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 ي تهران پشت دروازه
ادره                                           ن

 افشاري
 

. گويند راست مي. گويند ملتي آه تاريخش را نشناسد، آن را تكرار خواهد آرد          مي
 پرستي و  شوند، پشٍت ديواِر فرهنگ، خاك در اين نشناختن است آه گاه برخي مجبور مي

حم سنگر بگيرند؛ شايد بتوانند از هويت و فرهنٍگ ايراني ـ در ناسيوناليسمي آور و مزا
 . ي اعراب يا ديگران ـ دفاع آنند برابر حمله

         اگر تاريخ را بشناسيم و بدانيم آه ايرانيان اولين ملتي بودند آه پيش از ديگر 
دوين  سال پيش از اين ت2500ي جهاني حقوق بشر را در  هاي صاحِب تاريخ، بيانيه ملت
اند، و از اصول اساسي و بديهي اين مانيفست، تحمل دگرانديشان و برابري حقوق  آرده
ي  ها فارغ از هر دين، آئين و مذهبي است، آنوقت آساني آه اين پيشينه ي انسان همه

آنند، خواهند دانست آه برداشتشان با  مي» دمده«درخشان را دستآويز نوعي نژادپرستي 
 .  ايران سِر ستيز داردي همان فرهنگ ديرينه

ي حاآمان اسالمي و برقرار شدن دومين دور حكومت           به حكومت رسيدن چندباره
رسمي مذهب شيعه در ايران ـ پس از تسلط شيعيان صفوي ـ بهاي گراني است آه ملت 

 .پردازد ما به دليل نشناختن تاريخ آشورش مي
گاه   رهبران مذهبي و بخصوص شيعي هيچ         شاهان و حاآمان ايران در توازي با

تعريف سنتي رهبري شيعه و حاآمان فعلي . اند تعريف نكرده» ملت«مردم ايران را 
همان . امت هم به خبر، آگاهي، علم و دانش نيازي ندارد. است» امت«ايران از مردم 

ترديد  اش باز شود، بي اي به سوي روشنايِي آگاهي رساله او را بس است آه اگر دريچه
 .فروشي اين رهبران تخته خواهد شد دآان دين

اي يكطرفه با امام  تعريف آرديم، اين امت در رابطه» امت«         وقتي يك ملت را 
االمر، ولي فقيه، زعيم و  امام هم يعني رهبر، پيشوا، پيشتاز، ولي، اولي. شود تعريف مي

 .دآن ي يكطرفه را تبيين مي ديگر مفاهيمي آه اين رابطه
آنند آه در نهايت و به           در فرهنگ لغت هريك از اين آلمات مفهومي را حمل مي

 . آند ترين شكلش همان تعريف سنتي شبان و چوپان را به ذهن متبادر مي محترمانه
         به بياني ديگر حاآمان مذهبي ـ  حتا ظاهرا غير مذهبي ايران ـ  براي خودشان اين 

را به چرا ببرند، راه نشانشان بدهند، شيوه و » گوسفندان«هستند آه مسئوليت را قائل 
زمانش هم آه رسيد شير، پوست، پشم، . ريزي آنند زمان جفتگيري را برايشان برنامه

هرشب هم به آغل . هاي تنشان را به مصرف برسانند ي بخش  جگر و بقيه  و چرم، دل
 .ي فردا آماده باشند پيش تعيين شدهي از  هدايتشان آنند تا بخوابند و براي برنامه
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ي آه براي من »چوپان«         اما اگر روزي گوسفندي بگويد آه من از اين رهبر 
آيد و دوست دارم خودم بگردم تا چوپان ديگري پيدا آنم،  ايد، خوشم نمي تعيين آرده
 .شود واويال مي

 :          يا مثال بگويد آه
ها   هم در اين شب پان بر من، آگاهي او از امورات است، مناگر دليل برتري چو          «

ام و به  ام، آتاب خوانده ايد زير نور ماه فكر آرده در همان آغلي آه شما برايم تدارك ديده
ام آه ميزان آگاهي چوپان چندان هم از من بيشتر نيست و من ـ خود ـ  اين نتيجه رسيده

آارد سالخي » .براي زندگي خودم تصميم بگيرمآم  توانم مدعي رهبري باشم، يا دست مي
ي معترضين  چوپان است آه گردن لطيف گوسفنٍد آگاه را خواهد دريد و به قربانگاه همه

 .تاريخ خواهد فرستاد
دارد آه به دليل سرسپردگي و ] پاسدار[سو هر گله تعدادي هم سٍگ گله           از آن

اي را در سر بپروراند  ين خياالت واهياطاعت محض از رهبر، به هر گوسفندي آه چن
[!] را متوجه وضع غير عادي» رهبري«و مثال بخواهد از گله جدا شود، پارس آرده 

رهبري هم آه درسش را فوِت آب است، فورا سر گوسفند غير مقلد را زيِر . آنند مقلد مي
هاي  ستماگر هم فرد معترض وقعي به پارِس سٍگ پاسدار نگذارد، تمام سي. آند آب مي

 پاي لطيف انسان معترض را مثل …امنيتي و اطالعاتي امام و زعيم و رهبر عاليقدر
ي دندان پاسداران خواهد آرد آه پاي رفتنش چالق شود و از راه رفتن باز  هميشه طعمه

 . فرا رسد» عيد قربان«و روز مبارك » ذبح شرعي«بماند، تا هنگام 
اهللا خميني و مجاهدين  ي شريعتي، مطهري، آيتي سياسي دآتر عل در فلسفه          «

اين ضرورت . خلق، وجود يك رهبر ديني در راس حكومت، الزم و ضروري است
توسط ] امت[جامعه ” واليت“ناشي از طفوليت فكري جامعه است و لذا سرپرستي يا 

آگاهِي : در واقع به قول آقاي مسعود رجوي. امام يا رهبر، امري طبيعي و مسلم است
آند آه سراسر جامعه را در  به او واليتي در هدايت جامعه اعطا مي] يا رهبر[يشتاز پ

 به قول …نهادن هستند گيرد و در برابر آن افراد جامعه مكلف به اطاعت و گردن برمي
اگر آسي رهبر يا امام خودش را نشناسد، بمانند گوسفندي است آه چوپانش را : شريعتي
 )1(» . است گم آرده

 دليل وقتي مردم آشوري توسط روشنفكران ايدئولوژيكش گوسفند تعريف   همين    به      
در اين تعريٍف ويژه ! آه گرفتارش هستند، نخواهند داشت شوند، سرنوشتي بهتر از اين مي

توان  ديگر چه انتظاري مي] …آاالنعام، سفيه، رعيت گوسفند، عوام[از موضوع انسان 
هاي مالرو را  ر واقعي است اگر آرزو آنيم آه ملت، جادهاز ملت داشت؟ آيا اين انتظا

بكوبد و به شاهراه تمدن و مدنيت پاي بگذارد؟ آيا واقعي است اگر منتظر باشيم آه ملت ـ 
 آن آه رهبري مذهب، امكان هر نوع   باشد و بي  آن آه امكان آموزش و پژوهش داشته بي

 آه هست دست يابد؟  يشتر از ايناش را به رسميت بشناسد ـ به چيزي ب دگرانديشي
 رفتي را بررسي  هاي چنين پس ي ورود را عوض آرده، زمينه          اما اگر زاويه

ي اعراب  تنها چند صباحي آوتاه قبل از حمله» !ملٍت گوسفند«آنيم، خواهيم ديد آه همين 
ريك متوليان  است و اتفاقا دليل ضديت هيست زده به ايران چه فرهنگ پرباري داشته اسالم

تمام .  است هاي با فرهنگ نظير مصر ـ نيز ـ همين بوده اسالم هم با اين ملت و ديگر ملت
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اند، شايد  ها و آثار علمي و ادبي اين مرز و بوم را به آب، آتش و سانسور سپرده آتابخانه
 .ي حيات بيابند هايي با فرهنگ، امكاني براي ادامه بتوانند در غيبت فرهنگ و ملت

ي اعراب به ايران، محو آثار علمي و  بخش حمله يكي از آثار شوم و بسيار زيان          «  
ي آتب علمي و ادبي را به عنوان آثار و  اعراب جاهل آليه. ادبي اين مرز و بوم بود

سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح مدائن و . يادگارهاي آفر و زندقه از بين بردند
. ي وقت آسب تكليف نمود ها و منابع فرهنگي ايران از عمر خليفه هدست يافتن به آتابخان

ها را در آب بريزيد، زيرا آه اگر در آنها راهنمايي باشد، با   آتاب…:و وي نوشت
آتاب . ها الزم نيست گر متضمن گمراهي است، وجود آن و ا. نيازيم هدايت خدا از آن بي

 وقاص و ديگران حاصل صدها  ر سعدپس از وصول اين دستو. خدا براي ما آافي است
 )2(» .سال مطالعه و تحقيق ملل شرق نزديك را به دست آب و آتش سپردند

اي به منظور  ي اعراب دستبرد ساده اندك مردم ايران فهميدند آه حمله اندك          «
 )3(» .تر از آن است بلكه جدي. غارت نبود

شگي رهبران مذهبِي حاآم بر آشورمان ـ آه          اين است آه ما در راستاي روِش همي
  خبر نگاه داشته دانند ـ يا هميشه از تاريخمان بي آگاهي را مخل استمرار حكومتشان مي

آه با آموختِن  و به جاي اين. ايم  زده آموخته ايم يا تاريخ را از ديدگاه آاتبيِن اسالم شده
ي  خٍط مقدِم مبارزاِت آزاديخواهانهمان را بشناسيم، در  تاريخ دليِل سترون بودن جامعه

 !            ايم ملتمان، مسلماناني انقالبي و افراطي آشف آرده
هاي اجتماعي و  ي ديگري را آه بايد اضافه آنم ناميدن بسياري از جنبش مساله             «

و مشعشعيان به ] بابك خرمدين[ اسالمي مانند قرمطيان، سرخ جامگان  هاي ضد فرقه
ها به  آه براي انتساب اين جنبش وان غاله شيعه يا مسلمانان افراطي است؛ در حاليعن

 ي اسالم يا شيعه چيست؟  شيعه ابتدا بايد ديد آه اصوِل اساسي و اوليه
ي متون تاريخي آمده است آه مثال سيد محمد مشعشع در نجف، بارگاه  در همه          «

وب ضريح آن حضرت را به عنوان هيزِم حضرت علي را ويران آرد و پيروان او چ
ي آعبه حمله آرده و مراسم حج را تعطيل   و يا قرمطيان به خانه…زيِر اجاق سوزاندند

آنان به نماز و روزه و . ي خدا را به غنيمت بردند آردند و جواهرات و اشياء قيمتي خانه
 قلمرِو خود هرچه طوري آه در  اسالمي اعتقادي نداشتند؛ به حج و ديگر اصول و عبادات

به نظر قرمطيان سه . قرآن و تورات و انجيل بود، همه را به صحرا بردند و سوزاندند
حضرت  (دوم طبيبي ) حضرت موسي(اول شباني : نفر مردم جهان را گمراه آردند

 ُخب، آجاي اين اقدامات و عقايد، اسالمي و …)حضرت محمد (و سوم شترباني ) عيسي
حالج دلقي : نويسد  مي…]اسالمي و شيعي[محقِق ] ماا […خصوصا شيعي است؟

.  بود ي بسيار در وي افتاده و گزنده.  بود  سال از تن بيرون نكرده  داشت آه بيست پوشيده
 )4(» …يكي از آن، وزن آردند، نيم دانگ وزن داشت

 هجري در روز زيارت حج قرمطيان ناگهان به مكه 317ي سال   ذيحجه8در             «
 … به اين حد هم اآتفا نكرده …مله آرده، شهر را متصرف شدند و غارت آردند ح

شمردند،  پرستي مي آردند و زيارت آعبه را بت بيشتر تشريفات مذهبي سنيان را رد مي
   دو مشهور را از ديوار آنده و به] حجراالسود[آن مكان مقدس اسالمي را غارت آرده و 
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 سال بر اثر  بيست] به[و فقط پس از قريب . بردند] حرينب[نيم آردند و با خود به لحسا 
 )5( ».گرداندند را به مكه باز] حجراالسود[ي فاطمي  وساطت خليفه

 تنها  توان ديد آه چگونه محققين شيعي نه ي ظريف به خوبي مي          در اين مقايسه
ها را آه در  اند آه همين ارزش ارزش آرده هويت و بي بزرگان تاريخ ما را مسخ، بي

ها ارزِش  به تعريٍف اين. آنند ضمير پنهان ملت ما جايي تاريخي دارد، ماِل خود مي
 سازان حاآم از انسان مخالف  تاريخي حالج اين نيست آه با دريافٍت رايج و فريِب دين

هاي تنش هريك نيم دانگ  است، بلكه اين است آه بيست سال حمام نرفته است و گزنده
البد . شويد  را از تنش نمي ها آزار است آه حتا شپش  حالج آنقدر بيو. وزن دارند

ي آعبه حمله آرده،  شود آه به خانه اتهاماتي آه به حالج زده مي:  بگويند خواهند مي
 است، درست   پرستي ناميده و خرافات مذهبي را به سخره گرفته مراسم حج را بت

» هايي ارزش«و با آشف . ش ابا داردا و حالج از آزار شپش هم در تِن زخمي. نيست
 .آنند برداري مي آامال شيعي در امثاِل حالج، ايشان را ابتر و غيرقابل الگو
سلمان «ي   هراس از تيغ آخته          اين است آه تاريخ را بايد بارها و بارها نوشت؛ بي

! كردن ـ وارسيدي زواياي تاريٍك تاريخ را ـ براي تكرار ن بايد همه. »ُآشاِن حاآم رشدي
 .           است  سر رسيده  دوران تكراِر تاريخ به. راه ديگري نيست

بسنده آنيم، اين » غرض محقِق بي«نويسي فقط به چند نفر           اما اگر در تاريخ
آشٍف «و » ديِن در حكومت«برجستگان هم در گرداِب جناياِت هولناك و مستمر 

هنوز .  شد محو و آمرنگ خواهند»  مذهب بر جامعههاي نويِن استمراِر حكومٍت شيوه
 . است ها آاِر ناآرده و حرِف نانوشته روي زمين مانده ها و قرن سال

 چنان و هنوز هم چندين و چند لشكِر مسلح به مذهب شيعه را ـ           طرفه آنكه ما هم
داريم آه منتظرند  نمك خيسانده  ي تهران در آب  دروازه هاي متنوع ـ پشت آميزي با رنگ

اند، تمام آنند، و ما را  هاي صفوي و حاآمان فعلي ناتمام گذاشته آنچه را آه اعراب، ترك
هاي ديگر حكومٍت طالبان افغانستان است،  خودشان آه همانا فرم» فكر سطِح«تا سطِح 

آه   چنان ي تمدن و پيشرفٍت جهاني به بيرون پرتاب آنند؛ هم پائين آشيده، از گردونه
 . طالبان در همدستي آشكار و نهان با استالينيسِم حاآِم قبلي بر سر افغانستان آورد

ي تهران آه براي برپا آردن انواع ديگِر  ي پشت دروازه          از منتظران خيمه زده
ترينشان مجاهدين مسعود  ترين و پولدار اند، خشن  شيعه در ايران خيز برداشته حكومت

هواداران شريعتي، مدعيان جنبش نوزايي » ه ترتيِب اجراي نقشب«بعد هم . رجوي است
 سال پيش   چنان به اصول چهل شدگان مجاهدين آه خود را هم ديني، بخشي از جدا

اند وگرنه شناگر  دانند، و خيِل مدعياِن ديگري آه آب نديده مجاهدين مسلح و وفادار مي
 .  اند قابلي

اهللا پيمان، مهندس  گروِه دآتر جبيب» لماناِن مبارزجنبِش مس«         در درون آشور هم 
آزادِي مرحوم مهندس مهدي بازرگان، جاما، ] مذهبي[اهللا سحابي و نهضت  عزت

طرفداران مرحوم دآتر آاظم سامي، طرفداران مهندس لطف اهللا ميثمي و خيل ديگري از 
ي ماليان جا خوش  چنان زير عبا  باشند و چه هم  مدعياني آه چه از وطن گريخته خرده
 باشند، با آگاهي از نقِش دين در حكومت، مدعي شكل ديگري از حكومٍت مذهب بر  آرده
 . ايرانند
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ايسم ندارد و استقرار  آنند حكومت اسالمي ربطي به خميني آساني آه تصور مي         «
يش ترديد ـ آزما دهند ـ بي اسالم راستين يا جمهوري دموآراتيك اسالمي را مژده مي

 )6(» .بينند تري را براي ما تدارك مي تر و هولناك خونين
و اين همان غفلتي است آه هرگز بر مهندس بازرگان و دوستان او در ...          «

به عنوان “هايي آه  ها طيف ملي و مذهبي نهضت آزادي و دولت موقت يا به قول خود آن
ي  خالقي خود را وسيلهصالحيت و منزلت سياسي و اجتماعي و ا” !تكليف شرعي

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

را دموآراتيزه آنند و به راه راست » اسالم در ايران«خواهند           بعضي از ايشان مي
ريم سروش از آزادي، ايران، عبدالك[!] بعضي هم مثل دآتر مارتين لوتر . بكشانند

آه چنين  غافل از اين. زنند دم مي» اسالم راستين«دموآراسي و تحمل دگرانديشان در 
 و  در اين هزار. را با شمشيِر تيِز عمر راست خواهد آرد» آجي از اصولش«مذهبي هر 

 . است  صد سال هم آن را بخوبي ثابت آرده چند
 آه با جمهوري   طلب عليرغم اين الح ولي امروزه مسلمان متجدد و اص…         «

 باشد، حاضر نيست به آساني و راحتي از دخالت دادن  اي نداشته اسالمي موجود هم ميانه
 چنان   هم… عبدالكريم سروش…گي سياسي و اجتماعي دست بكشد اسالم در زند

ومت ي تفكيك ناپذيرند، بلكه حك  تنها سياست و دين دو مقوله آوشد ثابت آند آه نه مي
ي  او در مورد رابطه.  است  شده ي ايران دوخته اي است آه بر قامٍت جامعه اسالمي جامه

ي بين دين و سياست يك امر  آند آه اصوال رابطه  اظهار عقيده مي…ميان دين و سياست
 )8(» …جبري است

ي هاي آقاي سروش هم همان تشيع علوي و اسالم نبوِي دآتر علي شريعت انديشه           «
ي حكومت  ساله] 24 [17ي خونين  و مجاهدين است؛ با اين تازگي آه پس از تجربه

اسالمي آقاي سروش اينك با احتياط و شرمندگي و تاخير از جدايي دين و سياست حرف 
گيري اساسا براي حفظ و نجات اسالم است و  حال بايد بدانيم آه اين موضع زند؛ با اين مي

متفكراني مانند آقاي سروش اگر بخواهند . موآراسي در ايراننه براي استقرار آزادي و د
روزي بين اسالم و آزادي يكي را انتخاب آنند، آن يكي حتما اسالم خواهد بود و نه 

 )9(» .آزادي
 باشيم، جاي   آن آه تصوير دقيقي از تاريخمان داشته گونه است آه ما، بي          و اين

 آن آه چرايي و چگونگي نازايي آشور را ـ   بيگيريم و علت و معلول را عوضي مي
 .پردازيم ها مي رغم اين همه فداآاري ـ بررسي آنيم، به بحث پيرامون شكل علي

