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  ۰۶۳۱ دهه شدگان اعدام یاد به مرگ؛ و حقیقت

  نیکفر محمدرضا

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

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

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

 .اوست صدای فوری کردن خفه هدف،

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

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

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

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

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

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

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

 (۶۲. ص ،۱. ج فارسی، ترجمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. عموم تصورات از متفاوت ای گونه به باشد، دیگر ای گونه به تواند می جهان یعنی پرسد، می سقراط. بود

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

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

          .شود می مشخص حقیقت مفهوم با ماجرا فهم هرمنوتیکی زمینه کنند، می یاد سقراط مرگ از تاریخ این

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

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

 تنها این طبعا  . است آن مرکزی مفهوم حقیقت، که بررسم معنایی ای زمینه بر را آن بازنمودم، سقراط

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

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

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

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

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

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

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

 اند؟ نداشته گفتن برای حرفی خودشان آنان را؟ دار طناب از

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

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

 دارند وجود گرانی سخره البته. مطلق ستمدیده منفعل، ساکت، اند، قربانی فقط اند؟ شده چه اکنون اما. اند داشته

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

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

 منطق این با. است دیده ستم یکی است، کرده ستم یکی اتفاق حسب بر و. بیشتر یکی کمتر، یکی ستمگرند،

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

 .دارد تعلق کردن ستم موقعیت، بدان که گیریم قرار

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

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

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

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

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

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

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

 به بینند می و اند دیده ستم شوند، می و شدند سرکوب که آنانی همه. است آن دیگربودگی در مخالف حقیقت

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

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

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

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

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

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

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

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

 .انگیختند برمی

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

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

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

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

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

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

 .بودند تر پیش

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

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

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

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

 بود ممکن نگریست، می قدرت صحنه به ناخشنودی و تمسخر شگفتی، با دور از کسی اگر حتّا. گرفت می

 .است براندازی صدد در که باشد آن به مظنون

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

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

 به و جست ای قرنطینه گرفته طاعون محیط در یا بود، ناراست باید یا ناراستی، با شده عجین موقعیتی در

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

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

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

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

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

 .است طغیان و مقاومت

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

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

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

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

 .بودند برخاسته رژیم با مقابله

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

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

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

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

 !را احتیاط بی کارگزار کنید

 اند، شده کشته احتیاط با همه آن، از پس و کهریزک خونین روزهای تا گرفته اول روز آن از شدگان، کشته

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

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

 .بشناسید را آن منطق

 دگراندیشی بزرگداشت و مخالفت و دگراندیشی بزرگداشت بایستی ۱۹۲۶ دهه شدگان کشته یاد بزرگداشت

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

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

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

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

 1332مهر  21زمانه، : منبع
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 ؟" رژیم کشتار: "جمهوری اسالمی

 اکبر گنجی

 پیشگفتار

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

 و حقیقت"اخیرا  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 ، "۱۹۲۶ دهه شدگان اعدام یاد به مرگ؛

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

تجویز . ین استراتژی را پیشنهاد کرده اند، بلکه من از لوازم منطقی یا پیامدهای مدعا سخن می گویمنیکفر ا

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

، لیبی و سوریه سال گذشته در چهار کشور افغانستان، عراق 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

جای نهاده  هزار تن کشته بر 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 . داخلی فاقد توانایی سرنگونی خشونت بار جمهوری اسالمی هستند

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

بیان نکرده  -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

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

 :اجمالی به سه مورد مهم بیندازیم

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

خلع سالح کرده و تجهیزات مهاجمین پادگان مهاباد را  -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

نگ نیز تعداد زیادی از طرفین در این دو ج. 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.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24547256
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=55516


7 
 

، یک (سربداران)مائوئیستی اتحادیه کمونیست های ایران/لنینیستی/توسط گروه مارکسیست" قیام آمل" -پ

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

ن بیش از تن از نیروهای طرفدار رژیم و زخمی شد 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  44، اما اگر تمامی اعدام شدگان سال های بعد هم به این (311، ص نوپرداز

قدرت :"قیام پنجم بهمن آمل می گفت بیانیه(. 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 می بیرون تفنگ لوله از قدرت:"گوشزد می کند که

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

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

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

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

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

 ".زنند  می حرف اسلحه زبان به همه. کنیم نگاه سوریه به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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( از رهبران رژیم غیر) 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 

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

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

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 ۲۲ مرداد در رجوی مسعود(. صدام حسین

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

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

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

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

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

 :عملیات با فرمان مریم رجوی آغاز شد

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

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

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

 ۸۶۶ و هزار و کرده زخمی و کشته را تن 0222 ،۱۹۲۳ خرداد ۶۱ در مهران در "چلچراغ" عملیات در

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

 :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")نآزادسازی شهر مهران، مقدمه ای بر فتح تهرا. چلچراغ

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

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

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

، سال بعد 17هی به فروغ جاویدان، نگاحنیف 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 77عملیات فروغ جاویدان تعداد کشته های رژیم را 

 (.نیروهای سازمان نیز تأیید شده است

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

 .هزار تن از نظامیان ایرانی را در جبهه های جنگ کشته اند 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
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در قتل عام تابستان . درست پس از شکست عملیات فروغ جاویدان، رژیم قتل عام زندانیان را آغاز کرد

مجاهدین خلق و  تن از آنان از سازمان 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 

 . 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

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

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

. دساعته تهران را فتح خواهند کر 41به 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 . در این عملیات نیروهای زیادی به ما کمک خواهند کرد"

 لینک به بخشی از این سخنرانی در این")روهای زندان بالقوه با ما هستندنی. ما هستند و با ما خواهند آمد

 (.بنگرید

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

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

حتی نقشه جغرافیایی ". 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ."خیال خوش و خیالپردازند اینقدر اینها

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

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" جنایت علیه بشریت"، آن قتل عام را "دولت ایران و مخالفان

 .امر دیگری است

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

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. به سر می بریم

متقابال  تعداد نیروهای رژیم که توسط مخالفان کشته شده . تن تجاوز کند 711 -611، احتماال  نباید از (بزس

 .اند نیز بسیار کاهش یافته است

 متغیرهای تبیین کننده

 این تفاوت بی شمار را چگونه باید تبیین کرد؟

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

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

 . اما بعید است کسی این مدعا را بپذیرد. 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

 .گی و مقارنات؛ متفاوت از منظر اخالقی و حقوق بشری استهمبست

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

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

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

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

به  ؛ نسبت...آری لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، انور خوجه ایسم، و. 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

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

؟ اتفاقا  این پرسش، "چه می خواسته اند"؟ "چه می گفته اند:"ه زندان افتادندفرمایند باید پرسید که آنها که ب

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

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

آری . بودند....آلترناتیوها هم لنین، استالین، مائو، انورخوجه و. شان دولت مهدی بازرگان بودمنظور

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

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

ایدئولوژی "در مقاله بلند ) به درستی باید بازگو شود" حقیقت این دگراندیشی."بشر و آزادی راه نمی دادند
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بود و نمود خمینی، : 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:وریسم و مبارزه مسالمت آمیزتر -ث

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

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

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

. خردسال او هم در این عملیات کشته شد فرزندپیماهای بدون سرنشین در یمن کشت، االقاعده را توسط هو

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

مدعای این . مبارزه مسالمت آمیز می کنند،غالبا ، متفاوت استعضو سازمان های تروریستی با کسانی که 

 .بیینی استت/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

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

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

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

 .حتی مجرم باید محکوم گردد

جاسوسان چه می کنند؟ جاسوسی در تمامی  اغیر دموکراتیک بدولت های دموکراتیک و : جاسوسی -چ

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

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

 "(.برتری اخالقی اپوزیسیون بر جمهوری اسالمی"به مقاله  رجوع شود)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 . یابدنشده بود و پس از سرکوب مخالفان توانست استقرار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هزار تن از  77بعید است آنان توانسته باشند در عملیات فروغ جاویدان . 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 )ی را نابود سازندنظامیان ایران

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

رفته رفته حقوق بشر در جامعه ایران توسط همگان پس از دهه شصت : 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

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

مورد ایران که به علت نزاع با دولت های غربی کامال  در شرایطی خصوصا  در . 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 . نامه های بسیار تند علیه علی خامنه ای نوشته و به سرعت در همه رسانه ها منتشر می سازند

چ وجه در چارچوب نزاع های جناح های مختلف نظام قرار ندارد و کامال  دگراندیشانه و ریشه آنان به هی

 .زن است

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

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

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 " غیانط"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

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

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

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

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

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

 . ندارد طلبان اصالح و طلبی

 .است اندیشی دگر کشتار نظام. ا. ج -7

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

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

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

 .است اندیشان

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

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

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

 بنیادهای در اال و داشتند بهتری ظاهر صورت. نبودند" الجوردی و گیالنی و خمینی قماش" از صرفا

 . بودند قماش همان از عقیدتی

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

 :توان گفت

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

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

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

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

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

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

 .شدند ترور

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

 .بودند کرده شرکت هم ترور و مسلحانه عملیات

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

 .کردند نمی نمایندگی را" نقد و بحث

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

 .کند نمی آمیز

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

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

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

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

 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 

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

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

توسط وی " 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 -خصوصا  آیین کالون -پروتستانی (cultural ethos)" فرهنگی

تأکید : د، که عبارتند ازسازد، بلکه منظور دقیق اش از ارزش های ویژه اخالق پروتستانی را بازگو می کن

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، . رفتار آنان را شکل می دادندکلیساییان و دشمنان کلیسا، به اندازه واحد تأثیر گذارده و 

 .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

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

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"از یک منظر به رژیم های سیاسی 

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

به همین دلیل برخی از محققان با . 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 . یرندبدین ترتیب رژیم های غیر دموکراتیک بر روی یک طیف قرار می گ. تقسیم می شوند...و

آغاز شده و در سر دیگر طیف احتماال  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 

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

 معضل جمهوری اسالمی؟

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

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

 . هم رژیم ههای غیردموکراتیک، اما سکوالرند...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 

است و بقیه  جهان" رژیم دینی"اطالع دارم، اینک جمهوری اسالمی تنها تا حدی که من . 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 "هم می تواند این باشد که با نوع جدیدی از  سلطانی؟ یک مدعا -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 . یین می کنندواقعیت را براساس آن تفسیر و تب

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

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

به گفته صاحب نظریه، کشتار گونه ای . می خواند" ام کشتارنظ"برساخته جناب نیکفر  این رژیم را 

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 "ابراز وجود دگراندیشی"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 

 .بررسی نمائیم کذب آن را

 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

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

آقای " رژیم کشتار"برساخته یا  نمونه مثالی . روی خود گشوده و راه نقد را بر روی ناقدانه بسته باشم

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

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

 .مدلی قابل دفاع برای تبیین واقعیت نظام های سیاسی نیست

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 . دگراندیشان را زندانی می کنند/تیک مخالفانروشن است که همه رژیم های غیر دموکرا -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"نافی شواهد 

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

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

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

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

 دگراندیشان را کشته اند؟ /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 . ت چند هزار تن را بازداشت و به سرعت اکثر آنان را آزاد کردندبه سرع 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

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

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

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

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

در مورد " منطق رژیم کشتار"چرا . تمامی آثار او، بدیل جمهوری اسالمی و والیت فقیه هستند. 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

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

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

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

البته به )نه تنها اجازه نشر داده، بلکه به آن کاغذ و فیلم و زینک دولتی اختصاص داده است" 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

ده و در از بهائیان همیشه دفاع کر. 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 )ه جانآیندوران 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 . انه استآخر این است که حاوی مقاله هایی در دفاع از دخالت بشردوست

. 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 ، دی و خیانت به آزادیآزا، 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

 .رال دیگرفریدمن، و ده ها لیبنسبام، هیلری پاتنام، جان الک، میلتون 

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 . ه و می شودو فیلم و زینک دولتی منتشر شد فرهنگ و ارشاد اسالمی و با کاغذ

 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

هادی که موفق به دریافت جایزه اسکار و چندین جایزه بین از جمله فیلم اصغر فر. 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

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

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

 را با صدهزار دیده تماشا کنم تو

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؟

خ سی و پنج ساله اخیر یبیان حقیقت؟ آیا مقاله آقای نیکفر همه حقیقت در مورد رژیم ایران و تار -الف

 است؟ 

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

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

 برساختنگذار از نظام غیر دموکراتیک کنونی به رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر؟ با  -پ

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

 .و کینه و خشم و انتقام افزوده خواهد شد

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

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

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

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

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

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

 .هستیم/هستم زندگی سبک یا مذهب عقیده، هر با

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

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

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

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

 .اند کرده همکاری خارجی های حکومت با حکومت، همکاران

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

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

 .نشود سیاسی خشونت درگیر

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

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

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

 .گردد اجرا -رسانند می تصویب به مردم نمایندگان
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" کشتار ماشین وابستگان" و" آزادیخواه اندیشان دگر" یکپارچه های مقوله ما برساختن/گمان منبه  -7

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

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

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

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

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

 هایی حل راه چنین مخالف( پیشین های رژیم همان حد در زندگی سطح و امنیت یا دمکراسی و آزادی

 .هستیم/هستم

12/0/32رادیو زمانه، : منبع  
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 گنجی اکبر به پاسخ ای؛ نامه زندگی ُگسل   جبر   در گرفتاری مشکل  

 محمد رضا نیکفر

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

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

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

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

 .است ممکن چگونه اسالمی جمهوری چون حکومتی وجود با

 انقالب های خشونت

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

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

 .اند بوده مخالفان

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

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

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

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

 .نبودن حد در گرفتن،

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

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

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

 .داشت را گری مشروعه و اسالم

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

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

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

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

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

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

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

 ای نامه  زندگی های گسل. داشت تفاهم حدی تا توان می مختلف های بیوگرافی سبب به تفاهم نبود به نسبت

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

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

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

 .کنند تحریف را ها واقعیت حکومتی

 :بودند اینها بربست، کمر آنها سرکوب به رژیم که ای عمده نیروهای

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

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

 که داشتند حق ها بلوچ و ها عرب و ها ترکمن و کردها. ندارد همچنان و نداشت ها اقلیت و اقوام مسائل

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

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

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

 .نشد قایل آنان برای حضور و وجود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .است ستیزی والیت

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

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

 .است ورزیده خشونت محدود میزانی

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

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

 که است دلیل این به نخست درجه در شود، می شنیده اگر صدایشان ببینند که نداشتند را انصاف و بینش

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

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

 خوشحالی جای. شدند روشنفکر و نویسنده و باسواد آنان از برخی و آمدند امام فرزندان آنگاه. دادند فراری

