چ00ه ب00ر م00ا ح00» بيگانگ00ان«دانن00د؛ ي00ا ب00ه ف00رض اگ00ر  م00ی
  !اند؟ نکرده» ايرانيان«کردند که اين مث"  می

ك00ه   ني00ز اخ00ت"ف اس00ت، چن00ان٢٤٤در م00ورد مح00ل تول00د ابوم00سلم«
ای وی را از  ان0د و دس0ته اص0فھان دان0سته» دنفري0« از اھ0ل گروھی وی را

 ای  ع0ده.ند كه بعدھا به خراس0ان رفت0ه اس0تدان اصفھان می» فاتق «ی ناحيه
ًض0منا باي0د . ان0د مرو دانسته» ماخوان«ا ي» سنجرد«ھل روستای  را ااو ھم

 ون0داد  زيرا پدر او اص0"،ترديدی نيست دانست كه درايرانی بودن ابومسلم
 ، قب0ول اس0"م ك0رد]زورک0ی[ آنک0ه  نام داش0ت و پ0س از]بنداد ھرمز[ھرمز 

  .به عثمان و يا مسلم موسوم گرديد
ر اص00فھان زن00دگی ابوم00سلم در ك00ودكی ن00زد عي00سی ب00ن معق00ل د«

چند تن از مبلغين ابراھيم بن محمد، امام بنی عب0اس،  اين زمان  در.كرد می
 او را ،استعداد و ھوش ابوم0سلم را م0شاھده كردن0د نزد عيسی رفتند و چون
 ،بردند و ابومسلم در نزد امام ب0ه خ0دمت پرداخ0ت پيش ابراھيم امام در مكه

جوانی نوزده س0اله ] ابومسلم[ھنگامی كه  ، ھجری١٢٨تا سرانجام در سال 
در آنج00ا ك00ه در آن   ت0ا، از جان00ب اب0راھيم ام00ام م0امور خراس00ان گ00شت،ب0ود

  ٢٤٥».د عباس بپردازی  به تبليغ شيعه،زمان از مراكز مھم تشيع بود

                                                           
 گردآوری از ارشام پارسی، كتاب دليران جانباز، ذبيح W صفا ابومسلم خراسانی کيست؛ - 244
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ی دوازده ام00امی ک00ه م00ا ح00اS از  و ن00ه ش00يعهاين00ان ش00يعيان و پي00روان عب00اس پ00سرعموی عل00ی اب00ن ابيطال00ب بودن00د 



 ١٥٩

 

  : ھای ابراھيم به ابومسلم آن بود كه از جمله سفارش« 
اقی كس را كه ب0ه عرب0ی تكل0م كن0د ب0 ھيچن اگر بتوانی در خراسا«

شود كه بنی عباس پيشرفت خود  می اين فرمان به خوبی معلوم از» !مگذار
اند و ابومسلم نيز در عين تظاھر  هدانست را تنھا در جانبداری از ايرانيان می

   ٢٤٦». خالی از تعصب ملی نبود] منظور ھمان تشيع عباسی است [به تشيع
ا برخ0ی نب0ود؛ آنچنانک0ه بع0دھ» گ0را مل0ی«به بيانی ديگر خيلی ھ0م 

گاران به دليل خالی بودن تاريخ ايران از قھرمانانی به واق0ع ايران0ی  تاريخن
ايران0ی ب0ودن و » اتھ0ام«و کوشنده در راس0تای س0اختن ايران0ی آزاد و آب0اد، 

ع00رق مل00ی داش00تن را ب00ه ابوم00سلم ب00ستند؛ ادع00ايی ک00ه خ00ود ابوم00سلم اساس00ا 
ب000سياری از نداش000ت و در اي000ن راس000تا ھ000م ت"ش000ی نک000رد؛ ابوم000سلم حت000ی 

ھ00ای ايران00ی مخ00الف عباس00يان در دوران خ00ودش ب00ه ش00دت س00رکوب  جن00بش
  .کرد

ب00ه او  ان00د ک00ه اب0راھيم پ00يش از آنک00ه ابوم0سلم را گ00سيل کن00د، گفت0ه«
ّان00کَ رج00ل من00ا اھ00ل «عب00دالرحمان، ت00و از م00ا اھ00ل بي00ت ھ00ستی ی ا«: گف00ت ِّ ًِ ُ
؛ ي0شان باش0دسفارش کرد که بايمانيان نيکو رفتار کند و ب0ا ا و سپس» البيت

ام0ا ب0ه ربيع0ه ب0دگمان باش0د و در  آنان به ج0ايی نرس0د،ی چه قيام جز به يار
ک0ه را از  که ايشان دش0منان خ0انگی ھ0ستند و ھ0ر کار مضريان نيکو بنگرد

ک بک0شد و اگ0ر توان0ست در خراس0ان ي0 اس0ت،  او ب0دگمانی هآنان که دربار
 او ی هرب00ارای ک00ه د ک00شتن بچ00هز ت00ن ع00رب زب00ان برج00ای نگ00ذارد و حت00ی ا

   ٢٤٧».درنگذرد بدگمان است،
در اي00ن دوران ب00ه س00رکوبی تم00ام ] ابوم00سلم[او « اي00ن ک00ه جال00ب

از د؛ س0ر ب0رآورده بودن0 ]برعلي0ه عباس0يان[ که  پرداختنيروھا و جنبشھايی
  . آفريد  به جمله جنبش دينی

ای مي0ان  ميان0ه به او از به آفريد و دي0نش ک0ه ح0د مغان و موبدان«
کرده بود و   به آفريد ھوادارانی جمع. شکايت بردند،اس"م و زرتشتيت بود

در . ک0رد آفريد و پيروانش را صادر  لذا ابومسلم دستور دستگيری و قتل به
گريخت که در  ھمدان اين ميان نصربن سيار از ترس لشکريان خراسان به

  ».درگذشت  سالگی٨۵ميان راه مريض شد و در 

                                                                                                                  
اينھ0ا ھمگ0ی پ0سرعموی ھ0م بودن0د، . شناس0يم شيعيان علی يکی ديگر از پسرعموھای محمد و عباس و معاويه می

 . داشتند» شيعه«ولی ھرکدام کلی طرفدار و پيرو و به زبان عربی 
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خ00دمتی ب00ه عباس00يان، ب00سياری از ھ00م  ابوم00سلم در راس00تای خ00وش
کردن0د، ک0شت و ن0ابود  نب0رد م0ی] عباس0يان[ميھنانش را که ب0ر علي0ه اع0راب 

  . کرد
عب0اس ب0ا اي0ن ک0ه در آغ0از ک0ار ب0ه م0ردم روی خ0وش ن0شان  بن0ی«

امي0ه را  بن0ی» انتق0ام خ0ون ش0ھدا«به ن0ام ] ناما بعد از به قدرت رسيد[دادند 
 ول00ی پ00س از قت00ل ع00ام کردن00د، و قب00ر خلف00ا را ش00کافتند و ب00ه آت00ش س00وختند؛

 ابوحنيف00ه«امي00ه را پ00يش گرفتن00د؛ ت00ا ج00ايی ک00ه  ی بن00ی چن00دی روش ظالمان00ه
ھ0ا  تسنن به زندان من0صور رف0ت و ش0کنجهرئيس يکی از چھار مذھب اھل 

تازيان0ه خ0ورد و ام0ام ] نت0سن[ديد و ابن حنب0ل يک0ی از س0ران چھ0ار م0ذھب 
ی ب0000سيار م0000سموم ش0000د و  ، پ0000س از آزار و ش0000کنجهی امامي0000ه ش0000شم ش0000يعه

دس000ته گ0000ردن   را دس000ته] پ0000سرعموھاشان[عل000ويين ] نعباس000يا. [درگذش000ت
ی دولت0ی  ردن0د و ب0اSی دي0وار ي0ا زي0ر ابني0هک زنده دف0ن م0ی  هزدند، يا زند می
   ٢٤٨».گذاشتند می

امي0ه  عباسيان نه فق0ط بن0ی«: به قول دکتر عبدالحسين زرين کوب 
از اي0ن ]... بسياری ديگر از ايراني0ان را ن0ابود کردن0د[را نابود کردند، بلکه 

ی   ابوس0لمهق0ط س0ليمان ب0ن کثي0ر، بلک0هرو به دست ابومسلم و ي0اری او ن0ه ف
بعد نوبت به ... شد، از بين بردند خ"ل را نيز که وزير آل محمد خوانده می

  ٢٤٩»...خود ابومسلم رسيد
خ0دمتی ب0ه عباس0يان، ب0سياری  ابومسلم خراسانی در راستای خوش

ھای ايرانی مخالف حکوم0ت فاشي0ستی عرب0ی را خ0ود  از ايرانيان و نھضت
خودش ني0ز خ0وراک کفت0ار ش0د؛ و به دست خود نابود کرد، ولی دست آخر 

چيزی شبيه به سرنوشت نورال0دين کي0انوری، يک0ی از رھب0ران ح0زب ت0وده 
W در نھاي00ت خ00ودش، ھ00ا ک00رد، ول00ی   خمين00ی جانف00شانیک00ه ب00رای س00يد روح

  . ی کفتار جماران شدند خوراک خوشمزھاش و حزبش خانواده
 راستی اين چگونه ايرانی بودنی است که برای به ق0درت رس0اندن

 گذران00د، ت00ا ن را از دم تي00غ م00یجنگ00د و آن00ا بيگانگ00ان، ب00ا ھ00م ميھن00انش م00ی
دن لق0ب  را ب0ه ق0درت برس0اند؛ آي0ا اساس0ا دا]ھ0ا  ي0ا روسھ0ا بع0ر[بيگانگ0ان 

  انصافی نيست؟  بی» ابومسلم خراسانی« به» قھرمان ملی ايرانيان«

                                                           
  ١٢۶  به نقل از تاريخ اجتماعی ايران، جلد دوم، راوندی، ص ۴۵۶ تاريخ ايران بعد از اس"م، ص - 248
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ب00ود؛ ول00ی قھرم00انی » انقھرم00«ب00ه ب00اور م00ن ابوم00سلم خراس00انی 
ی خلف000ای عباس000ی ک000ه بي000شترين خ000دمت را ب000رای ب000ه ق000درت  ب000رای سل000سله

ش  نعمت0ان ھ0ای ول0ی ی نگران0ی ان کرد و متاسفانه خودش نيز طعم0هرساندنش
  .شد

از يک0ی   آمده است که٢٣٠جلد دوم، صفحه » مروج الذھب«در 
را پرس0يدند؛ ] امي0ه بن0ی[ن حکوم0ت اميه س0بب س0قوط و زوال آ  شيوخ بنیاز

ن م0شغول ش0ديم و از رس0يدگی ب0ه کارھ0ای Sزم ھای خودم0ا به لذت«: گفت
با رعيت ستم کرديم تا از عدل ما مايوس شدند و آرزو کردند از . بازمانديم

. يدن0دب0ار خ0راج پ0ردازان م0ا س0نگين ش0د و از م0ا ببر. دست ما آسوده ش0وند
ب0ه وزي0ران خ0ويش اعتم0اد . الم0ال خ0الی مان0د ام"ک ما وي0ران ش0دند و بي0ت

د را بر منافع ما ترجيح دادند و کارھا را بدون اط0"ع کرديم که مقاصد خو
مستمری سپاه ما عقب افتاد و از اطاعت ما ب0ه در رفتن0د و . ما سامان دادند
از . ب0ه جن0گ م0ا ھمدس0ت ش0دندھ0ا  ھا را دعوت کردند و با آن دشمنان ما آن

اخب0ار از م0ا نھ0ان . ی اي0شان ن0اتوان مان0ديم ک0ه ي0اران م0ا ان0دک بودن0د مقابله
  .ترين سبب زوال ملک ما بود ماند و اين مھم می

و س0000الھا بع0000د، پ0000س از س0000رنگونی محت0000وم حکوم0000ت جمھ0000وری 
دلي0ل س0رنگونی و نابودي0شان  »حافظان نظام اس"می«اس"می، از يکی از 

ھ0ا و دعواھ0ای درون جن0احی  ب0ه ل0ذتپرسند و پاسخ خواھد ش0نيد ک0ه  را می
. ی Sزم م00ردم ب00از مان00ديمخودم00ان م00شغول ش00ديم و از رس00يدگی ب00ه کارھ00ا

زنان و دختران مردم را به اتھام بدحجابی کتک زديم و به صورتشان اسيد 
ھ0ا ب0ه اي0شان  پاشيديم و به زندانشان افکنديم و گذاشتيم تا مردانمان در زندان
ب0ا مردم0ی . تجاوز کنند؛ تا س0پاھيان و نظاميانم0ان را خوش0حال ک0رده باش0يم

اي0شان . ر ک0رديمھا آمده بودند، وحشيانه رفتا بانکه تنھا برای رايشان به خيا
اف0راد لب0اس . از روی پ0شت ب0ام م0ساجد شکارش0ان ک0رديمتي0ر  زديم و با تک

آن00انی را ک0ه از س00تم م0ا ب00ه . م00ان را ب0ا موت00ور ب0ه جان00شان ان0داختيم شخ0صی
زدن0د و  ھاش0ان خداي0شان را ص0دا م0ی  آم0ده بودن0د و ب0ر ب0اSی ب0ام خان0هستوه

م0ان  ب0ه زن0دانيان. گفتند، دس0تگير ک0رديم و ب0ه زن0دان افکن0ديم یم» W اکبر«
ا ب00ا اس00يد ھاش00ان ر ی ف00راوان تج00اوز ک00رديم، بع00د جن00ازهھ00ا پ00س از ش00کنجه

ی  يمان دف000ن ک000رديم، ت000ا رد پ000ای ش000کنجه در س000 راشانس000وزانديم و اج000ساد
خ00دمتی ب000ه  ب00رای خ00وش. م00ان را مح00و ک00رده باش00يم س00پاھيان و زن00دانبانان

دی ک0شانديم و بازاري0ان را ھا، اقتصاد کشورمان را به ن0ابو یھا و چين روس
ب0ه وزيرانم0ان اعتم0اد . ھميشه ھمراھمان بودند، ب0ه ف"ک0ت افکن0ديمکه قشر 

ھ00ای دولت00ی و غيردولت00ی را ب00ه دوس00تان و  ھ00ا و مق00ام ک00رديم و آنھ00ا پ00ست
ی نھادھ0ای  داره تخص0صی در اکدام  ھيچ کهشان فروختند، بدون اينخويشان



 ١٦٢

 

 خ00انوادگی راه یگون00ه ب00ود ک00ه حک00ومت ب00دين. ون ک00شور داش00ته باش00ندگون00اگ
. توانستند، بھره نج0ستيم ھا در کارھايی که می انداختيم و از تخصص ايرانی

آنق000در ب000ه س000پاه و ني000روی انتظ000امی و ب000سيجيان و نيروھ000ای کمک000ی ب000رای 
سرکوب مردم پول تزريق کرديم که خود اينان ماری در آس0تين حکومتم0ان 

ھاشان از ترس جان و آبروشان ب0ه م0ا ک0ه حکوم0ت   دست آخر خيلیشدند و
ب0ه . اس"می بوديم، پشت کردن0د و ب0ا معترض0ين و مخ0الفين م0ا ھم0راه ش0دند

ت00ا ھ00زاران ... ک00ت افکن00ديم وکارگرانم00ان حق00وق ن00داديم و اي00شان را ب00ه ف"
  ...ی ديگر صفحه

 ی نب00رد ی خ00ونين م00ا ھمي00شه ص00حنه اله س١۴٠٠00ت00اريخ بدبختان00ه 
ستيزان بوده است؛ نبردی سھمگين بين آنانی ک0ه بزرگ0ی و   و ايرانايرانيان

اس0ير باورھ0ای دگ0م ] خ0ود[ان0د، ب0ا آن0انی ک0ه   ميخواستهسروری را برای ما
شان، در ھمه   پاسداشت باورھای ضد ايرانیايدئولوژيکشان و برای/مذھبی

ای ايران0ی   ن0ام و چھ0رهد؛ ھرچن0د ک0ه گ0اهان0  ب0ودهحال ستون پنجم دش0منانمان
  ! اند داشته

ان0د؛ چ0را ک0ه پ0س  يعقوب ليث صفاری را پدر زب0ان پارس0ی نامي0ده
از ي00ورش جان00سوز اع00راب م00سلمان ب00ه اي00ران، نخ00ستين ک00سی اس00ت ک00ه از 

ای نامي00د ک00ه  ش00نيدن ش00عر ب00ه زب00ان عرب00ی س00ربرتافت و آن را زب00ان بيگان00ه
  . برايش نامفھوم بود
س00ی ب00ه دني00ا آم00ده و ب00ه ی خلف00ای عبا هک00ه در دوران س00لطيعق00وب 

ی چن0د ق0رن حکوم0ت  در ھم0هچ0ه، [ھمين دستاويز نامش عرب0ی ش0ده اس0ت 
 ب0ر  پارس0ی و گذاشتن ن0امگفتگو به زبان پارسیضد ايرانی خلفای عباسی، 
 ب00ه  چن0ان نم0ايی از اي0ران دوس0تی يعق00وب،ام0ا] کودک0ان ايران0ی ممن0وع ب0ود

  .ستودنی استبراستی  که گذارد نمايش می
ی نااھ0ل بغ0داد   خليف0ه بارھ0ا و بارھ0ا ب0ا يعقوب لي0ث کهپس از اين

المعت0ضد « ،دک0ش مید و بخشی از ايران را از چنگال پليدش بيرون جنگ می
zبد [ھايی از ايران را   بخش»باSيعق0وب در . دبخش میبه او ] سخاوتمندانه

ک0ه م00ا در  ھنگ0امینوي00سد ک0ه  م0یب0ه المعت0ضد » ب0ذل و بخ00شش«پاس0خ اي0ن 
ي0ران را بخ0ود ھای ب0سياری از ا  که استان،خشش و کار شما شنيديم بی باره

م00ا ب00ه برادرانم00ان گفت00يم ک00ه . اي00د؛ ب00سيار فريفت00ه ش00ديم م00ا ايراني00ان بخ00شيده
ھ0ای   اس0تانی  بغداد تا چه اندازه بخ0شنده و بزرگ0وار اس0ت ک0ه ادارهی خليفه

   !کند خودمان را بخودمان واگذار می
  ؟  استھشی را بدست آوردهَ قدرت چنين د،از کجا خليفه

  بتوان0د ک0ه اين0ک اس0تھ0ای اي0ران نب0وده خليفه ھرگز دارای استان
  ! شان را به ما ببخشد اداره
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النھرين ک0ه نخ0ستين اس0تان اي0ران   زمانی در بين،اما براستی بغداد
دھا و ص00ای از ک00شته ش00دگان  ُب00ر روی خاک00ستر تي00سفون و ب00ر پ00شته ،ب00ود

 ی  و شما روح س0رگردان نياک0ان ک0شته ش0ده،شدھزاران ھم ميھن ما ساخته 
تواني00د  ه ب00ا ش00کوه خ00ود م00یاھ00ا در ح00ال گ00ام زدن در کن00ار بارگ00 م00ا را ش00ب

آي00ا  .کنن00د دوزن00د و ش00ما را پري00شان م00ی آنھ00ا چ00شم در چ00شم ش00ما م00ی. ببيني00د
  ؟  استبھای خون ايرانيان ساخته شدهه راست نيست که بغداد ب

  ! جھانيان بدھدخليفه بايد پاسخ اين پرسش را به
توان0د ن0شانی  اند؛ م0ی خليفه و نياکانش برای ايران کردهآيا آنچه که 

  از دادگستری داشته باشد؟ 
يک مسگر ساده، يک کارگر  من يعقوب ليث، پسر ليث سيستانی،

 ھ00ر دو ،س00اده، ي00ک فرزن00د اي00ران، ب00ا ق00درت م00ردم اي00ران، ب00ا اي00ن نوش00ته
  : کنم اختيارات خليفه را رد می

  !م راا یرين و محکوميت خود، برادرانم و ياران ايران نف- ١
   !خودمان راه ھای خودمان ب بخشش و برگرداندن استان -٢

  . کنم من ھرگونه دخالت بغداديان در کار ايرانيان را رد می
ی خودم00ان را ک00ه ھ00ا  بغ00داد ني00از ن00داريم ک00ه اس00تان یخليف00هه م00ا ب00

م00ا ه ن00ه ھ00يچ ک00س ديگ00ر؛ ب00اي00م و ب00رای اي00ران اس00ت و  پي00شاپيش پ00س گرفت00ه
توان0د   اي0ران نم0یی  جھان باشد، ام0ا ھرگ0ز خليف0هی خليفه شايد خليفه. ببخشد
  يعقوب ليث صفاری/امضاء/باشد

 يعق0وب لي0ث ص0فاری ،ی بغ0داد  که خليفهداستان از اين قرار است
 و ب00ه آزاد س00اختن پيچ00د می چ00ون از فرم00انش س00ر؛خوان00د م00ی» ک00افر«را 

ی م00ستبدين  مانن00د ھم00ه[ ک00ه  خليف00ه.گم00ارد م00یت ھ00ايی از اي00ران ھم00 بخ00ش
، نخ0ست يعق0وب انگ0ارد  خدا بر روی زمين م0ی»جانشين« را خود] عقيدتی

آزاد ش0ده  ِ خواند؛ بعد، اما از موضع شک0ست، بخ0شی از اي0ران میرا کافر 
  .کند  می واگزاربه دست يعقوب را به او

، اریتوان0د رياک0  چون نمی،است که يعقوب» بخشش«ين س از اپ
ا تحمل کند، به بغداد يورش ی عباسی ر فريبکاری، نخوت و گستاخی خليفه

 از ب00اور م00ذھبی اش اس00تفاده ب00ه دلي00ل فريبک00اری خليف00ه و سوءب00رد؛ ام00ا م00ی
افت000د، شک000ست  و ش000کافی ک000ه در مي000ان س000پاھيانش م000یس000ربازان يعق000وب، 

  . گردد  باز میخورد و می
 جھ00ل ع00وام و اي00ن اس00تفاده ازاي00ن جن00گ و گري00ز ناتم00ام، اي00ن سوء

يز، ھمي0شه ھا برای بيرون آمدن از زير يوغ خلفای مھاجم و ايران ست ت"ش
 س00ال ت00داوم ١۴٠٠ی اي00ن  ی ايران00ی م00ا در ھم00ه و ھمي00شه در ب00ستر جامع00ه
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 مقطع0ی ھم0راه ب0وده اس0ت و یھ0اي  ک0ه گ0اه ب0ا پي0روزی]و دارد[ اس0ت داشته
  !   جانسوزیھاي با شکستالبته بيشتر 

 يعق00وب لي00ث ص00فاری، زن00ده ک00ردن زب00ان ش00يوای ام00ا ک00ار ب00زرگ
پارس00ی و رس00می ک00ردن زب00ان پارس00ی در اي00ران ماس00ت ک00ه اي00ن رس00ميت 

 پ00يش از س00پھبد زب00ان پارس00ی، فردوس00ی يعق00وب قرن00ی. ھمچن00ان ادام00ه دارد
يعقوب ليث صفاری س0خن گف0تن ب0ه زب0ان عرب0ی را نن0گ . زيست توسی می

ب0ود، م0ا ني0ز  س0ی نم0یی تواگر ت"ش يعق0وب و پ0س از او فردوس0. شمرد می
 از ب00يخ ع00رب ]ی ش00ادروان ش00جاع ال00دين ش00فاء ب00ه گفت00ه[ ھمچ00ون م00صريان

از  و زب00ان ش00يوای پارس00ی را ، ت00اريخ فرھن00گی ھوي00ت، ش00ديم و ھم00ه م00ی
  !داديم دست می

» ت000اريخ زب000ان پارس000ی« ابوالقاس000می در کت000اب  مح000سن  دکت000ر
دولت م0ستقل   ھجری قمری٢۴۵ر سال ديعقوب ليث صفاری نويسد که  می

زب0ان «دھد ک0ه  فرمان می و کند میايران را در شھر زرنج سيستان تاسيس 
  . اين رسميت تاکنون ادامه دارد. دزبان رسمی ايرانيان باش» دری

   :نويسد مینيز » تاريخ سيستان«ی کتاب  نويسنده
ق0د اك0رم W «:  ب0ه ت0ازی،پس ش0عرا او را ش0عر گفتن0دی... يعقوب

  »دبملك يعقوب ذي اSفضال و العد؛ اھل المصر و البلد
يعنی در کشور زير ي0وغ  [ او عالم نبود،خواندند اين شعر برن چو

ب00ن وص00يف   محم00د؛ در نياف00ت]اع00راب و خلف00ای عباس00ی، عرب00ی بل00د نب00ود
يعن0ی  [ نب0ودیپارسی  هدبير رسايل او بود و بدان روزگار نام حاضر بود و

ن00د و بنوي00سند و گفتگ00و کنن00د؛ م00ردم اج00ازه نداش00تند ب00ه زب00ان پارس00ی بخوان
  ! ؟ن چرا بايد گفت،من اندر نيابمه  كیچيز : پس يعقوب گفت]ممنوع بود

 ی و اول ش0عر پارس0، گف0تن گرف0تیمحمد وصيف پس شعر پارس
  .تاندر عجم او گف

س00تی اي00ن س00ند ش00ناس، در   زب00انی ب00اغ بي00دیح00سن رض00اير دكت00
 البت0ه ؛ك0نم م0یب را تاييد من اين مطلنويسد که   میکند و میتاريخی را تائيد 

 ك0ه ی بلك0ه ب0ه اي0ن معن0؛ ك0ه اSن رواج داردیش0دن ن0ه ب0ه اي0ن معن0 یرس0م
  رایپارس0گفتن به زبان بود كه شعر  ی نخستين كس»يعقوب ليث صفاری«

 یارس0پحف0ظ زب0ان  ت0شويق ك0رد و ھم0ين موض0وع باع0ث رش0د، گ0سترش و
   .دش

س0ی را  ھجری قمری زب0ان پار٢٥٤در سال ليث صفاری يعقوب 
   . رسمی کرد

ف رالمع00ا ، رئ00يس گ00روه زب00ان و ادبي00ات داي00رهمجتب00یدکت00ر مھ00دی 
، زب0ان  ص0فاریلي0ث تا عھ0د يعق0وب I; گويد اس"می نيز در ھمين راستا می
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 ی ك00ه ش00اعریزم00ان.  ب00ودی اي00ران، عرب00یھ00ا ت ي00ا حكوم00ي00ان ايرانیرس00م
ر  ش0عی معن، يعقوب خوانديعقوب ليث صفاری ی برای به زبان عربیشعر

   :هرا گفت ك معروفی  را در نيافت و آن جمله
  »!تن؟ چرا بايد گف، كه من درنيابمی راچيز«

 پ0س از . جامع0ه ش0ودیزب0ان رس0م ی،ارس0پو دستور داد كه زبان 
پس از .  سخن بگويدیعرب  حق نداشت در دربار او به زبانیآن ديگر كس

 آن یز ن0ابودا را گ0سترش دادن0د وپارس0ی  زب0ان ھ0ماو سامانيان و آل بوي0ه 
  .ند كردیجلوگير

 ھجری قمری در گندی ش0اپور ٢۶۵يعقوب ليث صفاری در سال 
ی دوس0ت داش0تنی در  آرامگ0اه اي0ن رويگ0رزاده. ج درگذش0تبه بيم0اری ق0ولن

 روستای شاه آباد در ده کيلومتری ش0ھر دزف0ول در اس0تان خوزس0تان اي0ران
  ! ھمتايانش بلند آوازه باداست؛ ياد و نام ياد او و

  !گرديم سر کارمانبر
 ۵٧افت0ضاح ت0اريخی س0ال » انق"بي0ون«ھ0ای  نمايش ويژگ0یبرای 

ھای ديگری ھ0م بررس0ی  را از زاويه» خودسوزی دلسوز ملی« اين بايد می
  !کنم

يكی ديگر از افتضاحات تاريخ معاص0ر اي0ران، ح0سادت و رقاب0ت   
نی ی امني0ت ش0ك بين دو جريان تروريستی ھمپا و ھمراه با ھم ب0رای پروس0ه

   ٢٥٠.ی پنجاه شمسی است در ايران دھه
] ١٣٤٤ ش0ھريور ١٥[سازمان مجاھ0دين خل0ق از زم0ان تاسي0سش 

يی خل000ق بع000دی، ب000ه ھ000ای ف000دا ی چري000ك  روز حمل000ه١٣٤٩ بھم000ن ١٩ت000ا 
ی س00ياھكل در ش00مال اي00ران، اساس00ا فعالي00ت مشخ00صی  ژان00دارمری منطق00ه

اركسي0سم مشد در طرح ادغام  ی فعاليت اين جريان خ"صه می مهھ. نداشت
ی نوظھ00وری ب00ه ن00ام اس00"م راس00تين، ب00ا محت00وای  و اس00"م و اخت00راع عقي00ده

ِن00ام  خ ب00یِاس00"می در واح00د اي00دئولوژی س00ازمان ِ ت00ا اي00ن ت00اري/ماركسي00ستی
  ! محمد حنيف نژاد»رھبری«مجاھدين خلق؛ به 

ھدين كه از  در واقع زنگ خطری بود برای مجا١٣٤٩ بھمن ١٩  
 و ھم00ين اSن اس00ت ك00ه اي00ن جماع00ت دان00شجوی ان00د ھ00ا عق00ب افت00اده ف00دايی

ب0ر مجاھ0دين پي0شی » ثب0ات ش0كنی«و » امني0ت ش0كنی«كمونيست در طرح 
  . ی قدرت راه يابند دن ساختار امنيتی نظام، به حلقهگيرند و با شكننده كرب

ھ0ای  نگ0اریھول و ھراس اين جماعت را در يادداشتھا و خ0اطره 
  توان ديد و بر آن تاسف خورد؛  ی میھای اين دو جريان به خوب باقی مانده

                                                           
 .ھا ھم اروپا را به آتش کشيده بودند ھايی مانند بادرماينھوفی ی ھفتاد مي"دی که جريان  ھمان دھه- 250



 ١٦٦

 

ای احمقانه ب0رای ت0رور و ب0رای دس0ت ي0افتن ب0ه ق0درت، از  بقهمسا
ھ0ا  ھ0ا از آن س0ال البت0ه ح0اS س0ال. ك0شی و خ0شونت راه ترور و ترور و آدم 

Sدن و  ھ00ای واب00سته ب00ه ب00ن تروري00ستی جري00انگذش00ته اس00ت، ام00ا عملك00رد 
، ب0رای ب0ه ب0ن ب0ست ك0شاندن ھای انتح0اری اي0ن جري0ان زرقاوی و خودكشی

ايجاد «ی  ِرميانه، تنھا يادآور ھمان چرخهروند امنيت و دموكراسی در خاو
ھای پيشينشان ادامه  است كه اين دو جريان به تاسی از تروريست» وحشتی

  !کوشيدند در ميزان ترور و آدمکشی از ھم پيشی بگيرند داده، می
جل00د دوم » رفتن00دھ00ا ك00ه  آن« ب00ه بع00د  كت00اب ٣٥١ھ00ای  در ص00فحه  

ل تروري0ست و ع0ضو يك0ی  W ميثمی، يك0ی از اع0ضای فع0ا خاطرات لطف
پس از ِی باقيمانده در بيرون از زندان سازمان مجاھدين خلق،  از سه شاخه
 و م000سئولين س000ازمان در پ000ی ءاع000ضاکادرھ000ا، % ٩٠ تقريب000ا دس000تگيری

ن اي0ن ھای كودكانه را ب0ي  مطلبی است كه روند اين حسادت١٣٥٠ی  ضربه
ھ00ا و البت00ه بع00دھا ب00ه روش00نی ن00شان  دو جري00ان مجاھ00د و ف00دايی در آن س00ال

  :نويسد ميثمی می. دھد می
پادش000اه عم000ان، س000لطان ] ١٣٥٢احتم000اS زم000ستان [زم000ستان ب000ود   
ِبھرام آرام كمونيست بع0دی س0ازمان [سيد . خواست به ايران بيايد قابوس می

اS ك0ه س0لطان ق0ابوس ح0«: در سرشاخه مطرح ك0رد] مذھبی مجاھدين خلق
 مث" ش0ركت ش0ل جن0ب … يك سری عمليات داشته باشيم…آيد به ايران می

 »گ0ری مكن0زی«ب0ه ش0ركت ك0شتيرانی ] ميثمی[سينما شھر فرنگ بود، من 
 ھ00م ٢٥١.بمب0ی س0اخته ش00د و داخ0ل دست0شويی ش0ركت ك00ار گذاش0ته ش0د. رف0تم

م0ب اي0ن ب] خ"ص0ه […زمان با حركت شاه و س0لطان ق0ابوس تلف0ن زده ش0د
ھ00ای ب00رق و آب  م00ب ھ00م در خياب00ان آزادی، در چال00ه ي00ك ب…منفج00ر ش00د

  ٢٥٢.كه در مسير منفجر شد] گذاشته بوديم[گذاشته بودند 
ھا شناسايی كرده بودن0د،   كه گويا سفارت عمان را فدايی جالب اين  

 ھا بمب اين. باشد] ھا بين مجاھدين و فدايی[چون قرار بود عمليات، مشترك 
 مت000ر ب000ا س000فارت عم000ان فاص000له ٢٠٠ گذاش000ته بودن000د ك000ه ای را در خراب000ه

  …داشت
W ميثمی، مجاھد خلق و تروريست آن زمان، بمبی را  گروه لطف  

  . ھم در داخل كاور لباسی جاسازی كرده بودند
 ني0ز  بمب در داخل كاور به نخ محكمی آويزان شده ب0ود و س0ر ن0خ

ھا قرار  پشت نردهنخ، بمب روی زمين با رھا كردن . دست حامل بمب بود

                                                           
 ! و Sبد ھيچ كس ھم از مردم عادی كشته و زخمی نشد- 251
  W ميثمی طرات لطفجلد دوم خا» ھا كه رفتند آن« به بعد  كتاب ٣٥١ی   از صفحه- 252
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ش را شيخ ھادی صداي] تيمی[ی   شب در خانه٩خ"صه ساعت . ه بودگرفت
   ٢٥٣.ی لندرور انگليس منفجر شد بمبی ھم در كارخانه. شنيديم

ھا و مجاھدين منت0شر  ی مشترك از جانب فدايی بنا بود يك اع"ميه  
ت م0ا را ھ0ا دو ت0ا از انفج0ارا ف0دايی. ما ھ0م لي0ست انفجارھ0ا را نوش0تيم. شود

ھ00ا  گف00ت ک00ه م00ا از اي00ن م00ی] ھم00ين بھ00رام آرام[ي00ادم ھ00ست س00يد . ننوش00تند
 تحليل ما اين بود ك0ه …خيلی كلك خورديم] ھای فدايی خلق سازمان چريك[
 ن0شان ٢٥٤خواس0تند پي0شتازی خودش0ان را ب0ا بي0شتر ب0ودن بم0ب می] ھا فدايی[

  …دھند
را ب0ا  ديگر گذاری د ترور و بمبو البته ميثمی در ادامه، روند چن  

 »Sدن اس00امه ب00ن« ھ00ای اي00ن روزھ00ای تروري00ستای درس00ت مانن00د  ع"ق00ه
   …كند تعريف می
ِھ0ا ب0ا اتوب0وس  بچه. را ترور كرده بودند» فاتح «ھا آن موقع فدايی  

ھ0ا ب00ا موت00ور ي0ك دس00ته اع"مي00ه  يك0ی از ھم00ين ف00دايی. كارگرھ0ا رفت00ه بودن00د
ش00ان  ھم00ه.  ت00رور ك00رديمگوي00د م00ا ف00اتح راان00دازد ك00ه ب داخ00ل اتوب00وس م00ی

ي00ك آدم » ف00اتح« اس00ت؛ چ00ون گفتن00د اي00ن ك00ار، ك00ار س00اواك م00ی] كارگرھ00ا[
عملي0ات [كس اي0ن ت0رور را  ھيچ. رسيد دار ملی بود، به كارگرھا می سرمايه

    ٢٥٥.تائيد نكرد] تروريستی فداييان خلق آن زمان را
   :ھای كمدی تر از اين رقابت و جالب  

س00يم  ب00رای ش00نود ب00ی[س00يم  پ00شت ب00ی] یW ميثم00 لط00ف[ن آن روز م00
 ف0"ن گرفتن0د و …ھای فدايی را ب0ه ن0ام  يكی از خانم…نشسته بودم] ساواك

ي0د، متوج0ه آ  بعد كه حميد اشرف س0ر ق0رار م0ی…او قرار خودش را لو داد
. كنن0د او را تعقي0ب م0ی. آي0د  احمدی س0ر ق0رار م0ی خ"صه مرضيه. شود نمی
س0يم  كردند كه ما در پ0شت ب0ی تعقيبش می… رود ميدان امام حسين، بعد  می
البت00ه ] جال00ب اي00ن ك00ه […ھ00ا را ض00بط ك00ردم ی اي00ن  م00ن ھم00ه…ش00نيديم م00ی

 احم00دی را ب00ه م00ا س00يم، ق00رار و ك00شته ش00دن مرض00يه ھ00ا ل00و رف00تن ب00ی ف00دايی
  » چه كار كنيم؟«: با نگرانی گفت] بھرام آرام[سيد . نگفتند

ت ك0ه ن0وار ض0بط بھت0رين راھ0ش اي0ن اس0«: گفتم] W ميثمی لطف[
  ٢٥٦»!دھا بدھيم، تا شرمنده شون شده را به آن

يخ در تر اين ك0ه ش0خص م0سعود رج0وی ھ0م ك0ه در اي0ن ت0ار جالب  
يعن0ی » ھ0ای خ0ونين درون زن0دان يادداش0ت«ی  زندان بود، مرتب ب0ه وس0يله
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ش0د و زن0دانی در ھنگ0ام  ھايی كه روی كاغ0ذ س0يگار ريزن0ويس م0ی يادداشت
بلعيد، تا بعدا بدنش آن را دفع كند، بارھ0ا ب0ه  ا میھا ر آنيا مرخصی آزادی 
ك00رد ك00ه در بي00رون از زن00دان  ھ00ای عملي00اتی تروري00ستی پي00شنھاد م00ی اي00ن ت00يم

 س0ازمان مجاھ0دين ھا از حتما مرتبا عمليات تروريستی بكنند، چرا كه فدايی
ھ00ا ھم00ان روش00نفكران و دكترھ00ا و مھندس00ين و  اي00ن…ان00د خل00ق جل00و افت00اده

ھ0ای  م0ردم، ب0ا اي0ن ش0يوهودند كه با به بن بست كشاندن امني0ت دانشجويانی ب
حکوم000ت جمھ000وری  س000از ب000ه ق000درت رس000اندن  ، در واق000ع زمين000ه رفت000اری
  . حاكم بر ايران شدندتروريستی اس"می /کشتاردرمانی/اخت"سی/کھريزکی

ھای فدايی خلق رفتند و جذب  تقريبا تمامی جريان فداييان و چريك
 ش0دند و جري0ان مجاھ0دين خل0ق ب0ه رھب0ری م0سعود دستگاه حكومت اس"می

زنی با حكومت و اعمال ف0شار  برای گرفتن سھمی از قدرت به چانهرجوی 
  .با انجام سلسله ترورھا و ترورھای انتحاری پرداخت

،  اع"م موجودي0ت ک0ردانی كه سازمان مجاھدين خلقگويند زم می
ِای دانست از اس"م دستكاری شده و ماركسي0سم   را ملغمهمھدی بازرگان آن

  . واقعا موجود
زام بنيانگزاران اين سازمان شرط عضويت در اي0ن جري0ان را الت0

قھ0ر «ای ب0ودن ش0رايط مب0ارزه ب0ا خ0ط م0شی   به مخفی، ايدئولوژيك و حرفه
ارزي0ابی كل0ی اي0ن س0ازمان . ق0رار داده بودن0د» مسلحانه در تشكي"تی آھنين

يگر مبارزه اين بود كه دوران مبارزات قانونی، رفرمي0ستی، ھای د از شيوه
ی مسلحانه  جويانه به پايان رسيده، و شيوه تپارلمانتاريستی، حزبی و مسالم

   ٢٥٧.ھای سنتی و قانونی است ارتقای كيفی آن روش] تروريستی[
 ھ00م دوران جن00گ س00رد و دو قطب00ی ب00ودن  س00از اي00ن تئ00وری زمين00ه

] ظ0اھرا[ِد از بط0ن جري0ان  اين س0ازمان ك0ه خ0وتحليل. جھان آن دوران بود
ھضت مذھبی آزادی متولد شد، ب0ه جو و معتقد به مبارزات قانونی ن مسالمت

ی مل00ی و نھ00ضت آزادی مھ00دی  ب00ست رس00يدن مب00ارزاتی از ن00وع جبھ00ه ب00ن
  . بازرگان بود

مائوئي000ستی /پنج000سال بع000د از اي000ن جري000ان، س000ازمان ماركسي000ستی
شمال كشور با يك عملي0ات ھكل، روستايی در ھای فدايی خلق در سيا چريك

ب00رداری از رفت00ار انق"بي00ون كوب00ا و آزاد  ی ن00اموفق ب00ه ق00صد كپ00ی م00سلحانه
اما سازمان مجاھدين تا سال . كردن مناطقی از كشور اع"م موجوديت كرد

  .   ھنوز به كار تئوريك و مطالعه مشغول بود١٣٥٠
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داش00ت، س00ازمان ت00رين بر ی س00ياھكل در خوش00بيانه داس00تان ق00صبه
ی چريک بازيھ0ای  جله وارد ميدان كرد، تا از قافلهمذھبی مجاھدين را با ع

چريكھای فدايی خلق در ايران و دانشجويان خارج از كشور كه با تاسی به 
ھ00ای ماركسي00ستی آن  انق00"ب فرھنگ00ی چ00ين و انق00"ب كوب00ا و ديگ00ر نھ00ضت

  . دوران به ميدان آمده بودند، عقب نمانند
خواس00تند  يون چ00ون ديرت00ر آم00ده بودن00د، زودت00ر ھ00م م00یاي00ن م00ذھب

 قائ00ل بودن00د؛ م00سئوليت ه دوگان00یبرون00د؛ چ00را ك00ه ب00رای خودش00ان م00سئوليت
ی اعتق00ادی ماركسي00سم ب00ه  رنگ00ی در براب00ر حمل00ه خ00ط دف00اعی پ00رك00شيدن 

 چنين آلوده كردن مف0اھيم اعتراض0ی  سنگرھای ذھنی جوانان آن دوران؛ ھم
  . به رسوبات مذھبی
» م000ذھبی«ي000ان چ000ون باف000ت ح000اكم ب000ر ب000ستر جامع000ه را اي000ن جر

ك00رد، ب00رای خ00ودش ش00انس و ح00ق بي00شتری در جان00شينی نظ00ام  ارزي00ابی م00ی
ی تھ00ران و نيروھ00ای در ھم00ان دوران در ب00ازار س00نت. پادش00اھی قائ00ل ب00ود

ھ000ای علمي000ه ھ000م اف000رادی بودن000د ك000ه كم000ی ھ000م ب000ه ادبي000ات  پيرام000ون ح000وزه
 جماع0ت ك0سانی نظي0ر عل0ی ش0ريعتی، از اي0ن. ماركسيستی آلوده شده بودن0د

  ِِص00در و ديگ00ران مرت0ضی مطھ00ری، س0يد محم00ود طالق0انی، ابوالح00سن بن0ی 
ی  م0ذھبی نظي0ر ھيئ0ت موتلف0ه/ل و سنتیاين طيف، از سويی با بخش راديكا

اس"می و انجمن حجتيه و پيرامونيان خمينی در ارتباط بودند، از سويی ھم 
يم اي0ن آنچه كه بعدھا باعث تقس. ردندك از سازمان مجاھدين خلق حمايت می

ی م00شخص ش00د، موض00وع رھب00ری جن00بش و  جريان00ات ب00ه دو ي00ا س00ه دس00ته
  . ھا و بالطبع كشور بود اعمال ھژمونی ھر طيف بر كليت اين جريان

دارش رفتن00د، از ك00ه مجاھ00دين در نج00ف ب00ه دي00 خمين00ی ھ00م ب00ا اي00ن 
س00ھم «بخ00شی از ای نك00رد؛ فق00ط تلويح00ا اج00ازه داد ك00ه  اي00شان حماي00ت وي00ژه

  . را در اختيارشان بگذارند» امام
 در درون س00ازمان مجاھ00دين ١٣٥٤داس00تان ان00شعاب خ00ونين س00ال 

 از ی حماي0ت م0ذھبيون ن ماركسيستی پيكار انجاميد، وزن0هكه به تولد سازما
رج00وی حاض00ر » ش00وربختانه«. ت00ر ك00رد بخ00ش م00ذھبی مجاھ00دين را س00نگين

و .  جنبش را داش0تدعای رھبریاو خود ا. نبود در جيب كسی ريخته شود
ی كوری بود كه ھنوز ھم با گذشت اين ھمه سال و با ريخته شدن  اين، گره

اين ھمه خون از ھر دو دسته و الزاما مردم كماك0ان ح0ل ناش0ده ب0اقی مان0ده 
   . است

گ0ذاری، از اي0ن   ك0ه دس0ت م0یبه ھر جای تاريخ معاصر ايران را
ر باي0د م0ا بھ0ای ناآگ0اھی اي0ن طي0ف بين0ی؛ حي0ف؛ چق0د ف0راوان م0ی» ھ0ا آبله«



 ١٧٠

 

را كه ھمچنان و تا ھمين اSن ھم جريان حاكم بر جريان » روشنفكرانمان«
  ؟   !دھند، بپردازيم، معلوم نيست روشنفكری ايران را تشكيل می

در ] ١٩٧٩ [۵٧من پيروزی افتضاح ت0اريخی س0ال به ھمين دليل 
شردوستانه، سکوSر، ھای آزاديخواھانه، ب ايران را به نوعی شکست جنبش

 خ00شن ی دان00م؛ پي00روزی نرين00ه حق00وق ب00شری و فميني00ستی در خاورميان00ه م00ی
آنچ0000ه ب0000ويی از آزادی و   ب0000ر ھ0000رس0000اSرمردس000اSر و دي0000ن س0000اSر و پير

  ! دگرانديشی و برابری حقوقی انسانھا داشت و دارد
» روش0نفکران«تحصيلکردگان و باصط"ح » خيش«بازگشت به 
ه دستاورد شگرف در غرب، و حتی در ھمين اي0ران ايرانی، پس از آن ھم

ھ0ای  ت0وان تعري0ف و تبي0ين ک0رد؛ اگ0ر تروري0ست ما را، جز ب0دين گون0ه نم0ی
ھ0ای ايران0ی، در ب0رھم زدن نظ0م و  ھ0م ھمانن0د تروري0ست» بادر ماينھوف«

امني00ت ک00شور آلم00ان و در ھي00ستری ض00د کاپيتالي00سم و ض00د امپرياليسم00شان 
و خودک0شی » پوس0يدند نم0ی«ھ0ا  نھ0ا در زن0دانديگ0ر ن0ه ت ٢٥٨ش0دند پيروز می

شان پست و مقام حکومتی ھم داشتند و Sبد مورد طعن و  کردند که ھمه نمی
چ00ه ف00ضاحتی اس00ت . گرفتن00د لع00ن ن00سل بع00د و فرزندان00شان ھ00م ق00رار نم00ی

ھ00ای اس00"می ب00رای ن00ابود ک00ردن تم00امی  ب00ا تروري00ست» ھ00ا چ00پ«ھمدس00تی 
  .بشريتدستاوردھای مدرن 

عل00ی ش00ريعتی » راه س00رخ و خ00شن و خ00ونين«روان يک00ی از رھ00
گ0ل س0رخ انق0"ب «مھدی رضايی، با عنوان نچسب است به نام » کودکی«
ی رض0ايی دقيق0ا تبل0ور ش0کوفايی ی اوس0ت؛ مھ0د که البت0ه برازن0ده» "میاس

ستيزانه و تروريستی نسل ما و نسل پيش از ما برای  ھای انسان ی عقده ھمه
ي0000ن مل000ت ب0000ه ناکجاآب0000اد س000ت و ھ0000دايت اب000ه ب0000ن ب000ست ک0000شاندن اي0000ران ا

احم0000دی ن0000ژادی؛ ي0000ا بھت0000ر بگ0000ويم اس0000دW /ای و خ0000اتمی خامن0000ه/خمين0000ی
  ! شيخ صادق خلخالی است/Sجوردی

مھ00دی رض00ايی در ح00الی ک00ه دان00ش آم00وز دبيرس00تان اس00ت، تح00ت 
گي0رد و ب0ه ت0دريج ب0ا  ھای برادرانش احمد و رضا رضايی قرار م0ی آموزش

محم00د حني00ف ن00ژاد بني00انگزار س00ازمان . ش00ود یآش00نا م00» سياس00ت و مب00ارزه«
ی مھدی رضايی گفت که اگر  ھا در باره تروريستی مجاھدين در ھمان سال

ھا  را يافتيم، اين مھدی] اعمال تروريستی[ھا سرگردانی، راه  ما بعد از سال
ھ00ستند ک00ه در چن00ين س00نين ج00وانی ب00ا چن00ين روح س00الم و چن00ين ان00رژی و 

 و دس0تاوردھای م0ا برخ0وردار ش0دند، در س0نين ھوشياری، وقتی از تجارب
  ٢٥٩.خيلی جوان قادر خواھند بود وظايف بزرگی بر عھده گيرند
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ی مب00ارزات ض00د مدرنيت00ه، ض00د م00دنيت و  ی ھم00ه ف00شرده و چکي00ده
ت کھريزک000ی اس000"می تروري000ستی اي000ن جماع000ات، خمين000ی اس000ت و حکوم000

اری و گ0ذ ب ساله که به جرم بم١٩ھدی رضايی و نه م] ای خمينی و خامنه[
ب0ه کم0ر اي0ن جوان0ک » باتجرب0ه«اي0ن جماع0ت . کشی، به ک0شتنش دادن0دآدم

مھ000دی رض000ايی را . بم000ب ب000ستند و ب000ه عملي000ات انتح000اری وادارش کردن000د
 معروفن0د و »ھ0ای انتح0اری ان0سان«توان از سردمداران آنچ0ه اکن0ون ب0ه  می

  .اند، دانست جھان را به آتش کشيده
در راس ي0000ک واح0000د  ١٣٥٠مھ0000دی رض0000ايی پ0000س از ش0000ھريور 

پ0س از چھ0ار م0اه آم0وزش . ق0رار گرف0ت» مق0داد«کوچک سازمانی ب0ه ن0ام 
مسائل سياسی و نظامی، يک سلسله عمليات ايذايی را انجام داد که يکی از 

  . بود» انفجار يک ماشين پليس در خيابان قلمستان تھران«آنھا 
وی ھمچن0000ين در طراح0000ی عملي0000ات اع0000دام مست0000شار امريک0000ايی 

ع00"وه ب00ر آن در چن00د ط00رح ديگ00ر ني00ز . ش00رکت داش00ت» رايسژن00رال پ00«
. در تھ0ران ب0ود» اي0ن ھفت0ه«ی  کرد که از جمل0ه انفج0ار دفت0ر مجل0هشرکت 

م عب0ور از خياب0ان خورش0يد در  به ھنگا١٣٥١مھدی رضايی در فروردين 
ی دروازه ش00ميران تھ00ران، م00ورد شناس00ايی ي00ک ماش00ين گ00شتی پل00يس  محل00ه

ي0ک م0اه پ0س . زی به سوی پليس از مھلکه گريخ0تقرار گرفت و با تيراندا
ھمان  در ارديبھشت ماه بارديگر مھدی رضايی نوزده ساله» نبرد«از اين 

 بع0د ھ0م ھنگ0ام درگي0ری. خيابان خورشيد با پليس روبرو ش0ددر ھمان سال 
 ام0ا  را ک0شت؛ی پليس به نام س0روان جاويدمن0د  ساله٢٤يک افسر با پليس، 

ی  در م000ورد نح000وهد مھ000دی رض000ايی در دادگ000اه خ000و.  دس000تگير ش000دنھايت000ا
  : گفتاش چنين  دستگيری

اين بمب را در کيوس0ک ک0ار . يک بمب دست ساز به من داده شد
ع0ابری بم0ب را دي0د و . ی انفجار را ببي0نم ذاشتم و دورتر ايستادم، تا نتيجهگ

در انفجار ماش0ين پل0يس راه قلم0ستان،  ...خبر داد و بمب را از کار انداختند
   ٢٦٠.ه عنوان ناظر شخصا در محل حضور داشتمب

] سازمان مجاھدين[دادستان در دادگاه مھدی رضايی گفت که آنھا 
ھواپيمايی را با چندين سرنشين در ب0ين راه کوي0ت رب0وده و آن را ب0ه بغ0داد 

وقت00ی . ھ00ا در دلھ00ره و اض00طراب نگھداش00تند بردن00د و م00سافران را س00اعت
ی بيگن0اھی را ب0ه »ماش0ين پ0ا«يرن0د، خواس0تند شخ0صيتی را گروگ0ان بگ می

ی  ی در تاک0سی منفج0ر کردن0د و رانن0دهبمب. ضرب گلوله به ھ"کت رساندند
بمب00ی در مرک00ز پخ00ش ش00رکت نف00ت مل00ی گ00از گذاش00تند و . تاک00سی را ک00شتند
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بم00ب ديگ0ری در ي00ک ماش00ين گذاش00تند و دو زن . نظ0افتچی آن ج00ا را ک00شتند
چن00د . ھ00ای دولت00ی ک00ار گذاش00تند چن00دين بم00ب در وزارتخان00ه. ع00ابر را ک00شتند

دفت0ر . ارتشی بمب گذاش0تنددر اتومبيل . کيوسک راھنمايی را منفجر کردند
   ٢٦١...ی آيندگان و اين ھفته را منفجر کردند دو مجله

اش »قھرم00انی«ی   رض00ايی ک00ه در ن00وزده س00الگی پرون00دهمھ00دی
اش   اي0ران اس0ت ک0ه نتيج0ه١٣٥٧ای بھم0ن بسته ش0د، يک0ی از قھرمان0ان بل0و

ی خاورميان0ه و   فعلی ماس0ت ک0ه دامنگي0ر م0ا، منطق0هھمين ف"کت و بدبختی
 .  جھان شده است

مھ00دی بازرگ00ان، اول00ين نخ00ست وزي00ر جھنم00ی خمين00ی، در م00ورد 
اس"مي000شان » ش000کوھمند«ی پ000س از انق000"ب  ھ000ای ب"فاص000له س000~ اع000دام

چ0ه ھ0ای انق0"ب اس0ت و آن ی مطبوعات غربی اعدام دادگاه گويد که بھانه می
قاب0ل درك ني0ست، اي0ن اح0ساسات و طرف0داری اس0ت ] کذا[برای ما ايرانيان 

ک00شور [ك00شورمان » خائن00ان و خيانتك00اران«ك00ه مطبوع00ات غرب00ی ب00ه س00ود 
ت0رين  ترين و وحشيانه  خائنان و جانيانی كه با جابرانهدھند؛ نشان می] اينان؟

  س0ال ي0ا بي0شتر ب0ر اي0ن ك0شور حكوم0ت كردن0د و در ع0ين ح0ال٢٥صورت 
در چن0د روز [ھ0م  نف0ر ٦٠ھ0ای انق0"ب را ك0ه ب0ه  ھای دادگ0اه اگر شما اعدام

رس00د، ب00ا تع00داد ب00يش از ص00د  نم00ی] س00يد روح W خمين00ینخ00ست ح00اکم ش00دن 
مقايسه ] کذا [٢٦٢ھزار نفری كه طی حكومت شاه كشته شدند و شكنجه شدند

ه، ملت0ی ك0ه ك0شته داد. شود تر می كنيد، توجيه رفتار مطبوعات غربی مشكل
زخمی داده و غارت ش0ده، حاض0ر ني0ست ب0ه مح0ض رف0تن ش0اه و س0رنگون 

توق0ع دارد ھرچ0ه ] ض0د مل0ی[ی مل0ی  اي0ن روحي0ه. شدن رژيم0ش آرام گي0رد
خواھ0د اي0ن كارس0ريع  زودتر به پاكسازی محيط اجتماعی بپردازد، حاS م0ی

    ٢٦٣.انجام گيرد
ی مھ0دی  ب0ه گفت0ه» پاکسازی محيط اجتماعی «جالب اين که برای

بازرگ00ان، نخ00ست وزي00ر دول00ت ام00ام زم00ان س00يد روح W خمين00ی، حکوم00ت 
  :٢٦٤است؛ اينگونه» پاکسازی محيط اجتماعی«اس"می ھمچنان در کار 

ق ي000دن م000ردم از طري000پائ] شم000سی[ھ000ای ش000صت و ھفت000اد  در دھ000ه
گ0ر ف0ضاھای عم0ومی يھ0ا و د اب0انيخ جی دريروھ0ای ب0سيحضور تصادفی ن

ز و آزار ي0آم نيت0وھ ز،ي0آم مزاحم0ته ن ح0ضور گرچ0ي0ا. گرف0ت صورت م0ی

                                                           
   به بعد٦٠٣ ھمانجا، ص - 261
ھ0ا و  م0ن در ھم0ين کت0اب ب0ه اي0ن دروغ. ھای نجومی البته بعدھا در ھمين نظام اس"می رو ش0دند  اين دروغ- 262

  .ام ھای رجال حکومت جمھوری اس"می اشاره کرده اين دروغگويی
ی موض000ع  نگ000اری ك000ه نظ000ر بازرگ000ان را در ب000اره در پاس000خ ب000ه خبر١٣٥٨ كيھ000ان تھ000ران، ارديبھ000شت - 263

  .ی مطبوعات غربی پرسيده بود غيردوستانه
 مجيد محمدی/پايد  حکومتی که مدام شھروندان را می- 264



 ١٧٣

 

ن ي0 ا.ش0د ا چن0د س0اعت مح0و م0یي0ق0ه يدھنده، اما موقتی بود و پس از چند دق
  . کرد نمیت يگر کفايان ديی حکومت نظام  دن مردم در دورهينوع پائ

ی حکومت احمدی نژاد و ب0اSخص پ0س از ب0روز جن0بش  در دوره
اف000ت و ن000صب يش يب000ر ام000اکن عم000ومی اف000زال س000بز، کنت000ر] موس000وم ب000ه[

ن دوره ي00حکوم00ت در ا. ش00دز ن ام00اکن آغ00اي00ھ00ای م00دار ب00سته در ا نيدورب00
حال جاسوسی   ساعته و در طول ھفت روز ھفته در٢۴خواھد به طور  می

مردم  داند که  چون به خوبی می؛رانی باشديب و مراقبت شھروندان ايو تعق
ران ھم000واره ب000ه دنب000ال فرص000تی ب000رای ب000روز اعت000راض خ000ود ھ000ستند؛ ي000ا
  .وضوعی که حکومت منکر آن استم

ھ0000ا،  اب0000اني خ٢٦٥ھ0000ای م0000دار ب0000سته در م0000دارس نين0000صب دورب0000
اعتراض0ات . گرفت0ه اس0ت شتری به خ0وديھا سرعت ب ھا، و زندان مارستانيب

ر داد، يي00 ھم00ان ط00ور ک00ه م00ردم را تغ]١٣٨٨خ00رداد م00اه  [پ00س از انتخاب00ات
م00ت حکو. ل ک00رديار تب00دي00سی تم0ام عي00ک حکوم00ت پلي00ز ب0ه ي00را ن حکوم0ت

سی ي0ن خواس0ت ب0ه پليش پنھ0ان بمان0د و ھم0مانر چشيزز زی ايخواھد چ نمی
  .شدن آن منتھی شده است

ي00رون بن00دھای دی در داخ00ل و بي00ھ00ای جد ني دورب١٣٨٨00بھم00ن ر د
ن زن0000دان حت0000ی در حم0000ام و يم0000امور. ش0000دب مختل0000ف زن0000دان اوي0000ن ن0000ص

اس براس0. ی نصب کردنديھا نيز دوربيت نيی روحان ژهيھای بند و دستشوئی
ھ000ای  نيدورب000ب ع000الی آم000وزش و پ000رورش، ن000ص م ش000ورایين ت000صميآخ000ر

   ٢٦٦.اط مدرسه مجاز استيمداربسته در راھروھا و ح
در برخی م0دارس تھ0ران انج0ام  ١٣٨٨ ماه بھشتين کار در ارديا

احم00دی ن00ژاد م00ورد ت ی دول00 ھ0ا در دوره مارس00تانين در بين00صب دورب00. ش0د
ستگاه ي000ھ000ا در ا نين دورب000ي000ب000ه عن000وان نمون000ه ا. بح000ث و اق000دام ب000وده اس000ت

مارس000تان ن000صب يروھ000ای حراس000ت بيپرس000تاری بخ000ش اورژان000س توس000ط ن
   ٢٦٧.شد

 ديز نصب ش0دند و س0عيبسته در معابر عمومی نھای مدار نيدورب
   ٢٦٨.ن امر دفاع کرديمرتضوی، دادستان تھران، از ا

  !برگرديم سر کارمان
خ0ود را ] و دوس0ت دارد[يکی از ک0سانی ک0ه خيل0ی دوس0ت داش0ت 

  . بنماياند، فردی است به نام علی اصغر حاج سيدجوادی» انق"بی«مچنان ھ

                                                           
 ١٣٨٩خرداد  ٢۶الف  - 265
  ١٣٨٨ مھر ۵دبير کل شورايعالی آموزش و پرورش خبرگزاری ھرانا  - 266
  ١٣٨٨اسفند  ۴ آفتاب، - 267
  ١٣٨٧ آبان ٢٠فارس  - 268



