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   : دراین شماره

ای را به نزديکترين حادثه   "تالش" اين شمارة  ،از ماهها پيش در صدد شديم

اين تکان برای .  اختصاص دهيم  ،سپتامبر  11يعنی ترور    ،که جهان را تکان داد
امّا برای ميهن ما از  .  برخی از کشورها کمتر و برای تعدادی بسيار بيشتر بود

لحظه اسالمی های  همان  بنيادگرائی  و آشکار گرديدن دست  نخستِ حادثه 
سپتامبر و تمام پيامدهای سياسی آن در سطح  11اقی نگذاشت که ترديدی ب

جهان ابری است که تا مدتها آسمان سياست ايران را خواهد پوشاند و ما را 
 .  در التهاب ريزش نتايج آن باقی خواهد گذاشت

اين مهم نبود که آيا حکومت اسالمی در ايران مستقيم يا غير مستقيم انگشتی 
همچنين اينهم تعيين کننده .  بار داشته يا نداشته استدر اين حادثه دهشت  

نبود که حکومت اسالمی در موضع دشمنی با طالبان در افغانستان قرار دارد 
يا نه ـ هرچند که اين دشمنی کار آمريکائيان را در حملة نظامی به افغانستان 

چه  کرد ـ آنمی   و برچيدن بساط طالبان و القاعده حداقل در اين کشور تسهيل
اهميت داشت اين بود که حکومت بدليل دو دهه و اندی پيگيری تروريسم 
ايجاد زمينة ظهور يک شبکه   دولتی و داشتن نقش فعال در سازماندهی و 
 ،تروريستی بين المللی از بهم پيوستن گروههای پراکندة بنيادگرای اسالمی

گرفته و بالفاصله پس از آن حادثه در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار  
 . بعنوان متهم رديف اوّل به محاکمه کشيده خواهد شد

امروز فشار دولت آمريکا برروی حکومت اسالمی تا شايعة خطر حمله نظامی 
فشار روانی و احساس خطر در درون    ،به خاک ايران پيش رفته است و اين امر
است داده  افزايش  بشدت  را  بحث ضرورت .  حکومت  به  احساس خطر  اين 

 "اصالح طلبِ "ابطه و مذاکرات مستقيم با آمريکا بويژه از سوی جناح  ايجاد ر
احتمال برقراری اين رابطه در ميان اپوزيسيون موجب .  زندمی   حکومت دامن

 . واکنشهای گسترده و متفاوتی گشته است
شرط  پيش  رعايت  بر  اپوزيسيون  از  بخشی  حاليکه  برای های  در  اساسی 

ميان دولتها ی ايران و آمريکا پافشاری نموده   برقراری هرگونه مذاکره و رابطه
که در صدد دور زدن و بی اعتنائی به مبارزات و مطالبات ای  و هرگونه رابطه 

آزاديخواهانة مردم ايران بوده و يا در برابر تهاجمات و دست اندازيهای پيوسته  
جمهوری اسالمی به حقوق دگرانديشان سکوت اختيار کند را خالف اخالق  

ـ   امّا بخش ديگر  ،داندمی  اعتبارف حکم وجدان آگاه بشری و لذا بی و خال
اپوزيسيون موسوم به طرفدار دوم خرداد ـ همت خود را براين گماشته است 

حکومت هرچه سريعتر و بدون هيچ اصطحکاک و   "اصالح طلب"بخش    تا
برقراری با بدست گرفتن ابتکار عمل در    "مزاحمهای  پيش شرط"برخوردی با  

گامی از جناح ديگر   ،رابطه با آمريکا و در نتيجه کاهش فشارهايبين المللی
در همين راستا اخيراً در خارج .  حکومت اسالمی در جنگ قدرت پيش افتد

طرفداران   يعنی  اپوزيسيون  از  بخش  اين  سوی  از  طلبان "کشور  اصالح 
ايران و آمريکا مبنی برفراخوان دولتهای    ،صادر شده استای  بيانيه   "حکومتی

و رسمی علنی  برقراری مذاکرات  با !  البته بدون هيچگونه پيش شرطی  ،به 
هنرمندان در داخل و خارج   ،نويسندگان  ، روشنفکران  ،توجه به اينکه اپوزيسيون

کشور از اولين قربانيان تروريسم دولتی جمهوری اسالمی و سرکوب و نقض  
از افراد امضاء کنندة ای  نکه عده و با توجه به اياند  حقوق بشر در داخل بوده

حکومت اسالمی   ،اين فراخوان خود سالهای زيادی تالش نمودندثابت کنند
در تمامی ترورهای شخصيتهای دگر انديش ايرانی دست داشته و اين حکومت 

گيری شبکه تروربين المللی بوده يکی از مهمترين حاميان و طراحان شکل 
ه حکومت اسالمی خود را بر محور توجه افکار امروز ک  ،اما با همة اينها  ،است

عمومی جهان يافته و انگشت اتهام و فشار برای دست شستن از تروريسم 
دولتی و دست شستن از حمايت از گروههای تروريستی بنيادگرای اسالمی 

چرا نگارندگان و صادر   ، بلند است.  ..حزب اهلل و  ،جهاد اسالمی  ،نظير حماس
د که دولتهای ايران و آمريکا بدون هيچ پيش شرطی کنندگان بيانيه مصرّن
  ؟پای ميز مذاکره روند

در برابر خون   "اعجاب انگيز"  برخی از مبتکرين صدور اين بيانيه با گذشتی
گويند ؛ مسئوليت جنايتهای حکومت اسالمی می   معتقدند و بلند  "يارانشان"

اصالحطلب   "دولت  که قبل از جبهه دوم خرداد صورت گرفته را نمی توان از  
 .  کنونی خواست "

بر سر اين يا آن فرد   تنها  از   ،"خاطی"بديهی است بحث  اين يا آن دسته 
و امروز اند  داشته   افرادی که در گذشته دست در سفرة خون حکومت اسالمی 

انسان ايدئولوژيک   ،دانيممی  چه.  سنگ آزاديخواهی را بر سينهمی کوبند نيست
ز باالترين جرايم و جنايات يعنی ريختن خون انسانها و با ايمان با گذر از مر

شود که حتا می  "اشتباهی"و    "خطا"در راه اعتقاد و ايمانش مرتکب چنين  
است  آرامش  و  صلح  جويای  که  ملتی  سوی  از  و  شرايطی  تحت  نيز   ،آن 

امّا پرسش بر سر تداوم حيات نظامِ ايمانی و سلطة يک دين . بخشودنی است
اصالح ".  طلبدمی   چنين ايمان و اعتقادی  "اُمتش"که از  بر يک جامعه است  

دفاع  "طلبان حکومتی  چنين  بقای  از  که  هنگامی  مسئوليت می  تا  در  کنند 
 . اند نسبت به کلية جنايات حکومت در قبل و بعد از دوم خرداد سهيم

 حکومتی تنها تفاوتشان با جناح واليت فقيه اين است که  "اصالح طلبان" 

ل به چنين اعتقاد و ايمانی را در حوزة قانون به قيد و بند کشند خواهند عممی
 .  و آن را بنام جامعه مدنی و حکومت قانون به خورد ايرانيان دهند

اساساً بايد از امضاء کنندگان اين فراخوانپرسيد ؛ چه تضمينی وجود دارد که  
ون  حکومت اسالمی و دستگاه امنيتی رسمی و غير رسمی آن داوطلبانه و بد

وجود با  و  اپوزيسيون  سوی  از  فشار  و   هيچگونه  غربی  کشورهای  سکوت 
آمريکا ـ که امروز هر دو جناح حکومت اسالمی شيشه ادامة حيات خود را در 

بينند ـ از اين روشها دست برداشته و تن به رعايت حقوق بشر می  دست آنها
دهد داخل  آزادی  .  در  و  حيات  حق  و  مردم  آزاديهای  و    ،هنرمندانحقوق 

و   ،نويسندگان شمرده  محترم  را  دگرانديش  سياسيون  و  نگاران  روزنامه 
  ؟و عملی تضمين نمايد قانونی ،بطورآشکار

و  اسالمی  بنيادگرائی  مفهوم  در  ديگری  پرسشهای  و  پرسشها  اين  با  ما 
های چهره   ،انديشمندان  ، تروريسم دولتی به سراغ تنی چند از صاحب نظران

د رفتيم که حاصل اين گفتگو ها را با اعالم سپاس بی سياسی و فرهنگی خو
با   اشان  صميمانه  همکاری  بابت  عزيزان  اين  تک  تک  از   "تالش "پايان 

 . کنيم می  خدمت خوانندگان خود تقديم
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 پیش شرطها و رابطۀ میان ایران و آمریکا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داریوش همایونگفتگو با 

 

المللی و پيامدهای تالش ـ در غرب کارنامه يکسالة مبارزه عليه تروريسم بين
 شود: جنگ افغانستان چنين ارزيابی می 

و   قدرت  از  طالبان  رانده شدن  القاعده،  تروريستی  به شبکة  شديد  ضربات 
ارتجاع از يک حکومت  افغانستان  ی و عقب مانده، هر چند بن رهائی ملت 

الدن بعنوان دشمن شماره يک امنيت جهان غرب متواری و پنهان است، امّا 
افغانستان ديگر مرکز پرورش و صدور تروريست نيست و با تمام سختيها و 
موانع هر چند به زحمت در مسير بازسازی و بازگشت به يک زندگی عادی 

قرن خون ريزی، جنگهای مداوم  است )البته آن برداشتی که پس از يک ربع 
توان داشت( معبندی شما از اين يکسالة و نابودی و ويرانی از واژه عادی می 

 گذشته چيست؟  

 
ای که در تاريخ جهان آغاز شده رويهمرفته  نخستين سال دوران تازههمايونـ   

طالبان و قاعده که  .  موفقيت آميز بوده است و مسير آينده را تعيين کرده است
کردند ن مراکز تمدن جهانی را تهديد می يکشورهای همسايه و مهمتر   همه

مبهمی که    ةدرهم شکستند؛ افغانستان با همه نا امنی و هرج و مرج و آيند
دارد از يک مرکز پرورش و صدور تروريسم در بدترين صورت خود بدر آمده 
دارد  احتمال  کمتر  نيز  تاجيکستان  و  پاکستان  آن  دنبال  به  و  است 

بشوندنستانافغا ديگری  دشواريهای .  های  با  افغانستان  در  امريکائيان 
بايد با باورنکردنی يک سرزمين غيرممکن روبرويند ولی اين دشواريها را می 

حال  به  را  الدن  بن  و  طالبان  و  ندادن  نشان  واکنش  سهمگين  خطرات 
اگر امريکای بوش مانند امريکای کلينتون و کارتر  .  خودگذاشتن مقايسه کرد

 ؟ کرد امروز دنيا درکجامی بودرفتار می
دوران    ، صد سال پيش جهان در دوران صلح مسلح بود. از پايان جنگ بزرگ 

پس از آن  . آشوب و بحران فرا رسيد و در کام جنگ بزرگتر جهانی دوم رفت
اين .  الملللی استجنگ سرد آمد و اکنون زمان جنگ بر ضد تروريسم بين 

اميهای بزرگ خود را خواهد داشت ولی همان عزمی دوران نيز دشواريها و ناک
. شودپشت سر اين جنگ نيز ديده می   ،که دو جنگ جهانی و جنگ سردرا برد

القاعده از درهم شکستن طالبان و  مهمترين تحول يک ساله گذشته    ،پس 
های نظامی،  همين تصميم استوار امريکا به دنبال کردن جنگ در همه جبهه

ديپلماتيک و مالی است که جهان آينده را بويژه در خاورميانه شکل خواهد 
 داد.
 

تالش ـ در حاليکه بسياری از افراد و جريانات سياسی ايران در داخل و خارج 
اران هوائی افغانستان تاخته و نسبت به نتايج نامطلوب به آمريکا بدليل بمب

ها پس از خاتمة موفقيت آميز حملة  دادند و حتی تا هفتهاين جنگ هُشدار می 
نظامی آمريکا صفحات بيشماری از نشريات و مطالب خود را به بيان رنج و 
درد ملت افغانستان که زير بمباران هوائی آمريکا هست و نيست خود را از 

اختصاص میت میدس نيروهای غربی دهد،  از حضور  امروز پس  امّا  دادند، 



 

3 

 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

پاسدار صلح در خاک اين کشور با مأموريت از سوی سازمان ملل و پس از 
تشکيل دولت موقت افغانستان و انتخاب مجدد کارزای، همين نيروها در قبال 

ت اختيار های اميدی که برآيندة افغانستان و ملت آن باز شده است، سکوروزنه 
 اند. نموده

آيا برای سياسيون ما مسائل افغانستان ديگر بهانة مناسبی برای تاختن به  
آمريکا و ستيز با دولت اين کشور نيست يا اينکه ما هنوز در درک اين واقعيت 
ناتوانيم که ملتها در مرحلة استيصال و عجز محض در حل مشکالت خود، از 

به راه حلهائی از پذيرش دخالت مستقيم کشورهای قدرتمند ابائی نداشته و  
 بيرون چشم خواهند دوخت؟  

 
هر چه  . امريکا ستيزی در محافلی حالت علت وجودی گرفته استهمايون ـ 

ولی اگر امريکا نمی بود صدام حسين .  نشانی از امريکا داشته باشد بد است
بود ايران و هر که را دربرابرش می   ،امروز بر دريای نفت خليج فارس نشسته

کرد و يا از ای، يا تهديد میاز جمله بمب هسته  ،تار جمعیبا سالحهای کش
ميلوسويچ طرح صربستان بزرگ خود را به بهای کشتار و   ؛ ميان برمی داشت

کشورهای   ؛پاکشوئی چند صد هزار تنی از کرواتها و مسلمانان عملی کرده بود
اول  که  بهر  را  خود  اروپا  و  بودند؛  الدن  بن  پشت  يکپارچه  اسالمی  عرب 

خورند چرا هنگامی که  کسانی که غم افغانها را می.  کردرسيد تسليم میمی
   ؟بريدند خاموش ماندندمی طالبان هزاران تن را در مزار شريف سر

افغانستان  .  کشورهائی هستند که خود نمی توانند به رهائی خويش برخيزند
اند خود تونه می  ،توانست خود را از طالبان رهائی دهدنه می .  يکی از آنهاست

 ، به دالئل خودشان   ،جز امريکائيان.  را باهمه کمکهای جهان خارج اداره کند
بجای حکم صادر کردن بهتر است از خود .  هيچ کس به آنها کمک نمی کرد

 . افغانان بپرسند
 

سپتامبر و از هنگاميکه رئيس جمهور آمريکا از ايران،   11تالش ـ پس از ترور  

ای ياد کرد، تا کنون لحظه   "محور شر    "عراق و کره شمالی تحت عنوان  
نيست که در ايران از احتمال حملة نظامی به ايران سخن گفته نشود، حتا 

ها و تاکتيکهای خود جناحهای درگير در داخل جمهوری اسالمی بعضاً تحليل
را برمبنای اين احتمال گذاشته اند. از نظر شما حملة نظامی آمريکا به ايران  