بايد .  است ي راه زهرآگين شده اي است آه از ميانه  من تاريخ ما چشمه  نظر          به
 تاريخ شست، تا بتوان هويتي را از تِن بايد فساد و بي! ي دشمن را آور آرد باريكه آب

  ها، تحمل دگرانديشان، تسامح و تساهل باز راهي به سوي مدنيت، تمدن، تبادل فرهنگ
متاسفانه بسياري از مورخان ما به دليِل . اساس ناتواني ما نا آگاهي از تاريخ است. آرد
را به نمايش ي واقعي تاريخ  اند ـ چهره اند ـ يا نخواسته هاشان نتوانسته  زدگي يا ترس شيعه

 . بگذارند
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سال تسلٍط تسنن چگونه بر ايران           حال ببينيم مذهب شيعه پس از قريب به هزار
 !تسلط يافت؟

         شاه اسماعيل صفوي آه در اوايل قرن دهم هجري قمري توانست حكومت شيعيان 
ي اعراب به اين سو  صفوي را در ايران اعالم آند، با اينكه تقريبا تمام ايرانيان از حمله

 عام شوند،  هايي گسترده و وحشيانه ـ ايشان را واداشت يا قتل سني مذهب بودند ـ با آشتار
و نام امامان » العمل خير العلي حي«ي  شاه اسماعيل جمله. ي شيعه گردن نهند يا به فرقه

 خيلي …را باب آرد و»  لعن خلفاي راشدين  و سب«. شيعه را به اذان و شهادتين افزود
دهيم، در واقع بدعٍت اسماعيل  از آارهايي را آه ما ايرانيان شيعه امروز انجام مي

 . صفوي است آه حتا به مادر خودش هم رحم نكرد و او را سر بريد
ان علي  اشهد“امر آرد آه خطيبان شهادت خاص شيعه، يعني «          شاه اسماعيل 

ذان و اقامه وارد آنند؛ در صورتي آه اآثريت را در ا”  العمل خير علي حي“و ” اهللا ولي
اين اقدام شاه اسماعيل تمام مردم و حتا . خبر بودند مردم ايران سني و از اصول شيعه بي

ي تبريز را نگران ساخت؛ چنان آه يك شب پيش از تاجگزاري  برخي از علماي شيعه
ه در تبريز است،  هزار خلق آ سيصد/قربانت شويم دويست: شاه نزد وي رفتند و گفتند

اند و از زمان حضرات تا حال اين خطبه را آسي در تبريز   دانگ آن همه سني چهار
باهللا اگر رعيت  خواهيم و نعوذ ترسيم مردم بگويند آه پادشاه شيعه نمي برمال نخوانده، مي

آار باز  توان آرد؟ پادشاه فرمودند آه مرا به اين برگردند، چه تدارك در اين باب مي
آس باك  و من از هيچ. ي معصومين همراه منند و خداي عالم و حضرات ائمه. اند تهداش
آشم و يك آس زنده  به توفيِق اهللا تعالي اگر رعيت حرفي بگويد، شمشير مي. ندارم
 )10(» .گذارم نمي

آوشيدند از حسن توجه   صفويه مي…سفير ونيز» آاترينو زنو«         به گواهي 
وران، روستائيان و فقيرترين  ايجان، ايران و آسياي صغير؛ يعني پيشههاي مردم آذرب توده

  فريبانه بدانان به هاي عوام قشر چادرنشينان به مذهب شيعه استفاده آنند و در دادن وعده
 .    آردند  وجه امساك نمي هيچ

ه  افكني و به را دليل نيست آه اعمال شاه اسماعيل صفوي در راستاي تفرقه          بي
   نگاراِن    واقع ي مذهبي بين شيعيان و سنيان از سوي تاريخ هاي وحشيانه انداختن جنگ

 .  است بين نوعي فاشيستم ارزيابي شده
ي  ي اين اولين شاه شيعه و اعمال وحشيانه» ترآتازي«         اما اگر قرار باشد آه 

اي   صفحه تابي چند صدصفوي را در چگونگي و ميزان آشتار دگرانديشان بيان آنم، به آ
هاي حاآِم » آخوند/ شاه«اما دو فصل مشترك را بين شاه اسماعيل صفوي و . نياز دارم
پروايي   چنين بي  هم فاشيسم مذهبي، جنسي، قومي، هم توانم ناديده بگيرم و آن فعلي نمي

   ترديد ناشي از وجه اين وجوه مشترك هم بي. هردوي ايشان در آشتار دگرانديشان است
تر است؛ ارتباِط غيِرمعقوِل اين متولياِن مذهب با خدا و  تر و اصولي اشتراآي اساسي

 .متافيزيك
 : ي عباسي خطاب به مردم چنين گفت          منصور خليفه

ي او رفتار   مردم من در زمين مظهر قدرت خدا هستم و به مشيت و اراده اي         «
 )11(» . است را خدا مرا قفل مال خود قرار دادهنمايم، زي به اذن او عطا مي. آنم مي
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و فرزند او ” اهللا“ شيخ جنيد را …آند آه  روزبهان خاطر نشان مي  بن  اهللا فضل          «
 )12( ».خواندند”  اهللا ابن“را ] پدر شاه اسماعيل صفوي[حيدر 

آنند  يش مياين صوفي را رعايايش چنان ستا«: نويسد  مي…         سوداگر گمنام ونيزي
 جا   در سراسر ايران نام خدا فراموش شده و همه…آه پنداري خدا بر روي زمين است

 )13(» .ها جاري است نام اسماعيل بر زبان
در «: نويسد ي خوزستان مي  ساله          شادروان احمد آسروي در تاريخ پانصد

ي شاه اسماعيل ها آاري ها و زشت هاي صفوي هميشه پرده بر روي خونخواري تاريخ
آه آارهاي  شود؛ در حالي اند و اين است آه او از پادشاهان نيكوآار شمرده مي آشيده

هاي ازبكان در خراسان و   تاز  و زشت بسيار آرده و اگر در تاريخ جستجو شود، تاخت
 ».ي اين شاه بود ي آارهاي ناستوده هاي عثماني در آذربايجان بيشتر ميوه ويرانكاري

 خواران در  يك گروه زنده] آامل مرشد[ي صفوي  شاه اسماعيل بنيانگزار سلسله«         
آردند و ماموريت   وظيفه مي  باشِي شاه انجام  است آه زير نظر جارچي دربار داشته

 قطعه آنند و  ي وي گوشت بدن مجرم را به دندان قطعه داشتند آه به محض اشاره
 )14(» .رقرار مانداين رسم تا پايان عصر صفوي ب. بخورند

آنيم نبايد عجيب باشد آه  ي سوم زندگي مي ي هزاره          بنابراين براي ما آه در آستانه
 مطلقه و صاحبان  وارثان شاه اسماعيل صفوي ـ حكومت اسالمي ايران ـ خود را ولي

پروا به قتل و غارت و چپاول  آنند و بي  چيز مردم تلقي مي جان، مال، ناموس و همه
 !             پردازند ردم ميم

         اين آپارتايد مذهبي آه در شخص شاه اسماعيل صفوي به اوج رسيد و در شاه 
هاي نويني متكامل شد، چگونگي گرويدن اجباري ايرانيان را به  عباس صفوي به شيوه

 . گذارد  عام و غارت به خوبي به نمايش مي تشيع، به ضرب شمشير و قتل
مسلماناِن سني [ واقع خشونتي آه شاه اسماعيل صفوي براي قلع و قمع دشمنان          در

ي روش اعراب بدوي بود  شده انديشان در پيش گرفت، همانا متكامل و ديگر دگر] مذهب
به ] امروز[ صد سال بعد  هاي نويني باليد و چهار آه طي قريب به هزار سال به روش

 . است تر ارتقاء يافته تكنيكيتر و  هايي بسيار بسيار پيچيده شيوه
] شاه اسماعيل صفوي[آميز وي  تعصب جنون«: ي ناصري آمده است          در فارسنامه

چون مردم شروان : چنان بود آه چون به شروان شاهان مسلط شد، به سپاهيان خود گفت
رت ها را آه به غا بايد تمامي اموال آن. دشمن خاندان رسالتند، اموال آنها نجس است

تمام لشكريان اطاعت فرمايش مرشد آامل خود را . ايد، در آب رودخانه اندازيد گرفته
 ».آرده، تمامت اموال را در آب انداختند؛ حتا شتر و اسب و استر را

با آنكه تبريزيان هيچ مقاومتي نكردند، بسياري از مردم شهر را «         شاه اسماعيل 
گور . هايي آه در شكم داشتند، آشتند آبستن را با جنينحتا سربازانش زنان .  عام آرد قتل

 بودند، نبش  سلطان يعقوب و بسياري از اميراني را آه در نبرد دربند شرآت جسته
 تن از 300 … را سر بريدند … تن 800سپس . هاشان را سوزاندند آردند و استخوان

 سپس اسماعيل … نيمه آردند  زنان روسپي را به صف درآوردند و هر يك را به دو
 )15(» . بريدند  فرمان داد در برابرش سر…مادر خود را
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هرگاه در اردبيل با مخالفت آسي روبرو ] پدر شاه اسماعيل صفوي[شيخ حيدر          «
شد، به فرمان وي مريدانش سگي را به نفت و گوگرد آغشته ساخته و آتش زده از  مي

 )16(».افكندند ي مخالف مي پنجره بدرون خانه
 باشيم، الزم نيست راه دوري  آه تصويري از شاه اسماعيل صفوي داشته          براي اين

برويم؛ آافي است براي آگاهي از چگونگي و مكانيسِم ارتكاب چنين جناياتي از سوي 
رهبري شيعه و اساسا متوليان مذهبي نخست ماهيت و نگرش اين مذهب را به انسان و 

هاي انجام اين جنايات ديگر پرسشي ـ بر  م، آنگاه شناخت شيوه و حقوق انسان بشناسي حق
اين متوليان نه تنها انجام . ي حقوق بشر ـ برنخواهد انگيخت  شده اساس قوانين شناخته

دانند آه از  اي مي آنند آه آن را عين انجام وظيفه چنين جناياتي را در قبال مردم انكار نمي
بنابراين سخن .  است داشان ـ به ايشان تفويض شدهي دينشان ـ يا خ سوي رهبران اوليه

طور   همين…گفتن از حقوق بشر، دموآراسي، آزادي، آزادي دگرانديشان، انتخابات و
ي اين مذهب نيز ـ   حريم زندگي شخصي ـ حتا از نظر متوليان فرنگ رفته محفوظ بودِن

ليف براي ايشان ي غيرقابل تجاوزي نيست و دخالت در زندگي مردم و تعيين تك حيطه
 .ي متوليان مذهبي است عين مسلماني همه

از خميني (هاي اسالمي  ي انواع حكومت فلسفه و ماهيت رژيم سياسي ـ در همه          «
در اين فلسفه امام، انساني مافوق و پيشوا . ـ مبتني  بر اصالت رهبر است) تا مجاهدين

دوام و قوام . آند  و رهبري ميابر مردي است آه جامعه را سرپرستي، زعامت. است
وجود و . است) جامعه(امام عامل حيات و حرآت امت . جامعه به وجود امام بستگي دارد

است تا نگذارد ” پيشوا“امام . سازد بقاي امام است آه وجود و بقاي امت را ممكن مي
تو امت به بودن و خوش بودن و لذت پرستي تسليم شود و باالخره پيشوا است تا در پر

 )17(» .هدايت او امت چونان گوسفندي حرآت و جهت حرآت خويش را گم نكند
ي  بر وسعت و دامنه« اسماعيل صفوي  شاه:  است آه ي ونيزيان آمده          در سفرنامه

 و …هاي اسالمي وجود داشت، به مراتب افزود اختالفي آه ميان ايران و ديگر آشور
ي اول و دوم و سوم   انكار خليفه ت آه درصدد رد و را برانگيخت و برآن داش…ايرانيان
 )18(» …برآيند 

ي جعفريه  ي اماميه يكي از نتايج مهم پيروزي قزلباشان اين بود آه مذهب شيعه         «
مذهب رسمي قلمرو ] عشريه يا دوازده امامي به نام امام جعفر صادق يا مذهب اثني[

. ي اول معمول گشت شيعي و لعن سه خليفهي   جا خطبه  همه…دولت صفويه اعالم شد 
بيش باد، آم : گفت تر لعن آنند و غالبا مي شاه اسماعيل شخصا مراقب بود آه مردم بلند

ي مقامات و   بودند، همه  فقيهان شيعه و يا فقيهاني آه به مذهب شيعه گرويده…مباد 
 دولتي و به ي مذهب  ترويج مذهب شيعه به مثابه…مشاغل روحاني را اشغال آردند 

و اعدام و ايذا و تعقيب اهل سنت و جماعت، … ي نخستين ويژه ترويج لعن سه خليفه
 )19(» . سخت تباه و خراب آرد…هاي همسايه  با دولت…مناسبات ايران را 

و به حكومت ] ارتش شاه اسماعيل[ها           مجتبي مينوي در رابطه با حرآت قزلباش
ي به حكومت   زده آه شيوه لي از تاريخ نگاران شيعهرسيدن شاهان صفوي برخالف خي
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 انگاري  آنند، اين نگرش را يك سهل ارزيابي مي» حرآتي ملي«رسيدن صفويان را 
 . است تاريخي ارزيابي آرده

انگاري تاريخي  به گمان من سهل] ها به جنبش قزلباش[عنوان جنبش ملي دادن          «
 )20(» .اريخي استاست در اصطالح و مرتكب شدن غلط ت

ي منشا ايراني داشتِن تشيع نادرست است و اآنون  از لحاظ تاريخي فرضيه         «
= بندگان ( نخستين شيعيان از موالي …توان اين نظر را آامال رد شده شمرد  مي

 )21(» .نبودند بلكه عرب بودند) ايرانيان
رك صفوي آه نژاد و مذهب ي به حكومت رسيدن شاهان ت          به بياني ديگر شيوه

ي اعراب به ايران،   گرايانه نبود آه دقيقا در راستاي حمله تنها ملي ديگري داشتند، نه
 .    شبيخون قومي خارجي بود

ي ترك بر سِر تماِم ايرانيان و بخصوص           متاسفانه با تمام فجايعي آه اين طايفه
ي ما جرات   زده  نويسان شيعه ، تاريحاند هاي ديگر مذهبي آورده باورمندان به آئين

آنند اين حرآت را درست ارزيابي آنند و از آساني نظير شاه اسماعيل و شاه عباس  نمي
دهند آه نه با رفتار آن شاهان همخواني دارد و نه با   واقعي ارائه مي تصاويري غير

 . ي تاريخي ما حافظه
 هزار   هزار خانوار فقط سه فهان، از پانزدههنگام انتقال ارمنيان از جلفا به اص         «

 اثر گرسنگي و بيماري و حمالت ايالت  خانوار به اصفهان رسيدند و باقي در راه بر
آوچاندن ارامنه از جلفاي ارمنستان به [ يك هدف ديگِر اين اقدام …چادرنشين تلف شدند 

ي و تضعيف آن نشاندن پايداري مردم نواحي غيِر ايراني آشور صفو فرو] اصفهان
 )22(»…ها بود  سرزمين
را [!] تفكر در همين فاآت تاريخي آافي است تا واقعيت عصر شاه عباس آبير          «
ارامنه آه به فرمان شاه اين : پرسيدني است. اي آامال متفاوت به نمايش بگذارد به چهره

 نفر جان سالم به  ها يك با آدام حمالت روبرو بودند آه از پنج نفر تن…پيمودند  راه را مي
مقصد رساند؟ از گرسنگي و بيماري آه بگذريم آدام ايالت چادرنشين در اين مسير 

 صدا آرامش و امنيت   نگاران يك ي تاريخ  طرفه آنكه همه…اند؟ عامل چنين حمالتي بوده
 ».اند اين دوران را ستوده

امش توجه آرد و در راه ي امنيت و آر  از آغاز حكومت به مساله…شاه عباس         «
 )23(» …برانداختن رهزنان سعي فراوان نمود 

ي ما براي دوران حكومت شاه عباس   نگاران شيعه زده          بنابراين امنيتي آه تاريخ
هاي هميشگي قومي مهاجم  اند، نه تنها امنيت نبود آه يكي از همان شيوه آبير برشمرده

هاي مذهبي آرد آه تاآنون  ترين جنگ رگير بزرگبود آه زير لواي مذهب، ايران را د
ي  انديشاني مثل ارامنه آه براي نابود آردن منطقه رفتار با دگر. ايم نيز از آن رهايي نيافته

  گي ايران ـ درپيش گرفته شان و استفاده از هنرمندانشان ـ براي باصطالح سازند زندگي
ان است آه جدوِل مختصاِت رفتاِر اين هاي ثبت شده در تاريخ اير شد، تنها يكي از شيوه

 دليل است آه بايد   همين به. گذارد سلطان شيعه و ديگر شاهان صفوي را به نمايش مي
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نگاري را آنار زد و تصويري واقعي از اين شاهان شيعه و  هاي دروغين تاريخ پوسته
 !جنايتكار به نمايش گذاشت

 هزار نفر ارمني و 70يب به قر]  هجري1014[ ميالدي 1605در سال          «
  ي نخجوان به داخل ايران تبعيد شدند آه اآثر آنان در ميان راه جان آذربايجاني از ناحيه

 )24(» .يعني تبعيد بزرگ بود” بويوك سورگون“اين تبعيد به اصطالح . سپردند
ان را شاه عباس تصميم گرفت آه شهرهاي آباد ارمنست «: نويسد          نصراهللا فلسفي مي

 سربازان با … جمع آثيري از ارامنه حاضر به ترك وطن خود نبودند …ويران آند
آردند آه با زن و فرزند   مردم را مجبور مي…رفتند و ها مي هاي آشيده به دهكده شمشير

 1028 در سال …ي آافي خاك وطن را ترك گويند  خود در سرماي زمستان بدون آذوقه
 »…ان و ارمنستان تبعيد شدند  هزار نفر از آذربايج پنجاه

همه . سالطين صفوي با سالطين عثماني يك اختالف اساسي در رفتار نداشتند         «
. فرق ميان آنان جز يك فرق ظاهري نبود. چاپيدند پرستيدند و بندگان خدا را مي خدا را مي

آردن ي همت خود را صرف ساختن مساجد و تزئين ديوارها و زر اندود  هر دو سلسله
 )25(» .هاي آنها نمودند؛ اما از عدالت اجتماعي خبر و اثري نبود گلدسته

هاي مورخين  توان بر تمام دروغ  ي تاريخي به سادگي مي          با اين چند نمونه
شاه عباسي و امنيت آاذب » شكوفاي«زده در مورد امنيت و سازندگي دوران  شيعه

 . دوران شاهان صفوي خط بطالن آشيد
وي امر داد تا . شاه عباس اول سلطاني مستبد، هوسباز، بدگمان و بيرحم بود        «  

ي   ميرزا فرزند ارشد خود را آه جواني اليق و مستعد بود، بكشند؛ زيرا از وجهه صفي
   پسر خويش را آور آرد، ولي پسر چهارم به مدتي بعد دو.  بود روز افزون او بيمناك شده

 بود، سرير سلطنت را  ي پسران خود را از دست داده عباس آه همه  شاه. موقع درگذشت
از آن زمان .  استعداد بود، سپرد ي صغير خود شاه صفي اول آه آودآي بي به نوه
ي خويش را در حرم پرورش دهند و از مردم  ميان صفويه رسم شد آه جواناِن خانواده در