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

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

 بهتر و سریعتر را چیزها بسا و شد می تر شکفته آنان استعداد. بودند بااستعداد امام فرزندان از برخی

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

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

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

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

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

 رژیم از ارزیابی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 توان می نظر این از و است آن بودن نابجا یا بودن بجا آن کاربست درستی معیار که خطابی و توصیفی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اند متعصب فرقه یک و کار تبه

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

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

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

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

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

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

 خشونت؟ به دعوت

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

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

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

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

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

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

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

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

 .کرد برداشت را طلبی خشونت توان نمی داوری این نفس

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

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

 .نباشد کار در که کنیم چنان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .کند می مان سنتی ساده مدل از نیاز بی

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

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

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

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

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

 ”خلقی“ از حد این اما. است بوده آن پایدار خصلت پوپولیسم دارد؛ بستان -بده پرسنلی و فرهنگی ارزشی،

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

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

 در حکم این. کند می سخت رژیم کردن ساقط برای خواهان آزادی و خلق بر را کار طبعا   بودن ”خلقی“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در که داشت توجه دقت به اخیر دوره در ها حکومت تحول از تجربه این به و اندیشید طلبانه غیراصالح

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

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

 نیروی. شود می خارج آن برای پذیر کنترل چارچوبی از که دارد پیامدهایی و زند می هم به را مستقر

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

 پایانی سخن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .کنند حفظ را گذشته مشترک زمینه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خواهانه آزادی مبارزه پیوستگی اصلی شرط آن تداوم که نشود مغلوب روایتی آن ها روایت ستیز و رقابت

 .است دگراندیشانه و

 1332آبان  22گویانیوز، : منبع
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، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟قای نیکفرآ  

 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  هر کسی تصور میکنندرسد  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 منصفی آن اعدام

و پس از بروز شدن  بعد از انتشار اولیهمنتشر 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 . اکبر گنجی به نقد مقاله آقای نیکفر پرداختند

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

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

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

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

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

 .کنونی به دوباره نویسی تاریخ توسط آقای نیکفر میپردازد

، اینگونه نیروها طرفدارانو همیشه از  بوده  مذهبی- یک ملی که نگارنده رامقاله آقای نیکفر  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 . که با واقعیت های تاریخی نمی خواند هستند ها در گروه سیاه  مذهبی- که از نظر ایشان ملیکرده اند 

 .موضوع ندارند برای بحث تاریخی کوششیدر دو مقاله شان هیچ  نیکفر

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

مهندس  آقایان منتظری، حسینعلیآیت هللا  طالقانی، سید محمود عالییموتلفه را در کنار آیت هللا  حزب

یدهللا سحابی و  دکترابراهیم یزدی،  دکترمهندس عبدالعلی بازرگان،  مهدی بازرگان، داریوش فروهر،

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

عبدالکریم سروش و صدها  دکترقدیانی،  ابوالفضل سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، دکتر

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

ر این بود که آیت هللا گیالنی د محمد محمدیبا الجوردی و آیت هللا  دفاع از زندانیان چشم پوشی کرد،

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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مورخ و  یک  نه  ولیاین یکدست سازی به درد روضه خوان ها می خورد، . 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

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

اما مخالفان دهه شصت این رژیم چه گروه هایی بودند و چه کردند؟ . سرکوب کرده و هنوز هم می کند

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

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

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

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

  رنده با تمامی وجود با مجازات اعدام، حتی برای وحشتناکترین جنایات، مخالف است، ولینگا. 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

فرض کنیم مانند شوروی سابق دفتر حتی اگر) پیروزی انقالببعد از  تفاوت ایدئولوژی حاکمان جدید اول،

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

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

 ...(. م، انورخوجه ئیسم، وکاستروئیس

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

 عمال  گسترش دادند؟ 

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

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

گویی اگر آنها ادعایی . های خود کوچکترین مرجع و یا منبعی ذکر نمیکنند 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  از روایت رسمی ذکر میشود، بلکه حتی از یک مرجع

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

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

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

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

  .کند یدوباره نوشته شده ادعایی آقای نیکفر صحیح است، یا آنچه که نگارنده مطرح م

 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 

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

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

درست به . وایت شده استر همان نیروهاتاریخی که توسط خود . جمهوری اسالمی نیست، این تاریخ است

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

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

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

 .بود کامال سکوت کرده است

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

 کردستان به روایت رهبران حزب دموکرات کردستان ایران

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

حزب دموکرات کردستان شهربانی و  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

. ستم کرده بود که مستوجب این نوع واکنش ها باشد آنقدرروز  هشتدر این  "جاده صاف کن امپریالیسم

 یعنی،

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

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

 

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

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

 .نشان داد

بخواهد ارتباطی با عالم واقع داشته باشد، باید دقیقا  کنش و واکنش باال  ادعا میکننداگر آنچه آقای نیکفر 

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

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

از قبیل جنایات منتها  نفرت و اموری دیگر، . ستا پیمانان آن همروایت خود رهبران حزب دموکرات و 

 . موجب تحریف حقیقت شده استو منافع ، ۱۹۲۶دهه 

رهبران  مهمترین و خوش نام تریناز ( ئاله کوک) غنی بلوریان آقاییکی از این روایت ها، خاطرات 

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

با هواپیمای  ایشان جسد. 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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مسعود بارزانی، نخست وزیر کردستان عراق و شمار دیگری از رهبران کرد در فرودگاه  عراق بودند که

 .پاری را نشان داداربیل حضور داشتند و تلویزیون کردستان تمامی مراسم انتقال و خاکس

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

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

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

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

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

بلوریان در توضیح اشغال و خلع سالح  آقای. جه کنیدقاسملو تو دکتربه نقشه های پیشتازانه و آغازگرانه 

دکتر قاسملو برای این که " (:۹۸۸-۹۸۳ صفحاتبلوریان، ) 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 . اشغال پادگان مهاباد را می کشیدمختلفی تماس می گرفت و نقشه 

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

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

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

 . 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

 ".یم دیگر نباید کاری بکنیم که برای خودمان مشکل بسازیمطریق مسالمت آمیز مسئله کرد را حل کن

محمد مکری،  دکترداریوش فروهر،  زنده یاد)بازرگان  مهندسبلوریان می نویسد که نمایندگان دولت  آقای

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

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

بلوریان  آقای. ، ولی این بار اهداف خود را به روش های مسالمت آمیز تعقیب کنید"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 "بازرگان کار خود را آغاز نکرده بود که حزب دموکرات  مهندس" 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 . بازرگان مهندس" رژیم کشتار"به " واکنش"بود، نه " کنش های پیش دستانه"اینها 

 قاسملو دکتربازرگان را موجب واکنش های  مهندسدولت " جاده صاف کنی برای امپریالیسم"و " لیبرالی"

ان به قدر کافی توضیح می دهد که در پشت سر تمامی اعمال حزب دموکرات بلوری آقایولی  .بدانیم

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

 .میکنند دگراندیشی و آزادیخواهی وانمود خود را  متحدان ایرانیتوسط حسین 

مردم را  ،را اشغال کرده سنندجکومه له رادیو و تلویزیون  ۱۹۸۳اسفند  ۶۳نویسند که در  میبلوریان  آقای

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

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

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

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

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

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

 ."شروع می شود

هاشمی رفسنجانی را  آقای اکبرآیت هللا طالقانی و  مهندس بازرگانبلوریان توضیح می دهد که دولت  آقای

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

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

 ."رداری و نیروهای امنیتی و امور فرهنگی و اجتماعی را به عهده بگیرداستاندار، فرماندار، شه

صدیق کمانگیر می گوید که شورای تشکیل شده از سوی  آقایدر جلسه خصوصی هم آیت هللا طالقانی به 

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

 یر را پخش می کند که مردم را به تسخیر پادگان شهر تحریک کرده و به او می گویدکمانگ آقایصدای 

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

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

 حزب دمکرات کردستان و متحدان چپ آنستقرار نیافته بود که بازرگان هنوز ا مهندس" رژیم کشتار"

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

جهت اجرای  ایشانخمینی دیدار می کنند و  هللّا  آیتبلوریان در قم با  آقایقاسملو و  دکتر ۱۹۸۱فروردین 

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

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

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

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

 آزادانه فعالیت کنند ، حزب دموکرات در  آنها میتوانندفروهر به آنها گفته بود که  زنده یادبا توجه به این که 

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

بعد هم تصمیم می گیرد که در . برگزار می کند ،، که دیوانگی محض بود۱۹۲۱و  ۱۹۲۶ مجاهدین در

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

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

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

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

 بازرگان بود؟ مهندس" بورژوایی و لیبرالی"دولت " کشتار

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

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

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

علیه عشیره ای که " این جنگ کثیف"ی راه انداختن قاسملو برا دکتردلیل  نویسند میبلوریان  آقای". کرده

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

 .او و مرزهای عراق قرار داشته باشد نیروهایخواست هیچ کسی میان 

بلوریان رفته و خواهان اعزام یک یگان  قایآقاسملو و  دکتردر مرحله بعد هیئت نمایندگی ارتش به دیدار 

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

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

 قاسملو پاسخ می دهد دکتر .هاباد نظرخواهی کنیم ببینیم آنان چه می گویندارتش می گوید از مردم م

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

 هللاّ  آیتپادگان را به دولت پس نداد، دمکرات درعین اینکه حزب   (۹۳۳بلوریان،) نویسند میبلوریان  آقای

بازرگان دستور داد که مهندس در بیانیه ای که از رادیو پخش شد، به دولت  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 

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

 کاک غنی، حال دیگر نه تنها باید از عراق اسلحه" :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، )قاسملو با جالل طالبانی دیدار کرده و به او می گوید  دکتردر این شرایط 

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

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

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

قاسملو پاسخ  دکتر". 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 . انمود می کنندو" درستکاری"آقای نیکفر این گونه نیروها را نمایندگان 

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

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

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

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

، خیلی وقت در 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

 ".هم می کردم چیزی به چنگ نمی آوردمکه اگر سوال 

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

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

بلوریان  آقای .اسالمی، که روایت رهبران حزب دموکرات استاین نه روایت جمهوری . 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

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

این ...و با کمک مالی حزب بعث اداره می شد ولی بدون اجازه رژیم عراق نمی توانست فعالیت کند

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

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

 خمینی در هللّا  آیتپیام سپس . شد مجددا  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

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

آقای نیکفر، سازمان شما در جنگ کردستان چه می کرد؟  :سوال این است. معرفی می کند ...(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  .بنی صدر رئیس جمهور می شود دکتر ابوالحسن. کنند

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

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

 (:۹۳۳بلوریان، ) بنی صدر آگاه می شود و آنها را برخالف اهداف خود تشخیص می دهد 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 

، که سرانجام بر حزب اختالف ایجاد کند، در برابر مصوبات کنگره چهارم چند ماده تعیین کرده بود

 ".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 

وابسته به بیگانه هستید و به فرمان بیگانگان فعالیت می کنید و آشوب ایجاد شما " (:۳۶۶بلوریان،) گوید

 :(همانجا)بنی صدر به آرامی به آنها می گوید آقایبلوریان،  آقایپس ازتوضیحات آشتی جویانه  ".می کنید

تمامی اگر من مطمئن باشم به دستور بیگانگان فعالیت نمی کنید و به دنبال خواست مردم کرد هستید، با "

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   بیست و چهارچند روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس در 

رژیم عراق درخواست کرده باید شما را مطلع کنم که " (: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، ) قاسملو در پاسخ می گوید دکتر و

 ".عراق دشمنی کرد با بعث

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 شهابآیت هللا 

احمد خمینی دیدار  آقایبعد مالعبدهللا به قم رفته و با . گیردماده ای آنان را تحویل می  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 آیت هللا خمینی به مهاباد رفته و با

 (: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 "

ن عکس ها را با هواپیما ما ای. ما عکس قسمتی از وسایلی را که شما از عراق گرفته اید داریم. 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

ح نمی کنید بلکه برنامه رژیم عراق را در کشور و فکر می کنیم شما خواسته های خودتان را مطر

 ".با توجه به این ما چگونه می توانیم به حزب دموکرات اعتماد کنیم. خودتان، که ایران است اجرا می کنید

سپس آیت هللا کرمانی به نقل از آیت هللا خمینی . هیچ یک از حاضران وابستگی به عراق را انکار نمی کند

برای اثبات این . د ایرانی بودن خود و غیر وابسته بودن خود به عراق را اثبات کنیدمی گوید که شما بای

 (:۳۶۲-۳۶۸بلوریان،) خواسته پیشنهاد آیت هللا خمینی را مطرح می کند
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به مدت یک سال، فقط یک سال مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را که در دست خود شماست "

ا از حمله بیگانگان و نفوذ دار و دسته دشمن به داخل خاک ایران حفظ کنید به عهده بگیرید و این مرزها ر

حکومت جمهوری اسالمی نیازهای شما . و همه نیروهای مسلح خود را آماده دفاع از کشور خودتان کنید

، را به اسلحه تأمین می کند و خواسته های تان را تعهد می کند، خودتان تعیین کنید که چه چیزی نیاز دارید

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

شما را اجرا نکردیم و  اگر پس از گذشت این یک سال، ما اکثریت خواسته هایسپس . 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

. قاسملو آن را رد می کنند دکتر اما مالعبدهللا و. بلوریان می گوید که پیشنهاد خوب و معقولی است آقای

اگر ما این پیشنهاد را " (:۳۶۳بلوریان،) ی کنید؟ مالعبدهللا پاسخ می دهدبلوریان می پرسد چرا رد م آقای

با شنیدن این حرف عصبانی شدم و خواستم بگویم پس ". قبول کنیم، مردم کردستان به ما خواهند گفت جاش

چرا با وابسته شدن به رژیم عراق و گرفتن اسلحه و پول از این دشمن دیکتاتور و خونخوار کرد جاش 

 ".شویمنمی 

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 نیم قرن مبارزهمالعبدهللا 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

روایت جمهوری اسالمی از بازیچه دست صدام حسین بودن حزب دموکرات کردستان نیست، این روایت، 

این روایت یکی از مهمترین رهبران حزب دموکرات از وابستگی به صدام و مطابق اوامر صدام حسین 

ج هفت روزه مالعبدهللا به حا -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

 :راق این چند مورد را برای قاسملو فرستاده که باید حزب آنها را تصویب کندرژیم ع"

 .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

رات الزم است اطالعاتش را درباره نیروهای ارتش ایران که به مرزهای ما نزدیک می حزب دموک -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