 ای نزديک عينيت خواهد يافت؟ در آيندهدر حال حاضر يا 
 

ـ   با  همايون  امريکائی  مقامات  توجه  ربودن  اسالمی در  اينکه جمهوری  در 
بسياری از سياستگزاران و سازندگان افکار . زند ترديدی نيستعراق پهلو می 

عراق  .  دانندمی   عمومی در امريکا جمهوری اسالمی را خطر امنيتی بزرگتری
سالحهای شيميائی و   ةای کشتار جمعی است و زرادخان درکار ساختن سالحه 

تواند به تروريستها برای کشتار مردم زيست شناسی هراس آوری دارد که می
بدهد کمک .  امريکا  فلسطين  در  تروريسم  به  نيرو  همه  با  همچنين  عراق 

جمهوری اسالمی از اين هردو نظر همسنگ  .  کند تا جلو روند صلح را بگيردمی
ول است  که  عراق  تروريستی  حکومت  يک  لبنان  درجنوب  گذشته  آن  از  ی 
هزينه  را میسراسر  آن  پرورش های  اردوگاههای  و  است  داشته  برپا  پردارد 

از  يتروريستها که  است  نيروهائی  سر  پشت  افغانستان  در  و  است  دائر  ش 
عراق با امريکا جنگيده است .  يکپارچگی و ثبات آن کشور زيان خواهند ديد

المی نيز از آغاز هرچه توانسته در گروگان گيری و ربودن و ولی جمهوری اس
 کشتار امريکائيان و خرابکاری در تاسيسات شان کوشيده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولی در حالی   ؛داندامريکا به يک اندازه تغيير رژيم را در هردو کشور الزم می 

اين منظور رسيد در جمهوری  به  توان  با لشگرکشی نمی  که در عراق جز 
اگر .  اسالمی امريکائيان اميد خود را به مردم و بويژه تودة جوانان بسته اند

کشورهای پيرامون عراق شاهد برسازی توانائيهای نظامی امريکا هستند در 
حمله . بينندتلويزونی را می-ديوهای راپيرامون ايران تدارک آنتنها و فرستنده
اگر امريکائيان نتوانند .  ای بوشهر استبه ايران صرفا در رابطه با نيروگاه هسته

در چانه زنيهای خود با مسکو در اين زمينه بجائی برسند نيروگاه بوشهر را 

 

بر  نیز  خردادیان  دوم  سخنان  از   چنانکه 

تراستمی  پیچیده  ازاینها  بازی  ورق .  آید 

رفسنجانی   دستهای  در  اکنون  اصالحات 

امریکا  ظاهرش این است که . شودبازی می 

باید برای نیرو بخشیدن به اصالحگران  می 

زودتر   هرچه  و  بردارد  دست  سختگیری  از 

برقرار کند را  مورد  .  رابطه  ولی اصالحگران 

روی    ،نظر اتفاقا  که  نیستند  خردادیان  دوم 

شرط  از  پیش  بیش  امریکا  های 

دارند اصرار  اعالمیه  همانکه  .  امضاکنندگان 

  را   بیرون  در  "البی پرقدرت "فرمان اقدام به  

نوع   از  اصالحات  مدافع  امروز  کرد  صادر 

اکنون که از راه دوم خرداد به  .  چینی است

خواهند نخست با  اصالحات نرسیده اند می 

پوشش دوم خرداد به امریکا نزدیک شوند 

سرکوب را    ،و سپس به رهبری سردارشان

و دست   اقتدارتر،  با  را  تر، حکومت  سخت 

 ازند. تاراج را از اینهم گشاده تر س

 



 

4 

 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

ترديد نيست که امريکائيان نخواهند گذاشت دست .  بايد نابودشده گرفتمی
 .  ای برسدو عراق به سالحهای هستهجمهوری اسالمی 

 
تالش ـ علوی تبار از سخنگويان اصالح طلبان دينی در بهمن ماه گذشته در 

تحت   "راهکارهای اصالح طلبان  "ای در ماهنامة آفتاب ضمن تحليل مقاله
شرايط مختلفی که ممکن است در آينده برای ايران پيش آيد، از نيروهای 

ار و اقدامات برد که در صورت فشالمللی بعنوان فاکتوری نام میخارجی و بين
ناگهانی خود )البته تا زمانيکه اصالح طلبان در حکومت حضور دارند( در مورد 
ايران به زيان جنبش اصالح طلبی عمل خواهند نمود. وی در مقابله با اين 

البی پرقدرت جنبش اصالح   "فاکتور از نيروی ايرانيان خارج کشور بعنوان  

ر جهت خنثی سازی نيروهای خارجی تواند برعليه و دنام برده که می  "طلبی  
 وارد عمل شود.  

اعالميه   و اخيراً  مذاکرات  آغاز  به  آمريکا  و  ايران  دولتهای  فراخوان  در  ای 
برقراری رابطه با يکديگر از سوی افرادی از نيروهای خارج کشور صادر شده 

چهره از  آن  اصلی  سازماندهندگان  و  نگارندگان  که  معروف است  های 

مدا خرداد    "فع  اپوزيسيون  عملی   "دوم  در جهت  اعالميه  اين  آيا  هستند. 
سازی  خنثی  جهت  در  طلبان  اصالح  نظر  مورد  راهکارهای  همان  ساختن 

 المللی نيست؟  فشارهای بين
 

اين درست است که فشارهای خارجی که اکنون درجهت سرنگونی همايون ـ  
به حال جنبش اصالح طلبی است سودی  اسالمی  ش جنب.  ندارد  جمهوری 

اصالح طلبی سه سالی است درکار بی آبرو کردن خويش است و نخست مردم 
شوند. هيچکس نمی تواند می  ايران و اکنون نيروهائی در بيرون از آن نا اميد

. بيش از اينها منتظر جنبشی که اساسا سازشکارانه است تا اصالحگرانه بماند

در   "الح طلبیالبی پر قدرت جنبش اص"ولی سخنگوی يادشده در ارزيابی  

ايرانيان خارج کشور دچار اگر عوامل   "البی  "اين  .  اشتباه شده است  ميان 
مزدبگير بنياد علوی نيستند که در اجتماعات بيرون سرشان را نمی توانند بلند 

بقايای انقالبيان شکوهمندند که بهای همدستی شان را با اصالح طلبان   ،کنند
ی از آنان در آن هشت سالة سراپا فرورفته اپاره.  دهندبا انزوای روزافزون می 

بودند و عمال   "البی پرقدرت جنبش ميانه روی و سازندگی  "در خون و فساد،  
 . از جريان خارج شدند

المللی به  با اعالميه... در جهت خنثی کردن فشارهای بين  "البی پر قدرت"
از   من.  ميدان آمده است ولی اکنون خودش از هرسو زير حمله و فشار است

اينکه نام چند تنی از دوستان مورد احترام و عالقه ام را در اين اعالميه در 
رديف کردن چند ده امضا .  بينم بسيار متاسفمکنار عوامل رژيم در امريکا می 

ای هيچ کس ای با اين پيام و بهمراه چنان عناصر شناخته شده در زير اعالميه 
ده گرفته شده آن است که ديگر موضوع اصلی که نادي. رامتقاعد نخواهد کرد

بازی کرد توان با ورق دوم خرداد  ولی .  دوم خرداد سپری شده است.  نمی 
. آيد بازی ازاينها پيچيده تراستمی  چنانکه از سخنان دوم خرداديان نيز بر

ظاهرش اين است .  شودورق اصالحات اکنون در دستهای رفسنجانی بازی می 
امريکا می  بخکه  نيرو  برای  از سختگيری دست بايد  اصالحگران  به  شيدن 

برقرار کند را  رابطه  دوم   ، ولی اصالحگران مورد نظر.  بردارد و هرچه زودتر 
های امريکا بيش از امضاکنندگان  خرداديان نيستند که اتفاقا روی پيش شرط

دارند اصرار  به  .  اعالميه  اقدام  فرمان  پرقدرت"همانکه  بيرون  "البی   را  در 
امروز مد است صادر کرد  نوع چينی  از  راه دوم .  افع اصالحات  از  اکنون که 

اند می  نرسيده  به اصالحات  به  خرداد  با پوشش دوم خرداد  نخست  خواهند 
سردارشان رهبری  به  و سپس  شوند  نزديک  تر،    ، امريکا  را سخت  سرکوب 

 حکومت را با اقتدارتر، و دست تاراج را از اينهم گشاده تر سازند.  
 

دانيم چنانچه آمريکا سياست حملة نظامی به ايران را دنبال تالش ـ همه می 
نمايد دالئل محوری دولت اين کشور، نقش حکومت اسالمی در حمايت از 

بين گروههای تروريسم  و  سازمانها  از  پنهان  و  آشکار  حمايت  و  المللی 
ن و تروريستی و از اين طريق تخريب در پروسة صلح ميان اسرائيل و فلسطي

همچنين تالش برای دستيابی به سالحهای اتمی و کشتار جمعی است. جالب 
توجه اين است که موارد فوق همچنين سالهاست که در فهرست مطالبات 

فراخوان    "اپوزيسيون دمکرات و مدافع صلح ايران جای دارند. امّا در بيانيه  

حتی به  نه تنها در خصوص اين مطالبات سکوت شده است بلکه  "مذاکرات 
توصيه می  به مذاکره هر دو کشور  با هم  شود که بدون هيچ پيش شرطی 

بپردازند. اين سکوت از نظر شما به چه معناست؟ آيا طرح مطالبات فوق در 
مورد حکومت اسالمی با وجود و حضور اصالح طلبان ديگر موضوعيتی نداشته  

 م ايران است؟  و تنها اتهام و بهانه جوئی از سوی دولت آمريکا برعليه رژي
 

خواهد، و در حکومت کنونی آنچه امريکا از جمهوری اسالمی میهمايون ـ  
به خاطر مردم ايران نيست و در جهت منافع   ،خواهدامريکا بطور جدی می 

است بريده شدن  .  ملی خود آن کشور  ايران،  در  بشر  به حقوق  احترام  ولی 
طرناک سالحهای موقوف شدن بازی خ  ،دست تروريسم اسالمی در ميهن ما

ای، که امنيت ايران و زندگی مردم ما را تهديد بويژه بمب هسته  ،کشتار جمعی
کند همه در جهت منافع ملی ما نيز هست و هيچ دليلی ندارد که امريکائيان  می

به بهانة ظاهری نجات يک جماعت .  را از پافشاری بر اين شرايط بازداريم
کنندة انتخاباتی نيز نتوانست جانی در های خرد ورشکسته که پنج بار اکثريت 

دست برداشتن از پيش . کالبد بی نورشان بدمد نمی توان ملتی را قربانی کرد
صدام حسين هم .  خواهدهای امريکا همان است که رفسنجانی هم میشرط

 .  خواهدمی
 

تالش ـ امکان ديگر اينکه؛ امضاء کنندگان اطمينان دارند، حتا با کمترين يا 
پي آمريکا هيچ  با  علنی  مذاکره  ميز  پای  اسالمی  جمهوری  هم  شرطی  ش 

نخواهد رفت چون چنين اقدامی يعنی برقراری مذاکره و رابطه با آمريکا خود 
بخود به مفهوم دست کشيدن از سياستهای گذشته خواهد بود. آيا اين فرض  

 صحيح است؟  
حمايت توان نقش عربستان سعودی در پرورش و  اگر چنين است چگونه می  

از تروريسم اسالمی دخالت و تخريب در مسئله صلح ميان اسرائيل و فلسطين 
و نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور با وجود دوستی و رابطه عميق بين 
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سران حکومتی اين کشور با آمريکا را توضيح داد؟  الزم به يادآوری است که  
مذاکره با آمريکا در بر نظرية فوق از سوی برخی از تهيه کنندگان اعالميه  

 شود. های خود برنظر فوق تکيه می توضيحات شفاهی و مصاحبه 
 

شود می حتا ضد امريکائی ترين آخوندها نيز از خطری که نزديک  همايون ـ  
قيد و   وارد مذاکرات بی  ،به هراس افتاده اند و اگر بتوانند امريکا را نرم کنند

اميدوارند .  روندتا همه جا می   شرط خواهند شد. آنها برای ادامه حکومت خود
با دادن امتيازات يک سويه به شرکتهای امريکائی ــ در ابعاد چند برابر آنچه  

واقعی در امريکا به   "البی پر قدرت  "به شرکتهای فرانسوی داده اند ــ يک  
از دوم خرداديان نيز، .  سود طرح چينی کردن جمهوری اسالمی بوجود آورند

ا   ةهم. آيندای ندانسته، دارند در خدمت اين طرح در میرهای دانسته و پاپاره
 . مضا کنندگان احتماال تا اينجای مسئله را نمی بينند

از  برخی  ديگر  ترفند  يک  سعودی  عربستان  و  اسالمی  جمهوری  مقايسة 

برای دور کردن خطر از جمهوری   "منطقة خاکستری  "سياستگران جاگرفته در
)منطق است  ايرانيان  خاکستری،    ةاسالمی  با   "مخالف"فضای  که  است 

سطح  در  آمد  و  رفت  نيز  اسالمی  گوناگون جمهوری  درجات  و  ( . دارند  ها 
عربستان سعودی بيش از آنکه کشوری باشد يک پمپ بنزين خانوادگی است 

افزايش به  رو  تندی  به  و  تن  هزار  اختيار .)هفت  در  حکومت  عنوان  به   )
از مصريان  .  هر قدرتی در خاورميانه  امريکاست و به عنوان خوان يغما گروگان

و سوريها و گروههای تروريستی اسالمی و فلسطينی و طالبان و حتا جمهوری 

. از آن نگرفته باشد   "پول حفاظت  "اسالمی هيچ کس نبوده که باج و امتياز و  
را  خود  پول،  ريختن  دور  با  سعودی  موقتا  ،عربستان  بدر   ،اگرچه  مهلکه  از 

 .خردمی با دور ريختن پول برای خود خطر می جمهوری اسال ؛بردمی
ای کنترل کنند و توانند عربستان سعودی را تحمل و تا اندازهامريکائيان می 

جمهوری اسالمی .  بهر حال آن را برای طرحهای خود در عراق الزم دارند
است متفاوتی  مقولة  از  ايران  مانند  کشوری  سعودی .  برفراز  عربستان  در 

در ايران اسالم انقالبی .  م انقالبی در افق به چشم نمی آيدجايگزينی جز اسال
توان گفت سراسر عرفيگرا منتظر هر جايگزينی است و مردمی که ديگر می

حکومت  آمادة  منطقه  آن  در  ديگر  جامعة  هر  از  بيش  اند  شده  )سکوالر( 
ايرانيان حتا دارند از نظر فرهنگی و .  مردمساالر و برپاية حقوق بشر هستند

از خاورميانه بيرون می  کدام سياستگزار روشن بينی در امريکا .  آيندسياسی 
 تواند ايرانيان را با عربستان سعودی مقايسه کند؟ می
 

اعالميه   متن  در  ـ  مذاکره...    "تالش  به  درون    "فراخوان  در  نيروهائی 
اپوزيسيون متهم به کارشکنی در برقراری رابطه بين ايران و آمريکا شده اند. 