ي  ند تا خطري از وجود ايشان متوجهاراده بار آور دور نگاه دارند، و نازپرورده و بي
آشيدند و  ترين بدگماني ديدگان ايشان را ميل مي و در صورت آوچك. سلطان وقت نگردد

 )26(» .آردند نابينايشان مي
اي آه هرگز اجازه نداشت زندان خود  شاهزاده «: نويسد          ٍسر جان ملكم مي

 ».شد آفايت مي و بي[!] صفت اال زنرا تا وقت جلوس به تخت ترك آند، احتم] حرمسرا[
آنم براي درك و فهِم نقِش مذهب در حكومت، نقِش پدر و بنيانگزار           خيال مي
 . ي صفوي و اولين حكومت اسالمي شيعه در ايران آافي باشد حكومت شيعه

ايم   و چند سال را با گوشت و پوستمان لمس آرده          براي ما آه در ايران، اين بيست
و نقش دين در حكومت جمهوري اسالمي را پيِش چشم داريم، درِك رفتاِر پدر عقيدتي 
خميني و بنيانگزار، موسس و مخترع مذهب شيعه در ايران نبايد چندان دور از ذهن 

 اهللا خميني ـ رهبر اصلي حكومت  اي از رفتاِر روح  دادِن نمونه  دست براي به. باشد
را آه به بيان چگونگي » ها  گفته  و ها چهره«شي از آتاب مذهبي شيعه در ايران ـ بخ

 . آنم  است، نقل مي  پرداخته1367 بس آشتار زندانيان سياسي پس از آتش
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ي دوباره زندانياِن سِر موضع را از خميني   وقتي حكم محاآمه1367در سال           «
 شرع،   از اين سه قاضِييكي.  شدند گرفته  شرع براي اينكار در نظر  گرفتند، سه حاآم

 االسالم رئيسي، رئيس آنوني بازرسي آل آشور و  دو نفر ديگر يكي حجت. رازيني بود
 خميني  ي امداد امام  االسالم نيري بود آه اآنون بر سِر گنج قارون آميته ديگري حجت

ي  نده اوالدي نماي اوالدي در اين بنياد است؛ يعني عسكر ي عسكر او نماينده!  است نشسته
 .ي او  است و نيري هم نماينده  فقيه در اين آميته ولي

آوپتر   نفر پس از دريافت حكِم اعداِم زندانياِن سر موضع از  خميني با هلي          اين سه
.  هزار زنداني سياسي را آشتند  هفته چند ها پرواز آردند و در عرض دو روي زندان

تنها با اين حكم !  موضع هم مطرح نبود  سر ير موضع و غ سر. اي در آار نبود محاآمه
 برده براي من تعريف آردند آه   بدر بعضي زندانيان جان.  عام زدند خميني دست به قتل

هاي آبگرم  ي بزرگ زندان اوين به لوله هاي زندان اوين و شوفاژ خانه در زير زمين
رازيني با . ر آشيدندها نفر را در اين شوفاژ خانه بدا طناب وصل آردند و هر شب ده
هاي  ها نفر را در يك ساختمان متروآه، در يكي از قسمت موافقت اسداهللا الجوردي صد

 .ي زندان اوين آه قرار بود خرابش آنند، جمع آرد و آشت متروآه
هايش را پيشتر با سيمان  حدود دويست زنداني را در اين ساختمان آه درِز پنجره          «
ابتدا چند آپسول بزرگ گاِز مايع  را آه شيرهاي . د، جمع آردند بودن تيغه آشيده

  نيم. آردن زندانيان به داخل ساختمان انداختند  بودند، براي خفه آنترلشان را شكسته
ي اين دويست   بود، منفجر آردند و همه گذاري شده ساعت بعد ساختمان را آه از قبل مين

 »…اي  گوشهاين فقط. زنداني را زير آوار دفن آردند
 شيعه در ايران و ديگري   نفر، يكي به عنوان بنيانگزار مذهب  عمل اين دو          وحدت

 عمل تنها به   اسالمي آافي است تا نشان دهد آه اين وحدت به عنوان بنيانگزاِر جمهوري
فهم دليل آن هم .  سان است  شكل و هم دليل وحدت در انديشه و پايگاه فكري ايشان، هم

 است تا مردم جهان را آه به اديان ديگري باور دارند و تا  اسالم اساسا آمده. ان استآس
اند، به ضرب شمشير به دين اسالم  قبل از ظهور اسالم پيامبران و باورهاي ديگري داشته

 . آند» مشرف«
: نويسد مي] ي ابوالقاسم پاينده ترجمه[         ويل دورانت در تاريخ تمدن اسالمي 

اند،  ها گوشه گرفته  به آساني خواهيد گذشت آه در صومعه…]گفت مي […كرابوب«
شان واگذاريد، اما ساير مردم را وادار آنيد يا مسلمان شوند يا به   گيري آنها را به گوشه
 »! به نام خدا حرآت آنيد…ما جزيه بدهند 

 مخير اعراب، مردم را ميان اسالم، جزيه و شمشير«: نويسد          راوندي مي
 ».آردند مي

اند و  را سوخته اند بنام پازند آه آن مجوسان آتابي داشته«: گفت           خميني مي
واجب است تا ” فرقه“اند و جهاد با اين   نام آه او را آشته اند زردشت پيغمبري داشته

ن ي اين شرايط اين است آه با زنا مسلمان شوند يا جزيه قبول آنند، با شرايط و از جمله
مسلمان زنا نكنند و آفار را بر اسرار مسلمانان واقف نسازند وچارپاي سواري ايشان 
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غير از چارپاي سواري مسلمانان باشد و برآن چارپا نيز يكطرفه سوار شوند، يعني هر 
 )27(» . جانب بزنند دو پاي خود را بر يك

 دين ـ آه گرسنگي مفرط ي اعراب به ايران ـ نه نشر          اما يكي از داليل اصلي حمله
زير لواي ديِن اسالم راه را براي چپاول و غارت آشورهاي متصرفه . اعراب بدوي بود

هاي مفتوحه ارتزاق   سال هم هست آه دارند از ِقبل همين سرزمين1400باز آردند و 
 . اند آنند و هنوز هم سير نشده مي

ني آه در حمله به ايران شرآت اي به عمروعاص ـ يكي از سردارا          عمر در نامه
اي عمرو به جان خودم سوگند آه اگر من و همراهانم از گرسنگي « : داشت ـ نوشت

 عمرو هم در پاسخ عمر …شويد بميريم، تو و همراهانت آه سير هستيد، نگران نمي
آارواني از خوار و بار برايت فرستادم آه آغازش نزد تو و پايانش نزد : چنين نوشت آه

 )28(».تمن اس
وقتي غنايم ايران را نزد عمر «: نويسد          راوندي از قول ابو يوسف انصاري مي

 )29(» … گريست… و چشمانش به آنقدر مرواريد و زر و سيم افتاد…آوردند
 آه ايشان با هم بر سِر چپاوِل  شود و با اين ها شروع مي  نظر ها اختالف          البته بعد

 يك به سيادت و خالفت برسند،   آه آدام ندارند؛ اما بر سر اينملل ديگر اختالفي 
تقسيم » دولت«دو   و  ديني با يك پيامبر و يك آتاب به هفتاد. آنند اي پيدا مي اختالفات فرقه

همه هم خود را .  آدام هم حاضر نيستند از مواضع خودشان آوتاه بيايند هيچ. شود مي
در اين ميان فقط مردمند آه در . آنند قلمداد ميراستين، علوي، محمدي، ناب و اصيل 

 . شوند نابود مي» علماء«جنگ زرگري بين اين 
هاي قدرتي  نعمتي جنگ/هاي حيدري ماند اين است آه اين جنگ          آنچه در پرده مي

.  است اش راه انداخته ي قدرِت رقيب بغلي است آه هر ماليي براي تصاحب حيطه
 است، از همين سنخ   در ايران بين دو قرائت از اسالم در گرفته اآنون دعوايي آه هم

 . است
 نفسي آه قبال رفيِق راه و شريك قافله           در واقع از درون جريان حاآم گروه تازه

 .  است شده[!]  است، مدعي نوع ديگري از فهِم مذهبي بوده
 مريد و مقلد پشت سر دارند،          بيرون از دعواي سنتي بين آخوندها آه هرآدام آلي

آنند  اند آه سعي مي يك عده هم به عنوان روشنفكر ديني و يا روشنفكر مذهبي پيدا شده
 . بندي آنند  پسنٍد امروزي بسته هاي مشتري مفاهيم قديمي شيعي را در زرورِق واژه

و » قلدمرجع تقليد و م«و » فقيه و سفيه«ديني آه بر اساِس :          آسي نيست بپرسد
  باشد؟  تواند داشته  است، چگونه روشنفكري مي  ريزي شده برنامه» آقا و عوام آاالنعام«

تواند مذهبي باشد؟ همين آه آسي مذهبي شد، يعني بسته،           مگر اساسا روشنفكر مي
ي روشني آه هميشه در تكاپو و جستجو  و اين با فكر و انديشه. آند دگم و جزم فكر مي

آسي آه از پيش، يك پيشداوري را در ذهنش : به تعريفي ديگر. اقض دارداست، تن
آه متقلب باشد و بخواهد  مگر اين. تواند مدعي روشنفكري باشد  است، نمي رسوب داده

نظير دآتر علي [!] همان باليي را بر سِر ما بياورد آه روشنفكراني» مٍد روز«اساس  بر
 .اند حمد آوردها اهللا مطهري و جالل آل شريعتي و آيت
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آجا ايراني از همان اول در برابر اسالم قرار گرفت و نخواست اسالم را          «
 )    30(». جا يك نمونه نيست بپذيرد؟ آجا چنين چيزي است؟ يك

ايراني ـ بعد از برخورد با اسالم اوليه ـ احساس آرد آه دين اسالم، همان           «
 مذهب خودش را ول آرد،   براي همين… است گشته ياي است آه به دنبالش م گمشده

 )31(» …هاي خودش را ول آرد و بطرف اسالم رفت مليت خودش را ول آرد، سنت
اسالمي ـ يعني دآتر علي شريعتي ـ به » روشنفكر«         براي پاسخ به اين باصطالح 

پردازم تا  يران ميي اعراب به ا حمله» از همان اوِل«ذآر چند نمونه از رفتار ايرانيان 
تواند مذهبي و ايدئولوژيك باشد؛ آه اگر شد ـ يعني اگر  نشان بدهم آه روشنفكر نمي

 است ـ تاريخ ثبت شده را  روشنفكر مذهبي شد، يا يك فرد مذهبي خيال آرد روشنفكر شده
 .آند جعل و تحريف مي

هاي  عدادي از قيامت» تاريخ اجتماعي ايران«         مرتضي راوندي در جلد دوم آتاِب 
آه در برابر اسالم و «به حكومت رسيدِن اعراب » همان اوِل«ثبت شده در تاريخ را 

 : شمارد مي چنين بر» اند اعراب ايستاده
           قيام سنباد، نهضت استاد سيس، جنبش مقنع، بابك خرمدين و نهضت سرخ

 عربي خود را   و ضد اسالمي هاي ضد  آه رهبران اين نهضت…جامگان و قيام بابك
هاي ضد عربي و ضد  ترين رهبِر قيام مشهور[پيروان و رهروان ابومسلم خراساني 

 . اند دانسته مي] اسالمي ايران
ي ابومسلم خراساني آغاز شد و بعد از غدر و   به وسيله…قيام سياسي ايرانيان         «

ادامه داشت ] از همان اول[ت  خالل و ابو مسلم به شد خيانت عباسيان، نسبت به ابو سلمه
 )32(»…هاي مستقل در ايران تا به ايجاد دولت

 :  نويسد          راوندي به نقل از ادوارد براون در تاريخ ادبي ايران مي
سنباد از نيشابور به عزم خونخواهي ابومسلم حرآت آرد و در مدتي آوتاه           «

عزم دارم به سوي اياالت : ود گفتاي را دور خود جمع نمود و به ياران خ عده
ي آثيري از مجوسان  ديري نپاييد آه عده. نشين حرآت آنم و آعبه را منهدم سازم عرب

 ». را به طرف خود جلب آرد… چنين مزدآيان طبرستان و نقاط ديگر و هم

   باز… گفتي…]سنباد[…«:  است ي نظام الملك آمده          در آتاب سياست نامه

ي عباسي   بعد هم سنباد به دست قواي منصور خليفه…».عبه را ويران نكنمنگردم تا آ
 . هزار تن از يارانش آشته شد بين ري و همدان همراه با شش

 استادسيس علم مخالفت … بود آه هنوز قيام سنباد آامال خاموش نشده         «

 هزار   سيصد…ي عباسي ايجاد آرد برافراشت و مشكل جديدي براي منصور خليفه

در طي اين .  باالخره خليفه خازم را به جنگ او فرستاد…مرد جنگجو با او بودند
 هزار نفر اسير گرديدند آه 14 هزار تن از پيروان او آشته شدند و 70مبارزات 
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را زنجير ] استادسيس […قواي خليفه.  سرهاي آنان را از تن جدا آردند…بالفاصله

 »…ا او را به قتل رسانيدندآرده، به بغداد فرستادند و در آنج
مذهب ايشان آن بود «:  شده است  مقنع چنين نوشته ي ابن          در تاريخ بخارا درباره

آردند؛ و ليكن به امانت  داشتند و غسل از جنابت نمي گزاردند و روزه نمي آه نماز نمي
 ».بودند مي

ني بود و در جنبشي آه عليه مقنع از سرداران ابومسلم خراسا«: نويسد          راوندي مي
 آه به   پيروان مقنع بدون اين…خلفاي اموي صورت گرفت، شرآت عملي داشت

 باشند، به رعايت اصول اخالقي، راستگويي، امانت و  اجراي احكام مذهبي توجهي داشته
با .  مقنع آه مايل نبود به دست اعراب بيفتد، خودآشي آرد…رازداري پايبند بودند

هايي در نقاط مختلف عليه   چنان طغيان  پايان نيافت، بلكه هم…ن جنبشمرگ مقنع اي
 ».گرفت اعراب صورت مي

در ايامي آه خلفاي عباسي به دست عمال خود در نقاط مختلف ممالك اسالمي به          «
عقايد و افكار و غارت مردم ستمديده مشغول بودند و افراد ] محدود آردن[تحديد 
دينان به طور  بردند، خرم ها و عناوين مختلف از بين مي ا به بهانهي ايراني ر برجسته

 سال در آن سامان به استقالل 22نهاني و آشكار با دستگاه خالفت مبارزه آردند و مدت 
 )33(» .ها به خليفه وارد آردند زندگي آردند و شكست

 سال از سال 100د قول التون دانيل محقق و ايرانشناس انگليسي در طول حدو به          «
 قيام و شورش اجتماعي، 143ما شاهد )  ميالدي743 ـ842( هجري قمري 227 تا 126

 عليه …سياسي و مذهبي در نواحي مختلف خراسان، سيستان، طبرستان، گيالن و
ها اگر  چنين هوشياري و مقاومتي در تاريخ ملت. ايم حاآميت اعراب يا اسالم بوده

 )34(» …نظير است آمترديد  نظير نباشد، بي بي
توان تصور آرد، مردمي آه مورد تجاوز، غارت و   عنوان نمي  هيچ وانگهي به          «

  اند، براي ديِن متجاوزان و غارتگران از خود شيفتگي نشان دهند؛ به آشتار قرار گرفته
 توان يافت آه جمعي از ايرانيان اي نمي  تنها هيچ مدرك تاريخي  دليل نيز نه همين

 باشند، بلكه همين تضاد عميق ميان فرهنگ و منش ايراني با اسالم  داوطلبانه اسالم آورده
را به تنها راِه حفظ قدرت ] در ايران[سكونت دادن اعراب مسلمان ” منش عربي“و 

هاي  حتا اين ادعا نيز آه همين اواخر از ديدگاه طبقاتي از سوي چپ. عرب بدل ساخت
راساس آن برخي اشراف و زمينداران براي حفظ موقعيت و است و ب ايراني مطرح شده

مال خود به همكاري با دشمن تن دادند و اسالم آوردند، به هيچ مدرك تاريخي قابل اثبات 
 )35(» …نيست

هاي آوتاه يا بلند مدتي در برابر اعراب  در اآثر شهرها و واليات ايران مقاومت          «
ي ايران  رود، به فتح همه آن آساني آه تصور ميصورت گرفت و اعراب مسلمان به 

چنان بر عليه  هاي اشغال ايران توسط اعراب، مردم هم  بلكه درطول سال…موفق نشدند
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» .به مبارزه پرداختند] آه مظهر دين تحميلي بودند[ي اسالمي  نشانده هاي دست حكومت
)36( 

از اعراب و استقبال مردم از اسالم ي اين عوامل اما باعث پيشواِز ايرانيان  همه          «
هاي  ها و واليات ايران، اعراب مسلمان با مقاومت ي شهر نگرديد؛ بلكه تقريبا در همه

ها پايداري و مقاومت ايرانيان بيرحمانه سرآوب  در اآثر شهر. سخت روبرو شدند
 16سال [گرديد؛ مثال در سقوط مدائن و خصوصا مقاومت مردم در جنگ جلوالء 

آه  اعراب مسلمان خشونت بسياري از خود نشان دادند؛ آنچنان]  ميالدي636 ـ هجري
 هزار تن از  در اين جنگ صد. اند ياد آرده” ي هولناك جلوالء واقعه“مورخين از آن بنام 

 شدند و تعداد فراواني از زنان و آودآان ايراني به اسارت رفتند و بسياِر  ايرانيان آشته
 )37(» . بود آه نمودار جالل جنگ بود آشته دشت را پوشانيده

هاي ضد  ي نهضت ها بخش بسيار بسيار آوتاهي از تاريخ ثبت شده          اين نمونه
ها جلد آتاب، سفرنامه،  ها و هزار اسالمي و ضد عربي ايرانيان است آه در بيش از صد

   و عرب، همنگاران ايراني هاي مختلف از قول تاريخ المعارف در زمان تاريخ و دايره
اما آسي مثل شريعتي آه مدعي .  است  شناسان اروپايي و روسي ثبت شده چنين شرق

 شناسي   شناسي و شرق  شناسي، اسالم است در دانشگاه سوربن فرانسه، تاريخ، جامعه
ي ايران را جعل و  دهد تاريخ مدوِن ثبت شده  است ـ به راحتي به خودش اجازه مي خوانده

 .د براي اينكه دين و ايمانش را از گزنٍد شناخٍت صحيح در امان بداردالب. تحريف آند
پروفسور لويي ماسينيون، محقق و » سلمان پاِك« چنين مدعي است آه           شريعتي هم

 است؛ اما از چاِپ آتاِب  ي فرانسوي را ترجمه و چاپ آرده  شناس برجسته اسالم
 است به  س چشم پوشيده و نخواسته شنا همين شرق» منحني شخصي زندگي حالِج«

 ) نقل به مضمون (ي ايرانيان دامن بزند؟  گرايانه ي صوفي روحيه
با «حالج نه يك مسلمان، صوفي، مرتاض و درويش : دانست آه حتما مي          در حالي

آه يك انقالبي بود و در آاِر برانداختِن آاخ »  دانگ وزن هايي با نيم ردايي پر از گزنده
ي آعبه حمله آرد و   دليل هم به خانه  همين اعراب و اسالم بود؛ به] خرآردن[حمار است

