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  نادره افشاری

  

  

  رنسانس وارونه
  

  ۵٧ پيش زمينه ھای شورش
  

          
پرس��شگر ِ پرس��شھای زي��رين، دوس��ت ن��ازنينی اس��ت از 
درون ک��شور، از ن��سل ت��ازه ی پ��س از افت��ضاح ت��اريخی 

وی ن��سل پرس��يدن اينگون��ه پرس��شھا از س��. ١٣۵٧س��ال 
اي��شان، ب��رای دان��ستن چراي��ی و چگ��ونگی برآم��دن غ��ول 
استبداد مذھبی در حکومت ايران، در انتھای قرن بي�ستم 
و ت��داوم آن ت��اکنون، ت��ا ق��رن بي��ست و يک��م، ھ��م طبيع��ی 

پاسخ من نيز ک�ه خ�ود کل�ی کاغ�ذ . است و ھم حق ايشان
ب��رای ي��افتن پاس��خی ب��ه چگ��ونگی انج��ام اي��ن فاجع��ه ی 

  ...  ام، طبيعی است و وظيفه امسياه، سياه کرده
ھم��راه ب��ا بوس��ه ای ب��رای اي��ن ن��سل ت��ازه و اي��ن دوس��ت 
نازنين که در اين سی سال نکبتی، زندگی س�ياھی را در 

گذرانده است، ب�دون آن ک�ه ش�ريک » وطن اشغال شده«
جرم فاجعه آفرينان نسل ما و ن�سل پ�يش از م�ا باش�د، ب�ه 

قت��ر را ی دقيپاس��خھا. کوت��اھی پرس��شھا را پاس��خ ميگ��ويم
  ...داده ام؛ ھمينديگرم در کتابھای 
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آيا تک حزبی کردن جامعه و تشديد سرکوب و اختناق، زمين�ه ی  -پرسش 
  ظھور خمينی و مذھبيھا را فراھم نکرد؟

  
 م��سائل اجتم��اعی را نميت��وان ب��ه اي��ن س��ادگی فرمولبن��دی –ن��ادره اف��شاری 

 نخ�ستين خواس�ت. د ول�ی ن�اموفق ب�و،ايران وارث ي�ک انق�Eب م�درن. کرد
اگ�ر . ب�ود» عدالتخان�ه«ايرانيان در انتھای قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم 

مEھ�ا و در » بي�ت«توجه داشته باشيم ک�ه تم�ام ام�ور دادگ�ستری اي�ران در 
  . مسجدھا رفع و رجوع ميشد، ايران را به گونه ی ديگری خواھيم ديد

ه و ي�ک رضا شاه فقيد وارث ي�ک ک�شور ورشک�سته و تجزي�ه ش�د
در اي�رانِ  آغ�از ق�رن چھ�اردھم خورش�يدی، . انقEب ناموفق م�شروطه ب�ود

م�دعی در اس�تانھای پ�انزده ت�ا ھف�ده  کودتای رضا شاه فقيد، دس�ت ک�م زمان
ايراني��ان را اف��سون م��ذھبی . م��رزی، داعي��ه ی تجزي��ه ی اي��ران را داش��تند

تختش تنھ�ا ايران خرابه ای ب�ود ک�ه در پ�اي. شيعيگری به نابودی کشانده بود
ق���صری ب���ود و حرم���سراھايی ب���رای خوش���گذرانی ش���اھان و درباري���ان و 

  ... آخوندھا
قاجارھا و ب�ه دس�ت اميرکبي�ر، ي�ک نخ�ست جنبش باب در دوران 

ب��ه ] و اي��ن خ�ود نکت��ه ی اص��لی ب�دفھمی روش��نفکران ماس��ت[وزي�ر دل��سوز 
يم��ی از جنگھ��ايی ک��ه رھب��رانش مEي��ان بودن��د، ن. ش��دت س��رکوب ش��ده ب��ود

س����رکوب جن����بش ب����اب و بابي����ه و ب����سياری . داده ب����ودرا ب����ه ب����اد ک����شور 
ايراني�ان ھ�يچ . پارامترھای ديگر، قدرت آخوندھا را بسيار افزون کرده بود

] ترکي�ه و ب�اکو[ز ايرانيان که به خارج از ک�شور چند تنی ا. چيز نميدانستند
 را اولين روزنامه. ند، آن کشورھا را مھد تمدن و تجدد يافتنده بودسفر کرد

اول�ين ش�بنامه را ب�ر علي�ه آخون�دھا . ايرانيھا به تقليد از ترکھا منتشر کردن�د
ايرانيان ب�ه پي�روی از ح�زب ترکھ�ای ج�وان ک�ه ب�ر علي�ه حکوم�ت عثم�انی 

ھم�ه ج�ا فق�ط خراف�ات . آگ�اھی ص�فر ب�ود. د، توانستند بنوي�سندمبارزه ميکر
 برآم�ده از بن�ابراين در زمين�ه ی. نعمت�ی/بود و خرافات و جنگھای حي�دری

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

ت�ا . اي�شان ھ�يچ ت�صوير و ت�صوری از آزادی نداش�تند. آخوندھا و بيگانگان
قدرت پادشاه يا حاکمی کم ميشد، فورا چپاول و غارت و تجزي�ه و بلب�شو و 

در چن��ين زمين��ه ای رض��ا ش��اه کوش��يد اي��ران .  رواج پي��دا ميک��ردآنارشي��سم
مفلوک را کمی آخوند زدايی کن�د و راھ�ی ب�ه س�وی جامع�ه ی م�درن ب�رای 

ديکت��اتور «اص��طEح فقي��د آن زم��ان، زم��ان رض��ا ش��اه . ايراني��ان بگ��شايد
اي��ن واژه را روش��نفکران آن دوران، از قزوين��ی و س��يد . م��د ب��ود» ص��الح
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فرانک��و و ھيتل��ر و . ال زاده و ديگ��ران ب��اب کردن��دح��سن تق��ی زاده و جم��
موس��ولينی و کم���ال آت��اتورک ھ���م مح��صول اي���ن دورانن��د ک���ه کوش��يدند ب���ا 

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

قاجاري�ه، دوران ب�ا اي�ن تف�اوت ک�ه در اي�ران . کشورھاشان از فEکت بودند
ت در حضيض ذلت بود، ولی ترکيه در اوج قدرت امپرياليستی خود حکوم

ي��ا دس��ت ک��م وارث حکوم��ت عثم��انی ب��ود ک��ه بخ��ش بزرگ��ی از جھ��ان آن 
ھم��ه ی ش��به جزي��ره ی . دوران را در اختي��ار داش��ت، ت��ا بخ��شی از اروپ��ا

عرب�ستان و ک�شورھای بع�دی ع�راق و اردن و س�وريه و لبن�ان و اس�رائيل، 
  .ن ترکيه ی عثمانی به وجود آمده انددر واقع از متEشی شد

ام��ا اي��ران نيم��ی از خ��اکش را از ھ��رات و گرج��ستان و قفق��از و 
تولي�د ک�شور فق�ط ش�ازده ب�ود؛ . آذربايجان و ديگر نواحی از دست داده ب�ود

بعدھا که رض�ا ش�اه کاخھ�ای س�لطنتی قاج�ار را ... »شازده قراضه«آن ھم 
محل���ه ی  «ھای قاج���ارران حرم���سراتحوي���ل گرف���ت، بي���شتر زن���ان و دخت���

 را در تھران ايجاد کردند که نخستين فاحشه خانه ی رس�می اي�ران »قجرھا
ای اعط�. تولي�د ديگ�ر قاجارھ�ا لق�ب ب�ود. بود و از توليدات پادش�اھان قاج�ار

 م�صدق از ھم�ين گون�ه الق�اب اعط�ايی درب�ار محمدلقب مصدق السلطنه به 
ت�ازه پادش�اھان .  قاج�ار ب�ودبه اين شازده ی] احتماT ناصرالدين شاه[قاجار 

قاج��ار ب��رای دادن اي��ن الق��اب، پ��ول و ھدي��ه ھ��م از درياف��ت کنن��دگان ِ اي��ن 
در اي���ران فق���ط آخوندي���سم ح���اکم ب���ود و . لقبھ���ای دھ���ان پ���رکن ميگرفتن���د

  ... بيسوادی
اينھا را مينويسم تا بدانيد که در ايران آن دوران و تا بعدھا آزادی 

 ت�ا بن�دھا ش�ل مي�شدند، ع�شاير ؛ش�ته باش�داب ميتوان�ست داچه محلی از اع�ر
روس��ھا از ش��مال و انگلي��سھا از جن��وب خي��ز برميداش��تند . ش��لوغ ميکردن��د

 و فلک زده ھم آلت دست آخوندھا بوداين مردم . برای بلعيدن اين سرزمين
تنھ��ا اتومبي��ل ک��شور ماش��ين محم��د . ق��ب مان��دهبي��سواد و از ھم��ه ی دني��ا ع
تن�د ک�ه ن�ه ب�وق  ميگف»ش�ين م�شدی مم�دعلیما«عليشاه قاجار بود که ب�ه آن 

 ھم برای ت�امين  تنھا قطار کشور ماشين دودی بود، باز.داشت و نه صندلی
  . »شابدوالعظيم« و رواج خرافات و رفتن به منويات آخوندھا

 در چن��ين زمين��ه ای م��ردم انق��Eب کردن��د ک��ه از دس��ت آخون��دھا
آخون�دی و اس��تبداد  برعلي�ه اس�تبداد ؛راح�ت ش�وند و عدالتخان�ه درس�ت ش��ود

 کم��دی اي��ن ک��ه انق��Eب م��شروطه را ک��ه برعلي��ه آخون��دھا ب��ود،. قاجاري��ه
 طباطب��ايی و بھبھ��انی ش��دند رھب��ران ؛آخون��دھا ب��ه اس��م خودش��ان س��که زدن��د
  ! مشروطه؛ خيلی خنده دار است؛ نه؟
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خود خاندان پھلوی . جامعه ی ايران يک جامعه ی مذھب زده بود
 و تزوي��ر مEي��ان را ميدان��ستند، ب��ا اي��شان ھ��م، احتم��اT چ��ون مي��زان ق��درت

در اي��ران، زمين��ه ی ت��ک حزب��ی ش��دن و ع��دم تحم��ل . مماش��ات ميکردن��د
دگراندي��شان، پ��يش از اي��ن ک��ه ي��ک ش��يوه ی حک��ومتی باش��د، ي��ک ش��يوه و 

ي��ی »فت��وا«مEي��ان ب��ا ھ��رکس مخ��الف بودن��د، ب��ا . رفت��ار دين��ی و ش��يعی ب��ود
مپنھ���ا و Tتھ���ای تح���ت ، توس���ط ارت���ش لشمبن���ی ب���ر ک���افر و ملح���د ب���ودن

  . فرمانشان، سربه نيستش ميکردند
احم��د ک��سروی، ھژي��ر نخ��ست وزي��ر، رزم آرای نخ��ست وزي��ر، 
ح��سنعلی من��صور نخ��ست وزي��ر و خيليھ��ای ديگ��ر از ھم��ين دس��ته قرباني��ان 
تروري��سم دين��ی ھ��ستند ک��ه توس��ط ھم��ين ارت��ش عق��ب مان��ده ی فرھنگ��ی در 

ود محمد رضا شاه را ھم ترور  حتی خ؛ختيار مEيان سر به نيست شده اندا
تروريست، کارت خبرنگاری مجل�ه ای اس�Eمی در جي�بش ب�ود، در . کردند

به اين ليست ترورھا ترور محم�د م�سعود، دھق�ان و . ضمن توده ای ھم بود
  . ديگران را ھم اضافه کنيد

خان��دان . اي��ران ي��ک جامع��ه ی م��ذھب زده و دفرم��ه ب��ود و ھ��ست
. آزاديھ�ای اجتم�اعی را ي�اد بدھن�د، ول�ی ن��شدپھل�وی کوش�يدند ب�ه اي�ن م�ردم 

ھمين ھژير نخست وزير، برای جلب نظر آخوندھا، پس از ترور شادروان 
مھدورال�دم و «احمد کسروی به دست حسن امامی، افاضه کرد که کسروی 

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

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

ان کسروی را ھم�ان مھدورالدم و مرتد بودن شادرو» مفتی«نخست وزيرِ  
. ی ترور کرد خورشيد١٣٢٨چھار سال بعد در سال ] امامی[قاتل کسروی 

آزادی در ايران فقط برای اين کارھا Tزم بود و نه ب�رای رش�د فرھنگ�ی و 
فھمی از انسان و حقوق براب�ر ان�سانھا و ت�دوين ق�وانين م�درن و احت�رام ب�ه 

  . اين قوانين
آزادی سياسی فقط وس�يله ی دس�ت ت�وده ايھ�ا و آخون�دھا و تجزي�ه 

نکن�يم ک�ه ھيتل�ر در آزادی فرام�وش . طلبھا و وطنفروشھا برای شانتاژ ب�ود
سياسی نسبی بين دو جنگ جھانی به قدرت رسيد و شعارش ھ�م ھم�ين ب�ود 
ک��ه از دموکراس��ی و آزادی ب��رای رس��يدن ب��ه ق��درت اس��تفاده ميکن��د، ام��ا 

  . خودش اين اشتباه را مرتکب نميشود که به ملت آزادی و دموکراسی بدھد
از افت�ضاح  من ھم مث�ل محم�د رض�ا ش�اه فقي�د، آن جامع�ه ی پ�يش

 شاي���سته ی داش���تن ]ب���ه دلي���ل فق���ر فرھنگ���ی اش[ را ١٣۵٧ت���اريخی س���ال 
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فھم اين چيزھا بايد با کار فرھنگ�ی ط�وTنی م�دت . آزاديھای سياسی نميدانم
 درستی دريافت ١٣۵٧ و ١٣۵۶تجربه ی سال . در شھروندان نھادينه شود

 ش�دند، به محض اين که کمی بندھا سست. محمد رضا شاه فقيد را نشان داد
آن آنارشيسم مسخره بر کشور حاکم ش�د و از درون آن آنارشي�سم و بلب�شو، 
غ��ولی ب��ه ن��ام س��يد روح \ خمين��ی و حکوم��ت اس��Eمی و وTي��ت مطلق��ه ی 

فق�دان «ا عرب�ده ھ�ای فقيه بيرون آمد، ب�ا ھمدس�تی ھمانھ�ا ک�ه س�الھا و س�الھ
  !شان گوش فلک را کر کرده بود»آزادی سياسی

  

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

  

علتش اين بود که آزادی سياسی فقط خوراک تجزيه طلبھ�ا  -نادره افشاری 
تجرب��ه ی . و وطنفروش��ھا و ت��وده ايھ��ا و م��ذھبيھا ب��رای آنارش��ی ب��ازی ب��ود

 ع�دم ب�ه دلي�ل. آزاديھ�ا تجرب�ه ی خ�وبی ب�ود] مثE[دوران مصدق برای اين 
 اف��سر ١٠٠، درک درس��ت م��صدق از ن��افھمی ش��ھروندان ايران��ی از آزادی

در دوره ی م��صدق پيرام��ون مجل���س .  نف��ر ب���الغ ش��دند٧٠٠ ب��ه ،ت��وده ای
ن را زي���ر عن���وان دس���تفروش جم���ع ش���ورای مل���ی، ي���ک م���شت Tت و لم���پ

ھم��ين ح��سين ... ھ��ا، س��ومکاييھا وه ھ��ر وق��ت آخون��دھا، ت��وده اين��د ک��ميکرد
ات آباديھا و کاشانيھا ميخواستند، ريسه ميشدند ب�ه س�مت فاطميھا و شمس قن

 و آن را ]ک�ه م�ثE ق�رآن اس�ت[ره آج�ر را Tی پارچ�ه ميپيچيدن�د مجلس و پا
لژ مجلس ش�ورای مل�ی پ�ر ب�ود . تو سر نمايندگان مخالف مصدق ميکوبيدند

از ھم��ين Tت و لمپنھ��ا ک��ه ب��رای پي��شبرد منويات��شان عرب��ده ميک��شيدند و ب��ا 
  . خواستند خواستھاشان را پيش ببرندشانتاژ مي

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

بودن��د ک��ه ميخواس��تند اي��ران را تجزي��ه کنن��د، اي��ران را ت��ضعيف کنن��د و ب��ه 
ت، کارش�کنی در ک�ار دولتھ�ا کمترين کار اين جماع�. ديگر کشورھا وابسته

  ... و مجلس شورای ملی بود
  

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

  ميشد؟
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. زمين��ه اش وج��ود نداش��ت، ھم��ه چي��ز ب��د فھمي��ده مي��شد -ن��ادره اف��شاری 
فرھنگ ساز بايد خودش ساخته شده . کار يک نفر نيستکه فرھنگ سازی 

روش�نفکران و نوي�سندگان و ش�اعران «فراموش نکنيم که تقريبا تم�ام . باشد
ايران�ی آن دوران، ع�ضو ي�ا ھ�وادار ح�زب ت�وده ی خ�ائن ب�ه » و ھنرمندان
برخ�ی از وک�Eی مجل�س، خيل�ی از سياس�تمداران و روزنام�ه . کشور بودن�د

ک��شور ت��وده ای ش��ده » ھنرمن��دان و روش�نفکران«يل��ی از نگ�اران و البت��ه خ
در . بودند و برای پي�شبرد منوي�ات ح�زب کموني�ست ش�وروی ک�ار ميکردن�د

خارج از کشور ھم بيشتر دانشجويان يا ت�وده ای بودن�د ي�ا بع�دھا مائوئي�ست 
کنفدراسيون دانشجويان و تحصيلکردگان خ�ارج از ک�شور ھ�م مرک�ز . شدند

رين عناصر حزبی بود، که ھمه شان به لح�اظ سياس�ی فاسدترين و وابسته ت
خ��اطرات کنفدراس��يونيھا را ک��ه ؛ ن��د و بي��شترشان ب��ه لح��اظ اخEق��یفاس��د بود
 ھمه شان از ک�شورھای ش�وروی و ليب�ی و چ�ين و .متوجه ميشويد بخوانيد،

در اي�ران » امني�ت ش�کنی«و » ثب�ات ش�کنی«عراق پول ميگرفتند و برای 
 ی واب��سته ب��ه اجنب��ی از ھم��ان دھ��ه ی بي��ست ح��زب ت��وده. ت��Eش ميکردن��د

خورش��يدی ک��ه تاس��يس ش��د و ج��ان گرف��ت، اف��رادی را انتخ��اب ميک��رد و ب��ه 
. ميک�رد» روش�نفکر س�ازی«در واق�ع از اي�ن اف�راد . ايشان پر و بال مي�داد

 داش�تند، در ن�شريات و مثE محصلين و دانشجويانی را که گاه انشای خوبی
ب��ه ک��ار ميگماش��ت و بع��دھا ب��ا تبليغ��ات و  ]مث��ل م��ردم و غي��ره[مجEت��شان 

به ... و شاعر و نويسنده و تئوريسين و غيره» روشنفکر«تبليغات، از آنھا 
ب�ه اي�ن اف�راد ھ�م تنھ�ا در ھم�ين ح�زب ت�وده و ن�شريات . خورد م�ردم مي�داد

من ت�و را مع�روف ميک�نم، «: يک رابطه ی دو طرفه. حزبی بھا داده ميشد
  » ! مرا پيش ببری که تو منويات حزبیبه شرطی

ب��ه » روش��نفکر«بي��شتر آن��انی را ک��ه ت��ا ھم��ين ام��روز ب��ه عن��وان 
خيل�ی از . خورد ما ميدھند، در واقع ساخته و پرداخته ی حزب توده ھ�ستند

اقم�ار و اع��وان و ان�صار ھمانھ��ا ک��ه آن زمانھ�ا ت��وده ای بودن�د و ھن��وز ھ��م 
 مرک�ز تجم�ع دلشان ب�رای رفي�ق کي�ا و رفي�ق اس�تالين ميتپ�د، ح�زب ت�وده را

اي����ران ميدانن����د، در ح����الی ک����ه ھم����ين » ھنرمن����دان«و » روش����نفکران«
در واق��ع مح��صول ح��زب ت��وده ب��ود و در » ھن��ر«و ھم��ين » روش��نفکری«

راستای پيشبرد منويات حزب توده و حزب کموني�ست ش�وروی و دول�ت آن 
زمان شوروی؛ نمون�ه اش ج�Eل آل آحم�د اس�ت، احم�د شاملوس�ت، س�ياوش 

  ...يليھای ديگرکسرايی است و خ
به نظر من فرھنگ، ادبيات و ھنر اساس�ا نباي�د سياس�ی باش�د و ي�ا 

ادبيات و فرھنگی که در خدمت سياس�ت و . در خدمت سياست خاصی باشد
منوي��ات سياس��ی خاص��ی باش��د، مي��شود ادبي��ات فاشي��ستی، ادبي��ات اس��Eمی، 
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ھن����ر ھ����يچ ظرف����ی . ادبي����ات استاليني����ستی و ادبي����ات و ھن����ر اي����دئولوژيک
 اگ��ر. دگ��ی ی آفرينن��ده اش مي��شکفدمي��دارد و اص��E ھن��ر در آزادی و آزابرن
يم، در واقع ھنر را و آفريننده ی ھنر ننر و فرھنگ و ادبيات را سياسی کھ

بيخود نيست که در ايرانِ  تح�ت حاکمي�ت اس�Eمی، ... يمکشميرا به زنجير 
  ...ادبيات و ھنر مزه ی کاه و جو پوسيده ميدھد

چرا احمد ش�املو آن زم�ان ھ�ر روز و ھ�ر روز شما خيال ميکنيد 
ی او ق��دم و قل��م نميزدن��د، يق��ه ی ک��سانی را ک��ه در راه پي��شبرد منوي��ات حزب��

. خوان��دن ف��روغ فرخ��زاد، ش��اھکار احم��د شاملوس��ت» روس��پی «؛ميگرف��ت
درگي��ری ب��ا س��ھراب س��پھری از ش��اھکارھای حزب��ی احم��د شاملوس��ت ک��ه 

ل س��پھری را سياس��ی  مث�� غيرسياس��ییميخواس��ت ب��ه ض��رب و زور ش��اعر
ب��ه ق��ول ش��ادروان ش��اھرخ . کن��د، آن ھ��م ي��ک ج��ور سياس��ت، يعن��ی ت��وده ای

و آن ھم يک ج�ور سياس�ت ک�ه » حيوان سياسی«مسکوب، تبديلشان کند به 
خ��ود ش��املو در ج��ايی نوش��ته اس��ت ک��ه . رھ��ا باش��ند» از خط��ر اندي��شيدن«
در واق���ع . ک���رده اس���ت» حمي���دی ش���اعر را ب���ه دار ش���عر خ���ويش آون���گ«

حزبی بسازند و س�اختند » روشنفکر و ھنرمند«انبری حمله ميکردند تا گاز
و به خوردمان دادند؛ واT که شوره زار م�ذھب زده ی اي�ران، ج�ايی ب�رای 
فھم و شعور و درکی از آزادی و آزاديخواھی و روشنفکری و روش�نگری 

روش���نفکران اي���ن . اي���ن ش���وره زار ھن���وز ھ���م ھم���ين اس���ت. نگذاش���ته ب���ود
! قب�ول نداري�د؟... ھمينن�د؛ پاس�دارھا و اطEعاتچيھ�ا و آدمک�شھادورانش ھم 

 مح���سننب���وی و اب���راھيم نگ���اھی ب���ه عب���دالکريم س���روش و اکب���ر گنج���ی و 
  !  بقيه بياندازيد... مخملباف و سازگارا و محسن

ت���ک و ت���وک اف���رادی ھ���م ک���ه آن دوران دست���شان را ب���ه زان���وی 
ک��سانی مث��ل . ي��شدندخودش�ان ميگرفتن��د و ک��اری ميکردن��د، ت��رور و ح��ذف م

ک��سروی، مث��ل ھ��دايت و مث��ل خلي��ل ملک��ی ک��ه ديگ��ر نميخواس��ت مج��ری 
ھم به اي�ن نمون�ه ھ�ا و باز.  شوروی و استالين باشدمنويات حزب کمونيست

شان نگاه کنيد؛ کارنام�ه ی ج�Eل آل » ھنری«کارنامه ی زندگی سياسی و 
   ...آحمد ھا و احمد شاملوھا و سياوش کسرايی و امثال اينھا

ی   چ��پ ك��ه ق��رار ب��ود م��روج براب��ری ھم��ه«: ب��ه ق��ول فرزان��ه ای
ھ�ا س�ر از    بل�شويك…\ نھ�اد  ھا باشد، به يكباره س�ر ب�ر دام�ان آي�ت انسان
ھ���ا دع��ای ندب���ه خواندن���د،   \ خمين��ی درآوردن���د، مائوئي��ست  ی آي���ت  خان��ه

\ چای شيرين نوش�يد و در م�دحش ش�عر   سياوس كسرايی زير كرسی آيت
مان���د ك���ه جردان���و برون���وی قتي���ل، دس���تگاه  ی م���ا ب���ه آن م���ی   ق���صه.گف���ت

انكيزي��سييون پ��اپ اعظ��م را ب��ه اتح��اد در براب��ر خان��دان ھنرپ��رور م��ديچی 
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رنسانسی «در ايران . فراخواند، فلورانس سقوط كند و علم به قربانگاه رود
  »! رخ نمود، گذار از دوران مدرن به قرون تاريك وسطا»وارونه

   
  روحانيون در آن زمان از دربار بودجه ميگرفتند؟چرا  -پرسش 

  
. آخوندھا قدرت داشتند. شاه و دربار از آخوندھا ميترسيدند -نادره افشاری 

اي��ن حق��وق ب��ه ن��وعی رش��وه ب��ه آنھ��ا ب��ود و در ض��من واب��سته کردن��شان ب��ه 
ب��رای گماش��تن خ�انم دکت��ر ف��رخ رو پارس��ای در . حکوم�ت ک��ه س��اکت باش�ند
رورش، اميرعب�اس ھوي�دا نخ�ست وزي�ر وق�ت ک�ه پست وزارت آموزش و پ

آمي�ز  مدتھا کوش�يده ب�ود زن�ی را وارد کابين�ه اش کن�د و ب�ا نام�ه ھ�ای تھدي�د
دوت�ا آخون�د م�ثE /آخوندھا مواجه شده بود، دست آخر خودش به دي�دار يک�ی

ھنگ�ام . مرجع رفت و اج�ازه ی گم�اردن خ�انم پارس�ای را از اي�شان گرف�ت
ه به عنوان يکی از اعضای ھيئ�ت دول�ت، ھوي�دا معرفی خانم پارسای به شا

به شاه گفت که برای گماردن ايشان به اي�ن پ�ست، نظ�ر مواف�ق علم�ا را ھ�م 
  » !حاT ديگر آخوندھا ھم آدم شده اند؟«: شاه گفته بود. جلب کرده است

ودن�د، جالب اين ک�ه ھم�ان آخون�دھايی ک�ه مرئ�وس خ�انم پارس�ای ب
ھ�ری، ج�واد ب�اھنر احتم�اT و نمي�دانم  مطیمثل محمد حسين بھشتی، مرت�ض

چی چی مفتح، بعدھا رئيسشان يعن�ی ھم�ين خ�انم پارس�ای را اع�دام کردن�د، 
پارسای را ھمراه ب�ا دکتر فرخ رو خانم ... آن ھم به فجيع ترين وجه ممکن

مع�روف ب�ود، ھمزم�ان » پ�ری بلن�ده«زنی ازمحل�ه ی ب�دنام ش�ھرنو ک�ه ب�ه 
را از زن��ی ک��ه ب��اTتر از آنھاس��ت و ک��ار اع��دام کردن��د، ت��ا مي��زان نفرت��شان 

بيرون از خانه ميکند و نميخواھد بين تخت و مطبخ در نوسان باش�د، ن�شان 
  .دھند

  
چرا شخص اول مملکت، خود و خ�انواده اش ب�ه خراف�ات م�ذھبی  -پرسش 

  دامن ميزدند؟

  
ف�رآورده و دوس�ت دارم تاکي�د ک�نم ک�ه خان�دان س�لطنتی ھ�م  -نادره افشاری 
اين را ھم بگ�ويم ک�ه در اي�ران، م�ذھب . ن جامعه بود و ھستمحصول ھما

ان�داختن س�فره ی ابوالف�ضل، . و خرافات مذھبی يک مفھ�وم م�شترک دارن�د
نذر کردن، متوسل شدن به مردگان، رفتن ب�ه زي�ارت و درخواس�ت معج�زه 

 ح��الی ک��ه واقع��ا ھ��يچ دلي��ل عيان اس��ت، درياز مردگ��ان، رفت��ار م��ذھبی ش��
جالب اين که اين رفتار حتی اس�Eمی . ار وجود ندارد برای اين رفتمنطقی 

سنيان و ديگر فرقه ھ�ای . است» شرک«در اسEم زيارت قبور . ھم نيست
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توج�ه بکن�يم . ميخوانن�د» کافر و م�شرک«اسEمی به ھمين دليل شيعيان را 
ک��ه ش��يعيان در جھ��ان تنھ��ا ھف��ت ت��ا ھ��شت درص��د از م��سلمانان را ت��شکيل 

نفر مسلمان در جھان، تنھا ميليون ميليارد و سيصد  بيش از يک از. ميدھند
ص��د ميلي��ون نفرش��ان ش��يعه ھ��ستند ک��ه در بخ��شھايی از اي��ران فل��ک زده و 
بخ���شی از ک���شور فل���ک زده ت���ر ع���راق س���اکنند و البت���ه ک���ه رھب���ران و 

» انگل�ستان«مراجعشان نم کرده و ساخته و پرداخته ی کارخانج�ات معظ�م 
در اي�ن ن�واحی پ�روژه س�ازی » د فک�ریانجم�ا«که دھه ھاست برای ت�داوم 

قريب به اتفاق م�سلمانان از اھ�ل ت�سنن ھ�ستند و البت�ه درک بھت�ری . ميکنند
  .  دارند» راستين و ناب و محمدی«از اسEم 

محمد رضا شاه فقيد ھ�م خ�ودش م�ذھبی ب�ود و باع�ث م�ضحکه ی 
بارھ��ا رض��ا ش��اه، محم��د رض��ا ش��اه بع��دی را ب��ه دلي��ل اي��ن ک��ه . رض��ا ش��اه

  : دوبار گفته بود/خود شاه يکی. يی خرافاتی ميزد، مسخره کرده بودحرفھا
من برای اعتقادات م�ذھبی ام دلي�ل ق�انع کنن�ده ی منطق�ی ن�دارم، «

  » .ولی مذھبی ھستم
بايد توجه داشت که اي�ن رفت�ار ب�ه ن�وعی دلج�ويی از آخون�دھا ھ�م 

ل�ستان ھر گاه شاه و دولتھ�ای اي�ران ب�ه منوي�ات تج�اورز کاران�ه ی انگ. بود
بی توجھی ميکردن�د، انگل�ستان ک�ه اساس�ا ني�روی پ�شت پ�رده ی آخون�دھا و 
تغذي��ه کنن��ده ی اي��شان ب��ود، بل��وايی م��ذھبی ي��ا ک��شتار غي��ر ش��يعه ھ��ا را راه 
ميانداخت و مملکت را فلج ميکرد، آنھم با فتوای آخوندھا و به دست ارت�ش 

يھ�ودی ک�شی بھ�ايی ک�شی و ] ھمانھا که حاT در حکوم�ت ھ�ستند[لمپن آنھا 
    . رفتار عادی آخوندھا در ھمه ی اين دوران بود

  

چرا بجای اعدام اعضای حزب ت�وده، ب�ا م�ذھبيھا و در راس آنھ�ا  -پرسش 
خمينی با نرمش رفتار مي�شد و بعن�وان مث�ال ب�ا تبعي�د ب�ه نج�ف ب�ه او رس�ما 

  مجوز فعاليت آزاد عليه رژيم سلطنت داده شد؟

  
. تنھ�ا تروري�ستھا و آدمک�شھا اع�دام مي�شدنددر دوران ش�اه  -نادره افشاری 

. توده ايھايی که تروريست بودند، مثل خسرو روزبه و ديگران اع�دام ش�دند
مذھبيھای تروريست ھم اع�دام ش�دند، مث�ل ن�واب ص�فوی، مث�ل ام�امی قات�ل 

، مث��ل برخ��ی از اع��ضای س��ازمان مجاھ��دين ک��ه مرتک��ب  و ک��سرویھژي��ر
 اي�ن ک�ه مرج�ع تقلي�د نب�ود، وقت�ی ب�ه خمين�ی ب�ا. ترور و آدمکشی شده بودند

زندان افتاد، خيليھ�ا مث�ل منتظ�ری رفتن�د از مجتھ�دين وق�ت نام�ه گرفتن�د ک�ه 
خمينی را مي�شد ب�ه ج�رم ايج�اد .  است تا او را اعدام نکنند»مرجع«خمينی 

.  اع��دام ک��رد١٣۴٢ خ��رداد ١۵بل��وا و آش��وب و راه ان��داختن ش��ورش ک��ور 
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قلي��دی را اع��دام ک�رد، آن زم��ان ج��ايی در گوي�ا اي��ن ق�انون ک��ه نباي��د مرج�ع ت
احتماT اين قانون را با ف�شار خ�ود آخون�دھا ب�ه . کتابھای قانون وجود داشت

قوانين کشور تحميل کرده بودند، چون آخوندھا نميخواس�تند ق�ضيه ی اع�دام 
يک���ی از . ش���يخ ف���ضل \ ن���وری در ح���ين انق���Eب م���شروطه تک���رار ش���ود

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

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

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

ھمان کسی ک�ه . که پول بود که ميآمد و زير تشکچه ی خمينی گذاشته ميشد
معروف شد، پولھا را بدون اي�ن ب�شمارد، » حجت اTسEم دعايی«بعدھا به 

  . خمينی منتقل ميکرد» بيت« ديگر چنگ ميزد و برميداشت و به اتاق
راس���تی ميداني���د ک���ه خمين���ی زن���ش را خيل���ی کت���ک مي���زد؟ اي���ن 

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

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

! افتضاح تاريخی زنده بود، واT معلوم نبود ما ح�اT چ�ه سرنوش�تی داش�تيم؟
ھشت سال جنگ خانه خراب کن، در يازده س�ال فرم�انروايی اش   

ی درخ���شان »کارنام���ه« بخ���شی از ١٣۶٧ب���ر اي���ران، و ک���شتار تاب���ستان 
  !     بماند١٣۶٠ل اوست؛ کشتار سا

  
 و چگون�ه باي�د ،ی مسئول فرھن�گ س�ازی در جامع�ه اس�تچه کس -پرسش 

  به مردم يک کشور فرھنگ داشتن دموکراسی را آموخت؟

  
نھادھ���ای  دارس، آم���وزش و پ���رورش ومطبوع���ات، م��� -ن���ادره اف���شاری 

 ام��ا وقت��ی تقريب��ا تم��ام ھنرمن��دان ؛ رادي��و و تلويزي��ون و ناش��ران،فرھنگ��ی
ران و نويسندگان، خودشان توده ای و وابسته به اجنب�ی بودن�د، ايرانی، شاع

  چگونه ميتوانستند فرھنگ بسازند؟ 
رنيت��ه در از س��ويی ف��شار مEي��ان ب��رای مح��دود ک��ردن دامن��ه ی مد

در واق�ع مEي�ان در دوران ش�اه ب�ه ن�وعی دول�ت در  .ايران خيلی زي�اد ب�ود
ي�ک گ�روه . ش ميبردن�ددولت بودند و با شانتاژ و گروکشی منوياتشان را پي

 مطھری و کسانی از اين دست، یوند، مثل محمد حسين بھشتی و مرتضآخ
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اس�ت با فشار آخوندھای باTتر به اين بھانه که اي�ن مملک�ت، مملک�ت ش�يعی 
ش�رعيات م�دارس /و شاه، شاه اسEم پناه است، تھيه و ت�دوين کتابھ�ای ق�رآن

 رض�ا ش�اه مخ�تلط بودن�د، مدارسی که در دوران. را در اختيار گرفته بودند
. ددر دوران محمد رضا شاه فقيد و با شانتاژ آخوندھا دوباره جداسازی شدن

.  ميتوانستند در ميدانھای ورزشی حضور يابندنميدانيد دخترھا با چه سختی
 کاری به اين کارھا نداش�ت، ول�ی ق�درت آخون�دھا و ارت�ش لم�پن ِ ،حکومت

. از دولت و دولتي�ان و م�ردم ب�ودآخوندھا ھميشه وسيله ای برای گروکشی 
حتم��ا ميداني��د ک��ه چن��د نخ��ست وزي��ر دوران ش��اه فقي��د را آخون��دھا ک��شتند؟ 

  ... و آخرينشان ھم اميرعباس ھويدا را... ھژير، رزم آرا، حسنعلی منصور
  

آيا انداختن گناه انقEب بر گردن روشنفکران و ي�ا ن�سبت دادن آن  -پرسش 
   پاک کردن صورت مسئله نيست؟به فEن راديو و فEن ژنرال، 

  
باص���طEح . اي���ن ان���داختن گن���اه ب���ه گ���ردن ک���سی ني���ست -ن���ادره اف���شاری 

روش��نفکران اي��ران ک��ه ف��رآورده ی ي��ک جامع��ه ی عق��ب افت��اده و م��ذھبی 
 با اين که امکان فھم و شعور را ؛ درک و فھمشان بيشتر از اين نبودبودند،

امريک�ا درس خوان�ده بودن�د، بيشترشان در دانشگاھھای اروپ�ا و . ھم داشتند
ولی به دليل رسوب باور شيعی و ضديتشان با ترقی، پل و پله ی به قدرت 

ب��رای اي��ن عق��ب افتادگ��ان، آزادی زن ب��ا ب��ی بن��د و . رس��اندن آخون��دھا ش��دند
ھمينھا با اين درک ناچيزشان اسباب حکوم�ت آخون�دھا را . باری برابر بود

  .  فراھم کردند
  

را با ي�ک مقال�ه و ي�ا ي�ک رادي�وی بيگان�ه، نظ�امی چگونه ميشود  -پرسش 
ميدان�ست و ب�ه او لق�ب  س�ال شاھن�شاھی ٢۵٠٠که رھب�رش خ�ود را وارث 

   داده بودند، سرنگون کرد؟عقاب اوپک

  

ام�ا رادي�وی بيگان�ه فق�ط نم�ود . پرس�ش ب�سيار بج�ايی اس�ت -نادره افشاری 
ح�زب . دخارجی يک برنامه ی بلند مدت ب�ود ک�ه آن روزھ�ا در جري�ان ب�و

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

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

ت ک�ه حزب توده خودش بخش نظامی و بخش تروريستی داش�] فدائيان خلق
  .  معروف بودسردسته اش ھمان خسرو روزبه
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راستی ميدانيد که مجسمه ی اين تروريست را رضا اولياء ع�ضو 
ايتاليا، مج�سمه س�از و ع�ضو ش�ورای ] اخيرا سوسياليست[حزب کمونيست 

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

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

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

آدمکشيھای بخ�ش کموني�ست ش�ده ی س�ازمان مجاھ�دين، يعن�ی ...خرابکاری
تق��ی ش��ھرام را فرام��وش نکني��د ک��ه ھ��م ھمرزمان��شان را ب��ه ط��رز فجيع��ی 

» گ�ل س�رخ انق�Eب«مھ�دی رض�ايی . ميکشتند و ھم خارجيھا و ديگران را
گ�دای ب�دبخت افت�اد در حال ترور يک پاسبان بود که اتفاقا بمب، دست يک 

مھ�دی . اينھ�ا روش�نفکران م�ا و تح�صيلکردگان م�ا بودن�د. و او را نفله ک�رد
محمد حنيف نژاد مھندس . رضايی دانشجوی مدرسه ی عالی بازرگانی بود

مل���ت ... تق���ی ش���ھرام ھمينط���ور. م���سعود رج���وی زب���ان خوان���ده ب���ود. ب���ود
. و دارنداز بخت خوش ھمه گونه تروريست داشتند » تروريست پرور ما«

ھمه جور تروري�ست داش�تيم و داري�م، از عمل�ه ای ب�ه ن�ام ن�واب ص�فوی ت�ا 
 ھم��ين آق��ای احم��د ص��در ح��اج س��يد... مھندس��ھای س��ازمانی و غي��ره/دکت��ر

 دول�ت بازرگ�ان، در ک�شور و وزي�ر دادگ�ستریجوادی که بعدھا ش�د وزي�ر 
ح��اT ھ��م ک��ه تروري��ستھا رس��ما و . دوران ش��اه تروري��ستھا را تغذي��ه ميک��رد

  .عمE بر سر کارند
کنفدراسيون جھانی دانشجويان خارج کشور ھم س�الھا ب�ود ک�ه ھ�م 

ت���ازه ... ب���ا خمين���ی زد و بن���د داش���ت و ھ���م ب���ا تروري���ستھای داخ���ل ک���شور
مث��ل ک��ورش Tش��ايی و پروي��ز [ميکردن��د » وارد«تروري��ست ھ��م ب��ه ک��شور 

درضمن جيره خوار شوروی و بخشی از آن ھم جيره خوار چ�ين ] نيکخواه
مل��ی اي��ن خرابک��اران ھ��م، ھ��م از عربھ��ا پ��ول م��ثE بخ��ش م��ذھبی و . دن��دبو

 . ب�ی.رادي�و ب�ی  فق�ط پ�س.  ھمان کشورھای بل�وک ش�رقميگرفتند و ھم از
ش امکان�ات يکشور فرانسه ميزبان خمينی بود و آن ھم�ه ھ�م ب�را.  نبود.سی

 اي�ن برنام�ه را در برنام�ه کهرا ھم خود امريکا و دولت کارتر . فراھم کرد
 ھ�م مزي�د ب�ر نف�ت در آن دورانبھ�ای گ�ران ش�دن .   فراموش نکنيمند،اشتد

ب��ه دلي��ل ک��ه  اروپ��ا رارخ��ه ب��ه ج��ای اتومبي��ل در  اس��تفاده از دوچ.عل��ت ش��د
 ب�ه اي�ن  انج�ام ش�د،سط اوپک و به درخواست شاهگران کردن بھای نفت تو

دامن زدن ب�ه آن تبليغ�ات ش�وم ب�رای آن فاجع�ه ی بھم�ن . ليست اضافه کنيد
غرب به محمد رضا شاه فقيد ب�ود ک�ه » دھن کجی« در واقع ،نجاه و ھفتپ
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ميکوشيد تا حدی م�ستقل باش�د و ب�ر اس�اس من�افع عالي�ه ی مل�ت اي�ران ک�ار 
  .   کند
  

رش�د طبق��ه ی متوس�ط مگ�ر نباي��د ب�ا رش�د آزادی ت��وام باش�د و آي��ا  -پرس�ش 
  ناھمگونی اين دو باعث انقEب نميشود؟

  
.  متوسط آن زمان جامع�ه ی اي�ران خيل�ی نوپ�ا ب�ودطبقه ی -نادره افشاری 

پول داش�ت، ول�ی عق�ل و ش�عور و فھم�ی از آزادی، دموکراس�ی و ش�ھروند 
در واقع اين طبقه ی متوسط خيل�ی ش�کننده و . نداشت] دموکراسی[ساTری 

آس�يب پ��ذير ب��ود، چ��ون خ��ودش م��ذھب زده ب��ود، و فھم��ی ھ��م از آزادی زن 
  ... نداشت

ور مشخص بيشعوری ما که ب�ا چي�زی مخ�الفيم ھمه ی اينھا و فاکت
که نميشناسيمش و برای به قدرت رساندن کسی ت�Eش ميکن�يم ک�ه او را ھ�م 

عل�ی «ب�ه عن�وان نمون�ه . نميشناسيم، کمک بزرگی به انجام اين فاجعه ک�رد
که عنوان دکت�را را ھ�م ھم�ه ج�ا ب�ه دنب�ال اس�مش » اصغر حاج سيد جوادی

 تا کتاب داشت، عضو انجمن حقوق بشر در يدک ميکشد، نويسنده بود، چند
در مقال�ه ای پ�يش از ب�ه ... ايران بود، و خيلی عنوانھای دھان پ�رکن ديگ�ر

»  زبان زنده ی دني�ا م�سلط اس�ت١۵امام به «: قدرت رسيدن خمينی نوشت
در ح�الی ک�ه س�يد روح \ خمين�ی بيچ�اره ن�ه فارس�ی بل�د ] نقل به مضمون[

ين جماعت طبقه ی متوسط آن دوران، ھمين که با ا... بود و نه حتی عربی
وضعمان بدتر از اين نشده است که حاT ھ�ست، باي�د کEھم�ان را بيان�دازيم 

  ...ھوا
  طEي�ییشما جوان�ان اي�ن دوره خي�ال ميکني�د دوره ی ش�اه دوران�  
البته حکومت در آن دوران ب�ه پوش�يدنی و نوش�يدنی و مناس�بات . بوده است

 ول�ی ھمينھ�ا ک�ه ھ�م اين�ک ب�ر س�ر کارن�د، آن .شخصی کسی ک�اری نداش�ت
زم��ان ب��ا اي��ن ک��ه ق��درتی نداش��تند، ول��ی در ھم��ان حيط��ه ھ��ايی ک��ه ق��درتی 
داشتند، مث�ل خ�انواده و محل�ه و مح�ل ک�ار و خياب�ان پيرامون�شان، ھژم�ونی 

ساده ترين رفتاری که با ما به عن�وان دخت�ران . خودشان را اعمال ميکردند
ی خياب�انکوچه و روزی نبود که از . يابانی بودو زنان ميشد، آزار جنسی خ

کار به جايی کشيده بود ک�ه م�ثE پ�در . نگذريم و کسی انگشتی به ما نرساند
در مح�ل . اينط�رف و آنط�رف نميفرس�تاد» باديگ�ارد«خود م�ن، م�را ب�دون 

کار، در راه مدرسه، در دانشکده، چيزی که به حساب نميآمد، مغ�ز و فک�ر 
بوديم که چ�ون » جنس مونث«آن دوران، ما فقط يک برای مردان . ما بود

ب�وديم » عم�ومی«يم پا از خانه مان بيرون بگذاريم، پس Tب�د کردميجرات 
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و ھمه، ھمه ی مردان رھگذر اجازه داش�تند ب�ه م�ا اي�ن ب�ی حرمت�ی را روا 
  . دارند

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

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

برابری حقوقی انسانھا، برابر بود و ھست ب�ا ب�ی بن�د و ب�اری جن�سی، آنھ�م 
 ھم�راه ب�ا ١٣۴٢يست که ھمه شان از ھمان س�ال بيجھت ن. فقط برای زنان

داخ�ل ک�شور و چ�ه » مبارزان«چه . آخوندھا شدند و به ديدار خمينی رفتند
  ...کنفدراسيون جھانی دانشجويان

 را ١٣۴٢ خ�رداد ١۵حتما ميدانيد که سيد روح \ خمين�ی بل�وای 
انق�Eب «راه انداخت، چون با يک اصل اساسی شش ماده ی اعEم ش�ده ی 

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

 در اي��ران، ش��ش خ��انم نماين��ده ی ١٣۴١مجل��س ش��ورای مل��ی پ��س از س��ال 
ش�ش «اين جماعت روشنفکران، به اين مجلس، مجل�س . مجلس شورا شدند

گفتند؛ ھم اشاره داشتند به تشکيل اين مجلس پس از اعEم شش مي» ماده ای
 و ھ��م اش��اره داش��تند ب��ه اي��ن ش��ش ب��انوی نماين��ده ی ،م��اده ی انق��Eب س��فيد

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

Tب��د ميداني��د ک��ه ھم��ين ميثم��ی مھن��دس نف��ت ب��ود و کل��ی ھ��م حق��وق 
 در حين ساختن بمب دستی و به دليل ١٣۵٣ مرداد ٢٨ولی شب . يگرفتم

اي�ن ھ�م يک�ی ديگ�ر از . انفجار بمب، دو چشم و يک دستش را از دست داد
  .اھالی طبقه ی متوسط آن دوران

ھم���ه ی جنجالھ���ا و ش���لوغبازيھا و تروري���ست س���ازيھا از ھم���ين 
ران�ی خمين�ی  و در ھمي�اری ب�ا اي�ن نگ١٣۴٢ خ�رداد ١۵نقطه، و از بلوای 

حاT ھ�م ميبيني�د ک�ه کلي�د .  انجاميد١٣۵٧شکل گرفت و به افتضاح تاريخی 
  .  اصلی حکومت اسEمی ھمين تجاوز به حقوق زنان است

 ن��شان داده ام، کتابھ��ای گون��اگونم م��ن در اي��ن ھم��ه ھمدس��تيھا ک��ه  
مگ��ر مي��شود ک��ه طيفھ��ای گون��اگون . نميتوان��د ب��دون زمين��ه ی ذھن��ی باش��د

نفکران ما، از توده ای و فدايی و مجاھ�د و جبھ�ه ی مل�ی و باصطEح روش
ري�سه ب�شوند دنب�ال » ھم�ه ب�اھم«حزب ملت اي�ران و بقي�ه ی اي�ن جماع�ات 

عق��ب افت��اده ت��رين نم��ود جھ��ل و عق��ب مان��دگی و پ��س افت��ادگی و ض��ديت ب��ا 
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زنان و دگرانديشان؛ ريسه بشوند دنبال اين زندگی ستيزان و منجيان م�رگ 
  و ترور؟و نيستی و جنگ 

ھم�ه ی . اينھا ب�ه نظ�ر م�ن اص�E ب�ی دلي�ل و زمين�ه نميتوان�د باش�د
  البت�هو [ی س�ياه ت�Eش ک�رده ان�داينھا که برای کشاندن ايران به اين روزھ�ا

 خودشان از ھمان جنس عقب افت�اده ]تداومش ميکوشندحفظ و باز ھم برای 
  . و ضد زن و ضد دگرانديشان ھستند و جنگ طلب و حامی تروريسم

ھمين علی اصغر حاج سيد جوادی، تروريستھا را دو دس�ته ک�رده 
به نظر او تروريستھای خ�وب . تروريستھای بد و تروريستھای خوب: است

مث��ل تروري��ستھای س��ازمان [ن تروري��ستھای دوره ی ش��اه ھ��ستند ک��ه ھم��ا
] نق�ل ب�ه م�ضمون[ قھرم�ان و مب�ارز بودن�د ]مجاھدين و ت�وده ايھ�ا و ف�دائيھا

ب�ه ب�دی ميکن�د؟ » م�تھم« ايشان چرا بقي�ه ی تروري�ستھا را معلوم ھم نيست
ن�ام » طبقه ی متوس�ط«اينھا ھمان جماعتی ھستند که شما از آنھا به عنوان 

دوست دارم اينج�ا ي�ک ي�ادآوری کوت�اه بک�نم و آن ھ�م در رابط�ه ب�ا . ميبريد
  . است» تحصيلکرده«و » روشنفکر«تفاوت بين دو واژه ی 
ي��دانم ک��ه ب��رای بھب��ود و بھت��ر ک��ردن م» روش��نفکر«م��ن ک��سی را 

شرايط زندگی ھمه ی انسانھا در ھر حيطه ای، علمی، فرھنگی، سياسی و 
روش�نفکر ک�سی اس�ت ک�ه  ميکوش�د زنجيرھ�ا را از . اجتماعی تEش ميکن�د

دست و پای انسانھا باز کن�د، حق�وق براب�ر ھم�ه ی ان�سانھا را، تاکي�د ميک�نم 
س��ميت ب��شناسد و ب��رای شناس��اندن و حق��وق براب��ر ھم��ه ی ان��سانھا را ب��ه ر

احق��اق حق��وق ھم��ه ی ان��سانھا ف��ارغ از جن��سيت و ن��ژاد و قومي��ت و عقي��ده 
مھ�دی بازرگ�ان ک��ه تح�صيلکرده ی اروپ�ا ب�ود و چن�دين عن��وان . ت�Eش کن�د

دھان پرکن تح�صيلی ھ�م داش�ت، چ�ون اول�ين م�سجد را در دان�شگاه تھ�ران 
تھ�ران ب�ود، ي�ک مرتج�ع و علم کرد، وقتی رئيس دانشکده ی فن�ی دان�شگاه 
چ�ون ب�ا اي�ن ک�ارش تم�ام . يک عقب افتاده ی ق�رون وس�طايی بي�شتر ني�ست

برتری طلبيھای جنسی و دينی و عقيدتی، ھم چن�ين تم�ام ق�وانين ق�صاص و 
سنگسار و کشتار و قطع ک�ردن دس�ت و پ�ا و چ�شم درآوردن و دي�ه دادن و 

ضديت ب�ا مدرنيت�ه و زن ستيزی و دگرانديش ستيزی و در نھايت ... گرفتن
و روش��نگری و روش��نفکری را در ي��ک مح��يط علم��ی و ب��رای دان��شجويان 

چن��ين . ص��اف و س��اده و چ��شم و گ��وش ب��سته ی آن دوران، زمين��ه س��اخت
فردی نه تنھا روشنفکر نيست، بلکه تنھا يک درس خوانده است که منويات 

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

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

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

   ».است
بسته ای به پرسشھای منطق�ی /اميدوارم توانسته باشم پاسخ شکسته

  .شما داده باشم
  

  شما را ميبوسم، نادره افشاری
   ميEدی٢٠٠٩ ژانويه ١٠
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  يادداشت نخست
  

  عزيزم، 
ھ�ای ك�اذب ك�Eم و  اس�ت ك�ه ھيج�انھايی گذشته  ھا از آن سال سال

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

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

 ك�ه عل�ی ش�ريعتی و ج�Eل   ك�اھگلییديوار. كشيديم مان بيرون می پEستكی
/ لنيني�سم/استاليني�سم/ی ترب�ت ك�ربE و ك�اه ماركسي�سم آل احمد با خاك تفتيده 

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

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

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

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

 س�ال ١٤٠٠ھاس�ت، درس�ت  ھا قرن در ايران ما نداشتند و نميدانستند كه اين
است ك�ه از ھم�ان دوران عل�ی، س�لطنت طلبن�د؛ ام�ا س�لطنت را تنھ�ا و تنھ�ا 

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

 س�از  رھبری سياسی حكومتی، جای پ�ايی ب�ه گن�دگی ج�ای پ�ای اب�راھيم ب�ت
ھا در   و اين سال؛كنند ر می اند و اين جای پا را ھی گشاد و گشادت باز كرده
ايران��ی » .ل. م«، خي��ل روش��نفكران دين��ی و  بي��ست و ي��کت و بي��سس��ده ی

  .  ساختند؛ نه، فراھم ساختند  سلطنتشان را فراھم می نمامان، اسباب 
.  عشق را به مذبح سEح بردند؛ دنيای غريبیدنيای غريبی است؛

ھا را با شعار و شعار به مسلخ ھ�وار و عرب�ده ك�شاندند و ب�ر س�ر م�ا  انسان
  . بينی میکه آوردند، آنچه را 

ج��ا ني��ستم، ك��ه اي��ن ج��ا  آن ديگ��ر  سالھاس��ت ک��ه  م��ن؛درس��ت اس��ت
ام، نه پدری را، نه مادری را و نه حتی خ�واھر ي�ا   ھيچكس را نديده ؛ھستم

 و دوست دارد فقط صدای مرا شنود شان ديگر گوشش نمی يكی. برادری را
 از روی ھ�ای م�را آن يك�ی نوش�ته . گ�ويم داند چه می  ھر چند كه نمی؛بشنود
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ھ�ا چن�د ب�ار و  كند، بی آن كه بداند من در اي�ن س�ال ھا كپی می» وب سايت«
 پوس��ت ان��داختن در اي��ن ھ��وای دان��د ك��ه ام و نم��ی س��ت انداخت��ه چ��ه س��خت پو

 دان�د چ�ه دش�وار اس�ت ك�ه شرجی چه سخت و چه دردناك بوده اس�ت و نم�ی
ِ، من سياھی لشكر اين فرماندھان كافه نشين عرب�دهمن كم�ی از وانم بت� ج�و،  ِِ

ای و  مدنيت، كمی از فرھنگ پرشور و شادخوار ايرانی، بار ديگر جرع�ه 
ت��ر برج��ای بم��انم؛ ھم��ان فرھنگ��ی ك��ه پ��در  ای بنوش��م و ت��شنه  تنھ��ا جرع��ه 

  .   بودسال تمام در وجودمان نشت داده  ٢٥٠٠ھا،  سال
ھ�ا   از اي�ن چقدربينی  نمی؛اور كردنی ھم نيست ب؛شود باورت نمی

ھ���ا ب���ا ش���عارھای  ام؛ چ���ه ان���دازه بت���ون نف���رت را ك���ه اي���ن فت���ه فاص���له گر
ام؛ آخ�ر م�ن ك�ه از  ن�د، س�مباده زده بودشان در جان و جھانم كاش�ته  الیتوخ

ب�ر علي��ه چي�زی ھ�ا را ك�ه  ی آن م�ن ھم�ه . ھ�ا ني�ستم؛ م�ن از ع�شقم ج�نس آن
  آي�ت \ ھ�ايیھ�ا خ�ود  دان�ستم ك�ه اي�ن نم�یند، دوست داش�تم، و ميگفتمEيان 

المسائل�شان را در درون  ھا و توض�يح    ھاشان، رساله اند كه عمامه عمامه بي 
  . اند ھاشان جاسازی كرده  كله 

ب�ه » بوس«چينند، كت و شلوار شيكِ   موھاشان را آTگارسنی می
ھاشان را پنھان كنن�د؛  كنند، تا نتراشيدگی شان می پيكر نتراشيده و نخراشيده 

ھ�ا در دل و دماغ�شان اس�ت  ھا و نخراشيدگی شيدگیدانند كه اين نترا اما نمی
  . اند ھا زياد شده   چقدر اين فاصله …آه. شان و نه در پوزيسيون بيرونی

 ھ��ايی را  ك��نم؛ مورچ��ه م��ی» زوم«ھ��ا  ح��اT دوربي��نم را روی آن
 »ك��رم«رون�د؛ آخ�ر   ب�اT و پ�ائين م�ی ك�ه دارن�د از س�ر در جھل��شانبي�نم م�ی

وي�روس .  افغانستان و ع�راق، گ�ل ك�رده اس�تالاشغشان با  ضدامپرياليستی
  . دآزارميشان ھنوز ھم ماتحتشان را  خمينيستی/بيماری استالينی
 گيرن��د؛  ديگ��ران اي��راد م��یی   گران��ی ھ��ستند ك��ه از ش��كنجه ش��كنجه

  . ھا باشد  جھانی نيست؛ بايد تنھا در انحصار اينمری كه ا»شكنجه«آخر 
ھ�ا را ب�ه پ�شت ديوارھ�ای  ايد زنب. اش را ببافند ھا بايد تئوری  اين
شان ھل بدھند و اگر نرفتن�د، ب�ه دس�تور محم�د كتك�شان بزنن�د و  مردساTری

 ھ�ا  برای اين كتك زدن ھم تقدس و تشخص بتراشند؛ راستی كه اي�ن بيچ�اره
  !ھم كلی كار و گرفتاری دارند

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

ھايی كه از سوی امامان و رھبرانشان حكم دارن�د  نبايد شكنجه كنند و انسان

                                                           
سوی سربازان امريکايی که البته از عراق است به شکنجه ی چند عراقی در شکنجه گاه ابوغريب  اشاره - 1
  .به محاکمه کشيده شدندخود نجه گران نيز کش
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 را در ب�دبختِين شكل ممكن؛ سر امريكايی  تر ھم به عريان شكنجه كنند؛ آن
ك�رد،  كه دني�ا ب�ر عل�يھش ش�وريد و دك�انش را تخت�ه  تقاص ناشايست غربی

 تمدن و تكني�ك ك�ه ب�ا آن ت�ا   در برابر تمام اسباببازھمو البته [ثل گوسفند م
  !برند  گوش تا گوش می]بن جانشان مخالفند

زنن��د،   ھاش��ان كت��ك م��ی زن ب��ودن در خان��ه» ج��رم«ھ��ا را ب��ه  زن
ش را ھ�م  تازه م�سئوليت؛كنند  طرد می»دگرانديشی«دگرانديشان را به جرم 
ِز ام�ت و ام�امتی امث�ال ش�ريعتی و آل احم�د  ت�؛گيرن�د  به دوش و گ�وش نم�ی

   !مسئوليتی ھمين خوبی را دارد؛ بی 
 اندازن�د و ج�ان  ی گناھان را به گ�ردن رھب�ران خائن�شان م�ی ھمه 

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

  .  خورد  به ھم میپدرسوختگی
حت�ی   ام�ا منظورش�ان از اي�ن واژه ك�هگوين�د؛  سخن می٢از آزادی

دانن��د، تنھ��ا آزادی خودش��ان اس��ت؛ ب��رای دس��ت ي��افتن ب��ه  نم��ی اش را معن��ی 
قدرت؛ برای به زير مھميز كشيدن ملت و برای پخش و پE ك�ردن آن ھم�ه 

   .ين چنين رنجيده و رنجديده شدشعاری كه بEی آسمانی ملتی ا
زنن�د، ام�ا دموكراس�ی را فق�ط ب�رای رای  از دموكراسی حرف می

خواھن�د ب�رای ق�درت طلبيھاش�ان توجيھ�ات  م�ی. خواھن�د آوردن خودشان م�ی
  . قرن بيستمی و قرن بيست و يكمی ھم داشته باشند

ان ش���   پ���شم و شي���شهی پ���ر از فري���ب  ھ���ا ب���ا دي���دن چھ���ره ج���وان
ي�وار گ�اھكلی ت�رك برداش�ته  د؛ ح�ق دارن�د؛كنن�د ھا را خ�اموش م�ی تلويزيون

يگ��ر ش���عار  د؛دارد  دوس���ت م��ی؛ك��شد ِج��وان م��ا ديگ���ر عرب��ده نم��ی. س��تا
 موھايش را خ�وش ؛يچيدپ  ديگر لچك به سرش نمی؛خواند دھد، آواز می نمی

بوس�د و بوس�يده   م�ی؛رود  سر قرار م�ی؛كند تركيب و خوشريخت آرايش می
ش�ان ب�ه اي�ن ھم�ه   دهشود و اين ديواريان از Tی جرز دي�وار ت�رك خ�ور می

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

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

دار ني�ك و پن�«گرف�ت چ�را از  برای او ھم گذشته است زم�انی ك�ه اي�راد م�ی
 چ��را از فري��دون فزخ��زاد ب��ه عن��وان ؛ام   نوش��ته»ك��ردار ني��ك و گفت��ار ني��ك

  . ام  قربانی تروريسم حكومتی ياد كرده

                                                           
 !»ولنگاری «: سيد محمد خاتمی به آزادی اجتماعی ميگويد- 2
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اھگلی عل�ی ش�ريعتی و دي�وار ك�. اندازن�د ھا دارند پوس�ت م�ی خيلی
ام ب��از   م��ن ب��ه ج��وانی. ش��ته اس��ترك برداش��يعی ت��/ای   ت��ودهج��Eل آل احم��د

ی   گ��ردم ك��ه آن را در ك��ف ش��عارھای ش��ريعتی پوس��اندم و دس��تمالی ش��دهمي
ھ���ا  ح���اT  م���ن از نظ���ر آن. ان���داختم تروري���ستھااي���ن ج���وانی را ب���ه دام���ان 

چه خوب؛ اخEقی كه زن را تنھ�ا .  دارم»نامناسب و غيراخEقیرفتاری «
ی   ، ت�ف ب�ه ري�شش و ب�ه ري�ش ھم�هخواھ�د بين تخت و مط�بخ در ت�ردد م�ی

  !متوليانش
 ب���رای »اپوزي���سيون«عقي���دتی /زرگت���رين س���ازمان تروري���ستیب

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

  .  سازمانشان ھم گم شده استست؛ا   شدهھاست گم مدت
اش   ی تيم�ی  ی بين دادگاه و خانه  ھای اسفالته  شان اينجا جاده یيك

ھاس��ت  ك��ه س�ال[ي��ك جري�ان خل��ع س�Eح ش�ده  كن��د و ب�ه خي�الش را وج�ب م�ی
  . تواند دوباره تاريخ را به گذشته بازگرداند  می]تاريخ مصرفش گذشته

ديگ�ر اس�تالينی در . ھ�ا گذش�ته اس�ت ھ�ا از آن س�ال راستی كه س�ال
ھ��ا را ب��ه ج��ان خلي��ل   در ي��د ق��درت تروري��ستی معتق��دانش، آنك��ار ني��ست ت��ا

ھ��ای نورال��دين كي��انوری تنھ��ا ب��رای   ديگ��ر عرب��ده. ملك��ی ان��شعابی بياندازن��د
  . تاريخ نويسان خواندنی است

ھ�����ای سوس�����يال  امپريالي�����ستك�����سی ديگ�����ر ش�����عارھای اي�����ن ضد
 اتحاد جماھير شوروی حل شده بودند، به ريشK.G.B امپرياليست را كه در 

ھاش��ان    ھرچن��د ك��ه ح��امEن دي��دگاه؛ان��د  ھ��ا ب��ه ت��اريخ پيوس�ته اي��ن. گي��رد نم�ی
پيرمردان و پيرزنانی باشند كه ھمچنان در ضديت با ھويت ايرانی ما، زير 

ش�اھی اي�ن   ای پك�ی ب�ه ب�افور س�رطEی ناص�رالدين  كرسی سيد علی خامنه
  . شوند ش مديحه مرتكب میيزنند و برا میمفلوک ولی فقيه 

ھ��ايی ك��ه  س��ال ب��رای ج��ناي��ن ھم��ه  ؛يزيون��ت را خ��اموش ك��نتلو
نوب��ت . ح��ال نوب��ت عاش��قی اس��ت. ش��ريعتی اح��ضار ك��رده ب��ود، ك��افی اس��ت

دوران جنگ و نفرت و . ھاست ھا، نوبت بوسيدن انسان دوست داشتن انسان
  . عربده و خرابكاری و بيگاری به سر آمده است

 عمل�ه ی م�شتھاپي�روان تروري�ستی ع�راق،   اگر در كشور وامانده
ك��ه ن��ه عرب��ی بل��د ب��ود و ن��ه [\ خمين��ی بي��سواد   ھ��ستند، مقل��دان س��يد روح

  . ندشان روشنفكر   ھمه]فارسی
فقط م�ا ب�وديم ك�ه جنگي�ديم، ك�شته دادي�م، ش�كنجه ش�ديم، ب�ه زن�دان 

ھ��ای س��ازندگی مح��روم  ی زيب��ايی  ی ل��ذات زن��دگی، از ھم��ه  رفت��يم، از ھم��ه
نيت��ه در ه و گ��ل، از كاھگ��ل در براب��ر مدر ب��رای اي��ن ك��ه س��دی از ك��ا؛ش��ديم
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ھ�ا قب�ای مب�ارز و   م�ا ب�وديم ك�ه ب�رای تروري�ست؛ايرانمان بك�شيم و ك�شيديم
رتج�ع را  ما بوديم كه از گوردرآمدگان و مردگ�ان م؛فدائی دوختيممجاھد و 

 م��ا ب��وديم ك��ه دو دس��تی دان��شگاه را تحوي��ل ؛س��ر دس��ت ب��ه دان��شگاه ب��رديم
   فرھنگ�ی انق�Eب٣ِ فيل�سوف كم�دی»Eِب فرھنگیانق«ارتجاع داديم و برای 

ی ش�ادی    ما بوديم كه برای اعدام زندانيان سياسی عربده؛ھيزم جمع كرديم
 ب�رای م�ثE  ب�وديم و٤»عضو جمعيت حقوق بشر« يديم، ھمان زمانی كهكش

ھ�ا را زمين�ه   ھ�ا، آزادی رجال�ه  ام�ا آزادی تروري�ست؛درانديم آزادی يقه می
ھ�ای   مرا از اين ش�ادتر نك�رده اس�ت ك�ه ت�رك كن ھيچ چيزوربا. ساختيم می

  . Tی اين ديوار كاھگلی را بيشتر و بيشتر جر بدھم
 ح��سابی از اي��ن ؛ام  آری م��ن اي��ن روزھ��ا ح��سابی پوس��ت انداخت��ه

ھام���ان   دل���م ب���رای بچ���ه. ام  كموني���ستيه فاص���له گرفت���ه/جماع���ت اس���Eميه
ش���يده و نخراش���يده  نترا»نروش���نفكرا«س���وزد، ك���ه در آت���شی ك���ه اي���ن  م���ی

  . شوند سوزند و جزغاله می  می کهاستنکبتی سال اين ھمه ند، افروخته ا
 تنھ�ا ش�ادی م�ن اي�ن اس�ت ك�ه ب�ر اي�ن آت�ش … تنھا اميد من…اما

ن��شان ب��دھم ك��ه مل��ت م��ا دارد تق��اص . ی آگ��اھی بپاش��م  ناآگ��اھی، آب پ��اكيزه
ی را ب��افی روش��نفكران  خودمح��وری، توحي��د و دگران��ديش س��تيزی و دروغ

  . اند  شان رفوزه شده دھد كه در امتحان انسان دوستی و ميھن دوستی می
 ؛ را تخت�ه كنن�د و پ�ی كارش�ان برون�دش�ان گری ھای دجال بايد دكان

بايد بازنش�سته ش�وند و بگذارن�د ت�ا مل�ت م�ا، جوان�ان م�ا و اي�ران دوس�تان و 
دگرس�تيزی ھا از دروغ و كينه و نفرت و  انسان دوستان ما، آنچه را كه اين

اند، دوب�اره ش�خم بزنن�د و ب�ذر ش�ادی و ش�ادكامی و ع�شق و دوس�تی   كاشته
  .  بكارند عشقھا را در اين سرزمين ی انسان  ھمه

  
   ميEدی ٢٠٠٦ ماه مه ١٤

  ١٣٨٩بازنويسی پنجم امردادماه 
          ميEدی٢٠١٠ ژوئيه ٢٧

  

  

  

  

                                                           
  عبدالکريم سروش- 3
 ...و خيليھای ديگراصغر حاج سيدجوادی  علی - 4
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  بحران روشنفكری در ايران
  

  

، پ�سركی ك�ه چن�دان  تھرانازرگانیبعالی ی مدرسه  در ھاسالآن 
 ؛ را تح�ويلم داد٥ھ�ای عل�ی ش�ريعتی ابتي�پ ھ�م نب�ود، دو فق�ره از كت�  خوش

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

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

دادن�د ك�ه م�ثE  ھا را اين گون�ه نم�ايش م�ی  فضای حاكم بر دانشگاه
ی    ب�ا اج�ازهس�الھا،د كه جن�ابش ؛ ھرچنھستندعلی شريعتی ممنوع کارھای 

 و خيل��ی محاف��ل ٦دی ارش��ا   نق��شی اساس��ی در ح��سينيه، وق��ت رس��می دول��ت
  . د؛ ھمراه با رفيق يا نارفيق معممش شيخ مرتضی مطھریديگر بازی كر

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

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

  !حسينيه ی ارشاد

                                                           
 در ی، ولشته داي زاوی سنتین که ظاھرا با آخوندھاي که با ای بودترين پان اسEميست ی جنجالی علی شريعت- 5

ن ين ھم�يسي�ت�وان تئوري را میعتيشر. داشت توافق  و خمينی چيھاینير کردن زنان با خمير و در زنجيمورد تحق
ی و ش�ل حج�ابی ه ج�رم ب�دحجابابانھا و سر گذرگاھھا زنان و دختران ما را بي دانست که در خيی کماندوھایفاط

شتن و عقبگ�رد ب�ه ھ�زار و چھارص�د س�ال ي�بازگ�شت ب�ه خو »دس�ت دوم«ن يسي�ر تئوشريعتی. به زندان ميکشند
 تئوري�سين او.  ب�ودستني� بھت�ر زی براتي بشر تEشی نافیعتيشر.  است]ین اسدآباديد جمال الديپس از س[ش يپ

و » ش�ھادت«ن م�رگ و يسي�تئورن ي ھمچن�یعتيش�ر .ب�ود» هي� فقیت مطلقه يه و وTي فقامت و امامت و وTيت«
و » یاص�Eح طلب�«ران ک�ه مھ�ر ي حاکم بر ای فعلی عمامه ی با عمامه و بیشتر آخوندھايب. بود یزي گریزندگ

پي�روان عل�ی در واق�ع  ھستند، یزکيکھر یاسEمن نظام ي دارند، و حافظ ھمیشانيبر پرا »  جنبش سبزیرھبر«
  .نداشريعتی 

 یمرت��ضش��يخ و ر ي م��دین��اچي ناص��ر م،ارذگ��  هيون س��رماي توس��ط محم��د ھم��ا١٣۴۶ه ارش��اد درس��ال يني ح��س- 6
 یئ��ت امن��اي ھی اع�ضاین��اچيم ون وي محم��د ھم�ا] تھ�رانوق��ت دادس��تان [ ی آب�ادیعل��. ان گذاش�ته ش��دي�� بنیمطھ�ر

 یت�ضمر. ه ش�ديني س�خنران ح�سیخ مطھ�ري ب�ه دع�وت ش�یعتي ش�ریعل�١٣۴٧از س�ال  .بودن�د  ارش�ادی هينيح�س
 ٣۶ ]یعتي ش�ریپ�در عل� [یعتي ش�ریتق�  جل�سه؛ محم�د۶٧، ١٣۴٩س�ال  اني� ت�ا پا١٣۴٨ س�ال ی از ابت�دایمطھ�ر
ان س�ال ي� در پایمطھ�ر. دن�کرد یه س�خنرانيني جل�سه در ح�س١٩ یص�در بEغ�  جل�سه و٢۴ یعتي شری؛ عل جلسه

 انح�صار ب�ست دره درينيحس و ] یعتي شریل اختEف نظر با عليظاھرا به دل[ ارشاد رفت یه يني از حس١٣٤٩
 ی، در آنج�ا س�خنرانل ش�دي� تعط ارشادی هيني  که حس١٣۵١  آبان١٩تا  یعتي شری عل.  قرار گرفتیعتيشر یعل
 ارش��اد یه يني ھ��م در ح��سی طالق��اند محم��وديس�� و ی\ س��حاب دي��،    بازرگ��انیمھ��د، یعتي ش��ریمحم��د تق��. ک��رديم

   . کردندي میسخنران
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 ب��رای اس��Eم ؛ی كل��ی ب��رای ش��اگرد عزي��زش اش��ك ريخ��تخمين��
 تنھ�ا آخون�دی نب�ود ك�ه در ٧ب�ا اي�ن ھم�ه مطھ�ری. عزيزش ھ�م اش�ك ريخ�ت

  . شد ترور٨»فرقان«مت اسEمی به دست گروه تروريستی حكو
ِھری ھم رخت به زير زمين ك�شيد و مطبه ھر حال شيخ مرتضی 

ی اق�دامات   ی ش�ريعتی را س�رلوحه  ھا يك جمل�ه فرقانی.  اعEم شد»شھيد«
به قل�ع و قم�ع کردند  شروع ين شعارااساس ند و برشان قرار داد يستیترور

 چن��د نف��ر را ك��شتند، ج��و ت��رور را ؛شان ن��دادصت�� البت��ه زم��ان فر؛آخون��دھا
ھايی كه عل�ی ش�ريعتی، ج�Eل آل  پراكندند، به آخوندھا مشروعيت و به جن

 ك�رده بودن�د،  اح�ضار م�ذھبی/ مل�یو لنين�ی/كران دين�یاحمد و ديگ�ر روش�نف
.  ش�دند٩ني�ست   بع�د ھ�م ھمگي�شان دس�تگير و س�ربه؛ دادند»شھيد«ی   چھره

  .»تصاد بدون نفت، اسEم بدون آخونداق«: دشعار علی شريعتی اين بو
  

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

ب���رای دور ك���ردن اح���ساس ت����رس از خودش���ان ب���ه ج���ادو و جنب����ل روی 
 خ�شم  ِتوانن�د آت�ش  م�ینیردن�د ب�ا ج�ادو و ن�ذر و قرب�اك خيال م�ی. آوردند می

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

كردن��د خ��شم اي��ن  خي��ال م��ی. دادن��د خ��شم نيروھ��ای برت��ر طبيع��ت ن��سبت م��ی
فرزندان�شان . كردن�د انی م�یان�د و ب�رای ھم�ين ھ�م قرب�  نيروھا را برانگيخته

را، بھترين حيوانات�شان را، م�ال و اموال�شان را ب�ه پ�ای اي�ن نيروھ�ای قھ�ر 
آمدن�د  البت�ه ت�ا م�ی.  را خ�اموش كنن�د آنھ�ا خ�شمبريدند، تا بتوانند آتش می سر
 ي�ا بھب�ود يافت�ه ب�ود و يشانبيماربيمار يا  ؛نبند، مرگ، طعمه را برده بودبج

 زلزلهھای  T زمين ھم از تكاناحتما.  درربوده بوديا اين كه او را ھم مرگ
اش    ھيج�ان اولي�هخوابيده ب�ود و س�يل ھ�م از طوفان ،و آتشفشان آرام گرفته

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

آورد ك�ه   ناآگاه پديد میھای اين اتفاقات طبيعی، اين تصور را در اين انسان

                                                           
\  دي یخانه  در حال خروج از ١٣۵٨ ماه بھشتيارد ١١  ظھر روز سه شنبه بعد ازی مطھریخ مرتضي ش- 7

 .د تمام کر »طرفه«مارستان يب درقرار گرفت، و  گروه فرقان  از افرادیکي ی، ھدف گلوله یسحاب
، يی طباطب��ای قاض��ید محم��د عل��ي، س��ی عراق��ی، پ��سر مھ��دی عراق��ی، محم��د مف��تح، مھ��دی مطھ��ری مرت��ض- 8

  از ]ت�رور ن�اموفق [ی رف�سنجانی و ھاش�میخ قاسم اس�Eمي، حاج شی طرخانی حاج تق،ی قرنید ولمحمسرلشکر 
 .بودند گروه فرقان سميان تروريجمله قربان

س�وم  و در دس�تگير یدي خورش�١٣۵٨ ی د١٨ ک�ه در روز ن�ام داش�ت یاکب�ر گ�ودرز »فرقان« رھبر گروه - 9
  .رباران شدي تیدي خورش١٣۵٩خرداد 
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، در مكانيسم ھ�ستی و   و قربانی دادن يدن، رياضت كش، جادو ا دعا، رقصب
ان�د رون�د طبيع�ی طبيع�ت   كردند باع�ث ش�ده خيال می. برند طبيعت دست می

را به سود خودشان و Tبد به زيان ديگران دستكاری كنند؛ اين است كه در 
و ھ���ا   ك���ه از ھم��ين ت���رس]و ھمچن���ان ھ��م [شدندمي��اي��ن مي���ان ك��سانی پي���دا 

  . كردندميھا باز  ھا دكان ھای انسان ھا و نگرانی ناآگاھی
 فقط به درد ھمان ايل و قبيله و ؛ز كوچك بودندھا در آغا اين دكان

 ب�ه انسانھااضافه شد، بعدھا كه مردم  بعدھا كه جمعيت. خوردند ه میخانواد
ھ���ای كوچ���ك و ح���صيری اي���ن  داری پرداختن���د، دك���ان  ك���شاورزی و گل���ه

تر و جادارتر    ھم بزرگ»ير گذارندگان در قانون طبيعتتاث«جادوگران و 
 آخ�ر ؛شی و ش�ريك ھ�م ب�رای خودش�ان گرفتن�دتازه اين جادوگران من�. شدند

   !ی مراجعين برسند  توانستند به كار ھمه تنھايی كه نمی
 آنق�در ت�وان و ؛ترسيدند  از نيروھای طبيعت می؛ندمردم ناآگاه بود

ای م�ادی   ھ�ا راه چ�اره لوگيری از اين مصيبتشعور ھم نداشتند كه برای ج
ب��ا ت��رس و نگران��ی دس��ت ب��ه دام��ن ج��ادوگران و . و ملم��وس اخت��راع كنن��د

دادن�د، براي�شان  خرج�شان را م�ی.  تا از ايشان حمايت كنن�د،شدند شيادان می
د كار ب�ه ج�ايی رس�ي.  بسياری كارھای غيرمنطقی ديگر…بردند و   ھديه می

ھ���ا  اب���ط ب���ين اي���ن نيروھ���ای طبيع���ی و ان���سان خ���ود را ر،ك���ه اي���ن جماع���ت
ھ��ای اي��ن  ھ��ا ب��رای چپ��اول ث��روت ھ��ا و ناآگ��اھی نماياندن��د و از اي��ن ت��رس م��ی

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

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

ادوگران، تغيي�ر و تح�ول ، در راستای من�افع اي�ن ج�ھستاخEقی كه ھرچه 
  . دنك پيدا می

ی   از س���وی ديگ���ر ب���ه اي���ن دلي���ل ك���ه ب���اروری و زاي���ش حيط���ه
 ؛ن�در اي�ن جوام�ع يافترتر را دشد، زنان نقشی ب اختصاصی زنان تصور می

ھا و   بايد سده. خدايی اطEق شده استرانی كه به آن مادرساTری، يا زندو
  . بردپی بنصر باروری مردان ھم  به ع »انسان«گذشت تا  ھا می  ھزاره

عيت جسمی زنان و آگاھی پس از اين آگاھی است كه به دليل وض
زن�ان . ش�ود ن م�یشان، تمام مناسبات اجتماعی دگرگ�و»نرينگی«مردان بر 

از ھئيت خدايان و فرشتگان و ياران باران و رحمت، به ش�يطان و عفريت�ه 
ش��ود و عن��صر نرينگ��ی،  جن��گ مغلوب��ه م��ی. كنن��د  س��قوط م��ی…و پتي��اره و 

ست و تي��ره روزی زن��ان گي��رد و دوران شك�� ب��اروری را ني��ز در تمل��ك م��ی
  .  ادامه يافته استنيز دورانی كه تا ھمين امروز ؛شود آغاز می
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ای، اي�ن ب�ار ھيئ�ت   ھمان ج�ادوگران و ھم�ان رھب�ران دين�ی قبيل�ه
 »م��ادينگی«گيرن�د، ام�ا ديگ�ر ب�ه  ای را ب�ه خ�ود م��ی  رھب�ران دين�ی و فرق�ه

. ش�ود مادينگی ھمچون كاT اختصاصی می. دھند ی اظھار وجود نمی  اجازه
 ھا را  انسان خصوصی كهِ رای Tيزال تلقی كردن اين مالكيتھايی ب تئوری

ھ��ای  ھ��ر ك��دام ھ��م از روی تئ��وری. كنن��د گي��رد، اخت��راع م��ی ھ��م در برم��ی
  . گذارد متوليان قبلی، دينش را پايه می

ت�ر  ظت از منافع خ�صوصی س�ختگذرد، اين حفا ھر چه زمان می
ت�ر و    اين اديان و مذاھب كلف�ت»یاخEق« زنجيرھای ھم   ھمچنانشود؛ می

ی   ھ�ا زائي�ده گويند اديان و آئ�ين به ھمين دليل است كه می. شوند درازتر می
ام��ا رھب��ران و . ش��رايط طبيع��ی ح��اكم ب��ر مح��يط زن��دگی متوليان��شان ھ��ستند

ت�ر و   ی ش�رايط طبيع�ی خ�شن  ت�ر ھ�ستند و زائي�ده  متوليان اديانی ك�ه خ�شن
ت�ر   ھای كمی مEيم ی اديان و آئين  تر، با تقديس تئوری خشونت، بقيه  خشك

  . ندكش را نيز به زير سيطره می
اس��Eمی ك��ه از ص��حراھای خ��شك و س��وزان عرب��ستان آم��د و ب��ه 
سرزمين حاص�لخيز اي�ران رس�يد، ب�ه دلي�ل ھم�ان خ�شونت ذات�ی در ذھ�ن و 

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

گ��ان ب��ر م��ردم   ت��اكنون ھ��م ھم��ين گون��ه خ��شونت پي��شه.  اس��تس��ابقه ب��وده ب��ی
ان��د و ب��از ھ��م ب��ا س��وء اس��تفاده از   زده حك��م ران��ده  من��اطق گون��اگون اس��Eم

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

ش�ان ب�ه   گمارن�د، از س�ھم متوليان�ه میسپاه خشونتشان سربازان و سرداران 
گون�ه اين�ان را ب�ه جي�ره خ�وار و ري�زه خ�وار   پردازن�د و اي�ن ايشان ني�ز م�ی

ھ��ا زم��ان Tزم ب��ود ت��ا زرت��شتيان  ھ��ا و ق��رن س��ال. كنن��د اسEم��شان ب��دل م��ی
م�سلمان ] غيرم�سلمانیمالي�ات [بدبختی را كه به ضرب شم�شير و ي�ا جزي�ه 

 ب��ه م��سلمانان خ��شنی تب��ديل ت��رس و خ��شونت،  ِك��رده بودن��د؛ ب��ا ھم��ان عام��ل
 خ�شونت  ھا از س�رزمينظ منافع�شان باش�ند؛ ك�سانی ك�ه فرس�نگكنند، ت�ا ح�اف

كنن�د ك�ه  گی می رفتاری را نمايندصله دارند، اماخيز عربستان و فلسطين فا
  . كنون نيز مستمرا داشته استآن اعرابی حاكم تا
 دي�ده مي�شود؛ن انادر ميان م�سلم   و ترس نيز ھمين ناآگاھیامروز 

شود اينان نگاھ�شان را از ھرچ�ه س�ازندگی و زيب�ايی و  ترسی كه باعث می
ھای موھ�وم آن جھ�انی دل خ�وش ب�ه ل�ذتلذت اين جھانی است، برگردانن�د و 

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

ش�ود، غلظ�ت اي�ن   م�یپي�دالی جديدی ھم كه در اين مذھب ھر متو
به ھر حال ھرچ�ه ھ�ست . برد  را باTتر و باTتر می»ھا و انذارھا بشارت«

كنن��د،  ھن��وز م��سلمانان ب��رای دس��تكاری در ق��انون طبيع��ت، ن��ذر و ني��از م��ی
بندن�د، دس�ت  گيرند، دخي�ل م�ی كنند، قرآن سر می ابوالفضل پھن میی   سفره

ی اين اعمال خرافاتی را ھ�م زي�ر   كنند؛ ھمه شوند و استخاره می به دعا می
  .دھند شان انجام می لوای اعتقادات دينی

 در گزارش���ی م���دعی ش���ده ک���ه دع���ا و »خبرگ���زاری رويت���رز«
تج��ارت « آن ص��فت داش�ته و ب��ه» س��ابقه ب��ی رش��دی«دعانوي�سی در اي��ران 

، اي�ن خبرگ�زاری در ابت�دا »ف�ردا«به گ�زارش  .را اطEق کرده است» دعا
  یگذاشته و به نوشته» ياعلی«خود را  رود که نام به سراغ دعانويسی می

گوي�د بي�شتر  ق�ديمی ش�ھر م�ی ھ�ای   روی صندلی در يک�ی از کوچ�هرويترز
شکEت�شان را ت�ا م خواھن�د ھ�ا م�ی خصوص زنان جوان از دعانويس مردم به

 دعاھ�ای مختل�ف ب�رای ح�ل«ب�ا ري�ش س�فيد خ�ود از » ي�اعلی«. ح�ل کنن�د
ک���ه ھرک���دام از آن���ان  گوي���د و ب���ا اش���اره ب���ه اي���ن م���ی» م���شکEت مختل���ف

  روی کاغ�ذ یبرخ�ی از دعاھ�ا ک�ه نوش�ته«افزاي�د  دارد، م�ی دس�تورالعملی
   …برخی بايد در ظرف آب گذاشته شوندو ند بايد سوزانده شوند ھست

ز در عين حال ضمن اشاره به ت�اثير دع�ا ب�ين م�ردم، تاکي�د ويترر
توانن��د دعاھ��ا را ب��رای   م��ی،دان��ش م��ذھبی درس��تی دارن��د دارد ک��سانی ک��ه

خبرنگ�ار رويت�رز  .بتوانند به نتايج بھتر دست يابن�د ھا ديگران بنويسند تا آن
است و با دعای وی، از » ياعلی«از مشتريان  شود که با خانمی مواجه می

مراجع�ه » ي�ا عل�ی«دوس�تانش ب�ه  او و . م�زاحم خ�Eص ش�ده اس�تشر يک
ھ��ا  تغيي�ر سرنوش�ت آن  زي�را ب�راين باورن�د ک�ه دعاھ�ای او باع�ث،کنن�د م�ی
ب�ار ق�صد دارد  اين خانم اي�ن .کند شود و از بروز وقايع بد جلوگيری می می

گ��زارش  .کن��دا  ت��ا وی دع��،بياي��د» ي��اعلی«ت��ا ب��رای ازدواج خ��ود، ب��ه ن��زد 
ايران،  کند که نھادھای روحانيت  رويترز در عين حال تاکيد میخبرگزاری

خبرگ�زاری رويت�رز در  .دعاھای فاقد پاي�ه دين�ی و خراف�ی را قب�ول ندارن�د
ھ�ايی مانن�د  دع�انويس ھای ھيچ يک از مشتری«: نويسد گزارش میی ادامه 

اگرچه او خود  ؛کنند  دانش دينی او سوالی نمی ی پايه یدر باره» يا علی«
ای ک�ه   س�اله ٢۴مرج�ان دخت�ر  .گي�رد کند که دعاھا را از قران می دعا میا

 ھ�ايش ش�اکی به دليل زيادی مشتری» ياعلی«شدن مراجعه به  تر از سخت
م�شکEتش « خواھ�د که دانش او برايش مھم نيست و فقط م�ی گويد  می،است
  »دنشو حل
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 يافتن نويسندگان دعا در ايران دشوار ني�ست و ب�ه ق�ول رويت�رز«
مرج�ان ک�ه يک�ی  .ھای زيادی ياف�ت  تلفن توان شماره اينترنت می با سری به

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

ن�وان ه عشناسم که ھنوز ھم ب خصوص زنان را می  به ھا،  من خيلیھا قيمت
 حت��ی برخ��ی زن��ان ب��رای ؛کنن��د مراجع��ه م��ید آخ��رين راه چ��اره ب��ه اي��ن اف��را

   ١٠».شوند اين دعاھا متوسل می تر شدن زندگی خانوادگی خود به  محکم
  

 در ١١ك�ه م��ن ديگ�ر ب�ه پايگ�اه مجاھ��دين ١٣٦٦م�اه رم�ضان س�ال 
روزم��ره، آش��پزی ب��رای ھ��ای  ش��ھر كل��ن آلم��ان رفت��ه ب��ودم، بج��ز بيگ��اری

 ك�ه ھن�وز ج�وانكی ب�ود ب�ه ن�ام رض�ا.  ن�وبتی ب�ود»پرس�نل«ن سحری ھم بي
 زدن�د و ب�دون اي�ن ك�ه »ق�ر«او را . اش را نگرفته ب�ود  پاسپورت پناھندگی

دان�م  نم�ی. قش ك�شاندنداش مشخص باشد، به ع�را   پناھندگی وضعيت حقوقی
د، ج�وان خ�ون گ�رم و ب�شاشی ب�ود؛ ب�رخEف ديگ�ر وردن�چه بEيی س�رش آ

  !شد نگاھشان كرد ك من عسل ھم نمی كه با يبرادرھای سازمانی
ك��سان ديگ���ری ھ��م بودن���د ك���ه س��ازمان مجاھ���دين ب��دون اي���ن ك���ه 

ھ�ای جعل�ی از ك�شوری ك�ه   شان مشخص باشد، با گذرنام�ه وضعيت حقوقی
 ١٢ ص��دام ح��سينع��راقک��شور ن بودن��د، خارج��شان ك��رده، ب��ه پن��اھجوی آ

 ، ي���ادن���درك اگ���ر بع���دھا اي���ن اف���راد اعتراض���ی م���ی. كردن���دميشان اعزام���
 را ب�ه عن�وان ن�ان، س�ازمان مجاھ�دين آکن�ار بک�شندخواستند از س�ازمان  می
 حكوم��ت اس��Eمی ك��ه از م��رز ب��ين دو ك��شور عب��ور غيرمج��از »جاس��وس«

ھ�ای مخ�وف  اناند، تحويل سازمان امني�ت ع�راق و بع�دھا تحوي�ل زن�د  كرده
  . داد  می»مرحوم « پرزيدنت صدام حسين ِفضيليه و يا ابوغريب

ار و اي��ن گون��ه س��وء اس��تفاده از اعتم��اد سياس��ی نيروھ��ای اي��ن ك��
 و به غ�رب آم�دن ١٣٣٢پس از مرداد . ای نيست   كار تازهحزبی/سازمانی
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 یو ن�ه ح�ب عل�] ین�يخمد روح \ ي و س�یحکوم�ت اس�Eم[ه ي ام را از بغض معاوی از جوانیز بخشين من - 11
ک ک�ردم، ي شلیري شرکت کردم، نه تیاتي؛ اما نه در عمل داشتمی کم رنگیان ھمراھين جريبا ا] یرجومسعود [

 ی و م�سئول پزش�کی معل�م، مرب�.يا کسانی را لو ب�دھم یم که توبه کنم و کسم، نه حتی زندان بود را کشتینه کس
ب�ا تروري�ستھا و » ھمراھ�ی«ين مادر از دست داده ی مجاھدين بودم و البته از اچاره و اغلب پدر و ي بیبچه ھا

 . آدمکشان شرم دارم
 را یران�ي اانيان و دان�شجوي� ترفند پناھجوی با کلن خلقين، سازمان مجاھدي صدام حسی در دوران زمامدار- 12
ا قرارگ�اه ي�ش�ھرک اش�رف ب�ه  ب�ه ع�راق و »راني�ن م�ردم ايانق�Eب ن�و« و »فتح تھران« یفت و به بھانه يفريم

و ھ�ا يرانين اي� از ایل�يخ.  اس�تیس�ازمان/یEتي ت�شکیک واژه ي» اعزام «یواژه . ردکيشان م»اعزام«اشرف 
 .  شدندین سازمان قربانيات ايعمل آن چند دران شده بودند، يراني که ھمسر ایاني خارجیحت
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 كردن ايران نااميد شده بودند، اين ١٣»ايرانستان«ھايی كه ديگر از  ای  توده
ھاش�ان   ك�ه خيل�یاناين. ھايی راه انداختند جماعت در غرب ھم دفتر و دستك

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

ی    را در غ�رب راه انداختن�د و برعلي�ه من�افع عالي�هايران�ی ض�د یھاي تشكل
عه، ترين جن�اح رھب�ری م�ذھبی ش�ي  ملت ايران، ھمدست و ھمراه با بدسابقه

  . تروريستی دچار كردند/سEمیايران را به اين سرنوشت شوم ا
 از ھ�ا را  اس�تفاده  ھ�م ھم�ين س�وء»مبارزان خ�ارج ك�شوری«اين 

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

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

ی ديگ�ری   ھ�ا چ�اره   اي�ن بيچ�اره١٤»س�رخ ش�دن«پس از ف�از . داشته باشند
  .  نداشتندجريانھاھای پوشالی اين  مت به آرمانجز خدب

ی    جوان��ان ح��زب ت��وده١٥انقEب��ی [اف��رادی را ك��ه ب��ه س��ازمان«
ف��Eن ج��وان را از درس . ك��رديم ش��دند، در واق��ع آل��وده م��ی جل��ب م��ی] اي��ران

ان��داختيم و  اش را در ج��وی آب م��ی   گذرنام��ه؛ك��شيديم ان��دن بي��رون م��یخو
ھ�ای بازگ�شت  بايستی تمام پل  میم؛كردي ی جعلی صادر می  برايش گذرنامه

ای تب�ديل   ھا را به عن�صر حرف�ه  آنِرا پشت سر اين جوانان خراب كرد، و
ت���وانی ب���ه اي���ران  ای و نم���ی  ت���و ديگ���ر ل���و رفت���ه«ب���ا گف���تن اي���ن ك���ه . ك���رد

   ١٦».دش بست به آدم غيرقانونی تبديل می در»بازگردی

                                                           
زس�تان و ترکمن�ستان يرا در برابر قرق» رانستانيا «ی واژه یادم ھست محمد رضا شاه پھلوي که يی تا آنجا- 13
ل ش�ده بودن�د، ب�ه ک�ار ي مرحوم تبدیستيالي سوسی شورویھاي جمھوربه آن دورانکه ...  ازبکستان قزاقستان وو
ز ي��ران م��ا را ني��خواھن��د اي و ح��زب ت��وده میست ش��وروي��ن ب��ود ک��ه روس��ھا و ح��زب کموني��ب��رد و منظ��ورش ايم

 . بدل کنندیستي کمونیھاين جمھوري از ایکيتصرف کرده و به 
شود، يتش سرخ مي که وضعیکس.  استیسازمان/ی و حزبیEتيک اصطEح تشکيمز شدن ا قري سرخ شدن - 14
 .اوردي بی روی مخفید به زندگيب است و بايت ندارد و ھمه جا تحت تعقيگر امني دیعني

د ش�ده از انج�ام ي�ران، اف�راد نااميکردن ا» رانستانيا «ی و پس از شکست پروژه ١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از  - 15
ن ح�زب ي� بع�دھا از این ت�وده ايچن�د ت�ن از ھم�.  بودن�د، ب�ه غ�رب رفتن�دی، که عمدتا ت�وده ایکمد ین پروژه يا

ان ي�ن جري�ا.  کردن�دیزي�ه ري�پا » حزب ت�ودهیسازمان جوانان انقEب« را به نام یديان جديانشعاب کردند و جر
ش و ي گ���رایج���ا ب���ه یدان���ست، منتھ���يم» یت���وده ا«ل ھم���ان ن���ام س���ازمانش، ھمچن���ان خ���ودش را ي���البت���ه ب���ه دل
ام�ا بع�د ک�ه طرفدار کوبا ب�ود، ن گروه ابتدا يا. ده شدين و کوبا کشي چیر سلطه ي، به زی از شورویفرمانبردار
 و ]ستي�ونيزيرو[د نظ�ر طل�ب ي� شدت گرفت، ح�زب ت�وده را تجدیشوروحکومت  و نيحکومت چن ياختEف ب

 ین و آلب�اني با چ�یروابطان ين جريا. »تسياليال امپريسوس« ی دولتھم را یو اتحاد شورود ينامفرصت طلب 
 یژن حکمت، محسن رضوانيب ،يیکوروش Tشا، ینبابا تھران خایمھد .فرستاد ني را به چیبرقرار کرد و افراد

س ھم�راه ينان طراح ترور محمد رضا شاه در کشور س�وئيا. بودندن سازمان ي ای اصلیاعضا یرج کشکوليو ا
 . بودندصاحب نام ست ي ترور،با کارلوس

 انت�شار یكت س�ھام چاپ تھران، شر٢٢٦، ص یخانبابا تھران یمھدران، ي از درون به جنبش چپ ای نگاھ- 16
  .یبه اھتمام سرھنگ غEمرضا نجات
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ت��ر    مجاھ��دين ش��ديدتر و وح��شتناكي��ن رفت��ار در درون س��ازمانا
 بودن�د،  آم�دهھای مردم را كه برای كمی آزادی به اي�ن س�و جوان. رايج بود

ھ�ا رف�ت و آم�دھای   گرفتند و با اي�ن گذرنام�ه  میپاسپورتشان را. فريفتند می
  . دادند قاچاق و جعلی نيروھای قاچاقشان را انجام می

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

ك�ه ھ�ر دو دخت�ران زيب�ا و خ�وش لباس�ی يادم ھست دو خواھر را 
اعزامشان عراق  خواندند كه فورا به شاندانم چه وردی در گوش نمی. بودند

ف���روغ « را در عملي���ات موس���وم ب���ه »فل���ورا« خ���واھر بزرگت���ر .کردن���د
ش��وھرخواھر . ق��بE ھ��م ش��وھرش داده ب��ود.  ب��ه ك��شتن دادن��د١٧»جاوي��دان

ت�ر،  نفله شدن خواھر ب�زرگبدتركيب، آنقدر روش زياد شده بود كه پس از 
ت��ا ھم��ين ام��روز ھ��م از . خواس��تگاری ك��رده ب��ودھ��م ت��ر را  خ��واھر كوچ��ك

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

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

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

 نفر ٤٠/٣٠ چلوكباب سحری را برای ن و رضابه ھر صورت م
ان را ھ�م آم�اده ری روزه بگي�ری مخلف�ات س�ح  پختيم و ساTد و دوغ و بقيه

 تینماز را ھم فقط وق. گرفتم می ھيچ گاه در اين مناسبات روزه نمن. كرديم
Tك�ه ن�ه اعتق�ادی  راست م�ی/جمعی و اجباری بود، با ديگران دو Tش�دم، وا

 و اي�ن البت�ه چي�زی نب�ود ك�ه از دي�د ؛ك�ردم شتم و نه نيازی به آن حس م�یدا
  !  باشدمسئوTن سازمان پنھان مانده 

محم�د [ شب م�سئول آن زم�ان س�ازمان در آلم�ان اي�رج ١٠ساعت 
 در اتاق ؛ نشست داريم١٢ كرد كه امشب ساعت ما را صدا] رضا صباحی

 آب�ی ب�ه س�ر و ؛ف�ورا كارھ�ا را راس�ت و ري�س ك�رديم. عم�ومی جم�ع ش�ويد
در اي��ن ب��ين . ص��ورتمان زدي��م، ت��ا ب��رای ش��ركت در نش��ست آم��اده باش��يم

را پشت سر ھم رديف به ھای تاشوی اتاق عمومی  ندلیدونفر ديگر ص/يكی

                                                           
 دس�ت ی ک�شته رو١٨٠٠ش از يد و ب�ي تا ششم مرداد ماه ط�ول ک�ش١٣٦٧خ سوم مرداد يات از تارين عملي ا- 17

ات ي�ن عملي�ا. گذاشته اس�ت» مرصاد«ات را ين عملي اسم ای اسEمیحکومت جمھور. ن گذاشتيسازمان مجاھد
 یدن جام زھر از سويران و عراق و پس از سرکشين ايال جنگ خانمانسوز بپس از آتش بس و پس از ھشت س

 در ١٣٦٧ ک��شتار ب��زرگ تاب��ستان ین��ه يش زميرش آت��ش ب��س، انج��ام ش��د و پ��ي پ��ذی ب��راین��يد روح \ خميس��
 .   حکومت امام آدمکشان شديی و در دوران طEی حکومت اسEمیزندانھا
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م���سئول پايگ���اه در آن ب���اT  »منب���ر« مي���زی ھ���م ب���ه عن��وان ؛ردي��ف چيدن���د
ی دستمالی و تنگ آبی و در آن سمت ات�اق ھ�م مي�ز چ�ای و    جعبه؛گذاشتند

ھ��ای م��اه رم��ضان را ردي��ف كردن��د ت��ا اي��ن ك��ه ح��ضرت  ھ��ای ش��ب خ��وراكی
  . رقرار شد ظاھر، و سكوت ب»برادر ايرج«

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

 استفاده كنند و از خودش�ان انتق�اد كنن�د و ھ�ر ج�ا ب�ه رھب�ری ١٨»برتر است
يعن��ی [ی ان��د، بدانن��د ك��ه اش��كال در خودش��ان ب��وده و رھب��ر   گرفت��هیاي��راد

 است و پاكباز است و آن كسی كه اين اجازه را »معصوم«] مسعود رجوی
 ١٩»مقاوم��ت عادTن��ه«دھ��د ك��ه ب��ه م��سئولين و ب��ه رھب��ری  یب��ه خ��ودش م��

س��ريالی از اي���ن و ري��زد   در نھاي��ت ب��ه جي��ب خمين��ی م��یاي��رادی بگي��رد،
  . شعارھای مسلسل ھميشگی

ی فت�وكپی   رگهبعد به ھر نفر يك ب. ھا را ھم خاموش كردند چراغ
 از ق�رآن   در واقع يك ص�فحه؛ كردند»قرآن سر گرفتن«شده دادند و اعEم 

را فتوكپی كردند و روی سرشان گذاشتند و شروع كردند به دعا خواندن و 
التماس و تمن�ا ك�ردن از درگ�اه رھب�ری ك�ه در روز قيام�ت شفيع�شان ب�شود 

 ك�ی ديگ�ر و بع�د ھ�م ديگ�ر و ي ت�ا يك�ی ...كه بعد امام حسين شفيع�شان ب�شود
 را گرفتن��د ك��ه از گناھان��شان و مخ��صوصا نق��دھا و ايرادھ��ايی »\«ی   يق�ه

 ان��د، درگ��ذرد و ديگ��ر ق��ضايای تك��راری و ھمي��شگی  ك��ه ب��ه رھب��ری گرفت��ه
  !  سكت مذھبی مجاھدين ومناسبات درونی سازمان

م�ن ك�ه از . كردن�د برخی كه معتقدتر بودن�د، Tب�ه و زاری ھ�م م�ی
ی اول�ين ص�ندلی تاش�وی ردي�ف رفت، ھمانجا رو  جانم درمیخستگی داشت

گوي��ا خ��روپفم بلن��د ش��ده ب��ود ك��ه يك��ی از اي��ن .  ت��اريكی خ��وابم ب��رددراول، 
 داش�تندبرنامه ھايی كه او ھم پناھجو بود و شوھرش داده بودند و   دختربچه

داری «: ، تك��انم داد ك��هب��ه ع��راق اع��زامش کنن��دب��دون پاس��پورت قاچ��اقی و 
   »! بخواب»واحد خواھرھا«كنی، پاشو برو تو  خروپف می
  

اي�ن طي�ف از ک�ه بگويم ] با تجربه ی شخصی مشخص[خواھم  می
ق�دری و دع�ا /ی ارتجاعيون، خراف�اتی و ق�ضا  مسلمانان نيز به ھمان اندازه

خواھن�د ب�ا اي�ن اعم�ال  می. كنند ھنوز ھم ھمانگونه فكر می. و نفرينی ھستند
 در »\« دادگ��اھی ك��ه ق��رار اس��ت حك��مكم��دی در ق��انون طبيع��ت و روی 

                                                           
ند يگويدر ماه رمضان که م» قدر «یت به ماه رمضان و شبھا و اشاره اس استیک اصطEح قرآني ،ني ا- 18
 .ن ماه از ھزار ماه ھم برتر استيا اين شبھا يا

 .ھندديم» مقاومت عادTنه«ھاشان لقب يترورھا و آدمکش سnن به يسازمان مجاھدرھبران  - 19
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 صادر كند، با رشوه دادن و رابطه برقرار ك�ردن و ی روز قيامتش  محكمه
 ت�رازوی ش�فيع گ�رفتن ت�اثير بگذارن�د وو » پ�ارتی ب�ازی«توصيه ك�ردن و 

  .    كنند»چپه«عدالت را به سمت خودشان 
توان گف�ت ك�ه اي�ن گون�ه باورھ�ا تنھ�ا ب�ه م�دد ھم�ين  به روشنی می
اي�ن گون�ه متولي�ان ب�ا . ھا جايگير و پ�اگير ش�ده اس�ت  متوليان رسمی در كله

مث�ل [ان�د   تكيه بر قداستی كه برای خودشان تراشيده و ب�ه خ�ورد م�ردم داده
 طالق��انی، بازرگ��ان و ديگ��ران اي��ن ، ش��ريعتی، رج��ویخامن��ه ای، ،خمين��ی

ازندگی و ھايی مذھبی و ديندار را از شركت در س� اند انسان   توانسته]طيف
 ب��دون چن��ين .ش��ان مح��روم كنن��د ی طبيع��ی و ق��انونیھ��ا تی خواس��  مطالب��ه

. ش���وند افتن��د و فرام��وش م��ی  تم��ام ادي��ان از ك���اركرد م��ی، متولي��ان رس��می
صاد ب�دون نف�ت، اس�Eم اقت�« ھر دو وج�ه اي�ن ش�عار عل�ی ش�ريعتی بنابراين

عم�ال ِ ا تنھا ك�اركرد ھم�ان ش�عار را دارد و ب�س؛ چ�را ك�ه ن�ه»بدون آخوند
 ج�دای از رھب�ری آخون�دھا توان اسEم را  نمی؛كردنی است و نه برآوردنی

 و بدون واس�طگی اي�ن جماع�ت ت�صور ك�رد؛ ب�دون ]عمامه  با عمامه و بی[
 »جھ�ان«.  باش�ندشِی ھم�ه چي�ز  خ�وار و ص�احب عل�ه  اين كه اينھا ميراث

ون دھ��د ت��اريخ اي��ران م��ا و ھمينط��ور ت��اريخ اي��ن منطق��ه، ب��د ھ��م اج��ازه نم��ی
  . وابستگی تمام به موضوع نفت نوشته شود

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

لبت���ه ب���ا دس���تياری علم���ای غيرمق���دس و ا[ش���د؛ ام���ا ھم���ين علم���ای اع���Eم 
 ش�اه نتوان�ست ب�ه آرزوھ�ای  محمد رضادر نھايت.  نگذاشتند]ای  غيرعمامه

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

  . شت گذا» ناپرھيزی«را بر سر اين 
دو  درس�ت ».س�ی. ب�ی. ب�ی«جھت نبود كه بنگاه س�خن پراكن�ی بي

ی كه س�يد  ھمان زمان»\ خمينی  روحسيد به قدرت رسانيدن «ماه پيش از 
ی   ِی پ���اريس س���ر ھم���ه»نوف���ل لوش���اتو«اخم���و زي���ر درخ���ت س���يبی در 

 آذرم�اه ھفدھمد، در كرمياش گرم    غربی را با شعارھای كمدیبشردوستان
 ھ��ای سياس��ت دولت»نم��ا  ج��ام جھ��ان«ی رادي��ويی   برنام��ه در ١٣٥٧س��ال 
 ب���ه ش���اھی ك���ه »دھن���ی زدن ت���و« و ب���ه وي���ژه انگل���ستان را ب���رای یغرب���
ی اس��تقEل و روی پ��ای خ��ود اي��ستادن    را زمين��هنف��ت درآم��دخواس��ت  م��ی

  :  را صادر كرد ايرانيان كند، اين بيانيه
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ران پس از طی دورانی از افت و خيز، حك�ومتی زم�ام ام�ور اي�«
را در دس��ت خواھ��د گرف��ت ك��ه ب��ه عل��ت ن��اتوانی م��الی و نظ��امی، ديگ��ر در 

 وجود نخواھد داشت و ب�ه »تمدن بزرگ«ھايش جايی برای رويای   برنامه
ی حاكم ب�ر ج�و سياس�ی و اقت�صادی و اجتم�اعی مملك�ت،   سبب شرايط تازه

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

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

ی نوفل لوشاتو، برای روش�نفكران ايران�ی ج�ن ظ�اھر   سيب معروف دھكده
  : ھا را ھم زد كه مثE كرد، اين حرف می

 اسEمی ق�درت مقنن�ه و اختي�ار ت�شريع در اس�Eم ب�ه در حكومت«
ی   مجموعه.  و ھيچ كسی حق قانونگزاری ندارد…خداوند اختصاص دارد

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

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

   ٢١».كنند
ی اي�ن جن�اب،   جالب اين كه بسياری از روشنفكران ايرانی ش�يفته

T سدكت���رای حق����وق از غ���رب داش����تند، وEھ���ای درس م����درن  ب���د در ك����
، ع��دالت اجتم�اعی،  تفكي��ك س��ه ھای ش��يك غ�رب، ب��ا ق��انون، امني�تگاھدان�ش

ی   ھ��ای حق��وقی ديگ��ر در زمين��ه ق��وه، دموكراس��ی، آزادی و ب��سياری بح��ث
ای را    آشنا بودند و اين دروس پايه…حقوق شھروندان، زنان و كودكان و

  !شان امتحان داده بودند ای كذايیبرای دريافت دكتراھ

  
اص���الت «نتلکتوئ���ل ا موس���ی نب���اتی واژه ی ٢٢در فرھن���گ عل���وم

عقي�ده ب�ه اي�ن ک�ه عل�م، زاده ی عق�ل «ده است و ترجمه ش» وش و قريحهھ
است و عقل منب�ع دان�ش و ک�شف حقيق�ت، ي�ا عل�م ص�حيح بواقعي�ات تنھ�ا از 

  »...سر استطريق علم به وسيله ی قريحه و ھوش و عقل مي
باي�د عق�ل داش�ته باش�د؛ م�ثE اگ�ر ک�سی » انتلکتوئل«يعنی اوT که 

ب�ود، از اس��اس » ش�يرين«نگ برميداش�ت، ي�ا عق�ل نداش�ت، ي�ا عقل�ش پارس��

                                                           
 نما  ان جام جھی  ، برنامهیبخش فارس ١٣٥٧ آذرماه ١٧، ی سی بی بی بنگاه سخن پراكن- 20
   مھرگانی  به نقل از مجله١٣٥٧ بھمن ٢٢ دو ھفته پيش از ١٣٥٧ بھمن ماه ٩ھان ي كی   روزنامه- 21
 ۴٣٩ یا، صفحه ي انشارات آریره المعارف، موسسه ين داي، جامع تر موسی نباتی فرھنگ علوم- 22
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پي��دا نميکن��د و » م��صداق«در اي��ن ف��رد فرض��ی م��ا » انتلکتوئ��ل«واژه ی 
  .قضيه از اساس باطل است

اش را »عق�ل«آمديم و انتلکتوئل فرضی ما کمی عقل داش�ت، ام�ا 
ب�ه دي�ن و م�ذھب و » ايم�ان« و به دلي�ل  چنبره ی ايمان، پيشفروش کرددر
بالک���ل تعطي���ل ب���ود؛ يعن���ی خ���ودش نميخواس���ت و  عقل���ش »اي���دئولوژی«

چن�ين ف�ردی ک�ه . ش اس�تفاده کن�دينميتوانست از عقلش ھم در تصميم گيريھا
» توئ�لکانتل«احتماT کارش تنھا با استخاره و فال و تفعل ميگذرد، نميتواند 

دي��ن و «در اينج��ا ک��سی را ب��ا او ک��اری ني��ست؛ ھم��ان بھت��ر ک��ه ب��ا . باش��د
م�ام عم�رش را ب�ا ت�رس از جھ�نم و ش�وق بھ�شتش خ�وش باش�د و ت» ايمانش
  ! سرکند

» عق�ل«حاT يک آدم فرض�ی ديگ�ر را در نظ�ر بگي�ريم ک�ه کم�ی 
دارد، ول��ی عقل��ش را در راس��تای اعم��ال ق��درت ب��ر ديگ��ران و س��اختن و 

چنين فردی نيز چون . پرداختن نوچه، مريد، پيرو و ھوادار به کار ميگيرد
» منب�ع دان��ش«ر ب�ار ت�ر ک��ردن و پ��» ک��شف حقيق�ت« ب�رای اش»عق�ل«از 

.  از جرگه ی آدمھای فرضی آزماي�شگاه م�ا بي�رون اس�ت،ميکشد، پسنکار 
سيدعلی خامنه ای است و خود س�يد روح \ » عاقEن«نمونه ی اين طيف 

خمينی که ھر دوشان عقل داشتند، ول�ی راه اس�تفاده ک�ردنش را بل�د نبودن�د؛ 
را طبيع��ت ب��ه دلي��ل » عق��ل«يعن��ی ک��سی ت��و کل��ه ش��ان ف��رو نک��رده ب��ود ک��ه 

. لک ھا بلد نبودند و نيستندطف. خاصی در کله ی بنی بشر وام گذاشته است
  . شان ھم نميتوان کردکاري

 داري�م ک�ه ی فرض�یآدمھ�اي. حاT ديگر دست و بالمان بازتر اس�ت
 نيستند؛ اگر ھم به دين وده به دين، مذھب يا ايدئولوژیھم عقل دارند، ھم آل

ارن�د، در زم�ان ک�ار پژوھ�شی و علم�ی ش�ان و در زن�دگی و مذھبی ب�اور د
اجتماعی و سياسی شان، دين واي�دئولوژی ش�ان را ت�وی کم�د ات�اق /فرھنگی

خوابشان جا ميگذارند و وارسته و از ھفت دولت آزاد، به جھ�ان کوش�ش و 
  .  پژوھش پای ميگذارند

    
  !برگرديم به ھمان روشنفکرانمان

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

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

اش�ی در چن�د ت�صوير نق. گ�ذارد نويسنده، ذوق ھنری او را ھم به نمايش م�ی
  ھ��ا ھ��م از ذوق نوي��سنده حكاي��ت   ك��ه آنس��ترنگ��ی چ��اپ ش��ده ا كت��اب، مي��ان
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ھ�ای ه ، برخ�ی ھ�م از دورندان و م�شھدبرخی از اين تصاوير از اي�ر. دارد
ح��سينی در س��ازمان مجاھ��دين خل��ق؛ در ھم��ين    ع��ضويت نج��اتگون��اگون

تصويری ھ�م از پ�رچم اي�ران و . ھای عربی راستا زندانی بودنش در زندان
   :گونه زيرنويس شده است  ای كه اين  مع و گل و پروانهش

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

    ٢٣». و سفيدھای سبز و سرخ و زمينش گلزاری است به رنگ
، گ�اھی ھ�م سی نوش�ته ش�ده خطی و خ�اطره نوي�كتاب كه به شكلی

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

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

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

ی ھم���ان ك���اری ب���ود ك���ه ق���بE مھن���دس   اي���دئولوژيكی س���ازمان ب���ود، ادام���ه
  . \ طالقانی، پيش از آن شروع كرده بودند  حدی آيت بازرگان و تا
اص��ول اعتق��ادی و ی   بازرگ��ان، در پ��ی آن ب��ود ت��ا ھم��ه] مھ��دی[«

 ھا عقيده داشت، سوار بر منطق علم�ی، ب�ه  را كه وی به آندستورات فقھی
ك��ار، وی اص��ول علم��ی و ب��رای اي��ن ؛ ق��شرھای روش��نفكر جامع��ه بقبوTن��د

ھ��ای زي��ست شناس��ی، فيزي��ك و   دس��تاوردھای دان��شمندان روز را در زمين��ه
را ثاب�ت ] اس�Eم[گرفت تا حقانيت اعتق�ادات خ�ويش  ترموديناميك به كار می

 الھ��ام ،گي��رش ب��ا رژي��م ش��اه ی پ��ی  ك��ه بازرگ��ان در مب��ارزه  ض��من اي��ن. كن��د
 اين موفقيتی برای وی ب�ه و، ی ما بود  ِبخش قشر جوان و روشنفكر جامعه

توجيه . مذھبی او چندان موفقيت آميز نبود/ اما رنسانس علمی،مدآ شمار می
ی طھ���ارت در فق���ه ش���يعه از طري���ق ت���شبث ب���ه   و اثب���ات حقاني���ت م���ساله

دستآوردھای ميكرب شناسی روز، گرچ�ه ظ�اھرا ب�ه معتق�دان ب�ه آن م�سائل 
اثب��ات حقاني��ت دي��ن و ی   توان��ست وس��يله داد؛ ام��ا ھرگ��ز نم��ی دلگرم��ی م��ی

تط���ابق م���سائل فقھ���ی ب���ا اص���ول علم���ی، اگ���ر در ج���ايی . خداشناس���ی باش���د
  . برانگيز بود  خوانايی داشت، در جاھای بسيار ديگری سوال
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ای   \ طالق��انی و دكت��ر ي��د\ س��حابی ھ��م در چن��ين زمين��ه  آي��ت«
ي�د، كوش�يدند ت�ا ب�ا تف�سير آي�ات ق�رآن ب�ه س�بكی جد ھا می آن. كردند تEش می

ديدگاه قرآن پيرامون آفرينش انسان و جھان را ب�ا دس�تاوردھای عل�وم جدي�د 
 ھای اعتقاد به قرآن را در بين ق�شر تح�صيل  تطبيق دھند و بدين وسيله پايه

   ٢٤».كرده تقويت نمايند 
  

يی كوش��يده اس��ت ت��صويری ھ��م از نج��ات ح��سينی از س��ومح��سن 
سازمان بدھد كه به زعم اعضای اوليه و بنيانگزاران  نظير ھای بی تشجاع

او ناشی از  راندمان باTی عشق و ب�اور اي�شان ب�ه اعتق�ادات اس�Eمی ب�وده 
 عرف�ی  نظ�امی اي�ن جماع�ت ھ�م ب�رای ب�ديل  ی فاض�له  اتوپيا و مدينه. است

 اس�Eمی فعل�ی حکوم�ت جمھ�وری چيزی است Tبد شبيه به ھمين ،پادشاھی
 ! ی ديگر  با عنوان اسEمیه چنين حكومتیحاكم بر ايران يا چيزی شبيه ب

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

متولي�ان س�ازمان مجاھ�دين  ب�ه زع�م . كتاب ب�ه روش�نی خوان�د و ح�س ك�رد
اد منفج�ره ب�ه  كيلو م�و١٤ ھستند كه گاه با بستن »شجاعانی«حسينی   نجات

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

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

ای از   ھم تصادفا در اول�ين ت�رددش ب�ا چن�ين گنجين�هخود نويسنده 
اش را در   ت��شكيEتی/ مھم��ات دس��تگير ش��ده، تقريب��ا تم��ام عم��ر ك��ار سياس��ی

 در اي�ن مي�ان. گذران�د ه و عراق م�یھای دوبی، ابوطبی، لبنان، سوري زندان
العاده از دوبی به بغداد ب�ه تف�سير ك�شيده  ھم داستان يك ھواپيما ربايی خارق

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

پ�س از .  در م�شھد متول�د ش�د١٣٢٣محسن نج�ات ح�سينی در س�ال «: است
ی فن��ی    وارد دان��شكده١٣٤٤پاي��ان تح��صيEت ابت��دايی و متوس��طه در س��ال 

انقEب�ی مخف�ی  زم�ان ھ�م ب�ه ع�ضويت ت�شكيEتی سياس�ی و  تھران شد و ھ�م
در س�ال . ب�ه خ�ود گرف�ت درآمد كه بعدھا نام سازمان مجاھ�دين خل�ق اي�ران

التحصيل  ی مھندسی شيمی فارغ  ی فوق ليسانس در رشته   با درجه١٣٤٩
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شد و در تابستان ھمان س�ال ب�ا ماموري�ت از س�وی س�ازمان مجاھ�دين خل�ق 
ك��شور ی عملي��ات چريك��ی ب��ه ط��ور غيرق��انونی از   ب��رای گذران��دن دوره

ھ�ای فل�سطينی ح�وادثی رخ داد ك�ه در مسير رسيدن به پايگاھ.  گرديدخارج
ب��ه زن��دانی ش��دن وی و چن��د ت��ن از اع��ضای س��ازمان مجاھ��دين و ني��ز ب��ه 

  .ماربايی از دبی به بغداد انجاميدجريان ھواپي
ھای  ی آموزشی عمليات چريكی در پايگاه  پس از گذراندن دوره«

پ�س .  در بي�روت دس�تگير و زن�دانی ش�دي�رانازگشت به افلسطينی، ھنگام ب
. از آزادی در بخش خارج از كشور سازمان مجاھ�دين ب�ه فعالي�ت پرداخ�ت

. ھ�ای اي�دئولوژيك در س�ازمان ادام�ه ياف�ت  ھا ت�ا ھنگ�ام دگرگ�ونی اين فعاليت
 از س��ازمان مجاھ��دين كن��اره گرف��ت و در س��وئد اقام��ت ١٣٥٥وی در س��ال 

رئيس بخش فيزيك در يك مرك�ز پزش�كی نجات حسينی اكنون محسن . گزيد
 ٢٥».استكھلم استشھر ی در ا  ھسته

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

ام ی تم�  رھبران اين جريان است كه در كمترين زمان به دستگيری گسترده
ھای مخفی و تيمی اين سازمان منجر شده، تقريبا تمام بدن�ه و رھب�ری   خانه

 گون�ه س�اده  شايد اگر رھبران اي�ن جري�ان اي�ن. سازمان را به نابودی كشاند
 ھ�ست؛ ب�ه ين روزھاوشت اين جريان چنين نبود كه ابودند، سرن انديش نمی 

ی اي�ن س�ازمان،   اين دليل بسيار س�اده ك�ه ش�وربختانه بي�شتر اع�ضای اولي�ه
 گ�اه یالتح�صيEن دان�شگاه، حت�  ھ�ای فن�ی، برخ�ی ف�ارغ  دانشجويان دانشكده

ی ك��ار م��ستمر   ازس��ويی ھ��م خيليھاش��ان س��ابقه. ان��د  اس��تاديار دان��شگاه ب��وده
تق��ی   محم��د»ك��انون ن��شر حق��ايق اس��Eمی« و » آزادینھ��ضت«سياس��ی در 

س�واد،  ای روس�تائی ب�ی   كه تنھا از ع�ده انگاری  اند؛ ساده  شريعتی را داشته
شناخت قابل انتظار است، نه از جريانی با ادعای رھبری   مطالعه و بی  بی

البت�ه اي�ن . يك جنبش و در نھايت حكوم�ت ب�ر ك�شوری ب�ه گ�ستردگی اي�ران
ی تق�وا و تق�دس   ھ�ا جام�ه انگ�اری  جريان، بسيار كوشيده است ب�ه اي�ن س�اده

. عی شعار و س�رود مرتك�ب ش�ودجم  ھای دسته پوشانده، برای اين خودكشی
ص�فا و «ھ�ا را  انگاری  گفتار كتابش اين ساده خود نجات حسينی ھم در پيش

ارزيابی » هنطير آنان و جسارتشان برای مبارزخلوص نيت و فداكاری كم 
 ».در خور ستايش و احترام است«عم او كرده كه به ز

ن  س���ازمايعن���ی، تا جري���ان بازمان���ده از آن دوراندر ھم���ين راس���
 خ��رداد را ب��ه ن�وعی سرف��صل ت��اريخ ٤ روز ،مجاھ�دين فعل��ی س��اكن ع�راق
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س�ران اي�ن جري�ان در چن�د ت�ن از كن�د؛ روزی ك�ه  نوين اي�ران ارزي�ابی م�ی
 . اند   شدهاعدامھاشان  انديشی  ھا و ساده نگری  استمرار ھمان ساده

 ھ��ر ، مخ��الفين ي��ك نظ��ام٢٦ ني��ست ك��ه اع��داممعن��ی اي��ن ح��رف اي��ن
توان�د مخ�الفينش را ب�ا ھ�ر ان�دازه   است و ھر نظ�امی م�ی كار خوبی،نظامی

سازمان به ويژه كه جريانی ؛ ھای تير بكشاند انديشی به زندان و ميدان  ساده
انگ��اری،    اي��دئولوژيك و م��سلحانه، دس��ته جمع��ی و ب��ا اي��ن ھم��ه س��ادهيافت��ه،

ا در دام��ن پل��يس و ك��ل دس��تگاھش ر الحلق��ومی لذي��ذ،  درس��ت مث��ل راح��ت
ارزي�ابی ك�رده، پ�س از  ھ�ا را ش�جاعت  بعد ھم اين خري�ت؛دازدساواكش بين

ارزي�ابی ك�ردن اي�ن   آن دوران، ب�ا ش�ھادت و اس�طورهچن�د دھ�ه ازگذش�ت 
ز ي�اد ك�رده، ا گونه فجايع، ھر سال و ھر دھه از اين جوانان وطن به نيك�ی

 . ھايی ھمانند انگيزه بگيردرفتار ايشان برای ارتكاب شجاعت
ھ�ا دس�ت  توان�د ب�ه اي�ن گون�ه جع�ل و تحري�ف البته ھر جري�انی م�ی

  اگر در آن دوران شھيدیاشت؛ حتشود كEه گذ بزند، اما سر تاريخ را  نمی
ت�اريخ گردش�ی ھ�م دارد و در   متاس�فانه.سازی م�د ب�وده باش�د بازی و شھيد

 اسقاط و م�ستعمل و از دور خ�ارج به نوعی ھايی را  گذر زمان چنين شيوه
آن گ�اه ديگ�ر اي�ن جريانھ�ا تنھ�ا ب�ه درد باستان�شناسانی . كند شده ارزيابی می

ھ�ای م�رده و ب�ا اي�ن  خورند كه نانشان را از راه كند وكاو در اين جريان می
  . آورند نبش قبرھا به دست می
ش�وند ك�ه از اي�ن   كسانی پيدا می]Tبد كامE تصادفی[اما گاھی ھم 

 ھ�ایك�رد اي�ن جريانابی ت�اريخ و عمل مEت خوبی برای ارزي،گونه رفتارھا
ھ�ای تق�ديس ش�ده،   كنن�د و از ھم�ان ش�يوه انگار پي�دا م�ی انديش و ساده   ساده

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

 چن�دين ی گ�اه حت�،ش�ان راھا رن�د ت�اوان س�اده انگ�اریكنن�د، مجبو حماقت م�ی
 .  بپردازندبرابر

جال�ب، داس�تان آن  نجات ح�سينی در ي�ک ت�صوير پ�ردازیمحسن 
م��ا را ک��ه زمين��ه س��از ب��ه ق��درت » روش��نفکران راديک��ال«س��اده انگ��اری 

  : رسيدن سيد روح \ خمينی شد، چنين نوشته است
در غروب سرد و تاري�ك ي�ك روز زم�ستانی، من�صور بازرگ�ان «

 با \ مراد دلفانی عضو سابق حزب ٢٧]مجاھدين [ای سازمانيكی از اعض

                                                           
، یاني� در جرشانت�يل عضوي�ب�ه دلص�رفا ن، نه يشي پ نظامدوراندر شتر اعدام شدگان يد کنم که بين را تاکي ا- 26
  . و باز ھم تاکيد کنم که من اساسا با حکم اعدام مخالفم.دنل قتل و کشتار و ترور اعدام شده ايدلعموما به که بل

توس�ط م�سعود و دان ي�ات موسوم به ف�روغ جاوي ھمراه با ھمسرش در عمل١٣٦٧ در سال منصور بازرگان - 27
 . رت طلبی رھبرانشان بودند اينھا تنھا دو تن از قربانيان جنون قد.شدمريم رجوی به کشتن داده 



 ٣٨

 

ان�د و در   ی تھ�ران نش�سته  ای در اميري�ه  خان�ه   در دو طرف ميز قھوه توده
كنن��د،  س��تان خ��ويش اح��ساس م��یھ��ای چ��ای را در د ح��الی ك��ه گرم��ی اس��تكان

آن دو چن��د س��ال پ��يش از آن . آورن��د ی زن��دان را ب��ه ي��اد م�ی  دوره خ�اطرات
من��صور ب��ه ج��رم فعالي��ت در . ان��د   ب��ا ھ��م در زن��دان ب��ه س��ر ب��ردهم��دتی را

ی   ی اس��لحه ب�رای س��ازمان كميت��ه  نھ�ضت آزادی و \ م��راد ب�ه اتھ��ام تھي�ه
 از س�وی س�ازمان ماموري�ت  بازرگ�انمن�صور. انقEبی دستگير ش�ده بودن�د

داشت تا در اين ديدار از وضع فعلی دلفانی، كار و زندگی او و نيز فعاليت 
ھ��ای دلف��انی، وی ص��احب ي��ك   ب��ر اس��اس گفت��ه. اش ب��اخبر ش��ود  اس��یسي

    …بری در نزديكی كرمانشاه است  ی سنگ  كارخانه
داند و چن�ان  سران حزب توده را خائن می] \ مراد دلفانی[وی «
دلف�انی ] یحت[ به مسائل سياسی عEقمند است كند كه مانند گذشته وانمود می

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

باTخره دلفانی مورد اطمينان منصور و از آن طريق مورد اعتماد س�ازمان 
با تظاھر به اعتقادات مذھبی و به وي�ژه ]  ای  توده[ دلفانی …گيرد قرار می

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

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

توان�د  گ�روه نم�یون مشورت ب�ا كادرھ�ای ب�اTی آن سياسی مخفی است و بد
  ٢٨ ».ی اسلحه بپردازد  تھيه به كار حساسی مثل

ی اسلحه، دلفانی دچ�ار دگرگ�ونی ش�ده و   البته بعد از طرح مساله
ھمه ناص�ر   د، با ايننرس صحبتھايش مرموز و غيرقابل اطمينان به نظر می

ب��ا توج��ه ب��ه م��شاھدات و چن��د رفي��ق م��سئول در س��ازمان، رفت��ار دلف��انی را 
يك��ی از اع��ضاء ك��ه ب��ا [عل��ی ی حت�� ٢٩.دھن��د اخي��ر م��ورد بررس��ی ق��رار م��ی

كن��د ك��ه ھرب��ار ك��ه ب��ا  اح��ساس م��ی] دلف��انی در ارتب��اط ق��رار داده ش��ده اس��ت
ھ�ا  ی ديگ�ر آن  ی نقلي�ه  دلفانی ھمراه است، فرد يا افرادی توسط ي�ك وس�يله

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

ش����ود و از او عك����س  ي����ك روز م����ردی ب����ه عل����ی نزدي����ك م����ی«
ھ�ای مرم�وز را ج�دی تلق�ی ك�رده، خ�ود را ب�ه   عل�ی اي�ن ص�حنه...گي�رد می
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ظ�ن  ی م�شاھدات و س�وء  اش ھم�ه  رس�اند و ب�ا م�سئول ت�شكيEتی تھران می
از ديد ] اما [،كند ی امنيتی پافشاری می  خود را بيان و بر جدی بودن مساله

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

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

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

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

 م�ا دلپ��ذير ي�ا پ��ذيرفتنی ب�ود، ام��ا جوان��ان ھای س�الآنی   ادهھ�ای س��ب�رای ذھن
ب��ه وي��ژه ، ھ��ای مب��ارزه  ح��اT ديگ��ر در دگرگ��ونی ت��اريخ و پيچي��دگی ش��يوه

ھ���ای  لی اي���ن گون���ه ت���شك  ھ���ای الھ���ام دھن���ده ب���رای ش���ناختن جريان ت���Eش
اي��ن روزھ��ا ديگ�ر ك��سی را ب��ه دلي��ل . ب��ازار چن�دانی ن��دارد، عقي��دتی/نظ�امی
ب��ر «کت��اب ی   اگ��ر نوي��سنده. كنن��د ايی م��دال ب��اران نم��یھ��» ش��جاعت«چن��ين 

داد، حتم�ا   است، ساده انديشی به خرج م�ی  بيشتر از آنچه كرده»فراز خليج
 مجاھ��دين ش��ھدای س��ازمان پرافتخ��ار«روزھ��ا در لي��ست   اي��نخ��ود او ھ��م 

ھمانن�د ھم�ان ، ی را با يك عك�س ش�ش در چھ�ار مح�وی باريك   گوشه»خلق
 .  كرد  اشغال می،ده استکر كليشه شابعكسی كه پشت جلد كت

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

  . رسد  به پايان می٥٥ و ٥٤ھای  عقيدتی در سال/نظامی
م��ذھبی مح��سن نج��ات /فرھنگ��ی/ب��ه ت��صوير ك��شيدن مح��يط تربيت��ی

 ج�ايی ك�ه نج�ات ؛ھ�ای كت�اب اس�ت ترين بخ�ش   زيباترين و جذابحسينی از
ی م��ذھبی س��يروس م��شھد، م��ورد   ح��سينی در نق��ش ق��اری ق��رآن در مدرس��ه

 بخ��صوص ت��صويری ك��ه  او از ؛گي��رد ط�ف م��Eی م��دير مدرس��ه ق��رار م�یل
دھد، ب�سيار خوان�دنی  ی ايران می  رفتار اين مذھبيون با زنان مذھبی جامعه

  : قای حيدری استناظم  مدرسه آ. است
وقت��ی در زم��ان رض��ا ش��اه ك��شف حج��اب ش��ده ب��ود، پ��در آق��ای «

گرف�ت و در كوچ�ه و ب�ازار، ھرج�ا زن�ی را  ای در دس�ت م�ی  حيدری تركه
 حي�در حي��در«اش   دي�د، ب��ا ترك�ه حج�اب ي�ا ب��ا چ�ادر و ب�دون مقنع��ه م�ی ب�ی
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  ب�ه »!ی خ�E را بين�داز  پ�رده«: گفت كويبد و می  بر سر آن زن می»گويان
 شھرت يافته بود، در مشھد بسيار »حيدری«ھمين خاطر آن خانواده كه به 

   ٣١».معروف و در محافل مذھبی بسيار گرامی بود
پ���س از اي���ن بخ���ش از رون���د ورود ب���ه دان���شگاه و ع���ضويت در 

ھ�ای  بع�د ھ�م از آم�وزش] ١٣٤٤تاب�ستان [رود  سازمان مجاھ�دين س�خن م�ی
ھ�ای تيم�ی اي�ن جري�ان، س�فر   هتئوريك درون سازمان، كيفيت تشكيEت خان

. ش�ود  و آم�وزش نظ�امی بح�ث م�ی»الف�تح«به دبی برای تم�اس ب�ا س�ازمان 
ھ�ای بع�دی  ش بخ�،مرزی س�ازمانھای برون و فعاليت» كادر رھبری بحران«

ت�رين و در ع�ين ح�ال دردآورت�رين بخ�ش كت�اب،   اما پرك�شش. ھستندكتاب 
ھای خ�ونين   ه تصفيه است كه بخشی از آن ب١٣٥٤چالش ايدئولوژيك سال 

  . درون گروھی اختصاص يافته است
ش�دن   كه نويسنده ب�ا ج�دات، اينآنچه بيش از ھمه باعث تاسف اس

مكانيكی از سازمان مجاھدين م�ذھبی ك�ه بع�دھا ب�ه م�سعود رج�وی ب�ه ارث 
  ب�ه ی ھم�ان جري�ان م�ذھبی  رسيد، كتابش را در درون ايران و تحت سلطه

ی   فق��ط م��ذھبی ص��رف بودن��د و انگي��زه«ی او    ك��ه ب��ه عقي��دهچ��اپ رس��انده
 »!د با شاه ناياب بو ايشان برای مبارزه

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

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

ی نزديك��ان م��سعود رج��وی ب��ه ھم��ان ن��وع   مان��د و در حلق��ه  ب��اقی م��ی»خل��ق
ت�وان  اين اعتقاد نويسنده را درجای جای كتاب م�ی. داد اش ادامه می  مبارزه

ب��ا اي��ن ھم��ه برف��راز خل��يج كت��ابی اس��ت خوان��دنی، و . دي��د و تاس��ف خ��ورد
Eھای خيلی ديگ�ر از ج�دا ش�دگان مجاھ�دين، خ�وش قل�م و ب�ا   ف نوشتهبرخ

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

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

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

ی ن�سبتا ب�از آن    با ھرگونه رفرم و سازندگی در متن جامع�ه]لنينی/مذھبی[
ب��ه وي��ژه ت��ب امريك��ا وار،   ی اس��تالين  چ��ين بيم��ار و روس��يه. دوران اس��ت
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 ك��ه ب��رای ب��ود چن��ان جوان��ان آن دوران را بيم��ار ك��رده ،س��تيزی ھي��ستريك
 ب�ه كارھ�ايی ب�سيار ،ی دس�تپخت اي�شان  ی جامع�ه  درمان اين بيم�اری كھن�ه

تر از آنچه تاكنون ش�ده اس�ت، ني�از   تر و روشن كننده بسيار بيشتر و اساسی
  ».است

  
ِز خل�يج مھن�دس مح�سن ف�را ب�ر« ب�ر كت�اب نق�داي�ن پس از نوشتن 

 ايشان لط�ف ٣٢»ی شجاعت  كمی ھم در باره« تحت عنوان »نجات حسينی
 در رابط�ه اش   و از ھمان مواضع كھن�هكرد و اعتراضی بر نقد من نوشت

 ، نج�ات ح�سينی اعت�راض.داھدين و بنيانگزاران آن دفاع ك�ربا سازمان مج
را ك�ه م�ن در پاس�خی .  چاپ شد٣٣ كيھان لندن٩٢٠ی   ی شماره  در نشريه
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» جيبرف�راز خل�« اس�ت ب�ر کت�اب ین نوشته ک�ه ظ�اھرا نق�ديا.  آمده استی خانم نادره افشارینوشته » شجاعت
 ی از کسانی به برخيیز ناسزاگويو ن در مورد شخص من ی نادرستی قضاوتھاین جانب، دارايکتاب خاطرات ا

رام�ون اتھام�ات ط�رح ش�ده در آن مقال�ه ير ک�ه پي� زیانتظ�ار دارم نوش�ته . است که از آنھا در کت�ابم ن�ام ب�رده ام
  . ھان لندن چاپ شودياست، در ک

اس�ت  يیدادھاي� روی پرده و ص�ادقانه یان بي ب،جيکتاب برفراز خل -ا دفاع از مصالح حاکمان ي یشيک انديتار 
 س��ازمان یه ي�� اولی رھب��ران و اع��ضای مب��ارزاتی از زن��دگین کت��اب ب��ه بخ��شي��در ا. ک��ه م��ن ش��اھد آنھ��ا ب��وده ام

 ب��ا ید ک��ه وي��آين برمي چن��ی خ��انم اف��شاریاز مقال��ه .  اش��اره ش��ده اس��ت– قب��ل از انق��Eب -ران ي��ن خل��ق ايمجاھ��د
 یو. ن، کت�اب را خوان�ده اس�تيجاھ�د س�ازمان میه ي� از رھب�ران اولیرينه توزانه و با ھدف خرده گي کینگرش
ساده « به پا خاسته اند، ]با سEح ترور [راني در ای آزادیط خفقان و سرکوب براي را که در شرايی آنھایھمه 
» وان��هياحم��ق و د«ن راه از دس��ت داده ان��د ي�� جان��شان را در ای را ک��ه حت��ینيپن��دارد و مب��ارزيم» ش و ابل��هيان��د

آورد و ياد مي کوتاه را از آنچه خوانده است، به یده ھاين کتاب، برياز خواندن ا پس یخانم افشار. کندي میمعرف
 ی خ�ود را روی ذھن�یافتھ�ايدر» دادھاي� روی و زمانیظرف مکان«ده گرفتن ي و نادی شخصیدگاھھايار ديبا مع

 احم�ق و ی ھ�ابازن�ده« زندان، رفته ھا، شکنجه شده ھا و اعدام شده ھا ھم�ه یبه زعم خانم افشار. آورديکاغذ م
 و ی ن��سبیآزاد«ه دار ي��و طE» اريدار، زرن��گ و ھوش��ي��ب «یم��يب��وده ان��د ک��ه خ��ود را ب��ه دام رژ» یس��اده ل��وح
وجود داشته و آن » ی در حد کافی نسبیھايآزاد«در دوران شاه «: ديگوي میخانم افشار. انداخته اند» اصEحات

شه ي�ان�ت پيخ«م را ي�ن آن رژي مخ�الفی او ھم�ه یشنين بي با چن».داشته استيگام برم» اصEحات«م در راه يرژ
 ی ش�ناخته ش�ده ای ارزش�ھای متمدن ب�شریدر جامعه . بوده اند»  و اصEحاتیمخالف آزاد«ند که يبيم» یگان

ھا ب�ر اس�اس تج�ارب ان�سانھا از يھ�ا و ب�ديخوب. ھ�ستند بشر از آغاز ت�ا ب�ه ام�روز یوجود دارد که دستاورد زندگ
 ی به آزادیابي دستی و مبارزه برایرود، فداکاري به شمار می که خوبيیزھاياز جمله چ. ز شده انديگر متمايکدي

ده و ي خ�ود چ�شم پوش�ی شخ�صیازات زندگي از امتی به آزادیابي که با ھدف دست يیآنھا.  انسانھاستیو برابر
ن ارزش ي��ا. نددن ب��ه آن از دس��ت داده ان�د، در ھم��ه فرھنگھ��ا م�ورد احت��رام ھ��ستي ج��ان خ��ود را در راه رس�یحت�
 بھت�ر ک�ردن ی ب�رایخود، با فدا کردن من�افع شخ�ص ین افراد به خواست و اراده ي به سبب آن است که ایارذگ

 ی در دوران زن�دگین مورد احت�رام در جوام�ع ب�شري از مبارزیاريبس. ده اندي و رفاه ھمگان کوشیط زندگيمح
، زن�دان و ش�کنجه ب�وده ی پر از شک�ست، درب�در آنانیده اند و زندگيش نرسي خویخود ھرگز به ھدف مبارزات

ام�ا . ن رفت�ه ان�دي حرکتشان ش�کفته ش�ود، ب�ه دس�ت حاکم�ان از ب�ی از آنھا قبل از آن که شکوفه ھایاريبس. است
 و ی زن��دگیوه يشود، ھمچن��ان پابرجاس��ت و ش��ي�� آنھ��ا گذاش��ته می ک��ه ب��ه اق��دامات ھدفمندان��ه یاحت��رام و سپاس��

 یروي��ک ني��شه ي��، ھمی مب��ارزات اجتم��اعیدر س��رآغاز ھم��ه  . اس��تی بع��دیسلھا آن��ان الھ��ام بخ��ش ن��یتھ��ايفعال
 و  افت��هي من��سجم، س��ازمان یروي��ک ني��ه ي�� را علی امکان��ات مح��دود، ک��ار مب��ارزاتیکوچ��ک، ک��م تجرب��ه و دارا

 کوچ�ک ی ک�ه ب�ا ھ�سته ای مب�ارزیس�ازمانھا. کن�دي آن دوران است، شروع می حاکم پابرجایرويپرتجربه که ن
 مبارز یک سازمان نوپاي.  در دست ندارندی کار مبارزاتیشه شده براي کليیکنند، نسخه ھايا آغاز مکار خود ر

شناسد يوه ھا را مي حاکم، آن شیرويرا ني که از قبل شناخته شده اند، عمل کند، زيیوه ھا و روشھايتواند به شينم
 ی خود را به گونه ایه ي اولیروھا گامھاين نينجاست که ايا. ش فراھم کرده استيو ابزار سرکوب آنھا را از پ
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م، ب�رای كيھ�ان ھ�ايم نوش�ت  راستای روش�نگری و ب�رای پاف�شاری ب�ر دي�دگاه
 از درج ]احتم�اT ب�ه دلي�ل حج�م مطل�ب[پ لندن فرستادم؛ اما اي�ن ن�شريه چا

را ] ھم�ه اش[ پاسخم  متناينجا فرصتی است که. ی آن خودداری كرد  ھمه
دارد، اينج�ا » ي�رانبحران روشنفکری در ا« با دريافتم از کليدیکه ارتباط 

  .بياورم
  
  
  
  

                                                                                                                  
 دچار ینيش بيرقابل پي غی حرکت خود به شکستھا و آفتھایدارند و در راستاي بر آزمون و خطا برمینو و مبتن

ن�ک زم�ان يکند، ب�ا عي نمیابي زمان گذشته ارزیتي و امنیسيط پليدادھا را در شراي که رویخانم افشار .گردنديم
 تر اس�ت، یخواندن] جيبرفراز خل[ن کتاب يآنچه اما در ا«: سدينوي حوادث انداخته و م بر آنی سطحیحال نگاھ

ان ي�ن جري� رھب�ران ای حماقتھ�ایري�ھا و ب�ه تعبيشي�ھا، ساده انديدار نگاه داشت، ساده انگاريو مرا دو شب تمام ب
ب�ه نظ�ر او . ن�ديبيھنج�ار م خود، آنھا را نایعي طبینه ھاي جدا از بستر و زميیدادھاي روی با تماشایو »...است

 ی خ�ود ک�اری با اراده یز کرد و ھرگاه کسي از آن پرھیطيد در ھر شرايچون زندان رفتن ناپسند است، پس با
 مب�ارز ب�ا اراده یروھاياز آنجا که ن. است» ابله و ساده لوح«کند که آن کار به زندان رفتن منجر شود، آن فرد 

، آنھ�ا یدگاه خ�انم اف�شاري�ده است، از ديه به زندان و شکنجه و اعدام انجامده اند، کي خود راه مبارزه را برگزی
ن به زندان رفته و شکنجه شده، از ي ھمه مبارزیدگاھين دياز چن. بوده اند» ش و احمقيساده انگار و ساده اند«

ش و يده ان�دس�ا« نژادپرستان گذران�ده اس�ت، ی اش را در زندانھایاسي سال از عمر س٢٧جمله نلسون ماندT که 
دن به ي در راه رسیاري بسی، اشتباھات، شکستھا و درد و رنجھایمبارزات اجتماع یدر ھمه . بوده اند» احمق

 مکرر است که در دراز یزھايند افت و خيدھد که برآي نشان میخ جوامع بشريتار. ھدف رخ داده و خواھد داد
ج�ه گرف�ت ک�ه يت�وان نتي می خ�انم اف�شارینوش�ته از . بخ�شدين جوام�ع را تحق�ق مي� ایابن�ده يمدت، حرکت رش�د 

 انجام ندھد، اشتباه ھم نخواھد ی کاری کسیرا وقتيز. زنديد نمياه و سفي است که دست به سیکس» ک کردارين«
 شک��ست را یافتن��د و رويان ک��ه ب��ه زن��دان نمي��کتاتورھ��ا و ش��کنجه گ��ران و زورگوي، دیدگاه اف��شاري��در د. ک��رد

متاس�فانه «: سدي�نوي میگ�ري دی در ج�ایخ�انم اف�شار. جامعه اند» شان و عاقEني اندزرنگھا و درست«نند، يبينم
 گ�اه یEن دان�شگاه، حت�ي ف�ارغ التح�صی، برخ�ی فن�یان دان�شکده ين س�ازمان، دان�شجوي� ایه ي� اولیشتر اع�ضايب

ل��ق از ن خي س��ازمان مجاھ��دیه ي�� اولیشتر اع��ضاي��ن ک��ه بي�� از ایخ��انم اف��شار »...ار دان��شگاه ب��وده ان��دياس��تاد
 یشتر اع�ضاي� اس�ت ک�ه بیادآوري�Tزم به  .کنديران بوده اند، اظھار تاسف مي این مدارس علميان بھتريدانشجو

ن دانشگاھھا بودن�د، بلک�ه در يان بھتري داشتند، نه تنھا دانشجویEت دانشگاھين که تحصي سازمان مجاھدیه ياول
ن ي��گ��ر جامع��ه در اي دی ک��ه از ق��شرھايیتن��د و آنھ��ارفيان ب��ه ش��مار مين دان��شجويز از برج��سته ت��ري��آن دان��شکده ن

از آنجا که مب�ارزه ب�ا .  خود بودندی اجتماعین افراد در گروه و طبقه ي از موفقتریحرکت شرکت داشتند، ھمگ
 مب�ارز ب�ه ط�ور یروھ�اي نیه ي� اولیده است، ھ�سته ھ�ايچيار دشوار و پيافته و پر تجربه بسيم سازمان يک رژي

 ی ب�اTتری از ت�وان فک�ری خود به ط�ور ن�سبیان قشر و طبقه يد که در ميآي به وجود مید از تشکل افرایعيطب
ق ت�ر باش�د، ي� ت�ر و عمیز، ھر چ�ه مب�ارزه ج�دي نی رشد و گسترش مبارزات اجتماعیبرخوردارند و در راستا

ان معن�ا ن ب�ديشي�ن پيش از مب�ارزيس�تا .کن�دي خ�ود جل�ب می را ب�ه س�ویشتر و واTتري بی و عملی فکریروھاين
ک��ار . شه م��ورد قب��ول خواھ��د ب��ودي�� ھمی از اش��تباه اس��ت و راه و روش آن��ان ب��رایست ک��ه عملک��رد انھ��ا خ��الي��ن

ست و ي� نی ک�ه عم�ديیام�ا خط�ا.  باش�دیتواند دستخوش خطا و گمراھ�ي میگري دیده يز مانند ھر پدي نیمبارزات
زان خط�ا ي� کاس�تن از می ب�رایله ايه، وس�د نقد گذش�تين رابطه بايدر ا. ستيانت ني تجربه است، خی از کمیناش

 یارياد داشت که بسيد به يبا. ی اغراض شخصی سرزنش و نکوھش در راستای براینده باشد و نه ابزاريدر آ
ش، نه يم، در ظرف زمان و مکان چھل سال پيکني میابي که امروز انھا را نادرست ارزيیده ھاياز اقدامات و پد

    !ز بوده استيش نيط مورد پذبرش و ستاي در آن شراتنھا نادرست نبوده است، بلکه
  »یدي خورش١٣٨١ورماه يزدھم شھريھفتم تا س/٩٢٠ھان چاپ لندن، شماره ينقل از ک«
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  »محسن نجات حسينیيادداشتی برای «
  

  ،محترمآقای نجات حسينی 
  

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

وردن آن واژه ك�ه ب�ه ق�صدم از آ. ايد، پوزش بخ�واھم  ديوانگی ترجمه كرده
رنجش شما راه برده است، نه توھين به شما ك�ه ن�شان دادن رفت�ار ھمتاي�ان 

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

ح�اكم ی حكوم�ت اس�Eمی   شرايطی است كه اگر ما امروز و پس از تجربه
ھ�ا  ھ�ا و ش�جاعت  آن شرايط را ن�شناسيم و ھمچن�ان از آن ناآگ�اھی،بر ايران

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

چن��د گفت��ار در «ب��ا س��خنی از ش��اھرخ م��سكوب از كت��اب س��خنم را . افت��اد
ی س��ی و   ن��گ اي��ران، نگ��اھی ناتم��ام ب��ه ش��عر متعھ��د فارس��ی در دھ��هفرھ
] اي�ن[ی ما كمابيش   ھمه«: ی خودش  كنم؛ كسی كه به گفته  آغاز می»چھل