ز نظر برخی از مبتکران اين اعالميه در بحثهای شفاهيشان پافشاری روی ا
سياستهای  از  شستن  دست  ايران،  در  بشر  حقوق  رعايت  نظير  مطالباتی 
تروريستی و تروريسم دولتی و اتخاذ مواضع عاقالنه و مطابق برمنافع ملی 

های ايران در قبال اسرائيل و به رسميت شناختن اين کشور بعنوان پيش شرط

تحريک آمريکا به    "هرگونه مذاکره و رابطه سياسی ـ اقتصادی، به منزلة  

شود. تا چه ميزان چنين مواضعی منصفانه  قلمداد می "حمله نظامی به ايران 
 ای که مدافع درگير شدن  است. آيا اساساً در ميان ايرانيان نيروی قابل مالحظه 

 دارد؟   ايران در جنگی جديد آنهم با آمريکا باشد وجود
ها در چارچوب مواضع و اساساً چه مسائلی موجب شده، نيروهائی که خود دهه 

ايدئولوژيکی اشان از مبلغين پرحرارت ستيز باآمريکا بوده اند به يکباره خود را 
 دانند؟ طاليه دار انحصاری طرح مذاکره و رابطه با آمريکا می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمی توان    شناختة جمهوری اسالمی هيچ کس رادر ميان مخالفان  همايون ـ  
نشان داد که پشتيبان حملة امريکا يا هيچ کشوری به ايران باشد. اصرار بر 
استراتژی کنونی امريکا اتفاقا هر ضرورت و امکان حمله را از ميان خواهد 

هيچ قدرتی در جهان نمی تواند به کشوری که حقوق بشر در آن رعايت . برد
ش جائی ندارد و درپی دستيابی به سالحهای ييسم در سياستهاشود و ترورمی

منتقدان بهتر است برای دفاع خود از مواضع .  کشتار جمعی نيست حمله برد
جمهوری اسالمی )در واقع از مواضع رفسنجانی زير پوشش دوم خرداد( درپی 

 .استداللهای نيرومندتری باشند
 

ی در اپوزيسيون مدافع دشمنی و تالش ـ با توجه به اينکه کمتر نيروی معقول
ستيز با آمريکا يا هر کشورديگری است و همه جهان و زودتر از همه خود 
ميان   روابط  سازی  عادی  به  ايران  ملت  عالقمندی  موضع  به  آمريکائيها 
دوکشور پی برده اند. اصولی ترين شکل طرح مسئله چيست و چگونه و در 

می  مقطعی  رچه  برقراری  موضوع  طرح  منبطق  تواند  آمريکا  و  ايران  ابطه 
 برمنافع ملی ايران و در جهت تقويت چشم اندازهای دمکراسی در ايران باشد؟ 

 
های اصولی ترين شکل برقراری رابطه با امريکا اجرای پيش شرطهمايون ـ  

ها و گذاشتن قدرت ش اصرار بر آن پيش شرط ن اعملی تري.  سه گانه است
بارزة مردم ايران برای سرنگونی رژيمی سياسی و اخالقی امريکا در پشت م

 . آمداست که اصال نمی بايد روی کار می
 

 تالش: آقای همايون ! سپاسگزار از وقتی که بما داديد.
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 !يابندمی نخستين گامها همواره طنينی پايدار

  "عليه هر آنچه    بارخشونتايمان کور و نفرت آميخته به تهاجم    ،تصويری است هولناک از جهالت و تعصب مذهبی  ،امروز واژة بنيادگرائی اسالمی در ذهن

   .است و خارج از حيطة اخالق و ارزشهای اسالمی "غيرخودی 
امّا درآستانة انقالب   .يادگرائی اسالمی پی بريمنمود تا به عمق ويرانگری و تخريب بنمی  و برای ما انقالب اسالمی اجتناب ناپذير سپتامبر 11 ،شايد برای جهان

کوشش    57وی در موج فزايندة اسالمگرائی در انقالب    .ايران علی ميرفطروس از انگشت شمار روشنفکرانی بود که نسبت به ظهور اين پديدة ويرانساز هُشدار داد
سياسی ـ اجتماعی رهبران مذهبی انقالب متمرکز های  فکری و آرمان های  ايهعلمی و تحقيقی خود را بر کانون اصلی خطر نشانه رفت و توجه خود را روی پ

  "بويژه  )را در آثار مختلف خويش  ها  علی ميرفطروس در پيگيری اين خط فکری به الگوهای آن در صدر اسالم رسيد و تالش نمود تا اين همانندی  .ساخت

 .ار سازدنمود ("مالحظاتی در بارة تاريخ ايران  "و  "اسالم شناسی 

از جمله گامهای نخست و بزرگی بود در مسير تقدس زدائی و عيان نمودن  (  نامدمی  "اسالم شناسی    کتاب کوچک  "آنرا    ،که ميرفطروس خود)اسالم شناسی    "
   .عدالتيها دارندبی خونريزيها و  ،خشونتها ،چهرة واقعی حکومتهای صدر اسالم که تاريخی سرشار از جنگها

امّا   ،شوندمی   سرشار از تالشهای ارزشمندی در بررسی و نقد گذشته است و آثار ارزشمندی در بازشناسی اسالم نگاشته   ، ی و روشنفکری ماامروز فضای فکر
  .پايدار خواهد ماند ،ما علی ميرفطروس همواره در حافظة تاريخی جامعه نخستين گامهای طنين

 
 
 

 رهائی ملّی ماها و ها، بازاندیشیسپتامبر: ریشه 11
 
 
  
 گفتگو با علی ميرفطروس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ  عملی که به قيمت جان    ،سپتامبر  11يکسال از    !آقای ميرفطروس  تالش 

هرچند دست بنيادگرايان اسالمی در اين    .گذردمی   هزاران انسان تمام شد 
  . آن موضعی يگانه وجود نداردهای  امّا برسر دالئل و ريشه  ، واقعه آشکار است

از مدتها پيش تصميم داشت شمارة سپتامبر   باينکه  با توجه  نشرية تالش 
و پيامدهای آن و بويژه در مورد ها  ريشه  ،سپتامبر  11خود را به واقعه ترور  
با توجه به آشنائی با ديدگاههای شما در مورد اسالم    ،ايران اختصاص دهد

ی اسالمی نمی نقش روشنفکران مذهبی درتحوالت ايران و بنيادگرائ  ،گرائی
سپتامبر   11فکری حوادثی نظير  های  توانست از نظرات شما در مورد ريشه

  .لذا بازهم ما با پرسشهائی نزد شما آمديم .صرف نظر نمايد
سپتامبر حيران و فاقد زبان    11و داليل ترور ها جهان هنوز در توضيح ريشه

رابر تحميل  براين نظرند که اين واکنشی است در بای  عده   .مشترکی است
يکجانبه و عجوالنه ارزشهای دمکراتيک و ارزشهای جوامع غربی به جوامع 

ی بارخشونت گويند و اقدامات  می   سخن "ستيز فرهنگها  "برخی از   .اسالمی
نظير اين ترورها را نيز حاصل خشم و دشمنی و بعضاً بغض و کين نسبت 

ويژه در ميان به ثروت و قدرت و فرهنگ مدرن در سراسر جهان اسالم و ب
عده   .دانندمی   عربها تروريستی  ای  و  عمليات  از   11ديگر  ناشی  را  سپتامبر 

دانند که در اثر مواجه با  می  حقارت و احساس يأس انسانهائی  ،ناسازگاری
شاهدند که چگونه    ،دگرگونيهای پرشتاب و بنيادين در راستای مدرنيزاسيون
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مقدسشان سُنتهای  و  را شونمی  اعتباربی  ارزشها  زوال  و  ميرائی  روند  و    د 

  ؟از نظر شما ريشة اين کنشهای فاجعه بار را در کجا بايد جست .پيمايندمی
 

ـ  توان واکنش قهرآميز مسلمانان می  بنيادگرائی اسالمی را  میرفطروس 

با حضور   در واقع  .غرب دانستهای  افراطی در مقابله با نفوذ فرهنگ و ارزش
انگليس و فر آمريکا)انسه  و سلطة استعماری  بعداً  عَرَبی  (و   ، در کشورهای 

احساس    "اروپای استکباری و مسيحی    "جوامع اسالمی خود را مورد هجوم  
در حال تدارک حمالت ويرانگری   ،اروپائی که بنظر اين مسلمانان  ،کردند

   .دينی و فرهنگی شان بوده استهای عليه ارزش 
حالتی و  حسّ  چنين  مظلومی   ،با  قربانيان  مانند  را  خود  اسالمی   جوامع 

  برحق   "خود را  ،قربانيان مظلومی که در يک حالت مرگ و زندگی  ،ديدندمی

   .کنند غربی ايستادگیهای دانستند تا در برابر هجوم ارزش می "
اساساً يک ايدئولوژی جهان سومی است و بهمين جهت   ، بنيادگرائی اسالمی

اين ايدئولوژی    . پايگاهی ندارد  ،پيشرفته و صنعتی  در کشورهای دموکراتيک و
استعماری غرب  های از آغاز قرن بيستم و همزمان با حضور روزافزون دولت 

مسلمان گروه    ،در کشورهای  بصورت  سوريه  و  در مصر  که   "آشکار شد 

 . ظاهر گرديد  "فدائيان اسالم    "و در ايران بصورت گروه    "اخوان المسلمين  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرزمين  در  اسرائيل  دولت  خصوصاً های  پيدايش  و  فلسطين  شدة  اشغال 
از اسرائيل   اعراب  اکتبر    1967در جنگ شش روزة  )شکست حقارت بار  و 

به کينه و نفرت جوامع    ،اسرائيلغربی از های و حمايت بيدريغ دولت  (1973

به   نسبت  تاريخی   "غرب    "اسالمی  نفرت  به  با توجه  و  داد  بُعد ديگری 
در   و  شده  آغاز  اسالم  پيغمبر  از ظهور  که  ـ  يهوديان  به  نسبت  مسلمانان 

اين کينه و نفرت حتی در زمان محمد  )قرآن آشکار است  های  سراسر سوره 

موجب تغيير    ،وسرانجام  "قُريظه  بنی    "باعث کشتار دسته جمعی يهوديان

اين   .(گرديد  (مکه)  "بيت الحرام    "به    "بيت المقدس    "قبلة مسلمانان از  

اسرائيل غاصب    "و  "غرب استکباری    "  مسلمانان عليه  "  جهاد  "به    ،مسائل

   .مشروعيّت دينی و سياسی داد "

که در )  "ها  جنگ تمدّن   "  يا  "برخورد    "سپتامبر بعنوان    11تفسير واقعة  
هانتينگتون   ساموئل  پروفسور  شده  Samuel Huntingtonنظرات   ( ارائه 

 "تمدّن اسالمی    "شايد اغراق آميز باشد چرا که ابتدا بايد وجود چيزی بنام 
 . را احراز کرد تا سپس به علل جنگ و برخورد آن با تمدن غربی پرداخت

ـ اساساً ـ يک   "  تمدن اسالمی  ":  بطوری که در گفتگوهای گذشته گفتم

تاريخی اينک تنها در های  است و مانند بسياری پديده  "تاريخی    "مسئلة  
تمدن   :بعبارت ديگر  ،تواند وجود داشته باشدمی   تاريخیهای  اسناد و افسانه

  ! امکان برخورد و گفتگو ندارند  ،است که مرده است و مردگانها  قرن   ،اسالمی
بايد در خصلت تعاليم اسالم جستجو   سپتامبر را  11ريشة فاجعة    :بنظر من

به فاجعة  های  است که متأسفانه در تحليلای  مسئله  ، اين  .کرد  11مربوط 

  قتال  "  قرآن کتابی است که کلمة!  ببينيد  .سپتامبر توجهی به آن نشده است

 در آن فراوان تکرار شده است بطوری که   ،و اشتقاقات اين کلمه  (کشتن)  "

  .ناميد " مانيفست خشونت " توان آنرامی

مشهور   "  پيغمبر مسلّح  "  پيغمبر اسالم به  ،در تاريخ اديان  :از طرف ديگر
: گفتمی  برای پيشبرد عقايدش  :پيغمبری که بقول دکتر علی شريعتی  ،است

فلسفة سياسی حضرت   "  !يدشومی  و يا نابود  !راه من کنار برويد  يا از سرِ  "
  :گفتمی  در اين جملة معروف او خالصه شده که محمد

 "در زير ساية شمشير عَرَبان است   ،بهشت  !درو کنم نه بکارم  من آمده ام که"
هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسالم    ،در تاريخ اديان بزرک جهان

و قتل و ارعاب متوسّل  اينهمه به تهديد    ،برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش
باشد توان فهميد مگر   ،درواقع  .شده  را نمی  تاريخ رشد و گسترش اسالم 

  .تند و مهاجم آنرا بشناسيم ،اينکه ابتداء خصلت خشن

در اسالم است که نوعی حقانيت دينی و    ،"شهادت    "مفهوم    ،مسئلة ديگر
فرد    ،دهد که طی آنمی  "شهيد    "به    تاريخی زندگی   (شهيد)اگر چه  از 

و در    گرددمی  نائل  "لقااهلل    "امّا با شهادت خويش به    ،شويدمی   دنيوی دست

  ، شهيد  "  :اين چنين است که بقول دکتر شريعتی  ،ماندمی   جاويد  "آن دنيا    "

 ..."شمع تاريخ است    ،شهيد  ":  يا بقول مرتضی مطهری  "قلب تاريخ است  

زند و در ارتکاب عمل  می   خودبيگانگی فرد را دامناز    ،"شهادت    "اعتقاد به  

  "  ،گردد که طی آن هر عمل و جنايتیمی   "اخالقی    حسیبی   "باعث نوعی  
جسارت و دليری مجاهدان اسالمی   ،باکیبی  اعتقادی که  ،شودمی  "مشروع  

  11فاجعة    .گرددمی   "پيروزی حق بر باطل    "انگيزد و معموالً باعث  می   را بر 

   !است "پيروزی  "ارزترين نمونة اين اعتقاد و  ب ،سپتامبر
بنيادگرائی اسالمی ـ بصورت جنبشی تمام خواه و ايدئولوژيک ـ چه در حوزة  

عقايد حوزة  در  چه  و  و های  شباهت  ،عمل  توتاليتاريسم  با  فراوانی 
   ( بخش سوم  ،مالحظاتی در تاريخ ايران  :نگاه کنيد به)  .خصوصا ًفاشيسم دارد

 

از خودبیگانگی    ،"شهادت"اعتقاد به  
می دامن  را  ارتکاب  فرد  در  و  زند 

نوعی   باعث  حسی   "عمل  بی 
هر  می  "اخالقی آن  طی  که  گردد 

جنایتی و    ، شودمی  "مشروع"  ،عمل 
که  و    ،باکیبی   اعتقادی  جسارت 

بر    را  اسالمی  مجاهدان  دلیری 
باعث  می معموالً  و  پیروزی  "انگیزد 

باطل بر    11گردد. فاجعۀ  می  "حق 
بارزترین نمونۀ این اعتقاد    ، سپتامبر

 است.    "پیروزی"و 
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ـ  در پاسخ    (4شمارة  )حتماً خاطرتان هست که در گفتگوی با تالش    تالش 

