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نادره افشاری
رنسانس وارونه
پيش زمينه ھای شورش ۵٧
پرسشگر ِ پرسشھای زيرين ،دوست نازنينی است از
درون کشور ،از نسل تازه ی پس از افتضاح تاريخی
سال  .١٣۵٧پرسيدن اينگونه پرسشھا از سوی نسل
ايشان ،برای دانستن چرايی و چگونگی برآمدن غول
استبداد مذھبی در حکومت ايران ،در انتھای قرن بيستم
و تداوم آن تاکنون ،تا قرن بيست و يکم ،ھم طبيعی
است و ھم حق ايشان .پاسخ من نيز که خود کلی کاغذ
برای يافتن پاسخی به چگونگی انجام اين فاجعه ی
سياه ،سياه کرده ام ،طبيعی است و وظيفه ام...
ھمراه با بوسه ای برای اين نسل تازه و اين دوست
نازنين که در اين سی سال نکبتی ،زندگی سياھی را در
»وطن اشغال شده« گذرانده است ،بدون آن که شريک
جرم فاجعه آفرينان نسل ما و نسل پيش از ما باشد ،به
کوتاھی پرسشھا را پاسخ ميگويم .پاسخھای دقيقتر را
در کتابھای ديگرم داده ام؛ ھمين...

پرسش  -آيا تک حزبی کردن جامعه و تشديد سرکوب و اختناق ،زمينه ی
ظھور خمينی و مذھبيھا را فراھم نکرد؟
نادره افشاری – مسائل اجتماعی را نميتوان به اين سادگی فرمولبندی
کرد .ايران وارث يک انقالب مدرن ،ولی ناموفق بود .نخستين خواست
ايرانيان در انتھای قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم »عدالتخانه« بود .اگر
توجه داشته باشيم که تمام امور دادگستری ايران در »بيت« مالھا و در
مسجدھا رفع و رجوع ميشد ،ايران را به گونه ی ديگری خواھيم ديد.
رضا شاه فقيد وارث يک کشور ورشکسته و تجزيه شده و يک
انقالب ناموفق مشروطه بود .در ايران ِ آغاز قرن چھاردھم خورشيدی،
زمان کودتای رضا شاه فقيد ،دست کم پانزده تا ھفده مدعی در استانھای
مرزی ،داعيه ی تجزيه ی ايران را داشتند .ايرانيان را افسون مذھبی
شيعيگری به نابودی کشانده بود .ايران خرابه ای بود که در پايتختش تنھا
قصری بود و حرمسراھايی برای خوشگذرانی شاھان و درباريان و
آخوندھا...
جنبش باب در دوران قاجارھا و به دست اميرکبير ،يک نخست
وزير دلسوز ]و اين خود نکته ی اصلی بدفھمی روشنفکران ماست[ به
شدت سرکوب شده بود .جنگھايی که رھبرانش ماليان بودند ،نيمی از
کشور را به باد داده بود .سرکوب جنبش باب و بابيه و بسياری
پارامترھای ديگر ،قدرت آخوندھا را بسيار افزون کرده بود .ايرانيان ھيچ
چيز نميدانستند .چند تنی از ايرانيان که به خارج از کشور ]ترکيه و باکو[
سفر کرده بودند ،آن کشورھا را مھد تمدن و تجدد يافتند .اولين روزنامه را
ايرانيھا به تقليد از ترکھا منتشر کردند .اولين شبنامه را بر عليه آخوندھا
ايرانيان به پيروی از حزب ترکھای جوان که بر عليه حکومت عثمانی
مبارزه ميکرد ،توانستند بنويسند .آگاھی صفر بود .ھمه جا فقط خرافات
بود و خرافات و جنگھای حيدری/نعمتی .بنابراين در زمينه ی برآمده از
چنين شوره زاری پرسشھايی اين چنين بسيار غيرمنصفانه است.
ايرانيان به شدت مذھبی بودند و ھستند و افسارشان دست
آخوندھا و بيگانگان .ايشان ھيچ تصوير و تصوری از آزادی نداشتند .تا
قدرت پادشاه يا حاکمی کم ميشد ،فورا چپاول و غارت و تجزيه و بلبشو و
آنارشيسم رواج پيدا ميکرد .در چنين زمينه ای رضا شاه کوشيد ايران
مفلوک را کمی آخوند زدايی کند و راھی به سوی جامعه ی مدرن برای
ايرانيان بگشايد .آن زمان ،زمان رضا شاه فقيد اصطالح »ديکتاتور
صالح« مد بود .اين واژه را روشنفکران آن دوران ،از قزوينی و سيد
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حسن تقی زاده و جمال زاده و ديگران باب کردند .فرانکو و ھيتلر و
موسولينی و کمال آتاتورک ھم محصول اين دورانند که کوشيدند با
ديکتاوری ،منوياتشان را پيش ببرند.
آتاتورک و رضا شاه در جستجوی راھی برای برون رفت
کشورھاشان از فالکت بودند .با اين تفاوت که در ايران دوران قاجاريه،
حکومت در حضيض ذلت بود ،ولی ترکيه در اوج قدرت امپرياليستی خود
يا دست کم وارث حکومت عثمانی بود که بخش بزرگی از جھان آن
دوران را در اختيار داشت ،تا بخشی از اروپا .ھمه ی شبه جزيره ی
عربستان و کشورھای بعدی عراق و اردن و سوريه و لبنان و اسرائيل،
در واقع از متالشی شدن ترکيه ی عثمانی به وجود آمده اند.
اما ايران نيمی از خاکش را از ھرات و گرجستان و قفقاز و
آذربايجان و ديگر نواحی از دست داده بود .توليد کشور فقط شازده بود؛
آن ھم »شازده قراضه« ...بعدھا که رضا شاه کاخھای سلطنتی قاجار را
تحويل گرفت ،بيشتر زنان و دختران حرمسراھای قاجار »محله ی
قجرھا« را در تھران ايجاد کردند که نخستين فاحشه خانه ی رسمی ايران
بود و از توليدات پادشاھان قاجار .توليد ديگر قاجارھا لقب بود .اعطای
لقب مصدق السلطنه به محمد مصدق از ھمين گونه القاب اعطايی دربار
قاجار ]احتماال ناصرالدين شاه[ به اين شازده ی قاجار بود .تازه پادشاھان
قاجار برای دادن اين القاب ،پول و ھديه ھم از دريافت کنندگان ِ اين
لقبھای دھان پرکن ميگرفتند .در ايران فقط آخونديسم حاکم بود و
بيسوادی...
اينھا را مينويسم تا بدانيد که در ايران آن دوران و تا بعدھا آزادی
چه محلی از اعراب ميتوانست داشته باشد؛ تا بندھا شل ميشدند ،عشاير
شلوغ ميکردند .روسھا از شمال و انگليسھا از جنوب خيز برميداشتند
برای بلعيدن اين سرزمين .اين مردم فلک زده ھم آلت دست آخوندھا بود و
بيسواد و از ھمه ی دنيا عقب مانده .تنھا اتومبيل کشور ماشين محمد
عليشاه قاجار بود که به آن »ماشين مشدی ممدعلی« ميگفتند که نه بوق
داشت و نه صندلی .تنھا قطار کشور ماشين دودی بود ،باز ھم برای تامين
منويات آخوندھا و رواج خرافات و رفتن به »شابدوالعظيم«.
در چنين زمينه ای مردم انقالب کردند که از دست آخوندھا
راحت شوند و عدالتخانه درست شود؛ برعليه استبداد آخوندی و استبداد
قاجاريه .کمدی اين که انقالب مشروطه را که برعليه آخوندھا بود،
آخوندھا به اسم خودشان سکه زدند؛ طباطبايی و بھبھانی شدند رھبران
مشروطه؛ خيلی خنده دار است؛ نه؟!
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جامعه ی ايران يک جامعه ی مذھب زده بود .خود خاندان پھلوی
ھم ،احتماال چون ميزان قدرت و تزوير ماليان را ميدانستند ،با ايشان
مماشات ميکردند .در ايران ،زمينه ی تک حزبی شدن و عدم تحمل
دگرانديشان ،پيش از اين که يک شيوه ی حکومتی باشد ،يک شيوه و
رفتار دينی و شيعی بود .ماليان با ھرکس مخالف بودند ،با »فتوا«يی
مبنی بر کافر و ملحد بودنش ،توسط ارتش لمپنھا و التھای تحت
فرمانشان ،سربه نيستش ميکردند.
احمد کسروی ،ھژير نخست وزير ،رزم آرای نخست وزير،
حسنعلی منصور نخست وزير و خيليھای ديگر از ھمين دسته قربانيان
تروريسم دينی ھستند که توسط ھمين ارتش عقب مانده ی فرھنگی در
اختيار ماليان سر به نيست شده اند؛ حتی خود محمد رضا شاه را ھم ترور
کردند .تروريست ،کارت خبرنگاری مجله ای اسالمی در جيبش بود ،در
ضمن توده ای ھم بود .به اين ليست ترورھا ترور محمد مسعود ،دھقان و
ديگران را ھم اضافه کنيد.
ايران يک جامعه ی مذھب زده و دفرمه بود و ھست .خاندان
پھلوی کوشيدند به اين مردم آزاديھای اجتماعی را ياد بدھند ،ولی نشد.
ھمين ھژير نخست وزير ،برای جلب نظر آخوندھا ،پس از ترور شادروان
احمد کسروی به دست حسن امامی ،افاضه کرد که کسروی »مھدورالدم و
مرتد« است و خونش حالل .شرايطی ايجاد شد که بعدھا در دوره ی
حکومت مصدق ،مجلسيان ]ھمين روشنفکران و طبقه ی متوسط و
تحصيلکرده ھای ايران ِ آن دوران[ تصويب کردند که قاتالن کسروی،
قھرمانان کشورند و از زندان آزادشان کردند .جالب اين که ھمين ھژير
نخست وزير ِ »مفتی« مھدورالدم و مرتد بودن شادروان کسروی را ھمان
قاتل کسروی ]امامی[ چھار سال بعد در سال  ١٣٢٨خورشيدی ترور کرد.
آزادی در ايران فقط برای اين کارھا الزم بود و نه برای رشد فرھنگی و
فھمی از انسان و حقوق برابر انسانھا و تدوين قوانين مدرن و احترام به
اين قوانين.
آزادی سياسی فقط وسيله ی دست توده ايھا و آخوندھا و تجزيه
طلبھا و وطنفروشھا برای شانتاژ بود .فراموش نکنيم که ھيتلر در آزادی
سياسی نسبی بين دو جنگ جھانی به قدرت رسيد و شعارش ھم ھمين بود
که از دموکراسی و آزادی برای رسيدن به قدرت استفاده ميکند ،اما
خودش اين اشتباه را مرتکب نميشود که به ملت آزادی و دموکراسی بدھد.
من ھم مثل محمد رضا شاه فقيد ،آن جامعه ی پيش از افتضاح
تاريخی سال  ١٣۵٧را ]به دليل فقر فرھنگی اش[ شايسته ی داشتن
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آزاديھای سياسی نميدانم .فھم اين چيزھا بايد با کار فرھنگی طوالنی مدت
در شھروندان نھادينه شود .تجربه ی سال  ١٣۵۶و  ١٣۵٧درستی دريافت
محمد رضا شاه فقيد را نشان داد .به محض اين که کمی بندھا سست شدند،
آن آنارشيسم مسخره بر کشور حاکم شد و از درون آن آنارشيسم و بلبشو،
غولی به نام سيد روح \ خمينی و حکومت اسالمی و واليت مطلقه ی
فقيه بيرون آمد ،با ھمدستی ھمانھا که سالھا و سالھا عربده ھای »فقدان
آزادی سياسی«شان گوش فلک را کر کرده بود!
پرسش  -چرا در کنار آزاديھای اجتماعی دوران پھلوی دوم ،آزاديھای
سياسی وجود نداشت؟
نادره افشاری  -علتش اين بود که آزادی سياسی فقط خوراک تجزيه طلبھا
و وطنفروشھا و توده ايھا و مذھبيھا برای آنارشی بازی بود .تجربه ی
دوران مصدق برای اين ]مثال[ آزاديھا تجربه ی خوبی بود .به دليل عدم
درک درست مصدق از نافھمی شھروندان ايرانی از آزادی ١٠٠ ،افسر
توده ای ،به  ٧٠٠نفر بالغ شدند .در دوره ی مصدق پيرامون مجلس
شورای ملی ،يک مشت الت و لمپن را زير عنوان دستفروش جمع
ميکردند ک ه ھر وقت آخوندھا ،توده ايھا ،سومکاييھا و ...ھمين حسين
فاطميھا و شمس قنات آباديھا و کاشانيھا ميخواستند ،ريسه ميشدند به سمت
مجلس و پاره آجر را الی پارچه ميپيچيدند ]که مثال قرآن است[ و آن را
تو سر نمايندگان مخالف مصدق ميکوبيدند .لژ مجلس شورای ملی پر بود
از ھمين الت و لمپنھا که برای پيشبرد منوياتشان عربده ميکشيدند و با
شانتاژ ميخواستند خواستھاشان را پيش ببرند.
بنابراين برای آزادی و به ويژه آزادی سياسی ،بايد درکی از
مبارزه ی سياسی داشت .مبارزان سياسی کشور ما ھمه بيگانه پرستانی
بودند که ميخواستند ايران را تجزيه کنند ،ايران را تضعيف کنند و به
ديگر کشورھا وابسته .کمترين کار اين جماعت ،کارشکنی در کار دولتھا
و مجلس شورای ملی بود...
پرسش  -چرا مديای آن دوران در جھت آگاھی بخشی سياسی به مردم و
تمرين دموکراسی گام برنداشت و تنھا به موسيقی و مد و فيلمفارسی اکتفا
ميشد؟
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نادره افشاری  -زمينه اش وجود نداشت ،ھمه چيز بد فھميده ميشد.
فرھنگ سازی که کار يک نفر نيست .فرھنگ ساز بايد خودش ساخته شده
باشد .فراموش نکنيم که تقريبا تمام »روشنفکران و نويسندگان و شاعران
و ھنرمندان« ايرانی آن دوران ،عضو يا ھوادار حزب توده ی خائن به
کشور بودند .برخی از وکالی مجلس ،خيلی از سياستمداران و روزنامه
نگاران و البته خيلی از »ھنرمندان و روشنفکران« کشور توده ای شده
بودند و برای پيشبرد منويات حزب کمونيست شوروی کار ميکردند .در
خارج از کشور ھم بيشتر دانشجويان يا توده ای بودند يا بعدھا مائوئيست
شدند .کنفدراسيون دانشجويان و تحصيلکردگان خارج از کشور ھم مرکز
فاسدترين و وابسته ترين عناصر حزبی بود ،که ھمه شان به لحاظ سياسی
فاسد بودند و بيشترشان به لحاظ اخالقی؛ خاطرات کنفدراسيونيھا را که
بخوانيد ،متوجه ميشويد .ھمه شان از کشورھای شوروی و ليبی و چين و
عراق پول ميگرفتند و برای »ثبات شکنی« و »امنيت شکنی« در ايران
تالش ميکردند .حزب توده ی وابسته به اجنبی از ھمان دھه ی بيست
خورشيدی که تاسيس شد و جان گرفت ،افرادی را انتخاب ميکرد و به
ايشان پر و بال ميداد .در واقع از اين افراد »روشنفکر سازی« ميکرد.
مثال محصلين و دانشجويانی را که گاه انشای خوبی داشتند ،در نشريات و
مجالتشان ]مثل مردم و غيره[ به کار ميگماشت و بعدھا با تبليغات و
تبليغات ،از آنھا »روشنفکر« و شاعر و نويسنده و تئوريسين و غيره ...به
خورد مردم ميداد .به اين افراد ھم تنھا در ھمين حزب توده و نشريات
حزبی بھا داده ميشد .يک رابطه ی دو طرفه» :من تو را معروف ميکنم،
به شرطی که تو منويات حزبی مرا پيش ببری!«
بيشتر آنانی را که تا ھمين امروز به عنوان »روشنفکر« به
خورد ما ميدھند ،در واقع ساخته و پرداخته ی حزب توده ھستند .خيلی از
اقمار و اعوان و انصار ھمانھا که آن زمانھا توده ای بودند و ھنوز ھم
دلشان برای رفيق کيا و رفيق استالين ميتپد ،حزب توده را مرکز تجمع
»روشنفکران« و »ھنرمندان« ايران ميدانند ،در حالی که ھمين
»روشنفکری« و ھمين »ھنر« در واقع محصول حزب توده بود و در
راستای پيشبرد منويات حزب توده و حزب کمونيست شوروی و دولت آن
زمان شوروی؛ نمونه اش جالل آل آحمد است ،احمد شاملوست ،سياوش
کسرايی است و خيليھای ديگر...
به نظر من فرھنگ ،ادبيات و ھنر اساسا نبايد سياسی باشد و يا
در خدمت سياست خاصی باشد .ادبيات و فرھنگی که در خدمت سياست و
منويات سياسی خاصی باشد ،ميشود ادبيات فاشيستی ،ادبيات اسالمی،
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ادبيات استالينيستی و ادبيات و ھنر ايدئولوژيک .ھنر ھيچ ظرفی
برنميدارد و اصال ھنر در آزادی و آزادگی ی آفريننده اش ميشکفد .اگر
ھنر و فرھنگ و ادبيات را سياسی کنيم ،در واقع ھنر را و آفريننده ی ھنر
را به زنجير ميکشيم ...بيخود نيست که در ايران ِ تحت حاکميت اسالمی،
ادبيات و ھنر مزه ی کاه و جو پوسيده ميدھد...
شما خيال ميکنيد چرا احمد شاملو آن زمان ھر روز و ھر روز
يقه ی کسانی را که در راه پيشبرد منويات حزبی او قدم و قلم نميزدند،
ميگرفت؛ »روسپی« خواندن فروغ فرخزاد ،شاھکار احمد شاملوست.
درگيری با سھراب سپھری از شاھکارھای حزبی احمد شاملوست که
ميخواست به ضرب و زور شاعری غيرسياسی مث ل سپھری را سياسی
کند ،آن ھم يک جور سياست ،يعنی توده ای .به قول شادروان شاھرخ
مسکوب ،تبديلشان کند به »حيوان سياسی« و آن ھم يک جور سياست که
»از خطر انديشيدن« رھا باشند .خود شاملو در جايی نوشته است که
»حميدی شاعر را به دار شعر خويش آونگ« کرده است .در واقع
گازانبری حمله ميکردند تا »روشنفکر و ھنرمند« حزبی بسازند و ساختند
و به خوردمان دادند؛ واال که شوره زار مذھب زده ی ايران ،جايی برای
فھم و شعور و درکی از آزادی و آزاديخواھی و روشنفکری و روشنگری
نگذاشته بود .اين شوره زار ھنوز ھم ھمين است .روشنفکران اين
دورانش ھم ھمينند؛ پاسدارھا و اطالعاتچيھا و آدمکشھا ...قبول نداريد؟!
نگاھی به عبدالکريم سروش و اکبر گنجی و ابراھيم نبوی و محسن
سازگارا و محسن مخملباف و ...بقيه بياندازيد!
تک و توک افرادی ھم که آن دوران دستشان را به زانوی
خودشان ميگرفتند و کاری ميکردند ،ترور و حذف ميشدند .کسانی مثل
کسروی ،مثل ھدايت و مثل خليل ملکی که ديگر نميخواست مجری
منويات حزب کمونيست شوروی و استالين باشد .بازھم به اين نمونه ھا و
کارنامه ی زندگی سياسی و »ھنری« شان نگاه کنيد؛ کارنامه ی جالل آل
آحمد ھا و احمد شاملوھا و سياوش کسرايی و امثال اينھا...
به قول فرزانه ای» :چپ كه قرار بود مروج برابری ھمه ی
انسانھا باشد ،به يكباره سر بر دامان آيت \ نھاد… بلشويك ھا سر از
خانه ی آيت \ خمينی درآوردند ،مائوئيست ھا دعای ندبه خواندند،
سياوس كسرايی زير كرسی آيت \ چای شيرين نوشيد و در مدحش شعر
گفت .قصه ی ما به آن میماند كه جردانو برونوی قتيل ،دستگاه
انكيزيسييون پاپ اعظم را به اتحاد در برابر خاندان ھنرپرور مديچی
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فراخواند ،فلورانس سقوط كند و علم به قربانگاه رود .در ايران »رنسانسی
وارونه« رخ نمود ،گذار از دوران مدرن به قرون تاريك وسطا!«
پرسش  -چرا روحانيون در آن زمان از دربار بودجه ميگرفتند؟
نادره افشاری  -شاه و دربار از آخوندھا ميترسيدند .آخوندھا قدرت داشتند.
اين حقوق به نوعی رشوه به آنھا بود و در ضمن وابسته کردنشان به
حکومت که ساکت باشند .برای گماشتن خانم دکتر فرخ رو پارسای در
پست وزارت آموزش و پرورش ،اميرعباس ھويدا نخست وزير وقت که
مدتھا کوشيده بود زنی را وارد کابينه اش کند و با نامه ھای تھديد آميز
آخوندھا مواجه شده بود ،دست آخر خودش به ديدار يکی/دوتا آخوند مثال
مرجع رفت و اجازه ی گماردن خانم پارسای را از ايشان گرفت .ھنگام
معرفی خانم پارسای به شاه به عنوان يکی از اعضای ھيئت دولت ،ھويدا
به شاه گفت که برای گماردن ايشان به اين پست ،نظر موافق علما را ھم
جلب کرده است .شاه گفته بود» :حاال ديگر آخوندھا ھم آدم شده اند؟!«
جالب اين که ھمان آخوندھايی که مرئوس خانم پارسای بودند،
مثل محمد حسين بھشتی ،مرتضی مطھری ،جواد باھنر احتماال و نميدانم
چی چی مفتح ،بعدھا رئيسشان يعنی ھمين خانم پارسای را اعدام کردند،
آن ھم به فجيع ترين وجه ممکن ...خانم دکتر فرخ رو پارسای را ھمراه با
زنی ازمحله ی بدنام شھرنو که به »پری بلنده« معروف بود ،ھمزمان
اعدام کردند ،تا ميزان نفرتشان را از زنی که باالتر از آنھاست و کار
بيرون از خانه ميکند و نميخواھد بين تخت و مطبخ در نوسان باشد ،نشان
دھند.
پرسش  -چرا شخص اول مملکت ،خود و خانواده اش به خرافات مذھبی
دامن ميزدند؟
نادره افشاری  -دوست دارم تاکيد کنم که خاندان سلطنتی ھم فرآورده و
محصول ھمان جامعه بود و ھست .اين را ھم بگويم که در ايران ،مذھب
و خرافات مذھبی يک مفھوم مشترک دارند .انداختن سفره ی ابوالفضل،
نذر کردن ،متوسل شدن به مردگان ،رفتن به زيارت و درخواست معجزه
از مردگان ،رفتار مذھبی شيعيان است ،در حالی که واقعا ھيچ دليل
منطقی برای اين رفتار وجود ندارد .جالب اين که اين رفتار حتی اسالمی
ھم نيست .در اسالم زيارت قبور »شرک« است .سنيان و ديگر فرقه ھای
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اسالمی به ھمين دليل شيعيان را »کافر و مشرک« ميخوانند .توجه بکنيم
که شيعيان در جھان تنھا ھفت تا ھشت درصد از مسلمانان را تشکيل
ميدھند .از بيش از يک ميليارد و سيصد ميليون نفر مسلمان در جھان ،تنھا
صد ميليون نفرشان شيعه ھستند که در بخشھايی از ايران فلک زده و
بخشی از کشور فلک زده تر عراق ساکنند و البته که رھبران و
مراجعشان نم کرده و ساخته و پرداخته ی کارخانجات معظم »انگلستان«
که دھه ھاست برای تداوم »انجماد فکری« در اين نواحی پروژه سازی
ميکنند .قريب به اتفاق مسلمانان از اھل تسنن ھستند و البته درک بھتری
از اسالم »راستين و ناب و محمدی« دارند.
محمد رضا شاه فقيد ھم خودش مذھبی بود و باعث مضحکه ی
رضا شاه .بارھا رضا شاه ،محمد رضا شاه بعدی را به دليل اين که
حرفھايی خرافاتی ميزد ،مسخره کرده بود .خود شاه يکی/دوبار گفته بود:
»من برای اعتقادات مذھبی ام دليل قانع کننده ی منطقی ندارم،
ولی مذھبی ھستم«.
بايد توجه داشت که اين رفتار به نوعی دلجويی از آخوندھا ھم
بود .ھر گاه شاه و دولتھای ايران به منويات تجاورز کارانه ی انگلستان
بی توجھی ميکردند ،انگلستان که اساسا نيروی پشت پرده ی آخوندھا و
تغذيه کننده ی ايشان بود ،بلوايی مذھبی يا کشتار غير شيعه ھا را راه
ميانداخت و مملکت را فلج ميکرد ،آنھم با فتوای آخوندھا و به دست ارتش
لمپن آنھا ]ھمانھا که حاال در حکومت ھستند[ بھايی کشی و يھودی کشی
رفتار عادی آخوندھا در ھمه ی اين دوران بود.
پرسش  -چرا بجای اعدام اعضای حزب توده ،با مذھبيھا و در راس آنھا
خمينی با نرمش رفتار ميشد و بعنوان مثال با تبعيد به نجف به او رسما
مجوز فعاليت آزاد عليه رژيم سلطنت داده شد؟
نادره افشاری  -در دوران شاه تنھا تروريستھا و آدمکشھا اعدام ميشدند.
توده ايھايی که تروريست بودند ،مثل خسرو روزبه و ديگران اعدام شدند.
مذھبيھای تروريست ھم اعدام شدند ،مثل نواب صفوی ،مثل امامی قاتل
ھژير و کسروی ،مثل برخی از اعضای سازمان مجاھدين که مرتکب
ترور و آدمکشی شده بودند .خمينی با اين که مرجع تقليد نبود ،وقتی به
زندان افتاد ،خيليھا مثل منتظری رفتند از مجتھدين وقت نامه گرفتند که
خمينی »مرجع« است تا او را اعدام نکنند .خمينی را ميشد به جرم ايجاد
بلوا و آشوب و راه انداختن شورش کور  ١۵خرداد  ١٣۴٢اعدام کرد.
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گويا اين قانون که نبايد مرجع تقليدی را اعدام کرد ،آن زمان جايی در
کتابھای قانون وجود داشت .احتماال اين قانون را با فشار خود آخوندھا به
قوانين کشور تحميل کرده بودند ،چون آخوندھا نميخواستند قضيه ی اعدام
شيخ فضل \ نوری در حين انقالب مشروطه تکرار شود .يکی از
اتھامات شيخ فضل \ نوری ھم ايجاد بلوا و آشوب در کشور بود.
خمينی پس از مدت کوتاھی که در زندان بود ]بعد از بلوای ١۵
خرداد  [١٣۴٢به کشور ترکيه تبعيد شد و چون ترکيه او را نپذيرفت؛
احتماال به اين دليل که قرار نبود دو کشور ايران و ترکيه مخالفان يکديگر
را تقويت کنند و زير پر و بال بگيرند ،از ھمانجا روانه ی کشور عراق
شد .من اينجا از دوستی که يکبار به دليل کاری به نجف رفته بود ،شنيدم
که پول بود که ميآمد و زير تشکچه ی خمينی گذاشته ميشد .ھمان کسی که
بعدھا به »حجت االسالم دعايی« معروف شد ،پولھا را بدون اين بشمارد،
چنگ ميزد و برميداشت و به اتاق ديگر »بيت« خمينی منتقل ميکرد.
راستی ميدانيد که خمينی زنش را خيلی کتک ميزد؟ اين
»اطالعات« ھم از ھمان اطالعات »درون بيتی« من است که گوش به
گوش ،به گوش من بينوا ھم رسيده است .از چنين »امامی« چه انتظاری
بيش از ھمان »قھرمانيھا« که در طول دوران فرمانروايی اش مرتکب
شد ،ميرفت؟ جای شکرش باقی است که فقط ده/يازده سال پس از آن
افتضاح تاريخی زنده بود ،واال معلوم نبود ما حاال چه سرنوشتی داشتيم؟!
ھشت سال جنگ خانه خراب کن ،در يازده سال فرمانروايی اش
بر ايران ،و کشتار تابستان  ١٣۶٧بخشی از »کارنامه«ی درخشان
اوست؛ کشتار سال  ١٣۶٠بماند!
پرسش  -چه کسی مسئول فرھنگ سازی در جامعه است ،و چگونه بايد
به مردم يک کشور فرھنگ داشتن دموکراسی را آموخت؟
نادره افشاری  -مطبوعات ،مدارس ،آموزش و پرورش و نھادھای
فرھنگی ،راديو و تلويزيون و ناشران؛ اما وقتی تقريبا تمام ھنرمندان
ايرانی ،شاعران و نويسندگان ،خودشان توده ای و وابسته به اجنبی بودند،
چگونه ميتوانستند فرھنگ بسازند؟
از سويی فشار ماليان برای محدود کردن دامنه ی مدرنيته در
ايران خيلی زياد بود .در واقع ماليان در دوران شاه به نوعی دولت در
دولت بودند و با شانتاژ و گروکشی منوياتشان را پيش ميبردند .يک گروه
آخوند ،مثل محمد حسين بھشتی و مرتضی مطھری و کسانی از اين دست،
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با فشار آخوندھای باالتر به اين بھانه که اين مملکت ،مملکت شيعی است
و شاه ،شاه اسالم پناه است ،تھيه و تدوين کتابھای قرآن/شرعيات مدارس
را در اختيار گرفته بودند .مدارسی که در دوران رضا شاه مختلط بودند،
در دوران محمد رضا شاه فقيد و با شانتاژ آخوندھا دوباره جداسازی شدند.
نميدانيد دخترھا با چه سختی ميتوانستند در ميدانھای ورزشی حضور يابند.
حکومت ،کاری به اين کارھا نداشت ،ولی قدرت آخوندھا و ارتش لمپن ِ
آخوندھا ھميشه وسيله ای برای گروکشی از دولت و دولتيان و مردم بود.
حتما ميدانيد که چند نخست وزير دوران شاه فقيد را آخوندھا کشتند؟
ھژير ،رزم آرا ،حسنعلی منصور ...و آخرينشان ھم اميرعباس ھويدا را...
پرسش  -آيا انداختن گناه انقالب بر گردن روشنفکران و يا نسبت دادن آن
به فالن راديو و فالن ژنرال ،پاک کردن صورت مسئله نيست؟
نادره افشاری  -اين انداختن گناه به گردن کسی نيست .باصطالح
روشنفکران ايران که فرآورده ی يک جامعه ی عقب افتاده و مذھبی
بودند ،درک و فھمشان بيشتر از اين نبود؛ با اين که امکان فھم و شعور را
ھم داشتند .بيشترشان در دانشگاھھای اروپا و امريکا درس خوانده بودند،
ولی به دليل رسوب باور شيعی و ضديتشان با ترقی ،پل و پله ی به قدرت
رساندن آخوندھا شدند .برای اين عقب افتادگان ،آزادی زن با بی بند و
باری برابر بود .ھمينھا با اين درک ناچيزشان اسباب حکومت آخوندھا را
فراھم کردند.
پرسش  -چگونه ميشود با يک مقاله و يا يک راديوی بيگانه ،نظامی را
که رھبرش خود را وارث  ٢۵٠٠سال شاھنشاھی ميدانست و به او لقب
عقاب اوپک داده بودند ،سرنگون کرد؟
نادره افشاری  -پرسش بسيار بجايی است .اما راديوی بيگانه فقط نمود
خارجی يک برنامه ی بلند مدت بود که آن روزھا در جريان بود .حزب
توده و خود ماليان و ھمچنين مليھا و مذھبيھا و ملی/مذھبيھا سالھا بود در
تدارک بودند که »حکومت سکوالر« ايران را سرنگون کنند .بخش
نظامی اين جريان ،چھار جريان تروريستی بودند که دو تاشان مذھبی
بودند ]مجاھدين و فدائيان اسالم[ و دوتاشان کمونيستی بودند ]حزب توده و
فدائيان خلق[ حزب توده خودش بخش نظامی و بخش تروريستی داشت که
سردسته اش ھمان خسرو روزبه معروف بود.
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راستی ميدانيد که مجسمه ی اين تروريست را رضا اولياء عضو
حزب کمونيست ]اخيرا سوسياليست[ ايتاليا ،مجسمه ساز و عضو شورای
ملی مقاومت مسعود رجوی ،ساخته و در يکی از ميدانھای ايتاليا کار
گذاشته است؛ به عنوان يک »قھرمان« و ميدانيد که »شاعر بزرگ
ايران« ]که توده ای بود[ يعنی احمد شاملو ،شعرھايی را به روزبه و
ھمرزمان تروريستش تقديم کرده بود؟
بخش تروريستی فدائيان خلق نيز ،تا آنجا که يادم ھست ،به
رھبری حميد اشرف ،ھم آدمکشی ميکردند ،ھم بانک زنی و
خرابکاری...آدمکشيھای بخش کمونيست شده ی سازمان مجاھدين ،يعنی
تقی شھرام را فراموش نکنيد که ھم ھمرزمانشان را به طرز فجيعی
ميکشتند و ھم خارجيھا و ديگران را .مھدی رضايی »گل سرخ انقالب«
در حال ترور يک پاسبان بود که اتفاقا بمب ،دست يک گدای بدبخت افتاد
و او را نفله کرد .اينھا روشنفکران ما و تحصيلکردگان ما بودند .مھدی
رضايی دانشجوی مدرسه ی عالی بازرگانی بود .محمد حنيف نژاد مھندس
بود .مسعود رجوی زبان خوانده بود .تقی شھرام ھمينطور ...ملت
»تروريست پرور ما« از بخت خوش ھمه گونه تروريست داشتند و دارند.
ھمه جور تروريست داشتيم و داريم ،از عمله ای به نام نواب صفوی تا
دکتر/مھندسھای سازمانی و غيره ...ھمين آقای احمد صدر حاج سيد
جوادی که بعدھا شد وزير کشور و وزير دادگستری دولت بازرگان ،در
دوران شاه تروريستھا را تغذيه ميکرد .حاال ھم که تروريستھا رسما و
عمال بر سر کارند.
کنفدراسيون جھانی دانشجويان خارج کشور ھم سالھا بود که ھم
با خمينی زد و بند داشت و ھم با تروريستھای داخل کشور ...تازه
تروريست ھم به کشور »وارد« ميکردند ]مثل کورش الشايی و پرويز
نيکخواه[ درضمن جيره خوار شوروی و بخشی از آن ھم جيره خوار چين
بودند .بخش مذھبی و مثال ملی اين خرابکاران ھم ،ھم از عربھا پول
ميگرفتند و ھم از ھمان کشورھای بلوک شرق .پس فقط راديو بی .بی.
سی .نبود .کشور فرانسه ميزبان خمينی بود و آن ھمه ھم برايش امکانات
فراھم کرد .خود امريکا و دولت کارتر را ھم که اين برنامه را در برنامه
داشتند ،فراموش نکنيم .گران شدن بھای نفت در آن دوران ھم مزيد بر
علت شد .استفاده از دوچرخه به جای اتومبيل در اروپا را که به دليل
گران کردن بھای نفت توسط اوپک و به درخواست شاه انجام شد ،به اين
ليست اضافه کنيد .دامن زدن به آن تبليغات شوم برای آن فاجعه ی بھمن
پنجاه و ھفت ،در واقع »دھن کجی« غرب به محمد رضا شاه فقيد بود که
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ميکوشيد تا حدی مستقل باشد و بر اساس منافع عاليه ی ملت ايران کار
کند.
پرسش  -رشد طبقه ی متوسط مگر نبايد با رشد آزادی توام باشد و آيا
ناھمگونی اين دو باعث انقالب نميشود؟
نادره افشاری  -طبقه ی متوسط آن زمان جامعه ی ايران خيلی نوپا بود.
پول داشت ،ولی عقل و شعور و فھمی از آزادی ،دموکراسی و شھروند
ساالری ]دموکراسی[ نداشت .در واقع اين طبقه ی متوسط خيلی شکننده و
آسيب پذير بود ،چون خودش مذھب زده بود ،و فھمی ھم از آزادی زن
نداشت...
ھمه ی اينھا و فاکتور مشخص بيشعوری ما که با چيزی مخالفيم
که نميشناسيمش و برای به قدرت رساندن کسی تالش ميکنيم که او را ھم
نميشناسيم ،کمک بزرگی به انجام اين فاجعه کرد .به عنوان نمونه »علی
اصغر حاج سيد جوادی« که عنوان دکترا را ھم ھمه جا به دنبال اسمش
يدک ميکشد ،نويسنده بود ،چند تا کتاب داشت ،عضو انجمن حقوق بشر در
ايران بود ،و خيلی عنوانھای دھان پرکن ديگر ...در مقاله ای پيش از به
قدرت رسيدن خمينی نوشت» :امام به  ١۵زبان زنده ی دنيا مسلط است«
]نقل به مضمون[ در حالی که سيد روح \ خمينی بيچاره نه فارسی بلد
بود و نه حتی عربی ...با اين جماعت طبقه ی متوسط آن دوران ،ھمين که
وضعمان بدتر از اين نشده است که حاال ھست ،بايد کالھمان را بياندازيم
ھوا...
شما جوانان اين دوره خيال ميکنيد دوره ی شاه دورانی طاليی
بوده است .البته حکومت در آن دوران به پوشيدنی و نوشيدنی و مناسبات
شخصی کسی کاری نداشت .ولی ھمينھا که ھم اينک بر سر کارند ،آن
زمان با اين که قدرتی نداشتند ،ولی در ھمان حيطه ھايی که قدرتی
داشتند ،مثل خانواده و محله و محل کار و خيابان پيرامونشان ،ھژمونی
خودشان را اعمال ميکردند .ساده ترين رفتاری که با ما به عنوان دختران
و زنان ميشد ،آزار جنسی خيابانی بود .روزی نبود که از کوچه و خيابانی
نگذريم و کسی انگشتی به ما نرساند .کار به جايی کشيده بود که مثال پدر
خود من ،مرا بدون »باديگارد« اينطرف و آنطرف نميفرستاد .در محل
کار ،در راه مدرسه ،در دانشکده ،چيزی که به حساب نميآمد ،مغز و فکر
ما بود .برای مردان آن دوران ،ما فقط يک »جنس مونث« بوديم که چون
جرات ميکرديم پا از خانه مان بيرون بگذاريم ،پس البد »عمومی« بوديم
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و ھمه ،ھمه ی مردان رھگذر اجازه داشتند به ما اين بی حرمتی را روا
دارند.
به ھر حال من فکر ميکنم مشکل ما حکومت نيست .مشکل ،خود
ما ھستيم و اين حکومت در واقع ھمان حکومتی است که ما و به ويژه
باصطالح روشنفکران ما برای ما تدارک ديده اند ،چون فھمی از انسان
مدرن نداشتند و ندارند .برای آنھا مدرنيته و ترقی و تمدن و آزادی و
برابری حقوقی انسانھا ،برابر بود و ھست با بی بند و باری جنسی ،آنھم
فقط برای زنان .بيجھت نيست که ھمه شان از ھمان سال  ١٣۴٢ھمراه با
آخوندھا شدند و به ديدار خمينی رفتند .چه »مبارزان« داخل کشور و چه
کنفدراسيون جھانی دانشجويان...
حتما ميدانيد که سيد روح \ خمينی بلوای  ١۵خرداد  ١٣۴٢را
راه انداخت ،چون با يک اصل اساسی شش ماده ی اعالم شده ی »انقالب
سفيد« شاه فقيد ،يعنی با »حق رای برای زنان« مخالف بود .لطف \
ميثمی در کتاب خاطراتش نکته ای را بيان ميکند که خيلی جالب است .در
مجلس شورای ملی پس از سال  ١٣۴١در ايران ،شش خانم نماينده ی
مجلس شورا شدند .اين جماعت روشنفکران ،به اين مجلس ،مجلس »شش
ماده ای« ميگفتند؛ ھم اشاره داشتند به تشکيل اين مجلس پس از اعالم شش
ماده ی انقالب سفيد ،و ھم اشاره داشتند به اين شش بانوی نماينده ی
مجلس شورای ملی .اين است نگاه »روشنفکران« آن دوران به زنان:
»مجلس شش ماده ای«.
البد ميدانيد که ھمين ميثمی مھندس نفت بود و کلی ھم حقوق
ميگرفت .ولی شب  ٢٨مرداد  ١٣۵٣در حين ساختن بمب دستی و به دليل
انفجار بمب ،دو چشم و يک دستش را از دست داد .اين ھم يکی ديگر از
اھالی طبقه ی متوسط آن دوران.
ھمه ی جنجالھا و شلوغبازيھا و تروريست سازيھا از ھمين
نقطه ،و از بلوای  ١۵خرداد  ١٣۴٢و در ھمياری با اين نگرانی خمينی
شکل گرفت و به افتضاح تاريخی  ١٣۵٧انجاميد .حاال ھم ميبينيد که کليد
اصلی حکومت اسالمی ھمين تجاوز به حقوق زنان است.
اين ھمه ھمدستيھا که من در کتابھای گوناگونم نشان داده ام،
نميتواند بدون زمينه ی ذھنی باشد .مگر ميشود که طيفھای گوناگون
باصطالح روشنفکران ما ،از توده ای و فدايی و مجاھد و جبھه ی ملی و
حزب ملت ايران و بقيه ی اين جماعات »ھمه باھم« ريسه بشوند دنبال
عقب افتاده ترين نمود جھل و عقب ماندگی و پس افتادگی و ضديت با
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زنان و دگرانديشان؛ ريسه بشوند دنبال اين زندگی ستيزان و منجيان مرگ
و نيستی و جنگ و ترور؟
اينھا به نظر من اصال بی دليل و زمينه نميتواند باشد .ھمه ی
اينھا که برای کشاندن ايران به اين روزھای سياه تالش کرده اند ]و البته
باز ھم برای حفظ و تداومش ميکوشند[ خودشان از ھمان جنس عقب افتاده
و ضد زن و ضد دگرانديشان ھستند و جنگ طلب و حامی تروريسم.
ھمين علی اصغر حاج سيد جوادی ،تروريستھا را دو دسته کرده
است :تروريستھای بد و تروريستھای خوب .به نظر او تروريستھای خوب
که ھمان تروريستھای دوره ی شاه ھستند ]مثل تروريستھای سازمان
مجاھدين و توده ايھا و فدائيھا[ قھرمان و مبارز بودند ]نقل به مضمون[
معلوم ھم نيست ايشان چرا بقيه ی تروريستھا را »متھم« به بدی ميکند؟
اينھا ھمان جماعتی ھستند که شما از آنھا به عنوان »طبقه ی متوسط« نام
ميبريد .دوست دارم اينجا يک يادآوری کوتاه بکنم و آن ھم در رابطه با
تفاوت بين دو واژه ی »روشنفکر« و »تحصيلکرده« است.
من کسی را »روشنفکر« ميدانم که برای بھبود و بھتر کردن
شرايط زندگی ھمه ی انسانھا در ھر حيطه ای ،علمی ،فرھنگی ،سياسی و
اجتماعی تالش ميکند .روشنفکر کسی است که ميکوشد زنجيرھا را از
دست و پای انسانھا باز کند ،حقوق برابر ھمه ی انسانھا را ،تاکيد ميکنم
حقوق برابر ھمه ی انسانھا را به رسميت بشناسد و برای شناساندن و
احقاق حقوق ھمه ی انسانھا فارغ از جنسيت و نژاد و قوميت و عقيده
تالش کند .مھدی بازرگان که تحصيلکرده ی اروپا بود و چندين عنوان
دھان پرکن تحصيلی ھم داشت ،چون اولين مسجد را در دانشگاه تھران
علم کرد ،وقتی رئيس دانشکده ی فنی دانشگاه تھران بود ،يک مرتجع و
يک عقب افتاده ی قرون وسطايی بيشتر نيست .چون با اين کارش تمام
برتری طلبيھای جنسی و دينی و عقيدتی ،ھم چنين تمام قوانين قصاص و
سنگسار و کشتار و قطع کردن دست و پا و چشم درآوردن و ديه دادن و
گرفتن ...و زن ستيزی و دگرانديش ستيزی و در نھايت ضديت با مدرنيته
و روشنگری و روشنفکری را در يک محيط علمی و برای دانشجويان
صاف و ساده و چشم و گوش بسته ی آن دوران ،زمينه ساخت .چنين
فردی نه تنھا روشنفکر نيست ،بلکه تنھا يک درس خوانده است که منويات
دينی/سياسی اش را در محيط کاری اش پيش برده است .من با ھمه ی
اينگونه آدمھا مخالفم؛ در ھر زمانی و ھر مکانی و با ھر عنوان
تحصيلی...
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به قول فرزانه ای» :در فردای پيروزی بر حاكمان حكومت
اسالمی ]اگر چنين فردايی در چشم انداز باشد[ بايد بر سر در مزار قائد
اعظ ِم اين جماعت ]سيد روح \ خمينی[ نوشت» :اين بنا ،يادگار جھل
تاريخی ]روشنفكران[ ملت ما در روشنترين عصر بيداری بشريت بوده
است«.
اميدوارم توانسته باشم پاسخ شکسته/بسته ای به پرسشھای منطقی
شما داده باشم.
شما را ميبوسم ،نادره افشاری
 ١٠ژانويه  ٢٠٠٩ميالدی
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يادداشت نخست
عزيزم،
سالھا از آن سالھايی گذشته است كه ھيجانھای كاذب كالم و
صدای »شھدا« جانھامان را میفشرد؛ سالھايی كه با وصيت نامه ی
»احمد خرم آبادی« نشئه میشديم و شمشيرھای چوبیمان را برای
حسابرسی از آنانی كه برای امنيت و آزادیھای فردی و اجتماعی
خودشان و البته ما ،پشت قانون میايستادند ،از نيام زنگ زده ی
پالستكیمان بيرون میكشيديم .ديواری كاھگلی كه علی شريعتی و جالل
آل احمد با خاك تفتيده ی تربت كربال و كاه ماركسيسم/استالينيسم/لنينيسم/
مائوئيسم /كاستريسم ،و لجن ناآگاھیھامان بر باال و پائين ،بر عرض و
طول و ارتفاع اين تاريخ و جغرافيای جانھامان ساخته بودند ،در حال فرو
ريختن است؛ ھر چند تاكنون اين ھمه سال نکبتی دوام آورده است؛ دوامی
مرگبار.
بسياری را ھمين انديشه ،ھمين رفتارھا ،الی درز و جرز اين
ديوار كاھگلی گذاشت و باز ھم ديوار را باالتر و باالتر كشيد .با اين ھمه
اين ديوار بر سر اينھا ھم آوار شد؛ آنھا كه »تنھا ره رھايی را جنگ
مسلحانه« میپنداشتند ،آنھا كه فھمی از وضعيت پيچيده ی متوليان تشيع
در ايران ما نداشتند و نميدانستند كه اينھا قرنھاست ،درست  ١٤٠٠سال
است كه از ھمان دوران علی ،سلطنت طلبند؛ اما سلطنت را تنھا و تنھا
برای خودشان میخواھند و چه خونھا كه برای اين سلطنت طلبیشان
نريخته اند؛ قرنھاست سلطنت طلبند؛ اما برای داشتن سھمی از قدرت در
رھبری سياسی حكومتی ،جای پايی به گندگی جای پای ابراھيم بت ساز
باز كرده اند و اين جای پا را ھی گشاد و گشادتر میكنند؛ و اين سالھا در
سده ی بيست و بيست و يک ،خيل روشنفكران دينی و »م .ل «.ايرانی
نمامان ،اسباب سلطنتشان را فراھم میساختند؛ نه ،فراھم ساختند.
دنيای غريبی است؛ دنيای غريبی؛ عشق را به مذبح سالح بردند.
انسانھا را با شعار و شعار به مسلخ ھوار و عربده كشاندند و بر سر ما
آوردند ،آنچه را که میبينی.
درست است؛ من سالھاست که ديگر آن جا نيستم ،كه اين جا
ھستم؛ ھيچكس را نديده ام ،نه پدری را ،نه مادری را و نه حتی خواھر يا
برادری را .يكیشان ديگر گوشش نمیشنود و دوست دارد فقط صدای مرا
بشنود؛ ھر چند كه نمیداند چه میگويم .آن يكی نوشته ھای مرا از روی
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»وب سايت«ھا كپی میكند ،بی آن كه بداند من در اين سالھا چند بار و
چه سخت پوست انداخته ام و نمیداند كه پوست انداختن در اين ھوای
شرجی چه سخت و چه دردناك بوده است و نمیداند چه دشوار است كه
نشين عربده جو ،بتوانم كمی از
لشكر اين فرماندھان كافه
من سياھی
ِ
منِ ،
ِ
مدنيت ،كمی از فرھنگ پرشور و شادخوار ايرانی ،بار ديگر جرعه ای و
تنھا جرعه ای بنوشم و تشنه تر برجای بمانم؛ ھمان فرھنگی كه پدر
سالھا ٢٥٠٠ ،سال تمام در وجودمان نشت داده بود.
باورت نمیشود؛ باور كردنی ھم نيست؛ نمیبينی چقدر از اينھا
فاصله گرفته ام؛ چه اندازه بتون نفرت را كه اينھا با شعارھای
توخالیشان در جان و جھانم كاشته بودند ،سمباده زده ام؛ آخر من كه از
جنس آنھا نيستم؛ من از عشقم .من ھمه ی آنھا را كه چيزی بر عليه
ماليان ميگفتند ،دوست داشتم ،و نمیدانستم كه اينھا خود آيت \ ھايی
بيعمامه اند كه عمامه ھاشان ،رساله ھا و توضيح المسائلشان را در درون
كله ھاشان جاسازی كرده اند.
موھاشان را آالگارسنی میچينند ،كت و شلوار شيك ِ »بوس« به
پيكر نتراشيده و نخراشيده شان میكنند ،تا نتراشيدگیھاشان را پنھان كنند؛
اما نمیدانند كه اين نتراشيدگیھا و نخراشيدگیھا در دل و دماغشان است
و نه در پوزيسيون بيرونیشان .آه… چقدر اين فاصله ھا زياد شده اند.
حاال دوربينم را روی آنھا »زوم« میكنم؛ مورچه ھايی را
میبينم كه دارند از سر در جھلشان باال و پائين میروند؛ آخر »كرم«
ضدامپرياليستیشان با اشغال افغانستان و عراق ،گل كرده است .ويروس
بيماری استالينی/خمينيستیشان ھنوز ھم ماتحتشان را ميآزارد.
شكنجه گرانی ھستند كه از شكنجه ی ديگران ايراد میگيرند؛
آخر »شكنجه« كه امری جھانی نيست؛ بايد تنھا در انحصار اينھا باشد.
اينھا بايد تئوری اش را ببافند .بايد زنھا را به پشت ديوارھای
مردساالریشان ھل بدھند و اگر نرفتند ،به دستور محمد كتكشان بزنند و
برای اين كتك زدن ھم تقدس و تشخص بتراشند؛ راستی كه اين بيچاره ھا
ھم كلی كار و گرفتاری دارند!
اما وقتی كسانی ديگر از جھانی ديگر به اين ناشايست ١دست
میيازند ،يادشان میآيد كه آری انسانھا دو دسته ھستند؛ انسانھايی كه
نبايد شكنجه كنند و انسانھايی كه از سوی امامان و رھبرانشان حكم دارند
 - 1اشاره است به شکنجه ی چند عراقی در شکنجه گاه ابوغريب عراق از سوی سربازان امريکايی که البته
شکنجه گران نيز خود به محاکمه کشيده شدند.
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سر امريكايی بدبخت را در
شكنجه كنند؛ آنھم به عريان ترين شكل ممكن؛ ِ
تقاص ناشايست غربی كه دنيا بر عليھش شوريد و دكانش را تخته كرد،
مثل گوسفند ]و البته بازھم در برابر تمام اسباب تمدن و تكنيك كه با آن تا
بن جانشان مخالفند[ گوش تا گوش میبرند!
زنھا را به »جرم« زن بودن در خانه ھاشان كتك میزنند،
دگرانديشان را به جرم »دگرانديشی« طرد میكنند؛ تازه مسئوليتش را ھم
به دوش و گوش نمیگيرند؛ تِز امت و امامتی امثال شريعتی و آل احمد
ھمين خوبی را دارد؛ بی مسئوليتی!
ھمه ی گناھان را به گردن رھبران خائنشان می اندازند و جان
فريبكارشان را كه برای دست يافتن به قدرت ،به ھر حشيشی آويخته
است ،از مھلكه میرھانند؛ چه فضاحتی است؛ دلم از اين ھمه
پدرسوختگی به ھم میخورد.
از آزادی ٢سخن میگويند؛ اما منظورشان از اين واژه كه حتی
معنی اش را نمیدانند ،تنھا آزادی خودشان است؛ برای دست يافتن به
قدرت؛ برای به زير مھميز كشيدن ملت و برای پخش و پال كردن آن ھمه
شعاری كه بالی آسمانی ملتی اين چنين رنجيده و رنجديده شد.
از دموكراسی حرف میزنند ،اما دموكراسی را فقط برای رای
آوردن خودشان میخواھند .میخواھند برای قدرت طلبيھاشان توجيھات
قرن بيستمی و قرن بيست و يكمی ھم داشته باشند.
جوانھا با ديدن چھره ی پر از فريب پشم و شيشه شان
تلويزيونھا را خاموش میكنند؛ حق دارند؛ ديوار گاھكلی ترك برداشته
جوان ما ديگر عربده نمیكشد؛ دوست میدارد؛ ديگر شعار
است.
ِ
نمیدھد ،آواز میخواند؛ ديگر لچك به سرش نمیپيچيد؛ موھايش را خوش
تركيب و خوشريخت آرايش میكند؛ سر قرار میرود؛ میبوسد و بوسيده
میشود و اين ديواريان از الی جرز ديوار ترك خورده شان به اين ھمه
عشق ،به اين ھمه دوستی]كه آن را مزه ھم نكرده اند[ چشم میدوزند.
سيمين دانشور كه به دستبوس امامش رفته بود ،در تنھايی ،از
بیكسی با ياد و شعار ھمسر ھمه گونه معيوبش منزوی میشود .پسر
شريعتی كه زمانی كوس نوزايی دينی میزد ،از پدرش فاصله میگيرد.
برای او ھم گذشته است زمانی كه ايراد میگرفت چرا از »پندار نيك و
كردار نيك و گفتار نيك« نوشته ام؛ چرا از فريدون فزخزاد به عنوان
قربانی تروريسم حكومتی ياد كرده ام.
 - 2سيد محمد خاتمی به آزادی اجتماعی ميگويد» :ولنگاری«!
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خيلیھا دارند پوست میاندازند .ديوار كاھگلی علی شريعتی و
جالل آل احمد توده ای/شيعی ت رك برداشته است .من به جوانی ام باز
ميگردم كه آن را در كف شعارھای شريعتی پوساندم و دستمالی شده ی
اين جوانی را به دامان تروريستھا انداختم .حاال من از نظر آنھا
»رفتاری نامناسب و غيراخالقی« دارم .چه خوب؛ اخالقی كه زن را تنھا
بين تخت و مطبخ در تردد میخواھد ،تف به ريشش و به ريش ھمه ی
متوليانش!
بزرگترين سازمان تروريستی/عقيدتی »اپوزيسيون« برای
جانشين كردن حكومت »دموكراتيك اسالمی« در مزبله ای كه برای
خودش تراشيده بود ،گم و گور شده است .رھبر برادر و برادر رھبر
مدتھاست گم شده است؛ سازمانشان ھم گم شده است.
يكیشان اينجا جاده ھای اسفالته ی بين دادگاه و خانه ی تيمی اش
را وجب میكند و به خيالش يك جريان خلع سالح شده ]كه سالھاست
تاريخ مصرفش گذشته[ میتواند دوباره تاريخ را به گذشته بازگرداند.
راستی كه سالھا از آن سالھا گذشته است .ديگر استالينی در
كار نيست تا در يد قدرت تروريستی معتقدانش ،آنھا را به جان خليل
ملكی انشعابی بياندازند .ديگر عربده ھای نورالدين كيانوری تنھا برای
تاريخ نويسان خواندنی است.
كسی ديگر شعارھای اين ضدامپرياليستھای سوسيال
امپرياليست را كه در  K.G.Bاتحاد جماھير شوروی حل شده بودند ،به ريش
نمیگيرد .اينھا به تاريخ پيوسته اند؛ ھرچند كه حامالن ديدگاه ھاشان
پيرمردان و پيرزنانی باشند كه ھمچنان در ضديت با ھويت ايرانی ما ،زير
كرسی سيد علی خامنه ای پكی به بافور سرطالی ناصرالدين شاھی اين
ولی فقيه مفلوک میزنند و برايش مديحه مرتكب میشوند.
تلويزيونت را خاموش كن؛ اين ھمه سال برای جنھايی كه
شريعتی احضار كرده بود ،كافی است .حال نوبت عاشقی است .نوبت
دوست داشتن انسانھا ،نوبت بوسيدن انسانھاست .دوران جنگ و نفرت و
عربده و خرابكاری و بيگاری به سر آمده است.
اگر در كشور وامانده ی عراق ،پيروان تروريستھا مشتی عمله
ھستند ،مقلدان سيد روح \ خمينی بيسواد ]كه نه عربی بلد بود و نه
فارسی[ ھمه شان روشنفكرند.
فقط ما بوديم كه جنگيديم ،كشته داديم ،شكنجه شديم ،به زندان
رفتيم ،از ھمه ی لذات زندگی ،از ھمه ی زيبايیھای سازندگی محروم
شديم؛ برای اين كه سدی از كاه و گل ،از كاھگل در برابر مدرنيته در
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ايرانمان بكشيم و كشيديم؛ ما بوديم كه برای تروريستھا قبای مبارز و
مجاھد و فدائی دوختيم؛ ما بوديم كه از گوردرآمدگان و مردگان مرتجع را
سر دست به دانشگاه برديم؛ ما بوديم كه دو دستی دانشگاه را تحويل
فيلسوف كمدی ٣انقالب فرھنگی
الب فرھنگی«
ِ
ارتجاع داديم و برای »انق ِ
ھيزم جمع كرديم؛ ما بوديم كه برای اعدام زندانيان سياسی عربده ی شادی
كشيديم ،ھمان زمانی كه »عضو جمعيت حقوق بشر« ٤بوديم و برای مثال
آزادی يقه میدرانديم؛ اما آزادی تروريستھا ،آزادی رجاله ھا را زمينه
میساختيم .باور كن ھيچ چيز مرا از اين شادتر نكرده است كه تركھای
الی اين ديوار كاھگلی را بيشتر و بيشتر جر بدھم.
آری من اين روزھا حسابی پوست انداخته ام؛ حسابی از اين
جماعت اسالميه/كمونيستيه فاصله گرفته ام .دلم برای بچه ھامان
میسوزد ،كه در آتشی كه اين »روشنفكران« نتراشيده و نخراشيده
افروخته اند ،اين ھمه سال نکبتی است که میسوزند و جزغاله میشوند.
اما… تنھا اميد من… تنھا شادی من اين است كه بر اين آتش
ناآگاھی ،آب پاكيزه ی آگاھی بپاشم .نشان بدھم كه ملت ما دارد تقاص
خودمحوری ،توحيد و دگرانديش ستيزی و دروغ بافی روشنفكرانی را
میدھد كه در امتحان انسان دوستی و ميھن دوستیشان رفوزه شده اند.
بايد دكانھای دجالگریشان را تخته كنند و پی كارشان بروند؛
بايد بازنشسته شوند و بگذارند تا ملت ما ،جوانان ما و ايران دوستان و
انسان دوستان ما ،آنچه را كه اينھا از دروغ و كينه و نفرت و دگرستيزی
كاشته اند ،دوباره شخم بزنند و بذر شادی و شادكامی و عشق و دوستی
ھمه ی انسانھا را در اين سرزمين عشق بكارند.
 ١٤ماه مه  ٢٠٠٦ميالدی
بازنويسی پنجم امردادماه ١٣٨٩
 ٢٧ژوئيه  ٢٠١٠ميالدی

 - 3عبدالکريم سروش
 - 4علی اصغر حاج سيدجوادی و خيليھای ديگر...
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بحران روشنفكری در ايران
آن سالھا در مدرسه ی عالی بازرگانی تھران ،پسركی كه چندان
خوش تيپ ھم نبود ،دو فقره از كتابھای علی شريعتی ٥را تحويلم داد؛
يواشكی ھم داد .بھش نمیآمد اھل كتاب و كتاب خواندن باشد .يك
دانشجوی معمولی بود و مثل بيشتر جوانھای آن دوره ]و ديگر دوره ھا[
دنبال پيدا كردن دوست دختر .شايد اين تصور من بود .حدسم اين بود كه
كتابھا را از سرش وا كرده است ،تا گرفتاری برايش درست نكنند.
نمیدانم چرا اين كار را كرد و اصال كتابھا چگونه به دستش رسيده
بودند؟!
فضای حاكم بر دانشگاه ھا را اين گونه نمايش میدادند كه مثال
کارھای علی شريعتی ممنوع ھستند؛ ھرچند كه جنابش سالھا ،با اجازه ی
رسمی دولت وقت ،نقشی اساسی در حسينيه ی ارشاد ٦و خيلی محافل
ديگر بازی كرد؛ ھمراه با رفيق يا نارفيق معممش شيخ مرتضی مطھری.
ھنوز چند روز از بلوای بھمن  ٥٧نگذشته بود كه شيخ مطھری
بيچاره ،به دست چند ھوادار دبش و دو نبش علی شريعتی كه شيخ را
»خائن« به تئوریھا و راه شريعتی میدانستند ،ترور شد .داستان
برميگشت به ھمان اختالف نظرھای بين اين دوتن و دعواھاشان در
حسينيه ی ارشاد!
 - 5علی شريعتی جنجالی ترين پان اسالميستی بود که با اين که ظاھرا با آخوندھای سنتی زاويه داشت ،ولی در
مورد تحقير و در زنجير کردن زنان با خمينی و خمينی چيھا توافق داشت .شريعتی را ميتوان تئوريسين ھمين
فاطی کماندوھايی دانست که در خيابانھا و سر گذرگاھھا زنان و دختران ما را به جرم بدحجابی و شل حجابی
به زندان ميکشند .شريعتی تئوريسين »دست دوم« بازگشت به خويشتن و عقبگرد به ھزار و چھارصد سال
پيش ]پس از سيد جمال الدين اسدآبادی[ است .شريعتی نافی تالش بشريت برای بھتر زيستن بود .او تئوريسين
»امت و امامت و واليت فقيه و واليت مطلقه ی فقيه« بود .شريعتی ھمچنين تئوريسين مرگ و »شھادت« و
زندگی گريزی بود .بيشتر آخوندھای با عمامه و بی عمامه ی فعلی حاکم بر ايران که مھر »اصالح طلبی« و
»رھبری جنبش سبز« را بر پيشانی دارند ،و حافظ ھمين نظام اسالمی کھريزکی ھستند ،در واقع پيروان علی
شريعتی اند.
 - 6حسينيه ارشاد درسال  ١٣۴۶توسط محمد ھمايون سرمايه گ ذار ،ناصر ميناچی مدير و شيخ مرتضی
مطھری بنيان گذاشته شد .علی آبادی ]دادستان وقت تھران[ محمد ھمايون و ميناچی اعضای ھيئت امنای
حسينيه ی ارشاد بودند .از سال ١٣۴٧علی شريعتی به دعوت شيخ مطھری سخنران حسينيه شد .مرتضی
مطھری از ابتدای سال  ١٣۴٨تا پايان سال  ۶٧ ،١٣۴٩جلسه؛ محمد تقی شريعتی ]پدر علی شريعتی[ ٣۶
جلسه؛ علی شريعتی  ٢۴جلسه و صدر بالغی  ١٩جلسه در حسينيه سخنرانی کردند .مطھری در پايان سال
 ١٣٤٩از حسينيه ی ارشاد رفت ]ظاھرا به دليل اختالف نظر با علی شريعتی[ و حسينيه دربست در انحصار
علی شريعتی قرار گرفت .علی شريعتی تا  ١٩آبان  ١٣۵١که حسينيه ی ارشاد تعطيل شد ،در آنجا سخنرانی
ميکرد .محمد تقی شريعتی ،مھدی بازرگان ،يد \ سحابی و سيد محمود طالقانی ھم در حسينيه ی ارشاد
سخنرانی ميکردند.
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خمينی كلی برای شاگرد عزيزش اشك ريخت؛ برای اسالم
عزيزش ھم اشك ريخت .با اين ھمه مطھری ٧تنھا آخوندی نبود كه در
حكومت اسالمی به دست گروه تروريستی »فرقان« ٨ترور شد.
زير زمين كشيد و
به ھر حال شيخ مرتضی مطھری ھم رخت به ِ
»شھيد« اعالم شد .فرقانیھا يك جمله ی شريعتی را سرلوحه ی اقدامات
تروريستیشان قرار دادند و براساس اين شعار شروع کردند به قلع و قمع
آخوندھا؛ البته زمان فرصت شان نداد؛ چند نفر را كشتند ،جو ترور را
پراكندند ،به آخوندھا مشروعيت و به جنھايی كه علی شريعتی ،جالل آل
احمد و ديگر روشنفكران دينی/لنينی و ملی/مذھبی احضار كرده بودند،
چھره ی »شھيد« دادند؛ بعد ھم ھمگيشان دستگير و سربه نيست ٩شدند.
شعار علی شريعتی اين بود» :اقتصاد بدون نفت ،اسالم بدون آخوند«.
دين اساسا زائيده ی ترس و ناآگاھی انسانھاست .ان سانھای
نخستين كه تصوری از روابط علت و معلولی اتفاقات طبيعی نداشتند،
برای دور كردن احساس ترس از خودشان به جادو و جنبل روی
میآوردند .خيال میكردند با جادو و نذر و قربانی میتوانند آتش ِ خشم
نيروھای قاھر طبيعت را خاموش كنند .زمانی كه سيل ،زلزله ،طوفان ،يا
مرگ و مير و بيماری رخ میداد ،چون علتش را نمیدانستند ،آن را به
خشم نيروھای برتر طبيعت نسبت میدادند .خيال میكردند خشم اين
نيروھا را برانگيخته اند و برای ھمين ھم قربانی میكردند .فرزندانشان
را ،بھترين حيواناتشان را ،مال و اموالشان را به پای اين نيروھای قھر
سر میبريدند ،تا بتوانند آتش خشم آنھا را خاموش كنند .البته تا میآمدند
بجنبند ،مرگ ،طعمه را برده بود؛ بيمار يا بيماريشان يا بھبود يافته بود و
يا اين كه او را ھم مرگ درربوده بود .احتماال زمين ھم از تكانھای زلزله
و آتشفشان آرام گرفته ،طوفان خوابيده بود و سيل ھم از ھيجان اوليه اش
افتاده بود.
تصادفھايی كه گاه قربانی کردن را مصادف میكرد با تخفيف
اين اتفاقات طبيعی ،اين تصور را در اين انسانھای ناآگاه پديد میآورد كه
 - 7شيخ مرتضی مطھری بعد از ظھر روز سه شنبه  ١١ارديبھشت ماه  ١٣۵٨در حال خروج از خانه ی يد \
سحابی ،ھدف گلوله ی يکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت ،و در بيمارستان »طرفه « تمام کرد.
 - 8مرتضی مطھری ،محمد مفتح ،مھدی عراق ی ،پسر مھدی عراق ی ،س يد محمد عل ی قاض ی طباطبايی،
سرلشکر محمد ولی قرنی ،حاج تقی طرخانی ،حاج شيخ قاسم اسالمی و ھاشمی رفسنجانی ]ترور ناموفق[ از
جمله قربانيان تروريسم گروه فرقان بودند.
 - 9رھبر گروه »فرقان« اکبر گودرزی نام داشت که در روز  ١٨دی  ١٣۵٨خورشيدی دستگير و در سوم
خرداد  ١٣۵٩خورشيدی تيرباران شد.

٢٣

با دعا ،رقص ،جادو ،رياضت كشيدن و قربانی دادن ،در مكانيسم ھستی و
طبيعت دست میبرند .خيال میكردند باعث شده اند روند طبيعی طبيعت
را به سود خودشان و البد به زيان ديگران دستكاری كنند؛ اين است كه در
اين ميان كسانی پيدا ميشدند ]و ھمچنان ھم[ كه از ھمين ترسھا و
ناآگاھیھا و نگرانیھای انسانھا دكانھا باز ميكردند.
اين دكانھا در آغاز كوچك بودند؛ فقط به درد ھمان ايل و قبيله و
خانواده میخوردند .بعدھا كه جمعيت مردم اضافه شد ،بعدھا كه انسانھا به
كشاورزی و گله داری پرداختند ،دكانھای كوچك و حصيری اين
جادوگران و »تاثير گذارندگان در قانون طبيعت« ھم بزرگ تر و جادارتر
شدند .تازه اين جادوگران منشی و شريك ھم برای خودشان گرفتند؛ آخر
تنھايی كه نمیتوانستند به كار ھمه ی مراجعين برسند!
مردم ناآگاه بودند؛ از نيروھای طبيعت میترسيدند؛ آنقدر توان و
شعور ھم نداشتند كه برای جلوگيری از اين مصيبتھا راه چاره ای مادی
و ملموس اختراع كنند .با ترس و نگرانی دست به دامن جادوگران و
شيادان میشدند ،تا از ايشان حمايت كنند .خرجشان را میدادند ،برايشان
ھديه میبردند و… بسياری كارھای غيرمنطقی ديگر .كار به جايی رسيد
كه اين جماعت ،خود را رابط بين اين نيروھای طبيعی و انسانھا
مینماياندند و از اين ترسھا و ناآگاھیھا برای چپاول ثروتھای اين
مردم ،و تحت انقياد درآوردنشان استفاده ھا میكردند.
اين روند در تكامل خود به اختراع اديان انجاميد؛ اديانی كه برای
فرونشاندن خشم خدايان ،كارھايی از انسان میطلبند؛ اين كارھا نوعی
رياضت ھستند ،و در نھايت مردم را به نوعی »اخالق« محكوم كردن؛
اخالقی كه ھرچه ھست ،در راستای منافع اين جادوگران ،تغيير و تحول
پيدا میكند.
از سوی ديگر به اين دليل كه باروری و زايش حيطه ی
اختصاصی زنان تصور میشد ،زنان نقشی برتر را در اين جوامع يافتند؛
دورانی كه به آن مادرساالری ،يا زنخدايی اطالق شده است .بايد سده ھا و
ھزاره ھا میگذشت تا »انسان« به عنصر باروری مردان ھم پی ببرد.
پس از اين آگاھی است كه به دليل وضعيت جسمی زنان و آگاھی
مردان بر »نرينگی«شان ،تمام مناسبات اجتماعی دگرگون میشود .زنان
از ھئيت خدايان و فرشتگان و ياران باران و رحمت ،به شيطان و عفريته
و پتياره و … سقوط میكنند .جنگ مغلوبه میشود و عنصر نرينگی،
باروری را نيز در تملك میگيرد و دوران شك ست و تيره روزی زنان
آغاز میشود؛ دورانی كه تا ھمين امروز نيز ادامه يافته است.
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ھمان جادوگران و ھمان رھبران دينی قبيله ای ،اين بار ھيئت
رھبران دينی و فرقه ای را به خود میگيرند ،اما ديگر به »مادينگی«
اجازه ی اظھار وجود نمیدھند .مادينگی ھمچون كاال اختصاصی میشود.
تئوریھايی برای اليزال تلقی كردن اين مالكيت ِ خصوصی كه انسانھا را
ھم در برمیگيرد ،اختراع میكنند .ھر كدام ھم از روی تئوریھای
متوليان قبلی ،دينش را پايه میگذارد.
ھر چه زمان میگذرد ،اين حفاظت از منافع خصوصی سختتر
میشود؛ ھمچنان ھم زنجيرھای »اخالقی« اين اديان و مذاھب كلفت تر و
درازتر میشوند .به ھمين دليل است كه میگويند اديان و آئينھا زائيده ی
شرايط طبيعی حاكم بر محيط زندگی متوليانشان ھستند .اما رھبران و
متوليان اديانی كه خشن تر ھستند و زائيده ی شرايط طبيعی خشن تر و
خشك تر ،با تقديس تئوری خشونت ،بقيه ی اديان و آئينھای كمی ماليم تر
را نيز به زير سيطره میكشند.
اسالمی كه از صحراھای خشك و سوزان عربستان آمد و به
سرزمين حاصلخيز ايران رسيد ،به دليل ھمان خشونت ذاتی در ذھن و
عمل حامالنش ،مردم كم تر خشونت زده ی كشورھای ھمجوار را ھم به
زير مھميز كشيد؛ آن ھم با چنان خشونتی كه تا آن تاريخ در تاريخ جھان
بیسابقه بوده است .تاكنون ھم ھمين گونه خشونت پيشه گان بر مردم
مناطق گوناگون اسالم زده حكم رانده اند و باز ھم با سوء استفاده از
عنصر ناآگاھی و ترسشان ،اين سلطه را تداوم بخشيده اند.
متوليان دين پيروز ،بخشی از مردم تصرف شده شان را به
سربازان و سرداران سپاه خشونتشان میگمارند ،از سھم متوليانه شان به
ايشان نيز میپردازند و اين گونه اينان را به جيره خوار و ريزه خوار
اسالمشان بدل میكنند .سالھا و قرنھا زمان الزم بود تا زرتشتيان
بدبختی را كه به ضرب شمشير و يا جزيه ]ماليات غيرمسلمانی[ مسلمان
كرده بودند؛ با ھمان عامل ِ ترس و خشونت ،به مسلمانان خشنی تبديل
كنند ،تا حافظ منافعشان باشند؛ كسانی كه فرسنگھا از سرزمين خشونت
خيز عربستان و فلسطين فاصله دارند ،اما رفتاری را نمايندگی میكنند كه
آن اعرابی حاكم تاكنون نيز مستمرا داشته است.
امروز نيز ھمين ناآگاھی و ترس در ميان مسلمانان ديده ميشود؛
ترسی كه باعث میشود اينان نگاھشان را از ھرچه سازندگی و زيبايی و
لذت اين جھانی است ،برگردانند و به لذتھای موھوم آن جھانی دل خوش
دارند .با اين كه ھنوز مرده ای زنده نشده است و از »آن دنيا« خبری
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برای اينھا نياورده است ،اما اينھا سالھا و قرنھاست كه گرفتار ھمان
فانتزيھای رھبران و پيامبرانشان ھستند.
ھر متولی جديدی ھم كه در اين مذھب پيدا میشود ،غلظت اين
»بشارتھا و انذارھا« را باالتر و باالتر میبرد .به ھر حال ھرچه ھست
ھنوز مسلمانان برای دستكاری در قانون طبيعت ،نذر و نياز میكنند،
سفره ی ابوالفضل پھن میكنند ،قرآن سر میگيرند ،دخيل میبندند ،دست
به دعا میشوند و استخاره میكنند؛ ھمه ی اين اعمال خرافاتی را ھم زير
لوای اعتقادات دينیشان انجام میدھند.
»خبرگزاری رويترز« در گزارشی مدعی شده که دعا و
دعانويسی در ايران »رشدی بیسابقه« داشته و به آن صفت »تجارت
دعا« را اطالق کرده است .به گزارش »فردا« ،اين خبرگزاری در ابتدا
به سراغ دعانويسی میرود که نام خود را »ياعلی« گذاشته و به نوشته ی
رويترز روی صندلی در يکی از کوچه ھای قديمی شھر میگويد بيشتر
مردم بهخصوص زنان جوان از دعانويسھا میخواھند تا مشکالتشان را
حل کنند» .ياعلی« با ريش سفيد خود از »دعاھای مختلف برای حل
مشکالت مختلف« میگويد و با اشاره به اينکه ھرکدام از آنان
دستورالعملی دارد ،میافزايد »برخی از دعاھا که نوشته ی روی کاغذ
ھستند بايد سوزانده شوند و برخی بايد در ظرف آب گذاشته شوند…
رويترز در عين حال ضمن اشاره به تاثير دعا بين مردم ،تاکيد
دارد کسانی که دانش مذھبی درستی دارند ،میتوانند دعاھا را برای
ديگران بنويسند تا آنھا بتوانند به نتايج بھتر دست يابند .خبرنگار رويترز
با خانمی مواجه میشود که از مشتريان »ياعلی« است و با دعای وی ،از
شر يک مزاحم خالص شده است .او و دوستانش به »يا علی« مراجعه
میکنند ،زيرا براين باورند که دعاھای او باعث تغيير سرنوشت آنھا
میشود و از بروز وقايع بد جلوگيری میکند .اين خانم اين بار قصد دارد
تا برای ازدواج خود ،به نزد »ياعلی« بيايد ،تا وی دع ا کند .گزارش
خبرگزاری رويترز در عين حال تاکيد میکند که نھادھای روحانيت ايران،
دعاھای فاقد پايه دينی و خرافی را قبول ندارند .خبرگزاری رويترز در
ادامه ی گزارش مینويسد» :ھيچ يک از مشتریھای دعانويسھايی مانند
»يا علی« در باره ی پايه ی دانش دينی او سوالی نمیکنند؛ اگرچه او خود
ادعا میکند که دعاھا را از قران میگيرد .مرجان دختر  ٢۴ساله ای که
از سختتر شدن مراجعه به »ياعلی« به دليل زيادی مشتریھايش شاکی
است ،میگويد که دانش او برايش مھم نيست و فقط میخواھد »مشکالتش
حل شوند«
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»يافتن نويسندگان دعا در ايران دشوار نيست و به قول رويترز
با سری به اينترنت میتوان شماره تلفنھای زيادی يافت .مرجان که يکی
از مشتريان دعانويس مورد نظر گزارشگر است» ،فقدان حمايت دولت از
زنان را عامل مراجعه به دعاخوانھا« میداند و میگويد» :باوجود گرانی
قيمتھا من خيلیھا ،به خصوص زنان را میشناسم که ھنوز ھم به عنوان
آخرين راه چاره به اين افراد مراجعه میکنند؛ حتی برخی زنان برای
١٠
محکم تر شدن زندگی خانوادگی خود به اين دعاھا متوسل میشوند«.
ماه رمضان سال  ١٣٦٦كه من ديگر به پايگاه مجاھدين ١١در
شھر كلن آلمان رفته بودم ،بجز بيگاریھای روزمره ،آشپزی برای
سحری ھم بين »پرسنل« نوبتی بود .جوانكی بود به نام رضا كه ھنوز
پاسپورت پناھندگی اش را نگرفته بود .او را »قر« زدند و بدون اين كه
وضعيت حقوقی پناھندگی اش مشخص باشد ،به عراقش كشاندند .نمیدانم
چه باليی سرش آوردند ،جوان خون گرم و بشاشی بود؛ برخالف ديگر
برادرھای سازمانی كه با يك من عسل ھم نمیشد نگاھشان كرد!
كسان ديگری ھم بودند كه سازمان مجاھدين بدون اين كه
وضعيت حقوقیشان مشخص باشد ،با گذرنامه ھای جعلی از كشوری كه
١٢
پناھجوی آن بودند ،خارجشان كرده ،به کشور عراق صدام حسين
اعزامشان ميكردند .اگر بعدھا اين افراد اعتراضی میكردند ،يا
میخواستند از سازمان کنار بکشند ،سازمان مجاھدين آنان را به عنوان
»جاسوس« حكومت اسالمی كه از مرز بين دو كشور عبور غيرمجاز
كرده اند ،تحويل سازمان امنيت عراق و بعدھا تحويل زندانھای مخوف
فضيليه و يا ابوغريب ِ پرزيدنت صدام حسين »مرحوم« میداد.
اين ك ار و اين گونه سوء استفاده از اعتماد سياسی نيروھای
سازمانی/حزبی كار تازه ای نيست .پس از مرداد  ١٣٣٢و به غرب آمدن
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 - 11من نيز بخشی از جوانی ام را از بغض معاويه ]حکومت اسالمی و سيد روح \ خمينی[ و نه حب علی
]مسعود رجوی[ با اين جريان ھمراھی کم رنگی داشتم؛ اما نه در عملياتی شرکت کردم ،نه تيری شليک کردم،
نه کسی را کشتم ،نه حتی زندان بودم که توبه کنم و کسی يا کسانی را لو بدھم .معلم ،مربی و مسئول پزشکی
بچه ھای بيچاره و اغلب پدر و مادر از دست داده ی مجاھدين بودم و البته از اين »ھمراھی« با تروريستھا و
آدمکشان شرم دارم.
 - 12در دوران زمامداری صدام حسين ،سازمان مجاھدين خلق با کلی ترفند پناھجويان و دانشجويان ايرانی را
ميفريفت و به بھانه ی »فتح تھران« و »انقالب نوين مردم ايران« به عراق و به شھرک اشرف يا قرارگاه
اشرف »اعزام«شان ميکرد .واژه ی »اعزام« يک واژه ی تشکيالتی/سازمانی است .خيلی از اين ايرانيھا و
حتی خارجيانی که ھمسر ايرانيان شده بودند ،در آن چند عمليات اين سازمان قربانی شدند.
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توده ایھايی كه ديگر از »ايرانستان« ١٣كردن ايران نااميد شده بودند ،اين
جماعت در غرب ھم دفتر و دستكھايی راه انداختند .اينان كه خيلیھاشان
توده ای ،برخی بريده از توده ایھا ،با عنوان »سازمان جوانان انقالبی
حزب توده ی ايران« بودند ]ھنوز بند نافشان به حزب توده وصل بود[
تشكلھايی ضد ايرانی را در غرب راه انداختند و برعليه منافع عاليه ی
ملت ايران ،ھمدست و ھمراه با بدسابقه ترين جناح رھبری مذھبی شيعه،
ايران را به اين سرنوشت شوم اسالمی/تروريستی دچار كردند.
اين »مبارزان خارج كشوری« ھم ھمين سوء استفاده ھا را از
اعتماد ھوادارانشان میكردند؛ پاسپورتھاشان را میدزديدند ،و پاره
میكردند .بعد آنھا را به نيروھای امنيتی لو میدادند ،تا ھمه ی راھھا را
برای بازگشت به كشورشان ببندند و از زندگی طبيعی در ايران
محرومشان كنند .مافيايی عمل میكردند تا آنھا را برای ھميشه در چنگ
داشته باشند .پس از فاز »سرخ شدن« ١٤اين بيچاره ھا چاره ی ديگری
بجز خدمت به آرمانھای پوشالی اين جريانھا نداشتند.
»افرادی را كه به سازمان ]انقالبی ١٥جوانان حزب توده ی
ايران[ جلب میشدند ،در واقع آلوده میكرديم .فالن جوان را از درس
خواندن بيرون میكشيديم؛ گذرنامه اش را در جوی آب میانداختيم و
برايش گذرنامه ی جعلی صادر میكرديم؛ میبايستی تمام پلھای بازگشت
سر اين جوانان خراب كرد ،و آنھا را به عنصر حرفه ای تبديل
را پشت ِ
كرد .با گفتن اين كه »تو ديگر لو رفته ای و نمیتوانی به ايران
١٦
بازگردی« دربست به آدم غيرقانونی تبديل میشد«.
 - 13تا آنجايی که يادم ھست محمد رضا شاه پھلوی واژه ی »ايرانستان« را در برابر قرقيزستان و ترکمنستان
و قزاقستان و ازبکستان ...که آن دوران به جمھوريھای شوروی سوسياليستی مرحوم تبديل شده بودند ،به کار
ميبرد و منظورش اي ن بود که روسھا و حزب کموني ست شوروی و حزب توده ميخواھند اي ران ما را ني ز
تصرف کرده و به يکی از اين جمھوريھای کمونيستی بدل کنند.
 - 14سرخ شدن يا قرمز شدن يک اصطالح تشکيالتی و حزبی/سازمانی است .کسی که وضعيتش سرخ ميشود،
يعنی ديگر امنيت ندارد و ھمه جا تحت تعقيب است و بايد به زندگی مخفی روی بياورد.
 - 15پس از  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و پس از شکست پروژه ی »ايرانستان« کردن ايران ،افراد نااميد شده از انجام
اين پروژه ی کمدی ،که عمدتا توده ای بودند ،به غرب رفتند .چند تن از ھمين توده ای بعدھا از اين حزب
انشعاب کردند و جريان جديدی را به نام »سازمان جوانان انقالبی حزب توده« پايه ريزی کردند .اين جريان
البته به دليل ھمان نام سازمانش ،ھمچنان خودش را »توده ای« ميدانست ،منتھی به جای گرايش و
فرمانبرداری از شوروی ،به زير سلطه ی چين و کوبا کشيده شد .اين گروه ابتدا طرفدار کوبا بود ،اما بعد که
اختالف بين حکومت چين و حکومت شوروی شدت گرفت ،حزب توده را تجديد نظر طلب ]رويزيونيست[ و
فرصت طلب ناميد و اتحاد شوروی را ھم دولتی »سوسيال امپرياليست« .اين جريان روابطی با چين و آلبانی
برقرار کرد و افرادی را به چين فرستاد .مھدی خانبابا تھرانی ،کوروش الشايی ،بيژن حکمت ،محسن رضوانی
و ايرج کشکولی اعضای اصلی اين سازمان بودند .اينان طراح ترور محمد رضا شاه در کشور سوئيس ھمراه
با کارلوس ،تروريست صاحب نام بودند.
 - 16نگاھی از درون به جنبش چپ ايران ،مھدی خانبابا تھرانی ،ص  ٢٢٦چاپ تھران ،شركت سھامی انتشار
به اھتمام سرھنگ غالمرضا نجاتی.

٢٨

اين رفتار در درون سازمان مجاھدين شديدتر و وحشتناك تر
رايج بود .جوانھای مردم را كه برای كمی آزادی به اين سو آمده بودند،
میفريفتند .پاسپورتشان را میگرفتند و با اين گذرنامه ھا رفت و آمدھای
قاچاق و جعلی نيروھای قاچاقشان را انجام میدادند.
با ھمين گذرنامه ھای قاچاق ،اين افراد را به كشور عراق
میكشاندند و بعد ھم ھمان روال ھميشگی برای ھمه شان.
يادم ھست دو خواھر را كه ھر دو دختران زيبا و خوش لباسی
بودند .نمیدانم چه وردی در گوششان خواندند كه فورا به عراق اعزامشان
کردند .خواھر بزرگتر »فلورا« را در عمليات موسوم به »فروغ
جاويدان« ١٧به كشتن دادند .قبال ھم شوھرش داده بود .شوھرخواھر
بدتركيب ،آنقدر روش زياد شده بود كه پس از نفله شدن خواھر بزرگتر،
خواھر كوچكتر را ھم خواستگاری كرده بود .تا ھمين امروز ھم از
سرنوشت اين خواھرك دوم خبری ندارم .دو پسرعمو ھم بودند به نامھای
مجيد و ايرج كه آنھا را ھم نگذاشتند وضع حقوقیشان روشن شود و ھر
دو را با گذرنامه ھای جعلی به عراق كشاندند .از سرنوشت اين دو تن ھم
ھيچ خبری ندارم .از رضا نيز كه »شب قدر« ماه رمضان سال ١٣٦٦
»پارتنر« آشپزی من بود ،خبری ندارم .او را ھم با ھمين ترفند به قرارگاه
اشرف کشاندند.
به ھر صورت من و رضا چلوكباب سحری را برای  ٣٠/٤٠نفر
پختيم و ساالد و دوغ و بقيه ی مخلفات سحری روزه بگيران را ھم آماده
كرديم .من ھيچ گاه در اين مناسبات روزه نمیگرفتم .نماز را ھم فقط وقتی
جمعی و اجباری بود ،با ديگران دوال/راست میشدم ،واال كه نه اعتقادی
داشتم و نه نيازی به آن حس میكردم؛ و اين البته چيزی نبود كه از ديد
مسئوالن سازمان پنھان مانده باشد!
ساعت  ١٠شب مسئول آن زمان سازمان در آلمان ايرج ]محمد
رضا صباحی[ ما را صدا كرد كه امشب ساعت  ١٢نشست داريم؛ در اتاق
عمومی جمع شويد .فورا كارھا را راست و ريس كرديم؛ آبی به سر و
صورتمان زديم ،تا برای شركت در نشست آماده باشيم .در اين بين
يكی/دونفر ديگر صندلیھای تاشوی اتاق عمومی را پشت سر ھم رديف به
 - 17اين عمليات از تاريخ سوم مرداد  ١٣٦٧تا ششم مرداد ماه طول کشيد و بيش از  ١٨٠٠کشته روی دست
سازمان مجاھدين گذاشت .حکومت جمھوری اسالمی اسم اين عمليات را »مرصاد« گذاشته است .اين عمليات
پس از آتش بس و پس از ھشت سال جنگ خانمانسوز بين ايران و عراق و پس از سرکشيدن جام زھر از سوی
س يد روح \ خمينی برای پذيرش آتش بس ،انجام شد و پ يش زمينه ی کشتار بزرگ تابستان  ١٣٦٧در
زندانھای حکومت اسالمی و در دوران طاليی حکومت امام آدمکشان شد.

٢٩

رديف چيدند؛ ميزی ھم به عنوان »منبر« مسئول پايگاه در آن باال
گذاشتند؛ جعبه ی دستمالی و تنگ آبی و در آن سمت اتاق ھم ميز چای و
خوراكیھای شبھای ماه رمضان را رديف كردند تا اين كه حضرت
»برادر ايرج« ظاھر ،و سكوت برقرار شد.
ايرج ابتدا شروع كرد به اندر فوايد »انتقاد از خود كردن« داد
سخن دادن كه اعضا و كادرھا بايد از اين شبھای قدر كه از »ھزار ماه
برتر است« ١٨استفاده كنند و از خودشان انتقاد كنند و ھر جا به رھبری
ايرادی گرفته اند ،بدانند كه اشكال در خودشان بوده و رھبری ]يعنی
مسعود رجوی[ »معصوم« است و پاكباز است و آن كسی كه اين اجازه را
١٩
به خودش م یدھد كه به مسئولين و به رھبری »مقاومت عادالنه«
ايرادی بگيرد ،در نھايت به جيب خمينی میريزد و سريالی از اين
شعارھای مسلسل ھميشگی.
چراغھا را ھم خاموش كردند .بعد به ھر نفر يك برگه ی فتوكپی
شده دادند و اعالم »قرآن سر گرفتن« كردند؛ در واقع يك صفحه از قرآن
را فتوكپی كردند و روی سرشان گذاشتند و شروع كردند به دعا خواندن و
التماس و تمنا كردن از درگاه رھبری كه در روز قيامت شفيعشان بشود
كه بعد امام حسين شفيعشان بشود ...تا يكی ديگر و يكی ديگر و بعد ھم
يقه ی »\« را گرفتند كه از گناھانشان و مخصوصا نقدھا و ايرادھايی
كه به رھبری گرفته اند ،درگذرد و ديگر قضايای تكراری و ھميشگی
مناسبات درونی سازمان و سكت مذھبی مجاھدين!
برخی كه معتقدتر بودند ،البه و زاری ھم میكردند .من كه از
خستگی داشت جانم درمیرفت ،ھمانجا روی اولين صندلی تاشوی رديف
اول ،در تاريكی خوابم برد .گويا خروپفم بلند شده بود كه يكی از اين
دختربچه ھايی كه او ھم پناھجو بود و شوھرش داده بودند و برنامه داشتند
قاچاقی و بدون پاسپورت به عراق اعزامش کنند ،تكانم داد كه» :داری
خروپف میكنی ،پاشو برو تو »واحد خواھرھا« بخواب!«
میخواھم ]با تجربه ی شخصی مشخص[ بگويم که اين طيف از
مسلمانان نيز به ھمان اندازه ی ارتجاعيون ،خرافاتی و قضا/قدری و دعا
و نفرينی ھستند .ھنوز ھم ھمانگونه فكر میكنند .میخواھند با اين اعمال
كمدی در قانون طبيعت و روی حكم دادگاھی كه قرار است »\« در
 - 18اين ،يک اصطالح قرآنی است و اشاره است به ماه رمضان و شبھای »قدر« در ماه رمضان که ميگويند
اين شبھا يا اين ماه از ھزار ماه ھم برتر است.
 - 19رھبران سازمان مجاھدين به س nترورھا و آدمکشيھاشان لقب »مقاومت عادالنه« ميدھند.

٣٠

محكمه ی روز قيامتش صادر كند ،با رشوه دادن و رابطه برقرار كردن و
توصيه كردن و »پارتی بازی« و شفيع گرفتن تاثير بگذارند و ترازوی
عدالت را به سمت خودشان »چپه« كنند.
به روشنی میتوان گفت كه اين گونه باورھا تنھا به مدد ھمين
متوليان رسمی در كله ھا جايگير و پاگير شده است .اين گونه متوليان با
تكيه بر قداستی كه برای خودشان تراشيده و به خورد مردم داده اند ]مثل
خمينی ،خامنه ای ،رجوی ،شريعتی ،طالقانی ،بازرگان و ديگران اين
طيف[ توانسته اند انسانھايی مذھبی و ديندار را از شركت در سازندگی و
مطالبه ی خواس تھای طبيعی و قانونیشان محروم كنند .بدون چنين
متوليان رسمی ،تمام اديان از كاركرد میافتند و فراموش میشوند.
بنابراين ھر دو وجه اين شعار علی شريعتی »اقتصاد بدون نفت ،اسالم
بدون آخوند« تنھا كاركرد ھمان شعار را دارد و بس؛ چرا كه نه ِاعمال
كردنی است و نه برآوردنی؛ نمیتوان اسالم را جدای از رھبری آخوندھا
]با عمامه و بی عمامه[ و بدون واسطگی اين جماعت تصور كرد؛ بدون
چيزش باشند» .جھان«
اين كه اينھا ميراث خوار و صاحب عله ی ھمه
ِ
ھم اجازه نمیدھد تاريخ ايران ما و ھمينطور تاريخ اين منطقه ،بدون
وابستگی تمام به موضوع نفت نوشته شود.
البته اگر دولتمردان ايرانی اين امكان را میيافتند كه نفت را
برای سرمايه گذاری در زيرساخت اقتصادی كشورمان استفاده كنند ،خيلی
ھم خوب میشد؛ كاری كه پادشاه فقيد ايران كوشيد و تا حدی ھم موفق
شد؛ اما ھمين علمای اعالم ]البته با دستياری علمای غيرمقدس و
غيرعمامه ای[ نگذاشتند .در نھايت محمد رضا شاه نتوانست به آرزوھای
دير و دور ايران دوستانی كه میخواستند كشوری پيشرفته و مستقل داشته
باشند ،جامه ی عمل بپوشاند .بعد ھم محمد رضا شاه ،ھم سر و ھم تاجش
را بر سر اين »ناپرھيزی« گذاشت.
بيجھت نبود كه بنگاه سخن پراكنی »بی .بی .سی «.درست دو
ماه پيش از »به قدرت رسانيدن سيد روح \ خمينی« ھمان زمانی كه سيد
سر ھمه ی
اخمو زير درخت سيبی در »نوفل لوشاتو«ی پاريس
ِ
بشردوستان غربی را با شعارھای كمدی اش گرم ميكرد ،در ھفدھم آذرماه
سال  ١٣٥٧در برنامه ی راديويی »جام جھان نما« سياست دولتھای
غربی و به ويژه انگلستان را برای »تو دھنی زدن« به شاھی كه
میخواست درآمد نفت را زمينه ی استقالل و روی پای خود ايستادن
ايرانيان كند ،اين بيانيه را صادر كرد:

٣١

»پس از طی دورانی از افت و خيز ،حكومتی زمام امور ايران
را در دست خواھد گرفت كه به علت ناتوانی مالی و نظامی ،ديگر در
برنامه ھايش جايی برای رويای »تمدن بزرگ« وجود نخواھد داشت و به
سبب شرايط تازه ی حاكم بر جو سياسی و اقتصادی و اجتماعی مملكت،
اين كشور تنھا مقامی ھمپايه ی كشور ھمجوار افغانستان خواھد يافت ،و
برای ھميشه اين رويا را كه پنجمين قدرت نظامی و سياسی و اقتصادی
٢٠
جھان شود ،فراموش خواھد كرد!«
سيد روح \ خمينی ھمان زمانی كه در پاريس و زير درخت
سيب معروف دھكده ی نوفل لوشاتو ،برای روشنفكران ايرانی جن ظاھر
میكرد ،اين حرفھا را ھم زد كه مثال:
»در حكومت اسالمی قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسالم به
خداوند اختصاص دارد… و ھيچ كسی حق قانونگزاری ندارد .مجموعه ی
قوانين اسالمی در قرآن و سنت گردآوری شده است… »حكام اصلی«
ھمان فقھا ھستند ،اگر فرد اليقی كه دارای دو خصلت علم به قانون و
عدالت باشد ،تشكيل حكومت داد ،ھمان واليتی كه حضرت رسول اكرم در
امر جامعه داشت ]را[ دارا میباشد و بر ھمه الزم است كه از او اطاعت
٢١
كنند«.
جالب اين كه بسياری از روشنفكران ايرانی شيفته ی اين جناب،
دكترای حقوق از غرب داشتند ،و البد در كالسھای درس مدرن
دانشگاھھای شيك غرب ،با قانون ،امنيت ،عدالت اجتماعی ،تفكيك سه
قوه ،دموكراسی ،آزادی و بسياری بحثھای حقوقی ديگر در زمينه ی
حقوق شھروندان ،زنان و كودكان و… آشنا بودند و اين دروس پايه ای را
برای دريافت دكتراھای كذايیشان امتحان داده بودند!
در فرھنگ علوم ٢٢موسی نباتی واژه ی انتلکتوئل »اصالت
ھوش و قريحه« ترجمه شده است و »عقيده به اين که علم ،زاده ی عقل
است و عقل منبع دانش و کشف حقيقت ،يا علم صحيح بواقعيات تنھا از
طريق علم به وسيله ی قريحه و ھوش و عقل ميسر است«...
يعنی اوال که »انتلکتوئل« بايد عقل داشته باشد؛ مثال اگر کسی
عقل نداشت ،يا عقلش پارسنگ برميداشت ،يا »شيرين« بود ،از اساس
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واژه ی »انتلکتوئل« در اين فرد فرضی ما »مصداق« پيدا نميکند و
قضيه از اساس باطل است.
آمديم و انتلکتوئل فرضی ما کمی عقل داشت ،اما »عقل«اش را
در چنبره ی ايمان ،پيشفروش کرد و به دليل »ايمان« به دين و مذھب و
»ايدئولوژی« عقلش بالکل تعطيل بود؛ يعنی خودش نميخواست و
نميتوانست از عقلش ھم در تصميم گيريھايش استفاده کند .چنين فردی که
احتماال کارش تنھا با استخاره و فال و تفعل ميگذرد ،نميتواند »انتلکتوئل«
باشد .در اينجا کسی را با او کاری نيست؛ ھمان بھتر که با »دين و
ايمانش« خوش باشد و تمام عمرش را با ترس از جھنم و شوق بھشتش
سرکند!
حاال يک آدم فرضی ديگر را در نظر بگيريم که کمی »عقل«
دارد ،ولی عقلش را در راستای اعمال قدرت بر ديگران و ساختن و
پرداختن نوچه ،مريد ،پيرو و ھوادار به کار ميگيرد .چنين فردی نيز چون
از »عقل«اش برای »کشف حقيقت« و پر بار تر کردن »منبع دانش«
کار نميکشد ،پس ،از جرگه ی آدمھای فرضی آزمايشگاه ما بيرون است.
نمونه ی اين طيف »عاقالن« سيدعلی خامنه ای است و خود سيد روح \
خمينی که ھر دوشان عقل داشتند ،ولی راه استفاده کردنش را بلد نبودند؛
يعنی کسی تو کله شان فرو نکرده بود که »عقل« را طبيعت به دليل
خاصی در کله ی بنی بشر وام گذاشته است .طفلک ھا بلد نبودند و نيستند.
کاريشان ھم نميتوان کرد.
حاال ديگر دست و بالمان بازتر است .آدمھايی فرضی داريم که
ھم عقل دارند ،ھم آلوده به دين ،مذھب يا ايدئولوژی نيستند؛ اگر ھم به دين
و مذھبی باور دارند ،در زمان کار پژوھشی و علمی شان و در زندگی
فرھنگی/اجتماعی و سياسی شان ،دين وايدئولوژی شان را توی کمد اتاق
خوابشان جا ميگذارند و وارسته و از ھفت دولت آزاد ،به جھان کوشش و
پژوھش پای ميگذارند.
برگرديم به ھمان روشنفکرانمان!
اخيرا در ايران »نشر نی« كتابی چاپ كرده است به نام
»برفراز خليج« خاطرات محسن نجات حسينی ،عضو سابق سازمان
مجاھدين خلق كه از سال  ١٣٤٦تا  ١٣٥٥با اين سازمان ھمكاری داشته
است .متن كتاب كه اتفاقا با قلمی شيوا نوشته شده ،سوای خاطرات
نويسنده ،ذوق ھنری او را ھم به نمايش میگذارد .چند تصوير نقاشی در
ميان كتاب ،رنگی چاپ شده است كه آنھا ھم از ذوق نويسنده حكايت
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دارد .برخی از اين تصاوير از ايران و مشھدند ،برخی ھم از دوره ھای
گوناگون عضويت نجات حسينی در سازمان مجاھدين خلق؛ در ھمين
راستا زندانی بودنش در زندانھای عربی .تصويری ھم از پرچم ايران و
شمع و گل و پروانه ای كه اين گونه زيرنويس شده است:
»بياد آنھا كه پروانه وار در ھاله ی عشق معشوق خويش
سوختند؛ بياد آن ياران پاك سرشتی كه جان باختند .آسمان ميھنم آبی است
٢٣
و زمينش گلزاری است به رنگھای سبز و سرخ و سفيد«.
كتاب كه به شكلی خطی و خاطره نويسی نوشته شده ،گاھی ھم
گريزی به تاريخ زده ،بر روی دو محور نقد تاريخ و بررسی رفتار
تصميم گيرندگان اين سازمان ،در سرفصلھای مختلف كوشيده است ،از
اساس كمبودھا و كج رویھای اين سازمان را به ديدگاه دوگانه و التقاطی
بنيان گزاران آن نسبت دھد.
»جزوه ی درون سازمانی شناخت ]سازمان مجاھدين خلق[ كه
شامل بخشھای متدولوژی ،تكامل و راه انبياء بود ،تالش میكرد تا
ايدئولوژی مذھبی را منطبق بر اصول علمی جامعه شناسی و تحليل تاريخ
نشان دھد و به مذھب ،لباس منطق بپوشاند .اين جزوه كه سنگينترين اثر
ايدئولوژيكی سازمان بود ،ادامه ی ھمان كاری بود كه قبال مھندس
بازرگان و تا حدی آيت \ طالقانی ،پيش از آن شروع كرده بودند.
»]مھدی[ بازرگان ،در پی آن بود تا ھمه ی اصول اعتقادی و
دستورات فقھی را كه وی به آنھا عقيده داشت ،سوار بر منطق علمی ،به
قشرھای روشنفكر جامعه بقبوالند؛ برای اين كار ،وی اصول علمی و
دستاوردھای دانشمندان روز را در زمينه ھای زيست شناسی ،فيزيك و
ترموديناميك به كار میگرفت تا حقانيت اعتقادات خويش ]اسالم[ را ثابت
كند .ضمن اين كه بازرگان در مبارزه ی پیگيرش با رژيم شاه ،الھام
بخش قشر جوان و روشنفكر جامعه ی ما بود ،و اين موفقيتی برای وی به
ِ
شمار میآمد ،اما رنسانس علمی/مذھبی او چندان موفقيت آميز نبود .توجيه
و اثبات حقانيت مساله ی طھارت در فقه شيعه از طريق تشبث به
دستآوردھای ميكرب شناسی روز ،گرچه ظاھرا به معتقدان به آن مسائل
دلگرمی میداد؛ اما ھرگز نمیتوانست وسيله ی اثبات حقانيت دين و
خداشناسی باشد .تطابق مسائل فقھی با اصول علمی ،اگر در جايی
خوانايی داشت ،در جاھای بسيار ديگری سوال برانگيز بود.
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»آيت \ طالقانی و دكتر يد\ سحابی ھم در چنين زمينه ای
تالش میكردند .آنھا میكوشيدند تا با تفسير آيات قرآن به سبكی جديد،
ديدگاه قرآن پيرامون آفرينش انسان و جھان را با دستاوردھای علوم جديد
تطبيق دھند و بدين وسيله پايه ھای اعتقاد به قرآن را در بين قشر تحصيل
٢٤
كرده تقويت نمايند«.
محسن نجات حسينی از سويی كوشيده است تصويری ھم از
شجاعتھای بینظير اعضای اوليه و بنيانگزاران سازمان بدھد كه به زعم
او ناشی از راندمان باالی عشق و باور ايشان به اعتقادات اسالمی بوده
است .اتوپيا و مدينه ی فاضله ی اين جماعت ھم برای بديل نظام عرفی
پادشاھی ،چيزی است البد شبيه به ھمين حکومت جمھوری اسالمی فعلی
حاكم بر ايران يا چيزی شبيه به چنين حكومتی با عنوان اسالمی ديگری!
نفرت اين جريان از اختالف طبقاتی وحشتناك موجود ]کذا[ در
جامعه ی ايران پيش از حکومت اسالمی را میتوان در جای جای اين
كتاب به روشنی خواند و حس كرد .متوليان سازمان مجاھدين به زعم
نجات حسينی »شجاعانی« ھستند كه گاه با بستن  ١٤كيلو مواد منفجره به
بدنشان و جاسازی كلی مھمات در ته چمدانھاشان میكوشند از
فرودگاهھای کشورھای مختلف عبور كرده ،وارد كشور شوند و مواد
منفجره را خرِج ترور سردمداران رژيم پيشين؛ حتی پاسبان سرگذر و
بقال و عطار »ساواکی«؛ يا امريكائيان ساکن ايران بكنند.
خود نويسنده ھم تصادفا در اولين ترددش با چنين گنجينه ای از
مھمات دستگير شده ،تقريبا تمام عمر كار سياسی/تشكيالتی اش را در
زندانھای دوبی ،ابوطبی ،لبنان ،سوريه و عراق میگذراند .در اين ميان
ھم داستان يك ھواپيما ربايی خارقالعاده از دوبی به بغداد به تفسير كشيده
میشود كه در جای خود بسيار خواندنی است.
ناشر در پشت جلد كتاب ،برای معرفی نويسنده چنين نوشته
است» :محسن نجات حسينی در سال  ١٣٢٣در مشھد متولد شد .پس از
پايان تحصيالت ابتدايی و متوسطه در سال  ١٣٤٤وارد دانشكده ی فنی
تھران شد و ھم زمان ھم به عضويت تشكيالتی سياسی و انقالبی مخفی
درآمد كه بعدھا نام سازمان مجاھدين خلق ايران به خود گرفت .در سال
 ١٣٤٩با درجه ی فوق ليسانس در رشته ی مھندسی شيمی فارغ التحصيل
 - 24ھمانجا ،ص  – ٤١٦البته چون ان دوران تئوريھای مارکسيستی »مد« شده بود ،اينھا سعی ميکردند از
قافله ی شعار عقب نمانند و اسالم را از مارکسيسم بھتر نشان دھند !
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شد و در تابستان ھمان سال با ماموريت از سوی سازمان مجاھدين خلق
برای گذراندن دوره ی عمليات چريكی به طور غيرقانونی از كشور
خارج گرديد .در مسير رسيدن به پايگاھھای فلسطينی حوادثی رخ داد كه
به زندانی شدن وی و چند تن از اعضای سازمان مجاھدين و نيز به
جريان ھواپيماربايی از دبی به بغداد انجاميد.
»پس از گذراندن دوره ی آموزشی عمليات چريكی در پايگاهھای
فلسطينی ،ھنگام بازگشت به ايران در بيروت دستگير و زندانی شد .پس
از آزادی در بخش خارج از كشور سازمان مجاھدين به فعاليت پرداخت.
اين فعاليتھا تا ھنگام دگرگونیھای ايدئولوژيك در سازمان ادامه يافت.
وی در سال  ١٣٥٥از سازمان مجاھدين كناره گرفت و در سوئد اقامت
گزيد .محسن نجات حسينی اكنون رئيس بخش فيزيك در يك مركز پزشكی
٢٥
ھسته ای در شھر استكھلم است«.
آنچه اما در اين كتاب خواندنیتر است ،و مرا دو شب تمام بيدار
نگاه داشت ،ساده انگاریھا ،ساده انديشیھا و به تعبيری ديگر حماقتھای
رھبران اين جريان است كه در كمترين زمان به دستگيری گسترده ی تمام
خانه ھای مخفی و تيمی اين سازمان منجر شده ،تقريبا تمام بدنه و رھبری
سازمان را به نابودی كشاند .شايد اگر رھبران اين جريان اين گونه ساده
انديش نمیبودند ،سرنوشت اين جريان چنين نبود كه اين روزھا ھست؛ به
اين دليل بسيار ساده كه شوربختانه بيشتر اعضای اوليه ی اين سازمان،
دانشجويان دانشكده ھای فنی ،برخی فارغ التحصيالن دانشگاه ،حتی گاه
استاديار دانشگاه بوده اند .ازسويی ھم خيليھاشان سابقه ی كار مستمر
سياسی در »نھضت آزادی« و »كانون نشر حقايق اسالمی« محمد تقی
شريعتی را داشته اند؛ ساده انگاری كه تنھا از عده ای روستائی بیسواد،
بی مطالعه و بی شناخت قابل انتظار است ،نه از جريانی با ادعای رھبری
يك جنبش و در نھايت حكومت بر كشوری به گستردگی ايران .البته اين
جريان ،بسيار كوشيده است به اين ساده انگاریھا جامه ی تقوا و تقدس
پوشانده ،برای اين خودكشیھای دسته جمعی شعار و سرود مرتكب شود.
خود نجات حسينی ھم در پيشگفتار كتابش اين ساده انگاریھا را »صفا و
خلوص نيت و فداكاری كم نطير آنان و جسارتشان برای مبارزه« ارزيابی
كرده كه به زعم او »در خور ستايش و احترام است«.
در ھمين راستا جريان بازمانده از آن دوران ،يعنی سازمان
مجاھدين فعلی ساكن عراق ،روز  ٤خرداد را به نوعی سرفصل تاريخ
 - 25ھمانجا ،پشت جلد کتاب

٣٦

نوين ايران ارزيابی میكند؛ روزی كه چند تن از سران اين جريان در
استمرار ھمان ساده نگریھا و ساده انديشیھاشان اعدام شده اند.
معنی اين حرف اين نيست كه اعدام ٢٦مخالفين يك نظام ،ھر
نظامی ،كار خوبی است و ھر نظامی میتواند مخالفينش را با ھر اندازه
ساده انديشی به زندان و ميدانھای تير بكشاند؛ به ويژه كه جريانی سازمان
يافته ،ايدئولوژيك و مسلحانه ،دسته جمعی و با اين ھمه ساده انگاری،
درست مثل راحت الحلقومی لذيذ ،كل دستگاھش را در دامن پليس و
ساواكش بيندازد؛ بعد ھم اين خريتھا را شجاعت ارزيابی كرده ،پس از
گذشت چند دھه از آن دوران ،با شھادت و اسطوره ارزيابی كردن اين
گونه فجايع ،ھر سال و ھر دھه از اين جوانان وطن به نيكی ياد كرده ،از
رفتار ايشان برای ارتكاب شجاعتھايی ھمانند انگيزه بگيرد.
البته ھر جريانی میتواند به اين گونه جعل و تحريفھا دست
بزند ،اما سر تاريخ را نمیشود كاله گذاشت؛ حتی اگر در آن دوران شھيد
بازی و شھيد سازی مد بوده باشد .متاسفانه تاريخ گردشی ھم دارد و در
گذر زمان چنين شيوه ھايی را به نوعی اسقاط و مستعمل و از دور خارج
شده ارزيابی میكند .آن گاه ديگر اين جريانھا تنھا به درد باستانشناسانی
میخورند كه نانشان را از راه كند وكاو در اين جريانھای مرده و با اين
نبش قبرھا به دست میآورند.
اما گاھی ھم ]البد كامال تصادفی[ كسانی پيدا میشوند كه از اين
گونه رفتارھا ،مالت خوبی برای ارزيابی تاريخ و عملكرد اين جريانھای
ساده انديش و ساده انگار پيدا میكنند و از ھمان شيوه ھای تقديس شده،
جدولی از كھنگی و غيرپيچيدگی را به نمايش میگذارند؛ چرا كه دنيا ھر
روز به سمت پيچيدگی بيشتر در حركت است و كسانی كه به ھر دليلی
حماقت میكنند ،مجبورند تاوان ساده انگاریھاشان را ،گاه حتی چندين
برابر بپردازند.
محسن نجات حسينی در يک تصوير پردازی جالب ،داستان آن
ساده انگاری »روشنفکران راديکال« ما را که زمينه ساز به قدرت
رسيدن سيد روح \ خمينی شد ،چنين نوشته است:
»در غروب سرد و تاريك يك روز زمستانی ،منصور بازرگان
يكی از اعضای سازمان ]مجاھدين[ ٢٧با \ مراد دلفانی عضو سابق حزب
 - 26اين را تاکيد کنم که بيشتر اعدام شدگان در دوران نظام پيشين ،نه صرفا به دليل عضويتشان در جريانی،
بلکه عموما به دليل قتل و کشتار و ترور اعدام شده اند .و باز ھم تاکيد کنم که من اساسا با حکم اعدام مخالفم.
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مريم رجوی به کشتن داده شد .اينھا تنھا دو تن از قربانيان جنون قدرت طلبی رھبرانشان بودند.
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توده در دو طرف ميز قھوه خانه ای در اميريه ی تھران نشسته اند و در
حالی كه گرمی استكانھای چای را در دستان خويش احساس میكنند،
خاطرات دوره ی زندان را به ياد میآورند .آن دو چند سال پيش از آن
مدتی را با ھم در زندان به سر برده اند .منصور به جرم فعاليت در
نھضت آزادی و \ مراد به اتھام تھيه ی اسلحه برای سازمان كميته ی
انقالبی دستگير شده بودند .منصور بازرگان از سوی سازمان ماموريت
داشت تا در اين ديدار از وضع فعلی دلفانی ،كار و زندگی او و نيز فعاليت
سياسی اش باخبر شود .بر اساس گفته ھای دلفانی ،وی صاحب يك
كارخانه ی سنگ بری در نزديكی كرمانشاه است…
»وی ]\ مراد دلفانی[ سران حزب توده را خائن میداند و چنان
وانمود میكند كه مانند گذشته به مسائل سياسی عالقمند است ]حتی[ دلفانی
در اين مالقات ،اھميت مسائل امنيتی را به منصور يادآور میشود و تاكيد
میكند كه» :فرد سياسی بايد در ارتباط با ديگران ،بسيار محتاط باشد.
باالخره دلفانی مورد اطمينان منصور و از آن طريق مورد اعتماد سازمان
قرار میگيرد… دلفانی ]توده ای[ با تظاھر به اعتقادات مذھبی و به ويژه
ابراز ارادت خاص به »حضرت علی« و نيز توصيه ھای امنيتی كه به
ناصر صادق میكند ،اعتماد وی را نيز كامال جلب مینمايد .سرانجام
روزی ناصر ]صادق[ مساله ی تھيه ی اسلحه را پيش میكشد .دلفانی پس
از كمی تامل با »مھارت خاصی« میگويد كه او وابسته به يك گروه
سياسی مخفی است و بدون مشورت با كادرھای باالی آن گروه نمیتواند
٢٨
به كار حساسی مثل تھيه ی اسلحه بپردازد«.
البته بعد از طرح مساله ی اسلحه ،دلفانی دچار دگرگونی شده و
صحبتھايش مرموز و غيرقابل اطمينان به نظر میرسند ،با اين ھمه ناصر
و چند رفيق مسئول در سازمان ،رفتار دلفانی را با توجه به مشاھدات
اخير مورد بررسی قرار میدھند ٢٩.حت ی علی ]يكی از اعضاء كه با
دلفانی در ارتباط قرار داده شده است[ احساس میكند كه ھربار كه با
دلفانی ھمراه است ،فرد يا افرادی توسط يك وسيله ی نقليه ی ديگر آنھا
را دنبال میكنند ...به تدريج علی نمودھايی از تعقيب و مراقبت را حتی
در مسير كار روزانه اش میبيند…
»يك روز مردی به علی نزديك میشود و از او عكس
میگيرد...علی اين صحنه ھای مرموز را جدی تلقی كرده ،خود را به
 - 28ھمانجا ،صص  ٢٩٣تا ٢٩٤
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تھران میرساند و با مسئول تشكيالتی اش ھمه ی مشاھدات و سوء ظن
خود را بيان و بر جدی بودن مساله ی امنيتی پافشاری میكند] ،اما[ از ديد
مسئوالن سازمان ،آنچه اتفاق افتاده بود ،نمیتوانست به معنای ارتباط
٣٠
دلفانی با ساواك باشد.
در پايان ِ راھی كه اين گونه سازمان را در واقع متالشی ميکند،
نھاد تاريخ نگاری سازمان از يك سازمان لو رفته سخن میگويد كه
نفراتش ]يكی از رضايیھا[ ماموران ساواك را قال میگذارد؛ يكی
ديگرشان سيانور میخورد؛ يكی در ھنگام تيرباران سرود میخواند،
يكیشان با نارنجك به وسط ساواكیھا میرود و خودش را ھمراه با ايشان
سر به نيست میكند و سريالی از اين شجاعتھای »بی نظير« كه شايد
برای ذھنھای ساده ی آن سالھای جوانان ما دلپذير يا پذيرفتنی بود ،اما
حاال ديگر در دگرگونی تاريخ و پيچيدگی شيوه ھای مبارزه ،به ويژه
تالش برای شناختن جريانھای الھام دھنده ی اين گونه تشكلھای
نظامی/عقيدتی ،بازار چندانی ندارد .اين روزھا ديگر كسی را به دليل
چنين »شجاعت«ھايی مدال باران نمیكنند .اگر نويسنده ی کتاب »بر
فراز خليج« بيشتر از آنچه كرده است ،ساده انديشی به خرج میداد ،حتما
خود او ھم اين روزھا در ليست »شھدای سازمان پرافتخار مجاھدين
خلق« گوشه ی باريكی را با يك عكس شش در چھار محو ،ھمانند ھمان
عكسی كه پشت جلد كتابش كليشه کرده است ،اشغال میكرد.
اين كتاب  ٤٥٦صفحه ای با كودكی و محيط تربيتی/اجتماعی
نجات حسينی آغاز میشود و با تصفيه ھای درون گروھی اين تشكل
نظامی/عقيدتی در سالھای  ٥٤و  ٥٥به پايان میرسد.
به تصوير كشيدن محيط تربيتی/فرھنگی/مذھبی محسن نجات
حسينی از زيباترين و جذاب ترين بخشھای كتاب است؛ جايی كه نجات
حسينی در نقش قاری قرآن در مدرسه ی مذھبی سيروس مشھد ،مورد
لطف مالی مدير مدرسه قرار میگيرد؛ بخصوص تصويری كه او از
رفتار اين مذھبيون با زنان مذھبی جامعه ی ايران میدھد ،بسيار خواندنی
است .ناظم مدرسه آقای حيدری است:
»وقتی در زمان رضا شاه كشف حجاب شده بود ،پدر آقای
حيدری تركه ای در دست میگرفت و در كوچه و بازار ،ھرجا زنی را
بیحجاب يا با چادر و بدون مقنعه میديد ،با تركه اش »حيدر حيدر
 - 30ھمانجا ،جالب اين که اينھا دنبال تھيه ی اسلحه ی قاچاق برای ترور و کشتار بودند ،تازه از حکومت وقت
ھم ناراحت بودتد که چرا دستگيرشان ميکرد !
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گويان« بر سر آن زن میكويبد و میگفت» :پرده ی خال را بينداز!« به
ھمين خاطر آن خانواده كه به »حيدری« شھرت يافته بود ،در مشھد بسيار
٣١
معروف و در محافل مذھبی بسيار گرامی بود«.
پس از اين بخش از روند ورود به دانشگاه و عضويت در
سازمان مجاھدين سخن میرود ]تابستان  [١٣٤٤بعد ھم از آموزشھای
تئوريك درون سازمان ،كيفيت تشكيالت خانه ھای تيمی اين جريان ،سفر
به دبی برای تماس با سازمان »الفتح« و آموزش نظامی بحث میشود.
»بحران كادر رھبری« و فعاليتھای برونمرزی سازمان ،بخشھای بعدی
كتاب ھستند .اما پركشش ترين و در عين حال دردآورترين بخش كتاب،
چالش ايدئولوژيك سال  ١٣٥٤است كه بخشی از آن به تصفيه ھای خونين
درون گروھی اختصاص يافته است.
آنچه بيش از ھمه باعث تاسف است ،اين كه نويسنده با جدا شدن
مكانيكی از سازمان مجاھدين مذھبی كه بعدھا به مسعود رجوی به ارث
رسيد ،كتابش را در درون ايران و تحت سلطه ی ھمان جريان مذھبی به
چاپ رسانده كه به عقيده ی او »فقط مذھبی صرف بودند و انگيزه ی
ايشان برای مبارزه با شاه ناياب بود!«
به ھر حال نويسنده ی تحصيل كرده و سوپر مذھبی كتاب ،اگر
سازمان شقه نمیشد و در آن سالھا به رھبری مذھبیھای ماركسيست شده
از طيف حسن روحانی و تراب حق شناس و تقی شھرام و بھرام آرام به
تصفيه ھای درون گروھی نمیپرداخت ،ھمچنان »عنصر موحد مجاھد
خلق« باقی میماند و در حلقه ی نزديكان مسعود رجوی به ھمان نوع
مبارزه اش ادامه میداد .اين اعتقاد نويسنده را درجای جای كتاب میتوان
ديد و تاسف خورد .با اين ھمه برفراز خليج كتابی است خواندنی ،و
برخالف نوشته ھای خيلی ديگر از جدا شدگان مجاھدين ،خوش قلم و با
كشش كه به خواندنش میارزد .تصوير نجات حسينی از دانشگاهھای
ايران در دوران پيشين كه زمينه ساز به حكومت رسيدن نظام اسالمی شد،
به راستی خواندنی و واقعی است.
آنچه میتواند كمكی به خوانندگان چنين كتابھايی بكند ،خواندن
آنھا با نقد ديدگاه »مرگ پرستانه« ،خرابكارانه ،عاشورا بازیھای مد
روز آن دوران ،ھم چنين دقت در چگونگی مخالفت اين جريانھا
]مذھبی/لنينی[ با ھرگونه رفرم و سازندگی در متن جامعه ی نسبتا باز آن
دوران است .چين بيمار و روسيه ی استالين وار ،به ويژه تب امريكا
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ستيزی ھيستريك ،چنان جوانان آن دوران را بيمار كرده بود كه برای
درمان اين بيماری كھنه ی جامعه ی دستپخت ايشان ،به كارھايی بسيار
بسيار بيشتر و اساسیتر و روشن كننده تر از آنچه تاكنون شده است ،نياز
است«.
خليج مھندس محسن
پس از نوشتن اين نقد بر كتاب »بر فراز
ِ
نجات حسينی« تحت عنوان »كمی ھم در باره ی شجاعت« ٣٢ايشان لطف
كرد و اعتراضی بر نقد من نوشت و از ھمان مواضع كھنه اش در رابطه
با سازمان مجاھدين و بنيانگزاران آن دفاع كرد .اعتراض نجات حسينی،
در نشريه ی شماره ی  ٩٢٠كيھان لندن ٣٣چاپ شد .پاسخی را كه من در
 - 32در کيھان لندن چاپ شد.
 - 33در شماره ی  ٩٠٨کيھان چاپ لندن در صفحه ی ديدگاھھا مقاله ای تحت عنوان »کمی ھم در باره ی
شجاعت« نوشته ی خانم نادره افشاری آمده است .اين نوشته که ظاھرا نقدی است بر کتاب »برفراز خليج«
کتاب خاطرات اين جانب ،دارای قضاوتھای نادرستی در مورد شخص من و نيز ناسزاگويی به برخی از کسانی
است که از آنھا در کتابم نام برده ام .انتظار دارم نوشته ی زير که پيرامون اتھامات طرح شده در آن مقاله
است ،در کيھان لندن چاپ شود.
تاريک انديشی يا دفاع از مصالح حاکمان  -کتاب برفراز خليج ،بيان بی پرده و صادقانه ی رويدادھايی است
که من شاھد آنھا بوده ام .در اين کتاب به بخشی از زندگی مبارزاتی رھبران و اعضای اوليه ی سازمان
مجاھدين خلق ايران  -قبل از انقالب – اشاره شده است .از مقاله ی خانم افشاری چنين برميآيد که وی با
نگرشی کينه توزانه و با ھدف خرده گيری از رھبران اوليه ی سازمان مجاھدين ،کتاب را خوانده است .وی
ھمه ی آنھايی را که در شرايط خفقان و سرکوب برای آزادی در ايران ]با سالح ترور[ به پا خاسته اند» ،ساده
انديش و ابله« ميپندارد و مبارزينی را که حت ی جانشان را در اي ن راه از دست داده اند »احمق و ديوانه«
معرفی ميکند .خانم افشاری پس از خواندن اين کتاب ،بريده ھای کوتاه را از آنچه خوانده است ،به ياد ميآورد و
با معيار ديدگاھھای شخصی و ناديده گرفتن »ظرف مکانی و زمانی رويدادھا« دريافتھای ذھنی خود را روی
کاغذ ميآورد .به زعم خانم افشاری زندان ،رفته ھا ،شکنجه شده ھا و اعدام شده ھا ھمه »بازنده ھای احمق و
ساده لوحی« بوده اند که خود را به دام رژيمی »بيدار ،زرنگ و ھوشيار« و طاليه دار »آزادی نسبی و
اصالحات« انداخته اند .خانم افشاری ميگويد» :در دوران شاه »آزاديھای نسبی در حد کافی« وجود داشته و آن
رژيم در راه »اصالحات« گام برميداشته است «.با چنين بينشی او ھمه ی مخالفين آن رژيم را »خيانت پيشه
گانی« ميبيند که »مخالف آزادی و اصالحات« بوده اند .در جامعه ی متمدن بشری ارزشھای شناخته شده ای
وجود دارد که دستاورد زندگی بشر از آغاز تا به امروز ھستند .خوبيھا و بديھا بر اساس تجارب انسانھا از
يکديگر متمايز شده اند .از جمله چيزھايی که خوبی به شمار ميرود ،فداکاری و مبارزه برای دستيابی به آزادی
و برابری انسانھاست .آنھايی که با ھدف دست يابی به آزادی از امتيازات زندگی شخصی خود چشم پوشيده و
حتی جان خود را در راه رسيدن به آن از دست داده اند ،در ھمه فرھنگھا مورد احترام ھستند .اين ارزش
گذاری به سبب آن است که اين افراد به خواست و اراده ی خود ،با فدا کردن منافع شخصی برای بھتر کردن
محيط زندگی و رفاه ھمگان کوشيده اند .بسياری از مبارزين مورد احترام در جوامع بشری در دوران زندگی
خود ھرگز به ھدف مبارزاتی خويش نرسيده اند و زندگی آنان پر از شکست ،دربدری ،زندان و شکنجه بوده
است .بسياری از آنھا قبل از آن که شکوفه ھای حرکتشان شکفته شود ،به دست حاکمان از بين رفته اند .اما
احترام و سپاس ی که به اقدامات ھدفمندانه ی آنھا گذاشته مي شود ،ھمچنان پابرجاست و ش يوه ی زندگی و
فعاليتھای آنان الھام بخش ن سلھای بعدی است .در سرآغاز ھمه ی مبارزات اجتماعی ،ھمي شه ي ک ني روی
کوچک ،کم تجربه و دارای امکانات محدود ،کار مبارزاتی را علي ه ي ک ني روی منسجم ،سازمان يافته و
پرتجربه که نيروی حاکم پابرجای آن دوران است ،شروع ميکند .سازمانھای مبارزی که با ھسته ای کوچک
کار خود را آغاز ميکنند ،نسخه ھايی کليشه شده برای کار مبارزاتی در دست ندارند .يک سازمان نوپای مبارز
نميتواند به شيوه ھا و روشھايی که از قبل شناخته شده اند ،عمل کند ،زيرا نيروی حاکم ،آن شيوه ھا را ميشناسد
و ابزار سرکوب آنھا را از پيش فراھم کرده است .اينجاست که اين نيروھا گامھای اوليه ی خود را به گونه ای
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راستای روشنگری و برای پافشاری بر ديدگاه ھايم نوشتم ،برای كيھان
چاپ لندن فرستادم؛ اما اين نشريه ]احتماال به دليل حجم مطلب[ از درج
ھمه ی آن خودداری كرد .اينجا فرصتی است که متن پاسخم ]ھمه اش[ را
که ارتباط کليدی با دريافتم از »بحران روشنفکری در ايران« دارد ،اينجا
بياورم.

