
 
 گوي راديوييو يك گفت

              نادره افشاري
 

اي آه حاآمانش را انواع گوناگون متوليان           زن بودن و از زنان نوشتن براي زناِن جامعه
زنند،  مي» تو«ترين انگي آه به  ساده. اي نيست دهند، آار ساده تشكيل مي» از همه رقم«اسالمي 

الحاد و ارتداد «هاي  فند نتوانستند از ميدان بيرونت آنند، انگ است و اگر با اين ترانگ ناموسي
ي فتواهاشان  هايي ديگر و با بلندگوهايي ديگر ـ ضميمه را هم ـ و البته از زاويه» و آفر و شرك

در اين چند سالي . داشته باشند» هم«آنند، تا براي سر به نيست آردنت توجيه ديني و شرعي  مي
هاي اينترنتي باز شده است ـ و البته  ارج آشوري و اين اواخر به سايتآه پاي من به نشريات خ

هاي »بازتاب«چاپ چند آتاب هم جرمي چندگانه بر اين اظهار وجود بوده      است ـ با 
گرايان عهد بوق را به روشني به نمايش  ي اين اسالم ام آه ماهيت يگانه گوناگوني روبرو شده

 .  گذارد مي
برنامه ساز » مانوك خدابخشيان« تلفني با 2002 دسامبر27گو در تاريخ  و          اين گفت

ي  برنامه.  دسامبر از اين راديو پخش شد28در . ضبط شددر لس آنجلس » راديو صداي ايران«
گو را پياده،  و من خود اين گفت.  مانوك هم به بررسي آن گذشت2002 دسامبر 29ي   دو ساعته

 . ام تنظيم و تكميل آرده
…… 
حجت االسالم اينترنتي، .  مانوك خدابخشيان ـ تا به حال مصباح يزدي اينترنتي نديده بوديم        

. حجت االسالمي آه در حقيقت در سنترال پارك لندن عنوان حجت االسالمي را آسب آرده است
حجت االسالم . آند و بعد تبديل شده است به حجت االسالمي آه فتواهاي اينترنتي صادر مي

. آند ي اينترنتي مصباج يزدي، مدتي است  فتواهاي اينترنتي صادر مي ول جعفريان؛ نوچهرس
. خيزد شود، بالفاصله دوباره به پاسخگويي برمي هر بار هم آه با پاسخ دندان شكني روبرو مي

براي . آند فتوا صادر مي» بازتاب«آه در وب سايت ! االسالم اينترنتي آيست؟ راستي اين حجت
هاشان  ايشان ظاهرا حتا براي آساني آه اسالمشان را از مادر بزرگ! دهد؟ ي فتوا ميچه آسان
 .  دهد آند و مورد حمله قرارشان مي اند، نيز فتوا صادر مي آموخته

         اجازه بدهيد از پژوهشگري آه مدتي است مورد خطاب آقاي رسول جعفريان است، 
 !خواهد؟ االسالم اينترنتي چه مي اين حجت! گذرد؟ واقعا در اين روزها چه مي: بپرسيم

 !         سالم بر شما خانم نادره افشاري نازنين
ي  آنم خدمت شما آقاي خدابخشيان و شنوندگان برنامه           افشاري ـ من هم سالم عرض مي

 .شما
ن از طريق          خدابخشيان ـ خانم افشاري شما از آي با اين آقاي حجت االسالم رسول جعفريا

ايد و اساسا چرا با ايشان آشنا شديد؟ چه شد آه ايشان اين گونه سرشناس  خطوط اينترنتي آشنا شده
 ! خواهد؟ شدند؟ به نظر شما واقعا اين حجت االسالم اينترنتي چه مي

دوازده روز پيش يكي از دوستانم آقاي شمس حائري از هلند از طريق /         افشاري ـ تقريبا ده
هاي راست  اش نوشته بود آه يكي از جريان  ايشان در نامه. اي برايم فرستاد الكترونيكي نامهپست 

به ) 2. (آدرس اين سايت را هم برايم فرستاده بود. حكومتي برعليه تو موضع گيري آرده است



  
 

ي الحاد در  دامنه«ديدم آقاي رسول جعفريان طي يادداشتي تحت عنوان . اينترنت مراجعه آردم
اصالح طلبان درون حكومت اسالمي را مورد خطاب قرار داده با اين آه » بي دينيح طلاصال

را به آار برده، و از من به » الحاد و ارتداد«هاي  بود، ولي در نهايٍت  خٍط اصالح طلبي، واژه
 ) 3. (عنوان آخر خط اصالح طلبي نام برده بود

اش نگرفتم؛ چرا  مانست، به همين دليل هم زياد جدي خي مي         اين برخورد بيشتر به يك شو
اين جماعت، اسالم . شان است آه تمام آوشش اصالح طلبان براي حفظ موقعيت اسالم حكومتي

در حكومت را همين گونه آه هست ـ دربست ـ  قبول دارند؛  فقط آن را محتاج آمي بزك و 
آشند،  اهللا خميني را هم به نقد نمي اعمال سيد روحهاشان حتا  ها و گفته در نوشته. دانند دوزك مي