 .آنجا را غارت آرد
ترديد   نظير استاد لويي ماسينيون بي تحقيق پر ارج و بي «: نويسد          ميرفطروس مي

 ». است ي محققان زندگي حالج بوده  بخش همه اي است آه الهام منبع بسيار ارزنده
هاي اجتماعي، فرهنگي و حتا   است و در عرصه حالج واقعا يك متفكر بوده       «   

 هر حال خوشايند بسياري از   است و اين حضور، به سياسي جامعه حضور داشته
 همين جهت پس از صدور   است؛ به اش نبوده شريعتمداران، عارفان و حاآمان زمانه

قيب، مخفي و متواري بود و در اين تعقيب و ها تحت تع فتواي تكفير عليه او، حالج مدت
 )38(»آرد گريز، او در مكاتبات خود با ياران و پيروانش از آلمات رمز استفاده مي

ي آتاب پروفسور لويي ماسينيون از سوي شريعتي نه           بنابراين عدم چاِپ ترجمه
يقا ترِس شيعِي ايرانيان آه دق» ي گرايانه ي صوفي نگراني از دامن زدن به روحيه«

 خرافات و ضد اسالمِي حسين ابن منصور   شدِن شخصيت واقعي، ضد شريعتي از شناخته
 .  است حالج بوده

 :  است در جاي ديگري نوشته] علي شريعتي[         همين روشنفكر مذهبي 
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به نقل  ( ».شناسند شود، اساسا تاريخ را نمي گويند تاريخ تكرار مي آساني آه مي         «
 )   مضمون

اي حاآم چپاولگر  ي اين روشنفكر ديني، تكرار تاريخ اين نيست آه عده          به عقيده
 اهللا خميني   آه سيد روح عدم تكرار تاريخ يعني اين. اي چپاولگِر ديگر بيايند بروند و عده

 و تر باشد يا مثال جوان. تر باشد حاآم بعدي قدش آوتاه. دوباره بر آشور حاآم نشود
آه  شود؛ يعني اين تاريخ تكرار نمي.  باشد ي غيبي از آار افتاده دستش هم در يك سانحه

 . آيند تا دوباره بر تخت بنشينند شاهان مرده از گور بدر نمي
ي مسلمان،   شناس برجسته چيز          همين محقق، تاريخ شناس، اسالم شناس و همه

آند آه مثال امويان  خيال مي. ي و تاآتيك بگذاردآنقدر سواد ندارد آه تفاوتي بين استراتژ
. آنند هاي حاآم فعلي فرق مي»آخوند/ شاه«يا صفويان، با . با عباسيان ماهيتا تفاوت دارند

ي رفتاِر  هاي حاآم بر ايران به دليل شباهٍت شيوه آند آه شباهٍت بين حكومت درك نمي
ها  تفاوت. است اريخ هميشه تكرار شده دليل هم در ايران ت  همين به. ايشان با مردم است

 سو  آم از مشروطه به اين علت اساسي آن هم ـ دست.  است هم، همه شكلي و ظاهري بوده
علتش، عدم شناخٍت باورهاي .  است ها بوده ـ  عدم آگاهي ما از مكانيزم انواع ديكتاتوري

ها ـ چه آالسيك و  ريهاي مافيايي ديكتاتو نشناختِن شيوه. ي مذهبي و خرافاتي است آهنه
 . داشتن ملت است چه مذهبي ـ  براي در منگنه نگه

ي قدرت حاآم نبودند و دگرانديشان و  ها بر اريكه          اگر زماني پيش آمد آه ديكتاتور
ها نپوسيدند و  ها در زندان  پيروان مذاهب و مكاتب ديگر اعدام نشدند و زندانيان سال

ظامي در توازي با نيروي مذهبي براي حكومت بر مردم سانسور نبود، و از نيروي ن
 .  است توان ادعا آرد آه تاريخ از سيكِل خودش خارج شده استفاده نشد، آن وقت مي

هاي           اگر رهبراني سِر آار آمدند آه از همان اوِل به قدرت رسيدنشان حساب
ن، هر مخالف و معترضي را  ده رقمي نكردند و براي در قدرت ماندنشا شان را چند بانكي

توان ادعا آرد آه تاريخ تكرار   نيست نكردند، آنگاه مي  به ـ حتا رفقاي ديرينشان را ـ سر
 .  است نشده

ي نخست وزيري دآتر محمد   ساله سه/          در تمام طول تاريخ ايران تنها دوران دو
آم از بعد  ها دست  دوراني همه.  است ي معموِل تاريخ ايران بوده مصدق خارج از چرخه

 .  هم شبيه هستند  سو به ي اعراب به اين از حمله
بعد .          عدم تكراِر سيكِل تاريخ در آلمان پس از سقوط دولت آدولف هيتلر پيش آمد

از سقوط نظام حكومتي تك حزبِي راسيستي و نازيستي است آه شكل و ماهيٍت حكومت و 
حقوق و وظايف شهروندي . شود قانون اساسي عوض مي. آند حكومتگران آلمان تغيير مي

ي قانون اساسي جاي  آزادي مطبوعات، احزاب و دگرانديشان در سينه. شود تعريف مي
                    …شود و حكم اعدام بكلي لغو مي. شود حقوق بشر مبناي نگرِش به ملت مي. گيرد مي

ها بروند،  اين «:  سال پيش ما معتقدند  چند  و يست دليل ايرانياني آه مثل ب  همين          به
  بينند و از نقطه تري را براي ما تدارك مي ي هولناك ترديد آينده بي» خواهد بيايد هرآه مي

ايشان در واقع از عدِم رضايت مردم از . آنند تر با سرنوشت ما بازي مي نظري خطرناك
. آنند  استفاده مي سوء  بر آشوراوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي حاآم

 است آه عليرغم  تاريخ ثابت آرده.  هيچ اثباتي رسيد توان با نفي يك جريان به نمي
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خبري از تاريخشان هميشه يك  ي مردم، ايرانيان تنها به دليل بي شائبه هاي بي فداآاري
ي  گيجه رتواند به اين س آگاهي تنها راهي است آه مي. اند ي معين را دور زده چرخه

 . تاريخي، در دوِر مشخِص ديكتاتوري جانشين ديكتاتور ديگر پايان بخشد
انديشان،  هاي مرسوم حكومتگران؛ سانسور، سرآوِب دگر          شناخت تاريخ و شيوه

هاي امنيتي و اطالعاتي، تحريف تاريخ  استفاده از باورهاي مذهبي، فرهنگ آشي، سيستم
آردگان است آه به اين سيكل مزخرف تاريخ،  صيلو به خدمت گرفتن بعضي از تح

 !اين دوِر تكرار را بايد شكست. دهد امكان بقا و ماندگاري مي
ها توانستند از سيكل قبلي تاريخشان خارج شوند و تعريف جديدي از           اگر آلمان

گيرند،  هاي قدرت را در دست مي انسان، شهروند، وظايف و تكاليف آساني آه اهرم
به اين باور و ] يا منتخبين مستقيم مردم[ دليل بوده است آه قانونگزارانشان   اين هند، بهبد

هاي دولتمداري قبلي مبتني بر شعار، تهييج احساسات، صدور  شناخت رسيدند آه شيوه
 …ها به بيرون از قلمرو حكومتي، نفي و حذف دگرانديشان و تروريسم، انتقال تضاد

 سوز و  هاي نسل  تنها ايشان را درگير جنگ و نه. انگيزي داردي هراس  بازتاب و نتيجه
   همين به. شوراند آند؛ آه تمام جهان متمدن را هم برعليه ايشان مي  دهي مي سرمايه برباد

دليل من معتقدم آه ما بايد از اساس تعريف جديدي از حكومت بدهيم و حاآمان را نه فقط 
 …هاي ملت  م، حذف مخالفين، چپاولگر ثروتبراي حكم آردن، سواري گرفتن از مرد

ها را  شود انسان بايد اين پنبه را از گوش درآوريم آه مي. آه خادمين ملت تعريف آنيم
بندي آرد و به ايشان عنوان شهرونٍد درجه يك و درجه دو  هاشان دسته تنها به دليل انديشه

.  تفكرش حذف فيزيكي آندي متفاوت آس اجازه ندارد ديگري را به دليل شيوه هيچ. داد
ي اول يك شهروند است؛ فارغ از اين آه چه انديشه، رنگ، نژاد،  ايراني در درجه

تمام بدبختي ما از همين تعريٍف غلط از انسان و شهروند .  باشد جنسيت و قوميتي داشته
  با اين تعريف غلط است آه سرنوشت مردممان به چنين آپارتايدي انجاميده. شود ناشي مي

ي دوازده امامي باشند، در قانون اساسي  حتا اگر اآثريت مردم ايران هم شيعه. است
اي به دست  ايران نبايد هيچ دين يا مذهبي به عنوان دين رسمي آشور قيد شود، تا بهانه

بزرگترين ِاشكال متمم قانون !  نشود متوليان مذهب براي حذف و نفي دگرانديشان داده
شروطه تدوين شد، قانوني آردن آپارتايد ديني است و اين عمل اساسي ايران آه پس از م
هاي آور تاريخ آشور  ها انجام گرفت، يكي از گره اهللا نوري آه زير فشار شيخ فضل

 . ماست
ي اول بايد از سيكل اعتراضي فعلي           براي شكستن اين دور تاريخي در مرحله

. هاي ضد ديكتاتوري نيست مبود نهضتمشكل ما ايرانيان آمبود اعتراض و آ. خارج شد
 دليل هم هميشه از  به همين. ايم مشكل اين است آه ما بيشتر با شكل قضيه درگير شده

ترين اشتباهات تاريخي ايرانيان در نشناختن تاريخ و  يكي از بزرگ. ايم محتوا عقب مانده
ِب امويان و ي عر آمك به تكرار سيكل تاريخ همانا خارج آردن حكومت از دست سلسله

 است آه به دست ابومسلم خراساني انجام  ِ عباسيان بوده ي عرب سپردن آن به دست سلسله
ي تجاوزگِر  البته ابومسلم هم آارمزدش را، در نشناختن شباهٍت اين دو سلسله. شد
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شباهت به  داستاِن دوران ما هم بي.  نيست شد ها هم سر به اسالمي گرفت و به دست همان
 . ي عباسيان به جاي امويان نيست دوران و جانشين شدن سلسلهتاريخ آن 

 هم  آن»  تن نرم« رسيدن جناح           رفتن جناح راديكال مذهبي از حكومت و به قدرت
ي اين متوليان  همه. اشكال اساسي خود مذهب شيعه است. يك شوخي بيمزه بيشتر نيست

كومت مذهب بر مردم هستند و نه حكومتگر مذهبي و شيعي در نهايت نگراِن تداوم ح
 .  فرهنگي، سانسور، چپاول و غارِت مردم نگران بيچارگي، گرسنگي، بي

هاي توتاليتر و چه در  ايدئولوژي به عنوان يك حقيقت برتر، چه در رژيم          «
هاي اسالمي و خصوصا شيعي خود را از طريق تبليغات گسترده، تفتيش،  حكومت

 مذهبي، قهر و خشونت، ارعاب، ترور جسمي و فكري، سرآوب بازرسي فكري، تكفير
اصول ايدئولوژيك به عنوان . آند هر نوع دگرانديشي و آزاد فكري تحميل و تثبيت مي

ها و  اي براي سرآوب آزادي ها و وسيله به ابزار تحميق توده” آالم آخر“و” وحي منزل“
ازيسم در آلمان، فاشيسم در ن. شود هاي دموآراتيك روشنفكران جامعه بدل مي آرمان

هاي عيني و  ايتاليا، استالينيسم در شوروي و حكومت جمهوري اسالمي در ايران نمونه
 )39(» .تاريخي اين مدعا هستند

با بودن احكام الهي نيازي به قوائد و آداب ديگر «: گفت          حاج مال علي آني مي
اگر غرض ” المومنون اخوه نا“: اند است آه فرموده” اخوت“اگر مقصود . نيست

” مساوات“اگر منظور  . اند است آه امر به نماز جماعت فرموده” جماعت و جمعيت“
اگر رفع ظلم و تعدي است آه بايد حدودات . اند است آه خمس و زآات را مقرر داشته

اين است آه تحت ” اختيار و آزادي“اگر معني . شرعي و تهديدات اخروي را آافي بدانيم
 )40(».اين منافي اساس خداوندي است] آه[يگري نباشيم حكم د

 انديشي است اگر تصور شود آه متوليان مذهب شيعه، در           به همين دليل ساده
اي  فرق بين خاتمي و خامنه. آوري شوند اي دينشان، باني بدعت و نو تعريف اساسي و پايه
شان به اصول شناخته  ور و ناباوريهاي مذهبي با مالهاشان ـ در با ـ حتا فرق بين مكال

جهت نيست آه  بي. شده و جهاني حقوق بشر نيست؛ فرقشان تنها در شكل لباسشان است
مهدي بازرگان به داليل شرعي از پافشاري بر خواست اساسي :  جوادي به بيان دآتر سيد

ي شد آه ي راه جناِح آدمخواِر حكومت مذهب ملت ايران آوتاه آمد و محلل و هموار آننده
 . در نهايت خودش را هم قرباني گرفت

ي تلخ تاريخي را  رسد آه ملت ما مجبور است يك بار ديگر  اين تجربه  نظر مي          به
تكرار آند و براي به قدرت رساندن يك ديكتاتوري مذهبي ديگر قرباني بدهد؛ اما تاريخ 

ن توحش و تجدد از ميان افراد است آه مرز بي ي آشورها ثابت آرده ي دنيا و همه در همه
مرز اصلي، اصولي و اساسي بين . گذرد اي نظير دو جناح حاآم بر ايران نمي  عقيده هم

بايد تمام . آند از انواع حكام مذهبي از حكومت عبور مي»  خلع يٍد«ارتجاع و مدنيت از 
آرد اش يعني اسالم بررسي  تعاريف مختلف و ظاهرا متفاوت را در ظرف و شكل اصلي

 .و با قاطعيت، دين را از حكومت جدا آرد
مسئوليت امام، ايجاد يك  «: امام نگاه آنيد» مسئوليت«         به تعريف علي شريعتي از 

ها، در برابر عوام و   مسئوليت گستاخ بودن در برابر مصلحت…انقالب شيعي است
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ل است آه مردم  امام مسئو…پسند عوام و بر ذوق و ذائقه و انتخاب عوام شالق زدن

 رهبري …ي آرا تغيير و پرورش دهد؛ حتا عليرغم شماره] اسالم[را براساس مكتب 

رهبري [ او     …اي انقالبي ـ نه دموآراتيك ـ ادامه يابد بايد به طور مستمر و به شيوه
 )41(» .سپارد هرگز سرنوشت انقالب را به دست لرزان دموآراسي نمي] شيعي

مذهبِي امروِز [!] و مد روز [!]  آه تقريبا تمام روشنفكران مدرن         فراموش نكنيم
دانند و الگوي حكومت اسالمِي  ايران خودشان را شاگردان و پيروان علي شريعتي مي

 . است هاي شريعتي تبيين شده ها و سخنراني مورد نظرشان به وضوح در نوشته
 براي 1359اي آه در زمستان  نامهي يازدهم   اآبر هاشمي رفسنجاني در ماده          علي

 :   شخص خميني نوشت اصرار داشت آه
آه ] صدر بني[جمهور منتخب  دستور جنابعالي در خصوص حمايت از رئيس         «

 استفاده در جهت   بنديم، مورد سوء آامال بجا و بموقع بود و ما خود بدان معتقد و پاي
شرايطي نبوده و نيستيم آه بتوانيم جلو گيرد و ما در  اهداف خاصي قرار گرفت و مي

 استفاده را بگيريم؛ زيرا هرگونه اظهار نظر و عمل مستقلي براي جلوگيري از  سوء
شود و   طلبي معرفي مي انحراف به عنوان آار شكني و تخلف از دستور امام و قدرت

و از ” شود جمهورند مي انتخاب شدن افرادي آه تسليِم  رئيس“متاسفانه اين خطر منجر به 
در مقابل انحراِف احتمالي مجريان محروم ” حافظ اسالم“داشتن مجلس مستقل و 

 )42(» .گرديم]مي[
. توان به هر حشيشي آويخت  همين دليل براي نجات از وضع موجود نمي          به
ي تاريخي ديگر همين دور زدن سيكل   سال پيش خودمان و هزارها تجربه24ي  تجربه

 سازان، استمرار  آند؛ به قربانگاه رفتن جوانان، ذبح فرهنگ و فرهنگ ئيد ميتاريخ را تا
ي ديكتاتوري  ي چرخه  تكرار چند صد باره…هاي مملكت و غارت و چپاول ثروت

 .جانشين ديكتاتوري ديگر
هاي           اگر بتوانيم باور آنيم آه براي معممين و مكالهاي حكومتگر  و نامزد

ي اعراب بدوي از سرنوشت يك تاريخ و يك  ش چند جزوه و جملهحكومٍت اسالمي ارز
تر است، شايد بتوان دريافت آه آويختن به مالهاي مدرنشان هم در نهايت به  مملكت مهم

 زدگي، عقب ماندگي، سانسور و باز هم  ي ديگر توحش، خشونت، اسالم تكرار يك دوره
 . شود بدبختي منجر مي
نظير است و  فهمم آه رژيم جمهوري اسالمي در جنايت بي را مي هم اين           البته من
ي  زند؛ اما دو نكته ي صفوي پهلو مي ي انجام جناياتش تنها به شاهان شيعه ميزان و شيوه

يكي اينكه طرح : توانم ناديده بگيرم  و پيچ اصلِي تاريخ ايران را نمي اساسي و دو گير
  حال عين ساده مسئوليتي و در عين عين بي» ايدخواهد بي ها بروند هر آه مي اين«شعاِر 

 . انگاري در شناخٍت سير تحول تاريخي است
مان را آه  آه ما هنوز هم مكانيسم حاآم بر جامعه تر اين          موضوع دوم و اساسي

دانيم آه قرائت شيعي از اسالم ـ خود ـ  ايم و نمي همان مذهب شيعه است، نشناخته
به همين دليل هم دين و مذهب بايد از . ائت از اين دين وارداتي استترين نوع قر خونريز
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ي نگرش آه به ِاعماِل چنين اعمال  به اين شيوه. اساس از دخالت در حكومت منع شود
 . انجامد، باز هم خواهم پرداخت اي مي وحشيانه

 
 !               حال برگرديم به تحريف تاريخ ازسوي روشنفكران مذهبي

ها ايرانيان زبان عرب نادانسته و قرآن ناخوانده، چنان محو    به تعريف اين       
ها را لخت  آنان سينه اند آه هلهله اسالم وارداتي شده» برابري و برادري«شعارهاي 

اما اتفاقا همين خلفايي آه با شعار برابري، ! اند آرده، به استقبال سپاه اسالم شتافته
اند، نه تنها  به ايران تاخته» قولو ال اله اال اهللا تفلحوا«و »  نالمستضعفي  رب يا«برادري و 

ي دارايي ما را غارت آرده، آن آشتارهاي مستمِر تاريخي را در حِق ملت ما  همه
 . اند اند؛ آه بزرگترين نژاد پرستي و آپارتايد ديني را هم به ما تحميل آرده مرتكب شده

