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                     نادره افشاري

 
سيدجوادي آتابي منتشر آرده است به نام  اصغر حاج          اخيرا دآتر علي

نام آتاب يادآور آتابي است معروف » خائني آه از نو بايد شناخت] رفسنجاني[«
اهللا  حويرژيل گئورگيو، ذبي[» محمد، پيامبري آه از نو بايد شناخت«نام  به

هاي بنفش آخوندي در همان دوران در رِد نظراِت  زمان جيغ و هم] منصوري
اگر اشتباه . ترديد هرگونه بازبيني در تاريِخ اسالم طرح شده در آن آتاب و بي

ي علي اآبر هاشمي  نسل خجسته«نكرده باشم همان زمان هم معممي از 
اي با  ب به چاپ جزوهدر رِد نظراِت طرح شده در آن آتا» رفسنجاني بهرماني

 .همت گماشت» محمد، پيامبر شناخته شده«عنوان 
سيدجوادي خود سوالي است آه           چرايي انتخاب اين نام از سوي دآتر حاج

شايد ايشان خواسته است با شبيه سازي نام آن . ام من هنوز پاسخي براي آن نيافته
ن روزها ديگر به چندين و هاي آن دوران ـ آه اي دو آتاب در ذهن خرده مذهبي

علماي » هياهوي بسيار براي هيِچ«اند ـ نقبي هم به تاريخ  چند فرقه تكثير شده
را هم دوباره بايد  شناخت؛ چه برسد به » محمد«شيعي بزند و تاآيد آند آه خود 

در تاريخ معاصر » خيانت«آخوند دست چندمي نظير رفسنجاني آه تنها با صفت 
 ! داند؟  آسي چه مي!ايران ثبت شده است

اي آم حجم و تحليلي منتشر شده است، به           اين آتاب آه به صورت جزوه
نويسنده بيشتر . رفسنجاني پرداخته است» عبور از بحراِن«نقد و بررسي آتاب 

نظر داشته، » خائِن شناخته شده«اين » عبور از بحراِن«ي اول آتاِب  به دو نامه
هاي مختلف تاريخ  ا از خاطرات خودش سر بزنگاههاي او ر بعضي از خيانت

 . معاصر ايران نشان داده است
سيدجوادي از سويي نگاهي تحليلي هم به عملكرد آخوندهاي           دآتر حاج

غيرمعمم داشته است، تا تفكيكي بين اين دو جرياِن مذهبِي موسِس حكومٍت 
سنگيني » گروه دوم«به سمت ي تمايل ايشان هم دوستانه  وزنه. اسالمي آرده باشد

 .آند مي
آه نه از ] اي[ گروه دوم از اين دو طيف عبارت بود از گروه مذهبي         «

اين طيف قبل از انقالب و . حوزه بود و نه در آسوت به اصطالح روحانيت
چنان آه مدت قليلي پس از انقالب ملبس به آت و شلوار و آفش و آراوات  هم

ساالر يا تكنوآرات و ساير مردم آوچه بازار  هاي فن روهي گ بودند، نظير همه
ادغام “ي سياسي و فعاليت اجتماعي آنها خط و نشاني از تمايل به  مملكت در سابقه

در يكديگر و برقراري احكام شريعت و تشكيل جمهوري اسالمي ـ ” دين و دولت
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خود مطرح ” نه يك آلمه آم، نه يك آلمه زياِد“به صورتي آه خميني در فرمول 
 )1(» .آرده بود ـ وجود نداشت

اي نظير مهندس مهدي بازرگان به عنوان           بعد هم با تفكيك شخصيٍت ويژه
به برجسته » دآتر سامي و دآتر پيمان«فرد اين جريان در آنار » ترين برجسته«

ي  با فرهنگ خجسته«: پرداخته است آه» نقش استثنائي شادروان طالقاني«آردن 
 هر چند در ظاهر ملبس به لباس طيف … و مدارا طلبِي عاري از تعصبتساهل

 )2(» .ي تفكر و مشي سياسي طيف دوم متمايل بود اول بود، اما در باطن به شيوه
چنين در جاي ديگري از همين آتاب تفريق بين اين دو طيف را           ايشان هم

ان به اسالم فقاهتي يكي در نوع پوشش ايشان و ديگر در باور يا عدم باورش
 .   است ارزيابي آرده

گروه اول از اين دو طيف عبارت بود از گروه آخوندها يا باصطالح          «
روحانيت آه چه در لباس ظاهر يعني عبا و عمامه و چه در لباس باطن يعني 
راي  اسالم فقاهتي و اجراي احكام شريعت در قالب دولت و حكومت با يكديگر هم

ترين افراد اين گروه به خميني و فرزند او  ترين و نزديك فعال. ن بودندعنا و هم
 )3(» .اي و اردبيلي و باهنر بود احمد، باند رفسنجاني و بهشتي و خامنه

ي گشادي           در اينكه بين اين دو طيف موسس جمهوري اسالمي چنين زاويه
ها،  تاسفانه نوشتهديگري است، بايد گفت آه م» شكل«وجود دارد، يا وضع به 

اللهي نظير سيد محمود طالقاني و مهندساني  ها و رفتاِر طيف دوم اعم از آيت گفته
] پيمان[اهللا پايدار  اهللا سحابي و دآترهايي نظير حبيب نظير مهدي بازرگان و عزت

و علي شريعتي و عبدالكريم سروش و ديگراِن اين طيف، تئوري ديگري را ثابت 
هاي ديدگاهِي اين دو طيف را   اين آار خواهم آوشيد آه تشابهمن در طول. آند مي

اسالم «ي آن در مورد موضوع مشخص  هاي ظاهري و فريبنده عليرغِم تفاوت
ي نگرش  و شيوه» فقاهتي و اجراي احكام شريعت در قالب دولت و حكومت

تر جستجو و  ايشان به موضوع انسان و به خصوص دگرانديشان و از همه مهم
و باز هم متاسفانه اگر . هاي دين حكومتي را نشان بدهم  در پايهپژوهش
ها و  اي را از نمايش بيرونِي حرف دار غير حوزه هاي رنگ و روغن برچسب

شعارهاي طيف دوم حذف آنيم، در منش، رفتار، نگرش و ديدگاِه اين دو طيف 
يد آم به آن آيفيتي آه دآتر س موسس جمهوري اسالمي تفاوت چنداني ـ دست

 . بينيم جوادي مشاهده آرده است ـ نمي
يكي از آثار شوم دخالت علماي :          براي ورود به اين بحث بايد تاآيد آنم آه

هاي ضداستبدادي و ضداستعماري مردم ايران ـ با هر لباسي ـ  دين در جنبش
هاي مردمي و  اسالميزه آردن اين مبارزات، در نتيجه تهي آردن تماميٍت خواست

به اين . ها بوده است خواهانه و ضد استثماري اين جنبش ي از محتواي آزاديمل
دليِل بسيار روشن آه ملت ايران هر تالشي براي رهايي از يوغ حكومتيان و 
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شرآاشان آرده است ـ به دليل فريب موجود در دين حكومتي يا حكومت ديني ـ 
مصادره ] اي دينييعني علم[ها همواره از سوي شرآاي حكومتگران  اين جنبش

 . شده و به غارت رفته است
آه ماليان را بعدها چند ماه پس از ] رژي[ي جنبش مردمي تنباآو           تجربه

ما شبيه همين تجربه را . هاست گسترش قيام به ميدان آشاند، يكي از همين نمونه
. ايم  هم داشته به صورتي پيگيرتر ـ از سوي ماليان ـ در دوران انقالب مشروطه

خواهي، روشنگري، حتا گاه پهلو زدن به  در اين انقالب هرجا اثري از ترقي
خورد، درست همانجايي است آه فغان تمامي  انقالب آبير فرانسه به چشم مي

حال و . را درآورده، به موضع ضديتشان آشانده است» خواه مشروطه«روحانيت 
 . استآه از اساس معلوم و مشخص » خواه مشروعه«روز علماي 

قدر آافي است يادآوري شود آه از اعتراضات ضد رژي آه حتا  همين         «
يك هفته قبل از انتشار عهدنامه از سر گرفته شده، به جوشش عظيم تبديل شده 

به صحنه سه ماه و نيم ] ميرزا حسن شيرازي[است، تا ورود مجتهد بزرگ 
ياري در ميان است آه ي سه ماه و نيم شواهد بس  در اين فاصله…فاصله است

 )4(» .خواهند خود را با حكومت طرف آنند اصوال ماليان نمي
: ي اين است آه دهنده نشان»  هاي انحصاري تاريخ روايت«         و متاسفانه 

ميرزاي شيرازي ] سيد حسن[زده آل جنبش تنباآو را به نام  نويسان اسالم تاريخ
هاي ملي مردم ايران ـ بخصوص در يك  اين گونه آلودگِي جنبش. اند قباله آرده

ي آار به  قرن اخير ـ در سرفصل قيام ضد سلطنتي به اوج خود رسيد، و نتيجه
ترين و خونريزترين بخش متوليان رهبري شيعه بود و   قدرت رسيدن راديكال

قيام شكوهنمد «به تعريفي ديگر . بينيم شان همين است آه به چشم مي آارنامه
  آه از اساس براي رهايي از زنجير استبداد سلطنتي و 57ل ايران در سا» ملت

اي ضد استبدادي و ضد  دخالت خارجيان در امور مملكتي به نوعي چهره
اي  استعماري داشت، تغيير ماهيت داده شد؛ بعد هم با اسالميزه شدن آن چهره

 :واژگونه به خود گرفت، چرا آه
قط حامل عنصر اختناق، بلكه در نه ف] از هر نوع آن[حكومت مذهبي          «

انديشي و پاسدار جمود و خصم  حال ـ بنا بر ذات خود ـ پايگاه ارتجاع، آهنه عين
 ) 5(» .امان هر گونه نوجويي و نوآوري است بي

         شرآت ماليان هم در انقالب ضد سلطنتي به شكلي فراگير و سرتاسري، 
 آه ديگر مردم تمامي سنگرهاي  ـ درست زماني57تقريبا از ماه محرم پائيز 

گونه بود آه به ناگاه سيل  و اين. مبارزاتي را تصرف آرده بودند ـ آغاز شد
اي و  هاي روزنامه هاي مطبوعاتي و آگهي حضور روحانيون از طريق اطالعيه

ترهاشان از طريق شرآت در مبارزاتي آه ديگر خطري نداشت؛ با نظامي  جوان
و اين انقالب به يكباره عباي اسالمي . د، آغاز شدآن هم گريخته بو» شاه«آه 
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چرخيد، از  پوشيد، و با اين آه شعارها بيشتر بر دو محور آزادي و استقالل مي
نيز » حكومت اسالمي«ي تكميلي  طلب شيعه، به دو واژه سوي رهبري فرصت

 .ايم مان تجربه آرده آلوده شد، و بعد هم همان شد آه همگي
 سال قبل 100مردم ايران در «: رست دآتر حاج سيدجوادي         به بيان د

انقالب برپا آردند تا حكومت و حاآميت قانون را جايگزين حكومت و استبداد 
 حد 1357در قانون مدني ايران تا قبل از انقالب بهمن . ي مال و شاه آنند خودآامه

ي مردم  شود آه همه چگونه مي. شرعي و شالق و تعزير و سنگسار وجود نداشت
هاي آهنه و ايجاد  هاي خود طالِب حذِف نظاِم ارزش ها و جنبش جهان در انقالب

ي  هاي مبتني بر نيازهاي زمان خود هستند، اما در ايران، مردم با سابقه ارزش
 سال مبارزه براي آزادي و حاآميت قانون و طرِد بنيادهاي خودآامگي و 100
ي  زنند، براي اين آه قالده انقالب ميگرايي از نظام سياسي آشور دست به  مطلق

واليت قهري آخوند را بر جان و مال خود و هستي و حيات و وطن خود و بر 
 ) 6(» ؟!گردن خود بگذارند

ي ديگر،           من به همين دليل و هزارها دليل واضح، تاريخي و تجربه شده
] رژي[ساله ـ نهضت 100ي تقريبا  تنها با اين اميد آه براي بار پنجم در يك دوره

 ـ اين بار جنبش مردم 57آردن صنعت نفت، و قيام  تنباآو، انقالب مشروطه، ملي
هاي جنبش فعلي  آنم آلودگي ايران به چنين سرنوشت شومي دچار نشود، سعي مي

ها و  به خود گرفته است ـ با نمونه» طلبي اصالح«درون ايران را ـ آه نام 
هم، و اين را هم نشان بدهم آه اگر اين جنبش ـ هاي مشخص تاريخي نشان بد فاآت

اي  ها پيش برود، ما همان تجربه چنان آه تا آنون نمايانده شده است ـ با اين آلودگي
 . ايم  سال تكرار آرده100را تكرار خواهيم آرد آه در تمام اين 

اي ه          واقعيت اين است آه تنها با پااليش جنبش ملي مردم ايران از آلودگي
توانند آليت جنبش فعلي درون ايران را نجات  مذهبي است آه ايران و ايرانيان مي

ي جهاني حقوق  داده، راهي به سوي تمدن، مدنيت، قانون اساسي مبتني بر بيانيه
هر . بشر، استقالل، آزادي، جمهوري ملي و عرفي و حقوق شهروندي باز آنند

ي تاريخي است و در  ي آهنه هتالش ديگري جز اين، ياري رساندن به يك چرخ
هم در دوراني آه  نهايت به قربانگاه فرستادن نسلي ديگر و مردمي ديگر؛ آن

 . ي سوم آغاز شده است هزاره
هاي آن  آنم آه شاخص آغاز مي» طيف دوم«         اين آار را با بررسي نظرات 

گان و علي سيدجوادي، سيدمحمود طالقاني است و  و مهدي بازر به قول دآتر حاج
اهللا پيمان و اين روزها هم البد عبدالكريم  اهللا سحابي و حبيب شريعتي و عزت

 !سروش
عدم تمايل «و موضوع مشخص » طيف دوم«         براي بررسي بيشتر نظراِت 

ي تساهل و مداراطلبي عاري  فرهنگ خجسته«و » ايشان به ادغام دين در دولت
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آردهاي سران اين طيف و  ها و عمل ه گفتهآنيم ب اين طيف نگاهي مي» از تعصِب
هاي ايشان در مورِد  غيرمعمم تا ببينيم آه واقعا نظرگاه] تقريبا[اين آخوندهاي 

جوادي زاويه  چقدر با دريافت دآتر حاج سيد» دين در حكومت«موضوِع مشخص 
 ! دارد

 افرادي مذهبي اما …«:          طيف دومي آه به بيان دآتر حاج سيدجوادي
گرا و مخالف خشونت و آشنا با قانونمندي مسائل اجتماعي و اقتصادي و  عتدالا

ي ابزاري از  استفاده“اما بر خالف طيف انحصارگرا، طالب ] بودند[سياسي 
 )7(» .براي رسيدن به قدرت و در انحصار درآوردن آن نبود” دين

ي سيد محمود          در رابطه با تنها استثناي اين طيف ـ در نوع پوشش ـ يعن
هايي   رفته در آنار فرنگ» مدرن«طالقاني بايد گفت آه قرار گرفتن اين مالي 

نظير مهندس مهدي بازرگان، اگر اتفاقي استثنايي تنها در فرم لباس نبوده باشد، 
حتما به دليل ضرورِت زماني و شرايطي بوده است آه آليت اسالم در ايران را 

و نه اختالفي ديدگاهي با فهم مجتهديني نظير آرده است،  تهديد به نابودي مي
ي دين و  و رابطه» حكومت اسالمي«اهللا خميني از موضوِع مشخِص  سيدروح
 ! حكومت

طيف «         شوهاي تبليغاتي ايشان هم در ابتداي دوران به حكومت رسيدن 
 بيشتر به دليل جو حاآم بر فضاي جامعه بوده است، تا نگرشي 57در سال » اول
گونه تنوع در انديشه و باور ـ و تعريفي  ولي به حق و حقوق ملت ـ با همهاص

 . جدي از حكومت ملي و عرفي
اهللا خميني در  ي رفتار دوگانه هم ـ بجز امثال سيدروح          معلم و مفتي آن شيوه

ي دآتر علي  هاي بارها و بارها تكثير و تجديد چاپ شده ـ نوشته» طيف اول«
گراترين تئوريسين حكومت اسالمي  ترين و اصول رين، راديكالت شريعتي، جدي

 .است] از طيف دوم[
         به عنوان نمونه شريعتي ـ يكي از همين عناصر طيف دوم ـ در آتاب امت 

پيوند با  پيمان و هم هم. امام، در آنار قدرت اجرايي نيست«: نويسد و امامتش مي
او ـ خود ـ مسئوليت مستقيم . آم نداردسازي با سياست حا نوعي هم. دولت نيست

و رهبري مستقيِم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سياست . سياست جامعه را داراست
ي امور داخلي جامعه با اوست؛ يعني امام، هم رئيس دولت  خارجي، و اداره

 ) 8(» …است، و هم رئيس حكومت
گونه  يكافراد يك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك و نژاد ـ «         يا 

يك رهبري مشترك ] برابر[حال، در  انديشند، و ايماني يكسان دارند، و در عين مي
چون رئيس جمهور  متعهد نيست آه هم] امام[ رهبري امت …اجتماعي تعهد دارند

ي  مطابق ذوق و پسند و سليقه” شما و راديو“ي  امريكا، يا مسئول برنامه
 به …”برخورداري“ خوشي و شادي و ها عمل آند، و تعهد ندارد آه تنها مشتري
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 جامعه را به سوي …خواهد و متعهد است آه اش ببخشد؛ بلكه مي افراد جامعه
 ) 9(» .باشد” به قيمت رنج افراد“رهبري آند؛ حتا اگر اين تكامل ” تكامل“

در اوِج قدرِت » پاپ معصومي« سال پيش از اين افاضات، 800         و درست 
ي آاتوليك با آلماتي شبيه به همين انشاهاي خطرناك دآتر قروِن وسطايي آليسا

گونه  علماي مسيحي را اين» واليت فقيه و امامٍت«علي شريعتي، موضوع 
 .آرد تفسير مي» فرمان الهي«

آه از او )  ميالدي1216 تا 1198] (يا پاپ معصوم[پاپ اينوسان سوم          «
ترين روساي  رحم ترين و بي  خشنحال به عنوان يكي از نيرومندترين و در عين
خودساخته ” آيات“رقيب خود را در اين  مسيحيت ياد شده است، جواز قدرت بي

 :داشت اعالم مي
ي مردمان و  را خداوند مامور آرده است تا بر آليه] ها پاپ[ما          «

 .آشورهاي جهان حكومت آنيم
بر پادشاهان ] آه[ه دارد پاپ فقط يك شخصيت روحاني نيست؛ بلكه وظيف         «

 ) 10(» .نيز حكم براند
ي مشخِص عدِم تعهٍد رهبري حكومت اسالمي و امام نسبت به           در زمينه

» امت«و حتا يك » ملت«يك » برخورداري«و » شادي«و  » رفاه«موضوع 
لياقتي و  چرا آه حكومت اسالمي ـ يكي به دليل بي. نيازي به آمار و ارقام نيست

هاي نامعقول متوليانش از حساب ملت ـ خود  ها و برداشت هم به دليل دزدييكي 
اي است و نيازي نيست آه تاريخ را ورق بزنيم تا از ميزان اين  ي زنده تجربه
آافي است نگاهي . تنور هنوز داِغ داغ است. ها آگاه شويم ها و چپاول اختالس

وريسين مرحوم بيندازيم تا پخٍت اين تئ ي حكومت اسالمِي دست سطحي به آارنامه
را » اي از گردباد خونيني فقط گوشه«ببينيم آه رفتار اين متوليان حكومت اسالمي 

رفتاري آه فقط . ي ننگينش رديف آرده است نمايد آه رهبري شيعه در آارنامه مي
ي مذهبي قابل انتظار است، و نه از  از سوي فاتحين يك جنگ خونين تسلط جويانه

رفتار . شان دارند متاسفانه ـ گاه ْمهِر تولد در ايران را در شناسنامهجماعتي آه ـ 
. با آشوري فتح شده، با مردمش و اموالش به عنوان يك غنيمت شگرف جنگي

 .  ساله1400غنيمتي جنگي در نبردي 
ي  اساسا حقي براي اين ملت در زمينه» فاتحان«جهت نيست آه اين           بي

و هرگونه چپاول و دزدي را نه تنها . شناسد نمي» اريبرخورد«رفاه، شادي و 
هاي اين  اين وضعيت هم عالوه برتئوري. آند داند آه تجويز هم مي  مشروع مي

تئوريسين مرحوم، به دليل بافت و مكانيسم حاآم بر سيستم فكري رهبري اسالم و 
زندگي شيعه چنين شكلي دارد؛ چرا آه اين دين از اساس با هر گونه توليد و سا

شناساند آه  انتخاب شده از سوي خدا مي»  گروه«مخالف است، و خودش را تنها 
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ي  بهانه. است؛ به هر بهايي» برگزيدگان خدا«اش فقط چپاول ملت به دست  وظيفه
 »!حتا به قيمت رنج مردم«آن هم هدايت مردم است به ناآجاآباد تكامل 

در سال اول هجرت . ودنددر صدر اسالم مسلمانان همگي سپاهي ب         «
آه  ولي پس از آن. آرد تجاوز نمي] نفر [100ي مسلمانان و سپاهيان، از  شماره

ي سپاهيان  نصيب مسلمانان شد، بر شماره] هايي[ها پيروزي  در طي جنگ
آه آخرين جنگ ” تبوك“افزوده شد، بطوري آه در سال نهم هجرت هنگام جنگ 

هزار پياده 20هزار سوار و 10به ] اهيانسپ[ي مسلمانان  پيغمبر بود، شماره
 300ي سپاهيان به  شماره] دوران علي[در اواخر حكومت خلفاي راشدين . رسيد

 هزار 80ي سپاهيان بصره  اميه فقط شماره ي بني هزار تن رسيد و در اوايل دوره
 ) 11(» نفر بود

 گزارش اسالم حكومتي هم ـ به حساب ملت ـ در همين» بهشٍت تكامل         «
 :آوتاِه سردمداران جمهوري اسالمي فعلي ايران به روشني تصوير شده است

رئيس سازمان فرهنگي و ” زم“االسالم  در گزارشي آه توسط حجت         «
ي علني شوراي شهر تهران ارائه گرديده و  هنري شهر تهران تهيه شده و به جلسه