حرآت اصالح . چه برسد به نقد رفتارهاي ضد انساني، ضد زن و ضد دگرانديشان اين جماعات
هاي تقديس  روشنگري آه در اساس براي نقد تئوري. طلبان اساسا ربطي به روشنگري ندارد

 موضوعيت يافته است، فرآيند ديگري هاي ديني و اين روزها هم اسالمي ي مبنايي حكومت شده
. تعبير شده است» الحاد«هاي آقاي جعفريان به  هاست آه در نوشته اين گونه روشنگري. است

ي  روشنگري متعلق به عصر نوين است و هرآس آه در اين مسير گام بردارد، از زاويه
 . شود مرتجعين متهم مي

ايشان هم به منتقدينشان جواب . به ايشان پاسخ دادندچند نفر .          اين داستان ادامه پيدا آرد
نام ] مثال وب سايت آافر[دوتا سايت اينترنتي روشنگرانه /در اين پاسخ، ايشان از يكي. دادند
ي همان اصالح طلبان  ها هم از ناحيه هايي دريافت آردند آه بيشتر اين پاسخ باز پاسخ. بردند

چهار روز /تا اين آه سه. ساسا وارد اين درگيري نشدممن ا. درون حكومتي و هوادارانشان بود
بر » امضاء محفوظ«آقايي به نام . ام ديدم هاي فمينيستي اي را  به يكي از نوشته پيش پاسخ خواننده

حاال معلوم [اي   سال است از ايران رفته40/30تو : عليه من موضع گيري آرده و نوشته بود
هايي هم آه در رابطه با  صحبت!! ] ام است از ايران رفتهنيست من چند ساله هستم آه چهل سال 

در . آني، متعلق به عصر ديگري و نسل ديگري است ها و مردها مطرح مي تبعيض بين زن
اند به مقام سفارت در آشور ابر قدرت شرق ـ  اند و توانسته ايران امروز ما زنان به اوج رسيده

بيشترين . آند حكومت اسالمي ما زن سفير اعزام مي. شوروي دوران گرباچف ـ ارتقاء پيدا آنند
  …دانشجويان ما زنان هستند و

من اين داستان را هم .          خالصه به اين شكل از حكومت اسالمي در ايران دفاع آرده بود
در ! دهند هايي و چگونه واآنش نشان مي ها از چه زاويه چندان جدي نگرفتم؛ از اين ديدگاه آه اين

 :  به اين مضمونابطه يادداشت آوتاهي نوشتم همين ر
ي حتا  هاي من به جايي رسيده است آه مدتي است از چند جبهه داستان نوشته! چه خوب         «

انگار اين جماعات هم به اين ! شود ها موضع گيري مي باصطالح متضاد و متنافر، در برابر آن
ها، زنان و روشنفكران ما در اين آشور  اند آه حرف حساب را خيلي از جوان دريافت رسيده

اين از خوشبختي من است آه آساني از . انديشند ي آن دست آم مي خوانند و در باره ويران مي
ي آيهان چاپ  آه حتا روزنامه» بازتاب«طيف رسول جعفريان آخوند، در وب سايت آزمايشي 

دانند، با من  حكومتي ميهايي با جناح راست  تهران را هم چپ و حامل تضادها و اختالف
 افشاري آسي است آه در نهايٍت راه اصالح طلبي ديني  در چشم اين جماعات، نادره. اند درافتاده



  
 

هم به ] مظلوم[به الحاد رسيده و الحاد مهلك و مفرط اينان تا آن جايي است آه حتا سلمان رشدي 
 …رسد گردشان نمي

ي ما جاري  اي آه در متن جامعه ردساالري دينيي آار فمينيستي و افشاي م در زمينه       «
اين گونه مردساالري اساسا ارمغان اين مذهب در متن . است ـ هم ـ وضع به همين گونه است

ي ماست؛ چرا آه در دوران پيش از اسالم، نه در ايران و نه در عربستان و نه ديگر  جامعه
 . آشورهاي جهان، اين گونه با زنان برخورد نشده است

اين روزها . ام بررسيده” خشونت، زنان و اسالم“ها را در آتاب  من بخشي از اين تفاوت        « 
ها اين جماعات را به  ام آه ديگر حتا اعتراضاتم به پدرها و پدرساالري شده[!] من آنقدر مهم 

مانا دفاع اند، ه هايي آه با من درافتاده خوشبختانه فصل مشترك تمامي اين جريان. آشاند ميدان مي
آند و به دار  ها سنگسار مي اش، زنان را در خيابان از ديني است آه در هيئت حكومت اسالمي

ي لذت استفاده  آشد، حق طالق و حضانت ندارند و از ايشان تنها به عنوان آلفت و وسيله مي
 !  ها شود و نه انساني برابر با ديگر انسان مي

د از افتخارات اين دين و اين حكومت اسالمي باشد و نه هاست آه باي اين نابرابري         «
اگر زنان به درجاتي در ايران امروز ـ به زعم اين آقا ـ . ها ي زنان در دانشگاه شرآت گسترده