سازند و بگویند که تجهیزات الزم است ما را از مشخصات هواپیما و هلی کوپترهای ارتش ایران مطلع  -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

 .ایران استفاده کرده و با حکومت عراق بجنگند

ب دموکرات باید چگونگی رابطه رژیم ایران با کشورهای دیگر را برای ما روشن کند و نام حز -5

 ".کشورهایی را که ایران از آنجا اسلحه تهیه می کند به ما بگوید و نوع اسلحه ها را نیز مشخص کند

-۳۱۶ن،بلوریا) گفتم" 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

از مهمترین رهبران حزب دمکرات، که   یکینیکفر امری را که  آقاینگارنده درک نمیکند که چگونه 

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 

وکراتیک یا دیکتاتوری به نیروهای مزدور دشمن متجاوز دسته کدام کشور دم. به شدت مجازات می شود

همه چیز به فرهنگ سیاسی و اخالقی منتشر شده یا نشده آقای نیکفر باز می گردد که گل تقدیم می کند؟ 

مطابق آن مزدوری و جاسوسی و به فرمان صدام حسین جنگ داخلی راه انداختن، دگراندیشی درستکار و 

 .می شودگسترش روشنگری معنا 

متأسفانه پس از صحبت های مالعبدهللا، رفقا هر  " (:۳۱۱بلوریان،) نویسند میآقای بلوریان شرمگینانه 

جلوی در اتاق سرم را برگرداندم و رو به جلیل . و من جلسه را ترک کردم ماده را تصویب کردند هفت

 ".کاک جلیل تو مدتی زندانی بودی و در داخل کشور نیز مبارزه کرده ای، تو چرا: 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 " :مالعبدهللا پاسخ می دهد". جای آن فرمان رژیم عراق را اجرا نمائید

 ".پشتیبانی بعث داریم



37 
 

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

 هدقاسملو نگران شده و واکنش نشان می د دکتر. طریق گفت و گو به اهداف کردها دست یابند

 (:۳۶۶بلوریان،)

توطئه جنگ داخلی شهر مهاباد را برای این که حکومت را عصبانی کنند و اجازه توافق به ما ندهند، "

ریختند، جنگی بی نتیجه شروع شد که یازده روز طول کشید و صدها نفر انسان بی گناه در آن کشته 

و این جنگ را به راه انداخت و کسی ندانست چرا قاسمل. 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

به داخل شهر فرستادید تا در پشت بام ها و حیاط خانه های مردم سنگر بگیرند و موجب گلوله باران و 

 ."وندتوپ باران شهر مهاباد از سوی نیروهای دشمن ش

 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"روهای قاسملو جنگ داخلی علیه نی 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 

گروه آقای بلوریان، مالکریم شهریکندی را راضی می کند تا صلح با  که  زمانی(. ۳۶۲بلوریان، )

 گیرند تا او را هم بکشندجمهوری اسالمی را دنبال کند، حزب دموکرات و کومه له تصمیم می 

سرانجام قبل از این که حزب دموکرات دست به کار شود، کومه له پیشدستی کرده و این " (:۳۶۳بلوریان،)

هنگامی که مالکریم پس از  3163وظیفه غیرانقالبی را به عهده می گیرد و در آغاز نوروز سال 

د مولوی شهر مهاباد به وسیله یکی از برگزاری نماز صبح در راه بازگشت به خانه اش، در حیاط مسج

 (.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 ،آغاز حمالت مسلحانه و همچنین همکاری حزب دمکرات کردستان با رژیم صدام حسین دارد

، یکی از مهمترین رهبران حزب حسن زاده عبدهللاآقای . دیگر رهبر حزب دموکرات هم موجود است

کمیسیون حزب دموکرات کردستان ) کرده و نوشته استدموکرات،  هم روابط با دولت عراق را تأیید 

 (: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 . آن هم رابطه ای چنین افتخازآمیز. رفت مشروعیت ندارد با دولت دیگری رابطه داشته باشم

 ".ده ایم و هرگز هم از آن شرم نداشته ایمپنهان نکر

، 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 . و شخصیتهای عراقی دوستان و رفقای زیادی داشت قاسملو میان احزاب سازمانها

بعدها خودش اصول را بر کاغذ . حاال نمی دانم از طریق چه شخصی اولین حلقه ارتباط را ایجاد کرده بود

 ".آورد که به عربی و به نماینده حزب بعث تسلیم شد و به تصویب آنها هم رسید

ها با رژیم صدام حسین اطالع  فر در مورد روابط و وابستگی این گروهسخت است تصور اینکه آقای نیک

صادر می  در مقاله خودخود را قاضی دادگاه کرده و حکم نهایی شان را  نداشته باشند، با این وجود ایشان

 در اما رژیم. ببرند پیش را هایشان خواسته که داشتند حق ها بلوچ و ها عرب و ها ترکمن و کردها" :کنند

 ".بود نابحق کامال آنها سرکوب

روز اول بعد از از آنها بخاطر کارهایشان از  ایشاناز انهأیکه   بخش مهمی آقای نیکفرظاهرا  با استدالل 

طرح های صدام حسین را در روزهای آغازین پیروزی انقالب در  داشتند" حق"میکنند دفاع  انقالب

بازرگان به مجریان  مهندسو واکنش دولت  کنندبازرگان عملی  مهندس "لیبرال"کردستان علیه دولت 

 . 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 . وهای جمهوری اسالمی می جنگیدندکنار حزب دموکرات و کومه له با نیر

در نهایت به این توافق دست یافتند که به . حضور علنی یا غیر علنی در جنگ کردستان: آنها وجود داشت

" لیبرالی و بورژوایی"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 . گندبازرگان بجن مهندس

حیدر، قربانعلی عبدالرحیم پور، مصطفی  آقایاناگر هم فراموش کرده اند، به مباحثات . زمان آگاه بوده اند

شده روایت همه آنان در فضای آزاد جهان غرب بیان . 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 

لب رفقا گرایش به دید عمومی حاکم بر سازمان عدم اعتماد به حاکمیت نوین بود و اغ" (: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 "ه در دانشگاه تهران گفت ک 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 ( کمیته مرکزی و هیأت اجرایی عضو وقت) (مجید)آقای قربانعلی عبدالرحیم پور

، ۱۹۱۶اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، پائیز  -انشعاب اقلیت) می گویدایشان . داده است
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من در ) 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 ( بودمستاد سازمان در خیابان میکده 

وقتی که این . مخالف جنگ هستیم و شما نباید به شکل مسلحانه در جنگ شرکت کنید، بهروز چنین کرد

در میان گذاشتم، او مرا مورد انتقاد قرار داد که چرا تو [ دبیرکل وقت سازمان]موضوع را با فرخ نگهدار

 ."رهنمودی دادیچنین 

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 " (:۳۳ص ،همانجا) گوید

سازمان در کردستان در حال  ".ردستان بودندپلنوم نیز طرفدار دفاع مسلحانه از حقوق و مبارزات مردم ک

 .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 حلآقای نیکفر تضاد  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

 ."به خود نگرفته بودمصوبه اکثریت پلنوم را با خود داشت، هیچ اختالفی هنوز شکل مشخص 

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 " (:۸۲ص ،همانجا) 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 "

شاخه کردستان از شرکت کردن با هویت در جنگ بهزاد کریمی مسئول ...توسط حیدر نوشته شده بود

 ".کردستان دفاع می کرد

(. لبته به روایت سازمان آقای نیکفر)کرد  داستان جنگ اول و دوم گنبد را هم می توان مفصل بازگو

چون "  :نماینده سازمان در گنبد می گوید تعداد زیادی از پاسداران را کشته است، ولی نمی داند چه تعداد

سازمان  آیا: این استنیکفر آقایسوال از(. ۱۹۱۳، بهمن۳۳آرش، شماره " )ی کشتم نمی شمردموقتی م

 ؟ با خبر بود( حزب دموکرات) متحد اصلی سازمان بهشما از دستورات صدام حسین 

 در ایران مشی مسلحانهترویج 

های فدائی خلق ایران، مروج  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 ،"کتیکامبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم ت" بوده و با دو نوشته مشهور آن دوران، تحصیل

امیرپرویز  زنده یادنوشته  ،"مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا"و  ،۱۹۳۳  سالمسعود احمدزاده در  یاد

سازمان مجاهدین  .نباشد بودند، آشناسازمان چریکهای فدایی خلق ایران  که هر دو از بنیان گذاران ،پویان

به منظور  ۱۹۳۳نوزدهم بهمن حمله به پاسگاه سیاهکل در . مشی شد 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 

یک اسطوره این واقعه را به  بزرگ مخالفین شاه بخصوص دانشجویان و روشنفکران، تر اکثریت کلی

. را در پرتو آن اسطوره آسمانی گسترش دادند( 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 

 . ای از خشونت مسلحانه آغاز شد که تلفات زیادی برجای گذاشت گونه بود که دوره

سازمان مجاهدین خلق، سرقت را به  و خشونت پرور سازمان چریکهای فدایی خلق مشی مسلحانه

در تمام این دوران، به بانک ها  .تبدیل کرد" اموال سرمایه داری برای مبارزه مسلحانه انقالبیمصادره "

دی  ۱۱در  به عنوان مثال، .ضا نگهبان ها یا افراد دیگری هم کشته می شدنددستبرد زده می شد و بع

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 آقایسرباز می گریزد و . 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 ۱۹۸۶همن چهاردهم ب بانک بازرگانی شعبه کشتارگاه در

اکبر )مأمور راهنمایی و رانندگی بی خبر از داستان، جهت باز کردن راه فرا می رسد، و احمد زیبرم او

 .اینگونه اتفاقات کم نبودند .را به قتل می رساند( چاوشی

های  ذکر شود که دانشجویان آن دوران، از جمله نگارنده، که فعالیت است 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. ارها درست استاینک

در آغاز   مذهبی- نگارنده ملی. پسندند بنویسند نمیکنند که تاریخ را آنطور که خود می  اند، و سعی نکرده

اله پیمان و مهندس  توسط دکتر حبیب 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   ، نهمنتها. 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 

که  دستور صادر می کند" 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

 :ترک کرد، می گویدضمن اشاره به اورانوس پورحسن که سازمان  را 

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 

لی نبود چون او قضیه را نه از لحاظ تکنیکی و البته دالیل این فرد برای مخالفت اصو. 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 نظرا  مورد قبول قرار گرفت برخورد فعالی نشد که . جیه نبودتو

 ".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 شد ایدئولوژی 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 . دارد سازمان را ترک کنداو می گوید قصد ". 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 

کمونیست . دارند داستان سازمان مجاهدین خلق و کمونیست شدن برخی از آنان را به یاد آقای نیکفرحتما  

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 . وجود آوردندآنان بعدها سازمان پیکار را به . بود( کمونیستی اش

مناسبت یکصدمین  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 امپریالیسم " :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 درخشان، " (:۱۹۸۱ دی ۱۳، ۳۱ه ، کار، شمار"جهانی

 مهندسآنان نیز دولت ." و کمونیستی عمیقا  وفادار به طبقه کارگر و آرمان کمونیسم است رهبری بزرگ

قلمداد می کردند و وظیفه نیروهای " نیرویی ارتجاعی" "بورژوازی لیبرال،"بازرگان را تحت عنوان 

 .می شماردند" قدرت بورژوازی"ب را سرنگونی این انقال

 خشونت های سازمان پس از انقالب 

، بخصوص جوانان دانشجوی دهه پنجاه، خشونت آندوره را برای رهایی از رژیم شاه  ممکن است برخی

انتقال ، مشکل اینستکه آن خشونت و روش خشونت آمیز به دوران بعد از انقالب هم  ولی. قابل قبول بدانند

پس از پیروزی انقالب به سرعت وارد جنگ  خودبه مقتضای ایدئولوژی های فدائی  چریکسازمان  .یافتند

آنان دشمن دولت لیبرالی مهندس مهدی بازرگان و . کردستان شد و سپس جنگ اول و دوم گنبد را خلق کرد

 نوشت چنین ۱۹۸۱ ادبیست و چهارم خردسازمان 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 . ردم را به سوی خود جلب کنندبورژوازی می کوشند موضع خود را مستحکم سازند و م

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

ت و سرکوب خلقها اصرار دارند باید درک کنند که اگر توده های وابسته و دعوت از آنها برای بازگش

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

مانده تر بود، تا در این زمینه حتی از سازمان مجاهدین خلق عقب . 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 "

لیه سازمانهای سیاسی و صنفی با مجاهدین خواهان تضمین آزادی احزاب و ک. 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 

 ". کمال قاطعیت برچیده و سرکوب شوند

آزادی را فقط برای گروه های کمونیست و ضد . دیشی مورد ادعای آقای نیکفر تا این اندازه بوددگران

. در کمال قاطعیت برچیده و سرکوب شوند باید"امپریالیست می خواست و فرمان می داد که بقیه گروه ها 
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ود و سازمان مجاهدین به سرعت به چریکهای فدایی خلق پاسخ داد که آزادی را فقط برای خ" 

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 یشاناسازمان هم در پاسخ . 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

 ."ضد امپریالیستی در ذات سرشت همه دولت های مدافع سرمایه داری استنیروهای ضد سرمایه داری و 

آقای نیکفر بخوبی اطالع دارند که گروه های کمونیستی که به عراق رفتند، با استخبارات صدام حسین کار 

رنجبران، درباره مالقات خود با مأمورین اداره  گروهایرج کشکولی، یکی از رهبران . می کردند

حمید شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با ایرج کشکولی، ) راق می گویداستخبارات ع

 (:۹۹۳-۹۹۱صفحات ، نشر اختران

مثال  انفجار لوله های نفت و دکل های برق یا انفجار . عراقی ها اول می روند روی کارهای تروریستی"

از من پرسید خوب رفقا چه ...داریماو می خواست بداند ما چه امکاناتی در این زمینه . 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

 ".ا در باندول بانک ملی عربستان پیچیده شده بودنکته ظریف آن که دالره. 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 

 :در پاسخ آقای گنجی چنین نوشتند ایشان. می کنند" تهمت زنی"های سابق، 

  خمینی جریان که داند نمی نیز او چون کسی که نظر این از آور شوک است، آور شوک گنجی اکبر مقاله"

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

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

 ."کنند تحریف را ها واقعیت حکومتی

 رانت های"گنجی از  آقای "مستقیم و غیر مستقیم"که آقای نیکفر اسناد استفاده  نگارنده بسیار مشتاق است

