
  7/1  گاهنيار ِ مهر در سالهای بی مهر  مردو آناهيد  نگارش:

  روشنفکران اسالمزده آگاهانه ايران ستيزند
  

اند. هزار -سرکوب کنندگان ايرانيان نوشته شده واز سوی دشمنان ايران تاريخ ايران  ی- نوشته شده هایبيشتر برگ
کنند.  فرهنگ و بينش ايرانيان حکمرانی می و بر و چهار سد سال است که جهادگران بيابانگرد بر سرزمين ايران

های -اسالمزدگی، بر درنده خويی نابخردی و اند، از-از خودبيگانه شده ، در زير ستم حکمرانان مسلمان،ايرانيان که
  ی خود شرمسار نباشند.-وجدان سرکوب شده ننگ بردگی و سرپوش گذاشته تا از اسالمدوران خالفت 

زبان سرکوب به ان عربی، که به زب داشتند پروانه، ی خود- هستیو پرداخت  جانبازیسال  ٢٠٠پس از ايرانيان، 
زير خاک پنهان مانده بودند،  که درهای پهلوی را، -يا کتاب بنويسند برای سرکوب کنندگان بی فرهنگ، کنندگان خود،

  پسند، به عربی برگردانند. خليفههای -آلوده به دروغ

نوشتارهای  در هستند که هايی-ارزشاند، -آلوده شده ی، که کمتر به زهر اسالمهنر و فرهنگ ايران از یيها-نشانه
 گوهرهايی . آنهااند-و ناشناخته بودهخاموش  شاهنامههای -سروده ی-در هسته ها،-البالی واژه گريخته از ايران، در

   اند.-ارزشهای نهفته در درون آنها را نداشته نکه جهادگران بيابانگرد توان شناخت هستند

ها -زشتی يده،دزدآن را  ،اند-کردهشناسايی  ،فرهنگ ايران درکه  ،هر ارزشی را ايران ستيز، هایمالتا به امروز هم 
  .اند-فروختهاند، -با فرهنگ خود بيگانه شده که و به ايرانيان، پيچيده ی آن ارزش-پوسته را در اسالمهای -پليدی و

نام  ارکجبار و م  ِهللا اسم کنند و به جای اسالمفروشان شياد از آوردن اسم هللا پرهيز می ،هنوز همبينيم، که  می
  پذيرفتند. ايرانيان از آغاز هللا را به خدايی نمیرا به کار می برند. زيرا  ،خدايان ايرانی از ،یيا نام ديگر "خدا"

تنها  احکام شريعت در قرآن کند. می نکوهش را انساندوستی و آزادگی ،ستايش جهاد و بندگی را که است کتابی قرآن
 خود را برتر ی-پسماندگی کنند و خود را از آن برداشت میکردار ِ  "ِمشروعيت"  ان فرومايهه ماليای است، ک -زمينه

  پندارند.  می مردم خرد ِ از

سوختن که برای  بوده ، يعنی احکام جهادگران عرب،قرآنتنها زمينه و سوی ديدگاه ايرانيان، پس از حاکميت هللا، 
    .رفته است به کار می انسان ی-و انديشه خرد

 يعنی ،شريعتقرآن را به زبان عربی بيآموزند. احکام   ِخواندن توانستند می ،ندا-هبود جهادگران، که باجگزار کسانی
 ياد می یرا به زبان عرب و نوشتن نخواند ،هم نومسلمان از ايرانيان ،که برخی ه استبود آموزشی دفتر، تنها قرآن

خشکاندن خرد همگان  شدند و به زهر افشانی و می يعنی ايران ستيز)( "مال" ،پس از آموزش ،کسانیچنين  .گرفتند
  .پرداختند می

 .کنند دريافت میی نوشتن -پروانه آنها ،شوند سرافراز میبه يک پيروزی ، در دوران پادشاهان سامانیايرانيان 
   .نندستايش کشريعت اسالم را، با حروف عربی، به زبان فارسی که ايرانيان پروانه داشتند 

، پنهان از ی خود را-اند، که بينش فرهنگی-(مانند فردوسی و بيرونی) پديدار شده در اين هنگام گستاخان و دالورانی
  اند.-در اين راه جان باخته هم آشگار ساخته و بسياری از آنها چشم و هوش دشمنان،

ايرانی از هيچ گونه ستمی فروگذار  ی-پس از سامانيان، غزنويان و سلجوقيان در راه فرهنگ زدايی و کشتن کيستی
     اند.-نکرده

  ِنادان پرور زهر به روشنی آشگار است.هم  قاچار تا پايان حکومت ی ايرانيان-اسالمزدگیو  ماندگیی پس- دنباله
بی سواد   و سيد ، آدمکش،رمال ،مال ،حاکم سر گماشتگان ، بيشترکه ای بوده است-به اندازه ،در زمان قاچار ،اسالم