  :به پرسشی در خصوص گفتگوی تمدنها گفتيد

همچنانکه    ،معتقد نيستم  "تمدن اسالمی    "من اصالً به چيزی بعنوان    "
مسيحی واقتصاد  ،تمدن  اسالمی  نادرست   علوم  بنظرم  هم   اسالمی 

 "باشند.می

  "  رای اسالمی که وظيفة خود را دفاع ازتوان گفت گروههای بنيادگمی  آيا

ـ حتا به قيمت تهاجم و خشونت عليه حامالن   "فرهنگ و هويت اسالمی  
ـ مدرن  روشنفکران  می   فرهنگ  تالشهای  نتيجة  و  بازتاب  اصل  در  دانند 

يک تمدن خيالی های  کنند مشخصهمی  اسالمی است که دهه هاست سعی
   ؟ندرا در مقابله با تمدن مدرن ترسيم نماي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ  خصلتی    میرفطروس  ابتداء  اسالمی  و    "روشنفکرانه    "بنيادگرائی 

بيشتر در محافل روشنفکری و دانشگاهی    ، داشت و حضور آنای  غيرتوده

آنرا    ،شدمی  احساس توان  نمی  چندان  تالش   "امّا  نتيجة  و  های بازتاب 

اسالمی   و    ،دانست  "روشنفکران  ناموزون  رشد  با  يعنی  ـ  بتدريج  ـ  بلکه 
و    ،غربی به جوامع اسالمیهای  مايه داری و ورود ارزششتابان مناسبات سر

بنيادگرائی از    ،سيل مهاجرت روستائيان از دهات به حاشية شهرهای بزرگ

   .به جنبشی گسترده و مردمی بَدَل گرديد "روشنفکری "حالت گروهی و 

جنبش شهری   "اسالمی اگرچه در شهرهای بزرگ ظاهر شدند و  های  جنبش

های و ارزش ها  حامل انديشه   ،امّا از نظر انديشه و ايدئولوژی  ،آيندمی  بشمار  "

داری  ای  قبيله سرمايه  پيش  قرآن)و  تعاليم  از  الهام  اين   .هستند(  با  در 

گرديده که در باور   "ايده آليزه    "  چنان  "حکومت صدر اسالم    "  ،ايدئولوژی
عدالت   ،دوران اوج آزادی  ،دوران حضرت محمد يا علی  ،مسلمانهای  توده

  .آيدمی  برابری و برادری بشمار ،اجتماعی

خيالی    "اين  های  مشخصه شدة   "تمدن  تحقير  روح  و  ديده  آسيب  روان 
فريب بزرگی که انعکاسات فکری آن به جامعة   :دادمی   مسلمانان را تسکين

ما نيز کشيده شد بطوری که مثالً بعضی از روشنفکران ملی ـ مذهبی ما 

( نوشته مهندس مهدی بازرگان)  "تحول تدريجی قرآن  سير    "انتشار کتاب 

 !! !دانستند "کشفی همسنگ کشف اسحق نيو تن  "را 
 

ـ  مذهبی    "به    تالش  ـ  ملّی  ايد  "روشنفکران  کرده  کلمة   ،اشاره  اين 

   ؟تواند درست باشدمی  روشنفکران ملی ـ مذهبی واقعاً چقدر
 

ـ  هم مانند بسياری از   "ملّی ـ مذهبی    "کاربُرد اصطالح    میرفطروس 

اصالح طلب   ،ميانه رو  ،مثل محافظه کار)کلمات و اصطالحات سياسی ديگر  
نشانة    (ملّی ـ مذهبی)اين کلمه    .اشتباه و آشفتگی است  ،دارای ابهام  (و غيره

به    . فلسفی روشنفکران ما از مشروطيت تا کنون است  ،همان التقاط فکری
هويّت ملی ما بر دوپاية ايرانيت و اسالميت    ، اين دسته از روشنفکران  زعم

است اين    !خوب  .استوار  اشکال  که  "تعريف    "اولين  آن   :اينست  پس 

 "کليمی و آسوری و غيره در کجای اين    ،ارمنی  ،ايرانی زرتشتیها  ميليون

دارند  "هويت ملی   می جای  اين قرن؟  سلطة  های  دانيم که مثالً در طول 
  .و عقايد ملّی ما نقش اساسی داشته اندها در حفظ آئين ها زرتشتی  ،سالما

   "مليّت  "ـ اساساً ـ با هرگونه  "اُمّت  "اسالم با اعتقاد به   ،از اين گذشته
کشورهای   از  بسياری  که  است  جهت  بهمين  است  مخالف  گرائی  ملی  و 

سوريه)متمدن   و  مصر  اسالم  (مانند  پذيرش  در  ،با  را    ، اسالمی  ت اُمّ  خود 
در اين ميان فقط ما ـ ايرانيان ـ بوديم که با    ،منحل و مضمحل کرده اند

به گونه  ايمای  اسالم   ،خاص و شايد هم رندانه و هنرمندانه برخورد کرده 
برخوردی خاص و ايرانی با    ،ذوب شويم  ،يعنی بجای آنکه در تماميّت اسالم

هويت ملی    ،در طول تاريخ ايران بعد از اسالم  ،بعبارت ديگر  ، آن داشته ايم
ما از طريق زبان پارسی و آئين هائی مانند نوروز و مهرگان و جشن سده و 

در  (متعدد و مخالف و مختلفشهای با همة فرقه)غيره تداوم يافت و اسالم  

با توجه به اينکه در طول تاريخ    ،ريخی بوده استاين رَوَند تا  "تابع    "واقع  

درصدر    90بودند و    "عَرَب زده    "علمای اسالمی ما بيشتر  ،ايران بعد از اسالم

هويّت ملی ما جز ،  به زبان عربی نوشته شده  "حضرات    "آثار و تأليفات اين  
شعر و عرفان و حماسة ما پايگاه و پناهگاهی نداشت از اين   ،در زبان پارسی

شما اين مسئله   .ريق بود که حسّ ملّی ما از گذشته به آينده تداوم يافتط
  .مسلمان ديگر نمی توانيد ببينيدهای را در هيچيک از کشورها و ملّت

است که از خودش حتّی يک صفحه کتاب    ،"تمدّن اسالمی    "واقعاً اين چه  
يرانی ا  ،بزرگترين هنرمندان و نويسندگان و مورخين و متفکرانش  ،نداشت

را يک نفر    "تمدّناسالمی    "هستند و حتی دستور زبان و صرف و نحو اين  
  ...ايرانی انديشمند ـ بنام سيبوَيه نحوی ـ تهيه و تدوين کرده است

اين   ايران  23در  در  اسالمی  حکومت  ـ ،  سال  ملی  روشنفکران  و  اسالم 
فلسفی   ،مذهبی ما ـ در يک موقعيّت استثنائی ـ تمام بضاعت و توان فکری

را   سياسی خويش  اش  "عرضه    "و  نتيجه  که  اند  و    :کرده  اين شکست 
اين   ،شرمساری بزرگ تاريخی است که روی دست ملّت ما باقی گذاشته اند

جامعة   :که   کندمی   شکست و شرمساریـ  يک بار ديگرـ  اين حقيقت را تاکيد
لورعزا از اين فلک  ،ما تا زمانی که از اين صحرای کربالی احساس و انديشه

و بردگی روحی و از اين دُور باطل   "دينخوئی    "از اين    ، و مرثيه و زاری

 

این   ایران،   23در  در  اسالمی  حکومت  سال 

اسالم و روشنفکران ملی ـ مذهبی ما ـ در یک  

موقعیّت استثنائی ـ تمام بضاعت و توان فکری،  

را   و سیاسی خویش  اند  کرده   "عرضه"فلسفی 

: این شکست و شرمساری بزرگ  اشکه نتیجه 

 تاریخی است. 
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بيرون  اسالمی  را    ،نيايد  ايدئولوژی  خود  شايستة  جايگاه  توانست  نخواهد 
برای نمونه نگاه کنيد به دو )  .بدست آورَد  ،درجهان شتابان و پيشرفتة امروز

 ، بر يک سياست غيردينی  يکی با تکيه  :کشور هند و پاکستان بعد از استقالل
با   (پاکستان)امّا ديگری    ، جهان بَدَل شدهای  به يکی از بزرگترين دموکراسی 

عقب ماندگی    ، فقر  ،از استبداد سياسیای  تکيه براسالم و اسالميّت به نمونه 
قرن    ،اين فرهنگ عزا و شهادت و عاشورا...بدل شد  (و بنيادگرائی اسالمی

را دچار   ايرانی  انسان  بيگانگی    "هاست که  و عدم تعادل کرده    "از خود 

انسانی که   .انديشدمی  ش  "دل    "با    همواره  ،"سر  "انسانی که بجای    .است

دوستانی که   .جستجو کرده است  "حال    "را در نابودی    "آينده    "هميشه  

لطة اسالم در حفظ و تداوم س  "ها  ثابت و سُنتهای  حفظ ارزش   "بعنوان  
خردگرائی و   ،انديشه مدرن  "  اعتقادی خود را بهبی  در واقع  ،کنندمی   تالش

من نگرانم که بعضی از روشنفکران مذهبی ما .  کنندمی  عيان  "اصالت فرد  

 "بهسبک دکتر علی شريعتی بخواهند يک   (مانند دکتر عبدالکريم سروش)

  ، معة در حال تحواليران ديگر برای جا  "نَبَویِ    اسالم  "يا يک    "شيعة علوی  

قبض و بسط شريعت    "مسئله ماـ  امروزـ  مسئلة    در حاليکه  .کنند   "اختراع  "

و    .نيست  " بيانديشيم  ايران  به  بايد  ـ  اسالم  از  پيش  و  بيش  ـ  امروز  ما 
آن  های  آرمان اصلی  شدگان  افسون  به  را  اسالمی  تمدن  يعنی  )خيالی 

ام  .واگذارکنيم   (اعرابمسلمان و  جشن  و  آنهمه  شادخواری  و  تالش  و  يد 
اسالم از  پيش  ايران  فرهنگ  در  ايرانيان  ،شادزيستی  ما  ذخائر   ،برای 

   .روندمی بشمار ، شاد و سرفراز ،ارزشمندی برای رسيدن به يک ايران مدرن
 

ـ  جهت    تالش  اسالمی  متفکران  اين  دينی"ظاهراً    تالش   "عقالنيّت 

   .کنندمی
 

ـ  بيشتر اين متفکران نه برای   ،امّا از استثناها که بگذريم  !بله  میرفطروس 

  ،کنندمی   تالش  "دينی کردن عقالنيّت    "بلکه برای    "عقالنی کردن دين    "
نگرانی من از همين جاست که باز هم با اصطالحات شبه علمی و جامعه 

 "بخواهند برای دين    (اگزيستانسياليسم و غيره  ،مانند ترموديناميک)شناسی  

بدوزند  "يف  تشر باورهای   ،بنظر من  ،علمی  و  اسالم  سود  به  نه  امر  اين 
  ...اسالمی است و نه به سود تحول و پيشرفت اجتماعی ما است

تواند به تلطيف اخالقی جامعه و  می  اسالم ـ همانند ديگر اديان و مذاهب ـ
تنها   .تقويت تعاون اجتماعی کمک کند نه اينکه بفکر حکومت و سياستباشد

 ، ينصورت است که هم جنبة قُدسی دين و هم جايگاه معنوی روحانيّت در ا
   .محترم و محفوظ خواهد ماند

 

واقعۀ    بعنوان    11تفسیر  جنگ   "یا    "برخورد    "سپتامبر 

سپتامبر را    11شاید اغراق آمیز باشد. ریشۀ فاجعۀ   "ها  تمدّن

 باید در خصلت تعالیم اسالم جستجو کرد.

 

يادم رفت که بگويم    "ملی ـ مذهبی    "ه با روشنفکران  را که در رابطای  نکته 
کنيم که تقريباً همة می   مالحظه  ،اينست که با نگاهی به آثار اين روشنفکران

از آثار  )در بارة اسالم و مسائل اسالمی است    ،و آثار اين متفکرانها  نوشته 
دکترعلی آقای مهندس مهدی بازرگان و دکتر حبيب اهلل پيمان بگيريد تا آثار  

ديگران  ،شريعتی و  سروش  عبدالکريم  اين    (دکتر  که  نيست  دانسته 

ابتداء آيا  متفکران  و  يا    "ايرانیِ مسلمان    "روشنفکران  مسلمانِ    "هستند 

پرسيدنی است که پس چرا مسائل ملّی و هويّت    ،در صورت اول  ؟"ايرانی  
 ؟  غايب اند،شانهای تا اين حد در آثار و نوشته  ،ملی ما

 

امنيتی    ،سپتامبر دارای پيامدهای اقتصادیـ  اجتماعیـ  نظامی  11  ـ تالش  

از جمله محور توجه قرار گرفتن تروريسم دولتی و  بود  و سياسی بسياری 
فشار دولت    .نقش فعال جمهوری اسالمی در حمايت از شبکة ترور جهانی

آمريکا برروی حکومت ايران تا شايعه خطر حملة نظامی به خاک ايران پيش 
فشار روانی و احساس خطر در درون حکومت را بشدت   ،ته است و اين امررف

اين احساس خطر بر بحث ضرورت ايجاد رابطه و مذاکره   .افزايش داده است

  .زندمی   حکومت دامن  "اصالح طلب    "  مستقيم با آمريکا بويژه از سوی جناح
صادر شده  ی  ااطالعيه  ،اخيراً از سوی بخشی از اپوزيسيون ايرانی خارج کشور

است مبنی بر فراخوان دولتهای ايران و آمريکا به برقراری مذاکرات علنی و  
شرطی  ،رسمی پيش  هيچگونه  بدون  اپوزيسيون !  البته  اينکه  به  توجه  با 

هنرمندان در داخل و خارج از    ،نويسندگان  ،روشنفکران  ،جمهوری اسالمی
می و سرکوب و  اولين و مهمترين قربانيان تروريسم دولتی جمهوری اسال

آيا فراخوان به مذاکره ميان ايران    ،ايران بوده اند  نقض حقوق بشر در داخل
 ؟ تواند اصولی باشدمی  و آمريکا و عادی سازی روابط بدون هيچ قيد و شرطی

 

ـ  در    ،ی از بازماندگان ناکام حزب توده  "اکثريت    "متاسفأنه    میرفطروس 

به   مشغولند و    "مشاطه گری    "آرايش چهرة مخوف رژيم اسالمی هنوز 

اين رژيم ضد ايرانی و ضد انسانی   "نگهدار    "خواهند که همچنان  می   ظاهراً
و دريغا که بعضی از دوستانِ با حُسن نيّت نيز با امضاء آن فراخوان   !...باشند

و دريغا که جادة جهنم گاهی از  )پيوسته اند    "افتخار  بی  کاروان  "به اين  

  !(گذردمی "حُسن نيت  "مسير 
عمومی  های  اين اطالعيه زمانی انتشار يافته که با امواج روزافزون نارضايتی 