 ١٧٤

 

در م0ورد اي0ن ف0رد » ھ0ا جمھوری بازنشسته«ای با عنوان  چندی پيش نوشته
ش برای شيخ صادق خلخ0الی، قاض0ی قات0ل س0يد روح W خمين0ی يرھااو ھو
  :  اين استاش  تکميل شدهم که متنتنوش

س0ال و گ0اه  تواند ھر چن0د س0ال ب0ه چن0د می. تواند اشتباه كند آدم می
را در ش0كلی  اش ش0ده حت0ی چن0د روز ب0ه چن0د روز، ھم0ان اش0تباھات تك0رار

ب0شر س0ازمان  حق0وق ی ميت0هع0ضو ك«توان0د  م0ی. ديگر، چند باره تكرار كند
در ھم00ان ح00ال ب00رای و در دوران پھل00وی دوم باش00د » اي00رانمل00ل متح00د در 

ھ0ورا  اس0"می ت ش0رع انق0"بجانی، قاضی القضا» شيخ صادق خلخالی«
اس0تمداد  حك0ومتی بكشد و از او ب0رای ك0شتار م0ستمر دولتم0ردان ي0ك سي0ستم

عل0ی اص0غر  نام شخصی به مث". تواند خيلی كارھای ديگر ھم بكند می. كند
پي0روزی انق0"ب منت0شر  ھ0ای اول توان0د كت0ابی در ھفت0ه م0ی حاج سيد جوادی
ی اين  تواند در آخرين مقاله می .اردبگذ »دفترھای انق"ب«كند و نام آن را 

بنوي0سد » ھای س0يب ب0ه مي0وه برس0ند شكوفه اگر«كتاب، مطلبی تحت عنوان 
 ھم0ان درخ0ت س0يبی ھ0ای هس0يب، ش0كوف ھ0ای درخ0ت ش0كوفه و منظورش از

نش0ست و م0ردم را  نوفل لوشاتو زير آن م0ی در W خمينی باشد كه سيد روح
ای خطاب ب0ه مھ0دی  تواند در نامه می] رداين ف[داد؛  می به ناكجا آبادش نويد

ی  اس0"می بنوي0سد ک0ه ھم0هکھريزک0ی حكومت  وقت بازرگان، نخست وزير
مولد ف0ساد و ظل0م باي0د ب"فاص0له  سمومات ھا و دشمنان انق"ب، ھمه ميكرب
  !دشون و بدون كمترين درنگ نابود

تواند بنويسد که انق"ب دارای قوانين و نظامات خ0اص خ0ويش  می
ھ0ايی  ميك0رب ب0ا] اس0"می[سرعت و شدت مبارزه با دش0منان انق0"ب  .است
] اس0"می[ وجود آنھ0ا و نف0س آنھ0ا بزرگت0رين خط0ر ب0رای حي0ات انق0"بکه 

 ی منان شك00ست خ0ورده و از نف00س افت0ادهاس0ت، باي0د آن چن00ان باش0د ك00ه دش0
 توان0د بنوي0سد ک0ه بن0ابراين م0ی. نتوانن0د تجدي0د حي0ات كنن0د] اس0"می[انق0"ب 

اص0لی پي0روزی  ت آقای مھندس بازرگ0ان باي0د بدان0د ك0ه يك0ی از عوام0لدول
   !تسابق اس اصلی رژيم نابودی كامل و سريع عناصر] اس"می[انق"ب 

بع00د ھ00م درس00ت ھم00ان زم00انی ك00ه ل00شكر اراذل و اوب00اش اس00"می، 
اي0ران، ب0ه ج0ان  پي0شين ی و قمع دولتمردان نظام شك0ست خ0وردهپس از قلع 

م0سعود رج0وی بخواھ0د  مجاھ0دين، د، از رھب0ر س0ازمانافتن می» ھا خودی«
ی جن00گ اي00ران و  بحبوح00ه ك00ه ب00ا حكوم00ت ص00دام ح00سين، درس00ت در آغ00از

ع00راق، رابط00ه برق00رار كن00د، ت00ا اي00شان بتوان00د از راه ك00شور ع00راق، ج00ان 
طيف0انش ب0ه  خودش و ھم نازنينش را بردارد و از ميھن اس"می دست پخت

 در ش00ھر زيب00ای پ00اريس »س00ن«ی  هن00س00وی س00واحل آرام و دلپ00ذير رودخا
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خ0ود او را  گردن بگريزد؛ يا مث" زمانی كه تيغ حراميان حكومت اس"می،
   .شنود را می »فاشيسم صدای پای«، فرياد بردارد كه ه استنيز نشانه رفت
م00ستمرش، از بخ00ش  توان00د بع00دھا در تك00رار ھم00ان اش00تباھات م00ی

توان0د پ0س از  م0ی. كن0د دف0اع تن حكومت اس"می حاكم بر اي0ران، جانان0ه نرم
انت0صاب ب0ه وزارت و  ش0رايط اي0شان را واج0د» ح0اج آق0ا خمين0ی«اي0ن ك0ه 

» اتيك ايراندموكر/ای تودهب انق"«ه سفارت ندانست، داد و فغان بردارد ك
  !»اند دزديده«را آخوندھا 

گريزد و ملت ايران را  سيد جوادی از كشور میعلی اصغر حاج 
درون   ب0هھ0ا دوران پھلویای كه در  شه رھا شده شيھمان ديوان از زير تيغ

ن0اف  در تمام اين سالھای نکبتی ھم از. كند چپانده شده بودند، رھا می شيشه
اس0"می  حكوم0ت تن پايتخت كشور فرانسه برای بخش نرماروپای آزاد، از 

» درس خ00ارج«پيچ00د و حت00ی ب00ه برخ00ی از اي00شان  ھ00ای مك00رر م00ی ن00سخه
   .وزبه امر... دھد، تا می

ھا يک ماموريت اساسی سياس0ی ھ0م ب0رای  البته ايشان در اين سال
ھيستريك با نظامی بود كه ملت اي0ران  خودش قائل بوده است و آن، دشمنی

ھ0ا در  اگ0ر انق0"ب. برای سرنگون كردنش ھيچ دليل موجه ت0اريخی نداش0ت
افت0اده و فاس0د، ب0ه ق0درت  مختلف دنيا در بستر ي0ك حكوم0ت عق0بكشورھای 

روش0نفكرانی « برد زاد نمی که ھيچ چيزش به آدمی«ا م اند، در ايران دهرسي
برای كشاندن مردم به  اند، ھيچ دليل موجھی را به اشتباه انداخته كه ملت ما

لوحان0ه م0دعی  هس0اد ان0د؛ بج0ز اي0ن ك0ه  نداش0ته»مل0یدل0سوز خودسوزی «آن 
اس0ت روشن شده چند دھه  عاشورايی ھستند كه پس از ٢٦٩شوند كه عزادار

ملت ايران و ب0رای  برای كه در نھايت جز انزوای ايران، دستاورد ديگری
   .ی ما ايرانيان نداشته است منافع عاليه

ك0رده اس0ت،  تواند از اشتباھاتی ك0ه تواند اشتباه كند؛ اما می آدم می
اش0تباه  كمت0ر عب0رت بگي0رد و ب0رای اي0ن ك0ه ب0ه دلي0ل نداش0تن اص0ول،درس 

اش00تباھات ر ی تك00را ی كھن00ه د، ت00ا از ي00ك چرخ00ه زب00ان در ك00ام ك00شكن00د، ي00ا
ي0ران را  يا مث" بيايد و مردانه بنويسد كه بله، ما ب0وديم ك0ه م0ردم ا؛بپرھيزد

ی  دموكراس0ی دس0ت يابن0د و از جامع0ه ب0هس0کوSر  نظ0امیرفتند در  كه می[
دس0تی تق0ديم دي0وی چ0ون س0يد روح W  دو] ش0وند  من0د مدنی و مدرنيته بھ0ره

 و اي00ن روزھ00ا ھ00م ھمچن00ان پ00س از اي00ن ھم00ه س00ال ب00ر ھم00ان خمين00ی ك00رديم
  ! فشاريم اشتباھاتمان پای می
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 علی اصغر س0يد ج0وادی چ0ه خوش0ش بياي0د و چ0ه نياي0د، ب0ا ھم0ان
 خ00ودش ودس00ت يش ب00ا س00يد روح W خمين00ی، ب00ا ھ00ا ھ00ا و ھمراھ00ی نوش00ته

 اين ف0رد، اين كه ھمدستانش ملت ما را به اين چاه ويل سرازير كرد؛ طرفه
ك000ه در وب000سايت » رفران000دم، ك000دام رفران000دم؟«ای تح000ت عن000وان  در نوش000ته

ش0د، پ0س از  درج» ١٣٨٢ تيرم0اه ١٣جمع0ه «ب0ه ت0اريخ » اي0ران ام0روز«
ح0الی ك0ه  اس0"می، در بازی ب0ا جم"ت0ی در اص0ول ق0انون اساس0ی حكوم0ت

نام00د، از اي00ن  م00یم را ي00ك رفران00د» ١٣٧٦سم دوم خ00رداد پوپولي00«ھمچن00ان 
در س0ال  اش0تباھی ك0ه كن0د ك0ه مل0ت اي0ران، از گران0ی م0یموض0وع اظھ0ار ن

پنج00اه و ھف00ت مرتك00ب ش00د، پ00شيمان ش00ده باش00د و بخواھ00د تح00ت ل00وای ي00ك 
 ط000ی، مردم000ساSر، غيرفل000سطينيزه و Sئي00كحكوم00ت عرف000ی، س00كوSر، 

 ديگ0ر ب0ه رفران0دمی ب0ا ح0ضور م0اموران س0ازمان مل0ل متح0د، احتم0اS ب0ار
 اش، ھم00ان راھ00ی را ك00ه ی آين00دهرای بدھ00د و ب00را ی پادش00اھی م00شروطه

درست [ ندا ه نظير ايشان به بن بست حكومت اس"می كشاند»روشنفكرانی«
 نظ00امید دوب0اره آغ00از كن00د و در رون0] ه ب00ودھم00ان ج0ايی ك00ه ب00از مان0د از

   !دای مدرن و متمدن ادامه بدھ جامعهسكوSر، برای رسيدن به 
اش،   ن ف00رد در ھم00ان ھي00ستری ض00د م00شروطهجال00ب اي00ن ك00ه اي00
   را در طيف جمھ0وری]وطنفروش و تروريست[ھمچنان سازمان مجاھدين 

 ]دموکراتيکش» مث"«جمھوری اس"می خواھان؛ منتھی از نوع [خواھان 
  بخ0شی از رھب0ری اي0ن جري0ان در٢٧٠كند، و پس از دستگيری میارزيابی 

 فران0سه ا؛ چ0را دول0تم0صيبتدارد ك0ه وا داد و فغ0ان برم0یفران0سه  ك0شور
  ! اين جريان را به بند كشيده است؟ »رئيس«

ن0ه اي0ن اس0ت ك0ه اي0شان  چي0ست؟ مگ0ر راستی نگرانی اين ف0رد از
ت0ر  اس0"می و ي0ا س0اده جمھ0وری ھ0ا را خ0الی ش0دن زي0ر پ0ای اي0ن دس0تگيری

ھمراھ0000ان ھمي0000شگی و [طلب0000ان حك0000ومتی  ت0000ن اص0000"ح بگ0000ويم بخ0000ش ن0000رم
رزي0000ابی در طي0000ف جمھوريخواھ0000ان ا] اي0000دئولوژيك س0000يد روح W خمين0000ی

   !كند؟ می
به ھر صورت سيدجوادی و ھم طيفان ايشان كه خودشان را زي0ر 

كنند، بد نيست بدانند كه ملت ايران پس  مخفی می »جمھوريخواھی«عنوان 
در »  اس00"می خواھ00ان جمھ00وری«ھ00ای مك00رر و م00ستمری ك00ه  از دس00ته گ00ل

 ان0د، ب0ا گوش0ت و پوس0تش ب0ه آب داده اس0"میکھريزک0ی حمايت از حكومت 
اي00ن جماع00ت، اي00ن حاكم00ان بع00دی ی ادع00ايی اس00ت ك00ه در جمھ00ور ريافت00ه د

ل0سطين و در ام0ور داخل0ی ديگ0ر ك0شورھا نظي0ر ف] با ھر عنوانی[جمھوری 
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تنھ00ا خواس00ت مل00ت اي00ران را ب00ه رس00ميت ه ن00و كنن00د،  اس00رائيل دخال00ت م00ی
شناس00ند، بلك00ه ھمچن00ان از مدرنيت00ه، دموكراس00ی و نظ00امی س00كوSر ب00ه  نم00ی

ی ارنوش00تگفت00ار ي00ا كنن00د؛ ھ00يچ گ00اه ھ00م در  م00ی ي00اد» ب زدگ00یغ00ر«عن00وان 
ف0ارغ از جن0سيت [ی شھروندان ايران0ی  اند از حقوق برابر ھمه جرات نكرده

ان0د از پ0اك ش0دن   ھرچند آبکی بکنند؛ حتی نتوانستهدفاعی] و باور و قوميت
ان00د از ھي00ستری  ور اس00"می ش00اد باش00ند، و نتوان00ستهمنطق00ه از تروري00سم ك00

ه و تح0دشان بر عليه كشور اسرائيل و اياSت م»ضد امپرياليستی«نی استالي
 »اروپ00ای امپريالي00ست« ھرچن00د چن00د دھ00ه اس00ت از ؛بردارن00دس00ت غ00رب د

  !!کنند ارتزاق مجانی می
 حق دارند با دودم0ان پھل0وی دش0من باش0ند ھا امثال سيدجوادیالبته 

ورمان و از احتمال بازگ0شت ش0اھزاده رض0ا پھل0وی ب0ر س0رير م0ديريت ک0ش
خ0دمات ش0ايان رض0ا ش0اه فقي0د در دوران  يک0ی ازبزنن0د؛ چ0را ک0ه » کھير«

ب0رای  ايران0ی از يھوديان، تھي0ه و پخ0ش چن0د ده ھ0زار پاس0پورت نسل کشی
ھای ديگر بود ک0ه توان0ستند  مليت يھوديان ايران و بسياری يھوديان ديگر از

ک0شوری   تنھ0اجال0ب اي0ن ک0ه اي0ران. نازيھا جان به در ببرند از اتاقھای گاز
اش  اي0ن ان0سان دوس00تی ب0ود ک0ه بع0دھا پ00س از ت0شکيل دول0ت اس00رائيل ب0رای

سرنوش0ت . ی غرام0ت نک0رد اس0رائيل مطالب0ه از] ب0رعکس ديگ0ر ک0شورھا[
ی  اس00"می نمون00هکھريزک00ی حکوم00ت چن00د دھ00ه بھائي00ان در اي00ن  يھودي00ان و

ان0سانی، ض0د  ی دولت مدرن رضا شاه ب0ا حکوم0ت ض0د برای مقايسه خوبی
  .ن و ضد دگرانديشان اس"می استز

ی  ھ0م طيفان0شان ھمچن0ان در دھ0ه شوربختانه بايد گفت كه ايشان و
توانن0د و نميخواھن0د ب0اور كنن0د ك0ه دني0ا  نم0ی ان0د و  چھ0ل خورش0يدی قف0ل ش0ده

براساس خواست و نظ0ر اي0شان، پيرام0ون  توان ديگر نمی. عوض شده است
كوش0يد  ك0ه م0یومت عرف0ی را كشور ايران را ديواری آھنين كشيد و يك حك

س0مت مدرنيت0ه و آزادی و تج0دد  اي0ران، ب0ه ی مل0ت ب0ر اس0اس من0افع عالي0ه
اگ00ر ش00عارھای ض00د اس00رائيلی و ض00د . راھ00ی بياب00د، ب00ه ب00ن ب00ست ك00شاند

ی ش000وروی  ش000دهط س000اقی ھ000ا  س000ال پ000يش دول000تپنج000اه/امپريالي000ستی چھ000ل
 ب0رای م0ا اس0ت، مانده سوسياليستی، برای اين طيف روشنفكران ھمچنان نو

  ...ندارد جوانان و زنان ايرانی چنين حناھايی ديگر رنگ
برای قات"ن، قاض0يان قات0ل، ھای اين جماعت  ی پايکوبی در زمينه

 از ش0ان دمکشان ک"ن تاريخ، و فھ0م وارون0هگران، آدمکشان و امام آ شکنجه
و ح0ق داش0تن وکي0ل م0دافع و امک0ان » حق0وق ش0ھروندی«و » حقوق بشر«

در رابط00ه ب00ا  ی ص00الحه، م00درن و ب00ين الملل00ی،ايھ00 هدر دادگ00امحاکم00ه ش00دن 
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 ١٣٥٧ن00ی پ00س از افت00ضاح ت00اريخی س00ال ک00شتار دولتم00ردان و نخبگ00ان ايرا
  :توان نوشت می

ب000ه عن000وان نخ000ست وزي000ر ] ١٢٩٨ – ١٣٥٨[اميرعب000اس ھوي000دا 
من00صوب محمدرض00ا ش00اه پھل00وی م00سئوليت ام00ور اجراي00ی در اي00ران را ب00ه 

ھوي00دا .  برعھ00ده داش00ت١٣٥٦ ت00ا ١٣٤٣س00الھای  س00ال در فاص00له ١٣م00دت 
ت000رين دوران نخ000ست وزي000ری را در اي000ران پ000س از  پاي000دارترين و ب000ا ثب000ات

دھ0د  اط"ع0ات ت0اريخی ن0شان م0ی. صدور فرمان مشروطيت پشت س0ر نھ0اد
ک000ه مي000انگين زم000ان نخ000ست وزي000ری ي000ا ص000دراعظمی در اي000ران پ000س از 

  .مشروطيت اندکی بيش از يکسال بوده است
 بن0000ا ب0000ر برخ0000ی ١٣٥٧ بھم0000ن ٢٢س ھوي0000دا در روز عب0000اامير

طت توان00ست از ک00شور خ00ارج ش00ود، ب00ا وس00ا ک00ه م00ی ھ00ا در ح00الی گ00زارش
خ0ود را ت0سليم ] حزب مل0ت اي0ران/ی ملی از رھبران جبھه[داريوش فروھر 

او ت0ا آن ت0اريخ در پ0ی دس0تگيری در .  پ0س از انق0"ب ک0رد٢٧١دولت موق0ت
ه در ش000مال تھ000ران ب000ه س000ر يدي در زن000دانی در پادگ000ان جم000ش١٣٥٦س000ال 

  .. .برد می
ھ00ای ص00احب نف00وذ در تھ00ران و  ھ00ايی از س00وی شخ00صيت ت00"ش

 ک00ه در دام او انج00ام گرف00ت و گفت00ه ش00دخ00ارج از اي00ران ب00رای پرھي00ز از اع00
پاسخ به نگرانی نيروھ0ای انق"ب0ی ب0رای نج0ات ي0افتن او از م0رگ در روز 

ص00ادق ]  قات00لقاض00ی[ در دادگ00اه انق00"ب و ب00ا حک00م ١٣٥٨ ف00روردين ١٨
  . خلخالی در راھرو زندان اعدام شد

گوي0د  ی پس از انق"ب می ھيم يزدی، اولين وزير امور خارجهابرا
ای   ب0ا ش0ليک گلول0ه»روحانيون«که ھويدا در راھرو زندان توسط يکی از 

ھ00ای اداری دولت00ی و  بخ00ش مھم00ی از نوس00ازی ق00وانين و دس00تگاه. ک00شته ش00د
ر اي000ران در زم00ان م00ديريت ھوي00دا انج000ام ھ00ای دولت00ی د ی س00ازمان توس00عه
  . گرفت

 ح00سنعلی من00صور وزي00ر داراي00ی ب00ود و پ00س از ی در کابين00هھوي00دا 
 ب00ه نخ00ست وزي00ری ١٣٤٣ال در س00] توس00ط ف00دائيان اس00"م[ت00رور من00صور 

در برخورد با منتقدان لح0ن آرام0ی داش0ت و از ھم0ين ھويدا  ...منصوب شد
وان نم0اد دول00ت از س00وی رو در بخ0ش اعظ00م دوران نخ0ست وزي00ری ب0ه عن00

 ھم00واره از او »توفي00ق«اران منتق00د و ن00شريات طن00زی مانن00د روزنام00ه نگ00
  .. .شد انتقاد می
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اش چن0دان م0ورد ع"ق0ه و  که در زمان نخست وزي0ری با وجود آن
 او ب0ر ی حمايت روش0نفکران سياس0ی نب0ود، ام0ا در مطالع0ات جدي0د در ب0اره

ھای سرشناس  گر از چھرهی دي که صادق چوبک و برخاين نکته تاکيد شده
م00شک"ت ادب00ی و ھن00ری ب00ا او ارتب00اط نزدي00ک داش00تند و در ح00ل و ف00صل 

 م0سکونی ی کمک به ساختن مجموع0ه. کردند روشنفکران با او مشورت می
و که علی اصغر حاج س0يد ج0وادی  [نگاران در غرب تھران برای روزنامه

 آنج000ا زن000دگی ھ000ا در آن س000ال» س000تيز روش000نفکران اي000ران«خيل000ی ديگ000ر از 
ای  ھمچن0ين در مطالع0ه .ھا دانسته شده اس0ت  اين کمکی  از جمله]کردند می

گرفت0ه، ب0ر اي0ن نکت0ه که توسط عباس مي"نی استاد دانشگاه استانفورد انجام 
اگرچ0ه آق0ای . ن0شده اس0ت ک0ه اس0نادی دال ب0ر ف0ساد م0الی او دي0ده تاکيد ش0ده

دا در ي0عب0اس ھوب0ودن اميرش0ود ک0ه اي0ن بمعن0ای م0سئول ن مي"نی يادآور می
  . شود  تلقی نمی،م گرفتهھای زير نظر او انجا برابر تخلفاتی که در دستگاه

که ا دوران شاھان پھلوی با اين پرانتز که عباس مي"نی ھمچنان ب
ی اع0راب ب0ه  ين دوران ت0اريخ اي0ران پ0س از حمل0هت0ر به ب0اور م0ن درخ0شان

  ... سر ستيز دارد،ايران است
بر ثبات نسبی ي0ا که در محاکمات خود اشاره کرد، ھويدا ھمچنان 

اش تاکي0د داش0ت؛ سياس0تی ک0ه  ھ0ا در دوران نخ0ست وزي0ریافزايش کند قيمت
زايش ريجی ت000ورم ناش00ی از اف000د و اف000زايش ت١٣٥٤00ھ000ای پ00س از  در س00ال

 در ١٢٩٨امير عباس ھوي0دا در س0ال . رو شددرآمدھای نفتی با مشکل روب
W ع00ين المل00ک س00فير اي00ران در لبن00ان و تھ00ران متول00د ش00د و پ00درش حبي00ب 

 در بيروت شبه اقتضای شغل پدرھويدا امير عباس . عربستان سعودی بود
 فرانسوی اين شھر درس خواند و در اروپ0ا تح0صي"تش را ت0ا ی در مدرسه

 عل0وم سياس0ی از دان0شگاه بروک0سل ادام0ه داد و ی فارغ التحصيلی در رشته
 عرب0ی، یھ0ا زبانه ب0 ھويدا به دليل تسلط.شت به ايران بازگ١٣٢١در سال 

ھ000ای   م000سئوليت،فران000سوی، آلم000انی و انگلي000سی در وزارت ام000ور خارج000ه
الفان مذھبی حکومت و در زمان او از سوی گروھی از مخ. متعددی داشت

 بارھ0ا اي0ن خود اما ؛ بود»بھايی بودن«در ايران متھم به گيری انق"ب اوج
 ھوي0دا اميرعباس.  اشاره کرده بودشنبود و به مسلمان  را رد کرد»اتھام«

با شليک  در راھرو زندان و پيش از صدور حکم توسط يکی از روحانيون
  ٢٧٢.گلوله ای کشته شد

ي00ا ھ00ادی ص00ادق خلخ00الی توان00د  تنھ00ا م00یقات00ل اميرعب00اس ھوي00دا 
 د؛ دلي00ل ک00شتن ھوي00دا ني00ز نگران00ین باش00»ح طلب00ان بع00دیاص00"«غف00اری 
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 در رابط00ه ب000ا »نخ00ست وزي000ری«ت ھوي000دا  از ل00و رف000تن اط"ع00اآخون00دھا
  .مواجب بگير بودن آخوندھا بود

ب0ه باز ھ0م  عمد دارم ٢٧٣ پرسش دوازدھمتبهتر  کاملبرای پاسخ 
  .  بپردازم٥٧ھای افتضاح تاريخی سال  ريشه

يک00ی ديگ000ر از باني00ان حکوم000ت کھريزک000ی اس00"می، محم000د تق000ی 
از . آي0د  دنيا می در تھران به١٣٢٦محمد تقی شھرام در سال شھرام است؛ 

 در ١٣٤٧ش0ود و در س0ال  ی يک فارغ الح0صيل م0ی دبيرستان ھدف شماره
س00ال . ش00ود ی عل00وم دان00شگاه تھ00ران پذيرفت00ه م00ی ی رياض00ی دان00شکده رش00ته

عليرض00ا   محم00د حي00اتی وتوس00ط س00ال دارد، ٢٢ زم00انی ک00ه فق00ط  ١٣٤٨
الزام ] ١٣٤٨سال [آن زمان . کند  پيدا میرايشگبه مذھب سياسی  زمرديان
 مھ00دی چ00ونسياس00ی ش00دن اي00ن ب00ود ک00ه ف00رد در ارتب00اط ب00ا ک00سانی /م00ذھبی

  ک0هوقت0ی] ١٣٤٩[س0ال بع0د . بازرگان و س0يد محم0ود طالق0انی ق0رار بگي0رد
  خل00ق موس00ی خياب00انی در س00ازمان مجاھ00دين، توس00طه اس00ت س00ال٢٣ش00ھرام 

    ٢٧٤.شود عضوگيری می
 ٢٧٥ س000اله٢٣ محم000د تق000ی ش000ھرامين ک000ار ت000شکي"تی پراتي000ک اول000  

 اس0تی اي0ران   ساله٢۵٠٠ھای  يان جشنھای برق در جر منفجر کردن دکل
 ب00ه دس00تگيری  ن00اموفقی تروري00ستی برنام00هاي00ن . مان00د م00ی ک00ه البت00ه ن00اموفق

  ِدادگ00اه. ب00رد  راه م00ی١٣۵٠بي00شتر اع00ضای اي00ن س00ازمان در ش00ھريور م00اه 
تق00ی ش00ھرام م00تھم . اس00ت ھم00ين س00الي00ازده ت00ن از اي00ن گ00روه در بھم00ن م00اه 

 ص"حيتش را زير سوال برده کهشھرام در دادگاھی  ٢٧٦.ف ھشتم استردي
  . دوش می، به دھسال زندان محکوم است

ق0ی ش0ھرام، م0سوSن زن0دان گری و غيرقابل تحم0ل ب0ودن ت پرخاش  
 س00تاره« او را ھم00راه ب00ا ح00سين عزت00ی از گ00روه کموني00ستی دارد م00یرا وا
شھرام در زندان اين  پيش از اين اعزام،. نند به شھر ساری اعزام ک»سرخ

وازی و نق0ش خ0رده ب0ورژ«ی تشکي"تی و سياس0ی   که جزوهردامکان را دا
  . فرستد  ھم میرا به بيرون از زندان» جزوه«حتی  او. را بنويسد» آن

ھ0دين  شھرام به پايگاه م0الی س0ازمان م0ذھبی مجا»جزوه«در اين 
 در .نام0د م0ی» ک0ارگران و زحمتک0شان« پايگ0اه س0ازمان را کن0د و انتقاد م0ی
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 ش00ھرام ھم00ين اس00ت، ب00دون آن ک00ه ديگ00ر »کموني00ستی«واق00ع اول00ين اق00دام 
 شھرام با پخش. ی توجه داشته باشندعناصر اين جريان به اين گسست فکر

کي"تی برای درک  جدی درون تشگراولين ت"ش«در موضع » جزوه«اين 
ش اش در ک00ار ت00شکي"تی را ب00ه نم00اي برت00ری» مب00ارزهی قانونمن00دی طبق00ات

  ٢٧٧.دگذار می
يک000ی از از ھم000ين جاس000ت ک000ه تق000ی ش000ھرام خ000ود را در موض000ع   
ی جري0ان تروري0ستی و ض0د مدرنيت0ه، ض0د  بح0ران زده» رھب0ری«نخبگان 

کن00د، و  حکوم00ت پھل00وی دوم مط00رح م00ی» اپوزي00سيون«زن و ض00د ان00سان 
  .  شود می» تاريخساز«

جوان0ان شورش0ی آن » ب0ت«ھايی که شھرام را ب0ه  يکی از داستان  
کند، داستان فرارش از زندان ساری ب0ا ھمراھ0ی و ھمدس0تی  وران بدل مید

   ٢٧٨.زندانبانش ستوان اميرحسين احمديان است
"ف ع0000رف نظ0000امی احم000ديان در ي0000ک حرک0000ت خائنان0000ه و ب0000رخ

ی زن00دان س00اری را  خان00ه  اس00لحه]ای ان و درج00ه داران ت00ودهاف00سرھمچ00ون [
غول کردن0شان ب0ه  جھ0ت کند و با فريب ديگر پرسنل نظامی و م0ش تخليه می

 »فرار«اين تاريخ . گريزد به تھران میديگر عوضی، ھمراه با دو زندانی 
ی س00ازمان مجاھ00دين  بخ00ش م00ذھبی ش00ده .س00ت ا١٣۵٢ارديبھ00شت م00اه  ١۵

مان س0از» رھب0ری«معتقد است که شھرام در فقدان نفرات مذھبی به ک0ادر 
 چن00د ت00ا د؛ چ00ون ب00ه ج00ای ي00ک س00يانوررک00 ، چ00ون خ00وب ک00ار م00یياف00تراه 
حه  ص0ف۴٠نش0ست و   چون شب تا صبح می؛گذاشت ور زير زبانش میسيان

 در اي0ن زمين0ه ک0ه چگون0ه ديگ0ران را ؛ای نوش0ت؛ در چ0ه زمين0ه تئوری م0ی
پ00ل و پل00ه ب00سازيم، ت00ا خودم00ان ش00اه و وزي00ر و از م00ردم بک00شيم و چگون00ه 

  . نخست وزير شويم و کشور را قلفتی تقديم شوروی آن دوران کنيم
ش00ريف مح00سن س00يد خاموش00ی يك00ی از ع00املين ت00رور مجي00د س00يد   

  ت0رور، داس0تان اي0نتوس0ط س0اواك دستگيری در ب0ازجويی پس از ٢٧٩واقفی
   :ه است اينگونه تعريف كردسازمانی رادرون /تشکي"تیدرون 

و ي0ك نف0ر ديگ0ر ب0ه گ0روه به م0ا گفتن0د ک0ه مرت0ضی ص0مديه لب0اف 
گفتن0د . ان0د ك0رده و گريخت0هخلي0ه اند و يك انبار را با سه اس0لحه ت هخيانت كرد
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ی مرك0زی را  يستی است و ممكن است اعضای كميتهمرتضی آدم ترورکه 
  . بيند، ترور كند كوچه و خيابان می در كه

. ی مركزی س0ازمان اس0ت اعضای سابق كميته يكی از فرد ديگر،
افراخته س0ر ق0رار آم0د و ق0رار ش0د ت0ا ف0ردا ك0ه روز  چند دقيقه بعد ھم وحيد

 ي0ك ظ0رف ب0زرگ آب تھي0ه  وبرزنت، نايلون، ابر است،  يكی از آنھااعدام
ي0ك . دس0ت لب0اس اض0افی داش0ته باش0يم م0ا ي0ك ق0رار ش0د ھ0ر ك0دام از. كن0يم

قع محلی وا. شد تھيه می بايد» برای اين كه دور سرش بپيچيم« ھم »لنگ«
م  تا ب0رويم ببين0ي،داد آدرس ی مسگرآباد به ما در بيابان مسگرآباد، اول جاده

در . ك"ه ب0ه آن منطق0ه رفت0يم م0ن و ح0سين س0ياھ.و جسد را آن جا بسوزانيم
ك0ه  يك ماشين يشمی. خدايی صفت با من صحبت كرد] مھدی[ راه راجع به

ش0ب م0ن .  از آن استفاده شده بود، در اختيار داشتيم٢٨٠»تيمسار«در ترور 
ذاش00تم ك00ه ب00رای تعقي00ب ماش00ين ك"ه گدر اختي00ار ح00سين س00ياھ را ماش00ين

ھف0ت و آنھا را تا محل كارشان تعقيب كن0د و س0اعت  برود و ی چھار همارش
  ... بھار قرار گذاشتيم  خيابان صبح با او در اولنيم 

ب0ا  گ0رفتم و ی تك0ی دزديدن0د و م0ن يك جف0ت نم0ره و دو ع0دد نم0ره
ای بع0د  حظ0ه ل.ک"ه در مي0دان ش0اه آم0دمماشين يشمی سر ق0رار ح0سين س0ياھ

 م0ا .افراخته و محمد طاھر رحيمی ھ0م آمدن0د عد وحيدد و ببھرام آرام ھم آم
 ھای كلرات ك0ه بنزين، كيسه. داخل ماشين گذاشتيموسايل را جور كرديم و 

 برزنت را. ك"ه آورده بود، يك پيت نفت بزرگ ولی پر از آبحسين سياھ
زي000ر آن را ن000ايلون و روی آن را اب000ر ؛ ك000ف ص000ندوق عق000ب پھ000ن ك000رديم

  . كرديمآماده  لنگ را. گذاشتيم
. عم0ل دور كن0يمی  باي0د آن را از منطق0ه. می خ0راب ش0دماشين ي0ش

محم00د ط00اھر .  ب00اSخره در ش00رق خياب00ان ش00ھباز گذاش00تيمي00م؛ھ00ل دادا رن آ
 مجيد شريف واقفی .داد به من رحيمی كمربند تجھيزاتی خود را باز كرد و

 در م0ا ھ0م .قرار او رفت با وحيد افراخته قرار داشت و در نتيجه وحيد سر
پ0شت  ھای جعل0ی را  اصلی ماشين را باز كرديم و نمرهھای  نمره،يك كوچه

ق00رار ش00ده ب00ود عم00ل ت00رور در . شي00شه گذاش00تيم و ع00ازم مح00ل عم00ل ش00ديم
 ی اي0ن كوچ0ه باري0ك ب0ود ك0ه ب0ه كوچ0ه.  انجام شود٢٨١الممالك  اديبی كوچه

از ك0ه   به ط0وری؛ی پھن قرار داديم شين را در كوچه ما.شد پھنی منتھی می
 بع0د از چن0د دقيق0ه بھ0رام آرام سراس0يمه آم0د ك0ه .ش0د ی باريك ديده می كوچه

   .ھمشيره سر قرارش نيامده است
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ك"ه ب000ود ك000ه وقت000ی او  ع"م000ت دھن000ده ب000ه ح00سين س000ياھ،ھم00شيره
 چند دقيقه بع0د ھم0شيره. شد ک"ه داخل كوچه میحسين سياھ داد، ع"مت می

حالی كه با چ0ادر ب0ود و   درباريكی  آمد و روبروی كوچه] تروريست زن[
گذش0ت ك0ه ھم0شيره   دقيق0هده ح0دود .روی خود را محكم گرفته ب0ود، اي0ستاد

 چند لحظه بعد ص0دای تي0ر بلن0د ش0د و م0ن .ك"ه ھم رفترفت و حسين سياھ
ش0ريف واقف0ی ب0ه ص0ورت روی  مجيد. لنگ را برداشتم و داخل كوچه شدم

ماشين را روش0ن  رگشتم ولنگ را روی سرش انداخته و ب. زمين افتاده بود
ج00سد  ،ك"هافراخت00ه و ح00سين س00ياھ وحي00د ك00رده، وقت00ی دس00تمالی ت00ر. ك00ردم
ر خ0ون روی س0پانداختن0د، م0ن  در داخل صندوق عقب میرا  جان مجيد نيمه

را ب0ستم و ھمگ0ی س0وار ماش0ين  بعد در صندوق عق0ب ؛ماشين را پاك كردم
  !يمشد

ي0د را ك0ه ب0ه  بع0دی آن0ان، ص0دای دس0ت و پ0ای مجاتاظھار طبق[
  ] !اند شنيده میخورده،  ھای صندوق عقب می يوارهد

ب00ه  ش00ديم و س00پس وارد آب منگ00ل ش00ده، بع00د وارد خياب00ان ش00ھباز
ی م0سگرآباد در خياب0ان ع0ارف، وحي0د افراخت0ه  نزديك ج0اده. خيابان عارف

   .ماشين پياده شد و من و حسين سياه ك"ه به راه خود ادامه داديم از
ی مسگرآباد رفتيم و ج0سد را  اده كيلومتری جدور به محلی واقع د

ھ00ای او را  جي00ب. و كل00رات و بن00زين روی آن ريخت00يم الی انداخت00هددر گ00و
ی ق0رآن  يانور داش0ت، مق0داری نوش0ته ك0ه آي0هس دو عدد قرص. تخليه كرديم

ك"ه فن00دك را  بع00د ح00سين س00ياھ.توم00ان پ00ولچھارص00د در آن ب00ود و ح00دود 
  . بلند شد آتشی   يك مرتبه شعله؛روشن و به جسد نزديك كرد

ريخته بود در نتيجه شعله مقداری بنزين روی دست و پای حسين 
م00ن ب00ه س00رعت دوي00دم و خ00ودم را روی او . پ00ای او ب00اS رف00تت و از دس00

 دي0دم ك0ه عق0ب ماش0ين آت0ش ،بعد ك0ه بلن0د ش0دم. كردم انداختم و آتش را خفه
ك"ه س0وار د ح0سين س0ياھبع0. جلوتر ب0ردم  به سرعت ماشين را. استگرفته

ثاني0ه نگذش0ته ب0ود ك0ه  پ0انزدهح0دود . ماشين شد و با ھم از منطقه دور شديم
ب0از . مجيد در جيب0يم ني0ست و افت0اده اس0ت ی  اسلحه کهك"ه گفتحسين سياھ

ب000ه بع000د . برداش000تم و ب000ه او دادمن رگ000شتيم و م000ن اس000لحه را از روی زم000يب
   ٢٨٢.تيمسرعت از منطقه دور شديم و به تھران برگش

  
 Sک000ه س000ه رش000ته ت000رور ک000ه  اس000ت١٣٥٤در ھم000ين س000ال احتم000ا 

ي0ن يک0ی از ا. ش0ود ان0د، انج0ام م0ی مسئوليتش را ب0ا محم0د تق0ی ش0ھرام نوش0ته
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ن ی نظامی امريکا در خيابان وزرای تھرا قربانيان، سرھنگ لوئيس وابسته
» ض0د خرابک0اری«ی م0شترک   کميت0هپور رئيس ديگری سرتيپ زندی. بود

 موسوم ب0ه يامھر ِاری در ساختمان گارد دانشگاه صنعتی آرذمبگو سومين ب
» دينرھبری مجاھ«يکی از ھمين اعضای » مجيد شريف واقفی«دانشگاه 
 اپوزيسيون نظام پي0شين ب0ه قت0ل »ترورھای درون تشکي"تی «س~که در 

   .رسيد
او در . محمد تقی ش0ھرام، پ0س از انق0"ب سرنوش0ت ديگ0ری دارد

 س00ال دارد، ب00ه ج00رم قت00ل و ع00ضويت در گ00روه مخ00الف ٣٣ح00الی ک00ه تنھ00ا 
 در تھ000ران تيرب000اران ١٣۵٩م000رداد م000اه احکوم000ت اس000"می در ت000اريخ دوم 

ت00ن  ١٩ی جمھ00وری اس00"می خب00ر اع00دام تق00ی ش00ھرام و  روزنام00ه. ش00ود م00ی
 ١٢شھرام در ش0ب . دنک می چاپ ١٣۵٩ديگر را در تاريح دوم امرداد ماه 

ی م00ستقر در ک"نت00ری ھ00شت  اف00راد کميت00ه در خياب00ان توس00ط ١٣۵٩تيرم00اه 
چند روز بعد در تاريخ . دوش میدستگير و ب"فاصله به زندان قصر تحويل 

   .شود  محاکمه میی انق"ب اس"می اه ويژه او در دادگ،اهم تير٢٣
ه  در اي0ن دادگ0اک0هنوي0سد  م0ی تيرم0اه ٢۴ ھمين روزنامه در ت0اريخ

  س0ازمان مجاھ0دين،ای درون گروھیھ قتل ِ ھای مقتولين گروھی از خانواده
از س0وی دادگ0اه گفت0ه . ن0دا هی ش0ھرام و چن0د خبرنگ0ار ح0ضور داش0ت خانواده

به عمل  برای شرکت در دادگاه دعوت  مجاھدينسازماناين د که از وش می
م00دعی اس00ت ک00ه دادگ00اه نگذاش00ت نف00رات س00ازمان در س00ازمان اي00ن د، ام00ا آم00

  ٢٨٣.دادگاه حاضر شوند
اور او ب0ب0ه است در دادگاھی محاکم0ه ش0ود ک0ه خو شھرام نمیتقی 

اه ش0د؛ ول0ی دادگ0 ی ھمکاران نظام شاھن0شاھی ت0شکيل م0ی تنھا برای محاکمه
ھ0ای ع0ادی  ی شھرام او باي0د در دادگ0اه به گفته. اعتراض شھرام را رد کرد

  : خواست شھرام، مدعی شد کهدرحاکم شرع با رد . شد محاکمه می
ب0ه دلي0ل ع0ضويتش در ؛ البته نه متھم يک فرد ضد انق"بی است«

نه به دلي0ل ص0دور ... خط سهھای به اصط"ح  ديگر گروهو سازمان پيکار 
مواض0ع اي0دئولوژيک س0ازمان مجاھ0دين خل0ق در س0ال  ی اع"م تغيي0ر بيانيه
 ک00ه در آن ض00ديت ب00ا اس00"م و جن00بش اس00"می را ص00ريحا ب00روز داده ۵۴

ی اي0ن م0وارد ني0ز  ھمهگرچه ؛ به دليل مرتد شدن و خروج از ديناست؛ نه 
  ... توانند ضدانق"بی بودن متھم را ثابت کند می

دس0تور قت0ل ک0سانی را ص0ادر ک0رده ] محمد تقی ش0ھرام[چرا که «
 .ب0ه مب0ارزه پرداخت0ه بودن0دی ر راه اس"م با رژي0م ط0اغوتی پھل0وکه داست 
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دارن000د ک000ه ش ری از ھمفک000ران چ000پ و منح000رف وی کوش000م000تھم و ب000سيا
ھمکاری   سابقجود کسانی خ"صه کنند که با رژيمتنھا در وانق"ب را ضد

  ک0سانی ک0هی  کلي0ه، حال آنک0ه از دي0دگاه دادس0تانی انق0"ب؛ندا همستقيم داشت
 ول0و ب0ا رژي0م ؛م0ستقيم ب0ا انق0"ب اس0"می ب0ه مب0ارزه پرداخت0همستقيم يا غير

 ٢٨٤». تلقی خواھند شديز مبارزه کرده باشند، ضد انق"بن سابق
مجي0د ش0ريف ھامات تقی شھرام، شرکت در فرم0ان قت0ل يکی از ات

عل0ی مي0رزا جعف0ر W، ج0واد  واقفی، مرت0ضی ص0مديه لب0اف، محم0د يقين0ی،
 .بود و فرھاد فتحی ٢٨٥سعيدی، فاطمه فرتوک زاده

 ب0ا اع0"م اي0ن ک0ه »س0"می وي0ژه در تھ0رانانق"ب اشرع دادگاه «
ص0دور فرم0ان قت0ل توان0د ب0رای  و سياس0ی نم0ی ھيچ نوع توجيه ايدئولوژيک

 در خ0دمت رژي0م مقت0ولينثاب0ت کن0د ک0ه  م بتوان0د مگر آنک0ه م0تھ؛موجه باشد
ند، دادگاه شرع اس"می بود ؛ که اگر در خدمت رژيم پيشين میاند سابق بوده
 ی قت0ل و ت0رور  کرد؛ کما اين که به پرون0ده ی قتلشان رسيدگی نمی به پرونده

ک0ه توس0ط ھم0ين م0تھم و  ١٣۵۴ و ١٣۵٣ھای  سرھنگان آمريکايی در سال
   .درسيدگی نکرسازمان مجاھدين انجام شد، 

مجي0د ش0ريف واقف0ی، مرت0ضی [دادگاه مدعی شد که چون مقتولين 
عل0ی مي0رزا جعف0ر W، ج0واد س0عيدی، فاطم0ه  ص0مديه لب0اف، محم0د يقين0ی،
اتھ0ام ان0د؛  مان و ضد رژي0م پادش0اھی ب0ودهمسل ]فرتوک زاده، و فرھاد فتحی

  . است» قيام عليه مبارين مسلمان«ھرام محمد تقی ش
محمد تقی شھرام را حکومت جمھوری اس"می در دوم امردادماه 

  ٢٨٦. ساعت يک و سی دقيقه ی بامداد تيرباران کرد١٣٥٩
  

 كه آخرين سری زندانيان سياسی دوران شاه آزاد ١٣٥٧در ديماه 
  . مانده بودند» مذھبی« نفر ١٦شدند، از مجاھدين فقط 

 و التھاب اوايل انق"ب، فرصتی ط"يی برای رج0وی فضای شور
ھايی را كه در رابطه با نيروھ0ای ماركسي0ستی داش0ت،   بينی بود كه خود كم

ھ0ا ھ0م  ھ0ا و ھژم0ونی طلب0ی ی اي0ن خودنم0ايی  سرمايه. رعت جبران كندبه س
ِھايی بود كه سازمان منسوب به او در درگي0ری ب0ا نيروھ0ای نظ0ام »كشته«

م0ردم ام0ا . ھ0ای خياب0انی داده ب0ود ام ترورھا يا در درگي0ریپيشين، حين انج
ت00ر آخون00دھای  در آن دوران، س00ازمان مجاھ00دين خل00ق را تنھ00ا بخ00ش ج00وان

  .     كردند حاكم بر ايران ارزيابی می

                                                           
  ھمانجا- 284
 ... ھمسر احمد احمد و يکی ديگر از اعضای اين زمان ھمين گروه- 285
  ھمانجا- 286
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 رج000وی در دو خ000ط ٦٠ خ000رداد ٣٠ ت000ا ٥٧ی بھم000ن  در فاص000له
ی م0وازی، از س00ويی ب0ا خمين00ی و ش0خص بھ00شتی و ھاش0می رف00سنجانی ب00را

ويی ھ0م ب0ا ب0ه مي0دان زد؛ از س0 ھ0ای ک0"ن م0ی سھمی از قدرت چانهدريافت 
ھ00ا ب0ه ن00وعی در براب00ر پ00در  ھ00ای ھ0وادار و برگ00زاری ميتين00گ ك0شاندن ت00وده

اي0ن رفتار مسعود رج0وی در . كرد نمايی می اش رجزخوانی و قدرت معنوی
يابی  در داخل كشورارزاوترين رفتارھای  كی از پيچيدهيتوان  میدوران را 

ب00ا مجاھ00دين ائ00ت"ف كن00د، » م00ث"«پ00ذيرفت ك00ه  ش00ايد اگ00ر خمين00ی م00ی. ک00رد
ت"ف و اما برای داش0تن فرھن0گ ائ0. پيمود  ايران مسير ديگری را میتاريخ

ای نظير انق"ب كبير فرانسه، انق"ب صنعتی و  ھمكاری در قدرت، پشتوانه
ھ00ر . ت00وان ت00اريخ را دور زد متاس00فانه نم00ی. ع00صر روش00نگری Sزم اس00ت

ھ00ای رش00د خ00ود عب00ور كن00د، ت00ا ب00ه بل00وغ  جنين00ی ناچ00ار اس00ت از تم00ام دوران
  . برسد

ی فھ0م  ك0ه زاده  در ايران ب0ه دلي0ل اي0ن الخلقه اما اين موجود عجيب
فقي0ه ب0ود، نھايت00ا ب0ه وSي00ت ی  اي0ن دو نف00ر از موض0وع وSي0ت مطلق00هش0يعی 
ق0وا س0ر ب0ه ني0ست نفر بعدی ھم بايد با تمام . داد  تن رضايت می ی يك مطلقه

ی اس0"می ھ0ر ك0دام  ت0ولی وSي0ت فقي0ه و دو ح0اكم مطلق0هو اين دو م. شد می
  . برای حذف ديگری و تصاحب انحصاری قدرت خيز برداشتند

 اولين رو در رويی جدی و كيفی اي0ن دو ام0ام، ١٣٦٠سی خرداد 
 W خمينی و شيخ م0سعود رج0وی، دو س0ال و ان0دی پ0س از تغيي0ر  سيد روح
  .  كه ھنوز ھم تمام نشده است  بود؛ رو در رويیحكومت

» نتخ0شو«ی ق0وا و مي0زان  ی اين جن0گ ق0درت را  موازن0ه نتيجه
ی دور اول ھ00م از پ00يش معل00وم ب00ود؛ چ00را ك00ه  بازن00ده. كن00د اي00شان تعي00ين م00ی

ھای قدرت بيشتری را در اختي0ار داش0ت؛ نيروھ0ای بي0شتری را  برنده، اھرم
م ب00ا اس00تفاده از م00شروعيتی ك00ه در دو ھ00م ب00ه خ00دمت گرفت00ه ب00ود؛ بع00د ھ00

ب00رای ] اش00غال س00فارت امريك00ا و جن00گ اي00ران و ع00راق[سرف00صل م00شخص 
ِخودش تراشيد، خ0وردن س0ر ر ای ض0د  را ب0ه مب0ارزه] يعن0ی مجاھ0دين[قي0ب ِ

  . امپرياليستی و ميھن پرستانه ارتقاء داد؛ و پيروز ھم شد
عارھايش ی نيروھای اعتماد ك0رده ب0ه ش0 رجوی ھم در حاليكه ھمه

ِرا زير تيغ تور سركوب رژيم اس"می رھا كرده بود، جانش را برداشت و  ِ ِ
ی ايران ھم در يك  ن ناموزون، حزب تودهدر اين تواز. از معركه در رفت

يعن000ی س000ازمان [ش000طرنج سياس000ی موف000ق ب000رادر دوقل000وی قبل000ی مجاھ000دين 
ا مانن0د ھ0ا ر بعد ھ0م آن. را اول كيش و بعد مات كرد] ھای فدايی خلق چريك

  . الحلقومی لذيذ فرو بلعيد راحت 
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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 

ب000ه اي000ن ترتي000ب بخ000ش اساس000ی اي000ن جري000ان در دس000تگاه . خمين000ی تقلي000ل داد
  . تW خمينی و طيف او تحليل رف گوارشی سيد روح 

ام0000ا اگ0000ر ح0000زب ت0000وده و واب0000ستگان آن، مح0000و ش0000عارھای ض0000د 
داران خمين00ی، امپريالي00ستی ام00ام ض00د امپريالي00ست جم00اران، ھم00راه ب00ا پاس00

دادن00د، نيروھ00ايی نظي00ر نھ00ضت آزادی و ديگ00ر  پ00در را ل00و م00ی مجاھ00دين ب00ی
ی خمين0ی در جري0ان  »مل0ی گرايان0ه«ھای ميانی ھ0م مح0و ش0عارھای  جريان

ھ0ای مقطع0ی پاس0داران او ش0عار و اط"عي0ه   پي0روزیجنگ ب0ا ع0راق ب0رای
ھمين جماعت يعنی طيفی ك0ه در جري0ان تك0املی خ0ود ن0ام . شدند مرتكب می

ھ00ايش را ب00ر كلي00ت اي00ن   زم00ان ھ00م چ00شم طلب00ی ب00ر خ00ود گذاش00ت، ھ00م اص00"ح
  . جنگ ضد ايرانی و سركوبی ناشی از آن فرو بست

ِو ديگ0ران او به ھم0ين س0ادگی ھ0م خمين0ی و آخون0دھای ھ0م پيم0ان 
  . ی ھم زمان بردند ی بازی را در چند جبھه اين طيف، ھمه

 از س0ازمان مجاھ0دين ب0ر ج0ای ١٣٦٠ خرداد ٣٠آنچه كه پس از 
ای  ھ0ا ب0ود و كارنام0ه ھ0ا و اع0دام يریماند، يك ليست كلفت كشته شدگان درگ

 س0ال ٨از خيانت در جنگ ب0ه عن0وان ھمك0اری و ھمدس0تی ب0ا ك0شوری ك0ه 
آنچ0ه ھ0م ك0ه بع0د از  .ش0د ايران و متجاوز به كشور ارزيابی م0یتمام دشمن 

ای مردی با ادع. اين باخت بر سر سازمان مجاھدين آمد، دور از ذھن نبود
ترين حق ملت، در ي0ك ب0ازی پاس0ور س0ور  رھبری يك جنبش بر سر ابتدايی

  . خورد و  از معركه حذف شد
اس00"می، پزھ00ای بع00دی اي00ن باص00ط"ح آلترن00اتيو و ب00ديل حكوم00ت 

ز ی ت0اريخی نزدي0ك، ا  ديگ0ری ب0ود ك0ه ب0ه دلي0ل ي0ك تجرب0هحكومت اس"می
  اش ثبت ك0رده اس0ت؛ جن0گ ق0درت ام0ا ھ0م قبل مھر رفوزگی را در كارنامه

  . چنان ادامه دارد
آنچ00ه ب00رای م00ردم اي00ران از اي00ن جن00گ ق00درت ب00اقی مان00د، چن00دين 

ی در بي00شتر جمع00 چن00دين و چن00د قبرس00تان جمع00ی و غيرزن00دان ت00ازه ب00ود، و
ھ0ای دراز  ن0ان و نف0ت و م0رگ و گري0ز از ك0شور  شھرھای كشور و صف

  !بگذريم... ای آزادی از كشورھايی كه يی ذرهبرای گدا
در نھايت ھ0م ي0ك اپوزي0سيون پراكن0ده و از ش0كل افت0اده ك0ه ن0ه در 

ی اي0ن را ن0دارد ك0ه ب0ر س0ر  ك0شور و ن0ه در خ0ارج از ك0شور عرض0هداخل 
، ق0انون نظ0امی س0کوSرمث" تفكي0ك دي0ن از حكوم0ت، دو حداقل ساده، /يكی

  . اساسی مبتنی بر حقوق برابر شھروندی با ديگری به توافق برسد
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ھايی كه خود به ديكتاتوری باورھاش0ان           در آخرين تحليل، از جريان
ی م0دنی داش0تن تنھ0ا ي0اری   تمنای آزادی، دموكراسی و جامعهاذعان دارند،
زوم00ا ب00ه قربانگ00اه ی ت00اريخ اس00ت و ل م00ان س00يكل كھن00هك00رار ھرس00اندن ب00ه ت

ھ00ا و ب00ه  ی ي00ك مل00ت؛ ب00ه دلي00ل ن00شناختن ماھي00ت ديكت00اتوری فرس00تادن دوب00اره
ر ھن0وز و ب0ا وج0ود اي0ن اگ0. ھای مذھبی و باورھای جزم0ی ويژه ديكتاتوری

ی ت0اريخی ھ0ستند ك0سانی ك0ه ب0ه جن0احی از ش0يعيان ب0رای ب0رون  ھمه نمونه
ی ھ0ا اند، ي0ا ھن0وز ويژگ0ی ديكت0اتوری كشور اميد بستهداب فعلی رفت از گر

آش000كار و نھ000ان ب000ا  ان000د، ي000ا در ھمدس000تی  م000ذھبی و اي000دئولوژيك را ن000شناخته
ك00ه م00ردم را ب00ار ديگ00ر ب00ه قربانگ00اه  س00ردمداران م00ذھبی ك00شور، از اي00ن 

  . بفرستند، ابايی ندارند
ھا به  دستیگونه ھم ھا و اين   گونه امتياز دادن  دليل به اين  ھمين به

ی   ن0سل ديگ0ری از م0ردم را در منگن0ه ت0ا،ھيچ عنوان نبايد امكان ت0نفس داد
اندي0شی  ھ0ای م0ذھبی و س0اده ھي0ت ديكت0اتوریخبری از تاريخ، نشناحتن ما بی

  . ھاشان بدل نسازند روشنفكرانش، به موش آزمايشگاه نادانی
ِبرای سست کردن و گسستن زنجير دي0ن در حكوم0ت، ب0رھم زدن  ِ ِِ

ِی دين و سياست، و استقرار و استحكام حكومتی ج0دا از دي0ن   كھنهی بطهرا
نی و ای م00درن، متم00دن، م00د مردم00ساSر و جامع00ه] و اي00دئولوژیھ00ر دي00ن [

ھا فارغ از ھر باور، انديشه، م0ذھب،  ی انسان متعھد به برابری حقوقی ھمه
  !ِجنسيت، قوميت، ايران فردا به ھيچ دگماتيسمی نياز ندارد

اي0م ک0ه  و دولتمردان نيکی ھم داشته» شاھان« در تاريخمان ما اما
ش00000ان از بيگانگ00000ان و  از عشق00000شان ب00000ه اي00000ران و ايران00000ی و از بي00000زاری

ھ00ای خ00وبی برايم00ان ب00ه يادگ00ار مان00ده  خ00اطره] چ00ون م"ي00ان[پرس00تان  بيگان00ه
  !است
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ھ00ای دين0ی، بن00دگی ھمي00شه ب0وده اس00ت و ھمي0شه ھ00م باي00د  در آم0وزه

مقل00د و «و » مري00د و م00رادی«ی  ؛ چ00ه، اگ00ر بردگ00ی فک00ری و رابط00هبمان00د
برچي0ده ش0ود، ب0ساط نظ0ام جھ0ل پ0روری و خرس0واری ب0ه ھ0م » مرجع تقليد

  . ريزد می
 ھا، بع00ده اس00ت نخ00ست آزادی ب00ود ام00ا،ب00ر اس00اس ق00انون طبيع00ت،

 را آغاز  فکری برده داری،سازی  بندهکاری و با فريباند که کسانی پيدا شده
چن0د ام0ا . ف0شارد ان حلق0وم ب0سياری را م0ی بن0دگی ھمچن0ِ د که اي0ن بن0دنا هکرد
ھ000ای  گون000ه گس000ستن ِدر بخ000شی از جھ000ان، ت000"ش ب000رای س000ت ک000ه ی اا س00ده

اي0ن ھم0ه .  رس0يده اس0تني0زبندگی آغاز شده و ن0سيمش ب0ه م0ا گوناگون بندِ  
  .ردنشان از ھمين ت"ش داو اين ھمه زندان، کشتار 

يخ اي000ران، پ000س از ي000ورش اع000راب ت000ار» بزرگ000ان«ش000وربختانه  
ھ0ايی ھرچن0د ن0اموفق،  مسلمان به ما چندان زياد نيستند؛ کسانی ک0ه ب0ا ت0"ش

 بندگی دين و جھل را از دست و پای فھ0م ايراني0ان ب0از کنن0د و کوشيدند بندِ 
نادر شاه اف0شار يک0ی . ايشان را به دنيايی عاری از بندگی و تقليد نويد دھند

  . ی ماست خ گسسته و در ھم ريخته و آلودهري تانامداراناز اين 
.  بود که به پادشاھی ايران رس0يداز ايل افشار] ندر قلی[لی نادر ق  

 ت00ا ١١١۴از س0ال   دودم0ان اف00شاريه ش0د و دوازده س00الن0ادر ش0اه بني00انگزار
 پايتخ00ت. پادش00اه اي00ران ب00ود]  اس00ت١٣٩٠ام00سال س00ال [ خورش00يدی ١١٢۶

 پادش00اھان اي00ران پ00س از ھج00وم ترين از م00شھوراو.  م00شھد ب00ودن00ادر ش00ھر
عثم0انی ھ0ای  ت0رک است که سرکوب افغانھا، بيرون راندن عراب به ايرانا

  ني00زش00اه ترک00ستان و ھندوس00تان ران00ادر . دارداش  و روس00يه را در کارنام00ه
. ان0د گ0شای ش0رق و ن0اپلئون اي0ران نامي0ده نادرشاه را آخرين  جھان. فتح کرد

» پادش0اه ترک0ی«ست دارند از نادرشاه افشار دو» ھا پانترک«جالب اين که 
کنن00د ک00ه ب00يش از نيم00ی از زن00دگی  بپردازن00د؛ ام00ا ش00وربختانه فرام00وش م00ی

جنگ00ی نادرش00اه اف00شار در س00تيز ب00ا ترک00ان عثم00انی و ب00رای بي00رون ران00دن 
   ٢٨٧.ايشان از کشور ايران سپری شده است

ک0ه پ0ردازم ب ن0ادرتنھا به بخش خاص0ی از زن0دگی خواھم  میاينجا   
  .ناچيز است اش ی ما نمونه  ساله١۴٠٠در تاريخ 

                                                           
 ،ن0ادر ش0اه اف0شار/آنکارا ی ترکمن در داشت ياد مختومقلی فراغی شاعر بلند آوازه لمللی گرامیا ھمايش بين - 287

دويچ00ه ول00ه ب00ا يوس00ف آزم00ون، مت00رجم ی  م00صاحبه/جعف00ري  روحاني00ت ف00ارس و م00ذھب ت00وركي،دول00ت Sئي00ك
  مختومقلی سیانگلي
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 اتی ص00فويان ش00يعه نخ00ست توس00ط محم00ودخراف00/حكوم00ت م00ذھبی     
 حكوم0ت ِ ت0وام ب00ا  س0ال٢٤٠افغ0ان و س0پس توس0ط ن0ادر ش0اه اف00شار پ0س از 