، بخصوص با توجه به اینکه ایشان بعنوان مدیر وبسایت رادیو زمانه کند را افشا" جمهوری اسالمی

خوانندگان گنجی غلط باشد، اما  آقایفرض کنید همه تحلیل های  .منتشر هم میکنند آقای گنجی رامقاالت 

از رانت های مستقیم و غیر مستیقم  ایشانکه آیا واقعا   دارند بدانندحق  مانند نگارنده مقاالت ایشان

 .اند خی اشتباه گرفتهجمهوری اسالمی استفاده می کند، یا آقای نیکفر تهمت زنی را با بحث علمی و تاری
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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  ۱۹۲۳کشتارزندانیان سیاسی در در همه نوشته های خود  نگارنده آگاه است ایشان

همین را تکرار کرده و روایت جمهوری آقای گنجی حتی در نقد آقای نیکفر نیز . فی کرده استمعر

بارها این مسأله را آقای گنجی ، بود و نمود خمینیصفحه ای  ۸۲۶در کتاب . اسالمی را رد کرده است

به کنش مجاهدین  ۱۹۲۳به نقد نظریه واکنشی بودن قتل عام  کتاب ۱۶-۱۶صفحات طرح کرده و در 

درباره وقایع " تقریبا همان روایت های رژیم را"که  میکنندرا متهم  ایشاناما آقای نیکفر . پرداخته است

 . پس از انقالب بازگو می کند

آقای نیکفر مقاله خود را . اصوال  چیزی برای دفاع وجود ندارد. قصد نگارنده دفاع از آقای گنجی نیست

کند که به مقاالت آقای گنجی توجه  انصاف حکم می  ولی .نجی بر آن نقد نوشتندمنتشر کردند، و آقای گ

 :نوشته است چنین"  ...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. گنجی در این زمینه سخن گفته استآقای این فقط یکی از ده ها موردی است که 

" فرزندان امام"را یکی از ( و دیگر اصالح طلبان)آقای گنجی آقای نیکفر است؟ " ژیمهمان روایت های ر

 فرزندان از برخی"که  طعنه میزنندبه او  ایشان. پرداخته است" ولی نعمت خود"که به نقد  خطاب میکنند

 بعد. آقای نیکفر درهرحال روایت خمینیست ها است از نظر آقای گنجی اما روایت "،بودند بااستعداد امام

 که زمانی حتّا داد، خواهد ادامه خود بقای به ها فرانکیست تاریخ مثل ها خمینیست تاریخ" :افزایند که می

 از نظر نگارنده معنای اینگونه سخنان اینستکه امثال آقای نیکفر  ."شود خارج جماعت این دست از قدرت

پس  آقای نیکفر که سازمان کرده اندگویی فراموش . نگذارده اند استالینیستی را کنار و مشیهنوز ادبیات 

 (. بنگرید  اسناد سخن می گویندبه لینک ) چه موضعی داشت ۱۹۲۹از انشقاق به اقلیت و اکثریت، تا سال 

که به  فقط به گوشه ای از تاریخ پرداخت نگارنده. وارد است بسیار زیاد نقد علمی آقای نیکفربر نوشته 

با ادبیاتی دون . را کاری به تاریخ نیست آقای نیکفر گویی اما .خود مربوط است  مذهبی - همفکران ملی

 هستندبسر برده اند و هنوز  ها در زندان که بسیار از آنها سالکل اصالح طلبان  بهشأن یک روشنفکر 

، قتل های زنجیره ای را افشا کرد، تا اعدام پیش رفت ۱۹۲۹سال وقتی با اکبر گنجی که در  .حمله میکنند

، با کدام یک از  میکنندخمینی و همه چیز را به نقد تند کشید ، چنین برخورد هللّا  آیتدوبار زندانی شد، و

 ؟ شوندوارد گفت و گو  قادر هستندداخل کشور که این مسیر را نداشته اند  مبارزان

 آشکارتا فاصله مواضع او با دیگران  مطالعه کنیدرا آقای گنجی  تک افتادگی و تنهایی، کتاب آقای نیکفر

نیستید، آیا می توانید با بزرگانی چون موسوی،  بدون تهمت زدنقادر به گفت و گو  ایشانوقتی با . 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 

 .مواضع واحدتان را تکرار کنیددوستان همفکرتان 

 سخن پایانی

ناخوش، مبارزه در داخل کشور در  چهرا خوش بیاید  چه آقای نیکفر، نگارنده، و بقیه در خارج از ایران

در اروپا و آمریکا نظاره گرانی بیش  ما. حال انجام است و اصالح طلبان در حال هزینه دادن هستند

، بیرق آزادیخواهی را در داخل مورد حمله قرار میدهندبه شدت تمام  آقای نیکفرهمانها که . نیستیم

. موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش نگاه می کنند به آقایاناینک چشم ها  .برافراشته نگاه داشته اند

یک بار به این فکر  امثال آقای نیکفرآیا . خاتمی و عبدهللا نوری هم جایگاه ویژه خود را دارند آقایان

را که فراوان در رسانه  آقای نیکفرکه چرا اصالح طلبان داخل کشور این همه تخریب های امثال  اند کرده

، کنندهای خارج از کشور صورت می گیرد، بی پاسخ می گذارند؟ اگر فقط به همین پرسش کمی فکر 

آقای نیکفر، خیال پردازی را به جای  .و دیگر مخالفان ساکن خارج به وقوع بپیوندد آنهاشاید تحولی در 

 :که میفرمائید  زمانی واقعیات تاریخی می گذارند 

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

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

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

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

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

 ."است ستیزی  والیت

دگر اندیشانی (  تمامی  نه  ولی)های مختلف بسیاری از  ؟ بخاطر اینکه در زماناینها خیال پردازی است چرا

والیت مطلقه لنین و استالین و  اول، : ایمان داشتند  های مختلفی به والیت اند کردهکه آقای نیکفر از آنها دفاع 

 بودند خمینی هللّا  آیتدر برابر دولت های غربی و آمریکا تابع والیت مطلقه  دوم،. بودندمائو را پذیرفته 

نکنیم فراموش  .میکردند را درخواست و تجویز" جبهه ضد امپریالیستی به رهبری امام خمینی"وتشکیل 

فدائیان خلق استوارتر از همیشه تحت " :اینچنین نوشتندخلق  فدائیاندر بیانیه ای  ۱۹۲۶ تیر ۱۶که در 

رهبری امام خمینی علیه آمریکای جنایتکار قاطعانه می رزمد، این مشت محکم ماست بر دهان مزدوران 

خمینی علیه  هللّا  آیت، تحت والیت آقای نیکفر ،گروه شماپس از جدایی اقلیت از اکثریت،  سوم،. "امپریالیسم

و " ضد انقالبی"دیگر گروه های چپ و مجاهدین خلق همکاری کرده و دائما  سرکوب آنها را به دلیل 

جبهه متحد ضد انقالب متشکل از سرمایه " :نوشتگروه شما . می کرد تجویزبودن " بازیچه امپریالیسم"

داران بزرگ، کالن زمینداران، مأمورین مخفی سیا، سلطنت طلبان، لیبرالها، رهبری خائن مجاهدین خلق، 

نقشه هایی اجرای . اقلیت، پیکار، رنجبر، توفان و نظایر ایشان، برای اجرای این نقشه تقسیم کار کرده اند

زمینه سازی . که بطور عمده به عهده گروهک ها های ضد انقالب و بویژه رهبری خائن مجاهدین افتاد

". قرار بود نقشه ریگان به این صورت بوجود بیاید. بحران را عمدتا  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
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 

 "علی خامنه ای حجت السالممواضع ضد امپریالیستی " آنچه که گروه شما با توجه به "انقالبی مزدورش،

از همه خواستید تا با رأی دادن به او، نشان دهند که مردم در مبارزه با امپریالیسم آمریکا و  نامید،

 ". استوار و پایدار و متحدند"گروهک های ضد انقالبی داخلی 

یک   های مذهبی داند و آقای نیکفر آنها را با فاشیست آنها می ها که نگارنده خودرا بخشی از  مذهبی - و ملی

مهندس   نویس قانون اساسی در پیش. ای خشونت را تجویز نکردند 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  مطمئن شدند که با باقیکه   زمانی

نجیبانه از قدرت کناره گیری کردند و بالفاصله منتقد قدرت شدند، تا به امروز هستند، و بهای بسیار 

آنها . و خشونت آمیزمشی آنها همیشه مسالمت آمیز بوده، نه مسلحانه  .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 

 مهندسزنده یادان  جریاناصلی این چهره های . رسانه ها برای مشروع کردن آن قلمفرسایی نمی کنند

 دکتر طالقانی، و سید محمود عالییعزت هللا سحابی، آیت هللا  مهندسیدهللا سحابی،  دکترمهدی بازرگان، 

مورد احترام مردم بوده   هستند که همگیابراهیم یزدی  دکتر حبیب هللا پیمان و و آقایان دکترعلی شریعتی ، 

 .این سرزمین کهن جاودان خواهد بود و هستند، و نام آنها در تاریخ

 1332آبان  26گویانیوز، 
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  بنیان های ویران خطابه محمد رضا نیکفر

 محمد برقعی

 مقدمه

نیکفر آقای اکبر گنجی نقدی  آقای محمد رضا"  ۱۹۲۶ دهه شدگان اعدام یاد به مرگ؛ و حقیقت"بر مقاله 

 در گرفتاری مشکل  "سپس آقای نیکفر در مقاله . نوشت"  ؟”کشتار رژیم“: اسالمی جمهوری"تحت عنوان 

 .به آقای گنجی پاسخ گفت" گنجی اکبر به پاسخ ای؛ نامه زندگی ل  ُگس جبر  

روایت نیکفر از تاریخ دهه شصت کامال  یک  -اول. گنجی دو اشکال اساسی یا اصلی بر نیکفر آورد آورد

سرکوب های حکومت را تا حد اعال باال می برد و در برابر مخالفان را صرفا  . سویه و تحریف آمیز است

 -دوم. دگراندیش و آزادیخواه و درستکار و وارد کننده روشنگری به ایران معرفی می کندگروهی 

گنجی سپس با ذکر . نادقیق یا فاقد ضوابط اصطالح های علوم اجتماعی است" رژیم کشتار"اصطالح 

 .شواهد  بسیار نشان می دهد که جمهوری اسالمی، نظام کشتار، با تعریف آقای نیکفر، نیست

شکال یا نقد اول گنجی، یعنی روایت یک سویه و تحریف گرایانه نیکفر از تاریخ، من وارد بحث درباره ا

برای این که از یک سو خود گنجی در نقدش به آقای نیکفر با ذکر شواهد بسیار از سازمان . نمی شوم

سهیمی در مجاهدین خلق این تحریف و یکسویه نگری را نشان داده ، و از سوی دیگر، آقای دکتر محمد 

به اندازه کافی با استناد به اسناد گروه های "  آقای نیکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟"مقاله 

...( ایران، حزب رنجبران، وحزب دموکرات کردستان ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق )مخالف

خشونت های آنان را نشان داده و توضیح کافی داده اند که به روایت خود آن گروه ها، آنان آغازگر 

و باز به روایت خودشان، پاره ای از آنها را به فرمان . خشونت و جنگ داخلی از ابتدای انقالب بوده اند

 .ی دادنددولت های خونخواری چون دولت صدام حسین انجام م

به همین دلیل به عنوان فردی که رشته تحصیلی اش جامعه شناسی است و به تدریس جامعه شناسی اشتغال 

 .، می پردازم"رژیم کشتار"دارد، به نقد برخی از مبانی نظری آقای نیکفر، از جمله اصطالح 

 نفی روش شناسی علوم اجتماعی

 :آقای نیکفر در مقاله اول نوشتند

 و تعصب و دورویی و جهل بر متکی نیرویی شکن، وعده و دروغگو ابتدا از ناراست، نیرویی که دیدند"

 جدید حاکمان ...است گرفته دست به را قدرت انحصارطلب و خودخواه غایت به نیرویی کینه،

 ".بودند ایران جامعه بخش ترین ناآگاه آگاهی، تاریخی قدر لحاظ به و ترین اندیش  جزمی

 :نقد گنجی نوشته استو در پاسخ به 

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://news.gooya.com/politics/archives/pdf/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1.pdf
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 کار تبه باند یک قَسمان هم رژیم، کادرهای. است قدرت غریزه بلکه ،عقالنیت نه نظام، بوروکراسی منطق"

 ".اند متعصب فرقه یک و

علوم اجتماعی، پیش فرض مفسر باید این باشد که رفتار مردم در کل عقالنی مطابق قاعده متدولوژی : اوال  

ثر اوقات عقالنی هستند، اما آنچه را یکی عقالنی می داند دیگری ممکن است است و اکثر عامالن در اک

تحلیل گر باید فرایندهای استداللی مسبب اعمال آنها را کشف و بازسازی عقالنی نداند، از این روی، 

یا مطابق اصل انسانیت راجر گرندی، دیگران قابل فهم اند، برای (. اصل عقالنیت الوچ و ویلیلم دری)کند

پس آدمیان در کل و عموا  عقالنی عمل می کنند و به تعبیر پیتر وینچ، با  .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

 ان نبرد هیچ کس که نادان استاگر از بسیط زمین عقل منهدم گردد    خود گم

از . قلمداد می کند" نا آگاه ترین بخش جامعه ایران"و " نیرویی متکی بر جهل"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 : ی او کدام استادعا. که منظورش چیز دیگری بوده است

 .بودند؟ هر دو مدعا قابل نقد است" جاهل( "اکثریت مردم ایران در آن زمان) اجتماعی شان

اما فعال  این زاویه مد نظر من . جاهل نامیدن اکثریت مردم ایران، اهانت به آنان و غیر دموکراتیک است

دن اکثریت مردم ایران، یا هر جامعه دیگری، برخالف متدلوژی علوم اجتماعی جاهل نامی. 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

یدهللا سحابی، دکتر بهشتی، دکتر آیا مهندس مهدی بازرگان، 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 " اننا آگاه ترین بخش جامعه ایر"تحصیل کرده و مبارز 

مطهری استاد دانشکده الهایت دانشگاه تهران بود و در سال  سواد جامعه آن روز ایران چیست؟ مرتضی

جلساتی با شرکت اساتید فلسفه دانشگاه تهران درباره مقایسه فلسفه اسالمی و فلسفه غرب برگزار  3174

با معیارهای امروزی، نظرات (. شرح مبسوط منظومهمطهری،  مجموعه آثار 31و  3جلد )می کرد