آه در جمهوري اسالمي هاي چاپ تهران منعكس شده، آمده است  در روزنامه
 :ايران

تعداد نماز . خوانند  ميليون جمعيت ايران نماز نمي65از % 73 ـ 1         
مردم فقط گاهي نماز %17. است% 86ها ـ در بين محصالن جوان ـ  نخوان
 .خوانند مي

 هزار دادخواست طالق به 100در تهران ] 1378[ ـ در سال گذشته 2         
 . هزار آن به طالق انجاميده است42ليم شده است آه دادگستري تهران تس

ميزان فاحشگي در ميان دختران دبيرستاني ] سال يك[ ـ در همين مدت 3         
 .افزايش يافته است)  برابر6يعني بيش از % (635

 20 سال به 27متوسط سن فاحشگي از ] سال همين يك[ ـ در همين مدت 4         
 .سال آاهش يافته است

 .دهد افزايش نشان مي% 109 ـ ظرف سال گذشته نرخ خودآشي 5         
 هزار 266[ تن 5 ـ ميزان مصرف ترياك در شهر تهران متجاوز از 6         
 .است] لول

 تن مواد مخدر توسط نيروهاي انتظامي مصادره 250 ـ هر سال 7         
 .شود مي

با معيارهاي ايران و نه معيارهاي [ ميليون ايراني زير خط فقر 12 ـ 8         
 ) 12(» .آنند زندگي مي] جهاني

امروز تمام صادرات و واردات آشور به دست «:          به اين دليِل روشن آه
هاي  از واردات گندم و برنج و گوشت گرفته تا سالح. گيرد روحانيان انجام مي
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شود مگر آن آه يك  گونه آار اقتصادي در ايران انجام نمي تقريبا هيچ. نظامي
زندگي . هاي مربوطه برخوردار شود زاده از حق آميسيون اهللا اهللا يا آيت آيت

هاي  هاي ميلياردر هاي نظام يادآور تجمالت و اسراف االسالم روحانيان و حجت
 ) 13(» .امريكايي است

ي گوي و اقتصاد دانشگاه تهران در گفت] فعلي[دآتر سعيد شيرآوند، استاد          «
گيري يك سيستم  ها را مانع ايجاد و شكل زاده آقا” ايسنا“با خبرنگار اقتصادي 

ي  ي ما دانست و با بيان اين مطلب آه پديده اقتصادي متناسب با شرايط جامعه
اقتصاد : ي پس از پيروزي انقالب است، اظهار داشت مربوط به دوره” آقازاده“

جانس و ناهماهنگ با اي از اجزاء نامت اآنون مجموعه آشور ما هم
 …هاي نامتقارن است آه به شكل يك آالف سر در گم درآمده است زيرمجموعه

 در استقرار يك نظام اقتصادي …ها مانع تحقق انتظارات، خواسته” ها آقازاده“
 ) 14(» .اند دقيق و منظم شده

دآتر محمد برقعي در » بهشت تكامل«چنين در رابطه با موضوع           هم
 : نويسد مي» ترين انقالب جهان سكسي«ي تحت عنوان گزارش

در مقابل هم شوراي نگهبان و امامان جمعه هرموقع فرصتي به دست          «
و در اين مورد قوانين شداد و . دهند آورند، فرياد وا اسالما و وا ناموسا سرمي مي

. خوانند ميناموسي  ي دختران و پسران را ولنگاري و بي رابطه. گذرانند غالظ مي
ي زنان آن  گويند آه گويي همه و از عدم آنترل زنان در غرب طوري سخن مي

و فساد جنسي . ي نامشروع دارند ي دختران جوان آن بچه و همه. بدآاره هستند
ي اين پاسداران عفت جامعه  و وظيفه. ي غرب را فراگرفته است سرتاسر جامعه

و آخرين دستآورد . ن منجالبي بيفتدي ايران در چني اين است آه نگذارند جامعه
ي رفتن دختران براي تحصيل به خارج از  شوراي نگهبان هم آن آه دو بار اليحه

 . آنند تا مبادا دختران ايراني به خارج بروند و منحرف شوند آشور را رد مي
است آه براي اولين بار مقامات رسمي آشور صحبت از  اين در حالي         «

و روحانِي . آنند شا و خودفروشي و آلودگي جنسي در جامعه ميشيوع وسيع فح
خانه زير نظر  و اين فاحشه. آند خانه داير مي رئيس دادگاه انقالب آرج فاحشه

اند،  دولت و دادگاه انقالب داير بوده و حال هم آه آن روحاني را دستگير آرده
آن و اين آه اين امر ؟ يا مشتريان !اند گويند آه همكاران او چه آساني بوده نمي
ي رواج فساد در سطح وسيعي در  بلكه نشانه. آار فردي باشد] يك[توانسته  نمي

 )15(» .و در سطح آشور است] اسالمي[مقامات دولت 
ي آن هم آه معرف حضور همه  هاي عفاف امسال و اساسنامه          داستان خانه
 !!ي ايرانيان هست
ا سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر در همزمان ب «1379         در سال 

اي بسيار  تهران اعالم شد آه ميزان مصرف مواد مخدر در آشور به اندازه
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” انتخاب“ي  بر اساس گزارشي آه در روزنامه. آننده افزايش يافته است نگران
اين در حالي است . شود  تن ترياك مصرف مي5چاپ شد، تنها در تهران روزانه 

 هروئين، آوآائين و ساير مواد مخدر نيز در پايتخت و ديگر آه مصرف حشيش،
 2شمار معتادان در آشور بنا بر آمارهاي رسمي حدود . شهرها بسيار باالست

ولي آگاهان تعداد معتادان را بسيار بيشتر از اين ] است[ميليون نفر اعالم شده 
 ) 16(» .اند  ميليون نفر اعالم آرده8و حداقل آن را . دانند مي

 ميالدي در شهر 1495         و باز هم چند صد سال پيش از اين در سال 
اي بر پا شد آه در آن هر گونه برخورداري و شادي  فلورانس حكومت عدل الهي

 :و شادماني مسيحيان ممنوع اعالم شده بود
فلورانس هر گونه تفريح و مشغوليتي را ـ زير ” خدايي“قوانين جمهوري          «

زن و مرد وظيفه داشتند بيشترين ايام . شمرد ـ حرام مي”حرآات حيواني“عنوان 
هاي سياه در آوي و برزن  هفته را روزه بگيرند و زنان موظف بودند با مقنعه

رفت، به آتش سپرده  بر آن مي” عفتي بي“ظاهر شوند، هر گونه اثر هنري آه ظن 
ادان نامدار ايتاليا ـ آه ، آار است چنين بود آه صدها اثر نقاسي و مجسمه. شد مي

 )  17(» .ي سيما و پيكر زنان زيبا بود ـ از ميان رفت نماينده
هيچ «         و به راستي هم اگر حكومتي ـ مثال يك حكومت الهي و  اسالمي ـ 

مردمش نداشته باشد، سرنوشتي » تعهدي در قبال رفاه و برخورداري و شادي
ي ايران بر سر ملت ايران آمده است، در بهتر از اين آه در حكومت اسالمي فعل

 ! انتظار مردم آن آشور نيست
دريافت دآتر علي شريعتي از » بهشت تكامل«تر از داستاِن           اما مهم

موضوع امامت و حكومت اسالمي است آه دقيقا يك دريافت فقهي است؛ به اين 
 و نبوت و معاد ـ  معنا آه شيعيان ـ بجز سه اصل اساسي مسلمانان ـ يعني توحيد

ي اسالمي  مانده به دو اصل ابتكاري ديگر هم معتقدند آه در هيچ آجاي اسناِد باقي
. ها نرفته است ـ چه در قرآن و چه سنت و چه روايات اسالم سنتي ـ سخني از آن

اما بنيانگزاران مذهب شيعه براي نمايش تفريق خودشان از اسالم سنتي ـ يعني 
و به اين . اند  امامت را هم به سه اصل قبلي اسالم افزودهتسنن ـ دو اصل عدل و

 . اند ترتيب باني نوعي بدعت در تفسير از اسالم سنتي شده
علماي هر دو . هاي مذهبي را بررسي آنم         البته من بنا ندارم اين انواع فرقه

ين مورد ي آافي در ا هاي اسالمي ـ به اندازه ي تشيع و تسنن ـ حتا ديگر فرقه فرقه
. افزايند ي تحقيقاتشان مي اند، و مرتبا هم بر دامنه نظرند، تحقيق آرده صاحب

در حكومت، دولت، و ] دين[منظور اين است آه بگويم دخالت رهبري شيعه 
و يك مسلمان شيعي ـ چه مكال، معمم و . سياست از اصول اساسي اين مذهب است

گر بياورد و اصلي از اصول تواند در اصول مذهبش، اما و ا ـ نمي[!] محجب
متوليان مذهب شيعه هم هر تفسيري از دينشان داشته . آند» تعطيل«شيعه را 
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گيري مشابهي دارند؛  اجبارا موضع» امامت«باشند، بر سر موضوع مشخص 
 : چرا آه به قول همان تئوريسين مرحوم

.  دولت نيستپيوند با پيمان و هم هم. امام، در آنار قدرت اجرايي نيست         «
او ـ خود ـ مسئوليت مستقيم سياست جامعه . سازي با سياست حاآم ندارد نوعي هم

و رهبري مستقيِم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سياست خارجي، و . را داراست
ي امور داخلي جامعه با اوست؛ يعني امام، هم رئيس دولت است و هم رئيس  اداره

 ) 18(» !حكومت
در اين ميانه آسي نظير مهندس مهدي بازرگان پيدا شده است          اگر هم اتفاقا 

هاي   سال حكومت اسالمي ـ تا زمان درگذشتش ـ تئوري ي شانزده آه پس از تجربه
اي مبني بر جدا بودن دين از حكومت يا تخصيص مذهب به مسائل آن جهاني  تازه

 از اساس دهد، در واقع قرائت خاصي از تشيع را مطرح آرده است آه ارائه مي
به اين معنا آه نگرش . با دريافت رايج، معمول و    سنتي از تشيع تفاوت دارد

گرايي تشيع ـ خود ـ نوعي بدعت و نوآوري  بازرگان به موضوع اسالم و آخرت
است؛ يا به زبان اسالمي و شيعي متوليان مذهب، نوعي ارتداد و خروج از دين 

 . است
ي  مذهب هم از سوي مهدي بازرگان پس از تجربه         اين نوع قرائت تازه از 

آميز حكومت اسالمي مطرح شده است و نه در زماني آه خود او به عنوان  فاجعه
در پوزيسيون » طيف اول«اهللا خميني همراه با   روح رئيس دولت موقت سيد

اين تغيير زاويه و تغيير جهٍت نگاه هم با اين آه از . حكومت اسالمي قرار داشت
 مثبت است، اما در آليت و اصول تشيع ـ مبني بر امامت ـ تغييري ايجاد اساس
هاي  هاي واپسين مهدي بازرگان، تجربه توان با استناد به تئوري آند و نمي نمي

ي اسالم حكومتي را در ايراِن تحت حاآميت   مادي، حقوقي، عيني و هر روزه
ي   گرفت و بر اين تجربهي آن ناديده  ساله1400هاي  علماي شيعي و ديگر تجربه

ها در قرائت اصلي از اصول  خونبار چشم بست، يا مثال با طرح اين گونه تئوري
 . مذهب شيعه در حكومت ـ يعني امامت ـ شك آرد

هاي انقالب و حكومت اسالمي هم  هاي تئوريسين          براي شناختن نظرگاه
مود طالقاني و نظير رفتگاني چون علي شريعتي، مهدي بازرگان، سيد مح

اهللا سحابي، عبدالكريم سروش و ديگران  اهللا پيمان، عزت ماندگاني چون حبيب
ي  طلبانه هاي باصطالح  اصالح الزم نيست آه در البيرنت تو در توي جوسازي

هاي  ايشان در داخل و خارج آشور گم شويم؛ آافي است فقط  نگاهي به ديدگاه
 ديني يا دين حكومتي بيندازيم و ايشان در رابطه با موضوع مشخص حكومت

» بايد«اي آه شايد  هاي ويژه طور موازي عملكردهاي ايشان را در سر بزنگاه به
اند، بررسي آنيم تا ببينيم آه ايشان اصوال چه  يافته ي مردم حضور مي در جبهه

همه تنوع در دين و مذهب و باور ـ قائل  ساآن ايران ـ با اين» امت«تكاليفي براي 
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گمان  با اين نگاه بي! د و اساسا برداشتشان از موضوع ملت ايران چيست؟هستن
و » عدم تمايلشان به ادغام دين در دولت«توان نقش ايشان را در مورد  تر مي آسان

وارسيد؛ چرا آه به باور دآتر » آزادي و استبداد«موضوع مشخص دعواي بين 
جمهوري اسالمي، دعواي اصلي بين اين دو طيٍف موسِس «: سيدجوادي حاج

» .آه اختالف اساسي بر سر استبداد و آزادي بود دعواي بين آفر و دين نبود، بل
)19( 

» تريِن خوشنام«آنم آه يكي از           از سيد محمود طالقاني شروع مي
 .است» طيف دوم«روحانيون در هيئت 

الري و تاآيد سا          مرحوم طالقاني براي تاآيد برعدم باورش به آزادي و مردم
ها قبل از تاسيس جمهوري  مكررش بر همين اصل اساسي مذهب شيعه، سال

» المله االمه و تنزيه تنبيه«در مقدمه آتاب ]  خورشيدي1334در سال[اسالمي 
 : عالمه محمدحسين نائيني نوشت

تنها دعوت پيغمبران، توحيد در ذات و توحيد در عبادت نبود؛ توحيد در          «
اي بود براي توحيد در          ي فكري و عملي وحيد در عبادت، مقدمه و پايهذات و ت
 .اطاعت

. گيرد آزادي و مساوات از همين معناي خداشناسي و توحيد سرچشمه مي         «
شود؛ يعني تسليم  اين همان حقيقت اسالم است آه آئين پيغمبر خاتم به آن ناميده مي

 )20(» رداشتن هر مقاومت و مانعياراده و فكر و عمل و از ميان ب
ها را به           به تعبير طالقاني، دو اصل شيعه يعني امامت و عدل ـ آه او آن

اي دارند آه تنها با فرهنگ  ترجمه آرده است ـ مفاهيم ويژه» آزادي و مساوات«
ي اين  گير و جاافتاده لغت شيعي و اسالمي قابل درك است، نه مفاهيم مستند و همه

 .  واژهدو
تسليم بودن فكر و عمل «ي آزادي را           طالقاني در همين عبارت آوتاه واژه
آند آه تنها در زير چتِر  تفسير مي» و از ميان برداشتن هر مقاومت و مانعي

 .  قابل دسترسي است» علماي عادل و عدول«حمايٍت رهبري شيعه و اطاعت از 
است؛ يعني هماهنگي و » وحيد در عبادتتوحيد در ذات و ت«         عدالت هم 
. پرستند به تعريفي ديگر تمام مسلمانان جهان يك خدا را مي. يگانگي در اطاعت
در يك ماه مشخص روزه . گزارند رو به يك قبله نماز مي. ايمان واحدي دارند

 ! در اسالم» مساوات«ها همه يعني  و اين. گيرند مي
اي آه در اثر گسترش  طلبانه مفاهيم عدالت         در اين تعابير اساسا از 

آه خود  طالقاني هم چون  آما اين. مارآسيسم در ايران پيدا شده بود، خبري نيست
يابد، شعارهاي ضد طبقاتي  دليلي براي مساوات و نفي استثمار در اسالم  نمي

مارآسيستي را اولين شعارهاي اسالم و آخرين شعارهاي مارآسيسم، تفسير و 
 . آند ميتعبير 
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ي معروف مارآس، در  اهللا طالقاني نيز ضمن سوءاستفاده از جمله آيت         «
: نويسد زند و مي ي مالكيت در اسالم، به مبالغه گويي شگفت انگيزي دست مي باره

اين جمله، شعار اول اسالم ” از هرآس بقدر استعداد و براي هرآس بقدر احتياج“
 )21 (».و آخرين شعار سوسياليست هاست

ي چهل موج مارآسيسم و نظريات ضد          به اين دليِل روشن آه در ايران دهه
هاي دانشجويي و روشنفكري ايران را درنورديده بود و  استثماري آن  بيشتِر پهنه

ي شعار ناگزير از تحريف اسالم و  طالقاني و يارانش براي عقب نماندن از قافله
طالب را  تي نيز ـ با همين هدف ـ علي ابن ابيچنانكه علي شريع. اصول آن بودند

به بياني ديگر شريعتي و ديگراِن اين . داد لقب مي» سوسياليست خداپرست«
آوشيدند مفاهيم واقعي مساوات و آزادي را ـ در برابر  ها مي طيف، با اين بازي

حتا تا همين اواخر هم سازمان مجاهدين خلق از . عدل و امامت ـ اسالميزه آنند
راند؛ منتها اين توحيد ـ همان گونه آه  سخن مي» ي توحيدي طبقه ي بي جامعه«

نوشتم ـ تنها به مفهوم رهبري يگانه، شعار يگانه، هدف يگانه و ايدئولوژي يگانه 
 اجتماعي و تعابيري از  و واحد است؛ نه به معنا و تفسير ضد استثماري از عدالت

 . اين دست
نيز ضمن تاآيد بر اين نكته ] پيمان[ر حبيب اهللا پايدار دآت«:         در مثالي ديگر

نويسد  مي” …انقالب محمدي ازنظر جامعيٍت اهداف نظيري در تاريخ ندارد“آه 
 اسالم، …هاي فئودالي عمال لغو گرديد ي انواع مالكيت با ظهور اسالم، همه“: آه

ين خارج ها و منابع طبيعي و زمين را از تملك اختصاصي اشراف و سالط ثروت
توانست  اسالم هرگز نمي] زيرا آه[ساخت و بردگي و استثمار را عمال لغو آرد؛ 

داري، فئوداليسم و  هاي مبتني بر استثمار يعني برده يك از نظام تواند با هيچ و نمي
ي تاريخي  داري و يا هر شكل ديگري از استثمار در هر عصر و دوره يا سرمايه
 ) 22(» …موافق باشد

گونه متوليان اسالم ـ بخصوص ـ در رابطه   اما متاسفانه برخالف نظر اين        
با نظام اقتصادي و فلسفي اسالم، تاريخ اسناد ديگري دارد آه به نقل چند نمونه 

داري و تلقي استثماري اسالم از انسان بسنده  فقط در رابطه با موضوع برده
 »!در خانه اگر آس است، يك حرف بس است«آنم آه  مي

داري، ضد فئودالي و ضد سرمايه داري  ضد برداري«         براي رد نظريات 
هاي تاريخي را از  از ديدگاه علماي طيف دوم، من مخصوصا اين نمونه» اسالم

آنم تا نشان بدهم آه اين  همان زمان حيات پيامبر و علي ابن ابي طالب نقل مي
ان را در دهان بانيان اسالم هاي خودش بيشتر آرزوها و آرمان] طيف دوم[جماعت 
داري، فئوداليسم و  برده«آه به واقعيٍت موافقٍت  اسالم با هر گونه  اند تا اين گذاشته

» ي تاريخي داري و يا هر شكل ديگري از استثمار در هر عصر و دوره يا سرمايه
 .استناد آرده باشند
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اطع گذاشته شده؛ داري تاآيدي ق ي خود بر اصل برده در قرآن به نوبه         «
زيرا اين سنت، خواست مستقيم خداوند و ناشي از اراده و مشيت خاص او شناخته 

 : شده است
ايم آه آساني را به چندين درجه برتر از ديگران  خود ما چنين خواسته         “

 ) 31زخرف، (” .قرار دهيم تا اينان را به بردگي خويش درآورند
ندگان خود را بر بعضي ديگر فزوني داده است، اما خدا رزق بعضي از ب         “

” .دهد، تا با او برابر شوند آنكس آه رزقش افزون شده، زياده را به غالمان نمي
 ) 71نحل، (

اي آه هيچ اختياري از خود ندارد و مردي آزاد آه ما به او روزي  آيا بنده         “
آند، با  هد از مال خود انفاق ميايم و پنهان و آشكارا هرچه بخوا فراوان عطا آرده

 ) 75نحل، (” هم يكسانند؟
اي گنگ و ناتوان آه سربار موالي خويش است و  دو نفر مرد، يكي بنده         “

رساند و ديگري مردي آزاد آه به عدالت امر  از هيچ راه خيري به مالك خود نمي
” تساوي هستند؟آند و در صراط مستقيم است، آيا اين دو نفر داراي حقوق م مي

 ) 76نحل، (
هر غالمي آه از : از خود محمد نقل شده است آه” صحاح سته“در          «

اي آه از نزد  صاحب خود بگريزد از برائت خداي تعالي بيرون آمده است و بنده
هايش باالتر نخواهد رفت، زيرا  ارباب خود گريخته باشد، نمازش از حد شانه

 ) 23(» .پذيرد الم و آنيز گريخته پا را نميي غ تعالي نماز و روزه حق
 : نويسد مي» اسالم در ايران«         ايليا پاولوويچ پطروشفسكي در آتاب 

داري مخالفتي نداشت، پس از  چون اسالم ـ اصوال ـ با بردگي و برده         «
داري در ميان مسلمانان  محفوظ و باقي  استقرار اسالم و گسترش آن اصول برده

 ) 24(» .اندم
شوند،  اسالم آه وارد خاك آفار مي] سربازان[ي قرآن، غازيان  به گفته         «

زنان و . حق دارند زنان و مردان غير نظامي را بكشند و يا به بردگي بگيرند
 ) 25(» …آودآان را بنده سازند

ن در غزوات مسلمين عليه آفار، قتل و غارت و به اسارت و بردگي برد         «
زماني آه [آه در سال ششم هجرت  زن و فرزنٍد مخالفان، امري مباح بود؛ چنان

آه زيد بن حارثه با پانصد آس مامور  پس از آن] هنوز پيامبر اسالم زنده بود
 هزار گوسفند و صد زن و بچه اسير  هزار شتر و پنج. ي جذام شدند جنگ با طايفه

اي منعقد شده  نامه پيمان] محمد[ضرت جذام و ح بعد معلوم شد آه بين بني. گرفتند
ي بني سعد حمله برد،   در شعبان همان سال علي با صد نفر بر سر قبيله…است