  اند. -هبود

شماری  برای ايجاد دانشگاه در ايران، به جز، او .رسد به حکومت می رضا شاهای -در يک چنين مرداب زهرآلوده
  در دسترس نداشته است.   خردمند ای-آزاده چندانکارگزاران اسالمزده،  از

گفتار و در  .اند-آشنايی نداشتهکه با فرهنگ ايران  ،اند-از اسالمزدگانی بوده ،دانش نوين در ايران  ِکارگزارانبيشتر 
خواسته يا  ،کتابهای آموزشی خورد. به چشم می  های زبان و فرهنگ ايران-ارزشکمتر نشانی از  کردار آنها

  . اند-آلوده شده ،ناخواسته، به دست همين "دانشدانان" شريعت پناه، به زهر دشمنی و فرهنگ زدايی

 اند.-خود نداشتهدر آگاهبود  یند نه دانشمند. يعنی دانشا-هبود "انشدان"د قلمدانیمانند  دانش آموختگانبيشتر اين 
زير  زبان پارسی را، که فردوسی زنده نگه داشته است،که بخواهند  ندا-هنبود هم ای-در انديشهاز اسالمزدگی،  آنها
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  ند.کنبنای دانش نوين 

های -کلمه ،با فرهنگ ايران سودگر انش،های د-ها و ارزش-برای نشانه ،دانشی بیبنيان گزاران دانش نوين، از 
ريشخند زدن به  کنايه و به اسالمزده اناند. افزون بر اين، دانشدان-وارد کرده ،تازه دانشی -زمينه در ،عربی را

  اند. -عربهای بيابانگرد پرداخته زبان پارسی و ستايش زبان ِ

  از خود بپرسند:  د کهان-توانسته نمی اند و-بوده بيگانهبا زبان پارسی ، با زبان آفرينندگان بينش فرهنگی،  آنها

اران و زبنيان گ مردمانش از که کنيمرا با زبان کسانی باز گو  تازه های دانش-آيا آسان تر نيست که ويژگی
  ؟ اند-بوده در جهان ن دانشراپروردگا

 برای دانش نوين ايران ای-تازه هایمفهوم نشين، چادر  ِ، از زبان شترباناناند-توانستههای مکتب ديده مال چگونه
ی - ی بيشتر زبانهای زنده-های پارسی، که ريشه-، در کاربرد واژهنابخردیعربزده، از  روشنفکرانولی  بسازد.

  اند. -جهان است، ناتوان بوده

   اين اشاره برای اين نياز بود که بتوانيم با زيربنای بينش روشنفکران ايران آشنايی داشته باشيم.

  

  است نه از روشن انديشان و نه از تاريک انديشان.ايران در ديدگاه روشنفکران  از ميانگين ِ سخننوشتار در اين 

بيشتر روشنفکران سرشناس ايران در دوران قاچار در مکتب ايران ستيزان "عالم" شده بودند و کمترين آنها از 
ی انگلستان، در جنبش -ه مزدوریآنها ب پيشتازان. اند-هبود روی گردانی انگليس و روس -ريزه خواری

  اند. -در راه آزادی يا ميهن پروری نداشته آرمانیکوچکترين  . اين کساناند-هشد"مشروعه" هم دست اندرکار 

ی -ی آنها به کيستی-افغانی نام داشته باشند و چه آنها را اسدآبادی بنامند، هويت آنگلو اسالمی چه (اين گونه کسان
  کند) ايرانی برگشت نمی

خود، به ی -به کيستی از روشنفکران اندک شماری آميخته بوده است. اگر شريعت اسالم  بابيشترين آنها  ی-کيستی
 باالیسر آنها را از در اندک زمانی، به گناه شرک، ، دان-هکرد بلند می سرزمين ايران سر سود ايرانی بودن، به

  .ندا-هآورد فرود میبلندشان 

. هيچگاه اند-راه داشته ،بارگاه قاچار به که ،اند- کسانی بوده تنهاشورهای بيگانه، ايران ستيزان و مزدوران ک
  ستمگراناست. تنها پنداری که اين  ديده نشدههای مردمی يا ايران پروری، در پندار سرکردگان قاچار، -ارزش
  بوده است.  نيرومند ساختن شريعت اسالم و خودستايی ،اند در پيرامون خودپرستی-داشته

ند. با اين ا-هی رضا شاه پيدايش يافت-ند در دوران پادشاهیا-هآلوده بود ، به شريعت اسالم،شنفکرانی که کمتررو
 اين روشنفکران ديدگاهی - پنجره. بودند های قاچار و مفتخوران مذهبی پرورده شده-وجود بيشتر آنها هم در خانواده