. ايم به زبان خودمان بگوييم و بنويسيم داشتهها اجازه ن          طرفه آنكه ما قرن
آه حرفشان را به گوش مردم برسانند،  نويسندگان، دانشمندان و هنرمندان ما براي اين

جهت نيست آه  بي. اند به زبان مهاجمين نژادپرست بنويسند و بنگارند مجبور بوده
اند ـ نظير زآرياي  نبودهترين دانشمندان ما ـ آه حتا مسلمان هم با تعريف سنتي آن  ايراني

 . مشهورند» دانشمندان عرب« چنان در غرب به عنوان   سينا هم رازي و اين
پس بسيار طبيعي . زبان رسمي در دربار خلفا و حكمرانان اسالمي، عربي بود          «

هاي حكومتي به عربي بنويسند  است آه مورخين و نويسندگان و دبيران ايراني در دستگاه
ي  آه با فلسفه] آاشف الكل و اسيد سولفوريك[ يا مثال زآرياي رازي …بگويندو سخن 

 رازي از نخستين …نبوت آه از اصول اوليه و اساسي اسالم است، شديدا مخالف بود
ي  دانشمندان و فيلسوفاني است آه در قرون وسطي به اعتبار و اصالٍت عقل در همه

رازي از .  رسالت پيغمبران به مخالفت برخاستها تاآيد آرد و از اين پايگاه عليه انسان
اشاره ] سياست[نخستين متفكراني بود آه در هزار سال پيش به جدايي دين از دولت 

 )43(» .آرد
 ناپذيري را تنها در مورد   آه منكر معاد جسماني است و فنا فارابي، به اتهام اين          «

 اتهام آه فلسفه را باالتر از نبوت جاي  حال بدين داند و در عين روان آدمي صادق مي
 سينا از جانب فقهاي نامي عصر خود زنديقي  ابن.  شد  است، منحرف از دين شناخته داده

 همين اتهام به امر خليفه المنجد باهللا  و به” ي ضاللت است علم آاذبش مايه“اعالم شد آه 
 سال پيش  ليل اين آه پانصد د ريحان بيروني به   ابو…هايش در بغداد سوزانده شد آتاب

 بود و بدين دليل آه فعل و  از آوپرنيك گردش زمين را بدور خورشيد منتفي ندانسته
 بود ـ و نه اجراي اوامر   شناسي را تابع قوانين مشخص علمي شمرده انفعاالت زيست

ي  آه در شاهنامه فردوسي را به گناه اين.  شد گزار در دين دانسته مستقيم الهي ـ بدعت
ي دفن در قبرستان مسلمين   است، به فتواي امام طبران اجازه خود مدح مجوسان آرده

ها  آه اصالت وحي و معجزه را در آن رازي را به جرم اين] زآرياي[هاي  و آتاب. ندادند
قدر بر سرش آوبيدند آه آور شد و نابينا از جهان   است، آن زير عالمت سوال برده

                                                                                     )            44(» .رفت
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 … چيز سوسياليستي وجود نداشته مزبور، هيچ] اسالمي[ در تعليمات …         «
داري را انكار نفرمود و حتا بنده آردن  محمد هرگز مالكيت خصوصي، بردگي و برده

 )45(».شمرد شروع مياسيران جنگي را قانوني و م
از تناقضات بسياِر تاريخ ايران پس از اسالم يكي هم اين است آه اغلِب           «

آردند، در  قلمداد مي[!] آوراني  را آه به عنوان پرچمداران فرهنگ و تمدن اسالمي نام
ه روزب ( مقفع  از ابن. اند زمان زندگي مورد پيگرد و آزار و تكفير متوليان اسالم بوده

از )  ساله اعدام38سهروردي، ( اشراق  تا شيخ)  ساله مقتول37(و دقيقي ) فارسي، مقتول
) دائما آواره، مورد تكفير و تبعيد و باالخره مرگ مشكوك( سلمان  رازي و فارابي و سعد

و از عطار و مالصدرا تا ) مرگ تكفير و دق(تا حافظ و مولوي و خيام و ناصرخسرو 
اي در چند  توان سياهه مي) تكفير( و طالبوف تبريزي و دهخدا ميرزا آقاخان آرماني

ترين فشارها و   تنها در زندگي با وحشيانه آوران ايران پرداخت آه نه صفحه از نام
 نشدني  اي شناخته اند؛ بلكه شخصيٍت فرهنگي و پيامشان نيز ـ بگونه ضربات روبرو بوده

 )46(». است گشته” تصحيح“ـ تحريف و 
  در ايران در گرفته»  خودي خودي و غيِر«هاي   جنگي آه چند سالي است با واژه        

منتها اينجا ديگر زردشتي، يهودي، . است، شكل ديگري از همان آپارتايد مذهبي است
 …اللهي، اهل حقي، شيخي  علي…مسيحي، بودايي، سني، ارمني، آسوري، بهايي و

تنها » ها  خودي ها و غيِر خودي«جِنگ ميان . وهابي و ديگران و ديگران در بين نيستند
 امامي  ـ يا سيزده امامي با احتساب خميني ـ             ي دوازده مياِن خوِد مسلمانان شيعه

 امامي نظير نهضت آزادي، مجاهدين،  حتا به ديگر شيعيان دوازده.  است درگرفته
شود؛ تا  تر مي تر و تنگ تنگدايره . ها و بقيه هم مربوط نيست چي ها، شريعتي چي ميثمي

جايي آه جايي براي عبداهللا نوري، آديور، اشكوري، منتظري، طاهري، 
 . ماند ها و ديگران هم نمي خوييني موسوي

 در همايش 1378 اسفند 18روز ] از نمايندگان مجلس ششم[         خانم جميله آديور 
ي   ساِز اعمال سليقه معضل گزينش را زمينه» انداز اصالحات در مجلس ششم چشم«

 :    گويد طيف خاصي ارزيابي آرده، مي
خودي   دو يا بحث خودي و غير  يك و درجه بحث گزينش به بحث شهروند درجه           «
» …گردد آه بايد در مجلس ششم با ديد بازتري با چنين مباحثي برخورد آنيم برمي

)47( 
نديشان در دوراِن حاآميٍت اعراب بر ايران و  دليل آشتار و آزاِر دگرا  همين          به

 است و نه   دليل اختالفاِت ديني بوده همچنين دوران حكومت شيعيان صفوي نه به
اختالف، تنها بر سِر .  است  تن داشته اختالفاِت مذهبي؛ هر چند آه اين لباس را بر

 سال   هزار زير لواي دين جديد به آشوري با چند.  است موضوع قدرت و ثروت بوده
تمدن، مدنيت، تسامح و تساهل حمله آرده، براي به زيِر مهميز آشيدنشان از مسلمان 

  وگرنه آه جاي پايي به اين محكمي ـ آه تا به حال هم آش آمده. اند آردنشان شروع آرده
آمدند «ها و ديگر وحوش صحرانشين آه  ها و ترك ها و ازبك مغول. آردند است ـ پيدا نمي

بعد هم متمدن شدند و در ميان . مدتي غارت آردند» و سوختند و بردند و رفتندو آشتند 
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ها  اما عرب.  است، تحليل رفتند اين ملت آه پذيراي بسيار بسيار از انواع ايشان بوده
   و آب هاي بي آجا بروند؟ دوباره به بيابان. اما نرفتند» آمدند و آشتند و سوختند و بردند«

 ؟ !زند پر مي و خارش، نفِس مار و سوسمار و روياهاي آنچناني لبعلفي آه از هر سنگ 
  اي و اختالفات بين اهل رساله هم آنقدر ناچيز و چشم هاي مذهبي حوزه          جنگ

نگاه جديد را به دين اسالم، . شود پوشيدني است آه اساسا اختالف عقيده تعريف نمي
 ساِل 150 شيعه ـ در تمام اين  نه توسط رهبرياند آه وحشيا بابيان و بعد هم بهائيان داشته

 .اند عام شده اعالم موجوديتشان ـ قتل
جناح ارتجاع با ] هفتمين دوِر رياست جمهوري[قبل از برگزاري انتخاباِت           «

 و قمع دگرانديشان و حتا تعقيب، آزار و آشتاِر اعضاي  شكستِن حرمٍت اهِل قلم، و قلع
 ساله به بهائيان آه از  در اين بيست. ان تهاجماتش را شدت بخشيدي بهائيان اير جامعه

با اعدام .  است ترين اقليٍت مذهبي ايران هستند، بيش از همه اجحاف شده نظر تعداد، مهم
چند هفته پيش .  است  نفر رسيده200اهللا روحاني، تعداد قربانيان بهائيان به بيش از  روح

ي  عده.  آاشفي نجف آبادي حكم اعدامشان ابالغ شدهم به سيروس ذبيحي مقدم و هدايت
ديگر .اند ها بازداشت شده ي از بهائيان هم در شهرستان

ها و موسسات  ي ورود به دانشگاه ي بهائيت اجازه آه اعضاي جامعه از آنجايي    «     
آموزشي و فرهنگِي رسمي را ندارد؛ ايشان براي خودشان موسسات آموزشي و فرهنگي 

مامورين دولتي در . اي به آموزش علوم مشغول باشند اند، تا به طريق مكاتبه آردهتاسيس 
 بردن وسايل اين  اين ماه و در چهارده شهر به مراآز ايشان حمله آرده و ضمن از بين

 تن از معلمين اين مراآز را هم به 32موسسات، اموال و وسايل خانگي و شخصِي 
 !اند آه از ادامه آار فرهنگي دست بردارند رفتهاز آنها هم تعهد گ. اند غارت برده

چون حجتيه و همدستانش، ! آنند؟ واضح است چرا با اين جمعيت چنين مي       «   
با بهائيان هم جنٍگ . بخش بزرگي از قدرت سياسي و اقتصادي را در تصرف دارند

دانند؛  يل مرتبط ميي بهائيان را با اسرائ طرفداران نظام واليت فقيه، جامعه. مذهبي دارند
: الهيجي] دآتر عبدالكريم[بقول آقاي . اند زيرا مراجع مذهبِي آنها در اسرائيل دفن شده

تن از امامان شيعه در عراق و عربستان سعودي و  براساس اين منطق ـ چون قبر ده
ي  شيعيان ايران دست نشانده: توانند مدعي شوند سوريه است ـ پيروان ساير اديان هم مي

 !اق و عربستان و سوريه هستندعر
ي اسالمي با آمك طبسي آه حاآم  اين دعواي سياسي را جناح حجتيه و موتلفه         «

به روايتي واعظ طبسي جانشين محمود حلبي رئيس حجتيه . اند مشهد است، شروع آرده
خواهند با آشتار بهائيان، جو  اينها در ضمن مي. است آه يك جريان ضد بهائيت است

 )48(» .عب و وحشت ايجاد آنندر
اي از دين خودشان با خودشان هم به  بينيم حكومتيان بر سِر مفاهيم ساده آه مي          اين
 دليل پيچيدگي اين  آند، به اي ارائه مي رسند و هر يك تاويل و تفسيِر ويژه توافق نمي

 .آنند مفاهيم نيست، به سبب منافعي است آه ايشان نمايندگي مي
جمهور خاتمي  آه يكي از شعارهاي انتخاباتي رئيس» ها  گوي فرهنگ گفت و      «   

اش با نگرِش شيعه، همان اوِل آار به گل نشست و به  بود، به دليل تناقِض اساسي
 .    اي تبدل شد مضحكه
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ها جنگ و آشمكِش خونين  حاصل قرن» ها وگوي تمدن گفت«و » ي مدني  جامعه         «
به .  است هايي از دروِن ضرورِت اصالٍت انسان استخراج شده چنين واژه. ستدر اروپا ا

آرد و  بيان ديگر اروپا پس از هزار سال آه صداي هر دگرانديشي را در نطفه خفه مي
چنان خاك اروپا را   است، هم ها انسان را خاآستر آرده هاي هيزمي آه ميليون هيمه

در واقع از زماني آه توازن .  برد  مدني پيي انباشته است، به ضرورت ساختن جامعه
ي مطلقيت آليسا و   هم خورد، افسانه به] ها پروتستان[قوا به سود يك گروه مذهبي ديگر 

 . شد مسيحيت هم، در هم پيچيده
ترقي آشورهاي مدرن صنعتي حاصل رهايي انسان غربي از اسارت تعاليم           «

” فيزيك“و توجهش به جهان مادي ” متا فيزيك“آليسايي و محصول رهايي انسان از 
 خويي و بردگي فردي، از اين طبيعت  به عبارت ديگر تا زماني آه ما از دين. است
سياسي، /هاي مذهبي  زاده بازي گونه، از اين فولكلور عزا و مرثيه و از اين امام آشيش

 )49(» .بود  ي آزاد و پيشرفته غيرممكن خواهد خالص نشويم، رسيدن به يك جامعه
ي فراگيرش به آن  پروتستانتيسم به معناي اخص اصالح ديني در گردونه          «
شود آه ادعاي آليساي  هاي آليسايي و آن گروه مذاهب مسيحي اطالق مي سازمان

شمارد و تنها راه  آاتوليك مبني بر ميانجي بودن ميان خدا و مسيحيان را باطل مي
 )50(»   .داند  مستقيم و فردي با خدا ميي رستگاري آدمي را در رابطه

شود،   جا همين بس آه در اروپا پس از هزار سالي آه قرون وسطا ناميده مي اين          «
 الطوايفي به دگرانديشان مذهبي و سپس انديشمندان و دانشوران  برآمدن ساختارهاي ملوك

و با رها ساختن علوم، فلسفه و امكان داد آه سلطنت ابدي آليسا بر اروپا را در هم شكنند 
اصول آشورداري از مسيحيت و الهيات، اروپا را در جهت نوزايي فرهنگي و مدنيت 

 )51(» .عصر جديد به پيش برانند
هاي ديِن هزار ساله،  در پايه: ها به قول برتولت برشت          و قبل از برآمدِن پروتستان

 .   بود رخنه ايجاد شده
از سوي .  ساز برآمدن پروتستانتيسم شد هايي زمينه و ايجاد چنين رخنه         از يك س

ي مطلقيٍت تنها ديِن جهان و مرآزيٍت عالِم آاتوليسيسم  ها افسانه ديگر حضور پروتستان
ضد علم و تمدن و تجدد »  حكومٍت« طرفه  ي دو به بياني ديگر در يك رابطه. را شكست

قبل از آن هم يهوديان هميشه چون خاري در . دمسيحيت در آل اروپا در هم پيچيده ش
 . آردند آجي مي چشم آليساي آاتوليك به مطلقيٍت حكومٍت پاپ دهن

 رسيدن دوراِن قدرتمداري مذهِب تشيع زير لواي خميني   سر          در همين راستا به
ين ا.  ساز جرياني شد آه پس از چند سال به برآمدن جريان دوم خرداد انجاميد زمينه

ي اضمحالِل حكومٍت  گيرنده آه در اساس براي جلوگيري از سيِر سرعت جريان با اين
 است؛ اما خود در آاِر گسستن و پاره آردن زنجيِر مذهب  مذهب در ايران اختراع شده

تر  ها را تنگ ي خودي توانند دايره  دليل هم حكومتگران تا مي  همين به. در حكومت است
تواند ادعا آند آه مثال هاشمي رفسنجاني از آسي نظير حسين   ميآنند، واال چه آسي مي

 تر است؟ تر و باورمند تر، شيعه علي منتظري مسلمان
اي  خامنه/ي حكومت توسط باند رفسنجاني          شناخت شرايطي آه توانست به قبضه

د؛ به بيانجامد، همانقدر اساسي است آه شناخت چگونگي برآمدن جرياني به نام دوم خردا
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چون و  ي زعامت بي اي براي تكيه زدن بر قله خامنه/اين دليِل اساسي آه باند رفسنجاني
چراي مذهبي به استفاده از روايات جعلي واليت فقيه و تائيد شخص خميني نياز داشتند، 
در اين راه هم از هيچ دروغ، آشتار، حذف، فريب و شارالتانيسمي خودداري نكردند، 

 فقيهي از مذهب شيعه ـ دريافت  نين برداشتي  ـ يعني دريافت واليتاما از آنجا آه چ
ي علما و رهبران مذهبي شيعه نيست، در درون خودش به طور اتوديناميك نقيضي  همه

 سال از حكومت بالمنازع اين باند زير  را پروراند آه پس از سپري شدن فقط هجده
 تحول در قرائٍت قبلي از موضوع ي فقيه به چنين تحولي راه برد؛ پوشش واليت مطلقه

 .دين در حكومت
رفسنجاني، خائني آه از نو «حجم   جوادي در آتاب آم  سيد          دآتر علي اصغر حاج

ي تئوري   خوار رژيم را برپايه به شيوايي مكانيسم به قدرت رسيدن باند آدم» بايد شناخت
گذارد آه اين پروسه، تنها به  يآند؛ اما همو در پرده م ي فقيه تشريح مي واليت مطلقه

 لوحي باند مرحوم مهدي بازرگان بستگي  رفسنجاني و ساده/اي قدرت طلبي باند خامنه
 انگيز مذهب در حكومت به چنين پاياني  اين فاجعه دقيقا به دليل نقش فساد. نداشت
 . آند يهاي ايدئولوژيك نيز همين تئوري را ثابت م ي ديگِر حكومت تجربه.  است انجاميده

ترين، خونريزترين و  ترين، خشن هاي ايدئولوژيكي هميشه توسط راديكال          جريان
   پاي اين قدرت  و  بندي نهايي زير دست ترين بخش آن مصادره شده، در جمع  چين توطئه

چنين : شود؛ تازه با اين فرض آه بپذيريم مي» ذبح شرعي« بدوران رسيده  پرستاِن تازه
اند به يك حكومت  خواسته ، مردم مي هايي نسبتا خيرخواهانه بوده مبتني بر ايدهانقالباتي 

 .   ديكتاتوري پايان داده، زندگي بهتري را براي خودشان تدارك ببينند
ي رسيدن به  به اين ترتيب براي هاشمي رفسنجاني در راه هموار آردن زمينه          «

هاي فاشيستِي اعماِل  با توسل به شيوهحكومت مطلقه ـ براي خود و شرآاي خود ـ 
ي توطئه و آار شكني و تجهيز دائمي وسايل ارتباط جمعِي دولتي و  خشونت و تعبيه

 بردن جِو  هاي مردم و باال خصوصي ـ براي پخش دروغ و تحريف حقايق و فريفتن توده
چاپلوسي و تملق و ستايش و پرستش شخصيت ـ دليلي براي نوشتن خاطرات وجود 

 )52(» …اشتند
 پخت شخص           شكستن طاق آسراي مطلقيت مجتهدين و علماي اعالم هم، دست

 اندازي داشته باشد، براي تبديل آردن   آن آه بخواهد و چنين چشم خميني بي. خميني بود
 فقيه، ديگِر  خودش به حاآم بال منازع حكومت شيعه، بر اساس روايت مجعول واليت

غافل از اين آه اين افتضاح، دامن . را به افتضاح آشاند[!]  اعالم مراجع تقليد و علماي
 . آه گرفت آما اين. خودش و اعوان و انصارش را هم خواهد گرفت

. آداِم اين مجتهدين و مراجع تقليد، دايره و دربار حكومتي خودشان را داشتند          هر
 هم نخورده بود، با هم  خميني بهدر دوراِن شاهان پهلوي هم آه هنوز توازِن قوا به سود 

هرآدام هم تيول خودشان را داشتند، . امٍت شيعه مشغول بودند» ارشاد«و در آنار هم به 
هاي درس و فحص  دادند، حوزه آداب نجاست، طهارت و شكيات خودشان را درس مي

