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  ۰۶۳۱شدگان دهه  حقیقت و مرگ؛ به یاد اعدام

 محمدرضا نیکفر 

کند  خدایی شده است، متهم به این که جوانان را گمراه می سقراط متهم به بی: پیش از میالد ۹۳۳آتن، سال 

محاکمه، که شامل طرح اتهام و دفاع متهم و صدور حکم نهایی است، در . سازد و از آیین پدران دور می

. کنند نمی توجهی. کند اش از این شتابزدگی انتقاد می سقراط در دفاعیه. گیرد طی یک روز صورت می

 .هدف، خفه کردن فوری صدای اوست

آور که با ترساندن از مرگ   آپولوژی، دفاعیه سقراط به روایت افالطون، نقدی است بر سیاستی مرگ

آنیتوس، یکی از مدعیان سقراط، . خواهد اندیشیدن را که منطق گسترش آن دگراندیشی است، خفه کند می

بایست سقراط را به دادگاه بخوانید و محاکمه کنید، یا اکنون که  نمییا »: کند این سیاست را چنین بیان می

اید، باید رأی به کشتنش دهید، چه اگر آزادش کنید فرزندان شما بیش از پیش سر در پی او خواهند  کرده

در دفاعیاتش آن را به سخره . کند سقراط در برابر این سیاست مقاومت می« .نهاد و کامال فاسد خواهند شد

تا جان در بدن دارم از »… : دهد گیرد و بدان بالفاصله پس از یادآوری سخن آنیتوس چنین پاسخ می می

دوره کامل آثار افالطون، . )«جستجوی دانش و آگاه ساختن شما به آنچه باید بدانید، دست برنخواهم داشت

 (۶۲. ، ص۱. ترجمه فارسی، ج

ول، که مربوط به زمانی است که هنوز حکم در مورد بخش ا. دفاعیات، به روایت افالطون، سه بخش دارد

کنندگان آغاز  این بخش با استهزای متهم. اند هایی است که به او زده سقراط صادر نشده، جواب به اتهام

تواند خودش  کاری او داده و او اینک می بخش دوم، مربوط به زمانی است که دادگاه رأی به گناه. شود می

بخش . آزادم کنید تا به روشنگری ادامه دهم: جواب سقراط روشن است. چه باشد پیشنهاد کند که سزایش

گوید که مردن را بر زیستن با  کند و قاطعانه می او عجز و البه نمی. سوم، پس از صدور حکم مرگ است

زیرا . آتنیان، گریز از مرگ دشوار نیست؛ گریز از بدی دشوار است»: دهد ای ناراست ترجیح می رویه

از اینرو من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادم ولی مدعیانم با همهٴ چستی و . دود تندتر از مرگ می بدی

در پایان این محاکمه شما مرا به مرگ محکوم کردید، و حقیقت آنان . چاالکی در چنگال بدی گرفتار آمدند

شاید . آمد خشنودیم این پیشرا به فرومایگی و بیدادگری محکوم ساخت، و همهٴ ما، هم من و هم آنان، از 

سقراط در ادامه این سخن چنین « .کنم خوب است که چنین شد ٴ ما در این بود و گمان می صالح همه

مرا به کام مرگ فرستادید تا دیگر کسی نباشد که به حساب زندگی شما رسیدگی کند ولی آنچه »: گوید می

 (۹۳)« .بود پس از مرگ من روی خواهد داد به عکس آرزوی شما خواهد

آپولوژی، کریتون و : افالطون در سه رساله سقراطی به طور مشخص به مسئله مرگ پرداخته است

دهد، به  در کریتون و فایدون، مرگ در رابطه با موضوع زندگی و اینکه با مردن چه رخ می. فایدون

در آن . پردازد می آپولوژی، به صورتی جانبی، در بخش آخر خود، به این مسئله. شود پرسش تبدیل می

ای است  در دادگاه سقراط، مرگ وسیله. ٴ اصلی آن حقیقت است شود که مسئله ای مطرح می مرگ بر زمینه

سقراط درکی دیگر از مرگ را در برابر این درک . برای ترساندن، برای خفه کردن صدای حقیقت
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رای اینکه حتّا اگر قرار است یک کند به خاطر پافشاری بر حقیقت، ب مرگی که خود انتخاب می: گذارد می

 .خواهد در آن دم در آشتی با خود به سر برد دم زنده باشد، می

جویی حقیقت  گری بود، پی حقیقتی که سقراط به خاطر آن اعدام شد، نه آموزه و کیشی خاص، بلکه پرسش

. وت از تصورات عمومای متفا ای دیگر باشد، به گونه تواند به گونه پرسد، یعنی جهان می سقراط می. بود

. این است−دیالکتیک سقراط حرکت از این به آن است، از این به جز. اندیشه سقراط دگراندیشی است

تاریخ فلسفه از او تبعیت کرده و هرگاه در . نشاند سقراط در دفاعیات، خود، مرگش را بر زمینه حقیقت می

          .شود هم ماجرا با مفهوم حقیقت مشخص میکنند، زمینه هرمنوتیکی ف این تاریخ از مرگ سقراط یاد می

های  تواند بر زمینه ای است که می و پس از آن، حادثه ۲۶به مثابه نمودی از کشتارهای دهه  ۲۳کشتار 

آن بپرسم، یعنی آن گونه که در تفسیر مرگ ” حقیقت“من مایلم از . مختلفی برای تعبیر و تفسیر نشانده شود

طبعاً این تنها . ای معنایی بررسم که حقیقت، مفهوم مرکزی آن است ا بر زمینهسقراط بازنمودم، آن ر

تفسیرهای دیگری وجود دارد که خوب است برای روشن کردن . امکان برای تفسیر آن فاجعه نیست

در این تفسیر حقوقی، . تفسیر حقوق بشری: ترین آنها در دوره اخیر بپردازیم منظور، ابتدا به یکی از رایج

اند، اما خود آنان در  هایی قربانی یک نظام کیفری خشن و ناعادالنه شده رود، انسان کشی سخن می حقاز 

اند، برای چه به  خواسته اند، چه می گفته اصال مهم نیست که چه می. این تفسیر چهره چندان مشخصی ندارند

آیا این تمامی هویت : پرسیم می! همین. اند ترین شکلی ستم دیده اند؛ آنان قربانی هستند و به خشن زندان افتاده

اند؟ در رابطه با آنان فقط باید این صداها را شنید، صدای شالق  صرف بوده” منفعل“آنان است؟ آیا آنان 

را، مشت و لگد را، صدای بازجو را، صدای حاکم شرع را، و در پایان صدای شلیک گلوله، یا فرو افتادن 

 اند؟ فی برای گفتن نداشتهاز طناب دار را؟ آنان خودشان حر

ی کوتاهی پس از دستگیری و اعدامشان، آنان را با گروهشان  شان، و در دوره ی دستگیری در آستانه

تری  هویت پررنگ” قربانیان“از این نظر، در آن روزگار . شناختیم و هر گروه هویت و حرفی داشت می

گرانی وجود دارند  البته سخره. ت، منفعل، ستمدیده مطلقاند، ساک اند؟ فقط قربانی اما اکنون چه شده. اند داشته

اگر خود اینان قدرت را : گویند می. سازند بندی ستمگران مطلق می که از آن ستمدیدگان مطلق، با یک چشم

شود، همه  ها صاف می بر این قرار حساب! کردند گرفتند، بعید نبود که از همین رژیم بدتر می به دست می

با این منطق . و بر حسب اتفاق یکی ستم کرده است، یکی ستم دیده است. متر، یکی بیشترستمگرند، یکی ک

شوند، چون در این جهان شکننده، هر یک از ما ممکن است زمانی در موقعیتی  همه مرزها مخدوش می

 .قرار گیریم که بدان موقعیت، ستم کردن تعلق دارد

کنند مثالً به  گویی بسنده نکرده و استناد می ، گاهی به کلیکنند گرانی که از چنین منطقی استفاده می سخره

گویند نگاه  می. های رژیم جان باختند در زندان ۱۹۲۶دیدگاه این یا آن گروه که اعضایی از آن در دهه 

اگر قرار باشد، . خواه نبودند خواستند نوعی از دیکتاتوری برپا کنند، آنان هیچ یک آزادی کنید، آنان هم می

وجو به باور  شدگان را در سخن آنان بیابیم، چیزی که مدعای این گفتار است، در این جست کشته حقیقت

اند و  خواه نبودند، خود در اصل ستمگر بوده شدگان آزادی رسیم، چون گویا کشته گران به دروغ می سخره

است؟ مرگ سقراط، آیا به راستی چنین . شان عارضی و اتفاقی و از این رو دروغین بوده است ستمدیدگی
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آیا . که در آغاز گفتار بازنمودیم، مرگی بود در متن زیستنی حقیقی، زیستنی راست و درست آنچنان

 زیند؟ زیستند و می شدگان، و کال مخالفان رژیم دینی برآمده از انقالب، در حقیقت و برای حقیقت می کشته

بینند به  اند و می شوند، ستم دیده ند و میهمه آنانی که سرکوب شد. حقیقت مخالف در دیگربودگی آن است

. ای با بروز فعال و پرنمود اند و هستند،  دیگربودگی شان آماج پیگرد و سرکوب بوده خاطر دیگربودگی

هیچ کدام منفعل نبودند، همه یکپارچه شور و . کشته شدند ۲۶ی  آنانی که در دهه: آورم رفیقانم را به یاد می

تجربه بودند، در مبارزه  شک کم بی. نه تنها ایران، که کل جهان را تغییر دهند خواستند شوق بودند و می

شان را اندوخته بودند و در کوران انقالب فرصتی برای مطالعه  های سیاسی مخفی علیه شاه نخستین تجربه

دیدند که . دکننده این است که در این مخالفت حق داشتن آنان مخالف بودند و تعیین. و اندیشه بیشتر نداشتند

شکن، نیرویی متکی بر جهل و دورویی و تعصب و کینه،  نیرویی ناراست، از ابتدا دروغگو و وعده

آنان در مخالفتشان با این نیرو، . نیرویی به غایت خودخواه و انحصارطلب قدرت را به دست گرفته است

یش بودنشان، کینه حاکمان جدید را آنان حتّا اگر مخالف برانداز نبودند، صرفا به خاطر دگراند. حق داشتند

 .انگیختند برمی

های  این دگراندیشی به شکل. شدگان، آن حقیقت معیار و پایدار،  دگراندیشی آنان بوده است حقیقت کشته

حاکمان . است  تر شدن بوده مختلفی به بیان آمده، در مواضع سیاسی مختلفی که در تغییر و در مسیر پخته

ترین بخش جامعه ایران بودند، در حالی که  ن و به لحاظ قدر تاریخی آگاهی، ناآگاهتری اندیش  جدید جزمی

داوری تاریخی در مورد آنان . کردند دگراندیشان پویایی و آگاهی و فرهنگ بحث و نقد را نمایندگی می

. دورزی خام و ناشی بودن بایستی با این قدر و مقام و قابلیت آنان صورت گیرد، نه اینکه در سیاست

اندوزی نداشتند، که اگر داشتند، از همه   گشت و اینکه فرصت تجربه و دانش شان به استبداد برمی طبعی خام

 .تر بودند پیش

شریک که هیچ، حتّا وجود کسی را . رژیم تازه در صدد آن بود که انقالب را به تمامی به نام خود ثبت کند

یشد، از انقالب انتظار دیگری داشته است و از وضعیت اند ای دیگر می گفت به گونه کرد که می تحمل نمی

شناسد، چشم به قدرت ندارد، اما فکر  گفت حاکمیت را به رسمیت می حتّا اگر کسی می. خشنود نیست

گویند، نامش در فهرست دشمنان قرار  کند که تاریخ و جهان لزوما آن گونه نیست که از سر منبر می می

نگریست، ممکن بود  ر با شگفتی، تمسخر و ناخشنودی به صحنه قدرت میحتّا اگر کسی از دو. گرفت می

 .مظنون به آن باشد که در صدد براندازی است

کند که سرسپرده مطلق نباشد، خود را در برابر ولی کبیر صغیر نداند و  والیت مطلقه، تحمل کسی را نمی

 .پذیری یعنی صغارت خود را در عمل به اثبات نرساند والیت

ای جست و به  گرفته قرنطینه قعیتی عجین شده با ناراستی، یا باید ناراست بود، یا در محیط طاعوندر مو

. سالمت خود دل خوش کرد، یا در درون فریاد کشید و خسته و عصبی و افسرده شد، و یا طغیان کرد

اش  آنان نمایندگی حقیقتی که. نفس طغیانشان، درست بود، چون علیه ناراستی بود. شدگان طاغی بودند اعدام

 .ی بودند، کسانی بودند به دلیل سیاسی موجهی ناسازگار با نظام”دیگر“کردند، این بود که  می
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 .بودند منفعل نبودند، حرفی برای گفتن داشتند حتّا اگر ساکت می. وجود آنان، ابراز وجود بود

انی محض به موضوع ترحم محض قرب! شان را به یاد آورید خواهید یاد آنان زنده بماند، حقیقت اگر می

شان نیاز دارند که دگراندیشی و  به بازگویی حقیقت. این قربانیان به ترحم نیاز ندارند. شود تبدیل می

 .مقاومت و طغیان است

اند و با این شکل موضوعیت یافتن است  خواهان به موضوع ترحم تبدیل شده در این زمانه ادبار، این آزادی

توانیم بگوییم که  به مقام قهرمان آزادی رسیده؛ او کسی بود که در نهایت درباره او میکه آیت هللا منتظری 

او دلش به رحم آمده بود ولی فکر او بسی . انسان دلرحمی بود، از قماش خمینی و گیالنی و الجوردی نبود

بر بنیاد آن به  دور بود از این که به رسمیت بشناسد حق مخالفت را، حق دگراندیشی را، حقی که قربانیان

 .مقابله با رژیم برخاسته بودند

ابراز تأسف  ۲۳هستند کسانی از عوامل رژیم از دهه نخست پاگیری آن، که اینک درباره کشتار تابستان 

گردد که دوباره محاکمه کردند کسانی را که  گردد؟ فقط به این برمی این تأسف آنان به چه برمی. کنند می

د، و دوباره محاکمه کردند تا این بار آنان را بکشند؟ فقط همین؟ اشکالی فنی در پیشتر محاکمه کرده بودن

اند در چرخ گوشت؟ پیدا  زده انداخته ای رخ داده در کارخانه نظام؟ کسانی را شتاب کار بوده است؟ سانحه

 !احتیاط را کنید کارگزار بی

اند،  س از آن، همه با احتیاط کشته شدهشدگان، از آن روز اول گرفته تا روزهای خونین کهریزک و پ کشته

نظام، نظام کشتار است؛ کشتار عارضه آن . احتیاط نظام برای آنکه هیچ دگراندیشی ابراز وجود نکند

مخالفت خود را در حدی فراتر از ستیزهای جناحی دستگاه ابراز کنید، تا . نیست، نقص فنی آن نیست

 .منطق آن را بشناسید

بایستی بزرگداشت دگراندیشی و مخالفت و بزرگداشت دگراندیشی  ۱۹۲۶گان دهه شد بزرگداشت یاد کشته

اگر چنین کنیم، به سهم خود مانع از تحریف تاریخ . شدگان باشد ی کشته گذارانه بایستی همراه با یاد ارج

طلبی است و کشف ارج  خواهی محصول جانبی اصالح شویم، تحریف تاریخ بدین گونه که گویا آزادی می

حق دگراندیشی  ۱۹۲۶ی سیاه  اگر حقیقت مرگ در دهه. طلبی آغاز شده است راندیشی با عصر اصالحدگ

 .خواهی حقیقی اذعان به این حقیقت است ی آزادی و مخالفت بوده است، پس یک سنجه

 1392مهر  21زمانه، : منبع

 

 

 

 

 



6 
 

 ؟" رژیم کشتار: "جمهوری اسالمی

 اکبر گنجی

 پیشگفتار

بررسی خشونت های دهه شصت به معنای تقبیح خشونت است و به قصد عدم  فرض بر این است که

حقیقت و "اخیراً دوست اندیشمند، جناب آقای محمد رضا نیکفر، در مقاله . تکرار خشونت انجام می گیرد 

، ذاتی خشونت بار و سراسر کشتار از جمهوری اسالمی ساخته  و "۱۹۲۶شدگان دهه  مرگ؛ به یاد اعدام

مدعای من این نیست که جناب . بدین ترتیب، راهی جز سرنگونی خشونت بار رژیم باقی نمی گذارند

تجویز . نیکفر این استراتژی را پیشنهاد کرده اند، بلکه من از لوازم منطقی یا پیامدهای مدعا سخن می گویم

 .خشونت در مقاله ای که در نقد خشونت نوشته شده، نتیجه ضروری نوع نظرپردازی استپارادوکسیکال 

سال گذشته در چهار کشور افغانستان، عراق، لیبی و سوریه  31منتها تغییر رژیم از طریق خشونت در 

کشته  نیم میلیون تنبه حدود  1133فقط در مورد عراق تا سال . نتایج فاجعه بار خود را آشکار کرده است

هزار تن کشته بر جای نهاده  6در سال جاری تاکنون فقط حدود  -به گزارش سازمان ملل -منتهی شده و

روشن است که سرنگونی خشونت بار رژیم  خارج از قدرت نیروهای داخلی است، یعنی نیروهای . است

پس راه حل ضمنی، تجویز مداخله . قد توانایی سرنگونی خشونت بار جمهوری اسالمی هستندداخلی فا

باز هم تأکید می کنم که جناب آقای . و از این قبیل است" دخالت بشر دوستانه"خارجی تحت عناوینی چون 

نکرده بیان  -آن هم از طریق حمله نظامی خارجی -نیکفر هیچ سخنی درباره سرنگونی خشونت بار رژیم

. اند، این توصیه نتیجه تصویری است که ایشان از تاریخ معاصر و جمهوری اسالمی بر می سازند

 .بگذارید گام به گام پیش رویم

را چگونه می توان یا باید تتبیین کرد؟ ابتدأ نگاهی " تراژدی خشونت های انقالب ایران: "طرح مسأله

 :اجمالی به سه مورد مهم بیندازیم

با حمله به شهربانی مهاباد و ( بهمن 11)داستان درست از فردای پیروزی انقالب :ستانجنگ کرد -الف

مهاجمین پادگان مهاباد را خلع سالح کرده و تجهیزات  -بهمن 11در  -چند روز بعد. خلع سالح آن آغاز شد

 .جنگی که آغاز شد، به کشته شدن هزاران تن از طرفین انجامید. و مهمات آن را با خود بردند

جنگ اول ترکمن  3171آغاز شد و در فروردین ماه  75درگیرهای گنبد در اسفند ماه  :جنگ گنبد -ب

در این دو جنگ نیز تعداد زیادی از طرفین . بعد هم نوبت به جنگ دوم گنبد رسید. صحرا شکل گرفت

که به فعالیت های آنان فقط در یک " جستاری در چریک های فدایی"به عنوان نمونه به مقاله )کشته شدند

 .(شهر پرداخته توجه کنید

http://www.radiozamaneh.com/103678#.UmAxavmmh48
http://www.radiozamaneh.com/103678#.UmAxavmmh48
http://www.radiozamaneh.com/103678#.UmAxavmmh48
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24547256
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=55516
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، یک (سربداران)مائوئیستی اتحادیه کمونیست های ایران/لنینیستی/توسط گروه مارکسیست" قیام آمل" -پ

، به نوشته  3161آمل در بهمن قیام . نمونه کوچک از خشونت های دهه شصت را به نمایش می گذارد

تن از نیروهای طرفدار رژیم و زخمی شدن بیش از  111منابع همین گروه، منجر به کشته شدن بیش از 

پرنده ) تن از نیروهای اتحادیه کمونیست های ایران کشته شدند 44در این واقعه فقط . تن از آنان شد 711

نفر اضافه گردد، شمار آنان  44سال های بعد هم به این ، اما اگر تمامی اعدام شدگان (311، ص نوپرداز

قدرت :"بیانیه قیام پنجم بهمن آمل می گفت(. 114 -113، صص پرنده نوپرواز) تن خواهد رسید 113به 

آن جزب هنوز هم در تحلیل آن واقعه به نیروهای مارکسیست ". سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید

 :و انتقاد می کند که اینک". آید ه تفنگ بیرون میقدرت از لول:"گوشزد می کند که

با یک گرایش قوی رفرمیستی روبرو هستیم که نقشی برای قهر انقالبی در  پیشبرد مبارزه طبقاتی و "

بسیاری از گروه ها صحبت از سرنگونی . این گرایش در جنبش کارگری بسیار قوی است. بیند انقالب نمی

در ادبیات سیاسی آنان تبلیغ و . منظورشان نیست شکستن ماشین دولتیدرهم کنند اما از سرنگونی  می

این بی توجهی در شرایط کنونی که در چشم . جائی ندارد" قدرت از لوله تفنگ بیرون می آید"ترویج 

. به کل خاورمیانه نگاه کنیم. خورد بسیار خطرناک است انداز ایران تالطمات سیاسی و نظامی به چشم می

 ".زنند همه به زبان اسلحه حرف می . اه کنیمبه سوریه نگ

طی بیانیه ای آغاز فاز  3161سازمان مجاهدین خلق در خرداد  :فاز نظامی سازمان مجاهدین خلق -ت

 1، انفجار دفتر نخست وزیری در 61تیر  5انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در . نظامی را اعالم کرد

به گفته مسعود رجوی  -شماری دیگر از ترورها که هدف همه آنها...، انفجار دفتر دادستانی، و61شهریور 

آن بود، به کشته شدن تعداد " بی آینده کردن"نابودی تمامی رهبران رژیم و  -ازمانو دیگر رهبران س

 . زیادی از رهبران جمهوری اسالمی منتهی شد

مسعود رجوی . اما فقط رهبران رژیم هدف حمله نبودند، طرفداران رژیم هم مورد حمله قرار می گرفتند

هزار تن  1به غیر از رهبران جمهوری اسالمی، در مصاحبه با الوطن العربی گفت که  ۱۹۲۱در دی ماه 

 : ترور و به قتل رسانده اند 3161خرداد  11دیگر را در یک سال اول پس از 

کلیه ...آینده شده است دستاورد سال اول مبارزه مسلحانه ما بسیار بود تا حدی که رژیم امروز بی"

د رهبری رژیم کنونی را بعد از او به دست توانستن کاندیداهای رهبری پس از خمینی یعنی مقاماتی که می

به هالکت ...عالوه بر آنها دو هزار نفر دیگر از آخوندهای حاکم و سایر مسئولین رژیم نیز...گیرند،

 (.۳، ص ۱۹۲نشریه مجاهد، شماره ")اند رسیده

د رژیم هم به طور همزمان هزاران تن را بازداشت کرده و برای ایجاد رعب و وحشت، روزانه تعدا

کیهان و )زیادی از آنان را اعدام کرده و اسامی و عکس هایشان را در صفحه اول دو روزنامه اصلی

 .منتشر می کرد( اطالعات

مسعود رجوی . ماشین خشونت به کار افتاده بود و طرفین به بی رحمانه ترین شکل همدیگر را می کشتند

اما زمامداران . سخن گفته است( رژیمغیر از رهبران ) هزار ترور سال اول فاز نظامی 1فقط از 
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 هزار تن 35و حداکثر   هزار تن 31جمهوری اسالمی تعداد کل ترورهای منتهی به قتل سازمان را حداقل 

 . ماشین اعدام رژیم هم به طور همزمان به کار خود ادامه می داد. اعالم کرده اند

، در جنگ تجاوزکارانه صدام حسین به ایران، سازمان مجاهدین نیروهای خود را اما فقط و فقط این نبود

فیلم دیدار صدام حسین و به )به عراق منتقل کرد و در کنار نیروهای صدام حسین با نظامیان ایران جنگیدند

فیلم دیگری از مسعود رجوی و درخواست های او از سران نظامی همچنین به . بنگرید مسعود رجوی

 :گفت ۲۲مسعود رجوی در مرداد (. صدام حسین

ها رشته عمل بزرگ و بسیار موفق  ده[ ۱۹۲۲مرداد ]ارتش آزادیبخش، چنان که اعالم شده، تا به حال "

نفر را هم اسیر گرفته  ۱۹۶است و حدود  نفر 2522ر تلفاتی که به دشمن وارد کرده حدود آما. داشته است

 (.۲، ص ۱۶۱مجاهدین خلق، ش  -های دانشجویان مسلمان خارج از کشور نشریه اتحادیه انجمن")است

خراسان را کشته و  ۳۳از نیروهای لشگر  تن 3522، ۱۹۲۳در هشتم فروردین " آفتاب"در عملیات 

این (. ۹۳۲راستگو، مجاهدین خلق در آیینه تاریخ، ص )اند تن را هم به اسیر کرده ۸۶۱کرده و مجروح 

 :عملیات با فرمان مریم رجوی آغاز شد

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران و بنام فرمانده ارتش آزادی بخش ملی ایران، با استعانت از آفتاب جاوید "

وای عقیدتی شیعیان و هشتمین پیشوای تاریخی و انقالبی کبیر خراسان علی بن موسی الرضا هشتمین پیش

 (.اطالعیه ستاد عملیاتی سازمان مجاهدین خلق")آتش...مجاهدان

 ۸۶۶را کشته و زخمی کرده و هزار و  تن 8222، ۱۹۲۳خرداد  ۶۱در مهران در " چلچراغ"در عملیات 

سازمان این عملیات را مقدمه فتح تهران  (.۹۳۳مجاهدین خلق در آیینه تاریخ، ص )نفر را هم اسیر کردند

 :به شمار آورد

فتح مهران در عملیات بزرگ . پیروزی شگرف ارتش آزادی بخش ملی بر خلق قهرمان ایران مبارک باد"

ویژه عملیات چلچراغ، شماره . نشریه اتحاد")آزادسازی شهر مهران، مقدمه ای بر فتح تهران. چلچراغ

 (.به صفحه اول نشریه مجاهد در این خصوص بنگرید. 31/4/3165، 341

آغاز و در ششم مرداد پایان یافت، مسعود رجوی  ۱۹۲۳که در سوم مرداد " فروغ جاویدان"در عملیات 

هزارتن از نظامیان ایرانی در این عملیات توسط  77در جلسه توجیهی پس از شکست اعالم کرد که 

، سال بعد 17نگاهی به فروغ جاویدان، حنیف حیدرنژاد، : رجوع شود به)نیروهای سازمان کشته شده اند

نیز شهادت می دهد که مسعود رجوی در جلسه جمع بندی  خزان آرزوهانویسنده کتاب . قسمت چهارم

این مدعا توسط تعداد دیگری از . هزار تن اعالم کرد 77ای رژیم را عملیات فروغ جاویدان تعداد کشته ه

 (.نیروهای سازمان نیز تأیید شده است

بدین ترتیب، بنابر اعتراف سازمان مجاهدین خلق، آنان تا قبل از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

 .شته اندهزار تن از نظامیان ایرانی را در جبهه های جنگ ک 63، فقط و فقط 3165

http://mobile.tasnimnews.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1392/06/15/127960
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/248785/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%AD%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.youtube.com/watch?v=cdZVTyno2mc
http://www.youtube.com/watch?v=cdZVTyno2mc
http://www.youtube.com/watch?v=cdZVTyno2mc
http://www.youtube.com/watch?v=cdZVTyno2mc
http://www.youtube.com/watch?v=rZC-JcL3HQg
http://www.youtube.com/watch?v=rZC-JcL3HQg
http://www.youtube.com/watch?v=rZC-JcL3HQg
http://www.youtube.com/watch?v=rZC-JcL3HQg
http://www.shahsawandi.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=39&page=view&catid=8&key=35&hit=1
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54024.html
http://m-farhangi.iut.ac.ir/edare/pages/page671.html


9 
 

در قتل عام تابستان . درست پس از شکست عملیات فروغ جاویدان، رژیم قتل عام زندانیان را آغاز کرد

تن از آنان از سازمان مجاهدین خلق و  1111تن را ناجوانمردانه اعدام کرد که حدود  1511حدود  65

یان اقلیت، راه حزب توده، سازمان اکثریت، فدائ)تن از آنان به کلیه گروه های مارکسیست 437حدود 

 . تعلق داشتند...( آذر، سازمان پیکار، و 36کارگر، فدائیان 

از جمله آیت هللا خامنه )آن دسته از رهبران جمهوری اسالمی که در این زمینه سخن گفته اند

،مدعایشان این بوده که سازمان از قبل زندانیان را از عملیات آگاه کرده و آنان نیز قرار بوده در این (ای

مسعود رجوی در سخنرانی شب قبل از آغاز عملیات فروغ . ملیات مشارکت فعال داشته باشندع

. ساعته تهران را فتح خواهند کرد 41، به حاضران می گوید که (13/4/65جمعه  11/11ساعت )جاویدان

 :زندان ها را هم شهر به شهر آزاد کرده و زندانیان به ما خواهند پیوست

از طرفی درب زندان ها که باز شود آنها هم با . ای زیادی به ما کمک خواهند کرددر این عملیات نیروه"

 لینکبه بخشی از این سخنرانی در این ")نیروهای زندان بالقوه با ما هستند. ما هستند و با ما خواهند آمد

 (.بنگرید

دی از زندانیان آن دوران، نیروهای سازمان از قبل در جریان قرار داشته و خود را به گزارش تعداد زیا

آنان که خود را پیروز فرض می کردند، در زندان های سراسر کشور . برای این امر آماده کرده بودند

غرافیایی حتی نقشه ج". مجاهدین:"اعالم نمی کردند، بلکه قهرمانانه می گفتند" منافقین"دیگر اتهام خود را 

به عنوان نمونه، رضا فانی یزدی درباره . تهیه کرده و مسیرهای پیروزی را گام به گام تعقیب می کردند

 :نوشته استاولین شب آغاز قتل عام در زندان مشهد 

آن شب لعنتی، بعد از اعالم ساعت سرشماری، یک دفعه صدای گرومب گرومب دویدن و راه رفتن روی "

بچه های مجاهدین که مدتها بود ظاهرا آماده حمله مجاهدین به کشور و احتماال آزاد . سقف زندان می آمد

به زندان شروع شده و یا ، در این تصور بودند که احتماال حمله سازمان کردن زندانیان از زندان ها بودند

بچه های ...در حال وقوع است و پاسداران در حال سنگرگرفتن وسنگربندی برای مقابله با آنها هستند

از اولین روز حمله مجاهدین پس از پذیرش . مجاهد چند روزی بود که حسابی اخبار را دنبال می کردند

را که نمی دانم از کجا آورده بودند کف اتاقی و شروع عملیات فروغ جاویدان آنها نقشه ای  ۸۳۱قطعنامه 

می گفتند پهن کرده و مسیر حرکت مجاهدین  اتاق جنگکه در طبقه دوم بود و به شوخی و کمی هم جدی 

به . را از غرب به طرف تهران که گویا ارتش آزادیبخش قرار بود طی مسیر کند، مشخص کرده بودند

حاال بعضی . غربی تا کرمانشاه به اشغال مجاهدین در آمده بود خیال بعضی از آنها همه آن مناطق از مرز

از همان خوش خیال ها تصور می کردند که صدای گرومب گرومب پاها روی پشت بام زندان، نشانه ای 

یاد همه شان به خیر که چه خوش . از حمله احتمالی ارتش آزادیبخش بر ای آزادی آنها از زندان هاست

ن و چند تا از رفقای نزدیکم که این حرف ها را می شنیدیم، باورمان نمی شد که م. خیال و ذهنی بودند

 ".اینها اینقدر خیالپردازند و خوش خیال

در )این مدعیات هراندازه هم که صادق باشد، قتل عام زندانیان را توجیه نمی کند و آن جنایت، جنایت بود

مسأله اشرف؛ مجاهدین خلق، "این توجیه را رد کرده و در مقاله "  65هاشمی رفسنجانی و قتل عام "مقاله 

http://www.youtube.com/watch?v=rGr5SOYnEKA
http://www.radiofarda.com/content/f7-FaniYazdi-over-executions-of-summer-1367/25105943.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/07/124224.php
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_l42_ganji_mojahedin_khalgh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_l42_ganji_mojahedin_khalgh.shtml
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اما تبیین علمی موضوع (. به شمار آورده ام" یت علیه بشریتجنا"، آن قتل عام را "دولت ایران و مخالفان

 .امر دیگری است

ده ها هزار ایرانی در این درگیری ها به وسیله همدیگر کشته . دهه شصت، دهه خشونت و سرکوب بود

اینک در بیست و پنجمین سال زمامداری او . آیت هللا خمینی رفت و آیت هللا خامنه ای جانشین او شد. شدند

از جمله کشته شدگان جنبش )تعداد مخالفانی که در طی دوران بلند رهبری او کشته شده اند. ه سر می بریمب

متقابالً تعداد نیروهای رژیم که توسط مخالفان کشته شده . تن تجاوز کند 711 -611، احتماالً نباید از (سبز

 .اند نیز بسیار کاهش یافته است

 متغیرهای تبیین کننده

 بی شمار را چگونه باید تبیین کرد؟این تفاوت 

آیا آیت هللا خامنه ای با آیت هللا خمینی تفاوت داشته و با رحم تر از اوست؟ خامنه ای  :تفاوت رهبری -الف

در دیدار با آیت هللا موسوی اردبیلی به تفاوت های دوران خود و آیت هللا خمینی از جهت میزان سرکوب 

 . عید است کسی این مدعا را بپذیرداما ب. مخالفان اشاره کرده بود

میان این دو " همبستگی"یعنی نوعی . ناظر بیرونی شاهد کاهش کشتار همزمان است :کشف همبستگی -ب

کاهش شدید ترور نیروهای رژیم به کاهش شدید کشتار از سوی رژیم انجامیده . متغیر قابل مشاهده است

بررسی روابط سرد و خشک علی و معلولی، . است" همبستگی"اولین وظیفه تحلیل گر تبیین این . است

 .همبستگی و مقارنات؛ متفاوت از منظر اخالقی و حقوق بشری است

در یک سو خشونت به وسیله روایتی از اسالم توجیه می  :نقش ایدئولوژی های موجه ساز خشونت -پ

مائوئیسم، انورخوجه ایسم،  لنینیسم، استالینیسم،)شد، در سوی دیگر، به وسیله روایت هایی از مارکسیسم

تحلیل گری که به . ، گفتمان مسلط دوران بود"هدف انقالب تسخیر قهرآمیز دولت است"آموزه لنینی ...(. و

نقش این گونه ایده های خشونت پرور در خشونت های به وقوع پیوسته نپردازد، تحلیلی یکطرفه و 

؛ نسبت به ...استالینیسم، مائوئیسم، انور خوجه ایسم، وآری لنینیسم، . ایدئولوژیک از تاریخ ارائه کرده است

به شمار می روند، درست به همان معنایی که القاعده و طالبان در " دگراندیشی"اسالم سیاسی، نوعی 

 .برابر لنینیسم دگراندیشی به شمار می روند

جناب نیکفر می . دفاعالنی که این خشونت ها را آفریدند، نیز دارای اهمیت هستن: نقش بازیگران -ت

؟ اتفاقاً این پرسش، "چه می خواسته اند"؟ "چه می گفته اند:"فرمایند باید پرسید که آنها که به زندان افتادند

می توان خروارها شاهد ارائه کرد که دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ایده . پرسش بسیار مهمی است

و " لیبرالیسم جاده صاف کن امپریالیسم:"گفتندمی . های بورژوایی و امپریالیستی نفی و طرد می شد

آری . بودند....آلترناتیوها هم لنین، استالین، مائو، انورخوجه و. منظورشان دولت مهدی بازرگان بود

آلترناتیو آنان متفاوت از مدل والیت فقیه آیت هللا خمینی بود و به این معنا نوعی دگراندیشی به شمار می 

نبود، مدل هایی بودند که به دموکراسی و حقوق " لیبرال دموکراسی"الترناتیو، رفت و می رود، اما آن 

ایدئولوژی "در مقاله بلند ) به درستی باید بازگو شود" حقیقت این دگراندیشی."بشر و آزادی راه نمی دادند
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خمینی،  بود و نمود: رجوع شود به. تا حدودی به این موضوع پرداخته ام" تسخیر قهرآمیز  دولت: انقالب

 (.7 -34، صص وعده بهشت، برپایی دوزخ

. موضوع دیگر نحوه واکنش رژیم ها به عملیات تروریستی است:تروریسم و مبارزه مسالمت آمیز -ث

با این مسأله چگونه برخورد می کند؟ دولت آمریکا توسط  -به عنوان دولتی دموکراتیک -دولت آمریکا

هزارتن از مظنونین به تروریسم را کشته است که در میان آنها  7هواپیماهای بدون سرنشین تاکنون حدود 

مثالً وقتی یکی از شهروندان آمریکایی عضو . صدها کودک و زن و مرد سالخورده بی گناه بوده اند

. فرزند خردسال او هم در این عملیات کشته شدالقاعده را توسط هواپیماهای بدون سرنشین در یمن کشت، 

وقتی یک دولت دموکراتیک چنین می کند، دولت غیر دموکراتیک چه خواهد کرد؟ نحوه مجازات مخالفان 

مدعای این . عضو سازمان های تروریستی با کسانی که مبارزه مسالمت آمیز می کنند،غالباً، متفاوت است

 .تبیینی است/توصیه ای نیست، توصیفی/بند هم تجویزی

یا عدم جنگ، در افزایش و کاهش  -ساله 1آن هم جنگی  -قرار داشتن کشور در شرایط جنگ: جنگ -ج

از سوی دیگر، رژیم های دموکراتیک و غیر دموکراتیک، با افرادی که با . خشونت بسیار موثر است

ی می کنند، چه می کنند؟ با آنها که با دشمن در یک جبهه علیه نیروهای دشمن متجاوز به کشور همکار

حقوق بشری نیست که چه باید /مدافع تمامیت ارضی کشور می جنگند، چه می کنند؟ محل نزاع اخالقی

تبیینی است که چه کرده و می کنند؟ از منظر اخالقی، هر عمل ناقض حقوق متهم و /بکنند، بلکه توصیفی

 .ید محکوم گرددحتی مجرم با

دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک با جاسوسان چه می کنند؟ جاسوسی در تمامی : جاسوسی -چ

کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک جرم است، جاسوسی علنی با چه واکنشی مواجه خواهد شد؟ 

جاسوسی به منزله  البته که مجازات باید در چارچوب قانون و حقوق بشر باشد و جرم به شمار آوردن

 "(.برتری اخالقی اپوزیسیون بر جمهوری اسالمی"رجوع شود به مقاله )نقض حقوق جاسوسان نیست

 هنوز به عنوان یک رژیم سیاسی تثبیت 63 -61جمهوری اسالمی تا سال های پس از : قدرت نابرابر -ح

اما تحلیل گر باید این متغیر را هم در تبیین خود . نشده بود و پس از سرکوب مخالفان توانست استقرار یابد

. یکسان نبوده و نیست -حتی مخالفانی که مسلحانه می جنگند -در نظر بگیرد که قدرت دولت و مخالفانش

وضیعتی که در  -اول. دهدنگاه به وضعیت رژیم های غیر دموکراتیک دو وضعیت متفاوت را نشان می 

به دلیل تمرکز نیروهای دولتی و پراکنده بودن خود به صورت گروه های تروریستی و شبه  -آن مخالفان

مطابق گزارش های متعدد سازمان حقوق )تعداد بیشتری از نیروهای رژیم سرکوبکر را کشته اند -نظامی

تن از  75351ست، در جنگ داخلی سوریه، بشر سوریه که در لندن مستقر بوده و نزدیک به مخالفان ا

تن از نیروهای در حال جنگ با دولت کشته  43714نیروهای نظامی دولتی و شبه نظامی طرفدارشان و 

 .مخالفان را کشته استوضعیتی که رژیم چندین برابر از  -دوم(. شده اند

، روشن است که طرفین دروغ های بسیار گفته و می "تراژدی خشونت های دهه شصت"در خصوص 

به عنوان مثال، سازمان مجاهدین خلق، نه تنها در مورد تلفات خود دروغ های بسیار گفته، بلکه در . گویند

هزار تن از  77عملیات فروغ جاویدان بعید است آنان توانسته باشند در . مورد رژیم هم چنین کرده است

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/a/anwar_al_awlaki/index.html
http://news.gooya.com/politics/pdf/GanjiDec72012.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/01/syria-death-toll_n_3851982.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/01/syria-death-toll_n_3851982.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/01/syria-death-toll_n_3851982.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/01/syria-death-toll_n_3851982.html
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تعداد کشته شدگان مجاهدین در عملیات  3111مسعود رجوی در سال )نظامیان ایرانی را نابود سازند

 .جمهوری اسالمی هم به همین نحو عمل کرده است(. اعالم کرد تن 3114فروغ جاویدان را 

پس از دهه شصت رفته رفته حقوق بشر در جامعه ایران توسط همگان : حقوق بشر و انقالب ارتباطات -خ

از سوی دیگر، . سیطره جهانی یافتن حقوق بشر، دست و پای رژیم را بیشتر و بیشتر بست. جدی گرفته شد

چند لحظه به خبری انقالب ارتباطات امکانی فراهم آورد که بازداشت یک تن یا کشتن یک تن در عرض 

خصوصاً در مورد ایران که به علت نزاع با دولت های غربی کامالً در شرایطی . جهانی تبدیل می شود

واقعیت این است که اینک زندانیان سیاسی از درون زندان ها . قرار دارد که به شدت تمام رصد می شود

نامه های . مه رسانه ها منتشر می سازندنامه های بسیار تند علیه علی خامنه ای نوشته و به سرعت در ه

آنان به هیچ وجه در چارچوب نزاع های جناح های مختلف نظام قرار ندارد و کامالً دگراندیشانه و ریشه 

 .زن است

" تراژدی خشونت های دهه شصت"تحلیل گری که به دنبال حقیقت و ارائه تحلیلی علمی از علل و دالیل 

 53مگر آن که گفته شود که کشتن حداقل . شواهد و قرائن را تفسیر نمایداست، باید تبیین اش همه این 

هزار تن از نظامیان و غیرنظامیانی را که سازمان مجاهدین خلق ادعا می کند آنها ر ا کشته است ، عملی 

یا با ارزش . خوب بوده و نه تنها به رشد خشونت و سرکوب نینجامیده، بلکه رافع خشونت بوده است

نامید؟ آری " ناراستی"دگراندیشان علیه " طغیان"آنها را نوعی  -آن چنان که آقای نیکفر کرده اند -داوری

" راستی"سازمان مجاهدین خلق نسبت به جمهوری اسالمی دگراندیش است، اما می توان احتمال داد تبلور 

رجوع شود به مقاله )بود که همه از  ساز و کار آن آگاه هستند" شهر اشرف"،  ای که به دنبالش بودند

 "(.برتری اخالقی اپوزیسیون بر جمهوری اسالمی"

 :اینک ببینیم که آقای نیکفر این تاریخ را چگونه بازسازی می کنند

 ".ترین بخش جامعه ایران بودند اهترین و به لحاظ قدر تاریخی آگاهی، ناآگ اندیش  حاکمان جدید جزمی" -3

 ".کردند در حالی که دگراندیشان پویایی و آگاهی و فرهنگ بحث و نقد را نمایندگی می" -1

همه این مخالفان صرفا . کشته شده اند" ناراستی"فقط به جرم دگر اندیشی و طغیان علیه . ا. مخالفان ج -1

 .مقوله ای یکپارچه انددگر اندیش بوده اند و در این دگر اندیشی اعضای 

همه این مخالفان از همان ابتدای انقالب آزادیخواه بودند و آزادی خواهی هم اصال ربطی به اصالح  -4

 . طلبی و اصالح طلبان ندارد

 .نظام کشتار دگر اندیشی است. ا. ج -7

سرنگونی و از کشتار ها هیچ ربطی به منازعه بر سر قدرت سیاسی، به ترس بخش هایی از رژیم از  -6

دست دادن قدرت سیاسی، ترس از مرگ پس از دست دادن  موقعیت سیاسی، جنگ با عراق و جنگ در 

رژیم ماهیتا ماشین کشتار مخالفان و دگر . کردستان و بعضی عملیات مسلحانه در مناطق دیگر، نداشت

 .اندیشان است

http://www.youtube.com/watch?v=3EEg80bGuQo
http://news.gooya.com/politics/pdf/GanjiDec72012.pdf
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را نفی کرده اند و حداکثر مثل آیت هللا  همه کسانی که در این رژیم منصبی داشته اند حق دگر اندیشی -5

مخالفت شان با کشتار زندانیان سیاسی به عقاید شان  ،و  از جمله . بوده اند" دلرحمی" منتظری آدم های 

. از ابتدا حق دگر اندیشی را نمی پذیرفتند و تا آخر هم نپذیرفتند.  عقاید دینی شان، ربطی نداشته است

صورت ظاهر بهتری داشتند و اال در بنیادهای . نبودند" نی و الجوردیقماش خمینی و گیال"صرفا از 

 . عقیدتی از همان قماش بودند

اما به طور خالصه می . کمی جلوتر به تفصیل در مورد مدعای اصلی آقای نیکفر سخن گفته خواهد شد

 :توان گفت

بعضی ها مثل بهائیان صرفا به . مخالفان و آنها که گرفتار خشونت رژیم شدند گروهی یکپارچه نیستند -3

 .جرم بهایی بودن و دگر باشی اعدام یا زندانی شده اند

بعضی در . بعضی به جرم قیام مسلحانه در کردستان یا شرکت در جنگ چریکی شهری اعدام شده اند -1

اعدام  زندان و در حالی که دوره محکومیت خود را طی می کردند، و به عملیات مسلحانه هم اعتقاد نداشتند

هواداری از گروه های سیاسی و بدون این که دست به عملیات مسلحانه زده " جرم"جوانانی به .  شدند

بعضی در خارج از کشور و به اتهام مخالفت با جمهوری اسالمی و فعالیت علیه آن . باشند اعدام شدند

 .ترور شدند

بعضی از آنها عالوه بر دگر اندیشی در  .همه اعدام شدگان صرفا به جرم دگر اندیشی اعدام نشده اند -1

 .عملیات مسلحانه و ترور هم شرکت کرده بودند

پویایی و آگاهی و فرهنگ "می توان احتمال داد که همه مخالفانی که خشونت در مورد آنها اعمال شد  -4

 .را نمایندگی نمی کردند" بحث و نقد

یت اش را تهدید نمی کند لزوما برخورد خشونت رژیم با آن نوع دگر اندیشی ای که تصور  کند موجود -7

 .آمیز نمی کند

رژیم موجود انتخابات رقابتی با مشارکت محدود بخشی از طیف نیروهای سیاسی ایران و با تحمیل  -6

نظارت استصوابی هم برگزار می کند، نتایج این انتخابات لزوما و همیشه از پیش مشخص نیست؛ سطحی 

دد در آن تحمل می شود؛ رسانه ها و عرصه فرهنگی تا حدی چند صدایی و از مخالفت و صداهای متع

 .رژیم فقط ماشین کشتار دگر اندیشان نیست...متنوع است؛ و

 نظریه پردازی در حوزه علوم اجتماعی

ماکس وبر . تحلیل و تبیین واقعیت های اجتماعی در پرتو نظریه های علوم اجتماعی صورت می گیرد

می " ساخته"این نمونه ها براساس واقعیات . را پیشنهاد کرده است (Ideal type) "نمونه های مثالی"

شوند، اما چون وجوه مشترک پدیده ها را در بر گرفته و آرمانی می سازند، همیشه با واقعیت فاصله داشته 

نوع  به عنوان مثال، وبر مشروعیت رژیم های سیاسی را به سه. و واقعیت مصداق تمام عیار آنها نیست

سپس برای تشخیص مصادیق، شاخص های متعددی . قانونی و کاریزماتیک تقسیم کرد/سنتی، عقالنی
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اخالق "، نسبت "رژیم های سلطانی"، "بورکراسی"پژوهش های او درباره . برای تک تک آنها ذکر کرد

سط وی تو" نمونه های مثالی"؛ برخی از اشکال برساختن ...، و"روح سرمایه داری"و " پروتستانی

 .هستند

اخالقیات "را بسازند، چون فاقد " سرمایه داری بورژوایی"وبر مدعی شد که تمدن های دیگر نتوانستند 

وبر با کلی گویی ما را رها نمی . بودند -خصوصاً آیین کالون -پروتستانی (cultural ethos)" فرهنگی

تأکید : ا بازگو می کند، که عبارتند ازسازد، بلکه منظور دقیق اش از ارزش های ویژه اخالق پروتستانی ر

بر انضباط شخصی، کار سخت، سرمایه گذاری محتاطانه پس اندازها، درستکاری فردی، فردگرایی و 

این اخالقیات فرهنگی پروتستانی آن چنان فراگیر شده بودند که بر مومنان و غیرمومنانه، . استقالل

مطابق نظریه وبر، . ثیر گذارده و رفتار آنان را شکل می دادندکلیساییان و دشمنان کلیسا، به اندازه واحد تأ

 .را به نمایش بگذارند (Work ethic)جوامع پروتستانی می بایست قوی ترین اخالق کاری 

از جمله رونالد اینگلهارت در پژوهشی نشان داد که افرادی . مدعای دقیق وبر از سوی بسیار نقد شده است

تانی زندگی می کنند،نسبت به افرادی که در فرهنگ های دینی دیگر زندگی که امروزه در جوامع پروتس

منافع ذاتی کار، ارزش های مادی کار، نگرش های کلی تر به کار به )می کنند، ضعیف ترین اخالق کار

غرض این است که مدعای دقیق را می توان به گفت و گو و نقد . را به نمایش می گذارند( منزله وظیفه

 .گذارد

اما این . تقسیم می شوند" غیر دموکراتیک"و " رژیم های دموکراتیک"یم های سیاسی از یک منظر به رژ

بزرگ اند و در جهان واقع، با انواع رژیم های دموکراتیک و غیر دموکراتیک " نمونه مثالی"دو، دو 

از محققان با به همین دلیل برخی . به تعبیر دیگر، آنها در یک سطح قرار نمی گیرند. روبرو هستیم

رژیم . را برساخته اند" دموکراسی حداکثری"و " دموکراسی حداقلی"شاخص های متعدد، دو نمونه مثالی 

توتالیتر، / سلطانی، فاشیستی -های غیر دموکراتیک هم به اشکال متفاوت دیکتاتوری های نظامی، نو

طیفی که . طیف قرار می گیرندبدین ترتیب رژیم های غیر دموکراتیک بر روی یک . تقسیم می شوند...و

آغاز شده و در سر دیگر طیف احتماالً با رژیم های غیر  -یعنی رژیم های توتالیتر -از بدترین سرکوب

حال اگر به این روش علمی . نزدیک می شوند" دموکراسی حداقلی"دموکراتیکی مواجه خواهیم بود که به 

 ارائه خواهیم کرد؟به سرشت جمهوری اسالمی بنگریم، چه توصیفی از آن 

 معضل جمهوری اسالمی؟

به  -نه سکوالر -رژیمی دینی: رژیمی غیر دموکراتیک، و ثانیاً : را می توان، اوالً " جمهوری اسالمی"

بشاراسد، سرهنگ قذافی، حسنی مبارک، بن علی، کره شمالی /رژیم های صدام حسین، حافظ. شمار آورد

 . الرندهم رژیم ههای غیردموکراتیک، اما سکو...و

به معنای رژیم دموکراتیک یا مجری حقوق بشر نیست، رژیم سکوالر در " رژیم سکوالر"روشن است که 

رژیم های سکوالر نیز به دو نوع دموکراتیک و غیر دموکراتیک . قرار می گیرد" رژیم دینی"برابر 

جهان است و بقیه " نیرژیم دی"تا حدی که من اطالع دارم، اینک جمهوری اسالمی تنها . تقسیم می شوند
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مگر آن که عربستان سعودی و پاکستان را )سکوالرند -اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک -رژیم ها

 (.هم حکومت دینی به شمار آوریم

چه نوع رژیم غیر دموکراتیک است؟ " جمهوری اسالمی:"تحلیل گر این است/معضل جامعه شناس

رژیم غیر "یک مدعا هم می تواند این باشد که با نوع جدیدی از  سلطانی؟ -توتالیتر؟ فاشیستی؟ نظامی؟ نو

نیست، برای این که علوم اجتماعی در " رژیم استثنایی"جمهوری اسالمی، . مواجه هستیم" دموکراتیک

عین در نظر گرفتن ویژگی های متفاوت رژیم ها، براساس وجوه مشترک، نمونه های مثالی ساخته و 

" نمونه مثالی"می توان برای فهم بهتر این پدیدار تاریخی . سیر و تبیین می کنندواقعیت را براساس آن تف

نمونه "اما در گام اول خود این . تازه ای ساخت و جمهوری اسالمی را براساس آن تفسیر و تبیین کرد

 جدید، باید دقیقاً با شاخص های متعدد تبیین گردد که چیست؟" مثالی

به گفته صاحب نظریه، کشتار گونه ای . می خواند" نظام کشتار"م را برساخته جناب نیکفر  این رژی

ذاتی آن است و کنه و هسته اصلی  -به تعبیر ذات گرایانه -این نظام نیست" نقص فنی"یا " عارضه"

جمهوری اسالمی، کشتار برای " منطق"مدعای این نظریه این است که . وجودی آن را تشکیل می دهد

اگر فراتر از نزاع : بنابراین، مدعای آن آزمون پذیر هم هست. است" دگراندیشیابراز وجود "سرکوب 

حال . الجرم به سراغ تان خواهد آمد( کشتار)های داخلی نظام گام بگذارید و مخالفت کنید، منطق نظام

 سال گذشته ایران بیازمائیم و صدق و 14اجازه دهید تا دعاوی این برساخته را در بوته تجربه تاریخی 

 .کذب آن را بررسی نمائیم

 نقد پذیری از طریق ایضاح مفهومی

مدعی باید نشان دهد که در چه صورتی از مدعایی خود دست . نقد پذیر باشد/هر مدعایی باید ابطال پذیر

" جمهوری فامیلی اسالمی"اخیرا مقاله ای تحت عنوان . خواهد کشید و کاذب بودن آن را خواهد پذیرفت

ناقدان به راحتی می توانند با ارائه شواهد و قرائن نشان دهند که این نظام، یک نظام فامیلی . انتشار دادم

نیست، به شرط آن که من از مفاهیم کش دار، مبهم و دارای ایهام استفاده نکرده باشم که راه فرار را به 

آقای " رژیم کشتار"برساخته یا  نمونه مثالی . ه و راه نقد را بر روی ناقدانه بسته باشمروی خود گشود

 :ابتدأ به دقت اصطالح بنگریم. نیکفر با شواهدی قابل نقد است

در حدی که بیان شد، . باید با شاخص ها و معیارهای متعدد تدقیق شود" نظام کشتار"نمونه مثالی  -الف

 .یین واقعیت نظام های سیاسی نیستمدلی قابل دفاع برای تب

اما چه تعداد کشتار . دگراندیشان را کشته اند/روشن است که همه رژیم های غیر دموکراتیک مخالفان -ب

 می کند؟" نظام کشتار"مخالفان یک رژیم سیاسی را /دگراندیشان

اما چه تعداد . کننددگراندیشان را زندانی می /روشن است که همه رژیم های غیر دموکراتیک مخالفان -پ

 می کند؟" نظام کشتار"زندانی سیاسی یک رژیم سیاسی را 

http://news.gooya.com/politics/pdf/AG10162013.pdf
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روشن است که رژیم های غیر دموکراتیک می کوشند تا مانع ابراز وجود دگراندیشان شوند، اما همه  -ت

نظام "مخالفان؛ نظام سیاسی را /چه میزان ممانعت از ابراز وجود دگراندیشان. در یک سطح نیستند

 می سازد؟" کشتار

 "رژیم کشتار"شواهد نافی 

بیش از هزار  -مطابق آمارهای دولت کودتا -در کودتای اخیر مصر علیه مرسی در عرض چند روز -الف

سازمان  1131آگوست  33گزارش . هزار تن کشته شده اند 7تن را کشته اند، اما به گفته مخالفان حدود 

آیا رژیم مصر . است" بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر مصر"دیدبان حقوق بشر می گوید که این 

تن از مخالفان سیاسی و  3111ساله رهبری علی خامنه ای  17است؟ آیا در کل دوران " نظام کشتار"

 ه اند؟ دگراندیشان را کشت/عقیدتی

در . دگراندیشان را زندانی کرده اند/رژیم های غیردموکراتیکی وجود دارند که هزاران تن از مخالفان -ب

سال رهبری علی خامنه ای چه تعداد از مخالفان را زندانی کرده اند؟ به عنوان مثال، در دو دوره  17کل 

وقتی . کثر آنان را آزاد کردندبه سرعت چند هزار تن را بازداشت و به سرعت ا 3111و  3151حاد 

حادثه ای به وقوع می پیوندند، افراد حاضر در منطقه را بازداشت می کنند، حتی اگر طرف با دوست 

 .دختر خود قرار داشته باشد

آثارشان در رسانه ها و از طریق . صدها روشنفکر دگراندیش در داخل ایران در حال ابراز وجودند -پ

آیا همه افرادی که در داخل ایران ابراز وجود می کنند، ابراز . دکتاب منتشر شده و می شو

 -نمی رود؟ روشنفکر برجسته و سکوالر" از حد ستیزه های جناحی دستگاه فراتر( "مخالفتشان)وجودشان

کتاب به فارسی برگردانده و منتشر  371یکی از زندانیان سیاسی دهه شصت ، حدود  -خشایار دیهیمی

در مورد " منطق رژیم کشتار"چرا . ثار او، بدیل جمهوری اسالمی و والیت فقیه هستندتمامی آ. کرده است

 او به کار نمی افتد و همچنان زنده است؟

منتشر " نظام کشتار"در همین  -یعنی جناب نیکفر -"نظام کشتار"کتاب ها و مقاله های نظریه پرداز  -ت

مت بوده یا از آنها فراتر رفته است؟ کتاب خوب آیا آن آثار در حد نزاع های جناح های حکو. شده است

و از آن بسیار دگراندیشانه تر، یعنی کتاب ( ۱۹۳۱طرح نشر نو، )خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی

را (  ۱۹۱۶طرح نشر نو، )درآمدی بر روشنگری. شگردها، امکانها و محدودیتهای بحث با بنیادگرایان

البته به )بلکه به آن کاغذ و فیلم و زینک دولتی اختصاص داده استنه تنها اجازه نشر داده، " نظام کشتار"

. را در نظر بگیرد -حسین بشیریه -روشنفکر سکوالر و بسیار تأثیرگذار دیگر(. ناشر نه مولف و مترجم

 .منتشر شد" نظام کشتار"آثار سراسر دگراندیشانه و عمیق او در همین 

علیه والیت فقیه در دانشگاه . آرش نراقی بیانیه های زیادی علیه جمهوری اسالمی امضا کرده است -ث

در اعتصاب . بیانیه مرگ جمهوری اسالمی را نوشته و امضا کرده است. سخنرانی و منتشر کرده است

کرده و در از بهائیان همیشه دفاع . غذای مقابل سازمان ملل هم شرکت داشته و سخنرانی کرده است

همجنس گرایی را نه تنها اخالقا قابل دفاع دانسته که آن را با قران هم . کنفرانس آنها شرکت کرده است

http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
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با این همه،  در . از آنها با خبر است" نظام کشتار"همه این فعالیت ها هم علنی بوده و . سازگار کرده است

درباره ، (11چاپ اول زمستان )ینه جانآدوران پس از جنبش سبز و دوران احمدی نژاد، چهار کتاب 

و ( 3131چاپ اول )حدیث حاضر و غایب، (3131چاپ اول " )در فضیلت عشق اروتیک"، شامل عشق

نکته جالب درباره کتاب . را در جمهوری اسالمی منتشر کرده است( 3111چاپ اول )اخالق حقوق بشر

مجله های داخل کشور نیز دائما . ستانه استآخر این است که حاوی مقاله هایی در دفاع از دخالت بشردو

. عکس اش را هم روی جلد مجله کار می کنند. مقاله های او را منتشر کرده و یا با او مصاحبه می کنند

 .آرش نراقی فقط یک نمونه است

 با. بوده و صدها بار آن را نقد و رد کرده است" لیبرال دموکراسی"آیت هللا خامنه ای به شدت مخالف  -ج

جامعه باز و )کارل پوپر: این همه، آثار اکثر متفکران بزرگ لیبرال به فارسی ترجمه و انتشار یافته است

عدالت ، نظریه عدالت)، جان راولز...(و قانون قانون گذاری، راه بردگی)، فون هایک....(، ودشمنانش

ریشه ، ادی و خیانت به آزادیآز، چهار مقاله درباره آزادی)، آیزیا برلین...( ،وقانون مردمان، انصافی

، اخالق و اقتصاد)، آمارتیاسن...(، وسرشت تلخ آدمی، کارل مارکس، مجوس شمال، های رومانتیسم

،ریچارد رورتی، مارتا ...(، وهویت و خشونت، اندیشه عدالت، توسعه یعنی آزادی، برابری و آزادی

 .برال دیگرنسبام، هیلری پاتنام، جان الک، میلتون فریدمن، و ده ها لی

از مارکس و انگلس و پوالنزاس و آلتوسر و هابسبام )فقط لیبرال ها نیستند، بسیاری از آثار مارکسیست ها

سال با مجوز وزارت  14آثار الحادی بسیاری در این . ترجمه و منتشر شده و می شوند( گرفته تا بقیه

رمان ها را در نظر . ده و می شودفرهنگ و ارشاد اسالمی و با کاغذ و فیلم و زینک دولتی منتشر ش

 آیا آنها دگراندیشانه نیستند؟. جمهوری اسالمی خلق می کنند" جهان های بدیل"بگیرید، آنها 

فیلم سازان بسیاری در ایران در حال ساختن فیلم های دگراندیشانه اند که فیلم هایشان جوایز بین المللی  -چ

رهادی که موفق به دریافت جایزه اسکار و چندین جایزه بین از جمله فیلم اصغر ف. بسیاری کسب کرده اند

 .المللی دیگر شد

است؟ آیا هیچ صدای ...آیا جامعه مدنی ایران همانند جامعه دوران هیتلر، استالین، موسولینی، فرانکو و -ح

دگراندیشانه به گوش نمی رسد، مگر آن که در چارچوب نزاع های جناح های درون حکومتی /مخالف

را عیان می سازند؟ هزاران " منطق رژیم"؟ آیا به محض نوشتن علیه علی خامنه ای او را کشته و باشد

 .شاهد و قرینه این مدعا را ابطال می کنند

آیا بین دوره ریاست جمهوری . در خصوص نظام سیاسی هم باید به تفاوت های ناقض مدعا توجه کرد -خ

مدی نژاد و حسن روحانی هیچ تفاوتی از جهت نحوه هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود اح

برخورد با مخالفان و دگراندیشان و سرکوب آنان وجود ندارد؟ تحلیل گر با چه توجیهی می تواند همه را با 

 "(.ترور بهائیان و حمله به اشرف از منظری دیگر"نگاه کنید به مقاله )یک چشم و دیده تماشا کند؟

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من

 با صدهزار دیده تماشا کنم تو را

http://www.radiofarda.com/content/f7-commentary-over-how-rouhani-should-react-to-official-trouble-making-against-his-programs/25097634.html
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 نتیجه

 هدف چیست؟

بیان حقیقت؟ آیا مقاله آقای نیکفر همه حقیقت در مورد رژیم ایران و تاریخ سی و پنج ساله اخیر  -الف

 است؟ 

دامن زدن به گفت و گوی همدالنه و ناقدانه پیرامون گذشته تراژیک به قصد گشودن راه های نزدیکی  -ب

 .و همدلی؟  آیا این بستن راه گفت و گو و نزدیکی است

م غیر دموکراتیک کنونی به رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر؟ با برساختن گذار از نظا -پ

جاهل، و اهریمنی قلمداد کردن رژیم، فقط بر نفرت /شیطان، عالم/ناپاک، فرشته/سفید، پاک/دو قطبی سیاه

 .و کینه و خشم و انتقام افزوده خواهد شد

زدایی و هموار کردن راه گذار مسالمت آمیز به  برای من خشونت. باید درباره گذشته گفت و گو کرد

کمیته های حقیقت "در آینده باید . ما دادستان، قاضی و مجری احکام نیستیم. دموکراسی اصل اساسی است

مسأله ما، مسأله گفت و گوی همدالنه و ناقدانه . تشکیل شده و به این مسائل رسیدگی کنند" یاب ملی

این گفت و گو، اگر یکسونگرانه نباشد، اگر هدفش عدم . است" ه شصتتراژدی خشونت های ده"پیرامون 

 :خطر کرده و راهکارهای زیر را پیشنهاد می سازم. تکرار آن فجایع باشد، راهگشا خواهد بود

ما مخالف مجازات اعدام، نقض حقوق دگر اندیشان، شکنجه و نقض حقوق شهروندی همه ایرانیان /من -3

 .هستیم/بک زندگی هستمبا هر عقیده، مذهب یا س

همه موارد خشونت سیاسی در سه دهه گذشته باید از منظر روشن شدن حقیقت مورد بررسی قرار  -1

گیرد ، از همه قربانیان اعاده حیثیت شود، به بازماندگان خسارت پرداخت شود و همان بازماندگان در 

دگر اندیشی قربانی خشونت کرده اند؛  مورد عفو یا مجازات کسانی تصمیم بگیرند که دیگران را  به جرم

یا در سوی دیگر منازعه سیاسی کسانی را بدون محاکمه عادالنه به قتل رسانده اند، یا برای به قتل رساندن 

 .همکاران حکومت، با حکومت های خارجی همکاری کرده اند

دارد و علت این اعتقاد  باوریم که روشن شدن حقیقت بر مجازات و انتقام اولویت/ما بر این باورم/من -1

هم این است که خشونت باید در جایی متوقف شود و نسل جوان از گذشته درس بگیرد و مثل نسل قبل 

 .درگیر خشونت سیاسی نشود

باید در مورد همه مرتکبان جرم سیاسی به شرطی که به روشن شدن حقیقت کمک کنند، به توضیح  -4

حذف مخالف عقیدتی و سیاسی را توجیه می کرد یاری رسانند  و عقاید و نظریه هایی که قتل و شکنجه و 

که  -موجب کاهش آالم بازماندگان یا قربانیان آن خشونت ها شوند ، قانون منع تعقیب جرائم سیاسی 

 .اجرا گردد -نمایندگان مردم به تصویب می رسانند



19 
 

" وابستگان ماشین کشتار"و " هدگر اندیشان آزادیخوا"ما برساختن مقوله های یکپارچه /به گمان من -7

نادیده گرفتن تفاوت های مهم در واقعیت های سیاسی تاریخ معاصر ایران است و کمکی به عبور از 

ماشین کشتار "وقتی در سطح نظری رژیم سیاسی صرفاً و ذاتاً به . وضعیت جنگی دائمی نمی کند

ما /بنا بر این من. نجات تبدیل می گردد تبدیل می شود،سرنگونی خشونت بار آن به تنها راه" دگراندیشان

هزینه بسیار سنگین انسانی کشتارهای گریز ناپذیر آتی از نوعی که سوریه وعراق )به دالئل اخالقی

عدم دستیابی مردم در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی به )مصلحت گرایانه /، و عملی(گرفتار آن شدند

مخالف چنین راه حل هایی ( ر حد همان رژیم های پیشینآزادی و دمکراسی یا امنیت و سطح زندگی د

 .هستیم/هستم

 1392آبان  12رادیو زمانه، : منبع
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 ای؛ پاسخ به اکبر گنجی نامه مشکِل گرفتاری در جبِر ُگسِل زندگی

 محمد رضا نیکفر

از سخنرانی من در  به انتقاد" ؟”رژیم کشتار“: جمهوری اسالمی"ای با عنوان  اکبر گنجی در نوشته

مسائل فرعی در بحث . پرداخته است ۱۹۲۳های تابستان ای به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعدام جلسه

های پس  رسیم درباره زمینه خشونت هایی می گشوده شده توسط اکبر گنجی را اگر کنار بگذاریم به پرسش

از انقالب، ماهیت رژیم تازه، برحق بودن یا برحق نبودن مخالفت تقابلی با آن و اینکه گذار به دموکراسی 

 .ونه ممکن استبا وجود حکومتی چون جمهوری اسالمی چگ

 های انقالب خشونت

 «توان یا باید تبیین کرد؟ را چگونه می” های انقالب ایران تراژدی خشونت»“: پرسد اکبر گنجی می

به نظر گنجی، آغازکننده خشونت . نمایی نیروهای مخالف شود به سیاه پاسخ او به این پرسش منحصر می

 .اند مخالفان بوده

تراژدی آنجایی است که دو نیروی . ها مناسب نیست رای این خشونتب” تراژدی“نخست اینکه عنوان 

های انقالب ایران چنین  در مورد خشونت. راستکار با هم درگیر شوند، و عمدی و تقصیری در کار نباشد

شروع شد و انحصارطلبی ” حزب فقط حزب هللا“های انقالب انحصارطلبی  پیمایی از همان راه. نیست

خفقان : گذاشت راه دربرابر هر نیروی دگراندیش، چه مذهبی و چه غیر مذهبی مینیروی حاکم فقط یک 

 .گرفتن، در حد نبودن

خواستند انتقام  می. ، ریشه تاریخی داشت شد” والیت فقیه“انحصارطلبی جریانی که پساتر معرف اصلی آن 

جعیت سنتی خود را در تاریخی خود را از مدرنیته بگیرند، یعنی از جهانی که روحانیت در آن دیگر مر

برد پشت سر خود فداییان  جریانی که خشونت را پیش می. تعیین بینش و منش افراد از دست داده است

 .گری را داشت اسالم و مشروعه

دهد، تقریبا همان  های پس از انقالب به دست می ای را از درگیری شده اکبر گنجی روایت تحریف

آنان به سختی . اند کسانی است که زمانی طرفدار حکومت بودهاین مشکل اکثر . های رژیم را روایت

در داستان : گردد نظری ظاهراً به جبری بیوگرافیک برمی این تنگ. توانند آن سوی دیوار را ببینند می

وقتی . گیرند، پلید هستند ، دست کم تا زمانی که خودشان هم در موقعیت آنان قرار می”دیگران“سابقون، 