کمتر   ،در اين زمان هماز شمار روشنفکران، ست. ا شده می گشودهفرهنگ ايران  های-ارزش کمتر در سوی هم
  . باشداز ايران پروری سخن رانده  ،بدون ستايش اسالم شود، که يافت می کسی

اند. آخوندها با -های واليان اسالم برابر و در يک راستا بوده-های بيشترين روشنفکران با خواسته-خواستههميشه 
 ولی خودآگاه بی سواد رضا شاه .آورد بيرون میان را از غنيمت اسالم اير اوزيرا  ؛ورزيدند رضا شاه دشمنی می

  . ه استايراندوست بود

آنها  جلوه کنند. ،روشنفکر ،مانند آنهاا تباليدند  می  ان بيگانهروشنفکر به ،بيگانه پرستی با ،بيشتر ها-خواندهدرس 
فرمانروايی نمی دانستند و رونوشتی از سامان ی - آنها ايرانيان را شايسته چون .ورزيدند با رضا شاه دشمنی می
  .پنداشتند میبرتر  رضا شاه بيگانگان را بر حکومت

يا از  مزدوریاز   در پيوست با پسماندگان قاچار يا در پيوند با عمامه داران فرومايه، ،روشنفکرانشمار بيشترين 
   .ه استجوشيد شاه در خون آنها می دشمنی با رضا ،بودند رسيدهبه سر و سامانی  روس و انگليسمزدوران ِ

ديد،  توان . میاند-انگشت شمار بوده ،اند-نشان داده ايرانیخود را  به کردار که ،روشنفکرانیدر زمان رضا شاه، 
به  دستدوردر را  ايران ، پادشاهچنگال خود را در اين سرزمين فرو کردند، به چه آسانی، سپاه بيگانگان چگونه که

  . به ديدبانی گماشتندبر روند حکومت  ی خود،- ، به نمايندگیخوندها را، آبند کشيدند

  . باشد شرمسار شدهاز اين خفت و سرشکستگی  که روشنفکری دريغ از

باز به غنيمت اسالم   بيرون شده، ی، از فرمانروايی ايرانهنوز هم، از اين که ايران بازماندگان آنهاافزون براين 
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  .نامند میملی مذهبی  با دورنگی خود را ملی يا با بی شرمیکند و خود را  مانی میددرآمده است، پيروزمندانه شا

ايران   اند. زيرا همگی از ناف-شگفتی نيست اگر بيشتر روشنفکران ايران با شريعتمداران هم آرمان و هم گام بوده
ی ايران در ستيزند، -کيستیبا  ،شريعتمداران ند.ا-آفريده شده ،سياستمداران انگليس ستيزان، جهادگران خشمآور و

، در خود رای -کيستی اند،-به اسالمزدگی آلوده که  ،روشنفکران ايران .پندارند ايران را غنيمت اسالم می زيرا آنها
   .اند-م، گم کردهسوسياليس مکتب

 و ک کنندرا بز شريعت اسالم اند-توانسته ،است دشمنی با آمپراليسم آمريکا که خود، با نگرش اين روشنکران
 ايران، بهره برداری ازبا نگرش جهادگری، برای  آخوندها هم نه جلوه گر سازند.وی اسالم را وار- پسماندگی
  .برانگيزند ايران پروراندشمنی با را به  را کافر بخوانند تا مردم پادشاهان ايرانی اند،-توانسته

برداشت باالترين سود را انگلستان  ،ايران ستيزیدر راه  ،روشنفکران با شريعتمداران اين  ِهمگامی همسويی و از
   کند. می

   .کنندجلوگيری می  کومونيسم ای به ويژه-گسترش هر انديشهاز  ،دانسته ،شريعتمداران يکی اين که

سوی مبارزه با  بهخروش جوانان خشمگين را ، جهانی ، در راه رسيدن به سوسياليسم کرانفديگر اين که روشن
  . گردانند می اآمريک امپرياليسم

  . است آن راه که انگليس چراغدار روند میپيش  ،درست در همان راهی ،يعنی روشنفکران

  به سخنی کوتاه: 

   کنند. پيکار می ،م آمريکاآمپرياليس با فريب بيچارگان،برای  و ها-، با کومونيستهللا، برای پيروان اسالم

بر ضد  کارگران جهانی -مبارزه به نام ،ی طبقاتی- نام مبارزه به ،را شريعتمداران ، در اين راه،روشنفکران هم
   کنند. پشتيبانی می ،سرمايداران

  آمريکا ايستاده است.  سرمايداران ِو نه در کنار  پسمانده  ِبه هر روی انگلستان نه روياروی شريعتمداران

  