اما آن را با مباحثی که کل گروه های کمونیست . مطهری درباره فلسفه غرب چندان جدی به نظر نمی رسد

ر آن دوران از همه گروه های قطعا  درک او از فلسفه غرب د. در آن دوران مطرح می کردند، مقایسه کنید

 . نظر نیکفر و سازمانی که ایشان بدان دلبسته بود باالتر بودسیاسی کمونیست مد 

نیکفر کافی است توضیح دهد که در مناظره ایدئولوژیک فرخ نگهدار، کیانوری، عبدالکریم سروش و 

مصباح یزدی؛ آیا فرخ نگهدار و کیانوری نمایندگان مدرنیته و روشنگری و عقالنیت بودند و سروش و 
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، ضد روشنگری و جهالت؟ آیا سطح علمی سروش از "نتقام تاریخی از مدرنتیها"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 

ای مالمتگر هر :"تجربه بشری که در این شعر عربی هم آمده نمی خواند شناسان هم خوانی ندارد بلکه با

 ".کسی ادعای درستی عقل خود را دارد چنان که تو مدعی هستی و کیست که نادانی خود با خبر باشد

فرض کنیم ". است قدرت غریزه بلکه ،عقالنیت نه نظام، بوروکراسی منطق"نیکفر مدعی است که : ثانیا  

بورکراتیزه کردن جوامع به معنای عقالنی . بورکراسی، به تعبیر وبر، نماد عقالنیت است. چنین باشد

 اما.  کند می ترویج را حیات از" عقالنی" راهی بوروکراسی طبیعتا،":وبر می گوید. کردن جوامع است

جرج ریتزر بورکراسی را قلب . "گنجاند می خود در نیز را دیگری متفاوت محتویات عقالنیت مفهوم

وبر بورکراسی را نه تنها ساختاری عقالنی، بلکه ساختاری :"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 ")افراد فکر و عمل می کنند تغییر می دهدآن ساختار نوعی قفس است که شیوه ای را که . کند

 (.15، ص مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کالسیک آنریتزر، 

گویی اگر هدف دستگاه بورکراسی یک نظام سیاسی کسب و حفظ قدرت باشد، آن بورکراسی غیر عقالنی 

 . انگیز استرا منطق نامیدن نیز پرسش بر" غریزه"چرا؟ از سوی دیگر، . می شود

نیروی اجتماعی " آگاه ترین"نیروی اجتماعی بر " جاهل ترین"نیکفر باید توضیح دهد که چگونه : ثالثا  

، بر نیروهای چپ که "بگیرند مدرنیته از را خود تاریخی انتقام خواستند می"پیروز شد؟ چگونه آنان که 

 کار محصول نخست درجه در دارد، وجود کشور در انتقادی تفکر و روشنگری فرهنگ از چه هر"

جاهل "؛ پیروز گردیدند؟ چگونه بیشتر این سازندگان روشنگری نه تنها مغلوب که سالها پیرو آن "آنهاست

سال جهالت  17کوب مخالفان آن جاهلترین ها بر یکدیگر پیشی می گرفتند؟  چگونه شدند و در سر" ترین

" نظام کشتار"در برابر " وشنگری و تفکر انتقادیهمه فرهنگ ر"و مدرنیته ستیزی دوام آورد و مولدان 

و ) سفید سازی های زمان شاه نیفتاده است که می گفتند -نیکفر دوباره به دام سیاه شکست خوردند؟ آیا

رژیم شاه هیچ ( عمدتا  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"

 خونین روزهای تا گرفته اول روز آن از شدگان، کشته":نوشته بود" حقیقت و مرگ"در مقاله آقای نیکفر 

 وجود ابراز دگراندیشی هیچ آنکه برای نظام احتیاط اند، شده کشته احتیاط با همه آن، از پس و کهریزک

 حدی در را خود مخالفت. نیست آن فنی نقص نیست، آن عارضه کشتار ؛است کشتار نظام نظام،. نکند

 ."بشناسید را آن منطق تا کنید، ابراز دستگاه جناحی ستیزهای از فراتر
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مدعای نیکفر این بود که اگر دگراندیشی ابراز وجود کند، منطق نظام کشتار به کار خواهد افتاد و او را 

 .خواهد کشت

روشن  -اول. درباره جمهوری اسالمی مخالفت کرد" نظام کشتار"گنجی به دو دلیل با کاربرد اصطالح 

مشکل "اما محمد رضا نیکفر در . ناقض مدعاشواهد فراوان  -دوم. نبودن معنا و شاخص های مفهوم

با تحریف مدعای گنجی، این دالیل را، دالیل گنجی قلمداد کرده " گرفتاری در جبر گسل زندگی نامه ای

 ؛نشدند کشته زیادی کسان هم آن از پس بود؛ خودشان تقصیر شدند، کشته نخست دهه در که آنانی:"است

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

  ".است

آقای نیکفر چنان در این تحریف بی پروا عمل کرده که برای من با سابقه ذهنی ام از ایشان باور کردنی 

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 -در کودتای اخیر مصر علیه مرسی در عرض چند روز -الف]

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

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

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/رژیم های غیردموکراتیکی وجود دارند که هزاران تن از مخالفان -ب

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

وقتی . به سرعت چند هزار تن را بازداشت و به سرعت اکثر آنان را آزاد کردند 3111و  3151حاد 

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

 .داشته باشد دختر خود قرار

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

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

 -کر برجسته و سکوالرنمی رود؟ روشنف" 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 . تمامی آثار او، بدیل جمهوری اسالمی و والیت فقیه هستند. کرده است

 او به کار نمی افتد و همچنان زنده است؟

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

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

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

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

http://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
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البته به )نه تنها اجازه نشر داده، بلکه به آن کاغذ و فیلم و زینک دولتی اختصاص داده است" نظام کشتار"

. را در نظر بگیرد -یریهحسین بش -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

ر اعتصاب د. 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

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

با این همه،  در . ز آنها با خبر استا" 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 . منتشر کرده استرا در جمهوری اسالمی ( 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. 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"یت هللا خامنه ای به شدت مخالف آ -ج

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

عدالت ، نظریه عدالت)ولز، جان را...(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...(، وسرشت تلخ آدمی، کارل مارکس، مجوس شمال، های رومانتیسم

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

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

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

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

رمان ها را در نظر . و فیلم و زینک دولتی منتشر شده و می شود فرهنگ و ارشاد اسالمی و با کاغذ

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

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

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

 .المللی دیگر شد

ای است؟ آیا هیچ صد...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"باشد؟ آیا به محض نوشتن علیه علی خامنه ای او را کشته و 

 .شاهد و قرینه این مدعا را ابطال می کنند



52 
 

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

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

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

این شیوه عمل . را رد کنید، اما حق ندارید نظر او را تحریف کنید آقای نیکفر شما حق دارید دالیل گنجی

 .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. نیست شناسی سیاست در سیاسی های نظام بندی دسته در نظری مفهوم یک"رژیم کشتار  او گفت

 ". خطابی و توصیفی است

 : رژیم کشتار بر جمهوری اسالمی ذکر کرد" توصیفی و خطابی"دلیل برای توجیه اطالق عنوان  1سپس 

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

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

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

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

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

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

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

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

 [..اند متعصب فرقه یک و کار 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

 .است نبوده درست همیشه کلیتش این در حکم این که داد نشان و .داد قرار نیکفر برابر در  حکومت

 ". است مصلحت رعایت و شرایط اقتضای به کشد می آدم کم و کند می رعایت رژیم اگر:"نیکفر پاسخ داد

ابراز دگراندیشی همانا و کشته شدن توسط را که " منطق نظام کشتار"بدین ترتیب نیکفر مدعای اصلی 

یعنی، . است" خطابی"نیست، بلکه صرفا  " 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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واقعا  توصیف " رژیم کشتار"چون رژیم به مقتضای شرایط و رعایت مصلحت کم آدم می کشد،عنوان 

این رژیم نفرت داریم، یا منافع ما ایجاب می کند،  به دیگر سخن، چون ما از. وضعیت این رژیم نیست

 .را گرفته است" تبیین"و " توضیف"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( مساوی است با کشته شدنابراز دگراندیشی )اول

 :این مدعا. رژیم غیر خودی ها را کافر و شیطان نامیده و به  درک واصل می کند

. نیستند" دگراندیش"نسبت به مدعای اول پردامنه تر است، برای این که همه غیرخودی ها، لزوما  : اوال  

اما نیکفر در مقاله . او یکی از غیر خودی های جمهوری اسالمی شد. شاهد گویایی استآیت هللا منتظری 

 رحم به دلش"، او فقط آدمی بود که "رسیده آزادی قهرمان مقام به منتظری هللا آیت"اول می نالد که چرا 

 مخالفت حق بشناسد رسمیت به که این از بود دور بسی او فکر"، اما خودش دگراندیش نبود و "بود آمده

  ."بودند برخاسته رژیم با مقابله به آن بنیاد بر قربانیان که حقی را، دگراندیشی حق را،

آیت هللا صانعی و آیت هللا بیات . پس همه غیرخودی ها،مطابق تعریف نیکفر، دگراندیش و آزادیخواه نیستند

شده اند، اما مطابق تعریف آقای نیکفر، دگراندیش و آزادیخواه " غیر خودی"و آیت هللا دستغیب نیز اینک 

 . نیستند

( کشتن دگراندیشان)ز مدعای کم دامنه اولکاذب تر ا( کشتار غیر خودی ها)مدعای پردامنه دوم: ثانیا  

اما حقیقت این است که این مدعا توصیف . است" عنوانی توصیفی و خطابی"نیکفر می گوید این . است

 رئیس روزها همین در تفاقا  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 روبیک و موسوی طباطبایی، عالمه دانشگاه سابق

، بلکه این است نشده درک به بزرگوار دو آن فرستادن مدعی دیگری مقام ونه او نه اما .است نامیده "باغی"

 .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 . هر مدعایی باید نقد پذیر باشد

خودی در ایران زندگی کرده و در حال فعالیت هستند، یعنی رژیم همه هزاران هزار غیر . ابطال می شود

بدین ترتیب آقای نیکفر نمی تواند با یک مدعای کاذب بزرگ، مدعای . 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"نیست، همان  واقعیت هم

 .خطبا سخن گفتن و برای خوش آیند شنوندگان هر سخنی را هر چه قدر هم نادرست باشد، بیان کردن

ن مدعا ای". 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

. هرکس ابراز دگراندیشی کند، کشته خواهد شد: نتیجه". مافیایی است -رژیم سرمایه داری نظامی: "مقدمه

نتاج شده یا می شود؟ است(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 ) ماه را با سرکوب یک ماهه کودتای مصر مقایسه کنید 1طول حداقل 

ر عرض چند روز کشتند، اما سازمان سرکوب نظامیان مصر چند هزار نفر را د(. 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 -11مطابق ادعای مخالفان جمهوری اسالمی حدود 

 . دتن از آنان بسیجیان بوده ان 36

فرض کنیم این مدعا را بتوان به ". کادرهای رژیم هم قسمان یک باند تبه کار و یک فرقه متعصب اند" -پ

دقت و با شواهد قوی تثبیت کرد، این نتیجه خطابی که ابراز دگراندیشی کشته شدن را به دنبال دارد، 

 .چگونه از آن مدعا استنتاج می شود

آقای نیکفر هم حق دارند اصطالح . نیست" کاربرد"نا چیزی جز درست است که ویتگنشتاین گفته که مع

را به چه معنایی به کار می " رژیم کشتار"باید دقیقا  روشن سازد که : اما اوال  . را بسازند" رژیم کشتار"

 مثال  جمهوری)دالیل این که رژیم سیاسی خاصی: آیا کاربرد یاد شده موجه است یا ناموجه؟ ثالثا  : برد؟ ثانیا  

شواهد فراوان خالف این ادعا را چگونه تفسیر می : مصداق این اصطالح است چیست؟ رابعا  ( اسالمی

کنند؟ شواهد فراوانی را که در قلمروهای مختلف می توان نشان داد که ابراز دگراندیشی صورت گرفته و 

 .واصل نمی کندمی گیرد و ابراز کننده توسط رژیم کشته نمی شود و رژیم غیر خودی ها را به درک 

 تراژدی خشونت های دهه شصت؟

 :او در پاسخ گنجی می گوید. نیکفر به تراژدی نامیدن خشونت های دهه شصت توسط گنجی اعتراض دارد

 هم با راستکار نیروی دو که است آنجایی تراژدی. نیست مناسب ها خشونت این برای "تراژدی" عنوان"

 همان از. نیست چنین ایران انقالب های خشونت مورد در. نباشد کار در تقصیری و عمدی و شوند، درگیر

 یک فقط حاکم نیروی انحصارطلبی و شد شروع "هللا حزب فقط حزب" انحصارطلبی انقالب های پیمایی راه

 ."نبودن حد در ،گرفتن خفقان: گذاشت می مذهبی غیر چه و مذهبی چه دگراندیش، نیروی هر دربرابر راه

معنا چیزی جز  -مطابق ویتگنشتاین دوم -نیکفر از تراژدی باید درست باشد؟ مگر چرا تعریف: اوال  

است؟ آیا همه، تراژدی را به معنای مد نظر نیکفر به کار برده اند؟ آیا شکسپیر تراژدی را به " کاربرد"

ر رفته همان معنایی به کار برده که نیکفر به کار برده است؟ به هشت کتاب زیر بنگرید که برخالف نیکف

 :اند

 آمریکایی: ترازدی یک  ریزی طرح،  جنوبی ویتنام مامور یک تحلیل: ویتنام  ترازدی،   ویتنام  ترازدی

تراژدی ،   ویتنام جنگ های ریشه و جانسون، کندی،: آمریکایی ترازدی،  ویتنام در جنگ کردن

تصاویر ، تراژدی تمپالرها، ظهور و سقوط دولت های صلیبی،  1345 -52آزادسازی، تاریخ انقالب چین 

 . تراژدی یهودی: هوکاست ، 2213آوریل  22بوستون و گفته ها درباره تراژدی ماراتن 

آیا دو تروریست بوستون راستکار بودند؟ آیا هیچ عمدی و تقصیری نداشتند؟ آیا نازی ها راستکار بودند و 

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/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
http://www.amazon.co.uk/The-Holocaust-Martin-Gilbert/dp/0006371949
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؟ اتفاقا  جامعه شناس مارکسیست ستپایدار نی" انحصارگرایی"آقای نیکفر به کار می برند؟ آیا این نشانه  

، تیتر  تأملی در مدرنیته ایرانیاول انقالب و لیبرال امروز، دکتر علی میرسپاسی، در کتاب ارزشمند 