آنان در مقام اپوزیسیون هم برای . اند کنند آغازگر تاریخ گیرند، تصور می تازه قرار میدر این موقعیت 

کاری عمیقی که در جامعه  کردنی است به سبب محافظه این رانت خرج. گیرند خود رانتی ویژه در نظر می

 .دهد وجود دارد و نیروهای مخالف را هم زیر تأثیر خود قرار می

ای  نامه  های زندگی گسل. توان تا حدی تفاهم داشت های مختلف می بب بیوگرافینسبت به نبود تفاهم به س

مقاله . کننده تحریف تاریخ نیستند ها توجیه اما این گسل. ایران واقعیتی انکارناپذیر است  عمیق در جامعه
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  داند که جریان خمینی آور از این نظر که کسی چون او نیز نمی اکبر گنجی شوک آور است، شوک

همین مقاله بایستی نهیبی به نیروهای . بالفاصله پس از استقرار بر مسند قدرت با دیگر نیروها چه کرد

های مستقیم و غیرمستقیم  غیرحکومتی باشد برای اینکه در بازگویی تاریخ کوتاهی نکنند و مگذارند رانت

 .ها را تحریف کنند حکومتی واقعیت

 :ا کمر بربست، اینها بودندای که رژیم به سرکوب آنه نیروهای عمده

ها  هم سانترالیسمی که میراث پهلوی. نیروهای خواهان خودمختاری در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی− 

رژیم تازه هیچ تفاهمی نسبت به . ساز سرکوب این نیروها بود گیری حکومت جدید، زمینه بود و هم شیعی

ها حق داشتند که  ها و بلوچ ها و عرب دها و ترکمنکر. ها نداشت و همچنان ندارد مسائل اقوام و اقلیت

 .رژیم اما در سرکوب آنها کامال نابحق بود. هایشان را پیش ببرند خواسته

هر چه از فرهنگ روشنگری و . ها بود بار اصلی مبارزه با دیکتاتوری شاه بر دوش چپ. نیروهای چپ− 

رژیم تازه هیچ حقی برای . کار آنهاستتفکر انتقادی در کشور وجود دارد، در درجه نخست محصول 

 .وجود و حضور برای آنان قایل نشد

آنان حق داشتند از . ای محور نیروهای مذهبی در مبارزه با شاه بود این نیرو برای دوره. مجاهدین خلق− 

با − انتگره نشدن مجاهدین در قدرت . قدرت سهم بخواهند و در تالش باشند سازمان خود را گسترش دهند

پیشاپیش تقابل آنان با رژیم را  –گرایان  وجه به تعصبی که داشتند، تعصبی از جنس تعصب خود خمینیت

شدند و محتمالً به  یافتند، به فرقه تبدیل نمی اگر مجاهدین امکان فعالیت علنی را می. کرد سازی می زمینه

ر به تباهی کشیدن سازمان د. گرویدند مداری رژیم، نمی مداری، که همسنخ است با والیت نوعی والیت

 .مجاهدین، هم رهبری آن سهم داشته است و هم رژیم

آنان تفکری سکوالر داشتند و ضمن احترام به مذهب، با فرع قرار دادن ایرانیت در برابر . گرایان  ملی− 

 .برداری کرد و سپس به سرکوبشان پرداخت خمینی از بخشی از آنان بهره. اسالمیت خمینی مخالف بودند

اینان تفسیر دیگری از اسالم داشتند، تفسیری متفاوت با تفسیر حوزوی یا . نیروهای مذهبی دگراندیش− 

 .آنان نیز به شدت سرکوب شدند. تفسیر به شیوه خمینی

آموزان، کارگران،  های زنان، دانشجویان، دانش مجزا از این نیروها یا مرتبط با آنها انبوهی از تشکل− 

 .آنها وجود داشتند که همه قلع و قمع شدند  و نویسندگان و همانند دهقانان، هنرمندان

اند  اکبر گنجی به جای آنکه بببیند در آغاز استقرار رژیم تازه نیروهای سیاسی و اجتماعی چه ترکیبی داشته

کند  ای برای همگرایی پیش برده است یا واگرایی و تقابل، به چند حادثه اشاره می و آیا قدرت مستقر برنامه

 .داند و ضمن ابراز تأسف از سرکوب مخالفان، سرکوب شدنشان را نتیجه کار خودشان می

 ارزیابی از مخالفان
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مخالفان عمده رژیم، که در باال برشمرده شدند، همه در این امر مشترک بودند که والیت خمینی را 

به طور کلی و برخی با هر نوع  برخی با والیت خمینی مشکل داشتند، برخی با والیت مذهبی. تافتند برنمی

من . نمودند آید، برمی ای را که از جامعه و فرهنگ ایران برمی خواهی آنها به درجاتی ترقی. مداری والیت

آنان دگراندیش : ام ای که اکبر گنجی به مضمون آن تاخته است، هویت مخالفان را ارج نهاده در سخنرانی

مدار،  تافتند؛ اصل اول دگراندیشی در یک نظام والیت بر نمی بودند، در درجه اول چون والیت فقیه را

 .ستیزی است والیت

نمایی کرده است، و در برابر تا توانسته به رژیم امتیاز داده و  اکبر گنجی در بیان هویت مخالفان فقط سیاه

اکنشی به آن را موجودی تلقی کرده که در تنگنا قرار داشته و بدون اراده و آگاهی و فقط به صورت و

 .میزانی محدود خشونت ورزیده است

اند که در زمین  طلب حکومت که به تدریج پس از مرگ خمینی سربرآوردند، عادت کرده منتقدان اصالح

این . آنگاه که پشت کرسی خطابه قرار گرفتند، پنداشتند سخن گفتن با آنان آغاز شده است. خالی بازی کنند

شود، در درجه نخست به این دلیل است که  نند صدایشان اگر شنیده میبینش و انصاف را نداشتند که ببی

ای را در زندان  ای را کشتند، عده عده. نسلی قلع و قمع شد. صداهای دیگر در گلو خفه شده است

سروسامانی تحمیل کردند و جمع بزرگی را از کشور  کثیری بیکاری و فقر و بی  شکستند، به عده درهم

جای خوشحالی . ه فرزندان امام آمدند و برخی از آنان باسواد و نویسنده و روشنفکر شدندآنگا. فراری دادند

به این خاطر باید تحسین و تشویق شوند، اما خوب است در . است که به انتقاد از ولی نعمت خود پرداختند

 .هایی در خون دارد اند، پایه ای که بر آن نشسته نظر گیرند کرسی

شد و بسا چیزها را سریعتر و بهتر  تر می استعداد آنان شکفته. م بااستعداد بودندبرخی از فرزندان اما

تبیین . شان نبود ستیزی ارج دگراندیشان تنها در والیت. آموختند اگر دگراندیشان سرکوب نشده بودند می

کوالر از آنان بااستعدادترین  نیروها برای درک س. مثبتی از جایگاه فرهنگی و اجتماعی آنان الزم است

آنان در روزگار خود میراثدار اصلی تجدد، تفکر انتقادی و . جهان و پذیرش دیدگاه دموکراتیک بودند

های آگاه و پیگیر امروزین عمدتا برآمده از  دموکرات. برابری دو جنس بودند  پذیراتر از همه نسبت به ایده

 .را زنده نگه داشتندخواهی  میان دگراندیشانی هستند که با وجود سرکوب شدید، ترقی

 ارزیابی از رژیم

این البته عنوانی مالیم است و ضمن . است” غیردموکراتیک“گوید که جمهوری اسالمی  اکبر گنجی می

رسد که  های رژیم هم پرداخته است به نظر می گری توجه منصفانه به اینکه گنجی در مقاالتی به سرکوب

جالب اینجاست که در مقاله . غلیظی نیست” غیر  “چندان ، ”غیر دموکراتیک“در صفت ” غیر“از دید او 

غیر “ی اول پس از انقالب در میان است، رژیم به اعتبار  اخیر، آنجایی که پای مخالفان در دهه

شود؛ او موجودی است که هرچه کرده واکنش بوده است، واکنش در  بودنش مطرح نمی” دموکراتیک

طلبی، رژیم را از زمانی قابل  که منتقدان دارای تبار اصالح مشهور است. برابر کنش دشمنانه مخالفان

 .اکبر گنجی هم از این قاعده مستثنی نیست. دانند که با آنان درافتاد انتقاد می
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آنانی : هایش اینها هستند دلیل. کند به جمهوری اسالمی انتقاد می” رژیم کشتار“اکبر گنجی از اطالق عنوان 

هایی  تقصیر خودشان بود؛ پس از آن هم کسان زیادی کشته نشدند؛ رژیم که در دهه نخست کشته شدند،

 .هم خونریزتر، پس اطالق چنین عنوانی به رژیم ناشایست است  اسالمی  وجود دارند، از جمهوری

عنوانی است . شناسی نیست های سیاسی در سیاست بندی نظام یک مفهوم نظری در دسته” رژیم کشتار“

توان  عیار درستی کاربست آن بجا بودن یا نابجا بودن آن است و از این نظر میتوصیفی و خطابی که م

در سخنرانی مورد انتقاد اکبر گنجی، ” کشتار“. بدان انتقاد کرد که اینجا یا آنجا کاربستش غلوآمیز است

رخانه مباالتی در کا یک کارکرد منطبق با هویت رژیم خوانده شده است، کارکردی که سانحه و اتفاق و بی

 :به جمهوری اسالمی اینهایند” رژیم کشتار“های من بر اطالق عنوان  دلیل. نظام نبوده و نیست

مبنای . آور است ای مرگ سازد، ایدئولوژی ای که دستگاه نظری حکومت اسالمی را می االهیات سیاسی. ۱

آن دید االهیاتی،  کافر است و کافر، از –غیر خودی به تفکیک مؤمن  –دهی  تفکیک خودی  آن انطباق

چیزی که در دوره )کشد  کند و کم آدم می اگر رژیم رعایت می. شیطانی است و باید به درک واصل شود

 .به اقتضای شرایط و رعایت مصلحت است( کند افتد و گنجی آن را برجسته می ای اتفاق می خامنه

تکاملی طبیعی در چارچوب  ای نیست که در جریان اقتصاد سیاسی رژیم مبتنی بر تفکیک طبقاتی. ۶

بند ناف آنها به بخش . اند خواری فرادست شده فرادستان با رانت. داری رخ داده باشد ایرانی سرمایه

 .مافیایی است-داری نظامی داری جمهوری اسالمی سرمایه سرمایه. امنیتی بند است−نظامی

قَسمان یک باند  های رژیم، همکادر. منطق بوروکراسی نظام، نه عقالنیت، بلکه غریزه قدرت است. ۹

 .اند کار و یک فرقه متعصب تبه

ها در  ماند، به وجود برخی آزادی اخیرش که متأسفانه به دفاعیه دستگاه قدرت می  اکبر گنجی در نوشته

. خواهد بقبوالند که رژیم آنقدرها هم بد نیست ها، و با این کار می کند، مثالً نشر برخی کتاب ایران اشاره می

گردد که در آن همه چیز منوط به لطف و قهر سلطان  ای از سیاست برمی ن تالش او به ادراک سادهای

این دیدگاه به دلیل . بودن رژیم پشتیبانی کرده است” سلطانی“گنجی در مقاالتی از نظریه . شود می

ن را هم به اش همواره در خطر آن است که مقاومت جامعه و اقتضای قدرت و شرایط اعمال آ نگری ساده

 .حساب لطف سلطان بگذارد و سر انجام در برابر الطاف عالیه وارود

 دعوت به خشونت؟

” ماشین کشتار دگراندیشان“وقتی در سطح نظری رژیم سیاسی صرفاً و ذاتاً به »: گوید اکبر گنجی می

حلیل از رژیم تابع اول اینکه ت« .گردد شود، سرنگونی خشونت بار آن به تنها راه نجات تبدیل می تبدیل می

ای است که بایستی بررسی شود، مستقل از اینکه ما باید با آن چه  دستگاه، پدیده. راه رهایی از آن نیست

دیگر اینکه نقد خشونت، خود . های رژیم و جامعه را در نظر گیرد بررسی هم طبعاً باید همه پیچیدگی. کنیم

حکومت تبهکار، به معنای دعوت به قیام مسلحانه  آور نیست، و کال آرزوی ساقط شدن یک لزوما خشونت

کند، آن را  شان را تحمیل می در نظر گیرید که تنها و تنها این موضوع که رژیم به مردم نوع پوشش. نیست

را نباید ” سرنگونی“خواست . کند، حتّا اگر در جریان این تحمیل کسی را نکشد شایسته سرنگونی می
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ری اسالمی به دلیل پایمال کردن حقوق بشر، به دلیل هدر دادن منابع انسانی رژیم جمهو. ترسناک جلوه داد

از . آفرینی در منطقه و در جهان شایسته ساقط شدن است محیطی ما و به دلیل تنش و اقتصادی و زیست

 .طلبی را برداشت کرد توان خشونت نفس این داوری نمی

ا با امنیتی در سایه سرکوب، بر جنگ داخلی زیستن در زیر استبداد ام. جنگ داخلی، شر مطلق است

توانیم به سهم خود  یا آنی در کار نیست و می –ولی ما در برابر انتخاب قرار نداریم، یا این . ترجیح دارد

 .چنان کنیم که در کار نباشد

در میان روشنفکران و فعاالن سیاسی ایرانی کار . های مختلفی ساقط شود توان به شکل یک رژیم می

های مختلف گذار به دموکراسی انجام شده و هنوز هم یک تئوری ساده انقالب  ری اندکی در مورد شکلنظ

ای بر اساس پنداشت تقابل کامل دولت و ملت که سرانجام خیزش ملت را  کند، تئوری ها سنگینی می بر ذهن

شود، آن هم با توجه  زدارنده میاین تئوری زمانی برانگیزانده بود، اکنون از آن استفاده با. آورد به دنبال می

یافته، با نظر به تجربه خود ایرانیان و افزودن ترس از جنگ داخلی و دخالت ” انقالب“ای که  به بار منفی

های ملی است که  تئوری رایج در میان ما برداشتی ساده از ایده انقالب در مدل انقالب. خارجی بر آن

گذرد،  ها در مدتی که از انقالب کبیر فرانسه می ط شدن رژیمساق. سرنمون آن انقالب کبیر فرانسه است

به ویژه . توانیم این مدل را بیان استثنا بدانیم تا قاعده کمتر بر اساس این مدل بوده است، چنان کمتر که می

گذارد که ما را  در برابر چشمان می” اسقاط“های متنوعی از  وقایع دوران اخیر در جهان چنان شکل

 .کند مان می ز مدل ساده سنتینیاز ا بی

در مدل ساده سنتی، دولت بنابر اصطالحاتی بسیار رایج در میان نیروهای سیاسی چپ در اوایل انقالب یا 

در ایران . اگر خلقی است پس باید پشتیبانی شود، اگر نه، باید برافکنده شود. ”ضد خلقی“است، یا ” خلقی“

دولت و ملت وجود دارد و به این خاطر تعیین تکلیف در مورد ای گسترده میان  پس از انقالب همپوشانی

. ای برای جلب پشتیبان برای رژیم بوده است خلقی دانستن یا ضد خلقی دانستن تا کنون طاس لغزنده

جمهوری اسالمی بسیاری چیزهای ناپسندیده در میان مردم را در خود جمع کرده است؛ با مردم به لحاظ 

” خلقی“اما این حد از . بستان دارد؛ پوپولیسم خصلت پایدار آن بوده است -ی بدهارزشی، فرهنگی و پرسنل

هایی که رژیم به  اعتنا بود به حال و روز مردم، لطمه باید بسیار بی. کند بودن آن را شایسته برای بقا نمی

 .را شایسته بقا دانست” خلقی“های حق و آزادی، تا این رژیم  کشور زده و ایده

این حکم در . کند خواهان برای ساقط کردن رژیم سخت می ن طبعاً کار را بر خلق و آزادیبود” خلقی“

های فرانکو، پینوشه و طالبان هم  مورد رژیم جمهوری اسالمی کامال صادق است، چنانکه در مورد رژیم

حمایت از میان اینها مورد پینوشه جالب است از نظر طبقه متوسطی که پروراند برای . صادق بوده است

 .شد، ولی به هر حال سرانجام اسقاط شد” خلقی“نبود، اما ” خلقی“از خودش؛ 

این باعث . کوشد خود حساس است و در تقویت آن می” خلقی“جمهوری اسالمی به شدت به خصلت 

تواند به  بحران مشروعیت می. رفت ۱۹۱۱شود که به سوی بحران مشروعیت نرود چنانکه در سال  نمی

نبردی که از ابتدا . پایان رژیم: ای کیفی به عنوان سرانجام بیابد رخدادها شکل دهد که نقطهای از  مجموعه

توان انتظار داشت زمانی به صورت  گیرد، نبردی سنگر به سنگر است که دیگر نمی تا انتها درمی
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تر از  آن انبوهتر از آن است و مسائل  جامعه ایران پیچیده. رویارویی  خلق  خالص با ضد  خلق  خالص درآید

ها به دو  بندی آن است که طبق الگویی ساده پیش رود، الگویی نظیر الگوی سنتی انقالب که تقلیل صف

 .است( ماندن یا رفتن رژیم)و انبوه مسائل به یک مسئله ( ملت و دولت/ خلق و ضدخلق )صف 

رژیم توانایی . پسرویای از نبردهای سنگر به سنگر، هم پیشروی وجود دارد، هم  در جریان مجموعه

هایی استوار از  دلربایی دارد و مهمتر از هر چیز پایی دارد که آن را سفت کرده است در الیه

هایی از قشر متوسط که ُغر  طلبی و دورویی و ادبار الیه کاری ایرانی و پایی دیگر در فرصت محافظه

توان در شور و  گیرند، می امتیازاتی می طلبان هرگاه اصالح. کنند زنند، اما همزمان به رژیم خدمت می می

این سخن البته به معنای . کاری و آن دورویی و ادبار را به خوبی دید خیزد نقش آن محافظه شعفی که برمی

توان استفاده کرد و حتّا به اصالحات   می. های تنفس در زندان استفاده کرد آن نیست که نباید از فرصت

ها در دوره اخیر به دقت توجه داشت که در  ه این تجربه از تحول حکومتطلبانه اندیشید و ب غیراصالح

. کننده با تحمیل یک رفرم غیررفرمیستی به نظام حاکم آغاز شده است بسیاری از موارد بحران  تعیین

مشخصه چنین رفرمی پذیرفته شدن آن از طرف بخشی از نظام است، اما کارکرد آن چنان است که نظم 

نیروی . شود پذیر برای آن خارج می زند و پیامدهایی دارد که از چارچوبی کنترل م میمستقر را به ه

 .ای است مند توده ای که پشت این اصالح ساختارشکن قراردارد، نیروی متشکل اراده اصلی

 سخن پایانی

 جزء مهم مقاومتی است که در برابر تالش” چنین نبوده است“. تاریخ یک عرصه مهم ساختارشکنی است

هیچ بخش از تاریخ، همچون . ایستد های معاصر می برای دادن ساختار و محتوایی دروغین به حافظه نسل

نبردها بر سر . شود، بر حرکت امروز و فردای ما تأثیرگذار نیست خوانده می” گذشته معاصر“بخشی که 

پیش برده است رژیم تالش عظیمی را . حافظه تاریخی، در درجه اول نبرد بر سر گذشته معاصر است

سانسور، فشارهای بازجویان، . آمیز برای پاک کردن حافظه مردم و پر کردن آن با محتوایی تحریف

 .اند های تلویزیونی همه و همه جزئی از این تالش بوده اعتراف

. دهد که رژیم تا چه حد در تحریف رخدادهای پس از انقالب موفق بوده است نوشته اکبر گنجی نشان می

چه چیزی . ای است نامه رود که بداند، گرفتار جبر  گسل  زندگی بینانه انتظار می او هم که خوش کسی چون

توان فرضیاتی در این باره مطرح کرد، مثالً با تأکید بر نفوذ  این گسل را این گونه ژرف کرده است؟ می

ده خود را مشترک طلبان، و کال از طریق مجموعه کسانی که آین فکری رژیم از جمله از طریق اصالح

کوشند  گردد، می کننده وجه زمانی آینده در ترسیم گذشته برمی بینند و بنابر الزامی که به نقش تعیین می

 .زمینه مشترک گذشته را حفظ کنند

هر چه باشد، وجود گسست در حافظه تاریخی معاصر ما واقعیتی است که بایستی برای پیشبرد یک مبارزه 

دهد که  وگو خوب است، اما واقعیت تاریخی نشان می بحث و گفت. نظر گرفته شود متحدانه برای آزادی در

مسئله ابعادی وجودی نیز دارد که شاید با . شوند وگو پر نمی ای صرفا با گفت نامه های زندگی گسل

 .کند ای که معموال یک جنبش تازه زمینه آنها را فراهم می های وجودی تجربه: های وجودی حل شود تجربه
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های مختلفی رواج دارند یا در حال  اکنون تاریخ! ما در ایران تاریخ مشترکی نداریم: مسئله این است

های سخت را ”فَکت“ها این توافق عمومی را داشته باشند که  شاید چند تایی از این تاریخ. اند گیری شکل

همدلی و همدستی با قاتالن منظور اموری واقع است چون کشتار که انکارشان ما را به مرز . انکار نکنند

. پذیرد شود، اما خاموشی نمی رونق می روایتی کم. اما بعید است که این توافق همگانی شود. کند نزدیک می

. برند، هم قاتالن، هم مقتوالن ها است؛ و از این تضمین همه سود می عصر ما، عصر تضمین بقای روایت

در آنجا دو تاریخ . اسپانیا را در نظر گیرید. فاجعه نیست اینکه تاریخ مشترکی وجود ندارد، به خودی خود

ها به بقای خود  ها مثل تاریخ فرانکیست تاریخ خمینیست. کالن وجود دارد، تاریخ مخالفان و موافقان فرانکو

نکته مهم این است که در فضای . ادامه خواهد داد، حتّا زمانی که قدرت از دست این جماعت خارج شود

خواهانه  ها آن روایتی مغلوب نشود که تداوم آن شرط اصلی پیوستگی مبارزه آزادی ز روایترقابت و ستی

 .و دگراندیشانه است

 1392آبان  22گویانیوز، : منبع
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 آقای نیکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟

 محمد سهیمی

 مقدمه

بعد . منتشر کردند ۱۹۲۳در تابستان  ای در باره کشتار زندانیان سیاسی مقالهاخیرا آقای محمد رضا نیکفر 

نامیده که تنها راه " رژیم کشتار"ایشان رژیم جمهوری اسالمی را  ۱۹۲۶وقایع در دهه   از شرح برخی

مطالعه مقاله نگارنده را بسیار شگفت زده کرد چرا که آقای . ان سرنگونی استبکنار زدن آن از نظر ایش

 .قادر است تاریخ را آنطور که خود میپسندد دوباره نویسی کند  رسد تصور میکنند هر کسی نیکفر بنظر می

بدون شک هر شخص . نیست ۱۹۲۳موضوع مقاله کنونی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان  

نگارنده خود مقاله بسیار مفصلی در مورد . کند ها را جنایت بر ّضد بشریت ارزیابی می آن اعدام منصفی

و پس از بروز شدن  د از انتشار اولیهبعمنتشر کرد که ( به زبان انگلیسی) ۱۹۱۱ها در سال  آن اعدام

موضوع این مقاله حتی بحث در مورد صحت (. اینجاو  اینجا)دستکم دوبار دیگر هم منتشر شده است 

آقای  در یک مقاله مفصل. بودن جمهوری اسالمی هم نیست" رژیم کشتار"ادعای آقای نیکفر در مورد 

ایشان دالیل خودرا در مورد اینکه چرا ایشان جمهوری . ی نیکفر پرداختنداکبر گنجی به نقد مقاله آقا

را  ۱۹۲۳ارزیابی نمیکنند، علیرغم اینکه ایشان کشتار زندانیان سیاسی در " رژیم کشتار"اسالمی را 

  .جنایت بر ّضد بشریت میدانند، بیان نمودند که خوانندگان خود میتوانند قضاوت کنند

که از نظر نگارنده حتی از مقاله اولیه  آقای نیکفر پاسخی به نقد منتشر کردندقای گنجی، بعد از انتشار نقد آ

بخاطر اینکه به بسیاری از انتقادات آقای گنجی پاسخ نداده بودند و حتی   ایشان هم شگفت انگیزتر بود، نه

مقاله . ای هم نکرده بودند، بلکه بخاطر اینکه دوباره همان تاریخ نویسی خودرا تکرار کرده بودند ارهاش

 .کنونی به دوباره نویسی تاریخ توسط آقای نیکفر میپردازد

بوده و همیشه از طرفداران اینگونه نیروها،   مذهبی- یک ملی مقاله آقای نیکفر نگارنده را که در عین حال

کشتار، جاهل، فاقد عقالنیت و غیره؛ و  ایشان در دو مقاله شان، رژیمی یکپارچه سیاهی، تباهی،. تکان داد

مخالفانی یکپارچه سفیدی، درستکار، صلح طلب، دگراندیش، آزادیخواه، ضد قدرت مطلقه و غیره تولید 

آقای . یخی نمی خواندها در گروه سیاه هستند که با واقعیت های تار  مذهبی- کرده اند که از نظر ایشان ملی

 .موضوع ندارند نیکفر در دو مقاله شان هیچ کوششی برای بحث تاریخی

هللّا خمینی، اسدهللا الجوردی سعید امامی، و سعید مرتضوی و اعضای  آقای نیکفر، آیت" رژیم کشتار"

قایان مهندس آیت هللا حسینعلی منتظری، آ حزب موتلفه را در کنار آیت هللا سید محمود عالیی طالقانی،

مهدی بازرگان، داریوش فروهر، مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی، دکتر یدهللا سحابی و 

مهندس عزت هللا سحابی، سید محمد خاتمی، عبدهللا نوری، مهندس میر حسین موسوی، مهدی کروبی، 

ر عبدالکریم سروش و صدها ابوالفضل قدیانی، دکت دکتر سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی،

، شخصیتی که از قدرت بخاطر  آقای نیکفر ادعا میکنند که تنها تفاوت آیت هللا منتظری. تن دیگر می نشاند

دفاع از زندانیان چشم پوشی کرد، با الجوردی و آیت هللا محمد محمدی گیالنی در این بود که آیت هللا 

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/168648.php
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/08/the-bloody-red-summer-of-1988.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/08/the-bloody-red-summer-of-1988-grave-crimes-against-humanity.html
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=153
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170162.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170361.php
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یک مورخ و   نه  زی به درد روضه خوان ها می خورد، ولیاین یکدست سا. منتظری دلرحم تر از آنان بود

عنوانی توصیفی و "، "رژیم کشتار"از قضا اقای نیکفر در مقاله دوم گفته اند که نظریه . جامعه شناس

 .است" خطابی

تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسالمی به عنوان یک رژیم دیکتاتوری مذهبی همیشه مخالفان را 

اما مخالفان دهه شصت این رژیم چه گروه هایی بودند و چه کردند؟ . ز هم می کندسرکوب کرده و هنو

  ولی .البته که نمی توان به صرف اعتقادات، هر قدر هم که باطل و نادرست باشد، کسی را مجازات کرد

آقای نیکفر روشن نمیکنند که اگر گروهی اسلحه بدست گرفت، خشونت را ترویج کرد و مورد استفاده 

ر داد، و اینکار را، مثل رهبری مجاهدین که در مورد خود و پایگاه اجتماعی خود توهم داشت، فقط قرا

العمل درست چه  برای خدمت به مردم و مملکت، عکس  برای هرچه زودتر به قدرت رسیدن انجام داد، نه

  ، مخالف است، ولینگارنده با تمامی وجود با مجازات اعدام، حتی برای وحشتناکترین جنایات. باید باشد

که متهم به خیانت بودند   در همین غرب، بخصوص آمریکا، مجازات اعدام وجود داشته، و حتی کسانی

 :پس چند موضوع وجود دارد. اند اعدام هم شده

حتی اگرفرض کنیم مانند شوروی سابق دفتر ) بعد از پیروزی انقالب تفاوت ایدئولوژی حاکمان جدید اول،

واحد تحمیل " اسالم سیاسی"دی از ایدئولوژی را به همه ابالغ می کرد و همه آنان به سیاسی روایت واح

لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، ) با ایدئولوژی گروه های مخالف( شده اعتقاد داشتند، که تازه اینچنین نبود

 ...(. کاستروئیسم، انورخوجه ئیسم، و

در ایران تبلیغ کرده و نظراً و  و آنرا مشی مسلحانه بودند معتقد به ۱۹۳۶کدام گروه ها از سال های  دوم،

 عمالً گسترش دادند؟ 

 پس از پیروزی انقالب، کدام طرف خشونت را آغاز کرد؟ سوم،

های مختلف منتشر میکنند این  که مقاالت خودرا در وبسایت  یک عادت اکثریت بزرگ تحلیلگران ایرانی

گویی اگر آنها ادعایی . وچکترین مرجع و یا منبعی ذکر نمیکنندهای خود ک است که برای تفکرات و ادعا

تنها تمامی مراجع الزم   در تمامی بحث این مقاله نه  ولی. بکنند، خواننده باید بدون چون و چرا قبول کند

تمامی . شود جمهوری اسالمی نیز استفاده نمی  ذکر میشود، بلکه حتی از یک مرجع از روایت رسمی

. ادعایی آقای نیکفر میباشند" گناه، بدون اشتباه، و دگر اندیش  سفید، بی"همان مخالفین  مراجع از خود

که، بعنوان   استفاده نخواهد کرد، در صورتی  مذهبی- نگارنده حتی از یک نقل قول از رهبران زنده یاد ملی

بی مورد احترام تمامی هللّا طالقانی، دکتر سحابی، و مهندس سحا مثال، در حال حاضر مهندس بزرگان، آیت

در این صورت خواننده براحتی میتواند تصمیم بگیرد که آیا تاریخ . ی ایران دوست هستند ها و گروها نیرو

  .کند دوباره نوشته شده ادعایی آقای نیکفر صحیح است، یا آنچه که نگارنده مطرح می

 یا گروهی آغاز شد؟  ، و بدستور چه کسی خشونت چگونه، در چه زمانی

دولتی که از  . مهندس مهدی بارزگان به نخست وزیری رسید ۱۹۸۳ بهمن  ۱۸با حکم آیت هللا خمینی در 

کمونیست و چه غیر کمونیست،  چپ ها، چه درست روز بعد از پیروزی انقالب،  ، یعنی۱۹۸۳بهمن  ۶۹
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و دیگر استان ها به  نظراً آن را لیبرال و جاده صاف کن امپریالیسم خواندند و عمالً در کردستان و گنبد

اما این روایت . می خواند" رژیم کشتار"آقای نیکفر این را روایت جمهوری اسالمی یا . جنگ آن رفتند

درست به . تاریخی که توسط خود همان نیروها روایت شده است. جمهوری اسالمی نیست، این تاریخ است

که تا کشتار فجیع زندانیان  مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق مدعی استهمان ترتیبی که 

هزار تن از اعضای رژیم و نظامیان ایران در جبهه های جنگ علیه  ۱۷حداقل  ، ۰۶۳۱درتابستان 

آقای نیکفر در مورد این ادعا و یا حقیقتی که خود رجوی در مورد آن بارها الف زده  .عراق را کشته است

 .بود کامال سکوت کرده است

 .مقاله با حروف سیاه از آن نگارنده استتاکید در همه جای این 

 کردستان به روایت رهبران حزب دموکرات کردستان ایران

. مهندس بازرگان نمی توانست یک شبه ستمکاری کند" لیبرال"دولت . انقالب پیروز شد۱۹۸۳ بهمن  ۶۶

و حزب دموکرات کردستان شهربانی  درست روز بعد از پیروزی انقالب،  ، یعنی۱۹۸۳بهمن  ۶۹

پادگان مهاباد را ۱۹۸۳بهمن  ۹۶حزب دموکرات در گام بعد در . ژاندارمری مهاباد را خلع سالح کرد

لیبرال "اگر بخواهیم ادعای آقای نیکفر را جدی بگیریم، باید باور کنیم که دولت . اشغال و خلع سالح کرد

. این نوع واکنش ها باشددر این هشت روز آنقدر ستم کرده بود که مستوجب  "جاده صاف کن امپریالیسم

 یعنی،

را در " رژیم کشتار"۱۹۸۳بهمن  ۶۹و یک دقیقه بامداد  ۱۶مهندس بازرگان از ساعت : کنش -

 .ساعت ده ها یا صدها یا هزاران کرد را قتل عام کرد ۶۳کردستان برپا کرد و در عرض 

 

یکهای به همراه دیگر نیروهای چپ متحد آن، خصوصا سازمان چر) حزب دموکرات: واکنش -

با اشغال و خلع سالح شهربانی، ژاندارمری و پادگان مهاباد به سرعت واکنش ( فدایی خلق ایران

 .نشان داد

اگر آنچه آقای نیکفر ادعا میکنند بخواهد ارتباطی با عالم واقع داشته باشد، باید دقیقاً کنش و واکنش باال 

آقای نیکفر بوده و دگراندیشان ایشان عامالنه و  اما واقعیت و حقیقت برخالف گفته های. اتفاق افتاده باشد

این روایت جمهوری اسالمی نیست، این . فاعالنه و کنشگرانه آغازکننده خشونت و جنگ داخلی بودند

منتها  نفرت و اموری دیگر، از قبیل جنایات . پیمانان آن است روایت خود رهبران حزب دموکرات و هم

 . یقت شده استموجب تحریف حقو منافع ، ۱۹۲۶دهه 

از مهمترین و خوش نام ترین رهبران ( ئاله کوک) غنی بلوریانیکی از این روایت ها، خاطرات آقای 

از قضای روزگار، آقای بلوریان در . سال در زمان شاه زندانی بود ۶۸حزب دموکرات کردستان است که 

جسد ایشان با هواپیمای . در همان شهری که آقای نیکفر زندگی می کنند، درگذشت ۱۹۱۳اسفند  ۱۱

های ایران و  ایشان آنقدر مورد احترام کرد. اختصاصی از شهر کلن آلمان به کردستان عراق منتقل شد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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د بارزانی، نخست وزیر کردستان عراق و شمار دیگری از رهبران کرد در فرودگاه عراق بودند که مسعو

 .اربیل حضور داشتند و تلویزیون کردستان تمامی مراسم انتقال و خاکسپاری را نشان داد

دکتر عبدالرحمن قاسملو و دوستانش قبل از انقالب در بغداد زندگی می کردند و  نویسند که آقای بلوریان می

غنی ) وقتی به ایران بازگشتند، رفقای دکتر قاسملو از او انتقاد می کردند که. بعث در ارتباط بودند با حزب

 ، خاطرات غنی بلوریان، ترجمه رضا خیری مطلق، موسسه خدمات فرهنگی رسا، صبرگ سبزبلوریان، 

ت و میل خود در پول هایی را که به عنوان کمک از رژیم عراق گرفته، بدون اطالع ما، به خواس" (:۹۳۹

 ".عراق و اروپا خرج می کند و کسی نمی داند چه بر سر این پول ها می آورد

آقای بلوریان در توضیح اشغال و خلع سالح . به نقشه های پیشتازانه و آغازگرانه دکتر قاسملو توجه کنید

و برای این که دکتر قاسمل" (:۹۸۸-۹۸۳بلوریان، صفحات ) می گوید ۱۹۸۳بهمن  ۶۹شهربانی مهاباد در 

لحظه به لحظه با اشخاص جلوی غارت این مرکز را بگیرد و اجازه ندهد مردم آنجا را غارت کنند، 

نامبرده در این خصوص، چیزی به من . مختلفی تماس می گرفت و نقشه اشغال پادگان مهاباد را می کشید

 :به او خبر دادم. نمی گفت، من از کانال دیگری از کارهایش مطلع بودم

قبل از این که اتفاقی بیفتد، بهتر است ما کردها علیه حکومت موقت بازرگان کاری نکنیم ، اگر تو : بلوریان

بر این امر اصرار داری که مسئله کرد باید از طریق صلح آمیز حل شود الزم است از این طریق حرکت 

 . کنیم

 ".مرکز شر است باید جمع آوری شود[ پادگان مهاباد] آنجا: "قاسملو

این حرف شما با تفکرات حزب مغایرات دارد، اگر ما به صلح ایمان داریم و می خواهیم از : بلوریان

 ".طریق مسالمت آمیز مسئله کرد را حل کنیم دیگر نباید کاری بکنیم که برای خودمان مشکل بسازیم

هر، دکتر محمد مکری، داریوش فرو زنده یاد)بازرگان  آقای بلوریان می نویسد که نمایندگان دولت مهندس

به مهاباد رفته و با وی و دکتر قاسملو مذاکره ۱۹۸۳بهمن  ۶۱ در ( هللّا نوری آیت دکتر اسماعیل اردالن و

شما می توانید به نام حزب دموکرات کردستان ایران به طور آشکار فعالیت "کرده و آقای فروهر می گوید 

آقای بلوریان . به روش های مسالمت آمیز تعقیب کنید ، ولی این بار اهداف خود را"سیاسی داشته باشید

بهمن، هیئت نمایندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران  ۹۶روز " (:۹۸۳ بلوریان،) ادامه می دهد

 ."ساعت یازده و بیست دقیقه همان روز پادگان مهاباد خلع سالح شد...بود

مرکز "را آغاز نکرده بود که حزب دموکرات  مهندس بازرگان کار خود" رژیم کشتار"هنوز  بنا بر این

همه  ."اسلحه های سنگین نیز به دست حزب افتاد( "۹۲۶بلوریان،) را اشغال کرد و( پادگان مهاباد) "شر

مگر آنکه ما کنش های . مهندس بازرگان" رژیم کشتار"به " واکنش"بود، نه " کنش های پیش دستانه"اینها 

 دولت مهندس بازرگان را موجب واکنش های دکتر قاسملو" ی امپریالیسمجاده صاف کنی برا"و " لیبرالی"

ولی آقای بلوریان به قدر کافی توضیح می دهد که در پشت سر تمامی اعمال حزب دموکرات . بدانیم

این حقیقتی است که شخصیت . رژیم بعثی صدام حسین قرار داشت( حداقل جناح دکتر قاسملو) کردستان
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ر آگاهانه تحریف میکنند، و آنطور که توضیح خواهم داد، اجرای طرح های صدام هایی مثل آقای نیکف

 .خود را دگراندیشی و آزادیخواهی وانمود میکنند  حسین توسط متحدان ایرانی

کومه له رادیو و تلویزیون سنندج را اشغال کرده، مردم را  ۱۹۸۳اسفند  ۶۳نویسند که در  آقای بلوریان می

نویسند  ایشان می. به اشغال پادگان شهر تحریک کرده و بدین ترتیب جنگ سنندج را به راه می اندازد

در این میان کومه له با بهره گرفتن از این شرایط به رادیو و تلویزیون سندج حمله می " (:۹۲۱ بلوریان،)

در اختیار می گیرد و صدیق کمانگر یکی از مسئولین وقت کومه له در شهر سنندج، از  کند و آنجا را

طریق تلویزیون، مردم را تحریک می کند تا به کمک افرادی که در اطراف پادگان هستند بروند و 

پس به روایت آقای  ."در نتیجه تیراندازی شروع می شودخودشان نیز وارد صف مردم می شوند و 

در نتیجه تیراندازی "شغال تلویزیون، تحریک مردم، و اقدام جهت اشغال پادگان صورت گرفته و بلوریان ا

 ."شروع می شود

آقای بلوریان توضیح می دهد که دولت مهندس بازرگان آیت هللا طالقانی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی را 

اهالی شهر می توانند از "ید که به سنندج فرستاده و آیت هللا طالقانی در سخنرانی عمومی خود می گو

طریق انتخابات آزاد، شورایی تأسیس کنند، این شورا به نمایندگی شما امور شهر را انجام دهد و وظایف 

 ."استاندار، فرماندار، شهرداری و نیروهای امنیتی و امور فرهنگی و اجتماعی را به عهده بگیرد

یق کمانگیر می گوید که شورای تشکیل شده از سوی در جلسه خصوصی هم آیت هللا طالقانی به آقای صد

کومه له و چریکهای فدایی خلق را به عنوان شورای منتخب مردم به رسمیت نمی شناسد، سپس نوار 

 صدای آقای کمانگیر را پخش می کند که مردم را به تسخیر پادگان شهر تحریک کرده و به او می گوید

م را تحریک کرده ای تا به غارت پادگان بروند و ایجاد جنگ و تو با اجازه کی مرد" (:۹۲۳ بلوریان،)

 ."به دستور شورا" :آقای کمانگیر پاسخ می دهد". آشوب بکنند

مهندس بازرگان هنوز استقرار نیافته بود که حزب دمکرات کردستان و متحدان چپ آن " رژیم کشتار"

در هشت " دگراندیشانه و آزادیخواهانه،"ی تازه پس از این همه فعالیت ها. جنگ داخلی به راه انداختند

جهت اجرای  هللّا خمینی دیدار می کنند و ایشان دکتر قاسملو و آقای بلوریان در قم با آیت ۱۹۸۱فروردین 

 (۹۲۸ بلوریان،)نویسند  می آقای بلوریان.  وعده آیت هللا طالقانی آنها را به مهندس بازرگان ارجاع می دهد

دکتر ". گشاده رویی ما را تحویل گرفت و اکثریت حرف های ما را قبول کرد"با که مهندس بازرگان هم 

اما عزالدین حسینی و کومه له . قاسملو هم گفت پس ما باید در رفراندوم جمهوری اسالمی شرکت کنیم

 .انتخابات را تحریم کردند و دکتر قاسملو هم حزب دموکرات را به دنبال آنان برد

 ده یاد فروهر به آنها گفته بود که آنها میتوانند آزادانه فعالیت کنند ، حزب دموکرات در با توجه به این که زن

چند هزار نفره ،شبیه تظاهرات مسلحانه " تجمع مسلحانه"در میدان ورزشی مهاباد  ۱۹۸۳اسفند  ۱۱

ر بعد هم تصمیم می گیرد که د. برگزار می کند ، که دیوانگی محض بود،۱۹۲۱و  ۱۹۲۶ مجاهدین در

ترک . دکتر قاسملو نقده را به عنوان اولین شهر انتخاب می کند. تمامی شهرها تجمع مسلحانه برگزار کند

ترک های نقده از این اقدام شما ناراضی هستند و نمی خواهند :" (۹۲۱بلوریان،) های نقد به او می نویسند

و پیشنهاد می کنند که این مراسم در شما به صورت مسلحانه در منطقه آنها اقدام به برگزاری مراسم بکنید 
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اما حزب دموکرات نپذیرفته و بدین ترتیب جنگ نقده آغاز می شود و تعداد زیادی ". کنار شهر انجام شود

رژیم "آیا برگزاری تظاهرات مسلحانه در بخش ترک نشین شهر نقده نیز واکنش به . در آن کشته می شوند

 دس بازرگان بود؟مهن" بورژوایی و لیبرالی"دولت " کشتار

به هنگام بازگشت به مهاباد " (:۹۳۶بلوریان،) سپس دکتر قاسملو حمله به عشیره منگور را تدارک می بیند

مطلع شدم حزب توسط نیروهای مسلح خود بر منگورها حمله کرده است و بدون دلیل بین حزب دموکرات 

قاسملو رفته و به شدت از او انتقاد و عشیره منگور جنگ برادرکشی به وجود آمده است، با عجله پیش 

علیه عشیره ای که " این جنگ کثیف"نویسند دلیل دکتر قاسملو برای راه انداختن  آقای بلوریان می". کرده

دکتر قاسملو نمی . همیشه به ما کمک کرده بود، موقعیت استراتژیک آن عشیره و خطر احتمالی آینده بود

 .رزهای عراق قرار داشته باشدخواست هیچ کسی میان نیروهای او و م

در مرحله بعد هیئت نمایندگی ارتش به دیدار دکتر قاسملو و آقای بلوریان رفته و خواهان اعزام یک یگان 

این پادگان به دست مردم " (:۹۳۸بلوریان،) دکتر قاسملو پاسخ می دهد. مهندسی به پادگان مهاباد می شوند

نماینده  ".دهند یک بار دیگر پادگان مهاباد سربازی به خود ببیند از بین رفته و مردم کردستان اجازه نمی

 دکتر قاسملو پاسخ می دهد. ارتش می گوید از مردم مهاباد نظرخواهی کنیم ببینیم آنان چه می گویند

 ."اینجا در حوزه قدرت حزب دموکرات است و رفراندوم شما را الزم ندارد" (:۹۳۲ بلوریان، )

هللّا  درعین اینکه حزب دمکرات پادگان را به دولت پس نداد، آیت  (۹۳۳بلوریان،) سندنوی آقای بلوریان می

در بیانیه ای که از رادیو پخش شد، به دولت مهندس بازرگان دستور داد که  ۱۹۸۱شهریور  ۶۲خمینی در 

 .راهی برای تأمین خواسته های خلق کرد پیدا کند

 رابطه با رژیم صدام حسین

حزب توده از طریق رضا شلتوکی به حزب دموکرات اطالع می دهد که ارتش به ۱۹۸۱در شهریور ماه 

آقای بلوریان . بعد هم حمله آغاز شده و پادگان را پس می گیرند. دنبال بازپس گیری پادگان مهاباد است

حه کاک غنی، حال دیگر نه تنها باید از عراق اسل" :شیخ عزالدین به ما گفت( ۹۱۸ بلوریان، ) نویسند می

نامبرده پول زیادی هم از عربستان ". "بگیریم بلکه باید دست نیاز به سوی ترکیه و ناتو هم دراز کنیم

  (.۹۱۳بلوریان، ) "سعودی می گیرد

رژیم "که  (۹۱۸ بلوریان، )در این شرایط دکتر قاسملو با جالل طالبانی دیدار کرده و به او می گوید 

یک لیست مفصل " فقط یک بارقرار می شود ". عراق به ما سفارش فرستاده و می خواهد کمکمان کند

آقای بلوریان به دکتر قاسملو اعتراض می کند که صدام حسین هزاران ". تهیه کنند و به حزب بعث بدهند

 آقای بلوریان پاسخ میدهند ".سیاست این چیزها را نمی داند"کرد را کشته است و دکتر قاسملو می گوید 

دکتر قاسملو پاسخ ". به همین دلیل است که مردان با تجربه می گویند که سیاست کثیف است"  (:همانجا)

 ."راست است و راست هم گفته اند" :می دهد

شاید ایشان فرهنگ سیاسی و . وانمود می کنند" درستکاری"آقای نیکفر این گونه نیروها را نمایندگان 

 جدیدی نگاشته اند که هنوز منتشر نکرده اند و یا کرده اند و ما از آن بی خیریم؟ اخالقی
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. لیست با تصویب حزب تهیه شده و برای صدام حسین ارسال می گردد و سالح ها تحویل گرفته می شود

روال در واقع به توضیحی که بعدا خواهد امد، این ) اما این عمل پس از آن به روالی طبیعی تبدیل می شود

 (:۹۱۳ بلوریان،) نویسند می آقای بلوریان(. طبیعی از قبل وجود داشته 

هنوز نیز برای من . به رژیم عراق وابسته شددکتر قاسملو متأسفانه این بار نیز قولش را زیرپا گذاشت و "

ی وقت ، خیلدر برابر این رژیم سر تعظیم فرود می آوردو  چرا این قدر حلقه به گوش بعث بودمعلوم نشد 

ها خواسته ام این راز را از مال عبدهللا حیاکی بپرسم که محرم اسرار قاسملو بود ولی برای این که دلش 

حتی این را نیز می دانم . نشکند و به خاطر این که نکند بین ما اختالف شخصی ایجاد شود، سکوت کرده ام

 ".که اگر سوال هم می کردم چیزی به چنگ نمی آوردم

آوردن و طرح های آن را در ایران  بپرسم، آیا سر تعظیم در برابر رژیم بعث عراق فروداجازه دهید 

عملی کردن، دگراندیشی، آزادیخواهی و ورود مدرنیته به ایران بود؟ آنان از قبل از انقالب به صدام حسین 

بلوریان  آقای .این نه روایت جمهوری اسالمی، که روایت رهبران حزب دموکرات است. وابسته بودند

قاسملو و رژیم صدام حسین از قبل از انقالب پرداخته و  دکترسپس به تفصیل به ارتباط دائمی گروه 

 (:۹۳۶-۹۱۳ بلوریان، ) نویسند می

وقتی مرکزیت حزب دموکرات در بغداد بود، رهبری حزب رابطه صمیمانه ای با رژیم بعث عراق داشت "

این ...دون اجازه رژیم عراق نمی توانست فعالیت کندو با کمک مالی حزب بعث اداره می شد ولی ب

به طور محرمانه با رژیم بعث تماس حزب با توجه به بعضی از منافع گروهی رفقا، [ پس از انقالب]بار

و زمانی که جنگ شدیدتر  بعدها معلوم شد این رابطه محرمانه به طور مداوم وجود داشته...می گرفت

 ".من و خودش را زیر پا گذاشته است شد، معلوم شد قاسملو قرار بین

 خمینی در هللّا  آیتسپس پیام . شد مجدداً آغاز۱۹۸۱مذاکرات حزب دموکرات و دولت موقت در مهرماه  

 آقای این تعبیر) خمینی لبیک می گوید هللّا  آیتقاسملو به دعوت  دکترآبان  ۹۶آبان منتشر شده و در   ۶۲

که جهت مذاکره به کردستان رفته اند، می  -هاشم صباغیان مهندس -دولت موقت نماینده(. است بلوریان

در جلسه شیخ عزالدین . گویند که ما با گروه های چریک های فدایی خلق و کومه له مذاکره نمی کنیم

از جمله اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، ) اسامی تک تک افراد را با وابستگی حزبی شان

آقای نیکفر، سازمان شما در جنگ کردستان چه می کرد؟  :سوال این است. می کند معرفی ...(کومه له، و

 در حال بسط دگراندیشی و روشنگری بود، یا به جنگ داخلی دامن می زد؟

سپس انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و همه آنها انتخابات را تحریم می  نویسند میبلوریان  آقای

کنگره چهارم حزب دموکرات در سوم بهمن  .رئیس جمهور می شودبنی صدر  دکتر ابوالحسن. کنند

تا راه ( ۹۳۱-۹۳۳بلوریان،) اصل را به تصویب می رساند ۸نفر برگزار شده و  ۹۱۶با حضور  ۱۹۸۱

بلوریان، رژیم بعث عراق از کلیه مصوبات کنگره چهارم و مذاکرات حزب  آقای به گفته. صلح باز شود

 (:۹۳۳بلوریان، ) ود و آنها را برخالف اهداف خود تشخیص می دهدبنی صدر آگاه می ش آقای با
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او هر نوع توافقی را با . رژیم بعث نگران بود که نکند حزب دموکرات با دولت ایران به توافق برسد"

برای این که رابطه حزب دموکرات و دولت را به هم بزند و در میان آنها ایران به زیان خود می دانست و 

اد کند، در برابر مصوبات کنگره چهارم چند ماده تعیین کرده بود، که سرانجام بر حزب اختالف ایج

 ".دموکرات تحمیل کرد

بلوریان و مال عبدهللا حیاکی به نمایندگی از سوی حزب دموکرات در تهران در  آقای، ۱۹۸۱ اسفند  نهدر 

به آنان می " به تندی"بنی صدر در همان ابتدأ  آقای. با بنی صدر دیدار می کنند آقایکاخ ریاست جمهوری 

شما وابسته به بیگانه هستید و به فرمان بیگانگان فعالیت می کنید و آشوب ایجاد " (:۳۶۶بلوریان،) گوید

 :(همانجا)بنی صدر به آرامی به آنها می گوید آقایبلوریان،  آقایپس ازتوضیحات آشتی جویانه  ".می کنید

ه دستور بیگانگان فعالیت نمی کنید و به دنبال خواست مردم کرد هستید، با تمامی اگر من مطمئن باشم ب"

توان خود به شما کمک می کنم، دوست دارم خواسته های تان را مکتوب کنید و به من بدهید تا به دست 

 ".شورای انقالب برسانم تا آنها تصویب نمایند

قاسملو در جلسه دفتر  دکتر ،۱۹۸۱اسفند   چهاربیست و چند روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس در 

باید شما را مطلع کنم که رژیم عراق درخواست کرده " (:۳۶۱بلوریان، ) می گوید دمکراتسیاسی حزب 

بلوریان به شدت با این امر مخالفت می کند  آقای ".است من به بغداد بروم و با مسئولین عراقی مالقات کنم

کاک غنی جان، حرف تو درست است ولی نمی توان " (:۳۶۶بلوریان، ) ویدقاسملو در پاسخ می گ دکتر و

 ".با بعث عراق دشمنی کرد

در این بین . قاسملو به حاج عمران اعزام می شود دکتربا تصویب دفتر سیاسی، مالعبدهللا حیاکی به جای 

قاسملو دیدار  دکتر بلوریان و آقایبه مهاباد رفته و با ( داماد آیت هللا خمینی)الدین اشراقی  آیت هللا شهاب

احمد خمینی دیدار  آقایبعد مالعبدهللا به قم رفته و با . ماده ای آنان را تحویل می گیرد طرحی ششکرده و 

در پایان سال آیت هللا حسینی کرمانی به نمایندگی از سوی . کرده و راضی از دیدار با مهاباد باز می گردد

بلوریان دیدار کرده و نظر آیت هللا خمینی  آقای قاسملو، مالعبدهللا و دکتر و باآیت هللا خمینی به مهاباد رفته 

 (:۳۶۸بلوریان، ) را به شرح زیر به اطالع آنان می رساند

من بر این اعتقاد هستم که شما وابسته به رژیم عراق هستید و اسلحه و پول و حتی سوخت از عراق "

ما این عکس ها را با هواپیما . شما از عراق گرفته اید داریم ما عکس قسمتی از وسایلی را که. می گیرید

گرفته ایم و به غیر از آن، اطالعات دیگری نیز در دست داریم که نمی توانید آنها را حاشا کنید و خوب 

به همین دلیل ما به شما اعتماد نداریم . می دانیم رژیم عراق شما را علیه جمهوری اسالمی تحریک می کند

ی کنیم شما خواسته های خودتان را مطرح نمی کنید بلکه برنامه رژیم عراق را در کشور و فکر م

 ".با توجه به این ما چگونه می توانیم به حزب دموکرات اعتماد کنیم. خودتان، که ایران است اجرا می کنید

ز آیت هللا خمینی سپس آیت هللا کرمانی به نقل ا. هیچ یک از حاضران وابستگی به عراق را انکار نمی کند

برای اثبات این . می گوید که شما باید ایرانی بودن خود و غیر وابسته بودن خود به عراق را اثبات کنید

 (:۳۶۲-۳۶۸بلوریان،) خواسته پیشنهاد آیت هللا خمینی را مطرح می کند
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شماست  به مدت یک سال، فقط یک سال مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را که در دست خود"

به عهده بگیرید و این مرزها را از حمله بیگانگان و نفوذ دار و دسته دشمن به داخل خاک ایران حفظ کنید 

حکومت جمهوری اسالمی نیازهای شما . و همه نیروهای مسلح خود را آماده دفاع از کشور خودتان کنید

ان تعیین کنید که چه چیزی نیاز دارید، را به اسلحه تأمین می کند و خواسته های تان را تعهد می کند، خودت

هیچ نیروی ارتشی به غیر از تعدادی که امروزه در این منطقه است به اینجا اعزام نخواهد شد و آنها نیز 

پذیرش این پیشنهاد از سوی شما موجب اطمینان ما به .اجازه نخواهند داشت که در امور شما دخالت کنند

شت این یک سال، ما اکثریت خواسته های شما را اجرا نکردیم و اگر پس از گذسپس . شما خواهد شد

تعهدات خودمان را عملی نکردیم، شما می توانید لوله اسلحه هایی را که خودمان به شما داده ایم به 

 ".طرف ما بگیرید

. کنندقاسملو آن را رد می  دکتر اما مالعبدهللا و. بلوریان می گوید که پیشنهاد خوب و معقولی است آقای

اگر ما این پیشنهاد را " (:۳۶۳بلوریان،) بلوریان می پرسد چرا رد می کنید؟ مالعبدهللا پاسخ می دهد آقای

با شنیدن این حرف عصبانی شدم و خواستم بگویم پس ". قبول کنیم، مردم کردستان به ما خواهند گفت جاش

شمن دیکتاتور و خونخوار کرد جاش چرا با وابسته شدن به رژیم عراق و گرفتن اسلحه و پول از این د

 ".نمی شویم

می سازد، اما وابستگی به صدام حسین، طرف " جاش"دفاع از  مرزهای ایران آدمی را . نیکفر آقای آری

آقای بلوریان اعتراض می کند که چرا . و آزادیخواه و وارد کننده مدرنیته به ایران می کند" دگراندیش"را 

قاسملو  دکترروز بعد آقای بلوریان از . این مسائل را طرح نکرده است ن مبارزهنیم قرمالعبدهللا در کتاب 

 قاسملو پاسخ می گوید دکترمی پرسد که به راستی چرا طرح آیت هللا خمینی را قبول نکردی؟ 

 (:۳۶۱بلوریان،)

مالعبدهللا از این دیدگاه با . ما پل های پشت سر خود را خراب کنیم هدف آیت هللا کرمانی این بود که"

با شنیدن این حرف از زبان قاسملو بسیار ". پیشنهاد کرمانی مخالفت کرد، به همین دلیل من هم حرفی نزدم

بدون شک رابطه پذیرفتن این پیشنهاد به معنی جنگ علیه حکومت عراق نبود ولی : ناراحت شدم و گفتم

 ".شما با صدام دچار خطر می شد

این روایت، روایت جمهوری اسالمی از بازیچه دست صدام حسین بودن حزب دموکرات کردستان نیست، 

این روایت یکی از مهمترین رهبران حزب دموکرات از وابستگی به صدام و مطابق اوامر صدام حسین 

دهللا به حاج هفت روزه مالعب -بلوریان در ادامه به داستان سفر شش آقایباور نمی کنید؟ . عمل کردن است

مأمورین عراقی مالعبدهللا را از حاج عمران با هلی کوپتر به کرکوک برده و . عمران باز می گردد

مال عبدهللا در . ماده ای به او می دهند که باید توسط حزب دموکرات تصویب و به اجرأ درآید هفتطرحی 

 (:۳۱۶-۳۶۳بلوریان،)بازگشت در جلسه دفتر سیاسی حزب دموکرات می گوید

 :رژیم عراق این چند مورد را برای قاسملو فرستاده که باید حزب آنها را تصویب کند"

 .باید دو تن از افسران ما برای رساندن کمک و تحویل پول و لوزام جنگی پیش شما باشند -3
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 .باید دو تن از اعضای دفتر سیاسی شما پیش ما بیایند تا در موقع لزوم مورد مشورت قرار گیرند -1

حزب دموکرات الزم است اطالعاتش را درباره نیروهای ارتش ایران که به مرزهای ما نزدیک می  -1

شوند و یا به پادگان های مرزی منتقل می شوند به ما بدهد و آمار سرباز و نوع اسلحه و تعداد آن را برای 

 .ما مشخص بکند

یران مطلع سازند و بگویند که تجهیزات الزم است ما را از مشخصات هواپیما و هلی کوپترهای ارتش ا -4

 .آنها از کدام کشور تأمین می شود

 .حزب دموکرات باید شعار سرنگونی رژیم آخوندی را اعالم کند -7

حزب دموکرات باید جلوی کردهای شمال را بگیرد و اجازه ندهد آنها به مرز نزدیک شوند و از خاک  -6

 .گندایران استفاده کرده و با حکومت عراق بجن

حزب دموکرات باید چگونگی رابطه رژیم ایران با کشورهای دیگر را برای ما روشن کند و نام  -5

 ".کشورهایی را که ایران از آنجا اسلحه تهیه می کند به ما بگوید و نوع اسلحه ها را نیز مشخص کند

-۳۱۶بلوریان،) تمگف" مواد منحوس"و " هفت ماده ننگین"پس از قرائت این  نویسند میآقای بلوریان 

پذیرفتن این مواد یا هر یک از آنها به منزله خودفروشی به رژیم عراق است و من آن را خیانت " (:۳۱۱

 ".را قبول کنیم" هفت ماده خودفروشی به بعث عراق[ ما نباید این...]می دانم

دمکرات، که  از مهمترین رهبران حزب  یکینیکفر امری را که  نگارنده درک نمیکند که چگونه آقای

و " دگراندیشی" ایشانخیانت، ننگین و منحوس به شمار می آورد، سال در زندان شاه بود، ۶۸قریب به 

جرم بوده و  همآزادی خواهی قلمداد می کند که برحق بود و سراسر راستی؟ این گونه اقدامات در آمریکا 

نیروهای مزدور دشمن متجاوز دسته کدام کشور دموکراتیک یا دیکتاتوری به . به شدت مجازات می شود

گل تقدیم می کند؟ همه چیز به فرهنگ سیاسی و اخالقی منتشر شده یا نشده آقای نیکفر باز می گردد که 

مطابق آن مزدوری و جاسوسی و به فرمان صدام حسین جنگ داخلی راه انداختن، دگراندیشی درستکار و 

 .گسترش روشنگری معنا می شود

متأسفانه پس از صحبت های مالعبدهللا، رفقا هر  " (:۳۱۱بلوریان،) نویسند میگینانه آقای بلوریان شرم

جلوی در اتاق سرم را برگرداندم و رو به جلیل . و من جلسه را ترک کردم ماده را تصویب کردند هفت

 ".راکاک جلیل تو مدتی زندانی بودی و در داخل کشور نیز مبارزه کرده ای، تو چ: گادانی کرده و گفتم

- ۳۱۶بلوریان،) آقای بلوریان به او می گوید. آقای بلوریان قهر می کند و مالعبدهللا به دیدار او می رود

به شما به پشتیبانی کدام قانون، به خودتان اجازه می دهید تصمیمات کنگره چهار را ابطال کنید و " (:۳۱۹

ما چاره نداریم، نیاز به کمک و " :می دهدمالعبدهللا پاسخ ". جای آن فرمان رژیم عراق را اجرا نمائید

 ".پشتیبانی بعث داریم
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قاسملو به کنگره چهارمی ها، اعدام جعفر کروبی و برادرش و زندانی کردن تعداد زیادی از  دکترواکنش 

گروه آقای بلوریان وارد مذاکره با آقای هاشمی رفسنجانی می شوند تا از (. ۳۶۱بلوریان،) مخالفان بود

 قاسملو نگران شده و واکنش نشان می دهد دکتر. و گو به اهداف کردها دست یابندطریق گفت 

 (:۳۶۶بلوریان،)

توطئه جنگ داخلی شهر مهاباد را برای این که حکومت را عصبانی کنند و اجازه توافق به ما ندهند، "

در آن کشته ریختند، جنگی بی نتیجه شروع شد که یازده روز طول کشید و صدها نفر انسان بی گناه 

کسی ندانست چرا قاسملو این جنگ را به راه انداخت و . شدند و خسارات سنگینی به مردم وارد آمد

، هنوز نیز کسی نیست از آنها بپرسد چرا پیشمرگ ها را چطور شد که آنها در جنگ مهاباد مداخله کردند

بگیرند و موجب گلوله باران و به داخل شهر فرستادید تا در پشت بام ها و حیاط خانه های مردم سنگر 

 ."توپ باران شهر مهاباد از سوی نیروهای دشمن شوند

 یازدهآقای بلوریان سپس توضیح می دهد که صدام حسین شهر سردشت را بمباران شیمیایی کرد و حدود 

 قاسملو و حزب دموکرات این عمل را هم محکوم نکردند دکترهزار کرد ایرانی را کشت، اما 

را " نحو"قاسملو جنگ داخلی علیه نیروهای  دکترآقای بلوریان می نویسد که در گام بعد (. ۳۶۹بلوریان،)

 کشته شدند" در این جنگ ننگین که قاسملو، مسئول آن بود"به راه انداخت که تعداد زیادی از کردها 

می کند تا صلح با گروه آقای بلوریان، مالکریم شهریکندی را راضی  که  زمانی(. ۳۶۲بلوریان، )

 جمهوری اسالمی را دنبال کند، حزب دموکرات و کومه له تصمیم می گیرند تا او را هم بکشند

سرانجام قبل از این که حزب دموکرات دست به کار شود، کومه له پیشدستی کرده و این " (:۳۶۳بلوریان،)

گامی که مالکریم پس از هن 3163وظیفه غیرانقالبی را به عهده می گیرد و در آغاز نوروز سال 

برگزاری نماز صبح در راه بازگشت به خانه اش، در حیاط مسجد مولوی شهر مهاباد به وسیله یکی از 

 (.۳۶۳بلوریان، ) "اعضای کومه له ترور شد

  که دال بر چگونگی غنی بلوریان نیست که باید بر آن تاکید شود اینستکه فقط روایت آقای  نکته بسیار مهمی

روایت  ،الت مسلحانه و همچنین همکاری حزب دمکرات کردستان با رژیم صدام حسین داردآغاز حم

، یکی از مهمترین رهبران حزب سن زادهح عبدهللاآقای . دیگر رهبر حزب دموکرات هم موجود است

کمیسیون حزب دموکرات کردستان ) دموکرات،  هم روابط با دولت عراق را تأیید کرده و نوشته است

 (:۱۹۱۶ایران، آذر

نمی توان . ما با عراق رابطه داشتیم...با دولت عراق رابطه داشتیم ۱۹۳۳یعنی از سال  ۱۳۳۶ما از سال "

چرا برای بی پناهی مثل من که اگر زخمی هایم به آن طرف مرز منتقل نشود از دست خواهند ...پنهان کرد

ما آن را . ن افتخازآمیزآن هم رابطه ای چنی. رفت مشروعیت ندارد با دولت دیگری رابطه داشته باشم

 ".پنهان نکرده ایم و هرگز هم از آن شرم نداشته ایم

، مرداد نیم قرن مبارزهعبدهللا حسن زاده، ) نویسند می نیم قرن مبارزهآقای حسن زاده در کتاب 

۱۹۳۳،۲۳-۲۸:) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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دکتر  .رابطه بین حزب ما و حزب بعث عراق برقرار شد( ۱۹۳۳بهار) این را هم بگویم که همان موقع"

واقعیت این است که . قاسملو میان احزاب سازمانها و شخصیتهای عراقی دوستان و رفقای زیادی داشت

بعدها خودش اصول را بر کاغذ . حاال نمی دانم از طریق چه شخصی اولین حلقه ارتباط را ایجاد کرده بود

 ".یدآورد که به عربی و به نماینده حزب بعث تسلیم شد و به تصویب آنها هم رس

ها با رژیم صدام حسین اطالع  سخت است تصور اینکه آقای نیکفر در مورد روابط و وابستگی این گروه

صادر می  در مقاله خودخود را قاضی دادگاه کرده و حکم نهایی شان را  نداشته باشند، با این وجود ایشان

رژیم اما در . هایشان را پیش ببرند خواستهها حق داشتند که  ها و بلوچ ها و عرب کردها و ترکمن" :کنند

 ".سرکوب آنها کامال نابحق بود

روز اول بعد از از انهأیکه ایشان از آنها بخاطر کارهایشان از   ظاهراً با استدالل آقای نیکفر بخش مهمی

داشتند طرح های صدام حسین را در روزهای آغازین پیروزی انقالب در " حق"دفاع میکنند  انقالب

بازرگان به مجریان  بازرگان عملی کنند و واکنش دولت مهندس مهندس "لیبرال"ستان علیه دولت کرد

 . بود" ناحق"اوامر صدام حسین 

 شرکت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در جنگ کردستان

این است که آنان در جنگ کردستان در ( اقلیت و اکثریت)  روایت رسمی سازمان چریکهای فدایی خلق

فقط یک اختالف کوچک میان . ر حزب دموکرات و کومه له با نیروهای جمهوری اسالمی می جنگیدندکنا

در نهایت به این توافق دست یافتند که به . حضور علنی یا غیر علنی در جنگ کردستان: آنها وجود داشت

" و بورژوایی لیبرالی"با نیروهای  دولت ( یعنی بدون نام سازمان و به عنوان کرد)  صورت غیر علنی

آقای نیکفر به عنوان یکی از اعضای سازمان قطعا از این موضوع در همان . بازرگان بجنگند مهندس

حیدر، قربانعلی عبدالرحیم پور، مصطفی  آقایاناگر هم فراموش کرده اند، به مباحثات . زمان آگاه بوده اند

ان در فضای آزاد جهان غرب بیان شده روایت همه آن. رجوع کنند...مدنی، فرخ نگهدار، بهزاد کریمی و

 .است

در جنگ چند " :گفته است( عضو وقت کمیته مرکزی و هیأت سیاسی و مسئول نشریه کار)آقای حیدر

در توجیه این امر می (. ۳جنگ اول گنبد، ص) "نیروهای سازمان نیز در آن شرکت داشتند سنندجروزه 

اعتماد به حاکمیت نوین بود و اغلب رفقا گرایش به دید عمومی حاکم بر سازمان عدم " (:همانجا)گوید

رژیم "پس جنگیدن سازمان در کردستان واکنش به  ."را داشتند ضد انقالبی بودن حاکمیت نوینتحلیل 

 چوندرست هم می گوید،  ایشان البته. بود" ضد انقالبی بودن حاکمیت نوین"نبود، واکنش به " کشتار

بنده ماشین سواری نازک نارنجی "در دانشگاه تهران گفت که  کما اینکهبازرگان انقالبی نبود،  مهندس

... هستم که باید روی جاده های اسفالت و راه هموار حرکت کنم و شما هم باید این راه را برایم هموار کنید

 ."طبیعت بنده و اکثریت ملت، سلم و صفا و صلح و احتراز از دشمنی و خشونت و خونریزی است

توضیحات جالب تری ( عضو وقت کمیته مرکزی و هیأت اجرایی) (مجید)علی عبدالرحیم پورآقای قربان

، ۱۹۱۶اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، پائیز  -انشعاب اقلیت) می گویدایشان . داده است
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در من ) با من تماس تلفنی گرفت سنندجاز   سنندجوقتی رفیق بهروز سلیمانی به عنوان مسئول " (:۳۹ص

و گفت که ما در سنگر هستیم و چه باید بکنیم، من پاسخ دادم، ما ( ستاد سازمان در خیابان میکده بودم