ا افتاده است. مفهوم "روشنفکر" ه-بر سر زبان شيرين ای-به گونه "روشنفکر ی دوم، نام "-پس از جنگ جهانی
  .جوشان باشددر خونش  اسالمی،ايرانی، نه خالفت  انزهر دشمنی با شاهکه  است گرفته کسی را در بر می

و  کشد می در راه هللا ،همچون ابزاری خودکاربرده وار،  او که ،با ايمان است یمسلمان :روشنفکر  ، ١ی -نمونه
  . )داييان اسالم ف  ،مجاهد بسيجی،(شود  می کشته 

کومونيست   پيامبران و امامان ندانسته از دستورهای او که تی است بی ايمانسوسياليس :روشنفکر،  ٢ی -نمونه
  ی)- ی، پيکار-ای، فدايی، توفان-(توده سازد. میآماده شماری از مردم را، برای آشوب و شورش،  کند و  میپيروی 

مانند  اند و-اسالمی روشن کرده  ِبا معيار فکر خود را سلمان ولی به کردارتنها در پندار نام ،روشنفکران اين نمونه
  ورزيد. ی ايرانی دشمنی می-کيستی ااسالمزدگان ديگر، ولی خودآگاهانه، ب

دار و   و مکتب بهيا  نباشد ی خوشناما-زنده يا ای-مرده  ِتا زمانی که پيرو ،آزادانديشيک در نگرش روشنفکران، 
برای  ، اين روشنفکران،زيرا .شود بی بند و بار شمرده می بلکه ، روشنفکر نيست،او ه استياوردايمان نای -دسته

. ديدگاه آزادانديشان اند-ياد گرفته اند،-، که پيشوايان آنها دسته بندی کردههايی-ِويژگی تنها ی چند ديدگاه،-ارزيابی
    گنجند. ی آنها نمی-بسيار گوناگون هستند و در دسته بندی

،  بدون انديشه و آزمون  که هستند ی آنها آميخته نشده است، کسانی-دانش با خرد و آنديشهکه  ين گونه روشنفکرانا
آنها دانش را هم، مانند کااليی، در  پندارند. آنها آزادانديشان را نادان می .اند-به سخنانی ايمان آورده از نابخردی،

   شناسند. کاال را نمی های-ساختار و ويژگیشناسند ولی  ت، می نامی، که به بازار آمده اس همان به ،ای-بسته

 رنگ،نيرنگ و مردم، با  در سوی نگرش اواز  بندند که میبه سرشناسی  را يشتر روشنفکران ايرانی خودشانب
ر دهند تا د خود را در پيکر آن تنديس نشان می ،خود به آن سرشناس از پيوند آنها، اند.-تراشيده تنديسی بزرگ

  نگرش مردم بزرگ جلوه کنند.

برژوا يا ُخرده  ،ندستدار شوروی يا چين، نبودوکه چپگرا، د ان را،انديش روشن، ۵٧تا پيش از شورش اين کسان، 
ی -روشنی تا ،گفتند از کتابهای لنين و مارکس يا مائو سخن می ، بدون شناخت،اين بود که برخی خواندند. میبرُژوا 

  نشان بدهند. فکر خود را به ديگران
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 ،کردند جويی نمی کينه ان ايرانیشاه باکه  ،کسانیبود.  ان ايرانیهای روشنفکری کينه توزی با شاه-يکی از ويژگی
ی -درون مايه، که نددبر هايی را به کار می-روشنفکران هميشه واژه اين البته شدند. فاشيست خوانده میلومپن يا 

   .ندشناخت نمیآنها را 

انقالبی، ارتجايی، سوسياليسم يا امپرياليسم ، زی، بُرُژُ◌وام، نازيسمفاشيس مفهوم از تر روشنفکریهنوز هم کم
   .شوند ها به بيرون پرتاب می-واژه نمونه  از اين ،باز کند را دهانکه آنها،  هر يک ازولی  درستی دارد. برداشت

  

ای بسيار پُر -ام که يادنامه-کسی را برگزيده ،برای اين که زير بنای بينش يک روشنفکر ايرانی را شناسايی کنيم
که به   ،یدکتر عطاهللا صفوای است از -رنجنامه . اين کتاب"شودینم ريپ ی"در ماگادان کسارزش نگاشته است. 