 هزار گوسفند غنيمت مسلمانان  چون افراد قبيله گريخته بودند، پانصد شتر و ده
 ) 26(» .شد
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ب را ي نگرش اسالم به ملل مغلو  چنين شيوه          آناني آه تاريخ اسالم هم
نه براي »  سعد بني«ي  دانند آه گريختن طايفه شناسند، حتما اين را هم مي مي

گذراندن تعطيالت يا مثال ييالق و قشالق آه تنها به دليل خشونت سپاه اسالم در 
 . چنين وحشت ايشان از اسارت و بردگي بوده است رابطه با دگرانديشان، هم

قريظه بود آه  يهود در يثرب مانده بود، بنيي معتبري آه از  تنها  قبيله         «
ها از  بدين دستاويز آه بنا بود آن. ها نيز ساخته شد ي خندق آار آن پس از واقعه

ولي حضرت . داخل به ياري قريشيان آه مدينه را محاصره آرده بودند، بشتابند
. نرفتندها نفاق انداخت و در نتيجه به ياري ابوسفيان  محمد با تدبيري در ميان آن

 آه ابوسفيان از فتح مدينه مايوس شد و حصار را ترك آرد،  معذالك پس از اين
. ي آن بود قريظه و محاصره مسلمانان نخستين آاري آه آردند، حمله به آوي بني

ي ديگر  اين قبيله نيز حاضر شدند همچون دو قبيله.  روز طول آشيد25محاصره 
خواست،  ولي محمد چنين نمي. ه خارج شونددارايي خود را گذاشته و سالم از مدين

اي در دل داشت و نابودي  ي همداستاني با ابوسفيان ـ آينه ها ـ به واسطه چه، از آن
 . دانست آنان را باعث ازدياد شوآت اسالم و مرعوب آردن ديگران مي

 ي اوس متوسل به طايفه] ي آن به دليل سابقه[قريظه از بيم اين تصميم  بني         «
ي ديگر شده بود،  شد، تا همان رفتاري آه با وساطت روساي خزرج با دو طايفه

: قريظه شفاعت آردند، پيغمبر فرمود ها از بني وقتي آن. با آنان نيز بكار بسته شود
هرچه او گفت، بدان عمل . آنم من يكي از روساي اوس را درين آار حكم مي“

سعد بن ] آه[دانست  دارد؛ چه، ميسپس  سعدبن معاذ را حكم قرار ” .خواهم آرد
 .قريظه دلي پرخون دارد معاذ از بني

تمام ] آه[سعد هم حدس و ميل پيغمبر را آامال تحقق بخشيد و حكم آرد          «
مردان قريظه را گردن بزنند و زن و فرزند آنان را به بردگي بگيرند و تمام 

 .اموالشان بين مسلمانان تقسيم شود
؟ زيرا هر دو طرف به داوري !شود آرد ولي چه مي. ظالمانه بودحكم          «

 ها شدت عمل و تدابير قاطع ـ  ي اين عالوه بر همه. سعد بن معاذ گردن نهاده بودند
درست مثل [هرچند مخالف شروط انساني باشد ـ اما براي بنيانگزاري دولت 

 گودال آنده در بازار مدينه چندين. شود الزم و ضروري مي] جمهوري اسالمي
 . يهودي تسليم شده و امان خواسته را يكي پس از ديگري گردن زدند700. شد

از آن ميان . اند  نفر ذآر آرده1000ي اسيران مقتول را تا  بعضي عده         «
برخالف حكميٍت سعد بن معاذ آه گفته بود زنان را به بردگي ببرند، يك زن را 

بود آه تا هنگام مرگ نزد عايشه نشسته ” رطيالف حسن“و آن زن . نيز گردن زدند
 رويي و  هنگامي آه نام او را بردند، با گشاده. گو مي آرد و گفت] بود و با او[

قريظه  ي آوي بني جرمش اين بود آه هنگام محاصره. خنده به سوي قتلگاه رفت
   رويي و خوش تاآنون زني بدين خوش: گويد عايشه مي. سنگي پرتاب آرده بود
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: وقتي برخاست آه به آشتنگاه برود، به او گفتم.  نفسي نديده بودم يي و نيكخو
» .براي من زندگي ارزشي ندارد: خواهند تو را بكشند، با خنده جواب داد مي

)27 ( 
البته مانع آن نبود آه ” الدين ال اآراه في“يا ”  المومنون اخوه انما“شعار          «

 جا سر  را به جرم نپذيرفتن اسالم يك] آتابيعني اهل [پيروان مذاهب ديگر 
قريظه پس از جنگ و تسليم شدن مردم اين قبيله  آه در مورد بني  طوري نبرند؛ به

قريظه را سر بريدند، و اموال   نفر از جوانان و مردان بني900دستور داده شد تا 
تقسيم و دارايي و زنان و آودآان اين قبيله را به عنوان بردگي بين مسلمانان 

ها بكندند و حضرت  پيغمبر بگفت تا در زمين گودال“: نويسد طبري مي. آردند
ها اعراب  در اينگونه جنگ” .ها را زدند علي و زبير در حضور پيغمبر گردن آن

و اين البته . آردند پرهيز نمي] هم[خوابگي با زنان شوهردار  مسلمان حتا از هم
 ) 28(» .دستور قرآن بود

 … چيز سوسياليستي وجود نداشته مزبور هيچ] اسالمي[ تعليمات در…         «
داري را انكار نفرمود و حتا بنده  محمد هرگز مالكيت خصوصي، بردگي و برده
 ) 29(» .شمرد آردن اسيران جنگي را قانوني و مشروع مي

شان از مفاهيم           به همين دليل اين متوليان شيعه به دليل فقر اساسي انديشه
ناگزير به ] داري داري، ضد فئودالي و ضد سرمايه ضد برده[د استثماري ض

سرنوشت و وضعيت . ها هستند ها و ايدئولوژي دزديدن اين مفاهيم از ساير انديشه
. آند اسالم در ايران، به عبارت بهتر اسالم حكومتي هم همين تئوري را ثابت مي

پيمان و ديگراِن اين طيف به اهللا  اما سيد محمود طالقاني، علي شريعتي، حبيب
دليل خالي بودن دستشان از اين مفاهيم ـ در آليت اسالم ـ بجز چند شعار فقير 

به اين گونه » شعار«ي  پسندانه و گدا پرورانه، همچنين براي عقب نماندن از قافله
 . شان نياز دارند از باورهاي آهنه» نوين«هاي  ها در تبيين»تحريف«

» طيف دوم«اگر : با موضوع مشخص آزادي هم بايد گفت آه         در رابطه 
اي آه  آند، اساسا به مفهوم آزادي به گونه ي آزادي مي گويي هم از واژه و گاه گفت

شود، نيست؛ بلكه در نهايت آزادي گروه و  در جهان متمدن از آن برداشت مي
 . طيف خودش را در نظر دارد
اي نظير آزادي،  مفاهيم شناخته شده» مطيف دو«         به تعريفي ديگر اگر 

  هايي از اين دست را در ميان سخن ملت، مليت، مصدق، آزادي مطبوعات و واژه
آند؛ تنها براي ربودِن اين گونه شعارها از دست   بندي مي هايش بسته پراآني

آوشد ـ با آلوده آردن  زمان مي آه هم گرايان است؛ در عين اين آزاديخواهان و ملي
هاي اسالمي تقليل  هاي عقيدتي ـ اين شعارها را هم به استنباط  مفاهيم به ترجمهاين
ما در انقالب مشروطه به روشني شاهد آلوده شدن شعارهاي مترقي، ملي و . دهد

اي در رابطه با   نگراني در واقع اين طيف هيچ. ايم عرفي به مفاهيم اسالمي بوده
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به همين . شود، ندارد  ايران اعمال ميفشارهايي آه بر دگرانديشان و آليت ملت
ـ يك » طيف دوم«طلبان ـ  يا  ميهني به آليت اصالح/ ي ملي دليل هم تلفيق دو واژه

اش  اي آه اين جماعت مدعي به بياني ديگر آزادي. چسِب ناچسب بيشتر نيست
اي به  يابي است و نه در پهنه ها قابل دست ي تنگ خودي هستند، تنها در دايره

گي آشور ايران شامل ايرانياني با اين همه تنوع در دين و باور و مذهب و گسترد
 . سليقه

         از سوي ديگر چون ـ متاسفانه ـ هرگونه تفسير غيرمتعارف از دو اصل 
» طيف دوم«شود،  العمل جدي روحانيان قشري روبرو مي عدل و امامت با عكس

 اسالم روحانيان قشري را هم به آوشد، با گوشزد آردن خطر اساسِي در آميِن مي
هاي غربي وارداتي آه جوانان وطن را از اسالم، زده و منزجر  خطر تئوري

آند، آگاه آرده، ايشان را نيز وادار آند آه براي نجات آليت اسالم و عدم  مي
حذف آن از باور جوانان، حساسيت شرايط را دريافته، متوجه باشند آه اگر اين 

نامربوطي هم در رابطه با اصول اساسي اسالم و تشيع بر طيف ـ گاه ـ حرِف 
راند، تنها به دليل حساسيت شرايط و احساس مسئوليتي است آه در قبال  زبان مي

 !سرنوشت اسالم و اسالم حكومتي دارد و نه شكي در اصول دين و مذهب
ـ از قول » اسالم ايراني و حاآميت سياسي«         باقر مومني در آتاب 

 : نويسد حمود طالقاني ـ ميسيدم
خواهند  يابي مي  به اين جوانان نيز آه از طريق انديشه و راه…طالقاني         «

” صاحبي اسالم، زمين بي“دهد آه  به حكومت اسالمي برسند، هشدار و اندرز مي
” .ي خود را در آن طرح نمايد حق دارد نقشه“نيست آه هرآس دستش رسيد 

درك “ي خداوندي است و  اسالم آه تسليم مطلق به ارادهبراي رسيدن به حكومت 
بايد در زمان حضور از فرامين ” فيص آزادي آه بندگي مطلق ذات احديت اوست

حكاِم به حق و اولياء مطلق يعني پيامبران و امامان اطاعت آرد، و در زمان 
 به غيبٍت آنان نيز بايد آار اجتماع را به دست علماي عادل و عدول مومنين آه

ها و الهاماتش به  ي خداوند در وحي اراده. اصول و فروع دين تسلط دارند، سپرد
االمر و  پيامبران و معصومان به صورت قوانين درآمده و اجراي آن به دست اولي

 )  30(» . نخواهد بود”انديشه و جستجو جز گمراهي“نواب امام سپرده شده، و 
»  پرتوي از قرآن«لقاني در آتاب چند جلدي اهللا سيد محمود طا چنين آيت         هم

به ويژه » ي تساهل و مدارا طلبي عاري از تعصب فرهنگ خجسته«البد با همان 
 : نويسد در رابطه با آليميان و مسيحيان مي

بر ” ضالين“تطبيق بر يهود شده و ” مغضوب عليهم“در روايات          «
و نصاري، اينان مصداق با توجه به وضع روحي و اخالقي يهود . نصاري
يهود از . زيرا طرز تفكر عمومي يهود، سرپيچي از حق و آمال است. اند واضح

جهت تربيت نژادي و غرور ديني، جهان و مردم جهان را مال و ملك خود 
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داند و چنين معتقد است آه خدا، خداي يهود و دنيا از آن يهود و مردم آن  مي
 ) 31(» .يهود استبردگان يهود و سراي جاويدان براي 

راستي آفر و سرپيچي يهود از اسالم منشاء ] به[«:          و در تفسيري ديگر
 ) 32(» .پراآندگي و سرگرداني مردم دنيا گرديد

         بنابراين سيد محمود طالقاني چه در دوراني آه نسبتا جوان بود و در نقش 
به زندان ] ورشيدي خ1318مثال در سال [مخالفت با آشف حجاب رضا شاهي 

افتاد، و چه بعدها ـ تا زماني آه هنوز حكومت اسالمي را تجربه نكرده بود ـ و  مي
زنده » اهللا خميني  روح پادشاهي سيد«چه در همان مدت آوتاهي آه در دوران 

بود، عدم تعهد و باورش به موضوع حِق انتخاب، انتخابات، آزادي، آزادي 
مفاهيمي از اين دست را با هزار سند و مدرك دگرانديشان، عدالت اجتماعي و 

درك فيض آزادي آه بندگي مطلق ذات احديت «مشخص آتبي و شفاهي مثال 
 . تاآيد و تائيد آرده است» اوست

انديشه و جستجو «ها و حتا چند دهه پيش از اين           مسلما آسي در اين سال
ارزيابي »  از تعصبي تساهل و مدارا طلبي عاري فرهنگ خجسته«را » نكردن
 .         آند نمي

توان در رفتار  بحث پراتيك آن را هم مي.          تا اينجا بحث تئوريك قضيه است
اين برجستگاِن طيف دوم در رابطه با ميزاِن تعهدشان به موضوع آزادي، آزادي 

 .  مشاهده آرد57عقيده و بيان، دگرانديشي و دگرانديشان در همان سال 
اي از اين رفتارها  نمونه» نگاهي از درون به جنبش چپ ايران« در آتاب         

 . چنين عنوان شده است
و شوراي انقالب در مراسم احمدآباد ] موقت[ برمبناي اين آه دولت …         «

 در همان جلسات …چه تاآتيكي را بايستي انتخاب آنند] 1357 اسفند 14[
به اين نتيجه رسيدند آه مراسم را ] مشترك دولت موقت و شوراي انقالب[

بازرگان و “لذا به پيشنهاد . توان غيرقانوني اعالم آرده، جلِو آن را گرفت نمي
راه حل اين بود آه در اين مراسم شرآت آرده، . اي يافتند راه ميانه” طالقاني

اي آه براي بزرگداشت دآتر محمد مصدق هم چنين اعالم [ آوشش آنند جلسه
يعني جبهه [منحرف نشده ] ي دموآراتيك ملي تشكيل شده بود موجوديت جبهه

” ضد شوراي انقالب“و به نمايش ضد حكومتي يا ] نتواند اعالم موجوديت آند
 . بدل نشود
در اين بين برگزار آنندگان مراسم احمدآباد هم از طالقاني دعوت آرده          «

ن مطلب را به فال نيك ها اي دولتي. بودند تا در مراسم شرآت و سخنراني آند
گرفته، در شب پيش از برگزاري مراسم به اين تصميم رسيدند آه طالقاني 

سخنراني خود را آنقدر طوالني آند آه وقت برگزاري مراسم به اتمام برسد و 
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جريان به خوبي و خوشي و بدون هيچ گونه تظاهر ضد حكومتي و ضد آخوندي 
 . به پايان برسد

آنقدر سخن را به درازا آشاند آه ديگر غروب ]  طالقانيسيد محمود[         «
 )33(» .اي مراسم را ترك آردند جمعيت هم خسته شده و عده. شده، هوا تاريك شد

         بعد هم در فرصت آمي آه مانده بود، دآتر متين دفتري متن منشور 
ه بودند، آه قبال اعالم آرد» دو طيف«اما . ي دموآراتيك ملي را قرائت آرد جبهه

آنند، تنها به پخش  برنامه را در دو نوبت از تلويزيون سراسري آشور پخش مي
البته . بسنده آرده، فردا شب مردم را قال گذاشتند» اهللا طالقاني آيت«سخنان 

هاي  شان هم در پست ها آه بعضي مذهبي/ايم آه خيلي از همين ملي فراموش نكرده
 از 58 و 57فعال بودند، در سال اختراعي سازمان حقوق بشر در ايران 

ابراهيم يزدي .  آردند ها آه نمي هاي گروهي سران نظام پيشين چه شادي اعدام
ي توجيه جنايات  ي خجسته يكي از آساني بود آه در نقش قاضي و خبرنگار، شيوه

همو بود آه پس از درگذشت . حاآمان اسالمي را به روشني به عهده داشت
 !آزادي به جانشيني بازرگان انتخاب شد] مذهبي[ضت بازرگان از سوي آل نه

نظير طيف اول           البته شايد فقط در اين دوران است آه به دليل جنايات بي
موضوع نقض حقوق بشر در ايران به مشغوليت آاري روشنفكران و اپوزيسيون 

داخل و خارج آشور تبديل شده است؛ چرا آه آن زمان اعضاي سازمان حقوق 
ها چيست و مردم مبرا از  دانستند آه معني حقوق انسان  در ايران ـ خود ـ نميبشر

المللي  ي بين و تنها در يك دادگاه صالحه. هر اتهامي هستند، تا خالف آن ثابت شود
با حضور وآالي منصفه، به صورتي علني ـ همچنين با بررسي مكانيسِم آليٍت 

رو پارسا  خانم دآتر فرخ» جنايات «توان دستگاِه اداري نظام سرنگون شده ـ مي
ارزيابي آرد و مثال حكم اعدام ] آه وزير آموزش و پرورش پهلوي دوم بود[را 

بايد  شوند، مي مي» هاي گزافي عنوان«آساني آه مدعي چنين . براي ايشان بريد
ي  در عمل هم تعهد خودشان را به موضوع حقوق بشر و رعايت عدالت در باره

 . دادند خالي ـ نشان مي و  آم در يك ادعاي خشك ـ دستزندانيان سياسي 
اي آه تنها چند روزي است  فهمم آه ملت تحريك شده هم اين را مي          البته من

تواند همچون يك  ي سلطنتي رها شده است، نمي» واليت مطلقه«از زير تيغ نظام 
ان عضويت در اش رفتار آند، اما گويا مدعي انسان متمدن با زندانيان سياسي
رايشان را به يك «توانند، فقط آمي با مردمي آه  سازمان حقوق بشر در ايران مي

به آوچه و بازار » جهاد«يا با هر هوار ماليي براي » فروشند دست چلوآباب مي
 ؟  !ريزند، تفاوت داشته باشند مي

وان          يا مثال مهدي بازرگان، چه به عنوان رئيس دولت موقت و چه به عن
تواند ـ همچون عوام ـ عوامانه رفتار آند  رئيس سازمان حقوق بشر در ايران نمي

در تاريخ [اهللا خميني  و دگرانديشاني را آه به رفراندم غيرقانوني و مبهم سيد روح
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» حيا هاي بي درصدي يك«اند  داده» نه«راي منفِي ] 1358 فروردين ماه 12
يافت مذهبي او از موضوع دگرانديشان اين رفتار تنها ناشي از در. خطاب آند
 !است و بس

الساعه و           و باز هم متاسفانه رفتار آساني نظير بازرگان يك رفتار خلق
مهدي . شان نبود  زدگي و ناآگاهي احساساتي بر اثر ديدن عكس امام در ماِه اسالم

اِم زماِن  سال قبل از اين آه رئيِس دولٍت ام25آم  ها قبل ـ دست بازرگان سال
ي ورود و با همين شيوه با مردم و  اهللا خميني باشد ـ با همين زاويه سيدروح

 .     آرد دگرانديشان رفتار مي
         فريدون آدميت در رابطه با ميزان تعهد مهدي بازرگان به آزادي و نظر 

 : نويسد دآتر محمد مصدق نسبت به او مي
را براي پست وزارت فرهنگ ] بازرگان[و وقتي آه دآتر علي شايگان ا         «

به دآتر مصدق پيشنهاد آرد، اين جواب را شنيد آه بازرگان به درد اين آار 
هاي مدرسه  خورد و اولين آاري آه بكند، اين است آه چادر به سر دختربچه نمي
اعتقاد سياسي ] بازرگان[ چنين بود استنباط دآتر مصدق آه نسبت به او …بكند

 )35. (نداشت
هم زياد دور از ذهن نيست آه زماني آه مهدي » شايعه«         و البد اين 

بازرگان دآتر سيد جوادي را براي پست وزارت آموزش و پرورش به 
] سيدجوادي دآتر حاج[ايشان : اهللا خميني پيشنهاد آرد، از خميني شنيد آه سيدروح
 !ي آافي اسالمي نيستند به اندازه

از نظر [گر سنگر وزارت فرهنگ براي آسي مثل بازرگان          به بياني دي
اي براي اعمال حجاب اجباري بود؛ آما اين آه ديديم  وسيله] دآتر محمد مصدق

ها،  وقتي دو طيف موسس حكومت اسالمي به قدرت رسيدند، در سخنراني
هاشان ـ تقريبا همگي ـ بر اعمال حجاب اجباري صحه  گيري گوها و موضع و گفت

، بر آن پاي فشردند؛ اما آسي نظير دآتر محمد مصدق آه خود را گذاشته
را هم متشكل از چندين و چند دين » ملت«دانست و  مي» ملت ايران«وزير  نخست

توانست چنين ِاعماِل فشاري را از سوي يك وزير  و مذهب و باور مختلف؛ نمي
اش تحمل   آابينهفرهنگ شيعي بر آل ملت ايران ـ با اين همه تنوع در باورها ـ در

در مقامات ديگري در رابطه با ] بازرگان[به همين دليل هم با گماردن او . آند
سود جست و نه » ملت ايران«او به نفع » تخصص«ملي آردن صنعت نفت، از 

 !       او برعليه آليت ملت ايران» تشيع«از 
 بر اثر تاسيس          متاسفانه دآتر سيدجوادي تمام افتضاحات و جناياتي را آه

حكومت اسالمي و در اين بيست و چند سال حاآميت اسالم در ايران به وجود 
ي اعتياد، فساد، فحشا  ي سرآوب و جنگ، چه در زمينه آمده است ـ چه در زمينه

ـ تنها به » بيت المال«ي چپاول  و به قهقرا فرستادن آشور و ملت و چه در زمينه
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دهد و نه  مي رفسنجاني و باند او نسبت ميفساد سياسي و قدرت طلبي شخص هاش
اما بايد متوجه بود آه هاشمي رفسنجاني . قرائت خونريز شيعي از اسالم حكومتي

ي حكومتي ديني نيست؛ بلكه خود، به  ي اين شيوه نه تنها خالق و به وجود آورنده
 ي  ساله1400تاريخ . نوعي، مخلوِق قرائٍت خونريِز شيعي از اسالم حكومتي است

اسالم در ايران و در ديگر آشورهاي مفتوحه توسط اعراب مسلمان هم همين 
 . آند تجربه را ثابت مي

 شيعيان …         اسالم از همان دوران حكومت خلفاي راشدين، امويان، عباسيان
ي آامل همين دستورات ديني مبني بر  پناه قاجار نمونه صفوي، تا شاهان اسالم

هاي  نديشان، چپاول، غنيمت گرفتن و تخفيف انسانخشونت، حذف، آشتار دگرا
 . عاقل و بالغ به گوسفند و عوام آاالنعام است