   ».كنيم ايم و می   كرده ھا را تجربه ايدئولوژی
ھ�م سياس�ی و ھ�م [تر تنگ، زيرا ايدئولوژی سياسی گوييم بس می«

گي�رد و  ی و كل�ی ان�سان را نادي�ده م�یھ�ای وج�ود  ب�سياری از جنب�ه] مذھبی
دھ��د و  آدم��ی را ب��ه حي��وان سياس��ی، آن ھ��م فق��ط ي��ك ن��وع سياس��ت تن��زل م��ی

ی    ب��رای درم��ان تقريب��ا ھم��ه»بریمي��ان«ی س��خت ول��ی   س��پس راه چ��اره
 پذيرش و عمل به اين ايدئولوژی، س�رودن و …گذارد دردھا پيش پايش می

ی ح��اكم و مظھ��ر آن در   ی رھ��ايی خل��ق و ب��ه ض��د طبق��ه  نوش��تن در ب��اره
دوران استبداد، البته خطر كردن�ی ب�ود ك�ه ني�از ب�ه ش�جاعت داش�ت؛ ام�ا از 

ی   را از مھلك���ه] و اھ���ل سياس���ت[س���وی ديگ���ر اي���ن ش���جاعت، اھ���ل قل���م 
ت�ر،  و در قب�ال تعھ�دی بزرگ»خط�ر اندي�شيدن«داد؛ از  تری نجات میبزرگ

  ٣٤»...و جھاننو به نو دل به دريا زدن، از خطر تعھد در قبال خود 
ای به خودی خود   به ھمين دليل و ھزارھا دليل ديگر ھيچ مبارزه

  : پذيرم كه من البته اين تئوری شما را می. اعتبار و ارزشی ندارد
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رود، ف���داكاری و  از جمل���ه چيزھ���ايی ك���ه خ���وبی ب���ه ش���مار م���ی«
 اما تاريخ جھان و ».ھاست مبارزه برای دستيابی به آزادی و برابری انسان

ی آن��انی ك��ه م��دعی   خ معاص��ر م��ا ب��ه وي��ژه ن��شان داده اس��ت ك��ه ھم��هت��اري
ش��وند،   م��ی٣٥»اس��تثمارگر« و »واب��سته«مب��ارزه ب��ا رژيمھ��ای اس��تبدادی و 

ھ�ای رژي�م  در زن�دان. ني�ستندخواه، غيروابسته و نافی اس�تثمار  الزاما آزادی
، م��ا در كن��ار تع��داد انگ��شت ش��مار آزاديخواھ��ان، جري��انی از آزادی پي��شين

ن، س��ركوبگران، واب��ستگان ب��ه اجنب��ی و طرف��داران لقم��ه لقم��ه ك��ردن ك��شا
ھ��ا ھ��م   ب��رای ھرك��دام از اي��ن اف��راد و دس��ته .اي��م  اي��ران عزيزم��ان را داش��ته

\   ت�وان از س�يد روح در اين راستا م�ی. ھای بسياری در دست است  نمونه
 \ Tج��وردی، نورال��دين كي��انوری، و حامي��ان پي��شكش ك��ردن خمين��ی، اس��د
 واب��ستگان دول��ت س��يد ،ي��ران ب��ه ش��وروی سوسيالي��ستی مرح��ومبخ��شی از ا
  .  نام بردحيی دانشيانوری و غEم ي  جعفر پيشه

در راه عقي��ده ب��ه زن��دان « ب��رخEف نظ��ر ش��ما ك��ه م��ن در اي��ن ج��ا
كنيد، با استناد به تاريخ   ارزيابی می»افتادن را فداكاری و از جان گذشتگی

ين سمت و سوی مبارزه است كه به مب�ارزه و كنم كه ا معاصرمان تاكيد می
جريانی كه برای به بن بست ك�شاندن . بخشد در نھايت فرد مبارز ھويت می

يك حكومت عرفی و برای به قھق�را ك�شاندن ك�شور و ح�اكم ك�ردن ارتج�اع 
ش�ود؛ چ�ون   ك�شته ھ�م م�ییرود و حت� كند، ب�ه زن�دان م�ی زه میمذھبی مبار

 ١٨٠ی ش��ھروندان ك��شور   ب��ا من��افع عالي�همن�افعی ك��ه در نظ��ر دارد، اساس�ا
كن��د ك��ه  درج��ه اخ��تEف زاوي��ه دارد، ن��ه تنھ��ا اي��ن مل��ت را نماين��دگی نم��ی

ھ�ايی ك�ه  جري�ان راه كارھ�ای چن�ين. شود  به ايشان ھم ارزيابی می»خائن«
سازمان مجاھدين ھم از سردستگان آن است، نه كوششی ب�رای آگ�اه ك�ردن 

ور باط��ل خ��شونت و ت��رور و اع��دام و مل��ت؛ ك��ه ب��رای ك��شاندن اي��شان ب��ه د
جاس�ازی ك�ردن . زندان بوده است و به ھم�ين دلي�ل ھ�م ھ�يچ ارزش�ی ن�دارد

ت�ی ب�ه .ان. كيل�و ت�ی١٤ھات�ان و ب�ستن  چند كيلو م�واد منفج�ره در ت�ه چم�دان
دور كمرتان و عبور با اين ھمه مھمات از مرزھای ھوايی و زمينی كشور 

 ارتش و يا ي�ك امريك�ايی را در ھ�يچ به قصد ترور پاسبان سرگذر، يا افسر
اين حركات نه . كنند  ارزيابی نمی»ارزش«ی متمدن بشری،   كجای جامعه

 ني����ست، بلك����ه نھايت����ا رفت����اری »مب����ارزه ب����رای آزادی و براب����ری«تنھ����ا 
س��ازمانی ك��ه ش��ما م��دعی آن . تروري��ستی، ض��د ان��سانی و ض��د مل��ی اس��ت

ای ھم��ه جانب��ه ھم��ت ھ��ستيد، از ھم��ان ابت��دای تاسي��سش ب��ه تربي��ت كادرھ��
خبريت�ان  اگر شما در آن شرايط  و به دليل جوانی و ناآگ�اھی و ب�ی. گماشت
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معن�ايی  چ�ه »ك�ادر ھم�ه جانب�ه«اي�د ك�ه   دانسته از تاريخ ايران و جھان نمی
، ھمچن�ين ت�اريخ خ�ونين ھم�ين س�ازمان ش�ما ھاس�الدارد، ت�اريخ خ�ونين اي�ن 

ھم��ان مفھ��ومی اس��ت ك��ه م��ا ی   عم��E ن��شان داده اس��ت ك��ه اي��ن واژه ترجم��ه
شناس���يم ك���ه ش���كل   م���ی»ی فقي���ه  وTي���ت مطلق���ه«ام���روز آن را ب���ا عن���وان 

ای   نمادينش شخص سيد روح \ خمينی و اين روزھا ھ�م س�يد عل�ی خامن�ه
 از س�ازمان م�ذھبی مجاھ�دين در  البته ممكن است شما پس از ج�دايی. است
تعقي�ب نك�رده باش�يد،  ديگر روند تكامل قھقرايی اي�ن جري�ان را ١٣٥٦سال 

اما بد نيست بدانيد كه مل�ت م�ا بھ�ای س�نگينی را ب�رای ش�ناختن اي�ن جري�ان 
 . تروريست پرداخته است

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

عه باشد؛ كما اي�ن ك�ه ب�ه حكوم�ت السا  تواند چيزی خلق  اساسا نمی،سازمان
. توان�د رون�دی ب�دون پي�شينه ب�وده باش�د \ خمينی نيز نم�ی  رسيدن سيد روح

ھای  ، عنوان سازمان شما چه آگاھانه و چه نا آگانه تمامی تخصص، سرمايه
دانشگاھی و نيروھايش را پل پيروزی و ابزار به قدرت رساندن س�يد روح 

ست شما از اين تحليل من بازھم برنجي�د، ام�ا ممكن ا. \ خمينی كرده است
ی   شده  ھای مادی، ملموس، عينی و تجربه  ِسر تاريخ معاصر و سر تجربه

شود كEه گذاشت و با مظلوم نم�ايی و ش�ھيد س�ازی ب�ر  ايران امروز را نمی
 . عنصر آگاھی رنگ پاشيد

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

اش را به پيشتاز و پيشوا و رھبر و ولی فقي�ه و مرج�ع   كرده، افسار انديشه
كن��د و در اي��ن راس��تا خ��ود را از ع��ذاب ميتقلي��د و ك��ادر ھم��ه جانب��ه تف��ويض 

 تب��ديلكيEتی اندي��شيدن رھ��ا ك��رده، ب��ه عن��صر اجراي��ی ص��رف و ع��ضو ت��ش
  . دميشو

واقعي��ت ت��اريخی اي��ن اس��ت ك��ه مب��ارزه و تئوريھ��ای بني��انگزاران 
 و »آزادی و براب�ری« ب�رای ،گاه شماديدبرخEف ،  خلقسازمان مجاھدين

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

ھ�يچ فك�ر . جوی را تحت عنوان حكوم�ت اس�Eمی در برنام�ه داش�ته اس�تر
 به حضور ،نجفھای دانشگاه چرا چند بار در  ايد كه شما شاگرد اول  كرده

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

 ي�ا دس�ت ك�م د،اي�  دان�سته  ب�ا اي�ن پرانت�ز ك�ه حتم�ا م�ی؛اي�د  ھ�ا داش�ته شرفيابی
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  كه مخالفت س�يد روحاند  دانسته  شما می»ی سازمان  كادرھای ھمه جانبه«
  ن��ه از دي��دگاھی مترق��ی و آزادی١٣٤١\ خمين��ی ب��ا انق��Eب س��فيد س��ال  
ت�ر   ان�دهت�ر و عق�ب م  ای ب�سيار ب�سيار ارتج�اعی  از زوايهدقيقا خواھانه كه  

.  ب�وده اس�ت ب�ه زع�م ش�ما»گ�ر و واب�سته  شاه ديكتاتور و شكنجه«از ھمان 
\ خمينی و    سيد روح»ھمه با ھم«ی كمدی   دوست ندارم مرا به ياد واژه

  !  بيندازيد»خواھد بيايد شاه برود، ھر كه می«ِتر    شعار مسخره
ك�ه اند   ستهدان دانيد حتما بنيانگزاران سازمان شما می اگر شما نمی

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

 حتم�ا بني�انگزاران ف�داكار، ،اي�د  دان�سته اگ�ر ش�ما نم�ی.  بوده استيعنی زنان
 جان�شين ك�ردن ان�د ك�ه  دان�سته مبارز و شھيدان جان بركف سازمان شما می

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

 خمين�ی ب�ا \  ھموطن ما يكی ديگر از محورھای اساسی مخالفت سيد روح
 ك��سانی ك��ه رس��د ب��ه نظرت��ان كم��دی نم��ی. ه اس��تب��ودفقي��د محم��د رض��ا ش��اه 

ان�د، ت�ا اي�ن   اند و دين و مذھب و باور ديگ�ری داش�ته  مسلمان و شيعه نبوده
ان�د، س�وگند   ان�د ب�ه قرآن�ی ك�ه ب�ه آن اعتق�ادی ھ�م نداش�ته  تاريخ مجبور بوده

خمين��ی ب��ه ح��ق رای اج��ازه بدھي��د در رابط��ه ب��ا اعت��راض اساس��ی ؛ بخورن��د
   !نگوييمفعE زنان سخنی 

اي�د ك�ه از    پرس�يدهت�انگ�اه از خودراستی آقای نج�ات ح�سينی ھيچ
 اع�ضای اص�لی س�ازمان »ت�شرف« خ�رداد ت�ا ١٥ و بل�وای ٤٢ و ٤١سال 

 چ�ه انقEب�ی در ٥٠ و ٤٩ھ�ای  \ خمينی در سال  شما به حضور سيد روح
د آم�ده ب�ود ك�ه س�ازمان ش�ما  ب�ه وج�و٣٦»سنگ خزنده«رفتار و كردار اين 

  !  را به ھمسويی مبارزاتی با او كشاند؟
اي��ن ك��ه ش��ما و طي��ف ش��ما دان��سته ي��ا نادان��سته ب��رای ب��ه ق��درت و 

ھا  حكومت رساندن ارتجاع مذھبی حاكم بر ايران فعلی، جان بركف، زندان
ت�ان و ب�ا   ش�ما ب�ا مب�ارزه. دھ�د ايد، چيزی را تغيير نم�ی  ھا داده رفته و شھيد

اي��د، ج��اده   ھ��ايی ك��ه ب��ا اي��ن جري��ان م��ادون ق��رون وس��طايی داش��ته ھم��سويی
  ِنھاي�ت. اي�د  صاف كن به قدرت رسيدن حكومت فعلی ح�اكم ب�ر اي�ران ش�ده

 ب�وده ٣٧ ميلي�ونی٣٥ھاتان ھم به دھان گرگ انداختن يك مل�ت  تمام آن تEش

                                                           
 .ه کرده بودي خزنده تشبی را به سنگینيخم» یھنرمند«ست کدام يادم ني - 36
 .ت داشتي جمع نفرونيلي م٣٥ران ي ا١٣٥٧ سال - 37



 ٤٧

 

ھ�م از  البته برای تقديم اين كلي�د طEي�ی ب�ه اي�ن جري�ان  و؛است و نه بيشتر
اي�د، زن�دگی طبيع�ی و   تان چشم پوشيده ھای شغلی  شخصی و موفقيت زندگی

اي��د،   اي��د، ب��ه زن��دان رفت��ه  ت��ان ح��رام ك��رده  ع��ادی را ب��ر خودت��ان و خ��انواده
تان كوش�شی در راه   ايد، اما ھر نامی كه به آن بدھيد، مبارزه  كشته ھم شده

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

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

. اي�د  ی ب�ودهپادشاھكش برای جانشينی حكومت عرفی مثE از نوع دموكراتي
زه با ھر بھايی، چه آگاھانه و چه ناآگاھان�ه و چ�ه ب�ه ق�ول ش�ما در اين مبار

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

ب��رای آزادی، ع��دالت اجتم��اعی، ج��دا ك��ردن دي��ن از حكوم��ت، مدرنيت��ه و 
مظل�وم نم�ايی و . اي�د   به بن ب�ست ك�شانده راون و عدم وابستگیحكومت قان
 جري�ان ِ ِاي�د، از مي�زان ج�رم   ھم كه در بحثتان پيش ك�شيده ھايی شھيد نمايی

ی خودتان با نلسون مان�دT، تنھ�ا ب�ه    به ھمين دليل ھم مقايسه؛كاھد شما نمی
ی آزادی، مان�دT ب�را. تاس�ي�شان ي�ك قي�اس م�ع الف�ارق دليل زن�دانی ب�ودن ا

ب��رای ح��ذف ن��ژاد پرس��تی و ب��رای احق��اق حق��وق بومي��ان افريق��ای جن��وبی 
در زم�ان . ی او ھ�يچ ت�روری ثب�ت ن�شده اس�ت  در كارنام�ه. كرد مبارزه می

ی حاكم��ان قبل��ی را ب��ه عن��وان ش��ھروندان   ب��ه حكوم��ت رس��يدنش ھ��م ھم��ه
اما شما چه . كشورش به رسميت شناخت و از خشونت به شدت پرھيز كرد

  ! ايد؟  كرده
ی رف�اه، در   در اينجای بحث فقط شما را به ي�اد پ�شت ب�ام مدرس�ه

و ھم��صدا ، اس��Eمی و ك��شتاری ك��ه س��ازمان ش��ماآغ��از حاكمي��ت حاكم��ان 
ك��رد،  س��ی آن دوران م��ی از زن��دانيان سيا،ھم��راه ب��ا اي��ن حاكم��ان جنايتك��ار

شی و ش�ما م�را م�تھم ب�ه تاري�ك اندي�. ت�ر ح�رف ب�زنيم  رو راس�ت. اندازم می
.  اش��كالی ن��دارد؛اي��د   ك��رده]پادش��اھینظ��ام [ف��اع از م��صالح حاكم��ان وق��ت د

سازمان شما در اين چند س�الی ك�ه م�ن ب�ه اف�شای مكاني�سمھای ض�د ان�سانی 
ام، آنقدر اتھام و ان�گ ب�رايم تولي�د ك�رده اس�ت   روابط و ضوابطش پرداخته

ه م��ن ام��روز ديگ��ر از آن دس��ت. ك��ه ديگ��ر پوس��تم ح��سابی كلف��ت ش��ده اس��ت
ان��د و ب��ه دلي��ل جھ��ل و   ھ��ايی ك��ه ك��ردهارگ��انی ني��ستم ك��ه ب��رای جوانيبيچ

ھ�ای درج�ه  تن عن�وان ب�ا داش�حت�ی»  از اندي�شيدن ت�رس« بيسوادی، ھمچنين
ان�د، توجي�ه و    را كه مرتك�ب ش�ده  اشتباھات سھوی يا عمدی،يك دانشگاھی
دان�م ك�ه دان�ش ان�دوختن و دان�شجو و  اين را ھم به خ�وبی م�ی. تاويل بتراشم
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ی   استاد دانشگاه و شاگرد اول دانشگاه و شاگرد اول تمام تاريخ و تمام كره
ھيچ سنخيت مشخ�صی ب�ا ] الزاما[السماوات و اTرض شدن ھم   زمين و كل

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

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

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

ي�د؟ آي�ا اي�ن ا  اما ش�ما و س�ازمان ش�ما در اي�ن مي�ان چ�ه ك�رده؛ كورسو بزند
اش ب�رای ح�اكم   درست نيست كه سازمان شما از ھمان ابت�دای ش�كل گي�ری

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

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

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

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

ای اس���ت ك���ه خوش���بختانه س���نخيت زي���ادی ب���ا   روش���نفكری پدي���ده
اش ھ�ستيد،   ھای دھان پركنی كه ش�ما م�دعی تحصيEت دانشگاھی و عنوان

روش��نفكر ك��سی اس��ت ك��ه ب��رای آزادی و ع��دالت و «: ك��نم تاكي��د م��ی. ن��دارد
اش،   برای گسستن زنجيرھای استبداد و بی ع�دالتی از دس�ت و پ�ای جامع�ه

كند؛ ن�ه اي�ن ك�ه زنجي�ر  ی آن مبارزه می   به مفھوم راسيونال و عقل گرايانه
 س�ازمانی ».اش محك�م بپيچ�د  وTيت قھری آخوند را بر دست و پای جامع�ه

توان�د م�دعی  گ�ذارد، نم�ی كه از ھمان ب�دو تول�دش ب�ا ت�رور پ�ا ب�ه مي�دان م�ی
اری آزاديخ��واھی و ع��دالت طلب��ی باش��د؛ مگ��ر اي��ن ك��ه دچ��ار بيم��اری دش��و

ی    ھ�م س�ازمان ش�ما و ھ�م ھم�ه،منظ�ورم در اي�ن بح�ث. انديشيدن شده باشد
ی مب��ارزات ق��انونی و   ك��سانی ھ��ستند ك��ه ب��ا ب��اT ب��ردن ج��و خ��شونت، ھم��ه

ی ايراني����ان را در آن برھ����ه در نطف����ه خف����ه كردن����د و   جويان����ه  م����سالمت
 پس از تحميل آت�ش ب�س ١٣٦٧نظير ھمين تجربه را ما در سال . سوزاندند

ت��ان  اگ��ر ش��ما خب��ر نداري��د، ب��ه آگ��اھی. اي��م  \ خمين��ی داش��ته   س��يد روحب��ه
غي�ر ی ق�انونی و   رسانم كه س�ازمان ش�ما ب�رای ب�رھم زدن مي�ز مب�ارزه می

ی    مل��ت اي��ران، ب��ا ب��وق و كرن��ای غ��م انگي��زی فاجع��هیخ��شونت طلبان��ه 
چن�د اش ك�شتار وح�شتناك   ای ك�ه نتيج�ه   فاجعه؛ را آفريد»فروغ جاويدان«
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 ه اس�ت سياسی دگرانديش در زندانھای حكومت اسEمی بودیده ھزار زندان
 ت��ن از اع��ضا و ١٨٠٠و از س��وی ديگ��ر ب��ه قربانگ��اه فرس��تادن دس��ت ك��م 

  . شما» پر افتخار«كادرھای ھمين سازمان 
شما چه بخواھيد و چه از باور به آن طفره بروي�د، س�ازمانتان در 

تم��ام . اي��ران ش��ريك اس��ت ر ب��ح��اکمتم��ام جناي��ات حكوم��ت اس��Eمی فعل��ی 
ترور چن�د ،  فقيددستاورد مبارزاتی سازمان شما در دوران محمد رضا شاه

ن ھمان ش�اگرد  و در نھايت به كشتن داد است  و آمريكايیرتشیپاسبان و ا
ب�ه نظ�ر .  ك�ه اندي�شيدن براي�شان محل�ی از اع�راب نداش�تھ�ای دان�شگاه اول

 ي�ک س�يکلی    را ب�ه مخم�صهشما آيا جريانی كه با عملكردھايش ي�ك مل�ت
اندازد، در نھايت ھم حاكمي�ت را دو دس�تی در س�ينی ط�E  نظامی می/پليسی

دھ��د، او را پ��در معن��وی و م��رادش قلم��داد  تحوي��ل س��يد روح \ خمين��ی م��ی
ی تروري�ستی   كند، در تمام جناياتش، از كشتار زندانيان سياسی تا حمل�ه می

يخ�واه و كن�د، آزاد اTن�ه ش�ركت م�یی يك كشور خ�ارجی فع  خانه  به سفارت
آيا جاده صاف كردن برای به قدرت رس�اندن ؛ شود عدالت طلب تعريف می

حكومتی كه از اساس ب�رای س�لب حق�وق مل�ت اي�ران ب�ه مي�دان آم�ده اس�ت، 
مبارزه برای آزادی و برابری است؛ سلب ھمان حقوق حداقلی كه دستاورد 

از نھضت مشروطه به اي�ن ، رگرايان كشو ی عقل  بيش از صد سال مبارزه
ھ�ای م�ذھبی،  حق�وق اقلي�ت٣٨ آيا تEش و مبارزه ب�رای تحدي�د؛سو بوده است

دست دوم انگاشتن زنان، فرھنگ كشی و نسل كشی، آزاديخواھی و عدالت 
 !طلبی است؟

بنيانگزاران و اعضای سازمان شما ھر عنوان عالی تحصيلی ك�ه 
اش�ند، در نھاي�ت ج�اده ص�اف داشته باشند، ھر نبوغی ھم ك�ه ص�ادر ك�رده ب

 »درخ�شان«ی   ك�ن حاكمي�ت حكوم�ت اس�Eمی فعل�ی اي�ران ب�ا اي�ن كارنام�ه
ی   ی اي��ن كارنام���ه  در ب��ارهيادداش��تی ديگ���ر  در مجب���ورم نكني��د. ن��دش��ده ا

 ھرچن��د ك��ه ھم��ين حكوم��ت اس��Eمی و ب��ا ھم��ين ؛درخ��شان توض��يحی ب��دھم
 ب��ه چ��اپ  ش��ما را در حك��ومتش٣٩، كت��اب خ��اطراتشی درخ��شان  كارنام��ه

ي�ان تبعي�دی و رسانده و در خارج از كشور ھم كرور كرور، در مي�ان ايران
 در دكان ھر بقال و عطار ايرانی و افغانی خ�ارج ؛مھاجر پخش كرده است

 ؛ت��وان تھي��ه ك��رد ما را ب��ه راحت��ی م��ی ش��ما و دوس��تان ش�� از ك��شور، كت��اب
 !ھا كه جای خود دارند كتابفروشی

                                                           
  محدود کردن- 38
ی اسEمی، حت�ی ي�ک جمل�ه زکي در تمام چند دھه عمر حکومت کھر، اين که اين آقای فداکار و مبارز جالب- 39

 نوشته اين کتاب را به نظرم ايشان.  نکرده استی قلمومت اسEمیبه جنايات فجيع حک در راستای اعتراضھم 
 !بفروشد که فروخت» رانگ«ان ي خودش را به حکومتتا ]يا پول داده است که برايش بنويسند [است
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 ت��ا زنجي��ر ،اي��د   مب��ارزه ك��ردهد دھ��هچن��متاس��فانه باي��د بگ��ويم ش��ما 
 ب�رای چن�د دھ�ه.  كني�د ك�مقيموميت و ص�غارت را ب�ر گ�ردن مل�ت اي�ران مح

ی، ب�رای تعري�ف پادش�اھعرف�ی نظام ھای اجتماعی موجود در  تحديد آزادی
 یی فقيه، برای تحديد حقوق ش�ھروندان ايران�  نوين از تئوری وTيت مطلقه

 مب�ارزه  اصولیی دوازده امامی  ز شيعهی ديگری بج  با ھر باور و انديشه
ی خودت��ان  و س��ازمانتان ب��ا   خ��ود ش��ما چ��ه س��نخيتی در مب��ارزه. اي��د  ك��رده

  ! بينيد؟ ی نلسون ماندT می  مبارزه
س�ازمان ش�ما اگ�ر ب�ه جري�انی ش�بيه باش�د، بي�شتر ش�بيه ب�ه جري�ان 

تروريستی القاعده اس�ت ك�ه اساس�ا ب�ا ت�رور زن�ده اس�ت و ب�ر علي�ه /اسEمی
و ، حق�وق زن�ان ھ�ا  ی ان�سان  مدنيت، آزادی، دموكراسی، حقوق برابر ھمه

ش��ھدای س��ازمان ش��ما از س��نخ ش��ھيد خال��د . مدرنيت��ه ب��ه مي��دان آم��ده اس��ت
حتم�ا توج�ه . ھ�ای اس�Eمی ھ�ستند اسEمبولی، محمد عطا و ديگر تروريست

 س�پتامبر ھ�م، ١١ی   ھ�ای فاجع�ه ی تروري�ست  داريد ك�ه محم�د عط�ا و بقي�ه
 ٢٠٠١ سپتامبر ١١ھای  مگر تروريست. ھای غرب بودند   تحصيلكردهھمه

ی كشتار چند ھزار نفر ش�ھروند بيگن�اه   شان، فديه  جانشان را در راه عقيده
 مگ��ر ھم��ين س��ازمان ش��ما از آغ��از ورود ب��ه ؛ان��د  ھ��ا نك��رده ی مل��ت  از ھم��ه
 را »جن��گ م��سلحانه ھ��م اس��تراتژی، ھ��م تاكتي��ك«ی سياس��ی اي��ران   ص��حنه

 ! ھر حركت خود نكرده است؟ای الوثق   و عروه٤٠»سب ايدئولوژيكچ«
م ك�ه ميخواست. امررسی کرده ا تنھا از يك زاويه بمن كتاب شما ر

ی فن��ی، مھن��دس نف��ت و مع��ادن،    كت��اب ش��اگرد اول دان��شكدهوھم��ين كت��اب 
   احمد احمد،ی ديگر از ھمراھان آن دوران شما\ ميثمی و كتاب يك  لطف

ی ديدگاھی و عقيدتی ب�ه بررس�ی بن�شينم ك�ه ام�ان ندادي�د و   اويهرا ھم از ز
افتخ�ار . مجبورم كردي�د دس�ت و پ�ا شك�سته و كوت�اه پاس�خی برايت�ان بنوي�سم

كنن�دگان خ�شونت   ی اي�ن توجي�ه  تان برسانم كه خاطرات ھمه دارم به آگاھی
و مب��ارزان اي��دئولوژيك ب��رای ب��ه زنجي��ر ك��شيدن اي��ن مل��ت، در زي��ر چت��ر 

البت�ه م�ن ھ�م ؛ شود اكم بر ايران چاپ و پخش می حكومت اسEمی ححمايت
ی م�ا در دوران�ی ك�ه ت�ازه   فھمم كه جوانی الزام�اتی دارد و ھم�ه اين را می

 ب��ه ]ب��دون ھ��يچ گون��ه ش��ناختی[ن��اف مادرم��ان ج��دا ش��ده و ي��ك ب��اره از بن��د 
اي��م، ب��ه دلي��ل   ای ب��ه گ��ستردگی ش��ھر تھ��ران آن دوران پرت��اب ش��ده  جامع��ه

اختن پيرامونم��ان، نداش��تن آگ��اھی و نداش��تن تحلي��ل م��شخص از ش��رايط ن��شن

                                                           
گاه ي پایف نژاد براين، محمد حنين مجاھداانگزار سازميکه بنبود  ی اصطEح» چست ايدئولوژيک «- 40
  .بردي شان به کار میستي اعمال تروریدتيعق
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 یحت�[نت�وانيم اي�ن اش�تباھات را اي�م ك�ه اگ�ر   مشخص مرتكب اشتباھاتی شده
  .  به نقد بكشيم، كEھمان پس معركه است]چند دھهپس از 

در دوران حكوم���ت پھل���وی دوم م���ا از آزادی سياس���ی ب���ی بھ���ره 
م�ا زن�ان در انتخ�اب ن�وع .  فراوان�ی داش�تيمھ�ای اجتم�اعی بوديم، ام�ا آزادی

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

ھ��يچ ك��س را در خياب��ان ب��ه . ب��ه ام��روز ب��سيار ب��سيار مترق��ی و ان��سانی ب��ود
ب�ر . كردن�د را در م�Eء ع�ام سنگ�سار نم�یھ�يچ ك�س . ب�ستند تخت شEق نمی

 حكوم��ت دين��ی رق��ص م��رگ ی ي��ك قرب��انی  ب��اTی ھ��يچ جرثقيل��ی پيك��ر ت��ازه
. ك�شيد كس س�رك نم�یی زندگی خصوصی ھ�يچ  حكومت به حيطه. كرد نمی

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

ی ھ����يچ ان����سانی   ای در اندي����شه  قتلھ����ای زنجي����ره. موض����وعيت نداش����ت
ی ھم�سرش، زن ديگ�ری   توان�ست ب�دون اج�ازه ھ�يچ م�ردی نم�ی. گنجيد نمی

توان�ستيم در  م�ا م�ی. ھ�ای دولت�ی عف�اف ھ�م در ك�ار نب�ود  خان�ه. اختيار كنند
ركت  ھن��ری، فن��ی و دان��شگاھی ش��ھ��ای ورزش��ی، فرھنگ��ی،  ی رش��ته  ھم��ه
توانستيم به ھر مقام و عنوانی كه  لياق�ت و ص�Eحيتش را داش�تيم،  می ؛كنيم

ی اخي��ر اي��ران   ی ص��د س��اله  دس��ت پي��دا كن��يم و ھم��ين دس��تاوردھای مب��ارزه
برای استخدام در ادارات دولت�ی ھ�يچ من�ع دين�ی . بسيار بسيار ارزشمند بود

لمان، ش�يعه توانست در كنار مس مسيحی می. و جنسی و قومی وجود نداشت
 در كن��ار  ار بھ��ايی و زردش��تی و ھ��ر ايران��یدر كن��ار س��نی، يھ��ودی در كن��

 . ھموطنانش به كار و تEش بپردازد
اش نه تنھا ھمين دستاوردھای   سازمان مذھبی مجاھدين با مبارزه

ھای سياسی را ھ�م ب�رای  ناچيز را برای ما بيمه نكرد، نه تنھا حداقل آزادی
رد ك��ه در نھاي��ت آزاديھ��ای اجتم��اعی م��ا را ھ��م مل��ت م��ا ب��ه ارمغ��ان ني��او

پ��س از مب��ارزات م��ذھبی س��ازمان مجاھ��دين و . مح��دودتر و مح��دودتر ك��رد
 شخصيتھای ھم فكر سازمان ش�ما از طي�ف عل�ی یھای مشابه و حت سازمان

 علی اصغر حاج سيد ج�وادی، شريعتی، جEل آل احمد و مھدی بازرگان و
ي��شان اس�ت ك��ه اي��ن ھم��ه زنجي��ر ب��ر  بازمان��دگان ااحم�د ص��در س��يدجوادی و

بدبختان��ه اي��ن وض��عيت، . دس��ت و پ��ای اي��ن مل��ت س��تمديده ب��سته ش��ده اس��ت
اش ھزار و يك رھبر و   ای است كه در ھر ويرانه  سرنوشت ملت فلك زده

قيم و پيشوا و زعيم و مراد و زھرمار برای ب�ه خف�ت ك�شاندنش ھمي�شه در 
 .  حال توطئه كردنند
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 كسانی ك�ه حكوم�ت و ق�درت را ب�ا ه تاكيد كنمازه بدھيد در اداماج
ی م�سلحانه و ب�ا ت�رور و ك�شتار   ضرب اسلحه و با قيام مسلحانه و مب�ارزه

ين ابزارھ�ا ھم�از ھ�م آورن�د، مجبورن�د ب�رای ت�داوم حكومت�شان  به دست می
توان از  برای مبارزه با ھيچ ديكتاتوری نمی. بيشتر و مستمرتر استفاده كنند

  . يكتاتور استفاده كردابزارھای ھمان د
مھن�����دس /ری اروپ�����ا و دكت�����  ِمھ�����دی بازرگ�����ان تح�����صيل ك�����رده

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

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

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

پ�س از انق�Eب  ی دي�ن در حكوم�ت ك�ه  دانشجويانی از طيف شما در چنبره
از حكوم�ت ج�دا ش�ده ] پادشاه فقيد ايراندوران دو در و به ويژه [مشروطه 

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

 خيلی از كسانی است ك�ه در راه »بEھت«برنجيد، تاريخ ما گواه تلخی بر 
ر تغيي� را خوش آمد و بد آمد من و شما ھ�م ت�اريخ. اند   به زندان افتاده عقيده

  ِِك�ه از ت�اريخ معاص�ر اي�ران داش�ته باش�يد، اي�ران شما ھر تفسيری .نميدھد
 و ،اي�د  در راه مدنيت و مدرنيته را به حلقوم ارتج�اع م�ذھبی س�رازير ك�رده

ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م  . ف�شاريد بدبختانه ھنوز ھم بر ھم�ان اش�تباھاتتان پ�ای م�ی
اي�د،   مل�ت رق�م زدهبايد در برابر ملت ايران و از سرنوش�تی ك�ه ب�رای اي�ن 

 !    باشيدشرمگين
ھ��ا و ش��اگرد  پروف��سورھا و اس��تادان دان��شگاه/مھن��دس/دكت��ر  ھم��ين

ش�ان، در نھاي�ت منزل�ت  ھای دانشگاھی بودند كه ب�ه دلي�ل م�ذھب زدگ�ی اول
واقعي�ت  .ش�ان كردن�د شان را ف�دای تكلي�ف ش�رعی سياسی و اعتبار اجتماعی

نيت، ض�د روش��نگری، ض��د  در حكوم�ت اساس��ا ض�د م��د ِاي�ن اس��ت ك�ه دي��ن
ھ��ا، ض��د زن، ض��د عل��م و دان��ش، ض��د آگ��اھی، ض��د  براب��ری حق��وق ان��سان

آزادی، طرف������دار ش������كنجه و خواھ������ان ك������شتار دگراندي������شان، طرف������دار 
ھ�ر م�ذھب و  [مدعيان م�سلح ب�ه م�ذھب. فرھنگ استاستثمارگران و نافی 

ي�ن ا. خ�واھی و ع�دالت طلب�ی باش�ند توانند مدعی آزادی  اساسا نمی]دينیھر 
ھا در نھايت زنجيرھ�ای بي�شتری را  ھا و دست از جان شستن    گونه فداكاری

  د و از امكان رشد و آگاھی و ترقی و سازندگینبند بر دست و پای ملت می
 . دنكن ايشان جلوگيری می
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د چرا سازمان ش�ما در جن�گ پرسيده اي تانگاه از خودراستی ھيچ
اي�د چ�را   پرس�يده ھيچگاه ؛يستادراق در كنار مھاجم خارجی ابين ايران و ع

ھ���ای خ���ونين درون گروھ���ی،   س���ازمان ش���ما در راس���تای ھم���ان ت���صفيه
دانبانان اي��ران اش را دس��ته دس��ته ب��ه زن��  معترض��ين ب��ه سياس��تھای احمقان��ه

  !  فروشد؟  می]حكومت اسEمی[
ی ديگ�ر ب�ه ادع�ای خ�ود ش�ما در كتابت�ان، در ھم�ان   در يك نمونه

كادرھ���ای ھم���ه «زمان ش���ما ف���ردی از ھم���ان دوران حكوم���ت پي���شين، س���ا
را ب��ه دلي��ل ع��شقی ك��ه ب��ه ه و دان��شجوی دان��شگاه تربي��ت ول��ی فقي�� »جانب��ه

 چرا كه محبت و ع�شق و دوس�تی در اي�ن ؛اش داشت، كنار گذاشت  خانواده
م�ن ام�روز مفتخ�رم ب�ه آگ�اھی ش�ما و ھ�م طيف�ان ش�ما . سازمان ح�رام اس�ت

تی بني��انگزاران س��ازمان ش��ما، برس��انم ك��ه در راس��تای ھم��ين عم��ل مب��ارزا
ھ�ای مجاھ�دين را متEش�ی ك�رده اس�ت، تم�ام   مسعود رجوی تمامی خ�انواده

ھ�ا را از دام�ان م�ادر و پ�در مح�روم و ب�ه اق�صا نق�اط   كودكان اي�ن خ�انواده
ھ�ای دس�ته  زن�ان و ش�وھران را مجب�ور ب�ه طEقی  جھان تبعيد كرده و ھمه

چ���ك سرس���پردگی اع���ضای اي���ن روزھ���ا . جمع���ی و اجب���اری  ك���رده اس���ت
  . مجاھدين، چنين مكانيسمی دارد

ی تازه و البته نه چندان دور از ذھ�ن و ب�رای   به عنوان يك نمونه
ت�ان  نشان دادن ھمسويی سازمان شما با جريان تروريستی القاعده ب�ه آگ�اھی

رسانم كه سازمان مجاھ�دين س�اكن ع�راق و وارث�ان برح�ق بني�انگزاران  می
 ٢٠٠١ س���پتامبر ١١ اط���Eع از ك���شتار تروري���ستی س���ازمان ش���ما، پ���س از

 بسياری كردند و ساز و دھل فراوان�ی ب�ر ف�راز پيكرھ�ای متEش�ی  شادمانی
اي��ن جماع��ت، در اي��ن . ی تروري��ستی نواختن��د  ی قرباني��ان اي��ن فاجع��ه  ش��ده

دليل�شان، دوب�اره س�رود نب�رد ب�ا امريك�ا را ك�ه بي�ست س�ال  غرب ستيزی بی
ھ��ا و   خ�ورد، ب��ر ب��اTی گ��ل دس��ته  خ��اك م��یشانني��ب�ود در آرش��يوھای سازما

اگ���ر اي���ن ش���ادمانی در راس���تای ھم���ان . بلندگوھاش���ان ب���ه ص���دا درآوردن���د
ترورھای امريكاييان در دوران عضويت شما در سازمان مجاھدين ني�ست، 

  ! لطفا برايم توضيح بدھيد كه در چه راستايی است؟
ت�ر از آن به ھر صورت آقای نجات حسينی عزيز، ت�اريخ بي�رحم 

ايد تا نسل م�ا و   اگر كتابتان را نوشته. كنيم است كه برخی از ما تصور می
 ب��رای بھب��ود وض��ع ھات��ان عب��رت بگيرن��د و  ن��سل  فرزن��دان م��ا از تجرب��ه

 ب�ه ق�درت رس�يدن، از ت�رور و خ�شونت دس�ت ب�شويند، یھموطنانمان و حت
ھا  دن انسانھای خشونت و از خود تھی ش ايد و زشتی  كار خوبی ارائه داده

اگ�ر .  دس�تتان درد نكن�د؛اي�د  را در يك روال عقيدتی به خ�وبی روش�ن ك�رده
ھ��دفتان از نوش��تن اي��ن كت��اب، ن��شان دادن زش��تی م��رگ پرس��تی و زن��دگی 
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گراي��ی ب��وده اس��ت، رايی و جن��گ ب��ا راسيونالي��سم و عقلگري��زی و واپ��سگ
ھای ناي�اب   شست و شوی مغزی انسانايد مكانيسم  ايد و توانسته  موفق بوده
 را ب��ه خ��وبی ن��شان بدھي��د؛ ام��ا اگ��ر ھ��دفتان مانھ��ای مل��ی ك��شور  و س�رمايه

تق�ديس ت�رور و ك�شتار و زن�دگی گري�زی و خ�شونت طلب�ی اس�ت، زي�ره ب�ه 
ھاس��ت ك��ه  حكوم��ت اس��Eمی خ��ود قھ��ارتر از اي��ن ح��رف. اي��د  كرم��ان ب��رده

ش��ما و ھ��م طيف��ان ش��ما درس چن��د دھ��ه پ��يش ھ��ای  اندي��شی  بخواھ��د از س��اده
ی   در نھاي���ت حاكم���ان اس���Eمی ممك���ن اس���ت از كارنام���ه. جرب���ه بي���اموزدت

ن ھ��ا و ترورھ��ا و جنايات��شا مب��ارزاتی ش��ما تنھ��ا در راس��تای توجي��ه خ��شونت
 فاص�له گ�رفتن از آن س�ازمان و از آن چند دھ�ه اميدوار بودم . استفاده كنند
اين ی خونبار جمھوری اسEمی و   ی غم انگيز، به ويژه تجربه  ھمه تجربه

  . ناكجاآباد عقيدتی، دستاورد بھتری برايتان داشته باشد
  
  

  ! دانشجوبرگرديم به ھمان جوانک
قاس���طين، « و »چ���ه باي���د ك���رد«آورد، ب���رايم  او ك���ه دو كت���ابی

 پسرك در  نه نامی از اينديگر علی شريعتی بودند، و من »مارقين، ناكثين
اس�گزارش ش�دم ك�ه بع�دھا ب�سيار سپ.  س�رانجامییيادم مانده است و ن�ه حت�

غرب�ی و گ�اه ھ�م ھ�ايی   ت�ا پ�يش از اي�ن ت�اريخ بي�شتر ترجم�ه. ھا را آورد آن
 كارھ���ای برتول���ت برش���ت، نيك���وس ك���ازانتزاكيس، ؛خوان���دم ش���رقی را م���ی

فرانتس فانون، عماراوزگان، چند نوشته در رابطه با انقEب الجزاي�ر، چن�د 
ت��اب ني��ست؛ ك ي��ادماسم��شان ھ��م رم��ان و چيزھ��ای ديگ��ری ك��ه ح��اT ديگ��ر 

 جEل آل داستانک چند ی حت؛ حسن صدر را ھم خوانده بودم»استعمار نو«
ش��ريعتی را .  ام��ا ش��ريعتی چي��ز ديگ��ری ب��ود؛زده ب��ودماحم��د را ھ��م ورق 

بلعي�دم؛ ب�دون اي�ن ك�ه بفھم�م چ�ه  نوشيدم، با تمام وج�ودم م�ی خواندم، می نمی
 و اي�ن روال ت�ا ك�ردم ش را حفظ م�ی اھای كذائی  ی جمله  ھمه. نوشته است

  .  ھم ادامه داشت٥٧بعد از انقEب يا ھمين افتضاح تاريخی 
ی    كه خبر م�رگ عل�ی ش�ريعتی را در روزنام�ه١٣٥٦ ماهخرداد

برای ھمين ھ�م . كرد ھيچ كس باور نمی. كردم كيھان چاپ كردند، باور نمی
 اي���ن  ت���ا آن زم���ان تم���ام نوارھ���ای س���خنرانی.  كل���ی گري���ه ك���ردم در تنھ���ايی

گذاش�تم و  ضبط را بغ�ل گوش�م م�ی. يسين انقEب اسEمی را شنيده بودمتئور
ھ�ا گذش��ته  ھ��ا از آن س�ال لو ح�اT س�ا… ك��ردم و ھ�ی و ھ�ی ھ�ی گ�وش م�ی

ی   ھای تئوريك شريعتی برای ما جوانانی كه آن دوران ت�شنه آموزش. است
. فق���ط ش���ريعتی نب���ود. ھ���ايی تمام���ا عوض���ی بودن���د دان���ستن ب���وديم، آدرس

ی ب�رانگيختن اح�ساسات فق�ط از او   گ�ر ھ�م بودن�د، ام�ا معج�زهھ�ای دي خيلی
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تيزی و دگران�ديش ش�د از اي�ن ھم�ه ان�سان س� م�ثE چ�ه چي�زی م�ی. آم�د  برمی
كند، آموخت؛   را رمانتيزه می»نابود كردن دگرانديشان«ستيزی كه تئوری 

 ك�ه ج�ز ب�ر ٥٧ھيچ، جز افت�ادن در دام و دام�ان ھم�ان انق�Eب ك�ذايی س�ال 
چرخد و ھر كه را كه مانند ما نيست و با ما  جويی نمی  ت و كينهمحور نفر

ی م���ا نم���از   اندي���شد و رو ب���ه قبل���ه ني��ست و از م���ا ني���ست و مانن���د م���ا نم��ی
 مخ�الف »ما« اسEمی »توحيد«ساز   گزارد و يا اساسا با فرھنگ برده نمی

   !است، نابود كردن
وش  ش��ريعتی گ��»م��ذھب، علي��ه م��ذھب« از كت��اب  ب��ه اي��ن نوش��ته

ش�ود، ي�ك  اين دع�وت ك�ه ب�ه ن�ام دع�وت توحي�د در ت�اريخ اع�Eم م�ی« :كنيم
 م��سلما وقت��ی رد و آن اي��ن اس��ت ك��هی اي��ن جھ��انی و م��ادی ھ��م دا  وجھ��ه

انی و چه حي�وانی و ی اين آفرينش؛ چه انس   معتقد باشند كه ھمه»گروھی«
كن�د و ج�ز   م�ی»حكومت«ھا   بر آن»يك قدرت« جامدات، یچه نباتی و حت

ھ���ا و  و رن���گی اش���ياء و اش���خاص    ھ���يچ م���وثری وج���ود ن���دارد و ھم���هاو
 وحدت »خود به خود«ی يك خالق است،   ساخته، ھا و جوھرھا، ھمه جنس

منط��ق ض��د [اش از نظ��ر منطق��ی   الھ��ی يعن��ی توحي��د خ��دا در ھ��ستی؛ Tزم��ه
 يعنی در ھمان حال ك�ه ؛ و فكری، توحيد بشری در زمين است]دگرانديشی

 در »يك امپراط�وری اس�ت«ی آفرينش   كرده است كه ھمه توحيد اعEم می
  ان�د و ب�ه وس�يله  ھا از يك منب�ع س�ر زده ی انسان   و ھمه»يك قدرت«دست 

اند و از يك جنس س�اخته   شوند و به يك جھت متوجه ی يك اراده ھدايت می
ھ���ا و مظھرھ���ا و  ی نيروھ���ا و س���مبل  ان���د، و ي���ك خ���دا دارن���د و ھم���ه  ش���ده

   ٤١»!بايد نابود شوند«ھا در برابر او  متھا و عE ارزش
  !چه مسخره و چه ضد بشر

  
ای،   از چ�ه زاوي�ه. آي�د برخ�ی از آخون�دھا مخ�الفش بودن�د يادم م�ی

ا كمی دستكاری رآنھا ای    Tبد برای اين كه شريعتی ادبيات حوزه؛دانم نمی
 فق�ط ؛ندخواند اش را نمی  ھای بسيار و بسيار پراكنده  حتما نوشته. كرده بود

 »افاض�ات«شان با اي�ن   تومانی پنجھای ی روضه خوان كردند دكان  میخيال
فھميدن�د ك�ه   چرا كه اگر كمی شم آينده نگری داشتند، باي�د م�ی؛شود تخته می

ھ�ايی ب�ا كلم�ات و  توان�د ب�ا چن�ين ب�ازی تنھا ھمين علی شريعتی است كه م�ی
ن و ب����الطبع  آن روزگ����ار اي����را ِھ����ای ن����سل ج����وان اح����ساسات و ناآگ����اھی

و  س��لطنت«ھ��ای    ھمط��راز خ��ودش، زمين��ه ِی ق��درت  روش��نفكران ت��شنه
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ھ�ايی آنچن�انی   را فراھم كند و از روضه خوان» روحانيتبEمنازعخEفت 
  . به چنين حكومت و قدرت و ثروتی برساندشان

\   روح اين طي�ف ك�ه چن�دان زي�اد ھ�م نبودن�د، گوي�ا مخ�الف س�يد
ب��ه . كردن��د  خودش��ان ارزي��ابی م��یو را ھ��م رقي��بخمين��ی ھ��م بودن��د و Tب��د ا

او را به س�يد اخم�و وص�ل  و چگونه نداش چه نوشت  دانم درباره حال نمیھر
   :د كهفته، نوشته و اعEم كرند كه گل از گلش شكفته و علنا و رسما، گكرد

ھ��ای تبليغ��اتی پ��ول  ب��ه سي��ستمھ��م م��ن اگ��ر چن��د ميلي��ون توم��ان «
  م�ن مقل�د ح�ضرت آي�تر حقم بكنن�د ك�ه تبليغی دتوانستند چنين دادم، نمی می

   ٤٢».\ خمينی ھستم 
.  اسم خمينی را ھم نشنيده بودمیجالب اين كه من تا اين تاريخ حت

 ملی شدن صنعت نفت داش�تم و ن�ه ھيچ تصوير و تصوری ھم نه از دوران
ای م��ذھبی ھ��م   خ��انواده. رس��يد س��نم نم��ی. ١٣٤٢ خ��رداد ١٥ از بل��وای یحت��

 ب�رای ھم�ين ھ�م اص�E ]چ�ه خ�وب[ا را به ما بياموزاند  اين چيزھنداشتم كه
  ن��ه دش��منی آخون��دھا را ب��ا مل��ی ش��دن ص��نعت نف��ت دي��ده ب��ودم و ن��ه نقط��ه

ھ�ای مجاھ�دين خل�ق و ف�دائيان خل�ق  ھای تروريستی سازمان عزيمت حركت
ھ�ای  با اين ھمه در اي�ن س�ال.  بود]١٣٤٢[ ٤٣ خرداد١٥را كه ھمان بلوای 
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 را در جھ��ت اص��Eحات يیاخـواس��ـت برنام��ـه ھ��ي میمحم��د رض��ا ش��ـاه ک��ه از آغ��از پادش��اھ) ١٣۴١رم��اهيت٢٨(

ن اقدام دولت علم ينخست .بگذارد اجرا ی بمرحله یـگريد  پس ازیکي را افت تا آنھايکند؛ فرصـت   اجرایعموم
 زن�ـان ح�ق ،یت�ـي و وTیالتي� ای انتخابات انجمنھ�ایئـت دولت گـذشـت که برايھ  ازیب نـامه اين بود که تصويا

 ]و نه قرآن که تا آن زمان رس�م ب�ود [یبرابر کتاب آسمان در زين ني منتخبداشـته باشـند و شـرکت درانتخابات را
ـبنامه ين ت�صوي�ا  بح�ضـور ش�ـاه و دول�ت در مخالف�ـت ب�ايیـن ام�ر موج�ـب ش�ـد ک�ه تلگرافھ�اي�ا. ـاد کننـديسوگند 

بـارک ح�ضـورم(ـن تلگ�راف ب�ا عن�ـوان ي حضـور شاه بود ک�ـه نخ�ستیني خمیاز جمله تلگراف آقا. دشومخابـره 
دول��ت ش��رط  «ب�ود ک��ه مت��ذکر ش�ـد) ین��ي الخمی روح \ الموس�ویال��داع (یو ب�ا ام��ضا) یـون��ـيح�ضـرت ھماياعل

 علم�ا و یـن امرموج�ـب نگران�ي�ا  داده ویـن ذک�ر نک�ـرده وب�ه زنھ�ـا ح�ق راي دھندگان و منتخبیاسEم را در را
حج�ت «دھ�د ب�ا عن�وان يراف مزب�ور پاس�ـخ مش�ـاه ب�ه تلگ� ».ـبنامه را داردي ح�ـذف ت�صـوین شـده؛ تقاضـايمسلم

تلگ�راف  م وي کوش�ا ھ�ستیر م�ذھبي شعا ش از ھرکس در حفظيما ب «شود کـه يم ادآوري  و»یني خمیاTسEم آقا
ن ي دوم�یـني� خمی آق�ا».کن�ـميا و زمان�ـه جل�ب مي�ـت دني�ضمنـا توجـه ش�ما را ب�ه وضع.  دولت فرستاده شـدیبرا

 ک�ه ضـام�ـن یـد ک�ه از ق�انون اساس�ي�موظ�ف فرمائ دول�ت را«کن�ـد يتد و تقاض�ـا مفرسـي شـاه میتلـگراف رابـرا
ـن ي�� ب��ود؛ ک��ـه سـومیـر پاس��ـخ قبل��ـي��ـد نظي��ب��ـازھم پاس��ـخ ش��اه فق »!دي��ت نماي�� تبع،ـت و سلطن��ـت اس��تي��اس��اس مل

ل ق�سـم يبا تبـد اعEم و ی علـم تخلـف خود را از قانـون اساسـیآقا«ـنکه ي برایرسـد مبني میني خمیتلگـراف آقا
 آن یج��ا  کت��ب ضال��ـه رایـل و بع��ضـي��ت انداخت��ـه و اوس��ـتا و انجيخواھ��د ق��رآن را از رس��ـمي م،دي��ب��ه ق��ـرآن مج

ـن ي�ھم. فرس�تديرمي به علـم نخ�سـت وزی تلگـراف تندیـني خمی آقا١٣۴١ آبـان١۵ـخ يضمنـا در تار ».قراردھـد
 یـد و آقاشـب نامه متوقـف ي تصوی بدسـتور شـاه اجـراـون موجب شـد کهيـر روحانيانات و اعتراضـات سايجر

 یني خمین اقـدام موجـب تشکر آقاي که ا»دشوينم  اجرایـتيوT  ویالتـي ایمقررات انجمنھا«د که کرعلـم اعEم 
  دریدکتـرارس�ـنجان . نب�ـودیـگر از تظ�ـاھرات و تلگ�ـراف آن�ـان خب�ري� دید و ت�ا م�ـدتشوي�ون مير روحانيو سا 

دھ�د ک�ه در يـن و فئـودالھـا را بشـدت مورد حملـه قرار ميمـالک کنـد وي بشـدت اقـدام می اصEحـات ارضـمـورد
 .شـودي��ـروزآباد ک��شـته مي�� فیـس اصEح��ـات ارض��ي�� رئی مھن��ـدس مل��ـک عاب��ـد١٣۴١ آب��ان م��ـاه ٢٢ج��ه روزينت

ـک ي��ن اق��دامات خ��ـود ب��ه تحـر ب��شـدت ناراح��ت بودن��د؛ ضم��ـی ارس��ـنجانیـن و فئودالھ��ـا ک��ـه از نط��ـقھاي��مالک
 از یل���ـيو ضمن���ـا خ شـدي���ـت مي���روحان یب جامع���ه يدرآم���ـد آن���ـان ن���ص  ازیپـردازن���ـد ک���ه س���ـھميـون مي���روحان
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ب�ـا  .ـندي�آيـدان مي�ـن ب�ـه مي� داش�ـتند و آنھ�ـا ھ�ـم درکن�ـار مالکی موقوف�ه س�ھمیـز از دھات و اراضـيـون نيروحان

 با حضـور ی دھقانـان در تاTر محمد رضا شـاه پھلوی  کنگـره١٣۴١اه  می د١٩ روز یابتـکار دکتر ارسـنجان
ـر را ي� زی گان�ـه  اص�ـول ش�شی انقEب�ـیـن کنگ�ـره ش�ـاه ض�من نط�ـقي�د ک�ه در اشوي�ـل مي کشـاورز تشک۴٢٠٠

  :داردياعـEم م
  ی اصـEحات ارضـ-١
   کردن جنـگھای ملـ- ٢
  ی دولتی فـروش سھام کارخانه ھا-٣ 
  دن کارگـران در سـود کارخانـجاتم شـي سـھ-۴ 
  سـپاه دانـش ـجادي ا- ۵
  . اصEح قـانـون انتخـابـات– ۶
 و طرف��ـداران ،ک ط��رفي��م ازي��ن رژين و مخ��الفيـون و م��الکي�� روحانی نب��ـرد پنھان��ـی ـنجا ب��ـود ک��ه دامن��ـهي�از ا 

ب اص�ـول ش�شـگانه ب�ـه يو ت�صـیـگر درگـرفت و شـاه اع�Eم ک�رد ک�ـه ب�ـراي دید از سـويسلطنـت و انقEب سـف
 از نق���ـاط ک���شـور یدر بع���ضـ. ـافتي��� یادي���ـن زي��� مخالف»رفران���دم« ی کلم���ـه . خ���ـواھد پـرداخ���ـت»رفران���دم«

 »ميخ�واھيرفران�دم نم/ميق�رآن روي�م�ا پ«دادن�د يـه رفراندم شد و شـعار مي علی تظـاھراتیمخصوصـا مناطق مـذھب
ل ش�ـد و ش�ـاه ي درک�اخ س�ـنا ت�شـکیاقت�صاد یک کنگ�ـره ي� ١٣۴١ اسفن�ـدماه  ٨انـات بود که روز يـن جريدرھم

ن ي تا ا؛شـوديران به زنان حق انتخـاب کـردن و انتخاب شـدن داده ميکه از امـروز در ا  اعEم کـردیضمن نطقـ
روز  »ران برداشـته شـوديـر و اسارت از گـردن زنـان ايـر تحقيزنج  ما برطرف شـده ویـن ننـگ اجتماعيآخر

ـن و ي��جـورھـف مي��گ��ر ب��انوان م��ا در رديد«د ي��گويرون��د و ش��ـاه مي ت��شکر میزن��ـان ب��ه ک��ـاخ م��ـرمر ب��ـرابع��ـد 
ـن ي��ا ».ک باشـ��ـنديم و ش��ـري مملک��ـت س��ـھیتوانن��د دوش��ـادوش ب��رادران خ��ـود در ک��ـارھايم سـتند وي��وان��ـگان نيد

اتح�ـاد  « ک�ه گف�تی نطق�یاه ط�ـ کردنـد ک�ـه ش�ـیـک کرد و تظاھراتي مخالـف را بشـدت تحریاقدامات آخـوندھا
 یـنيد و عق��ب ن��شنشوي��ن کارھ��ا انج��ـام مي�� ایول��ـ.  اس��ـتی اص��ـEحیاه م��انع انج��ـام ک��ـارھاينامق��دس س��ـرخ و س��

 خ��رداد ک��ه ب��ا عاش��ـورا ١۵   م��صـادف ب��ود ب��ا م��ـاه مح��ـرم و ش��ـب١٣۴٢خ��ـرداد م��ـاه س��ال  ». ن��ـداردیم��ـورد
م حمل�ه ک�رد ک�ـه طب�ـق دس�ـتور دول�ت ي و بشدت به دولـت و رژقـم به منبـر رفت  دریني خمیمصادف بـود؛ آقا

 ب��ه تھ��ران ،ر ک��ردهي و او را دس��تگندخت��ـي رین��ي خمی آق��ای  درق��م بخان��هیـن انتظ��امي�� ش��ـب ماموریـمه ھ��اي��در ن
 ب��ه ح��ـرم ح��ضرت یـني�� خمیم��صطف ديصبـ��ـح زود س��ـ. کردن��د ق��صر بازداش��ت یپادگ��ان نظ��ام ن��ـد و دردآور

دھد و در يـم قـم خبر ميـون مقيکنـد و به روحاني پدرش آگاه میري دستگی  را از واقعـهرود و مـردميمعصومه م
ـام محرم و ي چـون ا.شـودينقاط م ريتھـران و قـم و مشـھد و سا  دریخـرداد تظاھـرات دامنـه دار١۵جه روز ينت

 م��ردم را یـني��ف��ـداران خم ف��راوان در ھم�ه ج��ا وج��ـود داش�ـت؛ طـریعاش�ـورا ب��ـود و معم��ـوT اجتماع�ـات مذھب��ـ
دکت�ر .( ش�ـدیاس�ـي منج�ـر ب�ه تظاھ�ـرات سیـجه تظ�ـاھرات م�ـذھبي�وندن�ـد و درنتيواداشتند که به تظاھرکنندگان بپ

  )یالموت
تى که در دول�ت ب�ه يالتى و وTي انجمنھاى ای حهيطبق T« که  نوشت١۶/٧/۴١ھان در روز دوشنبه يروزنامه ک

ب���ه گفت���ه آق���اى دوان���ى، البت���ه در آن » .، ب���ه زن���ان ح���ق راى داده ش���دده و ام���روز منت���شر ش���دهيب رس���يت���صو
  .ط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته بودند يد اسEم را از شراي ق-١:بنامهيتصو

  .کتاب آسمانى گذاشته شده بود ید، کلمه ين به قرآن مجيَبه جاى قسم خوردن منتخب -٢
 از ذک��ور و ان��اث م باس��واد گذاش��ته ش��ده ب��ود ک��ه اع��ی کلم��ه »نيب��ط منتخياز ش��را« ذک��ور ی ب��ه ج��اى کلم��ه -٣

ن��ى ب��اھم اجتم��اع و يگ��انى و خميعتمدارى و گلپايان ش��ري�� آقاا،ھم��ان روز بع��د از نم��از مغ��رب و ع��ش .باش��د م��ى
بنامه را ين ت�صوي�ان تلگرافى را به ش�اه مخ�ابره کنن�د و خط�ر اين آقايک از ايمشورت کردند و قرار شد که ھر 

ن�ى تلگ�راف ي خمیقا نخست آ١٧/٧/۴١آقاى على دوانى، روز  یبنا به نوشته . خواستار لغو آن شوندگوشزد و 
 ٢٢ ج ، ن��وری فهي و ص��ح۵١ون ص ي روح��انی نھ��ضت دو ماھ��ه«ب��ه نق��ل از  «ر را ب��ه ش��اه مخ��ابره ک��ردي��ز

  »٢٩ص
منت�شر اس�ت، ھ�ا   ک�ه در روزنام�هيت و دع�ا، بطوري�، پ�س از اھ�داى تح ونىيح�ضرت ھم�ايحضور مب�ارک اعل«

ھ�ا ح�ق راى  ن ش�رط نک�رده و ب�ه زنيى دھن�دگان و منتخب�اتى، اس�Eم را در ريالتى و وTيھاى ا دولت در انجمن
ونى مکشوف است يبر خاطر ھما. ن استير طبقات مسلمين امر موجب نگرانى علماى اعEم و سايداده است و ا

د مط�البى را ي�مستدعى اس�ت ام�ر بفرمائ . استن اسEم و آرامش قلوبين مبيکه صEح مملکت در حفظ احکام د
 ت�ا موج�ب ،ن�ديھ�اى دولت�ى و حزب�ى ح�ذف نما   از برنام�ه،ّانت مقدس و مذھب رسمى مملکت اس�تيکه مخالف د

ر را ب�ه ش�اه ي�عتمدارى تلگ�راف زيت \ ش�ري�س�پس آ » روح \ الموس�وى،ال�داعى/ّدعاگوئى مل�ت م�سلمان ش�ود
ه، ي�م ادعي با ابEغ سEم و تقد ون شاھنشاه،يحضرت ھمايع اعليشگاه رفيم، پيالرحبسم \ الرحمن  «:مخابره کرد

ت�ى ش�رط يالتى و وTي� انجمنھ�اى ایح�ه ي Tیبنامه ياند، دولت در ضمن تصو ھا منتشر کرده  که روزنامه يبطور
خ�اب ش�دن را ب�ه ى دادن و انتاى دھنده و انتخاب شونده الغاء نم�وده و ض�منا رات را در رياسEم و شرط ذکور
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  چن�ان ج�ان و جھ�انم را پ�ر ك�رداعظمی به نام علی شريعتیدانشجويی بت 
  . كه تا آمدم بجنبم، خمينی آمد و زد و برد

برای اين ك�ه اي�ن بح�ث نيم�ه ك�اره نمان�د، ش�ايد ب�د نباش�د ب�ه رون�د 
؛ ی گذشته در اي�ن منطق�ه ني�ز نگ�اھی بيان�دازم  رشد نھضت باب در دو سده

محم�د ی    در دوره»فكریبحران روش�ن«خواھم به  ھرچند كه در اساس می
ت�رين    كه باعث فروپاشی آن نظام و به قدرت رسيدن وح�شیرضا شاه فقيد

ی مدنی م�ا    از امامت و رھبری و پيشوايی در جامعهترين تعريف  و خشن
ن زاوي�ه اھمي�ت دارد ك�ه گفتگو در رابطه با جنبش باب از اي�. شد، بپردازم

ی مذھبی    از درون انديشهیسط اگر در اروپای انتھای قرون و؛توجه كنيم
 توان��ست ن��ضج بگي��رد و »پروتستانتي��سم«كاتوليسي��سم، جري��انی ب��ه عن��وان 

ی كوتاه كردن دست دين مسيحيت از حكومت سياسی را فراھم آورد   زمينه
در ايران ما با اي�ن اما  ؛ بشودمدرنھايی  از تولد دولتو در نھايت زمينه س

 س�اTران از حاكمي�ت ك�ردن دس�ت دي�نكه دقيقا چن�ين جري�انی ب�رای كوت�اه 
 از اي�ن ]يا نخواس�ت[يل اين كه حكومت سياسی نتوانست  به دلنضج گرفت،

جنبش حمايت كند، برخEف اروپای آن دوران و ھم چنين به دلي�ل خ�شونت 
ترين قرائ�ت از اس�Eم يعن�ی ت�شيع،   ذاتی و بسيار غيرمعقول حاكم بر خشن
ا ب�ه مح�اق رف�ت و روش�نفكری در روند رنسانس و روشنگری در ايران م�

  خيم�ه ش�بِ  اب�زار دس�ت و عروس�ك]و ناخواستهخواسته [ دو سدهتمام اين 
  . بازی حوزه و روحانيت شد

رمگ�ی و /ھ�ای ش�بان ئ�تاين روشنفكری آل�وده و غيرپ�الوده از قرا
 ،ھ�ای گون�اگون سياس�ی و روش�نفكری ايراني�ان  جريان»مقدس«اين اتحاد نا

ای م�دنی   ر، نه تنھا نتوانست در زيرس�اخت جامع�هدر درون و بيرون كشو
و حكومتی غيردينی دستی داشته باشد كه به دلي�ل فاص�له نگ�رفتن از ھم�ان 

ی دوم    در انتھ�ای ھ�زاره،ارتجاعی حاكم بر م�دعيانش/ديدگاه عميقا مذھبی
، خ�شن و  ی سوم، به برآم�دن ق�درتی م�ادون ق�رون وس�طايی  و آغاز ھزاره

ا رس�اند و ھمچن�ان ني�ز در ت�داوم اي�ن حكوم�ت، ھمپ�ا و ھ غيرمتعارف ياری
  . يار و ھمراه اين حكومت اسEمی است

 ھایاگ�����ر اروپ�����ا توان�����ست ب�����ا فاص�����له گ�����رفتن از آن دس�����تگاھ
مذھبی و ارزش بخشيدن به فنومن انسان، زمينه ساز تعريف نوينی /عقيدتی

                                                                                                                  
ن ش�رعى و يم دول�ت مخ�الف ب�ا م�وازين ت�صمي�نک�ه اينظر به ا. داده است] اعم از زن و مرد[ افراد ملت یه يکل

د دولت ييد فرمايم که دستور اکيست، لذا خواھشمنديجه مخالف با قانون اساسى است و صEح ملک و ملت نيبالنت
ون و مردم يد و روحانياعتراض مراجع تقل »عتمدارىيم شرد کاظياTحقر س/ ديھم دو مورد مذکور را اصEح نما

نام�ه از س�وى  بيد تا به لغ�و آن ت�صويتى حدود دو ماه طول کشيالتى و وTيھاى ا  انجمنیب نامه يه تصويبر عل
نھ�ضت «م کتاب وو جلد س» رانيون اي روحانینھضت دو ماھه «ا در کتاب يمشروح آن قضا. دولت منجر شد

  ]آتش فروزان [. آقاى على دوانى آمده استینوشته » رانيون ايروحان
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 از حقوق شھروندی ش�ود ك�ه در نھاي�ت اي�ن ھم�ه دس�تاورد درخ�شان را در
ھا، زنان، كودكان، دگرانديشان، فرھنگ و ادب و ب�ه  ی حقوق انسان  حيطه
 رش��د تكني��ك و رھ��ا س��اختن دان��ش و پ��ژوھش از رواي��ت انح��صاری  وي��ژه
نھ��ا ب�ه دلي��ل اي��ن  عرض��ه كن�د، اي��ران م�ا تنھ��ا و تي��انكلي��سايی ب�ه جھان/دين�ی

ھ�ای   ب�ه ان�سان و خواس�ت ی نگ�رش كردن دريافت تازهنابودشكست و اين 
   جن�بش عظ�يم مردم�ی؛اش، به چنين سرنوشت ش�ومی دچ�ار ش�د  روندیشھ

كه با لشكركشی وح�شيانه و عجي�ب و غري�ب رھب�ری ش�يعه و ب�ا دس�تياری 
] اميركبي�رمي�رزا تقيخ�ان نظير [بخشی از باصطEح روشنفكران آن دوران 

رمگ�ی /و دستگاه حكومت سياسی كه خ�ود ني�ز آل�وده ب�ه ھم�ين دي�دگاه ش�بان
ز به شكست و اضمحEل كشانده شد و ما در اي�ران امروزم�ان بود، اين فرا

باي��د در راس�تای رھ��ايی   ك��ه م�یوح�شتناکچن�ان ب��ا پيام�دھای آن شك��ست ھم
شد، ھر روز از شك�ستی ب�ه  ايرانيان از بند و زنجيرھای ارتجاع پيروز می

ت��وانيم از اي��ن رون��د اض��محEل ك��ذايی  غلط��يم و نم��ی شك��ست ديگ��ر ف��رو م��ی
  .  و حاكميت خارج شويمانسان، شھروند
ھای عميق�ا ان�سانی تEش�گرانی ھ�م ك�ه  ھای مجدانه و كوشش تEش

ی مدنيت و تمدن بكشانند، به دليل ھم�ان   كوشيدند ايران را به زور به جاده
ی مثبت�ی ب�ه ب�ار آورد؛ چ�را   شكست بنيادی آن جنبش، اساسا نتوانست ثمره

ی ت�ه باش�د، ھ�ر گون�ه تEش�كه تا ديدگاه حقوق شھروندی در ملتی پ�ای نگرف
] رمگ��ی/ب��دون گ��ذار از فرھن��گ ش��بان [ب��رای ك��شاندنش ب��ه رون��د مدرنيت��ه

خ��ان  ھ��ای ھم��ان مي��رزا تق��ی ت��Eش. محك��وم ب��ه شك��ست و اض��محEل اس��ت
اميركبي����ر، ق����ائم مق����ام فراھ����انی، روش����نفكران Tئي����ك ص����در م����شروطه، 

ی رض����ا ش����اه، خ����ود رضاش����اه، محم����د رض����ا ش����اه و   روش����نفكران دوره
چنان كه ت�اريخ [ھا   ِ آلوده به ارتجاع اين دورهكران غيرآلوده يا كمترروشنف

  جمک�ران نتوان�ست م�سير اض�محEل اي�ران را ب�ه س�وی چ�اه]دھ�د نشان می
ی    در دوران��ی ك��ه ھم��ه،ارتج�اع س��د كن��د، و اي�ران در پيام��د ھم��ان شك�ست

 گرفتن�د جھانيان در دستيابی به مظاھر تم�دن و م�دنيت از يك�ديگر پي�شی م�ی
 در گ�رداب ارتج�اع، خ�شونت، تروري�سم و ق�وانين ضدان�سانی ]گيرند و می[

 برب�اد ش�د؛ ھ�ا ني�ز ھا و ت�Eش اين شريعتمداران فروغلطيد و تمام آن كوشش
 سنت بر مدرنيته چربي�د و اي�ن رون�د ]بر خEف اروپا[چرا كه در ايران ما 

سقوط كه ھمان روند اضمحEل ايران و ايرانی است، ھمچنان در سراشيب 
ی   ی زن�دگی در جامع�ه  ايران، با سرعتی باورنكردنی ايران را از گردونه

جھ��انی مح��روم ك��رده اس��ت؛ سراش��يب س��قوطی ك��ه مح��صول ي��ك خط��ای 
 ب��وده اي��ن دو س��دهھ��ای سياس��ی در تم��ام اي��ن  و دول��تت��اريخی روش��نفكران 
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اس��ت؛ ع��دم درك درس��ت از ش��رايط م��شخص، ن��شناختن رون��د ت��اريخ و ب��ه 
  . ار اروپا به مدارج مدنيت و رشد و ترقیويژه دوران گذ

اگ��ر مل��ت م��ا و روش��نفكران م��ا در آن نب��رد ب��ين رھب��ری ش��يعه و 
شدند، به واقع ما سرنوشت ديگ�ری ورای  جنبش روشنفكری باب پيروز می

ھا ن�شان    با اين نمونهمخواھ می. داشتيم اين كه امروز درگير آن ھستيم، می
ھ��ای  ای داري��م، ب��ا چ��ه ادعاھ��ا و عن��وان  ب��دھم چ��ه روش��نفكران عق��ب افت��اده

ھاش�ان مملكت�ی را و در نھاي�ت تم�امی  گزافی، كه چگونه با عوضی فھميدن
اگر روشنفكران ايران�ی ع�صای دس�ت . اند  منطقه و جھان را به آتش كشيده

يالي��سمی ی آخوندس��اTری را ب��ه عن��وان امپر  ش��دند و ن��سخه آخون��دھا نم��ی
ی مرح��وم در اي��ن س��وی جھ��ان تقوي��ت  ش��ورومامپريالي��س/جان��شين سوس��يال

ی   كردند، سرنوشت منطقه المللی نمی  فكری، جانی، مالی، اطEعاتی و بين
ھای روشنفكران ايران�ی  انديشی  خاورميانه چنين نبود كه اكنون ھست؛ ساده

ھاشان در غرب متم�دن  اند، خيلی  كه بيشترشان تحصيEت دانشگاھی داشته
توان�د مح�صول  نچن�ان جانگ�داز اس�ت ك�ه تنھ�ا م�ی بودند، آ ھم دانش اندوخته
ای چون ايران ما باشد؛ روشنفكرانی كه به ج�ای آم�وختن   كشور اسEم زده

ھ�ا، اص�الت ان�سان و فردي�ت، ب�رای  حقوق شھروندی، برابری حقوق انسان
 س�ال ھزار و چھارص�دی ما كه    و مذھب زده، بحران زدهشرق رھبر زده

 امت چرخيده است، ب�از ھ�م امام�ت، ت�وحش، است لوTيش بر محور امام و
ھ��ای ق��رون وس��طايی و اي��دئولوژی  داری، زن س��تيزی و انكيزي��سيون  ب��رده
  . اند  رمگی  و در نھايت تروريسم را به ارمغان آورده/شبان

ھاشان نه تنھ�ا   اين باصطEح روشنفكران ايرانی با اين ھمه تEش
ھای نيم بن�د  دند، كه ھمان آزادی را برای ما ايرانيان بيمه نكر آزادی سياسی

فردی و اجتماعی موجود در دوران دو پھلوی اول و دوم ما را ني�ز ب�ه ب�اد 
ي��ژه در خاورميان��ه در گ��ذرد و آنچ��ه ب��ه و آنچ��ه در جھ��ان ام��روز م��ی. دادن��د

 بازتاب عين�ی، م�ادی و ]دانم تا كجاھا پيش خواھد رفت میو ن[جريان است 
ھ�ايی اس�ت ك�ه اي��ن  ھ�ا و ھمي�اری ھمپ��ايیھ�ا،  ھ�ا، ھمك�اری ملم�وس ھمراھ�ی

ی روحانيت ش�يعه،   ترين بخش عقب افتاده  سنخ روشنفكران ايرانی با فجيع
طالقانی، منتظری، خمينی و مطھری و امثال بازرگان، شريعتی، يعنی باند 
ت�وان  ا نم�یھ�ا ر ت�اريخ ن�شان داده اس�ت ك�ه م�سئوليت ان�سان. ان�د  اينھا داشته

آنچ�ه پ�يش آم�ده اس�ت، ھ�ر .  اندازه گرفت»نيت خير«ی تنھا با شعار اسEم
نيت�ی ھ�م پ�شت آن ب�وده باش�د، ھم�ين وض�ع فجيع�ی اس�ت ك�ه تم�ام جھ�ان را 

ی   ھ��ای عق�ب افت��اده اگ�ر اي�ن روش��نفكران ب�ا جري�ان. درگي�ر آن ك�رده اس��ت
، اس�Eم ن�اب محم�دی، ھ�ای اس�Eم راس�تين، اس�Eم مب�ارز شيعی تحت عنوان

كردن��د،   ھ�ايی نم��ی ید امپريالي��ست چن�ين ھمراھ�� اس�Eم ض�� وش�يعه ی عل��وی
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دس�ت ك�م [ی خاورميان�ه و البت�ه جھ�ان   بدون ترديد سرنوشت ايران، منطق�ه
  . چنين نبود كه اكنون ھست]ی امنيت جانی  در پھنه

  
  !»روشنفکران« برگردم به

بي����شتر روش����نفكران ايران����ی از ھم����ان دوران م����شروطه خي����ال 
 از دس��تاوردھای غ��رب و اس��Eم، خواھن��د ای  كردن��د ب��ا تركي��ب و ملقم��ه م��ی

ای به خاورميانه ارائه كنند ك�ه ب�ه ب�اور خودش�ان، ن�ه   توانست دكترين تازه
ھ�ای م�دنيت غرب�ی را داش�ته باش�د و ب�ه دلي�ل م�سلمان و ش�يعه ب�ودن  كاستی

 ؛می اين سوی جھان لطم�ه وارد ن�سازدھای اسE ايرانيان، خيلی ھم به سنت
است كه دستاوردھای مدنيت و رنسانس غربی ك�ه در حالی كه واقعيت اين 

ھ�ا و ب�ه وي�ژه حق�وق ان�سان و   ی زمين�ه  ی اين جھش ش�گرف در ھم�ه  پايه
اساسا حقوق بشر ش�ده اس�ت، دارای ي�ك فل�سفه و ي�ك دي�دگاه ت�ازه ب�ه ان�سان 

رمگ�ی و ام�ت /تكه كرد و با تئ�وری ش�بان  توان اين فلسفه را تكه نمی. است
ك�ه روش�نفكران ايران�ی [ ك�رد ك�ه اگ�ر تركي�ب كن�يم ی تركيبو امامتی شرق

ھ�ای  مانيف�ست ھ�ا و ت�رين تئ�وری   از درون اين تركي�ب، ھم�ين خ�شن]كردند
  !  آيد میبيرون ستيزی   ترور و كشتار دگرانديشان و غرب

 »اس���Eم راديك���ال«آروان���د آبراھامي���ان در كت���ابی تح���ت عن���وان 
ك��ه در جري��ان مل��ی ] اهش�� اپوزي��سيون محم��د رض��ا[ِن��سل ق��ديم «: نوي��سد م��ی

 م�صدق را انت روحانيون نسبت بهكردن صنعت نفت مشاركت داشت و خي
نم�ود و ت�رجيح  اعتم�اد م�ی ديده بود، ھنوز به نحوی نسبت به روح�انيون ب�ی

 ت��ا طرف��دار ،گراھ��ای Tئي�ك باش��د یب��ا مل��] ش�اه [داد در تقاب��ل علي��ه رژي��م م�ی
د رض�ا ش�اه بع�د از خ�رداد اپوزي�سيون محم�[ھا؛ اما نسل جديٍد  شعار مذھبی

ھای م�ذھبی  خمينی، به سرعت سمبل] \  سيد روح[تحت تاثير ] ١٣٤٢ماه 
ِداد و در وجود ھ�ر م�Eی ض�د رژي�م  را اخذ كرده و مورد حمايت قرار می

  . ديد خواھی و آزاديخواھی می  ترقی] شاه[
ی مب�ارزه ب�رای مل�ی ك�ردن ص�نعت   نسل قديم با توجه به سابقه«
تعمار انگل��يس را ب��ه عن��وان ي��ك خط��ر ج��دی خ��ارجی ارزي��ابی نف��ت، اس��

 بر اين نظ�ر ب�ود ك�ه امپريالي�سم امريك�ا ي�ك تھدي�د …اما نسل جديد. كرد می
  . بزرگ خارجی است

ھ�ای  ی خ�ود از جن�بش  ی گ�سترده  نسل ق�ديم ب�ا اتك�اء ب�ر تجرب�ه«
ب�ه مب�ارزات غيرقھرآمي�ز ] ميEدی [٥٠ی    و اوايل دھه٤٠ی   سياسی دھه

ھ���ای ك���ارگری،   تماي���ل داش���ت؛ نظي���ر ت���شكيل اح���زاب سياس���ی، اتحادي���ه
ھ��ای ص��نفی، تظ��اھرات خياب��انی و گردھمآييھ��ای مردم��ی؛ ام��ا ن��سل  انجم��ن

 تكان خ�ورده ب�ود، ١٣٤٢  ماه سال خردادپانزدهجديد كه با رويدادھای قيام 
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 نظي�ر ايج�اد ؛ش�د ی قھرآمي�ز ك�شيده م�ی  ای ب�ه س�مت مب�ارزه  بطور فزاين�ده
عم��ل و ني��ز ی   ھ��ای زيرزمين��ی، ش��ھادت قھرمانان��ه، تبلي��غ ب��ه وس��يله  ھ��سته

 س�كوTر، ]ت�ا ح�دی [ به طور خEصه ن�سل ق�ديم؛جنگ چريكی و پارتيزانی
ھای غيرخشن؛ ن�سل جدي�د ام�ا بي�شتر  انگليس بود، با روش رفرميست، ضد

تر از ھمه اين كه به شدت ھ�وادار   مذھبی بود، راديكال، ضد امريكا و مھم
   ٤٤».ی مسلحانه  رزهمبا

 ١٣٤٢خ���رداد س���ال پ���انزده ب���ه نظ���ر آبراھامي���ان پ���س از بل���وای 
اي�ن . كنن�د  م�ی ای را تجرب�ه  س�ابقه ھای ايران رشد و گ�سترش ب�ی  دانشگاه«

 دولت��ی را ب��رای ی تح��صيلی   ك��ه اف��زايش روزاف��زون ھزين��ه رش�د و توس��عه
ا ب��روی ھ��ا ر اهرف��ت، ب��رای نخ��ستين ب��ار درب دان��شگگ برم��یدان��شجويان در

  . ھای متوسٍط رو به پايين نيز گشود  فرزندان خانواده
ھ��ای زمين��دار   ھ��ا عم��دتا از خ��انواده  دان��شجويان پي��شين دان��شگاه«

ب��زرگ، كارمن��دان رده ب��اTی دول��ت و م��شاغلی ب��ا درآم��د ك��Eن بودن��د، ام��ا 
ش�دند  اكنون دختران و پسرانی به طور فزاينده به اين دانشجويان افزوده می

ی دول����ت، بازرگان����ان كوچ����ك،   ی كارمن����دان دون پاي����ه  خ����انوادهك����ه از 
احبان م����شاغل آزاد ب����شمار روح����انيون رده پ����ايين، تج����ار و ب����ازار و ص����

ی جالب اين كه ت�شيع، بخ�ش ج�دايی ناپ�ذير فرھن�گ زن�دگی    نكته؛رفتند می
اين تغييرات طبقاتی دانشجويی . داد ھا را تشكيل می  بسياری از اين خانواده

 رش��د راديكالي��سم و اس��Eمی ؛ھا ب��ه انج��ام دو ام��ر ي��اری رس��اندگاھدر دان��ش
   ٤٥».كردن فضای دانشگاھھا

ای تح��ت عن��وان   بني��انگزاران س��ازمان مجاھ��دين خل��ق در ج��زوه
 از »ی م�ردم اي�ران  ی عطفی در مبارزات قھرمانانه  خرداد، نقطهپانزده «

موج�ب تك�وين س�اختند ك�ه ] کذا[خمينی يك چھره و سمبل ملی سيد روح \ 
   ٤٦.ايدئولوژی انقEبی سازمان مجاھدين خلق شده است

ھ��ای سياس��ی، ھ��ا و از مخ��الفين حكومت ض��ی فھمي��دناي��ن گون��ه عو
 ١٥ی پ�س از بل�وای   ی نسل تازه  قھرمانانی مبارز و فدايی پرداختن، ويژه

ی ايران نيز از آغاز پيدايش جنبش سوسيال دموكراس« نبود، ١٣٤٢خرداد 
 در برخ��ورد ب��ا دي��ن ] م��يEدی١٩٠٥ع��اميون ب��ه س��ال /وناعياجتم��[خ��ود 

 ھيچگ��اه سياس��ت درس��ت و ق��اطعی ]خ��صوصا[ و ب��ا دي��ن اس��Eم ]عموم��ا[
  . نداشته است

                                                           
 ، ن�شر ب�ولتن، آب�انین�ل ن�وروزي زی  ن خل�ق، ترجم�هيان، بخش دوم، مجاھديكال، آرواند آبراھامياسEم راد - 44

  ١١ تا١٠، لندن، صص ١٩٩٩، اكتبر ١٣٧٨ماه  
   ھمانجا- 45
  ١٣ ھمانجا ص - 46
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 ت��صريح »ع��اميون/اجتم��اعيون«ی    نظامنام��هي��ازدهی   در م��اده«
ی ي�ك نكت��ه   ش�ده ب�ود ك�ه مجم�وع ك�ار و رفت��ار اع�ضای ح�زب باي�د متوج�ه

لی به نحوی ك�ه ب�ه ش�رف و ق�دس م�ذھب خلل�ی  نيكروزی و ترقی، و؛باشد
   ٤٧»…وارد نيايد

           ی اي�����ران ني�����ز در اواي�����ل فعالي�����ت خ�����ود ط�����ی   ح�����زب ت�����وده«
ی اي�ران   ح�زب ت�وده ]که[ اعEم كرد١٣٢٥ ديماه ٢٥ه تاريخ ای ب  اعEميه

 ب�ه ط�ور كل�ی و م�ذھب اس�Eم، نيست، بلكه به م�ذھبنه فقط مخالف مذھب 
ی   ارد و روش حزب��ی خ��ود را ب��ا تعليم��ات عالي��هگ��ذ خ��صوصا احت��رام م��ی

ھای م�ذھب اس�Eم د، بلك�ه معتق�د اس�ت ك�ه در راه ھ�دفدان� محمدی منافی نمی
حزب ما فوق العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواھ�د ب�ود ك�ه «: كوشد می

از طرف روحانيون روشنفكر و دانشمند م�ورد حماي�ت ق�رار گي�رد و آرزو 
ی اي�ران   ديانت اسEم مطمئن باشند ك�ه ح�زب ت�ودهدارد كه تمام متدينين به 

ای معانده و مخالفت   حامی جدی تعاليم مقدس اسEم خواھد بود و با آن ذره
ابلھان��ه خواھ��د پنداش��ت و ] ب��ا اس��Eم[نخواھ��د داش��ت و ھرگون��ه مخ��الفتی را 

ی ايران دم از مخالفت با دي�ن بزن�د، آن�ا و   ھركسی را كه به نام حزب توده
   ٤٨».ز صفوف خود طرد خواھد كردشديدا ا

 خ�رداد ١٥حزب ت�وده در تائي�د و حماي�ت از ش�ورش ارتج�اعی «
  :  نوشت»پيشوايان  دينی و روحانی«ای خطاب به    نيز در مقاله١٣٤٢

ی   م��ردم از ھم���ه. \ خمين��ی م���ستغنی از توص��يف اس���ت  آي��ت«
نن�د  به خ�صوص از پي�شوايان مب�رز م�ذھبی انتظ�ار دارن�د ك�ه ما،روحانيون

\ ش�ريعتمداری و   \ طالقانی و آي�ت  \ ميEنی، آيت  \ خمينی، آيت  آيت
و اس��تقEل ] ک��ذا[ھ��اد مق��دس و عم��ومی آزاديخواھان��ه ھ��ا در اي��ن ج امث��ال آن

م�ردم اي�ران ش�ركت ] دھد ی میيك جريان وابسته شعار استقEل طلب[طلبانه 
    ٤٩».ن جھاد به كار اندازندكنند و نيروی معنوی خود را در راه پيروزی اي

ت��رين نظري��ه پ��رداز ح��زب  ب��ه عن��وان ب��زرگاح��سان طب��ری «
 در تطبي��ق ماركسي��سم و اس��Eم و ش��بھه آفرين��ی ب��ين ، ت��وده» ط��راز ن��وين«

                                                           
 یستي و كمونیال دموكراسي، سوسین، اسناد جنبش كارگرراي ایھا ال دموكراتي حزب سوسی   دستور نامه- 47
 …یون، اس�ناد جن�بش ك�ارگريع�ام/ونيت اجتم�اعي� جمعی  د به تعھد نامهين نگاه كني ھمچن٤٣ ص ١ران، جلد يا

  ٩٩ما، صي، نشر ن١٩٨٨رفطروس، چاپ سوم، سال ي میران، عليخ اي در تاری، نقل از مEحظات١٢ ص٣ج
 اول ٦٣ ی  ران، ش��مارهي�� ای   ح��زب ت��ودهی م��ردم، ارگ��ان مرك��زی   روزنام��ه ب��ه نق��ل از١٠١ ھمانج��ا ص - 48
  ١٣٤٢رماه يت

د به ين نگاه كني، ھمچن١٣٤٣ خرداد ١٥ پنجم، ی   دورهکي ی   مردم، شمارهی   ھمانجا، به نقل از روزنامه- 49
 ، ش�ماره١٣٤٢داد  خ�ر١٥ت مبارز، به مناسبت سالگشت جنبش يران و روحاني ای   حزب توده،ايك.  بی  مقاله

 ١٢٣ ـ١١١، صص ١٣٥٩، ٣ ی 
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ی وی ب�ه ن�ام   در اي�ن م�ورد مقال�ه. سوسياليسم و اسEم كوش�ش ب�سيار ك�رد
   ٥٠» دارای اھميت فراوان است»سوسياليسم و اسEم«

 ب�ه »گان�دی وار «ت معروفی مانند م�صطفی ش�عاعيانيسماركس«
ز ت� »جھ�اد ام�روز ي�ا ت�زی ب�رای تح�رك«ای ب�ه ن�ام    در مقال�ه١٣٤٣سال 

را ] …ھ�ا و   ع�دم اس�تفاده از بان�ك وع�دم خري�د روزنام�ه و س�يگار[تحريم 
  . دھد  ارائه می»داری شاه  سرمايه«برای مبارزه با رژيم 

يگاه اجتماعی آنان و با توج�ه ب�ه او نيز با تكيه بر روحانيت و پا«
م�ا فك�ر «:  شھرھا و روستاھا معتقد است ك�هی مساجد در  ی گسترده  شبكه
ھ��ا و غي��ره  ی بان��ك  در ب��اره] روحاني��ت[كن��يم ك��ه فت��وا دادن اي��ن جامع��ه  م��ی

 ف�رد ب�ا ش�رفی ی دينی و وجدانی ھ�ر   وظيفه…ای نداشته باشد اشكال عمده
 ب�ه س�ھم خ�ود قط�ع را] له از اين موسساتمزايای حاص[است كه اين مزايا 

   ٥١».نمايد
س�خنم «: گوي�د خسرو گل�سرخی در دفاعي�اتش در دادگ�اه چن�ين م�ی

. ك�نم  ھای خاورميانه آغ�از م�یای از موT حسين شھيد بزرگ خلق  را با گفته
لنيني�ست ھ�ستم، ب�رای نخ�ستين ب�ار ع�دالت اجتم�اعی /من كه يك ماركسيست

 اس�Eم حقيق�ی در …نگاه به سوسيالي�سم رس�يدمرا در مكتب اسEم جستم و آ
. ھای رھايی بخش ايران پرداخت�ه اس�ت ايران ھمواره دين خود را به جنبش

ھ�ا  ی ص�ادق اي�ن جن�بش  ھا نمون�ه ھا، شيخ محمد خيابانی سيد عبد\ بھبھانی
ت�رين  م دو تن از مھ١٣٤٩ھم در سال  ٥٣ خلقسازمان مجاھدين ٥٢».دھستن

                                                           
سم و ي�الي سوسی  ، مقال�ه١٣٥٨ران، ي� ای  ، انت�شارات ح�زب ت�ودهیت مترق�ي� ھمانجا، به نقل از م�ا و روحان- 50

 یانورين كي نورالدی  د با مقالهيسه كني مقا١٣٥٧ مھرماه ٧ و ٦ ی  ا شمارهي دنی مجله ، دریاسEم، احسان طبر
   ٧ ـ٦ صص ١٣٥٥ا آذرماه يدر دن

، ص يی راه فدای  ، مقدمهیژن جزني، بیستيا اسEم ماركسي یسم اسEمي به نقل از ماركس١٠٢ ھمانجا، ص - 51
 ٧٠ ـ ٦٩، صص ٢انت روشنفكران، جلد ين باره، در خدمت و خيد با نظرات جEل آل احمد در ايسه كني، مقا٦
 ١٣٥٢ماه  ، بھمنیات خسرو گلسرخي ھمانجا، دفاع- 52
 ني� ااگرچ�ه در. اس�تران ي� ایك مول�ود نھ�ضت آزاديدئولوژي� و چ�ه ایاسين چه به لحاظ سيازمان مجاھد س- 53
دھد كه ينشان مكند، اما شواھد ير ميي تغی سازمان با نھضت آزادیاسيك و سيدئولوژي ایدگاھھايج ديتدره ر بيمس

 ك�ه یدرواق�ع از زم�ان. ه اس�ت م�سلحانه نق�ش داش�تیب سازمان ب�ه اس�تراتژي در ترغزاني تا چه مینھضت آزاد
م ي�ز ب�ا رژي به مسدود شدن ھرگونه راه حل مسالمت آم]نيشيپ [ميات خود در دادگاه رژيبازرگان در دفاعمھدی 

ات خ��ود ي��بازرگ��ان در دفاع. ردي��گي ش��كل می حرك��ت م��سلحانه در درون نھ��ضت آزادیکن��د، نطف��ه ھ��ايد مي��تأك
س دادگ�اه يم�ا از رئ�. مي� برخاس�ته ایاس�يس ب�ه مب�ارزه یون اساس�م كه از راه قاني ھستین كسانيما آخر«: ديگويم

  »!نديھا بگوين نكته را به باTتريم ايانتظار دار
 در زن�دان یگ�ر از س�ران نھ�ضت آزادي دی ك�ه مھن�دس بازرگ�ان و تع�دادی و در زمان١٣٤٤ور سال يدر شھر 

 یع زادگان سه تن از اعضايغر بد اصید محسن و عليف نژاد، سعيس سازمان توسط محمد حني خبر تأس،ھستند
منظ�ور [م كودت�ا ي�فكر مقاومت مسلحانه در برابر رژ«: ديگوين رابطه ميبازرگان در ا. رسدينھضت به زندان م

 یمنظ�ور بل�وا [ی و م�ذھبی مل�ین مقاومتھاي پس از سركوب آخر١٣٤٢از اواخر سال ]  است١٣٣٢ مرداد ٢٨
ون و شك��ست يسي�� اپوزیروھ��اي ش��دن نیمتEش��]  اس��تیم اراض��ي ب��ه زن��ان و تق��سیه دادن ح��ق راي�� برعلین��يخم

  ». شكل گرفتیق قانونين رفتن امكانات مبارزه از طري و از بینھضت مل
له يران ب�ه وس�ي�ن خل�ق اي مجاھ�دیك�يسازمان چر«: ديگوين مي تولد سازمان مجاھدیمتعاقب آن بازرگان درباره 

ع زادگ��ان در ي اص��غر ب��دید مح��سن و عل��ي س��ع،ادف ن��ژي��ران، محم��د حني�� ای نھ��ضت آزادی س��ه ت��ن از اع��ضای
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در . \ خمين�ی تم�اس بگيرن�د   تا با س�يد روح،ستاداعضايش را به نجف فر
ی    از اع�ضای اولي�ه»پرويز يعق�وبی «ی صورتی رنگی كه توسط   جزوه

ِس��ازمان مجاھ��دين خل��ق پ��يش از انق��Eب منت��شر ش��ده اس��ت، در رابط��ه ب��ا 
\ خمينی مط�البی   مEقات دو تن از اعضای سازمان مجاھدين با سيد روح

بني��انگزاران س��ازمان مجاھ��دين خل��ق اي��ران،  «بکت��اعن��وان . م��ده اس��تآ
چرا سازمان مجاھ�دين خل�ق «ھم  آنتيتر فرعی  و »ھا و اھداف آنان ديدگاه

   . است»! ايفا كند؟١٣٥٧اش را در انقEب  نتوانست و نگذاشتند نقش اصلی
ھم�سر پي�شين يعق�وبی . پرويز يعقوبی باجناق مسعود رجوی اس�ت

يعق�وبی . اولين ھمسر م�سعود رج�وی ب�ودمينا ربيعی خواھر اشرف ربيعی 
 از ١٣٦٣ در زم��ستان Eب اي��دئولوژيك س��ازمان مجاھ��دينت��ا سرف��صل انق��

ِ از مجاھ��دين تح��ت ١٣٦٣اي��ن ف��رد از زم��ستان . م��سئولين اي��ن جري��ان ب��ود
عن�صر موح�د «او ھن�وز خ�ودش را . رھبری م�سعود رج�وی كن�اره گرف�ت

                                                                                                                  
 در زن�دان یت در دادگ�اه نظ�امي�در آن موق�ع م�ا پ�س از محاكم�ه و محكوم.  شدیه گذاري پا١٣٤٤ور سال يشھر
  » .ميله رھبران آن آگاه شدين خلق بوسي مجاھدیس سازمان مخفيم و از خبر تأسيبود

ن نكت�ه اش�اره ي� ب�ه ا١٣٤٤ یل دھ�ه ي� در اوایك�ي چریامھندس بازرگان در ادامه ضمن اشاره ب�ه تول�د س�ازمانھ
 از ی ك��وچكیت��ر در قال��ب ھ��سته ھ��اپ��يش وازی س��ازمان چريكھ��ای ف��دائی ك��ه ًب��ا ھمزم��ان و م��يدارد ك��ه تول��د تقر

 از جمل��ه یم��ذھب/ی اح��زاب مل��یك مول��ود دو ط��رز تفك��ر م��وازي�� ھ��ر ،نيكھ��ا ش��كل گرف��ت و س��ازمان مجاھ��ديچر
]: بازرگان ميگوي�د[: ران بوده استيست در اينيلن/ستيEت ماركسين تنھا تشك، و حزب توده بعنواینھضت آزاد

ران بودن�د، ي�ان خل�ق ايران و س�ازمان ف�دائين خلق اين آنھا سازمان مجاھدي كه مھمتریكي چریل سازمانھايتشك«
 ح�زب  ب�ایا ھمك�اريت ي عضویان خلق سابقه يانگذاران سازمان فدائياغلب بن.  شروع شد١٣٤٤ل سال ياز اوا

» . بودن�دیك�ال نھ�ضت آزادي رادیران از اع�ضاي�ن خل�ق اي مجاھ�دیل دھن�ده ي عناصر تشكیول. توده را داشتند
 ی و مبارزاتیاسيشات سي تولد گرایضمن بررس» ین سالگرد نھضت آزاديستمي بیادنامه ي« بازرگان در كتاب

مول�ود ن را يل�د س�ازمان مجاھ�دان توي�، جری و م�ذھبیستي� و ماركسیان مل�ي� در س�ه جر١٣٣٢ور يپ�س از ش�ھر
اول�ين .  اس�Eمی ھ�ستنداني�ن جريز مولود ھم�ين خلق نيمجاھد«: سندينوي و می تلقی نھضت آزادیتحوTت درون
د مح�سنھا و ناص�ر ص�ادقھا و يف نژادھ�ا و س�عي� چ�ون حنید و بزرگ�ين شھين خلق، مجاھدي مجاھدگروه مؤسس

 اوضاع یل و پس از بررسين تحلي ھمیدر ادامه  بازرگان» .ران بودندي ای فعال نھضت آزادیھا اعضايرضائ
ه ي� م�سلحانه علی به ض�رورت مب�ارزه ٤٢ چھل و سركوب مردم در خرداد سال یل دھه يران در اواي ایاسيس

  : سدينوي میشاه از موضع نھضت آزاد
 ین جمعبن�دي� ب�ه ای مق�دماتیھايك سل�سله مطالع�ات و بررس�ي� در خارج از كشور پس از ین نھضت آزاديفعال«

 جن�گ م�سلحانه اس�ت و ی، تنھ�ا راه رھ�ائیست وياليان امپريم شاه و حامي با رژی نھائیري درگیدند كه برايرس
ر و تحوTت نھضت يياو سپس در رابطه با تغ» . امكانات و تداركات آنرا در دستور كار خود قرار دادندیه يتھ

ن ي سران و فعالیريران بعد از دستگيدر داخل ا«: سدينويكرد به مبارزه مسلحانه مي در داخل كشور و رویآزاد
 را تا حدود اواسط سال یاسي مبارزات سیوه ي ھمان شی چند صباحی جوان و فعال برایروھاي، نیت آزادضنھ

ر گروھھا و ير ساي كه در جامعه بوجود آمده بود، آنھا را نظیدياما فشار اختناق و مسائل جد.  ادامه دادند١٣٤٣
 ی ام�ر»جھ�اد م�سلحانه«اب�د و توس�ل ب�ه ير يي� تغیادي�د بط�ور بني� مب�ارزه بایوه ياع�د س�اخت ك�ه ش�دستجات متق
 از رھب�ران یکن�د ك�ه در آن زم�ان برخ�ين نكت�ه اش�اره مي�ه ب�ه اي�انين بي�بازرگان در ا» .ر شده استياجتناب ناپذ

کند؛ ي اشاره نمیبه اسامًن رابطه مشخصا يدر ا. مخالف بودند مسلحانه یمشت با ي روحانی رھبرینھضت و حت
رس�د اش�اره اش ب�ه يشد، بنظ�ر مي شناخته مینيت مشخصا با اسم خمي روحانیط رھبرياما از آنجا كه در آن شرا

ت، از اواسط سال ي روحانی رھبری از رھبران نھضت و حتیرغم نظر برخيعل«: ديگويبازگان م.  باشدینيخم
. شودي� آغ�از م»جھ�اد م�سلحانه« ام�ر یشود و تدارك ب�رايقف مران متوي ایتھا بنام نھضت آزاديج فعالي بتدر٤٣
 م�سلحانه از یھ�ايري و آغ�از درگ١٣٤٤ن خل�ق در س�ال يس سازمان مجاھ�ديتھا بود كه باTخره به تأسين فعاليھم

  ». منجر شد٤٩اواخر سال 
http://www.mojahedin.ws/nmnd/show.php?group=4&tpe=nm  
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 خ��ط خ��ودش و دان��د و م��سعود رج��وی را منح��رف از  م��ی٥٤»مجاھ��د خل��ق
 را در  يعق��وبی اي��ن ج��زوه. ن��دك  معرف��ی م��ی مجاھ��دينبني��انگزاران س��ازمان

 اي��ن ج��زوه عب��ارت  ِروی جل��د.  اس��تو پخ��ش ک��ردهنوش��ته  ١٣٨٠م��اه بھمن
   .ديده ميشود» فرانسه/مجاھدين خلق ايران«

 بنا به تصميم س�ازمان يك�ی ١٣٤٩در سال «: يعقوبی نوشته است
 ض�من تم�اس ب�ا خمين�ی از ،ش�ود  ق�رار م�یاز اعضای مجاھدين مقيم خارج

افراد سازمان را كه ھواپيمايی  كند تا از دولت عراق بخواھد كه وی تقاضا
ھ��ا و    ك��ه وی ب��ا بھان��ه…ان��د، تحوي��ل اي��ران ندھ��د  رب��وده و ب��ه ع��راق ب��رده

 ممك�ن اس�ت ب�رای آنھ�ا ،اگ�ر اق�دامی كن�دھای آخوندی نظير اي�ن ك�ه   توجيه
ب��دتر ] ايران��ی را رب��وده بودن��دك��ه ھواپيم��ای راق در ع��زن��دانيان مجاھ��دين [

از س�وی آن�ان ب�ه ھا تقاضايی بكند تا تقاضايی  خواھد از عراقی نمی يا ؛شود
  .نمايد  از انجام اين درخواست خودداری می؛دنبال داشته باشد

مجاھدين كه سازمان ی   يكی از اعضای اوليه[تراب حق شناس «
 ب���ه بخ���ش ١٣٥٤اھ���دين در س���ال در جري���ان ان���شعاب خ���ونين س���ازمان مج

 ب�ا خمين�ی در ١٣٤٩در رابطه با تماس سال ] ماركسيست مجاھدين پيوست
 چن��ين ١٣٥٩تم مھ��ر م��اه  بي��ست و ھ��ش٧٧ی    ش��ماره»پيك��ار«ی   ن��شريه

 ب��ا برخ��ی از …٥٠مق��دمتا اش��اره ك��نم ك��ه قب��ل از ش��ھريور «: نوي��سد م��ی
ھ�ای   و برداش�تش�تندی مب�ارزاتی دا  ط�ور ن�سبی اندي�شه«حانيون كه به رو

 س�ازمان ب�ا … تم�اس داش�تيم»دادند را از اسEم ارائه می] کذا[ای   مترقيانه
ای    ب��ا رژي��م ش��اه ت��ضاد و مب��ارزه…برخ��ی از اشخاص��ی ك��ه در آن زم��ان

داش��تند، تم��اس گرف��ت و آنھ��ا ك��ه م��ستقيم و غيرم��ستقيم از اھ��داف انقEب��ی 
ھ�ايی ب�رای   رسال نامهمطلع شده بودند، منجمله اقدام به امجاھدين سازمان 

  .\ خمينی كردند  آيت
ای   نامه. نوشته بود] خمينی[...\ سحابی به  عزت...يك نامه را«

ت��راب ح��ق  [ای از آن��را خ��ودم  مف��صل از ھاش��می رف��سنجانی ب��ود ك��ه ن��سخه
در اي�ن نام�ه نوي�سنده .  به نج�ف ب�ردم]شناسِ  عضو سازمان مجاھدين خلق

بخ��صوص رفي��ق ش��ھيد [لك��ه از ف��داييان خل��ق ن��ه تنھ��ا از مجاھ��دين خل��ق ب
را از مب�ارزين خواس�تار ] خمين�ی[... بخ�وبی ي�اد ك�رده، حماي�ت ] دزادهاحم

ای از    كرده بود، نامهقای مطھری ھم سفارشی شفاھی به خمينیآ. شده بود
\   ِ\ منتظری بود كه در آن ضمن تايي�د از مجاھ�دين زن�دانی از آي�ت  آيت

 بود به نفع آنان اقدام نمايد و البت�ه در آخ�ر ھ�م ت�صميم را خواسته ] خمينی[
  . \ خمينی محول نموده بود  به خود آيت
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\    علت تماس ب�ا آي�ت…را با خودم به نجف بردم] ھا[  اين نامه«
خمينی با توجه به س�وابق ض�ديت او ب�ا ش�اه، جل�ب ي�اری و پ�شتيبانی او در 

\ خمين�ی علي�رغم   آي�ت…رژيم شاه ب�ودمبارزه عليه امپرياليسم امريكا در 
ت���ضادش ب���ا س���لطنت، ق���شر خ���رده ب���ورژوازی مرف���ه س���نتی را نماين���دگی 

   ٥٥»…كرد می
\ خمين�ی مترق��ی   در رابط�ه ب�ا ض�د امپريالي��ست ب�ودن س�يد روح

ی   مھ��دی بازرگ��ان، نخ��ست وزي��ر دول��ت موق��ت خمين��ی در روزنام��ه] ک��ذا[
س��ال پ��س از ب��ه   دو١٣٥٩ه  بھم��ن م��ا٦مي��زان، ارگ��ان نھ��ضت آزادی در 

  : \ خمينی ضد امپرياليست نوشت  قدرت رسانيدن سيد روح
روابط دولت امريكا با انقEب و دولت موق�ت انق�Eب اس�Eمی و «

 تنھ��ا ب��ا روی ك��ار آم��دن دول��ت موق��ت ش��روع ،جمھ��وری اس��Eمی اي��ران
ز ھھ�ا قب�ل ا اسناد و شواھد، از ما به موجب اطEعات و مدارك و. شود نمی

ھای متعددی ميان اعضای شورای انق�Eب در  پيروزی نھايی انقEب، تماس
ع�Eوه . ايران با مقامات امريكايی برقرار و مذاكراتی در جريان بوده است

ب�ا ] ھ�م[گوھايی  و  بر تماس و مذاكرات با مقامات امريكايی، ارتباط و گفت
محم�د زي�ر آخ�رين نخ�ست و[بختيار ] دكتر شاھپور[سران ارتش و ھمچنين 

   ٥٦»…وجود داشته است] شاهرضا 
ح��سين روح��انی يك��ی ديگ��ر از اع��ضای مجاھ��دين ك��ه در ھم��ين 

 ي�اری و پ�شتيبانی«ه مEقات خمين�ی در نج�ف ب�رای جل�ب ھا چند بار ب سال
 زن�دانيان سياس�ی ب�ه دس�تور ک�شتار در ١٣٦٧ رفته بود، در س�ال »\  آيت

نی ب��ود ك��ه در ان��شعاب روح��انی ني��ز از مجاھ��دي. ش��خص خمين��ی اع��دام ش��د
  . د سازمان مجاھدين، ماركسيست ش١٣٥٤خونين سال 

  :  به بعد نوشته است٧٩ی   ی پيكار شماره  روحانی نيز در نشريه
 ھمرزمان مجاھد ما در داخل كشور ط�ی …به دنبال دستگيری «

ای خواستار آن شدند كه در اين باره و ساير م�سائل مرب�وط ب�ه جن�بش   نامه
 \ خمين��ی م��ذاكره ش��ود و حت��ی  ان و اوض��اع جامع��ه ب��ا آي��تانقEب��ی اي��ر

چن�د ض��عيف او ن�سبت ب�ه مجاھ��دين و اTمك�ان كوش�ش ش�ود ت��ا پ�شتيبانی ھر 
ھا و جنبش انقEبی كه در ايران به تازگی پا گرفته بود، جل�ب  حمايت از آن

\   ای در ھم�ين زمين�ه از ط�رف آي�ت  گردد و در صورت موافقت اعEميه
 ش���رايطی ب���ود ك���ه عناص���ر مختلف���ی از  ص���ادر ش���ود و اي���ن در]خمين���ی[

م���ثE نظي���ر رف���سنجانی و [ در داخ���ل ك���شور ]ک���ذا[» روحاني���ت مترق���ی«
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\ خمين�ی   موضع حماي�ت آمي�زی از مجاھ�دين داش�ته و تنھ�ا آي�ت] منتظری
   ٥٧».بود كه تا آن روز سكوت اختيار كرده بود

 پروان�ه  ح�زب مل�ت اي�ران ك�ه ب�ا ھم�سرشئيسداريوش فروھر ر
روش��نفكران و «ای ديگ��ر از    ھم��راه ب��ا ع��ده١٣٧٧ در آذر م��اه اس��کندری

انی تروري���سم دولت���ی حكوم���ت  ايران���ی، قرب���»نوي���سندگان و پژوھ���شگران
 در دوران رياس��ت ای ي��ا ك��شتار درم��انی  ھ��ای زنجي��رهس��n قتل [اس��Eمی

 م��اه پ��يش از برپ��ايی حكوم��ت دو/ ش��د، يك��ی]جمھ��وری س��يد محم��د خ��اتمی
گراي�ان   چن�ين مل�ی  در رابطه با توجيه حضور خ�ود و ح�زبش، ھ�م اسEمی

در كن��ار ارتج��اعيون م��ذھبی، در ح��الی ك��ه اس��Eم را بخ��ش اص��لی ھوي��ت 
   :گفتكند،  ايرانی ايرانيان معرفی می

 با درايت و ھدايت مراجع عظ�ام ی روحانيت  جامعهخوشبختانه «
ت و در پي�امی از در تEشی پردوام، حركت استقEل را بازشناسی كرده اس

اين خوان يغما «: خوانيم  پيشوای بزرگ شيعيان می\ خمينی  حضرت آيت
ھاست مورد ھجوم چپی و راس�تی ق�رار گرفت�ه و گ�اھی ب�ا ص�راحت كه مدت

و فريبی نقشه ك�شی ش�ده نون با عناوين ديگر با كمال عوامتقسيم گرديده، اك
  ».مورد تقسيم قرار گرفته است

شوای روح��انی م��يھن م��ا ب��ه ش��ود ك��ه پي��  م��یاي��ن پي��ام آش��كارر د«
دانن�د ك�ه بيگان�ه ب�رای  شناسند و م�ی ی مثبت را می  ھای موازنه حخوبی جنا

ھ�ا  ھ�ای سياس�ی آنی ھيچي�ك از حركت  ملت ايران بيگانه است و نبايد فريفته
  …شد كه ھمه رنگ است و نيرنگ

 ك�ه در فرھن�گ و ت�اريخ اي�ران ی روحاني�ت  جامعهار بدين اعتب«
نخ�ستين ص�ف جبھ�ه ھايی بس استوار دارد، ھم اكنون نيز در   مين، ريشهز

جھت ني�ست ك�ه  بی. كند  مبارزه می]کذا[و استقEل ] کذا[برای كسب آزادی 
ھ��ای   ی گروھھ��ا آم��اج حمل��ه   ب��يش از ھم��ه»روحاني��ت پرافتخ��ار ت��شيع«

 ی  جھت نيست كه شھر مق�دس ق�م، الھ�ام دھن�ده بی. ندمزدوران بيگانه شده ا
  » …پيكارھای رھايی بخش ملت ما گرديده است

ج����وادی يك����ی ديگ����ر از ھم����ين س����نخ  عل����ی اص����غر ح����اج س����يد
 ٧ چند روز پيش از سقوط تھران و فروپاشی ايران در ت�اريخ ،روشنفكران

  : متعلق به خودش نوشت» جنبش«ی   در نشريه١٣٥٧بھمن ماه 
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، ب��ا ی اب�راھيم  آي�د، ب�ا ص�دای ن��وح، ب�ا طيل�سان و تي�شه ام�ام م�ی«
ھ��ای  ع��صای موس��ی، ب��ا ھيئ��ت ص��ميمی عي��سی و ب��ا كت��اب محم��د، و دش��ت

  …كند ی رھايی انسان را فرياد می  پيمايد و خطبه سرخ شقايق را می
  گويد، ديگر كسی به خانه وقتی امام بيايد، ديگر كسی دروغ نمی«

دھ�د، م�ردم  زن�د، ديگ�ر ك�سی ب�ه ب�اجگزاران ب�اجی نم�ی ی خود قفل ھم نمی
ھ�ا در نظ�ر گرفت�ه  البت�ه در اي�ن مي�ان ج�ايی ب�رای خ�انم[ش�وند  یبرادر ھم م
 .كنن�د گر به عدل و ص�داقت تق�سيم م�یو نان شاديشان را با يكدي] نشده است

ھ�ای نف�ت  ھای نان و گوش�ت، ص�ف  صف؛ديگر صفی وجود نخواھد داشت
 و ص�بح ؛ای نامنوي�سی ب�رای اس�تعمارھ� ھ�ای مالي�ات، ص�ف و بنزين، صف

بايد امام بياي�د ت�ا ح�ق بج�ای خ�ود . زند  لبخند می]کذا [زادیبيداری و بھار آ
  »…بنشيند، و باطل و خيانت و نفرت در روزگار نماند

 در ]ی مل��ی  اتحادي��ه[اس��يون جھ��انی مح��صلين و دان��شجويان كنفدر
 ارسال پي�ام كوت�اھی را ١٩٧٢ی   ی سيزدھم كنفدراسيون در ژانويه  كنگره

حمي��د ش��وكت يك��ی از ھم��ين . ب رس��اند\ خمين��ی ب��ه ت��صوي  روح ب��ه س��يد
ی كنفدراس�يون   تاريخ بيست ساله«ھا و مولف كتاب دو جلدی  كنفدراسيونی

 گ��زارش ٤٢ی    ب��ه نق��ل از ص��فحه»جھ��انی مح��صلين و دان��شجويان ايران��ی
ی اين كنگره را ارس�ال پي�ام   ی سيزدھم كنفدراسيون، وجه مشخصه  كنگره

  :زيابی كرده است\ خمينی ار  روح كوتاھی برای سيد
   ،\ خمينی  پيام به حضرت آيت«
  رھبر شيعيان جھان،«
ی كنفدراس����يون جھ����انی منعق����ده در ش����ھر   س����يزدھمين كنگ����ره«

 »پ�شتيبانی كام�ل«ب�ه آن مق�ام محت�رم درود فرس�تاده و ] آلم�ان[فرانكف�ورت 
ی روحاني�ت مترق�ی علي�ه اس�تعمار،   ی جامعه  خود را از مبارزات عادTنه

  ٥٨».كند م و ارتجاع داخلی اعEم میصھيونيس
 ھم�ان كت�اب ٣٠٧ی   حميد شوكت در ارزيابی اين پيام در صفحه

از آن جھ�ت ب�ود ] \ خمين�ی  روح پيام ب�ه س�يد[اھميت اين پيام «: نويسد می
  پيامی را خطاب ب�ه آي�ت»بار ديگر«ھا  كه كنفدراسيون پس از گذشت سال

ی    از آن ي��ك ب��ار ديگ��ر در كنگ��رهپ��يش. رس��اند \ خمين��ی ب��ه ت��صويب م��ی 
 ١٣٤٣ی آن س��ازمان ك��ه در ديم��اه   س��وم و ب��ار ديگ��ر در چھ��ارمين كنگ��ره

 در شھر كل�ن آلم�ان غرب�ی برگ�زار ش�ده، پي�امی خط�اب ]١٩٦٥ی   ژانويه[
ی چھ��ارم كنفدراس��يون   كنگ��ره. \ خمين��ی ب��ه ت��صويب رس��يده ب��ود  ب��ه آي��ت
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صدر غيابا به ع�ضويت در    بنیای است كه طی آن ابوالحسن  ھمان كنگره
ی روحي��ه و ف��ضای غال��ب ب��ر   م��تن پي��ام ن��شانه. ھيئ��ت دبي��ران انتخ��اب ش��د

ای ب�ود ك�ه در   \ خمينی و مب�ارزه  كنگره و تلقی كنفدراسيون از نقش آيت
   ٥٩». به رھبری او انجام گرفت١٣٤٢ خرداد ١٥

ی اي�ن كت�اب در ھم�ان ص�فحه و ص�فحات   حميد ش�وكت در ادام�ه
» \ خمينی  ی كنفدراسيون به حضرت آيت  پيام چھارمين كنگره« متن بعد

در عن��وان پي��ام درج » انم��ا الجب��وه عقي��ده و جھ��اد«را ك��ه ب��ا عب��ارت غل��ط 
. ب�وده اس�ت» ان الحي�ات عقي�ده و الجھ�اد«كرده است كه احتماT منظورش 

   »گاه پيام به تبعيد«: عنوان فرعی پيام اين است
  : نويسد  ھمان كتاب می٣٠٨ی   شوكت در صفحه

ی روح�انيون و نيروھ�ای م�ذھبی   حمايت و پ�شتيبانی از مب�ارزه«
 ت���شكيل كنفدراس���يون در دس���تور ك���ار آن س���ازمان ق���رار  ِِاز ھم���ان آغ���از

   ٦٠».داشت
ھ��ا،  ای  توج�ه بكن��يم ك��ه نيروھ��ای اص��لی اي��ن كنفدراس��يون را ت��وده

 س��ازمان انقEب��ی ای زي��ر عن��وان  ھ��ای ج��دا ش��ده و مائوئي��ست ش��ده ای  ت��وده
 از طي�ف ابوالح�سن  ی مل�ی و نيروھ�ای م�ذھبی  ی ايران، جبھ�ه  حزب توده

زاده و اب�راھيم ي�زدی و م�صطفی چم�ران ت�شكيل   ص�در، ص�ادق قط�ب  بنی
  . اند  داده می

 نخ��ستين رئ��يس جمھ��وری خمين��ی ب��ود ك��ه ٦١ص��در  بن��یابوالح��سن 
 م�سعود رج�وی بعدھا مغضوب درگاه او شد و در پناه س�ازمان مجاھ�دين و

ھايی را ك�ه خ�ود او   دروغ»خيانت به اميد«او در كتاب . از ايران گريخت
گفت��ه، چن��ين اف��شا  ريس م��ی\ خمين��ی در پ��ا  ب��رای مط��رح ك��ردن س��يد روح

ای ب�وديم، ن�ه ب�ه رھب�ر   آت�شهم�ا ن�ه از روز اول م�سلمانان دو «:كرده است
 انق����Eب از  داش����تيم، ن����ه در جري����ان انق����Eب اعتق����اد زي����ادی»عاليق����در«
خب��ر ب��وديم، و ن��ه   ب��ی»ھ��ايش  محت��وايی اندي��شه  ب��ی« او و از »نادانيھ��ای«
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ب�ه  ١٣۵٨ س�الاو در بھم�ن م�اه . ا آم�دي� در شھر ھمدان ب�ه دن١٣١٢نماه يصدر در دوم فرور ی ابوالحسن بن- 61
ح�زب  ی ت�نش ب�ا اع�ضایپ�س از چن�د ١٣۶٠ انتخ�اب ش�د و در خ�رداد راني� ایس جمھ�وريرئ� نيعن�وان نخ�ست

از مق�ام  ی اس�Eمیمجل�س ش�ورا  توس�طیاس�يت سي� ع�دم کفا با عن�وانیني\ خم روح ً تايو نھا ی اسEمیجمھور
»  مقاوم�تی مل�یشورا«س عضو يخت و در پارين گرراي از ایبعد ھم ھمراه با مسعود رجو. ش عزل شديخو

 ی سالھایاو در ھمه . روزه را به عقد او درآوردي، دخترش فی با رجویاسي اتحاد سیو برا  شدیمسعود رجو
انق��Eب «ھمچن��ان ب��ه  ص��در ی؛ بن��کن��ديدر ھج��رت را منت��شر م» یانق��Eب اس��Eم «یه ياق��امتش در اروپ��ا ن��شر

 . داندي می انقEب اسEمیاجباور دارد و خودش را ن» یاسEم
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ھا برايمان ناشناخته ب�ود، و   دموكراتيك اين انديشه ی ارتجاعی و ضد  جنبه
ھايش ناآگاه بوديم، زيرا بع�دا خ�ود م�ا  ھا و قول نه از ماھيت دروغين حرف
ی نظ�رات خ�ود او ھ�م   ن�ده م�نعكس كنیھ�ا حت�  اعتراف كرديم ك�ه اي�ن گفت�ه

ھ�ا   نوش�تيم و در ھنگ�ام م�صاحبه  كه ما برايش م�یندھايی بود  حرفند؛نبود
پ�ای او را ن�ه آنط�ور ك�ه گذاش�تيم، ي�ا اص�وT س�خنان ب�ی پرو یدر دھ�انش م�

باي�ست گفت�ه ش�ده باش�د، ب�رای خبرنگ�اران  گفته شده بود، بلكه آنطور كه می
    ٦٢»!كرديم ترجمه می

ی خمينی بود و بعدھا   م مدتی وزير خارجه ھ٦٣صادق قطب زاده
اب�راھيم .  اع�دام ش�د٦٤\ Tج�وردی و كمی بعد توسط سيد اس�دمغضوب او 

                                                           
، ٣٣٠ ت��ا ٣٢٥، ص��ص ١٣٦١س، س��ال يچ��اپ پ��ار» دي��ان��ت ب�ه اميخ« ص��در، نق��ل از كت��اب یابوالح�سن بن�� - 62

 ی  به نقل از ھفته نامه یزديم يدر مورد ابراھ» ران در دو حركتيانقEب ا«در کتابش  بازرگان ین مھديھمچن
ن ش�فاء ص�ص  يال�د ت و مكاف�ات، ش�جاع ي�د به کتاب جنايکن نگاه ١٣٦٣ اسفندماه ٦س، ي، چاپ پارینھضت آزاد

  ١٠٠ تا ٩٩
.  را قط�ب زاده ترجم�ه ک�ردین�يمع�روف خم» چيھ�«. د تھ�ران آم�ب�ه  یني حامل خمیمايبا ھواپ  زاده قطب  - 63

 . اعدام شد»کودتا« به جرم شرکت در ١٣٦١قطب زاده در سال 
  : نگونه نوشته استي را اید اسد\ Tجورديس» ديشھ« ینامه يزندگ» یمرکز اسناد انقEب اسEم «- 64
ران نق�ش داش�ت و پ�س از ي�ا ی بود كه در نھضت انقEب�یاز جمله كسان» ید اسد\ Tجورديس« اسEم »ديشھ«
د يس�... . عھده گرفتبر استحكام نظام جمھوری اسEمی  را در جھت  یف مھميز وظاي ن ی انقEب اسEمیروزيپ

ن زم�ان از يدر ھم�. ك�ار در ب�ازار م�شغول ش�ود رس�تان را ت�رك كن�د و ب�هي ناچار شد دبیمالاسد\ به علت فقر 
 ی  در دھ�ه .ش�ود یان ف�راھم م�يعي در گ�روه ش�ی ح�ضور Tج�وردی ن�ه يزم ی ب�ا ح�اج ص�ادق ام�انيیق آش�ناي�طر

 یاس�يائل سش�ود و در م�س ی مشغول م�یمذھب/یفرھنگ یتھايان به فعاليعياران خود در گروه شي  به ھمراه ١٣٣٠
 رد، ب�هي�گ ی ق�رار م�ی\ كاش�ان ت ي�ان اس�Eم و آييان مب�ارزات ف�داي� در جریو  ك�ه يیاز آنج�ا. كن�د یدخال�ت نم�

ب�ا . ديآ ی درمیاران وي ی   زمره  در]کذا[)ره(یني خم شود و با آغاز نھضت امام یده مي ھم كشیاسي سیھا تيفعال
 به یري ناپذ اق وصفين زمان با اشتيرد و از ايگ یر قرار مي تأث تحت سخت) ره( امامی ه ين اعEمي اولی مشاھده 

د امام ي تبعیھا در سال ی Tجورد»ديشھ«. كند ی امام را آغاز میھا ه يع اعEمير و توزيدوستان خود، تكث ھمراه
 از یك�ي. ردي�گ یشود و مورد شكنجه قرار م یزندان محكوم م ر و بهي سه بار دستگی مبارزاتیھا تيل فعاليبه دل

 یو گ�اه نتوان�ستند از چ ين س�اواك ب�ود ك�ه ھ�ي س�نگی ھ�ا  مقاومت در برابر ش�كنجهیفرد و  منحصر بهیھايژگيو
Tجوردی از . دروغ که حناق نيست. [دلقب دادن» ھا مرد پوTدين زندان« را ی كه ویرند؛ به طورياعتراف بگ

ش�اھا س�پاس «ھ�دی کروب�ی و خيل�ی از آخون�دھا توابين زندان در نظام پيشين است و ھمراه با مھدی عراق�ی و م
عل�ت ک�شتار زن�دانيان سياس�ی نظ�ام پي�شين توس�ط Tج�وردی در زن�دانھای اس�Eمی . از زندان آزاد ش�دند» گويان

   ].ھمين بود که خودش کلی خرابکاری کرده بود
وی در معي��ت . ددا ادام��ه م��ی  خ��ودیھ��ا ش��د، ب��ه فعالي��ت از زن��دان آزاد م��ینك��ه ي بEفاص��له پ��س از ایTج��ورد«

 یھ�ا ھيئ�ت«يل جمعيت�ی مب�ارز ب�ا عن�وان ب�ه ت�شك ی عراق�ید مھ�دي و ش�ھید ص�ادق ام�اني چون ش�ھیمردان بزرگ
 یشبرد نھ�ضت انقEب�ي�ام ام�ام و پيج پيغ و تروي مؤثر در تبلی از تشكلھایكي  د كهيازيدست » ی اسEمی مؤتلفه 

  ی انق�Eب اس�Eمیروزي� در دوران پ�س از پیTج�وردد ي ش�ھ.ز پابرجاس�تي�رفت و تا كن�ون ن یشان به شمار ميا
 ی اس�Eمی نظ�ام جمھ�وری ك�شور، در س�مت دادس�تانیاس�يانات سيبا توجه به شناخت جر فا كرد وي اینقش فعال

بي�شترين اع�دامھا  [رفتيپذ یني سنگی فه ي ضد انقEب وظیاسي و سیانات فكريقرار گرفت و در برخورد با جر 
ب و ي� به تعقیو. ]در دوران نخست وزيری ميرحسين موسوی انجام شده است» شھيد«و شکنجه ھا توسط اين 

در اي�ن زمين�ه ن پرداخ�ت و يگروھ�ك فرق�ان و من�افق ژهي� و ، بهیاسي معاند سیھا  گروھكیھا كردن توطئه   یخنث
اع�دام از بيشترشان را کشت و شکنجه کردو داستان تجاوز به دخت�ران زن�دانی پ�يش از . [دتEشھای فراوانی كر

   ]شاھکارھای دوران اين جانی است
با کشتار و تجاوز و شکنجه  [ی اسEمی جمھوری دار حفظ و حراست از نظام نوپا  عھدهیب Tجورديترت ن يبد«

ان جن�گ ي�پا مق�ارن ب�ا. ن بب�ردين و فرق�ان را از ب�ي من�افقیھ�ا د و توان�ست گروھ�كش�  ]تا سرحد مرگ معترضين
 و یط دش�وار زم�انيتوج�ه ب�ه ش�را  ك�شور من�صوب ش�د و ب�ایھ�ا ن�دان س�ازمان زاس�تي ب�ه ری، Tج�وردیل�يتحم

 ی عرص�ه           ھ�م در ،ران ش�ده ب�ود، توان�ستي� ای  ر جامع�هيب�انگي ك�ه پ�س از جن�گ گریا ده ي�مشكEت عد
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ی دول�ت موق��ت مھ��دی بازرگ�ان ب��ود و ھ��م   ي�زدی ني��ز م�دتی وزي��ر خارج��ه
اكن��ون ني��ز رھب��ری جري��ان موس��وم ب��ه نھ��ضت آزادی را در اي��ران پ��س از 

  ي�زدی در ھنگ�ام اخ�راج س�يد روح.درگذشت مھدی بازرگان بر عھده دارد
از امريك�ا ب�ه ] ك�امE ت�صادفی[ از ك�شور ع�راق ١٣٥٧\ خمينی در پائيز  

م��اه  رود و از اي��ن ت��اريخ ت��ا بازگ��شت خمين��ی ب��ه اي��ران در بھم��ن ع��راق م��ی
س�يد » مب�ارزاتی«ھ�ای  یزماندھھ�ا و س�ا   با اوس�ت و بي�شتر ترجم�ه١٣٥٧

ص�در   بن�یابوالح�سن قط�ب زاده و  ص�ادق با ھمراھی او، ، خمينیروح \
 ك�شور از اب�راھيم ي�زدی ي�ك ب�ار ك�ه مطبوع�ات داخ�ل. ش�ده اس�ت انجام م�ی

ند در رابطه با نقشش در به حكومت رساندن خمينی ص�حبتی بكن�د و خواست
 آنقدر سريع خ�ودش را از ١٣٥٧ای در پائيز   به ويژه بگويد در چه رابطه

  : گفتی خودش   د، با زرنگی ويژهی امريكا به عراق رسان  اياTت متحده
ھ��ا   ام ك��ه در اي��ن زمين��ه  ی سياس��ی ن��شده  م��ن ھن��وز بازنش��سته«

   ٦٥»!!سخنی بگويم
اما كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايران�ی در اروپ�ا و 

\ خمين��ی   ی خ��ود را ب��ا س��يد روح  امريك��ا ت��ا سرف��صل انق��Eب ني��ز رابط��ه
ين جريان در رابط�ه ب�ا اخ�راج خمين�ی از ھای ا  آخرين اطEعيه. حفظ كرد

كشور عراق، مخالف�ت دول�ت كوي�ت ب�ا اقام�ت خمين�ی در كوي�ت و ب�سياری 
 روح ی اين دوران در حمايت مشخص از شخص سيد  ديگر از وقايع ويژه

ی حمي�د ش�وكت، اي�ن كنفدراس�يون كم�ی   بنا بر نوشته. \ خمينی بوده است 
آي�ا عل�ت آب ش�دن و . و از ب�ين رف�تپيش از انقEب ھمچون برف�ی آب ش�د 

اش را كه ان�داختن مل�ت اي�ران   از بين رفتن كنفدراسيون اين نبود كه وظيفه
\ خمين�ی و از آن راه ب�ه آت�ش   به دام ارتجاع و تروريسم دولتی س�يد روح

  !ود، به انجام رسانده بود؟كشاندن تمام جھان ب
ش در راه ھ��ای ب��ی پاي���ان ی كوش���ش  كنفدراس��يون علي��رغم ھم��ه«

رھ��ايی و نج��ات ج��ان زن��دانيان سياس��ی و مب��ارزه ب��ا ديكت��اتوری و اس��تبداد 
ی اجتم�اعی   رفته رفته تنھا راه چيرگی بر معضEت بغ�رنج و پيچي�ده] كذا[

گراي�شی ك�ه ب�ا   ج�ستجو ك�رد؛»ھ�ای ص�ريح و آس�ان پاس�خ«را در تكيه بر 

                                                                                                                  
ت س�ازمان يري م�دی  در عرص�ه  و ھ�م]ب�ا ش�کنجه وادار ب�ه توب�ه ک�ردن زن�دانيان [ني مج�رمیت و ب�ازپروريترب
اس�ت س�ازمان زن�دانھا، و اق�دامات ي از ری شم�س١٣٧٦س�ال   دریو. دا كن�دي� دس�ت پیادي�ق�ات زيانھا ب�ه توفزن�د
  درید Tج�ورديشھ.  كوچكش در بازار تھران بازگشتی  گر به حجرهيداد و بار د  كشور استعفایتي تربینيتأم

 گروھ�ك یاع�ضا  ازيی ده ب�اTی اكب�ر اكب�ری اص�غر غ�ضنفرنژاد و عل�ی توسط عل�ی شمس١٣٧٦ور ياول شھر
   .دين مورد سوء قصد قرار گرفت و به شھادت رسيمنافق

 ب�ا عن�وان ی از Tجوردید محمد خاتمي، سی اسEمی وقت جمھوریس جمھوري، رئیپس از کشته شدن Tجورد
  .نام برد» شھيد«و » سرباز بزرگ اسEم«و » سردار بزرگ اسEم«
   نقل به مضمون- 65
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پيش م��ردود جانب��ه ب��ر گ��ذار انقEب��ی، ھ��ر تح��ول ت��دريجی را پي��شای يك  تكي��ه
انگاران��ه از خل��ق و ض��د خل��ق و   ش��مرد و ب��ه پ��ذيرش ت��صويری س��اده]م��ی[

   ٦٦».انقEب و ضد انقEب روی آورد
ك��ه ] كنفدراس��يون[س��ازمانی «: و ب��از ھ��م ب��ه ق��ول حمي��د ش��وكت

روزی شعار اج�رای انتخاب�ات آزاد، رعاي�ت حق�وق ب�شر و آزادی زن�ان را 
 ب��ه ]ک�ذا [ی ش�اه  خودكام��هب�ر پ�رچم خ��ود نوش�ته ب�ود، از س��تيز ب�ا حكوم�ت 

   ٦٧»… رسيد»نقد دموكراسی«
ھ��ا تنھاب��ه اي��ن دلي��ل ب��ود ك��ه كنفدراس��يون،  تم��ام اي��ن واپ��سگرايی

  اش، در عمل از ھم�ان آغ�از ش�كل  كننده  برخEف شعارھای داغ و منحرف
راستی چرا؟ چرا شعارھای . ند بود\ خمينی در زد و ب  روح  با سيد گيری

ر پرچم آغاز ب« كه از »ايت حقوق بشر و آزادی زناناد، رعانتخابات آز«
 و »ب��ا نق��د دموكراس��ی« نوش��ته ش��ده ب��ود، »مب��ارزين كنفدراس��يون جھ��انی

الزاما به نفی شعارھای پيشين، يعن�ی انتخاب�ات آزاد، رعاي�ت حق�وق ب�شر و 
به ھمدستی و ] کذا[چگونه اين كنفدراسيون پرافتخار آزادی زنان انجاميد و 

ترين مرتج�ع ت�اريخ   يی و ھمكاری برای حاكم كردن مرتجعھمياری و ھمپا
\ خمين���ی ض���د دموكراس���ی، ض���د آزادی زن���ان و ض���د   روح يعن���ی س���يد

ی   برپ���ا كنن���دهو  ، زمين���ه س���ازدگراندي���شان روی آورد و چ���را در نھاي���ت
ھای  چه چيز اين ھمه دانشجو را كه دولت؛ ترين ديكتاتوری مذھبی شد فجيع

فرس�تادند، ت�ا ب�رای س�ازندگی و گ�ذار  ت به خارج م�یوقت با پول و ارز مل
ھ��ا  ھ��ا و ھمي��اری ب��ه م��دنيت و مدرنيت��ه، متخ��صص ش��وند، ب��ه اي��ن ھمراھ��ی

  !  را بايد باور كرد، يا دم خروس را؟ و عملکردھا شعارھا؛داشت یوام
درست است، كنفدراس�يون جھ�انی مح�صلين و دان�شجويان ايران�ی 

از «و » ی ديكت��اتوری ب��از ياف��ت  سرنوش��ت محت��وم خ��ود را در بيراھ��ه«
    ٦٨».مدافعان انقEب اسEمی شد

\ خمين���ی در   دوم���ين مEق���ات نماين���دگان كنفدراس���يون ب���ا آي���ت«
محمود رفيع دبير مالی و مجيد زربخش دبي�ر .  انجام شد١٣٤٨شھريورماه 

  ٦٩»…\ خمينی مEقات كردند   در نجف با آيت…تشكيEت كنفدراسيون
ی ھ���ا  ھ���ا نمون���ه ی كنفدراس���يونھ���ای ك���ج فھمي وھااز عق���ب مان���دگي

ھ��ا،   ت��وان از نوش��ته ھ��ا را م��ی  اي��ن ك��ج فھم��یب��سياری در دس��ت اس��ت ك��ه
مھ��دی بازرگ��ان . چين ك��ردھ��ا دس��ت  مق��اTت ھم��ين كنفدراس��يونیخ��اطرات و

                                                           
  ٢٣ ص یرانيان اين و دانشجوي محصلیون جھاني كنفدراسی  ست سالهيبخ ي تاریكتاب دو جلد - 66
   ھمانجا- 67
   ھمانجا- 68
  ٣١٠ تا ٣٠٩ ھمانجا، ص - 69
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ی فن��ی دان��شگاه تھ��ران، دكت��ر مھن��دس ترمودينامي��ك، رئ��يس   اس��تاد دان��شكده
 در اي�ران، رئ�يس »حقوق ب�شر« انجمن ی اسEمی مھندسين، رئيس  جامعه

 در اي��ران و البت��ه نخ��ست وزي��ر موق��ت دول��ت بخ��ت س��يد »نھ��ضت آزادی«
اواي���ل ی زن���دانيان سياس���ی   \ خمين���ی، ب���رای اع���دام ب���دون محاكم���ه  روح

  : داردرا   ين تئوریاحكومت اسEمی 
ی مطبوعات غربی اعدام دادگاھھای انقEب اس�ت و آنچ�ه   بھانه«
اری اس�ت قاب�ل درك ني�ست، اي�ن اح�ساسات و طرف�د] کذا[رانيان برای ما اي

 ك��شورمان ن��شان »خائن��ان و خيانتك��اران«ك��ه مطبوع��ات غرب��ی ب��ه س��ود 
ت�رين ص�ورت   ت�رين و وح�شيانه   خائنان و جاني�انی ك�ه ب�ا جابران�ه؛دھند می
 سال يا بيشتر ب�ر اي�ن ك�شور حكوم�ت كردن�د و در ع�ين ح�ال اگ�ر ش�ما ٢٥

رسد، با تعداد بيش از   نفر ھم نمی٦٠ھای انقEب را كه به  ھای دادگاه اعدام
 ]ک�ذا [٧٠ھزار نفری ك�ه ط�ی حكوم�ت ش�اه ك�شته ش�دند و ش�كنجه ش�دند صد

ملت�ی ك�ه ك�شته . مقايسه كنيد، توجيه رفتار مطبوعات غربی مشكلتر مي�شود
داده، زخم��ی داده و غ��ارت ش��ده، حاض��ر ني��ست ب��ه مح��ض رف��تن ش��اه و 

چ��ه ی مل��ی توق��ع دارد ھر  اي��ن روحي��ه. م گي��ردس��رنگون ش��دن رژيم��ش آرا
خواھ�د اي�ن كارس�ريع  زودتر به پاكسازی محيط اجتماعی بپردازد، حاT م�ی

   ٧١».انجام گيرد
سياس��ی برونم��رزی م��وثر من��وچھر ثابتي��ان از مب��ارزين و فع��الين 

 و از بني��انگزاران بن��ام كنفدراس��يون ١٣٣٢ م��رداد ٢٨ ی پ��س از   س��اله٢٥
ی جنبش    در باره در نقدی كه،يرانی در اروپا و امريكاجھانی دانشجويان ا

ھای خ�ودش و اي�ن گون�ه ھ�ا نوش�ته اس�ت، از دي�دگاھ اين س�الچپ ايران در 
ه ھ���م خوان���دنی اس���ت و ھ���م ھ���ا روايت���ی دارد ك��� روش���نفكران در آن س���ال

دكت�ر مھ�دی ] م�يEدی [١٩٦٨مثE خوب ب�ه ي�اد دارم در س�ال «: انديشيدنی
در لندن بود و گاه تا پاسی از نيمه شب در م�صاحبت بھار برای چند ماھی 

  . ماندم ی او می  آموزنده
ت، و ب�ا  اس�»مي�راث خ�وار اس�تعمار«ی كت�اب   وی كه نوي�سنده«

 آن زم��ان خ��دمت بزرگ��ی در ب���رانگيختن و  ِنوش��تن و چ��اپ آن در اي��ران
  : گفت  بارھا ضمن گفت و گو به اين نگارنده می،شوراندن نسل جوان كرد

 اTن بساط مذھب و مسجد و محراب دوب�اره ؛ مواظب باشدكتر«
ھ�ايی از  ی دموكراتھا و چپ،خيال نكن اگر شاه برود. در ايران رونق گرفته

                                                           
ن دروغھا ين کتاب به اي ھمیمن در ادامه .  رو شدین نظام اسEمي البته بعدھا در ھمی نجومین دروغھاي ا- 70
  .خواھم کرد اشاره ی اسEمی رجال حکومت جمھوریھايين دروغگويو ا
ر ي�� موض��ع غی   ك��ه نظ��ر بازرگ��ان را در ب��ارهی، در پاس��خ ب��ه خبرنگ��ار١٣٥٨بھ��شت يھ��ان تھ��ران، اردي ك- 71

  .ده بودي پرسی مطبوعات غربی  دوستانه



 ٧٥

 

ھ�ا و ب�اTخص   ھ�يچ بعي�د ني�ست ك�ه امپريالي�ست. آين�د قماش شما سر كار می
عن��ی آخون��دھا را دوب��اره عل��م ش��ان در اي��ران، ي یتان ق��ديمھ��ا، دوس�� انگلي��سی

ی م�ردم س�وار ش�وند، دم�ار از روزگ�ار   ھ�ا دوب�اره ب�ر گ�رده گر اي�ن ا؛كنند
اي��م، پنب��ه   آورن��د و ھ��ر چ��ه از انق��Eب م��شروطه رش��ته ھ��ا در م��ی ش��ما چپ��ی

   ».خواھند كرد
  : گفتم شدم و می من از اين سخنان او در شگفت می«
ھا واھمه داريد،  دكتر، اين آخوند و مEيی كه شما اين قدر از آن«
ش�ود  ميك�رب را ھ�م نم�ی«: گف�ت  م�ی»بين�يم؟ ھ�ا را نم�ی كه ما آنكجا ھستند 

ھا در ايران به كمك ھمين رژيم اعليحضرت كه از چ�پ و  وانگھی اين. ديد
ش�ود و چن�ان  ترسد، ھر روز بر مسجد و منبرشان افزوده م�ی دموكرات می

. ی تبليغاتی و دستك و دنبك�ی دارن�د ك�ه ھ�يچ ح�زب و گروھ�ی ن�دارد  شبكه
   ٧٢».ندارد] چنين دست و دنبكی برای تبليغاتش[ھم خود شاه 

ك���رد ك���ه بيائي���د ش���ما  دكت���ر بھ���ار پي���شنھاد م���ی«: نوي���سد بع���د م���ی
ای با صEحديد من برای شاه بنويسد و بگوييد ب�ا آنچ�ه   ھا نامه كنفدراسيونی

در رژيم او سيمای مترقی دارد، موافقي�د و ب�رای اي�ن ك�ه كارھ�ا عم�ق پي�دا 
م�ثE در م�ورد اص�Eحات . ، حاض�ريد ھمك�اری كني�دكند و درست ج�ا بيفت�د

ارض��ی، حق��وق زن��ان و خ��انواده، گ��سترش س��واد آم��وزی، ص��نعتی ك��ردن 
   ٧٣».كشور و غيره

  : دھد وگوھا با تاسف ادامه می ثابتيان پس از روايت اين گفت
ی ارادت و ب�اوری ك�ه ب�ه دكت��ر   م�ن باي�د اق�رار ك�نم ك�ه ب��ا ھم�ه«

ھ�ا را در  ی ك�ادری كموني�ست  ه روايتی مدرسهدانستم او ب بھار داشتم و می
ز ھرگ�] ام�ا[فرانسه ھمج�وار م�وريس ت�ورز دي�ده اس�ت و گزاف�ه گ�و ني�ست 

 با ديگران ھم در ميان نگذاشتم؛ چون ما یپيشنھاد او را جدی نگرفتم و حت
ی    واژهیترس���يديم؛ حت��� \ م���ی   مث���ل ج���ن از ب���سم»رف���رم«آن زم���ان از 

ب�رديم و   برچ�سب زدن ب�ه حريف�ان ب�ه ك�ار م�یرفرميست را برای تحقير ي�ا
ی رس��تگاری   كردن��د تنھ��ا چ��اره ج��و ط��وری ب��ود ك��ه بي��شتر ك��سان فك��ر م��ی

داي��د و نيك��ی و پ��اكی ب��ه ز ك��شور انق��Eب اس��ت ك��ه تب��اھی و چ��رك را م��ی
ھا عقب افتادگی   سازی قرن گفتند درمان و چاره ھمگان می. آوردارمغان مي

  ٧٤».كنيم  معامله نمیرا با چند رفرم دم و گوش بريده

                                                           
  ٦٦ برگ ١٣٦٩فصل كتاب، بھار »  از درون به جنبش چپینگاھ« بر ی ا هيبازھم حاش - 72
   ھمانجا- 73
بد قرنھا عقب افتادگی روشنفکران ايرانی در ستيز با مدرنيت�ه و حق�وق براب�ر ؛ البته منظور ايشان T ھمانجا- 74

 . انسانھا و حکومتی سکوTر و عرفی است
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 داس��تان دي��دارش ب��ا ،س��اعدی نماي��شنامه ن��ويس فقي��دغEمح��سين 
وقتی آقای خمينی وارد اي�ران ش�د، « :خمينی را اين گونه بازگو كرده است

كانون نويسندگان ايران به ديدن ايشان رفت ك�ه راج�ع ب�ه مطبوع�ات و اي�ن 
خيل�ی ك�ار  ب�ه نظ�ر م�ن .م�ن ھ�م ج�زو آن ھيئ�ت رف�تم. ت بكنندمسائل صحب

آي�د، اگ�ر نبين��ی و  م�یغ�ول را وقت�ی ك�ه از چ�اه در. رفت�يمخ�وبی ك�رديم ك�ه 
.  ديدن خمينی ب�رای م�ن جال�ب ب�ود…راجع به آن حرف بزنی، فايده ندارد

ھ�ا دوب�اره پ�ا گرفت�ه ب�ود و ك�انون  قضيه از اين قرار بود كه سانسور و اي�ن
  : ويد كهی برود و به خود حضرت بگنويسندگان تصميم گرفت كه اندك

   »! ھستيم ھامدائی، ما«
ھ�ا  يك ع�ده جم�ع ش�دند و اي�ن. آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن«

. افتد گفتيم نه، برويم و به او بگوييم، اTن دستگاه دارد دست او می. و فEن
ف�ن زدن�د ك�ه  بعدش تل…يك متنی تھيه شد كه به نظر من متن خوبی ھم بود

 م�ثE س�يمين دان�شور ب�ود، … منتظر شماس�ت آقا اصE؛توانيد بياييد شما می
ھف�ده /من بودم، سياوش كسرايی بود، جواد مجابی بود، باقر پرھام، ش�انزده

   … بود ھمجعفر كوش آبادی. نفر بوديم
تنھ�ا زن�ی ك�ه ب�ا م�ا ب�ود …قرار ش�د م�تن را ب�اقر پرھ�ام بخوان�د«

اي��شان ي��ك روس��ری داش��تند و اي��ن ش��يخ ھ��ی . دان��شور ب��ود] س��يمين[خ��انم 
 …گفت كه اين روسری را يك كمی بكش باT مثE صورتتان را بپوشاند یم

ك��سرايی ] س��ياوش[ت جل��و خمين��ی سش��و ناول��ين آدم��ی ك��ه دوي��د و دو زان��
   …بود

اش اين بود    اين انقEب فايده… من متشكرم…\  بسم: آقا گفت«
 آخ�رش ھ�م گف�ت …ھ�ا نزدي�ك ش�ديم ھا با شما نوي�سندگان و اي�ن  كه ما طلبه

آن چيزی . اسEم مھم است. شما مجبوريد فقط راجع به اسEم بنويسيد«: كه
   »…از حاT به بعد راجع به اسEم. كه مھم است اسEم است

م�ا رفت�ه ب�وديم . خيل�ی راح�ت. يعن�ی م�ا را س�نگ روی ي�خ ك�رد«
 خانم س�يمين …بگوييم كه سانسور نباشد، اصE برای ما تكليف روشن كرد

م�سر ج�Eل سيمين دان�شور ھ. [ يك جور شيفتگی داشت\  به آيت] دانشور[
   »!قا اجازه بدھيد دستتان را ببوسمآ«: بعد گفت] آل احمد بود
   ».T چه فايده دارد، نبوسند، برندحا«: خمينی گفت«
] ك�ه[برای من خيلی جالب بود آن حال�ت ش�يفتگی و اي�ن چيزھ�ا «
رای اي�ن ك�ه از آن من خيلی وحشتناك غمم گرفت�ه ب�ود، ب�. ھا بود در بعضی

زي��ارت «: كردن��د، روی دي��وار نوش��ته ب��ود یای ك��ه باي��د م��ا را رد م��  كوچ��ه
   »زيارت قبول«: گويند وديل آنجا نشسته است، می كروك»قبول
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ه از آن روز م��ن ھ��يچ ي��ادم ي��ك چي��ز عجي��ب و غريب��ی ب��ود ك��«
ھا نوش�ته  ين ديواری كه خمينی بود و روی ماش اين است كه روی؛رود نمی

     ٧٥»…قطبی رفت، قطب زاده آمد«: بودند
  
  !برگرديم سر کار خودمان  

طي��ف  ھ��ای ازج��ان گذش��ته و ف��داكاری از جال��ب اي��ن ك��ه جري��ان
ھ�ا ي�ا  »زن�ك  خال�ه«و سازمان فدائيان خل�ق، درس�ت مث�ل سازمان مجاھدين 

چ���شم و «ز ھ���ای بي���سوادی ك���ه در ھم���ه چي���» عم���ومردك«بھت���ر بگ���ويم 
 و ترورھ�ا و »امنيت شكنی« و »شكنی  ثبات«كنند، داستان   می»ھمچشمی

   :اند  كرده  برنامه ريزی می» حسادت«بمب گزاريھاشان را بر اساس 
ھ��ا و مجاھ��دين  ی م��شترك از جان��ب ف��دايی  بن��ا ب��ود ي��ك اعEمي��ه«
ھا دو تا از انفج�ارات  فدايی.  را نوشتيم٧٦ما ھم ليست انفجارھا. منتشر شود

. م خيل���ی بي���شتر اغ���راق كردن���دانفج���ارات خودش���ان را ھ���. م���ا را ننوش���تند
  : گفت يادم ھست سيد می. خEصه خيلی مساله شد

   ٧٧»…خيلی كلك خورديم] فداييان خلق[ھا  ما از اين«
از دس��ت ] گوي��ا اس��م م��ستعار بھ��رام آرام س��يد ب��وده اس��ت[س��يد «  

م�ا در بي�رون رس�يديم ب�ه ك�ار «: گف�ت مسعود رجوی خيلی گله داشت و می
   ت�ا نيروھ�ا حف�ظ ب�شوند و جم�ع؛عمليات انجام ندھيمايدئولوژيك كه تا مدتی 

چن��د ت��ا عملي��ات «: ای داده ك��ه  از زن��دان نام��ه] رج��وی[بن��دی كن��يم؛ ام��ا او 
   ٧٨»!ھا باT برود بكنيد كه موضع ما در برابر ماركسيست