  ويرايش و به چاپ رسيده است. ،ی اتابک فتح هللا زاده-ياری

داستان شود.  ی رضا شاه، آغاز می-ان پادشاهیزم در شمال ايران، در  عطاهللا صفوی آموزنده و دلخراش سرگذشت
  .دکرگو چنين باز ای کوتاه و نارسا-به گونه توان ، میبه ياد دارم آن کتاببسيار فشرده او را، که من از 

ی آن را حزب توده داشته -نمايندگی ساخت شوروی، که ،ی سوسياليسم- ، با ايدئولوژیپژوهی دانش در زماناو 
هموند حزب توده، حزب  ، سرمايداران ِرهايی خلقها از استثمار يعنی او از ايمان به آن ايدآل، .گردد آشنا می  است،
، که از راه کار با ابزار در مفهوم مارکسيسم  ،ايران در (در آن زمان شمار کارگران .شود میی کارگر، -طبقه

   هم کمتر بوده است) پيشه وراندر سد  يکاز  سرمايداران استثمار بشوند،

که   ،او به ستمی .اند-کرده بی داد می: در آن زمان سربازان شوروی، در شمال ايران، به ياد می آورددکتر صفوی 
، زيرا نمی شود. آزرده سربازان روسیکند. ولی او از ستم  اشاره می ،ندا-هآورد می بر مردم وارد سربازان شوروی

  .اند-هکرد می پشتيبانی های ستمديده،لقخ از ،رفيق استالين برای سربازان آن در پندار او،

 ی خود را،-آزادی . اوبرده است فرمان می ،حزب توده دستورهای از ،به کردار عطاهللا ، در آن زمانبه هر روی
به که شايد  ی پنداری،پنهان شدن دوستش، او از ترس از پس گذارد. گرو می ،برای رهايی دوستش از بازداشتگاه

های -"پناهگاه خلقسوی به، ی حزبیبا چند تن از رفقا در پنهانی شبانگاه زخواست بشود،با نا کرده یگناه
      .دشو میروانه شوروی  کشور رويايی خود،  ستمديده"،

به   ،آموزش پس از ،در کنار رفيقان سوسياليست بتوانند که گريزند، از ميهن خود میاميد  اين  به، حزب تودهجوانان 
  .دنبدهسوسياليسم جهانی پيوند  ايگاهرا نابود و ايران را به ج خشمگين ضا شاهر ،کمک استالين بزرگ

که  شوند می یخشمآور ناجوانمرد و، گرفتار مرزبانان نهند میگام  آنها در نخستين هنگام، که به سرزمين ايدآل خود
 با چشم و هوش ،در زمانی کوتاه ا،با اين وجود آنه .بگنجانند خود، سوسياليسم، در پندار توانستند خشم آنها را نمی
     .و برادری نيست دوستی رهايی، پشتيبانی، ، سخن ازسوسياليسم اين سامان که در برند پی می ،خود

شوروی نياز به کسانی دارد که، در دورترين بخش خاوری، برای برداشت ذغال سنگ، در سرمای سيبری، برده وار 
داشتن ِ  برپابرای  ،. حکومت کارگریميرند می سرما آن در ،، در زمانی کوتاهنبردگا جان بکنند. از آنجا که بيشترين

 که ،ای-بيگانه هر ، ياودهگستاخ ب ، که اندکی سرکش ياکجای شوروی هر در ،هر کس ،نيروی کار در گورهای سياه
ی -"حزب طبقه تا ،ندا-ادهفرست ردوگاه مرگ میبه اُ  نام دشمن انقالب، به ،، او راگذشتهاز مرز  بدون رويداد،

  داشته باشد.  نيروی کار ،برای برداشت سوخت ، تازه به تازه،پيوسته کارگر"

اگر  که زودتر از ده سال خواهد ُمرد. ،برد گمان میاو  فرستند. برای ده سال به آن شکنجه گاه می  نخست عطاهللا را
   کنند. نمیبيگاری آزاد  از ،پس از ده سال کسی را ها،-کومونيستهم نميرد، 

اُردوگاه  در ،پس از مرگ استالين زمانی ده سال، تا تر ازبيش او است، او جوانی ورزيده و تنومند بوده ،به هر روی
 بيشتر ، تا اين زمان،دوستانش .کرده است میش، برای حزب کارگران، سوخت فراهم انجهای -با سوخته ،مرگ
  .دشده بودن به همکاری وادار انبا ستمگر يامرده 

ی مردم، به  -در اين زندان بزرگ، همه شود. وارد می شوروی پس از آزادی از "ماگادان" به زندان بزرگ، عطاهللا
   .اند-بوده، گرفتار ديدبانان حزب کمونيستچنگال ِ  درِ  ويژه زندانيان پيشين،

دازند؛ در کنار مردم ترسزده و بينبه زندان  گناه همکاری با دشمن او را به، در بازگشت به ايران او از ترس اين که
  جويد. بی وجدان پناه میجاسوسان 

ی -در جامعه و سرانجام، پردازد به کار و آموختن دانش میدر تاجيکستان  پس از سالها رنج و در بدری، عطاهللا
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    .کند ی پزشکی دريافت می-دانشنامه سوسياليسم،