سران و رهبران رژيم اسالمی   ،شبح سقوط،  "عبور از خاتمی    "در ايران و  
پس از سالها سکوت و مماشات کشورهای   :از اين گذشته  ،فرا گرفته است

تروريسم دولتی و مسئله نقض گستردة حقوق بشر   ،غربی با رژيم اسالمی

ايران و خصوصاً سرنگونی    "غير منتخب حاکم و مستبد  های  اقليّت  "در 
دولت و  جهان  عمومی  افکار  توجة  آمريکا)  غربیهای  مورد  قرار    (خصوصاً 

 . گرفته است
اطالعيهدربا  :درچنين شرايطی با صدور  برقراری   ،رة کوشش دوستانی که 

را   اسالمی  رژيم  و  آمريکا  دولت  رسمی  و  علنی  بدون    "آنهم  )مذاکرات 

شرطی   پيش  اند  !!("هيچگونه  شده  گفت می   چه  ،خواستار  بقول    ؟توان 
 : ایفرزانه 
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 " !در فريب خويش پيروزاند ،سرداران شکست خورده "
عدم دقت در کاربُرد واژگان    ،سياسی مافرهنگ های  اساساً يکی از بدبختی  

سياسی ما ـ خودسرانه ـ های  احزاب و سازمان  ، از همين رو  .سياسی است
خوانند و در اين می  موجود در حاکميت اسالمی را بنامیهای هريک از جناح

روند که ضمن ناديده گرفتن خاستگاه طبقاتی يا پايگاه می  راه تا آنجا پيش

از   ،پردازندمی   برای عملکرد سياسی آنان  "شناسنامه    جعل  "به    ،فکری آنان
مصباح يزدی   ،جنّتی  ای،برای گروه خامنه )محافظه کار    ،آنجمله است کلمة

اصالح   (،برای گروه علی اکبر رفسنجانی)  ميانه رو  (و عسگراوالدی مسلمان
محتشمی)طلب   االسالم  حجت  و  خاتمی  آقای  گروه  حاليکه (...  برای  در 

  ، کمترين دانشی نسبت به منشاء و معنای اين اصطالحات در فرهنگ غرب 
برازندة قد و قامت اين    ،دهد که هيچکدام از اين صفات و واژگانمی   نشان

تنها   ،رهبران سياسی اصلی و کليدی رژيم اسالمی  ،در واقع  .حضرات نيست
از شخصيت   اصالح طلب در معنای  ،ليبرال  ،محافظه کارهای  کاريکاتوری 

می غربی ايران  باشند،  اسالمی  حکومت  در  که  بگويم  خواهم    "نه    ،می 

داريم و    (Liberal)  "ليبرال    "  نه  ،داريم  (Conservateur)  "محافظه کار  

طلب    "نه   اساسی   . ( Reformiste)"اصالح  و  غالب  وجه  در  رژيم  ،  اين 

به    ،نمايندة يک باند مافيائی قدرت است که برای حفظ و ادامة حکومت خود
از آتش زدن صدها نفر در فاجعة سينما رکس   ،زندمی  هر کارو جنايتی دست

ها  آبادان و قتل عام هزاران نفر از بهترين فرزندان اين آب و خاک در زندان 

  ...کشتار همگانی وهای بگيريد تا استفاده از سالح (1367در شهريور ماه )
فردی و پرهيز از کاربرد زور های واقعا تأکيد براهميّت قانون و نظم و آزادی

کجا غربی  کاران  محافظه  اعتقاد  در  خشونت  عملکرد  ؟و  و  عقايد  های و 

اعتقاد   ؟و جنتی و عسگراوالدی مسلمان کجاای  محافظه کارانی مانند خامنه
مدارای دينی و بيزاری از قدرت   ،به آزادی عقايد و سودمندی آن برای جامعه

ت در  استبدادی  و  سرانه  ليبرالخود  کجاهای  فکر  عملکرد   ؟غربی  های  و 

علی اکبر رفسنجانی    جنايتکارانه و قدرت پرستی کورِ ليبرال هائی مانند آقای
اخير)!  ؟کجا يکسالة  همين  در  بدستور   70حدود    ، تنها  روزنامه  و  نشريه 

  !(و رفسنجانی توقيف شده اندای خامنه
 

ـ   بنام  تالش  چيزی  به  شما  طلبان"بنابراين  معتقد   "اصالح  ايران  در 

  ؟نيستيد
 

ـ   ، واژگان سياسی در فرهنگ غرب  :همانطورکه گفتم  !ببينيد  میرفطروس 

 بارِ معنائی خاص خودشان را دارند که ما ـ عموماً ـ نسبت به آنها   ،هريک

  .ايمتوجهبی

اصالح   .نامممی  "اصالح طلبان دينی    "اصالح طلبان ايران را بيشتر    ،من

پيشرفت و    ،آزادی  ، دارند تا دغدغه ايران  "درد اسالم    "طلبانی که بيشتر  
در آراء و عقايد اکثر اصالح طلبان و   :به عبارت ديگر  .جدائی دين از دولت

و دموکراسی تنها در پرتو دين و   ،آزادی ،روشنفکران ملّی ـ مذهبی ما ايران

مالحظاتی در   "من در کتاب    ،در اين باره)حضور اسالم قابل تصّور است  
  (.ـ با ارائه اسناد و شواهد بسيار بحث کرده ام "تاريخ ايران 

اين درد و دغدغة اسالم در نزد بعضی از روشنفکران ملی ـ مذهبی آنچنان  
  :قوی است که بقول دکتر علی شريعتی

آغاز کنيم  " اسالم  برای خود  آزاديبخش  آزاد    ، که اسالم  ،بايد يک جنگ 

 ."کنند  نجات پيداها خودِ اسالم نجات پيدا کند نه اينکه مسلمان ،بشود
ايران ميان اصالح طلبان  از    ، در  آموختن  با  دارند که  نيروهائی وجود  البته 

دموکراسی   ،آزادی  ،سالة حکومت اسالمی معتقد به مدارا  23تجربيآت خونين  

  "ترويج    همين نيروها هستند که در طرح و  ،باشندمی  و جدائی دين و دولت

 . نقش ارزشمندی دارند ،و جدائی دين از دولت "عقالنيّت دينی 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ     :گفته ايد (5شمارة ) شما در گفتگوی با تالش   تالش 

روشنفکران  200  تا  150ايکاش    " از   ،نويسندگان  ،انديشمندان  ،تن 
ای طی نامة سرگشاده  ،دانشگاهيان و هنرمندان بنام ايرانی مقيم خارج کشور

خواستار شوند   (خصوصاً اروپا و آمريکا) به رهبران و سران کشورهای جهان  
زير )که رژيم جمهوری اسالمی را برای انجام يک رفراندم آزاد و دمکراتيک  

تحت  ،يا عدم مشروعيت آن جهت احراز مشروعيت (نظر ناظرين بين المللی

دهند قرار  می"  .فشار  اساساً...  که  بپرسيم  چنين    خواهيم  تحقق  امکان 
و اساساً چنين   ؟کنيدمی   پيشنهادی را در شرايط امروز تا چه ميزان ارزيابی

ميان حکومت اسالمی  ای  تواند مانع ايجاد هرگونه رابطه می   اقدامی تا چه حد
   ؟يکا باشدو ساير کشورهای جهان بويژه آمر

 

ـ  خودِ سخنگويان رسمی رژيم اخيراً گفته اند که فقط    !ببينيد  میرفطروس 

ايران  8 درصد   92کنونی رژيم هستند و  های  هوادار سياست   ، درصد مردم 

 (يعنی سرنگونی رژيمای )تغييرات اساسی و ريشه  "نصفی به    ،باقی مانده

 ، بهمين جهت  ،"ای  اصالحات اساسی و ريشه  "و نصف ديگر هم به    ،معتقدند
امروزه حتّی در درون بخشی از نيروهای   (همه پرسی)طرح انجام رفراندوم  

 

و * شادخواری  و  تالش  و  اميد  و  جشن  آنهمه 

شادزيستی در فرهنگ ايران پيش از اسالم، برای  

ما ايرانيان، ذخائر ارزشمندی برای رسيدن به يک  

 روند.ايران مدرن، شاد و سرفراز، بشمار می

 

پيش از اسالم ـ بايد به ايران   ما امروز ـ بيش و *

های خيالی تمدن اسالمی را به  بيانديشيم و آرمان

مسلمان( افسون اعراب  )يعنی  آن  اصلی  شدگان 

 واگذار کنيم.
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بنابراين ـ با توجه به اوضاع منطقه و جهان ـ    .جا افتاده است  ،حاکميت نيز

فکر که  می   من  حقيقت    "کنم  امر  "لحظة  اين  برای  است   ، ـ    . فرارسيده 
اگر واقعاً معتقد به   ،کرده اند  دوستانی که آن اطالعيه مورد بحث را امضاء

ابتداء    ،در اطالعية خود  ،منافع ملی ما و بيانگر خواست اساسی مردم ما بودند
مشروع و مدنی اکثريت مردم ايران برای انجام رفراندوم    ،از خواست عادالنه

کردند تا سپس می  يادجهت احراز مشروعيت يا عدم مشروعيت رژيم اسالمی  

قيد و شرط بی  مذاکرات  "ـ پس از احراز و اثبات مشروعيت رژيم ـ خواستار  
آمريکا   دولت  و  اسالمی  رژيم  پرنسيب يک   ،شدندمی   "ميان  اين حداقل 

   .آزاديخواه و اپوزيسيون واقعی است

سياسی و دانشگاهی  ،بنام فرهنگیهای در کنار هم قرار گرفتن شخصيت "
نامة   (مختلف فکری و سياسیهای  از طيف ) انتشار چنان  برای امضاء و  ـ 

با توجه به    :همانطوريکه گفتم  .ـ بنظر من چندان مشکل نيستای  سرگشاده
دولتهای  حساسيت نظر  و  نگاه  و  آمريکا)  غربیهای  منطقه  به   (خصوصاً 

تهيه و ارسال   ،"محورهای شرارت    "ضرورت تغييراتی در ساختار سياسی  
اوالً ؛ نوعی افکار عمومی ايرانی ـ بعنوان نوعی آلترناتيو اخالقی ـ    ،اين نامه

 کند می با رژيم اسالمی ايجادها  در روابط غربی 
 ايران   باعث نوعی اميد و تحّرک سياسی و اعتراضی در درون   ،اين امر  :ثانياً

 شود  می
حاکميت را  موجود بين نيروهای درون  های  شکاف و تنش   ،اين همه  :ثالثاً 

 ...  کندمی  افزون تر و آشکارتر 
 

ـ  اعتنائی رژيم به خواست عمومی بی  يعنی در صورت  ؟چی   !وگرنه  تالش 

  ...؟مردم برای انجام يک رفراندوم آزاد و دموکراتيک
 

ـ  بين   زير نظر ناظرين)کنم که انجام رفراندوم  می  من فکر  میرفطروس 

معقول ترين و مقبول    ،ترين  مشروع  ،کم هزينه ترين  ،منطقی ترين( المللی
انفجار   يک  با  ما  وگرنه  است  ايران  در  سياسی  تحوالت  برای  راه  ترين 

با يک شورش کور اجتماعی روبرو خواهيم بود که بنفع کشور ما   ،اجتماعی
پر هيجان و دارای    ،جوان  ،درصد جمعيت کشور ما  70از ياد نبريم که  ) نيست  

  (.يک نيروی پرشور و مهار نشدنی است
به خواست عمومی مردم ما اعتنائی رژيم   ،امّااين  ،امری است طبيعی  ،بی 

معقول و مَدنی را در سطح   ،ملّی  ،وظيفة ماست که بخواهيم اين حق مشروع
 . طرح و تثبيت کنيم ،بين المللی

تقسيم   ،سپتامبر  11توان به قبل و بعد از  می   تاريخ معاصر را   ،از يک ديدگاه
از    .کرد بعد  دوران  در  اينک  دورانحکومت  11ما  و  هستيم  های  سپتامبر 

مسئله اين است که ما خواست ملّی مان را به   .ديگر بسر آمده است  ،طالبانی
 ،زمان  ،طرح و تثبيت کنيم  ،سطح بين المللی باال ببريم و در سطح جهانی آنرا

   !رژيم اسالمی نيستهای و يکّه تازیها ديگر به نفع زورگوئی 
 

ـ  ميرفطروس  تالش  گذاشتيد    !آقای  ما  اختيار  در  که  وقتی  بخاطر 

 .سپاسگزاريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آثارعلی ميرفطروس در کتابفروشی

 



 

12 
 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

 
 

اش، فرياد اعتراضی که  ای سرشار از هُشياری سياسی و مسئوليت روشنفکری در قبال سرنوشت ميهنای متعهد، هنرمندی با پيشينهمهشيد اميرشاهی نويسنده
 وش نبوده است.  گرائی انقالبی تا به امروز در برابر رژيم اسالمی و سياهکاريها، نامرديها و نامردميهايش هرگز خامسال پيش برعليه اسالم  23از 

با وی  ،  خواهد پرداختها  به بيان صريح واقعيت ،  دورغين رايجهای  با اين اطمينان که مهشيد اميرشاهی چون هميشه بدور از هر گونه عوام فريبی و تنزه طلبی 

 .سيون نسبت به اين رابطه به گفتگو نشستيم سپتامبر و پيامدهای آن برای کشورمان و موضوع رابطة حکومت اسالمی با آمريکا و موضع اپوزي  11بر سر حادثة 

 
 
 

 گرایی به غرب بار خطر اسالم یازده سپتامبر، درس خشونت
 
 
 

 گفتگو با مهشید امیرشاهی                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ  سپتامبر و کشتار چندهزار انسان    11سرکار خانم اميرشاهی پس از    تالش 

شما بالفاصله در سلسله مطالبی که در نيمروز  ،  اسالمیهای  بدست تروريست

در قالب داستانهای کوتاه با زبان و سبک خاص ادبی نظر و مواضع خود را 
اگر بخواهيم   .گذردمی  يکسال از آن واقعه  .در مورد اين حادثه بيان داشتيد

به زبان باز سياسی آن واقعه را بازگو کرده و مهمترين ويژگی آن را بيان 
 ؟ به نظر شما اين ويژگی کدام است، کنيم

 

ـ  توانست اين باشد که آمريکا خطر می   به تصور من اين ويژگی  امیرشاهی 

طرف شود و در نتيجه  اسالمگرائی را جدی بگيرد و در سطح جهانی با آن  
الئيک برای کشورهای مسلمان هم های  به لزوم تاسيس و تقويت حکومت 

سپتامبر برداشت سياست خارجی آمريکا    11چون تا پيش از ماجرای    .پی ببرد
اسالمگرائی گاه   .از پديدة اسالمگرائی به نهايت کوته بينانه و سطحی بود

و گاه فقط به خطری برای   شدمی  فقط به اختالف بين تشيع و تسنن تعبير
تفسير حادثه  .اسرائيل  حد  در  اول  صورت  قبيلهای  در  و    محدود ای  قومی 