  !ك ملتگويند مسئوليت شناسی در رابطه با سرنوشت ي به اين می
  

 »نوك پيكان تكام�ل«عاصر توان در دوران م يعتی را میعلی شر
. ان�د  گون�ه تج�دد و مدرنيت�ه را از اس�اس نف�ی ك�ردهپيامبرانی دانست ك�ه ھر

ر براب�ر نمادھ�ای تج�دد كند و د ای غربی معرفی می  شريعتی تجدد را پديده
 مث��ل دموكراس��ی، آزادی عقي��ده و ب��اور، آزادی زن��ان، فردي��ت ؛و مدرنيت��ه

ھ�ا را  ھای شيعی يا اس�Eمی آن  به زعم خودش بديل…انسان، حقوق بشر و
او ب�رای مخالف�ت ب�ا موض�وع دموكراس�ی و . دھ�د به عن�وان م�دل ارائ�ه م�ی

حكومت ناشی از رای و خواست و تمايل مردم، يك بديل شرقی ي�ا اس�Eمی 

                                                           
سندگان ي� كانون نوی  هي به بعد، نقل از نشر٢٠٠، ص ١٣٧٥ بھار ١ ی   مھرگان، سال پنجم شمارهی   مجله- 75
  سيد، پاريران در تبعيا

 . در کشوریت شکني و امنی ثبات شکنین مردم است براينفجار در ب و ایستيات تروري منظور عمل- 76
  ٣٥٢، ص ١٣٨٢ه، بھار ي، جلد دوم، نشر صمدیثمي\ م  آنھا كه رفتند، خاطرات لطف - 77
  ٣٩٣ ھمانجا، ص - 78
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ت��وان  ی ك��ه ب��ه دموكراس��ی م��ی ايرادھ��اي ِنم��ايی كن��د و ب��ا ب��زرگ مط��رح م��ی
ی رای و    خردگرايان�هاز اس�اس م�دل] حدی درست ھم ھ�ستكه تا [گرفت 

در واق�ع ش�ريعتی پي�امبر . كند تمايل و خواست تك تك شھروندان را نفی می
 مث��ل ؛نم��اد تج��دد و مدرنيت��ه در ھ��ر ش��كلشجري��انی اس��ت ك��ه ب��ا ھ��ر گون��ه 

راب�ر آزادی فردی، آزادی زن�ان، آزادی رای ش�ھروندان وب�ه وي�ژه حق�وق ب
  . دای دار   دشمنی ريشه،تمامی شھروندان و حقوق بشر

 ب���ا ١٣٥٧ بھم���ن ٤ی مطبوع���اتی   مھ���دی بازرگ���ان در م���صاحبه
الگ��وی م��ا ب��رای حكوم��ت «: د ك��هن داخل��ی و خ��ارجی اع��Eم ك��رخبرنگ��ارا

ی محم��د در مدين��ه و    س��اله١٠اس��Eمی، دوران رس��الت و رھب��ری سياس��ی 
 كه خ�ود  ھمان الگوی حكومتی» .ی امام علی در كوفه است   ساله٥دوران 

 ١٣٥٧ سال درويايش را در سر پرورانده بود و ھا ر  هھا و دھ خمينی سال
د؛ روي��ای ب��ازگردادن يی عم��ل پوش��  ب��ا خيان��ت روش��نفكران ايران��ی، جامع��ه

 س��ال پ��يش و ح��ذف و نف��ی تم��امی دس���تآوردھای ١٤٠٠ك��شور اي��ران ب��ه 
بشريت در تمام تاريخ و به قولی حكوم�ت در ع�صر اTغ و ش�تر، حكوم�ت 

  !مای ماواه تاريك فكران روشنفكرندلخ
ی بھم�ن   اما اين ك�ه م�ا چ�ه سرف�صلی را آغ�از نطف�ه ب�ستن واقع�ه

ی نگرش ما به دنيای ن�وين،   ی زاويه  كنيم، نشان دھنده  ارزيابی می١٣٥٧
ھای روش�نفكران م�ا  موضوع خشونت، مدرنيته، تمدن، روشنگری و كاستی

د  باقر مومنی روی جل. است١٣٥٧ی تاريخی بھمن   سازی فاجعه  در آماده
وج زTلی م« اين سرفصل را »از موج تا طوفان«يكی از كتابھايش به نام 

ب�ه ص�ورت طوف�انی ] و[ھای سرسبز و بلند شمال سرازير ش�د  لكه از جنگ
ارزي�ابی ك�رده » از Tی و لجن، در شوره زار پست ك�ويری ق�م ف�رو رف�ت

 تر از ھمين ديدگاه، روی جل�د ھم�ين كت�اب، م�ومنی دو سانتيمتر پائين. است
 ٢٢ ت�ا ١٣٤٩ بھم�ن ١٩ سال تدارك خود از ٨ايران طی ] اسEمی[انقEب 
ه تعبي�ر او ب�ه طوف�ان ب�دل  را بررسی كرده است؛ موجی كه ب�١٣٥٧بھمن 

خورشيدی، روزی است كه چند جوان ١٣٤٩ بھمن ماه سال ١٩ ؛شده است
 در شمال ايران حمله كرده، اي�ن ٧٩ی سياھكل  دانشجو به ژاندارمری قصبه

                                                           
ک��ه ھ��ر س��ال، س��الروز آن خودک��شی دس��ته ] اقلي��ت و اکثري��ت[طن��زی نوش��ته ام در رابط��ه ب��ا ف��دائيان خل��ق  - 79

  :  عنوانش ھست. جشن ميگيرند١٣٤٩ بھمنماه ١٩ را در سياھکل در جمعيشان
  ست در اروپايونالي وطن فروشان انترناسی  ت جبھهياع4م موجود

 وطن فروش�ان ی ل جبھهي، تشکی ھمبستگی ر اول جبھهي تمام، به عنوان دبی و سر بلندیله با سرافرازين وسيبد
  .دارد یEم ما اعي دنی نگهي را در یست وطنيوناليانترناس

 در ك�شور دوس�ت و ھمج�وار یا ، جلسهیريارگيانگزار و ي وطن فروشان بنی انجام مراسم معارفه و معرفیبرا
ان و ي� گرای مل�ی ب�رایورود. ش�ود یتل�ر برگ�زار م�ي پروفسور آدول�ف ھیر جناب آقاي كبيیش محل تولد فداياتر

  . استیطEعات فروشان و خاك برسران مجانه طلبان، اي وطن فروشان، تجزی دTر و برا١٨ران دوستان يا
  :موضوع جلسه
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ی خ��ود ب��ر علي��ه پادش��اھی پھل��وی دوم   ی م��سلحانه  ا آغ��از مب��ارزهحمل��ه ر
ھ�ای ف�دايی خل�ق را گان اين گروه نيز بعدھا نام چريكبازماند. كنند قلمداد می

 در ص�د اي�ن اف��راد بع�دھا ب�ه حامي��ان ٩٥ب�يش از . گزينن��د ب�رای خ�ود برم�ی
ج���دی حکوم���ت اس���Eمی و ش���خص روح \ خمين���ی ب���دل مي���شوند؛ بخ���ش 

س�ازمان [آنھ�ا ھ�م ب�ه حماي�ت از ي�ک جري�ان تروري�سيتی ديگ�ر کوچکی از 
نام اين گروه آخری، سازمان فدائيان خلق، پي�رو . ميپردازند] مجاھدين خلق

  ! »مھدی سامع«برنامه ی ھويت است و رئيسشان 
ی گ���ردن، يعن���ی   ھ���ای برج���سته  يعن���ی رگ٥٠ی   ج���وان دھ���ه«

انقEب�ی خل�ق قھرم�ان اي�ران ی   ھای سائيده از خشم، يعنی تبلور اراده دندان

                                                                                                                  
ه كه ھشتاد سال يبزرگ خاندان سلوك] ملعون[ر اسكندر گجسته ي كبین سالمرگ انقEبي ـ بزرگداشت سه ھزارم١
  . ياه خاك ايران را به توبره كشيدس
 و  ارج و قرب مغ�ول پر ی انگزار سلسلهيز خان مغول، بنين سالمرگ مجاھد قھرمان حضرت چنگي ـ ھفتصدم٢

  zی مغوTن چند تا نقطه نگ و بقيهمور خان لينان برحقش تيجانش
 كشتار ی، برای، بزرگ خاندان صفویل صفويحضرت شاه اسماعير اعلي كبین سالمرگ انقEبي ـ چھار صدم٣

  !ی دگرانديشان بدبخت انقEبی ھمه
 آغ�ا محم�د خ�ان اخت�ه ب�ه یح�ضرت آق�اي اعلم الشان، ح�ضرت م�ستطاب،ي عظین سالگرد تولد انقEبيستمي ـ دو٤
  !از چند صد كيلو چشم ناقابل یا  تپهی  ھنرمندانهی هيل ساختن شھر كوران و تھيدل
ر، رھب�ر ي�تل�ر كبيدنت آدول�ف ھير حضرت اجل معلق پرزيد قھرمان و مجاھد كبين سالگرد تولد شھيكصدمي ـ ٥
سوزی در اقصا نق�اط  ھای آدمل بر پا ساختن كوره يبه دل جھان، یھا ستيھا و نئو ناز ستيھا و ناز ستير فاشيكب

  !جھان
 ی ن، موس�س مدرس�هين، ژوزف اس�تالي جان نازنيی بزرگ، حضرت داین سالگرد تولد انقEبيك صد و دھميـ ٦

 یدن ن��وك تم��امي�� چی، ب��رایبري س��ی د و منطق��هي س��فی هيخبن��دان روس��ي در ی و دان��شگاه آدم س��ازیس��از ان��سان
  !المللی بورژواھای نمك نشناس بينبورژواھا و روشنفكران، خرده 

 ی مت��صرفی ن در منطق��هي��ن ب��ه دان��شگاه اوي��ل زن��دان اوي تب��دیر و ب��اني�� كبین س��الگرد تول��د انقEب��يـ�� ص��دم ٧
  ! \ عليه  موسوی خمينی رحمت\ د روحيه، حضرت امام سين عمر بن خطاب سEم \ عليرالمومنيام

از جمل���ه . رگ، چن��د بزرگداش��ت كوچ��ك ھ��م، ھمزم��ان برگ��زار خواھ��د ش��د ب��زیھ��ا ن بزرگداش��تي��در كن��ار ا
دنت ص�دام ي�ان�ه، ح�ضرت م�ستطاب پرزي س�ابقا فع�ال خاورمی  فداكار و از جان گذش�تهیمچه انقEبيبزرگداشت ن

 دل اي�ستادگی ستش ب�ا ج�ان وي�الي جھ�انخوار و ھمدس�تان امپریك�ايك تن�ه در براب�ر امري� كه ی عفلقیتين تكريحس
  !]دمش گرم [.كرد می

 معارف�ه ك�ه ھم�راه ب�ا رق�ص باب�اكرم، ی ن جل�سهي�ش�ود در ا ی دع�وت م�یز و گرام�ي وطن فروشان عزی هي از كل
برگ�زار خواھ�د ش�د، z  و چن�د ت�ا نقط�هیشي� و اتری و آلم�انی و مغ�ولی و عرب�ی و ترك�ی و قفق�ازیرقص لزگ�

 جل�سات ین جل�سه و تم�امي� حاص�له از ادرآم�د. ال�شان ح�ضور ب�ه ھ�م رس�اننديھمراه با تم�ام دوس�تان و اھ�ل و ع
ان��ه و يز  خاورمي حاص�لخی  ص�دور انق�Eب ب��ه منطق�هی ب��رای و آدم فروش�یات جاسوس�ي��م�شابه تمام�ا خ�رج عمل

  .يل امنيتی بعدا اعEم خواھد شدق جلسه به دTيمحل دق .ی ايران خواھد شد  كشور فلك زدهبخصوص
بن�اك  تای د ب�اد خ�اطرهي، زنده و جاوید جلسات رقص شكم، پرفروغ بای رنگ وطن فروشی برقرار باد پرچم ب

  !ِتمام آدمكشان كEن تاريخ
  ی وطن فروشان انترناسيوناليست  ھه جبیر اول انتصابيدب/نادره افشاری
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ی سياھكل و يعنی اعدام انقEب�ی ي�ك   در حمله به پاسگاه كوچك و دورافتاده
ی ي���ك اتوب���وس   ژان���دارم ب���ه جرم���ی ن���امعلوم، يعن���ی ت���صرف دTوران���ه

واد خوان���دن ندارن���د، روس���تايی، توزي���ع اعEمي���ه مي���ان م���سافرانی ك���ه س���
  . گويند  می»ذكر قل ھو\«مسافرانی كه 

 س��ال بع��د، قط��ار قط��ار ١٠ يعن��ی ھ��م او ك��ه ٥٠ی   دھ��هج��وان «
دوستان سابق خود را به گلوله ب�ست و اي�ن گورس�تان خ�اوران اس�ت ك�ه از 

ی پاسگاه سياھكل و چند مستشار امريكايی ش�اغل در   اعدام انقEبی فرمانده
    ٨٠»…طرح آبياری روستاھای كويری به يادگار مانده و چه يادگاری تلخ

م��يEدی ١٩٩٨ را در س��ال » م��وج ت��ا طوف��اناز«م��ومنی كت��اب 
ی او چن��ين   ھ��ای ت��ازه  از نوش��ته. توس��ط ن��شر نيم��ا ب��ه چ��اپ س��پرده اس��ت

 خ�ود را قب�ول دارد و از اي�ن ١٩٩٨آي�د ك�ه او ھمچن�ان مواض�ع س�ال  برمی
از «ی   نوشته. زاويه در ديدگاھش تغيير كيفی جھت داری ايجاد نشده است

.  خورش���يدی را دارد١٣٧٤ھم���ن م���اه ب٢١ البت���ه ت���اريخ »م���وج ت���ا طوف���ان
ھايی   و به ويژه با پژوھش درست اين بود كه مومنی با گذشت اين ھمه سال

ی فن��ومن تروري��سم، ترورھ��ای ص��در اس��Eم و حاكمي��ت در   ك��ه در زمين��ه
قرآن داشته است، ديدگاھش در رابطه با بنيانگزاران انق�Eب اس�Eمی كم�ی 

فرض اين كه او ھمچن�ان مواض�ع خ�ود را با اين ھمه با . كرد تغيير پيدا می
  . اندازم  تغيير نداده است، نگاھی به اين نوشته می١٣٧٤از سال 

ھای  ی چريك   را حمله١٣٥٧مومنی سرفصل تدارك انقEب سال 
اي��ن «در نگ��اه او . دان��د مری س��ياھكل م��یی ژان��دار  ف��دائی خل��ق و ق��ضيه

 د و در طوف�ان ش�نھای شمال آغاز ش� ل موج زTلی بود كه از جنگ،حركت
   »!زار قم به گل نشست

م����ومنی اساس����ا ھمچ����ون س����ازمان مجاھ����دين خل����ق آغ����از ك����ار 
ی چھ���ل و پنج���اه، ب���ه   ِھ���ای م���سلحانه و چريك���ی را در اي��ران دھ���ه جري��ان

 مب�ارزات ق�انونی ِ فترت و ركود نسبی جنبش دموكراتيكدستاويز يك دوره 
   :ه به باور اوكند ك  میی اپوزيسيون در اين دوران ارزيابی  و غيرمسلحانه

ھ��ای ف��دايی خل��ق در ش��مال اي��ران، آغ��از ب��ا غري��و س��Eح چريك«
ای را در نب��رد مل��ت و نيروھ��ای پي��شتاز جامع��ه، علي��ه اس��تبداد   دوران ت��ازه

ی   برخ��ورد س��ياھكل در مقابل��ه«در ادام��ه م��ومنی  ٨١»!ح��اكم اع��Eم ك��رد
كن�د   ارزي�ابی م�ینتظامی دستگاه استبداد را آغ�ازیِوسيع و قاطع نيروھای ا

ھ��ای ديگ��ری را در  ی زم��انی ب��سيار كوت��اھی از آن، س��Eح  ب��ا فاص��له«ك��ه 
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نق�اط ديگ��ر ك��شور و بخ��صوص در تھ�ران و در قل��ب حكوم��ت ب��ه ص��دا در 
ھ�ای مجاھ�د  آورد و جوانان رزمجوی ديگری، بی نام و گمنام و يا با نام می

و واب���ستگی يگ���ر در براب���ر اس���تبداد ھ���ای د و ف���دائی و آرم���ان خل���ق و ن���ام
ص��د   ش�ش١٣٥٧افرازن�د و از اي��ن ت�اريخ ت�ا بھم�ن   ق�د برم�ی»پھل�وی دوم«
ب�ه ج�ای « ك�ه ب�ه ب�اور م�ومنی »!افتند ی چريك به خاك می  رزمنده] ٦٠٠[

 ت��ن از نيروھ��ای ٤٠٠افرازن��د و  ای، چن��د ت��ن ق��د برم��ی  ھ��ر از پ��ا افت��اده
   ٨٢»!كشند سركوب را ھم به خاك و خون می

تروري���ستی يچك���دام از اي���ن جريانھ���ای واقعي���ت اي���ن اس���ت ك���ه ھ
ی آن دوران، ھيچ درك درس�تی از آزادی،    و عقب ماندهسياسیEح طباص

. از دموكراسی، از حقوق بشر، از مدرنيت�ه و از حق�وق ش�ھروندی نداش�تند
 و س��نت و خواس��تند ب��ه ق��ول خودش��ان ب��ا تلفيق��ی ك��ه ب��ين اس��Eم آن��ان م��ی

خواس�تند ب�دون توج�ه ب�ه   آنھ�ا م�ی.كنند »انقEب«كنند،  ويژگيھای غرب می
ی   ھ��ا، ي��ك ناكجاآب��اد و مدين��ه ی ب��شريت در ط��ول ق��رن  دس��تاوردھای وي��ژه

 ن���ه ؛ای ب���سازند ك���ه خودش���ان ھ���م ت���صور درس���تی ازآن نداش���تند  فاض���له
ھاشان  ھا وچپ خواھند و نه كمونيست دانستند واقعا چه می ھاشان می اسEمی

آل��شان   م��ردم و حكوم��ت اي��دهت��صوير روش��نی از آرم��ان و بھب��ود زن��دگی 
 در گروھھ��ای یحت��. دادن��د زدن��د و ش��عاری م��ی ك��دام حرف��ی م��یھر. داش��تند

آل   ی اي�ده  دستی از يك جامعه يك باصطEح ھم عقيده نيز تصوير روشن و
 »مب��ارزه« دلي��ل اس��ت ك��ه ب��ا ھ��ر ك��ه ب��ا حكوم��ت ب��ه ھم��ين. وج��ود نداش��ت

ه عزيمت و دلي�ل مخالف�ت شدند، بدون اين كه نقط ھمپا می كرد، ھمراه و می
ب�رای آنھ�ا اص�ل، . و يا دشمنی آنھا را با حكومت بدانند و ي�ا اساس�ا بپرس�ند

  .  با حكومت عرفی پادشاھی در ايران بود»مبارزه«مخالفت و 
ی   ب�ه گفت�ه[\ ميثم�ی يك�ی از مجاھ�دين اولي�ه ك�ه در آغ�از   لطف

بع��د ب��ه  م��صدق ب��ود، بع��د ب��ا نھ��ضت آزادی ك��ار ك��رد، طرف��دار] خ��ودش
مجاھ��دين پيوس��ت، ھ��م زم��ان، ھ��م ب��ا محم��دعلی رج��ايی ك��ه او ھ��م طرف��دار 

ی مجاھدين بود، پيوند داشت و ھم ب�ا خمين�ی و طالق�انی و ش�ريعتی و ھم�ه 
   !ھا نآی »مبارزه«بدون توجه به دليل ، مخالفين شاه

 ش��ھروندان ايران��ی در ميثم��ی در رابط��ه ب��ا از مي��ان ب��ردن امني��ت
ف��از جن��گ ش��ھری ي��ك مرحل��ه از «: ن نوش��ته اس��تھ��ايش چن��ييك��ی از كتاب

ب�رد، باي�د آن را پ�شت  استراتژی مجاھدين بود و ھر مقدار ھم كه زمان م�ی
 گروه خودكفا ت�شكيل بدھن�د ٢٠ھا   قرار بر اين بود كه بچه. گذاشتيم سر می

ال و ھمچن���ين ع س���اله، ب���ا انفج���ار واش���ت٢٥٠٠ھ���ای  نو ھ���م زم���ان ب���ا ج���ش
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ھا، ج�وی ب�ه وج�ود بياورن�د منفور رژي�م و س�اواكياد وابسته و  افر»اعدام«
   ».ی خشونت آميز با مردم وادار شود  ارتش به مقابله«كه 

ی بعدی اي�ن ب�ود ك�ه    مرحله»ثبات شكنی«ی   پس از طی مرحله
ای   ی ھم�ه جانب�ه  نيروھای پيشتاز به روستاھای كردستان برون�د و مب�ارزه

 س�اله ب�ه ٢٥٠٠ی ھ�ا  آغ�از ج�شنھمزمانی ت�اريخ عملي�ات ب�ا. را آغاز كنند
خواس�تند  ھ�ا م�ی  بچ�ه ھا را تحريم كرده بود و  جشن»امام«اين دليل بود كه 

 ب�ه ص�حنه »ني�ز«خشند و به اين ترتي�ب روحاني�ت را اين تحريم را تحقق ب
   ٨٣».بياورند

امني��ت « ھ��م ب��ا ھ��م ق��رار گذاش��ته بودن��د ك��ه ھ��ا ی اي��ن جري��ان  ھم��ه
ب�ا اع�دام و ت�رور و خ�شونت و ب�ه مي�دان  كنن�د و »ثب�ات ش�كنی« و »شكنی

  عرف�ی پادش�اھی رژي�م»مل�ت«ه روی كشاندن ارتش برای اسلحه كشيدن ب�
   . و حکومت خشن اسEمی بر پايه ی ترور را پايه گذاری کنندرا براندازند
ش�عار كل�ی م�ا . احم�د زاده ب�ود] ط�اھر[ازاين جھت حق با آقای «

ی نب�ود ك�ه م�ا د، ام�ا اي�ن ش�عارب�و] ب�ه ھ�ر قيمت�ی[براندازی رژيم س�لطنتی 
ی فق�دان   بنابراين به ناچار در باره. ھا آن را مطرح كنيمبتوانيم در بازجويي
ثب�اتی مشخ�صی در اي�ن  اما ش�عار ا؛كرديم  صحبت می…آزادی و خفقان و

 بازجو كمالی از من پرسيد ك�ه ١٣٥٣ھای سال   در بازجويی؛سطح نداشتيم
 الگ�وی ليب�ی را ؛ داري�دور را قب�ولالگوی حك�ومتی ش�ما چي�ست؟ ك�دام ك�ش

] ھم�ه ک�شورھايی فل�ک زده و عق�ب افت�اده[ الجزاي�ر را چط�ور؟ ؛پذيريد می
م�ثE . ھ�ای او نداش�تم من در آن لحظات پاسخ روشن و قطعی ب�رای پرس�ش

الجزاير ھم ن�ه ك�امE . دادم مورد  ليبی كه انقEب نبود، كودتا بود جواب می
 الگوی ما چي�زی ش�بيه شايد«: به كمالی گفتم. كه تا حدودی قابل قبول است

ھای داخلی م�شكلی نداش�تيم،   البته در ميان خودمان و در جلسه. ويتنام باشد
 ت��ا ، ب��دھيمای ط��وTنی را ب��ا رژي��م ادام��ه  دان��ستيم ك��ه باي��د مب��ارزه زي��را م��ی

   ٨٤»! دست يابيم]کذا [ به الگوی مكتبی خودمانر،بتوانيم در اين سي
 ١٥اھدين معتقد بودند كه ب�ه وي�ژه پ�س از قي�ام مج«جالب اين كه 

دانند ك�ه رژي�م س�لطنتی فاس�د   مردم خودشان آگاه ھستند و می١٣٤٢خرداد 
فاس�د اس��ت چ�ون ب�ه زن�ان ح��ق رای داده اس�ت و ظ�الم اس��ت [و ظ�الم اس�ت 

و آن را ] ھا را به نفع دھقانان كمی قيچ�ی كن�د ِچون خواسته است پر فئودال
   ٨٥».دانند  میبا حكومت يزيد برابر

                                                           
  ١٨٢و١٨١، صص ١٣٨٢ه، بھار ي، جلد دوم، نشر صمدیثمي\ م آنھا كه رفتند، خاطرات لطف - 83
ون ج�ان ين انقEبي خود ای بر اساس نوشته ھا و گفته ھایکردند، وليمبارزه م ١٨٥ و ١٨٤ھمانجا، صص  - 84

  !خواھنديدانستند چه مينماساسا برکف، 
  ١٩٠ھمانجا ص  - 85



 ٨٣

 

   ب�ه ق�ول لط�ف»اتحاد عمل استراتژيكی«تر اين كه در اين   جالب
ای نداش�تند   چن�ين روحي�ه] سازمان مجاھدين خلق[بنيانگزاران «: \ ميثمی

 ٨٦».ھا پايبند بودند  با ماركسيستی حت»وحدت در ميدان عمل«و به شعار 
ند كه ب�ه رضايی آمد\ پيش احمد   ھای حزب  بچه«به ھمين دليل ھم وقتی 

باي��د ابت��دا كادرس��ازی «:  احم��د گف��ت]ک��ذا [آنھ��ا آم��وزش م��سلحانه ي��اد بدھ��د
روي�د   مثE اگر مواد انفج�اری و اق�دامات م�سلحانه يادت�ان ب�دھيم، م�ی؛بشويد
 در ح��الی ك��ه در اي��ن ش��رايط م��ا نباي��د ب��ا زني��د ی گ��از ش��وروی را م��ی  لول��ه

اس�رائيل، انگل�يس و درب��ار ا، ھ�دف م�ا امريك��. ش�وروی ك�اری داش�ته باش��يم
ترين عمليات تروري�ستی   و با ھمين دستاويز است كه يكی از مھم٨٧»!است

 و بم�ب ٨٨ب�ه آت�ش ک�شيدن سينماس�ت، ھا زمان مجاھدين خلق در اين سالسا
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نک�ه ي اب�ا. ھولن�اک ک�رد اتي� از جنایک�يل ب�ه ينق�شه را تب�د ن طرح ويا. کرديھم از مخمصه ناممکن م کنفر راي

ن ي� ک�ه در ای ک�سانیواقع�ی  محاکم�ه ی ب�رایچ اق�داميھ وندھا محرز شد، امات توسط عامل آخين جنايارتکاب ا
م ي� رژیمتم�اد یس�الھا  ک�ه ب�ه ک�شت وک�شتارین س�الھا ک�م نبودن�د ک�ساني� ایط� .ن�شد  انجام،فاجعه سھم داشته اند

. ن�ده اه کرد توج،ديماه قبل از نزول منحوسش آفر م چندي که رژیز کمتر به فاجعه اينان ني اما ا،استناد کرده اند
  را اش�غالی اس�Eمی جمھ�وریدي� کلیھااوباش حزب اللھی که بعدھا پستی ته دس  و دار وینيبعد به فرمان خم

از د بع�� .دآت��ش ک��شيدنه ب��ت ی ف��ساد و ط��اغوھا س��مبل یشھرس��تانھا ب��ه بھان��ه نماھا را در تھ��ران ويکردن��د، س��
 یک��انون پ��رورش فک��رد ي��شوون ک��ه مي��زيتلو نما و تئ��اتر وي س�� ی گ��سترده ی خ��انوادهی اس��Eمیاس��تقرارجمھور

 در zدتنافي یتر موقعيت و وضعيت مبھم،آنھا افزود ز بهيران را ني آزاد اینمايکودکان و نوجوانان و جنبش س
 ینماينماگران م�رتبط ب�ا س��يس� از یھمزم��ان جمع� ب�ا بط�وري تقری اس�Eمی آغ�از اس�تقرار جمھ�وریھم�ان س�الھا

 شنامهينما (ین ساعدي، غEمحسیفرخ غفار. م شدندياروپا مق ی و در شھرھاران را ترک گفتنديروشنفکرانه، ا
وش، ش�ھره ي�ر داري�ش�اھرخ گل�ستان، ھژ )یم�دير فيلمب�ردار (ان، ھوش�نگ بھ�ارلوي اوانسی آرب)امه نويسنو فيلم

 دول��ت فران�سه ک�ه .س مان�دگار ش��ده بودن�دي اکث��را در پ�ار...کيمي�اوی زي�� مق�دم و پرویدون مع��زي�آغداش�لو، فر
 یني حکومت خم یرانده شده نماگراني حاT مرکز تجمع س، کرده بوديیراي پذینينوفل لوشاتو از خمی دردھکده 

ک�ه ب�ا  ن ب�ودي قرار چنیحت. به اين جمع پيوست ،بود کايامری  ھم ھرچند درس خوانده يیوش مھرجويدار. بود
 س�اخته ش�ود یلم�ي فيیوش مھرج�وي� داریک�ارگردان  وی ف�رخ غف�اری با باز،کنديم مي تنظی که ساعدیلمنامه ايف

ی رژي�م لم ب�رايف� ني� در جم�ع ھمک�اران ا،ر ب�وديک�ال و س�ازش ناپ�ذي رادی که انسانین ساعديغEمحس وحضور
ي��وش مھرج��ويی ب��ه ک��ه ناگھ��ان گفت��ه ش��د دار ن زم��ان ب��وديدر ھم��.  ميتوان��ست خطرس��از باش��د،ت��ازه متول��د ش��ده
وش ک�ه ب�ا فرزن�د خردس�الش و ب�ا ي�E، خ�واھر داري�ز اع�دام ژ احکوم�ت ک�ه ن ش�رطي� به ا،گردددارالخEفه برمي

س�راب «اب کت� در. ، صرف نظ�ر کن�دنددر زندان مانده بود) ونيازفعاTن عضو کنفدراس(ھمسرش  وجود اعدام
م ي� خ�ودش را ب�ه رژيیک�ه مھرج�و کن�د عEم�ه زده از ق�ول س�اعد ی نق�ل ميز رض�اي�ن» س�ينمای اس�Eمی اي�ران

، ط�رح ی اسEمی به جمھوریوش مھرجوئيبرگشت دار ا ب)٢٢۴ران صفحه ي ایسEم اینمايسراب س(فروخت 
ش در ي�Eيران را ت�رک گفت�ه ب�ود، در وي�قب�ل از انق�Eب ا یم�دت م گلستان ھم کهيابراھ . نافرجام ماند لم مذکوريف

ی ترتي�ب داده انی ميھم�انی خ�صوصمھ�اجر ن س�الھا ب�ه افتخ�ار عط�ا\ي که در آن در ايیEي و؛ماندگار شد  لندن
نک�ه ب�ه ھ�ر ش�کل يا ج�ز  نمانده ب�ودی چاره ا، نداشتنديی که راه به جای فارسینماي وابستگان سیبرا اما .دميشو

 یلمفارسي فیک سريط يابند ودر آن شرايب یاسEم ی کارشان در جمھور ی ادامهی برای که شده راھیوه ايوش
ک�ه  لمھ�ايف ن گون�هي�در ا .ه کنن�دي� آن زم�ان ارا یار آش�فته و ب�ه ب�ازی س�رھمبندن�د،زه ش�ده بوديانه اس�Eميکه ناش�

ل ب�ه ي تب�دیفارس� ینمايس� یھ�ا»ب�دمن « یک�ا ب�ود، ھم�هيض�د امر ن ويشي� ض�د حکوم�ت پیسرش�ار از ش�عارھا
توان�ست دوام ام�ا اي�ن وض�عيت چن�دان نمي. م�ذھبی اي�ا معمم بودن�د و ي خوب ھم یانسانھا. ماموران ساواک شدند

 ب�ا  رای اس�Eمینماي آن ب�ود ک�ه س�ین�ان اط�Eع داش�ت در پ�ي که از ت�ه دل ایاسEم یھورم جميرژ. داشته باشد
الی ب�ه دس�تور رھب�ر خلخ� یشان را ھ�م آق�اي�لمھايف. ن�ان را بخواھ�ديع�ذر ا  کن�د ویزي�ر کمک عوامل خودش پی

  ]بصير نصيبی، کيھان آنEين... [د نگاتيو فيلمھا را ھم معدوم کریوی حت. سوزاند
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دس��ت ان��دركاران آن ت��Eش ک��ه  »زن روز«ی   نام��ه   در دفت��ر ھفت��هگ��ذاری
م��دتا ناآگ��اه ايران��ی عد كم��ی از حق��وق زن��ان را ب��ه زن��ان مح��روم و داش��تن

  .آموزش دھند
ر ح�الی ک�ه دان�ش د] ي�ا گ�ل س�رخ انق�Eب اس�Eمی[مھدی رضايی 

، تح��ت آموزش��ھای ب��رادرانش احم��د و رض��ا رض��ايی آم��وز دبيرس��تان اس��ت
محم�د حني�ف . دوشمي�آشنا » سياست و مبارزه« و به تدريج با يردگميقرار 

ھا در ب��اره ی لن��ژاد بني��انگزار س��ازمان تروري��ستی مجاھ��دين در ھم��ان س��ا
اعم��ال [اگ��ر م��ا بع��د از س��الھا س��رگردانی راه «: مھ��دی رض��ايی ميگوي��د

را يافتيم، اين مھديھا ھستند که در چن�ين س�نين ج�وانی ب�ا چن�ين ] تروريستی
و ھوشياری، وقتی از تجارب و دس�تاوردھای م�ا روح سالم و چنين انرژی 

 ٨٩ايف بزرگ�یبرخوردار شدند، در سنين خيلی جوان قادر خواھند ب�ود وظ�
  ٩٠».بر عھده گيرند

 در راس ي����ک واح����د ١٣٥٠مھ����دی رض����ايی پ����س از ش����ھريور 
پ�س از چھ�ار م�اه آم�وزش . ق�رار گرف�ت» مق�داد«کوچک سازمانی ب�ه ن�ام 

 یايت�دايی را انج�ام داد ک�ه يک�مسائل سياسی و نظامی، يک سل�سله عملي�ات 
 وی . ب��ود»انفج��ار ي��ک ماش��ين پل��يس در خياب��ان قلم��ستان تھ��ران« آنھ��ا از

» ژن��رال پ��رايس «اح��ی عملي��ات اع��دام مست��شار امريک��ايیھمچن��ين در طر
ع��Eوه ب��ر آن در چن��د ط��رح ديگ��ر ني��ز ش��رکت ک��رد ک��ه از . ش��رکت داش��ت

  . در تھران بود» اين ھفته«جمله انفجار دفتر مجله ی 
 ب��ه ھنگ��ام عب��ور از خياب��ان ١٣٥١در ف��روردين مھ��دی رض��ايی 

ان، م��ورد شناس��ايی ي��ک ماش��ين خورش��يد در محل��ه ی دروازه ش��ميران تھ��ر
. ازی ب�ه س�وی پل�يس از مھلک�ه گريخ�تگشتی پليس قرار گرفت و با تيراند

يک ماه پ�س از اي�ن نب�رد، در ارديبھ�شت م�اه در ھم�ان خياب�ان خورش�يد ب�ا 
ن  س�اله ی پل�يس ب�ه ن�ام س�روا٢٤پليس روبرو ميشود و با کشتن يک افسر 

يک بم�ب دس�ت س�از «: گويدخودش در دادگاه مي. جاويدمند دستگير ميشود
 ت�ا ،اين بم�ب را در کيوس�ک ک�ار گذاش�تم و دورت�ر اي�ستادم. به من داده شد

عابری بم�ب را دي�د و خب�ر داد و بم�ب را از ک�ار . نتيجه ی انفجار را ببينم

                                                                                                                  
http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/weekly/Pavaraghi/Cinema_

Nasibi_1.htm 
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در انفجار ماشين پليس راه قلمستان، ب�ه عن�وان ن�اظر شخ�صا در ...انداختند
   ٩١».محل حضور داشتم

س���ازمان [آنھ���ا «: گ���اه مھ���دی رض���ايی ميگوي���ددادس���تان در داد
ھواپيمايی را با چندين سرنشين در بين راه کويت ربوده و آن را ] مجاھدين

. ب��ه بغ��داد بردن��د و م��سافران را س��اعتھا در دلھ��ره و اض��طراب نگھداش��تند
ا ب�ه وقتی ميخواستند شخصيتی را گروگان بگيرن�د، ماش�ين پ�ای بيگن�اھی ر

 بمبی در تاکسی منفجر کردن�د و رانن�ده ی .دندضرب گلوله به ھEکت رسان
بمب��ی در مرک��ز پخ��ش ش��رکت نف��ت مل��ی گ��از گذاش��تند و . تاک��سی را ک��شتند

بم��ب ديگ�ری در ي��ک ماش��ين گذاش��تند و دو زن . نظ�افتچی آن ج��ا را ک��شتند
چن�د . ی ک�ار گذاش�تندچن�دين بم�ب در وزارتخان�ه ھ�ای دولت�. کشتندعابر را 

دفت�ر . در اتومبيل ارتشی بمب گذاش�تند. ندکيوسک راھنمايی را منفجر کرد
   ٩٢»...دو مجله ی آيندگان و اين ھفته را منفجر کردند

  
  :برگرديم سر کار خودمان

اما برای تاكي�د بي�شتر ب�ر اي�ن ك�ه اي�ن مخ�الفين نظ�ام پي�شين، ھ�يچ 
خواھن�د، و فق�ط  دان�ستند چ�ه م�ی تصويری از آينده نداشتند وخودشان ھم نمی

 و ناپخت��ه بودن��د و ب��رای شك��ستن وض��عيت ثب��ات و حام��ل ي��ك دش��منی ك��ور
آمدند، بد نيست اختEف�ات  امنيت كشور ھم از ھيچ ترفند و تEشی كوتاه نمی

ھ��ا و  ش��ان را در رابط��ه ب��ا حكوم��ت اس��Eمی ك��ه در ھم��ان نش��ست درون��ی
   :شد، از زبان خودشان بخوانيم جلساتشان در اين رابطه صحبت می

ھ�ای دين�ی  سيديم ك�ه باي�د آم�وزشدر نشست كرج به اين نتيجه ر«
 »دس��تاورد«جال��ب اي��ن اس��ت ك��ه اي��ن . در س��ازمان مجاھ��دين متوق��ف ش��ود

دل�سوزانه ھ�م ب�ود؛ اين�ان ھم�ه م�ومن، م�ذھبی، مت�دين و نم�ازخوان بودن�د و 
گفتن�د ك�ه ق�رآن محك�م و مت�شابه دارد، ناس�خ و من�سوخ دارد، احك�ام ني�ز  می

 »دس��تاورد«ت��وان ب��ه ي��ك  یھ��ای زي��ادی دارد ك��ه ب��ه راحت��ی نم�� پ��يچ وخ��م
  : آقای Tھوتی به سيد گفته بود. مشخصی رسيد

مت��شابه را ھ��م ب��ه ق��ول . آي��ات ق��رآن مت��شابه اس��تھفت��اد در ص��د «
محك�م  س�ی در ص�د عEمه بايد ايمان داشته باشيم، ولی ب�ه آن عم�ل نكن�يم و

نيز طبق تفسير الميزان، ھفده نظر مختلف گفته شده و اين قدر اختEف فھ�م 
ی آل عم���ران ھ���ست ك���ه ح���د   ی ھف���تم س���وره  ی آي���ه  قرائ���ت در ب���ارهو 

   ٩٣».ندارد
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 ي�ك لحظ�ه ی حت�]ش�ان  ھم�ه[ی نيست بپرسد كه آيا اين جماعت كس
شان از چپ و راست و ملی   كه ھمهھم \ خمينی   فكر كردند كه سيد روح

 يك�ی از اي�ن ھف�ده تف�سير مذھبی پشت سرش اي�ستادند، فق�ط/و مذھبی و ملی
  ! محكمات است؟سی در صدن از آ

\ ميثم��ی، ي��ك   ام��ا در پ��اراگراف آخ��ر جل��د دوم خ��اطرات لط��ف  
تصوير تئاتری از بازجويی او پس از انفجار بم�ب در دس�تش و ك�ور ش�دن 

 جل�د كت�اب ت�ا س�هش�ود ك�ه ع�ذاب خوان�دن تم�ام اي�ن  یھر دو چشمش داده م�
ن�د و آن ت�صوير ك   كمی ك�م م�ی]ند در راھمبقيه ھ[را اش كنون منتشر شده 

 س�ربازجوی س�اواك ]حسين زاده[يك روز ديگر رضا عطاپور « :اين است
زد ك�ه ب�ه چ�ه ك�شورھايی س�فر   را ورق م�ی٩٤ھ�ايم ضمن اين ك�ه پاس�پورت

   »گرفتی؟ چقدر حقوق می«: ام، پرسيد  كرده
 ن�همن در تھران، شركت مھندس�ی ج�وان، آخرين حقوق «: گفتم«

رف�تم، دوبراب�ر ي�ا بي�شتر ھ�م   جن�وب م�یھزار توم�ان ب�ود و اگ�ر ب�ه من�اطق
   ».شد می

آن روزھ��ا . از دري��افتی م��ن در ش��ركت نف��ت Tوان ھ��م پرس��يد«
  : ھفده ھزار تومان بود، كمی مكث كرد و گفت] نو[قيمت پيكان 
    ٩٥»!!اه، اصفھونی به اين خری من تا به حال نديده بودم«
  ...چه تصويری  

  
داری، اس�ارت   امبران ب�ردهبرای نشان دادن مخالفت بيجای اين پي

توان   و در اساس دگرانديشی، می،رمگی و دشمنان مدرنيته/و تئوری شبان
ھ��ا را ب��رای  ھ��ای اي��ن جري��ان ب��افیھ��ا و دروغ س��ازی  ھ��ا، دروغ بزرگنم��ايی

 ،ی دو پھل��وی  ِغيرقاب��ل پ��ذيرش نم��ايش دادن رون��د مدرنيت��ه در اي��ران دوره
  . ی كوتاه را آورد  اين چند نمونه
جمھ�وری حکوم�ت ھای اين    از فاكتورھای مشخصی كه پايهيكی

 اس��ت ك��ه دس��ت  ھ��ای نج��ومی  س��وار ش��ده اس��ت، دروغاس��Eمی ب��ر روی آن
 در رابط��ه ب��ا تع��داد زن��دانيان سياس��ی، ،ان��دركاران وي��ران س��اختن اي��ران

ی پادش��اھی پھل��وی اول و پھل��وی دوم   ش��دگان دو دوره  اع��داميان و ش��كنجه
ھای بعد از جن�گ جھ�انی  مصطفی فاتح كه در سال«. اند  ساخته و پرداخته

ھ�ا در  ی يك انگليس  دوم در مقام رئيس شركت نفت، دوست و عامل شماره
گل�ستان را در ی كمونيستی يونيون جك و ساخت ان  ايران بود و حزب توده

                                                           
  ست چند تا پاسپورت Tزم دارد؟يرتروري و سالم و غیعيک آدم طبي مگر - 94
  ٤٤٥ ھمانجا، ص - 95



 ٨٧

 

 ١٨٠٠٠رضا ش�اه را  تعداد قربانيان سياسی دوران محمد ،ايران توليد كرد
خمين�ی تع�داد ك�شته سيد روح \ خود . رآورد كرده است بتن) ھژده ھزار(

 ت���ن] ش���صت ھ���زار [٦٠٠٠٠ت اس���Eمی را ش���دگان ب���رای پرپ���ايی حكوم���
  ٣٠ براساس گزارش عمادالدين باقی كه در ت�اريخ ٩٦».ارزيابی كرده است

 از روی »روزاي����ران ام����«سايت در وب����م����يEدی  ٢٠٠٣ی س����ال   ژوئي����ه
Eح طل�ب حك�ومتی ب�از چ�اپ ش�ده،  وابسته به جن�اح اص�»امروز«سايت وب

شصت  (٦٠٠٠٠مبنی بر [عEوه بر اظھارات رھبری انقEب « :آمده است
در ب��سياری از اس��ناد رس��می ] نف��ر قرباني��ان حكوم��ت پي��شين اي��ران) ھ��زار

ی م�صوب   كشور نيز مشابه ھمان رقم بيان شده است، برای مث�ال در نام�ه
ی   اس���Eمی در ب���ارهی مجل���س ش���ورای   ی اول���ين دوره  كمي���سيون وي���ژه

ملت ايران با انقEب كبير اس�Eمی خ�ود « :ھای امريكايی آمده است گروگان
س�ال شاھن�شاھی را  به رھبری امام عظيم امت توانست نظام ط�اغوتی كھ�ن

ش���ھيد و ب���يش از ] ھفت���اد ھ���زار [٧٠٠٠٠ب���ه قيم���ت قرب���انی ك���ردن ح���دود 
ر ري�شه معلول و مج�روح و خ�سارات م�الی ب�سيا] يك صد ھزار[١٠٠٠٠٠

  . كن كند
اس�د\ بي��ات يك��ی ديگ�ر ازنماين��دگان مجل��س اول «: افزاي��دب�اقی مي

م��ا ملت��ی ھ��ستيم ك��ه «: ش��ورای اس��Eمی ني��ز در س��خنان ديگ��ری گفت��ه اس��ت
  »!معلول داريم ازامريكا١٠٠٠٠٠ايم و    شھيد داده٧٠٠٠٠

 :ب���ا اي���ن ھم���ه عمادال���دين ب���اقی در ھم���ين گ���زارش نوش���ته اس���ت
  ی ك�شته   جن�بش آم�ار و ارق�ام اغ�راق آمي�زی در ب�ارهی  معموT در دوره«

ی جنبش، شايعه و نيز بزرگنمايی در آم�ار   در دوره. شود شدگان اعEم می
خشونت، قت�ل و س�ركوب، بخ�شی از مب�ارزه در براب�ر دس�تگاھی اس�ت ك�ه 

باش�د، ول�ی پ�س  مجھز به انواع وسايل و ابزار جنگ روانی و سركوب م�ی
Eع�ات كام�ل و دقي�ق در از پيروزی جن�بش انقEب�ی، م�شكل دس�تيابی ب�ه اط

ی آم���ار نادرس���ت   ی قرباني���ان ھمچن���ان وج���ود دارد و موج���ب اراي���ه  ب���اره
  ».شود می

 برای اين كه به »مانند شجاعتی بی«لدين باقی با با اين ھمه عمادا
داند ك�ه ب�اTخره اي�ن راز از پ�رده ب�رون خواھ�د افت�اد،  ی خودش می  نوشته

ھای پادش�اه فقي�د اي�ران   كند كه تماما گفته آمار جالبی ارائه میدر اين راستا 
  .كند به سلطنت طلبی را تاييد می» متھم«و پژوھشگران 
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ی بل��وای   ب�اقی تع��داد ك��ل ك�شته ش��دگان نظ��ام پي�شين را در فاص��له
 ٣٤١ را دس�ت ب�اT ١٣٥٧ تا سرفصل افتضاح تاريخی س�ال ١٣٤٢خرداد 

كند؛ ب�ا  ه مدتی در آن كار كرده، برآورد میتن، بر اساس آمار بنياد شھيد ك
چ�ون اي�ن آم�ار ب�ا اظھ�ارات ام�ام ام�ت «: اين پرانتز كه خود او معتقد است

توان��ست انت��شار  نم��ی] س��ال گذش��ته[افت��اد، ت��ا ھم��ين ام��سال  در تن��اقض م��ی
  ».بيرونی پيدا كند

خ��رداد پ��انزده م ك��رده ب��ود ك��ه در اي��ن ك��ه خمين��ی بارھ��ا اع��Eب��ا 
كه كل تع�داد ك�شته اند، باقی نوشته است   ھزار نفر كشته شده پانزده ١٣٤٢

ی مختل�ف تھ�ران    نقط�هنوزده تن بوده است كه در ٣٢ فقط شدگان اين بلوا
 ١٧ در »ی س��ياه  جمع��ه« ھ��م در »ج��وی خ��ون«دوم��ين . ان��د  ك��شته ش��ده

 راه افت��اده اس��ت ك��ه ب��اقی تع��داد ك��ل ك��شته ش��دگان اي��ن ١٣٥٧ش��ھريور م��اه 
 یكن�د و حت� ار بني�اد ش�ھيد اع�Eم م�ی تن با توجه به كل آم�٦٤واقعه را فقط 

اي��ن ارق��ام مرب��وط ب��ه ك��سانی اس��ت ك��ه در بني��اد ش��ھيد پرون��ده «: افزاي��د م��ی
ی جغرافيايی اي�ن بني�اد و ني�ز ب�ا گذش�ت ب�يش از   دارند و با توجه به گستره

نام قربانيان بسيار معدودی ضبط ن�شده ] فقط[دو دھه از انقEب ممكن است 
  » .باشد، ولی اين ارقام بيانگر تعداد كل شھداست

ھ�ای ھمراھ�ان  پردازی  ھا و دروغ  جالب اين كه باقی ھمان شايعه
Eكند می را چنين گزارش میمتوليان حكومت اس :  

قم ب�يش از س�ه ھ�زار شايعات وسيع در ھمان روزھا حاكی از ر«
ده  [١٠٠٠٠و يا ] چھار ھزار [٤٠٠٠ برخی رقم بيش از یشھيد بود و حت

  : اند   و گفته شھيد را ھم ذكر كرده] ھزار
  »!اند   سال كشته شده٢كودك كمتر از ] يكصد [١٠٠فقط «

 در ١٣٥٧ ش�ھريور ١٧باقی ضمن اين كه كل تعداد كشته شدگان 
كن�د،  ت�ن اع�Eم م�ی ٦٤ را تنھ�ا ]ی بع�دیمي�دان ش�ھدا[ی تھ�ران   ميدان ژاله

ی ديگ��ر تھ��ران    نقط��ه١٥ جمع��ا در افزاي��د ك��ه در اي��ن روز اي��ن را ھ��م م��ی
ی   جال�ب اي�ن ك�ه ب�ه گفت�ه. اند   تن ديگر ھم كشته شده٢٤] بجز ميدان ژاله[

 ت�ن ك�شته و ٨٦ِبر اساس آمار دولت وق�ت اي�ران در اي�ن روز تنھ�ا «: باقی
اند، اما با اين كه آمار بنياد ش�ھيد ب�ا آم�ار دول�ت وق�ت    تن زخمی شده٢٠٥

 ھ�يچكس آم�ار ك�شته ش�دگان را از زب�ان حكوم�ت ايران مطابقت دارد، ولی
  » .باور نكرد] پيشين ايران[

درس��ت در « :در اي��ن رابط��ه نوش��ته اس��ت خ��ود محم��د رض��ا ش��اه
ی زندانيان سياسی ايران را چند   كه مطبوعات غربی شماره ھمان ھنگامی

 ٣٠٠ی اي���ن زن���دانيان مشخ���صا از   كردن���د، ش���ماره ھ���زار نف���ر اع���Eم م���ی
ھ�ای ح�اكی از اي�ن  به م�وازات ش�ايعه پراكن�ی. كرد وز نمینفر تجا) سيصد(
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بي�ست و  (٢٥٠٠٠ھ�ای گذش�ته  سياسی در اي�ران در س�الكه تعداد زندانيان 
ای   بوده است، گزارش محرمانه) يكصد ھزار(١٠٠٠٠٠ تا  تن) پنج ھزار

كه توسط مخالفان رژيم تھيه شده و عليه ساواك مورد اس�تناد ق�رار گرف�ت، 
 م�يEدی ١٩٧٧ ت�ا س�ال ١٩٦٨ سال يعنی از سال ٩ه طی تصريح داشت ك

س��ازمان [ی ك��سانی ك��ه ب��ه دTي��ل سياس��ی توس��ط اي��ن س��ازمان   تع��داد كلي��ه
 نفر ٣١٦٤بازداشت شده بودند، دقيقا ] اطEعات و امنيت كشور دوران شاه

 بگويم كه با زندانيانی كه واقعا سياسی بودند و نه احتبوده است و بايد صرا
تواند نام ي�ك ف�رد  ھيچكس نمی. خرابكار، ھرگز بدرفتاری نشدتروريست و 

  ٩٧».سياسی را ذكر كند كه به دست ساواك نابود شده باشد
پ�س از روی ك�ار آم�دن « :شادروان شجاع الدين شفا نوش�ته اس�ت

ی مجل��س   احم��د نماين��ده  خمين��ی ي��ك كمي��سيون رس��می ب��ه رياس��ت احم��د بن��ی
ك�ه در آن زم�ان ] محمد رضا ش�اهھای حكومت  شورای ملی در آخرين ماه[

از طرفداران پر و پا قرص خمينی بود، به منظور بررس�ی اختن�اق سياس�ی 
و ] ١٣٥٧ ت��ا بھم��ن ١٣٤٢از بل�وای خ��رداد [ در اي��ران  ی گذش��ته   س�اله١٥
 اس�فند ٢٩در . ت�شكيل ش�د] حكومت[ی فھرست جامعی از قربانيان آن   تھيه
ھ���ا   ب���ر مبن���ای اي���ن بررس���ی] م���اه پ���س از انق���Eب١٣ح���دودا  [١٣٥٨م���اه 

تح�ت عن�وان ] حكوم�ت اس�Eمی[ی اطEع�ات   گزارشی رسمی در روزنامه
 ٢٣٤تاريخ و محل دفن قربانيان رژيم شاه به چاپ رس�يد ك�ه ش�امل اس�امی 

  . نفر با ذكر تاريخ و محل دفن ھر يك از آنھا بود
در اين گزارش تصريح شده بود ك�ه برخ�ی از اي�ن اش�خاص در «

ان�د و   كشته شده] حكومت پيشين ايران[بانی با نيروھای امنيتی نبردھای خيا
اند، ول�ی بع�ضی ديگ�ر ني�ز   ھا اعدام شده برخی نيز در اجرای احكام دادگاه

بودند كه بكلی ناشناس بودند و ھيچ دليلی وجود نداشت كه اينان به صورت 
داش�ت و  يكی از آنھا نام خ�انوادگی نیحت. انی سياسی از بين رفته باشندقرب

   ٩٨.فقط نام كوچك او ذكر شده بود
 »جناي�ت و مكاف�ات« كت�اب ٢٦١ی   الدين ش�فاء در ص�فحه  شجاع

ای ك�ه ان�دكی بع�د ب�ه سرپرس�تی ي�ك اس�تاد   بررس�ی جداگان�ه«: نوشته است
 يك دست چپی شديدا مخ�الف كه [ايی به نام يرواند آبراھامياندانشگاه امريك

ی او توس�ط مقام�ات    مورد مراجعه صورت گرفت و ظاھرا اسناد]شاه بود
ھای دست چپی ايران در اختيارش گذاشته ش�ده  جمھوری اسEمی و نھضت

ب�ه موج�ب اي�ن بررس�ی قرباني�ان . بود، به ارقامی در ھمين حدود منجر ش�د
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ی م��سلحانه علي��ه نيروھ��ای امنيت��ی ش��اه و در   ھ��ای مب��ارزه ی نھ��ضت  كلي��ه
 تن طی زد و خوردھای ١٧٧ه  بود كه از اين عد٣٤١ سال جمعا ١٥مدت 

تن اعدام ش�ده ي�ا خودك�شی  ١٦٤مسلحانه با قوای دولتی كشته شده بودند و 
اين استاد دانشگاه ھم�ين آم�ار را در كت�اب . كرده و يا در زندان مرده بودند

   ».ايران بين دو انقEبش نيز تائيد كرد
در اش ب��ه ن��ام اس��Eم راديك��ال   آروان��د آبراھامي��ان در ت��اليف ت��ازه

] ی  كموني�ست ش�ده و ي�ا م�سلمان مان�ده[بخش مجاھدين خل�ق، ك�ل مجاھ�دين 
Tزم .  تن ب�رآورد ك�رده اس�ت١٣٠كشته شده در رژيم پيشين ايران را فقط 

به يادآوری است كه آبراھاميان با اين كه در پوزيسيون يك پژوھ�شگر ك�ار 
 شتهكند، ولی چون ھمچن�ان ب�ا حكوم�ت پي�شين اي�ران س�ر س�تيز دارد، ك� می

 تروري���ستی علي���ه س���ردمداران آن حكوم���ت و ش���ھروندان تش���دگان عملي���ا 
   !كند  ارزبابی می»شھيد«رجی در ايران آن زمان را ھمچنان خاايرانی و 

 تنھ�ا ٥٧ ت�ا ٥٠ھ�ای  ی س�ال  بر اساس آمار آبراھامي�ان در فاص�له
جان خود را از دس�ت ] از ھر دو فرقه [ خلقتن مجاھد] يكصد و سی[١٣٠
 ب��ينان��د و در    ت��ن از مجاھ��دين م��سلمان ب��وده٤٢ د ك��ه از اي��ن تع��دادان��  داده
 تن ني�ز از مجاھ�دين ٤٧اند و    جانشان را از دست داده٥٧ تا ٥٤ھای  سال

   ٩٩».ماركسيست شده ھستند
 ت��ن ديگ��ر ٤١ی اي��ن تع��داد يعن��ی   افزاي��د ك��ه بقي��ه آبراھامي��ان م��ی

 اي�ن س�ازمان از  يعن�ی ت�ا زم�ان ان�شعاب در٥٤ ت�ا ٥٠ھ�ای  ھمگی در س�ال
  خود س�ازمان مجاھ�دين خل�ق ني�ز ب�ر اي�ن آم�ار ص�حه گذاش�ته. اند  بين رفته

   .است
 و سرف�صل ١٣٤٩ی بھم�ن   در فاص�له؛ اما آم�ار عمادال�دين ب�اقی

ی س��ازمان ف��دائيان خل��ق در روس��تای   ی اولي��ه  عملي��ات تروري��ستی ھ��سته
تی  ك����ه عملي����ات تروري����س١٣٥٦س����ياھكل در ش����مال اي����ران ت����ا مھرم����اه 

ی   و ب�ه گفت�ه[ھايی از طيف مجاھدين و فداينان خل�ق ف�روكش ك�رد  سازمان
ھ��ای  ای از س��وی محاف��ل نفت��ی و دول��ت  ی ت��ازه  پادش��اه فقي��د اي��ران توطئ��ه

 ت�ن ٣٤١جمع�ا ]  آغاز شد در ھمراھی با باصطEح روشنفكرانمتبوعشان،
ك�شته  ت�ن از اي�شان در درگي�ری ب�ا م�اموران امنيت�ی ١٧٧اند كه   كشته شده

ی پنھ�انی در    برخی بدون محاكمه و برخی پس از محاكمه تن٩١ ،اند  شده
جال���ب اي���ن ك��ه آق���ای ب���اقی آن ھم���ه . [ان���د  ھ���ای نظ���امی اع���دام ش��ده دادگ��اه
 ت�ن در زي�ر ٤٢] ھای علنی اين دوران را بكلی فرام�وش ك�رده اس�ت دادگاه

ان�د و   شده تن ھم دستگير شده، اما ھرگ�ز دي�ده ن�١٥اند و   شكجه جان باخته
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 ت�ن ني�ز ھنگ�ام ف�رار از زن�دان ٩ان�د و    تن نيز در زندان خودكشی ك�رده٧
  . اند   شده كشته

 ١٦باقی به اين آمار، ك�شته ش�دن ي�ك ت�ن ديگ�ر را ني�ز در ت�اريخ 
كند ك�ه در  افزايد، و اضافه می ی پامنار تھران می   در منطقه١٣٤٢خرداد 

د اسماعيل رض�ايی ني�ز در زن�دان ماه ھمين سال فردی به نام محم   آبان١١
كشته شده است و محمد رضا طيب نيز در پادگ�ان ح�شمتيه تيرب�اران ش�د و 

در صورتی كه [ به قتل رسيد ١٣٤٦ فروردين ١٦غEمرضا تختی نيز در 
ی قلب�ی عل�ی   ب�ا اي�ن ھم�ه اگ�ر س�كته] شادوران تختی خودكشی ك�رده اس�ت

م و م�رگ س�يد م�صطفی شريعتی در غرب را نيز به حساب س�اواك بنوي�سي
خمينی را نيز كه از پرخوری مرد، شاھكار ساواك قلمداد كنيم، باز ھم اي�ن 

ی اين  آمار   توان با مقايسه  البته می؛شود  تن بالغ می٣٤٥م به سختی به رق
ھ�ايی ب�ه  كه از چند س�وی نامتج�انس تائي�د ش�ده، درياف�ت ك�ه چگون�ه جري�ان

 ب�ه حكوم�ت »پراكن�ی  اغراق و ش�ايعهبا بزرگنمايی، «قول عمادالدين باقی 
ی   ت�وان ب�ر اس�اس گفت�ه  مییحت؛ كن معامله ھم نيستند اند و ول  دست يافته
 در  حمد خمينی را ك�ه در دع�وای ارض�یِ\ خمينی، قتل پدر او ا  سيد روح

ھن�وز س�رباز گمن�امی ب�يش نب�ود، ني�ز فقيد ھايی كه رضا شاه  خمين در سال
با اين ھمه اين روزھا كه ب�ر اس�اس . رزيابی كردجزو جنايات پھلوی اول ا

ی دروغ و فريب و شايعه و بزرگنمايی ب�ه   آگاھی ملت ايران، ابرھای تيره
شود، بد  تر می ھای واقعی اين جمھوری دروغ مشخص  رود و پايه كنار می

  !ی حيثيت كنند  نيست شھروندان ايرانی از ھر دو پادشاه فقيد ايران اعاده
  

بح���ران «ی ديگ���ر   بط���ه ب���د ني���ست ب���ه ي���ك فاجع���هدر ھم���ين را
ای داش����ته باش����م و آن ك����شتارھای درون    اش����اره»روش����نفكری در اي����ران

ھ�ای تروري�ستی و واب�سته ب�ه بيگان�ه در  حزبی در جريان/سازمانی/گروھی
دوران پھل������وی دوم اس������ت ك������ه در ع������ين ح������ذف رقب������ای س������ازمانی و 

رونم����رز، اي����ن ھاش����ان در درون و بي در درون س����ازمان، ش����ان »ع����شقی«
ان��د و ب��سياری از اي��شان   داده جناي��ات فجي��ع را ب��ه ش��اه و س��اواك ن��سبت م��ی

   :فشارند ھا پای می چنان بر اين جعليات تاريخی اين جريان ھم
ھای رسمی،   اعEميه  كشند و در ائيان را میـ يكی از اعضای سازمان فد١

رش��يان شو«چن��د س��ال پ��يش در كت��اب . دھن��د ت م��یقت��ل را ب��ه س��اواك ن��سب
 نه ب�ه دس�ت »رفيق شھيد پنجه شاھی«خوانيم كه   با حيرت می»خواه آرمان

چاپ [ی آرش   مجله. ساواك كه به دست ھمرزمان خود به قتل رسيده است
ك��ه ب��ه ارگ��ان چ��پ س��نتی ب��دل ش��ده اس��ت، ب��ه روال معم��ول ب��رای ] پ��اريس

اعتب�ار ك�ردن كت�اب، چ��اپ آن را در اي�ران ب�ه وزارت اطEع�ات ن��سبت  ب�ی
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ب��ا اع��ضای ق��ديمی س��ازمان ] خ��انی  پروي��ز قل��يچ[ص��احب مجل��ه . دھ��د یم��
كنن�د و  تائي�د م�ی] عم�E[كند؛ اما آنان اتھام من�درج در كت�اب را  مصاحبه می

ی عاطفی و احتماT سكسی   ی قتل را نه اختEفات سياسی كه رابطه  انگيزه
ل�يچ ق[م�صاحبه كنن�ده . كنن�د پنجه شاھی با ھمرزم دخت�ر ديگ�ری عن�وان م�ی

پرس�د  ترين مبانی روزنامه نويسی از رفقای خود نم�ی  برخEف ساده] خانی
ب�ا ك�دام ]  جن�سییحت�[ی داش�تن رواب�ط عاش�قانه   كه قتل انسانی را به بھانه

 چ�را ت�ا ؛ان�د   چ�را در آن زم�ان اعت�راض نك�رده؛ان�د  ك�رده منطق توجيه می
اريخ و ب��ه  در اي��ن ب��اره ب��ه ت��»شورش��يان آرم��انخواه«پ��يش از چ��اپ كت��اب 

 آي�ا ؛قتل ديگر از اي�ن دس�ت رخ داده اس�ت چند ؛اند  مردم ايران دروغ گفته
  ی قتل، قابل تعقيب قضايی نيست؟    در بارهھا و سكوت قتل انسان

 ق��صد پيوس��تن ب��ه س��ازمان »مب��ارزه ب��ا ش��اه« ـ ب��ه ج��وانی ك��ه ب��ه ش��وق ٢
ن اع�ضای خ�ارج از ك�شوری مجاھ�دي. ش�وند مجاھدين را دارد، مشكوك می

چن�د س��ال پ�يش كت��اب . رس�انند ت�ل م��یاو را ش�كنجه داده و زي�ر ش��كنجه ب�ه ق
ی آرش ب�ا آق�ای   ص�احب مجل�ه. كن�د  واقعيت را افشاء م�ی»بر فراز خليج«

آق��ای ح��ق ش��ناس . كن��د ت��راب ح��ق ش��ناس از رھب��ران س��ازمان م��صاحبه م��ی
متاس��فانه رفي��ق از دس��ت «: نوي��سد كن��د و م��ی اب را تائي��د م��یمن��درجات كت��

شناس اي�ن جمل�ه را آق�ای حق�.  خ�ود ب�ال درآورد و پري�د انگار رفيق»!رفت
او را زير «ی   جمله  مجھول است، به جای ]قاتل يا قاتلين[كه در آن فاعل 

م��صاحبه كنن��ده از اي��شان نپرس��يده .  نوش��ته اس��ت»ش��كنجه ب��ه قت��ل رس��اندند
  ؟ن در اين باره سكوت كرده بودچرا تاكنو] ايشان[است كه 

 نگھدار از رھبران دائمی فدائيان اكثريت ب�ه ھنگ�ام تبعي�د در  ـ آقای فرخ٣
خ��رد و ب��ه عن��وان  ھ��ايی م��ی ن، م��دالش��وروی س��ابق از ب��ازار كھن��ه فروش��ا

 اھدايی حزب كموني�ست ش�وروی ب�رای ديگ�ر رھب�ران »ھای افتخار مدال«
رھب�ران ك�ه در اي�ران م�دافعان پرش�ور سياس�ت دف�اع و . فرستد سازمان می

گراي�ان م�ذھبی بودن�د و پ�س از شك�ست سياس�ی و س�ركوب دھمكاری ب�ا بنيا
ان�د،   سازمان به يكی از ك�شورھای آس�يای مرك�زی ش�وروی س�ابق گريخت�ه

زنند و  ھای افتخار را به سينه می كشند و در مراسمی رسمی مدال صف می
 ب�ه دس�ت »ك�دام قل�ه«ری چن�ين را ب�رای ف�تح پرس�ند ك�ه افتخ�ا از خود نم�ی

   ؟اند  آورده
 واقعي���ت كم���دی »ی داي���ی يوس���ف  خان���ه«ر كت���اب ش���اھدی د«

ی آرش در م�صاحبه ب��ا   ص�احب مجل�ه. كن�د ھ�ای افتخ�ار را اف�شاء م��ی م�دال
 ب��ا ام��ا[آق��ای نگھ��دار ب��ه ناچ��ار . پرس��د م��یآق��ای نگھ��دار از واقعي��ت م��اجرا 

 را ب��ا  كن��د؛ ام��ا نوي��سنده ی كت��اب را تائي��د م��ی   نوش��ته]توجيھ��ات غيرمنطق��ی
  !كند ت بمباران میانواع و اقسام اتھاما
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 اص�رار] بھرنگ�ی[ی ص�مد   ای در ب�اره  ـ خانم اشرف دھق�انی در ج�زوه ٤
 ك�شته ش�ده »سازمان پيكار با بي�سوادی«كند كه صمد به دست ساواك يا  می

 جزي��ی از را» آدين��ه«دروغ��ين ب��ودن قت��ل ص��مد در اي��شان اف��شای . اس��ت
ن��د ك��ه ب��ه گم��ان دا ی م��سلحانه م��ی   مب��ارزههی آق��ای رف��سنجانی علي��  توطئ��ه

ب��رادر . تر داخ��ل اي��ران در ح��ال رش��د ب��وده اس�� د١٣٧٠اي��شان در س��ال 
اف�شای جعل��ی [ص�مد، اس�د بھرنگ�ی و بخ��ش بزرگ�ی از چ�پ س�نتی ك��ار م�ا 

ی پل�يس امنيت�ی، ض�ربه   نق�شه ، ھمراھ�ی ب�ارا نام�سئوTنه] بودن قتل ص�مد
. ان�د  ارزي�ابی ك�ردهی مسلحانه، اف�شاگری ب�ی موق�ع   زدن به چپ و مبارزه

. ن��ده ادانن�د، س��كوت ك�رد گروھ�ی از رھب�ران چ��پ س�نتی ك��ه حقيق�ت را م��ی
ای، خ��ود بي��ان   نق��ره ك��ار در مقال��ه] م��سعود[برخ��ی ديگ��ر و از جمل��ه آق��ای 

ی ص���مد، نف���ی داس���تان   ن���د، ام���ا شك��ستن اس���طورهه احقيق��ت را مثب���ت دي���د
ی   ف�رج س�ركوھی، مجل�ه[ھا به آن باور داشتند را ب�ر م�ا  دروغينی كه سال

آدينه و حمزه فEحتی از اعضای فدائيان كه در ھنگام غ�رق ش�دن بھرنگ�ی 
در رود ارس تنھا ھمراه او بود و ب�ه قت�ل او ب�ه دس�تور س�اواك م�تھم ش�د و 

ھا در رابطه با قت�ل س�اختگی و جعل�ی ص�مد   خود به دTيل ايدئولوژيك دھه
ھ�ای   شك�سته ش�دن اس�طوره. نبخ�شيدند] كاری كرد  بھرنگی سكوت و پنھان

ھ�ا و  دروغين و ذوب شدن باورھای كاذب، برای آنان كه صادقانه ب�ه جع�ل
نق�د خ�ود و پ�ذيرش س�قوط باورھ�ای .  آس�ان ني�ست…ھا باور داشتند  افسانه

  ١٠٠».ھاست قديمی دشوارترين آزمون
  

خاطرات قربانيان كمونيسم دولتی كشور شوراھا اين ديگر اين که 
ھ�ای آھن�ين ك�شيده ش�ده، پيرام�ون   دهای از پ�ر  ويژگی را ھ�م دارد ك�ه پ�رده

ی غري�ب اي�ن   چھ�ره زند و  ساكنين آن زمان شوروی درگذشته را كنار می
ايرانی  ايرانی و غير»روشنفكران« را كه بسياری از جوانان و » عجوزه«

يك�ی از ك�سانی . گ�ذارد را فريفته و به قربانگاه كشانده است، ب�ه نم�ايش م�ی
تر از ديگر ھمراھ�انش ب�ه   ويری نسبتا واقعیكه از اين اتوپيای كمدی، تص

اكتشافی از مسئولين .  است»سرگرد ھوايی پرويز اكتشافی«دھد،  دست می
 و ٣٢ م��رداد ٢٨ پ��س از.  ح��زب ت��وده ب��وده اس��تی ھ��وايی اف��سری  ش��اخه

ديگ��رش » ھم��رزم«چن��د انج��ام عملي��اتی در پايگ��اه قلع��ه مرغ��ی، ب��ه ھم��راه 
 در دزاش�يب تھ�ران، ١٣٣٤ را ت�ا س�ال دو س�الی. ش�ود  م�یامجبور به اختف�

تحت م�سئوليت نورال�دين كي�انوری ب�ه س�اختن حج�م عظيم�ی نارنج�ك دس�ت 
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 سال در ش�وروی ٢٢. گريزد  از ايران می٣٤سال . ساز مشغول بوده است
، ب�ا ترفن�دی خطرن�اك ك�ه  پس از اين ھم�ه س�ال. برد سوسياليستی به سر می

اش تم��ام ش��ود، ب��ه غ��رب   توان��ست ب��ه بھ��ای ج��ان خ��ودش و خ��انواده م��ی
ر ب��رلين ھم��راه ب��ا ھم��سرش، زن��دگی و اي��ن روزھ��ا ھ��م در ش��ھ. گري��زد م��ی

ی   در آن مدين��ه و  آن اي��دئولوژی برب��اد رفت��ه  دور از خ��ود را ب��هطبيع��ی
تب�ديل آن «اش را ب�ه    ھای پختگ�یی از دست رفت�ه، ادام�ه داده، س�ال  فاضله
  .است پرداخته »ھای خونين به شعور اجتماعی  تجربه

 احم��دی در كت��اب خ��اطرات پروي��ز اكت��شافی ك��ه ب��ه كوش��ش حمي��د
 م�ن از اي�ن كت�اب، تنھ�ا .ص�فحه دارد ٤٤٠د ، ح�دو منتشر ش�ده١٣٧٧سال 

بخشی را كه مربوط به موضوع تماميت ارضی كشورھا در چ�شم اي�ن اب�ر 
ام از زبان   با اين كار خواسته. ام  ی تاريخ است، برگزيده  قدرت فروريخته

، و در ي���دتی ش���وروی را از درون ش���ناختهسانی ك���ه نظ���ام عقيك���ی از ك���
س را ھای اقامتش در اين كشور، لحظه به لحظه با خون و پوس�تش ت�ر سال

 ب��رای K.G.B و چن��د ب��ار ھ��م ھ��دف نھادھ��ای ، در م��تن وج��ودش رس��وب داده
، ن�شان  ودهی ايج�اد ت�صادف م�صنوعی ب�  سربه نيست شدن خيابانی با شيوه

ارتج�اعی ب�ودن تمامي�ت ارض�ی «ر انترناسيونالي�ستی بدھم كه كاركرد ش�عا
 ب�ه ديگ�ر ك�شورھا چگون�ه ب�وده ی تج�اوز  به عن�وان پ�يش زمين�ه» كشورھا

   !؟است
ت�ر از اكت�شافی، در نق�دی ب�ر   ج�وان»یكموني�ست«توضيح اين ك�ه 

را ي��ك مح��ور » تمامي��ت ارض��ی ك��شور اي��ران«تاكي��د ب��ر » من��شور«ي��ك 
 ف�رد اين كه بخواھم پاس�خی ب�ه اي�ن نبدو. ارزيابی كرده است» ارتجاعی«

داده باشم، از م�تن اي�ن كت�اب و اي�ن خ�اطرات، چگ�ونگی و چراي�ی دع�وای 
ی رويزيوني��سم و تمامي��ت ارض��ی و تجاوزھ��ای   چ��ين و ش��وروی، م��ساله

س�����اليان اي�����ن ك�����شور را ب�����ه ك�����شورمان اي�����ران، زي�����ر عن�����وان نچ�����سب 
   .دھم  نشان می»انترناسيوناليسم كمونيستی«

ی    كت����ابش در رابط����ه ب����ا فرق����ه٢٠٩ ص����فحه ی اكت����شافی در
ھ��ای ط��وTنی  بح��ثب��اTخره پ��س از جرو«: نوي��سد دم��وكرات آذربايج��ان م��ی

ی دم���وكرات   ی فرق���ه  تائي���د گردي���د ك���ه اساس���نامهzجل���سه ب���ه ھ���م خ���ورد
 آذربايج�ان یباقراف دبير حزب كمونيست و رئ�يس جمھ�ور«آذربايجان را 

ی   ن ق�رار گرف�ت و رھب�ران فرق�ه تھيه كرده و مورد تائيد اس�تالي»شوروی
ی اي��ران ج��دا   آذربايج��ان را از بقي��هz دم��وكرات آذربايج��ان س��عی كردن��د 

ی اع�ضای اي�ن   ی مركزی ح�زب ت�وده دس�تور داد ك�ه ھم�ه  سازند و كميته
در ب�دو ام�ر . ی دم�وكرات آذربايج�ان بپيوندن�د  حزب در آذربايجان به فرقه

دس��تور [ب ت��وده ب��ا اي��ن دس��تور ی مرك��زی ح��ز  ای از اع��ضای كميت��ه  ع��ده
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مخ�الف بودن�د، و بع�دا ] ی اي�ران  پيوستن به فرقه برای عملی ك�ردن تجزي�ه
تذكر دادن�د، دس�ت از مخالف�ت برداش�ته ش�ود، آن » دوستان شوروی«چون 

   .عده ھم دست از مخالفت برداشتند
تعمدا ] توده[ی مركزی حزب   حال روشن گرديد كه كميتهبه ھر«

سياس��ت «ی ب��سيار مھ��م ك��ه ارتب��اط م��ستقيم ب��ا   ن م��سالهاز قب��ل ب��رای اي��
 ت�ا ، داشت، كمترين وقت را مع�ين ك�رد»ی شوروی  استالينی توسعه طلبانه

ی دموكرات و حكوم�ت   كادرھا فرصت نداشته باشند چگونگی تشكيل فرقه
ج�دايی خ�واه آذربايج�ان و خطاھ�ای ح�زب ت�وده در حماي�ت از آن را م�ورد 

   z١٠١»بحث قرار دھند
در » ی ش��وروی  سياس��ت اس��تالينی توس��عه طلبان��ه« ام��ا ھم��ين و

 آغ��از ك��ار رابط��ه ب��ا ك��شور پھن��اور و كموني��ستی و ي��ار غ��ار ش��وروی در
   ؟ است چگونه عمل كرده

و ك����شور چ����ين و ش����وروی اكت����شافی در رابط����ه ب����ا اختEف����ات د
مائوتسه دون ب�ر  اختEفات بين خروشچف و ١٩٦٠ی   در دھه«: نويسد می

يك��ی اي��ن ك��ه چ��ين .  ك��ه دو موض��وع ب��ود، ت��شديد ش��د ساس��یس��ر م��سائل ا
ام��ا موض��وع . مخ��الف ب��ودz خواس��ت بم��ب اتم��ی ب��سازد و خروش��چف م��ی

ی رود م�رزی ب�ه   دوم، اختEفات مرزی بين شوروی و چين در يك منطق�ه
در آنج��ا روس��يه در دوران ت��زاری ب��ا ني��روی خ��ود ت��ا .  ب��ود»اس��وری« ن��ام

در آن دوران روسيه ي�ك ك�شور ق�وی از . ودی اقيانوس آرام رسيده ب  كرانه
واح��دھای نظ��امی روس��يه م��ثE ي��ك ھن��گ ب��ا z لح��اظ س��ازمان نظ��امی ب��ود
رفتن��د و  توان��ستند جل��و م��ی ی آس��يا ھ��ر ق��در م��ی  پ��رچم روس��يه در آن منطق��ه

 س�ال پ�يش ٢٠٠[در آن دوران z آوردند پرچم روسيه را به اھتزار در می
راردادھ�ايی از جمل�ه ق.  روس�يه ش�دقسمتی از خاك چين ج�زو] از اين دعوا

 ننگين��ی چ��ون قراردادھ��ای ھاانطور ك��ه روس��ھم��[ك��ه ب��ه چ��ين تحمي��ل ش��د 
ی آس�يا   ھ�ا در آن منطق�ه  روس]تحمي�ل كردن�دبه ما  را ترکمنچای و گلستان

در آن دوران ي�ك ق�رارداد ب�ين روس�يه و چ�ين در . كردند ھم اين كار را می
وروی ك��ه مي��راث روس��يه در ش��z ی رود م��رزی اس��وری ام��ضا ش��د  ب��اره

دول��ت . دان��ست واق��ع ب��ه آن رس��يد، ھم��ان قراردادھ��ای قبل��ی را معتب��ر م��ی
روس��يه ع��وض ش��ده و ش��وروی ب��ه وج��ود آم��ده، ول��ی آن قراردادھ��ا اعتب��ار 

ی م�شاوره ب�ين الملل�ی اح�زاب   ھا دست ب�ه ت�شكيل جل�سه شورویz داشتند
دادن�د و  شكيل م�یكمونيست و كارگری زدند و اين گردھمآيی را در مسكو ت
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حزب توده ھ�م ك�ه ھمي�شه ت�ابع . خواستند چين را محكوم كنند از اين راه می
ی عمومی حزبی خود را در مسكو تشكيل داد   نظريات شوروی بود، جلسه

ب��رای [ای در طرف��داری از ش��وروی و تقب��يح چ��ين   طعنام��هقو اس��كندری 
  ١٠٢».دارائه كر] استرداد بخشی از خاكش

يابد و مائو كه در پی بازگرداندن بخ�شی از   میاين درگيری ادامه
در اي�ن . ش�ود ھ�ا م�ی خاك چين به كشورش بود، مرتب�ا م�وی دم�اغ ش�وروی

س�ی ي�ا در بخ�ش فار] ھ�ا ای  ت�وده[بين ايرانيانی كه طرفدار ش�وروی ھ�ستند 
سياس��ت «علي��ه چ��ين و ب��ه طرف��داری از ترك��ی و ك��ردی رادي��و م��سكو بر

از س�وی . بينن�د كل�ی برنام�ه ت�دارك م�ی» ویشور ی  استالينی توسعه طلبانه
اي��ن ب��ار ب��رای [در رادي��وی پك��ن ب��ه ھم��ين تبليغ��ات ديگ��ر ايراني��انی ھ��م ك��ه 

كه [ھای اين دو ابر قدرت كمونيستی  مشغولند، به درگيري]منافع كشور چين
  . زنند  دامن می]شود معروف می» رويزيونيسم چينی «بعدھا با اتھام

ني��ست طرفدارش��ان را س��ر ھم��ين ھ��ر دو ك��شور ني��ز اح��زاب كمو
بعدھا م�ائو ب�رای ب�از پ�س گ�رفتن اي�ن . كشانند ی مرزی به ميدان می  مساله

به س�وی اي�ن رود م�رزی، » امواج انسانی«بخش از كشورش، با فرستادن 
ان�سان «شود و شوروی سوسياليتی در يك اقدام  با كشور متجاوز درگير می

 .كن�د  ليزر چيني�ان را قت�ل ع�ام م�یی  ی انترناسيوناليستی، با اشعه»دوستانه
ای را ب�ه   اسكندری قطعنامه«ميEدی  ٦٠ی   ی دوم دھه  بعد در ھمان نيمه

دبي��ر ك��ل آن زم��ان ح��زب [اس��كندری z ی عم��ومی ح��زب آورد  اي��ن جل��سه
 د وزب��ی در م��سكو آن قطعنام��ه را خوان��ی عم��ومی ح  در اي��ن جل��سه] ت��وده
    ١٠٣»zبايد تقبيح شوددر چين رويزيونيسم بروز كرده و «: گفت

ی   در راس���تای حماي���ت از اي���ن سياس���ت اس���تالينی توس���عه طلبان���ه
ھ��ا در ش��مال اي��ران م��ستقر ش��دند و ب��ا اي��ن ك��ه در آنج��ا  ش��وروی«ش��وروی 

ی دم��وكرات آذربايج��ان   ح��زب ت��وده وج��ود داش��ت، ي��ك ح��زب ب��ه ن��ام فرق��ه
بع��د از م��دت كم��ی ي��ك ش��به دول��ت آن را ھ��م ب��ه وج��ود z ت��شكيل دادن��د و

اي�ران ب�ا ح�زب ت�وده و به ھم�ين جھ�ت م�ردم آذربايج�ان و سراس�ر . ردندآو
 مخ�الف ش�دند، چ�ون ديدن�د ھ�دف »دموكراسی سوسياليستی«جريان چپ و 

   z١٠٤»از اين جريان سياسی اين است كه قسمتی از خاك ايران جدا گردد
   :توان گفت ان انترناسيوناليست میدر اين راستا به اين دوست

سياس��ت « وج��ود ن��دارد ك��ه ب��رای  ش��وروینخ��ست اي��ن ك��ه ديگ��ر 
Tزم باش�د ب�ه اص�ل تمامي�ت ارض�ی ك�شورھا » اش   استالينی توس�عه طلبان�ه
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ای اس�ت ك�ه دف�اع از   دوم اين ك�ه اي�ن چگون�ه اندي�شه. ای وارد شود  خدشه
ارزي�ابی » رويزيوني�ستی«و » ارتج�اعی«ھ�ا را »تماميت ارض�ی ك�شور«

را Tب�د مترق�ی و » ی ش�وروی  ن�هسياس�ت اس�تالينی توس�عه طلبا«كن�د و  می
اند   ای بوده  ای به ويژه در ايران ما، ھميشه عده  در ھر منطقه. رو به پيش

كه از ض�عف دول�ت مرك�زی ب�رای ش�ورش و بل�وا و تجزي�ه طلب�ی اس�تفاده 
عل��ت مخالف��ت ھي��ستريك تم��امی اي��ن اح��زاب انترناسيونالي��ستی . ان��د  ك��رده

  . يران، ھمين بوده استايرانی ھم با نظام پيشين حاكم بر ا
م ك�ه ش�وروی مينوي�ستاريخ آگاھی كم�ی دارن�د، برای آنانی كه از 

 پ�س  ِھای نخ�ستو جريان بلشويكی حزب كمونيست ش�وروی از ھم�ان س�ال
ان�د و ح�زب   از انقEب كمونيستی در كشورشان، به خاك ايران چشم داش�ته

اس��تالينی سياس��ت «ت��وده و اع��وان و ان��صارشان را ھ��م ب��رای ت��امين ھم��ين 
اي�ن درياف�ت، خوش�بختانه . ان�د   به ميدان فرستاده» ی شوروی  توسعه طلبانه

ھ��ا در دام فري��ب اي��ن   ھ��ا و دھ��ه لن ك��سانی اس��ت ك��ه خ��ود س��اآی   تجرب��ه
 یھ�ا حت�ستی، خانه و خانمانشان را و خيلياتوپيای كمونيستی و انترناسيونالي

  z اند  جانشان را از دست داده
  

 و س�ه س�ال پ�س ١٣٦٠ تاکي�د ميک�نم در س�ال باز ھم[ ١٣٦٠سال 
ك��ه م��ن ]  و ن��ه در دوران پادش��اه فقي��د اي��ران٥٧از افت��ضاح ت��اريخی س��ال 

 ي�ادم ]ھن�وز ش�ريعتی زده ب�ودم [،ی مجاھدين سرازير شدم  اجبارا به جرگه
 رف�ت و آم�د داش�ت ١٠٥ م�ای  ھست جوانك كارگری از شرق تھران به خانه

اش را   ھ�ای ت�شكيEتی گ�زارش. د نداش�ت چند كEس ابتدايی ھم سوایكه حت
دوت�ا ترق�ه درك�ردن / اين جوانك كه آن روزھا در شوق يك�ی. نوشتم  میمن
 ق��وطی كب��ريتش و یگذاش��ت ت�و س��وخت، دو ت�ا ق��رص س��يانورش را م�ی م�ی
. ش بخ�وانميخواست چي�زی ب�را نشست به سيگار دود كردن و از من می می

ای ب�رای   عدھا خ�وراك خوش�مزهھا ب جوانك بيچاره برای ھمين اسباب بازی
 و لي�ست ش�ھدای س�ازمان مجاھ�دين خل�ق ١٠٦ميز پ�ذيرايی اس�د\ Tج�وردی

  . شد

                                                           
 .دمين کارش او را نبخشي ایچگاه براي ما باز کرد که من ھیرا ھمسر آن زمانم به خانه پای اين جماعت  - 105
ش�صت ی ه دھ� ن و دادس�تان انق�Eب دري�ن زن�دان اويشي�س پيئ�ر) ١٣٧٧ - ١٣١۴ (یاس�د\ Tج�ورد ديس - 106
 و عام�ل ی اس�Eمی تندرو جمھوریھا  چھره  را از جملهیشان وي شصت و دگراند ی دھهیاسيان سيزندان .بود

 اسد\ .بود یاسEمی ت مؤتلفه ي جمعی مرکزی شورایاعضا او از .دانند می  آن دورانیھا ھا و اعدام سرکوب
رس�تان، ت�رک ي در دبیليتح�ص ن س�الي در دوماو. فروش بود  زميپدرش ھ.  در جنوب تھران متولد شدیTجورد

 عل�وم یري�ھم�ه، درس را در من�زل ب�ه ص�ورت فراگ ني�ب�ا ا.  به کار م�شغول ش�دشل کرد و در کنار پدريتحص
 یات عرب و علوم حوزوين ادبيعEوه بر ا.  استفاده کردی شاھچراغید عليس از ن زمانيمه ادامه داد و در ايقد
 و ی از ش�اگردان بھ�شتیTج�ورد اس�د\. ل دادير قرآن در منزلش تشکيات تفسه فراگرفت و جلسيدر حد کفا را

  یت مؤتلف�هي�در ب�ازار تھ�ران م�شغول ک�ار ب�ود، ب�ا جمع ل،ي که بعد از ت�رک تح�صی در زمانیو.  بودیمطھر
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بي�شتر ھ�م در نق�ش ميھمان�دار اي�ن . آن روزھا من دوتا بچه داش�تم
ش�دم، ھ�ر چن�د ك�ه اجب�ارا ب�ه رف�ت و  ی مجاھدين ظاھر می  ھای آواره  بچه

 ؛ وقت�ی اي�ن جوان�ك س�اده ل�وحي�ن ھم�هم، ب�ا اآمدھای تشكيEتی ھم آلوده ش�د
 ب�ه اي�ن آلون�ك پن�اه اش  Tبد بعد از قرارھ�ای ت�شكيEتی ي�ا عملي�ات م�سلحانه

ي�ادم . خوان�دم ش م�یينشستم و كتاب كوير علی شريعتی را ب�را آورد، می می
دان�م كج�ا گ�م و  م كه نم�ی يك جلد از اين كتاب را به او ھديه كردیھست حت

 در قرارگ�اه اش�رف مجاھ�دين ھ�م كت�اب یھا حت�  كتابی كه سال؛گورش كرد
  . بالينی من بود

 بفھم��م ش��ريعتی چ��ه ھ��ا وق��ت Tزم داش��تم ت��ا ب��ه ھ��ر ح��ال م��ن س��ال
ميرفط�روس ب�ود ك�ه خ�ود را عل�ی اولي�نش . ھ�ا كمك�م كردن�د خيل�ی. ويدگ می

دس�تگاه عقي�دتی اس�Eم و ب�ه وي�ژه ک�ه  ي�اد گ�رفتم علیاز . دانم  میشوامدار
ھ�ای م�ا   نافرج�امیھ�ا و  و عل�ت العل�ل ب�دبختیتشيع چگون�ه دس�تگاھی اس�ت

 درس�ت مانن�د ؛ھ�ای ديگ�ر آم�وختم يزھا ھم از خيلی خيلی چ؛ايرانيان چيست
آن شاھی شده بودم كه روی دري�ای نف�ت خوابي�ده اس�ت و ح�ق ن�دارد ب�ه آن 

چن��ين ك��رد و بني��ادش را برب��اد . دس��ت بزن��د و ادع��ای م��الكيتی ب��ر آن بكن��د
 كوچ�ه پ�س ھا در عاتی خوابيده بودم كه سالاطEمن ھم روی دريای . دادند

                                                                                                                  
 وزي�ر وق�ت نخ�ست[پس از ت�رور ح�سنعلی من�صور .  آمد آن دری مرکزیشورا تي آشنا شده و به عضویاسEم
از محاکم�ه ب�ه  او پ�س. ر شدندي دستگیت از جمله Tجوردين جمعي ای از اعضایاري بس١٣۴٣بھمن   در]ايران

 د ک�ه دريس�.  ز س�ر گرف�تر ق�رآن را اي، جل�سات تف�سیاز آزاد  پ�سیTجورد. کوم شد محیبي ماه حبس تاد١٨
دھم�ايی اف�راد گرمح�ل   اش�تغال داش�ت، من�زل خ�ود را ب�هیفروش�  ی و روس�ریفروش�   ب�ه دس�تمالیبازار جعف�ر

 یبرگ�زار عال، پ�س از  اليیماي به اتھام حمله به شرکت ھواپ١٣۴٩بھشت ي در اردیجوردT.  تبديل کردمذھبی
ت به يکومحوی پس از م. اسرائيل بازداشت شد  فوتبالیم مليران و تي فوتبال ایم مليان دو تي فوتبال م یمسابقه

از زن�دان آزاد ش�د و در ] ش�اھا س�پاس گوي�ان[ ١٣۵٣ن ي در ف�روردیTجورد. شد سال حبس جنايی محکوم ١٨
راجع به  يی از پاسخگوین خودداري و ھمچنینيرزمي زیتھايفعال«اتھام او . بازداشت شدً اسفند ھمان سال مجددا

ان ي از زندانیاري به ھمراه بسیاسEم  انقEب ی در آستانهیسرانجام Tجورد. بود»  خود یاقدامات خرابکارانه
  یت��هي از م��سئوTن انتظام��ات کمی و اس��Eمی عراق��یدر کن��ار مھ��د یTج��ورد . آزاد ش��د١٣۵۶رداد  م��٢٧در 

 ی\ بھ��شت تي��آ  وین��ي ب��ا نظ��ر م�ساعد روح \ خم١٣۵٩ور ي ش�ھر٢٠او از . \ خمين�ی ب��ود اس�تقبال از روح
، یاس�ت ت�واب س�ازي به ساو در اشاره. ن شديزندان او سي سپس رئیاسد\ Tجورد .دادستان انقEب تھران شد

درس�ت مث�ل اس�تالين ک�ه تبعي�دگاه  [دي�نام یم�» ی ان�سان س�ازیھ�ا دان�شگاه« را یاسEم یم جمھوري رژیھا زندان
ان و يشکنجه توسط بازجوی  لهي به وسیاست تواب سازيس. ]سيبری را جايگاه تربيت انسان طراز نوين ميناميد

 و اس�Eم یدئولوژي�ر ايي� تغیک ب�رايدئولوژي� ایو ھدف ج شدي را۶٠  یمه اول دھهيژه در نيھا، بو ران زندانيمد
 یانسان  را از نومسلمان کرده باشند،یشتر از آنکه فردي در موارد موفق، بیکه حت  داشت، ھرچندی زندانیآور

 ١٣٧٧ور يس�رانجام اول ش��ھر .بودن��د ن خل�قيان از س��ازمان مجاھ�دين زن�داني��شتر اي�ب. س�اختند یوان�ه م��يم�ه دين
 ی در نظام نداشت، توسط دو نف�ر از اع�ضایچ سمت رسمي که ھیدر حال  کسب خود در بازار تھران ودرمحل
ا انتق�اد، ي�ل شود و ي تجلیعملکرد و نکه ازي بر سر ایس از ترور و پ.مجاھدين خلق ترور و کشته شد سازمان

 نامح�دود بع�د یمرخ�ص تح�ت عن�وان ١٩٩٧رانتظام که در سال يام عباس. ران مطرح شدي در ایادي زیھا بحث
ب�ار ب�رای  اي�ن[Tج�وردی ب�از ھ�م ب�ه زن�دان بازگ�شت ل انتقاد از ي به دل،زندان آزاد شده بود  سال تازه از٢١از 

  وارديک�ا اتھام�اتی ب�ه اس�د\ Tج�وردیآمر ی فارس�ی ب�ا ص�دایا   م�صاحبهی ط�١٩٩٨او در تابستان  ]حبس ابد
  دری Tجوردیخانواده . رانتظام به زندان شديگردانده شدن ام و بازیTجورد یت خانواده يشکاکرد که باعث 

 ]سبوکيفيکی از صفحات به نقل از  [.ت خود صرف نظر کرديت از شکاينھا
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 ؛خواس�تم از آن اس�تفاده ك�نم تا م�ی اما ؛انبار كرده بودم  ھای مغزم تل  كوچه
ش��دم ك��ه   در ھم��ان دس��تگاه س�ازمان مجاھ��دين م��تھم م�ی، خيل��ی ناش�يانهیحت�

ام، خ�رده ب�ورژوا ھ�ستم، گ�رايش ب�ورژوايی دارم   روشنفكرم، شريعتی زده
   …و

در . مجاھ�دين وص�ل ش�دمس�ازمان ران آمده بودم كه ب�ه تازه از اي
  .  از آنھارفتند، من ھم يكی به دنبال ھمه می. ھا دنبالم آمدند واقع آن

ی    آن زم����انم ترتي����ب ي����ك برنام����ه١٠٧»عي����ال« ١٣٦٦ن����وروز 
آن روزھ��ا مجاھ��دين مث��ل ش��كارچی . دگ��ر دان��وروزی را ب��ا چن��د ايران��ی دي

 ب��رای . كنن��د و ب��ه ع��راق بك��شانندشاندنب��ال ايراني��انی بودن��د ك��ه شكارش��ان
س�راغ . گرفتن�د تظاھرات، نشست، و خيل�ی كارھ�ای ديگ�ر س�راغ م�ا را م�ی

من كه . دادند د، جواب رد میتر بودن ھا كه عاقل خيلی. گرفتند ھا را می خيلی
. ن��دتس��راغ عي��ال را ھ��م گرف. دادم  ب��ودم، ج��واب رد نم��ی»روش��نفكر«فق��ط 

ا از ھ�م ج�دا كنن�د و ھ�م ھ�ر دوم�ان را ب�ه خيلی ھم كار كردن�د ك�ه ھ�م م�ا ر
ب�ه . پ�نج س�الی ب�ود در فرن�گ ب�ود/عي�ال چھ�ار. عراق و به روابط بك�شانند

ی قبل�ی،   م�ن ك�ه غي�ر از آن دو ت�ا جوج�ه. داد ھمين دليل ھم دم به تل�ه نم�ی
يكی ديگر را ھم در شكم داشتم، و تازه ھم از ايران گريخته بودم، دنبالشان 

  . دادند ھاشان راھم می  كردند و به پايگاه  بيشتر اعتماد میبه من. راه افتادم
ھ�ای ص�ندوق   ند نام�هفق�ط از او خواس�ت. دادن�د  نم�ی را راهھمسرم

. ھا تحوي�ل دھ�د ھامان را كه چند ايرانی بودند، بدزدد و به آن  پستی ھمسايه
دوب�ار ب�ه ص�ندوق پ�ستی /عيال ھم گوي�ا يك�ی. من از اين رابطه خبر نداشتم

لين  م��ردم را ب��ه م��سئو خ��صوصیھ��ای  ھ��ا ش��بيخون زده، و نام��ه  يهھم��سا
بع�دھا البت�ه از اي�ن ن�وع جاسوس�ی ت�شكيEتی . دسازمان مجاھ�دين تحوي�ل دا

ی    و ش�يفتهاس�ت» روش�نفكر«  خيال ميک�ردآخر آن بيچاره ھم. ديمان شپش
  !شريعتی

 در براه انداختن مراسم ن�وروزی »عيال مربوطه«جماعتی كه با 
اما .  ھمراه و ھمكار بودند، مرا ھم به اين مراسم دعوت كردند١٣٦٦سال 

ب�ه عن�وان ھم��سر . تاكي�د كردن�د ك�ه ت�و دع��وتی؛ ام�ا ن�ه ب�ه عن��وان مجاھ�دين
 در مراس���م ك���ردم ش���ركت خي���ال م���ی.  م���ن البت���ه ن���رفتم»عي���ال مربوط���ه«

 و م�دتی اس�ت  ھا پيش ھوادار س�ازمان ب�وده  كه سال ھای عادی نوروزی آدم
 تماش�ا  و تلويزي�ونماندم   خانهدرنرفتم و . اند، كفر Tيغفر است  كنار كشيده

ای از كت�اب ك�وير عل�ی    در اين مراس�م مقال�ه»عيال مربوطه«گويا . كردم

                                                           
ا طن��ز ي��ن واژه ب��ه عن��وان متل��ک ي�� از امعم��وT م��ن ھ��م .گفتن��ديال مي��ع» ھم��سر«ن ب��ه ي در س��ازمان مجاھ��د- 107
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البت�ه در آن جل�سه ي�ك ب�انوی . د روخ�وانی ك�ر»ن�وروز«به نام شريعتی را 
معظ��م جاس��وس مجاھ���دين ھ��م ح���ضور داش��ت و تم���ام اخب��ار و اطEع���ات 

اي���ن مراس���م را در اختي���ار م���سئول پايگ���اه مجاھ���دين در ش���ھر مرب���وط ب���ه 
ام و آن   آخر ھفته كه باز ھم م�ن ب�ا دو ت�ا جوج�ه. فرانكفورت آلمان گذاشت

 ]ای  مجي�د س�اچمه[، به پايگاه مجاھدين رفتم، ص�ادق يكی كه در شكم داشتم
. مسئول پايگاه مرا به دفترش اح�ضار ك�رد و گ�زارش جل�سه را ب�ه م�ن داد

 »ن��وروز«ی   تلخ��ی پرس��يد ك��ه چ��را عي��ال مربوط��ه ب��ه ج��ای مقال��هبع��د ب��ا 
   !؟را نخوانده است] يعنی رجويھا[شريعتی، پيام نوروزی برادر يا خواھر 

رف�ت   اصطEحی بود كه برای مسعود رجوی به كار می»برادر«
و خواھر ھم الزاما برای عيال و ھمردي�ف اي�دئولوژيك اي�ن جن�اب، س�ركار 

  . عضدانلو موسوم به مريم رجویعليه بانو مريم قجر
فکری و شكاف .  از اين جای كار ھم خبر نداشتمیراستش من حت

 بع�دھا تح�ت زعام�ت ک�ه البت�ه به جاھ�ای ب�اريكی ك�شيده ب�ود ابين معاطفی 
فقط به صادق گفتم ك�ه در اي�ن . ه شدھمين سازمان مجاھدين به جدايی كشيد

خب�رم؛ ول�ی چ�را ب�رای   بی ھم »ايتیجن«ام، از چنين   مراسم شركت نكرده
  ؟ !كنيد كاری كه كس ديگری كرده است، مرا محاكمه می

. ك�ردم آمد، حتما در اين مراس�م ش�ركت م�ی گفتم كه اگر خوشم می
دان��ستم جاس��وس  م��ی. Tب��د م��ن ھ��م از ش��ركت در اي��ن جل��سه راض��ی نب��ودم

س�ازمان مجاھ��دين در اي��ن جل��سه زن��ی اس��ت ب�ه ن��ام ش��ھين ك��ه تم��ام رف��ت و 
ھ��ايی ك��ه  آن. كن��د  را گ��زارش م��ی م��امح��ل اقام��تايراني��ان ش��ھر آم��دھای 

ھ�ا  ش اھميتی قائل نبودند، اين گون�ه جاسوس�یيشناختند و برا سازمان را می
شان ي�ھ�م چن�دان برا] حكوم�ت اس�Eمی[ھای جاسوسان ھمج�وار  و جاسوسی

به ك�ار خودش�ان م�شغول بودن�د و ت�ره ھ�م ب�رای اي�ن دو جماع�ت . مھم نبود
ن��د، ول��ی ايراني��انی ك��ه ك��سی را ب��ه عن��وان مجاھ��د در زن��دان كرد خ��رد نم��ی

ی حكوم�ت اس�Eمی ش�ده و   ش�ان طعم�ه  جمھوری اسEمی داش�تند، ي�ا ك�سی
ھا از مجاھ�دين فاص�له بگيرن�د؛  آمد به اين راحتی كشته شده بود، دلشان نمی

 ص��دا و س��الم و آم��د زن��دگی ب��ی س��ر و ھاش��ان بدش��ان نم��ی ھرچن��د ك��ه خيل��ی
ھ�ا ھمي�شه موض�وع گزارش�ات ش�ھين   اي�ن بيچ�اره. ته باش�ند داش غيرسياسی

ھ�����ای  خ�����انم بودن�����د و حتم�����ا اعصاب�����شان ھ�����م از اي�����ن ن�����وع خبرچين�����ی
. ت��شكيEتی جري��ان خ��رده جاسوس��ان س��ازمان مجاھ��دين خ��رد ب��ود/س��ازمانی

 يك سال بعد از اين جريان، در لشكركشی ناموفق ]صادق[ای   مجيد ساچمه
در عملياتی موسوم ب�ه ف�روغ جاوي�دان، در مسعود رجوی و بانو به ايران، 

ي�ادش .  جوانك ساده لوح خوبی بود؛ نفله و حرام شد١٣٦٧ مرداد ٣تاريخ 
  ! بخير



 ١٠١

 

ی   ش�ريعتی ب�ه وي�ژه ح�سينيهھ�ای  ل س�خنرانیبعدھا شنيدم ك�ه مح�
 ي��ارگيری  محل��ی اساس��ی ب��رای]آن دو س��ه س��الی ك��ه ب��ه راه ب��ود[ارش��اد 

ھ��ا را از   آن زم��ان س��ازمان، خيل��یم��سئولين. ب��ودس��ازمان مجاھ��دين خل��ق 
 زدن��د و ب��ه س��ازمان »ق��ر«ی ارش��اد   ھمانج��ا و از ھم��ان زي��رزمين ح��سينيه
  . كشاندند و بعدھا ھم به كشتنشان دادند

رھب���ری «ب���ا اي���ن ھم���ه ش���ريعتی از ھم���ان آغ���از م���ورد غ���ضب 
ھ���ا و آرم���ان   ب���ا اي���ن ك���ه كل���ی از ھم���ان فرق���انیی حت���؛ ب���ود»س���ازمان

 مدعيان راه شريعتی ب�رای س�ازمان ني�روی زن�ده  ديگر…ھا و مستضعفينی
و م��رده و زن��دانی بودن��د، ام��ا ح��اج آق��ا رج��وی اص��E از اي��ن رقي��ب م��رده 

» شريعتی زداي�ی«ھا بود كه در درون تشكيEتش به  آمد و سال خوشش نمی
ای ب�رش�ايد چ�را، . البته شريعتی چن�دان آش دھ�ن س�وزی نب�ود. مشغول بود

  آش ده س�وزی ب��ود؛آن زم�ان،» م�ن«چ��ون  ای ن�وزده س�اله/دخت�رك ھج�ده
   !كنم وTيی به نام خمينی، فكر نمیولی برای مبارزه با ھي

ش�ريعتی ب�ا عل�ی آرواند آبراھاميان معتق�د اس�ت ك�ه اخ�تEف نظ�ر 
م��سلحانه، ھ��م جن��گ «دين اي��ن ب��ود ك��ه ش��ريعتی ب��ه تئ��وری مجاھ��س��ازمان 

ي��ستی اي��ن ی تم��ام رفتارھ��ای ترور   ك��ه س��رلوحه»اس��تراتژی، ھ��م تاكتي��ك
دوران پ���يش از افت���ضاح [ی ت���اريخ معاص���ر اي���ران   س���ازمان در دو دوره

شريعتی سازمان علی . بود، اعتقادی نداشت]  و پس از آن٥٧تاريخی سال 
ب�رای  »ض�د مدرنيت�ه« جن�بش ِ دين را امام حسين و خ�ودش را زين�بمجاھ

 ش�ريعتی اساس�ا ب�ه عن�صر. كرد ی میارزيابدست يابی به حکومت اسEمی 
 تكي��ه ]ب��ه مفھ��وم ام��روزين يعن��ی روش��نفکر دين��ی[م��سئول روش��نفكر متعھ��د 

 نوشته بود كه »تخصص«ن كتابش به نام داشت و اگر اشتباه نكنم در آخري
 Tب ب��رای اي��ران زود اس��ت و اگ��ر ح��اEت��ا ١٣٥٦و ١٣٥٥ھ��ای   س��ال[انق�� 

انجام��د ك��ه  انقEب��ی رخ دھ��د، ب��ه ارتج��اع م��ی] زم��انی ك��ه خ��ودش زن��ده ب��ود
ھ����ا را ب����ه مي����دان ك����شيد و ديگ����ر   ك����ه خ����ودش آنونیي����د؛ ارتج����اعيانجام
ھ��ای ش��ريعتی ب��ا  ھ��ايی بودن��د ك��ه ب��ا ب��ازی ج��ن. توان��ست جمع��شان كن��د نم��ی

 ھ�ا يكب�اره ب�ه مي�دان  كلمات، با قرآن و با تاريخ، از پ�شت ديوارھ�ای ح�وزه
  .  به ھيچ كس ھم رحم نكردند؛ريختند و زدند و بردند و خوردند

گف�ت زم�انی ك�ه در   م�ین از س�ازمان مجاھ�دينج�دا ش�دگايكی از 
ھ�ای  خواند و ھمان زمان ھم به عضويت انجمن شھر بوخوم آلمان درس می
 در واح���د خ���ارج ك���شوری س���ازمان مجاھ���دين[دان���شجويان م���سلمان آلم���ان 

 »انب��ر«رآم��ده ب��ود، س��ازمان مجاھ��دين ن��وعی د] ١٣٦٦ ت��ا ١٣٥٧س��الھای 
 ھا، به ويژه دانشجويان انیھای اير  تھيه كرده بود، برای بيرون كشيدن نامه

ش���ان  ی از ص���ندوقھای پ���ست،ھ���ای دان���شجويی ش���ھر بوخ���وم س���اكن خوابگ���اه
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داديم، دو نفرمان كشيك  ای تشكيل می   تيم سه نفره ھای شب  نيمه«: گفت می
ای پ�ستی دان�شجويان رفت س�راغ ص�ندوقھ دادند و نفر اصلی عمليات می می

  » .كرد ندوقھای پستی مردم را خالی می سازمانی، ص»انبر«و با يك فقره 
  

  :برگرديم به کارمان
را ] ياس�یس غيریو حت� [برای اي�ن ك�ه ي�ك جري�ان ي�ا ف�رد سياس�ی

م�ان، اي�ن اس�ت ك�ه ي�ا  اساس آن ضرب المث�ل ق�ديمیبشناسيم، بھترين راه بر
از پزھ��ا و ش��عارھا و اداھ��ای بيرون��ی . ب��ا آن ھم��سفر ش��ويم و ي��ا ھم��سفره

 ب��ه ،س��ازمان مجاھ��دين. ن آن را ش��ناختت��وا  نم��یھ��يچكس و ھ��يچ جري��انی
ھ��ای   ی خ��روار را، ن��ه در ش��عر و ش��عارھا و خطاب��ه  عن��وان م��شتی نمون��ه

ش، بلك�ه باي�د از درون و يھ�ا و ادعاھ�ا   در ن�شريهیآتشين رھبرش و نه حت
ت��رين زواي��ا و از زب��ان و بي��ان ك��سانی ش��ناخت ك��ه اي��ن جري��ان را در دروني

 اي��ن جري��ان را باي��د از ؛ان��د  شت��شان تجرب��ه ك��رده، ب��ا پوس��ت و گوشمناس��بات
ان��د؛ چنانچ��ه   زب��ان و بي��ان ك��سانی ش��ناخت ك��ه زن��دانی اي��ن جري��ان ب��وده

 س�يد محم�د خ�اتمی، ي�ا »ژوكون�د«مت اسEمی را ھم ن�ه در لبخن�دھای حكو
 علی شريعتی و مھدی بازرگ�ان ھای عبدالكريم سروش و  شعارھا و خطابه

 كه بايد ،\ خمينی  سيد روحکشان کEن تاريخ، امام ادم بيان دھاتی یو حت
 و خ��صوصی، رفتارھ��ای مخف��ی و زيرزمين��یھ��ا، رواب��ط   در درون خان��ه

  !اش شناخت  اطEعاتی
اجب�اری  و باری تشكيEتیمسعود رجوی برای توجيه طEقھای اج

درون س��ازمان مجاھ��دين ك��ه ب��ه تم��ام اع��ضا و كادرھ��ای س��ازمان از س��ال 
برای اي�ن ك�ه «: گويد می. ل شد، تئوری جالبی دارد خورشيدی تحمي١٣٦٨

ت�رين روابطت�ان  یه موض�وع زن داري�د، نگ�اھی ب�ه درون�ببينيد چه نگاھی ب
   ١٠٨»!؟مسرتان داريدای با ھ  با ھمسرانتان بياندازيد و ببينيد چه معامله

ش���نفكر ايران���ی را در درون و  رو؛ م���وافقم»ش���عار«م���ن ب���ا اي���ن 
ھای پيرام��ونش، يعن��ی موض��وع ق��درت ساناش ب��ا ان��  ترين رابط��هخ��صوصي
روش�نفكر ايران�ی . اش   تا در شعار و كتاب و خطاب�ه،توان شناخت بھتر می

گويد، ي�ك  دھد، شعرش را كه می نويسد، شعارش را كه می كتابش را كه می
ری راديك�ال اس�ت، ام�ا ب�ه دموكرات، يك اومانيست و يك عنصر حقوق ب�ش

اش ي�ك ارب�اب   در خان�ه. كلف�ت اوس�ت در خانه، زنش »مھرداد بھار«قول 
ز ھم��سرش  ك�ه ا ی جن��سی  اس�ت، ي�ك ب��رده دار اس�ت، چ��ه در س�وء اس�تفاده

م�ا اي�ن ك�ه چ�را . كن�د  ك�ه ب�ه ھم�سرش تحمي�ل م�ی كن�د و چ�ه در بيگ�اری می
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داری ح�اكم ب�ر مناس�باتمان عب�ور كن�يم   برده و ای  توانيم از روابط قبيله نمی
ھای پيرامونم�ان برق�رار كن�يم، ب�ه اي�ن  ا انسانای انسانی و برابر ب  و رابطه

اي��م؛ ب��اTتر   محت��وا پذيرفت��ه  دلي��ل اس��ت ك��ه م��ا م��دنيت را تنھ��ا در ف��رم و ب��ی
ی   اي��م، بلك��ه چ��ون اي��ن مف��اھيم پ��س از تجرب��ه   نپذيرفت��هیب��روم، آن را حت��

 بج��ا و ک��رده، »حف��ظ« ش��ده اس��ت، آنھ��ا را »م��د«خ��ونين حكوم��ت اس��Eمی 
  . نيمك نابجا بلغورشان می

آنچه در رابطه با سازمان مجاھدين به وي�ژه كم�دی اس�ت و ن�شان 
ی اي�ن اس�ت ك�ه رھب�ری اي�ن جري�ان اساس�ا ھ�يچ درك�ی از موض�وع   دھنده

ھا ندارد، اين اس�ت ك�ه اي�ن رھب�ری ب�رای باص�طEح جل�وگيری نسانحقوق ا
ك��ه ناش��ی از آموزش��ھای م��ذھبی اس��Eم در ب��ين [از س��تم جن��سی ب��ر زن��ان 

ی جن�سی را در    اساس�ا رابط�ه١٣٦٨سال بعد از از  كوشيد] نيان استايرا
از اي��ن ك��ه اي��ن ش��يوه در نھاي��ت ن��وعی .  نف��ی كن��دشب��ين نيروھ��ای س��ازمان

گ�ويم،   است، سخنی نم�ی»كنترل نيرو«ای برای   دستور تشكيEتی و وسيله
ک��ه س��ال اس��ت اي��ن ھم��ه م ن��شان ب��دھم ك��ه اي��ن جري��ان اگ��ر خ��واھ بلك��ه م��ی
 ، ب�ه اي�ن دلي�ل اس�ت ك�ه اساس�اميکن�د اف�رادش تحمي�ل جنسی را بررياضت 

  . دركی از موضوع انسان و حقوق و خواستھا و تمايEت انسانھا ندارد
ھ��ای ان��سانی   راه جل��وگيری از س��تم جن��سی، ك��ور ك��ردن رابط��ه

ی ظري�ف، طبيع�ی و خواس�تنی ن�ه تنھ�ا   ی جن�سی ي�ك رابط�ه  رابطه. نيست
طبيع��ت، زاي��ش و . ت جان��دار اس��تب��ين ان��سانھا، ك��ه مي��ان تم��امی موج��ودا

ی   تول���د و ن���و ش���دن، مي���وه. دميگي���ری جن���سی   اش را از رابط���ه  پوي���ايی
 عاش�قانه، ن�ه ی جن�سی س�الم و  ي�ك رابط�ه. ی جن�سی اس�ت  بEفصل رابط�ه

 »غ�ولی« و برای مبارزه با ھيچ »ی سازمانی  مبارزه«تنھا مانعی در راه 
 ناش�يانه ،آنچه كه اين سازمان. بدھد نيرو تواند انگيزه ھم به نيست، بلكه می

دھد، نفی و حذف اين رابطه بود و نه نشان   انجام داده است و میو احمقانه
ای غي�ر ان�سانی   دادن اين كه اين رابطه چگونه بايد باشد، و چگون�ه رابط�ه

 ]و البت��ه زن��ان[ ١٠٩ب��ه ج��ای آم��وزش م��ردان. و ناش��ی از س��تم جن��سی اس��ت
ھای   رعيتی موجود در بين خانواده/ی ارباب  برای فاصله گرفتن از رابطه

دھن�د،  ھای مجاھدين را ت�شكيل م�ی  سنتی ايرانی كه بيشتر خانواده و مذھبی
 كنن�د، راه اي�ن ن�عھاشان م  راه اين نيست كه انسانھا را از طبيعيترين رابطه

  ھمسران�شان رایحت�، ھای ان�سان  است كه به اي�شان آم�وزش داده ش�ود ھم�ه
  و مردس�اTرانهاساس اخEق اسEمیاسند و اگر بر با خود بشنانسانی برابر

 و ان��د  شان ن��سبت ب��ه زن��ان، اي��شان را اس��تثمار ك��ردهمي��ز جنسي�� تبع��يض آو
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 و تبع��يض جن��سی را ب��شناسند و ب��ا »اس��تثمار«ھ��ای اي��ن   كنن��د، ري��شه م��ی
ی انسانی    از ستم جنسی فاصله بگيرند؛ نه اين كه اساسا رابطه،شناخت آن

اي��ن عم��ل ھمانق��در احمقان��ه . ی و ق��انونی ب��ين ان��سانھا را ح��ذف كنن��دو طبيع�
برای از بين . كنند است كه برای از بين بردن دزدی، دست دزد را قطع می

ش�وند، ك�ار و  بردن دزدی بايد برای انسانھايی كه ب�ه اي�ن خ�Eف ناچ�ار م�ی
ھ��ا،  ب��ه ج��ای ش��ناخت و از ب��ين ب��ردن علتای ك��ه  جامع��ه. رف��اه ايج��اد ك��رد

 را   ن�ه تنھ�ا درد جامع�ه]ترين وجھشيآنھم در كمد[كند  ھا را نابود می علولم
ھ��ای جامع���ه و  ھ��ا و ناس��ازواری كن��د، بلك��ه دردھ���ا و بيم��اری درم��ان نم��ی

ب��رای مب�ارزه ب��ا فح��شا در . دھ�د  را بي��شتر و بي�شتر گ��سترش م��یش�ھروندان
حكوم��ت اس��Eمی، برخ��ورد خ��شن ب��ا ن��وع پوش��ش زن��ان، تنھ��ا برخ��ورد ب��ا 

در ي�ك .  فح�شاست»عل�ت«كن�د  ست ك�ه حكوم�ت اس�Eمی خي�ال م�یدی انما
ھا ب�ه رس�ميت ش�ناخته  ی سالم يا كمتر بيمار، اگر حقوق برابر انسان  جامعه

ش�ود، اگ�ر ك��ار و امني�ت و آس�ايش و ب��ه وي�ژه امني�ت حق��وقی و ق�ضايی ك��ه 
اش امني����ت ج����انی و م����الی و ش����غلی و سياس����ی و فرھنگ����ی   بي����ان س����اده

ل مين باش��د، ي��ا ت��ا ح��دودی ت��امين باش��د، ني��ازی ب��ه اعم��اھاس��ت، ت��ا ان��سان
ای   ھ�ا حيط�ه زن�دگی ف�ردی ان�سان.  ني�ستھ�ا خشونت در برخورد با معل�ول

ممنوعه است كه ھيچكس، ھيچ خدا و دين و قانونی حق ن�دارد ب�ه آن س�رك 
ای ب�رای ي�ك حكوم�ت و ي�ك دول�ت سياس�ی وج�ود دارد،   اگ�ر وظيف�ه. بكشد

ھ��ا ب��رای فاص��له گ��رفتن از ت��ضييق حق��وق ديگ��ر  نتنھ��ا آم��وزش دادن ان��سا
 ؛ی ب�ارز ت�ضييق حق�وق ش�ھروندی اس�ت   ن�شانه،خ�شونت. شھروندان است

ھ�ا اساس�ا   اپوزي�سيونم�ثEھ�ا و ي�ا   اي�ن گون�ه حكوم�تی اين است ك�ه  نشانه
 ؛فھمند و درك و تصوری ھم از آن ندارند مفھوم آموزش و پرورش را نمی

ت�رين ش�كل ممك�ن،    ب�ه وح�شيانه، آن ھ�مخ�شونتكوشند با   میبه ھمين دليل
. ان�د   به خيال اين كه با مشكل مب�ارزه ك�رده؛ را قطع كنند سرانگشت معلول

 شخصيتی، دخالت ك�ردن در زن�دگی یخشونت، تحقير، حذف فيزيكی و حت
 »منك��ر ام��ر ب��ه مع��روف و نھ��ی از«ی   خ��صوصی ش��ھروندان ب��ه بھان��ه

ای، معي��وب ب��ودن    ھ��ر زمين��هھ��ا در دخال��ت در پوش��ش و كوش��ش ان��سان
گ��ذارد ك��ه ب��رای ش��ناخت و مب��ارزه ب��ا   را ب��ه نم��ايش م��ی دس��تگاه عقي��دتی

  . كشد بيماری، بيمار را به صEبه می
ب�ه [شخص م�سعود رج�وی ھ�م ب�رای اي�ن ك�ه سازمان مجاھدين و 

ان��سانی ھ��ای   ن��د، ب��ه تح��ريم رابط��ه ب��ا اس��تثمار زن��ان مقابل��ه ك]زع��م خ��ودش
ھايی، ي�ك س�ازمان تروري�ستی  چنين تحريمھایسالاورد دست. يازند دست می

اس��ت و ي��ك م��شت ع��ضو معي��وب و دچ��ار بح��ران و بيم��اری جن��سی ك���ه 
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ھ��ای تشكيEتي��شان را در خ��شونت و خ��شونت ب��ازھم  ھ��ا و ناك��امی ح��سرت
  . گذارند بيشتر به نمايش می

 اي�ن جري�ان در اروپ�ای مرك�زی، ١٣٨٢ھای تابستان   خودسوزی
نت نھفت��ه در اي�دئولوژی و عملكردھ�ای اي�شان اس��ت؛ نم�ادی از ھم�ين خ�شو

 برق��رار »رقب��ا«  ك��ه ب��ا ھ��ای مطبوع��اتی  اي��ن رفتارھ��ا چ��ه در ن��وع رابط��ه
 با باصطEح دشمنانشان، به یو چه در درون مناسباتشان و چه حتكنند   می

  . شود روشنی نشان داده می
ل ترين دليلش كنتر  تحريم ازدواج از سوی سازمان مجاھدين ساده

ای روح و ج��سم ي��ك ني��رو ب��رای  زواي��ینيروس��ت و در اختي��ار گ��رفتن تم��ام
تظ�اھرات . شوی مغزی او و تب�ديلش ب�ه ي�ك كمربن�د انتخ�اری انفج�اریشست
ی حكومت اسEمی ھم برای جلوگيری از باصطEح ف�ساد در   گرايانه  عفت

 اوتی، تنھ�ا ك�شتن بيم�ارسی ما، آنھم با چنين خ�شونت و ق�  ايران اشغال شده
است برای مبارزه با بيماری و اين يك راه حل كامE قديمی است و از مغز 

ت�ر   سال پيش صحراھای عربستان و چن�دھزار س�ال پ�يش١٤٠٠جادوگران 
  . ھمين منطقه برخاسته است

ھ�ای آس�مانی ادي�ان س�امی تح�ت عن�وان  ھ�ا را در كت�اب اين تئوری
 دين����ی و ھايیسنگ����سار و ك����شتار و ت����رور و مح����دوديتتبع����يض جن����سی و 

ت�وان دي�د و تاس�ف  ھای دينی در امور شخصی اف�راد ب�ه روش�نی م�ی دخالت
ای مدنی، در گام نخست بايد از توح�شی ك�ه   برای رسيدن به جامعه. خورد

كن�د،  ھ�ا ب�رای نف�ی و ط�رد ديگ�ران نم�اد پي�دا م�ی در رفتارھای خشن ان�سان
كوم��ت اش ھم��ين ح  ای از س��نت و مدرنيت��ه، نتيج��ه  ملغم��ه. فاص��له گرف��ت

تمام اسباب فيزيكی تم�دن و  از؛ حاكم است است كه در ايران فعلی  اسEمی
ش�ان را ب�ه  كنن�د، ت�ا ق�وانين ق�رون وس�طايی مدرنيته، يعنی تكنيك استفاده م�ی

توانن�د از  روشنفكرانی ھ�م ك�ه نم�ی؛  اجبار به ملت ايران تحميل كنندزور و
 گذش�ته خواھ��ان  س�ال١٠٠ عب�ور كنن�د و ش�وربختانه در تم�ام اي�ن »س�نت«

گراي���ان و    س���نت،ان���د، خ���ود  تلفيق���ی از س���نت و مدرنيت���ه در اي���ران  ب���وده
ان�سانی ر درون مغزھاش�ان، ھم�ان رواب�ط غيرھايی ھستند كه ديستفوندامنتال

  . اند  تر را رسوب داده  سال پيش و پيش١٤٠٠
ب�رای رس��يدن ب�ه مدرنيت��ه، نخ�ست باي��د از س�نت، يعن��ی از ق��وانين 

ب�ا اي�ن گون�ه روش��نفكران . ن وس�طايی اس�Eمی عب��ور ك�ردی ق�رو  وح�شيانه
. ای م�درن و م�دنی غي�رممكن اس�ت   ت�صور دس�ت ي�افتن ب�ه جامع�ه،دوگان�ه

را غ�رب جل�و رف�ت و چ�«ری در كتاب پر از سندش ب�ا عن�وان كاظم علمدا
 پي�شروی »منطق�ی«گ�ردد، دTي�ل   آنجا كه به تاريخ برمی»ايران عقب ماند
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 س�يد » اص�Eحات« م�ثE  خود، شخصا از دول�تشمارد، اما غرب را برمی
   .كند  دفاع می و حافظ اسEم حکومتیمحمد خاتمی

ی ص��لح نوب��ل، آنج��ا ك��ه از نق��ض   ی ج��ايزه  ش��يرين عب��ادی برن��ده
كن�د و آنج�ا ك�ه از بھب�ود  گوي�د، امريك�ا را محك�وم م�ی حقوق ب�شر س�خن م�ی

ون��ه وض��ع دموكراس��ی س��خنی اس��ت، اي��ران تح��ت حاكمي��ت آخون��دھا را نم
 چ��اپ »دی ول��ت«ی   گ��و ب��ا روزنام��ه در گفت…ش��يرين عب��ادی«. آورد م��ی

 امي�دواری ك�رد ك�ه  بشر توسط امريك�ا انتق�اد و اظھ�ارآلمان از نقض حقوق
عب�ادی ك�ه ب�ه . اين كشور برای استانداردھای حقوق بشر ارزش قائ�ل ش�ود

شدت از نقض حقوق زندانيان در زندان ابوغريب عراق و اعضای طالب�ان 
ام��ا ي��ک ذره از وض��عيت زن��دانيان […زن��دان گوانتان��امو نگ��ران اس��تدر 

  :  گفت]ايرانی و خارجی در زندانھای حکومت اسEمی نگرانی ندارد
ايم و موف�ق   ی حقوق بشر پيشرفتھايی داشته  در ايران در زمينه«

   …دولت تشكيل دھيمايم سازمان حقوق بشر مستقل از   بوده ايم و توانسته
حماي��ت از دادگاھھ��ای ب��ين الملل��ی اق��دام مھ��م «: عب��ادی اف��زود«

دو [ھا از جمله ايران و امريك�ا  ی دولت  ديگری در اين زمينه است كه ھمه
. توانن�د از اي�ن راه باع�ث تقوي�ت اي�ن س�ازمان ش�وند م�ی] ناقض حقوق ب�شر

  : عبادی با مخالفت نسبت به ممنوعيت حجاب در كشور فرانسه گفت
در مقاب�ل آنھ�ا ب�ه  ك�شورھا و ب�دون ھ�م از فرھن�گ ديگ�ربدون ف«

ت�ا اينھ�ا ھ�زار س�ال ديگ�ر ھ�م ت�ا ميتوانن�د  ١١٠»…رسيم صلح در جھان نمی
  !بچاپند و تازه ادای دموکراسی ھم دربيآورند

 خانم آليس شووارتزر، تحت  بخش كوتاھی از كتاب،ادامهمن در 
 را در رابط�����ه ب�����ا »بايی بيج�����ا در براب�����ر س�����ربازان \ش�����كي«عن�����وان 
  . ميآورمھای اسEمی نمونه  تتروريس

س��يد محم��د خ��اتمی در س��فری ك��ه چن��دی پ��يش ب��ه ك��شور س��وئيس 
ھ��ا از م��ذھب سياس��ی س��خن  رب��یداش��ت، آنج��ا ك��ه از عل��ل فاص��له گ��رفتن غ

 را در ھ��زار و ان��دی س��ال ھ��ا ی حكوم��ت پ��اپ  ، عملك��رد وح��شيانهف��تگ م��ی
ر د ك�ه دش� و بع�د ك�ه ب�ا اي�ن پرس�ش روب�رو م�یآورد   مثل م�ییقرون وسط

 ب��ا ادای …اي��ران ھ��م حكوم��ت دين��ی برق��رار اس��ت و نق��ض حق��وق ب��شر و
مل�ت البته در ايران اشكاTتی وجود دارد، ولی «: د كهوفرم مخصوصی می

 ] آنی بع�دبد با آگاھی از تمام عملكردھ�ایT[ايران به اين حكومت اسEمی 
   ».رای داده است و به ھيچ عنوان حاضر نيست آن را كنار بگذارد
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 و اس��تدموكراس��ی فق��ط رای گي��ری  م��د خ��اتمیحر س��يد مب��ه ب��او
ب��رای  ]ب��ا ھم��ه ی تقلبھ��ای اTھ��ی در آنھ��ا [ھ��ا  س��رگذرگاهھ��ای رای ص��ندوق

ی ب�ارز دموكراس�ی   ھمين حاكمان اسEمی، نمون�هپايه ھای حکومت تحكيم 
   ! ھستندو خواست ملت ايران

  
  !     برگرديم به علی شريعتی

ھ��ايش ان��سان را  ه و س��خنرانیعل��ی ش��ريعتی در ب��سياری از نوش��ت
كن�د ك�ه از دو بخ�ش ك�امE نامتج�انس و مت�ضاد  ای دوگانه معرف�ی م�ی  پديده

در ديدگاه فلسفی ش�ريعتی، بخ�شی از شخ�صيت ان�سان از . ساخته شده است
لجن، گل بدبو و حماء مسنون ساخته شده است كه بخش شيطانی، دنی، اين 

ب��ه نظ��ر .  روزمرگ��ی اوس��تدني��ايی، حقي��ر، كثي��ف، لج��ن، حي��وانی و دچ��ار
ی رفتارھ��ای ان��سانی م��ردان و زن��انی ك��ه كش��شی ب��ه س��وی   ش��ريعتی ھم��ه

 زن��دگی دارد، يك��سره ش��ادی، ل��ذت، خوش��ی، س��اختن و اس��تفاده از مواھ��ب
ھ��ا و  چ��ه بي��شتر از ل��ذت ك��سی اس��ت ك��ه ھر»ِان��سان تم��ام«م��ذموم اس��ت و 

  .  فاصله بگيرد و دور شود ھای زندگی خوشی
انسان به بيان شريعتی بخش الھ�ی، علي�ايی، بخش ديگر شخصيت 

در اي��ن . ھ��ای طبيع��ی زن��دگی اوس��ت روح��انی، خ��دايی و گري��زان از ل��ذت
 شرعی، كثي�ف، یی جنسی حت  ھا مثE رابطه تعريف نيازھای طبيعی انسان

   ١١١.شود پليد، فروكشنده، پائين آورنده و مبتذل ارزيابی می
ری، ل��ذت ب��ردن از ی اي��ن دي��دگاه اساس��ا ش��ادی، ش��ادخوا  پاي��هبر

ت�ر نف�ی   زندگی، ھمچنين سازندگی، كار و تEش برای زندگی بھتر و مرف�ه
 زن�دگی گري�زی و ب�ه تعبي�ر شود و ھمگان به نوعی رياضت عارفان�ه و می

 . شوند  دعوت می»تكامل«شريعتی 
 یچ�ون رئ�يس جمھ�ور  متعھ�د ني�ست ك�ه ھ�م]ام�ام[رھب�ری ام�ت «

ی   رادي��و مط��ابق ذوق و پ��سند و س��ليقهی ش��ما و   امريك��ا ي��ا م��سئول برنام��ه
ھا عمل كند، و تعھد ندارد ك�ه تنھ�ا خوش�ی و ش�ادی و برخ�ورداری  مشتری

ه را ب�ه خواھ�د و متعھ�د اس�ت ك�ه جامع� اش ببخشد؛ بلكه می  به افراد جامعه
 اگ��ر اي��ن تكام��ل، ب��ه قيم��ت رن��ج اف��راد یس��وی تكام��ل رھب��ری كن��د؛ حت��

  ١١٢».باشد
 ح�ق و   تئوريزه ك�رده اس�ت، ھ�يچی كه شريعت در دستگاه حكومتی

ھ��ا و رف��اه   ت��ضمينی ب��رای ب��رآورده ش��دن نيازھ��ا، تم��ايEت، خواس��تیحت��
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ِدر چنين دستگاھی، امام، رھبر و حاكم . شود شھروندان در نظر گرفته نمی
اش   در قدرت، نه تنھا در خ�دمت م�ردم ني�ست، بلك�ه اساس�ا ھ�دف و وظيف�ه

 ھم كه شده، شھروندان را ب�ه ان شھروند» به قيمت رنجیحت«اين است كه 
در اي�ن تعري�ف ھرگون�ه رف�اه، ش�ادی، زن�دگی .  ھ�دايت كن�د»تكامل«سوی 

اين ديدگاه در كار ايجاد احساس گن�اه . شود سالم و طبيعی از مردم سلب می
ی طبيع�ی ب�ين   رابط�ه.  است»امت«ذھن شھروندان يا به بيان شريعتی در 

ی طبيع�ی و    رابط�هیش�ود؛ حت� ی م�یو كثيف و لجن ارزي�ابانسانھا، منفور 
ب�ه ھم�ين دلي�ل . ای ش�وم و مھ�وع اس�ت  ھا پدي�ده انسانی زناشويی بين انسان

كه ن�اگزير از آنن�د، ] ھم آغوشی [»جرم«ھم شھروندان پس از ارتكاب اين 
مجبورند خودشان را بشويند و پ�اكيزه كنن�د، چ�را ك�ه باي�د بEفاص�له از اي�ن 

  . ين دنيايی خارج شوند و زمينی و ا»حيوانی«حالت 
ھ�ای طبيع�ی را   ھا و رابط�ه اين گونه ايجاد احساس گناه در انسان

بدين گونه مبت�ذل و پ�ست جل�وه دادن، ك�ه عموم�ا آب�شخور م�ذھبی دارد، ب�ه 
ای   روان��شناسی ت��وده«ويلھ��م راي��ش در كت��اب . ب��رد نت��ايج ج��البی راه م��ی

ان��سان و آم��وزش و ای خوان��دنی ب��ه اي��ن گون��ه تعري��ف از    اش��اره»فاشي��سم
ش��وند و  ب��رای ك��سانی ك��ه از لح��اظ مي��ل جن��سی ارض��اء نم��ی« :تربي��ت دارد

دچار پرخاشگری و احساس حق�ارت ھ�ستند، اي�ن مع�ضEت در دراز م�دت 
شود كه خشم فروخ�ورده، ب�ه خ�ارج ھ�دايت ش�ده و  تنھا وقتی قابل تحمل می

  . علت حقارت شخص به ديگران منتقل و نسبت داده شود
محرومي�ت جن�سی و اح�ساس گن�اه و حق�ارت [ اين عمل ی  نتيجه«

ھای مطيعی است كه ھوي�ت خ�ود  در نھايت ظھور شخصيت] در اين رابطه
ي�ا رھب�ر و ام�ام از دي�دگاه ش�ريعتی و مجاھ�دين و ديگ�ر [را با مرد ب�زرگ 

دھند، تا خود را ب�زرگ اح�ساس كنن�د و  تطابق می] رمگی/ھای شبان جريان
خ��ود را ب��ر س��ر مق��صرين ] ی  ن م��الی ش��دهس��ركوب ش��ده و لج��[ی   عق��ده

خ�الی ] و به وي�ژه زن�ان [)ھای اجتماعی و دشمنان خارجی اقليت(مشخصی 
  ١١٣».كنند

ام، ب��ا ھم���ان عي���ال   اي��ن دي���دگاه را م��ن چ���ه در زن��دگی شخ���صی
ی اولی، چه در سازمان مجاھدين و چه در زن�دگی در اي�ران پ�س   مربوطه
رار عجيب��ی داش��ت ك��ه  اص�� بوط��هعي��ال مر. ام   تجرب��ه ك��رده١٣٥٧از س��ال 

 ب��ا ك��سی ؛ نخن��دم؛ ب��ا م��ردان ح��رف ن��زنم؛ نم��از بخ��وانم؛روس��ری س��رم ك��نم
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 پ�شت س�رم را در خياب�ان نگ�اه نك�نم ؛ تلفنی ب�ا ك�سی گ�پ ن�زنم؛شوخی نكنم
  …و

ای ش��ركت ك��رده   ای ي��ا س��فره  آي��د در روض��ه م��ن اساس��ا ي��ادم نم��ی
  . ين كه دعوت شده باشمھم نه ا  آن؛ای رفتم  تنھا يك بار به سفره. باشم

البت��ه ح��اT ديگ��ر باي��د پي��ر ش��ده [ آTم��د و زيب��ايی داش��تم  زن دائ��ی
ك�ه در مراس�م ازدواج م�ن ب�ا لب�اس دكلت�ه و پ�شت ب�از ش�ركت ك�رده !] باشد
من كه گاه ظھرھا سر راھم . ای انداخته بود  اين زن دائی نازنين سفره. بود

آن روز در . م مواج�ه ش�دمزدم، روزی ب�ا اي�ن مراس�  میشان  سری به خانه
م�ن ك�ه ب�ا بل�وز و ش�لوار و . ظھ�ر ب�ود. ای برقرار ب�ود  ھا سفره ی آن  خانه

 س�فره ھ�ايی ك�ه ب�ه اي�ن كردم، اصE به تيپ خ�انم كفش سبكی رفت و آمد می
 زن�ان .خ�وردم ام ھ�م نم�ی   ب�ه تي�پ زن دائ�ی؛خ�وردم دعوت شده بودند، نمی

وس��ط انداخت��ه  »س��ف گمگ��شتهيو«درس��ت مث��ل  ژيگول��وی آخون��د را جوان�ك
 اي�ن ھم�ه خ�انم آTم�د گي�ر  وس�ط]عبي�ر آن زم�ان م�نبه ت[بودند و آن بيچاره 

خ  پاس��»ح��يض و نف��اس«ب��ه س��واTت اي��شان در رابط��ه ب��ا داش��ت  و ،ك��رده
ای   ھای زنن�دهس�وال. ند جوانك را تحريك كنن�د داشتھا عمد داد؛ انگار زن می

خانمھا مدتی ھم زي�ر . گفت ب میشد و جوا او ھم سرخ می. كردند از او می
 بع��د ھ��م بخ��ور بخورش��ان ؛ار و رنگارنگ��شان آبغ��وره گرفتن��دچادرھ��ای گل��د

  . شروع شد
ای   ای را داشتم كه از ك�ره  من در اين ميھمانی درست حال پرنده

 ب�ه اي�ن   بدون ھ�يچ پوش�ش اس�Eمی؛شده استديگر به سر اين سفره پرتاب 
ی ك�ه داش�تم، مبن�ای  نب�ود ك�ه ب�رای اح�ساسسوادم آنقدر. كردم تئاتر نگاه می

اي�ن اول�ين و آخ�رين .  ام�ا اص�E از اي�ن جل�سه خوش�م نيام�د؛تئوريك بتراشم
 جرات نكردم داس�تانش را ب�رای یحت. ای بود كه در آن شركت كردم  سفره

به جايی رفته بودم كه ت�ا آن زم�ان . كردم  احساس گناه می. پدرم تعريف كنم
ھ�ا و آن تي�پ  پ�درم اص�E ب�ه اي�ن تي�پ زن. ه ب�ودماز شركت در آن منع ش�د
  . آخوندھا اعتمادی نداشت

 و ب�ا »تحري�ك م�ردان«وقتی مجب�ور ش�دم ب�رای جل�وگيری از از 
ام لچ�ك ب�ه س�رم » روشنفكر دينی«ی   ی عيال مربوطه  فشارھای قلدرمآبانه

 ھ�ا لب�اس گف�ت دخت�ر دان�شجويش مث�ل كلف�ت م�ی. بپيچم، پدرم ب�ا م�ن درافت�اد
از .  يكبار با م�ن در خياب�ان راه ب�رودیاو ھيچگاه حاضر نشد حت. وشدپ می

  . ام و ھم از لباس پوشيدنم   شد؛ ھم از قيافه من شرمش می
ی عجي�ب و غريب�ی از س�نت و مدرنيت�ه ب�ود   عيال مربوطه ملغمه

 ؛رف�ت؛ البت�ه فق�ط در رابط�ه ب�ا خ�ودش ش گاه باT و گاه پائين می كه درصد
ی م�ا   ی م�ذھب زده  رآورده و محصول ھم�ان جامع�هولی به ھر صورت ف



 ١١٠

 

 آن دوران ِ اي�ن عي�ال. تام گذاش�  اين مرد تاثير خيل�ی ب�دی در زن�دگی. بود
پس از جدايی از من، يك زن پستی از ايران تحوي�ل گرف�ت، دو ت�ا بچ�ه ھ�م 

 س�ركی اش » م�ذھبیِ  روش�نفكری«ی   در دامنش گذاشت، ت�ا ب�انو ب�ه حيط�ه
كند رانندگی ياد بگيرد، روزنام�ه بخوان�د و  اه نصيحتش میام گ  شنيده. نكشد

و اي��ن ب��انو، روزنام��ه را فق��ط ب��رای . خاص��يتی از اي��ن س��نخ  چيزھ��ای ب��ی
 ي�ك ؛ش بپوشانديھا   تا ببيند چه لباسی به بچه،خواند پيشگويی وضع ھوا می

الف�ضل پھ�ن ك�ن، و البت�ه در اروپ�ا ی ابو  خوان، س�فرهدردس�ر، نم�از زن بی
 ؛»دار  خان�ه« یی ي�ك ھم�سر ب�ه تم�ام معن�   ب�ا اي�ن ھم�ه نمون�ه»بحجا بی«

ای مث�ل سياس�ت و بح�ث و فح�ص   ی كارھای مردانه  اصE كاری به حيطه
عقل�ش . اش را ن�دارد  حوص�له. و روشنفكری دينی و اين قبيل چيزھا ن�دارد

درس�ت ھم�انی اس�ت ك�ه خيل�ی از م�ردان ايران�ی آرزوي�ش را . رسد ھم نمی
 ن�رم و ي�ك دام�ن ی پر از چربی، يك رختخواب گرم و  پزخانهيك آش. دارند

 اي��ن ك��ه در  ِ  كنجك��اویی ب��دون تEش��ی ب��رای سرك��شی ي��ا حت��ه؛پ��ر از بچ��
و چ��ه زن . يگ��ری در جري��ان اس��تی ب��سته ھ��م دني��ای د   اي��ن داي��ره ِبي��رون
.  ھ��يچ گ��اه از ھ��م نخواھ��د پاش��يد، ب��ا تم��ام ت��ضادھايش،ش��ان  زن��دگی؛خ��وبی
ا ي�ك زن تح�صيلكرده، م�دعی و كت�اب خ�وان ب�رای ھف�ت ی زندگی ب  تجربه

ديگ�ر نخواھن�د زن�ی از اي�ن س�نخ را پشت اي�ن گون�ه مردھ�ا ك�افی اس�ت، ت�ا 
  !پدر  بی»احتماT« را   كنند و چند بچه»پرو«

 از نب�رد ب�ر س�ر ت�ن ،ھ�يچ كج�ا اي�ن نب�رد«: به قول علی فردوسی
 و جن�سانيت  زن�ان، ت�ن…ت�ر ني�ست  زن، بر  سر جسمانيت زنان�ه س�ھمگين

ی سھمگينترين نبردھاست؛ نبردی كه در   آنان، خود صحنه] ی                  سكسوآليته[
ن���د و ھ���م آنچ���ه نب���رد ب���ر س���ر آن ا آن زن���ان، خ���ود ھ���م نيروھ���ای متخاص���م

   ١١٤».است
  

در ديدگاه علی شريعتی، درست ھمانجايی كه انسان نصف شده و 
ش�ود، اي�ن نب�رد خ�ونين ب�ر  در دو وجه متناقض و متضاد با ھ�م تعري�ف م�ی

 نبرد سھمگينی كه نه تنھا در ديدگاه اي�ن ؛گيرد  در میی زن  سر سكسوآليته
روش��نفكر دين��ی، بلك��ه در دي��دگاه تقريب��ا تم��ام روش��نفكران ايران��ی پ��ايگير و 

اين ديدگاه، خود ناشی از نگرش وي�ژه و . جايگير شده و رسوب كرده است
  . ی زنان است   به سكسوآليتهخطرناك اديان سامی و به ويژه اسEم
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ت�ر ھ�م اي�ن نب�رد س�ھمگين ب�ر س�ر  البته در مكاتب و مذاھب قديمی
جن��سانيت زن در جري��ان ب��وده اس��ت، ام��ا جن��گ ب��ين اس��Eم و آزادی، ب��ين 

 ب�ه ؛ھا ت�ا ھم�ين ام�روز ھ�م جري�ان داردی ان�سان  اسEم و حقوق براب�ر ھم�ه
  . ھم جريان داردسھمگين و خونين یطرز

نمون��ه اول��ين س��ری ايراني��انی ك��ه ب��ه غ��رب آمدن��د، چ��ه ب��ه عن��وان 
ھ�ا را ناش�ی  ی زيباييھا و نيك�ويی  آنانی كه در شيفتگی نسبت به غرب، ھمه

از تمدن غرب به حساب آوردند، و چه آنانی ك�ه ب�ا انعك�اس ت�صوير غ�رب 
ھ��ای حكوم��ت، ص��دارت و قدرت��شان را   ب��ر ش��رق م��سلمان و بيم��ار، پاي��ه

ردند، ھمه و ھم�ه از پيك�ر زن�ان در غ�رب، ن�وع لرزان و سست ارزيابی ك
  . ھای ايشان تصويرھای عجيب و غريبی پرداختندش ايشان و آزاديپوش

محم��د ت��وكلی طرق��ی اس��تاد ت��اريخ شناس��ی و ت��اريخ خاورميان��ه در 
ش�ھوت ب�ار نگ�رش « پژوھ�شی دارد ب�ه ن�ام ،ياTت متحدهايالت ايلی جونز ا

ی مھرگ�ان ب�ه چ�اپ   يش در مجل�ه ك�ه چن�د س�ال پ�»ايرانيان به زنان فرنگ
 ی اخي��ر در دو  ت��وكلی اول��ين م��سافران ايران��ی غ��رب را در دو س��ده. رس�يد

 دسته بندی ك�رده و در »فرنگ ستيزان«و » فرنگ ستايان«گروه متفاوت 
بار اين مسافران به زنان غرب�ی را اي�ن گون�ه   اين ميان نگاه ويژه و شھوت

ای اس�ت ك�ه ايراني�ان نگ�ران فرن�گ   دو س�ده«: ب�ين گذاش�ته اس�ت  زير ذره
] ني�ز[اين دل نگرانی از نخستين نگرش ب�ه زن�ان آغ�از و ت�ا كن�ون . اند بوده

افران و محاض�ران ب�ه ج�ستجوی ش�باھتھا در اين رويارويی مس. ادامه دارد
ِھ��ای خ��ويش و دگ��ر فرنگ��ی پرداخت��ه و ب��ا تقلي��د و تم��سخر فرنگ��ان، و تفاوت ِ

ی تقلي��د و   ھ��ر دو روي��ه. را پ��ی ريختن��دی جدي��دی از ت��اريخ اي��ران   دوره
تمسخر فرنگ، به بازنگری و بازپردازی خويشتن و خوي�شينيان انجامي�د و 

 ب�����ه م�����داری »م�����ستعربانه«فرھن�����گ و ھوي�����ت ايران�����ی را از م�����داری 
ی تج�دد و پي�دايش دو   اي�ن دگرگ�ونی آغ�از دوره.  گ�سيل داد»مستفرنگانه«

ي����ارويی ب����ا فرن����گ روش متقاب����ل ھم����سازی و دگرس����ازی خ����ويش در رو
   ١١٥».بود

ی   فرن��گ س��تايی و فرن��گ س��تيزی، دو جل��وه«ب��ه نظ��ر ت��وكلی 
. ی تج�دد ب�ه فرھن�گ خ�ودی اس�ت  ی دوره  گوناگون بازنگری م�ستفرنگانه

زن��ان ] ھ��ر دو[ان، فرن��گ س��تايان و فرن��گ س��تيزان در برخ��ورد ب��ا فرنگي��
ی پرده  ديدن�د و در اي�ن نگ�رش، پ�رده و حج�اب، نق�شی مرك�ز فرنگ را بی

 »ك��شف حج��اب«فرن��گ س��تايان . س��ی اي��ران ياف��تدر خي��ال و گ��ويش سيا
دی اي��ران ی ترق��ی، كم��ال، اس��تقEل و آزا   را زمين��هھمچ��ون زن��ان فرن��گ
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پردگ�ی،   زنان ھمچون فرنگ�ان را ب�ی»حجابی بی«فرنگ ستيزان . پنداشتند
آزادی و «ی نسخ دي�ن و آئ�ين و   ناموسی و آغازه عصمتی، بی عفتی، بی بی

پي�شاھنگان ھ�ر دو روش ھم�ساز و دگرس�از ب�ا .  انگاش�تند» و ب�اریبی بن�د
روايت آزادی زنان فرنگ ب�ه بازاندي�شی مف�اھيم خ�ويش و دگ�ر، ان�درون و 

.  اسEم پرداختندبيرون، نرينگی و مادينگی، زنانگی و مردانگی و ايران و
ی نگرش مستفرنگانه، آزمن�د و    زائيده»ی حجاب  مساله«در ھر دو سياق 

    ١١٦».به زنان فرنگ بود] مسافران مرد مسلمان[تبار شھو
ھ��ای   اي��ن پ��ژوھش ب��ا بررس��ی جان��داری در م��تن اول��ين س��فرنامه

ترين من�ابع شناس�ايی چگ�ونگی   غنی«ھا را  نيان به فرنگ كه توكلی آنايرا
  :  يابد شناسد، ادامه می  می»با فرنگ و فرنگان] ايرانيان[ويی رويار

ی خي����الپردازی    فرن����گ گ����سترهدر اي����ن گزارش����ھا پيك����ر زن«
حج�اب در محيط�ی ھمگ�انی را عجي�ب و  بينندگانی شد كه حضور زن�ان ب�ی

 سياحان چگونگی برخورد زن و م�رد فرنگ�ی در …دانستند آور می  شگفت
گ��زارش آن ف��ضای ھمگ��انی را چ��شمگير يافت��ه و ب��ه تف��ضيل ب��ه ش��رح و 

نی زن�ان و س�خ ھا توج�ه خاص�ی ب�ه ھمگ�امی و ھ�مدر اين گزارش�. پرداختند
   ١١٧».ھای عمومی داشتند ھا و گلستان مردان در باغستان

چ�ه و ناگفته پيداست ب�رای م�سلمانانی ك�ه زن�ان را تنھ�ا در زي�ر پي
ھ�ايی از س�نخ ض�عيفه و م�ستوره  ھا، با عنوانچادر و چاقچور و در اندروني

ادبی و ادبي�اتی از اي�ن دس�ت   مصطفی و بی  ی آقا  و منزل و كلفت و والده
شناختند و ايشان را تنھا حيواناتی برای رف�ع نيازھ�ای جن�سی و خ�دماتی  می

. ای چقدر دور از ذھن و ناباورانه ب�ود  كردند، چنين پديده خود ارزيابی می
پوش��ند، ب��ا ھ��ر ك��ه  دي��دن زن��ان آزادی ك��ه آن گون��ه ك��ه ميخواھن��د لب��اس م��ی

دی و پ�سندند ب�ه ش�ا كنن�د، و ب�ا ھ�ر ك�ه م�ی خواھند نشست و برخاست می می
 ت�ا چ�ه ،ھ�ای عم�ومی پردازند؛ بخصوص در مEء ع�ام و مك�ان شادمانی می

ِدر وط�ن «ِبه اين دليل بسيار ساده كه . اندازه حيرت انگيز و گيج كننده بود
م��سافران، ھم��آميزی زن و م��رد در محيط��ی ھمگ��انی، آن ھ��م ب��دون ح��ايلی 

ت در ع�رف اجتم�اعی، زن، تنھ�ا در ص�ور. چون حجاب امكان ناپ�ذير ب�ود
رف��ع نق��اب و «م در ح��ريم ان��درون، ج��ايز ب��ه مح��رم ب��ودن ب��ه م��ردی آن ھ��

 ب��ا م��ردی »بي��رون«حج��اب در  آمي��زش زن ب��ی. ب��ود  م��ی»ك��شف حج��اب
بند و باری و عام�ل فروپاش�ی   بودن زن، رواج  بی»بدكاره«نامحرم نشان 