  . افكنی مذھبی منقرض شد جنايت و تفرقه
ی Sرن00س Sكھ00ارت   ی ص00فويه نوش00ته  در كت00اب انق00راض سل00سله

ھ0ای  ول0ی ش0اه در م0نج"ب اندي0شه:  اس0ت ی اسماعيل دولتشاھی آم0ده ترجمه
پ00س از آنك00ه ازبك00ان ب00ه خراس00ان ... دور ب00و كودكان00ه و خراف00ی خ00ود غوط00ه

ش0اه در آن . حمله بردند، اين خبر را به گ0وش ش0اه س0لطان ح0سين رس0انيدند
ای به بازی م0شغول ب0ود و پ0ری را ب0ه ري0سمانی ب0سته و  گربه لحظه با بچه 

اه چ0ه وزي0ر منتظ0ر ب0ود ش0... دك0شي دس0ت گرفت0ه و در براب0ر حي0وان م0ی  ب0ه
ناگھان ش0اه س0لطان ح0سين ب0ه وی . كند دستوری در آن خصوص صادر می

ز پس از پايان بازی ب0ا او م0شورت خواھ0د ك0رد، ول0ی ق0ول خ0ود را ا: گفت
ھ00ای بلن00د   يك00ی از س00تون]م00ي"دی[ ١٧٠٦ ژانوي00ه ١٢در ش00ب ... دي00اد ب00ر

ھ00ا و  س00تونت00ش گرف00ت و در م00دت كوت00اھی حري00ق ب00ه س00اير چ00وبی ق00صر آ
سی اج0ازه ن0داد آت0ش شاه سلطان حسين به ك... دقسمتی از سقف سرايت كر

 اس0ت  ی خداون0دی ب0ر اي0ن ق0رار گرفت0ه اگر اراده: گفت... د ورا خاموش كن
  . شود، با آن مخالفتی نخواھم كرد كه اين تاSر سوخته

 : ان0د ھ0ا نوش0ته ح0سين از افغ0ان علل شكست شاه س0لطان ی در باره
ب00ه م000شاوره ب00ا منجم000ان ]... دك00اری بكن000[ه ك000 ش00اه ب00ه ج000ای اي00ن   

پرداخت و برآن شد كه طب0ق ان0درز يك0ی از فرمان0دھانش ب0ه س0ربازانش  می
 بدھ000د، ت000ا س000ربازان پ000س از خ000وردن آن آبگوش000ت »آبگوش00ت س000حرآميز«
   ٢٨٨.د شوند و به آسانی بر دشمن فايق آين»نامرئی«

 ک000ه ای را  و کين000هد، ام000ا تخ000م نف000رتنش000و منق000رض م000یويان ص000ف
ان00د، ت00ا ھم00ين  کاش00ته رمن00دان ب00ه م00ذاھب و ادي00ان گون00اگونآخون00دھا ب00ين باو

  !امروز ھم دامان ايرانيان را رھا نکرده است
ش0اه اف0شار ب0رای خ0اموش  ی ن0ادر ھای بسيار گسترده عليرغم ت"ش

ذ ارتج0اع، تفرق0ه و ھای مذھبی ب0ين م0سلمانان ب0ه دلي0ل نف0و كردن آتش جنگ
شود ايران  ، نادر نه تنھا موفق نمیبستر جامعهھای فاسد  نفاق تا عمق ريشه

م00ستمرش ھ00م مرتب00ا ب00ا ھ00ای  را از نكب00ت حكوم00ت دين00ی رھ00ا كن00د ك00ه ت00"ش
  . شود  مواجه میآخوندھاكارشكنی 

  : نويسد شاه می ی كتاب نادر شادروان احمد كسروی در ديباچه
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ه رفت00ار ن00ادر س00تمگرانه ب00وده، ول00ی ھ00يچ گوس00ت ك00 و  گف00ت  ب00ی « 
ت0ر   شده كه مردم ن0افھم اي0ران ب0ا آن پادش0اه رفت0اری ب0سيار س0تمگرانه دانسته

   !؟اند كرده می
دانن00د ك00ه نادرش00اه  ھم00ه م00ی.  اس00ت ت00اكنون ك00سی اي00ن را ننوش00ته«

 ھنگامی به كار برخاست كه ايران يكب0اره اس0تق"ل خ0ود را از دس0ت داده و
س00ه دول00ت بيگان00ه در اي00ن ك00شور ... دبھ00ره ب00و من00ی ھ00م ب00یاز آرام00ش و اي
 ت0ن از خ0ود  كنارھ0ا ب0يش از ده و  ھا در گوش0ه  گذشته از اين. حكمروا بودند

درچن0ين ھنگ0ام ب0دبختی ك0شور ن0ادر ... دكوفتن0 س0ری م0ی  كوس خ0ودايرانيان
، بيگانگ00ان را از ك0شور بي00رون س0ر ب0رآورد و ب00ا ي0ك ش00رق ِ دس0ت ِ ش0گفت

گ0و ب0ود ك0ه خ0ود او پادش0اه  و گف0ت كارھ0ا ب0ا آنك0ه ب0ی از انجام اينپس ... دران
  ی م00ردم احت0رام گ00زارده، بزرگ00ان ك0شور را ب00ه دش00ت خواھ0د ب00ود، ب0ه ت00وده

پ0س از . س0ر گذاش0ت مغان خواست و با دست آنھا بود كه تاج ش0اھی را ب0ه 
 آس0انی نپرداخت0ه، ب0ه ي0ك رش0ته كارھ0ای  پادشاه شدن ب0ه خوش0گذرانی و ت0ن

 ...دان را بزرگترين دولت آسيا گرداني0ی بزرگی پرداخت و اير انديشانه دور
  ند؟ ا هببينيم مردم چكار كرد

به آن نام و آبرويی كه دولت ايران ... مآور است كه مرد افسوس«
ی  خواس0ت ش0يوه چ0ون ن0ادر م0ی. گذاردن0د  ب0ود، ارج نم0ی در جھان پيدا كرده

ِپ0ست ِ دس0تگاه ش0يعيگری اس0ت، زشتِ  دشنام و نفرين را ك0ه ك0اSی ب0سيار 
ی  نمودن00د، ب00ه خان00دان بيك00اره از مي00ان ب00ردارد، اين00ان رنجي00دگی از او م00ی

تند ك0ه پادش0اھی ب0ا آن خان0دان خواس0 صفوی دلبستگی ن0شان داده، ب0سيار م0ی
بيگم00ان ن00ادر در اي00ن ب00اره ب00ه ن00اپلئون و ديگ00ر س00ردارھای ت00اريخ ... دباش00

  » . است برتری داشته
ی دش00ت مغ00ان ب00ه اي00ن دلي00ل حاض00ر ش00د  كنگ00رهن00ادر در ھم00ان 

نخ0ست آنك0ه پادش0اھی را  «: مسئوليت زمامداری كشور را برعھده گيرد كه
دوم آنكه ھ0يچ ي0ك از اف0راد خان0دان ص0فوی . ی من موروثی كنيد در خانواده

س0وم آنك0ه از .  را فراھم نسازيدرا تقويت نكنيد و موجبات شورش و ناامنی
 و ت0شكيل مج0الس س0وگواری ب0ه مناس0بت م0رگ ب عمر، عثمان و اب0وبكرس

 چ00ون در اث00ر اخ00ت"ف ش00يعه و س00نی خ00ون ،ام00ام ح00سين خ00ودداری كني00د
 است و علمای دين بايد مجمعی ت0شكيل دھن0د و  بسياری از مردم ريخته شده
  » .به اين اخت"ف پايان بخشند

چه كسانی از ھم0ان اول ت0اجگزاری نادرش0اه ب0ا او ب0ه که پيداست 
 در  ھ0ای مك0رر طئ0ه برايش ت0و... وكنند  خيزند، او را ھجو می ی برممخالفت

  ! بينند مكرر تدارك می 
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ب00ه ... دم گرف00ت وض00ع اوق00اف را ني00ز روش00ن كن00ت00صمي... رن00اد «
آورد و از   محض ورود به قزوين تمام علمای شھر و نق0اط مج0اور را گ0رد

 گفتند كه رسد؟ آنان در پاسخ چه مصرف می  آنھا پرسيد كه عوايد اوقاف به
ھ00ا ب00رای پي00روزی  ش00ود و در م00سجد خ00رج علم00اء و م00دارس و م00ساجد م00ی

م0سلم اس0ت ك0ه ش0ما در وظ0ايف خ0ود : نادر گفت. كنند ارتش پادشاه دعا می
. ص00ی مانن00د ش00ما ناراض00ی اس00تاي00د و خداون00د از ك00ار اشخا ق00صور ورزي00ده

رف00ت و عاقب00ت  پنج00اه س00ال ب00ود ك00ه مملك00ت رو ب00ه انحط00اط م00ی ]ب00ه[نزدي00ك 
   ٢٨٩»...ه شديدترين فقر و فاقه شد تا آنكرفتارگ

در کت000اب ت000اريخ اجتم000اعی اي000ران، جل000د دوم راون000دی مرت000ضی 
ن0ادر در راه جل0وگيری از اخت"ف0ات م0ذھبی اي0ران و عثم0انی  ک0ه نوي0سد می

ت00"ش ب00سيار ك00رد و س00فرا و نماين00دگانی ب00رای انج00ام اي00ن مق00صود ب00ين دو 
 ب000ار ب00ه ص000ورتی از قب000ول ك00شور مبادل000ه ش00د، ول000ی س000لطان عثم00انی ھ000ر

     !زد  باز می پيشنھادھای نادر سر
چن00ين بارھ00ا از س00لطان عثم00انی تقاض00ا ك00رد ك00ه م00ذھب   ن00ادر ھ00م

در يك0ی از ف0رامينش ھ0م . جعفری را به عنوان پنجمين مذھب ت0سنن بپ0ذيرد
ھا محصول تفسيرھای غلطی است كه  ھا و خونريزی  بود كه تمام نزاع گفته

در زمان پيغمبر جز مذھب تسنن م0ذھب ديگ0ری . اند كردهاز قوانين مذھبی 
  .  نبوده و ھمه بايد از مذھب تسنن پيروی كنند

 ١٧٤١كالوش000كين م000امور ثاب000ت روس000يه در اي000ران در م000اه م000ه 
 پي00شوايان م00ذاھب مختل00ف گ00و ب00ا  و  دھ00د ك00ه ن00ادر ض00من گف00ت گ00زارش م00ی

ھم0ه   ب0ين اي0نخدا در قلب ما بي0نش ب0ه وج0ود آورد ك0ه اخ0ت"ف  که گويد می
و ايم0ان ن0وی ب0سازيم ك0ه ھ0م . ھا انتخ0اب كن0يم ھا را ببينيم و از ميان آن آئين

ب00رای ھم00ين . ی نج00اتی باش00د خ00دا از آن خ00شنود ش00ود و ھ00م ب00رای م00ا وس00يله
ھ0ايی ك0ه يك0ی  ھای مختلف وجود دارد؛ آئ0ين قدر در جھان آئين  است كه اين

اي0ن . دان0د  ارزش0مند م0یكن0د، و ھ0ر يك0ی فق0ط خ0ودش را ديگری را لغ0و م0ی
  !كی است و آئين ھم بايد يكی باشدكه خدا ي  ھا يكی نيستند، در صورتی آئين

 ن0ادر ب0رای برداش0تن اخ"ف0ات برای فھميدن ارزش ت0"ش ن0اموفق
ی  ي00ست نگ00اھی ھ00م ب00ه بخ00شی از کارنام00های از مي00ان ايراني00ان، ب00د ن فرق00ه

اي00ن ک00شتار و . ن00دازيمص00فويان در ک00شتار دگراندي00شان م00ذھبی در اي00ران بيا
ی حکوم0ت کھريزک0ی اس0"می ادام0ه  تحقير، ھمچنان در اي0ران تح0ت س0لطه

  . دارد
   :دنويس می ١٣۴٢د خردا١۵دکتر الموتی در مورد رخدادھای   
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 ]١٣۴١تيرم00اه٢٨[آم00ـد  از روزی ک00ـه دول00ـت عل00ـم روی ک00ـار«
ر خـواس00ـت برنام00ـه ھ00ايی را د محم00د رض00ا ش00ـاه ک00ه از آغ00از پادش00اھی م00ی

 يک0ی پ0س از را کن0د؛ فرص0ـت ياف0ت ت0ا آنھ0ا جھت اص"حات عمومی اج0را
نخ00ستين اق00دام دول00ت عل00م اي00ن ب00ود ک00ه  .بگ00ذارد اج00رای  دي00ـگری بمرحل00ه

ھ00ای   ک00ه ب00رای انتخاب00ات انجم00نراندھيئ00ـت دول00ت گ00ـذ ای از ت00صويب ن00ـامه
داش000ـته باش000ـند و   زن000ـان ح000ق ش000ـرکت درانتخاب000ات را،اي000التی و وSيت000ـی

 ]و ن0ه ق0رآن ک0ه ت0ا آن زم0ان رس0م ب0ود [برابر کتاب آسمانی در ين نيزمنتخب
ھ0ايی بح0ضـور ش0ـاه و  ايـن ام0ر موج0ـب ش0ـد ک0ه تلگ0راف. سوگند يـاد کننـد

 از جمله تلگراف آقای ؛دشونامه مخابـره  اين تصويـب دولت در مخالفـت با
رک مب0ـا ح0ضـور«د کـه نخستيـن تلگراف با عنـوان خمينی حضـور شاه بو

ال0000داعی روح W الموس0000وی « و ب0000ا ام0000ضای »ليح0000ضـرت ھمايـون0000ـیاع
دول00ت ش00رط اس00"م را در رای دھن00دگان و  « ب00ود ک00ه مت00ذکر ش0ـد»الخمين0ی

اي0ـن امرموج0ـب نگران0ی  منتخبيـن ذک0ر نک0ـرده وب0ه زنھ0ـا ح0ق رای داده و
   ».نامه را دارد علما و مسلمين شـده؛ تقاضـای حـذف تصـويـب

حج0ت اSس0"م «دھ0د ب0ا عن0وان  اف مزبور پاس0ـخ م0یشـاه به تلگر
 ش0عاير  م0ا ب0يش از ھ0رکس در حف0ظ «شود کـه  می يادآور  و»آقای خمينی

ضمن0ـا توج0ـه ش0ما . تلگراف برای دولت فرستاده شـد مذھبی کوشا ھستيم و
   ».کنـم را به وضعيـت دنيا و زمانـه جلب می

فرس0ـتد و تقاض0ـا  ب0ـرای ش0ـاه م0ی آقای خميـنی دومين تلـگراف را
موظف فرمائيـد که از قانون اساس0ی ک0ه ضـام0ـن اس0اس  دولت را«کنـد  می

   »! تبعيت نمايد،مليـت و سلطنـت است
ب00ـازھم پاس00ـخ ش00اه فقي00ـد نظي00ـر پاس00ـخ قبل00ـی ب00ود؛ ک00ـه سـومي00ـن 

آقای علـم تخلـف خ0ود را از «رسـد مبنی برايـنکه  تلگـراف آقای خمينی می
خواھد قرآن را از   می،اع"م و با تبـديل قسـم به قـرآن مجيدقانـون اساسـی 

ج00ای آن  رس00ـميت انداخت00ـه و اوس00ـتا و انجي00ـل و بع00ضـی کت00ب ضال00ـه را
   ».قراردھـد

 آقای خمي0ـنی تلگ0ـراف تن0دی ب0ه ١٣۴١ آبـان١۵ضمنـا در تاريـخ 
ھمي000ـن جريان000ات و اعتراض000ـات ساي000ـر . فرس000تد عل000ـم نخ000سـت وزيرم000ی

ـد ش0موجب شـد که بدسـتور شـاه اجـرای تصويـب نامه متوقـف روحانيـون 
 وSي00ـتی اج00را ھ00ای ايالت00ـی و د ک00ه مق00ررات انجم00نک00رو آق00ای عل00ـم اع00"م 

و س00اير روح00انيون   ک00ه اي00ن اق00ـدام موج00ـب ت00شکر آق00ای خمين00ی ؛دش00و نم00ی
   .د و تا مـدتی ديـگر از تظـاھرات و تلگـراف آنـان خبری نبـودشو می

م00ـورد اص"ح00ـات ارض00ـی ب00شـدت اق00ـدام  ـنجانی درارس00 دکت00ـر
دھ0د ک0ه در  ھـا را بشـدت مورد حملـه قرار می مـالکيـن و فئـودال کنـد و می
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 مھنـدس مل0ـک عاب0ـدی رئي0ـس اص"ح0ـات ١٣۴١ آبان مـاه ٢٢ نتيجه روز
ھ0ای  ھ0ـا ک0ـه از نط0ـق مالکي0ـن و فئ0ودال .ش0ـود ارضی فيـروزآباد کشـته م0ی

شـدت ناراح000ت بودن000د؛ ضم000ـن اق000دامات خ000ـود ب000ه تحـري000ـک ارس000ـنجانی ب000
ی  درآم000ـد آن000ـان ن000صيب جامع000ه پـردازن000ـد ک000ه س000ـھمی از روحاني000ـون م000ی

و ضمنـا خيلـی از روحاني0ـون ني0ـز از دھ0ات و اراض0ـی  شـد روحانيـت می
   .آيـند موقوفه سھمی داشـتند و آنھـا ھـم درکنـار مالکيـن بـه ميـدان می

 ی  کنگ00ـره١٣۴١ دی م00اه ١٩دکت00ر ارس00ـنجانی روز ب00ـا ابت00ـکار 
 ک00شـاورز ۴٢٠٠دھقان00ـان در ت00اSر محم00د رض00ا ش00ـاه پھل00وی ب00ا ح00ضـور 

  انق"بـی اص0ـول ش0شید که در ايـن کنگـره شـاه ضمن نطـقشو تشکيـل می
  :دارد  زيـر را اعـ"م میی گانـه

   اصـ"حات ارضـی-١
  ھا ل ملـی کردن جنـگ- ٢
  ھای دولتی ارخانه فـروش سھام ک-٣
   سـھيم شـدن کارگـران در سـود کارخانـجات-۴
  سـپاه دانـش  ايـجاد- ۵
  . اص"ح قـانـون انتخـابـات– ۶
 نب00ـرد پنھان00ـی روحاني00ـون و م00الکين و ی از اي0ـنجا ب00ـود ک00ه دامن00ـه   

 و طرف00ـداران سلطن00ـت و انق00"ب س00ـفيد از ،ي00ک ط00رف مخ00الفين رژي00م از
و ش00ـاه اع00"م ک00رد ک00ـه ب00ـرای ت00صـويب اص00ـول س00ـوی دي00ـگر درگ00ـرفت 

   . خـواھد پـرداخـت»رفراندم«ششـگانه بـه 
در بع0ضـی از نق0ـاط .  مخالفي0ـن زي0ادی ي0ـافت»رفران0دم« ی کلمـه

کشـور مخصوصـا من0اطق م0ـذھبی تظ0ـاھراتی علي0ـه رفران0دم ش0د و ش0ـعار 
ن0ـات ب0ود ک0ه  درھمي0ـن جريا»رفران0دم نميخ0واھيم/ق0رآنيم ما پيرو«دادند  می

اقتصادی درک0اخ س0ـنا ت0شـکيل ش0ـد ی   يک کنگـره١٣۴١ اسفنـدماه  ٨روز 
از ام00ـروز در اي00ران ب00ه زن00ان ح00ق  ک00ه و ش00ـاه ض00من نطق00ـی اع00"م ک00ـرد

 تا اين آخريـن ننـگ اجتماعی ؛شـود انتخـاب کـردن و انتخاب شـدن داده می
ان اي000ران زنجي000ـر تحقي000ـر و اس000ارت از گ000ـردن زن000ـ م000ا برط000رف ش000ـده و

   !برداشـته شـود
رون00د و ش00ـاه  روز بع00ـد زن00ـان ب00ه ک00ـاخ م00ـرمر ب00ـرای ت00شکر م00ی

 جـوري0ـن و ديوان0ـگان ني0سـتند وھديگ0ر ب0انوان م0ا در ردي0ـف م ک0ه گويد می
توانند دوشـادوش برادران خـود در ک0ـارھای مملک0ـت س0ـھيم و ش0ـريک  می

   .باشــند
ـدت تحري000ـک ک000رد و اي000ـن اق000دامات آخ000ـوندھای مخال000ـف را ب000ش

اتح0ـاد نامق0دس س0ـرخ و «  ک0ه گف0تیتظاھراتی کردنـد ک0ـه ش0ـاه ط0ـی نطق0
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ول000ـی اي00ن کارھ000ا انج000ـام .  م000انع انج00ـام ک000ـارھای اص000ـ"حی اس00ـت»س00ياه
   ! نـداردید و عقب نشيـنی مـوردشون می

 ١۵   مصـادف بود با مـاه مح0ـرم و ش0ـب١٣۴٢خـرداد مـاه سال 
ق0ـم ب0ه منب0ـر رف0ت و   آق0ای خمين0ی در،صادف ب0ـودخرداد که با عاشـورا م

ھ0ای  د ک0ـه طب0ـق دس0ـتور دول0ت در ني0ـمهبشدت به دولـت و رژيم حمل0ه ک0ر
 و او را ند آق000ای خمين000ی ريخت000ـی ق000م بخان000ه ش000ـب ماموري000ـن انتظ000امی در

پادگ00ان نظ00امی ق00صر بازداش00ت  ن00ـد و درد ب00ه تھ00ران آور،دس00تگير ک00رده
  . کردند

فی خمي00ـنی ب00ه ح00ـرم ح00ضرت مع00صومه م00صط صبـ00ـح زود س00ـيد
کن000ـد و ب000ه   دس000تگيری پ000درش آگ000اه م000یی رود و م000ـردم را از واقع000ـه م000ی

 تظاھ0ـرات ،خ0ـرداد١۵دھ0د و در نتيج0ه روز  روحانيـون مقيـم ق0ـم خب0ر م0ی
 چ00ـون اي00ـام .ش00ـود نق00اط م00ی تھ00ـران و ق00ـم و م00شـھد و س00اير داری در دامن00ـه

تماع00ـات مذھب00ـی ف00راوان در ھم00ه ج00ا مح00رم و عاش00ـورا ب00ـود و معم00ـوS اج
وجـود داشـت؛ طـرفـداران خميـنی مردم را واداش0تند ک0ه ب0ه تظاھرکنن0دگان 

  .بپيوندنـد و درنتيـجه تظـاھرات مـذھبی منجـر به تظاھـرات سياسـی شـد
   : که نوشت١۶/٧/۴١ کيھان در روز دوشنبه ی روزنامه

ر دولت به تصويب  انجمنھاى ايالتى و وSيتى که دی طبق Sيحه«
   ».رسيده و امروز منتشر شده، به زنان حق راى داده شد

  :نامه  آقاى دوانى، البته در آن تصويبی به گفته
 قي00د اس00"م را از ش00رايط انتخ00اب کنن00دگان و انتخ00اب ش00وندگان برداش00ته -١

  .دبودن
 »کت0اب آس0مانى«ی  کلم0هَبه جاى قسم خوردن منتخب0ين ب0ه ق0رآن مجي0د،  -٢

  .شده بودگذاشته 
 باس0واد گذاش0ته ش0ده ی کلمه »از شرايط منتخبين« ذکور ی به جاى کلمه -٣

   .باشد  از ذکور و اناث مىمبود که اع
 آقاي00ان ش00ريعتمدارى و ا،ھم00ان روز بع00د از نم00از مغ00رب و ع00ش

گلپايگانى و خمينى باھم اجتماع و مشورت کردن0د و ق0رار ش0د ک0ه ھ0ر ي0ک 
نام0ه را  اه مخ0ابره کنن0د و خط0ر اي0ن ت0صويباز اين آقايان تلگرافى را به ش0

آق00اى عل00ى دوان00ى، روز ی  بن00ا ب00ه نوش00ته. گوش00زد و خواس00تار لغ00و آن ش00وند
   : خمينى تلگراف زير را به شاه مخابره کردقای نخست آ۴١/١٧/٧

، پ0س از اھ00داى تحي00ت و  ح0ضور مب00ارک اعليح0ضرت ھم00ايونى«
ھ0اى اي0التى و  در انجم0نھا منتشر است، دول0ت   که در روزنامه دعا، بطوری

ھ0ا ح0ق  ى دھندگان و منتخبين شرط نکرده و ب0ه زناوSيتى، اس"م را در ر
راى داده اس00ت و اي00ن ام00ر موج00ب نگران00ى علم00اى اع00"م و س00اير طبق00ات 



 ١٩٦

 

بر خاطر ھمايونى مکشوف است که ص"ح مملکت در حفظ . مسلمين است
 ام0ر بفرمائي0د م0ستدعى اس0ت .احکام دين مبين اس0"م و آرام0ش قل0وب اس0ت

 از ،ّمط00البى را ک00ه مخ00الف ديان00ت مق00دس و م00ذھب رس00مى مملک00ت اس00ت
ت م0سلمان  تا موج0ب دع0اگوئى مل0،ھاى دولتى و حزبى حذف نمايند  برنامه

   ٢٩٠» روح W الموسوى،الداعى/شود
   :سپس آيت W شريعتمدارى تلگراف زير را به شاه مخابره کرد

 رفي000ع اعليح000ضرت ھم000ايون ب000سم W ال000رحمن ال000رحيم، پي000شگاه«
ن0د، ھ0ا منت0شر کرد طوريکه روزنامه با اب"غ س"م و تقديم ادعيه، ب شاھنشاه،

ھ00اى اي00التى و وSيت00ى ش00رط  ی انجم00ن ی Sيح00ه دول00ت در ض00من ت00صويبنامه
ى دھن00ده و انتخ00اب ش00ونده الغ00اء نم00وده و ات را در ري00اس00"م و ش00رط ذکور

] اعم از زن و مرد[ی افراد ملت  ن و انتخاب شدن را به کليهى داداضمنا ر
نظ00ر ب00ه اينک00ه اي00ن ت00صميم دول00ت مخ00الف ب00ا م00وازين ش00رعى و . داده اس00ت

بالنتيج00ه مخ00الف ب00ا ق00انون اساس00ى اس00ت و ص00"ح مل00ک و مل00ت ني00ست، ل00ذا 
خواھشمنديم که دستور اکيد فرمايي0د دول0ت ھ0م دو م0ورد م0ذکور را اص0"ح 

  »اSحقر سيد کاظم شريعتمدارى/ نمايد
ی  عليه ت0صويب نام0ه روحانيون و مردم بر،راض مراجع تقليداعت 

ھ000اى اي000التى و وSيت000ى ح000دود دو م000اه ط000ول ک000شيد ت000ا ب000ه لغ000و آن  انجم000ن
 آن ق000ضايا در کت000اب م000شروح. نام000ه از س000وى دول000ت منج000ر ش000د ت000صويب

نھ000ضت «م کت000اب وو جل000د س000» ی روح000انيون اي000ران نھ000ضت دو ماھ000ه«
  ٢٩١.انى آمده استی آقاى على دو نوشته» يرانروحانيون ا

س00يد مل00ی، در رابط00ه ب00ا ھم00ين ی  جبھ00ه» رھب00ر«ک00ريم س00نجابی 
زمان غيبت حضرت قائم تا به امروز، مقتدايی ز ا «:خمينی نوشتW  روح

آي0د؛ م0ردی  خمينی می .جھان نيامده است به عظمت آيت العظمی خمينی در
 م0ردی ک0ه ھ0ستی او ؛اس0تی جودش تجسم آرمانھ0ای ي0ک مل0ت ت0اريخکه و

 ھ000ای ض000د ی ق000انون اس000ت؛ و ق000انون دادخ000واھی و نف000ی ھم000هانون آزادی ق000
 ح0ق اس0ت ک0ه اين0ک... ھای نو است مردمی؛ و حرکتش حرکت ھمه قانون

 چن0ان ک0ه ،ش جھانيان برسانيم و اين ب0زرگ رای ملت را بگو صدای ھلھله
بزرگ بداريم؛ و او را چنان بيابيم ک0ه از چ0شم زخ0م دش0منان  ت،شايسته اس
  ......دبدور بمان

 ١٣٥٧ آبان ٢٤/ی ملی ايران رھبر جبھه/كريم سنجابی دكتر
  : خمينی نوشتيمين دانشور نيز در رابطه باس
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خمين0ی را آي0ت W ھ0ای ح0ضرت  ھ0ا و م0صاحبه غالب اع"ميه من
ھ0ای  ی آزادی ھم0ه ن ك0ه اي0شانام، و در اي0 ش0نيده ام و نوارھاي0شان را خوانده

خواھند داشت، و از حق0وق و ش0رف و  سفردی و اجتماعی و سياسی را پا
 دوران قھ0ر ك0نم ك0ه فكر می. ندارم حيثت انسانی دفاع خواھند كرد، ترديدی

 .رسد ی لطف خدا از راه می الھی بسر آمده و دوره
 ١٣٥٧سال /ی آيندگان مصاحبه با روزنامه/سيمين دانشور

ھ0ای نب0وغ آمي0ز رھب0ر انق0"ب،  جھ0ش :مھدی بازرگ0ان ھ0م نوش0ت
فراس0وی رس0الت رس0د  یای اس0ت ك0ه بنظ0ر م0 ھای بلندپروازانه ھدفبازتاب 

انبي0اء مج0ری آن  پيامبران باشد؛ آنطور كه در قرآن آمده است و آنط0ور ك0ه
  ١٣٦٣/ تھران/ مھدی بازرگان .اند بوده

  :نوشت» نخست وزير امام«و طفلک ميرحسين موسوی   
باي0د . ..امام، ھم بزرگ بود، و ھم تحول غيرقابل انک0ار شخصيت  

ھا نفر ب0ه ام0ام ع"ق0ه دارن0د ک0ه  در کشور ما ميليون. بود بگويم امام بزرگ
خته ش00دن اي00ن ع"ق00ه و معن00ای ب00ه رس00ميت ش00نا. م00ن ھ00م يک00ی از آنھ00ا ھ00ستم

ی بزرگ00ی اس00ت ک00ه م00ا ح00ق  س00رمايهی، بخ00ش آن در ش00رايط کن00ون یئرھ00ا
و » ی نوژهکودتا«ما از پس ، بدون امام... نداريم در اين زمينه اشتباه کنيم

   ٢٩٢.آمديم ديگر توطئه ھا برنمی
 نج0ومی متولي0انش ب0ود ٢٩٣ھای  دروغ۵٧ويژگی ديگر بلوای سال 

ھ00ا را اينج00ا  م00ن  تنھ00ا ي0ک م00ورد از اي00ن دروغگ00ويی. و ھمچن0ان ھ00م ھ00ست
کموني000ستی و /دورغ000سازان اس000"می» ويژگ000ی«آورم، ت000ا کم000ی اي000ن  م000ی
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ھ0ای پ00س از  ب0ا توج0ه ب0ه اينک0ه جن0اب مح0سن ک0ديور ب0ه ت00ازگی ک0شف ک0رده اس0ت ک0ه ش0عار م0ردم در راھپيم0ايی
ان اي0شان در مرک0ز ب0وده اس0ت، ھمک0ار »...ھ0م غ0زه، ھ0م لبن0ان،«نبوده، بلک0ه » ...نه غزه، نه لبنان،«انتخابات 

ی مرب0وط ب0ه چن0د م0اه گذش0ته را ب0ه  اند تعدادی سنگ نب0شته شده مطالعات تاريخی سبز يشمی اياSت متحده موفق
 ھا و در کنار آنھا ھ0م ش0عارھای در اينجا ابتدا سوتفاھم. ھا بر طرف بشود فارسی سليس ترجمه کنند، تا سوتفاھم

 :اند اصلی ترجمه شده، آمده
 بدبياری، حق زن ايرانی حجاب و/  حق زن ايرانیحجاب اختياری،

  .خامنھای خوشگل است، مخالفش اسکل است/ ای قاتل است، وSيتش باطل است خامنه
 باد طالبان، چه کابل، چه تھران زنده/مرگ بر طالبان، چه کابل، چه تھران
 !رفتگر، محمود رو بردار بيار برادر/ برادر رفتگر، محمود رو بردار ببر

 !رايتو پس نميدن برادر شھيدم،/ گيرم  شھيدم، رايتو پس میبرادر
 !فلسطينو سفت بچسب، چه با پونز چه با چسب/فلسطينو رھا کن، فکری به حا ل ما کن

 !داريم جنتی، دوست/جنتی لعنتی، تو دشمن ملتی
ن آخ0رين پي0ام جمھ0وری اس0"می اي0/ی قيام اس0ت جمھوری اس"می اين آخرين پيام است، جنبش سبز ايران، آماده

 !است، جنبش سبز ايران، ھمين روزھا تمام است
  !کنه کنه، ملت ھم دعاش می آخوند خدايی می/کنه کنه، ملت گدايی می آخوند خدايی می

 کابل، ھم تھران، درود بر طالبان ھم/چه کابل، چه تھران، مرگ بر طالبان
 نميشه، نميشه آزادی انديشه،/آزادی انديشه، ھميشه، ھميشه

 ...آخوند انگليسی دمت گرم، خيلی باحالی/ند انگليسی حيا کن، مملکتو رھا کنآخو



 ١٩٨

 

ين دو سرفصل، اين دو ھای ا تفاوت خواست. مذھبی را نشان داده باشم/ملی
در واقع تفاوت کيفی ماھيت اين دو جري0ان ني0ز » شورش«جنبش و اين دو 

  . ھست
ھ0ای اي0ن حکوم0ت جمھ0وری  يكی از فاكتورھای مشخصی كه پايه
 اس00ت ك00ه دس00ت  ھ00ای نج00ومی اس00"می ب00ر روی آن س00وار ش00ده اس00ت، دروغ

ياس00ی، ان00دركاران وي00ران س00اختن اي00ران، در رابط00ه ب00ا تع00داد زن00دانيان س
اول و پھل00وی دوم ی پادش00اھی پھل00وی  ش00دگان دو دوره اع00داميان و ش00كنجه 

ھ0ای بع0د از جن0گ جھ0انی  م0صطفی ف0اتح ك0ه در س0ال. ان0د ساخته و پرداخته
ھ0ا در  ی ي0ك انگل0يس ئيس شركت نفت، دوست و عامل شمارهدوم در مقام ر

 در ی كمونيستی يوني0ون ج0ك و س0اخت انگل0ستان را يران بود و حزب تودها
 ١٨٠٠٠ايران توليد كرد، تعداد قربانيان سياسی دوران محمد رضا ش0اه را 

خود س0يد روح W خمين0ی تع0داد ك0شته . تن برآورد كرده است] ھژده ھزار[
ت000ن ] ش000صت ھ000زار [٦٠٠٠٠ش000دگان ب000رای پرپ000ايی حكوم000ت اس000"می را 

   ٢٩٤.ی كرده استارزياب
ی س0ال  ئي0ه  ژو٣٠دين باقی كه در ت0اريخ براساس گزارش عمادال

» ام00روز«از روی وب00سايت » اي00ران ام00روز« م00ي"دی در وب00سايت ٢٠٠٣
ع0"وه  ک0ه  حكومتی باز چاپ شده، آم0ده اس0توابسته به جناح اص"ح طلب

نف00ر » ش00صت ھ00زار «٦٠٠٠٠مبن00ی ب00ر [ب00ر اظھ00ارات رھب00ری انق00"ب 
در ب00سياری از اس00ناد رس00می ك00شور ني00ز ] قرباني00ان حكوم00ت پي00شين اي00ران

ی م0صوب كمي0سيون  ي0ان ش0ده اس0ت، ب0رای مث0ال در نام0ه رقم بمشابه ھمان
ھ000ای   گروگ000انی ی مجل000س ش000ورای اس000"می در ب000اره ی اول000ين دوره وي000ژه

ملت ايران با انق"ب كبي0ر اس0"می خ0ود ب0ه رھب0ری  که امريكايی آمده است
امام عظيم ام0ت توان0ست نظ0ام ط0اغوتی كھ0ن س0ال شاھن0شاھی را ب0ه قيم0ت 

ي0ك [١٠٠٠٠٠ش0ھيد و ب0يش از ] ھفت0اد ھ0زار [٧٠٠٠٠قربانی كردن حدود 
ب0اقی . معلول و مجروح و خ0سارات م0الی ب0سيار ري0شه ك0ن كن0د] صد ھزار

اسدW بيات يكی ديگر ازنمايندگان مجلس اول شورای اس0"می «: افزايد می
 ش00ھيد ٧٠٠٠٠ ملت00ی ھ00ستيم ك00ه م00ا«: ني00ز در س00خنان ديگ00ری گفت00ه اس00ت

  »!م ازامريكامعلول داري١٠٠٠٠٠ايم و  داده
  : با اين ھمه عمادالدين باقی در ھمين گزارش نوشته است

ی  آمي0زی در ب0اره ی جنبش آمار و ارق0ام اغ0راق معموS در دوره«
ی جنبش، شايعه و ني0ز بزرگنم0ايی در  در دوره. شود  شدگان اع"م می تهكش

آمار خشونت، قتل و سركوب، بخشی از مب0ارزه در براب0ر دس0تگاھی اس0ت 
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 ول0ی ،باش0د اب0زار جن0گ روان0ی و س0ركوب م0یھز به انواع وسايل و كه مج
دقي0ق پس از پيروزی جنبش انق"بی، م0شكل دس0تيابی ب0ه اط"ع0ات كام0ل و 

ی آم00ار نادرس00ت   ھمچن00ان وج00ود دارد و موج00ب اراي00هی قرباني00ان در ب00اره
  ».شود می

برای اين كه به » مانند بیشجاعتی «با اين ھمه عمادالدين باقی با 
داند كه باSخره اين راز از پرده برون خواھد افت0اد، در  ی خودش می شتهنو

ران و ھ0ای پادش0اه فقي0د اي0 كن0د ك0ه تمام0ا گفت0ه لبی ارائه میاين راستا آمار جا
ته باقی تع0داد ك0ل ك0ش. كند طلبی را تاييد می به سلطنت» متھم«پژوھشگران 

 سرفصل افتضاح  تا١٣٤٢ی بلوای خرداد  شدگان نظام پيشين را در فاصله
 تن، ب0ر اس0اس آم0ار بني0اد ش0ھيد ك0ه ٣٤١ را دست باS ١٣٥٧تاريخی سال 

كن00د؛ ب00ا اي00ن پرانت00ز ك00ه خ00ود او معتق00د  م00دتی در آن ك00ار ك00رده، ب00رآورد م00ی
افت0اد، ت0ا ھم0ين  چون اين آمار با اظھارات امام ام0ت در تن0اقض م0ی«: است

  ». كندتوانست انتشار بيرونی پيدا نمی] سال گذشته[امسال 
د ب00ا اي00ن ك00ه خمين00ی بارھ00ا اع00"م ك00رده ب00ود ك00ه در پ00انزده خ00ردا

اند، باقی نوشته است ك0ه ك0ل تع0داد ك0شته   پانزده ھزار نفر كشته شده١٣٤٢
ل0ف تھ0ران ی مخت  تن بوده است ك0ه در ن0وزده نقط0ه٣٢شدگان اين بلوا فقط 

 ١٧در » ی س000ياه جمع000ه «ھ000م در » ج00وی خ000ون«دوم000ين . ان000د ك00شته ش000ده
 راه افت00اده اس00ت ك00ه ب00اقی تع00داد ك00ل ك00شته ش00دگان اي00ن ١٣٥٧ور م00اه ش00ھري

كن0د و حت0ی   اع0"م م0ی تن با توجه به كل آم0ار بني0اد ش0ھيد٦٤واقعه را فقط 
رون0ده اي0ن ارق0ام مرب0وط ب0ه ك0سانی اس0ت ك0ه در بني0اد ش0ھيد پ ک0ه افزاي0د می

ش از دو ياد و نيز با گذشت بيی جغرافيايی اين بن دارند و با توجه به گستره
ن00ام قرباني00ان ] فق00ط[ممك00ن اس00ت ] ت00ا زم00ان نوش00تن گ0زارش[از انق00"ب  دھ0ه

ب000سيار مع000دودی ض000بط ن000شده باش000د، ول000ی اي000ن ارق000ام بي000انگر تع000داد ك000ل 
  » .شھداست

ھ0ای ھمراھ0ان  پ0ردازی ھ0ا و دروغ  جالب اين كه باقی ھمان شايعه
 ش00ايعات وس00يع در«: كن00د متولي00ان حكوم00ت اس00"می را چن00ين گ00زارش م00ی

ھمان روزھا حاكی از رقم بيش از سه ھزار ش0ھيد ب0ود و حت0ی برخ0ی رق0م 
ش00ھيد را ھ00م ذك00ر ] رده ھ00زا [١٠٠٠٠و ي00ا ] چھ00ار ھ00زار [٤٠٠٠ب00يش از 

  : اند  و گفته كرده
  »!اند  سال كشته شده٢كودك كمتر از ] صديك [١٠٠فقط «

 در ١٣٥٧ ش0ھريور ١٧ان باقی ضمن اين كه كل تعداد كشته شدگ
كند، اي0ن   تن اع"م می٦٤را تنھا ] ميدان شھدای بعدی[ی تھران  ميدان ژاله
بج0ز [ی ديگ0ر تھ0ران   نقط0ه١٥ ك0ه در اي0ن روز جمع0ا در افزاي0د را ھم م0ی

  : ی باقی جالب اين كه به گفته. اند  تن ديگر ھم كشته شده٢٤] ان ژالهميد



 ٢٠٠

 

 ت0ن ك0شته ٨٦ا ِبر اساس آمار دولت وقت ايران در اين روز تنھ0«
اند، اما با اين كه آمار بنياد شھيد با آمار دول0ت وق0ت  تن زخمی شده ٢٠٥و 

ايران مطابقت دارد، ولی ھ0يچكس آم0ار ك0شته ش0دگان را از زب0ان حكوم0ت 
  » .باور نكرد] پيشين ايران[

درس00ت در «: خ00ود محم00د رض00ا ش00اه در اي00ن رابط00ه نوش00ته اس00ت
ران را چن0د ی زندانيان سياس0ی اي0 طبوعات غربی شمارهھمان ھنگامی كه م

 ٣٠٠ی اي000ن زن000دانيان مشخ000صا از  كردن000د، ش000ماره ھ000زار نف000ر اع000"م م000ی
ھ0ای ح0اكی از اي0ن  به م0وازات ش0ايعه پراكن0ی. كرد نفر تجاوز نمی) سيصد(

بي0ست و [ ٢٥٠٠٠ھ0ای گذش0ته  كه تعداد زندانيان سياسی در اي0ران در س0ال
ای  ه بوده اس0ت، گ0زارش محرمان0]يكصد ھزار[١٠٠٠٠٠ تن تا  ]پنج ھزار

كه توسط مخالفان رژيم تھيه شده و عليه ساواك مورد اس0تناد ق0رار گرف0ت، 
 م0ي"دی ١٩٧٧ ت0ا س0ال ١٩٦٨ سال يعنی از سال ٩تصريح داشت كه طی 

س00ازمان [ی ك00سانی ك00ه ب00ه دSي00ل سياس00ی توس00ط اي00ن س00ازمان  تع00داد كلي00ه
  نفر٣١٦٤بازداشت شده بودند، دقيقا ] اط"عات و امنيت كشور دوران شاه

بوده است و بايد صراحتا بگويم كه با زندانيانی كه واقعا سياسی بودند و نه 
تواند نام ي0ك ف0رد  كس نمی ھيچ. تروريست و خرابكار، ھرگز بدرفتاری نشد

  ٢٩٥».سياسی را ذكر كند كه به دست ساواك نابود شده باشد
پس از روی كار آمدن خمين0ی ي0ك «: شجاع الدين شفا نوشته است

ش0ورای مل0ی [ی مجل0س   احم0د نماين0ده به رياست احم0د بن0ی كميسيون رسمی
ك0ه در آن زم0ان از طرف0داران ] ھای حكومت محمد رضا شاه در آخرين ماه

ی   س0اله١٥ظ0ور بررس0ی اختن0اق سياس0ی پر و پا قرص خمين0ی ب0ود، ب0ه من
ی فھرست  و تھيه] ١٣٥٧ تا بھمن ١٣٤٢رداد از بلوای خ[ در ايران  گذشته

 ١٣٥٨ اس000فند م000اه ٢٩در . ت000شكيل ش000د] حكوم000ت[ان آن ج000امعی از قرباني000
ھا گزارشی رسمی در  ررسیبر مبنای اين ب]  ماه پس از انق"ب١٣حدودا [

تح00ت عن00وان ت00اريخ و مح00ل دف00ن ] حكوم00ت اس00"می[ی اط"ع00ات  روزنام00ه
 نفر با ذكر ت0اريخ و ٢٣٤قربانيان رژيم شاه به چاپ رسيد كه شامل اسامی 

  . ا بودمحل دفن ھر يك از آنھ
در اين گزارش تصريح شده بود ك0ه برخ0ی از اي0ن اش0خاص در «

ان0د و  ك0شته ش0ده] حكومت پيشين ايران[تی نبردھای خيابانی با نيروھای امني
ان0د، ول0ی بع0ضی ديگ0ر ني0ز  ھا اعدام ش0ده جرای احكام دادگاهبرخی نيز در ا

ه صورت بودند كه بكلی ناشناس بودند و ھيچ دليلی وجود نداشت كه اينان ب
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حتی يكی از آنھا نام خ0انوادگی نداش0ت و . قربانی سياسی از بين رفته باشند
   ٢٩٦.فقط نام كوچك او ذكر شده بود

» اف00اتجناي00ت و مك« كت0اب ٢٦١ی  ال00دين ش0فاء در ص00فحه ش0جاع 
ای ك00ه ان00دكی بع00د ب00ه سرپرس00تی ي00ك اس00تاد   بررس00ی جداگان00ه«: نوش00ته اس00ت

كه يك دست چپی شديدا مخ0الف [راھاميان دانشگاه امريكايی به نام يرواند آب
ی او توس0ط مقام0ات  گرفت و ظاھرا اسناد م0ورد مراجع0هصورت ] شاه بود

ھای دست چپی ايران در اختيارش گذاشته ش0ده  جمھوری اس"می و نھضت
ه موج0ب اي0ن بررس0ی قرباني0ان ب0. بود، به ارقامی در ھمين حدود منجر ش0د

عليه نيروھای امنيت0ی ش0اه و در م0دت ی مسلحانه  ھای مبارزه ی نھضت كليه
 ت00ن ط00ی زد و خوردھ00ای ١٧٧ ب00ود ك00ه از اي00ن ع00ده ٣٤١ س00ال جمع00ا ١٥

 تن اعدام ش0ده ي0ا خودك0شی ١٦٤مسلحانه با قوای دولتی كشته شده بودند و 
اين استاد دانشگاه ھم0ين آم0ار را در كت0اب . كرده و يا در زندان مرده بودند

   . كردن بين دو انق"بش نيز تائيدايرا
اش ب00ه ن00ام اس00"م راديك00ال در  آروان00د آبراھامي00ان در ت00اليف ت00ازه

 ی كموني0ست ش0ده و ي00ا م0سلمان مان00ده« بخ0ش مجاھ0دين خل00ق، ك0ل مجاھ00دين
.  ت00ن ب00رآورد ك00رده اس00ت١٣٠ در رژي00م پي00شين اي00ران را فق00ط »ك00شته ش00ده

Sزم به يادآوری است كه آبراھاميان با اين كه در پوزيسيون يك پژوھشگر 
كن0د، ول0ی چ0ون ھمچن0ان ب0ا حكوم0ت پي0شين اي0ران س0ر س0تيز دارد،  ار م0یك

شدگان عمليات تروريستی عليه سردمداران آن حكوم0ت و ش0ھروندان  كشته 
  ! كند ارزبابی می» شھيد«ايرانی و خارجی در ايران آن زمان را ھمچنان 

 تنھ0ا ٥٧ ت0ا ٥٠ھ0ای  ی س0ال آبراھامي0ان در فاص0لهبر اس0اس آم0ار 
جان خود را از دس0ت ] و فرقهاز ھر د[تن مجاھد خلق ] و سیيكصد [١٣٠
ان00د و در ب00ين   ت00ن از مجاھ00دين م00سلمان ب00وده٤٢اد ان00د ك00ه از اي00ن تع00د داده
 ت0ن ني0ز از مجاھ0دين ٤٧ان0د و   جانشان را از دس0ت داده٥٧ تا ٥٤ھای  سال

   ٢٩٧.ركسيست شده ھستندما
 تن ديگر ھمگی ٤١ی اين تعداد يعنی  افزايد كه بقيه آبراھاميان می

شعاب در اي00ن س00ازمان از ب00ين  يعن00ی ت00ا زم00ان ان٥٤00 ت00ا ٥٠ھ00ای  در س00ال
  .  است خود سازمان مجاھدين خلق نيز بر اين آمار صحه گذاشته. اند رفته

 و سرف00صل ١٣٤٩ی بھم00ن   آم00ار عمادال00دين ب00اقی؛ در فاص00لهام00ا
ی س000ازمان ف000دائيان خل000ق در روس000تای  ی اولي000ه لي000ات تروري000ستی ھ000ستهعم

 ك0000ه عملي0000ات تروري0000ستی ١٣٥٦س0000ياھكل در ش0000مال اي0000ران ت0000ا مھرم0000اه 
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ی  و ب0ه گفت0ه[داينان خل0ق ف0روكش ك0رد ھايی از طيف مجاھ0دين و ف0 سازمان
ھ00ای  ای از س00وی محاف00ل نفت00ی و دول00ت ی ت00ازه پادش00اه فقي00د اي00ران توطئ00ه

 ت0ن ٣٤١جمع0ا ] متبوعشان، در ھمراھی با باصط"ح روشنفكران آغاز شد
گي0ری ب0ا م0اموران امنيت0ی ك0شته  ت0ن از اي0شان در در١٧٧ ك0ه ان0د كشته شده

ی در ی پنھ0ان بدون محاكم0ه و برخ0ی پ0س از محاكم0ه تن برخی ٩١اند،  شده
ھ0ای  جالب اين كه آقای باقی آن ھمه دادگ0اه. اند ھای نظامی اعدام شده دادگاه

  !ن دوران را بكلی فراموش كرده استعلنی اي
 دس0تگير ش0ده،  ت0ن ھ0م١٥ان0د و  ه تن در زير شكجه جان باخت٤٢ 

ز  تن ني٩0اند و   تن نيز در زندان خودكشی كرده٧ اند و اما ھرگز ديده نشده
  . اند  شده ھنگام فرار از زندان كشته

 ١٦ريخ باقی به اين آمار، ك0شته ش0دن ي0ك ت0ن ديگ0ر را ني0ز در ت0ا
در كن0د ك0ه  افزايد، و اض0افه م0ی ی پامنار تھران می  در منطقه١٣٤٢خرداد 

ماه ھمين سال فردی به نام محمد اسماعيل رض0ايی ني0ز در زن0دان   آبان ١١
كشته شده است و محمد رضا طيب نيز در پادگ0ان ح0شمتيه تيرب0اران ش0د و 

   ! به قتل رسيد١٣٤٦ فروردين ١٦غ"مرضا تختی نيز در 
   !كه شادوران تختی خودكشی كرده استدر صورتی 

ش0ريعتی در غ0رب را ني0ز ب0ه ی قلب0ی عل0ی  با اي0ن ھم0ه اگ0ر س0كته
حساب ساواك بنويسيم و مرگ سيد مصطفی خمينی را نيز كه از پرخ0وری 

 تن بالغ ٣٤٥مرد، شاھكار ساواك قلمداد كنيم، باز ھم اين رقم به سختی به 
ی اي0ن  آم0ار ك0ه از چن0د س0وی نامتج0انس  ت0وان ب0ا مقاي0سه شود؛ البت0ه م0ی می

ب00ا «يی ب00ه ق00ول عمادال00دين ب00اقی ھ00ا تائي00د ش00ده، درياف00ت ك00ه چگون00ه جري00ان
ك0ن  ان0د و ول ب0ه حكوم0ت دس0ت يافت0ه» پراكن0ی يعه بزرگنمايی، اغ0راق و ش0ا

W خمين0ی، قت0ل  س0يد روح ی  توان بر اساس گفته يستند؛ حتی میمعامله ھم ن
ھ00ايی ك00ه   در خم00ين در س00ال  احم00د خمين00ی را ك00ه در دع00وای ارض00یشِپ00در

بيش نبود، نيز جزو جنايات پھل0وی اول رضا شاه فقيد ھنوز سرباز گمنامی 
س آگ00اھی مل00ت اي00ران، ب00ا اي00ن ھم00ه اي00ن روزھ00ا ك00ه ب00ر اس00ا. ارزي00ابی ك00رد
رود و  زرگنم00ايی ب00ه كن00ار م00یی دروغ و فري00ب و ش00ايعه و ب ابرھ00ای تي00ره

ش000ود، ب000د ني000ست  ت000ر م000ی ھ000ای واقع000ی اي000ن جمھ000وری دروغ م000شخص پاي000ه
  !ی حيثيت كنند ن اعاده ھر دو پادشاه فقيد ايراشھروندان ايرانی از

  
ی خمينی در سالمرگ ام0ام  که سر نوھ٢٩٨شھروندی پس از ب"يی

 آوردند، برای سيد حسن خمينی ١٣٨٩ خرداد ١٤آدمکشان ک"ن تاريخ در 
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پ00در ب00زرگ ش00ما از خ00واص ی  هنوش00ت ک00ه بن00ده و امث00ال بن00ده ک00ه در دور
ام و خ00ط ام00ن چماق00دارا» راف0ت« م00ورد ١٣۵٨نب0وديم و در نتيج00ه از س00ال 

 ب00رادران ح00زب W واق00ع ش00ديم، از آنچ00ه ب00ر ش00ما در س00الگرد م00رگ پ00در
  فرمايد  موSنا می. بزرگتان رخ داد، ھيچ تعجب نکرديم
  ... ما ندا اين جھان کوه است و فعل

م000ن خ000وب ب000ه ي000اد دارم آق000ای خمين000ی ب000ا مرج000ع محترم000ی مث000ل 
ک0نم آق0ا  ک0رد؛ م0ن فرام0وش نم0ی چگون0ه رفت0ار W ش0ريعتمداری آيت مرحوم

ھ00ا را، خف00ه کني00د اي00ن  ب00شکنيد اي00ن قل00م«فرمودن00د  چگون00ه دس00تور ص00ادر م00ی
  قط0ب زاده«يک روز گفت » آقا«من خوب به خاطر دارم ... »صداھا را

اش را آنط00ور  یو يک00سال بع00د فرزن00د معن00و» ام خ00ودم ب00زرگ ک00رده را م00ن
ص00در پ0س از س00قوط  ی بن0ی فرماي00شات پ0دربزرگ ش00ما در ب0اره. داع0دام ک0ر

افتادن0د ب0ه چند ماه بعد سگان زنجيری وSي0ت . دانند می ھليکوپتر او را ھمه
 Sھ00وتی آي00ت W. ب00رد را ب00ه نيک00ی م00ی» ص00در بن00ی«ج00ان ھ00رکس ک00ه اس00م 

پدر بزرگت0ان چگون0ه اي0شان را  ايد مامورين معرف حضورتان ھست؛ شنيده
  ؟ ندکشت

دين  بيگناھ0انی را اع0دام کردن0د ک0ه ن0ه ب0ا مجاھ١٣۶٠0در تابستان 
 ع0ام س0ال  قت0ل.  بودن0دکت ک0رده داشتند و نه در جن0گ م0سلحانه ش0رارتباطی
ھم0ه  دانيد چگون0ه آن به دستور مستقيم پدر بزرگ شما روی داد؛ می١٣۶٧

ک0ارد؛ نباي0د انتظ0ار  م0ی بله جناب سيد حسن، آنکه ج0و... گل را پرپر کردند
 توطئ00ه، دروغ،، س00ال ظل00م پ00در ب00زرگ ش00ما ده. داش00ته باش00د گن00دم درو کن00د

کنن0د  م0ی شکنجه، و اعدام کاشت؛ حاS محصول آن مزرعه را دارن0د تق0سيم
   ٢٩٩.دھند و سھم شما را ھم می

ام!ام آئمک!شان » دوران ط�ي!ی«راستی چه زمانی سھم م!دعيان 
تنازل قانون اساسی مبتن!ی ب!ر سنگ!سار و  اجرای بی«ک�ن تاريخ و بانيان 

   را خواھند داد؟کشتار و تجاوز

بل0وای گ0ويم ک0ه  م0ی ٣٠٠دوازدھم0تھم در رابطه با پرسش اما باز   
ک0رد؛ از جي00ب  ھ0ای خ0ارجی تغذي0ه م0ی  جري0انی واب0سته ب0ود و از کم0ک۵٧

خواس00تند اي00ران را ب00ه  ک00سانی ک00ه ب00ا پي00شرفت اي00ران مخ00الف بودن00د و م00ی
. بازگردانن0د] دوران قاج0ار[اضمح"ل بکشانند و به عق0ب و ق0رون وس0طی 

ھاشان ک0شتن »قھرمانی«ھايی بودند که  روريست ت۵٧قھرمانان بلوای سال 
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گذاری در دفاتر ادارات و مج"ت و در سينماھا بود؛ ب0از  شھروندان و بمب
ت0رين بخ0ش  جال0ب. رس0انی ن راس0تای دش0منی ب0ا آگ0اھی و آگ0اھیھم در ھم0ا

ک0شتن ھمرزمان0شان ب00ود؛ مث0ل خ0سرو روزب00ه، » قھرمان00ان«شخ0صيت اي0ن 
  ...   ِ اين قماشان، تقی شھرام و ديگرورینورالدين کيان مسعود رجوی،
ی ابع000ادش ب000ا  جري000ان موس000س حکوم000ت اس000"می، در ھم000هاي000ن 

ی دس000ت  ف ب000ود و ب000ه ھم000ين دلي000ل اس000ت ک000ه ھم000همخ000ال» آزادی زن000ان«
وان ان00درکاران اي000ن بل000وا از آزادی زن00ان و براب000ری حق000وقی زن00ان ب000ه عن000

ي0اد ن0د و کرد ی سک0سی موھ0ای زن0ان ي0اد م0ی و اشعه» بندوباری جنسی بی«
ھ0ستند و اي0ن ش0يوه را چ0ه » چن0د ھم0سری«بي0شترشان ھ0م مت0ولی . کنن0د می

  . کنند برای اين دنيا و چه آن دنياشان تبليغ می
ی  اث000ر تربي000ت غل000ط و ديکت000اتور مآبان000هدر جھ000ت ني000ست ک000ه  ب000ی

  .است» رکورد دار«ايرانيان، کودک آزاری نيز در ميان ايرانيان 
PNA درص00د از وال00دين ايران00ی ٥٠ ب00يش از  در حاليک00ه: نوش00ت 

ش00انزدھم [ دانن00د، ام00روز در اي00ران ع00ی خ00ود م00ی کودک00ان را ح00ق طبي تنبي00ه
  ب0ه. ش0ود ج0شن گرفت0ه م0ی» روز جھانی ك0ودك« به عنوان ]١٣٨٩ مھرماه

الملل0ی حق0وق  نيون ب0يران ھف0ده س0ال اس0ت ك0ه ب0ه كنوان0سيا »ايلنا«گزارش 
ھاش0ان  از كودك0ان و خ0انواده اما كمتر از پانزده درصد  است؛وستهيكودك پ

  ک00هپرس00د  م00ی]خبرگ00زاری ک00ار اي00ران[ »ايلن00ا« .ب00ا اي00ن ق00انون آش00نا ھ00ستند
 درص0د ۵٠ش از يب0« در حاليک0ه ،را ج0شن بگي0ريم» روز کودک«گونه چ

دانن0د،   عی خود م0یيه بدنی كودكان را حق طبيرانی تنبياز پدران و مادران ا
عرض آزارھ0ای ج0سمی ھ0ستند، ك تا پنج ساله در مي درصد از كودكان ٣٠
و ھ00ستند ھ00ای پ00ر و پ00ا ق00رص كودك00ان پدران00شان   درص00د از آزاررس00ان۵٣

نام00ادری آن00ان ا ناپ00دری و ي00کودک00ان پ00در و م00ادر و   درص00د آزار٩٠عام00ل 
 یبا اورژانس اجتم0اعھا   درصد از تماس٧٠در جمھوری اس"می... ھستند

 ھ0زار ك0ودك ٣٠٠ه آزاری است، و امسال نزديک ب0  ل كودكيبه دل ]١٢٣[
   ».اند ل بازماندهيايرانی از تحص

» كودك ك0ار« ھزار ۴٠٠ون و يليك ميوجود  ھمچنين از» ايلنا«
  . دھد خبر می  در تھرانکودک کارن، از جمله ھفت ھزار در سراسر ايرا

خواھم بگويم که وقتی در کشوری کشتار ديگران و تروريسم،  می
ني0ز در » کودک آزاری«جماعت در شود، ايرانی  ارزيابی می» قھرمانی«

   .  شود می» د دارررکو«جھان 
 اي00ن ب00ود ک00ه متولي00انش ھمگ00ی، ۵٧ی جال00ب در بل00وای س00ال  نکت00ه

ھ00دف، وس00يله را توجي00ه «ب00رای رس00يدن ب00ه ق00درت و ب00ا ش00عار ماکي00اولی 
امع0ه را ک0ه در ترين بخش خفته در ب0ستر ج ترين و عقبمانده مرتجع» کند می



 ٢٠٥

 

ه سنگ کوبي0ده ش0ده ب0ود، دوب0اره بي0دار ک0رد و ب0ه  سرش بدوران رضا شاه
 س00ه دس00ته از ک00سانی ک00ه دش00منان اص00لی ۵٧در بل00وای س00ال . مي00دان ک00شاند