. اند، از جوهر وجودي خودشان است و اين موضوع ربطي به حكومت اسالمي ندارد رسيده
 و تجاوز به ايشان در شب قبل از اعدام و رواج  دختران باآره براي حكومت اسالمي همان اعدام

براي اين جماعات  . ي حكومتي آافي است هاي عفاف به عنوان آارنامه فحشاي اسالمي و خانه
بهتر است آه خيلي خودشان را درگير اعتراضات مردمي و فمينيستي آه دارد بنيادشان را بر باد 

 »…دهد، نكنند مي
نسل «اي نوشته است تحت عنوان  باره آقاي رسول جعفريان مقاله         همان روز ديدم آه دو
و در انتهاي مطلبش اين بار دو تا شريك هم براي من ) 4(» هاي ديني سوم خسته از قرائت بازي

ي اوج اصالح طلبي نام  پيدا آرده است و از آقايان باقر مومني و بهرام چوبينه در همان نقطه
 !ي من با حضرت رسول جعفرياناين بود روند آشناي. برده است

ظاهرا چند نفر هم ايشان را .          خدابخشيان ـ من مقاالت آقاي رسول جعفريان را ديدم
 بخشي از …دوباره پاسخ گرفته بودند. ايشان دوباره نوشته بودند. نمدمالي اينترنتي آرده بودند

به نظر شما چه . خورد م ميهاي اينترنتي به چش هاي شما گاها در سايت نوشتارها و گفتمان
االسالم رسول جعفريان را نگران  اي از ادبيات شماست آه اين آقاي حجت اي، چه گزينه مقوله

آيا فمينيسمي است آه شما مطرح ! ها موضع گيري آند؟ آرده، تشجيع آرده آه در اين رابطه
 !آنيد؟ هاتان مطرح مي آنيد، يا سكوالريسمي است آه شما در نوشته مي
       افشاري ـ من در آخرين آتابم آه توسط نشر نيما چاپ شد، خشونت سيستماتيك اعمال شده   

هاي تئوريك اين گونه رفتارهاي  بر زنان و مانيفست خشونت از سوي بنيانگزار اسالم، و زمينه
ا  داستان ام…الفصاحه نشان داده بودم البالغه و نهج زن ستيز را با آدهايي از خود قرآن و نهج

هاي درون حكومت در  گيري آغاز شد؛ يعني موضع] 2002ژوئن [اساسا از تابستان گذشته 
 . هاي من رابطه با نوشته

 2002آه در ژوئن » ي نساء ي زنان يا سوره نگاهي به سوره«         مطلبي نوشته بودم به نام 
چاپ آانادا » ندشهرو«ي  چند روز بعد هم در نشريه. چاپ امريكا چاپ شد» پر«ي  در نشريه



  
 

ي زنان را  ي ارث و حقوق پايمال شده من در اين نوشته موضوع سنگسار زنان، مساله. چاپ شد
اي بيان  ي خيلي ساده دانيم ـ از روي قرآن با ترجمه مان آمابيش مي هايي را آه همه ـ همان داستان

آدرس پست فرستادم، اتفاقا » شهروند«ي  ي آه براي  نشريه»اي ميل«در . آرده بودم
پس از چاپ . ها هم چاپ آرده بودند اين آدرس را شهروندي. ام را هم نوشته بودم الكترونيكي

چندين سايت اينترنتي . شان تشويق آننده بود دريافت آردم آه بسياري» اي ميل«مطلب چندين 
 تا در همين رابطه چهار. هاي خودشان قرار داد بودند همان مطلب را آپي آرده و در وب سايت

يكي . آنيم تو را سلمان رشدي مي: مثال يكي نوشته بود. تكذيب آننده دريافت آردم» اي ميل«هم 
يك آقايي آه خودش را استاد . اگر جرات داري ييا آانادا تا حسابت را برسيم: ديگر  نوشته بود

طالب در نوشته بود آه اميدوارم ديگر از اين گونه م» شهروند«دانشگاه معرفي آرده بود، براي 
. اش را براي من هم فرستاده بود ايشان آپي نامه!]  و البته چاپ هم نشد. [تان چاپ نشود نشريه

تواند از لحاظ شعور اجتماعي اين قدر عقب  براي من خيلي جالب بود آه يك استاد دانشگاه مي
ايشان هم مرا . من البته مطمئن نيستم آه اين آقا واقعا تحصيالت آآادميك داشته است. افتاده باشد

 بعد خانمي به نام مريم بروجردي و يا آسي با اين اسم به من …تهديد آرده بود و يكي ديگر
. مطلب اين فرد دو هفته بعد از درج مطلب من در شهروند، در همانجا چاپ شد. جواب داده بود

من اين  ايراد را . ها به نظرم پذيرفته بود ي من داشت آه يكي از آن اين فرد چند ايراد به نوشته
بعد تصحيح شده و تكميل . يكي دو تا از نكاتي را هم آه تاآيد آرده بود، مستند آردم. رفع آردم