نو و مبتنی بر آزمون و خطا برميدارند و در راستای حرکت خود به شکستھا و آفتھای غيرقابل پيش بينی دچار
ميگردند .خانم افشاری که رويدادھا را در شرايط پليسی و امنيتی زمان گذشته ارزيابی نميکند ،با عينک زمان
حال نگاھی سطحی بر آن حوادث انداخته و مينويسد» :آنچه اما در اين کتاب ]برفراز خليج[ خواندنی تر است،
و مرا دو شب تمام بيدار نگاه داشت ،ساده انگاريھا ،ساده انديشيھا و به تعبيری حماقتھای رھبران اين جريان
است «...وی با تماشای رويدادھايی جدا از بستر و زمينه ھای طبيعی خود ،آنھا را ناھنجار ميبيند .به نظر او
چون زندان رفتن ناپسند است ،پس بايد در ھر شرايطی از آن پرھيز کرد و ھرگاه کسی با اراده ی خود کاری
کند که آن کار به زندان رفتن منجر شود ،آن فرد »ابله و ساده لوح« است .از آنجا که نيروھای مبارز با اراده
ی خود راه مبارزه را برگزيده اند ،که به زندان و شکنجه و اعدام انجاميده است ،از ديدگاه خانم افشاری ،آنھا
»ساده انگار و ساده انديش و احمق« بوده اند .از چنين ديدگاھی ھمه مبارزين به زندان رفته و شکنجه شده ،از
جمله نلسون ماندال که  ٢٧سال از عمر سياسی اش را در زندانھای نژادپرستان گذرانده است» ،ساده انديش و
احمق« بوده اند .در ھمه ی مبارزات اجتماعی ،اشتباھات ،شکستھا و درد و رنجھای بسياری در راه رسيدن به
ھدف رخ داده و خواھد داد .تاريخ جوامع بشری نشان ميدھد که برآيند افت و خيزھای مکرر است که در دراز
مدت ،حرکت رشد يابنده ی اين جوامع را تحقق ميبخشد .از نوشته ی خانم افشاری ميتوان نتيجه گرفت که
»نيک کردار« کسی است که دست به سياه و سفيد نميزند .زيرا وقتی کسی کاری انجام ندھد ،اشتباه ھم نخواھد
کرد .در دي دگاه افشاری ،ديکتاتورھا و شکنجه گران و زورگوي ان که به زندان نميافتند و روی شکست را
نميبينند» ،زرنگھا و درست انديشان و عاقالن« جامعه اند .خانم افشاری در جای ديگری مينويسد» :متاسفانه
بيشتر اعضای اوليه ی اين سازمان ،دانشجويان دانشکده ی فنی ،برخی فارغ التحصيالن دانشگاه ،حتی گاه
استاديار دانشگاه بوده اند «...خانم افشاری از اي ن که بي شتر اعضای اولي ه ی سازمان مجاھدين خلق از
دانشجويان بھترين مدارس علمی ايران بوده اند ،اظھار تاسف ميکند .الزم به يادآوری است که بيشتر اعضای
اوليه ی سازمان مجاھدين که تحصيالت دانشگاھی داشتند ،نه تنھا دانشجويان بھترين دانشگاھھا بودند ،بلکه در
آن دانشکده نيز از برجسته ترين دانشجويان به شمار ميرفتند و آنھايی که از قشرھای ديگر جامعه در اين
حرکت شرکت داشتند ،ھمگی از موفقترين افراد در گروه و طبقه ی اجتماعی خود بودند .از آنجا که مبارزه با
يک رژيم سازمان يافته و پر تجربه بسيار دشوار و پيچيده است ،ھسته ھای اوليه ی نيروھای مبارز به طور
طبيعی از تشکل افرادی به وجود ميآيد که در ميان قشر و طبقه ی خود به طور نسبی از توان فکری باالتری
برخوردارند و در راستای رشد و گسترش مبارزات اجتماعی نيز ،ھر چه مبارزه جدی تر و عميق تر باشد،
نيروھای فکری و عملی بيشتر و واالتری را به سوی خود جلب ميکند .ستايش از مبارزين پيشين بدان معنا
ني ست که عملکرد انھا خالی از اشتباه است و راه و روش آنان برای ھمي شه مورد قبول خواھد بود .کار
مبارزاتی نيز مانند ھر پديده ی ديگری ميتواند دستخوش خطا و گمراھی باشد .اما خطايی که عمدی نيست و
ناشی از کمی تجربه است ،خيانت نيست .در اين رابطه بايد نقد گذشته ،وسيله ای برای کاستن از ميزان خطا
در آينده باشد و نه ابزاری برای سرزنش و نکوھش در راستای اغراض شخصی .بايد به ياد داشت که بسياری
از اقدامات و پديده ھايی که امروز انھا را نادرست ارزيابی ميکنيم ،در ظرف زمان و مکان چھل سال پيش ،نه
تنھا نادرست نبوده است ،بلکه در آن شرايط مورد پذبرش و ستايش نيز بوده است !
»نقل از کيھان چاپ لندن ،شماره /٩٢٠ھفتم تا سيزدھم شھريورماه  ١٣٨١خورشيدی«

٤٢

»يادداشتی برای محسن نجات حسينی«
آقای نجات حسينی محترم،
پاسخ شما را به نقدی كه بر كتابتان نوشته بودم ،خواندم .نخست
اجازه بدھيد از شما برای كلمه ای كه شما آن را بالھت و حماقت و
ديوانگی ترجمه كرده ايد ،پوزش بخواھم .قصدم از آوردن آن واژه كه به
رنجش شما راه برده است ،نه توھين به شما كه نشان دادن رفتار ھمتايان
آن زمان شما ،در ھمان ظرف زمانی و مكانی رويدادھا بوده است.
سازمان شما در زمينه ی اجتماعی/سنتی تاسيسش ،فرآورده ی
شرايطی است كه اگر ما امروز و پس از تجربه ی حكومت اسالمی حاكم
بر ايران ،آن شرايط را نشناسيم و ھمچنان از آن ناآگاھیھا و شجاعتھا
در تفسيرھای آن ]در ھر دو شق مذھبی و لنينی آن[ دفاع كنيم ،چه
بخواھيم و چه نخواھيم به موضع دفاع از ھرگونه عقل ستيزی خواھيم
افتاد .سخنم را با سخنی از شاھرخ مسكوب از كتاب »چند گفتار در
فرھنگ ايران ،نگاھی ناتمام به شعر متعھد فارسی در دھه ی سی و
چھل« آغاز میكنم؛ كسی كه به گفته ی خودش» :ھمه ی ما كمابيش ]اين[
ايدئولوژیھا را تجربه كرده ايم و میكنيم«.
»میگوييم بستر تنگ ،زيرا ايدئولوژی سياسی ]ھم سياسی و ھم
مذھبی[ بسياری از جنبه ھای وجودی و كلی انسان را ناديده میگيرد و
آدمی را به حيوان سياسی ،آن ھم فقط يك نوع سياست تنزل میدھد و
سپس راه چاره ی سخت ولی »ميانبری« برای درمان تقريبا ھمه ی
دردھا پيش پايش میگذارد… پذيرش و عمل به اين ايدئولوژی ،سرودن و
نوشتن در باره ی رھايی خلق و به ضد طبقه ی حاكم و مظھر آن در
دوران استبداد ،البته خطر كردنی بود كه نياز به شجاعت داشت؛ اما از
سوی ديگر اين شجاعت ،اھل قلم ]و اھل سياست[ را از مھلكه ی
بزرگتری نجات میداد؛ از »خطر انديشيدن« و در قبال تعھدی بزرگتر،
٣٤
نو به نو دل به دريا زدن ،از خطر تعھد در قبال خود و جھان«...
به ھمين دليل و ھزارھا دليل ديگر ھيچ مبارزه ای به خودی خود
اعتبار و ارزشی ندارد .من البته اين تئوری شما را میپذيرم كه:
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»از جمله چيزھايی كه خوبی به شمار میرود ،فداكاری و
مبارزه برای دستيابی به آزادی و برابری انسانھاست «.اما تاريخ جھان و
تاريخ معاصر ما به ويژه نشان داده است كه ھمه ی آنانی كه مدعی
مبارزه با رژيمھای استبدادی و »وابسته« و »استثمارگر« ٣٥میشوند،
الزاما آزادیخواه ،غيروابسته و نافی استثمار نيستند .در زندانھای رژيم
پيشين ،ما در كنار تعداد انگشت شمار آزاديخواھان ،جريانی از آزادی
كشان ،سركوبگران ،وابستگان به اجنبی و طرفداران لقمه لقمه كردن
ايران عزيزمان را داشته ايم .برای ھركدام از اين افراد و دسته ھا ھم
نمونه ھای بسياری در دست است .در اين راستا میتوان از سيد روح \
خمينی ،اسد \ الجوردی ،نورالدين كيانوری ،و حاميان پيشكش كردن
بخشی از ايران به شوروی سوسياليستی مرحوم ،وابستگان دولت سيد
جعفر پيشه وری و غالم يحيی دانشيان نام برد.
من در اين جا برخالف نظر شما كه »در راه عقيده به زندان
افتادن را فداكاری و از جان گذشتگی« ارزيابی میكنيد ،با استناد به تاريخ
معاصرمان تاكيد میكنم كه اين سمت و سوی مبارزه است كه به مبارزه و
در نھايت فرد مبارز ھويت میبخشد .جريانی كه برای به بن بست كشاندن
يك حكومت عرفی و برای به قھقرا كشاندن كشور و حاكم كردن ارتجاع
مذھبی مبارزه میكند ،به زندان میرود و حتی كشته ھم میشود؛ چون
منافعی كه در نظر دارد ،اساسا با منافع عاليه ی شھروندان كشور١٨٠
درجه اختالف زاويه دارد ،نه تنھا اين ملت را نمايندگی نمیكند كه
»خائن« به ايشان ھم ارزيابی میشود .راه كارھای چنين جريانھايی كه
سازمان مجاھدين ھم از سردستگان آن است ،نه كوششی برای آگاه كردن
ملت؛ كه برای كشاندن ايشان به دور باطل خشونت و ترور و اعدام و
زندان بوده است و به ھمين دليل ھم ھيچ ارزشی ندارد .جاسازی كردن
چند كيلو مواد منفجره در ته چمدانھاتان و بستن  ١٤كيلو تی.ان.تی به
دور كمرتان و عبور با اين ھمه مھمات از مرزھای ھوايی و زمينی كشور
به قصد ترور پاسبان سرگذر ،يا افسر ارتش و يا يك امريكايی را در ھيچ
كجای جامعه ی متمدن بشری» ،ارزش« ارزيابی نمیكنند .اين حركات نه
تنھا »مبارزه برای آزادی و برابری« نيست ،بلكه نھايتا رفتاری
تروريستی ،ضد انسانی و ضد ملی است .سازمانی كه شما مدعی آن
ھستيد ،از ھمان ابتدای تاسيسش به تربيت كادرھ ای ھمه جانبه ھمت
گماشت .اگر شما در آن شرايط و به دليل جوانی و ناآگاھی و بیخبريتان
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از تاريخ ايران و جھان نمیدانسته ايد كه »كادر ھمه جانبه« چه معنايی
دارد ،تاريخ خونين اين سالھا ،ھمچنين تاريخ خونين ھمين سازمان شما
عمال نشان داده است كه اين واژه ترجمه ی ھمان مفھومی است كه ما
امروز آن را با عنوان »واليت مطلقه ی فقيه« میشناسيم كه شكل
نمادينش شخص سيد روح \ خمينی و اين روزھا ھم سيد علی خامنه ای
است .البته ممكن است شما پس از جدايی از سازمان مذھبی مجاھدين در
سال  ١٣٥٦ديگر روند تكامل قھقرايی اين جريان را تعقيب نكرده باشيد،
اما بد نيست بدانيد كه ملت ما بھای سنگينی را برای شناختن اين جريان
تروريست پرداخته است.
اختراع انقالبھای پی در پی ايدئولوژيك مسعود رجوی برای
سلب ھويت كردن از اعضای سازمان و تحليل بردن ايشان در رھبری
سازمان ،اساسا نمیتواند چيزی خلق الساعه باشد؛ كما اين كه به حكومت
رسيدن سيد روح \ خمينی نيز نمیتواند روندی بدون پيشينه بوده باشد.
سازمان شما چه آگاھانه و چه نا آگانه تمامی تخصص ،سرمايه ،عنوانھای
دانشگاھی و نيروھايش را پل پيروزی و ابزار به قدرت رساندن سيد روح
\ خمينی كرده است .ممكن است شما از اين تحليل من بازھم برنجيد ،اما
سر تاريخ معاصر و سر تجربه ھای مادی ،ملموس ،عينی و تجربه شده ی
ِ
ايران امروز را نمیشود كاله گذاشت و با مظلوم نمايی و شھيد سازی بر
عنصر آگاھی رنگ پاشيد.
متاسفانه بايد خدمتتان عرض كنم كه بله ،گاھی ھم در راه عقيده
انسان ِ حتی تحصيل
به زندان افتادن »بالھت« است؛ به ويژه زمانی كه
ِ
كرده ،افسار انديشه اش را به پيشتاز و پيشوا و رھبر و ولی فقيه و مرجع
تقليد و كادر ھمه جانبه تفويض ميكند و در اين راستا خود را از عذاب
انديشيدن رھا كرده ،به عنصر اجرايی صرف و عضو تشكيالتی تبديل
ميشود.
واقعيت تاريخی اين است كه مبارزه و تئوريھای بنيانگزاران
سازمان مجاھدين خلق ،برخالف ديدگاه شما ،برای »آزادی و برابری« و
»برای احقاق حقوق ملت ايران« نبوده است .سازمان مجاھدين از ھمان
زمان ھم به تخت نشاندن ولی فقيھی از نوع سيد روح \ خمينی و مسعود
رجوی را تحت عنوان حكومت اسالمی در برنامه داشته است .ھيچ فكر
كرده ايد كه شما شاگرد اولھای دانشگاه چرا چند بار در نجف ،به حضور
سيد روح \ خمينی »مشرف« شده ،دست كمك و ياری به سوی او دراز
كرده ايد؛ مگر جز ھمسويی فكری و عقيدتی ،دليل ديگری برای اين
شرفيابیھا داشته ايد؛ با اين پرانتز كه حتما میدانسته ايد ،يا دست كم

٤٥

»كادرھای ھمه جانبه ی سازمان« شما میدانسته اند كه مخالفت سيد روح
\ خمينی با انقالب سفيد سال  ١٣٤١نه از ديدگاھی مترقی و آزادی
خواھانه كه دقيقا از زوايه ای بسيار بسيار ارتجاعی تر و عقب مانده تر
از ھمان »شاه ديكتاتور و شكنجه گر و وابسته« به زعم شما بوده است.
دوست ندارم مرا به ياد واژه ی كمدی »ھمه با ھم« سيد روح \ خمينی و
تر »شاه برود ،ھر كه میخواھد بيايد« بيندازيد!
شعار مسخره ِ
اگر شما نمیدانيد حتما بنيانگزاران سازمان شما میدانسته اند كه
محور اصلی مخالفت خمينی با شاه ،نه مبارزه ای ضد استبدادی كه
اعتراضی برای محدود كردن ابتدايی ترين حقوق نيمی از ھموطنان ما
يعنی زنان بوده است .اگر شما نمیدانسته ايد ،حتما بنيانگزاران فداكار،
مبارز و شھيدان جان بركف سازمان شما میدانسته اند كه جانشين كردن
سوگند به كتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن برای باورمندان به اديان
ديگر ،شيوه ای بسيار نيك برای نزديك شدن به يك ھمگرايی ملی بوده
است؛ و ھمين حذف سوگند به قرآن برای معتقدان و باورمندان ديگر
ھموطن ما يكی ديگر از محورھای اساسی مخالفت سيد روح \ خمينی با
محمد رضا شاه فقيد بوده است .به نظرتان كمدی نمیرسد كسانی كه
مسلمان و شيعه نبوده اند و دين و مذھب و باور ديگری داشته اند ،تا اين
تاريخ مجبور بوده اند به قرآنی كه به آن اعتقادی ھم نداشته اند ،سوگند
بخورند؛ اجازه بدھيد در رابطه با اعتراض اساسی خمينی به حق رای
زنان سخنی فعال نگوييم!
راستی آقای نجات حسينی ھيچگاه از خودتان پرسيده ايد كه از
سال  ٤١و  ٤٢و بلوای  ١٥خرداد تا »تشرف« اعضای اصلی سازمان
شما به حضور سيد روح \ خمينی در سالھای  ٤٩و  ٥٠چه انقالبی در
رفتار و كردار اين »سنگ خزنده« ٣٦به وجود آمده بود كه سازمان شما
را به ھمسويی مبارزاتی با او كشاند؟!
اين كه شما و طيف شما دانسته يا نادانسته برای به قدرت و
حكومت رساندن ارتجاع مذھبی حاكم بر ايران فعلی ،جان بركف ،زندانھا
رفته و شھيدھا داده ايد ،چيزی را تغيير نمیدھد .شما با مبارزه تان و با
ھمسويیھايی كه با اين جريان مادون قرون وسطايی داشته ايد ،جاده
صاف كن به قدرت رسيدن حكومت فعلی حاكم بر ايران شده ايد .نھايت ِ
تمام آن تالشھاتان ھم به دھان گرگ انداختن يك ملت  ٣٥ميليونی ٣٧بوده
 - 36يادم نيست کدام »ھنرمندی« خمينی را به سنگی خزنده تشبيه کرده بود.
 - 37سال  ١٣٥٧ايران  ٣٥ميليون نفر جمعيت داشت.
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است و نه بيشتر؛ و البته برای تقديم اين كليد طاليی به اين جريان ھم از
زندگی شخصی و موفقيتھای شغلیتان چشم پوشيده ايد ،زندگی طبيعی و
عادی را بر خودتان و خانواده تان حرام كرده ايد ،به زندان رفته ايد،
كشته ھم شده ايد ،اما ھر نامی كه به آن بدھيد ،مبارزه تان كوششی در راه
»آزادی و برابری شھروندان ايرانی« با اين ھمه تنوع در باور و ديدگاه و
قومي ت نبوده است؛ و اين ھمان دشواری است كه پژوھشگر ارزنده،
شاھرخ مسكوب آن را »خطر انديشيدن« ناميده است.
شما و سازمان شما از ھمان آغاز ھم درتدارك حكومتی اسالمی
مثال از نوع دموكراتيكش برای جانشينی حكومت عرفی پادشاھی بوده ايد.
اين مبارزه با ھر بھايی ،چه آگاھانه و چه ناآگاھانه و چه به قول شما در
»ظرف زمانی و مكانی رويدادھا« خيانتی به منافع عاليه ی ملت ايران
است .شما و سازمانتان صد و اندی سال مبارزه ی خونين ملت ايران،
برای آزادی ،عدالت اجتماعی ،جدا كردن دين از حكومت ،مدرنيته و
حكومت قانون و عدم وابستگی را به بن بست كشانده ايد .مظلوم نمايی و
جرم ِ جريان
شھيد نمايیھايی ھم كه در بحثتان پيش كشيده ايد ،از ميزان
ِ
شما نمیكاھد؛ به ھمين دليل ھم مقايسه ی خودتان با نلسون ماندال ،تنھا به
دليل زندانی بودن ايشان يك قياس مع الفارق است .ماندال برای آزادی،
برای حذف نژاد پرستی و برای احقاق حقوق بوميان افريقای جنوبی
مبارزه میكرد .در كارنامه ی او ھيچ تروری ثبت نشده است .در زمان
به حكومت رسيدنش ھم ھمه ی حاكمان قبلی را به عنوان شھروندان
كشورش به رسميت شناخت و از خشونت به شدت پرھيز كرد .اما شما چه
كرده ايد؟!
در اينجای بحث فقط شما را به ياد پشت بام مدرسه ی رفاه ،در
آغاز حاكميت حاكمان اسالمی و كشتاری كه سازمان شما ،ھمصدا و
ھمراه با اين حاكمان جنايتكار ،از زندانيان سياسی آن دوران میكرد،
میاندازم .رو راست تر حرف بزنيم .شما مرا متھم به تاريك انديشی و
دفاع از مصالح حاكمان وقت ]نظام پادشاھی[ كرده ايد؛ اشكالی ندارد.
سازمان شما در اين چند سالی كه من به افشای مكانيسمھای ضد انسانی
روابط و ضوابطش پرداخته ام ،آنقدر اتھام و انگ برايم توليد كرده است
كه ديگر پوستم حسابی كلفت شده است .من امروز ديگر از آن دسته
بيچارگانی نيستم كه برای جوانيھايی كه كرده اند و به دليل جھل و
بيسوادی ،ھمچنين »ترس از انديشيدن« حتی با داشتن عنوانھای درجه
يك دانشگاھی ،اشتباھات سھوی يا عمدی را كه مرتكب شده اند ،توجيه و
تاويل بتراشم .اين را ھم به خوبی میدانم كه دانش اندوختن و دانشجو و
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استاد دانشگاه و شاگرد اول دانشگاه و شاگرد اول تمام تاريخ و تمام كره ی
زمين و كل السماوات و االرض شدن ھم ]الزاما[ ھيچ سنخيت مشخصی با
روشنفكری و آگاھی و تحليل مشخص از شرايط مشخص و آشنايی با
مكانيسمھای حاكم بر يك جامعه ندارد.
روشنفكر كسی است كه برای رھايی ،آزادی ،احقاق حقوق
مردم ،برابری حقوق ھمه ی انسانھا ،رفاه اجتماعی ،آزادیھای
سياسی/اجتماعی/فرھنگی ھموطنانش مبارزه میكند .دست كم بخشی از
خواستھای ھميشگی يك ملت میبايد در چشم انداز آرمانی يك روشنفكر
كورسو بزند؛ اما شما و سازمان شما در اين ميان چه كرده ايد؟ آيا اين
درست نيست كه سازمان شما از ھمان ابتدای شكل گيری اش برای حاكم
كردن يك حكومت ايدئولوژيك مذھبی كه محورھای اساسیاش ترور و
كشتار دگرانديشان ،تحديد حقوق زنان ،نفی آزادیھای عقيدتی ،ضديت با
مدنيت و مدرنيته است ،به ميدان آمده است؟!
سازمان شما در تمام اين چند دھه ]از سال  [١٣٤٤تا به امروز
ثابت كرده است كه میشود آدم تمام عنوانھای دانشگاھی را كه شما
رديف كرده ايد ،داشته باشد ،برای عقيده اش ھم زندان برود ،كشته ھم
بشود ،مدال شھيد قھرمان و شھيد جاويد را ھم به گردن عكسش و
وارثاتش بياويزد ،اما »الزاما روشنفكر نباشد«.
روشنفكری پديده ای است كه خوشبختانه سنخيت زيادی با
تحصيالت دانشگاھی و عنوانھای دھان پركنی كه شما مدعی اش ھستيد،
ندارد .تاكيد میكنم» :روشنفكر كسی است كه برای آزادی و عدالت و
برای گسستن زنجيرھای استبداد و بی عدالتی از دست و پای جامعه اش،
به مفھوم راسيونال و عقل گرايانه ی آن مبارزه میكند؛ نه اين كه زنجير
واليت قھری آخوند را بر دست و پای جامعه اش محكم بپيچد «.سازمانی
كه از ھمان بدو تولدش با ترور پا به ميدان میگذارد ،نمیتواند مدعی
آزاديخواھی و عدالت طلبی باشد؛ مگر اين كه دچار بيماری دشواری
انديشيدن شده باشد .منظورم در اين بحث ،ھم سازمان شما و ھم ھمه ی
كسانی ھستند كه با باال بردن جو خشونت ،ھمه ی مبارزات قانونی و
مسالمت جويانه ی ايرانيان را در آن برھه در نطفه خفه كردند و
سوزاندند .نظير ھمين تجربه را ما در سال  ١٣٦٧پس از تحميل آتش بس
به سيد روح \ خمينی داشته ايم .اگر شما خبر نداريد ،به آگاھیتان
میرسانم كه سازمان شما برای برھم زدن ميز مبارزه ی قانونی و غير
خشونت طلبانه ی ملت ايران ،با بوق و كرنای غم انگيزی فاجعه ی
»فروغ جاويدان« را آفريد؛ فاجعه ای كه نتيجه اش كشتار وحشتناك چند
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ده ھزار زندانی سياسی دگرانديش در زندانھای حكومت اسالمی بوده است
و از سوی ديگر به قربانگاه فرستادن دست كم  ١٨٠٠تن از اعضا و
كادرھای ھمين سازمان »پر افتخار« شما.
شما چه بخواھيد و چه از باور به آن طفره برويد ،سازمانتان در
تمام جنايات حكومت اسالمی فعلی حاکم بر ايران شريك است .تمام
دستاورد مبارزاتی سازمان شما در دوران محمد رضا شاه فقيد ،ترور چند
پاسبان و ارتشی و آمريكايی است و در نھايت به كشتن دادن ھمان شاگرد
اولھای دانشگاه كه انديشيدن برايشان محلی از اعراب نداشت .به نظر
شما آيا جريانی كه با عملكردھايش يك ملت را به مخمصه ی يک سيکل
پليسی/نظامی میاندازد ،در نھايت ھم حاكميت را دو دستی در سينی طال
تحويل سيد روح \ خمينی میدھد ،او را پدر معنوی و مرادش قلمداد
میكند ،در تمام جناياتش ،از كشتار زندانيان سياسی تا حمله ی تروريستی
به سفارت خانه ی يك كشور خارجی فعاالنه شركت میكند ،آزاديخواه و
عدالت طلب تعريف میشود؛ آيا جاده صاف كردن برای به قدرت رساندن
حكومتی كه از اساس برای سلب حقوق ملت ايران به ميدان آمده است،
مبارزه برای آزادی و برابری است؛ سلب ھمان حقوق حداقلی كه دستاورد
بيش از صد سال مبارزه ی عقلگرايان كشور ،از نھضت مشروطه به اين
سو بوده است؛ آيا تالش و مبارزه برای تحديد٣٨حقوق اقليتھای مذھبی،
دست دوم انگاشتن زنان ،فرھنگ كشی و نسل كشی ،آزاديخواھی و عدالت
طلبی است؟!
بنيانگزاران و اعضای سازمان شما ھر عنوان عالی تحصيلی كه
داشته باشند ،ھر نبوغی ھم كه صادر كرده باشند ،در نھايت جاده صاف
كن حاكميت حكومت اسالمی فعلی ايران با اين كارنامه ی »درخشان«
شده اند .مجبورم نكنيد در يادداشتی ديگر در باره ی اين كارنامه ی
درخشان توضيحی بدھم؛ ھرچند كه ھمين حكومت اسالمی و با ھمين
كارنامه ی درخشانش ،كتاب خاطرات ٣٩شما را در حكومتش به چاپ
رسانده و در خارج از كشور ھم كرور كرور ،در ميان ايرانيان تبعيدی و
مھاجر پخش كرده است؛ در دكان ھر بقال و عطار ايرانی و افغانی خارج
از كشور ،كتاب شما و دوستان ش ما را به راحتی میتوان تھيه كرد؛
كتابفروشیھا كه جای خود دارند!
 - 38محدود کردن
 - 39جالب اين که اين آقای فداکار و مبارز ،در تمام چند دھه عمر حکومت کھريزکی اسالمی ،حتی يک جمله
ھم در راستای اعتراض به جنايات فجيع حکومت اسالمی قلمی نکرده است .به نظرم ايشان اين کتاب را نوشته
است ]يا پول داده است که برايش بنويسند[ تا خودش را به حکومتيان »گران« بفروشد که فروخت !
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متاسفانه بايد بگويم شما چن د دھه مبارزه كرده ايد ،تا زنجير
قيموميت و صغارت را بر گردن ملت ايران محكم كنيد .چند دھه برای
تحديد آزادیھای اجتماعی موجود در نظام عرفی پادشاھی ،برای تعريف
نوين از تئوری واليت مطلقه ی فقيه ،برای تحديد حقوق شھروندان ايرانی
با ھر باور و انديشه ی ديگری بجز شيعه ی دوازده امامی اصولی مبارزه
كرده ايد .خود شما چه سنخيتی در مبارزه ی خودتان و سازمانتان با
مبارزه ی نلسون ماندال میبينيد؟!
سازمان شما اگر به جريانی شبيه باشد ،بيشتر شبيه به جريان
اسالمی/تروريستی القاعده است كه اساسا با ترور زنده است و بر عليه
مدنيت ،آزادی ،دموكراسی ،حقوق برابر ھمه ی انسانھا  ،حقوق زنان و
مدرنيته به ميدان آمده است .شھدای سازمان شما از سنخ شھيد خالد
اسالمبولی ،محمد عطا و ديگر تروريستھای اسالمی ھستند .حتما توجه
داريد كه محمد عطا و بقيه ی تروريستھای فاجعه ی  ١١سپتامبر ھم،
ھمه تحصيلكرده ھای غرب بودند .مگر تروريستھای  ١١سپتامبر ٢٠٠١
جانشان را در راه عقيده شان ،فديه ی كشتار چند ھزار نفر شھروند بيگناه
از ھمه ی ملتھا نكرده اند؛ مگر ھمين سازمان شما از آغاز ورود به
صحنه ی سياسی ايران »جنگ مسلحانه ھم استراتژی ،ھم تاكتيك« را
»چسب ايدئولوژيك« ٤٠و عروه الوثقای ھر حركت خود نكرده است؟!
من كتاب شما را تنھا از يك زاويه بررسی کرده ام .ميخواستم كه
ھمين كتاب و كتاب شاگرد اول دانشكده ی فنی ،مھندس نفت و معادن،
لطف \ ميثمی و كتاب يكی ديگر از ھمراھان آن دوران شما ،احمد احمد
را ھم از زاويه ی ديدگاھی و عقيدتی به بررسی بنشينم كه امان نداديد و
مجبورم كرديد دست و پا شكسته و كوتاه پاسخی برايتان بنويسم .افتخار
دارم به آگاھیتان برسانم كه خاطرات ھمه ی اين توجيه كنندگان خشونت
و مبارزان ايدئولوژيك برای به زنجير كشيدن اين ملت ،در زير چتر
حمايت حكومت اسالمی حاكم بر ايران چاپ و پخش میشود؛ البته من ھم
اين را میفھمم كه جوانی الزاماتی دارد و ھمه ی ما در دورانی كه تازه
از بند ناف مادرمان جدا شده و يك باره ]بدون ھيچ گونه شناختی[ به
جامعه ای به گستردگی شھر تھران آن دوران پرتاب شده ايم ،به دليل
نشناختن پيرامونمان ،نداشتن آگاھی و نداشتن تحليل مشخص از شرايط

» - 40چست ايدئولوژيک« اصطالحی بود که بنيانگزار سازمان مجاھدين ،محمد حنيف نژاد برای پايگاه
عقيدتی اعمال تروريستی شان به کار ميبرد.
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مشخص مرتكب اشتباھاتی شده ايم كه اگر نتوانيم اين اشتباھات را ]حتی
پس از چند دھه[ به نقد بكشيم ،كالھمان پس معركه است.
در دوران حكومت پھلوی دوم ما از آزادی سياسی بی بھره
بوديم ،اما آزادیھای اجتماعی فراوانی داشتيم .ما زنان در انتخاب نوع
پوشش ،انتخاب ھمسر و خيلی حقوق ديگ ر مرزھای نوينی را به يمن
مبارزه ی پيشينيانمان پشت سر گذاشته بوديم .قوانين مدنی و حقوقی نسبت
به امروز بسيار بسيار مترقی و انسانی بود .ھيچ كس را در خيابان به
تخت شالق نمیبستند .ھيچ كس را در مالء عام سنگسار نمیكردند .بر
باالی ھيچ جرثقيلی پيكر تازه ی يك قربانی حكومت دينی رقص مرگ
نمیكرد .حكومت به حيطه ی زندگی خصوصی ھيچكس سرك نمیكشيد.
ازدواج موقت كه ھمان فحشای اسالمی است ،جز در ميان روحانيونی از
طيف خمينی رواج نداشت .ترور حكومتی و تروريسم دولتی اساسا
موضوعيت نداشت .قتلھای زنجيره ای در انديشه ی ھيچ انسانی
نمیگنجيد .ھيچ مردی نمیتوانست بدون اجازه ی ھمسرش ،زن ديگری
اختيار كنند .خانه ھای دولتی عفاف ھم در كار نبود .ما میتوانستيم در
ھمه ی رشته ھای ورزشی ،فرھنگی ،ھنری ،فنی و دانشگاھی ش ركت
كنيم؛ میتوانستيم به ھر مقام و عنوانی كه لياقت و صالحيتش را داشتيم،
دست پيدا كنيم و ھمين دستاوردھای مبارزه ی صد ساله ی اخير ايران
بسيار بسيار ارزشمند بود .برای استخدام در ادارات دولتی ھيچ منع دينی
و جنسی و قومی وجود نداشت .مسيحی میتوانست در كنار مسلمان ،شيعه
در كنار سنی ،يھودی در كن ار بھايی و زردشتی و ھر ايرانی در كنار
ھموطنانش به كار و تالش بپردازد.
سازمان مذھبی مجاھدين با مبارزه اش نه تنھا ھمين دستاوردھای
ناچيز را برای ما بيمه نكرد ،نه تنھا حداقل آزادیھای سياسی را ھم برای
ملت ما به ارمغان نياورد كه در نھايت آزاديھای اجتماعی ما را ھم
محدودتر و محدودتر كرد .پس از مبارزات مذھبی سازمان مجاھدين و
سازمانھای مشابه و حتی شخصيتھای ھم فكر سازمان شما از طيف علی
شريعتی ،جالل آل احمد و مھدی بازرگان و علی اصغر حاج سيد جوادی،
احمد صدر سيدجوادی و بازماندگان ايشان است كه اين ھمه زنجير بر
دست و پای اين ملت ستمديده بسته شده است .بدبختانه اين وضعيت،
سرنوشت ملت فلك زده ای است كه در ھر ويرانه اش ھزار و يك رھبر و
قيم و پيشوا و زعيم و مراد و زھرمار برای به خفت كشاندنش ھميشه در
حال توطئه كردنند.
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اجازه بدھيد در ادامه تاكيد كنم كسانی كه حكومت و قدرت را با
ضرب اسلحه و با قيام مسلحانه و مبارزه ی مسلحانه و با ترور و كشتار
به دست میآورند ،مجبورند برای تداوم حكومتشان ھم از ھمين ابزارھا
بيشتر و مستمرتر استفاده كنند .برای مبارزه با ھيچ ديكتاتوری نمیتوان از
ابزارھای ھمان ديكتاتور استفاده كرد.
ان تحصيل كرده ی اروپا و دكتر/مھندس
مھدی بازرگ ِ
ترموديناميك و عضو اولين گروه دانشجويان اعزامی از سوی دولت رضا
شاه به فرانسه ،به جای خدمت به كشور ،اولين مسجد را در دانشگاه علم
كرد .اگر مسجد خوب است و میتوان آن را در متن دانشگاه و پايگاه
اساسی عقل گرايی و كاوش و انديشه و جستجو و پژوھش كاشت ،چرا
كليسا و كنيسه و آتشكده در دانشگاه ساخته نشد؟!
آيا اين رفتار بازرگان ،جز سد كردن راه آزادی و اسير كردن
دانشجويانی از طيف شما در چنبره ی دين در حكومت كه پس از انقالب
مشروطه ]و به ويژه در دوران دو پادشاه فقيد ايران[ از حكومت جدا شده
بود ،تعريف ديگری ھم دارد؟!
چه شما از اين دريافت خوشتان بيايد ،و چه بار ديگر از من
برنجيد ،تاريخ ما گواه تلخی بر »بالھت« خيلی از كسانی است كه در راه
عقيده به زندان افتاده اند .خوش آمد و بد آمد من و شما ھم تاريخ را تغيير
ايران ِ
نميدھد .شما ھر تفسيری كه از تاريخ معاصر ايران داشته باشيد،
ِ
در راه مدنيت و مدرنيته را به حلقوم ارتجاع مذھبی سرازير كرده ايد ،و
بدبختانه ھنوز ھم بر ھمان اشتباھاتتان پای میفشاريد .به ھمين دليل ھم
بايد در برابر ملت ايران و از سرنوشتی كه برای اين ملت رقم زده ايد،
شرمگين باشيد!
ھمين دكتر/مھندس/پروفسورھا و استادان دانشگاهھا و شاگرد
اولھای دانشگاھی بودند كه به دليل مذھب زدگیشان ،در نھايت منزلت
سياسی و اعتبار اجتماعیشان را فدای تكليف شرعیشان كردند .واقعيت
اين است كه دين ِ در حكومت اساسا ضد مدنيت ،ضد روشنگری ،ضد
برابری حقوق انسانھا ،ضد زن ،ضد علم و دانش ،ضد آگاھی ،ضد
آزادی ،طرفدار شكنجه و خواھان كشتار دگرانديشان ،طرفدار
استثمارگران و نافی فرھنگ است .مدعيان مسلح به مذھب ]ھر مذھب و
ھر دينی[ اساسا نمیتوانند مدعی آزادیخواھی و عدالت طلبی باشند .اين
گونه فداكاریھا و دست از جان شستنھا در نھايت زنجيرھای بيشتری را
بر دست و پای ملت میبندند و از امكان رشد و آگاھی و ترقی و سازندگی
ايشان جلوگيری میكنند.
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راستی ھيچگاه از خودتان پرسيده ايد چرا سازمان شما در جنگ
بين ايران و عراق در كنار مھاجم خارجی ايستاد؛ ھيچگاه پرسيده ايد چرا
سازمان شما در راستای ھمان تصفيه ھای خونين درون گروھی،
معترضين به سياستھای احمقانه اش را دسته دسته به زن دانبانان ايران
]حكومت اسالمی[ میفروشد؟!
در يك نمونه ی ديگر به ادعای خود شما در كتابتان ،در ھمان
دوران حكومت پيشين ،سازمان شما فردی از ھمان »كادرھای ھمه
جانبه« و دانشجوی دانشگاه تربيت ولی فقي ه را به دليل عشقی كه به
خانواده اش داشت ،كنار گذاشت؛ چرا كه محبت و عشق و دوستی در اين
سازمان حرام است .من امروز مفتخرم به آگاھی شما و ھم طيفان شما
برسانم كه در راستای ھمين عمل مبارزاتی بنيانگزاران سازمان شما،
مسعود رجوی تمامی خانواده ھای مجاھدين را متالشی كرده است ،تمام
كودكان اين خانواده ھا را از دامان مادر و پدر محروم و به اقصا نقاط
جھان تبعيد كرده و ھمه ی زنان و شوھران را مجبور به طالقھای دسته
جمعی و اجباری كرده است .اين روزھا چك سرسپردگی اعضای
مجاھدين ،چنين مكانيسمی دارد.
به عنوان يك نمونه ی تازه و البته نه چندان دور از ذھن و برای
نشان دادن ھمسويی سازمان شما با جريان تروريستی القاعده به آگاھیتان
میرسانم كه سازمان مجاھدين ساكن عراق و وارثان برحق بنيانگزاران
سازمان شما ،پس از اطالع از كشتار تروريستی  ١١سپتامبر ٢٠٠١
شادمانی بسياری كردند و ساز و دھل فراوانی بر فراز پيكرھای متالشی
شده ی قربانيان اين فاجعه ی تروريستی نواختند .اين جماعت ،در اين
غرب ستيزی بیدليلشان ،دوباره سرود نبرد با امريكا را كه بيست سال
بود در آرشيوھای سازمانيشان خاك میخورد ،بر باالی گل دسته ھا و
بلندگوھاشان به صدا درآوردند .اگر اين شادمانی در راستای ھمان
ترورھای امريكاييان در دوران عضويت شما در سازمان مجاھدين نيست،
لطفا برايم توضيح بدھيد كه در چه راستايی است؟!
به ھر صورت آقای نجات حسينی عزيز ،تاريخ بيرحم تر از آن
است كه برخی از ما تصور میكنيم .اگر كتابتان را نوشته ايد تا نسل ما و
نسل فرزندان ما از تجربه ھاتان عبرت بگيرند و برای بھبود وضع
ھموطنانمان و حتی به قدرت رسيدن ،از ترور و خشونت دست بشويند،
كار خوبی ارائه داده ايد و زشتیھای خشونت و از خود تھی شدن انسانھا
را در يك روال عقيدتی به خوبی روشن كرده ايد؛ دستتان درد نكند .اگر
ھدفتان از نوشتن اين كتاب ،نشان دادن زشتی مرگ پرستی و زندگی
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گريزی و واپسگرايی و جنگ با راسيوناليسم و عقلگرايی بوده است،
موفق بوده ايد و توانسته ايد مكانيسم شست و شوی مغزی انسانھای ناياب
و سرمايه ھای ملی كشورمان را به خوبی نشان بدھيد؛ اما اگر ھدفتان
تقديس ترور و كشتار و زندگی گريزی و خشونت طلبی است ،زيره به
كرمان برده ايد .حكومت اسالمی خود قھارتر از اين حرفھاست كه
بخواھد از ساده انديشیھای چند دھه پيش شما و ھم طيفان شما درس
تجربه بياموزد .در نھايت حاكمان اسالمی ممكن است از كارنامه ی
مبارزاتی شما تنھا در راستای توجيه خشونتھا و ترورھا و جناياتشان
استفاده كنند .اميدوار بودم چند دھه فاصله گرفتن از آن سازمان و از آن
ھمه تجربه ی غم انگيز ،به ويژه تجربه ی خونبار جمھوری اسالمی و اين
ناكجاآباد عقيدتی ،دستاورد بھتری برايتان داشته باشد.
برگرديم به ھمان جوانک دانشجو!
دو كتابی كه او برايم آورد» ،چه بايد كرد« و »قاسطين،
مارقين ،ناكثين« علی شريعتی بودند ،و من ديگر نه نامی از اين پسرك در
يادم مانده است و نه حتی سرانجامی .بعدھا بسيار سپاسگزارش شدم كه
آنھا را آورد .تا پيش از اين تاريخ بيشتر ترجمه ھايی غربی و گاه ھم
شرقی را میخواندم؛ كارھای برتولت برشت ،نيكوس كازانتزاكيس،
فرانتس فانون ،عماراوزگان ،چند نوشته در رابطه با انقالب الجزاير ،چند
رمان و چيزھای ديگری كه حاال ديگر اسمشان ھم يادم نيست؛ كتاب
»استعمار نو« حسن صدر را ھم خوانده بودم؛ حتی چند داستانک جالل آل
احمد را ھم ورق زده بودم؛ اما شريعتی چيز ديگری بود .شريعتی را
نمیخواندم ،مینوشيدم ،با تمام وجودم میبلعيدم؛ بدون اين كه بفھمم چه
نوشته است .ھمه ی جمله ھای كذائی اش را حفظ میكردم و اين روال تا
بعد از انقالب يا ھمين افتضاح تاريخی  ٥٧ھم ادامه داشت.
خردادماه  ١٣٥٦كه خبر مرگ علی شريعتی را در روزنامه ی
كيھان چاپ كردند ،باور نمیكردم .ھيچ كس باور نمیكرد .برای ھمين ھم
در تنھايی كلی گريه كردم .تا آن زمان تمام نوارھای سخنرانی اين
تئوريسين انقالب اسالمی را شنيده بودم .ضبط را بغل گوشم میگذاشتم و
ھی گوش میكردم و ھی و ھی… و حاال سالھا از آن سالھا گذشته
است .آموزشھای تئوريك شريعتی برای ما جوانانی كه آن دوران تشنه ی
دانستن بوديم ،آدرسھايی تماما عوضی بودند .فقط شريعتی نبود.
خيلیھای ديگر ھم بودند ،اما معجزه ی برانگيختن احساسات فقط از او

٥٤

برمیآمد .مثال چه چيزی میشد از اين ھمه انسان ستيزی و دگرانديش
ستيزی كه تئوری »نابود كردن دگرانديشان« را رمانتيزه میكند ،آموخت؛
ھيچ ،جز افتادن در دام و دامان ھمان انقالب كذايی سال  ٥٧كه جز بر
محور نفرت و كينه جويی نمیچرخد و ھر كه را كه مانند ما نيست و با ما
نيست و از ما نيست و مانند ما نمیانديشد و رو به قبله ی ما نماز
نمیگزارد و يا اساسا با فرھنگ برده ساز »توحيد« اسالمی »ما« مخالف
است ،نابود كردن!
به اين نوشته از كتاب »مذھب ،عليه مذھب« شريعتی گ وش
كنيم» :اين دعوت كه به نام دعوت توحيد در تاريخ اعالم میشود ،يك
وجھه ی اين جھانی و مادی ھم دارد و آن اين است كه مسلما وقتی
»گروھی« معتقد باشند كه ھمه ی اين آفرينش؛ چه انسانی و چه حيوانی و
چه نباتی و حتی جامدات» ،يك قدرت« بر آنھا »حكومت« میكند و جز
او ھيچ موثری وجود ندارد و ھمه ی اشياء و اشخاص و رنگھا و
جنسھا و جوھرھا ،ھمه ،ساخته ی يك خالق است» ،خود به خود« وحدت
الھی يعنی توحيد خدا در ھستی؛ الزمه اش از نظر منطقی ]منطق ضد
دگرانديشی[ و فكری ،توحيد بشری در زمين است؛ يعنی در ھمان حال كه
توحيد اعالم میكرده است كه ھمه ی آفرينش »يك امپراطوری است« در
دست »يك قدرت« و ھمه ی انسانھا از يك منبع سر زده اند و به وسيله
ی يك اراده ھدايت میشوند و به يك جھت متوجه اند و از يك جنس ساخته
شده اند ،و يك خدا دارند و ھمه ی نيروھا و سمبلھا و مظھرھا و
٤١
ارزشھا و عالمتھا در برابر او »بايد نابود شوند!«
چه مسخره و چه ضد بشر!
يادم میآيد برخی از آخوندھا مخالفش بودند .از چه زاويه ای،
نمیدانم؛ البد برای اين كه شريعتی ادبيات حوزه ای آنھا را كمی دستكاری
كرده بود .حتما نوشته ھای بسيار و بسيار پراكنده اش را نمیخواندند؛ فقط
خيال میكردند دكان روضه خوانیھای پنج تومانیشان با اين »افاضات«
تخته میشود؛ چرا كه اگر كمی شم آينده نگری داشتند ،بايد میفھميدند كه
تنھا ھمين علی شريعتی است كه میتواند با چنين بازیھايی با كلمات و
احساسات و ناآگاھیھای نسل جوان ِ آن روزگار ايران و بالطبع
روشنفكران تشنه ی قدرت ِ ھمطراز خودش ،زمينه ھای »سلطنت و
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خالفت بالمنازع روحانيت« را فراھم كند و از روضه خوانھايی آنچنانی
به چنين حكومت و قدرت و ثروتی برساندشان.
اين طيف كه چندان زياد ھم نبودند ،گويا مخالف سيد روح \
خمينی ھم بودند و البد او را ھم رقيب خودشان ارزيابی میكردند .به
ھرحال نمیدانم درباره اش چه نوشتند و چگونه او را به سيد اخمو وصل
كردند كه گل از گلش شكفته و علنا و رسما ،گفته ،نوشته و اعالم كرد كه:
»من اگر چند ميليون تومان ھم به سيستمھای تبليغاتی پول
میدادم ،نمیتوانستند چنين تبليغی در حقم بكنند كه من مقلد حضرت آيت
٤٢
\ خمينی ھستم«.
جالب اين كه من تا اين تاريخ حتی اسم خمينی را ھم نشنيده بودم.
ھيچ تصوير و تصوری ھم نه از دوران ملی شدن صنعت نفت داشتم و نه
حتی از بلوای  ١٥خرداد  .١٣٤٢سنم نمیرسيد .خانواده ای مذھبی ھم
نداشتم كه اين چيزھا را به ما بياموزاند ]چه خوب[ برای ھمين ھم اصال
نه دشمنی آخوندھا را با ملی شدن صنعت نفت ديده بودم و نه نقطه
عزيمت حركتھای تروريستی سازمانھای مجاھدين خلق و فدائيان خلق
را كه ھمان بلوای  ١٥خرداد [١٣٤٢] ٤٣بود .با اين ھمه در اين سالھای
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اين بود که تصويب نـامه ای از ھيئـت دولت گـذشـت که برای انتخابات انجمنھای ايالتی و واليتـی ،زنـان حق
شـرکت درانتخابات را داشـته باشـند و منتخبين نيز در برابر کتاب آسمانی ]و نه قرآن که تا آن زمان رسم بود[
سوگند يـاد کننـد .ايـن امر موجـب شـد که تلگرافھايی بحضـور شـاه و دولت در مخالفـت با اين تصويـبنامه
مخابـره شود .از جمله تلگراف آقای خمينی حضـور شاه بود کـه نخستيـن تلگراف با عنـوان )حضـورمبـارک
اعليحضـرت ھمايـونـی( و با امضای )الداعی روح \ الموسوی الخمينی( بود که متذکر شـد »دولت شرط
اسالم را در رای دھندگان و منتخبيـن ذکر نکـرده وبه زنھـا حق رای داده و ايـن امرموجـب نگرانی علما و
مسلمين شـده؛ تقاضـای حـذف تصـويـبنامه را دارد «.شـاه به تلگراف مزبور پاسـخ ميدھد با عنوان »حجت
االسالم آقای خمينی« و يادآور ميشود کـه »ما بيش از ھرکس در حفظ شعاير مذھبی کوشا ھستيم و تلگراف
برای دولت فرستاده شـد .ضمنـا توجـه شما را به وضعيـت دنيا و زمانـه جلب ميکنـم «.آقای خميـنی دومين
تلـگراف رابـرای شـاه ميفرسـتد و تقاضـا ميکنـد »دولت را موظف فرمائيـد که از قانون اساسی که ضـامـن
اساس مليـت و سلطنـت است ،تبعيت نمايد !« بـازھم پاسـخ شاه فقيـد نظيـر پاسـخ قبلـی بود؛ کـه سـومي ـن
تلگـراف آقای خمينی ميرسـد مبنی برايـنکه »آقای علـم تخلـف خود را از قانـون اساسـی اعالم و با تبـديل قسـم
به قـرآن مجيد ،ميخواھد قرآن را از رسـميت انداختـه و اوسـتا و انجيـل و بعضـی کتب ضالـه را جای آن
قراردھـد «.ضمنـا در تاريـخ  ١۵آبـان ١٣۴١آقای خميـنی تلگـراف تندی به علـم نخسـت وزيرميفرستد .ھميـن
جريانات و اعتراضـات سايـر روحانيـون موجب شـد که بدسـتور شـاه اجـرای تصويـب نامه متوقـف شـد و آقای
علـم اعالم کرد که »مقررات انجمنھای ايالتـی و واليـتی اجرا نميشود« که اين اقـدام موجـب تشکر آقای خمينی
و ساير روحانيون ميشود و تا مـدتی ديـگر از تظـاھرات و تلگـراف آنـان خبری نبـود .دکتـرارسـنجانی در
مـورد اصالحـات ارضـی بشـدت اقـدام ميکنـد و مـالکيـن و فئـودالھـا را بشـدت مورد حملـه قرار ميدھد که در
نتيجه روز ٢٢آبان مـاه  ١٣۴١مھنـدس ملـک عابـدی رئي ـس اصالحـات ارض ی في ـروزآباد کشـته مي شـود.
مالکي ـن و فئودالھـا کـه از نطـقھای ارسـنجانی بشـدت ناراحت بودند؛ ضمـن اقدامات خـود به تحـريـک
روحانيـون ميپـردازنـد که سـھمی از درآمـد آنـان نصيب جامعه ی روحانيـت ميشـد و ضمنـا خيلـی از
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روحانيـون نيـز از دھات و اراضـی موقوفه سھمی داشـتند و آنھـا ھـم درکنـار مالکيـن بـه ميـدان ميآيـند .بـا
ابتـکار دکتر ارسـنجانی روز  ١٩دی ماه  ١٣۴١کنگـره ی دھقانـان در تاالر محمد رضا شـاه پھلوی با حضـور
 ۴٢٠٠کشـاورز تشکيـل ميشود که در ايـن کنگـره شـاه ضمن نطـقی انقالبـی اصـول شش گانـه ی زيـر را
اعـالم ميدارد:
 -١اصـالحات ارضـی
 - ٢ملـی کردن جنـگھا
 -٣فـروش سھام کارخانه ھای دولتی
 -۴سـھيم شـدن کارگـران در سـود کارخانـجات
 - ۵ايـجاد سـپاه دانـش
 – ۶اصالح قـانـون انتخـابـات.
از ايـنجا بـود که دامنـه ی نبـرد پنھانـی روحانيـون و مالکين و مخالفين رژيم ازيک طرف ،و طرفـداران
سلطنـت و انقالب سـفيد از سـوی ديـگر درگـرفت و شـاه اعالم کرد کـه بـرای تصـويب اصـول ششـگانه بـه
»رفراندم« خـواھد پـرداخـت .کلمـه ی »رفراندم« مخالفيـن زيادی يـافت .در بعضـی از نقـاط کشـور
مخصوصـا مناطق مـذھبی تظـاھراتی عليـه رفراندم شد و شـعار ميدادند »ما پيرو قرآنيم/رفراندم نميخواھيم«
درھميـن جريانـات بود که روز  ٨اسفنـدماه  ١٣۴١يک کنگـره ی اقتصادی درکاخ سـنا تشـکيل شـد و شـاه
ضمن نطقـی اعالم کـرد که از امـروز در ايران به زنان حق انتخـاب کـردن و انتخاب شـدن داده ميشـود؛ تا اين
آخريـن ننـگ اجتماعی ما برطرف شـده و زنجيـر تحقيـر و اسارت از گـردن زنـان ايران برداشـته شـود« روز
بعـد زنـان به کـاخ مـرمر بـرای تشکر ميروند و شـاه ميگوي د »ديگر بانوان ما در ردي ـف مھجـوري ـن و
ديوانـگان نيسـتند و ميتوانند دوشـادوش برادران خـود در کـارھای مملکـت سـھيم و شـريک باشــند «.ايـن
اقدامات آخـوندھای مخالـف را بشـدت تحريـک کرد و تظاھراتی کردنـد کـه شـاه طـی نطقی گفت که »اتحـاد
نامقدس سـرخ و سياه مانع انجـام کـارھای اصـالحی اسـت .ولـی اين کارھا انجـام ميشوند و عقب نشيـنی
مـوردی نـدارد «.خـرداد مـاه سال  ١٣۴٢مصـادف بود با مـاه محـرم و شـب  ١۵خرداد که با عاشـورا
مصادف بـود؛ آقای خمينی در قـم به منبـر رفت و بشدت به دولـت و رژيم حمله کرد کـه طبـق دسـتور دولت
در نيـمه ھای شـب ماموريـن انتظامی درقم بخانه ی آقای خمينی ريختـند و او را دستگير کرده ،به تھران
آوردنـد و در پادگان نظامی قصر بازداشت کردند .صبــح زود سـيد مصطفی خميـنی به حـرم حضرت
معصومه ميرود و مـردم را از واقعـه ی دستگيری پدرش آگاه ميکنـد و به روحانيـون مقيـم قـم خبر ميدھد و در
نتيجه روز ١۵خـرداد تظاھـرات دامنـه داری در تھـران و قـم و مشـھد و ساير نقاط ميشـود .چـون ايـام محرم و
عاشـورا بـود و معمـوال اجتماعـات مذھبـی فراوان در ھمه جا وجـود داشـت؛ طـرفـداران خميـنی مردم را
واداشتند که به تظاھرکنندگان بپيوندنـد و درنتيـجه تظـاھرات مـذھبی منجـر به تظاھـرات سياسـی شـد).دکتر
الموتی(
روزنامه کيھان در روز دوشنبه  ۴١/٧/١۶نوشت که »طبق اليحه ی انجمنھاى ايالتى و واليتى که در دولت به
تصويب رسيده و امروز منتشر شده ،به زنان حق راى داده شد «.به گفته آقاى دوانى ،البته در آن
تصويبنامه -١:قيد اسالم را از شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته بودند .
َ
منتخبين به قرآن مجيد ،کلمه ی کتاب آسمانى گذاشته شده بود.
 -٢به جاى قسم خوردن
 -٣به جاى کلمه ی ذکور »از شرايط منتخب ين« کلمه ی باسواد گذاشته شده بود که اع م از ذکور و اناث
مىباشد .ھمان روز بعد از نماز مغرب و عشا ،آقاي ان شريعتمدارى و گلپايگانى و خمينى باھم اجتماع و
مشورت کردند و قرار شد که ھر يک از اين آقايان تلگرافى را به شاه مخابره کنند و خطر اين تصويبنامه را
گوشزد و خواستار لغو آن شوند .بنا به نوشته ی آقاى على دوانى ،روز  ۴١/٧/١٧نخست آقای خمينى تلگراف
زي ر را به شاه مخابره کرد »به نقل از »نھضت دو ماھه ی روحانيون ص  ۵١و صحيفه ی نور ،ج ٢٢
ص«٢٩
»حضور مبارک اعليحضرت ھمايونى ،پس از اھداى تحيت و دعا ،بطوريکه در روزنامه ھا منتشر است،
دولت در انجمنھاى ايالتى و واليتى ،اسالم را در راى دھندگان و منتخبين شرط نکرده و به زنھا حق راى
داده است و اين امر موجب نگرانى علماى اعالم و ساير طبقات مسلمين است .بر خاطر ھمايونى مکشوف است
که صالح مملکت در حفظ احکام دين مبين اسالم و آرامش قلوب است .مستدعى است امر بفرمائيد مطالبى را
که مخالف ديانت ّ
مقدس و مذھب رسمى مملکت است ،از برنامه ھاى دولتى و حزبى حذف نمايند ،تا موجب
دعاگوئى ّ
ملت مسلمان شود/الداعى ،روح \ الموسوى« سپس آيت \ شريعتمدارى تلگراف زير را به شاه
مخابره کرد» :بسم \ الرحمن الرحيم ،پيشگاه رفيع اعليحضرت ھمايون شاھنشاه ،با ابالغ سالم و تقديم ادعيه،
بطوريکه روزنامه ھا منتشر کرده اند ،دولت در ضمن تصويبنامه ی اليحه ی انجمنھاى ايالتى و واليتى شرط
اسالم و شرط ذکوريت را در راى دھنده و انتخاب شونده الغاء نموده و ضمنا راى دادن و انتخاب شدن را به
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دانشجويی بت اعظمی به نام علی شريعتی چنان جان و جھانم را پر كرد
كه تا آمدم بجنبم ،خمينی آمد و زد و برد.
برای اين كه اين بحث نيمه كاره نماند ،شايد بد نباشد به روند
رشد نھضت باب در دو سده ی گذشته در اين منطقه نيز نگاھی بياندازم؛
ھرچند كه در اساس میخواھم به »بحران روشنفكری« در دوره ی محمد
رضا شاه فقيد كه باعث فروپاشی آن نظام و به قدرت رسيدن وحشی ترين
و خشن ترين تعريف از امامت و رھبری و پيشوايی در جامعه ی مدنی ما
شد ،بپردازم .گفتگو در رابطه با جنبش باب از اين زاويه اھميت دارد كه
توجه كنيم؛ اگر در اروپای انتھای قرون وسطی از درون انديشه ی مذھبی
كاتوليسيسم ،جريانی به عنوان »پروتستانتيسم« توانست نضج بگيرد و
زمينه ی كوتاه كردن دست دين مسيحيت از حكومت سياسی را فراھم آورد
و در نھايت زمينه ساز تولد دولتھايی مدرن بشود؛ اما در ايران ما با اين
كه دقيقا چنين جريانی برای كوتاه كردن دست دين ساالران از حاكميت
نضج گرفت ،به دليل اين كه حكومت سياسی نتوانست ]يا نخواست[ از اين
جنبش حمايت كند ،برخالف اروپای آن دوران و ھم چنين به دليل خشونت
ذاتی و بسيار غيرمعقول حاكم بر خشن ترين قرائت از اسالم يعنی تشيع،
روند رنسانس و روشنگری در ايران ما به محاق رفت و روشنفكری در
تمام اين دو سده ]خواسته و ناخواسته[ ابزار دست و عروسك ِ خيمه شب
بازی حوزه و روحانيت شد.
اين روشنفكری آلوده و غيرپالوده از قرائتھای شبان/رمگی و
اين اتحاد نا»مقدس« جريانھای گوناگون سياسی و روشنفكری ايرانيان،
در درون و بيرون كشور ،نه تنھا نتوانست در زيرساخت جامعه ای مدنی
و حكومتی غيردينی دستی داشته باشد كه به دليل فاصله نگرفتن از ھمان
ديدگاه عميقا مذھبی/ارتجاعی حاكم بر مدعيانش ،در انتھای ھزاره ی دوم
و آغاز ھزاره ی سوم ،به برآمدن قدرتی مادون قرون وسطايی ،خشن و
غيرمتعارف ياریھا رساند و ھمچنان نيز در تداوم اين حكومت ،ھمپا و
يار و ھمراه اين حكومت اسالمی است.
اگر اروپا توانست با فاصله گرفتن از آن دستگاھھای
عقيدتی/مذھبی و ارزش بخشيدن به فنومن انسان ،زمينه ساز تعريف نوينی
کليه ی افراد ملت ]اعم از زن و مرد[ داده است .نظر به اينکه اين تصميم دولت مخالف با موازين شرعى و
بالنتيجه مخالف با قانون اساسى است و صالح ملک و ملت نيست ،لذا خواھشمنديم که دستور اکيد فرماييد دولت
ھم دو مورد مذکور را اصالح نمايد /االحقر سيد کاظم شريعتمدارى«اعتراض مراجع تقليد و روحانيون و مردم
بر عليه تصويب نامه ی انجمنھاى ايالتى و واليتى حدود دو ماه طول کشيد تا به لغو آن تصويبنامه از سوى
دولت منجر شد .مشروح آن قضايا در کتاب »نھضت دو ماھه ی روحانيون ايران« و جلد سوم کتاب »نھضت
روحانيون ايران« نوشته ی آقاى على دوانى آمده است] .آتش فروزان[
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از حقوق شھروندی شود كه در نھايت اين ھمه دستاورد درخشان را در
حيطه ی حقوق انسانھا ،زنان ،كودكان ،دگرانديشان ،فرھنگ و ادب و به
ويژه رشد تكنيك و رھا ساختن دانش و پژوھش از روايت انحصاری
دينی/كليسايی به جھانيان عرضه كند ،ايران ما تنھا و تنھا به دليل اين
شكست و اين نابود كردن دريافت تازه ی نگرش به انسان و خواستھای
شھروندی اش ،به چنين سرنوشت شومی دچار شد؛ جنبش عظيم مردمی
كه با لشكركشی وحشيانه و عجيب و غريب رھبری شيعه و با دستياری
بخشی از باصطالح روشنفكران آن دوران ]نظير ميرزا تقيخان اميركبير[
و دستگاه حكومت سياسی كه خود نيز آلوده به ھمين ديدگاه شبان/رمگی
بود ،اين فراز به شكست و اضمحالل كشانده شد و ما در ايران امروزمان
ھمچنان با پيامدھای آن شكست وحشتناک كه میبايد در راستای رھايی
ايرانيان از بند و زنجيرھای ارتجاع پيروز میشد ،ھر روز از شكستی به
شكست ديگر فرو میغلطيم و نمیتوانيم از اين روند اضمحالل كذايی
انسان ،شھروند و حاكميت خارج شويم.
تالشھای مجدانه و كوششھای عميقا انسانی تالشگرانی ھم كه
كوشيدند ايران را به زور به جاده ی مدنيت و تمدن بكشانند ،به دليل ھمان
شكست بنيادی آن جنبش ،اساسا نتوانست ثمره ی مثبتی به بار آورد؛ چرا
كه تا ديدگاه حقوق شھروندی در ملتی پای نگرفته باشد ،ھر گونه تالشی
برای كشاندنش به روند مدرنيته ]بدون گذار از فرھنگ شبان/رمگی[
محكوم به شكست و اضمحالل است .تالشھای ھمان ميرزا تقیخان
اميركبير ،قائم مقام فراھانی ،روشنفكران الئيك صدر مشروطه،
روشنفكران دوره ی رضا شاه ،خود رضاشاه ،محمد رضا شاه و
ارتجاع اين دوره ھا ]چنان كه تاريخ
روشنفكران غيرآلوده يا كمتر آلوده به
ِ
نشان میدھد[ نتوانست مسير اضمحالل ايران را به سوی چاه جمکران
ارتجاع سد كند ،و ايران در پيامد ھمان شكست ،در دورانی كه ھمه ی
جھانيان در دستيابی به مظاھر تمدن و مدنيت از يكديگر پيشی میگرفتند
]و میگيرند[ در گرداب ارتجاع ،خشونت ،تروريسم و قوانين ضدانسانی
اين شريعتمداران فروغلطيد و تمام آن كوششھا و تالشھا نيز برباد شد؛
چرا كه در ايران ما ]بر خالف اروپا[ سنت بر مدرنيته چربيد و اين روند
كه ھمان روند اضمحالل ايران و ايرانی است ،ھمچنان در سراشيب سقوط
ايران ،با سرعتی باورنكردنی ايران را از گردونه ی زندگی در جامعه ی
جھانی محروم كرده است؛ سراشيب سقوطی كه محصول يك خطای
تاريخی روشنفكران و دولتھای سياسی در تمام اين اين دو سده بوده
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است؛ عدم درك درست از شرايط مشخص ،نشناختن روند تاريخ و به
ويژه دوران گذار اروپا به مدارج مدنيت و رشد و ترقی.
اگر ملت ما و روشنفكران ما در آن نبرد بين رھبری شيعه و
جنبش روشنفكری باب پيروز میشدند ،به واقع ما سرنوشت ديگری ورای
اين كه امروز درگير آن ھستيم ،میداشتيم .میخواھم با اين نمونه ھا نشان
بدھم چه روشنفكران عقب افتاده ای داريم ،با چه ادعاھا و عنوانھای
گزافی ،كه چگونه با عوضی فھميدنھاشان مملكتی را و در نھايت تمامی
منطقه و جھان را به آتش كشيده اند .اگر روشنفكران ايرانی عصای دست
آخوندھا نمیشدند و نسخه ی آخوندساالری را به عنوان امپرياليسمی
جانشين سوسيال/امپرياليسم شوروی مرحوم در اين سوی جھان تقويت
فكری ،جانی ،مالی ،اطالعاتی و بين المللی نمیكردند ،سرنوشت منطقه ی
خاورميانه چنين نبود كه اكنون ھست؛ ساده انديشیھای روشنفكران ايرانی
كه بيشترشان تحصيالت دانشگاھی داشته اند ،خيلیھاشان در غرب متمدن
ھم دانش اندوخته بودند ،آنچنان جانگداز است كه تنھا میتواند محصول
كشور اسالم زده ای چون ايران ما باشد؛ روشنفكرانی كه به جای آموختن
حقوق شھروندی ،برابری حقوق انسانھا ،اصالت انسان و فرديت ،برای
شرق رھبر زده ،بحران زده و مذھب زده ی ما كه ھزار و چھارصد سال
است لواليش بر محور امام و امت چرخيده است ،باز ھم امامت ،توحش،
برده داری ،زن ستيزی و انكيزيسيونھای قرون وسطايی و ايدئولوژی
شبان/رمگی و در نھايت تروريسم را به ارمغان آورده اند.
اين باصطالح روشنفكران ايرانی با اين ھمه تالش ھاشان نه تنھا
آزادی سياسی را برای ما ايرانيان بيمه نكردند ،كه ھمان آزادیھای نيم بند
فردی و اجتماعی موجود در دوران دو پھلوی اول و دوم ما را نيز به باد
دادند .آنچه در جھان امروز میگذرد و آنچه به ويژه در خاورميانه در
جريان است ]و نمیدانم تا كجاھا پيش خواھد رفت[ بازتاب عينی ،مادی و
ملموس ھمراھیھا ،ھمكاریھا ،ھمپايیھا و ھمياریھايی است كه اين
سنخ روشنفكران ايرانی با فجيع ترين بخش عقب افتاده ی روحانيت شيعه،
يعنی باند بازرگان ،شريعتی ،طالقانی ،منتظری ،خمينی و مطھری و امثال
اينھا داشته اند .تاريخ نشان داده است كه مسئوليت انسانھا را نمیتوان
تنھا با شعار اسالمی »نيت خير« اندازه گرفت .آنچه پيش آمده است ،ھر
نيتی ھم پشت آن بوده باشد ،ھمين وضع فجيعی است كه تمام جھان را
درگير آن كرده است .اگر اين روشنفكران با جريانھای عقب افتاده ی
شيعی تحت عنوانھای اسالم راستين ،اسالم مبارز ،اسالم ناب محمدی،
شيعه ی علوی و اسالم ضد امپرياليست چنين ھمراھیھايی نمیكردند،
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بدون ترديد سرنوشت ايران ،منطقه ی خاورميانه و البته جھان ]دست كم
در پھنه ی امنيت جانی[ چنين نبود كه اكنون ھست.
برگردم به »روشنفکران«!
بيشتر روشنفكران ايرانی از ھمان دوران مشروطه خيال
میكردند با تركيب و ملقمه ای از دستاوردھای غرب و اسالم ،خواھند
توانست دكترين تازه ای به خاورميانه ارائه كنند كه به باور خودشان ،نه
كاستیھای مدنيت غربی را داشته باشد و به دليل مسلمان و شيعه بودن
ايرانيان ،خيلی ھم به سنتھای اسالمی اين سوی جھان لطمه وارد نسازد؛
در حالی كه واقعيت اين است كه دستاوردھای مدنيت و رنسانس غربی كه
پايه ی اين جھش شگرف در ھمه ی زمينه ھا و به ويژه حقوق انسان و
اساسا حقوق بشر شده است ،دارای يك فلسفه و يك ديدگاه تازه به انسان
است .نمیتوان اين فلسفه را تكه تكه كرد و با تئوری شبان/رمگی و امت
و امامتی شرقی تركيب كرد كه اگر تركيب كنيم ]كه روشنفكران ايرانی
كردند[ از درون اين تركيب ،ھمين خشن ترين تئوریھا و مانيفستھای
ترور و كشتار دگرانديشان و غرب ستيزی بيرون میآيد!
آرواند آبراھاميان در كتابی تحت عنوان »اسالم راديكال«
ديم ]اپوزيسيون محمد رضا ش اه[ كه در جريان ملی
مینويسد» :نسل ق ِ
كردن صنعت نفت مشاركت داشت و خيانت روحانيون نسبت به مصدق را
ديده بود ،ھنوز به نحوی نسبت به روحانيون بیاعتماد مینمود و ترجيح
میداد در تقابل عليه رژيم ]شاه[ با ملیگراھای الئيك باشد ،تا طرفدار
شعار مذھبیھا؛ اما نسل جدي ٍد ]اپوزيسيون محمد رضا شاه بعد از خرداد
ماه  [١٣٤٢تحت تاثير ]سيد روح \[ خمينی ،به سرعت سمبلھای مذھبی
رژيم
را اخذ كرده و مورد حمايت قرار میداد و در وجود ھر مالی ضد
ِ
]شاه[ ترقی خواھی و آزاديخواھی میديد.
»نسل قديم با توجه به سابقه ی مبارزه برای ملی كردن صنعت
نفت ،استعمار انگليس را به عنوان يك خطر جدی خارجی ارزيابی
میكرد .اما نسل جديد… بر اين نظر بود كه امپرياليسم امريكا يك تھديد
بزرگ خارجی است.
»نسل قديم با اتكاء بر تجربه ی گسترده ی خود از جنبشھای
سياسی دھه ی  ٤٠و اوايل دھه ی ] ٥٠ميالدی[ به مبارزات غيرقھرآميز
تمايل داشت؛ نظير تشكيل احزاب سياسی ،اتحاديه ھای كارگری،
انجمنھای صنفی ،تظاھرات خيابانی و گردھمآييھای مردمی؛ اما نسل
جديد كه با رويدادھای قيام پانزده خرداد ماه سال  ١٣٤٢تكان خورده بود،
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بطور فزاينده ای به سمت مبارزه ی قھرآميز كشيده میشد؛ نظير ايجاد
ھسته ھای زيرزمينی ،شھادت قھرمانانه ،تبليغ به وسيله ی عمل و نيز
جنگ چريكی و پارتيزانی؛ به طور خالصه نسل قديم ]تا حدی[ سكوالر،
رفرميست ،ضد انگليس بود ،با روشھای غيرخشن؛ نسل جديد اما بيشتر
مذھبی بود ،راديكال ،ضد امريكا و مھم تر از ھمه اين كه به شدت ھوادار
٤٤
مبارزه ی مسلحانه«.
به نظر آبراھاميان پس از بلوای پانزده خرداد سال ١٣٤٢
»دانشگاه ھای ايران رشد و گسترش بیسابقه ای را تجربه میكنند .اين
رشد و توسعه كه افزايش روزافزون ھزينه ی تحصيلی دولتی را برای
دانشجويان دربرمیگرفت ،برای نخستين بار درب دانشگاهھا را بروی
فرزندان خانواده ھای متوسطٍ رو به پايين نيز گشود.
»دانشجويان پيشين دانشگاه ھا عمدتا از خانواده ھای زميندار
بزرگ ،كارمندان رده باالی دولت و مشاغلی با درآمد كالن بودند ،اما
اكنون دختران و پسرانی به طور فزاينده به اين دانشجويان افزوده میشدند
كه از خانواده ی كارمندان دون پايه ی دولت ،بازرگانان كوچك،
روحانيون رده پايين ،تجار و بازار و صاحبان مشاغل آزاد بشمار
میرفتند؛ نكته ی جالب اين كه تشيع ،بخش جدايی ناپذير فرھنگ زندگی
بسياری از اين خانواده ھا را تشكيل میداد .اين تغييرات طبقاتی دانشجويی
در دانشگاھھا به انجام دو امر ياری رساند؛ رشد راديكاليسم و اسالمی
٤٥
كردن فضای دانشگاھھا«.
بنيانگزاران سازمان مجاھدين خلق در جزوه ای تحت عنوان
»پانزده خرداد ،نقطه ی عطفی در مبارزات قھرمانانه ی مردم ايران« از
سيد روح \ خمينی يك چھره و سمبل ملی ]کذا[ ساختند كه موجب تكوين
٤٦
ايدئولوژی انقالبی سازمان مجاھدين خلق شده است.
اين گونه عوضی فھميدنھا و از مخالفين حكومتھای سياسی،
قھرمانانی مبارز و فدايی پرداختن ،ويژه ی نسل تازه ی پس از بلوای ١٥
خرداد  ١٣٤٢نبود» ،جنبش سوسيال دموكراسی ايران نيز از آغاز پيدايش
خود ]اجتماعيون/عاميون به سال  ١٩٠٥ميالدی[ در برخورد با دين
]عموما[ و با دين اسالم ]خصوصا[ ھيچگاه سياست درست و قاطعی
نداشته است.
 - 44اسالم راديكال ،آرواند آبراھاميان ،بخش دوم ،مجاھدين خلق ،ترجمه ی زينل نوروزی ،نشر بولتن ،آبان
ماه  ،١٣٧٨اكتبر  ،١٩٩٩لندن ،صص ١٠تا ١١
 - 45ھمانجا
 - 46ھمانجا ص ١٣
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»در ماده ی يازده نظامنامه ی »اجتماعيون/عاميون« تصريح
شده بود كه مجموع كار و رفتار اعضای حزب بايد متوجه ی يك نكته
باشد؛ نيكروزی و ترقی ،ولی به نحوی كه به شرف و قدس مذھب خللی
٤٧
وارد نيايد…«
»حزب توده ی ايران نيز در اوايل فعاليت خود طی
اعالميه ای به تاريخ  ٢٥ديماه  ١٣٢٥اعالم كرد]که[ حزب توده ی ايران
نه فقط مخالف مذھب نيست ،بلكه به مذھب ،به طور كلی و مذھب اسالم
خصوصا احترام میگذارد و روش حزبی خود را با تعليمات عاليه ی
محمدی منافی نمیداند ،بلكه معتقد است كه در راه ھدفھای مذھب اسالم
میكوشد» :حزب ما فوق العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواھد بود كه
از طرف روحانيون روشنفكر و دانشمند مورد حمايت قرار گيرد و آرزو
دارد كه تمام متدينين به ديانت اسالم مطمئن باشند كه حزب توده ی ايران
حامی جدی تعاليم مقدس اسالم خواھد بود و با آن ذره ای معانده و مخالفت
نخواھد داشت و ھرگونه مخالفتی را ]با اسالم[ ابلھانه خواھد پنداشت و
ھركسی را كه به نام حزب توده ی ايران دم از مخالفت با دين بزند ،آنا و
٤٨
شديدا از صفوف خود طرد خواھد كرد«.
»حزب توده در تائيد و حمايت از شورش ارتجاعی  ١٥خرداد
 ١٣٤٢نيز در مقاله ای خطاب به »پيشوايان دينی و روحانی« نوشت:
»آيت \ خمينی مستغنی از توصيف است .مردم از ھمه ی
روحانيون ،به خصوص از پيشوايان مبرز مذھبی انتظار دارند كه مانند
آيت \ خمينی ،آيت \ ميالنی ،آيت \ طالقانی و آيت \ شريعتمداری و
امثال آنھا در اين جھاد مقدس و عمومی آزاديخواھانه ]کذا[ و استقالل
طلبانه ]يك جريان وابسته شعار استقالل طلبی میدھد[ مردم ايران شركت
٤٩
كنند و نيروی معنوی خود را در راه پيروزی اين جھاد به كار اندازند«.
»احسان طبری به عنوان بزرگ ترين نظريه پرداز حزب
»طراز نوين« توده ،در تطبيق ماركسيسم و اسالم و شبھه آفرينی بين

 - 47دستور نامه ی حزب سوسيال دموكراتھای ايران ،اسناد جنبش كارگری ،سوسيال دموكراسی و كمونيستی
ايران ،جلد  ١ص  ٤٣ھمچنين نگاه كنيد به تعھد نامه ی جمعيت اجتماعيون/عاميون ،اسناد جنبش كارگری…
ج ٣ص ،١٢نقل از مالحظاتی در تاريخ ايران ،علی ميرفطروس ،چاپ سوم ،سال  ،١٩٨٨نشر نيما ،ص٩٩
 - 48ھمانجا ص  ١٠١به نقل از روزنامه ی مردم ،ارگان مركزی حزب توده ی ايران ،شماره ی  ٦٣اول
تيرماه ١٣٤٢
 - 49ھمانجا ،به نقل از روزنامه ی مردم ،شماره ی يک دوره ی پنجم ١٥ ،خرداد  ،١٣٤٣ھمچنين نگاه كنيد به
مقاله ی ب .كيا ،حزب توده ی ايران و روحانيت مبارز ،به مناسبت سالگشت جنبش  ١٥خرداد  ،١٣٤٢شماره
ی  ،١٣٥٩ ،٣صص  ١١١ـ١٢٣
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سوسياليسم و اسالم كوشش بسيار كرد .در اين مورد مقاله ی وی به نام
٥٠
»سوسياليسم و اسالم« دارای اھميت فراوان است«
»ماركسيست معروفی مانند مصطفی شعاعيان »گاندی وار« به
سال  ١٣٤٣در مقاله ای به نام »جھاد امروز يا تزی برای تحرك« تز
تحريم ]عدم خريد روزنامه و سيگار و عدم استفاده از بانك ھا و…[ را
برای مبارزه با رژيم »سرمايه داری شاه« ارائه میدھد.
»او نيز با تكيه بر روحانيت و پايگاه اجتماعی آنان و با توجه به
شبكه ی گسترده ی مساجد در شھرھا و روستاھا معتقد است كه» :ما فكر
میكنيم كه فتوا دادن اين جامعه ]روحانيت[ در باره ی بانكھا و غيره
اشكال عمدهای نداشته باشد… وظيفه ی دينی و وجدانی ھر فرد با شرفی
است كه اين مزايا ]مزايای حاصله از اين موسسات[ را به سھم خود قطع
٥١
نمايد«.
خسرو گلسرخی در دفاعياتش در دادگاه چنين میگويد» :سخنم
را با گفته ای از موال حسين شھيد بزرگ خلقھای خاورميانه آغاز میكنم.
من كه يك ماركسيست/لنينيست ھستم ،برای نخستين بار عدالت اجتماعی
را در مكتب اسالم جستم و آنگاه به سوسياليسم رسيدم… اسالم حقيقی در
ايران ھمواره دين خود را به جنبشھای رھايی بخش ايران پرداخته است.
سيد عبد\ بھبھانیھا ،شيخ محمد خيابانیھا نمونه ی صادق اين جنبشھا
ھستند ٥٢«.سازمان مجاھدين خلق ٥٣ھم در سال  ١٣٤٩دو تن از مھمترين
 - 50ھمانجا ،به نقل از ما و روحانيت مترقی ،انتشارات حزب توده ی ايران ،١٣٥٨ ،مقاله ی سوسياليسم و
اسالم ،احسان طبری ،در مجله ی دنيا شماره ی  ٦و  ٧مھرماه  ١٣٥٧مقايسه كنيد با مقاله ی نورالدين كيانوری
در دنيا آذرماه  ١٣٥٥صص  ٦ـ٧
 - 51ھمانجا ،ص  ١٠٢به نقل از ماركسيسم اسالمی يا اسالم ماركسيستی ،بيژن جزنی ،مقدمه ی راه فدايی ،ص
 ،٦مقايسه كنيد با نظرات جالل آل احمد در اين باره ،در خدمت و خيانت روشنفكران ،جلد  ،٢صص  ٦٩ـ ٧٠
 - 52ھمانجا ،دفاعيات خسرو گلسرخی ،بھمنماه ١٣٥٢
 - 53سازمان مجاھدين چه به لحاظ سياسی و چه ايدئولوژيك مولود نھضت آزادی ايران است .اگرچه در اين
مسير به تدريج ديدگاھھای ايدئولوژيك و سياسی سازمان با نھضت آزادی تغيير ميكند ،اما شواھد نشان ميدھد كه
نھضت آزادی تا چه ميزان در ترغيب سازمان به استراتژی مسلحانه نقش داشته است .درواقع از زمانی كه
مھدی بازرگان در دفاعيات خود در دادگاه رژيم ]پيشين[ به مسدود شدن ھرگونه راه حل مسالمت آميز با رژيم
تأكي د ميکند ،نطفه ھای حركت مسلحانه در درون نھضت آزادی شكل ميگي رد .بازرگان در دفاعي ات خود
ميگويد» :ما آخرين كسانی ھستيم كه از راه قانون اساسی به مبارزه سياسی برخاسته ايم .ما از رئيس دادگاه
انتظار داريم اين نكته را به باالتريھا بگويند !«
در شھريور سال  ١٣٤٤و در زمانی كه مھندس بازرگان و تعدادی ديگر از سران نھضت آزادی در زندان
ھستند ،خبر تأسيس سازمان توسط محمد حنيف نژاد ،سعيد محسن و علی اصغر بديع زادگان سه تن از اعضای
نھضت به زندان ميرسد .بازرگان در اين رابطه ميگويد» :فكر مقاومت مسلحانه در برابر رژيم كودتا ]منظور
 ٢٨مرداد  ١٣٣٢است[ از اواخر سال  ١٣٤٢پس از سركوب آخرين مقاومتھای ملی و مذھبی ]منظور بلوای
خمين ی برعلي ه دادن حق رای به زنان و تقسيم اراض ی است[ متالش ی شدن نيروھای اپوزي سيون و شكست
نھضت ملی و از بين رفتن امكانات مبارزه از طريق قانونی شكل گرفت«.
متعاقب آن بازرگان درباره ی تولد سازمان مجاھدين ميگويد» :سازمان چريكی مجاھدين خلق ايران به وسيله
ی سه تن از اعضای نھضت آزادی ايران ،محمد حنيف نژاد ،سعيد محسن و علی اصغر بديع زادگان در
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اعضايش را به نجف فرستاد ،تا با سيد روح \ خمينی تماس بگيرند .در
جزوه ی صورتی رنگی كه توسط »پرويز يعقوبی« از اعضای اوليه ی
ق پيش از انقالب منتشر شده است ،در رابطه با
سازمان مجاھدين خل ِ
مالقات دو تن از اعضای سازمان مجاھدين با سيد روح \ خمينی مطالبی
آمده است .عنوان کتاب »بنيانگزاران سازمان مجاھدين خلق ايران،
ديدگاهھا و اھداف آنان« و تيتر فرعی آن ھم »چرا سازمان مجاھدين خلق
نتوانست و نگذاشتند نقش اصلیاش را در انقالب  ١٣٥٧ايفا كند؟!« است.
پرويز يعقوبی باجناق مسعود رجوی است .ھمسر پيشين يعقوبی
مينا ربيعی خواھر اشرف ربيعی اولين ھمسر مسعود رجوی بود .يعقوبی
تا سرفصل انق الب ايدئولوژيك سازمان مجاھدين در زمستان  ١٣٦٣از
دين تحت
مسئولين اين جريان بود .اين فرد از زمستان  ١٣٦٣از مجاھ ِ
رھبری مسعود رجوی كناره گرفت .او ھنوز خودش را »عنصر موحد
شھريور سال  ١٣٤٤پايه گذاری شد .در آن موقع ما پس از محاكمه و محكوميت در دادگاه نظامی در زندان
بوديم و از خبر تأسيس سازمان مخفی مجاھدين خلق بوسيله رھبران آن آگاه شديم«.
مھندس بازرگان در ادامه ضمن اشاره به تولد سازمانھای چريكی در اوايل دھه ی  ١٣٤٤به اين نكته اشاره
دارد كه تولد تقريبا ً ھمزمان و موازی سازمان چريكھای فدائی كه پيش تر در قالب ھسته ھای كوچكی از
چريكھا شكل گرفت و سازمان مجاھدين ،ھر يك مولود دو طرز تفكر موازی احزاب ملی/مذھبی از جمله
نھضت آزادی ،و حزب توده بعنوان تنھا تشكيالت ماركسيست/لنينيست در ايران بوده است] :بازرگان ميگويد[:
»تشكيل سازمانھای چريكی كه مھمترين آنھا سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان فدائيان خلق ايران بودند،
از اوايل سال  ١٣٤٤شروع شد .اغلب بنيانگذاران سازمان فدائيان خلق سابقه ی عضويت يا ھمكاری با حزب
توده را داشتند .ولی عناصر تشكيل دھنده ی مجاھدين خلق ايران از اعضای راديكال نھضت آزادی بودند«.
بازرگان در كتاب» يادنامه ی بيستمين سالگرد نھضت آزادی« ضمن بررسی تولد گرايشات سياسی و مبارزاتی
پس از شھريور  ١٣٣٢در سه جريان ملی و ماركسيستی و مذھبی ،جريان تولد سازمان مجاھدين را مولود
تحوالت درونی نھضت آزادی تلقی و مينويسند» :مجاھدين خلق نيز مولود ھمين جريان اسالمی ھستند .اولين
گروه مؤسس مجاھدين خلق ،مجاھدين شھيد و بزرگی چون حنيف نژادھا و سعيد محسنھا و ناصر صادقھا و
رضائيھا اعضای فعال نھضت آزادی ايران بودند «.بازرگان در ادامه ی ھمين تحليل و پس از بررسی اوضاع
سياسی ايران در اوايل دھه ی چھل و سركوب مردم در خرداد سال  ٤٢به ضرورت مبارزه ی مسلحانه عليه
شاه از موضع نھضت آزادی مينويسد:
»فعالين نھضت آزادی در خارج از كشور پس از يك سلسله مطالعات و بررسيھای مقدماتی به اين جمعبندی
رسيدند كه برای درگيری نھائی با رژيم شاه و حاميان امپرياليست وی ،تنھا راه رھائی جنگ مسلحانه است و
تھيه ی امكانات و تداركات آنرا در دستور كار خود قرار دادند «.او سپس در رابطه با تغيير و تحوالت نھضت
آزادی در داخل كشور و رويكرد به مبارزه مسلحانه مينويسد» :در داخل ايران بعد از دستگيری سران و فعالين
نھضت آزادی ،نيروھای جوان و فعال برای چند صباحی ھمان شيوه ی مبارزات سياسی را تا حدود اواسط سال
 ١٣٤٣ادامه دادند .اما فشار اختناق و مسائل جديدی كه در جامعه بوجود آمده بود ،آنھا را نظير ساير گروھھا و
دستجات متقاعد ساخت كه شيوه ی مبارزه بايد بطور بنيادی تغيير يابد و توسل به »جھاد مسلحانه« امری
اجتناب ناپذير شده است «.بازرگان در اين بيانيه به اين نكته اشاره ميکند كه در آن زمان برخی از رھبران
نھضت و حتی رھبری روحانيت با مشی مسلحانه مخالف بودند .در اين رابطه مشخصا ً به اسامی اشاره نميکند؛
اما از آنجا كه در آن شرايط رھبری روحانيت مشخصا با اسم خمينی شناخته ميشد ،بنظر ميرسد اشاره اش به
خمينی باشد .بازگان ميگويد» :عليرغم نظر برخی از رھبران نھضت و حتی رھبری روحانيت ،از اواسط سال
 ٤٣بتدريج فعاليتھا بنام نھضت آزادی ايران متوقف ميشود و تدارك برای امر »جھاد مسلحانه« آغاز ميشود.
ھمين فعاليتھا بود كه باالخره به تأسيس سازمان مجاھدين خلق در سال  ١٣٤٤و آغاز درگيريھای مسلحانه از
اواخر سال  ٤٩منجر شد«.
http://www.mojahedin.ws/nmnd/show.php?group=4&tpe=nm
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مجاھد خلق« ٥٤میداند و مسعود رجوی را منحرف از خط خودش و
بنيانگزاران سازمان مجاھدين معرفی میكند .يعقوبی اين جزوه را در
بھمنماه  ١٣٨٠نوشته و پخش کرده است .روی جلد ِ اين جزوه عبارت
»مجاھدين خلق ايران/فرانسه« ديده ميشود.
يعقوبی نوشته است» :در سال  ١٣٤٩بنا به تصميم سازمان يكی
از اعضای مجاھدين مقيم خارج قرار میشود ،ضمن تماس با خمينی از
وی تقاضا كند تا از دولت عراق بخواھد كه افراد سازمان را كه ھواپيمايی
ربوده و به عراق برده اند ،تحويل ايران ندھد… كه وی با بھانه ھا و
توجيه ھای آخوندی نظير اين كه اگر اقدامی كند ،ممكن است برای آنھا
]زندانيان مجاھدين در ع راق كه ھواپيمای ايرانی را ربوده بودند[ بدتر
شود؛ يا نمیخواھد از عراقیھا تقاضايی بكند تا تقاضايی از سوی آنان به
دنبال داشته باشد؛ از انجام اين درخواست خودداری مینمايد.
»تراب حق شناس ]يكی از اعضای اوليه ی سازمان مجاھدين كه
در جريان انشعاب خونين سازمان مجاھدين در سال  ١٣٥٤به بخش
ماركسيست مجاھدين پيوست[ در رابطه با تماس سال  ١٣٤٩با خمينی در
نشريه ی »پيكار« شماره ی  ٧٧بيست و ھشتم مھر ماه  ١٣٥٩چنين
مینويسد» :مقدمتا اشاره كنم كه قبل از شھريور  …٥٠با برخی از
روحانيون كه به »طور نسبی انديشه ی مبارزاتی داشتند و برداشتھای
مترقيانه ای ]کذا[ را از اسالم ارائه میدادند« تماس داشتيم… سازمان با
برخی از اشخاصی كه در آن زمان… با رژيم شاه تضاد و مبارزه ای
داشتند ،تماس گرفت و آنھا كه مستقيم و غيرمستقيم از اھداف انقالبی
سازمان مجاھدين مطلع شده بودند ،منجمله اقدام به ارسال نامه ھايی برای
آيت \ خمينی كردند.
»يك نامه را...عزت \ سحابی به]...خمينی[ نوشته بود .نامه ای
مفصل از ھاشمی رفسنجانی بود كه نسخه ای از آنرا خودم ]تراب حق
شناس ِ عضو سازمان مجاھدين خلق[ به نجف بردم .در اين نامه نويسنده
نه تنھا از مجاھدين خلق بلكه از فداييان خلق ]بخصوص رفيق شھيد
احمدزاده[ بخوبی ياد كرده ،حمايت ] ...خمينی[ را از مبارزين خواستار
شده بود .آقای مطھری ھم سفارشی شفاھی به خمينی كرده بود ،نامه ای از
مجاھدين زندانی از آيت \
آيت \ منتظری بود كه در آن ضمن تاييد از
ِ
]خمينی[ خواسته بود به نفع آنان اقدام نمايد و البته در آخر ھم تصميم را
به خود آيت \ خمينی محول نموده بود.
 - 54يک عنوان نامربوط سازمانی/تشکيالتی مجاھدين
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»اين نامه]ھا[ را با خودم به نجف بردم… علت تماس با آيت \
خمينی با توجه به سوابق ضديت او با شاه ،جلب ياری و پشتيبانی او در
مبارزه عليه امپرياليسم امريكا در رژيم شاه بود…آيت \ خمينی عليرغم
تضادش با سلطنت ،قشر خرده بورژوازی مرفه سنتی را نمايندگی
٥٥
میكرد…«
در رابطه با ضد امپرياليست بودن سيد روح \ خمينی مترقی
]کذا[ مھدی بازرگان ،نخست وزير دولت موقت خمينی در روزنامه ی
ميزان ،ارگان نھضت آزادی در  ٦بھمن ماه  ١٣٥٩دو سال پس از به
قدرت رسانيدن سيد روح \ خمينی ضد امپرياليست نوشت:
»روابط دولت امريكا با انقالب و دولت موقت انقالب اسالمی و
جمھوری اسالمی ايران ،تنھا با روی كار آمدن دولت موقت شروع
نمیشود .به موجب اطالعات و مدارك و اسناد و شواھد ،از ماھھا قبل از
پيروزی نھايی انقالب ،تماسھای متعددی ميان اعضای شورای انقالب در
ايران با مقامات امريكايی برقرار و مذاكراتی در جريان بوده است .عالوه
بر تماس و مذاكرات با مقامات امريكايی ،ارتباط و گفت و گوھايی ]ھم[ با
سران ارتش و ھمچنين ]دكتر شاھپور[ بختيار ]آخرين نخست وزير محمد
٥٦
رضا شاه[ وجود داشته است…«
حسين روحانی يكی ديگر از اعضای مجاھدين كه در ھمين
سالھا چند بار به مالقات خمينی در نجف برای جلب »ياری و پشتيبانی
آيت \« رفته بود ،در سال  ١٣٦٧در کشتار زندانيان سياسی به دستور
شخص خمينی اعدام شد .روحانی نيز از مجاھدينی بود كه در انشعاب
خونين سال  ١٣٥٤سازمان مجاھدين ،ماركسيست شد.
روحانی نيز در نشريه ی پيكار شماره ی  ٧٩به بعد نوشته است:
»به دنبال دستگيری … ھمرزمان مجاھد ما در داخل كشور طی
نامه ای خواستار آن شدند كه در اين باره و ساير مسائل مربوط به جنبش
انقالبی ايران و اوضاع جامعه با آيت \ خمينی مذاكره شود و حتی
االمكان كوشش شود تا پشتيبانی ھرچند ضعيف او نسبت به مجاھدين و
حمايت از آنھا و جنبش انقالبی كه در ايران به تازگی پا گرفته بود ،جلب
گردد و در صورت موافقت اعالميه ای در ھمين زمينه از طرف آيت \
]خمينی[ صادر شود و اين در شرايطی بود كه عناصر مختلفی از
»روحانيت مترقی« ]کذا[ در داخل كشور ]مثال نظير رفسنجانی و
 - 55بنيانگزاران سازمان مجاھدين خلق ايران ،ديدگاه ھا و اھداف آنان ،پرويز يعقوبی ،سال  ١٣٨٠فرانسه،
ص ٢٤تا ص٢٧
 - 56روزنامه ی ميزان ٦ ،بھمن ١٣٥٩
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منتظری[ موضع حمايت آميزی از مجاھدين داشته و تنھا آيت \ خمينی
٥٧
بود كه تا آن روز سكوت اختيار كرده بود«.
داريوش فروھر رئيس حزب ملت ايران كه با ھمسرش پروانه
اسکندری در آذر ماه  ١٣٧٧ھمراه با عده ای ديگر از »روشنفكران و
نويسندگان و پژوھشگران« ايرانی ،قربانی تروريسم دولتی حكومت
اسالمی ]س nقتلھای زنجيره ای يا كشتار درمانی در دوران رياست
جمھوری سيد محمد خاتمی[ شد ،يكی/دو ماه پيش از برپايی حكومت
اسالمی در رابطه با توجيه حضور خود و حزبش ،ھم چنين ملی گرايان
در كنار ارتجاعيون مذھبی ،در حالی كه اسالم را بخش اصلی ھويت
ايرانی ايرانيان معرفی میكند ،گفت:
»خوشبختانه جامعه ی روحانيت با درايت و ھدايت مراجع عظام
در تالشی پردوام ،حركت استقالل را بازشناسی كرده است و در پيامی از
حضرت آيت \ خمينی پيشوای بزرگ شيعيان میخوانيم» :اين خوان يغما
كه مدتھاست مورد ھجوم چپی و راستی قرار گرفته و گاھی با صراحت
تقسيم گرديده ،اكنون با عناوين ديگر با كمال عوامفريبی نقشه كشی شده و
مورد تقسيم قرار گرفته است«.
»در اين پيام آشكار میشود كه پي شوای روحانی ميھن ما به
خوبی جناحھای موازنه ی مثبت را میشناسند و میدانند كه بيگانه برای
ملت ايران بيگانه است و نبايد فريفته ی ھيچيك از حركتھای سياسی آنھا
شد كه ھمه رنگ است و نيرنگ…
»بدين اعتبار جامعه ی روحانيت كه در فرھنگ و تاريخ ايران
زمين ،ريشه ھايی بس استوار دارد ،ھم اكنون نيز در نخستين صف جبھه
برای كسب آزادی ]کذا[ و استقالل ]کذا[ مبارزه میكند .بیجھت نيست كه
»روحانيت پرافتخار تشيع« بيش از ھمه ی گروھھا آماج حمله ھای
مزدوران بيگانه شده اند .بیجھت نيست كه شھر مقدس قم ،الھام دھنده ی
پيكارھای رھايی بخش ملت ما گرديده است…«
علی اصغر حاج سيد جوادی يكی ديگر از ھمين سنخ
روشنفكران ،چند روز پيش از سقوط تھران و فروپاشی ايران در تاريخ ٧
بھمن ماه ١٣٥٧در نشريه ی »جنبش« متعلق به خودش نوشت:

 - 57بنيانگزاران سازمان مجاھدين خلق ايران ،ديدگاه ھا و اھداف آنان ،پرويز يعقوبی ،سال  ١٣٨٠فرانسه،
ص ٢٤تا ص٢٧
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»امام میآيد ،با صدای نوح ،با طيلسان و تيشه ی ابراھيم ،با
عصای موسی ،با ھيئت صميمی عيسی و با كتاب محمد ،و دشتھای
سرخ شقايق را میپيمايد و خطبه ی رھايی انسان را فرياد میكند…
»وقتی امام بيايد ،ديگر كسی دروغ نمیگويد ،ديگر كسی به خانه
ی خود قفل ھم نمیزند ،ديگر كسی به باجگزاران باجی نمیدھد ،مردم
برادر ھم میشوند ]البته در اين ميان جايی برای خانمھا در نظر گرفته
نشده است[ و نان شاديشان را با يكديگر به عدل و صداقت تقسيم میكنند.
ديگر صفی وجود نخواھد داشت؛ صفھای نان و گوشت ،صفھای نفت
و بنزين ،صفھای ماليات ،صفھای نامنويسی برای استعمار؛ و صبح
بيداری و بھار آزادی ]کذا[ لبخند میزند .بايد امام بيايد تا حق بجای خود
بنشيند ،و باطل و خيانت و نفرت در روزگار نماند…«
كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ]اتحاديه ی ملی[ در
كنگره ی سيزدھم كنفدراسيون در ژانويه ی  ١٩٧٢ارسال پيام كوتاھی را
به سيد روح \ خمينی به تصويب رساند .حميد شوكت يكی از ھمين
كنفدراسيونیھا و مولف كتاب دو جلدی »تاريخ بيست ساله ی كنفدراسيون
جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی« به نقل از صفحه ی  ٤٢گزارش
كنگره ی سيزدھم كنفدراسيون ،وجه مشخصه ی اين كنگره را ارسال پيام
كوتاھی برای سيد روح \ خمينی ارزيابی كرده است:
»پيام به حضرت آيت \ خمينی،
»رھبر شيعيان جھان،
»سيزدھمين كنگره ی كنفدراسيون جھانی منعقده در شھر
فرانكفورت ]آلمان[ به آن مقام محترم درود فرستاده و »پشتيبانی كامل«
خود را از مبارزات عادالنه ی جامعه ی روحانيت مترقی عليه استعمار،
٥٨
صھيونيسم و ارتجاع داخلی اعالم میكند«.
حميد شوكت در ارزيابی اين پيام در صفحه ی  ٣٠٧ھمان كتاب
مینويسد» :اھميت اين پيام ]پيام به سيد روح \ خمينی[ از آن جھت بود
كه كنفدراسيون پس از گذشت سالھا »بار ديگر« پيامی را خطاب به آيت
\ خمينی به تصويب میرساند .پيش از آن يك بار ديگر در كنگره ی
سوم و بار ديگر در چھارمين كنگره ی آن سازمان كه در ديماه ١٣٤٣
]ژانويه ی  [١٩٦٥در شھر كلن آلمان غربی برگزار شده ،پيامی خطاب
به آيت \ خمينی به تصويب رسيده بود .كنگره ی چھارم كنفدراسيون
 - 58كتاب دو جلدی تاريخ بيست ساله ی كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی ]اتحاديه ی ملی[
نشر بازتاب ،چاپ اول ،زمستان  ،١٣٧٢صفحه ی  ٣٠٦به نقل از صفحه ی  ٤٢گزارش كنگره ی سيزدھم
كنفدراسيون

٦٩

ھمان كنگره ای است كه طی آن ابوالحسن بنی صدر غيابا به عضويت در
ھيئت دبيران انتخاب شد .متن پيام نشانه ی روحيه و فضای غالب بر
كنگره و تلقی كنفدراسيون از نقش آيت \ خمينی و مبارزه ای بود كه در
٥٩
 ١٥خرداد  ١٣٤٢به رھبری او انجام گرفت«.
حميد شوكت در ادامه ی اين كتاب در ھمان صفحه و صفحات
بعد متن »پيام چھارمين كنگره ی كنفدراسيون به حضرت آيت \ خمينی«
را كه با عبارت غلط »انما الجبوه عقيده و جھاد« در عنوان پيام درج
كرده است كه احتماال منظورش »ان الحيات عقيده و الجھاد« بوده است.
عنوان فرعی پيام اين است» :پيام به تبعيد گاه«
شوكت در صفحه ی  ٣٠٨ھمان كتاب مینويسد:
»حمايت و پشتيبانی از مبارزه ی روحانيون و نيروھای مذھبی
از ِ تشكيل كنفدراسيون در دستور كار آن سازمان قرار
از ھمان٦٠آغ ِ
داشت«.
توجه بكنيم كه نيروھای اصلی اين كنفدراسيون را توده ایھا،
توده ایھای جدا شده و مائوئيست شده ای زير عنوان سازمان انقالبی
حزب توده ی ايران ،جبھه ی ملی و نيروھای مذھبی از طيف ابوالحسن
بنی صدر ،صادق قطب زاده و ابراھيم يزدی و مصطفی چمران تشكيل
میداده اند.
٦١
ابوالحسن بنی صدر نخستين رئيس جمھوری خمينی بود كه
بعدھا مغضوب درگاه او شد و در پناه سازمان مجاھدين و مسعود رجوی
از ايران گريخت .او در كتاب »خيانت به اميد« دروغھايی را كه خود او
برای مطرح كردن سيد روح \ خمينی در پاريس میگفته ،چنين افشا
كرده است» :ما نه از روز اول مسلمانان دوآتشه ای بوديم ،نه به رھبر
»عاليقدر« انقالب اعتقاد زيادی داشتيم ،نه در جريان انقالب از
»نادانيھای« او و از »بی محتوايی انديشه ھايش« بیخبر بوديم ،و نه
 - 59ھمانجا ص ٣٠٧
 - 60كتاب دو جلدی تاريخ بيست ساله ی كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی ]اتحاديه ی ملی[
نشر بازتاب ،چاپ اول ،زمستان  ،١٣٧٢صفحه ی  ٣٠٦به نقل از صفحه ی  ٤٢گزارش كنگره ی سيزدھم
كنفدراسيون ،ص ٣٠٧
 - 61ابوالحسن بنیصدر در دوم فرورينماه  ١٣١٢در شھر ھمدان به دنيا آمد .او در بھمن ماه سال  ١٣۵٨به
عنوان نخستين رئيس جمھوری ايران انتخاب شد و در خرداد  ١٣۶٠پس از چندی تنش با اعضای حزب
جمھوری اسالمی و نھايتا ً روح \ خمينی با عنوان عدم کفايت سياسی توسط مجلس شورای اسالمی از مقام
خويش عزل شد .بعد ھم ھمراه با مسعود رجوی از ايران گريخت و در پاريس عضو »شورای ملی مقاومت«
مسعود رجوی شد و برای اتحاد سياسی با رجوی ،دخترش فيروزه را به عقد او درآورد .او در ھمه ی سالھای
اقامتش در اروپا نشريه ی »انقالب اسالمی« در ھجرت را منتشر ميکند؛ بن ی صدر ھمچنان به »انقالب
اسالمی« باور دارد و خودش را ناجی انقالب اسالمی ميداند.
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جنبه ی ارتجاعی و ضد دموكراتيك اين انديشه ھا برايمان ناشناخته بود ،و
نه از ماھيت دروغين حرفھا و قولھايش ناآگاه بوديم ،زيرا بعدا خود ما
اعتراف كرديم كه اين گفته ھا حتی منعكس كننده ی نظرات خود او ھم
نبودند؛ حرفھايی بودند كه ما برايش مینوشتيم و در ھنگام مصاحبه ھا
در دھانش میگذاشتيم ،يا اصوال سخنان بی پروپای او را نه آنطور كه
گفته شده بود ،بلكه آنطور كه میبايست گفته شده باشد ،برای خبرنگاران
٦٢
ترجمه میكرديم!«
٦٣
صادق قطب زاده ھم مدتی وزير خارجه ی خمينی بود و بعدھا
مغضوب او و كمی بعد توسط سيد اسد \ الجوردی ٦٤اعدام شد .ابراھيم
 - 62ابوالحسن بنی صدر ،نقل از كتاب »خيانت به اميد« چاپ پاريس ،سال  ،١٣٦١صص  ٣٢٥تا ،٣٣٠
ھمچنين مھدی بازرگان در کتابش »انقالب ايران در دو حركت« در مورد ابراھيم يزدی به نقل از ھفته نامه ی
نھضت آزادی ،چاپ پاريس ٦ ،اسفندماه  ١٣٦٣نگاه کنيد به کتاب جنايت و مكافات ،شجاع الدين شفاء صص
 ٩٩تا ١٠٠
 - 63قطب زاده با ھواپيمای حامل خمينی به تھران آمد » .ھيچ« معروف خمينی را قطب زاده ترجمه کرد.
قطب زاده در سال  ١٣٦١به جرم شرکت در »کودتا« اعدام شد.
» - 64مرکز اسناد انقالب اسالمی« زندگينامه ی »شھيد« سيد اسد\ الجوردی را اينگونه نوشته است:
»شھيد« اسالم »سيد اسد\ الجوردی« از جمله كسانی بود كه در نھضت انقالبی ايران نقش داشت و پس از
پيروزی انقالب اسالمی نيز وظايف مھمی را در جھت استحكام نظام جمھوری اسالمی برعھده گرفت ... .سيد
اسد\ به علت فقر مالی ناچار شد دبيرستان را ترك كند و به كار در بازار مشغول شود .در ھمين زمان از
طريق آشنايی با حاج صادق امانی زمينه ی حضور الجوردی در گروه شيعيان فراھم میشود .در دھه ی
 ١٣٣٠به ھمراه ياران خود در گروه شيعيان به فعاليتھای فرھنگی/مذھبی مشغول میشود و در مسائل سياسی
دخالت نمیكند .از آنجايی كه وی در جريان مبارزات فداييان اسالم و آيت \ كاشانی قرار میگيرد ،به
فعاليتھای سياسی ھم كشيده میشود و با آغاز نھضت امام خمينی)ره(]کذا[ در زمره ی ياران وی درمیآيد .با
مشاھده ی اولين اعالميه ی امام)ره( سخت تحت تأثير قرار میگيرد و از اين زمان با اشتياق وصف ناپذيری به
ھمراه دوستان خود ،تكثير و توزيع اعالميه ھای امام را آغاز میكند» .شھيد« الجوردی در سالھای تبعيد امام
به دليل فعاليتھای مبارزاتی سه بار دستگير و به زندان محكوم میشود و مورد شكنجه قرار میگيرد .يكی از
ويژگيھای منحصر به فرد وی مقاومت در برابر شكنجه ھای سنگين ساواك بود كه ھيچ گاه نتوانستند از وی
اعتراف بگيرند؛ به طوری كه وی را »مرد پوالدين زندانھا« لقب دادند] .دروغ که حناق نيست .الجوردی از
توابين زندان در نظام پيشين است و ھمراه با مھدی عراقی و مھدی کروبی و خيلی از آخوندھا »شاھا سپاس
گويان« از زندان آزاد شدند .علت کشتار زندانيان سياسی نظام پيشين توسط الجوردی در زندانھای اسالمی
ھمين بود که خودش کلی خرابکاری کرده بود[.
»الجوردی بالفاصله پس از اينكه از زندان آزاد میشد ،به فعاليتھای خود ادامه میداد .وی در معيت
بزرگمردانی چون شھيد صادق امانی و شھيد مھدی عراقی به تشكيل جمعيتی مبارز با عنوان »ھيئتھای
مؤتلفه ی اسالمی« دست يازيد كه يكی از تشكلھای مؤثر در تبليغ و ترويج پيام امام و پيشبرد نھضت انقالبی
ايشان به شمار میرفت و تا كنون نيز پابرجاست .شھيد الجوردی در دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی
نقش فعالی ايفا كرد و با توجه به شناخت جريانات سياسی كشور ،در سمت دادستانی نظام جمھوری اسالمی
قرار گرفت و در برخورد با جريانات فكری و سياسی ضد انقالب وظيفه ی سنگينی پذيرفت ]بيشترين اعدامھا
و شکنجه ھا توسط اين »شھيد« در دوران نخست وزيری ميرحسين موسوی انجام شده است[ .وی به تعقيب و
خنثی كردن توطئه ھای گروھكھای معاند سياسی ،به ويژه گروھك فرقان و منافقين پرداخت و در اين زمينه
تالشھای فراوانی كرد] .بيشترشان را کشت و شکنجه کردو داستان تجاوز به دختران زندانی پيش از اعدام از
شاھکارھای دوران اين جانی است[
»بدين ترتيب الجوردی عھده دار حفظ و حراست از نظام نوپای جمھوری اسالمی ]با کشتار و تجاوز و شکنجه
تا سرحد مرگ معترضين[ شد و توانست گروھكھای منافقين و فرقان را از بين ببرد .مقارن با پايان جنگ
تحميلی ،الجوردی به رياست سازمان زندانھای كشور منصوب شد و با توجه به شرايط دشوار زمانی و
عرصه ی
مشكالت عديده ای كه پس از جنگ گريبانگير جامعه ی ايران شده بود ،توانست ،ھم در
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يزدی نيز مدتی وزير خارجه ی دولت موقت مھدی بازرگان بود و ھم
اكنون نيز رھبری جريان موسوم به نھضت آزادی را در ايران پس از
درگذشت مھدی بازرگان بر عھده دارد .يزدی در ھنگام اخراج سيد روح
\ خمينی در پائيز  ١٣٥٧از كشور عراق ]كامال تصادفی[ از امريكا به
عراق میرود و از اين تاريخ تا بازگشت خمينی به ايران در بھمنماه
 ١٣٥٧با اوست و بيشتر ترجمه ھا و سازماندھیھای »مبارزاتی« سيد
روح \ خمينی ،با ھمراھی او ،صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر
انجام میشده است .يك بار كه مطبوعات داخل كشور از ابراھيم يزدی
خواستند در رابطه با نقشش در به حكومت رساندن خمينی صحبتی بكند و
به ويژه بگويد در چه رابطه ای در پائيز  ١٣٥٧آنقدر سريع خودش را از
اياالت متحده ی امريكا به عراق رساند ،با زرنگی ويژه ی خودش گفت:
»من ھنوز بازنشسته ی سياسی نشده ام كه در اين زمينه ھا
٦٥
سخنی بگويم!!«
اما كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی در اروپا و
امريكا تا سرفصل انقالب نيز رابطه ی خود را با سيد روح \ خمينی
حفظ كرد .آخرين اطالعيه ھای اين جريان در رابطه با اخراج خمينی از
كشور عراق ،مخالفت دولت كويت با اقامت خمينی در كويت و بسياری
ديگر از وقايع ويژه ی اين دوران در حمايت مشخص از شخص سيد روح
\ خمينی بوده است .بنا بر نوشته ی حميد شوكت ،اين كنفدراسيون كمی
پيش از انقالب ھمچون برفی آب شد و از بين رفت .آيا علت آب شدن و
از بين رفتن كنفدراسيون اين نبود كه وظيفه اش را كه انداختن ملت ايران
به دام ارتجاع و تروريسم دولتی سيد روح \ خمينی و از آن راه به آتش
كشاندن تمام جھان بود ،به انجام رسانده بود؟!
»كنفدراسيون عليرغم ھمه ی كوششھای بی پايانش در راه
رھايی و نجات جان زندانيان سياسی و مبارزه با ديكتاتوری و استبداد
]كذا[ رفته رفته تنھا راه چيرگی بر معضالت بغرنج و پيچيده ی اجتماعی
را در تكيه بر »پاسخھای صريح و آسان« جستجو كرد؛ گرايشی كه با
تربيت و بازپروری مجرمين ]با شکنجه وادار به توبه کردن زندانيان[ و ھم در عرصه ی مديريت سازمان
زندانھا به توفيقات زيادی دست پيدا كند .وی در سال  ١٣٧٦شمسی از رياست سازمان زندانھا ،و اقدامات
تأمينی تربيتی كشور استعفا داد و بار ديگر به حجره ی كوچكش در بازار تھران بازگشت .شھيد الجوردی در
اول شھريور  ١٣٧٦شمسی توسط علی اصغر غضنفرنژاد و علی اكبر اكبری ده بااليی از اعضای گروھك
منافقين مورد سوء قصد قرار گرفت و به شھادت رسيد.
پس از کشته شدن الجوردی ،رئيس جمھوری وقت جمھوری اسالمی ،سيد محمد خاتمی از الجوردی با عنوان
»سردار بزرگ اسالم« و »سرباز بزرگ اسالم« و »شھيد« نام برد.
 - 65نقل به مضمون
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تكيه ی يكجانبه بر گذار انقالبی ،ھر تحول تدريجی را پيشاپيش مردود
]می[شمرد و به پذيرش تصويری ساده انگارانه از خلق و ضد خلق و
٦٦
انقالب و ضد انقالب روی آورد«.
و باز ھم به قول حميد شوكت» :سازمانی ]كنفدراسيون[ كه
روزی شعار اجرای انتخابات آزاد ،رعايت حقوق بشر و آزادی زنان را
بر پرچم خود نوشته بود ،از ستيز با حكومت خودكامه ی شاه ]کذا[ به
٦٧
»نقد دموكراسی« رسيد…«
تمام اين واپسگرايیھا تنھابه اين دليل بود كه كنفدراسيون،
برخالف شعارھای داغ و منحرف كننده اش ،در عمل از ھمان آغاز شكل
گيری با سيد روح \ خمينی در زد و بند بود .راستی چرا؟ چرا شعارھای
»انتخابات آزاد ،رعايت حقوق بشر و آزادی زنان« كه از »آغاز بر پرچم
مبارزين كنفدراسيون جھانی« نوشته شده بود» ،با نقد دموكراسی« و
الزاما به نفی شعارھای پيشين ،يعنی انتخابات آزاد ،رعايت حقوق بشر و
آزادی زنان انجاميد و چگونه اين كنفدراسيون پرافتخار ]کذا[ به ھمدستی و
ھمياری و ھمپايی و ھمكاری برای حاكم كردن مرتجع ترين مرتجع تاريخ
يعنی سيد روح \ خمينی ضد دموكراسی ،ضد آزادی زنان و ضد
دگرانديشان روی آورد و چرا در نھايت ،زمينه ساز و برپا كننده ی
فجيعترين ديكتاتوری مذھبی شد؛ چه چيز اين ھمه دانشجو را كه دولتھای
وقت با پول و ارز ملت به خارج میفرستادند ،تا برای سازندگی و گذار
به مدنيت و مدرنيته ،متخصص شوند ،به اين ھمراھیھا و ھمياریھا
وامیداشت؛ شعارھا و عملکردھا را بايد باور كرد ،يا دم خروس را؟!
درست است ،كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی
»سرنوشت محتوم خود را در بيراھه ی ديكتاتوری باز يافت« و »از
٦٨
مدافعان انقالب اسالمی شد«.
»دومين مالقات نمايندگان كنفدراسيون با آيت \ خمينی در
شھريورماه  ١٣٤٨انجام شد .محمود رفيع دبير مالی و مجيد زربخش دبير
٦٩
تشكيالت كنفدراسيون… در نجف با آيت \ خمينی مالقات كردند…«
از عقب ماندگيھا و كج فھميھای كنفدراسيونیھا نمونه ھای
بسياری در دست است كه اين كج فھمیھا را میتوان از نوشته ھا،
خاطرات و مقاالت ھمين كنفدراسيونیھا دستچين كرد .مھدی بازرگان
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٧٣