اص"حات رضا شاھی بودند، به ميدان آمدند و آنچ0ه را ک0ه در دوران او و 
آخون0دھا، ب0رای ب0ه . ھای او از دست داده بودند، باز پس گرفتند با سازندگی

ھ000ا ب000رای واب000سته ک000ردن اي000ران و  ي000ران، کموني000ستاض000مح"ل ک000شاندن ا
م00ذھبی، ک00ه آن00ان ني00ز /اي00ران و متولي00ان قاج00اری مل00ی» ايران00ستان ک00ردن«

ی آخ0ری  ود کنندگان ايران شدند؛ اين دستهعصای دست دو بخش ديگرِ  ناب
ھ0ای ک0ت و کلف0ت  ھمان اوايل ب0ه ق0درت رس0يدن م"ي0ان، ب0ه پ0ست و عن0وان

» اخ«ا يک0ی يک0ی ت ياف0ت؛ خيل0ی زود ام0وزارت و صدارت و وکال0ت دس0
ی قدرت به بيرون پرتاب؛ آخر تاريخ مصرف0شان گذش0ته  شدند و از گردونه

  ! بود
ی م0ذھبی  کردن0د ب0ا اس0تفاده از وجھ0ه خيال می» روشنفکران«اين 

رسند و  کشانند و بعد خودشان به قدرت می ھا می خمينی، مردم را به خيابان
ب00ا ] خمين00ی[» ق00اب دس00تمال«د؛ ام00ا ھم00ين کنن00 خمين00ی را ھ00م راھ00ی ق00م م00ی

 ک0رد و ھ0ا اس0تفاده» روش0نفکران«ايش، از اين ھ غگويیوھا و در فريبکاری
ش00ان را ي00ا ب00ه خ00دمت گرف00ت و مجيزگ00وی  ب00ه ق00درت رس00يد؛ بع00د ھ00م ھم00ه

ش0ان ھ0م جان0شان را برداش0تند و در  جناياتش کرد، ي0ا س0ر ب0ه ني0ست؛ برخ0ی
 ... رفتند

 نوش000ت ک000ه ک000ريم پ000رس ل آسوش000يتدی اط"ع000ات از ق000و روزنام000ه
  : ی ملی ايران گفت سنجابی، رھبر جبھه

 شاپور بختيار که اعتقاد دارد معتقد ب0ه دموکراس0ی اس0ت، باي0د از
ھ0ا  ور ميلي0ونپي0شواز پرش0« س0نجابی گف0ت ک0ه .نخست وزيری اس0تعفا بدھ0د

 م0000ردم ب0000ه اعتم0000ادی ی را  ن0000شانهخمين0000ی] س0000يد روح W[ ...از» ايران0000ی
س0نجابی  .اس0ت» جمھ0وری اس0"می«ی ايج0اد ي0ک  باره  شان درھای اي طرح

 W  آيت رھبری«خمينی در اقامتگاھش گفت که مخالفان ...پس از ديدار از
 سنجابی در اين باره ک0ه پ0س از اس0تعفای .اقليت بسيار کمی ھستند» خمينی

 گف00ت ک00ه پ00س از ،بختي00ار از پ00ست نخ00ست وزي00ری، چ00ه روی خواھ00د داد
نظري00ات  منطب00ق ب00ا خواس00ت مل00ت و] ک00ذا[ک دول00ت مل00ی ي00«اس00تعفای او 

 ھ0ايی را ک0ه م0ورد خواس0ت ت0شکيل خواھ0د ش0د، ت0ا برنام0ه» مين0یW خ  آيت
ي0ان نق0ش  س0نجابی از ب.اس0ت، اج0را کن0د] کذا[رھبران مذھبی و ملت ايران 

خ0ودداری ک0رد،  در ي0ک چن0ين دولت0ی» ی ملی رھبر جبھه«خود به عنوان 
ب0ه  ی ملی به جنبش ملی اي0ران و کنم که جبھه م میت که صريحا اع"اما گف

است و اي0ن سياس0ت را ھمچن0ان » وفادار« W خمينی  رھبری حضرت آيت
   .خواھد داد ادامه
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استعفای سنجابی را از خمينی سيد روح W ... شد که ًقب" گفته می
 کم برای مدتی موقت به عنوان ش0رط انتخ0اب او  ی ملی دست رھبری جبھه

 س0نجابی در خ0اطراتش .خواس0تار ش0ده اس0ت» یشورای انق"ب اس"م«در 
نويسد که شيخ مرت0ضی مطھ0ری و س0يد محم0د بھ0شتی از ط0رف خمين0ی  می

 دع000وت کردن000د؛ ول000ی وی» ش000ورای انق000"ب«از او ب000رای ش000رکت در 
 ٣٠١.نپذيرفت

ای ب0ا گرام0ی  ي0هھ0ای ف0دايی خل0ق ب0ا ص0دور اع"م سازمان چري0ک
ی خل0ق اي0ران  ر، بازگ0شت وی را تجل0ی ارادهه ک0شوورود خمينی ب0 دانستن

ی   و خواس0تار ادام0هندخواند» مزدور«ھا ارتش ايران را   آن.کرد توصيف
ی اط"ع0ات چھ00اردھم  روزنام00ه. کام00ل امپريالي0سم ش0دند انق0"ب ت0ا ن00ابودی

اع"مي0000ه را آورده اس0000ت ن ھ0000شتم خ0000ود اي0000ی  در ص0000فحه ١٣٥٧بھم0000ن 
گردد؛  يعيان به ميھن بازمیی بزرگ شقدر و پيشوا مبارز عالی خمينی...که

بازگ0شت، خ0ون س0رخ مردم0ی اس0ت ک0ه ب0ا آرم0ان ايران0ی آزاد  ی اين وديعه
  . شتافتند» ارتش مزدور«ھای  گلوله به استقبال] کذا[و دموکراتيک ] کذا[

ھ00ای زحم00تکش و قھرم00ان م00يھن  اي00ن بازگ00شت، تجل00ی اراده خل00ق
 دارد؛ ب0ا اي0ن گرام0ی م0یھ0ای ف0دايی خل0ق آن را  ماست که سازمان چري0ک

خواھ0ان  و آزادی] ک0ذا[پرستان  اعتقاد که بايد انق"ب را ھمگام با ھمه ميھن 
ترين اقشار زحمتکش خلق، تا نابودی کام0ل  با اتکاء به وسيع و] کذا[واقعی 

نوکرانش، تا استقرار کامل حاکميت خلق ھمه م0ردم اس0ت، ب0ه  امپرياليسم و
   .پيش رانيم

ل خبرگ00زاری فران00سه نوش00ت ک00ه ات ھ00م از ق00وی اط"ع00 روزنام00ه
ی م0سلحانه، ب0رای بران0داختن   اجرايی ح0زب ت0وده خواس0تار مب0ارزهی کميته

ی خ0ود، از بختي0ار ب0ه عن0وان  حزب توده در آخرين بيانيه. ار شددولت بختي
نبايد ] کذا[» رھبران جنبش دموکراتيک«نام برد و اع"م کرد که » خائن«

درنگ کنند و بايد مل0ت  لف دشمن، حتی يک لحظهدر برابر مانورھای مخت
 ح0زب .خوانن0دفرا را ب0ه ت0دارک و س0ازمان دادن مقاوم0ت و نب0رد م0سلحانه

 کوش0ند ھ0ا م0ی ھ0ا و ن0وکران آن ی خ0ود اف0زود ک0ه امپريالي0ست توده در بيانيه
ملت را با ھيوSی کمونيسم و با خط0ری ک0ه متوج0ه تمامي0ت ارض0ی ک0شور 

ی متح0د مل0ت را  رس0انند و ب0ه اي0ن ترتي0ب جبھ0هگ0ر بتھ0ای دي دروغ اس0ت و
تفرق0ه ] ک0ذا[ای دموکراتي0ک تضعيف کنن0د و ب0ين مب0ارزان م0ذھبی و نيروھ0

  . داندازن
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از پ000يش ح000زب ت000وده اض000افه ک000رد ک000ه ب000ا اعت000صاب غ000ذا ک000اری 
ی م000سلحانه و اش000غال واح000دھای نظ000امی و  رود، بلک000ه ب000ا ي000ک حمل000ه نم000ی
 را در ھ0م شک0ست و ٣٠٢نظامی خلق هتوان دستگا ھای مھم دشمن، می  پايگاه

  ٣٠٣...قرار داد] کذا[خويشتن را در خدمت خلق 
 ١٣٥٧ بھمنم0اه ٢٦  که در٣٠٤تبريک سازمان مجاھدين خلق ]اما[

   !ی اط"عات منتشر شد  روزنامهدر
  نام خدا و بنام خلق قھرمان ايران به

  W خمينی اعظم حضرت آيت  مجاھد
انق"ب0ی ش0ما در اي0ن م0يھن عموم فرزن0دان  مجاھدين خلق ايران و

شما را مبنی بر محاکمه و مجازات  با قلبی سرشار از احترام، فرمان قاطع
ی رژي0م پي0شين درياف0ت  پي0شه فوری چھار تن از عناصر جنايتکار و خيانت

بخ00ش چ00شمان و  اق00دام متھوران00ه و انق"ب00ی را ک00ه روش00نايی ن  اي00.داش00تند
ھ0ای داغ0دار    ب0ه وي0ژه خ0انوادهحروم اين س0رزمينم تس"ی قلوب تمام مردم

 دي00دگان اس00ت، ب00ه ش00ما و تم00ام م00ردم قھرم00ان ک00شورمان  ش00ھدا و ش00کنجه
ه ک0شتار اين کشور ک0سی ب0 گوييم؛ باشد که ديگر در می» تبريک و تھنيت«

  ]کذا[.پناه و فرزندان پيشتاز آنان دست نيابد و شکنجه و آزار مردم بی
ب00ی، پرت00و ديگ00ری از م00ان انق"فر W، ش00ما ب00ا اي00ن ح00ضرت آي00ت 

ب000ه جھاني000ان ] را[م ی راس000تين مکت000ب توحي00د و اي000دئولوژی م000ا اس00" چھ00ره
ب00ه ه عرض00ه کردي00د؛ ل00ذا ب00ازھم م00شتاقانه امي00دواريم ک00ه ب00دون کمت00رين توج00

ای ھرچ00ه  و ب00ه گون00ه»  آمي00ز سازش00کارانه ش00رک«ھ00ای  برخ00ی پادرمي00انی
از » ت0ا آخ0رين نف0ر«] را[ م0ا ی دي0ده اين خلق مظلوم و ش0کنجه  تر داد سريع

  ... دبازستانده شو ی عناصر ضدانق"بی نيز بقيه
  

 بايد بگويم که ب0ه دلي0ل گ0ستردگی ٣٠٥در پاسخ به پرسش چھارمت
ھای گوناگون در آن، ھمه گونه خواس0تی در اي0ن  اين جنبش و حضور طيف

ک0ه ک0ف و س0قف  [٨٨پيکره ھست؛ اما به باور من خواس0ت اساس0ی جن0بش 
 اجتماعی و برابری حقوقی ھای ن به دموکراسی، آزادیدست يافت] ھم ندارد
  . ھاست ی انسان بين ھمه

ميرح00سين موس00وی و «کنن00د ب00ا اس00تفاده از  البت00ه برخ00ی خي00ال م00ی
کنند،  ھاشان برسند که البته يا اشتباه می توانند به خواست می» مھدی کروبی
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ونی خواھند ضمن حفظ حکومت اس"می، و به دليل نگرانی از س0رنگ يا می
  .محتوم آن، امتيازھايی از حاکمان اصلی بگيرند

 ارزي000ابی ٨٨ھ000ا را م000ن شخ000صا در ک000ادر جوان000ان و جن000بش  اي00ن
خواس00ت . ھ00ستند] منتھ00ی بخ00ش مغل00وب آن[اين00ان خ00ود حکومتي00ان . ک00نم نم00ی

آزادی، دموکراسی و راه يافتن به ک0اروان مدرنيت0ه اس0ت  ٨٨اساسی جنبش 
  . روشن و شفاف استھمه جايش . و اين سقف و کف ندارد

م ک00ه اين00ان ت00وانم بگ00وي  تنھ00ا م00ی٣٠٦و در پاس00خ ب00ه پرس00ش ھ00شتمت
لع س00وم اي00ن ش00ان؛ اگ00ر زھ00را رھن00ورد را ھ00م ض00 ھ00ردو و در واق00ع ھرس00ه[

مک00ان بي00رون آم00دن از آن را ان00د ک00ه ا ای گي00ر ک00رده در چال00ه] مثل00ث بگي00ريم
ت وح0شت ر حکوم0ندارند؛ چرا که اينان اص" بنا ندارند تغيي0ری در س0اختا

خمين0ی ب0ه » ط"ي0ی«ھاشان ب0رای بازگ0شت ب0ه دوران  وعده. اس"می بدھند
    !ھمين دليل است

 پرسشت؛ بايد بگويم که ما چيزی به ن0ام ٣٠٧در پاسخ به يازدھمين
»Sر نوعی شيوهنظام . نداريم» رتفکر سکوSی حکومتی است و تنھا  سکو

يست و اص0" ن» تفکر سکوSر و طيف سکوSر«است؛ يعنی » نظام«يک 
توان000د نظ000ام حک000ومتی س000کوSر را  آدم م000ی .توان000د وج000ود داش000ته باش000د نم000ی

بخواھد، و برای دست يافتن به چنين نظامی مبارزه کن0د؛ و خ0ودش م0ذھبی 
  .  يا نباشد،باشد

دانم اي0ن پرس0ش را اينگون0ه بنوي0سم ک0ه آي0ا در درون  تر می درست
ک00ه در آن دي00ن از [ک00شور ک00سانی ھ00ستند ک00ه ب00رای داش00تن نظ00امی س00کوSر 

 ھمگ0ی ب0ه ١٣٨٨کنن0د، ي0ا مب0ارزين جن0بش  مب0ارزه م0ی] حکومت ج0دا باش0د
» ش000کل«دي000ن و م000ذھب در حکوم000ت ب000اور دارن000د و تنھ000ا خواھ000ان تغيي000ر 

  ؟ ! ھستند و نه محتوای آن و تغيير رئيس جمھوری آنحکومتی
ي000ا نظ000ام حک000ومتی » حکوم000ت«تاکي000د ک000نم ک000ه س000خن از ي000ک 

چ0ون دول0ت، بخ0ش اجراي0ی » دول0ت س0کوSر «است و نه فق0ط» سکوSر«
س0ه بخ00ش و س00ه ] ھ00ر حک00ومتی[وم0ت ی حک0ومتی اس00ت؛ يعن00ی حک س0ه ق00وه

اجرائي00ه ي0ا دول00ت اس00ت؛ ديگ00ری، ی  ی ح00اکم دارد ک00ه يک0ی از آنھ00ا ق00وه ق0وه
ی ق00ضائيه و  م ق00وهی مقنن00ه اس00ت و مج00الس ق00انونگزاری و س00ومی ھ00 ق00وه

  . دادگستری کشور
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ی  گوين00د، اي00ن نکت00ه س00خن م00ی» کوSردولت00ی س00«آن0انی ھ00م ک00ه از 
کنند که اگر قانونگزاران، ق0وانين ش0ريعت و اس0"می  کليدی را فراموش می

ای ج0ز اج0رای ق0وانين ق0صاص و  و قصاص را تصويب کنن0د، دول0ت چ0اره
اساس قوانين ی حکومتی بر  ی قضائيه يعت ندارد؛ به ھمين دليل اگر قوهشر

 »دول0ت س0کوSر«ش0ود، ديگ0ر نظ0يم ھ0ای آخون0دھا ت فقه و شريعت و رساله
  .ستبيش نيای  ياوه

ان00د ک00ه نظ00امی  وي00ژه در اي00ن جن00بش، ب00ه آنج00ا رس00يدهھ00ا ب00ه  ايران00ی
ب0ار  ی فاجع0ه واھند؛ البت0ه ب0ا توج0ه ب0ه کارنام0هخ برای ايران می» سکوSر«

نظ0امی ھمچ0ون مث" ھای فاشيستی و کمونيستی؛  حکومت اس"می، حکومت
 دي00ن از ک00ه]  س00ال۵٨در آن [ ل00ویو پادش00اه پھنظ00ام حک00ومتی در دوران د
ھ000ا در براب000ر ق000انون براب000ر بودن000د و  ی ايران000ی حکوم000ت ج000دا ب000ود و ھم000ه

ھيچگونه تبعيض دينی و جنسی و قومی وجود نداشت؛ ھمين يک قلم، يکی 
  . استايدئولوژيک/ھای کيفی دو نظام سکوSر و دينی ديگر از تفاوت

  !برگرديم سر کارمان
ی س00ی و چھ00ل و پنج00اه را  دي00دگاه روش00نفکر دھ00هتف00اوت نگ00اه و 

. اش دي00د و فھمي00د ی فاض00له و مدين00ه» اتوپي00ا«ز ن00وع نگ00اھش ب00ه ت00وان ا م00ی
 خواھ00ان حک00ومتی ان00سانی و ب00ا تعري00ف براب00ر از حق00وق ٣٠٨ھمن00س"ن ت00و

خواھن000د  ش000ھروندی ھ000ستيد؛ البت000ه منھ000ای آن بخ000ش از حکومتي000ان ک000ه م000ی
 حکومتی و درون جناحي0شان ح0بس مطالبات نسل تو را در دعواھای درون

  ! دھندب شتقليل و تخفيف» رای من کو؟«کنند و به شعار کمدی 
 ٩٩[ی تح0صيلکردگان  ی روش0نفکران و ھم0ه  ھمه١٣۵٧در سال 

 ايدئولوژيک بودند؛ يعن0ی ي0ا حکوم0تخواھان حکومتی دينی و ] درصدشان
قواع0د اس0اس خواس0تند، ي0ا دين0ی و اس0"می و بر ايدئولوژيک کموني0ستی م0ی

ی فقي0ه باش0د؛ حک0ومتی ب0ر اس0اس  که ھمان وSي0ت مطلق0ه» مت و امامتا«
 يک ت0ن و نادي0ده انگاش0تن رای شريعت و قوانين شريعت و قصاص و رای

  .ی شھروندان ھمه
در حکوم00ت دين00ی، تبع00يض وج00ود دارد و خيل00ی ھ00م عمي00ق وج00ود 

  .دارد؛ ھم تبعيض جنسی وجود دارد و ھم تبعيض دينی و نژادی
ھ0ا ب0ا ھ0م  ن دين و بالطبع در نظام برآمده از اين دي0ن، ان0ساندر اي

ھ00ا اج00ازه و حت00ی دس00تور دارن00د ک00ه ب00ا  برخ00ی از ان00سان. ني00ستند» براب00ر«
  . ھای ديگر را مجبور به پذيرش دينشان کنند خشونت و قتل، انسان
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ی از چن0ين مکتب0ی، تف0اوت ب0سياری  پس در نظام حکومتی برآم0ده
ق00وق م00ردان، ب00ين حق00وق م00سلمانان و حق00وق اس00ت ب00ين حق00وق زن00ان و ح

باورمندان به ديگر اديان؛ تازه در بين خ0ود م0سلمانان، ب0از ھ0م ي0ک تف0اوت 
ھ0ا  کيفی وجود دارد بين حقوق اھ0ل ت0شيع  و حق0وق اھ0ل ت0سنن؛ اي0ن تف0اوت

و البته بزودی خواھيم . ی آشيل حکومت اس"می ھستند کليد اساسی و پاشنه
ن حق00وق نيم00ی از ان00سانھا يعن00ی زن00ان و حق00وق دي00د ک00ه ب00ه رس00ميت ن00شناخت

باوورمن00دان ب00ه ادي00ان ديگ00ر؛ و ھمچن00ين فاشي00سم ن00ژادی اس00"ميون و ھم00ين 
  .ھاشان، بنيادشان و بنيان دين حکومتيشان را برباد خواھد داد سيد بازی

دارن0د، آي0ا » ١٣٨٨جن0بش «اما اين که در بين آنان که سھمی در 
 باش00ند؛ باي00د بگ00ويم بل00ه؛ ٣٠٩می س00کوSرک00سانی ھ00م ھ00ستند ک00ه خواھ00ان نظ00ا

  !ھستند و کم ھم نيستند
شناسم که ب0رای ش0رکت در تظ0اھرات ض0د  من حتی کسانی را می

پردازن0د؛ و  کنند؛ پول م0ی اول به رمال مراجعه می» جنبش سبز«حکومتی 
بع00د ک00ه رم00ال، آش00غالی ب00ه خوردش00ان داد و بع00د ھ00م چاپيدش00ان؛  ب00ا اي00ن 

ب0ه اي0شان ک0ارگر نخواھ0د » گلول0ه «،ات برون0دکه اگر به تظ0اھر» تصور«
» تظ000اھرات«ھ000ا  خن000دان در خياب000انب000ود و دس000تگير نخواھن000د ش000د؛ ش000اد و 

ب0اSی  هھاش0ان دان0شجويان رد که بدبختانه خيل0ی[ھا را  به نظرت اين. ندنک می
ی اي0ن  در ک0دام رده] ھ0ا ھ0ستند پزشکی و کارشناسی در تھ0ران و شھرس0تان

کن00يم؛ ت00ا ن00ه س00يخ ب00سوز و ن00ه کب00اب؛ ت00ازه اي00ن بن00دی  دس00ته» س00بز«جن00بش 
ھا با بان0د موس0وی چ0ی نظ0ام ھ0م م0شکل دارن0د و حک0ومتی س0کوSر  طفلکی

  !خواھند می
ی  ھ000ای م000دنی ن000سل ت000و را در رده کوش000م خواس000ت م000ن تنھ000ا م000ی

 که ھم م0ذھبی ھا ھستند خيلی. بندی کنم  دسته»خواستاران نظامی سکوSر«
آزاد و ب00دون دخال00ت دي00ن و اي00دئولوژی و خواھن00د زن00دگی  ند و ھ00م م00یھ00ست

ک000نم در  حت000ی ت000صور م000ی. ش000ان داش000ته باش000ند م000ذھب در زن000دگی شخ000صی
ی حکوم0ت دين0ی  دی سال زير بمباران لحظه به لحظهای که سی و ان جامعه

ی   ب0ه پدي0دهبوده، و خواه ناخواه به آن آلوده شده، مشکل بتوان تعھدی نسبت
  . داشت» جدايی دين از حکومت«

  !نقبی ھم به تاريخ بزنمباز ھم ی کوتاه،  در يک مقايسهنيست بد 
س0رھنگ ] ١٩٠٨ژوئن  ٢٣[ھجری خورشيدی ١٢٨٧دوم تيرماه 

ی روس واحد مركزی قزاق دستور داد كه ساختمان مجلس  لياخوف فرمانده
  محم0د علي0شاه.در مي0دان ت0اريخی بھارس0تان را ب0ا ت0وپ گلول0ه ب0اران كنن0د
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ای ك0ه ب0رای مقام0ات دولت0ی  ضمن صدور اع"ميهوز پيش از اين، قاجار ر
نتخ0اب نماين0دگان ش0ھرھای ديگ0ر ارس0ال ش0ده ب0ود، چگ0ونگی او در تھران 

 خوان00ده و »اص00ول دمكراس00ی«نماين00دگان را مغ00اير ن مجل00س و رفت00ار اي00
اي0ن نق0ائص ب0ه م0دت س0ه م0اه تعطي0ل  دستور داده بود ك0ه مجل0س ت0ا اص0"ح

ساختمان مجلس نشدند؛ در  ضر به تركچون بسياری از نمايندگان حا. شود
بھارس0تان فرس0تاده ش0د، ت0ا  اجرای دستور محمدعلي0شاه، ي0ك واح0د ق0زاق ب0ه

مجل00س را محاص00ره و نماين00دگان را از آنج00ا بي00رون كن00د ك00ه اي00ن ني00رو ب00ا 
بودن0د،  مقاومت ھواداران مسلح مجلس كه از پيش در آنجا سنگربندی كرده

  . روبرو شد و عقب نشينی كرد
م0سلحانه ب0ود ك0ه ت0صميم  وف پ0س از اط0"ع از اي0ن مقاوم0تلي0اخ

در پ0شت پ0رده، دس0ت . گرفت ساختمان مجلس را با توپ گلول0ه ب0اران كنن0د
ھركدام به حماي0ت از [انگلستان و روسيه كه با ھم رقابت استعماری داشتند 

بھارس0تان،  در جريان تيراندازی با توپ به عم0ارت. دركار بود] يك طرف
متح0صن،  دافعان مجلس كشته و ي0ا مج0روح ش0دند و نماين0دگانبسياری از م

 گريختن0د و در آنج0ا ]كه در ھمان نزديكی ب0ود[از آنجا به پارك امين الدوله 
بردن0د   قزاقھا پس از تصرف مجلس به پارك امين الدول0ه حمل0ه.پنھان شدند

چ0ون . و نمايندگان را مضروب و دستگير كردند و به باغشاه منتقل ساختند
اعتی از مجلسيان و ھواداران آنان از جمله تنی چن0د از اص0حاب جراي0د جم

ھ0ا ب0اغ  عازم سفارت انگلستان شده بودند، تا در آنج0ا متح0صن ش0وند، ق0زاق
 را محاصره كردند و راه آن] خيابان فردوسی/واقع در محل فعلی[سفارت 

ير عده را كه ھنوز پ0ای ب0ه س0فارت نگذاش0ته بودن0د، ب0ستند و آن0ان را دس0تگ
. ی سياس0ی انگل0ستان ش0د ي0ن عم0ل باع0ث اعت0راض ش0ديد نماين0دهك0ه ا كردند

اندركاران نشريات نيز كه جداگانه دستگير شده بودند، ب0ه  گروھی از دست
زن00دان ب00اغ ش00اه منتق00ل ش00دند و از ھم00ين روز در تھ00ران حكوم00ت نظ00امی 

  ... برقرار شد
گيرخ0ان خبر مربوط ب0ه اع0دام مي0رزا جھان] سوم تيرماه[روز بعد 

العلم0ای خراس0انی  سرافيل، و ملك المتكلمين و س0لطانشيرازی ناشر صور ا
ان0دركاران ن0شريات ديگ0ر ب0ه گ0وش رس0يد ك0ه در مي0ان بازداش0ت  از دس0ت

  ٣١٠.باغشاه اعدام شده بودند شدگان بودند و در
در م0تن » ان0د از باغشاه درآمده، در بھارستان جا گرفت0ه«ی  اشاره

ه ش0ده ذاش0تاز شده و به روش0نی ب0ه گفتگ0و گبوی  احمد کسر»دادگاه«کتاب 
يعن00ی ب00ه ق00درت رس00يدن زودگ00ذر » اس00تبداد ص00غير«ك00ه چگون00ه در دوران 
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ھ00ا و ب00ه ت00وپ ب00ستن مجل00س، گروھ00ی از  محم00دعلی مي00رزا ب00ا كم00ك روس
آزاديخواھ000ان و كوش000ندگان بن000ام ھمچ000ون مل000ك المتكلم000ين، جھانگيرخ000ان 

 و در باغ00شاه ب00ه زن00دان صوراس00رافيل، قاض00ی ارداق00ی را دس00تگير ك00رده
مح!!سن «بازپرس00ی اي00ن م00ردان ب00زرگ را . افكندن00د و س00پس آن00ان را ك00شتند

ی فرام0وش ش0ده ب0ود ك0ه  با گشودن اين نكته.  برعھده داشت»صدرا8شراف
 به ١٣٢٠از آن پس و بويژه از سوی نشريات آزادی يافته پس از شھريور 

 ش0گفتی آور نب0ود ك0ه از اين رو چن0دان. داده شد» دژخيم باغشاه«وی لقب 
دنب0ال ش0ود » توھين ب0ه اس0"م«ی اتھام  در دوران نخست وزيری او پرونده

و اين فرد ھمان نخست وزيری است که ب0ا خواس0ت و ي0اری او ] گودرزی[
ی فجي0ع در س0اختمان  احمد کسروی را نخست ت0رور و بع0د ھ0م ب0ه آن ش0يوه

 ت0اريخی و اي00ن در ھم0ين کت0اب ب0ه اي00ن جناي0ت. دادگ0ستری تک0ه تک0ه کردن00د
رض000اخان «ب000ا تروري000سم اس000"می و اي000ن » دولتم000ردان ايران000ی«ھمدس000تی 

  .ام اشاره کرده» زدايی
 م، بد نيست در تداوم اي0ن نق0ب زدنحال که نيمه نقبی به تاريخ زد

از ك00شور بلژي00ك ب00ه » قن00د«پ00يش  ق00رن ب00يش از ي00کاي00ن را ھ00م بنوي00سم ک00ه 
روح0انيون و يك0ی از اتب0اع ب0ه دلي0ل م0سائلی ك0ه مي0ان . ش0د ايران صادر م0ی

بودن قن0د   فتوای حرام]مواجب آخوندھا نرسيد يا دير رسيد [بلژيك پيش آمد
روی دستش مانده » قند« يكی از تجار كه .خورد صادر شد و كسی قند نمی

تق0ديم خم0س و زك0ات م0شكل را  ب0ود، ب0ه س0راغ يك0ی از مراج0ع رف0ت و ب0ا
ی تب0صرھای ص0ادر ش0د ك0ه بعد از آن بر فت0وای قبل0. برای وی مطرح كرد

اگ0ر قن0د را  حرام بودن قند وقت0ی اس0ت ك0ه م0ستقيما در دھ0ان گذاش0ته ش0ود؛
 ھن0وز ھ0م .ش0ود ح0"ل م0ی] قن0د[گذاش0تن در دھ0ان در چ0ای بزني0د،  پ0يش از

را در  بسياری ازافراد مسن ب0دون آنك0ه دلي0ل آن را بدانن0د، قب0ل از آنك0ه قن0د
  .  ميبرندرا در استكان چای فرو دھان بگذارند، آن
كوS وارد ب0ازار اي0ران  ھای پپسی  خورشيدی نوشابه٤٠ی  در دھه

ی اي00ن  ھ00ايی ب00ودن مال00ك ش00ركت توزي00ع كنن00دهمبن00ی ب00ر ب ش00ايعاتی ش00د و
ن نوش00يد و فت00وايی مبن00ی ب00ر ح00رام ب00ودن افت00اد ھ00ا ھ00ا ب00ر س00ر زب00ان نوش00ابه

 خواست بازار را از دست  شركت توزيع كننده كه نمی.كوS صادر شد پپسی
ق00ديم يك00ی از مراج00ع ك00رد، ت00ا دو دس00تی ت بدھ00د، خم00س و زك00ات متعلق00ه را

ھ0ای پپ0سی ب0ا شي0شه  ن نوش0ابهنوش0يد بر اين فت0وا نوش0ته ش0ود ك0ه ای تبصره
   !شود  اگر در ليوان ريخته شود، ح"ل می؛حرام است

 وارد ب00ازار ماش00ين لباس00شويی  خورش00يدی٥٠ی در دھ00هي00ا م00ث" 
بن0دی زي0ادی داش0تند،  ی ك0ه ب0ه احك0ام دين0ی پ0ایھای ايران0  خانواده.ايران شد

 ب0ه اعتقادش0ان آب موج0ود در مح0صول نبودن0د؛ چ0ون حاض0ر ب0ه خري0د اي0ن
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س0ه وج0ب ط0ول، در س0ه [ش0رعی آب ك0ر  ی اين ماشين كمتر از حد محفظه
ھ00ا را از ب00ين  لب00است اس00ت و نجاس00] ض، در س00ه وج00ب ارتف00اعوج00ب ع00ر

 پي0شقدم ش0د و ب0ا تق0ديم خم0س و خ0ودش ،وارد کنن0دهب0ار ت0اجر  اين. دبر نمی
  بودن آب لوله كشی شھر كه به»كر«بر  توانست فتوايیبه آخوندھا زكات 

   .درريزد، بدست بياو دستگاه لباسشويی می
ای مراج0ع اث0ر خ0ود را از دس0ت فتواھديگر ھا است كه  مدتالبته 

چن0د س0ال . دكنن0 نھادھای دولتی فتواھای موثر صادر می اند و درعوض داده
استاندارد فتوا داد كه اين ی  چينی وارد گمرك ايران شد و ادارهبل تيرآھن ق

ھم0ين ام0ر باع0ث گران0ی  .ش0وند ھا مق0اوم ني0ستند و نباي0د وارد ب0ازار تيرآھن
ك0رد،  وارد م0ی تاجری ك0ه از چ0ين آھ0ن. ی آھن در بازار كشور شد بيسابقه

"ف خ00ود ی اس00تاندارد رف00ت و مانن00د اس00 اداره» محت00رم«ب00ه س00راغ رئ00يس 
ی  فاص0له ب0ه. به اي0شان تق0ديم ك0رد] باج[وجھی را در قالب خمس و زكات  

   ٣١١...ی بازار شدند آھن مانده در گمرك حل شد و روانهچند ماه مشكل تير
ھای  ھا و از آن ھمه ھمسويی بازی و من در عجبم از اين ھمه حقه

ده، باصط"ح روشنفکرانمان با اي0ن جماع0ت؛ ب0رای اي0ن جماع0ت عق0ب افت0ا
  !مگر نه؟» کند ھدف، وسيله را توجيه می«ھميشه 

  
 در ١٢٨٦ در س0ال ، پ0در تئوري0ک مجاھ0دين خل0قمھدی بازرگان

اش  خ0انواده.  ت0اجر ب0ود، بازرگ0انیعباس0قل پ0درش ح0اج. تھران به دني0ا آم0د
  . ھم بود »روشنفکر«معتقدند که پدر بازرگان ِ مھدی بازرگان، 

ی تھ00ران و دبيرس00تان را در  ی س00لطانيه او دب00ستان را در مدرس00ه
بازرگان يک0ی از دان0ش آم0وزانی ب0ود ک0ه در . ی دارالمعلمين گذراند مدرسه

دوران پادشاھی رضا شاه فقيد برای تحصيل ب0ه ک0شور فران0سه اع0زام ش0د؛ 
ھ0ای  در راستای ساختن ايرانی مدرن و شکوفا به آموختن دان0ش» شايد«تا 

 ي00ار غ00ارش ي00دW س00حابی ب00ا ب00ابازرگ00ان ک00ه ھم00راه . ن00وين غرب00ی بپ00ردازد
ب0رخ"ف منوي0ات [به خارج اعزام ش0ده ب0ود، س0وغاتش ی ملت ايران  ھزينه

گی، دن00ما ي00ک خ00روار ارتج00اع، عقب و چن00د فرس00نگ لق00ب ب00ود]رض00ا ش00اه
ب0رای گم0راه [و جلسه و سخنرانی در ھمين زمين0ه  کلی کتاب  وقشريگری،

  ! بود ھم که البته موفق]کردن جوانان آن روزھا
ی اص00ول اعتق00ادی و   بازرگ00ان، در پ00ی آن ب00ود ت00ا ھم00ه] مھ00دی[

ھا عقيده داشت، سوار بر منطق علم0ی، ب0ه  آنه دستورات فقھی را كه وی ب
جامعه بقبوSند؛ برای اي0ن ك0ار، وی اص0ول علم0ی و » روشنفكر«قشرھای 
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ھ00ای زي00ست شناس00ی، فيزي00ك و   روز را در زمين00هدس00تاوردھای دان00شمندان 
را ثاب0ت ] اس0"م[گرفت، تا حقانيت اعتقادات خويش  می  كارترموديناميك به

 ِگيرش با رژيم شاه، الھام بخش ی پی  كه بازرگان در مبارزه اين  ضمن. كند

ی ما بود؛ و اين موفقيتی ب0رای وی ب0ه  جامعه ] کذا[قشر جوان و روشنفكر 
 م0ذھبی او چن0دان موفقي0ت آمي0ز/ علم0ی]ک0ذا[» رنسانس«آمد، اما  شمار می

در فق0ه ش0يعه از طري0ق » طھ0ارت«ی   توجي0ه و اثب0ات حقاني0ت م0ساله. بودن
آن  تشبث به دستآوردھای ميكرب شناسی روز، گرچه ظاھرا به معتقدان ب0ه

حقاني0ت دي0ن  ی اثب0ات توانست وس0يله  داد؛ اما ھرگز نمی مسائل دلگرمی می
تط00ابق م00سائل فقھ00ی ب00ا اص00ول علم00ی، اگ00ر در ج00ايی . و خداشناس00ی باش00د

W  آي00ت . ب00ودز برانگي00  جاھ00ای ب00سيار ديگ00ری س00وال ان00ايی داش00ت، درخو
ھ0ا  آن. كردن0د ای ت0"ش م0ی زمين0ه  طالقانی و دكتر يدW سحابی ھم در چنين

ق0رآن ب0ه س0بكی جدي0د، دي0دگاه ق0رآن پيرام0ون  كوشيدند ت0ا ب0ا تف0سير آي0ات می
 و ب0دين ي0د تطبي0ق دھن0درا ب0ا دس0تاوردھای عل0وم جد آفرينش انسان و جھ0ان

 ك00رده تقوي00ت  ھ00ای اعتق00اد ب00ه ق00رآن را در ب00ين ق00شر تح00صيل وس00يله پاي00ه
  ٣١٢.نمايند

 ب0ه دس0تور ١٣٥٧دولت موقت مھدی بازرگان در بھم0ن م0اه س0ال 
 زم0انی ک0ه ھن0وز دول0ت بختي0ار ١٣٥٧در ھف0دھم بھم0ن . دش0خمينی تشکيل 

  ِ نشده بود، خمينی،  بازرگ0ان»سرنگون«سر کار بود و نظام پادشاھی ھم 
م00شروعه  «ی دول00ت ام00ام زم00انرا ب00ه نخ00ست وزي00ر» م00شروطه خ00واه«

ھ00زاران نف00ر در تھ00ران رژه رفتن00د و از ت00صميم .  من00صوب ک00رد»خواھ00ان
  . پشتيبانی کردند» مشروعه خواھان نخست وزير«خمينی برای معرفی 

 ب00ه و پ00يش از ب00ردن خمين00ی ب00ه پ00اريس ١٣۵٧بازرگ00ان در س00ال 
از ی حکوم0ت ع0دل الھ0ی را  يد و وع0دهرفت و دست خمين0ی را بوس0عراق 

  . بود» عضويت در شورای انق"ب «عنوان اين حکم. او دريافت کرد
و نزديک0ان ] ک0ذا[بيشتر اعضای دولت بازرگان از نھضت آزادی 

 .ی مل0ی داده ش00د س0ھمی ھ0م ب0ه اع0ضای ق0ديمی جبھ0ه. ن0دنھ0ضت آزادی بود
ادع00ايی ين00ی ھن00وز خم. ای تق00سيم ش00د ھم00ه چي00ز درس00ت مث00ل کي00ک خوش00مزه

به رفراندوم کم0دی و م0بھم » ھمه با ھم«ی اينھا  ھمه. نداشت؛ يا نکرده بود
مھ00دی بازرگ00ان ب00ه . دادن00د» آری« رای ١٣۵٨ فروردينم00اه ١٢خمين00ی در 

ي0ک درص0ديھای «دادن0د، تھم0ت » ن0ه«ن0د، ي0ا رای ه بودآنانی ک0ه رای ن0داد
ای داخل0ی و ھ0 ی رس0انه  جلو چ0شم رادي0و و تلويزي0ون و ھم0ه زد؛٣١٣»بيحيا

  .خارجی
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 تمام ب0ود،  بازرگان»ماموريت« ديگر ،ھا خدمتی با اين ھمه خوش
ای بود برای به حکوم0ت رس0اندن آخون0دھا؛  شبه يک» محلل«تنھا او که و 
   .شد و دور ريخته شد بايد دور ريخته می می

ضد «ی ليبراليسم به عنوان يك  كلمه«: گويد رفسنجانی می ھاشمی 
 اس0ت ك0ه آن را ب0ه آقاي0ان] حبي0ب W پاي0دار[پيم0ان مخ0تص آق0ای » ارزش

س0حابی ھ0م ح0رف زش0تی ] W ي0د[نھضت آزادی لقب داده بود و آقای دكت0ر 
  ».گفت كه ف"ن ف"ن شده اين لقب را به ما داد به ايشان می

پيم0000ان از جن0000بش  اي0000ن حبي0000ب W] ٣١٤ب0000دون روت0000وش ھاش0000می [
ا ن00دس مھ00دی بازرگ00ان رھ00ای دول00ت مھ م00سلمانان مب00ارز ب00ود ك00ه نھ00ضتی

ن اي0ن جن0بش، پ0ر ب0ود از ارگ0ا» ام0ت«ی   نام0ه خوان0د و ھفت0ه م0ی» ليبرال«
   :ھا حاكميت ليبراله ب» انذار«

مجب0ور ] موق0ت دول0ت/ھ0ا ليب0رال[ھا  ايم كه اين ما بارھا اع"م كرده
رتش ھ0ستند ی ا ھا و عناصر وابسته ئودالداری وابسته، ف به تكيه بر سرمايه

دموكراس0ی «طرف0داری از ] ليبراليسم[ی اين خط  مشخصه... ودو خواھند ب
گيری و اجراي0ی  تصميم  است، ولی قدرت ٣١٥»عقيده و بحث آزاد و آزادی

گ00را  ھ00ا ھم00ان ان00دازه ك00ه ق00شری و ج00زم ليب00رال. خواھن00د م00ید را ب00رای خ00و
  .دمخالفتی ندارنھم داری  ا نظام سرمايهباشند و ب نمی نيستند، مكتبی ھم

 مھ0دی ،W خمين0ی ب0ودن س0يد روح ب0ا ض0د امپريالي0ست در رابطه 
ی مي0زان، ارگ0ان  زير دول0ت موق0ت خمين0ی در روزنام0هبازرگان، نخست و
دن سيد  دو سال پس از به قدرت رسان١٣٥٩  بھمن ماه٦نھضت آزادی در 

  :  نوشت»ضد امپرياليست«W خمينی  روح 
 اس0"می و روابط دول0ت امريك0ا ب0ا انق0"ب و دول0ت موق0ت انق0"ب

جمھ00وری اس00"می اي00ران، تنھ00ا ب00ا روی ك00ار آم00دن دول00ت موق00ت ش00روع 
ھ0ا قب0ل از  ه به موجب اط"عات و مدارك و اسناد و شواھد، از م0ا. شود نمی

ھای متعددی ميان اعضای شورای انق0"ب در  پيروزی نھايی انق"ب، تماس
ع0"وه . استايران با مقامات امريكايی برقرار و مذاكراتی در جريان بوده 

ب0ا ] ھ0م[گوھ0ايی و ا مقامات امريك0ايی، ارتب0اط و گف0تبر تماس و مذاكرات ب
آخ0رين نخ0ست وزي0ر محم0د [بختيار ] دكتر شاھپور[سران ارتش و ھمچنين 

   ٣١٦…وجود داشته است] رضا شاه
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 مھ00دی ٣١٧ی پي00رو راه ط00ی ش00ده[آن روزھ00ا حت00ی م00سعود رج00وى 
ی  خوان00د و آنچ00ه نقط00ه م00یيى سازش00كار بازرگ00ان را ب00ورژوا]... بازرگ00ان

ی انق"بيون شد، نفی مشی ليبرال0ی بازرگ0ان ب0ود؛ ح0ال  اشتراك فكری خيمه
ھ000ای   ت000رادف،اينك000ه ليبرالي000سم، سازش000كاری و آمريك000ايی ب000ودن بازرگ000ان

گری  رواداری در ادبيات سياسی آن روزھا بود، و انق"بی اعتدال، تعامل و
  : زرگانداشت كه به قول با البته تفسيرھای بسيار

ك00شتن و  و  انق00"ب، عم00ل ك00ردن، زدن و ريخ00تناگ00ر مق00صود از
 اص00ول و ق00انون و مق00ررات گذاش00تن باش00د، البت00ه ی پاش00يدن و پ00ا روی ھم00ه

 ام0ا اگ0ر بن0ا باش0د ك0ه نظ0م و اص0ول و .شخص بن0ده انق"ب0ی ني0ستيم دولت و
ن0د گوي ام0ا اينك0ه م0ی...ب0وديم و ھ0ستيم سيستم و تغيير عميق باشد، ما انق"بی

ی  دھن0د، ام0ا تيغ0ه دس0تش م0ی دولت قاطع نيست، فكر كني0د ك0سی را چ0اقويی
  .اص" تيغه ندارد دھند؛ دستش چاقويی است كه چاقو را به كس ديگری می

ون جمھ00وری ي00دس00ته را از تلويز م00ن خ00ود اي00ن داس00تان چ00اقوی ب00ی
ان0داخت و  ھ0ا را ب0اS م0ی تی يادم ھست که بازرگان ش0انه ح؛ما هاس"می شنيد

نجا س0ر آای ھم  ربهگ. خورد مردی داشت غذا می که مث" گفت می» جوک«
م0رد آنگ0اه » مع0و«گف0ت  ای بخ0ورد، گرب0ه م0ی آم0د لقم0ه تا می. اش بود سفره
آم0د غ0ذا بخ0ورد،  دوباره ت0ا م0ی. انداخت ای از گوشت را برای گربه می تکه

ه غ0ذا را د که آقای خان0کن میو اين تا جايی ادامه پيدا » معو«گفت  گربه می
 حاS گويد نشيند و می می جلو گربه و خودش مثل گربه کنار سفره گذارد می
   ...»معو«من 

فھمي0د و اينگون0ه ھ0م ط0رح  مسائل سياسی را اينگون0ه م0ی بازرگان
يی نشانش دادند ک0ه ب0رق از س0رخودش »معو«اما آخوندھا آنچنان . کرد می

   .و دولتش پريد
انسه، به عن0وان کشور فردر تحصيل بازرگان پس از بازگشت از 

ی  بع0د ھ0م ش0د رئ0يس دان0شکده. اش0ته ش0دگمب0ه ک0ار ی فنی  استاديار دانشکده
 ک0ه انجم0ن مھندس0ين اس0"می را ب0وددر ھم0ين دوران . دان0شگاه تھ0رانفن0ی 

  .راه انداخت
بررس000ی نقط000ه  ك000ه ص000ريح و پژوھ000شگرانه ب000ه سانیيك000ی از ك000

يرواند آبراھاميان ، ته پرداخ»مھدی بازرگان«و » نھضت آزادی«نظرات 
   !»اس"م راديكال«عنوان  تحت است  در کتابی

ت و من فقط بخش كوتاھی متاسفانه به زبان انگليسی اساين کتاب 
س0ت از بخ00ش ای ا اي0ن بخ0ش كوت0اه، تك0ه. ر دس0ت دارمی آن را د از ترجم0ه
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در لن00دن در ی زين00ل ن00وروزی توس00ط ن00شر ب00ولتن  دوم كت00اب ك00ه ب00ا ترجم00ه
اي00ن بخ00ش ك00ه ب00ه .  منت00شر ش00ده اس00ت]١٩٩٩اكتب00ر [ ١٣٧٨م00اه  ت00اريخ آب00ان

پرداخت00ه، ب00ه ن00وعی بخ00ش » مجاھ00دين، عل00ی ش00ريعتی و نھ00ضت آزادی«
  . آبراھاميان است» ايران بين دو انق"ب«تكميلی كتاب 

نويسنده كه در كتاب پيشينش بيشتر به روند كار ح0زب ت0وده نظ0ر 
. ی آن كتاب را جبران كرده اس0تھا و كمبودھا داشته، با اين كار جاافتادگی

م0درن با اين كه حزب توده نقشی اساسی در ب0ه ب0ن ب0ست ك0شاندن حكوم0ت 
منسوب به » نھضت مذھبی آزادی«پيشين ايران داشته، اما نقش اساسی را 

  . مھدی بازرگان و يدW سحابی بازی كرده است
اي00ن دو ت00ن ك00ه از اول00ين س00ری دان00شجويان ايران00ی بودن00د ك00ه در 

ن رضا شاه فقيد برای تحصي"ت عاليه به فرانسه اع0زام ش0دند، درس0ت زما
ی دان000شجويان  خواھان000ه  ب000رخ"ف س000مت و س000وی وط000ن دوس000تانه و ترق000ی 

ك0ه ك0شورشان را ب0ه مھ0د تم0دن و [اعزامی از س0وی دول0ت ژاپ0ن ب0ه اروپ0ا 
كوش00شی اساس00ی ب00رای ب00ه ] دموكراس00ی و مدرنيت00ه در ش00رق تب00ديل كردن00د

ن00بش م00شروطه و دوران ود ك00ردن دس00تاوردھای ن00اچيز جقھق00را ب00ردن و ن00اب
ان00د و س00وگمندانه جان00شينان اي00شان ھ00م، ھمچن00ان در اي00ن س00ير    ك00رده پھل00وی

قھقراي00ی ھم00راه و ھم00رزم ب00ا حاكم00ان اس00"می فعل00ی در اي00ران، ب00ه ھم00ان 
 گرفت000ار ش000دن. دھن000د یماموري000ت ِ ب000ه اض000مح"ل ك000شاندن اي000ران ادام000ه م000

گر خاورميانه كه ھفتاد و س0ه س0ال پ0يش از بھم0ن ؛ برخ"ف ملل دييانايران
 به جدايی دين از حكومت و حكومت ق0انون عرف0ی و مل0ی، ط0ی ج0دالی ٥٧

دور ای چن0دان ھ0م  عق0ب افت0اده» روش0نفكران« با چنين ،ندخونين پای فشرد
  . نيستاز ذھن 

بج0ز دو موس0س .  تاسيس ش0د١٣٤٠نھضت آزادی ايران در سال 
س00يد محم00ود طالق00انی ني00ز در ]  ي00د W س00حابیمھ00دی بازرگ00ان و[اص00لی آن 

 W ميثم0ی در كت0اب خ0اطراتش  لطف. نضج گرفتن اين نھضت دست داشت
ی مل0ی  ھ0ا جبھ0ه نويسد ك0ه در اي0ن س0ال  می»از نھضت آزادی تا مجاھدين«

از چند طيف تشكيل شده بود؛ برخی ھنوز ملی بودند؛ برخ0ی خيل0ی م0ذھبی 
زادی، ھ0م مل0ی بودن0د و ھ0م گزاران نھ0ضت آشده بودند و برخی نظير بني0ان

ای در م0اه  نويسد كه نھضت آزادی ط0ی بياني0ه یمھاميان رواند آبراي. مذھبی
  .  اع"م موجوديت كرد١٩٦١مه 

ی اع00"م موجوديت00شان  نگزاران اي00ن نھ00ضت در ھم00ين بياني00هبني00ا
  » .ما مسلمان، مشروطه گرا و مصدقی ھستيم«: اند نوشته

ھ00ا ب00ر م00سلمان بودن00شان تاكي00دی ب00سيار  تیام00ا ش00وربختانه نھ00ض
 اي0ن دلي0ل واض0ح ك0ه  و دارن0د؛ ب0هخواه بودنشان داش0ته  مشروطهتر از  غليظ
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خواھی اساسا در تضادی اص0ولی ب0ا ب0اور  گرايی و مشروطه پسوندھای ملی
 آن ك000ه طرف00ه. ی حك00ومتی اس000ت اي00شان مبن00ی ب000ر ك00شاندن دي00ن ب000ه داي00ره

» جدايی دي0ن از سياس0ت«شان  م موجوديتی اع" ھا در ھمان بيانيه نھضتی
اپ0ذير فرھن0گ مل0ت ِاس0"م ش0يعی را بخ0ش ج0دايی ن«ان0د؛ چ0ون  را رد كرده

  » .اند دانسته ايران می
و » دوران م0شروطه«ی اص0لی اي0ن نگ0رش البت0ه از ھم0ان   زمينه

W  آن دوران تحت رھبری شيخ ف0ضلمشروعه خواھی بخشی از روحانيت 
ن ك0ه در ت0اريخ معاص0ر اي0ران، ش0عار ھم0ان مرتج0ع نوری آغاز شد؛ اما اي

معروف آن دوران، از زبان تحصيلكردگان غرب و باصط"ح روش0نفكران 
ی ت0اريخ اس0ت؛ آن ھ0م   دا طرح ش0ود، بي0شتر ي0ك طن0ز گزن0دهآن دوران مجد

  ! »گرايی مشروطه «نامربوط زير عنوان 
ت دم جدايی دين از حكومی غرب بر ع كيد اين دو تحصيل كردهتا

ھم00ين راس00تا ك00شاندن  و در  »نھ00ضت آزادی«ی اع00"م موجودي00ت  در بياني00ه
ای که ھم اينك در آن قرار داريم، از آن نقاط كليدی است ك0ه  ايران به نقطه

 ١٣٤٠توجه داشته باشيم كه در سال . بايد به آن بيشتر و بيشتر پرداخت می
» ی و اي0التیھ0ای وSيت0 م0نانج«ای را تح0ت عن0وان   Sيحهدولت وقت ايران

 تبصره به تصويب رساند ك0ه از جمل0ه م0واد اي0ن Sيح0ه، ١٧ ماده و ٩٢در 
ام0ا . حذف قيد سوگند به قرآن برای باورمندان به اديان و مذاھب ديگر ب0ود

ب0رای انتخ0اب ش0وندگان و » ذكوري0ت«ترين بخش اين Sيحه، حذف قيد  مھم
اميد كه خود اي0شان انتخاب كنندگان بود كه به دشمنی و شورش آخوندھا انج

نھ000ضت «ن000د و البت000ه ناميد» ی روحاني000ت بش دو ماھ000هجن000«اي000ن بل000وا را 
نه تنھ0ا ب0ه اي0ن بل0وا اعتراض0ی نك0رد؛ ك0ه ب0رای » آزادی ايران] باصط"ح[

 در اي00ن ش00ورش آخون00دی، كل00ی ھ00م از »ھ00ای ض00د اس00تبدادی رگ00ه«ي00افتن 
  ! وجودش مايه گذاشته است

از نھ00ضت  «ثم00ی در كت00ابش W مي  لط00فی»ھ00ا اف00شاگری «ھ00ااين
در تداوم ھمين ديدگاه و عملكرد است ك0ه بل0وای است، » آزادی تا مجاھدين

كنن0د، و  دھد، ج0"ل آل احم0د و عل0ی ش0ريعتی ظھ0ور م0ی  خرداد رخ می١٥
درس0ت » فدائيان اس"م«جريان تروريستی ھم زمان با اعدام آخرين بقايای 

ی مجاھ0دين خل0ق و  لحانهدو سازمان تروريستی و مس ١٣٤٤در ھمان سال 
ت00وده ف00دائيان خل00ق، يك00ی از بط00ن نھ00ضت آزادی و ديگ00ری از م00تن ح00زب 

ِي00ران آن روز ب00ه ب00ستر اع00"م موجودي00ت ك00رده، ت00رور و خ00شونت را در ا
  . كشانند  می جامعه

ی ق00انونی و  ب00ا اي00ن ك00ه نھ00ضت آزادی ب00ه مب00ارزهکم00دی اي00ن ک00ه 
ب0ود ی اي0ران ملت0زم  طه، در چ0ارچوب ق0انون اساس0ی م0شرومسالمت جويانه
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]  پھل00وی اول و دومی پادش00اھنظ00ام در دورانب00ا توج00ه ب00ه س00کوSر ب00ودن [
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 

ان ب0رای برونرف0ت در نھايت، ترور و خ0شونت را در فرھن0گ سياس0ی اي0ر
از دام ھمان حكومتی تبديل كرد ك0ه خ0ود در تول0د و ايج0ادش نق0شی اساس0ی 

ت00ر ھ00ای ايج00اد حكوم00ت اس00"می را بھ خواھن00د زمين00ه آن00انی ك00ه م00ی. داش00ت
ھ00م نگ00اھی » نھ00ضت م00ذھبی آزادی«ی  ب00شناسند، ب00د ني00ست ب00ه تاريخچ00ه

  !بيندازند
ب000ا  ١٣٥٧ بھم000ن ٤ی مطبوع000اتی  مھ000دی بازرگ000ان در م000صاحبه

الگ00وی م00ا ب00رای حكوم00ت «: خبرنگ00اران داخل00ی و خ00ارجی اع00"م ك00رد ك00ه
ی محم000د در مدين000ه و  سالهدھ000اس00"می، دوران رس000الت و رھب000ری سياس000ی 

 كه خ0ود  ھمان الگوی حكومتی» .ی امام علی در كوفه است سالهپنج دوران
 ١٣٥٧ھا رويايش را در سر پرورانده ب0ود و در س0ال  ا و دھهھ خمينی سال

ی عم00ل پوش00يد؛ روي00ای ب00ازگردادن  ان00ت روش00نفكران ايران00ی، جامع00ها خيب00
 س00ال پ00يش و ح00ذف و نف00ی تم00امی دس000تآوردھای ١٤٠٠ك00شور اي00ران ب00ه 
 ؛ب00ه ق00ولی حكوم00ت در ع00صر اSغ و ش00ترت00اريخ و ط00ول ب00شريت در تم00ام 

 !حكومت دلخواه تاريك فكران روشنفكرنمای ما
  

 بازرگ0ان ي0کچه کسی اين حرف را زده؛ «: گفت... ھادی دکتر
 ھ0ای Sئي0ک و زمانی که خ0دا در دان0شگاه نب0ود و ليب0رال. متدين واقعی بود

ھ00ا، دان00شگاه را در اختي00ار داش00تند، او ب00ا س00اختن م00سجد دان00شگاه  کموني00ست
 خدا  کرد و بار ديگرء در دانشگاه احياھايش، دين را ی کتاب ارايه تھران و

ص و تي0زبين ب0ود و حت00ی او ي0ک انق"ب0ی ب0ا اخ0".  آورد٣١٨دان0شگاه را ب0ه
  ٣١٩».شد نمی نماز شبش ترک

و حت000ی دين000ی و مل000ی » روش000نفکران«مھ000دی بازرگ000ان و ديگ000ر 
ی ب00ه ق00درت رس00اندن  ی دس00ت، و پ00ل و پل00ه کموني00ست ِ آن دوران، وس00يله

 . پليدترين حکومت دينی ضد بشری در دنيای مدرن شدند
  راهب0ه» ام0ام و نھ0ضت اي0شان«ای علي0ه  با تبليغات منفی ک0ه ع0ده

 ب0ا س0وابق» ک0رده در خ0ارج تح0صيل «ی  انداخته بودند، انتخاب يک چھره 
چون مھندس بازرگان، بھترين گزين0ه ب0ود و ] کذا[» ملی«روشن انق"بی و 

 امام با انت0صاب بازرگ0ان از .کرد عليه روحانيت را خنثی می تبليغات منفی

                                                           
 و نماز برگزارى برخوردار است، براى  اس"مى  زيباى معمارى از  که] مسجد دانشگاه تھران[ مکان  اين - 318

  ]١٣٤٥ مھرماه ٢٢[. است  رسيده بھره بردارى  به١٣٤٥  بنا شده ، و از سال مراسم مذھبى انجام
 محسن رضايی /تابناک/اس"می از سحابی و بازرگان تجليل کم سابقه در سيمای - 319
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جرايی شد و نظر خود، مانع درگير شدن روحانيت با امور ا يک سو بنا بر
 ت0ا ب0ه ق0درت برس0د، ،شبھه را که روحانيت انق"ب کرد از سوی ديگر، اين

ت0وان گف0ت در آن مقط0ع، ھ0يچ ک0س بھت0ر از  م0ی با اين وص0ف،. خنثی نمود
  ٣٢٠.دبازرگان نبو

ھ00ای مھ00دی بازرگ00ان و جري00ان  يک00ی از دس00تاوردھای و دس00تپخت
س0"می ب0ا ري0ان تروري0ستی اي0ک ج» آفرينش«نھضت آزادی منتسب به او 

  .ای درخشان در ترور و انفجار و خودکشی انتحاری است کارنامه
سازمان مجاھدين چه ب0ه لح0اظ سياس0ی و چ0ه اي0دئولوژيك، مول0ود 

ھ00ای   م00سير ب00ه ت00دريج دي00دگاه اي00ناگرچ00ه در. اس00تنھ00ضت آزادی اي00ران 
كن0د، ام0ا ش0واھد  ايدئولوژيك و سياس0ی س0ازمان ب0ا نھ0ضت آزادی تغيي0ر م0ی

 در ترغي00ب س00ازمان ب00ه د ك00ه نھ00ضت آزادی ت00ا چ00ه مي00زانن00دھ ن00شان م00ی
درواقع از زم0انی ك0ه مھ0دی بازرگ0ان . استراتژی مسلحانه نقش داشته است

 به م0سدود ش0دن ھرگون0ه راه ح0ل ]پيشين [در دفاعيات خود در دادگاه رژيم
ھ00ای حرك00ت  کن00د، نطف00ه  تأكي00د م00ی]پادش00اھی [ ب00ا رژي00م٣٢١م00سالمت آمي00ز

  . گيرد آزادی شكل میمسلحانه در درون نھضت 
م0ا آخ0رين ك0سانی ھ0ستيم «: گوي0د بازرگان در دفاعيات خ0ود م0ی«

م00ا از رئ00يس . اي00م  برخاس00تهسياس00ی ی ك00ه از راه ق00انون اساس00ی ب00ه مب00ارزه
  »!ھا بگويند دادگاه انتظار داريم اين نكته را به باSتری

 و در زم00انی ك00ه مھن00دس بازرگ00ان و ١٣٤٤در ش00ھريور س00ال «   
ر از س000ران نھ000ضت آزادی در زن000دان ھ000ستند، خب000ر تأس000يس تع000دادی ديگ000

سازمان توسط محمد حنيف نژاد، سعيد مح0سن و عل0ی اص0غر ب0ديع زادگ0ان 
بازرگ00ان در اي00ن رابط00ه . رس00د س00ه ت00ن از اع00ضای نھ00ضت ب00ه زن00دان م00ی