گويا خانم .  ي اين مطلب را امسال، حدود يك ماه پيش در چند سايت اينترنتي منتشر آردم شده
و بدون خواندن آن، بروجردي، يا آقايي به نام خانم بروجردي اين مطلب را دوباره ديده بود 

. ها فرستاد بود را اين بار براي يكي از اين وب سايت» شهروند«همان پاسخ قبلِي چاپ شده در 
اي، اصال به اين  يك نفر به ايشان پاسخ داده بود آه بابا اين ايرادهايي آه تو از اين نوشته گرفته

ن ـ اين مطلب را تصحيح آرده دوباره ايشان جواب داده بود آه فالني ـ يعني م. خورد مطلب نمي
حرف ! اسرائيلي بگيرد در نهايت ايشان آوشيده بود باز هم از اين مطلب ايرادهاي بني. است
در قرآن هم حكمي به نام سنگسار . اش هم اين بود آه سنگسار اساسا در اسالم وجود ندارد اصلي

 ايشان  البته استدالل. م استو اضافه آرده بود آه سنگسار سنت اعراب قبل از اسال. وجود ندارد
باز آس ديگري . دار ديگر به ايشان پاسخ دادند ي استخوان باز چند نويسنده. بسيار ضعيف بود

گردد به   تمام داستان هم برمي…وارد ميدان شد و اين دايره همچنان در اين سايت ادامه دارد
نه با ور رفتن با قوانين پيدا شده است آه نه با تهمت و فحاشي و » زني«يعني . موضوع زن

ي زنان در اسالم اعتراض  فعلي زن ستيز حكومت اسالمي، بلكه در رابطه با حقوق نداشته
 ! آشد؟ ي اين آقايان را به نقد مي آند و اصل آتاب مورد مراجعه مي

         من به عنوان يك زن ايراني، بدون هيچ ادعايي معتقدم آه قرآن آتابي است آه همه 
متوليان اسالم خيلي . خواندن قرآن در تخصص هيچ آس نيست. ند آن را بخوانندتوان مي
اما . آوشند آه قرآن را نظير انجيل در دوران قرون وسطي در تخصص آخوندها معرفي آنند مي

تواند آن را بخواند  و هر آس آه چهار آالس سواد داشته باشد، مي» خواندني«قرآن آتابي است 
هاي نشيمن و  هاي مختلف هم در ايران احتماال براي دآوراسيون اتاق جمهاين همه تر. و بفهمد

هاي مستمر  فارسي ما هم بعد از حمله. شود پذيرايي، يا استخاره و تفال حاج آقاها چاپ نمي
 . اعراب به ايران و به فرهنگ و ادبيات و زبان ايرانيان بسيار با عربي مخلوط شده است



  
 

ي زنان را ترجمه آرده بودم  و نتيجه گرفته بودم آه  چند آيه از سوره         در اين نوشته من 
اي آه در حكومت اسالمي بر عليه نيمي از شهروندان ايراني  قوانين ضد زن و ضد انساني

ها و  شود، در  متن قرآن تئوريزه شده است و قوانين قصاص  و محدوديت اعمال مي
اين آه ما اين قدر . شود اين آتاب استخراج ميشود، از  هايي آه بر زنان اعمال مي سرآوب

 . اصرار داريم آه دين حتما بايد از حكومت جدا باشد، به همين دليل است
هاي اينترنتي »  بازتاب«ها، از اين           خدابخشيان ـ تعبير و تفسير شما از اين نامه پراآني

سالم رسول جعفريان آه اشاره آرده اال ي حجت آنم به آخرين مقاله من دوباره استناد مي! چيست؟
آيا به نظر شما به خاطر اين نسل سوم ! »هاي ديني خستگي نسل سوم از قرائت بازي«بودند به 

شود، اين فتواهاي اينترنتي صادر  ما و به ويژه نسل چهارم آه دارد دوان دوان وارد جامعه مي
هايي آه از سوي سكوالرها،  رائتها براي مبارزه با افكار نوين و ق آيا جعفريان! شود؟ مي

آيا اين ! آنند؟ شود، فتوا صادر مي ها مطرح مي پژوهشگرها و يا حتا اصالح طلب
ها از اين آه نسل  آيا درست نيست آه اين! هاست آه اين گروه را نگران آرده است؟ روشنگري

دار به صدور فتوا هاي جديد مذهبي و فرهنگي شده است، وا ي افكار و قرائت سوم شيفته و فريفته
 ! اند؟ بر عليه شما شده

ها مجبورند از  اين. آنند، يك قانون طبيعِي دفاعي است ها مي          افشاري ـ آاري آه اين
اند، دفاع آنند؛ با  موقعيتشان، از حكومتشان، از چيزهايي آه براي خودشان چيده و رديف آرده

هاي سياسي، فرهنگي و   با محدوديتسرآوب، با آشتار، با حكم اعدام، با سنگسار، و
اند و  هايي آه تا آنون رفتار آرده ي شيوه اند، با همه اي آه براي ايرانيان ايجاد آرده اجتماعي