    ١١٨».شد نظام اخEقی حاكم پنداشته می
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شان ب�ا م�ردان اسبات�س�ياحان از زن�ان فرن�گ و منتفاسيری كه اين 
ای ب��ود ك�ه اي��ن    ب�ه تعبي��ر ت�وكلی ھم��ان بھ�شت گم��شده و آرزو ش�ده؛داش�تند

مردان مسلمان ـ ن�سل ان�در ن�سل ـ در ش�يرينی و ش�ادی دس�ت ي�افتن ب�ه آن، 
در مغ���ز گنج���شگی اي���ن م���ردان . ھ���ا دي���ده و آرزوھ���ا پ���رورده بودن���درويا
رگل�ش، در اي�ن گنجيد كه بھ�شت موعودش�ان ب�ا زن�ان زيب�ا و ترگ�ل و و نمی

و ح�اT در غ�رب . جھان و روی ھمين زمين خاكی ھم قابل دسترس�ی باش�د
 سال بود در آرزو و ح�سرتش ١٤٠٠ديدند ھمان بھشتی را كه دست كم  می

ای در ھ�ر ده    ي�افتن ب�ه آن ب�ه ھ�ر ام�امزاده ديدن�د و ب�رای دس�ت خوابھا م�ی
ه مردانی نبود كه در  متعلق بتنھااما اين بھشت  .بستند ھا می ای دخيل  كوره

اش، ل�شكر زن�انی را در س�مت مع�شوقگان   ی درختان خوش سايه   سايهيرز
 بود براب�ر »بھشتی«شان وادار كنند؛ بلكه   خويش به بازی با ريش مومنانه

ھ��ای چيني  ی ان��سانھا ف��ارغ از جن��سيت و ب��اور و ديگ��ر تفرق��ه  ب��رای ھم��ه
  .نامربوط و كمدی در ديدگاه دين اين جماعات

م��راه ب��رادرانش تيم��ور مي��رزا و رض��ا قل��ی مي��رزا قاج��ار ك��ه ھ«
ب��اغی «غ�رب را  »  ب�ه انگل�ستان س�فر ك�رد١٨٣٦قل�ی مي�رزا در س�ال نجف

 ب��وده و »ھ��ا ھ��ا و چراغ��ان آت��ش ب��ازی« ك��ه در آنج��ا »چ��ون بھ��شت آراس��ته
  .  گرد آمده بودند، تصوير كرد»دختران ماه سيمای حور لقا«

ھ���ای   ز برخ���ی س���فرنامهت���وكلی پ���س از چن���د ص���فحه گ���زارش ا
ی زن�ان فرن�گ و مناس�بات   ايرانيان و خي�اTت و ت�صورات اي�شان در ب�اره

ھا را به ت�صوير   ی ديگری اين سفرنامه  اجتماعی ايشان، اين بار از زوايه
ب�ا گ�سترش رف�ت و آم�د ب�ه فرن�گ «البت�ه . كشد كه بسيار خواندنی اس�ت می

رنگ به تدريج ب�ه فاح�شگان و ی زنان ف  ی پسنديده  در قرن نوزدھم، چھره
اي��ن ت��صوير ش��ھوت …  پرس��ت تب��ديل ش��د ع��صمت و ش��ھوت عفريت��انی ب��ی

ِانگيز زن فرنگ ھمچون مترسكی برای ھراس�اندن ايراني�ان ب�ه ك�ار گرفت�ه 
سازندگان و پرداختگران اين نقش به شكلی شھوت انگيز به مب�ارزه ب�ا . شد

  ِھ��ا زن��ان فرن��گ ب��ی  در اي��ن قبي��ل نوش��ته. زن��ان ش��ھوتران فرن��گ پرداختن��د
 به علت نقش شھوت انگيزی كه …عصمت و ھرزه جلوه يافتند  عفت و بی

از فرن��گ س��اخته ش��ده ب��ود، م��سافرت زن��ان ب��ه فرن��گ قب��يح و ناپ��سنديده 
   ١١٩».شد و اين نگرش ھمچنان باقی است انگاشته می

و  ك��ور  ی  و اي��ن بزنگ��اه درس��ت ھم��ان بزنگ��اھی اس��ت ك��ه گ��ره
كن�د از آن   اس�ت و ك�سی ج�رات نم�ی٢٠٠١ س�پتامبر ١١ی ت�اريخی   فاجعه

ی پي��شين، تف��اوت   ِاگ��ر بپ��ذيريم ك��ه اي��ران دو س��ده. س��خنی ب��ه مي��ان آورد
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چندانی با كشورھای عربی از سنخ ع�راق و عرب�ستان و م�صر و الجزاي�ر 
ی   ت��وانيم در ش��رايط براب��ر و ب��ا زمين��ه  نداش��ته اس��ت، م��ی…و م��راكش و

ھا   نامه  بيات سياسی اعراب ھم به چنين حيرتمذھبی و دينی ھمانند، در اد
واقعيت اين است ك�ه . ھايی برخورد كنيم یھا و فرنگ ستيز و فرنگ ستايی

ی اي��ن ك��شورھای م��سلمان، زن��ان نق��شی كلي��دی در عملكردھ��ای   در ھم��ه
م�ردان م�سلمانی ك�ه گ�اه . ان�د  ھای اس�Eمی ايف�ا ك�رده ھا و جريان اسEميست

 دموكراس�ی را دس�تآورد ند وھ�ستھ�م  ن و م�دنيتش به تمد مدعی گرايیحت
شناسند، در ش�رق م�سلمان م�ا، آنگ�اه ك�ه پ�ای  ی دوران رنسانس می  ارزنده

گيرن�د و  ھ�ا را ب�ه خ�ود م�ی آيد، ي�ك س�ره ھيئ�ت اسEمي�ست زنان به ميان می
ب�ه [ش�وند ك�ه در ت�اريخ ادي�ان س�امی  یبرای زنان ھمان وظ�ايفی را قائ�ل م�

  .  برای زنان مقرر شده است]وديتويژه اسEم و يھ
نگاه اي�ن م�ردان ب�ه زن و جايگ�اه زن�ان در اجتم�اع، تح�ت عن�وان 

 از »حفاظ���ت«ھاش���ان ب��رای  ع��صمت و عف���ت و حج��ب و حي���ا و نگران��ی
ی خ��ود اي��شان اس��ت،   اللفظ��ی س��لطه  ی تح��ت   اي��شان ك��ه ترجم��ه»ن��اموس«

دی کم��ك��شد ك��ه نم��ود  ی ديدگاھ��شان بي��رون م��ی  ھ��ايی را از چنت��ه تئ��وری
اش، زن�دانی ك�ردن زن�ان در حج�اب اجب�اری و بيگ�اری ك�شيدن از   بيرونی

زنان، تحت عنوان وظايف زنان در ھيئت مادر و ھمسر و دخت�ر، ھمچن�ين 
 ايشان است كه ھر توجيھی داشته باشد، ب�ا »كنترل جنسی«ای برای   دايره

ھ�ای   ھا در ق�وانين جامع�ه ی حقوق برابر تمام انسان  معيارھای شناخته شده
ی   نگاھی به وضعيت زن�ان در ھ�زاره.  درجه دارد١٨٠ای   متمدن، زاويه

س��وم در ك��شورھايی نظي��ر عرب��ستان س��عودی، قط��ر و خيل��ی ديگ��ر از اي��ن 
  .كند تر می  كشورھای عربی مسلمان، اين تصوير را تكميل

دھن�د، در  داشتن زنان می  اھميتی كه اين مسلمانان به در پرده نگه
ی   س اي�ن م�سلمانان از ح�ضور زن�ان در جامع�ه و مطالب�هيك تصوير، ھرا

ھا و در اندرونيھا محب�وس بمانن�د   اگر زنان در خانه. حق و حقوقشان است
 و فرھنگ�ی و سياسی و ق حضور در متن عملكردھای اجتماعیو نتوانند ح

ی ص�د   ای خواھيم داش�ت تح�ت س�لطه  گاه جامعه  علمی را داشته باشند، آن
ی    و تنھ���ا اي���ن مومن���ان ھ���ستند ك���ه ب���ه كارھ���ای مردان���هدر ص���د م���ردان،

ھاش�ان ني�ز زن ي�ا زن�انی   پردازند و ھمين مومنان در خانه شان می اجتماعی
گران����ه و   ی س����لطه  را در كن����ار دارن����د ك����ه غب����ار خ����ستگی را از چھ����ره

ھاش��ان را   كنن��د، بچ��ه گيرن��د، ت��ر و خشك��شان م��ی ش��ان برم��ی  قدرتمداران��ه
دھن�د و خEص�ه در  ل مردانه و جنسيشان سر و سامان م�یپايند، به مسائ می

ش�وند و  تقسيم كاری اين گونه، ھ�م زن�ان از ح�ضور در جامع�ه مح�روم م�ی
توانند نگران�ی عظيم�شان را ك�ه ھمان�ا امك�ان انتخ�اب  ھم مردان مسلمان می
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ھای اجتماعی زنان است، درز بگيرند  ھای جنسی و شغلی و فعاليت  رابطه
 و البت�ه ك�امE مردان�ه »ي�ستیسكس«ای   اب را نيز ب�ه داي�رهی انتخ  و حيطه

  . محدود كنند
ی    در س�ايت اينترنت�ی خ�ود در ھفت�ه»زن�ان اي�ران«ی    ھفته نام�ه

 بحث��ی را پيرام��ون تف��اوت مي��زان بيك��اری زن��ان ب��ا ٢٠٠٣ِدوم تيرم��اه س��ال 
مردان، زن�ان تح�صيلكرده در ب�ازار ك�ار اي�ران و اي�ن ك�ه چ�ه درص�دی از 

اين . دانند، آغاز كرده است  پيشرفت خود می»مانع اصلی«ھا را ، سنتزنان
نشريه كوشيده است، در ھمان امكان كم�ی ك�ه در اي�ران فعل�ی وج�ود دارد، 

ای ك�ه   ی اساسی حاكم بر بازار كار ايران نوكی بزند؛ فاجعه   به اين فاجعه
ھای م�شكل اساس�ی و مح�وری نيم�ی از ش��ھروندان ايران�ی در تم�ام اي�ن س��ال

  . حكومت اسEميان بر ايران بوده است
 »ی بازار كار اي�ران  زنان تحصيلكرده«گزارشی كه زير عنوان 

ند پرسش ساده و اساس�ی پرداخت�ه، برجسته شده است، با اين كه به طرح چ
ی نمايشی از بيمارس�تان و زايم�ان و     ميان پرده چھاراما تمام فاجعه را در

زي�ر بھ�شت «م�ادر و ض�رب المث�ل اس�Eمی  و ش�ير سزارين و گرانی بيمه
ھ��ای   خEص��ه ك��رده اس��ت؛ ب��دون اي��ن ك��ه ب��ه پرس��ش»پ��ای م��ادران اس��ت

پاس�خی ] خانم آينا قطب�ی يعق�وبی[ِبرجسته شده در باTی گزارش گزارشگر 
 چند در صد از زنان ب�ا امي�د داش�تن ش�غل و ورود ؛ھا اما پرسش .داده باشد

؛ گذرانن�د ح�صيEت ع�الی خ�ود را م�یتھ�ای  ی كار و توليد، سال   به عرصه
چه تعدادی از زنان و دختران، پس از پايان تحصيEت به ب�ازار ك�ار وارد 

ھ�ای آم�وزش را پ�شٍت در   چند درص�د از اي�شان، تم�ام دان�ش س�ال؛شوند می
  شوند؟ ھای خانگی مشغول میھا گذاشته، به ايفای نقش  خانه

ن وب���سايت ك���ه در ھم���ي] ١٣٨٢ خ���رداد ٣١[ا در خب���ری از اي���سن
ی عل�وم اجتم�اعی    ، يك عضو ھيئت علم�ی دان�شكده نقل شده»زنان ايران«

ارزي�ابی ك��رده % ٦/١٩دان�شگاه تھ�ران، مي�زان بيك��اری در مي�ان زن�ان را 
در . است كه اين ميزان دو برابر ميزان بيكاری مردان ارزي�ابی ش�ده اس�ت

شاركت س�نجی مرك�ز ام�ور م�نظردر يك ] ٨٢ تير ٣[خبر ديگری از ايسنا 
زن��ان، س��نتھا را م��انع اص��لی رش��د ش��غلی و ارتق��ای موقعي��ت % ٤١زن��ان، 

ی    زن�ان ھ�م از آين�ده% ٥١س�نجی براساس ھم�ين نظر. اند  خودشان دانسته
از موانعی كه اين زنان بر سر . اند  شان اظھار نگرانی كرده شغلی و كاری

از س�نت، ب�ه ان�د، بي�شترين مي�زان، پ�س   شان نام برده ھای شغلی راه موفقيت
كردگان مون��ث اخت��صاص داده ش��ده اس��ت؛ پ��ائين كم��ی درآم��د ھم��ين تح��صيل

ھای حقوقی موجود مي�ان زن�ان و  بودن سطح درآمدی كه ناشی از نابرابری
 تق��سيم امكان��ات تولي��دی، ث��روت و  گرايان��ه   ب��ه دلي��ل باف��ت تبع��يض،م��ردان
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% ٦٥اگ��ر توج��ه كن��يم ك��ه ب��يش از .  ق��درت  در ب��ازار ك��ار اي��ران اس��ت
ھ�ای اي�ران را زن�ان و دخت�ران ت�شكيل  دانشجويان م�دارس ع�الی و دان�شگاه

 .ی آماری نوع ديگ�ری برخ�ورد كن�يم  توانيم با اين فاجعه دھند، آنگاه می می
 زن�انی ك�ه پ�يش از پ�ای .البته اين اوضاع روز به روز ب�دتر ھ�م ش�ده اس�ت

ش����ان را در غ����رب ي����ا در   گ����رفتن حكوم����ت اس����Eمی، تح����صيEت عالي����ه
انشگاھھای عرفی نظام پيشين ايران ب�ه پاي�ان ب�رده و ي�ا در ح�ال ب�ه پاي�ان د

ش���ان از ھم���ان آغ���از حكوم���ت اس���Eمی پاك���سازی،  ب���ردن بودن���د، ب���سياری
ب��سياری از ھم��ين زن��ان متخ��صص و . بازنش��سته، بازخري��د و اخ��راج ش��دند

 »اتھام«. شان را در غرب جستجو كردند محقق از كشور گريختند و آزادی
ی     ی درس�ت اي�شان از ش�يوه    شدگان ھم بدون استثناء عدم استفادهپاكسازی

  . ی اجباری پوشش برای زنان بود                              تازه
حق�����وق زن و «ی مغيث�����ی در پژوھ�����شی تح�����ت عن�����وان   ھاي�����ده

  ی چ��شم   نامهف��صل در »اجتم��اعی جمھ��وری اس��Eمی/ای فرھنگ��یھ�� ب��ست ب��ن
 س�واركاری  توانن�د در م�سابقه با اين كه زن�ان م�ی«: نوشت] ٧٣بھار [انداز 

 در برابر چشم تماش�اگران اس�ب »زوروی مونث«شركت كنند و در ھيئت 
بتازند، اما در شھر ق�م زن�ان دان�شجوی دان�شگاه ام�ام ص�ادق ح�ق ورود ب�ه 

  » …ی دانشگاه را ندارند   كتابخانه
ه ديت ب��رای ورود س��ريع ب�� زن��ان ب��ه دلي��ل مح��دوچن��د دھ��هدر اي��ن 

 جاری در متن بازار ك�ار اي�ران، ب�ه اي�ن امي�د ك�ه »سكسيسم« و بازار كار
ت�ر عب�ور كنن�د، ب�ه  بتوانند با داشتن تحصيEت عاليه، از اين سد شغلی آسان

ھ�ا و   اما ھمين زنان در دان�شگاه؛اند  دانشگاھھا و مدارس عالی روی آورده
Eان از د م�ردمی اج�ازه ندارن�د ھمانن�مدارس ع�الی موج�ود در حكوم�ت اس�

من��د ش��وند؛ ب��ا اي��ن ھم��ه ھ��ر س��ال ك��ه از   ب��سياری امكان��ات آموزش��ی بھ��ره
ی    ھا و به وي�ژه گ�ستره   پھنه  یگذرد، در ھمه حكومت حاكمان اسEمی می

يابن�د؛ ت�ا  ای دس�ت م�ی  آموزشی و فراگيری، اين زنان به دستاوردھای ت�ازه
م�ديريت درج�ه جايی كه برخی از زنان مجلس اسEمی و شاغل در سطوح 

ي��ن ] خنگويان مون��ث حكوم��ت اس��Eمی ھ��ستندس��در واق��ع ه [چن��دم دولت��ی 
 يافتن ميزان دانشگاه دي�دگان زن ن�سبت ب�ه م�ردان را ي�ك فاجع�ه در  برتری

  ! كنند در جامعه ايران ارزيابی می» سنت«روند تضعيف 
ان�د ب�ه اخ�ذ   اين زن�ان تح�صيل ك�رده ك�ه ب�ا تEش�ی پيگي�ر توان�سته

   در پ�ییی پد، در بازار كار ايران با بن بستھاياھی دست يابنمدارج دانشگ
 ي��ك ب��رای اي��شان ب��سته  ھ��ای درج��ه راه ورود ب��ه م��ديريت. ش��وند روب��رو م��ی

اند و زنان، با ھ�ر مي�زان تخ�صص   بسياری از مشاغل اساسا مردانه. است
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يگری از ھمين پ�ژوھش، مغيثی در بخش د. راھی در اين بازار كار ندارند
  : شمارد ھای شغلی زنان را در اين دوران چنين برمی تدوديبرخی مح

زن�ان باستان��شناس از ش��ركت در عملي��ات حف��اری ب��ه ط��ور كل��ی «
 در دان��شگاه ني��ز واح��د حت��یی ي��ك خ��انم باستان��شناس    محرومن��د و ب��ه گفت��ه

ھ��ای خانم. ان��د  مرب��وط ب��ه حف��اری را ب��رای دخت��ران دان��شجو ح��ذف ك��رده
قيقی را ندارند و مجبورند روی گياھانی ك�ه ھای تح شناس حق مسافرتگياھ

محق�ق ی خ�انم    به گفت�ه.  شناس جمع آوری شده، كار كنند توسط مردان گياه
ھايی كه مشكEت م�ورد تحقي�ق    در پروژهیديگری كار عملی تحقيقاتی حت

شود و ديگ�ری ك�ه ع�ضو ھيئ�ت  مربوط به زنان است، به مردان سپرده می
گويد ك�ه ب�ا آن  ی ناموفق خود سخن می   ز تجربهعلمی دانشگاه نيز ھست، ا

ماه ك��ار در يك��ی از از س��د گ��زينش عب��ور ك��رده، پ��س از ش��شك��ه چن��د ب��ار 
ش�ده، مجب�ور  بنيادھا به علت فشارھايی كه برای بيرون كردن او اعمال م�ی

از خروج خانم ديگری كه ب�ه رياس�ت ي�ك . شود به رھا كردن پست خود می
شور من��صوب ش��ده ب��ود، از ك��شور جل��وگيری ی ب��انكی خ��ارج از ك��   ش��عبه

 و از ورود خانم محقق ديگری كه سرپرست يك ھيئ�ت تحقيق�اتی …شود می
ش�ود و پ�س از آن ك�ه  اعزامی به شھرستان بود، به ھتل شھر جلوگيری م�ی

ش��ود ات��اقی در ھت��ل بگي��رد، در تم��ام  موف��ق م��ی] اي��ن خ��انم محق��ق[س��رانجام 
ل رفت و آم�د كن�د، ت�ا ك�سی متوج�ه مدت اقامت مجبور بوده از در عقب ھت

  » …اقامت او در ھتل نشود
توان از موانعی كه بر سر راه اع�زام  برای تكميل اين گزارش می

دخت���ران دان���شجو ب���ه خ���ارج از ك���شور از س���وی حكوم���ت اس���Eمی ايج���اد 
ھ�ای مطبوع�اتی ھاس�ت موض�وع مح�وری بحث شود، نيز ياد كرد ك�ه س�ال می

مانگون��ه ك��ه بررس��ی آم��اری مرك��ز ھ. ددھ�� در درون اي��ران را ت��شكيل م��ی
دھ��د، ب��سياری از زن��ان  ان ن��شان م��یس��نجی مرك��ز ام��ور م��شاركت زن��رنظ
ب�رای . آورن�د شان به حساب م�ی ھای شغلی  را مانع اساسی موفقيت»ھاسنت«

ی اي�ران ك�ه ي��ك    ھ��ای حق�وقی در جامع�ه اي�ن ك�ه بت�وان از مي�زان ن�ابرابری
ھ�ايی   س�نتد، كاس�ت، ب�ی تردي�د باي�دكن� بخش آن در بازار كار نمود پيدا می

دھن�د، ب�ه نق�د ك�شيد   در برابر روند توسعه نشان م�ی را كه چنين جان سختی
ھ���ای ج���ان س���ختی ك���ه در  ھ���ا را از پايگ���اه ق���درت ح���ذف ك���رد؛ س���نت و آن

تف���سيرھای حق���وقی حك���ومتی، من���شايی تق���ديس ش���ده دارن���د و قدرتم���داران 
يدگاھ��شان، ب��ه عن��وان م��انع ھ��ا در د اس��Eمی ب��ه دلي��ل ح��اكم ب��ودن اي��ن س��نت

  .  كنند اساسی پيوستن اين جوامع به كاروان تمدن عمل می
ھ������ای   از فميني������ستAlice-Schwarzerخ������انم ال������يس ش������ووارتزر 

دار آلمانی و از پيشگامان جن�بش فميني�ستی، ژورنالي�ست و ص�احب استخوان
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بيج�ا بايی ش�كي«اش ب�ه ن�ام    در كتاب تازه Emmaی   ی پرآوازه  امتياز مجله
ای دارد ك��ه خوان��دن و بررس��ی آن    تئ��وری ت��ازه»در براب��ر مجاھ��دين \

توان���د  اي���ن كين���ه و نف���رت عظ���يم و عجي���ب ش���رق م���سلمان ب���ه غ���رب  م���ی
 ای ب��ه ن��ام عن��صر   ش��ناختن پدي��ده؛س��يونال را ت��ا ح��دی از س��ايه درآوردرا

 كنترل جنسی زنان شرق ك�ه كم�ی از ،مردانگی و نرينگی و تحت لوای آن
   .اند  در مشام خيالشان مزمزه كردهوی بھشتی آزادی رااين ب

و ] روان��شناسی[در بررس�يھای پژوھ�شی گون�اگون پ�سيكولوژيك «
 س�پتامبر، ھم�ه چي�ز ب�ر ١١ی   ھ�ای عام�ل فاجع�ه ی تروري�ست  نقش انگيزه

 س�خنی ب�ر زب�ان ]ھاس�ت ترين آن كه روشن[ز زبان آورده شد، اما از يك چي
 اس��ت ك��ه ب��ه وي��ژه   و اي��ن مردانگ��ی؛ اس��ت»یمردانگ��« و آن عام��ل ؛نيام��د

   ١٢٠»!بيند اقتدار خود بر زن را در مخاطره می
 مارس ١٨ [١٣٥٧ اسفند ماه ٢٧اين بانوی روشنگر كه اتفاقا در 

 ب�ه تھ�ران س�فر ٥٧خی بھم�ن  ھفته پس از افتضاح تاريچھاريعنی ] ١٩٧٩
ووارتزر ش�. ، اين مكانيسم را ب�ه خ�وبی دريافت�ه و تئ�وريزه ك�رده اس�تكرد

ھ��ا ب��رای   ماھب��از از اس��تراتژی سياس��ی اسEمي��ستعف��تگ��ويی ب��ا در گفت
ی آن وارد ش�دن   رفت�ه/ی ش�سته  گرايی كه ترجمهی گسترده با غرب  مبارزه

چنانكه در ؛ ستخلل به اركان حكومت مردساTران اسEمی حاكم بر زنان ا
   ١٢١.ت سخن گفته اس، ژورناليستی بتوان به آن پرداختيك گزارش كوتاه

ی نف�رت و كين�ه ب�ه غ�رب را   توان پدي�ده واقعيت اين است كه نمی
ی   اين رابطه.  شناخت و ارزيابی كرد»نرينگی«بدون شناخت اين عنصر 

ه سلطه كه ما ھمچن�ان در ش�رق اس�Eمی ب�ا نمادھ�ای فاجع�ه انگي�زش مواج�
 س�ال پ�يش ١٤٠٠ است كه توس�ط بني�انگزار اس�Eم در    ھمان تئوری؛ھستيم
ی تق���دس پوش���يد و در ج���ان و ت���ن و ب���اور م���سلمانان جھ���ان، و در   جام���ه

ناخودآگاه ھر مرد مسلمانی در انتظار فرصتی ب�رای ش�كار و راه ي�افتن ب�ه 
ب���رای اي���ن ك���ه اي���ن نف���رت . خودآگ���اه و مي���دان عم���ل، ب���ه كم���ين نش���ست

ای ن�داريم   ھ�ای اي�ن غ�رب س�تيزی را ب�شناسيم، چ�اره   و ري�شه،یغيرمنطق
ت���ا ن���دانيم چ���را . ی س���لطه را ب���شناسيم   اي���ن رابط���ه يزمج���ز اي���ن ك���ه مك���ان

اسEميستھا در بھره ب�رداری ك�ردن از دس�تاوردھای فن�ی و تكنيك�ی غ�رب، 
ی   ی براب��ری حق��وق ھم��ه  دھن��د؛ ام��ا ب��ه گ��ستره تردي��دی ب��ه خ��ود راه نم��ی

ص حق�وق زن�ان، كودك��ان، ھ�ا و آگ�اھی م��ردم ب�ه حقوق�شان و بخ��صو ان�سان
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كشند،  رسند، شمشير را از نيام برمی رايان كه می دگرجنس گ ودگرانديشان
   ١٢٢.توانيم بستر اين رفتارھا را بشناسيم نمی

ی محك����م دارد؛ خ����شونت و   گرايی دو پاي����هب����ه نظ����ر م����ن بني����اد
  ھ�ا را محك�م  ھای جنبی ديگری ھم اين پاي�ه  پايه.  و حقوقینابرابری جنسی

 در درخ���شش يیرابني���ادگ.  ام���ا اس���اس، ھم���ين دو پاي���ه اس���تن���د؛كن ت���ر م���ی
ھ��ايش را   اش، پاي��ه  تح��ت س��لطهش��ھروندان    و ب��ا رش��د آگ��اھیراسيونالي��سم

ھ��ا ی ان��واع نابرابري  اس��Eم ھ��م ك��ه اساس��ا ب��ر پاي��ه. بين��د س�ست و ش��كننده م��ی
دھ�د،  اش را از دس�ت م�ی  ھا امكان تجل�ی  و بدون اين نابرابری،شكل گرفته

 اي�ن ،را كه اگر در غربناچار است چنين نفرتی را اعمال و اعEم كند؛ چ
 »مب�ارزات«ی    ب�ا ھم�ه،گراي�ی خبرھا نشده بود و اگ�ر حق�وق ب�شر و عق�ل

 به شرق م�سلمان راه نيافت�ه ب�ود، اي�شان را ب�ا غ�رب ،علمای اعEم اسEمی
 در اب�د حرم�سراھا ب�ه ح�بس ھ�ا و در زنان ھمچنان در اندرونی. كاری نبود

ی    رابط��ههلل��ی ھ��م ب��خ. و ج��سمی محك��وم بودن��دحج��اب و بيگ��اری جن��سی 
گرف�ت    فاصله نم�ییاگر غرب از قرون وسط. شد ارد نمیی آقايان و  سلطه

ھ�ا و وج�دان اي�شان  و وارد تفسيری جديد از انسان، فرديت، و حقوق ان�سان
ك��نم ك��ه   دع��ا م��یش��د، ش��رق را ب��ا غ��رب ك��اری نب��ود و م��ن ھم��ين ج��ا ا نم��ی

ان را از ان�درونيھا ب�ه ام�ا غ�رب، زن�. ب�ودمي ھ�م در ك�ار ن تروريسم اسEمی
ان���سانھا را براب���ر و ھ���ا و ب���ه مج���امع ب���از و آزاد ك���شاند،   بي��رون از خان���ه

  . شناخت و تجاوز و زورگويی به انواع انسانھا را زير ذره بين برد
از قرائ���ت حك���ومتی از كاتوليسي����سم، غ���رب ب���ا فاص���له گ���رفتن 

 م��صطفی و ھ��ای آق��ا  ھ��ا و كلفتھ��ا و وال��ده  ھ��ا و ص��يغه  كني��زان و ض��عيفه«
 »\« را در جايگ�اه براب�ر ب�ا م�ردان و برگزي�دگان »ھ�ا ب�یدا ھا و بی لمنز

. ی آغازين فاجعه برای ش�رق م�سلمان ب�ود   و اين درست ھمان نقطه؛نشاند
رف�ت و آم�د . م�رز ب�ين ك�شورھا برداش�ته ش�د. فاجعه از ھمين جا آغ�از ش�د

و .  پذيرفتن�دن راھا زنا ھا و دانشگاه  مدرسه. بين شرق و غرب عمومی شد
ی فرھنگ، ھنر، دان�ش، آگ�اھی و غ�رب   از ھمه مھمتر پای زنان به حيطه

. ی شنيدن ناقوس خطر ب�رای ش�رق م�سلمان ب�ود  و اين ھمان نقطه. باز شد
بيم�ار، اساس�ا ب�سيار ب�سيار خطرن�اكتر و اين زنگ خطر جدی برای ش�رق 

ن�وان  ك�ه ب�ه ع چ�را؛گونه شكست و واماندگی تاريخی بودتر از ھروحشتناك
 پيش ھيچ زنی شناسنامه نداشت و ب�ه ن�ام چندینمونه در عربستان تا ھمين 

و در قط���ر و خيل���ی از ديگ���ر . ش���د پ��در و ش���وھر و ب���رادرش ش���ناخته م��ی
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ماش�اچی و ب�ا  ب�ه عن�وان تیھا حت�كشورھای عرب�ی، زن�ی را در ورزش�گاھ
نق�اب مانتو و روس�ری و چ�ادر و مقنع�ه و پيچ�ه و با ھمان تصوير اسEمی 

، ھم��ين ھم��ين تف��ريح ح��داقلم��ا  ھ��م در اي��ران کنونت��ا. ت��وان دي��د   نم��ی…و
  !است برای نيمی از شھروندان ايرانی ممنوع ،تماشای مسابقات ورزشی

ت��رين بخ��ش اي��ن ن��ابرابری،  یت��رين و اساس��ھ��ا، مھم  ب��ا اي��ن رابط��ه
. يعنی نابرابری بين زنان و مردان، در يك دريافت راسيونال ترك برداش�ت

كارھای غربی  هن به غرب، و با راه يافتن دريافتھا و راباز شدن پای زنابا 
 را »نرينگ�ی«به شرق، در حقيقت زنان ستون پنجمی ش�دند ك�ه اي�ن عام�ل 

اي��ن بي��رون آم��دن از  .ھ��ا بي��رون آمدن��د یزن��ان از ان��درون. كردن��دميزخم��ی 
ی  باورھ�ابرخ�ی ازاز اي�شان . ھای مردس�اTرانه، فق�ط ش�كلی نب�ود یاندرون

توان��ست  ديگ��ر ك��سی نم��ی. گرفتن��د ی اس��Eمی ھ��م فاص��له م��ی  مردس��اTرانه
كه محمد و   شان از زندگی ناتمام؛ چنان  العقلند و بھره بگويد كه زنان ناقص

اي�ن تھدي�د وج�ود .  و ميگوين�دند انشينانشان بارھا و بارھا گفته و جا١٢٣علی
ي�سين ردي�ف داشت و اتفاقا خيلی ھ�م ج�دی ب�ود ك�ه ديگ�ر زن�ی تئ�وری تئور

ھم�و ك�ه در . طالب را ب�ه ري�ش نگي�رد دوم مذھب شيعه، يعنی علی ابن ابی
 و »ن�انپ�س از پاي�ان نب�رد جم�ل در نك�وھش ز«  البEغ�ه   نھ�ج٨٠ی   خطبه

  : برای توجيه سركوب زنان گفته بود
ی آنان ناتم�ام، خ�رد اي�شان   ِ ايمان زنان ناتمام است، بھره؛مردم«

ی ايم�ان، مع�ذور بودن�شان از نم�از و روزه اس�ت ب�ه ی ناتم�ام  نشانه. ناتمام
ی ايشان، نصف ب�ودن س�ھم آن�ان از مي�راث   ھنگام عادتشان و نقصان بھره

ی ناتم��امی خ��رد آن��ان اي��ن ب��ود ك��ه   اس��ت ن��سبت ب��ه س��ھم م��ردان؛ و ن��شانه
ِپ��س از زن��ان ب��د . گ��واھی دو زن چ��ون گ��واھی ي��ك م��رد ب��ه ح��ساب رود

و ت��ا در ] مواظ��ب خودت��ان باش��يد[ن واپايي��د بپرھيزي��د و خ��ود را از نيكان��شا
   ١٢٤»!از آنان اطاعت ننماييد] ھم[كار زشت طمع نكنند، در كار نيك 

 س�پتامبر و ت�داوم تروري�سم اس�Eمی ك�ه ي�ازدھمبه نظر من كشتار 
ھ��م را ب��ه آت��ش ك��شيده اس��ت و روزب��روز و جھ��ان اي��ن روزھ��ا خاورميان��ه 
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را ب��ه اعت��راض » نرينگ��ی«ش��ود، در واق��ع پ��اره ش��دن ت��ور  م��یتر خطرن��اك
  . آزاری و خودكشی و عمليات انتحاری تا حد خودنشسته است؛ حتی
م�ردان  ی وع�ده داده ش�ده ب�ه بخ�ش اساس�ی غنيمتھ�ان�يم ک�هتوجه ك

 زن�انی ھ�ستند ك�ه پ�اك و ] در اي�ن جھ�ان و چ�ه در جھ�ان ديگ�رچه[مسلمان 
 خودش�ان ند؛ ھنوز آگاھی ندار؛اند؛ نوجوانند   بكر و دست نخورده اند؛ منزه

ی   گذارن�د و در نھاي�ت تنھ�ا ماي�ه را دربست در اختيار مردان و مومنان می
موض�وع بك�ارت دخت�ران ھ�م ك�ه اي�ن . شادی و خوشی و صفای آنھا ھستند

ی داخل   ھمه در ميان مسلمانان اھميت دارد، بيش از آن كه به ھمان پوسته
ع���دم . ی اس���ت اي���شان در آگ���اھ ِ بك���ارتآل���ت تناس���لی زن���ان مح���دود باش���د،

 و اين بكارت است كه اين زنان را اين شان نسبت به حقوقشان است؛ آگاھی
ی ب�ين تا زم�انی ك�ه ديوارھ�ا. كند ھمه برای اين مردان جذاب و رويايی می

ھ�ا ھن�وز اي�ن امك�ان را نداش�تند ك�ه ب�ه ش�رق شرق و غرب بلند ب�ود و غربي
 دس��ت دي��ن از برون��د و نمادھ��ای زن��دگی نوين��شان را پ��س از كوت��اه ك��ردن

  . حكومت و پيامدھای آن به نمايش بگذارند، شرق در امن و امان بود
\  ال��سير، ض��من توص��يف دوران خEف��ت الق��ائم ب��امر  در حبي��ب«

 …ب��ه عل��و ھم��ت و ح��سن سياس��ت] ك��ه[ن��صيرالدوله «: چن��ين آم��ده اس��ت
گرفت�ه ب�ود و ھ�ر ] زن[ س�ريت ٣٦٠ی ايام سال   به عده … انصاف داشت
 خل��وت »كني��زك«آن نم��ود و ديگ��ر ب��ا   از اي��شان مباش��رت م��یش��ب ب��ا يك��ی

   ١٢٥»…رسيد سال ديگر نوبت به وی میكرد، مگر در  نمی
گرفتن�د و  با اين ھمه بسياری از صحابه بط�ور وف�ور زن م�ی…«  

 زن اختي��ار ٣٠٠ ت��ا ٢٥٠ك��ه ح��ضرت ام��ام ح��سن   دادن��د؛ چن��ان ط��Eق م��ی
   ١٢٦»…نمود

    
  !برگرديم سر کار خودمان

ی ت�اريخ معاص�ر   كتاب وي�ژه در زمين�ه» صد کيلوند چ«خواندن 
اي��ران، اي��ن ب��ار م��را ب��ا اي��ن پرس��ش ت��اريخی روب��رو س��اخت ك��ه دي��ن در 

در ت�اريخ معاص�ر اي�ران » انق�Eب اس�Eمی«ی ابتكاری   حكومت و يا واژه
  ی وارد فرھنگ سياسی ما شده است؟ از چه زمان

يم يك�ی از عل�ل كنم اگر اي�ن چي�ستان را ب�از كن�يم، بت�وان تصور می
در ھمين راستا شايد بت�وان بيم�ار و . مان را بشناسيم اساسی بيماری تاريخی

  ! بيماری را در مطب دكتر و يا روی تخت بيمارستان، معاينه و مداوا كرد
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ھا كه بسيار ص�ريح و پژوھ�شگرانه ب�ه اي�ن مھ�م  يكی از اين كتاب
 ث��ر پژوھ��شیا» Eم راديك��الاس��«پرداخت��ه اس��ت، ك��اری اس��ت تح��ت عن��وان 

اروان��د آبراھامي��ان ك��ه متاس��فانه ب��ه زب��ان انگلي��سی اس��ت و م��ن فق��ط بخ��ش 
ای اس�ت   اي�ن بخ�ش كوت�اه، تك�ه. ی آن را در دست دارم  كوتاھی از ترجمه

شر ب��ولتن در ی زين��ل ن��وروزی توس��ط ن��  از بخ�ش دوم كت��اب ك��ه ب��ا ترجم��ه
ي�ن بخ�ش ا. منت�شر ش�ده اس�ت) ١٩٩٩اكتبر  (١٣٧٨ماه  لندن در تاريخ آبان

، ب��ه ن��وعی پرداخت��ه» ش��ريعتی و نھ��ضت آزادیمجاھ��دين، عل��ی «ك��ه ب��ه 
  . آبراھاميان است» ايران بين دو انقEب«بخش تكميلی كتاب 

 روند كار ح�زب ت�وده نظ�ر نويسنده كه در كتاب پيشينش بيشتر به
. ھا و كمبودھای آن كتاب را جبران كرده اس�ت ، با اين كار جاافتادگیداشته

حزب توده نقشی اساسی در به ب�ن ب�ست ك�شاندن حكوم�ت عرف�ی با اين كه 
منسوب به » نھضت مذھبی آزادی«، اما نقش اساسی را ايران داشتهپيشين 

  . مھدی بازرگان و يد\ سحابی بازی كرده است
ان ايران��ی بودن��د ك��ه در اي��ن دو ت��ن ك��ه از اول��ين س��ری دان��شجوي

ند، درس�ت انسه اع�زام ش�دحصيEت عاليه به فربرای تفقيد  رضا شاه زمان
ی دان���شجويان   خواھان���ه  ب���رخEف س���مت و س���وی وط���ن دوس���تانه و ترق���ی

ك�ه ك�شورشان را ب�ه مھ�د تم�دن و [زامی از س�وی دول�ت ژاپ�ن ب�ه اروپ�ا اع
 كوش��شی اساس��ی ب��رای ب��ه ]ن��دراس��ی و مدرنيت��ه در ش��رق تب��ديل كرددموك

دوران  ن��اچيز جن��بش م��شروطه و قھق��را ب��ردن و ن��ابود ك��ردن دس��تاوردھای
ان��د و س��وگمندانه جان��شينان اي��شان ھ��م، ھمچن��ان در اي��ن س��ير    ك��رده پھل��وی

 فعل��ی در اي��ران، ب��ه ھم��ان قھقراي��ی ھم��راه و ھم��رزم ب��ا حاكم��ان اس��Eمی
گرفت�ار ش�دن مل�ت  .دھن�د  ب�ه اض�محEل ك�شاندن اي�ران ادام�ه م�یِ ماموريت

ال پ�يش  س�و س�ه برخEف ملل ديگر خاورميان�ه ك�ه ھفت�اد ؛آزاديخواه ايران
ی، طی  به جدايی دين از حكومت و حكومت قانون عرفی و مل٥٧از بھمن 

ای چن�دان ھ�م   عقب افتاده» روشنفكران«، با چنين جدالی خونين پای فشرد
  . غريب نيست

بج�ز دو موس�س . تاسيس ش�د ١٣٤٠نھضت آزادی ايران در سال 
ي��ز در  س��يد محم��ود طالق��انی ن]\ س��حابی مھ��دی بازرگ��ان و ي��د[اص��لی آن 

\ ميثم�ی در كت�اب خ�اطراتش   لطف. نضج گرفتن اين نھضت دست داشت
ی مل�ی   ھ�ا جبھ�ه نويسد كه در اين س�ال می» از نھضت آزادی تا مجاھدين«

 برخ�ی خيل�ی م�ذھبی ؛ برخی ھنوز ملی بودند؛يل شده بوداز چند طيف تشك
ھ�م شده بودند و برخی نظير بني�انگزاران نھ�ضت آزادی، ھ�م مل�ی بودن�د و 

نويسد ك�ه نھ�ضت   می»اسEم راديكال«براھاميان در كتاب آرواند آ. مذھبی
بني�انگزاران . ك�رد اع�Eم موجودي�ت ١٩٦١ای در ماه مه   آزادی طی بيانيه
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م�ا م�سلمان،  «:ان�د   نوشته ی اعEم موجوديتشانبيانيهھمين  اين نھضت در
  » .مشروطه گرا و مصدقی ھستيم

م��سلمان بودن��شان تاكي��دی ب��سيار ھ��ا ب��ر  ام��ا ش��وربختانه نھ��ضتی
 ب�ه اي�ن دلي�ل واض�ح ؛ و دارن�داند   داشتهشانخواه بودن  تر از مشروطه غليظ

خواھی اساسا در ت�ضادی اص�ولی ب�ا   گرايی و مشروطه  كه پسوندھای ملی
  . ی حكومتی است  باور ايشان مبنی بر كشاندن دين به دايره

م موجوديت��شان ی اع��E  ھ��ا در ھم��ان بياني��ه طرف��ه آن ك��ه نھ��ضتی
ِاس��Eم ش��يعی را بخ��ش « چ��ون ؛ان��د  را رد ك��رده» ج��دايی دي��ن از سياس��ت«

  » .اند  دانسته  میجدايی ناپذير فرھنگ ملت ايران
 و »دوران م�شروطه«ی اصلی اين نگ�رش البت�ه از ھم�ان   زمينه

رھب�ری ش�يخ ف�ضل مشروعه خ�واھی بخ�شی از روحاني�ت آن دوران تح�ت 
اي��ن ك��ه در ت��اريخ معاص��ر اي��ران، ش��عار ھم��ان  ام��ا ؛\ ن��وری آغ��از ش��د

كردگان غ���رب و باص���طEح آن دوران، از زب���ان تح���صيلمرتج��ع مع���روف 
ی ت��اريخ   روش�نفكران آن دوران مج�ددا ط�رح ش�ود، بي�شتر ي�ك طن�ز گزن�ده

   !»گرايی  مشروطه«است؛ آن ھم زير عنوان 
ی غ���رب ب���ر ع���دم ج���دايی دي���ن از    اي���ن دو تح���صيل ك���ردهتاكي���د

 در ھم�ين راس�تا  و »نھ�ضت آزادی«م موجودي�ت ی اعE  بيانيهحكومت در 
 نقاط كلي�دیآن  آن قرار داريم، از ھم اينك درکه ای   كشاندن ايران به نقطه

توج�ه داش�ته باش�يم ك�ه در . باي�د ب�ه آن بي�شتر و بي�شتر پرداخ�ت است كه می
ھ��ای  انجم��ن«ای را تح��ت عن��وان    دول��ت وق��ت اي��ران Tيح��ه١٣٤٠س��ال 

 تبصره به تصويب رساند ك�ه از جمل�ه ١٧ ماده و ٩٢در » و ايالتیوTيتی 
م��واد اي��ن Tيح��ه، ح��ذف قي��د س��وگند ب��ه ق��رآن ب��رای باورمن��دان ب��ه ادي��ان و 

» ذكوري��ت«ت��رين بخ�ش اي�ن Tيح��ه، ح�ذف قي�د  ام�ا مھ�م. م�ذاھب ديگ�ر ب��ود
ب��رای انتخ��اب ش��وندگان و انتخ��اب كنن��دگان ب��ود ك��ه ب��ه دش��منی و ش��ورش 

» ی روحاني�ت  جن�بش دو ماھ�ه«يد كه خود ايشان اين بلوا را آخوندھا انجام
ن�ه تنھ�ا ب�ه اي�ن بل�وا »  آزادی اي�ران]باص�طEح[نھ�ضت «اند و البته   ناميده

ھ�ای ض�د اس�تبدادی در اي�ن ش�ورش    ك�ه ب�رای ي�افتن رگ�ه؛اعتراضی نكرد
  ! ه استآخوندی، كلی ھم از وجودش مايه گذاشت

از نھ��ضت « كت��ابش ميثم��ی در\   لط��ف را »ھ��ا اف��شاگری«اي��ن 
ق��را ھ��ا را ب��رای ب��ه قھ ك��رده و اي��ن ھمي��اری نھ��ضتی» آزادی ت��ا مجاھ��دين

  . كشاندن ايران نشان داده است
 خ�رداد رخ ١٥در تداوم ھم�ين دي�دگاه و عملك�رد اس�ت ك�ه بل�وای 

كنند، و ھم زمان با اعدام  دھد، جEل آل احمد و علی شريعتی ظھور می می
درس�ت در ھم�ان س�ال [» ف�دائيان اس�Eم«تروري�ستی ري�ان آخرين بقاي�ای ج
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 ،ی مجاھدين خلق و فدائيان خلق  دو سازمان تروريستی و مسلحانه] ١٣٤٤
اعEم موجوديت كرده، متن حزب يكی از بطن نھضت آزادی و ديگری از 

ی م���ا    جامع���هب���سترِخ���شونت را در اي���ران آن روز ب���ه و روال ت���رور و 
  . ميكشانند

ی ق���انونی و    ك���ه نھ���ضت آزادی ب���ه مب���ارزهش���وربختانه ب���ا اي���ن
ی اي�ران ملت�زم ب�ود   مسالمت جويانه، در چارچوب قانون اساس�ی م�شروطه

 زمينه س�از ]توجه به سکوTر بودن حکومت پادشاھی پھلوی اول و دومبا [
 ش�د ك�ه ھمچ�ون س�يلی بني�ان ك�ن، سازمان مجاھدين خلقچون تولد جريانی 

ن را نابود و مضمحل كرد، ك�ه در نھاي�ت، نه تنھا دستاوردھای دوران پيشي
رف�ت از دام ھم�ان  در فرھنگ سياسی ايران ب�رای برونترور و خشونت را

آن�انی  .حكومتی تبديل كرد كه خود در تولد و ايج�ادش نق�شی اساس�ی داش�ت
ھای ايجاد حكومت اسEمی را بھتر بشناسند، بد ني�ست   خواھند زمينه كه می

  !ھم نگاھی بيندازند»  آزادینھضت مذھبی«ی   به تاريخچه
 ب���ر جن���گ استراتژي���شان  ک���ه بني���انھ���ايی ھ���ا و س���ازمان جري���ان

ان��د، عموم��ا ي��ك مح��ور اساس��ی را   س��وار ك��ردهك��شی  ه، ت��رور و آدمم��سلحان
اين�ان ب�ا گ�زينش اي�ن اس�تراتژی و . كنند برای توجيه عملكردشان مطرح می

ردنش ت�ا پ�ای زدن سرانگشتان رژيم�ی ك�ه ب�ا آن درگيرن�د و ب�رای س�اقط ك�
كوش��ند امني��ت ش��كنی بكنن��د و ب��ه ب��اور خودش��ان  ان��د، م��ی  ج��ان ھ��م اي��ستاده

ی خوان��دنی از عملك��رد   ي��ك نمون��ه. عن��صر اجتم��اعی را ب��ه مي��دان بك��شانند
س��ازمان مجاھ��دين خل��ق ب��رای زدن يك��ی از سرانگ��شتان رژي��م ش��اه، ت��رور 

 را ش�عبان جعف�ری. م�خ اس�ت ناموفق شعبان جعفری معروف ب�ه ش�عبان ب�ی
ب�ه ق�ول  [ان�د، ك�سی ك�ه   ناميده»١٣٣٢  مرداد٢٨كودتای «يكی از عوامل 

ھ�ای جن�وب  ھ�ا و Tت  با دريافت پول از محافل خاصی ب�ا ب�سيج لم�پن]اينان
  .  مرداد را فراھم كرد٢٨ی »تادكو«ی   شھر تھران زمينه

 ٢٨ر رابط�ه ب�ا  به آن بپردازم، نه د جاخواھم در اين من میآنچه 
خ�واھم  تنھ�ا م�ی.  شخصيت و كاراكتر شعبان جعف�رییو نه حتمرداد است 

» كن��د ھ��دف وس��يله را توجي��ه م��ی«ي��ك چ��شمه از عملكردھ��ای دروغ��ين و 
يک���ی از ھم���ان جريانھ���ای تج���دد س���تيز و  [س���ازمان مجاھ���دين خل���ق اي���ران
، و بع�دھا ک�ارشن آغ�از  را از ھم�ا]١٣٥٧تروريست پيش و بعد از بھم�ن 

ز آن تا ھمين چن�دی پ�يش ك�ه ھن�وز امك�ان  و پس ا١٣٥٧تا سرفصل بھمن 
  . ساز را داشتند، طرح بكنم  اين گونه برخوردھای خشن و خشونت

ده اس�ت و گويی كه با ش�عبان جعف�ری انج�ام داھما سرشار در گفت
، در امريكا ب�ه چ�اپ دادهدر » شعبان جعفری« عنوان آن را در كتابی زير

   :دھد عفری چنين پاسخ میپرسد و ج رابطه با طرح ترور جعفری از او می
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دوي���دم و ورزش   دور دور پ���ارك ش���ھر م���یکم���ن ھ���ر روز ي���«
رف�تم ك�ه س�ر  ي�ه روز پ�نج ص�بح داش�تم م�ی. رف�تم باش�گاه بع�د م�ی. ك�ردم می

ش�بنامه پخ�ش ك�رده بودن�د ] ش�ب ق�بلش[ حسن آباد خرابكارا منو با تي�ر زدن
 روز اين��ا ت��ا آن. ك��ه م��ا ش��عبان را محاكم��ه ك��رديم و نع��ش كثيف��شو ان��داختيم

س�يزده نف�ر رو ] ِم�خ س�ازمان مجاھ�دين يعنی اع�ضای ت�يم ت�رور ش�عبان ب�ی[
ز اين خرابك�ارا ا .ت كه تيرشون خطا رفچھاردھميش من بودم. كشته بودن

. كن�ه افت�ه، اون يك�ی اعت�راف م�ی شن، يكيشون گير می سه تا شون كشته می
 اسمش در اي�ن ی مبارزه با خرابكارا كه  به قول جعفری رئيس كميته[آقای 

  : ازش پرسيدم «:يه روز به من گفت] رده نشدهكتاب به خواست جعفری آو
  :  گفت»چرا شعبان جعفری را زديد؟«
  :  ازش پرسيدم.خواستيم ايجاد وحشت كنيم و\ ما می«
چطور شد كه تيرتون خطا رفت؟ شما كه تا آن وقت س�يزده نف�ر «

ب�رای اي�ن ك�ه م�ا ت�ا «:  ب�ود گفت�ه»رف�ت؟ رو زده بودين و تيرتون خطا نمی
  »!ی ما  اومديم ھف تيرو دربياريم، اين اومد تو سينه

آخه اينا دو نفر از توی كوچه اومدن بيرون، گ�ريم ك�رده ب�ودن، «   
اوم��دن يھ��و ت��و ص��ورت م��ن تي��ر خ��الی ك��نن، م��ن خي��ال ك��ردم دارن ب��ا م��ن 

ِا ا يھو ديدم نه جديه: ن، گفتمكن شوخی می بعد . تير منم دست كردم به ھف ؛ِ
ی ممدعلی رشتی اومد از پشت يكی زد ب�ه ب�ازوم،   يكی از توی اون كوچه

بع�د اون ب�اTخره  .خ�الی ك�ردم زد به دستم، ھف تير داشتم ديگه، سه تا تير
  ١٢٧».دكله پز اونور خيابون اوم

چن�دی پ�يش م�ين ھت�ا ش�عبان جعف�ری » يفنعش كث«جالب اين كه 
ھ��دف «شگويی و دروغگ��ويی و م��تن پي��کم��دی ت��ر از ھم��ه ام��ا . زن��ده ب��ود

 از ھم�ان آغ�از ش�كلک�ه   اس�ت س�ازمان مجاھ�دين»كن�د وسيله را توجيه م�ی
م�دعی مي�شود نه تنھ�ا » امنيت شكنی«ی عملی   گيری و حضور در صحنه 

نع�ش «که مدعی انداختن د، ميگردن سالم به پايگاھھاشان باز»برادران«که 
س�ه ت�ن » عملي�ات«ک قل�م قربانيشان ھم ھستند؛ و البته در ھم�ين ي�» کثيف

  ١٢٨.از خودشان را به کشتن ميدھند

                                                           
 ٣٥٢ تا ٣٣٩، ھما سرشار، صص ی شعبان جعفر- 127
  رانيبه نام خدا و به نام خلق قھرمان ا  - 128

 ٦ ]ه شب ق�بلش نوش�ته و چ�اپ و پخ�ش ش�ده ب�ودياطEع[صبحگاه امروز /ی نظامی  هياط4ع/ز ذو انتقامي; عز
م�خ ض�ارب  ی مع�روف ب�ه ش�عبان ب�ی خلق در مورد شعبان جعف�ری بامداد حكم دادگاه انقEب٦مھرماه در ساعت 

منظ�ور آن ک�سی اس�ت ک�ه در خان�ه ی تيم�ی ت�وده ايھ�ا پي�دايش [ د ش�جاع ي ش�ھین فاطمي و زدل دكتر حسیوحش
 چ�اقوكش محمدرض�ا یھ�ا و ق�داره بن�دھا  گ�ر از رجال�هي دیك�يب ي�ن ترتيبه ابه مورد اجرا گذاشته شد و ] کردند
ن يدر ح�. ديش رس�يھا یاھكاريت و سي جنای به سزایگر از پاسداران دربار فاسد پھلوي دیكيتكار و ي جنایپھلو

 ی س�و مسلح بود، بهی كمری   داد و او كه به اسلحهیخائن رو) نيا(ن و ين مجاھدي بیا  عمل برخورد مسلحانه
. ن ش�ديفش نق�ش ب�ر زم�ي كث�ی   گلوله Tش�ه١٥ سرانجام به ضرب ی متقابل نمود، ولیراندازين اقدام به تيمجاھد
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  !باز گرديم به روشنفکرانمان
 م�يEدی در ت�اريخ اي�ران، س�ال ١٩٠۶س�ال واقعيت اين اس�ت ک�ه 

ت�اريخ ن��شان ميدھ��د ک��ه  . تن از ق��رون وس�طای اي��ن منطق��ه اس��تفاص�له گ��رف
ايران نخ�ستين ک�شوری اس�ت ک�ه پ�س از دوران رن�سانس، ب�ه پ�ا ميخي�زد و 

ايراني��ان در اي��ن س��الھا در . انی تعري��ف ت��ازه ای حق��وق ان��سانھا مي��شودب��
اعتراض به جنايتھا و خيانتھای اي�ران برب�اد ده ی دودم�ان قاج�ار و مEي�ان 
ھمراه و ھمکار ايشان، و برای رھا شدن از گ�ازانبر خفق�ان آور دو ک�شور 

دن��د، روس��يه و انگل��ستان ک��ه تلويح��ا اي��ران را ب��ين خودش��ان تق��سيم ک��رده بو
اين خواس�ت در رون�د . برای نخستين بار خواھان بازگشايی عدالتخانه شدند

تکاملی خود به نھضت مشروطه انجاميد ک�ه پ�س از آن، ت�اريخ و چھ�ره ی 
دوسال بعد در حکومت محمدعليشاه قاجار نخ�ستين . ايران را دگرگون کرد

ب��ا توپخان��ه ی روس��ھا و [مجل��س ش��ورای مل��ی اي��ران ب��ه ت��وپ ب��سته ش��د 
و چند روزنامه نگار و روشنفکر ايران�ی در اي�ن ] رماندھی نظامی روسھاف

 از ايران گريختن�د؛ ام�ا چن�دی بع�د ب�ا ف�تح خيليھا. تا به دار آويخته شدندراس
تھران به دست س�پاه س�تارخان و باقرخ�ان، محم�دعلی ش�اه قاج�ار از اي�ران 

و ] ١٢٩٩ [١٩٢٠از آن پ��س ت��ا س��ال . گريخ��ت و ب��ه روس��يه پناھن��ده ش��د
کودت��ای رض��ا خ��ان مي��رپنج، اي��ران دس��تخوش ب��سياری ناآراميھ��ا ب��ود ک��ه 

و ي�ک فق�ره اش احتک�ار گن�دم از س�وی ... کمترينش قحطی و م�رگ و مي�ر
آخ��رين ش��اه قاج��ار احم��د ش��اه ب��ود ک��ه ب��ه احم��د ع��Eف مع��روف ش��د؛ ھم��ان 

  !ياد ميکرد» شاه جوانبخت«شاھی که محمد مصدق ھميشه از او با عنوان 
ادشاھی رضا ش�اه پھل�وی، اي�ران توان�ست ب�ه ب�سياری در دوران پ

رض�ا ش�اه دس�ت آخون�دھا را از . از خواستھای نھضت مشروطه دست ياب�د
وزارت دادگ��ستری و وزارت آم��وزش و [دو وزارتخان��ه ی اساس��ی اي��ران 

و اساس��ا از س��ه ق��وه ی ح��اکم ب��ر ک��شور و ب��ه وي��ژه از ق��وه ی ] پ��رورش
. م��ام دوش را در اي��ران برپ��ا ک��ردرض��ا ش��اه اول��ين ح. ق��ضائيه کوت��اه ک��رد

اول���ين دان���شگاه را ب���ا . م���سواک ک���ردن و نظاف���ت را ب���ه ايراني���ان آموخ���ت
اسلوبھای مدرن اروپايی در ايران به راه ان�داخت و ب�سياری خ�دمات ديگ�ر 
که يکی از مھمترينش گ�شودن راه ِ نيم�ی از ش�ھروندان يعن�ی زن�ان ايران�ی 

در دوران اين پادشاه و . رھنگی بودبه متن فعاليتھای اجتماعی، سياسی و ف
جانشينش محمد رضا شاه فقي�د، ھ�يچ تف�اوت حق�وقی ب�ين ش�ھروندان ايران�ی 

                                                                                                                  
 یھ��ا  گلول�ه ر ي ك�ه ب��ا ص�فیگ�اه خ�ود بازگ��شتند، در ح�الي حك��م تندرس�ت و ش�اداب ب��ه پاین پ�س از اج�رايمجاھ�د

 ی  د ب�اد خ�اطرهي�ن ب�ه خل�ق، جاويتق�ام از خ�ائنبرقرار باد س�نت مق�دس ان .ختندي را برانگی خلقینشان شادمانيآتش
 /٦/٧/٥١ران ين خلق ايمجاھد/راني خلق ای  روز باد انقEب مسلحانهي خلق، پی   سرفراز و به خون خفتهیشھدا

 .دي بكوشی انقEبیھا  هيانير و پخش بيون در تكثي با انقEب و انقEبیبه منظور ھمكار
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ھم���ه ی ايراني���ان، در براب���ر ق���انون براب���ر بودن���د و ک���سی . وج���ود نداش���ت
ان��دن و روزه نگ��رفتن، اع��دام نم��از نخو» اتھ��ام«نميتوان��ست ديگ��ری را ب��ه 

ن���دانھای در ز] ١٣۶٧و  ١٣۶٠[ھن���وز ک���شتارھای دھ���ه ی ش���صت ؛ کن���د
اتفاق نيفتاده ب�ود؛ باي�د جاني�انی ظھ�ور ميکردن�د و » اتھام«اسEمی با ھمين 

  ...ھمه ی آن دستاوردھا را به باد ميدادند و به نسل کشی ميپرداختند
يک��ی از خ��دمات ش��ايان رض��ا ش��اه فقي��د در دوران ن��سل ک��شی از 

ای يھودي��ان  ب��ر١٢٩يھودي��ان، تھي��ه و پخ��ش چن��د ده ھ��زار پاس��پورت ايران��ی
ايران و بسياری يھوديان ديگر از مليتھای ديگر بود که توانستند از اتاقھای 

جالب اين که ايران تنھا کشوری بود که بعدھا . گاز نازيھا جان به در ببرند
 ب�رعکس ديگ�ر ،پس از تشکيل دولت اسرائيل برای اي�ن ان�سان دوس�تی اش

 سرنوش�ت يھودي�ان و .کشورھا از کشور اسرائيل مطالب�ه ی غرام�ت نک�رد
 حکوم�ت اس�Eمی نمون�ه ی  و نکب�تس�ياهس�ی و ان�دی س�ال بھائيان در اي�ن 

خوبی برای مقايسه ی دولت مدرن رضا شاه با حکومت ض�د ان�سانی، ض�د 
  .زن و ضد دگرانديشان اسEمی است

به ياد داش�تن تEش�ھای رض�ا ش�اه فقي�د ب�رای س�اختن ايران�ی ن�و و 
آخوندی، با دست خالی و با ملت /ن قجریمدرن و بدور از فاجعه ی حاکما

اسير در چنبره ی افيون مذھب، و ھمچنين محم�د رض�ا » روشنفکرانی«و 
رای مقاي�سه ب�ا آنچ�ه ک�ه در اي�ن شاه فقيد، تنھا ي�ک ي�ادآوری کوت�اه اس�ت، ب�

ب��ا اي��ن ھم��ه دوران .  نکبت��ی ب��ر ھموطن��ان م��ا رفت��ه اس��ت و مي��رودھایس��ال
وان��ست دس��تاورد خ��وبی در زمين��ه ی درخ��شان پادش��اھی رض��ا ش��اه فقي��د نت

علتش اي�ن ک�ه اي�ران درگي�ر جنگھ�ای منطق�ه ای ب�ا . دموکراسی داشته باشد
از . عشايری بود که توسط انگلستان ب�رای تجزي�ه ی اي�ران حماي�ت مي�شدند

ديگ��ر دس��تاوردھای اي��ن پادش��اه، س��اختن و پ��رداختن ي��ک دول��ت مرک��زی و 
  . دست تجزيه طلبان ضد ايرانملی قوی بود و در اين راستا کوتاه کردن 

» س�لطنت«از سويی ھمسايه ی شمالی اي�ران ک�ه از ھم�ان زم�ان 
چشم به خاک ايران داشت، آرزوی دست ي�افتن ب�ه آبھ�ای گ�رم » کبير«پتر 

خليج فارس را در سر و سودای جان�شينانش و در دولتھ�ای بع�دی ش�وروی 
ی روس��يه ت��ا ھم��ين ام��روز ھ��م ب��ه مي��راث گذاش��ته اس��ت؛ ت��Eش دول��ت کن��ون

ب��رای حف��ظ حکوم��ت اس���Eمی موج��ود در اي��ران و پ��شتيبانی لج���ستيکی و 
 را بايد در ھمين راستا ارزي�ابی خامنه ای/ احمدی نژاداز باند » انتظامی«

  ! کرد
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ب���ا کم���ک دولتھ���ای » آرزوی پت���ر کبي���ر«ب���رای پي���شبرد ھم���ين 
ب��رای ص��اف ک��ردن راه » ت��وده«جورواج��ور ش��وروی، ح��زب کموني��ستی 

ک�شور » جمھوريھ�ای«ن و در نھايت تبديل ايران به يک�ی از تجزيه ی ايرا
اين واقعه ی شوم پس از جنگ جھ�انی دوم و پ�س . شوراھا سازماندھی شد

از اش���غال اي���ران توس���ط نيروھ���ای متف���ين روی داد و ب���ا اي���ن ک���ه ديگ���ر 
ک��شورھای اش��غالگر اي��ران، اي��ران را تخلي��ه کردن��د، ام��ا ارت��ش ش��وروی ت��ا 

ن��د و يک��سالی ھ��م ع��واملش، آذربايج��ان اي��ران و  در اي��ران ما١٩۴۶س��ال 
و البت��ه در تم��ام اي��ن س��الھای . کردس��تان را تجزي��ه و ب��ه ت��صرف درآوردن��د

از دست و پايگاه فقدان رضا شاه کبير، مEيان در پی بازپس گرفتن جايگاه 
  . رفته شان در دوران قاجارھا بودند

ان و ب��ی تردي��د کاس��تيھا و ھمراھيھ��ای روش��نفکران، تح��صيلکردگ
دولتم��ردان ايران��ی ب��رای ب��ه حکوم��ت رس��اندن فجيعت��رين بخ��ش راديک��ال 

در اي�ن ھمراھيھ�ا ک�ه . مذھبی شيعه در ايران، کارنام�ه ی درخ�شانی ني�ست
ھمچنان با پشتيبانی مالی و لج�ستيکی دول�ت ش�وروی، در ھيئ�ت حماي�ت از 
کنفدراسيون جھانی دانشجويی و گروھھای م�ذھبی و کموني�ستی تروري�ستی 

ايران برنامه ريزی ميشد، راه برای به حکوم�ت رس�يدن مEي�ان ھم�وار در 
Tب��د [بي��شتر اي��ن گروھھ��ای سياس��ی ک��ه ب��رای خودش��ان کارنام��ه ای . ش��د

در ] حکوم��ت اس��Eمی» درخ��شانتر«درخ��شان ب��ا توج��ه ب��ه دس��تاوردھای 
س��رنگونی نظ��ام عرف��ی پادش��اھی ميبينن��د، ھمگ��ی ي��ا ب��ه خ��دمت آخون��دھا 

] مث���ل ھم���ان ح���زب ت���وده ی دس���ت س���از ش���وروی [درآمدن���د و خيليھاش���ان
ھمزم��ان، ھ��م ھمک��ار و ھ��م قرب��انی حکوم��ت اس��Eمی ش��دند؛ منتھ��ا ب��ه دلي��ل 
دش��منی ھيستريک��شان ب��ا مدرنيت��ه و ب��ا حق��وق براب��ر ان��سانھا و باورش��ان ب��ه 

و » فرم�ان ب�رادر بزرگت�ر«و » اصالت پيشوا«و » ديکتاتوری پرولتاريا«
 ھمچن��ين اھمي��ت ندادن��شان ب��ه حق��وق ب��ه ن��وعی وTي��ت فقيھ��ی اندي��شيدن،
 ت��ا ، ف��ارغ از جن��سيت و ن��ژاد و عقي��ده،ش��ھروندی، م��دنی و براب��ر ان��سانھا

ب��ه ھم��ين دلي��ل . ھم��ين ام��روز ھ��م از حکوم��ت اس��Eمی پ��شتيبانی ميکنن��د
حکومت اسEمی توانست ب�ا حرب�ه ی خ�شونت عري�ان، جھ�ل ع�وام و تج�دد 

ب�ه تروري�سم و جن�گ ان ھمچن�امروز به ايرانی، تا » نروشنفکرا«ستيزی 
ی کمونيستھا و افروزی اش ادامه دھد و بيشتر مواقع ھم ھمکاری و ھمراھ

  . گراھای ايرانی را داشته باشدمذھبيھا و حتی ملي
 ب�ه دني�ا آم�د ۵٧اما نسل تازه ای که پس از افتضاح تاريخی س�ال 

و در اي��ن حکوم��ت جن��گ و جن��ون و خ��شونت رش��د ک��رد، اساس��ا تعري��ف 
در تم�ام اي�ن . دگی، مب�ارزه، م�دنيت و حق�وق ش�ھروندی داردديگری از زن�

سالھا مردم در ايران با اين حکومت مبارزه کردن�د، ول�ی ب�ه دلي�ل خ�شونت 
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عريان و بسيار سبعانه ی حکومت اسEمی، امکان دس�تيابی ب�ه دموکراس�ی 
 دو سرفصل اساسی ١٩٨٨ و ١٩٨١سالھای . و حقوق شھروندی را نيافتند

 چند دقيقه ای »یدادگاھھاي«انی بود که  دسته جمعی و در در کشتار زنداني
خيليھاش�ان . اعدام ش�دند، ب�دون آن ک�ه امک�ان دف�اع از خ�ود را داش�ته باش�ند

ھشت سال جن�گ ب�ين . حتی دوران محکوميتشان را پشت سر گذاشته بودند
ايران و عراق ک�ه توس�ط مEي�ان و ب�ه وي�ژه ش�خص روح \ خمين�ی ت�داوم 

 از خ��اطره ی زن�انی ک�ه ھمسران��شان را ب�ه جن�گ بردن��د و ياف�ت، پ�ر اس�ت
ک��شتند، ي��ا معلول��شان کردن��د و خيل��ی از اي��ن زن��ان را در فاح��شه خان��ه ھ��ای 

ب��سيار بودن��د پ��سربچه ھ��ايی ک��ه حکوم��ت . رس��می اس��Eمی ب��ه ک��ار گرفتن��د
» م��ين«اس�Eمی، آنھ�ا را از مدرس��ه ھ�ا دزدي��د و ب�ه جن�گ ب��رد، ت�ا ب��ا آنھ�ا 

نش ھمزمان، وسيله ی ارضای جنسی پاس�داران و نظامي�اخنثی کند و تازه، 
در ھمين سالھاس�ت ک�ه روح \ خمين�ی ؛ در سنگرھای جنگ اسEمی باشند

 ب�ر انج�ام ١٣٠فتوای ترور س�لمان رش�دی را ميدھ�د و تقريب�ا ھم�ه ی مEي�ان
  . اين فتوای ضد انسانی پای ميفشارند

اجب�اری و اما در بستر جامعه ی ايران، با تم�ام ف�شارھای حج�اب 
دي�ن اجب��اری و سنگ��سارھا و دارزدنھ��ای خياب�انی و ب��ه جرثقي��ل آويختنھ��ا و 
شEق زدنھای خيابانی، نسل تازه ای در کار شکفتن و باليدن بود که منطق�ا 
نميبايد بازت�اب آن ھم�ه جناي�ت ب�وده باش�د؛ ن�سلی ک�ه ميخواس�ت و ميخواھ�د 

 ھ��ر ان��سان م��درن و متم��دن در جامع��ه ی جھ��انی ح��ضور پي��دا کن��د و مث��ل
بخ��ش . متم��دنی از حق��وق م��دنی دس��تاورد تم��امی ب��شريت بھ��ره من��د باش��د

 درواق�ع دس�تاورد اي�ن ن�سل ١٣٨٨س�ال » س�بز«موس�وم ب�ه  جن�بشمردمی 
خج��سته اس��ت ک��ه ديگ��ر از خ��شونت و م��رگ و جن��گ و اع��دام و ت��رور و 
ش��کنجه خ��سته ش��ده اس��ت و ميخواھ��د و ميتوان��د تم��ام آدمک��شان ت��اريخ را 

 بگ��ذارد، اگ��ر بتوان��د امک��ان ت��نفس در ق��رن بي��ست و يک��م را ببخ��شد و کن��ار
جن��بش را ب��ه ن��ام داش��ته باش��د؛ ھرچن��د ک��ه بخ��شی از حکوم��ت بخواھ��د اي��ن 

 !خودش مصادره کند
م��شروطيت  بع��د از نھ��ضت «١٣١ش��اھرخ م��سکوبب��ه نوش��ته ی 

 ت�ا چن�دين س�ال، ي�ادم ھ�ست . ھرج و مرج ب�ود یکت گرفتار يک دورهممل
کردم، از روی کنجکاوی  ھا را نگاه می  ی آن دورهوقتی تاريخ اجتماع يک

ًدقيق�ا اTن [ا ھف�ده ت�ا  ب�ين پ�انزده ت�]اگ�ر اش�تباه نک�نم[در ح�دود  شماره کردم
ھ�ائی ک�ه ھ�ر کدام�شان   ي�ا خ�ان،ھای کوچ�ک محل�ی داش�تيمش�اھ ]يادم نيست
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   از ش��يخ؛ خودش��ان بودن��د یپادش��اھی در منطق��ه م��دعی Tاق��ل حکوم��ت و
خ��ان در  خ��ان و يارمحم��د محم��د  دوس��تا زس��تان ت��خزع��ل گرفت��ه در خو

 ب��ود، ي��ک  پ��سيانخ��ان  محم��دتقیل ي��ک ط��رف سرک��شی کلن��... بلوچ��ستان
 و. خيابانی بود و آزاديستانی که درست کرده بود] شيخ محمد[طرف ديگر 

 ول�ی ي�ک حکوم�ت ]اTن ي�ادم ني�ست[ در لرس�تان. ھ�ا ھا، و بختياری ائیقشق
خ�ان ب�ود و  مي�رزا کوچ�ک. ج�ود داش�تجدا از مرکز ب�رای خ�ودش وی خان

  . ]دو طرف سپيد رود[ »پس  بيهو پيش   بيه«دعوای 
 مملکت در يک. حکومت داشتی ھر طرف برای خودش داعيه 

ھای خ�ارجی  اگ�ر چ�ه دس�ت١٢٩٩کودت�ای . ای ب�ود  الع�اده ھرج و مرج فوق
رض�ا [ حکوم�ت او.. .ج و م�رج پاي�ان داد ب�ه اي�ن ھ�ر،داش�تند درش دخالت

ج��دد و ايج��اد ي��ک  ت یخواس��ت دوم انق��Eب م��شروطيت را ک��ه م��سئله] ش��اه
 ؛ مملک�ت ب�ود یتأسيس نھادھای جديدی برای ادارهو دولت سراسری ملی 

ثب���ت و غي���ره را تحق���ق بخ���شيد و ل تری، مث���ل آم���وزش، مث���مث���ل دادگ���س
از نظ�ر . تأس�يس ک�رد س�ازمانھای اقت�صادی و فرھنگ�ی، ارت�ش و غي�ره را

  .. .مشروطه استب  انقE یشاه در حقيقت دنبالهريزی تجدد رضا ايجاد پی
 به تمرين دموکراسی احتياج به تمرين دارد و احتياجبرای اين که 

ک��ه آگ��اھی دارد و احتي��اج ب��ه طبق��ات اجتم��اعی ه احتي��اج ب��. ط��وTنی دارد
بدون آن آزادی نتوانند به زندگی اقت�صادی و ًضرورتا نيازمند آزادی باشند 

بدھن��د و ن��اگزير پ��شتيبان و نگھ��دار آن ه ان ادام��ش�� و اجتم��اعی و فرھنگ��ی
پ�س در ھ�دف . ي�ا ن�اقص ب�ود پ�يش م�ا ھيچک�دام اينھ�ا نب�ود،. ھا باشند آزادی

اما در م�ورد ھ�دف دوم،  ؛توانست پيروز بشود اول، انقEب مشروطيت نمی
ايج�اد ی  ب�را؛ اس�ت»خل�ف ص�دق انق�Eب م�شروطيت«شاه از جھت�ی  رضا
  »...یھائ  نون در زمينهو حکومت قا] مدرنيته[تجدد 

  
  !»روشنفکران«باز ھم برگرديم به 

در جري��������ان نھ��������ضت م��������شروطه ی اي��������ران روش��������نفكرانی 
اي��ران و   آگ��اھی گذاش��تند ك��ه كلي��د رھ��ايی ینهص��ح پ��ا ب��ه] من��ورالفکرانی[

 زن ايران�ی از رھ�ايی، ايرانيان را از گ�ازانبر س�تم اس�تبداد دين�ی و سياس�ی
در   ك�ه»اي�رج مي�رزا«شاعرانی از طي�ف . دانستند زنجير اين كفن سياه می

ين دمل چركين را به روشنی ب�از آن سروده ی زيبايش با عنوان عارفنامه ا
روش�نگران   تحق�ق اي�ن خواس�ت روش�نفكران و عين�ی یمرحل�ه .ده استکر
ك�ه در اي�ن دوران » رف�ع حج�اب« است و داستانی به ن�ام ١٣١٤ ديماه ١٧
  .  ھمراه كرده بودروشنفكران و شاعرانی را با خود نيز
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كه با ش�وری در  بود ١٣٢پروين اعتصامی» چرخ ادب اختر«اين 
تاريخ معاصر ايران پشتيبانی  آگاه از اين فراز ويژه ی خور يك زن ايرانی

ھ�ا در  اجتم�اعی در ھم�ه ی اي�ن س�ال  سياس�ی وھرچن�د واپ�سگرايان؛ ميکند
ھمچن�ان ب�ا   ام�ا]و ميدھن�د [دادند برابر اين تحول واكنشی نامتعادل نشان می

    .]و ميشوند [شدند ن و آزادی خواھان روبرو میمقاومت ايران دوستا
ی ا  ھ�ای ت�ازه  قله سالھا بعد زمانی كه زنان ايرانی فصل به فصل

از ه جريانی م�ذھبی ك� كردند،  ن فتح میشارا در زندگی اجتماعی و فرھنگي
 و  زن��ان تحدي��د و اس��Eمیاس��اس ب��رای ك��شاندن دي��ن ب��ه داي��ره ی حكوم��ت

 آراس�تن ب�ود، توان�ست ب�رای اجتماعی پا به مي�دان گذاش�تهی ھا یتحديد آزاد
ام��ان را برنام��ه   ای ب��ی  اش، مب��ارزه ی ي��اران ارتج��اعیپ��سگراچھ��ره ی وا

»  آزادینھ��ضت م��ذھبی«ز ھم��ان ًحتم��ا متوج��ه ھ��ستيد ك��ه ا. ي��زی كن��در 
 .گويم  سخن می]نھضت آزادی[

 رش�د ھم�ان ب�انی حكوم�ت،ی ه اين جريان با كشاندن دين به داير 
آغازه ی نسخ دي�ن «ای شد كه آزادی زنان را به عنوان  جريان عقب مانده 

اصلی تداوم مردس�اTری  مانع »اجتماعیآئين و آزادی و بی بند و باری  و
 بياني��ه ی  س��ال پ��س از انت��شار علن��ی١٧ .دي��د م��ذھبش م��ین ج��اری در م��ت

ت�رين، ض�د  ترين، خشن  ل راديكا» اعEم موجوديت نھضت مذھبی آزادی«
 به قدرت رسيد ترين بخش اين اسEميستھا در ايران افتاده  زن ترين و عقب 

 ھای نيم بند و تمام بند ديگر از طيف ھم�ين نھ�ضت آزادی و و تمام جريان
  . داز صحنه ی قدرت در ايران حذف كرسازمان مجاھدين خلق را 

 
كت��ابی » Eمیدفت��ر ادبي��ات انق��Eب اس��«ھ��ای  يك��ی از دس��ت پخ��ت

كوشش مح�سن ك�اظمی در  كه به »دخاطرات احمد احم«است تحت عنوان 
 منت��شر ش��ده » ی ھن��ری س��ازمان تبليغ��ات اس��Eمی ح��وزه« در ١٣٧٩س��ال 
 را ب��ا ع��ضويت در  ی كت��اب، احم��د احم��د ك��ار سياس��ی  طب��ق نوش��ته. اس��ت

                                                           
 در اثر ی سالگ٣٥ و در سن ١٣٢٠نماه يشھرت دارد، اگر چه در فرورد ني که به پرویرخشنده اعتصام - 132

 یاز خ�ود ب�ه ج�ا ی ش�عر فارس�ین�ه ير زم ديیحصبه درگذشت، اما در طول عمر کوتاھش آثار گرانبھا یماريب
ن اگ�ر چ�ه يدر اش�عار پ�رو. ران ب�ودي�ا  زن�انی و ح�ق طلب�ی از برج�ستگان جن�بش براب�ریک�يگذاشت و ب�ه ح�ق 

 و ک�سب یدارند، اما به مبارزه برخاستن با ستمگران و دادخ�واھ کي نی ارزشیز پاکدامني و متانت و نیصبور
ک�رده و ب�ا  لي تھران تحصيیکاي آمری که در مدرسه ی است دختریھيبد» . ھستندیگاه واTتريجا یدانش دارا

 یخب�ر ک�شف حج�اب و آزاد ١٣١۴ هم�اي د١٧ در یک�ا آشناس�ت، وقت�ي اروپ�ا و آمریفرھن�گ و اوض�اع اجتم�اع
» گ�نج عف�ت«ت ب�ا عن�وان ي ب٢٦ در یده اين مناسبت قصيکند و بديم دييشنود، آن را از سر اعتقاد تأيزنان را م

 :دھديقرار م شي مورد ستایار معقولي آن، به صورت بسیانيت پايرا در سه ب» رضاشاه«اقدام  د ويسرايم
  نبودیــــــد آسانيکـــــار سخت، ام نيور نه در ا/ تو آسان کــرد کــــــــاریخسروا، دست تـــوانا

 نبــــــود ی طوفانیاين دريـــدا ازايپ یســـــاحل/ یناخدا ین گمگشته کشتيشد گر در ايشه نم



 ١٣٢

 

انجم�ن حجتي�ه ن�ام گرف�ت و ھ�م ھم�ان ک�ه بع�دھا  [١٣٣»بھائي�ت انجمن ضد«
 ؛كن�د  آغ�از م�ی]اس�تض اقت�صاد اي�ران در دس�تھای اختاپوس�ی اش اينک نب
رد  بع��د وا؛پيون�دد  م��ی١٣٤»س�Eمیح�زب مل��ل ا«جري�ان تروري��ستی بع�د ب��ه 

 ھم�ين دوران ط�راح جري�انی ب�ه ن�ام  در؛شود جمعيت تروريستی موتلفه می
 ب��ه ط��ور ؛پيون��ددب��ه س��ازمان مجاھ��دين خل��ق مي بع��د ؛ش��ود  م��ی» \ ح��زب«

نخ�ست وزي�ر ت موتلفه در جريان ترور ح�سنعلی من�صور موازی ھم با ھيئ
بع��د از ج��دايی از س��ازمان مجاھ��دين دوب��اره ب��ا ؛ وق��ت اي��ران رابط��ه دارد

 انق�Eب اس�Eمی »رود خروش�ان« بع�د ب�ه ؛خ�ورد عيت موتلفه جوش م�یجم
پا ك�ردن حكوم�ت اس�Eمی، ب�ا  برای بر  اين ھمه تEشِ در نھايت ؛پيوندد می

   … به امروز…شود تا ن اوين به كار گرفته میعنوان درشتی در زندا
ی اول اين سn سراسر قھرمانی و حماس�ه، در   و البته ھنرپيشه

تمام اين س�الھا ي�ا در ك�ار ت�رور ب�وده اس�ت، ي�ا در كن�ار تروري�ستھا، ي�ا ب�ه 
ھا و راھكارھای   ، يا در حال آموزش شيوهكرده ھا كمك مالی می تروريست

 و البت�ه زم�انی را ھ�م ب�ه ؛ انفج�اری ب�وده اس�تھ�ای ساخت و پرداخت بم�ب
  .  سر كرده استنظام پيشينھای  ن آب خنك تگری در زنداننوشيد

و البته ب�سياری  [نامه آنچه بسيار جالب است و در تمام اين زندگی
 ب�ه خ�وبی ن�شان داده ش�ده، س�ازماندھی ]ھ�ا  نام�ه ھمين نوع زن�دگی ازر ديگ

م��وازی و گ��اه متق��اطع و البت��ه ھماھن��گ ھ��ای  بازاري��ان و م��ذھبيون و ت��Eش
ی ايشان برای دست يافتن به حكومت و بر پا داش�تن حكوم�ت اس�Eمی   ھمه
 اس�ت و وض�عيت »حجابی بی«ھا ھم  محور اصلی بيشتر اين مخالفت. است

كنند اين جماعت تا زنان را ب�ه س�ھم   چه جانی میغيراسEمی زنان ايرانی؛
 »م��ردان قھرمان��شان«در پ��شتيبانی از E مب��ارزه و فق��ط ناچيزش��ان از م��ث

  . راضی كنند
ب��رای م��ن ] در زن��دان[از م��سائل ناراح��ت كنن��ده و آزار دھن��ده «

در اي�ن مي�ان ن�سبت ب�ه ص�دای . پخش موسيقی مبتذل در فضای زن�دان ب�ود
                                                           

در براب�ر  عيت�ش و اس�Eم  دف�اع ازی ب�رايیکادرھ�ا ميب�ا ھ�دف تعل� ١٣٣٢ م�رداد ٢٨ ه پ�س ازي� انجم�ن حجت- 133
ک�رده و  ان ظھ�وريعيَمنتظر ش یمنج کردند که یغ مين نظر را تبليا یمبلغان بھائ. جاد شديا تيبھائ یاتيالھ چالش

ت ن��ام دارد، من��سوخ ي�دش ک��ه بھائي�جد ني�يامبر آي��ن پي�د ظھ��ور ک�رده و اس��Eم ب�ا آم��دن اي� جدیامبري��پ�س از او پ
 یت حلب�يح�ساس. ب�ود ی و بھ�ائیعه ب�ا مراجع�ه ب�ه مت�ون اس�Eميت ش�ي�ه ب�ه دنب�ال دف�اع از موقعي� حجت.اس�ت ش�ده

 ن گروه ابتدا به ناميا. گرفت ی سرچشمه میشخص یک تجربه ين موضوع از ينسبت به ا] انين جريموسس ا[
ن يفت�ريت کثي�ا انجم�ن ض�د بھائي�ه يانجمن حجت .معروف شد هيحجت انجمن و پس از انقEب به تيانجمن ضد بھائ

 . استی و اقتصادیاسي سیطه يران در حي در ایبخش حاکم حکومت اسEم
س ش�د ک�ه ي تاسیاسيس/ی نظامی با مشی بجنوردید محمدکاظم موسويتوسط س ١٣۴١ در سالان ين جريا - 134

ان م�دت ي� می  خود را در س�ه مرحل�هیھا  برنامه ن حزب،يا.  آن را در دست داشتی در ادامه رھبریبجنورد
 کن�د، ب�ا یرون�ي بینک�ه مب�ادرت ب�ه اق�داميک�شف زودھنگ�ام ح�زب قب�ل از ا ه ب�ود ک�ه ب�ه خ�اطر کردیزيبرنامه ر

س�ازمان  ب�ه ن�ام ین حزب، بعدھا گروھ�ي ای از اعضایتعداد. ده شدي آن از ھم پاشیرھبران و اعضا یريدستگ
  .کردند یرا سازماندھ حزب \



 ١٣٣

 

روزی . ی يك��ی از خوانن��دگان زن ب��سيار ح��ساس ش��ده ب��ودم  م��سحور كنن��ده
 ل�ذا ب�ا … در ھ�م ب�شكنم و خ�رد ك�نمتصميم گرفتم كه چند راديوی زندان را

ای   او مخالف��ت ك��رد و گف��ت ك��ه فاي��ده. آق��ای ن��ور ص��ادقی م��شورت ك��ردم
 حداقل نتيجه اين است كه بعد از درگيری و از بين رفتن به وی گفتم. ندارد

راديوھا مرا به جای ديگری تبعيد خواھند كرد و ديگر اينجا نخواھم بود ت�ا 
او گف�ت ك�ه ھ�ر ج�ا ب�روی و تبعي�د ش�وی، . اين صدای نفرين شده را بشنوم

مطمئن باش شما به خاطر اين : حاج آقا گفت« بعد ١٣٥».ھمين شرايط است
كني��د، گن��اه  را گ��وش م�ی] ص��دا[ك�ه از س��ر اجب�ار و ب��دون مي��ل شخ�صی آن 

    ١٣٦»!!كنيد نمی
 در انتھ�ای . داردص�فحه ٥٢٠د ب�يش از كتاب خاطرات احمد احم
 و البت�ه ی و دوت�ايی و چن�دتايی چ�اپ ش�دهكتاب چند عك�س ق�د و ن�يم ق�د، تك�

چند دست نويس را ھم با عنوان س�ندھای طبق�ه بن�دی ش�ده ب�ه انتھ�ای كت�اب 
 »س�ازمان تبليغ�ات اس�Eمی« تا Tبد سنديت كتاب و ارزش ك�ار ،اند  افزوده

  !را خيلی سطح باT و پژوھشی نشان بدھند
 ٧٠اي��ن خ��اطرات ك��ه ب��ه ص��ورتی ش��فاھی و ب��ا ض��بط ب��يش از 

عت نوار و طی دو سال فراھم آمده است، يكی از اسناد بی نظي�ر ت�اريخ سا
خود «كار جريانی را كه در اوجش به آن انقEب اسEمی است كه مكانيسم 

  . دھد  انجاميد، نشان می»سوزی دلسوز ملی
 »م�ردان خ�دا«ضعيت خ�انوادگی اي�ن اين كتاب با حكايتھايی از و

 »زي�ر پوس�ت ش�ب«فرھنگ�ی را ك�ه ه سادگی بستر س�نتی شود و ب آغاز می
اي�ن م�ردان ك�ه عم�دتا در . ك�شد ی ايران جاری بود، ب�ه ت�صوير م�ی  جامعه

چگ��ونگی ان��د، چراي��ی و   ھ��ايی ب��سيار ب��سيار س��نتی پ��رورش يافت��ه  خ��انواده
مكاني��سم دش��منی ھيستريك��شان را ب��ا ھرگون��ه ن��وگرايی، تم��دن و تج��دد و ب��ه 

ش�ان ب�رای ب�ه قھق�را ك�شاندن »دجھ�ا«ھ�ا را ب�ا  ژه برابری حق�وقی ان�سانوي
وي�ژه تعريف�ی ك�ه ب�ه ؛ كنن�د و تازه به آن افتخار ھم م�یدھند  جامعه نشان می

 از م��ادران، خ��واھران و دختران��شان دارن��د، ب��ه راس��تی »قھرمان��ان«اي��ن 
  . شنيدنی و خواندنی است

ش را ا   ك�ه مب�ارزه»قھرمانان«\ ميثمی يكی ديگر از اين   لطف
، بع�د ب�ه مجاھ�دين پيوس�ته، س�پس س�ر از زي�ر غاز كردهاز نھضت آزادی آ

 »انقEب اس�Eمی«خمينی درآورده و به آغوش پر مھر \   عبای سيد روح
، و اش پرداخت�ه  گريخت�ه/ھای ج�سته ب�ه تEش�ن فردپناھنده شده و در كنار اي

                                                           
 س��ازمان ی ھن��ری  ، از انت��شارات ح��وزه١٣٧٩، س��ال یخ��اطرات احم��د احم��د، ب��ه كوش��ش مح��سن ك��اظم - 135
  ١٤٦، منتشر، ص یغات اسEميتبل

   ھمانجا- 136



 ١٣٤

 

ش ھ�م در پوپولي�سم كم�دی دوم خ�ردادی ي�ار ادی پايانی جھ�  تازه در مرحله
ک��ه در [ … ت��ا ب��ه ام��روز…زادی و س��يد محم��د خ��اتمی ش��دهت آغ��ار نھ��ض
 ح��امی محم��ود احم��دی ن��ژاد ش��ده دھ��م رياس��ت جمھ��ورینھ��م و انتخاب��ات 

   .]است
. شان به راستی بی نظي�ر اس�ت  اعتقاد اين جماعت به نوع مبارزه

ی تيم��ی مجاھ��دين م��شغول    زم��انی ك��ه در ي��ك خان��ه١٣٥٣ميثم��ی در س��ال 
ی   دلي���ل آم���اتور ب���ودن در اي���ن حرف���هس���اختن بم���ب دس���ت س���از ب���ود، ب���ه 

احم�د احم�د ھ�م در . دھد  ھر دو چشم و يك دستش را از دست می»دلپذير«
اش ب���ا مجاھ���دين خل���ق در كارگ���اھی در پيرام���ون ش���ھر   دوران ھمراھ���ی

ھ�ای انفج�اری ب�وده  ی بم�ب  تھران، كارش ساختن مواد شيميايی ب�رای تھي�ه
يايی مدتی بيھوش شده و اگر ك�سی اتفاقا او ھم بر اثر تنفس مواد شيم. است

  ! فرستاد پيوست و كارگاه را به ھوا می رسيد، به رفيق اعEيش می سرنمی
 تعقي��باش تح��ت    تروري��ستیِھ�ای احم�د ك��ه ب��ه دلي�ل ھم��ين فعالي��ت

ی پ�ا و كم�ر    از ناحي�هنظام پيشين ماموران امنيتیبوده، در يك درگيری با 
   …ی قضايا  شود و بقيه به شدت ناقص می

  ! ی اين مبارزين و مجاھدين  و اما زنان خانواده
فرزن�د در ح�الی  ٧ سالگی ب�ا داش�تن ٢٥\ ميثمی در   مادر لطف

 و پ�س از م�رگ  سالگی ازدواج كرده١٢در . شود ، بيوه میكه باردار بوده
. پ�ردازد فرزن�دانش م�ی »تربي�ت«مان�د و ب�ه  تا پايان عمر تنھا م�ی شھمسر

. اده يعنی خواھر ميثمی كارش از اين ھ�م زارت�ر اس�ت ھمين خانو ِنسل بعد
دھن�د و جال�ب  ر م�ی س�الگی ش�وھ١١كنند، در   سالگی نامزد می٩او را در 

اش، ھم���سرش را     س���ال دوران ن���امزدی٢ در تم���ام »بچ���ه«اي���ن ك���ه اي���ن 
   ١٣٧».شناخت بيند و به قول خود ميثمی او را نمی نمی

ش اي��ن گون��ه ب��رای اح��ساس م��سئوليت م��ادر در رابط��ه ب��ا فرزن��دان
كEس سوم ابت�دايی ب�وديم ك�ه از ط�رف «: ميثمی به حماسه تبديل شده است

وقتی آن شب جري�ان س�ينما . ھای كEس را به سينما بردند  مدرسه تمام بچه
ب�ه . رفتن را به مادرم گفتم، او روز بع�د ب�ه مدرس�ه آم�د و داد و بي�داد ك�رد

  : مديرمان گفت
 ؛ان��د   يت�يم ب�وده؛ام  ب�زرگ ك�رده  دس��تھ�ا را روی  م�ن اي�ن بچ�ه«

   ١٣٨»!ھا را به سينما ببريد؟ شما چه حقی داشتيد اين
  !شود و البته كه سينما رفتن در اين مدرسه اساسا موقوف می

                                                           
  ٣، جلد اول، صیثمي\ م  ن، خاطرات لطفي تا مجاھدیاز نھضت آزاد - 137
  ۵ ی ھمانجا صفحه - 138



 ١٣٥

 

ی ج�ادويی ھ�م   داستان راديو و برخورد اين جماعت ب�ا اي�ن جعب�ه
گون�ه دگرگ�ونی و رش�د و ھای كليدی ضديت اين جماعت با ھر  از آن نقطه

  . گاھی استآ
 ب�ود ، پ�در م�ن يك�ی از چھ�ار نف�ریاوايل كه راديو به ايران آمد«

 ق��رآن زي��اد پخ��ش روزھ��ای اول از رادي��و. ك��ه در اص��فھان رادي��و خري��د
ش�نود، ق�رآن را روی رادي�و  ي�ك روح�انی ك�ه اي�ن برنام�ه را م�ی. كردن�د می

،  بخ�وان؛ اين قرآن ت�و را حف�ظ كن�د؛خدا حفظت كند«: گويد گذارد و می یم
   »!بخوان] شود ی قرآن كه با قل آغاز می  چھار سوره[چھار قل 

  : گويد شنود، می آقا سيد علی نجف آبادی كه اين جريان را می«
مردم به راديو عادت كردند، خوانند، بعد كه  ھا اول قرآن می اين«

كنند و اخEق مردم را خ�راب  ھای خودشان را از اين طريق تبليغ میسياست
در آن زمان او چنين بينش عميقی داش�ت و فري�ب ق�رآن خوان�دن .. .كنند می

   ١٣٩».كرد خورد و آينده را پيش بينی می ظاھری را نمی
  

  !باز ھم روشنفکرانمان
 ]ك���شورھای عرب���ی و تركي���ه و اي���ران[ی خاورميان���ه   در منطق���ه

ی   ی پاي��انی س��ده  ح��دودا از دھ��ه] من��ورالفكر[ی روش��نفكر   اس��تفاده از واژه
روش�نفكران دني�ای اس�Eم . ھای آغازين قرن بي�ستم آغ�از ش�د سالنوزدھم و 

ھ�ا ب�ه دلي�ل ارتب�اط كمرنگ�ی ك�ه ب�ا س�طح غ�رب برق�رار ك�رده  در اي�ن س�ال
بودن��د، خواھ��ان ن��وعی مدرنيت��ه و تغيي��ر در رواب��ط اجتم��اعی ك��شورھاشان 

بيداری و به خود آمدن اين روش�نفكران، اي�شان را برانگيخ�ت ت�ا در . بودند
رفرمی در مذھب اسEم، بكوش�ند اي�ن دي�ن را ب�ر اس�اس مف�اھيمی پی ايجاد 

ام��روزی تعري��ف ك��رده و در چ��ارچوب ھم��ين دي��ن ب��ه تج��دد و تم��دن دس��ت 
وشنفكر مصری در كتابی تحت عنوان ر] ١٨٦٣ ـ ١٩٠٨[قاسم امين  .يابند

پ�در  [وسف خ�ان اعت�صام المل�كی آن توسط ي   كه ترجمه»تحرير المرات«
 در تبري�ز ب�ه چ�اپ رس�يد، »تربي�ت ن�سوان« عنوان  زير]پروين اعتصامی

اساسا دليل انحطاط اسEم را ضعف نيروھای اخEقی و پريشانی رفتارھای 
ی   ري��شه«: ام�ينقاس��م ب��ه اعتق�اد . اجتم�اعی م��سلمانان ارزي�ابی ك��رده اس�ت

ي��د را باي��د در خ��انواده ن��ادانی و ع��دم آش��نايی ب��ا دني��ای معاص��ر و عل��وم جد
ر ك��شورھای اس��Eمی رواب��ط س��نتی مي��ان زن و م��رد  زي��را د؛ج��ستجو ك��رد

مانع از آن است كه زنان به آزادی Tزم برای اجرای نقش خود در خانواده 
  » .و اجتماع دست يابند
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 زن���ان ی ك���ار را در آم���وزش عم���ومی و آم���وزش  ام���ين چ���اره
آم�وزش زن�ان ب�ه «:  اي�ن ب�ود ك�ه تاكي�د داش�تشدانست و شاه بي�ت كت�اب می

ش��ود، بلك�ه باي�د امكان��ات  داری مح�دود نم�ی   نوش�تن و خان��هِس�واد خوان�دن و
   »!ی  اقتصادی مستقل را به زنان دادتامين معاش و زندگ

   ١٤٠.ت درگذشته اس١٩٠٨توجه داشته باشيم كه امين در سال 
ايراني���ان ھ���م در اي���ن دوران ك���م و ب���يش از آنچ���ه در ك���شورھای 

 ھم�ين دوران ب�ود ك�ه اه ش�دند و درگذشت، آگ ی عثمانی می  عربی و تركيه
 توس��ط كت��اب و روزنام��ه و رف��ت و آم��د بازرگان��ان و »ی ترق��ی  اندي��شه«

در اين دوران كتابھای ب�سياری درھم�ين رابط�ه از . سياحان به ايران رسيد
 ك��ه جال��ب اي��ن. ندھ��ای عرب��ی و ترك��ی ب��ه زب��ان فارس��ی ترجم��ه ش��د زب��ان

ھ��ای اي��ن   شهب��رداری از اندي��   بج��ز كپ��ی،روش��نفكران ايران��ی اي��ن دوران
 ن��ام نشريات��شان را ب��ه تقلي��د از روزنام��ه حت��ی ،ای  اندي��شمندان خاورميان��ه

   ١٤١!اند  گزيده نگاران دنيای عرب و امپراطوری عثمانی برمی
ايع اTس��تبداد عب��دالرحمان طب��«ی كت��اب   در ھم��ين دوران ترجم��ه

ھ�ای انگلي��سی و عرب�ی را ب��ه   توس��ط عبدالح�سين مي��رزا ك�ه زب��ان»ك�واكبی
 ١٩٠٧س�ال [ش�اھی  در دوران استبداد صغير محم�د عل�یدانست،   میخوبی

ھمچن�ين كت�اب . تھ�ران ب�ه چ�اپ رس�يدی چ�اپ س�نگی در   به شيوه] ميEدی
 ١٤٢ علی دشتی توسط»ادموند دو مولن« تاليف »علل توفق انگلوساكسون«

  . از زبان عربی به زبان فارسی برگردانده شد

                                                           
 ١٣٧٧ز يران نامه، پائيران در برلن، ايشمندان اي اندی فكری ھا نهيد بھنام، زمي جمش- 140
، ب�ه ١٣٦٦ دكتر محمود اف�شار، جل�د س�وم تھ�ران، ی  نامواره»  بھاریروزنامه نگار «یل رضواني اسماع- 141

  ران نامه، ھمانجاينقل از ا
 ی قم�ری ھجر١٣١٢سال تولد او را . ا آمدي در کربE به دنیراني ایسنده ي نگار و نو  روزنامهی دشتی عل- 142

 ١٣۶٠م�اه يست و ش�شم دي�ن در بيق�يخ تولد، فوت او ب�ه ط�ور يبر خEف تار. اند  دانسته یEدي م١٨٩۴برابر با 
 یرنگ�ا ران آمد و به روزنامه ي به ایست و چھار سالگيدر سن ب.  بوده است]١٩٨٢ه ي ژانو١۶ [ی شمسیھجر
 در ی و حق��وق اجتم��اعیخ��واھي آزادیشه ي��، اندی اس��Eميیادگراي�� افک��ار ض��د بنیشه ي��ر.  آوردیاس��ت رويو س
 ی نخ��ست در ش��ھرھاینگ�ار  روزنام��ه ی در حرف��ه یدش�ت.  او ج��ستین مقط��ع زن�دگي��ست در اي�با ی را م��یدش�ت

در . ول ب�ه ک�ار گ�شتدر تھ�ران م�شغ» راني� ایس�تاره  «یراز و اصفھان و سپس در مق�ام ناش�ر ھفت�ه نام�ه يش
ت در ي� فعالین امک�ان را ب�راي، نخ�ستیEدي م�١٩١٩ن ق�رارداد ي از منتق�دیک�ين زمان بود ک�ه او ب�ه عن�وان يھم
است در ينه سي در زمی دشتیشرفت علي آغاز پینقطه . است بدست آورد، که سرانجام منجر به بازداشتش شديس

 یدي جدیز بود که او وارد دوره ين مقطع نيدر ھم. ود بوشھر در مجلس ششم بینده ي به عنوان نما١٣٠٧سال 
 ی در پ��یدش��ت. دي�� در مق��ام ع��ضو مجل��س ش��د ک��ه در مجم��وع م��دت ھف��ت س��ال ب��ه ط��ول انجامیاس��ي سیاز زن��دگ
 شش ١٣٢۵ سابق داشت، در بھار یاست او، حزب توده و دخالت شورويالسلطنه بر سر س   که با قوامیاختEفات

 مج�ددا ب�ه تھ�ران بازگ�شت و س�پس در مق�ام ١٣٢٧ به فرانسه رف�ت و در س�ال ی آزادپس از. ماه به زندان افتاد
 ٢۶ وارد مجلس سنا شد و به مدت ١٣٣٢ در سال یدشت. در آنجا ماند١٣٣٠ران عازم مصر گشت و تا ير ايسف

ران در لبن�ان را ي�ر ايک س�ال پ�ست س�في� ب�ه م�دت ١٣۴٢س�ال .  به خدمت پرداخت١٣۵٧سال، تا بروز انقEب 
ای شه ي� س�ال داش�ت، ب�ا وج�ود کھول�ت س�ن ب�ا ش�ھامت تم�ام و اند٨٨ یاو در زم�ان ب�روز انق�Eب اس�Eم. اشتد

 مخالفان�ه ب�ا ی ھم�راه ب�ا برخوردھ�ای دش�تی پرب�ار عل�ی زن�دگیانيسه سال پا. ژرف در دادگاه از خود دفاع کرد
 ب�دل یدي� ب�ه ناامی انق�Eب اس�Eم ب�ا وق�وعیران م�درن و جھ�انيک ايدن به ي رسید او برايام.  بودیم اسEميرژ

. را منتشر کرد) ١٣٣٣(» ھندو«و ) ١٣٣٠(» جادو «)١٣٢٣(» فتنه« کوتاه یھا مجموعه داستاندشتی . گشت



 ١٣٧

 

بع�دھا در داخ�ل ك�شور نشريات زيادی ھ�م در خ�ارج از ك�شور و 
ی روش���نفكر را ب���ه ب���سياری از اي���ن   ؛ آنچ���ه ام���ا اط���Eق واژهندچ���اپ ش���د

 به ج�ای ]بيشترشان[كند، اين است كه ايشان  انديشمندان با اشكال مواجه می
ھا ك�ه تمدن، مدرنيته و تكنول�وژی از س�نتاين كه برای دست يافتن به تجدد، 

رب و در دوران ن ك�ه در غ�چن�ا[در م�ذھب اس�Eم دارد، عب�ور كنن�د ريشه 
 . خواھان تلفيق�ی ب�ين اس�Eم و مدرنيت�ه بودن�د و ھ�ستند]روشنگری انجام شد

ران بح��«ی ب��ا عن��وان ويگفتگ�� در  و اس��تاد دان��شگاهمھ��رداد بھ��ار پژوھ��شگر
 ه پ��س از درگذش��تش ب��ه چ��اپ رس��يده، ت��صويرك�� »روش��نفكری در اي��ران

    .ين گونه روشنفكران نشان داده استروشنی از ا
ا در اي�ران ب�ه ج�ای روش�نفكر، تح�صيل ك�رده و دان�شگاه دي�ده م«

ان��د، ول��ی اين��ان   ھ��ايی ھ��م منت��شر ك��رده  كت��ابحت��یخيل��ی از اي��شان . داري��م
اند، بدون اين كه ب�ه ماھي�ت و ھوي�ت آنچ�ه ك�ه از آن   ھميشه تنھا تقليد كرده

    ».كنند، آگاه باشند برداری می  كپی
 اي�ن ظراف�ت را حت�یكردگ�ان آورد كه اين تحصيل   نمونه میبھار

اند كه به ارزش مديريت برای بھ�ره ب�رداری از تكنول�وژی ني�ز پ�ی   نداشته
دانند كه برای استفاده از صنعت مونتاژ ھم باي�د م�ديريت داش�ت؛  نمی. ببرند

ك و فھ�م اي�ن جماع�ات چرا كه مديريت يك فن مدرن است و از دسترس در
ھ�ای دموكراس�ی،   دھ�د ك�ه واژه  ب�ه روش�نی ن�شان م�یمھ�رداد بھ�ار. بيرون
 ی مدنی، ترقی، پيشرفت، توسعه، تكنول�وژی و واژه  ساTری، جامعه  مردم

ھاش�ان   ھ�ا و گفت�ه  ھايی از اين دس�ت ك�ه اي�ن طي�ف روش�نفكران در نوش�ته 
مبن��ايی ن��دارد، بلك��ه كپ��ی گيرن��د، ھ��يچ گون��ه  مث��ل نق��ل و نب��ات ب��ه ك��ار م��ی

پندارن��د در غ��رب  ھر آنچ��ه م��ی اس��ت از س��طح و ظ��ا ای ناش��يانه ب��رداری
گي�رد ك�ه ب�ا اي�ن س�نخ روش�نفكران، م�ا ھ�يچ   در پايان نتيجه م�یاو. گذرد می

چ��شم ان��دازی ب��رای دس��ت ي��افتن ب��ه آزادی، دموكراس��ی، ترق��ی، پي��شرفت، 

                                                                                                                  
» رآش��ناي دیش��اعر «)١٣٣٨(» یقلم��رو س��عد «)١٣٣٧(» وان ش��مسي�� در دیريس�� «)١٣٣۶(» نق��ش ح��افظ«
 از دوازده یا  مجموع�ه )١٣۵١غم�ا ـ ي مجل�ه منت�شر ش�ده در(» ک�اخ اب�داع «)١٣۴۴(» امي� با خیدم «)١٣۴٠(

ت�وان ي می دش�تیگ�ر کارھ�اياز د). ١٣۶٢(» خ�سرو  از ناصریتصور«، )١٣۵٣(»  به صائبینگاھ «یمقاله 
ک ي�ن ي است ب�ی بحثیرنده ياد کرد که دربرگيسنده چاپ شد، ي بدون نام نو١٣۵۴که در سال » تخت پوTد«به 

روت، ي احتماT در ب١٣۵٣، که قبل از سال »ست و سه ساليب«ت عنوان گر او تحياثر د. ک دانشجويمجتھد و 
ت�وان از  ی او م�یھ�ا گ�ر نوش�ته ياز د. امبر اس�Eم اس�تي محمد پی به زندگی انتقادینشي بید که حاويبه چاپ رس

 ٣١ ت��ا ١٨ ی اطEع��ات ش��ماره ھ��ایدر روزنام��ه (» س در ک��سوت عرف��انيابل�� «)١٣۵٠(» اري��ا اختي��جب��ر «
عق�E «و ) ١٣۶٣چاپ چھارم (» انيار صوفيدر د «یگري و صوفیرامون صوفي پی مقاTت)١٣۵٣ بھشت یارد

 حکوم��ت ی در زن��دانھای دش��تی عل��یو البت��ه م��رگ اجب�ار] ني��ت��Eش آن T. [ ن��ام ب�رد)١٣۵۴(» ب�ر خ��Eف عق��ل
ن نظام يا یھايگري از وحشیگريسند د]  محکومش کرده بودنديیر به توالت شوي تحقیکه برا [ی اسEمیجمھور

  .شه استيضد انسان و ضد اند



 ١٣٨

 

كند كه م�ا باي�د ب�ه بي�سوادی  حقوق بشر و توسعه نداريم و با تاسف تاكيد می
  !ھايی داريم يم چه گرفتاریم بفھمخودمان اعتراف كنيم تا بتواني

ی جھ���انی   ب���ه ك���اروان تم���دن و پي���شرفت و توس���عه«: نوي���سد م���ی
اند و ھستند ملتھايی كه به دليل ع�دم درك   بسيار بوده. پيوستن جبری نيست

ھ��ا و  درس��ت از مكاني��سم عملك��رد دوران روش��نگری و الزام��ات و بازت��اب
نن�د و اگ�ر نجنبن�د ز ھاست در قرون وسطا دس�ت و پ�ا م�ی پيامدھای آن، قرن

  ».ھمچنان در اين گرداب خواھند چرخيد
بھ��ار ب��رای اي��ن ك��ه عق��ب مان��دگی، عق��ب افت��ادگی و ناآگ��اھی اي��ن 

توان�د باع�ث  آورد ك�ه م�ی ای می  گونه روشنفكران را نشان داده باشد، نمونه
ای برايت��ان ع��رض ك��نم از يك��ی از   نمون��ه«: شرم��ساری م��ا ايراني��ان باش��د

 روشنفكر كه اش�عارش واقع�ا عل�و ان�سانيت را ن�شان شعرای خيلی درخشان
ھم�ه . ی باب�ای م�ن ب�ود  خان�ه. گفت با ھم رفته بوديم م�شھد يكی می. دھد می

پنج��اه ت��ا رختخ��واب . زن آن ش��اعر ھ��م ب��ود. خوابي��ده ب��وديم. رفت��ه ب��وديم
ص�بح ش�د و م�ا پ�ا «: ف�تگ. ھ�ا آن ات�اق مردھ�ا اي�ن ات�اق، زن. انداخته بوديم

اين شاعر ب�زرگ رختخ�وابش را جم�ع . امان را جمع كرديمھشديم رختخواب
   »!بيا جمع كن«: به زنش گفت. نكرد

   » جمع كنه؟وزنت آبستنه، چی چی ر«: من گفتم«
ام كه خودم رختخوابم را   كنی من زن گرفته تو خيال می«: گفت«

   »جمع كنم؟
اي��ن ش��اعر ظ��اھرا چ��پ، انقEب��ی، مترق��ی، ظ��اھرا ماركسي��ست، «

دھ��د، ش��عرش را  ه و دان��شمند، فق��ط وقت��ی ش��عارھايش را م��یخيل��ی فھمي��د
. اي���ن م���اييم. در زن���دگی زن���ش كلف���ت اوس���ت. گوي���د، مترق���ی اس���ت م���ی

  : كند كه  بندی می  بعد ھم جمع» .ھا ھستند روشنفكرھای ما اين
   ١٤٣»!شود كرد بنابراين با اين روشنفكرھا ھيچ غلطی نمی«

س�م ام�ين روش�نفكر اين كه مھرداد بھ�ار ح�دودا ي�ك س�ده پ�س از قا
م����صری دني����ای ع����رب و در دوران اطEع����ات و ك����امپيوتر و تكني����ك و 

 ١٣٥٧ارتباطات، در ايران ما و چندين سال پس از افتضاج تاريخی بھم�ن 
رسد كه ام�ين رس�يده ب�ود، ب�يش از اي�ن ك�ه   می بندی به ھمان دريافت و جمع

 اي�ن گون�ه  اس�ت ك�ه  اساس�ییی گي�ر و پيچ�  يك شوخی تاريخی باشد، نشانه
در طي�ف كموني�ستی اي�ن گون�ه . ھای روشن آن ھستند  روشنفكران ما نمونه

  . روشنفكران ھم روال ھمين است

                                                           
  ١٣٧٧ز يي پای  ران نامهيران، اي در ای مھرداد بھار، بحران روشنفكر- 143
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ھ��ای Tئي��سيته، روش��نگری، مدرنيت��ه، تكنول��وژی، م��ديريت،   واژه
ی    ھم��هبراب��رحق��وق ھ��ای ف��ردی و اجتم��اعی،  حق��وق ب��شر، آزادی، آزادی

وكراس���ی، م���دارا و تحم���ل ھ���ا، نف���ی خ���شونت، نف���ی تروري���سم، دم ان���سان
 ھم��ه و ھم��ه مف��اھيمی ھ��ستند متعل��ق ب��ه ع��صر جدي��د و دوران ،دگراندي��شان

تم�ام اي�ن مف�اھيم . پس از انقEب كبير فرانسه و ع�صر ف�روغ و روش�نگری
توانيد پشتيبان دموكراس�ی  شما نمی. ای دارند  با ھم ارتباط گرھی و زنجيره

ت�وان ش�عار  نم�ی. ماي�ت كني�دباشيد، اما در سياست كشورتان از تروري�سم ح
 ب��رای ك��شتاری ك��ه از س��ردمداران و ٥٧حق��وق ب��شر داد، ام��ا در انق��Eب 
 ١٤٤شد، دست در دست شيح صادق خلخالی دولتمردان نظام پيشين ايران می

                                                           
 ین دفت��ر رس��ميک��ه نخ��ست  رف��اه در تھ��رانی در مدرس��ه ١٣٥٧ بھم��ن ٢٣ ت��ا روز ی خلخ��الیوي�� ص��ادق گ- 144
 ی حاکم شرع دادگاھھ�اینيبا خم یسالگ ۵٢ن  ھمان روز، در سی فردا.ون فعال آنجا بودي بود، از روحانینيخم

م�را ب��ه ...  م�ن داش�تند ی انقEب�یه ي��از روح  ك�هیب�ا ش�ناخت... آق��ا : دي�گوي خ�ودش در خ�اطراتش م.انق�Eب ش�د
دن حك�م ب�ه ح�ضورشان ير پس از دي حق».حكم را به نام شما نوشته ام نيا«: دفترشان احضار كردند و فرمودند

واب�ستگان ب�ه  ن وي گف�تم مخ�الف».ستي�ن ني شما سنگیبرا«:  فرمودند».ن استين حكم سنگيآقا ا «:عرض كردم
 کمت�ر از چھ�ل روز حک�م در ی خلخ�ال».مھ�ست بان ش�مايم�ن پ�شت«: آق�ا فرم�ود. كنن�د یغ ميه من تبليان عليطاغوت

 جنج�ال .ص�ادر ک�رد  رایپھل�و  نظ�امی و اطEع�اتی، نظ�امیاس�ي سیتھايو شخ�ص مقام�ات نف�ر از اع�دام ص�دھا
ش ي پ�یران در س�الھاي�دا نخست وزب�ر ايرعباس ھوي اعدام ام۵٨سال  نيفرورد ن حکم او در ھجدھميزتريبرانگ

مخالف�ان و منتق�دان  یت او در محاکم�ات منج�ر ب�ه اع�دام، اف�زون ب�ر اعتراض�ھاي شتاب و ع�صبان.بود از انقEب
 .ا ب�ه ھم�راه داش�تر ید محمود طالقانير دولت موقت و سيوز  بازرگان نخستیرھبران انقEب، اعتراض مھد

گناھ�ان ي، در پاس�خ ب�ه اعت�راض ب�ه اع�دام بین�يد روح \ خمي سی قاتل شرع اسEمی، قاضیخ صادق خلخاليش[
ن�ه تنھ�ا بازمان�دگان نظ�ام .] شند، حتما به بھشت خواھند رفتگناه باي ندارد؛ اگر اعدام شدگان بیگفت که اشکاليم

 ی ھم در شمار محکومان دادگاھھ�ای اسEمی حکومت جمھور مخالفیاسي سیگروھھا ، بلکه ھوادارانیسلطنت
 بازرگ�ان از نخ�ست ی مھ�دین علت استعفايترياو اصلز  اینيت  خميشود احکام او و حمايگفته م . بودندیخلخال

ب آرامگاه رضا شاه و يتخر  او عامل١٣٥٨ ران در سالي مطبوعات ایبنا بر نوشته  . دولت موقت بودیريوز
 ک�ردن س�اکت یب�را١٣٥٨ مرداد ماه ٢٧ در یخلخال .است یم در شھر ريشاه عبدالعظ ر حرمد ن شاهيناصرالد

را   از ھواداران حزب دموکرات و کومله تن۵٠ه ک بينزد اعتراضات در کردستان به آنجا رفت و احکام اعدام
ق�م   ش�ھرینده ي به عنوان نما١٣٥٩سال  در خرداد ماه یخلخال .صادر کرد وانيمر  پاوه، سنندج ویدر شھرھا

س�ال   در.انق�Eب اس�تعفا داد  دادگ�اهیاز مق�ام ح�اکم ش�رعھم ن سال يدر ھم. افتي راه ی اسEمیبه مجلس شورا
 ین دوره ياولر  دی خلخال.منصوب شدر  مبارزه با مواد مخدیته ي کمیسرپرست  بهی قبلیبا حفظ سمتھا ١٣٦٠

 ین دوره يدر انتخاب�ات دوم� .اف�تيراه  ن مجل�سي�ه ا انجام شد، ب١٣٥٨مجلس خبرگان که انتخابات آن در سال 
 او تا .بازگرداند ت او راي نگھبان، صEحی به شورایني خمیت شد، اما نامه يصEح  ردی اسEمیمجلس شورا

 ی پ�س از آن، اعت�راض او ب�ه برکن�ار.داش�ت ح�ضور  ش�ھر ق�مین�ده ي در مجلس سوم به عن�وان نما١٣٦٧سال 
را  ون موسوم به جن�اح راس�ت داش�ت، اوي که با روحانی و سلسله تعارضاتیرھبر یمقام مي از سمت قایمنتظر

 ی حک�ومتیاز پ�ستھا یافتن ب�ه مجل�س خبرگ�ان، خلخ�الي�ن  و راه١٣٦٨در س�ال  ین�يخمبا م�رگ  .انزوا کشاند به
تر  دخیوي گی فاطمه صادق. مشغول شدینيت طEب علوم ديو ترب سيد و به تدريقم اقامت گز کناره گرفت و در

ن ي�ن�ام د  ب�هیاني� از ط�رف جریه او گفته است که اگراكنون خشونتياز انتقادات مطرح شده عل  در دفاعیخلخال
 عم�رش را ب�ا یاني� پای س�الھایخلخ�ال] ک�ذا[ ن�دارد یش و محاكمات خلخالي سال پی به سیربط رد،يگيصورت م

 یخلخ�ال.  م�ردی س�الگ٧٧در س�ن  ٨٣ش�شم آذر م�اه  مغ�ز گذران�د و در  قل�ب ویم�ارين�سون و بياب�تE ب�ه پارک
، يعن�ی خ�ودش را  منت�شر ک�رد رساله ی عملي�ه ھ�م١٣٨٢ی در سال خلخال. کرد خاطراتش را در دو جلد منتشر

 یروس�تا  در١٣٠٥س�ال   دریخ ص�ادق خلخ�الي معروف به ش�یوي گیمحمد صادق صادق .مرجع تقليد ميدانست
در س�ن ھف�ده  .ل درس خوان�دي� در اردبيی ت�ا ش�شم ابت�دا.آم�د ايل به دني از توابع شھر خلخال در استان اردبیويگ

 س�ال ش�اگردی خمين�ی را ١٤ی ن�ي خمید مصطفيھمراه با س ه قمي علمیدر حوزه . قم رفت ل بهي از اردبیسالگ
ب�ا م�رگ  .ن ب�وديشي�ن ج�رم در زن�دان نظ�ام پي�ان اسEم بود و چند سال ھم به ايت فدائي عضو جمعی خلخال.کرد

د اس�د \ ي، پ�س از س�ین�ين آدمک�شان ش�رع خمين و خونخ�وارتريفت�رين، کثي از جEدتریکي یلخ صادق خلخايش
  !اش شتافت» \«دار ي به دیTجورد
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شود از  نمی. ھوار كشيد و او را برای انجام جناياتش تشويق و ترغيب كرد
ان ب�ود و كل�ی  اي�ر١٤٦ حرف زد، ع�ضو جمعي�ت حق�وق ب�شر١٤٥حقوق بشر

ھ��ای انق��Eب و ك��شتار را  ھ��م ن��ان اي��ن عن��وان گ��زاف را خ��ورد، ام��ا دادگ��اه
 حت�یھ�ای  ی انقEب دانست و خواھان مع�دوم ك�ردن اي�ن ان�سان  قانون ويژه

. مج��رم، ب��دون دادگ��اه، ب��دون وكي��ل م��دافع و ب��دون حق��وق ش��ھروندی ش��د
ق�وق و شود در غرب تحصيل كرد، ترمودينامي�ك و جامع�ه شناس�ی و ح نمی

حقوق بشر خواند و عناوين دكترا به پ�ائين را ك�سر ش�ان خ�ود دان�ست، ام�ا 
 دي�د و ي�ا ب�ه دنب�ال  \ خمينی را در ماه ناآگ�اھی  ی بدھيبت سيد روح  چھره

ش�ود پ�ز طرف�داری  نم�ی. ھای قرآن گ�شت ِپشم ريش اين جانی در Tی برگ
اس���ی ص���در ترورھ���ای سي«س���ی را داد، ي���ا م���ثE در رابط���ه ب���ا از دموكرا

انق��Eب ش��كوھمند «ھ��ا نوش��ت، ام��ا سرف��صل   ھ��ا و كت��اب   مقال��ه١٤٧»اس��Eم
ی چن�د جوان�ك    را حمله٥٧ سال »دموكراتيك/ای انقEب توده« يا »اسEمی

 ارزي��ابی ك��رد و اي��ن عم��ل ١٤٨ی س��ياھكل  رمانتي��ك ب��ه ژان��دارمری دھك��ده
                                                           

  بازرگانی مھد-  145
 ید جوادي اصغر حاج سی عل- 146
 ی باقر مومن- 147
 آن شتري�� خل��ق اس��ت و در بيی ف��دایکھ��اياھکل و چريان س��ي��ک��ه خ��ود از رھب��ران جر» د اش��رفي��حم « - 148
ا يگروه  «.نفر بودند ٢٢ً وعا مجم»گروه جنگل«: شان کرده، گفته است کهي رھبریدست داشته وحت» ترورھا«

 یگروه كوه، به فرمان�دھ.   در شھر ماندند»گروه شھر «ات به کوه رفتند وي و عمليی شناسای برا» كوهی دسته
 منطق�ه را از يی ك�ار شناس�ا، چ�الوسیكي مكار در نزدیه ، از در١٣٤٩ور يشھر١٥ در روز يی اكبر صفایعل

، كه يی ابتدايیل شناسايقرار بود بEفاصله پس از تكم«.  از شرق به غرب آغاز كردندی و نظاميیاينظر جغراف
ك ي�ب�ه ص�ورت حمل�ه ب�ه .  آغ�از ش�ودیات نظ�امي�داد، عملي� كوھ�ستان می  حساب ش�ده را ب�ه دس�تهکامكان تحر

 دش�من یند تا از عكس العم�ل احتم�اليبودند بدون درنگ منطقه را ترك گوّافراد موظف . پاسگاه و خلع سEح آن
 از یان ك�ه ھن�وز درك روش�نيي، روس�تایك�ين عم�ل چريّل�ين واض�ح ب�ود ك�ه بEفاص�له پ�س از اوا. مصون بمانند

توان�د ب�ه ي اس�ت ك�ه میات نظ�امي� ن�شان نخواھن�د داد، بلك�ه ت�داوم در عملی ندارن�د، واك�نش م�وافقیكي چری دسته
 . وادار س�ازدی و س�پس، م�ادیت معن�وي�ر ق�رار دھ�د و آنھ�ا را ب�ه حمايٌك منطق�ه را تح�ت ت�اثيان ييج روستايرتد
 ب�ه ]ینظ�ام پادش�اھ [ّ م�سلحانه و ض�ربه زدن ب�ه دش�منیج�اد برخوردھ�ايھدف گروه به طور خالص و ساده، ا«

 ی  مب��ارزهیعن��يه مب��ارزه، ران و ن��شان دادن تنھ��ا راي�� ایاس��يط سيمنظ��ور درھ��م شك��ستن اتم��سفر خفق��ان در مح��
ن موض�وع ك�ه ممك�ن اس�ت در ھرلحظ�ه از عم�ل ن�ابود ي�گروه ب�ا توج�ه ب�ه ا. ]کذا [ھنمان بوديخلق م یّمسلحانه 

 چ�الوس یه م�ه، از دريك ماه و ني دو ماھه و ی  كوھستان در دو برنامهی دسته ...شود، كار خود را آغاز كرد
ن�ك ي ك�رده و ايی واقع در ش�رق مازن�دران را شناس�ایاني رامی طقه چالوس تا منیه  خلخال و از دری تا منطقه

.  داشتند و به صورت مردان جنگل، محكم و مق�اوم و ب�ا تجرب�ه ش�ده بودن�دی عالای هيروح.  عمل بودندی آماده
م�اه، ي اول دی م�هيدر ن. ات را آغ�از خواھ�د ك�ردي� دوم بھم�ن عملی م�هياعEم داشت ك�ه در ن]کذا[ كوه یفرماندھ

ش ب��ه يف گ��روھيل، وظ�اي��ن دليف�ه ب��ود و ب��ه ھم�يغف�ور ح��سن پ��ور ك�ه اف��سر وظ،  گ�روه جنگ��لی از كادرھ��ایك�ي
ن اعتراف�ات، ي�ا.  ك�ردی او اعتراف�ات...ر ش�دير از ارتباط با گروه جنگ�ل دس�تگي غیگران داده شده بود، به علليد

بھم�ن ١٣در روز . ر ش�دنديگر ش�ده و دس�تيآنھ�ا در ش�ھر غ�افلگ... ر افراد گ�روه جنگ�ل ش�دي سایريسرنخ دستگ
Eن يساعت سه نفر در گ٢٤ ی در فاصله. ت به گروه ما شروع شدي سازمان امنی سراسری  تدارك شدهی حمله

 یاز ك�ل كادرھ�ا.ر ش�دنديگ�ر در تھ�ران دس�تگي بع�د، دو ت�ن دیر ش�دند و در روزھ�ايو پنج نفر در تھران دس�تگ
 كوھ�ستان ی ن زم�ان دس�تهي�در ا .دي ما از ھم پاش�ی شھری  ماندند و شبكهی گروه جنگل فقط پنج نفر باقیشھر

ده ب�ود، ي نف�ر رس�٩ت شده بود و تعدادشان ب�ه ي ـ تفویق فرھوديسته از گروه احمدزاده ـ رفيك عنصر شايكه با 
اھكل منتقل شده بودند و در ارتفاعات ي سی ل رو به منطقهي اتومبی ق جادهي مازندران از طری شرقی از منطقه

 ی جن�وبیبھم�ن در جنگلھ�ا ١٦در . ات بودن�دي� عملی ل�م ـ م�ستقر ش�ده و آم�ادهي دیاھكل ـ كوھ�ستانھاي س�یجن�وب
نه ما و ن�ه آنھ�ا  .مي وارده را به اطEع آنھا رساندیم و ضربه ھاي كوھستان تماس گرفتی  دستهیاھكل با رفقايس
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ري�سم را گرفتار تروو منطقه و جھان تروريستی را كه آن گونه ملت ايران 
جھ�انی ك�رد، س�تايش ك�رد و از آن ناآگ�اھی و عق�ب افت�ادگی /اسEمی/دولتی

راس��ی و حق��وق ب��شر ش��ود از دموك نم��ی. داس��تان و ش��عر و اطEعي��ه س��اخت
 س��ال پ��يش ١٤٠٠ رفت��اری ش��بيه ب��ه اع��راب »ھم��سر«ح��رف زد، ول��ی ب��ا 

خ���واھی و  ش���ود در من���شوری ادع���ای رھب���ری جن���بش آزادی نم���ی. داش���ت
 خ��ود تف��ويض ك��رد، ام��ا خواس��تار حف��ظ بخ��ش انتخ��ابی مردم��ساTری را ب��ه

                                                                                                                  
 ـ و محل انبارك آذوقه را در یريج نريق اياھكل معلم بود ـ رفي سیه ھاي كه در كوھپایقي رفیريھنوز از دستگ

م�ا . اھكل موض�ع گرفت�ه اس�تي كوھ�ستان در س�ی او اط�Eع نداش�ت ك�ه دس�ته. ميّدانست، مطلع نب�وديآن منطقه م
 از اف�راد یك�يم گرفتن�د ك�ه ي كوه ت�صمین رفقايبنابرا. ر خواھد شديدستگ) یرين( او یم كه به زوديمطرح ساخت
 انتخ�اب ی حمل�ه ب�ه پاس�گاه ژان�دارمریبھمن ـ كه ب�را١٩در روز  .فراری دھند او بفرستند و او را خود را نزد

 را یري�ق ني� ش�اغوزTت، معل�م ج�وان دھك�ده رفی ن آمد ت�ا در دھك�دهيي بنده خدا از كوه پایق ھاديشده بود ـ رف
 از ش�ھر ب�ه ن كه ضربهيغافل از ا.  دھدیّكند، مطلعش ساخته و او را فراريد مي كه او را تھدیند و از خطريبب

 بن�ده خ�دا در یق ھ�ادي�ب�ه ھرح�ال رف.  را در محاص�ره دارن�دیري� نی  خان�هیت كرده و ژاندارمريآنجا ھم سرا
 ی كه در ارتفاعات بودن�د ب�ا ص�دايیرفقا. شودير مي به دست دشمن اسیريك درگي شاغوزTت، پس از ی دھكده

 را یق زن�داني�ً، حمله را شروع كنند و ضمنا رفیشود طبق قرار قبليشوند و قرار ميّ از واقعه مطلع میراندازيت
ك اتوبوس يبھمن از مواضع خود خارج شدند و پس از تصاحب ١٩در شامگاه «گروه كوھستان  ».ھم آزاد كنند

 ٩ پاسگاه كه عب�ارت از ین حمله، تمام سEحھايدر ا... اھكل حمله كردنديلونك به س/اھكليس ی كوچك در جاده
 یگ�رياھكل و ف�رد دين عم�ل مع�اون پاس�گاه س�ي�در ا. دي�و و مسل�سل ب�ود، ت�صاحب گردك و برنيقبضه تفنگ ام 

س يرئ.  در پاسگاه نبودیق زندانيرف( كردند یني عقب نشیكشته شدند و رفقا بدون دادن تلفات به ارتفاعات جنوب
 یروھ�ايرك�ز ن متمی  كوھستان مورد حمل�هی  دسته٤٩ اسفند٨بھمن تا ١٩از  ).پاسگاه او را به رشت برده بود

 دش�من یه به محاصر» یبدون مھّمات كاف» «]تروريست و آدمکش [نه جوان فداكار« آن .»دشمن قرار گرفتند
 ن��ه قب��ضه كل��ت و ،س��ه قب��ضه مسل��سل«آنھ��ا ب��ا .  جنگ��ل را ك��امE ب��سته ب��ودی خروج��ی راھھ��ایافتادن��د ك��ه تم��ام

ز يدن آنھا دندان تي دری افتادند كه برا]ھاطفلک جوجه خروس [یبه كام تمساح»  نارنجك و مواد منفجرهیريمقاد
ج�اد ي كاكوه را كه با كمك خود او ای ر شكنجه، محل انبارك آذوقه در قلهي در زیري كه نيیاز آن جا .كرده بود
ج ك�رده ب�ود و ب�ا اس�تفاده از ھم�ه ن�وع ي كاكوه ب�سی خود را در حوالیروي نی دشمن عمده« گفته بود، ،شده بود

 كوه را كه به منظور برداش�ت آذوق�ه ب�ه مح�ل آم�ده بودن�د، ب�ه یھار نفر از رفقاچ ،كوپتري ھلَزات، باTخصيتجھ
 ب�رگ نداش�تند و از نظ�ر یب�ه عل�ت زم�ستان درخت�ان جنگل�. ز مناس�ب نب�ودي نیعيت طبيموقع .محاصره درآورد

. دادي�� دش�من مك��وپتر را ب�هيشد و امك�ان اس�تفاده از ھلي��ك ك�وه مح�سوب مي�� چری ب�رایك عام��ل منف�ي�ن ي� اینظ�ام
د، دو يان رس�ي�كار كردند و آن گاه كه مھماتشان ب�ه پاي متمركز دشمن پی ساعت با قوا٤٨ان كوھستان مدت ييفدا

ن تن از عوامل دشمن نابود كردند و دو ي با انفجار نارنجك خودشان را با چنديینفرشان با دست زدن به عمل فدا
 اكب��ر یعل��[نف��ر  ٧ كوھ��ستان ینف��ر ٩ ی ب، از دس��تهي��ن ترتيب��د... ر ش��دندي نداش��تند، دس��تگیگ��ر ك��ه رمق��ينف��ر د
اس�كندر , ی بن�ده خ�دا لنگ�رودیھ�اد, یري�ھوش�نگ ن, یاحم�د فرھ�ود, ليغف�ور ح�سن پ�ور اص�, ی فراھ�انيیصفا
در ] ی اس�حاقی و مھ�ديیم س�مايرح� محم�د[ب�ه اس�ارت دش�من درآمدن�د و دو ت�ن ] یعباس دانش بھ�زاد و یميرح

ر ينف�ر دس�تگ ١٧ً گروه جنگل ـ در ك�وه و ش�ھر ـ جمع�ا ینفر ٢٢مجموع از افراد در  .دنديجنگل به شھادت رس
 ھوش�نگ ،ی احم�د فرھ�ود، بن�ده خ�دای ھ�اد، غف�ور ح�سن پ�ور،ی فراھ�انيیصفا[نفر ١٣نفر  ١٧ن يشدند كه از ا

 ،یدين م�شيّ ش�عاع ال�د،ین�يل معي اس�ماع،ی فاض�لی محمدھاد، عباس دانش،یل انفرادي جل،یمي اسكندر رح،یرين
 ی ك س�ال مب�ارزهي�ل ي�تحل[ »رب�اران ش�دندي ت٤٩ اس�فند ٢٦خ يدر تار] یّ و محدث قندچيیل صفايف دليناصر س

خارج از ك�شور، ص�فحات /راني ای ملی  جبھهی از انتشارات سازمانھا/د اشرفي حم/ در شھر و روستایكيچر
شان ي�ستيکمون/ید اس�Eمي� پلیاي�پران ب�ه اتوي� ک�شاندن ایکه جانانه برا» یروشنفکران« از ھمان یبخش] ٢٦تا  ٨

ان را در ايران راه از دست دادند؛ طفلک جوجه خروسھای مامانی س�ياھکلی ھاشان ھم جانشيليتEش کردند و خ
  ! شدند» شاھنشاھی«که طعمه ی دھان تمساح 

 م�ردم ھمين اTن در ھمين اروپای مدرن و متمدن اگر کسی اسلحه بکشد و اداره ی پليس را خلع سEح کند و يا
و افسر پل�يس را بک�شد، ح�سابش را آنچن�ان ميرس�ند ک�ه مث�ل گ�روه تروري�ستی بادرم�اينھوف، پ�س از ھف�ده س�ال 

   .لغو شده است» اعدام«تازه اينجا از بعد از جنگ جھانی دوم حکم . زندان، در ھمان زندان خودکشی کنند
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ھ�ا  ش�ود روش�نفكر ب�ود، ام�ا س�ال نم�ی. ھمين حكومت جمھوری اس�Eمی ش�د
چراغ موشی به دست در مي�ان حاكم�ان اس�Eمی ب�ه دنب�ال منجي�ان آزادی و 

 ب��رای اي��ران و منطق��ه و جھ��ان  دموكراس��ی و ترق��ی و پي��شرفت و توس��عه
ی گذش�ته    در ن�يم س�ده»مزدوری/سياسی« سال كار ٥٠ود به ش نمی. گشت

 ب�ا »دخت�ر« و »ھم�سر« سر م�ردم اي�ران گذاش�ت، ام�ا از باليد و منتش را
ام�ا راه ش�ود آزاديخ�واه ب�ود،  نم�ی.  ياد كرد»ھا اين زن«ی تحقيرآميز   واژه

 ھ��ا و اس��لحه   را در قورخان��ه١٤٩»ستم��شاھیج��ور «رھ��ايی مل��ت اي��ران از 
ھ��ای تيم��ی و   ای و در خان��ه  ی خاورميان��ه  ھ��ای م��سلحانهھ��ای جريان  خان��ه 

 و ب���ا کاستري���ستی/مائوئي���ستی/لنين���ی/م���ذھبی تروري���ستی/ھ���ای عملي���اتی مت���ي
ت���رين حكومتھ���ای  ج���ععقي���دتی مرت/ت���سليحاتی/ی م���الی  حمايتھ���ای گ���سترده

 و حافظ اسد و معمرالقذافی و ياسر عرفات حسن البکرای نظير   خاورميانه
\ ن�وری را ب�ر   ود، اما نعش شيخ ف�ضلتوان روشنفكر ب نمی. جستجو كرد

ھای ضد استعماری مل�ت اي�ران   و سمبل مبارزات و تEش باTی دار، نشانه
آن گفتمان و اين رفتار و كردارھ�ا ھم�ه در ارتب�اط كلي�دی ب�ا . ارزيابی كرد

ھر كس بخواھد اين مفاھيم را در تئوری و پراتيك از ھ�م تفكي�ك . ھم ھستند
ھ�ا  ران�دمان س�ال. ت�ه س�ر م�ردم را ك�Eه گذاش�ته اس�تكند، سر خ�ودش و الب

، چن��د دھ��ه جماع��ت، در اي��ن  مب��ارزه و مجاھ��دت و ت��Eش و كوش��ش اي��ن
و ترق��ی و گون��ه پي��شرفت ھي��ستريك اي��ن طي��ف روش��نفكران ب��ا ھردش��منی 

. بوده اس�ت] گاوآھن[زدگی و بازگشت به خيش روشنگری زير عنوان غرب
\   ری اي��شان ھ��م ش��خص روحروش��نفك/ھ��ای سياس��ی س��مبل و نم��اد ت��Eش

  .  استھای تروريستی در خاورميانه ريانخمينی و ج
در ف�ردای پي�روزی ب�ر حاكم�ان حكوم�ت « :  ای فرزانه١٥٠به قول

باي�د ب�ر س�ر در م�زار قائ�د ] اگر چنين فردايی در چشم ان�داز باش�د[اسEمی 
 اي��ن بن��ا، يادگ��ار جھ��ل«: نوش��ت] \ خمين��ی  س��يد روح[ِاعظ��م اي��ن جماع��ت 

ت�رين ع�صر بي�داری ب�شريت ب�وده  ملت ما در روش�ن] روشنفكران[تاريخی 
  ».است

ی   چ��پ ك��ه ق��رار ب��ود م��روج براب��ری ھم��ه«: ی ديگ��رو ب��ه ق��ول
ھ�ا س�ر از   بل�شويك…\ نھ�اد  ھا باش�د، ب�ه يكب�اره س�ر ب�ر دام�ان آي�ت انسان
س \ خمينی درآوردند، مائوئي�ستھا دع�ای ندب�ه خواندن�د، س�ياو  ی آيت  خانه

. \ چ�ای ش�يرين نوش�يد و در م�دحش ش�عر گف�ت  كسرايی زير كرس�ی آي�ت
مان�د ك�ه جردان�و برون�وی قتي�ل، دس�تگاه انكيزي�سييون  ی ما ب�ه آن م�ی  قصه

                                                           
 .شان باب کردندي کمدیاين اتوپيم اران به داي کشاندن ایبرا» روشنفکران اخته«ن ي که ھمی اصطEح- 149
 ین الھي صدرالد- 150
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پ���اپ اعظ���م را ب���ه اتح���اد در براب���ر خان���دان ھنرپ���رور م���ديچی فراخوان���د، 
 در ايران رنسانسی وارونه رخ. فلورانس سقوط كند و علم به قربانگاه رود

   ١٥١»…یاز دوران مدرن به قرون تاريك وسطنمود، گذار 
  

  !برگرديم به کار خودمان
ب��رای اي��ن ك��ه مبن��ای تئوري��ك اعتق��ادات اي��ن س��نخ روش��نفكران را 
ب��شناسيم، ب��د ني��ست نگ��اھی ھ��م ب��ه كت��اب مق��دس و آس��مانی اي��ن جماع��ت 

اي��ن . ھ��ای فك�ری اي�ن جماع�ت را بھت��ر بررس�يده باش�يم  بيان�دازيم، ت�ا زمين�ه
ھای فكری ضد انسانی، ضد آزادی،   ه از اين زاويه اھميت دارد كه پايهنگا

ضد زن، ضد حقوق بشر، ضد فردي�ت و ض�د دگراندي�شان و ب�ه وي�ژه ض�د 
ايرانی اين جماعت را برای وصل اي�ران ب�ه ي�ك عرب�ستان ب�زرگ اس�Eمی 

\   خ��شن، تح��ت حكوم��ت تروري��ستھايی از دس��ت اس��امه ب��ن Tدن و روح
  .گذارد  به نمايش میعلی خامنه ای و اعوان و انصارشان و سيد خمينی

   
ِھ�ای ق�رآن اس�ت ك�ه در م�تن   ی نساء يكی از مع�دود س�وره  سوره

عبدالحمي�د آيت�ی يك�ی از مت�رجمين .  زنان س�خن رفت�ه اس�ت»حقوق«آن از 
 او را در دس��ت ١٣٧٩ی ق��رآن چ��اپ   ق��رآن ب��ه زب��ان فارس��ی ك��ه ترجم��ه

  : نوشته است ١٥٣ی كتاب   در زيرنويس اول ترجمه،١٥٢دارم
ن رفت�ه اس�ت؛ ب�ه ھم�ين س�بب در اين سوره از حقوق زن�ان س�خ«

 آي��ه دارد و در مدين��ه ن��ازل ش��ده ١٧٦.  ن��ام گرفت��ه اس��ت]زن��ان= [الن��ساء 
 از »ت�رس«سوره ب�ا  .ی قرآن ھم ھست  اين سوره چھارمين سوره» .است

حكوم�ت اي�ن ھای اساسی استمرار    ترسی كه يكی از پايه؛شود \ آغاز می
ی اين ايج�اد وح�شت، نوي�سنده   در ادامه. ھای مردم است  دين در ذھن توده

شما را از يك تن بيافري�د، و از آن «ی كتاب تاكيد دارد كه \   يا انشا كننده
در » .ي��ك ت��ن، ھم��سر او را و از آن دو، م��ردان و زن��ان ب��سيار پدي��د آورد

گوي�د  از ترس و ترساندن سخن می] يا \[ی كتاب   جا باز ھم انشا كننده اين
  » .مراقب شماست«ھمواره و ھميشه ] \[و اين كه خود 

ی يك   ی شماره   در رابطه با آن بخش از آيهجادر زيرنويس ھمين
 دارد، يادآوری »ھا از يك تن واحد ی انسان  ھمه« به آفريده شدن  كه اشاره

                                                           
  ١٣٨٣بھشت ماه ي ارد٢١، وزيناي گوینترنتيت ايساما راشدن، نقل از يمرغ، ني مرگ س- 151
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از گ�ل او اف�زون آم�د، آفري�ده حوا را از پھلوی آدم ي�ا آنچ�ه «كند كه \  می
   ١٥٤».است

اگ�ر ش�ما «: ش�ود  ھم، چنين آغاز م�ی٣ی   ی شماره  ی آيه  ترجمه
را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت نورزي�د، از زن�ان ھ�ر چ�ه ش�ما را 

  » …پسند افتد، دو دو، سه سه، و چھار چھار به نكاح درآوريد
ر ك��ار يتيم��ان توانن��د د البت��ه م��شخص ني��ست چ��را ك��سانی ك��ه نم��ی

از زنان ھ�ر چ�ه را پ�سندشان افت�د، «عدالت ورزند، اين اجازه را دارند كه 
و Tب�د در م�ورد اي�شان » !دو دو، سه سه، و چھار چھار به نكاح درآورند؟

  !ھم عدالت به كار نبرند
ب��ه . تاكي��د ب��ر دو دو، س��ه س��ه و چھ��ار چھ��ار ھ��م م��شخص ني��ست

سه سه و چھار چھار را به ح�ساب ھمين دليل بھتر است كه داستان دو دو، 
ام�ا . اش س�خنی نگ�وييم  ی ادب�ی مت�رجم بگ�ذاريم و در ب�اره  ی ترجمه  شيوه

كن�د، ارتب�اط نداش�تن دو  ی دو بخ�شی توج�ه را جل�ب م�ی  آنچه در اين جمل�ه
ت�وان ب�ه  به بيانی ديگر ب�ا كم�ی دق�ت م�ی. ی جمله است  بخش به ھم پيوسته

ای اس�ت ك�ه    ج�ايزه١٥٥ك�ه چن�د ھم�سری بخش رس�يد  ی رضايت  اين نتيجه
توانن�د در  خداوند اين جماعت، ب�رای مردان�ی در نظ�ر گرفت�ه اس�ت ك�ه نم�ی

ترس�ند، و مشخ�صا ب�ر ض�عف و ناتواني�شان  كار يتيمان عدالت بورزند؛ م�ی
ارتب�اط  س�وای ن�امفھوم ب�ودن و ب�ی. برای عدالت به خرج دادن آگاھی دارند

توان به اين  می] تبيين و تاكيد مترجمبراساس  [١٥٦بودن اين دو بخش از آيه
 بندی رسيد كه اول�ين بخ�ش از حق�وق زن�ان از زب�ان \ اي�ن اس�ت ك�ه  جمع

 مردان�ی ك�ه در حت�ی ي�ك م�رد آين�د؛ »ح�صن«افتخار دارند دسته جمعی به 
ی   زن�ان در س�وره» ِح�ق«اين اول�ين . دھند كار يتيمان عدالتی به خرج نمی

  !است] زنان[نساء 
زيرن��ويس بع��دی در ھم�ان ص��فحه، Tب��د ب�رای اي��ن ك��ه مت�رجم در 

ت��ر ك���ردن   ھ��ا را بگي��رد، ش��ايد ھ��م ب��رای ش��يرفھم زھ��ر عوض��ی فھمي��دن
  : فرمايد كه  تاكيد می»ی زنان  حقه«ستورات خداوند در رابطه با حقوق د

يك وجه آن . اند  ی اين آيه در تفسيرھا بسيار سخن گفته  در باره«
د در كار يتيمان راه عدالت پيش گيري�د، در ك�ار چنان كه باي اين است كه ھم

                                                           
د، و از يافريك تن بيشما را از «\  یه يآ یمعنکه د کند يمترجم و مفسر نامحترم قرآن خواسته است تاک - 154
حوا را از «\  ن است کهيقا ايدق ».د آوردي پدیاريك تن، ھمسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيآن 
 یر به رايتفس« قرآن را یده ام که اگر کسي من شنیراست» ده استيا آنچه از گل او افزون آمد، آفري آدم یپھلو
ش يپ]  زن و مرد رای حقوقیمثE نابرابر[ات خودش را ي قرآن را عوض کند، تا منوی جمله ھایمعنو » کند

 د؟يده اين باره نشني در ایزيشما چ. کننديمسوز به ماتحتش فرو ميا نيببرد، در آن دن
 ی گامی پل- 155
 .ن اشکال دارنديگر ھم ھمي دی ترجمه ھا- 156
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ی جاھلي��ت ب��ی ح��ساب زن   و ب��ه ش��يوه. زن��ان ني��ز راه ع��دالت پ��يش گيري��د
  » . زنان اسير يا كنيزان…يا ھرچه مالك آن شويد. مگيريد

شود كه مفسرين بسياری در اين باره سخنھا  با اين تاكيد معلوم می
ی ن�ساء كاغ�ذھا   ی س�وم س�وره  ي�ه و در توجيه و تاويل اي�ن بخ�ش از آ گفته

ان�د ت�ا اي�ن حك�م \ را   كوش�يده» علم�اء«اي�ن به بيانی ديگ�ر . اند  سياه كرده
ان�د   گرفت�ه حساب زن م�ی اين گونه تاويل فرمايند كه در جاھليت، اعراب بی

ِو جواز داشتن چند ھمسر ھم زم�ان، در نھاي�ت تع�ديلی در حق�وق م�ردان و 
  . شود ن شمرده میارتقای كيفی حقوقی زنا

 ب�سيار »ھرچ�ه مال�ك آن ش�ويد«ی   در تفاسير قرآن�ی ھ�م در ب�اره
ھ�ای ش�يرين و دلپ�ذير ب�رای  اند و چون اين بح�ث، يك�ی از بح�ث  سخن گفته

علما و مفسرين اسEمی است، حتما بخ�ش بزرگ�ی از تفاس�ير م�ذھبی را ب�ه 
اين آيه در اين بررسی، كار من نه وجه تفسيری . خود اختصاص داده است

ب�ه . و در نھايت وضع زنان در اين كتاب كه بحث حقوقی اين داستان اس�ت
 »الن�ساء«در تف�سير اط�Eق ن�ام ] لحمي�د آيت�یعبدا[ھمان مفھومی كه مترجم 

  »حقوق زنان«: به اين سوره يادآوری كرده است
 در يك ت�صوير ف�وری از »خشونت، زنان و اسEم«من در كتاب 

ِاي��ن كيفي��ت در ھم��ان جوام��ع اع��راب پ��يش از ع��دم وج��ود تع��دد زوج��ات ب��ه 
ام كه اين تفسير، نوعی دروغ ت�اريخی اس�ت   ام و نشان داده  اسEم ياد كرده

ان�د ك�ه چن�دين زن داش�ته   و اعراب در عموميت خ�ود اي�ن امك�ان را نداش�ته
 پ�يش از  ابوس�فيان و عثم�ان و ديگ�ران ھ�م متمكين مكه از قبي�لحتی. باشند

 و  اند؛ يا ما چنين اخباری را از زبان ت�اريخ نخوان�ده  تهاسEم حرمسرا نداش
 ب�وده   و رس�می ی ت�ازه   نامه  بنابراين حكم دو، سه و چھار اجازه؛ايم  نشنيده

 و ب��ا اتك��ا ب��ه آن ،ھ��ا ك��رده   از آن اس��تفاده»ع��Eمعلم��ای ا«اس��ت ك��ه بع��دھا 
زنجيرھ���ای م���ضاعفی را ب���ر دس���ت و پ���ای زن���ان و دخت���ران م���سلمان و 

اگر ھم فرض كن�يم ك�ه اي�ن . اند  بسته] اند  يا آنچه كه مالك شده[لمان غيرمس
 ب��وده ب��ه اي��ران» اس��Eم«م��ا پ��يش از حمل��ه ی ش��اھان پادحك��م در رابط��ه ب��ا 

  چن�د ھم�سری ب�ی[ای   اند، چون چن�ين پدي�ده  است كه چند صد ھمسر داشته
اب توان�سته اس�ت باش�د؛ پ�س پ�رداختن ب�ه آن در ي�ك كت� حكم كلی نمی] رويه

 موض�وعيت ن�دارد؛ »حق�وق عم�وم زن�ان«ومی زي�ر عن�وان عم» آسمانی«
ھ�ای بع�دھا ب�ه ت�صرف   چرا كه  چه در ايران و چه عربستان و ديگر پھن�ه

ای م��شخص ب��ا حاكمي��ت و   ی اع��راب، چن��د ھم��سری دقيق��ا رابط��ه  درآم��ده
ھ�ا خ�ارج   ی امك�ان عم�ومی ت�وده  قدرت داش�ته اس�ت، و بن�ابراين از حيط�ه

  . بوده است



 ١٤٦

 

از ھرچ���ه پ���در و م���ادر و «:  آم���ده اس���ت٧ی   ی ش���ماره  در آي���ه
و از آنچ�ه پ�در و . گذارند، م�ردان را ن�صيبی اس�ت خويشاوندان به ارث می