استاد دانشكده ی فنی دانشگاه تھران ،دكتر مھندس ترموديناميك ،رئيس
جامعه ی اسالمی مھندسين ،رئيس انجمن »حقوق بشر« در ايران ،رئيس
»نھضت آزادی« در ايران و البته نخست وزير موقت دولت بخت سيد
روح \ خمينی ،برای اعدام بدون محاكمه ی زندانيان سياسی اوايل
حكومت اسالمی اين تئوری را دارد:
»بھانه ی مطبوعات غربی اعدام دادگاھھای انقالب است و آنچه
برای ما ايرانيان ]کذا[ قابل درك نيست ،اين احساسات و طرفداری است
كه مطبوعات غربی به سود »خائنان و خيانتكاران« كشورمان نشان
میدھند؛ خائنان و جانيانی كه با جابرانه ترين و وحشيانه ترين صورت
 ٢٥سال يا بيشتر بر اين كشور حكومت كردند و در عين حال اگر شما
اعدامھای دادگاهھای انقالب را كه به  ٦٠نفر ھم نمیرسد ،با تعداد بيش از
صد ھزار نفری كه طی حكومت شاه كشته شدند و شكنجه شدند] ٧٠کذا[
مقايسه كنيد ،توجيه رفتار مطبوعات غربی مشكلتر ميشود .ملتی كه كشته
داده ،زخمی داده و غارت شده ،حاضر نيست به محض رفتن شاه و
سرنگون شدن رژيمش آرام گيرد .اين روحيه ی ملی توقع دارد ھرچه
زودتر به پاكسازی محيط اجتماعی بپردازد ،حاال میخواھد اين كارسريع
٧١
انجام گيرد«.
منوچھر ثابتيان از مبارزين و فعالين موثر سياسی برونمرزی
 ٢٥ساله ی پس از  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و از بنيانگزاران بنام كنفدراسيون
جھانی دانشجويان ايرانی در اروپا و امريكا ،در نقدی كه در باره ی جنبش
چپ ايران در اين سالھا نوشته است ،از ديدگاھھای خودش و اين گونه
روشنفكران در آن سالھا روايتی دارد كه ھم خواندنی است و ھم
انديشيدنی» :مثال خوب به ياد دارم در سال ] ١٩٦٨ميالدی[ دكتر مھدی
بھار برای چند ماھی در لندن بود و گاه تا پاسی از نيمه شب در مصاحبت
آموزنده ی او میماندم.
»وی كه نويسنده ی كتاب »ميراث خوار استعمار« است ،و با
نوشتن و چاپ آن در ايران ِ آن زمان خدمت بزرگی در برانگيختن و
شوراندن نسل جوان كرد ،بارھا ضمن گفت و گو به اين نگارنده میگفت:
»دكتر مواظب باش؛ االن بساط مذھب و مسجد و محراب دوباره
در ايران رونق گرفته .خيال نكن اگر شاه برود ،دموكراتھا و چپیھايی از
 - 70اين دروغھای نجومی البته بعدھا در ھمين نظام اسالمی رو شد .من در ادامه ی ھمين کتاب به اين دروغھا
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٧٤

قماش شما سر كار میآيند .ھيچ بعيد نيست كه امپرياليستھا و باالخص
انگليسیھا ،دوس تان قديمیشان در ايران ،يعنی آخوندھا را دوباره علم
كنند؛ اگر اينھا دوباره بر گرده ی مردم سوار شوند ،دمار از روزگار
شما چپیھا در میآورند و ھر چه از انقالب مشروطه رشته ايم ،پنبه
خواھند كرد«.
»من از اين سخنان او در شگفت میشدم و میگفتم:
»دكتر ،اين آخوند و ماليی كه شما اين قدر از آنھا واھمه داريد،
كجا ھستند كه ما آنھا را نمیبينيم؟« میگفت» :ميكرب را ھم نمیشود
ديد .وانگھی اينھا در ايران به كمك ھمين رژيم اعليحضرت كه از چپ و
دموكرات میترسد ،ھر روز بر مسجد و منبرشان افزوده میشود و چنان
شبكه ی تبليغاتی و دستك و دنبكی دارند كه ھيچ حزب و گروھی ندارد.
٧٢
خود شاه ھم ]چنين دست و دنبكی برای تبليغاتش[ ندارد«.
بعد مینويسد» :دكتر بھار پيشنھاد میكرد كه بيائيد شما
كنفدراسيونیھا نامه ای با صالحديد من برای شاه بنويسد و بگوييد با آنچه
در رژيم او سيمای مترقی دارد ،موافقيد و برای اين كه كارھا عمق پيدا
كند و درست جا بيفتد ،حاضريد ھمكاری كنيد .مثال در مورد اصالحات
ارضی ،حقوق زنان و خانواده ،گسترش سواد آموزی ،صنعتی كردن
٧٣
كشور و غيره«.
ثابتيان پس از روايت اين گفتوگوھا با تاسف ادامه میدھد:
»من بايد اقرار كنم كه با ھمه ی ارادت و باوری كه به دكتر
بھار داشتم و میدانستم او به روايتی مدرسه ی كادری كمونيستھا را در
فرانسه ھمجوار موريس تورز ديده است و گزافه گو نيست ]اما[ ھرگز
پيشنھاد او را جدی نگرفتم و حتی با ديگران ھم در ميان نگذاشتم؛ چون ما
آن زمان از »رفرم« مثل جن از بسم \ میترسيديم؛ حتی واژه ی
رفرميست را برای تحقير يا برچسب زدن به حريفان به كار میبرديم و
جو طوری بود كه بيشتر كسان فكر میكردند تنھا چاره ی رستگاری
كشور انقالب است كه تباھی و چرك را میزدايد و نيكی و پاكی به
ارمغان ميآورد .ھمگان میگفتند درمان و چاره سازی قرنھا عقب افتادگی
٧٤
را با چند رفرم دم و گوش بريده معامله نمیكنيم«.
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غالمحسين ساعدی نمايشنامه نويس فقيد ،داستان ديدارش با
خمينی را اين گونه بازگو كرده است» :وقتی آقای خمينی وارد ايران شد،
كانون نويسندگان ايران به ديدن ايشان رفت كه راجع به مطبوعات و اين
مسائل صحبت بكنند .من ھم جزو آن ھيئت رفتم .به نظر من خيلی كار
خوبی كرديم كه رفتيم .غول را وقتی كه از چاه درمیآيد ،اگر نبينی و
راجع به آن حرف بزنی ،فايده ندارد… ديدن خمينی برای من جالب بود.
قضيه از اين قرار بود كه سانسور و اينھا دوباره پا گرفته بود و كانون
نويسندگان تصميم گرفت كه اندكی برود و به خود حضرت بگويد كه:
»دائی ،مام ھستيم ھا!«
»آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن .يك عده جمع شدند و اينھا
و فالن .گفتيم نه ،برويم و به او بگوييم ،االن دستگاه دارد دست او میافتد.
يك متنی تھيه شد كه به نظر من متن خوبی ھم بود… بعدش تلفن زدند كه
شما میتوانيد بياييد؛ آقا اصال منتظر شماست… مثال سيمين دانشور بود،
من بودم ،سياوش كسرايی بود ،جواد مجابی بود ،باقر پرھام ،شانزده/ھفده
نفر بوديم .جعفر كوش آبادی ھم بود…
»قرار شد متن را باقر پرھام بخواند…تنھا زنی كه با ما بود
خانم ]سيمين[ دانشور بود .ايشان يك روسری داشتند و اين شيخ ھی
میگفت كه اين روسری را يك كمی بكش باال مثال صورتتان را بپوشاند…
اولين آدمی كه دويد و دو زانو نش ست جلو خمينی ]سياوش[ كسرايی
بود…
»آقا گفت :بسم \… من متشكرم… اين انقالب فايده اش اين بود
كه ما طلبه ھا با شما نويسندگان و اينھا نزديك شديم… آخرش ھم گفت
كه» :شما مجبوريد فقط راجع به اسالم بنويسيد .اسالم مھم است .آن چيزی
كه مھم است اسالم است .از حاال به بعد راجع به اسالم…«
»يعنی ما را سنگ روی يخ كرد .خيلی راحت .ما رفته بوديم
بگوييم كه سانسور نباشد ،اصال برای ما تكليف روشن كرد… خانم سيمين
]دانشور[ به آيت \ يك جور شيفتگی داشت] .سيمين دانشور ھمسر جالل
آل احمد بود[ بعد گفت» :آقا اجازه بدھيد دستتان را ببوسم!«
»خمينی گفت» :حاال چه فايده دارد ،نبوسند ،برند«.
»برای من خيلی جالب بود آن حالت شيفتگی و اين چيزھا ]كه[
در بعضیھا بود .من خيلی وحشتناك غمم گرفته بود ،برای اين كه از آن
كوچه ای كه بايد ما را رد م یكردند ،روی ديوار نوشته بود» :زيارت
قبول« كروكوديل آنجا نشسته است ،میگويند» :زيارت قبول«

٧٦

»يك چيز عجيب و غريبی بود كه از آن روز من ھيچ يادم
نمیرود؛ اين است كه روی ديواری كه خمينی بود و روی ماشينھا نوشته
٧٥
بودند» :قطبی رفت ،قطب زاده آمد…«
برگرديم سر کار خودمان!
جالب اين كه جريانھای ازجان گذشته و فداكاری از طيف
سازمان مجاھدين و سازمان فدائيان خلق ،درست مثل »خاله زنك«ھا يا
بھتر بگويم »عمومردك«ھای بيسوادی كه در ھمه چيز »چشم و
ھمچشمی« میكنند ،داستان »ثبات شكنی« و »امنيت شكنی« و ترورھا و
بمب گزاريھاشان را بر اساس »حسادت« برنامه ريزی میكرده اند:
»بنا بود يك اعالميه ی مشترك از جانب فدايیھا و مجاھدين
منتشر شود .ما ھم ليست انفجارھا ٧٦را نوشتيم .فدايیھا دو تا از انفجارات
ما را ننوشتند .انفجارات خودشان را ھم خيلی بيشتر اغراق كردند.
خالصه خيلی مساله شد .يادم ھست سيد میگفت:
٧٧
»ما از اينھا ]فداييان خلق[ خيلی كلك خورديم…«
»سيد ]گويا اسم مستعار بھرام آرام سيد بوده است[ از دست
مسعود رجوی خيلی گله داشت و میگفت» :ما در بيرون رسيديم به كار
ايدئولوژيك كه تا مدتی عمليات انجام ندھيم؛ تا نيروھا حفظ بشوند و جمع
بندی كنيم؛ اما او ]رجوی[ از زندان نامه ای داده كه» :چند تا عمليات
٧٨
بكنيد كه موضع ما در برابر ماركسيستھا باال برود!«
به اين میگويند مسئوليت شناسی در رابطه با سرنوشت يك ملت!
علی شريعتی را میتوان در دوران معاصر »نوك پيكان تكامل«
پيامبرانی دانست كه ھرگونه تجدد و مدرنيته را از اساس نفی كرده اند.
شريعتی تجدد را پديده ای غربی معرفی میكند و در برابر نمادھای تجدد
و مدرنيته؛ مثل دموكراسی ،آزادی عقيده و باور ،آزادی زنان ،فرديت
انسان ،حقوق بشر و… به زعم خودش بديلھای شيعی يا اسالمی آنھا را
به عنوان مدل ارائه میدھد .او برای مخالفت با موضوع دموكراسی و
حكومت ناشی از رای و خواست و تمايل مردم ،يك بديل شرقی يا اسالمی
 - 75مجله ی مھرگان ،سال پنجم شماره ی  ١بھار  ،١٣٧٥ص  ٢٠٠به بعد ،نقل از نشريه ی كانون نويسندگان
ايران در تبعيد ،پاريس
 - 76منظور عمليات تروريستی و انفجار در بين مردم است برای ثبات شکنی و امنيت شکنی در کشور.
 - 77آنھا كه رفتند ،خاطرات لطف \ ميثمی ،جلد دوم ،نشر صمديه ،بھار  ،١٣٨٢ص ٣٥٢
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مطرح میكند و با بزرگنمايی ِ ايرادھايی كه به دموكراسی میتوان
گرفت ]كه تا حدی درست ھم ھست[ از اساس مدل خردگرايانه ی رای و
تمايل و خواست تك تك شھروندان را نفی میكند .در واقع شريعتی پيامبر
جريانی است كه با ھر گونه نماد تجدد و مدرنيته در ھر شكلش؛ مثل
آزادی فردی ،آزادی زنان ،آزادی رای شھروندان وبه ويژه حقوق برابر
تمامی شھروندان و حقوق بشر ،دشمنی ريشه ای دارد.
مھدی بازرگان در مصاحبه ی مطبوعاتی  ٤بھمن  ١٣٥٧با
خبرنگاران داخلی و خارجی اعالم كرد كه» :الگوی ما برای حكومت
اسالمی ،دوران رسالت و رھبری سياسی  ١٠ساله ی محمد در مدينه و
دوران  ٥ساله ی امام علی در كوفه است «.ھمان الگوی حكومتی كه خود
خمينی سالھا و دھه ھا رويايش را در سر پرورانده بود و در سال ١٣٥٧
با خيانت روشنفكران ايرانی ،جامعه ی عمل پوش يد؛ رويای بازگردادن
كشور ايران به  ١٤٠٠سال پيش و حذف و نفی تمامی دستآوردھای
بشريت در تمام تاريخ و به قولی حكومت در عصر االغ و شتر ،حكومت
دلخواه تاريك فكران روشنفكرنمای ما!
اما اين كه ما چه سرفصلی را آغاز نطفه بستن واقعه ی بھمن
 ١٣٥٧ارزيابی میكنيم ،نشان دھنده ی زاويه ی نگرش ما به دنيای نوين،
موضوع خشونت ،مدرنيته ،تمدن ،روشنگری و كاستیھای روشنفكران ما
در آماده سازی فاجعه ی تاريخی بھمن  ١٣٥٧است .باقر مومنی روی جلد
يكی از كتابھايش به نام »از موج تا طوفان« اين سرفصل را »موج زاللی
كه از جنگلھای سرسبز و بلند شمال سرازير شد ]و[ به صورت طوفانی
از الی و لجن ،در شوره زار پست كويری قم فرو رفت« ارزيابی كرده
است .دو سانتيمتر پائينتر از ھمين ديدگاه ،روی جلد ھمين كتاب ،مومنی
انقالب ]اسالمی[ ايران طی  ٨سال تدارك خود از  ١٩بھمن  ١٣٤٩تا ٢٢
بھمن  ١٣٥٧را بررسی كرده است؛ موجی كه به تعبير او به طوفان بدل
شده است؛  ١٩بھمن ماه سال ١٣٤٩خورشيدی ،روزی است كه چند جوان
دانشجو به ژاندارمری قصبه ی سياھكل ٧٩در شمال ايران حمله كرده ،اين
 - 79طنزی نوشته ام در رابطه با فدائيان خلق ]اقليت و اکثريت[ که ھر سال ،سالروز آن خودکشی دسته
جمعيشان را در سياھکل در  ١٩بھمنماه ١٣٤٩جشن ميگيرند .عنوانش ھست:
اعالم موجوديت جبھه ی وطن فروشان انترناسيوناليست در اروپا
بدين وسيله با سرافرازی و سر بلندی تمام ،به عنوان دبير اول جبھهی ھمبستگی ،تشکيل جبھهی وطن فروشان
انترناسيوناليست وطنی را در ينگهی دنيا اعالم میدارد.
برای انجام مراسم معارفه و معرفی وطن فروشان بنيانگزار و يارگيری ،جلسهای در كشور دوست و ھمجوار
اتريش محل تولد فدايی كبير جناب آقای پروفسور آدولف ھيتلر برگزار میشود .ورودی برای ملی گرايان و
ايران دوستان  ١٨دالر و برای وطن فروشان ،تجزيه طلبان ،اطالعات فروشان و خاك برسران مجانی است.
موضوع جلسه:

٧٨

حمله را آغاز مبارزه ی مسلحانه ی خود بر عليه پادشاھی پھلوی دوم
قلمداد میكنند .بازماندگان اين گروه نيز بعدھا نام چريكھای فدايی خلق را
برای خود برمیگزينند .بيش از  ٩٥در صد اين افراد بعدھا به حاميان
جدی حکومت اسالمی و شخص روح \ خمينی بدل ميشوند؛ بخش
کوچکی از آنھا ھم به حمايت از يک جريان تروريسيتی ديگر ]سازمان
مجاھدين خلق[ ميپردازند .نام اين گروه آخری ،سازمان فدائيان خلق ،پيرو
برنامه ی ھويت است و رئيسشان »مھدی سامع«!
»جوان دھه ی  ٥٠يعنی رگھای برجسته ی گردن ،يعنی
دندانھای سائيده از خشم ،يعنی تبلور اراده ی انقالبی خلق قھرمان ايران
 ١ـ بزرگداشت سه ھزارمين سالمرگ انقالبی كبير اسكندر گجسته ]ملعون[ بزرگ خاندان سلوكيه كه ھشتاد سال
سياه خاك ايران را به توبره كشيد.
 ٢ـ ھفتصدمين سالمرگ مجاھد قھرمان حضرت چنگيز خان مغول ،بنيانگزار سلسلهی پر ارج و قرب مغول و
جانشينان برحقش تيمور خان لنگ و بقيهی مغوالن چند تا نقطهz
 ٣ـ چھار صدمين سالمرگ انقالبی كبير اعليحضرت شاه اسماعيل صفوی ،بزرگ خاندان صفوی ،برای كشتار
انقالبی ھمهی دگرانديشان بدبخت !
 ٤ـ دويستمين سالگرد تولد انقالبی عظيم الشان ،حضرت مستطاب ،اعليحضرت آقای آغا محمد خان اخته به
دليل ساختن شھر كوران و تھيهی ھنرمندانهی تپهای از چند صد كيلو چشم ناقابل !
 ٥ـ يكصدمين سالگرد تولد شھيد قھرمان و مجاھد كبير حضرت اجل معلق پرزيدنت آدولف ھيتلر كبير ،رھبر
كبير فاشيستھا و نازيستھا و نئو نازيستھای جھان ،به دليل بر پا ساختن كوره ھای آدمسوزی در اقصا نقاط
جھان !
٦ـ يك صد و دھمين سالگرد تولد انقالبی بزرگ ،حضرت دايی جان نازنين ،ژوزف استالين ،موسس مدرسهی
انسانسازی و دانشگاه آدم سازی در يخبندان روسيهی سفيد و منطقهی سيبری ،برای چيدن نوك تمامی
روشنفكران ،خرده بورژواھا و بورژواھای نمك نشناس بينالمللی !
 ٧ـ  صدمين سالگرد تولد انقالبی كبير و بانی تبديل زندان اوين به دانشگاه اوين در منطقهی متصرفی
اميرالمومنين عمر بن خطاب سالم \ عليه ،حضرت امام سيد روح\ موسوی خمينی رحمت \ عليه !
در كنار اين بزرگداشتھای بزرگ ،چند بزرگداشت كوچك ھم ،ھمزمان برگزار خواھد شد .از جمله
بزرگداشت نيمچه انقالبی فداكار و از جان گذشتهی سابقا فعال خاورميانه ،حضرت مستطاب پرزيدنت صدام
حسين تكريتی عفلقی كه يك تنه در برابر امريكای جھانخوار و ھمدستان امپرياليستش با جان و دل ايستادگی
میكرد] .دمش گرم ![
از كليهی وطن فروشان عزيز و گرامی دعوت میشود در اين جلسهی معارفه كه ھمراه با رقص باباكرم،
رقص لزگی و قفقازی و تركی و عربی و مغولی و آلمانی و اتريشی و چند تا نقطه zبرگزار خواھد شد،
ھمراه با تمام دوستان و اھل و عيالشان حضور به ھم رسانند .درآمد حاصله از اين جلسه و تمامی جلسات
مشابه تماما خرج عمليات جاسوسی و آدم فروشی برای صدور انقالب به منطقهی حاصلخيز خاورميانه و
بخصوص كشور فلك زدهی ايران خواھد شد .محل دقيق جلسه به داليل امنيتی بعدا اعالم خواھد شد.
برقرار باد پرچم بی رنگ وطن فروشی ،پرفروغ باد جلسات رقص شكمی ،زنده و جاويد باد خاطرهی تابناك
كالن تاريخ !
تمام آدمكشان
ِ
نادره افشاری/دبير اول انتصابی جبھه ی وطن فروشان انترناسيوناليست
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در حمله به پاسگاه كوچك و دورافتاده ی سياھكل و يعنی اعدام انقالبی يك
ژاندارم به جرمی نامعلوم ،يعنی تصرف دالورانه ی يك اتوبوس
روستايی ،توزيع اعالميه ميان مسافرانی كه سواد خواندن ندارند،
مسافرانی كه »ذكر قل ھو\« میگويند.
»جوان دھه ی  ٥٠يعنی ھم او كه  ١٠سال بعد ،قطار قطار
دوستان سابق خود را به گلوله بست و اين گورستان خاوران است كه از
اعدام انقالبی فرمانده ی پاسگاه سياھكل و چند مستشار امريكايی شاغل در
٨٠
طرح آبياری روستاھای كويری به يادگار مانده و چه يادگاری تلخ…«
مومنی كتاب »از موج تا طوفان« را در سال ١٩٩٨ميالدی
توسط نشر نيما به چاپ سپرده است .از نوشته ھای تازه ی او چنين
برمیآيد كه او ھمچنان مواضع سال  ١٩٩٨خود را قبول دارد و از اين
زاويه در ديدگاھش تغيير كيفی جھت داری ايجاد نشده است .نوشته ی »از
موج تا طوفان« البته تاريخ ٢١بھمن ماه  ١٣٧٤خورشيدی را دارد.
درست اين بود كه مومنی با گذشت اين ھمه سال و به ويژه با پژوھشھايی
كه در زمينه ی فنومن تروريسم ،ترورھای صدر اسالم و حاكميت در
قرآن داشته است ،ديدگاھش در رابطه با بنيانگزاران انقالب اسالمی كمی
تغيير پيدا میكرد .با اين ھمه با فرض اين كه او ھمچنان مواضع خود را
از سال  ١٣٧٤تغيير نداده است ،نگاھی به اين نوشته میاندازم.
مومنی سرفصل تدارك انقالب سال  ١٣٥٧را حمله ی چريكھای
فدائی خلق و قضيه ی ژاندارمری سياھكل میداند .در نگاه او »اين
حركت ،موج زاللی بود كه از جنگلھای شمال آغاز شد و در طوفان شن
زار قم به گل نشست!«
مومنی اساسا ھمچون سازمان مجاھدين خلق آغاز كار
ايران دھه ی چھل و پنجاه ،به
جريانھای مسلحانه و چريكی را در
ِ
دستاويز يك دوره فترت و ركود نسبی جنبش دموكراتيك ِ مبارزات قانونی
و غيرمسلحانه ی اپوزيسيون در اين دوران ارزيابی میكند كه به باور او:
»با غريو سالح چريكھای فدايی خلق در شمال ايران ،آغاز
دوران تازه ای را در نبرد ملت و نيروھای پيشتاز جامعه ،عليه استبداد
حاكم اعالم كرد!« ٨١در ادامه مومنی »برخورد سياھكل در مقابله ی
قاطع نيروھای انتظامی دستگاه استبداد را آغازی ارزيابی میكند
وسيع و
ِ
كه »با فاصله ی زمانی بسيار كوتاھی از آن ،سالحھای ديگری را در
 - 80مرگ سيمرغ ،نيما راشدان ٢١ ،ارديبھشت  ،١٣٨٣نقل از وبسايت اينترنتی گويانيوز
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نقاط ديگر كشور و بخصوص در تھران و در قلب حكومت به صدا در
میآورد و جوانان رزمجوی ديگری ،بی نام و گمنام و يا با نامھای مجاھد
و فدائی و آرمان خلق و نامھای ديگر در برابر استبداد و وابستگی
»پھلوی دوم« قد برمیافرازند و از اين تاريخ تا بھمن  ١٣٥٧ششصد
] [٦٠٠رزمنده ی چريك به خاك میافتند!« كه به باور مومنی »به جای
ھر از پا افتاده ای ،چند تن قد برمیافرازند و  ٤٠٠تن از نيروھای
٨٢
سركوب را ھم به خاك و خون میكشند!«
واقعيت اين است كه ھيچكدام از اين جريانھای تروريستی
باصطالح سياسی و عقب مانده ی آن دوران ،ھيچ درك درستی از آزادی،
از دموكراسی ،از حقوق بشر ،از مدرنيته و از حقوق شھروندی نداشتند.
آنان میخواستند به قول خودشان با تلفيقی كه بين اسالم و سنت و
ويژگيھای غرب میكنند» ،انقالب« كنند .آنھا میخواستند بدون توجه به
دستاوردھای ويژه ی بشريت در طول قرنھا ،يك ناكجاآباد و مدينه ی
فاضله ای بسازند كه خودشان ھم تصور درستی ازآن نداشتند؛ نه
اسالمیھاشان میدانستند واقعا چه میخواھند و نه كمونيستھا وچپھاشان
تصوير روشنی از آرمان و بھبود زندگی مردم و حكومت ايده آلشان
داشتند .ھركدام حرفی میزدند و شعاری میدادند .حت ی در گروھھای
باصطالح ھم عقيده نيز تصوير روشن و يك دستی از يك جامعه ی ايده آل
وجود نداشت .به ھمين دليل است كه با ھر كه با حكومت »مبارزه«
میكرد ،ھمراه و ھمپا میشدند ،بدون اين كه نقطه عزيمت و دليل مخالفت
و يا دشمنی آنھا را با حكومت بدانند و يا اساسا بپرسند .برای آنھا اصل،
مخالفت و »مبارزه« با حكومت عرفی پادشاھی در ايران بود.
لطف \ ميثمی يكی از مجاھدين اوليه كه در آغاز ]به گفته ی
خودش[ طرفدار مصدق بود ،بعد با نھضت آزادی كار كرد ،بعد به
مجاھدين پيوست ،ھم زمان ،ھم با محمدعلی رجايی كه او ھم طرفدار
مجاھدين بود ،پيوند داشت و ھم با خمينی و طالقانی و شريعتی و ھمه ی
مخالفين شاه ،بدون توجه به دليل »مبارزه«ی آنھا!
ميثمی در رابطه با از ميان بردن امنيت شھروندان ايرانی در
يكی از كتابھايش چنين نوشته است» :فاز جنگ شھری يك مرحله از
استراتژی مجاھدين بود و ھر مقدار ھم كه زمان میبرد ،بايد آن را پشت
سر میگذاشتيم .قرار بر اين بود كه بچه ھا  ٢٠گروه خودكفا تشكيل بدھند
و ھم زمان با جشنھای  ٢٥٠٠ساله ،با انفجار واشتعال و ھمچنين
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»اعدام« افراد وابسته و منفور رژيم و ساواكيھا ،جوی به وجود بياورند
كه »ارتش به مقابله ی خشونت آميز با مردم وادار شود«.
پس از طی مرحله ی »ثبات شكنی« مرحله ی بعدی اين بود كه
نيروھای پيشتاز به روستاھای كردستان بروند و مبارزه ی ھمه جانبه ای
را آغاز كنند .ھمزمانی تاريخ عمليات با آغاز جشنھای  ٢٥٠٠ساله به
اين دليل بود كه »امام« جشنھا را تحريم كرده بود و بچه ھا میخواستند
اين تحريم را تحقق بخشند و به اين ترتيب روحانيت را »نيز« به صحنه
٨٣
بياورند«.
ھمه ی اين جريانھا ھم با ھم قرار گذاشته بودند كه »امنيت
شكنی« و »ثبات شكنی« كنند و با اعدام و ترور و خشونت و به ميدان
كشاندن ارتش برای اسلحه كشيدن به روی »ملت« رژيم عرفی پادشاھی
را براندازند و حکومت خشن اسالمی بر پايه ی ترور را پايه گذاری کنند.
»ازاين جھت حق با آقای ]طاھر[ احمد زاده بود .شعار كلی ما
براندازی رژيم سلطنتی ]به ھر قيمتی[ بود ،اما اين شعاری نبود كه ما
بتوانيم در بازجوييھا آن را مطرح كنيم .بنابراين به ناچار در باره ی فقدان
آزادی و خفقان و… صحبت میكرديم؛ اما شعار اثباتی مشخصی در اين
سطح نداشتيم؛ در بازجويیھای سال  ١٣٥٣بازجو كمالی از من پرسيد كه
الگوی حكومتی شما چيست؟ كدام كشور را قبول داريد؛ الگوی ليبی را
میپذيريد؛ الجزاير را چطور؟ ]ھمه کشورھايی فلک زده و عقب افتاده[
من در آن لحظات پاسخ روشن و قطعی برای پرسشھای او نداشتم .مثال
جواب میدادم مورد ليبی كه انقالب نبود ،كودتا بود .الجزاير ھم نه كامال
كه تا حدودی قابل قبول است .به كمالی گفتم» :شايد الگوی ما چيزی شبيه
ويتنام باشد .البته در ميان خودمان و در جلسه ھای داخلی مشكلی نداشتيم،
زيرا میدانستيم كه بايد مبارزه ای طوالنی را با رژيم ادامه بدھيم ،تا
٨٤
بتوانيم در اين سير ،به الگوی مكتبی خودمان ]کذا[ دست يابيم!«
جالب اين كه »مجاھدين معتقد بودند كه به ويژه پس از قيام ١٥
خرداد  ١٣٤٢مردم خودشان آگاه ھستند و میدانند كه رژيم سلطنتی فاسد
و ظالم است ]فاسد است چون به زنان حق رای داده است و ظالم است
پر فئودالھا را به نفع دھقانان كمی قيچی كند[ و آن را
چون خواسته است ِ
٨٥
با حكومت يزيد برابر میدانند«.
 - 83آنھا كه رفتند ،خاطرات لطف\ ميثمی ،جلد دوم ،نشر صمديه ،بھار  ،١٣٨٢صص ١٨١و١٨٢
 - 84ھمانجا ،صص  ١٨٤و  ١٨٥مبارزه ميکردند ،ولی بر اساس نوشته ھا و گفته ھای خود اين انقالبيون جان
برکف ،اساسا نميدانستند چه ميخواھند !
 - 85ھمانجا ص ١٩٠

٨٢

جالب تر اين كه در اين »اتحاد عمل استراتژيكی« به قول لطف
\ ميثمی» :بنيانگزاران ]سازمان مجاھدين خلق[ چنين روحيه ای نداشتند
٨٦
و به شعار »وحدت در ميدان عمل« حتی با ماركسيستھا پايبند بودند«.
به ھمين دليل ھم وقتی »بچه ھای حزب \ پيش احمد رضايی آمدند كه به
آنھا آموزش مسلحانه ياد بدھد ]کذا[ احمد گفت» :بايد ابتدا كادرسازی
بشويد؛ مثال اگر مواد انفجاری و اقدامات مسلحانه يادتان بدھيم ،میرويد
لوله ی گاز شوروی را میزنيد در حالی كه در اين شرايط ما نبايد با
شوروی كاری داشته باشيم .ھدف ما امريكا ،اسرائيل ،انگليس و دربار
است!« ٨٧و با ھمين دستاويز است كه يكی از مھمترين عمليات تروريستی
سازمان مجاھدين خلق در اين سالھا ،به آتش کشيدن سينماست ٨٨و بمب
 - 86ھمانجا ،ص ١٨٩
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 - 88آتش سوزی سينما رکس آبادان و سوزاندن  ٣٧٧تماشاگر فيلم ،بستن عمدی درھای خروجی که فرار حتی
يکنفر را ھم از مخمصه ناممکن ميکرد .اين طرح و نقشه را تبديل به يکی از جنايات ھولناک کرد .با اينکه
ارتکاب اين جنايت توسط عامل آخوندھا محرز شد ،اما ھيچ اقدامی برای محاکمه ی واقعی کسانی که در اين
فاجعه سھم داشته اند ،انجام نشد .طی اين سالھا کم نبودند کسانی که به کشت وکشتار سالھای متمادی رژيم
استناد کرده اند ،اما اينان نيز کمتر به فاجعه ای که رژيم چند ماه قبل از نزول منحوسش آفريد ،توجه کرده اند.
بعد به فرمان خمينی و دار و دسته ی اوباش حزب اللھی که بعدھا پستھای کليدی جمھوری اسالمی را اشغال
کردند ،سينماھا را در تھران و شھرستانھا به بھانه ی سمبلھای فساد و طاغوت به آتش کشيدند .بعد از
استقرارجمھوری اسالمی خانواده ی گسترده ی س ينما و تئاتر و تلويزيون که ميشود کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان و جنبش سينمای آزاد ايران را نيز به آنھا افزود ،موقعيت و وضعيت مبھمتری يافتند zدر
ھمان سالھای آغاز استقرار جمھوری اسالمی تقريبا بطور ھمزمان جمعی از سينماگران مرتبط با سينمای
روشنفکرانه ،ايران را ترک گفتند و در شھرھای اروپا مقيم شدند .فرخ غفاری ،غالمحسين ساعدی )نمايشنامه
و فيلمنامه نويس( آربی اوانسيان ،ھوشنگ بھارلو )مدير فيلمبرداری( شاھرخ گلستان ،ھژير داريوش ،شھره
آغداشلو ،فريدون معزی مقدم و پرويز کيمياوی ...اکثرا در پاريس ماندگار شده بودند .دولت فرانسه که
دردھکده ی نوفل لوشاتو از خمينی پذيرايی کرده بود ،حاال مرکز تجمع سينماگران رانده شده ی حکومت خمينی
بود .داريوش مھرجويی ھم ھرچند درس خوانده ی امريکا بود ،به اين جمع پيوست .حتی قرار چنين بود که با
فيلمنامه ای که ساعدی تنظيم ميکند ،با بازی فرخ غفاری و کارگردانی داريوش مھرجويی فيلمی ساخته شود
وحضور غالمحسين ساعدی که انسانی راديکال و سازش ناپذير بود ،در جمع ھمکاران اين فيلم برای رژيم
تازه متولد شده ،ميتوانست خطرساز باشد .در ھمين زمان بود که ناگھان گفته شد داريوش مھرجويی به
دارالخالفه برميگردد ،به اين شرط که حکومت از اعدام ژيال ،خواھر داريوش که با فرزند خردسالش و با
وجود اعدام ھمسرش )ازفعاالن عضو کنفدراسيون( در زندان مانده بودند ،صرف نظر کند .در کتاب »سراب
سينمای اسالمی ايران« نيز رضا عالمه زده از قول ساعد ی نقل ميکند که مھرجويی خودش را به رژيم
فروخت )سراب سينمای اسالمی ايران صفحه  (٢٢۴با برگشت داريوش مھرجوئی به جمھوری اسالمی ،طرح
فيلم مذکور نافرجام ماند .ابراھيم گلستان ھم که مدتی قبل از انقالب ايران را ترک گفته بود ،در وياليش در
لندن ماندگار شد؛ وياليی که در آن در اين سالھا به افتخار عطا\ مھاجرانی ميھمانی خصوصی ترتيب داده
ميشود .اما برای وابستگان سينمای فارسی که راه به جايی نداشتند ،چاره ای نمانده بود جز اينکه به ھر شکل
وشيوه ای که شده راھی برای ادامه ی کارشان در جمھوری اسالمی بيابند ودر آن شرايط يک سری فيلمفارسی
که ناشيانه اسالميزه شده بودند ،سرھمبندی و به بازار آشفته ی آن زمان ارايه کنند .در اين گونه فيلمھا که
سرشار از شعارھای ضد حکومت پيشين و ضد امريکا بود ،ھمه ی »بدمن«ھای سينمای فارسی تبديل به
ماموران ساواک شدند .انسانھای خوب ھم يا معمم بودند و يا مذھبی .اما اين وضعيت چندان نميتوانست دوام
داشته باشد .رژيم جمھوری اسالمی که از ته دل اينان اطالع داشت در پی آن بود که سينمای اسالمی را با
کمک عوامل خودش پی ريزی کند و عذر اينان را بخواھد .فيلمھايشان را ھم آقای خلخالی به دستور رھبر
سوزاند .وی حتی نگاتيو فيلمھا را ھم معدوم کرد] ...بصير نصيبی ،کيھان آنالين[

٨٣

گذاری در دفتر ھفته نامه ی »زن روز« که دست اندركاران آن تالش
داشتند كمی از حقوق زنان را به زنان محروم و عمدتا ناآگاه ايرانی
آموزش دھند.
مھدی رضايی ]يا گل سرخ انقالب اسالمی[ در حالی که دانش
آموز دبيرستان است ،تحت آموزشھای برادرانش احمد و رضا رضايی
قرار ميگيرد و به تدريج با »سياست و مبارزه« آشنا ميشود .محمد حنيف
نژاد بنيانگزار سازمان تروريستی مجاھدين در ھمان سالھا در باره ی
مھدی رضايی ميگويد» :اگر ما بعد از سالھا سرگردانی راه ]اعمال
تروريستی[ را يافتيم ،اين مھديھا ھستند که در چنين سنين جوانی با چنين
روح سالم و چنين انرژی و ھوشياری ،وقتی از تجارب و دستاوردھای ما
٨٩
برخوردار شدند ،در سنين خيلی جوان قادر خواھند بود وظايف بزرگی
٩٠
بر عھده گيرند«.
مھدی رضايی پس از شھريور  ١٣٥٠در راس يک واحد
کوچک سازمانی به نام »مقداد« قرار گرفت .پس از چھار ماه آموزش
مسائل سياسی و نظامی ،يک سلسله عمليات ايتدايی را انجام داد که يکی
از آنھا »انفجار يک ماشين پليس در خيابان قلمستان تھران« بود .وی
ھمچنين در طراحی عمليات اعدام مستشار امريکايی »ژنرال پرايس«
شرکت داشت .عالوه بر آن در چند طرح ديگر نيز شرکت کرد که از
جمله انفجار دفتر مجله ی »اين ھفته« در تھران بود.
مھدی رضايی در فروردين  ١٣٥١به ھنگام عبور از خيابان
خورشيد در محله ی دروازه شميران تھران ،مورد شناسايی يک ماشين
گشتی پليس قرار گرفت و با تيراندازی به سوی پليس از مھلکه گريخت.
يک ماه پس از اين نبرد ،در ارديبھشت ماه در ھمان خيابان خورشيد با
پليس روبرو ميشود و با کشتن يک افسر  ٢٤ساله ی پليس به نام سروان
جاويدمند دستگير ميشود .خودش در دادگاه ميگويد» :يک بمب دست ساز
به من داده شد .اين بمب را در کيوسک کار گذاشتم و دورتر ايستادم ،تا
نتيجه ی انفجار را ببينم .عابری بمب را ديد و خبر داد و بمب را از کار
_http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/weekly/Pavaraghi/Cinema
Nasibi_1.htm
 - 89فشرده و چکيده ی ھمه ی مبارزات ضد مدرنيته ،ضد عرفی و تروريستی اين جماعات ،خمينی است و
حکومت کھريزکی اسالمی ]خمينی و خامنه ای[ و نه مھدی رضايی  ١٩ساله که به جرم بمب گذاری و آدم
کشی ،به کشتنش دادند .اين جماعت »باتجربه« به کمر اين جوانک بمب بستند و به عمليات انتحاری وادارش
کردند .مھدی رضايی را ميتوان از سردمداران آنچه اکنون به »انسانھای انتحاری« معروفند و جھان را به آتش
کشيده اند ،دانست.
 - 90محاکمات سياسی در ايران ١٣٣٣] ،تا  [١٣۵٢بھروز طيرانی ،چاپ دوم ،نشر علمی ،ص ۵٩١

٨٤

انداختند...در انفجار ماشين پليس راه قلمستان ،به عنوان ناظر شخصا در
٩١
محل حضور داشتم«.
دادستان در دادگاه مھدی رضايی ميگويد» :آنھا ]سازمان
مجاھدين[ ھواپيمايی را با چندين سرنشين در بين راه کويت ربوده و آن را
به بغداد بردند و مسافران را ساعتھا در دلھره و اضطراب نگھداشتند.
وقتی ميخواستند شخصيتی را گروگان بگيرند ،ماشين پای بيگناھی را به
ضرب گلوله به ھالکت رساندند .بمبی در تاکسی منفجر کردند و راننده ی
تاکسی را کشتند .بمبی در مرکز پخش شرکت نفت ملی گاز گذاشتند و
نظافتچی آن جا را کشتند .بمب ديگری در يک ماشين گذاشتند و دو زن
عابر را کشتند .چندين بمب در وزارتخانه ھای دولتی کار گذاشتند .چند
کيوسک راھنمايی را منفجر کردند .در اتومبيل ارتشی بمب گذاشتند .دفتر
٩٢
دو مجله ی آيندگان و اين ھفته را منفجر کردند«...
برگرديم سر کار خودمان:
اما برای تاكيد بيشتر بر اين كه اين مخالفين نظام پيشين ،ھيچ
تصويری از آينده نداشتند وخودشان ھم نمیدانستند چه میخواھند ،و فقط
حامل يك دشمنی كور و ناپخته بودند و برای شكستن وضعيت ثبات و
امنيت كشور ھم از ھيچ ترفند و تالشی كوتاه نمیآمدند ،بد نيست اختالفات
درونیشان را در رابطه با حكومت اسالمی كه در ھمان نشستھا و
جلساتشان در اين رابطه صحبت میشد ،از زبان خودشان بخوانيم:
»در نشست كرج به اين نتيجه رسيديم كه بايد آموزشھای دينی
در سازمان مجاھدين متوقف شود .جالب اين است كه اين »دستاورد«
دلسوزانه ھم بود؛ اينان ھمه مومن ،مذھبی ،متدين و نمازخوان بودند و
میگفتند كه قرآن محكم و متشابه دارد ،ناسخ و منسوخ دارد ،احكام نيز
پيچ وخمھای زيادی دارد كه به راحتی نم یتوان به يك »دستاورد«
مشخصی رسيد .آقای الھوتی به سيد گفته بود:
»ھفتاد در صد آيات قرآن متشابه است .متشابه را ھم به قول
عالمه بايد ايمان داشته باشيم ،ولی به آن عمل نكنيم و سی در صد محكم
نيز طبق تفسير الميزان ،ھفده نظر مختلف گفته شده و اين قدر اختالف فھم
و قرائت در باره ی آيه ی ھفتم سوره ی آل عمران ھست كه حد
٩٣
ندارد«.
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٨٥

كسی نيست بپرسد كه آيا اين جماعت ]ھمه شان[ حتی يك لحظه
فكر كردند كه سيد روح \ خمينی ھم كه ھمه شان از چپ و راست و ملی
و مذھبی و ملی/مذھبی پشت سرش ايستادند ،فقط يكی از اين ھفده تفسير
از آن سی در صد محكمات است؟!
اما در پاراگراف آخر جلد دوم خاطرات لطف \ ميثمی ،يك
تصوير تئاتری از بازجويی او پس از انفجار بمب در دستش و كور شدن
ھر دو چشمش داده میشود كه عذاب خواندن تمام اين سه جلد كتاب تا
كنون منتشر شده اش را ]بقيه ھم در راھند[ كمی كم میكند و آن تصوير
اين است» :يك روز ديگر رضا عطاپور ]حسين زاده[ سربازجوی ساواك
ضمن اين كه پاسپورتھايم ٩٤را ورق میزد كه به چه كشورھايی سفر
كرده ام ،پرسيد» :چقدر حقوق میگرفتی؟«
»گفتم» :آخرين حقوق من در تھران ،شركت مھندسی جوان ،نه
ھزار تومان بود و اگر به مناطق جنوب میرفتم ،دوبرابر يا بيشتر ھم
میشد«.
»از دريافتی من در شركت نفت الوان ھم پرسيد .آن روزھا
قيمت پيكان ]نو[ ھفده ھزار تومان بود ،كمی مكث كرد و گفت:
٩٥
»اه ،اصفھونی به اين خری من تا به حال نديده بودم!!«
چه تصويری...
برای نشان دادن مخالفت بيجای اين پيامبران برده داری ،اسارت
و تئوری شبان/رمگی و دشمنان مدرنيته ،و در اساس دگرانديشی ،میتوان
بزرگنمايیھا ،دروغ سازیھا و دروغبافیھای اين جريانھا را برای
ران دوره ی دو پھلوی،
غيرقابل پذيرش نمايش دادن روند مدرنيته در اي ِ
اين چند نمونه ی كوتاه را آورد.
يكی از فاكتورھای مشخصی كه پايه ھای اين حکومت جمھوری
اسالمی بر روی آن سوار شده است ،دروغھای نجومی است كه دست
اندركاران ويران ساختن ايران ،در رابطه با تعداد زندانيان سياسی،
اعداميان و شكنجه شدگان دو دوره ی پادشاھی پھلوی اول و پھلوی دوم
ساخته و پرداخته اند» .مصطفی فاتح كه در سالھای بعد از جنگ جھانی
دوم در مقام رئيس شركت نفت ،دوست و عامل شماره ی يك انگليسھا در
ايران بود و حزب توده ی كمونيستی يونيون جك و ساخت انگلستان را در
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ايران توليد كرد ،تعداد قربانيان سياسی دوران محمد رضا شاه را ١٨٠٠٠
)ھژده ھزار( تن برآورد كرده است .خود سيد روح \ خمينی تعداد كشته
شدگان برای پرپايی حكومت اسالمی را ] ٦٠٠٠٠شصت ھزار[ تن
ارزيابی كرده است ٩٦«.براساس گزارش عمادالدين باقی كه در تاريخ ٣٠
ژوئيه ی سال  ٢٠٠٣ميالدی در وبسايت »ايران امروز« از روی
وبسايت »امروز« وابسته به جناح اصالح طلب حكومتی باز چاپ شده،
آمده است» :عالوه بر اظھارات رھبری انقالب ]مبنی بر ) ٦٠٠٠٠شصت
ھزار( نفر قربانيان حكومت پيشين ايران[ در بسياری از اسناد رسمی
كشور نيز مشابه ھمان رقم بيان شده است ،برای مثال در نامه ی مصوب
كميسيون ويژه ی اولين دوره ی مجلس شورای اسالمی در باره ی
گروگانھای امريكايی آمده است» :ملت ايران با انقالب كبير اسالمی خود
به رھبری امام عظيم امت توانست نظام طاغوتی كھن سال شاھنشاھی را
به قيمت قربانی كردن حدود ] ٧٠٠٠٠ھفتاد ھزار[ شھيد و بيش از
]١٠٠٠٠٠يك صد ھزار[ معلول و مجروح و خسارات مالی بسيار ريشه
كن كند.
باقی ميافزايد» :اسد\ بيات يكی ديگر ازنمايندگان مجلس اول
شورای اسالمی نيز در سخنان ديگری گفته است» :ما ملتی ھستيم كه
 ٧٠٠٠٠شھيد داده ايم و ١٠٠٠٠٠معلول داريم ازامريكا!«
با اين ھمه عمادالدين باقی در ھمين گزارش نوشته است:
»معموال در دوره ی جنبش آمار و ارقام اغراق آميزی در باره ی كشته
شدگان اعالم میشود .در دوره ی جنبش ،شايعه و نيز بزرگنمايی در آمار
خشونت ،قتل و سركوب ،بخشی از مبارزه در برابر دستگاھی است كه
مجھز به انواع وسايل و ابزار جنگ روانی و سركوب میباشد ،ولی پس
از پيروزی جنبش انقالبی ،مشكل دستيابی به اطالعات كامل و دقيق در
باره ی قربانيان ھمچنان وجود دارد و موجب ارايه ی آمار نادرست
میشود«.
با اين ھمه عمادالدين باقی با »شجاعتی بیمانند« برای اين كه به
نوشته ی خودش میداند كه باالخره اين راز از پرده برون خواھد افتاد،
در اين راستا آمار جالبی ارائه میكند كه تماما گفته ھای پادشاه فقيد ايران
و پژوھشگران »متھم« به سلطنت طلبی را تاييد میكند.

 - 96جنايت و مكافات ،شجاع الدين شفاء ص  ،٢٥٩به نقل از پرويز راجی ،كتاب »در خدمت تخت طاووس«
چاپ لندن ،١٩٨٣ ،ص ٢١

٨٧

باقی تعداد كل كشته شدگان نظام پيشين را در فاصله ی بلوای
خرداد  ١٣٤٢تا سرفصل افتضاح تاريخی سال  ١٣٥٧را دست باال ٣٤١
تن ،بر اساس آمار بنياد شھيد كه مدتی در آن كار كرده ،برآورد میكند؛ با
اين پرانتز كه خود او معتقد است» :چون اين آمار با اظھارات امام امت
در تناقض میافتاد ،تا ھمين امسال ]سال گذشته[ نمیتوانست انتشار
بيرونی پيدا كند«.
با اين كه خمينی بارھا اعالم كرده بود كه در پانزده خرداد
 ١٣٤٢پانزده ھزار نفر كشته شده اند ،باقی نوشته است كه كل تعداد كشته
شدگان اين بلوا فقط  ٣٢تن بوده است كه در نوزده نقطه ی مختلف تھران
كشته شده اند .دومين »جوی خون« ھم در »جمعه ی سياه« در ١٧
شھريور ماه  ١٣٥٧راه افتاده است كه باقی تعداد كل كشته شدگان اين
واقعه را فقط  ٦٤تن با توجه به كل آمار بنياد شھيد اعالم میكند و حتی
میافزايد» :اين ارقام مربوط به كسانی است كه در بنياد شھيد پرونده
دارند و با توجه به گستره ی جغرافيايی اين بنياد و نيز با گذشت بيش از
دو دھه از انقالب ممكن است ]فقط[ نام قربانيان بسيار معدودی ضبط نشده
باشد ،ولی اين ارقام بيانگر تعداد كل شھداست«.
جالب اين كه باقی ھمان شايعه ھا و دروغ پردازیھای ھمراھان
متوليان حكومت اسالمی را چنين گزارش میكند:
»شايعات وسيع در ھمان روزھا حاكی از رقم بيش از سه ھزار
شھيد بود و حتی برخی رقم بيش از ] ٤٠٠٠چھار ھزار[ و يا ] ١٠٠٠٠ده
ھزار[ شھيد را ھم ذكر كرده و گفته اند:
»فقط ] ١٠٠يكصد[ كودك كمتر از  ٢سال كشته شده اند!«
باقی ضمن اين كه كل تعداد كشته شدگان  ١٧شھريور  ١٣٥٧در
ميدان ژاله ی تھران ]ميدان شھدای بعدی[ را تنھا  ٦٤تن اعالم میكند،
اين را ھم میافزايد كه در اين روز جمعا در  ١٥نقطه ی ديگر تھران
]بجز ميدان ژاله[  ٢٤تن ديگر ھم كشته شده اند .جالب اين كه به گفته ی
آمار دولت وقت ايران در اين روز تنھا  ٨٦تن كشته و
باقی» :بر اساس ِ
 ٢٠٥تن زخمی شده اند ،اما با اين كه آمار بنياد شھيد با آمار دولت وقت
ايران مطابقت دارد ،ولی ھيچكس آمار كشته شدگان را از زبان حكومت
]پيشين ايران[ باور نكرد«.
خود محمد رضا شاه در اين رابطه نوشته است» :درست در
ھمان ھنگامی كه مطبوعات غربی شماره ی زندانيان سياسی ايران را چند
ھزار نفر اعالم میكردند ،شماره ی اين زندانيان مشخصا از ٣٠٠
)سيصد( نفر تجاوز نمیكرد .به موازات شايعه پراكنیھای حاكی از اين
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كه تعداد زندانيان سياسی در ايران در سالھای گذشته ) ٢٥٠٠٠بيست و
پنج ھزار( تن تا )١٠٠٠٠٠يكصد ھزار( بوده است ،گزارش محرمانه ای
كه توسط مخالفان رژيم تھيه شده و عليه ساواك مورد استناد قرار گرفت،
تصريح داشت كه طی  ٩سال يعنی از سال  ١٩٦٨تا سال  ١٩٧٧ميالدی
تعداد كليه ی كسانی كه به داليل سياسی توسط اين سازمان ]سازمان
اطالعات و امنيت كشور دوران شاه[ بازداشت شده بودند ،دقيقا  ٣١٦٤نفر
بوده است و بايد صراحتا بگويم كه با زندانيانی كه واقعا سياسی بودند و نه
تروريست و خرابكار ،ھرگز بدرفتاری نشد .ھيچكس نمیتواند نام يك فرد
٩٧
سياسی را ذكر كند كه به دست ساواك نابود شده باشد«.
شادروان شجاع الدين شفا نوشته است» :پس از روی كار آمدن
خمينی يك كميسيون رسمی به رياست احمد بنی احمد نماينده ی مجلس
]شورای ملی در آخرين ماهھای حكومت محمد رضا شاه[ كه در آن زمان
از طرفداران پر و پا قرص خمينی بود ،به منظور بررسی اختناق سياسی
 ١٥ساله ی گذشته در ايران ]از بلوای خرداد  ١٣٤٢تا بھمن  [١٣٥٧و
تھيه ی فھرست جامعی از قربانيان آن ]حكومت[ تشكيل شد .در  ٢٩اسفند
ماه ] ١٣٥٨حدودا  ١٣ماه پس از انقالب[ بر مبنای اين بررسیھا
گزارشی رسمی در روزنامه ی اطالعات ]حكومت اسالمی[ تحت عنوان
تاريخ و محل دفن قربانيان رژيم شاه به چاپ رسيد كه شامل اسامی ٢٣٤
نفر با ذكر تاريخ و محل دفن ھر يك از آنھا بود.
»در اين گزارش تصريح شده بود كه برخی از اين اشخاص در
نبردھای خيابانی با نيروھای امنيتی ]حكومت پيشين ايران[ كشته شده اند و
برخی نيز در اجرای احكام دادگاهھا اعدام شده اند ،ولی بعضی ديگر نيز
بودند كه بكلی ناشناس بودند و ھيچ دليلی وجود نداشت كه اينان به صورت
قربانی سياسی از بين رفته باشند .حتی يكی از آنھا نام خانوادگی نداشت و
٩٨
فقط نام كوچك او ذكر شده بود.
شجاع الدين شفاء در صفحه ی  ٢٦١كتاب »جنايت و مكافات«
نوشته است» :بررسی جداگانه ای كه اندكی بعد به سرپرستی يك استاد
دانشگاه امريكايی به نام يرواند آبراھاميان ]كه يك دست چپی شديدا مخالف
شاه بود[ صورت گرفت و ظاھرا اسناد مورد مراجعه ی او توسط مقامات
جمھوری اسالمی و نھضتھای دست چپی ايران در اختيارش گذاشته شده
بود ،به ارقامی در ھمين حدود منجر شد .به موجب اين بررسی قربانيان
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كليه ی نھضتھای مبارزه ی مسلحانه عليه نيروھای امنيتی شاه و در
مدت  ١٥سال جمعا  ٣٤١بود كه از اين عده  ١٧٧تن طی زد و خوردھای
مسلحانه با قوای دولتی كشته شده بودند و  ١٦٤تن اعدام شده يا خودكشی
كرده و يا در زندان مرده بودند .اين استاد دانشگاه ھمين آمار را در كتاب
ايران بين دو انقالبش نيز تائيد كرد«.
آرواند آبراھاميان در تاليف تازه اش به نام اسالم راديكال در
بخش مجاھدين خلق ،كل مجاھدين ]كمونيست شده و يا مسلمان مانده ی[
كشته شده در رژيم پيشين ايران را فقط  ١٣٠تن برآورد كرده است .الزم
به يادآوری است كه آبراھاميان با اين كه در پوزيسيون يك پژوھشگر كار
میكند ،ولی چون ھمچنان با حكومت پيشين ايران سر ستيز دارد ،كشته
شدگان عمليات تروريستی عليه سردمداران آن حكومت و شھروندان
ايرانی و خارجی در ايران آن زمان را ھمچنان »شھيد« ارزبابی میكند!
بر اساس آمار آبراھاميان در فاصله ی سالھای  ٥٠تا  ٥٧تنھا
]١٣٠يكصد و سی[ تن مجاھد خلق ]از ھر دو فرقه[ جان خود را از دست
داده ان د كه از اين تعداد  ٤٢تن از مجاھدين مسلمان بوده اند و در بين
سالھای  ٥٤تا  ٥٧جانشان را از دست داده اند و  ٤٧تن نيز از مجاھدين
٩٩
ماركسيست شده ھستند«.
آبراھاميان میافزايد كه بقيه ی اين تعداد يعنی  ٤١تن ديگر
ھمگی در سالھای  ٥٠تا  ٥٤يعنی تا زمان انشعاب در اين سازمان از
بين رفته اند .خود سازمان مجاھدين خلق نيز بر اين آمار صحه گذاشته
است.
اما آمار عمادالدين باقی؛ در فاصله ی بھمن  ١٣٤٩و سرفصل
عمليات تروريستی ھسته ی اوليه ی سازمان فدائيان خلق در روستای
سياھكل در شمال ايران تا مھرماه  ١٣٥٦كه عمليات تروريستی
سازمانھايی از طيف مجاھدين و فداينان خلق فروكش كرد ]و به گفته ی
پادشاه فقيد ايران توطئه ی تازه ای از سوی محافل نفتی و دولتھای
متبوعشان ،در ھمراھی با باصطالح روشنفكران آغاز شد[ جمعا  ٣٤١تن
كشته شده اند كه  ١٧٧تن از ايشان در درگيری با ماموران امنيتی كشته
شده اند ٩١ ،تن برخی بدون محاكمه و برخی پس از محاكمه ی پنھانی در
دادگاهھای نظامی اعدام شده اند] .جالب اين كه آقای باقی آن ھمه
دادگاهھای علنی اين دوران را بكلی فراموش كرده است[  ٤٢تن در زير
شكجه جان باخته اند و  ١٥تن ھم دستگير شده ،اما ھرگز ديده نشده اند و
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 ٧تن نيز در زندان خودكشی كرده اند و  ٩تن نيز ھنگام فرار از زندان
كشته شده اند.
باقی به اين آمار ،كشته شدن يك تن ديگر را نيز در تاريخ ١٦
خرداد  ١٣٤٢در منطقه ی پامنار تھران میافزايد ،و اضافه میكند كه در
 ١١آبان ماه ھمين سال فردی به نام محمد اسماعيل رضايی نيز در زندان
كشته شده است و محمد رضا طيب نيز در پادگان حشمتيه تيرباران شد و
غالمرضا تختی نيز در  ١٦فروردين  ١٣٤٦به قتل رسيد ]در صورتی كه
شادوران تختی خودكشی كرده است[ با اين ھمه اگر سكته ی قلبی علی
شريعتی در غرب را نيز به حساب ساواك بنويسيم و مرگ سيد مصطفی
خمينی را نيز كه از پرخوری مرد ،شاھكار ساواك قلمداد كنيم ،باز ھم اين
رقم به سختی به  ٣٤٥تن بالغ میشود؛ البته میتوان با مقايسه ی اين آمار
كه از چند سوی نامتجانس تائيد شده ،دريافت كه چگونه جريانھايی به
قول عمادالدين باقی »با بزرگنمايی ،اغراق و شايعه پراكنی« به حكومت
دست يافته اند و ول كن معامله ھم نيستند؛ حتی میتوان بر اساس گفته ی
پدر او احمد خمينی را كه در دعوای ارضی در
سيد روح \ خمينی ،قتل ِ
خمين در سالھايی كه رضا شاه فقيد ھنوز سرباز گمنامی بيش نبود ،نيز
جزو جنايات پھلوی اول ارزيابی كرد .با اين ھمه اين روزھا كه بر اساس
آگاھی ملت ايران ،ابرھای تيره ی دروغ و فريب و شايعه و بزرگنمايی به
كنار میرود و پايه ھای واقعی اين جمھوری دروغ مشخصتر میشود ،بد
نيست شھروندان ايرانی از ھر دو پادشاه فقيد ايران اعاده ی حيثيت كنند!
در ھمين رابطه بد نيست به يك فاجعه ی ديگر »بحران
روشنفكری در ايران« اشاره ای داشته باشم و آن كشتارھای درون
گروھی/سازمانی/حزبی در جريانھای تروريستی و وابسته به بيگانه در
دوران پھلوی دوم است كه در عين حذف رقبای سازمانی و
»عشقی«شان ،در درون سازمانھاشان در درون و بيرونمرز ،اين
جنايات فجيع را به شاه و ساواك نسبت میداده اند و بسياری از ايشان
ھمچنان بر اين جعليات تاريخی اين جريانھا پای میفشارند:
١ـ يكی از اعضای سازمان فدائيان را میكشند و در اعالميه ھای رسمی،
قتل را به ساواك نسبت میدھند .چند سال پيش در كتاب »شورشيان
آرمانخواه« با حيرت میخوانيم كه »رفيق شھيد پنجه شاھی« نه به دست
ساواك كه به دست ھمرزمان خود به قتل رسيده است .مجله ی آرش ]چاپ
پاريس[ كه به ارگان چپ سنتی بدل شده است ،به روال معمول برای
بیاعتبار كردن كتاب ،چاپ آن را در ايران به وزارت اطالعات نسبت
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م یدھد .صاحب مجله ]پرويز قليچ خانی[ با اعضای قديمی سازمان
مصاحبه میكند؛ اما آنان اتھام مندرج در كتاب را ]عمال[ تائيد میكنند و
انگيزه ی قتل را نه اختالفات سياسی كه رابطه ی عاطفی و احتماال سكسی
پنجه شاھی با ھمرزم دختر ديگری عنوان میكنند .مصاحبه كننده ]قليچ
خانی[ برخالف ساده ترين مبانی روزنامه نويسی از رفقای خود نمیپرسد
كه قتل انسانی را به بھانه ی داشتن روابط عاشقانه ]حتی جنسی[ با كدام
منطق توجيه میكرده اند؛ چرا در آن زمان اعتراض نكرده اند؛ چرا تا
پيش از چاپ كتاب »شورشيان آرمانخواه« در اين باره به ت اريخ و به
مردم ايران دروغ گفته اند؛ چند قتل ديگر از اين دست رخ داده است؛ آيا
قتل انسانھا و سكوت در باره ی قتل ،قابل تعقيب قضايی نيست؟
 ٢ـ به جوانی كه به شوق »مبارزه با شاه« قصد پيوستن به سازمان
مجاھدين را دارد ،مشكوك میشوند .اعضای خارج از كشوری مجاھدين
او را شكنجه داده و زير شكنجه به قتل میرسانند .چند سال پيش كتاب
»بر فراز خليج« واقعيت را افشاء میكند .صاحب مجله ی آرش با آقای
تراب حق شناس از رھبران سازمان مصاحبه میكند .آقای حق شناس
مندرجات كت اب را تائيد میكند و مینويسد» :متاسفانه رفيق از دست
رفت!« انگار رفيق خود بال درآورد و پريد .آقای حقشناس اين جمله را
كه در آن فاعل ]قاتل يا قاتلين[ مجھول است ،به جای جمله ی »او را زير
شكنجه به قتل رساندند« نوشته است .مصاحبه كننده از ايشان نپرسيده
است كه ]ايشان[ چرا تاكنون در اين باره سكوت كرده بود؟
 ٣ـ آقای فرخ نگھدار از رھبران دائمی فدائيان اكثريت به ھنگام تبعيد در
شوروی سابق از بازار كھنه فروشان ،مدالھايی میخرد و به عنوان
»مدالھای افتخار« اھدايی حزب كمونيست شوروی برای ديگر رھبران
سازمان میفرستد .رھبران كه در ايران مدافعان پرشور سياست دفاع و
ھمكاری با بنيادگرايان مذھبی بودند و پس از شكست سياسی و سركوب
سازمان به يكی از كشورھای آسيای مركزی شوروی سابق گريخته اند،
صف میكشند و در مراسمی رسمی مدالھای افتخار را به سينه میزنند و
از خود نمیپرسند كه افتخاری چنين را برای فتح »كدام قله« به دست
آورده اند؟
»شاھدی در كتاب »خانه ی دايی يوسف« واقعيت كمدی
مدالھای افتخار را افشاء میكند .صاحب مجله ی آرش در مصاحبه با
آقای نگھدار از واقعيت ماجرا میپرسد .آقای نگھدار به ناچار ]اما با
توجيھات غيرمنطقی[ نوشته ی كتاب را تائيد میكند؛ اما نويسنده را با
انواع و اقسام اتھامات بمباران میكند!
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 ٤ـ خانم اشرف دھقانی در جزوه ای در باره ی صمد ]بھرنگی[ اصرار
میكند كه صمد به دست ساواك يا »سازمان پيكار با بيسوادی« كشته شده
است .ايشان افشای دروغين بودن قتل صمد در »آدينه« را جزيی از
توطئه ی آقای رفسنجانی علي ه مبارزه ی مسلحانه میداند كه به گمان
ايشان در سال  ١٣٧٠در داخل ايران در حال رشد بوده اس ت .برادر
صمد ،اسد بھرنگی و بخش بزرگی از چپ سنتی كار ما ]افشای جعلی
بودن قتل صمد[ را نامسئوالنه ،ھمراھی با نقشه ی پليس امنيتی ،ضربه
زدن به چپ و مبارزه ی مسلحانه ،افشاگری بی موقع ارزيابی كرده اند.
گروھی از رھبران چپ سنتی كه حقيقت را میدانند ،سكوت كرده اند.
برخی ديگر و از جمله آقای ]مسعود[ نقره كار در مقاله ای ،خود بيان
حقيقت را مثبت ديده اند ،اما شكستن اسطوره ی صمد ،نفی داستان
دروغينی كه سالھا به آن باور داشتند را بر ما ]فرج سركوھی ،مجله ی
آدينه و حمزه فالحتی از اعضای فدائيان كه در ھنگام غرق شدن بھرنگی
در رود ارس تنھا ھمراه او بود و به قتل او به دستور ساواك متھم شد و
خود به داليل ايدئولوژيك دھه ھا در رابطه با قتل ساختگی و جعلی صمد
بھرنگی سكوت و پنھان كاری كرد[ نبخشيدند .شكسته شدن اسطوره ھای
دروغين و ذوب شدن باورھای كاذب ،برای آنان كه صادقانه به جعلھا و
افسانه ھا باور داشتند… آسان نيست .نقد خود و پذيرش سقوط باورھای
١٠٠
قديمی دشوارترين آزمونھاست«.
ديگر اين که خاطرات قربانيان كمونيسم دولتی كشور شوراھا اين
ويژگی را ھم دارد كه پرده ای از پرده ھای آھنين كشيده شده ،پيرامون
ساكنين آن زمان شوروی درگذشته را كنار میزند و چھره ی غريب اين
»عجوزه« را كه بسياری از جوانان و »روشنفكران« ايرانی و غيرايرانی
را فريفته و به قربانگاه كشانده است ،به نمايش میگذارد .يكی از كسانی
كه از اين اتوپيای كمدی ،تصويری نسبتا واقعی تر از ديگر ھمراھانش به
دست میدھد» ،سرگرد ھوايی پرويز اكتشافی« است .اكتشافی از مسئولين
شاخه ی ھوايی افسری حزب توده بوده است .پس از  ٢٨مرداد  ٣٢و
انجام عملياتی در پايگاه قلعه مرغی ،به ھمراه چند »ھمرزم« ديگرش
مجبور به اختفا میشود .دو سالی را تا سال  ١٣٣٤در دزاشيب تھران،
تحت مسئوليت نورالدين كيانوری به ساختن حجم عظيمی نارنجك دست
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ساز مشغول بوده است .سال  ٣٤از ايران میگريزد ٢٢ .سال در شوروی
سوسياليستی به سر میبرد .پس از اين ھمه سال ،با ترفندی خطرناك كه
میتوانست به بھای جان خودش و خانواده اش تمام شود ،به غرب
میگريزد .و اين روزھا ھم در شھر برلين ھمراه با ھمسرش ،زندگی
طبيعی خود را به دور از آن ايدئولوژی برباد رفته و در آن مدينه ی
فاضله ی از دست رفته ،ادامه داده ،سالھای پختگی اش را به »تبديل آن
تجربه ھای خونين به شعور اجتماعی« پرداخته است.
كتاب خاطرات پرويز اكتشافی كه به كوشش حميد احمدی در
سال  ١٣٧٧منتشر شده ،حدود  ٤٤٠صفحه دارد .من از اين كتاب ،تنھا
بخشی را كه مربوط به موضوع تماميت ارضی كشورھا در چشم اين ابر
قدرت فروريخته ی تاريخ است ،برگزيده ام .با اين كار خواسته ام از زبان
يكی از كسانی كه نظام عقيدتی شوروی را از درون شناخته ،و در
سالھای اقامتش در اين كشور ،لحظه به لحظه با خون و پوستش ترس را
در متن وجودش رسوب داده ،و چند بار ھم ھدف نھادھای  K.G.Bبرای
سربه نيست شدن خيابانی با شيوه ی ايجاد تصادف مصنوعی بوده ،نشان
بدھم كه كاركرد شعار انترناسيوناليستی »ارتجاعی بودن تماميت ارضی
كشورھا« به عنوان پيش زمينه ی تجاوز به ديگر كشورھا چگونه بوده
است؟!
توضيح اين كه »كمونيستی« جوانتر از اكتشافی ،در نقدی بر
يك »منشور« تاكيد بر »تماميت ارضی كشور ايران« را يك محور
»ارتجاعی« ارزيابی كرده است .بدون اين كه بخواھم پاسخی به اين فرد
داده باشم ،از متن اين كتاب و اين خاطرات ،چگونگی و چرايی دعوای
چين و شوروی ،مساله ی رويزيونيسم و تماميت ارضی و تجاوزھای
ساليان اين كشور را به كشورمان ايران ،زير عنوان نچسب
»انترناسيوناليسم كمونيستی« نشان میدھم.
اكتشافی در صفحه ی  ٢٠٩كتابش در رابطه با فرقه ی
دموكرات آذربايجان مینويسد» :باالخره پس از جروبحثھای طوالنی
جلسه به ھم خوردzتائيد گرديد كه اساسنامه ی فرقه ی دموكرات
آذربايجان را »باقراف دبير حزب كمونيست و رئيس جمھوری آذربايجان
شوروی« تھيه كرده و مورد تائيد استالين قرار گرفت و رھبران فرقه ی
دموكرات آذربايجان سعی كردند  zآذربايجان را از بقيه ی ايران جدا
سازند و كميته ی مركزی حزب توده دستور داد كه ھمه ی اعضای اين
حزب در آذربايجان به فرقه ی دموكرات آذربايجان بپيوندند .در بدو امر
عده ای از اعضای كميته ی مركزی حزب توده با اين دستور ]دستور
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پيوستن به فرقه برای عملی كردن تجزيه ی ايران[ مخالف بودند ،و بعدا
چون »دوستان شوروی« تذكر دادند ،دست از مخالفت برداشته شود ،آن
عده ھم دست از مخالفت برداشتند.
»به ھرحال روشن گرديد كه كميته ی مركزی حزب ]توده[ تعمدا
از قبل برای اين مساله ی بسيار مھم كه ارتباط مستقيم با »سياست
استالينی توسعه طلبانه ی شوروی« داشت ،كمترين وقت را معين كرد ،تا
كادرھا فرصت نداشته باشند چگونگی تشكيل فرقه ی دموكرات و حكومت
جدايی خواه آذربايجان و خطاھای حزب توده در حمايت از آن را مورد
١٠١
بحث قرار دھند«z
و اما ھمين »سياست استالينی توسعه طلبانه ی شوروی« در
رابطه با كشور پھناور و كمونيستی و يار غار شوروی در آغاز كار
چگونه عمل كرده است؟
اكتشافی در رابطه با اختالفات دو كشور چين و شوروی
مینويسد» :در دھه ی  ١٩٦٠اختالفات بين خروشچف و مائوتسه دون بر
سر مسائل اساسی كه دو موضوع بود ،تشديد شد .يكی اين كه چين
میخواست بمب اتمی بسازد و خروشچف zمخالف بود .اما موضوع
دوم ،اختالفات مرزی بين شوروی و چين در يك منطقه ی رود مرزی به
نام »اسوری« بود .در آنجا روسيه در دوران تزاری با نيروی خود تا
كرانه ی اقيانوس آرام رسيده بود .در آن دوران روسيه يك كشور قوی از
لحاظ سازمان نظامی بود zواحدھای نظامی روسيه مثال يك ھنگ با
پرچم روسيه در آن منطقه ی آسيا ھر قدر میتوانستند جلو میرفتند و
پرچم روسيه را به اھتزار در میآوردند zدر آن دوران ] ٢٠٠سال پيش
از اين دعوا[ قسمتی از خاك چين جزو روسيه شد .از جمله قراردادھايی
كه به چين تحميل شد ]ھم انطور كه روس ھا قراردادھای ننگينی چون
ترکمنچای و گلستان را به ما تحميل كردند[ روسھا در آن منطقه ی آسيا
ھم اين كار را میكردند .در آن دوران يك قرارداد بين روسيه و چين در
باره ی رود مرزی اسوری امضا شد zشوروی كه ميراث روسيه در
واقع به آن رسيد ،ھمان قراردادھای قبلی را معتبر میدانست .دولت
روسيه عوض شده و شوروی به وجود آمده ،ولی آن قراردادھا اعتبار
داشتند zشورویھا دست به تشكيل جلسه ی مشاوره بين المللی احزاب
كمونيست و كارگری زدند و اين گردھمآيی را در مسكو تشكيل میدادند و
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از اين راه میخواستند چين را محكوم كنند .حزب توده ھم كه ھميشه تابع
نظريات شوروی بود ،جلسه ی عمومی حزبی خود را در مسكو تشكيل داد
و اسكندری قطعنامه ای در طرفداری از شوروی و تقبيح چين ]برای
١٠٢
استرداد بخشی از خاكش[ ارائه كرد«.
اين درگيری ادامه میيابد و مائو كه در پی بازگرداندن بخشی از
خاك چين به كشورش بود ،مرتبا موی دماغ شورویھا میشود .در اين
بين ايرانيانی كه طرفدار شوروی ھستند ]توده ایھا[ در بخش فارسی يا
تركی و كردی راديو مسكو برعليه چين و به طرفداری از »سياست
استالينی توسعه طلبانه ی شوروی« كلی برنامه تدارك میبينند .از سوی
ديگر ايرانيانی ھم كه در راديوی پكن به ھمين تبليغات ]اين بار برای
منافع كشور چين[ مشغولند ،به درگيريھای اين دو ابر قدرت كمونيستی ]كه
بعدھا با اتھام »رويزيونيسم چينی« معروف میشود[ دامن میزنند.
ھر دو كشور نيز احزاب كمونيست طرفدارشان را سر ھمين
مساله ی مرزی به ميدان میكشانند .بعدھا مائو برای باز پس گرفتن اين
بخش از كشورش ،با فرستادن »امواج انسانی« به سوی اين رود مرزی،
با كشور متجاوز درگير میشود و شوروی سوسياليتی در يك اقدام »انسان
دوستانه«ی انترناسيوناليستی ،با اشعه ی ليزر چينيان را قتل عام میكند.
بعد در ھمان نيمه ی دوم دھه ی  ٦٠ميالدی »اسكندری قطعنامه ای را به
اين جلسه ی عمومی حزب آورد zاسكندری ]دبير كل آن زمان حزب
توده[ در اين جلسه ی عمومی حزبی در مسكو آن قطعنامه را خوان د و
١٠٣
گفت» :در چين رويزيونيسم بروز كرده و بايد تقبيح شود«z
در راستای حمايت از اين سياست استالينی توسعه طلبانه ی
شوروی »شورویھا در شمال ايران مستقر شدند و با اين كه در آنجا
حزب توده وجود داشت ،يك حزب به نام فرقه ی دموكرات آذربايجان
تشكيل دادند و zبعد از مدت كمی يك شبه دولت آن را ھم به وجود
آوردند .به ھمين جھت مردم آذربايجان و سراسر ايران با حزب توده و
جريان چپ و »دموكراسی سوسياليستی« مخالف شدند ،چون ديدند ھدف
١٠٤
از اين جريان سياسی اين است كه قسمتی از خاك ايران جدا گردد«z
در اين راستا به اين دوستان انترناسيوناليست میتوان گفت:
نخست اين كه ديگر شوروی وجود ندارد كه برای »سياست
استالينی توسعه طلبانه اش« الزم باشد به اصل تماميت ارضی كشورھا
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خدشه ای وارد شود .دوم اين كه اين چگونه انديشه ای است كه دفاع از
»تماميت ارضی كشور«ھا را »ارتجاعی« و »رويزيونيستی« ارزيابی
میكند و »سياست استالينی توسعه طلبانه ی شوروی« را البد مترقی و
رو به پيش .در ھر منطقه ای به ويژه در ايران ما ،ھميشه عده ای بوده اند
كه از ضعف دولت مركزی برای شورش و بلوا و تجزيه طلبی استفاده
كرده اند .علت مخالفت ھيستريك تمامی اين احزاب انترناسيوناليستی
ايرانی ھم با نظام پيشين حاكم بر ايران ،ھمين بوده است.
برای آنانی كه از تاريخ آگاھی كمی دارند ،مينويسم كه شوروی
و جريان بلشويكی حزب كمونيست شوروی از ھمان سالھای نخست ِ پس
از انقالب كمونيستی در كشورشان ،به خاك ايران چشم داشته اند و حزب
توده و اعوان و انصارشان را ھم برای تامين ھمين »سياست استالينی
توسعه طلبانه ی شوروی« به ميدان فرستاده اند .اين دريافت ،خوشبختانه
تجربه ی آن كسانی است كه خود سالھا و دھه ھا در دام فريب اين
اتوپيای كمونيستی و انترناسيوناليستی ،خانه و خانمانشان را و خيليھا حتی
جانشان را از دست داده اندz
سال ] ١٣٦٠باز ھم تاکيد ميکنم در سال  ١٣٦٠و سه سال پس
از افتضاح تاريخی سال  ٥٧و نه در دوران پادشاه فقيد ايران[ كه من
اجبارا به جرگه ی مجاھدين سرازير شدم] ،ھنوز شريعتی زده بودم[ يادم
ھست جوانك كارگری از شرق تھران به خانه ی ما ١٠٥رفت و آمد داشت
كه حتی چند كالس ابتدايی ھم سواد نداشت .گزارشھای تشكيالتی اش را
من مینوشتم .اين جوانك كه آن روزھا در شوق يكی /دوتا ترقه دركردن
میسوخت ،دو تا قرص سيانورش را میگذاشت توی قوطی كبريتش و
مینشست به سيگار دود كردن و از من میخواست چيزی برايش بخوانم.
جوانك بيچاره برای ھمين اسباب بازیھا بعدھا خوراك خوشمزه ای برای
ميز پذيرايی اسد\ الجوردی ١٠٦و ليست شھدای سازمان مجاھدين خلق
شد.
 - 105پای اين جماعت را ھمسر آن زمانم به خانه ی ما باز کرد که من ھيچگاه برای اين کارش او را نبخشيدم.
 - 106سيد اسد\ الجوردی ) (١٣٧٧ - ١٣١۴رئيس پيشين زندان اوين و دادستان انقالب در دھه ی شصت
بود .زندانيان سياسی دھه ی شصت و دگرانديشان وی را از جمله چھره ھای تندرو جمھوری اسالمی و عامل
سرکوبھا و اعدامھای آن دوران میدانند .او از اعضای شورای مرکزی جمعيت مؤتلفه ی اسالمی بود .اسد\
الجوردی در جنوب تھران متولد شد .پدرش ھيزم فروش بود .او در دومين سال تحصيلی در دبيرستان ،ترک
تحصيل کرد و در کنار پدرش به کار مشغول شد .با اين ھمه ،درس را در منزل به صورت فراگيری علوم
قديمه ادامه داد و در اين زمان از سيد علی شاھچراغی استفاده کرد .عالوه بر اين ادبيات عرب و علوم حوزوی
را در حد کفايه فراگرفت و جلسات تفسير قرآن در منزلش تشکيل داد .اسد\ الجوردی از شاگردان بھشتی و
مطھری بود .وی در زمانی که بعد از ترک تحصيل ،در بازار تھران مشغول کار بود ،با جمعيت مؤتلفه ی
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آن روزھا من دوتا بچه داشتم .بيشتر ھم در نقش ميھماندار اين
بچه ھای آواره ی مجاھدين ظاھر میشدم ،ھر چند كه اجبارا به رفت و
آمدھای تشكيالتی ھم آلوده شدم ،با اين ھمه وقتی اين جوانك ساده لوح؛
البد بعد از قرارھای تشكيالتی يا عمليات مسلحانه اش به اين آلونك پناه
میآورد ،مینشستم و كتاب كوير علی شريعتی را برايش میخواندم .يادم
ھست حتی يك جلد از اين كتاب را به او ھديه كردم كه نمیدانم كجا گم و
گورش كرد؛ كتابی كه سالھا حتی در قرارگاه اشرف مجاھدين ھم كتاب
بالينی من بود.
به ھر حال من سالھا وقت الزم داشتم تا بفھمم شريعتی چه
میگويد .خيلیھا كمكم كردند .اولينش علی ميرفطروس بود كه خود را
وامدارش میدانم .از علی ياد گرفتم که دستگاه عقيدتی اسالم و به ويژه
تشيع چگونه دستگاھی است و علت العلل بدبختیھا و نافرجامیھای ما
ايرانيان چيست؛ خيلی چيزھا ھم از خيلیھای ديگر آموختم؛ درست مانند
آن شاھی شده بودم كه روی دريای نفت خوابيده است و حق ندارد به آن
دست بزند و ادعای مالكيتی بر آن بكند .چنين كرد و بنيادش را برباد
دادند .من ھم روی دريای اطالعاتی خوابيده بودم كه سالھا در كوچه پس
اسالمی آشنا شده و به عضويت شورای مرکزی آن در آمد .پس از ترور حسنعلی منصور ]نخستوزير وقت
ايران[ در بھمن  ١٣۴٣بسياری از اعضای اين جمعيت از جمله الجوردی دستگير شدند .او پس از محاکمه به
 ١٨ماه حبس تاديبی محکوم شد .الجوردی پس از آزادی ،جلسات تفسير قرآن را از سر گرفت .سيد که در
بازار جعفری به دستمال فروشی و روسری فروشی اشتغال داشت ،منزل خود را به محل گردھمايی افراد
مذھبی تبديل کرد .الجوردی در ارديبھشت  ١٣۴٩به اتھام حمله به شرکت ھواپيمايی العال ،پس از برگزاری
مسابقه ی فوتبال ميان دو تيم ملی فوتبال ايران و تيم ملی فوتبال اسرائيل بازداشت شد .وی پس از محکوميت به
 ١٨سال حبس جنايی محکوم شد .الجوردی در فروردين ] ١٣۵٣شاھا سپاس گويان[ از زندان آزاد شد و در
اسفند ھمان سال مجدداً بازداشت شد .اتھام او »فعاليتھای زيرزمينی و ھمچنين خودداری از پاسخگويی راجع به
اقدامات خرابکارانه ی خود« بود .سرانجام الجوردی در آستانه ی انقالب اسالمی به ھمراه بسياری از زندانيان
در  ٢٧م رداد  ١٣۵۶آزاد شد .الجوردی در کنار مھدی عراق ی و اسالمی از مسئوالن انتظامات کميته ی
استقبال از روح \ خمينی بود .او از  ٢٠شھريور  ١٣۵٩با نظر مساعد روح \ خمينی و آيت\ بھشتی
دادستان انقالب تھران شد .اسد\ الجوردی سپس رئيس زندان اوين شد .او در اشاره به سياست تواب سازی،
زندانھای رژيم جمھوری اسالمی را »دانشگاهھای انسان سازی« میناميد ]درست مثل استالين که تبعيدگاه
سيبری را جايگاه تربيت انسان طراز نوين ميناميد[ .سياست تواب سازی به وسيله ی شکنجه توسط بازجويان و
مديران زندانھا ،بويژه در نيمه اول دھه ی  ۶٠رايج شد و ھدفی ايدئولوژيک برای تغيير ايدئولوژی و اسالم
آوری زندانی داشت ،ھرچند که حتی در موارد موفق ،بيشتر از آنکه فردی را از نومسلمان کرده باشند ،انسانی
نيمه ديوانه میساختند .بيشتر اين زندانيان از سازمان مجاھدين خلق بودند .سرانجام اول شھريور ١٣٧٧
درمحل کسب خود در بازار تھران و در حالی که ھيچ سمت رسمی در نظام نداشت ،توسط دو نفر از اعضای
سازمان مجاھدين خلق ترور و کشته شد .پس از ترور وی بر سر اينکه از عملکرد وی تجليل شود و يا انتقاد،
بحثھای زيادی در ايران مطرح شد .عباس اميرانتظام که در سال  ١٩٩٧تحت عنوان مرخصی نامحدود بعد
از  ٢١سال تازه از زندان آزاد شده بود ،به دليل انتقاد از الجوردی باز ھم به زندان بازگشت ]اين بار برای
حبس ابد[ او در تابستان  ١٩٩٨طی مصاحبه ای با صدای فارسی آمريکا اتھاماتی به اسد\ الجوردی وارد
کرد که باعث شکايت خانواده ی الجوردی و بازگردانده شدن اميرانتظام به زندان شد .خانواده ی الجوردی در
نھايت از شکايت خود صرف نظر کرد] .به نقل از يکی از صفحات فيسبوک[
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كوچه ھای مغزم تل انبار كرده بودم؛ اما تا میخواستم از آن استفاده كنم؛
حتی خيلی ناشيانه ،در ھمان دستگاه سازمان مجاھدين متھم میشدم كه
روشنفكرم ،شريعتی زده ام ،خرده بورژوا ھستم ،گرايش بورژوايی دارم
و…
تازه از ايران آمده بودم كه به سازمان مجاھدين وصل شدم .در
واقع آنھا دنبالم آمدند .به دنبال ھمه میرفتند ،من ھم يكی از آنھا.
نوروز » ١٣٦٦عيال« ١٠٧آن زمانم ترتيب يك برنامه ی
نوروزی را با چند ايرانی ديگر داد .آن روزھا مجاھدين مثل شكارچی
دنبال ايرانيانی بودند كه شكارشان كنند و به عراق بكشانندشان .برای
تظاھرات ،نشست ،و خيلی كارھای ديگر سراغ ما را میگرفتند .سراغ
خيلیھا را میگرفتند .خيلیھا كه عاقلتر بودند ،جواب رد میدادند .من كه
فقط »روشنفكر« بودم ،جواب رد نمیدادم .سراغ عيال را ھم گرفتند.
خيلی ھم كار كردند كه ھم ما را از ھم جدا كنند و ھم ھر دومان را به
عراق و به روابط بكشانند .عيال چھار/پنج سالی بود در فرنگ بود .به
ھمين دليل ھم دم به تله نمیداد .من كه غير از آن دو تا جوجه ی قبلی،
يكی ديگر را ھم در شكم داشتم ،و تازه ھم از ايران گريخته بودم ،دنبالشان
راه افتادم .به من بيشتر اعتماد میكردند و به پايگاه ھاشان راھم میدادند.
ھمسرم را راه نمیدادند .فقط از او خواستند نامه ھای صندوق
پستی ھمسايه ھامان را كه چند ايرانی بودند ،بدزدد و به آنھا تحويل دھد.
من از اين رابطه خبر نداشتم .عيال ھم گويا يكی/دوبار به صندوق پستی
ھمسايه ھا شبيخون زده ،و نامه ھای خصوصی مردم را به مسئولين
سازمان مجاھدين تحويل داد .بعدھا البته از اين نوع جاسوسی تشكيالتی
پشيمان شد .آخر آن بيچاره ھم خيال ميکرد »روشنفكر« است و شيفته ی
شريعتی!
جماعتی كه با »عيال مربوطه« در براه انداختن مراسم نوروزی
سال  ١٣٦٦ھمراه و ھمكار بودند ،مرا ھم به اين مراسم دعوت كردند .اما
تاكيد كردند كه تو دعوتی؛ اما نه به عنوان مجاھدين .به عنوان ھمسر
»عيال مربوطه« من البته نرفتم .خيال میكردم شركت در مراسم
نوروزی آدمھای عادی كه سالھا پيش ھوادار سازمان بوده و مدتی است
كنار كشيده اند ،كفر اليغفر است .نرفتم و در خانه ماندم و تلويزيون تماشا
كردم .گويا »عيال مربوطه« در اين مراسم مقاله ای از كتاب كوير علی
 - 107در سازمان مجاھدين به »ھمسر« عيال ميگفتند .من ھم معموال از اين واژه به عنوان متلک يا طنز
استفاده ميکنم.
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شريعتی را به نام »نوروز« روخوانی كرد .البته در آن جلسه يك بانوی
معظم جاسوس مجاھدين ھم حضور داشت و تمام اخبار و اطالعات
مربوط به اين مراسم را در اختيار مسئول پايگاه مجاھدين در شھر
فرانكفورت آلمان گذاشت .آخر ھفته كه باز ھم من با دو تا جوجه ام و آن
يكی كه در شكم داشتم ،به پايگاه مجاھدين رفتم ،صادق ]مجيد ساچمه ای[
مسئول پايگاه مرا به دفترش احضار كرد و گزارش جلسه را به من داد.
بعد با تلخی پرسيد كه چرا عيال مربوطه به جای مقاله ی »نوروز«
شريعتی ،پيام نوروزی برادر يا خواھر ]يعنی رجويھا[ را نخوانده است؟!
»برادر« اصطالحی بود كه برای مسعود رجوی به كار میرفت
و خواھر ھم الزاما برای عيال و ھمرديف ايدئولوژيك اين جناب ،سركار
عليه بانو مريم قجرعضدانلو موسوم به مريم رجوی.
راستش من حتی از اين جای كار ھم خبر نداشتم .شكاف فکری و
عاطفی بين ما به جاھای باريكی كشيده بود که البته بعدھا تحت زعامت
ھمين سازمان مجاھدين به جدايی كشيده شد .فقط به صادق گفتم كه در اين
مراسم شركت نكرده ام ،از چنين »جنايتی« ھم بی خبرم؛ ولی چرا برای
كاری كه كس ديگری كرده است ،مرا محاكمه میكنيد!؟
گفتم كه اگر خوشم میآمد ،حتما در اين مراسم شركت میكردم.
البد من ھم از شركت در اين جلسه راضی نبودم .میدانستم جاسوس
سازمان مجاھدين در اين جلسه زنی است به نام شھين كه تمام رفت و
آمدھای ايرانيان شھر محل اقامت ما را گزارش میكند .آنھايی كه
سازمان را میشناختند و برايش اھميتی قائل نبودند ،اين گونه جاسوسیھا
و جاسوسیھای جاسوسان ھمجوار ]حكومت اسالمی[ ھم چندان برايشان
مھم نبود .به كار خودشان مشغول بودند و تره ھم برای اين دو جماعت
خرد نمیكردند ،ولی ايرانيانی كه كسی را به عنوان مجاھد در زندان
جمھوری اسالمی داشتند ،يا كسی شان طعمه ی حكومت اسالمی شده و
كشته شده بود ،دلشان نمیآمد به اين راحتیھا از مجاھدين فاصله بگيرند؛
ھرچند كه خيلیھاشان بدشان نمیآمد زندگی بی سر و صدا و سالم و
غيرسياسی داشته باشند .اين بيچاره ھا ھميشه موضوع گزارشات شھين
خانم بودند و حتما اعصابشان ھم از اين نوع خبرچينیھای
سازمانی/تشكيالتی جريان خرده جاسوسان سازمان مجاھدين خرد بود.
مجيد ساچمه ای ]صادق[ يك سال بعد از اين جريان ،در لشكركشی ناموفق
مسعود رجوی و بانو به ايران ،در عملياتی موسوم به فروغ جاويدان ،در
تاريخ  ٣مرداد  ١٣٦٧نفله و حرام شد؛ جوانك ساده لوح خوبی بود .يادش
بخير!
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بعدھا شنيدم كه محل سخنرانیھای شريعتی به ويژه حسينيه ی
ارشاد ]آن دو سه سالی كه به راه بود[ محلی اساسی برای يارگيری
سازمان مجاھدين خلق بود .مسئولين آن زمان سازمان ،خيلیھا را از
ھمانجا و از ھمان زيرزمين حسينيه ی ارشاد »قر« زدند و به سازمان
كشاندند و بعدھا ھم به كشتنشان دادند.
با اين ھمه شريعتی از ھمان آغاز مورد غضب »رھبری
سازمان« بود؛ حتی با اين كه كلی از ھمان فرقانیھا و آرمان
مستضعفينیھا و… ديگر مدعيان راه شريعتی برای سازمان نيروی زنده
و مرده و زندانی بودند ،اما حاج آقا رجوی اصال از اين رقيب مرده
خوشش نمیآمد و سالھا بود كه در درون تشكيالتش به »شريعتی زدايی«
مشغول بود .البته شريعتی چندان آش دھن سوزی نبود .چرا ،شايد برای
دخترك ھجده/نوزده ساله ای چون »من« آن زمان ،آش ده سوزی بود؛
ولی برای مبارزه با ھيواليی به نام خمينی ،فكر نمیكنم!
آرواند آبراھاميان معتقد است كه اختالف نظر علی شريعتی با
سازمان مجاھ دين اين بود كه شريعتی به تئوری »جنگ مسلحانه ،ھم
استراتژی ،ھم تاكتيك« كه سرلوحه ی تمام رفتارھای تروريستی اين
سازمان در دو دوره ی تاريخ معاصر ايران ]دوران پيش از افتضاح
تاريخی سال  ٥٧و پس از آن[ بود ،اعتقادی نداشت .علی شريعتی سازمان
مجاھدين را امام حسين و خودش را زينب ِ جنبش »ضد مدرنيته« برای
دست يابی به حکومت اسالمی ارزيابی میكرد .شريعتی اساسا به عنصر
روشنفكر متعھد مسئول ]به مفھوم امروزين يعنی روشنفکر دينی[ تكيه
داشت و اگر اشتباه نكنم در آخرين كتابش به نام »تخصص« نوشته بود كه
انقالب برای ايران زود است و اگر حاال ]سال ھای ١٣٥٥و  ١٣٥٦تا
زمانی كه خودش زنده بود[ انقالبی رخ دھد ،به ارتجاع میانجامد كه
انجاميد؛ ارتجاعيونی كه خودش آنھا را به ميدان كشيد و ديگر
نمیتوانست جمعشان كند .جنھايی بودند كه با بازیھای شريعتی با
كلمات ،با قرآن و با تاريخ ،از پشت ديوارھای حوزه ھا يكباره به ميدان
ريختند و زدند و بردند و خوردند؛ به ھيچ كس ھم رحم نكردند.
يكی از جدا شدگان از سازمان مجاھدين میگفت زمانی كه در
شھر بوخوم آلمان درس میخواند و ھمان زمان ھم به عضويت انجمنھای
دانشجويان مسلمان آلمان ]واحد خارج كشوری سازمان مجاھدين در
سالھای  ١٣٥٧تا  [١٣٦٦درآمده بود ،سازمان مجاھدين نوعی »انبر«
تھيه كرده بود ،برای بيرون كشيدن نامه ھای ايرانیھا ،به ويژه دانشجويان
ساكن خوابگاهھای دانشجويی شھر بوخوم ،از صندوقھای پستیشان
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میگفت» :نيمه ھای شب تيم سه نفره ای تشكيل میداديم ،دو نفرمان كشيك
میدادند و نفر اصلی عمليات میرفت سراغ صندوقھای پستی دانشجويان
و با يك فقره »انبر« سازمانی ،صندوقھای پستی مردم را خالی میكرد«.
برگرديم به کارمان:
برای اين كه يك جريان يا فرد سياسی ]و حتی غيرسياسی[ را
بشناسيم ،بھترين راه براساس آن ضرب المثل قديمیمان ،اين است كه يا
با آن ھمسفر شويم و يا ھمسفره .از پزھا و شعارھا و اداھای بيرونی
ھيچكس و ھيچ جريانی نمیتوان آن را شناخت .سازمان مجاھدين ،به
عنوان مشتی نمونه ی خروار را ،نه در شعر و شعارھا و خطابه ھای
آتشين رھبرش و نه حتی در نشريه ھا و ادعاھايش ،بلكه بايد از درون و
از زبان و بيان كسانی شناخت كه اين جريان را در درونيترين زوايا و
مناسباتش ،با پوست و گوشتشان تجربه كرده اند؛ اين جريان را بايد از
زبان و بيان كسانی شناخت كه زندانی اين جريان بوده اند؛ چنانچه
حكومت اسالمی را ھم نه در لبخندھای »ژوكوند« سيد محمد خاتمی ،يا
شعارھا و خطابه ھای عبدالكريم سروش و علی شريعتی و مھدی بازرگان
و حتی بيان دھاتی امام ادمکشان کالن تاريخ ،سيد روح \ خمينی ،كه بايد
در درون خانه ھا ،روابط خصوصی ،رفتارھای مخفی و زيرزمينی و
اطالعاتی اش شناخت!
مسعود رجوی برای توجيه طالقھای اجباری تشكيالتی و اجباری
درون سازمان مجاھدين كه به تمام اعضا و كادرھای سازمان از سال
 ١٣٦٨خورشيدی تحميل شد ،تئوری جالبی دارد .میگويد» :برای اين كه
ببينيد چه نگاھی به موضوع زن داريد ،نگاھی به درونیترين روابطتان
١٠٨
با ھمسرانتان بياندازيد و ببينيد چه معامله ای با ھمسرتان داريد؟!«
من با اين »شعار« موافقم؛ روشنفكر ايرانی را در درون و
خصوصيترين رابطه اش با ان سانھای پيرامونش ،يعنی موضوع قدرت
بھتر میتوان شناخت ،تا در شعار و كتاب و خطابه اش .روشنفكر ايرانی
كتابش را كه مینويسد ،شعارش را كه میدھد ،شعرش را كه میگويد ،يك
دموكرات ،يك اومانيست و يك عنصر حقوق بشری راديكال است ،اما به
قول »مھرداد بھار« در خانه ،زنش كلفت اوست .در خانه اش يك ارباب
است ،يك برده دار است ،چه در سوء استفاده ی جنسی كه از ھمسرش
میكند و چه در بيگاری كه به ھمسرش تحميل میكند .اين كه چرا ما
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نمیتوانيم از روابط قبيله ای و برده داری حاكم بر مناسباتمان عبور كنيم
و رابطه ای انسانی و برابر با انسانھای پيرامونمان برقرار كنيم ،به اين
دليل است كه ما مدنيت را تنھا در فرم و بی محتوا پذيرفته ايم؛ باالتر
بروم ،آن را حت ی نپذيرفته ايم ،بلكه چون اين مفاھيم پس از تجربه ی
خونين حكومت اسالمی »مد« شده است ،آنھا را »حفظ« کرده ،بجا و
نابجا بلغورشان میكنيم.
آنچه در رابطه با سازمان مجاھدين به ويژه كمدی است و نشان
دھنده ی اين است كه رھبری اين جريان اساسا ھيچ دركی از موضوع
حقوق انسانھا ندارد ،اين است كه اين رھبری برای باصطالح جلوگيری
از ستم جنسی بر زنان ]كه ناشی از آموزشھای مذھبی اسالم در بين
ايرانيان است[ كوشيد از بعد از سال  ١٣٦٨اساسا رابطه ی جنسی را در
بين نيروھای سازمانش نفی كند .از اين كه اين شيوه در نھايت نوعی
دستور تشكيالتی و وسيله ای برای »كنترل نيرو« است ،سخنی نمیگويم،
بلكه میخواھم نشان بدھم كه اين جريان اگر اين ھمه سال است که
رياضت جنسی را بر افرادش تحميل ميکند ،به اين دليل است كه اساسا
دركی از موضوع انسان و حقوق و خواستھا و تمايالت انسانھا ندارد.
راه جلوگيری از ستم جنسی ،كور كردن رابطه ھای انسانی
نيست .رابطه ی جنسی يك رابطه ی ظريف ،طبيعی و خواستنی نه تنھا
بين انسانھا ،كه ميان تمامی موجودات جاندار است .طبيعت ،زايش و
پويايی اش را از رابطه ی جنسی ميگيرد .تولد و نو شدن ،ميوه ی
بالفصل رابطه ی جنسی است .يك رابطه ی جنسی سالم و عاشقانه ،نه
تنھا مانعی در راه »مبارزه ی سازمانی« و برای مبارزه با ھيچ »غولی«
نيست ،بلكه میتواند انگيزه ھم به نيرو بدھد .آنچه كه اين سازمان ،ناشيانه
و احمقانه انجام داده است و میدھد ،نفی و حذف اين رابطه بود و نه نشان
دادن اين كه اين رابطه چگونه بايد باشد ،و چگونه رابطه ای غير انسانی
و ناشی از ستم جنسی است .به جای آموزش مردان] ١٠٩و البته زنان[
برای فاصله گرفتن از رابطه ی ارباب/رعيتی موجود در بين خانواده ھای
مذھبی و سنتی ايرانی كه بيشتر خانواده ھای مجاھدين را تشكيل میدھند،
راه اين نيست كه انسانھا را از طبيعيترين رابطه ھاشان منع كنند ،راه اين
است كه به ايشان آموزش داده شود ھمه ی انسانھا ،حتی ھمسرانشان را
انسانی برابر با خود بشناسند و اگر براساس اخالق اسالمی و مردساالرانه
و تبعيض آميز جنسي شان نسبت به زنان ،ايشان را استثمار كرده اند و
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میكنند ،ريشه ھای اين »استثمار« و تبعيض جنسی را بشناسند و با
شناخت آن ،از ستم جنسی فاصله بگيرند؛ نه اين كه اساسا رابطه ی انسانی
و طبيعی و قانونی بين انسانھا را حذف كنند .اين عمل ھمانقدر احمقانه
است كه برای از بين بردن دزدی ،دست دزد را قطع میكنند .برای از بين
بردن دزدی بايد برای انسانھايی كه به اين خالف ناچار میشوند ،كار و
رفاه ايجاد كرد .جامعه ای كه به جای شناخت و از بين بردن علتھا،
معلولھا را نابود میكند ]آنھم در كمديترين وجھش[ نه تنھا درد جامعه را
درمان نمیكند ،بلكه دردھا و بيماریھا و ناسازواریھای جامعه و
شھروندان را بيشتر و بيشتر گسترش میدھد .برای مبارزه با فحشا در
حكومت اسالمی ،برخورد خشن با نوع پوشش زنان ،تنھا برخورد با
نمادی است كه حكومت اسالمی خيال میكند »علت« فحشاست .در يك
جامعه ی سالم يا كمتر بيمار ،اگر حقوق برابر انسانھا به رسميت شناخته
شود ،اگر كار و امنيت و آسايش و به ويژه امنيت حقوقی و قضايی كه
بيان ساده اش امنيت جانی و مالی و شغلی و سياسی و فرھنگی
انسانھاست ،تامين باشد ،يا تا حدودی تامين باشد ،نيازی به اعمال
خشونت در برخورد با معلولھا نيست .زندگی فردی انسانھا حيطه ای
ممنوعه است كه ھيچكس ،ھيچ خدا و دين و قانونی حق ندارد به آن سرك
بكشد .اگر وظيفه ای برای يك حكومت و يك دولت سياسی وجود دارد،
تنھا آموزش دادن انسانھا برای فاصله گرفتن از تضييق حقوق ديگر
شھروندان است .خشونت ،نشانه ی بارز تضييق حقوق شھروندی است؛
نشانه ی اين است كه اين گونه حكومتھا و يا مثال اپوزيسيونھا اساسا
مفھوم آموزش و پرورش را نمیفھمند و درك و تصوری ھم از آن ندارند؛
به ھمين دليل میكوشند با خشونت ،آن ھم به وحشيانه ترين شكل ممكن،
سرانگشت معلول را قطع كنند؛ به خيال اين كه با مشكل مبارزه كرده اند.
خشونت ،تحقير ،حذف فيزيكی و حتی شخصيتی ،دخالت كردن در زندگی
خصوصی شھروندان به بھانه ی »امر به معروف و نھی از منكر«
دخالت در پوشش و كوشش انسانھا در ھر زمينه ای ،معيوب بودن
دستگاه عقيدتی را به نمايش میگذارد كه برای شناخت و مبارزه با
بيماری ،بيمار را به صالبه میكشد.
سازمان مجاھدين و شخص مسعود رجوی ھم برای اين كه ]به
زعم خودش[ با استثمار زنان مقابله كند ،به تحريم رابطه ھای انسانی
دست میيازند .دستاورد سالھای چنين تحريمھايی ،يك سازمان تروريستی
است و يك مشت عضو معيوب و دچار بحران و بيماری جنسی كه
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حسرتھا و ناكامیھای تشكيالتيشان را در خشونت و خشونت بازھم
بيشتر به نمايش میگذارند.
خودسوزی ھای تابستان  ١٣٨٢اين جريان در اروپای مركزی،
نمادی از ھمين خشونت نھفته در ايدئولوژی و عملكردھای ايشان است؛
اين رفتارھا چه در نوع رابطه ھای مطبوعاتی كه با »رقبا« برقرار
میكنند و چه در درون مناسباتشان و چه حتی با باصطالح دشمنانشان ،به
روشنی نشان داده میشود.
تحريم ازدواج از سوی سازمان مجاھدين ساده ترين دليلش كنترل
نيروست و در اختيار گرفتن تمامی زوايای روح و جسم يك نيرو برای
شستشوی مغزی او و تبديلش به يك كمربند انتخاری انفجاری .تظاھرات
عفت گرايانه ی حكومت اسالمی ھم برای جلوگيری از باصطالح فساد در
ايران اشغال شده ی ما ،آنھم با چنين خشونت و قساوتی ،تنھا كشتن بيمار
است برای مبارزه با بيماری و اين يك راه حل كامال قديمی است و از مغز
جادوگران  ١٤٠٠سال پيش صحراھای عربستان و چندھزار سال پيشتر
ھمين منطقه برخاسته است.
اين تئوریھا را در كتابھای آسمانی اديان سامی تحت عنوان
تبعيض جنسی و سنگسار و كشتار و ترور و محدوديتھايی دينی و
دخالتھای دينی در امور شخصی افراد به روشنی میتوان ديد و تاسف
خورد .برای رسيدن به جامعه ای مدنی ،در گام نخست بايد از توحشی كه
در رفتارھای خشن انسانھا برای نفی و طرد ديگران نماد پيدا میكند،
فاصله گرفت .ملغمه ای از سنت و مدرنيته ،نتيجه اش ھمين حكومت
اسالمی است كه در ايران فعلی حاكم است؛ از تمام اسباب فيزيكی تمدن و
مدرنيته ،يعنی تكنيك استفاده میكنند ،تا قوانين قرون وسطايیشان را به
زور و اجبار به ملت ايران تحميل كنند؛ روشنفكرانی ھم كه نمیتوانند از
»سنت« عبور كنند و شوربختانه در تمام اين  ١٠٠سال گذشته خواھان
تلفيقی از سنت و مدرنيته در ايران بوده اند ،خود ،سنت گرايان و
فوندامنتاليستھايی ھستند كه در درون مغزھاشان ،ھمان روابط غيرانسانی
 ١٤٠٠سال پيش و پيشتر را رسوب داده اند.
برای رسيدن به مدرنيته ،نخست بايد از سنت ،يعنی از قوانين
وحشيانه ی قرون وسطايی اسالمی عبور كرد .با اين گونه روشنفكران
دوگانه ،تصور دست يافتن به جامعه ای مدرن و مدنی غيرممكن است.
كاظم علمداری در كتاب پر از سندش با عنوان »چرا غرب جلو رفت و
ايران عقب ماند« آنجا كه به تاريخ برمیگردد ،داليل »منطقی« پيشروی
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غرب را برمیشمارد ،اما خود ،شخصا از دولت مثال » اصالحات« سيد
محمد خاتمی و حافظ اسالم حکومتی دفاع میكند.
شيرين عبادی برنده ی جايزه ی صلح نوبل ،آنجا كه از نقض
حقوق بشر سخن میگويد ،امريكا را محكوم میكند و آنجا كه از بھبود
وضع دموكراسی سخنی است ،ايران تحت حاكميت آخوندھا را نمونه
میآورد» .شيرين عبادی… در گفتگو با روزنامه ی »دی ولت« چاپ
آلمان از نقض حقوق بشر توسط امريكا انتقاد و اظھار اميدواری كرد كه
اين كشور برای استانداردھای حقوق بشر ارزش قائل شود .عبادی كه به
شدت از نقض حقوق زندانيان در زندان ابوغريب عراق و اعضای طالبان
در زندان گوانتانامو نگران است…]اما يک ذره از وضعيت زندانيان
ايرانی و خارجی در زندانھای حکومت اسالمی نگرانی ندارد[ گفت:
»در ايران در زمينه ی حقوق بشر پيشرفتھايی داشته ايم و موفق
بوده ايم و توانسته ايم سازمان حقوق بشر مستقل از دولت تشكيل دھيم…
»عبادی افزود» :حمايت از دادگاھھای بين المللی اقدام مھم
ديگری در اين زمينه است كه ھمه ی دولتھا از جمله ايران و امريكا ]دو
ناقض حقوق بشر[ میتوانند از اين راه باعث تقويت اين سازمان شوند.
عبادی با مخالفت نسبت به ممنوعيت حجاب در كشور فرانسه گفت:
»بدون فھم از فرھنگ ديگر كشورھا و بدون در مقابل آنھا به
صلح در جھان نمیرسيم…« ١١٠تا اينھا ھزار سال ديگر ھم تا ميتوانند
بچاپند و تازه ادای دموکراسی ھم دربيآورند!
من در ادامه ،بخش كوتاھی از كتاب خانم آليس شووارتزر ،تحت
عنوان »شكيبايی بيجا در برابر سربازان \« را در رابطه با
تروريستھای اسالمی نمونه ميآورم.
سيد محمد خاتمی در سفری كه چندی پيش به كشور سوئيس
داشت ،آنجا كه از علل فاصله گرفتن غربیھا از مذھب سياسی سخن
میگفت ،عملكرد وحشيانه ی حكومت پاپھا را در ھزار و اندی سال
قرون وسطی مثل میآورد و بعد كه با اين پرسش روبرو میشد كه در
ايران ھم حكومت دينی برقرار است و نقض حقوق بشر و… با ادای
مخصوصی میفرمود كه» :البته در ايران اشكاالتی وجود دارد ،ولی ملت
ايران به اين حكومت اسالمی ]البد با آگاھی از تمام عملكردھای بعدی آن[
رای داده است و به ھيچ عنوان حاضر نيست آن را كنار بگذارد«.
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به باور سيد محمد خاتمی دموكراسی فقط رای گيری است و
صندوقھای رای سرگذرگاهھا ]با ھمه ی تقلبھای االھی در آنھا[ برای
تحكيم پايه ھای حکومت ھمين حاكمان اسالمی ،نمونه ی بارز دموكراسی
و خواست ملت ايران ھستند!
برگرديم به علی شريعتی!
علی شريعتی در بسياری از نوشته و سخنرانیھايش انسان را
پديده ای دوگانه معرفی میكند كه از دو بخش كامال نامتجانس و متضاد
ساخته شده است .در ديدگاه فلسفی شريعتی ،بخشی از شخصيت انسان از
لجن ،گل بدبو و حماء مسنون ساخته شده است كه بخش شيطانی ،دنی ،اين
دنيايی ،حقير ،كثيف ،لجن ،حيوانی و دچار روزمرگی اوست .به نظر
شريعتی ھمه ی رفتارھای انسانی مردان و زنانی كه كششی به سوی
شادی ،لذت ،خوشی ،ساختن و استفاده از مواھب زندگی دارد ،يكسره
سان تمام« كسی است كه ھرچه بيشتر از لذتھا و
مذموم است و »ان ِ
خوشیھای زندگی فاصله بگيرد و دور شود.
بخش ديگر شخصيت انسان به بيان شريعتی بخش الھی ،عليايی،
روحانی ،خدايی و گريزان از لذتھای طبيعی زندگی اوست .در اين
تعريف نيازھای طبيعی انسانھا مثال رابطه ی جنسی حتی شرعی ،كثيف،
١١١
پليد ،فروكشنده ،پائين آورنده و مبتذل ارزيابی میشود.
برپايه ی اين ديدگاه اساسا شادی ،شادخواری ،لذت بردن از
زندگی ،ھمچنين سازندگی ،كار و تالش برای زندگی بھتر و مرفه تر نفی
میشود و ھمگان به نوعی رياضت عارفانه و زندگی گريزی و به تعبير
شريعتی »تكامل« دعوت میشوند.
»رھبری امت ]امام[ متعھد نيست كه ھمچون رئيس جمھوری
امريكا يا مسئول برنامه ی شما و راديو مطابق ذوق و پسند و سليقه ی
مشتریھا عمل كند ،و تعھد ندارد كه تنھا خوشی و شادی و برخورداری
به افراد جامعه اش ببخشد؛ بلكه میخواھد و متعھد است كه جامعه را به
سوی تكامل رھبری كند؛ حتی اگر اين تكامل ،به قيمت رنج افراد
١١٢
باشد«.
در دستگاه حكومتی كه شريعتی تئوريزه كرده است ،ھيچ حق و
حت ی تضمينی برای برآورده شدن نيازھا ،تمايالت ،خواستھا و رفاه
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حاكم
شھروندان در نظر گرفته نمیشود .در چنين دستگاھی ،امام ،رھبر و
ِ
در قدرت ،نه تنھا در خدمت مردم نيست ،بلكه اساسا ھدف و وظيفه اش
اين است كه »حتی به قيمت رنج« شھروندان ھم كه شده ،شھروندان را به
سوی »تكامل« ھدايت كند .در اين تعريف ھرگونه رفاه ،شادی ،زندگی
سالم و طبيعی از مردم سلب میشود .اين ديدگاه در كار ايجاد احساس گناه
در ذھن شھروندان يا به بيان شريعتی »امت« است .رابطه ی طبيعی بين
انسانھا ،منفور و كثيف و لجن ارزيابی میشود؛ حتی رابطه ی طبيعی و
انسانی زناشويی بين انسانھا پديده ای شوم و مھوع است .به ھمين دليل
ھم شھروندان پس از ارتكاب اين »جرم« ]ھم آغوشی[ كه ناگزير از آنند،
مجبورند خودشان را بشويند و پاكيزه كنند ،چرا كه بايد بالفاصله از اين
حالت »حيوانی« و زمينی و اين دنيايی خارج شوند.
اين گونه ايجاد احساس گناه در انسانھا و رابطه ھای طبيعی را
بدين گونه مبتذل و پست جلوه دادن ،كه عموما آبشخور مذھبی دارد ،به
نتايج جالبی راه میبرد .ويلھم رايش در كتاب »روانشناسی توده ای
فاشيسم« اشاره ای خواندنی به اين گونه تعريف از انسان و آموزش و
تربيت دارد» :برای كسانی كه از لحاظ ميل جنسی ارضاء نمیشوند و
دچار پرخاشگری و احساس حقارت ھستند ،اين معضالت در دراز مدت
تنھا وقتی قابل تحمل میشود كه خشم فروخورده ،به خارج ھدايت شده و
علت حقارت شخص به ديگران منتقل و نسبت داده شود.
»نتيجه ی اين عمل ]محروميت جنسی و احساس گناه و حقارت
در اين رابطه[ در نھايت ظھور شخصيتھای مطيعی است كه ھويت خود
را با مرد بزرگ ]يا رھبر و امام از ديدگاه شريعتی و مجاھدين و ديگر
جريانھای شبان/رمگی[ تطابق میدھند ،تا خود را بزرگ احساس كنند و
عقده ی ]سركوب شده و لجن مالی شده ی[ خود را بر سر مقصرين
مشخصی )اقليتھای اجتماعی و دشمنان خارجی( ]و به ويژه زنان[ خالی
١١٣
كنند«.
اين ديدگاه را من چه در زندگی شخصی ام ،با ھمان عيال
مربوطه ی اولی ،چه در سازمان مجاھدين و چه در زندگی در ايران پس
از سال  ١٣٥٧تجربه كرده ام .عيال مربوطه اصرار عجيبی داشت كه
روسری سرم كنم؛ نماز بخوانم؛ با مردان حرف نزنم؛ نخندم؛ با كسی
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شوخی نكنم؛ تلفنی با كسی گپ نزنم؛ پشت سرم را در خيابان نگاه نكنم
و…
من اساسا يادم نمیآيد در روضه ای يا سفره ای شركت كرده
باشم .تنھا يك بار به سفره ای رفتم؛ آنھم نه اين كه دعوت شده باشم.
زن دائی آالمد و زيبايی داشتم ]البته حاال ديگر بايد پير شده
باشد![ كه در مراسم ازدواج من با لباس دكلته و پشت باز شركت كرده
بود .اين زن دائی نازنين سفره ای انداخته بود .من كه گاه ظھرھا سر راھم
سری به خانه شان میزدم ،روزی با اين مراسم مواجه شدم .آن روز در
خانه ی آنھا سفره ای برقرار بود .ظھر بود .من كه با بلوز و شلوار و
كفش سبكی رفت و آمد میكردم ،اصال به تيپ خانمھايی كه به اين سفره
دعوت شده بودند ،نمیخوردم؛ به تيپ زن دائی ام ھم نمیخوردم .زنان
جوانك ژيگولوی آخوند را درست مثل »يوسف گمگشته« وسط انداخته
بودند و آن بيچاره ]به تعبير آن زمان من[ وسط اين ھمه خانم آالمد گير
كرده ،و داشت به سواالت ايشان در رابطه با »حيض و نفاس« پاس خ
میداد؛ انگار زنھا عمد داشتند جوانك را تحريك كنند .سوالھای زننده ای
از او میكردند .او ھم سرخ میشد و جواب میگفت .خانمھا مدتی ھم زير
چادرھای گلدار و رنگارنگشان آبغوره گرفتند؛ بعد ھم بخور بخورشان
شروع شد.
من در اين ميھمانی درست حال پرنده ای را داشتم كه از كره ای
ديگر به سر اين سفره پرتاب شده است؛ بدون ھيچ پوشش اسالمی به اين
تئاتر نگاه میكردم .سوادم آنقدر نبود كه برای احساسی كه داشتم ،مبنای
تئوريك بتراشم؛ اما اصال از اين جلسه خوشم نيامد .اين اولين و آخرين
سفره ای بود كه در آن شركت كردم .حتی جرات نكردم داستانش را برای
پدرم تعريف كنم .احساس گناه میكردم .به جايی رفته بودم كه تا آن زمان
از شركت در آن منع شده بودم .پدرم اصال به اين تيپ زنھا و آن تيپ
آخوندھا اعتمادی نداشت.
از وقتی مجبور شدم برای جلوگيری از »تحريك مردان« و با
فشارھای قلدرمآبانه ی عيال مربوطه ی »روشنفكر دينی«ام لچك به سرم
بپيچم ،پدرم با من درافتاد .میگفت دختر دانشجويش مثل كلفتھا لباس
میپوشد .او ھيچگاه حاضر نشد حتی يكبار با من در خيابان راه برود .از
من شرمش میشد؛ ھم از قيافه ام و ھم از لباس پوشيدنم.
عيال مربوطه ملغمه ی عجيب و غريبی از سنت و مدرنيته بود
كه درصدش گاه باال و گاه پائين میرفت؛ البته فقط در رابطه با خودش؛
ولی به ھر صورت فرآورده و محصول ھمان جامعه ی مذھب زده ی ما
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بود .اين مرد تاثير خيلی بدی در زندگی ام گذاشت .اين عيال ِ آن دوران
پس از جدايی از من ،يك زن پستی از ايران تحويل گرفت ،دو تا بچه ھم
در دامنش گذاشت ،تا بانو به حيطه ی »روشنفكری ِ مذھبی«اش سركی
نكشد .شنيده ام گاه نصيحتش میكند رانندگی ياد بگيرد ،روزنامه بخواند و
چيزھای بی خاصيتی از اين سنخ .و اين بانو ،روزنامه را فقط برای
پيشگويی وضع ھوا میخواند ،تا ببيند چه لباسی به بچه ھايش بپوشاند؛ يك
زن بیدردسر ،نمازخوان ،سفره ی ابوالفضل پھن كن ،و البته در اروپا
»بیحجاب« با اين ھمه نمونه ی يك ھمسر به تمام معنی »خانه دار«؛
اصال كاری به حيطه ی كارھای مردانه ای مثل سياست و بحث و فحص
و روشنفكری دينی و اين قبيل چيزھا ندارد .حوصله اش را ندارد .عقلش
ھم نمیرسد .درست ھمانی است كه خيلی از مردان ايرانی آرزويش را
دارند .يك آشپزخانه ی پر از چربی ،يك رختخواب گرم و نرم و يك دامن
پر از بچ ه؛ بدون تالشی برای سركشی يا حت ی كنجكاوی ِ اين كه در
بيرون ِ اين دايره ی بسته ھم دنيای ديگری در جريان است .و چه زن
خوبی؛ زندگیشان ،با تمام تضادھايش ،ھيچ گاه از ھم نخواھد پاشيد.
تجربه ی زندگی با يك زن تحصيلكرده ،مدعی و كتاب خوان برای ھفت
پشت اين گونه مردھا كافی است ،تا ديگر نخواھند زنی از اين سنخ را
»پرو« كنند و چند بچه را »احتماال« بیپدر!
به قول علی فردوسی» :ھيچ كجا اين نبرد ،از نبرد بر سر تن
زن ،بر سر جسمانيت زنانه سھمگين تر نيست… زنان ،تن و جنسانيت
]سكسوآليته ی[ آنان ،خود صحنه ی سھمگينترين نبردھاست؛ نبردی كه در
آن زنان ،خود ھم نيروھای متخاصماند و ھم آنچه نبرد بر سر آن
١١٤
است«.
در ديدگاه علی شريعتی ،درست ھمانجايی كه انسان نصف شده و
در دو وجه متناقض و متضاد با ھم تعريف میشود ،اين نبرد خونين بر
سر سكسوآليته ی زن در میگيرد؛ نبرد سھمگينی كه نه تنھا در ديدگاه اين
روشنفكر دينی ،بلكه در ديدگاه تقريبا تمام روشنفكران ايرانی پايگير و
جايگير شده و رسوب كرده است .اين ديدگاه ،خود ناشی از نگرش ويژه و
خطرناك اديان سامی و به ويژه اسالم به سكسوآليته ی زنان است.
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البته در مكاتب و مذاھب قديمیتر ھم اين نبرد سھمگين بر سر
جنسانيت زن در جريان بوده است ،اما جنگ بين اسالم و آزادی ،بين
اسالم و حقوق برابر ھمه ی انسانھا تا ھمين امروز ھم جريان دارد؛ به
طرزی سھمگين و خونين ھم جريان دارد.
به عنوان نمونه اولين سری ايرانيانی كه به غرب آمدند ،چه
آنانی كه در شيفتگی نسبت به غرب ،ھمه ی زيباييھا و نيكويیھا را ناشی
از تمدن غرب به حساب آوردند ،و چه آنانی كه با انعكاس تصوير غرب
بر شرق مسلمان و بيمار ،پايه ھای حكومت ،صدارت و قدرتشان را
لرزان و سست ارزيابی كردند ،ھمه و ھمه از پيكر زنان در غرب ،نوع
پوشش ايشان و آزاديھای ايشان تصويرھای عجيب و غريبی پرداختند.
محمد توكلی طرقی استاد تاريخ شناسی و تاريخ خاورميانه در
ايالت ايلی جونز اياالت متحده ،پژوھشی دارد به نام »نگرش شھوت بار
ايرانيان به زنان فرنگ« كه چند سال پيش در مجله ی مھرگان به چاپ
رسيد .توكلی اولين مسافران ايرانی غرب را در دو سده ی اخير در دو
گروه متفاوت »فرنگ ستايان« و »فرنگ ستيزان« دسته بندی كرده و در
اين ميان نگاه ويژه و شھوت بار اين مسافران به زنان غربی را اين گونه
زير ذره بين گذاشته است» :دو سده ای است كه ايرانيان نگران فرنگ
بودهاند .اين دل نگرانی از نخستين نگرش به زنان آغاز و تا كنون ]نيز[
ادامه دارد .در اين رويارويی مسافران و محاضران به جستجوی شباھتھا
سخر فرنگان،
و تفاوتھای خويش و دگ ِر فرنگی پرداخته و با تقليد و تم ِ
دوره ی جديدی از تاريخ ايران را پی ريختند .ھر دو رويه ی تقليد و
تمسخر فرنگ ،به بازنگری و بازپردازی خويشتن و خويشينيان انجاميد و
فرھنگ و ھويت ايرانی را از مداری »مستعربانه« به مداری
»مستفرنگانه« گسيل داد .اين دگرگونی آغاز دوره ی تجدد و پيدايش دو
روش متقابل ھمسازی و دگرسازی خويش در رويارويی با فرنگ
١١٥
بود«.
به نظر توكلی »فرنگ ستايی و فرنگ ستيزی ،دو جلوه ی
گوناگون بازنگری مستفرنگانه ی دوره ی تجدد به فرھنگ خودی است.
در برخورد با فرنگي ان ،فرنگ ستايان و فرنگ ستيزان ]ھر دو[ زنان
فرنگ را بیپرده ديدند و در اين نگرش ،پرده و حجاب ،نقشی مركزی
در خيال و گويش سياسی ايران يافت .فرنگ ستايان »كشف حجاب«
ھمچون زنان فرنگ را زمينه ی ترقی ،كمال ،استقالل و آزادی ايران
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١١١