 .را برای فصل ششم کتابش برگزیده است" تراژدی چپ ایرانی"

وانمود کرده و ...، ونیکفر در دو مقاله اش مخالفان را گروه های راستکار، آزادیخواه، دگراندیش: ثانیا  

مدعای او از هر دو سو کاذب . جلوه داده است....حاکمان جدید را ناراستکار، دروغ گو، انحصار طلب، و

مخالفان هم آن گونه که نیکفر می گوید . در هیچ یک از طرفین، نیروها سراسر یک دست نبودند. است

انحصار ....ستان، چریکهای فدایی خلق، وآیا سازمان مجاهدین خلق، پیکار، حزب دموکرات کرد. نبودند

طلب نبودند؟ آیا همه راستکار بودند؟ آیا سرقت اتومبیل مردم عادی در خیابان ها از قبل از انقالب، نشانه 

 نشانه راستکاری است؟( قبل و بعد از انقالب)راستکاری است؟ آیا سرقت بانک ها

خشونت های دهه "گویی . است" تنگ نظرانه"بسیار  بلکه" انحصارطلبانه"دیدگاه نیکفر نه تنها : ثالثا  

مادر بهکیش در کجا قرار دارد؟ مادر حمید رضا جالیی پور . فقط ناظر به نیروهای درگیر است" 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  63جبهه ها جزو همان  شاید آنها هم در)های جنگ کشته شدند

طرفین بی . بود" تراژدی"دهه شصت برای ده ها هزار تن چون این دو، (. مدعی است که کشته است

کشته شدگان طرفدار نظام به دست مخالفین هم چون قربانیان نظام  دارای پدر، . رحمانه یکدیگر را کشتند

تنگ و  انحصارطلبانهگنجی این تراژدی را می بیند و نیکفر . ر، همسر و فرزند بودندمادر، خواهر، براد

 .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"آورد، باید به شمار " توصیفی"اما اگر آن را عنوانی . داشت

ابتدأ باید بگوید که این اصطالح را دقیقا به چه معنایی به کار می برد؟ شاخص های این نظریه کدامند ؟ 

 .است" رژیم کشتار"ویژگی بود،  6یا  7یا  4یعنی بگوید اگر رژیمی دارای این 

. نیکفر با همه مفاهیم چنین کرده است. ماعی پذیرفتنی نیستشلختگی در کاربرد مفاهیم، در علوم اجت

یا . مثال  او سارقان اتومبیل ها و  سارقان بانک ها را دگراندیش می نامد. دگراندیش هم نزد او چنین است

 . یا تروریست را دگراندیش می نامد. را دگراندیش می خواند( رژیم عراق)جاسوس دشمن متجاوز

" رانت خوار مستقیم و غیر مستقیم"ای او بروید، شما را طرفدار جمهوری اسالمی و اگر به نقد دیدگاه ه

 :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 : ثانیا  . میلیون تن جمعیت نداشته است 71دهه شصت ایران در : یادآور می شود که، اوال  

رانت خوار "تو طرفدار جمهوری اسالمی و : به ناقد گفته می شود. هزار نفر را کشته است 11یا  31مثال 

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"د جمهوری اسالمی یک رژیم دیکتاتوری سرکوبگر است، اما بگوی

" رانت خوار مستقیم و غیر مستیقم"نیکفر نیست، نه روایت جمهوری اسالمی را تکرار کرده است و نه 

 .آن رژیم است

آیا . کشته ، معین کند هزار نفری را که سازمان مجاهدین خلق مدعی است 53آقای نیکفر باید تکلیف آن 

در سرکوبگری . آنها انسان نبودند؟ همین طور افرادی که به دست گروه های کمونیست کشته شدند

اما اقدامات گروه های کمونیست را نمی . جمهوری اسالمی و دیکتاتوری ان شک و تردیدی وجود ندارد

ردن به استخبارات رژیم صدام حسین آیا کار ک. توان آزادی خواهی و دگراندیشی و روشنگری قلمداد کرد

 و پول گرفتن از آنان دگراندیشی بود؟

کسی ستم و کشتار جمهوری اسالمی را انکار نمی کند یا خیال کاستن زشتی آن را ندارد اما نوشته یک 

مدعی فلسفه، خطابه یک منبری یا آژیتاسیون یک سیاسی به دنبال مراد یا در اندیشه تهییج مردم محقق 

خامنه ای هم خطیب . گفته اند که رژیم های دیکتاتوری مخالفانشان را هم مانند خودشان می کنند. نیست

است، اگر مخالفان نیز قصد دارند مانند او به منبر رفته و خطبه بخوانند، حداقل کمتر از او تهمت بزنند و 

 .هتاکی کنند

1332آبان  20گویانیوز، : 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 دوست گرامی محمد رضا نیکفر، مقاله

چندی بعد اکبر گنجی به اعتراض نوشت . دیده است« رژیم کشتار»و در آن جمهوری اسالمی را  ۲۳سال 

های غیر  بزرگ در ترویج خشونت بر عهده گروهکه خشونت محدود به حکومت نبوده و حتی مسئولیت 

 .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

 .کند متفاوت است و هم با برداشت گنجی از حقیقت و از نیکفر ی که نیکفر توصیف میهم با حقیقت

 محمدرضا نیکفر

چنانکه احساس و واکنش بازماندگان  فهمم؛ هم ی نیکفر را که خواندم حس کردم او را خوب می من مقاله

دیگر، قضاوت او در  اما از سوی. ی شصت را های دهه گناه  سوخته در تنور  آدم کشی هزاران قربانی بی

ی باورهای نیک اسالمی، جمهوری  ها فعال سیاسی، که صادقانه و صمیمانه و بر پایه 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»که نیکفر دیگر دوست ندارد ببیند که آنچه او آن را به سادگی 

کوشند، نه یک  اند و می روز برای تصحیح آن کوشیده را ساختند، از چشم هزاران فعالی که در تمام شبانه

های مردم  ترین مسیر به سوی استقالل و آزادی و عدالت، با مشارکت همین توده 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

است که تالش برای تبدیل جمهوری اسالمی به یک ماشین کشتار از سوی بخش معینی از همان  درست

اما . گرفت، پی گرفته شده است ی ایرانی را در بر می موج انقالب اسالمی، که اکثریت بزرگی از جامعه

. د و دیگر هیچاین عادالنه نیست که گفته شود آنچه که از دل انقالب اسالمی زاده شد یک ماشین کشتار بو

 .توانست داد داد یا نمی این حقیقت نیست که میوه نهال جمهوری اسالمی جز چرخ گوشت ثمر نمی

و این چشم بستن مستقیما . های انقالب بست از قضا همین قضاوت بود که چشم دگراندیش را بر ظرفیت

چشم دگراندیش را به روی امروز هم این قضاوت، . سال به تاخیر انداخت ۱۲های تغییر را برای  ظرفیت

این تعبیر فقط وقتی ضرور است که قصد این باشد که راه . بندد های بزرگ تغییر در همین نظام می 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  ندیش به سوی انباشتن ظرفیتاین تعبیر البته برای چرخانیدن نگاه  دگرا. است

 .اصالح نظام البته یاری دهنده است
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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 

رژیم کشتار از آب  چه هست بدترین است و هرچه بسازند و هرچه بخواهند، در نهایت بهتر از که آن

 .جویی است و این خود تولید گمراهی و نوع دیگری از سراب. درخواهد آمد

استدالل و تعبیر محمدرضا نیکفر تنها زمانی ممکن است حامل منطق سیاسی شود که نشان دهد تناسب 

« شتارماشین ک»قوای برآمده از انقالب چنان بود که چنانچه جامع دگراندیشان ایران طرف مقابل را 

اما به واقع آیا . تاخت توان و ابزار ضرور برای اوراق کردن آن را در کیسه داشت 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 تر تصویر کنی، به خود اجازه داده ا بیاموزاند که هر چه تو طرف مقابل را مهیبباید به م

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. درد دیگری را درمان کند

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 های طرف مقابل را کم بت طرف مقابل بربندد، هر تحلیلی که ظرفیتهای مث 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 

اند، از همان  وجود دارند و متفاوت« دیگری»و « من»دهی که  تو تن می به این دلیل که از همان لحظه که

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  خشونت را فضلیت تلقی کنیم، آنگاه باید بپذیریم که کسانی پاسدار این فضیلتهرگاه کاهش 

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

ها فضلیت است، اگر رسیدن به دموکراسی  ها و نحله ونت و بسترسازی برای همزیستی نگاهاگر رفع خش

« دیگری»از هویت « ما»بدون رواج این همزیستی نامتصور است، پس نخستین اقدام ما تصحیح شناخت 

 .و هویت دیگری از ماست

. رون جامعه سیاسی ماستتقلیل مبارزه برای دموکراسی به مبارزه با حکومت خطایی بس ریشه دار در د

میل به کسب قدرت میل ذاتی و طبیعی هر نیروی سیاسی و رهبری کننده است و حزب سیاسی که برای 

  .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 

هرگاه تمایل دوم تمایل اول را تحت الشعاع . قدرت را تحت الشعاع قرار ندهد سیاسی متفاوت میل به کسب

 .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

. شود که مناسبات مدعیان قدرت با همدیگر ستیزه جویانه نباشد میسر میمردم ساالری وقتی . 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

باشد، تا وقتی ترس از سفید در وجود « ماشین شکنجه و کشتار»اه تصور تو از ماهیت دیگری اما هرگ

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

تداعی کند، هر « الهیات شکنجه»و « رژیم کشتار»هن ما مفاهیمی چون هرگاه مفهوم حکومت در ذ

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 

کند، ما هم اکنون نیز در متقاعد کردن انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، به این  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 

نیروهایی در درون جمهوری اسالمی است که تقویت و برتری ارکان جمهوریت این نظام را ممکن 

 .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

طرف دیگر را ذهن خود به چرخ گوشت تنزل دهیم، البته بیشترین شور و همبستگی از جان  تصویر

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 صهاما اختالف نظر با اکبر گنجی به عر

کند چرا حکومت این طور بیرحمانه  او خود را درگیر این سؤال نمی. عامالن خشونت، منصف نیست

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

گوید از رژیم کشتار از جز این توقع  او می. دهد شت؟ نیکفر به این سؤال پاسخ روشن میآن زندانیان را ک

کوشد بخشی از تقصیرها را به گردن  اما در جواب می. کند گنجی این استدالل را رد می. رود خطا رفته ایم



60 
 

را به دلیل اعمالی که ها  زیرا اگر بیایستد قتل. اما او قادر نیست روی حرف خود بیایستد. مخالفان بیاندازد

 .اند توجیه و محکوم بودن آن را سست کرده است مخالفان مرتکب شده

راست . مفید است  «آنها»و « ما»به اعمال مخالفان فقط برای تشدید خصومت میان  ۲۳نسبت دادن کشتار 

حرف . داین است که این ستمدیدگان در کنج زندان بودند و هیچ خطری از سوی آنان متوجه حکومت نبو

اما او با . بار است نیکفر که این جنایت ناشی از ذات حکومت است انسجام منطقی دارد ولی به شدت زیان

ای قادر نیست نشان دهد که کشتار زندانیان سیاسی ناگزیر بوده و هر حکومتی بود در دفاع از  هیچ وسیله

زندانی را دست بسته  ۳۶۶۶ش از گنجی باید پاسخ دهد چرا حکومت این طور خشن بی. کرد خود چنان می

 اعدام کرد؟

بود خیلی زود و راحت درمی یافت که این  ۲۳های سیاسی کشتار  وجوی علل و انگیزه اکبر گنجی از جست

های مخالف در  های گروه جنایت، نه هیچ ارتباطی با عملیات مجاهدین داشته و نه ربطی به خشونت

 .تر های قبل سال

تصمیم به کشتار بیرحمانه . ام ی متعدد علل این تصمیم حکومت را توضیح دادهها 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»ثانیا کمک کرد که مخالفان جمهوری اسالمی در ذات آن چیزی جز یک 

تواند همه  جمهوری اسالمی ایران از روز اول تأسیس این حکومت عزم جزم داشته است که تا می

. ید کندنیروهای سیاسی دگراندیش را از هرگونه امید به اصالح امور و بازگشایی فضای سیاسی ناام

های سیاسی موثرترین وسیله برای قانع طرف مقابل به عجین بودن شکنجه و اعدام با ذات حکومت  اعدام

 .است

تا همین امروز،  ۸۳بهمن  ۶۶از روز اول تأسیس جمهوری اسالمی تا همین امروز همه کشتارها، از 

ه امید به اصالح تدریجی و اند تا طرف مقابل را از هرگون یا کشته. اند همین دو هدف را پی گرفته

اند تا منقدان درون نظام با نظام  ثمربخشی مبارزه مسالمت آمیز و قانونی منصرف و ناامید کنند؛ و یا کشته

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

. د اعدام سیاسی، دو قطبی کردن، سیاه و سفید کردن صحنه سیاسی در انظار مخالفان استترین کارکر 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  اعدامهای سیاسی بعد از انقالب و تاثیر آنها بر  اکبر گنجی به تفصیل در باره رفتار گروه

اند  اند و اگر کشته شده نبوده« معصوم»است تا به تلویح نشان دهد که مخالفین جمهوری اسالمی نیز چندان 

  .اگر هم حقی ضایع شده باید رسیدگی شود. به دلیل تقصیرهاشان هم بوده است
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ین نیست که حقی از کسی مسئله فقط ا. ها و خشونت فقط حقوقی و اخالقی نیست ما موضوع تحلیل اعداما

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 نبودهحق نباید گذشت اعدام شدگان هم یک سره بی تقصیر 

کند که دریابیم حکومت برای تحقق کدام  نه تحلیل نیکفر و نه تحلیل گنجی هیچ کدام ما را راهنمایی نمی

ترین قصد حکومت تولید ترس از حکومت در میان  مهم. شود اهداف سیاسی به اعدام سیاسی متوسل می

های خودی و  تحکیم وحدت جناحهای مسالمت آمیز از یک سو و  مخالفان و ناامید کردن آنان از راه

 .خاموش سازی منقدان در درون حکومت از سوی دیگر است

کند،  گنجی هم چنین به گستردگی تمایل به خشونت در میان نیروهای مخالف جمهوری اسالمی اشاره می

ای ه 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 « اجتماعی مخالف جمهوری اسالمی بیشتر بود یا در میان مدافعان آن؟

تواند  قدر هم انسان غیرمنصف باشد، باز نمی هرچه« .هر دو طرف به خشونت متوسل شدند»کند که  می