خودشان را داشتند، سهم امامشان را از امٍت مقلدشان دريافت مي آردند؛ اما ورود 
 الطوايفي را به هم  ي ملوك ميني به ايران به عنوان رهبر جمهوري اسالمي اين شيوهخ
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 …شد آه خميني باشد و شريعتمداري، مرعشي نجفي، گلپايگاني، خويي ديگر نمي. زد
اگر تا قبل از اين با . اند گاه در اقليمي نگنجيده دو پادشاه هيچ. هم همزمان باشند و ديگران

شاه، آس . اند  آدام شاه نبوده دليل بود آه هيچ اند، به اين ام آوردههم و در آنار هم دو
 شاهان ديگر را در   بود، و بالطبع خرده اما حاال خميني خودش شاه شده. ديگري بود

 .  آرد اش تحمل نمي ي حكومتي منطقه
 از  داران سنتي، همان اوِل آار به يكي          خميني براي از ميدان بدرآردن اين تيول

  بعد هم مرحله. ي نامبردگان را نداشت، عنوان وليعهدي اعطاء آرد ايشان آه رده و رتبه
. نشد.  مرحله آوشيد علماي درجه اول را به تمكين و شرآت در تقسيم غنايم مجبور آند به

هرآدام اين علماء يا خود مدعي حكومت و واليت بودند، يا از اساس با ديِن در حكومت 
ي تطميع از آار افتاد، خميني شگرِد تهديد و تحديد را درپيش   بعد آه شيوه.مخالف بودند

 .گرفت
با اين آه بسياري از ايشان در . ها به زندان افتادند جهت نبود آه شريعتمداري          بي

دانست  هم خميني اين را مي. تر از خميني بودند ي همان درجات مذهبي برتر و اعلم حيطه
 همين هم جهت به افتضاح آشاندنشان، مجبورشان آرد به تلويزيون براي. و هم مردم

شهري هم مامور شدند،  امثال فالحيان و ري. هاي آذايي را بنويسند  نامه بيايند و آن توبه
 .براي شكستِن حرمٍت اين علماء در چشم مقلدينشان به صورتشان سيلي بزنند

وزير اطالعات و امنيت اسبق [ شهري  ري] االسالم حجت[از جمله شاهكارهاي           «
اهللا شريعتمداري در جريان بازجويي از او  زدن سيلي به صورت آيت] جمهوري اسالمي

 شهري را   نام مانند گلپايگاني و مرعشي اين جسارِت ري روحانيون سنتي صاحب. بود
 )53(».هرگز نبخشيدند

 امامِي  ي دوازه ر چتِر مذهب شيعهها را زي توانست امثال شريعتمداري          خميني نمي
البته اگر هر مجتهد ديگري هم به .  پخٍت شاهان صفوي در يك مملكت تحمل آند دست

فراموش نكنيم آه سيد محمود . آمد رسيد، همين وضع پيش مي آسوت و قدرت خميني مي
 .  نيست آردند  به طالقاني را هم به دستور خميني همان اوايل آار سر

هاي تشكيالتي بعدي گلپايگاني، شريعتمداري و   دوم و رده گر علماي درجه         ا
شان به   دليل بود آه تيول حكومتي  اين صداي زيادي نكردند، به و مرعشي نجفي سر
همين آه خميني با حضور اين سه مجتهد اعلم . محلي نبود» شاهان«وسعت تيوِل ديگر 

توانست برتر و حتا  ين معنا بود آه نميمنتظري را به واليتعهدي برگزيد، خود به ا
بخصوص آه بيشتِر اين علما از . اش تحمل آند همطراِز  خودش را در قلمرِو حكومتي

اساس با دخالٍت دين در حكومت و به تعبير بهتر با زعامت، واليت و حكومٍت راويان 
 . حديث مخالف بودند

. اي بود آه آلي معتقد داشت  حوزههاي نظري هاي ايشان هم در واقع بحث          مخالفت
ي  از همين زاويه.  فقيه را قبول نداشتند خيل عظيمي از شاگردان ايشان هم تئوري واليت

 غمش را گذاشت تا اين علماء را به حكومت خودش آلوده   و ورود بود آه خميني تمام هم
 خودشان از موضوع آلوده نشدند و بر سر تحليل» ي دنيا جيفه«آنهايي هم آه به اين . آند

 فقيه باقي ماندند، از همان اول آار با تيِغ تيِز  راويان حديث و عدِم اصالٍت بحٍث واليت
ي تحقير ايشان را هم  خميني بجز تحديد و تهديد ايشان وظيفه. شخِص خميني روبرو شدند
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  ي واليت ي نظريه خواست با حذف رقبايش در زمينه در واقع خميني مي. برعهده گرفت
فقيه، آِل شيعه را زيِر چتِر تعريف ويژه و مجعول خودش از موضوِع وظايٍف راوياِن 

ها را حذف و   دليل هم نياِز مبرم داشت آه امثال شريعتمداري  همين به. حديث جمع آند
 . نفي آند

ي آنها           اما بعد از به افتضاح آشاندن علماي درجه اوِل اعالم آه باعث مرگ همه
ديني آه بر اساس رهبري و واليت يك نفر .  خدمت آردند تظري را هم منتظرشد، من

 . خورد  باشد، سِر وليعهدش را هم مي طراحي شده
اش از حكومت، از الت و           براي حذف منتظري از قدرت بعد از اخراج رسمي

 نمكي و  آرم، حاجي بخشي، مسعود ده هاي عملياتي اهللا هايي نظير رفسنجاني و تيم لمپن
» اسالم«وزارت اطالعات سود جستند؛ وگرنه چه اشكالي داشت آه در قلمرو حكومت 

 باشند؟ مگر جاي آسي تنگ  ي درس و بحثشان را داشته مجتهدين طراز اول هم جلسه
ها و فحاشي  امضاي ليست اعدامي. شد؟ خميني آه ديگر فرصتي براي تدريس نداشت مي

 .      آرد تش را پر ميي دنيا تمام وق به ملت و بقيه
هايي طبيعي يافت »انسان«ها و مدرسين اين مكتب           بحث اين نيست آه بين طلبه

آه  اين گذارند ـ به دليل ي قدرت مي اما وقتي اينان پا به گردونه. شايد بشود. شود نمي
نند ـ آ خودشان را نايبان پيامبر، خدا و بالطبع معصوم و مبري از مسئوليت قلمداد مي

 .   شود خطر آغاز مي
داند، و           خطر اين جاست آه اين دين و اين مذهب تنها خودش را جانشين خدا مي

خواهد ديگران و  در واقع مي. تنها براي خودش مرجعيت و مشروعيت قائل است
 . سرازير آند» بهشت«دگرانديشان را به ضرب آشتار هم آه شده به 

.  آه براي هيچ دين و پيغمبر ديگري مشروعيت قائل نيستند         اشكال اين جاست
در . اين قانون عام است. براي قرائت ديگري از دين خودشان هم مشروعيت قائل نيستند

به [و اسالم ] خاص به طور[هاي گوناگون شيعه  هاي مذهبي و تمام نگرش مورد تمام فرقه
شير، خشونت، آشتار و قتل عام  دليل ديِن شم  همين اسالم به. صادق است] عام طور
 .است

: ي اروپا پس از هزار سال حكومت پاپ و آليسا ثابت آرد تجربه» متاسفانه«         اما 
ي زمين در حرآت است، جايگاه ارباب دين هم در َدَوران و نوسان  همانطور آه آره

 و و يك خيل دانشمند، فيلسوف. شود آه دين از حكومت جدا شود گاه هم مي. است
و آلي هم اشكاِل شرعي و رسمي از دروِن . دگرانديش، خوِد دين را به نقد بكشند

 .مانيفسٍت آن استخراج آنند
 صورتي رسمي و طي   رهبر مذهبي آليساي يك ميليارد نفري آاتوليك به…         «

 دهند، ي جهانيان قرار مي المللي آن را در برابر نظر همه هاي بين مراسمي آه تلويزيون
هاي داخلي  هاي صليبي و جنگ ي آليسا در جنگ هاي گذشته ي شمشيرآشي از بابت همه
هاي تفتيش عقايد از پيشگاه  هاي ديوان  سوزي هاي مستعمراتي و آدم  عام مذهبي و قتل

» .آند ي بشريت تقاضاي بخشش مي خداوند و از ارواح قربانيان اين آشتارها و از همه
)54( 
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هاي ديني، مذهبي و ايدئولوژيكي است آه  ي جريان ت محتوم همه           اين سرنوش
  ي حيات داشته ها امكان ادامه چنان در پستوي باور برخي از انسان خواهند هم اگر مي

 ! باشند، بايد از فرهنگ ستيزي و دشمني با انسان دست بردارند
 چنان با  و يا هم باشند           بنابراين چه اسالميون بخواهند و چه دوست نداشته

 سپر آنند، جهان اين  شمشيرهاي آخته در برابر سيل آگاهِي مسلمانان و غيرمسلمانان سينه
جدايي دين از «ي ثمربخش آن را آه همانا   است و نتيجه ي موفق را داشته تجربه

 .      است است، به چشم ديده» حكومت
ي دوران رنسانس اروپا درس بگيريم و  ماند اين است آه ما نيز از تجربه          آنچه مي

اثر آرده، دسٍت مذهب  ي شريعتمداران شيعي حاآم را با عنصر  آگاهي ُآند و بي تيغ آخته
  بعد هم براي اين علماي اعالم ـ اگر هنوز مريداني داشته! را از قدرِت دولتي آوتاه آنيم

 . اي شبيه به واتيكان در قم و نجف بسازيم باشند ـ منطقه
          

 است، آيا اين مذهب واقعا   آه اساسا مذهب شيعه از آجا آمده          حال برگرديم به اين
 آه همانند خود اسالم آه ديني عربي بود،  برداشت ايرانِي ما از اسالم است، يا اين

اي وارداتي است، و به ضرب شمشير، خونريزي، دروغ پردازي و سانسور به  فرقه
  است؟ ده ش خورِد ما داده

] شيعي[در قرن شانزدهم ميالدي هويت ملي ما زيِر آواِر نوعي هويت مذهبي           «
 بود و به خاطر اختناق سياسي و مذهبي پادشاهان صفوي بسياري از شاعران  مدفون شده

تباِر متعصب   حافظ معاصر و مباشر پادشاِه عرب…و متفكران ايراني به هند گريختند
خواست آرامگاه  آه از فرط تعصب به دين اسالم، مي” مبارزالدين“ نام و متديني است به

مبارزالدين سلطاني بود آه براي يافتن تاِر . سعدي را به خاطر بعضي اشعارش بسوزاند
و براي استقرار . رو آرد و ها شهرهاي بم و آرمان را زير مويي از حضرت محمد سال

 منكر و   از و براي اجراي آامِل نهي. تبراه انداخ) غزوات (هاي مقدس  اسالم، جنگ
ي محتسب و حاآم شرع را نيز انجام  حدود اسالمي ـ در عين سلطنت ـ خود وظيفه

آرد و متهماني  آار در حال عبادت حتا نماز و قرائت قرآن را ترك مي براي اين. داد مي
نماز و گشت و به اداي  سپس برمي. آشت آوردند، به دست خود مي را آه به نزدش مي

 …شد تالوت قرآن مشغول مي
اين حكومت اساسا . ترين استبداد مذهبي بود ي شديد ي صفوي نيز دوره  دوره          «

 جهت علماي مذهبي بيش از رجال سياسي و علمي مقام و   همين و به. حكومت ديني بود
 .   اهميت يافتند

عي از نواحي لبنان هاي صفوي با آوردن گروهي از علماي شي حكومت          «
آوشيدند تا اصول ايدئولوژيك يك حكومت شيعي را تدوين آنند و لذا ) عامل جبل (
ي آار و قانون اساسي  باقر مجلسي پايه محمد] مال[هاي ” اليقين حق“ها و ” االنوار بحار“

 عام و  با رسميت يافتن و استقراِر مذهب تشيع آه با قتل. حكومت صفوي قرار گرفت
انديش و حتا پيروان  ي متفكران، فالسفه، شاعران آزاد ي گسترده همراه بود ـ همهآشتارها

 عباس  آه مثال به فرمان شاه بطوري. مذاهب تسنن مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند



 28

ي خط نستعليق يعني مير عماد قزويني را به اتهام  ترين نويسنده ترين و معروف بزرگ
  ت علم و فلسفه و تشويق و ترويج تعزيه، گريه، نوحهممنوعي.  قطعه آردند تسنن قطعه

ي ايران را به سوي انحطاط   ديگر جامعه خواني، عزاداري و رواج خرافات مذهبي بار
  فرهنگي، روحي و اجتماعي سوق داد و باعث شد آه بسياري از شاعران و متفكران آزاد

 ) 55(».انديش از ايران گريخته و به هندوستان متواري شدند
درست است آه فقدان امنيٍت مطلق در عصر صفوي اصوال به برآمدن چنين           «
اي را گزارش   نگاران وجود چنين سطح پيشرفته داد و اگر تاريخ هايي اجازه نمي پيشرفت
اند آه در اين دوران تداوم  هاي ايرانيان سخن رانده ي آخرين آوشش اند، از پسمانده آرده

ماند آه با نگاهي به ايران  اين بدان مي. ي رو به زوال نهاديافته و در عصر صفو
معاصر ـ پس از برقراري حكومت اسالمي ـ آنچه را آه هنوز از زيربناي مادي و 

 !ي برقراري اين حكومت بيانگاريم  است، نتيجه توانايي معنوي به جاي مانده
 روزگار به ذهن تشابهي آه ميان حكومت صفوي و حكومت اسالمي در اين          «
ي صفوي در چهار قرن پيش ـ  واقعا نيز تسلط حكومت شيعه. آند، اتفاقي نيست خطور مي

 انگيزش  هايش ـ همان بود آه اين روزها شاهد تكرار فاجعه چه از نظر ماهيت و چه پيامد
ي حكومت اسالمي، پر  ي دومين نسخه اضمحالل ايران در زير سلطه] حتا. [هستيم
 )56(».تر است شتاب

را در ]  االنوار مال محمد باقر مجلسي بحار[ جان تو اگر يك جلد آتاب بحار  به          «
 دار دارند، ديگر  هاي آنان اين خرافات را استوار و ريشه هر ملتي انتشار دهند و در دماغ

 )57(».ها مشكل و دشوار است اميد نجات از براي آن
 داشتن امٍت معتقد  ايج اين علماء براي در چنگ نگاههاي ر آه به شيوه          براي اين

ببريم، آافي است نگاهي به سرنوشت ديگِر ايرانياني بيندازيم آه باور، دين و مسلك  پي
زاويه ميزاِن خشونٍت نهفته در تشيع را به نمايش  اين نگاه از يك. اند ديگري داشته

انديشي آشكار  هر نوع دگرگذارد و از سويي ميزاِن وحشت رهبران شيعي را از  مي
 .سازد مي

         سردمداران حكومت فعلي تهران و وزارت باصطالح ارشاِد آن در تجديد چاپ 
ي احمد آسروي، دليل ترور شادروان آسروي را چنين طرح  آتاب تاريخ مشروطه

سالم اي به دست يكي از فدائيان ا خشِم انقالبِي مردِم مسلمان در صفيِر گلوله: آنند آه مي
 . به حيات او خاتمه داد

  بطوري آه در جاي. ي ايران محصول دوران پاآديني اوست تاريخ مشروطه          «
توان پاآديني او را در برخورد با معتقدات ديني و مقدسات مذهبي و علماء  جاي آتاب مي

به ) ع(ناميدن مذهب شيعه به آيش شيعه و حضرت عبدالعظيم . و روحانيون مشاهده آرد
.  چيزي جز تحقير و تخفيف آنها به نام پاآديني نيست…عبدالعظيم و علماء به ماليان و

ي مردم مسلمان را به سرآورد و خشم  ي سخيف و منحرفي آه سرانجام حوصله عقيده
» .اي به دست يكي از فدائيان اسالم به حيات او پايان داد شان در صفير گلوله انقالبي

)58( 
اي   نام ايران آه در قرن هفتم ميالدي توسط اعراب فتح شد، مجموعه         آشوري به

 سال 900پس از . از اديان زردشتي، مسيحي، يهودي، مانوي، مزدآي و بودايي بود
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ي صفوي فتح شد،  ي شاهاِن شيعه آشوري آه به دست شاه اسماعيل صفوي سر سلسله
 دست حاآمان فعلي فتح   سال به1400و آشوري آه پس از . آن سني بود» چهاردانگ«

 . آن شيعه بود» دانگ شش«شد، 
 هجري در زمان شاه عباس دوم   يهودياِن 1070 تا 1062هاي  در حدود سال         « 

 )59(».شدند  عام مي آوردند يا قتل اصفهان يا بايد اسالم مي
 آشتاري را به] ايران[ تنها در مدت آوتاهي اآثريت سني  در دوران صفوي نه          «

 زاري بود آه   خورده و ناچيز بدل ساخت، بلكه ايران ديگر شوره دهشتناك به اقليتي ترس
 )60(» .در آن هيچ بذِر دگر انديشي روئيدن نتوانست

         حكومت مذهبِي خرافاتي صفويان شيعه نخست توسط محمود افغان و سپس توسط 
افكني مذهبي، منقرض  جنايت و تفرقه سال حكومٍت توام با 240نادر شاه افشار پس از 

 . شد
هاي  نويسي نيست؛ بلكه سعي دارم به شيوه          قصدم از نمونه آوردن اين اسناد تاريخ

اي از اعمال شاه سلطان   دليل شمه  همين نگاهي بيندازم، به» محتوِم مذهِب در حكومت«
 . آورم يحسين صفوي را براي شناخٍت بيشتِر نقش دين در حكومت مثال م

ي اسماعيل  ي الرنس الآهارت ترجمه ي صفويه نوشته          در آتاب انقراض سلسله
هاي آودآانه و خرافي خود   ولي شاه در منجالب انديشه…«:  است دولتشاهي آمده

 پس از آنكه ازبكان به خراسان حمله بردند، اين خبر را به گوش شاه …ور بود  غوطه
اي به بازي مشغول بود و پري را به  گربه ه در آن لحظه با بچهشا. سلطان حسين رسانيدند

 وزير منتظر بود شاه چه …آشيد  دست گرفته و در برابر حيوان مي ريسماني بسته و به
پس از : ناگهان شاه سلطان حسين به وي گفت. دستوري در آن خصوص صادر مي آند

 12 در شب … ياد بردپايان بازي با او مشورت خواهد آرد، ولي قول خود را از
و در مدت . هاي بلند چوبي قصر آتش گرفت يكي از ستون] ميالدي [1706ژانويه 

 شاه سلطان حسين به …ها و قسمتي از سقف سرايت آرد آوتاهي حريق به ساير ستون

  ي خداوندي بر اين قرارگرفته اگر اراده:  گفت…آسي اجازه نداد آتش را خاموش آند و
 ». شود، با آن مخالفتي نخواهم آرد سوختهاست آه اين تاالر 

 : اند ها نوشته          در باره علل شكست شاه سلطان حسين از افغان
پرداخت و برآن   به مشاوره با منجمان مي…]آاري بكند[آه  شاه به جاي اين          «

شد آه طبق اندرز يكي از فرماندهانش به سربازانش آبگوشت سحرآميز بدهد، تا 
ازان ـ پس از خوردن آن آبگوشت ـ نامرئي شوند و به آساني بر دشمن فايق سرب
 )61(» …آيند