وقتی که این . مخالف جنگ هستیم و شما نباید به شکل مسلحانه در جنگ شرکت کنید، بهروز چنین کرد

انتقاد قرار داد که چرا تو در میان گذاشتم، او مرا مورد [ دبیرکل وقت سازمان]موضوع را با فرخ نگهدار

 ."چنین رهنمودی دادی

آقای عبدالرحیم پور در ادامه می . بازرگان بود مهندس" لیبرالی"دستور سازمان جنگ مسلحانه با دولت 

تعداد زیادی از رفقا که با مشی چریکی موافق نبودند و جزو اصولیون بودند، تا " (:۳۳، صهمانجا) گوید

سازمان در کردستان در حال  ".سلحانه از حقوق و مبارزات مردم کردستان بودندپلنوم نیز طرفدار دفاع م

 .مدرنیته به کردستان برای آوردنجنگ مسلحانه بود، نه دگراندیشی و 

( عضو وقت کمیته مرکزی و عضو هیأت سیاسی و عضو هیأت تحریره کار) آقای مصطفی مدنی

، همانجا) می گوید ایشان. دارد غیر قابل حلتضاد  آقای نیکفر ادعا هایتوضیحات بیشتری داده که با 

هر روز جنگ تازه ای در منطقه ای حادث می شد و سازمان خواسته و ناخواسته یک پای " (:۸۹ص

که  در کردستان" بی نام جنگیدن"جز مسئله . چند ماهی می شد که از پلنوم بیرون آمده بودیم...قضیه بود

 ."مصوبه اکثریت پلنوم را با خود داشت، هیچ اختالفی هنوز شکل مشخص به خود نگرفته بود

آقای . پس سازمان از همان ابتدأ در همه کشور، منتها بدون نام، در حال جنگ مسلحانه با حاکمان جدید بود

اکثریت کمیته مرکزی از این نظر دفاع می کرد که سازمان " (:۸۲، صهمانجا) در ادامه می افزاید مدنی

نیروهای فدایی بدون هویت و تحت نام بنابر همین نظر، . نباید با نام در جنبش خلق کرد شرکت نماید

 ."رزمندگان خلق کرد در عملیات نظامی شرکت می کردند

از آغاز در همه شهرها بدون نام . ردتوان درک ک حاال بهتر می آقای نیکفر به روایتدگراندیشی و مدرنیته 

 (:۸۳-۸۲ ،همانجا) آقای مدنی ادامه می دهد. بازرگان  جنگ را آغاز کردند مهندسدولت  با سازمان

قعطنامه یک صفحه ای تحریریه کار در مورد شرکت با نام در جنگ کردستان را می شود نام برد که "

اخه کردستان از شرکت کردن با هویت در جنگ بهزاد کریمی مسئول ش...توسط حیدر نوشته شده بود

 ".کردستان دفاع می کرد

(. لبته به روایت سازمان آقای نیکفر)داستان جنگ اول و دوم گنبد را هم می توان مفصل بازگو کرد 

چون "  :نماینده سازمان در گنبد می گوید تعداد زیادی از پاسداران را کشته است، ولی نمی داند چه تعداد

سازمان  آیا: این استآقای نیکفرسوال از(. ۱۹۱۳، بهمن۳۳آرش، شماره " )کشتم نمی شمردم وقتی می

 ؟ با خبر بود( حزب دموکرات) متحد اصلی سازمان بهشما از دستورات صدام حسین 

 در ایران مشی مسلحانهترویج 

ایران، مروج های فدائی خلق  های چریکی، و در رأس آنها سازمان چریک سازمانواقعیت این است که 

مبارزه مسلحانه، که الزمه آن بکار بردن خشونت، و یا آنطور که در آن زمان گفته میشد، قهر انقالبی 
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ها مشغول  در ایران در دانشگاه ۱۹۸۳و  ۱۹۳۳های  وجود دارد که بین سال  کمتر کسی .است، بودند

زنده  مقاله ،"تراتژی، هم تاکتیکمبارزه مسلحانه، هم اس" تحصیل بوده و با دو نوشته مشهور آن دوران،

امیرپرویز  زنده یادنوشته  ،"مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا"و  ،۱۹۳۳  سالمسعود احمدزاده در  یاد

سازمان مجاهدین  .بودند، آشنا نباشدسازمان چریکهای فدایی خلق ایران  که هر دو از بنیان گذاران ،پویان

به منظور  ۱۹۳۳نوزدهم بهمن حمله به پاسگاه سیاهکل در . شدمشی  تابع این در نهایتخلق ایران هم 

و و زخمی کردن  ( گروهبان و یک غیر نظامی  پنج) تن شش گردآوری سالح در نهایت منتهی به کشتن 

بازداشت شده به دستور  نیز فدائی چریک سیزده. گردید( غیر نظامی  سهگروهبان و  پنجستوان،  دو) تن ده

، و بطور کمونیست ها . اعدام گردیدند ۱۹۳۳بیست و ششم اسفند  شاه به سرعت محاکمه و در سحرگاه 

این واقعه را به یک اسطوره  بزرگ مخالفین شاه بخصوص دانشجویان و روشنفکران، تر اکثریت کلی

. ن اسطوره آسمانی گسترش دادندرا در پرتو آ( مبارزه چریکی) تبدیل کردند و خشونت نظری و عملی

آقای نیکفر فراموش نکرده اند که سازمان . هرکس مخالف خشونت علیه رژیم شاه بود، خائن قلمداد می شد

این . مصطفی شعاعیان مانند جزامیان برخورد می کرد زنده یادچون " مرتدانی"چریکهای فدایی خلق با 

 . د که تلفات زیادی برجای گذاشتگونه بود که دوره ای از خشونت مسلحانه آغاز ش

خشونت پرور سازمان چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، سرقت را به  مشی مسلحانه

در تمام این دوران، به بانک ها  .تبدیل کرد" اموال سرمایه داری برای مبارزه مسلحانه انقالبیمصادره "

دی  ۱۱در  به عنوان مثال، .هم کشته می شدند دستبرد زده می شد و بعضا نگهبان ها یا افراد دیگری

اتومبیلی را ربوده و با گروه  های فدائی خلق، سازمان چریک  ، از رهبران اصلیحمید اشرف آقای ۱۹۸۶

جمشیدی رودباری اقدام به خلع سالح  آقایو  ایشان. اقدام به سرقت از بانک ملی شعبه صفویه می کنند

حسین  آقای. اشرف او را به قتل می رساند آقایرباز می گریزد و س. پاسبان و سرباز بانک می کنند

 حامل پولموجودی اتومبیل  عملیاتی دیگر در. را به قتل رساند( محمد علی نشید) نوروزی هم رئیس بانک

پس از توقف اتومبیل جهت سرقت، . ربوده شد ۱۹۸۶چهاردهم بهمن  بانک بازرگانی شعبه کشتارگاه در

اکبر )رانندگی بی خبر از داستان، جهت باز کردن راه فرا می رسد، و احمد زیبرم او مأمور راهنمایی و

 .اینگونه اتفاقات کم نبودند .را به قتل می رساند( چاوشی

های  است ذکر شود که دانشجویان آن دوران، از جمله نگارنده، که فعالیت جا، محض شفافیت، الزم همین

هدف . های فدائی و مجاهدین را دنبال میکردند، اینگونه اقدامات را عمل انقالبی میدانستند سازمان چریک

سر نگونی رژیم شاه بود، و جوانان دانشجوی آن زمان بدون توجه به عواقب آن، خودرا قانع میکردند که 

فرق اینگونه جوانان با آقای نیکفر این است که آنها این گذشته را فراموش   ولی. ینکارها درست استا

در آغاز   مذهبی- نگارنده ملی. پسندند بنویسند نمیکنند که تاریخ را آنطور که خود می  اند، و سعی نکرده

اله پیمان و مهندس  یبتوسط دکتر حب ۱۹۸۲انقالب طرفدار جنبش مسلمانان مبارز بود، که در سال 

" امتی ها"طرفداران جنبش، که به این دلیل که نام نشریه جنبش اّمت بود به . موسوی تاٴسیس شده بود

" لیبرال"مثل نگارنده بود و هست،   معروف بودند، زنده یاد مهندس بازرگان را که استاد معنوی کسانی

تنها امثال نگارنده خشونت را توجیه   تها، نهمن. بد بود" اتهامی"میدانستند که در آن زمان کلمه و 

 .که متوجه اشتباه خود در مورد مهندس بازرگان و دولت اوشدند، آنرا قبول کردند  کردند، بلکه زمانی نمی
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های  خشونت) درون گروهی هم بودنبود،  شاهفقط متوجه رژیم های فدائی  چریکخشونت های سازمان 

 آقایتن از اعضای سازمان در دوران رهبری   سه( . سازمانی در سازمان مجاهدین هم اتفاق افتاد درون

، هم دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم پنجه شاهی، عبدهللا آقایحمید اشرف ترور شدند و 

دستور صادر می کند که " جمعبندی سه ساله"اشرف در  آقای .اشرف ترور گردید آقایپس از دوران 

او . افرادی که خواهان جدایی از سازمان بوده و ممکن است مسائل امنیتی بوجود بیاورند، باید اعدام شوند

 :رک کرد، می گویدضمن اشاره به اورانوس پورحسن که سازمان  را ت

وقتی با این مسأله مواجه شد که در تیم کوهستانی قرار گرفته، اظهار داشت که من معتقد به کار شهری "

هستم و این حرکات را درست نمی دانم، خالصه چندبار رفیق مفتاحی او را دید و توضیح داد ولی او به 

ی نبود چون او قضیه را نه از لحاظ تکنیکی و البته دالیل این فرد برای مخالفت اصول. اصطالح قانع نشد

به هر حال نتیجه . تشکیالتی بلکه از لحاظ استراتژیک مطرح می کرد و این مسائل مدتها قبل حل شده بود

البته به رفیق جمشیدی چیزهایی . صداقت وی وقتی عیان شد که او خانه تیمی را بی خبر ترک کرد و رفت

پس از این جریان از طرف رفیق قاسم پیشنهاد شد که تیمی برای اعدام این  .در مورد مخالفت خود گفته بود

فرد تشکیل شود و به تبریز برود و یقه این خائن را بگیرد و حکم را در موردش اجرا کند ولی رفیق 

البته مخالفت رفیق مسعود یک مخالفت اصولی نبود، بلکه به این کار . مسعود با این پیشنهاد مخالفت کرد

به هر حال این مسأله علی رغم این که نظراً مورد قبول قرار گرفت برخورد فعالی نشد که . یه نبودتوج

 ".بیشتر به توجیه نبودن رفقا مربوط می شد

 شاید بتوان گفت که. فردی که از سازمان جدا شود خائن است، خائن باید اعدام شود در این تفکر

خودی که به هر دلیلی بخواهد از ما جدا شود، خائن . آغاز شدایدئولوژی خودی و غیر خودی ساز از اینجا 

به سه  ۱۹۸۳بیست و هفت آبان  اشرف طی نامه ای در  آقای. و مستوجب مرگ از طریق ترور است

اصالح او بی نتیجه "بوده و " خرده بورژوا و فردگرا"مورد ترور داخلی اعتراف می کند که یکی از آنها 

می نویسد که رهبری کمونیست سازمان او را یافته و . ارد سازمان را ترک کنداو می گوید قصد د". ماند

می " بنابر خصلت های خرده بورژوایی شان"دو نفر دیگر هم ". طبق موازین سازمان اعدام کردیم"

بینید که مبارزه هرگز با فرمولهای لیبرالی و  می"آنها را هم اعدام کردیم، . خواستند سازمان را ترک کنند

اشرف نگرانی رهبری سازمان از انتقادات آن سه تن و تأثیرش بر  آقای". دموکراتیک سازگاری ندارد

ما می ترسیدیم که این سه نفر با حرفهای مأیوس کننده خود :"دیگر اعضا را بازگو کرده و می گوید

. نیکفر استآقای این روایت دوستان . این روایت جمهوری اسالمی نیست ."سایرین را هم مأیوس کنند

 . عذرخواهی کردضمن اذعان به این فاجعه،   ۱۹۱۳و یک خرداد   سیسازمان فدائیان اکثریت در 

ت کمونیس. دارند داستان سازمان مجاهدین خلق و کمونیست شدن برخی از آنان را به یاد آقای نیکفرحتماً 

مثل  شدگان نه تنها سازمان مسلمانان را به نام خود مصادره کردند، بلکه افراد باقی مانده بر اعتقادات خود

البته از نوع ) آن هم دگراندیشی و ورود مدرنیته البد. را به طرز فجیعی کشتند زنده یاد مجید شریف واقفی

آقای نیکفر می گوید که سازمان پیکار . دندآنان بعدها سازمان پیکار را به وجود آور. بود( کمونیستی اش

مناسبت  بهمقاله ) می گفتند. آری چون والیت استالین را پذیرفته بودند. دگراندیش ضد والیت بود

زندگی استالین تجلی خشم و مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه داری و " :یکصدمین سالگرد تولد استالین

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21640
http://www.dialogt.org/tablighe_ketab/ketab3.pdf
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21640
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استالین برای انقالبیون کمونیست جهان، نامی " (:۱۹۸۱ دی ۱۳، ۳۱، کار، شماره "امپریالیسم جهانی

آنان نیز دولت ." و کمونیستی عمیقاً وفادار به طبقه کارگر و آرمان کمونیسم است رهبری بزرگدرخشان، 

قلمداد می کردند و وظیفه " نیرویی ارتجاعی" "بورژوازی لیبرال،"بازرگان را تحت عنوان  مهندس

 .می شماردند" قدرت بورژوازی"گونی این نیروهای انقالب را سرن

 خشونت های سازمان پس از انقالب 

، بخصوص جوانان دانشجوی دهه پنجاه، خشونت آندوره را برای رهایی از رژیم شاه  ممکن است برخی

، مشکل اینستکه آن خشونت و روش خشونت آمیز به دوران بعد از انقالب هم انتقال  ولی. قابل قبول بدانند

پس از پیروزی انقالب به سرعت وارد جنگ  خودبه مقتضای ایدئولوژی های فدائی  چریکسازمان  .دیافتن

آنان دشمن دولت لیبرالی مهندس مهدی بازرگان و . کردستان شد و سپس جنگ اول و دوم گنبد را خلق کرد

 نوشت چنین ۱۹۸۱ بیست و چهارم خردادسازمان آقای نیکفر در  .رویه های دموکراتیک آن بودند

 ۶۳،  ۱۸امپریالیسم آمریکا چه حکومتی برای ایران می خواهد؟ در مورد دولت بازرگان، کار، شماره )

 (: ۱۹۸۱ خرداد

ما از هم اکنون شاهدیم که نیروهای مورد اعتماد امپریالیسم با بهره گیری از نقاط ضعف خرده "

آنها رندانه با . ی خود جلب کنندبورژوازی می کوشند موضع خود را مستحکم سازند و مردم را به سو

طرح مسائل دموکراتیک و بدون اشاره به امپریالیسم و خطری که از  جانب آن متوجه خلق ماست تالش 

این آقایان که بر تجدید سازمان ارتش، حمایت از سرمایه داری . می کنند برای خود وجهه ای کسب کنند

قها اصرار دارند باید درک کنند که اگر توده های وابسته و دعوت از آنها برای بازگشت و سرکوب خل

مردم بر آزادی و حقوق دموکراتیک تأکید دارند در جهت مبارزه ضد امپریالیستی و در جهت عمق 

 ."بخشیدن به مبارزه است

سازمان از منظر . کند حمایت می سازمان آقای نیکفر تهمت می زد که آمریکا دولت مهندس بازرگان را

بازرگان بود و طرح مسائل دموکراتیک از سوی دولت  مهندسمبارزه ضد امپریالیستی مخالف دولت 

سازمان آقای نیکفر مخالف آزادی احزاب و . بازرگان را رندانه و برای جلب مردم وانمود می کرد مهندس

اهدین خلق عقب مانده تر بود، تا در این زمینه حتی از سازمان مج. حقوق بشر بود، نه تکثر و برابری

 (:۱۹۸۱دهم بهمن ، ۳۳نشریه کار، شماره ) جایی که به سازمان مجاهدین خلق انتقاد کرد که چرا

مجاهدین در زمینه حقوق و آزادی های دموکراتیک در حقیقت به سرمایه داران لیبرال و طبقه سرمایه "

زادی احزاب و کلیه سازمانهای سیاسی و صنفی با مجاهدین خواهان تضمین آ. دار ایران امتیاز می دهند

تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمان های سیاسی و صنفی و ملی  تنهاهر عقیده و مرام هستند، در حالیکه 

باید در و مترقی به سود مردم است و احزاب وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و شبکه های جاسوسی 

 ". شوند کمال قاطعیت برچیده و سرکوب

آزادی را فقط برای گروه های کمونیست و ضد . دگراندیشی مورد ادعای آقای نیکفر تا این اندازه بود

. در کمال قاطعیت برچیده و سرکوب شوند باید"امپریالیست می خواست و فرمان می داد که بقیه گروه ها 
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را فقط برای خود و  سازمان مجاهدین به سرعت به چریکهای فدایی خلق پاسخ داد که آزادی" 

بعد هم گوشزد می کند که (. ۱۹۸۱نشریه مجاهد، بهمن) "نه لیبرال ها"مارکسیستهای مترقی می خواهد 

 . آزادی های لیبرالی نبوده استمنظورش از آزادی، 

مهندس بازرگان از سازمان چریکهای فدایی خلق به علت مشارکت در همه جنگ ها و اشوب ها انتقاد می 

 (:۱۹۸۱تیر ۱۳، ۱۱کار، شماره ) می گفت ایشانن هم در پاسخ سازما. کرد

به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای ما به هیچ وجه [ مهندس بازرگان]حمله مزورانه رئیس دولت"

دشمنی با آرمان کارگران و زحمتکشان و نیروهای انقالبی هوادار آنها دشمنی با همه . دور از انتظار نبود

 ."رمایه داری و ضد امپریالیستی در ذات سرشت همه دولت های مدافع سرمایه داری استنیروهای ضد س

آقای نیکفر بخوبی اطالع دارند که گروه های کمونیستی که به عراق رفتند، با استخبارات صدام حسین کار 

ه رنجبران، درباره مالقات خود با مأمورین ادار گروهایرج کشکولی، یکی از رهبران . می کردند

حمید شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با ایرج کشکولی، ) استخبارات عراق می گوید

 (:۹۹۳-۹۹۱صفحات نشر اختران، 

مثالً انفجار لوله های نفت و دکل های برق یا انفجار . عراقی ها اول می روند روی کارهای تروریستی"

از من پرسید خوب رفقا چه ...در این زمینه داریماو می خواست بداند ما چه امکاناتی . در خط آهن

خواستی دارید؟ گفتم برای جنگ با جمهوری اسالمی به اسلحه احتیاج داریم و به کمک مالی دولت عراق 

هزار دالر  11پاکت را باز کردم، ...پیش از خداحافظی هم پاکتی به دست من دادند...نیز نیازمندیم

 ".ف آن که دالرها در باندول بانک ملی عربستان پیچیده شده بودنکته ظری. آمریکایی در پاکت بود

 اجمالی به پاسخ آقای نیکفر به نقد آقای گنجی  نگاهی

آقای نیکفر به جای پاسخ گویی به نقدهای جدی و رفتارهای خشونت گرایانه گروه های مخالف، به روش 

 :چنین نوشتنددر پاسخ آقای گنجی  ایشان. می کنند" تهمت زنی"های سابق، 

  داند که جریان خمینی آور از این نظر که کسی چون او نیز نمی مقاله اکبر گنجی شوک آور است، شوک"

همین مقاله بایستی نهیبی به نیروهای . بالفاصله پس از استقرار بر مسند قدرت با دیگر نیروها چه کرد

های مستقیم و غیرمستقیم  رانتمگذارند  غیرحکومتی باشد برای اینکه در بازگویی تاریخ کوتاهی نکنند و

 ."ها را تحریف کنند واقعیت حکومتی

 رانت های"آقای گنجی از  "مستقیم و غیر مستقیم"نگارنده بسیار مشتاق است که آقای نیکفر اسناد استفاده 

قاالت کند، بخصوص با توجه به اینکه ایشان بعنوان مدیر وبسایت رادیو زمانه م را افشا" جمهوری اسالمی

فرض کنید همه تحلیل های آقای گنجی غلط باشد، اما خوانندگان مقاالت . منتشر هم میکنند آقای گنجی را

مانند نگارنده حق دارند بدانند که آیا واقعاً ایشان از رانت های مستقیم و غیر مستیقم جمهوری  ایشان

 .اند و تاریخی اشتباه گرفتهاسالمی استفاده می کند، یا آقای نیکفر تهمت زنی را با بحث علمی 
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از تفکرات ایشان، بخصوص در مورد زنده یاد   نگارنده، که هرگز آقای گنجی را مالقات نکرده، با برخی

تا آنجا که   ولی. ای از ایشان انتقاد هم کرده است در مقالهو در گذشته  ، مخالف است شریعتی  دکتر علی

را جنایت علیه بشریت  ۱۹۲۳در همه نوشته های خود کشتارزندانیان سیاسی در  نگارنده آگاه است ایشان

حتی در نقد آقای نیکفر نیز آقای گنجی همین را تکرار کرده و روایت جمهوری . معرفی کرده است

، آقای گنجی بارها این مسأله را بود و نمود خمینیصفحه ای  ۸۲۶در کتاب . اسالمی را رد کرده است

به کنش مجاهدین  ۱۹۲۳عام  به نقد نظریه واکنشی بودن قتل کتاب ۱۶-۱۶طرح کرده و در صفحات 

درباره وقایع " تقریبا همان روایت های رژیم را"اما آقای نیکفر ایشان را متهم میکنند که . پرداخته است

 . پس از انقالب بازگو می کند

آقای نیکفر مقاله خود را . اصوالً چیزی برای دفاع وجود ندارد. قصد نگارنده دفاع از آقای گنجی نیست

کند که به مقاالت آقای گنجی توجه  انصاف حکم می  ولی .و آقای گنجی بر آن نقد نوشتند منتشر کردند،

 :چنین نوشته است"  ...آیت هللا خمینی بی گناه یا"در مقاله  ایشان. کنیم

بدترین دوران زندان های جمهوری اسالمی، زندان های دهه اول انقالب است که بدترین نوع شکنجه ها "

که با حکم آیت هللا خمینی صورت گرفت، مطابق معیارهای  ۱۹۲۳قتل عام تابستان . در آن اعمال می شد

هزار زندانی جنایت علیه فقط اعدام چند ...به شمار می رود" جنایت علیه بشریت"دیوان بین المللی کیفری، 

بشریت به شمار نمی رود، رفتارهایی که  در دهه شصت در زندان ها با مخالفان شد، مصداق دیگری از 

 ".جرم جنایت علیه بشریت بود و هست

تقریباً " آیا این روایت. این فقط یکی از ده ها موردی است که آقای گنجی در این زمینه سخن گفته است

" فرزندان امام"را یکی از ( و دیگر اصالح طلبان)است؟ آقای نیکفر آقای گنجی " ژیمهمان روایت های ر

برخی از فرزندان "ایشان به او طعنه میزنند که . پرداخته است" ولی نعمت خود"خطاب میکنند که به نقد 

 بعد. است اما روایت آقای گنجی از نظر آقای نیکفر درهرحال روایت خمینیست ها" امام بااستعداد بودند،

ها به بقای خود ادامه خواهد داد، حتّا زمانی که  ها مثل تاریخ فرانکیست تاریخ خمینیست" :افزایند که می

از نظر نگارنده معنای اینگونه سخنان اینستکه امثال آقای نیکفر  ." قدرت از دست این جماعت خارج شود

گویی فراموش کرده اند که سازمان آقای نیکفر پس . نگذارده اند هنوز ادبیات و مشی استالینیستی را کنار

 (. بنگرید  اسناد سخن می گویندبه لینک ) چه موضعی داشت ۱۹۲۹از انشقاق به اقلیت و اکثریت، تا سال 

که به  نگارنده فقط به گوشه ای از تاریخ پرداخت. وارد استبسیار زیاد  بر نوشته آقای نیکفر نقد علمی

با ادبیاتی دون . گویی آقای نیکفر را کاری به تاریخ نیست اما. خود مربوط است  مذهبی - همفکران ملی

 بسر برده اند و هنوز هستند ها در زندان شأن یک روشنفکر به کل اصالح طلبان که بسیار از آنها سال

، قتل های زنجیره ای را افشا کرد، تا اعدام پیش رفت ۱۹۲۹سال تی با اکبر گنجی که در وق. حمله میکنند

هللّا خمینی و همه چیز را به نقد تند کشید ، چنین برخورد میکنند ، با کدام یک از  دوبار زندانی شد، وآیت

 داخل کشور که این مسیر را نداشته اند قادر هستند وارد گفت و گو شوند؟  مبارزان

تا فاصله مواضع او با دیگران آشکار  آقای گنجی را مطالعه کنید تک افتادگی و تنهاییآقای نیکفر، کتاب 

، وقتی با ایشان قادر به گفت و گو بدون تهمت زدن نیستید، آیا می توانید با بزرگانی چون موسوی. شود

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/03/different-shades-of-green.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106379.php
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/AK.html
http://news.gooya.com/politics/pdf/AG09202013.pdf
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وارد گفت و گو شوید؟ اگر به گونه ای بنویسید که راه گفت و گوی .... کروبی، خاتمی، تاج زاده، قدیانی و 

با مبارزان اصلی، که در داخل کشور در حال مبارزه و زندان کشیدن هستند، را ببندید، باید فقط با محافل 

 .دوستان همفکرتان مواضع واحدتان را تکرار کنید

 سخن پایانی

را خوش بیاید چه ناخوش، مبارزه در داخل کشور در  آقای نیکفر، نگارنده، و بقیه در خارج از ایرانچه 

ما در اروپا و آمریکا نظاره گرانی بیش . حال انجام است و اصالح طلبان در حال هزینه دادن هستند

واهی را در داخل همانها که آقای نیکفر به شدت تمام مورد حمله قرار میدهند، بیرق آزادیخ. نیستیم

. اینک چشم ها به آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش نگاه می کنند. برافراشته نگاه داشته اند

یک بار به این فکر  آیا امثال آقای نیکفر. آقایان خاتمی و عبدهللا نوری هم جایگاه ویژه خود را دارند

خریب های امثال آقای نیکفر را که فراوان در رسانه اند که چرا اصالح طلبان داخل کشور این همه ت کرده

های خارج از کشور صورت می گیرد، بی پاسخ می گذارند؟ اگر فقط به همین پرسش کمی فکر کنند، 

آقای نیکفر، خیال پردازی را به جای  .شاید تحولی در آنها و دیگر مخالفان ساکن خارج به وقوع بپیوندد

 :که میفرمائید  انیزم واقعیات تاریخی می گذارند 

مخالفان عمده رژیم، که در باال برشمرده شدند، همه در این امر مشترک بودند که والیت خمینی را "

برخی با والیت خمینی مشکل داشتند، برخی با والیت مذهبی به طور کلی و برخی با هر نوع . تافتند برنمی

من . نمودند آید، برمی امعه و فرهنگ ایران برمیای را که از ج خواهی آنها به درجاتی ترقی. مداری والیت

آنان دگراندیش : ام ای که اکبر گنجی به مضمون آن تاخته است، هویت مخالفان را ارج نهاده در سخنرانی

مدار،  تافتند؛ اصل اول دگراندیشی در یک نظام والیت بودند، در درجه اول چون والیت فقیه را بر نمی

 ."ستیزی است  والیت

دگر اندیشانی (  تمامی  نه  ولی)های مختلف بسیاری از  ینها خیال پردازی است؟ بخاطر اینکه در زمانچرا ا

والیت مطلقه لنین و استالین و  اول، : ایمان داشتند  های مختلفی اند به والیت که آقای نیکفر از آنها دفاع کرده

خمینی بودند  هللّا  کا تابع والیت مطلقه آیتدوم، در برابر دولت های غربی و آمری. مائو را پذیرفته بودند

فراموش نکنیم . میکردند را درخواست و تجویز" جبهه ضد امپریالیستی به رهبری امام خمینی"وتشکیل 

فدائیان خلق استوارتر از همیشه تحت " :در بیانیه ای فدائیان خلق اینچنین نوشتند ۱۹۲۶تیر  ۱۶که در 

رهبری امام خمینی علیه آمریکای جنایتکار قاطعانه می رزمد، این مشت محکم ماست بر دهان مزدوران 

هللّا خمینی علیه  فر، تحت والیت آیتپس از جدایی اقلیت از اکثریت، گروه شما، آقای نیک سوم،". امپریالیسم

و " ضد انقالبی"دیگر گروه های چپ و مجاهدین خلق همکاری کرده و دائماً سرکوب آنها را به دلیل 

د ضد انقالب متشکل از سرمایه جبهه متح" :گروه شما نوشت. بودن تجویز می کرد" بازیچه امپریالیسم"

داران بزرگ، کالن زمینداران، مأمورین مخفی سیا، سلطنت طلبان، لیبرالها، رهبری خائن مجاهدین خلق، 

اجرای نقشه هایی . اقلیت، پیکار، رنجبر، توفان و نظایر ایشان، برای اجرای این نقشه تقسیم کار کرده اند

زمینه سازی . انقالب و بویژه رهبری خائن مجاهدین افتادکه بطور عمده به عهده گروهک ها های ضد 

". قرار بود نقشه ریگان به این صورت بوجود بیاید. بحران را عمدتاً بنی صدر و لیبرالها عهده دار شدند

http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S13/S13.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S13/S13.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S13/S13.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S13/S13.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S13/S13.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S16/S16.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S16/S16.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S16/S16.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S16/S16.html
http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/S16/S16.html
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امپریالیسم و گروهک های ضد "برای مبارزه با  چهارم،. را می نوشتید" اضمحالل گروهک ها"دالیل 

 "مواضع ضد امپریالیستی حجت السالم علی خامنه ای"آنچه که گروه شما  با توجه به" انقالبی مزدورش،

نامید، از همه خواستید تا با رأی دادن به او، نشان دهند که مردم در مبارزه با امپریالیسم آمریکا و 

 ". استوار و پایدار و متحدند"داخلی  گروهک های ضد انقالبی

یک   های مذهبی داند و آقای نیکفر آنها را با فاشیست ها که نگارنده خودرا بخشی از آنها می  مذهبی - و ملی

مهندس   نویس قانون اساسی در پیش. ردندای خشونت را تجویز نک کاسه میکنند، چکار کردند؟ لحظه

ماه،   با هرگونه افراط گری مخالفت کردند، و پس از فقط نه. از والیت فقیه نبود  بزرگان و یاران حتی نامی

هللّا خمینی میریزند،  ماندن در قدرت فقط آب به آسیای روحانیون و آیت  که مطمئن شدند که با باقی  زمانی

ه گیری کردند و بالفاصله منتقد قدرت شدند، تا به امروز هستند، و بهای بسیار نجیبانه از قدرت کنار

آنها . مشی آنها همیشه مسالمت آمیز بوده، نه مسلحانه و خشونت آمیز .ند ا برای آن پرداخته  سنگینی

. نیروهای ملی بودند و هستند و به شدت مخالف وابستگی به دولت های خارجی و مزدوری برای آنهایند

پول گرفتن از دولت های خارجی را هم برای مبارزه با دیکتاتوری جمهوری اسالمی قبول ندارند و در 

زنده یادان مهندس  چهره های اصلی این جریان. رسانه ها برای مشروع کردن آن قلمفرسایی نمی کنند

یی طالقانی، و دکتر مهدی بازرگان، دکتر یدهللا سحابی، مهندس عزت هللا سحابی، آیت هللا سید محمود عال

مورد احترام مردم بوده   حبیب هللا پیمان و دکتر ابراهیم یزدی هستند که همگی علی شریعتی ، و آقایان دکتر

 .و هستند، و نام آنها در تاریخ این سرزمین کهن جاودان خواهد بود

 1392آبان  26گویانیوز، 
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 بنیان های ویران خطابه محمد رضا نیکفر 

 محمد برقعی

 مقدمه

آقای محمد رضا نیکفر آقای اکبر گنجی نقدی "  ۱۹۲۶شدگان دهه  حقیقت و مرگ؛ به یاد اعدام"بر مقاله 

مشکل  گرفتاری در "سپس آقای نیکفر در مقاله . نوشت"  ؟”رژیم کشتار“: جمهوری اسالمی"تحت عنوان 

 .به آقای گنجی پاسخ گفت" ای؛ پاسخ به اکبر گنجی نامه جبر  ُگسل  زندگی

روایت نیکفر از تاریخ دهه شصت کامالً یک  -اول. آوردگنجی دو اشکال اساسی یا اصلی بر نیکفر آورد 

سرکوب های حکومت را تا حد اعال باال می برد و در برابر مخالفان را صرفاً . سویه و تحریف آمیز است

 -دوم. گروهی دگراندیش و آزادیخواه و درستکار و وارد کننده روشنگری به ایران معرفی می کند

گنجی سپس با ذکر . یا فاقد ضوابط اصطالح های علوم اجتماعی استنادقیق " رژیم کشتار"اصطالح 

 .شواهد  بسیار نشان می دهد که جمهوری اسالمی، نظام کشتار، با تعریف آقای نیکفر، نیست

درباره اشکال یا نقد اول گنجی، یعنی روایت یک سویه و تحریف گرایانه نیکفر از تاریخ، من وارد بحث 

ز یک سو خود گنجی در نقدش به آقای نیکفر با ذکر شواهد بسیار از سازمان برای این که ا. نمی شوم

مجاهدین خلق این تحریف و یکسویه نگری را نشان داده ، و از سوی دیگر، آقای دکتر محمد سهیمی در 

به اندازه کافی با استناد به اسناد گروه های "  آقای نیکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟"مقاله 

...( حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، حزب رنجبران، و)مخالف

ن آغازگر خشونت های آنان را نشان داده و توضیح کافی داده اند که به روایت خود آن گروه ها، آنا

و باز به روایت خودشان، پاره ای از آنها را به فرمان . خشونت و جنگ داخلی از ابتدای انقالب بوده اند

 .دولت های خونخواری چون دولت صدام حسین انجام می دادند

به همین دلیل به عنوان فردی که رشته تحصیلی اش جامعه شناسی است و به تدریس جامعه شناسی اشتغال 

 .، می پردازم"رژیم کشتار"ه نقد برخی از مبانی نظری آقای نیکفر، از جمله اصطالح دارد، ب

 نفی روش شناسی علوم اجتماعی

 :آقای نیکفر در مقاله اول نوشتند

و دورویی و تعصب و  نیرویی متکی بر جهلشکن،  دیدند که نیرویی ناراست، از ابتدا دروغگو و وعده"

حاکمان جدید  ...کینه، نیرویی به غایت خودخواه و انحصارطلب قدرت را به دست گرفته است

 ".بخش جامعه ایران بودند ترین ناآگاهترین و به لحاظ قدر تاریخی آگاهی،  اندیش  جزمی

 :و در پاسخ به نقد گنجی نوشته است

http://www.radiozamaneh.com/103678#.Uoe608Smh49
http://news.gooya.com/politics/pdf/AG11082013.pdf
http://www.radiozamaneh.com/108069#.Uoe7rsSmh48
http://www.radiozamaneh.com/108069#.Uoe7rsSmh48
http://www.radiozamaneh.com/108069#.Uoe7rsSmh48
http://news.gooya.com/politics/archives/pdf/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1.pdf
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کار  قَسمان یک باند تبه کادرهای رژیم، هم. زه قدرت است، بلکه غرینه عقالنیتمنطق بوروکراسی نظام، "

 ".اند و یک فرقه متعصب

مطابق قاعده متدولوژی علوم اجتماعی، پیش فرض مفسر باید این باشد که رفتار مردم در کل عقالنی : اوالً 

کن است است و اکثر عامالن در اکثر اوقات عقالنی هستند، اما آنچه را یکی عقالنی می داند دیگری مم

عقالنی نداند، از این روی، تحلیل گر باید فرایندهای استداللی مسبب اعمال آنها را کشف و بازسازی 

یا مطابق اصل انسانیت راجر گرندی، دیگران قابل فهم اند، برای (. اصل عقالنیت الوچ و ویلیلم دری)کند

مل می کنند و به تعبیر پیتر وینچ، با پس آدمیان در کل و عمواً عقالنی ع .این که موجوداتی عقالنی هستند

انواع عقالنیت مواجه هستیم و رفتارهای دیگران را که با ما تفاوت دارند، نمی توان غیر عقالنی قلمداد 

 :و به گفته سعدی. کرد

 اگر از بسیط زمین عقل منهدم گردد    خود گمان نبرد هیچ کس که نادان است

از . قلمداد می کند" نا آگاه ترین بخش جامعه ایران"و " بر جهلنیرویی متکی "نیکفر حاکمان جدید را 

یعنی هر چه بگوئید، نیکفر خواهد گفت . ترفند ابهام و ایهام استفاده می کند تا راه نقد مدعیات اش را ببندد

بودند؟ یا پایگاه " جاهل"حاکمان جدید گروهی : ادعای او کدام است. که منظورش چیز دیگری بوده است

 .بودند؟ هر دو مدعا قابل نقد است" جاهل( "اکثریت مردم ایران در آن زمان) عی شاناجتما

اما فعالً این زاویه مد نظر من . جاهل نامیدن اکثریت مردم ایران، اهانت به آنان و غیر دموکراتیک است

جتماعی جاهل نامیدن اکثریت مردم ایران، یا هر جامعه دیگری، برخالف متدلوژی علوم ا. قرار ندارد

 (.آرای پیتر وینچ را به یاد آورید)است

نا آگاه "نیکفر می گوید که آنان . جاهل نامیدن حاکمان جدید هم با همان مشکالت دست به گریبان است

آیا مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدهللا سحابی، دکتر بهشتی، دکتر . بودند" ترین بخش جامعه ایران

سحابی، آیت هللا طالقانی، آیت هللا مطهری، سید محمد خاتمی،  ابوالحسن بنی صدر،مهندس عزت هللا

بودند؟ اگر این نوع افراد " نا آگاه ترین بخش جامعه ایران"جاهل و  ...مهندس میر حسین موسوی، و

درصد بی  71بودند، پس داوری نیکفر درباره " نا آگاه ترین بخش جامعه ایران"تحصیل کرده و مبارز 

ایران چیست؟ مرتضی مطهری استاد دانشکده الهایت دانشگاه تهران بود و در سال سواد جامعه آن روز 

جلساتی با شرکت اساتید فلسفه دانشگاه تهران درباره مقایسه فلسفه اسالمی و فلسفه غرب برگزار  3174

با معیارهای امروزی، نظرات (. شرح مبسوط منظومهمجموعه آثار مطهری،  31و  3جلد )می کرد

اما آن را با مباحثی که کل گروه های کمونیست . اره فلسفه غرب چندان جدی به نظر نمی رسدمطهری درب

قطعاً درک او از فلسفه غرب در آن دوران از همه گروه های . در آن دوران مطرح می کردند، مقایسه کنید

 . سیاسی کمونیست مد نظر نیکفر و سازمانی که ایشان بدان دلبسته بود باالتر بود

ر کافی است توضیح دهد که در مناظره ایدئولوژیک فرخ نگهدار، کیانوری، عبدالکریم سروش و نیکف

مصباح یزدی؛ آیا فرخ نگهدار و کیانوری نمایندگان مدرنیته و روشنگری و عقالنیت بودند و سروش و 
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ش از ، ضد روشنگری و جهالت؟ آیا سطح علمی سرو"انتقام تاریخی از مدرنتیه"مصباح یزدی نمادهای 

 ، پائین تر بود و هست؟(که نماینده شما بود)سطح علمی فرخ نگهدار

ادعای آقای نیکفر که این حاکمان جدید را جاهل و نا آگاه ترین بخش جامعه می داند، نه تنها با نظر جامعه 

ر ای مالمتگر ه:"شناسان هم خوانی ندارد بلکه با تجربه بشری که در این شعر عربی هم آمده نمی خواند

 ".کسی ادعای درستی عقل خود را دارد چنان که تو مدعی هستی و کیست که نادانی خود با خبر باشد

فرض کنیم ". ، بلکه غریزه قدرت استنه عقالنیتمنطق بوروکراسی نظام، "نیکفر مدعی است که : ثانیاً 

به معنای عقالنی بورکراتیزه کردن جوامع . بورکراسی، به تعبیر وبر، نماد عقالنیت است. چنین باشد

اما .  از حیات را ترویج می کند" عقالنی"طبیعتا، بوروکراسی راهی :"وبر می گوید. کردن جوامع است

جرج ریتزر بورکراسی را قلب ". مفهوم عقالنیت محتویات متفاوت دیگری را نیز در خود می گنجاند

ساختاری عقالنی، بلکه ساختاری وبر بورکراسی را نه تنها :"عقالنی سازی نظریه وبر اعالم کرده است

قدرتمند می داند که بر افرادی که در آن کار می کنند و حتی مخدوم آن هستند نظارت زیادی اعمال می 

جرج ")آن ساختار نوعی قفس است که شیوه ای را که افراد فکر و عمل می کنند تغییر می دهد. کند

 (.15، ص کالسیک آن مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه هایریتزر، 

گویی اگر هدف دستگاه بورکراسی یک نظام سیاسی کسب و حفظ قدرت باشد، آن بورکراسی غیر عقالنی 

 . را منطق نامیدن نیز پرسش برانگیز است" غریزه"چرا؟ از سوی دیگر، . می شود

نیروی اجتماعی  "آگاه ترین"نیروی اجتماعی بر " جاهل ترین"نیکفر باید توضیح دهد که چگونه : ثالثاً 

، بر نیروهای چپ که "خواستند انتقام تاریخی خود را از مدرنیته بگیرند می"پیروز شد؟ چگونه آنان که 

هر چه از فرهنگ روشنگری و تفکر انتقادی در کشور وجود دارد، در درجه نخست محصول کار "

جاهل "مغلوب که سالها پیرو آن ؛ پیروز گردیدند؟ چگونه بیشتر این سازندگان روشنگری نه تنها "آنهاست

سال جهالت  17شدند و در سرکوب مخالفان آن جاهلترین ها بر یکدیگر پیشی می گرفتند؟  چگونه " ترین

" نظام کشتار"در برابر " همه فرهنگ روشنگری و تفکر انتقادی"و مدرنیته ستیزی دوام آورد و مولدان 

و ) فید سازی های زمان شاه نیفتاده است که می گفتندس -شکست خوردند؟ آیا نیکفر دوباره به دام سیاه

رژیم شاه هیچ ( عمدتاً کمونیست ها، چون نیکفر اصل مبارزه پیش از انقالب را کار آنان وانمود می کند

سال حکومت جمهوری اسالمی را نیکفر به جهالت، دروغ گویی، خلف  17کار درستی نکرده است؟  

تقلیل گرایی و یک دست کردن شعارگونه هم  –این نوع تحویل گرایی . تقلیل می دهد...وعده، کشتار و

 .نیازمند تبیین است

 ؟"نظام کشتار"

شدگان، از آن روز اول گرفته تا روزهای خونین  کشته:"نوشته بود" حقیقت و مرگ"آقای نیکفر در مقاله 

یچ دگراندیشی ابراز وجود اند، احتیاط نظام برای آنکه ه کهریزک و پس از آن، همه با احتیاط کشته شده

مخالفت خود را در حدی . ؛ کشتار عارضه آن نیست، نقص فنی آن نیستنظام، نظام کشتار است. نکند

 ".فراتر از ستیزهای جناحی دستگاه ابراز کنید، تا منطق آن را بشناسید
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هد افتاد و او را مدعای نیکفر این بود که اگر دگراندیشی ابراز وجود کند، منطق نظام کشتار به کار خوا

 .خواهد کشت

روشن  -اول. درباره جمهوری اسالمی مخالفت کرد" نظام کشتار"گنجی به دو دلیل با کاربرد اصطالح 

مشکل "اما محمد رضا نیکفر در . شواهد فراوان ناقض مدعا -دوم. نبودن معنا و شاخص های مفهوم

، این دالیل را، دالیل گنجی قلمداد کرده با تحریف مدعای گنجی" گرفتاری در جبر گسل زندگی نامه ای

آنانی که در دهه نخست کشته شدند، تقصیر خودشان بود؛ پس از آن هم کسان زیادی کشته نشدند؛ :"است

هم خونریزتر، پس اطالق چنین عنوانی به رژیم ناشایست   اسالمی  هایی وجود دارند، از جمهوری رژیم

  ".است

بی پروا عمل کرده که برای من با سابقه ذهنی ام از ایشان باور کردنی آقای نیکفر چنان در این تحریف 

و چون یقین دارم بسیاری چون من این ادعای تحریف را به سختی بر می تابند، لذا ناگزیرم که تمام . نبود

 :گفته های گنجی را که در نه مورد که ناقض خطابه نیکفر بود، بیاورم تا ابعاد تحریف روشن شود

بیش از  -مطابق آمارهای دولت کودتا -ر کودتای اخیر مصر علیه مرسی در عرض چند روزد -الف]

 1131آگوست  33گزارش . هزار تن کشته شده اند 7هزار تن را کشته اند، اما به گفته مخالفان حدود 

آیا رژیم . است" بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر مصر"سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که این 

تن از مخالفان سیاسی  3111ساله رهبری علی خامنه ای  17است؟ آیا در کل دوران " نظام کشتار"مصر 

 دگراندیشان را کشته اند؟ /و عقیدتی

در . دگراندیشان را زندانی کرده اند/دارند که هزاران تن از مخالفانرژیم های غیردموکراتیکی وجود  -ب

سال رهبری علی خامنه ای چه تعداد از مخالفان را زندانی کرده اند؟ به عنوان مثال، در دو دوره  17کل 

وقتی . به سرعت چند هزار تن را بازداشت و به سرعت اکثر آنان را آزاد کردند 3111و  3151حاد 

ه وقوع می پیوندند، افراد حاضر در منطقه را بازداشت می کنند، حتی اگر طرف با دوست حادثه ای ب

 .دختر خود قرار داشته باشد

آثارشان در رسانه ها و از طریق . صدها روشنفکر دگراندیش در داخل ایران در حال ابراز وجودند -پ

ز وجود می کنند، ابراز آیا همه افرادی که در داخل ایران ابرا. کتاب منتشر شده و می شود

 -نمی رود؟ روشنفکر برجسته و سکوالر" از حد ستیزه های جناحی دستگاه فراتر( "مخالفتشان)وجودشان

کتاب به فارسی برگردانده و منتشر  371یکی از زندانیان سیاسی دهه شصت ، حدود  -خشایار دیهیمی

در مورد " منطق رژیم کشتار"چرا . هستند تمامی آثار او، بدیل جمهوری اسالمی و والیت فقیه. کرده است

 او به کار نمی افتد و همچنان زنده است؟

منتشر " نظام کشتار"در همین  -یعنی جناب نیکفر -"نظام کشتار"کتاب ها و مقاله های نظریه پرداز  -ت

خوب  آیا آن آثار در حد نزاع های جناح های حکومت بوده یا از آنها فراتر رفته است؟ کتاب. شده است

و از آن بسیار دگراندیشانه تر، یعنی کتاب ( ۱۹۳۱طرح نشر نو، )خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی

را (  ۱۹۱۶طرح نشر نو، )درآمدی بر روشنگری. شگردها، امکانها و محدودیتهای بحث با بنیادگرایان

http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
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البته به )صاص داده استنه تنها اجازه نشر داده، بلکه به آن کاغذ و فیلم و زینک دولتی اخت" نظام کشتار"

. را در نظر بگیرد -حسین بشیریه -روشنفکر سکوالر و بسیار تأثیرگذار دیگر(. ناشر نه مولف و مترجم

 .منتشر شد" نظام کشتار"آثار سراسر دگراندیشانه و عمیق او در همین 

ه در دانشگاه علیه والیت فقی. آرش نراقی بیانیه های زیادی علیه جمهوری اسالمی امضا کرده است -ث

در اعتصاب . بیانیه مرگ جمهوری اسالمی را نوشته و امضا کرده است. سخنرانی و منتشر کرده است

از بهائیان همیشه دفاع کرده و در . غذای مقابل سازمان ملل هم شرکت داشته و سخنرانی کرده است

دانسته که آن را با قران هم همجنس گرایی را نه تنها اخالقا قابل دفاع . کنفرانس آنها شرکت کرده است

با این همه،  در . از آنها با خبر است" نظام کشتار"همه این فعالیت ها هم علنی بوده و . سازگار کرده است

درباره ، (11چاپ اول زمستان )آینه جاندوران پس از جنبش سبز و دوران احمدی نژاد، چهار کتاب 

و ( 3131چاپ اول )حدیث حاضر و غایب، (3131چاپ اول " )در فضیلت عشق اروتیک"، شامل عشق

نکته جالب درباره کتاب . را در جمهوری اسالمی منتشر کرده است( 3111چاپ اول )اخالق حقوق بشر

مجله های داخل کشور نیز دائما . آخر این است که حاوی مقاله هایی در دفاع از دخالت بشردوستانه است

. عکس اش را هم روی جلد مجله کار می کنند. مصاحبه می کنندمقاله های او را منتشر کرده و یا با او 

 .آرش نراقی فقط یک نمونه است

با . بوده و صدها بار آن را نقد و رد کرده است" لیبرال دموکراسی"آیت هللا خامنه ای به شدت مخالف  -ج

جامعه باز و )کارل پوپر: این همه، آثار اکثر متفکران بزرگ لیبرال به فارسی ترجمه و انتشار یافته است

عدالت ، نظریه عدالت)، جان راولز...(و قانون قانون گذاری، راه بردگی)، فون هایک....(، ودشمنانش

ریشه ، آزادی و خیانت به آزادی، چهار مقاله درباره آزادی)، آیزیا برلین...( ،وقانون مردمان، انصافی

، اخالق و اقتصاد)، آمارتیاسن...(، ودمیسرشت تلخ آ، کارل مارکس، مجوس شمال، های رومانتیسم

،ریچارد رورتی، مارتا ...(، وهویت و خشونت، اندیشه عدالت، توسعه یعنی آزادی، برابری و آزادی

 .نسبام، هیلری پاتنام، جان الک، میلتون فریدمن، و ده ها لیبرال دیگر

س و پوالنزاس و آلتوسر و هابسبام از مارکس و انگل)فقط لیبرال ها نیستند، بسیاری از آثار مارکسیست ها

سال با مجوز وزارت  14آثار الحادی بسیاری در این . ترجمه و منتشر شده و می شوند( گرفته تا بقیه

رمان ها را در نظر . فرهنگ و ارشاد اسالمی و با کاغذ و فیلم و زینک دولتی منتشر شده و می شود

 آیا آنها دگراندیشانه نیستند؟. لق می کنندجمهوری اسالمی خ" جهان های بدیل"بگیرید، آنها 

فیلم سازان بسیاری در ایران در حال ساختن فیلم های دگراندیشانه اند که فیلم هایشان جوایز بین المللی  -چ

از جمله فیلم اصغر فرهادی که موفق به دریافت جایزه اسکار و چندین جایزه بین . بسیاری کسب کرده اند

 .المللی دیگر شد

است؟ آیا هیچ صدای ...ا جامعه مدنی ایران همانند جامعه دوران هیتلر، استالین، موسولینی، فرانکو وآی -ح

دگراندیشانه به گوش نمی رسد، مگر آن که در چارچوب نزاع های جناح های درون حکومتی /مخالف

زند؟ هزاران را عیان می سا" منطق رژیم"باشد؟ آیا به محض نوشتن علیه علی خامنه ای او را کشته و 

 .شاهد و قرینه این مدعا را ابطال می کنند
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آیا بین دوره ریاست جمهوری . در خصوص نظام سیاسی هم باید به تفاوت های ناقض مدعا توجه کرد -خ

هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ تفاوتی از جهت نحوه 

و سرکوب آنان وجود ندارد؟ تحلیل گر با چه توجیهی می تواند همه را با  برخورد با مخالفان و دگراندیشان

 "([.ترور بهائیان و حمله به اشرف از منظری دیگر"نگاه کنید به مقاله )یک چشم و دیده تماشا کند؟

این شیوه عمل . ید نظر او را تحریف کنیدآقای نیکفر شما حق دارید دالیل گنجی را رد کنید، اما حق ندار

 .سیاست کاران است و کسانی که قصد پلمیک دارند نه شیوه کار اهل تحقیق و نظر

 عقب نشینی اما نه صادقانه

. مطرح کرد" نظام کشتار"نیکفر در پاسخ به نقد گنجی یک گام عقب نشینی کرد و ادعای جدیدی درباره 

عنوانی . شناسی نیست های سیاسی در سیاست بندی نظام ری در دستهیک مفهوم نظ"او گفت رژیم کشتار 

 ". است توصیفی و خطابی

 : رژیم کشتار بر جمهوری اسالمی ذکر کرد" توصیفی و خطابی"دلیل برای توجیه اطالق عنوان  1سپس 

. آور است ای مرگ سازد، ایدئولوژی ای که دستگاه نظری حکومت اسالمی را می االهیات سیاسی. ۱] 

کافر است و کافر، از آن دید  –غیر خودی به تفکیک مؤمن  –دهی  تفکیک خودی  مبنای آن انطباق

چیزی که )کشد  کند و کم آدم می اگر رژیم رعایت می. االهیاتی، شیطانی است و باید به درک واصل شود

 .رعایت مصلحت است به اقتضای شرایط و( کند افتد و گنجی آن را برجسته می ای اتفاق می در دوره خامنه

ای نیست که در جریان تکاملی طبیعی در چارچوب  اقتصاد سیاسی رژیم مبتنی بر تفکیک طبقاتی. ۶

بند ناف آنها به بخش . اند خواری فرادست شده فرادستان با رانت. داری رخ داده باشد ایرانی سرمایه

 .مافیایی است-نظامیداری  داری جمهوری اسالمی سرمایه سرمایه. امنیتی بند است−نظامی

قَسمان یک باند  کادرهای رژیم، هم. منطق بوروکراسی نظام، نه عقالنیت، بلکه غریزه قدرت است. ۹

 .[.اند کار و یک فرقه متعصب تبه

اینک ارتباط منطقی ادله او را با اصل مدعا در نظر بگیریم که آیا از این مقدمات می توان به آن نتیجه 

 دست یافت؟ 

 . شیطان می سازد که باید به درک واصل شوند/االهیات سیاسی که غیرخودی ها را کافر -الف

 اخیر سال 25 عملکرد از را چنینی این گویی کلیت و ادعا این رد در بسیاری شواهد نقدش در  گنجی

 .استنبوده  درست همیشه کلیتش این در حکم این که داد نشان و .داد قرار نیکفر برابر در  حکومت

 ". کشد به اقتضای شرایط و رعایت مصلحت است کند و کم آدم می اگر رژیم رعایت می:"نیکفر پاسخ داد

را که ابراز دگراندیشی همانا و کشته شدن توسط " منطق نظام کشتار"بدین ترتیب نیکفر مدعای اصلی 

یعنی، . است" خطابی" نیست، بلکه صرفاً " توصیفی"یعنی این اصطالح حتی . رژیم همان را پس می گیرد

http://www.radiofarda.com/content/f7-commentary-over-how-rouhani-should-react-to-official-trouble-making-against-his-programs/25097634.html
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واقعاً توصیف " رژیم کشتار"چون رژیم به مقتضای شرایط و رعایت مصلحت کم آدم می کشد،عنوان 

به دیگر سخن، چون ما از این رژیم نفرت داریم، یا منافع ما ایجاب می کند، . وضعیت این رژیم نیست

 .را گرفته است" تبیین"و " وضیفت"جای " خطابه"بدین سان . خطاب کنید" رژیم کشتار"مجازیم آن را 

مدعای کم دامنه . حقیقت آن است که هیچ استداللی وجود ندارد. نگاه دیگری به استدالل اول نیکفر بیندازید

مدعای  آن که . به مدعای پردامنه دوم تبدیل شده است( ابراز دگراندیشی مساوی است با کشته شدن)اول

 :این مدعا. یده و به  درک واصل می کندرژیم غیر خودی ها را کافر و شیطان نام

. نیستند" دگراندیش"نسبت به مدعای اول پردامنه تر است، برای این که همه غیرخودی ها، لزوماً : اوالً 

اما نیکفر در مقاله . او یکی از غیر خودی های جمهوری اسالمی شد. آیت هللا منتظری شاهد گویایی است

دلش به رحم "، او فقط آدمی بود که "تظری به مقام قهرمان آزادی رسیدهآیت هللا من"اول می نالد که چرا 

فکر او بسی دور بود از این که به رسمیت بشناسد حق مخالفت "، اما خودش دگراندیش نبود و "آمده بود

 ". را، حق دگراندیشی را، حقی که قربانیان بر بنیاد آن به مقابله با رژیم برخاسته بودند

آیت هللا صانعی و آیت هللا بیات . ها،مطابق تعریف نیکفر، دگراندیش و آزادیخواه نیستندپس همه غیرخودی 

شده اند، اما مطابق تعریف آقای نیکفر، دگراندیش و آزادیخواه " غیر خودی"و آیت هللا دستغیب نیز اینک 

 . نیستند

( کشتن دگراندیشان)ه اولکاذب تر از مدعای کم دامن( کشتار غیر خودی ها)مدعای پردامنه دوم: ثانیاً 

اما حقیقت این است که این مدعا توصیف . است" عنوانی توصیفی و خطابی"نیکفر می گوید این . است

 رئیس روزها همین در تفاقاً ا. یعنی رژیم غیر خودی ها را به درک واصل نمی کند. واقعیت ایران نیست

 را آنان همه مشهد جمعه امام و خوانده "محارب" را کروبی و موسوی طباطبایی، عالمه دانشگاه سابق

، بلکه است نشده درک به بزرگوار دو آن فرستادن مدعی دیگری مقام ونه او نه اما .است نامیده "باغی"

 .این یاوه گویی ها واکنش به فشار اجتماعی برای آزادی و رفع حصر است

، با نشان دادن یک گربه غیر سفید "همه گربه ها سفید رنگ هستند"گزاره . پذیر باشد هر مدعایی باید نقد

هزاران هزار غیر خودی در ایران زندگی کرده و در حال فعالیت هستند، یعنی رژیم همه . ابطال می شود

مدعای بدین ترتیب آقای نیکفر نمی تواند با یک مدعای کاذب بزرگ، . آنان را به درک واصل نکرده است

این دلیل نیست، توصیف (. اینها هستند" دلیل های من"آقای نیکفر گفته اند )کاذب دیگری را مدلل سازد

یعنی باالی منبر رفتن و مانند . است که آقای نیکفر خود گوشزد کرده اند" خطابه"واقعیت هم نیست، همان 

 .م نادرست باشد، بیان کردنخطبا سخن گفتن و برای خوش آیند شنوندگان هر سخنی را هر چه قدر ه

این مدعا ". مافیایی است -سرمایه داری نظامی"طبقه حاکمه رانت خوار است و سرمایه داری اش،  -ب

 :چه ارتباطی با به کار افتادن منطق کشتار به صرف ابراز دگراندیشی دارد؟ استدالل را ببینید

. رکس ابراز دگراندیشی کند، کشته خواهد شده: نتیجه". مافیایی است -رژیم سرمایه داری نظامی: "مقدمه

استنتاج شده یا می شود؟ (به شرط صدق) چگونه از آن گزاره توصیفی( رژیم کشتار)این عنوان خطابی

سرکوب جنبش سبز در . مستلزم عدم کشتار باشد" مافیایی -رژیم سرمایه داری نظامی"شاید منافع و دوام  

http://alef.ir/vdcjxie8ouqeytz.fsfu.html?205348
http://alef.ir/vdcjxie8ouqeytz.fsfu.html?205348
http://fararu.com/fa/news/169192/%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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که بسیاری از همفکران و دوستان ) ه کودتای مصر مقایسه کنیدماه را با سرکوب یک ماه 1طول حداقل 

نظامیان مصر چند هزار نفر را در عرض چند روز کشتند، اما سازمان سرکوب (. شما از آن دفاع کردند

به همین دلیل . جهد بلیغی به خرج داد که تا جایی که می تواند، نکشد" مافیایی -رژیم سرمایه داری نظامی"

تن که  11نفر کشته شده اند و مطابق آمار رژیم،  51 -11مخالفان جمهوری اسالمی حدود مطابق ادعای 

 . تن از آنان بسیجیان بوده اند 36

فرض کنیم این مدعا را بتوان به ". کادرهای رژیم هم قسمان یک باند تبه کار و یک فرقه متعصب اند" -پ

براز دگراندیشی کشته شدن را به دنبال دارد، دقت و با شواهد قوی تثبیت کرد، این نتیجه خطابی که ا

 .چگونه از آن مدعا استنتاج می شود

آقای نیکفر هم حق دارند اصطالح . نیست" کاربرد"درست است که ویتگنشتاین گفته که معنا چیزی جز 

کار می را به چه معنایی به " رژیم کشتار"باید دقیقاً روشن سازد که : اما اوالً . را بسازند" رژیم کشتار"

مثالً جمهوری )دالیل این که رژیم سیاسی خاصی: آیا کاربرد یاد شده موجه است یا ناموجه؟ ثالثاً : برد؟ ثانیاً 

شواهد فراوان خالف این ادعا را چگونه تفسیر می : مصداق این اصطالح است چیست؟ رابعاً ( اسالمی

د که ابراز دگراندیشی صورت گرفته و کنند؟ شواهد فراوانی را که در قلمروهای مختلف می توان نشان دا

 .می گیرد و ابراز کننده توسط رژیم کشته نمی شود و رژیم غیر خودی ها را به درک واصل نمی کند

 تراژدی خشونت های دهه شصت؟

 :او در پاسخ گنجی می گوید. نیکفر به تراژدی نامیدن خشونت های دهه شصت توسط گنجی اعتراض دارد

تراژدی آنجایی است که دو نیروی راستکار با هم . ها مناسب نیست برای این خشونت" تراژدی"عنوان "

از همان . های انقالب ایران چنین نیست در مورد خشونت. درگیر شوند، و عمدی و تقصیری در کار نباشد

 شروع شد و انحصارطلبی نیروی حاکم فقط یک" حزب فقط حزب هللا"های انقالب انحصارطلبی  پیمایی راه

 ".خفقان گرفتن، در حد نبودن: گذاشت راه دربرابر هر نیروی دگراندیش، چه مذهبی و چه غیر مذهبی می

معنا چیزی جز  -مطابق ویتگنشتاین دوم -چرا تعریف نیکفر از تراژدی باید درست باشد؟ مگر: اوالً 

ا شکسپیر تراژدی را به است؟ آیا همه، تراژدی را به معنای مد نظر نیکفر به کار برده اند؟ آی" کاربرد"

همان معنایی به کار برده که نیکفر به کار برده است؟ به هشت کتاب زیر بنگرید که برخالف نیکفر رفته 

 :اند

آمریکایی : طرح ریزی  یک ترازدی،  بیتحلیل یک مامور ویتنام جنو: ترازدی  ویتنام،   ترازدی  ویتنام

تراژدی ،   کندی، جانسون، و ریشه های جنگ ویتنام: ترازدی آمریکایی،  کردن جنگ در ویتنام

تصاویر ، تراژدی تمپالرها، ظهور و سقوط دولت های صلیبی،  1945 -52آزادسازی، تاریخ انقالب چین 

 . تراژدی یهودی: هوکاست،  2213آوریل  22بوستون و گفته ها درباره تراژدی ماراتن 

داشتند؟ آیا نازی ها راستکار بودند و آیا دو تروریست بوستون راستکار بودند؟ آیا هیچ عمدی و تقصیری ن

هیچ عمدی و قصدی نداشتند؟ نکند کلیه نویسندگان جهان مکلفند که کلمات را به معنایی به کار برند، که 

http://www.amazon.com/Tragedy-Vietnam-4th-Patrick-Hearden/dp/0205744273/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1384724407&sr=1-1&keywords=tragedy+of+vietnam
http://www.amazon.com/TRAGEDY-VIETNAM-WAR-Vietnamese-Officers/dp/0786432853/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1384724407&sr=1-10&keywords=tragedy+of+vietnam
http://www.amazon.com/Planning-Tragedy-Americanization-War-Vietnam/dp/0393953262/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1384724407&sr=1-7&keywords=tragedy+of+vietnam
http://www.amazon.com/Planning-Tragedy-Americanization-War-Vietnam/dp/0393953262/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1384724407&sr=1-7&keywords=tragedy+of+vietnam
http://www.amazon.com/Planning-Tragedy-Americanization-War-Vietnam/dp/0393953262/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1384724407&sr=1-7&keywords=tragedy+of+vietnam
http://www.amazon.com/American-Tragedy-Kennedy-Johnson-Origins/dp/0674002253/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1384724407&sr=1-5&keywords=tragedy+of+vietnam
http://www.amazon.com/The-Tragedy-Liberation-Revolution-1945-1957/dp/1620403471/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1384721547&sr=8-8&keywords=tragedy
http://www.amazon.com/The-Tragedy-Liberation-Revolution-1945-1957/dp/1620403471/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1384721547&sr=8-8&keywords=tragedy
http://www.amazon.com/The-Tragedy-Liberation-Revolution-1945-1957/dp/1620403471/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1384721547&sr=8-8&keywords=tragedy
http://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Atragedy&page=2&keywords=tragedy&ie=UTF8&qid=1384721547
http://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Atragedy&page=2&keywords=tragedy&ie=UTF8&qid=1384721547
http://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Atragedy&page=2&keywords=tragedy&ie=UTF8&qid=1384721547
http://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Atragedy&page=2&keywords=tragedy&ie=UTF8&qid=1384721547
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پایدار نیست؟ اتفاقاً جامعه شناس مارکسیست " انحصارگرایی"آقای نیکفر به کار می برند؟ آیا این نشانه  

، تیتر  تأملی در مدرنیته ایرانیکتر علی میرسپاسی، در کتاب ارزشمند اول انقالب و لیبرال امروز، د

 .را برای فصل ششم کتابش برگزیده است" تراژدی چپ ایرانی"

وانمود کرده و ...نیکفر در دو مقاله اش مخالفان را گروه های راستکار، آزادیخواه، دگراندیش، و: ثانیاً 

مدعای او از هر دو سو کاذب . جلوه داده است....ر طلب، وحاکمان جدید را ناراستکار، دروغ گو، انحصا

مخالفان هم آن گونه که نیکفر می گوید . در هیچ یک از طرفین، نیروها سراسر یک دست نبودند. است

انحصار ....آیا سازمان مجاهدین خلق، پیکار، حزب دموکرات کردستان، چریکهای فدایی خلق، و. نبودند

تکار بودند؟ آیا سرقت اتومبیل مردم عادی در خیابان ها از قبل از انقالب، نشانه طلب نبودند؟ آیا همه راس

 نشانه راستکاری است؟( قبل و بعد از انقالب)راستکاری است؟ آیا سرقت بانک ها

خشونت های دهه "گویی . است" تنگ نظرانه"بلکه بسیار " انحصارطلبانه"دیدگاه نیکفر نه تنها : ثالثاً 

مادر بهکیش در کجا قرار دارد؟ مادر حمید رضا جالیی پور . ه نیروهای درگیر استفقط ناظر ب" شصت

در جای داستان قرار دارد؟ دو فرزندش را سازمان مجاهدین خلق کشت و دو فرزند دیگرش هم در جبهه 

هزار نفری باشند که سازمان مجاهدین خلق  63شاید آنها هم در جبهه ها جزو همان )های جنگ کشته شدند

طرفین بی . بود" تراژدی"دهه شصت برای ده ها هزار تن چون این دو، (. دعی است که کشته استم

کشته شدگان طرفدار نظام به دست مخالفین هم چون قربانیان نظام  دارای پدر، . رحمانه یکدیگر را کشتند

تنگ و  حصارطلبانهانگنجی این تراژدی را می بیند و نیکفر . مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند بودند

 .نمی خواهد آن را ببیند نظرانه

 سخن پایانی

نگاه دارد، با مشکل چندانی سر و کار نخواهد " خطابه"را در حد یک " رژیم کشتار"نیکفر اگر بخواهد 

منتها . را از نو بازسازی کند" رژیم کشتار"به شمار آورد، باید " توصیفی"اما اگر آن را عنوانی . داشت

بگوید که این اصطالح را دقیقا به چه معنایی به کار می برد؟ شاخص های این نظریه کدامند ؟  ابتدأ باید

 .است" رژیم کشتار"ویژگی بود،  6یا  7یا  4یعنی بگوید اگر رژیمی دارای این 

. نیکفر با همه مفاهیم چنین کرده است. شلختگی در کاربرد مفاهیم، در علوم اجتماعی پذیرفتنی نیست

یا . مثالً او سارقان اتومبیل ها و  سارقان بانک ها را دگراندیش می نامد. ش هم نزد او چنین استدگراندی

 . یا تروریست را دگراندیش می نامد. را دگراندیش می خواند( رژیم عراق)جاسوس دشمن متجاوز

" غیر مستقیم رانت خوار مستقیم و"اگر به نقد دیدگاه های او بروید، شما را طرفدار جمهوری اسالمی و 

 :شیوه نادرست نیکفر مانند فرض زیر است. آن وانمود خواهد کرد

ناقد به او . میلیون نفر را کشته است 71فرض کنید فردی مدعی شود که جمهوری اسالمی در دهه شصت 

جمهوری اسالمی : ثانیاً . میلیون تن جمعیت نداشته است 71ایران در دهه شصت : یادآور می شود که، اوالً 

رانت خوار "تو طرفدار جمهوری اسالمی و : به ناقد گفته می شود. هزار نفر را کشته است 11یا  31ثال م

اگر کسی . باز می گرداند 71و  41این ادبیات ما را دوباره به دهه . آن رژیم هستی" مستقیم و غیر مستقیم
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به معنای مورد نظر " رژیم کشتار"بگوید جمهوری اسالمی یک رژیم دیکتاتوری سرکوبگر است، اما 

" رانت خوار مستقیم و غیر مستیقم"نیکفر نیست، نه روایت جمهوری اسالمی را تکرار کرده است و نه 

 .آن رژیم است

آیا . هزار نفری را که سازمان مجاهدین خلق مدعی است کشته ، معین کند 53آقای نیکفر باید تکلیف آن 

در سرکوبگری . دست گروه های کمونیست کشته شدند آنها انسان نبودند؟ همین طور افرادی که به