اي يك  واقعيت اين است آه هر موجود زنده.  آنند اند؛ اما همچنان تكرارش مي موفق هم نبوده
ها  چيزي را آه اين. رسد مرگش فرا ميي تولد دارد، يك دوران رشد، و بعد هم دوران  مرحله

شان، مرگشان را جلو  ها خودشان با رفتارهاي ضد انساني متوجه نيستند، اين است آه اين
 سال پيش، حاآمان 1400من در يكي از آخرين آارهايم نوشته بودم آه اگر در . اند انداخته

ر نيمي از جهان آن دوران اسالمي توانستند چند قرن با خشونت و با استفاده از جهل مردم ب
هاي نوين در دنياي پيشرفته  حكومت آنند، اين روزها ديگر با اين همه پيشرفت و اين همه سيستم

ها اساسا به دليل بي ارزش  غير از اين آه اين. شود اي به ايشان داده نمي و مدرن، چنين اجازه
 تحقير و تخفيفي آه بر زنان تلقي آردن جان و امنيت و مال و سالمت و حقوق مردم و به ويژه

اي آه آليت حاآمان  لياقتي بي. گيرند آنند، به طور اتوماتيك پاسخ رفتارشان را مي ايران روا مي
هاي  اند؛ همچنين تن ندادنشان به مكانيسم  ربع قرن نشان داده اسالمي در رابطه با  ايران در اين

اين يك قانون طبيعي و .  برده استنوين و مدرن، سرعت سقوط و سرنگوني ايشان را باالتر
منتها چون من زن هستم، از اين . نويسد اگر من ننويسم، آس ديگري مي.  منطقي اجتماعي است

مثال حاآميت در قرآن، ترورهاي : نويسد هايي ديگر مي آقاي مومني از زاويه. نويسم زاويه مي
و بسياري ديگر از . يگريهاي ديگري و با نگاه د  آقاي چوبينه از ديدگاه…صدر اسالم و

 ! شود بست دهان همه را آه نمي. نويسندگان و روشنگران با ارزش ديگر
         خيلي جالب است آه اين حاآمان اسالمي از تمام دستاوردهاي مدرنيته، دستاوردهاي 

 آنند، ولي حاضر نيستند تن به ضوابط مدرنيته بدهند؛ حاضر نيستند تكنيكي مدرنيته استفاده مي
 . تن به تنوع افكار و دگرانديشي و روشنگري بدهند



  
 

تان پيروز شديد، چرا آه من  در اينترنت ديدم آه قرار           خدابخشيان ـ شما در اين مبارزه
اين خودش يك گام آه نه، بلكه يك جهش بزرگ . بود در جايي زني را سنگسار آنند، اما نكردند

ها آه شما به عنوان يك  ها، همين روشنگري ين افشاگريبه خاطر هم. ها به عقب است براي اين
  …آنيم البته ما اين مبارزه را به شما منحصر نمي. آنيد زن مبارز سياسي مطرح مي

. ام ي يك قطره هم در اين رابطه آار نكرده من حتا به اندازه.          افشاري ـ منحصر هم نيست
اجازه بدهيد خيلي ساده و روشن اين موضوع . دمخيلي دير فهمي. چرا آه خيلي دير شروع آردم

ما همه ـ حتا . ديگر دنيا، دنياي آدم درست آردن، بت ساختن و شخصيت سازي نيست. را بگويم
رسد و  آن روستائيان ما ـ تمام زنان ايراني با هم، همراه با خيلي از مرداني آه شعورشان مي

ام آه در قدم  العاده ناچيزي بوده ي فوق من قطره. ريمها را بردا ايم اين قدم اند، توانسته آمك آرده
 . اول سعي آردم خودم بفهمم

همين احترامي آه . ام          خدا بخشيان ـ من در شما اين روح مبارزه و تحقيق را هميشه ديده
گفتيد آه . ي جالبي اشاره آرديد به نكته. گذاريد، از نقاط مثبت شماست شما به ديگر اساتيد مي

ي دين و مذهب گذشته  هاي ايدئولوژيك، بر پايه ها بر روال عقيده ر بت سازي و آدمك سازيعص
 …چقدر اين سخن زيباست. است

ي اين           اما شايد اين آخرين پرسشم باشد، و آن اين آه چرا  شما  اين قدر مورد حمله
هاي  االسالم و حجتمذهبي، از يكس/هاي سياسي از يكسو گروه! قشرهاي سوخته قرار داريد؟

 از يك سو . اينترنتي
  واقعا جالب است، نيست؟ …ها»وا اسالما گو«

 اين   آه البته تنها بخشي از اعتراض»وا اسالما گو«         افشاري ـ بگوييم يك جريان 
حرفم . ي شاه را نقد آرده بودم چندي پيش آتاب يكي از مجاهدين دوره. هاي سوخته هستند جريان

هاي  هاي ايراِن آن دوران و حتا شاگرد اول التحصيالن بهترين دانشگاه آه شما فارغاين بود 
تان  بعد هم عوض اين آه مملكت را بسازيد، همه. غيرپيچيده بوديد. ها خيلي ساده بوديد نشگاهدا