د، چ��ه ان��دك و چ��ه ب��سيار، زن��ان را گذارن�� م��ادر و خوي��شاوندان ب��ه ارث م��ی
   .»نصيبی معين« ؛ نصيبی است»نيز«

ر و م���ادر و ی بي���ان ن���صيب مع���ين زن���ان از مي���راث پ���د  ش���يوه
ك��ه اي��ن   ای اس��ت ب��ر اي��ن  خوي��شاوندان از دس��ت رفت��ه، گ��واھی ب��سيار س��اده

، با ن�صيب نشا شدهھای ديگر كتاب ھم ا كه الزاما در بخش» نصيب معين«
و زن�ان باي�د ب�ر س�قف و مي�زان مع�ين . غيرمعين مردان، تفاوتی كيف�ی دارد

  ي�ن ن�وع تق�سيمحقشان در اين رابطه ك�امE آگ�اه و راض�ی باش�ند؛ چ�را ك�ه ا
 بندی اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذير \ انشا شده است و تفسير و تجدي�د

  ! نظرھای عرفی را اساسا در آن راھی نيست
كن�د  ی فرزندانتان به شما س�فارش م�ی  در باره« \ ١١ی   در آيه

و اگ�ر دخت�ر باش�ند و ب�يش از دو . كه سھم پ�سر براب�ر دو س�ھم دخت�ر اس�ت
و اگ�ر . و اگر ي�ك دخت�ر ب�ود، ن�صف ب�رد. ھاست م ميراث از آنسو/تن، دو

و . ش�شم مي�راث را ب�رد/مرده را فرزندی باشد، ھر يك از پ�در و م�ادر ي�ك
ب��ران تنھ��ا پ��در و م��ادر باش��ند، م��ادر   اگ��ر فرزن��دی نداش��ته باش��د، و مي��راث

ام�ا اگ�ر ب�رادران داش�ته باش�د، س�ھم م�ادر پ�س از . س�وم داراي�ی را ب�رد/يك
دانيد ك�ه  و شما نمی. ششم باشد/صيتی كه كرده و پرداخت وام او يكانجام و

ھ�ا حك�م \ اس�ت  اين.  يك شما را سودمندتر است از پدران و پسرانتان كدام
  » .كه \ دانا و حكيم است

توان دريافت كه ميزان تقسيم ث�روت  از خود آيه ھم به روشنی می
ن ش�ده اس�ت؛ چ�ه اي�ن ديگ�ران بين وارثان تنھا بر اساس جنسيت ايشان تعيي

م��ادر، خ��واھر، ھم��سر، دخت��ران ي��ا ديگ��ر خوي��شاوندان ف��رد م��رده ] زن��ان[
برای تاكيد بر خلل ناپذير بودن اين حكم ھم در انتھای آيه بر اين كه . باشند
اي�ن . ھم تاكيد شده است» حكم، حكم  \ است و \ دانا و حكيم است«اين 

اTرث بودن زنان تاكيد شده    تا بر نصفجا ديگر زيرنويسی در كار نيست
ي�ن ترجم�ه ب�ه چاپخان�ه  خورش�يدی ك�ه ا١٣٧٩باشد؛ چرا ك�ه حتم�ا ت�ا س�ال 

، اين حكم كلی جا افتاده و به قوانين حقوقی كشورھای اسEمی ھم برده شده
  ! راه يافته است

 قبي���ل عل���ی ش���ريعتی، تئوري���سينی ك���ه در توجي���ه و تاوي���ل اي���ن
ن عن��وان اس��تادی ب��ر ديگ��ر ی داش��ت  ق شاي��ستهھای اس��Eمی، ب��ه ح��تبعي��ض

ای از سنخ شيخ مرتضی مطھری و ھم طيفان اوس�ت،   ھای بيچارهتئوريسين
ھ��ای ج��البی  لتف��سير و تاوي��] ارث و تع��دد زوج��ات[در اي��ن دو م��ورد وي��ژه 

نيم�ه / ھم�ين حق�وق ن�صفه،در مي�ان اع�راب«: فرماي�د يكی اين كه می؛ دارد



 ١٤٧

 

با اين كار در واقع حقوقی برای زنان قائ�ل ھم اساسا وجود نداشت و محمد 
شده است كه در جاھلي�ت، زن�ان ع�رب از آن ب�ه كل�ی مح�روم بودن�د و اگ�ر 

برند،  كل ارث و ميراثی را كه زنان از مردان و مردگان دور و برشان می
   ١٥٧».شود جمع و تفريق كنيم، سھمشان بيشتر از سھم مردانشان می

ی دبيرس�تان را ب�ه   رياض�ی دورهی   من البته با اين ك�ه در رش�ته
 با كم�ك حتیام،   ام، و دروسی ھم در دانشگاه به آن عEوه كرده  پايان برده

ھای جبر و مثلث�ات و ح�ساب و ھندس�ه و  ماشين حساب و اينترنت و فرمول
ش�ود زن�ان ھم�ه ج�ا ن�صٍف  ديگر مباحث نظری و عملی نفھميدم چگونه م�ی

اTرث  اTرثشان بيشتر از س�ھم   مع سھماTرث را ببرند، ولی در كل ج  سھم
 خ�ود ح�ضرت ش�ريعتی ھ�م دراي�ن رابط�ه توض�يحی ؛ی م�ردان باش�د  دوبله

ندارد و با طرح يك شعار و بدون ورود ب�ه بح�ث حق�وقی ق�ضيه، م�ساله را 
ی حق�وقی   ی س�اده اي�ن م�ساله  در واقع  جنابش در يك جمل�ه. گيرد درز می

 ب�سنده »ھ�ا  ی زمين�ه  الت اسEمی در ھمهعد«و به شعار بندد  پيچيده را می
ك��رده، خ��ود و پي��روان م��سلمانش را از ع��ذاب تحقي��ق و تفح��ص در چن��د و 

  . فرمايد چون قضيه راحت می
ب�ر ھم�ين نظ�ر عبدالحمي�د ش�ريعتی در رابطه با تعدد زوج�ات ھ�م 

م�ردان در جاھلي�ت «: كن�د ك�ه تر تاكيد م�ی  رفته/آيتی منتھا با جمEتی شسته
   آمده است كه اين ب�ی پيامبرو محمد] كدام مردان[اند   گرفته ن میھزارھا ز

ی دو دو، سه سه و چھ�ار چھ�ار و ھ�ر   نھايٍت بسته  نھايٍت باز را به يك بی
 ھرچق�در ك�ه در ازدواج موق�ت بخواھي�د، و از …آنچ�ه ك�ه م�الكش ش�ويد و

  !  حق مردان مسلمان را تقليل داده است…كنيزان و اسيران 
 اي��ن توجي��ه كنن��دگان ق��وانين م��ادون »ھ��ای ق��اطع انبرھ��«اس��اس 

ی ب�سته، آزادی   در اي�ن داي�ره«: قرون وس�طايی اس�Eمی ھ�م اي�ن اس�ت ك�ه
ی اي�شان تنھ�ا در كن�ف حماي�ت متولي�ان دي�ن ع�دالت   زنان و حقوق عادTن�ه

  »!گستر اسEم امكان تحقق دارد و نه در ھيچ جای ديگری
اTرث ب�ودن   ر قانون ن�صف ھم ھمچنان ب١٢ی   ی شماره  در آيه
و ب�از ھ�م در . ه استھای متفاوت وارث و مورث تاكيد شد  زنان در رابطه

  ».اين اندرزی است از \ به شما و \ دانا و بردبار است«: انتھای آيه
 ھ�م ب�رای دو قب�ضه ك�ردن اي�ن احك�ام آم�ده ]١٣ش[ی بعد   در آيه

يامبرش فرمان برد، او \ و پھركس از . ھا احكام \ است  اين«: است كه
ھايی كه در آن نھرھ�ا ج�اری اس�ت، در آورد و ھم�واره در آنج�ا را به بھشت

ای ھم برای   به بيانی ديگر جايزه» .خواھد بود و اين كاميابی بزرگی است
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دارن��د، مق��رر ش��ده اس��ت و آن  ك��سانی ك��ه اي��ن احك��ام الھ��ی را مج��ری م��ی
   …جاری است وھايی است با نھرھايی كه در آن  بھشت

و ھر كه از \ و رسولش فرمان نب�رد و  «]١٤ش[ی بعد   در آيه
از احكام او تجاوز كند، او را داخل آتش كند و ھمواره در آنجا خواھند بود 

  » .و برای اوست عذابی خوار كننده
ت�رين بخ�ش اي�ن س�وره در رابط�ه ب�ا زن�انی اس�ت ك�ه ب�ه  اما جالب

ان��د و براس��اس خواس��ت و تماي��ل    ن��دادهدين��ی مردان��ه ت��ن در/كنت��رل جن��سی
 ھ�م ك�ه در زب�ان »فح�شا«لف�ظ .  ان�د  خودشان با مردی رابطه برقرار كرده

شود، بيشتر در رابطه با زنانی اس�ت ك�ه ب�ه  فارسی بسيار از آن استفاده می
 به اين معنی ك�ه م�ردان ؛اند  ھا تن داده ای خارج از اين نوع ازدواج  رابطه

ز ھ�ر زن�ی ك�ه اي�شان را خ�وش آم�د، دو دو، س�ه س�ه و مسلمان حق دارند ا
چنين از كنيزان و اسيران ھ�ر  چھار چھار و يا ھر كه را كه مالك شدند، ھم

گون�ه ترشان بكشانند، اما برای زن�ان ھركه را كه خواستند و توانستند به بس
  .ارتباطی خارج از اين قوانين مردانه، حكم فحشا و فساد را دارد

ش�وند، از چھ�ار ت�ن از   آنان كه مرتكب فحشا م�یو از زنان شما«
اگر ش�ھادت دادن�د زن�ان را در خان�ه . ھا شھادت بخواھيد خودتان بر ضد آن

آي�ه ی [» . يا \ راھ�ی پ�يش پاي�شان نھ�دمحبوس داريد تا مرگشان فرا رسد
  ]١٥ماره یش

ای اس��ت ك��ه   مردان��ه/ت��رين ن��وع تنبيھ��ات دين��ی  اي��ن البت��ه از رقي��ق
ش�وند، و اتھام�شان ھ�م ب�ا چھ�ار ش�اھد   متھم م�ی»فحشا« كه به برای زنانی

م�شخص ھ�م ني�ست ك�ه . شود، مقرر شده است مرد، دو قبضه جرم تلقی می
ھ�ای ب�از  كنن�د در براب�ر چ�شمان ب�از و دھ�ان چنين زنانی چگونه جرات م�ی

شان را به تماشا بگذارند،   ی رابطه  ی اين گونه مردان، تا آخر قضيه  مانده
 بعدھا ب�ه محكم�ه برون�د و مشاھدات�شان ١٥٨ی شاھدان  اعت چھار نفرهتا جم

  !  گواھی بدھند؟»شرع مقدس«ھای   را در محكمه
كه در تفاسير قرآن�ی، غلظ�ت اي�ن تنبيھ�ات مرتب�ا   تاسف انگيز اين

بن�ا ب�ر نظ�ر البت�ه . بال�د ی سنگ�سار م�ی  رود، تا به مرحله باTتر و باTتر می
م���سعود  ی   ب���ا ترجم���ه١٥٩»م و م���سلمانیاس���E« در كت���اب »اب���ن وراق«

ھای اوليه سنگسار وج�ود داش�ته اس�ت، ول�ی بع�دھا اي�ن    در قرآن؛انصاری
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ک ب�اره وارد ات�اق ي� ھم�ه ب�ا ھ�م ان ھ�م» چھار مرد عاقل و ب�الغ و ع�ادل« اما نه ، سر برسد]یالزاما حتما مرد
 ...  خواب و حيطه ی شخصی و زندگی خصوصی آن خانم يا حتی آقا شوند

اسEم و «است که مسعود انصاری آن را به فارسی با نام » چرا من مسلمان نيستم«تاب  نام اصلی اين ک- 159
 .ترجمه کرده است» مسلمانی
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خ��ود محم��د و عل��ی ھ��م بارھ��ا حك��م . ان��د  ق��سمت را از ق��رآن ح��ذف ك��رده
  اقت�صادی جامع�ه/فرھنگی/ھای تربيتی سنگسار را در مورد قربانيان كاستی

  ! اند  شان اجراء كرده
ان�د،    ش�ده»فح�شا«اما به آزردن دو تنی كه مرتكب ه در اين سور

ان����د،   و آن دو ت����ن را ك����ه مرتك����ب آن عم����ل ش����ده«: ب����سنده ش����ده اس����ت
  ]١٦ی  ی شماره  آيه[» …بيازاريد

چ�ون توب�ه كنن�د «Tزم به توضيح است كه بخش بعدی اين آيه كه 
به بخش منسوخ اين كتاب » …و به صEح آيند، از آزارشان دست برداريد

نھايت�ا ] زن�ان[ی كنترل جنسی   ل شده است و متھمين به خروج از دايرهتبدي
  !تنھا ميدان سنگسار را انتظار خواھند كشيد

 ص��ادر ش��ده اس��ت ك��ه »غريب��ی« حك��م ٢٤ی   ی ش��ماره  در آي��ه
 اس�ت ك�ه م�ردان م�سلمان در ي�ورش  ی عملی بيشتر تجاوزات جنسی  زمينه

و نيز زنان ش�وھردار ب�ر ش�ما «: دان  ھا از آن الھام گرفته به ديگر سرزمين
  » .اند  ھا كه به تصرف شما درآمده  اند؛ مگر آن  حرام شده

ھ���ايی ب���وده اس���ت ك���ه زن���ان ك���شورھای   اي���ن حك���م يك���ی از حك���م
 ن�صيب ] زن�ان ش�وھردار راحت�ی[مسلمان را به عن�وان غنيم�ت جنگ�ی غير

 توج�ه. ك�رده اس�ت  م�یھ�ای م�ذھبیدلپ�ذيری ب�رای مجاھ�دين و غازي�ان جنگ
بكنيم كه جريان موسوم به طالبان نيز در كشور افغانستان ب�ا تكي�ه ب�ه ھم�ين 
آيه و آياتی نظير آن، ھرگونه تجاوزی به زنان مسلمان كشور افغان�ستان را 

در جن�گ ب�ين اي�ران و ع�راق ھ�م . ان�د  شمرده حEل و حق اسEمی خود می
 زن�ان ]رد علن�ی اي�ن داس�تان ب�يم داھر چند ك�ه حكوم�ت اس�Eمی از اف�شای[

، ی نيروھ�ای عراق�ی ب�ود  ايرانی بسياری در مناطقی كه چندی تحت س�لطه
ند كه باردار شد خيلی از ايشان ھم ؛ندقرار گرفت» تصرف«مورد تجاوز و 

ب��رای پ���اك ك���ردن اي��ن ردپ���ای اس���Eمی، فرزن���دان ] Tب���د[عم��ال حك���ومتی 
ی اي��ن زن��ان م��سلمان ايران��ی را پ��س از پاك��سازی منطق��ه تح��ت » دورگ��ه«

  . اند  زاده سر به نيست كرده عنوان حرام
ھای حكومت  تری در زندانن داستان را ما در تراژدی ھولناكھمي

اي�م ك�ه زن�ان ايران�ی ب�ا ھ�ر ب�اوری در ھ�ر   اسEمی ھم به جان تجربه كرده
عل��ی  ش��يخ ح��سين. اش اس��ت  نم��ازی ي��ك پاس��دار اس��Eم جي��ره  ب��ازجويی، ب��ی

ھايی كه به مح�ضر نامب�ارك    در نامهم ھاش و  نامه ھم در زندگی[منتظری 
 ب��ر زن��ان »ت��صرفات« ب��ه ن��وعی ب��ه اي��ن ن��وع ]نگاش��ته اس��تام��ام جم��اران 

 با آلت و با باتوم و با شيشه ی نوشابه  تجاوزھا داستان؛زندانی اذعان دارد
در زن��دانھای اس��Eمی پ��س از دھم��ين دور انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری و 

، از آن تراژديھ�ای دردن�اک ت�اريخ  ني�زاعتراض مردم به تقلب در انتخابات
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»  پ��سریتن�ه روس��ری، ن�ه توس�ری، مملک��ت دوس�«م�ن در کت��اب . ماس�ت
   .مفصل در اين مورد نوشته ام

ھ��ا فرزن��دان اي��ن زن��ان را  ك��ارگزاران حكوم��ت اس��Eمی در زن��دان
ان�د، س�ر ب�ه   آم�ده پس از اي�ن ك�ه در ش�رايط اس�فناكی در زن�دان ب�ه دني�ا م�ی

ھاش�ان و در   در واقع اين زنان مسلمان ھ�م ك�ه از خان�ه. ندا  كرده  نيست می
 م�شمول ]ھ�م[ش�وند  ھ�ا ك�شانده م�ی  و ب�ه زن�دانكشور خودش�ان دزدي�ده ش�ده

 زن���ان حت���یش���ويد؛  ھ���ر چ���ه را ك���ه مال���ك آن م���ی«ھم���ان ق���انون اس���Eمی 
 از پ�يشھای  داستان تجاوز به دخت�ران ب�اكره ھ�م در ش�ب؛ھستند» شوھردار

واقع شرم آور از ھمين تفسيرھای علمای شيعی از منابع اعدام، داستانی به 
  . دينی است

ھ��ايی اس��ت ك��ه   خ��واھم در اي��ن بح��ث ن��شان ب��دھم، زمين��ه آنچ��ه م��ی
دست مردان مسلمان را برای ھر گونه تجاوزی به حريم زن�ان ب�از گذاش�ته 

ن و رفت�ار و گفت�ار محم�د در واقع ھمين آيات قرآ. گذارد و ھم چنان باز می
ھا و بخ�صوص زن�ان را   كه ھرگونه تجاوزی به حقوق انسانتندھسو علی 

ھ��ا از من��ابع  زن��انی ھ��م ك��ه ب��ه اي��ن تفاس��ير و اي��ن برداش��ت. ن��دنك توجي��ه م��ی
ك��شند ك��ه   را ي��دك م��ی»فاح��شه«گذارن��د، اتھ��ام واTی  ی گ��ردن نم��یم��ذھب

ھا و آزارھای جسمی و روانی ب�ه   ھا و تنبيه  برايشان انواع و اقسام شكنجه
  !  دستورالعمل انشاء شده استعنوان

] كني��د  م��ی١٦٠اي��ن زن�ان اس��ير ك��ه اي�شان را نك��اح[ و باي�د ك��ه …«
گيرن��د و  ھ��ا ك��ه ب��ه پنھ��ان دوس��ت م��ی پاك��دامن باش��ند، ن��ه زناك��ار و ن��ه از آن

ھ��ا ن��صف  ی آن  چ��ون ش��وھر كردن��د، ھرگ��اه مرتك��ب فح��شا ش��وند، ش��كنجه
   ]٢٥ماره یش  ی  آيه[» …ی زنان آزاد است  شكنجه

 كت��اب در ھم��ين ص��فحه در توض��يح ٩ی    زي��ر ن��ويس ش��مارهدر
زن��انی ك��ه خ��ارج از خواس��ت مالكان��شان ب��ه ديگ��ری دل ب��سته و ب��ا اي��شان 

م�راد، زن��انی «: ش�ود ك��ه ان�د، توض��يح مك�رر داده م��ی  رابط�ه برق�رار ك��رده
يعن��ی ھم��ان دخت��ران و ي��ا » .ان��د   ك��ه در جن��گ ب��ا كف��ار م��سلمان ش��دهھ��ستند

 عنوان غنيمت جنگی بين غازيان و مجاھدين اسEم زنان شوھرداری كه به
  . اند  تقسيم شده

ن چون چنين جنگی موضوعيت در حكومت فعلی اسEمی در ايرا
ب��ا تم��ام تEش��ی ك��ه حاكم��ان اس��Eمی ب��رای ص��دور اسEم��شان ب��ه [نياف��ت 
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اين بEي�ای ] ا كردند عراق و ديگر كشورھ١٦١»دارالحرب« و »دارالكفر«
م�سلمان ش�ھروند ايران�ی ن�ازل  زن�ان م�سلمان و غيرمستقيما بر سراسEمی 

شد و ايشان بودند كه حكم غنايم جنگی را يافتند و به ايشان تجاوزھ�ا ش�د و 
  ! ھا روا شد بر ايشان تحقيرھا و تخفيف

ھايی كه ھمگ�ی  ی خيلی از نابرابری   زمينه]٣٤ش[ی بعد   در آيه
م�ردان، از «: فت�ه اس�تی نظری يا  شوند، زمينه به احكام اسEمی تعبير می

برت�ری داده اس�ت، و از آن ] ديگ�ر[آن جھت كه خدا بع�ضی را ب�ر بع�ضی 
  » .دھند، بر زنان تسلط دارند جھت كه از مال خود نفقه می

اي��ن البت��ه دلي��ل نارس��ايی اس��ت ك��ه چ��ون م��ردان ب��ه زن��ان نفق��ه 
ط باشند؛ چرا ك�ه ھم�سر اول محم�د دھند، پس اجازه دارند بر ايشان مسل می

در واق��ع . ك��رد  محم��د را ت��امين م��ی زن��دگی و  زن ثروتمن��دی ب��ود]ديج��هخ[
محمد با برخ�ورداری از امكان�ات خديج�ه ب�ود ك�ه توان�ست از ت�Eش مع�اش 

ی وقتش را به تدارك پي�اده ك�ردن دي�ن اس�Eم اخت�صاص   رھايی يابد و ھمه
 اش نوشته اس�ت، در ابوالقاسم پاينده در پيشگفتاری كه بر قرآن فارسی. دھد

ب�ه برك�ت م�ال «محم�د بي�ست س�اله پ�س از ازدواج «: نوي�سد اين رابطه م�ی
 فرص�ت …غم معاش نداشت و برای تفكر در وضع موج�ود] ديگر[خديجه 

كافی داشت و بيشتر اوقات خويش را در كوه و صحرا به خلوت و تفكر به 
  ١٦٢».برد سر می

توان�د دليل�ی ب�ر برت�ری بع�ضی ب�ر بع�ضی  بنابراين نفقه دادن نم�ی
ی ك�ه از زنان�شان به بيانی ديگر اگر مبنا نفقه دادن باشد، مردان�. يگر باشدد

 ھيچ دليلی برای سلطه بر زنانشان ندارن�د و ]مثل خود محمد[گيرند  نفقه می
ی رفت��اری زن��انی ك��ه از شوھران��شان نفق��ه   باي��د عين��ا در ھم��ان رابط��ه م��ی
  . سلب شودی ھمسرانشان قرار گرفته و حقوقشان   گيرند، زير سلطه می

ی   ب��ا اي��ن تف��سير حق��وقی، زن��انی ك��ه كارمن��د و كارگرن��د و ھزين��ه
 ي���ا از ارث و مي���راث خ���انوادگی ،كنن���د ش���ان را خ���ود ت���امين م���ی یزن���دگ

ش�وند،  گری خ�ارج م�ی  ی كنترل جنسی و سلطه  برخوردارند، از اين دايره
  . گيرند شود به زنانی كه از مردانشان نفقه می و سلطه محدود می

 اگر بپذيريم كه در حتی ؛ھاست تر از اين حرف  استان پيچيدهاما د
ب��ا چ��شم [ر خان��ه و ك��ار در بي��رون از خان��ه ھم��ين دس��تگاه اس��Eمی، ك��ار د

تواند دليلی برای برت�ری   نوعی تقسيم كار است، نمی]بستن بر دTيل جنسی
  !  و تسلط مردان باشد
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ت�سلط م�ردان ای نياز نيست تا پی ببريم كه مي�دان   به ذكاوت ويژه
بر زنان، ب�ا تاكي�د م�شخص ب�ر برت�ری جن�سی م�ردان ب�ر زن�ان، اساس�ا ي�ك 

ھ��ايی اس��ت ك��ه   ی نفق��ه دادن ھ��م از آن بھان��ه  فرم��ان الھ��ی اس��ت و بھان��ه
 در رابط�ه ب�ا  م�سلمانان وكم�ا اي�ن ك�ه در ق�رآن. موضوعيت چندانی ن�دارد

حب ش��ود ك��ه ب��رای ت��صا زن��انی ك��ه درآم��دی و ي��ا پ��ولی دارن��د، مط��رح م��ی
ی زن��ان، ب��ه اي��شان تھم��ت زن��ا نزني��د ت��ا اموال��شان را ب��ه   ث��روت و مھري��ه

ظاھرا ھمان زمانھا ھم آقايانی بودند که برای ت�صرف ام�وال . غارت ببريد
» زن�ا«ھمت ميگماشتند و به دروغ زنانشان را به » مھم«زنانشان، به اين 

اث�شان را که حکم سنگسار را دارد، متھم ميکردن�د، ت�ا ام�وال و ارث و مير
  . به يغما ببرند

ای   ی بعدی باز ھم تاكيد بر كنت�رل جن�سی زن�ان در داي�ره  مرحله
پ�س زن�ان «: است كه برای مردان مسلمان شرعا و عرفا نھادينه شده اس�ت

شاي��سته، فرمانبردارن��د و در غيب��ٍت ش��وی، غفيفن��د و فرم��ان خ��دای را نگ��اه 
   ]٣٤ش[» …دارند می

ی اي��ن كنت��رل جن��سی   ت و در ادام��ه ھن��وز تم��ام ن��شده اس�� اي��ن آي��ه
ال�وداع ب�ه   ش�ود ك�ه محم�د در بخ�شی از حج�ه زنان، ھمان حكمی صادر می

و آن زن�ان را «: اش بر آن تاكيد ك�رده اس�ت  ی سياسی  نامه  عنوان وصيت
ان�درز دھي�د و ] اند  نه اين كه نافرمانی كرده[كه از نافرمانی شان بيم داريد 
اگ��ر فرم��انبرداری كردن��د، از آن . و بزنيدش��اناز خوابگاھ��شان دوری كني��د 

  ]٣٤ش[» .پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد
ت�رين س�ند  ن و اساس�یی كنترل جنسی اسEمی در م�ستندتري  دايره
ت�سلط م�ردان، عف�ت و : ش�ود  اي�ن چن�ين تعري�ف م�ی»ق�رآن«اس�Eمی يعن�ی 

نجاب��ت زن��ان، و در ص��ورت احتم��ال ع��دم فرم��انبرداری، ش��كنجه و آزار 
ی حقوق مردان   چنين تقليل حقوق ايشان به نيمه  می و روحی زنان؛ ھمجس

ی م���رد و س���اخته و پرداخت���ه ش���ده از   و در ھم���ين رابط���ه اي���شان را نيم���ه
  ! ی چپ مرد آفريده شدن  ِاضافات گل مرد انگاشتن، يا از دنده

 را ك�ه در رابط�ه ب��ا  ی وي�ژه  Tزم ب�ه تاكي�د اس�ت ك�ه م�ن چن��د آي�ه
. ام  چين ك�ردهاز ميان آيات متعدد اي�ن س�وره دس�تان است، كنترل جنسی زن

رمي�ست، ِقصدم ھ�م تف�سير و ي�ا ب�ه روال ك�ار م�ذھبيون دم�ده و دفرم�ه و رف
 بلكه گشودن گرھی است ك�ه ب�رای خيل�ی از م�ا ؛ھا نيست تاويل و توجيه آن

  و چون ما ايرانيان بي�شتر؛چنان ناگشوده و ناشناخته مانده است  ايرانيان ھم
ھا كه   آن ھم در اين حيطه[ه ھستيم، تا خواننده و پژوھشگر ونده و گويندشن

ی    بررس��ی اي��ن كت��اب ك��ه زمين��ه]زن��د ھ��ا م��ی  م��ان لطم��ه ب��ه آين��ده و زن��دگی
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دھد، الزامی چند ص�د ب�اره  نظری رفتار مردان مسلمان ايرانی را نشان می
  !  يابد می

ھ�ای   ی وع�ده   به مردان مسلمانی كه ھمه٥٧ی   ی شماره  در آيه
ان�د، بج�ز   ش�ان را انج�ام داده یس�Eم را ب�اور ك�رده و دس�تورات دين�پي�امبر ا

زنانی نيز پي�شكش » تا ابد در آنجا خواھند ماند«ھای شير و عسل كه  جوی
در آنج��ا ص��احب زن��ان پ��اك و «آين��د ك��ه  ش��ود ك��ه ب��ه تملك��شان در م��ی م��ی
  » …عيب شوند و بی

ای رس�اتر از   طنان م�ا ترجم�هاسEمی ھمو/Tبد برای ذھن ايرانی
نيست كه اي�ن مومن�ان ت�صاحب و » عيب زنان پاك و بی«آيات پيشين برای 

  .كنند تصرفشان می
  مب�ارکی  ی اس�ت ك�ه در س�وره»حق�وق«اين چند جمل�ه، تم�امی 

  !نازل شده است» زنان«در مورد ] انی زن  سوره[ای نساء    آيه١٧٦
  

ھ��ای ق��رآن   دود س��ورهی ن��ور ني��ز يك��ی ديگ��ر از ھم��ين مع��  س��وره
  .ی آن در رابطه با زنان سخن رفته است  است كه در چند آيه

گرفت��ه ش��ده وام ی س��ی و پ��نجم اي��ن س��وره    از آي��ه ن��ام اي��ن س��وره
ی    آي��ه دارد و بي��ست و چھ��ارمين س��وره٦٤ در مدين��ه ان��شاء ش��ده، ؛اس��ت
 اين ]احكام[ی اين سوره تاكيدی است بر واجب بودن   اولين آيه. ستاقرآن 

ی ھميشگی لعلكم ت�ذكرون و   ھای قرآن، با ھمان قافيه  سوره و ديگر سوره
بع��د از اي��ن تاكي��د . ھ��ا  اي��ن گون��ه لعلك��م…لعلك��م تفقھ��ون و لعلك��م تعقل��ون و

  : ی دوم آمده است  مشخص در ھمان بدو ورود به سوره در آيه
  » !بزنيد] قشE[زن و مرد زناكار را ھر يك صد ضربه «

ت��ر ب��ر زن��ان و   ن حك��م \ ب��ر ق��ساوت ھرچ��ه تم��امبع��د ھ��م ب��ا اي��
ان�د،   مردانی ك�ه متھمن�د خ�ارج از رواب�ط دين�ی ب�ا ھ�م رف�ت و آم�دی داش�ته

و اگ�ر ب�ه \ و روز قيام�ت ايم�ان داري�د، مب�ادا در حك�م «: تاكيد ش�ده اس�ت
باي��د ك��ه ب��ه ] البت��ه[دچ��ار ت��رحم ش��ويد، و ] دو م��تھم[ ن��سبت ب��ه آن دو »\«

ح�ضور داش�ته ] حتما[منان  كردنشان گروھی از مسلمان و موھنگام شكنجه
   ]٢آيه [» .باشند

ب�دين . زن�د ی بعدی انشای حكم به ن�وعی آپارتاي�د پھل�و م�ی  مرحله
تواند بجز زن زناك�ار و ي�ا م�شرك را ب�ه ھم�سری  گونه كه مرد زناكار نمی

  . با مومنان حرام است] ازدواج زن و مرد زانی[انتخاب كند، و اين 
 ھ�م و در را در كن�ار» شرك و زن�ا«ی           اين كه چرا محمد دو واژه 

ش�ايد .  ھم قرار داده است، بر من معلوم نيستِ ارزشيابی مفھومی ھمرديف
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خواسته است تاكيد كند كه شرك يا كفر ھم عينا حكم ھمان زانی و زاني�ه را 
  . ن درآينددارد و مشركان را نيامده است كه به عقد شرعی و دائمی مومنا

گناھك�ار در چ�شم اي��ن [ی گناھك�اران جن�سی   ك�ه چ�را ش�كنجه  اي�ن
ان باش��د، ب��ازھم ب��ر م��ن ی مومن��  حتم��ا باي��د در براب��ر چ��شمان ھم��ه] مكت��ب

 ھ�ست ك�ه ھم�ان \ھايی منسوب به محمد يا    چرا كه در گفته؛معلوم نيست
ه محم�د شايد ھم در دي�دگا. بايد آبروی مومنان را در ھر شرايطی حفظ كرد

ی حمايت اين دين خارج شده، ب�ر اس�اس   اساسا از حيطه» متھمين به زنا«
  . كند ی نور حكم مشرك را پيدا می  ی سوم سوره  آيه

سنتی م�ا حتم�ا ب�ه ي�اد دارن�د ك�ه ب�رای ب�انوان /ھای مذھبی  خانواده
ھاش��ان، تنھ��ا  ھ��ا و ھم��سران مخف��ی علم��ا در بي��ت ِم��سلمان ح��اجی ب��ازاری

ھم . ت اين سوره به عنوان تكليف مذھبی تاكيد شده استخواندن بخش نخس
. ی يوس�ف را بياموزن�د  چنين تاكيد شده است ك�ه زن�ان م�سلمان نباي�د س�وره

 انج��ام عب��ادات ب��رای زن��ان، ھم��سران، دخت��ران و خ��واھران و ك��E حت��ی
ی كتب��ی و ش��فاھی ص��احبان و   ھ��ای اي��ن م��ومنين، ج��ز ب��ا اج��ازه» متعلق��ه«

شان قابل پذيرش ني�ست و اگ�ر ھ�م اي�ن ب�انوان ب�ر خ�Eف اربابان و آقايان اي
 ب��ه عب��اداتی پرداختن��د، از س��وی \ از اي��شان پذيرفت��ه »مالكين��شان«مي��ل 

  . نخواھد شد
ی   ی او، ج�ز روزه  حق شوھر بر زن آن است كه ب�دون اج�ازه«

 و ب���دون . نپذيرن���د] و از او[واج���ب نگي���رد و اگ���ر گرف���ت، گناھك���ار اس���ت 
 اگ�ر داد ث�وابش از ؛ چي�زی از م�ال او را ب�ه ك�سان ندھ�د]ردم[ی او   اجازه

ب��ی اج��ازه بي��رون ] م��رد[ی او   و از خان��ه. از زن اس��ت] آن[ش��وھر و گن��اه 
غضب، او را لعنت كنند، تا توبه كند  ِ خداوند و فرشتگان،نرود و اگر رفت

   ١٦٣»!يا بازگردد؛ اگر چه شوھرش ستمگر باشد
 زنی و يا مردی چون معموT[ھم ی نور   ی بعد سوره  در چند آيه

گذارن�د و در خل�وت و تنھ�ايی و ب�دور  شان را در معرض تماش�ا نم�ی روابط
ِ روش�ی ب�ه ص�احبان اي�ن زن�ان از ط�رف ]پردازن�د ز اغيار به اين ك�ار م�یا

 م�رد ب�ر  ِ ع�ادل ِشود كه Tزم نيست حتما چھار شاھد قرآن آموزش داده می
 چھار بار سوگند ياد كن�د، ،اگر يك شاھدشھادت بدھند، بلكه زنای اين زنان 

حكم ھمان چھار شاھد مرد عادل را خواھد داشت و زن و مرد متھم با اي�ن 
ی ن�ور ش�ده، در براب�ر   ی دوم س�وره  سوگند چھ�ار ب�اره، م�شمول حك�م آي�ه

البت�ه . خواھند شد] و بر اساس تفاسير قرآنی سنگسار[چشمان مردم شكنجه 
  : ای زنان متھم در نظر گرفته شده است كهدر اين ميان ارفاقی ھم بر
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گوي�د، ح�د  اگر زنی چھار بار س�وگند بخ�ورد ك�ه م�رد دروغ م�ی«
  » .شود از او برداشته می

ولی ما چنين ارف�اقی را در اي�ن زمين�ه در حكوم�ت اس�Eمی فعل�ی 
در اي�ن ؛ اي�م  اي�م و ن�ه از ك�سی ش�نيده  حاكم ب�ر اي�ران، ن�ه در ج�ايی خوان�ده

ھايی  توان انسان چگونه می: رسد اين است كه  به ذھن میسشی كهرابطه پر
را تنھا با اتھام، بدون شاھد، بدون دادگاه و ب�دون دلي�ل مشخ�صی در براب�ر 

ھ�ای فجي�ع از   ديدگان ھراس�ان ديگ�ر ش�ھروندان، اي�ن گون�ه و ب�ا اي�ن ش�يوه
  !  دانند د علما بھتر می Tبد خو؛زندگی محروم كرد و سنگسارشان كرد

ای اس�ت ب�ه داس�تان اف�ك و تھمت�ی   اشارهھم ی اين آيات   هدر ادام
  . كه بر عايشه ھمسر پيغمبر زده شده است

  
كنن�د حك�م سنگ�سار در م�تن  ھ�ايی ك�ه ادع�ا م�ی  آنبنوي�سمبد نيست 

اسEم به متن اسEم سنگسار از سنت اعراب قبل از «قرآن وجود ندارد، و 
كنن�د ك�ه ب�رای  ه فرام�وش م�یناش�يان» ، پس ربطی ب�ه اس�Eم ن�داردراه يافته

ی    قرآن تنھا منبع مورد مراجعه…استخراج فروع دين و احكام قصاص و
 ك�ه ب�ا »چ�را م�ن م�سلمان ني�ستم« در كت�اب »ابن وراق«. اسEميون نيست

ارس���ی م���سعود ان���صاری ب���ه زب���ان ف توس���ط »اس���Eم و م���سلمانی«عن���وان 
، ام��ا د داش��تهك��ه سنگ��سار در ق��رآن وج��و، ن��شان داده اس��ت برگردان��ده ش��ده

حتی از قرآنی ياد ميکن�د » ابن وراق «.بعدھا از متن قرآن حذف شده است
، ول�ی ب�ه او اج�ازه ن�داده ان�د مصر و در دانشگاه اTزھر دي�دهکه در کشور 

   .از صفحات اين قران کپی بردارد
ِای ديگر مراسم حج ھم از ھم�ان ق�وانين ج�اری اع�راب   در نمونه

در ھم��ين راس��تا . ع دي��ن اس��Eم راه يافت��ه اس��تقب��ل از اس��Eم ب��ه م��تن ف��رو
. ت��رين ش��ريعتمدار اس��Eم ي��اد ك��رد  ت��وان از  ام��ام محم��د غزال��ی ق��شری م��ی

اTس�Eمی را    عن�وان حج�ت اس�Eم در ت�اريخغزالی نخستين کسی اس�ت ک�ه
 كه ھيچ دليل و منطقی برای انجام مراس�م است غزالی معتقد .تصاحب کرد

ياب�د، آن را  م اين مراسم را ي�ك دس�تور دين�ی م�یيابد، اما چون انجا حج نمی
 كه حج ني�ز ي�ك س�نت عرف�ی اع�راب قب�ل از کنميادآوری . آورد به جای می

 تا دينی، ام�ا ب�از ھ�م ب�ه ،ه بيشتر منطق تجاری داشتهاسEم است و با اين ك
  .  يكی از فروع دين اسEم تبديل شده است

ك�نم ك�ه مي تاكي�د ، اس�ت آگ�اھی نداش�ته باش�ندبرای آنانی ك�ه ممك�ن
 ي��ك س��نت يھ��ودی اس��ت و از ش��عائر يھودي��ان الگ��وبرداری ش��ده ه ني��زروز
 ی يھودي�ان   ھم�ان قبل�ه،ی مسلمانان نيز ت�ا پ�يش از تغيي�ر جھ�ت  قبله. است

 اساس�ا س�نت قبل�ه داش�تن و رو ب�ه س�وی مح�ل خاص�ی . بود»بيت المقدس«
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سنگسار و . ه استعبادت كردن ھم از متن رسوم يھوديان به اسEم راه يافت
ان�د   ای دس�ت يازي�ده  كشتار ك�سانی ك�ه خ�ارج از ازدواج ش�رعی ب�ه رابط�ه

 ھمين گونه از م�تن يھودي�ت ك�ه م�ادر ق�وانين حق�وقی و جزاي�ی اس�Eم ]نيز[
در رابطه با حكم سنگسار ني�ز ھ�ر چن�د . است، به متن اسEم راه يافته است
از ازدواج ش���رعی ی ك��سانی ك��ه خ��ارج   ك��ه در ق��رآن ب��ه آزار و ش��كنجه

، ام�ا خ�ود محم�د ن�ه تنھ�ا حك�م اند، بسنده شده  ی جنسی برقرار كرده  رابطه
در . سنگسار را روا دانسته، بلكه خ�ود ني�ز اي�ن حك�م را اج�راء ك�رده اس�ت

تمث�يEت ھ�ا و   ی سخنان قصار، خطب�ه   كه مجموعه»الفصاحه  نھج«کتاب 
، ني�ز ب�ر اي�ن ترجم�ه ش�ده پاينده جمع آوری و ابوالقاسممحمد است و توسط 

  . انسانی تاكيد شده استكم مادون تمدن و عقب مانده و غيرح
زن�ا و  ب�ار در رابط�ه ب�ا ٣٥در اين كتاب از قول محمد دس�ت ك�م 

 داده ش�ده »ب�شارت« سنگينی به ايشان ھای تزناكاران سخن رفته و مجازا
ي�ز  ن»ال�وداع  حج�ه«ی محم�د موس�وم ب�ه   در بخشی از آخرين خطبه. است

ايھاالناس ان \ ق�د «: اين چنين بر اجرای حكم سنگسار پافشاری شده است
قسم لكل وارث نصيبه م�ن المي�راث وT يج�وز ل�وارث وطيت�ه ف�ی اكث�ر م�ن 

 طفل از بستر به وجود …ای مردم…الثلث و الولد للفراش و للعاھر الحجر
   ١٦٤»…آيد، و نصيب زناكار، سنگ است می

 ك�ه ن�زد   ی باTی فقھ�ی به دليل مرتبهعلی منتظری كه  شيخ حسين
ھ��ای آغ��ازين پ��ای گ��رفتن حكوم��ت اس��Eمی ب��ه  مت��شرعين داش��ت و در س��ال

\ خمين��ی م��شخص ش��د، و بع��دھا در   عن��وان جان��شين ب��ر ح��ق س��يد روح
 و داس�تان موس�وم ب�ه اي�ران ی رابطه با امريكا  دعوای قدرت بر سر مساله

امريكائي��ان و اس��رائيليان ب��رای ی كي��ك و كل��ت و انجيل��ی ك��ه   گي��ت و ق��ضيه
، ب��ا مثل��ث ش��وم س��يد احم��د خمين��ی، س��يد عل��ی ن��دمين��ی آورد\ خ  س��يد روح

ای و ش��يخ عل��ی اكب��ر رف��سنجانی دچ��ار زحم��ت ش��ده، از راس ھ��رم   خامن��ه
و ن�ه [ايی ك�ه در رابط�ه ب�ا توق�ف قدرت به پ�ائين پ�رت ش�د، ني�ز ط�ی اس�تفت

ام اين احكام قرون وسطايی پ�ای بر الزام انجاز او شد، ، حكم سنگسار] لغو
قرآن�ی و س�نت /اين فرد ھمچنين سنگ�سار را ي�ك حك�م اس�Eمی. فشرده است

ی   منتظ�ری در رس�اله. پيامبر و امامان شيعه شناخته و معرف�ی ك�رده اس�ت
، در رابطه با سنگسار چن�ين اش درج شده اش كه در سايت اينترنتی   عمليه

را برای سنگ�سار ت�ا كم�ر و زن را مرد زناكار و محصن «: ديدگاھی دارد
   ١٦٥».نمايند تا نزديكی سينه در گودالی دفن می
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سيد محمود طالقانی نيز كه يك�ی از مراج�ع م�سلم ت�شيع و يك�ی از 
مEي���ان باص���طEح م���درن و غيرق���شری معاص���ر اي���ران اس���ت و در س���ال 

 » آزادی]م�ذھبی[نھ�ضت «ن و ي�د\ س�حابی ھمراه با مھدی بازرگا١٣٤٠
اش ب�ر ھم�ين حك�م »پرتوی از قرآن«كرد، در جلد چھارم كتاب ا تاسيس ر

خانه نگه داشتن زنی كه دچار انحراف شده، تا اصEح ] در[« :كند تاكيد می
و . و باي�د پنھ�ان باش�د. اس�ت] اجرای حكم سنگسار[ی ابتدايی   شود، مرحله

م��Eء «اثب��ات ش��د، باي��د در دي��دگاه عم��ومی آش��كار و علن��ی ] اي��ن اتھ��ام[اگ��ر 
   ١٦٦». اجراء شود]رجم[ يا سنگسار ]جلد[ حد تازيانه »معا

 عن��وان Tزم ب��ه تاكي��د اس��ت ك��ه س��يد محم��ود طالق��انی ھمچن��ان ب��ه
ھ��ای   م��ذھبی/ از س��وی جري��ان مل��ی]ش��وخمندانه[مEي��ی ميان��ه رو و متم��دن 

ھ��ای فقھ��ی و جزاي��ی و  تم��ام حك��م. ش��ود داخ��ل و خ��ارج ك��شور عن��وان م��ی
ھ��ای  و دگراندي��شان و ديگ��ر ن��ابرابریحق��وقی او ھ��م در رابط��ه ب��ا زن��ان 

اسEمی نيز از سوی اي�ن جماع�ات و جري�ان ق�شری م�ذھبی مجاھ�دين خل�ق 
پ�در « دي�دگاه عق�ب افت�اده و ض�د ان�سانی برای نمايش. شود تاكيد و تائيد می

  : ی حمد او نگاھی بكنيم   بد نيست به تفسير سوره١٦٧»طالقانی
 و ،ش����ده تطبي����ق ب����ر يھ����ود »مغ����ضوب عل����يھم«در رواي����ات «

يھ���ود و  ب���ا توج���ه ب���ه وض���ع روح���ی و اخEق���ی ؛ ب���ر ن���صاری»ض���الين«
س�رپيچی ند؛ زيرا طرز تفك�ر عم�ومی يھ�ود، نصاری، اينان مصداق واضح

 يھود از جھت تربيت نژادی و غ�رور دين�ی، جھ�ان و ؛از حق و كمال است
داند و چنين معتق�د اس�ت ك�ه خ�دا، خ�دای  مردم جھان را مال و ملك خود می

نيا از آن يھ�ود، و م�ردم آن بردگ�ان يھ�ود و س�رای جاوي�دان ب�رای يھود و د
 كفر و سرپيچی يھ�ود از  راستی]به[ «و در تفسيری ديگر ١٦٨».يھود است

  ١٦٩».اسEم، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد
  

  !برگرديم به قرآن
ھ�ای م�ذھبی و   ی مذھبيون سنتی و خ�انواده  آنانی كه تنشان به تنه

ان�د، در   ھ�ا داش�ته  ی خورده است و شايد راھی به درون اي�ن خ�انوادهبازار
ھ��ای ن��ذری ابوالف��ضل و ام   مج��الس روض��ه و تعزي��ه و ب��ه وي��ژه س��ر س��فره

زش ش���فاھی احك���ام ح���يض و نف���اس توس���ط البن���ين و ديگ���ران، بج���ز آم���و
ب�ه «: ان�د  ان�د ك�ه پي�امبر ي�ا امام�ان فرم�وده   حتما اين را ھم ش�نيده»آقايونا«
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ی يوس�ف را    ام�ا س�ورهی ن�ور را بياموزي�د،  ی اول سوره  تان چند آيهزنان
   »!به زنان و دخترانتان نياموزيد

 داش�ته ای  ی اس�Eمی ھ�ر بھان�ه» ش�ايعه«درستی يا نادرس�تی اي�ن 
اي�ن .  م�شخص خواھ�د ش�د»س�وره«ی اي�ن   باشد، حتما با خواندن و ترجمه

ه و آغ�از دوران پي�امبری روي�م ك�ه در مك� ی يوسف می  بار به سراغ سوره
در دوم�ين .  آيه دارد١١١اين سوره . محمد از سوی ايشان انشاء شده است

رديم، ما ق�رآن را ب�ه زب�ان عرب�ی ن�ازل ك�«: ی اين سوره آمده است كه  آيه
گ��و از داس��تانی اس��ت ك��ه ی س��وم، گفت   در آي��ه؛ت��ا اي��ن ك��ه در آن تعق��ل كني��د

و ايشان پ�يش از اي�ن ت�اريخ و پ�يش شود  برای پيامبر و مخاطبان او نقل می
ی چھ�ارم حكاي�ت   آي�ه. ان�د  خبران ب�ودهگاھی يافتن از اين داستان، از بياز آ

ای پ�در، م�ن «: كن�د از خوابی دارد كه يوسف برای پ�درش يعق�وب نق�ل م�ی
   ».كنند ام می  ام كه يازده ستاره و ماه و خورشيد سجده  خواب ديده

گ�ری   ی حيله  ناسد، و Tبد سابقهش پدر كه فرزندان ديگرش را می
. كن�د  داند، يوسف را از نقل اين خواب برای برادرانش منع می ايشان را می

شود كه آدمي�ان را دش�منی  گری ھم به شيطان رجيم نسبت داده می  اين حيله
  . آشكار است

 يك��ی از ق��ضات ش��رع حكوم��ت اس��Eمی در اي��ران، چن��دی پ��يش
ش�يطان او را «د، با اين ادعای متھم كه مردی را كه جرمی مرتكب شده بو

ی قEبی   خبر اين محاكمه.  از مجازات اسEمی معاف اعEم كرد»گول زد
  !داد  بخش طنز منتقدين حكومت اسEمی را تشكيل میمدتھاتا 

ھ�ای پ�در  داستان با توض�يح ح�سادت ب�رادران يوس�ف ب�ه مھرب�انی
ايشان برای يافتن ج�ای پ�ای يابد كه  نسبت به اين ته تغاری خانوده ادامه می

 البت�ه كنن�د و ی پ�در را م�ی  بيشتری در دل پدر نامھربان، قصد جان دردان�ه
 دردان��ه را از پ��در ج��دا  بع��د ھ��م ب��ا اص��رار؛ب��ا ھم��ان خباث��ت ش��يطان رج��يم

خداوند در اين ميان در پ�ست م�امور اطEع�اتی . اندازند كرده، به چاھی می
كن���د و اي���ن  ب���رادرانش آگ���اه م���یيوس���ف و پ���درش، دردان���ه را از ن���امردی 

  . خواند  می»Tيشعرون«برادران را ناآگاه و 
گردن�د و پ�در را از  برادران شب ھنگام گريه كنان به خانه ب�ازمی

ای پ�در «: كنن�د ك�ه آگاه می، تی كه شيطان برگردنشان گذاشتی جناي  نتيجه
. يمخ�ود گذاش�ته ب�ودما به اسب تاختن رفت�ه ب�وديم و يوس�ف را ن�زد وس�ايل 

   ]١٧ ماره یشآيه ی [ ».دگرگ او را خور
اش را از    از پ�يش احتم�ال دري�ده ش�دن دردان�ه يا يعق�وبالبته پدر

                مھ��ری و   س��وی گ��رگ داده ب��ود؛ ب��ا اي��ن ھم��ه چ��ون اي��ن فرزن��دان از ب��ی
ی يوس��ف را ب��ه   ب��ی اعتم��ادی پ��در ن��سبت ب��ه خودش��ان آگ��اھی دارن��د، جام��ه



 ١٥٩

 

آغ��شته ك��رده، ن��زد پ��در ] ون خرگ��وش ي��ا كب��وتریگوي��ا خ��[خ��ون دروغ��ين 
گويند كه ما ھر چقدر ھم راست بگوييم، تو حرف م�ا را   میحتی. آورند می

  ! باور نخواھی كرد
يعن�ی آگ�اه اس�ت ك�ه اي�ن پ�سران، [كند  پدر فرزندانش را نفرين می

ي�ا ھم�ان [گوي�د ك�ه نف�س ش�ما  و م�ی] ان�د  اش را س�ر ب�ه ني�ست ك�رده  دردانه
و بع��د ھ��م ب��ه دل . جرمت��ان را در ن��زد ش��ما بياراس��ته اس��ت] يمش��يطان رج��

  ]١٨ش[ …كرد و] زيبا[دھد كه بايد صبر جميل  خودش وعده می
آي�د و ب�ر س�ر ھم�ان  ی بعد، سخن از كاروانی است كه م�ی  در آيه

آين�د  اند، ف�رو م�ی  چاه كه برادران يوسف، ته تغاری يعقوب را در آن افكنده
دھن��د ك��ه  ن��د و ب��ه ج��ای آب، مژدگ��انی پ��سری را م��یانداز و دل��و ب��ه چ��اه م��ی

اری اس���ت و دوران ب���رده د. س���وار ب���ر س���طل آب ش���ده و ب���اT آم���ده اس���ت
كنن��د و   يوس��ف را پنھ�ان م�ی»ان�د  مت�اعی ك��ه يافت�ه«كارواني�ان، ش�ادمان از 

   ]١٩ش[. دا به اين پنھان كاری آگاه بودالبته خ
فروش��ند و ھ��يچ   را ب��ه چن��د درھ��م ناقاب��ل م��ی»مت��اع«د ھ��م اي��ن بع��

تا اين جا ھنوز معلوم نيست كه چرا زنان مسلمان . رغبتی ھم به او نداشتند
خريدار ك�ه م�ردی م�صری اس�ت، . اند  ی يوسف منع شده  از خواندن سوره

   »! را گرامی بدار، شايد سودی به ما رسانداين متاع«: گويد به زنش می
ز دخ�التش در خداون�د در اي�ن بخ�ش ا. پذيرند او را به فرزندی می

ی ب�رادران يوس�ف و ش�يطان   گويد كه عليرغم توطئه امور بندگان سخن می
ی كوچ�ك، او را ب�ه   رجيم و كاروانساTران برده فروش، خريدار اي�ن ب�رده

ه بع�دھا از اي�ن مت�اع خواھ�د ای ك�  پ�ذيرد، ب�ه امي�د بھ�ره فرزند خواندگی می
  ]٢١ش[. برد

 ھم�ان ش�غل غEم�ی و ش�ود، خ�دا او را در ت�ر م�یيوسف كه بزرگ
بعد ھم خدا يك حكم كلی را در اين ميان . آموزد بردگی، دانش و حكمت می

معل��وم ھ��م . دھ��يم گون��ه پ��اداش م�ی  كن��د ك��ه نيكوك��اران را ھ�م ھم��ين وارد م�ی
است كه باعث ايجاد حسد و فتنه در ه تمام ھنرش اين نيست كه يك كودك ك

ا ب�ه ب�ين فرزن�دانش، اي�شان ريك خانواده شده است و پدر با تفاوت گذاش�تن 
، چه كار نيكويی بجز ھمان خ�واب دي�دن ك�رده اين برادركشی ترغيب كرده

ش�ايد ھ�م اي�ن ق�انون، . است كه شامل حال نيكوكاران پاداش بگير شده است
  ]٢٢ش[! طف به ماسبق، عطف به مضارع استبر خEف ع

ِش���ود و زن م���رد م���صری و م���ادر   داغ م���ی٢٣ی   ق���ضيه از آي���ه
زود «: گوي��د زن م��ی. آي��د ی يوس��ف، در پ��ی ك��امجويی از او برم��ی  هخوان��د

 ٢٤ی    در آي�ه».ب�رد كن�د و ب�ه خ�دا پن�اه م�ی  و يوس�ف اع�راض م�ی…باش
ی خدا، اگر يوس�ف برھ�ان خ�دا   كند و بر اساس گفته زن، آھنگ يوسف می
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كم . كاران نشد كه نكرد و از ستم…كرد را نديده بود، او نيز آھنگ زن می
  !شود  روشن می»ی اسEمی  شايعه« دTيل آن كم دارد

رس��د و ھ��ر دو ب��ه س��وی در  در اي��ن مي��ان م��رد م��صری س��ر م��ی
كند و بعد ھم با بدجن�سی  ی يوسف را پاره می  جامه] ملعون[دوند و زن  می

زن . ان�دازد ی تقصيرات را به گردن يوسف بيچاره می  و مظلوم نمايی ھمه
دی داش�ته اس�ت، چي�ست، ج�ز اي�ن جزای كسی كه با زن تو ق�صد ب�«: گفت

  »! عذابی سخت درد آور گرفتار شود؟كه به زندان افتد يا به
آي����د و تھم����ت را ب����ه زن  يوس����ف زيب����ا در پ����ی اف����شاگری برم����ی

زن ت��و در پ��ی ك��امجويی از م��ن ب��ود و م��را ب��ه خ��ود «: گردان��د ك��ه برم��ی
دھ�د ك�ه پ�اره   شاھدی ك�ه اتفاق�ا از ك�سان زن اس�ت، گ�واھی م�ی».خواند می
 چ��را ك��ه ؛گ��ويی زن اس��ت  ودن لب��اس يوس��ف از پ��شت، دلي��ل ب��ر دروغب��
گوي�ا اي�ن . ش�ود  در اين گونه مواقع لباس مردان از جل�و پ�اره م�ی»قاعدتا«

  ]٢٦ش[! ی تاريخی ھم داشته است  كار سابقه
كه لباس يوسف از پشت پاره بينند  بعد كه با اين دليل فرد اعE می

 و با ٢٨ی   ی شماره  د ھم بر اساس آيهبع. خوانند  می»مكار«، زن را شده
 اي��ن گون��ه اثب��ات ش��ده، ق��رآن حك��م ب��ر مك��ر تم��امی زن��ان اتھ��ام ِھم��ين ي��ك 

  . دھد می
اي��ن از مك��ر ش��ما زن��ان اس��ت ك��ه مك��ر ش��ما زن��ان، مك��ر «: گف��ت

 و البته بعد به يوس�ف ]ی يوسف  سوره٢٨ماره ی شآيه ی [ ».بزرگی است
ھش خواھن��د ك��ه از گن��ا زن ھ��م م��یش��ود ك��ه رازداری كن��د و از  تكلي��ف م��ی

   ]٢٩ش[. آمرزش بخواھد كه خطاكار است
شود كه اين خبر را چه ك�سی ب�ه گ�وش ديگ�ر زن�ان  معلوم ھم نمی

زن عزي�ز، در پ�ی ك�امجويی از غ�Eم خ�ود «: گوين�د رساند ك�ه م�ی شھر می
   ]٣٠ش[ »...تی او گشته اس  شده است و شيفته

ن��د، پ��شت س��ر زن عزي��ز ا  زن��ان ش��ھر ك��ه از ك��ل ق��ضيه آگ��اه ش��ده
ب��ا اي��ن ھم��ه زن دل��داده پ��س از بخ��شيده ش��دن از . گذارن��د م��صر ص��فحه م��ی

 حت�ی. سوی شوی، ھمچنان در حسرت عشق معشوق در حال سوختن است
عزي�زی ی   مرد مصری بی ھويت، در متن داستان كم كم به درج�ه[شوھر 

ي��رون  اي��ن جوان��ك رعن��ا را از ان��درونی ب��انو ھ��م ب]ياب��د م��صری ارتق��اء م��ی
دھ�د و زن�ان ش�ھر را دع�وت  ای م�ی  زن گناھكار و عاشق، وليمه.  برد نمی
گ�ذارد، ب�ه دس�ت ھ�ر ي�ك  ای م�ی  ی اي�شان پ�شتی و مخ�ده  پشت ھمه. كند می

پ�رده دھ�د ك�ه از پ�س  دھد و بعد ھم جوانك معصوم را فرمان می كاردی می
 پ�شت پ�رده كند كه  يعنی بانو، پيش از ميھمانی به يوسف امر می؛بيرون آيد

  . منتظر اجرای فرمانش بماند
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ان�د و   ی ب�انو  تكي�ه زده  ھ�ای ش�اھانه  ان�د و ب�ر مخ�ده  زنان نشسته
بساط بر پاست و در دست ھر يك ھم كاردی تيز كه Tبد برای پوست كندن 

كن�د  بانو ب�ه يوس�ف ام�ر م�ی. سيب و گEبی در اختيارشان قرار گرفته است
خب�ر از ح�سن ي�ار خ�ودی  اي�ن زن�ان احم�ق ب�یكه از پس پرده بدر آيد و بر 

آي�د و زن�ان ھمگ�ی از  يوسف زيبا خرامان از پ�شت پ�رده بي�رون م�ی. بنمايد
برن��د و در ھم��ان لحظ��ه  تعج��ب و تح��سر، دستان��شان را ب��ا ك��ارد تي��ز م��ی

  : نالند می» فتبارك \ احسن الخالقين گويان«
  ]٣١ش[ »!وای، پناه بر خدا، اين كه آدم نيست، فرشته است«

  : گويد اش دارد، می  حال كه بانو دليل محكمی بر زنای ناكرده
م�ن در پ�ی . كردي�د اين ھمان است كه مرا در باب او مEمت می«

دھم  مانش میاگر آنچه فر. كامجويی از او بودم و او خويشتن را نگه داشت
افكنم و خ�وارش   به زندانش می] اگر اين بار مرا شيرين كام نكنديعنی [نكند
   ]٣٢ش[ ».سازم می

البته دوستان به دموكراسی عزي�ز م�صر و خري�دار يوس�ف توج�ه 
اش گرفت��ه   دارن��د ك��ه ب��ا اي��ن ك��ه م��چ ب��انو را در ح��ين ارتك��اب ج��رم ن��اكرده

اس��ت، ب��از ھ��م ب��انو را از ح��ضور اي��ن پ��سرك زيب��ا مح��روم نك��رده اس��ت و 
يوس�ف ھمچن�ان در ان��درونی ب�انو ب�ه خ��دمتگزاری و فرم�انبرداری م��شغول 

 ب�انو آن ق�در ق�درت دارد ك�ه يوس�ف را ب�ين ك�امجويی و زن�دان حت�ی. است
زن�دان ب�ر م�ن «: گزين�د ك�ه كند و يوسف گمگ�شته زن�دان را برم�ی مخير می

 بعد ھم يوسف خدا را ]٣٣ش[ ».خوانند گواراتر است از آنچه مرا بدان می
اT ح�[ھ�ا  ب�ه آن] برنگردان�ی[كند كه اگر مكر اي�ن زن�ان را از م�ن  تھديد می

م و در ش��مار ك��ن مي��ل م��ی] ان��د م��شتريان مك��ار از ف��رد ب��ه جم��ع تغيي��ر ك��رده
ش�ود و دع�ای اي�ن  خدا از اين تھديد برآشفته م�ی] ٣٣ش[. نادانان خواھم شد

  ]٣٤ش [.شتابد اش می  اش را مستجاب كرده، به ياری  بنده
   ]٣٥ش [.اندازند ھا او را به زندان می مبعد ھم خان

بن��د   يوس�ف در زن��دان ب��ا دو ج�وان ھ��م. كن��د یداس�تان ادام��ه پي�دا م��
ديگ�ری . ف�شارد بين�د ك�ه انگ�ور م�ی يكی از اين جوان�ان خ�واب م�ی. شود می

س���ت و پرن���دگان از آن ن���ان بين���د ك���ه ن���ان ب���ر س���ر نھ���اده ا خ���ودش را م���ی
   ]٣٦ش[. خواھند ن را از يوسف زندانی می و تعبير خوابشا؛خورند می

دھ��د ك��ه ك��يش  انش خب��ر م��یی بع��دی يوس��ف ب��ه ھ��م س��لولي  در آي��ه
   ]٣٧[. وز قيامت كافرند، ترك كرده استمردمی را كه به خدای يكتا و ر
خوابشان را ھم اين . كند  می»بحث عقيدتی«بعد ھم با اين دو نفر 

نوش��د و  كن��د ك��ه يك��ی از ش��ما ب��ا م��وTی خ��ويش ش��راب م��ی گون��ه تعبي��ر م��ی
از آنك�ه ق�رار . رن�دخو كنن�د و پرن�دگان س�ر او را م�ی ديگری را ب�ر دار م�ی
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 ب��ا م��وTيش، ك��ه اتفاق��ا ش��وھر ھم��ان زن و عزي��ز م��صر اس��ت، ش��راب ش��ده
 ام��ا ش��يطان رج��يم ؛د ك��ه او را ب��ه ي��اد م��وTيش بي��اوردخواھ�� بنوش��د، م��ی

كند و به ھمين دليل چند س�ال ديگ�ر ھ�م يوس�ف در زن�دان  فراموشكارش می
 !كن�د  مي�انی نم�ین جا ديگر پ�ا درشود كه چرا خدا اي معلوم ھم نمی. ماند می

  ]٤٢ش[
ياب��د و قحط��ی و خ��واب عزي��ز م��صر و زن��دانی  داس��تان ادام��ه م��ی

 افت��د و ھم��ين ي��ادآوری، زن��ده مان��ده، ك��ه ناگھ��ان ب��ه ي��اد ھمبن��دش يوس��ف م��ی
  ]٤٥ش[. سازد يوسف را از زندان رھا می

 بع�د ھ�م …آورن�د و تعبي�ر خوابھ�ای ش�اه تخ�ت م�یيوسف را به پاي
ھای  تبپرس، حكايت آن زنان كه دس«: افتد كه یپادشاه ياد آن زنان مكار م

   ]٥٠ش[ ».خود را بريدند، چه بود كه پروردگار به مكرشان آگاه بود
ای زن��ان، آنگ��اه ك��ه «: گف��ت] پادش��اه. [كنن��د زن��ان را حاض��ر م��ی

   »خواستار تن يوسف بوديد، حكايت شما چه بود؟
] ھمگ���ی ب���ا اي���ن ك���ه تھم���ت بزرگ���ی بارش���ان ش���ده اس���ت[زن���ان 

   ».مداني ما او را گناھكار نمی«: يندگو می
ای خجال��ت و حي��ا   زن عزي��ز ھ��م ب��ا ش��جاعت تم��ام و ب��دون ذره

   ]٥١ش[ ».گويد او راست می. من در پی كامجويی از او بودم«: گويد می
شود كه آن مرد مصری ك�ه يوس�ف را  اينجا ديگر واقعا معلوم می

 س��ر ھم��سر عزي��ز م��صر اس��ت و ب��رخري��د، ھم��ين پادش��اه كن��ونی م��صر ي��ا 
 است كه در غيبت شوی خيانتی ب�ه ش�وی  كارش ھم ھيچ بEيی نياوردهخيانت

  : فرمايد شود و می تر از آش می  ی داغ  اين جا زن كاسه. نكرده است
   ]٥٢ش[ ».رساند ی خائنان را به ھدف نمی  خدا حيله«
  

کت��اب آس��مانی  ی توب��ه را در ق��رآن  ن��ام دوم س��ورهديگ��ر اي��ن ک��ه 
ان�شای اي�ن س�وره . اند كه به معن�ای بي�زاری اس�ت   گفته»ائتبر«مسلمانان 

ان�د؛ ب�ه ھم�ين   ای است كه آن را  وحی يا نزول ق�رآن نامي�ده  آخرين مرحله
 و  اي�ن مفھ�وم ك�ه در اوج ق�درت سياس�یای م�دنی اس�ت؛ ب�ه  دليل ھم سوره
ی   ت�وان س�وره در واق�ع م�ی.  ج�اری ش�ده اس�تشحمد بر زبانايدئولوژيك م

 چ�را ك�ه اگ�ر ؛ی محمد تعريف ك�رد  ھای قدرت طلبانه هتكامل ديدگاتوبه را 
د، نش�و  آغ�از م�ی»به نام خداوند مھربان و بخ�شنده«ھای ديگر قرآن   سوره

در اي��ن س��وره، محم��د از زب��ان \ از ھم��ان آغ��از شم��شيرش را ب��ر علي��ه 
بن��دد و اي��شان را چ��ه در اي��ن جھ��ان و چ��ه در جھ��ان  دگراندي��شان از رو م��ی

 تھدي��د »ھ��ای ال��يم و ش��ديد قت��ل و ح��رق و ش��كنجه و ديگ��ر ع��ذاب«ب��ه ديگ��ر 
  .  آيه دارد١٢٩ی قرآن است و   ی توبه نھمين سوره  سوره. كند می
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ی نخست ب�ا بي�زاری \ و محم�د از م�شركان و ك�سانی ك�ه ب�ا   آيه
ش��ود؛ ب��ی توج��ه ب��ه اي��ن ك��ه محم��د خ��ود ب��ا  ان��د، آغ��از م��ی  ھ��ا پيم��ان ب��سته آن

  .سته استمشركان پيمان ب
مھل�ت داده ] غيرم�سلمانان [پس چھار م�اه ب�ه ش�ما«ی دوم   در آيه

] ي�ا ل�شكر م�سلمانان[ كه در اين سرزمين سير كني�د و بداني�د ك�ه از \  شده
  » .سازد نتوانيد گريخت و اوست كه كافران را رسوا می

ھ�م ش�دن خ�ورد، در ھ�ا ب�ه چ�شم م�ی  ويژگی خاصی كه در اين آيه
ھ�ايی ك�ه م�ا بع�دھا ب�ين اي�ن دو  کشايد ھ�م تفكي�. ان استكفار و مشركنقش 

ن علمای اس�Eمی ی ذھ  ايم، ساخته و پرداخته   و شنيده گروه عقيدتی خوانده
 و محمد بين اي�ن دو گ�روه اعتق�ادی تفكيك�ی قائ�ل »\«متاخر است و خود 

ای    اش�اره» س�ال رس�الت٢٣«عل�ی دش�تی در كت�اب پ�ر ارج�ش . ان�د  نبوده
ی محم��د و \ گ��اه چن��ان در ھ��م پيچي��ده   اي��ن ك��ه در ق��رآن، چھ��رهدارد ب��ه 

ای در ابت�دا    گ�اه آي�ه؛ك اين دو چھره از ھم غيرممكن اس�تشود كه تفكي می
ط�ه نظ�رات و من�افع شود، ولی در ادامه به بيان نق  انشاء می»\«از سوی 

ن ی توب��ه ھ��م چن��ي  ی اول و دوم س��وره  آي��ه. پ��ردازد  م��یاس��تراتژيك محم��د
مكانيسمی دارد؛ چ�را ك�ه اگ�ر \ و پي�امبرش از م�شركان بيزارن�د، چگون�ه 

  ! ھمين پيامبر با ايشان پيمان بسته است؟
گ�ردد ب�ه حج�ی ك�ه  داستان پيمان بستن پيامبر با مشركان ھم برمی

محمد در سال ھشتم يا نھم ھجری برنامه ري�زی ك�رده ب�ود، ول�ی اھ�ل مك�ه 
 شخ�صا ب�ا اي�شان پيم�انی كنن�د و محم�د م�یاز ورود محمد به مكه جلوگيری 

گ�ذارد  بندد و در اين قرارداد ب�ا م�شركين ق�رار م�ی  می»حديبيه«موسوم به 
 حت��ی. ك��ه م��سلمانان، س��ال بع��د ب��رای انج��ام مراس��م ح��ج ب��ه مك��ه س��فر كنن��د

نامه يا قرارداد حديبيه، محمد در ابت�دا ن�امش را   اند كه در متن صلح  نوشته
اگ�ر م�ا ت�و را ب�ه «گويند كه  نويسد؛ اما اھل مكه می ی م»\  محمد رسول«

   »!بود؟ پيامبری قبول داشتيم، چه جای اين ھمه جنگ و كشمكش می
خواھ�د ن�امش را ت�صحيح كن�د، ام�ا او  محمد در آغ�از از عل�ی م�ی

بعد محمد خود، در . كشم  كه به خدا بر نام تو خط بطEن نمیزند یسرباز م
كشد و خود را محمد اب�ن  اش خط بطEن می مبریمتن قرارداد بر ادعای پيا

  ! نامد عبد\ می
كن��د و او چ��ون  در اي��ن ب��ين موقعي��ت اس��تراتژيك محم��د تغيي��ر م��ی

بين�د، از زب�ان \ ق�رارداد  ديگر ضرورتی برای ماندن بر سر پيم�انش نم�ی
در روز حج «ی سوم   در آيه. كند را يك طرفه فسخ كرده، به مكه حمله می

ش�ود ك�ه \ و  از جانب \ و پيامبرش به مردم اعEم می]  اكبرحج[بزرگ 
ل�ی  و،گر توب�ه كني�د برايت�ان بھت�ر اس�تپيامبرش از مشركان بيزارند؛ پس ا
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و ك�افران را ب�ه ع�ذابی . اگر سرپيچی كنيد، بدانيد كه از \ نتوانيد گريخت
  » !دردناك بشارت ده

م��ع و دوم در اي��ن آي��ه جابج��ا ش��دن نق��ش ض��مير س��وم ش��خص ج
  ! شخص جمع و دوم شخص مفرد قابل تعمق است

ی اي�ن س�وره، نف�رت و   ی بعد ب�ا اي�ن ك�ه \ در اول�ين آي�ه  در آيه
ن��شان ]  ك��افران و م��شركان[اش را از پيم��ان ب��ستن ب��ا دگراندي��شان   بي��زاری

] چھ�ارم[ی بع�دی   كن�د و در آي�ه ، اما به نوعی اي�ن پيم�ان را تحم�ل م�یداده
 و در اي��د  ركان ك��ه ب��ا اي��شان پيم��ان ب��ستهر آن گ��روه از م��شمگ��«: گوي��د م��ی

كس ب�ر ض�د و ب�ا ھ�يچ] ان�د  زير قولشان نزده[اند   پيمان خود كاستی نياورده
  » …با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا كنيد. اند  شما ھم دست نشده

شود به ھمان چھار ماھی كه قرار است  اين ارفاق فقط مربوط می
ھ��ای رج��ب و  م��اهاش��ته باش��د؛ يعن��ی پ��س از س��پری ش��دن  ادام��ه دآت��ش ب��س

  . ذوالقعده و ذوالحجه و محرم
 »\« اي��ن دس��تور را از س��وی  ِی پ��نجم محم��د درياف��ت  در آي��ه

ھ�ای ح�رام ب�ه پاي�ان رس�يد، ھ�ر ج�ا م�شركان را  و چون ماه«: كند اعEم می
  » .ان بنشينيديافتيد، بكشيد و بگيريد و حبس كنيد و در ھمه جا به كمينش

 آي���ه، ب���رای ج���دايی ان���داختن ب���ين ی ھم���ين  و البت���ه \ در ادام���ه
ام�ا اگ�ر «: كن�د ھای مختلف دشمنان محمد، اين دستور را ھ�م ان�شاء م�ی پتي

  » !ھا دست برداريد توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، از آن
كن�د  ھم قول پيشينش را نق�ض م�ی باز»\« ٧ی   ی شماره  در آيه

چگون�ه م�شركان را ب�ا خ�دا و پي�امبر او پيم�انی باش�د؟ مگ�ر «: فرماي�د و می
اگ�ر ب�ر س�ر پيمان�شان . ھايی ك�ه ن�زد م�سجدالحرام ب�ا اي�شان پيم�ان ب�ستيد آن

  »!دبايستيبرسر پيمانتان ] شما ھم[ايستادند 
  : اندازند كه  بار ديگر شك به دل مسلمانان می٨ی   ی شماره   آيه
د و باشد كه اگر بر شما پيروز شوند، به ھ�يچ عھ�چگونه پيمانی «

س��ازند و در دل   ب��ه زب��ان خ��شنودتان م��ی؛س��وگند و خوي��شاوندی وف��ا نكنن��د
  » .پيچند و بيشترين عصيانگرانند سرمی

ك�ه جماع�ت م�ورد نظ�ر ھن�وز  مفھوم اين آي�ه اي�ن اس�ت ك�ه ب�ا اي�ن
ان را ب�شكنند، اند، اما چ�ون احتم�ال دارد ك�ه پيمانت�  پيمان با شما را نشكسته

  . پس بھتر است كه پيامبر خود پيشدستی كند و پيمانش با ايشان را بشكند
گون�ه    اي�ن٩ی   ی ش�ماره  زمينه سازی اين پيمان شكنی ھم در آيه

آي�ات \ را ب�ه بھ�ای ان�دك فروختن�د و م�ردم را از راه \ «: ش�ود آغاز می
  » .باز داشتند و بدكاری كردند
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عھد و سوگند و خويشاوندی ھيچ م�ومنی را  «١٠ی   و در شماره
  » .كنند و مردمی تجاوزكارند رعايت نمی

 توب��ه ك��ردن،  ش��رط گذش��ت از اي��شان را١١ی   ی ش��ماره  در آي��ه
 ب�ه اي�ن مفھ�وم ؛زاردن و زك�ات دادن ق�رار داده اس�تمسلمان شدن، نماز گ�

 كه در صورتی ك�ه ب�ه تم�ام ض�وابط م�سلمانی ت�ن در دادن�د، ب�رادران دين�ی
 تھديدھا ١٢ی   ی شماره  اما بازھم در آيه. شوند محمد و يارانش شناخته می

] را[اگ��ر پ��س از ب��ستن پيم��ان، س��وگند خ��ود «: ش��ود ت��ر م��ی ج��دی و ج��دی
شكستند و در دين شما طعن زدند، با پيشوايان كف�ر قت�ال كني�د ك�ه اي�شان را 

ه طعن��ه زدن ب��[ ك��ردار خ��ود رس��م س��وگند نگ��ه داش��تن ني��ست، باش��د ك��ه از
  ». باز ايستند]پيامبر

 و ب�ه مفھ�وم جن�گ ب�ه ق�صد ]ق ت ل[قتل ی   قتال كردن از ريشه
در اين آيه بازھم برای تفرقه انداختن مي�ان . كشتن و از ميان برداشتن است

  ائم��ه[دگراندي��شان، محم��د فرم��ان ن��ابودی و جن��گ و قت��ال ب��ا پي��شوايان كف��ر 
ب��ر باورھ��ای پيشين��شان كن��د و ب��ر ن��ابودی ك��سانی ك��ه  را ص��ادر م��ی] الكف��ر

ان�د، تاكي�د   پايدار مانده و ت�ن ب�ه پي�شوايی و رھب�ری و پي�امبری محم�د ن�داده
باي�د توب�ه كنن�د و «اين آيه مفھومی جز اين ن�دارد ك�ه ديگ�ران ي�ا . ورزد می

و ي�ا م�رگ و پيم�ان ش�كنی از س�وی » نماز بر پای دارند و زكات بپردازن�د
  . محمد را انتظار بكشند

ھ�ايی اس�ت ك�ه در آن نق�ش    يكی از ھمان آيه١٣ی   هی شمار  آيه
آيا با مردم�ی ك�ه س�وگند خ�ود را شك�ستند «: شود محمد و \ درھم تنيده می

ھ��ا ب��ر ض��د ش��ما دش��منی آغ��از كردن��د،  و آھن��گ اخ��راج پي��امبر كردن��د و آن
ترس��يد؟ ح��ال آن ك��ه اگ��ر ايم��ان آورده باش��يد،  ھ��ا م��ی جنگي��د؟ آي��ا از آن نم��ی

  »! بترسيد و بس»\«كه از ] و بھتر است [سزاوارتر است
مقاب�ل   در اين مرحله دستورات برای پيمان شكنی و ع�ذاب ط�رف

ب�ه دلي�ل [\ اي�شان را . ھا بجنگيد با آن«: شود تر می تر و سيستماتيك صريح
س�ازد و ش�ما را  دھ�د و خوارش�ان م�ی ب�ه دس�ت ش�ما ع�ذاب م�ی] دگرانديشی

   ]١٤ش[» .كند ان را خنك میھای مومن  دلدھد و پيروزی می
 با ك�شتار اي�شان و ب�ا ع�ذاب ؛شود ھای مومنان چگونه خنك می دل

ايشان به دست مسلمانان و با خواری اي�شان و ص�د البت�ه شك�ست اي�شان در 
اولتيم��اتومی ب��ه ] محم��د[ \ ١٥ی   ی ش��ماره  در آي��ه. اي��ن جن��گ عقي��دتی

آي�ا «: دھ�د ك�ه ی م�یھ�ای عقي�دتدان و غازي�ان اي�ن جن�گ و ديگ�ر جنگمجاھ
گ�ذارد، ب�ی آنك�ه معل�وم ش�ود  شما را به حال خ�ود وام�ی] \[ايد كه   پنداشته

  ! كنند و چه كسانی ھمراز \ و محمد و مومنان ھستند؟ چه كسانی جھاد می
  » .كنيد آگاه است \ به ھر كاری كه می«: شود كه و در انتھا تاكيد می
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ای   ع�ده. افت�د  ھ�م اتفاق�اتی م�یگويا در اين مرحله در ارتش محم�د
يا به دليل نسبتی كه با قريشيان دارند و ي�ا . خواھند جھاد كنند ھستند كه نمی

 ك�سانی ھ�م ھ�ستند ك�ه گوي�ا رازدار مومن�ان و …به دليل ترس از م�رگ و 
  . كنند  جاسوسی می] مثEكفار و مشركان[ستند و برای دشمن محمد و \ ني

تاكي�د ك�ه \ و ب�الطبع محم�د از ض�مير ش�ما اين اولتيماتوم با اي�ن 
خب��ر دارد، ض��د ض��ربه را ب��ه اي��ن مومن��ان دروغ��ين و جاسوس��ان و س��خن 

 به بع�د خ�ط فاص�ل ديگ�ری ب�ين ١٧ی   ی شماره  از آيه. كند چينان وارد می
م�شركان را نرس�د «: اولين خط ك�شی اي�ن گون�ه اس�ت. شود مردم كشيده می

. كنند، مسجدھای \ را عم�ارت كنن�د  میكه در حالی كه به كفر خود اقرار
گ�ردد ب�ه  گوي�ا اي�ن آي�ه برم�ی. اعمال ايشان ناچيز است و در آتش جاويدانند

چ�ون محم�د آن م�سجد را ان�د و    س�اخته]م�سجد ض�رار [كسانی ك�ه م�سجدی
 يا از سازندگان آن دل خوشی ن�دارد، دس�تور داده اس�ت آن م�سجد ،نپسنديده

اي��ن س��ازندگان م��سجد ھ��م م��شرك و . سان كنن��درا وي��ران ك��رده، ب��ا خ��اك يك��
ش��وند ك��ه پ��ا از ح��ريم خ��ود درازت��ر ك��رده و م��سجد \ را  ك��افر خوان��ده م��ی

مجازات ايشان ھم سوختن در آت�ش خ�شم \ و محم�د . اند   كرده»عمارت«
  . سوزند  در آن می]بی زمان[ای به نام جھنم است كه جاويدان   در منطقه

ھای بدون پاس�خ ب�سياری از  توان پرسش  میالبته در برابر اين آيه
Eدر آنج�ا مكاني�سم زم�ان چگون�ه اس�ت و «: جھان عدم مط�رح ك�رد ك�ه م�ث

مكان در عدم چه تعريفی دارد و مفھوم جاوي�دان ك�ه ب�ه ھ�ر ص�ورت ن�شان 
توان�د داش�ته  ی زمان درازی اس�ت، در خ�Eء و ع�دم چ�ه تعريف�ی م�ی  دھنده

گ�اه و ب�ه عب�ارتی جھ�نم در   و اين ش�كنجهھا  باشد و محل انجام اين مجازات
ی ب�دن   كجای اين كھكشان مادی قرار دارد و ماده كه عنصر ت�شكيل دھن�ده

انسان اس�ت، در اي�ن ن�ابودی ب�ه چ�ه ش�كلی درخواھ�د آم�د و چگون�ه در ي�ك 
ت��وان م��اده را ك��ه پراكن��ده و پوس��يده و  مح��ل م��شخص و زم��ان م��شخص م��ی

  است، گرد آورد و سوزاند؟ تبديل به ھزار و يك عنصر ديگر شده 
تواند توان سوزاندن دائمی داش�ته  ای نمی  با اين تاكيد كه ھيچ ماده

ای ھ��م ني��ست ك��ه بت��وان آن را ب��رای م��دت نامح��دودی   باش��د و ھ��يچ م��اده
ای تبخير و   ای در نقطه جوش خاصی و نقطه ذوب ويژه  ھر ماده. سوزاند

اين اساس�ا موض�وع جاوي�دان بن�ابر. ش�ود سوزانده شده، تبديل به ان�رژی م�ی
 مك�ان حادث�ه ھ�م چ�ون طب�ق گفت�ه. افت�د ِبودن فع�ل س�وزاندن از ك�اركرد م�ی

ھ��ای خ��ود ق��رآن و متولي��ان اس��Eم، مك��ان م��ادی بخ��صوصی ني��ست، پ��س  
  . تواند وجود واقعی و تاريخی و جغرافيايی داشته باشد نمی

 كنن��د، ك��سانی جد \ را عم��ارت م��یب��ه بي��ان محم��د ك��سانی ك��ه م��س
 يعن�ی ھم�ان روز ب�ی زم�ان و ؛رن�دند كه ب�ه \ و روز قيام�ت ايم�ان داھست
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 ب��ه محم��د ]يعن��ی مالي��ات[گزارن��د و زك��ات   نم��از م��ی؛بيمك��ان و غيرم��ادی
در اي�ن تعري�ف . ترسند كنند و جز از \ نمی دھند و خرج او را تقبل می می

 ت�رس و \ كسی است كه وحشتناك و ترسناك است و بايد از او ھمي�شه در
در اين مرحله ھم محمد يا \ يك خ�ط فرض�ی ديگ�ر مي�ان . لرز به سر برد

ھم��ين نم��ازگزاران و معتق��دين ب��ه قيام��ت و زك��ات دھن��دگان و خ��دا ترس��ان 
   ]١٨ش[» .اينان از ھدايت يافتگان باشنداميد است كه «:  كشند كه می

 در اين آيه يك مسلمان و يك مومن، اگر نماز بگزارد و ب�ه قيام�ت
معتقد باشد و زكات بدھد و جز از خدا نترسد، معلوم نيست كه بت�وان او را 

در واق�ع . يافتگان مح�سوب ك�رد  مسلمان واقعی به حساب آورد و از ھدايت
اي��ن آي��ه راه را ب��رای تكفي��ر ك��سانی ك��ه ب��ه فرم��ان رھب��ری زم��ان و مEي��ان 

 جماع��ت بتوانن��د اي��ناين��ان  ك��ه گذاش��تهكنن��د، باز مت��ولی اس��Eم تمك��ين نم��ی
ھ��ای ابتك��اری و ب��ر اس��اس من��افع حاكم��ان ش��رعی   م��سلمان را ھ��م ب��ه بھان��ه
  : يابد كه ھا به اين صورت ادامه میاين خط كشي. وقت، به چارميخ بكشند

ی   آي��ا آب دادن ب��ه حاجي��ان و عم��ارت م��سجدالحرام را ب��ا ك��رده«
براب�ر كسی كه به \ و روز قيام�ت ايم�ان آورده و در راه \ جھ�اد ك�رده، 

مكاران را براب��ر ني��ستند و \ س��ت] اي��ن دو جماع��ت[داني��د؟ ن��ه ن��زد \  م��ی
   ]١٩ش[» .كند ھدايت نمی

ت��وان گف��ت ك��ه ب��رای محم��د تنھ��ا  ی اي��ن آي��ه م��ی  در تكمي��ل ترجم��ه
ك���سانی م���سلمان واقع���ی ھ���ستند ك���ه ب���رای من���افع اس���تراتژيك پيامبرش���ان 

از قبيل آب دادن به تشنگان   ه كارھای حقوق بشرانه و انسانیجنگند و ب می
ِتاكيد آخر جمله مبنی بر ع�دم . كنند  بازسازی مسجدالحرام بسنده نمیحتیو 

ھدايت ستمكاران از سوی \ و بEفاصله پس از اين خط كشی بين دو قشر 
ن�ويس اي�ن آي�ه و در البت�ه مت�رجم در زير. مختلف مسلمانان قابل تامل اس�ت

ح���ضرت  «ته ك���ه م���راد از مجاھ���دط���ه ب���ا ش���ان ن���زول اي���ن آي���ه نوش���راب
ح��اT چ��را خ��ود خ��دا ي��ا پي��امبرش .  اس��ت»اب��ن ابيطال��ب اميرالم��ومنين عل��ی

 ب�ر م�ن معل�وم،  و اسم علی ابن ابيطال�ب را ني�اورده ان�د١٧٠پنھانکاری کرده
 خط م�شی اص�لی م�سلمانان واقع�ی م�شخص ٢٠ی   ی شماره  در آيه .نيست

دن�د و در راه \ ب�ه م�ال و آنان كه ايمان آوردن�د و مھ�اجرت كر«: شود می
           ت��ر دارن��د و ك��ام  ای عظ��يم  ج��ان خ��ويش جھ��اد كردن��د، در ن��زد \ درج��ه

  ».گانند  يافته 

                                                           
رم�ل و «عه ي ش�ی آخون�دھاید، ول�اورده ان�ي�طال�ب را ني اب�ن ابی و اس�م عل�»ده انديترس«ا محمد ي مثE خدا - 170

 »سور« آنھا ی به ھر دویعنيده اند؛ يامبر را فھمي خدا و پی انداخته اند و منظور ناگفته و نانوشته »اصطرTب
 !زده اند
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فھمن�د، باي�د  كسانی كه اسEم را در وجه عرف�انی و ان�سانی آن م�ی
لك�م «و »  ف�ی ال�دين T اك�راه«توجه داش�ته باش�ند ك�ه اگ�ر محم�د زم�انی از 

 اس�ت ك�ه ھن�وز ش�رايط خن گفته است، مربوط به زمانیس» دينكم ولی دين
ب�ه ھم�ين . دي�د و امكان تحقق حكوم�ت اس�Eمی را ب�رای خ�ودش مي�سر نم�ی

البت�ه ب�ا ھم�ان [جويان�ه   دليل ھم با ادبياتی انسانی و دگرانديش پسند و ص�لح
ام�ا . ك�رد ب�ا پيرام�ون و پيراموني�انش برخ�ورد م�ی]  سال پ�يش١٤٠٠زبان  

تن ب��ه بخ��شی از ق��درت و ت��صور امك��ان تحق��ق روياھ��ای پ��س از دس��ت ي��اف
ی برخ��وردش ب��ا اع��راب و ب��الطبع ب��ا   اش، ن��وع بي��ان و ش��يوه  جھانگ��شايانه

كن�د و ب�ه ھم�ين  ھای ديگ�ر ب�ه كل�ی تف�اوت م�ی دگرانديشان و مردم سرزمين
 يك�ی محم�دی اس�ت ؛ما عمE با چند محمد روب�رو ھ�ستيم ،دليل ھم در قرآن

ای ان�سانی، عقاي�دش را ب�ه پيرام�ونش بقبوTن�د و   ش�يوهكن�د ب�ا  كه تEش م�ی
ھ�ای مك�ی ق�رآن، تف�اوتی اساس�ی   برای اين كار بيانش بخصوص در س�وره

در واق���ع بح���ث جھ���اد و ك���شتار . ھ���ای ق���رآن  دارد ب���ا بخ���ش م���دنی س���وره
ھ�ای   دگرانديشان و حمله به ايشان و قتال ايشان و به بردگی ب�ردن خ�انواده

ھ��ای ك��سانی ك��ه محم��د آن��ان را   ن ام��وال و خ��انوادهاي��شان و غنيم��ت گ��رفت
داند، از مدينه  اش می  ی اسEمی  دشمن خويش و مانع تحقق حكومت مطلقه

  . شود و با تغيير كيفی توان و قدرت استراتژيكی او آغاز می
و ب��ه . ت اس��تدر ق��رآن دو گون��ه \ و دو گون��ه محم��د قاب��ل روي��

ھ�ای داخ�ل  م�ذھبی/یمثE مل�[مانان ما  كه بخشی از مسل ھمين دليل ھم تاسی
كنن�د، اساس�ا بخ�ش  ھای مكی قرآن می  ھا و سوره  به حرف]و خارج  ايران

ی   ی ق�رآن بخ�صوص س�وره  كننده  منسوخ قرآن است و بخش ناسخ و نسخ
پاي�انی ھ�ای  ی س�ال  ھای ان�شا ش�ده   كه از سورهھستندی نور   توبه و سوره

  .  محمد ھستندزندگی
ان�د و در راه \    بعد به ھمين مسلمانانی كه ايمان آوردهی  در آيه

 \ به رحمت و خشنودی خ�ود و بھ�شتی ك�ه در آن نعم�ت«: اند  جھاد كرده
در آن «:  و در ادام��ه]٢١ش[» .دھ��د اوي��دان باش��د، بشارت��شان م��یھ��ای ج 

   ]٢١ش[» .ر و مزد بزرگ در نزد \ استبھشت جاويدان بمانند؛ زيرا اج
ی س��وم   ای ني��از ني��ست ت��ا بفھم��يم ك��ه در ھ��زاره  وت وي��ژهب��ه ذك��ا
 از ن��وع القاع��ده، چن��ين م��شتاقانه در طل��ب  ھ��ای اس��Eمی تچگون��ه تروري��س

بھ��شت جاوي��دان وع��ده ش��ده در ق��رآن محم��د، خودش��ان را ب��ه آب و آت��ش 
ی   ی م��ردم از ھم��ه  زنن��د و ب��ا انج��ام عملي��ات انتح��اری، زن��دگی ھم��ه م��ی

از سوی ديگر اخ�تEف ان�داختن در ؛ سازند  تھی میھا را از امنيت مينسرز
اند، از   ھايی كه تا پيش از ظھور اسEم، ھمراه و يار ھم بوده  ميان خانواده

اي�د،   ای كسانی كه ايم�ان آورده«: شود ی بعدی آغاز می  جا و در آيه  ھمين
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كف�ر را ب�ه ج�ای ايم�ان برگزينن�د، دوست دارند ك�ه  اگر پدران و برادرانتان
ب�دارد، از دوس�ت ] اي�شان را[ھا را به دوستی مگيري�د و ھ�ركس از ش�ما  نآ

  ]٢٣ش[» .ستمكاران خواھد بود
اند، افاضات سيد   ايرانيانی كه اندكی از بھار جوانی فاصله گرفته

ھ�ا را خ�ود   \ خمينی را در ھمين راستا و تفرقه انداختن بين خانواده  روح
 ھمان دوران�ی ؛اند  ھا را كشيده ن خط كشیھا ھم داغ اي به چشم ديده و خيلی

ضات حكوم��ت اس��Eمی، پ��سرانش را ك��ه امث��ال محم��دی گيEن��ی قاض��ی الق��
اش ش��خص س��يد روح \   ھ��ای ق��درت رھب��ر عقي��دتی  ی اس��تحكام پاي��هقرب��ان

ای ك�ه فرزندان�شان را ب�ه   ش�يرينی خ�وردن م�ادران بيچ�اره. كرد خمينی می
Eمی لو میجEھای غم انگيزی است  از آن داستان]ھم[ دادند دان حكومت اس

ھ�ای قرآن�ی، ب�ين   ھ�ای اس�Eمی را ب�ر مبن�ای ھم�ين آي�ه یافكن�  كه اين تفرق�ه
  !مردم مسلمان ايران نھادينه كرده است

ی اص�لی م�سلمان مان�دن   ی بعدی تاكيدی اساسی ب�ر ش�يوه  در آيه
نت��ان و  اگ��ر پ��درانتان و فرزن��دانتان و برادرابگ��و«: م��دعيان م��سلمانی اس��ت

ايد، و تجارتی كه از ك�سادی   زنانتان و خويشاوندانتان و اموالی كه اندوخته
ھ��ايی ك��ه ب��ه آن دلخ��وش ھ��ستيد، ب��رای ش��ما از \ و   آن ب��يم داري��د و خان��ه
، منتظ�ر باش�يد ھ�ستندت�ر  دن در راه او، دوس�ت داش�تنیپيامبرش و جھاد ك�ر

 ».ھ���دايت نخواھ���د ك���ردافرمان���ان را ت���ا \ فرم���ان خ���ويش بي���اورد و \ ن
  ] ٢٤ش[

 خواھن�د م�سلمان اين آيه اتمام حجتی است برای م�سلمانانی ك�ه م�ی
ای    خان��ه،ش��ان را دوس��ت دارن��د   خ��انواده؛خواھن��د  باش��ند، ول��ی جن��گ نم��ی

چن��ين . گذرانن��د ش��ان زن��دگی آرام��ی را م��ی  ان��د و در كن��ار خ��انواده  س��اخته
م��سلمانان باي��د ھمي��شه ن��ی  يع؛انی اساس��ا از ھ��دايت ش��دگان ني��ستندم��سلمان

 ھ��يچ آرام و ق��راری ب��رای ؛ س��Eح ب��ر دوش و درح��ال جن��گ؛س�رباز باش��ند
ھمگی لب�اس رزم بپوش�ند بايد . مد و \ پذيرفته نيستمسلمانان از سوی مح

شان را تنھ�ا در جن�گ و جھ�اد و مب�ارزه و ك�شتار و ی كار و زندگي�  و ھمه
پاي�انی  ھ�ستند ك�ه در س�الھای  تنھ�ا م�سلمانانیاين�ان.  خEصه كنند…قتال و

ی م�سلمانان   بقي�ه. ش�وند  محمد از سوی او مسلمان تلقی میزندگی و قدرت
  یدر چن�د آي�ه. آيند از ھدايت يافتگان نيستند و اصE مسلمان به حساب نمی

قب�ل ھ�م دي�ديم ك�ه ب�ه اي�شان آت�ش جھنم�ی ك�ه در آن جاوي�دان خواھن�د مان��د، 
  : خوانيم كه  می٢٨ی   شمارهی   در آيه. وعده داده شده است

نج��س ] دگراندي��شان[اي��د، م��شركان   ای ك��سانی ك��ه ايم��ان آورده«
ھستند و از س�ال بع�د نباي�د ب�ه م�سجدالحرام نزدي�ك ش�وند و اگ�ر از بين�وايی 

  » …كند نيازتان می ترسيد، \ اگر بخواھد به فضل خويش بی می
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ای ك�ه   كارهشود به بازار م داستان ترس از بينوايی ھم مربوط می
ای ب�رای   در پيرامون مكه برقرار ب�وده و ھم�ه طي�ف اع�راب ب�ا ھ�ر عقي�ده

، ب�دياميه محم�د امك�ان ان�د و ح�ال ك�  آم�ده تجارت و سياحت به اين مكان م�ی
ی محرم�ه   ی ديگران را از ورود به اي�ن منطق�ه  منطقه را قرق كرده، ھمه

ی  ب��رای ك��ساد نگران��یانان ھ��م نباي��د بترس��ند و  م��سلم؛كن��د ممن��وع اع��Eم م��ی
   !بازارھای تجارتشان داشته باشند

ب��ا ك��سانی از اھ��ل كت��اب ك��ه ب��ه \ و روز قيام��ت «: ٢٩ی   و آي��ه
خ�ود  ان�د، ب�ر  آورند و چيزھايی را ك�ه \ و پي�امرش ح�رام ك�رده ايمان نمی
پذيرند، جنگ و قتال كنيد، تا آنگاه ك�ه ب�ه  كنند، و دين حق را نمی حرام نمی

  » . در عين مذلت جزيه بدھند خوددست
ھ�ا تنھ�ا ب�ه دلي�ل  اين جا ھم آپارتايد دينی و فرق گذاشتن بين انسان

ی تازه، ذلتی را بر دگرانديشان و شكست خوردگ�ان در   نپذيرفتن اين عقيده
كند كه ھمچنان و تا ھمين اTن ھم تاريخ جھان  اين جنگ عقيدتی تحميل می

 ھ��م ان��واع ديگ��ر ٣٥ی   ی ش��ماره  ي��هآ. را ب��ه حم��ام خ��ون ب��دل س��اخته اس��ت
ان�د   ھای خداوندی را به دگرانديشان و كسانی ك�ه ت�سليم محم�د ن�شده  شكنجه

روزی كه در آتش جھنم گداخته ش�وند و «: دھد وعده می] اند  مسلمان نشده[
اي�ن اس�ت آن چي�زی ك�ه ب�رای . پيشانی و پھلو و پشتشان را ب�ا آن داغ كنن�د

  » .ی خويش را بچشيد  طعم اندوختهحال . خود اندوخته بوديد
ھ��ای حكوم��ت اس��Eمی را ب��ه دلي��ل دگراندي��شی و  آن��انی ك��ه زن��دان

ان�د، اعم�ال   كمی زاويه داشتن در ھمان نوع باورھای اسEمی تجرب�ه ك�رده
اي�ن . ان�د  ھای قرآنی را به خوبی با تن و بدن تردش�ان ح�س ك�رده  اين شيوه

 تنھا دينی ك�ه ؛ آتش كشيده استال است جھان را به س١٤٠٠دينی است كه 
بر اساس مرگ و كشتار و جھاد و حذف دگرانديشان امكان پ�ا گ�رفتن يافت�ه 

ی سوم ھ�م   ی خونين خود ما ھم در قرن بيستم و آغاز ھزاره  تجربه. است
 و »الق�راء ام«ل ت�ا اي�ن حكوم�ت اس�Eمی ب�ه عن�وان به ھر ح�ا.  ھمين است

يانه وجود دارد، جھ�ان روی آس�ايش مركز ثقل تروريسم اسEمی در خاورم
ای م�دتش ب�ر  بھت�ر آن اس�ت ك�ه غ�رب از من�افع كوت�اه. و امنيت نخواھد ديد

 كوت�اه بياي�د و ب�ه من�افع دراز م�دت امني�ت معامله با اين حكومت تروريستی
  !جھانی و جھانيان بيانديشد

  
    !برگرديم به کارمان

رای شناختن ي�ك م كه به ا كجا از قول علی شريعتی خوانددانم نمی
خواس�ته بگوي�د ك�ه  Tب�د ح�ضرتش م�ی. دين، باي�د خ�دای آن دي�ن را ش�ناخت

فھمی كه او چه انتظ�اری از ت�و دارد  وقتی خدای اين مكتب را شناختی، می
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و در نگ��اھش ي��ك خداش��ناس واقع��ی ك��ه حتم��ا عك��س برگ��ردان و رونوش��ت 
  نوادگیخ�ا/سياس�ی/ رفت�ار اجتم�اعیھ�ا و نھايت�ا چ�ه  خود اوست، چه ويژگ�ی

 خ�ود« و »خ�دا شناس�ی«خواھم وارد بحث كEم�ی  نوشته نمیدر اين . دارد
. ھ�ايی از اي�ن دس�ت ب�شوم  و داس�تان»را ب�شناس ت�ا خ�دای خ�ود را ب�شناسی

 و گفت�ه ان�د و اند  قدر در اين باب نوشته  روحانيون و جسمانيون اسEمی آن
ا ن�شناسان زن�ده  خ�دحت�یی خداشناسان و    كه برای ھمهکاغذ سياه کرده اند
ای را داش�ته    س�ال ھ�م عم�ر ن�وح اف�سانه٩٥٠اگر كسی. و مرده كافی است
 بح��ث،  خ�واھم در اي��ن م��ی. آي��د  ھم��ه نوش��ته برنم�ی ن�دن آنِباش�د، از پ��س خوا

ش�ود، از زب�ان   خوان�ده م�ی»\«اش   خدای محمد را ك�ه در زب�ان اس�Eمی
 ب�ه ت�صوير »\«ول م�سلمانان از زب�ان ق�رآن و ش�خص خود محمد و به ق�

ای   بكشم و نشان بدھم كه خدای محمد و علی چگونه خدايی اس�ت و رابط�ه
كن�د،  ھ�ا ي�ا در تعري�ف ھم�ين م�سلمانان، ب�ا بن�دگانش برق�رار م�ی كه با انسان

ی احترام�ات ج�ای چگونه است، و او خود را در كجای سلسله مرات�ب ادار
  !  دارند؟ھا چه مقامی در اين سلسله مراتبداده است و انسان

 ب�ه كت�اب ق�رآن مراجع�ه ك�نم ك�ه ب�ه »\«مجبورم ب�رای ش�ناخت 
ی جھان است و ھر رط�ب و ياب�سی در   ی محمد اولين و آخرين پديده  گفته

ی علوم بری   آن نوشته شده است و تمام رموز زندگی و تمام قوانين و ھمه
 تم�امی ھ�ا و ب�رای ی زم�ان  ھا و ھم�ه  ی پھنه  و بحری و فضايی برای ھمه

ھا در آن مستتر است و اگر كسی به اي�ن  ھا و تمدن ھا با تمامی فرھنگ ملت
ھ�ا از دوش�ش برداش�ته  دين بگرود و اين \ را بپرس�تد، ب�ار تم�ام م�سئوليت

ش�ود در پي�روی از احك�ام اي�ن \ و  اش خEص�ه م�ی  شود و تمام زندگی می
در كت�اب اي�ن \ يعن��ی ھ�ای نق�ل ش�ده  پي�امبر اي�ن \ و اج�رای دس�تورالعمل

ی شناخت اين \ مراجع�ه   ترين وسيله  ترين و مستقيم  اول  پس دست. قرآن
ك��اری از س��خنان ق��صار   ش��ود ب��رای محك��م البت��ه م��ی. ب��ه ھم��ين كت��اب اس��ت

محمد و علی و ديگر متوليان و امام�ان و خلف�ای اس�Eمی ھ�م اس�تفاده ك�رد؛ 
د ق�رآن را در دس�ترس داري�م، چ�را اما تا زمانی كه ما منبع دست اولی مانن�

ھ��ا  ب��ه حاش��يه ب��رويم و ب��ه مت��ونی مراجع��ه كن��يم ك��ه ممك��ن اس��ت در نق��ل آن
 باش�ند و ي�ا كارھاش�ان  تاريخ نويسان خست به خرج داده باشند، اشتباه كرده

  !خيلی قابل استناد نباشد
] بق�ره[ی گ�او   به دليل حجم زياد و تكرارھای فراوان، تنھ�ا س�وره

ام، ش�ايد ب�ه اي�ن   دلي�ل بخ�صوصی ھ�م نداش�ته. ام  ن كار برگزيدهرا برای اي
آن اس�ت و ج�امعيتی ك�ه در آن ھ�ست ی قر   بلندترين سوره»بقره«دليل كه 

  . ھای قرآن نيست   در ديگر سوره]به اين ميزان[
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و در .  آي��ه دارد٢٨٦. ی ق��رآن اس��ت  ی گ��او دوم��ين س��وره  س��وره
 را از اي�ن  ری است كه صفات تك�راریTزم به يادآو. مدينه نازل شده است
  : ی گاو يا بقره، \ كسی است كه  در سوره. ام  مجموعه كنار گذاشته

  
  . دھد مرض را در دل مردم افزايش می

  . گذارد بر دل و گوش مردم مھر می
  .كند مردم را مسخره و استھزاء می

  . كند ھا رھاشان می گيرد و در تاريكی روشنايی را از مردم می
  . بر كافران احاطه دارد

  . برای كافران آتش را آماده كرده است
  )٣٦. (اندازد بين مردم تفرقه می

  )٣٩. (دھد به كافران جھنم و آتش جاويدان را وعده می
  )٤٠. (بايد به او وفا كرد، تا به شما وفا كند

  )٤١ و٤٠. (ترسناك است
  . دھد كه ھمديگر را بكشند به مردم دستور می

  )٥٤. ( است كنند، ستوده ھا از يكديگر می شتاری كه انسانبرای او ك
  )٥٥. (فرستد خواھند او را ببينند، صاعقه فرو می بر فرق كسانی كه می

  . كند مردگان را پس از مرگ زنده می
  . فرستد كنند، عذاب آسمانی میبرای كسانی كه به حرفش گوش نمي

و بيچ�ارگی و ق�رين كنن�د، خ�واری ای ھمين مردم كه به حرفش گوش نميبر
  . كند شدن با خشمش را مقرر می

ھ�ايی خ�وار و  كنن�د، تب�ديل ب�ه بوزين�ه مردمی را ك�ه از ح�د خ�ود تج�اوز م�ی
  )٦٥. (كند خاموش می

  . كند ھر آنچه را كه پنھان است، آشكار می
  . كند مردگان را زنده می

  . از كردار مردمان غافل نيست
  )٧٩. (كند نويسند، تھديد می میرا با دست ] قرآن[كسانی را كه كتاب 

  . كند مردم را به جھنم تھديد می
ت��رين وج��ه ممك��ن   كن��د و در قيام��ت ب��ه س��خت م��ردم را در دني��ا خ��وار م��ی

  . كند شكنجه می
  . كند كافران را طرد می
  . كند كافران را لعنت می

  . دھد فضل و كرمش را به ھر كه بخواھد می
  . دھد كافران را به خواری عذاب می
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  . كوه طور را بر سر مردم افراشته است
  . شناسد ستمكاران را می

  )٩٦. (كند زندگی دوستان را تھديد به عذاب می
  .دشمن كافران است

  . كند شكنند، رسوا می كسانی را كه پيمانشان را می
  .كند كافران را به عذابی دردناك تھديد می

  .فرستد ای را كه منسوخ كند، بھتر يا ھمانندش را می  ھر آيه
  .ھا و زمين است فرمانروای آسمان

  .  ی كردار مردم بيناست   به ھمه
ی اخ��تEف ب��ين يھودي��ان و م��سيحيان حك��م خواھ��د   در روز قيام��ت درب��اره

  . كرد
  . مردم حق ندارند به مسجدھا جز با ترس و لرز وارد شوند

برخی از مردم بايد در دنيا و آخ�رت ع�ذابی ب�زرگ از س�وی او را انتظ�ار 
  .داشته باشند

  . صاحب شرق و غرب است
  .فرزند ندارد
  . ھستی فرمانبردار اوست ی زمين و آسمان است و ھمه  صاحب ھمه

  .ھا را او آفريده است زمين و آسمان
  .شود بشو و می: گويد كند و به چيزی می اوست كه اراده می

  . كند او ھر كه را بخواھد ھدايت می
  . دم به دوزخ نيستبجز خودش، ھيچكس مسئول ورود مر

ھ�ای فراوان�ی ك�ه ب�ه اي�شان داده  كند كه از نعمت بنی اسرائيل را مجبور می
  . است، ياد كنند

كن���د ك���ه در آن روز موع���ود، ھ���يچ فدي���ه و ش���فاعت و  م���ردم را تھدي���د م���ی
  . كند ای كمكشان نمی ياری

با اين كه ابراھيم را خودش به پيامبری مامور كرده است، ام�ا از فرزن�دان 
  )١٢٤. (كند  براھيم به عنوان ستمكاران ياد میا

  .كعبه را جايگاه امن قرار داده است
دھ��د، س��پس ب��ه ع��ذاب دردن��اك  ك��افران را در آغ��از كم��ی برخ��ورداری م��ی

  . كند دچارشان می
  . خواھد كه تسليمش شوند از مردم می

  !به نظر خدا، رنگ او از ھر رنگی بھتر است
  .غافل نيست

  .استصاحب مشرق و مغرب 
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  .كند  ھر كه را كه بخواھد ھدايت می
ای ك��ه محم��د اختي��ار ك��رده،   خ��ودش مطم��ئن اس��ت ك��ه اھ��ل كت��اب از قبل��ه

  . پيروی نخواھند كرد
  .كند پيامبر را تھديد می

  . ھمه جا حاضر است
  .ترسند، تمام كندا نعمتش را بر كسانی كه از او ميبايد از او ترسيد ت

  .ناسپاسان را دوست ندارد
  . يان را دوست داردشكيبا

  . كند كشته شدگان در راھش را جزو زندگان منظور می
م��ردم را ب��ا ت��رس و گرس��نگی و بيم��اری و نق��صان در مح��صوTت مرتب��ا 

  . كند آزمايش می
كن�د  قبولش ندارند، ھ�م خ�ودش لعن�ت م�ی] مثE عقلی[كسانی را كه به دليلی 

  .كند ديگران لعنتشان كنند و ھم وادار می
  .كند و ھم فرشتگانش  ھم خودش لعنت میكافران را

ھ�يچ تخفيف�ی ھ�م ب�ه اي�شان . كن�د  اين افراد را به لعنتی ھمي�شگی گرفت�ار م�ی
  . دھد  يك لحظه ھم به ايشان مھلت نمیحتی. دھد نمی

  .كند ھا را به سختی عذاب می خيلی
  .كند ی حسرتشان می  كردارھای مردم را مايه

  .كند يه میكافران را به كر و Tل و كور تشب
  . مردم بايد در حين استفاده از امكانات دنيا، مرتب او را سپاس گويند

در . دھ�د ھاش�ان وع�ده م�ی  پنھان كنندگان كتابش را ب�ه ع�ذاب آت�ش در ش�كم
  .كند زند، فقط عذابشان می روز قيامت با اين دسته حرف نمی

  . كند ی زندگی اعEم می   را مايه»قصاص«
  .بايد او را سپاس گفت. ياد كردبايد او را به بزرگی 

  )١٩١ و ١٩٠.  (كند فرمان جنگ و كشتار را شخصا صادر می
  . دھد، تا تنھا اسEم در جھان بماند باز ھم خودش فرمان جنگ می

  . ی تجاوز بر ستمكاران است  فرمان دھنده
  .كند بايد از او ترسيد چرا كه به سختی عذاب می

. خواھند، در آخرت چيزی نخواھد داد و میآنانی كه در اين دنيا چيزی از ا
)٢٠٠(  

  .رسد به سرعت به حساب ھمه می
  .دھد خودخواھان را به جھنم وعده می. فساد را دوست ندارد

  .كنند، مھربان است با كسانی كه جانشان را در راه او فدا می
  . خواھد از ھمه اطاعت می
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  . داند شيطان را دشمن مسلمانان می
  . استی كارھ  مرجع ھمه

  .كند ھايش را سخت عقوبت می  دگرگون كنندگان نعمت
  .دھد در روز قيامت، خداترسان را باTتر از كافران قرار می

  .دھد حساب روزی می به ھركس كه بخواھد، بی
  .كند ھركس را كه بخواھد، به راه راست ھدايت می

ھ���ا مق���رر داش���ته اس���ت، ھرچن���د ك���ه آن را ن���اخوش  جن���گ را ب���ر م���سلمان
  . رنددا می

  . داند تر می  گناه شرك را از قتل بزرگ
 داني� و ك�افران اس�ت و اي�شان را جاوی اعمال از دين برگشتگان  تباه كننده

  . دھد در جھنم جای می
  . شناسد تبھكاران را از نيكوكاران باز می

  .توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد
  )٢٢٨. (مردان را برزنان برتری داده است

  .د و حكيم استپيروزمن
  . از او بايد ترسيد

  .بيناست
  .كنند، آگاه است بر كارھايی كه مسلمانان می
  .دانند آموزد كه نمی به مسمانان چيزھايی را می

  .غالب و حكيم است
  .كند مردگان را زنده می

  . دھد مسلمانان را به جنگ در راھش فرمان می
  .ستمكاران آگاه است] افكار و كارھای[بر 

  )٢٤٩( پافشاری كنندگان است دوستدار
از اي�ن راه . ی برخ�ی ب�ر بع�ضی ديگ�ر اس�ت  ی كشتار دفع كنن�ده  به وسيله

  )٢٥٠. (دارد فضل و كرم خويش را ارزانی می
  .برخی از پيامبران را بر برخی ديگر برتری داده است

او ھرچ��ه ك��ه بخواھ��د . كردن��د خواس��ت م��ردم ب��ا يك��ديگر قت��ال نم��ی اگ��ر م��ی
  )٢٥٤. (كند می

  . خدايی است كه جز او خدايی نيست
  .زنده و پاينده است

  . داند ھمه چيز را می
  .توان نزدش شفاعت كرد جز به اذن او نمی

  .ھا و زمين است كرسی او در آسمان
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  .ياور مومنان است
. دھ��د ك��شند، وع��ده م��ی م��ردم را ب��ه جھنم��ی ك��ه در آن جاوي��دان ع��ذاب م��ی

)٢٥٧(  
  .كند ستمكاران را ھدايت نمی

  .كند داش ھر كه را كه بخواھد، چند برابر میپا
  .گشايش دھنده و داناست
  .بی نياز و بردبار است
  .كند كافران را ھدايت نمی

  . كند ھر كه را بخواھد ھدايت می
  .دھد رباخواران را به جھنم بشارت می

  .ی گنھكار را دوست ندارد  كفران كننده
  .كند بخواھد عذاب میآمرزد و ھر كه را كه  ھر كه را كه بخواھد می

  .ھمتاست بی
  .ی امكاناتش تدارك ديده است  بھشت را با ھمه

  . كند ی مردم را پس از مرگ زنده می  ھمه
  . ھمه چيز را بر روی زمين آفريده است

  . ھفت آسمان را آفريده است
  . داند نھان و آشكار ھمه چيز و آسمان و زمين را می

  .بر ھمه چيز آگاھی دارد
  . و مھربان استتوبه پذير

  . شكافد دريا را برای قوم بنی اسرائيل می
  . گستراند بر سر مردمان سايه می

  .فرستد برای مردم می] ترنجبين يا شيرخشت و بلدرچين[من و سلوی 
  .دھد به مردم از چيزھای پاكيزه روزی می

  .دھد برخی را ھم به بھشت بشارت می
  .كند ايی میدھد و ايشان را راھنم به مومنان بشارت می

  .دھد به كسانی كه ايمان بياورند، پاداش می
  . بخشد ھر آنچه را كه بخواھد به ھر كه بخواھد می

  .ھا و زمين است فرمانروای آسمان
  . است»مسلمانان«فقط اوست كه ياور 
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  پروژه ی کھنه ی اص4حاتچيھا

  
  

ی رون��د   ادام�ه.  ب�رای رژي�م تھ�ران س�ال خ�وبی نب�ود١٣٧٥س�ال 
 حكوم�ت ١٧٢ در رابط�ه ب�ا ص�دور تروري�سم دولت�ی١٧١ادگاه ميكونوسكار د

 ١٧٣محك�وم ش�دن نف�رات درج�ه اول. اسEمی ب�ه جاھ�ای ب�اريكی ك�شيده ب�ود
اي��ن حكوم��ت ب��ه عن��وان آم��ران آن جناي��ت فجي��ع ت��اريخی ك��ه در ن��وع خ��ود 

ش�يخ عل�ی اكب�ر ھاش�می رف�سنجانی ك�ه . نظير بود، دنيا را تكان داده ب�ود بی
كوش�يد ب�ا  گذراند، می اش را می  ی رياست جمھوری  الهسال پايانی ھشت س

دستكاری در نص قانون اساسی حكومت اسEمی كه رياس�ت جمھ�وری ھ�ر 
ھ�ای ق�درتش را   ك�رد، پاي�ه  دوره مح�دود م�یدورئيس جمھوری را تنھ�ا ب�ه 
  شيخ رفسنجان خواب رياست جمھ�وری مطلق�ه. در سنگ و سمنت فرو كند

   سوريه و پرزيدنت مادام»دوست و برادر«شور العمری از سنخ ك  و مادام
گ���و ھ���م خ���ود را رئ���يس  و  در چن���د گف���ت؛دي���د لعم���ر آن ح���افظ اس���د را م���یا

بعد كه با اين پرسش روب�رو . دعرفی كر محکومت اسEمی بعدی یجمھور
ِا ھم�ان لبخن�د ك�ج د كه با نص قانون اساسی كشورتان چه خواھيد ك�رد، ب�ش

   ١٧٤»!د شدآن ھم درست خواھ« :معروفش گفت
ش��د ك��ه رف��سنجانی ب��ه  ی اي��ن كارھ��ا در ش��رايطی انج��ام م��ی  ھم��ه

عنوان رئيس جمھوری دولتی ك�ه وزي�ر اطEع�ات و امني�تش عل�ی فEحي�ان 

                                                           
 »فيش�ر «یھاش�م یبن� عب�دالرحمان یق�ه دو م�رد ب�ه نامھ�اي دق ۵٠ و  ٢٢س�اعت  ١٩٩٢ س�پتامبر ١٧ -  171

 نفر از ٩ یو به سو نددن شيدر برل» كونوسيم«، وارد رستوران ی لبنان»دعما «ليراح نيعباس حس ، ویرانيا
ن ن�ه ت�ن عبارتن�د از ص�ادق يا .دنردك كيشل با مسلسل بودند ران كه در رستوران در حال گفتگوي ایاسين سيفعال

 یز غفاريعز. ی دھکردی، نوریون اردTن، فEح عبدليران، ھمايرکل حزب دموکرات کردستان اي دبیشرفکند
  . ننديبيب نمي آسی ول، و فرھاد فرجاد ھم در رستوران بودندیز دستمالچيپرو. شودي میس رستوران ھم زخميرئ
  كي�ان ي�درجر ن وي�ران در وي�رك�ل وق�ت ح�زب دمك�رات كردس�تان ايعب�دالرحمان قاس�ملو دبن دکت�ر ي�ااز  شيپ�

 . ترور شدی رفسنجانیندگان دولت ھاشمي با نمایاسي سگفتگوی
رون يبچه  مخالفانش را چه در درونمرز و یشود که بر اساس آن دولتي گفته میستمي به سیم دولتسي ترور- 172

ن ي، ژوزف اس�تالیخ ھم سابقه دارد و بج�ز حکوم�ت اس�Eميوه در تارين شيا. کندي کشورش ترور میاز مرزھا
 .  را به قتل رساندی تروتسکثEنش ميار سود برد و مخالفيوه بسين شيھم از ا

173
 یت�ي اکب�ر وTیعل�،  وق�تیس جمھ�وري رئ�ی رف�سنجانیھاش�م،  رھب�ری خامن�ه اید عليسکونوس يدگاه مدا - 
ان  س�پاه پاس�داری  فرمان�دهني وق�ت، ھمچن�تي�ر اطEع�ات و امني�وزان ي� فEحیعل�،  وق�تی ر امور خارج�هيوز

 به عنوان یم اسEی جمھوری خارج از قانون اساسیژه اي ارگان ویر سازماندھ را دی اسEمیحکومت جمھور
  . ز محکوم کردين» یکشتاردرمان «ین پروژه يآمران و دستوردھندگان ا

 ی دس�تکارین�ي را پ�س از م�رگ خمیم ک�رد؛ مگ�ر ق�انون اساس�يست؛ درس�تش خ�واھي نیزين که چي ایعني - 174
 م؟ينکرد
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ھا و ترورھای اين دوره نقشی آمران�ه داش�ت، در اي�ن م�اجرا   قتل در سلسله
ی رياس��ت جمھ��وری ھم��ين   در دو دوره. ني��ز نق��شی كلي��دی ايف��ا ك��رده ب��ود

، دكت��ر عب��دالرحمان ١٧٦، فري��دون فرخ��زاد١٧٥، دكت��ر ش��اھپور بختي��ارش��يخ
 و بسياری ديگ�ر از مخ�الفين حكوم�ت اس�Eمی ك�ه تنھ�ا ب�ا س�Eح ١٧٧قاسملو

 برخ�ی ع�امEن اي�ن حت�ی. ندين نظام رفته بودند، ترور شدكEم به مصاف ا
 معرك��ه گريخت��ه، ب��ه حكوم��ت ھ��ا توان��سته ب��ود ب��ا زرنگ��ی خاص��ی از قت��ل

چن��د ك��شور اروپ��ايی در جري��ان محكومي��ت .  ش��وند١٧٨»پناھن��ده«اس��Eمی 
ی رس��توران ميكون��وس،   اع��ضای دول��ت اس��Eمی ب��ه عن��وان آم��رين واقع��ه

 »ای  س�ابقه ب�ی«ايران در ايزوTسيون . ندندسفيرھاشان را از ايران فراخوا
ی    ساله٨ كه در دوران »روشنفكرانی«باصطEح  آن حتی. برد به سر می

 بودن اين شيخ، ١٧٩»پراگماتيست« به دستاويز رياست جمھوری رفسنجانی
ی   كوش�يدند افتت�اح ھ�ر روزه ، و م�ی آمدی را ب�ه ك�شور آغ�از ك�ردهرفت و

 و ی اقت���صادی  ای را رون���د توس���عه  س���دی و زدن كلنگ���ی در ھ���ر خراب���ه
ي�ا ھم�ان  [١٨١»سردار س�ازندگی« و ١٨٠»اميركبير ايران«سازندگی توسط 

  . ش سرشان پائين بودجا بياندازند، كم و بي] شيخ رفسنجان
الملل���ی، از س���ويی  از يك���سو ان���زوای ب���ين. ھي���اھويی برپ���ا ب���ود

محكومي��ت نف��رات ط��راز اول دول��ت اس��Eمی ك��ه در ع��رف حق��وقی غرب��ی 

                                                           
خ ششم ماه اوت ي در تاریران محمد رضا شاه پھلويد اير پادشاه فقين نخست وزيار آخري دکتر شاھپور بخت- 175

خ دوب�ار ط�رح ين ت�اري�ش از ايپ�. دي به قت�ل رس�ی رفسنجانی اکبر ھاشمی علیاست جمھوري در دوران ر١٩٩١
 دکتر شاھپور ]١٩٩١ششم ماه اوت  [١٣٧٠ امرداد ماه سال پانزدھم ن بار دريا اما. ترور او ناموفق مانده بود

  ت�رور ب�ه قت�لیم س�ه نف�ره يک ت�ي�  س، توس�طيپ�ار یدر حوال اش در خانه  به،يسروش کت  اش،یمنش ار ويبخت
 .شد ل دادهيتحو فرانسه ر و بهيدستگ سيکشور سو ستھا درياز ترور یکي. ديرس
ن برنام�ه يمبتكر چن�د شه ، خواننده ويسنده، ھنرپياسى، شاعر، نويدون فرخزاد، به جز دكتراى علوم سيفر - 176

 و ین کت�اب ش�عر ب�ه زب�ان فارس�ي او چن�د.ران ب�ودي�در ا »خ�ك نق�ره اىيم«ونى از جمله شو موفق يزيو شو تلو
از کشور خارج  عد ھم ب آورد؛یرو ی پنھانیفرخزاد به زندگ ١٣٥٧بھمن پس از . ز منتشر کرده استي نیآلمان
ارى از يرانى در عراق سفر كرد و بسيران و عراق، بارھا به اردوگاه اسراى ايدر سالھاى جنگ افرخزاد . شد

 .ران�ى و اروپ�ائى ب�ه زن�دگى پرداختن�ديراى ايانى را به اروپ�ا انتق�ال داد ك�ه ب�ا خ�انواده ھ�اى پ�ذرير ايكودكان اس
 اق�امتش در خ��ارج ک��ار یاو در س��الھا. ظ��اھر ش�دك ح�زب اللھ��ى ي��نق�ش در  »ن ع��شق م��ني�و «لميدر ف��فرخ�زاد 

 از یور اعزام��م ت��ري ت��١٣٧١ م��رداد ١٦خ ياو را در ت��ار.  حکوم��ت آخون��دھا ق��رار دادی اش را اف��شاگریاساس��
 در ش�ھر ب�ن آلم�ان ب�ا ی خامن�ه ای و رھب�ری رف�سنجانیاس�ت جمھ�وريران ب�ه آلم�ان در دوران ري� دول�ت ایسو

دند و يرون ک�شي�ز از حلق�ش بي�پ�س از قت�ل فرخ�زاد، ق�اتEن زب�انش را ن.  امان چاقو ب�ه قت�ل رس�اندندیضربات ب
 ...دنديبر

 ١٩٨٩ه ي ژوئ١٣خ يران ھمراه با دوستانش در تاري احزب دموکراتوقت  دکتر عبدالرحمن قاسملو رھبر - 177
 یمحم�ود احم�د یبرخ�. دي ب�ه قت�ل رس�ی حکومت اسEمی از سویم ترور اعزامي تیله يش به وسيدر کشور اتر

 .دانندين ترور ھمدست ميز در اينژاد را ن
 .س نقاس استين افراد اني از ایکي - 178
 .ست داده بودنديماتگپرا لقب ی به رفسنجانی غربی از رسانه ھای برخ- 179
ک�رد ک�ه خ�ودش را ھمط�راز و ھ�م وزن ي کوش�ش میل�ي اش خیاس�ت جمھ�وري در ھشت سال ری رفسنجان- 180

  .اندير بنمايرکبيخان اميرزا تقيم
 . دادندين فرد مي به ایبان رفسنجاني داخل کشور پشتی که رسانه ھای عنوان- 181



 ١٧٩

 

غوغ�ايی  توان�ستند قاب�ل تعقي�ب باش�ند،  نمیشدند و الزاما ديپلمات شناخته می
ی از خ�ود برخ. از درون كشور جوانانی سر برآورده بودند. برانگيخته بود

حكومتيان ب�رای اي�ن ك�ه زھ�ر اي�ن ھم�ه ج�ار و جنج�ال را بگيرن�د، در چن�د 
ھ��ايی كردن��د ك��ه ت��ا آن ت��اريخ ب��رای ب��ه زب��ان  ن��شريه ش��روع ب��ه زدن ح��رف

  . ھا به صEبه كشيده شده بودند ھم خيلی  آن% ٠١ِراندن 
ی رياست جمھوری شيخ به پاي�ان خ�ود نزدي�ك   دوران ھشت ساله

ِشد و در جريان ھمان اعتراضات و دعواھای قدرت در درون نظام بود  می
كه رئيس جمھوری وقت نتوانست قانون اساسی حكومت اسEمی را ھمانن�د 

  .  كند١٨٢ \ خمينی دستكاری روح  و پس از مرگ سيد١٣٦٨سال 
ور رياس�ت ت ھفتم�ين د نفری ك�ه در آن بلب�شو ب�رای انتخاب�ا٨٠٠

 نفر مشمول قانون عام نظارت ١٠ند، ھمگيشان بجز جمھوری ثبت نام كرد
ِچن��د خ��انم ب��ا چ��ادر و . ی انتخاب��ات ح��ذف  است��صوابی ش��دند و از ص��حنه

 س�يد محم�ود  دختریحت. خورده بودند نفر بر ٨٠٠چاقچور ھم در ميان آن 
در برخ��ی . دزد انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری ك��رطالق��انی ھ��م خ��ود را ن��ام

ی   رفتند تا جانی بگيرند، بحث در ب�اره نشريات زنانه كه در اين دوران می
 طفلکھا ميخواستند از درون واژه ی.  در گرفته بود»رجل«ی   تفسير واژه
 براب��ری حق��وقی زنھ��ا و مردھ��ا و »رج��ال سياس�ی«ي��ا » رج��ل«مردان�ه ی 

  . کنند»استخراج«حق انتخاب شدن زنھا را به رياست جمھوری 
از نخ�ست وزي�ر دوران .  خيلی جنج�الی ب�ود؛اوضاع جنجالی بود

او ھ��م در انتخاب��ات رياس��ت ک��ه د  خواس��ته ش��١٨٣ح��سين موس��ویميرجن��گ 

                                                           
 و ھم��راه ب��ا یازده س��ال خEف��ت اس��تبدادي�� پ��س از ١٣۶٨زدھم خ��رداد م��اه ي در س��ین��يد روح \ خمي س��- 182

 .ع و ھشت سال جنگ خانمانسوز مردي وسیکشتارھا
ن پست از سلسله يش از حذف اي پیر حکومت اسEمين نخست وزين و آخري پنجمین موسويرحسي م- 183

  :نھا ھستندي ای در حکومت اسEمی موسويی اجرایتھايمسئول.  بودیمناصب حکومت اسEم
  ١٣٥٨ -١٣٥٩ ی انقEب اسEمیشوراعضو  - ١
 ١٣٥٧- ١٣٦١ یاسEم ی حزب جمھوری مرکز یعضو شورا - ٢
 ١٣٥٨-١٣٦٠ ی اسEمی حزب جمھوریاسيس دفتر سيير  - ٣
 ١٣٥٨-١٣٦٠ ی اسEمیرکل حزب جمھوريقائم مقام دب - ٤ 
 ١٣٥٨-١٣٦٠ ی اسEمیجمھور ر روزنامهيسردب - ٥
 ١٣٦٠-١٣٦١ر امور خارجه يوز  - ۶
 ١٣٦٠-١٣٦٨ران يا رينخست وز  - ٧
 ١٣٦٠ یس ستاد انقEب فرھنگيير  - ٨
 ١٣٦٠-١٣٦٨اقتصاد  یس شورايير  - ٩

 ١٣٦٠-١٣٦٨اد مستضعفان يس بنيير  - ١٠
  مسلحیروھاي کل نیفرماندھ س ستاديير  - ١١
 ١٣٦٨-دارد ص مصلحت نظام ادامهيعضو مجمع تشخ - ١٢
 ١٣٧٥-مه دارد ادای انقEب فرھنگیعاليعضو شورا - ١٣
 ١٣٦٨- ١٣٧٦س جمھور يي ریاسيمشاور س  - ١۴
 ١٣٧٦-١٣٨٤س جمھور يي ریمشاور عال - ١٥



 ١٨٠

 

 ول�ی ،ت�صوير داش�ت ھ�ا ب�ود  م�دتکه به قولی جمھوری شركت كند، اما او
   ١٨٤.د كرخودداریاز شركت در اين انتخابات ، تصدا نداش

    فيلتر رد ش�ده١٠٠١ از  ِامزد ن٨ان آغاز ھم معلوم بود كه از ھم
 ارش��اد ، وزي��ر پي��شين١٨٥س��يد محم��د خ��اتمیاس��ت جمھ��وری، در كن��ار ی ري

ِعل��ی اكب��ر ن��اطق ن��وری رئ��يس مجل��س ھم��ان ، و اس��Eمی دول��ت رف��سنجانی
ی رنگ��ی نم��ايش   زم��ان ش��ورای اس��Eمی، بي��شتر ب��رای دكوراس��يون جعب��ه

  . اند  ی فقيه بوده  انتخاباتی حكومت وTيت مطلقه
ِح�زب سياس�ی از زي�ر زم�ين س�بز  ھمين دوران كلی جري�ان و در

اوض��اع خيل��ی ھيج��انی . ی انت��شار يافتن��د   كل��ی ن��شريه و مجل��ه اج��ازه؛ش��دند
ش�د، داس�تان، التھ�اب  تر می  ھر چه دوم خرداد و روز انتخابات نزديك. بود
ی سياس�ی   ی م�دنی و توس�عه   خاتمی از جامعهمدحسيد م. يافت ری میبيشت
ن�اطق . گف�ت ھا سخن می ی فرھنگگوھای اجتماعی و گفت  و آزادیزادیو آ

نوری در براب�ر اي�ن ھم�ه ش�عار ت�ازه در حكوم�ت اس�Eمی ك�ه ت�ا آن زم�ان 
 در ھم�ين گي�رودار ب�ود ك�ه رھب�ر. حكم ت�ابو را داش�ت، پ�اك م�ات ش�ده ب�ود

 ن�ص ص�ريح ق��انون  ب�ه مي�دان آم�د و ب�ر خ�Eف خ�ود]س�يد عل�ی خامن�ه ای[
ی   انگ�ار بقي�ه[ غيرقانونی ِ اين حمايت. وری حمايت كرداساسی از ناطق ن

 س�ال ١٩جوانان و به وي�ژه زن�ان اي�ران را ك�ه ط�ی ] كارھاشان قانونی بود
ی راديكاليسم حكومت اسEمی مجالی برای تنفس نيافته بودند، به   در منگنه

 نقاط جھ�ان خبرنگ�ار و روزنام�ه نگ�ار و عك�اس دورتريناز . ميدان كشاند

                                                                                                                  
 ن روزھاي تا ھم١٣٧٨  – ھنر یس شورايي ر- ١٦
 ن روزھاي تا ا١٣٧٨  -فرھنگستان ھنر س يي ر- ١٧
 به او ١٣٨٨ در سال یاست جمھوري شدنش مثل انتخابات دھم ریس جمھوري رئی برای Tبد ھنوز دستور- 184

 .ابEغ نشده بود
 ید محمد خاتمي سی زندگی سرفصلھا- 185

 ی دروس حوزو- ١٣۴٠سال 
 در دانشگاه اصفھان  غربیل فلسفه يتحص - ١٣۴۴سال 
 اصفھان  دانشگاهی انجمن اسEمیره يات مديعضو ھ - ١٣۴٧سال 
  از دانشگاه اصفھانی كارشناسیدرجه   - ١٣۴٨سال 
  دانشگاه تھرانیتي علوم ترب ارشدیكارشناس - ١٣۴٩سال 
  سال تا اجتھاد٧ بمدت ی حوزوی دروس عالیبازگشت به قم و ادامه  - ١٣۵٠سال

 ھامبورگ یاست مركز اسEمي ریتصد  - ١٣۵٨سال 
 ی اسEمیبد در مجلس شوراياردكان و م ینده ي نما - ١٣۵٩سال 
  ینيھان به دستور خميك ی مطبوعاتی  سرپرست موسسه - ١٣۶٠سال 

 ین موسوير حسي مینه يدر كاب یر فرھنگ و ارشاد اسEميوز  - ١٣۶١ال س
 ی رفسنجانی ھاشمینه ي در كابیارشاد اسEم ر فرھنگ ويوز : ١٣۶٨سال 
 ی ملیس كتابخانه يي و ریمشاور رفسنجان  - ١٣٧١سال 
 یمختلف كارشناس ی ھا س در دورهيتدر - ١٣٧١سال 
  ینيدستور خم  بهیقEب فرھنگ انی عالیت در شورايعضو  - ١٣٧۵سال 

  ١٣٨٤ تا ١٣٧٦ از سال یاست جمھوريو دو دوره ر



 ١٨١

 

برخ�ی در وص�ف رئ�يس . كردن�د ھمه م�صاحبه م�ی. ندان سرازير شدبه اير
 را ١٨٦ ش��ربت س��ياه س��رفهی ك��ه آم��ده ب��ود ت��ا ھم��ه چي��ز را و حت��جمھ��وری

                                                           
 ی دھه یته ي که در آن جو ضد مدرن]ستيچکس ني که مثل ھیکس[ اشاره به شعر معروف فروغ فرخزاد - 186

  .چھل سروده شد
  ديآي میده ام که کسيمن خواب د
  ده امي قرمز دیک ستاره يمن خواب 

 پردي میو پلک چشمم ھ
 شوندي جفت میم ھيو کفشھا

  و کور شوم
  مياگر دروغ بگو

   قرمز رایمن خواب آن ستاره 
  ده امي که خواب نبودم، دیوقت
 ديآي میکس
  ديآي میکس
  گري دیکس
   بھتریکس
  ستيست، مثل پدرنيچ کس ني که مثل ھیکس

  ستي نیمثل انس
 ستي نيیحيمثل 

 ستيمثل مادر ن
  شدد باي ست که بایو مثل آن کس

   معمار ھم بلندتر استی خانه یو قدش از درختھا
  و صورتش از صورت امام زمان ھم روشنتر

  د جواد ھم که رفته استيو از برادر س
  ترسديده است، نمي پوشیو رخت پاسبان

 ترسدي منزل ما مال اوست، نمید جواد ھم که تمام اتاقھايو از خود خود س
  و اسمش آن چنانکه مادر

  کنديش مياز و در آخر نماز صدادر اول نم
   القضات استیا قاضي
  ا حاجت الحاجات استي

  توانديو م
   سخت کتاب کEس سوم رایتمام حرفھا

   بسته بخواندیبا چشمھا
  ون بردارديليست مي بیاورد، از روي آنکه کم بی ھزار را بیتواند حتيو م
 رديه بگيم دارد، نسد جواد ھرچه قدر جنس که Tزي سیتواند از مغازه يو م
 »\« کند که Tمپ یتواند کاريو م

  که سبز بود، مثل صبح سحر سبز بود
  ان روشن شودي آسمان مسجد مفتاحیدوباره رو

 ... آخ
   خوبستیچه قدر روشن
   خوبستیچه قدر روشن

  خواھديو من چه قدر دلم م
  يیحيکه 

  ک چارچرخه داشته باشدي
  یک چراغ زنبوريو 

  خواھدي قدر دلم مو من چه
  نميان ھندوانه ھا و خربزه ھا بنشي ميیحي  چارچرخهیکه رو

 ه بچرخميدان محمديو دور م



 ١٨٢

 

                                                                                                                  
 ... آخ

  دن خوبستيدان چرخيچه قدر دور م
  دن خوبستي پشت بام خوابیچه قدر رو

   رفتن خوبستیچه قدر باغ مل
   خوبستی پپسیچه قدر مزه 

  ن خوبستي فردینمايچه قدر س
  ديآي خوب خوشم میزھاي چی قدر از ھمه و من چه

  خواھديو من چه قدر دلم م
  د جواد را بکشميس دختر سيکه گ

  ن ھمه کوچک ھستميچرا من ا
  شوميابانھا گم ميکه در خ

  ستين ھمه کوچک نيچرا پدر که ا
  شوديابانھا ھم گم نميو در خ

  اندازديا جلو ب که بخواب من آمده است، روز آمدنش ریکند که آن کسي نمیکار
   استیو مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه ھاشان ھم خون

   استیو آب حوض ھاشان ھم خون
   استیو تخت کفش ھاشان ھم خون

  کنندي نمیچرا کار
  کنندي نمیچرا کار

  چه قدر آفتاب زمستان تنبل است
   پشت بام را جارو کرده امیمن پله ھا

  ام پنجره را ھم شسته یشه ھايو ش
  ديچرا پدر فقط با

  نديدر خواب، خواب بب
   پشت بام را جارو کرده امیمن پله ھا

   پنجره را ھم شسته امیشه ھايو ش
 ديآي میکس
  ديآي میکس
  ش با ماستي که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایکس
  گرفت شودي که جلو آمدنش را نمیکس

  و دستبند زد و به زندان انداخت
   بچه کرده استيیحي ی کھنه یر درختھاي که زیکس

 شوديو روز به روز بزرگ م
   شر شر بارانی از باران، از صدایکس

 ی اطلسیان پچ و پچ گلھاياز م
 ديآي می از آسمان توپخانه، در شب آتش بازیکس

  اندازديو سفره را م
  کنديو نان را قسمت م

  کندي را قسمت میو پپس
  کندي را قسمت میو باغ مل

  کندياه سرفه را قسمت ميو شربت س
  کندي را قسمت میسيو روز اسم نو

  کنديضخانه را قسمت مي مریو نمره 
  کندي را قسمت میکي Tستیو چکمه ھا

  کندين را قسمت مي فردینمايو س
  کنديد جواد را قسمت مي دختر سیو درختھا

  کنديو ھر چه را که باد کرده باشد، قسمت م
  دھدي ھم مو سھم ما را
  ...ده اميمن خواب د



 ١٨٣

 

 ھ��م بلن��دتر ب��ود، ح��رف  ی معم��ار و ق��دش از چن��ار حي��اط خان��هق��سمت كن��د 
ی رادي�ويی   از اروپا يكی ھر شب مصاحبه. اين طرف غوغا بود. زدند می
ھ�ای  ش�د، تحلي�ل ش ف�اكس م�یياری ك�ه از اي�ران ب�راكرد و از روی اخب� می

 در اي����ران آغ����از ش����ده ب����ود؛ ع����صر ١٨٧ع����صر ن����وينی. داد ای م����ی  ت����ازه
ع��صر اتوپي��ا . دموكراس��ی، آزادی، براب��ری، رف��اه و خيل��ی چيزھ��ای ديگ��ر

ھياھوی اي�ن دوران .  سازی دوباره اوج گرفته بود ی فاضله  سازی و مدينه
 گرفت�ه ت�ا »ب�ی ب�ی س�ی«نگ�اران غرب�ی از توان با ھياھوی خبر را تنھا می

ھ��ای انگلي��سی و فران��سوی و آلم��انی و امريك��ايی در  راديوھ��ا و تلويزي��ون
در زي��ر درخ��ت س��يبی در \ خمين��ی   ی س��يد روح  ھنگ��ام اقام��ت س��ه ماھ��ه

ھم�ه منتظ�ر . ھم�ه ھيج�ان زده ب�ود. ی پاريس  مقايسه كرد»نوفل لو شاتو«
ھفتم��ين دور رياس��ت جمھ��وری در اي��ران دني��ا را جنج��ال انتخاب��ات . بودن��د

يك��ی ك��ه خيل��ی س��نگ اص��Eحات و دموكراس��ی را در دوران . برداش�ته ب��ود
زد، م�دعی ب�ود ك�ه در ب�ين  اTسEم به سينه می  رياست جمھوری اين حجت

س��يد محم��د ن��اگونی وج��ود دارن��د و ھ��ای گو ھ��ا آدم ھ��ا و ص��نف ی طي��ف   ھم��ه
  .  است»ب خوباشخو«داران از آن   خاتمی در ميان عمامه

ھ���ا در تھ���ران س���وار ب���ر  ج���وان. انق���Eب عجيب���ی در گرفت���ه ب���ود
دادند و مردم را به شركت در انتخاب�ات  ھای بعضا روباز ويراژ می اتومبيل

 را دھ�ن خ�اتمیپرس�يدی، حماي�ت از  از خودش�ان ك�ه م�ی. كردند  ترغيب می
 برخ��ی ھ��م آرزو. كردن��د  تف��سير م��ی» خامن��ه ایرھب��ر«  ب��ه ن��امزد كج��ی

   ! داشته باشند١٨٨كردند روزی رئيس جمھوری غيرمعمم می
ای از ك��ار   ھ��ا لحظ��ه راديوھ��ا و تلويزي��ون. دوم خ��رداد ف��را رس��يد

كردن�د، ھ�ی عك�س  س�ياه م�یھ�ا ھ�ی كاغ�ذ   ھ�ا و روزنام�ه  مجل�ه. افتادند نمی
 ھ��ی ش��لوغ ،كردن��د  ھ��ی جنج��ال م��ی،كردن��د  ھ��ی م��صاحبه م��ی،گرفتن��د م��ی
ن�امزد انتخاب�اتی س�يد . ھ�ا فرارس�يد ن خوان�دن رایكردند؛ تا باTخره زما می

ی فقيه حكومت اس�Eمی ب�ا تف�اوت س�ھمگينی در   ای ولی مطلقه  علی خامنه
بيست ميليون رای، نه، بيش از بيست ميلي�ون رای . انتخابات شكست خورد

ای   پاره. ھای رای شده بود  ی صندوق  به پای شعارھای سيد اردكان روانه
در غرب خرجشان را از حكومت اسEمی جدا ك�رده بودن�د، ھا بود  كه مدت

 و  ِاTس�Eم گف�ت  برخی شرمسارانه، برخی ھم سرافرازانه رفتند و به حجت
ه در اي�ن مي�ان البت�. اوض�اع خيل�ی ش�لوغ ش�ده ب�ود. ھا رای دادند گوی تمدن

                                                           
 و زھرا رھنورد با ی باند موسویھاي و بازیاست جمھورين دور انتخابات ري درست مثل پس از دھم- 187

 با عنوان بازگشت یزکي تداوم ھمان حکومت کھری براشانشان و تEشياحساسات جوانھا و به قربانگاه کشاندن ا
Eینيح \ خمد روي امام آدمکشان، سيیبه دوران عصر ط! 