اما اقدامات گروه های کمونیست را نمی . جمهوری اسالمی و دیکتاتوری ان شک و تردیدی وجود ندارد

آیا کار کردن به استخبارات رژیم صدام حسین . توان آزادی خواهی و دگراندیشی و روشنگری قلمداد کرد

 بود؟و پول گرفتن از آنان دگراندیشی 

کسی ستم و کشتار جمهوری اسالمی را انکار نمی کند یا خیال کاستن زشتی آن را ندارد اما نوشته یک 

محقق مدعی فلسفه، خطابه یک منبری یا آژیتاسیون یک سیاسی به دنبال مراد یا در اندیشه تهییج مردم 

خامنه ای هم خطیب . ی کنندگفته اند که رژیم های دیکتاتوری مخالفانشان را هم مانند خودشان م. نیست

است، اگر مخالفان نیز قصد دارند مانند او به منبر رفته و خطبه بخوانند، حداقل کمتر از او تهمت بزنند و 

 .هتاکی کنند

 1392آبان  28گویانیوز، : منبع
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 "تفاوت"به " ستیز"در ضرورت عبور از 

 فرخ نگهدار

روز قتل عام زندانیان سیاسی ایران در  ای نوشته به مناسبت سال مقالهدوست گرامی محمد رضا نیکفر، 

چندی بعد اکبر گنجی به اعتراض نوشت . دیده است« رژیم کشتار»و در آن جمهوری اسالمی را  ۲۳سال 

های غیر  که خشونت محدود به حکومت نبوده و حتی مسئولیت بزرگ در ترویج خشونت بر عهده گروه

 .حکومتی بوده است

توانست بیان دیدگاه و برداشت  شان هرکدام می ی استدالل بحث میان این دو منقد بحثی قابل فهم و شیوه

تحلیل من از نسبت خشونت با جمهوری اسالمی و با مخالفان . ی ما تلقی شود ی چند پاره بخشی از جامعه

 .حقیقت و از نیکفرکند متفاوت است و هم با برداشت گنجی از  هم با حقیقتی که نیکفر توصیف می

 محمدرضا نیکفر

چنانکه احساس و واکنش بازماندگان  فهمم؛ هم ی نیکفر را که خواندم حس کردم او را خوب می من مقاله

اما از سوی دیگر، قضاوت او در . ی شصت را های دهه گناه  سوخته در تنور  آدم کشی هزاران قربانی بی

ی باورهای نیک اسالمی، جمهوری  و صمیمانه و بر پایه ها فعال سیاسی، که صادقانه ی میلیون باره

 –چه که آنها ساختند را  نیکفر در عمل آن. منصفانه و ظالمانه است اسالمی ایران را بنیان نهادند، نیز غیر

دیرزمانی است . دهد تقلیل می« رژیم کشتار»به  –از سر غیظ، غیظی کامال قابل فهم، و نیز با ولنگاری 

بیند، از چشم کسانی که آن  می« رژیم کشتار»ر دوست ندارد ببیند که آنچه او آن را به سادگی که نیکفر دیگ

کوشند، نه یک  اند و می روز برای تصحیح آن کوشیده را ساختند، از چشم هزاران فعالی که در تمام شبانه

های مردم  تودهترین مسیر به سوی استقالل و آزادی و عدالت، با مشارکت همین  چرخ گوشت، که ممکن

ها و تصحیحات هم همه پوچ  تواند دریابد که این کوشش یک داور مستقل نیز می. عادی ایران بوده است

این حرف . های معین در همان سمتی تاثیر کرده که نیکفر در جستجوی آن بوده است نبوده و در عرصه

سوی بخش معینی از همان  درست است که تالش برای تبدیل جمهوری اسالمی به یک ماشین کشتار از

اما . گرفت، پی گرفته شده است ی ایرانی را در بر می موج انقالب اسالمی، که اکثریت بزرگی از جامعه

. این عادالنه نیست که گفته شود آنچه که از دل انقالب اسالمی زاده شد یک ماشین کشتار بود و دیگر هیچ

 .توانست داد داد یا نمی چرخ گوشت ثمر نمی این حقیقت نیست که میوه نهال جمهوری اسالمی جز

و این چشم بستن مستقیما . های انقالب بست از قضا همین قضاوت بود که چشم دگراندیش را بر ظرفیت

امروز هم این قضاوت، چشم دگراندیش را به روی . سال به تاخیر انداخت ۱۲های تغییر را برای  ظرفیت

این تعبیر فقط وقتی ضرور است که قصد این باشد که راه . بندد یهای بزرگ تغییر در همین نظام م ظرفیت

این تعبیر برای کشتن امید به اصالح امور در این نظام البته ضرور . هر منفذی به سوی تغییر بسته شود

ها برای ستیز با امیدواران به  این تعبیر البته برای چرخانیدن نگاه  دگراندیش به سوی انباشتن ظرفیت. است

 .ح نظام البته یاری دهنده استاصال
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آموزاند  کشیدگان از این نظام می کند، به ستم ، به چرخ گوشت تشبیه می«چه را که برپا شد آن»وقتی نیکفر 

چه هست بدترین است و هرچه بسازند و هرچه بخواهند، در نهایت بهتر از رژیم کشتار از آب  که آن

 .جویی است ع دیگری از سرابو این خود تولید گمراهی و نو. درخواهد آمد

استدالل و تعبیر محمدرضا نیکفر تنها زمانی ممکن است حامل منطق سیاسی شود که نشان دهد تناسب 

« ماشین کشتار»قوای برآمده از انقالب چنان بود که چنانچه جامع دگراندیشان ایران طرف مقابل را 

اما به واقع آیا . ق کردن آن را در کیسه داشتتاخت توان و ابزار ضرور برای اورا شناخت و بر آن می می

 ها توان این کار بود؟ جامعه دگراندیش ایران را در آن سال

ی اول ما پس از استقرار جمهوری اسالمی،  ساله ۱۲ی اخیر و تجارب بسیار تلخ  ساله ۱۲ی غنی  تجربه

تر  ای که مهیب خود اجازه داده تر تصویر کنی، به باید به ما بیاموزاند که هر چه تو طرف مقابل را مهیب

ی خود به ما کمک نکرده است که درک خود از دیگری و درک  به نظرم نیکفر با این نوشته. عمل کنی

 .دیگری از خود را قدری ترمیم کنیم

بر پا کردند جز افزودن ترس ما از آنها و آنها از ما « آنها»بسیار شک دارم که تعبیر نیکفر از آن چه که 

 .کند کند؛ آن را چرکین و خون چکان می اما افزودن ترس درد را درمان نمی. ری را درمان کنددرد دیگ

هر تحلیلی که چشم را . دهد، هم ما مسئولیم و هم مسئولین ام و گفته ام، در مصائبی که رخ می بارها نوشته

چه هست  تر از آن مهای طرف مقابل را ک های مثبت طرف مقابل بربندد، هر تحلیلی که ظرفیت بر ظرفیت

 .دارتر کردن نفرت ببیند، تحلیلی است برای تولید ستیز و دوام

قضاوت از دشوارترین کارهاست؛ نه به این دلیل که وجدان آدمی توان تشخیص نیک و بد را ندارد؛ بلکه 

ز همان اند، ا وجود دارند و متفاوت« دیگری»و « من»دهی که  به این دلیل که از همان لحظه که تو تن می

یابی به تعبیر واحدی از تاریخ، از  یابی به حقیقت مشترک، از دست را از دست« دیگری»و « خود»لحظه 

 .کنی و این کار ناگزیر است ی آن محروم می پذیر در باره آن چه رخ داده است، و از قضاوت همه

اند که کمک  ر این فضیلتهرگاه کاهش خشونت را فضلیت تلقی کنیم، آنگاه باید بپذیریم که کسانی پاسدا

وقتی تو تمام حقیقت طرف دیگر . تر شود از حقیقت نزدیک« دیگری»از حقیقت، به درک « تو»کنند درک 

 .را ناگزیر« مرگ بر»کنی و  دهی، اختالف را وجودی می را به چرخ گوشت، تنزل می

ر رسیدن به دموکراسی ها فضلیت است، اگ ها و نحله اگر رفع خشونت و بسترسازی برای همزیستی نگاه

« دیگری»از هویت « ما»بدون رواج این همزیستی نامتصور است، پس نخستین اقدام ما تصحیح شناخت 

 .و هویت دیگری از ماست

. تقلیل مبارزه برای دموکراسی به مبارزه با حکومت خطایی بس ریشه دار در درون جامعه سیاسی ماست

یروی سیاسی و رهبری کننده است و حزب سیاسی که برای میل به کسب قدرت میل ذاتی و طبیعی هر ن

 . کسب قدرت مبارزه نکند حزب سیاسی نیست
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اما یک جامعه استبداد زده به سوی مردم ساالری نخواهد رفت هرگاه میل به همزیست پذیری احزاب 

تحت الشعاع  هرگاه تمایل دوم تمایل اول را. سیاسی متفاوت میل به کسب قدرت را تحت الشعاع قرار ندهد

 .شود گردد و کسب قدرت وسیله اعمال سطله می بگیرد تفاوت به تضاد بدل می

شود و تغییر در مناسبات  هرگاه مسئله مرکزی سیاست کسب قدرت باشد تغییر در تناسب قوا همه چیز می

. باشدشود که مناسبات مدعیان قدرت با همدیگر ستیزه جویانه ن مردم ساالری وقتی میسر می. قوا هیچ

 .محال است آنان که اختالف وجودی با هم دارند به پای صندوق رای بروند و یا به قضاوت آن تن در دهند

. برای استقرار مردم ساالری این مهم است که قانون چه حقوقی برای احزاب سیاسی در نظر گرفته است

تی ترس از سفید در وجود باشد، تا وق« ماشین شکنجه و کشتار»اما هرگاه تصور تو از ماهیت دیگری 

سیاه و ترس از سیاه در وجود سفید باشد، برابر حقوقی این دو، حتی اگر به زور سرنیزه، بر لوح قانون 

 .حک شده باشد، در صحنه حیات اجتماعی مجال بُروز نخواهد داشت

هر تداعی کند، « الهیات شکنجه»و « رژیم کشتار»هرگاه مفهوم حکومت در ذهن ما مفاهیمی چون 

کمترین عیب این تلقی . صندوق رأیی که توسط این حکومت برنهاده شود جز جعبه فریب دیده نخواهد شد

را در « دیگری»بیشترین عیب این تلقی آنست که . کشد می« ما»این است که امید به انتخابات را در میان 

ندگان و انتخاب کنندگان، به این کند، ما هم اکنون نیز در متقاعد کردن انتخاب شو گمراه می« ما»فهم نیات 

عیب بزرگ این تعبیر از ماهیت جمهوری . که هردو جزیی از ماشین شکنجه و کشتارند درمانده ایم

مجموعه « آنها»منظورم در این جا از . کند را ناممکن می« آنها»با « ما»اسالمی این است که همزیستی 

برتری ارکان جمهوریت این نظام را ممکن نیروهایی در درون جمهوری اسالمی است که تقویت و 

 .دانند ترین وسیله برای حفظ امنیت کشور می شمارند و حفظ نظام را ممکن می

هرگاه ما . نخستین سنگ پایه سازمان گری اقدام سیاسی نگارگری تصور ماست از هویت طرف مقابل

ور و همبستگی از جان تصویر طرف دیگر را ذهن خود به چرخ گوشت تنزل دهیم، البته بیشترین ش

آمیزیم که جان دادن بس سهل  ترس و نفرت را چنان به هم می. کنیم گذشته را در طرف خودی تولید می

 .و ما همه در دوران چریکی چنین کرده ایم. شود

 اکبر گنجی

ی  اکبر گنجی در قضاوت در باره. های دیگری مربوط است اما اختالف نظر با اکبر گنجی به عرصه

کند چرا حکومت این طور بیرحمانه  او خود را درگیر این سؤال نمی. خشونت، منصف نیست عامالن

گنجی پاسخ به این سؤال را از یک سو به ماهیت . اعدام کرد ۲۳هزاران زندانی سیاسی را در سال 

 گنجی. گذارد کند و از سوی دیگر روی اقدامات مخالفان انگشت می استبدادی رژیم وحق دفاع مربوط می

هر کشتار سیاسی معطوف است . اما محکوم کردن به هیچ وجه کافی نیست. کند این کشتار را محکوم می

گنجی باید پاسخ بگوید که کدام هدف بود که حکومت برای رسیدن به . به دست یابی به هدف سیاسی معین

کشتار از جز این توقع گوید از رژیم  او می. دهد آن زندانیان را کشت؟ نیکفر به این سؤال پاسخ روشن می

کوشد بخشی از تقصیرها را به گردن  اما در جواب می. کند گنجی این استدالل را رد می. رود خطا رفته ایم
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ها را به دلیل اعمالی که  زیرا اگر بیایستد قتل. اما او قادر نیست روی حرف خود بیایستد. مخالفان بیاندازد

 .دن آن را سست کرده استاند توجیه و محکوم بو مخالفان مرتکب شده

راست . مفید است  «آنها»و « ما»به اعمال مخالفان فقط برای تشدید خصومت میان  ۲۳نسبت دادن کشتار 

حرف . این است که این ستمدیدگان در کنج زندان بودند و هیچ خطری از سوی آنان متوجه حکومت نبود

اما او با . بار است ی دارد ولی به شدت زیاننیکفر که این جنایت ناشی از ذات حکومت است انسجام منطق

ای قادر نیست نشان دهد که کشتار زندانیان سیاسی ناگزیر بوده و هر حکومتی بود در دفاع از  هیچ وسیله

زندانی را دست بسته  ۳۶۶۶گنجی باید پاسخ دهد چرا حکومت این طور خشن بیش از . کرد خود چنان می

 اعدام کرد؟

بود خیلی زود و راحت درمی یافت که این  ۲۳های سیاسی کشتار  وجوی علل و انگیزه جستاکبر گنجی از 

های مخالف در  های گروه جنایت، نه هیچ ارتباطی با عملیات مجاهدین داشته و نه ربطی به خشونت

 .تر های قبل سال

ه کشتار بیرحمانه تصمیم ب. ام های متعدد علل این تصمیم حکومت را توضیح داده من تا کنون در تحلیل

اوال به عامالن آن امکان داد که آیت هللا منتظری و به دنبال : مخالفان دو کارکرد کامال مشهود داشته است

او جناح چپ جمهوری اسالمی را به سهولت از راس قدرت، از دسترسی به مقام رهبری، محروم سازند؛ 

بخشی از . نبینند« ماشین کشتار»ی جز یک ثانیا کمک کرد که مخالفان جمهوری اسالمی در ذات آن چیز

تواند همه  جمهوری اسالمی ایران از روز اول تأسیس این حکومت عزم جزم داشته است که تا می

. نیروهای سیاسی دگراندیش را از هرگونه امید به اصالح امور و بازگشایی فضای سیاسی ناامید کند

مقابل به عجین بودن شکنجه و اعدام با ذات حکومت های سیاسی موثرترین وسیله برای قانع طرف  اعدام

 .است

تا همین امروز،  ۸۳بهمن  ۶۶از روز اول تأسیس جمهوری اسالمی تا همین امروز همه کشتارها، از 

اند تا طرف مقابل را از هرگونه امید به اصالح تدریجی و  یا کشته. اند همین دو هدف را پی گرفته

اند تا منقدان درون نظام با نظام  قانونی منصرف و ناامید کنند؛ و یا کشته ثمربخشی مبارزه مسالمت آمیز و

ها را توجیه کنند تا در  یا اعدام را محکوم کنند و با اعدام شدگان همراه شوند، و یا اعدام: تعیین تکلیف کنند

 .حکومت بمانند

. سیاسی در انظار مخالفان استترین کارکرد اعدام سیاسی، دو قطبی کردن، سیاه و سفید کردن صحنه  مهم

شوی که در درون این نظام هیچ چیزی جز شکنجه و کشتار  هرچه بیشتر بکشند شما راحت تر قانع می

 .نهفته نیست

ها قلم فرسوده  های سیاسی بعد از انقالب و تاثیر آنها بر اعدام اکبر گنجی به تفصیل در باره رفتار گروه

اند  اند و اگر کشته شده نبوده« معصوم»لفین جمهوری اسالمی نیز چندان است تا به تلویح نشان دهد که مخا

 . اگر هم حقی ضایع شده باید رسیدگی شود. به دلیل تقصیرهاشان هم بوده است
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مسئله فقط این نیست که حقی از کسی . ها و خشونت فقط حقوقی و اخالقی نیست اما موضوع تحلیل اعدام

تحلیل نیکفر این است که . ترین جنایت حکومت هاست اعدام سیاسی شنیع. ضایع شده یا اعدام مذموم است

کنند چون مستبد اند، ولی از  تحلیل گنجی این است که اعدام می. اند «رژیم کشتار»کنند چون که  اعدام می

 .اند حق نباید گذشت اعدام شدگان هم یک سره بی تقصیر نبوده

کند که دریابیم حکومت برای تحقق کدام  ما را راهنمایی نمینه تحلیل نیکفر و نه تحلیل گنجی هیچ کدام 

ترین قصد حکومت تولید ترس از حکومت در میان  مهم. شود اهداف سیاسی به اعدام سیاسی متوسل می

های خودی و  های مسالمت آمیز از یک سو و تحکیم وحدت جناح مخالفان و ناامید کردن آنان از راه

 .حکومت از سوی دیگر استخاموش سازی منقدان در درون 

کند،  گنجی هم چنین به گستردگی تمایل به خشونت در میان نیروهای مخالف جمهوری اسالمی اشاره می

های  تمایل به توسل به خشونت در میان الیه»کند که  اما از گذاشتن این سئوال در برابر خود پرهیز می

او در عوض حکم کلی صادر « دافعان آن؟اجتماعی مخالف جمهوری اسالمی بیشتر بود یا در میان م

تواند  قدر هم انسان غیرمنصف باشد، باز نمی هرچه« .هر دو طرف به خشونت متوسل شدند»کند که  می

قبول کند که میزان تمایل به خشونت در طیف حامیان برپایی جمهوری اسالمی، از طیف مخالفان برپایی 

جی تحلیل خود را با اشاره به توسل به سالح در مناطق گن. تر بوده است این نوع حکومت در ایران کم

هایی که توسط نیروهای طرفدار  گوید که اولین پادگان اما نمی. کند ها شروع می قومی و خلع سالح پادگان

ها  ها نیز توسط پیروان آیت هللا خمینی از پادگان انقالب گشوده شد در تهران بود و بیشترین تعداد سالح

. بهمن با چشمان خود شاهد این تحول بزرگ بوده ام ۶۶و  ۶۱خود در روزهای  من. مصادره شد

 .های فدایی هم در شمال و شمال غرب تهران نقش داشتند چریک

ها در مناطق قومی همه بعد از  یابد که خلع سالح پادگان ها مراجعه کند در می اتفاقا هرگاه گنجی به تاریخ

در هر منطقه که تا روز انقالب فعال تر بود در حین انقالب هم در  هر نیروی سیاسی. تهران رخ داده است

 .فروپاشانیدن نهادهای حکومت سابق نقشی فعالتر داشته است

که حکومت اسالمی نهادهای  ۱۹۲۶تا اواخر سال  –که نظام پادشاهی برچیده شد  –بهمن  ۶۶از روز 

ها  در این سال. گر نظم اجتماعی بودند مانحکومت خود را بر پا ساخت، این قشرهای مردم بودند که ساز

ها و چادر  ها با مذهبی ها و بی چادر در تهران دعوا دعوای غیر مذهبی. ها بعد اجتماعی دارد بیشتر کشاکش

در قارنا ترک و کرد . اند و هر دو مسلح ها و شیعیان دو دسته شده در ترکمن صحرا ترکمن. به سرهاست

و در تمام این موارد آقای گنجی مطلع . درگیری واقعا ناخواسته درگرفت در سنندج. یک دیگر را کشتند

. جویانه تر بود ها خوددارانه تر و صلح ها به مراتب از رفتار حزب اللهی باشد که رفتار غیر حزب اللهی

وسط بینید که همه ت ها نمونه حمله به زنان و آدم دزدی و کشتار دگراندیشان را در همین سه سال می شما ده

ای  های تاریخی ثبت شده در مقابل نمونه. عوامل وابسته به قشرهای متعصب مذهبی سازمان داده شده است

 . های پنهانی زده باشند های غیر حزب اللهی دست به اعدام نداریم که گروه

ه تر داوری گنجی در باره عمق تمایل به خشونت علیه دگر اندیشان در میان اسالم گرایان به مراتب گسترد

شاید بسیار سهل باشد . از تمایل به اعمال خشونت از سوی نیروهای مخالف استقرار حکومت اسالمی بود
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« های فدایی خلق چریک»نیروی مخالف نظامی مثل جمهوری اسالمی « ترین خشن»که قبول کنیم که 

شما در . یرانی ا ی ملی و حزب توده نیروی دگراندیش هم نیروهایی چون جبهه« ترین نرم»و . بودند

یابی هیچ موردی را که این نیروها برای حذف مخالفان اسالم گرا دست به  های پس از انقالب نمی سال

های قانونی نیروهای غیرمذهبی، اما مدافع انقالب در  من فقط حمالت به گردهمآیی. خشونت زده باشند

 .آورم را به خاطر آقای گنجی می ۲۶تا  ۸۳های  سال

های شهروندی،  ه منصفانه قضاوت کند باید طرز فکرهایی مراجعه کند که در باره آزادیآقای گنجی هرگا

او هرگاه این طرز . های غیر مذهبی جامعه ما رایج بود های مذهبی و قومی در بخش حقوق زنان، اقلیت

که  های مذهبی تر جامعه ما قیاس کند، قادر نخواهد شد استدالل کند فکرها را با اصول راهنمای بخش

 «.در هر دو طرف به یک سان میل به خشونت بود. خوب»

هایی رجوع کند که در میان نمایندگان اقشار غیر  تواند به نظریه اگر اکبر با این حرف مخالف است می

تواند نشان دهد که میزان  او نمی. ها پیرامون حقوق اجتماعی و مدنی پذیرفته بود مذهبی ما در آن سال

 .ها با نظریات مراجع معتقد به نظام اسالمی همسنگ یا قابل قیاس است ن نظریهخشونت نهفته در ای

را کمتر « دیگری»و « ما»اشکال بزرگ تحلیل و قضاوت اکبر گنجی این است که او هم مثل نیکفر 

 .انگارد نمادهای نمایندگی اقشار اجتماعی موافق و مخالف جمهوری اسالمی می

. این کار فرافکنی است. ها در مناطق قومی دارد ید زیادی بر خشونتاکبر گنجی در استنادات خود تاک

 –که مستند حرف نیکفر است  – ۲۳کشتار . های قومی نداشته است هیچ ربطی به خشونت ۲۳کشتار 

اعدام آنها نه به حکم قانون . آن زندانیان هیچ تهدیدی علیه امنیت نظام نیستند. ها نیست عام کردها و بلوچ قتل

 .تر مرتکب شدند های قبل نه ناشی از خشونتی که سالاست و 

 جمع بست سخن

های تمام برپادارندگان و مدافعان  را به انگیزه ۲۳های دهشتناک نهفته در کشتار  کس که انگیزه  آن

. کند دهد، در قضاوت خود روح حقیقت را، به زیان انصاف و عدالت، کدر می جمهوری اسالمی نسبت می

کند روح عدالت و  را با قربانیان این جنایت مقایسه می ۲۳های دهشتناک نهفته در جنایت  آن کس که انگیزه

 .کند انصاف را برای برساختن حقیقت کدر می

ها  ستیز روایت. ها چیز دیگری است ها یک چیز و ستیز روایت اما تفاوت روایت. تاریخ روایت واحد ندارد

دیگر تالش  زیستی ندارند و برای حذف یک که با هم هم بازتاب ستیزی واقعی میان طرز فکرهایی است

پرهیزی باید ستیز را از میان برداشت؛ باید ستیز را به  برای خشونت. خشونت بروز  ستیز است. کنند می

 .تفاوت گذر داد

 ؟«دیگری»؟ یا «تو»چه کسی در بروز  خشونت بیشتر مسئول است؟ 
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ی، پس مسئولیت بیشتر در یافتن راهی برای برون رفت از اگر تو در مهار  خشونت بیش از دیگری دلسوز

 . ی توست بر عهده« ی شیطانی حلقه»یک 

تصور کنیم، آنگاه با سهولت بیشتر دیده « آنها»و « ما»های علمیه را دو مرکز مهم  ها و حوزه اگر دانشگاه

تر قابل قیاس  ابل کم، با توان طرف مق«تفاوت»به « ستیز»خواهد شد که توان روشنفکران در عبور از 

 .است

ی نیکفر مفصل نوشته  ی نوشته از پی بحث اکبر و محمد رضا، یک استاد دانشگاه هم قلم برداشته و در باره

ترین احساس برایم وقتی  تلخ. طاقت نیاوردم آن را تا آخر بخوانم. آور اما، کالم تا کالم، همه تهوع. است

 .دست داد که شک کردم او خودش باشد

 1392آبان  32گویانیوز، : منبع
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 آقای فرخ نگهدار" نقد"و روش " تهوع آور"تاریخ 

 محمد سهیمی

 مقدمه

از مقاله آقای محمد رضا نیکفر انعکاس و واکنش وسیعی را بدنبال   در نقد قسمتی مقاله نگارندهانتشار 

های فعالین سیاسی همسو با آقای نیکفر به نقد آقای اکبر گنجی به مقاله ایشان مملو از  واکنش. داشت

، مدیر وبسایت اخبار روز، در یک مقاله نیز توسط آقای فواد تابان. اساس و حتی شرم آور بود  اتهامات بی

نگارنده قصد پاسخ گویی به مقاله ایشان را ندارد، چرا که ایشان یا مقاله . پاسخ به نگارنده منتشر شد

نگارنده را دارند، و  نگارنده را اصال نخواندند و متوجه نشدند، و یا اصوالً ایشان فقط قصد حمله به امثال

برای روشن شدن بقیه این مقاله، اجازه دهید   ولی. بنا بر این اصوالً مقاله ایشان قابل پاسخ گویی نیست

 .را عرض کنم  بطور خالصه هدف مقاله قبلی

اینرا . اول، هدف مقاله ورود به بحث آقای نیکفر در مورد رژیم کشتار بودن جمهوری اسالمی نبود

  آقای تابان و مخالفین دیگر مقاله آدرس اشتباهی  حاً در همان آغاز مقاله ذکر کرده بود، ولینگارنده صری

قضاوت در اینمورد فقط   ولی. ممکن است رژیم جمهوری اسالمی رژیم کشتار باشد و یا نباشد. میدهند

آقای   وست گرامیهای آقای نیکفر را د معیار. ممکن است که تعریف چنین رژیمی کامال روشن باشد  زمانی

آقای گنجی نیز پاسخ مبسوطی . ، که خوانندگان خود میتوانند قضاوت کنندمحمد برقعی به نقد کشیدنددکتر 

د کشته خواهد شد، بعد گفتند آقای نیکفر اول گفتند هر کس ابراز دگراندیشی کن. به آقای نیکفر دادند

 .هر دو ادعا غلط بود. غیرخودی ها را کافر کرده و به درک واصل می کنند

مقاله روشنگری در مورد ادعای آقای نیکفر بود که ادعا کرده بودند که از روز اول   دوم، یک هدف اصلی

گردن رژیم جدید بود، و نیروهای بعد از انقالب کشتار دگر اندیشان و مخالفین آغاز شد، تمامی تقصیر به 

های  هدف دوم، و مهمتر از همه، پاسخ به ادعای آقای نیکفر بود که نیرو. مخالف هیچ تقصیری نداشتند

 .کرده بودند عنوان" رژیم کشتار"را بعنوان بخشی از   مذهبی - ملی

، (در این مورد نداشتکه تازه نگارنده اصوالً موضعی )سوم، اگر رژیمی را رژیم کشتار قلمداد نکنیم 

در عین حال موضع نگارنده کامال صریح . آن نیست که چنین رژیمی مخالفان خودرا به قتل نمیرساند  معنی

و، " کند، را جنایت بر ّضد بشریت ارزیابی می ۱۹۲۳های  بدون شک هر شخص منصفی اعدام: "بود

همیشه مخالفان را سرکوب   ری مذهبیتردیدی وجود ندارد که جمهوری اسالمی بعنوان یک رژیم دیکتاتو"

با این وجود آقای تابان دوباره آدرس اشتباه داده و سوال میکنند که شهیدان زنده ." کند کرده و هنوز هم می

ادعا کرده که این   گویی کسی. صابر را چه رژیمی به شهادت رساند  سحابی و آقای هدی یاد خانم هاله

 .شهادت نرسانده استزنده یادان را جمهوری اسالمی به 

ضمن داوری درباره گفت و ، "”تفاوت“به ” ستیز“در ضرورت عبور از "آقای فرخ نگهدار در نوشتار 

 :نیکفر و گنجی، مقاله خود را این گونه پایان برده است آقایان گوی

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170854.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170745iphone.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170835.php
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ی نیکفر مفصل  ی نوشته اکبر و محمد رضا، یک استاد دانشگاه هم قلم برداشته و در بارهاز پی بحث "

ترین احساس برایم  تلخ. طاقت نیاوردم آن را تا آخر بخوانم. آور اما، کالم تا کالم، همه تهوع. نوشته است

  ."وقتی دست داد که شک کردم او خودش باشد

 :ستدو ادعا کرده ا نگهدار بنا بر این آقای

نگهدار به شیوه های سابق، هنوز مشی  ظاهرا آقایچرا؟ چون . است ننوشته نگارندهمقاله را  -اول

 .گویند به واقعیت ها پاسخ میخواهنداستالینیستی را فراموش نکرده و با تهمت زنی 

 .بودند "تهوع آور" نگارندههمه کلمات  -دوم

ننوشته است؟ چرا؟ چون آقایان خود قادر نیستند با مقاله را نگارنده . آغاز کنیم ایشان از مدعای اول

ای مستند بنویسند و بنابر این دیگران هم نمیتوانند، و یا اینکه چون نگارنده را  سرعت نگارنده مقاله

در مورد تاریخ معاصر ایران باشد؟ نگارنده، بر   شناسند تصور نمیکنند که او دارای چنین آگاهی نمی

ای با چنین  یشان جسارت نمیکند و ادعا نمیکند که ایشان قادر نیستند چنین مقالهخالف جناب نگهدار، به ا

هم آقای نگهدار و هم بقیه ما، از جمله نگارنده، دارای یک کارنامه هستیم که در معرض  .سرعتی بنویسند

 .قضاوت عموم هستند

راجع خود بنویسم تا اگر در آینده آقای نگهدار خواستند به نگارنده حمله کنند، دستکم از   بد نیست کمی  ولی 

 .این اتهامات دور از شأن خود در مقاله نباشد

ساله نگارنده  ۱۸برادر  در همان زمان . اعدام شد ۱۹۲۶شهریور ساله دانشجوی نگارنده در  ۶۹برادر 

پسر عموی . خود را بنویسد و آماده شود برای اعدام" وصیت"بار به او گفته شد که   زندانی بود و سه

برادر ایشان در طول انقالب به . ی مجروحین تظاهراتجوان و پزشک نگارنده هم اعدام شد به جرم مداوا

خانواده همسر . بود ۱۹۲۶همسر یک خواهر نگارنده چند سال زندانی سیاسی در دهه . شهادت رسید

 . خواهر دیگر نگارنده هم مصیبت سیاسی بسیار داشتند، از جمله اعدام همسر برادر همسر خواهر نگارنده

ها دوست، هم کالس،  اینها بغیر از ده. جوان خود دق کردند و از دنیا رفتندپدر و مادر نگارنده در غم پسر 

و هم دانشکده نگارنده هستند که هم در زمان شاه و هم در جمهوری اسالمی اعدام شدند، از دوست دوران 

دشت  خان گرفته، تا دوستان و همکالسان دوران دانشکده، از قبیل زنده یادان حسن  دبیرستان زنده یاد تقی

 .حمید آریان، و غیره باقری، فاطمه خجند،  آرا، محمد علی

های اول  در سال. مشغول نوشتن مقاله بزبان انگلیسی در مورد ایران بوده است ۱۳۳۳نگارنده از سال 

های قانونی، سیاسی، و  ای، و جنبه نگارنده بر موضوع انرژی، و بخصوص انرژی هسته  نویسندگی،

ای ایران بودند، بخصوص یک  ین مقاالت تحقیقی و راجع کّل تاریخ برنامه هستها. اقتصادی تمرکز داشت

نگارنده در روزنامه و مجالت مهم . سری مقاله در هفت قسمت که شش تای اول را میتوانید در اینجا ببینید

ستریت آمریکا و اروپا چنین مقاالتی منتشر کرده است که شامل لوس آنجلس تایمز، نیو یورک تایمز، وال ا

ژورنال، اینترنشنال هرالد تریبیون، گاردین، کریسچین ساینس مانیتور، هاروارد اینترنشنال ریویو، مجله 

های سیاسی مهم از قبیل  در عین حال نگارنده در تعداد زیادی از وبسایت. هستند پرگرسیو، ومجله کامنتری

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/08/the-bloody-red-summer-of-1988-grave-crimes-against-humanity.html
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ت، انتی وار، الجزیره، فارین پالیسی فارین پالیسی، تروت دیگ، تروت عات، کامن دریمز، نشنال اینترس

 .است ان ان، کایرو ریویو آوف گلوبال افیرز و پیوند مقاالت زیادی منتشر کرده  اسوسیشن، سی

که به مسائل ایران تعلق داشت و بزبان انگلیسی  وبسایت تهران بیو رو آغاز بکار کرد ۶۶۶۱در سال  

های معتبر انگلیسی از تهران  از روز نامه و وبسایتاین وبسایت به سرعت شهرت یافت، و بسیاری  .بود

ها مقاله گزارشی راجع ایران منتشر  ها مقاله پژوهشی و صد نگارنده در آن ده.بیو رو نقل قول میکردند

 :چندی از آنها عبارتند از. اند در اینجا لیست شدهبخشی از مقاالت پژوهشی . کرد

" ۱۳۱۱-۱۳۳۱ کشتار ناراضیان و روشنفکران،: ای  های زنجیره قتل" ،" ای  های زنجیره قتل"

: ۱۳۱۶های خونین سرخ ایران در دهه  تابستان"، " ۱۳۱۶در دهه  های خونین سرخ ایران تابستان"،

در  "ن سیاسیاعدام زندانیا"،  اینجاو  اینجادر دو قسمت،  "های کهریزک، قتل"، " جنایت بر ضّد بشریت

 محاکمات نمایشی"،   "؟دوباره"  انقالب فرهنگی"یک "، "؟دیگر"  انقالب فرهنگی"یک "،  ۱۹۱۳بهار 

، قسمت (۱۹۱۱در تابستان )محاکمات نمایشی : نمایش ادامه دارد"،"آغاز شد( ۱۹۱۱در تابستان )

سرنوشت روزنامه نگاران "،"، قسمت چهارم(۱۹۱۱در تابستان ) محاکمات نمایشی استالینیستی"،"دوم

سال  ۹۶، های آمریکایی تبحران گروگانگیری دیپلما"،"روز دانشجویان ایران: شانزدهم آذر"،" ایرانی

 ،"بعد

بهزاد نبوی و "،"سعید حجاریان ":و دگر اندیشان ایران ، فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران  شرح زندگی

، "خانم نرگس محّمدی"،"ین ستودهخانم نسر"،"دکتر احمد زیدآبادی و عیسی سحرخیز"،"مصطفی تاجزاده

تکامل سیاسی میر حسین "،"مهدی کروبی"،"ده شیر جوان جنبش سبز" ،"خانم شیوا نظر آهاری"

اکبر "،"ای و رابطه او با سپاه خامنه  سیّد علی"ترجمه به زبان انگلیسی، "،منشور جنبش سبز؛،"موسوی

تاریخچه "زبان فرانسه هم ترجمه شد،که به  "، ای نژاد و خامنه اختالفات عمیق احمدی"، "رفسنجانی  هاشمی

تاریخچه جنبش "،"بخش اول،  مذهبی- تاریخچه جنبش ملی"،"فعاالن سیاسی زن در ایران قبل از انقالب

در   دو عاشوری تاریخی"،"، فرماندهان سپاه۱۹۱۱ رهبران کودتای انتخاباتی"،"بخش دوم،  مذهبی- ملی

 ...،و"ایران

ها  تمامی این مقاالت و ده .ورد ایران هستنداین مقاالت فقط قسمت کوچکی از کّل مقاالت نگارنده در م

 .ها مرجع و منابع معتبر هستند تمامی آنها دارای ده.  مقاله دیگر نگارنده پژوهشی با زمینه تاریخی هستند 

سوال   بدانند، ولی  اگرچه نگارنده نیازی ندارد که آقای نگهدار ایشان را تحلیلگر سیاسی، پژوهشی، تاریخی

است؟ اصوالً خود آقای   ، پژوهشی برای شما کافی آقای نگهدار، چند مقاله تاریخی: است او از ایشان این

پژوهشی در مورد   نگهدار و یاران هم سازمان ایشان، از جمله آقایان نیکفر و تابان، چند مقاله تاریخی

د؟ از آقای اند که حاال صاحب ادعا هستن های معتبر انگلیسی منتشر کرده ایران در نشریات و وبسایت

 -صرف نظر از اشتباهات ایشان و سازمان ایشان  -  نگهدار، که نگارنده به ایشان بعنوان یک مبارز قدیمی

و یا سکوت این چنین تهمتی به نگارنده وارد   همیشه احترام گذاشته است بعید بود که بجای پاسخ منطقی

 .کنند
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 تاریخ تهوع آور

نیست،  و پرداخته نگارنده است ، ساخته" تهوع آور"آن چه . برویمحال به سراغ مدعای دوم آقای نگهدار 

 بعد از انقالبعملکرد سازمان آقای نگهدار  ظاهرا. است بعد از انقالب رفتار خود سازمان آقای نگهدار

 نیستند، و بجای آن به نگارنده تهمتاینک حاضر به قبول مسئولیت آن  ایشان است که" تهوع آور"آنقدر 

مسعود رجوی . سازمان آقای نگهدار به همراه سازمان مجاهدین خلق خواستار انحالل ارتش بود. بندند می

خواهان انحالل ارتش و محاکمه و مجازات سران رژیم در اجتماع سازمان در تهران   ۱۹۸۳ اسفند ۸در  

 :(۱۹۸۱ کیهان، ششم فروردین)  فتو گ شد بودن" مفسد فی االرض"و فرماندهان نظامی به جرم  شاه

آقای  سازمان ".آقای بازرگان، اگر مسأله ی ارتش حل نشود، شما مسئول کشتارهای آینده خواهید بود"

 .نیز در همین روز خواهان انحالل ارتش شد نگهدار

سازمان چریکهای فدایی خلق . ، بود۱۹۸۱، مهندس بازرگان خواهان عفو عمومی برای آغاز سال نو

. مهندس بازرگان واکنش نشان داد و خواهان تشدید اعدام ها شد  و انسانی سریعاً به درخواست دموکراتیک

 ،۱۹۸۳اسفند  ۶۱کیهان، ) در این خصوص گفت  ۱۹۸۳اسفند  ۶۱سخنگوی سازمان طی مصاحبه ای در

 (   ۱صفحه

آنهایی که دستگیر شدند و یا تحت پیگرد . آنهایی که اعدام شدند جرمشان خیانت به خلق و میهن بود"

تا آنجا که ما اطالع داریم حدود دوهزار نفر از افراد ساواکی زیر . د، عناصر ضد انقالب هستندهستن

به نظر ما تقاضای عفو عمومی برای این ...پوشش سیا مشغول خرابکاری و فعالیت ضد خلق هستند

ی گونه عناصر محکوم است و دادن عفو عمومی به عنوان عیدی به ضد انقالبیون است و راه را برا

 " .فعالیت مجدد امپریالیسم در ایران هموار می کند

هیچ کس به اندازه مجاهدین و چریکهای فدایی خلق برای انحالل ارتش و اعدام همه سران آن فشار وارد 

جنگ های تجزیه طلبانه کردستان، گنبد، و  بخصوص آنکه در آن زمان چرا؟: سوال این است. نمی آورد

( عضو وقت مرکزیت  و هیات سیاسی  سازمان)حیدر آقایدرباره جنگ گنبد، . در جریان بود خوزستان

 (: ۳ صفحهجنگ اول گنبد ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، ) چنین گفت

آقای نماینده سازمان تلفنی از گنبد با . حدود دو هفته پیش از آغاز جنگ رفیق هاشم به گنبد اعزام شد"

همو می ". شما هم جواب بدین" :گویند می گیرد که به ما حمله شده، وآقای نگهدار به اوتماس می  نگهدار

گوید بردیوارهای شهر نوشته بودند که به دلیل کشتن پاسدارها باید اعدام شوم،اما تعداد کسانی را که کشته 

 ."وقتی می کشتم نمی شمردمچون " ،(۱۹۱۳، بهمن  ۳۳آرش ،شماره) به یاد نمی آورد 

 .اکید در همه جای این مقاله با حروف سیاه از آن نگارنده استت 

 جنگ داخلی درحیدر سیاست های سازمان آقای نگهدار در گنبد را توضیح داده که مانند کردستان  آقای

 (:۱ صفحه جنگ اول گنبد،) ایشان چنین گفت. شرکت کرده بود
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سیاست سازمان در آن ...های مسلح درآمد تا شب هفتم فروردین ماه دو سوم شهر گنبد به تصرف ترکمن"

مقطع تسلیح مردم بود و این سیاست در ترکمن صحرا که هواداران سازمان فعال بودند، قطعاً در تسلیح 

 ."ترکمن ها موثر بود

یا تروریسم و جنگ داخلی و تجزیه ایران؟  ، ادعای آقای نیکفر، بود،این گسترش روشنگری و مدرنیته

، هم دانشکده نگارنده که او همیشه تا همین لحظه برای جناب ایشان نهایت احترام را رمهدی فتاح پو آقای

 مهندسدر مقابله با نیروهای دولت  از مهارت تیراندازان بخاطر مبارزات دوران شاه ایشان داشته است،

 (:۳ صفحه جنگ اول گنبد،) می گوید ایشان. اند گفته بازرگان

که در محل های مناسب سنگر  آن ها تیراندازان ماهری داشتند. کردند ترکمن ها بسیار منظبط عمل می"

 ."گرفته و با تک تیرهای خود هر حمله ای را خنثی می کردند

البته تحت ) لطفا توضیح دهند که این تیر اندازان واقعا ترکمن بودند یا نفرات سازمان ایشانفتاح پور  آقای

 نیروهای سازمان تحت پوشش کردها می جنگیدند؟مانند کردستان که  ، (پوشش ترکمن ها

، با توجه به عملکرد سازمان آقای نگهدار، درباره ی جنگ گنبد ۱۹۸۱هفتم فروردین  بازرگان در  مهندس

 :(۱۳، صفحه  ۱۹۲۶،نهضت آزادی،مسائل و مشکالت اولین سال انقالبعبدالعلی بازرگان، ) گفت

و متأسفانه زدوخوردها بنا به عقیده و اطالعات دولت،معلول در باطن این سر و صداها و بگو و مگوها "

از ناحیه ی گروه های کمونیستی و .تحریکات ناجوانمردانه ایست که عمدتاً از داخل به عمل می آید

و ضد اسالمی که بیش از همه سنگ آزادی و طرفداری از خلق و ضدیت با استعمار را به سینه  غیرملی

طبق نقشه های پیش پرداخته به نواحی مورد نظر سرازیر و به مراکز محلی می زنند و از هر طرف بر 

 ".از اسلحه های غارت شده ی داخل و یا وارد شده ی از خارج استفاده می نمایندو ...ملحق می شدند

صریحاً از نقش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در همه  ۱۹۸۱یازدهم تیر ماه  مهندس بازرگان در

 (:۳، صفحه ۱۹۸۱کیهان،  یازدهم تیر ماه ) ونت های سراسر کشور با مردم درد دل کر د جنگ ها و خش

فدائیان خلق، این دسته درست آنجا برای خیانت هر جا بساطی است،  -در گنبد بساط راه می اندازند"

اندازند، و ، بعد در خوزستان ماجرا راه می اندازند و آن گاه در بلوچستان سنی و شیعه راه می آماده است

بعد جای دیگر عرب فارس راه می اندازند، تجاوز می کنند، اختالف در داخل ایجاد می کنند، اطالع 

 ."داشتیم از آن، سردسته های جاسوسی شان را فرستادند

نیز تندروی ضدیت با غرب و امپریالیسم و  انقالب ایران در دو حرکتمهندس بازرگان بعدها در کتاب 

. ر را به مارکسیستها باز می گرداند که از آنها به مذهبی های تندور هم سرایت کردهمه این گونه امو

انقالب ایران در مهدی بازرگان، ) کمونیست ها را بزرگترین مخالفان دولت موقت اعالم کرده و می گوید

 (:  ۱۶۹،  صفحهدو حرکت
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ای بودند که زبان و قلم و  اولین دسته[ سازمان مجاهدین خلق]بعد از گروه های چپ افراطی متشکل،"

انتقاد و حمله بدولت موقت گشوده خواستار اقدامات تند و موضع گیری های حاد علیه ضد انقالب داخلی و 

 ".استثمارگران و امپریالیسم می شدند

 (:۱۶۲و  ۱۶۸، صفحات انقالب ایران در دو حرکت)  بعد در ادامه می افزاید

را تبدیل به ستادهای جنگی یا مراکز جمع آوری و توزیع نفرات  چپی ها بعضی از دانشکده های تهران"

 ."و مهمات برای کردستان و سایر نقاط مرزی، علیه دولت جمهوری نموده بودند

ها  مهندس بازرگان همان زمان آگاه بود که سازمان آقای نگهدار چه میکردند، امری که خود سازمان بعد

 .بازگو شدو در مقاله قبلی  بدان اعتراف کرد

طالقانی با مجاهدین و گروه های کمونیست خوب رفتار درست  آیت هللا سید محمود هیچ کس مانند زنده یاد

بارها به کردستان سفر کرد تا به جنگ تجزیه طلبانه ای که به دستور صدام حسین، . سیاسی نداشت و پخته

سازمان آقای  اما. صلح آمیز پایان بخشدحزب دموکرات کردستان و بقیه راه انداخته  بودند، به گونه ای 

سازمان آقای  قبل از وفات، در آخرین نمازجمعه اش، به حزب دموکرات و. او را کامالً ناامید کرد نگهدار

 :چنین گفتند جنگیدند، آیت هللا طالقانی که در لباس کرد بدون نام سازمان می نگهدار

كفار . دست كفار ، به دست منافقین بوده است نه بههر چه ما مسلمان ها از اول اسالم ضربه خوردیم"

و آن كسی كه با چهره . ولی منافق یعنی انسان چند چهره. صفشان جداست. دارند یچهره ی شناخته شده ا

امروز برادرها، خواهرها، فرزندان عزیز اسالم، ما دچار چنین …ها كند در صف مسلمان ی دین نفوذ می 

. آیند و به چهره ی ایرانی فریبكاری هستیم كه گاه به چهره ی اسالم در می گر و  منافقان شرور و حیله

چهره، چهره ی . كنند برای مردم ولی وابسته و مرتبط به جاهای دیگر هستند بسیار هم اظهار دلسوزی می 

. ها ایرانی، ولی روح و درون و نفسش، نفس و اندیشه و فكر عرف امپریالیسم، صهیونیسم و دیگر قدرت

این گرفتاری هایی كه امروز ...ها در چهره ی اسالم و ایرانی و اختالف در صفوف عنی كوبیدن مسلمانی

… دست كیست؟  برای این كشور پیش آمده، به خصوص در كردستان  بهها و  در مركز، در شهرستان

 و از این جهت. هایی طرف هستیم مساله، مساله سطحی نیست كه ما گمان بكنیم با یك خواسته

واال كدام دولت، . شان هم نیستند آیند تعهد می دهند ولی پایبند تعهدات می . هایشان هم گنگ هست خواست

های معقول و منطقی یك گروهی مخالفت كند؟ چه  كدام منشا اثر و كدام رهبری است كه با یك خواسته

. فرهنگ كردی را ترویج كنیم خواهیم گویند می  خواهید؟ می  چه می ...خواهند؟ هایی دارند؟ چه می  بهانه

های شهر و روستا را تشكیل بدهیم، خوب بدهید  خواهیم انجمن خوب بكنید، كی جلوی شما را گرفته؟ می 

پاسدارهای ! های نظامی ارتش از اینجا برود خواهید؟ پایگاه كی جلوگیری كرده؟ بعدش چه؟ دیگر چه می 

رش هم این كه ما هر كاری دلمان بخواهد به دست یعنی چه؟ آخرش چی؟ آخ! غیربومی از اینجا بروند

آخر مساله به اینجا می . خودمان باشد، فقط دولت مركزی به ما نان بدهد، آرد بدهد، نفت بدهد و پول بدهد

نفت را از خوزستان بیاورند به اینها بدهند و اینها هیچ . هیچ حق دخالت در كار ما نداشته باشید. رسد دیگر 

این شدنی است؟ همه چیز به دست خودمان، فقط بودجه به دست . مركزی نداشته باشند تمكینی از دولت

شود عهد و پیمان بست؟ یك مردمی كه از اول گفتند ما به جمهوری اسالمی رای نمی  با شما می ! دولت
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ی یهودی رای داد، زرتشی را. ها و مردم ایران جدا كردند درصد مسلمان ۳۱دهیم، یعنی خودشان را از  

دهید، دیگر چه می  خوب رای نمی . دهیم داد، مسیحی رای داد، صائبی رای داد، یك عده گفتند ما رای نمی 

دهم، یعنی چه؟ این  گوید من رای به جمهوری اسالمی نمی  خواهید؟ آن مال و آن پیشوای مذهبی كه می   

بعد از . و ما رفتیم سنندجماه قبل مساله سنندج پیش آمد  ۸همان وقتی كه …چه پیشوای مذهبی است؟

بعد یك نفری كشته شد و بعد . تحقیقات معلوم شد، یك درگیری بین كمیته شیعه و كمیته اهل سنت ایجاد شد

… هم یكی از همین آقایان سران رفت تلویزیون و رادیو را گرفت و دستور داد كه ژاندارمری را بگیرید

اگر آن . اما آنها از خودشان دفاع كردند. پادگان نظامیبعد حمله كردند طرف . بعد شهربانی هم تسلیم شد

تا …!شد؟ ما هم غافل بودیم ای می  دانید چه فاجعه روز مركز نظامی ارتش سنندج سقوط كرده بود، می 

های ما را كشتند،  ها جوان های اینها داد و فریاد برداشتند كه ارتشی  وارد شدیم، عوامل و دور و بری 

خوب ما را ناراحت كردند كه چرا باید ارتش این كار را بكند؟ خدا رحمت كند مرحوم . ندهای ما را كشت زن

كنند به  ها حمله می  این. با او تماس گرفتیم و او گفت كه ما دستوری ندادیم برای حمله به مردم! قرنی را

بدهیم؟ ما هم باور  هایمان را بدهیم به اینها؟ سربازان خود را به كشتن ما دفاع نكنیم؟ اسلحه. پادگان

اندازید؟ ببینید دسیسه را،  رفتیم پادگان برای این كه اعتراض كنیم چرا بر سر مردم خمپاره می …!نكردیم

های سرباز متدین و متعهد كه ایستادگی كردند در برابر حمله  بعد متوجه شدیم یك عده جوان. تبلیغات را

وقت برای من پیام می فرستند علمای  آن…خودمان دفاع نكنیم؟ما از . كنند گفتند آقا، به ما حمله می ! ها آن

ارتش ابتدائا وارد شد؟ فتنه را ! كوبد كه این ارتش شما ما را می ! كنند آنجا كه به ما مثل مغول ها حمله می 

كی ایجاد كرد؟ از كجا شروع شد؟ هیچ بررسی شده؟ اینها آیا به قول و عهدشان قانع هستند؟ اگر واقعا 

اینها كسانی هستند كه رفتند اروپا و خارج، . شان این باشد، بسیار آسان قابل حل است ولی این نیست مسائل

ها  شده تسلیم . ها، به صدا درآمدند زیر الك خودشان پنهان شدند، این مردم مسلمان خون دادند، حاال ساكت

ها، تسلیم یك مشت  میلیون جمعیت ایران و مسلمان۹۶ …وابسته ها دوباره آمدند روی كار! انقالبی شدند

رسند؟ ارتش  ها را برسند، نمی  خودشان باید در ابتدا حساب این. خودخواه و وابسته به دیگران نخواهند شد

ما این انقالب را . افتد افتیم، امام خمینی هم راه می  ما هم راه می . تواند؟ همه ملت كند؟ نمی  دخالت نمی 

قرآن هم . كند این ملت تحمل نمی …المللی باشیم ت نیاوردیم كه بازیچه یك مشت بازیگر بیندس  مفت به

فتنه را قرآن و دین ما . هرجا فتنه شد باید بجنگید  قاتلوهم حتی التكون فتنه: گوید قرآن می . كند تحمل نمی 

  ".كند تحمل نمی 

  عد از انقالب آغاز شد و نگارنده در مقاله قبلیکه از روز اول ب سازمان آقای نگهدار اقدام مسلحانه ،آری

را به نقل از منابع " تهوع"نگارنده این است که فقط آن  "گناه"اما . است" تهوع آور"به آن اشاره کرد، 

و مجاهدین گرفتن سریع قدرت بود از  سازمان آقای نگهدارهدف . گزارش کرد سازمان آقای نگهدارخود 

دیدارهای زیادی  دکتر ابراهیم یزدی. مجاهدین از قبل آن را طراحی کرده بودسازمان . راه جنگ مسلحانه

  ، صفحه۹۶نداز ایران ، شماره ی چشم ا) درباره یکی از آنها می گوید. با مجاهدین در آن زمان داشت

۳۳:) 

این . مسعود رجوی و موسی خیابانی چند جلسه در منزل پدرم، در خیابان عین الدوله به دیدار من آمدند"

که به مرکزیت سازمان نزدیک بود و در دوران شاه  -خواهر زاده ام -دیدارها به واسطه ی محمد صدیقی

ار نوعی تخیالت انقالبی استنباط من در مجموع این بود که اینها دچ. هم زندان رفته بود هماهنگ می شد
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در تحلیل های خود بر این باور بودند ...بودند، موذیانه سعی می کردند به زعم خودشان مرا تحریک کنند

که اولویت در خلع ید از روحانیان یا ارتجاع است و اگر موفق شوند،لیبرالها را می توانند به راحتی جارو 

پس از این که درگیری . بازرگان جدا کنند و به خود جذب نمایندبا توجه به سوابقم سعی کردند مرا از . کنند

باز [ ۱۹۲۶]نها با روحانیون حاکم و حزب جمهوری اسالمی خیلی باال گرفت، قبل از وقایع خردادآمیان 

شما "من هم به صراحت به آنها گفتم که ." ما تجربه ی انقالب را تکرار می کنیم" هم پیش من آمدند و گفتند

امروز بدنه ی جامعه با شما برخورد می کنند و شما یک گروه کوچک و اقلیتی هستید و ...ی کنیداشتباه م

اگر بخواهید این کارها را بکنید با شما برخورد می کنند و شما تاب مقاومت در مقابل آنها را ندارید، 

این را مطرح کردند در آن مالقات کم و بیش ." بنابراین به شدت آسیب خواهید دید و متالشی خواهید شد

انها به میلیشیایی که درست کرده بودند خیلی بها می دادند و فکر می کردند می توانند . که قاطع می ایستیم

اما من تحلیلشان را نادرست می دانستم و مخالف بودم و به مسعود رجوی، موسی خیابانی و . مقاومت کنند

 ".لط استمحمد صدیقی که آمدند پیش من گفتم که تحلیلشان غ

، که در آن زمان منتقد (که نگارنده از هواداران آن بود)، رهبر جنبش مسلمانان مبارز حبیب هللا پیماندکتر 

 :(۹۲و  ۹۸، صفحات ۶۳چشم انداز ایران، شماره ) می گوید شدید مهندس بازرگان بود،

مثالً  -متعارف سیاسیاگر با روش های خط استراتژیک و راه حل نهایی مجاهدین خلق، این بود که "

من به بچه های ...نتوانند به قدرت دست یابند، ناگزیر برای دستیابی به آن دست به اسلحه ببرند -انتخابات

سازمان گفتم که شما نمی توانید با برخورد خصمانه و حذفی قدرت را به دست بیاورید چون توانش را 

 ".ندارید

دانند یادآوری میشود که دکتر پیمان در آن زمان خود یک  آورند، و یا نمی برای انهأیکه بخاطر نمی

زنده یاد مهندس عزت هللا سحابی که هیچ کس در صداقت و راستگویی او  . شخصیت بسیار رادیکال بود

 (: ۳صفحه  ، ۶۳انداز ایران ، شماره چشم )  می گوید شک و تردیدی ندارد،

، یکی دو روز پیش از واقعه ی  ۲۶اواخر خرداد ...آخرین جلسه ای که با آنها داشتم با پرویز یعقوبی بود"

سعی آنها در این مالقات ها و ارتباطات این بود که مرا قانع کنند که بپذیرم اینها یعنی نظام، . سی خرداد

 ".درگیری مسلحانه با اینها یک امر ناگزیر استخطری هستند و 

به سازمان آقای نگهدار دارد؟ سازمان ایشان در همه شهرها   ن است پرسیده شود اینها چه ربطیممک

عضو   ،عضو وقت کمیته مرکزی)مصطفی مدنی . درگیر بود و در دانشگاه ها هم فعالیت علنی داشت

ا رسازمان آقای نگهدار ، وضعیت با نگاه به گذشتهبعدها ( هیات سیاسی وعضو تحریریه نشریه کار

 (:۲۲صفحه  اکثریت، –انشعاب اقلیت  ) گزارش کرد

خانه های "اقلیت و "  جوخه های رزمی"آقای رجوی یا  " مشت در برابر مشت"به راستی مابین شعار "

اکثریت چه تفاوتی ماهوی وجود داشت؟ " پیش به سوی شوروی"رفقای گروه اشرف دهقانی ، و " تیمی

است به مجاهد با همان سرعت می خو. جز این که بر هیچ کدام توجه به نقش و حرکت مردم حاکم نبود
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قدرت برسد که رهبری اکثریت شتاب داشت برای سهیم شدن با قدرت ، برق آسا تکلیف خود را با انقالب 

 ".و خمینی و شوروی و حزب توده  یک سره کند

 جبر گسل زندگی نامه ای فدائیان

  د تا بیاشاره شو (دوست هم سازمانی آقای نگهدار) ای در مقاله آقای نیکفر در اینجا الزم است به نکته

نکته اشاره کرده  یکآقای نیکفر، در نقد آقای گنجی به . اساس بودن افاضات ایشان بیشتر روشن گردد

 :گویند ایشان می. است

ای  نامه  های زندگی گسل. توان تا حدی تفاهم داشت های مختلف می سبت به نبود تفاهم به سبب بیوگرافین"

نوشته ...کننده تحریف تاریخ نیستند ها توجیه اما این گسل. ایران واقعیتی انکارناپذیر است  عمیق در جامعه

کسی . انقالب موفق بوده است دهد که رژیم تا چه حد در تحریف رخدادهای پس از اکبر گنجی نشان می

چه چیزی این . است ای نامه گرفتار جبِر گسِل زندگیرود که بداند،  بینانه انتظار می چون او هم که خوش

توان فرضیاتی در این باره مطرح کرد، مثالً با تأکید بر نفوذ فکری  گسل را این گونه ژرف کرده است؟ می

بینند و  ال از طریق مجموعه کسانی که آینده خود را مشترک میطلبان، و ک رژیم از جمله از طریق اصالح

کوشند زمینه مشترک  گردد، می کننده وجه زمانی آینده در ترسیم گذشته برمی بنابر الزامی که به نقش تعیین

 ".گذشته را حفظ کنند

 قای نگهدارآدر این صورت این ادعای کلی شامل خود او، . نیکفر درست باشد آقایفرض کنیم این ادعای 

برای آن که معنای آن بهتر فهمیده شود، عین همان ادعا . و سازمان یا گروه ایشان و دیگران هم خواهد شد

 :بکار بریم آقای نگهدارنیکفر و  آقایرا برای خود 

ای  نامه  های زندگی گسل. توان تا حدی تفاهم داشت های مختلف می سبت به نبود تفاهم به سبب بیوگرافین"

نوشته ...کننده تحریف تاریخ نیستند ها توجیه اما این گسل. ایران واقعیتی انکارناپذیر است  در جامعهعمیق 

دهد که کمونیست های سابق تا چه حد در تحریف  نشان می محمد رضا نیکفر و فرخ نگهدارهای 

رود که  ظار میبینانه انت نگهدار هم که خوش -کسی چون نیکفر. رخدادهای پس از انقالب موفق بوده است

توان  چه چیزی این گسل را این گونه ژرف کرده است؟ می. است ای نامه گرفتار جبِر گسِل زندگیبداند، 

فرضیاتی در این باره مطرح کرد، مثالً با تأکید بر نفوذ فکری ته نشست های لنینی و استالینی ، و کال از 

کننده وجه زمانی  بنابر الزامی که به نقش تعیینبینند و  طریق مجموعه کسانی که آینده خود را مشترک می

 ". کوشند زمینه مشترک گذشته را حفظ کنند گردد، می آینده در ترسیم گذشته برمی

دیگر کمونیست ها و مجاهدین  چون سازمان فدائیان اکثریت از سوی توان تصور کرد که در عین حال می

های پس از انشعاب متهم می شوند، آقای  خلق به همکاری با جمهوری اسالمی در سرکوب های سال

ی که هر دگراندیش و غیر خودی را به محض ابراز دگراندیشی و غیرخودی بودن "رژیم کشتار"نیکفر 

آقای . نکنید آقای نگهدار، اگر این چنین است، شما همین کار را. می کشد، خلق کرد تا آن پیشینه را بشوید

  ؟توجیه می کنید اری با جمهوری اسالمی در سرکوب رانگهدار فیلم را ببینید که چگونه همک

https://www.youtube.com/watch?v=3z4bsxbCgIc
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را وادار به تحریف تاریخ  آقای نگهدارنیکفر و  آقایو هستی شناسانه، " جبر گسل زندگی نامه ای"پس 

 .جلوه می کند" تهوع آور"برای خودشان  آقایان نیز کرده است، تا آن حد که گزارش گذشته به روایت خود

را شامل می شود،  نیکفر اگر هم راست باشد، منحصراً کمونیست های سابق مثل ایشان آقایاما ادعای 

 :چون

 .نیستند ۱۹۲۶مذهبی ها منکر جنایات و سرکوب های رژیم در دهه  -اصالح طلبان و ملی اول،

عده . را جنایت غیر قابل توجیه می دانند  ۱۹۲۳مذهبی ها اعدام زندانیان در  -اصالح طلبان و ملی دوم،

 .ارزیابی میکنند نیز آن را جنایت بر ّضد بشریت  ای از آنان، همانند نگارنده،

های ”فَکت“ها این توافق عمومی را داشته باشند که  شاید چند تایی از این تاریخ: "گویند نیکفر می آقای

منظور اموری واقع است چون کشتار که انکارشان ما را به مرز همدلی و همدستی . سخت را انکار نکنند

 :نیکفر بنگرید آقایحال به خود ". کند با قاتالن نزدیک می

هایی را که  ایشان خشونت. هستند ۱۹۲۶ ایشان منکر خشونت های گروه های مخالف در دهه اول،

به "پس مطابق حکم خود آقای نیکفر، ایشان . میکنند انکار را  مرتکب شده اند ایشان های همسوبا سازمان

هزار قتل سازمان مجاهدین خلق و ده ها هزار  53انکار . شده اند" مرز همدلی و همدستی با قاتالن نزدیک

 .تن در کردستان و گنبد و خوزستان توسط مخالفان، ایشان را در کنار قاتالن قرار داده است

های ایشان و همسو با  آقای نیکفر انکار میکنند که آغاز کننده خشونت از روز بعد از انقالب گروه دوم،

سرکار خانم اعظم . درباره آغاز کننده خشونت ها ارائه کنم دیگراجازه دهید یک مدرک . ایشان بودند

 (:۱۹۳۱چهاردهم اردیبهشت پیام هاجر، )  نویسند می طالقانی

مرحوم طالقانی یک روز که درباره نامه حضرت علی به مالک اشتر صحبت می کرد، ناگهان دیدم بلند "

، به (مجاهدین خلق)شد، خیلی برافروخته شروع به قدم زدن کرد، پرسیدم چه شده است؟ گفت این بچه ها

ن نگرانم اینها  م. هر چه بگویی قبول داریم، ولی هر کاری خودشان می خواهند می کنندمن می گویند، 

اگر جرقه ای زده بشود تا بیست سال . هم اطالعات زیادی جمع آوری کرده اند و هم اسلحه فرام کرده اند

از آن تاریخ بیست سال می گذرد و می بینیم که این جرقه خاموش نشده . دیگر این جرقه خاموش نمی شود

 ."است

همه ما . وجود ندارد" جبر گسل زندگی نامه ای"چیزی به نام . اساس است  نیکفر بی آقای ولی ادعای

اختالف نظر و اشتباه کردن هم امری انسانی . انسان هستیم که می توانیم با هم حرف بزنیم و تفاهم کنیم

تفاوت شناسنامه ای، سدهای عظیمی در برابر ما ایجاد نمی کند که توان فهم و گفت و گو و درک . است

 .حقیقت را از ما بستاند

 ی امپریالیسم آمریکانابود
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مهندس بازرگان به شدت مخالف مارکسیسم  دانیم که همه می .در اینجا یادآوری نکته مهم دیگری الزم است

در عین حال در همان زمانی که امثال . و شوروی و فردی لیبرال و مخالف اشغال سفارت آمریکا بود

میکوبیدند، دکتر " علوم بورژوایی"آقایان نیکفر و نگهدار علوم اجتماعی و انسانی غرب را تحت عنوان 

وقتی امثال آقایان . ار مفصل از علوم انسانی غربی پرداختعبدالکریم سروش در مجله سروش به دفاع بسی

رضا داوری وارد بحث  آقاینیکفر و نگهدار به دنبال نابودی امپریالیسم آمریکا بودند، دکتر سروش با 

" وجود و ماهیت غرب"و " غربیان و حسن و قبح شئون و اطوار آنان"درباره غرب شدند و طی دو مقاله 

 سال گذشته علیه غرب و آمریکا  ۹۳حتی یک کلمه از دکتر سروش در . خواستندبه دفاع از غرب بپا 

و بخصوص  این نکته فقط برای ذکر تفاوت مشرب ها بیان شد، واال نگارنده عدم نقد غرب،. توان یافت نمی

ونه نگارنده خود منتقد شدید اینگ. های امپریالیستی آمریکا در مورد جهان اسالم را فضیلت نمیداند سیاست

  .باشد ها می سیاست

که ) ، که سازمان اکثریت با آن نزدیک بود، پس از انقالب علیه دموکراسی و لیبرالیسم غربی حزب توده

به مناسبت چهلمین : چهل سال در سنگر مبارزه) گفت چنین( مهندس بازرگان را سمبل آن می دانست

 (:۲۲و  ۲۸صفحات  ،۱۹۲۶مهر ماه سالگرد بنیاد گزاری حزب توده ایران، انتشارات حزب توده، 

، دچار هیچ گونه ابهام و ابزار سلطه بورژوازی استکه  دموکراسی بورژواییحزب توده ایران درباره "

دموکراسی در تمام نظام های ماقبل سوسیالیسم و تا پیروزی کامل با توجه به این که . تخیل نبود

سازمان اعمال قدرت طبقات و قشرهای استثمارگر سوسیالیسم، عبارت است از دیکتاتوری اقلیت حاکم و 

 "علیه سایر طبقات

. باید حمله به دولت دموکرات مهندس بازرگان صریحتر می شد. به این اندازه هم کفایت نکرد حزب توده

 ( : ۳۳همانجا، صفحه) حزب چنین نوشت

داخلی است و رویارویی  در شرایط نویی که انقالب آماج دسیسه های گوناگون امپریالیسم و ضد انقالب"

بیش از پیش محتوایی طبقاتی خود  دموکراسیجبهه انقالب و ضد انقالب هر روز بیشتر تعمیق می شود، 

لیبرالها دموکراسی را در چارچوب آزادی بیان و قلم و اجتماعات و انتخابات به . را نمایان می سازد

چه در دوران حکومت دولت موقت، یعنی  .عنوان حربه ای در دفاع از منافع طبقاتی خود می خواهند

و چه پس از آن، بیانگران منافع سرمایه داری لیبرال ایران اند، در حالی که برای پیروان " بهار لیبرالها"

سوسیالیسم علمی حق آزادی فعالیت قانونی به هیچ رو قائل نیستند و قوانین ضد کمونیستی دوران طاغوت 

ا دموکراسی را برای تمام گرئه های سیاسی، منهای پیروان سوسیالیسم لیبراله...را معتبر می شناختند

 ."علمی و دیگر نیروهای راستین می خواهند

گویی حزب . دید  نمی بین سازمان آقای نگهدار وحزب توده  در آن مقطع از زمان هیچ کس تفاوت مهمی

همان طور . همین سازمان بود آقای نیکفر هم عضو. ایدئولوژی سازمان آقای نگهدار را پردازش می کرد

که آقای علی کشتگر در یک مقاله توضیح دادند، ایشان و آقای نگهدار به دیدار شبانه آقای کیانوری رفته تا 

آقای کیانوری تهدید می کند که شوروی از ما . در مورد ادغام فدائیان اکثریت با حزب توده صحبت کنند
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آقای کشتگر زیر بار نمی . را نپذیرید، شما را له خواهیم کرد حمایت می کند و شما اگر رهبری حزب توده

 .روند، و آقای نگهدار شروع به گریه کردن می کنند

 منطق خیانت پیشگی و جاسوسی لیبرال ها

این چنین  ۱۹۲۶آقایان نیکفر ونگهدار یادآوری شود که نشریه آنها، کار، در فروردین  اجازه دهید به

 (: ۱۳صفحه ، ۱۹۲۶نوزده فروردین ، ۱۶۳شماره نشریه کار، ) نوشت

. محاکمه سیاست و منطق دولت موقت است...محاکمه امیر انتظام...این است منطق خیانت پیشگی لیبرالها"