  

چشيده  جدايی از ميهن را و رنج سوسياليسمسوزش ِ روز، روز به  ،پوست و استخوان خودشبا ، خود او با جان
پاسداران ی - تازيانههنوز درد ِ  . اوديده استی سران حزب توده و رفقای ديگر را به چشم -او ميهن فروشی .است

 شنيدهند، ا-دهی مردمی، که هموند حزب نبو-او فرياد خشم و بيزاری را، از سينه .نبرده استسوسياليسم را، از ياد 
  ، آرام نداشته است. های حکومت-از جاسوس ،بدون ترس هيچگاهی شوروی، -او، تا پايان فروپاشی .است

  

ی او از پادشاهان ايرانی کاسته - يزاریباز  ولی ،است سوسياليسم پخته شده گاه-شکنجه در دکتر عطاهللا صفوی،
را، قهرمانان  ستمديدگان استثمار بتواند ه، کگردد به ايران باز می بدين آرمان، ،۵٧، پس از شورش  نشده است. او

راه  با احکام جهاد در پرتوی واليت فقيهاند، کسانی که -خود را بيرون رانده ی- ايرانی ِکسانی که پادشاه را، یانقالب
  هميار و همگام بشود.  ،اند-گشوده مبارزه با آمريکارا برای 

شود که  می درمانده ، آزرده وجهادگرن و نامردمان وبيدکتر صفوی پس از دشواريهای بسيار، آن چنان، از انقال
   گردد. و به شهر دوشنبه برمی بندد می و کوله بارش رادرمانگاه 

هايی که -ی آزمون-. او، با همهفرومانده است  خود ِ بی بنياد های-ايدآلدهند: که او در همان  سخنان او نشان می
به  به خودانديشی برگردد و اندکی ، به ايرانی بودن،يشتنی خو-به کيستی ندنيآزموده است که بتوا چندان انجام داده،

   های بينش خود بپردازد.-یکاويدن در کژ

  

 پوزش بسيار از او، با ،من دکتر عطاهللا صفوی نيست بلکه ، يا برخورد به بينش،نامهياد کردن بررسیآرمان من 
. او های بينش روشنفکران ايران اشاره کنم-به آلودگی ،یيک روشنفکر ايران ديدگاه ی-زاويه در که ،برآن هستم

   .پندارد می ،سوسياليسم را، در ايدآل و ميهن خود ی-کيستیهنوز  که ،ای است-ی آگاه و آزموده شده-نمونه

 پشتيبانی از ايران را برایکشور  او بلکه ،است ، دلبند نبودهپيشرفت ايران برایِ  ،سوسياليسم پندار ِبه او 
 به هنوز ديدگاهش پوست انداخته ولی تنگنایدر  شگفتی در اين است که او . استدانسته  می سودبخش ليسمسوسيا
  پی نبرده است. ديدگاهاين ی -تنگی کژی و

جهان  از ای-پاره را ايران مانند روشنفکران چپ، ،آرمانش در دورنمای ،که  است انديشیکژ او ايراندوست ِ
که او را از رسيدن به اين آرمان باز  بوده استديواری  ،يرانی بودنا ،ميهن پروری  .اشته استپند می سوسياليسم

  در ستيز بوده است.   کند،بتر که اين ديوار را سخت ،ای-پديدهاز اين روی او با هر . داشته است می

يرانی بودن، بُن کشوری را، برای ااو  زيرا ،ورزند کينه می با رضاشاه ،روشنفکران ايران که ،است اين نگرشاز 
    .شده است دشوار ،پيوستن به بيگانگی آن، برای که گسستن از نهاده است

  است، مبارزهسرگرم آموزش در شوروی  آنهاگمان به  ، کهید: رفقنا-هجوانان حزب توده آرزو داشت ديگر و عطاهللا
يک  تنها برای کردن کاخ رضاشاه راخراب  آنها های استالين بيايد و کاخ رضا شاه را بمب باران کند.-با بمب افکن

  اند. -يک جشن خواهان بوده برای شادمانی يا

در نابود  آنها بتوانند که ،ندا-هديد ی بزرگ و چکاد خوشبختی را، در دورنمايی می-ای آرزوی پيروزی-نان تودهاجو
باال  ،را پرچم داس و چکش ،بر فراز شهرهای ايران و باشند هميار جان و دلبا ايران،  پادشاههای -پايگاه ،ساختن

  .ببرند

 به گمان خود کهکسانی که کتاب خوان شده بودند، کسانی  پنداشتند، خود را از اسالم جدا می ،در پندار ،جوانانی که
به   مهراز آنها  شناختند. ای را می-نه کارگر و نه کارخانه آنها نه هنر ِ کارکردن، کردند. پشتيبانی می کارگراناز 