به . آرديد اسلحه قاچاق مي. شد تان فقط در ترور خالصه مي اصال تمام مبارزه. تروريست شديد
واقعا چه . بستيد تا فالن پاسبان و فالن افسر و ساواآي را بكشيد تي مي.ان. آيلو تي14خودتان 

 25دست آم حاال آه ! داديد؟ خواستيد و با ترور چه ناآجا آبادي را به مردم ايران نويد مي مي
اني و حكومت اسالمي فعلِي ج! ايد سال از آن دوران گذشته است، بياييد بگوييد آه اشتباه آرده

اين است آن ناآجا . تروريست، نتيجه و دستاورد مبارزات تروريستي شما در آن دوره است
  …ايد آبادي آه شما براي مردم ما درست آرده

اي نوشته بود آه  آند، در پاسخ به اين نقد، مقاله ي آتاب آه در سوئد زندگي مي          نويسنده
من جواب بلند بااليي به » ! زندان افتادن بالهت نيستدر راه عقيده به«: اش اين بود مضمون آلي

ها در راه عقيده به زندان افتادن بالهت  ايشان دادم و همانجا نوشتم آه چرا، متاسفانه خيلي وقت
 11ي  هاي فاجعه اگر در راه عقيده آشته شدن بالهت نيست، پس محمد عطا و تروريست. است

هاي  اند، آدم  گونه دنيا را به آتش آشيده و ناامن آردهشان اين  آه در راه عقيده2001سپتامبر 
ي ورود شما و همراهان  همانجا نوشتم آه اساسا دستگاه و زاويه. اي هستند مبارز و قابل قدرداني

استفاده از ترور و خشونت و آشتار ديگران براي تحميل عقيده و . و همطرازان شما غلط است
هاي محمد رضا شاه،  نمونه آورده بودم آه در زندان. ستتحميل هژموني خود به ديگران غلط ا



  
 

ها و طرفداران اجنبي  ي زندانيان را وطنفروشان و تروريست خواه، بقيه بجز چند زنداني آزادي
ان لقمه لقمه آردن ايران مثل  ي مثال ايران، طرفدار دادند؛ طرفدارهاي حزب توده تشكيل مي

وري و غالم يحيي  بايجان تحت زعامت سيد جعفر پيشهي دموآرات آذر اعضا و هوادارهاي فرقه
ها،  همينطور يك مشت تروريست يعني همين مجاهدين و فدائيان خلق و  دانشيان، تجريه طلب

 يك مشت هم مرتجعين و واپسگراياني نظير خميني و منتظري و امثالهم آه …فدائيان اسالم و 
ها را  ها را داشتند، تازه اگر خوشبينانه آن انيي ويران آردن ايران و آشتار و سرآوب اير برنامه

ي ايرانيان به  هم نوآران انگلستان براي منجمد آردن مبارزات مسالمت جويانه و آزاديخواهانه
اند، نه بيرون از حكومت و نه در  گاه آزاديخواه نبوده ها هيچ آدامشان هيچ اين!! حساب نياوريم

 . ست و وطن فروش بودندشان يك مشت تروري راس هرم حكومت؛ همه
هاي اينترنتي ديده باشيد، همين  ها در سايت ي تازه اگر تازگي          به عنوان يك نمونه

ها  ها و اآثريتي ها هستند ـ همين فدائي اي هاي باصطالح چپ آه دو قلوي مجاهدين و توده جريان
اند و هي  ست آرده طرفدارهاي شوروي سوسياليستي مرحوم ـ از صفر قهرماني يك بت در…و

البته شاه ! مگر صفر قهرماني آه بود؟. آنند پشت سر هم براش مراسم بزرگداشت برگزار مي
 داشت، ولي صفر قهرماني يك خائن به   سال اين بدبخت را تو زندان نگه30خيلي اشتباه آرد آه 

تم بابا اين يارو گف داد، مي اگر من جاي شاه بودم، يا اگر ايشان به حرف من گوش مي. ايران بود
البد آن جا را به .  زندگي آند.K.G.Bرا ببر دم مرز، ولش آن برود در بهشت سوسياليستي 

زنداني ! داري؟  سال تو زندان نگه مي30براي چي اين بدبخت را . دهد آشورش ترجيح مي
 ! آند؟ آردن اين روستايي بدبخت چه دردي از ايران دوا مي

عوض شده، خود شوروي سوسياليستي هم از هم پاشيده، ولي چون آقا          حاال حكومت ايران 
به نظر من اين دستگاه ! هاي ما شده بت  سال در زندان بوده، براي يك مشت از اين چپي مپي30

خواست يك تكه از آشور ما را  مي. آقاي صفر قهرماني يك خائن به ايران  بود. اساسا غلط است
 . ن موقعجدا آند، بچسباند به شوروي آ

ولي اين آقا خائن . اش زنداني آرد          البته اين را هم بگويم آه نبايد آسي را به خاطر عقيده
يك چيزهايي در ! اي برسيم آه بتوانيم تابوهامان را بشكنيم واقعا ما بايد به مرحله. به ايران بود