لیبرالیسم و سازشکاری است که باید به پشت میز دادگاه کشیده شود و دوستی و مماشات با این 

شرح تالش های ضد انقالبی و سازش های پشت پرده دولت موقت بر . آمریکاست که باید مجازات شود

دولتی که دست اندارکارانش چهره های درخشانی چون امیر انتظام، نزیه و ایزدی . کسی پوشیده نیست

بیهوده نیست که بازرگان ...امیر انتظام پرورانده این سیاست و این مشی سازشکارانه است...بوده اند

توطئه تماس های "...اگر جرم یا خیانتی است بنده باید به دادگاه بیایم نه امیر انتظام"اعتراف می کند که 

اسوسان حرفه ای سیا در پی در پی و مکرر در حدی بسیار گسترده و صمیمی با عوامل آمریکایی و ج

عفونت زده و ثمره چنین تفکر و بینشی است و بر بستر ....جهت به سازش کشاندن خط اصیل انقالب

رشد می کنند و اگر دست انقالب آنها  قارچ هایی چون امیر انتظام هاکه  جاسوس خیز چنین سیاستی است

نشجویان مسلمان پیرو خط امام،سنگر دا...را نروبد زهر سازش و تسلیم را به کام انقالب می ریزند

سرکرده ضد انقالب جهانی را در تهران فتح کردند و اسناد خیانت و سازش دلتمردان کابینه بازرگان و 

تبرئه امیر انتظام از این دادگاه باید بداند که ...من جمله امیر انتظام را در برابر دیدگان مردم گرفتند

... است چیزی جز عقب گرد و باز پس گرفتن اشغال سفارت نیست اتهاماتی که در عمل به ثبوت رسیده

ارگان [ روزنامه ارگان نهضت آزادی ایران] سر و صدای تهوع آور روزنامه میزانهای و هوی لیبرالها، 

از سوی برخی حقوق دانان لیبرال و یا به سازش  این جاسوسرسمی این آقایان و اعالم پذیرش وکالت 

لیبرال، هیچ کدام نمی تواند بر قانونیت و اعتبار این اسناد کوچک ترین لطمه ای رسیده با سازشکاران 

 ."وارد آورد

امیر انتظام، حتی مخالف  آقایان نیکفر و نگهدار با قطعی قلمداد کردن جاسوسی آقای مهندس پس سازمان

ته ای است که آقای این همان روشنگری و مدرنی. این بودند که ایشان بتواند حتی از وکیل برخوردار شود

خواند و اینک " تهوع آور"آقایان در آن زمان روزنامه مهندس بازگان را  نشریه. نیکفر ادعا می کند

  که نگارنده در مقاله قبلی تاریخچه بعد از انقالب سازمان آقایان به روایت اسناد خود سازمان، و متحدان آن

است یا جاسوس معرفی " تهوع آور"کار نگارنده . استشده  "تهوع آور"کرد ، برای آقای نگهدار  مطرح

 ؟  ، وطن دوست، و مخالف خشونت، و کل کابینه اش شخصیت ملی ، آن کردن مهندس بازرگان

 همکاری با دشمنان و تأمین مالی

 اقلیت سازمان که گروه فدائیان است؟ آیا این نیست" تهوع آور"چه چیز  :بنا بر این، سوال این است

این است " تهوع آور"قای نگهدار به عراق رفت و با استخبارات صدام حسین همکاری کرد؟ آ چریکهای

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-104_0.pdf
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اصلی پیش از انقالب سازمان آقای نگهدار و بعدی فدائیان اقلیت، اینک نیز  از اعضای" رفیق توکل"که 

 :می گوید

من به . بیهوده دنبال جعل اسناد نرود. وزارت اطالعات را راحت کنم خیلی صریح این را بگویم و خیال"

های  داری و همه دولت عنوان عضو یک سازمان کمونیست رادیکال، که دشمن تمام نظم سرمایه

ام که یک سازمان کمونیست، انقالبی و رادیکال، مجاز است از تضادهای  ست، بر این عقیده داری سرمایه

ها علیه دولت خودی و برای سرنگونی آن  های آن طقه استفاده کند و حتا از کمکهای ارتجاعی من دولت

ای بر مواضع سازمان انقالبی ایرانی یا  ذره. استفاده نماید، به شرطی که این کمک بی قید و شرط باشد

ن های مردم دو کشور به کار گرفته نشود و تا جایی که ممکن است، ای علیه توده. عراقی تأثیر نگذارد

این را هم بیافزایم که . اند ها را در اختیار مخالفین همان دولتی نیز قرار دهند که از آن کمک گرفته کمک

ها، این مجاز بودن به معنای استفاده عملی از آن تحت هر شرایطی نیست، بلکه باید  مثل مورد تاکتیک

 ".شرایط ویژه سیاسی کاربرد آن مد نظر قرار گیرد

هم در برنامه پرگار بی بی سی در مناظره  - اقلیت چریکهای فداییسابق  اعضایاز  - آقای کاظم علمداری

 :و گفت برقعی از پول گرفتن اپوزیسیون از دولت های غربی دفاع کرد دکتربا 

امینی و مدنی و بختیار توانستند یک پولی بگیرند و این امکانات را در اختیار جنبشی که به آن معتقد "

 ". ندبودند قرار بده

آقای علمداری مدافع تحریم های اقتصادی کمرشکن علیه ایران است و چندین مقاله در این زمینه نوشته 

این هزینه ای است که مردم . کرد( تحریم نفت)  ایران را باید تحریم های فلج کننده،  اند ایشان گفته. است

کوتاه "این هزینه ها . انقالب  هزینه دادندباید برای آزادی بپردازند، همان گونه در انقالب مشروطیت و 

 :ایشان می نویسند. است" مدت

، ولی در درازمدت مردم ایران هایی به مردم وارد کند زیانتواند در کوتاه مدت  اگرچه تحریم نفت می"

مگر مردم ایران صد . ممکن است هم از شر دیکتاتوری رها شوند، و هم به ثروت ملی خود دست یابند

اند؟ پس چرا باید مردم  و دو انقالب را پشت سرنگذاشته اند هزینه ندادهاند و  ی آزادی مبارزه نکردهسال برا

باید فشارهمه جانبه ی داخلی و خارجی علیه این ...ترساند؟ هزینه ی کوتاه مدت تحریم نفت ایرانرا از 

 ."رژیم را بکار گرفت تا به خواست مردم، یعنی آزادی و حاکمیت مردم تن دهد

 نخواندند؟" تهوع آور" آقای نگهدار چرا این سخنان را

لطفا آقای نگهدار، که ظاهرا همیشه به آقای محمد خاتمی احترام گذشته اند، توضیح دهند که چرا وقتی 

 :نخواندند" تهوع آور"آقای علمداری این سخنان را علیه آقای خاتمی نوشت، ایشان آنهارا 

او ثابت قدم . نداشته و ندارد شهامتاو . او آزادی خواه نبوده و نیست. او پای بند به اصول نبوده است"

تابع رژیم بودن و مقدس دانستن آن که دکترین . او دکترینی نداشته که روشن باشد یا نباشد. نبوده است

http://76.162.209.167/?p=57384
http://76.162.209.167/?p=57384
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. دور از چشم خبرنگاران رأی اش را به صندوق انداخته است دزدانه...استترسوو  بی اخالقاو ...نیست

 ."است که او ادعا می کند انتخابات را تحریم نکرده بود حقه بازیاین 

است که   های خود گفته است، این جناب علمداری همان کسی ها در مصاحبه همانطور که نگارنده بار

دریافتند که آقای خاتمی   ایشان توضیح نداده اند که از چه زمانی. طرفدار سر سخت آقای خاتمی بود  زمانی

ها به شدت به  این همان آقای علمداری است که بار .د که ایشان در پاراگراف باال توصیف میکنندهستن  انی

آقای علمداری اگرچه اینک یکی  .ایشان در پاسخ سکوت اختیار کردند  آقای نگهدار حمله کرده است، ولی

اش را حفظ کرده که نمونه اش کالمی است  ستیاز مهمترین چپ ستیزان است، اما همچنان زبان استالینی

 .که در باال از او درباره آقای خاتمی نقل شد

ت، بنیادی که اس بنیاد توانا  " هیات علمی"به نظر نگارنده چیزی که باید زیر سوال باشد عضویت در 

بودجه آن توسط وزارت خارجه آقای اکبر عطری و همسر ایشان اداره میشود، و   توسط نئوکان ایرانی

، و جاهای دیگر تأمین برای دموکراسی  موقوفه ملی  ، سازمان دست راستی ندآمریکا، وزارت خارجه هل

به همراه چهره های شناخته شده ای چون مجید محمدی، محسن سازگارا، مهدی خلجی، )آقای نیکفر .میشود

عضو هیأت علمی این بنیاد بوده و در آن تدریس هم ... (  نیما راشدان، احمد رافت، حسن شریعتمداری، و

ظاهراً از . آقای نیکفر از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا آمریکا راه درازی طی کرده اند. ده اندکر

چرا . ان تغییر کرده است این اصل ثابت است، اما کشور. نظر ایشان همیشه باید به ابر قدرتی وصل بود

 .خود همان مسیر را پیموده است احتماالً به این دلیل است کهنمی خواند؟ " تهوع آور"آقای نگهدار این را 

 کالم پایانی

، خوب، شاید نگارنده مثل همیشه زیادی خوشبین  ولی. جناب نگهدار، از شما چنین اتهام و توهینی بعید بود

 .دخود قضاوت کنن  خوانندگان گرامی. بود، و چنین رفتاری از ایشان و امثال ایشان بعید نبود و نیست

 1392آذر  2گویانیوز، : منبع

 

 

 

 

 

 

 

http://tavaana.org/fa/content/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-0
http://tavaana.org/fa/content/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://tavaana.org/fa/content/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://tavaana.org/fa/content/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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 "درآورد"توان مساوی  بازی خشونت بین حکومت و مخالفان را نمی

 رضا علیجانی

ناگفته »آیا جمهوری اسالمی رژیم کشتار بوده است و یا مخالفان آغازگر خشونت؟ این بحث با هاله ای از

رساندن حرف وابهاماتی که درگفتار هردوسوی بحث وجود دارد و بعضا کلی گویی و یا غیرمستقیم « ها

اصلی؛ اندک مدتی است که در گرفته اما ریشه در دو گفتار قدیمی دارد که از ابتدای تاریخ انقالب در 

 .جریان بوده است

به لحاظ معرفت شناختی این که موضوع مورد بحث طرفین یعنی حکومت و یا گروه های معروف مخالف 

ایی و غیر قابل تغییر بوده اند، برای نگارنده به و طبیعت ی ثابت، قابل شناس« ذات»اش، از ابتدا دارای 

اگر از ساده سازی دو سویی دیدن )هر چند معتقدم هیچ کدام از دوسوی ماجرا . شدت مورد تردید است

؛ بدون پیش (ماجرا که ناشی از وارونه خوانی تاریخ یعنی از آخر به اول خواندن آن است، چشم پوشی کنیم

اقتصادی نبوده و نیستند و هر کدام از این پیش زمینه ها و  -ی و اجتماعی زمینه های معرفتی و گفتمان

و البته نه غیر قابل  -شرایط و بسترها با یک نحوه رفتاردموکراتیک و غیردموکراتیک تجانس بیشتر 

در شکل دهی به حوادث بعدی است ( و البته نه مطلق) همین پیش زمینه ها عاملی بسیارمهم . دارد -تغییر

نادیده گرفتن آن به دست کاری و تحریف تاریخ و بی عدالتی و بی انصافی در روایت کردن بی طرفانه که 

 .در این باره در ادامه بیشتر بحث خواهد شد. آن می انجامد

از این مقدمه مهم که بگذریم نکته مقدماتی بعدی این است که آیا مخالفان خشونت نورزیده اند و آن ها دست 

بوده و تنها حکومت بوده است که خشونت ورزیده است؛ پاسخ این سئوال هم خیلی ساده پاک و صلح جو 

که همه نسل انقالب در ذهن و روان خود دارند و برخی از مستنداتش را یک ! است و بنا به دالیل شهودی

و  اما نکته و سئوال اصلی. سوی این بحث در مقاالتش آورده است، امری روشن و غیر قابل انکار است

بنیادی که در این میان فراموش شده ویا در گرد و غبار جزئی گویی ها به صورت مبهم گویی و گاه 

در کنار هم آوردن )حذف و خشونت « آغازگر»تناقض گویی به سادگی از آن عبور شده این است که آیا 

ریشه ای که آیا  معترضان و مخالفان بوده اند؟ و نیز این سئوال اساسی و( این دو اصطالح تعمد دارم

خشونت مخالفان بوده است ؟ نگارنده در برخی پاسخ های آری تلویحا « عکس العمل»خشونت حکومت 

داده شده و یا القاء شده در باره هر دوی این گزاره ها تردیدهای بسیار جدی و اساسی دارد و به خصوص 

گ این ابهام در مورد اعدام های نمی تواند درد و رنج فروخورده خود را به ویژه در باره مصداق بزر

رژیم »البته دوستانی که به مفهوم سازی .)پنهان کند ۲۳گسترده طیف وسیع زندانیان سیاسی در سال 

 .(انتقاد کرده اند هم مواضع روشنی در باره اعدام ها دارند« کشتار

این باره مقاله  الزاما منظور افراد مشخصی که در) عالقه مندان اصلی این مجادله در دو سوی بحث 

البته با حد و اندازه ها و نیز ) ، عمدتا کسانی هستند که در دوسوی خشونت ورزی (نوشته اند نیست

در ابتدای انقالب قرار داشته اند؛ اما نگارنده و ( مسئولیت های حقوقی و سیاسی و تاریخی کامال متفاوت

مذهیی ها و چپ های  -ز ملیون و ملی شاید طیف وسیعی از نیروهای منتقد و معترض و ناراضی اعم ا

مستقل و نهادهای مدنی و صنفی و غیره که در طول بیش از سه دهه اخیر مشی ای متفاوت داشته و 
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یعنی . به این بحث بنگرند« مستقل»و « منظری دیگر» هیچگاه تجویز خشونت نکرده اند، می توانند از 

بوده اند بدون اینکه اصال دست و نقشی در این کسانی که خود قربانی خشونت و مورد سرکوب حکومت 

نزاع که هر دو طرفش از پیشینه و احیانا محق بودن خود دفاع کرده و یا با اشاره به رفتار طرف مقابل 

نگارنده از این منظر و جایگاه و بستر به این بحث می نگرد و به . عمل خود را توجیه میکند، داشته باشند

 .خ می دهدسئواالت بنیادین آن پاس

 :از این منظر مستقل می توان بر این نکات بنیادین پای فشرد

حکومت ها و دولت ها به لحاظ سیاسی و حقوقی جایگاهی مستقل و فراتر از گروه ها ، جنبشها و خرده 

آن ها نمیتوانند اعمال خود و به خصوص بی قانونی های خود را با رفتار طرف های . جنبش ها دارند

هم چنان که مادر یا پدر خانواده نمی تواند با اشاره و اتکا به اشتباهات فرزندانش . وجیه کنندمقابل خود ت

که در مقابل یک ملت و سرنوشت و ( و یا یک دولت)اعمال یک رهبر. رفتار نادرست خود را توجیه کند

مین دارد ؛ مسئول اعتمادش و سنت و رویه ای که بنا می گذارد و تاثیری که درسرنوشت آینده آحاد آن سرز

است را نمی توان با رفتار فرد یا افراد و گروهی که فرضا در یک گوشه این سرزمین پهناور خطایی 

بر این اساس در روند حذف و خشونتی که در طول و پس از انقالب به . کرده اند در یک سطح قرار دارد

ه اول هستند و در مراتب و تدریج رشد و گسترش یافت حکومت و رهبران و مسئوالن آن متهم درج

قرار می ( ویا آن دسته ای از مخالفان که خشونت ورز و کم تحمل بوده اند) مراحل بعد است که مخالفان 

نمی توان جایگاه متهمان را در این دادگاه تاریخی جا به جا کرد ویا مانند برخی داوران مسئله دار و . گیرند

عکس »ویا بدتر ازآن رفتار حکومت را « در آورد»مساوی غیر بی طرف در مسابقات ورزشی بازی را 

 .رفتار مخالفان تبیین و توجیه کرد« العمل

نکته دیگر این است که مسئله سطح تخلف و نقض اصول و وعده ها و به عبارتی تناسب عمل و عکس 

فراموشی  العمل و حتی جرم و مجازات را نیز نمی توان با جزئی گویی های پراکنده و ابهام گویی به

نگارنده با بعضی از حتی خوش فکرترین دوستان اصالح طلب در برخی میز گردهایی که در . سپرد

دوست . برگزار می شد دراین باره مباحثه داشته است( مانند علم وصنعت)دوران اصالحات در دانشگاه ها 

ومت در کل زندان ها در عزیز اصالح طلبی مثال رفتار مخالفان در زندان دوله تو را با رفتاری که حک

اما . کنیم« توبه ملی»دهه شصت انجام می داد در دو کفه ترازو می گذاشت و معتقد بود باید همه گان 

که اوال ( و هست)نگارنده ضمن اشاره به برخی رفتارهای نادرست و خشونت ورزانه مخالفان معتقد بود 

و مهم تر این که این دو سطح . فان شان نیسترفتار هنجارشکنانه حکومت ها قابل توجیه با رفتار مخال

 .خشونت ورزی در واقعیت مستقل از ذهن ما در گستره وسیع ایران اساسا با هم هم اندازه و همگن نیستند

نکته دیگر آن است که باید روند حوادث بعد از انقالب را از اول به آخر و به درستی و با انصاف روایت 

در این صورت هم وارونه گویی می شود و هم با . کرد و نه وارونه و یا با کوچک و بزرگ کردن ابعاد آن

ت آن است که اوال بنا به عللی واقعی. جابه جایی اندازه ها به کاریکاتوری تحریف شده از واقعیت می رسیم

که اینک جای بحث تفصیلی آن نیست رهبر انقالب اسالمی از همان ابتدا خط قرمز بر روی برخی 

نیروهای سیاسی کشیده بود و با نگرشی حذفی به آن ها می نگریست و اجازه مشارکت آنها نه در قدرت و 
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نیزاز « حزب فقط حزب هللا، رهبر فقط روح هللا»متاسفانه شعار .بعضا نه در سطح جامعه مدنی را نمی داد

سوی بدنه افراطی همین نگرش در سطح جامعه و جامعه مدنی داده می شد و براساس آن به گروه های 

به یک معنای واضح سیاسی، روند برخورد حذفی . سیاسی مختلف حمله های فیزیکی صورت می گرفت

عا هنوز هیچ یک از مخالفان خشونت ورزی نکرده که طب)سیاسی از نحوه شکل گیری شورای انقالب 

ایشان .با طراحی اولیه مرحوم مطهری شروع شد که حتی آیت هللا طالقانی نیز در آن حضور نداشت( بودند

هر چند . مذهبی ها و پذیرش آقای خمینی به این شورا اضافه شد -بعدا به اصرار و توصیه برخی ملی

نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان . شرکت فعالی هم نداشت هیچگاه با خوش دلی و رضایت در آن

که در روند مبارزه و انقالب نیز ... یکی از اعضای آن شورا در این باره واینکه مثال چرا از مجاهدین و 

( مجاهدین -شریعتی -خمینی)نقشی داشتند و دکتر بهشتی نیز نیروهای موثر در انقالب را در کلمه خشم 

ایشان می گفت از قضا من خودم این مسئله را مطرح . رده بود، دعوت نشده بود، سئوال کردمتئوریزه ک

کردم ولی فضا مساعد نبود و به خصوص روحانیون شورای انقالب به شدت زاویه داشتند و در نهایت 

شما  گفتند خود شما نماینده آن ها هم باش چون آنها به( شاید برای رفع و رجوع و گذر از این پرسش)

 !خوش بین هستند و با شما رابطه دارند

رخداد بعدی عدم اجازه آیت هللا خمینی به فدائیان خلق برای راهپیمایی درحمایت از ایشان دو روز بعد از 

و کال موضع سخت وبسته ایشان مبنی بر این که ما با مارکسیست ها هیچ  ۸۳پیروی انقالب در بهمن ماه 

ود که از آن این نتیجه گرفته میشد که چپ ها حق مشارکت سیاسی در سطح گونه همکاری نخواهیم کرد، ب

پیروان تندروی آقای خمینی نیز در . قدرت و پارلمان و حتی بعضا و به تدریج جامعه مدنی را ندارند

جامعه مدنی از ابتدا به شدت ضد هر گونه ظهورو بروز و فعالیت چپ ها و نیز مجاهدین بودند و حمالت 

گاه شان به حضور سیاسی این گروه ها به ویژه مجاهدین که مورد اذعان و اعتراض مهدوی کنی گاه و بی

 .و سیداحمد خمینی و بسیاری از مسئوالن حکومتی نیز قرار داشت نیازی به مستند سازی و بازگویی ندارد

ر مورد همین جا تصریح کنم که هم موضع فکری و هم سیاسی نگارنده از دوران نوجوانی تا کنون د

مجاهدین خلق روشن بوده و هست و خالی از مطایبه نخواهد بود که مورد اذعان بازجوهای پرونده ام در 

هیچ شک و تردیدی »پرونده های مختلف هم بوده است یعنی آن ها هم در این مورد به گفته خودشان 

و منصفانه و عدالت آمیز در ؛ بنا براین با این پیشینیه است که باید تصریح شود برخورد اخالقی «ندارند

اینکه . تحلیل عملکرد مجاهدین هم اقتضا می کند پرونده و سیر مجاهدین هم از اول به آخر خوانده شود

 -که هست -درست هم باشد ... برخی رهبران مجاهدین دچارخود بزرگ بینی بوده و قدرت طلب بوده اند و

در آورد « مساوی»اما با این گزاره ها نمی توان در دادگاه تاریخی جای متهمان را جابه جا کرد وبازی را 

از ابتدای پیروزی انقالب روند حذف و خشونت ابتدا از سوی . ویا بدتر از آن حکومت را تبرئه کرد

تی تا دوران انقالب فرهنگی و وگرنه مجاهدین همراهی زیادی با حکومت داشتند و ح. حکومت آغاز شد

آنها تالش .پس از آن نیز همسویی ها و همکاری های جدی با حکومت یا برخی بخشهای آن انجام دادند

اما از همان ابتدا به در . کردند با آقای خمینی تماس داشته باشند و در سطح سیاسی و مدنی مشارکت جویند

ن در مجلس پذیرفته نشد بلکه با بدبینی ها و کدورت و نماینده شا« یک»بسته خوردند و نه تنها حضور 

نفرت های ناشی از رقابتهای سیاسی دیرینه و به خصوص کشمکشهای درون زندان، حق طبیعی و قانونی 

شان برای فعالیت در سطح مدنی نیز روزبروز محدودتر شد و با حمالت افراطی باصطالح چماقداران 
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لیت هایی همچون فروش نشریه و تجمع سیاسی مورد خشونت واقع شده تعداد زیادی از آن ها در سطح فعا

این ها در حالی بود که مجاهدین در رابطه با کودتای نوژه، انقالب فرهنگی و حتی در مورد . و کشته شدند

کردستان همسویی ها و همراهی هایی با حکومت نشان می دادند و بعضا نیروهای افراطی مخالف و مقابل 

این البته به معنای نادیده گرفتن قدرت طلبی های مجاهدین و یا . م مورد نقد قرار می دادندحکومت را ه

و مبتنی بر مدها وپزهای دموکراتیک ! برخی مواضع تند و باصطالح بی تجربه و جوانانه

 ...وضدامپریالیستی متداول در آن دوران نیست

طالقانی وار و خمینی وار در ( ته ناهمزمانو نه الب)دراین جا می توان برخورد هم دوره و هم زمان 

آیا اگر . برخورد با گروه ها و نیروهای سیاسی منتقد و مخالف و ناراضی را مورد مقایسه قرار داد

برخورد طالقانی وار در دستور کار رهبران و مسئوالن حکومت بود آینده این سرزمین و از جمله آینده 

همین موضع را می توان در )رد که در این چند دهه طی شد؟ این گروه ها همان سیری را پیدا می ک

برخورد آیت هللا طالقانی با مسائل اجتماعی از جمله اجباری شدن حجاب مقایسه کرد؛ آیا اگر دید و سیاست 

طالقانی وار حاکم بود باز ما همین سیر اجتماعی را می داشتیم؟ به نظر نمی رسد پاسخ به این سئوالها نیاز 

 (.ندی زیادی داشته باشدبه هوشم

اما اگر قرار باشد افراد و جریانات را با نیت های شان و یا رفتارهای بعدی شان محکوم و یا محاکمه کرد 

باز متهم و محکوم اصلی طیف مقابل به خصوص سران قدرتمند کشور به خصوص روحانیون در راس 

طرف دهه اول انقالب در این باره به نظر می رسد شاهدان بی . حزب جمهوری اسالمی خواهند بود

امروزه اگر می توان به این سئوال اندیشید که اگر مخالفان مثال .مستندات زیادی در ذهن و روان خود دارند

در فالن استان ویا فالن شهرخشونت نمی ورزیدند، حکومت چه رفتار یا روندی داشت؛ به این سئوال 

ندیشید که اگر حکومت اجازه فعالیت و مشارکت سیاسی به جدی تر ومنطقی تر و حقوقی ترهم می توان ا

مجاهدین و برخی دیگر نیروها می داد آیا آن ها هم همین سیری را می داشتند که بعدا داشتند؟ اما متاسفانه 

را هم ... حکومت به تدریج نه تنها این سطح از نیروها بلکه نهضت آزادی و نیروهای مذهبی دگراندیش و 

آنجا که کار به قائم مقام رهبری رسید و بعدها حتی به سطح افرادی همچون آقای هاشمی  تحمل نکرد تا

از این نیز بگذریم که از ابتدا با برخی مراجع مذهبی . رفسنجانی که خود یکی از ارکان قدرت بوده است

شخص  مستقل و منتقد چه برخوردهای غیرانسانی غیر قابل توجیهی شد؛ آیا رفتار حکومت و به خصوص

 .توضیح داد« رفتارهای متقابل وعکس العملی»آقای خمینی با آن ها را نیز می توان در قالب 

نکته دیگرضمن تاکید بر این مسئله که مگر حکومت فقط در گنبد و مهاباد خشونت ورزیده است و یا فقط 

منصف بود و تاریخ آن در باره مخالفان تند روی اسلحه به دست؛ این است که حتی در باره آن ها هم باید 

در ابتدای انقالب، اسلحه در دست بسیاری بود از جمله در دست . ها را هم همه جانبه و روندی خواند

شان به صورت یک گروه مسلح تعریف شده اند و در « اساسنامه»و « آرم»مجاهدین انقالب اسالمی که در

نگارنده خود از مهندس سحابی . ه اندبسیاری از حوادث و خشونت های پس از انقالب نقش محوری داشت

به عنوان یکی از اعضای هیئت حسن نیت اعزامی به کردستان که در آن جا نیز با افراطی های مستقر در 

ماده ای آقای  ۱منطقه مواجه بودند شنیده است که این هیئت توانست به موفقیت هایی دست پیدا کند و پیام 

شد و در منطقه جشن و شادمانی هم صورت گرفت، اما ناگهان از  خمینی با استقبال شدید کردها مواجه
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مهندس سحابی می گفت من ابتدا تصور کردم این تخریب از سوی فئودال . تهران زیرپای شان خالی شد

های منطقه که به تهران آمده بودند و با برخی روحانیون شورای انقالب ارتباطاتی داشتند صورت گرفته 

شدم که این تخریب و کار شکنی کار جوانان افراطی و تندروی مجاهدین انقالب بوده  است اما بعدا متوجه

 .نگارنده در این باره اطالع بیشتری ندارد و قضاوتی هم نمی کند. است

در هر حال در چارچوب این بحث آیا می توان اندیشید که همان قدر که مجاهدین انقالب اسالمی می 

ی دارای سابقه مبارزاتی در زمان شاه هم درشرایط بلبشوی اول انقالب با توانستند مسلح باشند گروه ها

همچون امکان کودتای امپریالیست ها وبرگرداندن ( و بعضا توجیهاتی مورد تردید جدی) تحلیلهای ذهنی 

شاه که خود دستاویزتصرف سفارت آمریکا شد؛ همین حق را داشتند؟ هرچند به نظر نگارنده در این مورد 

که ) مسلح ماندن هر یک از طرفین و یا رفتن به پادگانها و برداشتن اسلحه متعلق به دولت و ملت خاص، 

در بسیاری از شهرها و از سوی بسیاری از گروه ها صورت گرفت و نه تنها در یک استان واز سوی 

 .؛ و پس ندادن آن ها امری غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع است(یک گروه خاص

ال برگردیم مگر حکومت تنها در باره مخالفان تندرو و یا اسلحه به دست خشونت ورزیده است به سئوال با

؟ از نگاه ناظر مستقل و دور از طرفین، بسیاری از جریانات و گروه های تحت فشار و سرکوب اصال 

آزادی آیا حمله و سرکوب و حذف گروه های ملی، جریاناتی چون نهضت . درگیر این خشونت ها نبوده اند

و جنبش مسلمانان مبارز ویا برخی گروه های چپی که با حکومت هم همسویی نشان می دادند و یا بسیاری 

از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و یا برخی گروه های متاثر از دکتر شریعتی مانند آرمان و 

حذف و خشونت حاکم بر گفتار که مشی آگاهی بخش داشتند؛ با چه منطقی جز نگاه ... پیشتازان و کانون و 

 و رفتار رهبران و مسئوالن باالی حکومت قابل توجیه است؟

براین اساس است که نگارنده معتقد است متهم درجه اول حقوقی و سیاسی و تاریخی در روند حذف و 

خشونت پس از انقالب رهبران و مسئوالن حکومت اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو باید 

 .سخگوی وجدان خویش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاریخ باشندپا

مسئله خاص این مناطق قومی )اگر در برخی استان ها و مناطق اول مخالفان دست به اسلحه برده باشند 

، (باید جداگانه و به طور مستقل و با تعهد اخالقی و ملی مورد بررسی و چاره جویی همه جانبه قرار گیرد

؟ با یک نگاه گسترده به گستره ملی ایران وبرخورد !ن مسئله قابل تعمیم به کل کشور استاما آیا ای

منصفانه و بی طرفانه به خصوص از زاویه دید نیروهای مستقل است که می توان به این نتیجه رسید که 

رخی اگر روند حذف و خشونت جاری و حاکم پس از انقالب که اگر حتی از خشونت غیرقابل توجیه در ب

که آن نیز خود قابل تامل است؛  –موارد نسبت به بازماندگان کوچک و بزرگ حکومت سابق هم بگذریم 

نیروهای سیاسی را دربرگرفت و روند حذف را که از چپ ها « اکثر»، «همه»نوبت به نوبت اگر نگوییم 

رهبری را در حصر قرار  رسید و تا آنجا ادامه یافت که قائم مقام... و مجاهدین شروع شد و به ملیون و 

از برازنده ) داد و کار به ماجرای اتوبوس کانون نویسندگان و قتل های زنجیره ای از طیف های مختلف 

مفسر قرآن تا عالم سنی مخالف حکومت و کشیش مسیحی منتقد و سامی مظلوم که توهم خطرسازی در 

... ( ریف مهاجر سیاسی بازگشته به میهن وآینده ای مبهم از وی وجود داشت و نویسندگان کانون و مجید ش
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و ماجرای کهریزک کشید و اینک به احزاب مشارکت و  ۱۱و سپس به کشتن مردم در خیابانها در سال 

مجاهدین انقالب اسالمی رسیده؛ را بررسی کنیم آیا جای تردید باقی می گذارد که مسئولیت سیاسی و 

خشونت ها در جایگاه متهم اصلی ندانیم؟ براین اساس  حقوقی و اخالقی قدرتمندان راس حکومت را در

است که حتی اگر برخی مخالفان هم در بعضی مناطق مسلح نبودند و افراط نمی کردند باز بنا به آن چه در 

مراکز کشور و شهرهای بزرگ گذشت؛ آیا نمی توان حدس زد که حاکمیتی که تحمل حضور یک مخالف 

فرماندار فالن استان و یا حضور یکی، دو نفر از اعضای آن ها را را در سطح شهردار تهران و یا 

 درمجلس نداشت کم و بیش باز همین روند را در پیش می گرفت؟

ی را بپذیریم و «عکس العمل»برخورد « حقانیت»و « منطق»دیگر نکته و سئوال بنیادی تر این که اگر 

مستقل از شرایط پیرامونی، حرف نزنیم آیا از مسئولیت اخالقی و سیاسی و تاریخی افراد و نیروها؛ 

اشتباه و خطاکاری های استراتژیک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را « توجیه»بیشترکفه 

سنگین نکرده ایم؟ چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در 

این منطق حتی در مناطق قومی چون . به صدها سند مستند کنندباره فعالیت های سیاسی و مدنی شان را 

در آن مناطق نیز . کردستان نیزخطرناک است و به نفی مسئولیت اخالقی و سیاسی نیروها منجر می شود

نقش اول حکومت در عدم مدیریت مطالبات و تالش برای دورکردن تندروها از مردم و نیز تن دادن به 

نیز بسیار قابل ! مل دیگری و غیرخودی در سطح رئیس اداره آب و فاضالب مطالبات به حق و عدم تح

البته بگذریم از اینکه خطای طیف مقابل هیچگاه مجوز این سطح از برخورد وسرکوب وفرضا . تامل است

حاکم شدن نگاه امنیتی به جای نگاه سیاسی و توسعه گرا صرفا با استناد .بمباران برخی مناطق را نمی دهد

برخی بی اطالعی ها، ندانم کاری ها، تنگ نظری ها و بدبینی ها و . فتار مخالفان قابل توجیه نیستبه ر

متاسفانه و سوگمندانه باید گفت حتی در دوران . در این میان شدیدا موثر بوده و هست« منافع»بعضی 

جاالن در اصالحات و استانداری فردی دلسوزو خوش نیت نیز تظاهرات مردم کرد در حمایت از او

نگارنده نیز خود شهادت می . برخوردی غیر قابل دفاع و هر گونه دلیل تراشی و توجیه، به خون کشیده شد

دهد که در دادگاه های سیاسی سطح حکمی که به متهمان کرد داده می شد با هر اتهام انتسابی مشابه در 

 .ه استمورد دیگر متهمان، یک درجه تندترو شدیدتر از بقیه زندانیان بود

 .۲۳اعدام های :اما بپردازم به آن چه محرک اولیه و اصلی در نگارش این مطلب بوده است

 ۲۳اوج روند حذف و خشونت های پس از انقالب اعدام وسیع و سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 

وان ایرانیان بوده است تا آن جا که به نظر می رسد این رخداد باید هم چون یک فاجعه ملی در اذهان و ر

ماندگار شود و همچون برخوردی که در غرب با پدیده هولوکاست می شود مایه عبرت و درس آموزی 

 .نسل کنونی برای آینده باشد

) نباید دست مایه تصفیه حساب های سیاسی واقع شود  ۲۳البته بارها براین نکته تاکید شده که اعدام های 

 ( .ا اصالح طلبان استفاده می کنندآن گونه که برخی از آن برای برخورد ب

هم چنان که نباید با دست کاری تاریخ، این جنایت به داستان سرایی حکومت در باره عملیات فروغ 

چون اوال این داستان آشکارا دروغ است و فروغ جاویدان حداکثر توانست . جاویدان منتسب و توجیه شود
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تیزترو احیانا وسیع تر کند؛ اما این تصمیمی بود که  ماشین سرکوب را روغن کاری و چاقوی قتل عام را

خیلی پیش تر گرفته شده بود و در ردیف تصمیم های کالنی چون پایان جنگ و حذف آیت هللا منتظری از 

نگارنده قبال در این باره بارها سخن گفته وحاضر به مباحثه برای . قرار داشـت ... قائم مقامی رهبری و 

گذشته از این امر اما اگر اعدام مجاهدین با این توجیه غیراخالقی و غیر حقوقی . ستاثبات مدعای خویش ا

 ؟!دستکاری تاریخی شود، اعدام صدها فعال چپ چگونه قابل توضیح و توجیه است

صورت گیرد ضمن تاکید و اصرار بر  ۲۳در رابطه با وجدان معذبی که می بایست در باره اعدام های 

ومت ؛ اما همه فعاالن سیاسی می توانند نقش و سهم خود را در ایجاد نقص و خلل نقش اصلی و پیشینی حک

در فرایند طبیعی و سیاسی و مسالمت آمیز روند مشارکت سیاسی پس از انقالب و ایجاد یا تثبیت خشونت 

چه درشهرهای مرکزی و یا بزرگ کشور و چه در استانها و مناطق قومی با شجاعت و صراحت مورد 

. تاکید برنقش متهم اصلی از مسئولیت متهمان درجات بعدی چیزی کم نمی کند . تببین قرار دهند وارسی و

گفتار سیاسی و مشی عملی و شیوه برخورد متهمان مراتب بعدی در وقایع سیاسی آن دوره نیز به دقت 

ی چپ برای نگارنده کمی عجیب است که برخی نیروها ۲۳در باره همین اعدامها . قابل بررسی است

چنان تاریخ را دست کاری می کنند که ماجرا به جاودانه شده های در خاوران کاهش یافته و در واقع 

مذهبی ها در روزهای اخیر، نگارنده در همین سال  -برخالف نقد یکی از نقادان ملی. تحریف می شود 

ار شده بود شرکت که از سوی یکی از نیروهای چپ برگز ۲۳جاری در یک میزگرد در باره اعدام های 

داشت و در همان جا نیز با یکی از افراد شرکت کننده که برخورد تحریف شده سیاسی و فکری با این 

دوست مزبور مسئله اعدام هارا به مسئله مذهب پیوند داد و تلویحا قربانیان را . رخداد داشت چالش پیدا کرد

عتراض کرد و تصریح نمود که فراموش نکنید نگارنده به این نحوه برخورد ا. همه غیرمذهبی می پنداشت

چرا باید . درصد اعدام شده ها مذهبی بوده اند و در جایی غیر از خاوران مدفون هستند ۳۶-۱۶بیش از 

 .تاریخ نزدیک ما به این صورت مورد تحریف و دست کاری قرار گیرد

همه نیروهای دست اندرکار  بدین ترتیب وظیفه اخالقی و سیاسی و مهم تر از همه مسئولیت استراتژیک

وقایع پس از انقالب این است که وقایع را دوجانبه و چند جانبه ببینند و به نظر می رسد همان گونه که 

ی پاک «ما»برخی منتقدان شرکت کننده در این مجادله اشاره کرده اند نباید مسائل سیاه و سفید دیده شود و 

این گونه سیاه و سفید کردن تاریخ همان . و تباه کارقرار گیرد ی سیاه«آن ها»و پاکیزه و سفید در مقابل 

قدر مضر بوده و نتایج تلخ به بار خواهد آورد که توجیه جنایت با دستکاری تاریخ و عکس العملی دانستن 

هر دوی این برخوردها می تواند مجوز سیاسی و اخالقی برای تداوم این نحوه خشونت ورزی ها و . آن

سوگمندانه باید گفت گاه ممکن است شکنجه شده ها جای شکنجه گر های . فراهم سازد  بعضا جنایت ها

او یکی از زندانیان مقاوم قبل از . مگر بعد از انقالب الجوردی چنین نشد و چنین نکرد. قبلی را بگیرند

می تواند مگر تاریخ مسیحیت حکایت پردرد و رنجی براین واقعیت تلخ نیست که چگونه شبان . انقالب بود

 .قصاب شود

آیا ما فقط با الجوردی مخالف ایم و یا می خواهیم از شکل گیری الجوردی ها با هر عنوان و پوشش 

دیگری ولو در مخالفت با الجوردی دهه شصت جلوگیری کنیم و فرزندان مان در جامعه ای بدون حضور 

 1392آذر  2گویانیوز، : منبع                                                الجوردی و الجوردی ها زندگی کنند؟
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 ! جزئی جداناپذیِر همه انقالب ها" ساالمی کردن"یا " رژیم کشتار"

 ی گفتگوی گنجی و نیکفر، "حاشیه"و " متن"نگاهی به 

 تهمورث کیانی

 مقدمه

برای  را به تسامح" رژیم کشتار"اگر چه محمد رضا نیکفر در سخنان خویش به صراحت گفت اصطالح 

توصیف رژیم جمهوری اسالمی به کار برده است و قصدش پدید آوردن و افزودن  واژه تازه ای به فرهنگ 

واژه های جامعه شناسی و علوم سیاسی نبوده،پاسخ شتابزده اکبر گنجی،اما،موجب گفتگو و جدل های 

حاشیه ها با . اشیه داشتاین واکنش ها،اما،یک متن و یک ح. فراوانی در میان برخی از فعالین سیاسی شد

آلوده کردن فضای گفتگو بین فعالین سیاسی تنها به افزایش  تفرقه،بی نتیجه ماندن گفتگوها،و صدور 

به جای نظر دادن درباره نوشته " نویسندگان و فعالین سیاسی"اعالمیه،کیفر خواست،و قضاوت درباره 

نجی،عالوه بر کسانی که به موضوع اصلی در حاشیه مناظره نیکفر و گ. هاو نظرات  آنها می انجامد

اختالف نیکفر و گنجی پرداخته و کوشیدند تا بر غنا و دامنه این مناظره از منظرهای مختلف بیافزایند، 

برخی نیز بر آن شدند تا با برجسته کردن گذشته سیاسی گنجی،به جای پاسخ گفتن به نظر او،به قتل 

نگارنده در این مقاله به موضوع . غام،پیغام آور را بکشندشخصیت او دست زده و در واقع به جای پی

اصلی مورد نظر نیکفر و پاسخ  گنجی بدان پرداخته،اما پیش از پرداختن به موضوع اصلی،نمی توان یکی 

 .از حاشیه های این مناظره را نادیده رها کرد

شگفت آور بدان سبب که آقای . مقاله آقای مسعود نقره کار از جمله حاشیه های شگفت آور این مناظره بود

نقره کار هر سال در سالگرد مرگ آقای هلیل رودی با پوشیدن لباس روشنفکر  مدرن  مدارا طلب  باورمند  

به تعدد  آراء و نظرات در تالش بوده است تا بین خود با کسانی که بر اساس گمانه زنی،اختالف نظر،یا 

درباره افراد صادر می کنند،مرز روشنی " مامور بودن"و  دشمنی به آسانی حکم خیانت،ارتداد،جاسوسی،

آقای نقره کار، اما،اکبر گنجی را مأموری میداند که با نقشه ای بسیار پیچیده،به کارگردانی . ترسیم کند

جمهوری اسالمی، توانسته اغلب نیروهای اپوزیسیون و برخی از روشنفکران برجسته جهانی را فریب 

قصد . ا جلب کرده، و جوایز معتبر جهانی را یکی بعد از دیگری درو کندداده،اعتماد بسیاری ر

رژیم،نیز،از این همه ترفند و نقشه کشی تنها بدست آوردن سخنگویی است تا در میان جامعه خارج از 

گویی گنجی سالها در کمین نشسته،بر علیه جمهوری . کشور بگوید جمهوری اسالمی رژیم کشتار نیست

وشته،و به تکرار آنرا متهم به جنایت بر ضد بشر کرده است تا سرانجام کسی مانند محمد اسالمی مقاله ن

تمام . رضا نیکفر جمهوری اسالمی را متهم کند واو نقاب از چهره بزداید و به تکذیب نظر نیکفر برخیزد

ادانه او از خود طرح می کند یکی گذشته اکبر گنجی و خروج آز" دادگاه"ی که آقای نقره کار در "اسناد"

 . محمدرضا نیکفر است" رژیم کشتار"کشور،و دیگری رد نظریه 

همان کینه و تنفری که  -آقای نقره کار با تهوری،که تنها از عصبانیت،کینه،و نفرت کم نظیر برمیخیزد

از این هم فراتر رفته و کسانی را که گنجی  -چشم وعقل و هوش از انقالبیون در قرن بیستم می ربود
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زیر "نامیده،همه آنهایی را هم که " اغلب روشنفکر نما"ران ناراضی مقیم ایران می داند، گروهی روشنفک

اش " ماموریت"شریک گنجی در "! زیر پای گنجی شانه داده"یا "! پای اعالمیه های گنجی امضاء ریخته

خاص صادر  ترسیم کرده، و، سرانجام، کیفرخواستی بر علیه اسالم به طور کلی و مذهب شیعه به طور

از همه شگفت تر آنکه حتی خروج آزادانه،نیز،جرمی بوده است . کرده و تکلیف همه را روشن کرده است

در پاسخ آقای نقره کار تنها می توان به یک پرسش قناعت ( ۱. )که بر جرم های گنجی افزوده شده است

قای نقره کار چه بود؟ او چگونه می براستی اگر گنجی مقاله خود را با نام مستعار نوشته بود،تکلیف آ: کرد

توانست با دستآویز قرار دادن گذشته ی گنجی و بر نوشتن داستانی پر آب و تاب چنین برآشوبد،طامات 

بافد، یک تنه به محکمه بَرد،کیفر خواست بنویسد،و حکم صادر کند؟ براستی اگر به آسانی می توان خروج 

ز کشور،و طرفداری آنها را از روش رفرمیستی و اصالح قانونی برخی از منتقدین جمهوری اسالمی ا

، "اپوزیسیون نما"طلبی،سندی بر ماموریت مخفی آنها برای جمهوری اسالمی برشمرد و چنین کسان را 

نامید و به قتل شخصیت آنها پرداخت،چگونه می توان " مشاطه گران رژیم سرکوب"، و "روشنفکر نما"

همین روش به قتل آقای هلیل رودی دست یازیدند،متهم کرد؟ چرا یا باید  آنانی را که به همین سادگی و با

مانند آقای نقره کار فکر کرد و همان روش را در برابر جمهوری اسالمی و مذهب در پیش گرفت یا حتمأ 

کاسه ای زیر نیم کاسه است و وظیفه آقای نقره کار است که این طشت بر بام افکند و افشاء کند؟ آیا می 

ن با همان منطق دوران انقالبی گری تنها با تعویض مصادیق و کاربست کلمات قشنگ و آالُمد و توا

جلوی نام افراد خود را روشنفکر مدرن  معتقد به مدرنیته و " خانم  "یا " آقای"گذاردن عناوین محترمانه 

ران مرزبندی استالینیسم و انقالبی گری خشونت گرای آن دو-دموکراسی خواهی،که البد با لنینیسم

" کینه و خشم انقالبی"دارد،معرفی کرد؟ خواننده با خواندن نخستین سطرهای نوشته آقای نقره کار همان 

دوران گذشته را که مذهبیون انقالبی و لنینیست ها به یکسان در مواجهه و نام بردن از مخالفان خود بروز 

ان آن خود را صاحب همه حق دانسته و خشم و کینه ای که دارندگ. می دادند، میبیند و حس می کند

اما آنچه در متن . منطق همان است تنها مصداق آن عوض شده است. را مطلقأ فاقد هر گونه حقی" دشمن"

 .این گفتگو بود خوشتر است

 !کشتار، ساالمی کردن سیاست و دولت جزِء ذاتی انقالبات کالسیک( رژیم)ماشین 

تی اشاره می کند که کشتار و حذف دگراندیشان و دگرباشان از محمد رضا نیکفر به نکته بالنسبه درس

نخستین روزهای استقرار رژیم انقالبی جمهوری اسالمی رویه ای بوده است که همچنان به رغم فراز و 

 -این رویه به خصوص در دهه نخستین انقالب اسالمی. نشیب ها،و افت و خیزها، استمرار داشته است

رژیم "خطای نیکفر،اما،در این است که می کوشد . رویه مسلط بوده است -انقالبیدوره غلبه مطلق گفتمان 

معرفی کند و تا حدی آن را منحصر  -که از قضا اسالمی بود -را محصول ایئولوژی نظام انقالبی" کشتار

در حالیکه خشونت و کشتار به سبب خصلت انقالبی رژیم نوپا و محصول . به جمهوری اسالمی کند

بود که نیروهای حاکم از رهگذر درهم شکستن و ویران کردن  قهر آمیز  رژیم سابق بدست  مشروعیتی

در انقالبات قهرآمیز  کالسیک،ایئولوژی رژیم انقالبی نوپا تنها میتواند تعیین کننده اشکال سرکوب . آوردند

ا در پیش گرفت که از این نظرگاه،انقالب در ایران همان رویه ای ر. باشد نه عمق،کیفیت،و گستردگی آن

از قضاء ایئولوژی و ساختار ویژه این رژیم . انقالب های پیش از آن بی کم و کاست در پیش گرفتند

انقالبی نوپا،از جمله به سبب غیر متمرکز بودن ساختار روحانیت شیعه و چندگانگی مراجع قدرت و 
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ندهی شده مانند کشتارهای،مثأل، تقلید،موجب کشتارهایی بیشتر واکنشی گشت تا کشتارهایی بسیار سازما

این همان نکته ای است که توجه بدان موجب گمراهی گنجی و نتیجه نادرست او . کامبوج یا رژیم استالین

جزئی جدایی ناپذیر از نظام نوپاست،که در آغاز برخی از " ماشین کشتار"در همه انقالبها . شده است

 -با اینهمه،بی شک اقدامات گروههای مخالف . رداننده آنندمومن ترین و راسخ ترین انقالبیون راننده و گ

در انقالب بولشویکی روسیه پس از آنکه . در میزان شدت و سرعت این ماشین موثر است -ضد انقالب

سوسیالیست های انقالبی یکی از اعضای بلندپایه حزب بولشویک را به قتل رساندند، سووردولف، از 

ن  محتمل  لنین،به طور رسمی اعالم کرد که دولت،اقدامات تروریستی رهبران درجه اول حزب و جانشی

به زودی بسیاری تیرباران شدند و کشتاری به مراتب وسیع . پاسخ خواهد گفت" ترور سرخ"مخالفان را با 

تر از آنچه پیش بینی می شد،رخ داد و ماشین کشتار پس از به زانو درآوردن مخالفان به سراغ تسویه های 

در همه دوران اتحاد شوروی تا پیش از غلبه .زبی رفت و سورودولف خود نیز قربانی آن شددرون ح

گرایش همزیستی خروشچف و نرم شدن کشورهای غربی و کاستن از محاصره ی شوروی، سیاست 

کشتار و حذف در خشن ترین شکل آن ادامه داشته تا آنکه وضعیت سیاسی بعدی از حرکت ماشین کشتار 

 .ن اشکال نرمتری دادکاست و به آ

رسیده و موجب " ثمر"انقالبات اگر چه با خیزش اجتماعی بخش بزرگی از جامعه و شرکت آنها آغاز و به 

گسترش اولیه پایگاه اجتماعی رژیمهای انقالبی نوپا شدند،اما ضرورتأ به پایداری مشارکت سیاسی مردم 

قدرت رسیدن بخش کوچکی از نخبگان سیاسی آنها همه موجب به . پس از پایان نبرد قدرت منجر نشدند

به زودی به تسویه مخالفان و منتقدان و " حاکمیت قانون"شده که در غیبیت جامعه مدنی قوی و سنت 

بیش از یک قرن پیش،توکویل با بررسی انقالب کبیر . محدود کردن مشارکت سیاسی مردم پرداختند

ماکس وبر پس از او همین پیشگویی درست را . کردفرانسه به درستی به طبیعت متناقص انقالب اشاره 

و سرانجام شکست پیاپی انقالبات و کشتارهای پس از هر . درباره انقالب امید برانگیز بولشویک کرد

انقالب،موجب شد تا اغلب دانشمندان علوم سیاسی بگویند حذف و قتل مخالفان،محدود کردن هر چه بیشتر 

. نانی حاصل غیر قابل اجتناب همه انقالبات و براندازیهای قهرآمیز استحلقه دارندگان قدرت، و مطلق الع

قهر و کاربرد زور بدست اقلیتی ،که کادرها و رهبران انقالب و مومن ترین پیروانشان اند، با مشروعیتی 

را در پیوستگی و استمرار  -انقالب -که از غلبه گفتما ن انقالبی بدست می آرد استمرار و بقاء خویش

 .می یابد -رژیم کشتار -" ضد انقالب"ین سرکوب  ماش

انقالب  قهرآمیز  کالسیک ذاتأ به توتالیزاسیون گرایش دارد که همه حوزه های اجتماعی،فرهنگی،و سیاسی 

ماتیاس راکوسی،استالینیست  مشهور و رهبر کمونیست های مجارستان در اواخر دهه . را در بر میگیرد

ما نخست دست راستیها : "آن را چنین توصیف کرد" ساالمی کردن"سیاست چهل میالدی،با اختراع واژه 

را حذف می کنیم،سپس سنتریست ها،پس از آن چپ های غیر کمونیست،و سرانجام هر گروه و فردی را 

چنان گام به گام و خرده خرده گروهها را حذف می کنیم که . که با پیوستن ما به اتحاد شوروی مخالف باشد

در تمام ". را از یک بسته بزرگ  گوشت جدا می سازیم( کالباس)ی نازک ساالمی گویی برش ها

کشورهای اروپای شرقی پس از شکست نازیها،حکومت های ائتالفی تشکیل شد که در هیچکدام کمونیست 

آنها،اما،به عنوان گروهی اقلیت در ائتالف حاکم شرکت کردند . ها در انتخابات اولیه دارای اکثریت نبودند

و نخست با همراه کردن بخشی از جپ های دیگر،و پشتیبانی ارتش سرخ،رهیافت انقالب و تشکیل دولت 
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غلبه ی این گرایش . میانه رو و راست انتخاب کردند"  سازشکار"انقالبی را از رهگذر تسویه عناصر 

مخالف رفیق  خواه آن. مستلزم ماشین کشتاری است که بدون تبیعض به درو کردن همه مخالفان بپردازد

برجسته دیروزی باشد، دختر استالین باشد، معاون مائو باشد، بانوی  یهودی دارای سالن آرایشگاه در 

این ماشین کشتار کارکردی متفاوت . شیراز،یا پسر آقای گیالنی،قاضی برجسته ی نظام انقالبی نوپا باشد

این رژیم . فر همین می تواند باشدو نکته مهم مورد نظر نیک. از یک دیکتاتوری مدرن  معمولی دارد

کشتار با مدد گرفتن از گفتمان انقالبی نخست از قربانیان مشروعیت زدایی کرده و با قتل ( ماشین)

کردن مخالفان و منتقدان میکوشد پیش از آنکه به طور فیزیکی آنها را از بین " دی مونایز"شخصیت و

 .برد،آنها را در هم شکند

 !پوزیسیونو نقش ا" رژیم کشتار"

خطای گنجی در این است که می کوشد با سنجیدن و ارزیابی  عملکرد و استراتژی اپوزیسیون در یک 

برخالف نظر . دوره خاص به سنجش  ماهیت،عمق،و ابعاد دموکراسی در یک نظام سیاسی دست زند

روههای مسلح خواه گ -گنجی،نوع و نحوه واکنش و مواجهه رژیم سیاسی حاکم با گروههای سیاسی مخالف

ماهیت هر رژیمی را نمایان ساخته و موجب تمایز دیکتاتوری از  -و تروریست و خواه گروههای سیاسی

میتوانند  -از یک منظر -اگر قرار باشد مخالفی نباشد همه نظام های سیاسی . دموکراسی می گردد

و " ارتش سرخ"یستی مانند مثأل،مواجهه دولت های آلمان و ایتالیا با گروهای ترور. دموکراتیک باشند

یکی ماهیت و . متفاوت از مواجهه رژیم محمد رضا شاه با چریکهای فدایی خلق بودند" بایدر ماینهوف"

ساختاری قانونگرا و دموکراتیک را به نمایش می گذاشت و دیگری،در مواجهه با گروهی مسلح و 

رن،برخالف گروههای اپوزیسیون نه دولت ها ،در عصر مد. مشابه،ساختار و ماهیت غیر دموکراتیک را

تنها به طور مفروض منتخبان مردمند که مأمور بهینه کردن شرایط زندگی ملت هستند،بلکه دارای قانون 

مدون بوده و در عرصه بین المللی نیز ازامضاء کنندگان معاهده های بین المللی هستند که آنها را ملزم به 

دولتهای انقالبی،البته، به موازین مدرنیته و . یسیون می سازدمراعات قوانین خاصی در رفتار با اپوز

 .دموکراسی لیبرال هیچگاه پایبند نبوده و از ایئولوژی انقالبی خاصی پیروی می کنند

سرانجام،گنجی با شتابزدگی حتی استانداردهایی را که خود بدان پایبند بوده به کناری نهاده و دوگانگی در 

دولت ایاالت متحده و در بررسی سیاست های دولت اسرائیل،به شدت استفاده این  او در نقد. پیش می گیرد

برای کشتار مخالفان محکوم می کند و به ( دورون)دولت ها را از کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین 

به دیگر . درستی بر بیهودگی آن روشها،که موجب قتل شمار زیادی افراد بی گناه می شوند،تأکید می کند

ن،گنجی در بررسی شیوه های پاسخگویی آمریکائیان و اسرائیلیان به ترورها و خشونت  گروههای سخ

مخالف هیچ نقشی برای استراتژی و عملکرد آن گروهها و تأثیر محتمل آن بر شیوه های دولت های مورد 

برد بی تناسب او،اما،در بررسی برهه ای از تاریخ جمهوری اسالمی می کوشد کار. انتقادش قائل نمی شود

زور و کشتار مخالفان را بر اساس عملکرد گروههای اپوزیسیون توضیح دهد و از بررسی علت اصلی 

 . چنین پاسخ  سرکوبگرانه و بی رحمی فوق العاده خودداری می کند

 "!رژیم کشتار"جمهوری اسالمی، انقالب و 
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رژیم نوپای . ترین آنها،بودجمهوری اسالمی خود محصول آخرین انقالب کالسیک،و یکی از مردمی 

را به رشته ی دراز نامهای رژیم های " جمهوری اسالمی ایران"انقالبی،اگر چه اینبار نام تازه ی 

جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دموکراتیک،جمهوری خلق،جمهوری  -محصول انقالبات قرن بیستم

ه همان سنت  انقالبات پایبند ماند و اضافه کرد، اما ب -دموکراتیک انقالبی، جمهوری دموکراتیک ملی 

در باالی پشت بام مدرسه ای ( بی محاکمه و فوری)نخستین ساعات استقرار خود را با اعدام های انقالبی 

از این منظر این ماهیت انقالبی نظام تازه تأسیس بود که موجب آن رویه . در قلب پایتخت جشن گرفت

سته را تعیین کرده و در حد  طعم و چاشنی ماشین کشتار باقی ایدئولوژی تنها شکل و پو. گشت نه اسالم

از دیگر سو،انقالبات معموأل خیزش توده های مردم اند که از سوی نخبگان سیاسی رهبری می شوند . ماند

این گروهها که نخست در مقابله با سایر گروهها به نظر . و اغلب یک یا دو گروه دارای هژمونی اند

این تضاد و . ی آیند خود،اما، دارای بافتی ناهمگون و گاه حتی متضاد و متناقص اندهمگون و هژمونیک م

ناهمگونی در نخستین فرصت موجب کشمکش شدید در درون گروه شده و چون همه اعضا مشروعیت 

ساالمی "خود را از رهگذر کاربست قهر میدانند دوباره با توسل به همین شیوه در صدد بر میایند تا با

 . روه یا گروههای شریکی را که اکنون رقیب شده اند حذف کنندگ"کردن

بر این اساس، و بر اساس چنین درکی از انقالب،ماشین کشتار انقالب اسالمی مانند هر انقالب دیگری در 

در این دوره گروههای معارض . پرداخت -ضد انقالب -دهه نخست به قلع و قمع و چرخ کردن مخالفان 

مجاهدین و فدائیان و سایر گروههای چپ، کردها، ترکمن ها، سلطنت طلبان، بهائیان، خرد و درشتی نظیر 

در دوره دوم، اما، جمهوری اسالمی مانند هر انقالب دیگری . یهودیان گوشت این ماشین را فراهم کردند

،از یک سو،و تجربه یک دهه  -ضد انقالب -به مرحله ای وارد می شود،که فقدان دشمن خارجی 

نی،از دیگر سو،هم موجب شکاف در میان گروههایی،که تا دیروز به نظر همگون و یکسان می حکمرا

نمودند اما در واقع ناهمگون و گاه حتی متناقص و متضاد بودند،می گردد و هم موجبات دگردیسی ها و 

در این . ودها به کار گرفته می ش"خودی"ماشین کشتار اینبار بر ضد . تجدید نظر طلبی ها را فراهم میکند

مرحله اگر چه انقالب از تک و تا افتاده اما یک گروه بر آن می شود تا با به کار گیری همان گفتمان 

در چنین مرحله ای . انقالبی به حذف جناح دیگر،که راه رفرم و قانونمداری در پیش گرفته اند،دست یازد

مهیا است به قتل عام زندانیان دست می یک گروه با پیشدستی و با به کارگیری ماشین کشتاری که همچنان 

برهاند و هم تکلیف خویش با جناح رفرمیست تازه " ضد انقالب"زند تا از یک سو خود را از شر بقایای 

 .ای، که می کوشد از رویه انقالبی دوری جوید، معلوم سازد

بی نظیر رهبران این نکته ی تقریبأ درست که اغلب  گروههای اپوزیسیون خود دارای بافت فکری انقال

جمهوری اسالمی بودند و هیچ میانه با دموکراسی و مراعات کردن حقوق اقلیت نداشتند،تفاوت چندانی 

برخالف نظر آقایان نیکفر و . ایجاد نمی کند و موجب تبرئه نظام حاکم یا کاستن از جرم آن نمی شود

دایش و روشن شدن از حرکت باز گنجی،ماشین کشتار در ایران تنها در صورتی می توانست پیش از پی

ایستد که در هنگامه انقالب، جنبش توده ای انقالبی و رهبرانش سخن لیبرال ها و ملی گرایان و انگشت 

گوش کرده و به  -یعنی مغضوبان و دوزخیان  دوران پر شر و شور انقالب –شماری از روشنفکران 

اهمی،محتمأل، در یک دوره آرام انتقالی موجبات چنین تف. تفاهمی با دولت شاپور بختیار دست می یافتند

انتخابات آزاد را فراهم کرده و بدون در هم شکستن تمام بنیادهای پیشین و بدون کسب مشروعیت از راه 
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انتقال به دوران حاکمیت قانون و دموکراسی را فراهم می کرد و ماشین کشتاری پدید ( لوله تفنگ)قهر 

 . نمی آمد

فی که هم اکنون در میان دو گروه از فعالین سیاسی ایرانی وجود دارد بازتاباننده به نظر می رسد شکا

بر آن قرار گرفته بودند؛  -از نسل پیشتر -همان دوراهی است که سی و پنج سال پیش بخشی از این فعالین 

،و گذار آرام از رهگذر رفرم و اصالح طلبی یا تالش بی فرجام برای انتقام جویی،دی مونایز کردن

گفتگوی محمدرضا نیکفر و اکبر گنجی مصداق این شکاف می تواند . کاربست قهر برای کسب مشروعیت

 (ایاالت متحده)سیاتل .                                                                                                     بود

  1392آذر  11گویانیوز، : منبع

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 :پانوشت ها

ساده لوحی و کوته بینی سیاسی است اگر کسی خیال کند رژیم های سرکوبگر در همه حالت و در هر ( ۱

اغلب دیکتاتوری ها تمایل دارند که نیروهای منتقد  . دوره ای با خارج شدن منتقدین از کشور مخالف اند

برخی از آنها چنان برجسته شده اند که خاموش به خصوص هنگامیکه . موثر از کشور خارج شوند

اجتماعی آنها و تضیعف جامعه  -کردنشان به آسانی میسر نیست، خروج آنها موجب حذف نسبی سیاسی

مدنی از رهگذر گسسته شدن ارتباط ارگانیک آنها با جنبش دموکراتیک  بومی و،از دیگر سو،رادیکالیزه 

رادیکال تر شوند بیشتر به نیروهای پلورایزه کننده تبدیل شده و از هر چه این نیروها . شدن آنها خواهد شد

برای همین محمد رضا شاه می گفت هر کس عضو حزب ..اثر مثبت و متحد کننده آنها کاسته خواهد شد

رستاخیز نشد،می تواند از کشور خارج شود و رژیم کوبا هم سال پیش اعالم کرد به شرطی ناراضیان را 

خانم آن سانگ سو چی،رهبر پر آوازه اپوزیسیون برمه، به . حاضر شوند به اروپا روندآزاد می کند که 

مقایسه تأثیر کنونی . رغم تمایل شدید نظامیان برای تبعید او به خارج ترجیح داد تا در حبس خانگی بماند

 -جتماعیکسانی چون خانم شیرین عبادی و بسیاری دیگر از فعالین،از جمله خود اکبر گنجی،بر جنبش ا

احمد زیدآبادی با آگاهی از . مدنی داخل کشور با نقش پیشین آنها در کشور سنجه خوبی در این باره است

 .همین فرآیند بود که یکبار گفت او حتی پاسپورت هم ندارد و قصد خارج شدن از کشور هم ندارد
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 ۰۶۳۱ن در اکبر گنجی و قتل عام زندانیا

 داریوش وثوقی

با عکس   در محافل داخل و خا رج ایران  در پاسخ به مقاله محمد رضا نیکفر گنجی مقاله اخیر اکبر

ایران در صحنه بین المللی  در سیاست اخیر تحوالت مثبتبا توجه به . العملهای متفا وتی روبرو شده است

عکس العملهای مخالف از جناح  ،همواره از این تالشها پشتیبانی کرده اند و یاران همفکرش  و اینکه گنجی

این  نویسنده با توجه بموقعیت حساس کنونی در ایران . جنگ طلب اپوزیسیون کامال قابل پیش بینی بود 

که جوابگوی این  و تا مد تها با خود مبارزه میکرد  نمیبیندنوع برخوردها را بصال ح آینده آپوزیسیو ن 

از چپ های افراطی گرفته تا چپهای  توسط اشخاص گوناگون،ولی حجم مقاالت نوشته شده . نباشداراجیف 

و طرفدار اسرائیل و جنگ طلبان وطنی در این مورد بقدری  نیروهای نئو کان همچنین خادمین بریده و 

مشخص است که دفاع از اکبر گنجی بمنزله دفاع از کلیه . را وادار بجوابگوی کرد  است که نویسنده

این گونه حمالت  ،توجه بشرایطی که امروز در جامعه ایران حکمفرماست ولی با ،مواضع ایشان نیست

 . جریانات در خارج کشور است  ناجوانمردانه بمنزله فعالیتهای مشترک جریان موازی در داخل با این 

های متعلق به جناح افراطی داخل  ای ایران نشان میدهد که روزی نیست که رسانه به فضای رسانه  نگاهی

بنابراین من این حمالت را در راستای حمالت نیروهای های داخل ایران . به گنجی حمله نکنند کشور

کیهان شریعت مداری بار ها اکبر گنجی را . رهبری میشود  این هیاهوی تبلیغاتی از یک جا گویی. میدانم 

با همان عناوینی  خارج نیزشرم آور است که این جماعت . فراری متهم کرده است " ضد انقالب "بعنوان 

همین بر خورد را با  شبیه  خارجاین جماعت . که کیهان درست کرده او را مورد حمله قرار داده اند 

امکان  ،سیاست خارجی ایران با توجه بفعالیت های تیم . نفر زندانیان سیاسی هم نمودند  ۸۱اعالمیه 

این " ماموریت"لذا . حتمل تر است برداشت تحریمها و روابط سیاسی با دول غرب از هر زمان دیگر م

در ایران به پایان رسیده، و یا به تعبیری " دخالت بشر دوستانه"به   دول خارجی آقایان  در ارتباط با تشویق

در این حال، بعوض نگرش دوباره به مواضع خود، آقایان حمالت خود به وطن . بست رسیده است به بن

  اند دوستانی مثل گنجی را افزایش داده

 :از نظر من عصاره مقاله نیکفر و نقد گنجی بر آن این چنین است

آنرا نقد کرد و از نیکفر  گنجی. نیکفر جمهوری اسالمی را رژیم کشتار کرد. گنجی نقد کرد. نیکفر نوشت

سال گذشته را سیاه مطلق  ۹۳نیکفر تاریخ  .تعریف کند  را به طریق دقیق علمی" رژیم کشتار"که  خواست

گوش زد  گنجی گزارش سازمان مجاهدین خلق را. و سفید مطلق کرد و مخالفان در تاریخ او گاندی شدند

کشته ۱۹۲۳ تا مرداد  ۱۹۲۶هزار تن را طی هفت سال ازخرداد  ۳۱که بر طبق ادعا ی خود حداقل  کرد

داد و ادعا کرد که  به گنجی عنوان رانت خوار رژیم ر عوضدر مورد مجاهدین سکوت کرد و د نیکفر. اند

 . گنجی گفته است که کشتن های رژیم واکنش به خشونت های مخالفان بود
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 و و از نظر من دروغ گفتند، تهمت زدند آمدند" جنگ"بعد چند تن دیگر از همرزمان سابق نیکفر به میدان 

 رسد برای فحاش ها به نظر می. پیش و پس از انقالب در نتیجه برگشتیم به فرهنگ سیاسی. کردند فحاشی

 .اند ای نداشته است؛ این ها در دیوار آهنین استالینیسم مانده زندگی در غرب نتیجه

 ۰۶۳۱گنجی و اعدام زندانیان در 

  ۱۹۱۱فقط  نوشته های سالهای  مقاله منتشر کرده است، در نتیجه من  دانیم که گنجی تعداد عظیمی همه می

او نگاه ( بود و نمود خمینی، و تک افتادگی و تنهایی) فقط به دو کتاب گنجی. کنم او را مرور می ۱۹۱۳و 

 :واقعیت ها اینهاست. چه گفته است و درباره دهه شصت چه گفته است۱۹۲۳کنیم تا ببینیم درباره  
 ":جنایت علیه بشریت: خامنه ای و احمدی نژاد"، مقاله ۰۶۱۱مرداد  ۳

قتل عام : نظام سلطانی ایران طی سه دهه ی گذشته جنایات سازمان یافته ی بسیاری صورت داده است"

راندیش در داخل و خارج از ایران، حمله به ، ترور دهها دگ 3165چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 

، به گلوله بستن مردم معترض به تلقب انتخاباتی و کشتن دهها تن از  3151کوی دانشگاه تهران در سال 