  نژادی مثE مثل محمود احمد- 188
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بع�د دول�ت آق�ای خ�اتمی ت�شكيل . ت�ر ش�دداستان ميكونوس كمرن�گ و كمرنگ
يك��ی از اي��ن . ھ��ايی در ك��شاكش انتخ��اب وزي��ران پ��يش آم��د بع��د نم��ايش. ش��د

يك�ی از س�ينه چاك�ان درج�ه اول رئ�يس . كشيد، يكی از آن ط�رف طرف می
اگ�ر ش�يخ محم�د ي�زدی را از داد ک�ه  ری از اين سو به جناب خ�ط م�یجمھو

اگ�ر محم�د ي�ا  ی قضائيه كنار بگ�ذارد، اي�ران بھ�شت خواھ�د ش�د؛  باTی قوه
 ص��دا و س��يمای حكوم��ت اس��Eمی ب��ردارد، تم��ام ِ س��رج��واد Tريج��انی را از

كشاك��شی . ھ��ای اي��ران  پ��رد در دام��ن رس��انه  م��ی»قلپ��ی«ھ��ای غرب��ی  آزادی
 ١٨٩دو خ��انم ايران��ی/يك��ی. ك��شيد، يك��ی از آن س��و يك��ی از اي��ن س��و م��ی. ب��ود

  حكوم�ت اس�Eمی ب�ه١٩٠استاد دانشگاه در غرب را، طرح ن�سبيت فرھنگ�ی
Tر و زن س��تيز اس��Eمی را متمدنان��ه و اين��ان رفت��ار مردس��ا. دمي��دان ك��شان

و س��ينه چاك��ان آزادی زن��ان دوس��تان «اي��ن . كردن��د وش��مندانه تئ��وريزه م��یھ
 در ميان زنان فمينيست اسEمی درونمرز، مجتھ�دين م�ونثی ك�شف »ايرانی

كردند كه خيال داشتند قوانين شرعی حكومت اسEمی را تف�سيری زنان�ه  می
ی م�ردان   ا در ايران به سطح حقوق دوبلهكنند، تا Tبد سطح حقوق زنان ر

  ! مسلمان برسانند
در ھمين بلبشو بود كه نشريات جامعه و نشاط و ت�وس و ص�بح و 

 اي�ن در برخ�ی از. ِھای ديگ�ر از زي�ر زم�ين س�بز ش�دند سEم و زن و خيلی
 پس از استالين در رابطه با جنايات شيخ  ِنشريات ھمانند دوران خروشچف

خپوش عاليجنابان خاكستری و عاليجناب�ان س�ر. شد ھا می رفسنجان افشاگری
ی، ھ�ر روز جنج�الی، و ا  ی، ھ�ر روز ش�ايعهھر روز خبر. شدند رسوا می

ی كوت��اه ا  كردن��د و ب��ه فاص��له در اي��ن مي��ان ھ��ر روز قھرمان��انی ظھ��ور م��ی
درس�ت در ھم�ين دوران اس�ت ك�ه . شد  از زير پاھاشان كشيده می١٩١نردبام

 اص��Eحات  ِِه ذھ��ن تي��ز برخ��ی دولتم��ردان دول��تب��روي��ای ائ��تEف ب��زرگ 
                                                           

  .ستھ  بود و ھمچنانیت فرھنگيه کنندگان نسبين توجي از ایکي یدي توحیره ي ن- 189
ا ي� ،یگ�امي م�ثE پل. خ�ودش را داردیھ�ايژگي وی، ھ�ر فرھنگ�ین تئوري از ایاسEم/یراني بر اساس درک ا- 190

ا ي ؛رندي بگیرادي مدرن به آن ای متمدن و آدمھایايد دني نبا است ویرانيا/ی فرھنگ اسEمیژگيچند زنه بودن و
ان�ه و من�اطق ي خاورمیم�ي و اقلیط فرھنگ�ين مجازات بر اساس ش�راي ا، استیک مجازات اسEمياگر سنگسار 

غه در يا اگ�ر ص�ي�. ن رفتارھ�ا را محک�وم کنن�دي� حق ندارند ای حقوق بشریشود و نھادھاين اعمال ميمسلمان نش
 ی از چپھ�ایاريب�س.  ن�داردین سوس�ت و ب�ه غ�رب متم�دن ربط�ي�ن ھ�م مرب�وط ب�ه اي� ا،رواج دارد یعيجوامع ش�

و ند ه اه کردي و سنگسار را توجیزي ستی و آزادی گامی و پلیزيند و زن سته ا افتادین تئوريبه دام اھم  یغرب
 .زنديريختند و ھمچنان مي ر اسEمی حکومتیسه ي به کین کارشان کليو با اکنند يم

چ��اره ي ش��ھردار وق�ت تھ��ران ب�ود ک��ه بین کرباس�چين دوران غEمح��سي�ا» قھرمان�ان ب��زرگ«ن ي�� از ایک�ي - 191
کردن�د؛ چ�ون يھر روز خانه اش و محل کارش را گلباران م. خواھد باشديست و نميگفت که قھرمان نيمخودش 

 آن روزھ�ا یجنجالھ�ا. ک�ردي ن�وازش میب�ود، او را کم�] ھاياصEحاتچ[گر حاکم يباند حاکم که مثE مخالف باند د
 ی خانبابا تھرانین فضا در خارج کشور ھم مھديبوقدار ا.  ھستندی و خواندنیخين مرد واقعا تاريدر رابطه با ا

گ�ر ک�ه ي دیھايلي کشتگر و خی و فرخ نگھدار و علیرومند و کاظم علمداري زاده و بھمن نیرضا نوريبود و عل
ن س�ردمداران جنج�الی س�بز لجن�ی موس�ويچيھا و ح�افظ نظ�ام کھريزک��ی  اين�ا.ستي�ادم ني�گ�ر اسم�شان ھ�م يح�اT د

 .ماموريتشان فرق ميکند» شکل«اسEمی ھستند؛ منتھی ھر بار 
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» قھرمان��ان«ی ب��ين   درس��ت در ھم��ين دوران اس��ت ك��ه رابط��ه. رس��د م��ی
 بي���رون از ك���شور ن���ضج کم���دی» روش���نفكران« درون ك���شور و س��اختگی

ھمه برای ھمراھی . ديگر خجالتی در بين نيست. شود گيرد، يا علنی می می
 بخ��ت س��يد محم��د  ِا دول��تمك��اری و ھمي��اری و ھمپ��ايی ب��و ھمگ��امی و ھ

ھمه به رئيس جمھ�وری . اند   با ھم مسابقه گذاشته در ھمدستی با ١٩٢خاتمی
م��ان ك��م و ب��يش   ھ��ايی ك��ه ھم��ه  ی داس��تان  دھن��د و بقي��ه اص��Eحات خ��ط م��ی

  !دانيم می
Eح طلب��ان حك��ومتی ظھ��ور در ھم��ين دوران جري��انی ب��ه ن��ام اص��

اي�ن جناب�ان ك�ه ھمگ�ی از .  بلن�دگوھايی در خ�ارج از ك�شور داردد كهكن می
ی حكوم�ت اس�Eمی   ی س�پری ش�ده    طراز اول و دوم بيست س�اله»رجال«

آن�انی . آين�د م�یف و دان�شمند و تئوري�سين از آب درھستند، بيشترشان فيل�سو
 حكوم�ت اس�Eمی و م�سئول آن ١٩٣كه تئوريسين سازمان اطEعات و امني�ت

ن�د، ناگھ��ان در ھم�ه قت�ل و ح��رق و سنگ�سار و م��رگ و ح�ذف و ك��شتار بود
ھيئ��ت فيل��سوفان و دان��شمندان و طنزنوي��سان و تئوري��سينھا و فيلم��سازان و 

 »روش�نفكران برونم�رز« شاعران پاكب�از و قھرم�ان از س�وی نويسندگان و
خ�ود رئ�يس جمھ�وری ھ�م ب�ا ب�النی ب�ه . ش�وند شوند و ھی باد م�ی ھی باد می

تمی دي��دنی ِھ��ا در دمي��دن ب��ه دم ح��ضرت خ��ا ك��ار برونم��رزی. رود ھ��وا م��ی
رون�د و ب�ا  ش�ان ب�ا روي�ای اي�ن رئ�يس جمھ�وری ب�ه خ�واب م�ی ھمگ�ی. است

طلب از خ�واب ن�از دموكراس�ی   ِعشق ھمان رئيس جمھوری خندان اصEح
  !شوند  و رفرماسيون اسEميشان بيدار میخواھیو آزاديطلبی 

  ھنوز اين جماعت در حال تراش دادن بت عيارشان ھستند كه ي�ك
 اس�كندری و  ی پروان�ه  ب�ه خان�ه. كن�د ون ھم�ه را گ�يج م�یباره خبری از در

  . اند  داريوش فروھر حمله شده و ايشان را سEخی كرده
  ! حاT چه موقع اين كارھاست؟؛ چه افتضاحی

 آخ�ر م�ا ھن�وز داش�تيم ح�Eوت ؛كرديد چند صباحی ديگر صبر می
د ببخ�شي [١٩٤بھ�ار پ�راگ. ك�رديم رئيس جمھوری را زير زبانمان مزمزه می

                                                           
 ب�ا ی و ھمراھ�يی و ھمپ�ای در ھمدس�تیاست جمھورين دور ري پس از انتخابات دھمی درست مثل جنجالھا- 192

د س�ر ب�ه ي�شود، باي�ھا مين ھمدس�تي� ک�ه ص�رف ایپ�ول. ی اس�Eمیزکي باز ھم حفظ نظام کھریھا برايچيباند موسو
 .فلک بزند

 ان  يد حجاريمثE سع - 193
 حزب یتاز  کهي اعتراض به یبرا یا  نهي زم]یچکسلواک [ی روشنفکران ناراضیان براي بی خواست آزاد- 194

ب�ه حق�وق ل ي�ن.  بودن�دی و فرھنگ�یاس�يسم سي�پلورال ی هي�پا  ب�ری م�دنی ن جامع�هيھم�ه خواھ�ان تک�و. ح�اکم ب�ود
  ويی تظ�اھرات دان�شجو١٩۶٨ت�ا آغ�از س�ال  . ب�دل ش�ده ب�ودی ھمگ�انی به آرزوی واقعیدموکراس  ویشھروند

 در براب�ر انتق�ادات ب�رخEف گذش�ته،حاکم م يرژ. دا کردي پیتر  ھر دم گسترده ی دامنه یاعتراضات روشنفکر
 شکل گرفته بود که یرومنديست جناح نيحزب کمون ان دريداد و علت آن بود که در طول سال ی نشان میبردبار

به عنوان   الکساندر دوبچک١٩۶٨ه يدر پنجم ژانو .کرد ی میجامعه ھوادار یاز اصEح نظام و باز کردن فضا
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چ��ه «ی    كاس��ه»روش��نفكران برونم��رزی«. را خ��راب نكني��د] تھ��رانبھ��ار 
 را دست��شان گرفتن��د و نش��ست گذاش��تند و س��مينار برگ��زار كردن��د و »ك��نم؟

م��ذاكره كردن��د و م��صاحبه كردن��د و جل��سه گذاش��تند و گف��ت و گ��و كردن��د و 
  اي�نه،ل�عب«: هو نوش�تند و گفتن�د و گفتن�د ك�مقاله نوشتند و نوشتند و نوش�تند 

   ».ِكار، كار جناح راست حكومتی است
 اي��ن س��وی م��رز،  ِھ��ا جري��ان داش��ت و اي��ن جماع��ت س��n قت��ل

 ؛چ�ه ك�ار س�ختی.  جن�اح حك�ومتی بودن�دھمچنان در حال چاله كندن ب�ين دو
ھ��ا داش��تند و ھم��ان   افتادن��د، ام��ا تجرب��ه ھ��ا گي��ر م��ی ھ��ا بع��ضی وق��ت  بيچ��اره
 ٥٠ در »آزاديخواھ��ان«  ب��ن ب��ست ك��شاندن مب��ارزاتھاش��ان در ب��ه  تجرب��ه

رفتن��د ك��ه  م��ی. ی ت��اريخ معاص��ر، اي��ن ج��ا ھ��م ب��ه كارش��ان آم��د  س��ال گذش��ته
  !و چه نيكو.  بدل كنند و كردند١٩٥ اجتماعی»جھل«ھاشان را به   تجربه

 »روش�نفكران«  م�ثE از س�وی اين اميدواری. ار بودندمردم اميدو
ی   كارنام�ه. ش�د  به شدت دام�ن زده م�ی؛شد خارج از كشوری دامن زده می

 س�ياه ش�ده ب�ود  ِجمھوری سيد محمد خ�اتمی، كل�ی كاغ�ذ سال اول رياست ٤
ای داش�تند و بع�د ھ�م    كه ھر كدام عمر چن�د ماھ�ه]مطبوعات اصEح طلب[

ی چ���اپ   ای اج���ازه  ی ت���ازه   و ن���شريه ھ���ر روز روزنام���ه. ش���دند تم���ام م���ی
نواخ�ت ش�ود، رف�ت خ�سته كنن�ده و يك  بع�د ك�ه م�ی؛ردك  جنجالی می؛يافت می

  در ھم���ين دوران كل���ی قھرم���ان از مي���ان ھم���ين روزنام���ه. ش���د تعطي���ل م���ی
نگاران تازه كار كه در آغاز پايگيری حكومت اسEمی ھ�ر ي�ك عن�وان ن�ان 

                                                                                                                  
دوبچ�ک . زد  دس�تیو اجتم�اع یاس�يس ی اص�Eحات گ�سترده یرکل حزب انتخاب شد و گام به گام ب�ه اج�رايدب

 خود، صادقانه به یخواست و در طول زمامدار ینظام م» یستياليسسو «ی اصEحات را با حفظ شالوده یاجرا
ب��ا اردوگ��اه  رابط��ه یست در ک��شور و ادام��ه ي�� ح��زب کمونیت انح��صاري��حف��ظ حاکمد؛ دو اص��ل وف��ادار مان��

 یھ�ا ه ب�ر ارزشي�دوبچ�ک ب�ا تک .وورش� م�اني پیعني آن ی نظامی و بازوی اتحاد شوروی به رھبریستياليسوس
  خواند که خواه ناخواه»یانسان یمايسم با سياليسوس«سم، نظام دلخواه خود را يالي سوسی هديدوستانه در ا انسان
او ب�ر آن ب�ود ک�ه . ش�د یغ م�ي� ش�رق تبلیاردور  ب�ود ک�ه در سراس�»سم واقعا موج�ودياليسوس« به اصل یتعرض
 یب�ه ش�کل چ�کم�ردم .  ھم�راه کن�دی و حرم�ت ان�سانی ف�ردیھ�ا یرا ب�ا آزاد ی اجتم�اعید براب�ري�سم باي�اليسوس

  در راهی مھم�یدول�ت دوبچ�ک گامھ��ا .د ب�ستندي�� بھت�ر امیا  ن�دهي کردن��د و ب�ه آیبانين پ�روژه پ�شتي�گ�سترده از ا
دول�ت  آزادان�ه ب�ه انتق�اد از ی گروھ�یھ�ا   رس�انه؛ سانسور کامE برداش�ته ش�د؛زه کردن جامعه برداشتيدموکرات
ت ي��ک�سره در خ��دمت جن�بش اص��Eحات فعالي ،ب��ود  ک��ه در دس�ت ھ��واداران دوبچ��کیون دولت�ي��زي تلو؛پرداختن�د

 را در برگرفت یشتري بیھا  دا کرد، روز به روز عرصهيفراتر پ ی ابعادیاما روند اصEحات به زود .کرد یم
 یھ�ا  وس�ته خواس�تهيبا پيان ناش�کي از ناراض�یمعت�رض و برخ� روش�نفکران. زمامداران خ�ارج ش�د و از کنترل

  .گذاشتند  را پشت سریطلبان دولت  کردند، تا آنجا که اصEح ی مطرح میتر  یاديشتر و بنيب
http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/08/080820_si-prague-

communism.shtml  
ش را ين اس�ت ک�ه تجرب�ه ھ�اي�سنده ايگفت کار نويلونه که ميوسياتسيني محبوبم ایسنده ي نوی به گفته  اشاره- 195

  .ل کندي تبدیبه شعور اجتماع
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حامي�ان خ�ارج ك�شوری .  داشتند، ظھور كردند١٩٦و آب دار و البته بوداری
ظيف��ه اي��ن جري��ان داخل��ی جنج��الی، در تق��سيم ك��اری اساس��ی ب��ه انج��ام اي��ن و

 ؛ش�د Eح طل�ب حك�ومتی باي�د توجي�ه م�یاعمال جناح اص�. گمارده شده بودند
 ؛كردن�د  فقط جنج�ال م�ی؛نددز  فقط حرف می؛كردند اما ايشان كه كاری نمی

ھاشان با روي�ای ت�داوم حكوم�ت   رفتند در خانه دادند و بعد می فقط شعار می
Eنزيرو«روز از ن�و و ھ�م خفتند و باز   می»نازنينشان «میاسEھ�ای ك�« 

  ! از نو
ھ�ا در  ھايی كه در آغاز به ق�درت رس�يدن اسEمي�ست ھمان جريان

ض��د «اي��ران، از اش��غال س��فارت ك��شور اي��اTت متح��ده ب��ه عن��وان حرك��ت 
كردن�د، از   را باد می»آدمکشان«امام ه و  ياد كرد»امپرياليستی امام خمينی

ش�ھردار تھ�ران مقر پناھندگيشان در غرب، اين بار سيد محمد خ�اتمی را و 
الواعظين  ی جامعه را و آقايان شمس  ی نشاط را و روزنامه  را و روزنامه

ھ�ا را و س�عيد حجاري�ان را و جEي�ی  را و علوی تبار را و موسوی خوئينی
ھای ديگر را ب�ه  پور را و محسن سازگارا را و مجتھد شبستری را و خيلی

باي��د حرفھ��ايی  ه م��یگ��ا. ی اي��شان س��خت ب��ود  وظيف��ه. بردن��د ع��رش اع��E م��ی
ن ھرچ��ه ب��ه ذھ��ن آن��ا. رف��ت بزن��د بزنن��د ك��ه جماع��ت درونم��رزی ي��ادش م��ی

 اينجا تف�سير و تعبي�ر ؛شد  اين جا عنوان می؛شد نرسيده بود، اين جا گفته می
ھ�ا ه شعارھايی را كه ب�ه عق�ل آن طرفيكمدی آن ك. شد و تاويل و توجيه می

 ھن�وز ھ�م ؛ار حاش�ا بلن�د ب�ود دي�و؛گذاش�تند م�یھا در دھن�شان  رسيد، اين نمی
  ! بلند است

ب��ا ] ھم��ين روزھ��ا[ برونم��رزی در اي��ن روزھ��ا »روش��نفكران« 
بازگشت به خويشتن عزيزشان، برای چندمين بار، اين بار به دامان مت�ولی 

ی حكومتش سل�سله   دموكراسی دينی و رياست جمھوری كه در اولين دوره
 ب��رای »م��ام م��يھن اس��Eمی«. ند اتف��اق افت��اد، بازگ��شت١٩٧ای  ھ��ای زنجي��رهقتل

خيل�ی از ھم�ين جماع�ت ب�ه اي�ران گريختن�د و . زد بازگشت اي�شان پرپ�ر م�ی
ی دولت��ی   خان��ه دوتاش��ان ھ��م ش��كار ي��ك محف��ل پرس��نلی وزارت/بيچ��اره يك��ی

می شدند كه خود بعدھا ب�ه انج�ام اسEکھريزکی اطEعات و امنيت حكومت 
                                                           

ھ��ا، يني خوئی تب��ار، موس��ویعل��و، یان، اکب��ر گنج��ي��د حجاري، س��عیم نب��ويراھي��ن، اي ماش��ا \ ش��مس ال��واعظ- 196
 في�ن طي�از ا ...، علی افشاری، جEيی پور، عب�اس عب�دی و مح�سن يازگ�ارا ومحسن سازگارا، یمجتھد شبستر

 !ھستند» طEيی«اين دوره ی » بودار«نان و آب دار و البته » قھرمانان«
اس��ت يشود ک��ه در دوران ري�� گفت��ه ميی ب��ه سل��سله قتلھ��ای ک��شتار درم��انیا پ��روژه ي��  یره اي�� زنجیھ��ا  قت��ل- 197

توس��ط  اطEع��ات، ر وق��تي��، وزیآب��اد  نج��ف ی دریقرب��انعل مث��ل ی ک��سانی ب��ا فت��واید محم��د خ��اتمي س��یجمھ��ور
 یعل� یت�صد ن وزارتخان�ه در زم�اني� ایت�ي، مع�اون امنید ام�اميس�ع و ب�ه دس�تور وزارت اطEع�ات کارمن�دان

  مع�اون وق�تیکاظم ی موسویصطفو م ی رفسنجانیھاشم یور جمھ استير اطEعات ِ دوران ري، وزانيفEح
ش از ھ��شتاد ي ب��ه ب��یره اي�� زنجیان قتلھ��اي��تع��داد قربان. ص��ورت گرف��ت یخ��انيمھ��رداد عال  وت اطEع��اتوزار

 .دي رسی و شھروند عادیاسيشاعر، فعال سسنده، مترجم، ينو
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شد از پس حامي�ان  مگر میاما .  اعتراف كردند»ی كشتار درمانی  پروژه«
ھرك��دام ي��ك خ��روار ؛  جن��اح اص��Eح طل��ب حك��ومتی برآم��د خ��ارج ك��شوری

ت�ازه بي�شترشان ب�رای مب�را جل�وه . توجيه و تفسير و تاوي�ل در چنت�ه داش�تند
،  و کشتار درمانیای  ھای زنجيره دادن رئيس جمھوريشان از مسئوليت قتل

. انداختن�د شيخ رفسنجان م�یھا را به گردن رھبر و  ی گناه  دسته جمعی ھمه
 جمھ�وری ش��يخ ی رياس�ت  اص�E گفتن�د ك�ه ت�دارك اي�ن جناي�ات در دو دوره

برخ�ی «ت سيد خندان روحش ھ�م از آنچ�ه در  و حضر،رفسنجان ديده شده
  ! چه توجيه خوبی. گذرد، خبر ندارد  وزارت اطEعاتش می»محافل

 دانشگاھھا كه به آتش كشيده ش�دند، ح�ضرت رئ�يس جمھ�وری ك�ه
پران�د،  ای در وصف دموكراسی و آزادی می  ای، مزه  برای ھر چيز بيمزه

اش را از دھ��انش   ش��د زب��ان ص��احبمرده  ھ��م نم��ی»مق��اش«ب��ا . س��اكت ش��د
 س�پری ش�د، رئ�يس ١٩٨ تي�ر١٨بعد ھم كه .  اصT Eل شده بود؛بيرون كشيد

از  ک�ه  فرم�ود»خن�دان خن�دان«جمھوری اصEحات، با افتخار تمام و البت�ه 
   !گناه باشند؟ه شده و زندانی، بيكه دانشجويان كتك خورده و كشتكجا 

 ب�ازھم ؛داش�تند  جماع�ت دس�ت برم�یدار بود، ول�ی مگ�ر اي�ن  خنده
ب�از ھ�م م�صاحبه، ب�از ھ�م جل�سه، ب�از ھ�م . ھاشان رواج داشت  دكان توجيه

سمينار، باز ھم سخنرانی، باز ھم حرف و حرف تا اين ك�ه اي�ن جري�ان ھ�م 
  . مردم ھم از نفس افتادند.  مد افتادكھنه شد و از

 را در ھم����ين دوران دزديدن����د و ب����ه زن����دان ١٩٩ف����رج س����ركوھی
.  از ھ�ر م�سئوليتی ب�ودی مب�ر،، اما رئ�يس جمھ�وری اص�Eح طل�بكشاندند

وب��اره ول غEمح��سين كرباس��چی را گرفتن��د، ول كردن��د، دوب��اره گرفتن��د، د
 »طلب�ان حك�ومتی  ِمطبوع�ات آزاديخ�واه اص�Eح«كردند و كلی مEت برای 

 قھرم�ان ؛ش�ھردار ب�ه اوج رس�يد. ت�دارك ديدن�دو دعوای دو جناح حك�ومتی 
 برونم�رزی از ك�شاكش رف�ت »روشنفكران«تفسير .  قھرمان قھرمانان؛شد

ی تيزھوشی ھا  ھنوز رگه. جالب بودخيلی و آمد جناب كرباسچی به زندان 
ب�رای كرباس�چی  جناح راست حكومتی به اين دلي�ل ؛شد در ميانشان ديده می

ھ�ای ش�ھرداری را خ�رج انتخاب�ات س�يد  پاپوش دوخته است ك�ه جن�اب، پ�ول
  ! خيلی جالب بود، نه؟. محمد خاتمی كرده بود
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در سلول  روز ٤٨ ی سرکوھ.است   ترک کرده اشخانوادهرداي دی کشور را به قصد آلمان برایسرکوھکرد که 
 یا   پس از فرس�تادن نام�ه١٩٩٧ه ي ژانو دریگر سرکوھي د بار. و شکنجه شدینگھدار نامعلوم ی زندانیانفراد

و ب�ه آلم�ان ش�د  از زن�دان آزاد ١٩٩٨  س�ال دریس�رکوھ .دگردان�ده ش�به زن�دان برکشور خارج از  سرگشاده به
 ...رفت
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 يك��ی از ھم��ين ١٣٧٨يان در تيرم��اه در جري��ان ش��ورش دان��شجو
   :  به تلويزيون آلمان آمد و افاضه فرمود كه٢٠٠»روشنفكران برونمرزی«

ی آقای خاتمی با قل�ب دان�شجويان من مطمئنم قلب رئيس جمھور«
  » .تپد زندانی و شبيخون زده می

. كردن�د گونه توجي�ه و تف�سير م�ی سكوت رئيس جمھوريشان را اين
 آق��ا ھم��ان روز ي��ا روز بع��دش ح��اج. بع��د البت��ه اي��شان س��كوتش را شك��ست

ا  ام�؛ باش�ند ، بيگن�اه ب�ه زن�دان افت�اده مطمئن نباشيد ك�ه دان�شجويان کهفرمود
س�اختند و در دھ�ان رئ�يس   ح�رف م�ی؟داش�تند ماعت دست برم�یمگر اين ج

ش��عارھای رئ�يس جمھوري��شان را ك�ه ح��اT ديگ��ر . گذاش�تند جمھوري�شان م��ی
 درج�ه اخ�تEف، تف�سير ب�ه رای ١٨٠نيازی ھم نداش�ت نق�ش ب�ازی كن�د، ب�ا 

ی   ی يك�ساله  اول كارنامه. كردند و شرمی ھم از اين ھمه فريب نداشتند می
. ھيچ�ی نب�ود و ج�ای ح�رف زي�اد داش�ت. ی را منتشر كردندخاتمسيد محمد 

اش را منت�شر كردن�د،    ماھ�ه١٨ی   بع�د كارنام�ه. ھا ھم فقط حرف زدند اين
 ام�ا اي�ن جماع�ت از ؛حرف و ش�عار ھيچ�ی ب�رای م�ردم نداش�تباز ھم جز 
 ف���شار ب���ر دول���ت خ���اتمی ح���رف ح���اT ديگ���ر از اعم���ال. افتادن���د نف��س نم���ی

ھم�ه .  مع�اونش را تعي�ين كن�دحت�یزه نداشت وزير و  آقا اصE اجا؛زدند می
ی ت�وس توقي�ف ش�د،   روزنام�ه. ك�رد را رھبر و آن جناح به ايشان حقنه می

 ب��ه ك��شور  ح��اج آق��ا ت��شريف ب��رد.قي��ف ش��ده ب��ودی جامع��ه ق��بE تو  روزنام��ه
ھا و  ی امريكايی  شيطان بزرگ تا برای ارشاد پرزيدنت بيل كلينتون و ھمه

  . سرايی كند   امريكا ھم سخنھای ساكن ايرانی
نوار ويدئويی ب�ود صد  چند ی كارش   و كارنامهايشان رفت و آمد

 از س�وی و،ه؛ با اين ھمه ريل حمايت از او چند صد خروار شعار و خطاب
  . شد خواھان برونمرزی بيشتر و بيشتر میجمھوري

ند، محم���د  اس���كندری را ك���شتد، پروان���هداري���وش فروھ���ر را ك���شت
و ديگ���ران را ھ���م ب���ه س���يخ ش���ريف و زال���زاده مجي���د وين���ده و مخت���اری و پ

م�سئوليتی رئ�يس جمھ�وری  د، و اين جماعت ھمچنان در پی توجيه بیكشيدن
فع�شان ب�ه ھ�م گ�ره ح�اT دو گ�روه بودن�د ك�ه منا.  در تEش بودشاناصEحات

ھ���ا و   و ھم���ان اطEع���اتی»روش���نفكران برونم���رزی«خ���ورد؛ ھم���ين  م���ی
 ح��اT ب��ه دفت��ر رياس��ت جمھ��وری رخ��ت ك��شيده ھ��ای درونم��رزی ك��ه امنيت��ی

ی   جبھ��ه. كردن��د بودن��د و ھ��ی پ��شت س��ر ھ��م روزنام��ه و ن��شريه منت��شر م��ی
 س��ال پ��يش از رياس��ت جمھ��وری ح��ضرت ١٩اص��لی م��صاف ك��ه در تم��ام 
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 Tمی سرس�ختانه در جري�ان ب�ود، ح�اEخاتمی بين ملت ايران و حكومت اس�
  . ٢٠١به ميان دو جناح حكومتی رخت كشيده بود

 بع�د ھ�م ب�ه س�ادگی ؛آمدن�د ھا به كار م�ی رای رای دادندم تنھا بمر
ھ�ر حرف�ی از زب�ان جن�اح موس�وم ب�ه اص�Eح طل�ب، . شدند كنار گذاشته می

ھرج�ور «ھا، اي�ن ط�رف ی آن حرف  ھمه. كرد اين طرف كلی مفسر پيدا می
ھمه ھم برای توجي�ه ب�ی عمل�ی اي�ن . شد  تفسير می»ھا دوست داشتند كه اين

  ! ر روند مشروعيت تراشيدن برای ھمين جناحجناح و د
در اي�ن . شك�ست ھا سر جناح تمامي�ت خ�واه م�ی كوزه/ی كاسه  ھمه

ه ن�شينی ك�شانده ميان چند انتخابات ھم انجام شد، ولی مردم دوباره به حاش�ي
 ك��ه در دوران پادش��اھی پھل��وی دوم   خ��ارج ك��شوری»روش��نفكران«. ش��دند

 ٢٠٢»ف�رم دم و گ�وش بري�ده معامل�ه كنن�دانقEب را با چند ر«حاضر نبودند 
اس�كلت حكوم�ت اس�Eمی را حف�ظ زدن�د، ت�ا  اين بار به ھر ترفندی دست می

تاب�ستان ح�اT، ت�ا ت�ا ھم�ين حکوم�ت اس�Eمی کھريزک�ی را  ؛ اينھا ھمينكنند
 ی رياس��ت جمھ��وری  دوران چھ��ار س��اله. ان��د  حف��ظ ك��رده ھ��م١٣٨٩س��ال 

ھ�ا،  كاری  ھا، دوباره ھمان شلوغ الدوباره ھمان جنج. خاتمی به پايان رسيد
 ميلي�ون نف�ر از م�ردم در انتخاب�ات ١٤اي�ن ب�ار ام�ا . ھا ھمان توجيه و تاويل

ھای ھای راديويی، بسياری از كانال از كانال با اين ھمه خيلی. شركت نكردند
تلويزيونی، خيلی از مطبوعات خارج ك�شوری ھمچن�ان در ك�ار حماي�ت از 

  .ند و ھنوز ھم ھستندنجالی بوداين جريان ناكارآمد و ج
ھ���ای غرب���ی دولت. ت���ه اتفاق���ات ديگ���ری ھ���م افت���اددر اي���ن مي���ان الب

وگ�وی  بحث گفت. سياستشان را در رابطه با حكومت اسEمی عوض كردند
انتقادی به محور اساسی سياست غرب، اروپا و به ويژه آلمان در رابطه با 

ھ�ای   برخ�ی دول�ت.رف�ت و آم�دھا جري�ان داش�ت. حكومت اس�Eمی ب�دل ش�د
غرب�ی ك�ه در جري�ان دادگ��اه ميكون�وس سفيرھاش�ان را از اي�ران فراخوان��ده 

 گ��ل ب��ه تھ��ران و ب��ه مEق��ات  ھ��ایبودن��د، اي��ن ب��ار سفيرھاش��ان را ب��ا دس��ته
داش��تند؛ ب��ا اي��ن ك��ه حكوم��ت اس��Eمی رئ��يس جمھ��وری اص��Eح طل��ب گ��سيل 

 داراب�ی  آلم�انی را گروگ�ان زد و بن�دھايش و آزادی ك�اظم»ھلموت ھ�وفر«
 رستوران ميكون�وس »كشتاردرمانی«پروژه ی   ترور وی اجرايی  فرمانده

 »روش�نفكران«كرده بود، اما رون�د حماي�ت از رياس�ت جمھ�وری از س�وی 
  .  ھمچنان ادامه داشتاکثريتی/توده ایبرونمرزی و جمھوريخواھان 
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سھم مردم البته از اين ھمه جنجال، تنھا وضع بدتر اقتصادی ب�ود 
شان ي�ا در  ھای پی در پی گريز از ميھن كه برخی يدی و بعد ھم موجو ناام

افتادن�د، ي�ا ھ�دف ش�ليك تي�ر مرزبان�انی  ھا می ھای دور به كام كوسه اقيانوس
خواس��ت ب��ا حكوم��ت اس��Eمی زد و بن��دی  گرفتن��د ك��ه دولت��شان م��ی ق��رار م��ی

 رف�ت نااميدی و گريز از ميھن اين بار در م�وج ط�ويلی ك�ه م�ی. داشته باشد
ی دولت اصEح طل�ب، ب�ا اي�ن ِموج حام.  شدديگر به ميھن بازنگردد، آغاز

ريخ���ت، ام���ا ھمچن���ان  ھايی ب���رای اي���ن جوان���ان و پناھجوي���ان م���یك���ه اش���ك
ناكارآم��دی دول��ت اص��Eحات را ب��ه م��انع تراش��ی جن��اح راس��ت و راديك��ال 

  . كرد حكومتی تعبير می
تخاب��اتی ش��عارھای ان. اتف��اق جال��ب ديگ��ری ھ��م در اي��ن مي��ان افت��اد

ت��ازه .  كل��ی رن��گ باخ��ت٨٠ ت��ا ٧٦ی س��الھای   ح��ضرت خ��اتمی در فاص��له
اش از  ی دوم رياس�ت جمھ�وری  ايشان در ھنگام توش�يح فرم�ان دورهجناب 

ای سخن گفت كه تا اين زمان از سوی ايشان دس�ت ك�م رس�ما   ی تازه  پديده
گ  رن١٣٧٦دموكراسی و مردمساTری ادعا شده در سال . اعEم نشده بود

آن ھ�م  [راس�م گ�رفتن فرم�ان رياس�ت جمھ�وریباخت و رنگ باخت تا در م
دس���ت رئ���يس مجم���ع ت���شخيص ك���ه از س���يد عل���ی خامن���ه ای؛ ن���ه از دس���ت 
 به مردمساTری دينی تغيي�ر ماھي�ت ]، يا ھمان شيخ رفسنجانمصلحت نظام

ی دوم رياست جمھوری ايشان ب�ه   ی مدنی ھم در تعبير دوره  جامعه. يافت
اي��شان دو س��اعت ح��رف زد و .  تقلي��ل ياف��ت٢٠٣»النب��ی  مدين��ه«ی   جامع��ه

ترين بخ�ش فعالي�ت رياس�ت جمھ�وری كم�دي.  از ت�وش در نيام�د»ھيچ چ�ی«
ھ��ای حكوم��ت  اي��ن ب��ود ك��ه پ��س از ت��رور اس��د\ Tج��وردی رئ��يس زن��دان

ی دس��ت ك��م ص��د ھ��زار   اس��Eمی ك��ه در ط��ول دو دھ��ه در قت��ل و ش��كنجه
يد اسEم شھ] يا سرباز[ان لقب سردار شھروند ايرانی شركت داشت، به ايش

ج از ك�شوری اي�شان را با اين ھمه ھيچ كك�ی حامي�ان خ�ار؛ را اعطا فرمود
ھاش�ان را ھمچن�ان ب�ه س�وی محم�د ي�زدی و Tريج�انی و   س�Eح ھم�ه. نگزيد

ھ�ا  ھاشان فق�ط ھم�ان دوربين. ای زوم كرده بودند  فEحيان و سيد علی خامنه
 رياس��ت جمھ��وری س��يد دو دوره یئوليت ھاشان ب��ر م��سچ��شم. دي��د را م��ی

مگ�ر ن�ه اي�ن ب�ود ك�ه آق�ای خ�اتمی ھمچن�ان چن�د . خندان ھمچن�ان ب�سته مان�د
  ! ميليون رای مردم را در كيسه داشت؟
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ن�د و  پيش آم�د و آن�انی ك�ه كم�ی ن�اپرھيزی كرد٢٠٤كنفرانس برلين
 دن�ھ�ای اي�ن رياس�ت جمھ�وری را خورد  گ�وی تم�دن و  فريب شعارھای گفت

 ب�ا دس�تكش جراح�ی آل�ت حتی به زندان افتادند؛ ] و مكE و محجباز معمم[
ی ايشان را در ورودی زندان زن�ان دريدن�د و تحقيرش�ان كردن�د، ام�ا   زنانه

  .        حاج آقا در خواب ناز بود و در خواب ناز ھم ماند
 ھن�وز ؛كردند زنان را در ايران اعدام میھنوز . گذشت روزھا می

 ھن�وز در ش�ھرھا جوان�ان را ؛ای از ك�ار نيفت�اده ب�ود  موتور قتلھای زنجيره
ھ�ای ب�زرگ ش�ھرھا ب�رای  ن ھن�وز در مي�دا؛ك�شيدند  به دار م�یھا در خيابان

 ف��رو  ھن�وز زن�ان را ت�ا س�ينه در خ�اك؛كردن�د پ�ا م�یرجوان�ان تخ�ت ش�Eق ب
 ھنوز دست و پای مردم را ض�ربدری قط�ع ؛كردند كردند و سنگسار می می
جEد را ھم از مي�ان ھم�ين . ھم در خيابان به دار كشيدندزنی را . كردند می
 ام��ا م��يخ آھن��ی در س��نگ ف��رو ؛ان ح��امی حكوم��ت اس��Eمی برگزيدن��دزن��
 …رفت نمی

 عليرغم موفقيت نخستينش كه با به اشتباه »ی دوم خرداد  پروژه«
 آميخت، به اي�ن ھمبرای حمايت از سيد محمد خاتمی درانداختن ملت ايران 

می  تا حكومت اس�E، و طراحی شده بود»برنامه ريزی«اس دليل كه از اس
 رف�سنجانی و ب�ه وي�ژه از  پ�س از جن�گ ِرا از بن بست عملكردھ�ای دول�ت

ب��ن ب��ست اس��تراتژيكی تروري��سم دولت��ی حكوم��ت اس��Eمی نج��ات بخ��شد، در 
نھايت خود نيز ب�ه ب�ن ب�ست رس�يد؛ چ�را ك�ه دول�ت اص�Eحات چ�ون اساس�ا 

ن ايران���ی ب���ه مي���دان نيام���ده ب���ود، ماھيت���ا ب���رای اس���تيفای حق���وق ش���ھروندا
ی ايراني�ان را ف�ارغ از جن�سيت و ن��ژاد و   توان�ست حق�وق حق�ه و اولي��ه نم�ی

ی اي��ن   ب��ه ھم��ين دلي��ل ني��ز در تم��ام دو دوره. قومي��ت و ب��اور نماين��دگی كن��د
رياست جمھوری، اين دولت نه تنھ�ا نتوان�ست و اساس�ا نخواس�ت گرھ�ی از 

ه با ترفندھای گوناگونی كوش�يد ايرانی بگشايد كی شھروندان   كار فروبسته
ی خ�ونين   اين پروژه. شودھم ب راه به كرسی نشستن حقوق ملت ايران ِ سد

ل�وی تب�ار س�ه گ�روه و دس�ته را ني�ز ھمدس�ت و ی عل�ی رض�ا ع  كه به گفته
 اسEمی ، از اساس برای حفظ موجوديت اين جمھوریشت و داردھمراه دا

كنن�د و در  اف�رادی ك�ه از اي�ن جري�ان حماي�ت م�ی.  به ميدان آمد]کھريزکی[
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 ارتق�اء بدھن�د، از »ائتEف�ی ت�ازه و قدرتمن�د«ھ�ا را ب�ه پی آنند كه اي�ن حمايت
  . چند طيف ويژه خارج نيستند

و ، جن��بش س��بزيھای حک��ومتی  ـ س��ری اول ھم��ان طي��ف دوم خرداديھ��ا١
ي�ت مامشان حف�ظ تی اص�Eحات ھ�ستند ك�ه مع�ضل اصلي�  دولتمردان پ�روژه

.  اس�ت»ی دين در ق�درت  مردمساTرانه«حكومت اسEمی و حفظ حكومت 
اي��ن جري��ان ك��ه از ھمراھ��ان و ھمك��اران تئوري��ك ن��ضج گ��رفتن حكوم��ت 

ای اطEع�����اتی و امنيت�����ی و در اس�����Eمی ھ�����ستند، بي�����شترشان در نھادھ�����
 در چن�د دھ�ه در تم�ام اي�ن ي�انايرانيد حقوق ھای گوناگون برای تحدسرفصل

  .اند و ھمچنان ھم ھستند  يت حكومت اسEمی بودهميدان حفظ حاكم
ك��ه ش��اخص  ھ��ا ھ��ستند م��ذھبی/ ب��القوه، مل��ی ِ ـ جري��ان ديگ��ر اي��ن ائ��تEف٢

اس���ت و اف���رادی نظي���ر ع���زت \  ٢٠٥ آزادی]م���ذھبی[اصلي���شان نھ���ضت 
  . \ پيمان، ابراھيم يزدی و تنی چند از ھمين طيف  سحابی، حبيب

م بي�رون از ك�شور ھ�ستند، خ�ود را  ـ جري�ان س�وم ك�ه ھ�م در درون و ھ�٣
اين�ان ني�ز چ�ه . دانن�د ی ملی می   محمد مصدق و راھيان راه جبھهنتسب بهم

به رفت و آمدی ك�ه ب�ه درون ك�شور دارن�د و چ�ه ب�ه س�كوتی ك�ه در م�ورد 
كنن��د و چ�ه ب��ه امي�دی ك��ه ب�رای دس��ت ي�افتن ب��ه  فج�ايع حكوم�ت اس��Eمی م�ی

 م�رداد ٢٨خ�ود را ع�زادار كودت�ای  اين كه ھمچنان  قدرت دارند و به ويژه
دانن��د، فاص��له گ��رفتن از حكوم��ت  ی ت��اريخی م�ی  و مرثي�ه خ��وان اي��ن واقع��ه

كنند و به  اسEمی را با بازگشت حكومت پادشاھی در يك راستا ارزيابی می
 ی اصEح طلبان   را برای آرايش چھره ھمين دستاويز ھم ھرگونه ھمراھی

اين���ان از طرف���داران . ش���مارند  حك���ومتی مج���از م���یو س���بزی فروش���ھای
  و س�بزھای ح�افظ نظ�امپروپاقرص ائتEف تازه و قدرتمند با اصEح طلبان

 دريافت��ه باش��ند ك��ه ھاس��الباي��د در تم��ام اي��ن  ھرچن��د ك��ه م��یحك��ومتی ھ��ستند؛ 
سيونالي�سم گراي�ی و نااسا نافی ھرگونه ايرانی گری، مليحكومت اسEمی اس

 ھ��ای  س��نخيتی ب��ا اي��دهدھ��د،   م��یف ش��عارھايی ك��ه ب��رخEاي��ن جري��ان. اس��ت
محمد مصدق در رابطه با كوتاه كردن دست جمعي�ت ف�دائيان اس�Eم مقطعی 

  . و ابوالقاسم كاشانی از دولت و حكومت ندارند
 ـ جري���ان ديگ���ری ك���ه بخ���شی از آن ھمچن���ان در درون ك���شور اس���ت، ٤

ی ت�وده و بخ��ش جوان�ان اي��ن ح�زب، يعن��ی   ی ح��زب متEش�ی ش��ده  بازمان�ده
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انگزارانش خ�ود را ي�ن ك�ه بني� حكومت بود و با ان دري خواھان دخالت د،سشي، از ھمان آغاز تاسینھضت آزاد
 حكومت بودند ی  رهين به دايتشان خواھان كشاندن ديكردند، اما در كل ی میمعرف] زين[ و مشروطه خواه یمصدق

  .كنند یع را از حكومت مصرانه رد ميژه تشين و به ويو ھستند و اساسا اصل جدا بودن د
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اين�ان ب�ا اي�ن ك�ه تع�داد انگ�شت ش�ماری ب�يش . مان فدائيان اكثريت استساز
 ب��ا ھم��ان نگ��رش استاليني��ستی ب��ا ھرگون��ه مدرنيت��ه و تج��دد و ني��ستند، ام��ا

ھ���ای ب���ورژوايی و  ايشتح���ت عن���وان گ���ر ،ھ���ای ف���ردی و اجتم���اعیآزادي
اين��ان چ��ه در آغ��از ن��ضج گ��رفتن حكوم��ت . ورزن��د ض��ديت م��ی، امپريالي��سم

پ��روژه ی  و ی دوم خ��رداد   ب��ه س��رانجام رس��اندن پ��روژهاس��Eمی و چ��ه در
اي��ن اف��راد ك��ه ب��سياری از .  س��ھمی اساس��ی دارن��دجن��بش س��بز حک��ومتی،

ھ�ا ب�رای  ان�د، در تم�ام اي�ن س�ال  ھوادارانشان را نيز در ايران به كشتن داده
 و ان�د  ھا كرده رسيدن به سھم كوچكی از قدرت با حكومت اسEمی ھمراھی

ك�ه [ را  ين ك�ه بي�شتر اين�ان زم�انی ك�ه تي�غ حكوم�ت اس�Eمیجالب ا. ميکنند
 بر گردنشان حس كردن�د، ]اند  خودشان در تيز كردنش سھمی اساسی داشته

ا پ�س از فروپاش�ی آن از ايران به كشور ش�وروی مرح�وم گريختن�د و بع�دھ
مرك�ز اص�لی اس�تقرار بي�شتر .  پناھن�ده ش�دند»امپريالي�ست«نظام ب�ه غ�رب 

وج��ه م��شخص اي��ن . اس��تكھلم و پ��اريس و ب��رلين اس��ت ش��ھرھایاين��ان در 
ر م��ورد ص��لح اي��ن اس��ت ك��ه دو جن��بش س��بزيھا ھ��ا  جماع��ت و دوم خ��ردادی

 مشخ�صی  ِرين بخش حكومت اسEمی وج�ه م�شتركت لخاورميانه، با راديكا
ن�ه و دخال�ت در دارند و آن ھ�م ب�ه ب�ن ب�ست ك�شاندن جري�ان ص�لح خاورميا

  !ھای تروريست اسEمی منطقه و تقويت جريانروند اين صلح است
ھ��ا   ـ ي��ك جري��ان ديگ��ر ھ��م در اي��ن مي��ان وج��ود دارد ك��ه ب��سياری از آن٥

ايران��ی در  كنفدراس��يون جھ��انی دان��شجويان ه مان��ده ھ��ایبازمان��دگان و زن��د
اي�ن .  ھ�ستند٥٧فت�ضاح ت�اريخی س�ال اروپا و امريك�ا در س�الھای پ�يش از ا

ھای قديمی ھ�ستند ك�ه  یا  ا تودهھای گوناگونی دارند، عموم افراد كه گرايش
تر جوان�انی اين�ان بي�ش.  م�يEدی مائوئي�ست ش�دند٦٠ی   ش�ان در دھ�ه  برخی

ی تح�صيل ب�ه اروپ�ا   برای ادام�ه ظاھرا ١٣٣٢ مرداد ٢٨ بودند كه پس از
د، ض���ديت ھي���ستريك و دش���منی وج���ه م���شخص اي���ن اف���را. و امريك���ا آمدن���د

ھ�ا   دوران پادش�اھی پھل�ویگون�ه رف�رم و س�ازندگی دررشان با ھ یغيرمنقط
ِت��رين بخ��ش   ب��ا ارتج��اعی ين دلي��ل ھ��م از ھ��يچ گون��ه ھمراھ��یاس��ت و ب��ه ھم��

  شانبرخي� و ندارن�د؛  نداشتهيی ابا٢٠٦ حكومت محمدرضا شاه»اپوزيسيون«
 را  پي�شين نظ�امی تروريستی ب�رای قت�ل س�ردمدارانھاي ی تEش   سابقهحتی

ھای صد ھزار نفری در زندانھای دروغين كشتارھای چند  ليست. اند  داشته
 منت��شر ]خودش��انی ھ��ا  نوش��تهگفت��ه ھ��ا و بن��ا ب��ر [  را اين��اننظ��ام پادش��اھی

نظام پيشين ايران را در افكار عم�ومی ی    تا از اين طريق چھره؛ندكرد می
ھايی نج�ومی ايتكار و ن�افی حق�وق ب�شر در مقياس�المللی آلوده، خشن، جن بين
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ند و آن ھ��م ش��ناخت  ب��رای خودش��ان نم��یيف��ه بي��شتراين��ان ي��ك وظ. ن��شان دھن��د
جالب اين ك�ه .  در ايران بوده است حكومت عرفی پادشاھیسرنگون كردن

ش�ان در آن دوران، ان�گ   بيشتر اينان ھمچنان بر اين رفتارھای فريبكاران�ه
 را ك��ه ب��ا ٥٧زنن��د و افت��ضاح ت��اريخی س��ال   م��ی»انقEب��ی«و » مب��ارزه«

جومي�شان ب�ه وق�وع پيوس�ت، ھمچن�ان  نھ�این و ب�ا دروغبافيسركردگی ايشا
ی   ويژگ��ی اساس��ی و ت��ازه. كنن��د  ارزي��ابی م��ی»Eمیانق��Eب ش��كوھمند اس��«

 در كن��ار اص��Eح طلب��ان ،اي��شان ب��رای ب��ه دس��ت آوردن س��ھمی از ق��درت
ھای طوي��ل ك��ه لي��ستاس��ت  و س��ران ح��افظ نظ��ام جن��بش س��بز، اي��ن حك��ومتی

 در  را»چ�ارچوب جمھ�وری«و » فقط جمھ�وری«و » جمھوری خواھی«
کودت�ای «و ی دوم خرداد   ای و لحظه به لحظه از پروژه  ھای مرحلهحمايت

  . كنند منتشر و امضاء می» ٨٨  خرداد٢٢
ای    ھم��ين جماع��ت بياني��ه١٣٨١در تاب��ستان س��ال جال��ب اي��ن ک��ه 

منت�شر ك�رد ك�ه در آن خواھ�ان گف�ت و گ�وی دول�ت امريك�ا ب�ا دول�ت اي�ران 
ند  حاض�ر ن�شدحت�ینان در اين بيانيه اي. د ش»بدون ھيچگونه پيش شرطی«

غ��رب در گف��ت و گ��ويی انتق��ادی ب��ا دول��ت اص��Eحات ب��ه معامل��ه و م��ذاكره 
توضيح اين كه دولتھای غربی چند محور را برای معامله و مذاكره . بنشيند

 ع�دم شان�د ك�ه مھمت�رين  ك�رده ھا مرتبا اع�Eم م�ی با دولت ايران در اين سال
 سنگ انداختن بر سر راه صلح خاورميانه نقض حقوق بشر در ايران، عدم

  .و چند محور ديگر بوده است
ی اي��ن اف��راد ھم��راه ب��ا   اس��ت ك��ه مجموع��هب��ه ھ��ر ص��ورت سالھ

آين��د، ب��ا  ھ��ا ب��ه ك��ار م��ی   ك��ه فق��ط ب��رای ام��ضای اي��ن بياني��ه ی نخ��ودیاف��راد
كپ���ی ك���ردن ش���عارھای ش���ان و ب���ا  ون���ه جل���وه دادن خواس���ت اساس���یوار

كت���شان در ائتEف���ی  ب���ه شرون و بي���رون ك���شور،واھ���ان س���كوTر درآزاديخ
وج���ه . دھن���د  ب���رای حف���ظ حكوم���ت اس���Eمی ادام���ه م���ی»ت���ازه و قدرتمن���د«

ياست خارجی دولت اي�ران، حف�ظ مشخص اين جماعت، فلسطينيزه كردن س
 حكومت اسEمی، و مثE نفی بخش انتصابی اي�ن حكوم�ت »انتخابی«بخش 

س�ی مل�ت اي�ران ب�رای دس�ت و در نھايت ايجاد سدی در براب�ر خواس�ت اسا
 ورود به روند جھانی شدن، ع�دم  و]غير دينی[يافتن به آزادی، دموكراسی 

ِص���دور تروري���سيم دولت���ی و س���نگ نيان���داختن ب���ر س���ر راه رون���د ص���لح 
   .خاورميانه است

ی آفت��اب در   گ��ويی ك��ه ن��شريه و  عل��ی رض��ا عل��وی تب��ار در گف��ت
ھ��ای ت��ازه، گ��امی ب��رای فائتE« منت��شر ك��رد، تح��ت عن��وان ١٣٨١م��اه   آب��ان

 ھ��م ش��نيدنی اس��ت و ھ��م س��خنانی دارد ك��ه» ی دوم خ��رداد  نوس��ازی جبھ��ه
عمل�ی /ی فك�ریھ�ا ھ�ا و ھمراھ�ی  ك�ه ب�ه اي�ن ھمي�اریوی تبارعل انديشيدنی؛
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، برای پيروزی در جنگ ش�كلی مي�ان دو جن�اح حك�ومتی اميد بسياری بسته
فرام�وش . ك�رده اس�تريزی   و البته تداوم حكومت اسEمی اين گونه برنامه

ي��ك روش��نفكر «پي��شنھاد اي��ن پ��روژه، تنھ�ا در نق��ش نكن�يم ك��ه عل��وی تب��ار ب�ا 
 اص��Eح طلب��ان حك��ومتی و اي��ن گون��ه ، بلك��ه او كلي��ت ظ��اھر ن��شده»دين��ی

  : پرسد میپرسشگر  .كند  را نمايندگی می»دينی/روشنفكران ايدئولوژيك«
 گ�سترش ھ�ای اخيرت�ان از ل�زوم  ھا و نوش�ته  در بعضی از گفته«

. گويي�د ن م�یھا و پيون�دھای ت�ازه س�خی ائتEفگيری دوم خرداد و شكل  جبھه
ايد؟ آي�ا مقط�ع  چرا حاT به اين فكر افتاده.  است»تازه«اين تاكيد تا حدودی 

  »زمانی حاضر ويژگی خاصی دارد؟
به گمان . اين تاكيد تصادفی نيست«:  در پاسخ كه٢٠٧و علوی تبار

، اين روزھا  ھای تازهاد و شكل دادن به ائتEفی دوم خرد  من گسترش جبھه
  .  بيشتری»امكان« بيشتری دارد و ھم »ضرورت«ھم 

ای سياس�ی در   يكم، پيش بين�ی م�ن اي�ن اس�ت ك�ه ب�ه زودی زلزل�ه
ك��نم اي��ران تنھ��ا ك��شوری اس��ت ك��ه   فك��ر م��ی…ی م��ا رخ خواھ��د داد  منطق��ه

و ] اس�Eمی[ی تواند از اين زلزل�ه ب�ه س�Eمت خ�ارج ش�ده و حاكمي�ت مل� می
 خود ی  فرآيند توسعه نِا حفظ كرده و جلو گسسته شدد رتماميت ارضی خو

شرط جلوگيری از روند گسسته شدن فرآيند توسعه [اما شرط آن . را بگيرد
 ك�ه ك�م و ب�يش »نيروی قدرتمن�د«اين است كه يك ] سط دولت اصEحاتتو

را در ر ك�شو] جمھ�وری اس�Eمی دوس�ت[ھ�ای م�يھن دوس�ت  تمامی گ�رايش
ی سياس�ی    اس�ت، در ص�حنه»ق�ادر ب�ه جل�ب اعتم�اد م�ردم«گي�رد، و  برمی

  .  مردم را ھدايت كند»شعارھای مناسب«حضور داشته و با طرح 
ب�ه جھاني�ان توان�د   اس�ت ك�ه م�ی»ائتEف قدرتمند« تنھا يك …دوم

 تح�وTت ت�دريجی و »ھ�ای مخالف�ت  برخ�ی ن�شانه«نشان دھ�د ك�ه ب�ا وج�ود 
 خواھ�د س�اخت »ج�و   م�سالمت مردمساTری«ز اين كشور درونزای ايران ا

] حكوم�ت اس�Eمی يعن�ی [ی اطمينان بخ�ش و پاي�دار اي�ران   و اين تنھا آينده
 در آغاز جنبش اصEحات ميان نيروھ�ای مختل�ف عEقمن�د ؛چھارم …است

گ��ری، ن��وعی ب��دبينی و ب��ی اعتم��ادی ن��سبت ب��ه  ب��ه مردم��ساTری و اص��Eح
از س�وی چ�ه  [»قرار گرفتن تحت فشار واح�د«  اما…يكديگر وجود داشت

و كمك به يكديگر در دوران سختی، تا ح�دودی اعتم�اد ب�ه ھ�م را ] ؟!كسانی
دان�يم ك�ه چ��ه   ام�روز ب��ه روش�نی م�ی…در مي�ان نيروھ�ا اف�زايش داده اس�ت

پيگير و م�سئوليت پ�ذير ھ�ستند و ] دينی[ حمايت از مردمساTری كسانی در

                                                           
 ب�ه ب�ن ب�ست ک�شاندن  ِاس�تي و ت�دوام ھم�ان سيین اس�ت ک�ه ھم�سويقا اينجا دقين گفتگو در اين ا علت آورد- 207
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را ب��ه ] دين��ی[ ام��روز مردم��ساTری » ان��د ش��تهای ك��ه دا  م��ستقل از گذش��ته«
دش�منی ب�ا ن�سل « از …ان�د  عنوان يك ضرورت با حضور و ھدف پذيرفته

ب�ين  [» ی جامعه ی دين در عرصه  حضور مردمساTرانهانقEب و عناد با 
ی ديگ�ران و مت�صل   از تحقير پيشينه. ديگر خبری نيست] نيروھای ائتEف

ديگ�ر ح�ضور ] ب�ه وي�ژه. [رس�د  به گوش نم�یھا به بيگانگان چيزیكردن آن
 » ی منف�ی پي�شينه« دفاع از نظام انقEب�ی ب�رای ك�سی در انقEب و جنگ و

ھ�ای ت��ازه و گ��سترش ت�وان گف��ت ك��ه ائتEف  در نتيج��ه م��ی.ش�ود مح�سوب نم��ی
Tب�د ش�ما ھ�م . ت�ر ھای موجود امروز، ھم ضروريتر است و ھم ممكن ائتEف

، از ميان بردن ای  يكی از اھداف قتلھای زنجيرهايد كه   اين تحليل را شنيده
ای ب��رای حماي��ٍت نيروھ��ای بي��رون از حاكمي��ت، از اص��Eح   ن��وع زمين��هھر

  »  !طلبان درون حاكميت بوده است؟
ام��ا س��ه جري��انی ك��ه عل��وی تب��ار و ھمراھ��انش ب��رای ايج��اد ي��ك 

ك�ه ھمانطور «: اند  گزاری كرده  ھا سرمايه نيروی قدرتمند ائتEف روی آن
ی سياس�ی اي�ران فع�ال   ام، سه نيروی شناخته ش�ده در عرص�ه  قبE ھم گفته

و نه مطالبات مل�ت [ھستند كه در مجموع در يك طرف درگيريھای سياسی 
طل��ب و  اي��ن نيروھ��ای اص��Eح. گيرن��د رار م��یق��] اي��ران از كلي��ت اي��ن نظ��ام

د، نيروھ���ای ی دوم خ���ردا   جبھ���هخ���واه عبارتن���د از ]دين���ی [مردم���ساTری
در درون اي���ن س���ه جري���ان . »جمھ���وری خ���واه«م���ذھبی و نيروھ���ای /ل���یم

ای در   توان��د نق��ش تعي��ين كنن��ده ھ��ا م��یھ��ايی وج��ود دارد ك��ه ائ��تEف آن بخ��ش
مذھبی / در ميان نيروھای ملی…ی كشور داشته باشد  ی آينده  ترسيم چھره

 از مي�راث و الگ�وی »معن�اداری«ی   ان�د فاص�له  ھايی كه توان�سته نيز بخش
ھ��ای  ی ناش��ی از برخوردھ��ای س��ال  بگيرن��د و كين��ه] ك��ذا[ھ��دين خل��ق مجا

نخ���ست انق���Eب را ب���ه فراموش���ی س���پارند، در وض���عيت م���ساعدی ب���رای 
 ني�ز »جمھ�وری خواھ�ان«در مي�ان . ين ائتEفی قرار دارندمشاركت در چن

ھ�ای   ی نيروھ�ا و پدي�ده  ھايی كه دين ستيزی و برخورد منف�ی ب�ا ھم�ه بخش
Eف   ب را كن��ار گذاش��تهمن��سوب ب��ه انق��Eان��د، از اج��زای مناس��ب چن��ين ائ��ت
باي��د توج��ه داش�ت ك��ه اي��ن نيروھ��ا را ھ��م در داخ��ل . ش��وند محتمل�ی تلق��ی م��ی

  »…توان يافت و ھم در خارج از آن كشور می
اری ذگ��   س��رمايهھ��انای ك��ه عل��وی تب��ار روی آ  ھ��ای ت��ازهام��ا ائتEف

مذھبی اين ائ�تEف /لینخست اين كه بخش م؛ دنكرده است، چند ويژگی دار
بگيرن�د ] ك�ذا[ی معناداری از ميراث و الگ�وی مجاھ�دين خل�ق   فاصله«بايد 

ھ��ای نخ��ست انق��Eب را ب��ه فراموش��ی  ی ناش��ی از برخوردھ��ای س��ال  و كين�ه
» در وضعيت مساعدی ب�رای م�شاركت در چن�ين ائتEف�ی ق�رار] تا[سپارند 
ائ�تEف « اي�ن »ریخواه خارج از كشوجمھوري«دوم اين كه بخش . بگيرند
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ی نيروھ�ا   دين ستيزی و برخورد منفی با ھم�ه« بايد حتما »تازه و قدرتمند
س��وم اي��ن ك��ه ام��روز ؛  بگ��ذارد»ھ��ای من��سوب ب��ه انق��Eب را كن��ار  و پدي��ده

از دش���منی ب���ا ن���سل انق���Eب و عن���اد ب���ا ح���ضور «روش���ن ش���ده اس���ت ك���ه 
ديگ��ر ] ف نيروھ��ای ائ��تEب��ين[ی جامع��ه   ی دي��ن در عرص��ه  مردم��ساTرانه
ھا به بيگانگان  ی ديگران و متصل كردن آن   از تحقير پيشينه؛خبری نيست

ديگر ح�ضور در انق�Eب و جن�گ ] به ويژه. [رسد چيزی به گوش نمی] ھم[
  ».شود  محسوب نمی»ی منفی  پيشينه« دفاع از نظام انقEبی برای كسی و

م  ھن��وز ھ��»ائ��تEف قدرتمن��د و ت��ازه« جري��ان اي��ن چھ��ارم اي��ن ك��ه
ش��عارھايی «توان��د ب��ا ط��رح   اس��ت، و م��ی»ق��ادر ب��ه جل��ب اعتم��اد م��ردم«

 از ]و ب�ا س�بزی فروش��ی [»ی دوم خ�رداد  نوس�ازی جبھ��ه« ب�رای »مناس�ب
ی مجدد از   مردم به عنوان ماشين رای گيری استفاده كرده و ضمن استفاده

ی   ح��ضور مردم��ساTرانه« ھمچن��ان حكوم��ت اس��Eمی ي��ا »اعتم��اد م��ردم«
پ��نجم اي��ن ك��ه ض��رورت و امك��ان اي��ن . ر حكوم��ت ت��داوم بخ��شد را د»دي��ن

ھای سبزی است كه از خ�ارج   بيشتر بر اساس چراغ تازه و قدرتمند ائتEف
 با ناديده گرفتن خواست اساسی مل�ت »خواھیجمھوري«كشور تحت عنوان 
ب�دون توج�ه ب�ه ش�كل [يافتن به حكومتی عرفی و سكوTر ايران برای دست 

 عل��وی تر اي��ن ك�ه ب��ه ق�ولش�شم و از ھم��ه ج�الب. ش��ود  درياف��ت م�ی]حكوم�ت
توان�د ب�ه جھاني�ان ن�شان دھ�د ك�ه  تنھا يك ائتEف قدرتمند است كه می«: تبار

» ھ�ای مخالف�ت، تح�وTت ت�دريجی و درون�زای اي�ران  با وجود برخی نشانه
ج�و خواھ�د س�اخت و اي�ن تنھ�ا    م�سالمت مردمساTری«از حكومت اسEمی 

و ص��د » .اس��ت] حكوم��ت اس��Eمی[بخ��ش و پاي��دار اي��ران ی اطمين��ان   آين��ده
 ب��ا ھمك��اری و ھمراھ��ی ح��زب \ لبن��ان و ج��و   م��سالمت البت��ه مردم��ساTری

حضرت حسن نصر\ رھبر اي�ن جري�ان و توافقھ�ای م�ابين اي�شان و ديگ�ر 
جريانھ��ای تروري��ستی منطق��ه ب��ا رئ��يس جمھ��وری اص��Eحات در س��فرھای 

 جماع�ت به ھ�ر ص�ورت اي�ن؛ ی خاورميانه  قهمنطاين ی ايشان به   چندگانه
يا ھر سه بخش اين ائتEف قدرتمند و تازه كه ھمچنان در صددند از فرآين�د 

حف���ظ « جل���وگيری كنن���د و خواھ���ان فروپاش���ی تمامي���ت حكوم���ت اس���Eمی
 ھم شان ی منفی  پيشينهی دين در حكومت ھستند و   مردمساTرانهی » سلطه

ھ�ای اطEع�اتی و نظ�امی و  تنشان در بخشچندان اھميتی ندارد و دست داش
 ،ای آغازين حكومت اسEمی ھم بايد به فراموش�ی س�پرده ش�ودھ امنيتی سال

ی   ی شك�ست خ�ورده  پ�روژهای نظي�ر   ی ت�ازه  پرداختن پ�روژهساختن و با 
ھ�ای ت�ازه ب�ا ائتEفی دوم خ�رداد و   نوسازی جبھهخواھند با   می،دوم خرداد
ی   ی ت�اريخی ديگ�ر مل�ت اي�ران را در منگن�ه  دوره ب�از ھ�م ي�ك ،و قدرتمند

Eو جن�بش س�بز ی دوم خ�رداد    پ�روژه ھ�ای درون�ی لمی و جنجاحكومت اس
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ی اي�ن حكوم�ت   ھم بر عمر به سر آمدهزندانی كرده، با اين ترفند بازلجنی 
جال�ب اي��ن ك��ه دس�ت داش��تن بخ��ش . عق�ب افت��اده و ق�رون وس��طايی بيافزاين��د

ی   به دلي�ل عملكردش�ان در دو دوره، ی اين ائتEفخواه برونمرز جمھوری
 دلي��ل اص��لی خوابنم��ا ش��دن متولي��ان ،رياس��ت جمھ��وری س��يد محم��د خ��اتمی

 حك��ومتی، ب��رای ی دوم خ��رداد و اص��Eح طلب��ان  ی شك��ست خ��ورده  پ��روژه
 در جھ��ت ت��داوم ھم��ين ،اری روی اي��ن ائ��تEف ت��ازه و قدرتمن��دذس��رمايه گ��

  !        حكومت اسEمی است
دان�م   اين كه ھمين چندی پيش جناب س�يد محم�د خ�اتمی، نم�یرديگ

] دين��ی[د ك��ه اس��تبداد اش م��دعی ش��  ھ��ای كم��دی ي��ك از س��خنرانی  در ك��دام
پيام��د اي��ن پي��ام وي��ژه ب��رای دس��ت . داخل��ی، بھت��ر اس��ت از اس��تعمار خ��ارجی

اندركاران تمام كردن كار ملت ايران و تكميل كنن�دگان رون�د ب�ه اض�محEل 
تئ�وريزه ] س�بزھای حک�ومتیھ�ا و  دوم خ�ردادی[وي�ران شور كشاندن اي�ن ك�

ھ��م درس��ت در اي��ن    خ��اتمی اس��ت، آنح��ضرتی   ك��ردن اي��ن ش��عار وي��ژه
  !ی تاريخ معاصر ملت ايران  سرفصل ويژه

ای روی    نوش��ته٢٠٠٣ س��پتامبر ٢٥در ھم��ين رابط��ه در ت��اريخ 
ی   هنت سايت گويا نيوز رفت ب�ا عن�وان ب�ه س�وی آين�ده، ك�ه خ�ط م�شی آين�د

عليرض��ا عل��وی تب��ار ك��ه در . جري��ان دوم خ��ردادی را م��شخص ك��رده ب��ود
 اص��Eح طلب��ی در اي��ران،  ب��ا دري��افتی ديگ��ر از فراين��د١٣٨١م��اه س��ال  آب��ان

و ت���ازه ھم���راه ب���ا دو جري���ان ديگ���ر ائتEف���ی وس���يع و قدرتمن���د مبتك���ر ت���ز 
 برای در دست ]ھای درونمرزی مذھبی/ان برونمرزی و ملیجمھوريخواھ[

ای   با توج�ه ب�ه پارامترھ�ای ت�ازه١٣٨٢ قدرت شده بود، در مھر ماه گرفتن
، اساسا از ط�رح شت تاريخی اين جريان رخ نمودسرنودر كه در منطقه و 

 و جري��ان اص��Eح طلب��ی را در ی ائ��تEف ب��زرگ دس��ت برداش��ت  پ��روژه
عل�وی . اعتم�ادی مل�ت اي�ران معرف�ی ك�ردحضيض بدنامی و ناتوانی و ب�ی 

 ی اص�لی   مشخ�صهچھ�ار ويژه، به بررسی ِ ستين اين پيامتبار در بخش نخ
البی از اي��ن گي��ری ج��   و نتيج��هی پ��س از دوم خ��رداد پرداخ��ت   س��الهھف��ت

ی اص�Eحات دچ�ار    ك�ه پ�روژهشد با اين كه مدعی ايشان .دوران ارائه داد
 س�يد محم�د سال اصEح طلبی را ھمچنان ھفته نماد ، با اين ھمبحران شده

د ك��ه ب��ه تعبي��ر اي��شان ھيچگ��اه نخواس��ت و ي��ا نتوان��ست رک��خ��اتمی معرف��ی 
 ص��ريح و عل��وی تب��ار. رھب��ری ط��رح اص��Eحات را در دس��ت داش��ته باش��د

در «ن���د ك���ه ، اص���Eح طلب���ان پذيرفت ك���ه در اي���ن چن���د س���الروش���ن نوش���ت
جمھ�وری اس�Eمی «ی خ�ود اي�شان   گفت�هيا ب�ه » چارچوب جمھوری وTيی

ت��وان حكوم��ت را از درون   م��ی»ي��هی فق  مبتن��ی ب��ر وTي��ت انت��صابی مطلق��ه
  . كشاند»مشروعيت«متحول كرد و به شاھراه اصEحات و 
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 كه ب�ا تم�ام اي�ن ترفن�دھا ن�ه تنھ�ا کرد با تاسف ارزيابی علوی تبار
ر ھم�ان گ�ام نخ�ست ني�ز از اصEحات نتوانست كاری از پيش بب�رد، بلك�ه د

اين��ده و  خ��اتمی نم��اد اي��ن جن��اح، ن��ه تنھ��ا ديگ��ر نمحت��ی ؛حرك��ت بازمان��د
ی   ای نماين��ده  س��خنگوی اي��ن جري��ان ني��ست، بلك��ه خ��ود خواس��ته ب��ه گون��ه

  . شود سياسی تماميت و كليت حكومت اسEمی ارزيابی می
 ك�ه ب�ودش�د، اي�ن  از سوی علوی تبار تاس�ف انگي�ز ارزي�ابی  آنچه

واقعيت به بن بست [مردم البته زودتر از فعاTن اصEح طلب، اين واقعيت 
ن�د و ب�ا ش�ركت را درك كرد]  و س�بز حک�ومتیی دوم خرداد  رسيدن پروژه

نی نھادھ��ای منتخ��ب ب��ه  را از ن��اتواشانك��ردن در انتخاب��ات ش��وراھا درك��ن
 ك��ه در چ��ارچوب اي��ن ن��شان داد ب��ا اي��ن ك��ه عل��وی تب��ار. ندش��تنم��ايش گذا

ِ اساس�ا اص��Eح طلب��ی امك�ان تحق��ق ن��دارد، ب�ا اي��ن ھم��ه »جمھ�وری وTي��ی«
د ك�ه ک�ر راھكارھ�ايی را پي�شنھاد  ی حف�ظ نظ�ام،دهبرای راھی به سوی آين�

ب��ارزات ی اي��ن جري��ان را در س��د ك��ردن م  توان��د نق��ش وي��ژه  م��یشانبررسي��
 طي�ف چھ�ار ھم�ين نوش�ته  درعل�وی تب�ار. دھ�دملت ايران به روشنی نشان 

ای   ي�ك راه و روش وي�ژه ك�ه ھرک�ردرا در ميان اصEح طلبان طبقه بندی 
. ارن�د در نظ�ر د»ت كشاندن مبارزات ملت ايرانِتداوم به بن بس«را برای 

 ج�دی ]امريك�ا و متح�دانش[ر خ�ارجی گ�  به باور ايشان، تھديد ق�درت س�لطه
گ��ر خواھ��ان س��رنگون س��ازی نظ��ام جمھ��وری    س��لطهھایاس��ت و اي��ن ق��درت

به جای ] کذا[ای وابسته و غيرمردمساTر   اسEمی و جايگزين كردن گزينه
 ھ�ای  از تھدي�د ق�درتعل�وی تب�ار ك�ه منظ�ور البت�ه پوش�يده ني�ست؛ آن است

ِگ��ر خواھ��ان س��رنگونی حكوم��ت اس��Eمی، ن��ه ب��ه دلي��ل م��انع تراش��ی   س��لطه
ی و حكوم��ت اس��Eمی در رون��د ص��لح خاورميان��ه و حماي��ت فع��ال لج��ستيك

ھ���ای  تپ���شتيبانی اي���ن حكوم���ت از جريانھ���ای خ���شونت طل���ب و تروري���س
دلي��ل خفق��ان وح��شتناك  اس��ت، و ن��ه ب��ه   و ک��شتار معترض��ينای  خاورميان��ه

ی حق��وق ش��ھروندی   ی اي��ران و ت��ضييق ھ��ر روزه  موج��ود در م��تن جامع��ه
 وض�ع اس�فبار حت�ی و ن�ه ؛ استقوميت فارغ از باور و جنسيت و ،ايرانيان

ھای ك�شتار  ای برای دست يافتن به سEح  اقتصادی و به ويژه تدارك جانانه
ھ�ای  ت�رين حكوم�ت ت ھمي�اری ب�ا راديك�الترين و تروري�سحت�یھمگانی، ي�ا 

 نارض��ايتی ب��يش از حت��ی. ی منطق��ه اس��ت   و س��رنگون ن��شده س��رنگون ش��ده
ی در ھ�ر دو ش�ق آن، در ملت ايران از كاركردھای حكومت اسEم%  ٩٠

 ني��ز دلي��ل س��رنگونی اي��ن حكوم��ت اس��Eمی ني��ست، بلك��ه ي��ك چن��د دھ��هاي��ن 
 جريان سلطه گر خارجی قرار اس�ت ب�ه اين�ان ك�ه خ�ود را در موض�ع مل�ت

انگارن���د، حمل���ه ك���رده، حك���ومتی واب���سته و غي���ر  اي���ران، ايران���ی ھ���م م���ی
اين�ان جالب اين ك�ه ؛  كند»تحميل«و به ايران  به اينان  را]کذا [مردمساTر
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ی مل�ت اي�ران، ب�ه   ھا ھميشه و ھميشه برعلي�ه من�افع عالي�ه در تمام اين سال
، داردی ِا ھ��ر آنچ��ه ك��ه نم��اد ايرانيگ��رتحقي��ر ت��اريخی اي��ن مل��ت و ض��ديت ب��

ن�د ك�ه ب�ا ب�ستن راه ه اھمين اينان نب�ودانگار از سوی ديگر ھم . اند  پرداخته
 برای راه يافتن به رون�د جھ�انی ش�دن و ترق�ی و پي�شرفت، اي�ن ،ملت ايران

،  در قرون وسطای انكيزيسيونيشان قفل كردهسالھای سياه كشور را در اين 
 تج�دد و م�دنيت، فل�ج مبارزات ملت اي�ران را ب�رای دس�ت ي�افتن ب�ه تم�دن و

  ؟ !اند  كرده
را ی دوم خ��رداد    پ��روژه، خ��وددر واق��ع عل��وی تب��ار ب��ا اي��ن ك��ه

كن��د، ام��ا ب��ه دلي��ل نگران��ی از تھدي��د  م��ی ناكارآم��د و متوق��ف ش��ده ارزي��ابی
ی جناح اصEح طلب حكومتی را   سرنگونی كليت حكومت اسEمی، وظيفه

تدارگرايان، امكان س�رنگونی كه با نزديك شدن به اقميکند  ارزيابی گونهاين
گويا ايشان معتق�د اس�ت ك�ه ھم�ين . را از بين ببرند و به صفر نزديك سازند

 غ�رب، نخ�ست تی مردم�ساTر اس�ت ك�ه ق�رار ش�دهحكومت اسEمی، حك�وم
را س�رنگون كن�د و بع�د ] ک�ذا[و غي�ر واب�سته ] ک�ذا[مردمساTر اين حكومت 

 مردمساTر را بر سر ك�ار ھم پس از تسخير ايران، حكومتی وابسته و غير
  !آورد

چن��د ك��ه اي��شان روش��ن اس��ت، ھر عل��وی تب��ارالبت��ه دلي��ل نگران��ی 
ی اس��Eمی ب��ه   گرايان��ه  بن��ديھای مل��ی  كوش��د، اي��ن نگران��ی را در ب��سته م��ی

 و »تیاي��ران دوس��«دان��د ط��شت   چ��را ك��ه خ��وب م��ی؛ن��دبنماياھمگام��انش 
درخ��شان در ی    ب��ا اي��ن ھم��ه س��ابقه؛ اي��ن حكوم��ت كم��دی»حاكمي��ت مل��ی«

ھ����ای   و ت���Eش،افت���ادهشان رسوايي���ھاس���ت از ب���ام   س���ال،ايران���ی س���تيزی
شد ك�ه ای برای فريفتن ملتی با  تواند بھانه  ديگر نمیھای ايشان نيز ھمپالگی

س��ال اس��ت زن��دانی ش��عارھا و نمادھ��ا و راھكارھ��ای اي��ن اص��Eح اي��ن ھم��ه 
Tي�ی  در چارچوب جمھوری و و رھبران سبزی فروش اين جماعت،طلبان

ن ك�ه ط�رح ائ�تEف ب�زرگ و  ب�ا اي�عل�وی تب�ارجالب اين كه  .اسEمی است
ھمچن���ان از ام���ا ، ه نيام���ده، از ك���اركرد افت���اد ھن���وز ب���ه ص���حنقدرتمن���دش

 و س��بزی ی اص��Eحات  خواھ��ان خ��ارج از ك��شوری ح��امی پ��روژهجمھوري
؛ ی جايگ�اه واTی خ�ويش را حف�ظ كنن�دا  خواھ�د در چن�ين جبھ�ه  م�یفروشی

اص�Eح طلب�ان حك�ومتی «:  ك�ه اي�ن ح�ضرتشی  ترين فراز نوشتهالبته مھم
در چالش ميان آنانی كه خواھان سرنگونی تماميت حكومت اس�Eمی ھ�ستند 

  »!يابند تر می  خود را به اقتدارگرايان نزديك] يعنی مردم ايران[
ی اين ھمه شعارھا و   ی بزك كرده  توان چھره آيا بھتر از اين می

ی اص��Eح طلب��ی را در ص��بح ص��ادق آگ��اھی ايراني��ان، نمادھ��ا و راھكارھ��ا
  !دست و رو نشسته و چرك و پف آلود، نشان داد و از آن به وحشت نيفتاد؟
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  ٢٠٨دوميادداشت 
  
  

ھای فرھنگی ما ايراني�ان، ش�ايد ھ�م جوام�ع ش�رقی  يكی از بيماری
ن��داريم و نق��د و بررس��ی را ب��ا » نق��د«اي��ن اس��ت ك��ه تعري��ف مشخ��صی از 

گي�ريم، بخ�صوص ك�ه  نفی، متلك و ض�ايع ك�ردن براب�ر م�یھايی نظير  واژه
» گي��سی خاك��ستری«ي��ا » ري��شی س��پيد«نق��د در رابط��ه ب��ا ك��سانی باش��د ك��ه 

 ي�ك شخ�صيت و متاسفانه تنھا س�ن و س�ال اس�ت ك�ه ب�ه ي�ك ح�رف ي�ا. دارند
ای ي�ا   كنن�د ج�وان مان�ده فقط برای اين كه خي�ال م�ی[بخشد، و تو  اصالت می

» پي��ران دي��ر«گ��و ب��ا  و زه ن��داری وارد بح��ث و گف��ت اج��ا] ك��اری ت��ازهTب��د 
 ت�ا سان�سور فيزيك�ی یشكنند، و گ�اه حت� قلمت را می» رانھوادا«شوی، كه 

موض�وع م�شخص نق�د، انتق�اد، بررس�ی، تحلي�ل و . دارن�د كارت خيز  برم�ی
  افتادگ��ان دني��ای سياس��ت، ادب و فرھن��گ م��ا ھ��م ب��رھمين ِتف��سير نظ��رات ج��ا

  . روال است
ھ�م ني�ست، »  م�ن«عنی نفی نيست، به معنی فھم بيشتر اما نقد به م

كه تنھا بررسی و شكافتن يك متن، كتاب، نوشته يا شعاری است كه اگر از 
ت�ر ش�ود و اگ�ر دي�دگاھی در گ�رد و خ�اك  ای مبھم مانده است، روشن  زاويه

اين است . تر شود ای رسيده است، مشخص  شرايط موجود به ارزيابی ويژه
د نشود، از نظر من اعتباری ن�دارد و معن�ی آن، اي�ن ني�ست كه اگر اثری نق

بلك�ه تنھ�ا ب�ه اي�ن عيب به پايان برده است،  كه نويسنده كارش را كامل و بی
اش    اس��ت، ت��ا درب��اره  اس��ت ك��ه ك��سی او و ك��ارش را ج��دی نگرفت��همعن��ی

ان�د، ي�ا   ب�سنده ك�رده» چ�ه چ�ه «و »  ب�ه ب�ه« ي�ا تنھ�ا ب�ه اظھار نظ�ری بكن�د؛
 از م�ا را به ھمين دليل ھم اگر ك�سانی ك�اری. اند  ا از كنارش گذشتهاعتن بی

 ب�ه نف�ی ] شان از نقد  ناشيانه اگر با ھمان دريافتحتی[خواندند و نقد كردند 
 آن��انی را ك��ه  توان��د توج��ه و تھم��ت ھ��م پرداختن��د، ب��از غنيمت��ی اس��ت و م��ی

بي�شتری را ھ�ای   اند، جل�ب كن�د و اندي�شه  اعتناء از كل موضوع رد شده بی
ك�نم، ي�ا برداش�ت  اش�تباھی م�ی» م�ن«اگ�ر . به ب�ازار نق�د و بررس�ی بك�شاند

غلطی دارم، تنھا در برخورد با افكار و آرای گوناگون اس�ت ك�ه مح�ك زده 

                                                           
که سالھا پيش منتشر شد و آن ] نادره افشاری[من » واژه را بايد شست«اين بخش، بخشی است از کتاب  - 208
واژه را «با اين کار ھم کتاب . ھم از ھمين کتاب است» يک نقد فانتزی«فصل بعدی .  اينجا بازچاپ ميکنمرا

در واقع . را بازچاپ کرده ام و ھم ھمسوييھای فکری ام را در سرفصلھای گوناگون نشان داده ام» بايد شست
 .در ادامه ی ھم ھستند» واژه را بايد شست«و » رنسانس وارونه«دو کتاب 



 ٢٠٣

 

گ�ويم، و ك�سی   م�یدر تنھايی خ�ودم ھمي�شه درس�ت» من«شوم، واT كه  می
  . زير ادعاھايم بكشد]حتی به اشتباه[ھم نيست كه خطی 

 س�يد ج�وادی ب�رای م�ن تنھ�ا   بررسی كتاب علی اص�غر ح�اجنقد و
  .پردازی بپرھيزم گويی و نظريه  ای است تا حرفم را بزنم و از كلی   بھانه

   !ھمين
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   نقدر در نقد

  
  

 به نام ، سيد جوادی كتابی منتشر كرد  اصغر حاج علیچندی پيش 
ن�ام كت�اب ي�ادآور كت�ابی اس�ت » خائنی كه از نو باي�د ش�ناخت] رفسنجانی[«

ويرژي���ل [» محم���د، پي���امبری ك���ه از ن���و باي���د ش���ناخت«ن���ام   مع���روف ب���ه
ھای بنفش آخون�دی در ھم�ان   زمان جيغ و ھم] \ منصوری  گئورگيو، ذبيح

تردي�د ھرگون�ه ب�ازبينی  ِدوران در ردِ  نظرات طرح شده در آن كتاب و ب�ی
ی عل��ی اكب��ر   ن��سل خج��سته«ز ھم��ان زم��ان ھ��م معمم��ی ا. ِريخ اس��Eمدر ت��ا

ِدر رد ِ نظ��رات ط��رح ش��ده در آن كت��اب ب��ه » ھاش��می رف��سنجانی بھرم��انی
   .ھمت گماشت» محمد، پيامبر شناخته شده«ای با عنوان   چاپ جزوه

سوالی است ك�ه ،  سيد جوادی ن نام از سوی حاجچرايی انتخاب اي
ش�بيه س�ازی ن�ام  خواس�ته اس�ت ب�ا  شايد؛ام  من ھنوز پاسخی برای آن نيافته

ك�ه اي�ن روزھ�ا ديگ�ر ب�ه [ھای آن دوران  ر ذھن خرده مذھبیآن دو كتاب د
ھي�اھوی ب�سيار ب�رای « نقبی ھم به ت�اريخ ]اند  چندين و چند فرقه تكثير شده

را ھ�م دوب�اره باي�د » محم�د«علمای شيعی بزند و تاكيد كن�د ك�ه خ�ود » ِھيچ
 ك�ه تنھ�ا ب�ا ٢٠٩جانیشناخت، چه برس�د ب�ه آخون�د دس�ت چن�دمی نظي�ر رف�سن

  ! داند؟  كسی چه می؛ ثبت شده استمانر تاريخ معاصرد» خيانت«صفت 
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Tک�ارش در م�سکو ت�رور و ک�شته ش�د  مح�ل یرون دفتر روزنامهي در بی به طرز ناجوانمردانه ا٢٠٠٤ یجو. 
 ید کشوريران باي ا،داردقرار  راني جھان در ایعي در صد گاز طب١٥ا و ي درصد نفت دن٩ش از ي که بیدر حال

 یه ھ�ايحج�م س�رما. باش�د ميمق�دار آن قب�ل از انق�Eب ھفت درصد کمتر ازی آن  اما درآمد سرانه ؛ثروتمند باشد
  .ون دTر در س����ال اس����تي����لي در ح����دود س����ه بی و من����اطق ام����ن اقت����صادیدب����ه ي����ران ب����منتق����ل ش����ده از ا

کنت��رل  یگ�ريع م��س را در دس��ت گرف��ت، دي ص��نایک ب��رادر رف��سنجاني��ران ي��پ��س از انق�Eب ا - ھايرف�سنجان
) يا پسرخاله، لغت ک�ازين در انگلي�سی يیا پسرداي(ی استاندار کرمان شد و پسر عمو ون را، برادر زن ويزيتلو

) يا برادرزاده؛ لغت نفيو در انگلي�سی(پسر و خواھرزاده . قبضه کرد  پسته رایون دTريليصادرات چھارصد م
 گزارش حدود  یهيزمان تھ ار دارد که تايگر او مترو را دراختي دارند، پسر دیدي کلیوزارت نفت پستھا او در

 مختل�ف عم�ل ک�رده و یھ�اخ�انواده از طري�ق ش�رکتھا و بنياد نيا. نه شده استي آن ھزیون دTر برايليھفتصد م
ن يبھتر  ازیکيل دوو و ي ساخت اتومب ی، کارخانهيکی از بزرگترين شرکتھای نفتی ايران ن است کهيباور بر ا

 )تھ�ا ھ�ستندن ثروي�منک�ر ت�صاحب ا نک�ه خ�ود آنھ�ايرغم اي�عل(ران را در دست دارند ي ای خصوصيیخطوط ھوا
يگی  ف�وق م�درن لواس�ان در ھم�سا ی در منطق�هیھکت�ار ی س�یاس�ر، ص�احب ب�اغي ین پ�سر رف�سنجانيک�وچکتر

ن پ�ول ي�اس�ر از کج�ا اي .شودي�ه مون دTر معامليليآن منطقه در حدود چھارمر تھران است که ھر ھکتار زمين د
غ�ذای ی ن�ه يدر زم  ک�هتی ش�رک یک اس�ت و اداره کنن�دهي� بلژ یل ک�ردهيک ت�اجر تح�صي�؟ او آورده اس�ت را

Eز ک�ه اکن�ون يد ليپولدار شدن به قول سع ن راهيساده تر. ت داردي فعالین آTت صنعتيماش  وی، آب معدنکودک
 Tزم به منظور یانقEب داشتن رابط ھای ه ي اولی در سالھا؛کنديھمکاری م یل سازي اتومبی از شرکتھایکيبا 

 یاني� زیاي�گو او نيتخم�.  ب�ه ھشت�صد توم�ان ب�ودیو پ�نج توم�ان و ھفت�اد ل دTر صديمجوز واردات و تبد گرفتن



 ٢٠٥

 

، ای كم حجم و تحليلی منت�شر ش�ده  اين كتاب كه به صورت جزوه
. رف��سنجانی پرداخت��ه اس��ت» ِعب��ور از بح��ران«ب��ه نق��د و بررس��ی كت��اب 

ظ��ر ن» ِخ��ائن ش��ناخته ش��ده« اي��ن  ِی اول كت��اب  نوي��سنده بي��شتر ب��ه دو نام��ه
ھ��ای  ھ��ای او را از خ��اطرات خ��ودش س��ر بزنگ��اه داش��ته، بع��ضی از خيان��ت

سيد ج�وادی از س�ويی نگ�اھی . مختلف تاريخ معاصر ايران نشان داده است
، ت��ا تفكيك��ی ب��ين اي��ن دو ملك��رد آخون��دھای غي��رمعمم داش��تهتحليل��ی ھ��م ب��ه ع

ِجري��ان م��ذھبی موس��س حكوم��ت اس��Eمی ك��رده باش��د  ھ��م شی تم��ايل  وزن��ه. ِ
گ�روه دوم از «: كن�د س�نگينی م�ی» گ�روه دوم«ب�ه س�مت  »دوس�تانهی خيل«

 ك��ه ن��ه از ح��وزه ب��ود و ن��ه در   طي��ف، عب��ارت ب��ود از گ��روه م��ذھبیاي�ن دو
 چن�ان ك��ه  اي�ن طي��ف، قب�ل از انق�Eب و ھ��م. ك�سوت ب�ه اص��طEح روحاني�ت

 ؛كت و شلوار و كفش و ك�راوات بودن�دمدت قليلی پس از انقEب، ملبس به 
ب�ازار و  ساTر يا تكنوكرات و ساير مردم كوچه  ھای فن ی گروه  نظير ھمه

ی سياسی و فعاليت اجتماعی آنھا خ�ط و ن�شانی از تماي�ل   مملكت، در سابقه
در يك�ديگر و برق�راری احك�ام ش�ريعت و ت�شكيل » ادغام دي�ن و دول�ت«به 

نه يك كلمه كم، نه يك «جمھوری اسEمی به صورتی كه خمينی در فرمول 
   ٢١٠».د، وجود نداشتخود مطرح كر» يادكلمه ز

 ب�ه » بازرگ�انای نظي�ر مھ�دی  وي�ژه«  ِ تفكيك شخ�صيتبعد ھم با
 ک�اظم س�امی و حبي�ب \ فرد اي�ن جري�ان در كن�ار» ترين  برجسته«عنوان 

ب�ه [ كه پرداخته» ائی شادروان طالقانینقش استثن«پيمان به برجسته كردن 
ت�ساھل و م�دارا طلب�ی ع�اری از ی   ب�ا فرھن�گ خج�سته«] قول سيد جوادی

 ھرچند در ظاھر ملبس به لباس طيف اول بود، ام�ا در ب�اطن ب�ه …تعصب
   ٢١١».ی تفكر و مشی سياسی طيف دوم متمايل بود  شيوه

 چن�ين در ج�ای ديگ�ری از ھم�ين كت�اب، تفري�ق ب�ين اي�ن دو   ھموا
 طيف را يكی در نوع پوش�ش اي�شان و ديگ�ر در ب�اور ي�ا ع�دم باورش�ان ب�ه

گروه اول از اين دو طيف عبارت ب�ود  «: است Eم فقاھتی ارزيابی كردهاس
از گروه آخوندھا يا باصطEح روحانيت كه چه در لباس ظاھر يعنی عب�ا و 
عمامه و چه در لباس ب�اطن، يعن�ی اس�Eم فق�اھتی و اج�رای احك�ام ش�ريعت 

ين و فعالتر. بودند  عنان  رای و ھم  ھمدر قالب دولت و حكومت، با يكديگر

                                                                                                                  
. ت کEھبرداری قانونی در آن م�دت اس�ن نوعيران حاصل ازايون دTر در سال به اقتصاد ايليمعادل سه تا پنج ب

   . ويسنده ی اين کتاب را کشتند تا اسرار ثروتھای نجوميشان را مخفی کنندن
   ٤، صی جواد ديس اصغر حاج  ید شناخت، دكتر علي كه از نو بایخائن - 210
 ٦ و ٥ھمانجا صص  - 211
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ترين افراد اي�ن گ�روه ب�ه خمين�ی و فرزن�د او احم�د، بان�د رف�سنجانی و نزديك
   ٢١٢».ای و اردبيلی و باھنر بود  بھشتی و خامنه

 اس��Eمی، حکوم��ت جمھ��وریاينك��ه ب��ين اي��ن دو طي��ف موس��س در 
ديگری اس�ت، باي�د » شكل« يا وضع به ،ی گشادی وجود دارد  چنين زاويه

اع�م از » طيف ي�ا گ�روه دوم«ِھا و رفتار   گفتهھا،   گفت كه متاسفانه نوشته
 اللھی نظير س�يد محم�ود طالق�انی و مھندس�انی نظي�ر مھ�دی بازرگ�ان و  آيت

و عل���ی ] پيم���ان[\ پاي���دار   \ س���حابی و دكترھ���ايی نظي���ر حبي���ب  ع���زت
 ثاب�ت اين طيف، تئوری ديگ�ری راِ ِيعتی و عبدالكريم سروش و ديگرانشر
  اي�ن دو و رفت�اریھ�ای دي�دگاھی  ھم كوش�يد ك�ه ت�شابه خوااينجامن . كند می

 در م��ورد موض��وع ]ی آن  ھ��ای ظ��اھری و فريبن��دهِعلي��رغم تفاوت[طي��ف را 
اس���Eم فق���اھتی و اج���رای احك���ام ش���ريعت در قال���ب دول���ت و «م���شخص 
  وي���ژهب���هان ب���ه موض���وع ان���سان و ن���ی نگ���رش اي   و ش���يوه٢١٣»حكوم���ت

ھ�ای دي�ن حك�ومتی   ش در پايهتر جستجو و پژوھ مدگرانديشان و از ھمه مھ
 دار  ھ��ای رن��گ و روغ��ن و ب��از ھ��م متاس��فانه اگ��ر برچ��سب. را ن��شان ب��دھم

ي�ا » طي�ف دوم«ھ�ا و ش�عارھای  ای را از نم�ايش بيرون�ی ح�رف  غيرحوزه
 اي�ن دو ِ  در م�نش، رفت�ار، نگ�رش و دي�دگاه ح�ذف كن�يم،معممان بی عمامه

ی ك�ه ك�م ب�ه آن كيفيت�  دست[ تفاوت چندانی ،طيف موسس جمھوری اسEمی
  . بينيم  نمی]ميکندسيد جوادی مشاھده 

ثار شوم دخالت برای ورود به اين بحث بايد تاكيد كنم كه يكی از آ
استعماری مردم ايران با ھ�ر  استبدادی و ضد ھای ضدعلمای دين در جنبش

ِ در نتيج���ه تھ���ی ك���ردن تمامي���ت لباس���ی، اس���Eميزه ك���ردن اي���ن مب���ارزات،
  عدالتخواھان�ه یخواھان�ه و  و مل�ی از محت�وای آزادیھای مردم�ی  تخواس

 به اين دليل بسيار واضح كه شھروندان ايرانی ھ�ر ؛ھا بوده است اين جنبش
ب��ه دلي��ل [غ حكومتي��ان و شركاش��ان ك��رده اس��ت تEش��ی ب��رای رھ��ايی از ي��و

ھ�ا ھم�واره از   اي�ن جن�بش]ود در دين حك�ومتی ي�ا حكوم�ت دين�یفريب موج
م�صادره ش�ده و ب�ه غ�ارت ] یيعن�ی علم�ای دين�[ن سوی شركای حك�ومتگرا

كه مEيان را بعدھا چند ماه پس از ] رژی[ی جنبش تنباكو   تجربه. ندرفته ا
م�ا ش�بيه ھم�ين . ھاس�ت  گسترش قيام ب�ه مي�دان ك�شاند، يك�ی از ھم�ين نمون�ه

  تجربه را به صورتی پيگيرتر از سوی مEيان در دوران انق�Eب م�شروطه
خ��واھی، روش��نگری،   اث��ری از ترق��یر اي��ن انق��Eب ھرج��ا د. اي��م  ھ��م داش��ته

خ��ورد، درس��ت   گ��اه پھل��و زدن ب��ه انق��Eب كبي��ر فران��سه ب��ه چ��شم م��ییحت��
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رده، را درآو» خ�واه  م�شروطه«ھمانجايی است ك�ه فغ�ان تم�امی روحاني�ت 
» خ�واه  م�شروعه« ح�ال و روز علم�ای ؛به موضع ضديت�شان ك�شانده اس�ت
  . تكه از اساس، معلوم و مشخص اس

شود كه از اعتراضات ضد رژی قدر كافی است يادآوری   ھمين«
نام�ه از س�ر گرفت�ه ش�ده، ب�ه جوش�ش   يك ھفت�ه قب�ل از انت�شار عھ�دیكه حت

ب�ه ] مي�رزا ح�سن ش�يرازی[عظيم تبديل شده اس�ت، ت�ا ورود مجتھ�د ب�زرگ 
 هی س��ه م��اه و نيم��   در اي��ن فاص��له…ص��حنه، س��ه م��اه و ن��يم فاص��له اس��ت

خواھن��د خ��ود را ب��ا  ر مي��ان اس��ت ك��ه اص��وT مEي��ان نم��یش��واھد ب��سياری د
   ٢١٤».حكومت طرف كنند

ی اين است   دھنده  نشان»  ھای انحصاری تاريخروايت«سفانه و متا
 مي�رزای ش�يرازی  جنبش تنب�اكو را ب�ه ن�امزده، كل  نويسان اسEم  كه تاريخ

 در وي�ژهه ب�[ھ�ای مل�ی م�ردم اي�ران  لودگی جن�بشاين گونه آ. اند  قباله كرده
ی ك�ار    به اوج خود رس�يد، و نتيج�ه٥٧ در سرفصل شورش]يك قرن اخير

ترين و خونريزترين بخ�ش متولي�ان رھب�ری ش�يعه   به قدرت رسيدن راديكال
قي��ام «ب��ه تعريف��ی ديگ��ر . بين��يم  ك��ه ب��ه چ��شم م��یش��ان ھم��ين  ب��ود، و كارنام��ه
 ك��ه گفت��ه مي��شد ب��رای رھ��ايی از ٥٧ اي��ران در س��ال ٢١٥»ش��كوھمند مل��ت

ظ��اھرا » زنجي��ر اس��تبداد س��لطنتی و دخال��ت خارجي��ان در ام��ور مملكت��ی«
ای ض��د اس��تبدادی و ض��د اس��تعماری داش��ت، م��اھيتش را خيل��ی زود   چھ��ره

ن��شان داد، و ب��ا ق��درت گ��رفتن ھ��ر دو طي��ف م��ورد گفتگ��وی س��يد ج��وادی، 
 ضد انسانی، ض�د زن و ض�د آزادی و آگ�اھی اش را ب�ه من�صه ی  ی چھره

ن�ه فق�ط حام�ل ] از ھ�ر ن�وع آن[حكوم�ت م�ذھبی « :هظھور رس�اند، چ�را ك�
 پايگ�اه ارتج�اع، كھن�ه ]بن�ا ب�ر ذات خ�ود[ح�ال   ، بلكه در عينعنصر اختناق

ام��ان ھ��ر گون��ه نوج��ويی و ن��وآوری   اندي��شی و پاس��دار جم��ود و خ��صم ب��ی 
   ٢١٦».است

ی  ب�ه ش�كلی فراگي�ر و سرتاس�ر٥٧شركت مEيان ھم در ش�ورش 
 تم��امی س��نگرھا درس��ت زم��انی ك��ه ديگ��ر[ ٥٧تقريب��ا از م��اه مح��رم پ��ائيز 

 گون��ه ب��ود ك�ه ب��ه ناگ��اه س��يل ح��ضور  و اي��ن.  آغ��از ش�د]ده بودن��دش��ت�صرف 
ای و   ھ�ای روزنام�ه ھ�ای مطبوع�اتی و آگھ�ی  روحانيون از طريق اطEعيه

ترھاشان از طريق شركت در مبارزاتی كه ديگ�ر خط�ری نداش�ت، ب�ا  جوان
به يكب�اره » انقEب«و اين . غاز شدآن ھم گريخته بود، آ» شاه«نظامی كه 

آزادی و «عب�ای اس�Eمی پوش�يد و ب�ا اي��ن ك�ه ش�عارھا بي�شتر ب�ر دو مح��ور 
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ی    طلب شيعه ب�ه دو واژه ، از سوی رھبری فرصتندچرخيد می» استقEل
  ه م�انشد، و بعد ھم ھمان ش�د ك�ه ھم�نيز آلوده » حكومت اسEمی«تكميلی 

 س��ال قب��ل ١٠٠م��ردم اي��ران در «دی  س��يد ج��واب��ه بي��ان .اي��م  تجرب��ه ك��رده
انق��Eب برپ��ا كردن��د ت��ا حكوم��ت و حاكمي��ت ق��انون را ج��ايگزين حكوم��ت و 

در قانون مدنی ايران تا قبل از . كنند] قاجار[ی مE و شاه   استبداد خودكامه
.  حد شرعی و شEق و تعزير و سنگسار وجود نداش�ت١٣٥٧انقEب بھمن 
ھ�ای خ��ود،  ا و جن�بشھ� بن در انق�Eی م��ردم جھ�ا  ش�ود ك�ه ھم�ه چگون�ه م�ی

ھای مبتن�ی ب�ر نيازھ�ای  ھای كھنه و ايجاد ارزش ِطالبِ  حذفِ  نظام ارزش
 س�ال مب�ارزه ب�رای ١٠٠ی   زمان خود ھستند، اما در ايران، مردم با سابقه

 گراي��ی از  ِآزادی و حاكمي��ت ق��انون و ط��رد بنيادھ��ای خودك��امگی و مطل��ق
Eده ب مینظام سياسی كشور، دست به انقEي�ت   زنند ب�رای اي�ن ك�ه ق�Tی و

قھری آخوند را ب�ر ج�ان و م�ال خ�ود و ھ�ستی و حي�ات و وط�ن خ�ود و ب�ر 
   ٢١٧»؟!گردن خود بگذارند

ی    تاريخی و تجربه شده ِه ھمين دليل و ھزارھا دليل واضحمن ب
ی تقريب���ا    در ي���ك دورهب���ارچن���دمين نھ���ا ب���ا اي���ن امي���د ك���ه ب���رای ديگ���ر، ت

ار جن��بش م��ردم اي��ران ب��ه چن��ين سرنوش��ت ش��ومی دچ��ار اي��ن ب��، س��اله١٠٠
ھ�ا و    ب�ا نمون�هفعل�ی درون اي�ران راھای جنبش  كنم آلودگی نشود، سعی می

ب�دھم ك�ه اگ�ر اي�ن فاكتھای مشخص تاريخی نشان بدھم، و اين را ھ�م ن�شان 
م�ا ،  پيش ب�رود٢١٨نمايانده شده است، با اين آلودگيھاكنون جنبش چنان كه تا

 س�ال تك�رار ١٠٠ی را تك�رار خ�واھيم ك�رد ك�ه در تم�ام اي�ن ا  ھمان تجرب�ه
  . ايم  كرده

واقعي�ت اي��ن اس�ت ك��ه تنھ��ا ب�ا پ��اTيش جن��بش مل�ی م��ردم اي��ران از 
توانن�د كلي�ت جن�بش فعل�ی  ھای مذھبی است ك�ه اي�ران و ايراني�ان م�ی آلودگی

درون اي��ران را نج��ات داده، راھ��ی ب��ه س��وی تم��دن، م��دنيت، ق��انون اساس��ی 
ی جھ��انی حق��وق ب��شر، اس��تقEل، آزادی، حک��ومتی مل��ی و   بياني��همبتن��ی ب��ر 

ھ��ر ت��Eش ديگ��ری ج��ز اي��ن، ي��اری . عرف��ی و حق��وق ش��ھروندی ب��از كنن��د
ی ت�اريخی اس�ت، و در نھاي�ت ب�ه قربانگ�اه   رساندن ب�ه ي�ك چرخ�ه ی كھن�ه

  . ی سوم   ھزارهو درھم حاT  فرستادن نسلی ديگر و مردمی ديگر، آن 
ك�نم  آغ�از م�ی» طيف يا گروه دوم«سی نظرات اين كار را با برر

س�يد ج�وادی، س�يد محم�ود طالق�انی اس�ت و  ھای آن به قول حاج  كه شاخص

                                                           
   ٤٣ص، ید جواديسد شناخت، ي كه از نو بایخائن - 217
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\ پيمان و اين   \ سحابی و حبيب  مھدی بازرگان و علی شريعتی و عزت
  !روزھا ھم Tبد عبدالكريم سروش

و موض��وع م��شخص » طي��ف دوم«ِب��رای بررس��ی بي��شتر نظ��رات 
ت�ساھل ی   فرھن�گ خج�سته«و » ل ايشان به ادغام دين در دولتعدم تماي«

ھ�ا و   كن�يم ب�ه گفت�ه اين طيف، نگ�اھی م�ی» و مدارا طلبی عاری از تعصب
 غي�رمعمم، ت�ا ببين�يم ]تقريب�ا[كردھای سران اين طيف و اين آخون�دھای  عمل

ِھای ايشان در مورد موضوع م�شخص  هگاديدكه واقعا  » دي�ن در حكوم�ت«ِ
 طيف دومی كه به بي�ان ح�اج ؛ جوادی زاويه دارد ريافت حاج سيدچقدر با د

گرا و مخ�الف خ�شونت و آش�نا ب�ا   اما اعتدال ،افرادی مذھبی«: سيد جوادی
اما برخEف طي�ف ] بودند[قانونمندی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سياسی 

برای رسيدن ب�ه ق�درت و » ی ابزاری از دين  استفاده«انحصارگرا، طالب 
   ٢١٩».نحصار درآوردن آن نبوددر ا

 يعن�ی س�يد ]در ن�وع پوش�ش[رابطه با تنھ�ا اس�تثنای اي�ن طي�ف در 
در كن��ار » م��درن«محم��ود طالق��انی باي��د گف��ت ك��ه ق��رار گ��رفتن اي��ن م��Eی 

ھايی نظي�ر مھ�دی بازرگ�ان، اگ�ر اتف�اقی اس�تثنايی تنھ�ا در ف�رم   رفته فرنگ 
 كه كليت ، شرايطی بوده ضرورتِ  زمانی ولباس نبوده باشد، حتما به دليل

، و نه اختEفی دي�دگاھی ب�ا فھ�م كرده را تھديد به نابودی میاسEم در ايران 
حكوم���ت  «صِ\ خمين���ی از موض���وع م���شخ  مجتھ���دينی نظي���ر س���يد روح

شوھای تبليغاتی ايشان ھم در ابت�دای ؛ ی دين و حكومت  و رابطه» اسEمی
بي��شتر ب��ه دلي��ل ج��و  ٥٧در س��ال » طي��ف اول«دوران ب��ه حكوم��ت رس��يدن 

، تا نگرشی اصولی به حق و حق�وق ش�ھروندان امعه بودهحاكم بر فضای ج
 گون�ه تن�وع در اندي�شه و ب�اور، و تعريف�ی ج�دی از حكوم�ت مل�ی و  ب�ا ھم�ه
 \  د روحبج�ز امث�ال س�ي[ی رفتار دوگانه ھم   معلم و مفتی آن شيوه. عرفی

ا تكثي��ر و تجدي��د چ��اپ ھ��ای بارھ��ا و بارھ��   نوش��ته]»طي��ف اول«خمين�ی در 
گرات���رين  ت���رين و اص���ول  ت���رين، راديك���ال  ی عل���ی ش���ريعتی، ج���دی  ش���ده

ش�ريعتی يك�ی از ھم�ين . اس�ت» از طي�ف دوم«ن حكومت اس�Eمی تئوريسي
ام�ام، در كن�ار «: نوي�سد  در كتاب امت و ام�امتش م�ی»طيف دوم«عناصر 

س�ازی  عی ھم نو.  پيوند با دولت نيست  پيمان و ھم ھم. قدرت اجرايی نيست
او خود مسئوليت مستقيم سياس�ت جامع�ه را داراس�ت . با سياست حاكم ندارد

ی امور  ِو رھبری مستقيم اقتصاد، ارتش، فرھنگ، سياست خارجی و اداره

                                                           
 ١٢ تا ١١ ، ص ید جواديد شناخت، سي كه از نو بایخائن - 219
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داخل��ی جامع��ه ب��ا اوس��ت، يعن��ی ام��ام، ھ��م رئ��يس دول��ت اس��ت و ھ��م رئ��يس 
    ٢٢٠»…حكومت

گون�ه  ، ي�ك افراد يك امت از ھر رنگ و خ�ون و خ�اك و ن�ژاد«يا 
ي�ك رھب�ری ] براب�ر[ح�ال در   اندي�شند و ايم�انی يك�سان دارن�د و در ع�ين می

  متعھ��د ني�ست ك��ه ھ��م] ام��ام[ رھب��ری ام�ت …م�شترك اجتم��اعی تعھ�د دارن��د
مط�ابق » ش�ما و رادي�و«ی    امريكا ي�ا م�سئول برنام�هیچون رئيس جمھور
نھ�ا خوش�ی و ھا عمل كند و تعھد ندارد ك�ه ت ی مشتری  ذوق و پسند و سليقه

خواھ�د و  اش ببخ�شد، بلك�ه م�ی   به اف�راد جامع�ه…»برخورداری«شادی و 
 اگ�ر اي�ن حت�یرھبری كن�د، » تكامل« جامعه را به سوی …متعھد است كه

    ٢٢١». باشدقيمت رنج افرادبه تكامل 
در » پ�اپ مع�صومی«فاض�ات  س�ال پ�يش از اي�ن ا٨٠٠و درست 

ا كلم���اتی ش���بيه ب���ه ھم���ين ِ ق���رون وس���طايی كلي���سای كاتولي���ك ب���ِاوج ق���درت
وTي���ت مطلق���ه ی فقي���ه و «ِان���شاھای خطرن���اك عل���ی ش���ريعتی، موض���وع 

  .كرد تفسير می» فرمان الھی« گونه  علمای مسيحی را اين» ِامامت
)  م�يEدی١٢١٦ ت�ا ١١٩٨] (يا پاپ مع�صوم[پاپ اينوسان سوم «

ت��رين و  ح��ال خ��شن ك��ه از او ب��ه عن��وان يك��ی از نيرومن��دترين و در ع��ين 
رقي�ب خ�ود را در  ، ج�واز ق�درت ب�یدهترين روسای م�سيحيت ي�اد ش� رحم بی

را خداون�د م�امور ] ھ�ا پ�اپ[م�ا « :داش�ت خودس�اخته اع�Eم م�ی» آي�ات«اين 
پ�اپ .. .ی مردمان و كشورھای جھ�ان حكوم�ت كن�يم  كرده است، تا بر كليه

ب�ر پادش�اھان ني�ز ] ك�ه[فقط يك شخصيت روحانی نيست، بلك�ه وظيف�ه دارد 
   ٢٢٢».راندحكم ب

ِی مشخص عدم تعھد ِ رھب�ری حكوم�ت اس�Eمی و ام�ام   در زمينه ِ
و » مل��ت«ي�ك » برخ�ورداری«و » دیش�ا«و » رف��اه«ن�سبت ب�ه موض�وع 

، قام ني�ست، چ�را ك�ه حكوم�ت اس�Eمینيازی به آمار و ار» امت« يك یحت
ی ھ��ا  و برداش��ت٢٢٣ھ��ا لي��اقتی و يك��ی ھ��م ب��ه دلي��ل دزدی يك��ی ب��ه دلي��ل ب��ی

                                                           
ا سه بار استفاده کرده ام، ي دو ین کتاب از فاکتي  اگر گاه در ا٥٩٢، صیعتي شریامت و امامت، عل - 220
 . را بھتر نشان داده باشم»یحافظان نظام اسEم«ن ي ایعتقاد ای کمدیه ھاين است که پاي ایبرا
  ٤٠٣ تا ٤٠٢، مجموعه آثار، صص یعتي شریامت و امامت، عل - 221
  ١٢، صیخواھ  ی و ترقیگر  عهيبه نقل از ش - 222
» ]ميلي�اردر [ونري�لي می ھ�ات \ي�آ« کت�اب مع�روف  یسندهي�نو (Paul Klebnikov) ک�وفي پ�ال کل�ب ن- 223

کارش در مسکو ترور  محلی رون دفتر روزنامه ي در بی به طرز ناجوانمردانه ا٢٠٠٤ ی جو٩Tاست که در 
  : اين نوشته بخش کوتاھی از کتاب اوست. دو کشته ش

 ید کشوريران باي ا،قرار دارد راني جھان در ایعي در صد گاز طب١٥ا و ي درصد نفت دن٩ش از ي که بیدر حال
 منتق�ل یه ھ�ايحجم س�رما. باشدمقدار آن قبل از انقEب مي فت درصد کمتر از اما درآمد سرانه ھفثروتمند باشد

  ون دTر در س�����ال اس�����تي�����لي در ح�����دود س�����ه بی و من�����اطق ام�����ن اقت�����صادیدب����� ران ب�����هي�����ش�����ده از ا
کنت�رل  یگ�ريع م�س را در دس�ت گرف�ت، دي ص�نایک ب�رادر رف�سنجاني�ران ي�پ�س از انق�Eب ا -  ھايرف�سنجان

) يا پسرخاله، لغت ک�ازين در انگلي�سی يیا پسرداي(استاندار کرمان شد و پسر عمو  یون را، برادر زن ويزيتلو
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ای اس�ت و ني�ازی   ی زن�ده   خود، تجرب�ه،انش از حساب ملتنامعقول متولي
ھ�ا آگ�اه  ھا و چپ�اول نيست كه تاريخ را ورق بزنيم، تا از ميزان اين اختEس

ی   كافی اس�ت نگ�اھی س�طحی ب�ه كارنام�ه. ِتنور ھنوز داغ داغ است. شويم
 ت�ا ببين�يم ك��ه ، اي�ن تئوري�سين مرح�وم بين��دازيم پخ��ت حكوم�ت اس�Eمی دس�ت

را » ای از گردب�اد خ�ونينی  فقط گوشه«اين متوليان حكومت اسEمی رفتار 
ی ننگي��نش ردي��ف ك��رده اس��ت؛   نماي��د ك��ه رھب��ری ش��يعه در كارنام��ه م��ی

ی م�ذھبی   رفتاری كه فقط از سوی ف�اتحين ي�ك جن�گ خ�ونين ت�سلط جويان�ه
ِھ�ر تول�د در اي�ران را  نه از جماعتی ك�ه متاس�فانه گ�اه مقابل انتظار است و

الش شان دارند؛ رفتار با كشوری ف�تح ش�ده، ب�ا م�ردمش و ام�و  سنامهدر شنا
                                                                                                                  

) يا برادرزاده؛ لغت نفيو در انگليسی( پسر و خواھرزاده . قبضه کرد  پسته رایون دTريليصادرات چھارصد م
گزارش حدود ی ه يزمان تھ ار دارد که تايگر او مترو را دراختي دارند، پسر دیدي کلیوزارت نفت پستھا او در

 مختل�ف عم�ل ک�رده و یھ�اخ�انواده از طري�ق ش�رکتھا و بنياد نيا. نه شده استي آن ھزیون دTر برايليھفتصد م
  ازیک�يل دوو و ي� س�اخت اتومب یران ، کارخان�هي� ای نفت�یھايک�ی از بزرگت�رين ش�رکت ن اس�ت ک�هي�ب�اور ب�ر ا

ھ�ا منک�ر ت�صاحب اي�ن ثروت نک�ه خ�ود آنھ�اي ارغمي�عل(ران را در دست دارن�د ي ای خصوصيین خطوط ھوايبھتر
ف��وق م��درن لواس��ان در ی  در منطق��ه یھکت��ار ی س��یاس��ر، ص��احب ب��اغي ین پ��سر رف��سنجانيک��وچکتر )ھ��ستند
اسر از کج�ا ي .شوديون دTر معامله ميليآن منطقه در حدود چھارمر يگی تھران است که ھر ھکتار زمين دھمسا

 ن�هيدر زم  است ک�هی شرکت یک است و اداره کنندهي بلژ یل کردهيک تاجر تحصي؟ او آورده است ن پول رايا
Eز يد ل�يپولدار شدن ب�ه ق�ول س�ع ن راهيساده تر. ت داردي فعالین آTت صنعتيماش  وی، آب معدن غذای کودکی

 Tزم یھا داشتن رابط، انقEب یهي اولی در سالھا،کندھمکاری مي یل سازي اتومبی از شرکتھایکيکه اکنون با 
 یايگو اون تخمي.  بودی به ھشتصد تومانیو پنج تومان ل دTر صدو ھفتاديمجوز واردات و تبد  منظور گرفتنبه
 در آن »یق�انون« ین ن�وع کEھب�رداري�از ر در سال به اقتصاد ايران حاصل اون دTيلي معادل سه تا پنج بیانيز

   .تمدت اس
ع�سگراوTدی  اس�د\.  ک�ه چن�د ن�سل قب�ل م�سلمان ش�دند بودن�دیھ�وديان يآنھا از اصل از بازار - ھايعسگراوAد

بانک�داران . ل�وازم خ�انگی وارد ميکن�د ار ص�ادر ک�رده و در مقاب�ل ش�کر وي�گو و خاويم ،پسته ، زيره، خشکبار
ب \ ي� از ب�رادر ب�زرگ خ�ود حبیع�سگر اوTد .زنندميليون دTر تخمين مي  ثروت او را حدود چھارصدیرانيا

توج�ه مرب�وط ب�ه   جال�بی و م�سئول دادن مجوزھ�ایر بازرگانيھشتاد وز ھزارو نھصد وی   دھهیسالھا که در
 ی ک�ه کاTھ�ا»چي�م�ارک ر« مربوط ب�ه  یمجموعه ن درياو ھمچن. دکر کمکھايی دريافت ، بودی خارجیکاTھا

  .کردميرساند کار مين آمريکايی را به ايرای ممنوعه 
. س ب�وديپ�ار  ازش پس از برگشتنی فرودگاه مھرآباد تا مقصد و ازیني خم یق دوست رانندهيرف - ق دوستيرف
 ح�دود یدر دس�ت گرف�ت ک�ه دارا اد مست�ضعفان راي�ون�ه کنت�رل بن و ھ�شتاد ق دوست در سال ھ�زارو نھ�صديرف

اد ن��ور اس�ت ک��ه ي�ق دوس��ت مال�ک بني�رف .ون دTر اس�تي��ليب  ح�دود دهیه ايچھارص�د ھزارنف�ر کارمن��د و س�رما
 ش�کر ق واردات دارو،ي�ون دTر از طريليست مي در حدود دویار داشته و سوديدر اخت عدد آپارتمان متیبلوکھا

ھنگ�ام «دسترسی دارد و البته تعري�ف   پولیر مخفياو در ھنگام لزوم به مقاد. آوردو لوازم ساختمانی بدست مي
  . نامشخص است»لزوم

، لاي�ران، ھت�  متع�دد در س�رتا س�ریھر ش�یھااين سازمان زمين. در اختيار اوست یاد رضويبن -ھا يواعظ طبس
 ی ول�، آن ت�اکنون اع�Eم ن�شده اس�تیدارائ� زاني�م. ار داردي�، م�زارع و مع�ادن س�نگ مختل�ف را در اختکارخانه

 از زائ�رانھ�دايا  یادي�ر زين س�ازمان مق�ادي�ا. زنن�دين ميون دTر را تخم�ي�ليب  مق�دار پ�انزدهیکارشناسان اقتصاد
ی و عرب�ستان س�عودی از دب�ی يه گ�ذاری ب�ا ھمک�اری س�رمايه گ�ذاران س�رمایھ�ارا بانکي�اخ. کن�دمشھد چپ�اول مي

، ناص�ر یت \ طب�سياد پسر آين بنيعنصر محرک ا.است ز فعالي نی بزرگ خارجیھاتاسيس کرده و در تجارت
ين اي�ران و ب�[ن د در اي�ن ناحي�ه فرودگ�اه و راه آھ�ق�رار ب�و. آزاد تج�اری س�رخس ب�ودی ه ي�ناح او مسئول. است

ک ناص��ر ي��و  ام��ا در س��ال دو ھ��زار. ش��ود سي تاس��ی اداری متع��دد و س��اختمانھایش��اھراھھا ، ھت��ل]کمن��ستانتر
 ام�ا چھ�ار ؛ر ش�ديب دس�تگي ب�ه ن�ام المکاس�ی در دبی ازشرکتساختE  از کار برکنار و دو ماه بعد به جرمیطبس

  .د گزارش از اتھامات وارده تبرئه شنيانتشار ا خيماه قبل ازتار
http://www.facebook.com/home.php?show_hidden=true#!/note.php?note_id=42

8192166666&id=1647737354&ref=mf 
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 ١٤٠٠ غنيمت��ی جنگ��ی در نب��ردی ؛ب��ه عن��وان ي��ك غنيم��ت ش��گرف جنگ��ی
  . ساله

اساس�ا حق�ی ب�رای اي�ن مل�ت در » فاتح�ان«جھت نيست كه اي�ن  بی
شناس��ند و ھرگون��ه چپ��اول و  نم��ی» برخ��ورداری«ی رف��اه، ش��ادی و   زمين��ه

، اي��ن وض��عيت. كنن��د دانن��د ك��ه تج��ويز ھ��م م��ی  روع م��یدزدی را ن��ه تنھ��ا م��ش
ھای اين تئوريسين مرح�وم، ب�ه دلي�ل باف�ت و مكاني�سم ح�اكم  عEوه برتئوری

د؛ چرا كه اين دي�ن بر سيستم فكری رھبری اسEم و شيعه، چنين شكلی دار
گون��ه تولي��د و س��ازندگی مخ��الف اس��ت و خ��ودش را تنھ��ا از اس��اس ب��ا ھر

اش فق�ط چپ�اول   شناس�اند ك�ه وظيف�ه ز س�وی خ�دا م�یانتخاب شده ا»  گروه«
ی آن ھم ھدايت    بھانه؛است، به ھر بھايی» برگزيدگان خدا«ملت به دست 

  »! به قيمت رنج مردمیحت«ردم است به ناكجا آباد تكامل م
در س��ال اول . در ص��در اس��Eم، م��سلمانان ھمگ��ی س��پاھی بودن��د«

كرد، ولی   تجاوز نمی]نفر[ ١٠٠ن از ی مسلمانان و سپاھيا  ھجرت، شماره
 ن�صيب م�سلمانان ش�د، ب�ر ]ھ�ايی[ی ھ�ا پي�روز ك�ه در ط�ی جن�گ  از آن پس

 بط��وری ك��ه در س��ال نھ��م ھج��رت، ھنگ��ام ؛ی س��پاھيان اف��زوده ش��د  ش��ماره
 ب�ه ]س�پاھيان[ی م�سلمانان   جنگ تبوك كه آخرين جنگ پيغمبر بود، ش�ماره

وم�ت خلف�ای راش�دين در اواخ�ر حك. دھزار پياده رس�ي٢٠ھزار سوار و ١٠
و در اواي��ل .  ھ��زار ت��ن رس��يد٣٠٠ی س��پاھيان ب��ه    ش��ماره]دوران عل��ی[

   ٢٢٤» ھزار نفر بود٨٠ی سپاھيان بصره   اميه فقط شماره  بنیاندور
 در محم�د برقع�ی» بھشت تكام�ل« چنين در رابطه با موضوع  ھم

در مقاب�ل «: نوي�سد م�ی» ت�رين انق�Eب جھ�ان سكسی«گزارشی تحت عنوان 
آورن�د،  ش�ورای نگھب�ان و امام�ان جمع�ه ھرموق�ع فرص�تی ب�ه دس�ت م�یھم 

د ق��وانين ش��داد و دھن��د و در اي��ن م��ور فري��اد وا اس��Eما و وا ناموس��ا س��رمی
ناموس�ی  ی دخت�ران و پ�سران را ولنگ�اری و ب�ی   رابط�ه؛گذرانن�د غEظ م�ی

گويند ك�ه گ�ويی  خوانند و از عدم كنترل زنان در غرب طوری سخن می می
ی نام�شروع   ی دختران جوان آن بچه   زنان آن بدكاره ھستند و ھمهی  ھمه

ی   ی غرب را فراگرفته است و وظيفه  دارند و فساد جنسی سرتاسر جامعه
ی اي��ران در    اي��ن اس��ت ك��ه نگذارن��د جامع��ه»پاس��داران عف��ت جامع��ه«اي��ن 

 آخ��رين دس��تآورد ش��ورای نگھب��ان ھ��م آن ك��ه دو ب��ار .فت��داچن��ين منجEب��ی بي
كنن�د، ت�ا  ی رفتن دختران برای تحصيل به خارج از كشور را رد می  هTيح

است كه  اين در حالی. مبادا دختران ايرانی به خارج بروند و منحرف شوند
برای اولين بار مقامات رسمی كشور صحبت از شيوع وسيع فح�شا و خ�ود 
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 ٢١٣

 

كنند و روحانی رئيس دادگ�اه انق�Eب  فروشی و آلودگی جنسی در جامعه می
خانه زير نظر دولت و دادگ�اه  و اين فاحشه . كند خانه داير می رج، فاحشه ك

گوين�د  اند، نم�ی  انقEب داير بوده و حال ھم كه آن روحانی را دستگير كرده
، و اي��ن ك��ه اي��ن ام��ر  ي��ا م��شتريان آند؛ان��  ه ھمك��اران او چ��ه ك��سانی ب��ودهك��

ف��ساد در س��طح ی رواج    ك��ار ف��ردی باش��د، بلك��ه ن��شانه]ي��ك[توان��سته  نم��ی
   ٢٢٥». و در سطح كشور است]اسEمیحکومت [لت وسيعی در مقامات دو

در  م��يEدی ١٤٩٥و ب��ازھم چن��د ص��د س��ال پ��يش از اي��ن در س��ال 
گون�ه برخ�ورداری  بر پا شد كه در آن ھر شھر فلورانس حكومت عدل الھی

وانين جمھ��وری ق��« :و ش��ادی و ش��ادمانی م��سيحيان ممن��وع اع��Eم ش��ده ب��ود
حرك��ات «گون�ه تف�ريح و م�شغوليتی را زي�ر عن�وان ورانس ھرفل�» خ�دايی«

زن و م�رد وظيف�ه داش�تند بي�شترين اي�ام ھفت�ه را . ش�مرد حرام م�ی» حيوانی
ھ�ای س��ياه در ك�وی و ب��رزن   روزه بگيرن�د و زن�ان موظ��ف بودن�د ب��ا مقنع�ه

رفت، به آتش  بر آن می» عفتی بی«ھرگونه اثر ھنری كه ظن . ظاھر شوند
، كار استادان نامدار  نين بود كه صدھا اثر نقاسی و مجسمهچ. شد سپرده می

   ٢٢٦».ی سيما و پيكر زنان زيبا بود، از ميان رفت  ايتاليا كه نماينده
ھ�يچ تعھ�دی «اس�Eمی  اگر حك�ومتی م�ثE الھ�ی وو به راستی ھم 

م��ردمش نداش��ته باش��د، سرنوش��تی » در قب��ال رف��اه و برخ��ورداری و ش��ادی
م�ت اس�Eمی فعل�ی اي�ران ب�ر س�ر مل�ت اي�ران آم�ده بھتر از اي�ن ك�ه در حكو

 ؛ِتر از داستان بھشت تكامل ا مھم ام؛ست، در انتظار مردم آن كشور نيستا
 و حكوم�ت اس�Eمی اس�ت ك�ه »امام�ت«دريافت علی ش�ريعتی از موض�وع 

يان بجز سه اص�ل اساس�ی  كه شيعیفقھی است، به اين معندقيقا يك دريافت 
م  ب��ه دو اص��ل ابتك��اری ديگ��ر ھ��]ب��وت و مع��اديعن��ی توحي��د و ن[م��سلمانان 

ی اس�Eمی، چ�ه در ق�رآن و چ�ه   مان�ده  باقی ِمعتقدند كه در ھيچ كجای اسناد
Eاما بنيانگزاران ؛ھا نرفته است م سنتی سخنی از آنسنت و چه روايات اس 

مذھب شيعه برای نمايش تفري�ق خودش�ان از اس�Eم س�نتی، يعن�ی ت�سنن، دو 
ان�د و ب�ه اي��ن    ھ�م ب�ه س�ه اص�ل قبل�ی اس�Eم اف�زودهاص�ل ع�دل و امام�ت را

  . اند  ترتيب بانی نوعی بدعت در تفسير از اسEم سنتی شده
. ھای مذھبی را بررس�ی ك�نم  البته من بنا ندارم كه اين انواع فرقه

ھ��ای اس��Eمی ب��ه    ديگ��ر فرق��هی ت��شيع و ت��سنن، حت��ی  علم��ای ھ��ر دو فرق��ه
اند و مرتبا ھم ب�ر    نظرند، تحقيق كرده ی كافی در اين مورد صاحب  اندازه
منظ��ور اي��ن اس��ت ك��ه بگ��ويم دخال��ت . افزاين��د م��ی» تحقيقات��شان«ی   دامن��ه
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در حكوم�ت، دول�ت، و سياس�ت از اص�ول اساس�ی اي�ن ] دي�ن[رھبری شيعه 
توان�د   نم�ی»محج�ب«مذھب است و يك م�سلمان ش�يعی، چ�ه مك�E، معم�م و 

» تعطي�ل«لی از اصول ش�يعه را در اصول مذھبش اما و اگر بياورد و اص
متوليان مذھب شيعه ھم ھ�ر تف�سيری از دين�شان داش�ته باش�ند، ب�ر س�ر . كند

گي�ری م�شابھی دارن�د، چ�را ك�ه  اجبارا موضع » امامت«موضوع مشخص 
ھ�م . ام�ام در كن�ار ق�درت اجراي�ی ني�ست«: به قول ھمان تئوريسين مرح�وم

. ازی ب�ا سياس�ت ح�اكم ن�داردس� ن�وعی ھ�م . پيوند با دولت نيست پيمان و ھم  
ِاو خ��ود م��سئوليت م��ستقيم سياس��ت جامع��ه را داراس��ت و رھب��ری م��ستقيم 

ی امور داخلی جامع�ه ب�ا   اقتصاد، ارتش، فرھنگ، سياست خارجی و اداره
   ٢٢٧»!اوست، يعنی امام، ھم رئيس دولت است و ھم رئيس حكومت

  كه هشداگر ھم اتفاقا در اين ميان كسی نظير مھدی بازرگان پيدا 
 ]ت���ا زم���ان درگذش���تش[ س���ال حكوم���ت اس���Eمی  ی ش���انزده  پ���س از تجرب���ه

ای مبنی بر جدا ب�ودن دي�ن از حكوم�ت ي�ا تخ�صيص م�ذھب   ھای تازهتئوري
ئ��ت خاص��ی از ت��شيع را دھ��د، در واق��ع قرا ب��ه م��سائل آن جھ��انی ارائ��ه م��ی

 از تشيع تف�اوت  كه از اساس با دريافت رايج، معمول و سنتی،مطرح كرده
گراي�ی   كه نگرش بازرگان ب�ه موض�وع اس�Eم و آخ�رت یبه اين معن. اردد

ت��شيع، خ��ود ن��وعی ب��دعت و ن��وآوری اس��ت، ي��ا ب��ه زب��ان اس��Eمی و ش��يعی 
  . متوليان مذھب، نوعی ارتداد و خروج از دين است

اين نوع قرائت تازه از مذھب ھ�م از س�وی مھ�دی بازرگ�ان، پ�س 
 و ن�ه در زم�انی ك�ه ،ی مط�رح ش�دهآميز حكومت اس�Eم  ی فاجعه  از تجربه

طي�ف «\ خمينی ھمراه ب�ا   روح خود او به عنوان رئيس دولت موقت سيد 
اي�ن تغيي�ر زاوي�ه و .  حكوم�ت اس�Eمی ق�رار داش�ت»پوزيسيون«در » اول

تغيير جھتِ  نگاه ھم با اين كه از اساس مثبت است، اما در كليت و اص�ول 
ت��وان ب��ا اس��تناد ب��ه  كن��د و نم��ی نم��یت��شيع مبن��ی ب��ر امام��ت، تغيي��ری ايج��اد 

ھای مادی، حقوقی، عينی و ھر   ھای واپسين مھدی بازرگان، تجربه تئوری
 تحت حاكميت علم�ای ش�يعی و ديگ�ر ِ ِی اسEم حكومتی را در ايران   روزه

ی خونب��ار   ی آن نادي��ده گرف��ت و ب��ر اي��ن تجرب��ه   س��اله١٤٠٠ھ��ای   تجرب��ه
لی از اص�ول ھ�ا در قرائ�ت اص� ونه تئوری يا مثE با طرح اين گ؛چشم بست

  .  شك كرد]يعنی امامت[مذھب شيعه در حكومت 
ھای انقEب و حكومت اس�Eمی  ھای تئوريسين گاهديدبرای شناختن 

ھم نظير رفتگانی چون علی شريعتی، مھدی بازرگان، سيد محمود طالقانی 
 عب��دالكريم  \ س��حابی،  \ پيم��ان، ع��زت مان��دگانی چ��ون حبي��ب] ت��اکنون[و 
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ت���وی ست ك���ه در Tبيرن���ت تودر Tزم ني��� اي���ن طي���ف،س���روش و ديگ���ران
شان در داخ�ل و خ�ارج ك�شور ی اي�   طلبانه ھای باصطEح اصEح جوسازی
ھ��ای اي��شان در رابط��ه ب��ا موض��وع  نگ��اھی ب��ه دي��دگاه ك��افی اس��ت ؛گ�م ش��ويم

 ط���ور م���وازی  م���شخص حكوم���ت دين���ی ي���ا دي���ن حك���ومتی بين���دازيم و ب���ه
در » باي��دمي«ای ك��ه ش��ايد   ھ��ای وي��ژه ي��شان را در س��ر بزنگ��اهعملكردھ�ای ا

 تا ببينيم كه اي�شان اص�وT ،اند، بررسی كنيم  يافته  مردم حضور میی  جبھه
ھمه تن�وع در دي�ن و م�ذھب و  ساكن ايران با اين » امت«چه تكاليفی برای 

 با اي�ن ؛ از موضوع ملت ايران چيستباور قائل ھستند و اساسا برداشتشان
ع�دم تمايل�شان ب�ه «ت�وان نق�ش اي�شان را در م�ورد  تر م�ی گمان آسان نگاه بی

آزادی «و موض�وع م�شخص دع�وای ب�ين » ]حکومت [ادغام دين در دولت
دعوای اصلی ب�ين «: ادیسيد جو وارسيد، چرا كه به باور حاج » و استبداد

كه  ِ موسس جمھوری اسEمی، دعوای بين كفر و دين نبود، بل ِاين دو طيف
   ٢٢٨».اختEف اساسی بر سر استبداد و آزادی بود
» ِت�رين خوش�نام«ك�نم ك�ه يك�ی از  از سيد محمود طالقانی آغاز م�ی

طالقانی برای تاكيد برعدم ب�اورش . است» طيف دوم«روحانيون در ھيئت 
ساTری و تاكي�د مك�ررش ب�ر ھم�ين اص�ل اساس�ی م�ذھب  به آزادی و مردم 

]  خورشيدی١٣٣٤در سال[ی اسEمی ھا پيش از تاسيس جمھور شيعه، سال
عEم�ه محم�د ح�سين ن�ائينی » المل�ه اTمه و تنزي�ه  تنبيه «در مقدمه ی كتاب 

تنھ��ا دع��وت پيغمب��ران، توحي��د در ذات و توحي��د در عب��ادت نب��ود، «: نوش�ت
 ب��ود          ی فك��ری و عمل��ی توحي��د در ذات و توحي��د در عب��ادت، مقدم��ه و پاي��ه 

زادی و م��ساوات از ھم��ين معن��ای خداشناس��ی و آ. ب��رای توحي��د در اطاع��ت
اين ھمان حقيقت اسEم است كه آئين پيغمبر خ�اتم . گيرد توحيد سرچشمه می

ش�ود؛ يعن�ی ت�سليم اراده و فك�ر و عم�ل و از مي�ان برداش�تن  به آن ناميده می
   ٢٢٩».ھر مقاومت و مانعی

ك��ه او » امام��ت و ع��دل«ب��ه تعبي��ر طالق��انی دو اص��ل ش��يعه يعن��ی 
ای دارن�د ك�ه  ترجم�ه ك�رده، مف�اھيم وي�ژه » آزادی و م�ساوات«را ب�ه ھا  آن

تنھا با فرھنگ لغ�ت ش�يعی و اس�Eمی قاب�ل درك اس�ت، ن�ه مف�اھيم م�ستند و 
سيد محم�ود طالق�انی در ھم�ين عب�ارت . ی اين دو واژه  گير و جاافتاده  ھمه

ھ�ر تسليم بودن فكر و عمل و از مي�ان برداش�تن « ی آزادی را  كوتاه، واژه
ِكن��د ك��ه تنھ��ا در زي��ر چت��ر حماي��ت ِ رھب��ری  تف��سير م��ی» مقاوم��ت و م��انعی

ع�دالت .  قاب�ل دسترس�ی اس�ت» علمای عادل و ع�دول«شيعه و اطاعت از 
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اس�ت، يعن�ی ھم�اھنگی و يگ�انگی » توحيد در ذات و توحيد در عبادت«ھم 
پرس�تند،  در اطاعت؛ به تعريفی ديگر تمام مسلمانان جھ�ان، ي�ك خ�دا را م�ی

گزارن�د، در ي�ك م�اه م�شخص  مان واحدی دارند، رو به ي�ك قبل�ه نم�از م�یاي
 ك�ه خ�ود   كم�ا اي�ن؛در اسEم» مساوات«ھا ھمه يعنی  نگيرند و اي روزه می

چ�����ون دليل�����ی ب�����رای م�����ساوات و نف�����ی اس�����تثمار در اس�����Eم         [طالق�����انی 
ش��عارھای ض��د طبق��اتی ماركسي��ستی را اول��ين ش��عارھای اس��Eم و ] ياب��د نم�ی

  . كند رين شعارھای ماركسيسم تفسير و تعبير میآخ
ی مع��روف   \ طالق��انی ني��ز ض��من سوءاس��تفاده از جمل��ه  آي��ت«

ی مالكي��ت در اس��Eم، ب��ه مبالغ��ه گ��ويی ش��گفت انگي��زی   م��اركس، در ب��اره
از ھركس بقدر اس�تعداد و ب�رای ھ�ركس، بق�در «: نويسد زند و می دست می

   ٢٣٠».و آخرين شعار سوسياليستھاستاين جمله شعار اول اسEم » احتياج
ی چھ�ل م�وج ماركسي�سم و   ِبه اين دليل روش�ن ك�ه در اي�ران دھ�ه

ھ��ای دان��شجويی و روش��نفكری   ِ آن بي��شتر پھن��ه»ض��د اس��تثماری«نظري��ات 
ايران آن دوره را درنوردي�ده ب�ود و طالق�انی و ي�ارانش ب�رای عق�ب نمان�دن 

؛  و اص���ول آن بودن���د»تحري���ف اس���Eم« ن���اگزير از »ش���عار«ی   از قافل���ه
سوسيالي�ست «چنانكه علی شريعتی نيز با ھمين ھدف، علی ابن ابيطالب را 

 اي��ن طي��ف ب��ا اي��ن  ِِش��ريعتی و ديگ��راندر واق��ع . داد لق��ب م��ی» داپرس��تخ
 ع�دل و امام�ت، كوش�يدند مف�اھيم م�ساوات و آزادی را در براب�ر ھا می بازی

ی   جامع�ه«دين خل�ق از  س�ازمان مجاھ� تا ھمين اواخ�ری حت؛اسEميزه كنند
 تنھ�ا ب�ه مفھ�وم »توحي�د« اي�ن یران�د، منتھ� س�خن م�ی» ی توحيدی   طبقه بی

وژی يگان�ه و واح�د اس�ت، رھبری يگانه، شعار يگانه، ھدف يگانه و اي�دئول
 اجتم�اعی و تع�ابيری از   از ع�دالت»ض�د اس�تثماری« و تف�سير ینه به معن�
  . اين دست

 نيز ضمن تاكيد بر اي�ن ]پيمان[ حبيب \ پايدار«در مثال ديگری 
 اھ��داف، نظي��ری در ت��اريخ  ِانق��Eب محم��دی، ازنظ��ر جامعي��ت«ك��ه نكت��ه 
ھ�ای فئ�ودالی  ی ان�واع مالكي�ت  ب�ا ظھ�ور اس�Eم ھم�ه «نويسد ك�ه می» ندارد

ھ��ا و من��ابع طبيع��ی و زم��ين را از تمل��ك   اس��Eم، ث��روت…عم��E لغ��و گردي��د
دگ�ی و اس�تثمار را عم�E اختصاصی اشراف و سEطين خارج س�اخت و بر

ي��ك از  توان��د ب��ا ھ��يچ  توان��ست و نم��ی اس��Eم ھرگ��ز نم��ی] زي��را ك��ه[لغ��و ك��رد 
داری  داری، فئوداليسم و ي�ا س�رمايه  ھای مبتنی بر استثمار، يعنی برده  نظام
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ی ت�اريخی مواف�ق   و يا ھر شكل ديگری از اس�تثمار در ھ�ر ع�صر و دوره
   ٢٣١»…باشد

 در ه وي��ژهگون��ه متولي��ان اس��Eم ب�� ي��نام��ا متاس��فانه ب��رخEف نظ��ر ا
رابطه با نظام اقت�صادی و فل�سفی اس�Eم، ت�اريخ اس�ناد ديگ�ری دارد ك�ه ب�ه 

داری و تلق��ی اس��تثماری  نق��ل چن��د نمون��ه فق��ط در رابط��ه ب��ا موض��وع ب��رده 
 خان�ه اگ�ر ك�س اس�ت، ي�ك ح�رف ب�س ك�نم ك�ه در اسEم از انسان ب�سنده م�ی

، ض��د فئ��ودالی و ض��د س��رمايه ض��د ب��رده داری«ب��رای رد نظري��ات ؛ اس��ت
ھ�ای   از ديدگاه علمای طي�ف دوم، م�ن مخ�صوصا اي�ن نمون�ه» داری اسEم

 ت�ا ،كنم نقل میابن ابيطالب علی  پيامبر وزندگی  ھمان زمان تاريخی را از
ھ��ای  بي��شتر آرزوھ��ا و آرم��ان» طي��ف دوم«ن��شان ب��دھم ك��ه اي��ن جماع��ت 

  ِِكه به واقعيت موافقت  تا اين ،اند  خودشان را در دھان بانيان اسEم گذاشته
ش�كل  داری و ي�ا ھ�ر اليسم و يا س�رمايه داری، فئود برده «گونه اسEم با ھر

  .استناد كرده باشند» ی تاريخی  ديگری از استثمار در ھر عصر و دوره
داری تاكي��دی ق��اطع  ی خ��ود ب��ر اص��ل ب��رده   در ق��رآن ب��ه نوب��ه«

يم خداون��د و ناش��ی از اراده و گذاش��ته ش��ده، زي��را اي��ن س��نت، خواس��ت م��ستق
ايم كه كسانی را   خود ما چنين خواسته«: مشيت خاص او شناخته شده است

دگ�ی خ�ويش به چندين درجه برتر از ديگران قرار دھ�يم، ت�ا اين�ان را ب�ه بر
   ]٣١زخرف، [» .درآورند

خدا رزق بعضی از بندگان خود را بر بعضی ديگر فزونی داده «
دھ�د، ت�ا  نم�یقش افزون شده، زي�اده را ب�ه غEم�ان است، اما آن كس كه رز

   ]٧١نحل، [» .با او برابر شوند
ای كه ھيچ اختياری از خ�ود ن�دارد و م�ردی آزاد ك�ه م�ا   آيا بنده«

اي�م و پنھ�ان و آش��كارا ھ�ر چ�ه بخواھ��د از   ب�ه او روزی ف�راوان عط�ا ك��رده
   ]٧٥نحل، [» كند، با ھم يكسانند؟  انفاق میمال خود

ای گن��گ و ن��اتوان ك��ه س��ربار م��وTی    م��رد، يك��ی بن��دهدو نف��ر«
رساند و ديگری مردی  خويش است و از ھيچ راه، خيری به مالك خود نمی

 نف�ر كن�د و در ص�راط م�ستقيم اس�ت، آي�ا اي�ن دو آزاد كه ب�ه ع�دالت ام�ر م�ی
   ]٧٦نحل، [» دارای حقوق متساوی ھستند؟

Eم�ی ك�ه در صحاح سته از خود محمد نقل شده اس�ت ك�ه ھ�ر غ«
 از صاحب خود بگريزد، از برائت خ�دای تع�الی بي�رون آم�ده اس�ت، و بن�ده

ھ�ايش ب�اTتر   ای كه از نزد ارباب خود گريخته باش�د، نم�ازش از ح�د ش�انه 
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ی غ�Eم و كني�ز گريخت�ه پ�ا را   تعالی نم�از و روزه نخواھد رفت، زيرا حق 
    ٢٣٢».پذيرد نمی

» Eم در اي����راناس����«ايلي����ا پ����اولوويچ پطروشف����سكی در كت����اب 
داری مخ�الفتی نداش�ت،  چ�ون اس�Eم اص�وT ب�ا بردگ�ی و ب�رده «: نوي�سد می

داری در مي�ان م�سلمانان  پس از استقرار اسEم و گ�سترش آن اص�ول ب�رده 
    ٢٣٣».محفوظ و باقی ماند

 اس�Eم ك�ه وارد خ�اك كف�ار ]س�ربازان[ی قرآن، غازيان   به گفته«
رنظ��امی را بك��شند و ي��ا ب��ه بردگ��ی ش��وند، ح��ق دارن��د زن��ان و م�ردان غي م�ی

    ٢٣٤»…بگيرند، زنان و كودكان را بنده سازند
در غ��زوات م��سلمين علي��ه كف��ار، قت��ل و غ��ارت و ب��ه اس��ارت و «

 كه در سال ششم  بردگی بردن زن و فرزند مخالفان، امری مباح بود، چنان
 ك��ه زي��د ب��ن  پ��س از آن] زم��انی ك��ه ھن��وز پي��امبر اس��Eم زن��ده ب��ود[ھج��رت 

  ی جذام شدند، ھزار ش�تر و پ�نج  ه با پانصد كس مامور جنگ با طايفهحارث
  بع�د معل�وم ش�د ك�ه ب�ين بن�ی. ھزار گوس�فند و ص�د زن و بچ�ه اس�ير گرفتن�د

 در ش�عبان ھم�ان …ای منعقد شده است  نامه پيمان ] محمد[جذام و حضرت 
ی بن�ی س�عد حمل�ه ب�رد، چ�ون   علی با صد نفر بر سر قبيل�ه] حضرت[سال 

ھ�زار گوس�فند غنيم�ت م�سلمانان  اد قبيله گريخته بودند، پانصد شتر و ده افر
   ٢٣٥».شد

ی نگ��رش اس��Eم ب��ه مل��ل   چن��ين ش��يوه  آن��انی ك��ه ت��اريخ اس��Eم، ھ��م
ی   دانن��د ك��ه گ��ريختن طايف��ه شناس��ند، حتم��ا اي��ن را ھ��م م��ی مغل��وب را م��ی

ا ب�ه نه برای گذراندن تعطيEت يا مثE ي�يEق و ق�شEق، ك�ه تنھ�» سعد بنی«
چن�ين وح�شت اي�شان  دليل خشونت سپاه اسEم در رابطه با دگرانديشان، ھم 

ی معتب��ری ك��ه از يھ��ود در   تنھ��ا  قبيل��ه«. از اس��ارت و بردگ��ی ب��وده اس��ت
ھ�ا ني�ز  ی خن�دق ك�ار آن  قريظه ب�ود ك�ه پ�س از واقع�ه  يثرب مانده بود، بنی

ری قري�شيان ك�ه ھ�ا از داخ�ل ب�ه ي�ا بدين دس�تاويز ك�ه بن�ا ب�ود آن. ساخته شد
ول�ی ح�ضرت محم�د ب�ا ت�دبيری در . مدينه را محاصره كرده بودند، ب�شتابند

مع�ذالك پ�س . ھا نفاق انداخت و در نتيجه ب�ه ي�اری ابوس�فيان نرفتن�د ميان آن
ك��ه ابوس��فيان از ف��تح مدين��ه م��ايوس ش��د و ح��صار را ت��رك ك��رد،  از اي��ن 

ی   قريظه و محاصره  مسلمانان نخستين كاری كه كردند، حمله به كوی بنی
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اين قبيله ني�ز حاض�ر ش�دند ھمچ�ون .  روز طول كشيد٢٥محاصره . آن بود
ی ديگر دارايی خود را گذاشته و سالم از مدينه خارج ش�وند، ول�ی   دو قبيله

ی ھمداس�تانی ب�ا ابوس�فيان   ھا به واس�طه خواست، چه از آن محمد چنين نمی
ث ازدي���اد ش���وكت اس���Eم و ای در دل داش���ت و ن���ابودی آن���ان را باع���  كين���ه

  . دانست مرعوب كردن ديگران می
ی اوس متوس�ل ش�د، ت�ا    به طايف�ه، از بيم اين تصميمقريظه  بنی«

ی ديگر ش�ده ب�ود،   ھمان رفتاری كه با وساطت روسای خزرج با دو طايفه
قريظ��ه ش��فاعت كردن��د،   ھ��ا از بن��ی وقت��ی آن. ب��ا آن��ان ني��ز بك��ار ب��سته ش��ود

ھرچ�ه . كنم  يكی از روسای اوس را درين كار حكم میمن«: پيغمبر فرمود
س�عد ب�ن مع�اذ را حك�م ق�رار دارد، س�پس » . گفت، بدان عمل خواھم كرداو

س�عد ھ�م  .قريظ�ه دل�ی پرخ�ون دارد سعدبن معاذ از بن�ی] كه[دانست  چه، می
تم��ام م��ردان ] ك��ه[ح��دس و مي��ل پيغمب��ر را ك��امE تحق��ق بخ��شيد و حك��م ك��رد 

د و زن و فرزن��د آن��ان را ب��ه بردگ��ی بگيرن��د و تم��ام قريظ��ه را گ��ردن بزنن��
ش�ود  ظالمان�ه ب�ود، ول�ی چ�ه م�ی ،حك�م .اموالشان ب�ين م�سلمانان تق�سيم ش�ود

ع�Eوه .  زيرا ھردو طرف ب�ه داوری س�عدبن مع�اذ گ�ردن نھ�اده بودن�دد؛كر
ھرچن�د مخ�الف ش�روط ان�سانی [ھا شدت عمل و تدابير ق�اطع   اينی  بر ھمه

] جمھ�وری اس�Eمیحکومت درست مثل [انگزاری دولت  اما برای بني]باشد
 ٧٠٠. در ب��ازار مدين��ه چن��دين گ��ودال كن��ده ش��د. ش��ود Tزم و ض��روری م��ی

  .يھودی تسليم شده و امان خواسته را يكی پس از ديگری گردن زدند
از . اند   نفر ذكر كرده١٠٠٠ی اسيران مقتول را تا   بعضی عده«

ذ ك��ه گفت��ه ب��ود زن��ان را ب��ه بردگ��ی  س��عدبن مع��ا ِآن مي��ان ب��رخEف حكمي��ت
ب��ود ك��ه ت��ا » الفرط��ی ح��سن«ببرن��د، ي��ك زن را ني��ز گ��ردن زدن��د و آن زن 

ھنگ�امی ك�ه . گو ميكرد ت و گف] بود و با او[ عايشه نشسته ھنگام مرگ نزد
ج�رمش اي�ن .  رويی و خنده ب�ه س�وی قتلگ�اه رف�ت نام او را بردند، با گشاده
.  پرت��اب ك�رده ب��ود٢٣٦قريظ��ه س�نگی  ی ك��وی بن�ی  ب�ود ك�ه ھنگ��ام محاص�ره

  خ��ويی و ني��ك روي��ی و خ��وش ت��اكنون زن��ی ب��دين خ��وش «: گوي��د عاي��شه م��ی
: وقت���ی برخاس���ت ك���ه ب���ه ك���شتنگاه ب���رود، ب���ه او گف���تم. نف���سی ندي���ده ب���ودم 

  : خواھند تو را بكشند، با خنده جواب داد می«
   ٢٣٧».برای من زندگی ارزشی ندارد«
البت�ه م�انع » ال�دين T اك�راه ف�ی «يا»  المومنون اخوه انما«شعار «

را ب��ه ج��رم نپ��ذيرفتن ] يعن��ی اھ��ل كت��اب[آن نب��ود ك��ه پي��روان م��ذاھب ديگ��ر 
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قريظه، پس از جنگ و  كه در مورد بنی  طوری   جا سر نبرند، به  اسEم يك
 نفر از جوانان و م�ردان ٩٠٠تسليم شدن مردم اين قبيله، دستور داده شد تا 

 و اموال و دارايی و زنان و كودك�ان اي�ن قبيل�ه را قريظه را سر بريدند بنی 
پيغمب��ر «: نوي��سد طب�ری م��ی. ب�ه عن��وان بردگ��ی ب�ين م��سلمانان تق��سيم كردن��د

ھ��ا بكندن��د و ح��ضرت عل��ی و زبي��ر در ح��ضور  بگف��ت ت��ا در زم��ين گ��ودال
 از یھا اع�راب م�سلمان حت�  اينگونه جنگدر» .ھا را زدند پيغمبر گردن آن

كردن��د و اي�ن البت��ه دس��تور  پرھي��ز نم�ی] ھ��م[ردار خ��وابگی ب�ا زن��ان ش�وھ ھ�م
    ٢٣٨».قرآن بود

 چي���ز سوسيالي���ستی وج���ود  مزب���ور ھ���يچ] اس���Eمی[در تعليم���ات «
داری را انك�ار    محمد ھرگ�ز مالكي�ت خ�صوصی، بردگ�ی و ب�رده…نداشته

 بن�����ده ك�����ردن اس�����يران جنگ�����ی را ق�����انونی و م�����شروع ینفرم�����ود و حت�����
   ٢٣٩».شمرد می

 ش�ان  يان ش�يعه ب�ه دلي�ل فق�ر اساس�ی اندي�شهبه ھمين دليل اين متول
داری،  ض�د ب�رده [ از مف�اھيم ض�د اس�تثماری ]مگر اينان انديشه ھم دارن�د؟[

ن�اگزير ب�ه دزدي�دن اي�ن مف�اھيم از س�اير ] داری ضد فئودالی و ضد سرمايه 
سرنوشت و وضعيت اس�Eم در اي�ران، ب�ه . ھا ھستند ھا و ايدئولوژی  انديشه

ام��ا س��يد . كن��د حك��ومتی ھ��م ھم��ين تئ��وری را ثاب��ت م��یعب��ارت بھت��ر اس��Eم 
 ب�ه ،\ پيم�ان و ديگ�ران ِ اي�ن طي�ف  محمود طالقانی، علی ش�ريعتی، حبي�ب

 بج�ز چن�د ش�عار ]در كلي�ت اس�Eم[الی ب�ودن دست�شان از اي�ن مف�اھيم دليل خ
ی   فقي���ر پ���سندانه و گ���دا پروران���ه، ھمچن���ين ب���رای عق���ب نمان���دن از قافل���ه

ش�ان    كھن�ه از ب�اور»ن�وين«ھ�ای  ھا در تبي�ين نه تحريفبه اين گو» شعار«
گف�ت ك�ه اگ�ر  ھ�م باي�د »آزادی«در رابطه با موضوع مشخص . نياز دارند

كن��د، اساس��ا ب��ه  ی آزادی م��ی  گ��ويی ھ��م از واژه ف��ت و گ��اه گ» طي��ف دوم«
ش��ود،  ای ك��ه در جھ��ان متم��دن از آن برداش��ت م��ی  مفھ��وم آزادی ب��ه گون��ه
  .  آزادی گروه و طيف خودش را در نظر داردنيست، بلكه در نھايت

ای نظي��ر   ب��ه تعريف��ی ديگ��ر اگ��ر طي��ف دوم مف��اھيم ش��ناخته ش��ده
ھ��ايی از اي��ن دس��ت را در   آزادی، مل��ت، ملي��ت، آزادی مطبوع��ات و واژه

ن گون��ه ِكن�د، تنھ�ا ب�رای رب�ودن اي� بن�دی م�ی ھ�ايش ب�سته   پراكن�ی مي�ان س�خن
با آلوده [كوشد  زمان می كه ھم  اين  عين  در؛شعارھا از دست ديگران است

ھ�ای   اين شعارھا را ھم به استنباط]ھای عقيدتی  كردن اين مفاھيم به ترجمه
م��ا در انق��Eب م��شروطه ب��ه روش��نی ش��اھد آل��وده ش��دن . اس��Eمی تقلي��ل دھ��د
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 ٢٢١

 

در واق�ع اي�ن . اي�م  شعارھای مترقی، ملی و عرف�ی ب�ه مف�اھيم اس�Eمی ب�وده
طه با فشارھايی كه ب�ر دگراندي�شان و كلي�ت مل�ت  در راب  نگرانی طيف ھيچ

/ مل��ی«ی   ب�ه ھم��ين دلي��ل ھ��م تلفي��ق دو واژه. ش��ود، ن��دارد اي�ران اعم��ال م��ی
ناچ�سب بي��شتر طلب�ان  ي�ا طي�ف دوم ي��ك چ�سب ِ  ب�ه كلي�ت اص��Eح » یذھبم�

ی تن��گ   ، تنھ��ا در داي��رهاس��تاش    ك��ه اي��ن جماع��ت م��دعی آزادی. ني��ست
ای ب�ه گ�ستردگی ك�شور اي�ران   ت و نه در پھن�ه يابی اس ھا قابل دست خودی