پنداشتند .فرنگ ستيزان »بیحجابی« زنان ھمچون فرنگان را بیپردگی،
بیعفتی ،بیعصمتی ،بیناموسی و آغازه ی نسخ دين و آئين و »آزادی و
بی بند و باری« انگاشتند .پيشاھنگان ھر دو روش ھمساز و دگرساز با
روايت آزادی زنان فرنگ به بازانديشی مفاھيم خويش و دگر ،اندرون و
بيرون ،نرينگی و مادينگی ،زنانگی و مردانگی و ايران و اسالم پرداختند.
در ھر دو سياق »مساله ی حجاب« زائيده ی نگرش مستفرنگانه ،آزمند و
١١٦
شھوتبار ]مسافران مرد مسلمان[ به زنان فرنگ بود«.
اين پژوھش با بررسی جانداری در متن اولين سفرنامه ھای
ايرانيان به فرنگ كه توكلی آنھا را »غنی ترين منابع شناسايی چگونگی
رويارويی ]ايرانيان[ با فرنگ و فرنگان« میشناسد ،ادامه میيابد:
»در اين گزارشھا پيكر زن فرنگ گستره ی خيالپردازی
بينندگانی شد كه حضور زنان بیحجاب در محيطی ھمگانی را عجيب و
شگفت آور میدانستند… سياحان چگونگی برخورد زن و مرد فرنگی در
فضای ھمگانی را چشمگير يافته و به تفضيل به شرح و گزارش آن
پرداختند .در اين گزارشھا توجه خاصی به ھمگامی و ھمسخنی زنان و
١١٧
مردان در باغستانھا و گلستانھای عمومی داشتند«.
ناگفته پيداست برای مسلمانانی كه زنان را تنھا در زير پيچه و
چادر و چاقچور و در اندرونيھا ،با عنوانھايی از سنخ ضعيفه و مستوره
و منزل و كلفت و والده ی آقا مصطفی و بی ادبی و ادبياتی از اين دست
میشناختند و ايشان را تنھا حيواناتی برای رفع نيازھای جنسی و خدماتی
خود ارزيابی میكردند ،چنين پديده ای چقدر دور از ذھن و ناباورانه بود.
ديدن زنان آزادی كه آن گونه كه ميخواھند لباس میپوشند ،با ھر كه
میخواھند نشست و برخاست میكنند ،و با ھر كه میپسندند به شادی و
شادمانی میپردازند؛ بخصوص در مالء عام و مكانھای عمومی ،تا چه
وطن
دليل بسيار ساده كه »در
اندازه حيرت انگيز و گيج كننده بود .به اين ِ
ِ
مسافران ،ھمآميزی زن و مرد در محيطی ھمگانی ،آن ھم بدون حايلی
چون حجاب امكان ناپذير بود .در عرف اجتماعی ،زن ،تنھا در صورت
محرم بودن به مردی آن ھ م در حريم اندرون ،جايز به »رفع نقاب و
كشف حجاب« میبود .آميزش زن بیحجاب در »بيرون« با مردی
نامحرم نشان »بدكاره« بودن زن ،رواج بیبند و باری و عامل فروپاشی
١١٨
نظام اخالقی حاكم پنداشته میشد«.
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١١٢

تفاسيری كه اين سياحان از زنان فرنگ و مناسباتشان با مردان
داشتند؛ به تعبير توكلی ھمان بھشت گمشده و آرزو شده ای بود كه اين
مردان مسلمان ـ نسل اندر نسل ـ در شيرينی و شادی دست يافتن به آن،
روياھا ديده و آرزوھا پرورده بودند .در مغز گنجشگی اين مردان
نمیگنجيد كه بھشت موعودشان با زنان زيبا و ترگل و ورگلش ،در اين
جھان و روی ھمين زمين خاكی ھم قابل دسترسی باشد .و حاال در غرب
میديدند ھمان بھشتی را كه دست كم  ١٤٠٠سال بود در آرزو و حسرتش
خوابھا میديدند و برای دست يافتن به آن به ھر امامزاده ای در ھر ده
كوره ای دخيلھا میبستند .اما اين بھشت تنھا متعلق به مردانی نبود كه در
زيرسايه ی درختان خوش سايه اش ،لشكر زنانی را در سمت معشوقگان
خويش به بازی با ريش مومنانه شان وادار كنند؛ بلكه »بھشتی« بود برابر
برای ھمه ی انسانھا فارغ از جنسيت و باور و ديگر تفرقه چينيھای
نامربوط و كمدی در ديدگاه دين اين جماعات.
»رضا قلی ميرزا قاجار كه ھمراه برادرانش تيمور ميرزا و
نجفقلی ميرزا در سال  ١٨٣٦به انگلستان سفر كرد« غرب را »باغی
چون بھشت آراسته« كه در آنجا »آتش بازیھا و چراغانھا« بوده و
»دختران ماه سيمای حور لقا« گرد آمده بودند ،تصوير كرد.
توكلی پس از چند صفحه گزارش از برخی سفرنامه ھای
ايرانيان و خياالت و تصورات ايشان در باره ی زنان فرنگ و مناسبات
اجتماعی ايشان ،اين بار از زوايه ی ديگری اين سفرنامه ھا را به تصوير
میكشد كه بسيار خواندنی است .البته »با گسترش رفت و آمد به فرنگ
در قرن نوزدھم ،چھره ی پسنديده ی زنان فرنگ به تدريج به فاحشگان و
عفريتانی بیعصمت و شھوت پرست تبديل شد… اين تصوير شھوت
انگيز زن فرنگ ھمچون مترسكی برای ھراساندن ايرانيان به كار گرفته
ِ
شد .سازندگان و پرداختگران اين نقش به شكلی شھوت انگيز به مبارزه با
ان فرنگ بی
زنان شھوتران فرنگ پرداختند .در اين قبيل نوشته ھا زن ِ
عفت و بی عصمت و ھرزه جلوه يافتند… به علت نقش شھوت انگيزی كه
از فرنگ ساخته شده بود ،مسافرت زنان به فرنگ قبيح و ناپسنديده
١١٩
انگاشته میشد و اين نگرش ھمچنان باقی است«.
و اين بزنگاه درست ھمان بزنگاھی است كه گره ی كور و
فاجعه ی تاريخی  ١١سپتامبر  ٢٠٠١است و كسی جرات نمیكند از آن
ايران دو سده ی پيشين ،تفاوت
سخنی به ميان آورد .اگر بپذيريم كه
ِ
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چندانی با كشورھای عربی از سنخ عراق و عربستان و مصر و الجزاير
و مراكش و… نداشته است ،میتوانيم در شرايط برابر و با زمينه ی
مذھبی و دينی ھمانند ،در ادبيات سياسی اعراب ھم به چنين حيرت نامه ھا
و فرنگ ستايیھا و فرنگ ستيزیھايی برخورد كنيم .واقعيت اين است كه
در ھمه ی اين كشورھای مسلمان ،زنان نقشی كليدی در عملكردھای
اسالميستھا و جريانھای اسالمی ايفا كرده اند .مردان مسلمانی كه گاه
حتی مدعی گرايش به تمدن و مدنيت ھم ھستند و دموكراسی را دستآورد
ارزنده ی دوران رنسانس میشناسند ،در شرق مسلمان ما ،آنگاه كه پای
زنان به ميان میآيد ،يك سره ھيئت اسالميستھا را به خود میگيرند و
برای زنان ھمان وظايفی را قائل میشوند كه در تاريخ اديان سامی ]به
ويژه اسالم و يھوديت[ برای زنان مقرر شده است.
نگاه اين مردان به زن و جايگاه زنان در اجتماع ،تحت عنوان
عصمت و عفت و حجب و حيا و نگرانیھاشان برای »حفاظت« از
»ناموس« ايشان كه ترجمه ی تحت اللفظی سلطه ی خود ايشان است،
تئوریھايی را از چنته ی ديدگاھشان بيرون میكشد كه نمود کمدی
بيرونی اش ،زندانی كردن زنان در حجاب اجباری و بيگاری كشيدن از
زنان ،تحت عنوان وظايف زنان در ھيئت مادر و ھمسر و دختر ،ھمچنين
دايره ای برای »كنترل جنسی« ايشان است كه ھر توجيھی داشته باشد ،با
معيارھای شناخته شده ی حقوق برابر تمام انسانھا در قوانين جامعه ھای
متمدن ،زاويه ای  ١٨٠درجه دارد .نگاھی به وضعيت زنان در ھزاره ی
سوم در كشورھايی نظير عربستان سعودی ،قطر و خيلی ديگر از اين
كشورھای عربی مسلمان ،اين تصوير را تكميل تر میكند.
اھميتی كه اين مسلمانان به در پرده نگه داشتن زنان میدھند ،در
يك تصوير ،ھراس اين مسلمانان از حضور زنان در جامعه و مطالبه ی
حق و حقوقشان است .اگر زنان در خانه ھا و در اندرونيھا محبوس بمانند
و نتوانند حق حضور در متن عملكردھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی و
علمی را داشته باشند ،آن گاه جامعه ای خواھيم داشت تحت سلطه ی صد
در صد مردان ،و تنھا اين مومنان ھستند كه به كارھای مردانه ی
اجتماعیشان میپردازند و ھمين مومنان در خانه ھاشان نيز زن يا زنانی
را در كنار دارند كه غبار خستگی را از چھره ی سلطه گرانه و
قدرتمدارانه شان برمیگيرند ،تر و خشكشان میكنند ،بچه ھاشان را
میپايند ،به مسائل مردانه و جنسيشان سر و سامان میدھند و خالصه در
تقسيم كاری اين گونه ،ھم زنان از حضور در جامعه محروم میشوند و
ھم مردان مسلمان میتوانند نگرانی عظيمشان را كه ھمانا امكان انتخاب

١١٤

رابطه ھای جنسی و شغلی و فعاليتھای اجتماعی زنان است ،درز بگيرند
و حيطه ی انتخاب را نيز به دايره ای »سكسيستی« و البته كامال مردانه
محدود كنند.
ھفته نامه ی »زنان ايران« در سايت اينترنتی خود در ھفته ی
اه سال  ٢٠٠٣بحثی را پيرامون تفاوت ميزان بيكاری زنان با
دوم تيرم ِ
مردان ،زنان تحصيلكرده در بازار كار ايران و اين كه چه درصدی از
زنان ،سنتھا را »مانع اصلی« پيشرفت خود میدانند ،آغاز كرده است .اين
نشريه كوشيده است ،در ھمان امكان كمی كه در ايران فعلی وجود دارد،
به اين فاجعه ی اساسی حاكم بر بازار كار ايران نوكی بزند؛ فاجعه ای كه
مشكل اساسی و محوری نيمی از شھروندان ايرانی در تمام اين سالھای
حكومت اسالميان بر ايران بوده است.
گزارشی كه زير عنوان »زنان تحصيلكرده ی بازار كار ايران«
برجسته شده است ،با اين كه به طرح چند پرسش ساده و اساسی پرداخته،
اما تمام فاجعه را در چھار ميان پرده ی نمايشی از بيمارستان و زايمان و
سزارين و گرانی بيمه و شير مادر و ضرب المثل اسالمی »بھشت زير
پای مادران است« خالصه كرده است؛ بدون اين كه به پرسشھای
گزارش گزارشگر ]خانم آينا قطبی يعقوبی[ پاسخی
برجسته شده در باالی
ِ
داده باشد .اما پرسشھا؛ چند در صد از زنان با اميد داشتن شغل و ورود
به عرصه ی كار و توليد ،سالھای تحصيالت عالی خود را میگذرانند؛
چه تعدادی از زنان و دختران ،پس از پايان تحصيالت به بازار كار وارد
ت در
میشوند؛ چند درصد از ايشان ،تمام دانش سالھای آموزش را پش ٍ
خانه ھا گذاشته ،به ايفای نقشھای خانگی مشغول میشوند؟
در خبری از ايسنا ] ٣١خرداد  [١٣٨٢كه در ھمين وبسايت
»زنان ايران« نقل شده ،يك عضو ھيئت علمی دانشكده ی علوم اجتماعی
دانشگاه تھران ،ميزان بيكاری در ميان زنان را  %١٩/٦ارزيابی كرده
است كه اين ميزان دو برابر ميزان بيكاری مردان ارزيابی شده است .در
خبر ديگری از ايسنا ] ٣تير  [٨٢در يك نظرسنجی مركز امور مشاركت
زنان %٤١ ،زنان ،سنتھا را مانع اصلی رشد شغلی و ارتقای موقعيت
خودشان دانسته اند .براساس ھمين نظرسنجی  %٥١زنان ھم از آينده ی
شغلی و كاریشان اظھار نگرانی كرده اند .از موانعی كه اين زنان بر سر
راه موفقيتھای شغلیشان نام برده اند ،بيشترين ميزان ،پس از سنت ،به
كمی درآمد ھمين تحصيلكردگان مونث اختصاص داده شده است؛ پائين
بودن سطح درآمدی كه ناشی از نابرابریھای حقوقی موجود ميان زنان و
مردان ،به دليل بافت تبعيض گرايانه تقسيم امكانات توليدی ،ثروت و

١١٥

قدرت در بازار كار ايران است .اگر توجه كنيم كه بيش از %٦٥
دانشجويان مدارس عالی و دانشگاهھای ايران را زنان و دختران تشكيل
میدھند ،آنگاه میتوانيم با اين فاجعه ی آماری نوع ديگری برخورد كنيم.
البته اين اوضاع روز به روز بدتر ھم شده است .زنانی كه پيش از پای
گرفتن حكومت اسالمی ،تحصيالت عاليه شان را در غرب يا در
دانشگاھھای عرفی نظام پيشين ايران به پايان برده و يا در حال به پايان
بردن بودند ،بسياریشان از ھمان آغاز حكومت اسالمی پاكسازی،
بازنشسته ،بازخريد و اخراج شدند .بسياری از ھمين زنان متخصص و
محقق از كشور گريختند و آزادیشان را در غرب جستجو كردند» .اتھام«
پاكسازی شدگان ھم بدون استثناء عدم استفاده ی درست ايشان از شيوه ی
تازه ی اجباری پوشش برای زنان بود.
ھايده ی مغيثی در پژوھشی تحت عنوان »حقوق زن و
بنبستھای فرھنگی/اجتماعی جمھوری اسالمی« در فصلنامه ی چشم
انداز ]بھار  [٧٣نوشت» :با اين كه زنان میتوانند در مسابقه سواركاری
شركت كنند و در ھيئت »زوروی مونث« در برابر چشم تماشاگران اسب
بتازند ،اما در شھر قم زنان دانشجوی دانشگاه امام صادق حق ورود به
كتابخانه ی دانشگاه را ندارند…«
در اين چند دھه زنان به دليل محدوديت برای ورود سريع به
بازار كار و »سكسيسم« جاری در متن بازار كار ايران ،به اين اميد كه
بتوانند با داشتن تحصيالت عاليه ،از اين سد شغلی آسانتر عبور كنند ،به
دانشگاھھا و مدارس عالی روی آورده اند؛ اما ھمين زنان در دانشگاهھا و
مدارس عالی موجود در حكومت اسالمی اجازه ندارند ھمانند مردان از
بسياری امكانات آموزشی بھره مند شوند؛ با اين ھمه ھر سال كه از
حكومت حاكمان اسالمی میگذرد ،در ھمه ی پھنه ھا و به ويژه گستره ی
آموزشی و فراگيری ،اين زنان به دستاوردھای تازه ای دست میيابند؛ تا
جايی كه برخی از زنان مجلس اسالمی و شاغل در سطوح مديريت درجه
چندم دولتی ]ه در واقع سخنگويان مونث حكومت اسالمی ھستند[ ين
برتری يافتن ميزان دانشگاه ديدگان زن نسبت به مردان را يك فاجعه در
روند تضعيف »سنت« در جامعه ايران ارزيابی میكنند!
اين زنان تحصيل كرده كه با تالشی پيگير توانسته اند به اخذ
مدارج دانشگاھی دست يابند ،در بازار كار ايران با بن بستھايی پی در پی
روبرو میشوند .راه ورود به مديريتھای درجه يك برای ايشان بسته
است .بسياری از مشاغل اساسا مردانه اند و زنان ،با ھر ميزان تخصص

١١٦

راھی در اين بازار كار ندارند .مغيثی در بخش ديگری از ھمين پژوھش،
برخی محدوديتھای شغلی زنان را در اين دوران چنين برمیشمارد:
»زنان باستانشناس از شركت در عمليات حفاری به طور كلی
محرومند و به گفته ی يك خانم باستانشناس حتی در دانشگاه نيز واحد
مربوط به حفاری را برای دختران دانشجو حذف كرده اند .خانمھای
گياھشناس حق مسافرتھای تحقيقی را ندارند و مجبورند روی گياھانی كه
توسط مردان گياه شناس جمع آوری شده ،كار كنند .به گفته ی خانم محقق
ديگری كار عملی تحقيقاتی حتی در پروژه ھايی كه مشكالت مورد تحقيق
مربوط به زنان است ،به مردان سپرده میشود و ديگری كه عضو ھيئت
علمی دانشگاه نيز ھست ،از تجربه ی ناموفق خود سخن میگويد كه با آن
كه چند بار از سد گزينش عبور كرده ،پس از ششماه كار در يكی از
بنيادھا به علت فشارھايی كه برای بيرون كردن او اعمال میشده ،مجبور
به رھا كردن پست خود میشود .از خروج خانم ديگری كه به رياست يك
شعبه ی بانكی خارج از ك شور منصوب شده بود ،از كشور جلوگيری
میشود… و از ورود خانم محقق ديگری كه سرپرست يك ھيئت تحقيقاتی
اعزامی به شھرستان بود ،به ھتل شھر جلوگيری میشود و پس از آن كه
سرانجام ]اين خانم محقق[ موفق میشود اتاقی در ھتل بگيرد ،در تمام
مدت اقامت مجبور بوده از در عقب ھتل رفت و آمد كند ،تا كسی متوجه
اقامت او در ھتل نشود…«
برای تكميل اين گزارش میتوان از موانعی كه بر سر راه اعزام
دختران دانشجو به خارج از كشور از سوی حكومت اسالمی ايجاد
میشود ،نيز ياد كرد كه سالھاست موضوع محوری بحثھای مطبوعاتی
در درون ايران را تشكيل میدھ د .ھمانگونه كه بررسی آماری مركز
نظرسنجی مركز امور مشاركت زن ان نشان میدھد ،بسياری از زنان
»سنتھا« را مانع اساسی موفقيتھای شغلیشان به حساب میآورند .برای
اين كه بتوان از ميزان نابرابریھای حقوقی در جامعه ی ايران كه يك
بخش آن در بازار كار نمود پيدا میكند ،كاست ،بی ترديد بايد سنتھايی
را كه چنين جان سختی در برابر روند توسعه نشان میدھند ،به نقد كشيد
و آنھا را از پايگاه قدرت حذف كرد؛ سنتھای جان سختی كه در
تفسيرھای حقوقی حكومتی ،منشايی تقديس شده دارند و قدرتمداران
اسالمی به دليل حاكم بودن اين سنتھا در ديدگاھشان ،به عنوان مانع
اساسی پيوستن اين جوامع به كاروان تمدن عمل میكنند.
خانم اليس شووارتزر  Alice-Schwarzerاز فمينيستھای
استخواندار آلمانی و از پيشگامان جنبش فمينيستی ،ژورناليست و صاحب

١١٧

امتياز مجله ی پرآوازه ی  Emmaدر كتاب تازه اش به نام »شكيبايی بيجا
در برابر مجاھدين \« تئوری تازه ای دارد كه خواندن و بررسی آن
میتواند اين كينه و نفرت عظيم و عجيب شرق مسلمان به غرب
راسيونال را تا حدی از سايه درآورد؛ شناختن پديده ای به نام عنصر
مردانگی و نرينگی و تحت لوای آن ،كنترل جنسی زنان شرق كه كمی از
اين بوی بھشتی آزادی را در مشام خيالشان مزمزه كردهاند.
»در بررسيھای پژوھشی گوناگون پسيكولوژيك ]روانشناسی[ و
نقش انگيزه ی تروريستھای عامل فاجعه ی  ١١سپتامبر ،ھمه چيز بر
زبان آورده شد ،اما از يك چيز ]كه روشنترين آنھاست[ سخنی بر زبان
نيامد؛ و آن عامل »مردانگی« است؛ و اين مردانگی است كه به ويژه
١٢٠
اقتدار خود بر زن را در مخاطره میبيند!«
اين بانوی روشنگر كه اتفاقا در  ٢٧اسفند ماه  ١٨] ١٣٥٧مارس
 [١٩٧٩يعنی چھار ھفته پس از افتضاح تاريخی بھمن  ٥٧به تھران سفر
كرد ،اين مكانيسم را به خوبی دريافته و تئوريزه كرده است .شووارتزر
در گفتگويی با عفت ماھباز از استراتژی سياسی اسالميستھا برای
مبارزه ی گسترده با غربگرايی كه ترجمه ی شسته/رفته ی آن وارد شدن
خلل به اركان حكومت مردساالران اسالمی حاكم بر زنان است؛ چنانكه در
١٢١
يك گزارش كوتاه ژورناليستی بتوان به آن پرداخت ،سخن گفته است.
واقعيت اين است كه نمیتوان پديده ی نفرت و كينه به غرب را
بدون شناخت اين عنصر »نرينگی« شناخت و ارزيابی كرد .اين رابطه ی
سلطه كه ما ھمچنان در شرق اسالمی با نمادھای فاجعه انگيزش مواجه
ھستيم؛ ھمان تئوری است كه توسط بنيانگزار اسالم در  ١٤٠٠سال پيش
جامه ی تقدس پوشيد و در جان و تن و باور مسلمانان جھان ،و در
ناخودآگاه ھر مرد مسلمانی در انتظار فرصتی برای شكار و راه يافتن به
خودآگاه و ميدان عمل ،به كمين نشست .برای اين كه اين نفرت
غيرمنطقی ،و ريشه ھای اين غرب ستيزی را بشناسيم ،چاره ای نداريم
جز اين كه مكانيزم اين رابطه ی سلطه را بشناسيم .تا ندانيم چرا
اسالميستھا در بھره برداری كردن از دستاوردھای فنی و تكنيكی غرب،
ترديدی به خود راه نمیدھند؛ اما به گستره ی برابری حقوق ھمه ی
انسانھا و آگاھی مردم به حقوقشان و بخصوص حقوق زنان ،كودكان،
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دگرانديشان و دگرجنس گرايان كه میرسند ،شمشير را از نيام برمیكشند،
١٢٢
نمیتوانيم بستر اين رفتارھا را بشناسيم.
به نظر من بنيادگرايی دو پايه ی محكم دارد؛ خشونت و
نابرابری جنسی و حقوقی .پايه ھای جنبی ديگری ھم اين پايه ھا را محكم
تر میكنند؛ اما اساس ،ھمين دو پايه است .بنيادگرايی در درخشش
راسيوناليسم و با رشد آگاھی شھروندان تحت سلطه اش ،پايه ھايش را
سست و شكننده میبيند .اسالم ھم كه اساسا بر پايه ی انواع نابرابريھا
شكل گرفته ،و بدون اين نابرابریھا امكان تجلی اش را از دست میدھد،
ناچار است چنين نفرتی را اعمال و اعالم كند؛ چرا كه اگر در غرب ،اين
خبرھا نشده بود و اگر حقوق بشر و عقلگرايی ،با ھمه ی »مبارزات«
علمای اعالم اسالمی ،به شرق مسلمان راه نيافته بود ،ايشان را با غرب
كاری نبود .زنان ھمچنان در اندرونیھا و در حرمسراھا به حبس ابد در
حجاب و بيگاری جنسی و جسمی محكوم بودند .خللی ھم ب ه رابطه ی
سلطه ی آقايان وارد نمیشد .اگر غرب از قرون وسطی فاصله نمیگرفت
و وارد تفسيری جديد از انسان ،فرديت ،و حقوق انسانھا و وجدان ايشان
نمیشد ،شرق را با غرب كاری نبود و من ھمين جا ادعا میكنم كه
تروريسم اسالمی ھم در كار نميبود .اما غرب ،زنان را از اندرونيھا به
بيرون از خانه ھا و به مجامع باز و آزاد كشاند ،و انسانھا را برابر
شناخت و تجاوز و زورگويی به انواع انسانھا را زير ذره بين برد.
غرب با فاصله گرفتن از قرائت حكومتی از كاتوليسيسم،
»كنيزان و ضعيفه ھا و صيغه ھا و كلفتھا و والده ھای آقا مصطفی و
منزلھا و بیادبیھا« را در جايگاه برابر با مردان و برگزيدگان »\«
نشاند؛ و اين درست ھمان نقطه ی آغازين فاجعه برای شرق مسلمان بود.
فاجعه از ھمين جا آغاز شد .مرز بين كشورھا برداشته شد .رفت و آمد
بين شرق و غرب عمومی شد .مدرسه ھا و دانشگاهھا زنان را پذيرفتند .و
از ھمه مھمتر پای زنان به حيطه ی فرھنگ ،ھنر ،دانش ،آگاھی و غرب
باز شد .و اين ھمان نقطه ی شنيدن ناقوس خطر برای شرق مسلمان بود.
اين زنگ خطر جدی برای شرق بيمار ،اساسا بسيار بسيار خطرناكتر و
وحشتناكتر از ھرگونه شكست و واماندگی تاريخی بود؛ چرا كه به عنوان
نمونه در عربستان تا ھمين چندی پيش ھيچ زنی شناسنامه نداشت و به نام
پدر و شوھر و برادرش شناخته میشد .و در قطر و خيلی از ديگر
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كشورھای عربی ،زنی را در ورزشگاھھا حتی به عنوان تماشاچی و با
ھمان تصوير اسالمی با مانتو و روسری و چادر و مقنعه و پيچه و نقاب
و… نمیتوان ديد .تاکنون ھم در ايران ما ھمين تفريح حداقل ،ھمين
تماشای مسابقات ورزشی ،برای نيمی از شھروندان ايرانی ممنوع است!
با اين رابطه ھا ،مھمترين و اساسیترين بخش اين نابرابری،
يعنی نابرابری بين زنان و مردان ،در يك دريافت راسيونال ترك برداشت.
با باز شدن پای زنان به غرب ،و با راه يافتن دريافتھا و راهكارھای غربی
به شرق ،در حقيقت زنان ستون پنجمی شدند كه اين عامل »نرينگی« را
زخمی ميكردند .زنان از اندرونیھا بيرون آمدند .اين بيرون آمدن از
اندرونیھای مردساالرانه ،فقط شكلی نبود .ايشان از برخی از باورھای
مردساالرانه ی اسالمی ھم فاصله میگرفتند .ديگر كسی نمیتوانست
بگويد كه زنان ناقصالعقلند و بھره شان از زندگی ناتمام؛ چنان كه محمد و
علی ١٢٣و جانشينانشان بارھا و بارھا گفته اند و ميگويند .اين تھديد وجود
داشت و اتفاقا خيلی ھم جدی بود كه ديگر زنی تئوری تئوريسين رديف
دوم مذھب شيعه ،يعنی علی ابن ابیطالب را به ريش نگيرد .ھمو كه در
خطبه ی  ٨٠نھج البالغه »پس از پايان نبرد جمل در نكوھش زنان« و
برای توجيه سركوب زنان گفته بود:
ايمان زنان ناتمام است ،بھره ی آنان ناتمام ،خرد ايشان
»مردم؛
ِ
ناتمام .نشانه ی ناتمامی ايمان ،معذور بودنشان از نماز و روزه است به
ھنگام عادتشان و نقصان بھره ی ايشان ،نصف بودن سھم آنان از ميراث
است نسبت به سھم مردان؛ و نشانه ی ناتمامی خرد آنان اين بود كه
زنان بد
گواھی دو زن چون گواھی يك مرد به حساب رود .پس از
ِ
بپرھيزيد و خود را از نيكانشان واپاييد ]مواظب خودتان باشيد[ و تا در
١٢٤
كار زشت طمع نكنند ،در كار نيك ]ھم[ از آنان اطاعت ننماييد!«
به نظر من كشتار يازدھم سپتامبر و تداوم تروريسم اسالمی كه
اين روزھا خاورميانه و جھان را به آتش كشيده است و روزبروز ھم
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http://www.zandiq.com/articles/0000000291.shtml
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خطرناكتر میشود ،در واقع پاره شدن تور »نرينگی« را به اعتراض
نشسته است؛ حتی تا حد خودآزاری و خودكشی و عمليات انتحاری.
توجه كنيم که بخش اساسی غنيمتھای وعده داده شده به مردان
مسلمان ]چه در اين جھان و چه در جھان ديگر[ زنانی ھستند كه پاك و
منزه اند؛ بكر و دست نخورده اند؛ نوجوانند؛ ھنوز آگاھی ندارند؛ خودشان
را دربست در اختيار مردان و مومنان میگذارند و در نھايت تنھا مايه ی
شادی و خوشی و صفای آنھا ھستند .موضوع بكارت دختران ھم كه اين
ھمه در ميان مسلمانان اھميت دارد ،بيش از آن كه به ھمان پوسته ی داخل
آلت تناسلی زنان محدود باشد ،بكارت ِ ايشان در آگاھی است .عدم
آگاھیشان نسبت به حقوقشان است؛ و اين بكارت است كه اين زنان را اين
ھمه برای اين مردان جذاب و رويايی میكند .تا زمانی كه ديوارھای بين
شرق و غرب بلند بود و غربيھا ھنوز اين امكان را نداشتند كه به شرق
بروند و نمادھای زندگی نوينشان را پس از كوتاه كردن دست دين از
حكومت و پيامدھای آن به نمايش بگذارند ،شرق در امن و امان بود.
»در حبيب السير ،ضمن توصيف دوران خالفت القائم بامر\
چنين آمده است» :نصيرالدوله ]كه[ به علو ھمت و حسن سياست…
انصاف داشت … به عده ی ايام سال  ٣٦٠سريت ]زن[ گرفته بود و ھر
شب با يكی از ايشان مباشرت مینمود و ديگر با آن »كنيزك« خلوت
١٢٥
نمیكرد ،مگر در سال ديگر نوبت به وی میرسيد…«
»…با اين ھمه بسياری از صحابه بطور وفور زن میگرفتند و
طالق میدادند؛ چنان كه حضرت امام حسن  ٢٥٠تا  ٣٠٠زن اختيار
١٢٦
نمود…«
برگرديم سر کار خودمان!
خواندن »چند صد کيلو« كتاب ويژه در زمينه ی تاريخ معاصر
ايران ،اين بار مرا با اين پرسش تاريخی روبرو ساخت كه دين در
حكومت و يا واژه ی ابتكاری »انقالب اسالمی« در تاريخ معاصر ايران
از چه زمانی وارد فرھنگ سياسی ما شده است؟
تصور میكنم اگر اين چيستان را باز كنيم ،بتوانيم يكی از علل
اساسی بيماری تاريخیمان را بشناسيم .در ھمين راستا شايد بتوان بيمار و
بيماری را در مطب دكتر و يا روی تخت بيمارستان ،معاينه و مداوا كرد!
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يكی از اين كتابھا كه بسيار صريح و پژوھشگرانه به اين مھم
پرداخته است ،كاری است تحت عنوان »اسالم راديكال« اثر پژوھشی
ارواند آبراھاميان كه متاسفانه به زبان انگليسی است و من فقط بخش
كوتاھی از ترجمه ی آن را در دست دارم .اين بخش كوتاه ،تكه ای است
از بخش دوم كتاب كه با ترجمه ی زينل نوروزی توسط نشر بولتن در
لندن در تاريخ آبانماه ) ١٣٧٨اكتبر  (١٩٩٩منتشر شده است .اين بخش
كه به »مجاھدين ،علی شريعتی و نھضت آزادی« پرداخته ،به نوعی
بخش تكميلی كتاب »ايران بين دو انقالب« آبراھاميان است.
نويسنده كه در كتاب پيشينش بيشتر به روند كار حزب توده نظر
داشته ،با اين كار جاافتادگیھا و كمبودھای آن كتاب را جبران كرده است.
با اين كه حزب توده نقشی اساسی در به بن بست كشاندن حكومت عرفی
پيشين ايران داشته ،اما نقش اساسی را »نھضت مذھبی آزادی« منسوب به
مھدی بازرگان و يد\ سحابی بازی كرده است.
اين دو تن كه از اولين سری دانشجويان ايرانی بودند كه در
زمان رضا شاه فقيد برای تحصيالت عاليه به فرانسه اعزام شدند ،درست
برخالف سمت و سوی وطن دوستانه و ترقی خواھانه ی دانشجويان
اعزامی از سوی دولت ژاپن به اروپا ]كه كشورشان را به مھد تمدن و
دموكراسی و مدرنيته در شرق تبديل كردند[ كوششی اساسی برای به
قھقرا بردن و نابود كردن دستاوردھای ناچيز جنبش مشروطه و دوران
پھلوی كرده اند و سوگمندانه جانشينان ايشان ھم ،ھمچنان در اين سير
قھقرايی ھمراه و ھمرزم با حاكمان اسالمی فعلی در ايران ،به ھمان
ماموريت ِ به اضمحالل كشاندن ايران ادامه میدھند .گرفتار شدن ملت
آزاديخواه ايران؛ برخالف ملل ديگر خاورميانه كه ھفتاد و سه سال پيش
از بھمن  ٥٧به جدايی دين از حكومت و حكومت قانون عرفی و ملی ،طی
جدالی خونين پای فشرد ،با چنين »روشنفكران« عقب افتاده ای چندان ھم
غريب نيست.
نھضت آزادی ايران در سال  ١٣٤٠تاسيس شد .بجز دو موسس
اصلی آن ]مھدی بازرگان و يد \ سحابی[ سيد محمود طالقانی نيز در
نضج گرفتن اين نھضت دست داشت .لطف \ ميثمی در كتاب خاطراتش
»از نھضت آزادی تا مجاھدين« مینويسد كه در اين سالھا جبھه ی ملی
از چند طيف تشكيل شده بود؛ برخی ھنوز ملی بودند؛ برخی خيلی مذھبی
شده بودند و برخی نظير بنيانگزاران نھضت آزادی ،ھم ملی بودند و ھم
مذھبی .آرواند آبراھاميان در كتاب »اسالم راديكال« مینويسد كه نھضت
آزادی طی بيانيه ای در ماه مه  ١٩٦١اعالم موجوديت كرد .بنيانگزاران
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اين نھضت در ھمين بيانيه ی اعالم موجوديتشان نوشته اند» :ما مسلمان،
مشروطه گرا و مصدقی ھستيم«.
اما شوربختانه نھضتیھا بر مسلمان بودنشان تاكيدی بسيار
غليظتر از مشروطه خواه بودنشان داشته اند و دارند؛ به اين دليل واضح
كه پسوندھای ملی گرايی و مشروطه خواھی اساسا در تضادی اصولی با
باور ايشان مبنی بر كشاندن دين به دايره ی حكومتی است.
طرفه آن كه نھضتیھا در ھمان بيانيه ی اعالم موجوديتشان
الم شيعی را بخش
»جدايی دين از سياست« را رد كرده اند؛ چون »اس ِ
جدايی ناپذير فرھنگ ملت ايران میدانسته اند«.
زمينه ی اصلی اين نگرش البته از ھمان »دوران مشروطه« و
مشروعه خواھی بخشی از روحانيت آن دوران تحت رھبری شيخ فضل
\ نوری آغاز شد؛ اما اين كه در تاريخ معاصر ايران ،شعار ھمان
مرتجع معروف آن دوران ،از زبان تحصيلكردگان غرب و باصطالح
روشنفكران آن دوران مجددا طرح شود ،بيشتر يك طنز گزنده ی تاريخ
است؛ آن ھم زير عنوان »مشروطه گرايی«!
تاكيد اين دو تحصيل كرده ی غرب بر عدم جدايی دين از
حكومت در بيانيه ی اعالم موجوديت »نھضت آزادی« و در ھمين راستا
كشاندن ايران به نقطه ای که ھم اينك در آن قرار داريم ،از آن نقاط كليدی
است كه میبايد به آن بيشتر و بيشتر پرداخت .توجه داشته باشيم كه در
سال  ١٣٤٠دولت وقت ايران اليحه ای را تحت عنوان »انجمنھای
واليتی و ايالتی« در  ٩٢ماده و  ١٧تبصره به تصويب رساند كه از جمله
مواد اين اليحه ،حذف قيد سوگند به قرآن برای باورمندان به اديان و
مذاھب ديگر بود .اما مھمترين بخش اين اليحه ،حذف قيد »ذكوريت«
برای انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان بود كه به دشمنی و شورش
آخوندھا انجاميد كه خود ايشان اين بلوا را »جنبش دو ماھه ی روحانيت«
ناميده اند و البته »نھضت ]باصطالح[ آزادی ايران« نه تنھا به اين بلوا
اعتراضی نكرد؛ كه برای يافتن رگه ھای ضد استبدادی در اين شورش
آخوندی ،كلی ھم از وجودش مايه گذاشته است!
اين »افشاگریھا« را لطف \ ميثمی در كتابش »از نھضت
آزادی تا مجاھدين« كرده و اين ھمياری نھضتیھا را برای به قھقرا
كشاندن ايران نشان داده است.
در تداوم ھمين ديدگاه و عملكرد است كه بلوای  ١٥خرداد رخ
میدھد ،جالل آل احمد و علی شريعتی ظھور میكنند ،و ھم زمان با اعدام
آخرين بقايای جريان تروريستی »فدائيان اسالم« ]درست در ھمان سال
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 [١٣٤٤دو سازمان تروريستی و مسلحانه ی مجاھدين خلق و فدائيان خلق،
يكی از بطن نھضت آزادی و ديگری از متن حزب اعالم موجوديت كرده،
ران آن روز به بستر جامعه ی ما
و روال ترور و خشونت را در اي ِ
ميكشانند.
شوربختانه با اين كه نھضت آزادی به مبارزه ی قانونی و
مسالمت جويانه ،در چارچوب قانون اساسی مشروطه ی ايران ملتزم بود
]با توجه به سکوالر بودن حکومت پادشاھی پھلوی اول و دوم[ زمينه ساز
تولد جريانی چون سازمان مجاھدين خلق شد كه ھمچون سيلی بنيان كن،
نه تنھا دستاوردھای دوران پيشين را نابود و مضمحل كرد ،كه در نھايت،
ترور و خشونت را در فرھنگ سياسی ايران برای برونرفت از دام ھمان
حكومتی تبديل كرد كه خود در تولد و ايجادش نقشی اساسی داشت .آنانی
كه میخواھند زمينه ھای ايجاد حكومت اسالمی را بھتر بشناسند ،بد نيست
به تاريخچه ی »نھضت مذھبی آزادی« ھم نگاھی بيندازند!
جريانھا و سازمانھايی که بنيان استراتژيشان بر جنگ
مسلحانه ،ترور و آدمكشی سوار كرده اند ،عموما يك محور اساسی را
برای توجيه عملكردشان مطرح میكنند .اينان با گزينش اين استراتژی و
زدن سرانگشتان رژيمی كه با آن درگيرند و برای ساقط كردنش تا پای
جان ھم ايستاده اند ،میكوشند امنيت شكنی بكنند و به باور خودشان
عنصر اجتماعی را به ميدان بكشانند .يك نمونه ی خواندنی از عملكرد
سازمان مجاھدين خلق برای زدن يكی از سرانگشتان رژيم شاه ،ترور
ناموفق شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ است .شعبان جعفری را
يكی از عوامل »كودتای  ٢٨مرداد  «١٣٣٢ناميده اند ،كسی كه ]به قول
اينان[ با دريافت پول از محافل خاصی با بسيج لمپنھا و التھای جنوب
شھر تھران زمينه ی »كودتا«ی  ٢٨مرداد را فراھم كرد.
آنچه من میخواھم در اين جا به آن بپردازم ،نه در رابطه با ٢٨
مرداد است و نه حتی شخصيت و كاراكتر شعبان جعفری .تنھا میخواھم
يك چشمه از عملكردھای دروغين و »ھدف وسيله را توجيه میكند«
سازمان مجاھدين خلق ايران ]يکی از ھمان جريانھای تجدد ستيز و
تروريست پيش و بعد از بھمن  [١٣٥٧را از ھمان آغاز کارش ،و بعدھا
تا سرفصل بھمن  ١٣٥٧و پس از آن تا ھمين چندی پيش كه ھنوز امكان
اين گونه برخوردھای خشن و خشونت ساز را داشتند ،طرح بكنم.
ھما سرشار در گفتگويی كه با شعبان جعفری انجام داده است و
آن را در كتابی زير عنوان »شعبان جعفری« در امريكا به چاپ داده ،در
رابطه با طرح ترور جعفری از او میپرسد و جعفری چنين پاسخ میدھد:
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»من ھر روز يک دور دور پارك شھر میدويدم و ورزش
میكردم .بعد میرفتم باشگاه .يه روز پنج صبح داشتم میرفتم كه سر
حسن آباد خرابكارا منو با تير زدن ]شب قبلش[ شبنامه پخش كرده بودند
كه ما شعبان را محاكمه كرديم و نعش كثيفشو انداختيم .تا آن روز اينا
مخ سازمان مجاھدين[ سيزده نفر رو
]يعنی اعضای تيم ترور شعبان بی ِ
كشته بودن .چھاردھميش من بودم كه تيرشون خطا رفت .از اين خرابكارا
سه تا شون كشته میشن ،يكيشون گير میافته ،اون يكی اعتراف میكنه.
آقای ]به قول جعفری رئيس كميته ی مبارزه با خرابكارا كه اسمش در اين
كتاب به خواست جعفری آورده نشده[ يه روز به من گفت» :ازش پرسيدم:
»چرا شعبان جعفری را زديد؟« گفت:
»و\ ما میخواستيم ايجاد وحشت كنيم .ازش پرسيدم:
»چطور شد كه تيرتون خطا رفت؟ شما كه تا آن وقت سيزده نفر
رو زده بودين و تيرتون خطا نمیرفت؟« گفته بود» :برای اين كه ما تا
اومديم ھف تيرو دربياريم ،اين اومد تو سينه ی ما!«
»آخه اينا دو نفر از توی كوچه اومدن بيرون ،گريم كرده بودن،
اومدن يھو تو صورت من تير خالی كنن ،من خيال كردم دارن با من
شوخی میكنن ،گفتمِ :ا ِا يھو ديدم نه جديه؛ منم دست كردم به ھف تير .بعد
يكی از توی اون كوچه ی ممدعلی رشتی اومد از پشت يكی زد به بازوم،
زد به دستم ،ھف تير داشتم ديگه ،سه تا تير خالی كردم .باالخره بعد اون
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كله پز اونور خيابون اومد«.
جالب اين كه »نعش كثيف« شعبان جعفری تا ھمين چندی پيش
زنده بود .کمدی تر از ھمه اما متن پي شگويی و دروغگويی و »ھدف
وسيله را توجيه میكند« سازمان مجاھدين است که از ھمان آغاز شكل
گيری و حضور در صحنه ی عملی »امنيت شكنی« نه تنھا مدعی ميشود
که »برادران« سالم به پايگاھھاشان بازميگردند ،که مدعی انداختن »نعش
کثيف« قربانيشان ھم ھستند؛ و البته در ھمين يک قلم »عمليات« سه تن
١٢٨
از خودشان را به کشتن ميدھند.
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وحشی و زدل دكتر حسين فاطمی شھيد شجاع ] منظور آن کسی است که در خانه ی تيمی توده ايھا پيدايش
کردند[ به مورد اجرا گذاشته شد و به اين ترتيب يكی ديگر از رجاله ھا و قداره بندھای چاقوكش محمدرضا
پھلوی جنايتكار و يكی ديگر از پاسداران دربار فاسد پھلوی به سزای جنايت و سياھكاریھايش رسيد .در حين
عمل برخورد مسلحانه ای بين مجاھدين و )اين( خائن روی داد و او كه به اسلحه ی كمری مسلح بود ،به سوی
مجاھدين اقدام به تيراندازی متقابل نمود ،ولی سرانجام به ضرب  ١٥گلوله الشه ی كثيفش نقش بر زمين شد.

١٢٥

باز گرديم به روشنفکرانمان!
واقعيت اين است که سال  ١٩٠۶ميالدی در تاريخ ايران ،سال
فاصله گرفتن از قرون وسطای اين منطقه است .تاريخ نشان ميدھد که
ايران نخستين کشوری است که پس از دوران رنسانس ،به پا ميخيزد و
بانی تعريف تازه ای حقوق انسانھا ميشود .ايرانيان در اين سالھا در
اعتراض به جنايتھا و خيانتھای ايران برباد ده ی دودمان قاجار و ماليان
ھمراه و ھمکار ايشان ،و برای رھا شدن از گازانبر خفقان آور دو کشور
روسيه و انگلستان که تلويحا ايران را بين خودشان تقسيم کرده بودند،
برای نخستين بار خواھان بازگشايی عدالتخانه شدند .اين خواست در روند
تکاملی خود به نھضت مشروطه انجاميد که پس از آن ،تاريخ و چھره ی
ايران را دگرگون کرد .دوسال بعد در حکومت محمدعليشاه قاجار نخستين
مجلس شورای ملی ايران به توپ بسته شد ]با توپخانه ی روسھا و
فرماندھی نظامی روسھا[ و چند روزنامه نگار و روشنفکر ايرانی در اين
راستا به دار آويخته شدند .خيليھا از ايران گريختند؛ اما چندی بعد با فتح
تھران به دست سپاه ستارخان و باقرخان ،محمدعلی شاه قاجار از ايران
گريخت و به روسيه پناھنده شد .از آن پس تا سال  [١٢٩٩] ١٩٢٠و
کودتای رضا خان ميرپنج ،ايران دستخوش بسياری ناآراميھا بود که
کمترينش قحطی و مرگ و مير ...و يک فقره اش احتکار گندم از سوی
آخرين شاه قاجار احمد شاه بود که به احمد عالف معروف شد؛ ھمان
شاھی که محمد مصدق ھميشه از او با عنوان »شاه جوانبخت« ياد ميکرد!
در دوران پادشاھی رضا شاه پھلوی ،ايران توانست به بسياری
از خواستھای نھضت مشروطه دست يابد .رضا شاه دست آخوندھا را از
دو وزارتخانه ی اساسی ايران ]وزارت دادگستری و وزارت آموزش و
پرورش[ و اساسا از سه قوه ی حاکم بر کشور و به ويژه از قوه ی
قضائيه کوتاه کرد .رضا شاه اولين حمام دوش را در ايران برپا کرد.
مسواک کردن و نظافت را به ايرانيان آموخت .اولين دانشگاه را با
اسلوبھای مدرن اروپايی در ايران به راه انداخت و بسياری خدمات ديگر
که يکی از مھمترينش گشودن راه ِ نيمی از شھروندان يعنی زنان ايرانی
به متن فعاليتھای اجتماعی ،سياسی و فرھنگی بود .در دوران اين پادشاه و
جانشينش محمد رضا شاه فقيد ،ھيچ تفاوت حقوقی بين شھروندان ايرانی
مجاھدين پس از اجرای حكم تندرست و شاداب به پايگاه خود بازگشتند ،در حالی كه با صفير گلوله ھای
آتشينشان شادمانی خلقی را برانگيختند .برقرار باد سنت مقدس انتقام از خائنين به خلق ،جاويد باد خاطره ی
شھدای سرفراز و به خون خفته ی خلق ،پيروز باد انقالب مسلحانه ی خلق ايران/مجاھدين خلق ايران /٥١/٧/٦
به منظور ھمكاری با انقالب و انقالبيون در تكثير و پخش بيانيه ھای انقالبی بكوشيد.

١٢٦

وجود نداشت .ھمه ی ايرانيان ،در برابر قانون برابر بودند و کسی
نميتوانست ديگری را به »اتھام« نماز نخواندن و روزه نگرفتن ،اعدام
کند؛ ھنوز کشتارھای دھه ی شصت ] ١٣۶٠و  [١٣۶٧در زندانھای
اسالمی با ھمين »اتھام« اتفاق نيفتاده بود؛ بايد جانيانی ظھور ميکردند و
ھمه ی آن دستاوردھا را به باد ميدادند و به نسل کشی ميپرداختند...
يکی از خدمات شايان رضا شاه فقيد در دوران نسل کشی از
يھوديان ،تھيه و پخش چند ده ھزار پاسپورت ايرانی ١٢٩برای يھوديان
ايران و بسياری يھوديان ديگر از مليتھای ديگر بود که توانستند از اتاقھای
گاز نازيھا جان به در ببرند .جالب اين که ايران تنھا کشوری بود که بعدھا
پس از تشکيل دولت اسرائيل برای اين انسان دوستی اش ،برعکس ديگر
کشورھا از کشور اسرائيل مطالبه ی غرامت نکرد .سرنوشت يھوديان و
بھائيان در اين سی و اندی سال سياه و نکبت حکومت اسالمی نمونه ی
خوبی برای مقايسه ی دولت مدرن رضا شاه با حکومت ضد انسانی ،ضد
زن و ضد دگرانديشان اسالمی است.
به ياد داشتن تالشھای رضا شاه فقيد برای ساختن ايرانی نو و
مدرن و بدور از فاجعه ی حاکمان قجری/آخوندی ،با دست خالی و با ملت
و »روشنفکرانی« اسير در چنبره ی افيون مذھب ،و ھمچنين محمد رضا
شاه فقيد ،تنھا يک يادآوری کوتاه است ،برای مقايسه با آنچه که در اين
سالھای نکبتی بر ھموطنان ما رفته است و ميرود .با اين ھمه دوران
درخشان پادشاھی رضا شاه فقيد نتوانست دستاورد خوبی در زمينه ی
دموکراسی داشته باشد .علتش اين که ايران درگير جنگھای منطقه ای با
عشايری بود که توسط انگلستان برای تجزيه ی ايران حمايت ميشدند .از
ديگر دستاوردھای اين پادشاه ،ساختن و پرداختن يک دولت مرکزی و
ملی قوی بود و در اين راستا کوتاه کردن دست تجزيه طلبان ضد ايران.
از سويی ھمسايه ی شمالی ايران که از ھمان زمان »سلطنت«
پتر »کبير« چشم به خاک ايران داشت ،آرزوی دست يافتن به آبھای گرم
خليج فارس را در سر و سودای جانشينانش و در دولتھای بعدی شوروی
تا ھمين امروز ھم به ميراث گذاشته است؛ تالش دولت کنونی روسيه
برای حفظ حکومت اسالمی موجود در ايران و پشتيبانی لجستيکی و
»انتظامی« از باند احمدی نژاد /خامنه ای را بايد در ھمين راستا ارزيابی
کرد!
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برای پيشبرد ھمين »آرزوی پتر کبير« با کمک دولتھای
جورواجور شوروی ،حزب کمونيستی »توده« برای صاف کردن راه
تجزيه ی ايران و در نھايت تبديل ايران به يکی از »جمھوريھای« کشور
شوراھا سازماندھی شد .اين واقعه ی شوم پس از جنگ جھانی دوم و پس
از اشغال ايران توسط نيروھای متفين روی داد و با اين که ديگر
کشورھای اشغالگر ايران ،ايران را تخليه کردند ،اما ارتش شوروی تا
سال  ١٩۴۶در ايران ماند و يکسالی ھم عواملش ،آذربايجان ايران و
کردستان را تجزيه و به تصرف درآوردند .و البته در تمام اين سالھای
فقدان رضا شاه کبير ،ماليان در پی بازپس گرفتن جايگاه و پايگاه از دست
رفته شان در دوران قاجارھا بودند.
بی ترديد کاستيھا و ھمراھيھای روشنفکران ،تحصيلکردگان و
دولتمردان ايرانی برای به حکومت رساندن فجيعترين بخش راديکال
مذھبی شيعه در ايران ،کارنامه ی درخشانی نيست .در اين ھمراھيھا که
ھمچنان با پشتيبانی مالی و لجستيکی دولت شوروی ،در ھيئت حمايت از
کنفدراسيون جھانی دانشجويی و گروھھای مذھبی و کمونيستی تروريستی
در ايران برنامه ريزی ميشد ،راه برای به حکومت رسيدن ماليان ھموار
شد .بيشتر اين گروھھای سياسی که برای خودشان کارنامه ای ]البد
درخشان با توجه به دستاوردھای »درخشانتر« حکومت اسالمی[ در
سرنگونی نظام عرفی پادشاھی ميبينند ،ھمگی يا به خدمت آخوندھا
درآمدند و خيليھاشان ]مثل ھمان حزب توده ی دست ساز شوروی[
ھمزمان ،ھم ھمکار و ھم قربانی حکومت اسالمی شدند؛ منتھا به دليل
دشمنی ھيستريکشان با مدرنيته و با حقوق برابر انسانھا و باورشان به
»ديکتاتوری پرولتاريا« و »اصالت پيشوا« و »فرمان برادر بزرگتر« و
به نوعی واليت فقيھی انديشيدن ،ھمچنين اھميت ندادنشان به حقوق
شھروندی ،مدنی و برابر انسانھا ،فارغ از جنسيت و نژاد و عقيده ،تا
ھمين امروز ھم از حکومت اسالمی پشتيبانی ميکنند .به ھمين دليل
حکومت اسالمی توانست با حربه ی خشونت عريان ،جھل عوام و تجدد
ستيزی »روشنفکران« ايرانی ،تا به امروز ھمچنان به تروريسم و جنگ
افروزی اش ادامه دھد و بيشتر مواقع ھم ھمکاری و ھمراھی کمونيستھا و
مذھبيھا و حتی مليگراھای ايرانی را داشته باشد.
اما نسل تازه ای که پس از افتضاح تاريخی سال  ۵٧به دنيا آمد
و در اين حکومت جنگ و جنون و خشونت رشد کرد ،اساسا تعريف
ديگری از زندگی ،مبارزه ،مدنيت و حقوق شھروندی دارد .در تمام اين
سالھا مردم در ايران با اين حکومت مبارزه کردند ،ولی به دليل خشونت

١٢٨

عريان و بسيار سبعانه ی حکومت اسالمی ،امکان دستيابی به دموکراسی
و حقوق شھروندی را نيافتند .سالھای  ١٩٨١و  ١٩٨٨دو سرفصل اساسی
در کشتار زندانيانی بود که دسته جمعی و در »دادگاھھايی« چند دقيقه ای
اعدام شدند ،بدون آن که امکان دفاع از خود را داشته باشند .خيليھاشان
حتی دوران محکوميتشان را پشت سر گذاشته بودند .ھشت سال جنگ بين
ايران و عراق که توسط ماليان و به ويژه شخص روح \ خمينی تداوم
يافت ،پر است از خاطره ی زنانی که ھمسرانشان را به جنگ بردند و
کشتند ،يا معلولشان کردند و خيلی از اين زنان را در فاحشه خانه ھای
رسمی اسالمی به کار گرفتند .بسيار بودند پسربچه ھايی که حکومت
اسالمی ،آنھا را از مدرسه ھا دزديد و به جنگ برد ،تا با آنھا »مين«
خنثی کند و تازه ،ھمزمان ،وسيله ی ارضای جنسی پاسداران و نظاميانش
در سنگرھای جنگ اسالمی باشند؛ در ھمين سالھاست که روح \ خمينی
فتوای ترور سلمان رشدی را ميدھد و تقريبا ھمه ی ماليان ١٣٠بر انجام
اين فتوای ضد انسانی پای ميفشارند.
اما در بستر جامعه ی ايران ،با تمام فشارھای حجاب اجباری و
دين اجباری و سنگسارھا و دارزدنھای خيابانی و به جرثقيل آويختنھا و
شالق زدنھای خيابانی ،نسل تازه ای در کار شکفتن و باليدن بود که منطقا
نميبايد بازتاب آن ھمه جنايت بوده باشد؛ نسلی که ميخواست و ميخواھد
مدرن و متمدن در جامعه ی جھانی حضور پيدا کند و مثل ھر انسان
متمدنی از حقوق مدنی دستاورد تمامی بشريت بھره مند باشد .بخش
مردمی جنبش موسوم به »سبز« سال  ١٣٨٨درواقع دستاورد اين نسل
خجسته است که ديگر از خشونت و مرگ و جنگ و اعدام و ترور و
شکنجه خسته شده است و ميخواھد و ميتواند تمام آدمکشان تاريخ را
ببخشد و کنار بگذارد ،اگر بتواند امکان تنفس در قرن بيست و يکم را
داشته باشد؛ ھرچند که بخشی از حکومت بخواھد اين جنبش را به نام
خودش مصادره کند!
به نوشته ی شاھرخ مسکوب» ١٣١بعد از نھضت مشروطيت
مملکت گرفتار يک دوره ی ھرج و مرج بود .تا چندين سال ،يادم ھست
يک وقتی تاريخ اجتماعی آن دوره ھا را نگاه میکردم ،از روی کنجکاوی
شماره کردم در حدود ]اگر اشتباه نکنم[ بين پانزده تا ھفده تا ]دقيقا ً االن
يادم نيست[ شاھھای کوچک محلی داشتيم ،يا خانھائی که ھر کدامشان
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مدعی الاقل حکومت و پادشاھی در منطقه ی خودشان بودند؛ از شيخ
خزعل گرفته در خوزستان تا دوست محمد خان و يارمحمد خان در
بلوچستان ...يک طرف سرکشی کلن ل محمدتقی خان پسيان بود ،يک
طرف ديگر ]شيخ محمد[ خيابانی بود و آزاديستانی که درست کرده بود .و
قشقائیھا ،و بختياریھا .در لرستان ]االن يادم نيست[ ولی يک حکومت
خانی جدا از مرکز برای خودش وجود داشت .ميرزا کوچکخان بود و
دعوای »بيه پيش و بيه پس« ]دو طرف سپيد رود[.
ھر طرف برای خودش داعيه ی حکومت داشت .مملکت در يک
ھرج و مرج فوقالعاده ای بود .کودتای  ١٢٩٩اگر چه دستھای خارجی
درش دخالت داشتند ،به اين ھرج و مرج پايان داد ...حکومت او ]رضا
شاه[ خواست دوم انقالب مشروطيت را که مسئله ی تجدد و ايجاد يک
دولت سراسری ملی و تأسيس نھادھای جديدی برای اداره ی مملکت بود؛
مثل دادگستری ،مثل آموزش ،مثل ثبت و غيره را تحقق بخشيد و
سازمانھای اقتصادی و فرھنگی ،ارتش و غيره را تأسيس کرد .از نظر
ايجاد پی ريزی تجدد رضاشاه در حقيقت دنباله ی انقالب مشروطه است...
برای اين که دموکراسی احتياج به تمرين دارد و احتياج به تمرين
طوالنی دارد .احتياج به آگاھی دارد و احتياج به طبقات اجتماعی که
ضرورتا ً نيازمند آزادی باشند و بدون آن آزادی نتوانند به زندگی اقتصادی
و اجتماعی و فرھنگیشان ادامه بدھند و ناگزير پشتيبان و نگھدار آن
آزادیھا باشند .ھيچکدام اينھا نبود ،يا ناقص بود پيش ما .پس در ھدف
اول ،انقالب مشروطيت نمیتوانست پيروز بشود؛ اما در مورد ھدف دوم،
رضا شاه از جھتی »خلف صدق انقالب مشروطيت« است؛ برای ايجاد
تجدد ]مدرنيته[ و حکومت قانون در زمينه ھائی«...
باز ھم برگرديم به »روشنفکران«!
در جريان نھضت مشروطه ی ايران روشنفكرانی
]منورالفکرانی[ پا به صحنه ی آگاھی گذاشتند كه كليد رھايی ايران و
ايرانيان را از گازانبر ستم استبداد دينی و سياسی ،رھايی زن ايرانی از
زنجير اين كفن سياه میدانستند .شاعرانی از طيف »ايرج ميرزا« كه در
آن سروده ی زيبايش با عنوان عارفنامه اين دمل چركين را به روشنی باز
کرده است .مرحله ی عينی تحقق اين خواست روشنفكران و روشنگران
 ١٧ديماه  ١٣١٤است و داستانی به نام »رفع حجاب« كه در اين دوران
نيز روشنفكران و شاعرانی را با خود ھمراه كرده بود.

١٣٠

اين »اختر چرخ ادب« پروين اعتصامی ١٣٢بود كه با شوری در
خور يك زن ايرانی آگاه از اين فراز ويژه ی تاريخ معاصر ايران پشتيبانی
ميکند؛ ھرچند واپسگرايان سياسی و اجتماعی در ھمه ی اين سالھا در
برابر اين تحول واكنشی نامتعادل نشان میدادند ]و ميدھند[ اما ھمچنان با
مقاومت ايران دوستان و آزادی خواھان روبرو میشدند ]و ميشوند[.
سالھا بعد زمانی كه زنان ايرانی فصل به فصل قله ھای تازه ای
را در زندگی اجتماعی و فرھنگيشان فتح میكردند ،جريانی مذھبی كه از
اساس برای كشاندن دين به دايره ی حكومت اسالمی و تحديد زنان و
تحديد آزادیھای اجتماعی پا به ميدان گذاشته بود ،توانست برای آراستن
چھره ی واپسگرای ياران ارتجاعی اش ،مبارزه ای بیامان را برنامه
ريزی كند .حتما ً متوجه ھستيد كه از ھمان »نھضت مذھبی آزادی«
]نھضت آزادی[ سخن میگويم.
اين جريان با كشاندن دين به دايره ی حكومت ،بانی رشد ھمان
جريان عقب مانده ای شد كه آزادی زنان را به عنوان »آغازه ی نسخ دين
و آئين و آزادی و بی بند و باری اجتماعی« مانع اصلی تداوم مردساالری
جاری در متن مذھبش میديد ١٧ .سال پس از انتشار علنی بيانيه ی
»اعالم موجوديت نھضت مذھبی آزادی« راديكال ترين ،خشن ترين ،ضد
زن ترين و عقب افتاده ترين بخش اين اسالميستھا در ايران به قدرت رسيد
و تمام جريانھای نيم بند و تمام بند ديگر از طيف ھمين نھضت آزادی و
سازمان مجاھدين خلق را از صحنه ی قدرت در ايران حذف كرد.
يكی از دست پختھای »دفتر ادبيات انقالب اس المی« كتابی
است تحت عنوان »خاطرات احمد احمد« كه به كوشش محسن كاظمی در
سال  ١٣٧٩در »حوزه ی ھنری سازمان تبليغات اسالمی« منتشر شده
است .طبق نوشته ی كتاب ،احمد احمد كار سياسی را با عضويت در

 - 132رخشنده اعتصامی که به پروين شھرت دارد ،اگر چه در فروردينماه  ١٣٢٠و در سن  ٣٥سالگی در اثر
بيماری حصبه درگذشت ،اما در طول عمر کوتاھش آثار گرانبھايی در زمينه ی شعر فارسی از خود به جای
گذاشت و به حق يکی از برجستگان جنبش برابری و حق طلبی زنان ايران بود .در اشعار پروين اگر چه
صبوری و متانت و نيز پاکدامنی ارزشی نيک دارند ،اما به مبارزه برخاستن با ستمگران و دادخواھی و کسب
دانش دارای جايگاه واالتری ھستند «.بديھی است دختری که در مدرسه ی آمريکايی تھران تحصيل کرده و با
فرھنگ و اوضاع اجتماعی اروپا و آمريکا آشناست ،وقتی در  ١٧ديماه  ١٣١۴خبر کشف حجاب و آزادی
زنان را ميشنود ،آن را از سر اعتقاد تأييد ميکند و بدين مناسبت قصيده ای در  ٢٦بيت با عنوان »گنج عفت«
ميسرايد و اقدام »رضاشاه« را در سه بيت پايانی آن ،به صورت بسيار معقولی مورد ستايش قرار ميدھد:
خسروا ،دست تـــوانای تو آسان کــرد کــــــــار/ور نه در اين کـــــار سخت ،اميــــــد آسانی نبود
شه نميشد گر در اين گمگشته کشتی ناخدای /ســـــاحلی پيـــدا ازاين دريای طوفانی نبــــــود

١٣١

»انجمن ضد بھائيت«] ١٣٣ھمان که بعدھا انجمن حجتيه نام گرفت و ھم
اينک نبض اقتصاد ايران در دستھای اختاپوسی اش است[ آغاز میكند؛
بعد به جريان تروريستی »حزب ملل اسالمی« ١٣٤میپيوندد؛ بعد وارد
جمعيت تروريستی موتلفه میشود؛ در ھمين دوران طراح جريانی به نام
»حزب \« میشود؛ بعد به سازمان مجاھدين خلق ميپيوندد؛ به طور
موازی ھم با ھيئت موتلفه در جريان ترور حسنعلی منصور نخست وزير
وقت ايران رابطه دارد؛ بعد از جدايی از سازمان مجاھدين دوباره با
جمعيت موتلفه جوش میخورد؛ بعد به »رود خروشان« انقالب اسالمی
میپيوندد؛ در نھايت ِ اين ھمه تالش برای برپا كردن حكومت اسالمی ،با
عنوان درشتی در زندان اوين به كار گرفته میشود تا… به امروز…
و البته ھنرپيشه ی اول اين س nسراسر قھرمانی و حماسه ،در
تمام اين سالھا يا در كار ترور بوده است ،يا در كنار تروريستھا ،يا به
تروريستھا كمك مالی میكرده ،يا در حال آموزش شيوه ھا و راھكارھای
ساخت و پرداخت بمبھای انفجاری بوده است؛ و البته زمانی را ھم به
نوشيدن آب خنك تگری در زندانھای نظام پيشين سر كرده است.
آنچه بسيار جالب است و در تمام اين زندگینامه ]و البته بسياری
ديگر از ھمين نوع زندگینامه ھا[ به خوبی نشان داده شده ،سازماندھی
بازاريان و مذھبيون و تالشھای موازی و گاه متقاطع و البته ھماھنگ
ھمه ی ايشان برای دست يافتن به حكومت و بر پا داشتن حكومت اسالمی
است .محور اصلی بيشتر اين مخالفتھا ھم »بیحجابی« است و وضعيت
غيراسالمی زنان ايرانی؛ چه جانی میكنند اين جماعت تا زنان را به سھم
ناچيزشان از مثال مبارزه و فقط در پشتيبانی از »مردان قھرمانشان«
راضی كنند.
»از مسائل ناراحت كننده و آزار دھنده ]در زندان[ برای من
پخش موسيقی مبتذل در فضای زندان بود .در اين ميان نسبت به صدای
 - 133انجمن حجتيه پس از  ٢٨مرداد  ١٣٣٢با ھدف تعليم کادرھايی برای دفاع از اسالم و تشيع در برابر
َ
منتظر شيعيان ظھور کرده و
چالش الھياتی بھائيت ايجاد شد .مبلغان بھائی اين نظر را تبليغ میکردند که منجی
پس از او پيامبری جديد ظھور کرده و اسالم با آمدن اين پيامبر آيين جديدش که بھائيت نام دارد ،منسوخ
شدهاست .حجتيه به دنبال دفاع از موقعيت شيعه با مراجعه به متون اسالمی و بھائی بود .حساسيت حلبی
]موسس اين جريان[ نسبت به اين موضوع از يک تجربه ی شخصی سرچشمه میگرفت .اين گروه ابتدا به نام
انجمن ضد بھائيت و پس از انقالب به انجمن حجتيه معروف شد .انجمن حجتيه يا انجمن ضد بھائيت کثيفترين
بخش حاکم حکومت اسالمی در ايران در حيطه ی سياسی و اقتصادی است.
 - 134اين جريان در سال  ١٣۴١توسط سيد محمدکاظم موسوی بجنوردی با مشی نظامی/سياسی تاسيس شد که
بجنوردی در ادامه رھبری آن را در دست داشت .اين حزب ،برنامه ھای خود را در سه مرحله ی ميان مدت
برنامه ريزی کرده بود که به خاطر کشف زودھنگام حزب قبل از اينکه مبادرت به اقدامی بيرونی کند ،با
دستگيری رھبران و اعضای آن از ھم پاشيده شد .تعدادی از اعضای اين حزب ،بعدھا گروھی به نام سازمان
حزب \ را سازماندھی کردند.

١٣٢

مسحور كننده ی يكی از خوانندگان زن بسيار حساس شده بودم .روزی
تصميم گرفتم كه چند راديوی زندان را در ھم بشكنم و خرد كنم… لذا با
آقای نور صادقی مشورت كردم .او مخالفت كرد و گفت كه فايده ای
ندارد .به وی گفتم حداقل نتيجه اين است كه بعد از درگيری و از بين رفتن
راديوھا مرا به جای ديگری تبعيد خواھند كرد و ديگر اينجا نخواھم بود تا
اين صدای نفرين شده را بشنوم .او گفت كه ھر جا بروی و تبعيد شوی،
ھمين شرايط است ١٣٥«.بعد »حاج آقا گفت :مطمئن باش شما به خاطر اين
كه از سر اجبار و بدون ميل شخصی آن ]صدا[ را گوش میكنيد ،گناه
١٣٦
نمیكنيد!!«
كتاب خاطرات احمد احمد بيش از  ٥٢٠صفحه دارد .در انتھای
كتاب چند عكس قد و نيم قد ،تكی و دوتايی و چندتايی چاپ شده و البته
چند دست نويس را ھم با عنوان سندھای طبقه بندی شده به انتھای كتاب
افزوده اند ،تا البد سنديت كتاب و ارزش كار »سازمان تبليغات اسالمی«
را خيلی سطح باال و پژوھشی نشان بدھند!
اين خاطرات كه به صورتی شفاھی و با ضبط بيش از ٧٠
ساعت نوار و طی دو سال فراھم آمده است ،يكی از اسناد بی نظير تاريخ
انقالب اسالمی است كه مكانيسم كار جريانی را كه در اوجش به آن »خود
سوزی دلسوز ملی« انجاميد ،نشان میدھد.
اين كتاب با حكايتھايی از وضعيت خانوادگی اين »مردان خدا«
آغاز میشود و به سادگی بستر سنتی فرھنگی را كه »زير پوست شب«
جامعه ی ايران جاری بود ،به تصوير میكشد .اين مردان كه عمدتا در
خانواده ھايی بسيار بسيار سنتی پرورش يافته اند ،چرايی و چگونگی
مكانيسم دشمنی ھيستريكشان را با ھرگونه نوگرايی ،تمدن و تجدد و به
ويژه برابری حقوقی انسانھا را با »جھاد«شان برای به قھقرا كشاندن
جامعه نشان میدھند و تازه به آن افتخار ھم میكنند؛ به ويژه تعريفی كه
اين »قھرمانان« از مادران ،خواھران و دخترانشان دارند ،به راستی
شنيدنی و خواندنی است.
لطف \ ميثمی يكی ديگر از اين »قھرمانان« كه مبارزه اش را
از نھضت آزادی آغاز كرده ،بعد به مجاھدين پيوسته ،سپس سر از زير
عبای سيد روح \ خمينی درآورده و به آغوش پر مھر »انقالب اسالمی«
پناھنده شده و در كنار اين فرد به تالشھای جسته/گريخته اش پرداخته ،و
 - 135خاطرات احمد احمد ،به كوشش محسن كاظمی ،سال  ،١٣٧٩از انتشارات حوزه ی ھنری سازمان
تبليغات اسالمی ،منتشر ،ص ١٤٦
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تازه در مرحله ی پايانی جھادش ھم در پوپوليسم كمدی دوم خردادی يار
غار نھضت آزادی و سيد محمد خاتمی شده… تا به امروز… ]که در
انتخابات نھم و دھم رياست جمھوری حامی محمود احمدی نژاد شده
است[.
اعتقاد اين جماعت به نوع مبارزه شان به راستی بی نظير است.
ميثمی در سال  ١٣٥٣زمانی كه در يك خانه ی تيمی مجاھدين مشغول
ساختن بمب دست ساز بود ،به دليل آماتور بودن در اين حرفه ی
»دلپذير« ھر دو چشم و يك دستش را از دست میدھد .احمد احمد ھم در
دوران ھمراھی اش با مجاھدين خلق در كارگاھی در پيرامون شھر
تھران ،كارش ساختن مواد شيميايی برای تھيه ی بمبھای انفجاری بوده
است .اتفاقا او ھم بر اثر تنفس مواد شيميايی مدتی بيھوش شده و اگر كسی
سرنمیرسيد ،به رفيق اعاليش میپيوست و كارگاه را به ھوا میفرستاد!
ھای تروريستی اش تحت تعقيب
احمد كه به دليل ھمين فعاليت ِ
بوده ،در يك درگيری با ماموران امنيتی نظام پيشين از ناحيه ی پا و كمر
به شدت ناقص میشود و بقيه ی قضايا…
و اما زنان خانواده ی اين مبارزين و مجاھدين!
مادر لطف \ ميثمی در  ٢٥سالگی با داشتن  ٧فرزند در حالی
كه باردار بوده ،بيوه میشود .در  ١٢سالگی ازدواج كرده و پس از مرگ
ھمسرش تا پايان عمر تنھا میماند و به »تربيت« فرزندانش میپردازد.
نسل بعد ِ ھمين خانواده يعنی خواھر ميثمی كارش از اين ھم زارتر است.
او را در  ٩سالگی نامزد میكنند ،در  ١١سالگی شوھر میدھند و جالب
اين كه اين »بچه« در تمام  ٢سال دوران نامزدی اش ،ھمسرش را
١٣٧
نمیبيند و به قول خود ميثمی او را نمیشناخت«.
احساس مسئوليت مادر در رابطه با فرزندانش اين گونه برای
ميثمی به حماسه تبديل شده است» :كالس سوم ابتدايی بوديم كه از طرف
مدرسه تمام بچه ھای كالس را به سينما بردند .وقتی آن شب جريان سينما
رفتن را به مادرم گفتم ،او روز بعد به مدرسه آمد و داد و بيداد كرد .به
مديرمان گفت:
»من اين بچه ھا را روی دست بزرگ كرده ام؛ يتيم بوده اند؛
١٣٨
شما چه حقی داشتيد اينھا را به سينما ببريد؟!«
و البته كه سينما رفتن در اين مدرسه اساسا موقوف میشود!
 - 137از نھضت آزادی تا مجاھدين ،خاطرات لطف \ ميثمی ،جلد اول ،ص٣
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داستان راديو و برخورد اين جماعت با اين جعبه ی جادويی ھم
از آن نقطه ھای كليدی ضديت اين جماعت با ھرگونه دگرگونی و رشد و
آگاھی است.
»اوايل كه راديو به ايران آمد ،پدر من يكی از چھار نفری بود
كه در اصفھان راديو خريد .روزھای اول از راديو قرآن زياد پخش
میكردند .يك روحانی كه اين برنامه را میشنود ،قرآن را روی راديو
میگذارد و میگويد» :خدا حفظت كند؛ اين قرآن تو را حفظ كند؛ بخوان،
چھار قل ]چھار سوره ی قرآن كه با قل آغاز میشود[ بخوان!«
»آقا سيد علی نجف آبادی كه اين جريان را میشنود ،میگويد:
»اينھا اول قرآن میخوانند ،بعد كه مردم به راديو عادت كردند،
سياستھای خودشان را از اين طريق تبليغ میكنند و اخالق مردم را خراب
میكنند ...در آن زمان او چنين بينش عميقی داشت و فريب قرآن خواندن
١٣٩
ظاھری را نمیخورد و آينده را پيش بينی میكرد«.
باز ھم روشنفکرانمان!
در منطقه ی خاورميانه ]كشورھای عربی و تركيه و ايران[
استفاده از واژه ی روشنفكر ]منورالفكر[ حدودا از دھه ی پايانی سده ی
نوزدھم و سالھای آغازين قرن بيستم آغاز شد .روشنفكران دنيای اسالم
در اين سالھا به دليل ارتباط كمرنگی كه با سطح غرب برقرار كرده
بودند ،خواھان نوعی مدرنيته و تغيير در روابط اجتماعی كشورھاشان
بودند .بيداری و به خود آمدن اين روشنفكران ،ايشان را برانگيخت تا در
پی ايجاد رفرمی در مذھب اسالم ،بكوشند اين دين را بر اساس مفاھيمی
امروزی تعريف كرده و در چارچوب ھمين دين به تجدد و تمدن دست
يابند .قاسم امين ] ١٩٠٨ـ  [١٨٦٣روشنفكر مصری در كتابی تحت عنوان
»تحرير المرات« كه ترجمه ی آن توسط يوسف خان اعتصام الملك ]پدر
پروين اعتصامی[ زير عنوان »تربيت نسوان« در تبريز به چاپ رسيد،
اساسا دليل انحطاط اسالم را ضعف نيروھای اخالقی و پريشانی رفتارھای
اجتماعی مسلمانان ارزيابی كرده است .به اعتقاد قاسم امين» :ريشه ی
نادانی و عدم آشنايی با دنيای معاصر و علوم جديد را بايد در خانواده
جستجو كرد؛ زيرا در كشورھای اسالمی روابط سنتی ميان زن و مرد
مانع از آن است كه زنان به آزادی الزم برای اجرای نقش خود در خانواده
و اجتماع دست يابند«.
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١٣٥

امين چاره ی كار را در آموزش عمومی و آموزش زنان
میدانست و شاه بيت كتابش اين بود كه تاكيد داشت» :آموزش زنان به
سواد خواندن و نوشتن و خانه داری محدود نمیشود ،بلكه بايد امكانات
ِ
تامين معاش و زندگی اقتصادی مستقل را به زنان داد!«
١٤٠
توجه داشته باشيم كه امين در سال  ١٩٠٨درگذشته است.
ايرانيان ھم در اين دوران كم و بيش از آنچه در كشورھای
عربی و تركيه ی عثمانی میگذشت ،آگاه شدند و در ھمين دوران بود كه
»انديشه ی ترقی« توسط كتاب و روزنامه و رفت و آمد بازرگانان و
سياحان به ايران رسيد .در اين دوران كتابھای بسياری درھمين رابطه از
زبانھای عربی و تركی به زبان فارسی ترجمه شدند .جالب اين كه
روشنفكران ايرانی اين دوران ،بجز كپی برداری از انديشه ھای اين
انديشمندان خاورميانه ای ،حتی نام نشرياتشان را به تقليد از روزنامه
١٤١
نگاران دنيای عرب و امپراطوری عثمانی برمیگزيده اند!
در ھمين دوران ترجمه ی كتاب »طب ايع االستبداد عبدالرحمان
كواكبی« توسط عبدالحسين ميرزا كه زبانھای انگليسی و عربی را به
خوبی میدانست ،در دوران استبداد صغير محمد علیشاھی ]سال ١٩٠٧
ميالدی[ به شيوه ی چاپ سنگی در تھران به چاپ رسيد .ھمچنين كتاب
١٤٢
»علل توفق انگلوساكسون« تاليف »ادموند دو مولن« توسط علی دشتی
از زبان عربی به زبان فارسی برگردانده شد.
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 - 141اسماعيل رضوانی »روزنامه نگاری بھار« نامواره ی دكتر محمود افشار ،جلد سوم تھران ،١٣٦٦ ،به
نقل از ايران نامه ،ھمانجا
 - 142علی دشتی روزنامه نگار و نويسنده ی ايرانی در کربال به دنيا آمد .سال تولد او را  ١٣١٢ھجری قمری
برابر با  ١٨٩۴ميالدی دانسته اند .بر خالف تاريخ تولد ،فوت او به طور يقين در بيست و ششم ديماه ١٣۶٠
ھجری شمسی ] ١۶ژانويه  [١٩٨٢بوده است .در سن بيست و چھار سالگی به ايران آمد و به روزنامه نگاری
و سياست روی آورد .ري شه ی افکار ضد بني ادگرايی اسالمی ،اندي شه ی آزاديخواھی و حقوق اجتماعی در
دشتی را میبايست در اين مقطع زندگی او جست .دشتی در حرفه ی روزنامه نگاری نخست در شھرھای
شيراز و اصفھان و سپس در مقام ناشر ھفته نامه ی »ستاره ی ايران« در تھران مشغول به کار گشت .در
ھمين زمان بود که او به عنوان يکی از منتقدين قرارداد  ١٩١٩ميالدی ،نخستين امکان را برای فعاليت در
سياست بدست آورد ،که سرانجام منجر به بازداشتش شد .نقطه ی آغاز پيشرفت علی دشتی در زمينه سياست در
سال  ١٣٠٧به عنوان نماينده ی بوشھر در مجلس ششم بود .در ھمين مقطع نيز بود که او وارد دوره ی جديدی
از زندگی سياسی در مقام عضو مجلس شد که در مجموع مدت ھفت سال به طول انجاميد .دشتی در پی
اختالفاتی که با قوام السلطنه بر سر سياست او ،حزب توده و دخالت شوروی سابق داشت ،در بھار  ١٣٢۵شش
ماه به زندان افتاد .پس از آزادی به فرانسه رفت و در سال  ١٣٢٧مجددا به تھران بازگشت و سپس در مقام
سفير ايران عازم مصر گشت و تا ١٣٣٠در آنجا ماند .دشتی در سال  ١٣٣٢وارد مجلس سنا شد و به مدت ٢۶
سال ،تا بروز انقالب  ١٣۵٧به خدمت پرداخت .سال  ١٣۴٢به مدت يک سال پست سفير ايران در لبنان را
داشت .او در زمان بروز انقالب اسالمی  ٨٨سال داشت ،با وجود کھولت سن با شھامت تمام و انديشه ای
ژرف در دادگاه از خود دفاع کرد .سه سال پايانی زندگی پربار علی دشتی ھمراه با برخوردھای مخالفانه با
رژيم اسالمی بود .اميد او برای رسيدن به يک ايران مدرن و جھانی با وقوع انقالب اسالمی به نااميدی بدل
گشت .دشتی مجموعه داستانھای کوتاه »فتنه« )» (١٣٢٣جادو« ) (١٣٣٠و »ھندو« ) (١٣٣٣را منتشر کرد.

١٣٦

نشريات زيادی ھم در خارج از كشور و بعدھا در داخل كشور
چاپ شدند؛ آنچه اما اطالق واژه ی روشنفكر را به بسياری از اين
انديشمندان با اشكال مواجه میكند ،اين است كه ايشان ]بيشترشان[ به جای
اين كه برای دست يافتن به تجدد ،تمدن ،مدرنيته و تكنولوژی از سنتھا كه
ريشه در مذھب اسالم دارد ،عبور كنند ]چنان كه در غرب و در دوران
روشنگری انجام شد[ خواھان تلفيقی بين اسالم و مدرنيته بودند و ھستند.
مھرداد بھار پژوھشگر و استاد دانشگاه در گفتگ ويی با عنوان »بح ران
روشنفكری در ايران« كه پس از درگذشتش به چاپ رسيده ،تصوير
روشنی از اين گونه روشنفكران نشان داده است.
»ما در ايران به جای روشنفكر ،تحصيل كرده و دانشگاه ديده
داريم .خيلی از ايشان حتی كتابھايی ھم منتشر كرده اند ،ولی اينان
ھميشه تنھا تقليد كرده اند ،بدون اين كه به ماھيت و ھويت آنچه كه از آن
كپی برداری میكنند ،آگاه باشند«.
بھار نمونه میآورد كه اين تحصيل كردگان حتی اين ظرافت را
نداشته اند كه به ارزش مديريت برای بھره برداری از تكنولوژی نيز پی
ببرند .نمیدانند كه برای استفاده از صنعت مونتاژ ھم بايد مديريت داشت؛
چرا كه مديريت يك فن مدرن است و از دسترس درك و فھم اين جماعات
بيرون .مھرداد بھار به روشنی نشان میدھد كه واژه ھای دموكراسی،
مردم ساالری ،جامعه ی مدنی ،ترقی ،پيشرفت ،توسعه ،تكنولوژی و واژه
ھايی از اين دست كه اين طيف روشنفكران در نوشته ھا و گفته ھاشان
مثل نقل و نبات به كار میگيرند ،ھيچ گونه مبنايی ندارد ،بلكه كپی
برداری ناشيانه ای است از سطح و ظاھر آنچه میپندارند در غرب
میگذرد .او در پايان نتيجه میگيرد كه با اين سنخ روشنفكران ،ما ھيچ
چشم اندازی برای دست يافتن به آزادی ،دموكراسی ،ترقی ،پيشرفت،

»نقش حافظ« )» (١٣٣۶س يری در دي وان شمس« )» (١٣٣٧قلمرو سعدی« )» (١٣٣٨شاعری ديرآشنا«
)» (١٣۴٠دمی با خيام« )» (١٣۴۴کاخ ابداع« )منتشر شده در مجله يغما ـ  (١٣۵١مجموعه ای از دوازده
مقاله ی »نگاھی به صائب« )» ،(١٣۵٣تصوری از ناصرخسرو« ) .(١٣۶٢از ديگر کارھای دشتی ميتوان
به »تخت پوالد« که در سال  ١٣۵۴بدون نام نويسنده چاپ شد ،ياد کرد که دربرگيرنده ی بحثی است بين يک
مجتھد و يک دانشجو .اثر ديگر او تحت عنوان »بيست و سه سال« ،که قبل از سال  ١٣۵٣احتماال در بيروت،
به چاپ رسيد که حاوی بينشی انتقادی به زندگی محمد پيامبر اسالم است .از ديگر نوشته ھای او میتوان از
»جبر ي ا اختيار« )» (١٣۵٠ابل يس در کسوت عرفان« )در روزنامه ی اطالعات شماره ھای  ١٨تا ٣١
اردیبھشت  (١٣۵٣مقاالتی پيرامون صوفی و صوفيگری »در ديار صوفيان« )چاپ چھارم  (١٣۶٣و »عقال
بر خالف عقل« ) (١٣۵۴نام برد] .تالش آن الين[ و البته مرگ اجباری علی دشتی در زندانھای حکومت
جمھوری اسالمی ]که برای تحقير به توالت شويی محکومش کرده بودند[ سند ديگری از وحشيگريھای اين نظام
ضد انسان و ضد انديشه است.

١٣٧

حقوق بشر و توسعه نداريم و با تاسف تاكيد میكند كه ما بايد به بيسوادی
خودمان اعتراف كنيم تا بتوانيم بفھميم چه گرفتاریھايی داريم!
مینويسد» :به كاروان تمدن و پيشرفت و توسعه ی جھانی
پيوستن جبری نيست .بسيار بوده اند و ھستند ملتھايی كه به دليل عدم درك
درست از مكانيسم عملكرد دوران روشنگری و الزامات و بازتابھا و
پيامدھای آن ،قرنھاست در قرون وسطا دست و پا میزنند و اگر نجنبند
ھمچنان در اين گرداب خواھند چرخيد«.
بھار برای اين كه عقب ماندگی ،عقب افتادگی و ناآگاھی اين
گونه روشنفكران را نشان داده باشد ،نمونه ای میآورد كه میتواند باعث
شرمساری ما ايرانيان باشد» :نمونه ای برايتان عرض كنم از يكی از
شعرای خيلی درخشان روشنفكر كه اشعارش واقعا علو انسانيت را نشان
میدھد .يكی میگفت با ھم رفته بوديم مشھد .خانه ی بابای من بود .ھمه
رفته بوديم .خوابيده بوديم .زن آن شاعر ھم بود .پنجاه تا رختخواب
انداخته بوديم .مردھا اين اتاق ،زنھا آن اتاق .گفت» :صبح شد و ما پا
شديم رختخوابھامان را جمع كرديم .اين شاعر بزرگ رختخوابش را جمع
نكرد .به زنش گفت» :بيا جمع كن!«
»من گفتم» :زنت آبستنه ،چی چی رو جمع كنه؟«
»گفت» :تو خيال میكنی من زن گرفته ام كه خودم رختخوابم را
جمع كنم؟«
»اين شاعر ظاھرا چپ ،انقالبی ،مترقی ،ظاھرا ماركسيست،
خيلی فھميده و دانشمند ،فقط وقتی شعارھايش را میدھد ،شعرش را
میگويد ،مترقی است .در زندگی زنش كلفت اوست .اين ماييم.
روشنفكرھای ما اينھا ھستند «.بعد ھم جمع بندی میكند كه:
١٤٣
»بنابراين با اين روشنفكرھا ھيچ غلطی نمیشود كرد!«
اين كه مھرداد بھار حدودا يك سده پس از قاسم امين روشنفكر
مصری دنيای عرب و در دوران اطالعات و كامپيوتر و تكنيك و
ارتباطات ،در ايران ما و چندين سال پس از افتضاج تاريخی بھمن ١٣٥٧
به ھمان دريافت و جمعبندی میرسد كه امين رسيده بود ،بيش از اين كه
يك شوخی تاريخی باشد ،نشانه ی گير و پيچی اساسی است كه اين گونه
روشنفكران ما نمونه ھای روشن آن ھستند .در طيف كمونيستی اين گونه
روشنفكران ھم روال ھمين است.
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١٣٨

واژه ھای الئيسيته ،روشنگری ،مدرنيته ،تكنولوژی ،مديريت،
حقوق بشر ،آزادی ،آزادیھای فردی و اجتماعی ،حقوق برابر ھمه ی
انسانھا ،نفی خشونت ،نفی تروريسم ،دموكراسی ،مدارا و تحمل
دگرانديشان ،ھمه و ھمه مفاھيمی ھستند متعلق به عصر جديد و دوران
پس از انقالب كبير فرانسه و عصر فروغ و روشنگری .تمام اين مفاھيم
با ھم ارتباط گرھی و زنجيره ای دارند .شما نمیتوانيد پشتيبان دموكراسی
باشيد ،اما در سياست كشورتان از تروريسم حمايت كنيد .نمیتوان شعار
حقوق بشر داد ،اما در انقالب  ٥٧برای كشتاری كه از سردمداران و
١٤٤
دولتمردان نظام پيشين ايران میشد ،دست در دست شيح صادق خلخالی
 - 144صادق گيوی خلخالی تا روز  ٢٣بھمن  ١٣٥٧در مدرسه ی رفاه در تھران که نخستين دفتر رسمی
خمينی بود ،از روحانيون فعال آنجا بود .فردای ھمان روز ،در سن  ۵٢سالگی با خمينی حاکم شرع دادگاھھای
انقالب شد .خودش در خاطراتش ميگويد :آقا  ...با شناختی كه از روحيه ی انقالبی من داشتند  ...مرا به
دفترشان احضار كردند و فرمودند» :اين حكم را به نام شما نوشته ام «.حقير پس از ديدن حكم به حضورشان
عرض كردم» :آقا اين حكم سنگين است «.فرمودند» :برای شما سنگين نيست «.گفتم مخالفين و وابستگان به
طاغوتيان عليه من تبليغ میكنند .آقا فرمود» :من پشتيبان شما ھستم «.خلخالی در کمتر از چھل روز حکم
اعدام صدھا نفر از مقامات و شخصيتھای سياسی ،نظامی و اطالعاتی نظام پھلوی را صادر کرد .جنجال
برانگيزترين حکم او در ھجدھم فروردين سال  ۵٨اعدام اميرعباس ھويدا نخست وزبر ايران در سالھای پيش
از انقالب بود .شتاب و عصبانيت او در محاکمات منجر به اعدام ،افزون بر اعتراضھای مخالفان و منتقدان
رھبران انقالب ،اعتراض مھدی بازرگان نخست وزير دولت موقت و سيد محمود طالقانی را به ھمراه داشت.
]شيخ صادق خلخالی ،قاضی قاتل شرع اسالمی سيد روح \ خمينی ،در پاسخ به اعتراض به اعدام بيگناھان
ميگفت که اشکالی ندارد؛ اگر اعدام شدگان بيگناه باشند ،حتما به بھشت خواھند رفت [.نه تنھا بازماندگان نظام
سلطنتی ،بلکه ھواداران گروھھای سياسی مخالف حکومت جمھوری اسالمی ھم در شمار محکومان دادگاھھای
خلخالی بودند .گفته ميشود احکام او و حمايت خمينی از او اصليترين علت استعفای مھدی بازرگان از نخست
وزيری دولت موقت بود .بنا بر نوشته ی مطبوعات ايران در سال  ١٣٥٨او عامل تخريب آرامگاه رضا شاه و
ناصرالدين شاه در حرم شاه عبدالعظيم در شھر ری است .خلخالی در  ٢٧مرداد ماه ١٣٥٨برای ساکت کردن
اعتراضات در کردستان به آنجا رفت و احکام اعدام نزديک به  ۵٠تن از ھواداران حزب دموکرات و کومله را
در شھرھای پاوه ،سنندج و مريوان صادر کرد .خلخالی در خرداد ماه سال  ١٣٥٩به عنوان نماينده ی شھر قم
به مجلس شورای اسالمی راه يافت .در ھمين سال ھم از مقام حاکم شرعی دادگاه انقالب استعفا داد .در سال
 ١٣٦٠با حفظ سمتھای قبلی به سرپرستی کميته ی مبارزه با مواد مخدر منصوب شد .خلخالی در اولين دوره ی
مجلس خبرگان که انتخابات آن در سال  ١٣٥٨انجام شد ،به اين مجلس راه يافت .در انتخابات دومين دوره ی
مجلس شورای اسالمی رد صالحيت شد ،اما نامه ی خمينی به شورای نگھبان ،صالحيت او را بازگرداند .او تا
سال  ١٣٦٧در مجلس سوم به عنوان نماينده ی شھر قم حضور داشت .پس از آن ،اعتراض او به برکناری
منتظری از سمت قايم مقامی رھبری و سلسله تعارضاتی که با روحانيون موسوم به جناح راست داشت ،او را
به انزوا کشاند .با مرگ خمينی در سال  ١٣٦٨و راه نيافتن به مجلس خبرگان ،خلخالی از پستھای حکومتی
کناره گرفت و در قم اقامت گزيد و به تدريس و تربيت طالب علوم دينی مشغول شد .فاطمه صادقی گيوی دختر
خلخالی در دفاع از انتقادات مطرح شده عليه او گفته است که اگراكنون خشونتی از طرف جريانی به نام دين
صورت ميگيرد ،ربطی به سی سال پيش و محاكمات خلخالی ندارد ]کذا[ خلخالی سالھای پايانی عمرش را با
ابتال به پارکينسون و بيماری قلب و مغز گذراند و در ششم آذر ماه  ٨٣در سن  ٧٧سالگی مرد .خلخالی
خاطراتش را در دو جلد منتشر کرد .خلخالی در سال  ١٣٨٢رساله ی عمليه ھم منتشر کرد ،يعنی خودش را
مرجع تقليد ميدانست .محمد صادق صادقی گيوی معروف به شيخ صادق خلخالی در سال  ١٣٠٥در روستای
گيوی از توابع شھر خلخال در استان اردبيل به دنيا آمد .تا ششم ابتدايی در اردبيل درس خواند .در سن ھفده
سالگی از اردبيل به قم رفت .در حوزه ی علميه قم ھمراه با سيد مصطفی خمينی  ١٤سال شاگردی خمينی را
کرد .خلخالی عضو جمعيت فدائيان اسالم بود و چند سال ھم به اين جرم در زندان نظام پيشين بود .با مرگ
شيخ صادق خلخالی يکی از جالدترين ،کثيفترين و خونخوارترين آدمکشان شرع خمينی ،پس از سيد اسد \
الجوردی به ديدار »\« اش شتافت !
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ھوار كشيد و او را برای انجام جناياتش تشويق و ترغيب كرد .نمیشود از
حقوق بشر ١٤٥حرف زد ،عضو جمعيت حقوق بشر ١٤٦ايران بود و كلی
ھم نان اين عنوان گزاف را خورد ،اما دادگاهھای انقالب و كشتار را
قانون ويژه ی انقالب دانست و خواھان معدوم كردن اين انسانھای حتی
مجرم ،بدون دادگاه ،بدون وكيل مدافع و بدون حقوق شھروندی شد.
نمیشود در غرب تحصيل كرد ،ترموديناميك و جامعه شناسی و حقوق و
حقوق بشر خواند و عناوين دكترا به پائين را كسر شان خود دانست ،اما
چھره ی بدھيبت سيد روح \ خمينی را در ماه ناآگاھی ديد و يا به دنبال
پشم ريش اين جانی در الی برگھای قرآن گشت .نمیشود پز طرفداری
ِ
از دموكراسی را داد ،يا مثال در رابطه با »ترورھای سياسی صدر
اسالم« ١٤٧مقاله ھا و كتاب ھا نوشت ،اما سرفصل »انقالب شكوھمند
اسالمی« يا »انقالب تودهای/دموكراتيك« سال  ٥٧را حمله ی چند جوانك
رمانتيك به ژاندارمری دھكده ی سياھكل ١٤٨ارزيابی كرد و اين عمل
 - 145مھدی بازرگان
 - 146علی اصغر حاج سيد جوادی
 - 147باقر مومنی
» - 148حمي د اشرف« که خود از رھبران جري ان س ياھکل و چريکھای فدايی خلق است و در بيشتر آن
»ترورھا« دست داشته وحتی رھبريشان کرده ،گفته است که» :گروه جنگل« مجموعا ً  ٢٢نفر بودند» .گروه يا
دسته ی كوه« برای شناسايی و عمليات به کوه رفتند و »گروه شھر« در شھر ماندند .گروه كوه ،به فرماندھی
علی اكبر صفايی در روز ١٥شھريور  ،١٣٤٩از دره ی مكار در نزديكی چالوس ،كار شناسايی منطقه را از
نظر جغرافيايی و نظامی از شرق به غرب آغاز كردند» .قرار بود بالفاصله پس از تكميل شناسايی ابتدايی ،كه
امكان تحرک حساب شده را به دسته ی كوھستان ميداد ،عمليات نظامی آغاز شود .به صورت حمله به يك
ّ
موظف بودند بدون درنگ منطقه را ترك گويند تا از عكس العمل احتمالی دشمن
پاسگاه و خلع سالح آن .افراد
مصون بمانند .اين واضح بود كه بالفاصله پس از اوّلين عمل چريكی ،روستاييان كه ھنوز درك روشنی از
دسته ی چريكی ندارند ،واكنش موافقی نشان نخواھند داد ،بلكه تداوم در عمليات نظامی است كه ميتواند به
تدريج روستاييان يك منطقه را تحت ٌ
تاثير قرار دھد و آنھا را به حمايت معنوی و سپس ،مادی وادار سازد.
ّ
مسلحانه و ضربه زدن به دشمن ]نظام پادشاھی[ به
»ھدف گروه به طور خالص و ساده ،ايجاد برخوردھای
منظور درھم شكستن اتمسفر خفقان در مح يط سياسی اي ران و نشان دادن تنھا راه مبارزه ،يعن ی مبارزه ی
ّ
مسلحانه ی خلق ميھنمان بود ]کذا[ .گروه با توجه به اين موضوع كه ممكن است در ھرلحظه از عمل نابود
شود ،كار خود را آغاز كرد ...دسته ی كوھستان در دو برنامه ی دو ماھه و يك ماه و نيمه ،از دره ی چالوس
تا منطقه ی خلخال و از دره ی چالوس تا منطقه ی راميانی واقع در شرق مازندران را شناسايی كرده و اينك
آماده ی عمل بودند .روحيه ای عالی داشتند و به صورت مردان جنگل ،محكم و مقاوم و با تجربه شده بودند.
فرماندھی كوه ]کذا[اعالم داشت كه در نيمه ی دوم بھمن عمليات را آغاز خواھد كرد .در نيمه ی اول ديماه،
يكی از كادرھای گروه جنگل ،غفور حسن پور كه افسر وظيفه بود و به ھمين دليل ،وظايف گروھيش به
ديگران داده شده بود ،به عللی غير از ارتباط با گروه جنگل دستگير شد ...او اعترافاتی كرد .اين اعترافات،
سرنخ دستگيری ساير افراد گروه جنگل شد ...آنھا در شھر غافلگير شده و دستگير شدند .در روز ١٣بھمن
حمله ی تدارك شده ی سراسری سازمان امنيت به گروه ما شروع شد .در فاصله ی ٢٤ساعت سه نفر در گيالن
و پنج نفر در تھران دستگير شدند و در روزھای بعد ،دو تن ديگر در تھران دستگير شدند.از كل كادرھای
شھری گروه جنگل فقط پنج نفر باقی ماندند و شبكه ی شھری ما از ھم پاشيد .در اين زمان دسته ی كوھستان
كه با يك عنصر شايسته از گروه احمدزاده ـ رفيق فرھودی ـ تفويت شده بود و تعدادشان به  ٩نفر رسيده بود،
از منطقه ی شرقی مازندران از طريق جاده ی اتومبيل رو به منطقه ی سياھكل منتقل شده بودند و در ارتفاعات
جنوبی سياھكل ـ كوھستانھای ديلم ـ مستقر شده و آماده ی عمليات بودند .در  ١٦بھمن در جنگلھای جنوبی
سياھكل با رفقای دسته ی كوھستان تماس گرفتيم و ضربه ھای وارده را به اطالع آنھا رسانديم .نه ما و نه آنھا
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تروريستی را كه آن گونه ملت ايران و منطقه و جھان را گرفتار تروريسم
دولتی/اسالمی/جھانی كرد ،ستايش كرد و از آن ناآگاھی و عقب افتادگی
داستان و شعر و اطالعيه ساخت .نمیشود از دموكراسی و حقوق بشر
حرف زد ،ولی با »ھمسر« رفتاری شبيه به اعراب  ١٤٠٠سال پيش
داشت .نمیشود در منشوری ادعای رھبری جنبش آزادیخواھی و
مردمساالری را به خود تفويض كرد ،اما خواستار حفظ بخش انتخابی
ھنوز از دستگيری رفيقی كه در كوھپايه ھای سياھكل معلم بود ـ رفيق ايرج نيری ـ و محل انبارك آذوقه را در
آن منطقه ميدانستّ ،
مطلع نبوديم .او اطالع نداشت كه دسته ی كوھستان در سياھكل موضع گرفته است .ما
مطرح ساختيم كه به زودی او )نيری( دستگير خواھد شد .بنابراين رفقای كوه تصميم گرفتند كه يكی از افراد
خود را نزد او بفرستند و او را فراری دھند .در روز ١٩بھمن ـ كه برای حمله به پاسگاه ژاندارمری انتخاب
شده بود ـ رفيق ھادی بنده خدا از كوه پايين آمد تا در دھكده ی شاغوزالت ،معلم جوان دھكده رفيق نيری را
ببيند و از خطری كه او را تھديد ميكندّ ،
مطلعش ساخته و او را فراری دھد .غافل از اين كه ضربه از شھر به
آنجا ھم سرايت كرده و ژاندارمری خانه ی نيری را در محاصره دارند .به ھرحال رفيق ھادی بنده خدا در
دھكده ی شاغوزالت ،پس از يك درگيری به دست دشمن اسير ميشود .رفقايی كه در ارتفاعات بودند با صدای
تيراندازی از واقعه ّ
مطلع ميشوند و قرار ميشود طبق قرار قبلی ،حمله را شروع كنند و ضمنا ً رفيق زندانی را
ھم آزاد كنند «.گروه كوھستان »در شامگاه ١٩بھمن از مواضع خود خارج شدند و پس از تصاحب يك اتوبوس
كوچك در جاده ی سياھكل/لونك به سياھكل حمله كردند ...در اين حمله ،تمام سالحھای پاسگاه كه عبارت از ٩
قبضه تفنگ ام يك و برنو و مسلسل بود ،تصاحب گرديد .در اين عمل معاون پاسگاه سياھكل و فرد ديگری
كشته شدند و رفقا بدون دادن تلفات به ارتفاعات جنوبی عقب نشينی كردند )رفيق زندانی در پاسگاه نبود .رئيس
پاسگاه او را به رشت برده بود( .از ١٩بھمن تا  ٨اسفند ٤٩دسته ی كوھستان مورد حمله ی متمركز نيروھای
دشمن قرار گرفتند« .آن »نه جوان فداكار ]تروريست و آدمکش[« »بدون مھمّات كافی« به محاصره ی دشمن
افتادند كه تمامی راھھای خروج ی جنگل را كامال بسته بود .آنھا با »سه قبضه مسلسل ،نه قبضه كلت و
مقاديری نارنجك و مواد منفجره« به كام تمساحی ]طفلک جوجه خروسھا[ افتادند كه برای دريدن آنھا دندان تيز
كرده بود .از آن جايی كه نيری در زير شكنجه ،محل انبارك آذوقه در قله ی كاكوه را كه با كمك خود او ايجاد
شده بود ،گفته بود» ،دشمن عمده ی نيروی خود را در حوالی كاكوه بسيج كرده بود و با استفاده از ھمه نوع
تجھيزاتَ ،
باالخص ھليكوپتر ،چھار نفر از رفقای كوه را كه به منظور برداشت آذوقه به محل آمده بودند ،به
محاصره درآورد .موقعيت طبيعی نيز مناسب نبود .به علت زمستان درختان جنگلی برگ نداشتند و از نظر
نظامی اين يك عامل منفی برای چريك كوه محسوب ميشد و امكان استفاده از ھليكوپتر را به دشمن ميداد.
فداييان كوھستان مدت  ٤٨ساعت با قوای متمركز دشمن پيكار كردند و آن گاه كه مھماتشان به پايان رسيد ،دو
نفرشان با دست زدن به عمل فدايی با انفجار نارنجك خودشان را با چندين تن از عوامل دشمن نابود كردند و دو
نفر ديگر كه رمقی نداشتند ،دستگير شدند ...بدين ترتيب ،از دسته ی  ٩نفری كوھستان  ٧نفر ]علی اكبر
صفايی فراھانی ,غفور حسن پور اصيل ,احمد فرھودی ,ھوشنگ نيری ,ھادی بنده خدا لنگرودی ,اسكندر
رحيمی و عباس دانش بھزادی[ به اسارت دشمن درآمدند و دو تن ]محمد رحيم سمايی و مھدی اسحاقی[ در
جنگل به شھادت رسيدند .در مجموع از افراد  ٢٢نفری گروه جنگل ـ در كوه و شھر ـ جمعا ً  ١٧نفر دستگير
شدند كه از اين  ١٧نفر ١٣نفر ]صفايی فراھانی ،غفور حسن پور ،ھادی بنده خدا ،احمد فرھودی ،ھوشنگ
نيری ،اسكندر رحيمی ،جليل انفرادی ،عباس دانش ،محمدھادی فاضلی ،اسماعيل معينی ،شعاع ّ
الدين مشيدی،
ناصر سيف دليل صفايی و ّ
محدث قندچی[ در تاريخ  ٢٦اسفند  ٤٩تيرباران شدند« ]تحليل يك سال مبارزه ی
چريكی در شھر و روستا /حميد اشرف /از انتشارات سازمانھای جبھه ی ملی ايران/خارج از كشور ،صفحات
 ٨تا  [٢٦بخشی از ھمان »روشنفکرانی« که جانانه برای کشاندن ايران به اتوپيای پليد اسالمی/کمونيستيشان
تالش کردند و خيليھاشان ھم جانشان را در ايران راه از دست دادند؛ طفلک جوجه خروسھای مامانی سياھکلی
که طعمه ی دھان تمساح »شاھنشاھی« شدند !
ھمين االن در ھمين اروپای مدرن و متمدن اگر کسی اسلحه بکشد و اداره ی پليس را خلع سالح کند و يا مردم
و افسر پليس را بکشد ،حسابش را آنچنان ميرسند که مثل گروه تروريستی بادرماينھوف ،پس از ھفده سال
زندان ،در ھمان زندان خودکشی کنند .تازه اينجا از بعد از جنگ جھانی دوم حکم »اعدام« لغو شده است.
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ھمين حكومت جمھوری اسالمی شد .نمیشود روشنفكر بود ،اما سالھا
چراغ موشی به دست در ميان حاكمان اسالمی به دنبال منجيان آزادی و
دموكراسی و ترقی و پيشرفت و توسعه برای ايران و منطقه و جھان
گشت .نمیشود به  ٥٠سال كار »سياسی/مزدوری« در نيم سده ی گذشته
باليد و منتش را سر مردم ايران گذاشت ،اما از »ھمسر« و »دختر« با
واژه ی تحقيرآميز »اين زنھا« ياد كرد .نمیشود آزاديخواه بود ،اما راه
رھايی ملت ايران از »جور ستمشاھی« ١٤٩را در قورخانه ھا و اسلحه
خانه ھای جريانھای مسلحانه ی خاورميانه ای و در خانه ھای تيمی و
تيمھای عملياتی/تروريستی مذھبی/لنينی/مائوئيستی/کاستريستی و با
حمايتھای گسترده ی مالی/تسليحاتی/عقيدتی مرتجعترين حكومتھای
خاورميانه ای نظير حسن البکر و حافظ اسد و معمرالقذافی و ياسر عرفات
جستجو كرد .نمیتوان روشنفكر بود ،اما نعش شيخ فضل \ نوری را بر
باالی دار ،نشانه و سمبل مبارزات و تالشھای ضد استعماری ملت ايران
ارزيابی كرد .آن گفتمان و اين رفتار و كردارھا ھمه در ارتباط كليدی با
ھم ھستند .ھر كس بخواھد اين مفاھيم را در تئوری و پراتيك از ھم تفكيك
كند ،سر خودش و البته سر مردم را كاله گذاشته است .راندمان سالھا
مبارزه و مجاھدت و تالش و كوشش اين جماعت ،در اين چند دھه،
دشمنی ھيستريك اين طيف روشنفكران با ھرگونه پيشرفت و ترقی و
روشنگری زير عنوان غربزدگی و بازگشت به خيش ]گاوآھن[ بوده است.
سمبل و نماد تالشھای سياسی/روشنفكری ايشان ھم شخص روح \
خمينی و جريانھای تروريستی در خاورميانه است.
به قول ١٥٠فرزانه ای» :در فردای پيروزی بر حاكمان حكومت
اسالمی ]اگر چنين فردايی در چشم انداز باشد[ بايد بر سر در مزار قائد
اعظ ِم اين جماعت ]سيد روح \ خمينی[ نوشت» :اين بنا ،يادگار جھل
تاريخی ]روشنفكران[ ملت ما در روشنترين عصر بيداری بشريت بوده
است«.
و به قولی ديگر» :چپ كه قرار بود مروج برابری ھمه ی
انسانھا باشد ،به يكباره سر بر دامان آيت \ نھاد… بلشويكھا سر از
خانه ی آيت \ خمينی درآوردند ،مائوئيستھا دعای ندبه خواندند ،سياوس
كسرايی زير كرسی آيت \ چای شيرين نوشيد و در مدحش شعر گفت.
قصه ی ما به آن میماند كه جردانو برونوی قتيل ،دستگاه انكيزيسييون
 - 149اصطالحی که ھمين »روشنفکران اخته« برای کشاندن ايران به دام اين اتوپيای کمديشان باب کردند.
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١٤٢

پاپ اعظم را به اتحاد در برابر خاندان ھنرپرور مديچی فراخواند،
فلورانس سقوط كند و علم به قربانگاه رود .در ايران رنسانسی وارونه رخ
١٥١
نمود ،گذار از دوران مدرن به قرون تاريك وسطی…«
برگرديم به کار خودمان!
برای اين كه مبنای تئوريك اعتقادات اين سنخ روشنفكران را
بشناسيم ،بد نيست نگاھی ھم به كتاب مقدس و آسمانی اين جماعت
بياندازيم ،تا زمينه ھای فكری اين جماعت را بھتر بررسيده باشيم .اين
نگاه از اين زاويه اھميت دارد كه پايه ھای فكری ضد انسانی ،ضد آزادی،
ضد زن ،ضد حقوق بشر ،ضد فرديت و ضد دگرانديشان و به ويژه ضد
ايرانی اين جماعت را برای وصل ايران به يك عربستان بزرگ اسالمی
خشن ،تحت حكومت تروريستھايی از دست اسامه بن الدن و روح \
خمينی و سيد علی خامنه ای و اعوان و انصارشان به نمايش میگذارد.
متن
سوره ی نساء يكی از معدود سوره ھای قرآن است كه در ِ
آن از »حقوق« زنان سخن رفته است .عبدالحميد آيتی يكی از مترجمين
قرآن به زبان فارسی كه ترجمه ی قرآن چاپ  ١٣٧٩او را در دست
دارم ،١٥٢در زيرنويس اول ترجمه ی كتاب ١٥٣نوشته است:
»در اين سوره از حقوق زنان سخن رفته است؛ به ھمين سبب
النساء ]= زنان[ نام گرفته است ١٧٦ .آيه دارد و در مدينه نازل شده
است «.اين سوره چھارمين سوره ی قرآن ھم ھست .سوره با »ترس« از
\ آغاز میشود؛ ترسی كه يكی از پايه ھای اساسی استمرار حكومت اين
دين در ذھن توده ھای مردم است .در ادامه ی اين ايجاد وحشت ،نويسنده
يا انشا كننده ی كتاب تاكيد دارد كه \ »شما را از يك تن بيافريد ،و از آن
يك تن ،ھمسر او را و از آن دو ،مردان و زنان بسيار پديد آورد «.در
اينجا باز ھم انشا كننده ی كتاب ]يا \[ از ترس و ترساندن سخن میگويد
و اين كه خود ]\[ ھمواره و ھميشه »مراقب شماست«.
در زيرنويس ھمينجا در رابطه با آن بخش از آيه ی شماره ی يك
كه اشاره به آفريده شدن »ھمه ی انسانھا از يك تن واحد« دارد ،يادآوری
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١٤٣

میكند كه \ »حوا را از پھلوی آدم يا آنچه از گل او افزون آمد ،آفريده
١٥٤
است«.
ترجمه ی آيه ی شماره ی  ٣ھم ،چنين آغاز میشود» :اگر شما
را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت نورزيد ،از زنان ھر چه شما را
پسند افتد ،دو دو ،سه سه ،و چھار چھار به نكاح درآوريد…«
البته مشخص نيست چرا كسانی كه نمیتوانند در كار يتيمان
عدالت ورزند ،اين اجازه را دارند كه »از زنان ھر چه را پسندشان افتد،
دو دو ،سه سه ،و چھار چھار به نكاح درآورند؟!« و البد در مورد ايشان
ھم عدالت به كار نبرند!
تاكيد بر دو دو ،سه سه و چھار چھار ھم مشخص نيست .به
ھمين دليل بھتر است كه داستان دو دو ،سه سه و چھار چھار را به حساب
شيوه ی ترجمه ی ادبی مترجم بگذاريم و در باره اش سخنی نگوييم .اما
آنچه در اين جمله ی دو بخشی توجه را جلب میكند ،ارتباط نداشتن دو
بخش به ھم پيوسته ی جمله است .به بيانی ديگر با كمی دقت میتوان به
اين نتيجه ی رضايت بخش رسيد كه چند ھمسری ١٥٥جايزه ای است كه
خداوند اين جماعت ،برای مردانی در نظر گرفته است كه نمیتوانند در
كار يتيمان عدالت بورزند؛ میترسند ،و مشخصا بر ضعف و ناتوانيشان
برای عدالت به خرج دادن آگاھی دارند .سوای نامفھوم بودن و بیارتباط
بودن اين دو بخش از آيه] ١٥٦براساس تبيين و تاكيد مترجم[ میتوان به اين
جمع بندی رسيد كه اولين بخش از حقوق زنان از زبان \ اين است كه
افتخار دارند دسته جمعی به »حصن« يك مرد آيند؛ حتی مردانی كه در
حق« زنان در سوره ی
كار يتيمان عدالتی به خرج نمیدھند .اين اولين » ِ
نساء ]زنان[ است!
مترجم در زيرنويس بعدی در ھمان صفحه ،البد برای اين كه
زھر عوضی فھميدنھا را بگيرد ،شايد ھم برای شيرفھم تر كردن
دستورات خداوند در رابطه با حقوق »حقه ی زنان« تاكيد میفرمايد كه:
»در باره ی اين آيه در تفسيرھا بسيار سخن گفته اند .يك وجه آن
اين است كه ھمچنان كه بايد در كار يتيمان راه عدالت پيش گيريد ،در كار
 - 154مترجم و مفسر نامحترم قرآن خواسته است تاکيد کند که معنی آيه ی \ »شما را از يك تن بيافريد ،و از
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١٤٤

زنان نيز راه عدالت پيش گيريد .و به شيوه ی جاھليت بی حساب زن
مگيريد .يا ھرچه مالك آن شويد… زنان اسير يا كنيزان«.
با اين تاكيد معلوم میشود كه مفسرين بسياری در اين باره سخنھا
گفته و در توجيه و تاويل اين بخش از آيه ی سوم سوره ی نساء كاغذھا
سياه كرده اند .به بيانی ديگر اين »علماء« كوشيده اند تا اين حكم \ را
اين گونه تاويل فرمايند كه در جاھليت ،اعراب بیحساب زن میگرفته اند
ھمسر ھم زمان ،در نھايت تعديلی در حقوق مردان و
و جواز داشتن چند
ِ
ارتقای كيفی حقوقی زنان شمرده میشود.
در تفاسير قرآنی ھم در باره ی »ھرچه مالك آن شويد« بسيار
سخن گفته اند و چون اين بحث ،يكی از بحثھای شيرين و دلپذير برای
علما و مفسرين اسالمی است ،حتما بخش بزرگی از تفاسير مذھبی را به
خود اختصاص داده است .در اين بررسی ،كار من نه وجه تفسيری اين آيه
و در نھايت وضع زنان در اين كتاب كه بحث حقوقی اين داستان است .به
ھمان مفھومی كه مترجم ]عبدالحميد آيتی[ در تفسير اطالق نام »النساء«
به اين سوره يادآوری كرده است» :حقوق زنان«
من در كتاب »خشونت ،زنان و اسالم« در يك تصوير فوری از
راب پيش از
عدم وجود تعدد زوجات به اين كيفيت در ھمان جوامع اع ِ
اسالم ياد كرده ام و نشان داده ام كه اين تفسير ،نوعی دروغ تاريخی است
و اعراب در عموميت خود اين امكان را نداشته اند كه چندين زن داشته
باشند .حتی متمكين مكه از قبيل ابوسفيان و عثمان و ديگران ھم پيش از
اسالم حرمسرا نداشته اند؛ يا ما چنين اخباری را از زبان تاريخ نخوانده و
نشنيده ايم؛ بنابراين حكم دو ،سه و چھار اجازه نامه ی تازه و رسمی بوده
است كه بعدھا »علمای اعالم« از آن استفاده ھا كرده ،و با اتكا به آن
زنجيرھای مضاعفی را بر دست و پای زنان و دختران مسلمان و
غيرمسلمان ]يا آنچه كه مالك شده اند[ بسته اند .اگر ھم فرض كنيم كه اين
حكم در رابطه با پادشاھان ما پيش از حمله ی »اسالم« به ايران بوده
است كه چند صد ھمسر داشته اند ،چون چنين پديده ای ]چند ھمسری بی
رويه[ حكم كلی نمیتوانسته است باشد؛ پس پرداختن به آن در يك كتاب
»آسمانی« عمومی زير عنوان »حقوق عموم زنان« موضوعيت ندارد؛
چرا كه چه در ايران و چه عربستان و ديگر پھنه ھای بعدھا به تصرف
درآمده ی اعراب ،چند ھمسری دقيقا رابطه ای مشخص با حاكميت و
قدرت داشته است ،و بنابراين از حيطه ی امكان عمومی توده ھا خارج
بوده است.