رژیم سلطانی حاکم بر ایران، به طور سازمان یافته حقوق اساسی ...آنها، برخی از مصادیق مدعای ماست

در خصوص قتل ...است" جنایت علیه بشریت"ایش  با مردم ، مصداق مردم ایران را نقض کرده و رفتاره

  ".، دستخط نامه های آیت هللا خمینی وجود دارد 3165عام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 

 ":با سرکوبگران حاکم بر ایرانراه قانونی برخورد "مقاله  ۰۶۱۱مرداد  ۱

جنایات گسترده ی زمامداران جمهوری اسالمی، مستند به گزارش های بازرسان سازمان ملل "

، ...(موریس کوپیتورن، نماینده ویژه ی شکنجه، نماینده ی ویژه ی بازداشت های غیر قانونی و)متحد

نهادهای حقوق بشری بین المللی،  قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل ،گزارش های مستند کلیه ی

و نامه هایی است که در   3165حکم  آیت هللا خمینی در خصوص قتل عام چند هزار زندانی در تابستان 

قتل های زنجیره . این خصوص بین آیت هللا منتظری و قوه ی قضائیه و آیت هللا خمینی رد بدل شده است

هایت وزارت اطالعات را مجبور ساخت تا مسئولیت ای وزارت اطالعات در خارج و داخل کشور، در ن

قتل زهرا کاظمی در زندان اوین جنایتی بود که از سوی مسئوالن نظام جمهوری . آن را رسماً پذیرا شود

جنایات پس از انتخابات اخیر ایران هم مستند به صدها فیلم و گزارش و دهها شهید . اسالمی پذیرفته گردید

ت شدگان حوادث اخیر، اینک در سلولهای انفرادی سپاه، وزارت اطالعات، صدها تن از بازداش. است

طی هفته های گذشته چند . نیروی انتظامی، بسیج، سازمان زندانها و بسیج در بدترین شرایط محبوس اند

بازداشتگاه کهریزک، چنان وحشتناک بود که . تن از بازداشت شدگان زیر شکنجه به شهادت رسیده اند

داستان غمناک نقض برنامه ریزی شده و گسترده  .ای مجبور شد حکم تعطیلی آن را صادر کندعلی خامنه 

 ".ی حقوق اساسی انسان ها در نظام سلطانی ایران، مستند به شواهد و قرائن بسیار است

 ":سال جنگ قدرت در ایران 32 "در مقاله  ۰۶۱۱آبان  ۰۷

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/091333.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/091451.php
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091103_na_ganji_power_struggle2.shtml
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حمله ی سازمان . با پایان جنگ ایران و عراق، نگهداری چند هزار مخالف را در زندان ها ناممکن بود"

با این تصور که شهر به شهر زندانیان سیاسی به آنها ( عملیات فروغ جاویدان)مجاهدین خلق به ایران

مسعود رجوی قبل از شروع عملیات طی یک سخنرانی مهیج به نیروهایی که  این نکته را)خواهند پیوست

برخی از سران رژیم همین نکات را با آقای . ،با شکست روبرو شد(آماده ی حمله به ایران بودند،وعده داد

این حکم مبتنی بر .خمینی در میان گذاردند و او فرمان داد که زندانیان سیاسی سر موضع را اعدام کنند

آیت هللا خمینی بیرون آمده بود، یعنی همان " اسالم انقالبی"، از "قاطعیت"و " خشم و کینه ی انقالبی"

چند . اسالمی که مومنانش را مجاز می دارد برای حفظ قدرت، همه ی احکام اولیه ی اسالم را تعطیل کنند

وری اسالمی بر این باورند که البته برخی از مخالفان جمه. اعدام گردیدند 3165هزار زندانی در تابستان 

آیت هللا منتظری بدون در نظر ...برخی از محافل رژیم از مدتها پیش قصد کشتار زندانیان را داشته اند

اعدام زندانیان . گرفتن مقتضیات قدرت، در مقابل ظلم و بیداد می ایستاد و از حقوق همه دفاع می کرد

وقتی آیت هللا منتظری اعتراض . منتظری قابل قبول نبوددارای حکم قطعی  به هیچ وجه برای آیت هللا 

برخی از . شدید خود  به این جنایت را به آیت هللا خمینی اعالم کرد،شکاف آنها به نقطه ی اوج خود رسید

افرادی که از ماجرا مطلع بودند، به آقای منتظری از سر دل سوزی می گفتند چند ماه سکوت کنید، پس از 

اما آیت هللا منتظری  همه ی . قام رهبری به گونه ای که خود درست می دانید عمل کنیدرحلت امام، در م

این نصایح را ناشنیده  گرفت، برای اینکه نمی توانست برای مقام رهبری در مقابل قتل عام چند هزار 

 ".زندانی سکوت کند

 :نوشت( ۳۶۹ صفحه ، بود و نمود خمینی) "خدا مرده است، زنده باد دولت"در مقاله  ۰۶۱۱دی  ۷۲

زندانیان سیاسی که در دادگاه های ناعادالنه، غیر علنی، فاقد وکیل و هیأت منصفه جمهوری اسالمی به "

، با خشم و کینه انقالبی، و قاطعیت تمام، حبس های چند ساله محکوم شده بودند، مطابق حکم خدای جدید

به همین خاطر در . آیت هللا منتظری هیچ توجیه اخالقی و فقهی برای این حکم نمی یافت. قتل عام می شوند

سلطان، خدای جدید است که شارع . اما این حکم بر مبنای جدیدی تشریع شده بود. برابر این حکم ایستاد

 ".ه واضع اخالق و فرامین استاوست ک. احکام و مجازات هاست

( تنهایی و تک افتادگیکتاب  ۱۹۱در صفحه ) "شکست و پایان جنبش سبز"در مقاله  ۰۶۱۱اسفند  ۷

 :می گوید

در این رویارویی، آیت هللا خمینی ناقض .  خمینی ایستاد، نه فردی دیگرآیت هللا منتظری در مقابل آیت هللا"

و فرمان قتل عام چند هزار زندانی سیاسی در  61بدترین شکنجه ها در دهه ) حقوق اساسی مخالفان بود

 ".و آیت هللا منتظری مدافع حقوق بشر( 65تابستان 

می ( ۱۹۳ صفحه ،تک افتادگی و تنهایی)  "جنبش سبز و ایت هللا خمینی"در مقاله  ۰۶۱۲خرداد ۰۶

 :گوید

آیت هللا خمینی که حفظ نظام را مهم تر از کلیه احکام شرعی به شمار می آورد و آن را تئوریزه کرد، "

او بود که فتوا داد برای حفظ نظام دروغگویی واجب . برای حفظ نظام هر عملی را مجاز می دانست

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100119_l11_ganji_republic_3.shtml
http://www.radiofarda.com/content/f35_Ganji_Green_Movement_After_22Bahman/1964112.html
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هزار زندانی سیاسی به حکم او قتل عام نشدند؟ سرسپردگی به  چند 3165مگر در تابستان . شرعی است

آیت هللا خامنه ای با سرسپردگی به آیت هللا خمینی تفاوتی ندارد، هر دو مصداقی از نظام سلطانی را به 

 ".نمایش گذارده ومی گذارند

می ( بود و نمود خمینیکتاب  ۱۸۶صفحه ) "...آیت هللا خمینی؛ بی گناه یا"در مقاله  ۰۶۱۲خرداد  ۷۱

 :گوید

بدترین دوران زندان های جمهوری اسالمی، زندان های دهه اول انقالب است که بدترین نوع شکنجه ها "

ت، مطابق معیارهای که با حکم آیت هللا خمینی صورت گرف ۱۹۲۳قتل عام تابستان . در آن اعمال می شد

فقط اعدام چند هزار زندانی جنایت علیه ...به شمار می رود" جنایت علیه بشریت"دیوان بین المللی کیفری، 

بشریت به شمار نمی رود، رفتارهایی که  در دهه شصت در زندان ها با مخالفان شد، مصداق دیگری از 

 ".جرم جنایت علیه بشریت بود و هست

( ۳۳۲ بود و نمود خمینی، صفحه) "حالل کردن حرام ها، حرام کردن حالل ها"له در مقا ۰۶۱۲تیرماه 

 :می گوید

سال هنوز رژیم رسماً به وقوع آن  11آن قدر نفرت انگیز بود که پس از گذشت  3165جنایت تابستان "

 ".اعتراف نکرده است

 ،تنهایی و تک افتادگیکتاب )  "ضرورت گفت و گو پیرامون گذشته"در مقاله  ۰۶۱۲شهریور  ۷۱

 :می گوید( ۱۲۶و  ۱۸۳صفحات 

اعالم جنگ مسلحانه ی سازمان مجاهدین خلق . ، نقطه ی عطفی در تاریخ خشونت ورزی بود3161سال "

زمامداران رژیم جدید و طرفدارانشان به تن تلفات برای  1111در این سال، در طی یکسال بعد،حدود 

از سوی دیگر،رژیم سرکوب وسیع را آغاز کرد و روزانه نام دهها تن اعدام شده اعالم می .ارمغان آورد

چند سال بعد،حزب . شکنجه ی زندانیان سیاسی در این دوران به طور سیستماتیک انجام می گرفت. گردید

به دنبال پذیرش .ازی شدند تا فضای سیاسی کامالً یکدست شودتوده و سازمان فدائیان اکثریت هم پاکس

شورای امنیت سازمان ملل و پایان جنگ ایران و عراق، حمله ی ارتش آزادیبخش  731قعطنامه ی 

این عمل بهترین بهانه را به دست داد تا چند هزار زندانی سیاسی . سازمان مجاهدین خلق به ایران آغاز شد

البته چند صد مارکسیست هم در آن قتل عام تاریخی اعدام گردیدند که . عام شوندقتل  3165در تابستان 

 ".حتی سازمان هایشان هم هیچ ارتباطی با عملیات فروغ جاودان سازمان مجاهدین خلق نداشتند

، صفحات تک افتادگی و تنهایی) "استراتژی سیاسی اصالح طلبی خمینی محور"در مقاله  ۰۶۱۲آذر  ۲

 :ی گویدم( ۹۹۱و  ۹۹۶

سلطان علی هم شکنجه . زندان های سلطان علی خامنه ای قطعاً بهتر از زندان های آیت هللا خمینی است"

 ".گر ماهری است، اما این کجا و شکنجه ها و قتل عام های آیت هللا خمینی کجا

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106379.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/09/110475.php
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 ۸۹۶،  صفحاتبود و نمود خمینی) "سلطانیسم، میراث آیت هللا خمینی"در مقاله  ۰۶۱۲بهمن  ۱

 :نوشت( ۸۹۹و

آیت هللا ...حکم قتل عام زندانیان سیاسی محکوم به حبس را صادر کرد 3165آیت هللا خمینی در تابستان "

منتظری که شاهد بسط قدرت فردی و شخصی شدن بیش از حد رژیم بود، آیت هللا خمینی را به نقض سنت 

ظری معصومانه آیت هللا خمینی و آیت هللا منت...متهم می کرد و وی را به رعایت سنت فرا می خواند

او را به رعایت سنت دعوت می کرد، اما آیت هللا خمینی ( مطابق میل/خودسرانه)مجریان احکام شخصی

 ".مدتها بود که از این مرحله عبور کرده بود

 ":پروژه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان"در مقاله  ۰۶۱۲اسفند  ۰۲

در هفت تیر دفتر حزب جمهوری، هشت  ۱۹۲۶سازمان مجاهدین خلق پس از فاز نظامی سی خرداد "

در تهران  ۲۶فقط در شهریور . شهریور دادستانی کل کشور را منفجر کرد ۱۳شهریور نخست وزیری و 

هللا مهدوی کنی نخست  به دنبال آن، سید حسین موسوی، دادستان کل کشور، و آیت. شوند تن ترور می ۲۶۶

پس از این حوادث، جلسه . کرد رژیم هم به طور گسترده روزانه یک صد تن را اعدام می. وزیر شد

هللا  محسن رضایی، بهزاد نبوی و آیت شورای امنیت کشور با شرکت مهدوی کنی، سید حسین موسوی،

 : گوید مهدوی کنی خطاب به جمع می. شود موسوی اردبیلی تشکیل می

واسطه آقای  به"ایشان پیشنهاد كرد که ". برخورد كنیم( مجاهدین)توانیم با اینها   حاال ما دیگر مشكل می"

وگو كنیم، حتی اینها در  مذاكره و گفتطاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود، بلكه راضی بشوند تا 

 ".ها قرار داده بشوند تا این غائله ختم بشود بعضی پست

ماه پیش با این حرف شما موافق بودم كه ما اینها را بیاوریم،   آقای مهدوی من تا شش: "آقای اردبیلی گفت

اند  ترورها كه انجام داده صحبت كنیم، دعوت كنیم و حتی پست هم بدهیم، ولی حاال با این همه كشتارها و

گذشت ـ اگر اینها   هللا مدنی در تبریز می شود این كار را كرد ـ آن زمان سه چهار روز از شهادت آیت  نمی

 ".توانیم این مجوز را بدهیم  با این وضع نمی: "من هم گفتم" را سر كار بیاوریم به مردم چه بگوییم؟

شود و طرح خود را  کند، اما مهدوی کنی ناامید نمی رد می شورای امنیت کشور پیشنهاد نخست وزیر را

هاشمی رفسنجانی در . سازد مطرح می ۱۹۲۶در جلسه سران نظام مجدداً در تاریخ چهارم مهرماه 

 : خاطرات خود نوشته است

ی کن آقای مهدوی. ای و احمد آقا بودیم کنی، خامنه در منزل آقای موسوی اردبیلی با حضور آقایان مهدوی "

 ".ها قطع شود و با محاربان مالیمت کنیم که تصویب نشد به کلی اعدامپیشنهاد داشت 

روحیه مهدوی کنی را در این زمان با روحیه موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، علی 

سپس موسوی تبریزی . ای، محسن رضایی، بهزاد نبوی، سید حسین موسوی، و دیگران مقایسه کنید خامنه

دهد که در این ماجرا تابع نظر  کشاند و او به همه مسئوالن نظام دستور می هللا خمینی می ار را به آیتک

 ".دادستان جدید کل کشور باشند

http://www.radiofarda.com/content/f2_iran_postelection_rafsanjani_pushed_out_khamenei_mahdavi_kani_successful_project/2333983.html
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 خشونت حکومت واکنش به کنش خشونت آمیز مخالفان

 :چنین ادعا کرده است نیکفر

برابر تا توانسته به رژیم امتیاز داده و  نمایی کرده است، و در اکبر گنجی در بیان هویت مخالفان فقط سیاه"

به  واکنشیآن را موجودی تلقی کرده که در تنگنا قرار داشته و بدون اراده و آگاهی و فقط به صورت 

به جمهوری اسالمی ” رژیم کشتار“اکبر گنجی از اطالق عنوان ...میزانی محدود خشونت ورزیده است

 ".آنانی که در دهه نخست کشته شدند، تقصیر خودشان بود: هایش اینها هستند دلیل. کند انتقاد می

 :گنجی در نقد نیکفر نوشت .من چنین برداشتی از نوشته گنجی نکردم

در قتل عام تابستان . درست پس از شکست عملیات فروغ جاویدان، رژیم قتل عام زندانیان را آغاز کرد"

تن از آنان از سازمان مجاهدین خلق و  1111تن را ناجوانمردانه اعدام کرد که حدود  1511حدود  65

حزب توده، سازمان اکثریت، فدائیان اقلیت، راه )تن از آنان به کلیه گروه های مارکسیست 437حدود 

آن دسته از رهبران جمهوری اسالمی که در . تعلق داشتند...( آذر، سازمان پیکار، و 36کارگر، فدائیان 

،مدعایشان این بوده که سازمان از قبل زندانیان را از (هللا خامنه ای از جمله آیت)این زمینه سخن گفته اند

این مدعیات هراندازه ...عملیات آگاه کرده و آنان نیز قرار بوده در این عملیات مشارکت فعال داشته باشند

هاشمی "در مقاله )هم که صادق باشد، قتل عام زندانیان را توجیه نمی کند و آن جنایت، جنایت بود

ایران و مسأله اشرف؛ مجاهدین خلق، دولت "این توجیه را رد کرده و در مقاله "  65رفسنجانی و قتل عام 

 (".به شمار آورده ام" جنایت علیه بشریت"، آن قتل عام را "مخالفان

چه می گوید؟ نقد روایت رژیم را از زبان " 65هاشمی رفسنجانی و قتل عام "گنجی تحت عنوان  مقاله

 :گنجی بخوانیم

اما مسأله این . می ایجاد شده ی پس از تهاجم نظامی مجاهدین و صدام را نمی توان انکار کردفضای عمو"

است که اعدام زندانیان از یک هفته پیش شروع شده بود و قتل عام زندانیان نه ربطی به خواست مردم 

... دام می کندداشت و نه هیچ نظام قضائی ای زندانیان محکوم به حبس را با شعارهای گروهی از مردم اع

با حکم آیت هللا خمینی قتل عام  -اکثراً از مجاهدین -طی مرداد و شهریور حدود چهار هزار زندانی سیاسی

شاید روایت رسمی نادرست بوده و پروژه ای از پیش طراحی شده برای قتل عام زندانیان وجود ...شدند

آنها را برای چه اعدام .دین خلق نداشتندکمونیست های زندانی هیچ ارتباطی با سازمان مجاه. داشته است

تازیانه می  -به دلیل امتناع از نماز خواند -کردند؟ چرا غیر اعدامی هایشان را در اوقات پنج گانه ی نماز

مسأله،مسأله ی . مسأله، مسأله ی حقیقت است.زدند؟ مسأله، مسأله ی متهم کردن هاشمی رفسنجانی نیست

یک بار چند هزار زندانی سیاسی را از قلمرو حیات حذف کرده .ت استمسئولیت اخالقی در برابر جنای

پاک سازی )به طور مسلم هاشمی رفسنجانی عمل دوم. بار دوم وجود آنها را از تاریخ حذف می کنند. اند

 ".را مرتکب شده است( تاریخ از وجود قربانی

 :گوید و چنین می صریح تر است( ۱۶تا ۱۶صفحه های) کتاب بود و نمود خمینی

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/07/124224.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/07/124224.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/07/124224.php
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_l42_ganji_mojahedin_khalgh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_l42_ganji_mojahedin_khalgh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110411_l42_ganji_mojahedin_khalgh.shtml
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/07/124224.php


97 
 

اما . تحلیل های علی، در بهترین حالت، روابط ضروری بین علل و پیدایش معلول را بر مال می سازند"

قتل عام . نشان دادن علل ضروری ای که به معلول منتهی می شوند، اعمال را اخالقاً موجه نمی سازند

از تحلیل های علی را نشان  ، نمونه خوبی است که تمایز داوری اخالقی3165زندانیان سیاسی در تابستان 

زمامداران جمهوری اسالمی قتل عام زندانیان سیاسی را معلول عملیات فروغ جاویدان سازمان . می دهد

فرض کنیم تحلیل های علی گویندگان این مدعیات درست باشد و تنها علت ...مجاهدین خلق قلمداد می کنند

تن از مارکسیست ها هم در آن قتل عام  411ه بیش از نه مارکسیست ها، برای اینک)اعدام زندانیان مجاهد

آیا حمله . حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران، و همدلی و همراهی زندانیان با آنها باشد( اعدام گردیدند

غیر علنی، فاقد ) نظامی سازمان مجاهدین خلق اعدام چند هزار زندانی را که در دادگاه های نامنصفانه

به حبس محکوم شده اند اخالقاً موجه ...( نصفه، مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه، ووکیل، فاقد هیأت م

پس از خط مشی جدید ...صادق است( اکثریت) همین مدعا درباره سازمان فدائیان خلق ایران می سازد؟

 3167فدائیان اکثریت، یعنی سرنگونی جمهوری اسالمی، حدود یک هزار تن از اعضای آنها در سال 

فرض کنیم که انتخاب . اعدام شدند 65ت گردیدند و حدود یک صد تن از آنها در قتل عام تابستان بازداش

آیا این تبیین قتل . استراتژی سرنگونی جمهوری اسالمی تنها علت اعدام یک صد تن از اعضای آنها باشد

ی توان با عام یک صد زندانی سیاسی را مشروع و مجاز می سازد؟ نه خشونت های صورت گرفته را م

توجیه کرد و نه فاعالن را می توان به عروسک های خیمه شب بازی " ضرورت تاریخی"متغیر 

 ".ساختارهای اجتماعی فروکاست

 ۶۲همان کتاب در صفحه . تفکیک تحلیل علت و معلولی از توجیه اخالقی و حقوقی کلید حل مسأله است

 :کند که می تاٴکید

ریخی که منجر به رویدادهای بعدی شد، برخی به این نتیجه برسند ممکن است از گزارش زمینه های تا"

که زمامداران جمهوری اسالمی چاره ای جز سرکوب گروه های مخالف نداشته اند و سرکوب و زندان و 

ضرورت همانگونه که تأکید کردیم، . شکنجه و اعدام و انقالب فرهنگی ضرورت تاریخی داشته است

هر واقعه ای معلول "این مدعا که . نمی سازد( خوب) و اخالقی( درست) تاریخی، هیچ عملی را برحق

زمامداران سیاسی برای حفظ قدرت دست به کارهایی می زنند یا باید "و این مدعا که " علل عدیده ای است

، یک چیز است، و این که آن اقدامات خوب و یکی از فضائل بوده است موضوع دیگری است که "بزنند

 ". از اولی نمی توان استنتاج کرد

تا  ۸صفحات  ،بود و نمود خمینی) "تسخیر قهرآمیز دولت: ایدئولوژی انقالب"اله طوالنی گنجی در مق

در عین حال، در تیرماه . آرای خود را پیرامون علل وقوع خشونت های دهه شصت ارائه کرده است( ۳۳

جی ، گن(۳۳۸ تا ۳۳۹بود و نمود خمینی،) "حالل کردن حرام ها، حرام کردن حالل ها"مقاله  در  ۱۹۱۳

 :نویسد و می فرضیه دیگری مطرح نموده

چند هزار تن از اعضای زندانی ....صادر شد 3165حکم قتل عام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان "

احکام قطعی سازمان مجاهدین خلق در دادگاه های غیر علنی، بدون وکیل و هیأت منصفه محاکمه و به 

به دلیل همدلی  -فقهی می توان چنین افرادی را/اسالمی/ر دینیآیا از نظ. محکوم گردیدندچند ساله زندان 
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اعدام کرد؟ پاسخ آیت هللا خمینی به این پرسش مثبت بود، اما پاسخ آیت هللا  -و همفکری با سازمانشان

از سوی دیگر، در قتل عام ...آیت هللا منتظری این حکم را خالف شرع می دانست...منتظری منفی بود

روشن نیست که آیت هللا خمینی بر چه مبنای . تن از  چپ ها هم اعدام گردیدند 411از  بیش 3165تابستان 

آیا نمی توان این حدس را مطرح کرد که، با پایان جنگ ایران و ...شرعی ای چنان حکمی را صادر کرد

قط به خالص شدن از شر همه آنها، ف. عراق، زندانی بودن چند هزار تن از مخالفان توجیه ناپذیر می شد

بدین ترتیب، مقدمات کار به وسیله دیگران آماده شد و آنها توانستند  دستور آیت هللا خمینی امکان پذیر بود؟

 ".آیت هللا خمینی را مجاب سازند که راهی جز سر به نیست کردن زندانیان سیاسی وجود ندارد

 .گنجی بچسبانند فقط تحریف گران و دروغ گویان مانده در گذشته قادرند این اتهام را به

 برابر کردن خشونت مخالفان و رژیم

من   از نظر من دروغ دیگراین استکه گنجی خشونت های مخالفان و حکومت را مساوی کرده است، ولی

  کافی رسد منتقدین گنجی تصور میکنند که دروغ و تهمت به نظر می. ام دلیل چنین اتهامی را تا بحال ندیده

 . است و احتیاج به اثبات ندارد

( ۹۱۱ ، صفحهبود و نمود خمینی) "وهللا من به بنی صدر رأی ندادم"در مقاله  ۱۹۱۱گنجی در مرداد 

 :نوشته بود

حتی اگر حکومتی به گروه های . البته مسئولیت حقوقی و اخالقی حکومت و مخالفان یکسان نیست"

از نیست حقوق بشر را پایمال کند و از شکنجه و سرکوب استفاده تروریستی رویارو باشد، به هیچ وجه مج

اما این وظیفه در چارچوب یک . تأمین و حفظ امنیت یکی از  مهمترین کارکردهای دولت مدرن است. کند

نظام حقوقی اعالم شده و شفاف صورت می گیرد که توسل به روش های سرکوبگرانه و نقض آزادی های 

حقوقی حکومت و مخالفان در  -در داوری اخالقی. مین امنیت را نامجاز می سازدشهروندان به بهانه تأ

از دیکتاتور . یک موقعیت قرار ندارند، اما تبیین فرایند زایش و بسط خشونت الزامات خاص خود را دارد

 بدیل هایی که برخی از. بودن آیت هللا خمینی نمی توان دموکرات بودن مخالفان رژیم را استنتاج کرد

مخالفان در برابر رژیم سلطانی فقیه ساالر مطرح می ساختند، لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، انورخوجه 

 ".روش رسیدن به این آرمان ها بود" تسخیر قهرآمیز دولت. "ئیسم بود

، مشروحاً مواضع آیت هللا خمینی را نقد "افسانه میزان رأی مردم است"، در مقاله ۱۹۱۳گنجی در دی ماه 

آیت هللا خمینی مخالفانی را که مسلحانه در کردستان و برخی شهرهای دیگر می جنگیدند، تهدید . ی کندم

، بود و نمود خمینی) گنجی در پاسخ او. به مقابله به مثل کرد که با چوبه های دار باید به سراغ آنان رفت

 :نوشت(  ۱۳۱و   ۱۳۶صفحه های

حکومت و مخالفانش در /دولت. یک نکته بسیار مهم در رویکرد آیت هللا خمینی نادیده گرفته شده است"

گروه های تروریست و سازمان های تجزیه طلب، ممکن است همه اصول . یک موقعیت قرار ندارند

ند، اما یک ممکن است از خشونت مفرط برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کن. اخالقی را زیر پا بگذارند

حکومت در هیچ شرایطی مجاز نیست حقوق بشر را نقض کند و شهروندان را از حقوق اساسی شان /دولت
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نمی توان نتیجه " تجزیه طلب هستند/فالن گروه و سازمان تروریست"از این مقدمه که . محروم سازد

رحمانه شکنجه کرد،  باید زندانیانشان را بی/مثالً می توان. گرفت که هر کاری با آنها مجاز است

زندانیانشان را ناعادالنه در دادگاه های غیر علنی محاکمه کرد، متهمان محکوم به زندانشان را قتل عام 

. دولت موظف به رعایت حقوق شهروندی و سیاسی است. است حقحکومت، قلمرو /قلمرو دولت. کرد

رسد به این که به بهانه وجود گروه  هیچ دولتی نمی تواند به هیچ بهانه ای حقوق بشر را نقض کند، چه

 ".سیاسی محروم سازد/تجزیه طلب، کل ملتی را از حقوق شهروندی/های تروریستی

 چرا تهمت و دروغ و فحاشی؟

 گوید ادعا های آیا آنچه که او می . خواننده منصف باید از خود بپرسد که دلیل این نزاع با گنجی چیست

 و یا نقد شوند، وگرنه اتهامات به او اشتباهند؟ اگر هستند، باید ثابت شودهای  جمهوری اسالمیند؟ آیا نوشته

رژیم "گنجی جمهوری اسالمی را دیکتاتوری می داند، ولی خطابه  .یک ادعای ناجوانمردانه بیش نیست او

نیکفر واکنش نشان داد، و گنجی را طرفدار جمهوری . را از نظر علمی نادرست می خواند" کشتار

 . رژیم" رانت خوار مستقیم و غیر مستقیم"د واسالمی کر

کسانی که رژیم کشته مهم " تعداد"در دفاع از نیکفر نوشت که  از طرفداران جنگ و تجزیه ایران  یکی

اند ، باز جمهوری اسالمی  نفر هم کشته شده ۸۶۶ای کمتر از  سال دوران خامنه ۶۸نیست، و اینکه اگر در 

سازمان مجاهدین خلق به کشتن . خود اینها هم برمیگردد چنین ادعایی به خوب، نتیجه .است" رژیم کشتار"

مسعود رجوی گفته به غیر از اینها در سال . مهمترین رهبران جمهوری اسالمی اعتراف کرده است

هزار  ۲۳در جنگ عراق علیه ایران هم . ، دو هزار تن از طرفداران جمهوری اسالمی را کشته اند۱۹۲۶

هزار نفر مهم نبودند؟ مجاهدین خلق چند  ۳۱مهم نیست؟ پس آن " عدد. "یرانی را کشته اندتن از سربازان ا

 نیست؟" سازمان کشتار"برابر رژیم کشته است؟ سازمان مجاهدین خلق 

 (:۲صفحه  ،۱۱مجاهد، شماره ) مسعود رجوی در سخنرانی استادیوم امجدیه گفت

 لبنان خواهد شدبکنند ولی ایران که ترکیه بشو نیست؛  چه باید کرد؟ یک عده می خواهند ایران را ترکیه"

 ".نیستند که بازنده اصلی هستند[ مجاهدین خلق] و ما بگوییم که در یک تجربه لبنانی، نیروهای انقالبی

 :گفت( ۱۹۸۳ اسفند ۶۲، ۹، صفحه ۱۱۳شماره ) به مجاهد. رجوی به دنبال جنگ داخلی بود

اما چنان چه یک چاره جویی مشترک ملی، دست های انحصارطلبان را از سیطره بر قوای مملکت و "

همان طوری که در امجدیه نیز گفتیم در پایان، دیگر به طور عمده به ...مقدرات انقالب و مردم کوتاه نکند

نخواهد گردید و این چیزی است [ منتهی] جنگ فرگیر داخلیو تحمیل  خشونت های تروریستیی جز راه

 ".که این روزها کمتر کسی در آن تردید دارد

انتقادش این   از گروه پیکار انتقاد کرد، ولی. پیروزی را قطعی می دید. رجوی جنگ داخلی می خواست

رجوی . پسامدهایش برای کشور و همه نیروها خطرناک است. نبود که جنگ داخلی برپا کردن بد است

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_114.pdf
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باال رجوی  در همان شماره مجاهد. گفت که جنگ داخلی باید وقتی برپا کرد که پیروزی ما قطعی باشد

 :گفت

مسئله اصلی این است که وقتی کسی مثل پیکار هیچ ابایی از هرگونه تعجیل در جنگ داخلی در همین "

می کند؟ " تضمین"را " پیروزی انقالبیون"، " تناسب قوا"و " حسابگری"لحظه حاضر نیز ندارد ، با کدام 

که طبعاً اگر اوضاع به )ظر پیکار جنگ داخلی زودرس مورد ن"ما از ...مسئله در یک کالم این است"

وقتی ...استقبال نمی کنیم( همین ترتیب ادامه یابد و سرکوب همچنان ادامه یابد، چیز اجتناب ناپذیری است

 ".، کمترین ریسک را داشته باشد"انقالبیون"برای ...باالجبار به جنگ داخلی تن بدهیم که

" سازمان کشتار"هزار تن را کشته،  ۳۱بود و حداقل اگر سازمانی که به دنبال جنگ داخلی قطعا پیروز 

کشته شدگان واقعا مهم نیست؟ به پسامد این نظر التزام " تعداد" آیا نیست، پس کشتار چه معنایی دارد؟

 دارید؟ 

انفجار دفتر ) آیا نیکفر و حامیان او هم تروریسم   محکوم است، ولی جنایات و سرکوب های رژیم البته

و جنگ ...(  می، انفجار دفتر نخست وزیری، حمله موشکی به دفتر دادستانی، وحزب جمهوری اسال

در کجا و چه  .میکنند ، که هیچ، دفاع و توجیه هم میکنند؟ بسیار غیر محتمل است مسلحانه را محکوم

 اند؟ هزار تن توسط سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرده  ۳۱کشتن  زمانی

 :نیکفر در پاسخ گنجی نوشت

زیستن در زیر استبداد اما با امنیتی در سایه سرکوب، بر جنگ داخلی . گ داخلی، شر مطلق استجن"

 ".ترجیح دارد

اگر نیکفر واقعاً به این باور دارد، چرا آن دسته از مخالفان را که جنگ داخلی در کردستان و گنبد و 

، محکوم نمی کند؟ تهدید به راه راه انداختند( سازمان مجاهدین خلق)خوزستان و بلوچستان و سراسر کشور

انداختن جنگ داخلی توسط سازمان مجاهدین خلق، در  سخنان مسعود رجوی فراوان یافت می شود که در 

ده ها شخصیت مستقل و از اعضای جدا شده سازمان تصورات خیالی رجوی را . نشریه مجاهد وجود دارد

دی نشان میدهد که آیت هللا طالقاتی در نیمه اول مهندس محمد توسلی از اعضای نهضت آزا. افشا کرده اند

، 3114مهر /، شهریور 11ماهنامه چشم انداز، شماره ) به گفته او. این قصد را فهمیده بود 3171سال 

 "( :سی خرداد شصت ، پیامد خطای استراتژیک"گفت و گو با محمد توسلی تحت عنوان 

برای انجام مشورت  -پیش از فوت مرحوم طالقانی ده یا پانزده روز -3171حدود اوایل شهریور ماه "

پرسیدم . درباره مسائل شهر تهران به دیدار ایشان رفتم، مرحوم طالقانی بسیار برافروخته و ناراحت بود

به آنها گفتم ! واقعاً اینها بچه اند. پیش از شما با آقای مسعود رجوی جلسه داشتیم :"چه شده است؟ پاسخ داد

آدم عاقل در مقابل بولدوزر قرار نمی گیرد، بلکه از . روی سر من است بولدوزر استاین عمامه ای که 

چرا شما دارید زمینه های تقابل با آقای خمینی و روحانیت را فراهم می کنید؟ این . کنار آن عبور می کند

 ".به ضرر شماست
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نار دولت خارجی با نیروهای ، که قبالٌ گفته بود که جنگیدن در ک(علی افشاری)یکی از طرفداران نیکفر 

و  وبسایت خود نیکفر، به کمک او آمده  زمانه، یعنی حاال در وبسایت رادیو نیست،" خیانت"داخلی لزوماً 

 :نویسد می در توجیه خشونت های مجاهدین خلق

های اقتدار گرا و غیر دموکراتیک از اساس متفاوت با خشونت دولتی و اقتدار گرایی  خشونت علیه نظام"

نفی شیوه مبارزاتی مسلحانه از باب قبح اخالقی و یا عدم مشروعیت آن نیست بلکه بر تبعات منفی . است

اکثر قریب به اتفاق فالسفه لیبرال دنیا حق . آن و نا کارامدی اش در تحصیل اهداف سازنده استوار است

اگر دست به قیام [ دیگران مجاهدین و] بنابراین...اند خشونت در برابر حاکمان زور گو را مجاز دانسته

اند و  مسلحانه زدند، اگر چه نگارنده به دالیل مختلف با آن مخالف است، عمل نا مشروعی انجام نداده

تواند به عنوان عامل شکل دهنده و آغاز گر خشونت شناخته شود بلکه حداکثر  همچنین اقدام آنها نمی

ترین نوع خشونت  ی حکومت به عنوان مخربخشونت دفاعی در برابر تمامیت خواهی و خشونت تهاجم

 ".ناموجه است

جنگ طلب می گوید چند هزار ترور سازمان مجاهدین خلق و در کنار صدام حسین جنگیدن علی افشاری 

حداکثر خشونت دفاعی در برابر تمامیت "نبوده و " عمل نامشروعی"هزار نظامی ایرانی  63و کشتن 

گزارش روزنامه فایننشال ولی اروپا و آمریکا این سازمان را تروریستی می دانستند و به . است" خواهی

، مجاهدین با صرف میلیون دالر و البی گری توانستند نام خود را از لیست سیاه تروریسم در آمریکا  تایمز

 . خارج کنند

جنگ طلب حداقل همکاری مجاهدین خلق با صدام حسین را در تجاوز به ایران و کشتن  علی افشاریکاش 

کاش جاسوسی های مجاهدین خلق را . ایرانی در حال دفاع از مرزهای کشور محکوم می کرد سربازان

این را . مجاهدین با افتخار جاسوسی هایشان را در صفحه وبسایتشان نمایش می دهند)محکوم می کرد

ط مجاهدین در مورد ما اغلب اوقات توس: مشاور ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا: "ببینید که تازه است

که مانند سازمان مجاهدین در زمینه هسته  افشاریانصافاً از  البته"(. سایتهای جدید اتمی مطلع می شویم

ای دروغ گفت و ادعا کرد که استفاده نظامی ایران از انرژی هسته ای به مرحله تعیین کننده ای رسیده، 

ه وال استریت جورنال گفت که چهره های ین بود که بافشاری  دروغ دیگر)این خواست زیادی است

دوره  جنگ طلب افشاریکاش (. شاخص اصالح طلبان داخل کشور نیز این دروغ را تأیید کرده اند

کاش . را محکوم می کرد مریکاآموزش نظامی دیدن اعضای سازمان مجاهدین خلق در صحرای نودای آ

بنی صدر تا . را می خواند با وبسایت مندوایز ۶۶۱۹نوامبر  ۶۲را در  مصاحبه مسعود بنی صدرحداقل 

 .را بازگو کرده استعضو باالی سازمان مجاهدین خلق بود و گوشه هایی از حقایق  ۱۳۳۲سال 

 درس هایی که اصالح طلبان باید بیاموزند

آنان گنجی را بسیار رادیکال می . دیدگاه های گنجی، نظرات اصالح طلبان نیست تا آنجا که من میدانم،

دروغ ها و تهمت ها و دشنام هایی که نثار گنجی شد، درس عبرتی برای همه آنان  به عقیده من  ولی. دانند

به " انقالب الت ها"بعنوان  ۱۹۸۳نقره کار که نیم دقیقه زندان نرفته، با نامیدن انقالب  مسعود. است

اساس چیزی منتشر نکرده، حاال   توهین کرده، و در این وبسایت بجز مطالب سطحی و بی  ها ایرانی میلیون

http://www.rahesabz.net/story/40593/
http://www.rahesabz.net/story/40593/
http://www.rahesabz.net/story/40593/
http://www.rahesabz.net/story/40593/
http://www.mojahedin.org/news/129717/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7:-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-
http://www.mojahedin.org/news/129717/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7:-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-
http://www.mojahedin.org/news/129717/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7:-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html
http://mondoweiss.net/2013/11/interview-former-mojahedin.html
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ی مشکوک اگر زندانی شدن گنج .است" مشکوک"شرمی مدعی است که زندانی شدن گنجی   در نهایت بی

بعدها . بود، البته از سوی این جماعت تر خواهد" مشکوک"است، زندان تاج زاده و موسوی و کروبی 

خواهیم دید که اگر موسوی، کروبی و خانم رهنورد آزاد شوند، این جماعت با آنان چگونه برخورد خواهند 

 .کرد

:کند ته و چنین اظهار نظر میگذاش هم دروغگویی را به مضحکترین شکل به نمایش اسماعیل نوری عال  

، رژیم اسالمی حاکم 65چندی پیش، آقای دکتر محمدرضا نیکفر، طی یک سخنرانی بمناسبت کشتارهای "

" مدعیان مخالفت با حکومت اسالمی"خواند و در پی آن آه از نهاد برخی از " رژیم کشتار"بر ایران را 

اگرچه استبدادی است اما کشتارگر نیست و فقط در  آقا، بی انصافی هم حدی دارد و این رژیم"برآمد که 

تأکید از من است، نه نوری ". ]مقابل حمله برای از میان برداشتن اش دست به کشتار متقابل می زند

 (.عال

آن نقل قول دقیق و کلمه به   که عبارتی در داخل گیومه قرار گرفت معنی  داند که وقتی این آقا هنوز نمی

طرفداران نیکفر  رسد از منتقدین نیکفر این چنین عبارتی را بکار بردند؟ به نظر میکدامیک . کلمه است

 .بدون هراس دروغ می گویند

دفاع کند، ( رژیم کشتار و  گاندی بودن مخالفان) نیکفر که نتوانست از دو نظریه اصلی خود به عقیده من

یک جنگ طلب کار کرده در تینگ تنگ های دسته راستی ها، فرمان و  کار را به تهمت و تحریف کشاند،

دهنده همسویی با دولت بوش، فرمان دهنده و امضا جمع کننده همسوشدن اپوزیسیون با فشار خارجی به 

نرژی هسته ای تا مرحله تعیین ایران، نویسنده و امضا جمع کننده برای دروغ استفاده نظامی ایران از ا

کننده، توجیه کننده تجاوز نبودن حمله خارجی به کشور، توجیه گر خیانت نبودن همکاری با متجاوز، و 

را به کار گرفت تا در وبسایت رادیو زمانه بنویسد که ناقدان نیکفر در ( یعنی علی افشاری) غیره و غیره

این هم نتیجه بخشیدن مسئولیت رادیو زمانه به ". لتی بودندجنبانان خشونت دو از سلسله"ابتدای انقالب 

کرده و بدیگران از زبان همدستان خود اتهام بیجا و ناجوانمردانه  تا از آن سوء استفاده" روشنفکر"یک 

 : نویسد می (یعنی علی افشاری)همدست نیکفر. پاسخگویی ندارد بزند، چرا که خود شهامت

کنونی و تعامل با صاحبان اصلی قدرت را سرنوشت محتوم جامعه  زیست در چارچوب ساختار قدرت"

های تعقیب راهبرد سیاسی بیرون از این دایره را سنگین و کمرشکن توصیف  پندارد و هزینه ایران می

پندارد که از  مقصد سیاسی این جریان یا نظام والیت فقیه معتدل است و یا موقعیتی را مطلوب می...کند می

های معترض نزدیک به حکومت قدرت را تصاحب کرده و امتیازاتی در اختیار بخش  نیروطریق مذاکره 

مسلط کنونی قدرت قرار دهند تا مشکالتی را برای نظم سیاسی جدید ایجاد ننمایند و انتقال قدرت در 

 ".ها صورت بپذیرد ای در حلقه خودی چارچوب محدود و کنترل شده

. پس حاال باید عصبانیت شان را سر کسی خالی کنند  .تحوالت اخیر هستندجنگ طلبان بازنده  به نظر من

البته مدیر  .بدیگران است، استفاده می کند  از خود ، که در واقع اتهام زنی" دفاع"نیکفر هم از آنها برای 

 . وبسایت رادیو زمانه بودن امتیازاتی دارد

http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
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ت، تکلیف بقیه اصالح طلبان زندانی روشن اگر گنجی طرفدار وضعیت موجود و والیت فقیه معتدل اس

وقتی نیکفر که . اینها در تهمت زنی و دروغ گویی و فحاشی به هیچ کس رحم نخواهند کرد. است

مگر   یکسره اصالح طلبان را می کوبند، ولی اینها. روشنکفر اینهاست، چنین می کند، وای به بقیه

 اصالح طلب نیستند؟...اج زاده، وموسوی، کروبی، رهنورد، عبدهللا نوری، قدیانی، ت

به موضوع محاکمه نداشت،    که هیچگونه ربطی ،۱۹۲۳گنجی در دادگاه کنفرانس برلین به اعدام های

گنجی در نطق دریافت جایزه قلم طالیی انجمن جهانی روزنامه نگاران در مسکو در سال . اعتراض کرد

 :گفت ۶۶۶۲

این جایزه در واقع حق كسانی است كه در راه دفاع از آزادی و حقوق بشر در پی اتفاقات موسوم به "

و در  ۰۶٣۱این جایزه حق زندانیانی است كه در تابستان . جان خود را از دست دادند' ای قتلهای زنجیره'

این جایزه حق . در زندانهای سراسر كشور اعدام شدند زمانی که دوران محکومیت خود را می گذراندند

 ".نگاری و دفاع از آزاداندیشی ترور و فلج شدند افرادی است كه در راه اطالع رسانی، روزنامه

 : گفت ۶۶۶۳گنجی در نطق دریافت جایزه جان همفری در اوتاوا در سال 

نباید به جای . ما با هرگونه تحریمی هم که بر درد و رنج مردم بی گناه ایران بیفزاید مخالف هستیم"

در عوض می توان کیفرخواستی . مجازات زمامداران بنیادگرای حاکم بر ایران، مردم ایران مجازات شوند 

داران حاکم بر ایران که در شکنجه، ترور، و قتل عام دگراندیشان و دگرباشان دست داشته زمام علیه تمام 

اّولین فرصت ممکن بازداشت کرد و در دادگاهی بین المللی به جرم جنایت  اند، تشکیل داد، و آنها را در 

 ".سازمان یافته علیه بشریت محاکمه نمود

 . "رودخامنه ای باید ب"گنجی در زندان اوین گفت،  

جنگ . فعلی جمهوری اسالمی کند " رانت خوار مستقیم و غیر مستقیم"را   نیکفر به این قانع نشد که گنجی

" از سلسله جنبابان خشونت دولتی"طلب همسوی با بوش را به کمک گرفت تا در وبسایت خود گنجی را 

این اخالق مدعی . داول انقالب و مبلغ جبری بودن پذیرش وضعیت فعلی جمهوری اسالمی بنمایان

گفته  ۱۹٣۳ یک بار منصفانه آنچه گنجی درباره تابستان. روشنفکری و آورنده روشنگری به ایران است

برخورد با گنجی در این مورد، وضعیت تأسف بار اینها را نشان داد، اخالق و منش یک . را بخوانید

 . یک استالینیست و  بسیجی

با تحریف گذشته، خودمان را کسی . هستیم  فاقد پایگاه اجتماعی.  چیزی نداریم : حرف این گروه این است

 ۰۶٣۱من هستم، چون جمهوری اسالمی چند هزار نفر را در " گویند، در یک کالم، اینها می. می کنیم

 .در حال حاضر هم شارالتانی بیش نیستند هر چند که اگر این را از اینها بگیرند، دیگر چه هستند؟". کشت

 1392آذر  11نیوز، گویا: منبع

 

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/8737/
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2007/december/06/article/-f3f5419b9d.html
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 به تصویر امروز نگاه کنید 

 (نقدی بر سنت نقد نویسی سیاسی ایرانی)

 اکبر کرمی

را باید چهره ای  65بی شک چالش نظری بر سر سخنرانی محمدرضا نیکفر در سال گرد اسیرکشی .یکم

و اصالح طلبی دید و به حساب آن ها ( انحالل طلبی)دیگر از دعوا و دودسته گی قدیمی تر براندازی 

زان و گذاشت؛ در نتیجه، دور از ذهن نخواهد بود که به تدریج اصالح طلبان در کنار گنجی و براندا

چنین سنگرسازی هایی و چنین شهید بازی هایی برای من که . انحالل طلبان در کنار نیکفر جبهه بندی کنند

سال هاست با این جدال کاذب و کم و بیش فرسایشی آشنا هستم و در نوشته های خود بارها و بارها به آن 

د آن است که نیکفر که در مقام آن چه بیشتر تعجب مرا برمی نگیز! ها پرداخته ام چندان عجیب نیست

ستایش از دگراندیشی آن خطابه نفس گیر و تکان دهنده را ایراد کرده است و تالش دارد صدای قربانیان 

جنون و جنایت را در تاریخ بشنود و به گوش ما برساند، همو در برابر دگر اندیشی هم چون گنجی این 

و سیاسی او پیش می رود و حتا از ترور شخصی او هم چنین مهار زبان از کف می نهد و تا کشتن نظری 

من از خود می پرسم نیکفر که خود تیر ! نمی پرهیزد؟ انگار او هم با قهرمان های مرده بیشتر حال می کند

کین ترور شخصیت را در شانه و سینه دارد، چه گونه می تواند این اندازه در برخورد با رقیب خود در 

کم حوصله باشد؟ و نیز چرا سهیمی به جای دفاع از مواضع اصالح طلبانه ی پهنه ی نظر بی پروا و 

خود، دایم تالش می کند با اشاره به سابقه ای از نیکفر، خطاهای احتمالی و برخی از ساده سازی های خود 

را جبران کند؟ در نمونه ای دیگر فرخ نگهدار که در پروژه ی سیاسی خود تا مرز هم دلی با زندان بان 

اعظم کوچیده است و تالش دارد با ترغیب او به اصالحات، شاید راهی به رهایی از نکبت سنگین و 

طوالنی استبداد بجوید، چه گونه می تواند سخنان و نوشته های سهیمی را که در جبهه ی او ایستاده است و 

تیم و تصاویر و تفاسیر خود منتقد نظام و خامنه ای است، تهوع آور بنامد؟ چرا ما نمی توانیم کنار هم بایس

را کنار هم بگذاریم و نه در برابر هم؟ چرا سر اصل مطلب نمی رویم و هر چیزی را بهانه می کنیم تا 

دعواهای قدیمی تر را کش دهیم؟ چرا ما نمی توانیم اختالف های مان را به رسمیت بشناسیم؟ چرا خدا 

؟ و ما هر جا فرصت می کنیم فراموش می کنیم نمرده است( دست کم در دعواهای وطنی)هنوز برای ما 

 که کثرت گرایی جان و جادوی جهان جدید است؟ چرا ما به تصویر امروز نگاه نمی کنیم؟

با این همه کینه و نفرت چگونه می توان دمکراسی و حقوق بشر کاشت، داشت و برداشت؟ با این همه پاک 

ستان نماز می بریم؟ چرا ما گرفتار این همه پرگویی به کدام هیچ( در پهنه ی سیاست)دینی و سخت کیشی 

 .و سترونی ایم

برخی از کسانی که در خشونت ها و کشمکش های دهه ی شصت حضور داشته اند و گاهی نقش آفرینی 

کرده اند، در آسیب شناسی آن حجم انبوه جنون و جنایت، هسته ی اختالف ها و درگیری ها را به زندان 

اه می برند و توضیح می دهند که چه گونه آن دشمنی ها و تیره گی ها با خون هم های زمان محمدرضا ش
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در نتیجه عجیب نخواهد بود اگر از این صف بندی ها و جبهه گیری ها هم، که برخی . نتوانست شسته شود

ما چرا . از منادیان دمکراسی و حقوق بشر را در برابر هم قرار داده است بوی جنون و جنایت شنیده شود

نمی توانیم و نمی خواهیم دیگری را به رسمیت بشناسیم؟ و به صدایش گوش فرا دهیم؟ چرا برای ما 

همیشه منتقد خوب، منتقد مرده است؟ اگر ما با این همه ادا و ادعای دمکراسی و حقوق بشر، اکنون که 

میت بشناسیم و هر اختالف بیرون از قدرت ایستاده ایم، نتوانیم منتقدان خود و داوری های آن ها را به رس

ساده و فنی ای را به جدالی ناموسی و سازش ناپذیر تبدیل کنیم، فردا که ممکن است در قدرت قرار 

 بگیریم، چه گونه می توانیم بر این کارنامه ی تاریک و سیاه استبداد تاریخی نقطه ی پایان بگذاریم؟   

نظر می رسد قرار است جمهوری اسالمی ایران  صورت بندی جدید اصالح طلبان در شرایطی که به .دوم

اگر خط فارغ اصالح . از زندان اتمی خودساخته بیرون بیاید می تواند به درک بهتر مواضع باال کمک کند

طلبی از براندازی و انحالل طلبی را بتوان در نقطه ی آغازین این جریان ها ترسیم کرد؛ اصالح طلبی 

در نظام حاضر آغازیده است و براندازی پروژه ای است که به پس از  پروژه ای تعریف می شود که از و

اصالح طلبان با همه ی نقدها و مخالفت های پرگونی که ممکن است به . نظام حاضر گره خورده است

نظام حاکم و نظامیان حاکمه داشته باشند، در این نقطه، هم داستان و هم نظراند که برون رفت پایدار و 

ت موجود، تنها می تواند و باید با عبور از نظام و نظامیان حاکم در دل جمهوری اسالمی بهینه از نکب

اصالح طلبان چیره شدن بر تاریخ بریده بریده و ناپیوسته گی تاریخی ایران را هم بخشی . ایران رخ دهد

تیجه، هم اصالح در ن( 3.)از مساله می دانند و آن را هم چون پیوسته گی جغرافیایی مهم ارزیابی می کنند

را باید جریان پرشتابی دید که هر روز دیگر ( که قرار است اصالح شود)طلبی و هم جمهوری اسالمی 

طبیعی است اصالح طلبان با هر تصویر و تفسیری از جمهوری اسالمی که در برابر این . می شود

با تفکیک جمهوری اسالمی  جریان های رقیب و برانداز تالش دارند. دریافت بایستد، مشکل خواهند داشت

از مردم، تفکیک جمهوری اسالمی از ایران و نیز تفکیک قربانی ها از جالدها در جمهوری اسالمی 

تصویری ذاتی و سیاه و سفیدی از تاریخ نکبت بار گذشته ترسیم کنند؛ تصویری که راهی غیر از پاک 

 .ر برابر ما نمی گشایدد( با از میان برداشتن کامل بنارهای اصلی آن)کردن کامل آن 

با نقد تاریخی جمهوری اسالمی و همه مردان ریز و درشت آن نباید مساله ای ( به قاعده)اصالح طلبان 

به باور بسیاری . داشته باشند، مساله ای اگر هست در نقد یک سویه و ایدیولوژیک جمهوری اسالمی است

انگارانه اند و درنتیجه در سرخوشی رویای شیرین از اصالح طلبان ایدولوژی های براندازانه بسیار ساده 

. برانداختن جمهوری اسالمی، چشم خود را بر فرصت های ممکن و واقعی دمکراسی سازی بسته اند

چهره ی دیگری از ( تا حد بسیاری و دست کم در عمل)اصالح طلبان ایدولوژی های براندازی را 

و بر این باورند .( خود را خصم و بدیل آن تصور کنند هرچند)ایدولوژی های سرکوب در ایران می دانند 

که براندازان هم به سرکوب داخلی دامن می زنند و هم به نظامیان حاکم فرصت می دهند که بتوانند در 

 .پنهان شوند" حفظ تمامیت ارضی ایران"و " حفظ نظام"پشت 

و اصالحات را به اصالح نظامیان )پیوستار اصالح طلبی، چه آن جا که هنوز دل در گرو این نظام دارد 

و چه آن جا که اصالحات را راهی برای عبور بهینه، پایدار، کم ( حاکم و برنامه های حاکم فرومی کاهد

متاسفانه نمی توان مردم  هزینه و به هنگام از این نظام سرکوب گر می داند، در یک نقطه به هم می رسد؛
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را به آسانی از جمهوری اسالمی جدا کرد؛ این مردم هم، چه خوشمان بیاید ( دست کم الیه هایی از مردم)

 .و چه نه، بخشی از پازل ایران امروزاند و در نفاط فراوانی با حکومت هم پوشانی دارند

رد، اما از این مردم به این آسانی ها ممکن است بتوان با افزایش فشارهای خارجی از این نظام عبور ک

بر این هم ( 1" )در ایران چه می گذرد؟"از اتفاق محمدرضا نیکفر در مقاله درخشان ! نمی توان گذشت

 .دستی و دوپهلویی انگشت گذاشته است

 :آسایی برای تشخیص برآمد انقالبی دارد لنین، فرمول نبوغ"

 ها نتوانند باالیی -۱

 دها نخواهن پایینی -۶

 گیر شود ی دل به دریا زدن و فداکاری همه خواهی و روحیه شور تحول -۹

گسستی که میان باال و پایین برقرار است و : شود جهان  مصداقی  این فرمول با دو گسست مشخصه می

این . ی امروز باشد خواهد در ادامه گسستی که میان امروز و فردا وجود دارد و با آن فردا دیگر نمی

ی آن انتظار بزرگ است، چنان بزرگ و  شود، تحولی که مشخصه انقالب خوانده می گسست دوم

 ."شوی دل به دریا بزنی و بگویی هر چه بادا باد  شورانگیز که آماده می

جمهوری اسالمی از ابتدا کانون مقتدری داشته و همزمان برخوردار از سازمانی هم چون یک شرکت "

شوند، هم در نقش رکنی از  ظاهر می« مردم»ران کوچک، هم در نقش سهامی بوده است که در آن سهامدا

 .«قدرت»

برای زندانی این امکان موجود است که زندانبان شود، در . است« مردمی»جمهوری اسالمی در این معنا 

تعیین مسئوالن بندها مشارکت داشته باشد، خود وکیل بند شود، از مجریان شکنجه و اعدام شود، تیر 

 .د، سپس به سلولش برگردد و همچون دیگران محرومیت بکشد و آزار ببیندخالص بزن

با رژیم همدستی ایدئولوژیک . های اصلی وضع سیاسی و اجتماعی ماست همدستی و دوپهلویی از مشخصه

ای  زنند، عده ها دار می وقتی در میدان. و کارکردی وجود دارد، هم به شکل فعال و هم به شکل منفعل

کنند و با دیدن آن منظره دچار حظّی  شوند و از آن میان گروهی کشتن را تشویق می می تماشاچی جمع

در تحمیل حجاب به زنان و برقراری آپارتاید جنسی، مردان بسی همدستی . شوند شهوانی می-روحانی

 .اند نشان داده

کنند، سکوت  میگیرند، همکاری  ای که می و متناسب با رشوه  گروهی بزرگ از رژیم رشوه گرفته

در . خواهند سر به تن آن نماند ولی حتّا همکاران نزدیک رژیم هم می. کنند کنند، دعوت به سکوت می می

پای )= رقصاند  جهان، هیچ رژیمی این قدر منفور نیست و در عین حال این قدر جامعه را به ساز خود نمی

 (.گریاند ای خود نمیه با نوحه/ کشاند  زنی نمی به سینه/ نشاند  منبر خود نمی
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ی متوسط است که از  شهید بزرگ، طبقه. اند کنند، در عین حال همه مظلوم همه بر خود و دیگران ظلم می

پذیرد و به نوبت خود به رژیم رشوه  های رژیم را می کند، در عین حال رشوه همه بیشتر عجز و البه می

 (1)".عیت طبقاتی خود داشته باشددهد، تا اینجا و آنجا شأنی و گذرانی متناسب با وض می

به این ترتیب عجیب نیست اگر بسیاری از اصالح طلبان تفکیک جمهوری اسالمی از مردم و ایران را 

هرچند مطلوب اما ممکن و عقالنی نمی دانند و در نتیجه عبور از نکبت موجود را به تحولی اساسی در 

ارت دیگر اصالح طلبان در انتخاب راه های بسیار به عب. جان و جهان ایرانیان امروز پیوند می دهند

به باور آن ها اگر مردم به واقع . دشوار اصالح طلبانه و براندازانه، اصالح طلبی را بهداشتی تر می دانند

راه خود را از جمهوری اسالمی جدا کنند، نظامیان حاکم حتا به کمک سرکوب و سانسور هم نمی توانند 

اگرچه سرکوب سنگین و سانسور چندالیه ی حاکم در پیوند با سکوت . ا بخرندسکوت الیه های خاموش ر

الیه های گسترده ای از مردم در ادامه ی حیات جمهوری اسالمی موثر است اما فروکاهیدن پایداری 

جمهوری اسالمی به این اندازه، نوعی ساده سازی است و تنها می تواند به کار قماربازانی بیاید که در اوج 

اگر ما و مردم نخواهیم و نتوانیم به سهم خود در . امیدی و یاس دل به دریا بزنند و هر چه بادا باد بگویندنا

جنایت های جمهوری اسالمی بپردازیم، چه گونه می توانیم از جالدان طلب حقیقت و پشیمانی و از 

 قربانیان طلب عطوفت و گذشت داشته باشیم؟

ز و گفتمان های بنیادگرا در برخورد با نظام هایی که نیازمند بحران و ایدیولوژی های انقالبی و براندا

حادثه اند نوعی هیچستان گرایی اند که هم چون سوخت های فسیلی به کار زار بنیادگرایان می آید و به 

 .   تداوم حیات ننگین آن ها کمک می رساند

می لحظه ای تردیدد نمی کنند، اما به براندازان هر چند در تفکیک مردم و ایران از جمهوری اسال .سوم

هیچ روی حاضر نیستند جمهوری اسالمی را از مردان ریز و درشت آن و از رخ دادهای تاریخی اش 

نوعی ذات گرایی یا . تفکیک کنند؛ یعنی مثلن نمی توانند جمهوری اسالمی را اصالح شده تصور کنند

می سنجاق شده است که نمی گذارد گفت و گو ها به نوعی فاتالیزم به این تصویر بسته از جمهوری اسال

در . )در چنین تصویری هر نقشی جاودانه است و نمی تواند تغییر کند. سمت مصالحه و توافق پیش رود

به گذشته ی اکبر گنجی یا  -با راستی یا ناراستی  -نتیجه عجیب نیست اگر براندازها دست آخر مجبور اند 

 .(گیر دهند... سروش و 

توان به مردمی که نکبت انقالبی خشونت بار و کم نتیجه را بر دوش های خود حمل می کنند، فرصت  نمی

نمی توان رخ ! بریدن از انقالب و دوری جستن از آن را داد اما به مردان ریزو درشت انقالب و انقالب نه

که حاضر نیستند  داد های تاریخی را به امان خدایی که مرده است رها کرد؛ و نمی توان به مردمی

 .مسوولیت تاریخی خود را در انقالب پرهزینه ی گذشته به عهده بگیرند فرمان انقالبی دیگر داد

به باور من تاریخ همیشه ظرفیت آن را داشته است که گفتمان های متفاوت و حتا رقیب را در خود جای 

وق بشر و استقرار دمکراسی دهد؛ و برای هم کاری و هم سویی و هم پارچه گی در نهادینه کردن حق

تاریخ همیشه همانی نیست که ما می پنداریم؛ تاریخ گاهی . نیازی به گفت و گوهای بی پایان تاریخی نیست
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می تواند چهره ی چیره ای از راهی باشد که ما گزیده ایم؛ در نتیجه باید به جای دعواهای تاریخی به 

 .بیاندیشیمراهی که باید برویم و به جایی که باید برسیم 

 .به تصویر امروز نگاه کنید

بلندپروازی های اتمی اسالم گراها در جمهوری اسالمی به پایان راه خود . )عمود خیمه ی نظام افتاده است

 .(رسیده است

 .(بسیاری از اصول گراها هم از او بریده اند. )زندان بان اعظم درهم شکسته است

زندان بان اعظم از رهایی زندانیان سیاسی این همه وحشت دارد، این که . )زندان اتمی از هم پاشیده است

 .(نمی تواند بی ارتباط با شرایط جدید باشد

به تصویر امروز نگاه کنید و کارنامه ی خامنه ای را از کارنامه ی روحانی در پرونده ی هسته ای تمایز 

یروزی کالن برای روحانی بگذارید؛ بی شک توافق هسته ای یک شکست بزرگ برای خامنه ای و یک پ

باید محورهای متفاوت سیاست های جمهوری اسالمی در پهنه های . و مردمی است که به او رای دادند

هم سو و هم راستا دید؛ در نتیجه، اگر توافق هسته ای بتواند بر بحران ( ایران، منطقه و جهان)مختلف 

شی محورهای بحرانی دیگر در ایران امروز هسته ای چیره شود، فرو افتادن سیاست های دیگر و فروپا

 .هم دور از دست نیست

 .نیکفر چه زیبا این توهم اتمی را پیش تر توصیف کرده است

اتم یکی از . ی آن را ندارند ای است که مردم حق اظهار نظر درباره اتم تابلوی حوزه. اتم یعنی سانسور"

از دولتیان نیز کسی . شود سی دینی به اتم ختم میی سیا فلسفه. هاست، رکنی از الهیات سیاسی است مقدس

اتم، یعنی وزارت . هیچ کس حق مخالفت ندارد. ی آن نظر دهد، مگر به تأیید و ستایش مجاز نیست درباره

. اتم عنوان دیگر والیت فقیه است. ی دولتی مخفی ی تشریفاتی، یعنی بودجه اختیار، یعنی کابینه ی بی خارجه

ی اتمی رژیم را  کسی که برنامه. ی والیت فقیه ی نظام است و اتم عمود خیمه مهوالیت فقیه عمود خی

بستگی، یعنی جبن و  اتم ، یعنی صغارت در برابر والیت، یعنی زبان. ی قضایا تن دهد بپذیرد، باید به بقیه

            ."بندگی

 پانوشت ها

 .کاویده ام" نظام، انگاره ی حفظ نظام و اهمیت ان در تاریخ معاصر ما"این نکته را در 

 . "در ایران چه می گذرد"نیکفر، محمد رضا،  

 . همین مشکل را کاویده ام "که دیده نمی شود یتصویر"ای با عنوان  من در مقاله

 1392آذر  12اخبار روز، : منبع

 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=42931
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/06/088426.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=41223
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 اوست" نظام کشتار"نیکفر، ستون " اسالم ستیزی"

 محمد برقعی

 گونه چه که دادم شناس نشان جامعه یک منظر از ،"نیکفر رضا محمد خطابه ویران های بنیان "مقاله در

 عملکرد اثر در که جوی و در  است آمیز تناقض و سطحی شعارگونه،  نیکفر آقای مدعاهای از بسیاری

 روشنفکرانه انصاف آنان خاطر رضایت برای ایشان هستند خشمگین نیز دین از بسیاری اسالمی جمهوری

 و گونه شعار نوشتاری تحقیقی فلسفی کار ظاهر زیر در تعاریف در ولنگاری با و بازارکرده فدای را

 پشتوانه( اسالم یعنی)الهیات ،"کشتار رژیم" اثبات برای او های دلیل از یکی جمله از .میدهند ارائه سطحی

 :نوشت گنجی پاسخ در نیکفر آقای.بود اسالمی جمهوری

. االهیات سیاسی ای که دستگاه نظری حکومت اسالمی را می سازد، ایدئولوژی ای مرگ آور است"

کافر است و کافر، از آن دید  -غیر خودی به تفکیک مؤمن  -مبنای آن انطباق دهی تفکیک خودی 

 .". طانی است و باید به درک واصل شوداالهیاتی، شی

  به را مطلب همین" سکوالریسم چیست"  در ایشان .دادم نشان را   سخن این بطالن نوشته آن در  من

 :است گفته دیگر زبانی

. ما اکنون در ایران با شکل خاصی از آن درگیریم . مختلفی درآید های  تواند به شکل االهیات سیاسی می"

ها کسانی هستند که یا ذاتاً  گیرند و غیر خودی ها کسانی هستند که زیر بیرق والیت قرار می خودی

، یا با ( دین هستند  چون مثالً سنی هستند، یهودی و مسیحی هستند، بی) توانند خودی محسوب شوند  نمی

رادیکالیسم "(. طلبان  اصالح" ی  در نمونه) ی آن یا کارکرد عملی آن  دارند، به دلیل نظریهوالیت مشکل 

همان " غیر خودی  -خودی " ای به آن دارد که به دوگانگی  کننده این االهیات در این است که گرایش تعیین

 .".دارد" کافر  -مؤمن " باری را دهد که دوگانگی دینی 

 سیاسی نظر از اگر را ها خودی غیر حکومت و است خطا بر نیکفر آقای ی ادعا که گفتم قبلی مقاله در

 مثالً  جمله ان از است نکرده واصل درک به و نخوانده کافر عقایدشان دلیل به باشند نداشته خطر برایش

   .است نکرده واصل درک به و نخوانده کافر را آقای محمد مجتهد شبستری چون دینی طلبان اصالح

 نیکفر ستیزی اسالم 

 . است نیکفر آقای های نوشته از بسیاری هدف " ستیزی اسالم"  دهم نشان که آنم سر بر نوشتار این در

 نشان و کرده نقد را ایشان کارهای که است شناسی جامعه نظر از اما نیست من تخصص در اسالم از دفاع

 یا و منبری یک مثل بیشتر ایشان که شده سبب دلخستگان خاطر پسند ومراعات اسالم از نفرت که دهم می

 جا هر علمی اصول مراعات بدون و گویند می سخن روشنگر و محقق یک تا  است پلمیک هدفش که کسی

 جامعه ذهن روشنی به آنکه از بیش دست این از نوشتارهایی .گویند می خواهد می تنگشان دل چه هر

 .ریزد می حکومتیان های منبری و بنیادگرایان آسیاب به آب کند کمک

http://news.gooya.com/politics/archives/pdf/nikfar%20Borghei.pdf
http://news.gooya.com/politics/archives/pdf/nikfar%20Borghei.pdf
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/02/117474.php
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 " گرایی ذات"از  سخن باشد آشنا زمان این انسانی علوم الفبای با که هرکس میداند آنکه با نیکفر آقای

 باورمندان از بسیاری و دارد وجود از آن تفسیر وهزاران صدها آن در که دینی  .کند نمی دین یک برای

 آن بر و خواند می رحمت دین را اسالم دین یکی . دانند می باطل بر کامال های خشونت گرا را خوانش

 دگر هر کشتن و گوید می الجبارین قاصم از دیگری و دارد می روا را تسامح و تساهل هرگونه مبنا

دیگری، یعنی حافظ ، همه  و برود بهشت به که کند می ترور یکی .داند می بزرگ صوابی را اندیشی

 :می خواند مسلمانان را به مدارای با دشمنان فرا

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است          با دوستان مروت با دشمنان مدارا

 تربیت و امروزین های آموخته تمام خالف بر چگونه که کنید توجه نیکفر آقای های نوشته این به

 می سخن اسالم ذات از ستیز اسالم متعصب یک مثل نیست گرا ذات که آن ادعای و خودش دانشگاهی

 :می گوید "شکنجه الهیات "  در وی . پست و رذل و خونریز و خشن و الوده سراسر ذاتی .گوید

 کسی چه خداست؟ این مسئول کسی چه...شناسیزندان خداشناسی با و کنیممی خداشناسی شناسیزندان با"

 نظام گویند،می دروغ کشند،می آدم کنند،می شکنجه کنند،می تجاوز نظرکردگانشان که است خدایی مسئول

 دروغ توانمی جدی مشکلی هیچ بی اسالم در...هاست؟تبهکاری یهمه یعصاره که اندکرده برپا ایدینی

 هایدین .دارد وجود تروریسم به عجیب گرایشی اسالم در...کشت آدم کرد، تجاوز کرد، ریاکاری گفت،

 و خودی میان تبعیض...اندنداشته گرایش تروریسم به اسالم همانند اما کنند،می و اندکرده ستمگری دیگر