  .ده بودنکرد هيفق، ايمان به لنين را جايگزين ايمان به تاريک پنداری

  ، بهمانند باورمندان اسالمزيرا آنها، . انگاشته بودند ، زادگاه خود را، در مرزهای سرزمين دشمن،جوانان حزب توده
   ی اين پندار شده بودند.-و به راستی برده آورده بودندايمان سوسياليسم 

  .در آن سرزمين حکمران شده باشد ی آنها-که عقيده کردخواهند  پسندرا  کشوری پيروان سوسياليسم

، اين گونه رویاز اين  هستند. به هم پيوسته   ِدو مفهومايران ستيزی  روشنفکری با ی- پديده اين جوانان،در بينش 
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   اند.-برخاسته با ميهن پروران به مبارزه ،ايران ستيزان  ِاز پايگاه ،آخوندها همدوش با روشنفکران، هميشه

ی -، ديکتاتوریهم برای اين روشنفکران. استرک ميهن پروری شِ  در حاکميت هللا مرزی نيست،ها، برای آخوند
    جدا کردن کارگران ِ يک کشور از سوسياليسم است. : ان جهانی است، ميهن پروریکارگر

ی دموکراسی، در ميان مردمانی -معه، در جارضاشاهراند که گويی  آن چنان از بی داد رضا شاه سخن می عطاهللا
    است. بردهتاراج به شوريده و کشور ايران را  دادگستر بر قاچاريان ،دموکرات

  ،ی مشروطه و مجلس شورا-درون مايه ، بهروشنفکران ايران نه تنها، در زمان قاچار، که داند نمیافزون بر اين او 
اين مردم تا آن اندازه در منجالب  داند که او نمی  ند.ا-هنداشت  شناسنامه هم مردمان ايران بلکه ند،ا-هآگاهی نداشت

   د.ان-هکرد تيکه پاره می آشگارا ند که به دستور آخوندی دگرانديشان راا-هاسالم فرو رفته بود

 و کمرنگ بسيار ،قاچار حکمرانان ی-پسماندگی و ستمکاریدر ديدگاه او و در تنگنای ديدگاه ديگر همکيشان او، 
   .خورد به چشم می با روند جهان،همساز 

ی ايران، نه کمترين دانشی از سوسياليسم و نه مهری به ميهن خود -نه اندک شناختی از جامعه ،ای-جوانان توده
درست مانند واليان اسالم، که  هم آنها ند.ا-هپنداشت اند که خود را سوسياليست می-اند. آنها مسلمانانی بوده-داشته

-هخواست می سوسياليسم پيش کش کردن به اين روشنفکران هم ايران را برای، کنند قربانی میالم ايران را برای اس
  ند.ا

 ايست که-ده. او مسلمان زااستی هزار و چهار سد سال خالفت بيگانگان بر سرکوب شدگان ايرانی -دهرپرو عطاهللا
 نروييده ،دوستی ايران ی-بر زمينه ،ای -وانهج در درون او هيچگاه . ه استپنداشت می سوسياليسمکيستی خود را در 

    شوند. ی است که شيعيان پس از مرگ به آن وارد میبهشت همان سامان سوسياليسم که ه استبرد او گمان می  .است

  

  .نيستندنکوهش  سزاوار فريب خوردگاناين گونه  و و گمراهی گناه نيست ، نا آگاهیکژپنداری در ديدگاه آزادگان

سالهای درازی جانفشانی  ،جانسوز سرمایکانهای ذغال سنگ، در در رنج آورترين  ايست، که-آزموده ،دکتر صفوی
 ،کشورهای شوروی بر مردمان ،ها-که سوسياليست از خشم و ستمی "،گاداناز "ما پس از رهايی . اوکرده است
  .چشيده استديده، نيوشيده و بسيار  ،آوردند فرود می

 .شکافد می بر تنشپوست  ،از شادیو شکست پادشاهی،  ۵٧ای، از شنيدن شورش -آزموده  ِچنين سوسياليست
احکام راهزنان ی -، نمايندهی خمينی-چنان شيفته آن که با سخنانی از لنين و مارکس آشنا بوده است، کسی،

  و شادمان گردد.ا ینبواز ديدن ريش اَ  پيوسته تا آويزد میبه ديوار سرای خود  را شود که عکس او می ،بيابانگرد

برای جلوگيری از پيشرفت آمپرياليسم با  کسی که اشته،پند حکومت شاه را در خدمت سرمايداری می ،روشنفکری که
مکتبش را به ياد   آموزگاران، که دستکم سخنان است ز آن بودها ترکوتاه بين، ورزيده میدشمنی  شاهان ايرانی