١٤٥

در آيه ی شماره ی  ٧آمده است» :از ھرچه پدر و مادر و
خويشاوندان به ارث میگذارند ،مردان را نصيبی است .و از آنچه پدر و
مادر و خويشاوندان به ارث میگذارند ،چه اندك و چه بسيار ،زنان را
»نيز« نصيبی است؛ »نصيبی معين«.
شيوه ی بيان نصيب معين زنان از ميراث پدر و مادر و
خويشاوندان از دست رفته ،گواھی بسيار ساده ای است بر اين كه اين
»نصيب معين« كه الزاما در بخشھای ديگر كتاب ھم انشا شده ،با نصيب
غيرمعين مردان ،تفاوتی كيفی دارد .و زنان بايد بر سقف و ميزان معين
حقشان در اين رابطه كامال آگاه و راضی باشند؛ چرا كه اين نوع تقسيم
بندی اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذير \ انشا شده است و تفسير و تجديد
نظرھای عرفی را اساسا در آن راھی نيست!
در آيه ی » \ ١١در باره ی فرزندانتان به شما سفارش میكند
كه سھم پسر برابر دو سھم دختر است .و اگر دختر باشند و بيش از دو
تن ،دو/سوم ميراث از آنھاست .و اگر يك دختر بود ،نصف برد .و اگر
مرده را فرزندی باشد ،ھر يك از پدر و مادر يك/ششم ميراث را برد .و
اگر فرزندی نداشته باشد ،و ميراث بران تنھا پدر و مادر باشند ،مادر
يك/سوم دارايی را برد .اما اگر برادران داشته باشد ،سھم مادر پس از
انجام وصيتی كه كرده و پرداخت وام او يك/ششم باشد .و شما نمیدانيد كه
از پدران و پسرانتان كدام يك شما را سودمندتر است .اينھا حكم \ است
كه \ دانا و حكيم است«.
از خود آيه ھم به روشنی میتوان دريافت كه ميزان تقسيم ثروت
بين وارثان تنھا بر اساس جنسيت ايشان تعيين شده است؛ چه اين ديگران
]زنان[ مادر ،خواھر ،ھمسر ،دختران يا ديگر خويشاوندان فرد مرده
باشند .برای تاكيد بر خلل ناپذير بودن اين حكم ھم در انتھای آيه بر اين كه
اين »حكم ،حكم \ است و \ دانا و حكيم است« ھم تاكيد شده است .اين
جا ديگر زيرنويسی در كار نيست تا بر نصف االرث بودن زنان تاكيد شده
باشد؛ چرا كه حتما تا سال  ١٣٧٩خورشيدی كه اين ترجمه به چاپخانه
برده شده ،اين حكم كلی جا افتاده و به قوانين حقوقی كشورھای اسالمی ھم
راه يافته است!
علی شريعتی ،تئوريسينی كه در توجيه و تاويل اين قبيل
تبعيضھای اسالمی ،به ح ق شايسته ی داشتن عنوان استادی بر ديگر
تئوريسينھای بيچاره ای از سنخ شيخ مرتضی مطھری و ھم طيفان اوست،
در اين دو مورد ويژه ]ارث و تعدد زوجات[ تفسير و تاوي لھای جالبی
دارد؛ يكی اين كه میفرمايد» :در ميان اعراب ،ھمين حقوق نصفه/نيمه

١٤٦

ھم اساسا وجود نداشت و محمد با اين كار در واقع حقوقی برای زنان قائل
شده است كه در جاھليت ،زنان عرب از آن به كلی محروم بودند و اگر
كل ارث و ميراثی را كه زنان از مردان و مردگان دور و برشان میبرند،
١٥٧
جمع و تفريق كنيم ،سھمشان بيشتر از سھم مردانشان میشود«.
من البته با اين كه در رشته ی رياضی دوره ی دبيرستان را به
پايان برده ام ،و دروسی ھم در دانشگاه به آن عالوه كرده ام ،حتی با كمك
ماشين حساب و اينترنت و فرمولھای جبر و مثلثات و حساب و ھندسه و
ف
ديگر مباحث نظری و عملی نفھميدم چگونه میشود زنان ھمه جا نص ٍ
سھم االرث را ببرند ،ولی در كل جمع سھم االرثشان بيشتر از سھم االرث
دوبله ی مردان باشد؛ خود حضرت شريعتی ھم دراين رابطه توضيحی
ندارد و با طرح يك شعار و بدون ورود به بحث حقوقی قضيه ،مساله را
درز میگيرد .در واقع جنابش در يك جمله ی ساده اين مساله ی حقوقی
پيچيده را میبندد و به شعار »عدالت اسالمی در ھمه ی زمينه ھا« بسنده
كرده ،خود و پيروان مسلمانش را از عذاب تحقيق و تفحص در چند و
چون قضيه راحت میفرمايد.
در رابطه با تعدد زوجات ھم شريعتی بر ھمين نظر عبدالحميد
آيتی منتھا با جمالتی شسته/رفته تر تاكيد میكند كه» :مردان در جاھليت
ھزارھا زن میگرفته اند ]كدام مردان[ و محمد پيامبر آمده است كه اين بی
ت بسته ی دو دو ،سه سه و چھار چھار و ھر
ت باز را به يك بی نھاي ٍ
نھاي ٍ
آنچه كه مالكش شويد و… ھرچقدر كه در ازدواج موقت بخواھيد ،و از
كنيزان و اسيران … حق مردان مسلمان را تقليل داده است!
اساس »برھ انھای قاطع« اين توجيه كنندگان قوانين مادون
قرون وسطايی اسالمی ھم اين است كه» :در اين دايره ی بسته ،آزادی
زنان و حقوق عادالنه ی ايشان تنھا در كنف حمايت متوليان دين عدالت
گستر اسالم امكان تحقق دارد و نه در ھيچ جای ديگری!«
در آيه ی شماره ی  ١٢ھم ھمچنان بر قانون نصف االرث بودن
زنان در رابطه ھای متفاوت وارث و مورث تاكيد شده است .و باز ھم در
انتھای آيه» :اين اندرزی است از \ به شما و \ دانا و بردبار است«.
در آيه ی بعد ]ش [١٣ھم برای دو قبضه كردن اين احكام آمده
است كه» :اين ھا احكام \ است .ھركس از \ و پيامبرش فرمان برد ،او
را به بھشتھايی كه در آن نھرھا جاری است ،در آورد و ھمواره در آنجا
خواھد بود و اين كاميابی بزرگی است «.به بيانی ديگر جايزه ای ھم برای
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كسانی كه اين احكام الھی را مجری میدارند ،مقرر شده است و آن
بھشتھايی است با نھرھايی كه در آن جاری است و …
در آيه ی بعد ]ش» [١٤و ھر كه از \ و رسولش فرمان نبرد و
از احكام او تجاوز كند ،او را داخل آتش كند و ھمواره در آنجا خواھند بود
و برای اوست عذابی خوار كننده«.
اما جالبترين بخش اين سوره در رابطه با زنانی است كه به
كنترل جنسی/دينی مردانه تن در نداده اند و براساس خواست و تمايل
خودشان با مردی رابطه برقرار كرده اند .لفظ »فحشا« ھم كه در زبان
فارسی بسيار از آن استفاده میشود ،بيشتر در رابطه با زنانی است كه به
رابطه ای خارج از اين نوع ازدواجھا تن داده اند؛ به اين معنی كه مردان
مسلمان حق دارند از ھر زنی كه ايشان را خوش آمد ،دو دو ،سه سه و
چھار چھار و يا ھر كه را كه مالك شدند ،ھمچنين از كنيزان و اسيران ھر
كه را كه خواستند و توانستند به بسترشان بكشانند ،اما برای زنان ھرگونه
ارتباطی خارج از اين قوانين مردانه ،حكم فحشا و فساد را دارد.
»و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا میشوند ،از چھار تن از
خودتان بر ضد آنھا شھادت بخواھيد .اگر شھادت دادند زنان را در خانه
محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا \ راھی پيش پايشان نھد] «.آيه ی
شماره ی[١٥
اين البته از رقيق ترين نوع تنبيھات دينی/مردانه ای است كه
برای زنانی كه به »فحشا« متھم میشوند ،و اتھامشان ھم با چھار شاھد
مرد ،دو قبضه جرم تلقی میشود ،مقرر شده است .مشخص ھم نيست كه
چنين زنانی چگونه جرات میكنند در برابر چشمان باز و دھانھای باز
مانده ی اين گونه مردان ،تا آخر قضيه ی رابطه شان را به تماشا بگذارند،
تا جماعت چھار نفره ی شاھدان ١٥٨بعدھا به محكمه بروند و مشاھداتشان
را در محكمه ھای »شرع مقدس« گواھی بدھند؟!
تاسف انگيز اين كه در تفاسير قرآنی ،غلظت اين تنبيھات مرتبا
باالتر و باالتر میرود ،تا به مرحله ی سنگسار میبالد .البته بنا بر نظر
»ابن وراق« در كتاب »اسالم و مسلمانی« ١٥٩با ترجمه ی مسعود
انصاری؛ در قرآن ھای اوليه سنگسار وجود داشته است ،ولی بعدھا اين
 - 158من اينجا مدعی ميشوم که تمام اين گونه »شھادت«ھا دروغ ھستند .البته شايد يک بار يک نفر ]آن ھم نه
الزاما حتما مردی[ سر برسد ،اما نه »چھار مرد عاقل و بالغ و عادل« ان ھم ھمه با ھم يک باره وارد اتاق
خواب و حيطه ی شخصی و زندگی خصوصی آن خانم يا حتی آقا شوند...
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قسمت را از قرآن حذف كرده اند .خود محمد و علی ھم بارھا حكم
سنگسار را در مورد قربانيان كاستیھای تربيتی/فرھنگی/اقتصادی جامعه
شان اجراء كرده اند!
در اين سوره اما به آزردن دو تنی كه مرتكب »فحشا« شده اند،
بسنده شده است» :و آن دو تن را كه مرتكب آن عمل شده اند،
بيازاريد…« ]آيه ی شماره ی[١٦
الزم به توضيح است كه بخش بعدی اين آيه كه »چون توبه كنند
و به صالح آيند ،از آزارشان دست برداريد…« به بخش منسوخ اين كتاب
تبديل شده است و متھمين به خروج از دايره ی كنترل جنسی ]زنان[ نھايتا
تنھا ميدان سنگسار را انتظار خواھند كشيد!
در آيه ی شماره ی  ٢٤حكم »غريبی« صادر شده است كه
زمينه ی عملی بيشتر تجاوزات جنسی است كه مردان مسلمان در يورش
به ديگر سرزمينھا از آن الھام گرفته اند» :و نيز زنان شوھردار بر شما
حرام شده اند؛ مگر آن ھا كه به تصرف شما درآمده اند«.
اين حكم يكی از حكم ھايی بوده است كه زنان كشورھای
غيرمسلمان را به عنوان غنيمت جنگی ]حتی زنان شوھردار را[ نصيب
دلپذيری برای مجاھدين و غازيان جنگھای مذھبی میكرده است .توجه
بكنيم كه جريان موسوم به طالبان نيز در كشور افغانستان با تكيه به ھمين
آيه و آياتی نظير آن ،ھرگونه تجاوزی به زنان مسلمان كشور افغانستان را
حالل و حق اسالمی خود میشمرده اند .در جنگ بين ايران و عراق ھم
]ھر چند كه حكومت اسالمی از افشای علنی اين داستان بيم دارد[ زنان
ايرانی بسياری در مناطقی كه چندی تحت سلطه ی نيروھای عراقی بود،
مورد تجاوز و »تصرف« قرار گرفتند؛ خيلی از ايشان ھم باردار شدند كه
عمال حكومتی ]البد[ برای پاك كردن اين ردپای اسالمی ،فرزندان
»دورگه«ی اين زنان مسلمان ايرانی را پس از پاكسازی منطقه تحت
عنوان حرامزاده سر به نيست كرده اند.
ھمين داستان را ما در تراژدی ھولناكتری در زندانھای حكومت
اسالمی ھم به جان تجربه كرده ايم كه زنان ايرانی با ھر باوری در ھر
بازجويی ،بی نمازی يك پاسدار اسالم جيره اش است .شيخ حسينعلی
منتظری ]ھم در زندگینامه اش و ھم در نامه ھايی كه به محضر نامبارك
امام جماران نگاشته است[ به نوعی به اين نوع »تصرفات« بر زنان
زندانی اذعان دارد؛ داستان تجاوزھا با آلت و با باتوم و با شيشه ی نوشابه
در زندانھای اسالمی پس از دھمين دور انتخابات رياست جمھوری و
اعتراض مردم به تقلب در انتخابات نيز ،از آن تراژديھای دردناک تاريخ
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ماست .من در کتاب »نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری«
مفصل در اين مورد نوشته ام.
كارگزاران حكومت اسالمی در زندانھا فرزندان اين زنان را
پس از اين كه در شرايط اسفناكی در زندان به دنيا میآمده اند ،سر به
نيست میكرده اند .در واقع اين زنان مسلمان ھم كه از خانه ھاشان و در
كشور خودشان دزديده شده و به زندانھا كشانده میشوند ]ھم[ مشمول
ھمان قانون اسالمی »ھر چه را كه مالك آن میشويد؛ حتی زنان
شوھردار« ھستند؛ داستان تجاوز به دختران باكره ھم در شبھای پيش از
اعدام ،داستانی به واقع شرم آور از ھمين تفسيرھای علمای شيعی از منابع
دينی است.
آنچه میخواھم در اين بحث نشان بدھم ،زمينه ھايی است كه
دست مردان مسلمان را برای ھر گونه تجاوزی به حريم زنان باز گذاشته
و ھم چنان باز میگذارد .در واقع ھمين آيات قرآن و رفتار و گفتار محمد
و علی ھستند كه ھرگونه تجاوزی به حقوق انسانھا و بخصوص زنان را
توجيه میكنند .زنانی ھم كه به اين تفاسير و اين برداشتھا از منابع
مذھبی گردن نمیگذارند ،اتھام واالی »فاحشه« را يدك میكشند كه
برايشان انواع و اقسام شكنجه ھا و تنبيه ھا و آزارھای جسمی و روانی به
عنوان دستورالعمل انشاء شده است!
١٦٠
»… و بايد كه ]اين زنان اسير كه ايشان را نكاح میكنيد[
پاكدامن باشند ،نه زناكار و نه از آنھا كه به پنھان دوست میگيرند و
چون شوھر كردند ،ھرگاه مرتكب فحشا شوند ،شكنجه ی آنھا نصف
شكنجه ی زنان آزاد است…« ]آيه ی شماره ی[٢٥
در زير نويس شماره ی  ٩كتاب در ھمين صفحه در توضيح
زنانی كه خارج از خواست مالكانشان به ديگری دل بسته و با ايشان
رابطه برقرار كرده اند ،توضيح مكرر داده میشود كه» :مراد ،زنانی
ھستند كه در جنگ با كفار مسلمان شده اند «.يعنی ھمان دختران و يا
زنان شوھرداری كه به عنوان غنيمت جنگی بين غازيان و مجاھدين اسالم
تقسيم شده اند.
در حكومت فعلی اسالمی در ايران چون چنين جنگی موضوعيت
نيافت ]با تمام تالشی كه حاكمان اسالمی برای صدور اسالمشان به
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»دارالكفر« و »دارالحرب« ١٦١عراق و ديگر كشورھا كردند[ اين باليای
اسالمی مستقيما بر سر زنان مسلمان و غيرمسلمان شھروند ايرانی نازل
شد و ايشان بودند كه حكم غنايم جنگی را يافتند و به ايشان تجاوزھا شد و
بر ايشان تحقيرھا و تخفيفھا روا شد!
در آيه ی بعد ]ش [٣٤زمينه ی خيلی از نابرابریھايی كه ھمگی
به احكام اسالمی تعبير میشوند ،زمينه ی نظری يافته است» :مردان ،از
آن جھت كه خدا بعضی را بر بعضی ]ديگر[ برتری داده است ،و از آن
جھت كه از مال خود نفقه میدھند ،بر زنان تسلط دارند«.
اين البته دليل نارسايی است كه چون مردان به زنان نفقه
میدھند ،پس اجازه دارند بر ايشان مسلط باشند؛ چرا كه ھمسر اول محمد
]خديجه[ زن ثروتمندی بود و زندگی محمد را تامين میكرد .در واقع
محمد با برخورداری از امكانات خديجه بود كه توانست از تالش معاش
رھايی يابد و ھمه ی وقتش را به تدارك پياده كردن دين اسالم اختصاص
دھد .ابوالقاسم پاينده در پيشگفتاری كه بر قرآن فارسیاش نوشته است ،در
اين رابطه مینويسد» :محمد بيست ساله پس از ازدواج »به بركت مال
خديجه ]ديگر[ غم معاش نداشت و برای تفكر در وضع موجود… فرصت
كافی داشت و بيشتر اوقات خويش را در كوه و صحرا به خلوت و تفكر به
١٦٢
سر میبرد«.
بنابراين نفقه دادن نمیتواند دليلی بر برتری بعضی بر بعضی
ديگر باشد .به بيانی ديگر اگر مبنا نفقه دادن باشد ،مردانی كه از زنانشان
نفقه میگيرند ]مثل خود محمد[ ھيچ دليلی برای سلطه بر زنانشان ندارند و
میبايد عينا در ھمان رابطه ی رفتاری زنانی كه از شوھرانشان نفقه
میگيرند ،زير سلطه ی ھمسرانشان قرار گرفته و حقوقشان سلب شود.
با اين تفسير حقوقی ،زنانی كه كارمند و كارگرند و ھزينه ی
زندگیشان را خود تامين میكنند ،يا از ارث و ميراث خانوادگی
برخوردارند ،از اين دايره ی كنترل جنسی و سلطه گری خارج میشوند،
و سلطه محدود میشود به زنانی كه از مردانشان نفقه میگيرند.
اما داستان پيچيده تر از اين حرفھاست؛ حتی اگر بپذيريم كه در
ھمين دستگاه اسالمی ،كار در خانه و كار در بيرون از خانه ]با چشم
بستن بر داليل جنسی[ نوعی تقسيم كار است ،نمیتواند دليلی برای برتری
و تسلط مردان باشد!
 - 161اين دو اصطالح از ھمان صدر اسالم و دوران حمله ی اسالم به کشورھای ديگر با اديان و باورھای
ديگر مانده است.
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به ذكاوت ويژه ای نياز نيست تا پی ببريم كه ميدان تسلط مردان
بر زنان ،با تاكيد مشخص بر برتری جنسی مردان بر زنان ،اساسا يك
فرمان الھی است و بھانه ی نفقه دادن ھم از آن بھانه ھايی است كه
موضوعيت چندانی ندارد .كما اين كه در قرآن مسلمانان و در رابطه با
زنانی كه درآمدی و يا پولی دارند ،مطرح میشود كه برای تصاحب
ثروت و مھريه ی زنان ،به ايشان تھمت زنا نزنيد تا اموالشان را به
غارت ببريد .ظاھرا ھمان زمانھا ھم آقايانی بودند که برای تصرف اموال
زنانشان ،به اين »مھم« ھمت ميگماشتند و به دروغ زنانشان را به »زنا«
که حکم سنگسار را دارد ،متھم ميکردند ،تا اموال و ارث و ميراثشان را
به يغما ببرند.
مرحله ی بعدی باز ھم تاكيد بر كنترل جنسی زنان در دايره ای
است كه برای مردان مسلمان شرعا و عرفا نھادينه شده است» :پس زنان
ت شوی ،غفيفند و فرمان خدای را نگاه
شايسته ،فرمانبردارند و در غيب  ٍ
میدارند…« ]ش[٣٤
اين آيه ھنوز تمام نشده اس ت و در ادامه ی اين كنترل جنسی
زنان ،ھمان حكمی صادر میشود كه محمد در بخشی از حجه الوداع به
عنوان وصيت نامه ی سياسی اش بر آن تاكيد كرده است» :و آن زنان را
كه از نافرمانی شان بيم داريد ]نه اين كه نافرمانی كرده اند[ اندرز دھيد و
از خوابگاھشان دوری كنيد و بزنيدشان .اگر فرمانبرداری كردند ،از آن
پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد] «.ش[٣٤
دايره ی كنترل جنسی اسالمی در مستندترين و اساسیترين سند
اسالمی يعنی »قرآن« اين چنين تعريف میشود :تسلط مردان ،عفت و
نجابت زنان ،و در صورت احتمال عدم فرمانبرداری ،شكنجه و آزار
جسمی و روحی زنان؛ ھم چنين تقليل حقوق ايشان به نيمه ی حقوق مردان
و در ھمين رابطه ايشان را نيمه ی مرد و ساخته و پرداخته شده از
اضافات گل مرد انگاشتن ،يا از دنده ی چپ مرد آفريده شدن!
ِ
الزم به تاكيد است كه من چند آيه ی ويژه را كه در رابطه با
كنترل جنسی زنان است ،از ميان آيات متعدد اين سوره دستچين كرده ام.
مذھبيون دمده و دفرمه و رفرميست،
قصدم ھم تفسير و يا به روال كار
ِ
تاويل و توجيه آنھا نيست؛ بلكه گشودن گرھی است كه برای خيلی از ما
ايرانيان ھم چنان ناگشوده و ناشناخته مانده است؛ و چون ما ايرانيان بيشتر
شنونده و گوينده ھستيم ،تا خواننده و پژوھشگر ]آن ھم در اين حيطه ھا كه
به آينده و زندگیمان لطمه ھا میزند[ بررسی اين كتاب كه زمينه ی
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نظری رفتار مردان مسلمان ايرانی را نشان میدھد ،الزامی چند صد باره
میيابد!
در آيه ی شماره ی  ٥٧به مردان مسلمانی كه ھمه ی وعده ھای
پيامبر اسالم را باور كرده و دستورات دينیشان را انجام داده اند ،بجز
جویھای شير و عسل كه »تا ابد در آنجا خواھند ماند« زنانی نيز پيشكش
میشود كه به تملكشان در میآيند كه »در آنجا صاحب زنان پاك و
بیعيب شوند و…«
البد برای ذھن ايرانی/اسالمی ھموطنان ما ترجمه ای رساتر از
آيات پيشين برای »زنان پاك و بیعيب« نيست كه اين مومنان تصاحب و
تصرفشان میكنند.
اين چند جمله ،تمامی »حقوق«ی است كه در سوره ی مبارک
 ١٧٦آيه ای نساء ]سوره ی زنان[ در مورد »زنان« نازل شده است!
سوره ی نور نيز يكی ديگر از ھمين معدود سوره ھای قرآن
است كه در چند آيه ی آن در رابطه با زنان سخن رفته است.
نام اين سوره از آيه ی سی و پنجم اين سوره وام گرفته شده
است؛ در مدينه انشاء شده ٦٤ ،آيه دارد و بيست و چھارمين سوره ی
قرآن است .اولين آيه ی اين سوره تاكيدی است بر واجب بودن ]احكام[ اين
سوره و ديگر سوره ھای قرآن ،با ھمان قافيه ی ھميشگی لعلكم تذكرون و
لعلكم تفقھون و لعلكم تعقلون و… اين گونه لعلكمھا .بعد از اين تاكيد
مشخص در ھمان بدو ورود به سوره در آيه ی دوم آمده است:
»زن و مرد زناكار را ھر يك صد ضربه ]شالق[ بزنيد!«
بعد ھم با اي ن حكم \ بر قساوت ھرچه تمام تر بر زنان و
مردانی كه متھمند خارج از روابط دينی با ھم رفت و آمدی داشته اند،
تاكيد شده است» :و اگر به \ و روز قيامت ايمان داريد ،مبادا در حكم
»\« نسبت به آن دو ]دو متھم[ دچار ترحم شويد ،و ]البته[ بايد كه به
ھنگام شكنجه كردنشان گروھی از مسلمان و مومنان ]حتما[ حضور داشته
باشند] «.آيه [٢
مرحله ی بعدی انشای حكم به نوعی آپارتايد پھلو میزند .بدين
گونه كه مرد زناكار نمیتواند بجز زن زناكار و يا مشرك را به ھمسری
انتخاب كند ،و اين ]ازدواج زن و مرد زانی[ با مومنان حرام است.
اين كه چرا محمد دو واژه ی »شرك و زنا« را در كنار ھم و در
ارزشيابی مفھومی ھمرديف ِ ھم قرار داده است ،بر من معلوم نيست .شايد
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خواسته است تاكيد كند كه شرك يا كفر ھم عينا حكم ھمان زانی و زانيه را
دارد و مشركان را نيامده است كه به عقد شرعی و دائمی مومنان درآيند.
اين كه چرا شكنجه ی گناھكاران جنسی ]گناھكار در چشم اين
مكتب[ حتما بايد در برابر چشمان ھمه ی مومن ان باشد ،بازھم بر من
معلوم نيست؛ چرا كه در گفته ھايی منسوب به محمد يا ھمان \ ھست كه
بايد آبروی مومنان را در ھر شرايطی حفظ كرد .شايد ھم در ديدگاه محمد
»متھمين به زنا« اساسا از حيطه ی حمايت اين دين خارج شده ،بر اساس
آيه ی سوم سوره ی نور حكم مشرك را پيدا میكند.
خانواده ھای مذھبی/سنتی ما حتما به ياد دارند كه برای بانوان
مسلمان حاجی بازاریھا و ھمسران مخفی علما در بيتھاشان ،تنھا
ِ
خواندن بخش نخست اين سوره به عنوان تكليف مذھبی تاكيد شده است .ھم
چنين تاكيد شده است كه زنان مسلمان نبايد سوره ی يوسف را بياموزند.
حتی انجام عبادات برای زنان ،ھمسران ،دختران و خواھران و كال
»متعلقه«ھای اين مومنين ،جز با اجازه ی كتبی و شفاھی صاحبان و
اربابان و آقايان ايشان قابل پذيرش نيست و اگر ھم اين بانوان بر خالف
ميل »مالكينشان« به عباداتی پرداختند ،از سوی \ از ايشان پذيرفته
نخواھد شد.
»حق شوھر بر زن آن است كه بدون اجازه ی او ،جز روزه ی
واجب نگيرد و اگر گرفت ،گناھكار است ]و از او[ نپذيرند .و بدون
اجازه ی او ]مرد[ چيزی از مال او را به كسان ندھد؛ اگر داد ثوابش از
شوھر و گناه ]آن[ از زن است .و از خانه ی او ]مرد[ بی اجازه بيرون
نرود و اگر رفت ،خداوند و فرشتگان ِغضب ،او را لعنت كنند ،تا توبه كند
١٦٣
يا بازگردد؛ اگر چه شوھرش ستمگر باشد!«
در چند آيه ی بعد سوره ی نور ھم ]چون معموال زنی و يا مردی
روابطشان را در معرض تماشا نمیگذارند و در خلوت و تنھايی و بدور
صاحبان اين زنان از طرف
از اغيار به اين كار میپردازند[ روشی به
ِ
قرآن آموزش داده میشود كه الزم نيست حتما چھار شاھد ِ عادل ِ مرد بر
زنای اين زنان شھادت بدھند ،بلكه اگر يك شاھد ،چھار بار سوگند ياد كند،
حكم ھمان چھار شاھد مرد عادل را خواھد داشت و زن و مرد متھم با اين
سوگند چھار باره ،مشمول حكم آيه ی دوم سوره ی نور شده ،در برابر
چشمان مردم شكنجه ]و بر اساس تفاسير قرآنی سنگسار[ خواھند شد .البته
در اين ميان ارفاقی ھم برای زنان متھم در نظر گرفته شده است كه:
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»اگر زنی چھار بار سوگند بخورد كه مرد دروغ میگويد ،حد
از او برداشته میشود«.
ولی ما چنين ارفاقی را در اين زمينه در حكومت اسالمی فعلی
حاكم بر ايران ،نه در جايی خوانده ايم و نه از كسی شنيده ايم؛ در اين
رابطه پرسشی كه به ذھن میرسد اين است كه :چگونه میتوان انسانھايی
را تنھا با اتھام ،بدون شاھد ،بدون دادگاه و بدون دليل مشخصی در برابر
ديدگان ھراسان ديگر شھروندان ،اين گونه و با اين شيوه ھای فجيع از
زندگی محروم كرد و سنگسارشان كرد؛ البد خود علما بھتر میدانند!
در ادامه ی اين آيات ھم اشاره ای است به داستان افك و تھمتی
كه بر عايشه ھمسر پيغمبر زده شده است.
بد نيست بنويسم آنھايی كه ادعا میكنند حكم سنگسار در متن
قرآن وجود ندارد ،و »سنگسار از سنت اعراب قبل از اسالم به متن اسالم
راه يافته ،پس ربطی به اسالم ندارد« ناشيانه فراموش میكنند كه برای
استخراج فروع دين و احكام قصاص و… قرآن تنھا منبع مورد مراجعه ی
اسالميون نيست» .ابن وراق« در كتاب »چرا من مسلمان نيستم« كه با
عنوان »اسالم و مسلمانی« توسط مسعود انصاری به زبان فارسی
برگردانده شده ،نشان داده است كه سنگسار در قرآن وجود داشته ،اما
بعدھا از متن قرآن حذف شده است» .ابن وراق« حتی از قرآنی ياد ميکند
که در کشور مصر و در دانشگاه االزھر ديده ،ولی به او اجازه نداده اند
از صفحات اين قران کپی بردارد.
اعراب
در نمونه ای ديگر مراسم حج ھم از ھمان قوانين جاری
ِ
قبل از اسالم به متن فروع دين اسالم راه يافته است .در ھمين راستا
میتوان از امام محمد غزالی قشری ترين شريعتمدار اسالم ياد كرد.
غزالی نخستين کسی است که در تاريخ اسالم عنوان حجت االسالمی را
تصاحب کرد .غزالی معتقد است كه ھيچ دليل و منطقی برای انجام مراسم
حج نمیيابد ،اما چون انجام اين مراسم را يك دستور دينی میيابد ،آن را
به جای میآورد .يادآوری کنم كه حج نيز يك سنت عرفی اعراب قبل از
اسالم است و با اين كه بيشتر منطق تجاری داشته ،تا دينی ،اما باز ھم به
يكی از فروع دين اسالم تبديل شده است.
برای آنانی كه ممكن است آگاھی نداشته باشند ،تاكيد ميكنم كه
روزه نيز يك سنت يھودی است و از شعائر يھوديان الگوبرداری شده
است .قبله ی مسلمانان نيز تا پيش از تغيير جھت ،ھمان قبله ی يھوديان
»بيت المقدس« بود .اساسا سنت قبله داشتن و رو به سوی محل خاصی
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عبادت كردن ھم از متن رسوم يھوديان به اسالم راه يافته است .سنگسار و
كشتار كسانی كه خارج از ازدواج شرعی به رابطه ای دست يازيده اند
]نيز[ ھمين گونه از متن يھوديت كه مادر قوانين حقوقی و جزايی اسالم
است ،به متن اسالم راه يافته است .در رابطه با حكم سنگسار نيز ھر چند
كه در قرآن به آزار و شكنجه ی كسانی كه خارج از ازدواج شرعی
رابطه ی جنسی برقرار كرده اند ،بسنده شده ،اما خود محمد نه تنھا حكم
سنگسار را روا دانسته ،بلكه خود نيز اين حكم را اجراء كرده است .در
کتاب »نھج الفصاحه« كه مجموعه ی سخنان قصار ،خطبه ھا و تمثيالت
محمد است و توسط ابوالقاسم پاينده جمع آوری و ترجمه شده ،نيز بر اين
حكم مادون تمدن و عقب مانده و غيرانسانی تاكيد شده است.
در اين كتاب از قول محمد دست كم  ٣٥بار در رابطه با زنا و
زناكاران سخن رفته و مجازاتھای سنگينی به ايشان »بشارت« داده شده
است .در بخشی از آخرين خطبه ی محمد موسوم به »حجه الوداع« نيز
اين چنين بر اجرای حكم سنگسار پافشاری شده است» :ايھاالناس ان \ قد
قسم لكل وارث نصيبه من الميراث وال يجوز لوارث وطيته فی اكثر من
الثلث و الولد للفراش و للعاھر الحجر…ای مردم… طفل از بستر به وجود
١٦٤
میآيد ،و نصيب زناكار ،سنگ است…«
شيخ حسينعلی منتظری كه به دليل مرتبه ی باالی فقھی كه نزد
متشرعين داشت و در سالھای آغازين پای گرفتن حكومت اسالمی به
عنوان جانشين بر حق سيد روح \ خمينی مشخص شد ،و بعدھا در
دعوای قدرت بر سر مساله ی رابطه با امريكا و داستان موسوم به ايران
گيت و قضيه ی كيك و كلت و انجيلی كه امريكائيان و اسرائيليان برای
سيد روح \ خمينی آوردند ،با مثلث شوم سيد احمد خمينی ،سيد علی
خامنه ای و شيخ علی اكبر رفسنجانی دچار زحمت شده ،از راس ھرم
قدرت به پائين پرت شد ،نيز طی استفتايی كه در رابطه با توقف ]و نه
لغو[ حكم سنگسار ،از او شد ،بر الزام انجام اين احكام قرون وسطايی پای
فشرده است .اين فرد ھمچنين سنگسار را يك حكم اسالمی/قرآنی و سنت
پيامبر و امامان شيعه شناخته و معرفی كرده است .منتظری در رساله ی
عمليه اش كه در سايت اينترنتی اش درج شده ،در رابطه با سنگسار چنين
ديدگاھی دارد» :مرد زناكار و محصن را برای سنگسار تا كمر و زن را
١٦٥
تا نزديكی سينه در گودالی دفن مینمايند«.
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سيد محمود طالقانی نيز كه يكی از مراجع مسلم تشيع و يكی از
ماليان باصطالح مدرن و غيرقشری معاصر ايران است و در سال
١٣٤٠ھمراه با مھدی بازرگان و يد\ سحابی »نھضت ]مذھبی[ آزادی«
را تاسيس كرد ،در جلد چھارم كتاب »پرتوی از قرآن«اش بر ھمين حكم
تاكيد میكند]» :در[ خانه نگه داشتن زنی كه دچار انحراف شده ،تا اصالح
شود ،مرحله ی ابتدايی ]اجرای حكم سنگسار[ است .و بايد پنھان باشد .و
اگر ]اين اتھام[ آشكار و علنی اثبات شد ،بايد در ديدگاه عمومی »مالء
١٦٦
عام« حد تازيانه ]جلد[ يا سنگسار ]رجم[ اجراء شود«.
الزم به تاكيد است كه سيد محمود طالقانی ھمچنان به عنوان
ماليی ميانه رو و متمدن ]شوخمندانه[ از سوی جريان ملی/مذھبیھای
داخل و خارج كشور عنوان میشود .تمام حكمھای فقھی و جزايی و
حقوقی او ھم در رابطه با زنان و دگرانديشان و ديگر نابرابریھای
اسالمی نيز از سوی اين جماعات و جريان قشری مذھبی مجاھدين خلق
تاكيد و تائيد میشود .برای نمايش ديدگاه عقب افتاده و ضد انسانی »پدر
طالقانی« ١٦٧بد نيست به تفسير سوره ی حمد او نگاھی بكنيم:
»در روايات »مغضوب عليھم« تطبيق بر يھود شده ،و
»ضالين« بر نصاری؛ با توجه به وضع روحی و اخالقی يھود و
نصاری ،اينان مصداق واضحند؛ زيرا طرز تفكر عمومی يھود ،سرپيچی
از حق و كمال است؛ يھود از جھت تربيت نژادی و غرور دينی ،جھان و
مردم جھان را مال و ملك خود میداند و چنين معتقد است كه خدا ،خدای
يھود و دنيا از آن يھود ،و مردم آن بردگان يھود و سرای جاويدان برای
يھود است ١٦٨«.و در تفسيری ديگر »]به[ راستی كفر و سرپيچی يھود از
١٦٩
اسالم ،منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد«.
برگرديم به قرآن!
آنانی كه تنشان به تنه ی مذھبيون سنتی و خانواده ھای مذھبی و
بازاری خورده است و شايد راھی به درون اين خانواده ھا داشته اند ،در
مجالس روضه و تعزيه و به ويژه سر سفره ھای نذری ابوالفضل و ام
البنين و ديگران ،بجز آموزش شفاھی احكام حيض و نفاس توسط
»آقايونا« حتما اين را ھم شنيده اند كه پيامبر يا امامان فرموده اند» :به
 - 166پرتوی از قرآن ،جلد چھارم ،سيد محمود طالقانی ،ص ١٠٨
 - 167عنوانی که سازمان مجاھدين و به ويژه مسعود رجوی به طالقانی ميدھند.
 - 168پرتوی از قرآن ،جلد اول ،سيد محمود طالقانی ،ص ٤٢
 - 169پرتوی از قرآن ،جلد چھارم ،سيد محمود طالقانی ،ص ١٤٠
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زنانتان چند آيه ی اول سوره ی نور را بياموزيد ،اما سوره ی يوسف را
به زنان و دخترانتان نياموزيد!«
درستی يا نادرستی اين »شايعه«ی اسالمی ھر بھانه ای داشته
باشد ،حتما با خواندن و ترجمه ی اين »سوره« مشخص خواھد شد .اين
بار به سراغ سوره ی يوسف میرويم كه در مكه و آغاز دوران پيامبری
محمد از سوی ايشان انشاء شده است .اين سوره  ١١١آيه دارد .در دومين
آيه ی اين سوره آمده است كه» :ما قرآن را به زبان عربی نازل كرديم،
تا اين كه در آن تعقل كنيد؛ در آيه ی سوم ،گفتگو از داستانی است كه
برای پيامبر و مخاطبان او نقل میشود و ايشان پيش از اين تاريخ و پيش
از آگاھی يافتن از اين داستان ،از بيخبران بوده اند .آيه ی چھارم حكايت
از خوابی دارد كه يوسف برای پدرش يعقوب نقل میكند» :ای پدر ،من
خواب ديده ام كه يازده ستاره و ماه و خورشيد سجده ام میكنند«.
پدر كه فرزندان ديگرش را میشناسد ،و البد سابقه ی حيله گری
ايشان را میداند ،يوسف را از نقل اين خواب برای برادرانش منع میكند.
اين حيله گری ھم به شيطان رجيم نسبت داده میشود كه آدميان را دشمنی
آشكار است.
چندی پيش يكی از قضات شرع حكومت اسالمی در ايران،
مردی را كه جرمی مرتكب شده بود ،با اين ادعای متھم كه »شيطان او را
گول زد« از مجازات اسالمی معاف اعالم كرد .خبر اين محاكمه ی قالبی
تا مدتھا بخش طنز منتقدين حكومت اسالمی را تشكيل میداد!
داستان با توضيح حسادت برادران يوسف به مھربانیھای پدر
نسبت به اين ته تغاری خانوده ادامه میيابد كه ايشان برای يافتن جای پای
بيشتری در دل پدر نامھربان ،قصد جان دردانه ی پدر را میكنند و البته
با ھمان خباثت شيطان رجيم؛ بعد ھم با اصرار دردانه را از پدر جدا
كرده ،به چاھی میاندازند .خداوند در اين ميان در پست مامور اطالعاتی
يوسف و پدرش ،دردانه را از نامردی برادرانش آگاه میكند و اين
برادران را ناآگاه و »اليشعرون« میخواند.
برادران شب ھنگام گريه كنان به خانه بازمیگردند و پدر را از
نتيجه ی جنايتی كه شيطان برگردنشان گذاشت ،آگاه میكنند كه» :ای پدر
ما به اسب تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد وسايل خود گذاشته بوديم.
گرگ او را خورد] «.آيه ی شماره ی [١٧
البته پدر يا يعقوب از پيش احتمال دريده شدن دردانه اش را از
سوی گرگ داده بود؛ با اين ھمه چون اين فرزندان از بی مھری و
بی اعتمادی پدر نسبت به خودشان آگاھی دارند ،جامه ی يوسف را به
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خون دروغين ]گويا خ ون خرگوش يا كبوتری[ آغشته كرده ،نزد پدر
میآورند .حتی میگويند كه ما ھر چقدر ھم راست بگوييم ،تو حرف ما را
باور نخواھی كرد!
پدر فرزندانش را نفرين میكند ]يعنی آگاه است كه اين پسران،
دردانه اش را سر به نيست كرده اند[ و میگويد كه نفس شما ]يا ھمان
شيطان رج يم[ جرمتان را در نزد شما بياراسته است .و بعد ھم به دل
خودش وعده میدھد كه بايد صبر جميل ]زيبا[ كرد و… ]ش[١٨
در آيه ی بعد ،سخن از كاروانی است كه میآيد و بر سر ھمان
چاه كه برادران يوسف ،ته تغاری يعقوب را در آن افكنده اند ،فرو میآيند
و دلو به چاه میاندازند و به جای آب ،مژدگانی پسری را میدھند كه
سوار بر سطل آب شده و باال آمده است .دوران برده داری است و
كاروانيان ،شادمان از »متاعی كه يافته اند« يوسف را پنھان میكنند و
البته خدا به اين پنھان كاری آگاه بود] .ش[١٩
بعد ھم اين »متاع« را به چند درھم ناقابل میفروشند و ھيچ
رغبتی ھم به او نداشتند .تا اين جا ھنوز معلوم نيست كه چرا زنان مسلمان
از خواندن سوره ی يوسف منع شده اند .خريدار كه مردی مصری است،
به زنش میگويد» :اين متاع را گرامی بدار ،شايد سودی به ما رساند!«
او را به فرزندی میپذيرند .خداوند در اين بخش از دخالتش در
امور بندگان سخن میگويد كه عليرغم توطئه ی برادران يوسف و شيطان
رجيم و كاروانساالران برده فروش ،خريدار اين برده ی كوچك ،او را به
فرزند خواندگی میپذيرد ،به اميد بھره ای كه بعدھا از اين متاع خواھد
برد] .ش[٢١
يوسف كه بزرگتر میشود ،خدا او را در ھمان شغل غالمی و
بردگی ،دانش و حكمت میآموزد .بعد ھم خدا يك حكم كلی را در اين ميان
وارد میكند كه نيكوكاران را ھم ھمين گونه پاداش میدھيم .معلوم ھم
نيست كه يك كودك كه تمام ھنرش اين است كه باعث ايجاد حسد و فتنه در
يك خانواده شده است و پدر با تفاوت گذاشتن بين فرزندانش ،ايشان را به
اين برادركشی ترغيب كرده ،چه كار نيكويی بجز ھمان خواب ديدن كرده
است كه شامل حال نيكوكاران پاداش بگير شده است .شايد ھم اين قانون،
بر خالف عطف به ماسبق ،عطف به مضارع است! ]ش[٢٢
زن مرد مصری و مادر
قضيه از آيه ی  ٢٣داغ میشود و ِ
خوانده ی يوسف ،در پی كامجويی از او برمیآيد .زن میگويد» :زود
باش… و يوسف اعراض میكند و به خدا پناه میبرد «.در آيه ی ٢٤
زن ،آھنگ يوسف میكند و بر اساس گفته ی خدا ،اگر يوسف برھان خدا
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را نديده بود ،او نيز آھنگ زن میكرد… كه نكرد و از ستمكاران نشد .كم
كم دارد داليل آن »شايعه ی اسالمی« روشن میشود!
در اين ميان مرد مصری سر میرسد و ھر دو به سوی در
میدوند و زن ]ملعون[ جامه ی يوسف را پاره میكند و بعد ھم با بدجنسی
و مظلوم نمايی ھمه ی تقصيرات را به گردن يوسف بيچاره میاندازد .زن
گفت» :جزای كسی كه با زن تو قصد بدی داشته است ،چيست ،جز اين
كه به زندان افتد يا به عذابی سخت درد آور گرفتار شود؟!«
يوسف زيبا در پی افشاگری برمیآيد و تھمت را به زن
برمیگرداند كه» :زن تو در پی كامجويی از من بود و مرا به خود
میخواند «.شاھدی كه اتفاقا از كسان زن است ،گواھی میدھد كه پاره
بودن لباس يوسف از پشت ،دليل بر دروغ گويی زن است؛ چرا كه
»قاعدتا« در اين گونه مواقع لباس مردان از جلو پاره میشود .گويا اين
كار سابقه ی تاريخی ھم داشته است! ]ش[٢٦
بعد كه با اين دليل فرد اعال میبينند كه لباس يوسف از پشت پاره
شده ،زن را »مكار« میخوانند .بعد ھم بر اساس آيه ی شماره ی  ٢٨و با
ھمين يك اتھام ِ اين گونه اثبات شده ،قرآن حكم بر مكر تمامی زنان
میدھد.
گفت» :اين از مكر شما زنان است كه مكر شما زنان ،مكر
بزرگی است] «.آيه ی شماره ی ٢٨سوره ی يوسف[ و البته بعد به يوسف
تكليف میشود كه رازداری كند و از زن ھم میخواھند كه از گناھش
آمرزش بخواھد كه خطاكار است] .ش[٢٩
معلوم ھم نمیشود كه اين خبر را چه كسی به گوش ديگر زنان
شھر میرساند كه میگويند» :زن عزيز ،در پی كامجويی از غالم خود
شده است و شيفته ی او گشته است] «...ش[٣٠
زنان شھر كه از كل قضيه آگاه شده اند ،پشت سر زن عزيز
مصر صفحه میگذارند .با اين ھمه زن دلداده پس از بخشيده شدن از
سوی شوی ،ھمچنان در حسرت عشق معشوق در حال سوختن است .حتی
شوھر ]مرد مصری بی ھويت ،در متن داستان كم كم به درجه ی عزيزی
مصری ارتقاء میيابد[ اين جوانك رعنا را از اندرونی بانو ھم بيرون
نمیبرد .زن گناھكار و عاشق ،وليمه ای میدھد و زنان شھر را دعوت
میكند .پشت ھمه ی ايشان پشتی و مخده ای میگذارد ،به دست ھر يك
كاردی میدھد و بعد ھم جوانك معصوم را فرمان میدھد كه از پس پرده
بيرون آيد؛ يعنی بانو ،پيش از ميھمانی به يوسف امر میكند كه پشت پرده
منتظر اجرای فرمانش بماند.
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زنان نشسته اند و بر مخده ھای شاھانه ی بانو تكيه زده اند و
بساط بر پاست و در دست ھر يك ھم كاردی تيز كه البد برای پوست كندن
سيب و گالبی در اختيارشان قرار گرفته است .بانو به يوسف امر میكند
كه از پس پرده بدر آيد و بر اين زنان احمق بیخبر از حسن يار خودی
بنمايد .يوسف زيبا خرامان از پشت پرده بيرون میآيد و زنان ھمگی از
تعجب و تحسر ،دستانشان را با كارد تيز میبرند و در ھمان لحظه
»فتبارك \ احسن الخالقين گويان« مینالند:
»وای ،پناه بر خدا ،اين كه آدم نيست ،فرشته است!« ]ش[٣١
حال كه بانو دليل محكمی بر زنای ناكرده اش دارد ،میگويد:
»اين ھمان است كه مرا در باب او مالمت میكرديد .من در پی
كامجويی از او بودم و او خويشتن را نگه داشت .اگر آنچه فرمانش میدھم
نكند ]يعنی اگر اين بار مرا شيرين كام نكند[ به زندانش میافكنم و خوارش
میسازم] «.ش[٣٢
البته دوستان به دموكراسی عزيز مصر و خريدار يوسف توجه
دارند كه با اين كه مچ بانو را در حين ارتكاب جرم ناكرده اش گرفته
است ،باز ھم بانو را از حضور اين پسرك زيبا محروم نكرده است و
يوسف ھمچنان در اندرونی بانو به خدمتگزاری و فرمانبرداری مشغول
است .حتی بانو آن قدر قدرت دارد كه يوسف را بين كامجويی و زندان
مخير میكند و يوسف گمگشته زندان را برمیگزيند كه» :زندان بر من
گواراتر است از آنچه مرا بدان میخوانند] «.ش [٣٣بعد ھم يوسف خدا را
تھديد میكند كه اگر مكر اين زنان را از من ]برنگردانی[ به آنھا ]حاال
مشتريان مكار از فرد به جمع تغيير كردهاند[ ميل میكنم و در شمار
نادانان خواھم شد] .ش [٣٣خدا از اين تھديد برآشفته میشود و دعای اين
بنده اش را مستجاب كرده ،به ياری اش میشتابد] .ش[٣٤
بعد ھم خانمھا او را به زندان میاندازند] .ش[٣٥
داستان ادامه پيدا میكند .يوسف در زندان با دو جوان ھم بند
میشود .يكی از اين جوانان خواب میبيند كه انگور میفشارد .ديگری
خودش را میبيند كه نان بر سر نھاده است و پرندگان از آن نان
میخورند؛ و تعبير خوابشان را از يوسف زندانی میخواھند] .ش[٣٦
در آيه ی بعدی يوسف به ھم سلوليانش خبر میدھد كه كيش
مردمی را كه به خدای يكتا و روز قيامت كافرند ،ترك كرده است[٣٧] .
بعد ھم با اين دو نفر »بحث عقيدتی« میكند .خوابشان را ھم اين
گونه تعبير میكند كه يكی از شما با موالی خويش شراب مینوشد و
ديگری را بر دار میكنند و پرندگان سر او را میخورند .از آنكه قرار
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شده با مواليش ،كه اتفاقا شوھر ھمان زن و عزيز مصر است ،شراب
بنوشد ،میخواھد كه او را به ياد مواليش بياورد؛ اما شيطان رجيم
فراموشكارش میكند و به ھمين دليل چند سال ديگر ھم يوسف در زندان
میماند .معلوم ھم نمیشود كه چرا خدا اين جا ديگر پا در ميانی نمیكند!
]ش[٤٢
داستان ادامه میيابد و قحطی و خواب عزيز مصر و زندانی
زنده مانده ،كه ناگھان به ياد ھمبندش يوسف میافتد و ھمين يادآوری،
يوسف را از زندان رھا میسازد] .ش[٤٥
يوسف را به پايتخت میآورند و تعبير خوابھای شاه… بعد ھم
پادشاه ياد آن زنان مكار میافتد كه» :بپرس ،حكايت آن زنان كه دستھای
خود را بريدند ،چه بود كه پروردگار به مكرشان آگاه بود] «.ش[٥٠
زنان را حاضر میكنند] .پادشاه[ گفت» :ای زنان ،آنگاه كه
خواستار تن يوسف بوديد ،حكايت شما چه بود؟«
زنان ]ھمگی با اين كه تھمت بزرگی بارشان شده است[
میگويند» :ما او را گناھكار نمیدانيم«.
زن عزيز ھم با شجاعت تمام و بدون ذره ای خجالت و حيا
میگويد» :من در پی كامجويی از او بودم .او راست میگويد] «.ش[٥١
اينجا ديگر واقعا معلوم میشود كه آن مرد مصری كه يوسف را
خريد ،ھمين پادشاه كنونی مصر يا عزيز مصر است و بر سر ھمسر
خيانتكارش ھم ھيچ باليی نياورده است كه در غيبت شوی خيانتی به شوی
نكرده است .اين جا زن كاسه ی داغ تر از آش میشود و میفرمايد:
»خدا حيله ی خائنان را به ھدف نمیرساند] «.ش[٥٢
ديگر اين که نام دوم سوره ی توبه را در قرآن کتاب آسمانی
مسلمانان »برائت« گفته اند كه به معنای بيزاری است .انشای اين سوره
آخرين مرحله ای است كه آن را وحی يا نزول قرآن ناميده اند؛ به ھمين
دليل ھم سوره ای مدنی است؛ به اين مفھوم كه در اوج قدرت سياسی و
ايدئولوژيك محمد بر زبانش جاری شده است .در واقع میتوان سوره ی
توبه را تكامل ديدگاهھای قدرت طلبانه ی محمد تعريف كرد؛ چرا كه اگر
سوره ھای ديگر قرآن »به نام خداوند مھربان و بخشنده« آغاز میشوند،
در اين سوره ،محمد از زبان \ از ھمان آغاز شمشيرش را بر عليه
دگرانديشان از رو میبندد و ايشان را چه در اين جھان و چه در جھان
ديگر به »قتل و حرق و شكنجه و ديگر عذابھای اليم و شديد« تھديد
میكند .سوره ی توبه نھمين سوره ی قرآن است و  ١٢٩آيه دارد.
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آيه ی نخست با بيزاری \ و محمد از مشركان و كسانی كه با
آنھا پيمان بسته اند ،آغاز میشود؛ بی توجه به اين كه محمد خود با
مشركان پيمان بسته است.
در آيه ی دوم »پس چھار ماه به شما ]غيرمسلمانان[ مھلت داده
شده كه در اين سرزمين سير كنيد و بدانيد كه از \ ]يا لشكر مسلمانان[
نتوانيد گريخت و اوست كه كافران را رسوا میسازد«.
ويژگی خاصی كه در اين آيه ھا به چشم میخورد ،درھم شدن
نقش كفار و مشركان است .شايد ھم تفكيکھايی كه ما بعدھا بين اين دو
گروه عقيدتی خوانده و شنيده ايم ،ساخته و پرداخته ی ذھن علمای اسالمی
متاخر است و خود »\« و محمد بين اين دو گروه اعتقادی تفكيكی قائل
نبوده اند .علی دشتی در كتاب پر ارجش » ٢٣سال رسالت« اشاره ای
دارد به اين كه در قرآن ،چھره ی محمد و \ گاه چنان در ھم پيچيده
میشود كه تفكيك اين دو چھره از ھم غيرممكن است؛ گاه آيه ای در ابتدا
از سوی »\« انشاء میشود ،ولی در ادامه به بيان نقطه نظرات و منافع
استراتژيك محمد میپردازد .آيه ی اول و دوم سوره ی توبه ھم چنين
مكانيسمی دارد؛ چرا كه اگر \ و پيامبرش از مشركان بيزارند ،چگونه
ھمين پيامبر با ايشان پيمان بسته است؟!
داستان پيمان بستن پيامبر با مشركان ھم برمیگردد به حجی كه
محمد در سال ھشتم يا نھم ھجری برنامه ريزی كرده بود ،ولی اھل مكه
از ورود محمد به مكه جلوگيری میكنند و محمد شخصا با ايشان پيمانی
موسوم به »حديبيه« میبندد و در اين قرارداد با مشركين قرار میگذارد
كه مسلمانان ،سال بعد برای انجام مراسم حج به مكه سفر كنند .حتی
نوشته اند كه در متن صلح نامه يا قرارداد حديبيه ،محمد در ابتدا نامش را
»محمد رسول \« مینويسد؛ اما اھل مكه میگويند كه »اگر ما تو را به
پيامبری قبول داشتيم ،چه جای اين ھمه جنگ و كشمكش میبود؟!«
محمد در آغاز از علی میخواھد نامش را تصحيح كند ،اما او
سرباز میزند كه به خدا بر نام تو خط بطالن نمیكشم .بعد محمد خود ،در
متن قرارداد بر ادعای پيامبریاش خط بطالن میكشد و خود را محمد ابن
عبد\ مینامد!
در اين بين موقعيت استراتژيك محمد تغيير میكند و او چون
ديگر ضرورتی برای ماندن بر سر پيمانش نمیبيند ،از زبان \ قرارداد
را يك طرفه فسخ كرده ،به مكه حمله میكند .در آيه ی سوم »در روز حج
بزرگ ]حج اكبر[ از جانب \ و پيامبرش به مردم اعالم میشود كه \ و
پيامبرش از مشركان بيزارند؛ پس اگر توبه كنيد برايتان بھتر است ،ولی
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اگر سرپيچی كنيد ،بدانيد كه از \ نتوانيد گريخت .و كافران را به عذابی
دردناك بشارت ده!«
در اين آيه جابجا شدن نقش ضمير سوم شخص جمع و دوم
شخص جمع و دوم شخص مفرد قابل تعمق است!
در آيه ی بعد با اين كه \ در اولين آيه ی اين سوره ،نفرت و
بيزاری اش را از پيمان بستن با دگرانديشان ]كافران و مشركان[ نشان
داده ،اما به نوعی اين پيمان را تحمل میكند و در آيه ی بعدی ]چھارم[
میگويد» :مگ ر آن گروه از مشركان كه با ايشان پيمان بسته ايد و در
پيمان خود كاستی نياورده اند ]زير قولشان نزده اند[ و با ھيچكس بر ضد
شما ھم دست نشده اند .با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا كنيد…«
اين ارفاق فقط مربوط میشود به ھمان چھار ماھی كه قرار است
آتش بس ادامه داشته باشد؛ يعنی پس از سپری شدن ماهھای رجب و
ذوالقعده و ذوالحجه و محرم.
در آيه ی پنجم محمد دريافت ِ اين دستور را از سوی »\«
اعالم میكند» :و چون ماهھای حرام به پايان رسيد ،ھر جا مشركان را
يافتيد ،بكشيد و بگيريد و حبس كنيد و در ھمه جا به كمينشان بنشينيد«.
و البته \ در ادامه ی ھمين آيه ،برای جدايی انداختن بين
تيپھای مختلف دشمنان محمد ،اين دستور را ھم انشاء میكند» :اما اگر
توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند ،از آنھا دست برداريد!«
در آيه ی شماره ی  «\» ٧بازھم قول پيشينش را نقض میكند
و میفرمايد» :چگونه مشركان را با خدا و پيامبر او پيمانی باشد؟ مگر
آنھايی كه نزد مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد .اگر بر سر پيمانشان
ايستادند ]شما ھم[ برسر پيمانتان بايستيد!«
آيه ی شماره ی  ٨بار ديگر شك به دل مسلمانان میاندازند كه:
»چگونه پيمانی باشد كه اگر بر شما پيروز شوند ،به ھيچ عھد و
سوگند و خويشاوندی وفا نكنند؛ به زبان خشنودتان میسازند و در دل
سرمیپيچند و بيشترين عصيانگرانند«.
مفھوم اين آيه اين است كه با اينكه جماعت مورد نظر ھنوز
پيمان با شما را نشكسته اند ،اما چون احتمال دارد كه پيمانتان را بشكنند،
پس بھتر است كه پيامبر خود پيشدستی كند و پيمانش با ايشان را بشكند.
زمينه سازی اين پيمان شكنی ھم در آيه ی شماره ی  ٩اين گونه
آغاز میشود» :آيات \ را به بھای اندك فروختند و مردم را از راه \
باز داشتند و بدكاری كردند«.
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و در شماره ی » ١٠عھد و سوگند و خويشاوندی ھيچ مومنی را
رعايت نمیكنند و مردمی تجاوزكارند«.
در آيه ی شماره ی  ١١شرط گذشت از ايشان را توبه كردن،
مسلمان شدن ،نماز گزاردن و زكات دادن قرار داده است؛ به اين مفھوم
كه در صورتی كه به تمام ضوابط مسلمانی تن در دادند ،برادران دينی
محمد و يارانش شناخته میشوند .اما بازھم در آيه ی شماره ی  ١٢تھديدھا
جدی و جدیتر میشود» :اگر پس از بستن پيمان ،سوگند خود ]را[
شكستند و در دين شما طعن زدند ،با پيشوايان كفر قتال كنيد كه ايشان را
رسم سوگند نگه داشتن نيست ،باشد كه از كردار خود ]طعنه زدن ب ه
پيامبر[ باز ايستند«.
قتال كردن از ريشه ی قتل ]ق ت ل[ و به مفھوم جنگ به قصد
كشتن و از ميان برداشتن است .در اين آيه بازھم برای تفرقه انداختن ميان
دگرانديشان ،محمد فرمان نابودی و جنگ و قتال با پيشوايان كفر ]ائمه
الكفر[ را صادر میكند و بر نابودی كسانی كه بر باورھای پيشينشان
پايدار مانده و تن به پيشوايی و رھبری و پيامبری محمد نداده اند ،تاكيد
میورزد .اين آيه مفھومی جز اين ندارد كه ديگران يا »بايد توبه كنند و
نماز بر پای دارند و زكات بپردازند« و يا مرگ و پيمان شكنی از سوی
محمد را انتظار بكشند.
آيه ی شماره ی  ١٣يكی از ھمان آيه ھايی است كه در آن نقش
محمد و \ درھم تنيده میشود» :آيا با مردمی كه سوگند خود را شكستند
و آھنگ اخراج پيامبر كردند و آنھا بر ضد شما دشمنی آغاز كردند،
نمیجنگيد؟ آيا از آنھا میترسيد؟ حال آن كه اگر ايمان آورده باشيد،
سزاوارتر است ]و بھتر است[ كه از »\« بترسيد و بس!«
در اين مرحله دستورات برای پيمان شكنی و عذاب طرف مقابل
صريحتر و سيستماتيكتر میشود» :با آنھا بجنگيد \ .ايشان را ]به دليل
دگرانديشی[ به دست شما عذاب میدھد و خوارشان میسازد و شما را
پيروزی میدھد و دلھای مومنان را خنك میكند] «.ش[١٤
دلھای مومنان چگونه خنك میشود؛ با كشتار ايشان و با عذاب
ايشان به دست مسلمانان و با خواری ايشان و صد البته شكست ايشان در
اين جنگ عقيدتی .در آيه ی شماره ی ] \ ١٥محمد[ اولتيماتومی به
مجاھدان و غازيان اين جنگ و ديگر جنگھای عقيدتی میدھد كه» :آيا
پنداشته ايد كه ]\[ شما را به حال خود وامیگذارد ،بی آنكه معلوم شود
چه كسانی جھاد میكنند و چه كسانی ھمراز \ و محمد و مومنان ھستند؟!
و در انتھا تاكيد میشود كه \» :به ھر كاری كه میكنيد آگاه است«.
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گويا در اين مرحله در ارتش محمد ھم اتفاقاتی میافتد .عده ای
ھستند كه نمیخواھند جھاد كنند .يا به دليل نسبتی كه با قريشيان دارند و يا
به دليل ترس از مرگ و … كسانی ھم ھستند كه گويا رازدار مومنان و
محمد و \ نيستند و برای دشمن ]كفار و مشركان مثال[ جاسوسی میكنند.
اين اولتيماتوم با اين تاكيد كه \ و بالطبع محمد از ضمير شما
خبر دارد ،ضد ضربه را به اين مومنان دروغين و جاسوسان و سخن
چينان وارد میكند .از آيه ی شماره ی  ١٧به بعد خط فاصل ديگری بين
مردم كشيده میشود .اولين خط كشی اين گونه است» :مشركان را نرسد
كه در حالی كه به كفر خود اقرار میكنند ،مسجدھای \ را عمارت كنند.
اعمال ايشان ناچيز است و در آتش جاويدانند .گويا اين آيه برمیگردد به
كسانی كه مسجدی ]مسجد ضرار[ ساخته اند و چون محمد آن مسجد را
نپسنديده ،يا از سازندگان آن دل خوشی ندارد ،دستور داده است آن مسجد
را ويران كرده ،با خاك يكسان كنند .اين سازندگان مسجد ھم مشرك و
كافر خوانده میشوند كه پا از حريم خود درازتر كرده و مسجد \ را
»عمارت« كرده اند .مجازات ايشان ھم سوختن در آتش خشم \ و محمد
در منطقه ای به نام جھنم است كه جاويدان ]بی زمان[ در آن میسوزند.
البته در برابر اين آيه میتوان پرسشھای بدون پاسخ بسياری از
جھان عدم مطرح كرد كه مثال» :در آنجا مكانيسم زمان چگونه است و
مكان در عدم چه تعريفی دارد و مفھوم جاويدان كه به ھر صورت نشان
دھنده ی زمان درازی است ،در خالء و عدم چه تعريفی میتواند داشته
باشد و محل انجام اين مجازاتھا و اين شكنجه گاه و به عبارتی جھنم در
كجای اين كھكشان مادی قرار دارد و ماده كه عنصر تشكيل دھنده ی بدن
انسان است ،در اين نابودی به چه شكلی درخواھد آمد و چگونه در يك
محل مشخص و زمان مشخص میتوان ماده را كه پراكنده و پوسيده و
تبديل به ھزار و يك عنصر ديگر شده است ،گرد آورد و سوزاند؟
با اين تاكيد كه ھيچ ماده ای نمیتواند توان سوزاندن دائمی داشته
باشد و ھيچ ماده ای ھم نيست كه بتوان آن را برای مدت نامحدودی
سوزاند .ھر ماده ای در نقطه جوش خاصی و نقطه ذوب ويژه ای تبخير و
سوزانده شده ،تبديل به انرژی میشود .بنابراين اساسا موضوع جاويدان
بودن فعل سوزاندن از كاركرد میافتد .مكان حادثه ھم چون طبق گفته
ِ
ھای خود قرآن و متوليان اسالم ،مكان مادی بخصوصی نيست ،پس
نمیتواند وجود واقعی و تاريخی و جغرافيايی داشته باشد.
به بيان محمد كسانی كه مسجد \ را عمارت میكنند ،كسانی
ھستند كه به \ و روز قيامت ايمان دارند؛ يعنی ھمان روز بی زمان و
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بيمكان و غيرمادی؛ نماز میگزارند و زكات ]يعنی ماليات[ به محمد
میدھند و خرج او را تقبل میكنند و جز از \ نمیترسند .در اين تعريف
\ كسی است كه وحشتناك و ترسناك است و بايد از او ھميشه در ترس و
لرز به سر برد .در اين مرحله ھم محمد يا \ يك خط فرضی ديگر ميان
ھمين نمازگزاران و معتقدين به قيامت و زكات دھندگان و خدا ترسان
میكشند كه» :اميد است كه اينان از ھدايت يافتگان باشند] «.ش[١٨
در اين آيه يك مسلمان و يك مومن ،اگر نماز بگزارد و به قيامت
معتقد باشد و زكات بدھد و جز از خدا نترسد ،معلوم نيست كه بتوان او را
مسلمان واقعی به حساب آورد و از ھدايت يافتگان محسوب كرد .در واقع
اين آيه راه را برای تكفير كسانی كه به فرمان رھبری زمان و ماليان
متولی اسالم تمكين نمیكنند ،بازگذاشته كه اينان بتوانند اين جماعت
مسلمان را ھم به بھانه ھای ابتكاری و بر اساس منافع حاكمان شرعی
وقت ،به چارميخ بكشند .اين خط كشيھا به اين صورت ادامه میيابد كه:
»آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با كرده ی
كسی كه به \ و روز قيامت ايمان آورده و در راه \ جھاد كرده ،برابر
میدانيد؟ نه نزد \ ]اين دو جماعت[ برابر نيستند و \ ستمكاران را
ھدايت نمیكند] «.ش[١٩
در تكميل ترجمه ی اين آيه میتوان گفت كه برای محمد تنھا
كسانی مسلمان واقعی ھستند كه برای منافع استراتژيك پيامبرشان
میجنگند و به كارھای حقوق بشرانه و انسانی از قبيل آب دادن به تشنگان
آخر جمله مبنی بر عدم
و حتی بازسازی مسجدالحرام بسنده نمیكنند .تاكيد ِ
ھدايت ستمكاران از سوی \ و بالفاصله پس از اين خط كشی بين دو قشر
مختلف مسلمانان قابل تامل است .البته مترجم در زيرنويس اين آيه و در
رابطه با شان نزول اين آيه نوشته كه مراد از مجاھد »حضرت
اميرالمومنين علیابن ابيطالب« است .حاال چرا خود خدا يا پيامبرش
پنھانکاری کرده ١٧٠و اسم علی ابن ابيطالب را نياورده اند ،بر من معلوم
نيست .در آيه ی شماره ی  ٢٠خط مشی اصلی مسلمانان واقعی مشخص
میشود» :آنان كه ايمان آوردند و مھاجرت كردند و در راه \ به مال و
جان خويش جھاد كردند ،در نزد \ درجه ای عظيم تر دارند و كام
يافته گانند«.
 - 170مثال خدا يا محمد »ترسيده اند« و اسم علی ابن ابيطالب را نياورده اند ،ولی آخوندھای شيعه »رمل و
اصطرالب« انداخته اند و منظور ناگفته و نانوشته ی خدا و پيامبر را فھميده اند؛ يعنی به ھر دوی آنھا »سور«
زده اند !
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كسانی كه اسالم را در وجه عرفانی و انسانی آن میفھمند ،بايد
توجه داشته باشند كه اگر محمد زمانی از »ال اكراه فی الدين« و »لكم
دينكم ولی دين« سخن گفته است ،مربوط به زمانی است كه ھنوز شرايط
و امكان تحقق حكومت اسالمی را برای خودش ميسر نمیديد .به ھمين
دليل ھم با ادبياتی انسانی و دگرانديش پسند و صلح جويانه ]البته با ھمان
زبان  ١٤٠٠سال پيش[ با پيرامون و پيرامونيانش برخورد میكرد .اما
پس از دست يافتن به بخشی از قدرت و تصور امكان تحقق روياھای
جھانگشايانه اش ،نوع بيان و شيوه ی برخوردش با اعراب و بالطبع با
دگرانديشان و مردم سرزمينھای ديگر به كلی تفاوت میكند و به ھمين
دليل ھم در قرآن ،ما عمال با چند محمد روبرو ھستيم؛ يكی محمدی است
كه تالش میكند با شيوه ای انسانی ،عقايدش را به پيرامونش بقبوالند و
برای اين كار بيانش بخصوص در سوره ھای مكی قرآن ،تفاوتی اساسی
دارد با بخش مدنی سوره ھای قرآن .در واقع بحث جھاد و كشتار
دگرانديشان و حمله به ايشان و قتال ايشان و به بردگی بردن خانواده ھای
ايشان و غنيمت گرفتن اموال و خانواده ھای كسانی كه محمد آنان را
دشمن خويش و مانع تحقق حكومت مطلقه ی اسالمی اش میداند ،از مدينه
و با تغيير كيفی توان و قدرت استراتژيكی او آغاز میشود.
در قرآن دو گونه \ و دو گونه محمد قابل روي ت است .و به
ھمين دليل ھم تاسی كه بخشی از مسلمانان ما ]مثال ملی/مذھبیھای داخل
و خارج ايران[ به حرفھا و سوره ھای مكی قرآن میكنند ،اساسا بخش
منسوخ قرآن است و بخش ناسخ و نسخ كننده ی قرآن بخصوص سوره ی
توبه و سوره ی نور ھستند كه از سوره ھای انشا شده ی سالھای پايانی
زندگی محمد ھستند.
در آيه ی بعد به ھمين مسلمانانی كه ايمان آورده اند و در راه \
جھاد كرده اند \» :به رحمت و خشنودی خود و بھشتی كه در آن نعمت
ھای جاويدان باشد ،بشارتشان میدھد] «.ش [٢١و در ادامه» :در آن
بھشت جاويدان بمانند؛ زيرا اجر و مزد بزرگ در نزد \ است] «.ش[٢١
به ذكاوت ويژه ای نياز نيست تا بفھميم كه در ھزاره ی سوم
چگونه تروريستھای اسالمی از نوع القاعده ،چنين مشتاقانه در طلب
بھشت جاويدان وعده شده در قرآن محمد ،خودشان را به آب و آتش
میزنند و با انجام عمليات انتحاری ،زندگی ھمه ی مردم از ھمه ی
سرزمينھا را از امنيت تھی میسازند؛ از سوی ديگر اختالف انداختن در
ميان خانواده ھايی كه تا پيش از ظھور اسالم ،ھمراه و يار ھم بوده اند ،از
ھمين جا و در آيه ی بعدی آغاز میشود» :ای كسانی كه ايمان آورده ايد،
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اگر پدران و برادرانتان دوست دارند كه كفر را به جای ايمان برگزينند،
آنھا را به دوستی مگيريد و ھركس از شما ]ايشان را[ دوست بدارد ،از
ستمكاران خواھد بود] «.ش[٢٣
ايرانيانی كه اندكی از بھار جوانی فاصله گرفته اند ،افاضات سيد
روح \ خمينی را در ھمين راستا و تفرقه انداختن بين خانواده ھا را خود
به چشم ديده و خيلیھا ھم داغ اين خط كشیھا را كشيده اند؛ ھمان دورانی
كه امثال محمدی گيالنی قاضی الق ضات حكومت اسالمی ،پسرانش را
قربانی استحكام پايه ھای قدرت رھبر عقيدتی اش شخص سيد روح \
خمينی میكرد .شيرينی خوردن مادران بيچاره ای كه فرزندانشان را به
جالدان حكومت اسالمی لو میدادند ]ھم[ از آن داستانھای غم انگيزی است
كه اين تفرقه افكنیھای اسالمی را بر مبنای ھمين آيه ھای قرآنی ،بين
مردم مسلمان ايران نھادينه كرده است!
در آيه ی بعدی تاكيدی اساسی بر شيوه ی اصلی مسلمان ماندن
مدعيان مسلمانی است» :بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و
زنانتان و خويشاوندانتان و اموالی كه اندوخته ايد ،و تجارتی كه از كسادی
آن بيم داريد و خانه ھايی كه به آن دلخوش ھستيد ،برای شما از \ و
پيامبرش و جھاد كردن در راه او ،دوست داشتنیتر ھستند ،منتظر باشيد
تا \ فرمان خويش بياورد و \ نافرمانان را ھدايت نخواھد كرد«.
]ش[٢٤
اين آيه اتمام حجتی است برای مسلمانانی كه میخواھند مسلمان
باشند ،ولی جنگ نمیخواھند؛ خانواده شان را دوست دارند ،خانه ای
ساخته اند و در كنار خانواده شان زندگی آرامی را میگذرانند .چنين
مسلمانانی اساسا از ھدايت شدگان نيستند؛ يعنی مسلمانان بايد ھميشه
سرباز باشند؛ سالح بر دوش و درحال جنگ؛ ھيچ آرام و قراری برای
مسلمانان از سوی محمد و \ پذيرفته نيست .بايد ھمگی لباس رزم بپوشند
و ھمه ی كار و زندگيشان را تنھا در جنگ و جھاد و مبارزه و كشتار و
قتال و… خالصه كنند .اينان تنھا مسلمانانی ھستند كه در سالھای پايانی
زندگی و قدرت محمد از سوی او مسلمان تلقی میشوند .بقيه ی مسلمانان
از ھدايت يافتگان نيستند و اصال مسلمان به حساب نمیآيند .در چند آيه ی
قبل ھم ديديم كه به ايشان آتش جھنمی كه در آن جاويدان خواھند ماند،
وعده داده شده است .در آيه ی شماره ی  ٢٨میخوانيم كه:
»ای كسانی كه ايمان آورده ايد ،مشركان ]دگرانديشان[ نجس
ھستند و از سال بعد نبايد به مسجدالحرام نزديك شوند و اگر از بينوايی
میترسيد \ ،اگر بخواھد به فضل خويش بینيازتان میكند…«
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داستان ترس از بينوايی ھم مربوط میشود به بازار مكاره ای كه
در پيرامون مكه برقرار بوده و ھمه طيف اعراب با ھر عقيده ای برای
تجارت و سياحت به اين مكان میآمده اند و حال كه محمد امكان مييابد،
منطقه را قرق كرده ،ھمه ی ديگران را از ورود به اين منطقه ی محرمه
ممنوع اعالم میكند؛ مسلمانان ھم نبايد بترسند و نگرانی برای كسادی
بازارھای تجارتشان داشته باشند!
و آيه ی » :٢٩با كسانی از اھل كتاب كه به \ و روز قيامت
ايمان نمیآورند و چيزھايی را كه \ و پيامرش حرام كرده اند ،بر خود
حرام نمیكنند ،و دين حق را نمیپذيرند ،جنگ و قتال كنيد ،تا آنگاه كه به
دست خود در عين مذلت جزيه بدھند«.
اين جا ھم آپارتايد دينی و فرق گذاشتن بين انسانھا تنھا به دليل
نپذيرفتن اين عقيده ی تازه ،ذلتی را بر دگرانديشان و شكست خوردگان در
اين جنگ عقيدتی تحميل میكند كه ھمچنان و تا ھمين االن ھم تاريخ جھان
را به حمام خون بدل ساخته است .آيه ی شماره ی  ٣٥ھم انواع ديگر
شكنجه ھای خداوندی را به دگرانديشان و كسانی كه تسليم محمد نشده اند
]مسلمان نشده اند[ وعده میدھد» :روزی كه در آتش جھنم گداخته شوند و
پيشانی و پھلو و پشتشان را با آن داغ كنند .اين است آن چيزی كه برای
خود اندوخته بوديد .حال طعم اندوخته ی خويش را بچشيد«.
آنانی كه زندانھای حكومت اسالمی را به دليل دگرانديشی و
كمی زاويه داشتن در ھمان نوع باورھای اسالمی تجربه كرده اند ،اعمال
اين شيوه ھای قرآنی را به خوبی با تن و بدن تردشان حس كرده اند .اين
دينی است كه  ١٤٠٠سال است جھان را به آتش كشيده است؛ تنھا دينی كه
بر اساس مرگ و كشتار و جھاد و حذف دگرانديشان امكان پا گرفتن يافته
است .تجربه ی خونين خود ما ھم در قرن بيستم و آغاز ھزاره ی سوم ھم
ھمين است .به ھر حال تا اين حكومت اسالمی به عنوان »امالقراء« و
مركز ثقل تروريسم اسالمی در خاورميانه وجود دارد ،جھان روی آسايش
و امنيت نخواھد ديد .بھتر آن است كه غرب از منافع كوتاه مدتش برای
معامله با اين حكومت تروريستی كوتاه بيايد و به منافع دراز مدت امنيت
جھانی و جھانيان بيانديشد!
برگرديم به کارمان!
نمیدانم كجا از قول علی شريعتی خوانده ام كه برای شناختن يك
دين ،بايد خدای آن دين را شناخت .البد حضرتش میخواسته بگويد كه
وقتی خدای اين مكتب را شناختی ،میفھمی كه او چه انتظاری از تو دارد

١٧٠

و در نگاھش يك خداشناس واقعی كه حتما عكس برگردان و رونوشت
خود اوست ،چه ويژگیھا و نھايتا چه رفتار اجتماعی/سياسی/خانوادگی
دارد .در اين نوشته نمیخواھم وارد بحث كالمی »خدا شناسی« و »خود
را بشناس تا خدای خود را بشناسی« و داستانھايی از اين دست بشوم.
روحانيون و جسمانيون اسالمی آن قدر در اين باب نوشته اند و گفته اند و
کاغذ سياه کرده اند كه برای ھمه ی خداشناسان و حتی خدا نشناسان زنده
و مرده كافی است .اگر كسی ٩٥٠سال ھم عمر نوح افسانه ای را داشته
س خواندن آن ھمه نوشته برنمیآيد .میخواھم در اين بحث،
باشد ،از پ ِ
خدای محمد را كه در زبان اسالمی اش »\« خوانده میشود ،از زبان
خود محمد و به قول مسلمانان از زبان قرآن و شخص »\« به تصوير
بكشم و نشان بدھم كه خدای محمد و علی چگونه خدايی است و رابطه ای
كه با انسانھا يا در تعريف ھمين مسلمانان ،با بندگانش برقرار میكند،
چگونه است ،و او خود را در كجای سلسله مراتب اداری احترامات جای
داده است و انسانھا چه مقامی در اين سلسله مراتب دارند؟!
مجبورم برای شناخت »\« به كتاب قرآن مراجعه كنم كه به
گفته ی محمد اولين و آخرين پديده ی جھان است و ھر رطب و يابسی در
آن نوشته شده است و تمام رموز زندگی و تمام قوانين و ھمه ی علوم بری
و بحری و فضايی برای ھمه ی پھنه ھا و ھمه ی زمانھا و برای تمامی
ملتھا با تمامی فرھنگھا و تمدنھا در آن مستتر است و اگر كسی به اين
دين بگرود و اين \ را بپرستد ،بار تمام مسئوليتھا از دوشش برداشته
میشود و تمام زندگی اش خالصه میشود در پيروی از احكام اين \ و
پيامبر اين \ و اجرای دستورالعملھای نقل شده در كتاب اين \ يعنی
قرآن .پس دست اول ترين و مستقيم ترين وسيله ی شناخت اين \ مراجعه
به ھمين كتاب است .البته میشود برای محكم كاری از سخنان قصار
محمد و علی و ديگر متوليان و امامان و خلفای اسالمی ھم استفاده كرد؛
اما تا زمانی كه ما منبع دست اولی مانند قرآن را در دسترس داريم ،چرا
به حاشيه برويم و به متونی مراجعه كنيم كه ممكن است در نقل آنھا
تاريخ نويسان خست به خرج داده باشند ،اشتباه كرده باشند و يا كارھاشان
خيلی قابل استناد نباشد!
به دليل حجم زياد و تكرارھای فراوان ،تنھا سوره ی گاو ]بقره[
را برای اين كار برگزيده ام .دليل بخصوصی ھم نداشته ام ،شايد به اين
دليل كه »بقره« بلندترين سوره ی قرآن است و جامعيتی كه در آن ھست
]به اين ميزان[ در ديگر سوره ھای قرآن نيست.
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سوره ی گاو دومين سوره ی قرآن است ٢٨٦ .آيه دارد .و در
مدينه نازل شده است .الزم به يادآوری است كه صفات تكراری را از اين
مجموعه كنار گذاشته ام .در سوره ی گاو يا بقره \ ،كسی است كه:
مرض را در دل مردم افزايش میدھد.
بر دل و گوش مردم مھر میگذارد.
مردم را مسخره و استھزاء میكند.
روشنايی را از مردم میگيرد و در تاريكیھا رھاشان میكند.
بر كافران احاطه دارد.
برای كافران آتش را آماده كرده است.
بين مردم تفرقه میاندازد(٣٦) .
به كافران جھنم و آتش جاويدان را وعده میدھد(٣٩) .
بايد به او وفا كرد ،تا به شما وفا كند(٤٠) .
ترسناك است ٤٠) .و(٤١
به مردم دستور میدھد كه ھمديگر را بكشند.
برای او كشتاری كه انسانھا از يكديگر میكنند ،ستوده است(٥٤) .
بر فرق كسانی كه میخواھند او را ببينند ،صاعقه فرو میفرستد(٥٥) .
مردگان را پس از مرگ زنده میكند.
برای كسانی كه به حرفش گوش نميكنند ،عذاب آسمانی میفرستد.
برای ھمين مردم كه به حرفش گوش نميكنند ،خواری و بيچارگی و قرين
شدن با خشمش را مقرر میكند.
مردمی را كه از حد خود تجاوز میكنند ،تبديل به بوزينهھايی خوار و
خاموش میكند(٦٥) .
ھر آنچه را كه پنھان است ،آشكار میكند.
مردگان را زنده میكند.
از كردار مردمان غافل نيست.
كسانی را كه كتاب ]قرآن[ را با دست مینويسند ،تھديد میكند(٧٩) .
مردم را به جھنم تھديد میكند.
مردم را در دنيا خوار میكند و در قيامت به سخت ترين وجه ممكن
شكنجه میكند.
كافران را طرد میكند.
كافران را لعنت میكند.
فضل و كرمش را به ھر كه بخواھد میدھد.
كافران را به خواری عذاب میدھد.
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كوه طور را بر سر مردم افراشته است.
ستمكاران را میشناسد.
زندگی دوستان را تھديد به عذاب میكند(٩٦) .
دشمن كافران است.
كسانی را كه پيمانشان را میشكنند ،رسوا میكند.
كافران را به عذابی دردناك تھديد میكند.
ھر آيه ای را كه منسوخ كند ،بھتر يا ھمانندش را میفرستد.
فرمانروای آسمانھا و زمين است.
به ھمه ی كردار مردم بيناست.
در روز قيامت درباره ی اختالف بين يھوديان و مسيحيان حكم خواھد
كرد.
مردم حق ندارند به مسجدھا جز با ترس و لرز وارد شوند.
برخی از مردم بايد در دنيا و آخرت عذابی بزرگ از سوی او را انتظار
داشته باشند.
صاحب شرق و غرب است.
فرزند ندارد.
صاحب ھمه ی زمين و آسمان است و ھمه ھستی فرمانبردار اوست.
زمين و آسمانھا را او آفريده است.
اوست كه اراده میكند و به چيزی میگويد :بشو و میشود.
او ھر كه را بخواھد ھدايت میكند.
بجز خودش ،ھيچكس مسئول ورود مردم به دوزخ نيست.
بنی اسرائيل را مجبور میكند كه از نعمتھای فراوانی كه به ايشان داده
است ،ياد كنند.
مردم را تھديد میكند كه در آن روز موعود ،ھيچ فديه و شفاعت و
ياریای كمكشان نمیكند.
با اين كه ابراھيم را خودش به پيامبری مامور كرده است ،اما از فرزندان
ابراھيم به عنوان ستمكاران ياد میكند(١٢٤) .
كعبه را جايگاه امن قرار داده است.
كافران را در آغاز كمی برخورداری میدھد ،سپس به عذاب دردناك
دچارشان میكند.
از مردم میخواھد كه تسليمش شوند.
به نظر خدا ،رنگ او از ھر رنگی بھتر است!
غافل نيست.
صاحب مشرق و مغرب است.

١٧٣

ھر كه را كه بخواھد ھدايت میكند.
خودش مطمئن است كه اھل كتاب از قبله ای كه محمد اختيار كرده،
پيروی نخواھند كرد.
پيامبر را تھديد میكند.
ھمه جا حاضر است.
بايد از او ترسيد تا نعمتش را بر كسانی كه از او ميترسند ،تمام كند.
ناسپاسان را دوست ندارد.
شكيبايان را دوست دارد.
كشته شدگان در راھش را جزو زندگان منظور میكند.
مردم را با ترس و گرسنگی و بيماری و نقصان در محصوالت مرتبا
آزمايش میكند.
كسانی را كه به دليلی ]مثال عقلی[ قبولش ندارند ،ھم خودش لعنت میكند
و ھم وادار میكند ديگران لعنتشان كنند.
كافران را ھم خودش لعنت میكند و ھم فرشتگانش.
اين افراد را به لعنتی ھميشگی گرفتار میكند .ھيچ تخفيفی ھم به ايشان
نمیدھد .حتی يك لحظه ھم به ايشان مھلت نمیدھد.
خيلیھا را به سختی عذاب میكند.
كردارھای مردم را مايه ی حسرتشان میكند.
كافران را به كر و الل و كور تشبيه میكند.
مردم بايد در حين استفاده از امكانات دنيا ،مرتب او را سپاس گويند.
پنھان كنندگان كتابش را به عذاب آتش در شكم ھاشان وعده میدھد .در
روز قيامت با اين دسته حرف نمیزند ،فقط عذابشان میكند.
»قصاص« را مايه ی زندگی اعالم میكند.
بايد او را به بزرگی ياد كرد .بايد او را سپاس گفت.
فرمان جنگ و كشتار را شخصا صادر میكند ١٩٠) .و (١٩١
باز ھم خودش فرمان جنگ میدھد ،تا تنھا اسالم در جھان بماند.
فرمان دھنده ی تجاوز بر ستمكاران است.
بايد از او ترسيد چرا كه به سختی عذاب میكند.
آنانی كه در اين دنيا چيزی از او میخواھند ،در آخرت چيزی نخواھد داد.
)(٢٠٠
به سرعت به حساب ھمه میرسد.
فساد را دوست ندارد .خودخواھان را به جھنم وعده میدھد.
با كسانی كه جانشان را در راه او فدا میكنند ،مھربان است.
از ھمه اطاعت میخواھد.

١٧٤

شيطان را دشمن مسلمانان میداند.
مرجع ھمه ی كارھاست.
دگرگون كنندگان نعمت ھايش را سخت عقوبت میكند.
در روز قيامت ،خداترسان را باالتر از كافران قرار میدھد.
به ھركس كه بخواھد ،بیحساب روزی میدھد.
ھركس را كه بخواھد ،به راه راست ھدايت میكند.
جنگ را بر مسلمانھا مقرر داشته است ،ھرچند كه آن را ناخوش
میدارند.
گناه شرك را از قتل بزرگ تر میداند.
تباه كننده ی اعمال از دين برگشتگان و كافران است و ايشان را جاويدان
در جھنم جای میدھد.
تبھكاران را از نيكوكاران باز میشناسد.
توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد.
مردان را برزنان برتری داده است(٢٢٨) .
پيروزمند و حكيم است.
از او بايد ترسيد.
بيناست.
بر كارھايی كه مسلمانان میكنند ،آگاه است.
به مسمانان چيزھايی را میآموزد كه نمیدانند.
غالب و حكيم است.
مردگان را زنده میكند.
مسلمانان را به جنگ در راھش فرمان میدھد.
بر ]افكار و كارھای[ ستمكاران آگاه است.
دوستدار پافشاری كنندگان است )(٢٤٩
به وسيله ی كشتار دفع كننده ی برخی بر بعضی ديگر است .از اين راه
فضل و كرم خويش را ارزانی میدارد(٢٥٠) .
برخی از پيامبران را بر برخی ديگر برتری داده است.
اگر میخواست مردم با يكديگر قتال نمیكردند .او ھرچه كه بخواھد
میكند(٢٥٤) .
خدايی است كه جز او خدايی نيست.
زنده و پاينده است.
ھمه چيز را میداند.
جز به اذن او نمیتوان نزدش شفاعت كرد.
كرسی او در آسمانھا و زمين است.

١٧٥

ياور مومنان است.
مردم را به جھنمی كه در آن جاويدان عذاب میكشند ،وعده میدھد.
)(٢٥٧
ستمكاران را ھدايت نمیكند.
پاداش ھر كه را كه بخواھد ،چند برابر میكند.
گشايش دھنده و داناست.
بی نياز و بردبار است.
كافران را ھدايت نمیكند.
ھر كه را بخواھد ھدايت میكند.
رباخواران را به جھنم بشارت میدھد.
كفران كننده ی گنھكار را دوست ندارد.
ھر كه را كه بخواھد میآمرزد و ھر كه را كه بخواھد عذاب میكند.
بیھمتاست.
بھشت را با ھمه ی امكاناتش تدارك ديده است.
ھمه ی مردم را پس از مرگ زنده میكند.
ھمه چيز را بر روی زمين آفريده است.
ھفت آسمان را آفريده است.
نھان و آشكار ھمه چيز و آسمان و زمين را میداند.
بر ھمه چيز آگاھی دارد.
توبه پذير و مھربان است.
دريا را برای قوم بنی اسرائيل میشكافد.
بر سر مردمان سايه میگستراند.
من و سلوی ]ترنجبين يا شيرخشت و بلدرچين[ برای مردم میفرستد.
به مردم از چيزھای پاكيزه روزی میدھد.
برخی را ھم به بھشت بشارت میدھد.
به مومنان بشارت میدھد و ايشان را راھنمايی میكند.
به كسانی كه ايمان بياورند ،پاداش میدھد.
به ھر كه بخواھد میبخشد ھر آنچه را كه بخواھد.
فرمانروای آسمانھا و زمين است.
فقط اوست كه ياور »مسلمانان« است.

١٧٦

پروژه ی کھنه ی اصالحاتچيھا
سال  ١٣٧٥برای رژيم تھران سال خوبی نبود .ادامه ی روند
كار دادگاه ميكونوس ١٧١در رابطه با صدور تروريسم دولتی ١٧٢حكومت
١٧٣
اسالمی به جاھای باريكی كشيده بود .محكوم شدن نفرات درجه اول
اين حكومت به عنوان آمران آن جنايت فجيع تاريخی كه در نوع خود
بینظير بود ،دنيا را تكان داده بود .شيخ علی اكبر ھاشمی رفسنجانی كه
سال پايانی ھشت ساله ی رياست جمھوری اش را میگذراند ،میكوشيد با
دستكاری در نص قانون اساسی حكومت اسالمی كه رياست جمھوری ھر
رئيس جمھوری را تنھا به دو دوره محدود میكرد ،پايه ھای قدرتش را
در سنگ و سمنت فرو كند .شيخ رفسنجان خواب رياست جمھوری مطلقه
و مادام العمری از سنخ كشور »دوست و برادر« سوريه و پرزيدنت مادام
العمر آن حافظ اسد را میديد؛ در چند گفتوگو ھم خود را رئيس
جمھوری بعدی حکومت اسالمی معرفی كرد .بعد كه با اين پرسش روبرو
كج
شد كه با نص قانون اساسی كشورتان چه
خواھيد كرد ،با ھمان لبخند ِ
١٧٤
معروفش گفت» :آن ھم درست خواھد شد!«
ھمه ی اين كارھا در شرايطی انجام میشد كه رفسنجانی به
عنوان رئيس جمھوری دولتی كه وزير اطالعات و امنيتش علی فالحيان
 ١٧ - 171سپتامبر  ١٩٩٢ساعت  ٢٢و  ۵٠دقيقه دو مرد به نامھای عبدالرحمان بنی ھاشمی »شريف«
ايرانی ،و عباس حسين راحيل »عماد« لبنانی ،وارد رستوران »ميكونوس« در برلين شدند و به سوی  ٩نفر از
فعالين سياسی ايران كه در رستوران در حال گفتگو بودند با مسلسل شليك كردند .اين نه تن عبارتند از صادق
شرفکندی دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران ،ھمايون اردالن ،فالح عبدلی ،نوری دھکردی .عزيز غفاری
رئيس رستوران ھم زخمی ميشود .پرويز دستمالچی و فرھاد فرجاد ھم در رستوران بودند ،ولی آسيب نميبينند.
پيش از اين دکتر عبدالرحمان قاسملو دبيركل وقت حزب دمكرات كردستان ايران در وين و درجريان يك
گفتگوی سياسی با نمايندگان دولت ھاشمی رفسنجانی ترور شد.
 - 172تروريسم دولتی به سيستمی گفته ميشود که بر اساس آن دولتی مخالفانش را چه در درونمرز و چه بيرون
از مرزھای کشورش ترور ميکند .اين شيوه در تاريخ ھم سابقه دارد و بجز حکومت اسالمی ،ژوزف استالين
ھم از اين شيوه بسيار سود برد و مخالفينش مثال تروتسکی را به قتل رساند.
 - 173دادگاه ميکونوس سيد علی خامنه ای رھبر ،ھاشمی رفسنجانی رئيس جمھوری وقت ،علی اکبر واليتی
وزير امور خارجه ی وقت ،علی فالحيان وزير اطالعات و امنيت وقت ،ھمچنين فرمانده ی سپاه پاسداران
حکومت جمھوری اسالمی را در سازماندھی ارگان ويژه ای خارج از قانون اساسی جمھوری اسالمی به عنوان
آمران و دستوردھندگان اين پروژه ی »کشتاردرمانی« نيز محکوم کرد.
 - 174يعنی اين که چيزی نيست؛ درستش خواھيم کرد؛ مگر قانون اساسی را پس از مرگ خمينی دستکاری
نکرديم؟

١٧٧

در سلسله قتلھا و ترورھای اين دوره نقشی آمرانه داشت ،در اين ماجرا
نيز نقشی كليدی ايفا كرده بود .در دو دوره ی رياست جمھوری ھمين
شيخ ،دكتر شاھپور بختيار ،١٧٥فريدون فرخزاد ،١٧٦دكتر عبدالرحمان
قاسملو ١٧٧و بسياری ديگر از مخالفين حكومت اسالمی كه تنھا با سالح
كالم به مصاف اين نظام رفته بودند ،ترور شدند .حتی برخی عامالن اين
قتلھا توانسته بود با زرنگی خاصی از معركه گريخته ،به حكومت
اسالمی »پناھنده« ١٧٨شوند .چند كشور اروپايی در جريان محكوميت
اعضای دولت اسالمی به عنوان آمرين واقعه ی رستوران ميكونوس،
سفيرھاشان را از ايران فراخواندند .ايران در ايزوالسيون »بیسابقه ای«
به سر میبرد .حتی آن باصطالح »روشنفكرانی« كه در دوران  ٨ساله ی
رياست جمھوری رفسنجانی به دستاويز »پراگماتيست« ١٧٩بودن اين شيخ،
رفت و آمدی را به كشور آغاز كرده ،و میكوشيدند افتتاح ھر روزه ی
سدی و زدن كلنگی در ھر خرابه ای را روند توسعه ی اقتصادی و
سازندگی توسط »اميركبير ايران« ١٨٠و »سردار سازندگی«] ١٨١يا ھمان
شيخ رفسنجان[ جا بياندازند ،كم و بيش سرشان پائين بود.
ھياھويی برپا بود .از يكسو انزوای بينالمللی ،از سويی
محكوميت نفرات طراز اول دولت اسالمی كه در عرف حقوقی غربی
 - 175دکتر شاھپور بختيار آخرين نخست وزير پادشاه فقيد ايران محمد رضا شاه پھلوی در تاريخ ششم ماه اوت
 ١٩٩١در دوران رياست جمھوری علی اکبر ھاشمی رفسنجانی به قتل رسيد .پيش از اين تاريخ دوبار طرح
ترور او ناموفق مانده بود .اما اين بار در پانزدھم امرداد ماه سال ] ١٣٧٠ششم ماه اوت  [١٩٩١دکتر شاھپور
بختيار و منشی اش ،سروش کتيبه ،در خانه اش در حوالی پاريس ،توسط يک تيم سه نفره ی ترور به قتل
رسيد .يکی از تروريستھا در کشور سويس دستگير و به فرانسه تحويل داده شد.
 - 176فريدون فرخزاد ،به جز دكتراى علوم سياسى ،شاعر ،نويسنده ،ھنرپيشه  ،خواننده و مبتكر چندين برنامه
و شو تلويزيونى از جمله شو موفق »ميخك نقره اى« در ايران بود .او چندين کتاب شعر به زبان فارسی و
آلمانی نيز منتشر کرده است .پس از بھمن  ١٣٥٧فرخزاد به زندگی پنھانی روی آورد؛ بعد ھم از کشور خارج
شد .فرخزاد در سالھاى جنگ ايران و عراق ،بارھا به اردوگاه اسراى ايرانى در عراق سفر كرد و بسيارى از
كودكان اسير ايرانى را به اروپا انتقال داد كه با خانواده ھاى پذيراى ايرانى و اروپائى به زندگى پرداختند.
فرخزاد در فيلم »وين عشق من« در نقش يك حزب اللھى ظاھر شد .او در سالھای اقامتش در خارج کار
اساسی اش را افشاگری حکومت آخوندھا قرار داد .او را در تاريخ  ١٦مرداد  ١٣٧١تيم ترور اعزام ی از
سوی دولت ايران به آلمان در دوران رياست جمھوری رفسنجانی و رھبری خامنه ای در شھر بن آلمان با
ضربات بی امان چاقو به قتل رساندند .پس از قتل فرخزاد ،قاتالن زبانش را نيز از حلقش بيرون کشيدند و
بريدند...
 - 177دکتر عبدالرحمن قاسملو رھبر وقت حزب دموکرات ايران ھمراه با دوستانش در تاريخ  ١٣ژوئيه ١٩٨٩
در کشور اتريش به وسيله ی تيم ترور اعزامی از سوی حکومت اسالمی به قتل رسيد .برخی محمود احمدی
نژاد را نيز در اين ترور ھمدست ميدانند.
 - 178يکی از اين افراد انيس نقاس است.
 - 179برخی از رسانه ھای غربی به رفسنجانی لقب پراگماتيست داده بودند.
 - 180رفسنجانی در ھشت سال رياست جمھوری اش خيلی کوشش ميکرد که خودش را ھمطراز و ھم وزن
ميرزا تقيخان اميرکبير بنماياند.
 - 181عنوانی که رسانه ھای داخل کشور پشتيبان رفسنجانی به اين فرد ميدادند.

١٧٨

ديپلمات شناخته میشدند و الزاما نمیتوانستند قابل تعقيب باشند ،غوغايی
برانگيخته بود .از درون كشور جوانانی سر برآورده بودند .برخی از خود
حكومتيان برای اين كه زھر اين ھمه جار و جنجال را بگيرند ،در چند
نشريه شروع به زدن حرفھايی كردند كه تا آن تاريخ برای به زبان
راندن  %٠١آن ھم خيلیھا به صالبه كشيده شده بودند.
ِ
دوران ھشت ساله ی رياست جمھوری شيخ به پايان خود نزديك
درون نظام بود
میشد و در جريان ھمان اعتراضات و دعواھای قدرت در
ِ
كه رئيس جمھوری وقت نتوانست قانون اساسی حكومت اسالمی را ھمانند
سال  ١٣٦٨و پس از مرگ سيد روح \ خمينی دستكاری ١٨٢كند.
 ٨٠٠نفری كه در آن بلبشو برای انتخابات ھفتمين دور رياست
جمھوری ثبت نام كردند ،ھمگيشان بجز  ١٠نفر مشمول قانون عام نظارت
خانم با چادر و
استصوابی شدند و از صحنه ی انتخابات حذف .چند
ِ
چاقچور ھم در ميان آن  ٨٠٠نفر بر خورده بودند .حتی دختر سيد محمود
طالقانی ھم خود را نامزد انتخابات رياست جمھوری كرد .در برخی
نشريات زنانه كه در اين دوران میرفتند تا جانی بگيرند ،بحث در باره ی
تفسير واژه ی »رجل« در گرفته بود .طفلکھا ميخواستند از درون واژه ی
مردانه ی »رجل« يا »رجال سياسی« برابری حقوقی زنھا و مردھا و
حق انتخاب شدن زنھا را به رياست جمھوری »استخراج« کنند.
اوضاع جنجالی بود؛ خيلی جنجالی بود .از نخست وزير دوران
جنگ ميرحسين موسوی ١٨٣خواسته ش د که او ھم در انتخابات رياست
 - 182سيد روح \ خمينی در سيزدھم خرداد ماه  ١٣۶٨پس از يازده سال خالفت استبدادی و ھمراه با
کشتارھای وسيع و ھشت سال جنگ خانمانسوز مرد.
 - 183ميرحسين موسوی پنجمين و آخرين نخست وزير حکومت اسالمی پيش از حذف اين پست از سلسله
مناصب حکومت اسالمی بود .مسئوليتھای اجرايی موسوی در حکومت اسالمی اينھا ھستند:
 - ١عضو شورای انقالب اسالمی ١٣٥٨ -١٣٥٩
 - ٢عضو شورای مرکز ی حزب جمھوری اسالمی ١٣٥٧-١٣٦١
 - ٣رييس دفتر سياسی حزب جمھوری اسالمی ١٣٥٨-١٣٦٠
 - ٤قائم مقام دبيرکل حزب جمھوری اسالمی ١٣٥٨-١٣٦٠
 - ٥سردبير روزنامه جمھوری اسالمی ١٣٥٨-١٣٦٠
 - ۶وزير امور خارجه ١٣٦٠-١٣٦١
 - ٧نخست وزير ايران ١٣٦٠-١٣٦٨
 - ٨رييس ستاد انقالب فرھنگی ١٣٦٠
 - ٩رييس شورای اقتصاد ١٣٦٠-١٣٦٨
 - ١٠رييس بنياد مستضعفان ١٣٦٠-١٣٦٨
 - ١١رييس ستاد فرماندھی کل نيروھای مسلح
 - ١٢عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه دارد١٣٦٨-
 - ١٣عضو شورايعالی انقالب فرھنگی ادامه دارد١٣٧٥-
 - ١۴مشاور سياسی رييس جمھور ١٣٦٨-١٣٧٦
 - ١٥مشاور عالی رييس جمھور ١٣٧٦-١٣٨٤

١٧٩

جمھوری شركت كند ،اما او که به قولی مدتھا بود تصوير داشت ،ولی
١٨٤
صدا نداشت ،از شركت در اين انتخابات خودداری كرد.
از ھمان آغاز ھم معلوم بود كه  ٨نامزد ِ از  ١٠٠١فيلتر رد شده
ی رياست جمھوری ،در كنار سيد محمد خاتمی ،١٨٥وزير پيشين ارشاد
س ھمان
اسالمی دولت رفسنجانی ،و علی اكبر ناطق نوری رئيس مجل ِ
زمان شورای اسالمی ،بيشتر برای دكوراسيون جعبه ی رنگی نمايش
انتخاباتی حكومت واليت مطلقه ی فقيه بوده اند.
زير زمين سبز
در ھمين دوران كلی جريان و حزب سياسی از ِ
شدند؛ كلی نشريه و مجله اجازه ی انتشار يافتند .اوضاع خيلی ھيجانی
بود .ھر چه دوم خرداد و روز انتخابات نزديك تر میشد ،داستان ،التھاب
بيشتری میيافت .سيد محمد خاتمی از جامعه ی مدنی و توسعه ی سياسی
و آزادی و آزادیھای اجتماعی و گفتگوی فرھنگھا سخن میگفت .ناطق
نوری در برابر اين ھمه شعار تازه در حكومت اسالمی كه تا آن زمان
حكم تابو را داشت ،پاك مات شده بود .در ھمين گيرودار بود كه رھبر
]سيد علی خامنه ای[ خود به ميدان آمد و بر خالف نص صريح قانون
اساسی از ناطق نوری حمايت كرد .اين حمايت ِ غيرقانونی ]انگار بقيه ی
كارھاشان قانونی بود[ جوانان و به ويژه زنان ايران را كه طی  ١٩سال
در منگنه ی راديكاليسم حكومت اسالمی مجالی برای تنفس نيافته بودند ،به
ميدان كشاند .از دورترين نقاط جھان خبرنگار و روزنامه نگار و عكاس
 - ١٦رييس شورای ھنر –  ١٣٧٨تا ھمين روزھا
 - ١٧رييس فرھنگستان ھنر  ١٣٧٨ -تا اين روزھا
 - 184البد ھنوز دستوری برای رئيس جمھوری شدنش مثل انتخابات دھم رياست جمھوری در سال  ١٣٨٨به او
ابالغ نشده بود.
 - 185سرفصلھای زندگی سيد محمد خاتمی
سال  - ١٣۴٠دروس حوزوی
سال  - ١٣۴۴تحصيل فلسفه ی غرب در دانشگاه اصفھان
سال  - ١٣۴٧عضو ھيات مديره ی انجمن اسالمی دانشگاه اصفھان
سال  - ١٣۴٨درجه ی كارشناسی از دانشگاه اصفھان
سال  - ١٣۴٩كارشناسی ارشد علوم تربيتی دانشگاه تھران
سال - ١٣۵٠بازگشت به قم و ادامه ی دروس عالی حوزوی بمدت  ٧سال تا اجتھاد
سال  - ١٣۵٨تصدی رياست مركز اسالمی ھامبورگ
سال  - ١٣۵٩نماينده ی اردكان و ميبد در مجلس شورای اسالمی
سال  - ١٣۶٠سرپرست موسسه ی مطبوعاتی كيھان به دستور خمينی
سال  - ١٣۶١وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی در كابينه ی مير حسين موسوی
سال  : ١٣۶٨وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی در كابينه ی ھاشمی رفسنجانی
سال  - ١٣٧١مشاور رفسنجانی و رييس كتابخانه ی ملی
سال  - ١٣٧١تدريس در دوره ھای مختلف كارشناسی
سال  - ١٣٧۵عضويت در شورای عالی انقالب فرھنگی به دستور خمينی
و دو دوره رياست جمھوری از سال  ١٣٧٦تا ١٣٨٤

١٨٠

به ايران سرازير شدند .ھمه مصاحبه میكردند .برخی در وصف رئيس
جمھوری كه آمده بود تا ھمه چيز را و حت ی شربت سياه سرفه ١٨٦را
 - 186اشاره به شعر معروف فروغ فرخزاد ]کسی که مثل ھيچکس نيست[ که در آن جو ضد مدرنيته ی دھه ی
چھل سروده شد.
من خواب ديده ام که کسی ميآيد
من خواب يک ستاره ی قرمز ديده ام
و پلک چشمم ھی ميپرد
و کفشھايم ھی جفت ميشوند
و کور شوم
اگر دروغ بگويم
من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم ،ديده ام
کسی ميآيد
کسی ميآيد
کسی ديگر
کسی بھتر
کسی که مثل ھيچ کس نيست ،مثل پدرنيست
مثل انسی نيست
مثل يحيی نيست
مثل مادر نيست
و مثل آن کسی ست که بايد باشد
و قدش از درختھای خانه ی معمار ھم بلندتر است
و صورتش از صورت امام زمان ھم روشنتر
و از برادر سيد جواد ھم که رفته است
و رخت پاسبانی پوشيده است ،نميترسد
و از خود خود سيد جواد ھم که تمام اتاقھای منزل ما مال اوست ،نميترسد
و اسمش آن چنانکه مادر
در اول نماز و در آخر نماز صدايش ميکند
يا قاضی القضات است
يا حاجت الحاجات است
و ميتواند
تمام حرفھای سخت کتاب کالس سوم را
با چشمھای بسته بخواند
و ميتواند حتی ھزار را بی آنکه کم بياورد ،از روی بيست ميليون بردارد
و ميتواند از مغازه ی سيد جواد ھرچه قدر جنس که الزم دارد ،نسيه بگيرد
و ميتواند کاری کند که المپ »\«
که سبز بود ،مثل صبح سحر سبز بود
دوباره روی آسمان مسجد مفتاحيان روشن شود
آخ...
چه قدر روشنی خوبست
چه قدر روشنی خوبست
و من چه قدر دلم ميخواھد
که يحيی
يک چارچرخه داشته باشد
و يک چراغ زنبوری
و من چه قدر دلم ميخواھد
که روی چارچرخه يحيی ميان ھندوانه ھا و خربزه ھا بنشينم
و دور ميدان محمديه بچرخم

١٨١

آخ...
چه قدر دور ميدان چرخيدن خوبست
چه قدر روی پشت بام خوابيدن خوبست
چه قدر باغ ملی رفتن خوبست
چه قدر مزه ی پپسی خوبست
چه قدر سينمای فردين خوبست
و من چه قدر از ھمه ی چيزھای خوب خوشم ميآيد
و من چه قدر دلم ميخواھد
که گيس دختر سيد جواد را بکشم
چرا من اين ھمه کوچک ھستم
که در خيابانھا گم ميشوم
چرا پدر که اين ھمه کوچک نيست
و در خيابانھا ھم گم نميشود
کاری نميکند که آن کسی که بخواب من آمده است ،روز آمدنش را جلو بياندازد
و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه ھاشان ھم خونی است
و آب حوض ھاشان ھم خونی است
و تخت کفش ھاشان ھم خونی است
چرا کاری نميکنند
چرا کاری نميکنند
چه قدر آفتاب زمستان تنبل است
من پله ھای پشت بام را جارو کرده ام
و شيشه ھای پنجره را ھم شسته ام
چرا پدر فقط بايد
در خواب ،خواب ببيند
من پله ھای پشت بام را جارو کرده ام
و شيشه ھای پنجره را ھم شسته ام
کسی ميآيد
کسی ميآيد
کسی که در دلش با ماست ،در نفسش با ماست ،در صدايش با ماست
کسی که جلو آمدنش را نميشود گرفت
و دستبند زد و به زندان انداخت
کسی که زير درختھای کھنه ی يحيی بچه کرده است
و روز به روز بزرگ ميشود
کسی از باران ،از صدای شر شر باران
از ميان پچ و پچ گلھای اطلسی
کسی از آسمان توپخانه ،در شب آتش بازی ميآيد
و سفره را مياندازد
و نان را قسمت ميکند
و پپسی را قسمت ميکند
و باغ ملی را قسمت ميکند
و شربت سياه سرفه را قسمت ميکند
و روز اسم نويسی را قسمت ميکند
و نمره ی مريضخانه را قسمت ميکند
و چکمه ھای الستيکی را قسمت ميکند
و سينمای فردين را قسمت ميکند
و درختھای دختر سيد جواد را قسمت ميکند
و ھر چه را که باد کرده باشد ،قسمت ميکند
و سھم ما را ھم ميدھد
من خواب ديده ام...