شود، اما تخم نفرت، فاشيسم مذهبي و آپارتايدي را  ي صفويان منقرض مي          سلسله
 اآنون هم، آبياري   چنان و تا هم اند هم ي صفويان آاشته آه علماي شيعه زير برق سرنيزه

 است، امكان  اي آه رهبري شيعه برافروخته ت نيست آه آتش آينهجه بي. آنند مي
 .يابد خاموشي نمي
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 شاه افشار براي خاموش آردن آتش  ي نادر هاي بسيار گسترده          عليرغم تالش
هاي فاسد  هاي مذهبي بين مسلمانان به دليل نفوذ ارتجاع، تفرقه و نفاق تا عمق ريشه جنگ

شود ايران را از نكبت حكومٍت ديني رها آند  نه تنها موفق نميمذهب تشيع و تسنن، نادر 
 . شود هاي مستمرش هم مرتبا با آارشكني علماء مواجه مي آه تالش

 : نويسد ي آتاب نادرشاه مي          احمد آسروي در ديباچه
م  شده آه مرد  گوست آه رفتار نادر ستمگرانه بوده، ولي هيچ دانسته  و گفت بي          «

تاآنون آسي اين را ! اند آرده تر مي نافهم ايران با آن پادشاه رفتاري بسيار ستمگرانه
دانند آه نادرشاه هنگامي به آار برخاست آه ايران يكباره استقالل  همه مي.  است ننوشته

 سه دولت بيگانه در اين …بهره بود خود را از دست داده و از آرامش و ايمني هم بي
 تن از خود ايرانيان   آنارها بيش از ده  و ها در گوشه گذشته از اين. ندآشور حكمروا بود

 در چنين هنگام بدبختي آشور نادر سر برآورد و با يك …آوفتند  سري مي آوس خود

آارها با آنكه   پس از انجام اين…شرِق دسٍت شگفت بيگانگان را از آشور بيرون راند
ي مردم احترام گزارده، بزرگان  اهد بود، به توده گو بود آه خود او پادشاه خو  و گفت بي

پس .  سر گذاشت  مغان خواست و با دست آنها بود آه تاج شاهي را به آشور را به دشت
ي  انديشانه  آساني نپرداخته، به يك رشته آارهاي دور از پادشاه شدن به خوشگذراني و تن

 ببينيم مردم چكار آردند؟ …بزرگي پرداخت و ايران را بزرگترين دولت آسيا گردانيد

   به آن نام و آبرويي آه دولت ايران در جهان پيدا آرده… آور است آه مردم  افسوس
ي زشٍت دشنام و نفرين را آه آاالي  خواست شيوه چون نادر مي. گذاردند بود، ارج نمي

د، به نمودن بسيار پسٍت دستگاِه شيعيگري است، از ميان بردارد، اينان رنجيدگي از او مي
خواستند آه پادشاهي با آن خاندان  ي صفوي دلبستگي نشان داده، بسيار مي خاندان بيكاره

   بيگمان نادر در اين باره به ناپلئون و ديگر سردارهاي تاريخ برتري داشته…باشد
 » .است

ي دشت مغان به اين دليل حاضر شد مسئوليت زمامداري           نادر در همان آنگره
دوم . ي من موروثي آنيد نخست آنكه پادشاهي را در خانواده «: عهده گيرد آهآشور را بر

آنكه هيچ يك از افراد خاندان صفوي را تقويت نكنيد و موجبات شورش و نا امني را 
سوم آنكه از ِسب عمر، عثمان و ابوبكر و تشكيل مجالس سوگواري به . فراهم نسازيد

ون در اثر اختالف شيعه و سني خون مناسبت مرگ امام حسين خودداري آنيد؛ چ
 است و علماي دين بايد مجمعي تشكيل دهند و به اين اختالف  بسياري از مردم ريخته شده

 » .پايان بخشند
خيزند،           پيداست چه آساني از همان اول تاجگزاري نادرشاه با او به مخالفت برمي

 ! بينند مكرر تدارك مي   در هاي مكرر طئه آنند و برايش تو او را هجو مي
 به محض ورود به … تصميم گرفت وضع اوقاف را نيز روشن آند…نادر          «

 آورد و از آنها پرسيد آه عوايد اوقاف  قزوين تمام علماي شهر و نقاط مجاور را گرد
شود و  رسد؟ آنان در پاسخ گفتند آه خرج علماء و مدارس و مساجد مي چه مصرف مي به
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مسلم است آه شما در : نادر گفت. آنند  براي پيروزي ارتش پادشاه دعا ميها در مسجد
. ايد و خداوند از آار اشخاصي مانند شما ناراضي است وظايف خود قصور ورزيده

رفت و عاقبت گرفتار شديدترين  پنجاه سال بود آه مملكت رو به انحطاط مي] به[نزديك 
 )62(» …فقر و فاقه شد، تا آنكه 

نادر در راه جلوگيري از اختالفات مذهبي ايران و عثماني «: نويسد راوندي مي         
تالش بسيار آرد و سفرا و نمايندگاني براي انجام اين مقصود بين دو آشور مبادله شد، 

 »   .زد  باز مي ولي سلطان عثماني هر بار به صورتي از قبول پيشنهادهاي نادر سر
ز سلطان عثماني تقاضا آرد آه مذهب جعفري را به عنوان  چنين بارها ا          نادر هم

ها و   بود آه تمام نزاع در يكي از فرامينش هم گفته. پنجمين مذهب تسنن بپذيرد
در زمان . اند ها محصول تفسيرهاي غلطي است آه از قوانين مذهبي آرده خونريزي

 .  نن پيروي آنندپيغمبر جز مذهب تسنن، مذهب ديگري نبوده و همه بايد از مذهب تس
دهد آه نادر   گزارش مي1741         آالوشكين مامور ثابت روسيه در ايران در ماه مه 

خدا در قلب ما بينش به وجود «: گويد  گو با پيشوايان مذاهب مختلف مي  و ضمن گفت
وي ها انتخاب آنيم و ايمان ن ها را ببينيم و از ميان آن  همه آئين آورد آه اختالف بين اين

براي همين است . ي نجاتي باشد بسازيم آه هم خدا از آن خشنود شود و هم براي ما وسيله
آند  هايي آه يكي ديگري را لغو مي هاي مختلف وجود دارد؛ آئين قدر در جهان آئين آه اين

آه خدا  ها يكي نيستند، در صورتي اين آئين. داند و هر يكي فقط خودش را ارزشمند مي
 ».ن هم بايد يكي باشديكي است و آئي

اند، چگونه ما را مسموم           بايد ديد زهري را آه شاهان صفوي به آام ما ريخته
 آور   صد سال از سموم اين زهِر مرگ  است آه هنوز هم پس از قريب به چهار آرده

ي سوم هم حكومتي مبتني بر فاشيسم و آپارتايد مذهبي را  ي هزاره مسموميم و در آستانه
ها   حكومتي آه در قانون اساسي آن انسان! آنيم ي مردم جهان پيشنهاد مي اي نجات همهبر

 . شوند و الغير شدن و سواري گرفتن تعريف مي تنها گوسفنداني براي دوشيده
ماندگي ايران را   آور عقب ي          در تاريخ زياد سراغ داريم مصلحيني را آه گره

 ماندگي بيرون  اند آه ايران را از اين دور مسلسل عقب اند و بسيار هم آوشيده فهميده
داند ـ با  هاي تحميق مردم و استمرارحكومتش را مي بكشند؛ اما چون رهبري شيعه، شيوه

 .   است آشتارهايي وسيع و گسترده ـ اين نو آوران را به آشتارگاه آشانده
م و تسنن و بعدها فتح ايران ي اعراب به ايران زير بيرق اسال          از همان آغاز حمله

توسط صفويان زير بيرق تشيع، آنچه آه بر سر مردم اين سرزمين آمد، تحميِل دين 
آناني هم آه جان بدر بردند و توانستند . وارداتي اعراب به ضرب آشتار و غارت بود

نداني  نفر بيشتر نبودند آه يا ثروتم دو  نفر، يكي شان را حفظ آنند، از هر هزار باور سنتي
اند، يا به بهاِي سكوِت مرگ، زنده  اند آه با پرداخت جزيه، دينشان را حفظ آرده بوده
 .  اند مانده

ي           دليل اصلي و اساسي نازايي آشور ايران و به بيرون پرتاب شدنش از جاده
آورد؛  تمدن و مدنيت هم همين است؛ رهبري شيعه هيچ دگرانديشي را در ايران تاب نمي

. آند  جمعي و چه با گريزاندنشان از ايران، ايشان را حذف مي با آشتارهاي دستهچه 
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 و  بينيم در اين بيست  صد سال و  آنگونه آه به چشم مي گونه است آه در اين چهار اين
 . است  روز از جمعيٍت دگرانديِش آشور آاسته شده چند سال، روز به

آن را ندارد آه دگرانديشي و دگرانديشان را          به تعريفي ديگر مذهب شيعه ظرفيت 
تاب بياورد؛ چرا آه فقط آمي آوتاه آمدن از آپارتايد مذهبي به طناب داري براي آل 

ها تنها دو راه پيِش پاي  به همين دليل هم در تمام اين قرن. رهبري شيعه بدل خواهد شد
 .  عام يا اسالم يا قتل:  است دگرانديشان بوده

ه اروپاي قرون وسطي را به شاهراه تمدن رهنمون شد، تواِن آمر راست          آنچ
آردِن دگرانديشاني بود آه در فرصتي طاليي ـ فرصتي آه بارها از دست ما دزديده شد ـ 

پس از اين تحول، . برهم زدند] ها پروتستان[توازن قوا را به سوِد يك جريان دگرانديش 
و اروپا . و خوِد دين باز شد» ِن در حكومتدي«راه براي زيِر عالمٍت سوال بردن 

توانست از زير باِر آليساي آاتوليك آه هزار سال اروپا را در سياهِي جهل، مرگ و فقر 
 .  بود، رها شود اسير آرده

 عقايد و           پيشتازاِن اين راه و تكفير شدگاِن دوران وحشتناك انكيزيسيون و تفتيِش
اخر جوردانو برونو، اسپينوزا، نيوتن، ولتر، روسو، آانت، بعد از آن با آمي تقدم و ت

هگل، شوپنهاور، آوپرنيك، دآارت، گاليله، نيچه، فرويد، اينشتاين، مترلينگ، برتراند 
آه از سوي آليساي  راسل، و خيل عظيمي از روشنفكران و دانشمنداني بودند آه با اين

ِن جهان و مرآزيٍت جهانِي پاِپ اعظم خاتمه ي تنها دي اند، اما به افسانه آاتوليك تكفير شده
با اين تحول در نگاه و ديدگاه روشنفكِر اروپايي است آه اروپا توانست از پِل . دادند

 . انقالِب آبيِر فرانسه عبور آند و به مانيفسٍت جهانِي حقوِق بشِر دست يابد
اين بود ] بلكه[دار نبودند، اين نبود آه دين] شدگان آليسا تكفير[گناه بيشتر اينان          «

 )63(».گذشت آه دينداريشان از مجراي آليسا نمي
 باشد و اگر از اين دين وارداتي ـ آه انسان  آه ايراني اگر شرايط مناسبي داشته          اين

آند ـ فاصله بگيرد و اگر بر قطب ايراني فرهنگش تكيه آند، چنان  را گوسفند تعريف مي
ي  ما در همه. اي نيست دارد، حرف تازه  مي ر را به تعجب واشكفد آه ملل ديگ مي
اگر . ايم را به اثبات رسانده» قانون«ها اين  ي زمينه ها در همه ها و حتا قرن سال اين
  به اين دليل          بوده.  است ايم، به دليِل نبودِن شرايٍط مناسب بوده همه عقب مانده اين

ايم آمر راست آرده، بر  گاه نتوانسته هِب شيعه هيچاست آه در زيِر چتِر رهبري مذ
 .سرنوشت خود حاآم شويم
 شدن ايراني را آشف   داشته ماندگي و واپس نگه ي اصلي عقب          بايد گشت و گره

 ! آرد
حرف مصنف اين است آه دين اسالم، بنا بر تقاضاي عصر و اوضاع زمانه به          «

 )64(» .پروتستانتيسم محتاج است
شود، اگر   همه آشتار مي  چه دليل از دگرانديشان اين دانيم چرا و به          اما اگر ما نمي

دهد، رهبري  دانيم حضور هر دگرانديشي، پتانسيِل پرش و رشٍد جامعه را افزايش مي نمي
داند آه  اش نيك مي رهبري شيعه با همان مغز ضد ترقي. داند شيعه اين قضيه را خوب مي

  به.  راِه استمراِر حكومتش بر ملت، جهل و تهييج احساساِت راسيستي ايشان استتنها
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 دليل هم سكوت در برابر قتل و حذِف دگرانديشان، ذبِح آينده و امحاِء امكاِن رشد  همين
 .  جامعه است
شود و از   باشد، ايزوله مي اي آه ظرفيٍت تحمِل دگرانديشان را نداشته          جامعه

هاست آه جامعه   واآنش ميان انديشه   و تنها در آنش. ماند ي پيشرفت عقب مي گردونه
تواند بشكفد و به  هاي گوناگون است آه جامعه مي در تضاد بين انديشه. يابد امكان رشد مي

و اين اصل از اساس با نگرش مذهب شيعه آه بر . شاهراه تمدن و تجدد پاي بگذارد
 است،  گزاري شده پايه]  چرا  و بدون چون[اجباري عقيده اساِس اصِل توحيد؛ يعني وحدت 

اش را  اي با باور سنتي اي را و حتا هيچ زاويه باوري آه هيچ دگرانديشي. مباينت دارد
 . گذارد آند، الزاما هر روز سِر انواِع دگرانديشان را زير گيوتين مي تحمل نمي
هاي مذهبي ـ در شكلي متفاوت و حتا با   دليل هم دخيل بستن به امامزاده  همين          به

 1400اي است آه پس از از سرگذراندن  شعاري متفاوت ـ تكرار همان تاريِخ تكراري
 .ايم سال، ديگر از دوره آردن آن خسته شده

اي آه بخصوص  به چه و به ي چه با همه» هاي پرزيدنت خاتمي وگوي تمدن گفت         «
.  يك ژست توخالي و يك پوزيسيوِن آمدي بيشتر نيستاند،  عوامل چپ براه انداخته

ي خوِد اسالم و تشيع و طرفداران حكومتي  اي آه در آن دگرانديشان، حتا در حيطه جامعه
 همه تنگ است، هرگز راهي به سوي ترقي و  ي دگرانديشي اين شوند، و دايره تحمل نمي

 .مدنيت نخواهد گشود
اي از گردباد  هاي مذهبي تنها گوشه مي اقليتي حضور آ پژوهش در باره          «

هاي  نمايد آه ذهن تاريخي ايرانيان را چنان درهم آوفته آه تنها بر خرابه خونيني را مي
براي ايرانيان مسلمان . آن، آغشتن هويت ملي ايراني به هويت اسالمي ممكن گشت

هاي  آنار اقليتامروز ديگر تصور آنكه روزگاري در اين سرزمين اآثريت زردشتي در 
آه شيعيان تا همين پنج قرن  اند آه هيچ، اين زيسته بزرگ آليمي، مسيحي و بودايي مي

اند و پيش از تسلط اين  داده ي اسالمي را تشكيل مي ها شاخه پيش اقليت ناچيزي در ميان ده
ها تن. اند، ممكن نيست  سالي سنيان بر ايران مسلط بوده ترين جناح اسالمي هزار راديكال
ي  آه مكانيسِم سرطاني رشد و گسترش اسالم در ايران به تن حس گردد، آن دره زماني

 )65(» . خواهد شد آند، نيز دريافته عظيمي آه هويت ايراني را از هويت اسالمي جدا مي
         چنين دريافتي از جهان است آه تنها بر حقانيٍت خودش باور دارد و هيچ 

اي آه در آن وحشٍت از انديشيدن ـ حتا در همان  جامعه. ردآو دگرانديشي را تاب نمي
تواند موجٍد   پي و جانش ريشه دوانده باشد، چگونه مي  و ي اسالم ـ تا عمق رگ حيطه

 غم مردم صرف اين خواهد شد   و تمام هم. شود فرهنگ، پيشرفت، تمدن و هنر باشد؟ نمي
ديگر راهي براي انديشيدن . لي بيابندي اين نظام تحمي  رفتي از زير سلطه آه راِه برون

 . ماند، چه برسد به دگرانديشي نمي
 آه بدانيم معني قدرت علماء چيست، الزم نيست فقط به دوراني آه           اما براي اين

از . چنين نيست. اند، نگاه آنيم ايشان رسما و در نقش شاه و حاآِم رسمي حكومت آرده
 اسالم در نوِك هرِم قدرت پادشاهي و حكومتي قرار سال پيش ـ چه رهبران1400همان 
اند ـ قدرِت اصلي در دسٍت  اند و چه پشٍت شاهان و حكومتياِن ديگر سنگر گرفته داشته

پسنديدند، با  اي را نمي اگر علماء شاه، نخست وزير و حتا آارمند اداره.  است ايشان بوده



 34

 1400در تمام اين . اند آرده ذف ميرا از قدرت و پستش ح» سوژه«سالِح تهييج و تكفير 
 .  است آه آسي بتواند بدوِن حمايت ايشان بر آرسِي قدرت تكيه زند سال نبوده
 دين   به تكان آمدند و به دشمني با سپهساالر برخاسته، او را بي…ماليان          «
اين . ن نياوردشاه نوشتند آه سپهساالر را با خود به تهرا اي به ناصرالدين و نامه. خواندند

بودند، شاه ناگزير شد   بسيار نيرومند مي…چون ماليان. نامه در رشت به شاه رسيد
 او  به تهران  حكمراني گيالن را به سپهساالر داده و او را در آنجا گذاشت و خود بي

 )66(».آمد
 …السلطنه  هجري قمري در زمان نخست وزيري صمصام1336در سال           «

گيري  به شهر ري   براي مجبور آردن او به آناره…ي تهران  جمعه مدرس و امام

السلطنه را از  با تحصن آنها احمد شاه مجبور شد صمصام.  و متحصن شدند…رفتند 

 21 در تاريخ … وزيري برآنار آند و آنها را با احترام به تهران باز گرداند نخست
 الممالك را استيضاح   مستوفيي دولت  شمسي مدرس وزير امور خارجه1302خرداد ماه 

 )67(» . الممالك شد آرد و باعث برآناري مستوفي
ايشان به . اند آرده رهبران شيعه حتا شاه تعيين مي.  نمود نيستند ها تك          و اين نمونه

ها آاِر مستمِر تحميقي روي مردم آنقدر توان دارند آه بتوانند هرآس  ها و هزاره دليل قرن
 . هند حذف و دفع آنندرا آه بخوا

ي ايران مطرح  شرآت علماء در انقالب مشروطه] مثال[         حتا آنجا آه داستاِن 
. آنند اي براي ضربه زدن به دگرانديشان استفاده آرده و مي است، ايشان از هر بهانه

 سياه  شود ميز، نيمكت و تخته شان با تاسيس مدارس آساد مي  پروري جا آه دآان جهل آن
آشند و  شكنند، آنجا آه روزنامه و مطبوعات سٍد راهشان باشد، چماق تكفير بيرون مي مي