چند روز از ذيقعده مانده بود آه پيمبر به غزاي : ولي واقدي گويد         «
ها بكندند و  قريظه رفت و چون تسليم شدند، بگفت تا در زمين گودال بني] جنگ[

 )36(» .زدند ها مي  گردن آنعلي و زبير در حضور پيمبر
 :آمده است] از دين برگشتگان[ي ابوبكر به مرتدان           در بخشي از نامه

ام آه در برابر چنين رفتاري  ولي هر آس سرآشي آند، به او دستور داده         «
زنان و فرزندانشان را اسير . ي آشتار بكشد ترين شيوه با وي پيكار آند و به سخت

ام آه  ي خويش فرمان داده  به فرستاده…آس جز اسالم نپذيرد از هيچگيرد و 
ي فراخواندن مردم به اسالم  وسيله. ي مرا در هر انجمني براي شما بخواند نوشته

چنانچه مسلمانان اذان گويند و آنان نيز اذان بگويند، از ايشان در . اذان است
 آنچه را آه بايد …گذريد، ولي در صورتي آه به گفتن اذان تن در ندهند

» .درنگ بر ايشان بتازيد چه نپذيرفتند، بي بپردازند، از ايشان بخواهيد، چنان
)37 ( 

ي فتح شده توسط اعراب  ي پهنه          و البته تاريخ اسالم در ايران و همه
ي رفتار با  ي تاريخي ديگِر همين شيوه مسلمان پر است از هزارها هزار نمونه

 !شانديگران و دگراندي
         مجبورم در اين ميان اين پرانتز را هم باز آنم آه شايد به قول دآتر 

به معارف ] نسبت[شناسايي عميقي «اهللا مرتضي مطهري  سيدجوادي، آيت
داشته است، اما از تاريخ اسالم و بخصوص اسالم در ايران هيچ ) 38(» اسالمي
 نوعي به صورت واسط و او تنها آسي بوده است آه به. دانسته است چيز نمي

اطالعي او  بي. آرده است رابط بين دو طيف موسس جمهوري اسالمي عمل مي
تحريف تاريخ از سوي او در همين چند سطر : تر بگويم از تاريخ يا محترمانه
شادروان دآتر عبدالحسين » دو قرن سكوت«ي آتاب  افاضاتش در مقدمه

 آه  جالب اين. وجيه و ترجمه نداردآوب ثبت است و نيازي هم به تاويل و ت زرين
هاي تاريخي مستند، براي اين آه زهر  جمهوري اسالمي در تجديد چاپ آتاب
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افزايد؛ تا هم  اي مي هاي تاريخي را بگيرد، در ابتداي هر آتابي مقدمه واقعيت
اي   جدي هاي  تاريخي را به جيب زده باشد، هم دستكاري پاداش مادي اين آتاب

ي ايراِن شادروان  تاريخ مشروطه!  باشد خي و ذهن خوانندگان آردهدر وقايع تاري
ها  آوب از همين نمونه احمد آسروي و دو قرن سكوِت دآتر عبدالحسين زرين

 .هستند
و [!] العاده نجيبانه العمل ايرانيان در برابر اسالم، فوق عكس         «
ح اسالمي و آالبد نوع توافق طبيعي ميان رو بوده و از يك[!] گزارانه سپاس

اسالم براي ايران و ايراني در حكم غذاي مطبوعي بوده آه . آند ايراني حكايت مي
 ) 39(» .اي ريخته شود اي فرو رود يا آب گوارايي آه به آام تشنه به حلق گرسنه

اين » گزارانه العاده نجيبانه و سپاس فوق«         من در جاي ديگري اين رفتار 
حال برگرديم به . ام را به روشني بررسيده» آب گوارا« ين و ا» غذاي مطبوع«

ي عملي و خونين  ي مهندس مهدي بازرگان پس از تجربه نظرات تبيين شده
حكومت اسالمي و ببينيم آه نظرات اخير او چقدر با نظراتش در دوران 

 !     اش و قبل از آن تفاوت آرده است زمامداري
 ـ يعني چهار 1377/1998آه در سال » اهي خداپادش«         بازرگان در آتاب 

در [!] اي صد صفحه  است، در يك سخنراني يك سال پس از وفاتش ـ منتشر شده
، مردمي و مبتني بر  اي انساني انجمن اسالمي مهندسين، براي نمايش چهره

 :نويسد مي» اسالم حكومتي«ساالري از  دموآراسي و مردم
 چند سال از انقالب مشروطيت خودمان با آن همه هم اآنون آه هشتاد و         «

ـ در ” نائيني“] عالمه محمدحسين[تائيد و توضيحات علماي بزرگي همچون 
گذرد، و  از نظر           اسالم ـ مي” آزادي و حاآميت شورايِي مردم“ي  باره

ي مجالس گذشته و فعلي شده  لوحه] سر[” امرهم شوراي بينهم“فرمان الهي 
خدا به پيغمبرش دستور : گويند  هم هستند آساني از علما و فقها آه مياست، باز

فاذا عزمت فتوآل “ي  داده، ولي به دنبالش با آوردن جمله” االمر و شاورهم في“
اجازه داده و بلكه توصيه آرده است آه هر ] پيغمبر و جانشينش[به او ” اهللا علي

ي اينان و  به عقيده. مايدگيرد، عمل ن دهد و تصميم مي طور خودش تشخيص مي
قصد خدا ـ از مشورت رسول اآرم با مردم ـ ” آزادي و حاآميت ملي مخالفين“

ها و دلگرم ساختنشان بوده است و نه تسليم و تبعيت از راي  تحبيب قلوب آن
[!] به سر مردم” شيره ماليدن“ي عاميانه  اآثريت؛ يعني در اصطالح پوست آنده

 ) 40(» است،” ن سياسي و ديانترندا“ي  همانطور آه شيوه
ي متن به  ي قرآن و تفسير نيمه          اما متاسفانه خود او با نقل بخشي از آيه

ي  ي عاميانه باصطالح پوست آنده«ي  چنان با همان شيوه هم» غيرعلمي«روشي 
 : نويسد در همان آتاب مي» شيره ماليدن بر سر مردم
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اطيعوا “به دنبال   ” اولواالمر“بار ـ اطاعت از  اگر استثناء ـ و تنها يك         «
فان تنازعتم في “آمده است، با اشاره آردن و اجازه دادِن ” اهللا و اطيعوا الرسول

راه را بر هرگونه واليت مطلقه و ” فردوه الي اهللا و الرسول“ و با دستور ” شيء
 ترتيب به اين. نيابت و حق آمريت و حاآميت مامورين و مدعيان بسته است

منتخب مردم ] البد[ي نزديكي با خدا و رسول و يا  اند ـ حتا ـ به بهانه نخواسته
اگر : شد يا حاآميت بندگان در ميان آيد؛ واال گفته مي” ديكتاتوري“بودن، پاي 

 ) 41(» !امرتان بنماييد تنازع و اختالف پيش آيد، تمكين از راي يا دستور ولي
ريخي مهندس بازرگان ـ از قول خدا و      پيغمبر ـ          در مورد اين دروغ تا

و مخالفت ايشان با موضوع ديكتاتوري، تنها به ذآر يك نمونه از منابع اساسي 
اسالم؛ يعني قرآن، همچنين نگرش اسالم به موضوع حكومت جانشينان خدا بسنده 

 ي آنم، تا نشان بدهم آه چگونه يك روشنفكر ديني ـ براساس شرايط ويژه مي
برد، تا تفسيري مدروز و غير  زماني ـ در اساس و بديهيات قرآن هم دست مي

هاي ديگر آتاب  ها را در بخش ديگر نمونه. واقعي از اسالم حكومتي ارائه بدهد
 .ام داده

ي نظام اجتماعي و حاآميت سياسي  در اين دين و آتاب آسمانِي آن مساله         «
 هميشه آامال مشخص و به دقت توضيح داده ي انساني هم يكبار براي در جامعه
 چون و چرا و اما و اگر و آم و زياد بايد  و مسلمانان واقعي بدون هيچ. شده است

ي اسالمي، دين و دولت  به اين معني در جامعه. اين نظام و حاآميت آن را بپذيرند
د يكي از دهند و اين خو ناپذير را تشكيل مي اي واحد و تفكيك  و ملت يا امت مقوله

 .معاني توحيد است آه اصل اساسي اسالم است
ي انساني فرمانروايي اصلي با خداست آه پيامبر  بر اين اساس در جامعه         «

االمر يا  آند و پس از او هم اولي اسالم به نمايندگي و از جانب او عمل مي
 ) 42(» .گيرند صالحان جاي او را مي

 سال از حكومت اسالمي در ايران، درواقع 16ذشت          اما بازرگان پس از گ
براي نجات جان اسالم و مبرا نشان دادِن آليت اسالم از انتساب به چنين حكومتي 

 : آند آه تاآيد مي] حكومت اسالمي فعلي ايران[
به عالوه رسالت و ماموريت پيغمبران و هدف از بعثت آنان يا وحي          «

يك از پيغمبران   زندگي و دنيايي بشر نبوده است؛ هيچقرآن تعليم يا تشريع امور
آارهايي از قبيل آشپزي، تدبير منزل، ] آه[اند  مذآور در قرآن يا تورات نيامده

و به طور آلي ” آشورگشايي و آشورداري“معماري، آشاورزي، اقتصاد، يا 
 ) 43(» .را به مردم ياد       بدهند” سياست و حكومت“

اند آه بعثت انبياء و هدف اديان، اصالح  ها تصور و تبليغ آرده بعضي«         يا 
به همين منظور پيغمبران فرستاده ] اما […باشد  ي درسٍت دنياي ما مي و اداره
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ي ما؛ يعني توحيد و عبادت و  شناخت خدا، خواست او در باره] براي […اند  شده
 ) 44(» .ديگر رستاخيز و زندگي آخرت

رات اخير بازرگان ـ به دليل هزارها سند تاريخي ثبت شده در          برخالف نظ
ي   ـ آليت علماي اسالم و تشيع، وظيفه…المعارف  هزارها آتاب و رساله و دايره

شان را يافتن راهي براي حكومت بر مردم، به تعبيري ديگر  اسالمي و  شيعي
اگر . شناسند مي» آشورگشايي و آشورداري و به طور آلي سياست و حكومت«

اند تا شخصا در  اند و قدرتش را نداشته هم متوليان اين مذهب در دوراني نتوانسته
راس هرم حكومتي قرار بگيرند، با قرار گرفتن در آنار حاآمان وقت، به نوعي 

آم در حد نقشي مشورتي  اند و دست نقش پادشاهان بدون تاج و تخت را بازي آرده
زمان   اينكه هم اند؛ در عين كومتي قرار داشتهي رهبري و ح تقريبا هميشه در حلقه

گير  اي خزنده و پي همين رهبري شيعه براي دست يافتن به ابزار قدرت به مبارزه
هاي  به صورت تئوريك هم با غيرمشروع اعالم آردن حكومت. پرداخته است مي

لزوما زمينه را براي به » غاصبان حق علي«غيرمذهبي و غيرديني به عنوان 
رسيدن خودش ـ به عنوان جانشين خدا و پيغمبر و امامان شيعه ـ آماده و قدرت 

 . آرده است هموار مي
اي بود آه منافع آلي و اساسي حفظ           البته بازرگان از متفكرين اسالمي

اي اساسي براي خودش و همسنخان خودش  اعتقادات اسالمي را وظيفه
ي باور مردم  الم از اساس از حيطهشناخت؛ به همين دليل هم از اين آه اس مي

خوبي  او به. تبديل شود، نگران بود] ترك شده[ايران حذف شده، به مذهبي متروك 
 سال به دليل 1400دانست آه رفتار متوليان حكومت اسالمي در تمام اين  مي

پاك ] ايران[ي تاريخي مردم  گير مراجع عاليقدر اسالمي از حافظه مبارزات پي
گراني از دين حكومتي به ضديت با اعراِب بدوي و خلفاي راشدين شده است، و ن

ديد آه حداقل براي اين نسل ديگر  به چشم مي» متاسفانه«تقليل يافته است؛ اما 
توان جنايات حكومت اسالمي را جعل و تحريف آرد ؛ چرا آه از هر  نمي

 جنگ سر به  است، يكي در ها آشته شده  آم يكي در زندان ي ايراني دست خانواده
به همين دليل هم . نيست يا معلول شده، يكي هم از وطن گريخته و آواره شده است

ي بدون پاسخ  اي خطاب به خميني آه بعد از ارسال دو نامه ي سرگشاده طي نامه
و نه سرآوبي مردم و آشتار [منتشر آرده است، فقط در رابطه با موضوع جنگ 

 : نوشت] زندانيان سياسي
حاآميت افراطيون و انحصارگري ] از[ سال 8اينك بعد از گذشت          «

و ” تحريف انقالب“در اثر تجربيات تلخ و تشديد و ] يا طيف اول[روحانيون 
[!] داده شده       است ” اي آه به اسالم ي سبعانه و جاهالنه چهره“مخصوصا 

ن و رهبري آن ي طبقات هم از انقالب و متوليا رفته رفته افراد بيشماري از آليه
گويند و هم با آمال تاسف نسبت به ديانت و مباني اعتقادي  اند و بد مي برگشته
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” اهللا افواجا يدخلون في دين“ به جاي …اند اسالم و تشيع سست و متزلزل شده
 )   45(» .ايم شده” اهللا افواجا يخرجون من دين“شاهد 

ان يكي از سردمداران شود بازرگان به عنو          واقعيت اين است آه نمي
گرايي نسبت به اسالم و تشيع داشته باشد و  نظري آامال آخرت» طيف دوم«

تفاوت تنها در اين . شريعتي نظري متضاد و متناقض با او را تاآيد و تبليغ آند
پخت خودش را و  دست» امٍت«است آه شريعتي قبل از اين آه وضعيت 

آشيد و نبود تا ببيند » ت به ديار باقيرخ«ش را به چشم ببيند، »امام«عملكردهاي 
بدبخت آورده » ملت«چه باليي بر سر اين » امت و امامت«آه تبليغاتش در مورد 

ي تاريخي سرنوشت  ي فاجعه ماند، بعد از مشاهده شايد او هم اگر زنده مي. است
در دست طيف اول همانند بسياري از مسلمانان سنتي » تحريف انقالب«مردم و 
پرداخت و  هاي ديرينش مي به نقد تئوري» اهللا افواجا يخرجون من دين«ي در جرگه

آه ] در باب اصالت ابر مرد و انسان برتر[يا به سرنوشتي نظير فريدريش نيچه 
آرد و  آوري مي هايش را جمع آفريد، آتاب» شاهكاري نظير آدولف هيتلر«
 .سوزاند مي

در ] اسالمي[عمل حكومت .  سياست از حكومت مفهومي ديگر دارد…        «
داري مردم نيست آه احساس خوشي و راحتي و آزادي  نگه. اين جا اداره نيست

حقوق فردي در “مطلق فردي داشته باشند، همچنين سياست، هدفش تحقق تمام 
رام “، تزآيه و   به معناي رنج دادن و رنج بردن يا تصفيه…نيست، بلكه” جامعه
 )46(» …است براي هدفي” موجود“و آماده آردن يك ” آردن

اي تراوش شده است آه به قول دآتر           اين ترهات از قلم همان شريعتي
پرانتزي در ايجاد فاصله بين اسالم علوي و اسالم صفوي عليه «: سيدجوادي

 )  47(» .آخونديسم بر اسالم باز آرد سلطه
شيعه » شكل« دو          به نظر دآتر سيدجوادي پرانتز شريعتي و تفكيٍك بين

صفوي و علوي تنها عليه سلطه آخونديسم بر اسالم بود و نه عليه سلطه آخونديسم 
 !بر ملت ايران] اسالم و شيعه[

طيف دوم ـ در .          من در اين مورد مشخص با نظر سيدجوادي آامال موافقم
ات جان  است و نه نج اش به ميدان آمده نهايت ـ براي نجاِت جاِن اسالِم حكومتي

 .شوند  سال است زير يوغ اين انواع شريعتمداران نفله مي1400ملتي آه 
المثل شريعتي در تعارض و  به گمان ما آنچه را آه في«:          به اين دليل آه

ي خالص و  نخستين را با عنوان شيعه” تشيع صفوي“و ” تشيع علوي“تناقض 
ساخت، تالشي بود  ع مطرح ميي عدول از اصالت تشي واقعي، و دومي را نماينده

ماند؛ به همين دليل مواعظ  و بالطبع در سطح متوقف مي. رسيد آه به ژرفاها نمي
آه به نوعي پااليش مذهبي بيانجامد، در حد خود به  پيش از آن] شريعتي[او 

 ) 48(» تبديل شد] طيف اول[ها  اي بسود خيزِش سياسِي مذهبي وسيله
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 واقعيت زيربنايي اين است آه با آنكه …«: ين شفاءالد          و به قول شجاع
] ولي[رود  ي اسالمي ايران رفته است و مي  ساله1400پيوسته سخن از تاريخ 

مذهب به ] دين يا[در هيچ مقطع زماني از اين تاريخ، اسالم به صورت يك 
ايرانيان عرضه نشده است تا اصوال امكان ارزيابي آن از جانب انسان به ميان 

ديني آساني از آنان ـ چه ديروز و چه امروز ـ بتواند به  ه باشد و دينداري يا بيآمد
 قرن به نام مذهب به مردم ايران 14آنچه در سراسر اين . پرسش گرفته شود

وقفه بوده است آه به صورت ابزار  عرضه شده است، يك چماقداري سياسي بي
 و تاتار و ترآمن قرار برداري عرب و ترك فرمانروايي و غارتگري مورد بهره

ي اين مدت مفهوم واقعي يك مذهب  آنكه حتا يك روز در همه گرفته است؛ بي
 سال پيش بر ايرانيان گذشت، از آغاز تاريخ 1400] آه[آنچه . مطرح شده باشد

زيرا آه . هاي بشري تا آن زمان بر هيچ آشور و ملت ديگري نگذشته است تمدن
ري ـ چه اساطيري و چه توحيدي ـ با شمشير پا به اصوال پيش از آن هيچ آئين ديگ

 ) 49(» !ميدان نگذاشته است
 

 !شناس معروف مسلمان شناس و اسالم          برگرديم به افاضات شريعتي جامعه
هدف حكومت اسالمي، تحقق تمام حقوق «: آه چرا به قول شريعتي          اما اين

حقوق «ي  ي واژه ه مفهوم ويژهآنيم ب نگاهي مي» جامعه نيست] مردم[فردي 
ي حقوق بشر؛ در همين راستا نگاهي هم به  براساس قوانين شناخته شده» فردي

هاي  اندازيم تا ببينيم آه اين مفاهيم در تبيين مي» ها رام آردن انسان«موضوع 
 ! ي جهاني حقوق بشر چه تعريفي دارند؟ بيانيه

ي جهاني  ي مستقيم، من متن بيانيه          براي ساده آردن آار و امكان مراجعه
ام تا نشان بدهم آه اوال انسان از  حقوق بشر را در پايان همين آتاب آليشه آرده

هاي ضد بشري هستند  شود و تنها جريان تعريف نمي» موجود«نظر حقوقي يك 
» موجود«را يك » انسان عاقل و بالغ و آزاد«دهند  آه به خودشان اجازه مي

ثانيا مفاهيم اساسي حقوق بشر در رابطه . آنند» رام«وشند او را تعريف آرده، بك
 يكم شكل، محتوا،   و او در قرن بيستم و بيست» حقوق فردي« و به ويژه  با انسان

ها را به روالي ديگر  تعريف و حتا تفسير مشخصي دارد و آساني آه حقوق انسان
در جامعه ] مردم [هدفشان، تحقق حقوق فردي«آنند، يا آناني آه  تعريف مي

ي متجاوزين به حقوق  ي جهاني حقوق بشر در جرگه ـ خود ـ از نظر بيانيه» نيست
 . شوند ها مجرم تعريف مي انسان

ي  ي اين بحث نگاهي به بيانيه آنم آه قبل از خواندن ادامه          پيشنهاد مي
ي را با مفاهيم جهاني حقوق بشر بيندازيم، تا ميزان تفاوِت دريافٍت اين علماي شيع

 !ي جهاني حقوق بشر دريابيم  شده شناخته
 !»طيف دوم«         حال برگرديم به بررسي وضعيت انديشه و رفتار 
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 در توهمي ناشيانه براي 57         اما اگر طالقاني و بازرگان در اوايل انقالب 
هللا خميني ا هاي سيد روح برقرار آردن حكومٍت اسالمِي تبيين شده ـ بر اساس آتاب

اند، ياران ديگر ايشان از همان نهضت  و علي  شريعتي ـ قلمي و قدمي زده
ي  آزادي اآنون و پس از گذشت بيش از دو دهه با توجه به آارنامه] مذهبي[

هاي پيشينشان ـ مبني بر  چنان و هنوز هم بر تئوري طيف اول، هم[!] درخشان
فشارند و با اين آه خود ـ به   ميپاي» اصرار و تاآيد«همسويي با طيف اول ـ با 

 . آنند نوعي ـ قرباني همين نظام هستند، تا بن استخوانشان از ايشان حمايت مي
هاي  در يكي از سرمقاله» طيف دوم«اهللا سحابي يكي از همين ابواِب           عزت

براي دلداري دادن به طيف اول يا جناح راست و مطمئن » ايران فردا«ي  نشريه
 :   نويسد  سازي مي هرگونه جانشين» باطل«ن از تصوِر آردنشا

درد دنياست، درد حكومت، قدرت سياسي و ] جناح راست[ها  پس درد آن         «
به اين جهت است آه راه رقابت و خصومت و . اقتصادي خودشان است، نه ملت

و ” مجوز شرعي“اگر چنين نبود به چه دليل و . اند نفرت و خشونت را برگزيده
جماعتي را آه ايمان به اسالم و التزام به قانون “و انساني و عقلي، ” قانوني“

هاي  ها و نسبت دارند، به انواع تهمت ابراز مي” صراحت و تاآيد“را با ” اساسي
 پس شما انحصارگراياِن قدرت داستان خودي و …آردند ناشايست متهم نمي

را ـ آه ” لبان درون حاآميتط اصالح“ايد، تا شايد  غيرخودي را اختراع آرده
از انحطاط و فساد و فروپاشي است ـ از ” آخرين فرصت نجات نظام“واقع  به