١٨٢

قسمت كند و قدش از چنار حياط خانه ی معمار ھم بلندتر بود ،حرف
میزدند .اين طرف غوغا بود .از اروپا يكی ھر شب مصاحبه ی راديويی
میكرد و از روی اخباری كه از ايران برايش فاكس میشد ،تحليلھای
تازه ای میداد .عصر نوينی ١٨٧در ايران آغاز شده بود؛ عصر
دموكراسی ،آزادی ،برابری ،رفاه و خيلی چيزھای ديگر .عصر اتوپيا
سازی و مدينه ی فاضله سازی دوباره اوج گرفته بود .ھياھوی اين دوران
را تنھا میتوان با ھياھوی خبرنگاران غربی از »بی بی سی« گرفته تا
راديوھا و تلويزيونھای انگليسی و فرانسوی و آلمانی و امريكايی در
ھنگام اقامت سه ماھه ی سيد روح \ خمينی در زير درخت سيبی در
»نوفل لو شاتو«ی پاريس مقايسه كرد .ھمه ھيجان زده بود .ھمه منتظر
بودند .دنيا را جنجال انتخابات ھفتمين دور رياست جمھوری در ايران
برداشته بود .يكی كه خيلی سنگ اصالحات و دموكراسی را در دوران
رياست جمھوری اين حجت االسالم به سينه میزد ،مدعی بود كه در بين
ھمه ی طيفھا و صنفھا آدمھای گوناگونی وجود دارند و سيد محمد
خاتمی در ميان عمامه داران از آن »خوب خوباش« است.
انقالب عجيبی در گرفته بود .جوانھا در تھران سوار بر
اتومبيلھای بعضا روباز ويراژ میدادند و مردم را به شركت در انتخابات
ترغيب میكردند .از خودشان كه میپرسيدی ،حمايت از خاتمی را دھن
كجی به نامزد »رھبر خامنه ای« تفسير میكردند .برخی ھم آرزو
میكردند روزی رئيس جمھوری غيرمعمم ١٨٨داشته باشند!
دوم خرداد فرا رسيد .راديوھا و تلويزيونھا لحظه ای از كار
نمیافتادند .مجله ھا و روزنامه ھا ھی كاغذ سياه میكردند ،ھی عكس
میگرفتند ،ھی مصاحبه میكردند ،ھی جنجال میكردند ،ھی شلوغ
میكردند؛ تا باالخره زمان خواندن رایھا فرارسيد .نامزد انتخاباتی سيد
علی خامنه ای ولی مطلقه ی فقيه حكومت اسالمی با تفاوت سھمگينی در
انتخابات شكست خورد .بيست ميليون رای ،نه ،بيش از بيست ميليون رای
به پای شعارھای سيد اردكان روانه ی صندوق ھای رای شده بود .پاره ای
كه مدتھا بود در غرب خرجشان را از حكومت اسالمی جدا كرده بودند،
االسالم گفت و
برخی شرمسارانه ،برخی ھم سرافرازانه رفتند و به حجت
ِ
گوی تمدنھا رای دادند .اوضاع خيلی شلوغ شده بود .در اين ميان البته
 - 187درست مثل پس از دھمين دور انتخابات رياست جمھوری و بازيھای باند موسوی و زھرا رھنورد با
احساسات جوانھا و به قربانگاه کشاندن ايشان و تالششان برای تداوم ھمان حکومت کھريزکی با عنوان بازگشت
به دوران عصر طاليی امام آدمکشان ،سيد روح \ خمينی!
 - 188مثال مثل محمود احمدی نژاد

١٨٣

داستان ميكونوس كمرنگ و كمرنگتر شد .بعد دولت آقای خاتمی تشكيل
شد .بعد نمايشھايی در كشاكش انتخاب وزيران پيش آمد .يكی از اين
طرف میكشيد ،يكی از آن طرف .يكی از سينه چاكان درجه اول رئيس
جمھوری از اين سو به جناب خط میداد که اگر شيخ محمد يزدی را از
باالی قوه ی قضائيه كنار بگذارد ،ايران بھشت خواھد شد؛ يا اگر محمد
جواد الريجانی را از س ِر صدا و سيمای حكومت اسالمی بردارد ،تمام
آزادیھای غربی »قلپی« میپرد در دامن رسانه ھای ايران .كشاكشی
١٨٩
بود .يكی از اين سو میكشيد ،يكی از آن سو .يكی/دو خانم ايرانی
استاد دانشگاه در غرب را ،طرح نسبيت فرھنگی ١٩٠حكومت اسالمی به
ميدان كشاند .اينان رفتار مردساالر و زن ستيز اسالمی را متمدنانه و
ھوشمندانه تئوريزه میكردند .اين »دوستان و سينه چاكان آزادی زنان
ايرانی« در ميان زنان فمينيست اسالمی درونمرز ،مجتھدين مونثی كشف
میكردند كه خيال داشتند قوانين شرعی حكومت اسالمی را تفسيری زنانه
كنند ،تا البد سطح حقوق زنان را در ايران به سطح حقوق دوبله ی مردان
مسلمان برسانند!
در ھمين بلبشو بود كه نشريات جامعه و نشاط و توس و صبح و
زير زمين سبز شدند .در برخی از اين
سالم و زن و خيلیھای ديگر از ِ
نشريات ھمانند دوران خروشچف ِ پس از استالين در رابطه با جنايات شيخ
رفسنجان افشاگریھا میشد .عاليجنابان خاكستری و عاليجنابان سرخپوش
رسوا میشدند .ھر روز خبری ،ھر روز شايعه ای ،ھر روز جنجالی ،و
در اين ميان ھر روز قھرمانانی ظھور میكردند و به فاصله ای كوتاه
نردبام ١٩١از زير پاھاشان كشيده میشد .درست در ھمين دوران است كه
ن تيز برخی دولتمردان دولت ِ اصالحات
رويای ائتالف بزرگ ب ه ذھ ِ
 - 189نيره ی توحيدی يکی از اين توجيه کنندگان نسبيت فرھنگی بود و ھمچنان ھست.
 - 190بر اساس درک ايرانی/اسالمی از اين تئوری ،ھر فرھنگی ويژگيھای خودش را دارد .مثال پليگامی ،يا
چند زنه بودن ويژگی فرھنگ اسالمی/ايرانی است و نبايد دنيای متمدن و آدمھای مدرن به آن ايرادی بگيرند؛ يا
اگر سنگسار يک مجازات اسالمی است ،اين مجازات بر اساس شرايط فرھنگی و اقليمی خاورميانه و مناطق
مسلمان نشين اعمال ميشود و نھادھای حقوق بشری حق ندارند اين رفتارھا را محکوم کنند .يا اگر صيغه در
جوامع شيعی رواج دارد ،اين ھم مربوط به اين سوست و به غرب متمدن ربطی ندارد .بسياری از چپھای
غربی ھم به دام اين تئوری افتاده اند و زن ستيزی و پلی گامی و آزادی ستيزی و سنگسار را توجيه کرده اند و
ميکنند و با اين کارشان کلی به کيسه ی حکومت اسالمی ريختند و ھمچنان ميريزند.
 - 191يکی از اين »قھرمانان بزرگ« اين دوران غالمحسين کرباسچی شھردار وقت تھران بود که بيچاره
خودش ميگفت که قھرمان نيست و نميخواھد باشد .ھر روز خانه اش و محل کارش را گلباران ميکردند؛ چون
باند حاکم که مثال مخالف باند ديگر حاکم ]اصالحاتچيھا[ بود ،او را کمی نوازش ميکرد .جنجالھای آن روزھا
در رابطه با اين مرد واقعا تاريخی و خواندنی ھستند .بوقدار اين فضا در خارج کشور ھم مھدی خانبابا تھرانی
بود و عليرضا نوری زاده و بھمن نيرومند و کاظم علمداری و فرخ نگھدار و علی کشتگر و خيليھای ديگر که
حاال ديگر اسمشان ھم يادم نيست .اينان سردمداران جنجالی سبز لجنی موسويچيھا و حافظ نظام کھريزکی
اسالمی ھستند؛ منتھی ھر بار »شکل« ماموريتشان فرق ميکند.
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میرسد .درست در ھمين دوران است كه رابطه ی بين »قھرمانان«
ساختگی درون كشور و »روشنفكران« کمدی بيرون از كشور نضج
میگيرد ،يا علنی میشود .ديگر خجالتی در بين نيست .ھمه برای ھمراھی
و ھمگامی و ھمكاری و ھمياری و ھمپايی با دولت ِ بخت سيد محمد
خاتمی ١٩٢در ھمدستی با با ھم مسابقه گذاشته اند .ھمه به رئيس جمھوری
اصالحات خط میدھند و بقيه ی داستان ھايی كه ھمه مان كم و بيش
میدانيم!
در ھمين دوران جريانی به نام اص الح طلبان حكومتی ظھور
میكند كه بلندگوھايی در خارج از كشور دارد .اين جنابان كه ھمگی از
»رجال« طراز اول و دوم بيست ساله ی سپری شده ی حكومت اسالمی
ھستند ،بيشترشان فيلسوف و دانشمند و تئوريسين از آب درمیآيند .آنانی
كه تئوريسين سازمان اطالعات و امنيت ١٩٣حكومت اسالمی و مسئول آن
ھمه قتل و حرق و سنگسار و مرگ و حذف و كشتار بودند ،ناگھان در
ھيئت فيلسوفان و دانشمندان و طنزنويسان و تئوريسينھا و فيلمسازان و
نويسندگان و شاعران پاكباز و قھرمان از سوی »روشنفكران برونمرز«
ھی باد میشوند و ھی باد میشوند .خود رئيس جمھوری ھم با بالنی به
دم حضرت خاتمی ديدنی
ھوا میرود .كار برونمرزیھا در دميدن به ِ
است .ھمگیشان با رويای اين رئيس جمھوری به خواب میروند و با
خندان اصالح طلب از خواب ناز دموكراسی
عشق ھمان رئيس جمھوری
ِ
طلبی و آزاديخواھی و رفرماسيون اسالميشان بيدار میشوند!
ھنوز اين جماعت در حال تراش دادن بت عيارشان ھستند كه يك
باره خبری از درون ھمه را گيج میكند .به خانه ی پروانه اسكندری و
داريوش فروھر حمله شده و ايشان را سالخی كرده اند.
چه افتضاحی؛ حاال چه موقع اين كارھاست؟!
صبر میكرديد چند صباحی ديگر؛ آخر ما ھنوز داشتيم حالوت
رئيس جمھوری را زير زبانمان مزمزه میكرديم .بھار پراگ] ١٩٤ببخشيد
 - 192درست مثل جنجالھای پس از انتخابات دھمين دور رياست جمھوری در ھمدستی و ھمپايی و ھمراھی با
باند موسويچيھا برای باز ھم حفظ نظام کھريزکی اسالمی .پولی که صرف اين ھمدستيھا ميشود ،بايد سر به
فلک بزند.
 - 193مثال سعيد حجاريان
 - 194خواست آزادی بيان برای روشنفکران ناراضی ]چکسلواکی[ زمينه ای برای اعتراض به يکه تازی حزب
حاکم بود .ھمه خواھان تکوين جامعه ی مدنی بر پايه ی پلوراليسم سياسی و فرھنگی بودند .نيل به حقوق
شھروندی و دموکراسی واقعی به آرزوی ھمگانی بدل شده بود .تا آغاز سال  ١٩۶٨تظاھرات دانشجويی و
اعتراضات روشنفکری دامنه ی ھر دم گسترده تری پيدا کرد .رژيم حاکم برخالف گذشته ،در برابر انتقادات
بردباری نشان میداد و علت آن بود که در طول ساليان در حزب کمونيست جناح نيرومندی شکل گرفته بود که
از اصالح نظام و باز کردن فضای جامعه ھواداری میکرد .در پنجم ژانويه  ١٩۶٨الکساندر دوبچک به عنوان
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بھار تھران[ را خراب نكنيد» .روشنفكران برونمرزی« كاسه ی »چه
كنم؟« را دستشان گرفتند و نشست گذاشتند و سمينار برگزار كردند و
مذاكره كردند و مصاحبه كردند و جلسه گذاشتند و گفت و گو كردند و
مقاله نوشتند و نوشتند و نوشتند و نوشتند و گفتند و گفتند كه» :بعله ،اين
كار جناح راست حكومتی است«.
كارِ ،
س nقتلھا جريان داشت و اين جماعت ِ اين سوی مرز،
ھمچنان در حال چاله كندن بين دو جناح حكومتی بودند .چه كار سختی؛
بيچاره ھا بعضی وقتھا گير میافتادند ،اما تجربه ھا داشتند و ھمان
تجربه ھاشان در به بن بست كشاندن مبارزات »آزاديخواھان« در ٥٠
سال گذشته ی تاريخ معاصر ،اين جا ھم به كارشان آمد .میرفتند كه
تجربه ھاشان را به »جھل« اجتماعی ١٩٥بدل كنند و كردند .و چه نيكو!
مردم اميدوار بودند .اين اميدواری از سوی مثال »روشنفكران«
خارج از كشوری دامن زده میشد؛ به شدت دامن زده میشد .كارنامه ی
 ٤سال اول رياست جمھوری سيد محمد خاتمی ،كلی كاغذ ِ سياه شده بود
]مطبوعات اصالح طلب[ كه ھر كدام عمر چند ماھه ای داشتند و بعد ھم
تمام میشدند .ھر روز روزنامه و نشريه ی تازه ای اجازه ی چاپ
میيافت؛ جنجالی میكرد؛ بعد كه میرفت خسته كننده و يكنواخت شود،
تعطيل میشد .در ھمين دوران كلی قھرمان از ميان ھمين روزنامه
نگاران تازه كار كه در آغاز پايگيری حكومت اسالمی ھر يك عنوان نان

دبيرکل حزب انتخاب شد و گام به گام به اجرای اصالحات گسترده ی سياسی و اجتماعی دست زد .دوبچک
اجرای اصالحات را با حفظ شالوده ی »سوسياليستی« نظام میخواست و در طول زمامداری خود ،صادقانه به
دو اصل وفادار مان د؛ حفظ حاکمي ت انحصاری حزب کموني ست در کشور و ادامه ی رابطه با اردوگاه
سوسياليستی به رھبری اتحاد شوروی و بازوی نظامی آن يعنی پيمان ورشو .دوبچک با تکيه بر ارزشھای
انساندوستانه در ايده ی سوسياليسم ،نظام دلخواه خود را »سوسياليسم با سيمای انسانی« خواند که خواه ناخواه
تعرضی به اصل »سوسياليسم واقعا موجود« بود که در سراسر اردوی شرق تبليغ میشد .او بر آن بود که
سوسياليسم بايد برابری اجتماعی را با آزادیھای فردی و حرمت انسانی ھمراه کند .مردم چک به شکلی
گسترده از اين پروژه پشتيبانی کردند و به آينده ای بھتر اميد بستند .دولت دوبچک گامھای مھمی در راه
دموکراتيزه کردن جامعه برداشت؛ سانسور کامال برداشته شد؛ رسانه ھای گروھی آزادانه به انتقاد از دولت
پرداختند؛ تلويزيون دولتی که در دست ھواداران دوبچک بود ،يکسره در خدمت جنبش اصالحات فعاليت
میکرد .اما روند اصالحات به زودی ابعادی فراتر پيدا کرد ،روز به روز عرصه ھای بيشتری را در برگرفت
و از کنترل زمامداران خارج شد .روشنفکران معترض و برخی از ناراضيان ناشکيبا پيوسته خواسته ھای
بيشتر و بنيادی تری مطرح میکردند ،تا آنجا که اصالح طلبان دولتی را پشت سر گذاشتند .
http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/08/080820_si-praguecommunism.shtml
 - 195اشاره به گفته ی نويسنده ی محبوبم اينياتسيوسيلونه که ميگفت کار نويسنده اين است که تجربه ھايش را
به شعور اجتماعی تبديل کند.
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و آب دار و البته بوداری ١٩٦داشتند ،ظھور كردند .حاميان خارج كشوری
اين جريان داخلی جنجالی ،در تقسيم كاری اساسی به انجام اين وظيفه
گمارده شده بودند .اعمال جناح اصالح طلب حكومتی بايد توجيه میشد؛
اما ايشان كه كاری نمیكردند؛ فقط حرف میزدند؛ فقط جنجال میكردند؛
فقط شعار میدادند و بعد میرفتند در خانه ھاشان با رويای تداوم حكومت
اسالمی »نازنينشان« میخفتند و باز ھم روز از نو و »روزيھای كالن«
از نو!
ھمان جريانھايی كه در آغاز به قدرت رسيدن اسالميستھا در
ايران ،از اشغال سفارت كشور اياالت متحده به عنوان حركت »ضد
امپرياليستی امام خمينی« ياد كرده و امام »آدمکشان« را باد میكردند ،از
مقر پناھندگيشان در غرب ،اين بار سيد محمد خاتمی را و شھردار تھران
را و روزنامه ی نشاط را و روزنامه ی جامعه را و آقايان شمسالواعظين
را و علوی تبار را و موسوی خوئينیھا را و سعيد حجاريان را و جاليی
پور را و محسن سازگارا را و مجتھد شبستری را و خيلیھای ديگر را به
عرش اعال میبردند .وظيفه ی ايشان سخت بود .گاه میبايد حرفھايی
بزنند كه جماعت درونمرزی يادش میرفت بزند .ھرچه به ذھن آنان
نرسيده بود ،اين جا گفته میشد؛ اين جا عنوان میشد؛ اينجا تفسير و تعبير
و تاويل و توجيه میشد .كمدی آن كه شعارھايی را كه به عقل آن طرفيھا
نمیرسيد ،اينھا در دھنشان میگذاشتند؛ ديوار حاشا بلند بود؛ ھنوز ھم
بلند است!
»روشنفكران« برونمرزی در اين روزھا ]ھمين روزھا[ با
بازگشت به خويشتن عزيزشان ،برای چندمين بار ،اين بار به دامان متولی
دموكراسی دينی و رياست جمھوری كه در اولين دوره ی حكومتش سلسله
قتلھای زنجيره ای ١٩٧اتفاق افتاد ،بازگشتند» .مام ميھن اسالمی« برای
بازگشت ايشان پرپر میزد .خيلی از ھمين جماعت به ايران گريختند و
بيچاره يكی/دوتاشان ھم شكار يك محفل پرسنلی وزارتخانه ی دولتی
اطالعات و امنيت حكومت کھريزکی اسالمی شدند كه خود بعدھا به انجام
 - 196ماشا \ شمس الواعظين ،ايراھيم نبوی ،سعيد حجاريان ،اکبر گنجی ،علوی تبار ،موسوی خوئينيھا،
مجتھد شبستری ،محسن سازگارا ،علی افشاری ،جاليی پور ،عباس عبدی و محسن يازگارا و ...از اين طيف
»قھرمانان« نان و آب دار و البته »بودار« اين دوره ی »طاليی« ھستند !
 - 197قتلھای زنجي ره ای ي ا پروژه ی کشتار درمانی به سلسله قتلھايی گفته مي شود که در دوران رياست
جمھوری سيد محمد خاتمی با فتوای کسانی مثل قربانعلی دری نجف آبادی ،وزير وقت اطالعات ،توسط
کارمندان وزارت اطالعات و به دستور سعيد امامی ،معاون امنيتی اين وزارتخانه در زمان تصدی علی
فالحيان ،وزير اطالعات ِ دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی و مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت
وزارت اطالعات و مھرداد عاليخانی صورت گرفت .تعداد قربانيان قتلھای زنجيره ای به بيش از ھشتاد
نويسنده ،مترجم ،شاعر ،فعال سياسی و شھروند عادی رسيد.
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»پروژه ی كشتار درمانی« اعتراف كردند .اما مگر میشد از پس حاميان
خارج كشوری جناح اصالح طلب حكومتی برآمد؛ ھركدام يك خروار
توجيه و تفسير و تاويل در چنته داشتند .تازه بيشترشان برای مبرا جلوه
دادن رئيس جمھوريشان از مسئوليت قتلھای زنجيره ای و کشتار درمانی،
دسته جمعی ھمه ی گناهھا را به گردن رھبر و شيخ رفسنجان میانداختند.
اصال گفتند كه تدارك اين جنايات در دو دوره ی رياست جمھوری شيخ
رفسنجان ديده شده ،و حضرت سيد خندان روحش ھم از آنچه در »برخی
محافل« وزارت اطالعاتش میگذرد ،خبر ندارد .چه توجيه خوبی!
دانشگاھھا كه به آتش كشيده شدند ،حضرت رئيس جمھوری كه
برای ھر چيز بيمزه ای ،مزه ای در وصف دموكراسی و آزادی میپراند،
ساكت شد .با »مقاش« ھم نمیشد زبان صاحبمرده اش را از دھانش
بيرون كشيد؛ اصال الل شده بود .بعد ھم كه  ١٨تير ١٩٨سپری شد ،رئيس
جمھوری اصالحات ،با افتخار تمام و البته »خندان خندان« فرمود که از
كجا كه دانشجويان كتك خورده و كشته شده و زندانی ،بيگناه باشند؟!
خنده دار بود ،ولی مگر اين جماعت دست برمیداشتند؛ بازھم
دكان توجيه ھاشان رواج داشت .باز ھم مصاحبه ،باز ھم جلسه ،باز ھم
سمينار ،باز ھم سخنرانی ،باز ھم حرف و حرف تا اين كه اين جريان ھم
كھنه شد و از مد افتاد .مردم ھم از نفس افتادند.
فرج سركوھی ١٩٩را در ھمين دوران دزديدند و به زندان
كشاندند ،اما رئيس جمھوری اصالح طلب ،مبری از ھر مسئوليتی بود.
غالمحسين كرباسچی را گرفتند ،ول كردند ،دوباره گرفتند ،دوباره ول
مطبوعات آزاديخواه اصالح طلبان حكومتی«
كردند و كلی مالت برای »
ِ
و دعوای دو جناح حكومتی تدارك ديدند .شھردار به اوج رسيد؛ قھرمان
شد؛ قھرمان قھرمانان .تفسير »روشنفكران« برونمرزی از كشاكش رفت
و آمد جناب كرباسچی به زندان خيلی جالب بود .ھنوز رگه ھای تيزھوشی
در ميانشان ديده میشد؛ جناح راست حكومتی به اين دليل برای كرباسچی
پاپوش دوخته است كه جناب ،پولھای شھرداری را خرج انتخابات سيد
محمد خاتمی كرده بود .خيلی جالب بود ،نه؟!
 - 198فاجعه ی کوی دانشگاه در  ١٨تيرماه  ١٣٧٨را برخی روز مرگ اصالحات ناميده اند.
 - 199فرج سرکوھی در سوم نوامبر  ١٩٩۶در فرودگاه تھران ناپديد شد .حکومت اسالمی به مطبوعات اعالم
کرد که سرکوھی کشور را به قصد آلمان برای ديدارخانواده اش ترک کرده است .سرکوھی  ٤٨روز در سلول
انفرادی زندانی نامعلوم نگھداری و شکنجه شد .بار ديگر سرکوھی در ژانويه  ١٩٩٧پس از فرستادن نامه ای
سرگشاده به خارج از کشور به زندان برگردانده شد .سرکوھی در سال  ١٩٩٨از زندان آزاد شد و به آلمان
رفت...

١٨٨

در جريان شورش دانشجويان در تيرماه  ١٣٧٨يكی از ھمين
»روشنفكران برونمرزی« ٢٠٠به تلويزيون آلمان آمد و افاضه فرمود كه:
»من مطمئنم قلب رئيس جمھوری آقای خاتمی با قلب دانشجويان
زندانی و شبيخون زده میتپد«.
سكوت رئيس جمھوريشان را اينگونه توجيه و تفسير میكردند.
بعد البته ايشان سكوتش را شكست .حاج آقا ھمان روز يا روز بعدش
فرمود که مطمئن نباشيد كه دانشجويان ،بيگناه به زندان افتاده باشند؛ اما
مگر اين جماعت دست برمیداشتند؟ حرف میساختند و در دھان رئيس
جمھوريشان میگذاشتند .شعارھای رئيس جمھوريشان را كه حاال ديگر
نيازی ھم نداشت نقش بازی كند ،با  ١٨٠درجه اختالف ،تفسير به رای
میكردند و شرمی ھم از اين ھمه فريب نداشتند .اول كارنامه ی يكساله ی
سيد محمد خاتمی را منتشر كردند .ھيچی نبود و جای حرف زياد داشت.
اينھا ھم فقط حرف زدند .بعد كارنامه ی  ١٨ماھه اش را منتشر كردند،
باز ھم جز حرف و شعار ھيچی برای مردم نداشت؛ اما اين جماعت از
نفس نمیافتادند .حاال ديگر از اعمال فشار بر دولت خاتمی حرف
میزدند؛ آقا اصال اجازه نداشت وزير و حتی معاونش را تعيين كند .ھمه
را رھبر و آن جناح به ايشان حقنه میكرد .روزنامه ی توس توقيف شد،
روزنامه ی جامعه قبال توقيف شده بود .حاج آقا تشريف برد به كشور
شيطان بزرگ تا برای ارشاد پرزيدنت بيل كلينتون و ھمه ی امريكايیھا و
ايرانیھای ساكن امريكا ھم سخن سرايی كند.
ايشان رفت و آمد و كارنامه ی كارش چند صد نوار ويدئويی بود
و چند صد خروار شعار و خطابه؛ با اين ھمه ريل حمايت از او ،از سوی
جمھوريخواھان برونمرزی بيشتر و بيشتر میشد.
داريوش فروھر را كشتد ،پروانه اسكندری را كشتند ،محمد
مختاری و پوينده و مجيد شريف و زالزاده و ديگران را ھم به سيخ
كشيدند ،و اين جماعت ھمچنان در پی توجيه بیمسئوليتی رئيس جمھوری
اصالحاتشان در تالش بود .حاال دو گروه بودند كه منافعشان به ھم گره
میخورد؛ ھمين »روشنفكران برونمرزی« و ھمان اطالعاتیھا و
امنيتیھای درونمرزی كه حاال به دفتر رياست جمھوری رخت كشيده
بودند و ھی پشت سر ھم روزنامه و نشريه منتشر میكردند .جبھه ی
اصلی مصاف كه در تمام  ١٩سال پيش از رياست جمھوری حضرت

 - 200من خودم او را در تلويزيون ديدم .بھمن نيرومند بود.
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خاتمی بين ملت ايران و حكومت اسالمی سرسختانه در جريان بود ،حاال
به ميان دو جناح حكومتی رخت كشيده بود.٢٠١
مردم تنھا برای رای دادنھا به كار میآمدند؛ بعد ھم به سادگی
كنار گذاشته میشدند .ھر حرفی از زبان جناح موسوم به اصالح طلب،
اين طرف كلی مفسر پيدا میكرد .ھمه ی آن حرفھا ،اين طرف »ھرجور
كه اينھا دوست داشتند« تفسير میشد .ھمه ھم برای توجيه بی عملی اين
جناح و در روند مشروعيت تراشيدن برای ھمين جناح!
ھمه ی كاسه/كوزهھا سر جناح تماميت خواه میشكست .در اين
ميان چند انتخابات ھم انجام شد ،ولی مردم دوباره به حاشيه نشينی كشانده
شدند» .روشنفكران« خارج كشوری كه در دوران پادشاھی پھلوی دوم
٢٠٢
حاضر نبودند »انقالب را با چند رفرم دم و گوش بريده معامله كنند«
اين بار به ھر ترفندی دست میزدند ،تا اسكلت حكومت اسالمی را حفظ
كنند؛ اينھا ھمين حکومت اسالمی کھريزکی را تا ھمين حاال ،تا تابستان
سال ١٣٨٩ھم حفظ كرده اند .دوران چھار ساله ی رياست جمھوری
خاتمی به پايان رسيد .دوباره ھمان جنجالھا ،دوباره ھمان شلوغ كاریھا،
ھمان توجيه و تاويلھا .اين بار اما  ١٤ميليون نفر از مردم در انتخابات
شركت نكردند .با اين ھمه خيلی از كانالھای راديويی ،بسياری از كانالھای
تلويزيونی ،خيلی از مطبوعات خارج كشوری ھمچنان در كار حمايت از
اين جريان ناكارآمد و جنجالی بودند و ھنوز ھم ھستند.
در اين ميان البته اتفاقات ديگری ھم افتاد .دولتھای غربی
سياستشان را در رابطه با حكومت اسالمی عوض كردند .بحث گفتوگوی
انتقادی به محور اساسی سياست غرب ،اروپا و به ويژه آلمان در رابطه با
حكومت اسالمی بدل شد .رفت و آمدھا جريان داشت .برخی دولتھای
غربی كه در جريان دادگاه ميكونوس سفيرھاشان را از ايران فراخوانده
بودند ،اين بار سفيرھاشان را با دسته ھای گل به تھران و به مالقات
رئيس جمھوری اصالح طلب گسيل داشتند؛ با اين كه حكومت اسالمی
»ھلموت ھوفر« آلمانی را گروگان زد و بندھايش و آزادی كاظم دارابی
فرمانده ی اجرايی ترور و پروژه ی »كشتاردرمانی« رستوران ميكونوس
كرده بود ،اما روند حمايت از رياست جمھوری از سوی »روشنفكران«
برونمرزی و جمھوريخواھان توده ای/اکثريتی ھمچنان ادامه داشت.
 - 201اين روند با سرمايه گذاری عظيمی و با ساختن و پرداختن اپوزيسيونی از طيف مخملباف و سازگارا و
اکبر گنجی و ...پس از انتخابات دھم رياست جمھوری و شورش موسوم به سبز ھم ھمچنان در ينگه ی دنيا در
جريان است.
 - 202به گفته ی پرويز ثابتيان
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سھم مردم البته از اين ھمه جنجال ،تنھا وضع بدتر اقتصادی بود
و نااميدی و بعد ھم موجھای پی در پی گريز از ميھن كه برخیشان يا در
اقيانوسھای دور به كام كوسهھا میافتادند ،يا ھدف شليك تير مرزبانانی
قرار میگرفتند كه دولتشان میخواست با حكومت اسالمی زد و بندی
داشته باشد .نااميدی و گريز از ميھن اين بار در موج طويلی كه میرفت
موج حامی دولت اصالح طلب ،با اين
ديگر به ميھن بازنگردد ،آغاز شد.
ِ
كه اشكھايی برای اين جوانان و پناھجويان میريخت ،اما ھمچنان
ناكارآمدی دولت اصالحات را به مانع تراشی جناح راست و راديكال
حكومتی تعبير میكرد.
اتفاق جالب ديگری ھم در اين ميان افتاد .شعارھای انتخاباتی
حضرت خاتمی در فاصله ی سالھای  ٧٦تا  ٨٠كلی رنگ باخت .تازه
جناب ايشان در ھنگام توشيح فرمان دوره ی دوم رياست جمھوریاش از
پديده ی تازه ای سخن گفت كه تا اين زمان از سوی ايشان دست كم رسما
اعالم نشده بود .دموكراسی و مردمساالری ادعا شده در سال  ١٣٧٦رنگ
باخت و رنگ باخت تا در مراسم گرفتن فرمان رياست جمھوری ]آن ھم
نه از دست سيد علی خامنه ای؛ كه از دست رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،يا ھمان شيخ رفسنجان[ به مردمساالری دينی تغيير ماھيت
يافت .جامعه ی مدنی ھم در تعبير دوره ی دوم رياست جمھوری ايشان به
جامعه ی »مدينه النبی« ٢٠٣تقليل يافت .ايشان دو ساعت حرف زد و
»ھيچ چی« از توش در نيامد .كمديترين بخش فعاليت رياست جمھوری
اين بود كه پس از ترور اسد\ الجوردی رئيس زندانھای حكومت
اسالمی كه در طول دو دھه در قتل و شكنجه ی دست كم صد ھزار
شھروند ايرانی شركت داشت ،به ايشان لقب سردار ]يا سرباز[ شھيد اسالم
را اعطا فرمود؛ با اين ھمه ھيچ ككی حاميان خارج از كشوری ايشان را
نگزيد .ھمه سالحھاشان را ھمچنان به سوی محمد يزدی و الريجانی و
فالحيان و سيد علی خامنه ای زوم كرده بودند .دوربينھاشان فقط ھمانھا
را میديد .چشمھاشان بر مسئوليت دو دوره ی رياست جمھوری سيد
خندان ھمچنان بسته ماند .مگر نه اين بود كه آقای خاتمی ھمچنان چند
ميليون رای مردم را در كيسه داشت؟!

 - 203دوران کشتارھای بی امان محمد در ھمان مدينه النبی و يک قلمش کشتار دست کم  ٧٠٠تن از مردان
قبيله ی بنی قريظه؛ و سربريدن زنی از اين قبيله به اتھام پرتاب سنگی به سوی لشکر محمد.
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كنفرانس برلين ٢٠٤پيش آمد و آنانی كه كمی ناپرھيزی كردند و
فريب شعارھای گفت و گوی تمدنھای اين رياست جمھوری را خوردند
]از معمم و مكال و محجب[ به زندان افتادند؛ حتی با دستكش جراحی آلت
زنانه ی ايشان را در ورودی زندان زنان دريدند و تحقيرشان كردند ،اما
حاج آقا در خواب ناز بود و در خواب ناز ھم ماند.
روزھا میگذشت .ھنوز زنان را در ايران اعدام میكردند؛ ھنوز
موتور قتلھای زنجيره ای از كار نيفتاده بود؛ ھنوز در شھرھا جوانان را
در خيابانھا به دار میكشيدند؛ ھنوز در ميدانھای بزرگ شھرھا برای
جوانان تخت شالق برپا میكردند؛ ھنوز زنان را تا سينه در خاك فرو
میكردند و سنگسار میكردند؛ ھنوز دست و پای مردم را ضربدری قطع
میكردند .زنی را ھم در خيابان به دار كشيدند .جالد را ھم از ميان ھمين
زنان حامی حكومت اسالمی برگزيدند؛ اما ميخ آھنی در سنگ فرو
نمیرفت…
»پروژه ی دوم خرداد« عليرغم موفقيت نخستينش كه با به اشتباه
انداختن ملت ايران برای حمايت از سيد محمد خاتمی درھم آميخت ،به اين
دليل كه از اساس »برنامه ريزی« و طراحی شده بود ،تا حكومت اسالمی
را از بن بست عملكردھای دولت ِ پس از جنگ رفسنجانی و به ويژه از
بن بست استراتژيكی تروريسم دولتی حكومت اسالمی نجات بخشد ،در
نھايت خود نيز به بن بست رسيد؛ چرا كه دولت اصالحات چون اساسا
برای استيفای حقوق شھروندان ايرانی به ميدان نيامده بود ،ماھيتا
نمیتوانست حقوق حقه و اوليه ی ايرانيان را فارغ از جنسيت و نژاد و
قوميت و باور نمايندگی كند .به ھمين دليل نيز در تمام دو دوره ی اين
رياست جمھوری ،اين دولت نه تنھا نتوانست و اساسا نخواست گرھی از
كار فروبسته ی شھروندان ايرانی بگشايد كه با ترفندھای گوناگونی كوشيد
سد ِ راه به كرسی نشستن حقوق ملت ايران ھم بشود .اين پروژه ی خونين
كه به گفته ی علی رضا علوی تبار سه گروه و دسته را نيز ھمدست و
ھمراه داشت و دارد ،از اساس برای حفظ موجوديت اين جمھوری اسالمی
]کھريزکی[ به ميدان آمد .افرادی كه از اين جريان حمايت میكنند و در
 - 204بنياد فرھنگی ھاينريش بل  ١٧تن از »شخصيتھای« اصالح طلب را برای شرکت در كنفرانسی در در
تاريخ  ٧تا  ٩آوريل  ٢٠٠٠در شھر برلين پايتخت آلمان دعوت کرد .شھال شرکت ،مھرانگيز کار ،محمود
دولت آبادی ،اکبر گنجی ،شھال الھيجی ،مجتھد شبستری و خيليھای ديگر در اين کنفرانس شرکت کردند.
مشخصه ی اين کنفرانس يکی حرکت اعتراضی زنی بود به نام پروانه حميدی که در اين مراسم برھنه شد و
ديگر دستگيری تقريبا ھمه ی شرکت کنندگان اصالح طلب در بازگشت به ايران .در پيرامون و فضای بيرونی
اين کنفرانس ھم اعتراضات زيادی به حضور اين افراد و به خود کنفرانس شد.
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پی آنند كه اين حمايتھا را به »ائتالفی تازه و قدرتمند« ارتقاء بدھند ،از
چند طيف ويژه خارج نيستند.
 ١ـ سری اول ھمان طيف دوم خرداديھا ،جنبش سبزيھای حکومتی و
دولتمردان پروژه ی اصالحات ھستند كه معضل اصليشان حفظ تماميت
حكومت اسالمی و حفظ حكومت »مردمساالرانه ی دين در قدرت« است.
اين جريان كه از ھمراھان و ھمكاران تئوريك نضج گرفتن حكومت
اسالمی ھستند ،بيشترشان در نھادھای اطالعاتی و امنيتی و در
سرفصلھای گوناگون برای تحديد حقوق ايرانيان در تمام اين چند دھه در
ميدان حفظ حاكميت حكومت اسالمی بوده اند و ھمچنان ھم ھستند.
 ٢ـ جريان ديگر اين ائتالف ِ بالقوه ،ملی/مذھبیھا ھستند كه شاخص
اصليشان نھضت ]مذھبی[ آزادی ٢٠٥است و افرادی نظير عزت \
سحابی ،حبيب \ پيمان ،ابراھيم يزدی و تنی چند از ھمين طيف.
 ٣ـ جريان سوم كه ھم در درون و ھم بيرون از كشور ھستند ،خود را
منتسب به محمد مصدق و راھيان راه جبھه ی ملی میدانند .اينان نيز چه
به رفت و آمدی كه به درون كشور دارند و چه به سكوتی كه در مورد
فجايع حكومت اسالمی میكنند و چه به اميدی كه برای دست يافتن به
قدرت دارند و به ويژه اين كه ھمچنان خود را عزادار كودتای  ٢٨مرداد
و مرثيه خوان اين واقعه ی تاريخی میدانند ،فاصله گرفتن از حكومت
اسالمی را با بازگشت حكومت پادشاھی در يك راستا ارزيابی میكنند و به
ھمين دستاويز ھم ھرگونه ھمراھی را برای آرايش چھره ی اصالح طلبان
و سبزی فروشھای حكومتی مجاز میشمارند .اينان از طرفداران
پروپاقرص ائتالف تازه و قدرتمند با اصالح طلبان و سبزھای حافظ نظام
حكومتی ھستند؛ ھرچند كه میبايد در تمام اين سالھا دريافته باشند كه
حكومت اسالمی اساسا نافی ھرگونه ايرانی گری ،مليگرايی و ناسيوناليسم
است .اين جريان برخالف شعارھايی كه میدھد ،سنخيتی با ايده ھای
مقطعی محمد مصدق در رابطه با كوتاه كردن دست جمعيت فدائيان اسالم
و ابوالقاسم كاشانی از دولت و حكومت ندارند.
 ٤ـ جريان ديگری كه بخشی از آن ھمچنان در درون كشور است،
بازمانده ی حزب متالشی شده ی توده و بخش جوانان اين حزب ،يعنی
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سازمان فدائيان اكثريت است .اينان با اين كه تعداد انگشت شماری بيش
نيستند ،اما با ھمان نگرش استالينيستی با ھرگونه مدرنيته و تجدد و
آزاديھای فردی و اجتماعی ،تحت عنوان گرايشھای بورژوايی و
امپرياليسم ،ضديت میورزند .اينان چه در آغاز نضج گرفتن حكومت
اسالمی و چه در به سرانجام رساندن پروژه ی دوم خرداد و پروژه ی
جنبش سبز حکومتی ،سھمی اساسی دارند .اين افراد كه بسياری از
ھوادارانشان را نيز در ايران به كشتن داده اند ،در تمام اين سالھا برای
رسيدن به سھم كوچكی از قدرت با حكومت اسالمی ھمراھیھا كرده اند و
ميکنند .جالب اين كه بيشتر اينان زمانی كه تيغ حكومت اسالمی را ]كه
خودشان در تيز كردنش سھمی اساسی داشته اند[ بر گردنشان حس كردند،
از ايران به كشور شوروی مرحوم گريختند و بعدھا پس از فروپاشی آن
نظام به غرب »امپرياليست« پناھنده شدند .مركز اصلی استقرار بيشتر
اينان در شھرھای استكھلم و پاريس و برلين است .وجه مشخص اين
جماعت و دوم خردادیھا و جنبش سبزيھا اين است كه در مورد صلح
خاورميانه ،با راديكالترين بخش حكومت اسالمی وجه مشترك ِ مشخصی
دارند و آن ھم به بن بست كشاندن جريان صلح خاورميانه و دخالت در
روند اين صلح است و تقويت جريانھای تروريست اسالمی منطقه!
 ٥ـ يك جريان ديگر ھم در اين ميان وجود دارد كه بسياری از آنھا
بازماندگان و زنده مانده ھای كنفدراسيون جھانی دانشجويان ايرانی در
اروپا و امريكا در سالھای پيش از افتضاح تاريخی سال  ٥٧ھستند .اين
افراد كه گرايشھای گوناگونی دارند ،عموما توده ایھای قديمی ھستند كه
برخی شان در دھه ی  ٦٠ميالدی مائوئيست شدند .اينان بيشتر جوانانی
بودند كه پس از  ٢٨مرداد  ١٣٣٢ظاھرا برای ادامه ی تحصيل به اروپا
و امريكا آمدند .وجه مشخص اين افراد ،ضديت ھيستريك و دشمنی
غيرمنقطیشان با ھرگونه رفرم و سازندگی در دوران پادشاھی پھلویھا
ش
است و به ھمين دليل ھم از ھيچ گونه ھمراھی با ارتجاعیترين بخ ِ
»اپوزيسيون« حكومت محمدرضا شاه ٢٠٦ابايی نداشته و ندارند؛ برخيشان
حتی سابقه ی تالشھايی تروريستی برای قتل سردمداران نظام پيشين را
داشته اند .ليستھای دروغين كشتارھای چند صد ھزار نفری در زندانھای
نظام پادشاھی را اينان ]بنا بر گفته ھا و نوشته ھای خودشان[ منتشر
میكردند؛ تا از اين طريق چھره ی نظام پيشين ايران را در افكار عمومی
بينالمللی آلوده ،خشن ،جنايتكار و نافی حقوق بشر در مقياسھايی نجومی
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نشان دھند .اينان يك وظيفه بيشتر برای خودشان نمیشناختند و آن ھم
سرنگون كردن حكومت عرفی پادشاھی در ايران بوده است .جالب اين كه
بيشتر اينان ھمچنان بر اين رفتارھای فريبكارانه شان در آن دوران ،انگ
»مبارزه« و »انقالبی« میزنند و افتضاح تاريخی سال  ٥٧را كه با
سركردگی ايشان و با دروغبافيھای نجوميشان به وقوع پيوست ،ھمچنان
»انقالب شكوھمند اس المی« ارزيابی میكنند .ويژگی اساسی و تازه ی
ايشان برای به دست آوردن سھمی از قدرت ،در كنار اصالح طلبان
حكومتی و سران حافظ نظام جنبش سبز ،اين است كه ليستھای طويل
»جمھوری خواھی« و »فقط جمھوری« و »چارچوب جمھوری« را در
حمايتھای مرحله ای و لحظه به لحظه از پروژه ی دوم خرداد و »کودتای
 ٢٢خرداد  «٨٨منتشر و امضاء میكنند.
جالب اين که در تابستان سال  ١٣٨١ھمين جماعت بيانيه ای
منتشر كرد كه در آن خواھان گفت و گوی دولت امريكا با دولت ايران
»بدون ھيچگونه پيش شرطی« شد .اينان در اين بيانيه حتی حاضر نشدند
غرب در گفت و گويی انتقادی با دولت اصالحات به معامله و مذاكره
بنشيند .توضيح اين كه دولتھای غربی چند محور را برای معامله و مذاكره
با دولت ايران در اين سالھا مرتبا اعالم میكرده اند كه مھمترينش عدم
نقض حقوق بشر در ايران ،عدم سنگ انداختن بر سر راه صلح خاورميانه
و چند محور ديگر بوده است.
به ھر صورت سالھاست كه مجموعه ی اين افراد ھمراه با
افرادی نخودی كه فقط برای امضای اين بيانيه ھا به كار میآيند ،با
وارونه جلوه دادن خواست اساسیشان و با كپی كردن شعارھای
آزاديخواھان سكوالر درون و بيرون كشور ،به شركتشان در ائتالفی
»تازه و قدرتمند« برای حفظ حكومت اسالمی ادامه میدھند .وجه
مشخص اين جماعت ،فلسطينيزه كردن سياست خارجی دولت ايران ،حفظ
بخش »انتخابی« حكومت اسالمی ،و مثال نفی بخش انتصابی اين حكومت
و در نھايت ايجاد سدی در برابر خواست اساسی ملت ايران برای دست
يافتن به آزادی ،دموكراسی ]غير دينی[ و ورود به روند جھانی شدن ،عدم
ر راه روند صلح
صدور تروريسيم دولتی و سنگ نيانداختن بر س ِ
خاورميانه است.
علی رضا علوی تبار در گفت و گويی كه نشريه ی آفتاب در
آبان ماه  ١٣٨١منتشر كرد ،تحت عنوان »ائتالفھای تازه ،گامی برای
نوسازی جبھه ی دوم خرداد« سخنانی دارد كه ھم شنيدنی است و ھم
انديشيدنی؛ علوی تبار كه به اين ھمياریھا و ھمراھیھای فكری/عملی
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اميد بسياری بسته ،برای پيروزی در جنگ شكلی ميان دو جناح حكومتی
و البته تداوم حكومت اسالمی اين گونه برنامه ريزی كرده است .فراموش
نكنيم كه علوی تبار با پيشنھاد اين پروژه ،تنھا در نقش »يك روشنفكر
دينی« ظاھر نشده ،بلكه او كليت اصالح طلبان حكومتی و اين گونه
»روشنفكران ايدئولوژيك/دينی« را نمايندگی میكند .پرسشگر میپرسد:
»در بعضی از گفته ھا و نوشته ھای اخيرتان از لزوم گسترش
جبھه ی دوم خرداد و شكلگيری ائتالفھا و پيوندھای تازه سخن میگوييد.
اين تاكيد تا حدودی »تازه« است .چرا حاال به اين فكر افتادهايد؟ آيا مقطع
زمانی حاضر ويژگی خاصی دارد؟«
و علوی تبار ٢٠٧در پاسخ كه» :اين تاكيد تصادفی نيست .به گمان
من گسترش جبھه ی دوم خرداد و شكل دادن به ائتالفھای تازه ،اين روزھا
ھم »ضرورت« بيشتری دارد و ھم »امكان« بيشتری.
يكم ،پيش بينی من اين است كه به زودی زلزله ای سياسی در
منطقه ی ما رخ خواھد داد… فكر میكنم ايران تنھا كشوری است كه
میتواند از اين زلزله به سالمت خارج شده و حاكميت ملی ]اسالمی[ و
جلو گسسته شدن فرآيند توسعه ی خود
تماميت ارضی خود را حفظ كرده و ِ
را بگيرد .اما شرط آن ]شرط جلوگيری از روند گسسته شدن فرآيند توسعه
توسط دولت اصالحات[ اين است كه يك »نيروی قدرتمند« كه كم و بيش
تمامی گرايشھای ميھن دوست ]جمھوری اسالمی دوست[ كشور را در
برمیگيرد ،و »قادر به جلب اعتماد مردم« است ،در صحنه ی سياسی
حضور داشته و با طرح »شعارھای مناسب« مردم را ھدايت كند.
دوم… تنھا يك »ائتالف قدرتمند« است كه میتواند به جھانيان
نشان دھد كه با وجود »برخی نشانه ھای مخالفت« تحوالت تدريجی و
درونزای ايران از اين كشور »مردمساالری مسالمت جو« خواھد ساخت
و اين تنھا آينده ی اطمينان بخش و پايدار ايران ] يعنی حكومت اسالمی[
است… چھارم؛ در آغاز جنبش اصالحات ميان نيروھای مختلف عالقمند
به مردمساالری و اصالحگری ،نوعی بدبينی و بی اعتمادی نسبت به
يكديگر وجود داشت… اما »قرار گرفتن تحت فشار واحد« ]از سوی چه
كسانی!؟[ و كمك به يكديگر در دوران سختی ،تا حدودی اعتماد به ھم را
در ميان نيروھا افزايش داده است… امروز به روشنی میدانيم كه چه
كسانی در حمايت از مردمساالری ]دينی[ پيگير و مسئوليت پذير ھستند و
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»مستقل از گذشته ای كه داشته اند« امروز مردمساالری ]دينی[ را به
عنوان يك ضرورت با حضور و ھدف پذيرفته اند… از »دشمنی با نسل
انقالب و عناد با حضور مردمساالرانه ی دين در عرصه ی جامعه« ]بين
نيروھای ائتالف[ ديگر خبری نيست .از تحقير پيشينه ی ديگران و متصل
كردن آنھا به بيگانگان چيزی به گوش نمیرسد] .به ويژه[ ديگر حضور
در انقالب و جنگ و دفاع از نظام انقالبی برای كسی »پيشينه ی منفی«
محسوب نمیشود .در نتيجه میتوان گفت كه ائتالفھای تازه و گسترش
ائتالفھای موجود امروز ،ھم ضروريتر است و ھم ممكن تر .البد شما ھم
اين تحليل را شنيده ايد كه يكی از اھداف قتلھای زنجيره ای ،از ميان بردن
ت نيروھای بيرون از حاكميت ،از اصالح
ھرنوع زمينه ای برای حماي  ٍ
طلبان درون حاكميت بوده است؟!«
اما سه جريانی كه علوی تبار و ھمراھانش برای ايجاد يك
نيروی قدرتمند ائتالف روی آنھا سرمايه گزاری كرده اند» :ھمانطور كه
قبال ھم گفته ام ،سه نيروی شناخته شده در عرصه ی سياسی ايران فعال
ھستند كه در مجموع در يك طرف درگيريھای سياسی ]و نه مطالبات ملت
ايران از كليت اين نظام[ ق رار میگيرند .اين نيروھای اصالح طلب و
مردمساالری ]دينی[خواه عبارتند از جبھه ی دوم خرداد ،نيروھای
ملی/مذھبی و نيروھای »جمھوری خواه« .در درون اين سه جريان
بخشھايی وجود دارد كه ائتالف آنھا میتواند نقش تعيين كننده ای در
ترسيم چھره ی آينده ی كشور داشته باشد… در ميان نيروھای ملی/مذھبی
نيز بخشھايی كه توانسته اند فاصله ی »معناداری« از ميراث و الگوی
مجاھدين خلق ]كذا[ بگيرند و كينه ی ناشی از برخوردھای سالھای
نخست انقالب را به فراموشی سپارند ،در وضعيت مساعدی برای
مشاركت در چنين ائتالفی قرار دارند .در ميان »جمھوری خواھان« نيز
بخشھايی كه دين ستيزی و برخورد منفی با ھمه ی نيروھا و پديده ھای
منسوب به انقالب را كنار گذاشته اند ،از اجزای مناسب چنين ائتالف
محتملی تلقی میشوند .بايد توجه داشت كه اين نيروھا را ھم در داخل
كشور میتوان يافت و ھم در خارج از آن…«
اما ائتالفھای تازه ای كه علوی تبار روی آنھا سرمايه گذاری
كرده است ،چند ويژگی دارند؛ نخست اين كه بخش ملی/مذھبی اين ائتالف
بايد »فاصله ی معناداری از ميراث و الگوی مجاھدين خلق ]كذا[ بگيرند
و كينه ی ناشی از برخوردھای سالھای نخست انقالب را به فراموشی
سپارند ]تا[ در وضعيت مساعدی برای مشاركت در چنين ائتالفی قرار«
بگيرند .دوم اين كه بخش »جمھوريخواه خارج از كشوری« اين »ائتالف
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تازه و قدرتمند« بايد حتما »دين ستيزی و برخورد منفی با ھمه ی نيروھا
و پديده ھای منسوب به انقالب را كنار« بگذارد؛ سوم اين كه امروز
روشن شده است كه »از دشمنی با نسل انقالب و عناد با حضور
مردمساالرانه ی دين در عرصه ی جامعه ]بين نيروھای ائتالف[ ديگر
خبری نيست؛ از تحقير پيشينه ی ديگران و متصل كردن آنھا به بيگانگان
]ھم[ چيزی به گوش نمیرسد] .به ويژه[ ديگر حضور در انقالب و جنگ
و دفاع از نظام انقالبی برای كسی »پيشينه ی منفی« محسوب نمیشود«.
چھارم اين كه جريان اين »ائتالف قدرتمند و تازه« ھنوز ھ م
»قادر به جلب اعتماد مردم« است ،و میتواند با طرح »شعارھايی
مناسب« برای »نوسازی جبھه ی دوم خرداد« ]و با سبزی فروشی[ از
مردم به عنوان ماشين رای گيری استفاده كرده و ضمن استفاده ی مجدد از
»اعتماد مردم« ھمچنان حكومت اسالمی يا »حضور مردمساالرانه ی
دين« را در حكومت تداوم بخشد .پنجم اين كه ضرورت و امكان اين
ائتالف تازه و قدرتمند بيشتر بر اساس چراغھای سبزی است كه از خارج
كشور تحت عنوان »جمھوريخواھی« با ناديده گرفتن خواست اساسی ملت
ايران برای دست يافتن به حكومتی عرفی و سكوالر ]بدون توجه به شكل
حكومت[ دريافت میشود .ششم و از ھمه جالبتر اين كه به قول علوی
تبار» :تنھا يك ائتالف قدرتمند است كه میتواند به جھانيان نشان دھد كه
با وجود برخی نشانه ھای مخالفت ،تحوالت تدريجی و درونزای ايران«
از حكومت اسالمی »مردمساالری مسالمت جو خواھد ساخت و اين تنھا
آينده ی اطمينان بخش و پايدار ايران ]حكومت اسالمی[ است «.و صد
البته مردمساالری مسالمت جو با ھمكاری و ھمراھی حزب \ لبنان و
حضرت حسن نصر\ رھبر اين جريان و توافقھای مابين ايشان و ديگر
جريانھای تروريستی منطقه با رئيس جمھوری اصالحات در سفرھای
چندگانه ی ايشان به اين منطقه ی خاورميانه؛ به ھر صورت اين جماعت
يا ھر سه بخش اين ائتالف قدرتمند و تازه كه ھمچنان در صددند از فرآيند
فروپاشی تماميت حكومت اسالمی جلوگيری كنند و خواھان »حفظ
سلطه«ی مردمساالرانه ی دين در حكومت ھستند و پيشينه ی منفیشان ھم
چندان اھميتی ندارد و دست داشتنشان در بخشھای اطالعاتی و نظامی و
امنيتی سالھای آغازين حكومت اسالمی ھم بايد به فراموشی سپرده شود،
با ساختن و پرداختن پروژه ی تازه ای نظير پروژه ی شكست خورده ی
دوم خرداد ،میخواھند با نوسازی جبھه ی دوم خرداد و با ائتالفھای تازه
و قدرتمند ،باز ھم يك دوره ی تاريخی ديگر ملت ايران را در منگنه ی
حكومت اسالمی و جنجالھای درونی پروژه ی دوم خرداد و جنبش سبز
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لجنی زندانی كرده ،با اين ترفند بازھم بر عمر به سر آمده ی اين حكومت
عقب افتاده و قرون وسطايی بيافزايند .جالب اين كه دست داشتن بخش
جمھوریخواه برونمرزی اين ائتالف ،به دليل عملكردشان در دو دوره ی
رياست جمھوری سيد محمد خاتمی ،دليل اصلی خوابنما شدن متوليان
پروژه ی شكست خورده ی دوم خرداد و اصالح طلبان حكومتی ،برای
سرمايه گ ذاری روی اين ائتالف تازه و قدرتمند ،در جھت تداوم ھمين
حكومت اسالمی است!
ديگر اين كه ھمين چندی پيش جناب سيد محمد خاتمی ،نمیدانم
در كدام يك از سخنرانیھای كمدی اش مدعی شد كه استبداد ]دينی[
داخلی ،بھتر است از استعمار خارجی .پيامد اين پيام ويژه برای دست
اندركاران تمام كردن كار ملت ايران و تكميل كنندگان روند به اضمحالل
كشاندن اين كشور ويران ]دوم خردادیھا و سبزھای حکومتی[ تئوريزه
كردن اين شعار ويژه ی حضرت خاتمی است ،آن ھم درست در اين
سرفصل ويژه ی تاريخ معاصر ملت ايران!
در ھمين رابطه در تاريخ  ٢٥سپتامبر  ٢٠٠٣نوشته ای روی
نت سايت گويا نيوز رفت با عنوان به سوی آينده ،كه خط مشی آينده ی
جريان دوم خردادی را مشخص كرده بود .عليرضا علوی تبار كه در
آبانماه سال  ١٣٨١با دريافتی ديگر از فرايند اصالح طلبی در ايران،
مبتكر تز ائتالفی وسيع و قدرتمند و تازه ھمراه با دو جريان ديگر
]جمھوريخواھان برونمرزی و ملی/مذھبیھای درونمرزی[ برای در دست
گرفتن قدرت شده بود ،در مھر ماه ١٣٨٢با توجه به پارامترھای تازه ای
كه در منطقه و در سرنوشت تاريخی اين جريان رخ نمود ،اساسا از طرح
پروژه ی ائتالف بزرگ دست برداشت و جريان اصالح طلبی را در
حضيض بدنامی و ناتوانی و بی اعتمادی ملت ايران معرفی كرد .علوی
تبار در بخش نخستين اين پيام ِ ويژه ،به بررسی چھار مشخصه ی اصلی
ھفت ساله ی پس از دوم خرداد پرداخت و نتيجه گيری ج البی از اين
دوران ارائه داد .ايشان با اين كه مدعی شد كه پروژه ی اصالحات دچار
بحران شده ،با اين ھمه نماد ھفت سال اصالح طلبی را ھمچنان سيد محمد
خاتمی معرفی ک رد كه به تعبير ايشان ھيچگاه نخواست و يا نتوانست
رھبری طرح اصالحات را در دست داشته باشد .علوی تبار صريح و
روشن نوشت كه در اين چند سال ،اصالح طلبان پذيرفتند كه »در
چارچوب جمھوری واليی« يا به گفته ی خود ايشان »جمھوری اسالمی
مبتنی بر واليت انتصابی مطلقه ی فقيه« میتوان حكومت را از درون
متحول كرد و به شاھراه اصالحات و »مشروعيت« كشاند.
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علوی تبار با تاسف ارزيابی کرد كه با تمام اين ترفندھا نه تنھا
اصالحات نتوانست كاری از پيش ببرد ،بلكه در ھمان گام نخست نيز از
حركت بازماند؛ حتی خاتمی نماد اين جناح ،نه تنھا ديگر نماينده و
سخنگوی اين جريان نيست ،بلكه خود خواسته به گونه ای نماينده ی
سياسی تماميت و كليت حكومت اسالمی ارزيابی میشود.
آنچه از سوی علوی تبار تاسف انگيز ارزيابی شد ،اين بود كه
مردم البته زودتر از فعاالن اصالح طلب ،اين واقعيت ]واقعيت به بن بست
رسيدن پروژه ی دوم خرداد و سبز حکومتی[ را درك كردند و با شركت
نكردن در انتخابات شوراھا درك شان را از ناتوانی نھادھای منتخب به
نمايش گذاشتند .با اين كه علوی تبار نشان داد كه در چارچوب اين
امكان تحقق ندارد ،با اين ھمه
»جمھوری واليی« اساسا اصالح طلبی
ِ
برای راھی به سوی آينده ی حفظ نظام ،راھكارھايی را پيشنھاد کرد كه
بررسيشان میتواند نقش ويژه ی اين جريان را در سد كردن مبارزات
ملت ايران به روشنی نشان دھد .علوی تبار در ھمين نوشته چھار طيف
را در ميان اصالح طلبان طبقه بندی کرد كه ھريك راه و روش ويژه ای
تداوم به بن بست كشاندن مبارزات ملت ايران« در نظر دارند.
را برای » ِ
به باور ايشان ،تھديد قدرت سلطه گر خارجی ]امريكا و متحدانش[ جدی
است و اين قدرتھای سلطه گر خواھان سرنگون سازی نظام جمھوری
اسالمی و جايگزين كردن گزينه ای وابسته و غيرمردمساالر ]کذا[ به جای
آن است؛ البته پوشيده نيست كه منظور علوی تبار از تھديد قدرت ھای
سلطه گ ِر خواھان سرنگونی حكومت اسالمی ،نه به دليل مانع تراشی
حكومت اسالمی در روند صلح خاورميانه و حمايت فعال لجستيكی و
پشتيبانی اين حكومت از جريانھای خشونت طلب و تروريستھای
خاورميانه ای و کشتار معترضين است ،و نه به دليل خفقان وحشتناك
موجود در متن جامعه ی ايران و تضييق ھر روزه ی حقوق شھروندی
ايرانيان ،فارغ از باور و جنسيت و قوميت است؛ و نه حتی وضع اسفبار
اقتصادی و به ويژه تدارك جانانه ای برای دست يافتن به سالحھای كشتار
ھمگانی ،يا حتی ھمياری با راديكالترين و تروريست ترين حكومتھای
سرنگون شده و سرنگون نشده ی منطقه است .حتی نارضايتی بيش از
 %٩٠ملت ايران از كاركردھای حكومت اسالمی در ھر دو شق آن ،در
اين چند دھه نيز دليل سرنگونی اين حكومت اسالمی نيست ،بلكه يك
جريان سلطه گر خارجی قرار است به اينان كه خود را در موضع ملت
ايران ،ايرانی ھم میانگارند ،حمله كرده ،حكومتی وابسته و غير
مردمساالر ]کذا[ را به اينان و به ايران »تحميل« كند؛ جالب اين كه اينان
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در تمام اين سالھا ھميشه و ھميشه برعليه منافع عاليه ی ملت ايران ،به
اد ايرانيگری دارد،
تحقير تاريخی اين ملت و ضديت با ھر آنچه كه نم ِ
پرداخته اند .از سوی ديگر ھم انگار ھمين اينان نبوده اند كه با بستن راه
ملت ايران ،برای راه يافتن به روند جھانی شدن و ترقی و پيشرفت ،اين
كشور را در اين سالھای سياه در قرون وسطای انكيزيسيونيشان قفل كرده،
مبارزات ملت ايران را برای دست يافتن به تمدن و تجدد و مدنيت ،فلج
كرده اند!؟
در واقع علوی تبار با اين كه خود ،پروژه ی دوم خرداد را
ناكارآمد و متوقف شده ارزيابی میكند ،اما به دليل نگرانی از تھديد
سرنگونی كليت حكومت اسالمی ،وظيفه ی جناح اصالح طلب حكومتی را
اينگونه ارزيابی ميکند كه با نزديك شدن به اقتدارگرايان ،امكان سرنگونی
را از بين ببرند و به صفر نزديك سازند .گويا ايشان معتقد است كه ھمين
حكومت اسالمی ،حكومتی مردمساالر است كه قرار شده غرب ،نخست
اين حكومت مردمساالر ]کذا[ و غير وابسته ]کذا[ را سرنگون كند و بعد
ھم پس از تسخير ايران ،حكومتی وابسته و غير مردمساالر را بر سر كار
آورد!
البته دليل نگرانی علوی تبار روشن است ،ھرچند كه ايشان
میكوشد ،اين نگرانی را در بسته بنديھای ملی گرايانه ی اسالمی به
ھمگامانش بنماياند؛ چرا كه خوب میداند طشت »ايران دوستی« و
»حاكميت ملی« اين حكومت كمدی؛ با اين ھمه سابقه ی درخشان در
ايرانی ستيزی ،سالھاست از بام رسواييشان افتاده ،و تالشھای
ھمپالگیھای ايشان نيز ديگر نمیتواند بھانه ای برای فريفتن ملتی باشد كه
اين ھمه سال است زندانی شعارھا و نمادھا و راھكارھای اين اصالح
طلبان و رھبران سبزی فروش اين جماعت ،در چارچوب جمھوری واليی
اسالمی است .جالب اين كه علوی تبار با اين كه طرح ائتالف بزرگ و
قدرتمندش ھنوز به صحنه نيامده ،از كاركرد افتاد ،اما ھمچنان از
جمھوريخواھان خارج از كشوری حامی پروژه ی اصالحات و سبزی
فروشی میخواھد در چنين جبھه ای جايگاه واالی خويش را حفظ كنند؛
البته مھمترين فراز نوشته ی حضرتش اين كه» :اصالح طلبان حكومتی
در چالش ميان آنانی كه خواھان سرنگونی تماميت حكومت اسالمی ھستند
]يعنی مردم ايران[ خود را به اقتدارگرايان نزديك تر میيابند!«
آيا بھتر از اين میتوان چھره ی بزك كرده ی اين ھمه شعارھا و
نمادھا و راھكارھای اصالح طلبی را در صبح صادق آگاھی ايرانيان،
دست و رو نشسته و چرك و پف آلود ،نشان داد و از آن به وحشت نيفتاد؟!
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يكی از بيماریھای فرھنگی ما ايرانيان ،شايد ھم جوامع شرقی
اين است كه تعريف مشخصی از »نقد« نداريم و نقد و بررسی را با
واژهھايی نظير نفی ،متلك و ضايع كردن برابر میگيريم ،بخصوص كه
نقد در رابطه با كسانی باشد كه »ريشی سپيد« يا »گيسی خاكستری«
دارند .و متاسفانه تنھا سن و سال است كه به يك حرف يا يك شخصيت
اصالت میبخشد ،و تو ]فقط برای اين كه خيال میكنند جوان مانده ای يا
البد تازه كاری[ اجازه نداری وارد بحث و گفتوگو با »پيران دير«
شوی ،كه »ھواداران« قلمت را میشكنند ،و گاه حتی تا سانسور فيزيكی
كارت خيز برمیدارند .موضوع مشخص نقد ،انتقاد ،بررسی ،تحليل و
سير نظرات جاافتادگان دنيای سياست ،ادب و فرھنگ ما ھم برھمين
تف ِ
روال است.
اما نقد به معنی نفی نيست ،به معنی فھم بيشتر »من« ھم نيست،
كه تنھا بررسی و شكافتن يك متن ،كتاب ،نوشته يا شعاری است كه اگر از
زاويه ای مبھم مانده است ،روشنتر شود و اگر ديدگاھی در گرد و خاك
شرايط موجود به ارزيابی ويژه ای رسيده است ،مشخصتر شود .اين است
كه اگر اثری نقد نشود ،از نظر من اعتباری ندارد و معنی آن ،اين نيست
كه نويسنده كارش را كامل و بیعيب به پايان برده است ،بلكه تنھا به اين
معنی است كه كسی او و كارش را جدی نگرفته است ،تا درباره اش
اظھار نظری بكند؛ يا تنھا به »به به« و »چه چه« بسنده كرده اند ،يا
بیاعتنا از كنارش گذشته اند .به ھمين دليل ھم اگر كسانی كاری از ما را
خواندند و نقد كردند ]حتی اگر با ھمان دريافت ناشيانه شان از نقد[ به نفی
و تھمت ھم پرداختند ،باز غنيمتی است و میتواند توجه آنانی را كه
بیاعتناء از كل موضوع رد شده اند ،جلب كند و انديشه ھای بيشتری را
به بازار نقد و بررسی بكشاند .اگر »من« اشتباھی میكنم ،يا برداشت
غلطی دارم ،تنھا در برخورد با افكار و آرای گوناگون است كه محك زده

 - 208اين بخش ،بخشی است از کتاب »واژه را بايد شست« من ]نادره افشاری[ که سالھا پيش منتشر شد و آن
را اينجا بازچاپ ميکنم .فصل بعدی »يک نقد فانتزی« ھم از ھمين کتاب است .با اين کار ھم کتاب »واژه را
بايد شست« را بازچاپ کرده ام و ھم ھمسوييھای فکری ام را در سرفصلھای گوناگون نشان داده ام .در واقع
دو کتاب »رنسانس وارونه« و »واژه را بايد شست« در ادامه ی ھم ھستند.

٢٠٢

میشوم ،واال كه »من« در تنھايی خودم ھميشه درست میگويم ،و كسی
ھم نيست كه خطی ]حتی به اشتباه[ زير ادعاھايم بكشد.
نقد و بررسی كتاب علی اصغر حاج سيد جوادی برای من تنھا
بھانه ای است تا حرفم را بزنم و از كلی گويی و نظريه پردازی بپرھيزم.
ھمين!

٢٠٣

نقدر در نقد
چندی پيش علی اصغر حاج سيد جوادی كتابی منتشر كرد ،به نام
»]رفسنجانی[ خائنی كه از نو بايد شناخت« نام كتاب يادآور كتابی است
معروف به نام »محمد ،پيامبری كه از نو بايد شناخت« ]ويرژيل
گئورگيو ،ذبيح \ منصوری[ و ھم زمان جيغھای بنفش آخوندی در ھمان
نظرات طرح شده در آن كتاب و بیترديد ھرگونه بازبينی
دوران در رد ِ
ِ
ريخ اسالم .ھمان زمان ھم معممی از »نسل خجسته ی علی اكبر
در تا ِ
رات طرح شده در آن كتاب به
ھاشمی رفسنجانی بھرمانی« در رد ِ نظ ِ
چاپ جزوه ای با عنوان »محمد ،پيامبر شناخته شده« ھمت گماشت.
چرايی انتخاب اين نام از سوی حاج سيد جوادی ،سوالی است كه
من ھنوز پاسخی برای آن نيافته ام؛ شايد خواسته است با شبيه سازی نام
آن دو كتاب در ذھن خرده مذھبیھای آن دوران ]كه اين روزھا ديگر به
چندين و چند فرقه تكثير شده اند[ نقبی ھم به تاريخ »ھياھوی بسيار برای
ھيچ« علمای شيعی بزند و تاكيد كند كه خود »محمد« را ھم دوباره بايد
ِ
شناخت ،چه برسد به آخوند دست چندمی نظير رفسنجانی ٢٠٩كه تنھا با
صفت »خيانت« در تاريخ معاصرمان ثبت شده است؛ كسی چه میداند؟!
 - 209پال کلب نيکوف ) (Paul Klebnikovنويسنده ی کتاب معروف »آيت \ ھای ميليونر« در نھم ماه
جوالی  ٢٠٠٤به طرز ناجوانمردانه ای در بيرون دفتر روزنامه ی محل کارش در مسکو ترور و کشته شد.
در حالی که بيش از  ٩درصد نفت دنيا و  ١٥در صد گاز طبيعی جھان در ايران قرار دارد ،ايران بايد کشوری
ثروتمند باشد؛ اما درآمد سرانه ی آن ھفت درصد کمتر از مقدار آن قبل از انقالب ميباشد .حجم سرمايه ھای
منتقل شده از ايران به دبی و مناطق امن اقتصادی در حدود سه بيليون دالر در سال است.
رفسنجانيھا  -پس از انقالب ايران يک برادر رفسنجانی صنايع مس را در دست گرفت ،ديگری کنترل
تلويزيون را ،برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عمو )يا پسردايی يا پسرخاله ،لغت کازين در انگليسی(
صادرات چھارصد ميليون دالری پسته را قبضه کرد .پسر و خواھرزاده )يا برادرزاده؛ لغت نفيو در انگليسی(
او در وزارت نفت پستھای کليدی دارند ،پسر ديگر او مترو را دراختيار دارد که تا زمان تھيه ی گزارش حدود
ھفتصد ميليون دالر برای آن ھزينه شده است .اين خانواده از طريق شرکتھا و بنيادھای مختلف عمل کرده و
باور بر اين است که يکی از بزرگترين شرکتھای نفتی ايران ،کارخانه ی ساخت اتومبيل دوو و يکی از بھترين
خطوط ھوايی خصوصی ايران را در دست دارند )عليرغم اينکه خود آنھا منکر تصاحب اين ثروتھا ھستند(
کوچکترين پسر رفسنجانی ياسر ،صاحب باغی سی ھکتاری در منطقه ی فوق مدرن لواسان در ھمسايگی
تھران است که ھر ھکتار زمين در آن منطقه در حدود چھارميليون دالر معامله ميشود .ياسر از کجا اين پول
را آورده است؟ او يک تاجر تحصيل کرده ی بلژيک است و اداره کننده ی شرکتی که در زمينه ی غذای
کودک ،آب معدنی و ماشين آالت صنعتی فعاليت دارد .ساده ترين راه پولدار شدن به قول سعيد ليالز که اکنون
با يکی از شرکتھای اتومبيل سازی ھمکاری ميکند؛ در سالھای اوليه ی انقالب داشتن رابط ھای الزم به منظور
گرفتن مجوز واردات و تبديل دالر صد و ھفتاد و پنج تومانی به ھشتصد تومان بود .تخمين او گويای زيانی

٢٠٤

اين كتاب كه به صورت جزوه ای كم حجم و تحليلی منتشر شده،
بحران« رفسنجانی پرداخته است.
به نقد و بررسی كتاب »عبور از
ِ
ائن شناخته شده« نظر

خ
»
ن

اي
ِ
اب

كت
نويسنده بيشتر به دو نامه ی اول
ِ
داشته ،بعضی از خيانتھای او را از خاطرات خودش سر بزنگاهھای
مختلف تاريخ معاصر ايران نشان داده است .سيد جوادی از سويی نگاھی
تحليلی ھم به عملكرد آخوندھای غيرمعمم داشته ،تا تفكيكی بين اين دو
س حكومت اسالمی كرده باشد .وزنه ی تمايلش ھم
ان مذھبی موس ِ
جري ِ
»خيلی دوستانه« به سمت »گروه دوم« سنگينی میكند» :گروه دوم از
اين دو طيف ،عبارت بود از گروه مذھبی كه نه از حوزه بود و نه در
كسوت به اصطالح روحانيت .اين طيف ،قبل از انقالب و ھم چنان كه
مدت قليلی پس از انقالب ،ملبس به كت و شلوار و كفش و كراوات بودند؛
نظير ھمه ی گروهھای فن ساالر يا تكنوكرات و ساير مردم كوچه و بازار
مملكت ،در سابقه ی سياسی و فعاليت اجتماعی آنھا خط و نشانی از تمايل
به »ادغام دين و دولت« در يكديگر و برقراری احكام شريعت و تشكيل
جمھوری اسالمی به صورتی كه خمينی در فرمول »نه يك كلمه كم ،نه يك
٢١٠
كلمه زياد« خود مطرح كرد ،وجود نداشت«.
بعد ھم با تفكيك شخصيت ِ »ويژه ای نظير مھدی بازرگان« به
عنوان »برجسته ترين« فرد اين جريان در كنار کاظم سامی و حبيب \
پيمان به برجسته كردن »نقش استثنائی شادروان طالقانی« پرداخته كه ]به
قول سيد جوادی[ »با فرھنگ خجسته ی تساھل و مدارا طلبی عاری از
تعصب… ھرچند در ظاھر ملبس به لباس طيف اول بود ،اما در باطن به
٢١١
شيوه ی تفكر و مشی سياسی طيف دوم متمايل بود«.
او ھم چنين در جای ديگری از ھمين كتاب ،تفريق بين اين دو
طيف را يكی در نوع پوشش ايشان و ديگر در باور يا عدم باورشان به
اسالم فقاھتی ارزيابی كرده است» :گروه اول از اين دو طيف عبارت بود
از گروه آخوندھا يا باصطالح روحانيت كه چه در لباس ظاھر يعنی عبا و
عمامه و چه در لباس باطن ،يعنی اسالم فقاھتی و اجرای احكام شريعت
در قالب دولت و حكومت ،با يكديگر ھم رای و ھم عنان بودند .فعالترين و

معادل سه تا پنج بيليون دالر در سال به اقتصاد ايران حاصل ازاين نوع کالھبرداری قانونی در آن مدت است.
نويسنده ی اين کتاب را کشتند تا اسرار ثروتھای نجوميشان را مخفی کنند.
 - 210خائنی كه از نو بايد شناخت ،دكتر علیاصغر حاج سيد جوادی ،ص٤
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٢٠٥

نزديكترين افراد اين گروه به خمينی و فرزند او احمد ،باند رفسنجانی و
٢١٢
بھشتی و خامنه ای و اردبيلی و باھنر بود«.
در اينكه بين اين دو طيف موسس حکومت جمھوری اسالمی،
چنين زاويه ی گشادی وجود دارد ،يا وضع به »شكل« ديگری است ،بايد
رفتار »طيف يا گروه دوم« اعم از
گفت كه متاسفانه نوشته ھا ،گفته ھا و
ِ
آيت اللھی نظير سيد محمود طالقانی و مھندسانی نظير مھدی بازرگان و
عزت \ سحابی و دكترھايی نظير حبيب \ پايدار ]پيمان[ و علی
ديگران ِاين طيف ،تئوری ديگری را ثابت
شريعتی و عبدالكريم سروش و
ِ
میكند .من اينجا خواھم كوشيد كه تشابه ھای ديدگاھی و رفتاری اين دو
رغم تفاوتھای ظاھری و فريبنده ی آن[ در مورد موضوع
طيف را ]علي ِ
مشخص »اسالم فقاھتی و اجرای احكام شريعت در قالب دولت و
حكومت« ٢١٣و شيوه ی نگرش اينان به موضوع انسان و به ويژه
دگرانديشان و از ھمه مھمتر جستجو و پژوھش در پايه ھای دين حكومتی
را نشان بدھم .و باز ھم متاسفانه اگر برچسبھای رنگ و روغن دار
غيرحوزه ای را از نمايش بيرونی حرفھا و شعارھای »طيف دوم« يا
معممان بی عمامه حذف كنيم ،در منش ،رفتار ،نگرش و ديدگاه ِ اين دو
طيف موسس جمھوری اسالمی ،تفاوت چندانی ]دست كم به آن كيفيتی كه
سيد جوادی مشاھده ميکند[ نمیبينيم.
برای ورود به اين بحث بايد تاكيد كنم كه يكی از آثار شوم دخالت
علمای دين در جنبشھای ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ايران با ھر
ت
لباسی ،اسالميزه كردن اين مبارزات ،در نتيجه تھی كردن تمامي ِ
خواستھای مردمی و ملی از محتوای آزادی خواھانه و عدالتخواھانه ی
اين جنبشھا بوده است؛ به اين دليل بسيار واضح كه شھروندان ايرانی ھر
تالشی برای رھايی از يوغ حكومتيان و شركاشان كرده است ]به دليل
فريب موجود در دين حكومتی يا حكومت دينی[ اين جنبشھا ھمواره از
سوی شركای حكومتگران ]يعنی علمای دينی[ مصادره شده و به غارت
رفته اند .تجربه ی جنبش تنباكو ]رژی[ كه ماليان را بعدھا چند ماه پس از
گسترش قيام به ميدان كشاند ،يكی از ھمين نمونه ھاست .ما شبيه ھمين
تجربه را به صورتی پيگيرتر از سوی ماليان در دوران انقالب مشروطه
ھم داشته ايم .در اين انقالب ھرجا اثری از ترقی خواھی ،روشنگری،
حت ی گاه پھلو زدن به انقالب كبير فرانسه به چشم میخورد ،درست
 - 212ھمانجا ،ص٤
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٢٠٦

ھمانجايی است كه فغان تمامی روحانيت »مشروطه خواه« را درآورده،
به موضع ضديتشان كشانده است؛ حال و روز علمای »مشروعه خواه«
كه از اساس ،معلوم و مشخص است.
»ھمين قدر كافی است يادآوری شود كه از اعتراضات ضد رژی
كه حتی يك ھفته قبل از انتشار عھد نامه از سر گرفته شده ،به جوشش
عظيم تبديل شده است ،تا ورود مجتھد بزرگ ]ميرزا حسن شيرازی[ به
صحنه ،سه ماه و نيم فاصله است… در اين فاصله ی سه ماه و نيم ه
شواھد بسياری در ميان است كه اصوال ماليان نمیخواھند خود را با
٢١٤
حكومت طرف كنند«.
و متاسفانه »روايتھای انحصاری تاريخ« نشان دھنده ی اين است
كه تاريخ نويسان اسالم زده ،كل جنبش تنباكو را به نام ميرزای شيرازی
قباله كرده اند .اين گونه آلودگی جنبشھای ملی مردم ايران ]به ويژه در
يك قرن اخير[ در سرفصل شورش ٥٧به اوج خود رسيد ،و نتيجه ی كار
به قدرت رسيدن راديكالترين و خونريزترين بخش متوليان رھبری شيعه
بود ،و كارنامه شان ھمين كه به چشم میبينيم .به تعريفی ديگر »قيام
شكوھمند ملت« ٢١٥ايران در سال  ٥٧كه گفته ميشد برای رھايی از
»زنجير استبداد سلطنتی و دخالت خارجيان در امور مملكتی« ظاھرا
چھره ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت ،ماھيتش را خيلی زود
نشان داد ،و با قدرت گرفتن ھر دو طيف مورد گفتگوی سيد جوادی،
چھره ی ضد انسانی ،ضد زن و ضد آزادی و آگاھی اش را به منصه ی
ظھور رساند ،چرا كه» :حكومت مذھبی ]از ھر نوع آن[ نه فقط حامل
عنصر اختناق ،بلكه در عين حال ]بنا بر ذات خود[ پايگاه ارتجاع ،كھنه
انديشی و پاسدار جمود و خصم بی امان ھر گونه نوجويی و نوآوری
٢١٦
است«.
شركت ماليان ھم در شورش  ٥٧به شكلی فراگير و سرتاسری
تقريبا از ماه محرم پائيز ] ٥٧درست زمانی كه ديگر تمامی سنگرھا
تصرف شده بودند[ آغاز شد .و اين گونه بود كه به ناگاه سيل حضور
روحانيون از طريق اطالعيه ھای مطبوعاتی و آگھیھای روزنامه ای و
جوانترھاشان از طريق شركت در مبارزاتی كه ديگر خطری نداشت ،با
نظامی كه »شاه« آن ھم گريخته بود ،آغاز شد .و اين »انقالب« به يكباره
عبای اسالمی پوشيد و با اين كه شعارھا بيشتر بر دو محور »آزادی و
 - 214شيعه گری و ترقی خواھی ،مھدی قاسمی ،ص ١٠٤
 - 215اصطالحی که ھمين طيف آقايونا به کار ميبرند.
 - 216شيعه گری و ترقی خواھی ،مھدی قاسمی ص١١

٢٠٧

استقالل« میچرخيدند ،از سوی رھبری فرصت طلب شيعه به دو واژه ی
تكميلی »حكومت اسالمی« نيز آلوده شد ،و بعد ھم ھمان شد كه ھمه مان
تجربه كرده ايم .به بيان سيد جوادی »مردم ايران در  ١٠٠سال قبل
انقالب برپا كردند تا حكومت و حاكميت قانون را جايگزين حكومت و
استبداد خودكامه ی مال و شاه ]قاجار[ كنند .در قانون مدنی ايران تا قبل از
انقالب بھمن  ١٣٥٧حد شرعی و شالق و تعزير و سنگسار وجود نداشت.
چگونه میشود كه ھمه ی مردم جھان در انقالبھا و جنبشھای خود،
نظام ارزشھای كھنه و ايجاد ارزشھای مبتنی بر نيازھای
طالب ِ حذف ِ
ِ
زمان خود ھستند ،اما در ايران ،مردم با سابقه ی  ١٠٠سال مبارزه برای
رد بنيادھای خودكامگی و مطلق گرايی از
آزادی و حاكميت قانون و ط ِ
نظام سياسی كشور ،دست به انقالب میزنند برای اين كه قالده ی واليت
قھری آخوند را بر جان و مال خود و ھستی و حيات و وطن خود و بر
٢١٧
گردن خود بگذارند!؟«
من به ھمين دليل و ھزارھا دليل واضح ِ تاريخی و تجربه شده ی
ديگر ،تنھا با اين اميد كه برای چندمين بار در يك دوره ی تقريبا
١٠٠ساله ،اين ب ار جنبش مردم ايران به چنين سرنوشت شومی دچار
نشود ،سعی میكنم آلودگیھای جنبش فعلی درون ايران را با نمونه ھا و
فاكتھای مشخص تاريخی نشان بدھم ،و اين را ھم نشان بدھم كه اگر اين
جنبش چنان كه تاكنون نمايانده شده است ،با اين آلودگيھا ٢١٨پيش برود ،ما
ھمان تجربه ای را تكرار خواھيم كرد كه در تمام اين  ١٠٠سال تكرار
كرده ايم.
واقعيت اين است كه تنھا با پااليش جنبش ملی مردم ايران از
آلودگیھای مذھبی است كه ايران و ايرانيان میتوانند كليت جنبش فعلی
درون ايران را نجات داده ،راھی به سوی تمدن ،مدنيت ،قانون اساسی
مبتنی بر بيانيه ی جھانی حقوق بشر ،استقالل ،آزادی ،حکومتی ملی و
عرفی و حقوق شھروندی باز كنند .ھر تالش ديگری جز اين ،ياری
رساندن به يك چرخه ی كھنه ی تاريخی است ،و در نھايت به قربانگاه
فرستادن نسلی ديگر و مردمی ديگر ،آن ھم حاال و در ھزاره ی سوم.
اين كار را با بررسی نظرات »طيف يا گروه دوم« آغاز میكنم
كه شاخصھای آن به قول حاج سيد جوادی ،سيد محمود طالقانی است و
 - 217خائنی كه از نو بايد شناخت ،سيد جوادی ،ص٤٣
البته يکی از بانيان اين حکومت اسالمی خود جناب علی اصغر حاج سيد جوادی است که از کرده ھای خودش
در ھيئت روشنفکر اينگونه اظھار تعجب ميکند !
 - 218که تاکنون با کلی آلودگی »پيش« رفته است و تمامی بدبختی فعلی ما ھم ھمين است.
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مھدی بازرگان و علی شريعتی و عزت \ سحابی و حبيب \ پيمان و اين
روزھا ھم البد عبدالكريم سروش!
رات »طيف دوم« و موضوع مشخص
برای بررسی بيشتر نظ ِ
»عدم تمايل ايشان به ادغام دين در دولت« و »فرھنگ خجسته ی تساھل
و مدارا طلبی عاری از تعصب« اين طيف ،نگاھی میكنيم به گفته ھا و
عملكردھای سران اين طيف و اين آخوندھای ]تقريبا[ غيرمعمم ،تا ببينيم
موضوع مشخص »دين در حكومت«
مورد
كه واقعا ديدگاهھای ايشان در
ِ
ِ
چقدر با دريافت حاج سيد جوادی زاويه دارد؛ طيف دومی كه به بيان حاج
سيد جوادی» :افرادی مذھبی ،اما اعتدال گرا و مخالف خشونت و آشنا با
قانونمندی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سياسی ]بودند[ اما برخالف طيف
انحصارگرا ،طالب »استفاده ی ابزاری از دين« برای رسيدن به قدرت و
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در انحصار درآوردن آن نبود«.
در رابطه با تنھا استثنای اين طيف ]در نوع پوشش[ يعنی سيد
محمود طالقانی بايد گفت كه قرار گرفتن اين مالی »مدرن« در كنار
فرنگ رفته ھايی نظير مھدی بازرگان ،اگر اتفاقی استثنايی تنھا در فرم
لباس نبوده باشد ،حتما به دليل ضرورت ِ زمانی و شرايطی بوده ،كه كليت
اسالم در ايران را تھديد به نابودی میكرده ،و نه اختالفی ديدگاھی با فھم
وع مشخص »حكومت
مجتھدينی نظير سيد روح \ خمينی از موض ِ
اسالمی« و رابطه ی دين و حكومت؛ شوھای تبليغاتی ايشان ھم در ابتدای
دوران به حكومت رسيدن »طيف اول« در سال  ٥٧بيشتر به دليل جو
حاكم بر فضای جامعه بوده ،تا نگرشی اصولی به حق و حقوق شھروندان
با ھمه گونه تنوع در انديشه و باور ،و تعريفی جدی از حكومت ملی و
عرفی .معلم و مفتی آن شيوه ی رفتار دوگانه ھم ]بجز امثال سيد روح \
خمينی در »طيف اول«[ نوشته ھای بارھا و بارھا تكثير و تجديد چاپ
شده ی علی شريعتی ،جدی ترين ،راديكال ترين و اصولگراترين
تئوريسين حكومت اسالمی »از طيف دوم« است .شريعتی يكی از ھمين
عناصر »طيف دوم« در كتاب امت و امامتش مینويسد» :امام ،در كنار
قدرت اجرايی نيست .ھم پيمان و ھم پيوند با دولت نيست .نوعی ھم سازی
با سياست حاكم ندارد .او خود مسئوليت مستقيم سياست جامعه را داراست
مستقيم اقتصاد ،ارتش ،فرھنگ ،سياست خارجی و ادارهی امور
و رھبری
ِ
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داخلی جامعه با اوست ،يعنی امام ،ھم رئيس دولت است و ھم رئيس
٢٢٠
حكومت…«
يا »افراد يك امت از ھر رنگ و خون و خاك و نژاد ،يك گونه
میانديشند و ايمانی يكسان دارند و در عين حال در ]برابر[ يك رھبری
مشترك اجتماعی تعھد دارند… رھبری امت ]امام[ متعھد نيست كه ھم
چون رئيس جمھوری امريكا يا مسئول برنامه ی »شما و راديو« مطابق
ذوق و پسند و سليقه ی مشتریھا عمل كند و تعھد ندارد كه تنھا خوشی و
شادی و »برخورداری«… به افراد جامعه اش ببخشد ،بلكه میخواھد و
متعھد است كه… جامعه را به سوی »تكامل« رھبری كند ،حتی اگر اين
٢٢١
تكامل به قيمت رنج افراد باشد«.
و درست  ٨٠٠سال پيش از اين افاضات »پاپ معصومی« در
رون وسطايی كليسای كاتوليك با كلماتی شبيه به ھمين
اوج قدرت ق
ِ
ِ
اك علی شريعتی ،موضوع »واليت مطلقه ی فقيه و
انشاھای خطرن ِ
امامت« علمای مسيحی را اين گونه »فرمان الھی« تفسير میكرد.
ِ
»پاپ اينوسان سوم ]يا پاپ معصوم[ ) ١١٩٨تا  ١٢١٦ميالدی(
كه از او به عنوان يكی از نيرومندترين و در عين حال خشنترين و
بیرحمترين روسای مسيحيت ياد شده ،جواز قدرت بیرقيب خود را در
اين »آيات« خودساخته اعالم میداشت» :ما ]پاپھا[ را خداوند مامور
كرده است ،تا بر كليه ی مردمان و كشورھای جھان حكومت كنيم ...پاپ
فقط يك شخصيت روحانی نيست ،بلكه وظيفه دارد ]كه[ بر پادشاھان نيز
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حكم براند«.
عدم تعھد ِ رھبری حكومت اسالمی و امام
در زمينه ی
ِ
مشخص ِ
نسبت به موضوع »رفاه« و »شادی« و »برخورداری« يك »ملت« و
حتی يك »امت« نيازی به آمار و ارقام نيست ،چرا كه حكومت اسالمی،
يكی به دليل بیلياقتی و يكی ھم به دليل دزدیھا ٢٢٣و برداشتھای
 - 220امت و امامت ،علی شريعتی ،ص ٥٩٢اگر گاه در اين کتاب از فاکتی دو يا سه بار استفاده کرده ام،
برای اين است که پايه ھای کمدی اعتقادی اين »حافظان نظام اسالمی« را بھتر نشان داده باشم.
 - 221امت و امامت ،علی شريعتی ،مجموعه آثار ،صص  ٤٠٢تا ٤٠٣
 - 222به نقل از شيعه گری و ترقی خواھی ،ص١٢
 - 223پال کلب نيکوف ) (Paul Klebnikovنويسنده ی کتاب معروف »آيت \ ھای ميليونر ]ميلياردر[«
است که در  ٩جوالی  ٢٠٠٤به طرز ناجوانمردانه ای در بيرون دفتر روزنامه ی محل کارش در مسکو ترور
و کشته شد .اين نوشته بخش کوتاھی از کتاب اوست:
در حالی که بيش از  ٩درصد نفت دنيا و  ١٥در صد گاز طبيعی جھان در ايران قرار دارد ،ايران بايد کشوری
ثروتمند باشدف اما درآمد سرانه ھفت درصد کمتر از مقدار آن قبل از انقالب ميباشد .حجم سرمايه ھای منتقل
دبی و مناطق امن اقتصادی در حدود سه بيليون دالر در سال است
شده از ايران به
رفسنجانيھا  -پس از انقالب ايران يک برادر رفسنجانی صنايع مس را در دست گرفت ،ديگری کنترل
تلويزيون را ،برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عمو )يا پسردايی يا پسرخاله ،لغت کازين در انگليسی(
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نامعقول متوليانش از حساب ملت ،خود ،تجربه ی زنده ای است و نيازی
نيست كه تاريخ را ورق بزنيم ،تا از ميزان اين اختالسھا و چپاولھا آگاه
داغ داغ است .كافی است نگاھی سطحی به كارنامه ی
شويم .تنور ھنوز ِ
حكومت اسالمی دست پخت اين تئوريسين مرحوم بيندازيم ،تا ببينيم كه
رفتار اين متوليان حكومت اسالمی »فقط گوشه ای از گردباد خونينی« را
مینمايد كه رھبری شيعه در كارنامه ی ننگينش رديف كرده است؛
رفتاری كه فقط از سوی فاتحين يك جنگ خونين تسلط جويانه ی مذھبی
ھر تولد در ايران را
قابل انتظار است و نه از جماعتی كه متاسفانه گاه م ِ
در شناسنامه شان دارند؛ رفتار با كشوری فتح شده ،با مردمش و اموالش
صادرات چھارصد ميليون دالری پسته را قبضه کرد .پسر و خواھرزاده ) يا برادرزاده؛ لغت نفيو در انگليسی(
او در وزارت نفت پستھای کليدی دارند ،پسر ديگر او مترو را دراختيار دارد که تا زمان تھيه ی گزارش حدود
ھفتصد ميليون دالر برای آن ھزينه شده است .اين خانواده از طريق شرکتھا و بنيادھای مختلف عمل کرده و
باور بر اين است که يکی از بزرگترين شرکتھای نفتی ايران  ،کارخانه ی ساخت اتومبيل دوو و يکی از
بھترين خطوط ھوايی خصوصی ايران را در دست دارند )عليرغم اينکه خود آنھا منکر تصاحب اين ثروتھا
ھستند( کوچکترين پسر رفسنجانی ياسر ،صاحب باغی سی ھکتاری در منطقه ی فوق مدرن لواسان در
ھمسايگی تھران است که ھر ھکتار زمين در آن منطقه در حدود چھارميليون دالر معامله ميشود .ياسر از کجا
اين پول را آورده است؟ او يک تاجر تحصيل کرده ی بلژيک است و اداره کننده ی شرکتی است که در زمينه
ی غذای کودک ،آب معدنی و ماشين آالت صنعتی فعاليت دارد .ساده ترين راه پولدار شدن به قول سعيد ليالز
که اکنون با يکی از شرکتھای اتومبيل سازی ھمکاری ميکند ،در سالھای اوليه ی انقالب ،داشتن رابطھای الزم
به منظور گرفتن مجوز واردات و تبديل دالر صدو ھفتاد و پنج تومانی به ھشتصد تومانی بود .تخمين او گويای
زيانی معادل سه تا پنج بيليون دالر در سال به اقتصاد ايران حاصل از اين نوع کالھبرداری »قانونی« در آن
مدت است.
عسگراوالديھا  -آنھا از اصل از بازاريان يھودی بودند که چند نسل قبل مسلمان شدند .اسد\ عسگراوالدی
پسته  ،زيره ،خشکبار ،ميگو و خاويار صادر کرده و در مقابل شکر و لوازم خانگی وارد ميکند .بانکداران
ايرانی ثروت او را حدود چھارصد ميليون دالر تخمين ميزنند .عسگر اوالدی از برادر بزرگ خود حبيب \
که در سالھای دھه ی ھزارو نھصد و ھشتاد وزير بازرگانی و مسئول دادن مجوزھای جالب توجه مربوط به
کاالھای خارجی بود ،کمکھايی دريافت کرد .او ھمچنين در مجموعه ی مربوط به »مارک ريچ« که کاالھای
ممنوعه ی آمريکايی را به ايران ميرساند کار ميکرد.
رفيق دوست  -رفيق دوست راننده ی خمينی از فرودگاه مھرآباد تا مقصد وی پس از برگشتنش از پاريس بود.
رفيق دوست در سال ھزارو نھصد و ھشتاد ونه کنترل بنياد مستضعفان را در دست گرفت که دارای حدود
چھارصد ھزارنفر کارمند و سرمايه ای حدود ده بيليون دالر است .رفيق دوست مالک بنياد نور است که
بلوکھای آپارتمان متعدد در اختيار داشته و سودی در حدود دويست ميليون دالر از طريق واردات دارو ،شکر
و لوازم ساختمانی بدست ميآورد .او در ھنگام لزوم به مقادير مخفی پول دسترسی دارد و البته تعريف »ھنگام
لزوم« نامشخص است.
واعظ طبسيھا  -بنياد رضوی در اختيار اوست .اين سازمان زمينھای شھری متعدد در سرتا سر ايران ،ھتل،
کارخانه ،مزارع و معادن سنگ مختلف را در اختيار دارد .ميزان دارائی آن تاکنون اعالم نشده است ،ولی
کارشناسان اقتصادی مقدار پانزده بيليون دالر را تخمين ميزنند .اين سازمان مقادير زيادی ھدايا از زائران
مشھد چپاول ميکند .اخيرا بانکھای سرمايه گذاری با ھمکاری سرمايه گذارانی از دبی و عربستان سعودی
تاسيس کرده و در تجارتھای بزرگ خارجی نيز فعال است.عنصر محرک اين بنياد پسر آيت \ طبسی ،ناصر
است .او مسئول ناحيه ی آزاد تجاری سرخس بود .قرار بود در اين ناحيه فرودگاه و راه آھن ]بين ايران و
ترکمنستان[ ھتل ،شاھراھھای متعدد و ساختمانھای اداری تاسيس شود .اما در سال دو ھزار و يک ناصر
طبسی از کار برکنار و دو ماه بعد به جرم اختالس ازشرکتی در دبی به نام المکاسيب دستگير شد؛ اما چھار
ماه قبل ازتاريخ انتشار اين گزارش از اتھامات وارده تبرئه شد.
http://www.facebook.com/home.php?show_hidden=true#!/note.php?note_id=42
8192166666&id=1647737354&ref=mf
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به عنوان يك غنيمت شگرف جنگی؛ غنيمتی جنگی در نبردی ١٤٠٠
ساله.
بیجھت نيست كه اين »فاتحان« اساسا حقی برای اين ملت در
زمينه ی رفاه ،شادی و »برخورداری« نمیشناسند و ھرگونه چپاول و
دزدی را نه تنھا مشروع میدانند كه تجويز ھم میكنند .اين وضعيت،
عالوه برتئوریھای اين تئوريسين مرحوم ،به دليل بافت و مكانيسم حاكم
بر سيستم فكری رھبری اسالم و شيعه ،چنين شكلی دارد؛ چرا كه اين دين
از اساس با ھرگونه توليد و سازندگی مخالف است و خودش را تنھا
»گروه« انتخاب شده از سوی خدا میشناساند كه وظيفه اش فقط چپاول
ملت به دست »برگزيدگان خدا« است ،به ھر بھايی؛ بھانه ی آن ھم ھدايت
مردم است به ناكجا آباد تكامل »حتی به قيمت رنج مردم!«
»در صدر اسالم ،مسلمانان ھمگی سپاھی بودند .در سال اول
ھجرت ،شماره ی مسلمانان و سپاھيان از ] ١٠٠نفر[ تجاوز نمیكرد ،ولی
پس از آن كه در طی جنگھا پيروزی ]ھايی[ نصيب مسلمانان شد ،بر
شماره ی سپاھيان افزوده شد؛ بطوری كه در سال نھم ھجرت ،ھنگام
جنگ تبوك كه آخرين جنگ پيغمبر بود ،شماره ی مسلمانان ]سپاھيان[ به
١٠ھزار سوار و ٢٠ھزار پياده رسيد .در اواخر حكومت خلفای راشدين
]دوران علی[ شماره ی سپاھيان به  ٣٠٠ھزار تن رسيد .و در اوايل
٢٢٤
دوران بنیاميه فقط شماره ی سپاھيان بصره  ٨٠ھزار نفر بود«
ھم چنين در رابطه با موضوع »بھشت تكامل« محمد برقعی در
گزارشی تحت عنوان »سكسیترين انقالب جھان« مینويسد» :در مقابل
ھم شورای نگھبان و امامان جمعه ھرموقع فرصتی به دست میآورند،
فرياد وا اسالما و وا ناموسا سرمیدھند و در اين مورد قوانين شداد و
غالظ میگذرانند؛ رابطه ی دختران و پسران را ولنگاری و بیناموسی
میخوانند و از عدم كنترل زنان در غرب طوری سخن میگويند كه گويی
ھمه ی زنان آن بدكاره ھستند و ھمه ی دختران جوان آن بچه ی نامشروع
دارند و فساد جنسی سرتاسر جامعه ی غرب را فراگرفته است و وظيفه ی
اين »پاسداران عفت جامعه« اين است كه نگذارند جامعه ی ايران در
چنين منجالبی بيافتد .آخرين دستآورد شورای نگھبان ھم آن كه دو بار
اليحه ی رفتن دختران برای تحصيل به خارج از كشور را رد میكنند ،تا
مبادا دختران ايرانی به خارج بروند و منحرف شوند .اين در حالیاست كه
برای اولين بار مقامات رسمی كشور صحبت از شيوع وسيع فحشا و خود
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فروشی و آلودگی جنسی در جامعه میكنند و روحانی رئيس دادگاه انقالب
كرج ،فاحشه خانه داير میكند .و اين فاحشه خانه زير نظر دولت و دادگاه
انقالب داير بوده و حال ھم كه آن روحانی را دستگير كرده اند ،نمیگويند
كه ھمكاران او چه كسانی بوده ان د؛ يا مشتريان آن ،و اين كه اين امر
نمیتوانسته ]يك[ كار فردی باشد ،بلكه نشانه ی رواج فساد در سطح
٢٢٥
وسيعی در مقامات دولت ]حکومت اسالمی[ و در سطح كشور است«.
و بازھم چند صد سال پيش از اين در سال  ١٤٩٥ميالدی در
شھر فلورانس حكومت عدل الھی بر پا شد كه در آن ھرگونه برخورداری
و شادی و شادمانی مسيحيان ممنوع اعالم شده بود» :ق وانين جمھوری
»خدايی« فلورانس ھرگونه تفريح و مشغوليتی را زير عنوان »حركات
حيوانی« حرام میشمرد .زن و مرد وظيفه داشتند بيشترين ايام ھفته را
روزه بگيرند و زنان موظف بودند با مقنعه ھای سياه در كوی و برزن
ظاھر شوند .ھرگونه اثر ھنری كه ظن »بیعفتی« بر آن میرفت ،به آتش
سپرده میشد .چنين بود كه صدھا اثر نقاسی و مجسمه ،كار استادان نامدار
٢٢٦
ايتاليا كه نماينده ی سيما و پيكر زنان زيبا بود ،از ميان رفت«.
و به راستی ھم اگر حكومتی مثال الھی و اسالمی »ھيچ تعھدی
در قبال رفاه و برخورداری و شادی« مردمش نداشته باشد ،سرنوشتی
بھتر از اين كه در حكومت اسالمی فعلی ايران بر سر ملت ايران آمده
داستان بھشت تكامل؛
است ،در انتظار مردم آن كشور نيست؛ اما مھمتر از
ِ
دريافت علی شريعتی از موضوع »امامت« و حكومت اسالمی است كه
دقيقا يك دريافت فقھی است ،به اين معنی كه شيعيان بجز سه اصل اساسی
مسلمانان ]يعنی توحيد و نبوت و معاد[ به دو اصل ابتكاری ديگر ھ م
معتقدند كه در ھيچ كجای اسناد ِ باقیمانده ی اسالمی ،چه در قرآن و چه
سنت و چه روايات اسالم سنتی سخنی از آنھا نرفته است؛ اما بنيانگزاران
مذھب شيعه برای نمايش تفريق خودشان از اسالم سنتی ،يعنی تسنن ،دو
اصل عدل و امامت را ھم به سه اصل قبلی اسالم افزوده اند و به اين
ترتيب بانی نوعی بدعت در تفسير از اسالم سنتی شده اند.
البته من بنا ندارم كه اين انواع فرقه ھای مذھبی را بررسی كنم.
علمای ھر دو فرقه ی تشيع و تسنن ،حت ی ديگر فرقه ھای اسالمی به
اندازه ی كافی در اين مورد صاحب نظرند ،تحقيق كرده اند و مرتبا ھم بر
دامنه ی »تحقيقاتشان« میافزايند .منظور اين است كه بگويم دخالت
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رھبری شيعه ]دين[ در حكومت ،دولت ،و سياست از اصول اساسی اين
مذھب است و يك مسلمان شيعی ،چه مكال ،معمم و »محجب« نمیتواند
در اصول مذھبش اما و اگر بياورد و اصلی از اصول شيعه را »تعطيل«
كند .متوليان مذھب شيعه ھم ھر تفسيری از دينشان داشته باشند ،بر سر
موضوع مشخص »امامت« اجبارا موضع گيری مشابھی دارند ،چرا كه
به قول ھمان تئوريسين مرحوم» :امام در كنار قدرت اجرايی نيست .ھم
پيمان و ھم پيوند با دولت نيست .نوعی ھم سازی با سياست حاكم ندارد.
مستقيم
او خود مسئوليت مستقيم سياست جامعه را داراست و رھبری
ِ
اقتصاد ،ارتش ،فرھنگ ،سياست خارجی و اداره ی امور داخلی جامعه با
٢٢٧
اوست ،يعنی امام ،ھم رئيس دولت است و ھم رئيس حكومت!«
اگر ھم اتفاقا در اين ميان كسی نظير مھدی بازرگان پيدا شده كه
پس از تجربه ی شانزده سال حكومت اسالمی ]تا زمان درگذشتش[
تئوريھای تازه ای مبنی بر جدا بودن دين از حكومت يا تخصيص مذھب
به مسائل آن جھانی ارائه میدھد ،در واقع قرائت خاصی از تشيع را
مطرح كرده ،كه از اساس با دريافت رايج ،معمول و سنتی از تشيع تفاوت
دارد .به اين معنی كه نگرش بازرگان به موضوع اسالم و آخرت گرايی
تشيع ،خود نوعی بدعت و نوآوری است ،يا به زبان اسالمی و شيعی
متوليان مذھب ،نوعی ارتداد و خروج از دين است.
اين نوع قرائت تازه از مذھب ھم از سوی مھدی بازرگان ،پس
از تجربه ی فاجعه آميز حكومت اسالمی مطرح شده ،و نه در زمانی كه
خود او به عنوان رئيس دولت موقت سيد روح \ خمينی ھمراه با »طيف
اول« در »پوزيسيون« حكومت اسالمی قرار داشت .اين تغيير زاويه و
تغيير جھت ِ نگاه ھم با اين كه از اساس مثبت است ،اما در كليت و اصول
تشيع مبنی بر امامت ،تغييری ايجاد نمیكند و نمیتوان با استناد به
تئوریھای واپسين مھدی بازرگان ،تجربه ھای مادی ،حقوقی ،عينی و ھر
ايران ِ تحت حاكميت علمای شيعی و ديگر
روزه ی اسالم حكومتی را در
ِ
تجربه ھای  ١٤٠٠ساله ی آن ناديده گرفت و بر اين تجربه ی خونبار
چشم بست؛ يا مثال با طرح اين گونه تئوریھا در قرائت اصلی از اصول
مذھب شيعه در حكومت ]يعنی امامت[ شك كرد.
برای شناختن ديدگاهھای تئوريسينھای انقالب و حكومت اسالمی
ھم نظير رفتگانی چون علی شريعتی ،مھدی بازرگان ،سيد محمود طالقانی
و ]تاکنون[ ماندگانی چون حبيب \ پيمان ،عزت \ سحابی ،عبدالكريم
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سروش و ديگران اين طيف ،الزم نيست كه در البيرنت تودرتوی
جوسازیھای باصطالح اصالح طلبانه ی ايشان در داخل و خارج كشور
گم شويم؛ كافی است نگاھی به ديدگاهھای ايشان در رابطه با موضوع
مشخص حكومت دينی يا دين حكومتی بيندازيم و به طور موازی
عملكردھای ايشان را در سر بزنگاهھای ويژه ای كه شايد »ميبايد« در
جبھه ی مردم حضور میيافته اند ،بررسی كنيم ،تا ببينيم كه ايشان اصوال
چه تكاليفی برای »امت« ساكن ايران با اين ھمه تنوع در دين و مذھب و
باور قائل ھستند و اساسا برداشتشان از موضوع ملت ايران چيست؛ با اين
نگاه بیگمان آسانتر میتوان نقش ايشان را در مورد »عدم تمايلشان به
ادغام دين در دولت ]حکومت[« و موضوع مشخص دعوای بين »آزادی
و استبداد« وارسيد ،چرا كه به باور حاج سيد جوادی» :دعوای اصلی بين
موسس جمھوری اسالمی ،دعوای بين كفر و دين نبود ،بلكه
اين دو طيف ِ
ِ
٢٢٨
اختالف اساسی بر سر استبداد و آزادی بود«.
ترين«
خوشنام
»
از
يكی
كه
از سيد محمود طالقانی آغاز میكنم
ِ
روحانيون در ھيئت »طيف دوم« است .طالقانی برای تاكيد برعدم باورش
به آزادی و مردم ساالری و تاكيد مكررش بر ھمين اصل اساسی مذھب
شيعه ،سالھا پيش از تاسيس جمھوری اسالمی ]در سال ١٣٣٤خورشيدی[
در مقدمه ی كتاب »تنبيه االمه و تنزيه المله« عالمه محمد حسين نائينی
نوشت» :تنھا دعوت پيغمبران ،توحيد در ذات و توحيد در عبادت نبود،
توحيد در ذات و توحيد در عبادت ،مقدمه و پايه ی فكری و عملی بود
برای توحيد در اطاعت .آزادی و مساوات از ھمين معنای خداشناسی و
توحيد سرچشمه میگيرد .اين ھمان حقيقت اسالم است كه آئين پيغمبر خاتم
به آن ناميده میشود؛ يعنی تسليم اراده و فكر و عمل و از ميان برداشتن
٢٢٩
ھر مقاومت و مانعی«.
به تعبير طالقانی دو اصل شيعه يعنی »امامت و عدل« كه او
آنھا را به »آزادی و مساوات« ترجمه كرده ،مفاھيم ويژه ای دارند كه
تنھا با فرھنگ لغت شيعی و اسالمی قابل درك است ،نه مفاھيم مستند و
ھمه گير و جاافتاده ی اين دو واژه .سيد محمود طالقانی در ھمين عبارت
كوتاه ،واژه ی آزادی را »تسليم بودن فكر و عمل و از ميان برداشتن ھر
مقاومت و مانعی« تفسير میكند كه تنھا در زير چت ِر حمايت ِ رھبری
شيعه و اطاعت از »علمای عادل و عدول« قابل دسترسی است .عدالت
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ھم »توحيد در ذات و توحيد در عبادت« است ،يعنی ھماھنگی و يگانگی
در اطاعت؛ به تعريفی ديگر تمام مسلمانان جھان ،يك خدا را میپرستند،
ايمان واحدی دارند ،رو به يك قبله نماز میگزارند ،در يك ماه مشخص
روزه میگيرند و اينھا ھمه يعنی »مساوات« در اسالم؛ كما اين كه خود
طالقانی ]چون دليلی برای مساوات و نفی استثمار در اسالم
نمیيابد[ شعارھای ضد طبقاتی ماركسيستی را اولين شعارھای اسالم و
آخرين شعارھای ماركسيسم تفسير و تعبير میكند.
»آيت \ طالقانی نيز ضمن سوءاستفاده از جمله ی معروف
ماركس ،در باره ی مالكيت در اسالم ،به مبالغه گويی شگفت انگيزی
دست میزند و مینويسد» :از ھركس بقدر استعداد و برای ھركس ،بقدر
٢٣٠
احتياج« اين جمله شعار اول اسالم و آخرين شعار سوسياليستھاست«.
دليل روشن كه در ايران دھه ی چھل موج ماركسيسم و
به اين ِ
شتر پھنه ھای دانشجويی و روشنفكری
نظريات »ضد استثماری« آن بي ِ
ايران آن دوره را درنورديده بود و طالقانی و يارانش برای عقب نماندن
از قافله ی »شعار« ناگزير از »تحريف اسالم« و اصول آن بودند؛
چنانكه علی شريعتی نيز با ھمين ھدف ،علی ابن ابيطالب را »سوسياليست
ران ِ اين طيف با اين
خداپرست« لقب میداد .در واقع شريعتی و ديگ ِ
بازیھا میكوشيدند مفاھيم مساوات و آزادی را در برابر عدل و امامت،
اسالميزه كنند؛ حتی تا ھمين اواخر سازمان مجاھدين خلق از »جامعه ی
بی طبقه ی توحيدی« سخن میراند ،منتھی اين »توحيد« تنھا به مفھوم
رھبری يگانه ،شعار يگانه ،ھدف يگانه و ايدئولوژی يگانه و واحد است،
نه به معنی و تفسير »ضد استثماری« از عدالت اجتماعی و تعابيری از
اين دست.
در مثال ديگری »حبيب \ پايدار ]پيمان[ نيز ضمن تاكيد بر اين
نكته كه »انقالب محمدی ،ازنظر جامعيت ِ اھداف ،نظيری در تاريخ
ندارد« مینويسد كه »با ظھور اسالم ھمه ی انواع مالكيتھای فئودالی
عمال لغو گرديد… اسالم ،ثروتھا و منابع طبيعی و زمين را از تملك
اختصاصی اشراف و سالطين خارج ساخت و بردگی و استثمار را عمال
لغو كرد ]زيرا كه[ اسالم ھرگز نمیتوانست و نمیتواند با ھيچ يك از
نظامھای مبتنی بر استثمار ،يعنی برده داری ،فئوداليسم و يا سرمايه داری
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و يا ھر شكل ديگری از استثمار در ھر عصر و دوره ی تاريخی موافق
٢٣١
باشد…«
اما متاسفانه برخالف نظر اينگونه متوليان اسالم ب ه ويژه در
رابطه با نظام اقتصادی و فلسفی اسالم ،تاريخ اسناد ديگری دارد كه به
نقل چند نمونه فقط در رابطه با موضوع برده داری و تلقی استثماری
اسالم از انسان بسنده میكنم كه در خانه اگر كس است ،يك حرف بس
است؛ برای رد نظريات »ضد برده داری ،ضد فئودالی و ضد سرمايه
داری اسالم« از ديدگاه علمای طيف دوم ،من مخصوصا اين نمونه ھای
تاريخی را از ھمان زمان زندگی پيامبر و علی ابن ابيطالب نقل میكنم ،تا
نشان بدھم كه اين جماعت »طيف دوم« بيشتر آرزوھا و آرمانھای
واقعيت موافقت ِ
خودشان را در دھان بانيان اسالم گذاشته اند ،تا اين كه به
ِ
اسالم با ھرگونه »برده داری ،فئوداليسم و يا سرمايه داری و يا ھر شكل
ديگری از استثمار در ھر عصر و دوره ی تاريخی« استناد كرده باشند.
»در قرآن به نوبه ی خود بر اصل برده داری تاكيدی قاطع
گذاشته شده ،زيرا اين سنت ،خواست مستقيم خداوند و ناشی از اراده و
مشيت خاص او شناخته شده است» :خود ما چنين خواسته ايم كه كسانی را
به چندين درجه برتر از ديگران قرار دھيم ،تا اينان را به بردگی خويش
درآورند] «.زخرف[٣١ ،
»خدا رزق بعضی از بندگان خود را بر بعضی ديگر فزونی داده
است ،اما آن كس كه رزقش افزون شده ،زياده را به غالمان نمیدھد ،تا
با او برابر شوند] «.نحل[٧١ ،
»آيا بنده ای كه ھيچ اختياری از خود ندارد و مردی آزاد كه ما
به او روزی فراوان عطا كرده ايم و پنھان و آشكارا ھر چه بخواھد از
مال خود انفاق میكند ،با ھم يكسانند؟« ]نحل[٧٥ ،
»دو نفر مرد ،يكی بنده ای گنگ و ناتوان كه سربار موالی
خويش است و از ھيچ راه ،خيری به مالك خود نمیرساند و ديگری مردی
آزاد كه به عدالت امر میكند و در صراط مستقيم است ،آيا اين دو نفر
دارای حقوق متساوی ھستند؟« ]نحل[٧٦ ،
»در صحاح سته از خود محمد نقل شده است كه ھر غالمی كه
از صاحب خود بگريزد ،از برائت خدای تعالی بيرون آمده است ،و بنده
ای كه از نزد ارباب خود گريخته باشد ،نمازش از حد شانه ھايش باالتر
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نخواھد رفت ،زيرا حق تعالی نماز و روزه ی غالم و كنيز گريخته پا را
٢٣٢
نمیپذيرد«.
ايليا پاولوويچ پطروشفسكی در كتاب »اسالم در ايران«
مینويسد» :چون اسالم اصوال با بردگی و برده داری مخالفتی نداشت،
پس از استقرار اسالم و گسترش آن اصول برده داری در ميان مسلمانان
٢٣٣
محفوظ و باقی ماند«.
»به گفته ی قرآن ،غازيان ]سربازان[ اسالم كه وارد خاك كفار
میشوند ،حق دارند زنان و مردان غيرنظامی را بكشند و يا به بردگی
٢٣٤
بگيرند ،زنان و كودكان را بنده سازند…«
»در غزوات مسلمين عليه كفار ،قتل و غارت و به اسارت و
بردگی بردن زن و فرزند مخالفان ،امری مباح بود ،چنان كه در سال ششم
ھجرت ]زمانی كه ھنوز پيامبر اسالم زنده بود[ پس از آن كه زيد بن
حارثه با پانصد كس مامور جنگ با طايفه ی جذام شدند ،ھزار شتر و پنج
ھزار گوسفند و صد زن و بچه اسير گرفتند .بعد معلوم شد كه بين بنی
جذام و حضرت ]محمد[ پيمان نامه ای منعقد شده است… در شعبان ھمان
سال ]حضرت[ علی با صد نفر بر سر قبيله ی بنی سعد حمله برد ،چون
افراد قبيله گريخته بودند ،پانصد شتر و ده ھزار گوسفند غنيمت مسلمانان
٢٣٥
شد«.
آنانی كه تاريخ اسالم ،ھم چنين شيوه ی نگرش اسالم به ملل
مغلوب را میشناسند ،حتما اين را ھم میدانند كه گريختن طايفه ی
»بنیسعد« نه برای گذراندن تعطيالت يا مثال ييالق و قشالق ،كه تنھا به
دليل خشونت سپاه اسالم در رابطه با دگرانديشان ،ھم چنين وحشت ايشان
از اسارت و بردگی بوده است» .تنھا قبيله ی معتبری كه از يھود در
يثرب مانده بود ،بنی قريظه بود كه پس از واقعه ی خندق كار آنھا نيز
ساخته شد .بدين دستاويز كه بنا بود آنھا از داخل به ياری قريشيان كه
مدينه را محاصره كرده بودند ،بشتابند .ولی حضرت محمد با تدبيری در
ميان آنھا نفاق انداخت و در نتيجه به ياری ابوسفيان نرفتند .معذالك پس
از اين كه ابوسفيان از فتح مدينه مايوس شد و حصار را ترك كرد،
مسلمانان نخستين كاری كه كردند ،حمله به كوی بنی قريظه و محاصره ی
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٢١٨