ـ [!] ها را ديگر آاربردي نباشد ـ حتا براي پيشبرد همان انقالبشان آنجا آه اين گونه سالح
 . افتند به جان بهائيان، يهوديان و ديگِر دگرانديشان مي

االسالم را آه خود   حياط مسجد شيخ…]رشديه[اما حاجي ميرزا حسن           «
اي ساخت و آنجا را دبستان  هاي پاآيزه ي آهن بود، گرفت و با پول خود اتاق مدرسه

.  سياه و ديگر افزارها فراهم گردانيد و شاگردان هم گرد آمدند گردانيده، نيمكت و تخته
ها به آنجا  طلبهنمودند، روزي   جا بود؛ ولي چون ماليان ناخشنودي مي ديرگاهي در اين
 در يزد …ها را درهم شكستند و دبستان را بهم زدند  ها و تخته ي نيمكت ريختند و همه

آشي در يزد و اسپهان   سپس دوباره بهائي…آار بدتر شده و بكشتار بهائيان انجاميد 

ي گمرآي و از   بود آه مردم از تعرفه  اين شگفت خواهد…هر دو درگرفت 

مگر چه پيوستگي .  آينه از بهائيان جويند… نمودند ن گله ميگماردن بلژيكيا بكار

 برخي …آارها با بهائيان بوده؟ رازي است آه به گفتگوي دراز نياز دارد ي اين ميانه
ي ايشان بود ـ طالبوف را تكفير آرده و مردم را از خواندن  آه شيوه از ماليان ـ چنان
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هاي آنان را  هاي جهودان ريخته و خم انه پيروان آقا به خ…هاي او باز مي داشتند آتاب
 )68(» .ها به زمين ريختند شكستند و مي

اگر مسائل دينيه مخالف عقل و علم باشد، وهم است؛ زيرا مقابل  «:          به قول بهااهللا
. علم، جهل است و اگر بگوييم دين ضد عقل است، مقصود اين است آه دين، جهل است

اي  اگر مساله.  باشد تا از براي انسان اطمينان حاصل شودالبد دين بايد مطابق عقل
مخالف عقل باشد، ممكن نيست از براي انسان اطمينان حاصل گردد، هميشه متزلزل 

 )69(».است
 

داستان » جورج اورول«از آارهاي به ياد ماندني » ي حيوانات مرزعه         «
دادن خارج از توانشان انقالب اي است آه حيوانات آن به دليل ظلم و بيگاري  مزرعه

شوند مزرعه داِر ظالم را از   و خيزهايي موفق مي اهل مزرعه پس از افت. آنند مي
در اين ميان چند خوك هم هستند . مزرعه بيرون آرده، خود بر سرنوشتشان حاآم شوند

حاآمان فعلي و . پردازند مي] پاسداران[آه پس از پيروزي ـ فورا ـ به تربيت سگان 
براي حيوانات بجز بيگاري، گرسنگي . گيرند آان قبلي تمام امكانات را در اختيار ميخو

معترضين به اوضاِع پس از انقالب فورا اعدام مي . ماند و حمايت از انقالب آاري نمي
 !  است تر شده  باشند آه وضعشان از قبل بد شوند؛ حتا اگر خواب ديده

 بود،  ن آغاِز مبارزه به آموزِش حيوانات پرداخته         رهبر واقعي انقالب آه از هما
ي او همانند تابويي در دست خوآان حاآم مورد  شود؛ اما روح و سايه  نيست مي   به سر

خورد و فرزندان نااليق و فرصت  انقالب فرزندان صديقش را مي. گيرد استفاده قرار مي
 .رساند طلبش را به قدرت مي

وانات و ايحاد فضاي رعب و وحشت هم اهِل مزرعه به          براي متهم آردن حي
 . شوند  نيست شده متهم مي  به داشتِن رابطه با خوِك سر

شان  هاي دائمي دليل بدرفتاري هايي آه به آدم. ها هستند ديگر آدم] فرضِي[         دشمنان 
ي  الهجورج اورل داستان استح. شوند با حيوانات با داشتن دوپا از ديگران منفك مي

ها در  خوك اول و آدم. دهد ها به خوبي نشان مي قدرتمداران را براي معامله با همان آدم
ترين شكلي به دشمناِن  هاي حاآم به فجيع اثر تبليغات و حضور پاسداراِن محافٍظ خوك

  …شوند انقالب و حيوانات تبديل مي
اقل در هيئت يك فيلم بلند ي ما داستان فانتزي و واقعي جوروج اورول را حد          همه

هاي  هاي حكومتي رهبران در نظام هاي ناگزيِر آن با شيوه ايم و از شباهت آارتوني ديده
اما اگر اين داستان را به عنوان يك واقعيٍت تاريخي مورد . ايم ايدئولوژيك حيرت آرده

ِز رهبران بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد آه ساختن و پرداختِن اين دشمنان فرضي از نيا
اند آه  اين دشمنان به اين دليل فرضي. شود هاي مبتني بر ايدئولوژي ناشي مي حكومت
شوند و با همان  تبديل به حيواناتي دو پا مي[!] هاي حاآم در يك دگرديسي شگرف خوك
 . پردازند ها رابطه برقرار آرده، به معامله مي آدم

ي اول سعي  اين رهبري در درجه. ز دارداي نيا          رهبري شيعه هم به چنين پديده
اي آه از هر سو با  اي مظلوم و شهيد به نمايش بگذارد؛ شهيد زنده آند از خود چهره مي
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   همين به. دشمناِن فرضي هم اختراِع خوِد اين رهبري است. ي دشمنان روبرو است توطئه
آشند به  حولي را بو ميماند و هر جا آه امكان تغيير و ت دليل هر جا آه آميتشان لنگ مي

 .   آنند اين دشمنان فرضي حمله مي
 آزاري مردم تحت قيموميت  آشي و يهود آه شادوران احمد آسروي از بابي          اين

 دليل بايد براي شناخٍت چگونگِي به   همين به. دليل نيست گويد، بي رهبري شيعه سخن مي
!  بايد اين ترِس شيعي را از تن شست! قدرت رسيدن علما به اين ابزارها هم توجه آرد

خواهند؟ آيا  گويند و چه مي بايد ديد چه مي! هاي مذهبي آشنا شد بايد با شجاعت با اقليت
 نيست شدن باشد؟ آيا دست آم در   به تواند دليلي براي سر اساسا داشتن نگاهي متفاوت مي

هاي مذهبي و حتا غيرمذهبي  اين دوره و زمانه دگرانديشان و باورمندان به ديگر انديشه
 حق ندارند در آشور خودشان زندگي، آار و فعاليت آنند؟ 

ها بيش از  تصور عام ـ حتا در نزد روشنفكران ايراني ـ چنين است آه اين اقليت          «
عنوان  خاصه آنكه به. اند دهد، مورد توجه قرار گرفته شان اجازه مي ي آمي آنكه وزنه

 تنها در مبارزات سياسي و اجتماعي ملت ايران و تقويت  نه” انهتماميت هاي جداگ“
وحدت ملي شرآتي ندارند، بلكه در مجموع منافعي مغاير و بعضا متضاد با آن را دنبال 

اند و  دست راستي] بخشي از ارامنه[اند، داشناك ها  يهوديان پشتيبان اسراييل. آنند مي
را ” ستون پنجم محافل امپرياليستي در ايران“باالخره پرشمارترين آنها يعني بهائيان 

ها بايد سپاسگزار باشند آه در  در چنين شرايطي پيروان عادي اين اقليت. دهند تشكيل مي
وجودشان تحمل گشته، تا آنجا آه خيانت و جنايتشان ثابت نشده، ” ميهن اسالمي ايران“

 )70(» .از مواهب زندگي برخوردار بوده و هستند
» ايران اسالمي«در . ي ما هم همين است  زده ي مذهب ل سترون بودن جامعه         دلي

به بياني ديگر حكومت مذهبي شيعه ـ چه حاآم و چه . شود اي تحمل نمي هيچ دگرانديشي
ي حاآمان ـ ظرفيت و پتانسيل آن را ندارد آه بتواند دگرانديشان را حتا در  هم آاسه
آجي به   واقع تحمِل دگرانديشان نوعي دهندر. ي همان باور خودش تحمل آند حيطه

 بر اساس توحيد يعني يكسان سازي و  اسالم و تشيع » ناپذير خدشه«اصول اوليه و 
 .ها است همشكل سازي انسان

است؛ يعني ايجاد يك ” امت“پرورش ] رهبر[هدف اساسي و رسالت غائي امام           «
ي اعتقادي است و امام، رهبر  مت يك جامعهبنابراين ا. ي مبتني بر يك ايدئولوژي جامعه

ي اعتقادي را بسوي تحقق  عملي و عيني امت است؛ يعني زمامداري آه اين جامعه
آند و رسالت امت سازي  هايي آه مكتب و مذهب آن را تعيين آرده، هدايت مي هدف

اما ـ تنها و يابد، امت ـ  اگر ملت در تنوع آرا و عقايد واقعيت مي. دهد پيامبر را ادامه مي
به قول . [آيد به وجود مي” توحيد فكري“يگانگي عقيده يا ”  وحدت آلمه“تنها بر اساس 
انديشند، ايماني يكسان  گونه مي افراد يك امت از هر خون و خاك و نژاد يك] علي شريعتي

دارند و در برابر يك رهبري مشترك اجتماعي، تعهد دارند آه به سوي تكامل حرآت 
 )71(» .ه را به آمال ببرند نه به سعادتآنند، جامع

ي آور را باز آرد، و چگونه بايد اين ديدگاِه  شود اين گره دانم چگونه مي          من نمي
 آپارتايٍد مذهبي را حتا بين روشنفكران ايران از عمِق باوِر مذهبي مردم شست؟ 
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معه حذف شود، از اساس خواهد از متن جا          از سويي روشنفكر به اين دليل آه نمي
اگر هم روشنفكراني جرات . آند  خالي مي با بحث پيراموِن حق و حقوق دگرانديشان شانه

اند،  ي شهروندان ـ فارغ از هر نوع نگرش ـ شده  حقوق همه  و اند و وارد بحٍث حق آرده
حالت در بهترين . اند حق مطلب را ادا آنند اند آه نتوانسته آنقدر آلي و گرد حرف زده

گيرد ـ از ورود به  دست مي ي اختالفات قومي قلم به  آه در زمينه روشنفكر  ـ حتا زماني
 .رود بحٍث باورمندان به مذاهب و اديان ديگر طفره مي

پردازان ديني بايد گفت آه آمترين گذشت و امتياز به  اما در مواجهه با نظريه          «
ها و معتقدات ديني است و  ي تاثير رسوبات انديشه هآنان و يا سكوت در برابر آنان يا نتيج

تدبيري به تقويت يكپارچگي و  درست است آه نبايد با بي. آاري يا ناشي از محافظه
هاي متضاد و مخالف فكري و سياسي درون حكومت اسالمي موجود  وحدت ميان گروه

الي زخم گذاشت  حال نبايد در مبارزات نظري با آنان استخوان  آمك آرد؛ ولي در عين
 تفاهمات تازه باز گذاشت، بخصوص اآنون آه جمهوري  و زمينه را براي ايجاد سوء

 بار بودن اجراي  اسالمي با استقرار نوعي حكومت ديني اسالمي تا حدود زيادي مصيبت
 است، بايد از لحاظ نظري به ريشه زد  اصول دين را در قلمرو امور اجتماعي نشان داده

اي ليبرال  مغز، چهره  پردازي آه فعال در اپوزيسيوِن فقيهان خشك راِن نظريه باو و به دين
دهند، نبايد آمترين مجالي براي بزك آردن دين و  و يا دموآرات از خود نشان مي

 )72(» .حاآميت ديني ـ از هر نوع آن آه باشد ـ داد
راندِن قدرِت  قبتوان نشان داد آه بدون ع آري هيچ آشوري را در جهان نمي          «

 )73(» .مذهِب قرون وسطائي به دموآراسي اجتماعي و سياسي دست يافته باشد
هايي آه خود به ديكتاتورِي باورهاشان اذعان دارند،           در آخرين تحليل از جريان
ي مدني داشتن تنها ياري رساندن به تكرار همان  تمناي آزادي، دموآراسي و جامعه

ي يك ملت به دليل  و لزوما به قربانگاه فرستادن دوباره. ريخ استي تا ي آهنه چرخه
 . هاي مذهبي و باورهاي جزمي ها و به ويژه ديكتاتوري نشناختن ماهيت ديكتاتوري

ي تاريخي هستند آساني آه به جناجي از           اگر هنوز و با وجود اين همه نمونه
اند، يا هنوز ويژگِي  يران ـ اميد بستهشيعيان ـ براي برون رفت از گرداب فعلي آشور ا

آشكار و نهان با  اند، يا در همدستي هاي مذهبي و ايدئولوژيك را نشناخته ديكتاتوري
. آه مردم را بارديگر به قربانگاه بفرستند، ابايي ندارند سردمداران مذهبي آشور از اين

به هيچ عنوان نبايد » ها ستيهمد«گونه  و اين» ها امتياز دادن«گونه   دليل به اين  همين به
خبري از تاريخ،  ي بي امكان تنفس داد، تا نسِل ديگري از ملت ايران را در منگنه

ِآزمايشگاه   انديشي روشنفكرانش به موش هاي مذهبي و ساده نشناحتن ماهيت ديكتاتوري
 ي براي گسستِن زنجيِر ديِن در حكومت، برهم زدِن رابطه. هاشان بدل نسازند ناداني
اي  ي دين و سياست و استقرار و استحكاِم حكومتي ملي و مردمساالر و جامعه آهنه

ها، فارغ از هر باور،  ي انسان مدرن، متمدن، مدني و متعهد به برابري حقوقي همه
ما .   ايراِن فردا به هيچ دگماتيسمي نياز ندارد…انديشه، مذهب، جنسيت، قوميت و
» انسان«هايي آه از  نياز داريم و نه ايدئولوژي» انسان «ايرانيان تنها به فهِم ارزِش خود

شان از درون پوك و  ي تعاريف متافيزيكي را در منگنه» انسان«سازند، و  ابزار مي
ي ايران ـ حتا اگر ما نباشيم ـ ايراني است آزاد و آباد  انداِز آينده چشم. سازند هويت مي بي
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باور . مردم خواهد برد» موِج آگاهي«را هاي روي آب  اين آف. ي ايرانيان براي همه
 !آنيم

           
 

 پانويس ها
 
 رو با تاريخ، علي ميرفطروس در  ـ رو1
  ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم2
 ي هجدهم، پيگولوسكايا و ديگران  ـ تاريخ ايران،  از دوران باستان تا پايان سده3
 ها، علي ميرفطروس  ـ ديدگاه4
  ـ اسالم در ايران، پطروشفسكي، آريم آشاورز 5
 ها، ياد شده  ـ ديدگاه6
 خائني آه از نو بايد شناخت،  دآتر علي اصغر حاج سيد جوادي) رفسنجاني( ـ 7
 ، سال هفتم1 ـ باقر مومني، مهرگان شماره8
  ـ گفتگوها، علي ميرفطروس9

وطيت، غالمرضا  ـ تاريخ ادبيات ايران، ادوارد براون، از صفويه تا مشر10
 رشيدياسمي

  ـ نقش وعاظ در اسالم، دآتر علي الوردي11
  ـ اسالم در ايران، ياد شده12
 ي ونيزيان در ايران، دآتر منوچهر اميري  ـ سفرنامه13
 الدين شفا المسائل، شجاع  ـ توضيح14
  ياد شده…ي ونيزيان  ـ سفرنامه15
  ـ تاريخ اجتماعي ايران، ياد شده16
 تي در تاريخ ايران، جلد سوم، علي ميرفطروس ـ مالحظا17
  ـ تاريخ ادبيات ايران،  ادوارد براون، بهرام مقدادي18
  ـ اسالم در ايران، ياد شده19
  ـ فردوسي و شعر او ، مجتبي مينوي20
  ـ اسالم در ايران، ياد شده21
  ـ تاريخ اجتماعي ايران، ياد شده22
  ـ همانجا23
  ياد شده…ان باستان ـ تاريخ ايران از دور24
  ـ نقش وعاظ در اسالم، ياد شده25
  ياد شده… ـ تاريخ ايران از دوران باستان26
 الدين شفا  ـ تولدي ديگر، شجاع27
  ـ تاريخ تمدن اسالم،  جرجي زيدان، علي جواهر آالم28
  ـ تاريخ اجتماعي ايران، ياد شده29
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  ـ علي و حيات بارورش پس از مرگ، علي شريعتي 30
  ـ همانجا31
  ـ تاريخ اجتماعي ايران، ياد شده32
  ـ همانجا33
 ها، ياد شده  ـ ديدگاه34
  ـ رگ تاك، دالرام مشهوري35
  ـ اسالم شناسي، جلد اول، علي ميرفطروس36
  ـ مالحظاتي در تاريخ ايران، علي ميرفطروس37
 ها، ياد شده  ـ ديدگاه38
  ـ مالحظاتي در تاريخ، ياد شده39
 يخ اجتماعي ايران ـ ياد شده ـ تار40
  ـ امت و امامت، علي شريعتي41
  ـ عبور از بحران، هاشمي رفسنجاني42
 ها، ياد شده  ـ ديدگاه43
 800الدين شفا، آيهان چاپ لندن، شماره   ـ شجاع44
  ـ تاريخ اجتماعي ايران، ياد شده45
  ـ رگ تاك، ياد شده46
 1378  اسفند19ي فتح، چاپ تهران،   ـ روزنامه47
 ها، مهدي تهراني ها و گفته  ـ چهره48
 464 ـ گفتگو با علي ميرفطروس، نيمروز 49
 هاي تيره، آرامش دوستدار  ـ درخشش50
  ـ رگ تاك، ياد شده51
  ـ خائني آه از نو بايد شناخت، ياد شده52
 ها، ياد شده گفته ها و  ـ چهره53
 الدين شفا، آيهان چاپ لندن، ياد شده  ـ شجاع54
 ها، ياد شده  ـ ديدگاه55
  ـ رگ تاك، ياد شده56
 هاي تبعيد، ميرزا آقاخان آرماني  ـ نامه57
 »براي آگاهي خوانندگان« ايران، احمد آسروي،   ـ تاريخ مشروطه58
 الدين شفا  المسائل، شجاع  ـ توضيح59
  ـ رگ تاك، ياد شده60
 شاهيي صفويه، الرنس الآهارت، اسماعيل دولت  ـ انقراض سلسله61
  ياد شده… ـ تاريخ ايران از دوران باستان  تا پايان62
 الدين شفا، آيهان چاپ لندن، ياد شده  ـ شجاع63
 علي آخوند زاده  ـ آليات آثار، ميرزا فتح64
  ـ رگ تاك، ياد شده65
  ـ تاريخ مشروطه ايران، احمد آسروي66
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  تاك ن، نقل  از رگاي بر خاك، آانون پرورش فكري آودآان و نوجوانا  ـ ستاره67
  ـ تاريخ مشروطه، ياد شده68
  تاك    ـ پيام ملكوت، عبدالحميد اشراق خاوري، نقل از رگ69
  ـ رگ تاك، ياد شده70
  ـ مالحظاتي در تاريخ ايران، ياد شده71
  ـ اسالم ايراني و حاآميت سياسي، باقر مومني72
  ـ رگ تاك، ياد شده73

 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 درفـــــش کــاويـــــانی
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