نفت، جنگل و [ آن منابع طبيعي …ها بترسانيد  مذهبي/ نزديك شدن به جريان ملي
شود، ولي حضور و  روند، ولي اسالم تمام نمي روي به اتمام و تخريب مي] معادن

 اصل دعواي ما …شود  ي آن در ايران تمام مي”  ساله1300محبوبيت “نفوذ و 
اند و  هاي فكري و سياسي جزو اين ملت ي نحله اين است آه همه] با جناح راست[

را ” حقوق اساسي مصرح در قانون اساسي“همه حق حيات و برخورداري از 
آس به دنبال  هيچدر روند اصالح در آشور ] واقعيت اين است آه […دارند 

 )50(» …نابودي جناح راست نيستحذف و 
تر از آن است آه نيازي به تشريح داشته  اهللا سحابي روشن          تئوري عزت

بار  نه از سرنوشت رقت» طيف دوم«ي سران  همين بس آه نگراني همه. باشد
آخرين «مردم ايران ـ با تمام تنوعي آه در باورها دارند ـ بلكه تنها به عنوان 

در » ي اسالم  ساله1300محبوبيت « و براي از دست رفتن »فرصت نجات نظام
اگر هم حقي براي . ي فقيه است ايران و نجاِت جاِن محتضِر نظام واليت مطلقه

ي  شناسد، تنها در سايه مي» هاي فكري و سياسي ي نحله از همه«مردم ايران 
 آه متصور است؛» ي فقيه قانون اساسي حكومت اسالمي مبتني بر واليت مطلقه«

بيهوده «طيف اول هم . ي آن است سنگسار و قصاص و ترورهاي دولتي سرلوحه
 ».آس در پي حذف و نابودي جناح راست نيست هيچ. ترسد مي
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ي اسالم در   ساله1300محبوبيت «ي همين بحث نگاهي هم به           من در ادامه
و شيعه خواهم انداخت و ميزان اين محبوبيت و چگونگي مسلمان شدن » ايران

ي  ي اعراب، تسلط شاهان شيعه شدن ايرانيان را در سه سرفصل مختلف؛ حمله
صفوي، چگونگي استمرار حكومت آنوني اسالمي بر ايران را با آوردن چند 

دعواي بين طيف «فعال برگرديم بر سر . ي محكم تاريخي نشان خواهم داد نمونه
 »!اول و دوم يعني موضوع استبداد و آزادي

اما طيف دوم با گرايشات «:  از سوي ديگر دآتر سيدجوادي معتقد است آه        
ي سياسي خود، با خشونت،  ي اجتماعي و تجربه ي انديشه مذهبي خود به سابقه

شنود سياسي آشنايي  و مخالف بود؛ با فرهنگ گفت” انحصارگرايي“تهاجم  و 
ي اين  ه اصوال مبارزهآ  آه با واليت فقيه مخالف بود، بل  بنابراين نه اين…داشت

مبارزه با واليت “ گونه تنوع در سليقه و نگرش ـ با رژيم شاه،  طيف ـ با همه
 )51(» .بود” ]شاه[ي او  مطلقه

و » خشونت، تهاجم و انحصارگرايي«         در رابطه با مخالفت طيف دوم با 
بطه با هايي را آه تاآنون در را نمونه» شنود سياسي گفت و«آشنايي ايشان با 

هاي نظري و  در راستاي شكافتن زمينه. ام، آافي است شريعتي و طالقاني داده
اي   شنود سياسي ميانه  و عملي اين طيف همين بس آه ايشان نه تنها با گفت

ي شرعي و  را هم وظيفه» خشونت، تهاجم و انحصارگرايي«اند، بلكه  نداشته
هي اين طيف موسس جمهوري همسويي و همرا. اند آرده شان ارزيابي مي ديني

اسالمي با طيف اول در رابطه با سرآوب دگرانديشان، گواه دقيقي بر اين 
 .ادعاست

گيِر دو جرياِن موسِس حكومٍت اسالمي ـ با           اما در رابطه با مبارزات پي
براي تبرئه » پوستين وارونه«ي شاه ـ دآتر حسين رزمجو در آتاب  واليت مطلقه

  عتي از همكاري با ساواك ـ يا موافقت ساواك با مبارزات اسالميآردن علي شري
 : نويسد هايي دلسوز مي او ـ پس از شرح و بسط

اصل قضيه اين است آه در آن زمان آه دآتر شريعتي همچون ديگر          «
مان نظير شهيد دآتر بهشتي و شهيد باهنر  ي انقالب اسالمي هاي شايسته شخصيت

آردند و  هاي درسي وزارت آموزش و پرورش همكاري مي ابآه با سازمان آت
ي تعليمات ديني براي مدارس آشور مشغول  به تاليف آتاب درسي در زمينه

هم در وزارت فرهنگ به فراهم آردن طرحي براي باسواد ] شريعتي[بودند، او 
ي آموزش و پرورش انقالب  ساالن و طرح ديگري براي فلسفه آردن بزرگ
!] بازگشت به خيش[هاي دانشگاهي ايران گذشته  ن ـ بر اساس سنتآموزشي ايرا

 ) 52(» .در تمدن درخشان اسالمي تهيه آرده است
هاي درسي  با سازمان آتاب«         و البته معلوم نيست وقتي آه اين علماء 

ي  مينهوزارت آموزش و پرورش همكاري داشته، به تاليف آتاب درسي در ز
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سوادان و طرح ديگري بر  فرهنگ و فراهم آردن طرحي براي باسواد آردن بي
اند، چرا همان اوِل به  مشغول بوده» هاي دانشگاهي ايران گذشته اساس سنت

رو پارسا را آه وزير همان  حكومت رسيدنشان، رئيسشان خانم دآتر فرخ
ست، به تيغ تيزشان ي ايشان بوده ا ي همه خانه و در واقع رئيس عاليه وزارت

اند؛ اما خود اين علما يعني همكاران و تحت مسئوليِن خانم دآتر  اعدام آرده
هاي آليدي حكومت اسالمي  رو پارسا جان بدر برده، بر آرسي زعامت پست فرخ

 !اند؟ تكيه زده
در رابطه با شيخ » هايش افشاگري«ي           دآتر حسين رزمجو در ادامه

 : يسدنو مرتضي مطهري مي
نظير ] اي[هاي مذهبي   پس بايد گفت آه خداي نخواسته شخصيت…         «

هاي  محمد تقي فلسفي و مرحوم شهيد مطهري را آه در آن زمان سخنراني
نوشتند، بر اين   روز مقاالت سياسي مي راديويي داشتند و يا در مجالتي نظير زن

هاي  ها و نوشته اپ آتابآزادي چ] يا […باشند” سي، آي، ا“قياس بايد همكار 
] شاه[اش با رژيم  ي وابستگي او به ساواك و همكاري دآتر شريعتي به واسطه

مطهري را ] مرتضي[ي شهيد   پس براين قياس نشر مقاالت ارزنده…بوده است
ي  نامه ترين مجله يا رنگين در آثيف” ي حجاب ي مساله درباره“هم آه با عنوان 

 باهللا ـ به اين حساب بايد  شد ـ العياذ چاپ و منتشر مي”  روز زن“آن روزگار يعني 
» !ي رژيم و همكار با ساواك بوده است؟ گذاشت آه آن شهيد فرزانه نيز همبسته

)53 ( 
و اعالم هم . آنم          البته من به سختِي مدعِي حسين رزمجو قضاوت نمي

ان شاه شيعه، دعا گوي] طيف اول و دوم[آنم آه شماري از اين دو جماعت  نمي
هاي پهلوي دوم بودند؛ اما بر اين باورم آه  و توابين زندان» شاها سپاس گويان«

 .  نبوده است» ي شاه واليت مطلقه«اند مسلما مبارزه با  ايشان هرچه آرده
آسي نظير دآتر » ي شاهنشاهِي واليت مطلقه«          در رابطه با مبارزاِت ضٍد 

 : وانيم آهخ  محمد حسين بهشتي مي سيد
هاي اسالمي  انجمن[ها  ي عدم فعاليت سياسي اين انجمن تاآيد من در باره         «

از اين جهت است آه آساني مانند بهشتي آه مسئوليت مسجد ] خارج از آشور
هامبورگ در آلمان را بر عهده داشتند، اصوال مانع هرگونه فعاليتي عليه رژيم 

ژاد در ايران دستگير شده و آنفدراسيون قصد حتا زماني آه پارسان. شاه بودند
در ] ايران[برقراري و انجام اعتصاب غذا را به حمايت از زندانيان سياسي 

سراسر اروپا برعهده داشت، چندين بار در هامبورگ به بهشتي مراجعه شد، تا 
مسجد محل را براي اعتصاب غذا در اختيار دانشجويان بگذارد آه او با صراحت 

 )      54(» .آنيم ما در سياست دخالت نمي:  اعالم آردرد آرد و
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ي  گير ترين مبارز ضد واليت مطلقه پي«اهللا خميني           و شخص سيد روح
در آتاب » ي شاه واليت مطلقه«در رابطه با مبارزات رهبري شيعه با » شاه

اگر فقها و مجتهدين گاهي با شخص سلطاني «: نويسد ش مي» االسرار آشف«
ها با همان شخص بوده، از باب آنكه بودن او را  الفت آردند، مخالفت آنمخ

مخالف صالح آشور تشخيص دادند؛ وگرنه با اصل اساس سلطنت تا آنون از اين 
مقام در تشكيالت  طبقه مخالفتي ابراز نشده، بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي

ها بد  الطين با آن هر قدر هم دولت يا س…مملكتي با سالطين همراهي آردند
ها فشار آوردند باز با اصل سلطنت و حكومت مخالفتي از  سلوآي آردند و به آن

هايي آه مجتهدين از  ها بروز نكرده و تواريخ همه در دست است و پشتيباني آن
 )       55(» .سالطين آردند در تواريخ مذآور است

ي اسالمي با واليت گيِر دو طيف موسس جمهور          اين از مبارزات پي
اي  اين دو طيف در دوران شاه مبارزه» اگر«واقعيت اين است آه ! ي شاه مطلقه

ي شاه آه دقيقا به  اند، نه به دليل عدم باورشان به موضوع واليت مطلقه هم آرده
گيرشان براي  دليل مخالفتشان با حكومت غيرديني شاه بوده است و تالش پي

تعبيري ديگر اين دو طيف، حكومت شاه را به اين به . رسيدن خودشان به قدرت
اند آه در باورشان هر حاآمي ـ بجز رهبري شيعه ـ  شناخته دليل نامشروع مي

شود آه شيعه  اين باور هم از آن جا ناشي مي. شود تفسير مي» غاصب حق علي«
شناسد و  طالب را شايسته براي خالفت و جانشيني محمد مي اساسا علي ابن ابي

ي راشدين ـ  ابوبكر و عمر و عثمان ـ را هم همگي غاصبان حق اين جانشين خلفا
ي حاآمان غيرمذهبي   در تفسير اين تئوري هم همه. آند پيامبر تفسير مي» واقعي«

اند، همين تعريف را داشته،  اند يا عمامه نداشته آه به نام اسالم حكومت نكرده
 ايشان آساني هم آه در ادارات بر همين اساس از نظر. شوند تعريف مي» ظلمه«

شان ـ مشغول  دولتي به آار و فعاليت ـ براي نوسازي آشور و يا گذران زندگي
 ! اند شده شناخته مي» ي ظلم و ظلمه عمله«اند، همگي  بوده

مان از آساني ياد آرد آه با اين آه  توان در پيرامون          در اين رابطه مي
و اين دستور ديني، حقوق » اآراه«ه دليل همين اند، اما ب آارمند دولت بوده

آرده، درصدي » رد مظالم«اند؛ تا از آارمزدشان  داده شان را به ماليي مي ماهانه
در اختيار » طيب و طاهر«ي آن را  مانده از آن را براي خودش برداشته، باقي

در »  سوز نيم«تا اين شيعيان بدون نگراني از موضوعي به نام . ايشان قرار دهد
ي آار مزدشان   شده ي حالل مانده جهان باقي با خيال راحت به مصرف باقي

 .بپردازند
با استناد » اي بر اسالم شناسي مقدمه«         علي ميرفطروس در دو جلد آتاب 

به اسناد تاريخي بسيار مستند و جالب بر اين تئوري شيعه آه خلفاي راشدين 
ي به حكومت  شد و با نشان دادن شيوهآ غاصب حق علي هستند، خط بطالن مي
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 25 چنين نقش مشورتي علي در تمام دوران  رسيدن علي، ميزان محبوبيت او  هم
سال حكومت خلفاي راشدين، او را به نوعي همراه، همكار و مشاور ايشان در 

حتا زماني آه مردم مصر و ديگر . دهد موضع حكومت اسالمي نشان مي
هاي آليدي  ان ـ به دليل گماردن اقوامش در پستهاي مفتوحه بر عثم سرزمين

شورند، علي دو پسرش را به عنوان  حكومتي و فساد او و واليانش ـ مي
گمارد و پس از آشته شدن عثمان هم ـ به  ي عثمان مي بر دِر خانه» باديگارد«

دهد  ي شديد قرار مي را مورد مواخذه] حسن و حسين[دست مردم ـ هر دو پسرش 
 .         زند ا آتك ميو ايشان ر
هاي شورشي به  امام حسن و امام حسين نيز براي دفاع از عثمان با توده         «

سختي جنگيدند، تا جايي آه عثمان از آنان خواهش آرد تا دست از جنگ 
آردند و به خاطر عثمان  همچنان جنگ مي“اما امام حسن و امام حسين . بردارند

 ”.نمودند فداآاري مي
ي او شدند و  وقتي عثمان آشته شد، امام حسن و امام حسين داخل خانه     «    

چون خبر قتل عثمان به ” . است، پس بگريستند عثمان را ديدند آه جان داده“
ي عثمان رفت و آشفته و غمين به  حضرت علي رسيد، سراسيمه و شتابان به خانه

 خانه بوديد و امير مومنان چطور شما دم در“: امام حسن و امام حسين فرياد  آرد
پس سيلي محكمي به صورت امام حسن نواخت و ” آشته شد؟] يعني عثمان[

هاي شورشي، امام حسين  در جنگ با توده. ي امام حسين آوبيد مشتي به سينه
 )     56(» نيز شكست] غالم حضرت علي[مجروح شد و سر قنبر 

ر منابع تاريخي موجود است، بخوبي البالغه و ديگ از اين نامه آه در نهج         «
آيد آه در صدر اسالم ـ برخالف تصور شيعيان تند رو ـ مناسبات حضرت  برمي

و چنانكه مدارك تاريخي نشان . امير با ابوبكر، عمر و عثمان تا حدي دوستانه بود
مشورت ) ع(ي نخست ـ در معضالت امور ـ با علي  دهد، غالبا سه خليفه مي
دوستي . بستند هاي آن مرد خيرخواه را به آار مي ليم و راهنماييو تعا. آردند مي

ي حضرت امير را  حضرت علي با عمر به حدي بود آه عمر دختر دوازده ساله
 )           57(» .به زني خواست و علي با اين درخواست موافقت فرمود

ر تاريخ يك از متوليان اسالم حكومتي و حكومت شيعي د هيچ» متاسفانه         «
ي  ي گسترده ي پهنه ي خونريز اسالم ـ نه فقط بر ايران آه در همه  ساله1400

اي از يك حكومت اسالمي  تواند نمونه تصرف شده توسط اعراب مسلمان ـ نمي
دگرانديشان [ساالر، ضد استثمار و در راستاي بهبود زندگي مسلمانان  مردم
م راستين يا جمهوري دموآراتيك آنچه را آه متوليان اسال. نشان بدهد]  آش پيش

شان ـ نقل  ي فاضله اسالمي يا تشيع علوي يا اسالم ناب محمدي ـ به عنوان مدينه
اند، در واقع آرزوها و تخيالت خودشان است آه به محمد و علي و ديگران  آرده

به همين دليل و به دليل عدم وجود يك دولت مردمي، انساني، . اند نسبت داده
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هاي اسالمي و شيعي، اين متوليان  ب و نافي استثمار در حكومتغيرخشونت طل
 .اند به اسطوره سازي پرداخته، به تئوري مهدي موعود آويخته

اي علي هم تمام اين متوليان شيعه تنها با           در رابطه با حكومت اسطوره
با اين دليل هم  به همين. هاي تاريخي اند تا با مراجعه به واقعيت شعار  سر آرده

اند؛ تا بر مبناي  بيشتر عقيدتي و متعصبانه برخورد آرده] علي[حاآم اسالمي 
نظر را درز  تاريخ نويسان بي» فضولي«و براي اين آه . مستندات تاريخي

اند، و  تعبير و تفسير آرده»  گمراهي«در تاريخ را » انديشه و جستجو«بگيرند، 
ر و مشرك و ياغي و باغي و مفسد به جستجوگران هم اتهاماتي نظير مرتد و آاف

 .اند  زده…االرض  في
 

 !         بازگرديم بر سر مبارزات طيف دوم و دعواي بين استبداد و آزادي
ي جناِح محكوم   چند جانبه روزها پافشاري          واقعيت اين است آه در اين

و اش به حكومت اسالمي ـ براي حفظ آيان  و تذآرهاي دوستانه] طيف دوم[
ي اسالم ـ تنها به اين دليل است آه حكومت آنوني حاآم بر ايران را اسالمي  بيضه

اختالفي هم اگر هست، خرده حسابي با شخص علي اآبر . شناسد و مشروع مي
اي است، نه موضوع اساسي و محوري  هاشمي رفسنجاني و سيد علي خامنه

» الطوايفي ملوك «اين موضوع هم به دليل خصلت. حكومت اسالمي و واليت فقيه
موضوع . رهبري شيعه و تنوع مجتهدين مختلف در اين مذهب چنين شكلي دارد

اي قرار  اگر هر فقيه ديگري هم در جايگاه سيد علي خامنه. جديدي هم نيست
شدند آه او را به رسميت نشناسند و جانشين ديگري را  گرفت، آساني پيدا مي مي

 .   باشندبراي پست واليت فقيهي در نظر داشته
از ايشان با استبداد مذهبي شاهان پهلوي مخالف » برخي«         به تعبيري ديگر 

شان ـ خود ـ تبلور نوعي استبداد ديني است آه  ي فاضله اند، اما اتوپيا و مدينه بوده
به همين دليل هم بنا بر باور و . اهللا نوري دقيقا تبيين شده است در لوايح شيخ فضل

سادگي و به داليل «موضوع مرجعيت و حكومت اسالمي به دريافتشان از 
ي  شان را زير پاي واليت مطلقه شرعي، منزلت سياسي، اجتماعي و اخالقي

 .آنند و باز هم مي» اهللا خميني و دستيارانش قرباني آردند سيدروح
و اين همان غفلتي است آه هرگز بر مهندس بازرگان و دوستان او در          «

به “هايي آه  مذهبي/ها، طيف ملي ي و دولت موقت يا به قول خود آننهضت آزاد
صالحيت و منزلت سياسي و اجتماعي و اخالقي خود را ” !عنوان تكليف شرعي

ي خميني و باند بهشتي و رفسنجاني قرار  ي استقرار و تحكيم استبداد مطلقه وسيله
 )   58(» .دادند، قابل بخشايش نيست

نبود؛ » طيف دوم«انديشي  ار نه تنها ناشي از ساده لوحي و ساده         اما اين رفت
آه اآثرا در غرب تحصيل آرده، با فرهنگ، تمدن و مدنيت ـ در  بلكه ايشان با اين
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شان،  اند، اما بنا بر باورهاي دگم و مذهبي هاي اقامتشان در غرب ـ آشنا شده سال
 راس ايشان شخص سيد به نوعي محلِل مشروعيت تراشيدن براي طيف اول و در

 . اند اهللا خميني بوده روح
هاي طرفدار حكومت  به عبارت ديگر طيف مهندس بازرگان و مذهبي         «

و دور از هر گونه تعقل و تفكر منطقي و عيني سياسي و لوحانه  ساده” قانون“
ي انتقال نظام سياسي آشور  از يك استبداد  تاريخي به صورت ابزار و وسيله

 ) 59(» ي ديگر  درآمدند    به استبداد مطلقهمطلقه
در حكومت اسالمي پرسيد آه » قانون«توان از طرفداران           و البته مي

زير چتر حكومت اسالمي، چيست؟ و ايشان اساسا چه » قانون«مقصودشان از 
قانوني را در نظر دارند؟ آيا منظورشان قوانين اسالم است؟ قوانين جمهوري 

ت؟ قوانين انقالب آبير فرانسه است؟ قوانين ناشي از انقالب مشروطه اسالمي اس
» قانون«ي  است؟ براي من به عنوان يك ايراني قواعدي را آه اين طيف از واژه

شود،  آنچه آه از رفتار خود ايشان مستفاد مي. در نظر دارد، اساسا مفهوم نيست
 درجه با 180ت آه نظر ايشان به قوانين اسالمي قرآن و حكومت اسالمي اس

به همين . ي جهاني حقوق بشر زاويه دارد ي حقوق بشر و بيانيه قوانين شناخته شده
دليل هم طيف دوم بيش از آن آه يك تعريف جدي، اساسي، اصولي و واقعي از 

ي مدني، آزادي، حقوق دگرانديشان و مفاهيمي  قانون و حقوق شهروندي، جامعه
ي جهاني  دن مفاهيم اسالمي و مفاهيم شناخته شدهاز اين دست بدهد، با مخلوط آر

» قانون«ي  ها، اساسا وارد بحث مفهوم قانون نشده، واژه از قانون و حقوق انسان
 . گذارد را مبهم مي

تر و بر اساس موازين           اما به طور مشخص طيف اول در اين رابطه دقيق
از بيرون در «راي آسي آه آند و استنادش به قوانين اسالمي ب اش عمل مي ديني

مشخص و روشن است؛ اما طيف دوم به دليل » آند اين حكومت ديني نظر مي
ها تصاويري مبهم و  مذهبي/قرار گرفتنش ما بين دو صندلي لرزان از جريان ملي

 .گزاري و توجه نيست وجه قابل سرمايه دهد آه به هيچ نامشخص ارائه مي
لوحي طيف دوم هم بايد تاآيد آرد  نديشي و سادها         در رابطه با موضوع ساده

اند،  انديش نبوده لوح و ساده آه طيف بازرگان و ياران دور و نزديك او نه تنها ساده
ي ديگري بجز همان آاري آه  شان چاره بلكه بنا بر باورها و اعتقادات مذهبي