 م0رداد ٢٨منظ0ور [فكر مقاومت مسلحانه در برابر رژيم كودت0ا  که گويد می
ھ0ای   پ0س از س0ركوب آخ0رين مقاوم0ت١٣٤٢از اواخ0ر س0ال ]  است١٣٣٢

منظور بلوای خمينی برعليه دادن حق رای به زنان و تقسيم [ملی و مذھبی 
مت"شی شدن نيروھای اپوزي0سيون و شك0ست نھ0ضت مل0ی و ] اراضی است

  .مبارزه از طريق قانونی شكل گرفتو از بين رفتن امكانات 
  : گويد ن میی تولد سازمان مجاھدي متعاقب آن بازرگان درباره

ی س00ه ت00ن از  لهس00ازمان چريك00ی مجاھ00دين خل00ق اي00ران ب00ه وس00ي«
اع00ضای نھ00ضت آزادی اي00ران، محم00د حني00ف ن00ژاد، س00عيد مح00سن و عل00ی 

                                                           
» بازرگان، ک"ه بزرگی که امام سر غرب گذاشت«ای را با عنوان  در راويتی ديگر ھم نوشته/ ھمانجا- 320

  . توان در گوگل زير ھمين عنوان اين نوشته را پيدا کرد می. اند ھا منتشر کرده حکومتی
جعين در حمايت از خمينی و اعتراض به حق انتخاب کردن  و شورش مرت١٣٤٢ پس از سرکوب بلوای - 321

 ...و انتخاب شدن زنان
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در آن موق0ع .  پاي0ه گ0ذاری ش0د١٣٤٤اصغر بديع زادگان در شھريور س0ال 
ما پس از محاكمه و محكوميت در دادگاه نظامی در زندان بوديم و از خب0ر 

  .خلق بوسيله رھبران آن آگاه شديمزمان مخفی مجاھدين تأسيس سا
در ھ0ای چريك0ی  بازرگان در ادامه، ضمن اشاره ب0ه تول0د س0ازمان

ً ب00ه اي00ن نكت00ه اش00اره دارد ك00ه تول00د تقريب00ا ھمزم00ان و ١٣٤٤ی  اواي00ل دھ00ه
ھ0ای ك0وچكی از  ھای فدائی كه پي0شتر در قال0ب ھ0سته موازی سازمان چريك

مان مجاھ00دين، ھ00ر ي00ك مول00ود دو ط00رز تفك00ر ھ00ا ش00كل گرف00ت و س00از چري00ك
م0ذھبی از جمل0ه نھ0ضت آزادی، و ح0زب ت0وده بعن0وان /موازی احزاب مل0ی

  . لنينيست در ايران بوده است/تنھا تشكي"ت ماركسيست
ت00رين  ھ00ای چريك00ی ك00ه مھ00م ت00شكيل س00ازمان ک00ه گوي00د بازرگ00ان م00ی

ان بودن0د، از ھا سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان فدائيان خل0ق اي0ر آن
گ00ذاران س00ازمان ف00دائيان خل00ق اغل00ب بنيان.  ش00روع ش00د١٣٤٤اواي00ل س00ال 

ول0ی عناص0ر ت0شكيل . ا داش0تندی عضويت يا ھمكاری با حزب توده ر سابقه
   !اعضای راديكال نھضت آزادی بودندی مجاھدين خلق ايران از  دھنده

ی بي00ستمين س00الگرد  يادنام00ه«بازرگ00ان در كت00اب ھمچن00ين مھ00دی 
پس ] کذا[ضمن بررسی تولد گرايشات سياسی و مبارزاتی »  آزادینھضت

 در س00ه جري00ان مل00ی و ماركسي00ستی و م00ذھبی، ١٣٣٢] م00رداد[از ش00ھريور 
رونی نھضت آزادی تلقی مولود تحوSت دجريان تولد سازمان مجاھدين را 

اول0ين . ريان اس"می ھستندمجاھدين خلق نيز مولود ھمين ج که نويسد و می
 و بزرگ0ی چ0ون حني0ف ٣٢٢»ش0ھيد«س مجاھدين خلق، مجاھ0دين سوگروه م

نژادھا و سعيد محسنھا و ناصر صادقھا و رض0ائيھا اع0ضای فع0ال نھ0ضت 
   .ن بودندآزادی ايرا

 اوضاع سياسی ايران ی ھمين تحليل و پس از بررسی در ادامه او
 ب00ه ٣٢٣ی چھ00ل و س00ركوب م00ردم در خ00رداد س00ال چھ00ل و دو در اواي00ل دھ00ه

 نوي0سد ی مسلحانه علي0ه ش0اه از موض0ع نھ0ضت آزادی م0ی ضرورت مبارزه
فعالين نھضت آزادی در خارج از كشور پس از ي0ك سل0سله مطالع0ات و  که

ھای مقدماتی به اي0ن جمعبن0دی رس0يدند ك0ه ب0رای درگي0ری نھ0ائی ب0ا  بررسی
اه رھ0ائی جن0گ م0سلحانه تنھ0ا ر] ک0ذا[رژيم شاه و حامي0ان امپريالي0ست وی 

  !ا در دستور كار خود قرار دادندنات و تداركات آنری امكا است و تھيه
کن0د ك0ه در آن زم0ان  بازرگان در اين بيانيه به اين نكته اش0اره م0ی

م00شی ب00ا ] خمين00ی[برخ00ی از رھب00ران نھ00ضت و حت00ی رھب00ری روحاني00ت 
کند؛ اما  ًدر اين رابطه مشخصا به اسامی اشاره نمی. مخالف بودندمسلحانه 

                                                           
 .يد  آ  چقدر من از اين کلمه ی شھيد بدم می- 322
  . منظور ھمان بلوای خمينی و ھمان اعتراضش را حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان است- 323
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رھبری روحانيت مشخصا ب0ا اس0م خمين0ی ش0ناخته از آنجا كه در آن شرايط 
 ک00ه گوي00د گ00ان م00یرباز. اش ب00ه خمين00ی باش00د رس00د اش00اره ش00د، بنظ00ر م00ی م00ی

علي00رغم نظ00ر برخ00ی از رھب00ران نھ00ضت و حت00ی رھب00ری روحاني00ت، از 
ش0ود  ھا بنام نھضت آزادی ايران متوق0ف م0ی  بتدريج فعاليت٤٣اواسط سال 

ھا ب0ود ك0ه  تھمين فعالي. شود از میآغ» جھاد مسلحانه«و تدارك برای امر 
و آغ0000از  ١٣٤٤ب0000اSخره ب0000ه تأس0000يس س0000ازمان مجاھ0000دين خل0000ق در س0000ال 

  ٣٢٤. منجر شد٤٩ھای مسلحانه از اواخر سال  درگيری
 رھب0ر »اعدام ن0واب ص0فوی«سازمان مجاھدين دليل تاسيسش را 

س00ازمان ف000دائيان اس000"م و عام00ل و آم000ر ت000رور ش00ادروان احم000د ک000سروی، 
ر، ح0000اجعلی رزم آراء، ھژي0000ر نخ0000ست وزي0000ر و ديگ0000ر ح0000سنعلی من0000صو

 تاس00يس س00ازمان مجاھ00دين خل00ق در س00ال .دان00د دولتم00ردان ت00رور ش00ده م00ی
  . اعدام نوای صفوی استھمان سالقيقا  د١٣٤٤

ھ000ا ک000ه س000ازمان »پ000ز دادن«توج000ه داش000ته باش000يم ک000ه اينگون000ه 
مھدی » نھضت آزادی«تروريستی مجاھدين، خلف صدق و فرزند راستين 

 نظي0ر احم0د  را ب0رای بازرگ0ان و ھمون0دانش»وظيف0ه«گان است، اي0ن بازر
ھ0ای م0الی و  ن جري0ان کم0ک ک0ه ب0ه اي0ک0رد ايجاد م0یصدر حاج سيدجوادی 

  . ننداسلجستکی بر
ھ0ای ف0دايی  ب0ه تول0د س0ازمان چري0کشخ0صا بازرگان مھدی چون 
از ب00د ني00ست فرازھ00ايی اش00اره ک00رده اس00ت، » ح00زب ت00وده«خل00ق، از بط00ن 

 در ادام0ه. اينج0ا بي0آورم» از نگاه خودم«ی نورالدين کيانوری را  نامهزندگي
ھ0ای تروري0ستی را  جري0ان» پ0دران «خ0واھم گ0شت؛بازرگان ب0از مھدی به 

  !توان شناخت در توازی با ھم بھتر می
 اش را ب000ا اع000دام  ک000ه پي000روز ش000د، پي000روزی٣٢٥انق000"ب م000شروطه  
اي00ن . رف00تش00يخ ف00ضل W ن00وری ج00شن گ» م00شروعه خواھ00ان«ی  سردس00ته

ی مدرنيت0ه،   دستاوردھايی در زمينه١٣۵٧ن ماه پيروزی که تا پيش از بھم
 ب00ه ١٣۵٧اجتم00اعی داش00ت، در س00ال ھ00ای  ھ00ا و آزادی حق00وق براب00ر ان00سان

س0يد روح W [وارث اصلی شيخ فضل W . بست رسيد و ورقش برگشت بن
 را ب000ه زھ000ر پي000روزی ٣٢٦»م000شروطه خ000واھی«توان000ست ش000ھد ] خمين000ی
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بدل کند و دمار از دم0اغ م0شروطه خواھ0ان، ديگ0ران  » ه خواھانمشروع«
و حت000ی طرف0000داران خ000ودش درآورد و ھمگ0000ی را چ000شم ب0000سته از دم تي0000غ 

» شيخ ش0ھيد م0شروعه خواھ0ان«نورالدين کيانوری از نسل ھمان . بگذراند
  !است

» ت0000اريخ بي0000داری ايراني0000ان«اSس0000"م کرم0000انی در کت0000اب  ن0000اظم 
 اSس0"م  ب0ه ن0اظم آنجا شيخ. W نوری آورده است  با شيخ فضل گفتگويی را

جديدي0ه خ0"ف  دھم که آيا م0دارس تو را به حقيقت اس"م قسم می«: گويد می
 شرع نيستند و آيا ورود به اي0ن م0دارس م0صادف ب0ا اض0مح"ل دي0ن اس0"م

نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تح0صيل ش0يمی و فيزي0ک، عقاي0د ش0اگردان 
جدي0د،   W ن0ه تنھ0ا ب0ا ق0وانين ش0يخ ف0ضل »کنن0د؟ ض0عيف نم0ی را س0خيف و

مجلس و حق حاکميت سياسی شھروندان مخالف بود؛ بلکه با مب0انی م0دنيت 
  .بود ھم مخالف

ش0يخ ف00ضل W كج00وری مع00روف ب00ه ن00وری فرزن00د م00" عب00اس در 
در ج00وانی جھ00ت . در تھ00ران متول00د ش00دم00ری قج00ری  ھ١٢٥٩ ذيحج00ه دوم

ش00يخ راض00ی و در رس  در مح00ضر دت دين00ی ع00ازم نج00ف ش00د وتح00صي"
مھ0اجرت ك0رد  سپس به سامرا. ميرزای شيرازی حاضر شدی  حوزه علميه
 درگذش0توی پ0س از .  ب0ه تھ0ران بازگ0شتجری قمری ھ١٣٠٠و در سال 

 اول0ين مجتھ0د تھ0ران ج0ری قم0ری ھ١٣١٢ش0يرازی در س0ال  مي0رزا ح0سن
ز م00اجرای ن00و» انجم00ن مخف00ی«ش00يخ ف00ضل W ن00وری در مب00ارزات  .ش00د

ھ0ای طباطب0ايی و بھبھ00انی   علي0رغم پيغ0ام] گمرك0اتی اداره يسئ0ر[بلژيك0ی 
ب0ا آغ0از  .نشينی حرم عبدالعظيم نيز حضور نياف0ت شركت نكرد و در بست

 الدول0ه  مخالفان پيوس0ت و دس0ت در دس0ت ع0ينی نھضت مشروطه به جبھه
حاكم مستبد تھران كه بع0دھا ب0ه مق0ام ص0دراعظمی برگزي0ده ش0د، م0شروطه 

ب00ا تحري00ك  .تكفي00ر و م00شروطه را خ0"ف ق00وانين اس00"م دان0ست ان راخواھ0
،W علي0شاه دس0تور ب0ه ت0وپ ب0ستن مجل0س ش0ورای مل0ی را د محمشيخ فضل

 ی پس از آن نيز شيخ فضل W از مخالف0ان ج0دی ايج0اد دوب0اره. كرد صادر
 ١٢سرانجام پس از پيروزی انق"ب مشروطه و فتح تھران در  .دمجلس بو

ك00ه [و در دادگ00اه م00شروطه خواھ00ان ر  دس00تگيج00ری قم00ری ھ١٣٢٧رج00ب 
 رجب در ١٣و محكوم و در   محاكمه]شيخ ابراھيم زنجانی دادستان آن بود

  . دميدان توپخانه اعدام ش
ش000يخ ف000ضل W ن0000وری ك000ه اكن0000ون از روش000نفكران غيرم0000ذھبی 

.  تھ00ران را ب00ه خ00ود جل00ب ك00رد»س00لطنت طل00ب« ی جمع00ه ترس00يد، ام00ام م00ی
خواس00ت ت00ا در  داد و از م00سلمين ص00ديق م00ی  را ت00شكيل]ص[ انجم00ن محم00د

ب0رای دف00اع از ش0ريعت در مي00دان توپخان00ه » رك00اف «براب0ر م00شروطه طلب0ان



 ٢٢٤

 

به ھر عابری ك0ه ك0"ه اروپ0ايی ب0ر  مجتمعين در ميدان توپخانه. جمع شوند
بردن00د و بت00دريج  ي00ورش م00ی» نم00شروطه خ00واه بي00دي«ن  بعن00وا،س00ر داش00ت

ی  هع00ين الدول00ه در آغ00از روزنام00 .ش00دند م00اده م00یب00رای حمل00ه ب00ه مجل00س آ
ان رھ00ا خواھ00ان را از زن00د ك00رد و چن00د ت00ن از آزادید را آزا» نالمت00ي حب00ل«

 و حت00ی متح00د ش00د و ام00ور ش00رعی، عرف00ی ام00ا ب00ا ش00يخ ف00ضل W. س00اخت
ك0ار ش0يخ ف0ضل W ب0اS  .ش0يخ مراجع0ه دادی  دعاوی مملكتی را ب0ه محكم0ه

  . گرفت
 مانن0د ؛ش0دند انتخ0اب م0یش0يخ ات ب0ا م0شورت برخی از حك0ام وSي0

تعارف  ھزار تومان شوكت الملك، حاكم قائنات كه شيخ فضل W از او سی
 ب0رادرش را ب0ه ی گرفت و از عين الدوله خواس0ت حكوم0ت قائن0ات و ارثي0ه

 ھ0زار توم0ان ب0ه ش0يخ شوكت الملك بابت اين حك0م س0ی. الملك بدھند شوكت
زن موقرال00سلطنه دخت00ر  .ه ع00ين الدول00ه دادھ00زار توم00ان ب00ی ف00ضل W و س00

 يس نظمي0هئ0ال0سلطنه ر س0عيد موري0تارالدين شاه را به حكم وليعھ0د و ممظف
 برای آنكه بدنامی را اص"ح. در محضر حاج شيخ فضل W مطلقه نمودند

 علمای ی كنند، چھل ھزار تومان به موقرالسلطنه دادند و آن زن را كه ھمه
دانستند، چ0ون زن و ش0وھر ھ0ر دو از ط0"ق  نمیط"قش را صحيح  تھران

 چ0ون اح0دی حاض0ر ؛ تھ0ران درآوردن0دی عقد امام جمعه ناراضی بودند، به
   .W اين كار را انجام داد  عقد نبود، شيخ فضلیه اجراب

 »ام0امزاده ول0ی«مدرسه و قبرستان قديمی در مركز شھر نزديك 
 را تصرف ك0رده و خان0ه مردم اطراف قبرستان. وقف بود بود كه زمين آن

ای به امضاء علماء مبنی بر خريد زمين خود در  قباله ساخته بودند و ھريك
 ت0ا ،يس بان0ك استقراض0ی را ق0انع كردن0دئ0ھا ر دSل برخی از. اختيار داشتند

بانك را بسازد و چون اين عمارت وسط  زمين قبرستان را بخرد و عمارت
زمين نيز به موافقت يك0ی  اينخريد .  سود سرشاری خواھد برد،شھر است

 »علم00اء«ز چ00ون زم00ين وق00ف ب00ود يك00ی ا. ذير ب00ود انج00ام پ00»علم00اء«از 
  . توانست برای تبديل به احسن آن را بفروشد می

 ف00روش را ب00ا دو ھ00زار ی طباطب00ايی اج00ازه نخ00ست از س00يد محم00د
ای ك0ه  ف0روش زم0ين وق0ف و مدرس0ه  زي0را؛ اما او نپذيرفت؛تومان خواستند

يس ئ0ر. علم0اء نپذيرفتن0د ھيچي0ك از. شتمل ب0ود را ج0ايز ندان0ستبر مسجد م
ھفت0صد و پنج0اه  او زمين را بهn بانك استقراضی نزد شيخ فضل W رفت

ط0رح  يس بانك استقراضی نيز مدرسه را خ0راب ك0رد وئر. تومان فروخت
   ٣٢٧.عمارت بانك را ريخت
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  : گفت آقا ميرزا سيد محمد طباطبايی مجتھد می
ابدا متقاعد نشد و n اين فرد کرديم  مساعدت بود بای آنچه Sزمه

   !ندارد جز تخريب اساس مشروطيت، ھيچ غرضی
گفتگ0وی م0ا . خيال اينھا ج0ز ف0ساد چي0زی ني0ست که گفت و نيز می

گوين0د  آنھ0ا م0ی. بود که علم0ای نظ0ار ج0زو مجل0س باش0ند] اين[کلمه  در يک
   ...دمجلس باشن در خارج از

اينک0ه دوس0تان  ک0ه گف0ت گر از مجلسيان م0یحسام اSس"م، يکی دي
دھن0د ک0ه ش0يخ درد دي0ن دارن0د،  اي0شان ن0سبت م0ی ب0ه] ن0وریف0ضل W [شيخ 

 ي0ا ،ي0ا باي0د ک0ار را ب0ه انج0ام برس0انده، چون شيخ اجرت گرفت0. خ"ف است
و آق0ا مي0رزا  .داي0شان واگ0ذار ش0و اينک0ه ترتيب0ات روح0انی مجل0س بکل0ی ب0ه

 مل00ت ت00ر از ھم00ه ب00ه س00خن درآم00د ک00ه ت00ر و ص00ريح محم00ود ت00اجر، روش00ن
پيدا   در اين ميانه راستیچون شيخ فضل W. اند آقايان شدهی  المصالحه وجه

نکرده، اين است ک0ه راه مخالف0ت پ0يش گرف0ت ک0ه ش0ايد از اي0ن راه رياس0ت 
 .کند پيدا

 W حرام ب0ودن[حرمت « معروفش ی نوری در رسالهشيخ فضل [
] م0تمم ق0انون اساس0ی[نامه   مواد آن ض"لتيکی ازکه  نويسد می» مشروطه

الحق0وق خواھن0د  مت0ساوی اين است که اھالی مملکت در مقاب0ل ق0انون دولت0ی
ب00ين اس00ت ی ھ00ای ب00سيار تف00اوت» احک00ام اس00"می«ر  ح00ال آنک00ه دnب00ود

موضوعات مکلفين در عب0ادات و مع0ام"ت و تج0ارات و سياس0ات، از ب0الغ 
. n و مجن0ون و ص0حيح و م0ريضغيرب0الغ و ممي0ز و غيرممي0ز و عاق0ل و

قل0د و مجتھ0د و مn پدر و پسر و زن و شوھر و غنی و فقي0ر بنده و آزاد و
   !مرتد و مرتد ملی و فطری و غيرھماذمی و حربی و ر مسلم و کافر و کاف

اينق0در تف0اوت گ0ذارد ب0ين موض0وعات  ای برادر دينی، اس"می که
 !ه مساوات است؟ب شود گفت که معتقد مختلفه در احکام، چگونه می

ک0ه ت ي0ن اس0ا] م0تمم ق0انون اساس0ی[نام0ه  از جمله مواد آن ض"لت
 ی ق00وهn ]![ش0ود مگ00ر ب00ه موج00ب ق00انون حک0م و اج00راء ھ00يچ مج00ازاتی نم00ی

 زي0را ک0ه در اس0"م ب0رای اح0دی ج0ايز ؛ض"لت محض است مقننه بدعت و
 ک0ه  ھر که باشد و اس"م ناتمامی ن0دارد؛جعل کند نيست که قانون بگذارد و

   .کسی بخواھد آن را تمام کند
 ]ق0انون اساس0ی م0شروطه [نام0ه  ديگری ک0ه در اي0ن ض0"لتی ماده

ان اج0رای ق0انون الھ0ی مق0صودش اگرn است، آزادی قلم و مطبوعات است
چرا خواس0تند اس0اس او  مشروطيت، حفظ احکام اس"ميه بود،ی  بود و فايده

خ0راب  ي0ن دو اص0لت و حري0ت ق0رار دھن0د ک0ه ھ0ر ي0ک از ارا ب0ر م0ساوا
 ن0ه ،اس0ت قوام اس"م به عبوديت زيرا.  رکن قويم قانون الھی استی نماينده



 ٢٢٦

 

بتوانن0د » م"حده و زنادقه«ای ھ آزادی قلم و زبان آن است که فرقه؛ آزادی
من0ابر و ل0وايح منت0شر  را در به آسانی عقايد، نظ0رات و کلم0ات کفري0ه خ0ود

 ای ؛ای بي00شرف؛ ن00دک ي00دا نم00یآنچ00ه مخ00الف اس00"م اس00ت، قانوني00ت پ .دکنن00
 ببين صاحب شرع برای تو شرف مقرر فرموده و امتياز داده تو ،غيرت بی

گ00ويی م00ن باي00د ب00ا  کن00ی و م00ی خ00ودت از خ00ودت س00لب امتي00از م00ی را، و ت00و
 ؟مبرادر و برابر باش مجوس و ارمنی و يھودی

وطه به عنوان منشأ ف0ساد ي0اد شيخ فضل W نوری از انق"ب مشر
تأس00يس مدرس00ه و آش00نايی ب00ا عل00وم جدي00د را عام00ل انح00راف م00ردم  .دکن00 م0ی
 م0ا ی آنچ0ه جامع0ه. گويد ما نيازی به مشروطه و آزادی نداريم داند و می می

 وی آش0کارا از عقاي0د ؛و فل0ک و ميرغ0ضب اس0ت  چ0وب،نيازمن0د آن اس0ت
  .زدپردا دفاع از استبداد و ظلم می گويد و به قرون وسطايی خود سخن می

مدارس جدي0ده خ0"ف  .و مشروع نيست  منشأ فساد استمشروطه
ھای زبان خارجه، شيمی،  درس آيا .تشرع و مصادف اضمح"ل اس"م اس

   كند؟ شاگردان را سخيف و ضعيف نمی فيزيك، عقايد
چ0000وب و فل0000ك ؛ Sزم داري0000مه ن الدول0000م0000ا ش0000اه Sزم داري0000م، ع0000ي

   ...ميرغضب Sزم داريم
ه م0ا س0ت ك0ه خداون0د ع0الم ب0بي0ست و س0ه س0ال ا  و سي0صد وارھز

م00ا ق00انون مست00شارالدوله و . فرم00ودهت ق00انون توس00ط محم00د م00صطفی مرحم00
  ...م زاده و باقر بقال را Sزم نداريتقی

آنچ000ه توان000ستيد در جراي000د از ت000رويج . م000دارس را افتت000اح کردي000د
  شروع به مشروطه و جمھوری کرديد؟ حال. مدارس نوشتيد

  »ی ايرانی مشروطه«ر کتاب اشاW آجودانی دی م به نوشته
روشنفکری ايران و بدتر از آن روحانيون مشروطه خواه با خ0شم 

ھ00ای ش00ناخته  ی تکفي00ر و ت00وبيخ، يعن00ی ھم00ان حرب00هو افت00را و حت00 و تھم00ت
] ش00يخ ف00ضل W[ خ00ود ی ھ00ا م00ورد سوءاس00تفاده ب00دترين ش00يوه ای ک00ه ب00ه ش00ده

ساده لوحانه انديشيدند ک0ه پرداختند و  نوری قرار گرفته بود، با او به مقابله
و » تج0دد ايران0ی«ب0ر اص0ل تن0اقض ی توانن0د سرپوش0 با اعدام مجتھدی، می

 اما مل0ت ؛ھا اعدام گرديد ه نوری به بدترين شيو. نھند» يرانی ای مشروطه«
چ0ه م0ذھبی و چ0ه  [ما تاوان چنان تناقضی را که ميراث روش0نفکری اي0ران

ت0اوانی ت؛ پرداخ0» ری اس"میحکومت جمھو« بود با استقرار ]غيرمذھبی
 خواس0ت از که اگر اصولی بنگ0ريم، ري0شه در ھم0ان ت"ش0ی داش0ت ک0ه م0ی

  .ددھای اس"می ارائه  ی غيردينی، صورتی دينی و تاريخچهمدنيت
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البت00ه و ك00ه در ابت00دا نورال00دين کي00انوری ش00يخ ن00وری پ00در ب00زرگ 
ضت برای تملك رھبری جنبش مشروطه و شايد ھ0م ت0وھم ن0سبت ب0ه ك0ل نھ0

بع0دھا اساس0ا ب0ه ولی كند،  خواھان ھمراھی می   مدتی با مشروطه،مشروطه
  . دھد پيوندد و سرش را ھم بر سر اين ھمدستی به باد می ارتجاع می

W كه در دامان ھمان شيخ تربيت ش0ده   اند كه پسر شيخ فضل  گفته
اي00ن عن00صر ض00د م00ردم و [خ00واه ب00ود و از اع00دام پ00درش   ب00ود، م00شروطه

    . ھا كرد  شادی]مرتجع
يد و W ن0وری اس0اس م0شروطه را ب0ه چ0الش ك0ش تا آنجا كه ف0ضل  

 حتی بدين... دانست ی مردم را خ"ف شرع تعيين مصلحت مملكت به اراده
دس00ت از ] ش00يخ[ام00ا ... منظ00ور در ح00رم ح00ضرت عب00دالعظيم متح00صن ش00د

م0ه اي0ن اق0دامات ت0ا آنج0ا ادا. تثبيت م0شروطيت نك0شيد تحريكات و اخ"ل در
W ن0وری در  يافت كه علم0ای نج0ف و آخون0د خراس0انی دخال0ت ش0يخ ف0ضل

  .سياست را حرام اع"م كردند
ھ00ای محم00د علي00شاه و  ھ00ا ج00اه طلب00ی ی روس س00رانجام ب00ا دسي00سه

ب0000ه ت0000وب ب0000سته ش0000د و ] ش0000ورای مل0000یاول [ھ0000ای ش0000يخ، مجل0000س  فعالي0000ت
شيخ ...  قاجارمحمد عليشاه ]...به دار آويخته شدند... [خواھان زيادی آزادی

... اما علمای. شاه انتخاب كرد» مشاور و مفتی عالی مذھبی«را به عنوان 
و البت0ه [ادامه دادند، تا ب0ا سلح0شوری مل0ت اي0ران  نجف فشار خود را آنقدر

تھ00ران ف00تح ش0د و محمدعلي00شاه قاج00ار ب00ه ] ب0ه رھب00ری س00تارخان و باقرخ0ان
 ن00وری ھ00م اع00دام ش00يخ ف00ضل W] ي00ا ب00ه روس00يه گريخ00ت[روس00يه تبعي00د ش00د 

  ٣٢٨.شد
 ب000ه دار ک000شيده ش000دن مي000رزا عل000ی س000الروزھرس000ال، دھ000م ديم000اه 

 ١٢٩٠اSس00"م را در دھ00م ديم00اه  ھ00ا ثق00ه روس. اSس00"م تبري00زی اس00ت ثق00ه
 قمری در ميدان دانشسرای تبري0ز ب0ه ١٣٣٠شمسی درست روز عاشورای 

  .دار کشيدند
شروطه محمد عليشاه از ھمان روز ت0اجگزاری س0ر مخالف0ت ب0ا م0

 اول ش000ورای مل000ی را ب000رای محمدعلي000شاه نماين000دگان مجل000س. را گذاش000ت
بع000د ھ000م تن000ی چن000د از م000شروطه خواھ000ان . اش دع000وت نک000رد ت000اجگزاری

و تن0ی  مل0ک المتکلم0ين و صوراسرافيل ميرزا جھانگيرخان سرشناس چون
 .را ک0شت و و ب0ه بن0د ک0شيد و ديگ0ران را ني0ز ن0اگزير ب0ه گري0ز ک0رد ديگ0ر

علی اکبر دھخدا يکی از ھم0ين فراري0ان از چنگ0ال محمدعلي0شاه و لي0اخوف 
  .روسی فرماندار تھران آن روزھاست

                                                           
   حمزه غالبی/مشروطه  گذاری بر کيفيت حضور شيخ فضل W نوری در جنبش- 328



 ٢٢٨

 

    ی خلف شيخ فضل W نوری اما نورالدين کيانوری؛ نوه
ی  او ن0وه. ان0د  نوش0ته١٢٩٤الدين کيانوری را س0ال  نورتاريخ تولد

ج0"ل . روستای بلده در مازندران بودی پسری شيخ فضل W نوری از اھال
 ش00يخ »نع00ش«ع00زادار ] ک00ه خ00ود س00الھا ع00ضو ح00زب ت00وده ب00ود[آل احم00د 

ھم000راه ب000ا ديگ000ر م000شروعه » غربزدگ000ی«ب000ر ب000اSی دار  W ن000وری ف000ضل
  . رت رساندن سيد روح W خمينی باز کردخواھان، راه را برای به قد
در ] ای و بع00د ھ00م پ00ان اس"مي00ست مع00روف ت00وده[ج00"ل آل احم00د 

ب00ود ك00ه نق00ش  اي00ن«: نوي00سد م00ی» در خ00دمت و خيان00ت روش00نفكران«كت00اب 
آن بزرگ0وار » نع0ش«غربزدگی را ھمچون داغی بر پيشانی ما زدند و من 

دان0م ك0ه ب00ه  چم0ی م00یب0ر س00ر دار، ھمچ0ون پر را» ش0يخ ف0ضل W ن0وری«
ی  آزادی زنان، مدرنيته و برابری حق0وقی ھم0ه[ع"مت استي"ی غربزدگی 
سال كشمكش بر ب0ام س0رای اي0ن  پس از دويست] شھروندان در برابر قانون

  ».شدمملكت افراشته 
ران0د و در دبيرس0تان را گذ ی الفن0ون تھ0ران دورهكي0انوری در دار

پ000س از ي000ک س000ال تح000صيل در   او.ی فن000ی ش000د  وارد دان000شكده١٣١٣س00ال 
ی راه و س0اختمان  ھر آخ0ن آلم0ان رف0ت و آنج0ا در رش0تهفنی، ب0ه ش0 دانشكده 

در اي0ن س0الھا کي0انوری طرف0دار ح0زب ن0ازی آدول0ف ھيتل0ر  .دكتری گرف0ت
 ١٣١٩او بع0دھا در س0ال  .ک0رد ھای اين حزب شرکت م0ی بود و در ميتينگ

  .خدمت وظيفه اعزام شدبه ايران بازگشت و به  در اثنای جنگ دوم جھانی
  : ی کاتوزيان به گفته

] م0ي"دی١٩٣٠[خورش0يدی ١٣٠٩تقی اران0ی زم0انی ک0ه در س0ال 
ی چھ0ل ب00ه  گام جن0بش مارکسي0ستی ش0د ک00ه در دھ0هب0ه اي0ران بازگ0شت، پي00ش

ھم00ين آش00نايی ب00ا آث00ار مارکسي00ستی در آخ00ر . ت00شکيل ح00زب ت00وده انجامي00د
شووني000ستی و «از افک000ار س000الھای اقام000ت اران000ی در آلم000ان ب000ود ک000ه او را 

نج00000ات داد؛ ن00000ه تنھ00000ا او را بلک00000ه ب00000سياری ديگ00000ر از » گراي00000ی آري00000ايی
ايرانی از جمله نورالدين کيانوری را؛ کسی ک0ه ان0دکی بع0د » روشنفکران«

البته که اين دو نفر ن0ه در س0طح رھب0ری و .  شد»رھبر حزب توده«از آن 
  !ثنائی نبودندچوجه استنه در ميان روشنفکران آن زمان ايران به ھي

 ک00ه اگ00ر اي00ران را ب00ه ج00ای متفق00ين، دول معتق00د اس00ت کاتوزي00ان 
ي0ک در اي0ران محور اش0غال ک0رده بودن0د، ب0ه ج0ای ح0زب کموني0ستی ت0وده، 

  !آمد حزب نازی به وجود می
 پس از ترک اجباری رضا ش0اه ١٣٢٠حزب توده در مھرماه سال

]  ت000ن٥٣[اران آن زگ000 بني000ان .تأس000يس ش000د نر تھ000راد ١٣٢٠در ش000ھريور 
اح0سان  ،ب0زرگ عل0وی ،اي0رج اس0کندری، ميرزا اسکندری سليمان شاھزاده 
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 منشرضا راد و عبدالحسين نوشين ،فريدون کشاورز ،خليل ملکی ،طبری
  .بودند

. ی ح000زب ت000وده س000خنی از كموني000سم نب000ود در نخ000ستين مرامنام000ه
حزب، ھ0دفش را مب0ارزه ب0ا اس0تبداد ب0رای اس0تقرار دموكراس0ی، مب0ارزه ب0ا 

 ك00رده ب00ود و فاشي00سم، و اص00"حات آموزش00ی، اقت00صادی و بھداش00تی اع00"م
 ظ0اھرا بعدھاس0ت ک0ه ح0زب ٣٢٩.تمامي0ت ارض0ی ك0شور ب0ود خواھ0ان حف0ظ

دھ0000د و در خ0000دمت منوي0000ات ح0000زب کموني0000ست  ت0000وده تغيي0000ر موض0000ع م0000ی
گي00رد و در اي00ن  ھ00ای وق00ت ک00شور ش00وراھا ق00رار م00ی  و دول00ت٣٣٠ش00وروی

 .کند می» ھا جانفشانی«راستا 
 ١٣٢١س0ال  رنوری پ0س از پاي0ان خ0دمت س0ربازی دنورالدين كيا

] ١٢٩٢-١٣٨٦[ي0روز  ب0ا م0ريم ف١٣٢٣پيون0دد؛ در س0ال  به حزب توده م0ی
] دختر عبدالحسين فرمانفرما از اشراف قاج0ار[ای شده است  که او نيز توده

 ي00ا ٣٣١ی کموني00ست ھ00ا ش00اھزاده م00ريم في00روز را آن س00ال. كن00د ازدواج م00ی
  .ناميدند ی سرخ می شاھزاده

 ان0د، ات ب0سياری نواخت0هتھامرا با ا  اوھای مخالف کيانوری ای توده
 ی روحي0هب0ه را ھ0ای اي0ن ح0زب  ھا و شکست ھا، کجروی  ناکامیکهجايی تا 

کيانوری در ھيئت طلب و حتی مشکوک   باندباز، وابسته، قدرت، ماجراجو
 . اند نسبت دادهمرکزی ی  عضو کميته

ماه س0ال  در ارديبھ0شت٣٣٢ی ح0زب ت0وده كيانوری در دومين كنگ0ره
خوان0د، ع0ضو   م0ی»لنيني0ست/ماركسي0ست« رس0ما  كه حزب خ0ود را١٣٢٧
. گي0رد در اختي0ار م0یرا ش0ود و ت0شکي"ت ح0زب  ی مركزی حزب م0ی كميته

 يكی از اعضای حزب توده، محمدرضا شاه ٣٣٣ھمان سال ناصر فخرآرايی
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م0ريم في0روز . وده ش0د شمسی ع0ضو ح0زب ت٢٢0در سال . شاھزادگان قاجار بود عبدالحسين ميرزا فرمانفرما از
مريم فيروز با ھم0سر .  ايران را ترک کرد٣۵از سه سال زندگی مخفی، در سال   مرداد، پس٢٨ی  درپی واقعه

  راب0ط٣٢ م0رداد س0ال ٢٨ و ٢۵ی خودش، در روزھای بحرانی  داشت و به گفته محمد مصدق ھم خويشاوندی
» ان0درونی«دانستم ک0ه دکت0ر محم0د م0صدق  می راستی من ن.محمد مصدق با رھبری حزب توده بود» اندرونی«

  !ھم داشته است
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 رو  ه ب0ود، م0ی ش0اه اي0ستاد قد ر چند  وربين د ر حالی که با د د» فخرآرايی ناصر« که  چيزی از مراسم نگذشته بود
 وربين جاسازی ر د اسلحه د .ازی شد ر ھمين ھنگام مشغول تيراند سوی صورت او ژست عکاسی گرفت و د به
ه و ج0ا خ0الی  اد  واکنش نشان د شليک شد ی که  و نسبت به چھار تير بعد ای گلوله از جا پريد شاه با صد. ه بود شد
م0امورين  .ن0د ف نخ0ورد ی تيرھا به ھ0د بقيه.   و باعث شکافتگی لبش شد خورد ی او  به گونهيکی از تيرھا.  اد د می

، او را با شليک گلوله  ه ناصر فخرآرايی ھجوم برد ند و به سوی  آمد  به خود ند، ه بود ا شوکه شد ر ابتد امنيتی که د
  . ند به قتل رساند
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ب0ه دلي0ل دس0ت داش0تن اي0ن ح0زب در ط0رح و اج0رای اي0ن . کن0د را ترور می
چن0دتن از اع0ضای ح0زب از . دش0و ترور، حزب توده غيرقانونی اع0"م م0ی

گريزند و نخست به شوروی سوسياليستی، بعد ھم به پ0شت دي0وار  کشور می
کي00انوری و چن00د ت00ن ديگ00ر ام00ا دس00تگير و . ک00شند ب00دنام  ب00رلين رخ00ت م00ی

  .شوند محاکمه می
  ب0ا ات0ومبيلی واردش0اه رض0ا   محم0د ١٣٢٧ھم بھم0ن س0ال  ر پانزد د

ش0اه س0وی ص0ورت   رو ب0ه خرآراي0یف ناص0ر.  انشگاه تھران ش0د ی د محوطه
اس0لحه او  .ازی ش0د ر ھم0ين ھنگ0ام م0شغول تيران0د ژست عکاسی گرف0ت و د

يکی از . پنج تيز به سوی شاه شليک شد. ه بود دکر وربين جاسازی ر د درا 
ی تيرھ0ا ب0ه  بقي0ه.   و باع0ث ش0کافتگی ل0بش ش0د خ0ورد ش0اهی  تيرھ0ا ب0ه گون0ه

، او را ب0ا ش0ليک  ه  ب0ردي0ورشفخرآراي0ی   به س0ویانمامور .ند ف نخورد ھد
پ00رچم «ی  روزنام00هی از جي00ب  فخرآراي00ی ک00ارت خبرنگ00ار. ک00شتندگلول00ه 
ھمچن0ين در بازرس0ی . به دست آمد ک0ه ھم0ان روز ص0ادر ش0ده ب0ود» اس"م

ی ب000ه دس000ت آم000د ک000ه ح000اکی از ی ناص000ر فخرآراي000ی اس000ناد پل000يس از خان000ه
در خ  از اي00ن ت00اريرآراي00ی پ00يشناص00ر فخ.  در ح00زب ت00وده ب00ودشع00ضويت
 .کرد کار می» فرياد ملت«ی  روزنامه

 ١٣٢٩ل در س00ا. آورد ح00زب ت00وده ب00ه فعالي00ت مخف00ی روی م00ی
دار ارت0ش ای ديگر توسط کسانی که ھم افسر و درج0ه  كيانوری و چند توده

ی نظ000امی ح000زب ت000وده ھ000ستند، از زن000دان  شاھن000شاھی و ھ000م ع000ضو ش000اخه
 .  گريزند می

ح00زب ] ١٣٣٠-١٣٣٢[م00د م00صدق در دوران نخ00ست وزي00ری مح
ن دو س000ال و ان000دی، آآي000د و در تم000ام  ه ب000ه روی زم000ين م000یغيرق00انونی ت000ود

ب00رد، ت00ا ج00ايی ک00ه  را پ00يش م00ی» ب00رادر بزرگت00ر«اش ب00ه  سياس00ت واب00ستگی
داس00تان تظ00اھرات ب00رای دادن . گي00رد ی س00قوط ق00رار م00ی ک00شور در آس00تانه

يتخ0ت اي0ران، از امتياز نفت شمال به شوروی ب0ا حماي0ت ارت0ش س0رخ در پا
  . استھ  به اجنبیھای کمدی وابستگی اين حزب آن داستان

ت ش00وروی ب00ه رياس00ت کافت00ارادزه ک00ه ب00ه ئ00ھمزم00ان ب00ا ورود ھي
کن000د، ح000زب  منظ000ور تح000صيل امتي000از نف000ت ش000مال ب000ه اي000ران م000سافرت م000ی

کند که از سوی واح0دھای  تظاھراتی در تھران می اقدام به برگزاری...توده
اي000ن يک000ی از . گي000رد حماي000ت ق000رار م000ید خ ني000ز م000ورارت000ش اش000غالگر س000ر

آي0د ک0ه ت0اکنون  ح0ساب م0ی ترين نقاط در حيات سياسی حزب توده به تاريک
کردن اي0ن لک0ه  ت"ش زيادی از سوی برخی اعضای حزب توده برای پاک

... از پي000شانی ح000زب ص000ورت گرفت000ه اس000ت و اظھ000ارات آق000ای اس000کندری
 که شما چرا بدون اين که قب" ب0هحرف ما اين بود  که سازد خاطرنشان می
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 ...اي0د و چن0ين م0ذاکراتی را محرمان0ه انج0ام داده اي0د آنھا مراجعه کنيد، رفته
ول00ی اي00ن . خي00ال ميک00رديم اگ00ر تظ00اھر بکن00يم دول00ت س00اعد س00اقط مي00شود

] در داخ0ل تظ0اھرات[متاسفانه با آمدن واح0دھای ارت0ش ش0وروی  تظاھرات
يک تظاھر به نفع اعطای امتياز گرفت و چھره ی  صورت ديگری به خود
   ٣٣٤.به شوروی را پيدا کرد

ی حزب توده با نخست وزير محمد مصدق و طرف0دارانش،  رابطه
در اي0ن دوران م0ريم . ک0شاکش جري0ان نف0ت، پ0ر ك0شمكش اس0ت به وي0ژه در

ھمسر کيانوری، نقش راب0ط و واس0ط ب0ين ] دختر دايی محمد مصدق[فيروز 
 . کند مصدق و حزب را بازی می

 را ٣٣٥اط"ع0اتی ١٣٣٢ مرداد ٢٤حزب توده مدعی است که در 
ی ف00ردای آن روز ب00ه »كودت00ا«اف00سران اي00ن ح00زب در م00ورد  ك00ه از س00وی

كي000انوری رس000يده، در اختي000ار دول000ت دکت000ر م000صدق ميگ000ذارد و اينگون000ه 
  . دخنثی ميشو» كودتا«

از نخ0000ست ی ع0000زل محم0000د م0000صدق  نام0000ه» کودت0000ا«منظ0000ور از 
در غي00اب مجل00س اس00ت ک00ه طب00ق ق00انون اه ، توس00ط محم00د رض00ا ش00وزي00ری

داش0ت » ح0ق«عم0" ] که ب0ه دس0تور محم0د م0صدق منح0ل ش0د[شورای ملی 
 . نخست وزير کشور را عزل يا نصب کند

توان00ست در   ح00زب م00یكي00انوری در خ00اطراتش نوش00ته اس00ت ك00ه
خواس0ت درگي0ری رخ  باي0ستد، ام0ا م0صدق ك0ه نم0ی]  مرداد٢٨[برابر كودتا 

گوي00د محم00د  ھ00ای ديگ00ری ھ00م ھ00ست ک00ه م00ی  رواي00ت.كن00د دھ00د، مخالف00ت م00ی
توان0د در براب0ر  خواست ھر چه م0ی مصدق از طريق مريم فيروز از حزب

از رھب0ران ح0زب، م0دعی اس0ت ک0ه  اردش0ير آوان0سيان. دانجام دھ» كودتا«
]  م0رداد٢٨[كيانوری از مخالفان اصلی اقدامی در راستای مقابل0ه ب0ا كودت0ا 

  . دبو
تش در ح000زب ت000وده، چن000دی  از ع000ضويکي000انوری چن000د س000ال بع000د

او ب00ا فروپاش00ی س00ازمان نظ00امی . ش00ود ی جوان00ان ح00زب م00ی م00سئول ش00اخه
 ١٣٣۴ح00زب ت00وده ب00ه ھم00راه ب00سياری از ديگ00ر رھب00ران ح00زب در س00ال 

بع0د ھ0م در . گري0زد ش0ود و ب0ه اتح0اد ش0وروی م0ی مجبور به ترک ايران می
رلين رخ00ت ب00ه جمھ00وری آلم00ان ش00رقی و پ00شت دي00وار ب00دنام ب00 ١٣٣۶ س00ال
 به عنوان دبير اول حزب ١٣۵٧گيری بلوای سال  کيانوری با اوج. کشد می

ماه س00ال  ارديبھ00شت٢٨زن00د و در   م00ی ت00وده تکي00ه ب00ر ج00ای اي00رج اس00کندری

                                                           
ی مطالع000ات و  موس000سه/ی خ000اطرات اي000رج اس000كندرینق000د و بررس000/ح000زب ت000وده، از واب000ستگی ت000ا ن000وکری - 334
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تع0داد ان0دکی از گردانن0دگان ح0زب در ب0رلين  .گ0ردد  به ايران ب0ازمی١٣۵٨
ع00ال نگ00ه مانن00د و دفت00ر اي00ن ح00زب را در اروپ00ا ف ش00رقی آن زم00ان ب00اقی م00ی

  . دارند می
ب00ا ی ای جنج00ال   اس00كندری ب00ه اي00ران آم00د و در م00صاحبه٥٧س00ال 

 ح00زب ت0وده و بع00ضی رفتارھ00ای تھ00ران م0صور از برخ00ی مواض0عی  مجل0ه
و س0پس آن  حزب ت0وده ب0ه اي0ن م0صاحبه اعت0راض، . انتقاد كرد ی آن گذشته

ت اسكندری مجبور به پس گرفتن سخنان خ0ود ش0د و در نھاي0 .را انكار كرد
خ0صوص دبي0ر اول آن، نورال0دين كي0انوری،  تح0ت ف0شار ح0زب ت0وده و ب0ه
 بر اثر بيم0اری ١٣۶۴شھريور  ١١وی در . مجبور به خروج از ايران شد

  .سرطان در آلمان شرقی درگذشت
پ0س از   كيانوری و م0ريم في0روزگويد  می کهھستروايت ديگری 

كنن0د،  زندگی میدر ايران ] مخفيانه[ چھار سال ديگر نيز ١٣٣٢ مرداد ٢٨
دو سال بعد نيز به آلمان ش0رقی . گزيرند سپس به اتحاد جماھير شوروی می

ی  كنگ00رهر  كي00انوری د١٣٥٧فت00ضاح ت00اريخی س00ال ھمزم00ان ب00ا ا. رون00د م00ی
  . شود حزب در آلمان شرقی دبير اول حزب می

اكث00ر ه  ب00ه ھم00را١٣٥٨ي00انوری و م00ريم في00روز در ارديبھ00شتماه ك
 از اين تاريخ، مثل روال ھميشگی ٣٣٦.گردند  بازمیرھبران حزب به ايران

ح00زب در راس00تای اي00ران س00تيزی و ت00"ش ب00رای ب00ه زوال ک00شاندن اي00ران، 
رس0د  ب0ه نظ0ر م0ی. برند و خط امام را پيش می» حمايت از انق"ب«سياست 

پيروان عقي0دتی نورال0دين کي0انوری در رابط0ه ب0ا » خط امامی«ھای  ای توده
ھستند ک0ه » زحمت W عليه«يد روح W خمينی س» ضد امپرياليستی«خط 

ام000ام » ط"ي000ی«ھمچن000ان از انق000"ب ش000کوھمند ام000ام آدمک000شان و دوران 
» دوران ط"ي00ی ام00ام راح00ل«ی  راس00تی واژه. س00ازند راحل00شان اتوپياھ00ا م00ی

  برای شما آشنا نيست؟  
ح00زب ت00وده در دوران تبعي00د س00يد روح W خمين00ی در ع00راق ھ00م 

ھ0ای  ھ0ا و ھمراھ0ی ھمک0اری. ب0رد ران س0تيزانه را پ0يش م0یھمين سياست اي0
ک0000ه [تگ0000ان آن دوران  و دان0000ش آموخ٣٣٧کنفدراس0000يون جھ0000انی دان0000شجويان

ی  ن00ی و حماي00ت از اي00ن ف00رد، ب00ا بودج00هب00ا خمي] ای بودن00د بي00شترشان ت00وده
م00ن در کت00اب . دھ0د ھ00ا ھم0ين روال را ن00شان م00ی ھ0ا و چين00ی ھ00ا، روس ع0رب

را ب0ا س00يد روح W خمين00ی در دوران ھ00ا  اھ00یاي0ن ھمر» رن0سانس وارون00ه«
  .ام اساس چندين سند تاريخی نشان داده بر تبعيدش در عراق،
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 و س00ه م00اه ١٣٤٢ خ00رداد ١٥س00يد روح W خمين00ی پ00س از بل00وای 
زندان، ابتدا تحت تدابير امنيتی به شھر آنک0ارا در ترکي0ه، و ي0ازده م0اه بع0د 

 عراق پسرش مصطفـى خمينی به  به ھـمـراه١٣٤٣ مھرماه ١٣در تاريخ  
  . خمينی سيزده سال در شھر نجف ماند. برده شد

افت0ضاح  ھ0ای نخ0ست پ0س از ھای سال گيری حزب توده در موضع
 بازرگ00ان و ھمک00اران مھ00دی[ھ00ا  »ليب00رال« عم00دتا علي00ه ٥٧ت00اريخی س00ال 

و به حمايت از ش0خص س0يد روح W خمين0ی ] صدر ھمراھان ابوالحسن بنی
كي00انوری ھمچن00ين از طري00ق روابط00ی ب00ا نظامي00ان، از . گي00رد موض00ع م00ی

احتم0ال کودت0ای ش0ود و  ھم0دان خب0ردار م0یاھرخی ھايی در پايگاه ش فعاليت
رچينی نورالدين کيانوری ب0ه بھ0ای ج0ان خب. دھد را لو میافسران آن پايگاه 

ب00سياری از اف00سران و پرس00نل ني00روی ھ00وايی اي00ران و ب00سياری ديگ00ر تم00ام 
در خ0اطرات ديگ0ر . مع0روف اس0ت »کودتای ن0وژه«اين واقعه به . شود می

ی اط"عاتی حزب ت0وده و دبي0ر  ن ھمكاری خائنانهاعضای حزب توده از اي
س00"می، چن00د چ00شمه نق00ل ش00ده  ب00ا جمھ00وری ا٣٣٨اول00ش نورال00دين کي00انوری

 . است
اکب0000ر ھاش0000می رف0000سنجانی، رئ0000يس وق0000ت مجل0000س اس0000"می  در 

ھ00ايی ب00ا کي00انوری اش00اره دارد ک00ه در راس00تای ھم00ين  خ00اطراتش ب00ه م"ق00ات
ی عراق به ايران  از حملهدر ھمين راستا حزب توده پيش . ھاست خبرچينی
ب0رای حف0ظ » وح0دت مل0ی«دھد و خواستار  وقوع حمله ھشدار می نسبت به

  .شود  می»کشور تماميت ارضی«
ی حزب توده و رھبرش کي0انوری ب0رای ج0دا  ھای چند جانبه ت"ش

 و پيش از اين تاريخ ١٣٢٥ و ١٣٢٤کردن آذربايجان و کردستان در سال 
بن0دی اي00ن  ط0رح ج0دا ک0ردن خراس0ان از اي0ران توس0ط اي0ن ح0زب ب0رای پ0ای

و يکپ00ارچگی » ض00یارتمامي00ت «ح00زب و رھب00رش نورال00دين کي00انوری ب00ه 
 !ايران کافی است
يان ئت00وده و ف00دازب ام م00وج س00ركوبی اح00زاب داخل00ی ب00ه ح00س00رانج

 در س00ال .رس00د ني00ز م00ی] ح00زب ت00ودهی راه  و ادام00ه دھن00دهمتح00د [اكثري00ت 
 طی دو يورش، اع0ضای رھب0ری و ب0سياری از كادرھ0ای ١٣٦٢ و ١٣٦١

ق0رار  يیم0ورد ب0ازجو» كودت0ا« و ب0ه اتھ0ام ٣٣٩شوند حزب توده دستگير می
  .شوند افتد و اعضای حزب دستگير می خياط در کوزه می. گيرند می

                                                           
تمام اردوگاه وق0ت  س و نوژه، که درحقيقتخونين طب ارزش و اعتبار خنثی سازی دو کودتای بزرگ و «- 338
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ی افتخار کيانوری اين است  ھمه. اين ديگر مشت و درکونی است
اش را از دام  اس0000"می» راتي0000کش0000کوھمند دموک«ک0000ه خمين0000ی و انق0000"ب 

ھا نجات داده است، بع0د خ0ودش م0تھم ب0ه کودت0اچی ب0ودن »کودتا«ی  توطئه
  ...شود می

 م00اه بھمن١٧در ش  في00روز و دخت00ر ب00ه ھم00راه م00ريم٣٤٠ي00انوریك
اف000سانه . ندش000و دس000تگير م000یحکوم000ت اس000"می  در نخ000ستين ي000ورش ١٣٦١

ی   س0اله١١ازدواج0ش، و فرزن0د ن اسفندياری دخت0ر م0ريم في0روز از نخ0ستي
ی  عترافات تلويزيونی کي0انوری، ض0ربها. شوند اسفندياری نيز بازداشت می

ھف0ت س0ال پ0س از  .زن0د ھا در بيرون از زندان میی کادر بزرگی به روحيه
س00يد  ب00هاوي00ن  از زن00دان ٣٤١ای  كي00انوری در نام00هاي00ن اعتراف00ات تلويزي00ونی 

نوي00سد ک00ه او و م00ريم في00روز ب00رای گ00رفتن اعت00راف در  ای م00ی  عل00ی خامن00ه
  . اند به شدت شكنجه شده» کودتا«رابطه با 

ھ00ای  ای ت00ودهاعت00راف کردن00د، ھ00ايی ک00ه در زن00دان خمين00ی  ای ت00وده
ھ0ای چ0پ گفتن0د ک0ه  ھا و به ويژه گروه به ھمين دليل خيلی. سرشناسی بودند

 س00اخته اس00ت ک00ه ب00ا »داروی پيچي00ده و م00درن«اس00"می ن00وعی ی جمھ00ور
  .کند می را وادار به اعتراف انتزريق آن، زنداني
ونی ای، اعتراف0ات تلويزي0 اش به  سيد علی خامنه  در نامهکيانوری

ی زن00دانبانان ارزي00ابی  ھ00ای وح00شيانه ناش00ی از ش00کنجهرھب00ران ح00زب را 
ی ھم0سرش م00ريم في0روز و دخت0رش اف00سانه  چن00ين از ش0کنجه او ھ0م. کن0د م0ی

مانش آنھ0ا را از س0قف آوي0زان نويسد که در برابر چش دارد و می پرده برمی
 س0اله ٧٠مريم فيروز   ساله و٦٨در اين ھنگام نورالدين كيانوری . اند کرده
گ0ذارد و تنھ0ا  را کنار م0ی» کودتا«حکومت اس"می بعدھا اتھام البته . است

ب00سياری از . کن00د ب00ه اتھ00ام جاسوس00ی ب00رای ش00وروی سوسيالي00ستی ب00سنده م00ی
ھا يا پس از آن به  اعضای رھبری و كادرھای حزب توده در طی بازجويی

  . شوند ھای استالينی كشته می روال دادگاه

                                                           
پاي0ان ح0زب م0سلمان  بررسی جريان چپ از ارانی و پنجاه و سه نفر ت0ا«ای بود بنام  در زندان اوين جلسه - 340
» رررب0رادر«م0صيب و » ب0رادرررر«توس0ط » ش0لنگ «دما را ھم با استدSل اس"مى و دلي0ل بلن0» ی توده شده

اح0سان طب0ری چن0ان ب0سم W ال0رحمن . مجب0ور ب0ه رف0تن ب0رای تماش0ا ھ0ستيم عباس فتوت متقاعد كردند كه منطق0ا
و ب0ه لط0ف » تكبي0ر«گف0تم  ش0دم و آھ0سته» ل0وس«گفت كه من از شدت خلوص ايمان اين انسان ربانى  الرحيمی

ي0شتر ک0رد و ھ0م ل0وس ش0دن م0را خل0وص اورا ب ھ0م» ب0رادرررر پاس0دار«ي0ك لگ0د » W ھ0م رحم0ان ھ0م رح0يم«
نورال0دين . خداس0ت؛ ول0ى خمين0ى دروغگ0وی روح الخ"س0ت گف0ت دروغگ0و دش0من م0ی ح0سين ج0ودت... متوق0ف

گون0ه  برود، باز ھ0م ب0ساط ھم0ين ح0زب ت0وده را راه خواھ0د ان0داخت و ھم0ين گفت اگر زمان به عقب کيانوری می
ی توالت ھستند كه حتی برای تميز کردن  زير  شده استفادهی  اينھا مثل فرچه. کند که تاکنون کرده است رفتار می

ت0رين موج0ودات  كند؛ فقط براى جاسوسى و ايران فروشی آنھم در خدمت پست كفش ھم كسی از آنھا استفاده نمی
 ]از يک ايميل دريافتی[. اند آفريده شده » آخوندھا«يعنی 
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 خل00ق را ھ00م ھم00ان محم0د رض00ا س00عادتی ع00ضو س0ازمان مجاھ00دين
ن آ دم در س0فارت ش0وروی ٥٧اريخی س0ال ھای اول پس از افت0ضاح ت0 سال

زمان، در حالی که اسنادی س0ری را ب0رای تحوي0ل ب0ه س0فارت ش0وروی در 
  ... اختيار داشت، دستگير کردند و بعد ھم اعدام

در اي0ن دوره  ک0ه ان0د گون0ه نوش0ته جريان دستگيری س0عادتی را اي0ن
ا مأموران شوروی ارتباط گرفت؛ اما خيلی زود لو رفت ب] سعادتی[بود که 

ب0ه وSديمي0ر فن0سينکو  سرلشکر مقربیی  هھنگام در اختيار گذاشتن پروند و
  !د دستگير ش٦/٢/١٣٥٨در ] ارت شورویدبير اول سف[

ھ000ای  او ب000ا پيگي000ری سي000ستم. سرل000شکر مقرب000ی ھ000م داس000تانی دارد
ھ000ا،  امنيت000ی در ح000ال گ000زارس اخب000ار درون000ی ارت000ش شاھن000شاھی ب000ه روس

  .شود دستگير و بعد ھم اعدام می
فروش0ی و ت0ازه  فروش0ی و اط"ع0ات چه کار کثيفی است اي0ن وط0ن

  !چقدر ھم خطرناک است
 از س000يد روح Wه ی ح000زب ت000ود حماي000ت ب000يش از ح000د و يک000سويه

ھ000ای خمين000ی،  آمريک000ايی سياس000ت ی ض000د ھ000ا ب000ر جنب000ه خمين000ی، و تاکي000د آن
رھب0ران درھ0م . ح0زب ت0وده اس0تپخت دوران سردمداری کي0انوری در دست

يانوری ھمگی ب0ه جاسوس0ی ب0رای ی حزب توده در زندان، ھمانند ک شکسته
کيانوری ب0ا ح0التی نحي0ف و ترش0رويانه اعت0راف . کنند شوروی اعتراف می

 م00ي"دی١٩۴١کن00د ک00ه ح00زب ت00وده از آغ00از تأسي00سش از ھم00ان س00ال  م00ی
   .ابزار جاسوسی و خيانت به ايران بوده است] ١٣٢٠مھرماه [

 اع000دام ١٣٦٧البت000ه نورال000دين كي000انوری در م000وج ک000شتار س000ال 
ش0ايد بت0وان تنھ0ا ک0ار مثب0ت کي0انوری را گزارش0ی دان0ست ک0ه ب0ه . ش0ود نمی

. دھ0د ھای حکوم0ت اس0"می م0ی گاليندوپل در مورد وجود شکنجه در زندان
ش ا دهن دادن دس0ت و پ0ای ش0کنجه ش0کيانوری در اين گزارش ھمراه با ن0شا

ل00ل متح00د، ب00ه ی حق00وق ب00شر س00ازمان م  گزارش00گر وي00ژه٣٤٢ب00ه گالين00دوپل
  . کند ھای انفرادی ھم اشاره می ای در سلول انی تودهحضور سه زند

 س000الگی و در ٧۴ در س000ن  ١٣۶٨کي000انوری در س000ال نورال000دين 
ی  نخ00ستين نماين00ده» گالين00دوپل«زارش ش00ود ن00امش در گ00 زن00دان حاض00ر م00ی

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ھنگام دي0دارش از زن0دان اوي0ن 
و انگشتان شکسته و پای دست نيمه فلج  کيانوری با نشان دادن. آورده شود
 ش0کنجه ی ی نح0وه اوي0ن، درب0اره اش در ح0ضور م0سئولين زن0دان آسيب ديده