آن بود .محاصره  ٢٥روز طول كشيد .اين قبيله نيز حاضر شدند ھمچون
دو قبيله ی ديگر دارايی خود را گذاشته و سالم از مدينه خارج شوند ،ولی
محمد چنين نمیخواست ،چه از آنھا به واسطه ی ھمداستانی با ابوسفيان
كينه ای در دل داشت و نابودی آنان را باعث ازدياد شوكت اسالم و
مرعوب كردن ديگران میدانست.
»بنی قريظه از بيم اين تصميم ،به طايفه ی اوس متوسل شد ،تا
ھمان رفتاری كه با وساطت روسای خزرج با دو طايفه ی ديگر شده بود،
با آنان نيز بكار بسته شود .وقتی آنھا از بنی قريظه شفاعت كردند،
پيغمبر فرمود» :من يكی از روسای اوس را درين كار حكم میكنم .ھرچه
او گفت ،بدان عمل خواھم كرد «.سپس سعد بن معاذ را حكم قرار دارد،
چه ،میدانست ]كه[ سعدبن معاذ از بنیقريظه دلی پرخون دارد .سعد ھم
حدس و ميل پيغمبر را كامال تحقق بخشيد و حكم كرد ]كه[ تمام مردان
قريظه را گردن بزنن د و زن و فرزند آنان را به بردگی بگيرند و تمام
اموالشان بين مسلمانان تقسيم شود .حكم ،ظالمانه بود ،ولی چه میشود
كرد؛ زيرا ھردو طرف به داوری سعدبن معاذ گردن نھاده بودند .عالوه
بر ھمه ی اينھا شدت عمل و تدابير قاطع ]ھرچند مخالف شروط انسانی
باشد[ اما برای بنيانگزاری دولت ]درست مثل حکومت جمھوری اسالمی[
الزم و ضروری میشود .در بازار مدينه چندين گودال كنده شد٧٠٠ .
يھودی تسليم شده و امان خواسته را يكی پس از ديگری گردن زدند.
»بعضی عده ی اسيران مقتول را تا  ١٠٠٠نفر ذكر كرده اند .از
آن ميان برخالف حكميت ِ سعدبن معاذ كه گفته بود زنان را به بردگی
ببرند ،يك زن را نيز گردن زدند و آن زن »حسنالفرطی« بود كه تا
ھنگام مرگ نزد عايشه نشسته ]بود و با او[ گفت و گو ميكرد .ھنگامی كه
نام او را بردند ،با گشاده رويی و خنده به سوی قتلگاه رفت .جرمش اين
بود كه ھنگام محاصره ی كوی بنی قريظه سنگی ٢٣٦پرتاب كرده بود.
عايشه میگويد» :تاكنون زنی بدين خوش رويی و خوش خويی و نيك
نفسی نديده بودم .وقتی برخاست كه به كشتنگاه برود ،به او گفتم:
»میخواھند تو را بكشند ،با خنده جواب داد:
٢٣٧
»برای من زندگی ارزشی ندارد«.
»شعار »انما المومنون اخوه« يا »ال اكراه فیالدين« البته مانع
آن نبود كه پيروان مذاھب ديگر ]يعنی اھل كتاب[ را به جرم نپذيرفتن
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٢١٩

اسالم يك جا سر نبرند ،به طوری كه در مورد بنی قريظه ،پس از جنگ و
تسليم شدن مردم اين قبيله ،دستور داده شد تا  ٩٠٠نفر از جوانان و مردان
بنی قريظه را سر بريدند و اموال و دارايی و زنان و كودكان اين قبيله را
به عنوان بردگی بين مسلمانان تقسيم كردند .طبری مینويسد» :پيغمبر
بگفت تا در زمين گودالھا بكندند و حضرت علی و زبير در حضور
پيغمبر گردن آنھا را زدند «.در اينگونه جنگھا اعراب مسلمان حتی از
ھمخوابگی با زنان شوھردار ]ھم[ پرھيز نمیكردند و اين البته دستور
٢٣٨
قرآن بود«.
»در تعليمات ]اسالمی[ مزبور ھيچ چيز سوسياليستی وجود
نداشته… محمد ھرگز مالكيت خصوصی ،بردگی و برده داری را انكار
نفرمود و حتی بنده كردن اسيران جنگی را قانونی و مشروع
٢٣٩
میشمرد«.
به ھمين دليل اين متوليان شيعه به دليل فقر اساسی انديشه شان
]مگر اينان انديشه ھم دارند؟[ از مفاھيم ضد استثماری ]ضد برده داری،
ضد فئودالی و ضد سرمايه داری[ ناگزير به دزديدن اين مفاھيم از ساير
انديشه ھا و ايدئولوژیھا ھستند .سرنوشت و وضعيت اسالم در ايران ،به
عبارت بھتر اسالم حكومتی ھم ھمين تئوری را ثابت میكند .اما سيد
محمود طالقانی ،علی شريعتی ،حبيب \ پيمان و ديگران ِ اين طيف ،به
دليل خالی بودن دستشان از اين مفاھيم ]در كليت اسالم[ بجز چند شعار
فقير پسندانه و گدا پرورانه ،ھمچنين برای عقب نماندن از قافله ی
»شعار« به اين گونه تحريفھا در تبيينھای »نوين« از باور كھنه شان
نياز دارند .در رابطه با موضوع مشخص »آزادی« ھم بايد گفت كه اگر
»طيف دوم« گاه گفت و گويی ھم از واژه ی آزادی میكند ،اساسا به
مفھوم آزادی به گونه ای كه در جھان متمدن از آن برداشت میشود،
نيست ،بلكه در نھايت آزادی گروه و طيف خودش را در نظر دارد.
به تعريفی ديگر اگر طيف دوم مفاھيم شناخته شده ای نظير
آزادی ،ملت ،مليت ،آزادی مطبوعات و واژه ھايی از اين دست را در
ربودن اين گونه
ميان سخن پراكنیھايش بسته بندی میكند ،تنھا برای
ِ
شعارھا از دست ديگران است؛ در عين اين كه ھم زمان میكوشد ]با آلوده
كردن اين مفاھيم به ترجمه ھای عقيدتی[ اين شعارھا را ھم به استنباطھای
اسالمی تقليل دھد .ما در انقالب مشروطه به روشنی شاھد آلوده شدن
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شعارھای مترقی ،ملی و عرفی به مفاھيم اسالمی بوده ايم .در واقع اين
طيف ھيچ نگرانی در رابطه با فشارھايی كه بر دگرانديشان و كليت ملت
ايران اعمال میشود ،ندارد .به ھمين دليل ھم تلفيق دو واژه ی »ملی/
مذھبی« به كليت اصالح طلبان يا طيف دوم يك چسب ِ ناچسب بيشتر
نيست .آزادی كه اين جماعت مدعی اش است ،تنھا در دايره ی تنگ
خودیھا قابل دست يابی است و نه در پھنه ای به گستردگی كشور ايران
شامل ايرانيانی با اين ھمه تنوع در دين و باور و مذھب و سليقه.
از سوی ديگر چون متاسفانه ھرگونه تفسير غيرمتعارف از دو
اصل »عدل و امامت« با عكسالعمل جدی روحانيان قشری روبرو
كمين
میشود ،اين »طيف« میكوشد با گوشزد كردن خطر اساسی در
ِ
اسالم ،روحانيان قشری را ھم به خطر تئوریھای غربی وارداتی كه
»جوانان وطن را از اسالم ،زده و منزجر میكند« آگاه كرده ،ايشان را
نيز وادار كند كه برای نجات كليت اسالم و عدم حذف آن از باور جوانان،
رف
حساسيت شرايط را دريافته ،متوجه باشند كه اگر اين طيف ،گاه ح ِ
نامربوطی در رابطه با اصول اساسی اسالم و تشيع بر زبان میراند ،تنھا
به دليل حساسيت شرايط و احساس مسئوليتی است كه در قبال سرنوشت
اسالم و اسالم حكومتی دارد و نه شكی در اصول دين و مذھب!
باقر مومنی در كتاب »اسالم ايرانی و حاكميت سياسی« از قول
سيد محمود طالقانی مینويسد» :طالقانی… به اين جوانان نيز كه از
طريق انديشه و راه يابی میخواھند به حكومت اسالمی برسند ،ھشدار و
اندرز میدھد كه »اسالم ،زمين بیصاحبی« نيست كه ھركس دستش
رسيد »حق دارد نقشه ی خود را در آن طرح نمايد «.برای رسيدن به
حكومت اسالم كه تسليم مطلق به اراده ی خداوندی است و »درك فيص
آزادی كه بندگی مطلق ذات احديت اوست« بايد در زمان حضور از
حكام به حق و اولياء مطلق ،يعنی پيامبران و امامان اطاعت كرد و
فرامين
ِ
در زمان غيبت ِ آنان نيز بايد كار اجتماع را به دست علمای عادل و عدول
مومنين كه به اصول و فروع دين تسلط دارند ،سپرد .اراده ی خداوند در
وحیھا و الھاماتش به پيامبران و معصومان به صورت قوانين درآمده و
اجرای آن به دست اولیاالمر و نواب امام سپرده شده و »انديشه و جستجو
٢٤٠
جز گمراھی« نخواھد بود«.
ھم چنين سيد محمود طالقانی در كتاب چند جلدی پرتوی از
قرآن ،البد با ھمان »فرھنگ خجسته ی تساھل و مدارا طلبی عاری از
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تعصب« ]به قول سيدجوادی[ به ويژه در رابطه با كليميان و مسيحيان
مینويسد» :در روايات »مغضوب عليھم« تطبيق بر يھود شده و
»ضالين« بر نصاری .با توجه به وضع روحی و اخالقی يھود و
نصاری ،اينان مصداق واضح اند؛ زيرا طرز تفكر عمومی يھود ،سرپيچی
از حق و كمال است .يھود از جھت تربيت نژادی و غرور دينی ،جھان و
مردم جھان را مال و ملك خود میداند و چنين معتقد است كه خدا ،خدای
يھود و دنيا از آن يھود و مردم آن ،بردگان يھود و سرای جاويدان برای
٢٤١
يھود است«.
و در تفسيری ديگر] » :به[ راستی كفر و سرپيچی يھود از
٢٤٢
اسالم ،منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد«.
بنابراين سيد محمود طالقانی چه در دورانی كه نسبتا جوان بود و
در نقش مخالف »زندان زدايی از زنان« در دوران رضا شاه ]مثال در
سال  ١٣١٨خورشيدی[ به زندان میافتاد ،چه بعدھا تا زمانی كه ھنوز
حكومت اسالمی را تجربه نكرده بود ،و چه در ھمان مدت كوتاھی كه در
دوران »خالفت بالمنازع سيد روح \ خمينی« زنده بود ،عدم تعھد و
حق انتخاب ،انتخابات ،آزادی ،آزادی دگرانديشان،
باورش را به موضوع ِ
عدالت اجتماعی ،و مفاھيمی از اين دست را با ھزار سند و مدرك مشخص
كتبی و شفاھی ،مثال »درك فيض آزادی كه بندگی مطلق ذات احديت
اوست« تاكيد و تائيد كرده است .مسلما كسی در اين سالھا و حتی چند
دھه پيش از اين »انديشه و جستجو نكردن« را »فرھنگ خجسته ی
تساھل و مدارا طلبی عاری از تعصب« ]به گفته ی علی اصغر حاج سيد
جوادی[ ارزيابی نمیكند.
تا اينجا بحث تئوريك قضيه است .بحث پراتيك آن را ھم میتوان
زان تعھدشان به
در رفتار اين برج
ستگان طيف دوم در رابطه با مي ِ
ِ
موضوع آزادی ،آزادی عقيده و بيان ،دگرانديشی و دگرانديشان در ھمان
سال  ٥٧مشاھده كرد .اما مھدی بازرگان رئيس دولت موقت ِ سيد روح
\ خمينی داستان جالب ديگری ھم دارد .او كه قبل از به حكومت
زمان سيد روح \ خمينی »رئيس سازمان حقوق
رسيدنش در دولت امام
ِ
بشر در ايران« بود ،ھنگام كشتاری كه طيف اول از سران رژيم سرنگون
شده میكرد ،ميزان تعھدش به مبانی حقوق بشر را چنين نشان میداد.
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٢٢٢

»در آغاز انقالب  ٥٧و در جريان محاكمه و اعدام بسياری از
افسران ارتش و عده ای از وزرای رژيم گذشته ]مثل اميرعباس ھويدا،
خانم دكتر فرخ رو پارسا و ديگران[… آقای مھندس مھدی بازرگان ]به
عنوان رئيس كميته ی حقوق بشر در ايران[ و آقای… ]علی اصغر حاج
سيد جوادی[ خواھان اعدام سريعتر آنان بودند و بازجويی و محاكمه ی
اين افراد را »نوعی اھمال و مسامحه در سركوبی عوامل رژيم سابق«
٢٤٣
میدانستند«.
البته شايد فقط در اين دوران است كه به دليل جنايات بینظير
طيف اول ،موضوع نقض حقوق بشر در ايران به مشغوليت كاری
روشنفكران و اپوزيسيون داخل و خارج كشور تبديل شده؛ چرا كه آن
زمان رئيس سازمان حقوق بشر در ايران ]خود[ نمیدانست كه معنی
حق وق انسانھا چيست و شھروندان »مبری« از ھر اتھامی ھستند تا
خالف آن ثابت شود و تنھا در يك دادگاه صالحه ی بينالمللی با حضور
سم كليت ِ
وك الی منصفه و به صورتی علنی ،ھمچنين با بررسی مكاني ِ
دستگاه اداری نظام سرنگون شده میتوان »جنايات« خانم دكتر فرخ رو
ِ
پارسا را ]كه وزير آموزش و پرورش دولت اميرعباس ھويدا بود[
ارزيابی كرد و مثال حكم اعدام برای ايشان بريد .كسانی كه مدعی چنين
»عنوانھای گزافی« میشوند ،میبايد در عمل ھم تعھد خودشان را به
موضوع حقوق بشر و رعايت عدالت ،در باره ی زندانيان سياسی ،دست
كم در يك ادعای خشك و خالی نشان بدھند.
البته من ھم اين را میفھمم كه ملت تحريك شده ای كه تنھا چند
روزی است از زير تيغ نظام »واليت مطلقه ی سلطنتی« ]به تعبير سيد
جوادی[ رھا شده ،نمیتواند ھمچون يك انسان متمدن با زندانيان سياسیاش
رفتار كند؛ اما گويا مدعيان رياست و عضويت در »سازمان حقوق بشر
در ايران« میتوانند فقط كمی با مردمی كه »رايشان را به يك دست
چلوكباب میفروشند« يا با ھر ھوار ماليی برای »جھاد« به كوچه و
بازار میريزند ،تفاوت داشته باشند؛ بنابراين مھدی بازرگان ،چه به عنوان
رئيس دولت موقت و چه به عنوان رئيس سازمان حقوق بشر در ايران
نمیتواند ھمچون عوام ،عوامانه رفتار كند و دگرانديشانی را كه به
رفراندم غيرقانونی و مبھم سيد روح \ خمينی ]در تاريخ  ١٢فروردين
ماه  [١٣٥٨رای منفی »نه« داده اند »يك درصدیھای بیحيا« خطاب
كند .اين رفتار ،تنھا ناشی از دريافت مذھبی او از موضوع دگرانديشان
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٢٢٣

است ،که ميخواھد ھمه را يک دست و »يک گونه« در چاه ويل بدفھمی و
کج فھمی اش سرازير کند!
و باز ھم متاسفانه رفتار كسانی نظير مھدی بازرگان يك رفتار
خلق الساعه و احساساتی بر اثر ديدن »عكس امام شان« در ماه اسالم
زدگی و ناآگاھی نبود؛ بازرگان سالھا قبل ]دستكم  ٢٥سال قبل از اين
زمان سيد روح \ خمينی باشد[ با ھمين زاويه ی
امام
كه
ِ
ِ
رئيس دولت ِ ِ
ورود و با ھمين شيوه با مردم و دگرانديشان رفتار میكرد .فريدون آدميت
در رابطه با ميزان تعھد مھدی بازرگان به آزادی و نظر محمد مصدق
نسبت به او مینويسد» :وقتی كه دكتر علی شايگان او ]بازرگان[ را برای
پست وزارت فرھنگ به دكتر مصدق پيشنھاد كرد ،اين جواب را شنيد كه
بازرگان به درد اين كار نمیخورد و اولين كاری كه بكند ،اين است كه
چادر به سر دختربچه ھای مدرسه بكند… چنين بود استنباط دكتر مصدق
كه نسبت به او ]بازرگان[ اعتقاد سياسی نداشت ٢٤٤«.و البد اين »شايعه«
ھم زياد دور از ذھن نيست كه زمانی كه مھدی بازرگان ،علی اصغر حاج
سيد جوادی را برای پست وزارت آموزش و پرورش به سيد روح \
خمينی پيشنھاد کرد ،از خمينی شنيد كه او ]حاج سيد جوادی[ به اندازه ی
كافی اسالمی نيست!
متاسفانه سيد جوادی تمام افتضاحات و جناياتی را كه بر اثر
تاسيس حكومت اسالمی و در اين چند دھه حاكميت اسالم در ايران رخ
داده؛ چه در زمينه ی سركوب و جنگ ،چه در زمينه ی اعتياد ،فساد،
فحشا و به قھقرا فرستادن كشور و ملت و چه در زمينه ی چپاول »بيت
المال« تنھا به فساد سياسی و قدرت طلبی شخص ھاشمی رفسنجانی و
باندش نسبت میدھد و نه قرائت خونريز شيعی از اسالم حكومتی؛ اما بايد
متوجه بود كه رفسنجانی نه تنھا خالق و به وجود آورنده ی اين شيوه ی
خونريز شيعی از
مخلوق قرائت ِ
حكومتی دينی نيست ،بلكه خود به نوعی
ِ
ِ
اسالم حكومتی است .تاريخ  ١٤٠٠ساله ی اسالم در ايران و در ديگر
كشورھای مفتوحه توسط اعراب مسلمان ھم ھمين را ثابت میكند .اسالم
از ھمان دوران حكومت خلفای راشدين ،امويان ،عباسيان… شيعيان
صفوی تا شاھان اسالم پناه قاجار ،نمونه ی كامل ھمين دستورات دينی
مبنی بر خشونت ،حذف ،كشتار دگرانديشان ،چپاول ،غنيمت گرفتن و
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٢٢٤

تخفيف انسانھای عاقل و بالغ به گوسفند و »عوام كاالنعام« ٢٤٥بوده است.
در بخشی از نامه ی ابوبكر به مرتدان »از دين برگشتگان« آمده است:
»ولی ھركس سركشی كند ،به او دستور داده ام كه در برابر چنين رفتاری
با وی پيكار كند و به سخت ترين شيوه ی كشتار بكشد .زنان و فرزندانشان
را اسير گيرد و از ھيچ كس جز اسالم نپذيرد… به فرستاده ی خويش
فرمان داده ام كه نوشته ی مرا در ھر انجمنی برای شما بخواند .وسيله ی
فرا خواندن مردم به اسالم ،اذان است .چنانچه مسلمانان اذان گويند و آنان
نيز اذان بگويند ،از ايشان در گذريد ،ولی در صورتی كه به گفتن اذان تن
در ندھند… آنچه را كه بايد بپردازند ،از ايشان بخواھيد ،چنان چه
٢٤٦
نپذيرفتند ،بی درنگ بر ايشان بتازيد«.
و البته تاريخ اسالم در ايران و ھمه ی پھنه ی فتح شده توسط
اعراب مسلمان پر است از ھزارھا ھزار نمونه ی تاريخی ديگ ِر ھمين
شيوه ی رفتار با ديگران و دگرانديشان!
مجبورم در اين ميان اين پرانتز را باز كنم كه شايد به قول حاج
سيد جوادی ،مرتضی مطھری »شناسايی عميقی ]نسبت[ به معارف
اسالمی« ٢٤٧داشت ،اما از تاريخ اسالم و به ويژه »اسالم در ايران« ھيچ
نمیدانست .مطھری تنھا كسی است كه به نوعی به صورت واسط و رابط
بين دو طيف موسس جمھوری اسالمی عمل میكرد .بیاطالعی او از
تاريخ يا »محترمانه« تر بگويم تحريف تاريخ از سوی او در ھمين چند
سطر افاضاتش در مقدمه ی كتاب »دو قرن سكوت« عبدالحسين زرين
كوب ثبت است و نيازی ھم به تاويل و توجيه و ترجمه ندارد .جالب اين
كه جمھوری اسالمی در تجديد چاپ كتابھای تاريخی مستند ،برای اين كه
زھر واقعيتھای تاريخی را بگيرد ،در ابتدای ھر كتابی مقدمه ای
میافزايد ،تا ھم پاداش مادی اين كتابھای تاريخی را به جيب بزند ،ھم
دستكاری جدی در وقايع تاريخی و ذھن خوانندگان بکند؛ كتاب »تاريخ
سكوت« عبدالحسين زرين
ايران« احمد كسروی و »دو قرن
مشروطه ی
ِ
ِ
٢٤٨
كوب از اين نمونه ھا ھستند.
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»عكسالعمل ايرانيان در برابر اسالم فوق العاده »نجيبانه« و
»سپاسگزارانه« بوده و از يك نوع توافق طبيعی ميان روح اسالمی و
كالبد ايرانی حكايت میكند .اسالم برای ايران و ايرانی در حكم غذای
مطبوعی بوده كه به حلق گرسنه ای فرو رود ،يا آب گوارايی كه به كام
٢٤٩
تشنه ای ريخته شود«.
من در كتاب »پشت دروازه ی تھران« اين رفتار »فوق العاده
نجيبانه و سپاسگزارانه« اين »غذای مطبوع« و اين »آب گوارا« را به
روشنی بررسيده ام .حال برگرديم به نظرات تبيين شده ی مھدی بازرگان
پس از تجربه ی عملی و خونين حكومت اسالمی و ببينيم كه نظرات اخير
او چقدر با نظراتش در دوران زمامداری اش و قبل از آن تفاوت كرده
است؛ بازرگان در كتاب »پادشاھی خدا« كه در سال  ١٩٩٨/١٣٧٧يعنی
چھار سال پس از درگذشتش منتشر شده ،در يك سخنرانی صد صفحه ای،
در انجمن اسالمی مھندسين ،برای نمايش چھره ای انسانی ،مردمی و
مبتنی بر دموكراسی و مردم ساالری از »اسالم حكومتی« مینويسد:
»ھم اكنون كه ھشتاد و چند سال از انقالب مشروطيت خودمان
با آن ھمه تائيد و توضيحات علمای بزرگی ھمچون نائينی در باره ی
»آزادی و حاكميت شورايی مردم« از نظر اسالم میگذرد و فرمان الھی
»امرھم شورای بينھم« ]سر[ لوحه ی مجالس گذشته و فعلی شده؛ بازھم
ھستند كسانی از علما و فقھا كه میگويند خدا به پيغمبرش دستور »و
شاورھم فیاالمر« داده ،ولی به دنبالش با آوردن جمله ی »فاذا عزمت
فتوكل علی \« به او ]پيغمبر و جانشينش[ اجازه داده و بلكه توصيه كرده
كه ھر طور خودش تشخيص میدھد و تصميم میگيرد ،عمل نمايد .به
عقيده ی اينان و »مخالفين آزادی و حاكميت ملی« قصد خدا از مشورت
رسول اكرم با مردم ،تحبيب قلوب آنھا و دلگرم ساختنشان بوده ،و نه
تسليم و تبعيت از رای اكثريت؛ يعنی در اصطالح پوست كنده ی عاميانه
»شيره ماليدن« به سر مردم؛ ھمانطور كه شيوه ی »رندان سياسی و
٢٥٠
ديانت« است«،
اما متاسفانه خود او با نقل بخشی از آيه ی قرآن و تفسير و تاويل
نيمه ی متن به روشی »غيرعلمی« ھم چنان با ھمان شيوه ی »باصطالح
پوست كنده ی عاميانه ی شيره ماليدن بر سر مردم« در ھمان كتاب
مینويسد» :اگر استثناء و تنھا يك بار اطاعت از »اولواالمر« به دنبال
 - 249دو قرن سكوت ،چاپ نھم ،با مقدمه ی مرتضی مطھری
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دادن »فان
»اطيعوا \ و اطيعوا الرسول« آمده ،با اشاره كردن و اجازه
ِ
تنازعتم فی شیء« و با دستور »فردوه الی \ و الرسول« راه را بر
ھرگونه واليت مطلقه و نيابت و حق آمريت و حاكميت مامورين و مدعيان
بسته است .به اين ترتيب نخواسته اند حتی به بھانه ی نزديكی با خدا و
رسول و يا ]البد[ منتخب مردم بودن ،پای »ديكتاتوری« يا حاكميت بندگان
در ميان آيد ،واال گفته میشد» :اگر تنازع و اختالف پيش آيد ،تمكين از
٢٥١
رای يا دستور ولیامرتان بنماييد!«
در مورد اين دروغ تاريخی مھدی بازرگان ،از قول خدا و
پيغمبر و مخالفت ايشان با موضوع ديكتاتوری ،تنھا به ذكر يك نمونه از
منابع اساسی اسالم يعنی قرآن ،ھمچنين نگرش اسالم به موضوع حكومت
جانشينان خدا بسنده میكنم ،تا نشان بدھم كه چگونه يك »روشنفكر دينی«
براساس ش رايط ويژه ی زمانی ،در اساس و بديھيات اسالم و قرآن ھم
دست میبرد ،تا تفسيری مد روز و غيرواقعی از اسالم حكومتی ارائه
بدھد .ديگر نمونه ھا را در بخشھای ديگر كتاب داده ام.
باقر مومنی »در پژوھشی در متن قرآن« مینويسد» :در اين
دين و كتاب آسمانی آن ،مساله ی نظام اجتماعی و حاكميت سياسی در
جامعه ی انسانی ھم يكبار برای ھميشه ،كامال مشخص و به دقت توضيح
داده شده و مسلمانان واقعی بدون ھيچ چون و چرا و اما و اگر و كم و
زياد ،بايد اين نظام و حاكميت آن را بپذيرند؛ به اين معنی در جامعه ی
اسالمی ،دين و دولت و ملت يا امت ،مقوله ای واحد و تفكيك ناپذير را
تشكيل میدھند و اين خود يكی از معانی توحيد است كه اصل اساسی
اسالم است .بر اين اساس در جامعه ی انسانی فرمانروايی اصلی با
خداست كه پيامبر اسالم به نمايندگی و از جانب او عمل میكند و پس از
٢٥٢
او ھم اولی االمر يا صالحان جای او را میگيرند«.
اما مھدی بازرگان پس از گذشت  ١٦سال از حكومت اسالمی در
ايران ]تا زمان مرگش[ در واقع برای نجات جان اسالم و »مبری« نشان
دادن كليت اسالم از انتساب به چنين حكومتی ]حكومت اسالمی کھريزکی
ِ
ايران[ تاكيد میكند كه» :به عالوه رسالت و ماموريت پيغمبران و ھدف
از بعثت آنان يا وحی قرآن ،تعليم يا تشريع امور زندگی و دنيايی بشر
نبوده؛ ھيچ يك از پيغمبران مذكور در قرآن يا تورات نيامده اند ]كه[
كارھايی از قبيل آشپزی ،تدبير منزل ،معماری ،كشاورزی ،اقتصاد ،يا
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٢٢٧

»كشورگشايی و كشورداری« و به طور كلی »سياست و حكومت« را به
٢٥٣
مردم ياد بدھند«.
يا »بعضیھا تصور و تبليغ كرده اند كه بعثت انبياء و ھدف
اديان ،اصالح و اداره ی درست ِ دنيای ما میباشد … ]اما[ به ھمين
منظور پيغمبران فرستاده شده اند … ]برای[ شناخت خدا ،خواست او در
٢٥٤
باره ی ما يعنی توحيد و عبادت و ديگر رستاخيز و زندگی آخرت«.
ب رخالف نظرات اخير مھدی بازرگان؛ به دليل ھزارھا سند
تاريخی ثبت شده در ھزارھا كتاب و رساله و دايره المعارف … كليت
علمای اسالم و تشيع ،وظيفه ی اسالمی و شيعیشان را يافتن راھی برای
حكومت بر مردم ،به تعبيری ديگر »كشورگشايی و كشورداری و به طور
كلی سياست و حكومت« میشناسند .اگر ھم متوليان اين مذھب در دورانی
نتوانسته اند و قدرتش را نداشته اند ،تا شخصا در راس ھرم حكومتی قرار
بگيرند ،با قرار گرفتن در كنار حاكمان وقت به نوعی نقش سالطين بدون
تاج و تخت را بازی كرده اند ،و دست كم در حد نقشی مشورتی ،تقريبا
ھميشه در حلقه ی رھبری و حكومتی قرار داشته اند؛ در عين اينكه ھم
زمان ھمين رھبری شيعه برای دست يافتن به ابزار قدرت ،به مبارزه ای
خزنده و پیگير میپرداخته است .به صورت تئوريك ھم با غيرمشروع
اعالم كردن حكومتھای غيرمذھبی و »عرفی« به عنوان »غاصبان حق
علی« لزوما زمينه را برای به قدرت رسيدن خودش به عنوان جانشين خدا
و پيغمبر و امامان شيعه آماده و ھموار میكرده است.
البته مھدی بازرگان از متفكرين اسالمی بود كه منافع كلی و
اساسی حفظ اعتقادات اسالمی را وظيفه ای اساسی برای خودش و
ھمسنخان خودش میشناخت ،به ھمين دليل ھم از اين كه اسالم از اساس
از حيطه ی باور مردم ايران حذف شده ،به مذھبی متروك ]ترك شده[
تبديل شود ،نگران بود .او به خوبی میدانست كه رفتار متوليان حكومت
اسالمی در تمام اين  ١٤٠٠سال به دليل مبارزات پیگير مراجع عاليقدر
اسالمی از حافظه ی تاريخی مردم ايران پاك شده ،و نگرانی از »دين
حكومتی« به ضديت با اعراب ِ بدوی ،و خلفای راشدين تقليل يافته است؛
اما »متاسفانه« به چشم میديد كه حداقل برای اين نسل ديگر نمیتوان
جنايات حكومت اسالمی را جعل و تحريف كرد؛ چرا كه از ھر خانواده ی
ايرانی دست كم يكی در زندانھا كشته شده ،يكی در جنگ سر به نيست،
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٢٢٨

يا معلول شده ،يكی ھم از وطن گريخته و آواره شده است .به ھمين دليل
ھم طی نامه ی سرگشاده ای خطاب به خمينی كه بعد از ارسال دو نامه ی
بدون پاسخ منتشر كرده است ،فقط در رابطه با موضوع جنگ ]و نه
سركوبی مردم و كشتار زندانيان سياسی[ نوشت:
»اينك بعد از گذشت  ٨سال ]از[ حاكميت افراطيون و
انحصارگری روحانيون ]يا طيف اول[ در اثر تجربيات تلخ و تشديد و
»تحريف انقالب« و مخصوصا »چھره ی سبعانه و جاھالنه ای كه به
اسالم« داده شده است؛ رفته رفته افراد بيشماری از كليه ی طبقات ،ھم از
انقالب و متوليان و رھبری آن برگشته اند و بد میگويند ،و ھم با كمال
تاسف نسبت به ديانت و مبانی اعتقادی اسالم و تشيع ،سست و متزلزل
شده اند… به جای »يدخلون فی دين \ افواجا« شاھد »يخرجون من دين
٢٥٥
\ افواجا« شده ايم«.
واقعيت اين است كه نمیشود »بازرگان« به عنوان يكی از
سردمداران طيف دوم نظری كامال آخرت گرايی نسبت به اسالم و تشيع
داشته باشد و »شريعتی« نظری متضاد و متناقض با او را تاكيد و تبليغ
كند .تفاوت ،تنھا در اين است كه شريعتی پيش از اين كه وضعيت امت ِ
دست پختش را و عملكردھای »امام«اش را به چشم ببيند» ،رخت به زير
خاک« كشيد و نبود تا ببيند كه تبليغاتش در مورد »امت و امامت« چه
باليی بر سر اين شھروندان بدبخت آورده است .شايد اگر او ھم زنده
میماند ،بعد از مشاھده ی فاجعه ی تاريخی سرنوشت مردم و »تحريف
انقالب« ]به نوشته ی سيدجوادی[ در دست طيف اول ،ھمانند بسياری از
مسلمانان سنتی در جرگه ی »يخرجون من دين \ افواجا« به نقد
تئوريھای ديرينش میپرداخت و يا به سرنوشتی نظير فريدريش نيچه ]در
باب اصالت ابرمرد و انسان برتر[ كه »شاھكاری نظير آدولف ھيتلر« را
آفريد ،كتابھايش را جمع آوری میكرد و میسوزاند.
»سياست از حكومت مفھومی ديگر دارد؛ عمل حكومت
]اسالمی[ در اين جا اداره نيست؛ نگه داری مردم نيست كه احساس خوشی
و راحتی و آزادی مطلق فردی داشته باشند؛ ھمچنين سياست ،ھدفش تحقق
تمام »حقوق فردی در جامعه« نيست ،بلكه… به معنای رنج دادن و رنج
بردن يا تصفيه ،تزكيه و »رام كردن« و آماده كردن يك »موجود« است
برای ھدفی…« ٢٥٦اين ترھات از قلم ھمان شريعتی تراوش شده كه به
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٢٢٩

نوشته ی حاج سيد جوادی» :پرانتزی در ايجاد فاصله بين اسالم علوی و
٢٥٧
اسالم صفوی ،عليه سلطه ی آخونديسم بر اسالم باز كرد«.
به نظر سيد جوادی »پرانتز« شريعتی و تفكيك ِ بين دو »شكل«
شيعه ی صفوی و علوی ،تنھا عليه سلطه ی »آخونديسم بر اسالم« بود و
نه عليه سلطه ی آخونديسم ]اسالم و شيعه[ بر شھروندان ايران .من در اين
نجات
مورد مشخص با سيد جوادی موافقم؛ »طيف دوم« در نھايت برای
ِ
ان اسالِم حكومتی اش به ميدان آمده ،و نه نجات جان شھروندانی كه
ج ِ
 ١٤٠٠سال است زير يوغ اين انواع شريعتمداران نفله میشوند .به اين
دليل كه» :به گمان ما آنچه را كه فیالمثل شريعتی در تعارض و تناقض
تشيع علوی و تشيع صفوی ،نخستين را با عنوان شيعه ی خالص و واقعی
و دومی را نماينده ی عدول از اصالت تشيع مطرح میساخت ،تالشی بود
كه به ژرفناھا نمیرسيد و بالطبع در سطح متوقف میماند؛ به ھمين دليل
مواعظ او ]شريعتی[ پيش از آن كه به نوعی پااليش مذھبی بيانجامد ،در
زش سياسی مذھبیھا ]طيف اول و دوم[
حد خود به
٢٥٨وسيله ای بسود خي ِ
تبديل شد«
و به نوشته ی شجاع الدين شفاء» :واقعيت زيربنايی اين است كه
با آنكه پيوسته سخن از تاريخ  ١٤٠٠ساله ی اسالمی ايران رفته است و
میرود ]ولی[ در ھيچ مقطع زمانی از اين تاريخ ،اسالم به صورت يك
]دين يا[ مذھب به ايرانيان عرضه نشده است ،تا اصوال امكان ارزيابی آن
از جانب انسان به ميان آمده باشد و دينداری يا بیدينی كسانی از آنان ]چه
ديروز و چه امروز[ بتواند به پرسش گرفته شود .آنچه در سراسر اين ١٤
قرن به نام مذھب به مردم ايران عرضه شده است ،يك چماقداری سياسی
بیوقفه بوده است كه به صورت ابزار فرمانروايی و غارتگری مورد
بھره برداری عرب و ترك و تاتار و تركمن قرار گرفته است؛ بی آنكه
حتی يك روز در ھمه ی اين مدت مفھوم واقعی يك مذھب مطرح شده
باشد .آنچه ]كه[  ١٤٠٠سال پيش بر ايرانيان گذشت ،از آغاز تاريخ
تمدنھای بشری تا آن زمان بر ھيچ كشور و ملت ديگری نگذشته است؛
زيرا كه اصوال پيش از آن ھيچ آئين ديگری ]چه اساطيری و چه توحيدی[
٢٥٩
با شمشير پا به ميدان نگذاشته است!«
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٢٣٠

اما اگر محمود طالقانی و مھدی بازرگان در اوايل افتضاح
تاريخی سال  ٥٧در توھمی ناشيانه برای برقرار كردن حكومت اسالمی
تبيين شده براساس كتابھای سيد روح \ خمينی و علی شريعتی قلمی و
قدمی زده اند ،ياران ديگر ايشان از ھمان نھضت ]مذھبی[ آزادی اكنون و
پس از گذشت بيش از سه دھه با توجه به كارنامه ی »درخشان« طيف
اول ،ھم چنان و ھنوز ھم بر تئوریھای پيشينشان ،مبنی بر ھمسويی با
طيف اول با »اصرار و تاكيد« پای میفشارند و با اين كه خود به نوعی
قربانی ھمين نظام ھستند ،تا بن استخوانشان از ايشان حمايت میكنند.
عزت \ سحابی يكی از ھمين اھالی »طيف دوم« در يكی از
سرمقاله ھای نشريه ی »ايران فردا« برای دلداری دادن به »طيف اول«
تصور »باطل« ھرگونه
يا جناح راست حاکم و مطمئن كردنشان از
ِ
جانشين سازی مینويسد» :پس درد آنھا ]طيف اول[ درد دنياست ،درد
حكومت ،قدرت سياسی و اقتصادی خودشان است ،نه ملت .به اين جھت
است كه راه رقابت و خصومت و نفرت و خشونت را برگزيده اند .اگر
چنين نبود به چه دليل و »مجوز شرعی« و »قانونی« و انسانی و عقلی
»جماعتی را كه ايمان به اسالم و التزام به قانون اساسی« را با
»صراحت و تاكيد« ابراز میدارند ،به انواع تھمتھا و نسبتھای
انحصارگرايان قدرت ،داستان خودی
ناشايست متھم نمیكردند… پس شما
ِ
و غيرخودی را اختراع كرده ايد ،تا شايد »اصالح طلبان درون حاكميت«
را كه به واقع »آخرين فرصت نجات نظام« از انحطاط و فساد و
فروپاشی ھستند ،از نزديك شدن به جريان ملی/مذھبیھا بترسانيد … آن
منابع طبيعی ]نفت ،جنگل و معادن[ روی به اتمام و تخريب میروند ،ولی
اسالم تمام نمیشود ،ولی حضور و نفوذ و »محبوبيت  ١٣٠٠ساله«ی آن
در ايران تمام میشود .اصل دعوای ما ]با طيف اول[ اين است كه ھمه ی
نحله ھای فكری و سياسی جزو اين ملتند و ھمه حق حيات و برخورداری
از »حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی« را دارند … ]واقعيت اين
است كه[ در روند اصالح در كشور ،ھيچ كس به دنبال حذف و نابودی
٢٦٠
جناح راست ]ھمان طيف اول سيد جوادی[ نيست…«
تئوری و عملکرد دوستان و ھمراھان عزت \ سحابی روشنتر
از آن است كه نيازی به تشريح داشته باشد؛ ھمين بس كه نگرانی ھمه ی
سران »طيف دوم« نه از سرنوشت رقت بار مردم ايران با تمام تنوعی كه
» - 260جناح راست بيھوده می ترسد« سرمقاله ،ايران فردا ،شماره ی  ٢٨) ٦٠مھرماه  (١٣٧٨مھندس عزت
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در باورھا دارند ،بلكه تنھا به عنوان »آخرين فرصت نجات نظام« و برای
جان
از دست رفتن »محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالم« در ايران و نجات
ِ
محتضر نظام واليت مطلقه ی فقيه است .اگر ھم حقی برای مردم ايران
ِ
»از ھمه ی نحله ھای فكری و سياسی« میشناسد ،تنھا در سايه ی
»قانون اساسی حكومت اسالمی مبتنی بر واليت مطلقه ی فقيه« متصور
است كه سنگسار و قصاص و ترورھای دولتی و کشتار درمانی و
کھريزکی ،سرلوحه ی آن است» .طيف اول« ھم »بيھوده میترسد؛ ھيچ
كس در پی حذف و نابودی جناح راست نيست«.
من در ادامه نگاھی ھم به »محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالم در
ايران« خواھم انداخت و ميزان اين محبوبيت و چگونگی مسلمان شدن و
شيعه شدن ايرانيان را در سه سرفصل مختلف ،حمله ی اعراب ،تسلط
شاھان شيعه ی صفوی و چگونگی استمرار حكومت كنونی اسالمی بر
ايران را با آوردن چند نمونه ی محكم تاريخی نشان خواھم داد .فعال
برگرديم بر سر »دعوای بين طيف اول و دوم ،يعنی موضوع استبداد و
آزادی!«
سيد جوادی معتقد است كه» :اما طيف دوم با گرايشات مذھبی
خود ،به سابقه ی انديشه ی اجتماعی و تجربه ی سياسی خود با خشونت،
تھاجم و »انحصارگرايی« مخالف بود ،با فرھنگ گفت و شنود سياسی
آشنايی داشت… بنابراين نه اين كه با واليت فقيه مخالف بود ،بلكه اصوال
مبارزه ی اين طيف ،با ھمه گونه تنوع در سليقه و نگرش ،با رژيم شاه
٢٦١
»مبارزه با واليت مطلقه ی او ]شاه[« بود«.
در رابطه با مخالفت طيف دوم با »خشونت ،تھاجم و
انحصارگرايی« و آشنايی ايشان با »گفت و شنود سياسی« نمونه ھايی را
كه تاكنون در رابطه با شريعتی و طالقانی داده ام ،كافی است .در راستای
شكافتن زمينه ھای نظری و عملی اين طيف ،ھمين بس كه ايشان ،نه تنھا
با گفت و شنود سياسی ميانه ای نداشته اند ،بلكه »خشونت ،تھاجم و
انحصارگرايی« را ھم وظيفه ی شرعی و دينیشان ارزيابی میكرده اند.
ھمسويی و ھمراھی اين طيف موسس جمھوری اسالمی با طيف اول در
رابطه با سركوبی دگرانديشان ،گواه دقيقی بر اين ادعاست .اما در رابطه
موسس حكومت اسالمی »با واليت مطلقه ی
جريان
گير دو
ِ
ِ
با مبارزات پی ِ
شاه« حسين رزمجو در كتاب »پوستين وارونه« برای تبرئه كردن
شريعتی از ھمكاری با »ساواك« ]يا موافقت ساواك با مبارزات اسالمی
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او[ پس از شرح و بسط ھايی دلسوز مینويسد» :اصل قضيه اين است كه
در آن زمان كه دكتر شريعتی ھمچون ديگر شخصيتھای شايسته ی انقالب
اسالمیمان نظير شھيد دكتر بھشتی و شھيد باھنر كه با سازمان كتابھای
درسی وزارت آموزش و پرورش ھمكاری میكردند و به تاليف كتابھای
درسی در زمينه ی تعليمات دينی برای مدارس كشور مشغول بودند ،او
]شريعتی[ ھم در وزارت فرھنگ به فراھم كردن طرحی برای باسواد
كردن بزرگساالن و طرح ديگری برای فلسفه ی آم وزش و پرورش
انقالب آموزشی ايران؛ بر اساس سنتھای دانشگاھی ايران گذشته
]بازگشت به خيش[ در تمدن درخشان اسالمی تھيه كرده است ٢٦٢«.و البته
معلوم نيست وقتی كه اين علماء »با سازمان كتابھای درسی وزارت
آموزش و پرورش ھمكاری داشته ،به تاليف كتابھای درسی در زمينه ی
فرھنگ و فراھم كردن طرحی برای باسواد كردن بیسوادان و طرح
ديگری بر اساس سنتھای دانشگاھی ايران گذشته« مشغول بوده اند ،چرا
اول به حكومت رسيدنشان ،رئيسشان خانم دكتر فرخ رو پارسای را
ھمان ِ
كه وزير ھمان وزارت آموزش و پرورش و در واقع رئيس ھمه ی ايشان
بود ،به تيغ تيزشان اعدام كرده اند ،اما خود اين علما يعنی ھمكاران و
سئولين خانم دكتر فرخ رو پارسای جان بدر برده ،بر كرسی
تحت م
ِ
زعامت پستھای كليدی حكومت جمھوری اسالمی تكيه زده اند؟!
حسين رزمجو در ادامه ی »افشاگری« در رابطه با شيخ
مرتضی مطھری مینويسد» :پس بايد گفت كه خدای نخواسته شخصيتھای
مذھبی نظير محمد تقی فلسفی و مرحوم شھيد مطھری را كه در آن زمان
سخنرانیھای راديويی داشتند و يا در مجالتی نظير »زن روز« مقاالت
سياسی مینوشتند ،بر اين قياس بايد ھمكار »سی ،آی ،ا« باشند… ]يا[
آزادی چاپ كتابھا و نوشته ھای دكتر شريعتی به واسطه ی وابستگی او
به ساواك و ھمكاری اش با رژيم ]پيشين[ بوده است… پس براين قياس
نشر مقاالت ارزنده ی شھيد ]مرتضی[ مطھری را ھم كه با عنوان
»درباره ی مساله ی حجاب« در كثيفترين مجله يا رنگين نامه ی آن
روزگار يعنی »زن روز« چاپ و منتشر میشد ،العياذ با به اين حساب
بايد گذاشت كه آن شھيد فرزانه نيز ھمبسته ی رژيم و ھمكار با ساواك
٢٦٣
بوده است؟!«
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البته من به سختی مدعی حسين رزمجو قضاوت نمیكنم و اعالم
ھم نمیكنم كه شماری از اين دو جماعت ]طيف اول و دوم[ دعاگويان شاه
شيعه »شاھا سپاس گويان« و توابين زندانھای نظام پيشين بودند ،اما بر
اين باورم كه ايشان ھرچه كرده اند ،مسلما مبارزه با »واليت مطلقه ی
شاه« به قول سيد جوادی نبوده است؛ چون خودشان مدعی درجه اول
»واليت مطلقه ی فقيه« بوده اند ،ھستند و خواھند بود!
و شخص سيد روح \ خمينی »پیگيرترين مبارز ضد واليت
مطلقه ی شاه« به قول سيد جوادی در رابطه با مبارزات رھبری شيعه با
»واليت مطلقه ی شاه« در كتاب كشف االسرارش مینويسد» :اگر فقھا و
مجتھدين گاھی با شخص سلطانی مخالفت كردند ،مخالفت آنھا با ھمان
شخص بوده ،از باب آنكه بودن او را مخالف صالح كشور تشخيص دادند،
وگرنه با اصل ]و[ اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتی ابراز نشده،
بلكه بسياری از علمای بزرگ عالیمقام در تشكيالت مملكتی با سالطين
ھمراھی كردند… ھرقدر ھم دولت يا سالطين با آنھا بدسلوكی كردند و
به آنھا فشار آوردند ،باز با اصل سلطنت و حكومت ،مخالفتی از آنھا
بروز نكرده و تواريخ ھمه در دست است و پشتيبانیھايی كه مجتھدين از
٢٦٤
سالطين كردند ،در تواريخ مذكور است«.
گير دو طيف موسس جمھوری اسالمی ،با
اين از مبارزات پی ِ
»واليت مطلقه ی شاه« واقعيت اين است كه اگر اين دو طيف در دوران
شاه مبارزه ای ھم كرده اند ،نه به دليل عدم باورشان به موضوع »واليت
مطلقه ی شاه« كه دقيقا به دليل مخالفتشان با حكومت غيردينی و »عرفی«
پيشين بوده است و تالش پیگيرشان برای رسيدن خودشان به قدرت .به
تعبيری ديگر اين دو طيف ،حكومت عرفی پيشين ايران را به اين دليل
نامشروع میشناخته اند كه در باورشان ،ھر حاكمی بجز رھبری شيعه
»غاصب حق علی« تفسير میشود .اين باور ھم از آن جا ناشی میشود
كه شيعه اساسا علی را شايسته برای خالفت و جانشينی محمد میشناسد و
خلفای راشدين ]ابوبكر و عمر و عثمان[ را ھم ھمگی غاصبان حق اين
جانشين »واقعی« پيامبر تفسير میكند .در تفسير اين تئوری ھم ھمه ی
حاكمان غيرمذھبی و عرفی كه به نام اسالم حكومت نكرده اند ،يا عمامه
نداشته اند ،ھمين تعريف را داشته »ظلمه« تعريف میشوند .برھمين
اساس از نظر ايشان ،كسانی ھم كه در ادارات دولتی به كار و فعاليت
برای نوسازی كشور و يا گذران زندگیشان مشغول بوده اند ،ھمگی
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»عمله ی ظلم و ظلمه« شناخته میشده اند؛ در اين رابطه میتوان در
پيرامونمان از كسانی ياد كرد كه با اين كه كارمند دولت بوده اند ،اما به
دليل ھمين »اكراه« و اين دستور دينی ،حقوق ماھانه شان را به ماليی
میداده اند ،تا از كارمزدشان »رد مظالم« كرده ،درصدی از آن را برای
خودش برداشته ،باقی مانده ی آن را »طيب و طاھر« در اختيار ايشان
قرار دھد ،تا اين شيعيان ،بدون نگرانی از موضوعی به نام »نيم سوز«
در جھان باقی با خيال راحت به مصرف باقی مانده ی حالل شده ی
كارمزدشان بپردازند!
علی ميرفطروس در دو جلد كتاب »مقدمه ای بر اسالم شناسی«
با استناد به اسناد تاريخی بسيار مستند و جالب ،بر اين تئوری شيعه كه
خلفای راشدين غاصب حق علی ھستند ،خط بطالن میكشد و با نشان دادن
شيوه ی به حكومت رسيدن علی ،ميزان محبوبيت او ،ھم چنين نقش
مشورتی علی ،در تمام دوران  ٢٥سال حكومت خلفای راشدين ،علی را
به نوعی ھمراه ،ھمكار و مشاور ايشان در موضع حكومت اسالمی نشان
میدھد .حت ی زمانی كه مردم مصر و ديگر سرزمينھای مفتوحه بر
عثمان به دليل گماردن اقوامش در پستھای كليدی حكومتی و فساد او و
واليانش میشورند ،علی ابن ابيطالب دو پسرش را به عنوان »باديگارد«
در خانه ی عثمان میگمارد و پس از كشته شدن عثمان ھم ،به دست
بر ِ
مردم ،ھر دو پسرش ]حسن و حسين[ را مورد مواخذه ی شديد قرار
میدھد و ايشان را كتك میزند.
»امام حسن و امام حسين نيز برای دفاع از عثمان با توده ھای
شورشی به سختی جنگيدند ،تا جايی كه عثمان از آنان خواھش كرد تا
دست از جنگ بردارند .اما امام حسن و امام حسين »ھمچنان جنگ
میكردند و به خاطر عثمان فداكاری مینمودند«.
»وقتی عثمان كشته شد ،امام حسن و امام حسين داخل خانه ی او
شدند و »عثمان را ديدند كه جان داده است ،پس بگريستند «.چون خبر
قتل عثمان به حضرت علی رسيد ،سراسيمه و شتابان به خانه ی عثمان
رفت و آشفته و غمين به امام حسن و امام حسين فرياد كرد» :چطور شما
دم در خانه بوديد و امير مومنان ]يعنی عثمان[ كشته شد؟« پس سيلی
محكمی به صورت امام حسن نواخت و مشتی به سينه ی امام حسين
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كوبيد .در جنگ با توده ھای شورشی ،امام حسين مجروح شد و سر قنبر
٢٦٥
]غالم علی[ نيز شكست«
»از اين نامه كه در نھج البالغه و ديگر منابع تاريخی موجود
است ،بخوبی برمیآيد كه در صدر اسالم ،برخالف تصور شيعيان تندرو،
مناسبات حضرت امير با ابوبكر ،عمر و عثمان تا حدی دوستانه بود و
چنانكه مدارك تاريخی نشان میدھد ،غالبا سه خليفه ی نخست در
معضالت امور با علی ابن ابيطالب مشورت میكردند و تعاليم و
راھنمايیھای آن مرد خيرخواه را به كار میبستند .دوستی حضرت علی
با عمر به حدی بود كه عمر دختر دوازده ساله ی حضرت امير را به زنی
٢٦٦
خواست و علی با اين درخواست موافقت فرمود«.
»متاسفانه« ھيچ يك از متوليان اسالم حكومتی و حكومت شيعی
در تاريخ  ١٤٠٠ساله ی خونريز اسالم ،نه فقط بر ايران كه در ھمه ی
پھنه ی گسترده ی تصرف شده توسط اعراب مسلمان نمیتواند نمونه ای
از يك حكومت اسالمی مردم ساالر ،دموکرات و در راستای بھبود زندگی
مسلمانان ]دگرانديشان پيشكش[ نشان بدھد .آنچه را كه متوليان اسالم
راستين يا جمھوری دموكراتيك اسالمی يا تشيع علوی يا اسالم ناب
محمدی به عنوان مدينه ی فاضله شان نقل كرده اند ،در واقع آرزوھا و
تخيالت خودشان است كه به محمد و علی و ديگران نسبت داده اند .به
ھمين دليل و به دليل عدم وجود يك دولت مردمی ،انسانی ،غيرخشونت
طلب و ...در حكومتھای اسالمی و شيعی ،اين متوليان به اسطوره سازی
پرداخته به تئوری مھدی موعود آويخته اند.
در رابطه با حكومت اسطوره ای علی ھم تمام اين متوليان شيعه
تنھا با شعار سر كرده اند ،تا با مراجعه به واقعيتھای تاريخی .به ھمين
دليل ھم با اين حاكم اسالمی ]علی ابن ابيطالب[ بيشتر عقيدتی و متعصبانه
برخورد كرده اند ،تا بر مبنای مستندات تاريخی و برای اين كه
»فضولی« تاريخ نويسان بی نظر را درز بگيرند »انديشه و جستجو« در
تاريخ را »گمراھی« تعبير و تفسير كرده اند و به جستجوگران ھم
اتھاماتی نظير مرتد و كافر و مشرك و ياغی و باغی و مفسد فی االرض و
السماوات زده اند.
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جناح محكوم ]طيف دوم[
اين روزھا که پافشاری چند جانبه ی
ِ
و تذكرھای دوستانه اش به حكومت اسالمی برای حفظ كيان و بيضه ی
اسالم ٢٦٨تنھا به اين دليل است كه حكومت كنونی حاكم بر ايران را
اسالمی و مشروع میشناسد .اختالفی ھم اگر ھست ،خ رده حسابی با
شخص رفسنجانی و خامنه ای است ،و نه موضوع اساسی و محوری
حكومت اسالمی و »واليت مطلقه ی فقيه« .اين موضوع ھم به دليل
خصلت »ملوك الطوايفی« رھبری شيعه و تنوع مجتھدين مختلف ،در اين
مذھب چنين شكلی دارد .موضوع جديدی ھم نيست .اگر ھر فقيه ديگری
ھم در جايگاه خامنه ای قرار میگرفت ،كسانی پيدا میشدند كه او را به
رسميت نشناسند و جانشين ديگری را برای پست واليت فقيھی در نظر
داشته باشند .به تعبيری ديگر »برخی« از ايشان با »استبداد« شاھان
پھلوی مخالف بوده اند ،اما اتوپيا و مدينه ی فاضله شان ،خود ،تبلور
نوعی استبداد دينی است كه در لوايح شيخ فضل \ نوری دقيقا تبيين شده
است .به ھمين دليل ھم بنا بر باور و دريافتشان از موضوع مرجعيت و
حكومت اسالمی ]به گفته ی سيدجوادی[ »به سادگی و به داليل شرعی،
منزلت سياسی ،اجتماعی و اخالقی شان را زير پای واليت مطلقه ی سيد
روح \ خمينی و دستيارانش قربانی كردند« و باز ھم میكنند» .و اين
ھمان غفلتی است كه ھرگز بر مھندس بازرگان و دوستان او در نھضت
آزادی و دولت موقت يا به قول خود آنھا طيف ملی/مذھبیھايی كه »به
عنوان تكليف شرعی« صالحيت و منزلت سياسی و اجتماعی و اخالقی
خود را وسيله ی استقرار و تحكيم استبداد مطلقه ی خمينی و باند بھشتی و
رفسنجانی قرار دادند ،قابل بخشايش نيست ٢٦٩«.البته خود سيدجوادی يادش
رفته است اسم خودش را ھم به اين ليست دراز اضافه کند و بنويسد که
خودش چگونه سر و پای برھنه مجيز امامش را ميگفت و منتظر بود که
امامش بيايد ،با »طيلسان ابراھيم و با ھيئت صميمی عيسی« و با
شمشيرش گردن ھمه را بزند و اين بابا پای جوجه ھای اعدام امامش،
برای شيخ صادق خلخالی ھورا بکشد و کف بزند...
بگذريم!
اما اين رفتار نه تنھا ناشی از ساده لوحی و ساده انديشی اھالی
»طيف دوم« نبود و نيست ،بلكه اين جماعت با اين كه اكثرا در غرب
تحصيل كرده ،با فرھنگ ،تمدن و مدنيت در سالھای اقامتش در غرب
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ل
آشنا شده است ،ام ا بنا بر باورھای دگم و مذھبی اش به نوعی محل ِ
مشروعيت تراشيدن برای طيف اول و در راس ايشان شخص سيد روح
\ خمينی بوده است .به گفته ی خود سيد جوادی» :به عبارت ديگر طيف
مھندس بازرگان و مذھبیھای طرفدار حكومت »قانون« ساده لوحانه و
دور از ھرگونه تعقل و تفكر منطقی و عينی سياسی و تاريخی ،به صورت
ابزار و وسيله ی انتقال نظام سياسی كشور از يك استبداد مطلقه ٢٧٠به
٢٧١
استبداد مطلقه ی ديگر درآمدند«
البته من نميدانم منظور اين جماعت از واژه ی »قانون« چيست؛
و ايشان اساسا چه قانونی را در نظر دارند؛ آيا منظورشان قوانين اسالم
است؛ قوانين جمھوری اسالمی است؛ قوانين انقالب كبير فرانسه است؛ يا
مثال قوانين ناشی از انقالب مشروطه است؛ برای من به عنوان يك ايرانی،
قواعدی را كه اين طيف از واژه ی »قانون« در نظر دارد ،اساسا مفھوم
نيست .آنچه كه از رفتار خود ايشان مستفاد میشود ،نظر ايشان به قوانين
اسالمی قرآن و حكومت جمھوری اسالمی است كه  ١٨٠درجه با قوانين
شناخته شده ی حقوق بشر و بيانيه ی جھانی حقوق بشر زاويه دارد .به
ھمين دليل ھم طيف دوم بيش از آن كه يك تعريف جدی ،اساسی ،اصولی
و واقعی از قانون و حقوق شھروندی ،جامعه ی مدنی ،آزادی ،حقوق
دگرانديشان و مفاھيمی از اين دست بدھد ،با مخلوط كردن مفاھيم اسالمی
و مفاھيم شناخته شده ی جھانی از قانون و حقوق انسانھا ،اساسا وارد
بحث مفھوم قانون نشده ،واژه ی »قانون« را مبھم میگذارد .اما به طور
مشخص طيف اول در اين رابطه دقيقتر و براساس موازين دينیاش عمل
میكند و استنادش به قوانين اسالمی برای كسی كه به قول عبدالکريم
سروش »از بيرون در اين حكومت دينی نظر میكند« مشخص و روشن
است ،اما طيف دوم به دليل قرار گرفتنش مابين دو صندلی لرزان از
»قانون« تصويری مبھم و نامشخص ارائه میدھد كه به ھيچ وجه قابل
سرمايه گذاری و توجه نيست.
در رابطه با موضوع »ساده انديشی و ساده لوحی طيف دوم«
بايد تاكيد كرد كه طيف مھدی بازرگان و ياران دور و نزديك او ]امثال
آقای سيد جوادی[ نه تنھا ساده لوح و ساده انديش نبودند ،بلكه بنا بر
باورھا و اعتقادات مذھبیشان چاره ی ديگری ]بجز ھمان كاری كه كردند
و ميکنند[ نداشته اند و با تمام تخصص و گرايشھای بظاھر ملیشان ،به
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٢٣٨

دليل حضور باور خطرناك شيعی به امام ،رھبر ،مجتھد و ولی فقيه ،خود
را وسيله ی به قدرت رساندن باند جنايتكار حاکم مذھبی قرار داده اند .اگر
ھم تالش نافرجامی زير پوشش ملیگرايی و حكومت قانون كرده اند،
پوزيسيونی توخالی بيشتر نبوده است .در واقع »طيف دوم« با خالی كردن
پشت مردم از حضورش در صحنه ی سياسی كشور ]چه اجباری و چه
اختياری[ تنھا از رھبر مذھبی اش اطاعت كرده است و به ھمين دليل ھم
ھيچ حرجی بر ايشان نيست و اگر ايشان ]حتی خود حاج سيدجوادی[
»منزلت سياسی« خود را وسيله ی تحكيم پايه ھای قدرت حكومت و
واليت مطلقه ی باند بھشتی و رفسنجانی و خامنه ای قرار داده اند ،ھمان
كاری را كرده اند كه تكليف شرعی و واجب كفايی مذھبیشان بوده است.
كسانی نظير سيد محمود طالقانی ،عزت \ سحابی ،علی شريعتی و مھدی
بازرگان ] و حاج سيد جوادی[ كه به عنوان شاخصھای اسالم معتدل
معرفی میشوند ،اگر تالشی كرده اند ،يا دست و پايی زده اند ،تنھا در
دعوای مشخص و شخصی با رفسنجانیھا و خامنه ایھا بوده است و نه
تفاوتی در تعبير واليت فقيھی از اسالم و شيعه ی حكومتی .در ھمين
راستا نگاھی بكنيم به تعبير علی شريعتی از موضوع »اختالف سليقه« با
علمای شيعه!
شريعتی در كتاب »مذھب عليه مذھب« مینويسد» :پس اين
شايعه از كجا پا گرفته كه من مخالف علماء و حوزه ی علميه ھستم؟!…
مساله ی ديگری كه بسيار مھم است اين است كه میكوشند تا به انواع
حيله ھا ما را به عنوان عده ای يا فرد و يا افرادی كه با روحانيت مخالفند،
جلوه دھند .به اين عنوان حمله میكنند و ھدفشان اين است كه ما را
وادارند ]تا به عنوان دفاع از خود[ به روحانيت حمله كنيم و اين حمله در
جامعه به اين شكل تجلی كند كه گروھی يا قشری يا عده ای از
روشنفكران ]مذھبی[ اين جامعه با روحانيت مخالفند… ]ممكن است اين
ِ
روشنفكران مذھبی[ انتقاداتی به شيوه ی »تبليغ مذھبی« يا شيوه ی تحليل
ِ
بعضی از مسائل اعتقادی داشته باشد ،ممكن است با روحانی يا روحانيت
در بعضی از مسائل اختالف سليقه داشته باشد ،و ممكن است ]كه[ با فالن
عالم مذھبی ،روحانی كه عالم جدی مذھبی است و روحانيت واقعی دينی،
اختالف فراوانی داشته باشم ،و او به شدت به من بتازد و من به شدت به
او حمله كنم ،اما اختالف من با او ،اختالف پسر و پدری است در داخل
خانواده و وقتی كه به ھمسايه و بيگانه ]مردم و غيرخودیھا[ میرسد ،ما

٢٣٩

يك خانواده ھستيم ٢٧٢«.ھم چنين ديدگاه شريعتی نسبت به روحانيت شيعه
در گفتگويی در تاريخ  ٢٣آذرماه  ١٣٥٠در حسينيه ی ارشاد به خوبی،
تبيين ،تشريح و تاكيد شده است» :اما راجع به علمای اسالمی اين را
میخواھم ادعا كنم ،و ده ھا قرينه و نمونه ی عينی بر اثبات آن دارم كه
از ميان نويسندگان و سخنرانان و فضالی اسالمی معاصر ،ھيچ كس ]البته
در حد امكانات و نوع كار و كاراكتر خودش[ به اندازه ی من »افتخار
دفاع جدی و موثر عملی و فكری« از اين جامعه ی گرانقدری كه اميد
بزرگ و سرمايه ی عزيز ماست ]يعنی روحانيت فاسد شيعه[ را نداشته
٢٧٣
است«.
گره ی اصلی بحث ھم ھمين جاست .تمام كسانی كه به عنوان
سران طيف دوم معرفی شده اند ،به دليل مخدوش كردن مرز بين دين و
حكومت و ھمچنين باورشان به شيوه ھای سنتی حكومت اسالمی با ھر
شكلی ،ناگزير از تن دادن به سرنوشت محتومشان ھستند .كما اين كه
ديگرانی از ھمين »طيف دوم« در سالھای تغيير ھزاره با »سالھا
احتياط و تاخير و شرمندگی« با دزديدن شعارھای انقالب كبير فرانسه،
مبانی حقوق بشر… و تعابيری از اين دست میكوشند كه كليت »اسالم در
حكومت« را نجات بدھند و نه مردمی را كه اين ھمه سال زير تيغ رھبری
شيعه به فالكت افتادهاند.
»انديشه ھای آقای سروش ھم ھمان تشيع علوی و اسالم نبوی
دكتر علی شريعتی و مجاھدين است ،با اين تازگی كه پس از تجربه ی
خونين  ١٧ساله ی حكومت اسالمی ]تا زمان نوشتن كتاب گفتگوھا[ آقای
سروش اينك با احتياط و شرمندگی و تاخير از جدايی دين و سياست حرف
میزند .با اين حال بايد بدانيم كه اين موضع گيری اساسا برای حفظ و
نجات اسالم است و نه برای استقرار آزادی و دموكراسی در ايران.
متفكرانی مانند آقای سروش اگر بخواھند روزی بين اسالم و آزادی يكی
٢٧٤
را انتخاب كنند ،آن يكی حتما اسالم خواھد بود و نه آزادی«.
به اين دليل ِ روشن و با اين بندبازی كه اصوال» :او ]سروش[
رويج
ابتدا موضع گيری طرفداران حكومت عرفی را كه میگويند با ت
ِ
تسامح ،كنار گذاشتن جنگ ايمانھا و واگزاری امر دين »به حيات
درونی« افراد ،حكومتھا بايد كار خود را به »تدبير در امور جامعه« و
»حفظ حقوق مشترك آدميان« منحصر كنند ،ناشی از »بی يقينی« معرفی
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٢٤٠

میكند و به آنھا حمله میبرد كه با كار خودشان رضای خالق را فدای
رضای مخلوق میكنند .و ادله شان برای آنھايی مفيد است كه »از بيرون
انسان دينی و جامعه ی دينی نمیخورد .و
در دين نظر میكنند« و به درد
ِ
»شعار بی معنی جدايی دين از سياست« اصل مسلم »يكی بودن ديانت و
سياست« را نقض میكند و حال آنكه »در يك جامعه ی ديندار«…
٢٧٥
سياست نمیتواند دينی نباشد«.
داستان »محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالم در ايران!«
اما
ِ
من در كتاب »پشت دروازه ی تھران« به روشنی »محبوبيت«
 [١٤٠٠] ١٣٠٠ساله ی اسالم در ايران و چگونگی به حكومت رسيدن
اسالم و تشيع را تشريح كرده ام؛ با اين حال برای كسانی كه به آن كتاب
دسترسی ندارند ،با آوردن چند سند و مدرك تاريخی ،ميزان اين
»محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالم در ايران را« كه عزت \ سحابی سخت
نگران پايان يافتن آن است ،بار ديگر و با اسنادی ديگر نشان میدھم.
»دھقانان پارسی مقاومت دليرانه و ممتدی در مقابل اعراب
ابراز داشتند .اعراب ،لشكر دھقانان را كه شھرك ،مرزبان پارسی در
راس ايشان قرار داشت ،در طی پيكاری خونين در ريشھر نزديك توج
شكست دادند .استخر به موجب عھد نامه ای كه در سال  ٦٤٨ميالدی ]٢٨
ھجری[ با ابوموسی اشعری منعقد نمود ،سر به فرمان تازيان نھاد .ولی
سال بعد ساكنان آن شورش كرده ،افراد پادگان عرب را به قتل رساندند.
اعراب بیدرنگ استخر را محاصره كرده ،تسخير نمودند و ويران ساختند
و قريب به  ٤٠ھزار تن از مردان را به ھالكت رسانده ،زنان و كودكان
را به بردگی بردند ] ٦٤٩ميالدی ٢٩/ھجری[ پيشوايان عرب به ھنگام
تسخير پارس اراضی بسياری را به تصرف خويش در آورده ،غصب
كردند … در جريان تسخير ايران نواحی بسيار زيان ديدند و اسيران
فراوان از ذكور و اناث و »مردم صلح جوی شھرھا و دھات« به ويژه از
عراق و خوزستان و پارس به بردگی برده شدند … تسخير ايران به دست
اعراب و ورود آن كشور در قلمرو خالفت ،عواقب چندی به دنبال داشت.
نخست آنكه تازيان اعم از اسكان يافته يا چادرنشين به صورت قبايل كامل
به ايران نقل مكان كردند .به طوری كه »و .و .بارتولد« خاطر نشان
كرده ،مھاجرت اعراب »اوال به شكل احداث اردوگاهھای نظامی كه مسكن
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حاكم منصوب از طرف خليفه نيز بوده ،صورت گرفت و ثانيا بدويان
اراضی معينی را تصاحب و تصرف كردند…« حتی در قرن دھم ميالدی
]چھارم ھجری[ در بسياری از شھرھای ايران مثال در قم ،اعراب،
اكثريت ساكنان را تشكيل میدادند و زبان عربی در بالد حكمفرما
٢٧٦
بود«.
»از درون چنين مكتبی بود كه دين ساالری مطلقه ی روحانيت
شيعه عصر صفوی و عصر قاجار و در سالھای پايانی قرن بيستم دين
ساالری مطلقه ی روحانيت فقيه سر برآورد ،روحانيتی كه اكثر قريب به
اتفاق كارگردانان آن در زمان شاه اسماعيل و بخصوص شاه طھماسب اول
بر اثر كمبود فقھای شيعه در خود ايران به صورت كااليی وارداتی از
جبل عامل لبنان ،شام ،عراق عرب و بحرين به ايران آورده شدند .ولی با
آنكه در ايران به مال و مقامی فراوان دست يافتند ]اما[ ھيچگاه نه خود را
واقعا ايرانی دانستند و نه از ذم و تحقير »اعاجم« ]ايرانیھا[ در ھمه ی
٢٧٧
شرايط خودداری كردند«.
»در اين ايام مالی باسوادی در ايران داشتيم كه كتابھای بسيار،
خود او و پدرش به زبان فارسی و عربی نوشته اند و اساس تشيع در
ايران به سعی اين دو نفر محكمتر شد و بدين سبب مردم متعصب به آن دو
نفر بسيار معتقدند و نمیشود به كفش آنھا كفشك گفت؛ ولی از لحاظ
وضع مملكت و حتی از لحاظ خود مذھب شيعه ھم كه به مساله بنگريم،
بقدری اين دو نفر خرافات وارد اين مذھب كردند ،و ايجاد تعصب در ميان
مردم كردند و آخوند و اھل دين را بر ھمه ی امور مملكت مسلط ساختند و
دستگاه دولت را ضعيف و سست كردند كه شايد در ھيچ دوره ای ھيچ دو
نفری نتوانسته بودند عشر آنھا از اين قبيل زيانھا به ملت ايران برسانند.
مال محمد باقر مجلسی پسر مال محمد تقی مجلسی شايد برای مال دنيا و به
حرص سيم و زر نبود كه دست به خون مخالفان تشيع دراز میكرد و ھمه
نوع آزار و شكنجه را در حق ھركس از سنی و صوفی و درويش و
٢٧٨
زردشتی و يھودی وعيسوی بالاستثناء جايز می دانست«.
مھدی اصالنی يكی از جان بدر بردگان كشتار تابستان  ٦٧در
رابطه با ميزان اين محبوبيت و ھمدستی ضمنی طيف دوم با اين كشتار
مینويسد» :قتل عام و تسويه ی فيزيكی تابستان  ٦٧كه به نظر من با
»توافق تمام پوزيسيون حكومتی« در مقطع خاتمه ی جنگ به اجرا درآمد،
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امروزه ابعادی فراتر از مرزھای ملی و گستره ی جغرافيايی وطنمان
يافته… است… داستان تابستان  ٦٧داستان به صالبه كشيدن يك نسل
ظاھرا بیتقصير و ويران شده است… داستان مرتد ملی و فطری ،ملحد
بودن و ايمان آوردن ،اتاقھای تمشيت ،دوربينھای منتظر و فرمھای
انزجار برای آنكه بگويی خود نيستم؛ داستان به نوبت ايستادگان مرگ در
پاسخ »مسلمانی يا
كريدور رجايیشھر ،داستان به نزد »ھيئت« رفتن و
ِ
نه؟« دادن .داستان… »چشمبندھای بیصاحب و دمپائیھای پالستيكی«
عوعوی سگھا و جست وجوی برادران نايافته در لعنت آباد ،گورھای
دسته جمعی و ناشناخته ،سينه خراشيدن و لب گزيدن خواھران و »داغ بر
دل پر خون نھادن« و رفتن؛ داستان خون و فرياد ،تسليم و مقاومت ،پنھان
كاری و بیتكليفی ،شكم دريدن و رگ زدن ،تازيانه خوردن و تعزير شدن،
دار بلند ايستادن ،داستان ھمه ی پايمال شده ھا
سر ِ
مرگ خودآگاھی و بر ِ
و سركوب شدگان ميھن ،داستان تابستان تلخ …٦٧
»… تمام كانالھای ارتباطی ما با خارج توسط مديريت زندان
قطع شد… تا يكشنبه ی موعود در شھريور ماه  ٦٧كه نوبت بند ما بند ٨
٢٧٩
زندان گوھردشت رسيد…«
دكتر رضا غفاری در كتاب خاطرات يك زندانی از زندانھای
جمھوری اسالمی مینويسد» :سرانجام از بند فرعی  ٢٠در طبقه ی
ھمكف خبرھايی داير بر تائيد نھايی اعدامھای دسته جمعی دريافت كرديم.
بنديان آنجا رو به محوطه ی زندان بودند و از پنجره ای آمد و رفت ِ
تريلیھای بزرگ حمل گوشت را ديده بودند .گاھی در شبانه/روز چندين
تريلی گوشت از آنجا خارج میشد .آنھا در مورد اين آمد و شدھا كنجكاو
شده و با توجه به شايعه ھا  ٢٤ساعته كشيك داده بودند .روزی يك تريلی
در ميدان ديدشان میايستد .درش باز میشود؛ پر از بسته ھای بلند بود.
پاسدارھا به باالی بسته ھای بزرگ پالستيكی رفته ،بسته ھای مشابھی را
روی آن جای میداده اند تا ظرفيت تكميل شود .ھر بسته در يك كفن
لغزان
پالستيكی پوشيده شده ،سر و تھش را بسته بودند .با توجه به حالت ِ
ِ
زير پای پاسداران میفھمند كه محموله ھا چيزی جز اجساد اعدام شدگان
ِ
نيست .كاميونھای حمل گوشت مدام نعشھای اعدامیھا را به
گورستانھای گمنام میبردند .حمل اجساد در فاصله ی دوماه مرداد و
شھريور ادامه داشت.
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»ھنوز گورستانھای جمعی جنوب تھران كشف نشده بود.
جسدھا را صدتا صدتا در چاله ھا میريختند و با عجله با بولدوزر
رويشان را میپوشاندند.
»باران سنگينی كه به دنبال آن باريده بود ،خاكھا را شست و
اجساد قربانيان نمايان شد .سگ ھا طعمه ی خوبی پيدا كرده بودند .به
دنبال يك طوفان شديد ،ساكنان حلبی آبادھای اطراف گورستانھای جمعی
متوجه میشوند كه سگھای ولگرد در نقطه ای جمع شده اند .بدين ترتيب
بود كه اجساد زندانيان ،شناسايی و قبرستانھای مخفی كشف شد .خبر به
سرعت ھمه جا پيچيد .پاسداران واليت مطلقه ی فقيه به سرعت دست به
كار شدند و منطقه را قرق كردند و با بولدوزر به سرعت روی اجساد را
پوشاندند .اما مردم حاال ديگر گورستان را شناخته بودند.
»خانواده ھای ھزاران زندانی اعدام شده ،ھنوز ھم ھر جمعه بر
سر مزار جمعی گردھم میآيند و برای عزيزانشان كه در اسارت و
مظلوميت قھرمانامه جان داده اند ،مويه میكنند .اينان غالبا برای افراد
٢٨٠
حلبی آبادھا غذا میبرند«.
يرواند آبراھاميان در مقاله ای با عنوان كشتار تابستان  ١٣٦٧در
بخش »تفتيش عقايد« مینويسد» :در نخستين ساعات روز جمعه ٢٨
تيرماه  ١٩] ١٣٦٧ژوئيه  [١٩٨٨حصارھای آھنينی بر گرد زندانھای
اصلی سرتاسری ايران كشيده شد .دروازه ھا بسته و تلفنھا قطع شد.
تلويزيونھا را از برق بيرون كشيدند و از توزيع نامه ھا ،روزنامه ھا و
بسته ھای دارويی ]در زندانھا[ خودداری ورزيدند .ساعات مالقات منحل
شد ،و بستگان زندانيان را از حول و حوش زندانھا پراكنده ساختند .به
زندانيان دستور داده شد كه در سلولھای خود باقی بمانند و از صحبت با
نگھبانان و كارگران افغانی خودداری كنند .رفت و آمد به مكانھای
عمومی مانند درمانگاه ھا ،كارگاه ھا ،قرائتخانه ھا ،تاالرھای تدريس و
حياط ھا ممنوع شد.
امور مھار كردن دسته ھای

م
دام

ھرك
دانيان

زن
ه

ك
ايی
»از آنج
ِ
مشابھی از زندانيان بودند ،اين امر باعث شد كه زندانيان سياسی ،چپیھا
از مجاھدين ،سلطنتطلبان از غيرسلطنت طلبان ،توابين ]كسانی كه توبه
كرده و به صورت خبرچينان دستگاه درآمده بودند[ از غيرتوابين ،مردان
از زنان ،كسانی كه به زندان ھای طوالنی محكوم شده بودند ،از كسانی كه
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محكوميت كوتاه مدت داشتند ،كسانی كه تازه محكوم شده بودند ،از كسانی
كه مدتھا قبل دوره ی محكوميت خود را گذرانده بودند ،جدا شوند…
»درست قبل از آغاز شدت عمل در زندانھا فرمان مخفيانه ای
از طرف خمينی صادر شد كه تاريخ دقيق آن مشخص نيست .بعضیھا
احتمال میدھند كه اين فرمان يك فتوای رسمی بود و طی آن به يك
كميسيون ويژه اختيار داده شد كه اعضای سازمان مجاھدين خلق را به
عنوان »محارب« و افراد وابسته به سازمانھای چپ را به عنوان
»مرتد« اعدام كنند .در كميسيون تھران كه اعضای آن به  ١٦نفر
وری ]وقت سيد
میرس يد ،نمايندگانی از جانب شخص امام ،رئيس جمھ ِ
علی خامنه ای[ دادستان كل ،دادگاه ھای انقالب ،وزارت خانه ھای
دادگستری و اطالعات ھمچنين اداره ھای دو زندان اصلی ويژه ی
زندانيان سياسی يعنی اوين و گوھردشت عضويت داشتند.
»آيت \ اشراقی رئيس اين كميسيون دو دستيار مخصوص
داشت كه يكی حجت االسالم نيری بود و ديگری حجت االسالم مبشری.
در جريان  ٥ماه بعدی اعضای اين كميسيون با ھلیكوپتر بين زندانھای
اوين و گوھردشت در رفت و آمد بودند .به ھمين سبب نام آنھا به
»كميسيون ھوابرد مرگ« شھرت پيدا كرد .كميسيونھای مشابھی نيز در
شھرستانھا تشكيل شد…
»يك كارگر افغانی كه غذا به زندان میآورد ،عالمت آگاھی
دھنده ای به دور گردن خود ترسيم كرد ،اما زندانيان بازھم تا مدتی بعد
معنی آن را درنيافتند .برخی گمان بردند كه او میخواھد بفھماند كه خمينی
مرده است .برای آنھا تصور اعدام جمعی ،آنھم در ھنگام شادی و
سرور عمومی دشوار بود ،چون در روز  ٢٩تيرماه ] ٢٠ژوئيه [١٩٨٨
يعنی درست يك روز بعد از شروع شدت عمل در زندانھا خمينی
بس پيشنھادی سازمان ملل به جنگ با عراق پايان
سرانجام با
پذيرفتن آتش ِ
ِ
٢٨١
داد«.
»غروب روز بعد من و سعيد و مامان پنج دقيقه فرصت داشتيم
جنازه را ببينيم .يك شلوار سربازی تنت بود و يك بلوز ماشی رنگ كه لكه
ی بزرگ و سياه خون از سينه ات شروع میشد و تا زانوھات ادامه
میيافت .جای دو تير ھم در رانھات بود ،يكی چپ ،يكی راست .مامان
بلوزت را پس زد و به جای زخم نگاه كرد .من حال تھوع داشتم .صورتم
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را برگرداندم .دوتا نفس عميق كشيدم كه طاقت بياورم .كف پاھات از خون
زخم روی زخم كبود و سياه میزد .انگار پاھات را توی كوره
مردگی و
ِ
گذاشته اند و پخته اند ،ذغال شده بود و بوی عفونت میداد .مامان زير لب
٢٨٢
دعا خواند و گفت» :پيام اسالم شما ھمين بود؟!«
ر

س
دانيان

زن
اره

دوب
ی
ه
»در سال  ١٣٦٧وقتی حكم محاكم
ِ
ِ
موضع را از خمينی گرفتند ،سه حاكم شرع برای اينكار در نظر گرفته
شدند .يكی از اين سه قاضی شرع رازينی بود .دو نفر ديگر يكی حجت
االسالم رئيسی رئيس كنونی بازرسی كل كشور و ديگری حجت االسالم
سر گنج قارون كميته ی امداد امام خمينی نشسته
نيری بود كه اكنون بر ِ
است؛ او نماينده ی عسكراوالدی در اين بنياد است ،يعنی عسكراوالدی
نماينده ی ولیفقيه در اين كميته است و نيری ھم نماينده ی او.
زندانيان سر موضع از
اعدام
حكم
»اين سه نفر پس از دريافت
ِ
ِ
ِ
خمينی با ھلیكوپتر روی زندانھا پرواز كردند و در عرض دو ھفته چند
ھزار زندانی سياسی را كشتند .محاكمه ای در كار نبود .سر موضع و
غيرسرموضع ھم مطرح نبود؛ تنھا با اين حكم خمينی دست به قتل عام
زدند .بعضی زندانيان جان بدر برده برای من تعريف كردند كه در
زيرزمينھای زندان اوين و شوفاژخانه ی بزرگ زندان اوين به لوله ھای
آبگرم طناب وصل كردند و ھرشب ده ھا نفر را در اين شوفاژخانه بدار
كشيدند.
»رازينی با موافقت اسد \ الجوردی صدھا نفر را در يك
ساختمان متروكه در يكی از قسمت ھای متروكه ی زندان اوين كه قرار
بود خرابش كنند ،جمع كرد و كشت.
درز پنجره ھايش
كه
ساختمان
اين
در
»حدود دويست زندانی را
ِ
را پيشتر با سيمان تيغه كشيده بودند ،جمع كردند .ابتدا چند كپسول بزرگ
از مايع را كه شيرھای كنترلشان را شكسته بودند ،برای خفه كردن
گ ِ
زندانيان به داخل ساختمان انداختند .نيم ساعت بعد ساختمان را كه از قبل
مين گذاری شده بود ،منفجر كردند و ھمه ی اين دويست زندانی را زير
٢٨٣
آوار دفن كردند .اين فقط گوشه ای…«
برای شناخت شرايطی كه مھدی اصالنی ،رضا غفاری ،يرواند
آبراھاميان ،شھرنوش پارسیپور ،منيره ی برادران و ديگرانی كه
خيلیھاشان از قربانيان ،در عين حال از جان بدر بردگان اين كشتار
 - 282فريدون سه پسر داشت ،عباس معروفی ،ص٢٣٧
 - 283چھره ھا و گفته ھا ،مھدی تھرانی ،صص  ١٨٥تا١٨٦

٢٤٦

برگشت
ھستند ،نگاھی میكنيم به متن حكم اعدام فوری و غيرقابل
ِ
زندانيان ايران از سوی شخص خمينی ،در سرفصل آتش بس ،تا در ھمين
رابطه ميزان »اختالف فكری« دو طيف و عملكردھای ايشان در
سرفصلھای مشخص ،بخصوص اين كشتار تاريخی را محك زده باشيم!
»از آنجا كه منافقين ]سازمان مجاھدين خلق[ خائن به ھيچ وجه
به اسالم معتقد نبوده و ھرچه میگويند از روی حيله و نفاق آنھاست…
كسانی كه در زندانھای سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری
كرده و میكنند ،محارب و محكوم به اعدام میباشند و تشخيص موضوع
نيز در تھران با رای اكثريت آقايان حجتاالسالم نيری دامت افاضاته
]قاضی شرع[ جناب آقای اشراقی ]دادستان تھران[ و نماينده ای از وزارت
اطالعات میباشد ،اگرچه احتياط در اجماع است و ھمينطور در زندان
ھای مراكز استان كشور ،رای اكثريت آقايان قاضی شرع ،دادستان انقالب
و يا داديار و نماينده ی وزارت اطالعات ،الزم االتباع میباشد ،رحم بر
محاربين »ساده انديشی« است .قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از
اصول ترديد ناپذير نظام اسالمی است .اميدوارم با »خشم و كينه ی
انقالبی« نسبت به دشمنان اسالم ،رضايت خداوند متعال را جلب نماييد.
آقايانی كه تشخيص موضوع به عھده ی آنان است »وسوسه و شك و
ترديد نكنند« و سعی كنند »اشداء علیالكفار« باشند .ترديد در مسائل
قضايی اسالم انقالبی ،ناديده گرفتن خون پاك مطھر شھدا میباشد.
٢٨٤
والسالم… روح \ موسوی خمينی«
بعد ھم ھمين امام و ولی مطلقه ی فقيه برای تكميل و تاكيد بر
حكم قبلی اش نوشت» :در تمام موارد فوق ھركس در ھر مرحله اگر بر
سر نفاق باشد ،حكمش اعدام است» .سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد!«
در مورد رسيدگی به پرونده ھا در ھر صورت كه حكم سريعتر انجام
٢٨٥
میگردد ،ھمان مورد نظر است«،
در يك رابطه ی ديگر ھمين »امام خمينی« به مناسبت سالگرد
تولد پيامبر اسالم در سال  ١٩٨٢افاضات فرمود كه» :يوم \ واقعی
روزی است كه اميرالمومنين عليه السالم شمشيرش را كشيد و خوارج را
از اول تا به آخر درو كرد و تمامشان را كشت .ايام \ روزھايی است كه
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٢٤٧

خداوند تبارك و تعالی يك زلزله ای وارد میكند ،يك سيلی را وارد
میكند ،يك طوفانی را وارد میكند ،به اين مردم »شالق« میزند كه
»آدم« بشويد؛ اميرالمومنين اگر بنا بود مسامحه بكند ،شمشيرش را
نمیكشيد تا  ٧٠٠نفر را يك دفعه بكشد .در حبسھای ما ھم بيشتر اين
اشخاصی كه ھستند ،مقصرند .اگر ما آنھا را نكشيم ،ھريكیشان كه
بيرون بروند ،آدم میكشند .آدم نمیشوند اينھا… شما آقايان علماء ]و
طيف دومیھا[ چرا فقط سراغ احكام نماز و روزه میرويد؛ چرا ھی آيات
رحمت را در قرآن میخوانيد ،و آيات قتال را نمیخوانيد؟!
»قرآن میگويد بكشيد ،بزنيد ،حبس كنيد؛ چرا شما ھمان طرفش
را گرفته ايد كه صحبت از رحمت می كند؟ رحمت ،مخالفت با خداست…
محراب ،يعنی مكان حرب ،يعنی مكان جنگ .از محرابھا بايد جنگ پيدا
شود .چنان كه بيشتر جنگھای اسالم از محرابھا پيدا میشد… پيغمبر
شمشير دارد تا آدم بكشد .ائمه ی ما عليھم السالم ھمگی جندی ]نظامی[
بودند .ھمگی جنگی بودند .شمشير میكشيدند .آدم میكشتند… ما خليفه
میخواھيم كه دست ببرد ،حد بزند ،رجم بكند ،ھمان طور كه رسول \
صلی \ عليه دست میبريد ،حد میزد ،رجم میكرد .و ھمانطور كه يھود
بنی قريظه را چون جماعتی ناراضی بودند ،قتل عام كرد .اگر رسول \
فرمان داد كه فالن محل را بگيريد ،فالن خانه را آتش بزنيد ،فالن طايفه
را از بين ببريد ،حكم به عدل فرموده است… زندگی بشر را بايد به
قصاص تامين كرد ،زيرا ]كه[ حيات توده زير اين قتل قصاص خوابيده
است .با چند سال زندان كار درست نمیشود .اين عواطف كودكانه را
٢٨٦
كنار بگذاريد!«
و ھيچ كس از تمام كسانی كه اين روزھا در ھيئت »طيف دوم«
و »رھبران جنبش سبز« به ميدان آمده اند ،تا بر جنايات »طيف اول«
رنگ بپاشند ،چيزی نگفت؛ نه از خاتمی خبری بود ،نه از موسوی
خوئينیھا ،نه عبد\ نوری ،نه سعيد زاده ،نه اشكوری ،نه مھاجرانی ،نه
كديور ،نه سحابی ،نه سازگارا ،نه پيمان ،نه گنجی ،نه حجاريان ،نه باقی،
نه ابراھيم يزدی ،نه رئيس دانا ،نه ميرحسين موسوی ،نه مھدی کروبی،
نه زھرا رھنورد و نه از ھيچ كس و ھيچ كس ديگر.
از ھيچ كس و ھيچ كس صدايی برنخاست .ھيچ كس به دفاع از
اين سوختگان يك فاجعه ی تاريخی برنخاست .ھيچ كس ھيچ چيز نگفت.
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ھمه سرھاشان را به زير عبای خمينی كرده بودند ،تا گرم شوند .كسی
نگفت كه اين ھمه جوان مملكت چرا اين چنين پرپر شدند؟!
ھمان زمان ھم ھمه شان ]ھمين طيف دومیھا[ در اين انديشه
بودند كه راھی برای پاك كردن اين جنايات ٢٨٧از خاطره ی تاريخی مردم
 - 287اين روزھا در سال  ١٣٨٩در رابطه با پروژه ی کشتار درمانی امام آدمکشان ]سيد روح \ خمينی[ در
تابستان  ١٣۶٧حرفھايی بين باند حاکم حکومت اسالمی ]خامنه ای و احمدی نژاد و ديگرانشان[ با وجه مغلوب
ھمين حکومت ،تنھا به دليل تقلب در دھمين دور انتخابات رياست جمھوری ]ميرحسين موسوی و زھرا رھنورد
و مھدی کروبی[ رد و بدل ميشود که جالب است؛ ببينيد» :آقای کروبی؛ بفرماييد پيشگام شويد و ماجرا را از
پوشيده گويی بيرون بياوريد .از آقای خامنه ای و دستگاھش اميدی نيست .آنھا ھمين امروز ھم در حال
باززايش آن جنايت بزرگ در اندازه ی کوچکتر ھستند .چه کسی بھتر از شما و آقای موسوی و پيرامونيان شما
ميتواند پرده از راز اين جنايت ھولناک بردارد و ريز قضايا و نقش فرمان دھندگان آن را آشکار کند؟
»تا به امروز ،نھايت کوشش به کار برده شده ،تا فاجعه ی قتل عام چند ھزار زندانی در سال  ۶٧توسط
حکومت اسالمی ،در پرده بماند و جامعه ی ايران از اين راز ھولناک آگاھی نيابد .اما اينک ديری است به
ان اين بزرگترين قتل عام سياسی در کشور ما از يک سو و جوانانی که اينک باليده اند و
ھمت
بازماندگان قرباني ِ
ِ
پرچمھای فرو افتاده در زندانھا را دوباره بر دوش گرفته اند ،از سوی ديگر ،فاجعه ی قتلعام زندانيان سياسی
در سال  ،۶٧به تدريج از پشت پرده ی ضخيم سکوت بدر آمده و جامعه و مردمی که در سال  ۶٧به خواب
رفته بود ،حاال در زمان بيداری ،پرسشگری پيرامون اين جنايت ھولناک و بی سابقه را آغاز کرده است .تازه
ترين محرک ماجرا ،اين بار دادستان تھران شده است وقتی کوشيد ميرحسين موسوی را که به اعدامھای بی
رحمانه ی  ١٩ارديبھشت ]اعدام  ٥جوان کرد ايرانی که فرزاد کمانگر يکی از ايشان بود[ معترض شده بود ،با
يادآوری آن جنايت ھولناک ساکت کند .تھديدی که باز نيشتری شد بر اين دمل چرکينی که بر شانه ھای جامعه
ی ما سنگينی ميکند .ميرحسين موسوی تا به حال به اين تھديد پاسخی نداده است ،اما آقای کروبی در صدد
دفاع بر آمده است .او در نامه ای که روز گذشته خطاب به آيت \ موسوی اردبيلی منتشر کرد ،از جمله به اين
موضوع اشاره کرده و چنين گفته است» :مصيبتبارترين مساله ای که اخيرا مطرح شده است و برای اولين
بار چنين روندی را شاھد بوديم ،اينکه در روزھای اخير دادستان محترم تھران برای توجيه اقدام تشکيالت
قضايی ،در رابطه با اعدام  ۵نفر از شھروندان ايرانی و در پاسخ به مواضع کانديداھای معترض انتخابات و
بويژه در رد سخنان نخستوزير زمان امام به سال  ۶٧اشاره کرده و اعالم میکند که چرا آقای موسوی در آن
زمان به اعدامھايی که با حکم حضرت امام صورت گرفت ،اعتراض نکردند .ايشان ھمان حرفی را میزند که
دشمن میگويد .تاکنون کسی در اين باره اين گونه حرف نزده است ،چرا که تاکنون ھيچگاه ريز آن قضايا
بررسی نشده و چرايی آن مشخص نيست و ھنوز ماجرا در ابھام قرار دارد و معلوم نيست که تا چه اندازه امام
در اين ماجرا دخالت داشتهاند؟ !«
»آن چه آقای کروبی به »دشمن« منتسب ميکند ،سخن آيت \ منتظری است و توسط ايشان و با اسنادی معتبر
و غيرقابل انکار آشکار شده است .وی در جريان خاطرات خود ،دو نامه از آقای خمينی خطاب به زيردستان
خود منتشر کرد که در آنھا با قاطعيت و صراحت فرمان قلع و قمع مخالفين خود را داده است و نتيجه ی آن
فرمانھای آقای خمينی ،به گفته ی آيت \ منتظری قتلعام نزديک به چھار ھزار و پانصد نفر از زندانيان سياسی
توسط يک ھيئت سه نفره ی منتخب ايشان بوده است .باورکردنی نيست آقای کروبی خاطرات آقای منتظری را
نخوانده باشد و از وجود آن نامه ھای مرگ آور مطلع نباشد.
»در ھمين روزھا از جانب خانم سعيده ی منتظری ،دختر آيت \ منتظری نامه ای به آقای موسوی نوشته شده
است که حاال ميتوان آن را خطاب به آقای کروبی ھم دانست .خانم منتظری با اشاره به سخنان دادستان تھران،
در نامه ی خود خطاب به آقای موسوی او را به »اندکی تامل« فراخوانده و نوشته است» :چرا عمالً ھمگی
کردارمان را به تاريخ ميسپاريم ،تا آيندگان ناقد ما باشند؟ ! اين وظيفه ی ھمگانی است که گذشته ی خود را نقد
نماييم و اگر اشتباھی داشته ايم ،در صدد جبران آن برآييم .اين مھم برای دولتمردان ضروری تر است .آنھا
بايستی قبل از اين که تاريخ و آيندگان به نقد کردار آنان بپردازند ،خود گذشته ی خود را نقد نمايند .حتما ً ميدانيد
که نقد صادقانه به نفع جنبش سبز ھم خواھد بود «.اين ،سخن ِ ھمه ی کسانی ست که در جريان اين قتلعام
عزيزان خود را از دست داده اند و ھمه ی کسانی که پرچم دادخواھی نسبت به اين فاجعه ی سنگين را فرو
نگذاشته اند .برای اين که اين »تامل« در فضايی کامال بی طرفانه صورت بگيرد ،حتی ميتوان با ادعای آقای
کروبی ھمراه شد که »ماجرا در ابھام قرار دارد و معلوم نيست که تا چه اندازه امام در اين ماجرا دخالت داشته
اند« .قبول آقای کروبی؛ بفرمائي د پي شگام شويد و ماجرا را از ابھام بي رون بياوري د .از آقای خامنه ای و
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پيدا كنند .تنھا يك نفر كه خيلیھا به ساده لوحیاش اذعان دارند ،به ميدان
آمد .حسين علی منتظری كه عنوان واليتعھدی اش را ھم »ساده لوحانه«
بر سر اين »ساده انديشی«اش داو گذاشت و باخت .تمام »طيف دومیھا«
در تدارك بودند كه محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالمشان را حفظ كنند .برای
ھمينھم فقط سكوت كردند و سكوت .بعد كه آبھا از آسياب افتاد .بعد كه
ھمان جنايات میرفت تا كليت نظام را و محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی تئوری
آن را زير عالمت سوال ببرد ،ھمه شان به يكباره از سوراخھاشان بيرون
ريختند .ھمه شان به صدا درآمدند .ھمه شان باھم يكھو ،نمیدانستی چه
خبر است؛ آب در خوابگه مورچگان افتاده بود.
محمد ملكی اولين رئيس دانشگاه تھران پس از شورش سال ٥٧
كه از سال  ١٣٦٠تا  ١٣٦٥در زندانھای حكومت اسالمی تحت تعليمات
عاليه ی مدرسين حوزه ی علميه ی قم و مدرسه ی حقانی ،طعم گس
»تركه ھای آلبالو« و »تازيانه ھای تعزير« را چشيده است ،در نامه ای
به اكبر گنجی ]ظاھرا[ مغضوب حكومت اسالمی ]پس از داستان كنفرانس
برلين[ كه در نشريه ی »اميد زنجان« چاپ شده است ،مطالبی را
يادآوری میكند كه خواندنش خالی از لطف نيست .البته »اميد زنجان« ھم
در تداوم اجرای فتوای »ولی مطلقه ی فقيه« حكومت اسالمی از نقشه ی
جغرافيای مطبوعات داخل كشور ]احتماال به دليل اين ناپرھيزی و
ناپرھيزیھايی از اين دست[ پاك شد و به تاريخ پيوست!
»اوين ،اكبر گنجی،
»… من رنجت را میشناسم و احساست را میفھمم ،زيرا
سالھا در اين دانشگاه ]عنوانی كه مسئولين وقت روی زندان اوين گذاشته
بودند[ به كسب علوم و فنون در »مكتب ديكتاتورھا« دچار بودم و از
احكام علمای »عالی مقام« در برخورد با مخالفان و دگرانديشان بھره ھا
برده ام و میدانم و شاھد بوده ام كه چگونه میتوان »تواب« سازی كرد،

دستگاھش انتظاری نيست .آنھا ھم ين امروز ھم در حال باززايش آن جنايت بزرگ در اندازه ی کوچکتر
ھستند .چه کسی بھتر از شما و آقای موسوی و اطرافيانتان ميتواند پرده از راز اين جنايت ھولناک بردارد و
ريز قضايا و نقش فرمان دھندگان آن را آشکار کند؟«
البته گفتن اين حرفھا بد نيست؛ ولی مگر نه اين است که ھر دوی اين آقايان ،درست در ھمان زمان در راس
کليديترين پستھای حکومتی بودند]نخست وزير و رئيس مجلس[ چه انتظاری غريبی از اين بيچارگان؟
http://www.khabarnet.info/index.php?option=com_content&view=article&id=373
7:--67-----&catid=58:siasi&Itemid=182
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شكنجه را »تعزير« نام نھاد و ايمان را از كف پا به دل راه داد و دادگاه
٢٨٨
و محاكمه ی آنچنانی راه انداخت«.
و بعد ھم ملكی بعضی تفاوتھا را بين زندانی سياسی دھه ی ٦٠
با زندانی سياسی اواخر دھه  ٧٠را كه الزاما نه زندانی سياسی كه نھايتا
مغضوبين درگاه واليت مطلقه ی فقيھند ،تشريح میكند .تفاوت در رفتار
بين مخالفين حكومت اسالمی با كسانی كه در تمام آن دو دھه در اعمال
فشار بر روی مردم و زندانيان سياسی ھمراه و ھمكار با كليت نظام ،كار
تئوريك و پراتيك میكرده اند!
كدام
ھيچ
آمد،
پيش
كه
ھم
برلين
ترورھای
داستان
متاسفانه حتی
ِ
اينھا ھيچ چيز نگفت .ھنوز سرھاشان به زير عبای جانشين خمينی بود و
تدارك رفع و رجوع محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی
ھمچنان و بازھم در
ِ
اسالمشان بودند كه ناگھان… نوری در تاريكی عبای »طيف اول« به
تكانشان آورد .اتفاقی افتاده بود .اينجا ديگر مساله ی كليت نظام اسالمی
مطرح بود .دادگاه ميكونوس و افتضاح محكوميت سران رژيم اسالمی،
ھمه شان را ،ھمه ی طيف دومیھا را به تكاپو واداشت .ديگر نمیشد كه
بيش از اين در رابطه با برب اد رفتن محبوبيت  ١٣٠٠سالهی اسالمشان
سكوت كنند .ديگر نمیشد و يكباره به ميدان ريختند و رئيس جمھوری را
كه در تمام آن سال ھا با كتابھايش سرگرم بود ،و برای حذف زبان
فارسی از نقشه ی جغرافيای جھان اسالمی نقشه ھا میريخت و در
سمينارھای بين المللی شركت میكرد ،به ميدان آوردند .وضع خيلی خراب
شده بود .ممكن بود خرابتر ھم بشود.
»اين شخصيت بزرگ اسالمی ]سيد محمد خاتمی[ در ماه آوريل
 ١٩٨٤كه تازه وزير ارشاد اسالمی شده بود ،در اولين سمينار نمايندگان
فرھنگی جمھوری اسالمی در خارج از كشور ]كه به دليل ھمدلی و
دوستی ميان علماء و غالمان سفارت در شھر لندن برگزار شد[ در
»تعيين اولويت ھای استراتژيك فرھنگی« تصميم گرفت كه »زبان عربی
را به عنوان زبان بينالمللی« جمھوری ]کھريزکی[ اسالمی معرفی نمايد
و با تاكيد بر »اشاعه ی زبان عربی به عنوان زبان بينالمللی اسالمی در
تحكيم پايه ھای اسالم« زمينه را برای اعالم زبان عربی به عنوان زبان
٢٨٩
رسمی مردم ايران فراھم آورند«.
 - 288نامه ی دكتر محمد ملكی ،اولين رئيس دانشگاه تھران ،پس از انقالب به اكبر گنجی ،نشريه ی اميد
زنجان ،به نقل از نشريه ی پيوند ،چاپ ھلند ،سال چھارم ،دی ماه ١٣٧٩
 - 289سعيد ميرمطھری ،نفخات االنس ،پژوھشی در نقص ذاتی زبان فارسی ،پر  ،١٧٤تيرماه ١٣٧٩
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به قول مجتبی مينوی» :اوليای وزارت آموزش و پرورش ،نيز
در نصب و تعيين دبيران زبان و ادبيات ]يا مثال وزرای ارشاد يا روسای
جمھوری[ بيشتر دقت كنند و از برای دانستن زبان فارسی ،ارج و مقام
بيشتری قائل شوند ،چونكه ارجمندترين ميراثی كه برای ما مانده است،
فرھنگ و ادبيات ملی ماست و بستگی اين ادبيات و فرھنگ گرانقدر به
٢٩٠
زبان فارسی محل ترديد نيست«.
و درست به شيوه ی ھمين وزير ارشاد و رئيس جمھوری سيد
محمد خاتمی» :اعراب مسلمان با حمله به ايران كوشيدند ھم شكل حكومتی
ايران را عوض كنند و ھم باورھا و اعتقادات ملی و مذھبی مردم را تغيير
٢٩١
دھند و ھم خصوصا زبان عربی را جايگزين زبان فارسی كنند«.
بعد ھم ھمين عرب مسلمان سيد محمد خاتمی ،ھمين دشمن زبان
و فرھنگ پارسی شد شھزاده ی تسامح ،تساھل ،گفت و گوی فرھنگھا،
جامعه ی مدنی ،اصالح طلبی ،آزاديخواھی و ملی گرايی… و حاال ھم
باز ميرحسين موسوی و مھدی کروبی و زھرا رھنورد شده اند »بت
عيار« چنج در درون حکومت اسالمی ...و چه بگويم که باز ھم سر مردم
كاله رفته است و »روشنفكران ساده لوح« ما اين بار ھم چھره ی اين
ماه ناآگاھیشان ديدند و … ھنوز ھم معلوم
امامان تزوير و فريب را در ِ
تين
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نيست كه چه خواھد شد؛ ت
ِ
جادويیشان بيرون بكشند ،تا باز ھم بر محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالمشان
بنازند!
و اين امام زاده ،اين تئوريسين زبان بينالمللی عربی برای جھان
اسالمی افاضات ديگری ھم دارد كه خواندنش خالی از لطف نيست:
»كسانی در ايران حق فعاليت و حيات سياسی دارند كه به اسالم
و رھبری اعتقاد داشته باشند ]تكليف دگرانديشان معلوم است[… با كسی
كه نظام را قبول ندارد و در فكر براندازی است ،با زبان امنيتی و تنبيھی
٢٩٢
بايد برخورد كرد«.
»اگر منظور از آزادی اين باشد كه با مبنای انقالب اسالمی و
اسالم برخورد شود ،اين آزادی را به ھيچ وجه مردم انقالبی ايران
نمیتواند ]قبول كند[ و اجازه ھم نمیدھد… »آزادی در وسايل ارتباط
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جمعی و رسانه ھای گروھی« اين است كه ھمگام با مردم باشند و حرف
٢٩٣
مردم را بزنند«.
»ھوشيار باشيم كه در عين حالی كه بر آزادی و نھادی شدن
آزادی پای میفشاريم و برای آن »فداكاری« میكنيم ،به ھيچ وجه
٢٩٤
ھمسوی دشمنان نشويم…«
و باالخره»:سلمان رشدی نويسنده ی كتاب آيات شيطانی بايد بر
اساس حكم شرعی حضرت امام خمينی اعدام شود و ھيچ راھی برای
٢٩٥
گريز وی از اجرای اين حكم نيست…«
اما در ادامه ی ھمان روش ھميشگی خشونت ،ترور ،مرگ،
زندان ،تعزير در ھمان چھارسال حكومت آن امام زاده ھم يك سلسله از
فرھنگ سازان ايران را كه در توھم »رئيس جمھوری آزاديخواه اصالح
طلب« ]با تمام سوابق درخشانش[ آفتابی شده بودند ،به زنجير قتلھای
ِ
زنجيره ای به صالبه كشيدند و در خوابگاه دانشجويان تھران و تبريز
چنان جنايتی كردند كه روی تمام اصالح طلبان را سفيد كرد ،اما بازھم از
سيد محمد خاتمی بجز قرائت چند انشای دبستانی صدايی برنخاست .فقط
روشنفكران ساده لوحی كه به اين شھزاده ی اصالح طلبی و راه
گشايیھای او اميد بسته بودند ،آرزوھای خودشان را در دھان او گذاشته،
برای جنابش شعرھا سرودند و تنی چند به اشتباه سر و صدايی كردند و
در كنفرانس برلين حرفھايی بر زبان راندند ،ولی ديگر ماموريتشان تمام
شده بود و ھمگیشان را ،ھمه ی اصالح طلبان ،روزنامه نگاران متوھم و
سياست بازان »طيف دوم« را ھمچون ابومسلم خراسانی به زنجير كشيدند
و اين شيوه در استمرار حفظ آبرو و محبوبيت  ١٣٠٠ساله ی اسالم ھم
چنان ادامه دارد .ماموريت »طيف دوم« پايان يافته بود؛ عصر روشنگری
كه در ايران آن گونه آغاز شده بود ،اين گونه ھم به محاق رفت؛ تغييری
در کار نيست؛ خالف به عرض »رھبران حافظ نظام« جنبش سبز ]سبز
اللھيھا[ رسانده اند.
برگرديم سر ساده لوحان!
حسين علی منتظری در نامه ای كه در تاريخ  ١٧مھرماه ١٣٦٥
برای سيد روح \ خمينی ارسال داشت ،با ساده انديشی تمام ،وضعيت
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زندانيان را چنين تبيين كرد» :آيا میدانيد كه عده ی زيادی زير شكنجه ی
بازجوھا مرده اند؛ آيا میدانيد كه در زندان مشھد در اثر نبودن پزشك و
نرسيدن به زندانیھای دختر جوان ،بعدا ناچار شدند حدود  ٢٥دختر را با
اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؛ آيا میدانيد كه در زندان شيراز
دختری روزه دار را با جرمی مختصر بالفاصله پس از افطار اعدام
كردند؛ آيا میدانيد كه در بعضی از زندانھای جمھوری اسالمی دختران
جوان را به زور تصرف كردند… آيا میدانيد كه چه بسيارند زندانيانی كه
در اثر شكنجه ھای بیرويه ،كور يا كر يا فلج يا مبتال به دردھای مزمن
شده اند و كسی ]ھم[ به داد آنھا نمیرسد… آيا میدانيد كه در بعضی
زندانھا حتی از نور روز ھم برای زندانی دريغ داشتند ،آنھم نه يك روز
٢٩٦
و دو روز ،بلكه ماهھا…«
و مھدی بازرگان در دوران جنگ  ٨ساله ی ايران و عراق،
يكماه قبل از پايان جنگ ،درست ھمان زمانی كه اوضاع خيلی خراب شده
بود و میرفت كه كليت نظام را زير بار توحش جنگ ايران و عراق از
اساس نفی كند ،٢٩٧در نامه ای به سيد روح \ خمينی ،با ساده انديشی تمام
نوشت» :جنابعالی اگر عقيده و عالقه داريد كه بايد ھستی و حقوق انسانھا
را فدای صدور جنگی و اجرای اجباری اسالم و از بين بردن فتنه و فساد
نموده و اين ،يك كار عملی موفق و ماجور میباشد ،عقيده در دنيا آزاد و
محترم است .شخصا و پيروان اين طرز تفكر مختارند مبادرت به چنين
رسالت انتخابی بنمايند ،ولی نه به ھزينه و حيات كسان ديگری كه چنين
اعتقاد و الزامی ندارند و نگفته اند كه حاضرند تا آخرين نفر و آخرين
خانه در زير بمب و موشك و سالحھای جھنمی شيميايی آتشزا و اتمی
نابود شده ،شعار جنگ جنگ تا پيروزی بدھند… پيروزی مورد نظر
آنطور كه از شعارھا و اعالميه ھا و اظھارات مقامات و مسئولين
]جمھوری اسالمی[ ٢٩٨فھميده شده است ،شامل خواسته ھای ذيل است:
»مرگ صدام ،انحالل حزب بعث ،فتح كربال تا سقوط بغداد ،استقرار يك
جمھوری اسالمی متحد يا تابع ايران در عراق ،اضمحالل دولتھای
ارتجاعی عرب يا تمكين به انقالب اسالمی ايران ،كفرستيزی خصمانه و
امحاء قاھرانه ی الحاد و استكبار و امپرياليسم در جھان و باالخره رفع
٢٩٩
كامل فتنه در عالم«.
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البد »طيف دوم« و دوستدارانش معتقدند كه اين حرفھا ديگر
كھنه شده است و ضرورتی برای پرداختن به آنھا نيست؛ شايد ھم پرداختن
به جنايات دو طيف موسس جمھوری اسالمی يك »تابو«ی ممنوعه و
عبور ناكردنی است و اصال نبايد راجع به اتفاقاتی كه در دوران حكومت
شخص سيد روح \ خمينی افتاده است ،سخنی گفت .پيرمرد سيد رفته
است و »خدايش بيامرزد!« از خيلی از كسانی كه اين روزھا در
حكومتند ،ليبرالتر و مھربانتر بود؛ فضولی موقوف؛ جيزه!
واقعيت اين است كه تنھا ساده انديشانی نظير مھندس مھدی
بازرگان و شيخ حسينعلی منتظری توھمی ناشيانه نسبت به ماھيت
اسالمشان دارند و اين اعمال را »فقط« ناشی از جنايات »طيف اول«
اسالم در حكومت .با اين كه به
كل
ارزيابی میكنند و نه جوھر و ماھيت ِ ِ
ِ
چشم ديده اند كه تا در نقش »اصالح طلب« و »طيف دوم« و »موسوی
چی« به صحنه آمده اند ،ھمان باليی را بر سرشان آوردند و ميآورند كه
جانشينان پيامبر اسالم ]يا خلفای راشدين[ بر سر »اھل رده« آوردند و اگر
متوھم طيف دوم خطايی بكند و زبانش را زيادی دراز كند و
اين جماعت ِ
ِ
از خط قرمز ممنوعه ای كه طيف اول ]و بالطبع اسالم[ كشيده است ،پا را
بيرون بگذارد ،ھمان باليی بر سرش خواھد آمد كه بر سر ناراضيان ديگر
آمد… و حاال دارند ھمان بال را بر سر ھمه ی ساده انديشان تازه بدوران
رسيده ی فعلی يا مثال جناح اصالح طلب و معترضين به تقلب در
انتخابات دھم رياست جمھوری میآورند و آب ھم از آب تكان نمیخورد.
تاريخ در رابطه با »اھل رده« اسناد عجيبی دارد.
بعد از مرگ پيامبر خيلی از طوايف عرب »ردت آوردند« يعنی
از دين برگشتند .و خيلیھاشان كه به ضرب شمشير ،كشتار و خشونت ِ
سپاه اسالم مجبور شده بودند مسلمان شوند ،شادمانیھا كردند .زنھاشان
حنا بستند… اما متاسفانه شيوه ی رفتار جانشينان پيامبر ]خلفای راشدين[
با اين مردم ،بخشی از تاريخ خونبار مسلمان كردن جھان پھناور اسالم را
به نمايش میگذارد.
»عربان از دين بگشتند .بعضی كافر شدند و بعضی زكات
ندادند .سران اسالم از اين جماعت میخواستند كه توبه كنند تا مشمول
مقررات اسالمی قرار بگيرند ،ھرگاه امتناع میكردند ،قتل آنھا واجب
بود ،يعنی با آنھا میجنگيدند و آنھا را میكشتند و زن و فرزندانشان را
اسير میكردند.
»در دوران زمامداری ابوبكر آشفتگیھای گوناگون در عالم
اسالم پيش آمد .عده ای با قبول اسالم و خواندن نماز از دادن زكات
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خودداری كردند و جمعی كه ايمانی نداشتند ،در حال ترديد و انتظار
زندگی میكردند.
»ابوبكر پس از آن كه به كمك سردار خود »اسامه« تا حدی
سرو صدای مخالفان را خاموش كرد ،برآن شد كه كليه ی دشمنان اسالم
را سركوب كند .برای اجرای نيت خود طی بخشنامه ای به كليه ی قبايل
عرب اعالم كرد كه» :اين لشكر را مامور كردم كه ھر كه را از دين
برگشته باشد ،با شمشير بكشد و به آتش بسوزاند و زن و بچه اش را اسير
كند ،مگر آن كه توبه كند…« ٣٠٠و بازھم تاريخ پر است از ھزارھا و
ھزارھا سند و مدرك مستند تاريخی در رابطه با كشتن و سوزاندن اين
جماعت بدبخت ِ از دين برگشته!
رامين احمدی در مطلبی كه با عنوان »پرونده ی ترور سعيد
حجاريان« ٣٠١در رابطه با اين قربانی جنگھای قدرت بين دو طيف
حكومت اسالمی و نقش حجاريان در تاسيس حكومت جمھوری اسالمی
مینويسد» :حجاريان به راستی كيست؛ و آيا آن گونه كه برخی چھره ھای
مافيای قدرت ادعا كرده اند ،نقشی آنقدر كليدی در جنبش اصالح طلبی
دارد؛ اگر چنين است چگونه چنين نقشی را يافته است؛ اگر روزگاری در
ھرم قدرت بوده ،چگونه مغضوب و ھدف گلوله ی جوانھای بيست و چند
ساله قرار گرفته است؟
»در جواب به ]اين[ سواالت ،پرونده ی ترور حجاريان به
ساختار و عملكرد وزارت اطالعات جمھوری اسالمی پيوند میيابد…
»با انحالل ساواك از سوی ]شاھپور[ بختيار و پس از آن
پيروزی انقالب و اعالم دولت موقت ،ايران از نظر اطالعات… در
موقعيت دشواری قرار گرفته بود… اما پس از انقالب بھمن ،ھمان
سازمان اطالعاتی فاسد نيز وجود نداشت… مشكلی كه بازرگان و
اميرانتظام ]دولت موقت[ با آن دست به گريبان بودند ،در اولين ماه ھای
بعد از انقالب ھرگز احساس ھمدردی در كسانی نظير محسن ميردامادی،
ابراھيم اص غرزاده ،عباس عبدی ،سعيد حجاريان ايجاد نكرد… سعيد
حجاريان در اين باره میگويد» :خدمت شما عرض شود كه ما بعد از
انقالب چشممان را باز كرديم و ديديم كه ساواك منحل شده و ھفده/ھجده
جريان اطالعاتی در كشور به وجود آمده است…«
 - 300تاريخ اجتماعی ايران ،جلد دوم ،ص  ،٤٢به نقل از التنبيه واالشراف مسعودی و تاريخ اسالم دكتر
علیاكبر فياض
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»]حجاريان[ در دوره ای كه راديكاليسم حرف اول را میزد،
كرسیھای قدرت را از آن خود كرد .از اشغال سفارت و سقوط دولت
بازرگان ،حجاريان به »دفتر تحقيقات و اطالعات« نخست وزيری رسيد.
در اين دفتر كه خسرو تھرانی رئيس آن بود ،سعيد حجاريان معاون و نفر
دوم بود…
»اما حجاريان استداللی میكند كه تا حدودی خمينی و مخالفان
»وزارت خانه شدن« اطالعات را قانع میكند .او ]حجاريان[ به خمينی
يادآوری میكند كه چه بسا كه اطالعات ،مجبور به شكنجه و اعدام باشد،
آيا رھبری حاضر است مسئوليت چنين كارھايی را بر عھده بگيرد؛ و آيا
بھتر نيست كه فاصله ای بين رھبری و سازمانی كه گاه ناچار است
دستھايش را آلوده كند ،حفظ گردد؟
»امام« نكته را درك میكند و با راه حل چھارم ]تشكيل وزارت
خانه ای برای اين منظور[ موافقت میشود«.
رامين احمدی در ادامه ی ھمين مطلب قرار داشتن سعيد
حجاريان در پستھای كليدی وزارت اطالعات را تا دوران وزارت علی
فالحيان نشان میدھد .بعد ھم علی فالحيان به دليل دعواھای درون
گروھی حجاريان را تصفيه میكند و »حجاريان چاره ای جز استعفا و
ترك وزارت خانه ]اطالعات[ ندارد و به »رياست جمھوری« باز میگردد
و به كار تدوين دو نھاد تازه ،شورای امنيت ملی و مركز تحقيقات
٣٠٢
استراتژيك میپردازد«.
اين كه سعيد حجاريان چگونه از وزارت اطالعات به پست
مشاورت رئيس جمھوری اصالح طلب سيد محمد خاتمی اسباب كشی
كرده است ،خود نشانه ی ھمدستی آشكار و نھان دو طيف حكومت اسالمی
است .و اگر يكی از بنيانگزاران اصلی وزارت اطالعات با علم به اين كه
اين وزارت خانه گاه مجبور است شكنجه و اعدام كند و بھتر است كه
دستھای امام آدمکشان ،سيد روح \ خمينی و جانشينانش از اين آلودگی
ظاھرا پاك باشد ،خود نشان دھنده ی شيوه ی پرش اين نماينده ی با ارج
جناح اصالح طلبی ،از وزارت اطالعات به كابينه ی سيد محمد خاتمی
است .از سويی اين كه چگونه و به چه منظور چنين جنايتكارانی اصالح
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طلب شناخته میشوند ،خود نشانه ی فالكت تاريخی ملت بدبختی است كه
از چند سو در منگنه ی اين دو طيف حكومت اسالمی با انواع و اقسام
شعارھا و عملكردھا فشرده و تفاله میشود .موضوع عجيب ديگری كه در
كتاب سيد جوادی بر آن تاكيد شده است ،نياز »طيف اول« به استفاده از
تخصص تكنيكی »طيف دوم« برای اداره كشور است .ايشان دليل
ھمكاریھای اوليه ی دو طيف را ناشی از عدم تخصص باند اول ارزيابی
میكند و اين كه باند طيف اول زمانی الزم داشت تا تمام نھادھا را با
استفاده از تخصص طيف دوم ]و نه زور[ متصرف شود.
»نكته ی تاريخی مھم در مرحله ی آغاز تاسيس نظام جمھوری
]اسالمی[ اين است كه طيف باصطالح روحانيت يا آخوندھا و در راس
آنھا خمينی ،برای اداره ی امور درھم گسسته ی دولت و چرخاندن
دستگاهھای اداری مملكت به طيف مذھبیھای غيرآخوند محتيج بودند؛
امور مملكت بی اطالع و
گردش
زيرا قشر آخوند نسبت به سياست اداری
ِ
ِ
الس روضه خوانی و