 به دليل شان ـ هاي بظاهر ملي اند و با تمام تخصص و گرايش اند، نداشته آرده
ي به قدرت  حضور باور خطرناك شيعي به امام، رهبر و مجتهد ـ خود را وسيله

اگر هم تالش نافرجامي زير . اند رساندن باند جنايتكار استبداد مذهبي قرار داده
اند، پوزيسيوني توخالي بيشتر نبوده  گرايي و حكومت قانون آرده پوشش ملي

 .است



 32

با خالي آردن پشت مردم از حضورش در » مطيف دو«         به بياني ديگر 
اش  ي سياسي آشور ـ چه اجباري و چه اختياري ـ تنها از رهبر مذهبي صحنه

و اگر ايشان . اطاعت آرده است و به همين دليل هم هيچ  حرجي بر ايشان نيست
هاي قدرت حكومت و واليت  ي تحكيم پايه خود را وسيله» منزلت سياسي«

اند  اند، همان آاري را آرده اي قرار داده و رفسنجاني و خامنهي باند بهشتي  مطلقه
آساني نظير طالقاني، . شان بوده است آه تكليف شرعي و واجب آفايِي مذهبي

هاي اسالم معتدل معرفي  سحابي، شريعتي و بازرگان ـ آه به عنوان شاخص
دعواي مشخص اند، تنها در  و پايي هم زده اند يا دست  شوند ـ اگر تالشي آرده مي

ها بوده است و نه تفاوتي در تعبير واليت  اي ها و خامنه و شخصي با رفسنجاني
 .ي حكومتي فقيهي از اسالم و شيعه

اختالف «         در همين راستا نگاهي بكنيم به تعبير شريعتي از موضوع 
 ! با علماي شيعه» سليقه

پس اين شايعه از آجا  «:نويسد مي» مذهب عليه مذهب«         شريعتي در آتاب 
ي ديگري آه   مساله…!ي علميه هستم؟ پا گرفته آه من مخالف علماء و حوزه

اي  ها ما را به عنوان عده آوشند تا به انواع حيله بسيار مهم است اين است آه مي
آنند  به اين عنوان حمله مي. يا فرد و يا افرادي آه با روحانيت مخالفند، جلوه دهند

 است آه ما را وادارند ـ تا به عنوان دفاع از خود ـ به روحانيت و هدفشان اين
حمله آنيم و اين حمله در جامعه به اين شكل تجلي آند آه گروهي يا قشري يا 

ممكن است  […اين جامعه با روحانيت مخالفند] مذهبِي[اي از روشنفكراِن  عده
ي تحليل   يا شيوه”تبليغ مذهبي“ي  انتقاداتي به شيوه] اين روشنفكراِن مذهبي

بعضي از مسائل اعتقادي داشته باشد، ممكن است با روحاني يا روحانيت در 
با فالن عالم ] آه[بعضي از مسائل اختالف سليقه داشته باشد، و ممكن است 

اي آه عالم جدي مذهبي است و روحانيت واقعي ديني ـ اختالف  مذهبي ـ روحاني
من بتازد و من به شدت به او حمله آنم؛ اما فراواني داشته باشم و او به شدت به 

اختالف من با او اختالف پسر و پدري است در داخل خانواده و وقتي آه به 
 )      60(» .رسد، ما يك خانواده هستيم مي] ها مردم و غيرخودي[همسايه و بيگانه 

 گويي ـ و          هم چنين نظرگاه علي شريعتي نسبت به روحانيت شيعه در گفت
ي ارشاد ـ به خوبي تبيين، تشريح و تاآيد   در حسينيه1350 آذرماه 23در تاريخ 
 :    شده است
ها قرينه  خواهم ادعا آنم و ده  اما راجع به علماي اسالمي، اين را مي…         «
ي عيني بر اثبات آن دارم آه از ميان نويسندگان و سخنرانان و فضالي  و نمونه

 ـ البته در حد امكانات و نوع آار و آاراآتر خودش ـ اسالمي معاصر، هيچ آس
ي  از اين جامعه” افتخار دفاع جدي و موثر عملي و فكري“ي من  به اندازه
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را ] يعني روحانيت شيعه[ي عزيز ماست  گرانقدري آه اميد بزرگ و سرمايه
 )   61(» .نداشته است
به عنوان سران طيف تمام آساني آه . ي اصلي بحث هم همين جاست          گره

اند، به دليل مخدوش آردن مرز بين دين و حكومت و همچنين  دوم معرفي شده
هاي سنتي حكومت اسالمي ـ با هر شكلي ـ ناگزير از تن دادن به  باورشان به شيوه

در » طيف دوم«آما اين آه ديگراني از همين . سرنوشت محتومشان هستند
با دزديدن » حتياط و تاخير و شرمندگيها ا ل سا« با  هاي تغيير هزاره سال

 و تعابيري از اين دست …شعارهاي انقالب آبير فرانسه، مباني حقوق بشر
را نجات بدهند و نه مردمي را آه اين » اسالم در حكومت«آوشند آه آليت  مي

 . اند همه سال زير تيغ رهبري شيعه به فالآت افتاده
ان تشيع علوي و اسالم نبوِي دآتر علي هاي آقاي سروش هم هم انديشه           «

ي   ساله17ي خونين  شريعتي و مجاهدين است؛ با اين تازگي آه پس از تجربه
آقاي سروش اينك با احتياط و ] تا زمان نوشتن آتاب گفتگوها[حكومت اسالمي 

حال بايد بدانيم آه  زند؛ با اين شرمندگي و تاخير از جدايي دين و سياست حرف مي
گيري اساسا براي حفظ و نجات اسالم است و نه براي استقرار آزادي  اين موضع

متفكراني مانند آقاي سروش اگر بخواهند روزي بين . و دموآراسي در ايران
» .اسالم و آزادي يكي را انتخاب آنند، آن يكي حتما اسالم خواهد بود و نه آزادي

)62     ( 
ابتدا ] سروش[او «: ا اين بند بازي آه اصوالِروشن و ب                      به اين دليل

گويند با ترويِج تسامح، آنار  گيري طرفداران حكومت عرفي را آه مي موضع
ها  افراد، حكومت” به حيات دروني“ها و واگزاري امر دين  گذاشتن جنگ ايمان
” و حفظ حقوق مشترك آدميان” تدبير در امور جامعه“بايد آار خود را به 

برد آه با آار  آند و به آنها حمله مي معرفي مي” يقيني بي“ ناشي از منحصر آنند،
هايي  شان براي آن آنند و ادله خودشان رضاي خالق را فداي رضاي مخلوق مي

ي  و به درد انساِن ديني و جامعه” آنند از بيرون در دين نظر مي“مفيد است آه 
يكي بودن “اصل مسلم ” معني جدايي دين از سياست شعار بي“خورد و  ديني نمي

 …”ي ديندار در يك جامعه“آند و حال آنكه  را نقض مي” ديانت و سياست
 )    63(» .تواند ديني نباشد سياست نمي

         
 » !ي اسالم در ايران  ساله1300محبوبيت «         اما داستاِن 

 1300» محبوبيت«به روشني » ي تهران پشت دروازه«         من در آتاب 
ي اسالم در ايران و چگونگي به حكومت رسيدن اسالم و تشيع را  ساله] 1400[

حال براي آساني آه به آن آتاب دسترسي ندارند با آوردن  ام، با اين تشريح آرده
ي اسالم در ايران   ساله1300محبوبيت «چند سند و مدرك تاريخي، ميزان اين 
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 يافتن آن است ـ بار ديگر و اهللا سحابي سخت نگران پايان ـ آه مهندس عزت» را
 .دهم با اسنادي ديگر نشان مي

. دهقانان پارسي مقاومت دليرانه و ممتدي در مقابل اعراب ابراز داشتند         «
اعراب لشكر دهقانان را آه شهرك مرزبان پارسي در راس ايشان قرار داشت، 

 موجب استخر به. در طي پيكاري خونين در ريشهر نزديك توج شكست دادند
با ابوموسي اشعري منعقد ]  هجري28[ ميالدي 648اي آه در سال  عهدنامه

ولي سال بعد ساآنان آن شورش آرده، افراد . نمود، سر به فرمان تازيان نهاد
درنگ استخر را محاصره آرده،  اعراب بي. پادگان عرب را به قتل رساندند

از مردان را به هالآت  هزار تن 40تسخير نمودند و ويران ساختند و قريب به 
پيشوايان ]  هجري29/ ميالدي649[رسانده، زنان و آودآان  را به بردگي بردند 

عرب به هنگام تسخير پارس اراضي بسياري را به تصرف خويش در آورده، 
 در جريان تسخير ايران نواحي بسيار زيان ديدند و اسيران …غصب آردند 

به ويژه از عراق و ” ي شهرها و دهاتجو مردم صلح“فراوان از ذآور و اناث و 
 تسخير ايران به دست اعراب و ورود …خوزستان و پارس به بردگي برده شدند 

نخست آنكه تازيان ـ اعم . آن آشور در قلمرو خالفت عواقب چندي به دنبال داشت
به . از اسكان يافته يا چادر نشين ـ به صورت قبايل آامل به ايران نقل مكان آردند

اوال به شكل “مهاجرت اعراب : خاطر نشان آرده” بارتولد. و. و“آه طوري 
هاي نظامي آه مسكن حاآم منصوب از طرف خليفه نيز بوده،  احداث اردوگاه

حتا ” …صورت گرفت و ثانيا بدويان اراضي معيني را تصاحب و تصرف آردند
 قم، در بسياري از شهرهاي ايران مثال در] چهارم هجري[در قرن دهم ميالدي 

» .دادند و زبان عربي در بالد حكمفرما بود اعراب اآثريت ساآنان را تشكيل مي
)64( 

ي   ي روحانيت شيعه ساالري مطلقه از درون چنين مكتبي بود آه دين         «
ساالري  هاي پاياني قرن بيستم دين عصر صفوي و عصر قاجار و در سال

آه اآثر قريب به اتفاق آارگردانان ي روحانيت فقيه سر برآورد؛ روحانيتي  مطلقه
آن ـ در زمان شاه اسماعيل و بخصوص شاه طهماسب اول ـ بر اثر آمبود فقهاي 

عامل لبنان، شام، عراق  شيعه در خود ايران به صورت آااليي وارداتي از جبل
ولي با آنكه در ايران به مال و مقامي . عرب و بحرين به ايران آورده شدند

وقت نه خود را واقعا ايراني دانستند و نه از ذم و  هيچ] اما[ند فراوان دست يافت
 )   65(» .ي شرايط خودداري آردند در همه] ها ايراني[” اعاجم“تحقير 

هاي بسيار خود او و  در اين ايام مالي باسوادي در ايران داشتيم آه آتاب         «
ايران به سعي اين دو و اساس تشيع در . اند پدرش به زبان فارسي و عربي نوشته

شود  تر شد و بدين سبب مردم متعصب به آن دو نفر بسيار معتقدند و نمي نفر محكم
ولي از لحاظ وضع مملكت و حتا از لحاظ خود مذهب !  گفتها آفشك آفش آنبه 



 35

شيعه هم آه به مساله بنگريم، بقدري اين دو نفر خرافات وارد اين مذهب آردند و 
ي امور مملكت  ردم آردند و آخوند و اهل دين را بر همهايجاد تعصب در ميان م

اي  دوره مسلط ساختند و دستگاه دولت را ضعيف و سست آردند آه شايد در هيچ
. ها به ملت ايران برسانند ها از اين قبيل زيان هيچ دو نفري نتوانسته بودند عشر آن

دنيا و به حرص مال محمد باقر مجلسي پسر مال محمد تقي مجلسي شايد براي مال 
آرد و همه نوع آزار و  سيم و زر نبود آه دست به خون مخالفان تشيع دراز مي

شكنجه را در حق هرآس ـ از سني و صوفي و درويش و زردشتي و يهودي و 
 ) 66(» .دانست عيسوي ـ بالاستثناء جايز مي

 با  در رابطه67بدر بردگان آشتار تابستان           مهدي اصالني يكي از جان
 : نويسد ميزان اين محبوبيت، همچنين همدستي ضمني طيف دوم با اين آشتار مي

توافق تمام “ آه به نظر من با 67ي فيزيكي تابستان  قتل عام و تسويه         «
ي جنگ به اجرا در آمد، امروزه ابعادي  در مقطع خاتمه” پوزيسيون حكومتي

 داستان … است…طنمان يافتهي جغرافيايي و فراتر از مرزهاي ملي و گستره
تقصير و ويران شده   داستان به صالبه آشيدن يك نسل ظاهرا بي67تابستان 
هاي تمشيت،   داستان مرتد ملي و فطري، ملحد بودن و ايمان آوردن، اتاق…است

هاي انزجار، براي آنكه بگويي خود نيستم، داستان به  هاي منتظر و فرم دوربين
رفتن و ” هيئت“شهر، داستان به نزد  آريدور رجايينوبت ايستادگان مرگ در 

هاي  صاحب و دمپائي بندهاي بي چشم “…داستان. دادن” مسلماني يا نه؟“پاسِخ 
. آباد  ها و جست وجوي برادران نايافته در لعنت عوعوي سگ. ”پالستيكي

داغ “گورهاي دسته جمعي و ناشناخته، سينه خراشيدن و لب گزيدن خواهران و 
داستان خون و فرياد، تسليم و مقاومت، . و رفتن” ر خون نهادنبر دل پ
زدن، تازيانه خوردن و تعزير شدن،  دريدن و رگ تكليفي، شكم آاري و بي پنهان

ها و  ي پايمال شده مرگ خودآگاهي و بر سِر داِر بلند ايستادن، داستان همه
 …67سرآوب شدگان ميهن، داستان تابستان تلخ 

 …هاي ارتباطي ما با خارج توسط مديريت زندان قطع شد آانال تمام …         «
 زندان گوهردشت ـ 8 آه نوبت بند ما ـ بند 67ي موعود در شهريور ماه  تا يكشنبه

 ) 67(» …رسيد
هاي جمهوري            دآتر رضا غفاري در آتاب خاطرات يك زنداني از زندان

آف خبرهايي داير بر  ي هم طبقه در 20سرانجام از بند فرعي «: نويسد اسالمي مي
ي  بنديان آنجا رو به محوطه. جمعي دريافت آرديم هاي دسته تائيد نهايي اعدام

هاي بزرگ حمل گوشت را ديده  اي آمد و رفٍت تريلي زندان بودند و از پنجره
ها در  آن. شد روز چندين تريلي گوشت از آنجا خارج مي گاهي در شبانه. بودند

 ساعته آشيك داده 24ها   شدها آنجكاو شده و با توجه به شايعهمورد اين آمد و 
پر از . شود درش باز مي. ايستد روزي يك تريلي در ميدان ديدشان مي. بودند
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هاي  هاي بزرگ پالستيكي رفته، بسته پاسدارها به باالي بسته. هاي بلند بود بسته
هر بسته در يك آفن . اند، تا ظرفيت تكميل شود داده مشابهي را روي آن جاي مي

با توجه به حالٍت لغزاِن زيِر پاي . پالستيكي پوشيده شده، سر و تهش را بسته بودند
. ها چيزي جز اجساد اعدام شدگان نيست فهمند آه محموله پاسداران مي

هاي گمنام  ها را به گورستان هاي اعدامي هاي حمل گوشت مدام نعش آاميون
 . دوماه مرداد و شهريور ادامه داشتي حمل اجساد در فاصله. بردند مي

جسدها را صدتا . هاي جمعي جنوب تهران آشف نشده بود هنوز گورستان         «
 . پوشاندند ريختند و با عجله با بولدوزر رويشان را مي ها مي صدتا در چاله

ها را شست و اجساد  باران سنگيني آه به دنبال آن باريده بود، خاك         «
به دنبال يك طوفان . ي خوبي پيدا آرده بودند ها طعمه سگ.  نمايان شدقربانيان

شوند آه  هاي جمعي متوجه مي آبادهاي اطراف گورستان شديد، ساآنان حلبي
بدين ترتيب بود آه اجساد زندانيان . اند اي جمع شده هاي ولگرد در نقطه سگ

پاسداران . يچيدجا پ خبر به سرعت همه. هاي مخفي آشف شد شناسايي و قبرستان
ي فقيه به سرعت دست به آار شدند و منطقه را قرق آردند و با   مطلقه واليت

اما مردم حاال ديگر گورستان را . بولدوزر به سرعت روي اجساد را پوشاندند
 .   شناخته بودند

هاي هزاران زنداني اعدام شده هنوز هم هر جمعه بر سر مزار  خانواده         «
آيند و براي عزيزانشان آه در اسارت و مظلوميت، قهرمانامه  يجمعي گردهم م

 ) 68(» .برند اينان غالبا براي افراد حلبي آبادها غذا مي. آنند اند، مويه مي جان داده
 در بخش 1367اي با عنوان آشتار تابستان           يرواند آبراهاميان در مقاله

 19 (1367 تيرماه 28وز جمعه در نخستين ساعات ر«: نويسد مي» تفتيش عقايد«
هاي اصلي سرتاسري ايران  حصارهاي آهنيني بر گرد زندان) 1988ژوئيه 

ها را از برق بيرون آشيدند   تلويزيون. ها قطع شد ها بسته و تلفن دروازه. آشيده شد
خودداري ) ها در زندان(هاي دارويي  ها و بسته ها، روزنامه و از توزيع نامه

القات منحل شد و بستگان زندانيان را از حول و حوش ساعات م. ورزيدند
هاي خود باقي  به زندانيان دستور داده شد آه در سلول. ها پراآنده ساختند زندان

 آمد به  رفت و. بمانند و از صحبت با نگهبانان و آارگران افغاني خودداري آنند
 تاالرهاي تدريس و ها، خانه ها، قرائت ها، آارگاه هاي عمومي مانند درمانگاه مكان
هاي  از آنجايي آه زندانيان هرآدام ماموِر مهار آردن دسته. ها ممنوع شد حياط

ها از  مشابهي از زندانيان بودند، اين امر باعث شد آه زندانيان سياسي؛ چپي
آساني آه توبه آرده و به (طلبان، توابين  طلبان از غير سلطنت مجاهدين، سلطنت

از غير توابين، مردان از زنان، آساني ) درآمده بودندصورت خبرچينان دستگاه 
 مدت  هاي طوالني محكوم شده بودند، از آساني آه محكوميت آوتاه آه به زندان



 37

ي  ها قبل دوره داشتند، آساني آه تازه محكوم شده بودند، از آساني آه مدت
 …محكوميت خود را گذرانده بودند، جدا شوند

اي از طرف  ها فرمان مخفيانه  شدت عمل در زنداندرست قبل از آغاز         «
دهند آه  ها احتمال مي بعضي. خميني صادر شد آه تاريخ دقيق آن مشخص نيست

اين فرمان يك فتواي رسمي بود و طي آن به يك آميسيون ويژه اختيار داده شد، 
و افراد وابسته به ” محارب“آه اعضاي سازمان مجاهدين خلق را به عنوان 

در آميسيون تهران آه . اعدام آنند” مرتد“هاي چپ را به عنوان        سازمان
رسيد، نمايندگاني از جانب شخص امام، رئيس جمهوِر   نفر مي16اعضاي آن به 

هاي  خانه هاي انقالب، وزارت دادستان آل، دادگاه] اي وقت سيدعلي خامنه[
ي زندانيان  ههاي دو زندان اصلي ويژ دادگستري و اطالعات، همچنين اداره

 .سياسي يعني اوين و گوهردشت عضويت داشتند
اهللا اشراقي رئيس اين آميسيون دو دستيار مخصوص داشت آه يكي  آيت         «
 ماه بعدي 5در جريان . االسالم مبشري االسالم نيري بود و ديگري حجت حجت

آمد  و فتهاي اوين و گوهردشت در ر آوپتر بين زندان اعضاي اين آميسيون با هلي
. شهرت پيدا آرد” آميسيون هوابرد مرگ“ها به  به همين سبب نام آن. بودند

 …ها تشكيل شد هاي مشابهي نيز در شهرستان آميسيون
اي به  آورد عالمت آگاهي دهنده يك آارگر افغاني آه غذا به زندان مي         «

. ي آن را درنيافتنددور گردن خود ترسيم آرد؛ اما زندانيان بازهم تا مدتي بعد معن
ها  براي آن. خواهد بفهماند آه خميني مرده است برخي گمان بردند آه او مي

هم در هنگام شادي و سرور عمومي دشوار بود؛ چون در  تصور اعدام جمعي آن
يعني درست يك روز بعد از شروع شدت عمل ) 1988 ژوئيه20( تيرماه 29روز 

ِن آتش بِس پيشنهادي سازمان ملل به جنگ با ها خميني سرانجام با پذيرفت در زندان
 )  69(» .عراق پايان داد

 دقيقه فرصت داشتيم جنازه را 5غروب روز بعد من و سعيد و مامان          «
ي بزرگ و سياه  رنگ آه لكه يك شلوار سربازي تنت بود و يك بلوز ماشي. ببينيم

جاي دو تير هم در . افتي شد و تا زانوهات ادامه مي ات شروع مي خون از سينه
مامان بلوزت را پس زد و به جاي زخم نگاه . هات بود، يكي چپ يكي راست ران
دوتا نفس عميق آشيدم آه . صورتم را برگرداندم. من حال تهوع داشتم. آرد

. زد مردگي و زخِم روي زخم آبود و سياه مي آف پاهات از خون. طاقت بياورم
اند، ذغال شده بود و بوي عفونت  اند و پخته هانگار پاهات را توي آوره گذاشت

 ) 70(» !پيام اسالم شما همين بود؟: مامان زير لب دعا خواند و گفت. داد مي
ي دوباره زندانياِن سِر موضع را از   وقتي حكم محاآمه1367در سال           «

سه يكي از اين .  شدند گرفته شرع براي اينكار درنظر  خميني گرفتند، سه حاآم
االسالم رئيسي، رئيس آنوني  دو نفر ديگر يكي حجت. شرع رازيني بود قاضِي
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االسالم نيري بود آه اآنون بر سِر گنج قارون  بازرسي آل آشور و ديگري حجت
اوالدي در اين بنياد  ي عسكر او نماينده!  است خميني نشسته ي امداد امام آميته

 است و نيري هم   در اين آميتهفقيه ي ولي اوالدي نماينده است؛ يعني عسكر
 .ي او نماينده