  . کند شدنش با گاليندوپل گفتگو می

                                                           
 به نقل از راه توده/گويم کيانوری به شدت شکنجه شده بود  محمدعلی عمويی گفت که با قاطعيت می- 342
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ان ت00ا بي0رون از زن00د  در١٣٧٠كي0انوری و م00ريم في0روز از س00ال 
ای تح00ت نظ00ر م00اموران وزارت اط"ع00ات زن00دگی   زم00ان مرگ00شان در خان00ه

» خ0اطرات نورال0دين کي0انوری«تابی ھم در اين دوران با عنوان ک. كنند می
  . شود زير نظر ماموران وزارت اط"عات تھيه و منتشر می

يابن0د   اج0ازه م0ی٧٥ و كي0انوری از س0ال ٧٤مريم في0روز از س0ال 
آخ0رين  کي0انوری در. زندگی كنن0د] باز ھم تحت الحفظ[ی خودشان  در خانه

ی اع0ضا و ھ0واداران  نوي0سد ک0ه از ھم0ه  م0ی]١٣٦٧سال [اش   بند وصيتنامه
ب00زرگ و «ھ00ای  ر گرفت00اریح00زب ت00وده ك00ه در زم00ان دبي00ر اول00ی او دچ00ا

عميق0ا درد «باب0ت  گوي0د ک0ه از اي0ن خواھ0د و م0ی اند، عذر م0ی شده» كوچک
آگ0اھم و حت0ی  من به مسئوليت سنگين خود عميقا«افزايد که  و می» كشم می

   ٣٤٣». مرا ببخشندكنم از آنھا خواھش كنم جرات نمی
  !چه دير و چه مسخره

اطراتش و ھ0م توان بسيار نوش0ت؛ ھ0م از خ0 در مورد کيانوری می
ھ0ايی ک0ه ب0ا او بودن0د و بع0دھا از ح0زب بريدن0د و  ای از خاطرات ديگر توده

 . ھای او و حزبشان را افشا کردند خيانت
رک0زی ح0زب ی م  ب0ه عن0وان م0اجراجوترين ع0ضو کميت0هکيانوری

ی فيزيک00ی درون  ري00زی و ھ00دايت چن00دين ت00صفيه ھم ب00ه برنام00هم00ت... ت00وده
ی دکت0ر  اي0ن اق0دامات ب0ه نوش0ته. زمانی استترورھای برون سا سازمانی و

   :عبارتند از] يکی ديگر از رھبران حزب توده[کشاورز 
  .ی تھران مصور  مدير مجله٣٤٤قتل احمد دھقان - ١
 در اي0ران ب0سيار ی م0رد ام0روز ک0ه روزنام0ه  مدير٣٤٥ قتل محمد مسعود-٢

  ...محبوب بود

                                                           
 بی بی سی فارسی/ نورالدين کيانوری- 343
فت0ر ک0ارش  ر د د ١٣٢٩م0اه  اد  ر خ0رد د» تھران مصور«ی  يرمسئول مجله ھقان صاحب امتياز و مد د   احمد- 344

ر آن زم0ان  ھق0ان د د.   گلوله کشته ش0د چند قرار گرفت و با شليک» حسن جعفری« ضاربی به نام  حمله ی مورد
ھ0ايی    و اين تماشاخانه ھر شب برنام0ه زار ھم بود ر Sله  د» تئاتر تھران مالک«ی تھران مصور  ع"وه بر مجله

 و  ر مجل0س ش0ورای مل0ی ب0ود م خلخ0ال د م0رد ی ه ر آن روزگ0ار نماين0د ھق0ان د د.  اد د ان نمايش م0ی برای ع"قمند را
ھق0ان ب0ه ھم0راه  د.  ه مع0روف ب0ود رج0ه ي0ک ح0زب ت0ود ش0من د اش0ت، ب0ه د د رب0ار ع"وه بر روابط خاص0ی ک0ه ب0ا د

ر اي0ن  ار تئ0اتر  د ان نام0د  و اکثرھنرمن0د ازی ک0رد  ان0د ھنرستان ھنرپي0شگی اي0ران را راه اولين» علی نصر محمد«
   .رسه تربيت شدند مد

 پس از شھريور بيست و پايان حکوم0ت رض0ا ش0اه»   مسعود محمد«يريت  به مد»  امروز مرد«ی   روزنامه- 345
اش0ت؛  ش0ماری د ھ0ای ب0ی  ه  ام0روز خوانن0د ر م0رد  و مق0اSت او د س0ت ب0ود د ای چي0ره   ه  نوي0سند مسعود.  شد منتشر می

ه براب0ر قيم0ت   از انت0شار ب0ه د  س0اعت بع0د  و چند ند پيدقا ی او را از ھم می طوری که بيشتر اھالی تھران روزنامه
 و ي0ک ب0ار  ب0رد ی وقت حمل0ه م0ی  به مقامات و رجال و روسای کابينه ھای خود  ر نوشته  د مسعود.  شد فروخته می

 ھ0زار توم0ان ج0ايزه گذاش0ت؛ ھم0ين تيت0ر باع0ث جنج0ال و  السلطنه ص0د ن سر قوام  برای آورد ی خود ر روزنامه د
ه و   ب0ا س0ران ح0زب ت0ود او ع0"وه ب0ر اي0ن م0وارد،.  وس0تی پنھ0ان ش0د ی د ر خان0ه  د  و م0سعود يف روزنامه ش0دهتوق

 روز خب0ری از   تا چند  از اختفای محمد مسعود بعد. گرفت  می  انتقاد اشت و آنھا را نيز به باد شمنی د ارگان آنھا د
ر  ه د ی او را ب00ا مغ00ز مت"ش00ی ش00د  جن00ازه١٣٢۶م00اه  ھم00نر ب  زم00ستانی د ر ي00ک روز س00رد  ک00ه ناگھ00ان د او نب00ود

ی   ک0ه او ب0ا قات0ل س0ابقه ر تحقيقات معل0وم ش0د  و د ه بود يک زد ضارب، او را با گلوله از نزد.  ند ا کرد اتومبيلی پيد
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  . ی ترور از بعضی از افراد حزب و مخفيانه  تشکيل کميته- ٣
ب0ا واس0طه در جري0ان تيران0دازی ب0ه ش0اه  در بھمنم0اه   شرکت کي0انوری- ٤

١٣٢٧   
  . غيرمسئول حزب  قتل چند تن از افراد ساده و-٥
عام0ل ک0ی از اع0ضای باوف0ا و ف0داکار ح0زب و  ي٣٤٦ قتل حسام لنکرانی- ٦

  . قتل محمد مسعود
 اع00ضای س00ازمان اف00سری  ايج0اد قي00ام اف00سران خراس0ان ک00ه قي00ام کنن0دگان-٧

  . حزب توده بودند
  .انفجار در ناو ببر  ايجاد- ٨
 و ب0000سياری کارھ0000ای ...ی ايج0000اد انفج0000ار در ھواپيم0000ا در قلع0000ه مرغ0000- ٩

  ٣٤٧.ديگر
 ي0رانتازه اين ليست مربوط به دوران پيش از فرار کي0انوری از ا  

 ت0ا زم0ان ١٣۵٨دھ0ا از س0ال ی اي0ن عملکر ش0ايد ادام0ه. است] ١٣٣۶سال [
  !تر باشد  برای تاريخنگاران جذاب١٣۶١اش در سال  دستگيری

ی  ھ0ای وي0ژه مراقب0ت کيانوری پس از آزادی از زندان اوي0ن تح0ت
گي0رد و ت0ا پاي0ان عم0ر در ح0بس خ0انگی ب0ه س0ر  وزارت اط"عات قرار م0ی

وپاش00ی ش00وروی مرح00وم، کي00انوری ب00ا اص00"حات ی فر در آس00تانه. ب00رد م00ی
ی  ران و فروپاش00ی ش00وروی را ب00ه توطئ00هبح00و کن00د  گورب00اچفی مخالف00ت م00ی

  . دھد آمريکا نسبت می
ھ00ای  آخ00ر عم00رش ھمچن00ان از سياس00تی ھ00ا کي00انوری ک00ه در س00ال

 رخ00ت ب00ه زي00ر زم00ين ١٣٧٨ ام00رداد ١۴ک00رد، در  ح00زب ت00وده دف00اع م00ی
ن ش0اه انون م0شروطه توس0ط مظفرال0ديروز امضای قھمان کشد؛ درست  می

 ش00يخ ش،؛ ھم00ان ق00انونی ک00ه پ00در ب00زرگ خورش00يدی١٢٨۵قاج00ار در س00ال 
  !فضل W نوری سرش را برای مخالفت با آن بر باد داد

نورال0دين .  اس0تتاريخ ھرگز از چنين افرادی به نيکی ي0اد نک0رده
ی فروش و ي0ک مرتج0ع ب0ود ک0ه در راس0تا ی بارز يک وطن کيانوری نمونه

W اش   نوری، با تمام توان ف0ردی و حزب0یخواست پدر بزرگش شيخ فضل

                                                                                                                  
ن ح0زب  از انق0"ب اس0"می يک0ی از س0را ھای بعد ر سال  تا اينکه د اين موضوع Sينحل ماند. اشته است وستی د د

ه  و حزب ت0ود» کيانوری«ستور  و به د» خسرو روزبه«ست   به د  مسعود  نوشت که محمد رخاطرات خود ه د تود
 ...  کشته شد

 انج0ام ١٣٢٦ بھم0ن ٢٢اولين اقدام خسرو روزبه ، ترور محمد مسعود مدير مرد امروز ب0ود ک0ه در روز  - 346
ی دربار شد؛ زيرا بدنام کردن دربار و حذف محمد رضا  شد و ب"فاصله سيل تبليغات از سوی حزب توده روانه

خ0سرو روزب0ه اعت0راف ک0رد ک0ه چگون0ه محم0د م0سعود ت0رور ش0د و قت0ل  .شاه از اھداف سياسی حزب ت0وده ب0ود
ھ0ای اي00ن  مح0سن ص0الحی، ح00سام لنکران0ی،  داري00وش غف0اری، پروي00ز ن0وايی و ن0اظری از رق00ت ب0ارترين ص00حنه

  . افشاگری خسرو روزبه بود
 به نقل از جام جم/ھای کيانوری  ماجراجويی- 347
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ھ00ا ب00ا س00يد روح W خمين00ی ھمدس00تی، ھمراھ00ی و  و ب00ه بھ00ای ج00ان خيل00ی
ھمک00اری ک00رد و تم00ام س00واد و امکان00اتش را در اختي00ار دايناس00وری ب00ه ن00ام 

ط0راز «اش و ھ0م ح0زب   در پايان ھم، ھم خودش و خانواده.خمينی گذاشت
. ی آدمک0ش کثي0ف جم0اران ک0رد اش را به ک0شتارگاه فرس0تاد و طعم0ه»نوين

توان شطرنج ب0ازی  کيانوری خيلی دير به اين باور رسيد که با کفتارھا نمی
  . کرد

از  ٣٤٨»ک00"غ و گ0ل س00رخ« شچ00اپ دوم کت0ابمھ0دی اص0"نی در 
  : کند که طنز شگفت تاريخ است ديداری اتفاقی با کيانوری ياد می

ِعنوان نفر آخ0ر، س0ھميهتفاق به برحسب ا وس0ی ش0دم ک0ه در ی اتوب  ِ
مرد، زمانی خ0دا  پير. مردی فرتوت نشسته بود ی آن پير  پشت رانندهصندلی

ب0ا . زد ھ0ا پھل0و م0ی  ؛ چن0ان مچال0ه ب0ود ک0ه ب0ه صدس0الهاما ح0اS. را بنده نبود
  : گفت. شاد به او س"م گفتم و خودم را معرفی کردم تبسمی نا

  » . کيانوری ھستممن ھم نورالدين«
ام  ناشناس0ی از وق0ت . ص0حبت ش0ديم ھ0م تا مق0صد ب0ا چ0شمانی ب0از«

ی  ِان ک000ه در مقاب00ل پرس00ش مھربانان000ه ی س00الي ب00ود، ي00ا بغ000ض فروخ00ورده 
چن00ين پاس00خ » ات چ00ه ب00وده، پ00سرم؟  اتھ00ام گروھ00ی«: کي00انوری ک00ه پرس00يد

گروھ000ی ک000ه ش000ما عام000ل امپريالي000سم آذری ب000ودم؛ ھم000ان  ش000انزده« :دادم
گفتي00د، ب00اور  چ00ه م00ی راس00تی ب00ه آن ب00ها آي00«: و ادام00ه دادم» .خواندي00د یم00

    »داشتيد؟
ای  ط0رح خن0ده. ت0ر ش0ده بودن0د  وقت ري0زچشمان نمناکش از ھمه«

  : دستی به پشتم زد و دستانم را به کوتاھی لمس کرد. بر لبانش آمد
م0ن ام0روز . اون مسائل ھمه متعلق به گذش0ته ب0وده و تم0وم ش0ده«

  » . خوشحالم که شما ھمگی در حال آزاد شدن ھستيدبسيار
.  ديگ00ر ک00شاندمي00ک آن ب00ه خ00ود آم00دم و ص00حبت را ب00ه مجراي00ی«

  »کنيد؟ شما چه می«: مرد نبود شويی با پير  زمان، مناسب حساب
ي00ه م"ق00ات ] م00ريم في00روز[ ب00ا م00ريم  اواخ00راوه، م00ن؛ م00ن ھم00ين«

م0ن . س0ت ک0رده ب0وداو برای من با بافتنی ي0ک ک0وبلن در. خصوصی داشتم
ردستی که ھم يک چيزھايی برای او ھديه بردم؛ مقداری خوراکی و يک کا

  ».خيلی رويايی بود. ی خرما درست کرده بود يکی از دوستان با ھسته 
ت0أخير » کم0ی«سر کودکی آغاز ک0رده ب0ود و ب0ا  مرد، پيرانه  پير«

ر کن0ارم نش0سته ه دای ک0  اين چھ0ره. کردنی نبود برايم باور. مھربان شده بود
ِ را ب00رای زدن نظ00ر ای  ای اس00ت ک00ه ھ00ر ش00يوه ی سياس00ی  اس00ت، ھم00ان چھ00ره

                                                           
 ٣٦٢مھدی اص"نی، صفحه ی » ک"غ و گل سرخ«کتاب پر ارج  چاپ دوم - 348
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ِدر ھي0اھوی ترافي0ک مرگب0ار تھ0ران ب0ه زي0ر پ0ل . دان0ست مخالف مج0از م0ی ِ
  . حافظ رسيديم و از آن جا به تاSر وحدت وارد شديم

  : ھای رسمی گزارش سمينار را اينگونه منتشر کردند  روزنامه
ی زن00دانيان عف00و ش00ده در ت00اSر وح00دت ب00ا  ک روزه س00مينار ي00«

  !و چه تاسفی...اھسوندی، نورالدين کيانوریسعيد ش ِحضور مھدی پرتوی،
  

  !اما باز ھم مھدی بازرگان
 ١٣٧٧/١٩٩٨ك00ه در س00ال » پادش00اھی خ00دا«بازرگ00ان در كت00اب 

ص00د  ، در ي00ك س00خنرانی  شر ش00دهيعن00ی چھ00ار س00ال پ00س از درگذش00تش منت00
،  ای ان00سانی س00"می مھندس00ين، ب00رای نم00ايش چھ00رهجم00ن اای، در ان ص00فحه

» اس000"م حك000ومتی«س000اSری از  دم000ی و مبتن000ی ب000ر دموكراس000ی و م000ردممر
ھم اكنون كه ھشتاد و چند سال از انق0"ب م0شروطيت خودم0ان «: نويسد می

ی  لم00ای بزرگ00ی ھمچ00ون ن00ائينی در ب00ارهب00ا آن ھم00ه تائي00د و توض00يحات ع
گ0ذرد و فرم0ان الھ0ی  از نظر اس"م م0ی» دمآزادی و حاكميت شورايی مر«
ی مج0الس گذش0ته و فعل0ی ش0ده؛ ب0ازھم   لوح0ه]س0ر[» امرھم شورای بي0نھم«

و «گوين00د خ00دا ب00ه پيغمب00رش دس00تور  ھ00ستند ك00سانی از علم00ا و فقھ00ا ك00ه م00ی
ف00اذا عزم00ت «ی  ه، ول00ی ب00ه دنب00الش ب00ا آوردن جمل00هداد» اSم00ر ش00اورھم ف00ی
 اجازه داده و بلكه توصيه ك0رده ]ر و جانشينشپيغمب[به او »  W فتوكل علی

ب0ه . گي0رد، عم0ل نماي0د م م0یدھ0د و ت0صمي كه ھر ط0ور خ0ودش ت0شخيص م0ی
ق00صد خ0دا از م00شورت » مخ0الفين آزادی و حاكمي00ت مل0ی«ی اين00ان و  عقي0ده

ھ0ا و دلگ00رم ساختن0شان ب00وده، و ن00ه  رس0ول اك00رم ب0ا م00ردم، تحبي0ب قل00وب آن
ی عاميان0ه  يعن0ی در اص0ط"ح پوس0ت كن0دهثري0ت؛ تسليم و تبعي0ت از رای اك

رن00دان سياس00ی و «ی  ب00ه س00ر م00ردم؛ ھم00انطور ك00ه ش00يوه» نش00يره مالي00د«
   ٣٤٩»است،» ديانت

ی ق0رآن و تف0سير و تاوي0ل  فانه خود او با نقل بخشی از آيهاما متاس
باص0ط"ح «ی   چن0ان ب0ا ھم0ان ش0يوه ھ0م» غيرعلمی«ی متن به روشی  هنيم

در ھم000ان كت000اب » يره مالي000دن ب000ر س000ر م000ردمی ش000 ی عاميان000ه پوس000ت كن000ده
ب0ه دنب0ال » اول0واSمر«ب0ار اطاع0ت از  اگ0ر اس0تثناء و تنھ0ا ي0ك «: نويسد می
ف0ان «ِآمده، ب0ا اش0اره ك0ردن و اج0ازه دادن » اطيعوا W و اطيعوا الرسول«

راه را ب00ر » ف00ردوه ال00ی W و الرس00ول«و ب00ا دس00تور » تن00ازعتم ف00ی ش00یء
 نيابت و حق آمريت و حاكميت مامورين و م0دعيان ھرگونه وSيت مطلقه و

ی نزديك00ی ب00ا خ00دا و  ان00د حت00ی ب00ه بھان00ه ب00ه اي00ن ترتي00ب نخواس00ته. ب00سته اس00ت
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يا حاكميت بندگان » ديكتاتوری«منتخب مردم بودن، پای ] Sبد[رسول و يا 
اگ0ر تن0ازع و اخ0ت"ف پ0يش آي0د، تمك0ين از «: ش0د در ميان آيد، واS گفته می

   ٣٥٠»!امرتان بنماييد ر ولیرای يا دستو
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 اس"م يعنی قرآن، ھمچنين نگرش اس"م ب0ه موض0وع حكوم0ت 

» وش0نفكر دين0یر«كنم، تا نشان بدھم كه چگونه يك  جانشينان خدا بسنده می
ی زم00انی، در اس00اس و ب00ديھيات اس00"م و ق00رآن ھ00م  براس00اس ش00رايط وي00ژه

ی از اس00"م حك00ومتی ارائ00ه ب00رد، ت00ا تف00سيری م00د روز و غيرواقع00 دس00ت م00ی
  . بدھد

اي0ن در  ک0ه نوي0سد م0ی» در پژوھ0شی در م0تن ق0رآن«باقر م0ومنی 
 در جتم00اعی و حاكمي00ت سياس00یی نظ00ام ا دي00ن و كت00اب آس00مانی آن، م00ساله

ی انسانی ھم يكبار برای ھمي0شه، ك0ام" م0شخص و ب0ه دق0ت توض0يح  جامعه
 چ00ون و چ00را و ام00ا و اگ00ر و ك00م و  داده ش00ده و م00سلمانان واقع00ی ب00دون ھ00يچ
ی  بپذيرن00د؛ ب00ه اي00ن معن00ی در جامع00هزي00اد، باي00د اي00ن نظ00ام و حاكمي00ت آن را 

پ00ذير را  نا ای واح00د و تفكي00ك ي00ن و دول00ت و مل00ت ي00ا ام00ت، مقول00هاس00"می، د
دھن00د و اي00ن خ00ود يك00ی از مع00انی توحي00د اس00ت ك00ه اص00ل اساس00ی  ت00شكيل م00ی

ی انسانی فرمانروايی اصلی با خداست  بر اين اساس در جامعه. س"م استا
كن0د و پ0س از او ھ0م  كه پي0امبر اس0"م ب0ه نماين0دگی و از جان0ب او عم0ل م0ی

    ٣٥١.گيرند ر يا صالحان جای او را می اSم اولی
 سال از حكومت اس"می در ١٦زرگان پس از گذشت اما مھدی با

ن0شان » مب0ری«در واقع برای نجات ج0ان اس0"م و ] تا زمان مرگش[ايران 
] اس0"میکھريزک0ی حكومت [ِدادن كليت اس"م از انتساب به چنين حكومتی 

به ع"وه رسالت و ماموريت پيغمبران و ھ0دف از بعث0ت «: كند كه تاكيد می
   ھ0يچ؛ع ام0ور زن0دگی و دني0ايی ب0شر نب0ودهعليم يا تشريآنان يا وحی قرآن، ت
 كارھ0ايی از قبي0ل ]ك0ه[ان0د  ر در قرآن يا تورات نيام0دهيك از پيغمبران مذكو

كشورگ00شايی و «آش00پزی، ت00دبير من00زل، معم00اری، ك00شاورزی، اقت00صاد، ي00ا 
را ب000ه م000ردم ي000اد » سياس000ت و حكوم000ت«و ب000ه ط000ور كل000ی » ك000شورداری

   ٣٥٢».بدھند
ي00اء و ھ00دف ان00د ك00ه بعث00ت انب ت00صور و تبلي00غ ك00ردهھ00ا  بع00ضی«ي00ا 

ب0ه ھم0ين منظ0ور ] ام0ا[باش0د ی درس0تِ  دني0ای م0ا م0ی اديان، اص0"ح و اداره
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ی م00ا   ب00ارهش00ناخت خ00دا، خواس00ت او در] ب00رای[ان00د  پيغمب00ران فرس00تاده ش00ده
   ٣٥٣».يعنی توحيد و عبادت و ديگر رستاخيز و زندگی آخرت

 ب00ه دلي00ل ھزارھ00ا س00ند ب00رخ"ف نظ00رات اخي00ر مھ00دی بازرگ00ان؛
كليت علمای ، المعارف ا كتاب و رساله و دايره تاريخی ثبت شده در ھزارھ

شان را يافتن راھی برای حكومت  ی اس"می و  شيعی اس"م و تشيع، وظيفه
كشورگ00شايی و ك00شورداری و ب00ه ط00ور كل00ی «ب00ر م00ردم، ب00ه تعبي00ری ديگ00ر 

 م00ذھب در دوران00ی ان اي00ناگ00ر ھ00م متولي00. شناس00ند م00ی» سياس00ت و حكوم00ت
اند، تا شخ0صا در راس ھ0رم حك0ومتی ق0رار  اند و قدرتش را نداشته نتوانسته

بگيرند، با قرار گرفتن در كنار حاكمان وقت به نوعی نق0ش س0"طين ب0دون 
ی م0شورتی، تقريب0ا ك0م در ح0د نق0ش ان0د، و دس0ت  را ب0ازی ك0ردهتاج و تخ0ت 

 اينك00ه ھ00م  د؛ در ع00ينان00 ی رھب00ری و حك00ومتی ق00رار داش00ته ھمي00شه در حلق00ه
ای   ي0افتن ب0ه اب0زار ق0درت، ب0ه مب0ارزهزمان ھمين رھبری شيعه برای دست 

ب0ه ص0ورت تئوري0ك ھ0م ب0ا غيرم0شروع . پرداخت0ه اس0ت گير م0ی خزنده و پی
غاص0بان ح0ق «به عنوان » عرفی«ھای غيرمذھبی و  اع"م كردن حكومت

ن جانشين خدا لزوما زمينه را برای به قدرت رسيدن خودش به عنوا» علی
  . كرده است و پيغمبر و امامان شيعه آماده و ھموار می

 ب00ود ك00ه من00افع كل00ی و  البت00ه مھ00دی بازرگ00ان از متفك00رين اس00"می
ای اساس000ی ب000رای خ000ودش و  ظيف000هاساس000ی حف000ظ اعتق000ادات اس000"می را و

ز اي0ن ك0ه اس0"م از اس0اس شناخت، به ھمين دليل ھ0م ا ھمسنخان خودش می
تبديل ] ترك شده[ردم ايران حذف شده، به مذھبی متروك ی باور م از حيطه

دانست كه رفتار متوليان حكومت اس"می   خوبی می او به. شود، نگران بود
 مراج0ع عاليق0در اس0"می گي0ر  سال به دليل مب0ارزات پ0ی١٤٠٠در تمام اين 

به » دين حكومتی«ی تاريخی مردم ايران پاك شده، و نگرانی از  از حافظه
اع000راب ِ ب000دوی، و خلف000ای راش000دين تقلي000ل يافت000ه اس000ت؛ ام000ا ض000ديت ب000ا 

توان جناي0ات  ديد كه حداقل برای اين نسل ديگر نمی به چشم می» متاسفانه«
ی ايران0ی  د؛ چرا ك0ه از ھ0ر خ0انوادهحكومت اس"می را جعل و تحريف كر

 است، يكی در جنگ سر ب0ه ني0ست، ي0ا  ھا كشته شده  كم يكی در زندان دست
ب0ه ھم0ين دلي0ل ھ0م . ه است يكی ھم از وطن گريخته و آواره شدمعلول شده،

 ب0دون ی ه خمينی كه بعد از ارسال دو نام0های خطاب ب ی سرگشاده طی نامه
و نه س0ركوبی م0ردم و [، فقط در رابطه با موضوع جنگ پاسخ منتشر كرد

  : نوشت] كشتار زندانيان سياسی
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و حاكمي000000ت افراطي000000ون ] از[ س000000ال ٨اين000000ك بع000000د از گذش000000ت 
تحري0000ف  « در اث000ر تجربي0000ات تل000خ و ت0000شديد و،انح000صارگری روح0000انيون

داده » ای ك00ه ب00ه اس00"م ی س00بعانه و جاھ"ن00ه چھ00ره«و مخ00صوصا » انق00"ب
"ب و ی طبق0ات، ھ0م از انق0 شده اس0ت؛ رفت0ه رفت0ه اف0راد بي0شماری از كلي0ه 

گويند، و ھم با كم0ال تاس0ف ن0سبت  اند و بد می متوليان و رھبری آن برگشته
 ب0ه …ان0د اس0"م و ت0شيع، س0ست و متزل0زل ش0دهه ديان0ت و مب0انی اعتق0ادی ب

» W افواج0ا يخرج0ون م0ن دي0ن «ش0اھد »  W افواج0ا يدخلون فی دي0ن«جای 
     ٣٥٤.ايم شده

ب00ه عن00وان يك00ی از » بازرگ00ان«ش00ود  واقعي00ت اي00ن اس00ت ك00ه نم00ی
گراي0ی ن0سبت ب0ه اس0"م و  نظری ك0ام" آخ0رتحکومت اس"می سردمداران 

نظ00ری مت00ولی اساس00ی حکوم00ت اس00"می، » ش00ريعتی«ت00شيع داش00ته باش00د و 
تف0اوت، تنھ0ا در اي0ن اس0ت ك0ه . متضاد و متناقض با او را تاكيد و تبليغ كن0د

پخ00تش را و عملكردھ00ای  ش00ريعتی پ00يش از اي00ن ك00ه وض00عيت ام00ت ِ دس00ت 
كشيد و نبود تا ببيند كه » رخت به زير خاک«اش را به چشم ببيند، »امام«

چ00ه ب"ي00ی ب00ر س00ر اي00ن ش00ھروندان » ام00ت و امام00ت«غ00اتش در م00ورد تبلي
ی ت0اريخی   فاجع0ه ازپ0سماند،  م زنده میشايد اگر او ھ. بدبخت آورده است

ھمانن00د ] ھ0ا م00ذھبی/ی مل0ی ب0ه نوش00ته[» تحري0ف انق00"ب«دم و سرنوش0ت م00ر
ب0ه »  W افواج0ا دي0نيخرج0ون م0ن «ی  سياری از مسلمانان سنتی در جرگهب

پرداخت و يا به سرنوشتی نظير فري0دريش نيچ0ه  ھای ديرينش می ورینقد تئ
ش000اھكاری نظي000ر آدول000ف «ك000ه ] در ب000اب اص000الت ابرم000رد و ان000سان برت000ر[

  . سوزاند كرد و می آوری می  ھايش را جمع را آفريد، كتاب» ھيتلر
 مھ00دی ي00ار غ00ار[ھ00ای عل00ی ش00ريعتی  ھم00ين ي00ک تک00ه از نوش00ته

  :زی جنايات حکومت اس"می کافی استسا برای نمايش زمينه] بازرگان
] "میاس0[سياست از حكومت مفھومی ديگر دارد؛ عم0ل حكوم0ت 

داری مردم نيست كه احساس خوش0ی و راحت0ی   در اين جا اداره نيست؛ نگه
و آزادی مطل00ق ف00ردی داش00ته باش00ند؛ ھمچن00ين سياس00ت، ھ00دفش تحق00ق تم00ام 

ادن و رن0ج ب0ردن  به معنای رنج د…نيست، بلكه» حقوق فردی در جامعه«
اس0ت ب0رای » موج0ود«و آماده ك0ردن ي0ك » رام كردن«، تزكيه و  يا تصفيه

…ھدفی
٣٥٥    

روش00نگری اساس00ا مح00صول، ف00رآورده و  واقعي00ت اي00ن اس00ت ک00ه
پيآمدِ  نفی حق0وق ص0نفی، فرھنگ0ی، اجتم0اعی و سياس0ی ش0ھروندان در ي0ك 

ش00نگری در اروپ00ای روش00نگران ع00صر رو. نظ00ام ديكت00اتوری دين00ی اس00ت
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ن منت0سب از س0وی  برای پايان دادن به حكوم0ت ش0اھا سال پيش٤٠٠/٥٠٠
ديدن00د ك00ه  اين00ان م00ی.  پ00ا ب00ه مي00دان روش00نگری گذاش00تندھ00ا ديكت00اتوری پ00اپ

 ھزار وليان كليساھای مت قوق شھروندانشان چگونه زير چكمهحقوقشان و ح
ھا  شان ھمه چيز حرام است و انسان؛ بر شھروندانبه غارت رفته است سال
ا گوشت دم ت0وپ و تنھ] جسمانی و روحانی[ی حكومتی   دوگانه ين نظامدر ا

ن گونه جوام0ع ب0ه كسانی كه در اي. ی كليسا ھستند استفادهابزاری برای سوء
آگاه ش0دند، ] و البته حقوق شھروندی خودشان[ھا  ی انسان حقوق تضييع شده

ق0وقی و  ح  نظ0ام حركت0ی ش0وند ك0ه در نھاي0تب0انیبا ت"شی پيگي0ر توان0ستند 
بھبود زن0دگی  وزنه را به سمت را تعديل  كرد ودر غرب ضايی حكومتی ق

  .  ..تر شھروندان سنگين
ب00ا اي00ن ھم00ه روش00نگری اساس00ا ب00رای روش00ن ك00ردن روش00نفكران 

. آفرين00د  فھ00م و ب00د فھ00م باش00د، فاجع00ه م00ی روش00نفكر اس00ت ك00ه اگ00ر ك00ج. اس00ت
 ت00اريخ و ب00ه زن00د ب00ه روش00نفكر اس00ت ك00ه اگ00ر فك00رش روش00ن نباش00د، گن00د م00ی

كن0د سنگ0شان را ب0ه س0ينه  روشنفكری و به حق0وق ش0ھروندانی ك0ه خي0ال م0ی
ھ0ای ھ0ر  ت0وان روش0نفكران و باص0ط"ح نخب0ه یب0ا كم0ی م0سامحه م0. زند می

ای ھ00ستند ك00ه اگ00ر ت"ش00ی  ع00ده.  ك00ردبن00دی ای را در دو دس00ته، دس00ته جامع00ه
لب0ات ص0نفی ی مطا  برای تاديهنند، برای احقاق حقوق شھروندان است؛ك می

ھ0ا، ب0رای ن0ان و رف0اه  و اجتماعی و حقوقی و در نھايت مطالبات سياسی آن
ھداشت و بھتر كردن محيط زيستشان؛ روشنفكرانی كه و كار و آموزش و ب

ض0ع زن0دگی م0ردم س0مت تيكمان ت"ششان را برای بھتر كردن وعم" و پرا
ر مردن0د، ھ0ستند، و ن0ه اگ0» قھرم0ان«چن0ين ش0ھروندانی ن0ه دھند؛  و سو می

  . دنشو قلمداد می» اسوه«و » اسطوره«و » شھيد«
ت د، برای بزرگداش0نای كه چنين نخبگانی دار شھروندان و جامعه

گون00ه ك00ه ب00رای نن00د و ھماا هگون00ه ك00ه ب00ودچن00ين روش00نفكرانی، آن00ان را ھمان
ھ00ای  ن00د، ب00ه ت00اريخ و ن00سلا ه ت00"ش ك00رد ک00شورشانبھب00ود وض00ع ش00ھروندان

ان0د، ي0ا ج0ايی چ0پ و راس0ت   اگر ھم خطايی داش0تهد؛كنن شان معرفی میيبعد
  .دھند ی واقعيشان را نشان می اند، چھره زده 

خ در جامعه ھ0ست ك0ه از ھمين سنھم  روشنفكر ديگر »نوع«يك 
اي00ن ت"ش00گران را » كاري00سماتيك«ی واقع00ی و ن00ه   چھ00رهدر ھم00ين راس00تا

معم00ولی چن00ين ك00سی، ي00ك آدم ك00ام" . گ00ذارد ش00فاف و روش00ن ب00ه نم00ايش م00ی
ھ0م در سياس0ت است، با مقداری مطالعه، با فھ0م درس0تی از مدرنيت0ه و اگ0ر 

البات اولي0ه و ابت0دايی  برای استيفای حقوق صنفی و مطكند، تنھا دخالتی می
اس0ا ب0رای اي0ن پ0ا ب0ه چن0ين تيپ0ی اس. ی شھروندان كشورش اس0ت و روزمره

بتوان00د وض00ع  ك00ه گ00ذارد خاب00اتی، حزب00ی، و حك00ومتی م00یی انت مي00دان مب00ارزه



 ٢٤٤

 

 ب0ه »روش0نفكر«ي0ن ا. ی ش0ھروندان ک0شورش را بھت0ر كن0د زن0دگی روزم0ره
چن00ين . كن00د زد م00یتعبي0ری وكي00ل م00ردم اس0ت و حقوق00شان را ب00ه اي00شان گوش0

كن0د و   ھم برای بھبود وضع زندگی خودش ت"ش میروشنفكری در نھايت،
  . بھبود وضع زندگی مردمبرای ھم 

ن0ه چي0زی را . شناس0د ه را م0یی دو طرف0 اين روشنفکر اين رابط0ه
گذارد و نه برای   استخوان Sی زخم می»دريافتی«كند و نه با  فراموش می

ش0عارھای چن0ين روش0نفكری از اي0ن جم0"ت . كند مصلحتی، حقی را فدا می
تر نيست؛ كار برای ھمه، كم كردن ساعات كار اضافی، تقليل ساعات   غليظ

 حق0وق ب0رای دوران بيك0اری  درص0دی،٥ ساعت، اضافه حقوق ٣٥كار به 
ك000ارگر و كارمن000د، ب000رای دوران بيم000اری ش000ھروند، ب000رای دوران از ك000ار 

  .ھايی از اين دست  ت"ش…افتادگی و
  
ی موسی نباتی، تروري0سم را  المعارف فرھنگ علوم، نوشته يره دا

و تخريب و ايجاد ] خوار كردن[عقيده به لزوم آدمكشی و تھديد و تخويف «
ردم ب00رای بران00داختن حكوم00ت و در دس00ت گ00رفتن زم00ام وح00شت در مي00ان م00

تعري00ف ك00رده » ای ب00ه جامع00ه ي00ا تحمي00ل عقي00ده و فل00سفه] ا حكوم00تي00[دول00ت 
ش00ود، و ب00ا تھدي00د،  در اي00ن تعري00ف، تروري00سم ب00ا آدمك00شی آغ00از م00ی. اس00ت

ھ0دفش ھ0م . ش0ود  تكمي0ل م0یيان م0ردمتخويف، تخريب و ايجاد وحشت در م
  !  به قدرت و رسيدنختن حكومت استاساسا براندا

ن ك0سی ك0ه در اي0ران ت0رور ش0د، م، نخستيجنگ جھانی دوپس از 
ان ش0ادروان احم0د ك0سروی ی اي0ر برج0ستهنگار، زبان0شناس و متفك0ر   تاريخ

ی آدمکشان او آنچن0ان پ0ر زور ب0ود ك0ه حت0ی دادگ0ستری و دول0ت  سنبه. بود
 پ0اره/ی تک0ه  خورشيدی جرات نكردن0د ب0ه جن0ازه١٣٢٤وقت ايران در سال 

ن0د، نزدي0ك ه بود كه در كاخ دادگستری ترور شدی او و منشی وفادارش شده
ی اين ترور، بجز اجازه و فتوايی كه از برخی   طراح و سازماندھنده .شوند

روحانيون مخالف روشنگری داشت، شخصا ني0ز ب0ا ش0خص احم0د ك0سروی 
سوی يرواند آبراھاميان دليل ديگر ترور احمد كسروی را از . مشكل داشت

جري000ان منت000سب ب000ه ن000واب ص000فوی، بج000ز روش000نگری ك000سروی در ب000اب 
ی ص0فويه از س0وی ك0سروی  ن، سنی قلمداد كردن اجداد سلسلهدكانداران دي

 آب ی پادش0اھان ص0فوی را روی نواب از اين كه كسروی پت0ه.  استدانسته
  .  ناراحت بودريخته بود، خيلی از دستش

 دوران ص000فويان، ھ000ای ت000اريخی ب000ه جامان000ده از ھم000ان در كت000اب
ب00ه ] ش00يخ جني00د و ش00يخ حي00در[ھ00ای تروري00ستی اج00داد ش00اه اس00ماعيل  روش

 س0نی ھ0ای تروري0ستی اي0ن ش0يوخ يك0ی از ش0يوه. خوبی نشان داده شده اس0ت
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ھای مخالفينشان برای ايجاد جو  ی آتش گرفته در خانه  انداختن گربهمذھب،
و ت00سليم رع00ب و وح00شت و امني00ت ش00كنی و وادار ك00ردن اي00شان ب00ه س00كوت 

  . دبو
به اين » فدائيان اس"م« بنيانگزار جريان تروريستی  صفوینواب

گرمی تروري00سم و ج00ا ان00داختن اي00ن دو دلي00ل، احم00د ك00سروی را ب00رای دس00ت
  . ی مرضيه در ايران آن زمان برگزيد و البته موفق ھم شد شيوه

  : نويسد می» ی خوزستان  ساله  تاريخ پانصد«كسروی در كتاب 
ھ00ا و  فوی، ھمي00شه پ00رده ب00ر روی خونخ00واریھ00ای ص00 در ت00اريخ

 از ان00د و اي00ن اس00ت ك00ه او ك00شيده] ص00فوی[ھ00ای ش00اه اس00ماعيل  ك00اری زش00ت
كه كارھای زش0ت ب0سيار ك0رده   شود؛ در حالی نيكوكار شمرده می پادشاھان

ھ00ای ازبك00ان در خراس00ان و  ت00از  و  و اگ00ر در ت00اريخ ج00ستجو ش00ود، تاخ00ت
ی اي0ن  ی كارھای ناستوده ربايجان، بيشتر ميوهھای عثمانی در آذ نكاریويرا

 يك گروه » كامل مرشد«ی صفوی  شاه اسماعيل، بنيانگزار سلسله .شاه بود
وظيف0ه   ِباشی شاه، انج0ام   كه زير نظر جارچیخواران در دربار داشت زنده
ی وی، گوش0ت ب0دن مج0رم  كردند و ماموريت داشتند كه به محض اشاره می

 ت0ا پاي0ان ع0صر ص0فوی اي0ن رس0م.  قطع0ه كنن0د و بخورن0د را به دندان قطعه
  ...برقرار ماند

 د تا حكومتی را كه آن ھمه برايشبدبختانه نواب صفوی زنده نمان
 ول00ی برخ00ی از ي00ارانش ماندن00د و ب00ه چ00شم ببين00د؛ك00رده ب00ود، » جانف00شانی«

ی آدمك00شی، تھدي00د،   ب00ا ھم00ان ش00يوه فرزن00دان و ادام00ه دھن00دگان راه اوبع00دھا
ت در ميان مردم، ب0ه حكوم0ت رس0يدند؛ ش0يخ ، تخريب و ايجاد وحشتخويف

  !صادق خلخالی يکی از ايشان است
ی اي00ن  ھ0ای ادام00ه دھن0ده  يك0ی از گ00روه»مجاھ0دين خل00ق«س0ازمان 

و [ت در ھمان سال اع0دام ن0واب ص0فوی شيوه برای رسيدن به قدرت، درس
 روشم0ان جاھ0دين ني0ز كوش0يدند ب0ا ھم.  تاسيس شد]برای بزرگداشت نواب

 چ00ه »آدمك00شی، تھدي00د، تخوي00ف، تخري00ب و ايج00اد وح00شت در مي00ان م00ردم«
  .  به قدرت برسند٥٧پيش و چه بعد از بھمن 

جريان به جا مانده از دوران تاسيس سازمان مجاھدين ك0ه بي0رون 
 ش0ود، از اي0ن ك0ه  س0ال ت0شكيل م0ی٦٠از اين جريان، از چند پيرمرد ب0اSی 
 و بني00انگزاران اي00ن ءر جھ00ان، اع00ضادني00ای پ00س از گ00سترش تروري00سم د

اين0ان . ان0د كنن0د، ب0ه ش0دت گزي0ده ش0ده معرف0ی م0ی» تروريست«ھا را  جريان
ی  م0000صادره«دزدی و گردن0000ه گي0000ری را » اع0000دام انق"ب0000ی«ك0000شی را آدم

، »امنيت و ثبات شكنی«، ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم را »انق"بی
، تخري0000ب را »ان رھ0000ايیخ0000روش انق"ب0000ی مجاھ0000دين و ف0000دائي«تھدي0000د را 
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فروش00ی و گ00رفتن امكان00ات از ك00شورھای  ، وط00ن»مب00ارزه ب00ا امپريالي00سم«
س0فر  « راھ0ا ھای درگير با آن كشاندن حكومتخارجی را برای به بن بست 

براف00000روختن آت00000ش در «و ك00000شتن م00000ردم را » ب00000ه ج00000وار خ00000اك م00000يھن
  . ندکن  نامگذاری می…»ھا كوھستان

تنھ0ا تروري0سم، بلك0ه حماي0ت از در كشورھای مدرن و متمدن، نه 
ی نام0دار آلم0انی   نوي0سنده»ھاينريش بل«. تروريسم ھم جرم و جريمه دارد
، دس00تگاه ك00رد» بادرم00اينھوف« تروري00ستی را ب00رای حم00ايتی ك00ه از گ00روه

  . قضايی آلمان به دادگاه كشاند
ي0دتی ك0ه بني0انگزاران و رھب0ران ھ0ای سكتاري0ستی و عق در جريان

ھ00ای  ھ00ا و ت00وده ھای م00داوم مغ00زی، ان00سانشست00شوخص م00ش ب00ا ف00اكتور آن
ح و تق0ديس س0"ح كنن0د، س0" ای م0ی رشان را تبديل به آدمكشانی حرف0هھوادا

، تق0ديس س0"ح، »ی م0سلحانه مب0ارزه«فرھن0گ . ای اس0ت عامل مھم و ويژه
بوسيدن س"ح در ھنگام مراسم شامگاه و صبحگاه و ي0ا س0"ح را ھمردي0ف 

ھ00ايی ك00ه ب00ه خي00ال خودش00ان  ف ك00ردن، از ان00سانحام00ل آن تعري00» ِن00اموس«
س0ازد ك0ه  ای م0ی اند، عناصر وي0ژه ھا بوده در خدمت اين جريان» انهصادق«

ك000ه  ٣٥٦»اب00راھيم ذاک00ری«ھ00ستند نظي00ر » قھرم00انی«در زن00ده بودن00شان، 
 رش0000ته عملي0000ات نظ0000امی و ١٠٠اش در   ت0000شكي"تی گوين0000د در زن0000دگی م0000ی

 ف0ردی در ھنگ0ام م0رگ ني0ز ب0از چن0ين. تروريستی شركت فعال داشته است
 ]ک0ذا[» آرم0ان رھ0ايی«اش را ب0رای  ی است كه تمام زن0دگی»قھرمان«ھم 

جنگيده است، تا ش0ھروندان را ب0ه » مدرن«از زير يوع نظامی ھموطنانش 
جمھ0وری دموکراتي0ک «ك0شاند؛ آن ھ0م اس0تبداد ی باس0تبداد دين0ی  زير سلطه

   !»اس"می
 در نھايت تقديس ھمان س"ح گونه اين ارزش دادن و ارزشگزاری

ي00ا ع00ضو جري00ان ديگ00ری از اي00ن س00نخ، از » مجاھ00د خل00ق«اس00ت و اگ00ر 
خ000ائن و ج000انی و وطنف000روش و «اش دف000اع نكن000د، او را ت000ا ح000د »ن000اموس«

قھرمان000انی « تن000زل داده و ص000دور حك000م اع000دامش را ب000ه دس000ت »جاس000وس
و ھ00ا ف00راوان دارد  ت00اريخ از اي00ن دس00ت تجرب00ه. دنس00از ھم00وار م00ی» ديگ00ر

  ! سوگمندانه تاريخ معاصر ما ايرانيان بسيار بسيار بيشتر
روزھا «اش زير عنوان  ھای روزانه شاھرخ مسكوب در يادداشت

ب0ار  و سرنوش0ت رق0ت» حزب ط0راز ن0وين ت0وده« در رابطه با ٣٥٧»در راه
  : نويسد  می]بودآن » پوپوليسم«كه خود مسكوب نيز مدتی گرفتار [آن 

                                                           
   رئيس مرحوم کميسيون تروريسم و امنيت سازمان مجاھدين- 356
 ٣٠/٢/١٣٥٨ روزھا در راه، شاھرخ مسکوب، در تاريخ- 357
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 ك0شی؛م0تھم ب0ه ي0ك ج0رم بودن0د؛ آدمو پور رضوانی و آرسن ھر د
 ھ0ر دو گوي0ا ب0ه راس0تی آدم ك0شته بودن0د ھر دو ب0ا ھ0م در ق0زل قلع0ه بودن0د؛

 در دست00شان را ديگ00ران [و ھ00ر دو ب0ه راس00تی مع00صوم بودن0د] یقت0ل سياس00[
 پ00اك و  ھ00ر دوش00ان ب00ه س00فيدی ايمان00شان ب00ود؛ واS قل00ب]خ00ون ك00رده بودن00د

 چ000ون ب000ه ھ000دف ه بودن000د؛ج000ا سياھ000شان ك000ردت از ھم000ين  و درس000ش000فاف؛
» ح0زب ت0وده« و چون ايمان داشتند كه ِزحمتكشان ايمان چشم بسته داشتند؛

چون و چرا از راه اين حزب به س0وی آن  حزب زحمتكشان است، ديگر بی
 كه يكی دانستند ه آن ھر چيزی را مجاز میرفتند و برای رسيدن ب ھدف می

ب00ه درون ب00ود ك00ه » ھ00ا ھ00ا و خب00رچين جاس00وس«ھ00ا از مي00ان برداش00تن  از آن
  . خواستند اسرار آن را لو بدھند  كه میتشكي"ت رخنه كرده بودند؛

م00ن ج00سته و گريخت00ه موض00وع را ش00نيده ب00ودم، از اي00ن و آن در 
ب0ه ھ0ر ح0ال دس0ت . ھرگ0ز ب0ا خودش0ان ص0حبتی نك0ردم. ق0زل قلع0ه] زن0دان[

 ھ0يچ ای به خون كسان ديگری آلوده شده ب0ود، وگرن0ه ھا برای نجات عده آن
ز بين ب0ردن دادند و اص" برای ا عدالتی رضايت نمی كدامشان در دل به بی

   !را زير پا گذاشتند» عدالت «عدالتی بود كه خود بی
ش0ايد توجي0ه اي0ن ك0ار . وان پ0ذيرفتت0 ك0شی را نم0یبه ھر تقدير آدم

رض0وانی  باری عك0س پ0ور.  برای خودشان ھم آسان نبود]اگر كرده باشند[
 حت0ی» آرس0ن«از . رفت0ه و خج0التی ب0وده، ج0وانی از رو بيست و چن0د س0ال

ھ0ا  آن. چيزی شبيه ص0ورت او را نقاش0ی ك0رده بودن0د. عكسی ھم نمانده بود
  . كردم ھای آدميزاد گريه می حاصلی رنج كردم و در دلم به بی را نگاه می

 را ھ0م تحم0ل ٣٥٨زدن در ب0ازی واليب0ال» جر «پوررضوانی حتی
 در حي0اط زن0دان عل0م   و ت0وریانی پ0يش آم0دك0چن0د ص0باحی ك0ه ام. كرد نمی
حت0ی اگ0ر ب0ه ش0وخی [رين كل0ك، ن0ارو و تقلب0ی در ب0ازی ت0 ند، از كوچككرد
آرسن استخواندار، با تجرب0ه، ق0رص و . تركيد  مثل اسفند روی آتش می]بود

عك0س و مج0سمه . نمايشگاه پر از خ0سرو روزب0ه ب0ود .خونسرد و شوخ بود
برداری را  او منتھای بھرھ…بود از نام حزب توده سعی كرده …و نوشته

  ٣٥٩.بكند
ھ0ای اي0ن ح0زب ب0ود و دس0ت ك0م  خسرو روزبه يكی از تروري0ست

 ش0عر اند که احمد شاملو گفته. را ترور كرد» محمد مسعود «ارروزنامه نگ
پ0س از آگ0اھی از تروري0ست ب0ودن ول0ی د، اسی بلندی را به او تقديم ك0رحم

   ... را از او پس گرفتبه، آنروز
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ی ھمين خسرو روزب0ه در ك0شور ايتالي0ا ك0ار  الب اين كه مجسمهج
 در يك00ی از ]رض00ا اولي00اء[ز اع00ضای ش00ورای مل00ی مقاوم00ت رج00وی يك00ی ا

اش   اين كشور به سرنوشت خونبار اين حزب و ھمتايان ام0روزیھای دانمي
  .كند كجی می  دھن

  
قھرمان0ان » مب0ارزات«نگاھی ھم داشته باش0يم ب0ه بع0د ديگ0ری از 

 وق زن00ان، ب00ا آزادی و ب00ا دموکراس00ی؛ب00ا اي00ران، ب00ا مدرنيت00ه، ب0ا حق00ض0ديت 
و ھمين منجيان و » قھرمانان«نگاھی به چند کشتار درون تشکي"تی ھمين 

ين ب0رحقش ناجيان حکومت کھريزکی اس"می سيد روح W خمين0ی و جان0ش
  !ای سيدعلی خامنه
انجم00ن «ب00ی يک00ی از اع00ضای مرک00ز غي» دوريوس00ف خ00ز«قت00ل 

 بت0وان را ش0ايد» ع0اميون/اجتم0اعيون« ح0زب ھ0ای هاز اولين ھ0ست» بیانق"
سياس0ی، اجتم0اعی اين بخ0ش از جن0بش  در »درون تشکي"تی«اولين ترور 

را » خ0زدور يوس0ف«ت0رور  اين انجم0ن عل0ت. دانست انايردر  و فرھنگی
   ٣٦٠.ذکر کرد» تخلف از ضوابط تشکي"تی و اخ"قی«

توس00ط » انجم00ن مج00ازات«ی  ع00ضو کميت00ه» ک00ريم دواتگ00ر«قت00ل 
 را ني0ز ش0ايد بت0وان دوم0ين ت0رور درون  انجم0ن يکی ديگر از اعضای اي0ن

   :د اين ترور مينويسی در باره احمد کسروی. تشکي"تی قلمداد کرد
گري0زد و  ا مردم تھران يکی را ديدن0د ک0ه م0یھ در يکی از کوچه«

ر ب00ا  از پ00شت س00،چ00ون ب00ه نزدي00ک او رس00يد. کن00د دنب00ال م00ی ديگ00ری او را
 زخم0ی را ک0ه ،پاس0بانان.  خود بگريخ0ت،او افتاد تپانچه شليک کرد و چون

، آوردن0د و ت0ا چن0د س0اعتی ک0ه زن0ده ب0ود، برداشتند و ب0ه ش0ھربانی کريم بود
  . ھايی از او کردند پرسش

رش0يد «يکی ديگر از اعضای انجمن ب0ه ن0ام  دواتگر،م قاتل کري«
   ٣٦١.بود» السلطان

در م0000ورد ترورھ0000ای  »س0000الهت0000اريخ س0000ی «بي0000ژن جزن0000ی در 
 ک00ه س00ازمان اط"ع00ات ح00زب ت00وده« :نوي00سد  م00یی ح00زب ت00ودهگروھ00 درون

، تا  شده بودند»پليس«چند تن را که  ...داد اط"عاتی انجام می اقدامات ضد
جمله بودن0د ح0سام لنکران0ی و   از آن به قتل رسانيد؛١٣٣١ی اول سال  نيمه

  ٣٦٢».پرويز نوايی
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 در ١٣۶٠ در خ00رداد م00اه م لنکران00یاحم00د لنکران00ی، ب00رادر ح00سا 
 مرکزی حزب ت0وده و ھم0سر ی  عضو کميتهمريم فيروز، ای خطاب به نامه

   :کيانوری نوشتنورالدين 
ب00ه » تيم00ور بختي00ار«ی ک00ه از ط00رف فرمان00دار نظ00امی وق00ت روز

من چه کار دارند و از که باز با  ، در اين فکر بودماحضار شدمفرمانداری 
بختي0ار از م0اجرای ...  استای واSتشان از چه مقولهخواھند و س من چه می

از م0ن خواس0تند ب0رای آش0نايی ... ی ھولناک و باورنکردنی آگاھم ک0ردجنايت
 در اتاق مبصر ب0ا س0روان عباس0ی .بروم بيشتر از اين واقعه به اتاق مبصر

س0روان عباس0ی ب0ا بي0ان و زب0ان   به دستور آقای مب0صر.مفلوک مواجه شدم
ن ش0اھدی پرداخت و به عنوا شرح کم و کيف جنايت ه نقل وپر از ندامت ب
گف0ت از  داد و م0ی ھ0ای مرتع0شش را ن0شان م0ی ھای خود دست بر صدق گفته

ش0ريک  و من ني0ز[ حسام را کشتيم ،ت اجرايی حزبشبی که به دستور ھيئ
 در ھ0ايم دايم0ا ھای عصبی ش0ده و دس0ت دچار ناراحتی] اين برادرکشی بودم

ھا و  گفت و داستان او داستان ترور محمد مسعود را می .ارتعاش است حال
  ٣٦٣...ر باور نکردنیديگمطالب 

ک0ه در  با نورالدين کيانوری، دبير اول حزب ت0وده ای ر مصاحبهد
ت را وز»پژوھ000شگران«ب000ا ١٣٧٠اش ب000ه س000ال »ح000بس خ000انگی«زم000ان 

ري00وش  داھ00ای درون حزب00ی مح00سن ص00الحی،  ب00ه قت00ل،اط"ع00ات انج00ام ش00د
  .. .شود حسام لنکرانی اشاره می  آقا برار فاطری و نوايی،غفاری، پرويز

  ، گ00اھی ب00ه م00ا اط00"عرفق00ای م00ا ک00ه در رک00ن دوم ارت00ش بودن00د
رکن دوم توانسته است بعضی از افراد حزب را ب0ه خ0ود جل0ب  دادند که می
رد و آنھ00ا را وادار ب00ه ھمک00اری ک00 س00تگير م00یرا دی  دوم اف00رادرک00ن. کن00د
  ... کرد ذ در حزب آزاد میکرد و سپس برای نفو می

ول و روزبه معاون ئکه دکتر يزدی مس[ی اط"عات  پيشنھاد شعبه
 ک0ه اي0ن اف0راد را باي0د از ب0ين ھميشه اين ب0ود]  آن بودی در واقع گرداننده و

ب00ه اي00ن ترتي00ب .  در ح00زب نف00وذ خواھن00د ک00رد،زي00را اگ00ر آزاد بمانن00دد؛ ب00ر
 ول00ی لي00ل ب00ه قت00ل رس00انيد؛ف00ر را ب00ه اي00ن د چن00د ن،ح00زب س00ازمان اط"ع00ات

ک0ه [حسام لنکرانی از مدتھا قب0ل  .ديگری است ی  مساله، قتل حسامی مساله
  ... بود معتاد شده ]ھم يک بار شاھد بودممن

ای ب00ود   مخف00ی ح00زب در زي00رزمين خان00هی در آن زم00ان چاپخان00ه
ب00ا م00ادرش در آن زن00دگی ] ھنگ ح00اتمیخ00واھر س00ر[ خ00انم ح00اتمی ص00فا ک00ه
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رده ب0ود و در اي0ن چاپخان0ه ح0اتمی ازدواج ک0م ب0ا خ0انم ص0فا حسا. کردند می
  ... کرد کار می

 گ0زارش ]ول چاپخان0ه ب0ودئم0الی و م0سول ئک0ه م0س [مھندس علوی
کن0د   و ھر روز حسام مراجعه م0یاندازه باS رفته داد که مخارج چاپخانه بی

 ح0زب ی اعتياد خ0ود را از بودج0ه خواھد و به اين ترتيب مخارج و پول می
  :دگوي يک بار علوی به حسام می. کند میامين ت

  ... حسابرسی کنمبار من بايد بيايم و بازرسی و يک
 ، ب00ه ح00ساب م0ن رس00يدگی کنن00د]اگ0ر [گوي00د ح0سام ب00ه ھم0سرش م00ی

ب00ه عل00وی رس00يد و در م اي00ن خب00ر ھ00. پل00يس معرف00ی خ00واھم ک00ردھم00ه را ب00ه 
  . ه مطرح کردئت اجرا ھيئی جلسه

  .مان را با حسام روشن کنيم بايد تکليفهک روزبه به ما اط"ع داد
 قت0ل را  احم0د قاس0می نق0شه روزبه و عباسی و سرھنگ مبشری و

   .ندکشيد
ح0سن عباس0ی و آرس0ن ابوالعاملين مستقيم قتل ھم خسرو روزب0ه، 

  ٣٦٤.ندآوانسيان بود
تھ000ران  « ی يرم000سئول مجل000ه ن ص000احب امتي000از و م000دھق000ا دد احم000  

 ض0اربی ب0ه ن0ام   حمل0ه فتر کارش م0ورد در  د ١٣٢٩ماه  اد  ر خرد د» مصور
ر آن  ھقان د د.   گلوله کشته شد چند قرار گرفت و با شليک» حسن جعفری«

زار  ر Sل0ه  د» تئ0اتر تھ0ران مال0ک« تھ0ران م0صور ی زمان ع"وه بر مجله
ان نم0ايش  دقمن0ب0رای ع" ھ0ايی را اي0ن تماش0اخانه ھ0ر ش0ب برنام0ه و  ھم ب0ود

ر مجل000س  م خلخ000ال د م000ردی  ه ر آن روزگ000ار نماين000د ن دھق000ا  د احم000د.  اد د م000ی
ش0من  اش0ت، ب0ه د د رب0ار  و ع"وه بر روابط خاصی ک0ه ب0ا د شورای ملی بود

» عل0ی ن0صر  محم0د«ھق0ان ب0ه ھم0راه  د.  ه معروف بود رجه يک حزب تود د
ان  ھنرمن00د  و اکث00ر ازی ک00رد  ان00د ھنرس00تان ھنرپي00شگی اي00ران را راهن اول00ي
  ٣٦٥.رسه تربيت شدند ر اين مد  درار تئات نامد

ني00ز چن00دين م00ورد » اي00ران«ق ھ00ای ف00دايی خل00 در س00ازمان چري00ک
 داش00ته  وج00ود»درون ت00شکي"تی«و » فيزيک00ی ت00صفيه و ح00ذف«ت00رور ي00ا 

  ... است
قا چ0ه در ط0ول زن0دگی چريک0ی و ی يکی از رف برخوردھای ناصادقانه - ١

دتی بعد رفق0ا ردش  مخبرش، رفقايش را سخت آزرده کرد؛ چه در رفتن بی
 او د؛کن0  که با اسم جعلی در ش0رکتی ک0ار م0یشوند گيرند و متوجه می را می

  ...کنند را ترور می
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از خ00ود ض00عف ن00شان ، دش00و  پ00س از اي00ن ک00ه مخف00ی م00یی رفي00ق ديگ00ر- ٢ 
ن0د گيری ک خواست کناره ، میحالی که اط"عات وسيعی داشت  و درددھ می
 و ني00ز ع00دم رعاي00ت اکي000د ناص00ادقانهای برخوردھ00ای  پ00ارهل در عم00... و 

ھ0ا ش0ک و تردي0د در رفق0ايی ک0ه ب0ا  امنيت0ی از جان0ب آن مسايل و دس0تورات
گيرن0د دو رفي0ق را  رفق0ا ت0صميم م0ی... کند و ايجاد می ،ھا در ارتباط بودندآن

  ...ترور کنند
متاس00فانه توس00ط رفي00ق ] قت00ل رفي00ق عب00دW پنج00ه ش00اھی[اي00ن ک00ار 