لفان برپایی قبول کند که میزان تمایل به خشونت در طیف حامیان برپایی جمهوری اسالمی، از طیف مخا

گنجی تحلیل خود را با اشاره به توسل به سالح در مناطق . 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  توسط پیروان آیت هللا خمینی از پادگانها نیز  انقالب گشوده شد در تهران بود و بیشترین تعداد سالح

. بهمن با چشمان خود شاهد این تحول بزرگ بوده ام ۶۶و  ۶۱من خود در روزهای . مصادره شد

 .های فدایی هم در شمال و شمال غرب تهران نقش داشتند چریک

اطق قومی همه بعد از ها در من یابد که خلع سالح پادگان ها مراجعه کند در می اتفاقا هرگاه گنجی به تاریخ

هر نیروی سیاسی در هر منطقه که تا روز انقالب فعال تر بود در حین انقالب هم در . 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 حکومت خود را بر پا ساخت، این قشرهای مردم بودند که سازمان

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 . و مسلحاند و هر د ها و شیعیان دو دسته شده در ترکمن صحرا ترکمن. به سرهاست

و در تمام این موارد آقای گنجی مطلع . در سنندج درگیری واقعا ناخواسته درگرفت. 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

بینید که همه توسط  کشتار دگراندیشان را در همین سه سال می ها نمونه حمله به زنان و آدم دزدی و 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

علیه دگر اندیشان در میان اسالم گرایان به مراتب گسترده تر  داوری گنجی در باره عمق تمایل به خشونت

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 . ی ایران ی ملی و حزب توده وی دگراندیش هم نیروهایی چون جبههنیر« 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،  آقای گنجی هرگاه منصفانه قضاوت کند باید طرز فکرهایی مراجعه کند که در باره آزادی

او هرگاه این طرز . های غیر مذهبی جامعه ما رایج بود های مذهبی و قومی در بخش حقوق زنان، اقلیت

ذهبی تر جامعه ما قیاس کند، قادر نخواهد شد استدالل کند که های م 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. بودها پیرامون حقوق اجتماعی و مدنی پذیرفته  مذهبی ما در آن سال

 .ها با نظریات مراجع معتقد به نظام اسالمی همسنگ یا قابل قیاس است خشونت نهفته در این نظریه

را کمتر « دیگری»و « ما»اشکال بزرگ تحلیل و قضاوت اکبر گنجی این است که او هم مثل نیکفر 

 .انگارد جمهوری اسالمی مینمادهای نمایندگی اقشار اجتماعی موافق و مخالف 

. این کار فرافکنی است. ها در مناطق قومی دارد اکبر گنجی در استنادات خود تاکید زیادی بر خشونت

 –که مستند حرف نیکفر است  – ۲۳کشتار . های قومی نداشته است هیچ ربطی به خشونت ۲۳کشتار 

اعدام آنها نه به حکم قانون . ه امنیت نظام نیستندآن زندانیان هیچ تهدیدی علی. ها نیست عام کردها و بلوچ قتل

 .تر مرتکب شدند های قبل است و نه ناشی از خشونتی که سال

 جمع بست سخن

های تمام برپادارندگان و مدافعان  را به انگیزه ۲۳های دهشتناک نهفته در کشتار  کس که انگیزه  آن

. کند را، به زیان انصاف و عدالت، کدر میدهد، در قضاوت خود روح حقیقت  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 بازتاب ستیزی واقعی میان طرز فکرهایی است که با هم هم

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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اگر تو در مهار  خشونت بیش از دیگری دلسوزی، پس مسئولیت بیشتر در یافتن راهی برای برون رفت از 

  .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  ، با توان طرف مقابل کم«تفاوت»به « ستیز»روشنفکران در عبور از خواهد شد که توان 

 .است

ی نیکفر مفصل نوشته  ی نوشته از پی بحث اکبر و محمد رضا، یک استاد دانشگاه هم قلم برداشته و در باره

احساس برایم وقتی ترین  تلخ. طاقت نیاوردم آن را تا آخر بخوانم. آور اما، کالم تا کالم، همه تهوع. است

 .دست داد که شک کردم او خودش باشد

 1332آبان  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 اصوال  ایشان فقط قصد حمله به امثال

برای روشن شدن بقیه این مقاله، اجازه دهید   ولی. بنا بر این اصوال  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  حا  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 اول گفتند هر کس ابراز دگراندیشی کنآقای نیکفر . 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

دن رژیم جدید بود، و نیروهای بعد از انقالب کشتار دگر اندیشان و مخالفین آغاز شد، تمامی تقصیر به گر

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

، (این مورد نداشت که تازه نگارنده اصوال  موضعی در)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   تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسالمی بعنوان یک رژیم دیکتاتوری مذهبی"

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  آقای هدیسحابی و  یاد خانم هاله

 .زنده یادان را جمهوری اسالمی به شهادت نرسانده است

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 از پی بحث اکبر و محمد رضا، یک استاد دانشگاه هم قلم برداشته و در باره"

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

 :دو ادعا کرده است 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

مقاله را نگارنده ننوشته است؟ چرا؟ چون آقایان خود قادر نیستند با . 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  خالف جناب نگهدار، به ایشان جسارت نمیکند و ادعا نمیکند که ایشان قادر نیستند چنین مقاله

یک کارنامه هستیم که در معرض هم آقای نگهدار و هم بقیه ما، از جمله نگارنده، دارای  .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 . جوان و پزشک نگارنده هم اعدام شد به جرم مداوای مجروحین تظاهرات

خانواده همسر . بود ۱۹۲۶دهه همسر یک خواهر نگارنده چند سال زندانی سیاسی در . 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. پدر و مادر نگارنده در غم پسر جوان خود دق کردند و از دنیا رفتند

زمان شاه و هم در جمهوری اسالمی اعدام شدند، از دوست دوران و هم دانشکده نگارنده هستند که هم در 

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. یسی در مورد ایران بوده استمشغول نوشتن مقاله بزبان انگل ۱۳۳۳نگارنده از سال 

های قانونی، سیاسی، و  ای، و جنبه نگارنده بر موضوع انرژی، و بخصوص انرژی هسته  نویسندگی،

ای ایران بودند، بخصوص یک  این مقاالت تحقیقی و راجع کّل تاریخ برنامه هسته. اقتصادی تمرکز داشت

نگارنده در روزنامه و مجالت مهم . را میتوانید در اینجا ببینید سری مقاله در هفت قسمت که شش تای اول

آمریکا و اروپا چنین مقاالتی منتشر کرده است که شامل لوس آنجلس تایمز، نیو یورک تایمز، وال استریت 

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 سیو، ومجله کامنتریپرگر

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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فارین پالیسی، تروت دیگ، تروت عات، کامن دریمز، نشنال اینترست، انتی وار، الجزیره، فارین پالیسی 

 .است نتشر کردهان ان، کایرو ریویو آوف گلوبال افیرز و پیوند مقاالت زیادی م  اسوسیشن، سی

که به مسائل ایران تعلق داشت و بزبان انگلیسی  رو آغاز بکار کرد وبسایت تهران بیو ۶۶۶۱در سال  

های معتبر انگلیسی از تهران  وبسایت به سرعت شهرت یافت، و بسیاری از روز نامه و وبسایت این .بود

ها مقاله گزارشی راجع ایران منتشر  صدها مقاله پژوهشی و  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  "اعدام زندانیان سیاسی"،  اینجاو  اینجا، در 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 : داردنمایش ادامه "،"آغاز شد( ۱۹۱۱در تابستان )

سرنوشت روزنامه نگاران "،"، قسمت چهارم(۱۹۱۱در تابستان ) محاکمات نمایشی استالینیستی"،"دوم

سال  ۹۶، های آمریکایی بحران گروگانگیری دیپلمات"،"دانشجویان ایرانروز : شانزدهم آذر"،" ایرانی

 ،"بعد

بهزاد نبوی و "،"سعید حجاریان ":و دگر اندیشان ایران ، فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران  شرح زندگی

، "خانم نرگس محّمدی"،"خانم نسرین ستوده"،"دکتر احمد زیدآبادی و عیسی سحرخیز"،"مصطفی تاجزاده

سی میر حسین تکامل سیا"،"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 "،که به زبان فرانسه هم ترجمه شد "، 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 .این مقاالت فقط قسمت کوچکی از کّل مقاالت نگارنده در مورد ایران هستند

 .ها مرجع و منابع معتبر هستند آنها دارای دهتمامی .  هستند  مقاله دیگر نگارنده پژوهشی با زمینه تاریخی

سوال   بدانند، ولی  اگرچه نگارنده نیازی ندارد که آقای نگهدار ایشان را تحلیلگر سیاسی، پژوهشی، تاریخی

است؟ اصوال  خود آقای   ، پژوهشی برای شما کافی آقای نگهدار، چند مقاله تاریخی: او از ایشان این است

پژوهشی در مورد   سازمان ایشان، از جمله آقایان نیکفر و تابان، چند مقاله تاریخینگهدار و یاران هم 

اند که حاال صاحب ادعا هستند؟ از آقای  های معتبر انگلیسی منتشر کرده ایران در نشریات و وبسایت

 -ایشان صرف نظر از اشتباهات ایشان و سازمان  -  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،  نگارنده و پرداخته است ، ساخته" تهوع آور"آن چه . حال به سراغ مدعای دوم آقای نگهدار برویم

 بعد از انقالبعملکرد سازمان آقای نگهدار  ظاهرا. است بعد از انقالب نگهداررفتار خود سازمان آقای 

 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 سریعا  به درخواست دموکراتیک

 ،۱۹۸۳اسفند  ۶۱کیهان، ) در این خصوص گفت  ۱۹۸۳اسفند  ۶۱صاحبه ای درسخنگوی سازمان طی م

 (   ۱صفحه

آنهایی که دستگیر شدند و یا تحت پیگرد . آنهایی که اعدام شدند جرمشان خیانت به خلق و میهن بود"

ر تا آنجا که ما اطالع داریم حدود دوهزار نفر از افراد ساواکی زی. هستند، عناصر ضد انقالب هستند

به نظر ما تقاضای عفو عمومی برای این ...پوشش سیا مشغول خرابکاری و فعالیت ضد خلق هستند

گونه عناصر محکوم است و دادن عفو عمومی به عنوان عیدی به ضد انقالبیون است و راه را برای 

 " .فعالیت مجدد امپریالیسم در ایران هموار می کند

فدایی خلق برای انحالل ارتش و اعدام همه سران آن فشار وارد هیچ کس به اندازه مجاهدین و چریکهای 

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 صفحه، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، جنگ اول گنبد ) 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 تماس می گیرد که به ما حمله شده، وآقای نگهدار به او نگهدار

شته بودند که به دلیل کشتن پاسدارها باید اعدام شوم،اما تعداد کسانی را که کشته گوید بردیوارهای شهر نو

 ."وقتی می کشتم نمی شمردمچون " ،(۱۹۱۳، بهمن  ۳۳آرش ،شماره) به یاد نمی آورد 

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

 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 ...تا شب هفتم فروردین ماه دو سوم شهر گنبد به تصرف ترکمن های مسلح درآمد"

سیاست در ترکمن صحرا که هواداران سازمان فعال بودند، قطعاً در تسلیح  مقطع تسلیح مردم بود و این

 ."ترکمن ها موثر بود

یا تروریسم و جنگ داخلی و تجزیه ایران؟  ، ادعای آقای نیکفر، بود،این گسترش روشنگری و مدرنیته

نهایت احترام را  ، هم دانشکده نگارنده که او همیشه تا همین لحظه برای جناب ایشانمهدی فتاح پور 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. ترکمن ها بسیار منظبط عمل می کردند"

 ."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

 ؟مانند کردستان که نیروهای سازمان تحت پوشش کردها می جنگیدند ، (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

ات دولت،معلول در باطن این سر و صداها و بگو و مگوها و متأسفانه زدوخوردها بنا به عقیده و اطالع"

از ناحیه ی گروه های کمونیستی و .تحریکات ناجوانمردانه ایست که عمدتا  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

ر سرازیر و به مراکز محلی می زنند و از هر طرف بر طبق نقشه های پیش پرداخته به نواحی مورد نظ

 ".از اسلحه های غارت شده ی داخل و یا وارد شده ی از خارج استفاده می نمایندو ...ملحق می شدند

صریحا  از نقش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در همه  ۱۹۸۱یازدهم تیر ماه  مهندس بازرگان در

 (:۳، صفحه ۱۹۸۱کیهان،  یازدهم تیر ماه ) جنگ ها و خشونت های سراسر کشور با مردم درد دل کر د 

فدائیان خلق، این دسته درست آنجا برای خیانت هر جا بساطی است،  -در گنبد بساط راه می اندازند"

ان ماجرا راه می اندازند و آن گاه در بلوچستان سنی و شیعه راه می اندازند، و ، بعد در خوزستآماده 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  دو حرکت انقالب ایران درمهندس بازرگان بعدها در کتاب 

. همه این گونه امور را به مارکسیستها باز می گرداند که از آنها به مذهبی های تندور هم سرایت کرد

انقالب ایران در مهدی بازرگان، ) کمونیست ها را بزرگترین مخالفان دولت موقت اعالم کرده و می گوید

 (:  ۱۶۹،  صفحهدو حرکت
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اولین دسته ای بودند که زبان و قلم و [ 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 در دو حرکتانقالب ایران )  بعد در ادامه می افزاید

چپی ها بعضی از دانشکده های تهران را تبدیل به ستادهای جنگی یا مراکز جمع آوری و توزیع نفرات "

 ."و مهمات برای کردستان و سایر نقاط مرزی، علیه دولت جمهوری نموده بودند

ها  میکردند، امری که خود سازمان بعدسازمان آقای نگهدار چه مهندس بازرگان همان زمان آگاه بود که 

 .و در مقاله قبلی بازگو شد بدان اعتراف کرد

رفتار درست طالقانی با مجاهدین و گروه های کمونیست خوب  آیت هللا سید محمود هیچ کس مانند زنده یاد

ام حسین، بارها به کردستان سفر کرد تا به جنگ تجزیه طلبانه ای که به دستور صد. سیاسی نداشت و پخته

سازمان آقای  اما. راه انداخته  بودند، به گونه ای صلح آمیز پایان بخشد بقیهحزب دموکرات کردستان و 

سازمان آقای  قبل از وفات، در آخرین نمازجمعه اش، به حزب دموکرات و. او را کامال  ناامید کرد نگهدار