 نفر پس از دريافت حكِم اعداِم زندانياِن سرموضع از  خميني با  اين سه         «
 هزار زنداني   هفته چند ها پرواز آردند و در عرض دو آوپتر روي زندان هلي

رح موضع هم مط سر موضع و غير سر. اي در آار نبود محاآمه. سياسي را آشتند
برده   بدر بعضي زندانيان جان. عام زدند تنها با اين حكم خميني دست به قتل! نبود

ي بزرگ  هاي زندان اوين و شوفاژ خانه براي من تعريف آردند آه در زيرزمين
ها نفر را در اين  هاي آبگرم طناب وصل آردند و هرشب ده زندان اوين به لوله

 .   شوفاژ خانه بدار آشيدند
ها نفر را دريك ساختمان متروآه  رازيني با موافقت اسداهللا الجوردي صد«         

ي زندان اوين آه قرار بود خرابش آنند، جمع آرد  هاي متروآه در يكي از قسمت
 .و آشت

هايش را پيشتر با  حدود دويست زنداني را در اين ساختمان آه درِز پنجره          «
ابتدا چند آپسول بزرگ گاِز مايع را آه . د بودند، جمع آردن سيمان تيغه آشيده

 آردن زندانيان به داخل ساختمان   بودند، براي خفه شيرهاي آنترلشان را شكسته
 بود، منفجر آردند  گذاري شده  ساعت بعد ساختمان را آه از قبل مين نيم. انداختند
 ) 71(» …اي اين فقط گوشه. ي اين دويست زنداني را زير آوار دفن آردند و همه

         براي شناخت شرايطي آه مهدي اصالني، دآتر رضا غفاري، يرواند 
هاشان از  ي برادران، و ديگراني آه خيلي پور، منيره آبراهاميان، شهرنوش پارسي

آنيم به   بدربردگان اين آشتار عظيم هستند، نگاهي مي حال، جان قربانيان، در عين
 زندانيان ايران از سوي شخص خميني متن حكم اعدام فوري و غيرقابل برگشٍت

دو طيف را و » اختالف فكري«در سرفصل آتش بس؛ تا در همين رابطه، ميزان 
هاي مشخص ـ بخصوص اين آشتار  همچنين عملكردهاي ايشان در سرفصل

 ! تاريخي ـ محك زده باشيم
اسالم وجه به  خائن، به هيچ] سازمان مجاهدين خلق[جا آه منافقين  از آن         «

 آساني آه در …هاست  گويند از روي حيله و نفاق آن معتقد نبوده و هرچه مي
آنند،  هاي سراسر آشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري آرده و مي زندان

باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي  محارب و محكوم به اعدام مي
آقاي “جناب ] ي شرعقاض[دامت افاضاته ” االسالم نيري حجت“اآثريت آقايان 

باشد، اگرچه  اي از وزارت اطالعات مي  و نماينده] دادستان تهران[” اشراقي
هاي مراآز استان آشور راي  احتياط در اجماع است و همينطور در زندان

ي وزارت  اآثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقالب و يا داديار و نماينده
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قاطعيت . است” انديشي ساده“ر محاربين باشد، رحم ب االتباع مي اطالعات الزم
اميدوارم با . اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسالمي است

نسبت به دشمنان اسالم، رضايت خداوند متعال را جلب ” ي انقالبي خشم و آينه“
وسوسه و شك و ترديد “ي آنان است،  آقاياني آه تشخيص موضوع به عهده. نماييد
ترديد در مسائل قضايي اسالم . باشند” الكفار اشداء علي“و سعي آنند ” نندنك

اهللا موسوي   روح…والسالم. باشد انقالبي، ناديده گرفتن خون پاك مطهر شهدا مي
 )    72(» خميني

اش  ي فقيه براي تكميل و تاآيد بر حكم قبلي          بعد هم همين امام و ولي مطلقه
 :نوشت

تمام موارد فوق هرآس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حكمش در          «
ها  در مورد رسيدگي به پرونده” !سريعا دشمنان اسالم را نابود آنيد“. اعدام است

 )    73(» گردد، همان مورد نظر است، تر انجام مي در هر صورت آه حكم سريع
بت سالگرد تولد پيامبر به مناس» امام خميني«ي ديگر همين           در يك رابطه

اهللا واقعي روزي است آه  يوم«:  افاضه فرمود آه1982اسالم در سال 
اميرالمومنين عليه السالم شمشيرش را آشيد و خوارج را از اول تا به آخر درو 

اهللا روزهايي است آه خداوند تبارك و تعالي يك  ايام. آرد و تمامشان را آشت
آند، به  آند، يك طوفاني را وارد مي  را وارد ميآند، يك سيلي اي وارد مي زلزله

اميرالمومنين اگر بنا بود مسامحه ! بشويد” آدم“زند آه  مي” شالق“اين مردم 
هاي ما هم  در حبس. دفعه بكشد  نفر را يك700آشيد تا  بكند، شمشيرش را نمي

ه شان آ ها را نكشيم، هريكي بيشتر اين اشخاصي آه هستند، مقصرند، اگر ما آن
و البد طيف [ شما آقايان علماء …ها شوند اين آدم نمي. آشند بيرون بروند آدم مي

رويد؟ چرا هي آيات رحمت را  چرا فقط سراغ احكام نماز و روزه مي] ها دومي
گويد بكشيد، بزنيد، حبس  قرآن مي! خوانيد؟ خوانيد و آيات قتال را نمي در قرآن مي

ايد آه صحبت از رحمت مي آند؟ رحمت،  چرا شما همان طرفش را گرفته! آنيد
ها  از محراب.  محراب يعني مكان حرب، يعني مكان جنگ…مخالفت با خداست
 …شد ها پيدا مي هاي اسالم از محراب آه بيشتر جنگ چنان. بايد جنگ پيدا شود

] نظامي[السالم، همگي جندي  ي ما عليهم ائمه. پيغمبر شمشير دارد تا آدم بكشد
 ما خليفه …آشتند آدم مي. آشيدند شمشير مي. نگي بودندهمگي ج. بودند
اهللا  اهللا صلي طور آه رسول خواهيم آه دست ببرد، حد بزند، رجم بكند، همان مي

قريظه را ـ  و همانطور آه يهود بني. آرد زد، رجم مي بريد، حد مي عليه دست مي
داد آه فالن اگر رسول اهللا فرمان . چون جماعتي ناراضي بودند ـ قتل عام آرد

محل را بگيريد، فالن خانه را آتش بزنيد، فالن طايفه را از بين ببريد، حكم به 
حيات ] آه[ زندگي بشر را بايد به قصاص تامين آرد؛ زيرا …عدل فرموده است
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. شود با چند سال زندان آار درست نمي.  قصاص خوابيده است توده زير اين قتل
 )   74(» !يداين عواطف آودآانه را آنار بگذار

به ميدان » طيف دوم«آس از تمام آساني آه اين روزها در هيئت           و هيچ
نه از خاتمي . رنگ بپاشند، چيزي نگفت» طيف اول«اند، تا بر جنايات  آمده

ها، نه عبداهللا نوري، نه سعيدزاده، نه اشكوري،  نه از موسوي خوئيني, خبري بود
بي، نه سازگارا، نه پيمان، نه گنجي، نه نه مهاجراني، نه آديور، نه سحا

آس  آس و هيچ حجاريان، نه باقي، نه ابراهيم يزدي، نه رئيس دانا و نه از هيچ
 . ديگر

آس به دفاع از اين سوختگان  هيچ. آس صدايي برنخاست آس و هيچ         از هيچ
همه سرهاشان را به . هيچ آس هيچ چيز نگفت. ي تاريخي برنخاست يك فاجعه

آسي نگفت آه اين همه جوان مملكت . ير عباي خميني آرده بودند تا گرم شوندز
 ! چرا اين چنين پرپر شدند؟
ها ـ در اين انديشه بودند آه  شان ـ همين طيف دومي          همان زمان هم همه

تنها يك . ي تاريخي مردم پيدا آنند راهي براي پاك آردن اين جنايات از خاطره
علي منتظري  اش اذعان دارند، به ميدان آمد؛ حسين لوحي به سادهها  نفر آه خيلي

اش داو »  انديشي ساده«بر سر اين » لوحانه ساده«اش را هم  آه عنوان واليتعهدي
 . پردازد گذاشت و باخت و هنوز هم دارد تاواِن مثال اعتراضش را مي

ي  اله س1300در تدارك بودند آه محبوبيت » ها طيف دومي«         تمام 
ها  بعد آه آب. هم فقط سكوت آردند و سكوت براي همين. اسالمشان را حفظ آنند

 1300رفت تا آليت نظام را و محبوبيت  بعد آه همان جنايات مي. از آسياب افتاد
هاشان  شان به يكباره از سوراخ ي تئوري آن را زير عالمت سوال ببرد، همه ساله

دانستي چه خبر  نمي. يكهو. شان باهم همه. دندشان به صدا درآم همه. بيرون ريختند
 . آب در خوابگه مورچگان افتاده بود. است

 آه از سال 57         دآتر محمد ملكي اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب 
ي مدرسين  هاي حكومت اسالمي تحت تعليمات عاليه  در زندان1365 تا 1360
هاي  تازيانه«و » هاي آلبالو ترآه« طعم گس ي حقاني ي قم و مدرسه ي علميه حوزه
اي به اآبر گنجي مغضوب فعلي حكومت اسالمي  را چشيده است، در نامه» تعزير

چاپ شده است، » اميد زنجان«ي  آه در نشريه] پس از داستان آنفرانس برلين[
» اميد زنجان«البته . آند آه خواندنش خالي از لطف نيست مطالبي را يادآوري مي

ي  حكومت اسالمي از نقشه» ي فقيٍه ولي مطلقه«ر تداوم اجراي فتواي هم د
جغرافياي مطبوعات داخل آشور ـ احتماال به دليل اين ناپرهيزي و 

 !!!هايي از اين دست ـ پاك شد و به تاريخ پيوست ناپرهيزي
 اوين، اآبر گنجي،         «



 41

ها در اين  زيرا سالفهمم  شناسم و احساست را مي  من رنجت را مي…         «
به آسب علوم ) عنواني آه مسئولين وقت روي زندان اوين گذاشته بودند(دانشگاه 

در ” عالي مقام“و از احكام علماي . دچار بودم” مكتب ديكتاتورها“و فنون در 
ام آه  دانم و شاهد بوده ام، و مي ها برده برخورد با مخالفان و دگرانديشان بهره

نام نهاد و ايمان را از ”  تعزير“سازي آرد، شكنجه را ” بتوا“توان  چگونه مي
 )     75 ( ».ي آنچناني راه انداخت آف پا به دل راه داد و دادگاه و محاآمه

 با 60ي  ها را بين زنداني سياسي دهه          و بعد هم دآتر ملكي بعضي تفاوت
 آه نهايتا مغضوبين  را ـ آه الزاما نه زنداني سياسي70زنداني سياسي اواخر دهه 

تفاوت در رفتار بين مخالفين . آند ي فقيهند ـ تشريح مي  مطلقه درگاه واليت
حكومت اسالمي با آساني آه در تمام آن دو دهه در اعمال فشار بر روي مردم و 

 ! اند آرده زندانيان سياسي همراه و همكار  با آليت نظام، آار تئوريك و پراتيك مي
ها  آداِم اين  ـ حتا داستان ترورهاي برلين هم آه پيش آمد ـ هيچ         متاسفانه

و همچنان و . هنوز سرهاشان به زير عباي جانشين خميني بود. چيز نگفت هيچ
ي اسالمشان بودند آه   ساله1300و رجوع محبوبيت  بازهم در تدارِك رفع

 افتاده اتفاقي. به تكانشان آورد» طيف اول« نوري در تاريكِي عباي …ناگهان
دادگاه ميكونوس و . ي آليت نظام اسالمي مطرح بود   اينجا ديگر مساله. بود

ها را ـ به  ي طيف دومي شان را ـ همه افتضاح محكوميت سران رژيم اسالمي، همه
شد آه بيش از اين در رابطه با برباد رفتن محبوبيت  ديگر نمي. تكاپو واداشت

و يكباره به ميدان . شد ديگر نمي. نندي         اسالمشان سكوت آ  ساله1300
هايش سرگرم بود و  ها با آتاب ريختند و رئيس جمهوري را آه در تمام آن سال

ريخت و  ها مي ي جغرافياي جهان اسالمي نقشه براي حذف زبان فارسي از نقشه
وضع خيلي خراب . آرد، به ميدان آوردند در سمينارهاي بين المللي شرآت مي

 .تر هم بشود  بود خرابممكن. شده بود
 آه 1984در ماه آوريل ] سيدمحمد خاتمي[اين شخصيت بزرگ اسالمي          «

تازه وزير ارشاد اسالمي شده بود، در اولين سمينار نمايندگان فرهنگي جمهوري 
اسالمي در خارج از آشور ـ آه به دليل همدلي و دوستي ميان علماء و غالمان  

” هاي استراتژيك فرهنگي تعيين اولويت“ار شد ـ در سفارت در شهر لندن برگز
جمهوري اسالمي ” المللي زبان عربي را به عنوان زبان بين“تصميم گرفت آه 

المللي  ي زبان عربي به عنوان زبان بين اشاعه“و با تاآيد بر . معرفي نمايد
 زمينه را براي اعالم زبان عربي به عنوان” هاي اسالم اسالمي در تحكيم پايه

 )     76(» .زبان رسمي مردم ايران فراهم آورند
اولياي وزارت آموزش و پرورش نيز در «:          به قول استاد مجتبي مينوي

 3يا مثال وزراي ارشاد يا روساي جمهور[نصب و تعيين دبيران زبان و ادبيات 
؛ بيشتر دقت آنند و از براي دانستن زبان فارسي ارج و مقام بيشتري قائل شوند
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چونكه ارجمندترين ميراثي آه براي ما مانده است، فرهنگ و ادبيات ملي ماست 
 )     77(» .و بستگي اين ادبيات و فرهنگ گرانقدر به زبان فارسي محل ترديد نيست

: ي همين وزير ارشاد و رئيس جمهور سيدمحمد خاتمي          و درست به شيوه
، هم شكل حكومتي ايران را عوض اعراب مسلمان با حمله به ايران آوشيدند«

آنند و هم باورها و اعتقادات ملي و مذهبي مردم را تغيير دهند، و هم ـ خصوصا 
 )  78(» .ـ زبان عربي را جايگزين زبان فارسي آنند

         بعد هم همين عرب مسلمان، سيد محمد خاتمي، همين دشمن زبان و 
ي  ها، جامعه و گوي فرهنگ تي تسامح، تساهل، گف فرهنگ پارسي شد شهزاده

 سال ديگر، بر 5 و تا بحال هم  …گرايي طلبي، آزاديخواهي و ملي مدني، اصالح
ي اين امام  سر مردم آاله رفته است و باصطالح روشنفكران ما اين بار چهره

!  هنوز هم معلوم نيست آه چه خواهد شد؟…شان ديدند و  تازه را در ماِه ناآگاهي
شان بيرون بكشند تا باز هم بر   چه ماري را از آستيِن جادوييبار تا اينان اين
 !ي اسالمشان بنازند  ساله1300محبوبيت 

المللي عربي براي جهان  ي تازه، تئوريسين زبان بين زاده          و اين امام
 :اسالمي، افاضات ديگري هم دارد آه خواندنش خالي از لطف نيست

اليت و حيات سياسي دارند آه به اسالم و رهبري آساني در ايران حق فع         «
 با آسي آه نظام را قبول …]تكليف دگرانديشان معلوم است[اعتقاد داشته باشند 

» .ندارد و در فكر براندازي است، با زبان امنيتي و تنبيهي بايد برخورد آرد
)79  ( 

ي و اسالم اگر منظور از آزادي اين باشد آه با مبناي انقالب اسالم         «
] قبول آند[تواند  برخورد شود، اين آزادي را به هيچ وجه مردم انقالبي ايران نمي

” هاي گروهي آزادي در وسايل ارتباط جمعي و رسانه “…دهد و اجازه هم نمي
 )    80(» .اين است آه همگام با مردم باشند و حرف مردم را بزنند

بر آزادي و نهادي شدن آزادي پاي حالي آه  هوشيار باشيم آه در عين         «
» …وجه همسوي دشمنان نشويم آنيم، به هيچ مي” فداآاري“فشاريم و براي آن  مي

)81   ( 
ي آتاب آيات شيطاني بايد بر اساس حكم  سلمان رشدي نويسنده«:         و باالخره

شرعي حضرت امام خميني اعدام شود و هيچ راهي براي گريز وي از اجراي 
 )   82(» … نيستاين حكم

ي همان روش هميشگي خشونت، ترور، مرگ، زندان، تعزير           اما در ادامه
سازان  ي تازه هم ـ يك سلسله از فرهنگ زاده ـ در همين چهارسال حكومت اين امام

با [نفس  تازه» طلِب رئيس جمهور آزاديخواه اصالح«ايران را آه در توهم اين 
اي به صالبه  هاي زنجيره بي شده بودند، به زنجير قتلآفتا] تمام سوابق درخشانش

آشيدند و در خوابگاه دانشجويان تهران و تبريز چنان جنايتي آردند آه روي تمام 
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بجز ] پرزيدنت سيد محمد خاتمي[طلبان را سفيد آرد؛ اما بازهم از ايشان  اصالح
 اين فقط روشنفكراني آه به. قرائت چند انشاي دبستاني صدايي برنخاست

هاي او اميد بسته بودند، آرزوهاي خودشان  گشايي ي اصالح طلبي و راه شهزاده
را در دهان او گذاشته، برايش شعرها سرودند و تني چند به اشتباه سر و صدايي 

هايي بر زبان راندند؛ ولي ديگر ماموريتشان  آردند و در آنفرانس برلين حرف
نگاران متوهم و  ح طلبان، روزنامهي اصال شان را همه و همگي. تمام شده بود

و اين . را همچون ابومسلم خراساني به زنجير آشيدند» طيف دوم«بازان  سياست
. چنان ادامه دارد ي اسالم هم  ساله1300 در استمرار حفظ آبرو و محبوبيت  شيوه

گونه  عصر روشنگري آه در ايران آن. پايان يافته بود» طيف دوم«ماموريت 
 ! گونه هم به محاق رفت   اينآغاز شده بود،
 براي 1365 مهرماه 17اي آه در تاريخ  علي منتظري در نامه          حسين

 ـ وضعيت زندانيان را چنين با ساده انديشي تماماهللا خميني ارسال داشت ـ  سيدروح
 : تبيين آرد
دانيد  مياند؟ آيا  ي بازجوها مرده ي زيادي زير شكنجه دانيد آه عده آيا مي         «

هاي دختر جوان،  آه در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زنداني
 دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص آنند؟ آيا 25بعدا ناچار شدند حدود 

دار را ـ با جرمي مختصر ـ بالفاصله  دانيد آه در زندان شيراز دختري روزه مي
هاي جمهوري  نيد آه در بعضي از زنداندا پس از افطار اعدام آردند؟ آيا مي

دانيد آه چه بسيارند   آيا مي…اسالمي دختران جوان را به زور تصرف آردند
رويه آور يا آر يا فلج يا مبتال به دردهاي  هاي بي زندانياني آه در اثر شكنجه

دانيد آه در بعضي   آيا مي…رسد به داد آنها نمي] هم[اند و آسي  مزمن شده
تا از نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند، آنهم نه يك روز و دو ها ح زندان

 )     83(» …ها روز بلكه ماه
ي ايران و عراق؛ يكماه قبل از   ساله8         و مهدي بازرگان در دوران جنگ 

رفت آه  پايان جنگ؛ درست همان زماني آه اوضاع خيلي خراب شده بود و مي
اي  نگ ايران و عراق از اساس نفي آند، در نامهآليت نظام را زير بار توحش ج

 :  ـ نوشتانديشي تمام با سادهاهللا خميني ـ  به سيدروح
ها را  جنابعالي اگر عقيده و عالقه داريد آه بايد هستي و حقوق انسان         «

فداي صدور جنگي و اجراي اجباري اسالم و از بين بردن فتنه و فساد نموده و 
. باشد، عقيده در دنيا آزاد و محترم است  موفق و ماجور مياين يك آار عملي

شخصا و پيروان اين طرز تفكر مختارند مبادرت به چنين رسالت انتخابي بنمايند؛ 
و ” نه به هزينه و حيات آسان ديگري آه چنين اعتقاد و الزام ندارند“ولي 
وشك و اند آه حاضرند تا آخرين نفر و آخرين خانه در زير بمب و م نگفته
زا و اتمي نابود شده، شعار جنگ جنگ تا پيروزي  هاي جهنمِي شيميايِي آتش سالح
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ها و اظهارات   پيروزي مورد نظر آنطور آه از شعارها و اعالميه…بدهند
هاي ذيل  فهميده شده است، شامل خواسته] جمهوري اسالمي[مقامات و مسئولين 

 : است
تح آربال تا سقوط بغداد، استقرار يك مرگ صدام، انحالل حزب بعث، ف         «

هاي ارتجاعي  جمهوري اسالمي متحد يا تابع ايران در عراق، اضمحالل دولت
ي  عرب يا تمكين به انقالب اسالمي ايران، آفرستيزي خصمانه و امحاء قاهرانه

 )  84(» .الحاد و استكبار و امپرياليسم در جهان و باالخره رفع آامل فتنه در عالم
ها ديگر آهنه شده  و دوستدارانش معتقدند آه اين حرف» طيف دوم«    البد      

شايد هم پرداختن به جنايات دو ! است و ضرورتي براي پرداختن به آنها نيست
ي ممنوعه و عبور ناآردني است و »تابو«طيف موسس جمهوري اسالمي، يك 

اهللا خميني  اصال نبايد راجع به اتفاقاتي آه در دوران حكومت شخص سيدروح
از خيلي » !خدايش بيامرزد«پيرمرد سيد رفته است و .  است، سخني گفت افتاده

! فضولي موقوف! تر بود تر و مهربان روزها در حكومتند، ليبرال از آساني آه اين
 ! جيزه

 نظير مهندس مهدي بازرگان و شيخ انديشاني ساده         واقعيت اين است آه تنها 
وهمي ناشيانه نسبت به ماهيت اسالمشان دارند و اين اعمال علي منتظري ت حسين

آنند و نه جوهر و ماهيٍت  ارزيابي مي» طيف اول«ناشي از جنايات » فقط«را 
و » اصالح طلب«اند آه تا در نقش  با اين آه به چشم ديده. آِل اسالِم در حكومت