   .شدمی  ماند و در صورت دوم غائله به شکلی موقت برطرفمی
اين بليه و ميزان گستردگی آن  های  در اين سياست کمترين عنايتی به ريشه

دولت  که  ستمی  کشورهای  های  و  برمردم  پناه   وارد   "مسلمان    "اسالم 

داستان   .شدنمی  کردند ديدهمی و بيش در مقاالتی که همراه  های من کم 

کوتاه طنزآميزم بود و شما به آن اشاره کرديد با لحنی جدی تر در همان 
نشريه و بالفاصله بعد از حملة تروريستی به آمريکا به اين خصيصه پرداخته 

شونت بسيار به دنيای غرب به بودم و اميدواربودم اين درسی که تاريخ با خ
عرض کردم   .طور اعم و آمريکا به طور اخص داده است از مَد نظر دور نشود

اميدوار بودم چون در اين آگاهی جهانی روزنة اميدی برای نجات مملکتم از 
   .بينممی  ديدم و هنوز هممی  فتنة آخوندی و حکومت مالئی را

فعلی اياالت متحده اصل را   متاسفانه اين طور پيداست که سياست دولت

اش  جورج بوش   "محور شرارت    "  .کنار گذاشته است و به فرع چسبيده است

سپتامبر پخته    11تواند برآتش  نمی  رسد که قاطعاًمی   شمله قلکاری به نظر
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محور توسعة اسالمگرائی   "جمهوری اسالمی    "شرارت    "در واقع    .شده باشد

کُره و حتی عراق در برانگيختن   "  شرارت  "و تروريست پروری است و با  
قال نه از يک مقوله است و نه از يک جنم و خلط اين مباحث فقط موجب 

گرچه اسرائيل را ممکن  ،  به خصوص که پيله کردن به عراق  .سردرگمی است
است راضی کرده باشد ولی در صف متحدان اروپائی آمريکا شکاف عميقی  

پارچة دنيای غرب عليه تروريسم  انداخته است که محتمل است به جنگ يک  
حاال هم مدتی است که تحت فشار قراردادن عربستان    .اسالمی لطمه بزند

سعودی باب روز شده که نتيجة مستقيمش کم رنگ شدن نقش جمهوری 
   .اسالمی در کل ماجراست

ما  نمی   در مورد کره صحبتی امروز  با موضوع بحث  کنم چون معتقدم که 
دانم در اينجا به اين نکته اشاره کنم که قصد من می  الزمارتباطی ندارد ولی  

هايش خالفی  باال نه تبرئة دولت صدام است که در سياهکاریهای از حرف 
همه که  حجاز  دولت  کردن  مبری  نه  و  دالرهايش می   نيست  پترو  دانيم 

اسالمی استهای  پشتوانة گروه بگويم   .افراطی  است که  اين  فقط  قصدم 
دادن   جلوه  پوشاندن بزرگ  برای  است  شده  حجابی  دو  اين  گناهان 

عمده تر جمهوری اسالمی و ناديده گرفتن اين نکته که آن  های سياهکاری
اسالمی در  های  رژيم عمده ترين پشتوانة معنوی و ايدئولوژيکی تروريست

 .  سراسر جهان است
 

ـ  شما همواره حساسيت باال يا بعبارت ديگر حس قوی نسبت به   تالش 

 .ايدهستند از خود نشان دادهای  ياسی که دارای ابعاد انسانی گستردهحوادث س
قوی حس  اين  مواقع  عمل  ،  بسياری  و  صريح  موضعگيريهای  در  را  خود 

نمونه در مقطع انقالب اسالمی / در مورد ) سياسی قاطع بازتاب داده است  
 (.مفتوای قتل سلمان رشدی که اميدوارم در ادامة گفتگويمان به آنها بازگردي

ترور   پيامدهای  مهمترين  از  به   11يکی  آمريکا  هوائی  حملة  سپتامبر 
در آن زمان بخش وسيعی از   .افغانستان و برچيده شدن حکومت طالبان بود

نيروهای سياسی ايران ازجمله بخشی از اپوزيسيون بشدت برعليه آمريکا و 
ملت هرچند که طالبان و جنايات آن عليه  ،  جنگ افغانستان موضع گرفتند

آن زمان شما نسبت به اين جنگ و پيامدهای   .کردندنمی  افغانستان را تأئيد 
آن در چه موضعی قرار داشتيد و امروز پيامدهای آن را برای ملت افغانستان  

  ؟کنيدمی  چگونه ارزيابی
 

ـ  احساسات ضدآمريکائی آن دسته از اپوزيسيون که مورد اشارة    امیرشاهی 

باشد و ظاهراً می   شماست خيال تعليمات قديم آن گروه  بيشتر يادگار  کنم 
چربد و تصور من اين است می  هنوز که هنوز است برعواطف ضد اسالميشان

که هيچکدام از اين آقايان به خود اين زحمت را نداده است که الاقل قبل 
   .را هم در اين زمينه جويا شودها  دور حکمی آنچنانی نظر افغاناز ص

من برخالف اين جمع در درجة اول تمايل خود افغان هاست که برايم مهم 
مردم مغروری هستند که دخالت بيگانه  ها  افغان   .است و از آغاز هم بوده است

زياد است شواهد تاريخی در اين مورد آنقدر    .پذيرندنمی  را در امور کشورشان
خود اين مردم خواستار ياری آمريکا و دول    .که لزومی به آوردن مثالنيست

اروپائی برای برانداختن حکومت طالبان شدند و اگر شدند برای اين بود که 

سپتامبرم که   11من در يکی از مقاالت پس از  )  .با طالبان بيگانه ترين بودند
حکومت   با  ماليان  حکومت  مقايسة  رژيم  موضوعش  را  هردو  بود  طالبان 

  .(اشغالگر خوانده بودم
شاهد بوديم که مخالفان رژيم طالبان از آغاز بسيج جهانی عليه تروريسم 
نجات  آنکه  برای  بودند  حاضر  و  فعّال  نبرد  صحنة  در  اسالمگرايان 

مشکالت   .سرزمينشان را از شرّ شريعتمداران موقع را مناسب و مغتنم شمردند
تح به  استافغانستان  نشده  حل  هنوز  مرد    . قيق  حامدکرزای  است  ممکن 

،  ميدان سياست آن مُلک نباشد ـ تشخيص اين مطلب با خود افغان هاست 

ممکن است آيندة آن کشور امروز چندان روشننباشد ـ چند و چونش طبعاً 
ولی يک نکته در اين ميان محل    .به همت و خواست ملت افغان بستگی دارد

رژيم طالبان جز باکمک   ه خالصی آن مردم از يوغترديد نيست و آن اينک
   .دول ديگر ميسر نبود و اين خود گامی بود به جلو

 

ـ  سپتامبر در محور توجه قرار گرفتن   11يکی ديگر از پيامدهای    تالش 

تروريسم دولتی و نقش جمهوری اسالمی در حمايت از تروريسم بين المللی 
است آن  گستردة  شبکه  تقويت  فکر  .و  و می   آيا  امروز جهان  شرايط  کنيد 

وارد اين حکومت  برروی  بيرون  از  به دست  می   فشارهائی که  شوند منجر 
   ؟شستن از اين سياستها توسط رژيم اسالمی خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ  اين تصور که رژيم جمهوری اسالمی ممکن است به    .خير  امیرشاهی 

خودی خود و يا در حد فشارهائی که امروز شاهديم دست از سياست فعليش 
آدم کشی و آدم ربائی و اعمال تروريستی جزئی    .بشويد تصور باطلی است

 

حرف از  من  دولت قصد  تبرئۀ  نه  باال  های 

سیاهکاری در  که  است  خالفی  صدام  هایش 

نیست و نه مبری کردن دولت حجاز که همه  

گروهدامی پشتوانۀ  دالرهایش  پترو  های نیم 

افراطی اسالمی است. قصدم فقط این است  

دو  این  گناهان  دادن  جلوه  بزرگ  بگویم  که 

پوشاندن  برای  است  شده  حجابی 

عمده سیاهکاری و های  اسالمی  جمهوری  تر 

رژیم  آن  که  نکته  این  گرفتن  نادیده 

ایدئولوژیکی  عمده و  معنوی  پشتوانۀ  ترین 

جهان    هایتروریست سراسر  در  اسالمی 

 .  است
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از ماهيت و ضامن موجوديت اين رژيم است و دست کشيدن از اين قبيل 
اين   مرگ  معنای  به  استکارها  ما  .نظام  کشور  بر  حاکم  مذهبی  ، رژيم 

فشار بايد   .اصالح پذير نيست،  پراکنندمی   برخالف شايعاتی که طرفدارانش 
به  ،  به قصد پايان دادن به اين حکومت وارد آيد نه به اميد اصالح شدنش

من در اينکه   .بايست فشار داخلی و خارجی توأم باشد تا مؤثر بيفتدمی  عالوه
وارد آيد کمترين شکی ندارم چون معتقدم با حکومت تامگرائی اين فشار بايد  

 پس دليلی   .توان برخورد کردنمی  فهمد به طريق ديگرینمی   که جز زبان زور

بهانه نمی به  مبارزه  اين  در  ايرانيان  که  که های  بينم  هائی  از کمک   واهی 

کنندمی نظر  صرف  بگيرند  دول  و  ملل  ديگر  از  از   .توانند  خمينی  مگر 
   ؟ليبی و فلسطين چشم پوشيدهای کمک

 

ـ    ( 92هفدهم سپتامبر  )دهسال پيش درست در همين ماه سپتامبر    تالش 

ترور ميکونوس عليه افرادی از اپوزيسيون و رهبران کُرد توسط جمهوری 
گرفت صورت  حکومت    .اسالمی  فرماندهی  باالخره  تا  شد  تالش  سالها 

کوميت برخی از سران آن  اسالمی در اين ترور به اثبات رسيد و حکم مح
در طول اين دهسال ما شاهد قتلها و ترورهای ديگری عليه   .صادر گرديد
بوده ايم يعنی ترور    روشنفکران و سياسيون داخل ايران،  شعرا،  نويسندگان

رشته  خارج  و  داخل  در  دگرانديش  حکومت ای  ايرانيان  ظهور  از  که  است 
اما با وجود اين حکومت اسالمی موفق   .اسالمی تا کنون ادامه داشته است

جناح   بياری  است  طلب    "شده  قابل   "اصالح  المللی  بين  وجهة  از  خود 
گرددای  توجه  ديگر  ،  برخوردار  ايران  در  بشر  حقوق  نقض  مسئله  بطوريکه 

   .کمتر موضوع مذاکرات کشورها با دولت ايران است

که امروز در   "ی  اپوزيسيون سياس  "از همين موضع برخی از افراد سرشناس  

از   ؛ مسئوليت قتل يا ،  قراردارند  "جنبش اصالحات    "صف دفاع  معتقدند 
توان  نمی   تروری که قبل از بوجود آمدن جريان دوم خرداد صورت گرفته را

   ؟از دولت امروز خواست نظر شما چيست
 

ـ  فرمائيد در واقع آبروی کاذبی است در می  کهای  اين وجهه  امیرشاهی 

مديون   به  های  کوششجمع  معروف  خردادی    "گروه   "  .است  "دوم 

روزنامه نگاران   "يا جمعی از    "افراد سرشناس اپوزيسيون    "يا    "روشنفکران  

درست مرتکب  ،  در مقياس کوچکتر،  آنجا و اينجا در گنده کردن خاتمی   "
همانطور که   .همان خطاهائی شدند که در زمان انقالب اسالمی شده بودند

فوق بشری به خمينی روی دست هم بلند شدند در بستن های  در دادن نسبت 
گذاشتند مسابقه  هم  با  خاتمی  به  بشردوستانه  انبان   .صفات  که  همانطور 

، شعارهای صدتا يک قاز مذهبی را در سينی اخالص تقديم خمينی کردند

همانطور    .عربدة شعارهای نيمه مذهبيشان را برای خاتمی به فلک رسانند
بدون کمترين آگاهی به نتيجه کار پشت سر خمينی سينه    که کورکورانه و

پشت سر خاتمی صف بستند چون ، خواستندنمی زدند چون محمدرضاشاه را
با اين تفاوت که شاه و آيت اهلل عرضه کنندة دو )  .خواستند  نمی  راای  خامنه

بودند مختلف  سياسی  ديد ،  انتخاب  از  انتخاب  دو  هر  اين  که  هرچند 
و خاتمی نمايندگان يک انتخاب سياسی  ای  اما خامنه،  ردود بودآزاديخواهان م

خالصه   .(واحد بودند و برخالف ادعای برخی بد و بدتری هم بينشان نبود

را بازی کردند که در ای در ترويج تز اصالح طلبی خاتمی همان نقش عمده 
به نظر من اصالح طلبی حضرت رئيس جمهور   .ترويج تز آزاديخواهی خمينی

  .قدر معتبر است که آزاديخواهی حضرت امامهمان
دول خارجی دلشان برای رعايت حقوق بشر به طور مطلق نسوخته است و 

تواند از اين بابت برآنها نمی و کسی هم)فقط به فکر منافع خودشان هستند 
در عوض خواستار شدن رعايت حقوق بشر ها  وقتی خود ايرانی   (.خرده بگيرد

باآمدن خاتمی همه چيز بروفق مراد است چرا از ديگران  کنند که  می   تظاهر
خارجی  های  بنابراين طبيعی است که دولت  ؟انتظار روش ديگری داشته باشيم

از خطای خود ايرانيان در پشتيبانی از خاتمی اتخاذ سند کنند تا سياست خود 
   .را پيش ببرند

کنم تا زمانی می فرمائيد هرچه مايلند بگويند ولی بنده عرض می   جمعی که 
که آخوندها برسرکارند و تا وقتی که نظام سياسی کشورما از بُن تغيير نکرده 

شريک جرم  اند  است تمام کسانی که در رژيم کنونی صاحب منصبی بوده 
و دسته خاتمی جملگی از بدو انقالب    خاتمی و دار  .تمام جنايات اين رژيمند

مسئوليت از خاتمی و دار و دسته   از ديد من سلب  .تا امروز مصدر کار بوده اند
   .خاتمی فقط تقلب سياسی است و اسم ديگری ندارد

 

ـ  اعالميه   تالش  عنوان  ای  اخيراً  مذاکرات   "تحت  برقراری  خواهان  ما 

منتشر شده که تا زمان   "رسمی و علنی بين دولتهای ايران و آمريکا هستيم  
کنم شما می   فکر  . اند  انجام اين مصاحبه حدود سيصد تنی آن را امضاء نموده

با توجه به اينکه در اين بيانيه از هموطنان ايرانی    .نيز از متن آن مطلع باشيد
خواسته شده که نظر خود را   ...جامعه فرهنگی،  سياسيون،  اعم از روشنفکران

نمايند بيان  بيانيه  به  از  ،  نسبت  يکی  بعنوان  را  شما  نظر  ميخواستيم 
فرهنگ جامعه  نام  صاحب  نويسندهشخصيتهای  و  دارای ای  ی  که 

بينی قوی سياسی های  حساسيت تر پيش  بعبارت صحيح  شديد سياسی و 
   ؟است را در مورد اين اعالميه بدانيم