 عجله خدا این .گیرید سخت دیگران بر و باشید همبسته خود با :خداست این ثابت احکام از خودی غیر

 قرن...سوزدنمی "گنهکاران" برای دلش او .است توزکینه سخت و است خواهزیاده است، قراربی دارد،

  ."بود هم اسالم قرن بود، خواهیتمامیت قرن که دلیل همان به بیستم

 :،می گوید ، گفت و گوی  ره آورد"دین، مدرنیته، سکوالریسم"و در 

اسالم با فراموش شدن قابل تحمل ...بدان صورتی که در مسیحیت دیدیم، استعداد رفورم ندارد اسالم"

خواهد گردید، و اسالم شانس فراموش شدن دارد، اگر از عرصه قدرت دور داشته شود و مردم از آن حد 

ز دین از تأمین اجتماعی و ارزشی برخوردار باشند که نخواهند امنیت و معیارهای ارزشی خود را ا

روشنفکری دینی جریانی است که محتوای معرفتی دین را جدی می گیرد، در حالی که دیانت ...بگیرند

این . مسلمانان هنوز الفبای تحمل را نیاموخته اند...مدرن براساس جدی نگرفتن محتوای معرفت دینی است

 ".، ختم فهم و اخالق هستند"اتمخ"که به یمن آموزه ...باور در میان علما و نخبگان آنان هم چنان قوی است

 آیا این سخنان تهیجی از پشتوانه منطقی برخوردارند؟

 چرا؟ استدالل شما چیست؟. اسالم فاقد استعداد اصالح است

آلوین پلنتینجا، ویلیام ) چرا؟ صدها شاهد نقض. دیانت مدرن محتوای معرفتی دین را جدی نمی گیرد

 را چه می کنید؟...( آلستون، و

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093084.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093084.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/03/156796.php
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چرا؟ آیا . که معیارهای ارزشی خود را از اسالم می گیرند، تقریباً در حد ارزشی پائینی قرار دارندمردمی 

 .این نوعی اهانت به بیش از یک میلیارد مسلمان نیست

 چرا؟. اسالم فقط با فراموش شدن قابل تحمل خواهد شد

 در  سویی از اندازد می گویی ضتناق چاله در مرتب را او که است پروا بی و عمیق آقای نیکفر چنان کینه

 :گوید می "آورد ره"

فردا خواهند گفت که آن چه مبنای . دین توانایی شگفت انگیزی در پدیداری به شکل های مختلفی دارد"

می آید " اسالم راستین"باز . ، بلکه اسالم دروغین بوده است"اسالم راستین"جمهوری اسالمی بود، نه 

جدید انبوهی طرفدار " اسالم راستین"میدان داری کند و باز خواهیم دید که وسط میدان، و می خواهد 

 ".خواهند داشت

 :گوید می جا همان در سویی واز

 تحمل قابل شدن فراموش با اسالم...ندارد رفورم استعداد دیدیم، مسیحیت در که صورتی بدان اسالم"

 حد آن از مردم و شود داشته دور قدرت عرصه از اگر دارد، شدن فراموش شانس اسالم و گردید، خواهد

 دین از را خود ارزشی معیارهای و امنیت نخواهند که باشند برخوردار ارزشی و اجتماعی تأمین از

 دیانت که حالی در گیرد، می جدی را دین معرفتی محتوای که است جریانی دینی روشنفکری...بگیرند

 این .اند نیاموخته را تحمل الفبای هنوز مسلمانان...است دینی معرفت محتوای نگرفتن جدی براساس مدرن

  ."هستند اخالق و فهم ختم ،"خاتم" آموزه یمن به که...است قوی چنان هم آنان نخبگان و علما میان در باور

 حکمی با را اسالم آینده و برکشیده گویی غیب و پیامبری   مقام به را خود" چیست سکوالریسم" در   یا و 

 :پیچد می هم در کلی

اصالح اسالم اساساً ...وقت این حرفها گذشته است. ما در اسالم با جنبش اصالح دین مواجه نخواهیم شد"

یعنی ایجاد شرایطی که شرع امکان بسط ید نیابد، منقبض، ساکت و منفعل شود و گام به گام به دست 

 .".فراموشی سپرده شود

نیست  استدالل و دلیل محتاج گونه شعار سخن چون است؟ گذشته اسالم اصالح وقت چرا گویند نمی ایشان

آیا کارهای آقایان . کردن اثبات است، نه پای منبری ها سخن گفتن پسند هنر چنین گوینده ای مورد ،

عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری اصالح دینی نیست؟ چرا؟ چون هدف آنان مانند آقای نیکفر نه 

 ت انسان ها می دانند و نه به دنبال نابودی این توهمات هستند؟اسالم و خدا را محصول توهما

 تمامی و تروریسم و تبهکاری و ریا و دورغ و تجاوز و شکنجه و زندان یعنی نیکفر  آقای تعبیر قرآن به

 اخالقی بی و فساد" فقط و فقط قرآن سازی انسان آقای نیکفر می گویند که محصول .آدم و عالم بدیهای

 را قرآن که است آن راه تنها ناچار پس نیست ممکن دین این در هم اصالح چون و .است بوده "آور شرم

 :شود فراموش تا کرد مخفی صندوقچه ته در باید
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بهترین دوره برای نواندیشی اسالمی آن دوره ای است که قرآن، از کتابی که آن را در تظاهرات سیاسی "

این . پارچه ای شیک بر روی طاقچه یا در ته صندوقچه می شود به دست گیرند، تبدیل به کتابی پیچیده در

 .".آرام گرفتن و تا حدی فراموش شدن: بهترین حالت برای رفورم اسالمی است

 این میداند باشد خوانده زمینه این در مطلب چند تنها و باشد آشنا دینی شناسی جامعه با اندکی کس هر

 قوی و نیرومندترین که این  .باشد نداشته ارتباطی هیچ واقعیت با که است ممکن آدمی یک از تنها خیالبافی

رهبران الگوی سابق آقای نیکفر  .منطقی بی و خام شعار چه برود فراموشان وادی به اجتماعی نهاد ترین

سال کتب دینی را سوزاندند و در  51به مدت " پرده آهنین"در اتحاد جماهیر شوروی و همه کشورهای 

 .ی کردند، اما آنان رفتند و دین قدرتمندانه حضوری چشمگیر در تمامی آن خطه داردصندقچه ها مخف

 زمانی . انگارد می یکی و واقعیت عمل رابا خود های خیالی خوش نیکفر آقای که نیست اول بار این البته

 که او .بکشاند خود ستیز اسالم سکوالریسم بیرق زیر به را آنان تا کوشید فمینیستی مدرسه با مصاحبه در

 خراسانی احمدی نوشین .خواند می فرا اسالم و حکومت با علنی مقابله به را آنان نشسته، راحت غرب در

 نیکفر، شجاعت .گفت پاسخ او به بودند، داده بسیار های هزینه مبارزه آن در که زنانی از نمایندگی به

 که کرد گوشزد نیکفر به احمدی نوشین .است گفتن کن لنگش و نشستن گود کنار و زدن تهمت شجاعت

خشونت دینی و "  در که ای نکته همان یعنی .است زا خشونت و خواهانه تمامیت او لنینیستی دیدگاه

 :است گرفته قرار نیکفر خود تأیید مورد" خشونت سکوالر

 در را ما بنهد، دیگران آن برابر در را ما کند، بازتولید را تبعیضی نظام یک که زاستخشونت کمکی"

 .."گیریم قرار " دیگران"برابر  در آییم،می پدید که مایی و کند تولید را "ما" کند، تقویت آنان برابر

اعتقادی  کتاب گذاردن صندوقچه در دنبال به که سازد می ستیز سکوالراسالم ی "ما" یک  نیکفر

 تقلیل بدیها بقیه و دروغ و ریا و تجاوز و شکنجه و تروریسم به هم را آنان کتاب. است( قرآن")دیگران"

 دلیلی هیچ که کند می صادر احکامی آسانی به که است قوی نیکفر آقای  در چنان اسالم از نفرت .دهد می

خشونت دینی و "در   جمله از سیاسی های خطابه نوع از پرکن دهن شعار یک دهد نمی ارائه آنها برای

 :می گوید" خشونت سکوالر

ی نابرابری و  هایی را حذف کنیم که ریشه در تجربه ی مفهوم های مقدسی چون قرآن همه اگر از کتاب"

 ". ماند بندگی دارند، از آنها چیزی باقی نمی

  .است قرآن در تدقیق و مطالعه سالها اش الزمه که بزرگی ادعای

 همه و نابرابری، تجاوز، شکنجه، به را اسالم و قرآن او .است نیکفر آقای ستیزی اسالم اساس گرایی تقلیل

 :گوید می "سکوالر خشونت و دینی خشونت" در  .دهد می تقلیل اخالقی راذایل

دین وعده داده که فرد را به موجودی . اساسی مشهود است" عدم صداقت"در کل تاریخ دین یک "

ی این یا آن سلطان، شیخ، کاهن و فرقه کرده  نیاز و رحیم متصل کند، اما آخر سر او را بنده نامتناهی، بی

http://www.feministschool.com/?article590
http://www.feministschool.com/?article590
http://feministschool.com/spip.php?article1279
http://feministschool.com/spip.php?article1279
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
http://tavaana.org/sites/default/files/religious-and-secular-violence.pdf
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گری و  آوازه هایی چون اما همین عصر امکان. گویی است عصر جدید، عصر برمال شدن این دروغ. است

 .". دهی ناصادقانه خود ادامه دهد گذارد تا بتواند به وعده گری مدرن در اختیار دین می بسیج

و  هستند فریب و شکنجه و جنایت عاشق همه مسلمان انسان میلیاردها یا یعنی باشد درست ها ادعا این اگر

 حجاب قرآنی تعبیر به  و کنند نمی درک بیند می نیکفر آقای که را روشنی حقایق واین هستند نادان همه یا

 حالیکه در هم آن نیست تبختر و خودمداری نهایت این آیا .است اندخته کار از را آنان وچشم گوش جهالت

 نه که او هستند  پیرامون همین در( مثل آقای حسن یوسفی اشکوری) پاکدامن و شریف انسان هزاران

 اسالم اینان که آنست نیکفر آقای پاسخ البته. میدانند چنین را خود و دین اسالم نه و  آگاه نا و هستند احمق

 چنین . اند کرده درست خود برای حقیقی غیر اسالمی و خطااست بر اسالم از آنان قرائت و شناسد نمی را

 هزاران و منتظری هللا ،آیت سروش سحابی، بازرگان، آقایان  مثال که این خواهد می جسارت واقعا ادعایی

 را اسالم اند، کرده اسالم شناخت صرف را عمرشان تمام که ، جهان و درایران دست این از مومن مسلمان

  .شناسد می را حقیقی اسالم که است نیکفر آقای این و شناسند نمی

 آگاهند دین از گرایانه ذات های داوری نادرستی بر مسلما دانایی به شهره نیکفر آقای که باورم بر آن من 

 شده شان درونی  ستیزی اسالم   اما نیستند خبر بی مورد این در دینی شناسی جامعه آوردهای دست از و

 :گوید می سوز جهان رند که آنجا کنند عنایت هم ما خود وادب فرهنگ به حتی که دهد نمی اجازه

 چراکند تصور به حکایتی هرکس       کشد نمی بر زرخ نقاب چون معشوق

 بی زبان بر  حتی المثلی ضرب صورت به که افتاده جا ما فرهنگ در چنان که حافظ سروده این یا و

  : است جاری نیز سوادان

  زدند افسانه ره حقیقت ندیدند چون         بنه عذر را همه و دو ملت هفتاد جنگ

 است کرده منطق و عقل جایگزین را نفرت و خشم طبعانه خام چنین که نیست نیکفر آقای تنها این متاسفانه

در فضای  خریداری پر کاالی ستیزانه اسالم های شعار اسالمی جمهوری بیداد دراثر روزها این بلکه

 علمی غیر رویه این به بازار پسند به الئیک آموختگان دانش از بسیاری و است مجازی خارج کشور شده

 هم ،آن  مارکسیسم مورد در کتاب چند خواندن با که اندازد می یی آخوندها یاد مرا اینان .اند ه آورد روی

 که میگفتیم آنان به و وقتی  .شناسند می را واقعی مارکسیسم که شدند می ،مدعی دوم دست متون معموال

 از خوانش صدها بلکه دهها که دانند نمی حتی اینان و ، است نوزدهم قرن مارکسیسم  به متعلق مطالب این

 در گفتند ،می است دیگری نافی ویکی دارند بنیانی تضاد همدیگر با گاه که دارد وجود بزرگ مکتب این

 مارکسیسم از دولتمردان یا دانشمندان این فهم عدم هم  اختالفشان علت و هستند یکی تفاسیر این همه حقیقت

 .شناسند می خوبی به  ایشان که است، واقعی

 شناسانه جامعه معیار هیچ با که ، خودشان معرفتی آشکار ضعف پوشیدن برای دوگروه هر این متاسفانه 

 یکی آن  . است خطابه هنر طریق از مخاطب ارعاب آن و کنند، می ترفنداستفاده یک از ندارد، همخوانی

 او که دهد می نشان زبان این با آشنا نا شنونده منبر به سر بر عربی جمله چند خواندن با وقت بی و وقت

 یک نام آوردن و فلسفی اصطالحات سری یک کردن ردیف با دیگری این و  .دانشمند و عالم است فردی
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 چنان را خواننده ناشناخته بسیار چه و مانوس نا اصطالحات و لغات گیری بکار و ایرانی غیر دانشمند عده

 دو هر این مخاطبان از وقتی اوقات از بسیاری. شود نمی گوینده بنیانی ایرادات متوجه که کند می مرعوب

 .است فاضلی بسیار مرد او گویند می شده سحر اند گفته چه ایشان که پرسی می گروه

 مرور با و کرده کفایت حد همین به فعال اما نیست، اثر چهار این به منحصر نیکفر آقای ستیزی اسالم  

 .داد خواهیم نشان را ادعاهایش همه بودن باطل یا بودن مستدل ،"شکنجه الهیات" در او مدعیات بقیه

 اسالم حقانیت اثبات راه تنها تجاوز و شکنجه

 نگاه استدالل از نیکفر آقای تعریف به ابتدأ .داند نمی بیش ای یاوه را اسالم ستیز، اسالم ماتریالیست نیکفر

 که کنیم توافق." باشد مسلم دلیل، یقین   که است آوریقین صورتی در نامیدیم، استداللش اینجا در آنچه: "کنید

 :کنیم نگاه او های استدالل و ادعاها به حاال .است نیکفر با حق

 ."یابد می تجلی ها زندان در همواره اسالمی حکومت حقیقت: "نیکفر ادعای

 زندان به کنید؟ درک را اسالمی جمهوری حقیقت خواهیدمی: "نیکفربرای اثبات آن ادعای ستبر استدالل

رای غار زندان، !بروید  بر را مقدسشان حقیقت امن، کنج آن در امین، فرشتگان .است اسالمی جمهوری ح 

 از خارج در توانستندمی بود، این جز اگر .است آن هایزندان همان رژیم، حقیقت...کنندمی آشکار شما

 بازجوهایشان، که دانیممی .شوند متنبه همگان تا بگذارند سخنرانی گرشانمعجزه بازجوهای برای زندان

 خارج جایی در شانسخنرانی اگر نشیند،نمی دل بر اما آنان سخن .هستند نیز خطیب و نویسنده و سردبیر

 .."است زندان در اسالمی جمهوری اصیل پدیداری :گفتمی شاید بود، زنده هوسرل اگر .باشد زندان از

و ساده ترین راه برای ابطال حرف های آقای نیکفر آن است که جای زندان را در کلمات او با دانشگاه 

 .چون همه فاقد استداللند. هیچ تغییری رخ نخواهد داد. نماز جمعه و مدارس عوض کنیم

 :دارد بنیانی ایراد چند شعار در عین حال ، این

 اسالم و اسالمی جمهوری اند حقیقت نبوده زندان در هم یکشب حتی که نیکفری آقای چگونه آنکه -نخست 

 اسالم میدانند ایشان . فریبند به را ایشان توانند نمی دینی هم طلبان اصالح   حتی که اند شناخته چنان را

 ایشان که است خونباری و خشن اسالم همین واقعی اسالم و است دروغین اسالم دینی طلبان اصالح

آقایان عبدهللا نوری و حسن یوسفی اشکوری و ( مطابق ادعای آقای نیکفر)فرض کنید . کنند می تعریف

آقایان عبدالکریم سروش و آرش نراقی و علی پایا  . اوین به حقانیت اسالم پی بردند محسن کدیور در زندان

که مروج لیبرالیسم غربی بوده و غرب نشین هستند ، در کجا به حقانیت اسالم دست یافتند؟ آنان که زندان 

 .نرفته اند تا شکنجه شده و به حقانیت اسالم پی برند

 مردم درصد 85 تا 50 حدود چیزی کرده، برگزار تاکنون اسالمی جمهوری که انتخاباتی کلیه در  -دوم 

 در که اند کرده" متنبه"را  آنان بازجویان آنجا در و اند برده زندان به را آنها همه آیا .اند کرده شرکت

 زندان نیکفر آقای چون را اسالمی جمهوری حقیقت و هستند شعور فاقد آنها همه یا کنند؟ شرکت انتخابات
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 کنند می زندگی حکومت این مهمیز زیر در وروز شب انکه با و ، شناسند نمی نشده و بازجویی ندیده

  ؟ اند ، ندارند آورده دست به خارج امن در ایشان که را شناختی

 بهمن، 22 قدس، روز) سراسری های راهپیمایی طریق از اسالمی جمهوری گذشته سال 35 در -سوم

 فردی ها میلیون آیا". اظهاری مشروعیت"گویند می این به  .گذارد می نمایش به را خود مشروعیت ...( و

 بازجویان آنجا در و برده زندان به اول را اند کرده شرکت ها راهپیمایی گونه این در کشور سراسر در که

 کنند؟ شرکت رژیم سود به راهپیمایی در که اند کرده "متنبه" را   آنان

روبنایی می  -درک زیربنا. یابد می بلشویسم تقلیل به همچنان نیکفر آقای مارکسیسم که است این مشکل

سرکوب های لنینی و استالینی که به فاجعه . گوید روبنای ایدئولوژیک تأثیری در تحوالت اجتماعی ندارد

میلیون فقط در دوران استالین منجر شد، تا حقیقت مارکسیسم را به تعبیر آقای نیکفر در  11قتل حداقل 

چون بلشویسم این گونه حقانیت خود را اثبات می کرد، . زندان ها و گوالک با شکنجه و تجاوز اثبات کنند

آقای نیکفر هم فکر می کند اگر جوامع و مکاتب را هم  این گونه تحلیل کنیم، تحلیل مارکسیستی ناب کرده 

 .ایم

فرموله کرده و گفته که هیچ طبقه ای گرامشی آن چه را که اربابان قدرت قرن ها است انجام میدهند ولی 

نیاز دارد که با توسل به آن بتواند ( هژمونی)نمی تواند تنها با زور حکومت کند، بلکه به قدرت فرهنگی 

" عامه فهم"نهادهای فرهنگی نوعی جهان بینی یا جهانی . رضایت واقعی طبقات زیر سلطه را تأمین کند

گرامشی معتقد بود که این درک متعارفی . دهد و تنظیم می کند می سازند که رفتار افراد را سامان می

نهادی طی فعالیت های روزمره در مدرسه، کلیسا، اتحادیه های صنفی و سایر سازمان ها، بازآفرینی می 

 . شود

و " سرکوبگرانه"او میان ابعاد . متحول کرد" دستگاه ایدئولوژیکی دولت"آلتوسر نظریه او را با مفهوم 

بعد سرکوبگرانه دولت، از مناسبات حاکی از زور مستقیم و عریان . دولت تمایز قائل شد" وژیکایدئول"

از سوی دیگر، بعد . تشکیل شده است که به وسیله پلیس، ارتش، زندان و مانند آنها سازمان می یابد

به این ایدئولوژیک، مبتنی بر درونی ساختن آن جهان بینی ها، برداشت ها و نظام مفهومی است که 

این اجتماعی شدن از طریق نهادهای اجتماعی ای از قبیل مدرسه، . مناسبات اجتماعی مقبولیت می بخشد

 .دین، اصناف، انجمن های سیاسی، رسانه های همگانی و قوانین صورت می گیرد

 رخ زندان در جنسی تجاوز و شکنجه یمعجزه با که است آنی اسالمی حکومت: "گوید می نیکفر آقای اما

 دادند؟ می تحویل چه پوزخند جز دیدند، می آلتوسر و گرامشی اگر را منبری سخن این.  ."نمایدمی

 :گوید می و داده ادامه دادن شعار  به "شکنجه الهیات" در نیکفر

کند، در این است که دستگاه حق دارد و آن حقی که   می" تفهیم"حقیقت رژیم، که بازجو آن را به زندانی "

توان با بحث و استدالل آن را  حقیقت دینی، حقیقت گفتمانی نیست، یعنی نمی...دارد، حقی دینی است

از آن سخن ( ۳بقره )رآن آن غشائی که در ق. رخداد آن در حکومت اسالمی اساسا در زندان است...دریافت

 .".شود بندد، در زندان پاره می رود و همانی است که چشم و گوش و دل فرد را به روی حقیقت می می
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 شعار جنس از شتربی( شکنجه و تجاوز در زندان تنها راه اثبات حقانیت اسالم است: یعنی) این ادعای کلی

اگر این سخنان تهیجی بخواهد اندکی به حقیقت  . وسنجیده مستدل سخن یک است تا تهییجی و سیاسی های

 :بار باید محدود و ضعیف شود 1 نزدیک شود،

 .اثبات حقانیت اسالم برای زندانیان سیاسی و عقیدتی ، نه کلیه زندانیان : محدودسازی اول

اطل آیا جمهوری اسالمی در زندان ها به دنبال اثبات حقانیت دین استدالل گریز اسالم است؟ این حرف ب

از سازمان . سال گذشته مسلمان و شیعه بوده اند 17به این دلیل ساده که اکثریت زندانیان سیاسی  . است

مذهبی ها، جبهه ملی، اصالح طلبان، اقلیت های  -تروریستی مجاهدین خلق گرفته، تا نهضت آزادی، ملی

 .الم باور داشتندآنان قبل از زندان به حقانیت اس(. آذری ها)قومی سنی مذهب و شیعه مذهب

 .فقط همفکران کمونیست نیکفر در دهه شصت ماتریالیست بودند

که به نظر )اثبات حقانیت دین اسالم . نیکفر چون هیچ گاه زندان نرفته ، خیال بافی و روضه خوانی می کند

ادی اکثر آنان در زندان ها و سلول های انفر. برای مسلمان ها کاری عبث است( او غیر استداللی است

عبدالعلی . نماز شب خوانده، روزه گرفته و خود را از همه سران جمهوری اسالمی مسلمان تر می دانند

برخی ...بازرگان، حسن یوسفی اشکوری، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، مهندس توسلی، ابراهیم یزدی و

 .از آنانند

 ر مسلمان هااثبات حقانیت اسالم برای زندانیان کمونیست و غی: محدود سازی دوم

اما باید فرق نهاد میان مجبور کردن . گزارش هایی از دهه شصت برای تأیید این مدعا می توان ارائه کرد

نیکفر حداکثر می تواند این مدعای . زندانیان به نماز خواندن و روزه گرفتن با اثبات حقانیت دین اسالم

زندان می بردند تا حقانیت اسالم را از  کمونیست ها را به: "بسیار محدود و ضعیف شده را مطرح کند

 ".طریق شکنجه و تجاوز برای آنها اثبات کنند

 اطالعات وکسبچون بازجویان به دنبال اعتراف گیری . این مدعا ضعیف هم نقدهای بسیار بر می دارد

 که بود این آنان هدف انقالب اول دهه در  .آنان کردن مسلمان تا بودند زندانی مقاوت کردن وخرد

 از ومواردی بودند نکرده که هایی جرم وبه دهند لو را تیمی های خانه و وگروهشان دوستان ها کمونیست

 به بیشتر  گرفتن روزه و خواندن نماز به اجبار که بود روشن نیز زندانیان برای . .کنند اعتراف دست این

 گاه چند هر اسالم به کردنشان معتقد و مومن تا بود آنان روحیه و شخصیت شکستن و کردن خرد منظور

  .بود شدن آتشه دو مسلمان و   شدن وتواب زندانی شخصیت کامل دیختن فرو فرسا طاقت فشار این حاصل

  :کند می ادعا "شکنجه الهیات" در نیکفر آقای

هیچ تناقضی نیست که به فرد تجاوز شود، تا او پس از تجاوز به برتری اخالق دینی بر هر گونه منش "

اخالق آن است که بازجو . در این دنیای برزخی، تجاوز هم اخالقی است. اخالقی دیگری اعتراف کند

 ".شود تجاوز هم عملی است که اخالق پس از آن خلق می. کند می
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فرض کنیم . فرض کنیم حق با اوست و به کلیه دختران سازمان مجاهدین خلق قبل از اعدام تجاوز کرده اند

اما همه آنها مسلمان بوده اند و هدف تجاوز . هم پس از جنبش سبز تجاوز کرده اند به آن چند تن دیگر

اعتراف به برتری اخالق دینی بر هرگونه منش اخالقی "جنسی مورد ادعای نیکفر مطلقا نمی توانسته 

 . باشد" دیگری

اعتراف  چون نمایش های. از سوی دیگر، باطل و کاذب بودن مدعای روضه خوانی نیکفر یقینی است

به برتری اخالق دینی بر هرگونه "بسیاری را شاهد بوده ایم، اما تاکنون حتی یک زندانی سیاسی و عقیدتی 

بچه های مسلمان سازمان مجاهدین که اعدام شدند، فقط در . اعتراف نکرده است" منش اخالقی دیگری

چند تن دوران جنبش . کرده باشند عالم برزخ که نیکفر ماتریالیست بدان باور ندارد، باید چنین اعترافی

تمام این روضه خوانی خیال پردازی و بافندگی ذهنی است که از اسالم . سبز هم چنان اعترافی نکرده اند

برای تسکین نفرت و کینه خود دروغ هایی جعل می کند که اثبات دروغ . نفرت و کینه عمیقی به دل دارد

 .بودنش ساده ترین کار است

 برای اتهام یک یا است علمی سخن یک این آیا گفت؟ میتوان این از تر مایه بی و تر شعارگونه سخنی آیا

  است خوانده اخالقی امر یک را آن و کرده دفاع تجاوز از مجمعی کدام در مقامی کدام .خشم کردن خالی

 صورت جنایت این موردی در ها زندان در چون آیا کند اعالم هم اخالقی برتری را آن آنکه به رسد چه

 و تنبیه برای ابزاری نه بخواند اخالقی فضیلت حاکمان نظر از را آن که است مجاز نویسنده پس گرفته

 این از مسلمانان این مقصود که شود گفته که این نارواتر . زندانی شخصیت کردن ویران امید به شکنجه

 دارند آن انکار بر سعی مقامات همه چرا است چنین اگر است دینشان اخالقی برتری دادن نشان  تجاوزها

 .نشود برداشته جنایت این از پرده اندتا کشته را فردی گاه وحتی

 سخنان شعاری چرا

 :شاید خواننده بپرسد که چرا سخنان نیکفر را شعاری و حتی منبری می خوانم؟ به چند مورد زیر نگاه کنید

 :می گوید" سکوالریسم چیست"در  -نمونه اول

شود و برعکس، با سسست شدن  جهان توسط خود جهان باعث سستی گرفتن اعتقادات دینی میتوضیح "

ی عصر سکوالر هستند و صفت  این دو، دو مشخصه.  گردد اعتقادات دینی، تازه کشف جهان ممکن می

 ".کنند سکوالر  آن را معنا می

جهان، دارای بهترین دانشگاه های آمریکا به عنوان قدرتمندترین دموکراسی . این ادعایی است نادرست

ولی، اعتقادات دینی . در آن انجام می شود" توضیح جهان توسط خود جهان"جهان است و بیشترین تولید 

نفر  ۱۶نفر از هر  ۳بیش از  ۶۶۱۱ل ، در ساگزارش گالوپ به. در این کشور سستی نگرفته است

سست شدن اعتقادات "و " توضیح جهان توسط خود جهان"نیکفر میان . آمریکایی گفتند به خدا اعتقاد دارند

اما مهمترین کشور تولید کننده دانش به . نوعی روابط علی و معلولی یا همسبتگی برقرار می کند" دینی

 .ی سازدشیوه مورد نظر او، ادعای او را باطل م

http://www.gallup.com/poll/147887/americans-continue-believe-god.aspx
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 :می گوید" سکوالریسم چیست"در  -نمونه دوم

شاخص یک نظام ...ی مستقیم و غیرمستقیمی به دین تعلق نخواهد گرفت در نظام سکوالر هیچ یارانه"

 ".سکوالر جدی حذف همه گونه اختصاص یارانه به دین است

در آمریکا کلیسا نه . طل استاین سخن منبری حداقل در آمریکا و آلمان که نیکفر در آن زندگی می کند، با

تنها از پرداخت مالیات معاف است، بلکه فرد به هر میزانی که به کلیسا کمک کند، آن میزان از شمول 

 یک تا.. کمک های چند میلیونی میت رامنی به کلیسای مورمون ها یک نمونه است. مالیات خارج می شود

 یکشنبه مراسم آن در تا کردند می راجمع ( روتندام)کنگره  اصلی سالن های صندلی یکشنبه هر پیش دهه

 ها شهرداری و ها فرمانداری و مدارس از بسیاری سالن از یکشنبه هر هم هنوز .شود اجرا کشیشان توسط

 عنوان به هم کلیسا و است مردم به متعلق مراکز این که استدالل این با شود می استفاده منظور همین برای

 و آلمان در .برد می بهره امتیازها انواع از آمریکا در دین .کند استفاده تواند می آنها از خدماتی نهاد یک

 عنوان به شان حقوق از بخشی دیندارند، کنند ادعا که شاغلی افراد کلیه نیز دیگر کشور وچندین اتریش

   کتاب در.شود می کلیسا مالیات آوری جمع مامور دولت حقیقت در شد خواهد کسر کلیسا مالیات

 که مواردی ام داده نشان غربی کشورهای در را دست این از موارد دهها (1) "عمل تا نظر از سکوالریم"

 .است کامل تضاد شناسند، در می خود خیال در نیکفر آقای امثال که  مورد ادعایی سکوالریزم با

بنیادگرایان یکی می کند و نیکفر اصالح طلبان و نواندیشان دینی و روشنفکران دینی را با  -نمونه سوم

 :می گوید" در سکوالریسم چیست. فرقی میان آنان نمی بیند

در نهایت من فرقی ...طلبان، یکی است ها، بنیادگرایان و اصالح ها و معتدل نهایت  االهیات  سیاسی  افراطی"

م هستم، و آن کسی ی جهن ام در نهایت شایسته بینم میان آن کس که معقتقد است من به سبب دگراندیشی نمی

ی معاصر برای  ها ی نسل ی امکانی که حافظه بر پایه...کند که از هم اکنون زندگی را بر من جهنم می

 ".توانیم بگوییم که این سرزمین هیچ گاه تا این حد به دروغ و رذالت آلوده نبوده است مقایسه دارد، می

 دوست به دیگری بیفتد و کار از او کلیه هک میزند کتک چنان خورده مشروب که را کسی یکی کنید فرض

 این هستند یکی تا دو این آیا میزند اسیب را تو ی ها کلیه خواری مشروب این بگوید  خود خور مشروب

 که کنی می درو دنیا آن در بکاری دنیا این در آنچه   گویند می فرد به اوجش در دینی روشنفکران جماعت

 .است معنی بی هم هشدار و تذکر این ندارند باور دیگر جهان به که نیکفر آقای امثال برای البته

 اسالم های آموزه طبق بر که این جمله از است ایشان دینی اطالعات کمی نیکفر آقای بزرگتر خطای

 یا نیست خدا که رسید نتیجه این به کسی اگر مسلمانان از بسیاری  باور به لذا نیست تقلیدی دین اصول

 از یکی  بر که آنجا بود تا ومتشرع دار دین سخت که تبریزی شمس.نمیرود جهنم به نیست پیامبر محمد

 می خرده کرد نمی را شریعت مراعات چندان چون عربی ابن الدین محی اسالم جهان عرفای بزرگترین

  کسی تنها با موالنا وبجز کرده تجلیل نفر دو یکی از عمرش تمام در  شمس ."نبود متابعت اهل" که  گیرد

 به معروف که بود  دمشق ساکن خراسانی" هریوه شهاب"  برده می لذت مصاحبتش واز بوده انیس با که

 و خواستند می را ها انسان وصالح خیر که شمرد می حکما زمره از را انبیا و گرا عقل وسخت بود فلسفه
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 و معجزه منکر تنها نه وی . اند شده گیر در عوام جماعت با اشیاء حقایق در تفکر جای به که بود متاسف

 "گوید او  باره در مقاالت در شمس وجود این با  . بود دیگرهم جهان و قیامت منکر بلکه بود پیامبری

   ( 2)" بود روحانی و صافی اما گفت می کفر چه اگر شهاب آن" یا"شهاب بود کافرکی خوش

 بهشت به ها انسان اکثریت قرآن براساس که اند داده توضیح مفصل  پیش ها سده مالصدرا، و سینا ابن 

 را ها انسان وسیله به شده ساخته خدای مدرنیزاسیون بگوید نیکفر  آقای که نبود مدرنیته هنوز .روند می

 گوید می قرآن حفظ به مفتخر مسلمان حافظ و .بود آورده در مطلق خشونت از و کرده رام

 منی چم هم کفر به یا تویی چو هم زهد به                     نشود کم کارخانه این رونق که بیا

 اند دانسته جهان مسلمان ها ملیون دین را نشسته قدرت مسند بر جاهالن دین چگونه بگویند باید نیکفر آقای

 به مجاز ما را  اسالمی جمهوری از ما خشم آیا دارد خوانی هم تحقیقی و علمی بینش کدام با نظر این و

 .کند می مسلمان ها میلیون تحقیر

 :می گوید" خشونت دینی و خشونت سکوالر"نیکفر در  -نمونه چهارم

های جنگی، چه  ی خطابه همه. دارندگان اصلی سنت رتوریک خشونت است دین از پردازندگان و پاس"

مانی های ای سخنران هیتلر باشد، چه استالین، چه بوش، چه صدام، چه خمینی یا اسامه بن الدن، نطق

. توان سرداری بزرگ و سربازی دالور شد بدون ایمانی آتشین، نمی. اند ی جنگاوران مؤمن همه. هستند

منظور از ایمان در اینجا اعتقادی متعصبانه به امر خویش است، چنان که پذیرفته شود به خاطر آن خون 

. مخالفان آن معدوم گردند شوند و" شهید"کنند و  " مجاهدت"گروندگان به آن تا پای جان . ریخته شود

 ".های ایمان، آبشخوری و منطقی دینی دارند ی شکل همه

 "مومن" را کمونیست استالین .شود می متوسل ترفندی هر اش به دینی ضد شعارهای اثبات برای نیکفر

 در شلختگی .بیندازد اسالم و ادیان گردن به هم را سابقش "مردپوالدین" کشته میلیون 20 تا سازد می

 ایمان معنای اگر .دهد نشان دیندار و مومن را جنایتکاری هر تا دهد می او به را امکان این مفاهیم کاربرد

 ایسم آته به ایمان خوب یابد، بسط چیزی هر به داشتن "ایمان" معنای به اسالم پیامبر و آخرت و خداوند به

 می نسبت ادیان به را جنایکار سکوالر و ماتریالیست مومن چرا .است ایمان هم لیبرالیسم و سکوالریسم و

 دهید؟

" دین"جای  به که اند آموخته همه روزها این .کنند می حیله نیز کلمات بردن بکار در حتی نیکفر آقای 

 حتی . دین و ایمان  گوید می جا همه زمانه شرایط از استفاده برای ایشان اما" ایدئولوژی نوع هر" بگویند

 دیگر لفظی بازی یک با شود می ناچار اشکال این رفع برای هم سبب بهمین  .هم استالین و موردهیتلر در

  .باشد کرده استفاده دینی ازاصطالح که است مراقب نیز توجیه  این در اما  .گیرد بکار را" ایمان"لغت   

 آن آیا.جنگند می ستمکاران و جانیان این با که کسانی حق در گویند می چه کنند باید روشن نیکفر آقای اما

 زاده احمد آیا .  خندند می دار چوبه پای در که هستند مومن خود های آرمان به چنان و نیستند مومن هم ها
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 ایمان نوع بلکه نیست بودن مومن سر بر اختالف  اند نبوده مومنان جزو هم ها جزنی و ها پویان و ها

 .شود می تمایز سبب که است

 :جالب است که نیکفر گفته است

کند که بر  صفت سکوالر دولتی را توصیف می. شده از نهاد دین، دولت سکوالر نام دارد  دولت منفک"

 ".ها در عصر جدید، از نهاد دین منفک شده است ی تفکیک نهاد و نقش زمینه

بر همین مبنا، حکومت نازی ها هم حکومتی سکوالر بود، اما نیکفر جنایات عظیم نازی ها، از جمله 

به گفته او تمام ایدئولوژی های تمامیت خواه دین ستیز نیز . را هم به گردن دین می اندازد هولوکاست،

این نوع شلختگی در کابرد مفاهیم کامالً ایدئولوژیک و برای توجیه اسالم . دعاوی دین را برگرفته اند

 . ستیزی است

ان اتمی ژاپن توسط حکومت ولی نیکفر می گوید که بمبار. حکومت آمریکا هم حکومت سکوالر بوده است

 .سکوالر آمریکا نیز هیچ ربطی به سکوالریسم ندارد

منبری سخن گفتن بیش از این می شود؟ حکومت کره شمالی سکوالر است یا دینی؟ حکومت مصر از سال 

تاکنون سکوالر بوده یا دینی؟ حکومت های آرمانی دوران جوانی شما در بلوک شرق سابق  3371

 دینی؟ سکوالر بودند یا

توان با بحث و استدالل  حقیقت دینی، حقیقت گفتمانی نیست، یعنی نمی: "از یک سو می گوید -نمونه پنجم

روشنفکری دینی جریانی است که محتوای معرفتی دین را : "، ولی از طرف دیگر می گوید"آن را دریافت

 ".دینی است جدی می گیرد، در حالی که دیانت مدرن براساس جدی نگرفتن محتوای معرفت

دین غیر استداللی است، ولی متأسفانه، برخالف مدرنیته، روشنفکران دینی به . تناقض گویی آشکار است

بحث معرفتی . آیا نیکفر نمی داند که معرفت، باور صادق موجه است. محتوای معرفتی دین می پردازند

ها باید دالیل صدق درباره گزاره های صدق و کذب بردار اسالم، آیا می تواند غیر استداللی باشد؟ آن

ممکن است آن دالیل از نظر ماتریالیست ها مخدوش باشد، اما در هر صورت، . مدعیاتشان را ارائه کنند

 نبودن استداللی به باور این آنکه مهمتر. بحث بحث استداللی است که نیکفر هم از آن ناراحت است

 مسلمانان بگوئیم که این . ندارد را ادعایی چنین اسالم دین اال و است مسیحیت ادعای شامل دینی اعتقادات

 مسئله ناتوانند ادعایی چنین انجام از مسلمانان غیر مقابل در یا نیستند خود باورهای عقالنی اثبات به قادر

 . است دیگری

 غیر و دگراندیش و افتاده راه به "کشتار نظام" منطق دگراندیشی ابراز با گفت می نیکفر -ششم نمونه

 یک به  .دادم نشان پیش مقاله در را پسند مردم شعار این بودن باطل  .کند می واصل درک به را خودی

 وی .است خوانده "الحال مجهول"  و "افسانه" را هولوکاست ای خامنه علی آقای  .کنید توجه دیگر شاهد

 انکار چون ندارد، وجود بیان آزادی غرب در ،گوید می هوایی نیروی پرسنل به  1384بهمن  18در

 .دارد مجازات هولوکاست افسانه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3330
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3330
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متعلق به روشنفکری دین، مقاله بسیار  -، فصلنامه مدرسه3117حدود دو ماه و نیم بعد، در اردیبهشت 

این (. 13الی  57صفحه )منتشر می کند" دو جنبه انکار هولوکاست"به نام  تندی از محمد رضا نیکفر ،

مقاله دگراندیشانه که به شدت به انکارکنندگان هولوکاست تاخته و دین اسالم را هم نقد می کند، منطق 

. را به کار نینداخت و و جمهوری اسالمی گردانندگان این نشریه را به درک واصل نکرد" نظام کشتار"

 این به. ن دست اشاره کردم و در پایین نمونه دیگری را خواهم آورددر نوشته پیشین به موارد دیگری از ای

 .واقعیت  بیان تا است شعار و خطابه بیشتر  نیکفر  آقای سخنان دلیل

یکی از آخرین موارد ابطال کننده  ادعای ابراز دگراندیشی و غیرخودی بودن متضمن به درک واصل 

در این مراسم علی شکوری راد آقای خامنه ای . ان بودآذر سال جاری دانشگاه تهر 36شدن است ، مراسم 

آنگاه خطاب به خامنه ای . را فرعون کرد و مهندس موسوی را یوسفی که در زندان او در حصر است

 :گفت

از . ف زندان کشید، به عیارش افزوده شدکسانی که یوسف ما را در بند و حصر کردند بدانند که اگر یوس"

خواهید که یوسف ما توبه کند؟ او توبه نخواهد کرد و پیغام داده است  چگونه می. یوسف ما طلب توبه نکنید

 ".او در حصر باقی می ماند تا عیارش باال رود تا روزی به عزیزی برسد. که نگران من نباشید

 .علی شکوری راد را به درک واصل می کردنداگر حرف نیکفر درست بود، تا االن باید 

 گویی دروغ و درستکار معنوی سکوالر

 صادر خواهد می را که حکمی وهر دهد می دست از قلم عنان دیگر میرسد که سکوالریزم به نیکفر آقای

 اخالقی بی و خشونت و دروغ و است ابتذال سراسر که دینی جهان یکی سازد می ذهنی جهان دو  .میکند

 خصوصیات نظام یک قربانی که اند گفته درست .  پاکی و است اخالقی همه که سکوالر جهان یکی و

 از .سکوالریزم و داری دین شود می نیکفر آقای زبان در حکومت ومسلمان کافر گیرد می را نظام همان

 :بخوانیم ایشان

بخش . بر سر قدرت نیستای سیاسی  مبارزه برای سکوالر شدن نظام سیاسی و حقوقی، تنها مبارزه"

. بزرگی از این مبارزه، مبارزه برای معنویت، تربیت، هنر و پالودگی و آراستگی فکری و رفتاری است

ابتذال است که در حکومت دینی به قدرت انباشته . مبارزه برای سکوالریزاسیون، مبارزه علیه ابتذال است

منطق معنوی سکوالر جهان ما، دینداران را در .دیاب شود و در زندان به صورت تجاوز نمود می تبدیل می

سکوالریسم، تحمیل اخالق . دهد گری یا اخالق قرار می های بدیل معنویت یا ابتذال، و شکنجه برابر گزینه

 ".به دین است

 ". شرط اخالقی بودن، سکوالر بودن است: "در مصاحبه دیگری هم گفته

 این درستی   "است اخالقی سکوالری هر"  بگویند اگر . دارند استداللی چه بزرگ ادعاهای این برای

 چشم اگر هم کمونیست های دولت و ها نازی از میدهند نشان چگونه افراد و ها دولت درسطح را ادعا

 در سکوالر آمریکای جنایات از (بودند دار دین ایشان قول به) ایدئولوژیک ها هم آن وبگوئیم بپوشیم

http://tavaana.org/sites/default/files/The_Holocaust_0.pdf
http://www.kaleme.com/1392/09/16/klm-167481/
http://www.kaleme.com/1392/09/16/klm-167481/
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 ورز خشونت و فاسد انسان همه این از .گویند می چه خاکی جهان  سراسر در آن کودتاهای و هیروشیما

 به مصادره این که" است سکوالر اخالقی حکومت یا دولت "که بگویند اگر و  . گویند می چه دین بی

 دهی نشان را آن خالف وقتی و است شریف مسلمانی هر که بگوید مسلمان یک  که آن مشابه است مطلوب

 :عبارتی  به ". نیست راستین مسلمان او بگوید  

     سکوالر به ذات خود ندارد عیبی     هر عیب که هست از ناسکوالربودن ماست  

وقتی ایشان در نقد بر . باالخره ایکاش ایشان و سکوالرهای مدافعشان این ادعا را در عمل نشان میدادند

های مستقیم و غیرمستقیم حکومتی  رانت"ز سکوالرها اجازه ندهند تا گنجی یا استفاده اگنجی نوشتند 

" به انتقاد از ولی نعمت خود"می خواند که " فرزندان امام"گنجی را از . کند" ها را تحریف واقعیت

و ". ماند متأسفانه به دفاعیه دستگاه قدرت می"و یا در همان جا نوشتند مقاله انتقادی گنجی . پرداخته است

خیزد نقش آن  توان در شور و شعفی که برمی گیرند، می امتیازاتی می طلبان هرگاه اصالح: "یا گفتند

بعد هم گزارش تاریخی گنجی را با خمینیست ها ". کاری و آن دورویی و ادبار را به خوبی دید محافظه

ها به بقای خود ادامه خواهد داد، حتّا  ها مثل تاریخ فرانکیست تاریخ خمینیست: "فرانکیست ها یکی می کند

  ". ی که قدرت از دست این جماعت خارج شودزمان

 از البته که است ،هیچ گنجی مورد مدافعانش در و اتهامات فحاشی ها حتی برابر در اتهامات این و البته

 یک عنوان به ایشان حتی آیا اما. نمیرود انتظار قلم در هتاکی و گفتار در پروایی بی گونه آن نیز ایشان

 اتهامات این از که داشتند اخالقی جسارت قدر آن باشند اخالقی باید ادعایشان طبق بر که سکوالر انسان

 پروا بی سخت بدگویی و زنی اتهام در که سکوالرهایی برای شوند الگویی تا بخواهند پوزش آشکارا

 .هستند

 از ای مجموعه یا است روشنگرانه و ستیز خشونت اخالقی فرهیخته انسان یک نشانگر نظرات این آیا

 این به رسیدن برای آنکه مهمتر . خشونت گر توجیه و نفرت و خشم از برخواسته سیاسی های شعار

 هایی داوری مغشوش، تعاریفی ، ولنگارانه بیانی با بیشتر یا و شده مراعات انصاف اصول ایا نظرات

 پا بر ایران در دیندار افراطیون که شده ای معرکه بیار آتش داران دین بر نگریستن تحقیر با و یکسویه

 ؟ اند کرده

 1392آذر  25گویانیوز، : منبع

 :پانوشت

 .3113، نشر قطره، تهران،  سکوالریسم از نظر تا عملمحمد برقعی،  -ا

 .3157، محمد علی موحد، تهران، طرح نو،  شمس تبریزی -1
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 اسرائیل و صدام حسین، تا تجزیه طلبی اتحاد بااز : احزاب کرد ایرانی

 محمد سهیمی

 مقدمه

و بعد   ، که در یک سخنرانیاز نظریات آقای محمد رضا نیکفر  ای در نقد برخی مقالهچندی پیش نگارنده 

 :موضوع بود  مقاله نشان دادن سه هدف از انتشار آن. ، منتشر کردمقاله مطرح شده بودندیک بصورت 

است که هزاران نفر از مخالفین خودرا در   ، اگر چه جمهوری اسالمی یک نظام دیکتاتوری مذهبیاول

های  که گروه -و اعتقاد خودرا با اسناد معتبر مطرح کرد  -اعدام کرد، نگارنده معتقد است  ۱۹۲۶دهه 

 .مخالف نیز از همان روز اول بعد از انقالب دست به اسلحه برده و با رژیم جدید مشغول جنگیدن شدند

که آنان تعداد  کهها و سخنرانیهای رهبران این گروه ها، از جمله مسعود رجوی، نشان میدهد  نوشته ،آمار

 .بیشتری از نیروهای رژیم و طرفدارانشان را کشته اند، تا جمهوری اسالمی از آنان

یکپارچه کشتارگر درست  حاکمیت که از حاکمان جدید از همان روز آغاز نیکفر، علیرغم ادعای آقای دوم 

در . نداشتند ۱۹۲۶های دهه  مدر اعدا  نقشیو بسیاری از حکومتگران جدید   مذهبی - های ملی ، گروهمی کند

آیت هللا . هیچ رژیمی چنین نبوده و اساساً نمی توان یک رژیم دیکتاتوری را به کشتار صرف تقلیل داد

آیت هللا مرتضی مطهری در  .منتظری از همان روز اول در برابر شکنجه زندانیان ایستاد حسینعلی

در سیمای جمهوری اسالمی نظریه والیت فقیه به معنای در رأس حکومت قرار گرفتن  ۱۹۸۱فروردین 

برخالف روح ضد لیبرالیستی [در سخنرانی های همان دوران  ایشان .فقیه یا حکومت روحانیت را رد کرد

رو به قبله های بریده و وامانده وطنی  که چپ  همان مکتبی  یعنی - اعالم کرد که اسالم با لیبرالیسم  ]زمانه

 ۱۶ در که عضو برجسته شورای انقالب بودرا  ایشان گروه فرقان. سازگار است - آن حاال نماز میخوانند

 ؟بودند" نظام کشتار"هم از اجزای  هللّا منتظری یاد آیت ایشان و زندهآیا . ترور کرد  ۱۹۸۱ اردیبهشت

تنها   کرد نه احزاب سیاسیوع بود که نشان دادن این موض -باشد  که موضوع مقاله حاضر نیز می -سوم 

و هنوز  -  کردستان از ایران بود جدائیشان  استراتژیتنها   دست به اسلحه بردند، نه ۱۹۸۳ بهمن ۶۹از 

همانطور که مقاله کنونی نشان خواهد داد، با . بودند بلکه متحد رژیم صدام حسین در عراق - هستهم 

همراه مجاهدین یک چرخش راهبردی بسوی غرب و اسرائیل  ها به سقوط رژیم صدام حسین همان گروه

تمامی آنچه که نگارنده در مقاله مزبور مطرح کرد بر   .داشتند، و حاال پای بوس درگاه این قدرتها هستند

جمهوری   بر مبنای قرائت رسمی  های کرد و دیگران بود، و نه های رهبران گروه اساس مدارک و نوشته

 .]خود می زند منتقدیناتهامی که آقای نیکفر به  [ آن وقایعاسالمی از 

 دکتر داریوش، اکبر گنجی مقاالت آقایان -مقاله نگارنده، به همراه مقاالت دیگر منتقدین آقای نیکفر 

واکنش زیادی را  - و اکبر کرمی[ اینجاو  اینجا]، دو مقاله از دکتر محمد برقعی طهمورث کیانیوثوقی، 

و "  های همیشگی مظنون"اساس   ها و اتهامات بی صرف نظر از فحاشی. بر انگیخت  در جامعه ایرانی

ن از مقاله نگارنده انتقاد کردند که نگارنده از هموطنا  ، بعضی[از آنها  نگارنده به یکیو پاسخ ] دیگران

تنها قرار دادن اطالعات   کند، چراکه هدف از انتشار اینگونه مقاالت نه بطور اصولی از آنها استقبال می

در اختیار آن دسته از هموطنان است که ممکن است با وقایع چند دهه گذشته کامال آشنایی نداشته باشند و 

 .  های مهم است ه آغاز و یا ادامهٴ بحث در مورد مسائل و موضوعیا بیاد نیاورند، بلک

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/168648.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170162.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/171450.php
http://www.sarkhat.com/fa/group/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-wlxwjw/
http://www.sarkhat.com/fa/group/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B9%DB%8C-ubsyux/
http://www.rahesabz.net/story/78819/
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56957
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170949.php
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عبدهللا حسن زاده که در مقاله آقای از انتقادات به مقاله نگارنده این بود که بجز مرحوم غنی بلوریان و  یکی

توان به آنها  از آنها بطور وسیعی نقل قول شده بود، رهبران دیگر کرد هم وجود داشتند و دارند که می

مرحوم دکتر عبدالرحمان قاسملو " به اهمیت  نه  ولی "دیگر مرحوم بلوریان را مهم   برخی. مراجعه کرد

یکی دو نفر [. نگارنده  طبیعتاً قضاوت در مورد این موضوع با هموطنان کرد ما است، نه]اعالم کردند 

ادعا کردند که مرحوم بلوریان در مقطعی از زمان عضو حزب توده بوده است، و بنا بر این آنچه که ایشان 

، بگذریم که دکتر قاسملو نیز خود در جوانی عضو همان قابل اعتماد نیستدر خاطرات خود نوشته اند 

از رهبران کرد تجزیه طلب بوده، با دشمنان ایران از   نیز این گفته نگارنده که برخی  برخی .حزب بود

قبیل رژیم صدام حسین همکاری کرده، و قصد استفاده از دوران پر آشوب اوائل انقالب را داشتند تا به 

از این   البته پاسخ برخی. جدا سازی کردستان از ایران برسند، را زیر سوال برده بودند  خود، یعنی هدف

کتاب به بعد  ۱۹۳بعنوان مثال، مرحوم بلوریان از صفحه . باشد انتقادات در اسناد کنونی موجود می

سسه ] خاطرات خود غنی بلوریان، برگ سبز، خاطرات غنی بلوریان، ترجمه رضا خیری مطلق، موٴ

در مورد ارتباط حزب توده با حزب دمکرات توضیحات وسیعی  [۱۹۱۳رسا، چاپ دوم،   خدمات فرهنگی

 .اند داده

های کرد که تجزیه طلب بوده و هستند، و با  از گروه  هدف مقاله کنونی ادامهٴ بحث در مورد برخی

این گروه ها بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی خود را . باشد همکاری کرده و میکنند، می  های خارجی شورک

این مقاله نشان خواهد داد که سابقه همکاری این . نمایندگان اصلی مردم کردستان ایران وانمود می کنند

در عین حال، این مقاله نشان  .ها سال پیش باز میگردد، و چیز جدیدی نیست به ده  ها با دول خارجی گروه

مقاله . ها حتی از بر پا شدن جنگ در ایران با هدف جدائی کردستان ابائی ندارند خواهد داد که این گروه

در مقاله کنونی روابط این  .ها و رژیم صدام حسین را بطور مفصل توضیح داد ارتباط این گروه  قبلی

 .جاسوسی آنها مورد بحث قرار میگیرندهای  ها با آمریکا، اسرائیل، و سازمان گروه

های کرد هستند که ادعای  اول، این مقاله راجع به گروه. نکته باید اشاره شود  سهقبل از آغاز بحث به 

چشم پوشی بر   ها به معنی دوم، انتقاد از این گروه. خود مردم کرد  نمایندگی هموطنان کرد ما را دارند، نه

دارند، و در یک ایران   این تبعیضات سابقه طوالنی. نان کرد ما نیستتبعیضات موجود در مورد هموط

سوم، بازخوانی  .، از میان خواهند رفتهدپایان د  ، و جنسی دموکراتیک که به همه تبعیضات قومی، مذهبی

چشم پوشی بر حمالتی که، بعنوان مثال، سپاه پاسداران و بسیج به هموطنان   تاریخ در این مقاله به معنی

در مورد این حمالت مقاالت متعددی وجود دارند، و از نظر نگارنده . اند نیست رد غیر نظامی ما کردهک

همانطور که ذکر شد، این مقاله در مورد مواضع . طبیعی است که چنین حمالتی محکوم محض هستند

به   های خارجی لتمیکنند، و ارتباط آنها با دو  های سیاسی کرد که خودرا نماینده مردم کرد معرفی گروه

 .منظور تجزیه ایران است

، از منابع خود این گروهها و یا منابع معتبر  مورد استفاده در این مقاله، همانند مقاله قبلیمراجع تمامی 

جمهوری اسالمی از این وقایع مورد استفاده   ، و حتی یک مرجع در ارتباط با قرائت رسمیهستند  خارجی

  .است از آن نگارنده در همه جاتاکید با کلمات سیاه  .قرار نگرفته است

http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
http://www.iranfarhang.com/Books.aspx?BID=2419
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  عبدالرحمان قاسملو از زبان خود و آمریکا دکتر

 عبدهللاغنی بلوریان و  آقایانقاسملو با صدام حسین به روایت های تاریخی  دکتر در مقاله قبلی به روابط

در این قسمت به  .شدند برخی آن ها کافی ندانسته و خواستار مدارک بیشتر. شدحسن زاده اشاره 

 ردسامب در مصاحبه با روز نامه لوموند فرانسهدر یک . دکتر قاسملو اشاره میشودهای خود  صحبت

 : مرحوم قاسملو در مورد مذاکره با دولت چنین گفتند ۰۸۹۱

 . "هرگز اسلحه خودرا زمین نخواهیم گذشت  که آنها بخواهند، ولی  ، بله، تا زمانی[با دولت]مذاکره "

که با دشمن خود رابطه نزدیک  مسلّح تجزیه طلبکدام دولت دمکراتیک و یا دیکتاتوری با یک گروه 

کند؟ در جای دیگر همان مصاحبه دکتر  اسلحه خودرا بر زمین بگذارد، مذاکره میحاضر نیست  و دارد

 :قاسملو گفتند

ما شکایتی نکردیم،حاال ما بیشتر آنچه که   هرگز نمیخواستند که بطور جدی مذاکره کنند، ولی[ دولت]آنها "

 مثل خواهد رسید که مردی ، و روزی[های دولت با هجوم به پاد گانها و جنگ با نیرو]میخواستیم را داریم 

از خود ما خواهد پرسید [های مهم حاکمیت بود که در آن زمان از شخصیت]بنی صدر   [دکتر ابوالحسن] 

". [که چه میخواهیم]  

 : مرحوم قاسملو در همان مصاحبه چنین گفتند  های خارجی در مورد کمک از دولت

اصل اول آن است که ما . ای دو اصل است، از جمله عراق، بر مبن های خارجی رابطه ما با دولت"

خود را تنوع ببخشیم، بطوری که اگر یک منبع کم یا تمام شد، ما آسیب پذیر [ اسلحه]میخواهیم منابع 

که به منافع کردها آسیب وارد کند را نمیپذیریم، بدون توجه به   اصل دوم این استکه ما هیچ کمکی. نباشیم

بر خالف آنچه که دشمنان ما . کنند، مثل عراق، ترکیه، و یا شورویمی  ها کجا زندگی اینکه این کرد

،  بطور کلی. کنیم، و بغداد اینرا میداند های کرد در خارج از ایران کمک می گویند، ما به همه جنبش می

 ."عراق همانقدر به ما احتیاج دارد که ما به آنها

به ایران تجاوز کرده  عراقو حزب دموکرات ، آن هم در شرایطی که  عراقاعتراف به احتیاج دو طرفه 

، چه نام دارد؟ دگراندیشی؟ گسترش روشنگری؟ در فرهنگ سیاسی همه کشورهای دموکراتیک و غیر 

از ایشان در مورد  خبرنگار  وقتی. دموکراتیک این عمل مزدوری و خیانت به کشور نامیده می شود

 : ، ایشان پاسخ دادند می کندردستان با رژیم صدام حسین سوال ماهیت رابطه حزب دمکرات ک

اسلحه   در عین حال، ما به اندازه کافی. ما هر رابطه ایکه بر مبنای آن دو اصل باشد را مشروع میدانیم"

با حمله به پادگان ها، همانطور که در مقاله قبل توضیح داده ]های ارتش ایران را داریم  ما اسلحه. داریم

های  عراق نیز آماده است که به همه گروه. چیزی که کم داریم مهمات و موشک ّضد هوائی است. [شد

 ."مخالف اسلحه بدهد

در اوج اشغال   ماه پس از آغاز جنگ با عراق انجام شد، یعنی  بخاطر داشته باشیم که مصاحبه فقط سه

ما از یک ماه پیش "گوید،  وند میبا این وجود، مرحوم قاسملو به لوم. ایران توسط نیروهای آن کشور

واضح است که در آن شرایط حمله به نیروهای دولتی ." آغاز کرده ایم[ به نیروهای دولتی]حمالت خودرا 

http://www.lemonde.fr/archives/article/1980/12/12/i-la-strategie-de-m-ghassemlou_2806491_1819218.html?xtmc=ghassemlou_entretien&xtcr=5
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را به کردستان بفرستد، و در نتیجه   به نفع عراق بود، چرا که دولت را مجبور کرد تا نیروی بزرگی

ن حرف خود مرحوم قاسملو با آنچه که مرحوم بلوریان در ای .جنگ با عراق باشد  نیروی کمتری در جبهه

نگارنده   خاطرات خود نوشته و آقای قاسملو را متحد صدام حسین نامیده چقدر تفاوت دارد؟ در مقاله قبلی

ها به پادگانها درست روز بعد از پیروزی انقالب با هدف گرفتن اسلحه و ایجاد  گفته شد که حمله کرد

آیا صحبت مرحوم قاسملو در مورد : بنا بر این سوال دیگر این است. رد انجام شدحکومت خود مختار ک

دارد، و فقط دفاع ّضد هوائی الزم دارد، تأید   اینکه گروه ایشان با حمله به پاد گانها اسلحه به اندازه کافی

زی انقالب نگارنده در مورد هدف حمله حزب دمکرات به پادگانها درست روز بعد از پیرو  مقاله قبلی

  نیست؟

به وزارت خارجه  ۱۳۱۱فوریه  ۱۲را که در  های سفارت آمریکا در بغداد از گزارش  یکیویکی لیکس 

در این گزارش، سفارت آمریکا راجع به مرحوم قاسملو چنین . آمریکا فرستاده شده بود، منتشر کرد

 : گوید می

مقصود رئیس  -رئیس گروه  .دیدار کرد که شش ساعت طول کشید[ در بغداد]فوریه با سفیر سوئد  ۱۶در "

خواست کرد که با قاسملو مالقات کند، و به همین سفیر سوئد در از -گروه اطالعاتی آمریکا در بغداد است 

های سیاسی و  قاسملو از آمریکا تقاضای کمک .دلیل به صرف نهار با قاسملو و سفیر سوئد دعوت شد

  .معنوی کرد

 "پی حمایت سیاسی و معنوی" قاسملو تاکید می کرد که وی خواستار پول یا اسلحه نیست بلکه در

اّما آنها به اندازه کافی  چه همیشه آدمی بیشتر از آنچه را که دارد میخواهدمیداشت که گر اظهار وی .است

ا به اندازه کافی از هوی مدعی بود که حزب دمکرات کردستان ایران در طی سال. پول و اسلحه دارند

وی از افشا منابع مالی خود ابا داشت و مدعی بود که هر . اسلحه به غنیمت گرفته است اسدارانارتش و پ

اّما در طی گفتگو معلوم شد که حزب دمکرات کردستان . انواده کرد به آنها کمکهای داوطلبانه ای مینمایدخ

ار داشت که هقاسملو اظ. کردستان مخارج عمده خود را از راه قاچاق به دست می آورند میهنی و اتحادیه

مبادله می شود را دریافت می  [قاچاقاز راه ]کاالهایی که بین ایران و عراق  بهای در صد از  تنها سهوی 

  .دارد

بر خالف   فوریه مالقات کرد، ولی ۱۶های خود به بغداد قاسملو با صدام حسین در  از مسافرت  در یکی

و مایل نبود که در باره مالقاتش با صدام  رجوی، قاسملو از عکس داشتن با صدام اجتناب میکرد[ مسعود]

  . [هر چند که در مالقات با سفیر سوئد صریح تر بود]ه صحبت کند و حتی اینکه مالقاتی وجود داشت

های ایتالیائی  و سفیر از او تقاضا کرد که به آزادی گروگان کردنیز دیدار [ در بغداد]قاسملو با سفیر ایتالیا 

 ...بارزانی کمک کند در نزد

تغییر مکان دهد، چرا که ارتش  بدلیل بمباران شدید ارتش ایران، قاسملو مجبور شد که قرار گاه خود را

قاسملو مصر بود که ... نیروهای قاسملو پشت ارتش عراقایران در شرق بود، ارتش عراق در غرب، و 

از قاسملو در مورد واکنش او به کمپین عراق برای  ...بماند  و بارزانی بیطرف باقی ها باید بین عراقی

در   ولیاند،  ها ویران شده دهکدهٴ " اکثر"ترف شد که قاسملو مع. های کرد سوال شد ویران کردن دهکدهٴ 

قاسملو ...پایگاه حمایتی وسیعی دارد[ ایران]او قبول کرد که رژیم ...رسید احساس بنظر می  اینمورد بی

های اپوزیسیون فقط حزب من است که توانائی قابل توجه در  در واقع از میان تمامی گروه"مّدعی شد که 

http://rojpress.wordpress.com/2011/11/07/wikileaks-and-qassemlu/
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او بعنوان اقتصاد دان در وزارت برنامه ریزی  ۱۳۳۶های  ن و خاموش در طول سالروش..." ایران دارد

  .در بغداد خدمت میکرد

رزمنده مسلح تحت فرماندهی دارد و وی به دالیل مسایل لجیستیکی  ۱۶-۱۶۶۶۶قاسملو ادعا میکرد بین 

ای برای نفوذ بیشتر بین وی مدعی است در هیچ مسابقه . یز کردن افراد بیشتر از این را نداردهتوان تج

  " .از کردهای ایران را جانبدار خود میداند ۱۶۸چون  ،کردهای ایران شرکت ندارد

. است، نه روایت جمهوری اسالمی  از روابط مرحوم قاسملو با عراقاین دیگر روایت دولت آمریکا 

صدام حسین در یک جبهه در جنگ تجاوزکارانه  رژیمبا  طور علنیمسعود رجوی سازمان مجاهدین را به 

خود قضاوت کنند که آیا مرحوم قاسملو هم همان کار را کرده   خوانندگان گرامی .قرار داد بر ضّد کشور ما

  به چه معنی نمی خواست عکس های مالقات هایش با صدام حسین انتشار یابد اینکه ایشان  ولی .بود یا خیر

 است؟

دانیم که ارتش  می. است  رسیراق از زوایای دیگری نیز قابل بروم قاسملو با رژیم عاتحاد تاکتیکی مرح

های شیمیایی مورد حمله  عراق در اواخر جنگ با ایران نواحی کرد نشین مثل سردشت و حلبچه را با بمب

اینطور که . نفر انسان بیگناه را کشت، از جمله تعداد زیادی کودکان و نوجوانان ۸۶۶۶قرار داد که دستکم 

یک روزنامه فلسطینی ، هفت ماه پس از حمله در یک مصاحبه با روزنامه کّل العرب که ادعا میشود

در آن مصاحبه . که عراق از سالح شیمیایی استفاده کرده بودهنوز قبول نکرده بود   ، مرحوم قاسملواست

ادعا   ولیاز قول ایشان استفاده از سالح را تائید کرده بود، .  سی. بی. به ایشان گفته میشود که رادیوی بی

هنگامی که از من در مورد . ام نموده بنده این خبر را تکذیب"، مرحوم قاسملو پاسخ میدهندکه  میشود

های شیمیایی را بطور کامل مطالعه مینمایم و بعد  کاربرد سالح شیمیایی سوال شد، پاسخ دادم کاربرد سالح

ای دال بر استفاده  های هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به شمال عراق، هیچگونه نشانه از مطالعه گزارش

با منطقه درگیریها داریم،   دم و نظر به اینکه ما فاصله بسیار نزدیکیهای شیمیایی مشاهده نکر از سالح

 من"که مرحوم قاسملو این چنین ادامهٴ دادند،  ادعا شده است." ها مشاهده ننمودیم آثاری از این سالح

[ چه کسانی؟]آنها . ای داریم روابط دوستانه ا عراقما ب. ام اظهار نظر کنم نمیتوانم در باره چیزی که ندیده

 .  "میخواهند روابط ما را خدشه دار کنند

در این قسمت تاکید دارد، چراکه خود قادر نبود که اصل مصاحبه را " ادعا"نگارنده بر استفاده از کلمه 

ایشان است، و بنا بر این  آنچه که در اینجا ذکر شد یک نقل قول از طرف مخالفین. یافته و آنرا مطالعه کند

اگر آنچه که ادعا شده درست باشد، آن اظهار نظر مرحوم   ولی نگارنده در مورد صحت آن محتاط است،

کند، که در واقع تائید  قاسملو روابط نزدیک ایشان و حزب دمکرات کردستان با عراق را بار دیگر تائید می

  .نیز میباشد نقل کرده بود ب خاطرات مرحوم بلوریاناز کتا  دوباره آنچه که نگارنده در مقاله قبلی

نگارنده  ؟بود "گسترش روشنگری و مدرنیته"و "  دگر اندیشی"های مرحوم قاسملو  اینگونه فعالیت آیا

واضح است که هموطنان کرد ما میتوانند برای مرحوم دکتر  .کند قضاوت آنرا به خوانندگان واگذار می

بحث بر سر دوباره . قاسملو نهایت احترام را داشته باشند؛ بحث نگارنده در مورد این موضوع نیست

که اینک کامالً به سمت نئوکان های آمریکایی  سابق بریده وطنی است های نویسی تاریخ توسط چپ

با بودجه وزارت خارجه آمریکا  اعالم میکنندهایی می شوند که با افتخار چرخیده و عضو هیئت علمی بنیاد

 ۱۹۲۶میخواهند وقایع دهه  آنها. تأسیس شده و با بودجه آنها و دیگر دولت ها به بقای خود ادامه می دهند

جنایت بر ضّد بشریت بود، و  ۱۹۲۳های  اعدام. را فقط با دو رنگ سیاه و سفید مطلق باز نگاری کنند

http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://en.wikipedia.org/wiki/Kul_al-Arab
http://www.kordha.ir/?p=1381
http://www.kordha.ir/?p=1381
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همکاری با دشمن متجاوز، جاسوسی برای آن،   ولی. مخالف است  صوالً نگارنده با اعدام به هر دلیلیا

  .و ترویج مدرنیته  دگر اندیشی  ها، و بسیاری دیگر خیانت محض بودند، نه  حمله در جبهه

، در وین، پایتخت اتریش، بدست ماموران ۱۳۱۳جوالی  ۱۹، ۱۹۲۱تیر  ۶۶بدبختانه دکتر قاسملو در 

اپوزیسیون  .گوش کنیدبه بخشی از حقایق در مورد کشته شدن ایشان در اینجا . وزارت اطالعات ترور شد