ايم آه بايد  هايي آرده ايتمان ـ آمابيش جن ما ـ همه. ذهن و باورهاي ماست آه بايد شكسته شود
هاي اول انقالب آتابي منتشر  دآتر علي اصغر حاج سيدجوادي در هفته. مسئوليتش را بپذيريم

هاي  اگر شكوفه«در آخرين مطلب اين آتاب تحت عنوان » دفترهاي انقالب«آرده بود به نام 
اهللا  ست آه سيد روحهاي همان درخت سيبي ا احتماال منظور ايشان شكوفه[» سيب به ميوه برسند

اي  طي نامه!]  داد نشست و مردم را به ناآجا آبادش نويد مي خميني در نوفل لوشاتو زير آن مي
ي  همه«: خطاب به مهندس مهدي بازرگان نخست وزير وقت حكومت اسالمي، نوشته است

مترين ها و سمومات مولد فساد و ظلم بايد بالفاصله و بدون آ ي ميكرب دشمنان انقالب، همه
 »… شوندنابوددرنگ 

 مبارزه سرعت و شدت. انقالب داراي قوانين و نظامات خاص خويش است«: اند           نوشته
ترين خطر براي حيات  ها بزرگ ها و نفس آن هايي آه وجود آن با دشمنان انقالب، با ميكرب

ي انقالب نتوانند تجديد  انقالب است، بايد آن چنان باشد آه دشمنان شكست خورده و از نفس افتاده
  …حيات آنند



  
 

بنابراين دولت آقاي مهندس بازرگان بايد بداند آه يكي از عوامل اصلي «: اند آه          نوشته
 »…پيروزي انقالب، نابودي آامل و سريع عناصر اصلي رژيم سابق است

اسالمي باز          ايشان اين گونه راه و رسم خشونت و آشتار و اعدام را براي حاآمان 
ما بوديم آه اين درندگان را از چاه . ايم هيچ وقت هم نيامدند بگويند آه ما هم اشتباه آرده. اند  آرده

 . ويل قرون بيرون آشيديم و به جان مردم انداختيم
 سال 55آقاي دآتر سيد جوادي عزيز آه در زمان انقالب دست آم :          بايد به ايشان گفت

ي حقوق بشر در ايران تحت رياست همين مهندس  قوق داشتيد، عضو آميتهداشتيد، دآتراي ح
 …ها نوشته بوديد و ي آيهان قلم زده بوديد، آتاب ها در روزنامه ها و دهه بازرگان بوديد، سال

ها  به اين. شما و امثال شما بوديد آه راه را براي اين همه آشتار و سرآوب مالها باز آرديد
ين مقبوليت و مشروعيت سياسي و اجتماعِي سرآوب و آشتار و خشونت و به ا. مشروعيت داديد

آرديم،  داشتيم، اولين آاري آه مي ي ما ـ شعور سياسي مي اگر ما ـ همه. سنگسار و اعدام داديد
مان بر اساس آنوانسيون ژنو و منشور جهاني حقوق بشر رفتار  اين بود آه با زندانيان سياسي

شعور آن دوران، از قوانين حقوق بشر باخبر  هاي با شور و بي ا بروبچهشما آه بهتر از م. آنيم
 …بوديد[!] شما آه خودتان عضو اين جمعيت دفاع از حقوق بشر . بوديد

. ها جراتش را  ندارند، بشنوند هايي است آه خيلي ها از آن حرف          متاسفانه اين گونه حرف
بينم آه پر است  زنم، مي ريخ معاصرمان آه دست ميمن به هر جاي تا. گيرند هاشان را مي گوش
 ! آنيم آنيم و متاسفانه باز هم تكرارش مي هاي چرآين زندگي مي ي دمل ما در چنبره. ها از دگم

اي  صفر قهرماني روستايي. توانند بپذيرند خواهند و نمي ها نمي          اين واقعيتي است آه خيلي
شان در رفتند، اين بدبخت  اتفاقا بقيه. ري و غالم يحيي بودبود آه آن زمان عضو ارتش پيشه و

من البته به عنوان يك زنداني سياسي از حقش دفاع .  سال هم زندان بود30. ماند و دستگير شد
 .آند با اين آه از اين فرد بت بسازيم آنم، ولي اين فرق مي  مي

شما معتقديد آه تابوها را بايد . ي آنيم         خدابخشيان ـ بگذاريد در بخش پاياني بحث، جمع بند
ها اين تابوها را بشكنند، اگر خودشان و عملكردهاشان را نقد آنند، اگر جرات  اگر اين. شكست

هويت  شوند، بي ي آينده نگاه آنند، گم مي هاي چرآين را باز آنند، اگر بتوانند در آينه آنند اين دمل
هاي قرمز  آنند از اين خط ها جرات نمي اين. ان استها از ذوب شدن خودش وحشٍت اين. شوند مي

 . عبور آنند
خواهيد اين تابوها و  پروا، نه با بغض بلكه با خروش مي          اين آه شما امروز اين طور بي