ه جانشينان اند، همان باليي را بر سرشان آوردند آ به صحنه آمده» طيف دوم«
آوردند و اگر اين جماعٍت » اهل رده«پيامبر اسالم يا خلفاي راشدين بر سر 

متوهِم طيف دوم خطايي بكند و زبانش را زيادي دراز آند و از خط قرمز 
آشيده است، پايش را بيرون بگذارد، ] و بالطبع اسالم[اي آه طيف اول  ممنوعه

 و حاال دارند …اضيان ديگر آمدهمان باليي بر سرش خواهد آمد آه بر سر نار
ي فعلي يا مثال جناح   تازه بدوران رسيدهانديشان سادهي  همان بال را بر سر همه

 . خورد آورند و آب هم از آب تكان نمي طلب مي اصالح
بعد از : اسناد عجيبي دارد، به عنوان مثال» اهل رده«         تاريخ در رابطه با 

و . يعني از دين برگشتند» ردت آوردند«رب مرگ پيامبر خيلي از طوايف ع
هاشان آه به ضرب شمشير، آشتار و خشونٍت سپاه اسالم مجبور شده بودند  خيلي

ي   اما متاسفانه شيوه…هاشان حنا بستند زن. ها آردند مسلمان شوند، شادماني
با اين مردم بخشي از تاريخ خونبار ] خلفاي راشدين[رفتار جانشينان پيامبر 

 . گذارد  آردن جهان پهناور اسالم را به نمايش ميمسلمان
” .و بعضي زآات ندادند. بعضي آافر شدند. عربان از دين بگشتند         «“

خواستند آه توبه آنند تا مشمول مقررات اسالمي  سران اسالم از اين جماعت مي
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ها  ها واجب بود يعني با آن آردند، قتل آن قرار بگيرند، هرگاه امتناع مي
 . آردند آشتند و زن و فرزندانشان را اسير مي ها را مي جنگيدند و آن مي

هاي گوناگون در عالم اسالم پيش  در دوران زمامداري ابوبكر آشفتگي         «
اي با قبول اسالم و خواندن نماز از دادن زآات خودداري آردند و جمعي  عده. آمد

 . آردند ندگي ميآه ايماني نداشتند، در حال ترديد و انتظار ز
تا حدي سر و صداي ” اسامه“ابوبكر پس از آن آه به آمك سردار خود          «

براي . ي دشمنان اسالم را سرآوب آند مخالفان را خاموش آرد، برآن شد آه آليه
اين لشكر “: ي قبايل عرب اعالم آرد آه اي به آليه اجراي نيت خود طي بخشنامه
 از دين برگشته باشد، با شمشير بكشد و به آتش را مامور آردم آه هر آه را

 )    85(”» …اش را اسير آند؛ مگر آن آه توبه آند بسوزاند و زن و بچه
         و باز هم تاريخ پر است از هزارها و هزارها سند و مدرك مستند تاريخي 

 !در رابطه با آشتن و سوزاندن اين جماعت بدبخٍت از دين برگشته
در » ي ترور سعيد حجاريان پرونده«ن احمدي در مطلبي آه با عنوان          رامي

 چاپ شده است، در رابطه با اين 1379 تيرماه 174ي  شماره» پر«ي  نشريه
هاي قدرت بين دو طيف حكومت اسالمي و نقش حجاريان در تاسيس  قرباني جنگ

 : نويسد حكومت جمهوري اسالمي مي
هاي مافياي  گونه آه برخي چهره ؟ و آيا آنحجاريان به راستي آيست         «

طلبي دارد؟ اگر چنين  اند، نقشي آنقدر آليدي در جنبش اصالح قدرت ادعا آرده
است چگونه چنين نقشي را يافته است؟ اگر روزگاري در هرم قدرت بوده، 

هاي بيست و چندساله قرار گرفته  ي جوان چگونه امروز مغضوب و هدف گلوله
ي ترور حجاريان، به ساختار و عملكرد  سواالت پرونده] اين[ه است؟ در جواب ب

  …يابد وزارت اطالعات جمهوري اسالمي پيوند مي
بختيار و پس از آن پيروزي ] دآتر شاهپور[با انحالل ساواك از سوي          «

 در موقعيت دشواري …انقالب و اعالم دولت موقت ايران از نظر اطالعات
 پس از انقالب بهمن همان سازمان اطالعاتي فاسد نيز  اما…قرار گرفته بود
با آن دست به ] دولت موقت[ مشكلي آه بازرگان و اميرانتظام …وجود نداشت

هاي بعد از انقالب هرگز احساس همدردي در آساني  گريبان بودند، در اولين ماه
نظير محسن ميردامادي، ابراهيم اصغرزاده، عباس عبدي، سعيدحجاريان ايجاد 

خدمت شما عرض شود آه ما بعد “: گويد  سعيد حجاريان در اين باره مي…نكرد
از انقالب چشممان را باز آرديم و ديديم آه ساواك منحل شده و هفده هجده جريان 

اي آه راديكاليسم  در دوره] حجاريان[” …اطالعاتي در آشور به وجود آمده است
از اشغال سفارت و . د آردهاي قدرت را از آن خو زد، آرسي حرف اول را مي

وزيري  نخست” دفتر تحقيقات و اطالعات“سقوط دولت بازرگان، حجاريان به 
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در اين دفتر آه خسرو تهراني رئيس آن بود، سعيد حجاريان معاون و نفر . رسيد
  …دوم بود

آند آه تا حدودي خميني و مخالفان  اما حجاريان استداللي مي         «
به خميني يادآوري ] حجاريان[او . آند العات را قانع مياط” خانه شدن وزارت“
آند آه چه بسا آه اطالعات مجبور به شكنجه و اعدام باشد، آيا رهبري حاضر  مي

اي  است مسئوليت چنين آارهايي را بر عهده بگيرد؟ و آيا بهتر نيست آه فاصله
فظ گردد؟ هايش را آلوده آند، ح بين رهبري و سازماني آه گاه ناچار است دست

اي براي اين  خانه تشكيل وزارت[آند و با راه حل چهارم  نكته را درك مي” امام“
 » .شود موافقت مي] منظور

ي همين مطلب قرار داشتن سعيد حجاريان در           رامين احمدي در ادامه
هاي آليدي وزارت اطالعات را تا دوران وزارت علي فالحيان نشان  پست
گروهي حجاريان را تصفيه  ي فالحيان به دليل دعواهاي درونبعد هم عل. دهد مي
ندارد و ] اطالعات[خانه  اي جز استعفا و ترك وزارت حجاريان چاره«آند و  مي
ي شوراي امنيت  گردد و به آار تدوين دو نهاد تازه باز مي» رياست جمهوري«به 

 )همانجا(» .پردازد ملي و مرآز تحقيقات استراتژيك مي
اين آه سعيد حجاريان چگونه از وزارت اطالعات به پست مشاورت          

ي  آشي آرده است، خود نشانه طلب سيدمحمد خاتمي اسباب رئيس جمهور اصالح
و اگر يكي از بنيانگزاران . همدستي آشكار و نهان دو طيف حكومت اسالمي است
ست شكنجه خانه گاه مجبور ا اصلي وزارت اطالعات با علم به اين آه اين وزارت

اهللا خميني و جانشينانش از اين  هاي امام سيدروح و اعدام آند و بهتر است آه دست
ي با ارج  ي پرش اين نماينده ي شيوه دهنده آلودگي ظاهرا پاك باشد، خود نشان

از . ي سيدمحمد خاتمي است طلبي از وزارت اطالعات به آابينه جناح اصالح
چنين جنايتكاراني اصالح طلب شناخته سويي اين آه چگونه و به چه منظور 

ي فالآت تاريخي ملت بدبختي است آه از چند سو در  شوند، خود نشانه مي
ي اين دو طيف حكومت اسالمي با انواع و اقسام شعارها و عملكردها  منگنه

 .         شود فشرده و تفاله مي
آن تاآيد شده سيد جوادي بر           موضوع عجيب ديگري آه در آتاب دآتر حاج

ي  براي اداره» طيف دوم«به استفاده از تخصص تكنيكي » طيف اول«است، نياز 
ي دو طيف را ناشي از عدم تخصص  هاي اوليه ايشان دليل همكاري. آشور است

آند و اين آه باند طيف اول، زماني الزم داشت تا تمام نهادها  باند اول ارزيابي مي
 . متصرف شود] و نه زور [را با استفاده از تخصص طيف دوم

] اسالمي[ي آغاز تاسيس نظام جمهوري  ي تاريخي مهم در مرحله نكته         «
ها خميني براي  اين است آه طيف باصطالح روحانيت يا آخوندها و در راس آن

هاي اداري مملكت به طيف  ي دولت و چرخاندن دستگاه ي امور درهم گسسته اداره
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زيرا قشر آخوند نسبت به سياست ادارِي . اج بودندهاي غيرآخوند محت مذهبي
ي  هاي حوزوي و اداره اطالع و بيگانه بود و جز درس گردِش اموِر مملكت بي

 )    86(» .ي ديگري نداشت خواني و عزاداري تجربه مجالِس روضه
اي آه طيف اول در پيش           واقعيت اين است آه اداره آردن ايران با شيوه

ساالراني از تيپ مهندس مهدي بازرگان و  ، نه تنها به تخصص فنگرفته است
هاي فشاري  ديگران نيازي نداشته و ندارد آه تنها و تنها با به خدمت گرفتن گروه

هاي  پذير بود؛ آما اين آه همين گروه از نوع ماشااهللا قصاب و حسن آيت امكان
كومت واليت فقيهي، به فشار در جريان تكاملي خود براي تداوم بخشيدن به اين ح

هاي اطالعاتي رهبر و رئيس مجمع  وزارت اطالعات و امنيت، انواع سيستم
نمكي، حاجي  تشخيص مصلحت نظام، شلمچه، جبهه، حسين اهللا آرم، مسعود ده

هاي  شهري و ديگران باليدند و با همين شيوه و شيوه بخشي و علي فالحيان، ري
اهللا  هاي حزب اي و آمك به جريان ي زنجيرهها تكميلي صدور تروريسم دولتي، قتل

البد . خارجي موضوع تخصص را از اساس در حكومت اسالمي درز گرفتند
شهيد سيد محمدحسين » جمهوري اسالمي«ايم آه تئوريسين ناآام  فراموش نكرده

ي شاه مخالف بود آه به  بهشتي نه تنها از اساس با مبارزه با واليت مطلقه
داد و عنصر مكتبي را در راس هرم حكومتي بر هر  تخصص هم بهايي نمي

متخصصي حتا ياراني نظير مهندس مهدي بازرگان و ديگراِن اين طيف ترجيح 
 .داد مي

         خوب است در رابطه با موضوع مشخص تخصص به متن سخنراني 
ي احمديه در  در حسينيه] آن زمان[محمدحسين بهشتي رئيس ديوان عالي آشوِر 

 مراجعه آنيم تا ببينيم آه حضرتش چگونه آب پاآي را روي دست 1359 آبان 30
 : ريخته و گفته است» طيف دوم«

هاي  هاي مديريت شعبه ي واليت فقيه آه در آن تمام ساخته  در جامعه         «
بهاي درجه اول و . هستند، تخصِص علمي بهاي درجه دوم را دارد” امامت“

هايي آه مكتب الهي شكل و جهت   در جامعه.دهيم به مكتب بخش اصلي را مي
ي  آند، در انتخاب افراد براي مشاغل بايد سوال اول درجه ها را تعيين مي آن
» ي تخصص آنها، بندي اين افراد به اصول مكتبي باشد و سوال دوم درجه پاي

)87     ( 
س رئي[اي  اي ديگر در استمرار همين شيوه سيدعلي خامنه          و در نمونه

 26ي قم در تاريخ  در ديدار با طالب فيضيه] جمهور اسبق حكومت اسالمي
اعضاي بنياد (هايي آه در آار شما  يكي از خاصيت«:  گفت1363شهريور 

وجود دارد، اين است آه ما را به خودآفايي ) اسالمي خدمات پزشكي امام خميني
جوشد و وجود  آند؛ زيرا طبيب ايراني از دروِن اسالمِي خودش مي نزديك مي
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ي مشكالت پزشكي مملكت آافي  پزشكان مومن و متعهد به اسالم براي حل آليه
 )    88(» !است

هدف نظام . دانشگاه جاي تربيت متخصص نيست«:          به بياني ديگر
 )   89(» .اهللا است آموزشي ما فقط پرورش خليفه

مي عقيده دارم آه من به عنوان يك شهروند جمهوري اسال«         يا مثال 
دانشگاه محل يك متخصص نيست؛ بلكه محل يك فرد مكتبي است آه در ضمن 

ها را  ي مكتبي بودن دانشگاه ما مساله. گيرد تخصص را هم در آنجا فرا مي
هاي غربي را به خاطر  توانيم ارزش نمي. توانيم فداي هيچ چيز ديگري بكنيم نمي

 )    90(» .ها احياء بكنيم م، در دانشگاهاين آه متخصص آم داريم يا اصال نداري
ي تاريخي و غيرتاريخي           به اين دليل و صدها و هزارها فاآت و نمونه

حتما توجه .  امثال بازرگان و دوستانش نداشت ديگر طيف اول نيازي به  تخصص
داريم آه جرياِن مثال مارآسيستي حزب توده آه دقيقا همان ديدگاه طيف اول را 

طيف «آرد، همان اول آار به خدمت جناح راست آمر بست، و  يندگي مينما
نياز  را از تخصِص افرادي نظير مهندس مهدي  بازرگان و يارانش بي» اول

 .ساخت
ي  صدر و يارانش ـ از حلقه          اگر طيف دوم و الزاما هم طيف سوم ـ بني

ين دليل بود آه طيف سلطنت واليت فقيهي طيف اول به بيرون پرتاب شدند، به ا
سيد جوادي براي علي اآبر  هايي آه دآتر حاج اول توانست ـ با تمام خصلت

هاي   مرحله تمام اهرم  به  است ـ مرحله هاشمي رفسنجاني و باندش رديف آرده
هاي شيعي از موضوع حكومت را زيِر  ي قرائت قدرت را تصرف آرده، سر بقيه

 . آب آند
به عنوان . ايم را چندبار ديگر هم در تاريخ اسالم داشته         ما همين تجربه 

مثال مگر به حكومت رسيدن خلفاي راشدين، تصاحب و تصرف نيمي از دنياي 
 سال پيش، تحميل آپارتايد نژادي و ديني به تخصص نياز داشت؟ 1400متمدن 

القول هستند ـ  او متفق» ساده انديشي«ي دوم مسلمين ـ آه همه بر  مگر خليفه
تكنوآرات بود؟ اساسا مگر حكم راندن با قرائت واليت فقيهي از اسالم تخصص 

 خواهد؟ مي
وقتي بيشتر معلوم گشت ] مسلمان[اما وحشي طبعي و تندخويي فاتحان          «

ضمن فرمانروايي و . آه زمام قدرت را در آشور فتح شده به دست گرفتند
جويي و  حال بهانه اني و در عينآارگزاري در بالد مفتوح بود آه زبوني و ناتو

آيد آه عرب  ها بخوبي برمي ي اين  از همه…خويي عربان آشكار گشت درنده
 )    91(» …ي آشوري آه گشوده بود تا چه اندازه عاجز بود براي اداره
هاي صدر اسالم نيز هدف اآثر جنگجويان  ناگفته نماند آه در اآثر جنگ         « 

گرفت و دستگاه  ها بر سر غنايم جنگ در مي با بين آناندوزي بود و غال مال
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خالفت و سازمان اداري آن آنقدر ضعيف و ابتدايي بود آه قادر به حل اختالف و 
تا جايي آه در عصر . ايجاد روش معقولي براي گردآوري و تقسيم غنايم نبود

لود بهاي ديگر را ـ آه مو هاي زربفت و مصنوعات گران عمر و ديگران گاه قالي
 )       92(» .آردند  قطعه بين خود تقسيم مي نبوغ هنرمندان بود ـ قطعه
ي رفتار اين دو طيف با دگرانديشان و حق و حقوق           موضوع ديگر شيوه

توان از جريان  زاده را نمي  قطب احتماال آسي نظير مرحوم صادق. ايشان است
در رابطه با موضوع زندانيان طيف اول به حساب آورد؛ اما نگاهي به رفتار او 

هاي شاه، خود دليل محكمي بر عدم تفكيك باورهاي  سياسي دگرانديش در زندان
زاده متاسفانه خود  آه قطب با اين. اين انواع متوليان حكومت مذهبي و شيعي است

طيف اول از اسالم حكومتي ] توتاليتاريست[ طلب  قرباني قرائٍت رسمي تماميت
هايش دقيقا ناشي از همان تفكر توحيدي مسلمانان؛ يعني  ريگي است؛ اما موضع

 . حذف و نفي دگرانديشان است
قبل از به قدرت رسيدن » زاده نقش عجيب صادق قطب«         در مورد 

 براي 1975الملل در سال  اي آه سازمان عفو بين اهللا خميني در آنگره روح سيد
 پهلوي دوم در شهر آمستردام رسيدگي به موضوع حقوق بشر در ايراِن دوران

 : خوانيم مي» نگاهي از درون به جنبش چپ ايران«تشكيل داده بود، در آتاب 
شادروان دآتر [او در آميسيوني آه . زاده نقش عجيبي داشت قطب         «

آرد به اثبات رساند آه در  قاسملو هم در آن شرآت داشت، سعي مي] عبدالرحمان
خاطرم هست آه همراه با . دانيان مسلمان وجود دارندهاي ايران فقط زن زندان

محمود راسخ و بهمن نيرومند در راهرو  برگزاري آنگره ايستاده بوديم آه 
آنم آه در  اين مرتيكه آيه؟ من هرچه در آميسيون تكرار مي“: قاسملو آمد و گفت

ند، ها زنداني هست ها و مذهبي ها، دموآرات هاي ايران، آردها، آمونيست زندان
ملت ايران همگي مسلمان هستند و فقط . اصال چنين چيزي نيست: گويد مي

» …شناخت زاده را نمي قاسملو در آن زمان قطب” .ها زنداني هستند مسلمان
)93   ( 

اهللا  اهللا علي اآبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، آيت          به همين دليل هم آيت
اهللا محمد يزدي،  ي، اسداهللا الجوردي، آيتاهللا خلخال اي، آيت سيدعلي موسوي خامنه

اهللا  اهللا خزعلي، آيت اهللا جنتي، آيت اهللا مصباح يزدي، آيت اهللا واعظ طبسي، آيت آيت
اهللا  اهللا امام سيدروح دوست، حتا خود آيت مهدوي آني، محسن و مرتضي رفيق

» هي فقي تِز واليت مطلقه«خميني و ديگراِن اين طيف هم پيش از آنكه خالق 
باشند، محصول قرائت واليت فقيهي، از موضوع مذهب شيعه و موضوع اصل 

هايي نظير علي شريعتي، محمدتقي شريعتي،  شيعِي امامت هستند؛ آه تئوريسين
سيد محمود طالقاني، مرتضي مطهري و ديگراِن اين طيف چند سالي قبل از به 

 . اند ساز آن بوده حكومت رسيدن ايشان زمينه
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اموش نكنيم آه جرياني مثل سازمان مجاهدين خلق هم از بطن همان          فر
آزادي مهندس بازرگان و آانون نشر حقايق اسالمِي استاد ] مذهبي[نهضت 

محمدتقي شريعتي متولد شده است و به دليل همان ماهيت شيعه اآنون و در 
، ي سوم در روند تكامل قهقرايي خود به اصل خويش بازگشته ي هزاره آستانه

زن در دولت «من در آتاب . آنند همان قرائت واليت فقيهي را نمايندگي مي
عمامه  ي بي زاده  فقيهي اين امام  خودم را از نگرش واليت هاي تجربي نمونه» خيال

هاي  ام آه نيازي به تكرارش نيست، چرا آه حرف نشان داده] مسعود رجوي[
 .       تري بر زمين مانده است مهم

بارها به زبان گوياي خودش صريحا، » طيف دوم«بندي نهايي  ر جمع         د
 است به تعريف ويژه از موضوع  شفاها، آتبا، با تمام امكاناتي آه در اختيار داشته

ساالري را نفي آرده،  ، هرگونه مردم رهبر، امام، چوپان و ولي فقيه پرداخته
ستمرار حكومت اسالمي هاي امامت شيعه براي ا دموآراسي را نافي تحقق آرمان

 . ارزيابي آرده است
         متاسفانه واقعيت اين است آه حرآتي آه در ايران در اعتراض به آليت 

 چون   بار ديگر  هم هم اسالم حكومتي در حال تكوين است، اگر قرار باشد يك
 اسالميزه شده، با اين آلودگي 57جنبش تنباآو، انقالب مشروطه و انقالب بهمن 

جنبش در ايران تنها در صورتي به . اي برايش متصور نيست  يابد، هيچ آيندهرشد
موفقيت خواهد انجاميد آه از اساس نافِي هر دين، مسلك و مذهبي در حكومت 

ي تاريخ ايران است و الزاما دستآوردي بجز  باشد؛ بجز اين تكرار چند صد باره
 .ها نخواهد داشت ني پراآ ها و توهم  انديشي ها و آج يك سلسله نافهمي

ها تنها با شناخت نوع نگرش ايشان به           بنابراين تفكيك بين اين طيف
موضوع جدايي دين از حكومت و حاآميت مردمي قابل تعريف است و نه 

احمد،  به همين دليل علي شريعتي، جالل آل. هاشان در شعار و انشاء تفاوت
ديگر آه مبلغ نوعي حكومت ديني هاي  عبدالكريم سروش، مسعود رجوي و خيلي

و مثال مهدي بازرگان . ترند مرتجع» مشروعه خواهي«هستند، در نهايت از هر 
و آناني آه خواهان تفكيك نقش دين از ] هاي عمرش البته فقط در واپسين سال[

ساالري  حكومت هستند، از همراهان و ياران مردم در مبارزه براي استقرار مردم
به همين دليل هم بايد به مبارزات اين دسته از ايرانيان ـ با تمام . شوند شناخته مي

هاي قبلي فكري داشته باشند ـ ياري  هايي آه ممكن است به دليل آلودگي آاستي
 ساز فاصله گرفتن از حكومت ديني و استقرار حكومتي  رساند، تا بتوانند زمينه

 .ساالر و عرفي بشوند مردم
     

 ها زيرنويس
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