. و به کمک رفيق اس0کندر ص0ورت گرف0ت ]گرودیغ"ميان لن احمد[ھادی 
ی رفي0ق  مندی و رابط0ه، مربوط به ع"قبگويم که مسالهبا تالم و تاسف بايد 

ی تيم0ی زن0دگی  دختری بود که باھم در ي0ک خان0ه به يک رفيق پنجه شاھی
  ٣٦٦...دليل ھادی، رفيق پنجه شاھی را زد  متاسفانه فقط به اينکردند؛ می

طفی ش00عاعيان و  ني0ز ط00رح ت0رور م00ص١٣۵٢ ک0ه س00ال گفت0ه ش00ده
مصطفی شعاعيان با متھم ک0ردن . اما عملی نشدد، پرويز صدری مطرح ش

 از اي00ن س00ازمان »گراي00شات استاليني00ستی«ھ00ای ف00دايی ب00ه  کمان چري00س00از
  ٣٦٧.فاصله گرفته بود
ه دس000ت يک000ی ديگ000ر از  مھن000دس نوش000يروان پ000ور ب١٣۵٣000 س000ال 

نوشيروان پ0ور در س0ال .  رسيدبه قتل ]قازاريان مارتيک[اعضای سازمان 
 ی ش00000رکت در ي00000ک م00000صاحبه ب00000ا ١٣۵١ دس00000تگير و در س00000ال ١٣۴٩

يان او را ئف0دا. دش0 با اظھار ندامت و اع"م وفاداری به ش0اه آزاد تلويزيونی
  ٣٦٨.متھم به ھمکاری با رژيم کردند

 در کردس0000تان ني0000ز يک0000ی از ١٣۶۴م0000اه س0000ال  ی بھم0000ن  فاجع0000ه
سياس0ی و  اتاخت"ف0. اس0ت س0ازمانی درون بزرگت0رين عملي0ات تروري0ستی

مصطفی [اقليت /ھای فدايی خلق  تن از رھبران سازمان جريکدوسازمانی 
 رفي000ق پ000نجدر آن ای را س000بب ش000د ک000ه  درگي000ری م000سلحانه]  و توک000لم000دنی

  ٣٦٩.تعدادی مجروح شدند سازمانی کشته و
ت00رور ني00ز ت00رور و ] س00ازمان تق00ی ش00ھرام[» پيک00ار«س00ازمان  در

ت0رور نافرج0ام   و»مجي0د ش0ريف واقف0ی«قتل فجي0ع . شخصيت رواج داشت
  ک0ه گفت0ه»محم0د يقين0ی«ي0ات قت0ل جزئ. اند نمونه »مرتضی صمديه لباف«
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 ي0ا ٣٧٠دس0ت داش0ت] حمي0د[ش0ان   س0ازمانیديگر  در شکنجه و قتل رفيقشده
ي0ا  ب0ه دس0ت ک0ه ادع0ا ش0ده» ج0واد س0عيدی«و » علی ميرزا جعفر W«قتل 

   ٣٧١...ندھستھنوز ناروشن ، ام شده انج»تقی شھراممحمد «دستور 
 Sاس000ت ک000ه س000ه رش000ته ت000رور ک000ه ١٣٥٤در ھم000ين س000ال احتم000ا 

ي0ن يک0ی از ا. ش0ود ان0د، انج0ام م0ی ليتش را ب0ا محم0د تق0ی ش0ھرام نوش0تهمسئو
ن ی نظامی امريکا در خيابان وزرای تھرا قربانيان، سرھنگ لوئيس وابسته

 »ض0د خرابک0اری«ی مشترک  ديگری سرتيپ زندی پور رئيس کميته. بود
اری در ساختمان گ0ارد دان0شگاه ص0نعتی آري0امھر ِ موس0وم ذگ و سومين بمب
رھب000ری «يک000ی از ھم000ين اع000ضای » مجي000د ش000ريف واقف000ی«ب000ه دان000شگاه 

اپوزي00سيون » ترورھ0ای درون ت00شکي"تی«ک00ه بع0دھا در س00~ » مجاھ0دين
  . نظام پيشين به قتل رسيد

ی اس00"می يزک00مح00سن رفيقدوس00ت؛ از س00ردمداران جمھ00وری کھر
  :گفته است» آفتاب«ی  ھم در گفتگويی با نشريه
رفتم توی خيابان صاحب ج0م، ھ0وا ت0ازه تاري0ک  می غروبی داشتم

معلوم ھم ھ0ست . آيد طرف پايين از باS می اين ساواکی دارد ديدم. شده بود
اش را ت0وی آن خياب0ان، ک0ه  و خان0ه خ"ص0ه دنب0ال او رفت0يم .تکه مست اس

دو ب0ار ديگ0ر م0ن او را /يک0ی .مچھارراه سوسکی ياد گ0رفتي معروف بود به
  .اين بياورم تصميم گرفتم که يک ب"يی سر  بعد ديگر اص"؛ديدم

نه و ن0يم ت0ا ده  ھا ساعت معموS شب. آمد البته خيلی ھم نامنظم می
W  آيت يک جلسه رفته بودم مشھد خدمت حضرت.  اش خانه رفت آمد می می

 ک0ه ي0ک] گف0تم[ تان را ب0ه ص0ورت کل0ی ب0رای اي0شانداس0 .العظم0ی مي"ن0ی
اگ0ر ک0ه م0ث" اي0ن دس0ت ح0اکم اس0"م  ھمچ0ين شخ0صی اي0ن ج0وری ک0رده و

جور اشخاص مھدورال0دم  اين«: فرمودند کنند؟ ايشان چکار می فتد، با اينابي
   ».ظلم ھستندی  هھستند، اينھا عمله د، اينھا ظلمھستن

خ0دمت مرح0وم  تریبعد از چند وقت موضوع را ب0ه ص0ورت ب0از
  .مطھری عرض کردمW  آيت

 W را خ00دمت ح00ضرت آي00تن بع00د ب00ه طري00ق ديگ00ری اي00ن جري00ا
اي0شان را ط0ول عم0ر  الحمدW در قي0د حي0ات ھ0ستند و خ0دا که[مھدوی کنی 

اي0ن آدم،  ت0ای اينھ0ا دري0افتم ک0ه ھ0ای ھ0ر س0ه ح0رف از.  ع0رض ک0ردم]بدھ0د
؛ مرح00وم ان00درزگو گف00تمموض00وع را ب00ه  ای ت00وی ي00ک جل00سه. ک00شتنی اس00ت
 ک0اری نکني0د ک0ه م0ث" ب0ه ھ0ا ک0شتنی ھ0ستند، ام0ا  اي0نی ھمه«: اندرزگو گفت
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فتيم، بگ0ذار ب0رای ابي0  چون ما اگر قرار باشد که گي0ر؛فتیاگير بي خاطر اين 
  »!کند  قبول]اين آدمکشی را [ خداWشاء که انفتيماگير بي کارھای باSتر

ھ0ايی ب0ود  ، ش0ايد يک0ی از ش0بآم0د م0ی شدت باران  يک شبی که به
البته من چند شبی ک0شيک او را  .دآي کمتر آن جور باران می که توی تھران

 . اي0ن م0ست نباش0د ح0سابی و چ0ون کمت0ر ش0بی ب0ود ک0ه  با يک چماق،کشيدم
ه مخف0ی ش0د م0ن. اش خواس0ت ب0رود خان0ه  م0ی.ش0د  از ماشين پيادهباSخره او

 ھ0شت ت0ا چم0اق/ت0اد و ي0ک ھف0تاو اف .ب0ودم و ب0ا چم0اق زدم ت0وی س0ر اي0ن
افت00اد ت00وی ج00وی آب و دم  اي00ن و ھل00ش دای ديگ00ر ھ00م زدم ت00وی س00ر و کل00ه

ای ت00وی مي00دان ش00وش ت00وی  ف00ردای آن روز ش00ايع ش00د ک00ه ي00ک جن00ازه .رف00تم
  ٣٧٢... قبول کند]اين جنايت و کشتار [ خداWھا پيدا شده و انشاء آب

نه ھم با ترور گو حکومتی که اينگونه بر سر کار آمده است، ھمين  
 ب00ا ٨٨تف00اوت جن00بش . بخ00شد و ک00شتار و کھري00زک ب00ه عم00رش ت00داوم م00ی

ک0ارانش ک0ه خ0ود را  حتی سياس0ی[ستی مخالفان دو پھلوی ھای تروري جريان
ی ھم0ين اس0ت ک0ه ن0سل ت0ازه نگ0اھدر ] دانند ھای تروريستی می پدران جنبش

 اس0"می ھايی ديگر برای رودررويی با حاکم0ان ديگر، زبانی ديگر و شيوه
  !چه بگويم؟... دارد وھم ی ھاي  ھرچند که ھمچنان آلودگیدارند؛

ام�روز ني�ز در ش�ھری برای پايان اين بخ�ش از کت�اب، بنوي�سم ک�ه   
را ب�ر س�نگفرش خياب�ان ] مسی[ھای ط	يی  که ميھمانش بودم، اين آجرفرش

ش��ش ت��ا کن��ار ھ��م بودن��د، و روی ھ��ر ي��ک ن��ام ي��ک /پ��نج. مرک��زی ش��ھر دي��دم
شتار سي��ستماتيک ھيتل��ر ب��ه عن��وان م��سئول اول تم��امی ک��شتارھا و قرب��انی ک��

جنايات دوران رايش سوم؛ بدون آن که بتوان مسئوليت ھمکاران، افسران و 
  . فرماندھان سيستم حکومتی آدولف ھيتلر را ناديده گرفت

  Stolpersteine
 »٣٧٤گ0ونتر دمني0گ«ای است به پيشنھاد   پروژه373

 و فرام00وش نک00ردن سرنوش00ت وح00شتناک ھنرمن00د ک00ه ب00رای ب00ه ي00اد داش00تن
از سوی ھيتلر و حزب [ھا  ی نابود سازی سيستماتيک انسان قربانيان پروژه

ھ000ا و  ري000زی ش000ده و چن000دی اس000ت کوچ000ه برنام000ه] سوسيالي000ستش/ناس000يونال
ھ0ا ک0ه در جل0و مح0ل  اي0ن آجرف0رش. ھای آلمان را تسخير کرده اس0ت خيابان

ش0وند، در مربع0ی ط"ي0ی  ته م0ی در زم0ين ک0ار گذاش٣٧٥0اقامت اين قرباني0ان
ب00ه ض00لع ده س00انتيمتر کم00ی ب00اSتر از س00طح خياب00ان و ] م00سی رن00گ[رن00گ 

ی ما ھميشه به ي0اد داش0ته باش0يم ک0ه  کنند، تا ھمه کوچه، زمين را رنگين می

                                                           
 آفتاب / ماجرای کشتن يک ساواکی توسط محسن رفيقدوست- 372
 ھايی برای سکندری خوردن و به ياد داشتن  سنگ- 373
374 - Gunter Demnig 
کار برخی از يھوديان .  البته اگر بازماندگان اين قربانيان با اينگونه آجرفرشھا مخالفتی نداشته باشند- 375

 .کنند احترامی به قربانيانشان تلقی می ھا را بی گذاشتن اين آجرفرش
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ھيتلر و حکومتش، چه بر سر آلمان، جھان و » وحشت بزرگ«در دوران 
ھای سي0ستماتيک را ب0ه دس0ت ھ0ا آم0د و ھيچگ0اه و ھيچگ0اه اي0ن ک0شتار انسان

فراموشی نسپاريم؛ چرا که اگر اين جنايات را از ياد بب0ريم، چن0دی نخواھ0د 
زن00يم؛ چ00ون  گذش0ت ک00ه ھمچ0ون ايراني00ان ب00رای قات"نم0ان قم00ه و زنجي00ر م0ی

نگارانم00ان  دان00يم و چ00ون بي00شتر ت00اريخ خ00وانيم؛ چ00ون ت00اريخ نم00ی ت00اريخ نم00ی
د و م000ا را ني000ز چ000ون خودش000ان ان000د و ھ000ستن زده و خردباخت000ه ب000وده ش000يعه

  !خواھند فراموشکار و خردباخته می
 از س0وی دمني00گ ١٩٩٠ نخ0ست از س0ال Stolpersteineی  پ0روژه  

اي00ن .  از ش00ھر کل00ن آغ00از ش00د٣٧٦»س00ينتی«و ب00رای ک00شتار ھ00زار ک00ولی و 
 آدول00ف ھيتل00ر ٣٧٧»ک00شتار درم00انی«ی آزماي00شی  ھ00زار ت00ن در واق00ع پ00روژه

اش ب000ه آن ک000شتار  يھودي000ان ک000ه پ000روژهبودن000د، ب000رای ک000شتار سي000ستماتيک 
  .   ای انجاميد که ھولوکاست نام گرفت وحشيانه

 آجرفرشھای ط"يی متعلق ھستند به چند صد تن از  سرینخستين  
اي0ن . ان0د  ک0شته ش0ده٣٧٨»ھ0اينريش ھيمل0ر«که با دستور مستقيم » ھا سينتی«

ق0ش آجرفرشھا در برابر شھرداری تاريخی شھر کلن بر سنگفرش خياب0ان ن
اي0م ک0ه  اند، تا به ما رھگذران يادآوری کنند که پای بر سنگفرشی نھ0اده بسته

ھ0ايی ب0وده اس0ت ک0ه ش0وربختانه  ھمين چن0دی پ0يش مح0ل رف0ت و آم0د ان0سان
اس اس [خ0واران ھيتل0ری ق0رن بي0ستم  ھای ش0يطانی بان0د آدم0ی قربانی توطئه

  .  اند شده] ھا
ن در برابر کلي0سای  تن از اين قربانيا٢۵٠ نيز نام ١٩٩۴از سال 

  . اند آنتونيکر در شھر کلن، سطح خيابان را رنگين ساخته
باي0د از کم0ر خ0م ش0ود و  انسان ھنگام خواندن نام اين قربانيان، می

گون0ه ب0ه ي0اد  سمبوليک به اين قربانيان ادای احترام کن0د؛ و اي0ن» به نوعی«
ن0د ھمي0شه آن گيرند، مجبور نمی» تاريخ«داشته باشد که آنانی که درسی از 

  !را تکرار کنند» تاريخ«
س00کندری خ00وردن ب00ر » خط00ر«در م00ورد » دمني00گ«گ00اه ک00ه از   

  : گويد شود؛ پاسخ می ھا سوال می روی اين آجرفرش

                                                           
ھای قربانی کشتارھای سيستماتيک ھيتلر بودند؛ بجز  ھا اقليتی قومی ھستند که يکی از گروه  سينتی- 376

 و ھا، يھوديان، ھمجنسگرايان، عقبماندگان ذھنی و فيزيکی، ھمچنين روشنفکران ھا، کمونيست ھا، کولی سينتی
 . مخالفان ھيتلر نيز قربانی سيستماتيک جنايات ھيتلر و باندش شدند

رياست جمھوری » ط"يی« کشتار درمانی نامی است که سعيد امامی و باند وزارت اط"عاتش در دوران - 377
 . ای داده بودند سيد محمد خاتمی به س~ کشتارھای زنجيره

 در ش0ھر ١٩۴۵ م0اه م0ه ٢٣ر ش0ھر م0ونيخ ب0ه دني0ا آم0د و در  د١٩٩٠ھيمل0ر در ھف0تم اکتب0ر .   ھاينريش ل- 378
اس «ناسيونالي0ست ھيتل0ر، ھمچن0ين رھب0ر /او از گردانن0دگان اص0لی سياس0ت ح0زب سوس0يال. م0رد» بورگ لونه«

ھيمل0ر يک0ی از م0سئولين اص0لی ک0شتار . ب0ود] ترين جانيان تح0ت ام0ر ھيتل0ر ترين و ايدئولوژيک راديکال[ھا »اس
 . است» ھولوکاست«ھا در جريان  سياری از کولیيھوديان و تعداد ب
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خ0ورد ک0ه  ھا س0کندری نم0ی نه، نه، انسان بر روی اين آجرفرش«
  ٣٧٩».شود اش تلنگری زده می  و انديشه بيافتد؛ بلکه به قلب

ام ک0000ه حکوم0000ت  انگي0000زی امي0000د ب0000سته  دلم0000ن ام0000ا ب0000ه آن روز  
ک0شتاردرمانی اس0"می س0رنگون ش0ود و م0ا ني0ز بت0وانيم /اخت"سی/کھريزکی

ی ھر ايران0ی قرب0انی اي0ن نظ0ام پلي0د ق0رون  در برابر خانه] ھا ھمچون آلمان[
ک00ه در ھ00ر ش00رايطی [ھ00ايی ب00ه ن00ام و ي00اد اي00ن نازنين00ان  وس00طايی، آجرف00رش

ب0سازيم، ت0ا ] ان0د ی نکبت0ی روش0ن نگ0ه داش0تهھا چراغ مبارزه را در اين سال
ھيچگ00اه و ھيچگ00اه جناي00ات سي00ستماتيک اي000ن جاني00ان را از ي00اد نب00ريم؛ ت000ا 

ای،  مجب00ور نباش00يم ب00ار ديگ00ر ت00اريخ را تک00رار کن00يم و از خمين00ی، خامن00ه
Sجوردی، خلخالی و ابراھيم يزدی، امامزاده بسازيم و س0ر قبرش0ان قم0ه و 

ابيطال0ب قات0ل ايراني0ان و فرزن0دانش  ای عل0ی اب0نزنجيز بزنيم؛ چن0ان ک0ه ب0ر
  . کنيم می» پاره/تکه«خودمان را 

شود اگر ما ايرانيان نخستين آجرفرش0ھای ط"ي0ی را  چه خوب می
ب00ر [ب00ه مناس00بت چھلم00ين س00المرگ ک00شته ش00دن اف00سران رش00يد ارت00ش اي00ران 

ی رف000اه، ب000ه دس000تور م000ستقيم خمين000ی آدمک000ش، ب000ا  روی پ000شت ب000ام مدرس000ه
 اب00راھيم ي00زدی، ب00ه ج00"دی ش00يخ ص00ادق خلخ00الی و ب00ا م00داحی »ق00ضاوت«

ب00ر روی س00نگفرش مقاب00ل ] ھ00ای آن دوران زاده در رس00انه عليرض00ا ن00وری
ت00رين م00ردم اي00ن  ی رف00اه ب00سازيم، ت00ا ھيچگ00اه و ھيچگ00اه، حت00ی س00اده مدرس00ه

س0000000000امان، فرام0000000000وش نکنن0000000000د ک0000000000ه در دوران حکوم0000000000ت نظ0000000000ام 
 ھم0ان روزھ0ای نخ0ست، چ0ه کشتاردرمانی اس"می، از/اخت"سی/کھريزکی

  ! بر سر ما ايرانيان آمده است
  !انداز به اميد آن روزھای خوش در چشم

  
١٣٩٠ آذرماه ٢٩  

  مي"دی٢٠١١دسامبر  ٢٠
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    يادداشت چھارم
  
  

 زي0 و تن0د و ت»یوتريک0امپ« روزھ0ا ني0 داش0تم و ایھا قلم0  وقتآن
 ک0شورم و ح0ال و ،تمي ت0ا از اس0مم، ھ0وچرخانم یش ميھا  دکمهیدستم را رو

» مائ0ده «زهي جای حالم بد باشد؛ چون گاه به جادياز قرار نبا. سميروزم بنو
 دو زي00 تري ک0ه ب00ه شم0شی محم00دیھ0ا»مائ00ده« از آن ش0ود؛ یب0ه ن00افم ب0سته م00

 ام0ا »زهيج0ا«.  زدن گردنمی آماده برا»یزک« ديگو ی می علی مرتضی لبه
م0ن ک0ج و کول0ه اس0ت و  م0دار شود؛ ی م»دست به دست«در مدار بندبازان 

  . ام مانده است  چھرهی پنجه بکس بندباز روی افتاده؛ ھنوز جاختياز ر
 ی هي ساري ز؛ استدهي لماي دنی نگهيقمارباز در . ستميقمارباز ھم ن

 را ت0داوم ک0اران اهي ت0ا عم0ر س0بندن0د، ی دSر ب0ه ن0افش م0یاز ما بھتران که ھ
  .بخشد

 ب00ا دي ت00ا ش00اروم ی روز م00 ھ00ر،یا  در تھ00ران، ک00نج خان00هنج00ايم00ن ا
  ب0اختن قم0ارج0ا ني0 آخ0ر اش0ود؛ ی اما نمزم،ي به سر کشورم بری خاکیھوار

  ! ھم داردزهي قمار، جاد،يممنوع است، آنجا که شما ھست
 اس0ت ک0ه از يی چون تو سرم غوغ0اشود، یھا بد م  وقتیلي خحالم

، ام0ا ام  زدهی»ب0ر اني0م«ھ0ا  م0سط/ وس0طني0 جا مانده است؛ گاه اشيھا پ قرن
 وص0لند، »ھ0ا يیاعط0ا«ھ0ا ب0ه »ن0اف« از یل0ي خیام؛ وقت0  نبردهيیراه به جا

  د؟يدانست یم... شود یپوشال م» گسست«ر انتظا
ھ00ام انگ00ار ک00ه   اس00ت و ت00و خ00وابزهي00آل دهي00 آزي00ھ00ام ھم00ه چ          ت00و کت00اب

 تا م،يکن یمان را چرب نم  صابون زدهیھا  دستکدام چيمن و شما ھ. زهيرئال
 به ميا ھاست فروخته را قرن» حق انتخاب« بد است و آن خوب؛ نيا مييبگو

م ي0 داری شگرف ھم، چاھی  معاملهني ای مشت جفنگ؛ در اذاکيمفت، به 
 ی دهي000 س000بز بریھ000ا  و ب000ه وس000عت ح000سرت، پ000ر از تک000هخيب000ه عم000ق ت000ار

ھام0ان ب0د   آن زم0ان ک0ه س0ادات ب0ه م0ادربزرگم0ان، یدي س0بز س0یھ0ا راھنيپ
 کي0 ناتم0ام یھا  حسرتیزده برا کپک؛ تجاوز ميکردند؛ نه کردند؛ ینگاه م

  ... کج و کولهخيتار
 آب دھانم را قورت بدھم، گل0وم ھ0م درد توانم ی که نمستي نني         فقط ا

 یس0مت راس0ت ص0ورتم ک0ه ج0ا. ام  از بس ک0ه ح0رفم را ق0ورت دادهکند، یم
 اري ش0ني از باS تا پائی روش چھارتا خط عمود،يی ط"یخراش پنجه بکس

 یوار س0خواس0تم ی از ھم0ه، آخ0ر نم0شتري0ام ب گ0رده. کند یام م اند، ک"فه کرده



 ٢٥٧

 

 ی مل0س متم0دن را ھ0م رویاي0 دنی واردات0یھ0ا  ب0اتومی پ0ایبدھم و حاS ج0ا
 ی رون،ي اس00ت از ب00اS ت00ا پ00ائدهي ک00شاري ش00کي00 پ00ا ی ج00اد،ي00نيدوش دارم؛ بب

 که مادر ی پنھانیھا ک گنده، قد تمام کتی ھام، گنده ام، به قدمت حسرت نهيس
  .بزرگ از سادات خورد
ان0د،   کت0ابم، قلم0م را شک0ستهی آخر شب عروسکند، ی         دستم ھم درد م

 کي0 ی ک0تفم ج0ایدرس0ت ب0اS.  وا ب0دھمھ0ا ی آس0انني0 ب0ه اخواس0تم یچون نم0
 ک0ه ؛ھ0ام  ت0ا ب0ه درون نوش0تهروني0 اس0ت، از بدهي خط ک0شکيچماق قلچماق 

 ج0ا ني ھم0رن0د؛يگ ی بک0نم، درد م0یھ0ا ک0ار  دکم0هني0 ب0ا اخ0واھم یھر وقت م0
ام؛ پشت سرم؛ پس گردنم ھم زخم اس0ت؛ از آن   گردهی جا روني ھمرستد

  . کتفمی درست تا باS»یپس گردن«ھمه 
 »س0ر زا«ھ0ام  بچ0ه. ام دهي0 آخ0ر بارھ0ا زائکند، ی درد مشتري بکمرم  

 گ00ري درم،ي را بپ00ذ»یان00گ ابت00ر «توان00ستم ی اگ00ر م00؛ م00ن ھن00وز ن00ه؛ان00د رفت00ه
  . امتحان کنمخواھم یمباز ھم  که ني ای بدبخت؛ حامله شومگذاشتم ینم

 از ،ی الک0یھ0ا  ت0پش دارد، از ع0شقی ک0ه ب0دجورميگو یاز قلبم نم
  ...   برنده شوندھا  مسابقهدر تماماند،   که شرط بستهی خناسانی هوسوس

 ی ب0راش0ود؛ ی دارد، چون خ0م نم0يیدوا یام که درد ب          از کمرم نوشته
ت؛ چون ق0درت انعط0اف  اسی خود درد بدني و اشود ی خم نمیا  تنابندهچيھ

  ؟!ديآ ی را خوش نمني منعطف،ندارد و خب
 روز کي00 کن00د، ی کم00رش درد م00ک00شد، یام ھ00م درد م00 درخ00ت خان00ه

 دهي0 از کمر بر؛ نبودگري که شدم دداري بگر،ي دی بود و روزی»سرو ناز«
   .شد یبودندش، آخر خم نم

 ی ان00د دو کاس00ه اص00" ش00ده. کنن00د ی از ھم00ه درد م00شتري00 بمانمچ00ش
 از ی ول0ماندن0د، ی ناگفته مدي که بايیاند به رازھا چون گاه دوخته شده؛ خون

  ...دستم در رفتند و نماندند
اند، البته دندانپزشک کارش را بل0د اس0ت،  ی ھمه مصنوعھام دندان

 یا اف0هي و قخ0تيود، چ0ه ر اگ0ر نابل0د ب0دي0 جانم بکارد؛ فکر کنی پایزکيتا چ
  !کردم؟ ی مدايپ

 از ھم0ه و شتري0قل0بم ب. ان0د ھام باد کرده  که مفصلسمي رفت بنوادمي  
 است، پر اس0ت ی خاکستری ن آن دماغه که متيیجا مغز سرم، درست ھمان

 س0رم؛ دردش از ی  کاس0هی ت0وی خاک0ستری ط0هي ب0ه حخونياز خاطرات ش0ب
 ی ف0هي خلی کرسرياب شد و تنم ز سرم جام شری  شروع شد که کاسهیزمان

  ...داد ی اھل حال را حال مداد،نااھل بغ
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،Sک0ه یاند؛ درس0ت زم0ان ھام ھم درد گرفته  روزھا گوشني ھمحا 
 کردن00د، ی را زورچپ00انم م00ن00شانيامام00ان دروغ و جفن00گ، ب00اتوم ب00ه دس00ت، د

  !؟بينيد نمیھنوز ھم مشغولند، 
 پ000ا ب000ه بشي000 رقان000د ک000ه زودت000ر از  راس000تم را ھ000م قل000م ک000ردهیپ000ا

 ارتي00 ب00ه ز»ش00"ن ش00"ن« اس00ت ک00ه ح00اS ني گذاش00ت، ھم00»زگ00اهيآبر«
  .روم یم

  !کند؟ ی درد میزي چی سر شما ھم برا،یراست

      
   مي"دی٢٠٠٩ ژاويه ٢٠
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   من پيشينو کتاب» ١٣٨٨جنبش 

  

  

 »نه روسری، نه توس!ری، مملک!ت دوس!ت پ!سری«م پيشينکتاب 
 و درس0ت از ١٣٨٨ھای م0ن اس0ت از جن0بش   روزنگاریھا يا لحظه نگاری

] ١٣٨٨ خ0رداد ٢٢[يک ھفته پس از روز انتخابات دھم رياس0ت جمھ0وری 
 منت000شر ش000ده، ١٣٨٩بھ000ار آغ000از اي000ن کت000اب را ک000ه در . ش000ود آغ000از م000ی

 ١٣٨٩داد م00اه  خ00ر٢٢ھ00ای حک00ومتی در اي00ران و درس00ت در ت00اريخ  رس0انه
  : اند اينگونه معرفی کرده

اصر اپوزيسيون و داراى تفكرات فمينيستى، با تأليف يكى از عن«
وق000ايع بع000د از انتخاب000ات رياس000ت » تحري000ف«و انت000شار كت000ابی، اق000دام ب000ه 

 به گزارش آري0ا، وى ب0ا ت0أليف و انت0شار كت0ابى تح0ت .جمھورى کرده است
 اق0دام ب0ه تحري0ف »توسرى، مملكت دوست پسرى نه روسرى، نه«عنوان 

ی   ن0امبرده در مقدم0ه.جمھ0ورى ک0رده اس0ت س0توقايع بع0د از انتخاب0ات ريا
 ٣٨٠ی ي0ك زن و م0رد حاوى نيم0رخ برھن0هن كتاب خود كه طرح روى جلد آ

   :شده، چنين نگاشته استر در آمريكا منتش» نشر سايه«و توسط  باشد مى
 ب00ا اس00ناد ی م00ن اس00ت، ھم00راه ھ00اى روزان00ه اي00ن كت00اب يادداش00ت«

خ0شونت و م0درن اي0ن  دی جن0بش ض0 بسيارى براى گزارش لحظه ب0ه لحظ0ه
براى عبور از درون حاكميت به دني0اى آزاد و م0درن، در تاب0ستان  روزھا،

ام ب0ا  دار؛ خواس0ته از اي0ن تاب0ستان ت0ب روز پ0يش و پ0س   و چن0د١٣٨٨داغ 
دان0يم ك00ه  دان00م و م0ى را ن0شان دھ00م؛ ھرچن0د م0ىا اي0ن ك0ار ف0ضاى اي00ن روزھ0
 از ھ000يچ ترفن000دى م"خ000وركردن اي00ن جن000بش،ی بخ00شى از حكومتي000ان در پ000

  » .دخواھد ش بايد ماند و ديد چه. رويگردان نيستند
قب000ل از اي000ن ني000ز ] ن000ادره اف000شاری[ش000ايان ذك000ر اس000ت ک000ه وى «

مردان0ى ك0ه «مانند » انحقوق زن«ی  درباره »سخيف و موھنى«ھاى  كتاب
، »ھت0ل عم0و م0سعود«، »اي0ران بحران روش0نفكرى در«، »ام دوست داشته

 خ00شونت، زن00ان و«، »زن در دول00ت خي00ال«، »ی تھ00ران پ00شت دروازه«
  ٣٨١».ستتأليف و منتشر كرده ا... و» رنسانس وارونه«، »اس"م

در دعوايی کمدی بين باندھای حکومتی باز ھم در م0ورد ھمچنين 
 و البت0ه موض0وع »نه روسری، نه توس0ری، مملک0ت دوس0ت پ0سری «کتاب

                                                           
 .گويد  چاخان می- 380
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م00اه   خ00ردادبي00ست و س00ومدرس00ت در ت00اريخ ] حج00اب[اساس00ی حکومتي00ان 
مراج00ع ب00ه ش00رايط ب00د و در زم00انی ك00ه تم00امی علم00ا ان00د ک00ه  نوش00ته ١٣٨٩

 در جامعه اعت0راض بندوباری به وجود آمده  و بیفرھنگی حاكم و بدحجابی
كتابی تح0ت ] ادره افشارین [٣٨٢دارند و در مقطعی كه يك ايرانی سرسپرده

آق0ای «نوي0سد،  م0ی» روسری نه توسری، مملكت دوست پ0سریه ن«عنوان 
مطلب00ی ] ک00ذا[مل00ی ای  ای زن00ده و در رس00انه  در م00صاحبه» جمھ00وری يسرئ00

  .  جمھوری ايران نيست ی رئيس بگويد كه زيبنده
محمد جعفر منتظری، رئيس ديوان ع0دالت اداری، روز س0ه ش0نبه 

س00خنان اخي00ر آق00ای احم00دی ن00ژاد را ] ٢٠١٠ن ژوئ١۵00 [١٣٨٩ خ00رداد ٢۵
   ...مغاير معارف اس"می دانست

ی تلويزيونی در شامگاه يک0شنبه  هژاد، در يک برنامنآقای احمدی 
ب00دحجابی در «ک00ه را روش00ھای برخ00ورد ب00ا آنچ00ه ]  ژوئ00ن١٣[ خ00رداد ٢٣

 نادرس0ت خوان0ده و گفت0ه ب0ود ک0ه اي0ن برخوردھ0ا را ،ش0ود  ناميده می»ايران
ن0دارد و ت0ا ج0ايی ک0ه بتوان0د ب0ا اي0ن موض0وع برخ0ورد و آن را کنت0رل  قبول

ش ايسنا وی تصريح كرد ک0ه م0ا نباي0د حرب0ه ب0ه دس0ت گزار  به.خواھد کرد
كنن0د  گيری م0یبرابر اجرای احكام الھ0ی موض0ع كسانی بدھيم كه شاھديم در

 ءھ0ا را الق0ا گونه فرھن0گ كنند اين می  و ت"ش،منتشر] ھاھاھا[و كتب ننگين 
نش00سته، ] اتومبي00ل[شت فرم00ان ھم00ين ام00روز ص00بح خ00انمی را دي00دم پ00. کنن00د

  داخته؛ چه كسی مسئول اين وضعيت است؟ اش را ان روسری
   اس"می را بر جامعه حاكم كند؟  ی  دارد صبغهوظيفه چه كسی

س00ت ك000ه ي00ك خ000انم ي00ا ي000ك آي00ا مح000يط جامع00ه ي000ك مح00يط ف000ردی ا
خواھ00د لب00اس بپوش00د، ي00ا آراي00ش بكن00د، ي00ا ھرج00ور  ج00ور م00یدخترخ00انم ھر

   كند؟ ی فساد اخ"قی را فراھم و زمينه] کذا[خواھد ورود پيدا  یم
وظيف0ه ندارن0د، ش0رايط را ب0ه در نظ0ام اس0"می م0سئوSن ام0ر  آي0ا

  ھا به حداقل برسد؟  كه اين ھنجارشكنی ای فراھم كنند گونه
در جايگ0اه ش0ورای  دھن0د ي0ك روز چرا بعضی ب0ه خ0ود اج0ازه م0ی

ي0ك روز ب0ه  نگھبان بنشينند و قوانين را خ"ف قانون اساسی معرفی كنند و
  ؟و فتوا بدھندجای فقھا بنشينند 

ب0ه ش0ورای  ای ارس0ال نام0هدو روز پي0شتر آق0ای احم0دی ن0ژاد، ب0ا 
   .بود نگھبان، برخی قوانين مصوب را غيرقانونی و غيرقابل اجرا دانسته
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رو نگھب0ان روب0 اين نامه با واکنش تن0د احم0د جنت0ی، دبي0ر ش0ورای
انين رعاي0ت ق0و اش اجرا و ای احمدی نژاد تذکر داد که وظيفهبه آق شد و او

  ...تواند در وظايف ديگران دخالت کند است و نمی
احمدی ن0ژاد  آقای مطھری در ادامه تاکيد کرد که اين سخنان آقای

رئ0يس  متاس0فانه از زب0ان«اسفنديار رحيم مشائی اس0ت ک0ه  مربوط به افکار
در تائيد اين مطل0ب ب0ه ت0"ش دول0ت ب0رای   او.مطرح شده است» جمھوری

 اشاره کرد و گف0ت س0خنانی ک0ه رئ0يس »ن باستانکردن فرھنگ ايرا زنده«
 مطرح کرده، متعل0ق ب0ه افک0ار آق0ای »عفاف و حجاب«ی  دربارهجمھوری 

بوديم که اخيرا رئيس جمھوری گف0ت م0ا  و در اين راستا شاھد مشائی است
محم0د تق0ی رھب0ر، رئ0يس مجم0ع . مفرزندان رس0تم و اس0فنديار و آرش ھ0ستي

ی  ي0ز س00خنان آق00ای احم0دی ن00ژاد درب00ارهناي00ران  نماين0دگان روح00انی مجل0س
   ...خواند» فاسد چراغ سبزی برای جريانات«حجاب را 

غل0ط ب0ه  ھای کيھان نيز در مطلبی از مشورت ی تندروی روزنامه
ھ0ای  آقای احمدی نژاد، ابراز تاسف کرده و نوشته است که برخی م0شورت

ا بني00ان ش00ود ک00ه ب00 غل00ط در اي00ن زمين00ه ب00ه رئ00يس جمھ00وری محت00رم داده م00ی
پي00شتر چن00د ب00ار چن00ين ... تاس00"می و انق"ب00ی تفک00ر اي00شان در ت00ضاد اس00

 در دوران تبليغات مطرح شده بود و از جمله نژاد سخنانی از سوی احمدی
ل م0و جمھوری گفته بود که جوان0ان ب0ا ھ0ر م0د ی نھم رياست انتخابات دوره

  . دما ھستن ھای کشور و لباس، عزيزان ما و سرمايه
ب0ا ارس0ال  آق0ای احم0دی ن0ژاد ی دولت نھ0م،  ھم در دورهآنقبل از 

ی ح0ضور  ب0ود ت0ا زمين0ه ای به رئيس سازمان تربي0ت ب0دنی دس0تور داده نامه
 ...د تماش00ای م00سابقات فوتب00ال ف00راھم ش000وزن00ان در اس00تاديوم آزادی ب00رای

ی پوش0ش  در زمين0ه عملک0رد دول0ت نھ0م و دھ0م ح0اکی از س0ختگيری بي0شتر
 اعت0راض تن0د برخ0ی مراج0ع تقلي0د و تجم0ع اي0ن نام0ه، ام0ا .بوده است زنان

در پی آن، آقای احم0دی ن0ژاد اع0"م ک0رد  را به دنبال داشت و ط"ب در قم
  ٣٨٣...به احترام علما، اين دستور را پس گرفته است که

    
ی   ت00ا جمع00ه٨٨ خ00رداد ٢٢ی  ی جمع00ه م00ن ام00ا در تم00ام آن ھفت00ه

آن گ00ودی س00نگ مرم00ر ای رف00ت ت00وی  ک00ه س00يد عل00ی خامن00ه[بي00ست و نھ00م 
ی ھيج0انی  در يک حالت فلج کننده] ددانشگاه تھران و حکم قتل جنبش را دا

ن0سل ک0ه [بودم؛ و با اين که در تمام اين سی سال آرزو داشتم اين نسل تازه 
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از زي00ر تي00غ حکوم00ت اس00"می، ج00ان س00الم ب00در بب00رد و بتوان00د ] د باش٣٨٤00ت00و
ی دور از دخالت حکومت روزی ھمانند ھم نس"نش در جھان متمدن، زندگ

دينی و ايدئولوژيک داشته باشد؛ اما راستش شما را نسلی س0وخته، پژم0رده 
  ! کردم و از دور خارج شده ارزيابی می

گنجيد که بتوانيد اين ھمه پويا باشيد؛ دست باS  در تصورم ھم نمی
 ١٣٧۶ک00ردم ھمانن00د انتخاب00ات ھف00تم رياس00ت جمھ00وری در س00ال  فک00ر م00ی

 و »حافظان نظ0ام«ھا و  بازی و ھمدستی تمام جناح د با حقهنتوا حکومت می
 صدای اعتراضتان را خفه کن0د »جمھوری اس"می خواھان بيرون کشور«

و ي00ک دور ديگ00ر ب00ر س00ر ک00ار بمان00د؛ کم00ا اي00ن ک00ه بخ00ش مردم00ی جن00بش 
ت00ار و گفت00ار ب00ه دلي00ل فريبک00اری موج00ود در رف »اص00"حاتموس00وم ب00ه «

 دي0ديم ھ0ايش چ0شم پوش0يد و ی خواست البهط از م،ھای حکومتی اص"حاتچی
 رياس00ت ای ش0د ک0ه در نھاي00ت در انتخاب0ات نھ0م ک0ه کن0ار ک0شيد و اي00ن زمين0ه

ھ00ای رای بي00رون  ن00ژاد س00ر از ص00ندوق ، مترس00کی چ00ون احم00دیجمھ00وری
  .آورد

 را ب00رای ب00ه س00ستی و بيھ00ودگی ٣٨٥ترفن00دھای حکومتي00انام00ا م00ن   
» رن0سانس وارون0ه«اشد در کت0اب ام و اگر يادت ب ھا ديده کشاندن اين جنبش

] عليرض00ا عل00وی تب00ار[ان اي00ن ترفن00دھا را از زب00ان يک00ی از ھم00ان حکومتي00
  . شناسم و ھم آن جنبش را ام؛ بنابراين ھم ترفندھا را می نشان داده

ھ0ا گذش0ته اس0ت و ش0ما  کن0د؛ س0الھا از آن س0ال اين بار اما فرق می
ي0شتر ش0ما ک0ه ح0اS ناجي0ان يعن0ی ب. دست کم نيم نسل از آن دوران جلوتري0د

.  بچ00ه بودي00د و اص00" ح00ق رای نداش00تيد١٣٧۶ھ00ستيد، س00ال » جن00بش«اي00ن 
برادرھ000ای بزرگترت000ان در آن دوران پ000ای /باباھ000ا ي000ا خ000واھر/ش000ايد مام000ان

  ! اند؛ ولی خودتان نه ھای رای رفته صندوق
و ب0رای پ0ذيرفتنی نم0ايش » دموکراس0ی«البته نظام، ب0رای نم0ايش 

 عق000ب مان000ده، ض000د ب000شر و ض000د زن، ب000ه ش000لوغبازيھا و دادن ھم000ان نظ000ام
جنجالھای دوران انتخابات نياز دارد؛ تا مث" به جھان متمدن نشان بدھد ک0ه 

را ب00ا ھم00ه ی  اي00ن حکوم00ت] ش00ھروندان[» ام00ت«رای دھن00دگان ب00سيارند و 
  . کاستيھايش ميخواھد و از آن پشتيبانی ميکند
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ه ماموري00ت ک00ب00اورش ش00ده اس00ت ] ھ00ر دو جن00احش[ام00ا حکوم00ت 
اگ0ر توج0ه ک0رده باش0ی، در . ش0ود گيری تمام می شھروندان تا سرفصل رای

شوند و حتی نامزدھای رياس0ت  روزھای پيش از انتخابات مزاحم زنان نمی
ای تبليغ00ات ب00ر] ی خودش00ان ب00ه گفت00ه[ری از ھم00ين زن00ان ب00دحجاب جمھ00و

ش کنن0000د؛ ام0000ا پ0000س از انتخاب0000ات و نم0000اي ھ0000ا م0000ی ش0000ان اس0000تفاده انتخاب0000اتی
بروي0د در ] مثل ھمي0شه[در افکار عمومی جھانی، ديگر بايد » دموکراسی«
ھاتان بتمرگيد و باز ھم س0رکوب ش0ويد؛ پ0س از ھ0ر انتخاب0اتی، دوب0اره  نهخا

ھای خيابانی و  ھا و مزاحمت ھاست و ھمان تورم و دزدی باز ھمان بيکاری
ھ0ا و   ب0ستنھا و مردم را ب0ه تخ0ت ش0"ق ھا و به جرثقيل آويزان کردن اعدام

  ...ھا و از اين کارھا آفتابه به گردنشان آويختن
طي00ف ج0دا ش0ده از حکوم00ت و  «٣٨٦ای گون00ه ک0ه نوش0ته البت0ه ھم0ان  

کوش000ند اي000ن جن000بش م000درن را در درون  م000ی» اص000"ح طلب000ان حک000ومتی
 ب00ين دو »ميک00رو«دعواھ00ای درون جن00احی حک00ومتی و اخ00ت"ف نظرھ00ای 

و  ؛ری اس00"می زن00دانی کنن00دحکوم00ت جمھ00وطي00ف ح00اکم و در کن00ار ح00اکم 
  ... دليل ھم برای اين کارشان دارند؛البته به باور خودشان

 ميرح0سين موس0وی »گردن س0بز س0يدی شال«ھا  اين اين که ديگر
 دانن00د؛ در ح00الی ک00ه رن00گ دادن ب00ه اي00ن جن00بش، م00ی» جن00بش«را نم00اد اي00ن 

ت ھای رنگين اقمار سابق شوروی مرح0وم اس0 برداری از انق"ب نوعی کپی
 البت00ه ش00ايد ب00رای ؛تی ب00ا نم00اد س00بز س00يدی موس00وی ن00داردو اي00ن ھ00يچ س00نخي

برای جوانان ما و به ويژه زنان ايران0ی نه داشته باشد؛ ولی معنی خودشان 
اي00ن ] ی حج0اب اجب0اری در ھم0ان حيط0هحت0ی [ھ0ای م0درن  ک0ه ب0ا آن پوش0ش

  . گذارند نماد را به نمايش می
ی  نامزدھ00ای از ک00وزهت00ن  ديگ00ر اي00ن ک00ه انتخ00اب يک00ی از چھ00ار

اس0ت ايراني0ان و رای ، ب0ه مفھ0وم خوی حک0ومتی  درآم0دهنظارت استصوابی
را در ھ000يچ کج000ای جھ000ان متم000دن » انتخاب000اتی« و چن000ين دھن000دگان ني000ست

ھ0000ای  اي0000ن بي0000شتر ب0000ه ش0000عبده ب0000ازی. کنن0000د ارزي0000ابی نم0000ی» انتخاب0000ات«
ی و کمونيستی شبيه است، ت0ا ي0ک انتخاب0ات س0الم و براس0اس را/اس"ميستی

خواس00ت ش00ھروندان؛ ي00ا م00ث" آخ00رين انتخاب00ات ص00د در ص00دی در حکوم00ت 
   ! پرزيدنت مادام العمر شيخ الرئيس صدام حسين بيچاره

ب0ه ب0اور م0ن ھ0م » رای م0ن کجاس0ت؟«ي0ا » رای من کو؟«شعار 
ی انتخاب00ات و تقل00ب در اي00ن  اعت00راض ب00ه ش00يوهخ00ود ن00وعی » در آغ00از«
عار، ش0عار بخ0ش مغل0وب حک0ومتی بود؛ ام0ا در واق0ع اي0ن دو ش0» گزينش«

                                                           
را بيشتر طيف جدا شده » جنبش سبز«بلندگوھای خارج از کشوری «دھمت؛ دھم به پرسش   رفرانس می- 386

 »دھند؛ نظر شما چيست؟ از حکومت و اص"ح طلبان حکومتی تشکيل می
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ای ب0ه ش0عارھای  بود، ب0رای شک0ست در اي0ن تقل0ب انتخاب0اتی ک0ه در پروس0ه
  ! جوانان معترض تبديل شد

ھای نمايشی و احساسی اين سری اعتراضات را کنار  اما اگر Sيه
ی ھنگف00ت و پ00شتيبانی ھم00ان بخ00ش مغل00وب در انتخاب00ات  ب00زنيم، ب00ا بودج00ه

ای دارد و ن0ه ب0ا  ه نه ب0ا حکوم0ت اس0"می م0سالهشويم ک حکومتی مواجه می
 و ن0ه ب0ا جناي0ات ام0ام آدمک0شان ک0"ن ١٣۶٧ و ١٣۶٠ھ0ای  کشتارھای سال

بلک00ه ] چ00ون ميرح00سين موس00وی و مھ00دی کروب00ی و زھ00را رھن00ورد[ت00اريخ 
اش  خواھان سھمش از قدرت است که به خيالش در چنگال رقي0ب انتخاب0اتی

    .جا مانده است» تقلب«با ترفند 
 را از بخ0ش مردم0ی جن0بش ١٣٨٨آنچه اما بخ0ش مردم0ی جن0بش   

کند، اعتراض و تداوم اعتراضات شماس0ت   جدا می٣٨٧موسوم به اص"حات
ز ھ0م و اين که نگذاشتيد دو جناح حکومتی بتوانند با ھم به تفاھم برسند و با

 ب0رای ھم0ين ھ0م بخ0ش انت0صابی و انتخ0اب ن0شده و ؛سرتان را ک"ه بگذارند
 و ھ00ای اس00تالينی ک00شاند خ00ش دوم حک00ومتی را ب00ه زن00دان و دادگ00اهمتقل00ب، ب

  ! شلوارھای کمدی ِ لباس زندان/؛ با ھمان پيژاماکشاند می
م0ا . ان0د شان در ھتل اص"حات ج0ا خ0وش ک0رده حکومتيان اما ھمه

اع0دام ش0ود و ي0ا » جنبش س0بز«کسی از بخش حکومتی که ايم  اساسا نشنيده
 ٣٨٨»مح0سن روح اSمين0ی«د؛ آن يک مورد در کھريزک به آنھا تجاوز شو

ھم از دستشان در رفت و ديديم که پدر اين بچه که دھانش را در کھري0زک 
 و ب00ه دي00دار ح00ضرت ک00رد» ھ00در«خ00رد کردن00د، چگون00ه خ00ون پ00سرش را 

  ! شتافت» ای خامنه«ابولھول 
... اه دفت00ر حف00ظ و ن00شر آث00ارپايگ00«ن00شريات حک00ومتی نوش00تند ک00ه 

 رھب00ر انق00"ب ب00ا جمع00ی از اس00اتيد ...ھ00ای دي00دار يهر م00ورد حاش00ای د خامن00ه
» اSمينی دکتر عبدالحسين روح «دومين سخنران جلسه « :آورد دانشگاه می

رئيس سابق انستيتو پاستور ايران اس0ت ک0ه مح0سنش را در ح0وادث پ0س از 
س0خنان او . از دس0ت داده اس0ت] در کھري0زک[ جمھ0وری  رياس0ت انتخاب0ات

  ... شود ی مائده آغاز می سوره  با اين آيه ازدر دو بخش تنظيم شده و
ای از  ب0000ه خ0000اطره... اSمين0000ی بخ0000ش اول س0000خنان دکت0000ر روح «

کن00د ک00ه اي00شان از ق00ول  یای اش00اره م00 خامن00ه... ی ش00صت ب00ا ھ00ای دھ00ه س00ال

                                                           
آيا شما جنبش سبز را جنبشی برخاسته از حرکت اص"ح طلبی و از «دھم به پرسش ھفتمت؛   رفرانس می- 387

 »دانيد؟ می١٣٧۶پيامدھای دوم خرداد 
در خيابان کشته شد؛ ولی دايی جانش » ١٣٨٨عاشورای «ی ميرحسين موسوی که در   يا مث" خواھرزاده- 388

 ...زند  تاريخ حرف میھمچنان از دوران ط"يی امام آدمکشان ک"ن
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م00ردی و ک00اری، ک00اری و «: بودن00ده  المل00ک گفت00 ی خواج00ه نظ00ام سياس00تنامه
  » !مردی

ی او را اص00"ح  گفت0ه ب"فاص0لهو رھب0ر انق0"ب، لبخن00د ب0ر ل00ب «
  » !ھرگز مردی را دو کار مفرماى؛ مردى و کاری«: کنند که می

خن00ده و [ی م00ن ديگ00ر  گوي00د ک00ه ح00اS حافظ00ه اSمين00ی م00ی روح «
زن0د اي0ن  مضمون اي0ن ب0ود؛ ھن0وز ھ0م در گوش0م زن0گ م0ی] صلوات حضار

   ٣٨٩»!ملهج
  !دزن مردک، پسرش را کشته اند؛ دارد با قاتل پسرش Sس می

  
ی اس00باب تم00دن و  و درون جن00احی، ھم00ه» خ00ودی«دانيان اي00ن زن00

رف00اه و پزش00کی را در اختي00ار داش00تند و دارن00د؛ درس00ت مث00ل ھم00ين اکب00ر 
ل00ی از درون س00لولش،  ک00ه م00ث" در زن00دان اعت00صاب غ00ذا ک00رد؛ و٣٩٠گنج00ی

ھا را ب0ا کيفي0ت ع0الی از ح0اج آق0ا  ترين عکس ای ای، حرفه عکاسباشی حرفه
 ھ0م » ح0افظ نظ0اماپوزي0سيون«بخ0ش . کرد ين طرف رد میگرفت و به ا می

ی  ھ0ا ش0د س0رمايه ب0ازی گرفت؛ بعد ھم ھمين حقه اينجا ھی برايش آبغوره می
بندند و پروارش   به نافش می٣٩١ھای نيم ميليون دSری گنجی که حاS جايزه

  .  کنند که طفلک بدجوری يابو برش داشته است می
ق00ط ش00ما بودي00د ک00ه ب00اتوم  اي00ن فروزھ00ای وح00شت،در تم00ام اي00ن 

ھ0ای  خورديد، کشته ش0ديد، ش0کنجه و تج0اوز ش0ديد؛ ام0ا ال0واح تق0دير و پ0ول
حافظ00ان نظ00ام «ن00د و چپيدن00د در ح00ساب ب00انکی ھم00ان آنچن00انی ص00اف رفت

  !اس"می» کھريزکی
] ١٣٨٩در ش0ھريورماه  [هھ0ای رس0يد بنا ب0ه گ0زارشجالب اين که 

ی م0شارکت، در  ضو جبھ0همھدی محموديان ع حکم پنج سال حبس تعزيری
   …اب"غ شد يد و به وکيلشئتانظر  دادگاه تجديد

و در ] ١٣٨٨[ ش00ھريورماه س00ال گذش00ته ٢۵اي00ن فع00ال مطبوع00اتی 
انتخاب0ات دھ0م رياس0ت جمھ0وری و وق0ايع کھري0زک،  جريان حوادث بعد از

. مرخ0صی نرفت0ه اس0ت بازداش0ت ش0د و از آن زم0ان حت0ی ي0ک روز ھ0م ب0ه
ی در افشای جنايت کھريزک، ھمچنين انتشار اس0امی محموديان نقشی اساس

او فيلم0ی ني0ز از . داشترا تن از کشته شدگان پس از انتخابات  ٧٠بالغ بر 

                                                           
  .ھای حکومتی به نقل از سايت/»چه گفت» رھبری«اSمينی به  پدر محسن روح«ای با عنوان   در نوشته- 389
. ديت0سايت منت0شر ش0د ی آلم0انی وبسايت روزنام0ه  مي"دی در٢٠١٠ گفتگويی در غروب جمعه ھشتم اکتبر - 390
. شيرين عبادی و اکبر گنجی دعوت داشتند رگزار شد،ب که در ھمين روز در Sيپزيگ» ھا ی رسانه کنگره«در 

کاريکاتوري0ست دانم0ارکی ب0رای درياف0ت ج0ايزه در اي0ن کنگ0ره  »وس0ترگارد ک0ورت«اکب0ر گنج0ی وقت0ی فھمي0د 
 »الف ب«از وبسايت /نکرد و شيرين عبادی در سخنرانی خود اعتراض کرد آن شرکت حضور دارد، در

 به نقل از وبسايت نيوزايران /ی نيم ميليون دSری به اکبر گنجی زهاعطای جاي/ وبسايت مسيحيان ايران- 391
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 بھ0شت ٣٠٢ی   در قطع0ه٨٨جمعی کشته شدگان جنبش  دفن پنھانی و دسته
   ٣٩٢.زھرا منتشر کرد

اي000ن رون000د ھمچن000ان ادام000ه دارد؛ آدمک000شان و متج000اوزين راس000ت 
ک00ه طفل00ک خي00ال » مھ00دی محمودي00ان«د و ک00سانی چ00ون گردن00 راس00ت م00ی

  !دوش میکرد پس از انتخابات چيزی عوض شده، دستگير و گرفتار  می
  

م0ن اينج0ا . ماموريت بخش مغلوب حکومت، خسته کردن شماس0ت
  : ای از خاتمی؛ ببين دھم به گفته یرفرانسی م

و » بني00اد ب00اران«محم00د خ00اتمی در نش00ستی ب00ا برخ00ی از اع00ضای 
 »افک0ار عم0ومی«در  ران جريان سبز با اعتراف به اي0ن ک0ه موس0ویھوادا

رايی ندارد، گفت که نبايد ما درافکار عمومی تب0ديل ب0ه اپوزي0سيون ب0شويم؛ 
   .خواھيم برای انتخابات کار کنيم، بايد در چارچوب نظام حرکت کرد می

 وی در سخنان اعتراض آميز خود ب0ا اش0اره ب0ه اي0ن ک0ه موس0وی
کن00د، گف00ت ک00ه موس00وی و کروب00ی در داخ00ل و  ه رفت00ار م00یھمچن00ان لجوجان00
قاب0ل ت0وجھی ندارن0د؛ حاض0رم ب0ا آن0ان در ي0ک انتخاب0ات ی خارج ک0شور را

   .آورم  چقدر از اين دو نفر بيشتر رای می شرکت کنم؛ خواھيد ديد که
ک0ه روی اي0ن دو نف0ر  طلب0ان اي0ن ب0ود  وی گفت ک0ه اش0تباه اص0"ح

آن00ان نيروي00ی . گرف00ت ي00د اي00ن ک00ار ص00ورت م00ینبا. ن00دا هاری ک00ردذگ00 س00رمايه 
آوری کنند، از نيروھ0ايی ک0ه  ندارند و اگر بخواھند برای خود نيرويی جمع 

  ٣٩٣.کنند اند، استفاده می  بوده در اطراف من
زند   را به نام خودش سکه می٨٨؛ خاتمی دارد کل جنبش بينی می

» اریذس00رمايه گ00« ک00ه ب00رای اي00ن انتخاب00ات گوي00د و ص00ريح و روش00ن م00ی
کردن0د و  م0ی» س0رمايه گ0ذاری «٣٩٤اند و نبايد روی موسوی و کروبی دهکر

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 اص0"حات 

ک0ه اگ0ر  ھن0وز ھ0م مت0وھم اس0ت »م0"«کنند، اما اي0ن  حکومتی پشتيبانی نمی
زند  ھم می» سور«آورد؛ تازه  انتخاباتی بشود، از ميرحسين بيشتر رای می

ھ0ا  ب0ه اي0ن» م0ا«ک0رديم و طرف0داران » س0رمايه گ0ذاری«ھا  که ما روی اين

                                                           
  .ام  اشاره کرده»نه روسری، نه توسری، مملکت دوست پسری«ھا در کتاب   به اين سری جنايت- 392
 ايران/به نقل از وبسايت پارس پرس/»کرديم نبايد روی اين دو نفر سرمايه گذاری می«: خاتمی - 393
  :   بيخبر است٦٠ی  مدعی شد که از کشتار دھه» ويورکرني«تگويی با  مھدی کروبی در گف- 394
ھا اط"عی  اوS در آن زمان من از اعدام .دھم من جواب اين سوال شما را در دو قسمت می «:مھدی کروبی«

دانم   نمیھا افتاد، خبر ندارم، من از اتفاقاتی که در زندان. در اين مورد ندارم  نداشتم و حتی تا اين زمان اط"عی
ای که    ط"عی داشتند يا نه؛ ثانيا نامهموضوع ا خمينی از اين...دانم نمی  دستور را صادر کرده بود، يا چه کسی

W  W منتظری و آيت يک سری اخت"ف نظر بين آيت . ھا نداشت  به اعدام ارتباطی شما به آن اشاره کرديد، ھيچ
  » .خمينی وجود داشت
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جن00بش اعتراض00ی ف00شرده » ور ک00ردنم"خ00«گوين00د  ب00ه اي00ن م00ی. رای دادن00د
ی  رهلي00اقتی در ادا برعلي00ه ب00يش از س00ه دھ00ه جناي00ت و ب00ی ی ي00ک مل00ت ش00ده

  !کشور
 اساس000ا پ000روژه ب000وده اس000ت؛ ھم000ان رن000گ ٣٩٥پ000س انتخاب000ات دھ000م

ھ0م آن زم0ان، پ0روژه و س0رمايه گ0ذاری  ، ب0از ھ0م ک0ه اش0اره ک0ردی٣٩٦سبز
 ک000رب" و ، عاش000ورا،ھبی م000ردمب00ود؛ س000رمايه گ000ذاری روی اح000ساسات م00ذ

  . ھا بازی و اين حرفسيد
دادند که ھ0م  سر می» حافظان نظام«را ھم » ويژه«آن شعارھای 
سھمشان ی  نشان دھند، ھم مطالبه» ر دموکراتسوپ«نظام کھريزکيشان را 

بع0د ھ0م ک0ه . شد، پيش ببرند ای که از شماھا می را به بھای کشتار و شکنجه
اش   تخت00ه ش00د؛ خ00ود جماع00ت حاکم00ان تخت00ه»س00بزی فروش00ی«ديگ00ر دک00ان 

    ٣٩٧.کردند
  ! ھای گوناگون٣٩٨»سبز«با اين ھمه بد نيست تفکيکی بکنم بين 

ش ھم0ان رياس0ت ای را داري0م ک0ه س0قف خواس0ت تهين؛ ما يک دسبب
اس00ت و از ھم00ان » ح00افظ نظ00ام«ه جمھ00وری ميرح00سين موس00وی اس00ت ک00

دوران ط"ي00ی «ی ش00صت و آن ک00شتارھا در دوران خمين00ی ب00ا عن00وان  دھ00ه
ه م0دعی ک0] ح0زب اللھ0ی[» سبز اللھی«م گوي ھا را می اين. کند ياد می» امام

کنن0د  ؛ چون مرتب خط و خطوط تعيين م0یندتجنبش سبز ھم ھس» رھبری«
کنن0د و از اي0ن  دھند و بين م0ردم خ0ط ک0شی م0ی و مرتب اع"ميه و بيانيه می

  ... ھا حرف
 م0ث" بني0انگزاران س0پاه[ھا خودشان از ارکان اصلی اي0ن نظ0ام  اين

ان0د؛ اف0رادی از س0نخ مح0سن س0ازگارا،  ب0وده] پاسداران و وزارت اط"ع0ات
مخملباف، عليرضا نوری زاده، محسن ک0ديور، اب0راھيم اکبر گنجی، محسن 