 

ـ  بله اين اعالميه را چند روز پيش دوست نازنينی برای من   امیرشاهی 

سايت    "فرستاد و با تأخير به دست من رسيد ـ خود من امکان دست رسی به
  من طبعاً همة امضا کنندگان اين اعالميه را   .اين گروه را ندارم  "انترنتی  

بيشترينشان   .شناسممیشناسم فقط چند نفری را يا به اسم و يا به شهرتنمی
در ضمن  )  .قديمند و يا از بازماندگان فدائيان خلق اکثريتهای  ایيا از توده

،  وت خوانده شوندمن هرگز نفهميده ام چرا اين افراد مصّرند با دو نام متفا

گويند می   چون تا آنجا که از کارها و حرف هايشان برمی آيد هميشه يک چيز
بنابراين اين    (.کنند ـ بگذريممی  خواهند و يک هدف را دنبالمی  يک چيز

از دولت اسالمی می  همه انقالب  اول  دانيم کسانی هستند که در سالهای 

از دولت    "دو خردادی    "آمدن موج  کردند و از ابتدای به وجود  می  طرفداری
در زمان رياست جمهوری رفسنجانی هم الس   .کنندمی  خاتمی جانبداری

   .با آن رژيم زدند که آخر و عاقبتی نداشتای خشکه

برون مرزی با سوء های  "دو خردادی    "به هرحال اين اولين بار نيست که  
سيون در تقويت استفاده از سکونت در خارج و با غصب لقب و وجهة اپوزي

اين    .کوشند و به ظن قوی آخرين بار هم نخواهد بودمی   خاتمی و باندش
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افراد در ابتدای انقالب به دليل رانده شدن از مرکز قدرت چهره مخالف به 
کنند اوضاع فعلی ممکن است طوری می  خود گرفتند و امروز از آنجا که گمان

،  اين گروه  .ح طلبان پيوسته اندبگردد که برای آنها هم جائی باز شود به اصال

گفته  شهادت  ندارند  ،  خودشانهای  به  مخالفتی  اسالمی  حکومت  اصل  با 
چطور ممکن است کسی مخالف آن رژيم باشد و در تحکيم فرزندش خلفش )

در   .دهد نمی  بلکه مخالف آن جناحی از اين رژيمند که جائی به آنها  ؟(بکوشد
داخلی به شمار آورد که از بد های  ناحج بايست اين گروه را هم ازمی   حقيقت

حادثه ـ هم برای اپوزيسيون واقعی رژيم مالئی و هم برای خودشان ـ سر 
آورده بيرون در  از دورة رفسنجانیاند  از  واقع  و  ،  و در  لعن  امروز مورد  که 

   .در صدد بازگشت به آغوش اسالم عزيزند، نفرينشان است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ  منتخبشان   امیرشاهی  جمهور  رئيس  به  که  مختارند  آقايان  اين  البته 

گرچه برهمه و احتماالً برخودشان هم روشن است  ،  پيشنهاد و توصيه بکنند
که در موقعيتی قرار ندارند که بر سياست ماليان ردپائی بگذارند ولی تعيين  

بود برای من خيلی جالب  آمريکا  برای  کار    .تکليفشان  اين  از  شايد هدف 
چون تصورشان اين است که ممالک ها،  خودشان باشد به آمريکائی   عرضة

بايست می  متحده ـ که ناگزير برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسالمی
گروه   دنبال  به  ـ  کند  جلب  را  ايرانيان  عمومی  افکار  از  بخشی  رضايت 

موجهی ولی   .گرددمی  اپوزيسيون  نيست  نادرست  وجه  هيچ  به  تصور  اين 
است که گذشته سياسی اين افراد و خط مشی فعليشان   مشکل عمده اين

آن از  جزو می   مانع  حتی  يا  موجه  را  آنها  جدی  طور  به  کسی  که  شود 
  .اپوزيسيون به حساب آورد

آمريکا شروطش را مدتهاست ای  قدر مسلم اين است که برای چنين مذاکره
شتار کهای  شود به موضوع سالحمی   تعيين کرده است و عمده ترينش مربوط

دانيم می   جمهوری اسالمی هم  .جمعی و مسئله فلسطين و رعايت حقوق بشر
در   .پذيرد و نه خود در مقامی است که شرطی بگذاردمی   که نه اين شروط را

اين دسته از طرف  و پيش شرط  اين ،  خواست حذف شرط  آنچه  برخالف 
کنند عرضه  مايلند  بلکه  ،  حضرات  نيست  انصاف  و  بی طرفی  تکرار نشانه 

جمهوری اسالمی است و در نتيجه دليل روشن ديگری  های  صريح خواست 
  .در پشتيبانيشان از آن رژيم

اند لبّ مطلب اينکه آنچه امضاء کنندگان اين بيانيه وجه المصالحه قرار داده 

   . مدعيش هستند ولی نمايندگانش ديگرانند ها  اعتبار اپوزيسيونی است که اين 
 

 ـ ادامه دارد ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف  از  من  دولت  های  قصد  تبرئۀ  نه  باال 

سیاهکاری  در  که  است  خالفی صدام  هایش 

نیست و نه مبری کردن دولت حجاز که همه  

گروهمی پشتوانۀ  دالرهایش  پترو  های  دانیم 

افراطی اسالمی است. قصدم فقط این است  

دو   این  گناهان  دادن  جلوه  بزرگ  بگویم  که 

پوشاندن   برای  است  شده  حجابی 

عمده سیاهکاری جمههای  و تر  اسالمی  وری 

رژیم  آن  که  نکته  این  گرفتن  نادیده 

ایدئولوژیکی   عمده  و  معنوی  پشتوانۀ  ترین 

جهان  تروریست  سراسر  در  اسالمی  های 

 .   است
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 علل و پیامدهای آن ، یازدهم سپتامبر
 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتگو با پرویز دستمالچی
 

 

فرا  : تالش سپتامبر  ماه  زودی  به  دستمالچی  بر    . رسدمی   آقای   11عالوه 
داد تکان  را  جهان  که  تجربه  ،  سپتامبر  شخصاً  ترور )سپتامبر    17شما 

   ؟بينيدمی ميان ايندوای آيا رابطه ، را داريد (ميکونوس
 

تروريسم   .بُعد ملی و بُعد جهانی  :بنيادگرائی اسالمی در دو بُعد  .بله  :دستمالچی
   .حکومتی در دو بُعد

 
آيا  :تالش شما  نظر  سپتامبر  می  به  يازدهم  از  نقطه   2001توان  عنوان  به 

   ؟عطفی در سياست جهانی سُخن گفت 
 

که نام اصلی آن  )اينکه تا آن زمان تروريسم جهانی  ،  يکم  .کامالً  :دستمالچی
است  جنبش اسالمی  بنيادگرای  بحساب  (سياسی  جهانی   .آمدنمی  خطری 

رسيدند می  به قتل  (گناهبی  عمدتاًای )دهشد و عمی  اينجا و آنجا بمبی منفجر
غربی) فاسد  ارزشهای  و  غرب  با  مبارزه  عنوان  جهانی ،  ( تحت  خطری  امّا 

 ؟يعنی چه  .محدود بودای  خطر عمدتاً در سطح ملی و منطقه  .آمدنمی  بحساب
اسالمی   بنيادگرايان  افغانستان  در  اگر  اينکه  قدرت   (نوع طالبانی آن) يعنی 

دست  به  را  ارزشهای    سياسی  درآنجا  و  اسالمی    "گرفتند  تفسير )  "ناب 

، پرداختند  "مظاهر فرهنگ غربی    "  را پياده کردند و به مبارزه با  (طالبانی آن

دختران و زنان را ،  يعنی اينکه مدارس مدرن را بستند و مکتب خانه بازکردند
خود   زنان عمالً از تمام حقوق اجتماعی،  از حق آموزش اصوالً محروم کردند

را اصوالً ممنوع کردند و شکل   ...موسيقی و،  تلويزيون ،  راديو،  محروم شدند 

که فردی بسيار ای  بگونه ،  اسالمی نمودند   "اميرنشين    "حکومت را تبديل به  
سواد مانند مال عمر حاکم بالمنازع برجان و مال و ناموس مردم بی  متعصب و

از   بيش  که  آمد  وجود  به  شرايطی  و  به    5شد  مجبور  افغانی  نفر  ميليون 
اردوگاههای  فرسای  طاقت  شرايط  در  زندگی  و  افغانستان  از  مهاجرت 

احکام    "و جنايت تحت عنوان  ،  پناهندگان افغانی در ايران و پاکستان شدند 
 "  و جنايتکاران تحت عناوين و توجيه مذهبی،  امری عادی شد  "اسالمی  

س مردم و جامعه شدند و کار به حاکم بر جان و مال و نامو  "اسالم اصيل  
  ساله حکومت طالبان حدود نيم ميليون کودک   5آنجا کشيد که در دوران  

تنها به دليل اينکه طالبان از واکسيناسيون آنها برعليه  ،  گناه جان سپردندبی

خواست خداوند   "زيرا اينکار را دخالت در  ،  بيماريهای خطرناک جلوگيری کرد

، ...و  امری عادی و روزانه شد  ...ست و پا و سنگسار وو قطع د ،  دانستمی  "

عمالً به    (نوع طالبانی آن)يعنی جامعه توسط بنيادگرايان متعصب اسالمی  

 در برابر اعتراضاتی که در اين زمينه انجام   "غرب    "،  عصر حجر برده شد 

نيز نه   "مترقی  "تفاوت ماند و حتا برخی از نيروهای بی  گرفت در اساسمی
افغانستان بح برای  را  ملی  حاکميت  و حق  دمکراسی  نه  و  بشر  حقوق  ث 

ازجمله حقوق بشر   .دانستندمی  درست اين مقوالت و  آنها  ريشه و ،  به نظر 

به مسائل   "فرهنگ غربی    "بايستی از نگاه  نمی   داشت و  "غربی    "زمينه  
فرهنگی يعنی   "نسبيت    "بحث    .شدمی  افغانستان و ساير کشورهای توجه

طرفداران بسياری يافت و حتا گروههای سياسی   "حقوق بشر    "ی بودن  نسب

  "چون سبزها و احزاب سوسيال ـ دمکرات از پيروان اين انديشه  ای  مترقی

يعنی اينکه اگر در افغانستان چنين روابط و   .حقوق انسان شدند  "نسبيت  
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است  برقرار  اسالمی  ،  مناسباتی  بنيادگرايان  ايران  در  اگر   ( يعه آن نوع ش)يا 

ما ارزش های دينی يا  " کنند و هرگونه حقوق بشر را تحت عنوانمی چنان

را داريم   اينگونه توجيه  ...گذارند ومی  زير پا،  "ملی خود  اين جنايات   تمام 

حقوق   .به ما چه مربوط  "فرهنگ آنها چنين است    "شدند که خوب اگر  می
بنابر مصالح عمدتاً  )اينجا در ، بشر که حقوقی جهانشمول و خدشه ناپذير بود

شد و پيروان بيشماری در ميان گروهها و شخصيتهای   "نسبی  "  (اقتصادی 
سنگسارکردن  ،  دست بريدن ،  شالق زدن   .سياسی يا فرهنگی و علمی يافت

بلکه آن را بخشی از فرهنگ  ،  شدنمی  ديگر برخالف شئون انسانی تعريف  ...و
به عنوان ليبراليسم سياسی يا )که بايد از سوی غرب ، دانستندمی اين جوامع

قربانيان    يعنی  .پذيرفته شود،  به عنوان واقعيات اين جوامع   ...(فرهنگی يا و
و غرب عمدتاً نسبت ،  واقعی بنيادگرائی اسالمی فقط مردمان اين جوامع بودند 

ناطق  در اين م "غرب  " مهم اين بود که منافع .تفاوت ماندبی به اين پديده
مدعی    (در اشکال گوناگون آن)امّا جنبش بنيادگرای اسالمی    .به خطر نيفتد

ايجاد حکومت  ،  نابودی کل فرهنگ غربی و غرب ،  کسب قدرت جهانی و 

برای   اسالمی  طالبان  ،  "بشريت    "های  سبک  واليت ،  (افغانستان  در)به 
ومت های يا به شکل حک  (در لبنان)حماس و حزب اهلل    (در ايران)فقيهيان  

و سودان  بنيادگرای  بنيادگرايان   .بود  ...اسالمی  ايدئولوژی  و  انديشه  يعنی 
است جهانشمولی  مدعی  که   .اسالمی  نبود  واقعيت  اين  متوجه  غرب 

 امّا ،  يا عملياتی تروريستی،  بنيادگرائی اسالمی در محدوده کشورما و منطقه

غرب باقی نخواهد   برعليه تاسيسات يا شهروندان  (در اينجا و آنجا )  ثمربی
بنيادگرايان اسالمی کمر به نابودی کل فرهنگ و دست آوردهای بشری   .ماند

خواستند آنچه را که بر سرافغانستان يا می   و  (هستند  و هنوز هم)بسته بودند 
در  (يکی را به عصر حجر بردند و ديگری را به قرون وسطا)ايران در آوردند  

کنند پياده  دنيا  ما    .کل  مورداعتراضات  اين  خطر ،  در  دادن  نشان  بمنظور 
اسالمی  نرسيد،  بنيادگرائی  جا  هيج  داد   .به  تکان  را  دنيا  سپتامبر  ، يازدهم 

ديدند که هدف بنيادگرايان اسالمی   .همه خطر را ديدند   .را باز کردها  چشم
 ... نه فقط مبارزه با دست آوردهای بشريت در افغانستان و ايران و سودان و

 "ناب اسالمی    "آنها خواهان استقرار ارزش های    .بلکه در کل جهان است
، خويش در جهان هستند و در اين راه از هيچ جنايتی رويگردان نخواهند بود 

که   (و هنوز هم هستيم)شاهد آن بوديم    (يا افغانستان)همچنانکه ما در ايران  
اهداف به  رسيدن  راه  در  جنا  (اسالمی)  آنها  هيچ  از  به خود  نسبت  يتی 

نکردند کوتاهی  جوامع  اين  دگرانديش  را    . شهروندان  دنيا  سپتامبر  يازدهم 
  .نسبت به اين خطر تکان داد و بيدار کرد

 سپتامبر از کسی سئوال  11اگر تا پيش از    .دوّم بُعد جديد اين عمليات بود 

کرد و همه حتماً نمی  هيچ کس باور،  شد که آيا چنين کاری امکان داردمی
امّا   .کردندمی  رسش کننده را به غلوگوئی و فانتزی های بی خردانه متهمپ

که نام اصلی آن تروريسم )سپتامبر نشان داد که تروريسم بين المللی    11
نمی   اتيکی يا انسانی،  اخالقی  هيچ مرز سياسی يا  (بنيادگرای اسالمی است

به هرنوع برای او ايمان به امر مقدس اش دليلی برای دست زدن    .شناسد
کنند با چنين می  که فکر )مؤمن تروريست  ای عده  .جنايت عليه بشريت است