ي چريكي  اين ديوارها را بشكنيد، به اين خاطر است آه شما، هم از البيرنت مبارزات مسلحانه
ايد، به عنوان زن  سياسي مجاهدين عبور آرده/بيرنت سازمان مذهبيايد، هم از ال عبور آرده

ي بزرگ  ايد آه در جامعه ايد، بعد وارد حوادثي شده ي مردساالر برخورد داشته ايراني با جامعه
ايد، دموآراسي را در يك  ي مترقي و مدرن بوده افتد، در اروپا شاهد رشد جامعه ايران اتفاق مي

ي مدرن و متمدن با هم حل  ايد آه مردم مشكالتشان را در يك جامعه ايد، ديده ي متمدن ديده جامعه
. آنم اين سرنوشت تاريخي شما بود آه شما را به اين نقطه رساند من فكر مي. آنند و فصل مي
 ! گويم؟ درست نمي

هام خيلي  من از بچه. هاي من خيلي چيزها را به من ياد دادند آنم بچه          افشاري ـ من فكر مي
اول از همه ياد گرفتم آه انسان، انسان است و زندگي فقط يك بار است و هيچ . چيزها ياد گرفتم



  
 

ياد گرفتم آه انسان حق دارد عقيده داشته باشد و . آس حق ندارد آسي را از زندگي محروم آند
 آه ياد گرفتم. آند اش را هر وقت آه خواست، عوض آند؛ چون آدم رشد مي حق دارد عقيده

شود مذهب و عقيده را  مي. مذهب، چشم و ابرو نيست آه آدم از پدر و مادرش به ارث ببرد
ياد گرفتم آه هيچ انساني از انسان ديگري بهتر . شود خيلي چيزها را ياد گرفت مي. عوض آرد

ياد گرفتم آه آزادي . نيست و هر آس خودش مسئول خودش و عملكردهاي خودش است
هيچ دليلي ندارد . ام ها ياد گرفته من خيلي چيزها را از بچه. مسئوليت داردي مشخصي با  مالزمه

نسل جديد به دليل تربيتي آه در دنياي مدرن . ها بهتر بفهمم ترم، از اين بچه آه چون من بزرگ
ها ـ از اين نسل سوم و چهارم  ـ ياد  ما بايد از اين بچه. دهد شود، خيلي چيزها را به ما ياد مي مي
ها، به آموختن از اين  من البته آوله باري از تجربه داشتم، اما براي تبيين همين تجربه. يمبگير
 . ها نياز داشتم و هنوز جا دارد آه ياد بگيرم بچه

 …         خدابخشيان ـ سپاسگزارم خانم افشاري
          

 
 ها زيرنويس

 
اي از ديگر  ي جدا بافته  هم تافتهآه خودش را خيلي» وا اسالما«هاي   ـ يكي آه از اين جريان1

نماياند، جرياني است آه طرفداري از محمد حنيف نژاد، علي شريعتي  متوليان اسالم حكومتي مي
اين . ها قرار داده است چي ها و رجوي چي و سيد محمود طالقاني را وجه نفريق خودش از خميني

 است به نام  اي منتشر آرده  صفحه90ي آوتاه من آتابي  جريان اخيرا برعليه يك مقاله
محمود «ي فرد ناشناسي با نام يا نام مستعار  نوشته» ي چند پرسمان مالحظاتي در باره«

نه معلوم است در آدام آشور : نه نام ناشر دارد[!] جالب اين آه اين آتاب پرمحتوا . »هرمزي
تواند معرف  آه مياي  چاپ شده است و نه آدرس و مشخصات نويسنده و ديگر اطالعات ابتدايي

وزارت «گويا حضرات براي حفظ جان عزيزشان از دست . ي يك آتاب باشد يك آتاب يا نويسنده
خداوند عمر با عزت و سالمت و . اند، علني شوند جرات نكرده» اطالعات و امنيت نادره افشاري

 !!!آمين. ها نصيبشان آند عافيت و خيرات و مبراتي، در همان پشت و پسله
 با وزير اطالعات حكومت  گويي آه اين نشريه و ي اعتماد و در گفت ته بعدا در نشريهـ الب2

اسالمي داشت، روشن شد آه سايت بازتاب متعلق به سپاه پاسداران و شخص محس رضايي 
 !است

 به طوري آه امروزه بسياري از آساني آه از آنان …«: ي ايشان اين است ـ قسمتي از نوشته3
اند،   و در آشورهاي غربي به فعاليت فرهنگي و سياسي روي آورده جدا شده] سازمان مجاهدين[

. رسد اند آه سلمان رشدي و مانند او به گردشان هم نمي در چنان الحاد مهلك و مفرطي فرو رفته
بودند آه امروز از سردمداران آفر و الحاد ] اينان […ي هايي مانند نادره افشاري از جمله نمونه

ي خود، حمالت تندي را بر  و با قلم زهرآگين و بي ادبانه و خصمانه. آيند ساب ميدر غرب به ح
 )1381 آذرماه 17به نقل از سايت بازتاب، (» …دهند ضد اسالم انجام مي
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