که حتی تجزیه ایران را در شرایطی تجویز  نظیر آقای مجید محمدی  های اقتصادی و کسانی طرفدار تحریم

به تروریسم توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، افغانستان، یمن و  مظنونینکشتن  کند، می

ن بی گناه در این حمالت دفاع دیگر کشورها را توجیه کرده و حتی از کشته شدن زنان و مردان و کودکا

با همان منطق از ترور رهبران حزب دموکرات و سازمان مجاهدین خلق  این جماعت نبایدآیا  .می کنند

مذهبی، کشتن این افراد را توسط هر دو دولت ایران و آمریکا  -به عنوان یک ملی نگارندهنیز دفاع کنند؟ 

 .کند می ارزیابی ، و تروریسم دولتیدانسته، آن را نقض حقوق بشر و عدالت قضایی کردهمحکوم 

 های کرد و ارتباط آنها با آمریکا قبل از انقالب گروه

دفتر "قبل از آن تاریخ سازمان جاسوسی آمریکا ] ۱۳۳۳سپتامبر  ۱۱از آغاز تشکیل سازمان سیا در 

های کرد در ایران،  مردم و گروه[ تشکیل شده بود ۱۳۳۶که در ماه جون  نامیده میشد" خدمات راهبردی

بیشتر از یک سال بعد از تاسیس، در   فقط کمی. عراق، ترکیه و سوریه مورد توجه آن سازمان قرار داشتند

مساله "را تحت عنوان  ها اولین گزارش طبقه بندی شده خود در مورد کرد، سازمان سیا ۱۳۳۱دسامبر  ۱

در اختیار مقامات آمریکا، از جمله دفتر پرزیدنت هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا " اقلیت کرد

های کرد اشاره و در مورد آنها ابراز  این گزارش به نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در گروه در. قرار داد

 .شده بود  نگرانی

که [ شناخته میشود جمهوری مهابادکه در تاریخ ایران با نام ]در مهاباد " جمهوری خلق کرد"گزارش به 

ها در دیگر  ای که کرد تشکیل شده بود اشاره کرد و از آن به عنوان نمونه[ ۱۳۳۸] ۱۹۶۳سال  در

بخشیدن به تمایالت جدائی طلبانه خود استفاده کنند یاد   برای تحقق  کشورها ممکن است بعنوان مدلی

  های طوالنی های کرد در دو کشور متحد غرب که دارای مرز سازمان سیا بخصوص در مورد گروه .کرد

که کودتای نظامیان  ۱۳۸۱بعد از ماه جوالی . ایران و ترکیه، حساس بود  شوروی بودند، یعنی مشترک با

را سر نگون کرد  نظام پادشاهی در عراق رهبری سر لشگر عبدالکریم قاسم و عبدلسالم عارفعراق به 

های کرد عراقی نیز حساس شد،  و نظام جمهوری را در آن کشور پایه گزاری کرد، سازمان سیا به گروه

های تند پان عربیسم  چرا که رهبران کودتای عراق مانند جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر شعار

های کرد بعنوان ابزاری برای  یا به گروهمیدادند که برای امریکا و اسرائیل نگران کننده بود، و سازمان س

دقیقا از بعد از آن کودتا بود که آمریکا و اسرائیل، بهمراه متحد . نگریست می اعمال فشار به رژیم عراق

 .آمدند ها بر ّضد رژیم عراق بر رژیم محمد رضا شاه پهلوی در صدد استفاده از کرد  خود یعنی

ماّل مصطفی . زب دمکرات کردستان، شاخه ایران، تاٴسیس شدجمهوری مهاباد توسط قاضی محمد رهبر ح

بازی کرد،  ۱۳۳۶در منازعه ایران و عراق در دهه   ها نقش مهمی بارزانی، که متولّد عراق بود و بعد

ها شکست خورد، بارزانی و دو هزار  زمانیکه این تالش تجزیه طلبی کرد. بود" جمهوری"وزیر دفاع این 

آنها اول به ارمنستان در ناحیه نخجوان، و بعد به باکو . وری به شوروی گریختندهای جمه نفر از نیرو

ربایجان مالقات کرد، و نیروهای ذبارزانی با میر جعفر باقروف، دبیر کّل حزب کمونیست آ .فرستاده شدند

 به علت. شوروی تقاضای استرداد بارزانی به ایران را نپذیرفت. او توسط شوروی تعلیم داده شدند

http://www.youtube.com/watch?v=3dK-0IRRpyg
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/08/164738.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000258376.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Mahabad
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/14/newsid_3736000/3736391.stm
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ها  هایش به ازبکستان فرستاده شدند، و بعد به تبعید در اردوگاه اختالفات بارزانی با باقروف، او و نیرو

حزب  ۱۳۸۱بارزانی چندین نامه به جوزف استالین نوشت که سر انجام در . های سخت برای کار

انی اول به یک محل بارز. کمونیست شوروی به این نتیجه رسید که با او و نیروهایش بد رفتاری شده بود

و  مصطفی بارزانی"کتاب  .ها پس از مرگ استالین به مسکو سکونت مناسب در تاشکند فرستاده شد، و بعد

 .را ببینید" ۱۳۹۱-۱۳۲۱جنبش آزادی بخش کرد، 

در   ولی .، بارزانی به عراق رفت، و در ابتدا متحد سر لشگر قاسم بود۱۳۸۱تای عراق در پس از کود 

جنگ و گریز بین نیروهای بارزانی و دولت مرکزی تا . اتحاد سر لشگر قاسم و بارزانی بهم خورد ۱۳۲۱

 .یک کودتا سر لشگر قاسم را سرنگون کرد و او اعدام شد ۱۳۲۹ادامهٴ یافت، تا اینکه در فوریه  ۱۳۲۹

  با نیروهای کرد تحت رهبری بارزانی جنگید، ولی  دولت جدید عراق به رهبری عبدلسالم عارف هم مدتی

عبدلسالم عارف در . بدلیل حمایت مستقیم ایران و اسرائیل از بارزانی، نتوانست کردها را شکست دهد

 .در گذشت، و جای خودرا به برادر خود عبدالرحیم عارف داد ۱۳۲۲در آوریل  کوپتر خود در سقوط هلی

، عبدالرحمن بزاز، نخست وزیر دولت عارف، با بارزانی برای صلح به توافق ۱۳۲۲در پایان ماه جون 

، نوشته چارلز تریپ، کتاب تاریخ عراق]نامیده میشود شد  بیانیه بزازرسید که منجر به صدور آنچه که 

حزب  ۱۳۲۱کودتای جوالی ، که در آن از حق خود مختاری کرد نیز صحبت شده بود، ولی [۱۱۳صفحه 

 کردها را جمله خودمختاری برای کردن مفاد اعالمیه، از  فرصت عملی عراق و سرنگونی عارف بعث

 ۱۸در صفحه " آمریکا، اسرائیل و عراق،: اتحاد بر ّضد بابل"، جان کولی در کتاب خودآنطور که . نداد 

آن با سوریه، دشمن اسرائیل،   های سوسیالیستی حزب بعث در آن زمان و نزدیکی به علت گرایش نوشته،

 .میلیون دالر کمک مستقیم در اختیار بارزانی قرار داد ۱۳آمریکا  ۱۳۲۳در ماه اوت 

را به وطن  تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی  جزیره  نیروهای ایران سه ۱۳۳۱نوامبر  ۹۶در 

ای شد برای  اینکار انگیزه .بازگرداندند، که موجب اعتراض شدید در جهان عرب، بخصوص عراق شد

اوت   در نتیجه، از ماه بعد، یعنی. امضا کند ۱۳۳۶را در جوالی  با شوروی  دوستی موافقت نامهعراق که 

هر . های خود به بارزانی را به شدت افزایش دادند ، ایران، اسرائیل، و آمریکا بطور مشترک کمک۱۳۳۶

توضیح داد،   یک مقاله قبلیهمانطور که نگارنده در . کشور دلیل خودرا برای اینکار داشتند  یک از سه

. بود  عراق و شوروی ناراضی  آمریکا از نزدیکی. اسرائیل در مورد عراق بشدت احساس خطر میکرد

شرح میدهد، محمد رضا شاه  ۹۸۳-۹۲۱در صفحات  "شاه"کتاب خود، آنطور که دکتر عباس میالنی در 

را داشت، " و کمونیست ها  های عراق، تشکیل یک ائتالف از کرد ها، بعث"معتقد بود که شوروی قصد 

د ای برای آنها خواه سرمایه"ها بجای آنکه خنجری در پهلوی متحدان شوروی باشد،  بطوری که مساله کرد

، نیروهای دولتی ایران با مخالفین چپ کرد که ]۱۳۲۶دهه ] ۱۹۳۶در عین حال در اواخر دهه ." بود

تحت تأثیر مائو و چین بودند جنگیده بودند، و شاه بخوبی آگاه بود که خود مختاری کردستان عراق منبع 

 .های ایران نیز خواهد بود الهامی برای کرد

  های عراق آن بود که عراق دارای ثبات نشود، نه مریکا از کمک به کردبنا بر این هدف شاه، اسرائیل و آ

های ایران و  آنکه کردها آنقدر قوی شوند که بتوانند کشور مستقل خودرا تشکیل دهند، که در آنصورت کرد

مسعود . بپیوندند نامیده میشود" کردستان بزرگ"ترکیه هم یا میخواستند که مستقل شوند، و یا به آنچه 

بارزانی بارها راجع به کشور مستقل کردستان بزرگ که شامل نواحی کرد نشین ایران، ترکیه، عراق، و 

http://www.amazon.com/Mustafa-Barzani-Kurdish-Liberation-Movement/dp/031229316X
http://books.google.com/books/about/A_History_of_Iraq.html?id=WR-Cnw1UCJEC
http://www.amazon.com/Alliance-Against-Babylon-Israel-Iraq/dp/0745322824
http://www.amazon.com/Small-Islands-Big-Politics-Persian/dp/0312159102
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/notes/2007/N1524.pdf
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=217
http://www.amazon.com/The-Shah-Abbas-Milani/dp/0230340385
http://nationalinterest.org/commentary/the-rise-greater-kurdistan-9454
http://nationalinterest.org/commentary/the-rise-greater-kurdistan-9454
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  شاه را در تصمیم خود برای کمک به بارزانی، یعنیموضوعی که . سوریه میباشد، صحبت کرده است

از شوروی تقاضای استرداد آنرا کرده بود تا احتماال اعدام شود، مصمم  ۱۳۳۱همان کسیکه دولت او در 

بود که بر طبق آن تمامی اروند رود، و یا شطّ العرب، به  ۱۳۳۹کرده بود، تصمیم ناگهانی عراق در 

های کرد با رژیم عراق میجنگید، و دستگاه تبلیغاتی شاه  در لباس پیشمرگارتش ایران . عراق تعلق داشت

، در ۱۳۳۸مارس  ۲، در  ولی. ارتقا داد" ژنرال بارزانی"ماّل مصطفی بارزانی را بطور ناگهانی به 

جریان کنفرانس اوپک در الجزائر ناگهان اعالم شد که با وساطت هواری بومدین، رئیس جمهور وقت 

های  توافقدو قرار داد، که به عنوان . ان و عراق در مورد اختالفات خود به توافق رسیدندالجزائر، ایر

در نتیجه، شاه . بین دو کشور به امضا رسیدند ۱۳۳۸دسامبر  ۶۲جون و  ۱۹شناخته میشوند، در  الجزائر

بارزانی و خانواده او اول در یک باغ در کرج . های عراق پایان دادند یت خود از کردو آمریکا به حما

 .در واشنگتن درگذشت ۱۳۳۳بارزانی در مارس . میکردند، و بعد به آمریکا رفتند  زندگی

از جمهوری . های کرد برای تجزیه طلبی را نشان میدهد از گروه  این تاریخچه مختصر بخوبی نیت برخی

دال بر   رفته، تا برخورد با نیروهای مسلّح رژیم شاه و در یافت کمک از آمریکا و اسرائیل، همگیمهاباد گ

های منطقه که دارای جمعیت قابل  ، جدا شدن از ایران و سایر کشور آن هستند که علیرغم ادعای برخی

  ا هر دولت خارجیها بوده است، و در این راه حاضرند که ب توجه کرد هستند همیشه مّد نظر این گروه

از رهبران کرد ایران با رژیم صدام حسین توضیحات   در مورد ارتباط برخی  در مقاله قبلی. همکاری کنند

در مقاله . های کرد و دولت آغاز شد با سقوط دولت شاه و پیروزی انقالب، نبرد بین نیرو. ارائه داد  مفصلی

در بقیه این مقاله به ارتباط این گروه ها با سازمان سیا و . ها مفصل بحث شد خونریزیراجع به این   قبلی

  .پردازیم اسرائیل می

 های کرد و سازمان سیا بعد از انقالب گروه

های قومی ایران  های سیاسی آمریکا و اسرائیل به گروه از اهداف مهم کمک نظام  از بعد از انقالب یکی

بوده و فرصت   کشور است، بطوریکه جمهوری اسالمی سخت در گیر مسائل داخلیثباتی در   ایجاد بی

 ؛جنگ و تجزیه ایران ،(جنگ اقتصادی  یعنی )اقتصادیهای کمرشکن آنچه که اپوزیسیون طرفدار تحریم 

های آمریکا همیشه  های افراطی اسرائیل و نئوکان البته جناح. گوید را نداشته باشد به آن ماجرا جویی می

از   از دانشگاه پرینستون، و یکی پروفسور برنارد لوئیسبه عنوان مثال، . دنبال تجزیه ایران بوده و هستندب

است که  ۹۸، متجاوز از جائزه هم در یافت کرده استطرفداران سرسخت اسرائیل که بخاطر حمایت خود 

ایشان در کنفرانس  .های کوچک و ضعیف است مبلّغ تقسیم ایران و بقیه خاور میانه مسلمان نشین به کشور

، و به بشود" بالکانی"پیشنهاد کرد که ایران  ۱۳۳۳آوریل  ۶۳-۶۳بیلدلبرگ در بادن، اتریش، در تاریخ 

، و [پروژه کردستان بزرگ]ها  ، کرد[پروژه پاختونستان]ها  ، بلوچ[اهواز پروژه ال]اعراب خوزستان 

اینها تهدیدی بزرگ برای ایران، "کمک شود، چرا که به عقیده لوئیس [ پروژه آذربایجان بزرگ]ها  آذری

و در نتیجه خطری برای اسرائیل " های آن منطقه با اقوام گوناگون خواهند بود، ترکیه، عراق، و بقیه کشور

های غرب و اسرائیل برای  برای افراطی" منزلوحی "این نظر لوئیس از آن زمان بصورت . نخواهند بود

خوانندگان عالقه مند میتوانند  .است آمدهاور میانه بطور اعم، و تجزیه ایران بطور اخص در تجزیه خ

 .، را مطالعه کنندگروگان خمینیکتاب آقایان رابرت درایفوس و تیری لمارک، 

http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Algiers_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Algiers_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/1975_Algiers_Agreement
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis
http://www.jta.org/2000/03/14/archive/national-jewish-book-awards
http://therearenosunglasses.wordpress.com/2010/02/04/the-bernard-lewis-project/
http://www.goodreads.com/book/show/17316319---hostage-to-khomeini
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پیش  ۶۶۶۲ اوت ۱ در یک مقاله در روزنامه وال استریت ژورنالسور لوئیس در یادآوری میشود که پروف

ای بر روی اسرائیل خواهد  نژاد یک بمب هسته اوت آنسال دولت آقای محمود احمدی ۶۶کرد که در   بینی

روزیکه پیامبر اسالم از مسجد   رجب، یعنی ۶۳اوت آنسال مصادف با  ۶۶چرا؟ بخاطر اینکه . انداخت

برای نابودی "  خوبی"توانست روز  االقصی در بیت المقدس به معراج رفتند، بود که به عقیده لوئیس می

، هر سخنی  و چه غیر ایرانی  اسالم و مسلمان ستیزان، چه ایرانی. نژاد باشد اسرائیل از نظر آقای احمدی

که شخصیت دانشمندی مثل   وقتی. برسند را حاضرند بیان کنند، و هر دروغی را پخش کنند تا به هدف

م چنین از هجوم غیر لوئیس ه .گوید، تکلیف بقیه این جماعت روشن است پروفسور لوئیس چنین سخن می

ظاهراً این حمایت   ، ولیعراق حمایت کرد، آمریکا و انگلیس به عقیده بسیاری جنایتکارانه، و به  قانونی

 .که حمایت خودرا انکار کند وادار کرده استآنقدر ننگ آور شده است که او را 

به ایران هجوم برده بود، به  تشویق مستقیم آمریکا ، عراق که با۱۳۱۶یا  ۱۹۲۶در هر حال، در دهه 

جناح افراطی ایران هم جنگ را بعد از . برای جمهوری اسالمی مشغولیات درست کرده بود  اندازه کافی

ارتباط   نگارنده در مقاله قبلی. گین آنرا مردم ایران پرداختندفتح خرمشهر ادامهٴ داد، که البته بهای سن

در عین حال، سازمان مجاهدین . های کرد با رژیم صدام حسین در آن دوران را مورد بحث قرار داد گروه

، اگر چه که امثال آقای های بسیاری به مردم ایران شد مرتکب خیانتخلق با اتحاد با رژیم صدام حسین 

در . جلوه میدهند "یدگر اندیش" راجاسوسی ها و جنگیدن با صدام حسین در یک جبهه علیه ایران نیکفر 

برای ایجاد مشکالت در ایران در [ و دیگر اقوام]های کرد  استفاده از گروه ۱۳۳۶پایان جنگ و از دهه 

 .آمریکا، اسرائیل، و متحدان آنها قرار گرفت  های اطالعاتی دستور کار سازمان

های کرد، تمایالت تجزیه طلبی در میان این  از رهبران گروه  به نظر نگارنده، علیرغم ادعای برخی

غرب و   های اطالعاتی سازمان  این نکته ایست که، صرف نظر از آگاهی. ها بسیار قوی است گروه

بعنوان مثال، شورای . اسرائیل در مورد آن، حتی مراکز سیاسی و پژوهشی غرب نیز به آن اذعان دارند

 : چنین گفت ۶۶۶۲آمریکا در گزارشی در سال   روابط خارجی

  ها وجود دارد، که در برخی های قومی دیگر ایران، تمایالت جدائی طلبانه در میان کرد بر خالف اقلیت"

 .." نیز شده است[ با نیروهای دولتی]مواقع منجر به برخورد خشونت آمیز 

ایگاه اجتماعی پ میزانکه  -  های کرد ایرانی های معتبر بسیاری از همکاری گروه در عین حال، گزارش

چگونه میتوان باور  .با سازمان سیا وجود دارد -هرگز روشن نبوده است  و دیگرانآنان برای نگارنده 

خواهان جدایی از این کشورها   های ترکیه، عراق، و سوریه همگی های کرد کرد که در حالیکه گروه

ها روابط  های کرد در این کشور با گروهکه  --مردم عادی آن   نه -  های سیاسی کرد ایرانی اند، گروه بوده

ندارند؟ به نظر نگارنده این ادعا که آنها خواهان یک سیستم فدرال هستند   ارگانیک دارند چنین تمایالتی

 .فقط پوششی برای تجزیه طلبی آنهاست؛ به این موضوع باز خواهیم گشت

  در مورد حمایت پنتاگون از بعضی آقای سیمور هرش، روزنامه نگار برجسته آمریکایی ۶۶۶۲در نوامبر 

های  آقای هرش گزارش داد که پنتاگون با گروه. را منتشر کرد  گزارش مفصلی  های اقوام ایرانی از گروه

ایشان  .به عملیات بر ّضد دولت ایران کرده است" تشویق"ا کردی، آذری، و بلوچی ارتباط دارد، و آنها ر

http://online.wsj.com/news/articles/SB115500154638829470
http://www.cnn.com/2013/03/19/opinion/iraq-war-bush-blair/
http://www.pierretristam.com/Bobst/library/wf-214.htm
http://mondoweiss.net/2012/04/bernard-lewis-revises-bernard-lewis-says-he-opposed-invasion-of-iraq.html
http://www.juancole.com/2013/08/protected-charges-chemical.html
http://www.truth-out.org/news/item/1651:us-neocons-new-overtures-to-terrorist-opposition-group-in-iran-part-2
http://www.cfr.org/iran/irans-ethnic-groups/p12118
http://www.newyorker.com/archive/2006/11/27/061127fa_fact?currentPage=all
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همچنین گزارش داد که گروه کردی پژاک توسط پنتاگون و اسرائیل حمایت میشود، و اسرائیل به این گروه 

 .اسلحه و تعلیمات نظامی میدهد

های تروریستی قومی در ایران  که سازمان سیا گروه روزنامه تلگراف لندن گزارش داد ۶۶۶۳در فوریه 

کردی، عرب خوزستانی، و ها شامل جدایی طلبان آذری،  بر طبق این گزارش این گروه. کند را حمایت می

در آن زمان چندین عملیات تروریستی در خوزستان، مناطق کرد نشین، و بلوچستان انجام . بلوچی میشود

شده بود، و فرد برتون، یک کارشناس سابق امور ّضد تروریستی در وزارت خارجه آمریکا به روزنامه 

های قومی  ست آمریکا در مورد استفاده از گروهها در داخل ایران با سیا آخرین حمله"تلگراف گفته بود که 

نگارنده قبال مقاله . که در واقع تائید گزارش آقای هرش بود" ثبات کردن ایران تطابق دارد،  برای بی

های بلوچی منتشر کرده  از تروریست ن عربستاندر مورد حمایت دولت آقای جورج بوش و همچنیمفصلی 

 .است

، که به [و دوست نگارنده]آقای ریس ارلیک، روزنامه نگار مترقّی آمریکایی  ۶۶۶۳در ماه مارس 

حمایت   گروه کرد ایرانی  از سه ارش داد که اسرائیل و آمریکاگزکردستان عراق مسافرت کرده بود، 

ایشان که از اردوگاه پژاک در عراق دیدن کرده . میکنند تا عملیات نظامی در داخل خاک ایران انجام دهند

  بود، گزارش داد که تمام کسانیکه ایشان با آنها صحبت کرده بود به او گفته بودند که پژاک بخش ایرانی

اجازه . ک.ک. بایست از پی ترکیه است، و در واقع برای رفتن به اردوگاه پژاک ایشان می. ک.ک.  یگروه پ

 .ایشان همچنین از وجود ماموران اسرائیلی در شمال عراق خبر داد. گرفت می

که نیروهای آمریکا در عراق به  اسناد ویکی لیکس نشان داد. در اینجا یک نکته مهم باید یادآوری شود

جنگندگان "را . ک.ک. بر طبق این اسناد فرماندهان آمریکایی اعضای پی. ترکیه کمک کردند. ک.ک. پی

نامیده، آنهایی را که در عراق به اسارت گرفته بودند آزاد کردند، و به آنها حتی  "هآزادی و مردم ترکی

است، نتیجه این حمایت آمریکا چیست؟ این . ک.ک. پی  با توجه به اینکه پژاک شاخه ایرانی. اسلحه هم دادند

رجه آن این کمک میکرد که وزارت خا. ک.ک. به پی  آمریکا در حالی. نکته از بعد دیگری هم مهم است

قرار گرفتن یک سازمان : نتیجه گیری. قرار داده بود  های تروریستی خارجی گروه را در لیست سازمان

های  با ماهیت گروه  در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا فقط یک امر سیاسی است و هیچ ارتباطی

 .در لیست ندارد

نیو یورک تایمز، از مرز ایران و عراق در نواحی آقای ریچارد آپل، خبر نگار روز نامه  ۶۶۶۳در اکتبر 

. کرد نشین دیدار کرد و با چندین فرمانده کرد که عملیات نظامی در داخل ایران انجام میدادند گفتگو کرد

از فرماندهان پژاک رابطه با آمریکا را تائید کرده بود، و دیگری گفته بود که با   که یکی داد ایشان گزارش

بر طبق گزارش ایشان حتی رحمان حاج احمدی، فرمانده . ماموران آمریکایی در کرکوک دیدار کرده بود

است، چرا که در گزارش آقای آپل بسیار خواندنی . از واشنگتن دیدن کرده بود ۶۶۶۳پژاک، در تابستان 

تنها رابطه خود با آمریکا و حمله به نیروهای دولتی را تائید میکنند، بلکه به   های گروه پژاک نه آن کرد

 .نظر میرسد از کشتار لذت هم میبرند

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543798/US-funds-terror-groups-to-sow-chaos-in-Iran.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/169691.php
http://www.democracynow.org/2007/3/27/report_u_s_sponsoring_kurdish_guerilla
http://www.jpost.com/International/Wikileaks-documents-show-Turkey-helped-al-Qaida
http://www.nytimes.com/2007/10/22/world/africa/22iht-kurds.5.8006659.html?pagewanted=all
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های مخالف  به گروه میلیون دالر برای کمک ۳۶۶کنگره آمریکا بدرخواست آقای بوش  ۶۶۶۳در سال 

. های قومی اختصاص یافت بیشتر این بودجه به گروه. جمهوری اسالمی با هدف تغییر رژیم اختصاص داد

های کرد و همچنین سازمان  بار دیگر در باره حمایت سازمان سیا از گروهآقای هرش  ۶۶۶۱در جوالی 

یک " فرماندهی عملیات ویژه مشترک،"و  بر طبق گزارش ایشان سازمان سیا. مجاهدین خلق گزارش داد

آقای هرش گزارش دادند که پنتاگون مخالف . ، در داخل ایران دست به عملیات زده بودند فوق مخفینیروی 

که در آن زمان فرمانده نیروهای آمریکا در  -لقب ایشان روباه بود  -ژنرال ویلیام فلن . حمله به ایران است

چینی برای حمله به ایران  خاور میانه بودند به علت مقاومت در برابر آقای بوش و معاون او آقای دیک

آقایان بوش و چینی بر این عقیده هستند که همه، از   ایشان به آقای هرش گفتند که. مجبور به استعفا شد

میلیون مردم در آنجا  ۱۶"  دشمن آمریکا هستند، ولی جمله ایرانیان، یا باید با آنها متّحد باشند، و یا متّحد

آقای هرش همچنین   ."میکنند، و این فکر که یا با ما هستید یا با دشمن ما مضحک است  زندگی[ ایران]

قرار داده بود، و با پژاک کار   های ایرانی در اختیار گروه  گزارش داد که آمریکا اسلحه و تجهیزات

 .میکرد

، آقای سلیگ هریسون، مدیر برنامه آسیا در در روزنامه نیو یورک تایمز ۶۶۶۳یک مقاله در دسامبر در 

ایشان در مقاله خود گفتند که سازمان سیا با . های آقای هرش را تائید کرد المللی، گزارش مرکز سیاست بین

، بخصوص گروه پژاک، کار میکردند تا با  های ایرانی کاری سازمان جاسوسی موساد اسرائیل با کردهم

، برنامه خود را دارد، و .ک.ک. البته، پژاک، مثل پی. ثبات کنند  حمالت در داخل خاک ایران کشور را بی

ن کار را در رابطه با آنها همانطور که آمریکا و اسرائیل از این گروه استفاده میکردند، این گروه هم همی

نکته مهم در مورد مقاله آقای هریسون این بود که ظاهرا دولت پرزیدنت اوباما سیاست آقای بوش  . میکرد

  .انتشار مقاله، هنوز ادامهٴ میداد را، دستکم در زمان

های  سازمانبا آمریکا و   دستکم یک گروه کرد ایرانی: ها یک موضوع را بخوبی اثبات میکنند این گزارش

را بر ّضد ایران و ایرانیان بکار  جاسوسی آن کار کرده، از آنها پول و اسلحه دریافت کرده، و آنها

 .خواهیم دید که این موضوع عمیقتر است  ولی .میبرد

 و اسرائیل  های کرد ایرانی گروه

منتشر شد  معتبر امریکن ژورنال آوف هیومن جنتیکس  که در مجله علمی  یک مقاله علمی ۶۶۶۱در سال 

ها و کلیمیان دارای اجداد مشترک بودند که در ناحیه مرزی بین عراق و  نشان داد که از دید ژنتیکی کرد

این مقاله که در آن زمان توجه بسیاری را به خود جلب کرد نشان میداد که . میکردند  ترکیه کنونی زندگی

این ارتباط به جنبه ژنتیکی   ولی .هستند  ها و مردمان اسرائیل کنونی دارای تاریخ مشترک انسانی کرد

ین ا. بوده است  محدود نیست، چرا که دستکم از قرن هفدهم بین دو گروه ارتباطات بسیار نزدیکی

مورد بحث قرار گرفته است و در اینجا  یک مقاله بسیار خوب توسط آقای سرگی میناسیانارتباطات در 

های کرد عراق، اسرائیل، آمریکا، و دولت  مقاله راجع به ارتباط بین گروه  در قسمت قبلی. شود تکرار نمی

های کرد و اسرائیل از بعد از انقالب، بخصوص  در این قسمت ارتباط بین گروه. ا شاه بحث شدمحمد رض

قبل از آن یادآوری میشود که رهبران کرد عراق هنوز هم   گیرد، ولی می، مورد بحث قرار ۱۳۳۶از دهه 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/29/AR2008062901881_pf.html
http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh?currentPage=all
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1721491,00.html
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1721491,00.html
http://www.nytimes.com/2009/12/28/opinion/28iht-edharrison.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274378/
http://www.noravank.am/upload/pdf/256_en.pdf
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مسعود بارزانی و جالل طالبانی به اسرائیل  ۶۶۶۳بعنوان مثال، در سال . روابط خوب با اسرائیل دارند

 .سفر کردند و با نخست وزیر سابق اسرائیل، آریل شارن، مالقات کردند

های عراق  که نشان میداد کرد یک گزارش سازمان سیا منتشر شدبعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران  

ها  سرائیل، کردهای عرب و ا بین کشور ۱۳۲۳بعنوان مثال، در جنگ جون . متّحد نزدیک اسرائیل بودند

برای اینکه از شرکت ارتش عراق در جنگ جلوگیری کنند، دست به یک عملیات گسترده در شمال عراق 

  زمانی - ۱۳۳۸و  ۱۳۲۸که بین  وزیر وقت اسرائیل، تائید کرد مناهم بگین، نخست ۱۳۱۶در اکتبر . زدند

داده بود، هم   های انسانی ها هم کمک اسرائیل به کرد -های الجزائر را با عراق امضا کرد  که شاه توافق

سرنگونی شاه اسرائیل را از حضور در شمال عراق محروم کرد، و در   ولی. ، و هم اسلحه کمک مالی

موساد، را مجبور کرد که توجه خودرا به   آن، یعنی  ور و سازمان جاسوسی و اطالعاتیعین حال این کش

های ایران و  البته، همانطور که قبال ذکر شد، بدلیل ارتباط ارگانیک کرد. های ایران معطوف کنند کرد

 ۶۶۶۹سال  اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس در. بیند ای بین دو گروه نمی عراق، نگارنده تفاوت عمده

بار هدف ضربه زدن به ایران و  پای اسرائیل را بار دیگر به شمال عراق باز کرد، با این تفاوت که این

 .ثباتی در آنجا بود  ایجاد بی

  ولی. های آقای سیمور هرش در مورد ارتباط اسرائیل و آمریکا با پژاک اشاره شد قبال به گزارش

ای ایران،  اصوالً برای مقابله با برنامه هسته .عمیقتر بوده است  های ایرانی ارتباطات اسرائیل با کرد

از اجزای رسیدن به این هدف استفاده از اقلیت   اسرائیل به دنبال تغییر رژیم در ایران بوده است، و یکی

پس از بازگشت . اینرا بخوبی نشان میدهند اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس. بوده است  های ایرانی قومی

های قومی  ، آقای میر داگان، رئیس سابق موساد، استفاده از گروه۶۶۶۹اسرائیل به شمال عراق در سال 

 .در ایران، از جمله کردها را، در دستور کار قرار داد

که اسرائیل مشغول کمک به  گاردین گزارش داد[ بعد از مسافرت رهبران کرد به اسرائیل] ۶۶۶۳در سال 

که ]ها  شیعه تنها آنها را در برابر   این نه. کردها در شمال عراق است تا توان نظامی آنها را افزایش دهد

بر طبق . ایران میدهد  کند، بلکه به اسرائیل پایگاهی در نزدیکی قویتر می[ حد جمهوری اسالمی هستندمت

 .کند گزارش گاردین، اسرائیل هم چنین تمایالت تجزیه طلبی کردها را حمایت می

ه تهران اتفاق افتاد که تعداد زیادی، از جمل  انفجاری در یک پادگان نظامی در نزدیکی ۱۹۳۶در آبان 

مقدم که به عنوان آرشیتکت برنامه موشکی ایران شناخته میشد، را به هالکت   سرلشگر حسن تهرانی

و ]وز نامه نگار مترقّی آمریکایی ر. از واقعه را منتشر کرد  گزارش مفصلینگارنده در آن زمان . رساند

آقای ریچارد سیلورستین، که دارای یک بالگ با نفوذ در مورد اسرائیل و ارتباط خوب [ دوست نگارنده

پاه س. که انفجار به دست عوامل اسرائیل صورت گرفته است[ اینجاو  اینجا]در اسرائیل است، گزارش داد 

در تهران ابراز شد که نشان   به تدریج عقاید مختلفی  پاسداران در ابتدا نقش اسرائیل را تکذیب کرد، ولی

ای ایران، توسط اسرائیل و عواملش  میداد بسیاری معتقد هستند که انفجار، مانند ترور دانشمندان هسته

که یک منبع با ارتباطات نزدیک با جمهوری اسالمی به  روزنامه گاردین گزارش داد .صورت گرفته است

یک . آن روزنامه گفته است که ایران معتقد است که انفجار توسط موساد و عواملش صورت گرفته است

http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.heptagonpost.com/fiore/was_the_mossad_really_behind_the_resurgence_of_kurdish_terrorism_in_turkey%3F
http://www.jta.org/1980/10/01/archive/begin-says-israel-supported-the-kurds-in-their-fight-against-iraq
http://www.jta.org/1980/10/01/archive/begin-says-israel-supported-the-kurds-in-their-fight-against-iraq
http://www.jpost.com/International/Dagan-urged-support-for-Iranian-minorities-to-oust-regime
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/21/iraq.syria
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-iran-explosion.html
http://www.richardsilverstein.com/2011/11/12/mossad-mek-terror-bombing-at-irg-base-causes-massive-explosion-at-least-15-dead-many-wounded-some-severely/
http://www.richardsilverstein.com/2011/11/15/tehran-mayor-eulogizes-revolutionary-guard-commander-martyred-by-israel/
http://www.theguardian.com/world/2011/nov/14/iran-missile-death-mossad-mission
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از برنامه مشترک غرب و اسرائیل برای   که انفجار قسمتی به مجله تایم گفتغرب هم   ع اطالعاتیمنب

 .ای ایران است مقابله با برنامه هسته

. ساد برای ایجاد انفجار همکاری کرده استدر ابتدا بسیاری تصور میکردند که سازمان مجاهدین با مو

اسنادی که توسط ویکی لیکس منتشر شد نشان میداد که عوامل کرد که با اسرائیل همکاری میکنند   ولی

آنهائی که تحوالت سیاسی در آمریکا را از نزدیک دنبال میکنند، با . اند احتماال در انفجار دست داشته

تخصص این . آشنایی دارند] در انگلیسی" راهبردی  پیش بینی"ت مخفف کلما[شرکتی به نام استرتفور

ویکی لیکس  .معروف است" سازمان سیا خصوصی"و جاسوسی است و به نام   های اطالعاتی شرکت کار

تند و بخشی از آنها را در فوریه های کامپیتر به پنج میلیون ایمیل شرکت دست یاف و یک گروه از هکر

که بر  گوید تحلیلگر و موٴسس استرتفور میاز ایمیل ها، جورج فریدمن،   در یکی. منتشر کردند ۶۶۱۶

تهران توسط موساد انجام   ز منابع اسرائیلی بدست آورده، انفجار در پایگاه در نزدیکیکه ا  طبق اطالعاتی

برای   ها حاکی از آن بود که موساد و عوامل کرد ایرانی در عین حال، بخشی از همان ایمیل. شده است

ه حمله ای ایران در حال آماده شدن هستند، و ایمیل دیگری ادعا میکرد ک حمله به چند تأسیسات هسته

دو هفته قبل از انفجار در مرکز موشکی صورت گرفته است، اگر چه در این مورد [ ظاهرا در پارچین]

 اینجاو  اینجابرای یک مقاله خوب و اطالعات بیشتر در مورد استرتفر  .هیچ خبری در ایران منتشر نشد

 .را ببینید

اسرائیل جنگجویان کرد   که ارتش و نیروهای اطالعاتی ایزرأل نشنال نیوز گزارش داد ۶۶۱۶ر فوریه د

مربوط به مهمترین بخش این آموزش، بر طبق این گزارش، . ای میدهند را تعلیمات نظامی و کماندو

کرد ها، که "کند که،  برای توجیه اینکار، این گزارش سپس یادآوری می. های چریکی است جنگ

، دوباره کمک اسرائیل کشورشان در حال حاضر توسط ایران، عراق، ترکیه، و سوریه اشغال شده است

 تر؟ گزارش از این واضح." اند را برای بدست آوردن استقالل خود قبول کرده

را به جرم جاسوسی برای اسرائیل در جونیه، شمال  .ک.ک. عضو پی  دولت لبنان سه ۶۶۱۶در سپتامبر 

با وجود روابط دیپلماتیک  .است. ک.ک. پی  بیاد داشته باشیم که پژاک شاخه ایرانی. بیروت دستگیر کرد

در ترکیه، دولت آن کشور از ارتباط بین . ک.ک. ، و علیرغم عملیات تروریستی پیبین اسرائیل و ترکیه

 .به این موضوع دوباره باز خواهیم گشت. کامال آگاه بوده است. ک.ک. اسرائیل و پی

، و بخصوص  که ماموران موساد تبعیدیان ایرانی گزارش داد ۶۶۱۶فرانسوی فیگارو در ژانویه روز نامه 

آموزش اینها در . کردها را تعلیمات نظامی و جاسوسی داده تا در ایران عملیات خرابکاری انجام دهند

از این آموزش در   بر طبق گزارش فیگارو، قسمتی. در ناحیه کرد نشین آن کشور انجام میشود شمال عراق

ای ایران میباشد، که برای آنها به  ای ایران و ترور متخصصین هسته رابطه با حمله به تاسیسات هسته

راق یک ها و حضور موساد در شمال ع فیگارو گزارش داد که این آموزش. ها آموزش داده میشود کرد

 .نیست و در آن ناحیه کامال شناخته شده است  عملیات مخفی

که موساد دارای پایگاه در کردستان عراق است که  لندن گزارش دادروزنامه تایمز  ۶۶۱۶در ماه مارس 

این گزارش حتی . ای ایران میپردازد از آنجا بداخل ایران نفوذ کرده، و به جاسوسی در مورد برنامه هسته

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2099376,00.html
http://english.al-akhbar.com/node/4591
http://wikileaks.org/gifiles/docs/1037604_re-alpha-cryptic-note-from-an-israeli-diplomat-on-iran.html
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-kurdish-fighters-destroyed-iran-nuclear-facility-email-released-by-wikileaks-claims-1.415066
http://english.al-akhbar.com/node/4591
http://www.democracynow.org/2012/2/28/wikileaks_leaked_emails_expose_inner_workings
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135877#.UriLcuax6M-
http://intelnews.org/2010/09/27/01-569/
http://intelnews.org/2012/01/23/01-913/
http://www.lefigaro.fr/international/2012/01/09/01003-20120109ARTFIG00640-l-iran-defie-l-amerique.php
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/sitesearch.do?querystring=%22Israeli+spies+scour+Iran+in+nuclear+hunt%22&sectionId=743&p=sto&bl=on&pf=all
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های اسرائیل از کردستان عراق به نواحی مختلف ایران، در مکان هائیکه تأسیسات  ادعا کرد که کماندو

  .کند ایران قرار دارند نفوذ میای  هسته

کرد در شمال عراق  -ای به نام اسرائیل ها و اسرائیل آنقدر آشکار شده است که حتی مجله روابط بین کرد

در ماه جون . و متولّد ایران است  یک کرد ایرانی ،سر دبیر مجله آقای موالد افند. آغاز به انتشار کرد

 .از سرنوشت ایشان هنوز اطالعی در دست نیست. ایشان از منزل خارج شد و دیگر باز نگشت ۶۶۱۶

منتشر  ای هم راجع به این موضوع مقالهحتی مجله کامنتری، مهمترین مجله طرفدار اسرائیل در آمریکا، 

 .دزدیده شده است  بسیاری معتقدند که آقای افند توسط ماموران ایرانی. کرد

های عراق، ایران، سوریه، و ترکیه با یکدیگر مالقات  گزارش شد که رهبران کرد ۶۶۱۹در ماه اوت 

این مالقات . محل مالقات مشخص نشد. یکدیگر انجام دهند های الزم را برای همکاری با  کرده تا هماهنگی

های جهادی در آنجا بود، که ظاهرا این امید را به رهبران کرد  های سوریه بر نیروهای بعد از پیروزی کرد

و  مجله اسرائیلی گلوبز از این مالقات به وجد آماده. داده است که کشور مستقل کرد در حال تولد است

این مجله همچنین پیشنهاد ." ها خوب است، برای اسرائیل نیز خوب است آنچه که برای کرد"اعالم کرد، 

 این جماعت. کرد که چون کشور مستقل کرد به دریا راه ندارد، از بندر حیفا در اسرائیل باید استفاده کند

 .های خود هستند اند، مشغول نقشهٴ ریزی برای رویا نشده بیدارهنوز از خواب 

را   ایرانی ۱۶دولت ترکیه هویت  ۶۶۱۶گزارش داد که در سال  ۶۶۱۹اشنگتن پست در اکتبر وروز نامه 

بعد از گزارش واشنگتن پست، وبسایت   اندکی .که برای اسرائیل جاسوسی میکردند به ایران اطالع داد

بودند، و بار دیگر بر رابطه   های ایرانی جاسوس کرد ۱۶که تمامی  واینت نیوز گزارش داداسرائیلی 

 .های ایران تاٴکید کرد نزدیک اسرائیل با کرد ها، از جمله کرد

 های کرد از زبان گروه" مداخله بشر دوستانه"تجزیه طلبی و تقاضا برای 

ز بحثها و منابع را قبول نمیکنند، و یا در مورد آنها ا  هیچ قسمتی تا اینجای مقاله  اگر خوانندگان گرامی

 .های کرد را مورد نظر قرار دهند های خود این گروه شک دارند، میتوانند دستکم بیانیه

مدتها است که حزب دموکرات کردستان اهداف خود را علنی کرده و به طور شفاف بیان   واقعیت اینستکه

تجاوز  .کند این گروه را آشکار می  ، چرا که ماهیت واقعیاستقبال کرداز این نوع شفافیت باید . می کند

جنگ طلبان، تجزیه طلبان، و  ، آنها به لیبی رتجع عربامپریالیستی پیمان ناتو و آمریکا، بهمراه متحدان م

های کمر شکن اقتصادی را در میان اپوزیسیون خارج از کشور به وجد آورد، و حزب  حامیان تحریم

ناتو و  پیمانحزب به مناسب بمباران لیبی توسط  این. دمکرات کردستان از این قاعده مستثنی نبود

و خواستار تکرار این اقدام در  بیانیه ای صادر کرد۱۹۳۶ شهریور۱۳ قذافی در معمر سرنگونی سرهنگ

چهار کشور ایران و عراق و ترکیه و سوریه  در بیانیه گزارشی تاریخی از وضعیت کردستان .ایران شد

توسط استعمارگران تجزیه و میان  -یعنی کردستان -کشوری واحد کند که این بیانیه ادعا می. ارائه می کند

کردها در چهار منطقه برای بازگشت به وضع اول و تشکیل مجدد کشور  شده، و حاالچهار کشور تقسیم 

 :کردستان مبارزه می کنند

http://www.timesofisrael.com/editor-of-pro-israel-kurdish-magazine-vanishes/
http://www.commentarymagazine.com/topic/israel-kurd-magazine/
http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000867597
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-turkey-blows-israels-cover-for-iranian-spy-ring/2013/10/16/7d9c1eb2-3686-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4442250,00.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.sarkhat.com/fa/news/136052775/
http://www.sarkhat.com/fa/news/136052775/
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 میان ابتدا خویش تمایل و خواست خالف بر و استعماری ی توافقنامه یک پی در سرزمینش  که کرد ملت"

 است،  شده تقسیم  سوریه و عراق و  ترکیه و ایران کشور چهار میان سپس و عثمانی و ایران امپراتوری دو

 ترین ددمنشانه با راستا دراین و کند می  مبارزه خویش سرنوشت تعیین حق کسب راه در باز دیر از

 عراق و کمالی ی ترکیه در کرد ملت فرزندان  که کشتاری. است شده  مواجه عام قتل و سرکوب های شیوه

 بر ای لکه همچون و دهد می آزار را مترقی بشریت وجدان ابد تا اند، کرده تحمل اسالمی ایران و بعثی

  ".هویداست بشری تاریخ پیشانی

، که به  بیانیه به صراحت اعالم می کند که حزب دموکرات کردستان حتی از وضع کردستان عراق هم

 [راضی نیست، چرا که آن بخش  چهار چوب یک عراق یک پارچه است،در   صورت خود مختار ولی

همچنان ]سوریه و ترکیه ،کردستان ایران ["چند بخش بسیار عزیز خاک خود"از ] کردستان عراق

 :جداست

 اش شده تقسیم میهن بخش چهار از بخش  سه در کرد ملت نیز ۶۱ قرن دوم ی دهه ابتدای در و اکنون"

  ترکیه کشور  سه فرمانروایان توسط مشروعش خواستهای سرکوب و ملی هویت انکار سیاست از همچنان

 صدها جان قیمت  به و طوالنی ی مبارزه یک درپی  که کردستان بخش تنها. برد می رنج  سوریه و ایران و

. است عراق کردستان یا کردستان جنوب  یافته استقرار آن در ملی حاکمیت یک کرد مبارزان از تن هزار

  مواجه خود خاک از عزیز بسیار بخش چند ی ناخواسته انفصال با سویی از نیز کردستان از بخش این اما

 ایران و  ترکیه حکام لشکرکشی و تهدید با عراق مرکزی دولت آشکار سکوت تحت دیگر سوی از و  بوده

  ".روبروست

است و جامعه ی جهانی باید " مسأله خاورمیانهمهمترین "مسأله کردستان   کند که در ادامهٴ بیانیه ادعا می

 :این مسأله را حل کند

 را کرد ی مسأله متحد ملل سازمان و جهانی ی جامعه باشد  داشته انتظار  که است کرد ملت طبیعی حق این"

 و دارد ارتباط انسان میلیون دهها حیات با  که مشکلی ی بمثابه آن ی چاره فکر  به و دریابند هست  که  آنگونه

  ".باشند  میانه خاور مسائل مهمترین از یکی

  زندگی قوم مختلف ۸۲در کشور چین اوال، بعنوان مثال، . اساس هستند  هایی کامال بیاین چنین ادعا

کشور کوچک تقسیم شود، مگر  ۸۲کرد جدی گرفته شود، باید چین به " رهبران"اگر ادعای این . میکنند

بعنوان مثال، . کند البته غرب به رهبری آمریکا از تجزیه چین حمایت می .اینکه خود آن اقوام نخواهند

پاکستان، افغانستان، و آسیای   که هم مسلمان نشین است و در نزدیکی جینجنگمیبینیم که چون ایالت 

های خشونت آمیز  مرکزی قرار دارد، و هم دارای منابع بزرگ نفت و گاز است، به ناگهان شاهد آشوب

  که در واشنگتن زندگی است  یک زن ثروتمند چینی، که رابیه غدیرتجزیه طلبانه میشود، خانمی به نام 

برای  فعالیت هایشانمیشود، و  جینجنگاز تجزیه طلبان  مشغول تبلیغ برای جلب حمایت غربکند  می

  ، یعنی ]را ببینید اینجاو  اینجا[حمایت میشود " برای دموکراسی  موقوفه ملی"یا همان . د.ای.تبلیغ توسط ان

طرفدار تحریم اقتصادی و همسو بودن با غرب در آن اقامت   همانجا ایکه چند نفر از اپوزیسیون ایرانی

 .اند داشته

http://www.globalresearch.ca/al-qaeda-terrorism-in-syria-is-a-weapon-of-mass-destruction-un-security-council-ignores-documentary-evidence/5361814
http://en.wikipedia.org/wiki/Rebiya_Kadeer
http://uyghuramerican.org/article/rebiya-kadeer-denounces-cultural-genocide-xinjiang.html
http://www.ned.org/for-reporters/ned-support-for-uyghur-human-rights-and-prodemocracy-groups-in-exile
http://www.ned.org/for-reporters/ned-support-for-uyghur-human-rights-and-prodemocracy-groups-in-exile
http://www.youtube.com/watch?v=RMdnXpFsEOU
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چگونه میتوان به این هدف : سوال اینست. درست باشد "رهبران"اساس این   ثانیا، گیریم که حتی ادعای بی

 الگوی خوبی برای حل مسأله  کردستان را  به لیبیناتو  پیمان حمله؟ حزب دموکرات کردستان ایران رسید

 :گوید کند، و می عالم میا

 آمریکا نظامی هلیکوپترهای و هواپیماها تا ساخت هموار را راه  امنیت شورای ۱۳۳۹ ی قطعنامه صدور"

 نظامی نیروهای تجمع محل و دریایی و هوایی پایگاههای  به را خود حمالت  بالفاصله بریتانیا و  فرانسه و

 کشورهای مردم و ستم تحت ملتهای نزد را باور این امنیت شورای ۱۳۳۹ ی قطعنامه...نمایند آغاز لیبی

 ملی، حاکمیت لوای تحت ضدخلقی دیکتاتورهای  که  بسرآمده آن دوران  که نماید می ایجاد  زده دیکتاتور

 ."نمایند  خفه گلو در را ستم تحت ملتهای ی طلبانه حق صدای و سرکوب را آزادیخواهان

هواپیماها و هلی "یعنی  [به صراحت و شفافیت تمام خواهان آن می شود که همین عمل  بیانیه در پایان

کوپترهای نظامی آمریکا و فرانسه و بریتانیا بالفاصله حمالت خود را به پایگاه های هوایی و دریایی و 

 :ملت کرد تکرار شود" نجات"برای  ]"محل تجمع نیروهای نظامی آغاز نمایند

 خطر" حمایت مسئولیت"  اصل همین  به اتکا با متحد ملل سازمان امنیت شورای  که آنیم خواستار"

 ی کلیه از حال همان در و سازند دور کرد ملت از را حاکمان سوی از سرکوب و دولتها شوم همکاریهای

 صورت  به  چه و انفرادی ی شیوه  به  چه  که خواهیم می کرد دوست و کرد محافل و سازمانها و احزاب

 آن بر و  گذارده میان در المللی بین ی گیرنده  تصمیم محافل و مجامع با را مشروع خواست این جمعی

 ."نمایند پافشاری

اما دبیرکل  تفسیر نگارنده از این بیانیه را عادالنه و دقیق ارزیابی نکنند،  از خوانندگان گرامی  شاید برخی

 آقای ۱۹۳۱فروردین  ۱۳در . درست آن را ساده کرده است درکحزب دموکرات کار خواننده بیانیه و 

کردستان خواستار ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع در "  ،دبیرکل حزب دموکرات کردستان ،مصطفی هجری

 :روزنامه نگاری که با او مصاحبه کرده می نویسد. شد" ایران

 ممنوع پرواز یمنطقه و امن پناهگاهی ایجاد مردمی، خیزشی دادنروی احتمال با که است معتقد هجری"

 ایرانی نهادنبنیان و رژیم سرنگونی هدف با نیروها سازماندهی برای تواندمی حداقل ایران کردستان در

 کردهای آمیزموفقیت صورت به مدلی چنین که کندمی خاطرنشان او. باشد دهندهیاری دمکراتیک و فدرال

 پلورال ایمنطقه سیستم یک که است بخشیده آنها به را توانایی این و داشته امان در ژینوساید از را عراق

 ."نهند بنیان منطقه در موفق و

در حال حاضر   الهام بخش است، باید پرسید، وضعیت لیبی  که برای این آقایان مدل لیبی از آن جأیی

این وضعیت را به تفصیل شرح داد، خالصه آن در اینجا تکرار   در یک مقاله قبلیچیست؟ اگر چه نگارنده 

های  ، که بیشتر میدان شرق لیبی. ندارد  دولت مرکزی هیچ قدرتی. در آشوب کامل بسر میبرد  یبیل: میشود

در آنجا قرار دارند، خواهان خود مختاری است و عمال از کنترل دولت مرکزی خارج شده است، و   نفتی

وریه، تبدیل تا س  ها، از مالی قسمت شرق و جنوب کشور به مرکزی برای ارسال اسلحه برای تروریست

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=217
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اتفاق افتاده که در نتیجه آن   بمب گذاری انتحاری نیز در لیبی برای اولین بار، در آخرین تحول. شده است

 . است" مداخله بشر دوستانه"دیگر از نتایج   اینهم یکی. اند نفر کشته شده ۱۳دستکم 

را برای   ، در واقع سرنوشت لیبیکند می البد آقای هجری که ظاهرا هنوز از یکپارچگی ایران حمایت

هدف دیگر ایشان . تازه این فقط یک هدف آقای هجری است. هدف خود برساند خواهد تا بتواند به ایران می

 .است  با استفاده از هجوم خارجیسرنگونی رژیم 

 در حزب کومله ی کردستان ایرانتوافق نامه میان حزب دموکرات کردستان ایران و گام مهم بعدی انتشار 

تحوالت جهانی و منطقه ای و توازن قوای ناشی از آن،  ادعا کرد کهتوافق نامه . بود  ۱۹۳۱ مرداد ۹۱

در رأس " حق تعیین سرنوشت. "آماده کرده است" خواسته های ملی مردم کرد"زمینه را برای تحقق 

ی  آینده حاکمیت"بیانیه از . قرار دارد "ایران کردستان در کرد ملت بخش رهایی جنبش"مطالبات 

توافق  خروس از الی عبا نیز بیرون آمد، چرا که اگر چه دم .و ویژگی های آن سخن می گوید" کردستان

، و "کردستان سیاسی نیروهای ی کلیه"میان  فقط ، اماکردرا تأیید  گفتمانرا نفی و  نامه خشونت طلبی

به تعبیر دیگر، این اصل مشمول پروژه ی . شود" تثبیت کردستان سراسر در اصل این"تالش می گردد تا 

را سازماندهی خواهند " اقدامات دیپلماتیک مشترک"هر دو حزب . سرنگونی جمهوری اسالمی نمی شود

 ی مبارزه از طرف دو. "کسب کنند" جنبش رهایی بخش ملت کرد"کرد تا حمایت بین المللی را برای 

 و اقلیم حکومت با مشترکی نشستهای"و " نموده پشتیبانی کردستان های بخش تمامی در َکرد مردم برحق

جایگاهی " برای ملت کرد در کردستان ایران"تا " کرد خواهند برگزار کردستان اقلیم سیاسی نیروهای

 .کنندمناسب تر کسب 

یگر، با ملت مواجه هستیم، و از سوی د" ملت های مختلف"بدین ترتیب ما از یک سو با یک ایران دارای 

بخش هایی که اینک میان چهار کشور . زندگی می کنند" بخش های مختلف کردستان"واحد کرد که در 

 .ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شده است

بیانیه جمعی از آزادیخواهان و فعالین "متقابالً . یی را برانگیخت ها و نقد هابیانیه های یاد شده واکنش 

 به"و " شونیسم ایرانی"در پاسخ به نقدها منتشر شد که ناقدان را  ۱۹۳۱شهریور  ۱۳ در" مدنی کردستان

جنبش آزادیخواهی "رده و را پایمال ک" حقوق حقه ی ملت کرد"خواند که قصد دارد " اپوزسیون ظاهر

این گروه توافق نامه ی دو حزب را . سرکوب کند" به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی"را " ملت کرد

 :بیانیه جمالت زیر است قسمت مهمترین. نامید" خواسته های حداقلی ملت کرد"

 ممکن غیر کرد ملت برای ایران مرزهای چهارچوب در ی حیات ادامه که رسیده ایم نتیجه این به ما"

 مورد رژیم این اپوزسیون طرف از هم و اسالمی جمهوری رژیم طرف از هم کرد ملت چراکه است، شده

 ."است تهدید

که هدف آن تجزیه ایران به کمک دولت های آمریکا و اروپایی است، از این صریح تر  خواستهآیا این 

منطقه پرواز ممنوع و اجرای طرح لیبی در  ایجاد [  سخنان قبلی زشتیقابل بیان است؟ اما برای اینکه از 

 :میپیچند و اعالم میکنند در زرورق طلبی خودرا قدریتجزیه  کاسته شود، امضا کنندگان بیانیه]ایران

http://www.foreignpolicy.com/Muammar%20Gaddafi?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMorning%20Brief&utm_campaign=MB%2012.23.13
http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=2462
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47735
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 بشر ومجامع المللی بین سازمانهای نظارت با کردستان در رفراندوم برگزاری خواهان...ما امضا کنندگان"

 ."هستیم کردستان آینده سیاسی حاکمیت تعیین منظور به دوست

" ایران کرد مدنی و سیاسی فعاالن نگاران، بیانیه ی جمعی دیگر از روزنامه" ۱۹۳۱بیستم شهریور در

 :بود منتشر شد که در آن آمده

 منجمله ای بهانه هر به ملیتها این از کدام هر حقوق و ملل وجود انکار.کثیراللمله ستا کشوری ایران"

 باوریم این بر ما. شود می تلقی خواهانه تمامیت و عوامفریبانه نگرش یک ما دید از ارضی، تمامیت حفظ

 چهارچوب در ماندن. ملتهاست اساسی حقوق جزو این و دارد را خود مستقل دولت تشکیل حق ملتی، هر

 که دارد بستگی ملیتها از کدام هری  آزادانه انتخاب به آن، از جداشدن یا و ملل دیگر کنار در کشور یک

 نمی دیگری ملیت و گروه یا فرد هیچ. شود می گرفته تصمیم آن مورد در دمکراتیک پرسی همه یک در

 خودکامه دولتهای که کنند تکرار را اشتباهی همان و کند اختیار سلب دیگری ملیت هر یا ُکردها از تواند

 ".اند کرده تاکنون مرکزی

اما این  ،ارزشی ندارد" تمامیت ارضی" بار دیگر دم خروس از الی عبا بیرون میاید، چرا که اگر چه

که قرار است از " تمامیت ارضی کردستان بزرگ"فقط در مورد تمامیت ارضی ایران است، نه " اصل"

 .کشور ساخته شود چهارطریق تجزیه 

به ناقدان  دو حزب کومله و دموکرات طی بیانیه ی مشترک جدیدی ۱۹۳۱ شهریور ۶۶ پس از این در

 :بود واکنش دو حزب یادشده به ناقدان بسیار تند. پاسخ گفتند 

  می اعالم و کنند می ستایش کرد خلق سرکوب برای را او و کرده توبه طلب فقیه والیت از که کسانی به"

 خود خیال به تا بروند حاکم سرکوبگر رژیم آستانبوسی به سرکوب این با همگامی در حاضرند که دارند

 بسیار تهدیدها و ها توهین این از کردستان مردم داد؟ توان می جوابی چه بگیرند، را ایران تجزیه جلوی

  ". اند گرفته نادیده آنرا و شنیده

 یعنی" طلبی تجزیه با مبارزه" و" ارضی تمامیت از دفاع" شعار با اول قدم همان از بیانیه امضاکنندگان"

 و...شوند می میدان وارد بوده کردستان در حاکم رژیم سرکوبهای تمام گر توجیه تاکنون که ای حربه

 هیچ بدون و شوند می متوسل تهدید چماق چرخاندن و احساسات تحریک به نامسئوالنه چنین درعوض

 حال...دهند می قرار شعار هم و همصدا امروز سرداران و دیروز تیمسارهای با را خود اخالقیی  دغدغه

  ". اند گرفته دم" گردد باید اعدام طلب تجزیه" بند ترجیع با برده یاد از را چیز همه

هیچگاه و از هیچ طریقی ارزیابی که میزان حمایت مردمی آنها  -مردم کرد " رهبران"از نظر این  پس

و همه ناقدان با  ،تمامی مخالفان تجزیه ایران آستانبوس رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی هستند - نشده

 :بیانیه چنین ادامهٴ داد .تیمسارهای شاه و پاسداران جمهوری اسالمی در یک جبهه قرار دارند

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=47755
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=47800
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 و کرد خلق از دفاع به ناروا های هجوم گونه این مقابل در که دوستانی همه از عمیق قدردانی ضمن ما"

 مردم علیه که را ای خصمانه آژیتاسیون اند، برخاسته کردستان احزاب از دفاع به و آن برحق خواستهای

 ."کنیم می محکوم است افتاده راه به آن احزاب و کرد

 :کند آنجا که ادعا می ،توضیحی دربر دارد که به محل نزاع باز می پردازد باالاز اینها که بگذریم، پاسخ 

 سکوالر و فدرال ، دموکراتیک آزاد، ایران یک چهارچوب در کرد مردم برحق خواستهای تأمین ما هدف"

 چنین یک که برآنیم و کنیم می تأکید ایران در فدرال نظام یک برقراری لزوم بر صراحت به ما...است

 راه در بزرگی گام بلکه کند، می تأمین نحو بهترین به را ملیتها سایر و کرد خلق خواست فقط نه نظامی

 حفظ ضمانت نیرومندترین همچنین و کشور این در دولت سیاسی ساختار و ایران کردن دموکراتیزه

 ."است ایران کشور وحدت حفظ و آن مردمان آمیز مسالمت همزیستی ایران، جامعه درونی همبستگی

" مردم کردستان نماینده"احزاب همه جا خود را  این مهم که دوباره بر آن تاکید میشود این استکهنکته 

 :قلمداد کرده و به نام آنها حرف زنند

 ." . .برخوردارند وسیع های توده اعتماد و مردمی پایگاه بزرگترین از که کرد باسابقه احزاب"

در چگونه به اثبات رسیده است؟  "وسیع های توده اعتماد و مردمی پایگاه بزرگترین" در مورد ادعا این

غیردموکراتیک  بشدتخود عملی  کردن اینگونه ادعا  ، و حتی یک آمار غیر رسمی غیاب یک همه پرسی

 .حزب خود حرف زد حد اکثر می توان به نام خود و فقط .است

تاریخ از آنجا  گردند که گویابه عقب رفته و به آغازی باز  کرد ادعا میکنند که حق دارند" رهبران"این 

. به نام کردستان در آن وجود داشته است کشوری مستقلیعنی از تاریخی که ادعا می شود . شده است آغاز

 ،بزرگ در گذشته دروغ محض است به نام کردستان کشوری مستقل وجود ادعای صرف نظر از اینکه

توان عقب رفت؟ آیا ایرانیان می توانند تا دوران امپراطوری بزرگ ایران تا کجا می : پرسش این است

  ملیو دفاع از آن  هستندآیا مرزهای ملی فاقد اعتبار  عقب رفته و خواهان تشکیل مجدد آن کشور شوند؟

رفت و جهانی فاقد  کلیه ی مرزهای ملیمنحط و خاک پرستی؟ اگر این گونه است باید به جنگ  گرایی

 .مرز ساخت، نه این که مرزهای ملی قومی جدیدی تشکیل داد

  مقابله با اتهام زدن و دوباره نویسی تاریخ: کالم پایانی

، از  های خارجی با دولت  های کرد ایرانی نگارنده، ارتباط گروه  از منتقدین مقاله قبلی  علیرغم ادعای برخی

این  از رهبران این گروه ها  برای برخی. ئیل، غیر قابل انکار استرژیم صدام حسین گرفته تا اسرا

برای رسیدن به . ایران و تجزیه کشور جدایی کردستان از: ارتباطات برای یک و فقط یک هدف بوده است

و سوریه در ایران تکرار شده و   کرد حتی حاضرند که سرنوشت لیبی" رهبران"از   این هدف برخی

 . ظهور کند" کردستان آزاد"ا از میان آتش و خون و ویرانی کشور نابود شود، ت
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ها  قادر بدرک آن نیستند اینستکه آن آتش همه را خواهد سوزاند و خون صد" رهبران"ای که این  نکته  

 .بیگناه، از کرد و غیر کرد، ریخته خواهد شد، بدون آنکه این آقایان به هدف خود دست یابند  هزار ایرانی

سال گذشته اثبات  ۶۶اجمالی به وقایع آن منطقه در طول   این ادعای نگارنده را میتوان بخوبی با نگاهی

آن از   های نفتی تا اینکه سودان جنوبی و میدان دو و نیم میلیون مردم بیگناه کشته شدند بعنوان مثال،. کرد

حتی این موضوع نیز آرامش را به آن ناحیه باز   سودان جدا شده و کشور مستقل تشکیل دهد، ولیبقیه 

که  دولت دست به کودتا زد یک بخش از ارتش سودان جنوبی بر ّضد ۶۶۱۹در دسامبر . نگردانده است

 .اند ها نفر کشته شده دستکم صد

ادعا  اینان .میدهند این اقدامات را دگراندیشی و گسترش روشنگری جلوه نیکفر آقایاسالم ستیزانی چون 

رژیم اما . هایشان را پیش ببرند داشتند که خواستهها حق  ها و بلوچ ها و عرب کردها و ترکمن" که، میکنند

از   برخی ، تجزیه طلبیبرای عراق و غرب مجاهدین جاسوسی ".در سرکوب آنها کامال نابحق بود

حق است و  این جماعت از نظر...، وبخارجی بلوچ وابسته  گروهاو  مجاهدین ، تروریسمکرد" رهبران"

 میکنند که منتقد را متهمعرضه کند، اینها اگر هم کسی واقعیت ها را با اسناد موثق به . مقابله با آن نابحق 

و این اتهام را هم با اتهام استفاده از رانت های مستقیم و غیر  کند تبلیغ می روایت جمهوری اسالمی را

 .میکنند مستقیم رژیم تکمیل

ترین سردمداران طرفداران به  از پرکار  ، یکیافشاری  نگارنده به نقد عقاید آقای علی مفّصل در یک مقاله

به روشنی کامال  های آمریکا در خاور میانه که همسو شدن با سیاست" مداخله بشر دوستانه،"اصطالح 

 .ای ایران، و غیره پرداخت های اقتصادی، اغراق شگفت آور در مورد برنامه هسته ، تحریمشکست خرده

 :چنین نوشتند رادیو زمانه وبسایت دفاع از آقای نیکفر در در ایشان

های اقتدار گرا و غیر دموکراتیک از اساس متفاوت با خشونت دولتی و اقتدار گرایی  نظامخشونت علیه "

نفی شیوه مبارزاتی مسلحانه از باب قبح اخالقی و یا عدم مشروعیت آن نیست بلکه بر تبعات منفی . است

رال دنیا حق اکثر قریب به اتفاق فالسفه لیب. آن و نا کارامدی اش در تحصیل اهداف سازنده استوار است

حزب دموکرات و  خلق مجاهدینسازمان ] بنابراین...اند خشونت در برابر حاکمان زور گو را مجاز دانسته

اگر دست به قیام مسلحانه زدند، اگر چه نگارنده به دالیل مختلف با آن مخالف [ ...کردستان ایران، کومله و

تواند به عنوان عامل شکل دهنده و آغاز گر  ها نمیاند و همچنین اقدام آن است، عمل نا مشروعی انجام نداده

خشونت شناخته شود بلکه حداکثر خشونت دفاعی در برابر تمامیت خواهی و خشونت تهاجمی حکومت به 

 ."ترین نوع خشونت ناموجه است عنوان مخرب

و کشتن   ،در کنار صدام حسین جنگیدن ،چند هزار ترور سازمان مجاهدین خلق  ادعا میکنندافشاری آقای 

حزب  اتحادو - ادعای جمهوری اسالمی  آمار خود سازمان هستند، نه  اینها همگی -هزار نظامی ایرانی۲۳

حداکثر خشونت دفاعی در برابر تمامیت "نبوده و " عمل نامشروعی"صدام حسین   بادموکرات کردستان 

 با این گونه ترفندها توجیه های سازمان مجاهدین در ایران را  تمامی ترور چگونه می توان. است" خواهی

را تحت هیچ   خیانت جاسوسی برای عراق و حمله به نیروهای کشور در جبهه ؟ اگر توجیه می کنید،کرد

  که هدف حمله به منتقدان است نه  زمانی  ولی. داد" خشونت مشروع دفاعی"توان لعاب  شرایطی نمی

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan
http://abcnews.go.com/International/wireStory/120000-people-displaced-sudan-violence-21345233
http://www.rahesabz.net/story/78819/
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/169691.php
../Downloads/news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php


143 
 

  ایشان پا را از اینهم فراتر گذاشته و ادعا میکنند که. برای مردم، هر چیزی توجیه شدنی است روشنگری

 ." جنبانان خشونت دولتی بودند از سلسله"ناقدان در ابتدای انقالب 

اکثریت جوان ایران حق دارد که از حقایق . اتهام زنی های استالینیستی عقب نشست برابر اینچنیننباید در  

به عنوان  نگارنده. اند مطلع باشند دیده برای ایران که این جماعتخواب هایی  و در موردتاریخی آگاه شود 

تجزیه از تمامیت ارضی ایران دفاع کرده، و نگران اتهام زنی های جنگ طلبان و   مذهبی -- یک ملی

شرکت در بحث و روشنگری سیاسی مساوی با شرکت در مسابقه محبوبیت نیست، و . نمیباشدطلبان 

و امیال امپریالیستی  هابا نقشهٴ همسویان خاطر تجدید نظر طلبان و   طبیعی است که حقایق مستند تاریخی

منافع و و مدافع  ت فقیهرژیم والیکه مخالف  نگارنده امثال تجدید نظر طلبان بگذار .کند را آزرده می

در برابر تحریف تاریخ، . طرفدار جمهوری اسالمی و والیت فقیه بخوانند راهستند ایران   مصالح ملی

اگر هزینه این ایستادگی این چنین اتهاماتی است، نگارنده با کمال  .تجزیه ایران و جنگ طلبی باید ایستاد

 .میل آنرا میپردازد
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