  . شامل ايرانيانی با اين ھمه تنوع در دين و باور و مذھب و سليقه
از سوی ديگ�ر چ�ون متاس�فانه ھرگون�ه تف�سير غيرمتع�ارف از دو 

العم��ل ج��دی روحاني��ان ق��شری روب��رو   ب��ا عك��س»ع��دل و امام��ت«اص��ل 
ِاساس�ی در كم�ين كوش�د ب�ا گوش�زد ك�ردن خط�ر  م�ی» طي�ف«شود، اي�ن  می

ھ��ای غرب��ی واردات��ی ك��ه  اس��Eم، روحاني��ان ق��شری را ھ��م ب��ه خط��ر تئ��وری
آگ�اه ك�رده، اي�شان را » كن�د جوانان وطن را از اس�Eم، زده و منزج�ر م�ی«

نيز وادار كند كه برای نجات كليت اسEم و عدم حذف آن از باور جوان�ان، 
ِ گ��اه ح��رف ،ي�فح�ساسيت ش��رايط را دريافت�ه، متوج��ه باش�ند ك��ه اگ�ر اي��ن ط

ران�د، تنھ�ا   در رابطه با اصول اساسی اسEم و تشيع بر زبان مینامربوطی
به دليل حساسيت ش�رايط و اح�ساس م�سئوليتی اس�ت ك�ه در قب�ال سرنوش�ت 

  !اسEم و اسEم حكومتی دارد و نه شكی در اصول دين و مذھب
از ق�ول » اسEم ايرانی و حاكمي�ت سياس�ی«باقر مومنی در كتاب 

 ب��ه اي��ن جوان��ان ني��ز ك��ه از …طالق��انی«: نوي��سد حم��ود طالق��انی م��یس��يد م
خواھن�د ب�ه حكوم�ت اس�Eمی برس�ند، ھ�شدار و  يابی می طريق انديشه و راه 

ني��ست ك��ه ھ��ركس دس��تش » ص��احبی اس��Eم، زم��ين ب��ی«دھ��د ك��ه  ان��درز م��ی
ب��رای رس��يدن ب��ه » .ی خ��ود را در آن ط��رح نماي��د  ح��ق دارد نق��شه«رس��يد 

درك ف�يص «ی خداون�دی اس�ت و   سليم مطل�ق ب�ه ارادهحكومت اس�Eم ك�ه ت�
باي��د در زم��ان ح��ضور از » آزادی ك��ه بن��دگی مطل��ق ذات اح��ديت اوس��ت

ِفرامين حكام به حق و اولياء مطلق، يعنی پيامبران و امامان اطاعت كرد و 
در زمان غيبت ِ آنان نيز بايد كار اجتماع را به دست علمای عادل و عدول 

ی خداون�د در   اراده.  و فروع دين ت�سلط دارن�د، س�پردمومنين كه به اصول
ھا و الھاماتش به پي�امبران و مع�صومان ب�ه ص�ورت ق�وانين درآم�ده و  وحی

انديشه و جستجو «اTمر و نواب امام سپرده شده و  اجرای آن به دست اولی
     ٢٤٠».نخواھد بود» جز گمراھی
ی از س��يد محم��ود طالق��انی در كت��اب چن��د جل��دی پرت��و چن��ين  ھ��م

ی ت�ساھل و م�دارا طلب�ی ع�اری از   فرھن�گ خج�سته«قرآن، Tب�د ب�ا ھم�ان 
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ب��ه وي��ژه در رابط��ه ب��ا كليمي��ان و م��سيحيان ] ب��ه ق��ول س��يدجوادی[» تع��صب
تطبي���ق ب���ر يھ���ود ش���ده و » مغ���ضوب عل���يھم«در رواي���ات «: نوي���سد م���ی

يھ���ود و ب���ا توج���ه ب���ه وض���ع روح���ی و اخEق���ی . ب���ر ن���صاری» ض���الين«
 زيرا طرز تفكر عمومی يھود، سرپيچی ؛ند ا واضحنصاری، اينان مصداق

يھود از جھت تربيت نژادی و غ�رور دين�ی، جھ�ان و . از حق و كمال است
داند و چنين معتق�د اس�ت ك�ه خ�دا، خ�دای  مردم جھان را مال و ملك خود می

يھود و دنيا از آن يھ�ود و م�ردم آن، بردگ�ان يھ�ود و س�رای جاوي�دان ب�رای 
    ٢٤١».يھود است

راس���تی كف���ر و س���رپيچی يھ���ود از ] ب���ه[« : تف���سيری ديگ���رو در 
   ٢٤٢».اسEم، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنيا گرديد

سبتا جوان ب�ود و بنابراين سيد محمود طالقانی چه در دورانی كه ن
م��ثE در  [ رض��ا ش��اهدر دوران »زن��دان زداي��ی از زن��ان«در نق��ش مخ��الف 

، چ�ه بع�دھا ت�ا زم�انی ك�ه ھن�وز افت�اد ب�ه زن�دان م�ی]  خورشيدی١٣١٨سال 
ه در حكومت اسEمی را تجربه نكرده بود، و چه در ھمان م�دت كوت�اھی ك�

زن��ده ب��ود، ع��دم تعھ��د و » \ خمين��ی  روح   بEمن��ازع س��يدخEف��ت«دوران 
ِباورش را به موضوع حق انتخ�اب، انتخاب�ات، آزادی، آزادی دگراندي�شان، 

 را با ھزار سند و مدرك مشخص عدالت اجتماعی، و مفاھيمی از اين دست
 Eدرك ف��يض آزادی ك��ه بن��دگی مطل��ق ذات اح��ديت «كتب��ی و ش��فاھی، م��ث

 چن�د یھ�ا و حت� ن س�الم�سلما ك�سی در اي�. تاكيد و تائيد ك�رده اس�ت» اوست
ی   فرھن���گ خج���سته«را » اندي���شه و ج���ستجو نك���ردن«دھ���ه پ���يش از اي���ن 

ص�غر ح�اج س�يد به گفته ی علی ا [»تساھل و مدارا طلبی عاری از تعصب
  .         كند  ارزيابی نمی]جوادی

ت�وان  بحث پراتيك آن را ھم م�ی. تا اينجا بحث تئوريك قضيه است
ِدر رفت���ار اي���ن برج���ستگان طي���ف دوم در رابط���ه ب���ا مي���زان تعھدش���ان ب���ه  ِ
موضوع آزادی، آزادی عقي�ده و بي�ان، دگراندي�شی و دگراندي�شان در ھم�ان 

  بازرگ�ان رئ�يس دول�ت موق�تِ  س�يد روحام�ا مھ�دی .  مشاھده ك�رد٥٧سال 
او ك���ه قب���ل از ب���ه حكوم���ت . \ خمين���ی داس���تان جال���ب ديگ���ری ھ���م دارد

رئ�يس س�ازمان حق�وق «\ خمين�ی  ِرسيدنش در دولت امام زمان سيد روح 
بود، ھنگام كشتاری كه طيف اول از سران رژيم سرنگون » بشر در ايران

  . داد وق بشر را چنين نشان مینی حقكرد، ميزان تعھدش به مبا شده می
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 و در جري��ان محاكم��ه و اع��دام ب��سياری از ٥٧در آغ��از انق��Eب «
مث��ل اميرعب��اس ھوي��دا، [ای از وزرای رژي��م گذش��ته   اف��سران ارت��ش و ع��ده

ب�ه [ آق�ای مھن�دس مھ�دی بازرگ�ان …] رو پارس�ا و ديگ�ران خانم دكتر فرخ
عل�ی اص�غر ح�اج  […و آق�ای] ی حقوق بشر در اي�ران  عنوان رئيس كميته

ی   ت�ر آن�ان بودن�د و ب�ازجويی و محاكم�ه خواھ�ان اع�دام س�ريع] سيد ج�وادی
» ن�وعی اھم�ال و م�سامحه در س�ركوبی عوام�ل رژي�م س�ابق«اين اف�راد را 

   ٢٤٣».دانستند می
نظي�ر  البته ش�ايد فق�ط در اي�ن دوران اس�ت ك�ه ب�ه دلي�ل جناي�ات ب�ی

غوليت ك���اری  ب���ه م���شوض���وع نق���ض حق���وق ب���شر در اي���ران م،طي���ف اول
 چ��را ك��ه آن ؛ داخ��ل و خ��ارج ك��شور تب��ديل ش��دهروش��نفكران و اپوزي��سيون

دان��ست ك��ه معن��ی   نم��ی]خ��ود[رئ��يس س��ازمان حق��وق ب��شر در اي��ران زم��ان 
 از ھ��ر اتھ��امی ھ��ستند ت��ا »یمب��ر«ھ��ا چي��ست و ش��ھروندان  وق ان��سانحق��

الملل�ی ب�ا ح�ضور  ی ب�ين  خEف آن ثابت ش�ود و تنھ�ا در ي�ك دادگ�اه ص�الحه
Eِی من��صفه و ب��ه ص��ورتی علن��ی، ھمچن��ين ب��ا بررس��ی مكاني��سم كلي��ت ِ وك��

رو  خ�انم دكت�ر ف�رخ » جناي�ات«ت�وان  ِدستگاه اداری نظام سرنگون شده م�ی
]  ب���وددول���ت اميرعب���اس ھوي���داك���ه وزي���ر آم���وزش و پ���رورش [پارس���ا را 

ك�سانی ك�ه م�دعی چن�ين . ارزيابی كرد و مثE حكم اعدام ب�رای اي�شان بري�د
باي�د در عم�ل ھ�م تعھ�د خودش�ان را ب�ه  ش�وند، م�ی م�ی»  گزاف�یھای عنوان«

   دس�ت،ی زن�دانيان سياس�ی  موضوع حقوق بشر و رعايت عدالت، در ب�اره
  . خالی نشان بدھند و  ی خشك كم در يك ادعا

ای ك�ه تنھ�ا چن�د   فھمم كه مل�ت تحري�ك ش�ده  ھم اين را می البته من
ب�ه تعبي�ر س�يد [» ی س�لطنتی  وTي�ت مطلق�ه«تيغ نظ�ام روزی است از زير 

اش   با زندانيان سياس�یتواند ھمچون يك انسان متمدن ، نمیرھا شده] جوادی
س�ازمان حق�وق ب�شر « اما گوي�ا م�دعيان رياس�ت و ع�ضويت در ؛رفتار كند
راي��شان را ب��ه ي��ك دس��ت «توانن��د فق��ط كم��ی ب��ا مردم��ی ك��ه   م��ی»در اي��ران

ب��ه كوچ��ه و » جھ��اد«ی ي��ا ب��ا ھ��ر ھ��وار مEي��ی ب��را» فروش��ند چلوكب��اب م��ی
 چه به عنوان ،بنابراين مھدی بازرگان؛ اشندريزند، تفاوت داشته ب بازار می

رئيس دول�ت موق�ت و چ�ه ب�ه عن�وان رئ�يس س�ازمان حق�وق ب�شر در اي�ران 
توان��د ھمچ��ون ع��وام، عوامان��ه رفت��ار كن��د و دگراندي��شانی را ك��ه ب��ه  نم��ی

 ف��روردين ١٢در ت��اريخ [\ خمين��ی   رفران��دم غيرق��انونی و م��بھم س��يد روح
خط�اب » حي�ا ھ�ای ب�ی درص�دی ي�ك «ان�د   داده» ن�ه«رای منف�ی ] ١٣٥٨ماه 
او از موض�وع دگراندي�شان اي�ن رفت�ار، تنھ�ا ناش�ی از درياف�ت م�ذھبی . كند
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در چاه ويل بدفھمی و » يک گونه«، که ميخواھد ھمه را يک دست و است
  !کج فھمی اش سرازير کند

 ك�سانی نظي�ر مھ�دی بازرگ�ان ي�ك رفت�ار و باز ھم متاسفانه رفت�ار
  م��اه اس��Eمدر» شانعك��س امام��« ال��ساعه و اح��ساساتی ب��ر اث��ر دي��دن  خل��ق

 س�ال قب�ل از اي�ن ٢٥ك�م  دس�ت[ھ�ا قب�ل   بازرگان سال؛نبود   زدگی و ناآگاھی
ِكه رئيس دول�ت ِ ام�ام  ی    ب�ا ھم�ين زاوي�ه] \ خمين�ی باش�د ِزم�ان س�يد روحِ
فريدون آدمي�ت . كرد ا مردم و دگرانديشان رفتار میورود و با ھمين شيوه ب

در رابط��ه ب��ا مي��زان تعھ��د مھ��دی بازرگ��ان ب��ه آزادی و نظ��ر محم��د م��صدق 
 را ب�رای ]بازرگان[وقتی كه دكتر علی شايگان او «: دنويس نسبت به او می

پست وزارت فرھنگ به دكتر مصدق پيشنھاد كرد، اين ج�واب را ش�نيد ك�ه 
خ�ورد و اول�ين ك�اری ك�ه بكن�د، اي�ن اس�ت ك�ه  كار نم�یبازرگان به درد اين 

س�تنباط دكت�ر م�صدق  چنين بود ا…ھای مدرسه بكند  چادر به سر دختربچه
 »ش�ايعه«و Tبد اي�ن  ٢٤٤». اعتقاد سياسی نداشت]بازرگان[كه نسبت به او 

  اصغر ح�اج  ھم زياد دور از ذھن نيست كه زمانی كه مھدی بازرگان، علی
 \   پ��ست وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ه س��يد روحس��يد ج��وادی را ب��رای

ی   ب�ه ان�دازه] س�يد ج�وادی حاج  [ود كه اشنيد، از خمينی کرھاد خمينی پيشن
  !كافی اسEمی نيست

متاس��فانه س��يد ج��وادی تم��ام افت��ضاحات و جناي��اتی را ك��ه ب��ر اث��ر 
ي�ت اس�Eم در اي��ران رخ  حاكمچن��د دھ�هت اس�Eمی و در اي�ن تاس�يس حكوم�

ی اعتي��اد، ف��ساد،   ی س��ركوب و جن��گ، چ��ه در زمين��ه  ر زمين��هچ��ه د؛ داده
بي�ت «ی چپ�اول   فحشا و به قھقرا فرس�تادن ك�شور و مل�ت و چ�ه در زمين�ه

رف��سنجانی و تنھ��ا ب��ه ف��ساد سياس��ی و ق��درت طلب��ی ش��خص ھاش��می  »الم��ال
 ام�ا باي�د ؛ائت خونريز شيعی از اسEم حكومتیدھد و نه قر  نسبت میشباند

ی   ی اي�ن ش�يوه  فسنجانی ن�ه تنھ�ا خ�الق و ب�ه وج�ود آورن�دهرمتوجه بود كه 
ِحكومتی دينی نيست، بلكه خود به نوعی مخلوق قرائتِ  خ�ونريز ش�يعی از  ِ

ی اس��Eم در اي��ران و در ديگ��ر    س��اله١٤٠٠ت��اريخ . اس��Eم حك��ومتی اس��ت
اس�Eم . كن�د  را ثاب�ت م�ی توسط اعراب مسلمان ھ�م ھم�ينكشورھای مفتوحه

 ش���يعيان …ن حكوم���ت خلف���ای راش���دين، اموي���ان، عباس���ياناز ھم���ان دورا
ی كام�ل ھم�ين دس�تورات دين�ی    نمون�ه،پن�اه قاج�ار صفوی ت�ا ش�اھان اس�Eم 

مبن��ی ب��ر خ��شونت، ح��ذف، ك��شتار دگراندي��شان، چپ��اول، غنيم��ت گ��رفتن و 
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.  بوده است٢٤٥»عوام كاTنعام«ھای عاقل و بالغ به گوسفند و  تخفيف انسان
: آم�ده اس�ت» از دي�ن برگ�شتگان«اب�وبكر ب�ه مرت�دان ی   در بخشی از نام�ه

ام كه در برابر چنين رفتاری   ولی ھركس سركشی كند، به او دستور داده«
زنان و فرزندانشان . ی كشتار بكشد   ترين شيوه با وی پيكار كند و به سخت
ی خ��ويش    ب��ه فرس��تاده…ك��س ج��ز اس��Eم نپ��ذيرد را اس��ير گي��رد و از ھ��يچ 

ی   وس�يله. ی مرا در ھر انجمنی برای شما بخوان�د   كه نوشتهام  فرمان داده
چنانچه مسلمانان اذان گوين�د و آن�ان . فرا خواندن مردم به اسEم، اذان است

نيز اذان بگويند، از ايشان در گذريد، ولی در صورتی كه به گفتن اذان ت�ن 
  چ���ه  آنچ���ه را ك���ه باي���د بپردازن���د، از اي���شان بخواھي���د، چن���ان…در ندھن���د

   ٢٤٦».درنگ بر ايشان بتازيد نپذيرفتند، بی 
ی ف��تح ش�ده توس��ط   ی پھن�ه  و البت�ه ت�اريخ اس��Eم در اي�ران و ھم��ه

ِی ت��اريخی ديگ��ر ھم��ين   اع��راب م��سلمان پ��ر اس��ت از ھزارھ��ا ھ��زار نمون��ه
  !ی رفتار با ديگران و دگرانديشان  شيوه

ح�اج  ش�ايد ب�ه ق�ول مجبورم در اين ميان اين پرانتز را باز كنم كه
ب���ه مع���ارف ] ن���سبت[شناس��ايی عميق���ی «مرت���ضی مطھ���ری س��يد ج���وادی،  

  ھ�يچ»اسEم در اي�ران« ه ويژه داشت، اما از تاريخ اسEم و ب٢٤٧»اسEمی
است كه به نوعی به صورت واسط و راب�ط تنھا كسی مطھری . دانست مین

اطEع�ی او از  ب�ی.  ك�رد س�س جمھ�وری اس�Eمی عم�ل م�یبين دو طي�ف مو
ت�ر بگ�ويم تحري�ف ت�اريخ از س�وی او در ھم�ين چن�د  » ترمان�همح«تاريخ يا 

 عبدالح��سين زري��ن» دو ق��رن س��كوت«ی كت��اب   س��طر افاض��اتش در مقدم��ه
  جال�ب اي�ن. كوب ثبت است و نيازی ھم ب�ه تاوي�ل و توجي�ه و ترجم�ه ن�دارد 

ی م�ستند، ب�رای اي�ن ك�ه ھای تاريخجمھوری اسEمی در تجديد چاپ كتابكه 
ای   ريخی را بگي����رد، در ابت����دای ھ����ر كت����ابی مقدم����هھ����ای ت����ازھ����ر واقعيت

 ھ�م بزن�د،جي�ب  ت�اريخی را ب�ه زاي�د، ت�ا ھ�م پ�اداش م�ادی اي�ن كتابھ�ایاف می
ت��اريخ  «ت��ابكبکن��د؛  در وق��ايع ت��اريخی و ذھ��ن خوانن��دگان   ج��دی دس��تكاری
  عبدالح�سين زري�ن» ِدو قرن س�كوت«احمد كسروی و » ِی ايران  مشروطه
  ٢٤٨. ھستندھا  ين نمونهاكوب از 
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 ٢٢٦

 

 و »نجيبان��ه«الع��اده   العم��ل ايراني��ان در براب��ر اس��Eم ف��وق عك��س«
ن��وع تواف��ق طبيع��ی مي��ان روح اس��Eمی و   ب��وده و از ي��ك »گزاران��ه س��پاس«

اس��Eم ب��رای اي��ران و ايران��ی در حك��م غ��ذای . كن��د كالب��د ايران��ی حكاي��ت م��ی
 ك�ام ای ف�رو رود، ي�ا آب گ�وارايی ك�ه ب�ه  مطبوعی بوده كه به حلق گرس�نه

   ٢٤٩».ای ريخته شود  تشنه
الع�اده   ف�وق«اي�ن رفت�ار »  تھ�ران یپ�شت دروازه«من در كت�اب 

را ب�ه » آب گ�وارا«و اي�ن » غ�ذای مطب�وع«اين » گزارانه نجيبانه و سپاس
ی مھ�دی بازرگ�ان   حال برگرديم به نظرات تبي�ين ش�ده. ام  روشنی بررسيده

ببينيم كه نظ�رات اخي�ر ی عملی و خونين حكومت اسEمی و   پس از تجربه
اش و قب��ل از آن تف��اوت ك��رده   او چق��در ب��ا نظ��راتش در دوران زمام��داری

 يعن�ی ١٣٧٧/١٩٩٨ك�ه در س�ال » پادشاھی خدا«بازرگان در كتاب  ؛است
 ،ای  صد ص�فحه ، در يك سخنرانی  نتشر شدهچھار سال پس از درگذشتش م

، مردم��ی و  نیای ان��سا  در انجم��ن اس��Eمی مھندس��ين، ب��رای نم��ايش چھ��ره
   :نويسد می» اسEم حكومتی«ساTری از  مبتنی بر دموكراسی و مردم 

ھم اكنون كه ھشتاد و چن�د س�ال از انق�Eب م�شروطيت خودم�ان «
ی    ن��ائينی در ب��ارهگ��ی ھمچ��ونب��ا آن ھم��ه تائي��د و توض��يحات علم��ای بزر

فرم�ان الھ�ی گ�ذرد و  از نظر اسEم م�ی» آزادی و حاكميت شورايی مردم«
ھم  ب�از؛ی مج�الس گذش�ته و فعل�ی ش�ده   لوح�ه]سر[» مرھم شورای بينھما«

و «خ��دا ب��ه پيغمب��رش دس��تور  گوين��د انی از علم��ا و فقھ��ا ك��ه م��یھ��ستند ك��س
ذا عزم�ت ف�ا«ی   داده، ول�ی ب�ه دنب�الش ب�ا آوردن جمل�ه» اTم�ر شاورھم ف�ی
 ردهاجازه داده و بلكه توصيه ك� ]پيغمبر و جانشينش[به او »  \ فتوكل علی

ب�ه . گي�رد، عم�ل نماي�د دھ�د و ت�صميم م�ی كه ھر ط�ور خ�ودش ت�شخيص م�ی
ق�صد خ�دا از م�شورت » مخ�الفين آزادی و حاكمي�ت مل�ی«ی اينان و   عقيده

 ن��ه ، واختن�شان ب��ودهھ�ا و دلگ��رم س رس�ول اك��رم ب�ا م��ردم، تحبي�ب قل��وب آن
يان�ه ی عام   يعن�ی در اص�طEح پوس�ت كن�ده؛تسليم و تبعيت از رای اكثريت

رن��دان سياس��ی و «ی    ھم��انطور ك��ه ش��يوه؛ب��ه س��ر م��ردم» ش��يره مالي��دن«
   ٢٥٠»است،» ديانت

و تاويل ی قرآن و تفسير   اما متاسفانه خود او با نقل بخشی از آيه
باص�طEح «ی    چنان با ھمان ش�يوه ھم» غيرعلمی«ی متن به روشی   نيمه

 كت��اب در ھم��ان» ی ش��يره مالي��دن ب��ر س��ر م��ردم  ی عاميان��ه  پوس��ت كن��ده
ب�ه دنب�ال » اول�واTمر«ب�ار اطاع�ت از  اگ�ر اس�تثناء و تنھ�ا ي�ك «: نويسد می
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ف�ان «ِ، ب�ا اش�اره ك�ردن و اج�ازه دادن آمده» ا \ و اطيعوا الرسولاطيعو«
راه را ب��ر » ف��ردوه ال��ی \ و الرس��ول«و ب��ا دس��تور » تن��ازعتم ف��ی ش��یء

ورين و م�دعيان ھرگونه وTيت مطلقه و نيابت و حق آمريت و حاكميت مام
ی نزديك�ی ب�ا خ�دا و    ب�ه بھان�هیان�د حت�  به اي�ن ترتي�ب نخواس�ته. بسته است

يا حاكميت بندگان » ديكتاتوری« منتخب مردم بودن، پای ]Tبد[رسول و يا 
اگ�ر تن�ازع و اخ�تEف پ�يش آي�د، تمك�ين از «: ش�د در ميان آيد، واT گفته می

   ٢٥١»!امرتان بنماييد رای يا دستور ولی
م���ورد اي���ن دروغ ت���اريخی مھ���دی بازرگ���ان، از ق���ول خ���دا و      در 

پيغمبر و مخالفت ايشان با موض�وع ديكت�اتوری، تنھ�ا ب�ه ذك�ر ي�ك نمون�ه از 
منابع اساسی اسEم يعنی قرآن، ھمچنين نگرش اسEم ب�ه موض�وع حكوم�ت 

» روش�نفكر دين�ی«بدھم كه چگونه يك كنم، تا نشان  جانشينان خدا بسنده می
ق��رآن ھ��م اس��Eم و  در اس��اس و ب��ديھيات ،ی زم��انی  رايط وي��ژهبراس��اس ش��
ب��رد، ت��ا تف��سيری م��د روز و غيرواقع��ی از اس��Eم حك��ومتی ارائ��ه  دس��ت م��ی

  . ام  ھای ديگر كتاب داده ھا را در بخش  ديگر نمونه. بدھد
در اي��ن «: نوي��سد  م��ی»در پژوھ��شی در م��تن ق��رآن«ب��اقر م��ومنی 

نظ��ام اجتم��اعی و حاكمي��ت سياس��ی در ی   دي��ن و كت��اب آس��مانی آن، م��ساله
م�شخص و ب�ه دق�ت توض�يح ی انسانی ھم يكبار برای ھميشه، كامE   جامعه

 چ��ون و چ��را و ام��ا و اگ��ر و ك��م و   و م��سلمانان واقع��ی ب��دون ھ��يچداده ش��ده
ی    ب�ه اي�ن معن�ی در جامع�ه؛اي�ن نظ�ام و حاكمي�ت آن را بپذيرن�دزياد، باي�د 

 ناپ��ذير را  ای واح�د و تفكي�ك   م�ت، مقول��هاس�Eمی، دي�ن و دول�ت و مل��ت ي�ا ا
دھن��د و اي��ن خ��ود يك��ی از مع��انی توحي��د اس��ت ك��ه اص��ل اساس��ی  ت��شكيل م��ی

ی ان��سانی فرم��انروايی اص��لی ب��ا   ب��ر اي��ن اس��اس در جامع��ه .اس��Eم اس��ت
كن�د و پ�س از  خداست كه پيامبر اسEم به نمايندگی و از جان�ب او عم�ل م�ی

    ٢٥٢».گيرند ی او را می اTمر يا صالحان جا او ھم اولی
 در  سال از حكومت اسEمی١٦اما مھدی بازرگان پس از گذشت 

 ن�شان »یمب�ر« در واقع برای نجات ج�ان اس�Eم و ]تا زمان مرگش[ايران 
 کھريزک�یحكوم�ت اس�Eمی [ه چنين حك�ومتی ِدادن كليت اسEم از انتساب ب

مب�ران و ھ�دف ب�ه ع�Eوه رس�الت و ماموري�ت پيغ«: كند كه تاكيد می] ايران
ور زن��دگی و دني��ايی ب��شر از بعث��ت آن��ان ي��ا وح��ی ق��رآن، تعل��يم ي��ا ت��شريع ام��

 ]ك��ه[ان��د    ي��ك از پيغمب��ران م��ذكور در ق��رآن ي��ا ت��ورات نيام��ده  ھ��يچ؛نب��وده
كارھ��ايی از قبي��ل آش��پزی، ت��دبير من��زل، معم��اری، ك��شاورزی، اقت��صاد، ي��ا 
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را ب�ه » تسياست و حكوم�«و به طور كلی » كشورگشايی و كشورداری«
   ٢٥٣».مردم ياد بدھند

ان��د ك��ه بعث��ت انبي��اء و ھ��دف   ھ��ا ت��صور و تبلي��غ ك��رده بع��ضی«ي��ا 
 ب��ه ھم��ين ]ام��ا[ …باش��د  ی درس��ت ِ دني��ای م��ا م��ی  ادي��ان، اص��Eح و اداره

 ش�ناخت خ�دا، خواس�ت او در ]ب�رای[ …ان�د   منظور پيغمبران فرستاده شده
   ٢٥٤». و زندگی آخرتی ما يعنی توحيد و عبادت و ديگر رستاخيز  باره

ب��ه دلي��ل ھزارھ��ا س��ند ؛ رخEف نظ��رات اخي��ر مھ��دی بازرگ��انب��
 كلي��ت …المع��ارف   ت��اريخی ثب��ت ش��ده در ھزارھ��ا كت��اب و رس��اله و داي��ره

شان را يافتن راھی ب�رای  ی اسEمی و  شيعی  علمای اسEم و تشيع، وظيفه
ور كشورگشايی و كشورداری و به ط�«حكومت بر مردم، به تعبيری ديگر 

اگر ھم متوليان اين مذھب در دوران�ی . شناسند می» كلی سياست و حكومت
 تا شخصا در راس ھرم حكومتی قرار ،اند  اند و قدرتش را نداشته  نتوانسته

بگيرند، با قرار گرفتن در كنار حاكمان وقت به نوعی نق�ش س�Eطين ب�دون 
ی، تقريب�ا ك�م در ح�د نق�شی م�شورت ان�د، و دس�ت   تاج و تخت را بازی ك�رده

 اينك�ه ھ�م  ان�د؛ در ع�ين  ی رھب�ری و حك�ومتی ق�رار داش�ته  ھميشه در حلق�ه
ای   زمان ھمين رھبری شيعه برای دست يافتن به ابزار ق�درت، ب�ه مب�ارزه 

ب�ه ص�ورت تئوري�ك ھ�م ب�ا غيرم�شروع . پرداخت�ه اس�ت گير م�ی خزنده و پی
ان ح�ق غاص�ب« به عنوان »عرفی«ھای غيرمذھبی و  ردن حكومتاعEم ك

لزوما زمينه را برای به قدرت رسيدن خودش به عنوان جانشين خدا » علی
  . كرده است و پيغمبر و امامان شيعه آماده و ھموار می

 ب��ود ك��ه من��افع كل��ی و  ھ��دی بازرگ��ان از متفك��رين اس��Eمیالبت��ه م
ای خ���ودش و ای اساس���ی ب���ر  اساس���ی حف���ظ اعتق���ادات اس���Eمی را وظيف���ه

، به ھمين دليل ھ�م از اي�ن ك�ه اس�Eم از اس�اس شناخت ھمسنخان خودش می
 ]ت��رك ش��ده[، ب��ه م��ذھبی مت��روك ده اي��ران ح��ذف ش��ی ب��اور م��ردم  از حيط��ه

دان�ست ك�ه رفت�ار متولي�ان حكوم�ت   خوبی م�ی او به. تبديل شود، نگران بود
گي�ر مراج�ع عاليق�در   سال به دلي�ل مب�ارزات پ�ی١٤٠٠اسEمی در تمام اين 

دي��ن «، و نگران��ی از يخی م��ردم اي��ران پ��اك ش��دهی ت��ار  اس��Eمی از حافظ��ه
 ؛ و خلفای راش�دين تقلي�ل يافت�ه اس�ت به ضديت با اعراب ِ بدوی،»حكومتی

ت�وان  دي�د ك�ه ح�داقل ب�رای اي�ن ن�سل ديگ�ر نم�ی  به چ�شم م�ی»متاسفانه«اما 
ی    چرا كه از ھر خانواده؛حكومت اسEمی را جعل و تحريف كردجنايات 

، يك�ی در جن�گ س�ر ب�ه ني�ست،  ھا كشته شده  زندانكم يكی در  ايرانی دست
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ب�ه ھم�ين دلي�ل . يا معلول شده، يكی ھم از وطن گريخت�ه و آواره ش�ده اس�ت
ی   ای خطاب به خمينی كه بعد از ارسال دو نام�ه  ی سرگشاده  ھم طی نامه

و ن��ه [ب��دون پاس��خ منت��شر ك��رده اس��ت، فق��ط در رابط��ه ب��ا موض��وع جن��گ 
  : نوشت] دانيان سياسیسركوبی مردم و كشتار زن

 افراطي�����ون و  حاكمي�����ت]از[ س�����ال ٨اين�����ك بع�����د از گذش�����ت «
 ت��شديد و  در اث��ر تجربي��ات تل��خ و]ي��ا طي��ف اول[انح��صارگری روح��انيون 

ای ك��ه ب��ه   ی س��بعانه و جاھEن��ه  چھ��ره « مخ��صوصاو» تحري��ف انق��Eب«
ز ی طبقات، ھ�م ا   رفته رفته افراد بيشماری از كليه؛داده شده است» اسEم

گوين�د، و ھ�م ب�ا كم�ال  ان�د و ب�د م�ی  انقEب و متوليان و رھب�ری آن برگ�شته
تاس�ف ن��سبت ب��ه ديان��ت و مب��انی اعتق��ادی اس��Eم و ت��شيع، س��ست و متزل��زل 

 يخرجون م�ن دي�ن«شاھد » \ افواجا  يدخلون فی دين« به جای …اند  شده
     ٢٥٥».ايم  شده» \ افواجا 

 ب��ه عن��وان يك��ی از »زرگ��انبا«ش��ود  واقعي��ت اي��ن اس��ت ك��ه نم��ی
ب�ه اس�Eم و ت�شيع  گراي�ی ن�سبت  سردمداران طيف دوم نظری ك�امE آخ�رت

 نظ�ری مت�ضاد و متن�اقض ب�ا او را تاكي�د و تبلي�غ »ش�ريعتی«داشته باشد و 
 اي�ن ك�ه وض�عيت ام�ت ِ  ازپ�يشاين است ك�ه ش�ريعتی تفاوت، تنھا در . كند

زي�ر رخت ب�ه «م ببيند،  به چشاش را»امام«ش را و عملكردھای پخت دست 
چ�ه » ام�ت و امام�ت«ك�شيد و نب�ود ت�ا ببين�د ك�ه تبليغ�اتش در م�ورد » خاک

زن��ده و ھ��م ااگ��ر ش��ايد . بEي��ی ب��ر س��ر اي��ن ش��ھروندان ب��دبخت آورده اس��ت
تحري�ف «ی ت�اريخی سرنوش�ت م�ردم و   ی فاجع�ه  ماند، بع�د از م�شاھده می

مانن�د ب�سياری از  در دس�ت طي�ف اول، ھ]به نوشته ی سيدجوادی [»انقEب
ب���ه نق���د » \ افواج���ا  يخرج���ون م���ن دي���ن«ی   م���سلمانان س���نتی در جرگ���ه

در [ا به سرنوش�تی نظي�ر فري�دريش نيچ�ه پرداخت و ي تئوريھای ديرينش می
را » شاھكاری نظير آدول�ف ھيتل�ر« كه ] و انسان برترباب اصالت ابرمرد

   .سوزاند كرد و می آوری می  ھايش را جمع آفريد، كتاب
 عم����ل حكوم����ت ؛سياس����ت از حكوم����ت مفھ����ومی ديگ����ر دارد«

داری مردم نيست كه احساس خوشی   نگه ؛ در اين جا اداره نيست]اسEمی[
 ھمچنين سياست، ھدفش تحق�ق ؛ی و آزادی مطلق فردی داشته باشندو راحت

 به معن�ای رن�ج دادن و رن�ج …نيست، بلكه» حقوق فردی در جامعه«تمام 
اس�ت » موج�ود«و آم�اده ك�ردن ي�ك » رام كردن«و ، تزكيه  بردن يا تصفيه

 ت�راوش ش�ده ك�ه ب�ه  اين ترھات از قل�م ھم�ان ش�ريعتی  ٢٥٦»…برای ھدفی
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پرانتزی در ايجاد فاص�له ب�ين اس�Eم عل�وی و «:  سيد جوادی حاج نوشته ی
   ٢٥٧».آخونديسم بر اسEم باز كرد اسEم صفوی، عليه سلطه ی 

» ش�كل« تفكيكِ  ب�ين دو شريعتی و »پرانتز«سيد جوادی  به نظر 
 ب�ود و »آخونديسم ب�ر اس�Eم«ی  صفوی و علوی، تنھا عليه سلطه  یشيعه

من در اين . بر شھروندان ايران] اسEم و شيعه[ آخونديسم  ینه عليه سلطه
ِ در نھاي�ت ب�رای نج�ات »طي�ف دوم« ؛سيد جوادی موافقم مورد مشخص با 

Eن��ه نج��ات ج��ان ش��ھروندانی ك��ه  و ، اش ب��ه مي��دان آم��ده  ِم حك��ومتیِج��ان اس��
ب�ه اي�ن  .ش�وند  سال است زير يوغ اي�ن ان�واع ش�ريعتمداران نفل�ه م�ی١٤٠٠
المث�ل ش�ريعتی در تع�ارض و تن�اقض  به گمان ما آنچه را كه ف�ی«: دليل كه

ی خ�الص و واقع�ی   تشيع علوی و تشيع صفوی، نخستين را با عنوان شيعه
ساخت، تEش�ی ب�ود   مطرح میی عدول از اصالت تشيع  و دومی را نماينده

مان�د؛ ب�ه ھم�ين دلي�ل  م�یرسيد و بالطبع در سطح متوقف  اھا نمینكه به ژرف
ك�ه ب�ه ن�وعی پ�اTيش م�ذھبی بيانجام�د، در   پيش از آن ]شريعتی[مواعظ او 

]  و دومطي��ف اول[ھ��ا  ِای ب��سود خي��زش سياس��ی م��ذھبی  ح��د خ��ود ب��ه وس��يله
    ٢٥٨»تبديل شد

واقعيت زيربنايی اين است ك�ه «: ن شفاء الدي  شجاعنوشته یو به 
اس�Eمی اي�ران رفت�ه اس�ت و ی    س�اله١٤٠٠با آنكه پيوسته سخن از ت�اريخ 

از اي�ن ت�اريخ، اس�Eم ب�ه ص�ورت ي�ك  در ھ�يچ مقط�ع زم�انی ]ولی[رود  می
 مذھب به ايرانيان عرضه نشده است، تا اصوT امك�ان ارزي�ابی آن ]دين يا[

چ�ه [ دينی كسانی از آن�ان  باشد و دينداری يا بیاز جانب انسان به ميان آمده
 ١٤آنچه در سراسر اي�ن .  بتواند به پرسش گرفته شود]ديروز و چه امروز

قرن به نام مذھب به مردم ايران عرضه شده اس�ت، ي�ك چماق�داری سياس�ی 
وقف��ه ب��وده اس��ت ك��ه ب��ه ص��ورت اب��زار فرم��انروايی و غ��ارتگری م��ورد  ب��ی

آنك�ه    ب�ی؛ تات�ار و ت�ركمن ق�رار گرفت�ه اس�ت و ب�رداری ع�رب و ت�رك بھره
ع��ی ي��ك م��ذھب مط��رح ش��ده ی اي��ن م��دت مفھ��وم واق   ي��ك روز در ھم��هیحت��

 س��ال پ��يش ب��ر ايراني��ان گذش��ت، از آغ��از ت��اريخ ١٤٠٠ ]ك��ه[آنچ��ه . باش��د
 ؛ھ�يچ ك�شور و مل�ت ديگ�ری نگذش�ته اس�تھای بشری تا آن زمان ب�ر  تمدن

 ]چه اساطيری و چه توحي�دی [ریصوT پيش از آن ھيچ آئين ديگزيرا كه ا
    ٢٥٩»!با شمشير پا به ميدان نگذاشته است
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فت���ضاح ی و مھ���دی بازرگ���ان در اواي���ل امحم���ود طالق���انام���ا اگ���ر 
 در توھمی ناش�يانه ب�رای برق�رار ك�ردن حكوم�ت اس�Eمی ٥٧ تاريخی سال

\ خمين�ی و عل�ی ش�ريعتی قلم�ی و   ھای س�يد روح اساس كتاب برتبيين شده
ن�ون و  آزادی اك]مذھبی[ز ھمان نھضت اند، ياران ديگر ايشان ا  قدمی زده

 طي�ف »درخ�شان«ی    ب�ا توج�ه ب�ه كارنام�هپس از گذشت بيش از س�ه دھ�ه
 مبن�ی ب�ر ھم�سويی ب�ا ،ھ�ای پيشين�شان  ھنوز ھم ب�ر تئ�وری چنان و اول، ھم

فشارند و با اي�ن ك�ه خ�ود ب�ه ن�وعی  پای می» اصرار و تاكيد« با طيف اول
  . كنند ين نظام ھستند، تا بن استخوانشان از ايشان حمايت میقربانی ھم

در يك��ی از » طي��ف دوم «ھ��الی\ س��حابی يك��ی از ھم��ين ا  ع��زت
 »طي�ف اول«برای دلداری دادن ب�ه » ايران فردا«ی   ھای نشريه  سرمقاله

ھرگون��ه » باط��ل«ِو مطم��ئن كردن��شان از ت��صور ح��اکم ي��ا جن��اح راس��ت 
 درد دنياس��ت، درد ]طي��ف اول[ھ��ا  پ��س درد آن«: نوي��سد س��ازی م��ی جان��شين 

ب�ه اي�ن جھ�ت . حكومت، قدرت سياسی و اقتصادی خودشان اس�ت، ن�ه مل�ت
اگ��ر . ان�د  اس�ت ك�ه راه رقاب�ت و خ�صومت و نف�رت و خ�شونت را برگزي�ده

و ان�سانی و عقل�ی » ق�انونی«و » مج�وز ش�رعی«چنين نبود به چه دلي�ل و 
را ب���ا » زام ب���ه ق���انون اساس���یجم���اعتی را ك���ه ايم���ان ب���ه اس���Eم و الت���«
ھ��ای  ھ��ا و ن��سبت دارن��د، ب��ه ان��واع تھم��ت اب��راز م��ی» ص��راحت و تاكي��د«

ِ پس شما انحصارگرايان قدرت، داس�تان خ�ودی …كردند ناشايست متھم نمی
»  طلبان درون حاكمي�ت اصEح«ايد، تا شايد   و غيرخودی را اختراع كرده

انحط���اط و ف���ساد و از » آخ���رين فرص���ت نج���ات نظ���ام« واق���ع  را ك���ه ب���ه
 آن …ھ�ا بترس�انيد  م�ذھبی/، از نزديك شدن ب�ه جري�ان مل�یھستندفروپاشی 

روند، ول�ی   روی به اتمام و تخريب می]نفت، جنگل و معادن[منابع طبيعی 
ی آن » س�اله ١٣٠٠محبوبي�ت «شود، ولی حضور و نف�وذ و  اسEم تمام نمی

ی   اين است كه ھم�ه ]طيف اولبا [اصل دعوای ما . شود در ايران تمام می
ند و ھمه حق حي�ات و برخ�ورداری ھای فكری و سياسی جزو اين ملت  نحله
واقعي��ت اي��ن [ …را دارن��د » حق�وق اساس��ی م��صرح در ق��انون اساس�ی«از 

ك�س ب�ه دنب�ال ح�ذف و ن�ابودی   در روند اص�Eح در ك�شور، ھ�يچ ]است كه
   ٢٦٠»…نيست] ھمان طيف اول سيد جوادی[جناح راست 

ت�ر  \ سحابی روش�ن  عزتلکرد دوستان و ھمراھان و عمتئوری 
ی    ھمين ب�س ك�ه نگران�ی ھم�ه؛ست كه نيازی به تشريح داشته باشداز آن ا
 بار مردم ايران با تمام تنوعی كه  نه از سرنوشت رقت» طيف دوم«سران 
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و برای » آخرين فرصت نجات نظام«در باورھا دارند، بلكه تنھا به عنوان 
ِدر اي�ران و نج�ات ج�ان » ی اس�Eم   س�اله١٣٠٠حبوبي�ت م«از دست رفتن 

اگ�ر ھ�م حق�ی ب�رای م�ردم اي�ران . ی فقيه اس�ت  ِمحتضر نظام وTيت مطلقه
ی   شناس���د، تنھ���ا در س���ايه م���ی» ھ���ای فك���ری و سياس���ی  ی نحل���ه  از ھم���ه«
مت�صور » ی فقي�ه  قانون اساسی حكومت اسEمی مبتن�ی ب�ر وTي�ت مطلق�ه«

 و ک���شتار درم���انی و و ترورھ���ای دولت���یاس���ت ك���ه سنگ���سار و ق���صاص 
 ھ�يچ ؛ترس�د بيھ�وده م�ی«ھم » طيف اول«. ی آن است  ، سرلوحهکھريزکی

  ».كس در پی حذف و نابودی جناح راست نيست 
ی اس�Eم در    س�اله١٣٠٠محبوبي�ت «من در ادامه نگ�اھی ھ�م ب�ه 

خواھم انداخت و ميزان اي�ن محبوبي�ت و چگ�ونگی م�سلمان ش�دن و » ايران
ی اع��راب، ت��سلط   ش��دن ايراني��ان را در س��ه سرف��صل مختل��ف، حمل��هش��يعه 

ی ص��فوی و چگ��ونگی اس��تمرار حكوم��ت كن��ونی اس��Eمی ب��ر   ش��اھان ش��يعه
فع��E . ی محك��م ت��اريخی ن��شان خ��واھم داد  اي��ران را ب��ا آوردن چن��د نمون��ه

دع�وای ب�ين طي�ف اول و دوم، يعن�ی موض�وع اس�تبداد و «برگرديم بر س�ر 
  » !آزادی

ام�ا طي�ف دوم ب�ا گراي�شات م�ذھبی «:  معتق�د اس�ت ك�هسيد جوادی
ی سياس�ی خ�ود ب�ا خ�شونت،   ی اجتماعی و تجربه  ی انديشه  خود، به سابقه

ش�نود سياس�ی  و  مخ�الف ب�ود، ب�ا فرھن�گ گف�ت » انحصارگرايی«تھاجم  و 
كه اصوT  كه با وTيت فقيه مخالف بود، بل  بنابراين نه اين …آشنايی داشت

 ب�ا رژي�م ش�اه ،گون�ه تن�وع در س�ليقه و نگ�رش ھم�ه  با ، طيفی اين  مبارزه
   ٢٦١».بود» ]شاه[ی او   مبارزه با وTيت مطلقه«

خ�����شونت، تھ�����اجم و «در رابط�����ه ب�����ا مخالف�����ت طي�����ف دوم ب�����ا 
 ھ�ايی را  نمون�ه» شنود سياسی گفت و «و آشنايی ايشان با » انحصارگرايی

در راس�تای . ، كافی اس�تام  طالقانی دادهكه تاكنون در رابطه با شريعتی و 
ھای نظری و عملی اين طيف، ھمين بس كه اي�شان، ن�ه تنھ�ا   شكافتن زمينه

خ��شونت، تھ��اجم و «ان��د، بلك��ه   ای نداش��ته  ش��نود سياس��ی ميان��ه و  ب��ا گف��ت 
. ان�د  ك�رده شان ارزيابی م�ی ی شرعی و دينی  را ھم وظيفه» انحصارگرايی

س�Eمی ب�ا طي�ف اول در ھمسويی و ھمراھی اين طي�ف موس�س جمھ�وری ا
ام�ا در رابط�ه  .رابطه با سركوبی دگرانديشان، گواه دقيقی بر اي�ن ادعاس�ت

ِگير دو جريان موسس حكومت  پیبا مبارزات ِ ی   با وTيت مطلق�ه« اسEمی ِ
ب���رای تبرئ���ه ك���ردن » ارون���هپوس���تين و«ح���سين رزمج���و در كت���اب » ش���اه

  ا مب�ارزات اس�Eمیق�ت س�اواك ب�ي�ا مواف[» ساواك«شريعتی از ھمكاری با 
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اصل قضيه اين اس�ت ك�ه «: نويسد ھايی دلسوز می   پس از شرح و بسط]او
ی انق�Eب   ھای شايستهكه دكتر شريعتی ھمچون ديگر شخصيتدر آن زمان 

ھ�ای  مان نظير شھيد دكتر بھشتی و شھيد باھنر كه با س�ازمان كت�اب اسEمی
 ھ�ای ت�اليف كتابكردن�د و ب�ه درسی وزارت آموزش و پرورش ھمك�اری م�ی

رای م�دارس ك�شور م�شغول بودن�د، او ی تعليم�ات دين�ی ب�  درسی در زمين�ه
 ھ��م در وزارت فرھن��گ ب��ه ف��راھم ك��ردن طرح��ی ب��رای باس��واد ]ش��ريعتی[

وزش و پ��رورش ی آم��  س��اTن و ط��رح ديگ��ری ب��رای فل��سفه ك��ردن ب��زرگ
ھ���ای دان���شگاھی اي���ران گذش���ته  ب���ر اس���اس س���نت؛ انق���Eب آموزش���ی اي���ران

و البته  ٢٦٢». در تمدن درخشان اسEمی تھيه كرده است] به خيشبازگشت[
ھ��ای درس��ی وزارت  ب��ا س��ازمان كت��اب«معل��وم ني��ست وقت��ی ك��ه اي��ن علم��اء 

ی    درس�ی در زمين�هھ�ایآموزش و پرورش ھمكاری داش�ته، ب�ه ت�اليف كتاب
س��وادان و ط��رح  فرھن��گ و ف��راھم ك��ردن طرح��ی ب��رای باس��واد ك��ردن ب��ی

اند، چ�را   مشغول بوده»  دانشگاھی ايران گذشتهھای ديگری بر اساس سنت
 را ی رو پارس�ا ِھمان اول به حكومت رسيدنشان، رئيسشان خانم دكتر ف�رخ

ی اي�شان    ھم�هوزش و پرورش و در واقع رئيسكه وزير ھمان وزارت آم
ان�د، ام�ا خ�ود اي�ن علم�ا يعن�ی ھمك�اران و   ، به تي�غ تيزش�ان اع�دام ك�ردهبود

 ج��ان ب��در ب��رده، ب��ر كرس��ی یرو  پارس��ا دكت��ر ف��رخ ِتح��ت م��سئولين خ��انم 
  !اند؟  اسEمی تكيه زدهجمھوری ھای كليدی حكومت  زعامت پست

در رابط���ه ب���ا ش���يخ »  اف���شاگری«ی   ح���سين رزمج���و در ادام���ه
 بايد گفت كه خدای نخواس�ته شخ�صيتھای پس«: نويسد مرتضی مطھری می

 ك�ه در آن زم�ان  نظير محمد تقی فلسفی و مرحوم ش�ھيد مطھ�ری رامذھبی
 مق�اTت »روز  زن«ھ�ای رادي�ويی داش�تند و ي�ا در مجEت�ی نظي�ر  سخنرانی

 ]ي�ا[ …باش�ند» س�ی، آی، ا«نوش�تند، ب�ر اي�ن قي�اس باي�د ھمك�ار  سياسی می
ی واب�ستگی او   ھای دكتر شريعتی به واس�طه  ھا و نوشته آزادی چاپ كتاب

 پ�س ب�راين قي�اس … ب�وده اس�ت]پي�شين[اش ب�ا رژي�م   به ساواك و ھمكاری
 مطھ���ری را ھ���م ك���ه ب���ا عن���وان ]مرت���ضی[ی ش���ھيد   ن��شر مق���اTت ارزن���ده

ی آن   نام��ه ت��رين مجل��ه ي��ا رنگ��ين  در كثي��ف» ی حج��اب  ی م��ساله  درب��اره«
با� ب�ه اي�ن ح�ساب  شد، العياذ  چاپ و منتشر می»  روز زن«روزگار يعنی 

مك�ار ب�ا س�اواك ی رژي�م و ھ  بايد گذاش�ت ك�ه آن ش�ھيد فرزان�ه ني�ز ھمب�سته
    ٢٦٣»!بوده است؟

                                                           
  ١٢٢ن رزمجو، ص يكتر حسن وارونه، ديپوست - 262
 ٢١٤ و ١٠٩ھمانجا، صص - 263



 ٢٣٤

 

ك�نم و اع�Eم  البته من به سختی مدعی حسين رزمجو قضاوت نمی
 دعاگوي�ان ش�اه ]طيف اول و دوم[كنم كه شماری از اين دو جماعت  یھم نم
 بودن�د، ام�ا ب�ر نظ�ام پي�شينھای  و توابين زندان» انشاھا سپاس گوي«شيعه 

ی   وTي�ت مطلق�ه« مب�ارزه ب�ا ان�د، م�سلما  اين باورم ك�ه اي�شان ھرچ�ه ك�رده
؛ چ��ون خودش��ان م��دعی درج��ه اول  ب��ه ق��ول س��يد ج��وادی نب��وده اس��ت» ش��اه

         !بوده اند، ھستند و خواھند بود» وTيت مطلقه ی فقيه«
ت��رين مب��ارز ض��د وTي��ت گير پ��ی« \ خمين��ی  ش��خص س��يد روحو 

عه ب�ا به قول سيد جوادی در رابطه با مب�ارزات رھب�ری ش�ي» ی شاه  مطلقه
اگ�ر فقھ�ا و «: نويسد  اTسرارش می در كتاب كشف» ی شاه  وTيت مطلقه«

ھ�ا ب�ا ھم�ان  مجتھدين گاھی ب�ا ش�خص س�لطانی مخالف�ت كردن�د، مخالف�ت آن
شخص بوده، از باب آنكه بودن او را مخالف صEح كشور تشخيص دادند، 

ن�شده،  اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتی ابراز ]و [وگرنه با اصل
مق�ام در ت�شكيEت مملكت�ی ب�ا س�Eطين  بلكه بسياری از علمای ب�زرگ ع�الی

ھ�ا بدس�لوكی كردن�د و   ھرقدر ھم دولت ي�ا س�Eطين ب�ا آن…ھمراھی كردند
ھ�ا  ھا ف�شار آوردن�د، ب�از ب�ا اص�ل س�لطنت و حكوم�ت، مخ�الفتی از آن به آن

دين از ھ�ايی ك�ه مجتھ� بروز نكرده و تواريخ ھمه در دست است و پ�شتيبانی
          ٢٦٤».سEطين كردند، در تواريخ مذكور است

ِگي�ر دو طي��ف موس�س جمھ�وری اس�Eمی، ب��ا  اي�ن از مب�ارزات پ�ی
 واقعيت اين اس�ت ك�ه اگ�ر اي�ن دو طي�ف در دوران »ی شاه  وTيت مطلقه«

وTي�ت «اند، نه به دليل عدم باورشان ب�ه موض�وع   ای ھم كرده  شاه مبارزه
 »عرفی« و قا به دليل مخالفتشان با حكومت غيردينی كه دقي»ی شاه  مطلقه
ب�ه . گيرش�ان ب�رای رس�يدن خودش�ان ب�ه ق�درت  بوده است و تEش پ�یپيشين

 را ب�ه اي�ن دلي�ل عرف�ی پي�شين اي�رانعبيری ديگ�ر اي�ن دو طي�ف، حكوم�ت ت
ان�د ك�ه در باورش�ان، ھ�ر ح�اكمی بج�ز رھب�ری ش�يعه   ش�ناخته نامشروع می

ش�ود  اين ب�اور ھ�م از آن ج�ا ناش�ی م�ی. شود تفسير می» غاصب حق علی«
شناس�د و   محم�د م�یكه شيعه اساسا علی را شايسته برای خEفت و جانشينی

 را ھ�م ھمگ�ی غاص�بان ح�ق اي�ن ]اب�وبكر و عم�ر و عثم�ان[خلفای راش�دين 
ی   در تف�سير اي�ن تئ�وری ھ�م ھم�ه. كن�د پيامبر تف�سير م�ی» واقعی«جانشين 

ان�د، ي�ا عمام�ه   ه نام اس�Eم حكوم�ت نك�رده كه ب و عرفیحاكمان غيرمذھبی
ب��رھمين . ش��وند تعري��ف م��ی» ظلم��ه«ان��د، ھم��ين تعري��ف را داش��ته   نداش��ته

اس��اس از نظ��ر اي��شان، ك��سانی ھ��م ك��ه در ادارات دولت��ی ب��ه ك��ار و فعالي��ت 
ان��د، ھمگ��ی   ش��ان م��شغول ب��وده ب��رای نوس��ازی ك��شور و ي��ا گ��ذران زن��دگی
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ت��وان در   در اي��ن رابط��ه م��ی؛ان��د  دهش�� ش��ناخته م��ی» ی ظل��م و ظلم��ه  عمل��ه«
ان�د، ام�ا ب�ه   مان از كسانی ياد كرد كه با اين كه كارمند دول�ت ب�وده پيرامون

ش�ان را ب�ه مEي�ی   و اي�ن دس�تور دين�ی، حق�وق ماھان�ه» اك�راه«دليل ھم�ين 
كرده، درص�دی از آن را ب�رای » رد مظالم« تا از كارمزدشان ،اند  داده می

در اختي��ار اي��شان » طي��ب و ط��اھر«ی آن را   مان��ده  خ��ودش برداش��ته، ب��اقی
» س�وز ن�يم « بدون نگران�ی از موض�وعی ب�ه ن�ام ،قرار دھد، تا اين شيعيان

ی   ش��ده ی ح��Eل    مان��ده در جھ��ان ب��اقی ب��ا خي��ال راح��ت ب��ه م��صرف ب��اقی
  !كارمزدشان بپردازند

» ای بر اس�Eم شناس�ی  مقدمه«علی ميرفطروس در دو جلد كتاب 
 به اسناد ت�اريخی ب�سيار م�ستند و جال�ب، ب�ر اي�ن تئ�وری ش�يعه ك�ه با استناد

كشد و با نشان دادن  خلفای راشدين غاصب حق علی ھستند، خط بطEن می
چن��ين نق��ش   ی ب��ه حكوم��ت رس��يدن عل��ی، مي��زان محبوبي��ت او، ھ��م  ش��يوه

 س�ال حكوم�ت خلف�ای راش�دين، عل�ی را ٢٥مشورتی علی، در تم�ام دوران 
ض�ع حكوم�ت اس�Eمی ن�شان مكار و مشاور ايشان در موبه نوعی ھمراه، ھ

ھ��ای مفتوح��ه ب��ر   زم��انی ك��ه م��ردم م��صر و ديگ��ر س��رزمينیحت��. دھ��د م��ی
ھ�ای كلي�دی حك�ومتی و ف�ساد او و  عثمان به دليل گماردن اق�وامش در پ�ست

» باديگ�ارد«دو پ�سرش را ب�ه عن�وان ابن ابيطالب شورند، علی  واليانش می
 ب�ه دس�ت ، از ك�شته ش�دن عثم�ان ھ�مگمارد و پ�س ی عثمان می  ِبر در خانه

ی ش��ديد ق��رار    را م��ورد مواخ��ذه]ح��سن و ح��سين[ ھ��ر دو پ��سرش ،م��ردم
  .         زند دھد و ايشان را كتك می می

ھ�ای   امام حسن و امام حسين نيز ب�رای دف�اع از عثم�ان ب�ا ت�وده«
شورش�ی ب��ه س��ختی جنگيدن�د، ت��ا ج��ايی ك�ه عثم��ان از آن��ان خ�واھش ك��رد ت��ا 

ھمچن��ان جن��گ «ام��ا ام��ام ح��سن و ام��ام ح��سين . دس��ت از جن��گ بردارن��د
  ».نمودند كردند و به خاطر عثمان فداكاری می می

ی او   وقتی عثمان كشته شد، امام حسن و امام حسين داخل خانه«
چ�ون خب�ر » .اس�ت، پ�س بگري�ستند عثم�ان را ديدن�د ك�ه ج�ان داده «شدند و 

ی عثم�ان   مه و ش�تابان ب�ه خان�هقتل عثمان به ح�ضرت عل�ی رس�يد، سراس�ي
چطور ش�ما «: رفت و آشفته و غمين به امام حسن و امام حسين فرياد  كرد

پ��س س��يلی » ك��شته ش��د؟] يعن��ی عثم��ان[دم در خان��ه بودي��د و امي��ر مومن��ان 
ی ام��ام ح��سين   محكم��ی ب��ه ص��ورت ام��ام ح��سن نواخ��ت و م��شتی ب��ه س��ينه



 ٢٣٦

 

 قنب�ر  مج�روح ش�د و س�رھای شورشی، امام حسين  در جنگ با توده. كوبيد
        ٢٦٥» نيز شكست]غEم علی[

 البEغ�ه و ديگ�ر من�ابع ت�اريخی موج�ود  از اين نام�ه ك�ه در نھ�ج«
 و،برخEف تصور ش�يعيان تن�در، آيد كه در صدر اسEم خوبی برمیاست، ب

مناس�بات ح�ضرت امي�ر ب�ا اب�وبكر، عم�ر و عثم�ان ت�ا ح�دی دوس�تانه ب�ود و 
ی نخ���ست در   دھ���د، غالب���ا س���ه خليف���ه م���یچنانك���ه م���دارك ت���اريخی ن���شان 

كردن���د و تع���اليم و   م���شورت م���یاب���ن ابيطال���ب ام���ور ب���ا عل���ی مع���ضEت
دوس�تی ح�ضرت عل�ی . ب�ستند ھای آن مرد خيرخواه را به كار م�ی راھنمايی

ی حضرت امير را به زنی   با عمر به حدی بود كه عمر دختر دوازده ساله
              ٢٦٦».ودخواست و علی با اين درخواست موافقت فرم

 يك از متوليان اس�Eم حك�ومتی و حكوم�ت ش�يعی  ھيچ» متاسفانه«
ی    ن�ه فق�ط ب�ر اي�ران ك�ه در ھم�ه،ی خونريز اس�Eم   ساله١٤٠٠تاريخ در 
ای   توان�د نمون�ه  نم�یی تصرف شده توس�ط اع�راب م�سلمان  ی گسترده  پھنه

بھب�ود زن�دگی  و در راستای  دموکراتساTر، ت اسEمی مردم از يك حكوم
آنچ��ه را ك��ه متولي��ان اس��Eم .  ن��شان بدھ��د]ك��ش دگراندي��شان پ��يش[نان م��سلما

راس��تين ي��ا جمھ��وری دموكراتي��ك اس��Eمی ي��ا ت��شيع عل��وی ي��ا اس��Eم ن��اب 
ان�د، در واق�ع آرزوھ�ا و   ش�ان نق�ل ك�رده  ی فاض�له  محمدی به عنوان مدين�ه

ب��ه . ان��د  هتخ�يEت خودش��ان اس�ت ك��ه ب��ه محم�د و عل��ی و ديگ��ران ن�سبت داد
انی، غيرخ�شونت ھمين دليل و ب�ه دلي�ل ع�دم وج�ود ي�ك دول�ت مردم�ی، ان�س

ھای اسEمی و شيعی، اين متوليان به اسطوره سازی   در حكومت...طلب و
   .اند  پرداخته به تئوری مھدی موعود آويخته
ای علی ھم تمام اي�ن متولي�ان ش�يعه   در رابطه با حكومت اسطوره

  ينب�ه ھم�. ھ�ای ت�اريخی اند، تا با مراجعه ب�ه واقعي�ت  تنھا با شعار سر كرده
 بيشتر عقي�دتی و متع�صبانه ] ابن ابيطالبعلی[دليل ھم با اين حاكم اسEمی 

ان���د، ت���ا ب���ر مبن���ای م���ستندات ت���اريخی و ب���رای اي���ن ك���ه   برخ���ورد ك���رده
در » اندي�شه و ج�ستجو«نظر را درز بگيرند  تاريخ نويسان بی » فضولی«

ان���د و ب���ه ج���ستجوگران ھ���م   تعبي���ر و تف���سير ك���رده» ھ���یگمرا«ت���اريخ را 
و اTرض   اتھاماتی نظير مرتد و كافر و مشرك و ياغی و باغی و مفسد فی

  .اند   زدهالسماوات
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 ٢٦٧]طيف دوم[ِی جناح محكوم    چند جانبه پافشاریکه  روزھا  اين
 ی اش ب�ه حكوم�ت اس�Eمی ب�رای حف�ظ كي�ان و بي�ضه  و تذكرھای دوس�تانه

 تنھ��ا ب��ه اي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه حكوم��ت كن��ونی ح��اكم ب��ر اي��ران را ٢٦٨اس��Eم
رده ح��سابی ب��ا اختEف��ی ھ��م اگ��ر ھ��ست، خ��. شناس��د اس��Eمی و م��شروع م��ی
ن��ه موض��وع اساس��ی و مح��وری و ای اس��ت،   خامن��هش��خص رف��سنجانی و 
اي��ن موض��وع ھ��م ب��ه دلي��ل . »وTي��ت مطلق��ه ی فقي��ه«حكوم��ت اس��Eمی و 

يعه و تنوع مجتھدين مختل�ف، در اي�ن رھبری ش» الطوايفی  ملوك«خصلت 
 فقي�ه ديگ�ری اگ�ر ھ�ر. موضوع جديدی ھ�م ني�ست. مذھب چنين شكلی دارد

ش�دند ك�ه او را ب�ه  گرف�ت، ك�سانی پي�دا م�ی ای قرار می  خامنهھم در جايگاه 
رس��ميت ن��شناسند و جان��شين ديگ��ری را ب��رای پ��ست وTي��ت فقيھ��ی در نظ��ر 

 ش��اھان »اس��تبداد«از اي��شان ب��ا » برخ��ی«ب��ه تعبي��ری ديگ��ر . داش��ته باش��ند
ش��ان، خ��ود، تبل��ور   ی فاض��له  ان��د، ام��ا اتوپي��ا و مدين��ه  پھل��وی مخ��الف ب��وده

\ نوری دقيق�ا تبي�ين ش�ده  نوعی استبداد دينی است كه در لوايح شيخ فضل 
 موض�وع مرجعي�ت و به ھمين دلي�ل ھ�م بن�ا ب�ر ب�اور و دريافت�شان از. است

س�ادگی و ب�ه دTي�ل ش�رعی، ب�ه «] وادیبه گفت�ه ی س�يدج[حكومت اسEمی 
ی س�يد   شان را زير پ�ای وTي�ت مطلق�ه  منزلت سياسی، اجتماعی و اخEقی

و اي��ن « .كنن�د و ب�از ھ��م م�ی» روح \ خمين�ی و دس�تيارانش قرب��انی كردن�د
ھمان غفلتی است كه ھرگ�ز ب�ر مھن�دس بازرگ�ان و دوس�تان او در نھ�ضت 

ب�ه «ھ�ايی ك�ه  بیم�ذھ/ھا طي�ف مل�ی آند آزادی و دولت موقت يا به قول خو
ص�Eحيت و منزل�ت سياس�ی و اجتم�اعی و اخEق�ی » عنوان تكلي�ف ش�رعی

ی خمينی و باند بھ�شتی و   ی استقرار و تحكيم استبداد مطلقه  خود را وسيله
س�يدجوادی ي�ادش خود البته  ٢٦٩».رفسنجانی قرار دادند، قابل بخشايش نيست

لي�ست دراز اض�افه کن�د و بنوي�سد ک�ه  اسم خ�ودش را ھ�م ب�ه اي�ن ه استرفت
خودش چگونه سر و پای برھنه مجيز ام�امش را ميگف�ت و منتظ�ر ب�ود ک�ه 

و ب���ا » طيل���سان اب���راھيم و ب���ا ھيئ���ت ص���ميمی عي���سی«ام���امش بياي���د، ب���ا 
شم��شيرش گ��ردن ھم��ه را بزن��د و اي��ن باب��ا پ��ای جوج��ه ھ��ای اع��دام ام��امش، 

  ...برای شيخ صادق خلخالی ھورا بکشد و کف بزند
  !بگذريم

اھ�الی  اندي�شی  اما اين رفتار نه تنھ�ا ناش�ی از س�اده ل�وحی و س�اده
ك��ه اكث��را در غ��رب  نب��ود و ني��ست، بلك��ه اي��ن جماع�ت ب��ا اي��ن » طي�ف دوم«

 در غ�رب ھ�ای اق�امتش تم�دن و م�دنيت در س�التحصيل ك�رده، ب�ا فرھن�گ، 
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ِ ب��ه ن��وعی محل��ل اش  ا بن��ا ب��ر باورھ��ای دگ��م و م��ذھبی ام��س��ت،ا  آش��نا ش��ده
م��شروعيت تراش��يدن ب��رای طي��ف اول و در راس اي��شان ش��خص س��يد روح 

به عبارت ديگر طي�ف «: جوادی سيد   خود گفته یبه . ستا  \ خمينی بوده 
 لوحان�ه و  س�اده» ق�انون«ھ�ای طرف�دار حكوم�ت  مھندس بازرگ�ان و م�ذھبی

 دور از ھرگونه تعقل و تفكر منطقی و عينی سياسی و تاريخی، به صورت
 ب��ه ٢٧٠ی انتق��ال نظ��ام سياس��ی ك��شور از ي��ك اس��تبداد مطلق��ه  و وس��يلهاب��زار 

   ٢٧١»ی ديگر درآمدند    استبداد مطلقه
چي�ست؛ » قانون«البته من نميدانم منظور اين جماعت از واژه ی 

 آي�ا منظورش�ان ق�وانين اس�Eم ؛و ايشان اساسا چه ق�انونی را در نظ�ر دارن�د
ي�ا  ؛نقEب كبير فران�سه اس�ت قوانين ا؛ قوانين جمھوری اسEمی است؛است
 Eب مشروطه استقومثEبرای من به عنوان يك ايرانی، ؛ انين ناشی از انق

در نظ�ر دارد، اساس�ا مفھ�وم » ق�انون«ی   قواعدی را كه اين طيف از واژه
شود، نظر اي�شان ب�ه ق�وانين  آنچه كه از رفتار خود ايشان مستفاد می. نيست

 درج�ه ب�ا ق�وانين ١٨٠می اس�ت ك�ه اسEجمھوری اسEمی قرآن و حكومت 
ب�ه . ی جھ�انی حق�وق ب�شر زاوي�ه دارد  ی حق�وق ب�شر و بياني�ه  شناخته ش�ده

ھمين دليل ھم طيف دوم بيش از آن كه يك تعري�ف ج�دی، اساس�ی، اص�ولی 
ی م��دنی، آزادی، حق��وق   و واقع��ی از ق��انون و حق��وق ش��ھروندی، جامع��ه

 مخلوط ك�ردن مف�اھيم اس�Eمی دگرانديشان و مفاھيمی از اين دست بدھد، با
ھ��ا، اساس��ا وارد  ی جھ��انی از ق��انون و حق��وق ان��سان  و مف��اھيم ش��ناخته ش��ده

ام�ا ب�ه ط�ور . گ�ذارد را مبھم م�ی» قانون«ی   بحث مفھوم قانون نشده، واژه
اش عم�ل  تر و براساس موازين دينی مشخص طيف اول در اين رابطه دقيق

ب��ه ق��ول عب��دالکريم رای ك��سی ك��ه كن��د و اس��تنادش ب��ه ق��وانين اس��Eمی ب�� م��ی
م�شخص و روش�ن » كن�د از بيرون در اين حكومت دينی نظر م�ی«سروش 

 ازاس��ت، ام��ا طي��ف دوم ب��ه دلي��ل ق��رار گ��رفتنش م��ابين دو ص��ندلی ل��رزان 
وج�ه قاب�ل  د ك�ه ب�ه ھ�يچ دھ� ويری مبھم و نام�شخص ارائ�ه م�ی تص»قانون«

  .اری و توجه نيستذگ سرمايه 
»  ل�وحی طي��ف دوم  اندي�شی و س�اده دهس�ا«در رابط�ه ب�ا موض�وع 

امث��ال [باي�د تاكي�د ك�رد ك�ه طي�ف مھ�دی بازرگ�ان و ي�اران دور و نزدي�ك او 
ان��ديش نبودن��د، بلك��ه بن��ا ب��ر   ل��وح و س��اده  ن��ه تنھ��ا س��اده] آق��ای س��يد ج��وادی

 بجز ھمان كاری كه كردن�د[ی ديگری   شان چاره باورھا و اعتقادات مذھبی
ش�ان، ب�ه  ھ�ای بظ�اھر مل�ی با تمام تخصص و گرايشاند و    نداشته]و ميکنند
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 ٢٣٩

 

، خ�ود  و ول�ی فقي�ه مجتھد،باور خطرناك شيعی به امام، رھبردليل حضور 
 اگ�ر. اند  ی به قدرت رساندن باند جنايتكار حاکم مذھبی قرار داده  را وسيله

ان��د،   گراي��ی و حكوم��ت ق��انون ك��رده ھ��م ت��Eش نافرج��امی زي��ر پوش��ش مل��ی
 با خالی كردن »طيف دوم«در واقع  . بيشتر نبوده استپوزيسيونی توخالی

چ�ه اجب�اری و چ�ه [ی سياس�ی ك�شور   پشت م�ردم از ح�ضورش در ص�حنه
اش اطاعت كرده اس�ت و ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م    تنھا از رھبر مذھبی]اختياری

 ]حت��ی خ��ود ح��اج س��يدجوادی[ھ��يچ  حرج��ی ب��ر اي��شان ني��ست و اگ��ر اي��شان 
ھ��ای ق��درت حكوم��ت و   ی تحك��يم پاي��ه  خ��ود را وس��يله »منزل��ت سياس��ی«

ان�د، ھم�ان   ای ق�رار داده  ی باند بھشتی و رفسنجانی و خامن�ه  وTيت مطلقه
. ش�ان ب�وده اس�ت  مذھبیاند كه تكليف شرعی و واجب كفايی  كاری را كرده

\ سحابی، علی شريعتی و مھ�دی    سيد محمود طالقانی، عزتكسانی نظير
ھ��ای اس��Eم معت��دل  ك��ه ب��ه عن��وان ش��اخص] یو ح��اج س��يد ج��واد[ بازرگ��ان 

ان�د، تنھ�ا در   و پ�ايی زده ان�د، ي�ا دس�ت   ش�وند، اگ�ر تEش�ی ك�رده معرفی می
ھ�ا ب�وده اس�ت و ن�ه  ای  ھ�ا و خامن�ه دعوای مشخص و شخصی با رفسنجانی

در ھم��ين  .ی حك��ومتی  تف��اوتی در تعبي��ر وTي��ت فقيھ��ی از اس��Eم و ش��يعه
ب�ا » اخ�تEف س�ليقه« علی شريعتی از موضوع راستا نگاھی بكنيم به تعبير

  ! علمای شيعه
پ��س اي��ن «: نوي��سد م��ی» م��ذھب علي��ه م��ذھب«ش��ريعتی در كت��اب 

 …!ی علمي�ه ھ�ستم؟  شايعه از كجا پا گرفته كه من مخ�الف علم�اء و ح�وزه
كوش�ند ت�ا ب�ه ان�واع  ی ديگری كه ب�سيار مھ�م اس�ت اي�ن اس�ت ك�ه م�ی  مساله
ای يا فرد و يا افرادی كه با روحانيت مخالفند،   هھا ما را به عنوان عد  حيله

ف��شان اي��ن اس��ت ك��ه م��ا را كنن��د و ھد ب��ه اي��ن عن��وان حمل��ه م��ی. جل��وه دھن��د
 به روحانيت حمله كن�يم و اي�ن حمل�ه در ]تا به عنوان دفاع از خود[وادارند 

ای از   جامع���ه ب���ه اي���ن ش���كل تجل���ی كن���د ك���ه گروھ���ی ي���ا ق���شری ي���ا ع���ده
ممك�ن اس�ت اي�ن [ …اي�ن جامع�ه ب�ا روحاني�ت مخالفن�د ]مذھبی[ِروشنفكران 

ی تحلي�ل   ي�ا ش�يوه» تبليغ م�ذھبی«ی    انتقاداتی به شيوه]ِروشنفكران مذھبی
بعضی از مسائل اعتقادی داشته باشد، ممكن است ب�ا روح�انی ي�ا روحاني�ت 

Eن ]كه[ف سليقه داشته باشد، و ممكن است در بعضی از مسائل اختEب�ا ف� 
 كه عالم جدی مذھبی است و روحاني�ت واقع�ی دين�ی،  روحانیعالم مذھبی، 

اختEف فراوانی داشته باشم، و او به شدت به من بت�ازد و م�ن ب�ه ش�دت ب�ه 
او حمله كنم، اما اخ�تEف م�ن ب�ا او، اخ�تEف پ�سر و پ�دری اس�ت در داخ�ل 

رس�د، م�ا   م�ی]ھا مردم و غيرخودی[ه و وقتی كه به ھمسايه و بيگانه خانواد



 ٢٤٠

 

ن�سبت ب�ه روحاني�ت ش�يعه ش�ريعتی گاه ديد ھم چنين ٢٧٢».واده ھستيميك خان
ی ارش�اد ب�ه خ�وبی،    در ح�سينيه١٣٥٠ آذرم�اه ٢٣گويی  در تاريخ تدر گف

ام��ا راج��ع ب��ه علم��ای اس��Eمی اي��ن را «: بي��ين، ت��شريح و تاكي��د ش��ده اس��تت
ی عين�ی ب�ر اثب�ات آن دارم ك�ه    ھ�ا قرين�ه و نمون�ه خواھم ادعا كنم، و ده می
البته [چ كس  ميان نويسندگان و سخنرانان و فضEی اسEمی معاصر، ھياز

افتخ��ار «ی م��ن    ب��ه ان��دازه]كان��ات و ن��وع ك��ار و ك��اراكتر خ��ودشدر ح�د ام
ی گرانق��دری ك��ه امي��د   از اي��ن جامع�ه» دف�اع ج��دی و م��وثر عمل�ی و فك��ری

 را نداش�ته ]يعن�ی روحاني�ت فاس�د ش�يعه[ی عزي�ز ماس�ت   بزرگ و س�رمايه
     ٢٧٣».است

تم�ام ك�سانی ك�ه ب�ه عن�وان . ی اصلی بح�ث ھ�م ھم�ين جاس�ت  گره
اند، ب�ه دلي�ل مخ�دوش ك�ردن م�رز ب�ين دي�ن و   سران طيف دوم معرفی شده

ھ�ای س�نتی حكوم�ت اس�Eمی ب�ا ھ�ر   حكومت و ھمچن�ين باورش�ان ب�ه ش�يوه
كم��ا اي��ن ك��ه . ش��كلی، ن��اگزير از ت��ن دادن ب��ه سرنوش��ت محتوم��شان ھ��ستند

ھ��ا  ل س��ا« ب��ا  ھ��ای تغيي��ر ھ��زاره در س��ال» طي��ف دوم «ديگران��ی از ھم��ين
ب�ا دزدي�دن ش�عارھای انق�Eب كبي�ر فران�سه، » احتياط و ت�اخير و ش�رمندگی

اسEم در «كوشند كه كليت   و تعابيری از اين دست می…مبانی حقوق بشر
را نجات بدھند و نه مردمی را كه اين ھمه سال زير تيغ رھبری » حكومت

  . اند ادهشيعه به فEكت افت
ھای آقای سروش ھ�م ھم�ان ت�شيع عل�وی و اس�Eم  نب�وی   انديشه  «

ی   دكتر عل�ی ش�ريعتی و مجاھ�دين اس�ت، ب�ا اي�ن ت�ازگی ك�ه پ�س از تجرب�ه
 آق�ای ]تا زم�ان نوش�تن كت�اب گفتگوھ�ا[ی حكومت اسEمی    ساله١٧خونين 

سروش اينك با احتياط و شرمندگی و تاخير از جدايی دين و سياست ح�رف 
گي�ری اساس�ا ب�رای حف�ظ و   ح�ال باي�د ب�دانيم ك�ه اي�ن موض�ع  با اي�ن. زند می

. نج���ات اس���Eم اس���ت و ن���ه ب���رای اس���تقرار آزادی و دموكراس���ی در اي���ران
متفكرانی مانند آقای س�روش اگ�ر بخواھن�د روزی ب�ين اس�Eم و آزادی يك�ی 

        ٢٧٤».را انتخاب كنند، آن يكی حتما اسEم خواھد بود و نه آزادی
 ]س�روش[او «:  روش�ن و ب�ا اي�ن بن�دبازی ك�ه اص�وT       ِ ه اين دليلب

ِگوين��د ب��ا ت��رويج   گي��ری طرف��داران حكوم��ت عرف��ی را ك��ه م��ی ابت��دا موض��ع
ب��ه حي��ات «ھ��ا و واگ��زاری ام��ر دي��ن  ت��سامح، كن��ار گذاش��تن جن��گ ايم��ان

و » ت�دبير در ام�ور جامع�ه«ھا بايد كار خود را به  افراد، حكومت» درونی
معرف�ی »  يقين�ی بی«منحصر كنند، ناشی از » قوق مشترك آدميانحفظ ح«
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ب�رد ك�ه ب�ا ك�ار خودش�ان رض�ای خ�الق را ف�دای  كند و به آنھ�ا حمل�ه م�ی می
از بيرون «ھايی مفيد است كه  شان برای آن  و ادله. كنند رضای مخلوق می

و . خ�ورد ی دينی نمی  ِو به درد انسان دينی و جامعه» كنند در دين نظر می
يك�ی ب�ودن ديان�ت و «اصل م�سلم » معنی جدايی دين از سياست  شعار بی«

 …»ی دين���دار  در ي��ك جامع��ه«كن��د و ح��ال آنك���ه  را نق��ض م���ی» سياس��ت
   ٢٧٥».تواند دينی نباشد سياست نمی

          
  » !ی اسEم در ايران   ساله١٣٠٠محبوبيت «ِاما داستان 

» وبي�تمحب«ب�ه روش�نی »  تھ�ران یپشت دروازه«من در كتاب 
ی اس��Eم در اي��ران و چگ��ونگی ب��ه حكوم��ت رس��يدن    س��اله]١٤٠٠[ ١٣٠٠

حال ب�رای ك�سانی ك�ه ب�ه آن كت�اب   با اين ؛ام  اسEم و تشيع را تشريح كرده
دسترس���ی ندارن���د، ب���ا آوردن چن���د س���ند و م���درك ت���اريخی، مي���زان اي���ن 

\ سحابی س�خت   كه عزت» ی اسEم در ايران را   ساله١٣٠٠محبوبيت «
  .دھم گران پايان يافتن آن است، بار ديگر و با اسنادی ديگر نشان مین

دھقان���ان پارس���ی مقاوم���ت دليران���ه و ممت���دی در مقاب���ل اع���راب «
اع��راب، ل��شكر دھقان��ان را ك��ه ش��ھرك، مرزب��ان پارس��ی در . اب��راز داش��تند

راس اي��شان ق��رار داش��ت، در ط��ی پيك��اری خ��ونين در ري��شھر نزدي��ك ت��وج 
 ٢٨[ ميEدی ٦٤٨ای كه در سال   به موجب عھد نامهاستخر . شكست دادند

ول�ی .  با ابوموسی اشعری منعق�د نم�ود، س�ر ب�ه فرم�ان تازي�ان نھ�اد]ھجری
. سال بعد ساكنان آن شورش كرده، اف�راد پادگ�ان ع�رب را ب�ه قت�ل رس�اندند

درنگ استخر را محاصره كرده، تسخير نمودند و ويران ساختند  اعراب بی
 تن از مردان را ب�ه ھEك�ت رس�انده، زن�ان و كودك�ان   ھزار٤٠و قريب به 

 پي��شوايان ع�رب ب��ه ھنگ��ام ] ھج��ری٢٩/ م�يEدی٦٤٩[را ب�ه بردگ��ی بردن��د 
ت��سخير پ��ارس اراض��ی ب��سياری را ب��ه ت��صرف خ��ويش در آورده، غ��صب 

 در جري��ان ت��سخير اي��ران ن��واحی ب��سيار زي��ان ديدن��د و اس��يران …كردن��د 
به ويژه از » جوی شھرھا و دھات ح مردم صل«فراوان از ذكور و اناث و 

 تسخير ايران به دس�ت …عراق و خوزستان و پارس به بردگی برده شدند 
. اعراب و ورود آن كشور در قلمرو خEفت، عواقب چندی به دنبال داش�ت

نخست آنكه تازيان اعم از اسكان يافته يا چادرنشين به صورت قباي�ل كام�ل 
خ��اطر ن��شان » بارتول��د. و. و« ك��ه ب��ه ط��وری. ب��ه اي��ران نق��ل مك��ان كردن��د

ھای نظامی كه مسكن  اوT به شكل احداث اردوگاه«كرده، مھاجرت اعراب 
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ح��اكم من��صوب از ط��رف خليف��ه ني��ز ب��وده، ص��ورت گرف��ت و ثاني��ا ب��دويان 
 در قرن دھم ميEدی یحت» …اراضی معينی را تصاحب و تصرف كردند

ر ق���م، اع���راب،  در ب���سياری از ش���ھرھای اي���ران م���ثE د]چھ���ارم ھج���ری[
دادن���د و زب���ان عرب���ی در ب���Eد حكمفرم���ا  اكثري���ت س���اكنان را ت���شكيل م���ی

   ٢٧٦».بود
ی روحاني�ت   س�اTری مطلق�ه از درون چنين مكتبی بود ك�ه دي�ن «

ھ�ای پاي�انی ق�رن بي�ستم دي�ن  شيعه عصر صفوی و عصر قاج�ار و در س�ال
ري�ب ب�ه ی روحانيت فقيه سر برآورد، روح�انيتی ك�ه اكث�ر ق  ساTری مطلقه 

اتفاق كارگردانان آن در زمان شاه اسماعيل و بخصوص شاه طھماسب اول 
بر اث�ر كمب�ود فقھ�ای ش�يعه در خ�ود اي�ران ب�ه ص�ورت ك�اTيی واردات�ی از 

ول�ی ب�ا .  عامل لبنان، شام، عراق عرب و بحرين به ايران آورده شدند جبل
 ن�ه خ�ود را گ�اه ھيچ]اما[ مال و مقامی فراوان دست يافتند آنكه در ايران به

ی    در ھم�ه]ھ�ا ايران�ی[» اع�اجم«تحقي�ر واقعا ايرانی دانستند و ن�ه از ذم و 
     ٢٧٧».شرايط خودداری كردند

ھای بسيار،  در اين ايام مEی باسوادی در ايران داشتيم كه كتاب«
ان��د و اس��اس ت��شيع در   خ��ود او و پ��درش ب��ه زب��ان فارس��ی و عرب��ی نوش��ته

تر شد و بدين سبب مردم متعصب به آن دو  محكمايران به سعی اين دو نفر 
 ول��ی از لح��اظ ؛ھ��ا كف��شك گف��ت ش��ود ب��ه كف��ش آن و نم��ینف��ر ب��سيار معتقدن��د 
 از لحاظ خ�ود م�ذھب ش�يعه ھ�م ك�ه ب�ه م�ساله بنگ�ريم، یوضع مملكت و حت

بقدری اين دو نفر خرافات وارد اين مذھب كردند، و ايجاد تعصب در ميان 
ی امور مملكت مسلط ساختند و    دين را بر ھمهمردم كردند و آخوند و اھل

ای ھ�يچ دو   دوره دستگاه دولت را ضعيف و سست كردند كه شايد در ھ�يچ 
. ھا به ملت ايران برس�انند ھا از اين قبيل زيان نفری نتوانسته بودند عشر آن

مE محمد باقر مجلسی پسر مE محمد تقی مجلسی شايد برای مال دنيا و ب�ه 
كرد و ھم�ه  زر نبود كه دست به خون مخالفان تشيع دراز میحرص سيم و 

ن���وع آزار و ش���كنجه را در ح���ق ھ���ركس از س���نی و ص���وفی و دروي���ش و 
    ٢٧٨».زردشتی و يھودی وعيسوی بEاستثناء جايز می دانست

 در ٦٧ب�در بردگ��ان ك�شتار تاب��ستان  مھ�دی اص�Eنی يك��ی از ج�ان 
طي�ف دوم ب�ا اي�ن ك�شتار رابطه با مي�زان اي�ن محبوبي�ت و ھمدس�تی ض�منی 

 ك��ه ب��ه نظ��ر م��ن ب��ا ٦٧ی فيزيك��ی تاب��ستان   قت��ل ع��ام و ت��سويه«: نوي��سد م��ی
ی جنگ به اجرا درآمد،   در مقطع خاتمه» توافق تمام پوزيسيون حكومتی«

                                                           
  م كشاورزيكر. یران، پطروشفسكياسEم در ا - 276
  ٨٠٠ھان چاپ لندن، شماره يھا، ك  فرھنگیالملل ني بیگو و فتگ - 277
  ٢٨٦ تا ٢٨٥، صصینوي میخ و فرھنگ، استاد مجتبيتار - 278



 ٢٤٣

 

ی جغرافي��ايی وطنم��ان   ام��روزه ابع��ادی فرات��ر از مرزھ��ای مل��ی و گ��ستره
ه ك��شيدن ي��ك ن��سل  داس��تان ب��ه ص��Eب٦٧ داس��تان تاب��ستان … اس��ت…يافت��ه

 داس�تان مرت�د مل�ی و فط�ری، ملح�د …تقصير و ويران شده اس�ت ظاھرا بی
ھ��ای  ھ��ای منتظ��ر و ف��رم ھ��ای تم��شيت، دورب��ين ب��ودن و ايم��ان آوردن، ات��اق

 داستان ب�ه نوب�ت اي�ستادگان م�رگ در ؛نزجار برای آنكه بگويی خود نيستما
م�سلمانی ي�ا  «ِرف�تن و پاس�خ» ھيئ�ت«شھر، داستان ب�ه ن�زد  كريدور رجايی

» ھ�ای پEس�تيكی ص�احب و دمپ�ائی بن�دھای ب�ی چ�شم «…داستان. دادن» نه؟
آب�اد، گورھ�ای    ھ�ا و ج�ست وج�وی ب�رادران نايافت�ه در لعن�ت عوعوی س�گ

داغ ب�ر «دسته جمعی و ناشناخته، سينه خراشيدن و لب گزيدن خواھران و 
 اومت، پنھان داستان خون و فرياد، تسليم و مق؛و رفتن» دل پر خون نھادن

 زدن، تازيانه خوردن و تعزير شدن،  دريدن و رگ  تكليفی، شكم كاری و بی 
ِمرگ خودآگاھی و بر سر دار بلند ايستادن، داستان ھم�ه ھ�ا   ی پايم�ال ش�ده  ِ

  …٦٧و سركوب شدگان ميھن، داستان تابستان تلخ 
ھای ارتب�اطی م�ا ب�ا خ�ارج توس�ط م�ديريت زن�دان   تمام كانال…«

 ٨ كه نوبت بن�د م�ا بن�د ٦٧ی موعود در شھريور ماه   تا يكشنبه …قطع شد
   ٢٧٩»…زندان گوھردشت رسيد

ھ�ای  دكتر رضا غف�اری در كت�اب خ�اطرات ي�ك زن�دانی از زن�دان
ی    در طبق��ه٢٠س��رانجام از بن��د فرع��ی «: نوي��سد جمھ��وری اس��Eمی م��ی

. ديمجمع�ی درياف�ت ك�ر  ھای دسته كف خبرھايی داير بر تائيد نھايی اعدام ھم
  ِای آم��د و رف��ت  ی زن��دان بودن��د و از پنج��ره  بن��ديان آنج��ا رو ب��ه محوط��ه

روز چن�دين  /گ�اھی در ش�بانه. ھای بزرگ حمل گوشت را دي�ده بودن�د تريلی
ھا در مورد اين آمد و ش�دھا كنجك�او  آن. شد تريلی گوشت از آنجا خارج می

روزی ي�ك تريل�ی .  ساعته ك�شيك داده بودن�د٢٤ھا    شده و با توجه به شايعه
. ھ�ای بلن�د ب�ود   پ�ر از ب�سته؛ش�ود م�یدرش باز . ايستد در ميدان ديدشان می

ھ�ای م�شابھی را   ھای بزرگ پEستيكی رفته، ب�سته  پاسدارھا به باTی بسته
ھ��ر ب��سته در ي��ك كف��ن . ان��د ت��ا ظرفي��ت تكمي��ل ش��ود  داده روی آن ج��ای م��ی

ِ با توجه به حال�ت ِ لغ�زان .پEستيكی پوشيده شده، سر و تھش را بسته بودند
ھا چيزی ج�ز اج�ساد اع�دام ش�دگان   فھمند كه محموله ِزير پای پاسداران می

ھ���ا را ب���ه  ھ���ای اع���دامی ھ���ای حم���ل گوش���ت م���دام نع���ش ك���اميون. ني���ست
ی دوم��اه م��رداد و   حم��ل اج��ساد در فاص��له. بردن��د ھ��ای گمن��ام م��ی گورس��تان

  .شھريور ادامه داشت
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. وب تھ��ران ك��شف ن��شده ب��ودھ��ای جمع��ی جن�� ھن��وز گورس��تان«
ريختن��د و ب��ا عجل��ه ب��ا بول��دوزر  ھ��ا م��ی  ج��سدھا را ص��دتا ص��دتا در چال��ه

  . پوشاندند رويشان را می
ھ�ا را ش�ست و  باران سنگينی ك�ه ب�ه دنب�ال آن باري�ده ب�ود، خ�اك«

ب��ه . ی خ��وبی پي�دا ك��رده بودن�د  ھ��ا طعم�ه  س�گ. اج�ساد قرباني��ان نماي�ان ش��د
ھ�ای جمع�ی  آبادھای اطراف گورس�تان  نان حلبیدنبال يك طوفان شديد، ساك

بدين ترتي�ب . اند  ای جمع شده  ھای ولگرد در نقطه شوند كه سگ متوجه می
خب�ر ب�ه . ھای مخف�ی ك�شف ش�د بود كه اجساد زندانيان، شناسايی و قبرستان

ی فقي�ه ب�ه س�رعت دس�ت ب�ه    مطلقه پاسداران وTيت. جا پيچيد  سرعت ھمه
ا قرق كردند و با بولدوزر ب�ه س�رعت روی اج�ساد را كار شدند و منطقه ر

  .   اما مردم حاT ديگر گورستان را شناخته بودند. پوشاندند
ھای ھزاران زندانی اعدام شده، ھنوز ھم ھر جمع�ه ب�ر   خانواده«

آين��د و ب��رای عزيزان��شان ك��ه در اس��ارت و  س��ر م��زار جمع��ی گ��ردھم م��ی
اين�ان غالب�ا ب�رای اف�راد . كنن�د  م�یان�د، موي�ه  مظلوميت قھرمانام�ه ج�ان داده

   ٢٨٠».برند حلبی آبادھا غذا می
 در ١٣٦٧ای با عنوان كشتار تابستان   يرواند آبراھاميان در مقاله

 ٢٨ س��اعات روز جمع��ه در نخ��ستين«: نوي��سد م��ی» تفت��يش عقاي��د«بخ��ش 
ھ��ای   ح��صارھای آھنين��ی ب��ر گ��رد زن��دان]١٩٨٨ ژوئي��ه ١٩[ ١٣٦٧تيرم��اه 

. ھ��ا قط��ع ش��د ھ��ا ب��سته و تلف��ن  دروازه. ان ك��شيده ش��داص��لی سرتاس��ری اي��ر
ھ�ا و   ھ�ا، روزنام�ه  ھا را از برق بيرون ك�شيدند و از توزي�ع نام�ه  تلويزيون

ساعات مEق�ات منح�ل .  خودداری ورزيدند]ھا در زندان[ھای دارويی   بسته
ب�ه . ھ�ا پراكن�ده س�اختند شد، و بستگان زن�دانيان را از ح�ول و ح�وش زن�دان

ھای خود ب�اقی بمانن�د و از ص�حبت ب�ا  ان دستور داده شد كه در سلولزنداني
ھ��ای   آم��د ب��ه مك��ان رف��ت و. نگھبان��ان و ك��ارگران افغ��انی خ��ودداری كنن��د

ھ�ا، تاTرھ�ای ت�دريس و   خان�ه ھا، قرائ�ت  ھا، كارگاه  عمومی مانند درمانگاه
  . ھا ممنوع شد  حياط

ھ��ای    ك��ردن دس��تهِاز آنج��ايی ك��ه زن��دانيان ھرك��دام م��امور مھ��ار«
ھ�ا  مشابھی از زندانيان بودند، اين امر باعث شد كه زن�دانيان سياس�ی، چپ�ی

ك�سانی ك�ه توب�ه [طلب�ان، ت�وابين   طلبان از غيرسلطنت از مجاھدين، سلطنت
 از غيرت�وابين، م�ردان ]رت خبرچينان دستگاه درآم�ده بودن�دكرده و به صو

كوم شده بودند، از كسانی كه ھای طوTنی مح  از زنان، كسانی كه به زندان
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 مدت داشتند، كسانی كه تازه محكوم ش�ده بودن�د، از ك�سانی  محكوميت كوتاه
  …ی محكوميت خود را گذرانده بودند، جدا شوند  ھا قبل دوره كه مدت

ای   ھ�ا فرم�ان مخفيان�ه درست قبل از آغاز شدت عم�ل در زن�دان«
ھ�ا  بع�ضی. ي�ستاز طرف خمينی ص�ادر ش�د ك�ه ت�اريخ دقي�ق آن م�شخص ن

دھن��د ك��ه اي��ن فرم��ان ي��ك فت��وای رس��می ب��ود و ط��ی آن ب��ه ي��ك  احتم��ال م��ی
كمي��سيون وي��ژه اختي��ار داده ش��د ك��ه اع��ضای س��ازمان مجاھ��دين خل��ق را ب��ه 

ھ��ای چ��پ را ب��ه عن��وان  و اف��راد واب��سته ب��ه س��ازمان» مح��ارب«عن��وان 
 نف���ر ١٦در كمي���سيون تھ���ران ك���ه اع���ضای آن ب���ه . اع���دام كنن���د» مرت���د«

 وق��ت س��يد[ یِ از جان��ب ش��خص ام��ام، رئ��يس جمھ��وريد، نماين��دگانیرس�� م��ی
ھ���ای   خان���ه  ھ���ای انق���Eب، وزارت   دادس���تان ك���ل، دادگ���اه]ای  عل���ی خامن���ه

ی   ھ���ای دو زن���دان اص���لی وي���ژه  دادگ���ستری و اطEع���ات ھمچن���ين اداره
  .زندانيان سياسی يعنی اوين و گوھردشت عضويت داشتند

ي���سيون دو دس���تيار مخ���صوص \ اش���راقی رئ���يس اي���ن كم  آي���ت«
. اTس�Eم مب�شری  اTس�Eم ني�ری ب�ود و ديگ�ری حج�ت  داشت كه يكی حجت

ھ�ای  ك�وپتر ب�ين زن�دان  ماه بعدی اعضای اين كميسيون ب�ا ھل�ی٥در جريان 
ھ��ا ب��ه  ب��ه ھم��ين س��بب ن��ام آن. آم��د بودن��د  و  اوي��ن و گوھردش��ت در رف��ت

ای م�شابھی ني�ز در ھ� كميسيون. شھرت پيدا كرد» كميسيون ھوابرد مرگ«
  …ھا تشكيل شد شھرستان

آورد، عEم��ت آگ��اھی  ي��ك ك��ارگر افغ��انی ك��ه غ��ذا ب��ه زن��دان م��ی«
ای به دور گردن خود ترس�يم ك�رد، ام�ا زن�دانيان ب�ازھم ت�ا م�دتی بع�د   دھنده

خواھد بفھماند كه خمينی  برخی گمان بردند كه او می. معنی آن را درنيافتند
ھ��م در ھنگ��ام ش��ادی و  اع��دام جمع��ی، آنھ��ا ت��صور  ب��رای آن. م��رده اس��ت

 ]١٩٨٨  ژوئي�ه٢٠[ تيرم�اه ٢٩ار ب�ود، چ�ون در روز سرور عمومی دش�و
ھ���ا خمين���ی  يعن���ی درس���ت ي���ك روز بع���د از ش���روع ش���دت عم���ل در زن���دان

ِسرانجام با پذيرفتن آتش بس پيشنھادی سازمان ملل به جنگ با عراق پايان  ِ
     ٢٨١».داد

ان پ�نج دقيق�ه فرص�ت داش�تيم غروب روز بعد من و سعيد و مام�«
  رنگ كه لكه يك شلوار سربازی تنت بود و يك بلوز ماشی . جنازه را ببينيم

ش��د و ت��ا زانوھ��ات ادام��ه  ات ش��روع م��ی  ی ب��زرگ و س��ياه خ��ون از س��ينه
مام�ان . ھات ب�ود، يك�ی چ�پ، يك�ی راس�ت جای دو تير ھم در ران. يافت می

ص�ورتم . ن حال تھوع داش�تمم. بلوزت را پس زد و به جای زخم نگاه كرد
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  كف پاھات از خون. دوتا نفس عميق كشيدم كه طاقت بياورم. را برگرداندم
انگ�ار پاھ�ات را ت�وی ك�وره . زد ِمردگی و زخم روی زخم كبود و سياه م�ی

مامان زير ل�ب . داد اند، ذغال شده بود و بوی عفونت می  اند و پخته  گذاشته
   ٢٨٢»!ما ھمين بود؟پيام اسEم ش«: دعا خواند و گفت

ِی دوب���اره زن���دانيان س���ر    وقت���ی حك���م محاكم���ه١٣٦٧در س���ال  « ِ
  گرفت�ه  ش�رع ب�رای اينك�ار در نظ�ر  موضع را از خمين�ی گرفتن�د، س�ه ح�اكم

 دو نف�ر ديگ�ر يك�ی حج�ت.  ش�رع رازين�ی ب�ود يكی از اين سه قاض�ی. شدند
Eم اTس�  اTسEم رئيسی رئيس كنونی بازرس�ی ك�ل ك�شور و ديگ�ری حج�ت 

  خمين�ی نش�سته د ام�ام ی ام�دا  ِنيری بود كه اكنون بر س�ر گ�نج ق�ارون كميت�ه
اوTدی  اوTدی در اي��ن بني��اد اس��ت، يعن��ی ع��سكر ی ع��سكر   او نماين��ده؛اس��ت

  .ی او   است و نيری ھم نماينده فقيه در اين كميته ی ولی  نماينده
ِ نفر پس از درياف�ت حك�م اع�دام زن�دانيان س�ر موض� اين سه« ِ ع از  ِ

 ھفت�ه چن�د  ھا پرواز كردند و در ع�رض دو كوپتر روی زندان خمينی با ھلی
موض��ع و   س��ر. ای در ك��ار نب��ود  محاكم��ه. ھ��زار زن��دانی سياس��ی را ك��شتند 

ع�ام   تنھ�ا ب�ا اي�ن حك�م خمين�ی دس�ت ب�ه قت�ل ؛موضع ھم مطرح نب�ود سر غير
ه در  ب��رده ب��رای م��ن تعري��ف كردن��د ك�� ب��در بع��ضی زن��دانيان ج��ان . زدن��د

ھ�ای   ی بزرگ زندان اوين به لول�ه  ھای زندان اوين و شوفاژخانه زيرزمين
ھ�ا نف�ر را در اي�ن ش�وفاژخانه ب�دار   آبگرم طناب وصل كردند و ھرش�ب ده

  .   كشيدند
ھ��ا نف��ر را در ي��ك  \ Tج��وردی ص��د رازين��ی ب��ا موافق��ت اس��د«

 ك�ه ق�رار ی زن�دان اوي�ن  ھ�ای متروك�ه  ساختمان متروكه در يكی از قسمت
  .بود خرابش كنند، جمع كرد و كشت

ھ�ايش   ِحدود دويست زندانی را در اين ساختمان ك�ه درز پنج�ره «
ابت�دا چن�د كپ�سول ب�زرگ .  بودند، جمع كردند را پيشتر با سيمان تيغه كشيده

ك��ردن   بودن��د، ب��رای خف��ه  ِگ��از م��ايع را ك��ه ش��يرھای كنترل��شان را شك��سته
ساعت بع�د س�اختمان را ك�ه از قب�ل  نيم . انداختندزندانيان به داخل ساختمان 

ی اي�ن دوي�ست زن�دانی را زي�ر    بود، منفج�ر كردن�د و ھم�ه گذاری شده  مين
   ٢٨٣»…ای  اين فقط گوشه. آوار دفن كردند

رض�ا غف�اری، يروان�د اخت شرايطی كه مھدی اص�Eنی، برای شن
 ك���ه ی ب���رادران و ديگران���ی  پ���ور، مني���ره آبراھامي���ان، ش���ھرنوش پارس���ی

ب��در بردگ��ان اي��ن ك��شتار   ح��ال از ج��ان  ھاش��ان از قرباني��ان، در ع��ين خيل��ی
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ِكن��يم ب��ه م��تن حك��م اع��دام ف��وری و غيرقاب��ل برگ��شت  ھ��ستند، نگ��اھی م��ی
زندانيان ايران از سوی شخص خمينی، در سرفصل آتش بس، تا در ھم�ين 

دو طي����ف و عملكردھ����ای اي����شان در » اخ����تEف فك����ری«رابط����ه مي����زان 
  ! خص، بخصوص اين كشتار تاريخی  را محك زده باشيمھای مش سرفصل

 وج�ه   خائن ب�ه ھ�يچ]سازمان مجاھدين خلق[جا كه منافقين  از آن«
 …ھاس�ت  گوين�د از روی حيل�ه و نف�اق آن به اسEم معتقد نبوده و ھرچ�ه م�ی

ھای سراسر كشور بر سر موض�ع نف�اق خ�ود پاف�شاری  كسانی كه در زندان
باش�ند و ت�شخيص موض�وع   محكوم به اع�دام م�یكنند، محارب و كرده و می

ني��ری دام��ت افاض��اته اTس��Eم  ني��ز در تھ��ران ب��ا رای اكثري��ت آقاي��ان حج��ت
ای از وزارت     و نماينده]دادستان تھران[ جناب آقای اشراقی ]قاضی شرع[

  باش��د، اگرچ�ه احتي��اط در اجم��اع اس�ت و ھمينط��ور در زن��دان اطEع�ات م��ی
رای اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقEب ھای مراكز استان كشور، 

باش�د، رح�م ب�ر  اTتب�اع م�ی  ی وزارت اطEع�ات، Tزم  و يا داديار و نماينده
قاطعي�ت اس�Eم در براب�ر دش�منان خ�دا از . اس�ت» اندي�شی  س�اده«محاربين 

ی   خ��شم و كين��ه«امي��دوارم ب��ا . اص��ول تردي��د ناپ��ذير نظ��ام اس��Eمی اس��ت
. دش�منان اس�Eم، رض�ايت خداون�د متع�ال را جل�ب نمايي�دنسبت ب�ه » انقEبی

وسوس��ه و ش��ك و «ی آن��ان اس��ت   آقاي��انی ك��ه ت��شخيص موض��وع ب��ه عھ��ده
تردي��د در م��سائل . باش��ند» الكف��ار اش��داء عل��ی«و س��عی كنن��د » تردي��د نكنن��د

. باش��د ق��ضايی اس��Eم انقEب��ی، نادي��ده گ��رفتن خ��ون پ��اك مطھ��ر ش��ھدا م��ی
     ٢٨٤»خمينی\ موسوی    روح…والسEم

ی فقي�ه ب�رای تكمي�ل و تاكي�د ب�ر   بعد ھم ھم�ين ام�ام و ول�ی مطلق�ه
در تمام موارد فوق ھ�ركس در ھ�ر مرحل�ه اگ�ر ب�ر « :اش نوشت  حكم قبلی

» !سريعا دشمنان اس�Eم را ن�ابود كني�د«. سر نفاق باشد، حكمش اعدام است
ام ت�ر انج�� ھ�ا در ھ��ر ص�ورت ك��ه حك�م س��ريع  در م�ورد رس��يدگی ب�ه پرون��ده

       ٢٨٥»گردد، ھمان مورد نظر است، می
ب�ه مناس�بت س�الگرد » ام�ام خمين�ی«ی ديگر ھم�ين   در يك رابطه

\ واقع��ی   ي��وم«:  افاض��ات فرم��ود ك��ه١٩٨٢تول��د پي��امبر اس��Eم در س��ال 
روزی است كه اميرالمومنين عليه السEم شم�شيرش را ك�شيد و خ�وارج را 

\ روزھايی است ك�ه   ايام. ا كشتاز اول تا به آخر درو كرد و تمامشان ر
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  ١٣٧٩، اسفندماه ١٨٢ شماره »پر«ه ياز نشر
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 ام�ام »ي�یخ�وب و طE «یبافن�د و م�ا را ب�ه ھم�ان دوره ھ�ايا مي� امام�شان اتوپي�ین از دوران طEھمچن�ا] یکروب
 .دھندي بشارت م]اگر به قدرت برسند[خ يآدمکشان تار
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كن���د، ي���ك س���يلی را وارد  ای وارد م���ی  خداون���د تب���ارك و تع���الی ي���ك زلزل���ه
زن��د ك��ه  م��ی» ش��Eق«دم كن��د، ب��ه اي��ن م��ر كن��د، ي��ك طوف��انی را وارد م��ی م��ی

 اميرالم���ومنين اگ���ر بن���ا ب���ود م���سامحه بكن���د، شم���شيرش را ؛ب���شويد» آدم«
ھ�ای م�ا ھ�م بي�شتر اي�ن  در ح�بس. دفع�ه بك�شد  نف�ر را ي�ك ٧٠٠ك�شيد ت�ا  نمی

ش��ان ك��ه  ھ��ا را نك��شيم، ھريك��ی اگ��ر م��ا آن. اشخاص��ی ك��ه ھ��ستند، مق��صرند
و [ ش��ما آقاي��ان علم��اء …ھ��ا ش��وند اي��ن آدم نم��ی. ك��شند بي��رون برون��د، آدم م��ی

 چرا ھی آي�ات ؛رويد  سراغ احكام نماز و روزه می چرا فقط]ھا طيف دومی
  ! خوانيد؟ قتال را نمیخوانيد، و آيات  رحمت را در قرآن می

 چرا ش�ما ھم�ان ط�رفش ؛زنيد، حبس كنيدگويد بكشيد، ب قرآن می«
 …ايد كه صحبت از رحمت می كند؟ رحمت، مخالفت با خداس�ت  را گرفته

ھا بايد جن�گ پي�دا  از محراب. محراب، يعنی مكان حرب، يعنی مكان جنگ
 پيغمب�ر …ش�د ھ�ا پي�دا م�ی ھای اس�Eم از مح�راب  كه بيشتر جنگ چنان. شود

 ]نظ�امی[ال�سEم ھمگ�ی جن�دی   ی م�ا عل�يھم  ائم�ه. شمشير دارد ت�ا آدم بك�شد
 م�ا خليف�ه …ك�شتند آدم م�ی. ك�شيدند شم�شير م�ی. ھمگی جنگ�ی بودن�د. بودند

\    ط�ور ك�ه رس�ول خواھيم كه دست ببرد، ح�د بزن�د، رج�م بكن�د، ھم�ان می
و ھمانطور كه يھود . كرد زد، رجم می بريد، حد می \ عليه دست می  صلی

اگ�ر رس�ول \ . قريظه را چون جماعتی ناراضی بودند، قتل ع�ام ك�رد  بنی
فرمان داد كه فEن محل را بگيريد، ف�Eن خان�ه را آت�ش بزني�د، ف�Eن طايف�ه 

ا باي��د ب��ه  زن��دگی ب��شر ر…را از ب��ين ببري��د، حك��م ب��ه ع��دل فرم��وده اس��ت
 ق�صاص خوابي�ده  ي�ن قت�ل حي�ات ت�وده زي�ر ا]ك�ه[قصاص تامين كرد، زي�را 

اي�ن عواط�ف كودكان�ه را . ش�ود ب�ا چن�د س�ال زن�دان ك�ار درس�ت نم�ی. اس�ت
     ٢٨٦»!كنار بگذاريد

» طي�ف دوم«كس از تمام كسانی كه اين روزھا در ھيئ�ت  و ھيچ 
» طي�ف اول«ان�د، ت�ا ب�ر جناي�ات   ب�ه مي�دان آم�ده» رھبران جنبش س�بز«و 

ری ب��ود، ن��ه از موس��وی  ن��ه از خ��اتمی خب��؛رن��گ بپاش��ند، چي��زی نگف��ت
ھا، نه عبد\ نوری، نه سعيد زاده، نه اش�كوری، ن�ه مھ�اجرانی، ن�ه  خوئينی

كديور، نه سحابی، نه سازگارا، نه پيمان، نه گنجی، نه حجاريان، نه ب�اقی، 
، ن�ه ميرح�سين موس�وی، ن�ه مھ�دی کروب�ی، نه ابراھيم يزدی، نه رئيس دانا

  . كس ديگر يچ  كس و ھ  و نه از ھيچنه زھرا رھنورد
ك�س ب�ه دف�اع از  ھ�يچ . كس صدايی برنخاس�ت  كس و ھيچ  از ھيچ

. ھ�يچ ك�س ھ�يچ چي�ز نگف�ت. ی تاريخی برنخاس�ت  اين سوختگان يك فاجعه
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ك�سی . ھمه سرھاش�ان را ب�ه زي�ر عب�ای خمين�ی ك�رده بودن�د، ت�ا گ�رم ش�وند
  ! نگفت كه اين ھمه جوان مملكت چرا اين چنين پرپر شدند؟

 در اي�ن اندي�شه ]ھ�ا ھم�ين طي�ف دوم�ی[ش�ان  م ھم�ه ھمان زم�ان ھ�
ی تاريخی م�ردم    از خاطره٢٨٧بودند كه راھی برای پاك كردن اين جنايات

                                                           
در ] يد روح \ خمين�یس�[امام آدمک�شان  ی کشتار درمانی پروژه  در رابطه با١٣٨٩سال  ن روزھا دري ا- 287

با وج�ه مغل�وب ] گرانشاني نژاد و دی و احمدیخامنه ا [ید حاکم حکومت اسEمن حرفھايی بين با١٣۶٧تابستان 
 و زھرا رھنورد ین موسويرحسيم [یاست جمھورين دور انتخابات ريل تقلب در دھمي تنھا به دل،ن حکومتيھم

 را از د و م�اجرايش�و شگامي�پ ديي�ا بفرم؛قای کروبیآ«: دينيبشود که جالب است؛ بيرد و بدل م] ی کروبیو مھد
ن ام�روز ھ��م در ح��ال يھ�ا ھم��آن. ني��ست یدي��ام  و دس��تگاھشی خامن�ه ایاز آق��ا. دي�اوريرون بي��ب يیده گ��ويپوش�

 ان شمايرامونيپ  ویموسو ی بھتر از شما و آقایچه کس. کوچکتر ھستند ی اندازه ت بزرگ دريآن جنا شيباززا
   ند؟فرمان دھندگان آن را آشکار ک ا و نقشيز قضايت ھولناک بردارد و رين جناي از راز اتواند پردهمي
 توس��ط ۶٧ در س��ال ی قت�ل ع��ام چن�د ھ��زار زن�دانی ت�ا فاجع��ه ،ت کوش�ش ب��ه ک�ار ب��رده ش��دهي��ت�ا ب��ه ام�روز، نھا«

 اس�ت ب�ه یري�ک دن�يام�ا ا. اب�دي نین راز ھولن�اک آگ�اھي�ران از اي� ای، در پرده بمان�د و جامع�ه یحکومت اسEم
انانی که اينک باليده اند و ک سو و جوي در کشور ما از یاسين قتل عام سين بزرگتريِان ايِھمت بازماندگان قربان

 یاس�يان سيع�ام زن�دان از سوی ديگ�ر، فاجع�ه ی قتل،ھا را دوباره بر دوش گرفته اند افتاده در زندان فرویھاپرچم
 ب�ه خ�واب ۶٧ ک�ه در س�ال یم سکوت ب�در آم�ده و جامع�ه و مردم�ي ضخیج از پشت پرده ي، به تدر۶٧در سال 
ت�ازه  .س�تبقه را آغاز ک�رده ا سایت ھولناک و بين جنايرامون اي پی، پرسشگریداري، حاT در زمان برفته بود

 ی ب�یھايد ميرح�سين موس�وی را ک�ه ب�ه اع�دام کوش�ین بار دادستان تھران شده است وقت�ين محرک ماجرا، ايتر
معترض شده بود، با ]  جوان کرد ايرانی که فرزاد کمانگر يکی از ايشان بود٥اعدام [بھشت يارد ١٩ یرحمانه 

ر ش�انه ھ�ای جامع�ه  که بینين دمل چرکي شد بر ایشتري که باز نیديتھد. ت ھولناک ساکت کندي آن جنایادآوري
 در ص�دد ی کروب�یام�ا آق�ا ن�داده اس�ت، ید پاس�خي�ن تھدي� تا به ح�ال ب�ه این موسويرحسيم. کندی ما سنگينی مي

ن ي منتشر کرد، از جمله به ایلي اردبیت \ موسوي که روز گذشته خطاب به آیاو در نامه ا. دفاع بر آمده است
ن ي اول�یرا مط�رح ش�ده اس�ت و ب�راي� که اخیا  ن مسالهيبارتر بتيمص« :ن گفته استيموضوع اشاره کرده و چن

Eت يه اق�دام ت�شکي� توجیر دادس�تان محت�رم تھ�ران ب�راي� اخی روزھ�انک�ه دريم، اي را شاھد ب�ودین رونديبار چن
 معت�رض انتخاب�ات و یداھاي� و در پاس�خ ب�ه مواض�ع کاندیراني نفر از شھروندان ا۵ در رابطه با اعدام ،يیقضا

 در آن ی موس�ویکند که چرا آقا ی اشاره کرده و اعEم م۶٧ر زمان امام به سال يوز ژه در رد سخنان نخستيبو
زند که  ی را میشان ھمان حرفيا.  اعتراض نکردند، که با حکم حضرت امام صورت گرفتيیھا ن به اعدامزما

ا يز آن ق�ضاي�چگ�اه رين گون�ه ح�رف ن�زده اس�ت، چ�را ک�ه ت�اکنون ھي�ن ب�اره اي� در ایتاکنون ک�س. ديگو یدشمن م
 ست که تا چه اندازه امامي نست و ھنوز ماجرا در ابھام قرار دارد و معلومي آن مشخص نيی نشده و چرایبررس

  » !؟اند در اين ماجرا دخالت داشته
 معتب�ر یشان و با اسنادي است و توسط ایت \ منتظريکند، سخن آمنتسب مي» دشمن«ه آقای کروبی به آن چ«

زيردس�تان  خط�اب ب�ه ین�ي خمیان خاطرات خود، دو نامه از آقاي در جریو. رقابل انکار آشکار شده استيو غ
 آن  یج�هين خ�ود را داده اس�ت و نتيت و ص�راحت فرم�ان قل�ع و قم�ع مخ�الفيھا با قاطعتشر کرد که در آنخود من

فر از زندانيان سياسی ک به چھار ھزار و پانصد نيعام نزدی، به گفته ی آيت \ منتظری قتلني خمی آقایھافرمان
 را ی منتظری خاطرات آقای کروبیست آقاي نیباورکردن. شان بوده استي منتخب ایت سه نفره ئتوسط يک ھي

  .  مرگ آور مطلع نباشدینخوانده باشد و از وجود آن نامه ھا
ی موسوی نوشته شده  به آقای نامه ایت \ منتظري، دختر آی منتظریده ي از جانب خانم سعدر ھمين روزھا«

ه به سخنان دادستان تھ�ران،  با اشاریخانم منتظر.  ھم دانستی کروبیتوان آن را خطاب به آقااست که حاT مي
 ھمگ�ی ًچ�را عم�E« : فراخوانده و نوش�ته اس�ت» ی تاملاندک« او را به ی موسوی خود خطاب به آقایدر نامه 

 خ�ود را نق�د  ی است که گذش�تهی ھمگان یفهين وظيا! ندگان ناقد ما باشند؟ي تا آ،ميسپارکردارمان را به تاريخ مي
آنھ�ا .  ت�ر اس�تی دولتم�ردان ض�رورین مھ�م ب�راي�ا. مييدر صدد جب�ران آن ب�رآ ،مي داشته ایم و اگر اشتباھيينما
د يدان ميًحتما. ندي خود را نقد نما یندگان به نقد کردار آنان بپردازند، خود گذشتهيخ و آين که تاري قبل از ایستيبا

ع�ام ي�ان اي�ن قتل ی ک�سانی س�ت ک�ه در جرن، س�خن ِ ھم�هي�ا» .به نفع جن�بش س�بز ھ�م خواھ�د ب�ودکه نقد صادقانه 
ن را ف�رو ي س�نگین فاجع�ه ي� ن�سبت ب�ه ایپ�رچم دادخ�واھ ک�ه ی کسانیند و ھمه ه ازان خود را از دست داديعز

 ی آق�ایت�وان ب�ا ادع�انه صورت بگيرد، حتی مي طرفای کامE بيیدر فضا» تامل«ن ين که اي ایبرا. نگذاشته اند
در اين ماجرا دخالت داشته ست که تا چه اندازه امام يوم نماجرا در ابھام قرار دارد و معل« ھمراه شد که یکروب

 و ی خامن��ه ایاز آق��ا. دي��اوريرون بي��د و م��اجرا را از ابھ��ام بيشگام ش��وي��د پي�� بفرمائ؛قب��ول آق��ای کروب��ی. »ان��د
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اش اذع�ان دارن�د، ب�ه مي�دان  لوحی ھا به ساده  تنھا يك نفر كه خيلی. پيدا كنند
»  لوحان�ه س�اده«اش را ھ�م    علی منتظری كه عنوان وTيتعھ�دی حسين. آمد

» ھ�ا طيف دومی« تمام .او گذاشت و باختاش د »  انديشی ساده  «بر سر اين
ب�رای . ی اسEمشان را حفظ كنند   ساله١٣٠٠در تدارك بودند كه محبوبيت 

بع�د ك�ه . ھا از آس�ياب افت�اد بعد كه آب. ھم فقط سكوت كردند و سكوت ھمين
ی تئ�وری    س�اله١٣٠٠رفت تا كليت نظ�ام را و محبوبي�ت  ھمان جنايات می

ھاشان بي�رون  شان به يكباره از سوراخ  ن را زير عEمت سوال ببرد، ھمهآ
دان�ستی چ�ه  ھم يكھ�و، نم�یش�ان ب�ا  ھم�ه. شان به ص�دا درآمدن�د  ھمه. ريختند

  .  آب در خوابگه مورچگان افتاده بود؛خبر است
 ٥٧محمد ملكی اولين رئيس دانشگاه تھ�ران پ�س از ش�ورش س�ال 

ھای حكومت اس�Eمی تح�ت تعليم�ات  ندان در ز١٣٦٥ تا ١٣٦٠كه از سال 
ی حق��انی، طع��م گ��س   ی ق��م و مدرس��ه  ی علمي��ه  ی مدرس��ين ح��وزه  عالي��ه

ای   را چ�شيده اس�ت، در نام�ه» ھ�ای تعزي�ر  تازيانه«و » ھای آلبالو  تركه«
پس از داس�تان كنف�رانس [مغضوب حكومت اسEمی ] ظاھرا[به اكبر گنجی 

چ���اپ ش���ده اس���ت، مط���البی را » انامي���د زنج���«ی    ك���ه در ن���شريه]ب���رلين
ھ�م » اميد زنجان«البته . كند كه خواندنش خالی از لطف نيست يادآوری می

ی   حكوم�ت اس�Eمی از نق�شه» ی فقي�ه  ولی مطلقه«در تداوم اجرای فتوای 
يزی و احتم���اT ب���ه دلي���ل اي���ن ن���اپرھ[جغرافي���ای مطبوع���ات داخ���ل ك���شور 

  !اريخ پيوست پاك شد و به ت]ھايی از اين دست ناپرھيزی
  

  اوين، اكبر گنجی،«
م��م، زي���را فھ شناس���م و اح��ساست را م���ی  م��ن رنج���ت را م��ی…«

وقت روی زندان اوي�ن گذاش�ته عنوانی كه مسئولين [ھا در اين دانشگاه  سال
دچ��ار ب��ودم و از » مكت��ب ديكتاتورھ��ا« ب��ه ك��سب عل��وم و فن��ون در ]بودن��د

ھ�ا   دگراندي�شان بھ�رهدر برخورد ب�ا مخالف�ان و » عالی مقام«احكام علمای 
س�ازی ك�رد، » تواب«توان  ام كه چگونه می  دانم و شاھد بوده ام و می  برده

                                                                                                                  
 ک��وچکتر ی ب��اززايش آن جناي��ت ب��زرگ در ان��دازهن ام��روز ھ��م در ح��ال يھ��ا ھم��آن. ری ني��ستدس��تگاھش انتظ��ا

ت ھولن�اک ب�ردارد و ي�ن جناي�توان�د پ�رده از راز اا و آقای موسوی و اطرافيانت�ان ميھتر از شم بیچه کس. ھستند
  » ا و نقش فرمان دھندگان آن را آشکار کند؟يز قضاير

البته گفتن اين حرفھا بد نيست؛ ولی مگر نه اين است ک�ه ھ�ر دوی اي�ن آقاي�ان، درس�ت در ھم�ان زم�ان در راس 
  چه انتظاری غريبی از اين بيچارگان؟] نخست وزير و رئيس مجلس[ندکليديترين پستھای حکومتی بود

http://www.khabarnet.info/index.php?option=com_content&view=article&id=373
7:--67-----&catid=58:siasi&Itemid=182   
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نام نھاد و ايمان را از كف پ�ا ب�ه دل راه داد و دادگ�اه »  تعزير«شكنجه را 
         ٢٨٨».ی آنچنانی راه انداخت  و محاكمه

 ٦٠ی   ھا را بين زندانی سياسی دھه و بعد ھم ملكی بعضی تفاوت
 را  كه الزاما نه زندانی سياس�ی ك�ه نھايت�ا ٧٠با زندانی سياسی اواخر دھه 

تف�اوت در رفت�ار . كن�د ی فقيھن�د، ت�شريح م�ی   مطلقه مغضوبين درگاه وTيت
بين مخ�الفين حكوم�ت اس�Eمی ب�ا ك�سانی ك�ه در تم�ام آن دو دھ�ه در اعم�ال 

يت نظام، ك�ار فشار بر روی مردم و زندانيان سياسی ھمراه و ھمكار  با كل
  ! اند  كرده تئوريك و پراتيك می

ِ ك�دام   داستان ترورھای برلين ھم كه پ�يش آم�د، ھ�يچیتاسفانه حتم
ھنوز سرھاشان به زير عبای جانشين خمين�ی ب�ود و . چيز نگفت ھا ھيچ  اين

ی    س����اله١٣٠٠و رج���وع محبوبي����ت  ِھمچن���ان و ب����ازھم در ت���دارك رف����ع 
ب��ه » طي��ف اول«ری در ت��اريكی عب��ای  ن��و…اسEم��شان بودن��د ك��ه ناگھ��ان

ی كلي�ت نظ�ام اس�Eمی     اينج�ا ديگ�ر م�ساله. اتفاقی افت�اده ب�ود. تكانشان آورد
دادگ��اه ميكون��وس و افت�ضاح محكومي��ت س��ران رژي��م اس��Eمی، . مط�رح ب��ود

ش�د ك�ه  ديگ�ر نم�ی.  به تكاپو واداشتھا را ی طيف دومی   ھمه،شان را  ھمه
ی اسEم��شان   س��اله١٣٠٠اد رف��تن محبوبي��ت ب��يش از اي��ن در رابط��ه ب��ا برب��

شد و يكباره به مي�دان ريختن�د و رئ�يس جمھ�وری را  ديگر نمی. سكوت كنند
ش س��رگرم ب��ود، و ب��رای ح��ذف زب��ان يھ��ا ھ��ا ب��ا كت��اب  ك��ه در تم��ام آن س��ال

ريخ���ت و در  ھ��ا م���ی  ی جغرافي��ای جھ���ان اس��Eمی نق���شه  فارس��ی از نق���شه
وضع خيلی خراب . ، به ميدان آوردندكرد سمينارھای بين المللی شركت می

  .تر ھم بشود ممكن بود خراب. شده بود
 در م�اه آوري�ل ]سيد محمد خ�اتمی[اين شخصيت بزرگ اسEمی «

 كه تازه وزير ارشاد اسEمی ش�ده ب�ود، در اول�ين س�مينار نماين�دگان ١٩٨٤
ك��ه ب��ه دلي��ل ھم��دلی و [جمھ��وری اس��Eمی در خ��ارج از ك��شور فرھنگ��ی 

 در ]دان  س��فارت در ش��ھر لن��دن برگ��زار ش��لم��اء و غEم��دوس��تی مي��ان ع
زب�ان عرب�ی «تصميم گرفت ك�ه » ھای استراتژيك فرھنگی  تعيين اولويت«

 اس�Eمی معرف�ی نماي�د ]کھريزک�ی [جمھ�وری» المللی را به عنوان زبان بين
الملل�ی اس�Eمی در  ی زبان عربی به عنوان زبان ب�ين  اشاعه«و با تاكيد بر 

زمينه را برای اع�Eم زب�ان عرب�ی ب�ه عن�وان زب�ان » ای اسEمھ  تحكيم پايه
       ٢٨٩».رسمی مردم ايران فراھم آورند
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اولي�ای وزارت آم�وزش و پ�رورش، ني�ز «: مجتبی مين�ویبه قول 
مثE وزرای ارش�اد ي�ا روس�ای يا [ب و تعيين دبيران زبان و ادبيات در نص
رس��ی، ارج و مق��ام  بي��شتر دق�ت كنن��د و از ب�رای دان��ستن زب�ان فا]یجمھ�ور

بيشتری قائل ش�وند، چونك�ه ارجمن�دترين ميراث�ی ك�ه ب�رای م�ا مان�ده اس�ت، 
فرھنگ و ادبيات مل�ی ماس�ت و ب�ستگی اي�ن ادبي�ات و فرھن�گ گرانق�در ب�ه 

        ٢٩٠».زبان فارسی محل ترديد نيست
 س�يد یی ھم�ين وزي�ر ارش�اد و رئ�يس جمھ�ور  و درست ب�ه ش�يوه

ا حمله به ايران كوشيدند ھم شكل حكومتی اعراب مسلمان ب«: محمد خاتمی
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، ھم�ين دش�من زب�ان 

ھ�ا،  و گ�وی فرھن�گ ، گف�ت ی تسامح، ت�ساھل  و فرھنگ پارسی شد شھزاده
ح�اT ھ��م  و …گراي�ی  طلب�ی، آزاديخ��واھی و مل�ی  ی م�دنی، اص�Eح  جامع�ه

ب��ت «ب��از ميرح��سين موس��وی و مھ��دی کروب��ی و زھ��را رھن��ورد ش��ده ان��د 
 سر مردم و چه بگويم که باز ھم... چنج در درون حکومت اسEمی» عيار

ی اي�ن   چھ�ره ھ�م م�ا اي�ن ب�ار » س�اده ل�وحروش�نفكران«كEه رفت�ه اس�ت و 
ز ھ�م معل�وم  ھن�و…ش�ان ديدن�د و  ِ را در ماه ناآگ�اھیتزوير و فريب انامام

ِ ب���ار چ���ه م���اری را از آس���تين   ت���ا اين���ان اي���ن؛ني���ست ك���ه چ���ه خواھ���د ش���د
ی اسEمشان    ساله١٣٠٠شان بيرون بكشند، تا باز ھم بر محبوبيت  جادويی

  !بنازند
لمللی عربی برای جھ�ان ا تئوريسين زبان بيناين  زاده،  و اين امام

   :اسEمی افاضات ديگری ھم دارد كه خواندنش خالی از لطف نيست
Eم كسانی در ايران حق فعاليت و حيات سياسی دارند كه ب�ه اس�«

 ب�ا ك�سی …]تكلي�ف دگراندي�شان معل�وم اس�ت[و رھبری اعتقاد داشته باشند 
يت�ی و تنبيھ�ی كه نظام را قبول ندارد و در فكر براندازی است، با زب�ان امن

   ٢٩٢».بايد برخورد كرد
اگر منظ�ور از آزادی اي�ن باش�د ك�ه ب�ا مبن�ای انق�Eب اس�Eمی و «

Eم برخ��ورد ش��ود، اي��ن آزادی را ب��ه ھ��يچ وج��ه م��ردم انقEب��ی اي��ران اس��
آزادی در وس��ايل ارتب��اط  «…دھ��د  و اج��ازه ھ��م نم��ی]قب��ول كن��د[توان��د  نم��ی
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 ب�ا م�ردم باش�ند و ح�رف اين است كه ھمگام» ھای گروھی  جمعی و رسانه
    ٢٩٣».مردم را بزنند

 ح��الی ك��ه ب��ر آزادی و نھ��ادی ش��دن  ھوش��يار باش��يم ك��ه در ع��ين«
وج���ه  كن��يم، ب��ه ھ��يچ  م��ی» ف���داكاری«ف��شاريم و ب��رای آن  آزادی پ��ای م��ی

     ٢٩٤»…ھمسوی دشمنان نشويم
ی كتاب آي�ات ش�يطانی باي�د ب�ر   سلمان رشدی نويسنده«:و باTخره

 ام��ام خمين��ی اع��دام ش��ود و ھ��يچ راھ��ی ب��رای اس��اس حك��م ش��رعی ح��ضرت
      ٢٩٥»…گريز وی از اجرای اين حكم نيست

           
ت��رور، م��رگ، ی ھم��ان روش ھمي��شگی خ��شونت،   ام��ا در ادام��ه
 ي�ك سل�سله از  ھ�م زاده  ام�ام آنن چھارس�ال حكوم�ت ازندان، تعزي�ر در ھم�

 اص�Eح آزاديخ�واه یرئ�يس جمھ�ور « سازان ايران را كه در توھم گفرھن
ھ��ای   آفت��ابی ش�ده بودن�د، ب�ه زنجي�ر قت�ل]رخ�شانشب�ا تم�ام س�وابق د[» ِطل�ب 

ای ب��ه ص��Eبه ك��شيدند و در خوابگ��اه دان��شجويان تھ��ران و تبري��ز   زنجي��ره
ا سفيد كرد، اما ب�ازھم از  طلبان ر چنان جنايتی كردند كه روی تمام اصEح

فق�ط . نخاس�ت بجز قرائ�ت چن�د ان�شای دب�ستانی ص�دايی برسيد محمد خاتمی
ی اص���Eح طلب���ی و راه   ی ك���ه ب���ه اي���ن ش���ھزاده س���اده ل���وحروش���نفكران

ھای او اميد بسته بودند، آرزوھای خودش�ان را در دھ�ان او گذاش�ته،  گشايی 
برای جنابش شعرھا سرودند و تن�ی چن�د ب�ه اش�تباه س�ر و ص�دايی كردن�د و 

تشان تم�ام ھايی بر زبان راندند، ولی ديگر ماموري در كنفرانس برلين حرف
 نگاران متوھم و  ی اصEح طلبان، روزنامه  شان را، ھمه شده بود و ھمگی

ی به زنجير ك�شيدند را ھمچون ابومسلم خراسان» طيف دوم« بازان  سياست
  ھ��می اس�Eم    س�اله١٣٠٠در اس�تمرار حف�ظ آب�رو و محبوبي�ت   و اي�ن ش�يوه

 عصر روشنگری ؛پايان يافته بود» طيف دوم«موريت ما. چنان ادامه دارد
؛ تغيي�ری گونه ھ�م ب�ه مح�اق رف�ت   گونه آغاز شده بود، اين كه در ايران آن

س�بز [جن�بش س�بز » رھبران ح�افظ نظ�ام«در کار نيست؛ خEف به عرض 
   .رسانده اند] اللھيھا

  
  !برگرديم سر ساده لوحان

 ١٣٦٥ مھرم�اه ١٧ای كه در تاريخ   علی منتظری در نامه  حسين
\ خمين�ی ارس�ال داش�ت، ب�ا س�اده اندي�شی تم�ام،  وض�عيت   برای سيد روح
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ی   ی زيادی زير ش�كنجه  دانيد كه عده آيا می«: زندانيان را چنين تبيين كرد
دانيد ك�ه در زن�دان م�شھد در اث�ر نب�ودن پزش�ك و   آيا می؛ندا  بازجوھا مرده

ا  دخت�ر را ب�٢٥ھای دختر جوان، بعدا ناچار شدند ح�دود  نرسيدن به زندانی
داني��د ك��ه در زن��دان ش��يراز   آي��ا م��ی؛اخ��راج تخم��دان و ي��ا رح��م ن��اقص كنن��د

Eفاص��له پ��س از افط��ار اع��دام دار را ب��ا جرم��ی مخت��صر ب  دخت��ری روزه
ھ�ای جمھ�وری اس�Eمی دخت�ران  دانيد كه در بعضی از زندان  آيا می؛كردند

ه دانيد كه چه بسيارند زندانيانی ك  آيا می…جوان را به زور تصرف كردند
رويه، كور يا كر يا فل�ج ي�ا مب�تE ب�ه دردھ�ای م�زمن  ھای بی  در اثر شكنجه

داني��د ك��ه در بع��ضی   آي��ا م��ی…رس��د  ب��ه داد آنھ��ا نم��ی]ھ��م[ان��د و ك��سی   ش��ده
 از نور روز ھم برای زندانی دريغ داش�تند، آنھ�م ن�ه ي�ك روز یھا حت زندان

       ٢٩٦»…ھا و دو روز، بلكه ماه
ی اي��ران و ع��راق،    س��اله٨جن��گ و مھ��دی بازرگ��ان در دوران 

يكماه قبل از پايان جنگ، درست ھمان زمانی كه اوضاع خيلی خراب ش�ده 
رفت كه كليت نظام را زي�ر ب�ار ت�وحش جن�گ اي�ران و ع�راق از  بود و می

 انديشی تمام  \ خمينی، با ساده ای به سيد روح   ، در نامه٢٩٧اساس نفی كند
ھا  قه داريد كه بايد ھستی و حقوق انسانجنابعالی اگر عقيده و عE«: نوشت

را فدای صدور جنگی و اجرای اجباری اسEم و از بين بردن فتن�ه و ف�ساد 
باش�د، عقي�ده در دني�ا آزاد و  نموده و اين، يك كار عملی موفق و ماجور م�ی

شخ�صا و پي�روان اي�ن ط�رز تفك�ر مختارن�د مب�ادرت ب�ه چن�ين . محترم است
لی نه ب�ه ھزين�ه و حي�ات ك�سان ديگ�ری ك�ه چن�ين رسالت انتخابی بنمايند، و

ان��د ك��ه حاض��رند ت��ا آخ��رين نف��ر و آخ��رين    ندارن��د و نگفت��هیاعتق��اد و الزام��
زا و اتم��ی  خان��ه در زي��ر بم��ب و موش��ك و س��Eحھای جھنم��ی ش��يميايی آت��ش

 پي��روزی م��ورد نظ��ر …ن��ابود ش��ده، ش��عار جن��گ جن��گ ت��ا پي��روزی بدھن��د
ھ���ا و اظھ���ارات مقام���ات و م���سئولين   آنط���ور ك���ه از ش���عارھا و اعEمي���ه

: ھ�ای ذي��ل اس��ت   فھمي�ده ش��ده اس��ت، ش�امل خواس��ته٢٩٨]جمھ�وری اس��Eمی[
مرگ صدام، انحEل حزب بعث، فتح كربE تا س�قوط بغ�داد، اس�تقرار ي�ك «

ھ��ای  جمھ��وری اس��Eمی متح��د ي��ا ت��ابع اي��ران در ع��راق، اض��محEل دول��ت
كفرس�تيزی خ�صمانه و ارتجاعی عرب يا تمكين به انق�Eب اس�Eمی اي�ران، 

ی الح��اد و اس��تكبار و امپريالي��سم در جھ��ان و ب��اTخره رف��ع   امح��اء قاھران��ه
    ٢٩٩».كامل فتنه در عالم
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ھ�ا ديگ�ر  و دوستدارانش معتقدن�د ك�ه اي�ن ح�رف» طيف دوم«Tبد 
 شايد ھم پ�رداختن ؛رورتی برای پرداختن به آنھا نيستكھنه شده است و ض

ی ممنوع��ه و »ت��ابو«ی اس��Eمی ي��ك ب��ه جناي��ات دو طي��ف موس��س جمھ��ور
عبور ناكردنی است و اصE نبايد راجع ب�ه اتفاق�اتی ك�ه در دوران حكوم�ت 

پيرم��رد س��يد رفت��ه .  اس��ت، س��خنی گف��ت \ خمين��ی افت��اده ش��خص س��يد روح 
 روزھ���ا در  از خيل���ی از ك���سانی ك���ه اي���ن» !خ���دايش بي���امرزد«اس���ت و 

  !  جيزه؛موقوف فضولی ؛تر بود تر و مھربان متند، ليبرالحكو
  مھن��دس مھ��دی اندي��شانی نظي��ر ك��ه تنھ��ا س��ادهواقعي��ت اي��ن اس��ت 

عل��ی منتظ��ری ت��وھمی ناش��يانه ن��سبت ب��ه ماھي��ت  بازرگ��ان و ش��يخ ح��سين
» طي��ف اول«ناش��ی از جناي��ات » فق��ط«اسEم��شان دارن��د و اي��ن اعم��ال را 

ِكنند و نه جوھر و ماھيتِ  كل اسEم در حكومت ارزيابی می  با اين ك�ه ب�ه. ِ
موس�وی «و » طي�ف دوم«و » اص�Eح طل�ب«اند كه تا در نق�ش   چشم ديده

ك�ه و ميآورن�د اند، ھمان بEيی را ب�ر سرش�ان آوردن�د   به صحنه آمده» چی
آوردند و اگر » اھل رده« بر سر ]يا خلفای راشدين[جانشينان پيامبر اسEم 

كن�د و ِاين جماعتِ  متوھم طيف دوم خطايی بكند و زبانش را زي�ادی دراز 
 كشيده است، پ�ا را ]و بالطبع اسEم[ای كه طيف اول   از خط قرمز ممنوعه

بيرون بگذارد، ھمان بEيی بر سرش خواھد آمد كه بر سر ناراضيان ديگر 
اندي�شان ت�ازه ب�دوران  ی ساده    و حاT دارند ھمان بE را بر سر ھمه…آمد

ه تقل���ب در و معترض���ين ب��� طل���ب  ی فعل���ی ي���ا م���ثE جن���اح اص���Eح  رس���يده
  . خورد آورند و آب ھم از آب تكان نمی میانتخابات دھم رياست جمھوری 

  .سناد عجيبی داردا» اھل رده«تاريخ در رابطه با 
يعن�ی » ردت آوردند«بعد از مرگ پيامبر خيلی از طوايف عرب 

ھاش�ان ك�ه ب�ه ض�رب شم�شير، ك�شتار و خ�شونت ِ  و خيل�ی. از دين برگشتند
ھاش�ان  زن. ھ�ا كردن�د ه بودند م�سلمان ش�وند، ش�ادمانیسپاه اسEم مجبور شد

 ]خلف�ای راش�دين[ان پي�امبر ی رفت�ار جان�شين   اما متاسفانه شيوه…حنا بستند
با اين مردم، بخشی از تاريخ خونبار مسلمان كردن جھان پھن�اور اس�Eم را 

  . گذارد به نمايش می
بع���ضی ك��افر ش���دند و بع��ضی زك���ات . عرب��ان از دي���ن بگ��شتند«

خواس�تند ك�ه توب�ه كنن�د ت�ا م�شمول  س�ران اس�Eم از اي�ن جماع�ت م�ی. دن�دندا
ھ�ا واج�ب  كردن�د، قت�ل آن مقررات اسEمی ق�رار بگيرن�د، ھرگ�اه امتن�اع م�ی

ك�شتند و زن و فرزندان�شان را  ھا را م�ی جنگيدند و آن ھا می بود، يعنی با آن
  . كردند اسير می

ون در ع���الم ھ���ای گون���اگ در دوران زمام���داری اب���وبكر آش���فتگی«
ای ب��ا قب��ول اس��Eم و خوان��دن نم��از از دادن زك��ات   ع��ده. اس��Eم پ��يش آم��د
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خ��ودداری كردن��د و جمع��ی ك��ه ايم��انی نداش��تند، در ح��ال تردي��د و انتظ��ار 
  . كردند زندگی می
ت��ا ح��دی » اس��امه«اب��وبكر پ��س از آن ك��ه ب��ه كم��ك س��ردار خ��ود «

دش�منان اس�Eم ی   سرو صدای مخالفان را خاموش كرد، ب�رآن ش�د ك�ه كلي�ه
ی قباي�ل   ای ب�ه كلي�ه  برای اجرای نيت خ�ود ط�ی بخ�شنامه. را سركوب كند

اي��ن ل��شكر را م��امور ك��ردم ك��ه ھ��ر ك��ه را از دي��ن «: ع��رب اع��Eم ك��رد ك��ه
اش را اس�ير   برگشته باشد، با شمشير بكشد و به آتش بسوزاند و زن و بچ�ه

 ھزارھ��ا و و ب��ازھم ت��اريخ پ��ر اس��ت از ٣٠٠»…كن�د، مگ��ر آن ك��ه توب��ه كن��د
ھزارھ��ا س��ند و م��درك م��ستند ت��اريخی در رابط��ه ب��ا ك��شتن و س��وزاندن اي��ن 

  !جماعت بدبخت ِ از دين برگشته
ی ت��رور س��عيد   پرون��ده«رام��ين احم��دی در مطلب��ی ك��ه ب��ا عن��وان 

ھ��ای ق��درت ب��ين دو طي��ف  در رابط��ه ب��ا اي��ن قرب��انی جن��گ٣٠١» حجاري��ان
ھ��وری اس��Eمی حكوم��ت اس��Eمی و نق��ش حجاري��ان در تاس��يس حكوم��ت جم

ھای   گونه كه برخی چھره  و آيا آن ؛ كيستحجاريان به راستی«: نويسد می
 طلب�ی   كلي�دی در جن�بش اص�Eحان�د، نق�شی آنق�در  مافيای ق�درت ادع�ا ك�رده

ری در  اگ�ر روزگ�ا؛ست چگونه چنين نقشی را يافته است اگر چنين ا؛دارد
ای بيست و چن�د ھ ی جوان   مغضوب و ھدف گلولهھرم قدرت بوده، چگونه
  ساله قرار گرفته است؟ 

ی ت��رور حجاري��ان ب��ه   س��واTت، پرون��ده] اي��ن[در ج��واب ب��ه  «
   …يابد ساختار و عملكرد وزارت اطEعات جمھوری اسEمی پيوند می

 بختي���ار و پ���س از آن ]ش���اھپور[ب���ا انح���Eل س���اواك از س���وی «
ر  د…پي��روزی انق��Eب و اع��Eم دول��ت موق��ت، اي��ران از نظ��ر اطEع��ات

 ام��ا پ��س از انق��Eب بھم��ن، ھم��ان …موقعي��ت دش��واری ق��رار گرفت��ه ب��ود
 م���شكلی ك���ه بازرگ���ان و …س���ازمان اطEع���اتی فاس���د ني���ز وج���ود نداش���ت

ھ�ای    با آن دس�ت ب�ه گريب�ان بودن�د، در اول�ين م�اه]دولت موقت[اميرانتظام 
بعد از انقEب ھرگز احساس ھمدردی در كسانی نظي�ر مح�سن ميردام�ادی، 

 س��عيد …غرزاده، عب��اس عب��دی، س��عيد حجاري��ان ايج��اد نك��رداب��راھيم اص��
خ��دمت ش�ما ع��رض ش�ود ك��ه م�ا بع��د از «: گوي�د حجاري�ان در اي��ن ب�اره م��ی

ھج�ده /انقEب چشممان را باز كرديم و دي�ديم ك�ه س�اواك منح�ل ش�ده و ھف�ده
  » …جريان اطEعاتی در كشور به وجود آمده است

                                                           
خ اسEم دكتر ي و تاریه واTشراف مسعودي، به نقل از التنب٤٢ران، جلد دوم، ص ي ایخ اجتماعيتار - 300
 اضياكبر ف یعل

   ١٣٧٩رماه ي ت١٧٤ ی  شماره» پر «ی  هيبه نقل از  نشر - 301
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زد،  ف اول را م��یای ك��ه راديكالي��سم ح��ر   در دوره]حجاري��ان[«
از اش��غال س��فارت و س��قوط دول��ت . ھ��ای ق��درت را از آن خ��ود ك��رد كرس��ی

. وزي�ری رس�يد نخست » دفتر تحقيقات و اطEعات«بازرگان، حجاريان به 
در اين دفتر كه خسرو تھرانی رئيس آن بود، سعيد حجاري�ان مع�اون و نف�ر 

   …دوم بود
ين�ی و مخالف�ان كن�د ك�ه ت�ا ح�دودی خم اما حجاريان استدTلی م�ی«

 ب�ه خمين�ی ]حجاري�ان[او . كن�د اطEع�ات را ق�انع م�ی» دنخانه ش  وزارت«
كند كه چه بسا كه اطEعات، مجبور ب�ه ش�كنجه و اع�دام باش�د،  يادآوری می

 و آي�ا ؛ت چنين كارھايی را ب�ر عھ�ده بگي�ردآيا رھبری حاضر است مسئولي
ه ناچ��ار اس��ت ای ب��ين رھب��ری و س��ازمانی ك��ه گ��ا  بھت��ر ني��ست ك��ه فاص��له

   ؟ھايش را آلوده كند، حفظ گردد دست
 ت�شكيل وزارت[كند و با راه ح�ل چھ�ارم  نكته را درك می» امام«

  » .شود  موافقت می]ای برای اين منظور  خانه 
ی ھم���ين مطل���ب ق���رار داش���تن س���عيد   رام���ين احم���دی در ادام���ه

 ھای كلي�دی وزارت اطEع�ات را ت�ا دوران وزارت عل�ی حجاريان در پست
بع��د ھ��م عل��ی فEحي��ان ب��ه دلي��ل دعواھ��ای درون . دھ��د فEحي��ان ن��شان م��ی

ای ج��ز اس��تعفا و   حجاري��ان چ��اره«كن��د و  گروھ��ی حجاري��ان را ت��صفيه م��ی 
گردد  باز می» رياست جمھوری« ندارد و به ]اطEعات[ خانه  ترك وزارت

و ب���ه ك���ار ت���دوين دو نھ���اد ت���ازه، ش���ورای امني���ت مل���ی و مرك���ز تحقيق���ات 
   ٣٠٢».پردازد يك میاستراتژ

اي��ن ك��ه س��عيد حجاري��ان چگون��ه از وزارت اطEع��ات ب��ه پ��ست 
ك��شی  طل��ب س��يد محم��د خ��اتمی اس��باب   اص��Eح یم��شاورت رئ��يس جمھ��ور

ی ھمدستی آشكار و نھان دو طيف حكومت اسEمی   كرده است، خود نشانه
و اگر يكی از بنيانگزاران اصلی وزارت اطEعات با علم به اين ك�ه . است
خان��ه گ��اه مجب��ور اس��ت ش��كنجه و اع��دام كن��د و بھت��ر اس��ت ك��ه   وزارتاي��ن 
 \ خمينی و جان�شينانش از اي�ن آل�ودگی   سيد روح آدمکشان،ھای امام دست

ی ب�ا ارج   ی پ�رش اي�ن نماين�ده  ی ش�يوه  دھن�ده ظاھرا پاك باشد، خود ن�شان 
ی ی س�يد محم��د خ��اتم  طلب�ی، از وزارت اطEع��ات ب�ه كابين��ه جن�اح اص��Eح 

از سويی اين كه چگونه و به چ�ه منظ�ور چن�ين جنايتك�ارانی اص�Eح . است

                                                           
 و یمخالف خامنه ا» ونيسيپوز« در یاست جمھوري که پس از انتخابات دھم ریتمام کسان. ھمانجا - 302

ند و اساسا از يآيان، از وزارت اطEعات و سپاس پاسداران ميد حجاريکنند، ھمچون سعي نژاد عمل میاحمد
 یه يشنين پيچن» رھبران جنبش سبز«ن و يست که مخالفيب نين عجيا ايآ. ن نھادھا بوده انديانگزاران ايبن

 و یعباس عبد، ی افشاری، علی دارند؛ ھمچون محسن سازگارا، محسن مخملباف، اکبر گنجیعيفج
 ؟!گرانشانيد
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ی فEكت تاريخی ملت ب�دبختی اس�ت ك�ه   شوند، خود نشانه طلب شناخته می
ی اي��ن دو طي��ف حكوم��ت اس��Eمی ب��ا ان��واع و اق��سام   از چن��د س��و در منگن��ه
موضوع عجيب ديگری كه در . شود شرده و تفاله میشعارھا و عملكردھا ف

ب�ه اس�تفاده از » طي�ف اول«سيد جوادی بر آن تاكيد ش�ده اس�ت، ني�از  تاب ك
اي���شان دلي���ل . ب���رای اداره ك���شور اس���ت» طي���ف دوم«تخ���صص تكنيك���ی 

ی دو طيف را ناشی از عدم تخصص باند اول ارزي�ابی   ھای اوليه ھمكاری
 را ب��ا كن��د و اي��ن ك��ه بان��د طي��ف اول زم��انی Tزم داش��ت ت��ا تم��ام نھادھ��ا م��ی

  .  متصرف شود]و نه زور[ از تخصص طيف دوم استفاده
ز تاس�يس نظ�ام جمھ�وری ی آغ�ا  ی تاريخی مھم در مرحل�ه  نكته«

 اي��ن اس��ت ك��ه طي��ف باص��طEح روحاني��ت ي��ا آخون��دھا و در راس ]اس�Eمی[
ی دول���ت و چرخان���دن   ی ام���ور درھ���م گس���سته  ھ���ا خمين���ی، ب���رای اداره آن

 ؛غيرآخون��د محت��يج بودن��دھ��ای   م��ذھبیھ��ای اداری مملك��ت ب��ه طي��ف دس��تگاه
ِزيرا قشر آخوند نسبت به سياست اداری گردش امور مملك�ت ب�ی اط�Eع و   ِ

خ��وانی و  ِی مج��الس روض��ه   ھ��ای ح��وزوی و اداره بيگان��ه ب��ود و ج��ز درس
    ٣٠٣».ی ديگری نداشت  عزاداری، تجربه