مج
ی
اداره
بيگانه بود و جز درسھای حوزوی و
ِ
٣٠٣
عزاداری ،تجربه ی ديگری نداشت«.
واقعيت اين است كه اداره كردن ايران با شيوه ای كه طيف اول
در پيش گرفته است ،نه تنھا به تخصص فن ساالرانی از تيپ مھدی
بازرگان و ديگران نيازی نداشته و ندارد ،بلكه تنھا و تنھا با به خدمت
گرفتن گروهھای فشاری از نوع ماشاء \ قصاب و حسن آيت امكان پذير
بود ،كما اين كه ھمين گروهھای فشار در جريان تكاملی خود برای تداوم
بخشيدن به اين حكومت واليت فقيھی به وزارت اطالعات و امنيت ،انواع
سيستمھای اطالعاتی رھبر و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،
شلمچه ،جبھه ،حسين \ كرم ،مسعود ده نمكی ،حاجی بخشی و علی
فالحيان ،ری شھری ،حسين شريعتمداری ديگران باليدند و با ھمين شيوه
و شيوه ھای تكميلی صدور تروريسم دولتی ،قتلھای زنجيره ای و كمك به
جريانھای حزب \ خارجی ،موضوع تخصص را از اساس در
حكومتشان درز گرفتند .البد فراموش نكرده ايم كه تئوريسين ناكام
»جمھوری« اسالمی »شھيد« سيد محمد حسين بھشتی نه تنھا از اساس با
مبارزه با »واليت مطلقه ی شاه« مخالف بود كه به تخصص ھم بھايی
نمیداد و عنصر مكتبی را در راس ھرم حكومتی بر ھر متخصصی حتی
يارانی نظير مھدی بازرگان و ديگران ِ اين طيف ترجيح میداد.
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خوب است در رابطه با موضوع مشخص تخصص به متن
شور ]آن زمان[ در
سخنرانی محمد حسين بھشتی رئيس ديوان عالی ك ِ
حسينيه ی احمديه  ٣٠آبان  ١٣٥٩مراجعه كنيم ،تا ببينيم كه حضرتش
چگونه آب پاكی را روی دست »طيف دوم« و جناب سيد جوادی ريخته و
گفته است» :در جامعه ی واليت فقيه كه در آن تمام ساخته ھای مديريت،
تخصص علمی بھای درجه دوم را دارد .بھای
شعبه ھای امامت ھستند،
ِ
درجه اول و بخش اصلی را میدھيم به مكتب .در جامعه ھايی كه مكتب
الھی شكل و جھت آنھا را تعيين میكند ،در انتخاب افراد برای مشاغل
بايد سوال اول ،درجه ی پای بندی اين افراد به اصول مكتبی باشد و سوال
٣٠٤
دوم درجه ی تخصص آنھا«.
و در نمونه ای ديگر در استمرار ھمين شيوه ،سيد علی خامنه ای
زمان حكومت اسالمی[ در ديدار با طالب فيضيه ی
]رئيس جمھوری آن
ِ
قم در تاريخ  ٢٦شھريور  ١٣٦٣گفت» :يكی از خاصيتھايی كه در كار
شما ]اعضای بنياد اسالمی خدمات پزشكی امام خمينی[ وجود دارد ،اين
درون
است كه ما را به خود كفايی نزديك میكند ،زيرا طبيب ايرانی از
ِ
اسالمی خودش میجوشد و وجود پزشكان مومن و متعھد به اسالم برای
٣٠٥
حل كليه ی مشكالت پزشكی مملكت كافی است!«
به بيانی ديگر» :دانشگاه جای تربيت متخصص نيست .ھدف
٣٠٦
نظام آموزشی ما فقط پرورش خليفه \ است«.
يا مثال »من به عنوان يك شھروند جمھوری اسالمی عقيده دارم
كه دانشگاه محل يك متخصص نيست ،بلكه محل يك فرد مكتبی است كه
در ضمن تخصص را ھم در آنجا فرا میگيرد .ما مساله ی مكتبی بودن
دانشگاهھا را نمیتوانيم فدای ھيچ چيز ديگری بكنيم .نمیتوانيم ارزشھای
غربی را به خاطر اين كه متخصص كم داريم ،يا اصال نداريم ،در
٣٠٧
دانشگاهھا احياء بكنيم«.
به اين دليل و صدھا و ھزارھا فاكت و نمونه ی تاريخی و
غيرتاريخی ديگر » طيف اول« نيازی به تخصص امثال بازرگان و
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جريان مثال ماركسيستی حزب توده
دوستانش نداشت .حتما توجه داريم كه
ِ
كه دقيقا ھمان ديدگاه طيف اول را نمايندگی میكرد ،ھمان اول كار به
صص افرادی
خدمت جناح راست كمر بست و »طيف اول« را از تخ
ِ
نظير مھدی بازرگان و سيد جوادی و يارانشان بینياز ساخت.
اگر طيف دوم و الزاما ھم طيف سوم ]بنیصدر و يارانش[ از
حلقه ی سلطنت واليت فقيھی طيف اول به بيرون پرتاب شده اند ،به اين
دليل بود كه طيف اول توانست با تمام خصلتھايی كه سيد جوادی برای
علی اكبر ھاشمی رفسنجانی و باندش رديف كرده است ،مرحله به مرحله
تمام اھرمھای قدرت را تصرف كرده ،سر بقيه ی قرائتھای شيعی از
زير آب كند .ما ھمين تجربه را چند بار ديگر ھم در
موضوع حكومت را ِ
تاريخ اسالم داشته ايم .به عنوان مثال مگر به حكومت رسيدن خلفای
راشدين ،تصاحب و تصرف نيمی از دنيای متمدن  ١٤٠٠سال پيش و
تحميل آپارتايد نژادی و دينی به تخصص نياز داشت؛ مگر خليفه ی دوم
مسلمين كه ھمه بر »ساده انديشی« او متفق القول ھستند ،تكنوكرات بود؟
اساسا مگر حكم راندن با قرائت واليت مطلقه ی فقيھی از اسالم تخصص
میخواھد؟
»اما وحشی طبع ی و تند خويی فاتحان ]مسلمان[ وقتی بيشتر
معلوم گشت كه زمام قدرت را در كشور فتح شده به دست گرفتند .ضمن
فرمانروايی و كارگزاری در بالد مفتوح بود كه زبونی و ناتوانی و در
عين حال بھانه جويی و درنده خويی عربان آشكار گشت… از ھمه ی
اينھا بخوبی برمیآيد كه عرب برای اداره ی كشوری كه گشوده بود ،تا
٣٠٨
چه اندازه عاجز بود…«
»ناگفته نماند كه در اكثر جنگھای صدر اسالم نيز ھدف اكثر
جنگجويان مالاندوزی بود و غالبا بين آنھا بر سر غنايم ،جنگ در
میگرفت و دستگاه خالفت و سازمان اداری آن ،آنقدر ضعيف و ابتدايی
بود كه قادر به حل اختالف و ايجاد روش معقولی برای گردآوری و تقسيم
غنايم نبود؛ تا جايی كه در عصر عمر و ديگران گاه قالیھای زربفت و
مصنوعات گران بھای ديگر را كه مولود نبوغ ھنرمندان بود ،قطعه قطعه
٣٠٩
بين خود تقسيم میكردند«.
موضوع ديگر شيوه ی رفتار اين دو طيف با دگرانديشان و حق
و حقوق ايشان است .احتماال كسی نظير مرحوم صادق قطب زاده را
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نمیتوان از جريان طيف اول به حساب آورد ،اما نگاھی به رفتار او در
رابطه با موضوع زندانيان سياسی دگرانديش در زندانھای حکومت
پيشين ،خود دليل محكمی بر عدم تفكيك باورھای اين انواع متوليان
حكومت مذھبی و شيعی است .با اين كه قطب زاده متاسفانه خود قربانی
ت رسمی تماميت طلب ]توتاليتاريست[ طيف اول از اسالم حكومتی
قرائ ِ
است ،اما موضع گيری اش دقيقا ناشی از ھمان تفكر توحيدی مسلمانان،
يعنی حذف و نفی دگرانديشان است .در مورد »نقش عجيب صادق قطب
زاده« قبل از به قدرت رسيدن سيد روح \ خمينی در كنگره ای كه
سازمان عفو بينالملل در سال  ١٩٧٥برای رسيدگی به موضوع حقوق
ايران دوران پھلوی دوم در آمستردام تشكيل داده بود ،نوشته اند:
بشر در
ِ
»قطب زاده نقش عجيبی داشت .او در كميسيونی كه
]عبدالرحمان[ قاسملو ھم در آن شركت داشت ،سعی میكرد به اثبات
رساند كه در زندانھای ايران فقط زندانيان مسلمان وجود دارند .خاطرم
ھست كه ھمراه با محمود راسخ و بھمن نيرومند در راھرو برگزاری
كنگره ايستاده بوديم كه قاسملو آمد و گفت» :اين مرتيكه كيه؛ من ھرچه
در كميسيون تكرار میكنم كه در زندانھای ايران ،كردھا ،كمونيستھا،
دموكراتھا و مذھبیھا زندانی ھستند ،میگويد اصال چنين چيزی نيست؛
ملت ايران ھمگی مسلمان ھستند و فقط مسلمانھا زندانی ھستند «.قاسملو
٣١٠
در آن زمان قطب زاده را نمیشناخت«.
به ھمين دليل ھم آيت \ علی اكبر ھاشمی بھرمانی رفسنجانی،
آيت \ سيد علی موسوی خامنه ای ،آيت\ خلخالی ،سيد اسد \
الجوردی ،آيت \ محمد يزدی ،آيت \ واعظ طبسی ،آيت \ مصباح
يزدی ،آيت \ جنتی ،آيت \ خزعل ی ،آيت \ مھدوی كنی ،محسن و
مرتضی رفيق دوست ،حتی خود حضرت آيت \ امام سيد روح \ خمينی
ران اين طيف ھم پيش از آنكه خالق »ت ِز واليت مطلقه ی فقيه«
و ديگ ِ
باشند ،محصول قرائت واليت فقيھی از موضوع مذھب شيعه و موضوع
اصل شيعی امامت ھستند كه تئوريسينھايی نظير علی شريعتی ،محمد تقی
ديگران اين طيف ،چند
شريعتی ،سيد محمود طالقانی ،مرتضی مطھری و
ِ
سالی پيش از به حكومت رسيدن ايشان ،زمينه سازش بوده اند .فراموش
نكنيم كه جريانی چون سازمان مجاھدين خلق ھم از بطن ھمان نھضت
]مذھبی[ آزادی مھدی بازرگان و كانون نشر حقايق اسالمی محمد تقی
شريعتی متولد شده است و به دليل ھمان ماھيت شيعه اكنون و در قرن
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بيستم و بيست و يکم؛ در روند تكامل قھقرايی خود ،به اصل خويش
بازگشته ،ھمان قرائت واليت فقيھی را نمايندگی میكنند .من در كتاب
»زن در دولت خيال« نمونه ھای تجربی خودم را از نگرش واليت فقيھی
اين امام زاده ی بیعمامه ]مسعود رجوی[ نشان داده ام كه نيازی به
تكرارش نيست ،چرا كه حرفھای مھم تری بر زمين مانده است.
در جمع بندی نھايی »طيف دوم« بارھا به زبان گويای خودش
صريحا ،شفاھا ،كتبا و با تمام امكاناتی كه در اختيار داشته است ،به
تعريف ويژه از موضوع رھبر ،امام ،چوپان و ولی فقيه پرداخته ،ھرگونه
مردم ساالری را نفی كرده ،دموكراسی را نافی تحقق آرمانھای امامت
شيعه ،برای استمرار حكومت اسالمی ارزيابی كرده است .در واقع
حركتی كه در ايران در اعتراض به كليت اسالم حكومتی در حال تكوين
اس ت ،اگر قرار باشد يك بار ديگر ھم ھم چون جنبش تنباكو ،انقالب
مشروطه و شورش  ٥٧اسالميزه شده ،با اين آلودگی رشد يابد ،آينده ای
نخواھد داشت .جنبش در ايران تنھا در صورتی به موفقيت خواھد انجاميد
كه از اساس نافی ھر دين ،مسلك و مذھبی در حكومت باشد ،بجز اين
تكرار چند صد باره ی تاريخ ايران است و الزاما دستآوردی بجز يك
سلسله نافھمیھا و كج انديشیھا و توھم پراكنیھا نخواھد داشت .برخالف
ديدگاه حاج سيد جوادی ،مرز بين متعھدين به حاكميت مردم و »پادشاھی
جانشينان خدا« از ميان »كفر و دين« نمیگذرد .اين تقسيم بندی بين
كسانی كه در جبھه ی باصطالح »اصالح طلبی« و »رھبری جنبش
سبز« در درون ايران به »مبارزه« ]مثال[ برخاسته اند ،الزاما به شكل
لباس ھم نيست .ھستند مكالھايی كه از ھر معممی »مشروعه خواه« ترند
و بر »اصالت امام« و موضوع »واليت مطلقه ی فقيه« پای میفشارند .و
البد ھستند معممين ]ناشناخته ای[ كه دست كم ،به دليل تجربه ی خونين
حكومت اسالمی ،به اين باور رسيده اند كه دين بايد از حكومت جدا باشد و
ديگر نمیتوان در قرن بيست و يكم ،قانون اساسی يك كشور را با تعبير
»سفاھت« از انسان و الزاما نيازش به امام و ولی فقيه تفسير كرد.
بنابراين تفكيك بين اين افراد ،تنھا با شناخت نوع نگرش ايشان به
موضوع جدايی دين از حكومت و حاكميت مردمی قابل تعريف است و نه
تفاوتھاشان در فرم و شكل لباس .به ھمين دليل علی شريعتی ،جالل آل
احمد ،عبدالكريم سروش ،مسعود رجوی و ميرحسين موسوی ،زھرا
رھنورد ،مھدی کروبی كه مبلغ و مدعی نوعی حكومت دينی ھستند ،در
نھايت از ھر »مشروعه خواھی« مرتجعترند و مثال مھدی بازرگان ]البته
فقط در واپسين سالھای زندگی اش[ و ديگرانی كه خواھان تفكيك نقش
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دين از حكومت ھستند ،از ھمراھان و ياران مردم در مبارزه برای
استقرار مردم ساالری شناخته میشوند .به ھمين دليل ھم بايد به مبارزات
اين دسته از ايرانيان با تمام كاستیھايی كه ممكن است به دليل آلودگیھای
قبلی فكری داشته باشند ،ياری رساند تا بتوانند زمينه ساز فاصله گرفتن از
حكومت دينی و استقرار حكومتی مردم ساالر و عرفی بشوند!
به ھر حال چه اين گونه »روشنفكران ايرانی« در ھمه ی اين
دوره ھا و به ويژه در دوران معاصر بخواھند و چه نخواھند ،طوفانی در
جھان درگرفته است كه در پی ريشه كن كردن تمامی اين ناآگاھيھاست كه
زمينه ی به حكومت رسيدن و به قدرت رساندن اين گونه جريانھای
فرصت طلب و ضد بشر را فراھم آورده اند و فراھم میآورند .اين
جريان ،طی پروژه ای آرام و مدت دار ،در برنامه ھايی مشخص و
مرحله به مرحله میكوشد جھان و جھانيان را از اين گونه جريانھای
عقب مانده پاك كند .تاكنون ھم منطقه ی خاورميانه را تا حدی از وجود
جريانھايی اين چنينی پاك كرده است و معمرالقذافی را نيز در اين مرحله
به تسليم واداشته است؛ اين جريان برای ايران ما نيز پروژه ای در دست
انجام دارد كه با خواست ملت ما برای رھا شدن از زنجير ديكتاتورھايی
اين چنينی ھمگامی و ھمراھی دارد .اين روزھا و اين سالھا منافع ملت
ايران دقيقا منطبق با منافع اين شبكه ی جھانی برای تصفيه ی جھان از
جريانھای تروريستی و ايدئولوژيكی است؛ جريانی برای بھره مند كردن
تمامی بشريت از حقوق بشر و آزادی و دموكراسی ]و در گام نخست نان[
جريان جھانی شدن است كه به پشتوانه ی مخازن انديشه ٣١١كه در
آن ھم
ِ
ھمه ی كشورھا در پروژه ای آرام و مدت دار برای رھا كردن بشريت از
چرخه ی له كننده ی حكومتھای ايدئولوژيك و مذھبی و ديكتاتورھای
فاشيست در ھيئت سازمانھا و كميته ھا و انجمن ھای مطالعاتی و با
پشتوانه ی دانشمندان و پژوھشگرانی از ھمه ی مليتھا در پی گسترش
دستاوردھای بشريت به تمامی گستره ی جھانند.
كره ی خاكی ما كم كم از وجود عناصر و عوامل ضد انسانی
نظير حكومتھای استالينيستی/دينی/فاشيستی تصفيه میشود و جھانيان
میتوانند در كنار ھم از تمامی دستاوردھای حقوقی و فرھنگی و
اقتصادی و تكنيكی و  ...بشريت ھمزمان و تا حدی برابر بھره بگيرند!
آنچه من برای خود وظيفه میدانم ياری رساندن به اين گردونه
ی شگرف برای رھايی انسانھاست؛ در راستای آگاه كردن ھموطنانم از
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حقوقشان و از كاستيھايی كه ايشان را در منگنه ی اين حكومتھا و
فرھنگھا له كرده است و میكند .جھانی شدن يك روند ناگزير برای
بھبود وضع بشريت و بشر گرفتار در چرخه ی ايدئولوژیھا و مذھبھای
حكومتی است .میتوان در اين راستا و برای رھايی انسانھا از منگنه ی
ديكتاتورھای منطقه ای كوشيد و میتوان در برابر اين روند پويا ايستاد.
آنچه گفتنی است اما اين است كه ھيچ دستاورد مدرن بشری نيست كه تنھا
متعلق به بخشی از اين كره ی خاكی باشد؛ آزادی ،رفاه ،دموكراسی و در
امنيت زيستن حق طبيعی ھمه ی انسانھا برای زيستن در جھانی آزاد،
امن و مرفه است .آن روشنفكرانی كه در برابر اين چرخه ی سرعت
گيرنده ی دولت جھانی و جھانروايی و جھانشمولی قرار میگيرند و به
بھانه ی اعتقادات مذھبی/ايدئولوژيكشان و در واقع برای داشتن سھمی در
قدرت ،به حكومتھای عقيدتی/دينی برای در منگنه گذاشتن ملتھا ياری
میرسانند ،ديگر شانسی برای به قدرت رسيدن ندارند .اين روزھا مبارزه
برای رھايی انسانھا ،تالش برای آگاه كردن ايشان به حقوقشان و فاصله
انداختن بين ايشان و باورھای قرون وسطايی و جھان سومی و دمده شان
است .ھيچ درس خوانده ای را كه در اين مسير نكوشد ،روشنفكر و
آزاديخواه و دموكرات و… نمیتوان ناميد؛ اين روند را تجربه ی تاريخی
دوران معاصر ما و به ويژه برآمدن حكومت اسالمی در ايران به خوبی
به ايرانيان و جھانيان نشان داده است .چنين افرادی ،كسانی ھستند كه
استفاده از ھر وسيله ای را برای به قدرت رسيدنشان مجاز میدانند؛ حتی
ياری رساندن به حكومتھايی وحشی نظير حکومت جمھوری اسالمی در
ايران و طالبان در افغانستان…
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يك نقد فانتزی
بگذاريد نگاھی ھم به داستان »كشف حجاب« يا »رفع حجاب«
رضا شاھی و موضعگيری »علماء« بياندازيم ،تا ببينيم چرا اينان
ساز ايجاد
نمیتوانند از دستگاه اعتقادی خودشان عقب نشينی كرده ،زمينه ِ
مردم ساالری و جامعه ای مدنی با فاكتور مشخص تحمل دگرانديشان
شوند؛ به نظر من علت ،خود ِ مذھب شيعه است و نوع موضعگيری اين
مذھب در رابطه با آزادی حق انتخاب و دگرانديشی كه اين محدوديتھا را
القاء میكند .در اين بخش به دوران ديگری از مبارزات ھمسوی تمام
جناحھای گوناگون رھبری شيعه میپردازم ،تا رفتار ايشان را در
سرفصل ديگری ھم وارسيده باشم و نشان بدھم كه ايشان ]رھبری شيعه[
ِ
ھميشه و در ھمه ی شرايط ]ھمسو و ھمراه با ھم[ به تكاليف مبرم واجب
كفايیشان عمل كرده اند .درك نادرست ما ھم از مكانيسم باورھای شيعی
تغييری در واقعيت امر يعنی ماھيت عملكرد ايشان نمیدھد.
اين بخش نقدی است فانتزی بر مقاله ای از حميد بصيرت منش
به نام »روند كشف حجاب و واكنش روحانيان« كه در مجله ی مھرگان
سال ھشتم ،شماره  ١بھار  ١٣٧٨درج شده است.
»از آنجا كه كشف حجاب ،زير پا گزاردن يكی از احكام مصرح
قرآن كريم بود ،بارزترين سياست ضد اسالمی رضا شاه محسوب میشد.
نحوه ی برخورد روحانيان با اين سياست ،بخش مھمی از كارنامه ی
٣١٢
عملكرد آنان ]روحانيان[ را در دوران سلطنت رضا شاه رقم میزند«.
در آغاز بگويم كه مقاله ی بصيرت منش ،نه الزاما بيانگر بخشی
از تاريخ معاصر ايران از نقطه نظر رھبری سنتی شيعه كه شيوه ای
برای يارگيری از ميان نيروھايی از متوليان مذھبی است كه اين روزھا
در توھمی ناشيانه از موضوع اصالح طلبی ]و »جنبش سبز«[ به
شيرين ھماھنگ ِ گذشته شان ]ظاھرا[ پشت
باورھای سنتی و ماه عسلھای
ِ
كرده ،در ھوای رفرميزاسيون اسالمی و قرائتھايی تازه ای از مبانی
مذھب شيعه نفس میكشند؛ اما در نھايت ،تداوم ھمان حکومت اسالمی را
با کاراکترھايی ديگر در برنامه دارند .حكم كلی »سياست ضد اسالمی و
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ريم رضا شاه« ھم در باره ی رفع حجاب
خالف احكام مصرح قرآن ك ِ
نوعی خط فاصل كشيدن ميان اين دو نيمه ی رھبری شيعه است؛ چرا كه
دوران رضا شاه سپری شده است و موضوعی به نام »كشف حجاب« فعال
ديگر موضوعيت ندارد» .خوشبختانه« در ايران امروز ھم رابطه ی بين
دين و حكومت ]كه در دوران رضا شاه به ھم خورده بود[ دوباره ترميم
شده ،جامعه به ھمان شيوه ی شيرين دوران حكومت شاھان اسالم پناه
محكم كليت ِ رھبری
ضع
ِ
قاجار تغيير شكل يافته است .با توجه به اين مو ِ
حكومت اسالمی است كه بصيرت منش چماق »تكفير« را برمیدارد كه:
»نحوه ی برخورد روحانيان با اين سياست ،بخش مھمی از
كارنامه ی عملكرد آنان را در دوران سلطنت رضا شاه رقم میزند«.
بعد ھم با اشاره به چگونگی نحوه ی برخورد روحانيان با
موضوع كشف حجاب ،در واقع بر اين نكته تاكيد میورزد كه روحانيان
در دوران قاجار به اين دليل توانستند به پيروزی دست يافته ،سياستھای
رضا شاه را به شكست بكشانند ،چرا كه با اتفاق نظر و وحدت كلمه،
ھمگیشان در شناخت »پاشنه ی آشيل« نفوذشان روی مردم متفق القول
بودند .حاال ھم به نفعشان است كه اگر میخواھند حكومتشان برقرار و
پايدار بماند ،باز ھم به ھمان شيوه ی مرضيه ]البد يعنی مورد رضايت دو
جناح[ با وحدت كلمه بر سر سيادتشان بر مردم و اعمال فشار بر مردم
]ھمانند ھمان روزھا[ سياست مشابھی در پيش گرفته ،باھم ھمكاری و
ھمدستی كنند و حاال كه ديگر رضا شاھی در كار نيست تا چنين سياست
ضد اسالمی را اعمال كند ،واجب كفايی ]بل دينی[ است كه دوش به دوش
ھم نيروھاشان را ھدر نداده ،برای استمرار حكومتشان كه يكی از
اساسیترين پايه ھای آن »حجاب اجباری« است »وحدت كلمه« را حفظ
كنند.
»مخالفت روحانيون با كشف حجاب كه از مھمترين خواستھای
»غرب گرايان« در كشورھای اسالمی به شمار میآمد ،امری بديھی به
٣١٣
نظر میرسيد«.
امر بديھی مخالفت ھمه ی روحانيان« با كشف
در اين بخش ھم » ِ
حجاب از نقطه نظر »ضديت با غرب گرايی« عمده شده است .و نويسنده
در ادامه ی كوششی برای ايجاد رعب و وحشت در دل جناح رقيب ،باز
ھم به موضوع اساسی يارگيری از ياران ديرين نظر دارد و ھياھوھای
دوران ايشان را مثال در مورد جامعه ی مدنی ،تساھل ،تسامح و گفت
اين
ِ
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و گوی فرھنگھا »مھمترين خواست غرب گرايان ]ملعون[ در كشورھای
اسالمی« ارزيابی میكند .اين تجديد خاطرات ]از دوران شكوھمند
ھمراھی و ھمكاری دو جناح رقيب[ ھمچنان ادامه پيدا میكند تا آنجا كه:
»علما به عنوان سنگربانان شريعت ھمواره خود را موظف
میديدند كه با طرح و تبليغ اين امر در سطح جامعه »برخورد شديد
بكنند ...كشف حجاب با وجود تمامی توجيھاتی كه در باره ی آن صورت
گرفت ،از چنان حساسيتی برخوردار بود كه »طيفھای مختلف
روحانيون« با انديشه ھا و عملكردھای متفاوت سياسی در اين قضيه
٣١٤
»موضع گيری نسبتا مشابھی« داشتند«.
بين دو جناح رقيب
آشتی
ی
واسطه
به بيانی روشنتر نويسنده يا
ِ
تمرار مبارزه با
بر اين تئوری پای م یفشارد كه اگر آخوندھا در اس
ِ
غربگرايی رضا شاه به موفقيتی دست يافته اند ،تنھا به اين دليل بوده
است كه »در سطح جامعه برخورد شديدی« كرده اند و اگر نيمه ی دوم
توجه نكند و بخواھد فتيله ی »اين برخوردھای شديد« را فقط كمی پائين
تداوم پيروزی از اساس برای ھيچ كدام از دو جناح رفيق و رقيب
بكشد،
ِ
متصور نيست ،چرا كه بخش مھمی از انرژی نيروھای دو طرف به جای
سطح جامعه« صرف اين خواھد شد كه به پر و پای
»برخورد شديد در
ِ
ھم بپيچند و ظاھرا ھم كه شده باھم دعوا كنند .بعد ھم نويسنده آسش را رو
كرده ،با يادآوری دوران درخشان »كمون اوليه« ھمه ی علما را به
عنوان سنگربانان شريعت ،يك كاسه كرده ،با يادآوری »حساسيت ِ
شرايط« فعلی ،ايشان را عليرغم انديشه ھا و عملكردھای متفاوت
سياسیشان به »موضع گيری نسبتا مشابه« دعوت میكند .برای تكميل
زمينه ھای موفقيت اين سياست در آن دوران و الزاما در اين دوران ھم
مرحله به مرحله سنگرھای رقيب را فتح كرده ،به پيشروی ادامه میدھد:
» ...در دوران رضا شاه در پی از بين رفتن »نظم حاكم بر
رابطه ی دين و دولت« شعارھای غرب گرايانه برخالف دوره ی قاجار
٣١٥
از حمايت و پشتيبانی حكومت برخوردار شد«.
در رابطه با شعارھای غرب گرايانه باز ھم خواھم نوشت ،اما
اجازه بدھيد در اين بخش به دوران شاھان اسالم پناه قاجار نگاھی
بياندازم ،تا ناراحتی نويسنده را از برھم خوردن رابطه ی سنتی دين و
حكومت بھتر وارسيده باشم؛ اما اين كه چرا دوران سلسله ی حكومتگر
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قاجار به نوعی به اتوپيا و مدينه ی فاضله ی رھبری شيعه بعد از دوران
صدر اسالم تعبير میشود ،با ھم نگاھی میكنيم به رابطه ی بين دين و
حكومت در دوران طاليی حكومت شاھان قاجار؛ دالرام مشھوری در
كتاب »رگ تاك« با تكيه بر رابطه ی ويژه ی رھبری شيعه و شاھان
اسالم پناه قاجار مینويسد» :اگر تجديد دوران صفوی برای دستگاه
حاكميت قاجار ممكن نشد ،حاكميت مذھبی برآمده از بطن دستگاه حكومت
صفوی ،حكومتی مستقل در شھرھا و روستاھای ايران برپا داشت ،حتی
ايران اين دوران
تاريخ نويسانی كه به وجود يك حكومت مذھبی مستقل در
ِ
باور ندارند ،بر رشد نفود بيش از پيش »روحانيت« اعتراف
٣١٦
كردهاند«.
و ھمو از قول سعيد نفيسی مینويسد» :سياست مذھبی دوره ی
صفويه چندان زيان آور نبود] .صفويان[ ھرگز به روحانيون سودجوی و
آزارگر آن آزادی را ندادند كه بر جان و مال مردم دست درازی كنند…
قاجارھا چون به سر كارآمدند ،خود میدانستند كه مردم ايران پادشاھی
ايشان را مشروع و بحق نمیدانند ،به ھمين جھت از آغاز روحانيون را
٣١٧
پشتيبان خود ساخته ،بر مردم چيره كردند«.
»اما در دوره ی قاجارھا چون آزادی بی سرانجامی به گروه
متشرعان دادند و دولت ،ايشان را به پشتيبانی خود برای مقاصد سياسی
برگزيد ،آتش فتنه باال گرفت .در اسناد آن زمان مطالب شگفت انگيزی در
٣١٨
اين زمينه میتوان يافت«
بنابراين رھبری شيعه با آن تجربه ی تاريخی اين ھمه نزديك،
چاره ای جز ھمان رفتاری كه در رابطه با تغيير و تحول در »شكل«
جامعه كه الزاما به تغييراتی در محتوای جامعه ھم راه خواھد
برد ،ندارد .به ھمين دليل با كشاندن جناح رقيب به گوشه ی رينگ و
اعالم خطر جدی از برھم خوردن »رابطه ی دين و دولت« خط و نشان
اصلی را كشيده ،آينده ی ناروشنی را در برابر كليت رھبری شيعه به
نمايش میگذارد.
اما واقعيت چيست؛ روحانيت چه تصويری از »برھم خوردن
رابطه ی دين و حكومت« دارد كه به بھانه ی كشف حجاب رضا شاھی
دوباره با علم كردن موضوعی كه چندين و چند دھه از دورانش گذشته
است ،آن را به گروكشی از جناح رقيب بدل كرده است؛ به واقع حساسيت
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شرايط در رابطه با »سياست فرھنگی غرب گرايان« چه چشم اندازی در
برابر رھبری شيعه قرار داده است كه رسما و عمال ،حتی به بھانه ی
تاريخ نگاری ھم شده ،سخن از »موضع گيریھای نسبتا مشابه« و
»شديد« كليت رھبری شيعه برای استمرار »رابطه ی دين و حكومت«
میراند؟!
»با آغاز سلطنت رضا شاه تبليغ در مورد »آزادی زنان« در
»مطبوعات« ادامه يافت و به تدريج از صراحت بيشتری برخوردار شد.
نويسندگان تجدد مآب در ابتدا چنين وانمود میكردند كه تجددمآبی ،مانعی
در مقابل دين نيست .چنين ادعايی را بعدھا و حتی پس از رسميت يافتن
كشف حجاب ،تعدادی از نشريات تكرار كردند .اين امر ناشی از بيم
حكومت از پذيرش انگ ضد اسالم و نيز واكنش مردمی ]گروهھای فشار
و لباس شخصيھا[ به خصوص از ناحيه ی روحانيان ]بود[.٣١٩
»تجددگرايان از تئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جھت ترويج
بیحجابی سود جستند .در  ١٧تيرماه  ١٣٠٥جمعيت تمدن نسوان درصدد
برآمد كه به بھانه ی ترويج معارف و بسط افكار و تھذيب اخالق و ترقی
زنان ،تئاتری با عنوان »تمدن نسوان« به معرض نمايش بگذارد .در لوای
اين شعارھا عادی سازی حضور زنان در مجالس و »سست كردن
اعتقادات« آنان و بخصوص تحريك آنان به بیحجابی مورد نظر بود .به
دنبال انتشار اين خبر علمای سرشناس تھران ]از جمله آيت \ سيد حسن
مدرس ،آيت \ فيروز آبادی ،سيد محمد بھبھانی و ميرزا ھاشم آشتيانی[
در نامه ای خطاب به رئيس الوزرا مستوفی الممالك خواستار جلوگيری از
٣٢٠
اين نمايش شدند«.
اين جا ديگر قضيه شكل ناموسی پيدا میكند و »تجدد گرايان ،از
تئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جھت ترويج بیحجابی سود« میجويند
و بر اينان واضح و مبرھن است كه از ھمين ابزار و ابزارھای تكميلی
ديگر »در جھت ترويج حجاب برتر« سود بجويند .و صد البته رھبری و
روحانيت شيعه شخصا به طور جدی منافع و پيروزیھای بلند مدت ِ
حكومت اسالمی را در نظر دارند ،به ھمين جھت ھم وقت خودشان را
حرام پيروزیھای موقتی و لحظه ای نمیكنند و حاال كه خود در قدرتند،
ِ
واجب شرعی ]بل كفايی[ میدانند كه برای محكم كردن پايه ھای قدرت
حكومتگران ،از تئاتر ،سينما ،سخنرانی ،كتابخانه ،كنسرت ،مجالس جشن
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و شادمانی ،روزنامه ،مجله ،راديو ،تلويزيون ،گاز اشك آور ،باتوم برقی
و ديگر اسباب »تجدد مآبی« در كنار جلسات روضه ،تعزيه ،سفره ،منبر،
سفارت ،حزب \ ،تورھای آموزشی نظامی ،مسجد ،تكيه و… يعنی با
استفاده ی شايان از سنت ھای قديمه و جديده در تحكيم پايه ھای قدرت
خودشان استفاده كنند؛ اما اينھا ھمه به اين دليل است كه سياست را
»كشتی بانی« ديگر آمده است و استفاده از ھر وسيله ای ]ھرچقدر ھم كه
غرب گرا و »تجدد مآب« و استكباری باشد[ اساسا اشكالی ندارد.
اشكاالت فقط مربوط به دورانی بود كه رابطه ی بين دين و حكومت
»كمی« ناميزان و غيرمتعارف شده بود و…
»تبليغات در مورد آزادی زنان به تدريح از صراحت بيشتری
برخوردار گرديد و در برخی از نشريات در اين زمينه اشاره ھايی میشد.
در سال  ١٣٠٦در »روزنامه ی حبل المتين« داليلی بر وجوب ]واجب
بودن[ رفع حجاب درج شد .حمايت دربار از كشف حجاب موجب تشويق
٣٢١
غرب گرايان میشد«.
آنچه در اين يادآوريھا تاكيد میشود ،رابطه ی مشخص
»مطبوعات ،تشويق غرب گرايان ،تبليغات و صراحت« در رابطه با
دوم« اين دوره
طرح كشف حجاب ،درضمن مقايسه ای تطبيقی با »طيف ِ
و زمانه است ،به اين مفھوم كه حاال كه »مطبوعات تجدد مآب« در
حكومت اسالمی با »صراحت« به »تبليغات« و »تشويق غرب گرايان«
مشغولند ،بايد حواسشان را كامال جمع كنند ،به چند دليل؛ اوال در دوران
رضا خان قلدر ]كه به قول سيد روح \ خمينی؛ ھرچه ما میكشيم از
دست اين پدر و پسر است[ رھبری شيعه در موضع حكومت اسالمی قرار
نداشت؛ شاه كس ديگری بود .به ھمين دليل ھم »دربار ]با بیحيايی[ از
كشف حجاب حمايت« میكرد .جناح رقيب ھم بايد توجه داشته باشد كه
درست است كه اينان در زمان رضا شاه قدرتی داشتند ،اما كليت ارتش و
قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و امنيت و
دادگاهھای انقالب و دادگاھھای روحانيت و دادگاھھای نظامی و دادگاھھای
مطبوعات و بنياد مستضعفان و ديگر اركان حكومتی دربست در اختيار
رضا شاه بود .اما در اين دوران و تحت توجھات عاليه ی ولی عصر و
٣٢٢
نايب برحق ايشان مقام معظم رھبری حضرت امام خامنه ای ]مد ذله[
اوضاع كال فرق كرده است و حاکمان اسالمی برای استمرار حكوم ت
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اسالمی كه برای آن طرفيھا ھم خيلی خوب است و اگر حواسشان جمع
نباشد ،با ھم »كن فيكون« میشوند ،كلی زحمت كشيده و عرق ريخته اند.
مثال وقتی مجبور بوده اند كسانی را اعدام كنند و اين محكومان و
ملعونان قلدر بوده اند ،به چند نفر نيروی ويژه نياز داشته اند كه ايشان را
تا ميدان تير بكشانند ،يا روی تخت تعزير بخوابانند .بنابراين واضح و
مبرھن است که حاکمان اسالمی ھم برای استقرار و استمرار حكومت
اسالمی در »ميھن اسالمی ايران« كلی خون دل خورده اند و حتی مجبور
بوده اند از ترس آن »يك درصدیھای بیحيا« ٣٢٣يواشكی حسابھای
بانكیشان را چند ده رقمی كنند ،و نتوانند به راحتی با شركتھايی كه در
غرب راه انداخته اند ،تلفنی و اينترنتی و فاكسی ارتباط داشته باشند؛ اما
متاسفانه رقبا بدون توجه به حساسيت دوران و »الزامات مرحله ای
انقالب« در »توھم مطبوعات و تبليغات« پا در جای پای غرب میگذارند
مچ شان را میگيرن د و بيچاره ھا را كلی از
و در سرفصلھای مختلف ِ
كارھای اساسیشان تحت توجھات حضرت ولی عصر باز میدارند .شايد
ھم خيال میكنن د كه »ام القرای اسالمی ايران« بالنسبت شبيه كشور
استكباری آلمان است كه بتوان مچ صدراعظم ]وقتش ھلموت كھل[ را بعد
از  ١٦سال خون دل خوردن گرفت و برای چند برگ اسكناس ناقابل پشت
سبز ]يا مثال چند فقره قتل زنجيره ای[ به دادگاه و مطبوعاتش كشاند و
آبروی »حضرت عيسی سالم \ عليه« را پيش سر و ھمسر برد!؟
»تبليغات غرب گرايان به سود بیحجابی موجب شد كه برخی از
علما به دفاع از »حكم اسالمی حجاب« بپردازند .از جمله آثاری كه در
سالھای اول حكومت رضاشاه نگاشته شدند ،بايد از رساله ی »وسيله
العفايف« يا »طومار عفت« ياد كرد كه در ابتدای سال  ١٣٠٧در رشت
منتشر شد .نويسنده ی اين رساله حاج شيخ يوسف نجفی جيالنی ،وجوب
حجاب را مورد تاكيد قرار داد و عالوه بر ادله ی شرعی به سخنان
»دانشمندان غربی مخالف ِ فساد و بیبند و باری« استناد جست و
مخصوصا نوشت» :نگارنده با اين كه اھل حل و عقد نيستم و چندان
مرجعيتی ندارم ،اگر در ھفته سه يا چھار قضيه در محضر ]ال[احقر
طرح شود ،دو قسمت آن راجع به نواميس و اعراض و رفتن شرف و
ريختن آبروی مسلمين خواھد بود .اگر مامون از… بودم و يا ماذون از
شرع انور و يا ]وزارت[ معارف اجازه ی نشر میداد ،آن وقت مفاسد
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امروزه را كه از … حاليه توليد شده ،میگفتم و مینوشتم ،تا خواننده بداند
و بفھمد كه چه معايب و مفاسد شرم آور از »ھمين اندازه آزادی نسوان«
به ظھور و بروز آمده كه ]البته[ نه ايران ،بلكه اسالم را ننگين و سر به
زير نموده ]است[«.
]نقطه چينھا از بصيرتمنش است[.
متاسفانه وزارت معارف رضا شاه اجازه ی نشر اين گونه مسائل
را در رابطه با نواميس مسلمين نمیدھد ]يا نداده است[ كه شيخ ناموس
پرست ما بتواند مچ وزارت معارف رضا خان كافر را گرفته ،مفاسد شرم
آوری را كه از »ھمين اندازه آزادی نسوان« به ظھور و بروز آمده و
اسالم را سر بزير كرده ،افشا نمايد!
دراين مرحله ی حساس تاريخ نگاری ،حميد بصيرت منش
عصبانی میشود و چون متاسفانه در ھمين تھران و در جو مسموم »جناح
رقيب« تنفس میكند ،نفسش بند میآيد و با رو كردن چند سند تاريخی
»ادله ی شرعی« و »سخنان دانشمندان غربی مخالف ِ فساد و بیبند و
باری« به اشكاالت ناموسی كه در اثر »ھمين اندازه آزادی نسوان«
دامنگير »متقيان حاكم« بر كشور شده ،يك باره آب پاكی را روی دست
ھمه ی رقيبان حکومتی ،غرب گرايان ،مطبوعاتچیھای متوھم و ھمه ی
نمك به حرامھای آن جناح میريزد و برای محكم كاری با رو كردن چند
»آس« ناموسی كه در محضر »حاج شيخ يوسف نجفی جيالنی« حل و
فصل شده و ھمه ی آنھا ھم مربوط به نواميس مسلمين بوده است ،و
حضرت شيخ ،ماذون از ذكر آنھاست ،اين جنايات ناموسی »وحشتناک«
را تنھا نتيجه ی اعمال خالف عفت ِ جناح رقيب ]ببخشيد رضا شاه[
ارزيابی میكند و محكم توی دھان آن جناح كه حساسيت شرايط را درك
نمیكند ،میكوبد تا انتقام باال رفتن فشار خونش را از ابواب اصالح طلبی
و سبزھای لجنی و بقيه \ ھا بگيرد!
به نظر نويسنده ،اين جنايات ناموسی اكثرا در اثر وسوسه ھای
جناح رقيب و رفرميزاسيون باند تبه كار طيف دوم و جنبش سبز سيدی و
بقيه ی عوضيھا به بروز آمده و ھمه ی اين مفاسد و معايب شرم آور ناشی
از تجددطلبی و غربگرايی اين جماعت لوس و بيمزه است ،كه نتيجه اش
ھم ھمين اندازه آزادی نسوان ]زنان[ و مردانی است كه ناجوانمردانه به
اسالم پشت كرده ،تحت تاثير جو »غربگرايی« مشتی »مطبوعات چی«
مزدور ،در اساس و بديھيات اسالم در رابطه با آزادی ،انتخابات ،آزادی
زنان ،حقوق زنان ،كارگران ،تمدن ،تجدد ،آزادی دگرانديشان و غيره شك

٢٧٢

كرده ،يا مثال در رابطه با اصول اساسی اسالم حكومتی يعنی واليت
مطلقه ی فقيه به اما و اگر پرداخته اند.
بعد ھم با الھام از فتوای سيد روح \ خمينی در رابطه با
دگرانديشانی نظير زردشتيان و مجوسان و ابواب ،اين »فرقه« را ھم مرتد
فكری و ذھنی اعالم میكند كه:
جھاد با جناح رقيب واجب است ،با شرط كه خفقان بگيرند و
ديگر در كارھا فضولی نكنند و با زنان طيف اول ]العياذ با[ زنا نكنند و
چارپای سواری ايشان با چھار چرخ سواری حاکمان فرق كند ،و رقيب،
ماشينش را يكوری سوار شود و دوپايش را بر يك طرف چھارچرخ بزند؛
و اگر حاکمان اصلی را ديد كه پياده اند و ماشينشان خدای ناكرده دست
دوم يا مثال پنچر ،پياده شوند و ماشينشان را دربست در اختيار باند حاکم
بگذارند و سقف خانه ھاشان كوتاه تر از سقف خانه ھای حاکمان اصلی
اسالمی باشد و لباسشان با لباس اصليھا حتما فرق داشته باشد و روی
لباسشان وصله ای بچسبانند كه ايشان را از اصليھا مشخص كند و در
سخنرانیھا به جای صلوات فرستادن دست نزنند؛ احتياطا خودشان ھم تا
قيامت دنبال رھنمودھای داھيانه ی حاکمان اصلی با سر بدوند و بدانند كه
تنھا در كنف حمايت حاکمان اصلی است كه به بھشت برين سرازير
خواھند شد ،واال كه تا قيامت در سرمای زمھرير اتاق انتظار پشت دروازه
ھای بھشت منتظر خواھند ماند و خسرالدنيا و واآلخرت خواھند شد ،و تنھا
راه نجاتشان اين است كه دوباره به دامان مبارك رھبری برگردند و از
سرنوشت سيد محمد خاتمی و ميرحسين موسوی و شيخ مھدی کروبی و
بقيه ی اين جماعت عوضی درس عبرت بگيرند… و برو… تا فرحزاد!
و درست  ١٤٠٠سال پيش از اين عمربن خطاب دومين خليفه ی
مسلمين و جانشين پيامبر در يكی از ھمين نوع افاضاتش و البته در باره ی
دگرانديشان فرمود» :در صدد گمراه كردن مسلمانی يا اعراض به جان و
مال او برنيايند ،دشمنان اسالم يا جاسوسان را ياری ندھند .ذمیھا بايد
لباس مخصوص بپوشند كه با مسلمانان تفاوت داشته باشد و خانه ی ذمی
نبايد مشرف بر خانه ی مسلمانان باشد ،در كليساھا ناقوس نزنند ،كتابھای
خود را با صدای بلند در حضور مسلمانان نخوانند ،در مالء عام شراب
نخورند ،و خوكھای خود را جلو مردم نياورند ،بر اسب سوار نشوند ،و
٣٢٤
اسلحه بر ندارند…«
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و سيد روح\ خمينی در ھمين رابطه نوشت» :مجوسان كتابی
داشته اند بنام پازند كه آن را سوخته اند و پيغمبری داشته اند زردشت نام
كه او را كشته اند و جھاد با اين »فرقه« واجب است تا مسلمان شوند ،يا
جزيه قبول كنند با شرايط ،و از جمله ی اين شرايط اين است كه با زنان
مسلمان زنا نكنند و كفار را بر اسرار مسلمانان واقف نسازند و چارپای
سواری ايشان غير از چارپای سواری مسلمانان باشد و برآن چارپا نيز
٣٢٥
يكطرفه سوار شوند ،يعنی ھر دوپای خود را بر يك جانب بزنند«.
اما »شيخ يوسف نجفی جيالنی«… كه حاال ديگر حسابی داغ
كرده است ،درباره روند بیعفتی كه به نظر او از مدارس ابتدايی آغاز
شده بود ،مينويسد» :با صدای رسا كه صفحه ی ايران را پر كند میگويم:
»ای پدران؛ ای مادران؛ دخترھايتان را ]فقط دخترھاتان را[ در
حال كوچكی پاكدامنی و عفت بياموزيد ،و آنھا را سر برھنه و با بداخالقی
و با فرم شھوت خيز به مدرسه ای كه نمیدانيد موسس آن كيست ،نفرستيد
و به مدرسه ھم كه فرستاديد ،تا معلمات ]آموزگاران زن[ را اختيار ننموده
و حقايق آنھا را نسنجيده و ديانت آنھا را احراز نكرده ايد ،اطفالتان را به
٣٢٦
دست ايشان مسپاريد!«
من البته زياد دوست ندارم با شيخ يوسف نجفی جيالنی
محضردار سرشاخ بشوم و بنويسم كه مگر بداخالقی و فرم شھوت خيز
فقط زنانه است؛ يا مثال فقط دخترانه است؛ و مگر نمیشود كه
مسلمان »تجدد مآب« ھم با تقليد از مايكل
]استغفراال\[ پسران و مردان
ِ
جكسون ملعون ،زير شلواریشان را روی شلوارشان بپوشند و با فرم
»شھوت خيز« تردد كنند و برای »نسوان و معلمات« مساله ی شرعی
ايجاد كنند و كار اين »جماعت نسوان« را الزاما به غسل كردن بكشانند؛
ھيھات كه اين شيوخ از درد ما »جماعت نسوان« خبر ندارند و فقط كشك
خودشان را میسايند؛ بگذريم!
نويسنده در ادامه برای محكم كاری يك فھرست طوالنی از
رساالتی را كه متوليان اسالم حكومتی در شرح و وصف »محسنات
حجاب« و »سيئات مدرسه رفتن دختران« و باسواد شدنشان يك دل و يك
زبان نوشته اند ،به دست میدھد و اضافه میكند كه حتما رساالت ديگری
ھم در »ذم بیحجابی« و مدرسه رفتن جماعت نسوان از سوی علمای
اعالم »توليد« شده ،اما نويسنده از ذكر نام آن توليدات و نويسندگانشان
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فقط برای طوالنی نشدن بحث خودداری میكند .بعد ھم اعالم میكند كه
تھيه ی فھرست دقيقتر مستلزم تحقيقات بيشتری در اين زمينه ی ناموسی
و نسوانی است .بعد بصيرت منش فقط نام ھشت »توليد« پراھميت اين
علمای اعالم را برای خالی نبودن عريضه پشت سرھم رديف میكند ،تا
ھم دست مريزادی به علما گفته باشد ،ھم ضرب شستی به رقبای درون
حکومتی نشان داده باشد!
»يكی از راهھای ترويج و عادی سازی بیحجابی ،آزاد گذاردن
اقليتھای مذھبی بود كه با حمايت نظميه انجام میگرفت و آنان اجازه
داشتند آزادانه لباس بپوشند .در اين زمينه اعتراضاتی از جانب علما
صورت میگرفت ،از جمله مطابق گزارش نظميه ی مازندران در
خردادماه سال ١٣٠٩رفت و آمد يك زن بیحجاب كليمی در معابر مورد
اعتراض علما واقع شد ،اما حكومت مازندران از عمل اين زن پشتيبانی
٣٢٧
كرد و اعتراض علما را وارد ندانست«.
من اتفاقا داستان اين زن كليمی و گزارش بیحجابی او را در
اسناد منتشر شده ی مركز اسناد ايران پيدا كردم و برای اين كه بتوانم
مقايسه ای تطبيقی بين نظرات دولت وقت و حكومت اسالمی فعلی حاكم
بر ايران به دست بدھم ،به نقل آن میپردازم كه خالی از لطف نيست.
در گزارشی از رئيس نظميه ی مازندران به حكومت مازندران
]احتماال تحت تاثير گزارش علماء[ در تاريخ خرداد ماه  ١٣٠٩خورشيدی
آمده است» :در اطراف زنی كه بیحجاب در معابر مشاھده شده و جمعی
از آقايان علماء ھم در يك ورقه ،جلوگيری ]از[ اين موضوع را از نظميه
تقاضا نموده اند ،لذا به شعبه ی پليس دستور داده شد كه تحقيقات نموده…
راپرت داده است كه اسم ضعيفه »آنا« مشھور به نصرت كليميه معروفه
و قبال در منزل خانم باالی معروفه میباشد .راپورتا معروض و در اين
٣٢٨
خصوص كسب تكليف مینمايد«.
حكومت مازندران ھم در ھمين رابطه به اداره ی نظميه پاسخ
میدھد» :آقای رئيس پليس تصور میكنم كه با تمام دقت و مراقبتی كه
امروز نظميه در ھر كجا دارد ،محتاج به تذكر آقايان علماء نباشد .ممكن
است ]كه[ فقط يك نظر را رعايت نمايد ،ولی نظميه مامور است كه تمام
مالحظات را رعايت كند .مذھب ،سياست ،اخالق و غيره كه ابدا فروگزار
نشده و نمیشود .ضعيفه ی كليميه كه در كشف حجاب آزاد است .ھر كجا
 - 327بصير منش
 - 328اسناد محرمانه ی كشف حجاب ،خشونت و فرھنگ … ،ص ٢٨٨

٢٧٥

ھم میرود ،برای دخول او به يك خانه قانونا ممانعتی نبوده و نيست و
قانون ھم معاشرت ھيچ زن مسلمه را با غيرمسلمه منع نمیكند .به رئيس
پليس مخصوصا الزم است تذكر داده شود ]كه[ اين مسائل كمتر روی
كاغذ بيايد بھتر است ،زيرا دولت ،امروزه اداره ی نظميه تشكيل داده كه با
پليس و گزمه ی سابق خيلی فرق دارد و چنانچه آقای ياور ساری اصالنی
رئيس محترم مازندران بھتر مطلع ھستند ،از نظميه انتظارات ديگری
ھست .اين مسائل و رديف آن قابل ذكر نيست و ايرانیھا در ھر مذھبی كه
باشند ،چون قانون اساسی ]و[ مجلس شورای ملی ھيچ تبعيضی در حقوق
آنھا قائل نشده ،نظميه نبايد به اسم كليمی و مسلمان با اين اظھارات
ديگران كه شايد بیاطالع بوده يا غرضی داشته باشند ،شركت نموده و
خالف نظم يا سوء اخالق از ھركس بروز نمايد ،بايد بر طبق قانون
جلوگيری نمايد .از اين راپرت نه خالف نظم و نه سوء اخالقی در شھر
٣٢٩
]استنباط[ نشد«.
بدبختانه خيلی از كسانی كه در دوران رضا شاه به نوعی كارمند
دولت بوده اند ،متاسفانه از تاثير نفوذ ماليان بركنار نمانده اند .به ھمين
دليل ھم دولت ]بجز نبرد با عقب ماندگی جامعه و پاسداران اين جھل و
واپسگرايی[ مجبور بوده است كه افراد خودش را ھم به نوعی تربيت
كرده ،حقوق ھمه ی ملت را ،فارغ از ھر دين و باوری تا جايی كه كاری
خالف قانون نكرده اند ،به اينان نيز گوشزد کند.
در بخش ديگری از مقاله ،حميد بصيرت منش به دليل زخمی كه
ازجناح ديگر دارد ،برای محكم كاری و دو قبضه كردن خيانت و جنايت
علمايی كه در مجالس بیحجابی شركت میكردند ،مینويسد:
»نمیتوان انكار كرد كه در ميان روحانيون ،كسانی در مجالس
بیحجابی شركت ]می[كردند ،ولی تعدادشان اندك بود .ھمچنين درستی
اسناد به جا مانده از اين واقعه ،مبنی بر حضور تعدادی از روحانيون در
اين گونه مجالس و مراسم مورد ترديد و بعضا خالف واقع است و حتی
٣٣٠
در بعضی موارد نسبت به افرادی بزرگ نمايی شده است«.
بصيرت منش البد با اين مثال »تحقيقات تاريخی« میخواھد
بگويد كه البته در آن دوران بودند روحانيونی كه زبانم الل با »ترقی و
تجدد« موافق بودند ،اما تعدادشان خيلی كم بود و اصال حضور فعال خيلی
از »متجددين« معمم در آن دوران »مورد ترديد و بعضا خالف واقع«
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است و نسبت به اين گونه ماليان »بزرگ نمايی« شده است ،درست مثل
حاال كه نسبت به كميت آن جناح و حتی كيفيت ايشان بزرگ نمايی میشود
و ايشان ھمه شان با يك »پخ« فورا سرجاشان مینشينند و جيكشان ھم
درنمیآيد و تازه از زندان اوين ھم بيانيه صادر میكنند كه زندان اوين
]ھمچين[ جای بدی ھم نيست؛ يا از اوين نترسيم!«
بعد ھم با بلند كردن تازيانه ی شرعی ،رھبر و بنيانگزار
جمھوری اسالمی حضرت امام خمينی ]زحمت \ عليه[ به ھمه ی ايشان
تكليف میكند كه ماستھا را كيسه كنند واال كه مثال »حاج علی فالحيان«
وزير اسبق وزارت اطالعات و امنيت حكومت اسالمی را كه به عنوان
آمر قتلھای رستوران ميكونوس تحت تعقيب پليس بينالمللی است ،رئيس
جمھوری میكنيم تا معنی قدرت يك دست علماء را دريابيد؛ آن وقت خود
دانيد و خداتان!
»امام خمينی ...نيز به جنبه ی ديگری از اين موضوع اشاره
كرده اند] :برای شركت در مجالس جشن بیحجابی[ پيش علمای شھرھا
میرفتند ]و[ میگفتند ]شركت كنيد[ ھركدام ضعيف بودند و ضعيف القلب
بودند ،شركت میكردند و ھركدام قوی بودند ]شركت[ نمیكردند«.
]در اين بخش ھم قالبگذاريھا ھمه از بصيرت منش است[.
پس خوشبختانه سيد روح \ خمينی ھم ماھيت ھمه ی آن طرفيھا
را به خوبی میشناخته و اين متوھمين ھستند كه ضعيف و ضعيف القلب
ھستند و آنھا كه قوی ھستند ،به خوبی میدانند »چه بايد كرد« و به ضعفا
نيامده است كه در كار اقويا دخالت كنند و برای خود ايشان ،اصلح تر و
احسن تر است كه درست مثل ھمان ھزار سال اول حكومت درخشان
جمھوری اسالمی به زير عبای امام و جانشين ايشان ]مد ذله[ بشتابند و
دست از اين شوخیھای بيمزه بردارند و خودشان را بيخود لوس نكنند و
اينقدر نمك نريزند كه حاجی ده نمكی »بانمك« را خدمتشان خواھند
فرستاد.
حاال نويسنده از سيد محمود طالقانی نمونه میآورد كه:
»در زندگينامه ی سيد محمود طالقانی نيز آم ده ]است[ كه در
سال  ١٣١٨به علت درگيری با پاسبانی كه به اجبار ،قصد برداشتن چادر
٣٣١
زنی را داشت ،به زندان افتاد«.
شايد بصيرت منش تلويحا میخواھد بگويد كه سيد محمود
طالقانی ھم از عناصر تشكيالتی و عملياتی حاضر در صحنه ی مبارزه با
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بیحجابی بود و چون در آن زمان بسيار جوان بود ]البد[ در نقش طلبه
ھايی كه زنان بیحجاب را كتك میزدند و به ايشان فحاشی میكردند و
الزاما با »نظميه«ی رضاشاھی درگير میشدند ،مبارزه اش را پی
میگرفت ،و البد اين مبارزه تا سرفصل به حكومت رسيدن »امام امت«
ادامه داشت و ايشان »يعنی حضرت مجاھد نستوه آيت \ ]پدر[ سيد
محمود طالقانی« برای اينكه يادی ھم از علمای »مشروعه خواه« صدر
مشروطيت يعنی مجلس اول بعد از انقالب مشروطه كرده باشد ،به تاسی
از ايشان در عوض مبلھای راحت مجلس سنای شاھنشاھی روی زمين
مینشست ،تا اصالت »ضد غرب گرايی« و ضد تمدن و تجددش را در
دوران به پيروزی رسيدن حكومت اسالمی به اثبات برساند.
از افرادی كه ھمسنگر با سيد محمود طالقانی در نقش مبارزه با
»تجددگرايی« به صحنه ی مبارزه با كشف حجاب رضا شاھی آمده بودند،
چند نمونه ھم در اسناد محرمانه ی كشف حجاب مركز اسناد ايران آمده كه
ران تحت حاكميت رھبری شيعه به چاپ رسيده است .آوردن اين
در اي ِ
بخش از اين »نقد ِ فانتزی« خالی از لطف نيست.
اسناد در اين
ِ
مسعود قانع استاندار اصفھان در گزارشی به حكومت اصفھان
در  ٦ارديبھشت ماه  ١٣١٥مینويسد» :از قريه ی ميرآباد كرون ،ملكی
اين بنده اطالع میدھند ]كه[ سيد حسين و ميرزا حسن ميرعاليی نسبت به
كشف حجاب مخالفت ورزيده و مخالف آسايش اھالی و نظم آبادی رفتار
٣٣٢
مينمايند ،حتی درب حمام زنانه رفته و فحاشی نموده اند…«
در روستای ھريس از آذربايجان ،كفيل ستاد ارتش سرلشكر
ضرغامی به وزارت خارجه مینويسد» :چندی قبل پزشك بھداری »آالن
براغوش« به لشكر مزبور شكايت نموده بود كه… ]ماليان[ به مشاراليه
ھجوم و با چوب او را زده ،خادمه ی او را ھم مجروح نموده اند… اقال
پانصد خانوار ھريس دارای  ٨نفر معمم بیسواد از قبيل روضه خوان و
٣٣٣
غيره میباشند…«
در گزارش ديگری كه كفيل فرمانداری يزد برای وزارت كشور
در تاريخ  ٢٠آذر ١٣٢٠نوشته ،آمده است» :از مفاد دادخواست تقديمی
چنين استنباط میشود كه منظور برگردانيدن حجاب است و مثل ادوار
گذشته ،زنان در كوچه ھا و معابر عمومی با چادرھای مشكی و چادر
شبھای الوان و نقاب حركت نمايند و زنان بیحجاب را مورد تمسخر و
 - 332اسناد محرمانه ی كشف حجاب ،خشونت و فرھنگ ) ١٣٢٢ـ (١٣١٣چاپ اول ،تھران ،١٣٧١ ،ص ٦٩
 - 333ھمانجا ،ص٣٩
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لعن و استھزاء قرار داده ،خرده خرده وضعيت سابق را تجديد و حجاب را
تعميم دھند و تصديق میفرماييد كه اين رويه برخالف تمدن و شئون
امروز]آن روز[ كشور است .تصور میرود كه دادخواست تقديمی به قلم
يكی از روضه خوانھای سابق باشد كه به زبان زنان يزد نوشته
٣٣٤
است…«
از سوی ديگر بصيرت منش در ادامه ی افشاگریھايش ،ھم
چنين برای تاكيد بر لزوم تشديد عمليات برعليه جناح ديگر ،در بخشی از
ار »مخالف احكام
مطلبش تحت عنوان »تشديد عمليات« ادامه ی رفت ِ
مصرحه ی قران كريم« رضا شاه را چنين مثال میآورد:
»با آغاز سال  ١٣١٤روند فعاليت دولت برای كشف حجاب به
اوج رسيد .به گفته ی يكی از زنان »تجدد مآب« اين دوره ،پس از
تعطيالت نوروز ٣٠تن از بانوان طی يك برنامه ی ھماھنگ ،بدون چادر
در خيابانھای تھران حضور يافتند .اينان از حمايت كامل دولت برخوردار
٣٣٥
بودند«.
»در فروردين ماه سال  ١٣١٤مطابق طرح عملی اصغر حكمت
در مجلس جشنی در يكی از مدارس شيراز ،دختران به صف ايستاده ،پس
از خواندن دكلمه و سرود ،به ورزش ژيمناستيك مشغول شدند؛ به طوری
كه گفته شده ،دوتن از روحانيون شيراز ،محمدعلی حكيم و ميرزا
صدرالدين محالتی در اعتراض به اين اقدام مجلس مذكور را ترك گفتند و
پس از آن سيد حسام الدين فال اسيری از روحانيون سرشناس شيراز در
يك سخنرانی به اين اقدام اعتراض نمود كه به دنبال آن دستگير و تبعيد
٣٣٦
شد«.
»پس از اطالع از موافقت شاه با برنامه ھای بیحجابی ،آيت \
قمی ضمن نطقی گريست و گفت» :اسالم ،فدايی میخواھد و بر مردم
٣٣٧
است كه قيام كنند و من حاضرم فدا بشوم«.
»به دنبال سخنان وی علما و اصناف مشھد با مخابره ی
تلگرافھايی مراتب خشم و انزجار خود را از اين اقدام ضداسالمی ابراز
داشتند ...سرانجام آيت \ قمی پس از مشورت با تعدادی از رجال و
روحانيون تصميم گرفت كه برای جلوگيری از كشف حجاب و استعمال
كاله شاپو به تھران مسافرت كند و با رضا شاه گفتوگو نمايد .اين سفر
 - 334ھمانجا ،ص ٣٢٣
 - 335بصيرت منش
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در تاريخ  ٩تيرماه  ١٣١٤انجام گرفت .در اھميت سفر آيت \ قمی بايد
خاطرنشان كرد كه وی از جمله علمايی بود كه در ھنگام سفرھای شاه به
٣٣٨
مشھد به استقبال او نمیرفت«.
معنی اين حرف تنھا میتواند اين باشد كه ديگر علمای شيعه در
ھنگام سفرھای شاه به مشھد و جاھای ديگر به استقبال شاه میرفته اند و
از ايشان استقبال به عمل میآورده اند و برای طول عمر شاه اسالم پناه و
تداوم سلطنتش دعا میكرده اند و چشم دشمنان شاه را كور میخواسته اند.
» به ھرحال تبعيد آي ت \ قمی به عتبات ،ھتك حرمت زعيم
حوزه ی علميه ی قم ،محبوس و تبعيد كردن بسياری از علما ،تاوانی بود
٣٣٩
كه روحانيون حتی پيش از رسميت يافتن كشف حجاب پرداختند«.
روانت شاد رضا شاه نازنين!

 - 338بصيرت منش
 - 339ھمانجا
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گفتگويی با مانوك خدابخشيان

٣٤٠

زنان جامعه ای كه حاكمانش را
زن بودن و از زنان نوشتن برای
ِ
انواع گوناگون متوليان اسالمی ٣٤١از ھمه رقم تشكيل میدھند ،كار
»خيلی« ساده ای نيست .ساده ترين انگی كه به تو میزنند ،انگ
»ناموسی« است و اگر با اين ترفند نتوانند از ميدان بيرونت كنند ،انگھای
»الحاد« و »ارتداد« و كفر و شرك را ھم ]و البته از زاويه ھايی ديگر و
با بلندگوھايی ديگر[ ضميمه ی فتواھاشان میكنند ،تا برای سر به نيست
كردنت توجيه دينی و شرعی ھم داشته باشند .در اين چند سالی كه پای من
به نشريات خارج كشوری و اين اواخر به وبسايتھای اينترنتی باز شده،
و البته نوشتن و چاپ چند كتاب ھم جرمی چندگانه بر اين اظھار وجود
بوده است ،با »بازتاب«ھای گوناگونی روبرو شده ام كه ماھيت يگانه ی
اين اسالم گرايان عھد بوق را به روشنی به نمايش میگذارد.
برای اين بخش ،يکی از صدھا گفتگوی انجام شده ام را با
مانوک خدابخشيان ،انتخاب کرده ام!
مانوك خدابخشيان ـ تا به حال مصباح يزدی اينترنتی نديده بوديم؛ حجت
االسالم اينترنتی ،کسی كه در سنترال پارك لندن عنوان حجت االسالمی را
كسب كرده؛ و بعد تبديل شده است به حجت االسالمی كه فتواھای اينترنتی
صادر میكند .حجت االسالم رسول جعفريان؛ نوچه ی اينترنتی مصباج
يزدی مدتی است فتواھای اينترنتی صادر میكند .ھربار ھم كه با پاسخ
 - 340اين گفتگوی راديويی با مانوك خدابخشيان برنامه ساز راديو صدای ايران در شھر لس آنجلس در تاريخ
 ٢٧دسامبر ٢٠٠٢تلفنی ضبط شد .در  ٢٨دسامبر از ھمان راديو پخش شد .برنامه ی دو ساعته ی  ٢٩دسامبر
 ٢٠٠٢مانوك ھم به بررسی آن گذشت .من دست کم ده سال با مانوک خدابخشيان در رابطه با کارھای
پژوھشی ام گفتگو داشته ام.
 - 341يكی كه از اين جريانھای وا اسالما كه خودش را خيلی ھم تافته ی جدا بافته ای از ديگر متوليان اسالم
حكومتی مینماياند ،جريانی است كه طرفداری از محمد حنيف نژاد ،علی شريعتی و سيد محمود طالقانی را
وجه نفريق خودش از خمينی چیھا و رجوی چیھا قرار داده است .اين جريان اخيرا برعليه يك مقاله ی كوتاه
من كتابی  ٩٠صفحه ای منتشر كرده است به نام »مالحظاتی در باره ی چند پرسمان« نوشته ی فرد ناشناسی
با نام يا نام مستعار »محمود ھرمزی« جالب اين كه اين كتاب »پرمحتوا« نه نام ناشر دارد؛ نه معلوم است در
كدام كشور چاپ شده؛ و نه آدرس و مشخصات نويسنده و ديگر اطالعات ابتدايی كه میتواند معرف يك كتاب يا
نويسنده ی يك كتاب باشد .گويا حضرات برای حفظ جان عزيزشان از دست »وزارت اطالعات و امنيت نادره
افشاری« جرات نكرده اند علنی شوند .خداوند عمر با عزت و سالمت و عافيت و خيرات و مبراتی ،در ھمان
پشت و پسله ھا نصيبشان كند؛ آمين !
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دندان شكنی روبرو میشود ،بالفاصله دوباره به پاسخگويی برمیخيزد.
راستی اين حجت االسالم اينترنتی كيست كه در وب سايت »بازتاب«
فتوا صادر میكند؛ برای چه كسانی فتوا میدھد؛ ايشان ظاھرا حتی برای
كسانی كه اسالمشان را از مادر بزرگھاشان آموخته اند ،نيز فتوا صادر
میكند و مورد حمله قرارشان میدھد .اجازه بدھيد از پژوھشگری كه
مدتی است مورد خطاب آقای رسول جعفريان است ،بپرسيم که واقعا در
اين روزھا چه میگذرد؛ اين حجت االسالم اينترنتی چه میخواھد؟!
...
خدابخشيان ـ خانم افشاری شما از كی با اين آقای حجت االسالم رسول
جعفريان از طريق خطوط اينترنتی آشنا شده ايد و اساسا چرا با ايشان آشنا
شديد؛ چه شد كه ايشان اين گونه سرشناس شدند؛ به نظر شما واقعا اين
حجت االسالم اينترنتی چه میخواھد؟!

٣٤٢

افشاری ـ  ...چندی پيش آشنايی برايم »ای ميلی« فرستاد كه يكی از
جريانھای حكومتی برعليه تو موضعگيری كرده است .آدرس وبسايت را
ھم فرستاده بود ٣٤٣.در ھمان وبسايت ديدم آخوندی به نام »رسول
جعفريان« طی يادداشتی تحت عنوان »دامنه ی الحاد در اصالح طلبی
دينی« با اين كه اصالح طلبان درون حكومت اسالمی را مورد خطاب
ق رار داده بود ،ولی در »نھايت خط اصالح طلبی« واژه ھای الحاد و
ارتداد را به كار برده ،از من به عنوان آخر خط اصالح طلبی نام برده
٣٤٤
بود.
اين برخورد بيشتر به يك شوخی شبيه بود؛ من ھم زياد جدی اش
نگرفتم؛ چرا كه تمام كوشش اينان برای حفظ موقعيت اسالم حكومتیشان
است .اين جماعت ،اسالم در حكومت را ھمين گونه كه ھست ،دربست
قبول دارند؛ فقط آن را محتاج كمی »بزك و دوزك« میدانند .در نوشته ھا
» - 342بازتاب« اسم قديمی وبسايت »تابناک« محسن رضايی است.
 - 343البته بعدا در نشريه ی اعتماد و در گفتگويی كه اين نشريه با وزير اطالعات حكومت اسالمی داشت،
روشن شد كه سايت بازتاب متعلق به سپاه پاسداران و شخص محس رضايی است؛ اين وبسايت بعدا اسم عوض
کرد و شد »تابناک«.
 - 344قسمتی از نوشته ی ايشان اي ن است» :به طوری كه امروزه بسياری از كسانی كه از آنان ]سازمان
مجاھدين[ جدا شده و در كشورھای غربی به فعاليت فرھنگی و سياسی روی آورده اند ،در چنان الحاد مھلك و
مفرطی فرو رفته اند كه سلمان رشدی و مانند او به گردشان ھم نمیرسد .نمونه ھايی مانند »نادره افشاری« از
جمله ی… ]اينان[ بودند كه امروز از سردمداران كفر و الحاد در غرب به حساب میآيند .و با قلم زھرآگين و
بی ادبانه و خصمانه ی خود ،حمالت تندی را بر ضد اسالم انجام میدھند] .به نقل از سايت بازتاب ١٧ ،آذرماه
[١٣٨١
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و گفته ھاشان حتی رفتارھای ضد زن ،ضد ايرانی و ضد انسانی سيد روح
\ خمينی را ھم به نقد نمیكشند ،چه برسد به نقد بنيانگزاران اين دين و
اين مذھب!
ببينيد؛ حركت اصالح طلبان اساسا ربطی به روشنگری ندارد.
روشنگری كه در اساس برای نقد تئوريھای تقديس شده ی مبنايی
حكومتھای دينی و اين روزھا ھم اسالمی موضوعيت يافته است ،فرآيند
ديگری است .اين گونه روشنگریھاست كه در نوشته ھای رسول
جعفريان به »الحاد« تعبير شده اند .روشنگری متعلق به عصر نوين است
و ھركس كه در اين مسير گام بردارد ،از زاويه ی مرتجعين متھم
میشود.
اين داستان ادامه پيدا كرد .چند نفر به ايشان پاسخ دادند .ايشان
ھم به منتقدينشان جواب داد .در اين پاسخ ،ايشان از يكی/دوتا سايت
اينترنتی روشنگرانه ]مثال وب سايت كافر[ نام برد .باز پاسخھايی دريافت
كرد كه بيشتر اين پاسخھا ھم از ناحيه ی ھمان اصالح طلبان درون
حكومتی و ھوادارانشان بود .من اساسا وارد اين درگيری نشدم .تا اينكه
سه/چھار روز پيش پاسخ خواننده ای را به يكی از نوشته ھای فمينيستی ام
ديدم .آقايی به نام »امضاء محفوظ« بر عليه من موضعگيری كرده و
نوشته بود» :تو  ٣٠/٤٠سال است از ايران رفته ای ٣٤٥صحبتھايی ھم كه
در رابطه با تبعيض بين زنھا و مردھا مطرح میكنی ،متعلق به عصر
ديگری و نسل ديگری است .در ايران امروز ما زنان به اوج رسيده اند؛
توانسته اند به مقام سفارت در كشور ابرقدرت شرق ]شوروی دوران
گرباچف[ ارتقاء پيدا كنند .حكومت اسالمی ما زن سفير اعزام میكند.
بيشترين دانشجويان ما زنان ھستند«...
خالصه به اين شكل از حكومت اسالمی در ايران دفاع كرده بود.
من اين داستان را ھم چندان جدی نگرفتم؛ از اين ديدگاه كه اينھا از چه
زاويه ھايی و چگونه واكنش نشان میدھند؛ در ھمين رابطه يادداشت
كوتاھی نوشتم با اين مضمون» :چه خوب؛ کار نوشته ھای من به جايی
رسيده كه مدتی است از چند جبھه ی حتی باصطالح متضاد و متنافر در
برابرشان موضعگيری میشود؛ انگار اين جماعات ھم به اين دريافت
رسيده اند كه حرف حساب را خيلی از جوانھا ،زنان و روشنفكران ما در
اين كشور ويران میخوانند و در باره اش دست كم میانديشند .اين از
خوشبختی من است كه كسانی از طيف »رسول جعفريان آخوند« در
 - 345حاال معلوم نيست من چند ساله ھستم كه چھل سال است از ايران رفته ام!

٢٨٣

وبسايت آزمايشی بازتاب كه حتی روزنامه ی كيھان چاپ تھران را ھم
چپ و حامل تضادھا و اختالفھايی با جناح راست حكومتی میداند ،با
من درافتاده اند .در چشم اين جماعت ،نادره افشاری كسی است كه در
نھايت راه اصالح طلبی دينی به الحاد رسيده و الحاد مھلك و مفرط اينان تا
آن جايی است كه حتی سلمان رشدی ]مظلوم[ ھم به گردشان نمیرسد…
در زمينه ی كار فمينيستی و افشای مردساالری دينی كه در متن
جامعه ی ما جاری است ،ھم وضع به ھمين گونه است .اين گونه
مردساالری اساسا ارمغان اين مذھب در متن جامعه ی ماست؛ چرا كه در
دوران پيش از اسالم ،نه در ايران و نه در عربستان و نه ديگر كشورھای
جھان ،اين گونه با زنان برخورد نشده است .من بخشی از اين تفاوتھا را
در »كتاب خشونت ،زنان و اسالم« بررسيده ام .اين روزھا من آنقدر
»مھم« شده ام كه ديگر حت ی اعتراضاتم به پدرھا و پدرساالريھا اين
جريانھا را به ميدان میكشاند .خوشبختانه فصل مشترك تمامی دسته ھايی
كه با من درافتاده اند ،ھمانا دفاع از دينی است كه در ھيئت »حكومت
اسالمی« زنان را در خيابانھا سنگسار میكند و به دار میكشد .نيمی از
شھروندانش حق طالق و حضانت ندارند و از ايشان تنھا به عنوان كلفت و
وسيله ی لذت استفاده میشود و نه انسانی برابر با ديگر انسانھا؛ اين
نابرابریھاست كه بايد از افتخارات اين دين و اين حكومت اسالمی باشد و
نه شركت گسترده ی زنان در دانشگاھھا .اگر زنان به درجاتی در ايران
امروز ]به زعم اين افراد[ رسيده اند ،از جوھر وجودی خودشان است و
اين موضوع ربطی به حكومت اسالمی ندارد .برای حكومت اسالمی ھمان
اعدام دختران باكره و تجاوز به ايشان در شب قبل از اعدام و رواج
فحشای اسالمی و خانه ھای عفاف به عنوان كارنامه ی حكومتی كافی
است .برای ايشان بھتر است كه خيلی خودشان را درگير اعتراضات
مردمی و فمينيستی كه دارد بنيادشان را بر باد میدھد ،نكنند«...
ھمان روز ديدم كه دوباره رسول جعفريان مقاله ای نوشته است
تحت عنوان »نسل سوم خسته از قرائت بازیھای دينی« ٣٤٦و در انتھای
مطلبش اين بار دو تا شريك ھم برای من پيدا كرده و از دو تن ديگر در
ھمان نقطه ی اوج اصالح طلبی نام برده است .اين بود روند آشنايی من با
حضرت رسول جعفريان!
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خدابخشيان ـ من مقاالت آقای رسول جعفريان را ديدم .ظاھرا چند نفر ھم
ايشان را نمدمالی اينترنتی كرده اند .ايشان دوباره نوشته اند ،دوباره پاسخ
گرفته اند… بخشی از نوشتارھا و گفتمانھای شما گاھا در سايتھای
اينترنتی به چشم میخورد .به نظر شما چه مقوله ای ،چه گزينه ای از
ادبيات شماست كه اين آقای حجت االسالم رسول جعفريان را نگران
كرده ،تشجيع كرده كه در اين رابطه ھا موضع گيری كند؛ آيا فمينيسمی
است كه شما مطرح میكنيد ،يا سكوالريسمی است كه شما در نوشته ھاتان
مطرح میكنيد؟!
افشاری ـ من در كتاب »خشونت ،زنان و اسالم« خشونت سيستماتيك
اعمال شده بر زنان و مانيفست خشونت از سوی بنيانگزاران اسالم ،و
زمينه ھای تئوريك اين گونه رفتارھای زن ستيز را با كدھايی از خود
قرآن ،نھج البالغه و نھج الفصاحه نشان داده ام؛ داستان اما اساسا از ژوئن
سال  ٢٠٠٢آغاز شد؛ يعنی موضعگيريھای درون حكومت در رابطه با
نوشته ھای من .مطلبی نوشته بودم به نام »نگاھی به سوره ی زنان
]سوره ی نساء[« كه در ژوئن  ٢٠٠٢در نشريه ی پر چاپ امريكا چاپ
شد .چند روز بعد ھم در نشريه ی شھروند چاپ كانادا چاپ شد .من در
اين نوشته موضوع سنگسار زنان ،مساله ی ارث و حقوق پايمال شده ی
زنان را ]ھمان داستانھايی را كه ھمه مان كمابيش میدانيم[ از روی قرآن
با ترجمه ی خيلی ساده ای بيان كردم .در ای ميلی كه برای نشريه ی
شھروند فرستادم ،اتفاقا آدرس پست الكترونيكی ام را ھم نوشته بودم .اين
آدرس را ھم شھروندیھا چاپ كردند.
پس از چاپ مطلب چندين ای ميل دريافت كردم كه بسياريشان
تشويق كننده بودند .چندين سايت اينترنتی ھم ھمان مطلب را كپی كرده و
در وبسايتھای خودشان قرار دادند .در ھمين رابطه چھار تا ھم ای ميل
تكذيب كننده دريافت كردم .مثال يكی نوشته بود» :تو را سلمان رشدی
میكنيم «.يكی ديگر نوشته بود» :اگر جرات داری بيا كانادا تا حسابت را
برسيم «.مردی كه خودش را استاد دانشگاه معرفی ميكرد ،برای شھروند
نوشت كه اميدوارم ديگر از اين گونه مطالب در نشريه تان چاپ نشود.
]و البته چاپ ھم نشد![
ايشان كپی نامه اش را ھم برای من فرستاد .برای من خيلی
جالب بود كه يك استاد دانشگاه میتواند از لحاظ شعور اجتماعی اين قدر
پائين باشد .من البته مطمئن نيستم كه اين فرد واقعا تحصيالت آكادميك
داشته است .ايشان ھم مرا تھديد كرد و يكی ديگر… بعد خانمی به نام
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مريم بروجردی و يا كسی با اين اسم به من جواب داد .مطلب اين فرد دو
ھفته بعد از درج مطلب من در شھروند ،در ھمانجا چاپ شد .اين فرد چند
ايراد به نوشته ی من داشت كه يكی از آنھا به نظرم درست بود .من اين
ايراد را رفع كردم .يكی دوتا از نكاتی را ھم كه ايشان تاكيد داشت ،مستند
كردم .بعد تصحيح شده و تكميل شده ی مطلب را بعدھا در چند سايت
اينترنتی منتشر كردم .گويا خانم بروجردی يا آقايی به نام خانم بروجردی
اين مطلب را دوباره ديد و بدون خواندن آن ،ھمان پاسخ قبلی چاپ شده در
شھروند را اين بار برای يكی از اين وبسايتھا فرستاد .يك نفر به ايشان
پاسخ داد كه بابا اين ايرادھايی كه تو از اين نوشته گرفته ای ،اصال به اين
مطلب نمیخورد .دوباره ايشان جواب داد كه فالنی ]يعنی من[ مطلبش را
تصحيح كرده است .در نھايت ايشان ميكوشيد بازھم از اين نوشته
ايرادھای بنیاسرائيلی بگيرد؛ حرف اصلی اش اين بود كه سنگسار اساسا
در اسالم وجود ندارد .در قرآن ھم حكمی به نام سنگسار وجود ندارد و
اضافه كرده بود كه سنگسار ،سنت اعراب قبل از اسالم است.
البته استداللش ضعيف بود .باز چند نويسنده ی استخواندار ديگر
به ايشان پاسخ دادند .باز كس ديگری وارد ميدان شد و اين دايره ھمچنان
در اين سايتھا ادامه دارد .تمام داستان ھم برمیگردد به موضوع زن؛ يعنی
زنی پيدا شده ]كه نه با تھمت و فحاشی و نه با ور رفتن با قوانين فعلی زن
ستيز حكومت اسالمی[ بلكه در رابطه با حقوق نداشته ی زنان در اسالم
اعتراض میكند و اصل كتاب و سنت مورد مراجعه ی اين آقايان را به
نقد میكشد؛ من به عنوان يك زن ايرانی ،بدون ھيچ ادعايی معتقدم كه
قرآن كتابی است كه ھمه میتوانند آن را بخوانند .خواندن قرآن در
تخصص ھيچ كس نيست .متوليان اسالم میكوشند قرآن را نظير انجيل در
دوران قرون وسطی در تخصص آخوندھا معرفی كنند؛ اما قرآن كتابی
است »خواندنی« ٣٤٧و ھركس كه چھار كالس سواد داشته باشد ،میتواند
آن را بخواند و بفھمد .اين ھمه ترجمه ھای مختلف ھم در ايران احتماال
برای دكوراسيون اتاقھای نشيمن و پذيرايی ،يا استخاره و تفال حاج آقاھا
چاپ نمیشوند .فارسی ما ھم بعد از حمله ھای مستمر اعراب به ايران و
به فرھنگ و ادبيات و زبان ايرانيان بسيار با عربی مخلوط شده است .در
اين نوشته من چند آيه از سوره ی زنان را ترجمه كرده و نتيجه گرفتم كه
قوانين ضد زن و ضد انسانی كه در حكومت اسالمی بر عليه نيمی از
شھروندان ايرانی اعمال میشود ،در متن قرآن و سنت و عترت پيامبر
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تئوريزه شده است و قوانين قصاص و محدوديتھا و سركوبی كه بر زنان
اعمال میشود ،از اين كتاب و از تفسيرھای متشرعينی كه اين كتاب را
ترجمه و تفسير كرده اند ،استخراج میشود .اين كه ما اين ھمه اصرار
داريم كه دين حتما بايد از حكومت جدا باشد ،به ھمين دليل است.
خدابخشيان ـ تعبير و تفسير شما از اين نامه پراكنیھا ،از اين بازتابھای
اينترنتی چيست؟! من دوباره استناد میكنم به آخرين مقاله ی حجت االسالم
رسول جعفريان كه اشاره كرده بود به خستگی نسل سوم از قرائت
بازيھای دينی؛ آيا به نظر شما به خاطر اين نسل سوم ما و به ويژه نسل
چھارم كه دارد دوان دوان وارد جامعه میشود ،اي ن فتواھای اينترنتی
صادر میشود؛ آيا جعفريانھا برای مبارزه با افكار نوين و قرائتھايی كه
از سوی سكوالرھا ،پژوھشگرھا و يا حتی اصالح طلبھا مطرح میشود،
فتوا صادر میكنند؛ آيا اين روشنگریھاست كه اين گروه را نگران كرده
است؛ آيا درست نيست كه اينھا از اين كه نسل سوم شيفته و فريفته ی
افكار و قرائتھای جديد فرھنگی شده است ،وادار به صدور فتوا بر عليه
شما شده اند؟!
افشاری ـ كاری كه اينھا میكنند ،يك قانون طبيعی دفاعی است .اينھا
مجبورند از موقعيتشان ،از حكومتشان ،از چيزھايی كه برای خودشان
چيده و رديف كرده اند ،دفاع كنند؛ با سركوبی ،با كشتار ،با حكم اعدام،
با سنگسار ،و با محدوديتھای سياسی ،فرھنگی و اجتماعی كه برای
ايرانيان ايجاد كرده اند؛ با ھمه ی شيوه ھايی كه تاكنون رفتار كرده اند و
موفق ھم نبوده اند؛ اما ھمچنان تكرارش میكنند.
واقعيت اين است كه ھر موجود زنده ای يك مرحله ی تولد دارد،
يك دوران رشد ،بعد ھم دوران مرگش فرا میرسد .چيزی را كه اينھا
متوجه نيستند ،اين است كه اينھا خودشان با رفتارھای ضد انسانيشان،
مرگشان را جلو انداخته اند .من در يكی از آخرين كارھايم نوشته ام كه
اگر در  ١٤٠٠سال پيش حاكمان اسالمی توانستند چند قرن با خشونت و با
استفاده از جھل مردم بر نيمی از جھان آن دوران حكومت كنند ،اين
روزھا ديگر با اين ھمه پيشرفت و اين ھمه سيستمھای نوين در دنيای
پيشرفته و مدرن ،چنين اجازه ای به ايشان داده نمیشود؛ غير از اين كه
اينھا اساسا به دليل بی ارزش تلقی كردن جان و امنيت و مال و سالمت و
حقوق مردم و به ويژه تحقير و تخفيفی كه بر زنان ايران روا میكنند ،به
طور اتوماتيك پاسخ رفتارشان را میگيرند .اين ھمه بیلياقتی كه كليت
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حاكمان اسالمی در رابطه با ايران در اين چند دھه نشان داده است؛
ھمچنين تن ندادنشان به مكانيسمھای نوين و مدرن ،سرعت سقوط و
سرنگونيشان را باال برده است .اين يك قانون طبيعی و منطقی اجتماعی
است .اگر من ننويسم ،كس ديگری مینويسد؛ منتھی چون من زن ھستم،
از اين زاويه مینويسم .ديگران از زاويه ھايی ديگر؛ دھان ھمه را كه
نمیشود بست؛ خيلی جالب است كه اين حاكمان اسالمی از تمام
دستاوردھای مدرنيته ،دستاوردھای تكنيكی مدرنيته استفاده میكنند ،ولی
حاضر نيستند تن به ضوابط مدرنيته بدھند؛ حاضر نيستند تن به تنوع افكار
و دگرانديشی و روشنگری بدھند.
خدابخشيان ـ شما در اين مبارزه تان پيروز شديد؛ چرا كه من در اينترنت
ديدم كه قرار بود در جايی زنی را سنگسار كنند ،اما نكردند .اين خودش
يك گام كه نه ،بلكه يك جھش بزرگ به عقب است برای اينھا .به خاطر
ھمين افشاگریھا ،ھمين روشنگریھا كه شما به عنوان يك زن مبارز
سياسی مطرح میكنيد؛ البته ما اين مبارزه را به شما منحصر نمیكنيم…
افشاری ـ منحصر ھم نيست .من حتی به اندازه ی يك قطره ھم در اين
رابطه كار نكرده ام؛ چرا كه خيلی دير شروع كردم؛ خيلی دير فھميدم.
اجازه بدھيد خيلی ساده و روشن اين موضوع را بگويم .ديگر دنيا ،دنيای
آدم درست كردن ،بت ساختن و شخصيت سازی نيست .ما ھمه ]حتی آن
روستائيان ما[ تمام زنان ايرانی باھم ،ھمراه با خيلی از مردانی كه
شعورشان میرسد و كمك كرده اند ،توانسته ايم اين قدمھا را برداريم .من
قطره ی ناچيزی بوده ام كه در قدم اول سعی كرده ام خودم بفھمم.
خدا بخشيان ـ من در شما اين روح مبارزه و تحقيق را ھميشه ديده ام.
ھمين احترامی كه شما به ديگر اساتيد میگذاريد ،از نقاط مثبت شماست.
به نكته ی جالبی اشاره كرديد .گفتيد كه عصر بت سازی و آدمك سازيھا
بر روال عقيده ھای ايدئولوژيك ،بر پايه ی دين و مذھب گذشته است.
چقدر اين سخن زيباست…اما شايد اين آخرين پرسشم باشد ،و آن اين كه
چرا شما اين قدر مورد حمله ی اين قشرھای سوخته قرار داريد؛ از يكسو
گروھھای سياسی/مذھبی ،از يكسو حجت االسالمھای اينترنتی؛ از يكسو
»وا اسالما« گوھا… واقعا جالب است؛ نيست؟
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افشاری ـ بگوييم يك جريان »وا اسالما« گو كه البته تنھا بخشی از
اعتراض اين جريانھای سوخته است .چندی پيش كتاب يكی از مجاھدين
دوره ی شاه را نقد ٣٤٨كردم .حرفم اين بود كه شما فارغ التحصيالن
ران آن دوران و حت ی شاگرد اولھای دانشگاھھا
بھترين دانشگاھھای اي ِ
خيلی ساده بوديد ،غيرپيچيده بوديد ،بعد ھم به جای اين كه مملكت را
بسازيد ،ھمه تان تروريست شديد .اصال تمام مبارزه تان فقط در ترور
خالصه میشد .اسلحه قاچاق میكرديد .به خودتان  ١٤كيلو تی.ان.تی
میبستيد تا فالن پاسبان و فالن افسر و ساواكی را بكشيد .واقعا چه
میخواستيد و با ترور چه ناكجا آبادی را به مردم ايران نويد میداديد؛
دست كم حاال كه چند دھه از آن دوران گذشته ،بياييد بگوييد كه اشتباه
كرده ايد؛ حكومت اسالمی فعلی جانی و تروريست ،نتيجه و دستاورد
مبارزات تروريستی شما در آن دوره است؛ اين است آن ناكجا آبادی كه
شما برای مردم ما درست كردهايد… نويسنده ی كتاب كه در سوئد زندگی
میكند ،در پاسخ به اين نقد ،مقاله ای نوشت كه مضمون كلیاش اين بود:
»در راه عقيده به زندان افتادن بالھت نيست!«
من جواب بلند بااليی به ايشان دادم و ھمانجا نوشتم كه چرا،
متاسفانه خيلی وقتھا در راه عقيده به زندان افتادن بالھت است .اگر در راه
عقيده كشته شدن بالھت نيست ،پس محمد عطا و تروريستھای فاجعهی ١١
سپتامبر  ٢٠٠١كه ھمگی در راه عقيده شان اين گونه دنيا را به آتش
كشيده و ناامن كرده اند ،آدمھای مبارز و باارزشی ھستند .ھمانجا نوشتم
كه اساسا دستگاه و زاويه ی ورود شما و ھمراھان و ھمطرازان شما غلط
است .استفاده از ترور و خشونت و كشتار ديگران برای تحميل عقيده و
تحميل ھژمونی خود به ديگران غلط است .نمونه آورده بودم كه در
زندانھای محمد رضا شاه ،بجز چند زندانی آزاديخواه ]احتماال[ بقيه ی
زندانيان را وطنفروشان و تروريستھا و طرفداران اجنبی تشكيل میدادند؛
طرفدارھای حزب توده ی مثال ايران ،طرفداران لقمه لقمه كردن ايران
مثل اعضا و ھواداران فرقه ی دموكرات آذربايجان تحت زعامت سيد
جعفر پيشه وری و غالم يحيی دانشيان ،تجريه طلبھا ،ھمينطور يك مشت
تروريست يعنی ھمين مجاھدين و فدائيان خلق و فدائيان اسالم و … يك
مشت ھم مرتجعين و واپسگرايانی نظير خمينی و منتظری و امثالھم كه
برنامه ی ويران كردن ايران و كشتار و سركوبی ايرانيھا را داشتند؛ تازه
اگر خوشبينانه آنھا را ھم نوكران انگلستان برای منجمد كردن مبارزات
 - 348اين مطلب در ھمين کتاب آمده است.
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مسالمت جويانه و آزاديخواھانه ی ايرانيان به حساب نياوريم؛ اينھا ھيچ
كدامشان ھيچگاه آزاديخواه نبوده اند ،نه بيرون از حكومت و نه در راس
ھرم حكومت؛ ھمه شان يك مشت تروريست و وطنفروش بودند.
اگر در سايتھای اينترنتی ديده باشيد ،ھمين جريانھای باصطالح
چپ كه دو قلوی مجاھدين و توده ایھا ھستند ،ھمين فدائیھا و اكثريتیھا
و طرفدارھای شوروی سوسياليستی مرحوم از »صفر قھرمانی« ٣٤٩يك
 - 349صفر قھرمانيان يا ھمان صفر قھرمانی ،به علت سی سال زندانی بودن ،چھره ای »كنجكاوی برانگيزی«
بوده است .سالھای طوالنی زندانش سبب شده است كه كمونيستھا و برخی گروھھا تالش كنند او را به عنوان
»چھره ای مقاوم و مبارز« مطرح كنند؛ در حالی كه مرحوم صفر چنين نبوده است ...او فردی بود روستايی و
بیسواد كه در سال  ١٣٢٤جذب فرقه ی دمكرات آذربايجان شد .ھنگامی كه مرحوم سرھنگ شمس آزاد از
افسران ارتش از تبريز راھی مراغه بود ،در جاده مورد حمله ی دسته ای از اشرار فرقه قرار گرفت و ترور
شد كه صفر قھرمانيان نيز جزو ھمين دسته ی تروريستھا بود .بعد از قيام مردم تبريز در  ٢١آذر ١٣٢٥
عليه تجزيه طلبان و نابودی فرقه و فرار سران و اعضای آن به شوروی ]باكو[ تروريستھايی كه سرھنگ
شمس آزاد را كشته بودند ،دستگير شدند .صفر قھرمانيان به جرم قتل سرھنگ شمس آزاد به اعدام محكوم شد.
در ھرحال ،قھرمانيان فردی سياسی نبود و فعاليت سياسی ھم نداشت .وی به جرم قتل زندانی بود و با پيروزی
انقالب اسالمی از زندان آزاد شد .در كتاب خاطرات »عزت شاھی« ]از انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی،
 [١٣٨٤چند سطر ھم درباره ی صفر قھرمانيان نوشته شده است» :صفر قھرمانی از افراد چپی بود كه توسط
رژيم دستگير و زندانی شده بود .او در زندان اوين به سر میبرد ،ولی پيش از آن در بين زندانيان عادی بود.
]او شاكی خصوصی ھم داشت كه خانواده ی مرحوم سرھنگ شمس آزاد بود [.صفر قھرمانی تنھا فرد فرقه ی
دمكرات آذربايجان بود كه زندانی شد .او بیسواد بود و حتی نمیتوانست يك امضا بكند .در داخل زندان افرادی
كه سواد خواندن و نوشتن نداشتند ،توسط زندانيانی كه سواد داشتند ،آموزش میديدند ،ولی او به ھيچ وجه دنبال
اين مسائل نبود .مدتی در خارك زندانی بود تا اين كه او را به تھران منتقل كردند .زمانی كه زندانيان سياسی و
عادی را از ھم جدا كردند ،او را به بند سياسيون آوردند .چپیھا خيلی درباره ی او تبليغ كرده و او را سمبل
مبارزه میدانستند ،اما خود او در واقع بريده بود .او ھر سال و به مناسبت ھر مراسمی ]به شاه[ نامه مینوشت
و تقاضای عفو میكرد ،اما او را آزاد نمیكردند .البته آدم ساواكیھا نبود ،خيلی سخت با آدمھا ارتباط برقرار
میكرد ،به كسی ھم نزديك نمیشد و كسی ھم به او كاری نداشت و كسی ھم به مالقات او نمیآمد ،من به جھت
اين كه صفر چندين سال در زندان بود ،به او احترام میگذاشتم .خودش میگفت» :زمانی كه مرا دستگير
كردند ،خانمم حامله بود .چند سال بعد مرا به برازجان بردند .يك روز از پشت بلندگوی زندان اعالم كردند كه
مالقات كننده دارم؛ من آمدم و ديدم كسی را نمیشناسم ،بازگشتم .نيم ساعت بعد باز بلندگو اسم مرا خواند،
دوباره آمدم ،اما كسی را نشناختم .فقط ي ك دختر و مرد جوانی در گوشه ای اي ستاده بودند؛ ول ی آنھا را
نمیشناختم .پيش افسر نگھبان رفتم و گفتم» :مرا مسخره میكنيد ،من مالقاتی ندارم «.افسر نگھبان آن دختر و
پسر جوان را به من نشان داد و گفت» :آن دو مالقات كننده ی شما ھستند «.نزد آنھا رفتم و متوجه شدم كه او
دخترم است .زمانی كه زندانی شدم ،او ھنوز به دنيا نيامده بود ،اما حاال او بزرگ شده ،ازدواج كرده بود و با
شوھرش به ديدنم آمده بود .من در زندان با او ھم صحبت بودم ،بعضی مواقع او گريه میكرد و میگف» :شما
صاحب داريد ،دين داريد ،خدا را داريد ،مردم نيز از شما حمايت میكنند ،به چپیھا خيلی بد و بيراه میگفت،
اين كه اينھا فكر میكنند ھوشی مينه يا چه گوارا ھستند و  ...با او صحبت میكردم و میگفتم» :ديگر از اين
حرفھا گذشته ،اگر واقعا ً كمونيست نيستی و خدا را قبول داری ،اعتقاداتی داری ،نماز بخوان .گفت» :دوست
دارم كه نماز بخوانم ،اما ازدست اين چپیھا ،میترسم كه به من بگويند او بريده ،نماز میخواند كه آزادش
بكنند .سپس ادامه داد» :زمانی كه از زندان آزاد شدی ،به ياد من باش ،چون مرا آزاد نمیكنند«.
»در اوايل انقالب نيز از صفرخان به عنوان يك قھرمان تبليغ میكردند .آنان ]توده ايھا و كمونيستھا[ ھر جا
كه برنامه داشتند ،او را میبردند و برای او تبليغ میكردند و میگفتند» :چون ايشان به دليل شكنجه و زندان
نمیتواند پيامش را بخواند ،ما از طرفی ايشان میخوانيم]«.بعد چون صفرخان سواد نداشت ،ھر چه خودشان
دوست داشتند به نام صفر قھرمانی به خورد ملت ميدادند»[.در آذر ماه  ١٣٥٧بيشتر زندانيان آزاد شدند .اسم
مرا از بلندگوی زندان خواندند و اعالم نمودند كه آزاد ھستی ،ولی اسم صفر قھرمانی را نخواندند .ياد او افتادم
و گريه ام گرفت .پيش خود گفتم» :من برای خدا و اسالم خودم را برای اعدام آماده كرده بودم ،اما او نه
اعتقادی به خدا دارد و نه مسلمان است و برای ھيچ و پوچ ]ھيچ و پوچ يعنی قتل[ در زندان مانده است .پيش
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بت درست كرده اند و ھی پشت سر ھم برايش مراسم بزرگداشت برگزار
میكنند .مگر صفر قھرمانی كه بود؛ البته نظام قضايی دوران پيشين اشتباه
كرد كه  ٣٠سال اين بدبخت را تو زندان نگه داشت ،ولی صفر قھرمانی
يك خائن به ايران و يک آدمکش بود .اگر من جای تصميم گيرندگان در آن
نظام بودم ،يا اگر به حرف من گوش میدادند ،میگفتم بابا اين يارو را
ببريد دم مرز ،ولش كنيد برود در بھشت سوسياليستی  K.G.B.زندگی كند.
البد آن جا را به كشورش ترجيح میدھد .برای چی اين بدبخت را ٣٠
سال تو زندان نگه میداريد؛ زندانی كردن اين روستايی بدبخت چه دردی
از ايران دوا میكند؟!
حاال حكومت ايران عوض شده ،خود شوروی سوسياليستی ھم از
ھم پاشيده ،ولی چون آقا  ٣٠سال در زندان بوده ،برای يك مشت از اين
چپی/مپیھای ما شده »بت«!
به نظر من اين دستگاه اساسا غلط است» .صفر قھرمانی« يك
خائن به ايران بود .میخواست يك تكه از كشور ما را جدا كند ،بچسباند
به شوروی آن موقع .البته اين را ھم بگويم كه نبايد كسی را به خاطر
عقيده اش زندانی كرد ،ولی اين آقا خائن به ايران و در ضمن قاتل بود.
واقعا ما بايد به مرحله ای برسيم كه بتوانيم تابوھامان را بشكنيم؛ يك
چيزھايی در ذھن و باورھای ماست كه بايد شكسته شود .ما ]ھمه مان[
كمابيش جنايتھايی كرده ايم كه بايد مسئوليتش را بپذيريم.
علی اصغر حاج سيدجوادی در ھفته ھای اول انقالب كتابی
منتشر كرد به نام دفترھای انقالب .در آخرين مطلب اين كتاب تحت عنوان
»اگر شكوفه ھای سيب به ميوه برسند« ٣٥٠طی نامه ای خطاب به مھدی
بازرگان نخست وزير وقت حكومت اسالمی نوش ت» :ھمه ی دشمنان
انقالب ،ھمه ی ميكربھا و سمومات مولد فساد و ظلم بايد بالفاصله و
بدون كمترين درنگ نابود شوند…«
نوشت» :انقالب دارای قوانين و نظامات خاص خويش است.
سرعت و شدت مبارزه با دشمنان انقالب ،با ميكربھايی كه وجود آنھا و
خود گفتم حق اين بود كه او آزاد میشد «.وسايل خود را جمع كردم كه بيرون بروم .او پيش من آمد تا
خداحافظی كنيم .گريه اش گرفت .من ھم گريه كردم .در ھمين لحظه از بلندگوی زندان اعالم كردند ،صفر
قھرمانی آزاد است .فضا متشنج شد .از يك طرف ما شروع كرديم به صلوات فرستادن و از آن طرف
ماركسيستھا شروع كردند به دست زدن و شعار میدادند» :اتحاد ،مبارزه ،پيروزی و غيره «.صفرخان
عصبانی شد و رو كرد به آنھا و گفت» :فالن فالن شده ھا ،اين جا ھم رھايم نمیكنيد «.آن شب او آزاد شد و
بيرون آمد .زندانيان آزاد شده را سوار اتوبوس كردند و در ميدان بھارستان زندانيان را پياده كردند.
http://azar-iran.persianblog.ir/post/75
 - 350احتماال منظور سيد جوادی شكوفه ھای ھمان درخت سيبی است كه سيد روح \ خمينی در نوفل لوشاتو
زير آن مینشست و مردم را به ناكجا آبادش نويد میداد!
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نفس آنھا بزرگترين خطر برای حيات انقالب است ،بايد آن چنان باشد
كه دشمنان شكست خورده و از نفس افتاده ی انقالب نتوانند تجديد حيات
كنند .نوشت »بنابراين دولت آقای مھندس بازرگان بايد بداند كه يكی از
عوامل اصلی پيروزی انقالب ،نابودی كامل و سريع عناصر اصلی رژيم
سابق است«...
ايشان اين گونه راه و رسم خشونت و كشتار و اعدام را برای
حاكمان اسالمی باز كرد .ھيچگاه ھم نيامد بگويد كه ما ھم اشتباه كرده ايم؛
ما بوديم كه اين درندگان را از چاه ويل قرون بيرون كشيديم و به جان
مردم انداختيم .بايد به ايشان گفت:
آقای حاج سيد جوادی ]نا[عزيز كه در زمان انقالب دست كم ٥٥
سال داشتيد ،دكترای حقوق داشتيد ،عضو كميته ی حقوق بشر در ايران
تحت رياست ھمين مھدی بازرگان بوديد ،سالھا و دھه ھا در روزنامه ی
كيھان قلم زده بوديد ،كتابھا نوشته بوديد و… شما و امثال شما بوديد كه
راه را برای اين ھمه كشتار و سركوب مالھا باز كرديد؛ به اينھا
مشروعيت داديد؛ به اينھا مقبوليت و مشروعيت سياسی و اجتماعی
سركوب و كشتار و خشونت و سنگسار و اعدام داديد .اگر ما ]ھمه ی ما[
شعور سياسی میداشتيم ،اولين كاری كه میكرديم ،اين بود كه با زندانيان
سياسیمان بر اساس كنوانسيون ژنو و منشور جھانی حقوق بشر رفتار
كنيم .شما كه بھتر از ما بروبچه ھای با شور و بیشعور آن دوران از
قوانين حقوق بشر باخبر بوديد؛ شما كه خودتان عضو »جمعيت دفاع از
حقوق بشر« بوديد…
متاسفانه اين گونه حرفھا از آن حرفھايی است كه خيلیھا
جراتش را ندارند ،بشنوند .گوشھاشان را میگيرند .من به ھر جای
تاريخ معاصرمان كه دست میزنم ،میبينم كه پر است از دگمھا .ما در
چنبره ی دملھای چركين زندگی میكنيم و متاسفانه باز ھم تكرارش
میكنيم .اين واقعيتی است كه خيلیھا نمیخواھند و نمیتوانند بپذيرند.
»صفر قھرمانی« يک روستايی بود كه آن زمان عضو ارتش پيشه وری
و غالم يحيی بود .اتفاقا بقيه شان در رفتند ،اين بدبخت ماند و دستگير شد.
 ٣٠سال ھم زندان بود .من البته به عنوان يك زندانی سياسی از حقش دفاع
میكنم ،ولی اين فرق میكند با اين كه از اين فرد بت بسازيم.
خدابخشيان ـ بگذاريد در بخش پايانی بحث جمع بندی كنيم .شما معتقديد كه
تابوھا را بايد شكست؛ اگر اينھا اين تابوھا را بشكنند ،اگر خودشان و
عملكردھاشان را نقد كنند ،اگر جرات كنند اين دملھای چركين را باز
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كنند ،اگر بتوانند در آينه ی آينده نگاه كنند ،گم میشوند ،بیھويت
میشوند .وحشت ِ اينھا از ذوب شدن خودشان است؛ اينھا جرات
نمیكنند از اين خط ھای قرمز عبور كنند .اين كه شما امروز اينطور
بیپروا ،نه با بغض بلكه با خروش میخواھيد اين تابوھا و اين ديوارھا را
بشكنيد ،به اين خاطر است كه شما ،ھم از البيرنت مبارزات مسلحانه ی
چريكی٣٥١عبور كرده ايد ،ھم از البيرنت سازمان مذھبی/سياسی مجاھدين
عبور كرده ايد ،به عنوان يک زن ايرانی با جامعه ی مردساالر برخورد
داشته ايد ،بعد وارد حوادثی شده ايد كه در جامعه ی بزرگ ايران اتفاق
میافتد ،در اروپا شاھد رشد جامعه ی مترقی و مدرن بوده ايد ،دموكراسی
را در يك جامعه ی متمدن ديده ايد؛ ديده ايد كه مردم مشكالتشان را در يك
جامعه ی مدرن و متمدن با ھم حل و فصل میكنند .من فكر میكنم اين
سرنوشت تاريخی شما بود كه شما را به اين نقطه رساند .درست
نمیگويم؟!
افشاری ـ من فكر میكنم بچه ھای من خيلی چيزھا را به من ياد دادند .من
از بچه ھام خيلی چيزھا ياد گرفتم .اول از ھمه ياد گرفتم كه انسان ،انسان
است و زندگی فقط يك بار است و ھيچ كس حق ندارد به ھيچ بھانه ای
كسی را از زندگی محروم كند .ياد گرفتم كه انسان حق دارد عقيده داشته
باشد و حق دارد عقيده اش را ھروقت كه خواست ،عوض كند؛ چون آدم
رشد میكند .ياد گرفتم كه مذھب ،چشم و ابرو نيست كه آدم از پدر و
مادرش به ارث ببرد .میشود مذھب و عقيده را عوض كرد؛ میشود
خيلی چيزھا را ياد گرفت .ياد گرفتم كه ھيچ انسانی از انسان ديگری بھتر
نيست و ھر كس خودش مسئول خودش و عملكردھای خودش است .ياد
گرفتم كه آزادی مالزمه ی مشخصی با مسئوليت دارد .من خيلی چيزھا را
از اين بچه ھا ياد گرفتم .ھيچ دليلی ندارد كه چون من بزرگتر ھستم ،از
اين بچه ھا بھتر بفھمم .نسل جديد به دليل تربيتی كه در دنيای مدرن
میشود ،خيلی چيزھا را به ما ياد میدھد .ما بايد از اين بچه ھا ]از اين
نسل سوم و چھارم[ ياد بگيريم .من البته كوله باری از تجربه داشتم ،اما
برای تبيين ھمين تجربه ھا به آموختن از اين بچه ھا نياز داشتم و ھنوز جا
دارد كه ياد بگيرم...
خدابخشيان ـ سپاسگزارم خانم افشاری…
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سخن پايانی
بخش امنيتی و اطالعاتی حكومت اسالمی از طريق واسطه ای ٣٥٢مرا
به سفری به كشورم ايران دعوت كرد .بعد كه با اين پرسش روبرو شد كه:
»میخواھيد به زندان اوين بكشانيدش؟«
پاسخ دادند كه خير ،میخواھيم ايران را نشانش بدھيم .ھم خودش و ھم
فرزندانش بيايند و ايران امروز را ببينند؛ نادره افشاری كه سالھا پيش از ايران
رفته است ،درست و حسابی روند پيشرفتھای كشور ايران را در زير سلطه ی
حكومت اسالمی نديده است و نمیداند كه در ايران چه پيشرفتھای محيرالعقولی
انجام يافته است؛ اين مام ميھن اسالمی سالھا و قرنھا از تمام كشورھای
اروپايی در سازندگی و پيشرفت پيش افتاده است.
دو تن از باصطالح روشنفكران اين سالھا نيز ،اولی در ھمين سفرھای
كمدی اش به تھران و دومی نمیدانم از كجای اين دنيای كج و كوله ،ھر دو
برای اين كه به زعم خودشان روند پويای مدرنيته را در ايران دوران پھلوی دوم
و الزاما اول ب ه چالش بكشند ،از »سازندگی«ھای حكومت اسالمی در دوران
مثال »امير كبير« ايران يا شيخ رفسنجان و تداوم آن در دوران سيد اردكان
رئيس جمھوری اصالح طلبان حکومتی در ايران يادھا كرده و حتی شوخمندانه
مدعی شده اند كه» :مگر جاده ساختن ھنر بود كه شاه كرد؛ آخوندھا چند برابرش
را كرده اند«.
من البته با اين ساده انگاریھای سياسی كاران حرفه ای بازار بند
بازی و سياست در ايران و خارج از ايران كاری ندارم ،تنھا میخواھم تاكيد كنم
كه جاده ساختن و گاز كشيدن و پارك درست كردن ،نه تنھا دليلی بر پايگيری
مدرنيته و ايجاد جامعه ای مدنی و مدرن نيست ،بلكه اساسا میتواند نافی آنھم
باشد .بھترين جاده ھا و اتوبانھا و راه آھنھای سراسر دنيا را در نيمه ھای قرن
بيستم ،دوتن از ضدبشرترين رھبران حكومتھای »تراز نوين« جھان ،در
كشورھاشان ساخته اند؛ ھيتلر و استالين .با اين ھمه ،ھم زلزله ی رودبار و
ميزان كشتار فجيع آن در چند سال گذشته و به ويژه كشتار زلزله ی شھرستان بم
نشان داد كه ھمين ميزان سازندگی ادعايی ھواداران حكومت اسالمی تا چه
ميزان بی پايه و تا چه ميزان پوشالی است .در ايران اشغال شده ی ما زلزله ای
با قدرت حدود شش ريشتر تا پنجاه ھزار كشته بر جای میگذارد و در كشور
امريكا زلزله ای با قدرت ھفت ريشتر تنھا دو نفر تلفات دارد!
اما پاسخ به دعوت حاكمان اسالمی در ايران:
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من ،نادره افشاری ،بدين وسيله رسما و علنا اعالم میكنم كه زمانی به
كشور اشغال شده ام از سوی آزادی كشان و نافيان امنيت باز خواھم گشت كه
بتوانم در خيابان زيبای پھلوی تھران ،يا چھار باغ اصفھان و يا زند شيراز با
دامنی مينی ژوپ ،موھايی آرايش كرده ،لبھای ماتيك زده ،در حاليكه زيربغل
مردی را كه دوست دارم ،گرفته ام و با او در حال خنده و شادی ھستم ،قدم بزنم.
بعد ھم به كافه نانسی خيابان عباس آباد بروم و در اين كافه ش راب شيرينی
سفارش بدھم و در حاليكه دوتايی بسته ھای عيدی را برای دوستانمان زير بغل
داريم ،از ميھمانی آنھايی كه دوستشان داريم ،صحبت كنيم و با ھم بگوييم و
بخنديم.
آنچه نوشتم بيان سمبوليك دريافت من از آزادی است كه سالھاست در
اثر »مبارزات« باصطالح روشنفكران عقب افتاده ی ما در ھمراھی و ھمدستی
با اين اشغالگران ايران به غارت رفته است.
وطن آنجاست كه آزاری نباشد
كسی را با كسی كاری نباشد
اين شعر عاميانه در واقع بيان عينی و مادی و ملموس ما در فھم از
آزادی و امنيت است .در كشوری كه من نتوانم آن گونه كه دوست دارم لباس
بپوشم ،آن گونه كه دوست دارم و با ھر كه دوست دارم ،گفت و گو كنم ،برای
ھر حركتی مجبور باشم ھزار و يك امتحان قرآن/شرعياتی بدھم كه اساسا آن را
پيش زمينه ی نفی آزادی و دموكراسی و امنيت در كشورم میشناسم ،نه امنيتی
ھست و نه آزادی و به قول مھشيد امير شاھی ،حتی خاكستر جسد سوخته ی من
نيز در زمانی كه اين كشور ھمچنان تحت سلطه ی اين حاكمان اسالمی است ،به
ايران باز نخواھد گشت.
من ايرانم را آنگونه دوست دارم كه كسی را برای دوست داشتن
سنگسار نمیكنند ،سرزمينی كه در آن مزد گوركن از بھای آزادی بيشتر است،
٣٥٣
ارزش سفر و زيستن ندارد .ھمين!
نادره افشاری  ٢٨دسامبر  ٢٠٠٣ميالدی
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