   .اند-برآمده چادرنشينی ا-جامعهاسالم از شريعت احکام  که بداند تا آورد،

ی -جامعه روند آن با که بهبود بخشندرا  کشوریتوانند  می ،ی دزدان جهادگر- پسمانده حکاما، چگونه پس
  .پيوند دارد یسرمايدار

روند دگرگون  :است نستهانتو ی خود،-شده آزموده  ِی دانش-با همه که، است یی يک روشنفکر آگاه-عطاهللا نمونه
کينه توزی او از شاهان ايرانی آن چنان سوزنده  مکتب سوسياليسم ياد بگيرد.از زبان  ، دستکم،امعه راشدن يک ج
  ی شريعت، از واليت فقيه، که حکومت شبان بر گوسپندان است،-از حاکميت هللا، از احکام پسمانده است که او
   شود. شادمان می

ی - رانند، او به فرمايگی می  پس سفارت حکومت اسالمی با وجود اين که جهادگران خمينی با پرخاش او را از
که از گماشتگان حکومت  ،ها-بی دادگری وجوداو با  آيد. به ايران می برد و با کوشش زياد پی نمی حکومت اسالمی

  .گشايد می ،ايران را، برای مردم شهيدپرور درمانگاهی بيند، می

واليت فقيه را بر  و اند-وشنفکرانش به نادان بودن خود ايمان آوردهر ، کهاو بر آن است: در ميان مردمی کار کند
منبر و   ، که بتوانند اند"-انقالب کردهپيروزمندانه " که، آنها داند خود را هميار مردمی می . او اند-خود حاکم ساخته

  کنند.ب پادشاهی عمامه را جايگزين ديهيم و تاج

به شهر دوشنبه، در تاجيکستان،  با چشمانی گريان ، شود می پشيمان اناز آمدن خود به اير ،اين جوانمرد سرانجام
  گردد. می بر
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را، روانپريشان شکنجه گر را، امر به معروف و نهی  جانخراشی ها-تازيانه انسان ستيزی را، ،یفودکتر عطاهللا ص
، نامردمی، یدروغوند. افزون بر اين او است ديده و آزموده در حکومت اسالمی سوسياليسم و از منکر را در

    به روشنی شناسايی کرده است.رفقای حزب توده  در کردار فرومايگی را در کردار حزب کومونيست شوروی و

. ولی او هيچگاه به برده استو رنج  ديدهی خود زيان -خوشباوریاز  از ساده پنداری ودر همه جا  دکتر صفوی
 با آزادانديشیتفاوت به  ،ميهن پيوند ِ کيستی بااو هيچگاه به  .است پی نبردهخود  ی ايدآل ِ- پنداری و به نادرستیکژ

   .نکرده است ای-انديشه ،ی بيگانگان-از انديشه کردن پيروی ، به تفاوت خودانديشی باايمان

بيگانه مهر ، که چرا يک ايرانی به ديکتارهای کندبررسی  هرگز نتوانسته است، به درستی او، مانند چپگرايان ديگر،
   کينه می ورزد. شاهان ايرانی هو ب

و مردم بندگان  ست ايران غنيمت آنها ،داند: هنگامی که بيگانگان بر مردم ايران حاکم باشند شايد او هنوز هم نمی 
د به نفروشند، کسانی که با آنها هميار و همکار باش شوند. بيگانگان ايران را برای سود خود می آنها شمرده می

  د.نشو شته میايران ستيزی گما

  

برتر از   ، که او رابودند ، به جز رضاشاه،روشنفکرانی هواخواه يک ايرانیاگر بود، می هرگز دلخراش و درد آور ن
  بکنند.رضا شاه  جايگزين برای سامانی بهتر، تا او را، وشيدندک و از راه نيک انديشی می دانستند می رضا شاه

، برای سپردن ايران به ازانی فريب خورده، به همراه ايران ستيزان هزارسالهگمان پرد : کهدرد در اين جاست دريغا،
   .پرده برداری کرده استی ايرانی -کيستیاز پس از هزارسال  او که اند-خاستهکسی بربه دشمنی با  بيگانگان،

از آزاد   ،المشريعت اس ی- ، پس از هزار و چهار سد سال بردگی در تاريکخانهدرد از اين است که اين روشنفکران
 .نيست ی آدمکشانها-سخن از سينه زنان نابخرد و دخيل بندان گورخانه .اند-ننگ داشته بودن، از ايرانی  خود ِشدن

را به گردن  آزادی ی دشمنان- بردگی هایزنجير بودن در ميهن خودشان، برای آزاد ،سخن از روشنفکرانی است که
  .اند-گرفتهخو اين بردگی و ميهن ستيزی  بهو  اند-نهاده

  

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 

 

 

 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-s://derafshhttp 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

  