و زھرا رھن0ورد نبوی، سعيد حجاريان، ميرحسين موسوی، مھدی کروبی، 

                                                           
  ...ھای کانديداھا پيش از انتخابات از ھمديگر ھا و افشاگری  به بحثدھم  رفرانس می- 395
ب00ر خ00ود پوش00انده اس00ت؛ آي00ا اي00ن » س00بز«چ00را اي00ن جن00بش، رن00گ «دھ00م ب00ه پرس00ش س00ومت؛  رف00رانس م00ی - 396

 »موضوع صرفا از روی تبليغات پيش از انتخابات بوده، يا تفکری خاص پشت آن بوده است؟
 ده ھ0زار توم0انی، رئ0يس ک0ل» س0بز«بان0ک مرک0زی ب0ه دلي0ل انت0شار اس0کناس  جالب اين که در پی توبيخ - 397

س0بز م0ورد  ھای آبی و قرمز و به ويژه مشکی برای جايگزينی رنگ ب"فاصله دستور داد رنگ] بانک مرکزی[
م0ا «محم0ود بھمن0ی اش0اره ک0رده ک0ه  ای ب0ه ی محرمان0ه ش0ود احم0دی ن0ژاد ط0ی نام0ه گفته م0ی. بررسی قرار گيرند

ھ0ای پ0اس و ذوب آھ0ن را از س0بز ب0ه  کن0يم و لب0اس ت0يم ھا پنھ0ان م0ی پرچم ايران را در سمينارھا و اج"سسبزی 
نوي0سی نداش0ته  کنيد که نيازی به رنگ شدن برای اسکناس کنيم، حاS شما اسکناس سبز منتشر می سفيد تبديل می

چن0د س0ال قب0ل . کن0د يض اس0کناس م0یتقاض0ای تع0و البته اين اولين بار نيست ک0ه دول0ت از بان0ک مرک0زی» باشد؟
ب0ه [خمينی تعويض شد و قبل از آن ھم اس0کناس ده توم0انی ... زشتی عکس اسکناس دوھزار تومانی ھم به دليل

  » ته خند«به نقل از وب"گ . کنار گذاشته شد] پيدا شدن جانورانی در ريش سيد حسن مدرس دليل
البته [ و علل پيدايش چنين جنبش اجتماعی  جنبش سبزبرداشتتان از «دھم به پرسش دومت؛  رفرانس می- 398

 »چيست؟] دانيد اگر اين جنبش را جنبشی اجتماعی می



 ٢٦٨

 

ھ00ا در راس00تای ھم00ين دعواھ00ای درون  ھ00ايی ک00ه طفلک00ی تم00ام اص00"حاتچی
  .اند ناحی به زندان و توبه کشانده شدهج

در » ھ00م ب00از«بخ00ش ديگ00ر، ھم00ان بخ00ش اص00لی جن00بش اس00ت ک00ه 
 ن0شان ١٣٨٩ خ0رداد م0اه ٢٢لگرد انتخاب0ات دھ0م رياس0ت جمھ0وری، در سا

جنبش و ھم0ان حافظ0ان نظ0ام » سبز لجنی«وقعی به بخش » ديگر«داد که 
 جن0بش اين جريان، بخش مدرن، متمدن و زخم0ی اي0ن. گذارد کھريزکی نمی

ی امي0د م0ن و م0ا ب0ه آنھاس0ت ک0ه ن0اجی و  است و ھمين بخش اس0ت ک0ه ھم0ه
رن و آزاد اس0ت و خواھ0ان نظ0امی اس0ت مبتن0ی ب0ر حق0وق منجی ايرانی م0د

  ! بشر و نافی تروريسم
  .روی سخنم با اينان و در واقع با نسل شماست

ھ0ای حک0ومتی  اينج0ا لي0ست مق0ام» ادعا« بر اين ٣٩٩ای برای تکمله  
گويم اين  کنم؛ تا ببينی چرا می کليشه می٤٠٠نويسپار ميرحسين موسوی را د

 و پ000روژه ھ000م ھ000ست و ح000اS ک000ه دارد از ب000وده» پ000روژه«ب000ازی » س000بز«
  خواھند دکانش را تخته کنند رود، می دستشان در می

گوي0د خيل00ی ب0د ش0د و اص0" نباي0د اينط00وری  بيخ0ود ک0ه خ0اتمی نم0ی
شد و ما مخالف حکومت ني0ستيم و باي0د در چ0ارچوب نظ0ام حرک0ت کن0يم  می
  .. .و

                                                           
 به رجوع. ًتکمي" و تکملة کمل] آنندراج. [و نيکو کردن  گردانيدن تمام) مص  ع] (ت َ م ِ ل َ [  تکملة - 399

و ] اSطباء ناظم. [و تتمه تکميل]  الموارد از اقرب. [گرداند را تمام چيزی آنکه. اSطباء ناظم .شود تکميل
 کسورات از آن باھفتاد و دو دينار کردند پس رسانيدند و بعد از آن می و خراج دستور مال مردم بر اين بيشترين
يا بابی، يا  در آخر کتابی آنچه ١۴٣ص  قم تاريخ. [کردند می و اضافت تکمله عجز و به و معروفه منسوبه

  ]دھخدا بخط مرحوم يادداشت. [نويسندرا  سخن فصلی تمامی
ميرحسين موسوی پنجمين و آخرين نخست وزير حکومت اس"می پيش از حذف اين پست از سلسله  - 400

  :مسئوليتھای اجرايی موسوی در حکومت اس"می اينھا ھستند. مناصب حکومت اس"می بود
  ١٣٥٨ -١٣٥٩ عضو شورای انق"ب اس"می - ١
 ١٣٥٧- ١٣٦١اس"می  حزب جمھوری عضو شورای مرکز ی - ٢
 ١٣٥٨-١٣٦٠رئيس دفتر سياسی حزب جمھوری اس"می   - ٣
 ١٣٥٨-١٣٦٠ قائم مقام دبيرکل حزب جمھوری اس"می - ٤ 
 ١٣٥٨-١٣٦٠جمھوری اس"می   سردبير روزنامه- ٥
 ١٣٦٠-١٣٦١وزير امور خارجه   - ۶
 ١٣٦٠-١٣٦٨ايران  نخست وزير  - ٧
 ١٣٦٠ھنگی رييس ستاد انق"ب فر  - ٨
 ١٣٦٠-١٣٦٨اقتصاد  رييس شورای  - ٩

 ١٣٦٠-١٣٦٨رييس بنياد مستضعفان   - ١٠
 فرماندھی کل نيروھای مسلح رييس ستاد  - ١١
 ١٣٦٨-دارد  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه- ١٢
 ١٣٧٥- عضو شورايعالی انق"ب فرھنگی ادامه دارد- ١٣
 ١٣٦٨- ١٣٧٦مشاور سياسی رييس جمھور   - ١۴
 ١٣٧٦-١٣٨٤ مشاور عالی رييس جمھور - ١٥
  تا ھمين روزھا١٣٧٨  – رييس شورای ھنر - ١٦
   تا اين روزھا١٣٧٨  - رييس فرھنگستان ھنر - ١٧



 ٢٦٩

 

ه زور زدن00د ب00» ی جن00بش س00بز رھب00ر ناخواس00ته«دي00دی ک00ه دو ت00ا 
ھاش0ان ک0ه مب0ادا  قان بگيرند و بتمرگند توی خان0همردم حالی کنند که بايد خف

  ! حکومت کھريزکی خط خطی شود؛ ببين
ب00ا ] ١٣٨٩خ00رداد م00اه  ٢٠[ ش00نبه  رھب00ران مخ00الف دول00ت، پ00نج«  

ان000د ک000ه ن000شان از  ای اع000"م کردن000د اخب000اری درياف000ت داش000ته  ص000دور بياني000ه
دف0اع و  يورش به مردم ب0ی«ی راب» سازماندھی افراطيون و سرکوبگران«

خ00رداد انج00ام نخواھ00د  ٢٢دارد و ب00ه ھم00ين دلي00ل گردھم00ايی روز » مظل00وم
  ٤٠١».دش

ش0ان دو »اط"عيه«ھمين که با اين . ای بتراشند البته بايد ھم بھانه  
ترسانند و درست سر بزنگ0اه   خرداد، مردم را می٢٢روز پيش از سالگرد 

ش00ان ب00ا کلي00ت نظ00ام  ر ھم00ان ھمدس00تیگذارن00د، ن00شانگ س00ر م00ردم را ک00"ه م00ی
  .  است کھريزکی اس"میبرای حفظ ھمان نظاماس"می کھريزکی 

بخ0ش «گ0ذارم  اشيد، میمن اسم اين بخش از جنبش را که شماھا ب
 .پاسخ گويم ھايت  پرسش بهتوانم  اينطور بھتر می»٨٨مردمی جنبش 

بخ0ش مردم0ی جن0بش يعن0ی [ش0ما شما و نسل واقعيت اين است که 
در واق0ع . ايد مطالبات اجتماعيتان را به حکومتيان تحمي0ل کني0د توانسته] ٨٨

اين بار اين جنبش در بخش مردمی آن، ن0ه تنھ0ا خواھ0ان رس0يدن ب0ه ق0درت 
ی   س00رک ک00شيدن ب00ه حيط00ه ب00دون،ی س00ادهني00ست؛ بلک00ه خواھ00ان ي00ک زن00دگ

] ام0ر ب0ه مع0روف و نھ0ی از منک0ر[ فضول و مزاحم زندگی شخصی، بدون
زد و آزادی اح0زاب   ح0رف از آزادی بي0ان م0ی١٣٧۶بش در سال جن. است

و اين را من در آن ن0سل، درخواس0تِ  داش0تنِ  نق0شی در حکوم0ت و ق0درت 
  . کنم که البته شکست خورد ارزيابی می

 مملک0ت ن0ه روس0ری، ن0ه توس0ری،«حال بازگرديم به ھمان کت0ابم 
 ويژه با ش0يخ و به» سران جنبش سبز«ای با  و اين که گفته» دوست پسری

ب00ا » برخ00ورد«ام و آي00ا اي00ن  برخ00ورد ک00رده» منفع"ن00ه «٤٠٢مھ00دی کروب00ی
  !مواضع پيشينم تضادی ندارد؟

 دھ0م پيش از اي0ن انتخاب0ات» نادره افشاری«نه عزيزم؛ من ھمان 
ی را ب0از  ام0ا مھ0دی کروب0ی در١٣٨٨در تابستان .  ھستمرياست جمھوری

  . از نکرده بوديک از حکومتيان تا آن زمان ب کرد که ھيچ

                                                           
 .لغو راھپيمايی از سوی موسوی و کروبی/ به نقل از وبسايت زمانه- 401
برخوردی » ست پسرینه روسری، نه توسری، مملکت دو«در کتاب «دھم به پرسش نھمت؛   رفرانس می- 402

شود؛ آيا اين  منفع"نه با سران جنبش و گاھی حتی ھمراھی با آنھا، به ويژه با آقای کروبی از سوی شما ديده می
 »موضع، با مواضع پيشين شما در تعارض نيست؟



 ٢٧٠

 

گيری کروب0ی در رابط0ه ب0ا داس0تان کھري0زک و قت0ل تران0ه  موضع
 ٤٠٣»ن0از ش0ست«موسوی، به باور من کمر حکومت را شکست و اين کار 

دارد؛ اما اين، به اين مفھوم نيست که م0ن ب0ا کروب0ی م0وافقم و اگ0ر او م0ث" 
ش00وم و  رئ00يس جمھ00وری حکوم00ت کھريزک00ی اس00"می ب00شود، خوش00حال م00ی

يا حت0ی » سقف«اندازم ھوا و رياست جمھوری مھدی کروبی  را میک"ھم 
دانن0د؛ خ0ودم ھ0م  دانی؛ ھمه می ھای من است؛ نه؛ تو می  خواست٤٠٤»کف«

دانم که من با حکومت اس"می و ھر حکومت ايدئولوژيکی ت0ا ب0ن  خوب می
ھ00ا ب00رای  ھ00ا را ن00افی ح00ق طبيع00ی ان00سان دن00دان مخ00الفم و اينگون00ه حکوم00ت

  . دانم  امن میزندگی آزاد و
 »حکوم0ت کھريزک0ی اس0"می«مھدی کروبی ھم بخشی از ھمان 

اش و به ويژه ارج و قرب0ی ک0ه ب0ه  ھای بعدی گيری است؛ کما اين که موضع
گذارد، بر ک0سی پوش0يده  امام آدمکشان ک"ن تاريخ، سيد روح W خمينی می

ن ب0وده ھا ب0ا اي0ن نظ0ام ک0ار ک0رده و از عناص0ر کلي0دی آ کروبی سال. نيست
ھا ھم رئ0يس بني0اد  بوده و سالاست؛ دو دوره رئيس مجلس شورای اس"می 

از ع00دم آگ00اھی » نيوي00ورکر«حت00ی مھ00دی کروب00ی در گفتگ00ويی ب00ا ؛ ش00ھيد
ھای از ک00شتارخ00ودش و ام00ام آدمک00شان ک00"ن ت00اريخ، س00يد روح W خمين00ی 

  !؛ ببيندھد خبر می ی شصت دھه
 »جن00بش س00بز« ب00ه ھ00ای نزدي00ک ک00ه ب00سياری از س00ايت در ح00الی

نيوي0ورکر ب0ا مھ0دی کروب0ی را م0نعکس کردن0د، ام0ا  ی گفتگ0وی اخي0ر مجل0ه
س0کور از از سوال آخر خ0انم ل0ورا » خودنويس«وبسايت بسياری از جمله 

 ک00ه ۶٧ھ00ای س00ال  اع00دامی   س00والی در ب00اره؛ش00يخ اص00"حات غاف00ل ماندن00د
  .تکرده اس اط"عی کروبی ھم مانند بسياری ديگر از آن ابراز بی

 ی  ب0000000ا ن0000000شريهای  م0000000صاحبهدر  مھ0000000دی کروب0000000ی ٤٠٥اخي0000000را
م00ورد ر ز آق00ای کروب00ی دق00سمت آخ00ر اي00ن م00صاحبه ا  در...»نيوي00ورکر«

 رود ک0ه شود ک0ه وی ت0ا ب0ه آنج0ا پ0يش م0ی  سوال می١٣۶٧کشتارھای سال 
 W خمين0ی ني0ز احتم0اS از اي0ن ک0شتارھا  آي0ت گوي0د ن0ه تنھ0ا وی، بلک0ه م0ی

  ٤٠٦...آگاھی نداشته است

                                                           
 ھنگ0امی ش0ھرياری پي0شگاه نزديک0ان ک0ه اس0ت پيشکشی ِاضافی، ا مرکب، ترکيب] (ِز ش َ [.  :تناز شس - 403
 و س0تايش ی آف0رين شاي0سته ک0ه زن0د؛ بدانگون0ه را م0ی ي0ا ش0کاری و تير خود ن0شان دست به پادشاه گذرانند که می

  ]ی علی اکبر دھخدا لغتنامهاز  [!حبذا ت،؛ در تداول، آفرين، زه، احسنیکس ناز شست ] از آنندراج. [باشد
الب0ات م0ردم اس0ت، ي0ا ک0ف س0قف مط» جنبش سبز«سطح مطالبات «دھم به پرسش چھارمت؛   رفرانس می- 404
 »آن؟
  ١٣٨٩ مھرماه - 405
  ی ملی ايرانيان خبرنامه/ده در گفتگوی مھدی کروبیبخشی پنھان مان - 406
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آن روزھ00ای ط"ي00ی؛ «ای زي00ر عن00وان  ع00صومی ھ00م در نوش00تهم
 ك00ه ب00ه ھنگ00ام ك00شتار ی كروب00یمھ00د«: نوش00ته اس00ت»  ک00شتار زائ00ران مک00ه

ي0ن ك0شتار  ای  درب0اره،ب0ود یرانياج ای و سرپرست حجني خمی ندهي نما،مكه
عام0ل فاجع0ه ب0وده  یس عربستان سعودي كه پلاستدر زمان وقوع آن گفته 

ی  جل0سه س0ال بع0د در١٨ام0ا .  و ك0شتار ش0ده اس0تیري0ج0اد درگيو باع0ث ا
دوران «:  ک0000هی ھم0000دان اع0000"م ك0000ردپرس0000خ و پاس0000خ در دان0000شگاه ب0000وعل

  . »مييم و پاسخ بگويد حرف بزنيما تمام شد و بای  ھمه یبرا یباز شعبده
 ]٢٠٠٥ژوئ00ن دوم [ ١٣٨٤خ00رداد ١٠روز » ش00رق «ی روزنام00ه

ب0ودم و در آن   ام0امی هن0دي نما٦٤م0ن س0ال «:  نوش0تمھ0دی کروب0یاز قول 
از [» تبرائ0«ينه و مكه مراسم ھماھن0گ زمان مطابق با دستور امام در مد

 یماھ0اي از ھواپیك0يم يدر سال دوم متوجه شد. ميكرد ی برگزار م]ينمشرك
ن مطل00ب ي00 ایري00گيبع00د از پ. ان00د نف00ر م00سافر بازداش00ت ش00ده ١١٠حّج00اج ب00ا 

 یھ00ا  ك00رده و در س00اكیگران ب00ا ك00اروان ھم00اھني00 در اینھ00ادم ک00ه يدي00فھم
   .دان ين كردهگزيجا ان مواد منفجرهيحاج

 
واقعيت اين است که کروبی با ورود ب0ه بح0ث تج0اوز، با اين ھمه 

آين0ده ن0شان . کھريزک و ترانه موس0وی، کم0ر حکوم0ت اس0"می را شک0ست
خواھ00د داد ک00ه اي00ن درياف00ت از اي00ن اف00شاگری، ت00ا چ00ه ان00دازه واقعبيان00ه ب00وده 

  !است
» ش00يخ مھ00دی کروب00ی«برخ00ورد ک00ردنم ب00ا » منفع"ن00ه «در م00ورد

ن00ه روس00ری، ن00ه توس00ری،  « کت00اب٢٩۵ی  دھ00م ب00ه ص00فحه فران00سی م00یر
  :  با اين نگرانی که»مملکت دوست پسری

کن0د  من اتفاقا برای اين موضوع داغی که مھدی کروبی طرح م0ی
نگ000رانم؛ نگ000ران از اي000ن ک000ه آخون000دی پي000دا ش000ده ک000ه ] کھري000زک و تج000اوز[

ای و احم0دی ن0ژاد و   اس0"م حک0ومتی اي0ن ني0ست ک0ه خامن0هاھد بگويدخو می
برعکس من معتقدم که اس"م حکومتی ھمين . گويند اعوان و انصارشان می
 سال تاريخ اس0"م ثاب0ت ک0رده اس0ت ک0ه اس0"م ١٤٠٠است که اينھا دارند و 

 دھن0د و ي0ا م0ث" گويند و ن0شان م0ی ای می ی و خامنهدقيقا ھمين است که خمين
دھ0د، ن0ه  آنچه کروب0ی انج0ام م0ی. ھاشان سعوديھا در عربستان با گردن زدن

وجه اس0"می شخ0صيت او ک0ه تنھ0ا وج0ه ان0سانی اوس0ت؛ ب0ا اي0ن پرانت0ز ک0ه 
خواھ0د اس0"مش  اس0"مش س0وخته اس0ت و م0ی» مظلومي0ت«طفلک دلش بر 

وب0ی ھ0ای کر را طور ديگری نمايش بدھد؛ البت0ه م0ن امي0دوارم ک0ه اف0شاگری
ھ00ای اس00"می ب00ه ج00ايی برس00د؛ ول00ی آرزو  ط00ه ب00ا تجاوزھ00ا و ش00کنجهدر راب

دارم خودش نتواند برای نم0ايش اس0"م حک0ومتی ديگ0ری ب0ه م0وفقيتی دس0ت 



 ٢٧٢

 

خواھد انسان مدرنی باشد، بايد کنار بکشد و دين را از  کروبی اگر می. يابد
ی اس0"م حک0ومتی ي0ا   اي0ران را ب0ه تجرب0هحکومت جدا بخواھ0د، ن0ه اي0ن ک0ه

  ٤٠٧!ت اس"می ديگری مجبور سازدحکوم
  

ع0000شق ب0000ه خمين0000ی؛ چ0000شم اس0000فنديار «ای ب0000ا عن0000وان  در نوش0000ته
 جن00ون الھ0ی«آن س00ی س0ال پ0س از  آم00ده ک0ه ب0ه ھرح00ال،» اس0ت موس0وی

و تي00غ » ی ام00ام خمين00ی ک00شتارھای عاش00قانه« م00دد و ب00ه» انق00"ب اس00"می
ی  ع0های، بخ0ش بزرگ0ی از جام خامن0ه ھ0ای خ0ونين آي0ت W دلب0ری ھا و کشی

ی ممک0ن از  در دورت0رين نقط0ه به ويژه ن0سل ج0وان م0ا، اکن0ون فعلی ايران،
  ...باورھای اس"می ايستاده است

ی  از استصواب و تقلب سی س0اله] ١٣٨٨[مردمی که سال گذشته 
بودن00د و ب00ه س00رعت جنب00شی فراگي00ر و اجتم00اعی را ه فقيھ00ان ب00ه س00توه آم00د

 انزج00ار خ00ود را ن00سبت ب00ه ش00يوه، زب00ان و س00امان دادن00د، ت00اکنون ب00ه ھ00زار
معم0ار دس0تگاه   ک0ه مول0ف و-سازمان اس"م سياسی و بني0ان فک0ری خمين0ی 

   .اند  ابراز داشته-وف وSيت فقيه بود مخ
 ميرح0سين .فھم0د تر از خورشيد را ھر ابلھی می حقيقت روشن اين

 او از. موسوی در چنين شرايطی بر سر ي0ک دو راھ0ی م0ردد مان0ده اس0ت
ار اجتم0اعی ن0سبت ب0ه ذرگ0ک0رده و تاثي  و نيروھای تح0صيلحساسيت جوانان
گ00ری و اس0"م سياس0ی آگ00اھی کام0ل دارد؛ حت00ی  ھ00ای ش0يعی ش0امورتی ب0ازی

ھ0ا و مي0ادين  شار فرودس0ت و معم0ولی، در کارخان0هاق0 دان0د ک0ه در مي0ان م0ی
ھ0ا و کارمن0دان  ھای ن0انوايی، در ب0ين ک0سبه و م0سافرکش ورزشی، در صف

ی خمين0ی و وSي0ت فقي0ه، ھ0م  خ0اطرهن0ام و   دولتی،ادارات عريض و طويل
 ...تنفر اسباب خنده و مزاح است و ھم مولد تاسف و

موس0وی را ت0ا اي0ن » ام0ام راح0ل«ابراز عشق و ارادت ب0ه  گرچه
ظام مصون داش0ته لحظه از خطر زندان و حذف کامل از ساختار خونآلود ن

 وسوی و يارانش رابدون ترديد م» طريق عاشقی«اين ر است، اما ماندن د
د؛ ی اي0ران ح0ذف خواھ0د ک0ر م0ردم رنجدي0ده از قل0ب و ض0مير برای ھمي0شه

موس00وی و اص00"ح طلب00ان از ي00ادآوری جم00"ت و  ی حت00ی اجتن00اب عامدان00ه
ی او  بازان00ه ھ00ای نيرن00گ د ب00شری خمين00ی و تاکي00د ب00ر ت00ک جمل00هاحک00ام ض00

وا ی جن00بش س00بز د دردی از رھب00ران ناخواس00ته] اس00ت مي00زان، رای مل00ت[
  . کند نمی

  :نوشته بودم]  سال پيش١٥[سالھا پيش از اين 

                                                           
 ٢٩۶ی  صفحه» نه توسری، مملکت دوست پسرینه روسری، « ھمين کتاب - 407
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راس00ت . ملت00ی ك00ه ت00اريخش را ن00شناسد، آن را تك00رار خواھ00د ك00رد
ش00وند، پ00شت ِ  در اي00ن ن00شناختن اس00ت ك00ه گ00اه برخ00ی مجب00ور م00ی. گوين00د م00ی

 پرستی و ناسيوناليسمی ك0ور و م0زاحم س0نگر بگيرن0د،  ِديوار فرھنگ، خاك
ی اع00راب ي00ا  در براب00ر حمل00ه[ و فرھن00گ ِ ايران00ی ش00ايد بتوانن00د از ھوي00ت

  . دفاع كنند] ديگران
اگر تاريخ را ب0شناسيم و ب0دانيم ك0ه ايراني0ان اول0ين ملت0ی بودن0د ك0ه 

ی جھ00انی حق00وق ب00شر را  ھ00ای ص00احب ِ ت00اريخ، بياني00ه پ00يش از ديگ00ر مل00ت
اند، و از اصول اساسی و بديھی اين   سال پيش از اين تدوين كرده٢٥٠٠رد

ھ0ا ف0ارغ از ھ0ر  ی ان0سان ل دگرانديشان و برابری حقوق ھم0هيفست، تحممان
ی درخ00شان را  اس00ت، آنوق00ت ك00سانی ك00ه اي00ن پي00شينهدي00ن، آئ00ين و م00ذھبی 

برداشت0شان كنند، خواھند دان0ست ك0ه  می» دمده«دستآويز نوعی نژادپرستی 
ب0ه حكوم0ت رس0يدن چن0د . ز داردِی اي0ران س0ر س0تي با ھم0ان فرھن0گ ديرين0ه

ی حاكمان اس"می و برقرار ش0دن دوم0ين دور حكوم0ت رس0می م0ذھب  باره
بھای گرانی است كه ملت م0ا ] پس از تسلط شيعيان صفوی[شيعه در ايران 

ش00اھان و حاكم00ان اي00ران در . پ00ردازد ب00ه دلي00ل ن00شناختن ت00اريخ ك00شورش م00ی
 گ00اه م00ردم اي00ران را  ت00وازی ب00ا رھب00ران م00ذھبی و بخ00صوص ش00يعی ھ00يچ

تعري0ف س0نتی رھب0ری ش0يعه و حاكم0ان فعل0ی . اند دهكرتعريف ن» شھروند«
امت ھم به خبر، آگاھی، عل0م و دان0ش ني0ازی . است» امت«ايران از مردم 
ای ب0ه س0وی روش0نايی  س0اله او را ب0س اس0ت ك0ه اگ0ر دريچ0هندارد؛ ھم0ان ر

فروش0ی اي0ن رھب0ران تخت0ه خواھ0د  تردي0د دك0ان دي0ن  اش باز شود، ب0ی آگاھی
تعري00ف ك00رديم، اي00ن ام00ت در » ام00ت«شوری را وقت00ی ش00ھروندان ک00. ش00د

پي0شوا، يعنی امام ھم يعنی رھبر، . شود ای يكطرفه با امام تعريف می رابطه
ع00يم و ديگ00ر مف00اھيمی ك00ه اي00ن  اSم00ر، ول00ی فقي00ه، ز پي00شتاز، ول00ی، اول00ی

  . كند ی يكطرفه را تبيين می رابطه
 نن0دك در فرھنگ لغت ھر يك از اي0ن كلم0ات مفھ0ومی را حم0ل م0ی

 ت00رين ش00كلش، ھم00ان تعري00ف س00نتی ش00بان و ك00ه در نھاي00ت و ب00ه محترمان00ه
 ب00ه بي00انی ديگ00ر حاكم00ان م00ذھبی؛ حت00ی ؛كن00د چوپ00ان را ب00ه ذھ00ن متب00ادر م00ی

ظاھرا غيرم0ذھبی اي0ران، ب0رای خودش0ان اي0ن م0سئوليت را قائ0ل ھ0ستند ك0ه 
ری را به چرا ببرند، راه نشانشان بدھند، شيوه و زمان جفتگي0» گوسفندان«
ت، پ00شم،  زم0انش ھ00م ك0ه رس0يد ش0ير، پوس0؛ري0زی كنن0د  براي0شان برنام0ه را

 ھرش0ب ؛ھای تنشان را به مصرف برسانند خشی ب  جگر و بقيه  و چرم، دل
 ري0زی برنام0هی از پ0يش  ند و برای برنامهھم به آغل ھدايتشان كنند تا بخواب

  . ی فردا آماده باشند شده
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ی »چوپ0ان«/اي0ن رھب0راما اگر روزی گوسفندی بگويد كه من از 
آي0د و دوس0ت دارم خ0ودم بگ0ردم ت0ا  اي0د، خوش0م نم0ی كه برای من تعيين كرده

يا مث" بگويد ك0ه اگ0ر دلي0ل برت0ری . شود چوپان ديگری پيدا كنم، واوي" می
ان ھ0ا در ھم0  ھم در اين ش0ب چوپان بر من، آگاھی او از امورات است، من

ام و ب0ه اي0ن  ام، كت0اب خوان0ده ك0ردهاي0د، فك0ر  آغلی كه شما ب0رايم ت0دارك دي0ده
ام كه ميزان آگاھی چوپان چندان ھم از من بي0شتر ني0ست و م0ن  نتيجه رسيده

ك0م ب0رای زن0دگی خ0ودم ت0صميم  توانم مدعی رھبری باشم، يا دس0ت  خود می
را خواھ0د بگيرم؛ كارد س"خی چوپان است كه گ0ردن لطي0ف گوس0فند ِ آگ0اه 

  .ضين تاريخ خواھد فرستادی معتر دريد و به قربانگاه ھمه
دارد كه ب0ه دلي0ل ] پاسدار[ سو ھر گله تعدادی ھم سگ ِ گله  از آن

سرسپردگی و اطاعت محض از رھبر، به ھر گوس0فندی ك0ه چن0ين خي0اSت 
 را در س00ر بپروران00د و م00ث" بخواھ00د از گل00ه ج00دا ش00ود، پ00ارس ك00رده   واھ00ی

ب00ری ھ00م ك00ه رھ. كنن00د مقل00د م00ی» غيرع00ادی«را متوج00ه وض00ع » رھب00ری«
ِمقل000د را زي000ر آب  اس000ت، ف000ورا س000ر گوس000فند غير»ف000وت ِ آب«درس000ش را 

ِاگر ھم ف0رد معت0رض وقع0ی ب0ه پ0ارس س0گ ِ پاس0دار نگ0ذارد، تم0ام . كند می
 پ00ای لطي00فر ع00اتی ام00ام و زع00يم و رھب00ر عاليق00دھ00ای امنيت00ی و اط" سي00ستم

پ0ای ی دندان پاسداران خواھد ك0رد ك0ه  انسان معترض را مثل ھميشه طعمه
و » ذب00ح ش00رعی«رفت00نش چ00"ق ش00ود و از راه رف00تن ب00از بمان00د، ت00ا ھنگ00ام 

  . فرا رسد» عيد قربانمبارك «روز 
 »روش000نفكران« دلي000ل وقت000ی م000ردم ك000شوری توس000ط   ھم000ين ب000ه

 كه گرفتارش  شوند، سرنوشتی بھتر از اين ايدئولوژيكش گوسفند تعريف می
گوس0فند، [موض0وع ان0سان ھستند، نخواھند داشت؛ در اين تعريفِ  وي0ژه از 

توان از ملت داشت؛  ديگر چه انتظاری می] …كاSنعام، سفيه، رعيت عوام 
ھ00ای م00الرو را  اس00ت اگ00ر آرزو كن00يم ك00ه مل00ت، ج00ادهآي00ا اي00ن انتظ00ار واقع00ی 

اس0ت اگ0ر منتظ0ر بكوبد و به شاھراه تمدن و مدنيت پای بگذارد؛ آيا واقع0ی 
آن ك0ه   باش0د و ب0ی  داش0تهپ0ژوھشآن كه امكان آم0وزش و  باشيم كه ملت، بی

اش را ب0ه رس0ميت ب0شناسد، ب0ه  ری م0ذھب، امك0ان ھ0ر ن0وع دگراندي0شیرھب
   ؟ دست يابد، كه ھست چيزی بيشتر از اين

رفت0ی  ھای چنين پ0س ی ورود را عوض كرده، زمينه اما اگر زاويه
تنھ0ا چن0د ص0باحی » مل0ت ِ گوس0فند«واھيم ديد ك0ه ھم0ين را بررسی كنيم، خ

  زده به ايران چ0ه فرھن0گ پرب0اری داش0ته ی اعراب اس"م بل از حملهكوتاه ق
است و اتفاقا دليل ضديت ھيستريك متولي0ان اس0"م ھ0م ب0ا اي0ن مل0ت و ديگ0ر 

  ... است  نظير مصر نيز ھمين بودهھای با فرھنگ ملت
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] ی ت0و ب0ه گفت0ه [ کت0ابم٤٠٨»غيرمتع0ارف«حاS بازگردم به عن0وان 
  : ام کتاب ھم نوشتهد ھمانگونه که در پيشدرآم

ن00ه روس00ری، ن00ه توس00ری، «کت00اب » عن00وان«ديگ00ر اي00ن ک00ه ... «
يکی از شعارھای اي0ن روزھاس0ت ک0ه ب0ه ب0اور م0ن » مملکت دوست پسری

ترين شعار اين جنبش اس0ت؛ ھ0م ض0د اس0"م حک0ومتی  ترين و انسانی سياسی
و ھ00م ] ن0ه توس0ری[ھ0م ض0د خ00شونت ] ن00ه روس0ری[و اس0"م اجب0اری اس0ت 

ھ0ای  ی ان0سانھا؛ يعن0ی آزادی ھ0ا، ھم0ه ت0رين ح0ق ان0سانی ان0سان اوليهخواھان 
که با طنز زيبايی خواست طبيعی زن0ان و ] مملکت دوست پسری[اجتماعی 

ب00ه ب00اور م00ن آنچ00ه اي00ن . جوان00ان زي00ر ف00شار م00ا را ب00ه ت00صوير ک00شيده اس00ت
گرفت0ه اس0ت، در واق00ع » جن0بش س00بز«گ0ذرد و ن0ام  روزھ0ا در م0يھن م0ا م00ی

جاری در بستر است برای آزادی و بر عليه مردساSری خشن جنبش زنان 
ی م00ا؛ درس00ت ب00رعکس افت00ضاح ت00اريخی  ی جامع00ه عق00ب افت00اده» فرھن00گ«

مردان بود برعليه » جنگ«اش در واقع »انق"ب اس"می« که ١٣۵٧سال 
ھ0ای دوران  ی زن0ان، پ0س از آزادی ن و برای به زنجير کشيدن دگرب0ارهزنا

ھ0ای زن0ان و  ھ0ای اي0ن س0ال ی ت"ش د؛ دليلش ھمهفق نشھا که البته مو پھلوی
   ٤٠٩»...ی ميھن است؛ چه در ايران و چه در برونمرز مردان آزاده
  

تنھا گزينش شعاری است از ميان » غيرمتعارف«پس اين عنوان 
  .١٣٨٨ دار  و تبدر تابستان داغخواھانه  آزادیھزاران شعار 

دي0دگاه ب0ا  در رابط0ه رضا افشاری در گفتگويی با پانت0ه آ بھرام0ی
   :گويد جوانان ما که ھمنس"ن تو باشد، می

زی اس000ت ک000ه آن را آن چي000 ٤١٠»م000ن«بن000دی  ب000ا اي000ن ھم000ه جم000ع
جمھوری اس"می نسل ج0وان ب0ه ط0ور  در. نامم می» گراسکوSريسم عمل«

بين0000ی آن0000ان   س0000ت و اي0000ن موض0000وع ب0000ه دي0000دگاه و جھ0000انعمل0000ی س0000کوSر ا
 ب0ه ؛ش0ود م0ی ی زن0دگی آن0ان مرب0وط  ه شيوردد؛ بلکه به تداوم نوع و گ برنمی

 ک0سی اي0ن .گردد زندگی شھرنشينی و ارتباط آن با دانش و تکنولوژی برمی
 س00اختار. توان00د ب00ه عق00ب برگردان00د رون00د تکنول00وژی و شھرن00شينی را نم00ی

د که خود را به سکوSريسم کن فيزيکی زندگی شھرنشينی، شما را وادار می
   ...خواھيد زنده بمانيد و تداوم پيدا کنيد نزديک کنيد؛ اگر میا گر عمل

                                                           
ت00ان  هت00ان، عن00وان غيرمتع00ارفش و انگي00ز ی کت00اب ت00ازه نخ00ست کم00ی درب00اره«ب00ه پرس00ش نخ00ستت؛ رف00رانس  - 408

  »!ازنگارش اين کتاب به اين سبک و فرم بگوييد
 .ی نخست صفحه» نه توسری، مملکت دوست پسرینه روسری، « کتاب - 409
  رضا افشاری استاد تاريخ و حقوق بشر در امريکا در گفتگويی با پانته آ بھرامی- 410
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. ک0رديم تر از آن بود که ما داشتيم و عم0ل م0ی مدرنيته خيلی پيچيده
"ف نظ00ر و ني00ست ب00رخ[نب00ود » امپريالي00سم غ00رب«عروس00ک » مدرنيت00ه«

دار ب0ا  اي0ن پدي0ده را خيل0ی مفھ0وم] جوانان[ آنان ]ھا ھا و کمونيست اس"ميست
در غي0راين ص0ورت . ته نشدنسل ما با آن آميخ] ماا[اند،  آميخته زندگی خود

گف0ت ک0ه م0ا  زدگی به ما م0یغرب. داديم اھميت نمی» غربزدگی« ی به مساله
زدگ00ی در اس00اس نق00ش ھ00ستيم؛ غرب] غ00رب[»  ب00ازی  ش00ب عروس00ک خيم00ه«

خواھم اين عامل تاريخی را برای ن0سل   من می.کند عامل تاريخی را رد می
جمھوری اس"می را ب0ه عن0وان بخ0شی از  قبولخودم دوباره برگردانم؛ من 

و ] ي00ک گس00ست [ي00ک ج00دايین، ک00نم؛ اي00 م ت00اريخی در اي00ران رد م00یت00داو
  ٤١١.دورافتادگی و انحراف است

 
ی ھم!ين کارھ!ا اي!ن گس!ست  کوشم دس!ت ک!م در حيط!ه من نيز می  

مان!!دگی و بازگ!!شت ب!!ه  ن دور افت!!ادگی و انح!!راف، اي!!ن عق!!بش!!گفت، اي!!
ای ک!ه ت!و ني!ز يک!ی از آن!ان ھ!ستی،  ت!ازهو و نسل قرون وسطی را برای ت

اي!ن از راھ!ی ب!رای برونرف!ت از چ!شم ان!دازی ذره ذره بشکافم، ت!ا بت!وانم 
 عق!!!ب مان!!!دگی، ب!!!ه ت!!!و و ھم!!!سن و س!!!ا8نت ن!!!شان  وح!!!شت وی داي!!!ره
  !ھمين...بدھم

 
 
 

  
  

  

  

  

                                                           
  افشاریضاگفتگو با ر/پانته آ بھرامی» حقوق بشر، سوءاستفاده از نسبيت فرھنگی «- 411
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  سخن پايانی

  
ھ0م ن0ه از » ٨٨جن0بش «و ھم0ين » جن0بش«بد نيست تاکيد کنم که 

رھای خمين0ی ب0ر روی  که پس از ھمان اولين سری ک0شتا١٣٨٨ ماه خرداد
ی رفاه آغاز شد؛ ھمان کشتاری که خمينی برای انج0ام آن،  پشت بام مدرسه

پ0س ص0ريح و . اش ش0د» W« و ش0کرگزار درگ0اه نماز خون به جای آورد
ی اي00ن   ھم00هدر.  آغ00از ن00شد١٣٨٨ھ00ا از بھ00ار  روش00ن بنوي00سم ک00ه اعت00راض

ھ0ا در  گری کھريزک0ی اس0"می، اي0ن اعت0راض  حکومت خليفهسالھای نکبتی
  . جريان بوده است

ھ00ای پي00شين ب00ه ب00اد  رون00د آنچ00ه را ک00ه ن00سل ھ00م ن00س"ن ت00و ام00ا م00ی
 و اب000زار ی اط"ع000ات و آگ000اھی ان000سداد گ000سترده. ن000د، ب000ازپس بگيرن000دا داده

ی کل جن0بش آزاديخ0واھی و ن0افی نظ0ام وSي0ت  اط"عات رسانی و مصادره
ی  در دوران ھ000شت س000اله» خ000ود«نظ000ام ک000ه ب000ه نف000ع بخ000شی از فقيھ000ی، 

اش را ب0رای  ی ش0عارھای انتخاب0اتی کومتش، رفوزه از آب درآمده و ھم0هح
 حفظ حکومت، به کشتارگاه حف0ظ نظ0ام فرس0تاده اس0ت، رون0دی اس0ت ک0ه ت0ا

 ھ00م در ع00ين رف00وزگی اي00ن بخ00ش حکوم00ت، در ش00عارھا و ١٣٩٠٤١٢س00ال 
مدعيان اين جريان پ0سمانده ب0ه روش0نی دي0ده ای رھبران و  ھای کليشه شتهنو

  .شود می
کنم و به يک آش0تی مل0ی و ب0ه ت0وافقی ب0ر  من اما به صلح فکر می  

ک0ه » قھ0ر انق"ب0ی«ه بت0وانيم از اي0ن سر ي0ک ت0اريخ م0شترک مل0ی و اي0ن ک0
 فاص0له ،ھا و تروري0سم ن0يم ق0رن اخي0ر اس0ت  آدمکشی،ارمغان دوران نفرت

 درس00ت از ت00اريخ و تواف00ق ب00ر س00ر ت00اريخ بگي00ريم و فھمم00ان را ب00ه درک
  ! واقعيمان بدل کنيم؛ اينگونه؛ ببين

ھای آلم0ان بريتاني0ا و فران0سه در جري0ان  ارتش١٩١۴سپتامبر  ٢۴
ش0ب کري0سمس جن00گ را . جنگيدن0د جن0گ جھ0انی اول در بلژي0ک ب0ا ھ00م م0ی

.  تا دس0ت ک0م ب0رای چن0د س0اعت کري0سمس را ج0شن بگيرن0د،کنند تعطيل می
ی خوان0دن در اپ0را را ني0ز دارد  مان يکی از سربازان ک0ه س0ابقهش آلدر ارت

  . کند  می»کريسمس مبارک«ی  رانهشروع به خواندن ت
ش0نوند و  ھای ديگ0ر م0ی ی آلمانی را سربازان جبھه خواننده صدای

آين0د و ب0سوی ارت0ش  ی ص0لح از خ0اکريز ب0اS م0ی ھای سفيد به نشانه با پرچم
خورن0د و  ارت0ش در کن0ار ھ0م ش0ام م0یس0ه ن شب س0ربازا آن. روند آلمان می

                                                           
  تا زمان نوشتن اين کتاب- 412
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کنند که از روز  فرمانده توافق میسه  ولی ھر ،گيرند کريسمس را جشن می
 ! بعد صلح شکسته شود و جنگ را از سر بگيرند

ش0ب قب0ل . رف0ت صبح روز بعد دست و دل سربازان به جنگ نمی
کريز خيال جن0گ ش0دند و از پ0شت خ0ا آنقدر با دشمن رفيق شده بودند که بی

ھای س0فيد  دادند؛ چند ساعت که گذشت باز ھم پرچم برای ھم دست تکان می
ھا تصميم بر اي0ن گرفت0ه ش0د  ی ارتش نمايندهسه باS رفت و پس از گفتگوی 

  . که برای سرگرم شدن باھم فوتبال بازی کنند
گيرن0د و حت0ی  شوند ک0ه ب0ا ھ0م عک0س م0ی آنھا آنقدر با ھم رفيق می

 تا بعد از جنگ ب0ه ک0شورھای ،دھند ا به ھمديگر میھای خود ر آدرس خانه
 دھن0د و رسد که اين سه ارتش به ھم پناه م0ی ھم سفر کنند؛ کار به جايی می

...  
ايی ب0ود ھ شود تا قضيه لو برود، متن نامه تنھا چيزی که باعث می

ھاش00ان فرس00تاده بودن00د و ب00ه آنھ00ا اطمين00ان داده  ک00ه س00ربازان ب00رای خ00انواده
  ! نجا از جنگ خبری نيستبودند که اي

ھ000ای  م000تن يک000ی از اي000ن نام000ه» ريس دی ب000رگک000«س000الھا بع000د 
  . خرد ھزار يورو می١۵را در يک حراجی به قيمت  سربازان

ھم در ويدئوی يکی از کارھايش به اين اتف0اق » پل مک کارتنی«
ھم کريستين کاريون ب0ا اس0تناد ب0ه م0دارک  ٢٠٠۵ادای احترام کرده و سال 

 س0ازد ک0ه اس0کار بھت0رين ف0يلم م0ی» کريسمس مب0ارک«لمی بنام اين اتفاق في
ی زج000ر  در دھ000ه«ی ف000يلم فج000ر  خ000ارجی را گرف000ت و حت000ی در ج000شنواره

  ٤١٣. نيز به نمايش درآمد»حکومت اس"می
ی اص0لی   بايد بگويم که تعي0ين کنن0ده٤١٤»ی جنبش آينده«در مورد 

 ھمه چيز دواھي و چه نخدچه بخواھي. عملکردِ  پارامترھا خود شماھا ھستيد
بندی ھمنس"نت  به تصميم اين نسل بستگی دارد؛ بستگی دارد به ميزان پای

ھ00ا و تعل00ق  ت00ان ب00ه حق00وق براب00ر ان00سان ھ00ای اجتم00اعی و پايبن00دی ب00ه آزادی
ھ0000ای  ھ0000ر چ0000ه از م0000ذھب حک0000ومتی و اندي0000شه. خاطرت0000ان ب0000ه مدرنيت0000ه

ني00ای ت00ری از د ه درک درس00تی عقي00دتی فاص00له بگيري00د، ب00 گرايان00ه س00لطه
ھای پ0يش از  برعکس سالکنم  پيشنھاد می. انسانی مدرن دست خواھيد يافت

اس0تفاده  اس0تفاده و سوء٤١٥»ق0اب دس0تمال«ک0س حت0ی ب0ه عن0وان   از ھيچ۵٧

                                                           
  ميل از يک اي- 413
کني0د؛ آي0ا جن0بش ب0ا  را چگون0ه پ0يش بين0ی م0ی» جنبش س0بز«ی  آينده« دھم به آخرين پرسشت؛   رفرانس می- 414

 شود؟ تر خواھد شد؛ يا دچار رخوت و از نفس افتادگی می سرکوب شديد حکومت، راديکال
 ب0دان که ای جامه. فارسی  و دستمال ظرف معنی به ترکی از قاب مرکب ) ِا مرکب] (َد  ] . قاب دستمال - 415

 ک0ه رک0وی || .( اSرب منتھ0ی. (و جع0ال  جعال0ه. کنن0د را خ0شک ش0سته ش0ويند ي0ا ظ0رف ظ0رف در مط0بخ
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ی  زده ست که بسياری از روش0نفکران بح0راناين ھمان ک"ه گشادی ا. نکنيد
خواس00تند س00ر خمين00ی و  م00ی] ۵٧در سرف00صل انق00"ب [ن00سل پ00يش از ش00ما 

را سر خودشان و س0ر ن0سل م0ا و » ک"ه گشاد«ذھبيون بگذارند، ولی اين م
   !ای ح و آزادی و امنيت جھانی و منطقهسر شماھا گذاشتند و سر صل
ی اين ترفندھا برای به بن بست کشاندن روند  با اين ھمه و با ھمه

 و ب0ا ی م0ا ت0ادهزده و عق0ب اف ش0يعه» روش0نفکران« در ايران توسط مدرنيته
زده، ب00رای ک00شيدن دي00واری آھن00ين ب00ه دور  ت00"ش اي00ن جماع00ت افي00ونتم00ام 

ن0ان، ھا و در صدر ھم0ه حق0وق ز ايران، برای نياموختن حقوق برابر انسان
ی  ريزن0د و ھم0ه ی ديوارھ0ای آھن0ين ف0رو م0ی تاريخ نشان داده است ک0ه ھم0ه

  !شوند؛ ببين ھا ذوب می زنجيرھا زير پای آگاھی
بيمناک از دستگيری ب0ه ج0ای  ٢٠٠٧ در سال »برمه«معترضين 

 حضور يابند، تصاوير خودکامگان نظامی را به گ0ردن ھا اين که در خيابان
ض0د  پل0يس. نن0دھ0ای ش0ھر بگرد سگان ولگ0رد آوي0زان کردن0د، ت0ا در خياب0ان

 جن0بش ٨٠در خ0"ل دھ0ه . توانست ھ0يچ س0گی را دس0تگير کن0د شورش نمی
 دول0ت ]خ0ش اخب0ار رس0میپ[ون زم0ان لھ0ستان، ب0ا تح0ريم تلويزي0 ھمب0ستگی

زم0000ان پخ0000ش اخب0000ار، .  ک0000شيدب0000ه چ0000الش ِسرل0000شگر ياروزل0000سکی را
ھ0ا بي0رون گذاش0ته  ک0ه از خان0ه[ھای تلويزيون  ھای حامل دستگاه چھارچرخه
  ٤١٦. نمود خيابانی اين تحريم و اعتراض بود]شده بودند

دان0شجويان دان0شگاه ز ای ا  دس0تهھ0شتاد م0ي"دی ی ھمچنين در دھه
 تی بان00ک برکل00ی در ن00ژاد ن00شان دادن خ00شم خ00ود در ھمدس00آک00سفورد ب00رای

 ھای ھای خودپرداز اين بانک را به برچسب پرستی افريقای جنوبی، دستگاه
فيد ی س0 ويژه[» تنھا سفيد«: با اين مضمون مزين کردند] گرافيتی[کارتونی 

 ٤١٧.]..ی سياه پوستان ويژه[» تنھا سياه«و ] پوستان
  

ی  ب0زرگ و ترانزي0ستوری خ0انوادهدي0وی آن روزھا ب0ود ک0ه از را
ی تازه و ناشناس0ی در ب0اS و پ0ايين رف0تن  اشتپانک در پراگ، صدای گوينده

  ».شنويد اخبار را از اروپای آزاد می«: شنيده شد امواج 
پ00در خ00انواده ک00ه آن موق00ع ھن00وز م00رد ج00وانی ب00ود، ب00رای پ00سرش 

اروپ0ای «ان0د داد، ت0ا بد کرد که چطور با دقت به راديو گوش م0ی تعريف می
اين صدای جدي0د، اول از ھم0ه ب0رای م0ردم چک0سلواکی . گويد چه می» آزاد

                                                                                                                  
 ب0ه است و رجوع قاب شوری غيرجل آن گيرند و سايند و چربی بدان گرم را در آب چرب  ظرف خواليگران

  ]ی دھخدا تنامهلغ [.قاب شور شود
  سعيد کاملی دھقانی /گاردين/ کنشھای نرم ايستادگی- 416
  ھمانجا - 417
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ب0ه لھ0ستان و » اروپ0ای آزاد«تنھ0ا چن0د م0اه پ0يش از آنک0ه ام0واج . پخش شد
مجارستان و يوگ0س"وی و ک0شورھای ري0ز و درش0ت ديگ0ری برس0د ک0ه در 

  !ی آھنين د؛ پشت پردهکردن آن سوی اروپای آزاد زندگی می
. داد ش00تپانک ھ00م ت00ا س00اليان س00ال ھم00ين ک00ار را انج00ام م00یپ00سر ا

ک00رد و در  ک00رد، ص00دا را کم00ی بلن00د م00ی ع00صرھا يواش00کی م00وج را پي00دا م00ی
ش00نيد؛ اخب00اری از  چ00سباند، اخب00ار را م00ی ح0الی ک00ه گوش00ش را ب00ه رادي00و م0ی

اروپ00ای «ش00د ص00دا را بلن00دتر ک00رد، چ00ون گ00وش دادن ب00ه  نم00ی. ج00نس ديگ00ر
ص0دای » ای ناب0اب ھم0سايه«ک0افی ب0ود ت0ا .  داشتدردسرجرم بود و » آزاد

  ...شد شنيد، آن موقع بود که شنونده به ضديت با نظام متھم می راديو را می
 ھ0ايش را ب0ه  رادي0و اروپ0ای آزاد برنام0ه١٩۵٠ چھارم ژوئيه سال

کم0ی » اروپ0ای آزاد«ی  ی ش0صت س0اله اما تاريخچ0ه. طور کامل آغاز کرد
گ0ردد؛ ان0دکی پ0يش از آنک0ه اول0ين برنام0ه ب0رای  به قبل از اين زم0ان ب0ازمی

  . چکسلواکی پخش شود
نگ000اران  ت000صميم گرفت000ه ب000ود ب000ا کم000ک روزنام000هاي000اSت متح000ده 

پ0يش از آن . دضدکمونيست کشورھای اروپای شرقی، رادي0ويی راه بيان0داز
خواھ0ان اروپ0ای   نف0ره ب0رای حماي0ت از آزادی۵٠ای   کميت0ه١٩۴٩در سال 

حماي0ت از فع0اSن و روش0نفکران « کميته، ھ0دفش را اين. شرقی تشکيل شد
برن00د و در فق00دان  ک00شورھای ش00رق و مرک00ز اروپ00ا ک00ه در تبعي00د ب00ه س00ر م00ی

  . اع"م کرد» اند زمين خود، به آمريکا پناه آوردهآزادی در سر
ھ0ای   کمونيستی اروپا از جمل0ه برنام0هھای راديويی برای سرزمين

 نف0ره ع0"وه ب0ر نماين0دگان ھ0ر دو ح0زب ۵٠ی  در اين کميته. ين کميته بودا
خواه و دموکرات، کسانی مانند ژنرال آيزنھاور و آلن دل0س، يک0ی  جمھوری

از روس00ای س00ازمان مرک00زی اط"ع00ات آمريک00ا، س00ی آی ای، ني00ز ح00ضور 
ترين  حضور سی آی ای و ارتباط آن با راديو ھنوز ھم يکی از داغ. داشتند

  ... ستا» اروپای آزاد«موضوعات مربوط به 
ھرک0سی  ک0ه نويسد ی خود در مورد راديو می مهنا نوواک در مرام

پيم00ان و  ی س00ه چي00ز ھم00ه، ھ00م س00ت نظ00ر خ00ود را بگوي00د، ام00ا درب00ارهآزاد ا
  !ستق"ل، دموکراسی و تماميت ارضیمانيم؛ ا عقيده می ھم

مبارزه با تبليغات حکومتی و وارونه جلوه دادن حقايق ت0اريخی و 
در اين مرامنام0ه ب0ه آن اش0اره ش0د » ھم«دافی بود که روزمره، از ديگر اھ

  . کردند از آن پيروی کنند ت"ش می» اروپای آزاد«ھای ديگر  و ھم بخش
  : يک آگھی تبليغاتی قديمی راديو اروپای آزاد

  ...»بينی؟ ی آھنی، واقعيت را می چگونه از پشت پرده«
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ی دو  درب00اره» جن00گ ب00ا واژگ00ان«اتش ن00وواک در کت00اب خ00اطر
ب0ستگی  بازساختن احساس ھ0م«: نويسد کارکرد اصلی اروپای آزاد چنين می

  ».اجتماعی و زنده نگه داشتن اميد
 ب0ر روی آن »اروپ0ای آزاد«ھ0ای  ش0وروی از آغ0از پخ0ش برنام0ه

ق0در ق0وی بودن0د ک0ه  ھ0ا آن   اين پارازيت١٩٨٨تا سال . انداخت پارازيت می
لھ00ستان ب00ه در . دادن00د م00یبلغارس00تان، چک00سلواکی و لھ00ستان را ھ00م پوش00ش 

شخ0صی ب0ا [ ان0داز را س0اخته ب0ود  ھ0ای پارازي0ت کسی که برخ0ی از دس0تگاه
ی ھفت00اد ک00شورھايی غي00ر از  از دھ00ه. ج00ايزه داده ش00د] دس اش00ميتاس00م مھن00

ھ00ای اروپ00ای آزاد ب00ا  رای پارازي00ت ان00داختن روی برنام00هش00وروی ني00ز ب00
پس از س0رکوب بھ0ار در ھمان دھه و در واقع . کردند يکديگر ھمکاری می

 نگاران و روشنفکرانی ک0ه ب0ه اروپ0ای آزاد   بر روزنامه۶٨پراگ در سال 
عم00" سان00سور و س00رکوب ھ00م ب00ر ش00نوندگان اروپ00ای . پيوس00تند، اف00زوده ش00د

  . آزاد افزود، ھم بر ھمکاران آن
در تبليغ000ات رس000می يک000ی از دش000منان حک000ومتی » اروپ000ای آزاد«

. ب0ود» ب0وق امپريالي0سم« آن داده بودن0د لقبی که حاکمان به. شد محسوب می
 ی حکوم00ت کموني00ستی لھ00ستان علي00ه در برخ00ی از پوس00ترھای طراح00ی ش00ده

ھ0ای صيھوني0ستی  داری تا ارتباط ب0ا Sب0ی اين راديو، از جاسوسی و سرمايه
  ٤١٨.به کارکنان راديو نسبت داده شد

و چندی نگذشت که ديوار بدنام برلين فروريخت و حکوم0ت ض0د   
پيوست؛ ھ0ر چن0د ک0ه » لقاء W«استالينيستی شوروی مرحوم نيز به /انسانی

» حف0ظ نظ0ام کھريزک0ی اس0"می«ھمچن0ان در اي0ران و ب0رای » .ب.گ.کا«
فع000ال اس000ت و معل000م و مرب000ی حکوم000ت کھريزک000ی اس000"می اس000ت، ب000رای 

؛ »پارازي00ت ان00داختن و فيلترين00گ و سان00سور و س00رعت Sکپ00شتی اينترن00ت«
  ...اند خ پيوستهاما اينان نيز به تاري

 برگ00زاری رای ت00صميم يون00سکو ب00ی  گ00اردين ب00ه بھان00هی وزنام00هر  
  نگ000اھی دارد ب000ه مخالف000ت ب0000سياری از»اي000ران در روز جھ000انی فل000سفه«

 ول00ی در مقاب00ل ؛غرب00ی ب00ا اي00ن ت00صميمو اندي00شمندان و روش00نفکران ايران00ی 
از ھ0ر زم0ان ديگ0ری ب0ه   اي0ران ب0يش،کند ک0ه در ش0رايط فعل0ی يادآوری می

خ0ارجی ب0ه آن ک0شور  حمايت از آزادی انديشه نياز دارد و سفر انديشمندان
  .تواند اين عنصر را تقويت کند می

ای از ت00اريخ  در آغ00از اي00ن مطل00ب ب00ه تجرب00هن  گ00ارديی نوي00سنده
کن00د ک00ه  آن ک00شور اش00اره م00یر سلواکی در دوران حکوم00ت کموني00سم دچک00

                                                           
  »دشنوي صدای ما را از اروپای آزاد می«ی آھنين؛   رسوخ به پشت پرده- 418
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وھ0شگران و دان0شگاھيان پژ  ب0ين برخ0ی از،کوت0اهی  ن0د نام0هچگونه تبادل چ
اساتيد غربی ز  به مرور به سفر برخی ا، علمی غربی آن کشور با جامعه

ک0شور  ھ0ای گ0سترش آزادی اندي0شه در ي0ک به پراگ انجاميد و اولين جرق0ه
ی ران چک00سلواکب00ه تقاض00ای برخ00ی از روش00نفک .ديکت00اتوری را باع00ث ش00د

ھ00ا و ي00ا  ب00ه بھان00هگروھ00ی از نوي00سندگان و اس00اتيد فل00سفه و عل00وم اجتم00اعی 
در آن . ھای گوناگون و گاه به شکل پنھانی ب0ه آن ک0شور س0فر کردن0د لمحم

ا سان0سور و س0رکوب ش0ديد روش0نفکران و دگراندي0شان چک0سلواکی ب0 زم0ان
تيد و اندي0شمندان  اما طی چندين سال رفت و آمد اسا؛بودند وبرحکومت رو

گي0ری  ا و ش0کلھ0 راه را ب0رای گ0شايش ف0ضای دان0شگاهر غربی ب0ه آن ک0شو
  .محافل روشنفکری گشود

افزايد گسترش فضای بح0ث و آزادی اندي0شه  گاردين می ی نويسنده
م000ؤثرترين ابزارھ000ای مقابل000ه ب000ا ف000شار و ز يک000ی ا] س000ابق[در چک000سلواکی 

 ١٩٨٩ب00اSخره در س00ال ه ب حکوم00ت ديکت00اتوری آن ک00شور ب00ود ک00س00رکو
ش0بيه ب0ه ف0ضای  جھ0ات بسياری ازعيت فعلی ايران شايد وض. سرنگون شد

اس0اتيد   مي"دی باشد و بنابراين تم0اس و ح0ضور١٩۶٠چکسلواکی در دھه 
توان0000د تأثيرگ0000ذار  و اندي0000شمندان غرب0000ی در مج0000امع فرھنگ0000ی اي0000ران م0000ی

  ٤١٩...باشد
   

پيوندن!د، ش!ک نک!ن؛ و در نھاي!ت ن!سل ت!و  اينان نيز به تاريخ می
ھ!!ای  اي!!ن دلی وي!!ران و م!!رحم نھ!!ادن ب!!ر  مان!!د ب!!رای س!!اختن اي!!ن خان!!ه م!!ی

ھ!ای پي!شين و  ای ن!سلھ!  ک!ج فھم!یی سوخته و برای به خاک سپردن ھمه
  ! »انسان«شان از  درک کج و کوله

ھادت و م!!!رگ و م!!!رگ معلم!!!ان ش!!!«دني!!!ای م!!!درن ني!!!ازی ب!!!ه 
 ؛خواھد و آزاد انديشی و آزادمن!شی  دنيای مدرن عشق می؛ندارد» پرستی
  !ھمين

  

  نادره افشاری

   مي�دی٢٠١٢زمستان

  ورشيدی  خ١٣٩٠
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