ای ك�ه طي�ف اول   واقعيت اين است كه اداره كردن ايران ب�ا ش�يوه
 س��اTرانی از تي��پ مھ��دی  س��ت، ن��ه تنھ��ا ب��ه تخ��صص ف��ندر پ��يش گرفت��ه ا

بازرگ��ان و ديگ��ران ني��ازی نداش��ته و ن��دارد، بلك��ه تنھ��ا و تنھ��ا ب��ا ب��ه خ��دمت 
 پ�ذير  \ قصاب و حسن آي�ت امك�ان ھای فشاری از نوع ماشاء گرفتن گروه

ھای ف�شار در جري�ان تك�املی خ�ود ب�رای ت�داوم  بود، كما اين كه ھمين گروه
ن حكومت وTيت فقيھی به وزارت اطEع�ات و امني�ت، ان�واع بخشيدن به اي

ھ���ای اطEع���اتی رھب���ر و رئ���يس مجم���ع ت���شخيص م���صلحت نظ���ام،  سي���ستم
 نمك��ی، ح��اجی بخ��شی و عل��ی  ش��لمچه، جبھ��ه، ح��سين \ ك��رم، م��سعود ده

ديگ�ران باليدن�د و ب�ا ھم�ين ش�يوه حسين شريعتمداری  ،شھری  فEحيان، ری
ای و كمك به   ھای زنجيره روريسم دولتی، قتلھای تكميلی صدور ت  و شيوه
 \ خ����ارجی، موض����وع تخ����صص را از اس����اس در  ھ����ای ح����زب جري����ان

ه تئوري���سين ناك���ام اي���م ك���  Tب���د فرام���وش نك���رده. حكومت���شان درز گرفتن���د
 سيد محمد حسين بھشتی نه تنھا از اس�اس ب�ا »شھيد«  اسEمی»جمھوری«

ود ك�ه ب�ه تخ�صص ھ�م بھ�ايی مخ�الف ب�» ی ش�اه  وTي�ت مطلق�ه«مبارزه با 
 ی راس ھرم حكومتی بر ھر متخص�صی حت�داد و عنصر مكتبی را در نمی

  .داد يارانی نظير مھدی بازرگان و ديگران ِ اين طيف ترجيح می

                                                           
 ٨ تا٧د شناخت، صص ي كه از نو بایخائن - 303
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خ��وب اس��ت در رابط��ه ب��ا موض��وع م��شخص تخ��صص ب��ه م��تن 
 در ]آن زم��ان[ِين بھ��شتی رئ��يس دي��وان ع��الی ك��شور س��خنرانی محم��د ح��س

 مراجع��ه كن��يم، ت��ا ببين��يم ك��ه ح��ضرتش ١٣٥٩ آب��ان ٣٠ي��ه ی احمد  ح��سينيه
ريخت�ه و و جناب سيد جوادی » طيف دوم«چگونه آب پاكی را روی دست 

ھ�ای م�ديريت،   ی وTيت فقيه كه در آن تمام س�اخته   در جامعه«: گفته است
بھ�ای . ِھای امام�ت ھ�ستند، تخ�صص علم�ی بھ�ای درج�ه دوم را دارد  شعبه

ھ�ايی ك�ه مكت�ب   در جامع�ه. دھيم به مكت�ب ی را میدرجه اول و بخش اصل
كن�د، در انتخ�اب اف�راد ب�رای م�شاغل  ھ�ا را تعي�ين م�ی الھی شكل و جھت آن
 بندی اين افراد به اصول مكتبی باشد و س�وال  ی پای  بايد سوال اول، درجه

       ٣٠٤».ی تخصص آنھا  دوم درجه
ای   لی خامنهای ديگر در استمرار ھمين شيوه، سيد ع  و در نمونه

ی    در دي�دار ب�ا ط�Eب في�ضيه]ِ آن زمان حكومت اس�Eمییرئيس جمھور[
ھ�ايی ك�ه در ك�ار  كی از خاصيتي«:  گفت١٣٦٣ شھريور ٢٦قم در تاريخ 

 وج�ود دارد، اي�ن ]د اس�Eمی خ�دمات پزش�كی ام�ام خمين�یاعضای بنيا[شما 
ِاز درون كن�د، زي�را طبي�ب ايران�ی  است كه ما را به خود كف�ايی نزدي�ك م�ی

جوشد و وج�ود پزش�كان م�ومن و متعھ�د ب�ه اس�Eم ب�رای  اسEمی خودش می
       ٣٠٥»!ی مشكEت پزشكی مملكت كافی است  حل كليه

ھ��دف . دان��شگاه ج��ای تربي��ت متخ��صص ني��ست«: ب��ه بي��انی ديگ��ر
      ٣٠٦».\ است نظام آموزشی ما فقط پرورش خليفه 

 Eيا مث»Eمی عقي�ده دارم من به عنوان يك ش�ھروند جمھ�وری اس�
كه دانشگاه محل يك متخصص ني�ست، بلك�ه مح�ل ي�ك ف�رد مكتب�ی اس�ت ك�ه 

ی مكتب�ی ب�ودن   م�ا م�ساله. گي�رد در ضمن تخصص را ھم در آنج�ا ف�را م�ی
ھ�ای  ت�وانيم ارزش نمی. توانيم فدای ھيچ چيز ديگری بكنيم ھا را نمی دانشگاه

اريم، در غرب��ی را ب��ه خ��اطر اي��ن ك��ه متخ��صص ك��م داري��م، ي��ا اص��E ن��د
      ٣٠٧».ھا احياء بكنيم دانشگاه

ی ت���اريخی و   ب���ه اي���ن دلي���ل و ص���دھا و ھزارھ���ا فاك���ت و نمون���ه
 امث��ال بازرگ��ان و  ني��ازی ب��ه  تخ��صص» طي��ف اول« غيرت��اريخی ديگ��ر 
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ِحتما توجه داريم كه جريان مثE ماركسي�ستی ح�زب ت�وده . دوستانش نداشت
ك��رد، ھم��ان اول ك��ار ب��ه  م��یك��ه دقيق��ا ھم��ان دي��دگاه طي��ف اول را نماين��دگی 

ِرا از تخ��صص اف��رادی » طي��ف اول«خ��دمت جن��اح راس��ت كم��ر ب��ست و 
  .نياز ساخت  بیانيارانشسيد جوادی و نظير مھدی  بازرگان و 

 از ]ص�در و ي��ارانش بن�ی[ر طي�ف دوم و الزام��ا ھ�م طي�ف س��وم اگ�
ن�د، ب�ه اي�ن ه ای سلطنت وTيت فقيھی طيف اول ب�ه بي�رون پرت�اب ش�د  حلقه

س�يد ج�وادی ب�رای  ھ�ايی ك�ه  ل بود كه طيف اول توانست با تم�ام خ�صلتدلي
مرحل�ه  ب�ه   اس�ت، مرحل�ه  علی اكبر ھاشمی رفسنجانی و باندش رديف كرده

ھ�ای ش�يعی از  ی قرائ�ت  ھ�ای ق�درت را ت�صرف ك�رده، س�ر بقي�ه تمام اھ�رم
ما ھمين تجربه را چند ب�ار ديگ�ر ھ�م در . ِموضوع حكومت را زير آب كند

ب��ه عن��وان مث��ال مگ��ر ب��ه حكوم��ت رس��يدن خلف��ای . اي��م  خ اس��Eم داش��تهت��اري
 س��ال پ��يش و ١٤٠٠راش��دين، ت��صاحب و ت��صرف نيم��ی از دني��ای متم��دن 

ی دوم    مگ�ر خليف�ه؛ نژادی و دين�ی ب�ه تخ�صص ني�از داش�تتحميل آپارتايد
الق�ول ھ�ستند، تكن�وكرات ب�ود؟  او متفق » ساده انديشی«مسلمين كه ھمه بر 

حكم راندن با قرائت وTيت مطلقه ی فقيھ�ی از اس�Eم تخ�صص اساسا مگر 
  خواھد؟ می

 وقت��ی بي��شتر ]م��سلمان[ی و تن��د خ��ويی فاتح��ان ام��ا وح��شی طبع��«
ض�من . معلوم گشت كه زمام قدرت را در كشور ف�تح ش�ده ب�ه دس�ت گرفتن�د

فرم��انروايی و ك��ارگزاری در ب��Eد مفت��وح ب��ود ك��ه زب��ونی و ن��اتوانی و در 
ی    از ھم��ه… خ��ويی عرب��ان آش��كار گ��شت ج��ويی و درن��ده  ح��ال بھان��ه  ع��ين
ی ك�شوری ك�ه گ�شوده ب�ود، ت�ا   آيد كه عرب ب�رای اداره ھا بخوبی برمی اين

      ٣٠٨»…چه اندازه عاجز بود
ھ�ای ص�در اس�Eم ني�ز ھ�دف اكث�ر  ناگفته نماند كه در اكثر جنگ«

 ھ��ا ب��ر س��ر غن��ايم، جن��گ در ان��دوزی ب��ود و غالب��ا ب��ين آن جنگجوي��ان م��ال
گرف�ت و دس�تگاه خEف�ت و س�ازمان اداری آن، آنق�در ض�عيف و ابت�دايی  می

برای گردآوری و تق�سيم بود كه قادر به حل اختEف و ايجاد روش معقولی 
ھ�ای زربف�ت و   تا جايی كه در ع�صر عم�ر و ديگ�ران گ�اه ق�الی؛غنايم نبود

ع�ه قط  بھای ديگر را كه مولود نبوغ ھنرمندان بود، قطع�ه  مصنوعات گران
    ٣٠٩».كردند بين خود تقسيم می

ی رفتار اين دو طي�ف ب�ا دگراندي�شان و ح�ق   موضوع ديگر شيوه
 زاده را   قط��ب احتم��اT ك��سی نظي��ر مرح��وم ص��ادق. و حق��وق اي��شان اس��ت
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توان از جريان طيف اول ب�ه ح�ساب آورد، ام�ا نگ�اھی ب�ه رفت�ار او در  نمی
ھ��ای حکوم��ت  انرابط��ه ب��ا موض��وع زن��دانيان سياس��ی دگران��ديش در زن��د

پي��شين، خ��ود دلي��ل محكم��ی ب��ر ع��دم تفكي��ك باورھ��ای اي��ن ان��واع متولي��ان 
قرب�انی زاده متاس�فانه خ�ود  ك�ه قط�ب  ب�ا اي�ن . حكومت مذھبی و شيعی است

 طي��ف اول از اس��Eم حك��ومتی ]توتاليتاري��ست[ طل��ب  ِقرائ��ت رس��می تمامي��ت
م�سلمانان،  گي�ری اش دقيق�ا ناش�ی از ھم�ان تفك�ر توحي�دی  است، اما موضع

نق�ش عجي�ب ص�ادق قط�ب «در م�ورد . يعنی حذف و نفی دگرانديشان است
ای ك���ه   \ خمين��ی در كنگ��ره روح  قب��ل از ب��ه ق��درت رس���يدن س��يد » زاده 

 ب�رای رس�يدگی ب�ه موض�وع حق�وق ١٩٧٥المل�ل در س�ال  سازمان عف�و ب�ين
   : اندنوشته ِبشر در ايران دوران پھلوی دوم در آمستردام تشكيل داده بود، 

او در كمي������سيونی ك������ه .  زاده نق������ش عجيب������ی داش������ت قط������ب«
ك��رد ب��ه اثب��ات   قاس��ملو ھ��م در آن ش��ركت داش��ت، س��عی م��ی]عب��دالرحمان[

خ�اطرم . ھای ايران فق�ط زن�دانيان م�سلمان وج�ود دارن�د رساند كه در زندان
ھ��ست ك��ه ھم��راه ب��ا محم��ود راس��خ و بھم��ن نيرومن��د در راھ��رو  برگ��زاری 

 م�ن ھرچ�ه ؛اي�ن مرتيك�ه كي�ه«: م كه قاس�ملو آم�د و گف�تكنگره ايستاده بودي
ھ�ا،  ھ�ای اي�ران، كردھ�ا، كموني�ست كنم كه در زن�دان در كميسيون تكرار می

 ؛گويد اص�E چن�ين چي�زی ني�ست ند، میھا زندانی ھست ھا و مذھبی دموكرات
قاس�ملو » .ھا زن�دانی ھ�ستند ملت ايران ھمگی مسلمان ھستند و فقط مسلمان

     ٣١٠».شناخت  زاده را نمی قطبدر آن زمان 
 \ عل�ی اكب�ر ھاش�می بھرم�انی رف�سنجانی،  به ھمين دليل ھم آيت

اس���د \ س���يد \ خلخ���الی،  ای، آي���ت   \ س���يد عل���ی موس���وی خامن���ه آي���ت
\ م��صباح   \ واع��ظ طب��سی، آي��ت  \ محم��د ي��زدی، آي��ت Tج��وردی، آي��ت 

ن��ی، مح��سن و \ مھ��دوی ك ی، آي��ت \ خزعل��  \ جنت��ی، آي��ت  ي��زدی، آي��ت
 \ خمينی  \ امام سيد روح آيت حضرت  خود ی دوست، حت مرتضی رفيق

» ی فقي��ه  ِت��ز وTي��ت مطلق��ه«ِو ديگ��ران اي��ن طي��ف ھ��م پ��يش از آنك��ه خ��الق 
باشند، محصول قرائت وTي�ت فقيھ�ی از موض�وع م�ذھب ش�يعه و موض�وع 

 نظير علی شريعتی، محمد تق�ی ھايی اصل شيعی امامت ھستند كه تئوريسين
 چن�د،  اين طي�فِشريعتی، سيد محمود طالقانی، مرتضی مطھری و ديگران

فرام�وش . ان�د   ب�ودهشس�از  زمين�ه ، از به حكومت رس�يدن اي�شانپيشسالی 
جاھ�دين خل�ق ھ��م از بط�ن ھم�ان نھ��ضت  س�ازمان مچ��وننكن�يم ك�ه جري�انی 

 اس��Eمی محم��د تق��ی  آزادی مھ��دی بازرگ��ان و ك��انون ن��شر حق��ايق]م��ذھبی[
ق��رن در ش�ريعتی متول�د ش�ده اس�ت و ب�ه دلي�ل ھم�ان ماھي�ت ش�يعه اكن�ون و 
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 ب��ه اص��ل خ��ويش ، در رون��د تكام��ل قھقراي��ی خ��ود؛مبي��ستم و بي��ست و يک��
م��ن در كت��اب . كنن��د بازگ��شته، ھم��ان قرائ��ت وTي��ت فقيھ��ی را نماين��دگی م��ی

 فقيھ�ی  يتخودم را از نگرش وT ھای تجربی   نمونه» زن در دولت خيال«
ام ك��ه ني��ازی ب��ه    ن��شان داده]م��سعود رج��وی[عمام��ه  ی ب��ی  زاده اي��ن ام��ام 

  .        تری بر زمين مانده است ھای مھم تكرارش نيست، چرا كه حرف
بارھ�ا ب�ه زب�ان گوي�ای خ�ودش » طي�ف دوم« بندی نھايی  در جمع

 ب��ه  اس��ت، ص��ريحا، ش��فاھا، كتب��ا و ب��ا تم��ام امكان��اتی ك��ه در اختي��ار داش��ته
، ھرگون�ه  تعريف ويژه از موضوع رھبر، امام، چوپان و ولی فقيه پرداخته

ھ�ای امام�ت   ساTری را نف�ی ك�رده، دموكراس�ی را ن�افی تحق�ق آرم�ان مردم
 در واق���ع. ش���يعه، ب���رای اس���تمرار حكوم���ت اس���Eمی ارزي���ابی ك���رده اس���ت

حركتی كه در ايران در اعتراض ب�ه كلي�ت اس�Eم حك�ومتی در ح�ال تك�وين 
چ��ون جن��بش تنب��اكو، انق��Eب  ب��ار ديگ��ر ھ��م ھ��م  ت، اگ��ر ق��رار باش��د ي��ك اس��

 ای  آين�ده ب�ا اي�ن آل�ودگی رش�د ياب�د،  اسEميزه ش�ده،٥٧مشروطه و شورش 
جنبش در ايران تنھا در صورتی به موفقيت خواھ�د انجامي�د . نخواھد داشت

ك��ه از اس��اس ن��افی ھ��ر دي��ن، م��سلك و م��ذھبی در حكوم��ت باش��د، بج��ز اي��ن 
ی ت��اريخ اي��ران اس��ت و الزام��ا دس��تآوردی بج��ز ي��ك   چن��د ص��د ب��اره تك��رار

 ب�رخEف .ھا نخواھد داش�ت  پراكنی ھا و توھم  انديشی ھا و كج سلسله نافھمی
پادش�اھی «مرز بين متعھ�دين ب�ه حاكمي�ت م�ردم و ديدگاه حاج سيد جوادی، 

بن��دی ب��ين  اي��ن تق��سيم . گ��ذرد نم��ی» كف��ر و دي��ن«از مي��ان » جان��شينان خ��دا
رھب��ری جن��بش «و » طلب��ی اص��Eح «ی باص��طEح   سانی ك��ه در جبھ��هك��

ان�د، الزام�ا ب�ه ش�كل    برخاس�ته]م�ثE[» مب�ارزه« درون اي�ران ب�هدر » سبز
ترن�د »  خ�واه مشروعه«ھستند مكEھايی كه از ھر معممی . لباس ھم نيست

و . فشارند میپای » ی فقيه  وTيت مطلقه«و موضوع » اصالت امام«و بر 
 ه ی خ�ونينب�ه دلي�ل تجرب�،  ك�م  ك�ه دس�ت]ای  ناش�ناخته[ستند معمم�ين Tبد ھ

اند كه دين بايد از حكومت جدا باشد و    به اين باور رسيده،حكومت اسEمی
توان در قرن بيست و يك�م، ق�انون اساس�ی ي�ك ك�شور را ب�ا تعبي�ر  ديگر نمی

  . فقيه تفسير كرد از انسان و الزاما نيازش به امام و ولی » سفاھت«
بنابراين تفكيك بين اين افراد، تنھا با شناخت نوع نگرش ايشان به 
موضوع جدايی دين از حكومت و حاكميت مردمی قابل تعري�ف اس�ت و ن�ه 

  ب�ه ھم�ين دلي�ل عل�ی ش�ريعتی، ج�Eل آل. ھاشان در فرم و شكل لباس تفاوت
ميرح��سين موس��وی، زھ���را س��روش، م��سعود رج��وی و احم��د، عب��دالكريم 

 ن�وعی حكوم�ت دين�ی ھ�ستند، در  و م�دعی ك�ه مبل�غی کروبیرھنورد، مھد
لبت�ه ا[ترند و مثE مھدی بازرگ�ان  مرتجع» مشروعه خواھی«نھايت از ھر 

 و ديگران�ی ك�ه خواھ�ان تفكي�ك نق�ش ]زن�دگی اشھ�ای  فقط در واپ�سين س�ال
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دي���ن از حكوم���ت ھ���ستند، از ھمراھ���ان و ي���اران م���ردم در مب���ارزه ب���رای 
به ھمين دليل ھم باي�د ب�ه مب�ارزات . شوند شناخته میساTری  استقرار مردم 

ھ�ای  ھايی كه ممكن است به دليل آلودگی اين دسته از ايرانيان با تمام كاستی
ساز فاصله گ�رفتن از  قبلی فكری داشته باشند، ياری رساند تا بتوانند زمينه 

  !ساTر و عرفی بشوند حكومتی مردم حكومت دينی و استقرار 
ی اي�ن    در ھم�ه»روش�نفكران ايران�ی«ه اي�ن گون�ه چ�به ھر ح�ال   

ھا و به ويژه در دوران معاصر بخواھند و چه نخواھن�د، طوف�انی در ه دور
ھاس�ت ك�ه  ريشه كن كردن تمامی اين ناآگاھيجھان درگرفته است كه در پی

ھ��ای  ی ب��ه حكوم��ت رس��يدن و ب��ه ق��درت رس��اندن اي��ن گون��ه جري��ان  زمين��ه
اي��ن . آورن��د ان��د و ف��راھم م��ی  راھم آوردهطل��ب و ض��د ب��شر را ف��  فرص��ت

ھ���ايی م���شخص و   ای آرام و م���دت دار، در برنام���ه  جري���ان، ط���ی پ���روژه
ھ��ای  نن و جھاني��ان را از اي��ن گون��ه جري��اكوش��د جھ��ا مرحل��ه ب��ه مرحل��ه م��ی

از وج�ود ت�ا ح�دی ی خاورميان�ه را   ت�اكنون ھ�م منطق�ه. عقب مانده پاك كن�د
است و معمرالقذافی را نيز در اين مرحل�ه  پاك كرده ھايی اين چنينی جريان

ای در دس�ت   به تسليم واداشته است؛ اين جريان برای اي�ران م�ا ني�ز پ�روژه
انجام دارد كه با خواست ملت م�ا ب�رای رھ�ا ش�دن از زنجي�ر ديكتاتورھ�ايی 

ھ�ا من�افع مل�ت  اين روزھ�ا و اي�ن س�ال. اين چنينی ھمگامی و ھمراھی دارد
ی جھ�ان از   ی جھ�انی ب�رای ت�صفيه  من�افع اي�ن ش�بكهايران دقيقا منطب�ق ب�ا 

من�د ك�ردن   ايدئولوژيكی است؛ جريانی برای بھ�ره و ھای تروريستی جريان
 ]و در گام نخ�ست ن�ان[و دموكراسی تمامی بشريت از حقوق بشر و آزادی 

 ك�ه در ٣١١ی مخ�ازن اندي�شه  ِ جريان جھانی شدن است كه به پ�شتوانه ھمآن
دار برای رھا كردن ب�شريت از    ای آرام و مدت  روژهی كشورھا در پ  ھمه

ھ���ای اي���دئولوژيك و م���ذھبی و ديكتاتورھ���ای ی حكومت  ی ل���ه كنن���ده  چرخ���ه
ھ��ای مطالع��اتی و ب��ا   ھ��ا و انجم��ن  ھ��ا و كميت��ه فاشي��ست در ھيئ��ت س��ازمان

ھ��ا در پ�ی گ��سترش  ی ملي�ت  ی دان��شمندان و پژوھ�شگرانی از ھم��ه  پ�شتوانه
  . ی جھانند  به تمامی گسترهدستاوردھای بشريت 

   وج�ود عناص�ر و عوام�ل ض�د ان�سانیی خاكی م�ا ك�م ك�م از  كره
ش��ود و جھاني��ان  فاشي��ستی ت��صفيه م��ی/دين��ی/ھ��ای استاليني��ستی نظي��ر حكوم��ت

  و فرھنگ����ی و اوردھای حق����وقیتوانن����د در كن����ار ھ����م از تم����امی دس����ت م����ی
  !ره بگيرند بشريت ھمزمان و تا حدی برابر بھ... و تكنيكی و اقتصادی

  دانم ياری رس�اندن ب�ه اي�ن گردون�ه  آنچه من برای خود وظيفه می
 ھموطن�انم از ھاس�ت؛ در راس�تای آگ�اه ك�ردن ی شگرف برای رھايی انسان
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ھ���ا و  ی اي���ن حكوم���ت  ھايی ك���ه اي���شان را در منگن���هحقوق���شان و از كاس���تي
جھ��انی ش��دن ي��ك رون��د ن��اگزير ب��رای . كن��د ھ��ا ل��ه ك��رده اس��ت و م��ی فرھن��گ

ھ�ای  ھا و مذھب ی ايدئولوژی  ھبود وضع بشريت و بشر گرفتار در چرخهب
ی   ھ�ا از منگن�ه توان در اين راستا و برای رھ�ايی ان�سان می. حكومتی است

. ت�وان در براب�ر اي�ن رون�د پوي�ا اي�ستاد ای كوشيد و م�ی  ديكتاتورھای منطقه
ك�ه تنھ�ا آنچه گفتنی است اما اين است كه ھيچ دستاورد مدرن بشری نيست 

 آزادی، رف�اه، دموكراس�ی و در ؛ی خاكی باشد  متعلق به بخشی از اين كره
ھ�ا ب�رای زي�ستن در جھ��انی آزاد،  ی ان�سان  امني�ت زي�ستن ح�ق طبيع�ی ھم�ه

ی س��رعت   آن روش��نفكرانی ك��ه در براب��ر اي��ن چرخ��ه. ام��ن و مرف��ه اس��ت
 ب��ه گيرن��د و ی دول��ت جھ��انی و جھ��انروايی و جھان��شمولی ق��رار م��ی  گيرن��ده

ايدئولوژيكشان و در واقع ب�رای داش�تن س�ھمی در /ی اعتقادات مذھبی  بھانه
ي�اری ھ�ا  دينی برای در منگن�ه گذاش�تن مل�ت/ھای عقيدتی  به حكومت،قدرت

اين روزھ�ا مب�ارزه .  ديگر شانسی برای به قدرت رسيدن ندارندرسانند، می
و فاص�له ان ھا، تEش برای آگاه كردن اي�شان ب�ه حقوق�ش برای رھايی انسان

ش�ان    باورھای قرون وسطايی و جھ�ان س�ومی و دم�دهو ايشانانداختن بين 
ای را ك���ه در اي���ن م���سير نكوش���د، روش���نفكر و   ھ���يچ درس خوان���ده. اس���ت

ی ت�اريخی   توان ناميد؛ اين روند را تجرب�ه  نمی…آزاديخواه و دموكرات و
ه خ�وبی دوران معاصر ما و به وي�ژه برآم�دن حكوم�ت اس�Eمی در اي�ران ب�

چن��ين اف��رادی، ك��سانی ھ��ستند ك��ه . ب��ه ايراني��ان و جھاني��ان ن��شان داده اس��ت
 دانن�د؛ حت�ی ای را برای به قدرت رسيدنشان مجاز می  استفاده از ھر وسيله

جمھ�وری اس�Eمی در حکومت ھايی وحشی نظير  تياری رساندن به حكوم
  …ايران و طالبان در افغانستان
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  يك نقد فانتزی
  

  
 »رف�ع حج�اب« ي�ا »كشف حج�اب«نگاھی ھم به داستان ذاريد بگ

ان���دازيم، ت���ا ببين���يم چ���را اين���ان بي »علم���اء«  گي���ری رض���ا ش���اھی و موض���ع
ِ س�از ايج�اد  نشينی كرده، زمينه توانند از دستگاه اعتقادی خودشان عقب  نمی

كتور م��شخص تحم��ل دگراندي��شان ای م��دنی ب��ا ف��ا  س��اTری و جامع��ه م��ردم 
گيری اي�ن  ش�يعه اس�ت و ن�وع موض�ع مذھبِ من علت، خود به نظر ؛شوند

ھا را  مذھب در رابطه با آزادی حق انتخاب و دگرانديشی كه اين محدوديت
در اي��ن بخ��ش ب��ه دوران ديگ��ری از مب��ارزات ھم��سوی تم��ام . كن��د الق��اء م��ی

پ���ردازم، ت���ا رفت���ار اي���شان را در  ھ���ای گون���اگون رھب���ری ش���يعه م���ی جن���اح
] رھب�ری ش�يعه[ده باشم و نشان ب�دھم ك�ه اي�شان ِسرفصل ديگری ھم وارسي

ب�ه تك�اليف مب�رم واج�ب ] ھمسو و ھمراه با ھم[ ی شرايط  ھميشه و در ھمه
درك نادرست ما ھ�م از مكاني�سم باورھ�ای ش�يعی . اند  شان عمل كرده كفايی

  .دھد تغييری در واقعيت امر يعنی ماھيت عملكرد ايشان نمی
 ای از حمي�د ب�صيرت م�نش  ال�هاين بخش نقدی است فانتزی ب�ر مق

 ی مھرگ�ان  ك�ه در مجل�ه» روند كشف حج�اب و واك�نش روحاني�ان«به نام 
  .  درج شده است١٣٧٨ بھار ١سال ھشتم، شماره 

از آنجا كه كشف حجاب، زير پا گزاردن يكی از احكام م�صرح «
. ش�د قرآن كريم بود، بارزترين سياست ضد اسEمی رضا شاه مح�سوب م�ی

ی   رد روحاني��ان ب��ا اي��ن سياس��ت، بخ��ش مھم��ی از كارنام��هی برخ��و  نح��وه
   ٣١٢».زند را در دوران سلطنت رضا شاه رقم می] روحانيان[عملكرد آنان 

منش، نه الزاما بيانگر بخشی  بصيرت   یدر آغاز بگويم كه مقاله
ای   از ت��اريخ معاص��ر اي��ران از نقط��ه نظ��ر رھب��ری س��نتی ش��يعه ك��ه ش��يوه

روھ�ايی از متولي�ان م�ذھبی اس�ت ك�ه اي�ن روزھ�ا برای يارگيری از ميان ني
 ب���ه ]»جن���بش س���بز«و [ طلب���ی در ت���وھمی ناش���يانه از موض���وع اص���Eح

پشت ] ظاھرا[شان   ِھای شيرين ھماھنگِ  گذشته باورھای سنتی و ماه عسل
 از مب��انی ای   ت��ازهیھ��اي ، در ھ��وای رفرميزاس��يون اس��Eمی و قرائ��ت ك��رده

 تداوم ھم�ان حکوم�ت اس�Eمی را ، نھايت؛ اما دركشند مذھب شيعه نفس می
سياس�ت ض�د اس�Eمی و « حك�م كل�ی .با کاراکترھايی ديگر در برنامه دارند
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 حج��اب رف��عی   ھ��م در ب��اره» ِخ�Eف احك��ام م��صرح ق��رآن ك��ريم رض�ا ش��اه
 چ�را ك�ه ؛ی رھبری ش�يعه اس�ت  نوعی خط فاصل كشيدن ميان اين دو نيمه

فعE » كشف حجاب«به نام دوران رضا شاه سپری شده است و موضوعی 
ی ب�ين   در ايران امروز ھ�م رابط�ه» خوشبختانه«. ديگر موضوعيت ندارد

 دوب�اره ت�رميم ] دوران رضا ش�اه ب�ه ھ�م خ�ورده ب�ودكه در[دين و حكومت 
 پن��اه  ی ش��يرين دوران حكوم��ت ش��اھان اس��Eم  ش��ده، جامع��ه ب��ه ھم��ان ش��يوه
ِض�ع محك�م كلي�تبا توجه ب�ه اي�ن مو. قاجار تغيير شكل يافته است  رھب�ری  ِِ

  : دارد كه را برمی» تكفير« منش چماق  حكومت اسEمی است كه بصيرت
ی برخ��ورد روحاني��ان ب��ا اي��ن سياس��ت، بخ��ش مھم��ی از   نح��وه«

  » .زند ی عملكرد آنان را در دوران سلطنت رضا شاه رقم می  كارنامه
ی برخ��ورد روحاني��ان ب��ا    ب��ه چگ��ونگی نح��وه بع��د ھ��م ب��ا اش��اره

ورزد ك�ه روحاني�ان  ي�د م�یوع كشف حجاب، در واقع بر اي�ن نكت�ه تاكموض
ھ�ای   قاجار به اين دليل توانستند به پيروزی دس�ت يافت�ه، سياس�تدر دوران

رض��ا ش��اه را ب��ه شك��ست بك��شانند، چ��را ك��ه ب��ا اتف��اق نظ��ر و وح��دت كلم��ه، 
 الق�ول  نفوذش�ان روی م�ردم متف�ق» ی آش�يل  پاش�نه«شان در شناخت  ھمگی
خواھن�د حكومت�شان برق�رار و   حاT ھ�م ب�ه نفع�شان اس�ت ك�ه اگ�ر م�ی.بودند

Tبد يعنی مورد رض�ايت دو [ضيه ی مر  پايدار بماند، باز ھم به ھمان شيوه
ن ب�ر م�ردم و اعم�ال ف�شار ب�ر م�ردم با وحدت كلمه ب�ر س�ر سيادت�شا] جناح

 سياس��ت م��شابھی در پ��يش گرفت��ه، ب��اھم ھمك��اری و ]ھمانن��د ھم��ان روزھ��ا[
 ني�ست ت�ا چن�ين سياس�ت  كنند و حاT كه ديگر رضا ش�اھی در ك�ارھمدستی

 است ك�ه دوش ب�ه دوش ]بل دينی[ را اعمال كند، واجب كفايی  ضد اسEمی
ھ���م نيروھاش���ان را ھ���در ن���داده، ب���رای اس���تمرار حكومت���شان ك���ه يك���ی از 

را حف�ظ » وح�دت كلم�ه« اس�ت »حجاب اجباری«ھای آن   ترين پايه اساسی
  .كنند

ھ�ای  حانيون با كشف حجاب كه از مھمترين خواس�تمخالفت رو«
آم�د، ام�ری ب�ديھی ب�ه  در كشورھای اسEمی ب�ه ش�مار م�ی» گرايان  غرب«

   ٣١٣».رسيد نظر می
با كشف » ی روحانيان  ِامر بديھی مخالفت ھمه«در اين بخش ھم 

و نوي�سنده . عمده شده اس�ت»  گرايی ضديت با غرب«حجاب از نقطه نظر 
ی برای ايج�اد رع�ب و وح�شت در دل جن�اح رقي�ب، ب�از ی كوشش  در ادامه

ھ�م ب�ه موض��وع اساس�ی ي��ارگيری از ي�اران دي��رين نظ�ر دارد و ھياھوھ��ای 
ی مدنی، ت�ساھل، ت�سامح و گف�ت   ِ دوران ايشان را مثE در مورد جامعه اين
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 در ك�شورھای ]ملعون[مھمترين خواست غرب گرايان «ھا  گوی فرھنگ و  
ند از دوران ش���كوھم[اي���ن تجدي���د خ���اطرات . ن���دك زي���ابی م���یار» اس���Eمی

  : كند تا آنجا كه چنان ادامه پيدا می  ھم]ھمراھی و ھمكاری دو جناح رقيب
علم��ا ب��ه عن��وان س��نگربانان ش��ريعت ھم��واره خ��ود را موظ��ف «

برخ��ورد ش��ديد «ر س��طح جامع��ه ديدن��د ك��ه ب��ا ط��رح و تبلي��غ اي��ن ام��ر د م��ی
ی آن ص�ورت   اتی ك�ه در ب�اره كشف حجاب با وجود تمامی توجيھ�...بكنند

ھ���ای مختل���ف  طي���ف« از چن���ان ح���ساسيتی برخ���وردار ب���ود ك���ه ،گرف���ت
ھ��ای متف��اوت سياس��ی در اي��ن ق��ضيه  ھ��ا و عملك��رد  ب��ا اندي��شه» روح��انيون

   ٣١٤».داشتند» گيری نسبتا مشابھی  موضع«
ِی آشتی ب�ين دو جن�اح رقي�ب   تر نويسنده يا واسطه به بيانی روشن
ِدر اس��تمرار مب��ارزه ب��ا آخون��دھا ف��شارد ك��ه اگ��ر  یب��ر اي��ن تئ��وری پ��ای م��

ان�د، تنھ�ا ب�ه اي�ن دلي�ل ب�وده   گرايی رض�ا ش�اه ب�ه م�وفقيتی دس�ت يافت�ه غرب
ی دوم   ان�د و اگ�ر نيم�ه  ك�رده» در سطح جامعه برخ�ورد ش�ديدی«است كه 

كم�ی پ�ائين را فق�ط » اي�ن برخوردھ�ای ش�ديد«ی   توجه نكند و بخواھد فتيله
ك�دام از دو جن�اح رفي�ق و رقي�ب    از اساس برای ھ�يچ روزیِبكشد، تداوم پي

متصور نيست، چرا كه بخش مھمی از انرژی نيروھای دو طرف ب�ه ج�ای 
صرف اين خواھ�د ش�د ك�ه ب�ه پ�ر و پ�ای » ِبرخورد شديد در سطح جامعه«

بعد ھم نويسنده آس�ش را رو  .ھم بپيچند و ظاھرا ھم كه شده باھم دعوا كنند
ی علم��ا را ب��ه   ھم��ه» كم��ون اولي��ه« دوران درخ��شان ك��رده، ب��ا ي��ادآوری

ح���ساسيت ِ «رده، ب���ا ي���ادآوری  كاس���ه ك���  ي���ك،عن���وان س���نگربانان ش���ريعت
ھ���ای متف���اوت  ھ���ا و عملك���رد  فعل���ی، اي���شان را علي���رغم اندي���شه» ش���رايط
ب�رای تكمي�ل . كن�د دع�وت م�ی»  گي�ری ن�سبتا م�شابه موض�ع«شان به  سياسی
 آن دوران و الزام��ا در اي�ن دوران ھ��م ھ�ای موفقي��ت اي�ن سياس�ت در  زمين�ه

  : دھد تح كرده، به پيشروی ادامه میمرحله سنگرھای رقيب را ف مرحله به 
نظ��م ح��اكم ب��ر «در دوران رض��ا ش��اه در پ��ی از ب��ين رف��تن ... «

ی قاج�ار    گرايان�ه ب�رخEف دوره ش�عارھای غ�رب» ی دين و دولت  رابطه
  ٣١٥».از حمايت و پشتيبانی حكومت برخوردار شد

 گرايان�ه ب�از ھ�م خ�واھم نوش�ت، ام�ا  در رابطه با شعارھای غ�رب
پن���اه قاج���ار نگ���اھی  اج���ازه بدھي���د در اي���ن بخ���ش ب���ه دوران ش���اھان اس���Eم 

ی دي��ن و ی س��نت  بيان��دازم، ت��ا ن��اراحتی نوي��سنده را از ب��رھم خ��وردن رابط��ه
ی حك�ومتگر   ام�ا اي�ن ك�ه چ�را دوران سل�سله؛ حكومت بھت�ر وارس�يده باش�م
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ی رھب�ری ش�يعه بع�د از دوران   ی فاض�له  به نوعی به اتوپيا و مدينهقاجار 
ی ب�ين دي�ن و   كن�يم ب�ه رابط�ه شود، ب�ا ھ�م نگ�اھی م�ی اسEم تعبير می صدر

دTرام م���شھوری در ؛ ر دوران طEي���ی حكوم���ت ش���اھان قاج���ارحكوم���ت د
ی رھب��ری ش��يعه و ش��اھان   ی وي��ژه  ب��ا تكي��ه ب��ر رابط��ه» رگ ت��اك«كت��اب 
ه اگ��ر تجدي��د دوران ص��فوی ب��رای دس��تگا«: نوي��سد ه قاج��ار م��یپن��ا اس��Eم 

 مذھبی برآمده از بطن دس�تگاه حكوم�ت حاكميت قاجار ممكن نشد، حاكميت
 ی و روس�تاھای اي�ران برپ�ا داش�ت، حت�صفوی، حكومتی مستقل در ش�ھرھا

ِنويسانی كه به وجود يك حكومت مذھبی مستقل در ايران اي�ن دوران  تاريخ 
اعت����راف » روحاني����ت«ر رش����د نف����ود ب����يش از پ����يش ب����اور ندارن����د، ب����

   ٣١٦».اند كرده
ی   سياس�ت م�ذھبی دوره«: نوي�سد  نفي�سی م�یو ھمو از قول س�عيد

ودجوی و  ھرگ�ز ب�ه روح�انيون س�]ص�فويان[. ور نبودآ صفويه چندان زيان 
 …ند كه ب�ر ج�ان و م�ال م�ردم دس�ت درازی كنن�دآزارگر آن آزادی را نداد

دان�ستند ك�ه م�ردم اي�ران پادش�اھی  دن�د، خ�ود م�یقاجارھا چون به س�ر كارآم
دانن�د، ب�ه ھم�ين جھ�ت از آغ�از روح�انيون را  ايشان را مشروع و بحق نم�ی

    ٣١٧».، بر مردم چيره كردندود ساختهپشتيبان خ
 س��رانجامی ب��ه گ��روه  ی قاجارھ��ا چ��ون آزادی ب��ی  ام��ا در دوره«

مقاص�د سياس�ی متشرعان دادند و دولت، اي�شان را ب�ه پ�شتيبانی خ�ود ب�رای 
 در یانگي�ز در اسناد آن زمان مطالب شگفت . برگزيد، آتش فتنه باT گرفت

   ٣١٨»توان يافت اين زمينه می
 ھم�ه نزدي�ك،  ی ت�اريخی اي�ن  بنابراين رھب�ری ش�يعه ب�ا آن تجرب�ه

» ش��كل« ب��ا تغيي��ر و تح��ول در ای ج��ز ھم��ان رفت��اری ك��ه در رابط��ه  چ��اره
حت����وای جامع����ه ھ����م راه خواھ����د               جامع����ه ك����ه الزام����ا ب����ه تغييرات����ی در م

ی رين��گ و   ب��ه ھم��ين دلي��ل ب��ا ك��شاندن جن��اح رقي��ب ب��ه گوش��ه. ب��رد، ن��دارد
خ�ط و ن�شان » ی دي�ن و دول�ت  رابط�ه«اعEم خطر جدی از برھم خوردن 

ی ناروش��نی را در براب��ر كلي��ت رھب��ری ش��يعه ب��ه   اص��لی را ك��شيده، آين��ده
  .  گذارد نمايش می

ب��رھم خ��وردن « روحاني��ت چ��ه ت��صويری از ؛ستام��ا واقعي��ت چي��
ی ك�شف حج�اب رض�ا ش�اھی   دارد ك�ه ب�ه بھان�ه» ی دين و حكومت  رابطه

 از دوران�ش گذش�ته  چن�دين و چن�د دھ�ه ك�هدوباره با عل�م ك�ردن موض�وعی
واقع ح�ساسيت   به ؛شی از جناح رقيب بدل كرده استاست، آن را به گروك
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ان�دازی در  چه چ�شم »  گرايان بسياست فرھنگی غر«شرايط در رابطه با 
ی    ب��ه بھان��هیرس��ما و عم��E، حت��براب��ر رھب��ری ش��يعه ق��رار داده اس��ت ك��ه 

و » ھ��ای ن��سبتا م��شابه  گي��ری موض��ع« ش��ده، س��خن از نگ��اری ھ��م ت��اريخ 
» ی دي�ن و حكوم�ت  رابط�ه« رھبری ش�يعه ب�رای اس�تمرار كليت»  شديد«

  !راند؟  می
در » آزادی زن��ان«رد ب��ا آغ��از س��لطنت رض��ا ش��اه تبلي��غ در م��و«

.  تدريج از صراحت بي�شتری برخ�وردار ش�د ادامه يافت و به» مطبوعات«
كردن�د ك�ه تج�ددمآبی، م�انعی  نويسندگان تجدد مآب در ابتدا چنين وانمود می

 پ�س از رس�ميت ي�افتن یچن�ين ادع�ايی را بع�دھا و حت�. نيستدر مقابل دين 
 ام��ر ناش��ی از ب��يم اي��ن. ك��شف حج��اب، تع��دادی از ن��شريات تك��رار كردن��د

 ھ�ای ف�شار وهگ�ر[انگ ضد اسEم و نيز واكنش مردم�ی حكومت از پذيرش 
  . ٣١٩]بود[ی روحانيان    خصوص از ناحيه  به]و لباس شخصيھا

تجددگرايان از تئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جھ�ت ت�رويج «
 جمعيت تم�دن ن�سوان درص�دد ١٣٠٥تيرماه  ١٧در . حجابی سود جستند بی

ی ترويج معارف و بسط افك�ار و تھ�ذيب اخ�Eق و ترق�ی    كه به بھانهبرآمد
در لوای .  به معرض نمايش بگذارد»تمدن نسوان«زنان، تئاتری با عنوان 

س���ست ك���ردن «اي���ن ش���عارھا ع���ادی س���ازی ح���ضور زن���ان در مج���الس و 
ب�ه . حج�ابی م�ورد نظ�ر ب�ود آنان و بخصوص تحريك آنان به بی» اعتقادات
 \ س�يد ح�سن  از جمل�ه آي�ت[ن خبر علمای سرشناس تھ�ران شار ايدنبال انت

 ]م�د بھبھ�انی و مي�رزا ھاش�م آش�تيانی\ فيروز آبادی، س�يد مح مدرس، آيت 
 الممالك خواستار جل�وگيری از   الوزرا مستوفی ای خطاب به رئيس  در نامه

   ٣٢٠».اين نمايش شدند
رايان، از تجدد گ«كند و  اين جا ديگر قضيه شكل ناموسی پيدا می

جوين�د  می» حجابی سود ج بیتئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جھت تروي
 واض�ح و مب�رھن اس�ت ك�ه از ھم�ين اب�زار و ابزارھ�ای تكميل�ی اين�انو بر 
و ص�د البت�ه رھب�ری و . ندسود بجوي»  جھت ترويج حجاب برتردر«ديگر 

 ِ ھ��ای بلن��د م��دت روحاني��ت ش��يعه شخ��صا ب��ه ط��ور ج��دی من��افع و پي��روزی
 خودش��ان را  دارن�د، ب��ه ھم��ين جھ�ت ھ��م وق��تحكوم�ت اس��Eمی را در نظ��ر

T ك�ه خ�ود در قدرتن�د، كنند و ح�ا ای نمی   ھای موقتی و لحظه ِحرام پيروزی
ھ�ای ق�درت   دانن�د ك�ه ب�رای محك�م ك�ردن پاي�ه  م�ی]بل كفايی[واجب شرعی 

ن ، از تئاتر، سينما، سخنرانی، كتابخان�ه، كن�سرت، مج�الس ج�شحكومتگران
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آور، ب�اتوم برق�ی   و شادمانی، روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، گ�از اش�ك
در كنار جلسات روضه، تعزيه، سفره، منبر، » تجدد مآبی«و ديگر اسباب 
يعن�ی ب�ا …  \، تورھ�ای آموزش�ی نظ�امی، م�سجد، تكي�ه و س�فارت، ح�زب

 ق��درت ھ��ای  ھ��ای قديم��ه و جدي��ده در تحك��يم پاي��ه  ی ش��ايان از س��نت  اس��تفاده
ھ��ا ھم��ه ب��ه اي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه سياس��ت را   ام��ا اي��ن؛خودش��ان اس��تفاده كنن��د

ھرچقدر ھ�م ك�ه  [ای  ديگر آمده است و استفاده از ھر وسيله» بانی كشتی «
.  اساس���ا اش���كالی ن���دارد]و اس���تكباری باش���د» بتج���دد م���آ« گ���را و  غ���رب

ی ب��ين دي��ن و حكوم��ت   اش��كاTت فق��ط مرب��وط ب��ه دوران��ی ب��ود ك��ه رابط��ه
  …ناميزان و غيرمتعارف شده بود و» كمی«

تبليغ��ات در م��ورد آزادی زن��ان ب��ه ت��دريح از ص��راحت بي��شتری «
. شد ھايی می  برخوردار گرديد و در برخی از نشريات در اين زمينه اشاره

واج��ب [دTيل�ی ب��ر وج�وب » المت��ين ی حب�ل   روزنام��ه« در ١٣٠٦در س�ال 
ك�شف حج�اب موج�ب ت�شويق حمايت دربار از .  رفع حجاب درج شد]بودن
   ٣٢١».شد  گرايان می غرب

ی م����شخص   ش����ود، رابط����ه ھ����ا تاكي����د م����یآنچ����ه در اي����ن يادآوري
در رابط��ه ب��ا  » مطبوع��ات، ت��شويق غ��رب گراي��ان، تبليغ��ات و ص��راحت«

 اي�ن دوره» ِطي�ف دوم«ای تطبيقی ب�ا   طرح كشف حجاب، درضمن مقايسه
در » م��آب  تج��ددمطبوع��ات«ح��اT ك��ه  و زمان��ه اس��ت، ب��ه اي��ن مفھ��وم ك��ه

»  گراي�ان ت�شويق غ�رب«و » تبليغ�ات«به » صراحت«حكومت اسEمی با 
در دوران  ؛ اوT ك�امE جم�ع كنن�د، ب�ه چن�د دلي�لمشغولند، بايد حواسشان را

ك��شيم از  ی ھرچ��ه م�ا م�؛ \ خمين�ی ك�ه ب�ه ق��ول س�يد روح[رض�ا خ�ان قل��در 
می ق�رار در موضع حكومت اسE رھبری شيعه ]دست اين پدر و پسر است

  از]حي�ايی ب�ا ب�ی[درب�ار «ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م . ری بود شاه كس ديگ؛نداشت
وج�ه داش�ته باش�د ك�ه  ھ�م باي�د تجن�اح رقي�ب. ك�رد می» كشف حجاب حمايت

 ارت�ش و ، ام�ا كلي�تند در زمان رضا شاه قدرتی داشت ايناندرست است كه
ني��ت و ق��وای نظ��امی و انتظ��امی و س��پاه پاس��داران و وزارت اطEع��ات و ام

ھای روحانيت و دادگاھھای نظامی و دادگاھھای ھای انقEب و دادگاھ دادگاه
مطبوع�ات و بني�اد مست��ضعفان و ديگ�ر ارك�ان حك��ومتی درب�ست در اختي��ار 

ی ول�ی ع�صر و   ام�ا در اي�ن دوران و تح�ت توجھ�ات عالي�ه. رضا شاه بود
 ٣٢٢]م�د ذل�ه[ای   نايب برحق ايشان مقام معظم رھبری ح�ضرت ام�ام خامن�ه

ت  ب��رای اس��تمرار حكوم��حاکم��ان اس��Eمی و س��تاوض��اع ك��E ف��رق ك��رده ا
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جم�ع ان ش ھ�م خيل�ی خ�وب اس�ت و اگ�ر حواس�آن طرفيھ�ااسEمی كه ب�رای 
  . ندا   و عرق ريخته د، كلی زحمت كشيدهنشو می»  فيكون كن«، با ھم نباشد

 و اين محكومان و ند كسانی را اعدام كنندا  مثE وقتی مجبور بوده
ك�ه اي�شان را  ن�دا  اند، به چند نفر نيروی ويژه نياز داشته  ان قلدر بودهملعون

واض��ح و بن��ابراين . ن��د، ي��ا روی تخ��ت تعزي��ر بخوابانندت��ا مي��دان تي��ر بك��شان
 ھ��م ب��رای اس��تقرار و اس��تمرار حكوم��ت مب��رھن اس��ت ک��ه حاکم��ان اس��Eمی

ر  مجب�وی حتند وا  كلی خون دل خورده» ميھن اسEمی ايران«اسEمی در 
ھ��ای   يواش��كی ح��ساب٣٢٣»حي�ا ھ��ای ب��ی ي�ك درص��دی «آن از ت��رس ن��دا  ب�وده
ھ�ايی ك�ه در   به راحتی ب�ا ش�ركتند، و نتوانند رقمی كن ان را چند دهش بانكی

 ام�ا ند؛ترنت�ی و فاك�سی ارتب�اط داش�ته باش�، تلفن�ی و اينندا  غرب راه انداخته
ای   ل���هالزام���ات مرح« ب���دون توج���ه ب���ه ح���ساسيت دوران و رقب���امتاس���فانه 

د ن�گذار پای غرب میی پا در جا» بليغاتتوھم مطبوعات و ت«در » انقEب
 را كل��ی از بيچ��اره ھ��اد و ن��گير  را م��یشانِھ��ای مختل��ف مچ�� و در سرف��صل
ش�ايد . دن�دار  توجھات حضرت ولی عصر باز م�یان تحتش كارھای اساسی
بEن��سبت ش��بيه ك��شور »  الق��رای اس��Eمی اي��ران ام«د ك��ه ن��كن ھ��م خي��ال م��ی

 را بع�د ]ھلم�وت كھ�لوقتش  [ی آلمان است كه بتوان مچ صدراعظماستكبار
 چند برگ اسكناس ناقابل پ�شت  سال خون دل خوردن گرفت و برای١٦از 

وع�اتش ك��شاند و  ب��ه دادگ�اه و مطب]ای  قت�ل زنجي�رهفق�ره ي�ا م�ثE چن��د [س�بز 
  ؟! را پيش سر و ھمسر برد» \ عليه حضرت عيسی سEم«آبروی 

حجابی موجب شد كه برخی از   گرايان به سود بی  غربتبليغات«
از جمل�ه آث�اری ك�ه در . بپردازن�د» حك�م اس�Eمی حج�اب«علما به دفاع از 

  وس��يله«ی   ھ��ای اول حكوم��ت رضاش��اه نگاش��ته ش��دند، باي��د از رس��اله س��ال
 در رش�ت ١٣٠٧بت�دای س�ال ياد ك�رد ك�ه در ا» طومار عفت«يا » العفايف

ی اين رساله حاج شيخ يوس�ف نجف�ی جيEن�ی، وج�وب     نويسنده.منتشر شد
ی ش��رعی ب��ه س��خنان   حج��اب را م��ورد تاكي��د ق��رار داد و ع��Eوه ب��ر ادل��ه

 اس���تناد ج���ست و »بن���د و ب���اری دان���شمندان غرب���ی مخ���الف ِ ف���ساد و ب���ی«
نگارن��ده ب��ا اي��ن ك��ه اھ��ل ح��ل و عق��د ني��ستم و چن��دان «: مخ��صوصا نوش��ت

احق��ر ]ال[ھ��ار ق��ضيه در مح��ضر ر ھفت��ه س��ه ي��ا چمرجعيت��ی ن��دارم، اگ��ر د
ط��رح ش��ود، دو ق��سمت آن راج��ع ب��ه ن��واميس و اع��راض و رف��تن ش��رف و 

دم و ي�ا م�اذون از  ب�و…اگ�ر م�امون از. ريختن آبروی م�سلمين خواھ�د ب�ود
داد، آن وق��ت مفاس��د   ن��شر م��ی ی مع��ارف اج��ازه]وزارت[ش��رع ان��ور و ي��ا 
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شتم، تا خواننده بدان�د نو گفتم و می  حاليه توليد شده، می…امروزه را كه از 
»  ن�سوانھم�ين ان�دازه آزادی«آور از   و بفھمد كه چه معايب و مفاسد ش�رم

م را ننگ�ين و س�ر ب�ه  ن�ه اي�ران، بلك�ه اس�E]البته[به ظھور و بروز آمده كه 
  » ].است[زير نموده  

  .]منش است ھا از بصيرت قطه چينن[
گونه م�سائل  ی نشر اين   متاسفانه وزارت معارف رضا شاه اجازه

 ك�ه ش�يخ ن�اموس ] اس�ت ي�ا ن�داده[دھ�د  رابطه با ن�واميس م�سلمين نم�یرا در 
پرست ما بتواند مچ وزارت معارف رضا خان كافر را گرفته، مفاس�د ش�رم  
 ب��ه ظھ��ور و ب��روز آم��ده و »وانھم��ين ان��دازه آزادی ن��س«آوری را ك��ه از  

  !اسEم را سر بزير كرده، افشا نمايد
 حمي���د ب���صيرت م���نش نگ���اری،  اس ت���اريخی ح���س  دراي���ن مرحل���ه

جن�اح  «نه در ھمين تھران و در جو مسمومشود و چون متاسفا عصبانی می
آي�د و ب�ا رو ك�ردن چن�د س�ند ت�اريخی  كن�د، نف�سش بن�د م�ی  ت�نفس م�ی»رقيب

بن��د و  س��خنان دان��شمندان غرب��ی مخ��الف ِ ف��ساد و ب��ی«و » ی ش��رعی  ادل��ه«
» ھم��ين ان��دازه آزادی ن��سوان« ك��ه در اث��ر  ب��ه اش��كاTت ناموس��ی» ب��اری

ب�اره آب پ�اكی را روی دس�ت  ، ي�ك   ب�ر ك�شور ش�ده» متقيان حاكم«دامنگير 
 ی  ھای متوھم و ھمه چی  گرايان، مطبوعات ، غربرقيبان حکومتیی   ھمه

ريزد و برای محك�م ك�اری ب�ا رو ك�ردن چن�د   میھای آن جناححرام  نمك به
ح�ل و »  نجف�ی جيEن�یس�فح�اج ش�يخ يو« ناموسی ك�ه در مح�ضر »آس«

ھ��ا ھ��م مرب��وط ب��ه ن��واميس م��سلمين ب��وده اس��ت، و  ی آن   و ھم��هف��صل ش��ده
 »وح�شتناک «ھاست، اين جنايات ناموس�ی حضرت شيخ، ماذون از ذكر آن

 ]ببخ��شيد رض��ا ش��اه[  جن��اح رقي��ب ِی اعم��ال خ��Eف عف��ت  را تنھ��ا نتيج��ه
را درك  ك�ه ح�ساسيت ش�رايط آن جن�احكند و محكم ت�وی دھ�ان  ی میارزياب

 طلب�ی  كوبد تا انتقام باT رفتن فشار خونش را از ابواب اص�Eح كند، می نمی
  !بگيردو بقيه \ ھا ھای لجنی و سبز

وسوس�ه ھ�ای ت ناموس�ی اكث�را در اث�ر  اين جنايا،به نظر نويسنده
 و و جن�بش س�بز س�يدیكار طي�ف دوم   و رفرميزاسيون باند تبه جناح رقيب

 آور ناشی  ی اين مفاسد و معايب شرم   آمده و ھمهبه بروز بقيه ی عوضيھا
اش    است، ك�ه نتيج�هجماعت لوس و بيمزهگرايی اين  ز تجددطلبی و غربا

 و مردان�ی اس�ت ك�ه ناجوانمردان�ه ب�ه ]زن�ان[ھم ھمين اندازه آزادی ن�سوان 
Eچ�ی  مطبوع�ات«م�شتی » گراي�یغرب«، تحت تاثير ج�و  م پشت كردهاس «

يھيات اس�Eم در رابط�ه ب�ا آزادی، انتخاب�ات، آزادی  در اساس و ب�د،مزدور
زنان، حقوق زنان، كارگران، تمدن، تجدد، آزادی دگرانديشان و غيره ش�ك 



 ٢٧٣

 

، ي��ا م��ثE در رابط��ه ب��ا اص��ول اساس��ی اس��Eم حك��ومتی يعن��ی وTي��ت  ك��رده
  .اند  مطلقه ی فقيه به اما و اگر پرداخته

ن���ی در رابط���ه ب���ا  \ خمي بع���د ھ���م ب���ا الھ���ام از فت���وای س���يد روح 
را ھم مرتد  »فرقه« اين ،و ابوابدگرانديشانی نظير زردشتيان و مجوسان 

  : كند كه فكری و ذھنی اعEم می
 واج��ب اس��ت، ب��ا ش��رط ك��ه خفق��ان بگيرن��د و جن��اح رقي��بجھ�اد ب��ا 

 زن�ا نكنن�د و ]العياذ ب�ا�[ فضولی نكنند و با زنان طيف اول ديگر در كارھا
 رقي�ب، ف�رق كن�د، و حاکم�انبا چھار چرخ س�واری  ايشان  اریچارپای سو

 ؛پايش را بر يك طرف چھارچرخ بزن�دماشينش را يكوری سوار شود و دو
 ن�اكرده دس�ت  خ�دایان و ماشين�شن�د را دي�د ك�ه پي�اده احاکمان اص�لیو اگر 

 بان�د ح�اکم درب�ست در اختي�ار  رااند و ماشين�شن، پياده ش�ودوم يا مثE پنچر
حاکم�ان اص�لی ھ�ای   ت�ر از س�قف خان�ه  ھاش�ان كوت�اه  د و سقف خانهنبگذار

 حتم��ا ف��رق داش��ته باش��د و روی اص��ليھالب��اس  باش��د و لباس��شان ب��ا اس��Eمی
 م��شخص كن��د و در اص��ليھا بچ��سبانند ك��ه اي��شان را از ای  لباس��شان وص��له

 احتياط�ا خودش�ان ھ�م ت�ا ؛ به جای صلوات فرستادن دست نزنن�دھا سخنرانی
نن�د ك�ه  با سر بدون�د و بداحاکمان اصلیی    داھيانهقيامت دنبال رھنمودھای
 اس��ت ك��ه ب��ه بھ��شت ب��رين س��رازير حاکم��ان اص��لیتنھ��ا در كن��ف حماي��ت 

  خواھند شد، واT كه تا قيامت در سرمای زمھرير اتاق انتظار پشت دروازه
الدنيا و وا�خرت خواھند شد، و تنھا ای بھشت منتظر خواھند ماند و خسرھ

ردن��د و از  برگیھب�راس�ت ك�ه دوب�اره ب�ه دام�ان مب�ارك رراه نجات�شان اي�ن 
 و و ميرح�سين موس�وی و ش�يخ مھ�دی کروب�یخ�اتمی سيد محم�د  سرنوشت

  !د تا فرحزا… و برو… درس عبرت بگيرنداين جماعت عوضیی بقيه 
ی    سال پيش از اين عمربن خطاب دومين خليف�ه١٤٠٠و درست 

ی    افاضاتش و البته در بارهمسلمين و جانشين پيامبر در يكی از ھمين نوع
در صدد گمراه كردن مسلمانی يا اع�راض ب�ه ج�ان و «: دگرانديشان فرمود

ھ��ا باي��د  ذم��ی. م��ال او برنياين��د، دش��منان اس��Eم ي��ا جاسوس��ان را ي��اری ندھن��د
ی ذم�ی   لباس مخصوص بپوشند كه با مسلمانان تف�اوت داش�ته باش�د و خان�ه

ھای  شد، در كليساھا ناقوس نزنند، كتابی مسلمانان با  نبايد مشرف بر خانه
خود را با صدای بلن�د در ح�ضور م�سلمانان نخوانن�د، در م�Eء ع�ام ش�راب 

ھای خود را جلو مردم نياورن�د، ب�ر اس�ب س�وار ن�شوند، و  نخورند، و خوك
    ٣٢٤»…اسلحه بر ندارند
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 ٢٧٤

 

مجوس�ان كت�ابی «: \ خمين�ی در ھم�ين رابط�ه نوش�ت و سيد روح
 ن�ام  ان�د زردش�ت  اند و پيغمبری داش�ته  را سوخته  پازند كه آناند بنام   داشته

 ي�ا ،واجب اس�ت ت�ا م�سلمان ش�وند» فرقه«اند و جھاد با اين   كه او را كشته
ی اين ش�رايط اي�ن اس�ت ك�ه ب�ا زن�ان   جزيه قبول كنند با شرايط، و از جمله

پ�ای مسلمان زنا نكنن�د و كف�ار را ب�ر اس�رار م�سلمانان واق�ف ن�سازند و چار
سواری اي�شان غي�ر از چارپ�ای س�واری م�سلمانان باش�د و ب�رآن چارپ�ا ني�ز 

   ٣٢٥».جانب بزنند يكطرفه سوار شوند، يعنی ھر دوپای خود را بر يك 
ك�ه ح�اT ديگ�ر ح��سابی داغ  …»ش�يخ يوس�ف نجف�ی جيEن��ی«ام�ا 

عفت�ی ك�ه ب�ه نظ�ر او از م�دارس ابت�دايی آغ�از   درباره روند ب�یاست،كرده 
  : گويم ی ايران را پر كند می  با صدای رسا كه صفحه«: يسدونميشده بود، 

 در ]فق�ط دخترھات�ان را[ت�ان را ي دخترھا؛ ای مادران؛ای پدران«
حال كوچكی پاكدامنی و عفت بياموزيد، و آنھا را سر برھنه و با ب�داخEقی 

دانيد موسس آن كي�ست، نفرس�تيد  ای كه نمی  خيز به مدرسه و با فرم شھوت 
 را اختيار ننم�وده ]آموزگاران زن[رسه ھم كه فرستاديد، تا معلمات دو به م

ا ب�ه اي�د، اطفالت�ان ر  و حقايق آنھا را نسنجيده و ديانت آنھا را اح�راز نك�رده
   ٣٢٦»!دست ايشان مسپاريد

 زي���اد دوس���ت ن���دارم ب���ا ش���يخ يوس���ف نجف���ی جيEن���ی البت���هم���ن 
 خي�ز  ش�ھوتی و ف�رم مگ�ر ب�داخEق حضردار سرشاخ ب�شوم و بنوي�سم ك�هم

ش���ود ك���ه   و مگ���ر نم���ی؛ ي���ا م���ثE فق���ط دختران���ه اس���ت؛فق���ط زنان���ه اس���ت
]\Tھ�م ب�ا تقلي�د از مايك�ل » تجدد م�آب«ِ پسران و مردان مسلمان ]استغفرا

ش��ان را روی شلوارش��ان بپوش��ند و ب��ا ف��رم  جك��سون ملع��ون، زي��ر ش��لواری
 ی ش�رعی  م�ساله» ن�سوان و معلم�ات«ت�ردد كنن�د و ب�رای »  خي�ز شھوت«

 ؛را الزاما ب�ه غ�سل ك�ردن بك�شانند» جماعت نسوان«ايجاد كنند و كار اين 
ق�ط ك�شك خبر ندارند و ف» جماعت نسوان«ھيھات كه اين شيوخ از درد ما 

  !بگذريم؛ نديسا خودشان را می
 ك���اری ي���ك فھرس���ت ط���وTنی از  نوي���سنده در ادام���ه ب���رای محك���م

مح��سنات  «ص��ف و ورس��اTتی را ك��ه متولي��ان اس��Eم حك��ومتی  در ش��رح
دل و ي�ك  و باسواد شدن�شان ي�ك » ت مدرسه رفتن دختران سيئا«و » حجاب

كند كه حتما رس�اTت ديگ�ری  دھد و اضافه می اند، به دست می  زبان نوشته
 س��وی علم��ای  و مدرس��ه رف��تن جماع��ت ن��سوان از»حج��ابی  ب��ی ذم«ھ��م در 
نويسندگان��شان  تولي��دات و  ، ام��ا نوي�سنده از ذك��ر ن��ام آنش��ده» تولي��د«اع�Eم 
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 ٢٧٥

 

كن�د ك�ه   اع�Eم م�یبع�د ھ�م. كن�د نشدن بحث خودداری میفقط برای طوTنی 
ی ناموس�ی   تر مستلزم تحقيقات بيشتری در اي�ن زمين�ه ی فھرست دقيق  تھيه

 اي�ن پراھمي�ت» تولي�د«فق�ط ن�ام  ھ�شت بعد بصيرت م�نش . و نسوانی است
كن�د، ت�ا  م�یعلمای اعEم را برای خالی نبودن عريضه پ�شت س�رھم ردي�ف 

ی درون رقب�ا ھم دست مريزادی ب�ه علم�ا گفت�ه باش�د، ھ�م ض�رب ش�ستی ب�ه
  ! نشان داده باشدحکومتی

ن ردحج�ابی، آزاد گ�ذا سازی ب�ی  ھای ترويج و عادی يكی از راه«
گرف�ت و آن�ان اج�ازه  ھ�ای م�ذھبی ب�ود ك�ه ب�ا حماي�ت نظمي�ه انج�ام م�ی اقليت

 اعتراض��اتی از جان��ب علم��ا در اي��ن زمين��ه. داش��تند آزادان��ه لب��اس بپوش��ند
ی مازن���دران در   گرف���ت، از جمل���ه مط���ابق گ���زارش نظمي���ه ص���ورت م���ی

حج�اب كليم�ی در مع�ابر م�ورد  يك زن ب�ی رفت و آمد ١٣٠٩خردادماه سال 
اعتراض علما واقع ش�د، ام�ا حكوم�ت مازن�دران از عم�ل اي�ن زن پ�شتيبانی 

   ٣٢٧».كرد و اعتراض علما را وارد ندانست
حج��ابی او را در  ن اي��ن زن كليم��ی و گ��زارش ب��یم��ن اتفاق��ا داس��تا

ی مرك��ز اس��ناد اي��ران پي��دا ك��ردم و ب��رای اي��ن ك��ه بت��وانم   اس��ناد منت��شر ش��ده
ای تطبيقی بين نظ�رات دول�ت وق�ت و حكوم�ت اس�Eمی فعل�ی ح�اكم   مقايسه

  . پردازم كه خالی از لطف  نيست بر ايران به دست بدھم، به نقل آن می
ی مازن�دران ب�ه حكوم�ت مازن�دران   ي�هدر گزارشی از رئيس نظم

 خورش�يدی ١٣٠٩ در تاريخ خرداد م�اه ]احتماT تحت تاثير گزارش علماء[
حجاب در معابر م�شاھده ش�ده و جمع�ی  در اطراف زنی كه بی«: آمده است

 اي�ن موض�وع را از نظمي�ه ]از[ن علماء ھم در يك ورقه، جلوگيری از آقايا
 …ی پليس دستور داده شد كه تحقيق�ات نم�وده  اند، لذا به شعبه  تقاضا نموده

م�شھور ب�ه ن�صرت كليمي�ه معروف�ه » آنا«راپرت داده است كه اسم ضعيفه 
راپورت�ا مع�روض و در اي�ن . باش�د و قبE در منزل خانم ب�اTی معروف�ه م�ی

    ٣٢٨».نمايد خصوص كسب تكليف می
ی نظمي��ه پاس��خ   حكوم��ت مازن��دران ھ��م در ھم��ين رابط��ه ب��ه اداره

ك�نم ك�ه ب�ا تم�ام دق�ت و مراقبت�ی ك�ه  آقای رئيس پل�يس ت�صور م�ی«: دھد می
ممك�ن . ر آقاي�ان علم�اء نباش�دامروز نظميه در ھر كجا دارد، محتاج به ت�ذك

 فقط يك نظر را رعايت نمايد، ول�ی نظمي�ه م�امور اس�ت ك�ه تم�ام ]كه[است 
مذھب، سياست، اخEق و غيره كه ابدا فروگ�زار . مEحظات را رعايت كند

كج�ا  ھ�ر. ی كليميه كه در كشف حجاب آزاد است  ضعيفه. شود ه و نمینشد
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 ب��رای دخ��ول او ب��ه ي��ك خان��ه قانون��ا مم��انعتی نب��وده و ني��ست و ،رود ھ��م م��ی
ب�ه رئ�يس . كند قانون ھم معاشرت ھيچ  زن مسلمه را با غيرمسلمه منع نمی

 اي��ن م��سائل كمت��ر روی ]ك��ه[ مخ��صوصا Tزم اس��ت ت��ذكر داده ش��ود پل��يس
ی نظميه تشكيل داده كه با   بيايد بھتر است، زيرا دولت، امروزه ادارهكاغذ 

 و چنانچه آقای ياور ساری اص�Eنی ی سابق خيلی فرق دارد  پليس و گزمه
رئ��يس محت��رم مازن��دران بھت��ر مطل��ع ھ��ستند، از نظمي��ه انتظ��ارات ديگ��ری 

ه ذھبی كھا در ھر م اين مسائل و رديف آن قابل ذكر نيست و ايرانی. ھست
 مجلس شورای مل�ی ھ�يچ تبعي�ضی در حق�وق ]و[باشند، چون قانون اساسی 

ھ��ا قائ��ل ن��شده، نظمي��ه نباي��د ب��ه اس��م كليم��ی و م��سلمان ب��ا اي��ن اظھ��ارات  آن
اط�Eع ب�وده ي�ا غرض�ی داش�ته باش�ند، ش�ركت نم�وده و  ديگران كه ش�ايد ب�ی

خ��Eف نظ��م ي��ا س��وء اخ��Eق از ھ��ركس ب��روز نماي��د، باي��د ب��ر طب��ق ق��انون 
ف نظ�م و ن�ه  س�وء اخEق�ی در ش�ھر از اين راپرت نه خE. يری نمايدجلوگ

   ٣٢٩». نشد]استنباط[
 خيلی از كسانی كه در دوران رضا شاه به نوعی كارمن�د دبختانهب
ب�ه ھم�ين . ان�د  اند، متاس�فانه از ت�اثير نف�وذ مEي�ان بركن�ار نمان�ده  دولت بوده

پاس�داران اي�ن جھ�ل و جامع�ه و مان�دگی  بج�ز نب�رد ب�ا عق�ب [دليل ھم دولت 
 مجب��ور ب��وده اس��ت ك��ه اف��راد خ��ودش را ھ��م ب��ه ن��وعی تربي��ت ]واپ��سگرايی

ی ملت را، فارغ از ھر دين و باوری تا جايی ك�ه ك�اری   كرده، حقوق ھمه
  . دکنگوشزد به اينان نيز اند،   خEف قانون نكرده

 دليل زخمی ك�ه در بخش ديگری از مقاله، حميد بصيرت منش به
 و جناي�ت   دارد، برای محكم ك�اری و دو قب�ضه ك�ردن خيان�ترديگازجناح 

   :نويسد كردند، می حجابی شركت می علمايی كه در مجالس بی
، ك�سانی در مج�الس توان انكار كرد ك�ه در مي�ان روح�انيون نمی«

ھمچن�ين درس�تی . كردن�د، ول�ی تعدادش�ان ان�دك ب�ود]م�ی[حج�ابی ش�ركت  بی
مبنی ب�ر ح�ضور تع�دادی از روح�انيون در اسناد به جا مانده از اين واقعه، 

 یتردي�د و بع�ضا خ�Eف واق�ع اس�ت و حت�گونه مجالس و مراسم م�ورد   اين
   ٣٣٠». نمايی شده است در بعضی موارد نسبت به افرادی بزرگ

خواھ��د  م��ی »تحقيق��ات ت��اريخی«م��ثE  اي��ن ب��اTب��د  م��نش تب��صير
ترق��ی و «ل ب�ا زب�انم T ر آن دوران بودن�د روح��انيونی ك�هالبت�ه د بگوي�د ك�ه

 حضور فعال خيل�ی  موافق بودند، اما تعدادشان خيلی كم بود و اصE»تجدد
» م��ورد تردي��د و بع��ضا خ��Eف واق��ع« معم��م در آن دوران »متج��ددين«از 
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ش�ده اس�ت، درس�ت مث�ل » نم�ايی بزرگ « مEيان و نسبت به اين گونه است
ش�ود  مايی می ن  كيفيت ايشان بزرگیو حت آن جناحT كه نسبت به كميت حا

ن�شينند و جيك�شان ھ�م  ف�ورا سرجاش�ان م�ی» پ�خ«ش�ان ب�ا ي�ك  و ايشان ھم�ه 
وي�ن زن�دان ا كنن�د ك�ه وي�ن ھ�م بياني�ه ص�ادر م�یآيد و تازه از زن�دان ا درنمی

  » !از اوين نترسيم؛ يا  جای بدی ھم نيست]چين ھم[
 ی ش���رعی، رھب���ر و بني���انگزار  بع���د ھ���م ب���ا بلن���د ك���ردن تازيان���ه

ی اي�شان    ب�ه ھم�ه]زحمت \ علي�ه[ی حضرت امام خمينی جمھوری اسEم
» حاج عل�ی فEحي�ان«ھا را كيسه كنند واT كه مثE  كند كه ماست تكليف می

وزير اس�بق وزارت اطEع�ات و امني�ت حكوم�ت اس�Eمی را ك�ه ب�ه عن�وان 
الملل�ی اس�ت، رئ�يس  ھای رستوران ميكونوس تحت تعقيب پليس ب�ين آمر قتل
 آن وق�ت خ�ود ؛نی قدرت يك دست علم�اء را دريابي�دم تا معكني  مییجمھور

  !دانيد و خداتان
 ی ديگ��ری از اي��ن موض��وع اش��اره   ني��ز ب��ه جنب��ه...ام��ام خمين��ی«

پ�يش علم�ای ش�ھرھا ] حج�ابی برای شركت در مجالس جشن  ب�ی: [اند  كرده 
 القل�ب  ھركدام ض�عيف بودن�د و ض�عيف] شركت كنيد[گفتند  می] و[رفتند  می

  » .كردند نمی] شركت[كردند و ھركدام قوی بودند  ، شركت میبودند
  ] .منش است ھا ھمه از بصيرت گذاريھم قEباين بخش در [

آن طرفيھ�ا ی    ھم ماھيت ھمه خمينیسيد روح \خوشبختانه پس 
 القل�ب  د ك�ه ض�عيف و ض�عيفن و اين مت�وھمين ھ�ستهشناخت  به خوبی میرا

و ب�ه ض�عفا » چه بايد كرد« نددان  خوبی میه، بند كه قوی ھستآنھاد و ھستن
ت�ر و   نيامده است كه در كار اقويا دخالت كنن�د و ب�رای خ�ود اي�شان، اص�لح

اول حكوم��ت درخ��شان ھ��زار س��ال ت��ر اس��ت ك��ه درس��ت مث��ل ھم��ان   اح��سن
ب�شتابند و  ]ذل�ه م�د[ه زي�ر عب�ای ام�ام و جان�شين اي�شان جمھوری اسEمی ب�
دارن�د و خودش�ان را بيخ�ود ل�وس نكنن�د و ھای بيمزه بر دست از اين شوخی

 ن���درا خدمت���شان خواھ» نم��كبا«نمك���ی  اينق��در نم���ك نريزن��د ك���ه ح��اجی ده 
  .فرستاد

Tآورد كه  از سيد محمود طالقانی نمونه می نويسندهحا:  
 ك��ه در ]اس��ت[ده ی س��يد محم��ود طالق��انی ني��ز آم��  نام��هدر زندگي«

ار، ق�صد برداش�تن چ�ادر  به علت درگيری با پاسبانی كه به اجب١٣١٨سال 
    ٣٣١».زنی را داشت، به زندان افتاد

 س��يد محم��ود خواھ��د بگوي��د ك��ه م��نش تلويح��ا م��ی ت ش��ايد ب��صير
ی مبارزه ب�ا   طالقانی ھم از عناصر تشكيEتی و عملياتی حاضر در صحنه
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  در نق�ش طلب�ه]Tب�د[ب�سيار ج�وان ب�ود حجابی ب�ود و چ�ون در آن زم�ان  بی
كردن�د و  زدن�د و ب�ه اي�شان فحاش�ی م�ی را كت�ك م�یحج�اب  ھايی كه زنان بی 

اش را پ���ی   ش���دند، مب���ارزه ی رضاش���اھی درگي���ر م���ی»نظمي���ه«الزام���ا ب���ا 
 »ام�ام ام�ت«  تا سرف�صل ب�ه حكوم�ت رس�يدنگرفت، و Tبد اين مبارزه می

س��يد ] پ��در[\   يعن��ی ح��ضرت مجاھ��د ن��ستوه آي��ت«ادام��ه داش��ت و اي��شان 
 ص�در »م�شروعه خ�واه« ھ�م از علم�ای برای اينكه ي�ادی» محمود طالقانی

مشروطيت يعنی مجلس اول بعد از انقEب م�شروطه ك�رده باش�د، ب�ه تاس�ی 
ھ�ای راح�ت مجل�س س�نای شاھن�شاھی روی زم�ين  ايشان در ع�وض مب�لاز 
و ض�د تم�دن و تج�ددش را در »  غ�رب گراي�ی ض�د«نشست، تا اص�الت  می

  . نددوران به پيروزی رسيدن حكومت اسEمی به اثبات برسا
از افرادی كه ھمسنگر با سيد محمود طالق�انی در نق�ش مب�ارزه ب�ا 

ی مبارزه با كشف حجاب رضا شاھی آمده بودند،   به صحنه» تجددگرايی«
 كه آمدهی كشف حجاب مركز اسناد ايران    ھم در اسناد محرمانه چند نمونه

 اي��ن آوردن. ری ش��يعه ب��ه چ��اپ رس��يده اس��تِدر اي��ران تح��ت حاكمي��ت رھب��
  .  خالی از لطف نيست»نقد ِ فانتزی«اين از ِناد در اين بخش اس

م�سعود ق��انع اس�تاندار اص��فھان در گزارش��ی ب�ه حكوم��ت اص��فھان 
ن، ملك�ی ی ميرآب�اد ك�رو  از قري�ه«: نوي�سد  م�ی١٣١٥ماه   ارديبھشت ٦در 

 سيد حسين و ميرزا حسن ميرعEيی ن�سبت ب�ه ]كه[دھند  اين بنده اطEع می
و نظ�م آب�ادی رفت�ار  ورزي�ده و مخ�الف آس�ايش اھ�الی كشف حجاب مخالفت

   ٣٣٢»…اند   درب حمام زنانه رفته و فحاشی نمودهینمايند، حتمي
در روس��تای ھ��ريس از آذربايج��ان، كفي��ل س��تاد ارت��ش سرل��شكر 

آTن «چن�دی قب�ل پزش�ك بھ�داری «: نويسد ضرغامی به وزارت خارجه می
اليه  ب�ه م�شار]مEي�ان[ …به لشكر مزبور شكايت نم�وده ب�ود ك�ه» براغوش

 اق�E …ان�د  ی او را ھ�م مج�روح نم�وده  ھجوم و با چوب او را زده، خادمه
خ�وان و  س�واد از قبي�ل روض�ه   نفر معمم ب�ی٨پانصد خانوار ھريس دارای 

    ٣٣٣»…باشند غيره می
در گزارش ديگری كه كفيل فرمانداری يزد ب�رای وزارت ك�شور 

 تق��ديمی  از مف��اد دادخواس��ت«: س��تنوش��ته، آم��ده ا١٣٢٠ آذر ٢٠در ت��اريخ 
ش��ود ك��ه منظ��ور برگرداني��دن حج��اب اس��ت و مث��ل ادوار  چن��ين اس��تنباط م��ی

ھ��ا و مع��ابر عم��ومی ب��ا چادرھ��ای م��شكی و چ��ادر   گذش��ته، زن��ان در كوچ��ه
حج�اب را م�ورد تم�سخر و  ھای الوان و نقاب حركت نمايند و زن�ان ب�ی شب

                                                           
  ٦٩، ص ١٣٧١چاپ اول، تھران، ) ١٣١٣ ـ١٣٢٢(ی كشف حجاب، خشونت و فرھنگ   اسناد محرمانه - 332
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سابق را تجديد و حجاب را لعن و استھزاء قرار داده، خرده خرده وضعيت 
 روي��ه ب��رخEف تم��دن و ش��ئون فرمايي��د ك��ه اي��ن تعم��يم دھن��د و ت��صديق م��ی

رود ك�ه دادخواس�ت تق�ديمی ب�ه قل�م  تصور می.  كشور است]آن روز[امروز
ھ���ای س���ابق باش���د ك���ه ب���ه زب���ان زن���ان ي���زد نوش���ته   خ���وان يك���ی از روض���ه 

   ٣٣٤»…است
 ھ��ايش، ھ��م یگ��ر ی اف��شا  م��نش در ادام��ه از س��وی ديگ��ر ب��صيرت 

، در بخ�شی از جن�اح ديگ�رلزوم تشديد عمليات برعلي�ه چنين برای تاكيد بر  
مخ��الف احك��ام «ِی رفت��ار   ادام��ه» ت��شديد عملي��ات«مطل��بش تح��ت عن��وان 

  : آورد شاه را چنين مثال می رضا» ی قران كريم  مصرحه
 روند فعالي�ت دول�ت ب�رای ك�شف حج�اب ب�ه ١٣١٤با آغاز سال «
اي���ن دوره، پ���س از » م���آب تج���دد«ی يك���ی از زن���ان   ت���هب���ه گف. اوج رس���يد

ی ھماھن�گ، ب�دون چ�ادر    تن از بانوان طی يك برنام�ه٣٠تعطيEت نوروز
اينان از حمايت كامل دولت برخوردار . ھای تھران حضور يافتند در خيابان

   ٣٣٥».بودند
 اص�غر حكم�ت   مطابق طرح عملی١٣١٤در فروردين ماه سال «

از مدارس شيراز، دختران به صف اي�ستاده، پ�س در مجلس جشنی در يكی 
 ط�وری   ب�ه؛داز خواندن دكلمه و سرود، به ورزش ژيمناستيك مشغول ش�دن

ك���ه گفت���ه ش���ده، دوت���ن از روح���انيون ش���يراز، محم���دعلی حك���يم و مي���رزا 
كور را ترك گفتن�د و صدرالدين محEتی در اعتراض به اين اقدام مجلس مذ

اس�يری از روح�انيون سرش�ناس ش�يراز در ال�دين ف�ال   ح�سام پس از آن سيد
يك سخنرانی به اي�ن اق�دام اعت�راض نم�ود ك�ه ب�ه دنب�ال آن دس�تگير و تبعي�د 

   ٣٣٦».شد
\   حج�ابی، آي�ت ھای بی  پس از اطEع از موافقت شاه با برنامه«   

خواھ��د و ب��ر م��ردم  اس��Eم، ف��دايی م��ی«: قم��ی ض��من نطق��ی گري��ست و گف��ت
   ٣٣٧».م فدا بشوماست كه قيام كنند و من حاضر

ی   ب���ه دنب���ال س���خنان وی علم���ا و اص���ناف م���شھد ب���ا مخ���ابره«
ن اقدام ضداس�Eمی اب�راز ھايی مراتب خشم و انزجار خود را از اي تلگراف
\ قم��ی پ��س از م��شورت ب��ا تع��دادی از رج��ال و   س��رانجام آي��ت.. .داش��تند

روح�انيون ت�صميم گرف�ت ك�ه ب�رای جل�وگيری از ك�شف حج�اب و اس�تعمال 
Eاي�ن س�فر . گ�و نماي�د و ه شاپو به تھران مسافرت كند و ب�ا رض�ا ش�اه گف�تك
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\ قم�ی باي�د   در اھمي�ت س�فر آي�ت.  انجام گرف�ت١٣١٤ تيرماه ٩در تاريخ 
خاطرنشان كرد كه وی از جمله علمايی بود كه در ھنگ�ام س�فرھای ش�اه ب�ه 

   ٣٣٨».رفت مشھد به استقبال او نمی
 باشد ك�ه ديگ�ر علم�ای ش�يعه در تواند اين معنی اين حرف تنھا می

ان�د و   رفت�ه ھنگام سفرھای شاه به مشھد و جاھای ديگر به اس�تقبال ش�اه م�ی
 و پن�اه  اند و برای طول عمر ش�اه اس�Eم  آورده از ايشان استقبال به عمل می

  .اند  خواسته اند و چشم دشمنان شاه را كور می  كرده  دعا میتداوم سلطنتش
\ قم��ی ب��ه عتب��ات، ھت��ك حرم��ت زع��يم   تب��ه ھرح��ال تبعي��د آي��« 

علم�ا، ت�اوانی ب�ود ی قم، محبوس و تبعيد كردن ب�سياری از   ی علميه  حوزه
   ٣٣٩». پيش از رسميت يافتن كشف حجاب پرداختندیكه روحانيون حت

    
  !روانت شاد رضا شاه نازنين
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  ٣٤٠گفتگويی با مانوك خدابخشيان

  
  

ای كه حاكمانش را   ِ از زنان نوشتن برای زنان جامعهزن بودن و
دھن��د، ك��ار   از ھم��ه رق��م ت��شكيل م��ی٣٤١ان��واع گون��اگون متولي��ان اس��Eمی

زنن��د، ان���گ  ت��رين انگ��ی ك��ه ب���ه ت��و م��ی  س���اده. ای ني��ست  س��اده» خيل��ی«
ھ�ای ند از ميدان بيرونت كنن�د، انگن است و اگر با اين ترفند نتوا»ناموسی«
ھ�ايی ديگ�ر و   و البته از زاويه [ و كفر و شرك را ھم»ارتداد« و »الحاد«

كنن�د، ت�ا ب�رای س�ر ب�ه ني�ست  ی فتواھاشان م�ی   ضميمه]با بلندگوھايی ديگر
در اين چند سالی كه پای من . كردنت توجيه دينی و شرعی ھم داشته باشند
، ھ�ای اينترنت�ی ب�از ش�ده سايتوب�به نشريات خارج كشوری و اين اواخر به 

چاپ چن�د كت�اب ھ�م جرم�ی چندگان�ه ب�ر اي�ن اظھ�ار وج�ود نوشتن و  و البته
ی   ام ك�ه ماھي�ت يگان�ه   گوناگونی روب�رو ش�دهھای »بازتاب«بوده است، با 

  .  گذارد گرايان عھد بوق را به روشنی به نمايش می  اين اسEم
ب��رای اي��ن بخ��ش، يک��ی از ص��دھا گفتگ��وی انج��ام ش��ده ام را ب��ا 

  !ب کرده اممانوک خدابخشيان، انتخا
  

ت  حج�؛م�صباح ي�زدی اينترنت�ی ندي�ده ب�وديم تا به ح�ال مانوك خدابخشيان ـ
ان حجت اTسEمی را  كه در سنترال پارك لندن عنوکسیاTسEم اينترنتی، 

 و بعد تبديل شده است به حجت اTسEمی كه فتواھ�ای اينترنت�ی ؛كسب كرده
 اينترنت�ی م�صباج ی  حج�ت اTس�Eم رس�ول جعفري�ان؛ نوچ�ه. كن�د صادر می

ب�ار ھ�م ك�ه ب�ا پاس�خ ھر. كن�د تواھای اينترنت�ی ص�ادر م�ی فيزدی مدتی است

                                                           
 با مانوك خدابخشيان برنامه ساز راديو صدای ايران در ش�ھر ل�س آنجل�س در ت�اريخ   اين گفتگوی راديويی- 340
 دسامبر ٢٩ی    ی دو ساعته برنامه .  دسامبر از ھمان راديو پخش شد٢٨در .  تلفنی ضبط شد٢٠٠٢ دسامبر٢٧

م��ن دس��ت ک��م ده س��ال ب��ا م��انوک خدابخ��شيان در رابط��ه ب��ا کارھ��ای .  م��انوك ھ��م ب��ه بررس��ی آن گذش��ت٢٠٠٢
  .پژوھشی ام گفتگو داشته ام

ای از ديگ�ر متولي�ان اس�Eم   ی ج�دا بافت�ه  ھای وا اسEما كه خودش را خيلی ھم تافته  يكی كه از اين جريان- 341
است كه طرف�داری از محم�د حني�ف ن�ژاد، عل�ی ش�ريعتی و س�يد محم�ود طالق�انی را نماياند، جريانی  حكومتی می

ی كوت�اه  اين جريان اخيرا برعليه يك مقاله . ھا قرار داده است  چی ھا و رجوی چی وجه نفريق خودش از خمينی 
رد ناشناس�ی ی ف� نوش�ته »  ی چند پرسمان مEحظاتی در باره« است به نام   ای منتشر كرده  صفحه٩٠من كتابی 

نه نام ناشر دارد؛ نه معل�وم اس�ت در » پرمحتوا«جالب اين كه اين كتاب » محمود ھرمزی«با نام يا نام مستعار 
تواند معرف يك كتاب يا   كه می كدام كشور چاپ شده؛ و نه آدرس و مشخصات نويسنده و ديگر اطEعات ابتدايی

وزارت اطEعات و امنيت ن�ادره «ن عزيزشان از دست گويا حضرات برای حفظ جا. ی يك كتاب باشد نويسنده 
خداوند عمر با عزت و سEمت و عافيت و خيرات و مبرات�ی، در ھم�ان . اند علنی شوند جرات نكرده » افشاری

 !ھا نصيبشان كند؛ آمين پشت و پسله 
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. خي�زد ش�ود، بEفاص�له دوب�اره ب�ه پاس�خگويی برم�ی دندان شكنی روبرو می
 ٣٤٢»بازت��اب«سايت اTس��Eم اينترنت��ی كي��ست ك��ه در وب��  راس��تی اي��ن حج��ت

 ب�رای یاھرا حت� اي�شان ظ�؛دھد نی فتوا می برای چه كسا؛كند صادر میفتوا 
 ني�ز فت�وا ص�ادر ،ان�د  ھاشان آموخته كسانی كه اسEمشان را از مادر بزرگ

اج��ازه بدھي��د از پژوھ��شگری ك��ه . دھ��د  قرارش��ان م��یكن��د و م��ورد حمل��ه م��ی
 واقع�ا در  ک�هب آقای رس�ول جعفري�ان اس�ت، بپرس�يممدتی است مورد خطا

  !خواھد؟ یاTسEم اينترنتی چه م   اين حجت؛گذرد اين روزھا چه می
 ...          
 خانم افشاری شما از ك�ی ب�ا اي�ن آق�ای حج�ت اTس�Eم رس�ول خدابخشيان ـ 

 و اساسا چرا با ايشان آش�نا ايد  جعفريان از طريق خطوط اينترنتی آشنا شده
 ب�ه نظ�ر ش�ما واقع�ا اي�ن ؛د كه اي�شان اي�ن گون�ه سرش�ناس ش�دند چه ش؛شديد

  ! خواھد؟ حجت اTسEم اينترنتی چه می
  

 فرس��تاد ك��ه يك��ی از »ای ميل��ی« ب��رايم آش��نايیپ��يش چن��دی ...  ـی اف��شار
سايت را آدرس وب�.  حكومتی برعليه تو موضعگيری كرده اس�تھای جريان

رس���ول « ب��ه ن��ام خون���دیدي��دم آھم���ان وب��سايت در   ٣٤٣. فرس��تاده ب��ودھ��م
ی الح��اد در اص��Eح طلب��ی   دامن��ه« ط��ی يادداش��تی تح��ت عن��وان »جعفري��ان

 اص��Eح طلب��ان درون حكوم��ت اس��Eمی را م��ورد خط��اب  ك��هب��ا اي��ن »دين�ی
 ھ��ای الح��اد و   واژه» اص��Eح طلب��یخ��طنھاي��ت «رار داده ب��ود، ول��ی در ق��

 را به كار برده، از م�ن ب�ه عن�وان آخ�ر خ�ط اص�Eح طلب�ی ن�ام ب�رده ارتداد
  ٣٤٤.بود

اش    من ھم زياد ج�دیشبيه بود؛برخورد بيشتر به يك شوخی اين 
ش�ان   برای حف�ظ موقعي�ت اس�Eم حك�ومتیينان كوشش اتم؛ چرا كه تمامنگرف
 درب��ست ،اي�ن جماع�ت، اس��Eم در حكوم�ت را ھم�ين گون��ه ك�ه ھ�ست. اس�ت

ھا   در نوشته. دانند  می»بزك و دوزك«ج كمی تاح فقط آن را مقبول دارند؛
                                                           

 . استيی محسن رضا» تابناک«ت ي وبسایمي اسم قد»بازتاب« - 342
 داش�ت، یر اطEع�ات حكوم�ت اس�Eمي� ب�ا وز هين ن�شري� ك�ه ايی اعتماد و در گفتگوی  هي  البته بعدا در نشر- 343

؛ اين وبسايت بعدا اسم عوض يی استت بازتاب متعلق به سپاه پاسداران و شخص محس رضايروشن شد كه سا
 .»تابناک«کرد و شد 

س��ازمان [ از آن��ان  ك��هی از ك��سانیاري ك��ه ام��روزه ب��سیب��ه ط��ور«: ن اس��تي��شان اي�� ای   از نوش��تهی ق��سمت- 344
اند، در چنان الح�اد مھل�ك و    آوردهی رویاسي و سیت فرھنگي به فعالی غربی و در كشورھا جدا شده] نيمجاھد
 از »ینادره افشار« مانند يیھا  نمونه. رسد ی و مانند او به گردشان ھم نمیاند كه سلمان رشد   فرو رفتهیمفرط
ن و يو با قل�م زھ�رآگ. نديآ یمداران كفر و الحاد در غرب به حساب مبودند كه امروز از سرد] نانيا […ی  جمله

 آذرماه ١٧ت بازتاب، يبه نقل از سا[. دھند ی را بر ضد اسEم انجام می خود، حمEت تندی   ادبانه و خصمانهیب
١٣٨١[  
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   رفتارھای ضد زن، ضد ايرانی و ضد انسانی سيد روحیھاشان حت  و گفته
 بني�انگزاران اي�ن دي�ن و كشند، چه برس�د ب�ه نق�د نقد نمی\ خمينی را ھم به 

   !اين مذھب
. اص�Eح طلب�ان اساس�ا ربط�ی ب�ه روش�نگری ن�دارد حركتببينيد؛ 

ی مبن���ايی   ھ���ای تق���ديس ش���دهش���نگری ك���ه در اس���اس ب���رای نق���د تئوريرو
ھای دينی و اي�ن روزھ�ا ھ�م اس�Eمی موض�وعيت يافت�ه اس�ت، فرآين�د حكومت

 رس���ولھ���ای   ھاس���ت ك���ه در نوش���ته وش���نگریاي���ن گون���ه ر. ديگ���ری اس���ت
روشنگری متعلق به عصر ن�وين اس�ت . ند تعبير شده ا»الحاد«جعفريان به 

ی م���رتجعين م���تھم   و ھ���ركس ك���ه در اي���ن م���سير گ���ام ب���ردارد، از زاوي���ه
  . شود می

اي�شان . چن�د نف�ر ب�ه اي�شان پاس�خ دادن�د. اين داستان ادامه پيدا كرد
دوت��ا س��ايت /ر اي��ن پاس��خ، اي��شان از يك��ید. دھ��م ب��ه منتقدين��شان ج��واب دا

ھ�ايی درياف�ت  باز پاسخ. درنام ب] مثE وب سايت كافر[اينترنتی روشنگرانه 
ی ھم��ان اص��Eح طلب��ان درون   ھ��ا ھ��م از ناحي��ه د ك��ه بي��شتر اي��ن پاس��خك��ر

ك�ه ت�ا اين. س�ا وارد اي�ن درگي�ری ن�شدمم�ن اسا. حكومتی و ھوادارانشان بود
ام   ھای فمينيستی   به يكی از نوشتهای را  نندهچھار روز پيش پاسخ خوا/سه

گيری ك��رده و  ب��ر علي��ه م��ن موض��ع»ام��ضاء محف��وظ«آق��ايی ب��ه ن��ام . دي��دم
ھايی ھ�م ك�ه صحبت٣٤٥ای    سال است از ايران رفته٤٠/٣٠تو «: نوشته بود

كن�ی، متعل�ق ب�ه ع�صر  ھا و مردھ�ا مط�رح م�ی در رابطه با تبعيض بين زن
 ؛ان�د   ايران امروز م�ا زن�ان ب�ه اوج رس�يدهدر. ديگری و نسل ديگری است

ش��وروی دوران  [ق��درت ش��رقان��د ب��ه مق��ام س��فارت در ك��شور ابر  توان��سته
. كن��د حكوم��ت اس��Eمی م��ا زن س��فير اع��زام م��ی.  ارتق��اء پي��دا كنن��د]گرب��اچف

   »...نديشترين دانشجويان ما زنان ھستب
. خEصه به اين شكل از حكومت اسEمی در ايران دفاع كرده بود

ھ�ا از چ�ه  من اين داستان را ھم چندان جدی نگ�رفتم؛ از اي�ن دي�دگاه ك�ه اي�ن
 در ھم��ين رابط��ه يادداش��ت ؛دھن��د ھ��ايی و چگون��ه واك��نش ن��شان م��ی  زاوي��ه

م�ن ب�ه ج�ايی ھ�ای    نوش�تهک�ار ؛چه خ�وب«:  اين مضمونابكوتاھی نوشتم 
 در باص�طEح مت�ضاد و متن�افر یی حت�   از چند جبھ�ه است كه مدتیرسيده
 انگ��ار اي��ن جماع��ات ھ��م ب��ه اي��ن درياف��ت ؛ش��ود گيری م��ی موض��عش��انبرابر
اند كه حرف حساب را خيلی از جوانھا، زن�ان و روش�نفكران م�ا در   رسيده

اي��ن از . اندي��شند  دس��ت ك��م م��یاش  خوانن��د و در ب��اره اي��ن ك��شور وي��ران م��ی
در  »رس��ول جعفري��ان آخون��د«خوش��بختی م��ن اس��ت ك��ه ك��سانی از طي��ف 
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ی كيھ��ان چ�اپ تھ�ران را ھ��م    روزنام�هیاي�شی بازت�اب ك��ه حت�سايت آزموب�
ن�د، ب�ا دا ھ�ايی ب�ا جن�اح راس�ت حك�ومتی م�ی چپ و حامل تضادھا و اختEف

 اف�شاری ك�سی اس�ت ك��ه در  درهدر چ�شم اي�ن جماع��ت، ن�ا. ان�د  م�ن درافت�اده
مفرط اينان تا  راه اصEح طلبی دينی به الحاد رسيده و الحاد مھلك و نھايت

  …رسد ھم به گردشان نمی] مظلوم[ سلمان رشدی ی است كه حتآن جايی
 ك�ه در م�تن  ينيستی و افشای مردساTری دينیی كار فم  در زمينه

اي��ن گون��ه .  وض��ع ب��ه ھم��ين گون��ه اس��ت ھ��م،ی م��ا ج��اری اس��ت  جامع��ه
ی ماست؛ چرا ك�ه در   مردساTری اساسا ارمغان اين مذھب در متن جامعه

ر ايران و نه در عربستان و نه ديگر كشورھای دوران پيش از اسEم، نه د
ھ�ا را  من بخشی از اين تفاوت. جھان، اين گونه با زنان برخورد نشده است

اي��ن روزھ��ا م��ن آنق��در . ام  بررس��يده» كت��اب خ��شونت، زن��ان و اس��Eم«در 
 اعتراض��اتم ب��ه پ��درھا و پدرس��اTريھا اي��ن یام ك��ه ديگ��ر حت��   ش��ده»مھ��م«

ھ�ايی   خوشبختانه فصل مشترك تمامی دس�ته. كشاند ھا را به ميدان میجريان
حكوم��ت «ی اس�ت ك�ه در ھيئ�ت ان�د، ھمان�ا دف�اع از دين��  ك�ه ب�ا م�ن درافت��اده

نيم�ی از . ك�شد كن�د و ب�ه دار م�ی ھا سنگسار م�ی زنان را در خيابان»اسEمی
شھروندانش حق طEق و حضانت ندارند و از ايشان تنھا به عنوان كلفت و 

اي�ن ؛ ھ�ا يگ�ر ان�سانش�ود و ن�ه ان�سانی براب�ر ب�ا د س�تفاده م�یی ل�ذت ا  وسيله
ھاست كه بايد از افتخارات اين دين و اين حكومت اسEمی باشد و  نابرابری

زن�ان ب�ه درج�اتی در اي�ران اگ�ر . ی زنان در دانشگاھھا  نه شركت گسترده
ان�د، از ج�وھر وج�ودی خودش�ان اس�ت و    رس�يده]افرادبه زعم اين [امروز 

برای حكومت اسEمی ھمان . وضوع ربطی به حكومت اسEمی ندارداين م
 دخت��ران ب��اكره و تج��اوز ب��ه اي��شان در ش��ب قب��ل از اع��دام و رواج  اع��دام

ی حك��ومتی ك��افی   ھ��ای عف��اف ب��ه عن��وان كارنام��ه  فح��شای اس��Eمی و خان��ه
 بھت��ر اس��ت ك��ه خيل��ی خودش��ان را درگي��ر اعتراض��ات ب��رای اي��شان. اس��ت

  »...ننددھد، نك بنيادشان را بر باد میكه دارد مردمی و فمينيستی 
ای نوش�ته اس�ت   ھمان روز ديدم كه دوباره رسول جعفري�ان مقال�ه

 و در انتھ�ای ٣٤٦»ھ�ای دين�ی نسل سوم خسته از قرائت ب�ازی«تحت عنوان 
در ديگ�ر دو ت�ن  و از تا شريك ھ�م ب�رای م�ن پي�دا ك�ردهمطلبش اين بار دو 

اين بود روند آشنايی من ب�ا . نام برده استی اوج اصEح طلبی   ھمان نقطه
  !حضرت رسول جعفريان
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ظاھرا چن�د نف�ر ھ�م .  من مقاTت آقای رسول جعفريان را ديدمخدابخشيان ـ
 دوب�اره پاس�خ ان�د،ايشان دوباره نوشته . نداشان را نمدمالی اينترنتی كرده اي

ھ��ای  ھ��ای ش��ما گاھ��ا در س��ايت  بخ��شی از نوش��تارھا و گفتم��ان…ن��داگرفت��ه 
ای از   ای، چ�ه گزين�ه  ب�ه نظ�ر ش�ما چ�ه مقول�ه. خ�ورد اينترنتی به چ�شم م�ی

اTس��Eم رس��ول جعفري��ان را نگ��ران   ادبي��ات شماس��ت ك��ه اي��ن آق��ای حج��ت
 آي�ا فميني�سمی ؛ھ�ا موض�ع گي�ری كن�د  كرده، تشجيع كرده كه در اي�ن رابط�ه

اتان ھ  كنيد، يا سكوTريسمی است كه شما در نوشته است كه شما مطرح می
  !كنيد؟ مطرح می

  
خ��شونت سي��ستماتيك » خ��شونت، زن��ان و اس��Eم«  م��ن در كت��ابـری اف��شا

 اس��Eم، و اناعم��ال ش��ده ب��ر زن��ان و مانيف��ست خ��شونت از س��وی بني��انگزار
ھ��ای تئوري��ك اي��ن گون��ه رفتارھ��ای زن س��تيز را ب��ا ك��دھايی از خ��ود   زمين��ه

 ژوئنتان اما اساسا از داسام؛ الفصاحه نشان داده   البEغه و نھج  قرآن، نھج
ھای درون حكوم�ت در رابط��ه ب��ا گيري آغ��از ش�د؛ يعن��ی موض��ع٢٠٠٢ س�ال

 ی زن��ان  نگ��اھی ب��ه س��وره«م ب��ه ن��ام ه ب��ودب��ی نوش��تمطل. ھ��ای م��ن  نوش��ته
ی پ�ر چ�اپ امريك�ا چ�اپ    در ن�شريه٢٠٠٢كه در ژوئن » ]ی نساء  سوره[

م�ن در .  ش�دی ش�ھروند چ�اپ كان�ادا چ�اپ  چند روز بعد ھم در ن�شريه. شد
ی   ی ارث و حق�وق پايم�ال ش�ده  اين نوشته موضوع سنگ�سار زن�ان، م�ساله

 از روی ق�رآن ]دان�يم مان كمابيش م�ی  ھايی را كه ھمهھمان داستان[زنان را 
ی   در ای ميل��ی ك��ه ب��رای  ن��شريه. مای بي��ان ك��رد  ی خيل��ی س��اده  ب��ا ترجم��ه

اي�ن . را ھ�م نوش�ته ب�ودمام   شھروند فرستادم، اتفاقا آدرس پست الكترونيك�ی
  . ندد چاپ كرھا شھروندیھم رس را آد

شان ياف�ت ك�ردم ك�ه بسياري�پس از چاپ مطل�ب چن�دين ای مي�ل در
ن مطل�ب را كپ�ی ك�رده و ھم�اھ�م چندين سايت اينترنتی . ندتشويق كننده بود

در ھم�ين رابط�ه چھ�ار ت�ا ھ�م ای مي�ل . ن�دسايتھای خودش�ان ق�رار داددر وب
ت��و را س��لمان رش��دی «: م��ثE يك��ی نوش��ته ب��ود. ت ك��ردمتك��ذيب كنن��ده درياف��

يا كانادا ت�ا ح�سابت را ب داری اگر جرات«:  نوشته بود يكی ديگر».كنيم می
ك�رد، ب�رای ش�ھروند مي كه خودش را استاد دانشگاه معرفی مردی ».برسيم
  . تان چاپ نشود   كه اميدوارم ديگر از اين گونه مطالب در نشريهنوشت

  !] م نشدو البته چاپ ھ[
ب��رای م��ن خيل��ی . د فرس��تاب��رای م��نھ��م اش را   اي��شان كپ��ی نام��ه

 ش�عور اجتم�اعی اي�ن ق�در تواند از لح�اظ جالب بود كه يك استاد دانشگاه می
 واقع�ا تح�صيEت آكادمي��ك ف�رد م�ن البت�ه مطم�ئن ني��ستم ك�ه اي�ن . باش�دپ�ائين

ام  بع�د خ�انمی ب�ه ن�… و يك�ی ديگ�راي�شان ھ�م م�را تھدي�د ك�رد. استداشته 
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مطل�ب اي�ن ف�رد دو . دسی با اين اسم به من ج�واب دامريم بروجردی و يا ك
اين فرد چن�د . ھفته بعد از درج مطلب من در شھروند، در ھمانجا چاپ شد

 م�ن اي�ن.  ب�وددرستھا به نظرم   كه يكی از آنی من داشت  ايراد به نوشته
، م�ستند داش�تد تاكيايشان تا از نكاتی را ھم كه يكی دو. ايراد را رفع كردم

 چن��د س��ايت دربع��دھا  را  مطل��بی  بع��د ت��صحيح ش��ده و تكمي��ل ش��ده. ك��ردم
وج�ردی گويا خانم بروجردی يا آقايی ب�ه ن�ام خ�انم بر. اينترنتی منتشر كردم

د و بدون خواندن آن، ھمان پاسخ قبلی چاپ شده در اين مطلب را دوباره دي
ي�ك نف�ر ب�ه اي�شان . س�تادھ�ا فر سايت يكی از اين وبشھروند را اين بار برای

ای، اصE به اي�ن   د كه بابا اين ايرادھايی كه تو از اين نوشته گرفتهپاسخ دا
 را شمطل�ب ]يعن�ی م�ن[دوباره ايشان جواب داد كه فEنی . خورد مطلب نمی

نوش���ته ھم از اي���ن كوش���يد ب���ازميدر نھاي���ت اي���شان . ت���صحيح ك���رده اس���ت
اش اين بود كه سنگ�سار اساس�ا    حرف اصلی؛اسرائيلی بگيرد ايرادھای بنی

در ق�رآن ھ�م حكم�ی ب�ه ن�ام سنگ�سار وج�ود ن�دارد و . در اسEم وجود ندارد
  . اضافه كرده بود كه سنگسار، سنت اعراب قبل از اسEم است

Tی اس�تخواندار ديگ�ر   باز چند نويسنده.  ضعيف بودلشالبته استد
 اي�ن داي�ره ھمچن�ان باز كس ديگری وارد ميدان ش�د و. به ايشان پاسخ دادند

 يعنی ؛گردد به موضوع زن داستان ھم برمیتمام .  ادامه داردھادر اين سايت
وانين فعلی زن كه نه با تھمت و فحاشی و نه با ور رفتن با ق[زنی پيدا شده 

ی زن�ان در اس�Eم    بلك�ه در رابط�ه ب�ا حق�وق نداش�ته]ستيز حكومت اسEمی
 ی اي�ن آقاي�ان را ب�ه  د مراجع�هكند و اص�ل كت�اب و س�نت م�ور اعتراض می

م�ن ب�ه عن�وان ي�ك زن ايران�ی، ب�دون ھ�يچ ادع�ايی معتق�دم ك�ه ؛ ك�شد نقد م�ی
خوان���دن ق���رآن در . توانن���د آن را بخوانن���د ق��رآن كت���ابی اس���ت ك���ه ھم���ه م��ی

 قرآن را نظير انجي�ل در كوشند متوليان اسEم می.  ھيچ كس نيستتخصص
 ام��ا ق��رآن كت��ابی ؛كنن��دوس��طی در تخ��صص آخون��دھا معرف��ی دوران ق��رون 

توان�د  كس كه چھار كEس سواد داشته باش�د، م�ی و ھر٣٤٧»خواندنی«است 
ران احتم�اT ھ�ای مختل�ف ھ�م در اي�  اي�ن ھم�ه ترجم�ه. آن را بخواند و بفھمد
ھای نشيمن و پذيرايی، ي�ا اس�تخاره و تف�ال ح�اج آقاھ�ا برای دكوراسيون اتاق

ھای م�ستمر اع�راب ب�ه اي�ران و   فارسی ما ھم بعد از حمله. دنشو چاپ نمی
در . به فرھنگ و ادبيات و زبان ايرانيان بسيار با عربی مخلوط ش�ده اس�ت

 را ترجمه كرده و نتيج�ه گ�رفتم ك�ه ی زنان  اين نوشته من چند آيه از سوره
 ك��ه در حكوم��ت اس��Eمی ب��ر علي��ه نيم��ی از  ق��وانين ض��د زن و ض��د ان��سانی

 تن ق�رآن و س�نت و عت�رت پي��امبرم� ش�ود، در روندان ايران�ی اعم�ال م�یش�ھ
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 ك�ه ب�ر زن�ان یتئوريزه شده است و قوانين ق�صاص و مح�دوديتھا و س�ركوب
 اي�ن كت�اب را  كت�اب و از تف�سيرھای مت�شرعينی ك�هش�ود، از اي�ن اعمال می

اي�ن ك�ه م�ا اي�ن ھم�ه اص�رار . ش�ود  اس�تخراج م�یاند،  ترجمه و تفسير كرده
  . اشد، به ھمين دليل استداريم كه دين حتما بايد از حكومت جدا ب

  

ھ�ای   ھا، از اين بازت�اب  تعبير و تفسير شما از اين نامه پراكنیـ خدابخشيان
اTسEم   ی حجت  كنم به آخرين مقاله من دوباره استناد می! اينترنتی چيست؟

 ب��ه خ��ستگی ن��سل س��وم از قرائ��ت رس��ول جعفري��ان ك��ه اش��اره ك��رده ب��ود
 خ�اطر اي�ن ن�سل س�وم م�ا و ب�ه وي�ژه ن�سل آيا به نظر شما به؛ بازيھای دينی

ن فتواھ��ای اينترنت��ی ش��ود، اي�� چھ��ارم ك��ه دارد دوان دوان وارد جامع��ه م��ی
ھ�ايی ك�ه ترای مبارزه ب�ا افك�ار ن�وين و قرائھا ب  آيا جعفرياند؛شو صادر می

ش�ود،  مط�رح م�یھ�ا طلب  اصEحیسوی سكوTرھا، پژوھشگرھا و يا حتاز 
ھاست كه اي�ن گ�روه را نگ�ران ك�رده  روشنگری آيا اين ؛كنند فتوا صادر می

ی   ھ�ا از اي�ن ك�ه ن�سل س�وم ش�يفته و فريفت�ه  آيا درست ني�ست ك�ه اي�ن؛است
 فرھنگی شده است، وادار به صدور فت�وا ب�ر علي�ه ھای جديد تافكار و قرائ

  ! اند؟  شما شده
  

ھ�ا  اي�ن. كنن�د، ي�ك ق�انون طبيع�ی دف�اعی اس�ت ھا م�ی  كاری كه اينافشاری ـ
ورن��د از موقعيت��شان، از حكومت��شان، از چيزھ��ايی ك��ه ب��رای خودش��ان مجب

 اع�دام، ، ب�ا ك�شتار، ب�ا حك�میاند، دفاع كنند؛ ب�ا س�ركوب  چيده و رديف كرده
 ك��ه ب���رای  ب��ا سنگ��سار، و ب��ا مح��دوديتھای سياس��ی، فرھنگ��ی و اجتم��اعی

ان�د و   كنون رفت�ار ك�ردهھايی كه ت�ا  ی شيوه   با ھمه؛اند  ايرانيان ايجاد كرده
  . كنند اند؛ اما ھمچنان تكرارش می  موفق ھم نبوده

ی تول�د دارد،   ای يك مرحله  واقعيت اين است كه ھر موجود زنده
ھ�ا  چي�زی را ك�ه اي�ن. رس�د يك دوران رشد، بعد ھ�م دوران م�رگش ف�را م�ی

شان، ھ�ا خودش�ان ب�ا رفتارھ�ای ض�د انساني� اي�نمتوجه نيستند، اين اس�ت ك�ه 
م ك�ه ار يك�ی از آخ�رين كارھ�ايم نوش�ته م�ن د. ان�د  داخت�همرگشان را جلو ان

 سال پيش حاكمان اسEمی توانستند چند قرن با خشونت و با ١٤٠٠اگر در 
اس��تفاده از جھ��ل م��ردم ب��ر نيم��ی از جھ��ان آن دوران حكوم��ت كنن��د، اي��ن 

ھ��ای ن��وين در دني��ای  روزھ�ا ديگ��ر ب��ا اي��ن ھم��ه پي��شرفت و اي�ن ھم��ه سي��ستم
 غي�ر از اي�ن ك�ه ؛ش�ود ای به اي�شان داده نم�ی  چنين اجازهپيشرفته و مدرن، 

ھا اساسا به دليل بی ارزش تلقی كردن جان و امنيت و مال و سEمت و  اين
كنن�د، ب�ه  حقوق مردم و به ويژه تحقير و تخفيفی كه بر زنان اي�ران روا م�ی

 ك�ه كلي�ت  لي�اقتی ب�یاي�ن ھم�ه . گيرن�د تارش�ان را م�یطور اتوماتيك پاس�خ رف
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؛ س��تا   ن��شان دادهچن��د دھ��ه   رابط��ه ب��ا  اي��ران در اي��نكم��ان اس��Eمی درحا
ن و م��درن، س��رعت س��قوط و ھ��ای ن��وي  ب��ه مكاني��سمشانھمچن��ين ت��ن ندادن��

اي�ن ي�ك ق�انون طبيع�ی و منطق�ی اجتم�اعی .  برده اس�ت را باTشانسرنگوني
 چ�ون م�ن زن ھ�ستم، ی منتھ�؛نوي�سد گر من ننويسم، كس ديگری م�یا. است

دھ�ان ھم�ه را ك�ه ؛  ديگ�ریھ�اي  از زاوي�هديگ�ران . نوي�سم وي�ه م�ی اين زااز
خيل���ی جال���ب اس���ت ك���ه اي���ن حاكم���ان اس���Eمی از تم���ام ؛ ش���ود ب���ست نم���ی

كنن�د، ول�ی  دستاوردھای مدرنيته، دس�تاوردھای تكنيك�ی مدرنيت�ه اس�تفاده م�ی
حاضر نيستند تن به ضوابط مدرنيته بدھند؛ حاضر نيستند تن به تنوع افكار 

  . يشی و روشنگری بدھندو دگراند
  

 در اينترن�ت  چرا ك�ه م�ن؛تان پيروز شديد   شما در اين مبارزهخدابخشيان ـ
اي�ن خ�ودش . ديدم كه قرار بود در جايی زنی را سنگسار كنن�د، ام�ا نكردن�د
ب�ه خ�اطر . ھ�ا يك گام كه نه، بلكه يك جھش بزرگ به عقب اس�ت ب�رای اي�ن

ك زن مب��ارز ش��ما ب��ه عن��وان ي��ھ��ا ك�ه  ھ��ا، ھم��ين روش��نگری ھم�ين اف��شاگری
   …كنيم  البته ما اين مبارزه را به شما منحصر نمی؛كنيد سياسی مطرح می

  
ی ي�ك قط�ره ھ�م در اي�ن    ب�ه ان�دازهیم�ن حت�.  منحصر ھ�م ني�ستافشاری ـ

.  خيل�ی دي�ر فھمي�دم؛ چ�را ك�ه خيل�ی دي�ر ش�روع ك�ردم؛ام  رابطه كار نكرده
ديگ�ر دني�ا، دني�ای . وع را بگ�ويماجازه بدھيد خيلی ساده و روشن اين موض

 آن یحت� [م�ا ھم�ه. اختن و شخ�صيت س�ازی ني�ستآدم درست كردن، بت س
ھم، ھم��راه ب��ا خيل��ی از مردان��ی ك��ه  تم��ام زن��ان ايران��ی ب��ا]روس��تائيان م��ا
م�ن . ھ�ا را ب�رداريم ايم اين قدم  اند، توانسته  رسد و كمك كرده شعورشان می

  .م خودم بفھممه ا اول سعی كردام كه در قدم   ناچيزی بودهی  قطره
   

. ام   م�ن در ش��ما اي�ن روح مب��ارزه و تحقي�ق را ھمي��شه دي��دهخ�دا بخ��شيان ـ
. گذاري�د، از نق�اط مثب�ت شماس�ت ھمين احترامی كه شما به ديگر اس�اتيد م�ی

ھا فتيد ك�ه ع�صر ب�ت س�ازی و آدم�ك س�ازيگ. ی جالبی اشاره كرديد  به نكته
. ی دي��ن و م��ذھب گذش��ته اس��ت  ، ب��ر پاي��هھ��ای اي��دئولوژيك  ب��ر روال عقي��ده

رين پرس�شم باش�د، و آن اي�ن ك�ه اما شايد اين آخ�…چقدر اين سخن زيباست
 از يك�سو ؛ی اين قشرھای سوخته قرار داري�د   اين قدر مورد حملهچرا شما

 از يك�سو ؛ھ�ای اينترنت�ی اTس�Eم  م�ذھبی، از يك�سو حج�ت/ھای سياسیگروھ
   نيست؟ ؛ است واقعا جالب… گوھا»اسEما وا«
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البت��ه تنھ��ا بخ��شی از ك��ه   گ��و»وا اس��Eما« بگ��وييم ي��ك جري��ان ـ�� اف��شاری
چندی پ�يش كت�اب يك�ی از مجاھ�دين . استھای سوخته  ن اين جريا اعتراض

التح��صيEن   ح��رفم اي��ن ب��ود ك��ه ش��ما ف��ارغ. م ك��رد٣٤٨ی ش��اه را نق��د  دوره
ھا ن��شگاھھ��ای دا  ش��اگرد اولیِھای اي��ران آن دوران و حت��بھت��رين دان��شگاھ

خيل��ی س��اده بودي��د، غيرپيچي��ده بودي��د، بع��د ھ��م ب��ه ج��ای اي��ن ك��ه مملك��ت را 
ت��ان فق��ط در ت��رور   اص��E تم��ام مب�ارزه. ت��ان تروري�ست ش��ديد  ب�سازيد، ھم��ه
ت��ی .ان. كيل��و ت��ی١٤ب��ه خودت�ان . كردي��د اس��لحه قاچ�اق م��ی. ش��د خEص�ه م��ی

قع��ا چ��ه وا. ب��ستيد ت��ا ف��Eن پاس��بان و ف��Eن اف��سر و س��اواكی را بك��شيد م��ی
 ؛دادي�د را ب�ه م�ردم اي�ران نوي�د م�یخواستيد و ب�ا ت�رور چ�ه ناكج�ا آب�ادی  می

، بيايي��د بگويي��د ك��ه اش��تباه از آن دوران گذش��تهچن��د دھ��ه دس��ت ك��م ح��اT ك��ه 
 حكوم��ت اس��Eمی فعل��ی ج��انی و تروري��ست، نتيج��ه و دس��تاورد ؛اي��د  ك��رده
آب�ادی ك�ه  اي�ن اس�ت آن ناكج�ا ؛زات تروريستی ش�ما در آن دوره اس�تمبار

ی كتاب كه در س�وئد زن�دگی    نويسنده…ايد شما برای مردم ما درست كرده
: اش اي�ن ب�ود  كه مضمون كل�یای نوشت  كند، در پاسخ به اين نقد، مقاله می
   »!در راه عقيده به زندان افتادن بEھت نيست«

 ك��ه چ��را، م��ن ج��واب بلن��د ب��اTيی ب��ه اي��شان دادم و ھمانج��ا نوش��تم
اگر در راه . ھا در راه عقيده به زندان افتادن بEھت است وقتمتاسفانه خيلی

E١١ی  ھای فاجعهھت نيست، پس محمد عطا و تروريستعقيده كشته شدن ب 
ش��ان اي��ن گون��ه دني��ا را ب��ه آت��ش    ك��ه ھمگ��ی در راه عقي��ده٢٠٠١س��پتامبر 

ھمانج�ا نوش�تم .  ھ�ستند باارزش�یھ�ای مب�ارز و ان�د، آدم  كشيده و ناامن كرده
ی ورود شما و ھمراھان و ھمطرازان ش�ما غل�ط   اساسا دستگاه و زاويهكه 

استفاده از ت�رور و خ�شونت و ك�شتار ديگ�ران ب�رای تحمي�ل عقي�ده و . است
نمون��ه آورده ب��ودم ك��ه در . تتحمي��ل ھژم��ونی خ��ود ب��ه ديگ��ران غل��ط اس��

ی    بقي��ه]احتم��اT [خ��واهي م��د رض��ا ش��اه، بج��ز چن��د زن��دانی آزادھای محزن��دان
دادن�د؛  ھا و طرفداران اجنبی ت�شكيل م�یريستيان را وطنفروشان و تروزندان

 ك�ردن اي�ران ان لقم�ه لقم�ه ی م�ثE اي�ران، طرف�دار  طرفدارھای ح�زب ت�وده
ی دم��وكرات آذربايج��ان تح��ت زعام��ت س��يد    فرق��هانمث��ل اع��ضا و ھ��وادار

 ھمينطور يك مشت ھا، وری و غEم يحيی دانشيان، تجريه طلب  جعفر پيشه
 ي�ك …يست يعن�ی ھم�ين مجاھ�دين و ف�دائيان خل�ق و ف�دائيان اس�Eم و ترور

م�شت ھ�م م��رتجعين و واپ�سگرايانی نظي��ر خمين�ی و منتظ��ری و امث�الھم ك��ه 
ا داش�تند؛ ت�ازه ھ�ا رن ايران و كشتار و سركوبی ايرانيی ويران كرد  برنامه

ھ�ا را ھ�م ن�وكران انگل�ستان ب�رای منجم�د ك�ردن مب�ارزات اگر خوشبينانه آن

                                                           
 . اين مطلب در ھمين کتاب آمده است- 348
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ھ�ا ھ�يچ  اي�ن ؛ی ايرانيان ب�ه ح�ساب ني�اوريم  سالمت جويانه و آزاديخواھانهم
ان�د، ن�ه بي�رون از حكوم�ت و ن�ه در راس  ه كدامشان ھيچگاه آزاديخواه نبود

  . فروش بودندشان يك مشت تروريست و وطن  ھرم حكومت؛ ھمه
 ھ�ای باص�طEحيد، ھم�ين جريانھای اينترنتی دي�ده باش�در سايتاگر 
ھ�ا  یھ�ا و اكثريت� یھا ھستند، ھمين فدائ یا  لوی مجاھدين و تودهچپ كه دو ق

 ي�ك ٣٤٩»ص�فر قھرم�انی«طرفدارھای ش�وروی سوسيالي�ستی مرح�وم از  و

                                                           
 »یزيبرانگ یكنجكاو« یا  ، چھره بودنی زندان سالی، به علت سیا ھمان صفر قھرمانيان ي صفر قھرمان- 349

 را به عنوان اوش كنند  گروھھا تEیھا و برخ ستيكه كموناست  سبب شده   زندانشی طوTنیسالھا. بوده است
 و يی بود روستایاو فرد... ن نبوده استي كه مرحوم صفر چنی در حال؛مطرح كنند»  مقاوم و مبارزیا  چھره«
 ك�ه مرح�وم س�رھنگ ش�مس آزاد از یھنگ�ام.  ش�دج�اني آذربا دمك�راتیه  جذب فرق�١٣٢٤سواد كه در سال  یب

 از اشرار فرقه قرار گرف�ت و ت�رور یا   دستهیه د حمل مراغه بود، در جاده موریز راھيافسران ارتش از تبر
 ١٣٢٥ آذر ٢١ز در ي�ام م�ردم تبري�بع�د از ق. ھ�ا ب�ود ستي� تروریه دس�تن يھم�ز ج�زو ي�ان نيشد كه صفر قھرمان

 ك�ه س�رھنگ يیھ�ا ستي� ترور]ب�اكو[ ی آن ب�ه ش�وروی فرقه و فرار س�ران و اع�ضایطلبان و نابود  هيه تجزيعل
. دش�ان به جرم قتل سرھنگ شمس آزاد به اعدام محكوم يصفر قھرمان. ر شدنديند، دستگشمس آزاد را كشته بود

 یروزي بود و با پی به جرم قتل زندانیو. نداشتھم  یاسيت سي نبود و فعالیاسي سیان فرديدر ھرحال، قھرمان
، یانقEب اسEم از انتشارات مركز اسناد[» یعزت شاھ«در كتاب خاطرات .  از زندان آزاد شدیانقEب اسEم

 بود ك�ه توس�ط ی از افراد چپیصفر قھرمان« :ان نوشته شده استي صفر قھرمانیه  دربارھم طرسچند  ]١٣٨٤
 . ب�ودیان ع�ادين زن�دانيش از آن در بي پیبرد، ول ین به سر مياو در زندان او.  شده بودیر و زندانيم دستگيرژ

 ی   تنھا فرد فرق�هصفر قھرمانی .] شمس آزاد بود مرحوم سرھنگی  ھم داشت كه خانوادهی خصوصیاو شاك[
 یدر داخل زندان افراد. ك امضا بكنديتوانست  ی نمیسواد بود و حت یاو ب.  شدیجان بود كه زندانيدمكرات آذربا

چ وجه دنبال ي او به ھیدند، وليد ی كه سواد داشتند، آموزش میانيكه سواد خواندن و نوشتن نداشتند، توسط زندان
 و یاسيان سي كه زندانیزمان. ن كه او را به تھران منتقل كردندي بود تا ای در خارك زندانی مدت.ائل نبودن مسيا

غ ك�رده و او را س�مبل ي� او تبلی   درب�ارهیل�يھ�ا خ یچپ. ون آوردندياسي را از ھم جدا كردند، او را به بند سیعاد
نوشت  ینامه م] به شاه [یسال و به مناسبت ھر مراسماو ھر . ده بوديدانستند، اما خود او در واقع بر یمبارزه م
ھ�ا ارتب�اط برق�رار   سخت ب�ا آدمیليھا نبود، خ یالبته آدم ساواك. كردند یكرد، اما او را آزاد نم ی عفو میو تقاضا

آمد، من به جھت  ی ھم به مEقات او نمی نداشت و كسی ھم به او كاریشد و كس یك نمي ھم نزدیكرد، به كس یم
ر ي ك�ه م�را دس�تگیزم�ان«: گف�ت یخ�ودش م�. گذاش�تم ین س�ال در زن�دان ب�ود، ب�ه او احت�رام م�يچن�دص�فر كه ن يا

عEم كردن�د ك�ه  زندان ایگو ك روز از پشت بلندي. چند سال بعد مرا به برازجان بردند. كردند، خانمم حامله بود
س�اعت بع�د ب�از بلن�دگو اس�م م�را خوان�د، م ين�. شناس�م، بازگ�شتم ی را نم�یدم ك�سي� من آمدم و د؛مEقات كننده دارم

ھ��ا را   آنی ول��؛ستاده بودن��دي�� ایا   در گوش��هیك دخت��ر و م��رد ج��واني�� فق��ط .دوب��اره آم��دم، ام��ا ك��سی را ن��شناختم
 افسر نگھبان آن دخت�ر و ». ندارمید، من مEقاتيكن یمرا مسخره م«: ش افسر نگھبان رفتم و گفتميپ. شناختم ینم

ھا رفتم و متوجه شدم كه او   نزد آن». شما ھستندی  آن دو مEقات كننده«:  داد و گفتپسر جوان را به من نشان
امده بود، اما حاT او بزرگ شده، ازدواج ك�رده ب�ود و ب�ا يا ني شدم، او ھنوز به دنی كه زندانیزمان. دخترم است

شما «: گف ی و م  كرد یه مي مواقع او گریمن در زندان با او ھم صحبت بودم، بعض. دنم آمده بوديشوھرش به د
گف�ت،  یراه م�ي� ب�د و بیليھا خ یكنند، به چپ یت ميز از شما حمايد، مردم نيد، خدا را دارين داريد، ديصاحب دار

ن ي�گ�ر از ايد«: گف�تم یكردم و م یبا او صحبت م... گوارا ھستند و   ا چهينه ي میكنند ھوش یھا فكر م نين كه ايا
دوس�ت «: گف�ت. ، نماز بخوانی داری، اعتقاداتی و خدا را قبول داریستيست نيكمونًھا گذشته، اگر واقعا  حرف

خوان�د ك�ه آزادش  یده، نم�از م�ي�ن�د او بريترس�م ك�ه ب�ه م�ن بگو یھ�ا، م� ین چپ�يدارم كه نماز بخوانم، اما ازدست ا
 ».كنند یاد من باش، چون مرا آزاد نمي، به ی كه از زندان آزاد شدیزمان«: سپس ادامه داد. بكنند

 ھ�ر ج�ا ]ھ�ا ستي�ھ�ا و كمونيا  توده[آنان . كردند یغ ميك قھرمان تبليز از صفرخان به عنوان يل انقEب نيدر اوا«
ل ش�كنجه و زن�دان ي�شان ب�ه دلي�چ�ون ا«: گفتن�د یكردند و م� یغ مي او تبلیبردند و برا یكه برنامه داشتند، او را م

بعد چون صفرخان س�واد نداش�ت، ھ�ر چ�ه خودش�ان [».ميخوان ی مشاني ایامش را بخواند، ما از طرفيتواند پ ینم
اس�م . ان آزاد ش�دنديتر زن�دان بي�ش١٣٥٧در آذر م�اه «.]دوست داشتند به نام صفر قھرمانی به خورد ملت ميدادن�د

م اد او افتادي.  را نخواندندی اسم صفر قھرمانی، ولی زندان خواندند و اعEم نمودند كه آزاد ھستیگو مرا از بلند
 اع�دام آم�اده ك�رده ب�ودم، ام�ا او ن�ه ی خ�دا و اس�Eم خ�ودم را ب�رایم�ن ب�را«: ش خ�ود گف�تميپ�. ام گرف�ت  هي�و گر
ش يپ�. در زن�دان مان�ده اس�ت] ھيچ و پوچ يعن�ی قت�ل[چ و پوچ ي ھی به خدا دارد و نه مسلمان است و برایاعتقاد
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ش مراس�م بزرگداش�ت برگ�زار ياند و ھی پشت سر ھم ب�را  بت درست كرده
 اشتباه نظام قضايی دوران پيشين البته ؛مگر صفر قھرمانی كه بود. كنند یم

 داش�ت، ول�ی ص�فر قھرم�انی  سال اين بدبخت را تو زندان نگ�ه ٣٠كرد كه 
 تصميم گيرندگان در آن اگر من جای.  بود و يک آدمکشائن به ايرانيك خ
گف�تم باب�ا اي�ن ي�ارو را  ، م�ین�دداد  به ح�رف م�ن گ�وش م�ی بودم، يا اگرنظام
.  زن�دگی كن�د.K.G.B ب�رود در بھ�شت سوسيالي�ستی يد دم مرز، ولش كنيدببر

 ٣٠ب�رای چ��ی اي�ن ب��دبخت را . دھ�د ن ج�ا را ب��ه ك�شورش ت�رجيح م��یTب�د آ
 زندانی كردن اين روستايی ب�دبخت چ�ه دردی د؛داري سال تو زندان نگه می

  ! كند؟ از ايران دوا می
حاT حكومت ايران عوض شده، خود شوروی سوسياليستی ھم از 

اي�ن ان ب�وده، ب�رای ي�ك م�شت از  س�ال در زن�د٣٠ھم پاشيده، ولی چون آقا 
   !»بت« ھای ما شده مپی/چپی

 ي�ك »ص�فر قھرم�انی«.  اين دس�تگاه اساس�ا غل�ط اس�تبه نظر من
خواست يك تكه از ك�شور م�ا را ج�دا كن�د، بچ�سباند  می. خائن به ايران  بود

البت��ه اي��ن را ھ��م بگ��ويم ك��ه نباي��د ك��سی را ب��ه خ��اطر . ب��ه ش��وروی آن موق��ع
.  ب�ود و در ض�من قات�لاي�ران ولی اي�ن آق�ا خ�ائن ب�ه ،اش زندانی كرد  عقيده

 ي��ك ؛ ك��ه بت��وانيم تابوھام��ان را ب��شكنيمای برس��يم  واقع��ا م��ا باي��د ب��ه مرحل��ه
 ]م�ان  ھم�ه[م�ا . ای ماس�ت ك�ه باي�د شك�سته ش�ودچيزھايی در ذھ�ن و باورھ�

  . ايد مسئوليتش را بپذيريمايم كه ب  ھايی كرده كمابيش جنايت
 كت��ابی Eبھ��ای اول انق��  عل��ی اص��غر ح��اج س��يدجوادی در ھفت��ه

در آخرين مطلب اين كتاب تحت عنوان .  به نام دفترھای انقEبمنتشر كرد
 مھ�دی ای خط�اب ب�ه  ط�ی نام�ه ٣٥٠»ھای سيب به ميوه برسند  اگر شكوفه«

ی دش��منان   ھم��ه«: تت وزي��ر وق��ت حكوم��ت اس��Eمی نوش��بازرگ��ان نخ��س
و ھ��ا و س��مومات مول��د ف��ساد و ظل��م باي��د بEفاص��له  ی ميك��رب  انق��Eب، ھم��ه

  »…بدون كمترين درنگ نابود شوند
. انق��Eب دارای ق��وانين و نظام��ات خ��اص خ��ويش اس��ت«: نوش��ت

ھ�ا و  ھايی كه وجود آن سرعت و شدت مبارزه با دشمنان انقEب، با ميكرب
                                                                                                                  

ش م��ن آم��د ت��ا ياو پ��. رون ب��رومي��دم ك��ه بل خ��ود را جم��ع ك��ريوس��ا» .ش��د ین ب��ود ك��ه او آزاد م��ي��خ��ود گف��تم ح��ق ا
 زن�دان اع�Eم كردن�د، ص�فر یگ�و ن لحظ�ه از بلن�ديدر ھم�. ه ك�ردمي�من ھ�م گر. اش گرفت  هيگر. مي كنیخداحافظ

از ي��ك ط��رف م��ا ش��روع ك��رديم ب��ه ص��لوات فرس��تادن و از آن ط��رف . ف��ضا مت��شنج ش��د. قھرم��انی آزاد اس��ت
ص��فرخان » .اتح�اد، مب��ارزه، پي��روزی و غي��ره«: دادن��د م��یھ��ا ش��روع كردن��د ب�ه دس��ت زدن و ش��عار  ماركسي�ست

آن ش�ب او آزاد ش�د و » .كنيد  ھا، اين جا ھم رھايم نمی فEن فEن شده«: ھا و گفت عصبانی شد و رو كرد به آن
  .زندانيان آزاد شده را سوار اتوبوس كردند و در ميدان بھارستان زندانيان را پياده كردند. بيرون آمد

http://azar-iran.persianblog.ir/post/75  
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ترين خطر ب�رای حي�ات انق�Eب اس�ت، باي�د آن چن�ان باش�د  ھا بزرگ نفس آن
ب نتوانن�د تجدي�د حي�ات ی انق�E  كه دشمنان شكست خ�ورده و از نف�س افت�اده

بن�ابراين دول�ت آق�ای مھن�دس بازرگ�ان باي�د بدان�د ك�ه يك�ی از « نوشت. دكنن
عوامل اصلی پيروزی انقEب، نابودی كامل و سريع عناص�ر اص�لی رژي�م 

  »...سابق است
اي��شان اي��ن گون��ه راه و رس��م خ��شونت و ك��شتار و اع��دام را ب��رای 

 ؛اي�م  بگويد كه ما ھم اشتباه كردهگاه ھم نيامد ھيچ. از كردحاكمان اسEمی ب
ما ب�وديم ك�ه اي�ن درن�دگان را از چ�اه وي�ل ق�رون بي�رون ك�شيديم و ب�ه ج�ان 

  : بايد به ايشان گفت. مردم انداختيم
 ٥٥عزيز كه در زمان انقEب دست ك�م ]نا[سيد جوادی حاج  آقای

شر در اي�ران ی حق�وق ب�  سال داشتيد، دكت�رای حق�وق داش�تيد، ع�ضو كميت�ه
ی   ھ�ا در روزنام�ه  ھا و دھه  بازرگان بوديد، سالدیرياست ھمين مھتحت 

  شما و امثال شما بودي�د ك�ه …ھا نوشته بوديد و كيھان قلم زده بوديد، كتاب
ھ���ا   ب��ه اي���ن؛ه ك���شتار و س��ركوب مEھ���ا ب��از كردي���دراه را ب��رای اي���ن ھم��

 مقبولي���ت و م���شروعيت سياس���ی و اجتم���اعی ھ���ا ب���ه اين؛م���شروعيت دادي���د
 ]ی م�ا  ھم�ه[اگر م�ا .  سنگسار و اعدام داديد و كشتار و خشونت وسركوب

كرديم، اين بود ك�ه ب�ا زن�دانيان  داشتيم، اولين كاری كه می شعور سياسی می
م�ان ب�ر اس�اس كنوان�سيون ژن�و و من�شور جھ�انی حق�وق ب�شر رفت�ار  سياسی

 از ش��عور آن دوران ھ��ای ب��ا ش��ور و ب��ی  ش��ما ك��ه بھت��ر از م��ا بروبچ��ه. كن�يم
جمعي�ت دف�اع از « ش�ما ك�ه خودت�ان ع�ضو ؛وانين حقوق بشر باخبر بودي�دق

  … بوديد»حقوق بشر
ھ��ا  ھ�ايی اس�ت ك��ه خيل�ی ھ�ا از آن ح��رف متاس�فانه اي�ن گون��ه ح�رف

م��ن ب��ه ھ��ر ج��ای . گيرن��د ھاش��ان را م��ی گ��وش. ج��راتش را  ندارن��د، ب��شنوند
 در م�ا. ھ�ا بي�نم ك�ه پ�ر اس�ت از دگ�م زنم، م�ی تاريخ معاصرمان كه دست می

 متاس��فانه ب��از ھ��م تك��رارش كن��يم و ھ��ای چ��ركين زن��دگی م��ی ی دم��ل  چنب��ره
. توانن�د بپذيرن�د خواھن�د و نم�ی ھ�ا نم�ی اي�ن واقعيت�ی اس�ت ك�ه خيل�ی. كن�يم می
 بود كه آن زم�ان ع�ضو ارت�ش پي�شه وری  روستايیيک  »صفر قھرمانی«

. ستگير ش�دشان در رفتند، اين بدبخت ماند و د  اتفاقا بقيه. و غEم يحيی بود
من البته به عنوان يك زندانی سياسی از حقش دفاع .  سال ھم زندان بود٣٠
  .كند با اين كه از اين فرد بت بسازيم كنم، ولی اين فرق می  می
  

 معتقديد كه شما.  بگذاريد در بخش پايانی بحث جمع بندی كنيمخدابخشيان ـ
ند، اگ��ر خودش��ان و ھ��ا اي��ن تابوھ��ا را ب��شكن  اگ��ر اي��ن؛تابوھ��ا را باي��د شك��ست

ھ��ای چ��ركين را ب��از  عملكردھاش��ان را نق��د كنن��د، اگ��ر ج��رات كنن��د اي��ن دم��ل
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ھوي��ت  ش��وند، ب��ی  م��یی آين��ده نگ��اه كنن��د، گ��م  كنن��د، اگ��ر بتوانن��د در آين��ه
ھ��ا ج��رات   اي��ن؛ھ��ا از ذوب ش��دن خودش��ان اس��ت  اي��ن ِوح��شت. ش��وند م��ی
ط��ور ام��روز ايناي��ن ك��ه ش��ما . دھ��ای قرم��ز عب��ور كنن��  كنن��د از اي��ن خ��ط نم�ی
خواھيد اين تابوھا و اين ديوارھ�ا را  پروا، نه با بغض بلكه با خروش می بی

ی   بشكنيد، به اين خاطر اس�ت ك�ه ش�ما، ھ�م از Tبيرن�ت مب�ارزات م�سلحانه
سياس�ی مجاھ�دين /ايد، ھم از Tبيرنت سازمان مذھبی  عبور كرده٣٥١چريكی

ی مردس�اTر برخ�ورد   هزن ايران�ی ب�ا جامع�يک ايد، به عنوان   عبور كرده
ی ب�زرگ اي�ران اتف�اق   اي�د ك�ه در جامع�ه  ايد، بعد وارد ح�وادثی ش�ده  داشته

ايد، دموكراسی   ی مترقی و مدرن بوده  افتد، در اروپا شاھد رشد جامعه می
ايد كه مردم مشكEتشان را در ي�ك    ديده؛ايد  ی متمدن ديده  را در يك جامعه

ك�نم اي�ن  م�ن فك�ر م�ی. كنن�د ھم ح�ل و ف�صل م�یی مدرن و متمدن با   جامعه
درس���ت . سرنوش���ت ت���اريخی ش���ما ب���ود ك���ه ش���ما را ب���ه اي���ن نقط���ه رس���اند

  ! گويم؟ نمی
  

م�ن . ھای من خيلی چيزھا را به من ياد دادند  كنم بچه  من فكر میافشاری ـ
اول از ھمه ياد گرفتم كه ان�سان، ان�سان . ھام خيلی چيزھا ياد گرفتم  از بچه

ای   دگی فقط ي�ك ب�ار اس�ت و ھ�يچ ك�س ح�ق ن�دارد ب�ه ھ�يچ بھان�هاست و زن
ياد گرفتم ك�ه ان�سان ح�ق دارد عقي�ده داش�ته . كسی را از زندگی محروم كند

وقت ك�ه خواس�ت، ع�وض كن�د؛ چ�ون آدم اش را ھر  باشد و حق دارد عقيده
ي��اد گ��رفتم ك��ه م��ذھب، چ��شم و اب��رو ني��ست ك��ه آدم از پ��در و . كن��د رش��د م��ی

ش��ود   م��ی؛ش��ود م��ذھب و عقي��ده را ع��وض ك��رد  م��ی. بب��ردم��ادرش ب��ه ارث
ياد گرفتم كه ھيچ انسانی از انسان ديگری بھت�ر . خيلی چيزھا را ياد گرفت

ي�اد . نيست و ھر ك�س خ�ودش م�سئول خ�ودش و عملكردھ�ای خ�ودش اس�ت
من خيلی چيزھا را . ی مشخصی با مسئوليت دارد  گرفتم كه آزادی مEزمه

ت�ر ھ�ستم، از  ھيچ دليلی ندارد كه چون من ب�زرگ. مت ياد گرفھا  بچهاين از 
ن��سل جدي��د ب��ه دلي��ل تربيت��ی ك��ه در دني��ای م��درن . ھ��ا بھت��ر بفھم��م  اي��ن بچ��ه

از اي�ن [ھ�ا   م�ا باي�د از اي�ن بچ�ه. دھ�د شود، خيلی چيزھا را به ما ياد می می
م�ن البت�ه كول�ه ب�اری از تجرب�ه داش�تم، ام�ا .  ياد بگيريم]نسل سوم و چھارم

ھا نياز داشتم و ھنوز جا   ھا به آموختن از اين بچه  تبيين ھمين تجربهبرای 
   ...دارد كه ياد بگيرم

  
  … سپاسگزارم خانم افشاریخدابخشيان ـ
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  سخن پايانی

  
 م�را ٣٥٢ای  بخش امنيتی و اطEعاتی حكومت اسEمی از طريق واسطه

  :  كهبا اين پرسش روبرو شدبعد كه . فری به كشورم ايران دعوت كردبه س
   »خواھيد به زندان اوين بكشانيدش؟ می«

ھم خودش و ھم . خواھيم ايران را نشانش بدھيم خير، می ند كهپاسخ داد
 پ�يش از اي�ران ھا س�النادره اف�شاری ك�ه؛  بيايند و ايران امروز را ببينندفرزندانش

ی   ھای كشور ايران را در زي�ر س�لطه رفته است، درست و حسابی روند پيشرفت
ای محيرالعق�ولی ھ داند كه در ايران چه پيشرفت  اسEمی نديده است و نمیحكومت

ھ��ا از تم��ام ك��شورھای  ھ��ا و ق��رن  اي��ن م��ام م��يھن اس��Eمی س��ال؛انج��ام يافت��ه اس��ت
  . اروپايی در سازندگی و پيشرفت پيش افتاده است

دو تن از باصطEح روشنفكران اين سالھا نيز، اولی در ھمين س�فرھای 
دان��م از كج��ای اي��ن دني��ای ك��ج و كول��ه، ھ��ر دو  ھ��ران و دوم��ی نم��یاش ب��ه ت  كم��دی

برای اين كه به زعم خودشان روند پويای مدرنيته را در ايران دوران پھلوی دوم 
دوران  حكوم��ت اس��Eمی در ھ��ای» س��ازندگی«ه چ��الش بك��شند، از و الزام��ا اول ب��

 Eد اردك��ان ران س��ي اي��ران ي��ا ش��يخ رف��سنجان و ت��داوم آن در دو»امي��ر كبي��ر«م��ث
 ش�وخمندانه حت�ی و   يادھ�ا ك�رده در ايراناصEح طلبان حکومتیرئيس جمھوری 

 آخوندھا چند برابرش ؛ر جاده ساختن ھنر بود كه شاه كردمگ«: اند كه  مدعی شده
   ».اند  را كرده

بن��د ای ب��ازار   ك��اران حرف��ه ھ��ای سياس��ی انگ��اری  م��ن البت��ه ب��ا اي��ن س��اده
خواھم تاكيد ك�نم  رج از ايران كاری ندارم، تنھا می و خاسياست در ايرانبازی و 

كه جاده ساختن و گاز ك�شيدن و پ�ارك درس�ت ك�ردن، ن�ه تنھ�ا دليل�ی ب�ر پ�ايگيری 
توان�د ن�افی آنھ�م  ای م�دنی و م�درن ني�ست، بلك�ه اساس�ا م�ی  مدرنيته و ايجاد جامعه

ھ�ای ق�رن   نيم�هھای سراسر دنيا را در  نآھ  ھا و راهھا و اتوبان  بھترين جاده. باشد
 در ، جھ���ان»راز ن���وينت���«ھ���ای  دوت���ن از ضدب���شرترين رھب���ران حكومتبي���ستم،

ی رودب��ار و   ب��ا اي��ن ھم��ه، ھ��م زلزل��ه. ان��د؛ ھيتل��ر و اس��تالين  ك��شورھاشان س��اخته
 شھرستان بم ی  ميزان كشتار فجيع آن در چند سال گذشته و به ويژه كشتار زلزله

يی ھ��واداران حكوم��ت اس��Eمی ت��ا چ��ه ن��شان داد ك��ه ھم��ين مي��زان س��ازندگی ادع��ا
ای   ی م�ا زلزل�ه  در ايران اشغال شده. ميزان بی پايه و تا چه ميزان پوشالی است

گ�ذارد و در ك�شور  با قدرت حدود شش ري�شتر ت�ا پنج�اه ھ�زار ك�شته ب�ر ج�ای م�ی
  !ای با قدرت ھفت ريشتر تنھا دو نفر تلفات دارد  امريكا زلزله

  : اسEمی در ايراناما پاسخ به دعوت حاكمان 
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كنم كه زمانی ب�ه  من، نادره افشاری، بدين وسيله رسما و علنا اعEم می
ام از س�وی آزادی ك�شان و نافي�ان امني�ت ب�از خ�واھم گ�شت ك�ه   كشور اشغال شده

بتوانم در خيابان زيبای پھلوی تھران، ي�ا چھ�ار ب�اغ اص�فھان و ي�ا  زن�د ش�يراز ب�ا 
بغ�ل ھ�ای ماتي�ك زده، در حاليك�ه زير ب كرده، ل� آرايشیژوپ، موھاي  دامنی مينی

. ام و با او در حال خنده و شادی ھستم، قدم بزنم  مردی را كه دوست دارم، گرفته
راب ش��يرينی بع��د ھ��م ب��ه كاف��ه نان��سی خياب��ان عب��اس آب��اد ب��روم و در اي��ن كاف��ه ش��

 ھای عي�دی را ب�رای دوس�تانمان زي�ر بغ�ل  كه دوتايی بستهسفارش بدھم و در حالي
ھ�ايی ك��ه دوست��شان داري�م، ص��حبت كن��يم و ب�ا ھ��م بگ��وييم و  داري�م، از ميھم��انی آن

  . بخنديم
  

اس�ت در سالھ اس�ت ك�ه  ان سمبوليك دريافت م�ن از آزادیآنچه نوشتم بي
ی م�ا در ھمراھ�ی و ھمدس�تی    باصطEح روشنفكران عقب افتاده»مبارزات«اثر 

  .با اين اشغالگران ايران به غارت رفته است
  

  ن آنجاست كه آزاری نباشدوط
    كسی را با كسی كاری نباشد

  
اين شعر عاميانه در واق�ع بي�ان عين�ی و م�ادی و ملم�وس م�ا در فھ�م از 

در ك��شوری ك�ه م��ن نت�وانم آن گون�ه ك��ه دوس�ت دارم لب��اس . آزادی و امني�ت اس�ت
بپوشم، آن گونه كه دوست دارم و با ھ�ر ك�ه دوس�ت دارم، گف�ت و گ�و ك�نم، ب�رای 

شرعياتی ب�دھم ك�ه اساس�ا آن را /قرآنی مجبور باشم ھزار و يك امتحان ھر حركت
م، ن�ه امنيت�ی س�اشن ی نفی آزادی و دموكراسی و امنيت در كشورم م�ی  پيش زمينه

ی م�ن    خاكستر جسد س�وختهحتیمھشيد امير شاھی،  و به قول  ھست و نه آزادی
 است، ب�ه ن اسEمیی اين حاكما  نيز در زمانی كه اين كشور ھمچنان تحت سلطه

  . ايران باز نخواھد گشت
گون��ه دوس��ت دارم ك��ه ك��سی را ب��رای دوس��ت داش��تن م��ن اي��رانم را آن

، كنند، سرزمينی كه در آن م�زد گ�وركن از بھ�ای آزادی بي�شتر اس�ت سنگسار نمی
  ٣٥٣!ھمين. ارزش سفر و زيستن ندارد

  
   ميEدی٢٠٠٣ دسامبر ٢٨نادره افشاری 
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  !رانيھن آفت زده، اين مي ای در خارج از مرزھاکھريزکی اسEمی

  



 ٢٩٦

 

  

  

  فھرست مطالب

  
  

  ١            شت نخستياددا
  ٦          ٥٧پيش زمينه ھای شورش 

  ٢١            بحران روشنفکری
  ١٧٦        پروژه ی کھنه ی اصEحاتچيھا

  ٢٠١            يادداشت دوم
  ٢٠٣            نقدر در نقد

  ٢٦٤            يک نقد فانتزی
  ٢٩٠        گفتگويی با مانوک خوابخشيان

٢٩٣            سخن پايانی
              
              

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  