 :چنین گفتند  طالقانیجنگیدند، آیت هللا که در لباس کرد بدون نام سازمان می نگهدار

كفار . دست كفار هر چه ما مسلمان ها از اول اسالم ضربه خوردیم، به دست منافقین بوده است نه به"

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 

. یآیند و به چهره ی ایران گر و فریبكاری هستیم كه گاه به چهره ی اسالم در می  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

ن گرفتاری هایی كه امروز ای...ها در چهره ی اسالم و ایرانی و اختالف در صفوف یعنی كوبیدن مسلمان

… 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، . ان هم نیستندش 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

. خواهیم فرهنگ كردی را ترویج كنیم گویند می  خواهید؟ می  چه می ...خواهند؟ هایی دارند؟ چه می  بهانه

های شهر و روستا را تشكیل بدهیم، خوب بدهید  هیم انجمنخوا 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 

یعنی چه؟ آخرش چی؟ آخرش هم این كه ما هر كاری دلمان بخواهد به دست ! غیربومی از اینجا بروند

آخر مساله به اینجا می . ركزی به ما نان بدهد، آرد بدهد، نفت بدهد و پول بدهدخودمان باشد، فقط دولت م

نفت را از خوزستان بیاورند به اینها بدهند و اینها هیچ . هیچ حق دخالت در كار ما نداشته باشید. رسد دیگر 

به دست  این شدنی است؟ همه چیز به دست خودمان، فقط بودجه. تمكینی از دولت مركزی نداشته باشند

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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یهودی رای داد، زرتشی رای . 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 . ماه قبل مساله سنندج پیش آمد و ما رفتیم سنندج ۸همان وقتی كه …چه پیشوای مذهبی است؟

بعد یك نفری كشته شد و بعد . و كمیته اهل سنت ایجاد شد تحقیقات معلوم شد، یك درگیری بین كمیته شیعه

… 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. بعد حمله كردند طرف پادگان نظامی. بعد شهربانی هم تسلیم شد

تا …!شد؟ ما هم غافل بودیم ای می  دانید چه فاجعه ارتش سنندج سقوط كرده بود، می روز مركز نظامی 

های ما را كشتند،  ها جوان های اینها داد و فریاد برداشتند كه ارتشی  وارد شدیم، عوامل و دور و بری 

مت كند مرحوم خوب ما را ناراحت كردند كه چرا باید ارتش این كار را بكند؟ خدا رح. های ما را كشتند زن

كنند به  ها حمله می  این. با او تماس گرفتیم و او گفت كه ما دستوری ندادیم برای حمله به مردم! قرنی را

هایمان را بدهیم به اینها؟ سربازان خود را به كشتن بدهیم؟ ما هم باور  ما دفاع نكنیم؟ اسلحه. پادگان

اندازید؟ ببینید دسیسه را،  بر سر مردم خمپاره می  رفتیم پادگان برای این كه اعتراض كنیم چرا…!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…ما از خودمان دفاع نكنیم؟. كنند گفتند آقا، به ما حمله می ! ها آن

ارتش ابتدائا وارد شد؟ فتنه را ! كوبد كه این ارتش شما ما را می ! كنند ا مثل مغول ها حمله می آنجا كه به م

كی ایجاد كرد؟ از كجا شروع شد؟ هیچ بررسی شده؟ اینها آیا به قول و عهدشان قانع هستند؟ اگر واقعا 

ند كه رفتند اروپا و خارج، اینها كسانی هست. 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 دست نیاوردیم كه بازیچه یك مشت بازیگر بین  مفت به

فتنه را قرآن و دین ما . هرجا فتنه شد باید بجنگید  قاتلوهم حتی التكون فتنه: گوید قرآن می . كند حمل نمی ت

  ".كند تحمل نمی 

  که از روز اول بعد از انقالب آغاز شد و نگارنده در مقاله قبلی 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. سازمان مجاهدین از قبل آن را طراحی کرده بود. راه جنگ مسلحانه

  ، صفحه۹۶نداز ایران ، شماره ی چشم ا) درباره یکی از آنها می گوید. آن زمان داشتبا مجاهدین در 

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 ...بود آخرین جلسه ای که با آنها داشتم با پرویز یعقوبی"

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 

نگهدار دارد؟ سازمان ایشان در همه شهرها به سازمان آقای   ممکن است پرسیده شود اینها چه ربطی

عضو   ،عضو وقت کمیته مرکزی)مصطفی مدنی . درگیر بود و در دانشگاه ها هم فعالیت علنی داشت

را سازمان 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

  اشاره شود تا بی (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. نکارناپذیر استایران واقعیتی ا  عمیق در جامعه

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

چه چیزی این . است ای نامه گرفتار جبر  گسل  زندگیرود که بداند،  بینانه انتظار می چون او هم که خوش

توان فرضیاتی در این باره مطرح کرد، مثال  با تأکید بر نفوذ فکری  سل را این گونه ژرف کرده است؟ میگ

بینند و  طلبان، و کال از طریق مجموعه کسانی که آینده خود را مشترک می رژیم از جمله از طریق اصالح

کوشند زمینه مشترک  گردد، می رمیکننده وجه زمانی آینده در ترسیم گذشته ب بنابر الزامی که به نقش تعیین

 ".گذشته را حفظ کنند

 آقای نگهداردر 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  عمیق در جامعه

دهد که کمونیست های سابق تا چه حد در تحریف  نشان می دارمحمد رضا نیکفر و فرخ نگههای 

رود که  بینانه انتظار می 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 جبر  گسل  زندگیبداند، 

اره مطرح کرد، مثال  با تأکید بر نفوذ فکری ته نشست های لنینی و استالینی ، و کال از فرضیاتی در این ب

کننده وجه زمانی  بینند و بنابر الزامی که به نقش تعیین 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 ین حال میدر ع

خلق به همکاری با جمهوری اسالمی در سرکوب های سال های پس از انشعاب متهم می شوند، آقای 

 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 نگهدار فیلم را ببینید که چگونه همکاری با جمهوری اسالمی در سرکوب را

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"آقایان نیز برای خودشان  کرده است، تا آن حد که گزارش گذشته به روایت خود

را شامل می شود،  شاننیکفر اگر هم راست باشد، منحصرا  کمونیست های سابق مثل ای 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 ریتنیز آن را جنایت بر ّضد بش  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  ایشان مرتکب شده اند های همسوبا سازمان

سازمان مجاهدین خلق و ده ها هزار هزار قتل  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)؟ گفت این بچه هاشد، خیلی برافروخته شروع به قدم زدن کرد، پرسیدم چه شده است

من نگرانم اینها  . 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

اریخ بیست سال می گذرد و می بینیم که این جرقه خاموش نشده از آن ت. 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

 نابودی امپریالیسم آمریکا
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مهندس بازرگان به شدت مخالف مارکسیسم  دانیم که همه می .در اینجا یادآوری نکته مهم دیگری الزم است

در همان زمانی که امثال  در عین حال. ف اشغال سفارت آمریکا بودو شوروی و فردی لیبرال و مخال

میکوبیدند، دکتر " علوم بورژوایی"آقایان نیکفر و نگهدار علوم اجتماعی و انسانی غرب را تحت عنوان 

وقتی امثال آقایان . عبدالکریم سروش در مجله سروش به دفاع بسیار مفصل از علوم انسانی غربی پرداخت

رضا داوری وارد بحث  آقایهدار به دنبال نابودی امپریالیسم آمریکا بودند، دکتر سروش با نیکفر و نگ

" وجود و ماهیت غرب"و " غربیان و حسن و قبح شئون و اطوار آنان"درباره غرب شدند و طی دو مقاله 

 ریکاسال گذشته علیه غرب و آم  ۹۳حتی یک کلمه از دکتر سروش در . به دفاع از غرب بپا خواستند

و بخصوص  این نکته فقط برای ذکر تفاوت مشرب ها بیان شد، واال نگارنده عدم نقد غرب،. توان یافت نمی

نگارنده خود منتقد شدید اینگونه . های امپریالیستی آمریکا در مورد جهان اسالم را فضیلت نمیداند سیاست

  .باشد ها می سیاست

که ) بود، پس از انقالب علیه دموکراسی و لیبرالیسم غربی، که سازمان اکثریت با آن نزدیک  حزب توده

به مناسبت چهلمین : چهل سال در سنگر مبارزه) گفت چنین( مهندس بازرگان را سمبل آن می دانست

 (:۲۲و  ۲۸صفحات  ،۱۹۲۶سالگرد بنیاد گزاری حزب توده ایران، انتشارات حزب توده، مهر ماه 

، دچار هیچ گونه ابهام و ابزار سلطه بورژوازی استکه  ورژواییدموکراسی بحزب توده ایران درباره "

دموکراسی در تمام نظام های ماقبل سوسیالیسم و تا پیروزی کامل با توجه به این که . تخیل نبود

سوسیالیسم، عبارت است از دیکتاتوری اقلیت حاکم و سازمان اعمال قدرت طبقات و قشرهای استثمارگر 

 "علیه سایر طبقات

. باید حمله به دولت دموکرات مهندس بازرگان صریحتر می شد. به این اندازه هم کفایت نکرد توده حزب

 ( : ۳۳همانجا، صفحه) حزب چنین نوشت

در شرایط نویی که انقالب آماج دسیسه های گوناگون امپریالیسم و ضد انقالب داخلی است و رویارویی "

بیش از پیش محتوایی طبقاتی خود  دموکراسیق می شود، جبهه انقالب و ضد انقالب هر روز بیشتر تعمی

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

ن، بیانگران منافع سرمایه داری لیبرال ایران اند، در حالی که برای پیروان و چه پس از آ" بهار لیبرالها"

سوسیالیسم علمی حق آزادی فعالیت قانونی به هیچ رو قائل نیستند و قوانین ضد کمونیستی دوران طاغوت 

لیبرالها دموکراسی را برای تمام گرئه های سیاسی، منهای پیروان سوسیالیسم ...را معتبر می شناختند

 ."علمی و دیگر نیروهای راستین می خواهند

گویی حزب . دید  نمی بین سازمان آقای نگهدار وحزب توده  تفاوت مهمی هیچ کسدر آن مقطع از زمان 

همان طور . آقای نیکفر هم عضو همین سازمان بود. 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 . ا له خواهیم کردحمایت می کند و شما اگر رهبری حزب توده را نپذیرید، شما ر

 .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"

سازشکاری است که باید به پشت میز دادگاه کشیده شود و دوستی و مماشات با  لیبرالیسم واین 

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 

ای سیا در  پی در پی و مکرر در حدی بسیار گسترده و صمیمی با عوامل آمریکایی و جاسوسان حرفه

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

مان پیرو خط امام،سنگر دانشجویان مسل...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

... ز عقب گرد و باز پس گرفتن اشغال سفارت نیستاتهاماتی که در عمل به ثبوت رسیده است چیزی ج

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 

کدام نمی تواند بر قانونیت و اعتبار این اسناد کوچک ترین لطمه ای  رسیده با سازشکاران لیبرال، هیچ

 ."وارد آورد

امیر انتظام، حتی مخالف  آقایان نیکفر و نگهدار با قطعی قلمداد کردن جاسوسی آقای مهندس سازمانپس 

که آقای این همان روشنگری و مدرنیته ای است . 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"نده کار نگار. شده است "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 گروه فدائیانکه  است؟ آیا این نیست" تهوع آور"چه چیز  :بنا بر این، سوال این است

این است " تهوع آور"آقای نگهدار به عراق رفت و با استخبارات صدام حسین همکاری کرد؟  چریکهای

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-104_0.pdf
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اقلیت، اینک نیز  فدائیاناصلی پیش از انقالب سازمان آقای نگهدار و بعدی  از اعضای" رفیق توکل"که 

 :می گوید

من به . بیهوده دنبال جعل اسناد نرود. ل وزارت اطالعات را راحت کنمخیلی صریح این را بگویم و خیا"

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 نطقه استفاده کند و حتا از کمکهای ارتجاعی م دولت

ای بر مواضع سازمان انقالبی ایرانی یا  ذره. استفاده نماید، به شرطی که این کمک بی قید و شرط باشد

ین های مردم دو کشور به کار گرفته نشود و تا جایی که ممکن است، ا 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  - علمداریآقای کاظم 

 :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 "

 ". رار بدهندبودند ق

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 . مشروطیت و انقالب  هزینه دادندباید برای آزادی بپردازند، همان گونه در انقالب 

 :ایشان می نویسند. است" مدت

، ولی در درازمدت مردم ایران هایی به مردم وارد کند زیانتواند در کوتاه مدت  اگرچه تحریم نفت می"

صد مگر مردم ایران . 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  سال برای آزادی مبارزه نکرده

باید فشارهمه جانبه ی داخلی و خارجی علیه این ...ترساند؟ هزینه ی کوتاه مدت تحریم نفت ایرانرا از 

 ".دم تن دهدرژیم را بکار گرفت تا به خواست مردم، یعنی آزادی و حاکمیت مر

 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. نبوده است او پای بند به اصول"

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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. است دور از چشم خبرنگاران رأی اش را به صندوق انداخته 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 .هستند که ایشان در پاراگراف باال توصیف میکنند  انی

اگرچه اینک یکی  علمداریآقای  .ایشان در پاسخ سکوت اختیار کردند  آقای نگهدار حمله کرده است، ولی

اش را حفظ کرده که نمونه اش کالمی است  یتساز مهمترین چپ ستیزان است، اما همچنان زبان استالینی

 .خاتمی نقل شد آقایکه در باال از او درباره 

است، بنیادی که  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 آمریکا، وزارت خارجه هلند

 ،یجلخ یدهم ،اراگزاس نسحم ،یدمحم دیجم نوچ یا هدش هتخانش یاه هرهچ هارمه هب)آقای نیکفر .میشود

عضو هیأت علمی این بنیاد بوده و در آن تدریس هم   ( ...و ،یرادمتعیرش نسح ،تفار دمحا ،نادشار امین

ظاهراً از . آمریکا راه درازی طی کرده اندآقای نیکفر از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا . کرده اند

را چ. ان تغییر کرده است ثابت است، اما کشوراین اصل . همیشه باید به ابر قدرتی وصل بود نظر ایشان

 .تسا هدومیپ ار ریسم نامه دوخ هک تسا لیلد نیا هب ال  امتحانمی خواند؟ " تهوع آور"آقای نگهدار این را 

 کالم پایانی

نگارنده مثل همیشه زیادی خوشبین ، خوب، شاید  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

 1332آذر  2گویانیوز، : منبع
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