 (روندمی   کشانند و خود در عوض به بهشتمی  عملياتی غرب را به نابودی

کنند و به  می   "بمبی    "گناهش تبديل به  بی   هواپيمائی را با تمام سرنشينان

گناه و از همه بی   افراد کامالًهزار نفر    4زنند که در اثر آن حدود  می   ساختمانی
چنين جنايتی نه قابل تصور بود و نه به هيچ    .روندمی  به کام مرگ،  خبربی  جا

چنين عملياتی   .چه رسد به قابل پذيرش،  قابل توجيه   (از جمله اخالقی)دليلی  
   .جنايت محض است و بس

 

دوران   کودک    5در  میلیون  نیم  حدود  طالبان  حکومت  ساله 
، تنها به دلیل اینکه طالبان از واکسیناسیون گناه جان سپردند بی

کرد  جلوگیری  بیماریهای خطرناک  برعلیه  را آنها  اینکار  زیرا   ،
 دانست. می  "خواست خداوند  "دخالت در 

 
توجه کنيد که   .و سوّم تناسب ابزار بکار گرفته شده و نتيجه عمليات است 

ـ حدود   1  صدهزار دالر  (بگوئيم)حدود  در  ای  نفر با صرف هزينه   20حدود  
قتل4 به  را  رقم)رسانند  می   هزار  اين  حدود  می  و  تا  نفر   10توانست  هزار 

ميليارد   200ـ فقط در شهر نيويورک خسارتی حدود    2  (افزايش داشته باشد
ـ در اثر سقوط ناگهانی ارزش سهام و رکود اقتصادی   3  دالر به بار آورد و

آن اقتصادیتوانست چمی  پيامد  به ای  نان شرايط  منجر  که  آورد  بوجود  را 
سپتامبر دنيا از خواب غفلت نسبت   11به نظر من پس از    .جنگ جهانی شود

، تا آنزمان قربانيان اصلی بنيادگرائی مردم ما   . به بنيادگرائی اسالمی بيدار شد

يعنی شهروندان حکومت های بنيادگرای اسالمی بودند و فرياد ما به گوش 
اگر   .گفتند که مشکالت خودشان است. میرسيدنمی  ی کسی در جهانشنوا

البته   .چه ربطی به ما دارد،  را قبول ندارند   ...مدرنيسم و،  دمکراسی ،  حقوق بشر 
 . اقتصاديشان بود  (عمدتاً)با انگيزه حفظ و گسترش منافع  ها  تمام اين توجيه 

اسالمی اصوالً با   ( انگرنگ)بنيادگرايان    "دعوای    "  سپتامبر نشان داد که  11
دستاوردهای بشر و تمدن بشری است و نه با اين يا آن گروه مخالف قدرت 

 .سپتامبر به نظر من آغاز پايان کارِ بنيادگرائی اسالمی است   11  .سياسی آنها
مبارزه،  چند سالی طول خواهد کشيد ، سياسی ،  فرهنگی )همه جانبه  ای  امّا 

نهائی آن آغاز شده است  ...(عقيدتی و ايرانيان   .برای مهار  از  ،  ما   11پيش 
در شکل )سال تمام از جمله قربانيان بنيادگرائی اسالمی    24حدود  ،  سپتامبر

تعصب در اين ،  سنگدلی،  بيرحمی،  ما خشونت  .بوده ايم  (آنای  واليت فقيه 
کرده جريان را با پوست و استخوان و جان و مال و شرف و حثيت خود حس  

  .پردازيم می   ايم و بهائی بسيار سنگين برای آن پرداخته ايم و هنوز نيز
 

 11براين نظر هستند که حمله تروريستی  ای  آقای دستمالچی عده  :تالش
سپتامبر توطئه خود دستگاههای اطالعاتی اياالت متحده آمريکا است تا با 

و نيز سلطة خود را اين بهانه بتواند به منابع نفتی آسيای مرکزی دست يابد  
   .برجهان کامل نمايد

 
ايدئولوژيک و ،  يک بُعدی،  يعنی ساده گرايانه ،  اين نوع انديشيدن  :دستمالچی

است   "انديشيدن    "  نوعی از،  (فاکت ها)بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود  

عنوان  تحت  آن  از  من  سوّمی    "  که  جهان   "  عمده  .برممی   نام  "نگاه 
يک   (بی ربط و با ربط)ان سوّمی برای توضيح تمام امور  جه   "روشنفکران  

 ...( و،  عدم توسعه ،  بيکاری ،  عقب ماندگی ) مشکالت ما    .دارند  فرمول  "يا چند  
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است خارجی  عوامل  نتيجه  در  داری،  استعمار   :همه  المللی  سرمايه  ، بين 

يکی   ."گناهيم  بی   "در تمام موارد    (در هرصورت)ما    ...امپرياليسم جهانی و

ناموسی ،  ايدئولوژيک،  فرمولی،  ایکليشه  "انديشيدن    "از مشکالت اساسی ما  

براساس ،  (واقعيات موجودها )"فاکت    "ما بايد ياد بگيريم براساس    .است  ...و

تواند درست از کار می   که)  "پندار    "منطقی علمی فکر کنيم و ميان يک  
تفاوت   (و علم اثبات شده استها  که براساس فاکت)واقعيت  و يک    (درآيد

را بر نادرست  ای  از پوپر يادبگيريم که اساس هر فرضيه يا انديشه  .بگذاريم
 ما برعکس عمل  .دهد تا زمانی که عکس آن اثبات شودمی  بودن آن قرار

علمی   "تحت نام انديشه های  )کنيم و اصوالً رد پنداربافی های خود را  می

شما  .پذيريمنمی  هرگز  (" پرسش  به  کنيم    :برگردم  فرض  اينکه   11يکم 
 ( افراد عادی)سپتامبر کارِ خود دستگاههای آمريکا بوده است تا سر من و شما  

فهميم يا اگر هم بفهميم نه منافعی داريم نمی  و من و شما هم  را کاله بگذارد
گاههای اطالعاتی  دست،  خوب  .آيدمی  و نه کاری از دستمان در اين زمينه بر

جهان کشورهای  ساير  اطالعاتی  ضد  اروپائی،  و  دستگاههای ،  کشورهای 
آنها هم هيچکدام متوجه اين   ...فرانسه و،  اطالعاتی و ضد اطالعاتی آلمان

دستگاه   .نشدند،  کندمی   که با منافع آنها در منطقه و جهان بازی  "کَلَک    "
اينها هم (  اطالعاتی و ضد اطالعاتی عظيم چين و روسيه )ک ـ گ ـ ب

اين   وگول   "کَلَک    "متوجه  که   نشدند  دادند  اجازه  و  خوردند  را  آمريکا 
آنها هم پايگاه نظامی بزنند هم منطقه   "بغل گوش    "آمريکائيها بروند و  

ت اندازی نفوذ خود را گسترش دهند و هم به منابع نفت و گاز منطقه دس
قابل   ؟کنند اين کشورها  استراتژيک  منافع  منظر  از  اصوالً  امری  چنين  آيا 

   ؟ پذيرش است
دوّم اينکه مگر اولين بار است که بنيادگرايان اسالمی دست به چنين اَعمالی  

اند اسالمی    ؟زده  آمدن جمهوری  از روی کار  بنيادگرائی )پس  پدر خوانده 
قوانين بين المللی سفارت خانه آمريکا   مگر برخالف تمام  (اسالمی در جهان

اشغال نشد و دپيلماتها و شهروندان آمريکائی به   (خاک آن کشور)در ايران  
که ساخته و )مگر حزب اهلل لبنان    ؟روز به گروگان گرفته نشدند  444مدت  

با بمب مقر فرماندهی نيروی   (پرداخته و دست پروده واليت فقيهيان است
ان را منفجر نکرد و موجب کشتن بيش از سيصد تن از دريائی آمريکا در لبن

نشد  آمريکائی  درسفارتخانه های ،  نظاميان  گذاری  بمب  مورد  مگر چندين 
آمريکا از جانب بنيادگرايان اسالمی انجام نگرفت و دهها و دهها عمليات 
و  نظامی  تاسيسات  يا  آمريکائی  شهروندان  جان  برعليه  ديگر  تروريستی 

يک گروه بنيادگرای اسالمی قصد ويران    1993گر در سال  م  .غيرنظامی آنها
کردن دو برج مرکز تجارت جهانی را نداشت که به دليل جاگذاری نامناسب 

و وارد آمدن خسارت بزرگ به پايه های ای  بمب فقط موجب کشته شدن عده
سال تمام هر روز   24مگر همين قدرتمداران جمهوری اسالمی  ،  نشدها  برج

و شيطان کوچک  (آمريکا)بر عليه شيطان بزرگ ها ر نماز جمعه و هر هفته د

ايران و نمی  شعار  "فرهنگ منحط غربی    "و    (اسرائيل) دهند و مسلمانان 

 ؟کنندنمی  "غرب زدگان    "و    "غرب    "جهان را دعوت به مبارزه همه جانبه با  
اهلل   از حزب،  خوب بنياد گرايان اسالمی از واليت فقيهيان گرفته تا طالبان

از ،  از جبهه جهاد اسالمی الجزاير گرفته تا اخوان المسلمين،  گرفته تا حماس
اسالمی  جمهوری  در  اسالمی  مؤتلفه  جمعيت  يا  اسالم  گروه ،  فدائيان  از 

گرفته تا پيروان کاپالن در آلمان همگی خواهان نابودی   (اندونزی) ابوصياف  
دهند و می   واند  گ دادههم به آنها اعالم جن،  غرب و فرهنگ غربی هستند

توانسته  هرجا  )هم  های اند  حکومت  ديپلماتيک  لجستيکی  کمک  با  بويژه 
تمام اسناد و مدارک موجود پس از   .داده اند،  عملياتی انجام بدهند   (بنيادگرا

سپتامبر توسط بنيادگرايان   11سپتامبر هم نشان اين واقعيت است که    11
   .اسالمی طراحی و اجرا شده است

را که اياالت متحده آمريکا متحمل شد از ضربه ای  سوّم اينکه ضربه نظامی  
سنگين   (بندر مرواريد)  در جنگ جهانی دوّم به پُرل هاربرها  ژاپنی  نظامی حمله

در ميان ،  کدام قدرت اول جهانی حاضر است خود را به دست خود   .تر بود
ای ضربه   .شان دهدآبرو کند و ضربه پذيرنبی  شهروندان خويش و مردم دنيا

هزار نفر   4بس سنگين نابودی کامل دو برج مرکز تجارت جهانی با حدود  
ای و ويرانی بخش عمده  (وزارت دفاع)حمله بسيار سنگين به پنتاگون  ،  تلفات

از آن به همراه کشته شدن عده زيادی از کارمندان آن وزارتخانه و نيز حمله  
کدام قدرت جهانی وجود دارد    .سفيدکاخ  ،  به قلب حکومت آمريکا  (ناموفق)

تقريباً در )که نقشه بکشد و به جهانيان نشان دهد که اين قدرت اول جهانی  
از بنياد ، اما بنيادگرا، تا چه اندازه در برابر گروهکهائی کوچک (تمام زمينه ها

   ؟ضربه پذير است 

در شهر خسارت وارده    .را هم بايد ديد  "دخل و خرج    "چهارم اينکه تناسب   
و نيز صنعت ، خسارت وارده به بورس  . ميليارد دالر است 200نيويورک فقط 

، به اين مبالغ  .شودمی  بالغ بر چندين صد ميليارد دالر...  هواپيمائی و،  توريسم

را   ...چندين صد ميليارد دالر مخارج مربوط به لشگر کشی به افغانستان و
فت و گاز در افغانستان چقدر بايد ن  (فرضی)حال اين منابع    .بايد اضافه کرد

بر   باشد که عالوه  داشته  بارآوری  و  سود سرشار هم ،  "مخارج    "بازدهی 

   ؟باشد "مقرون به صرفه  " (يازدهم سپتامبر)بدهند تا چنين عملياتی 
، سپتامبر  11پيش از  ،  و پنجم اينکه شرکت های نفتی اياالت متحده آمريکا 

و روسيه مايل است که )خود را را با روسيه بسته بودند    "خوب  "قرادادهای  
شود بسته  بيشتری  قرادادهای  و   (بازهم  گرجستان  و  آذربايجان  با  هم 

ارمنستان و هم با کشورهای آسيای ميانه مانند ازبکستان و تاجيکستان و 
 .فرضيه است  در رد اين ها  و فاکتها  بينيد که مجموعة داده... میترکمنستان و

سال تمام است که در حرف و عمل    24گروههای بنيادگرای اسالمی حداقل  
اياالت متحده آمريکا   (از نظر تاکتيکی)خواهان نابودی غرب و در راس آن  

که هرجا بتوانند به منافع آنها خسارت خواهند زد  اند  کرده  هستند و اعالم هم
به عنوان يک مثال )نگاه کنيد  شما .داده اند و اين کار را در عمل هم انجام

پرزيدنت   (بنيادگرای اسالمی در مصر)  پس از آنکه ستوان اسالمبولی   (کوچک

حکومت جمهوری ،  رساندمی   به قتل  "عامل آمريکا    "انورسادات را به عنوان  
   .کندمی  اسالمی به ياد بود اين قاتل تمبر پستی چاپ

 
سپتامبر را تنش های ميان   11برخی از انديشمندان غرب واقعه ترور  :تالش 

در اين   "  :گويدمی   از جمله هابرماس،  کنندمی   دو فرهنگ تعبير،  دو جامعه
و  نابرابری  يک  شفاف  بگونة  اسالمی  مجرمين  تروريستی  کنش  و  پديدار 

و پرفسور هانتيگتون   "خورد  می  ناسازواری دو فرهنگ و دو جامعه به چشم
 ه صراحت از جنگ ميان فرهنگها سخن سالها قبل از اين واقع تروريستی ب
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غرب  می  آيا  .گويدمی و  اسالمی  بنيادگرايان  ميان  که  جنگی  اين  از  توان 
انديشمندان ،  درگرفته است  اين  ، ها به عنوان جنگ ميان فرهنگ ،  به شيوه 

سخن ،  جنگ ميان جامعه سکوالر و مذهب يا جنگ ميان اسالم و مسيحيت 
   ؟تمام عيار ميان فرهنگها هستيمآيا ما در آغاز يک جنگ ، گفت 

 
 

مدرن دنیای  با  مدرنیسم بنیادگرایان  با  ارزش،  با  جدید  ،  های 

به این دلیل    "غرب    "زندگی فردی و اجتماعی مخالف هستند و  

ارزش این  آنجا  در  که  است  حمله  و  تنفر   "مستقر"ها  مورد 

نشین ، در جوامع مسلمان  اند. مبارزه بنیادگرایان اسالمیشده 

، یعنی انسانهای دیگری که در حین خود   "فاسد    "با همنوعان  

، اندخویش ارزش های مدرن زندگی را پذیرفته   "اسالم    "حفظ  

 به مراتب بیرحمانه تر و خشن تر است. 

 

نه ميان  :  دستمالچی نه با   (شرق و غرب)است    "فرهنگها    "خير ! جنگ 
که در سطح جهانی ای  مبارزه  .تنه با مسلمانان و نه با اسالم اس،  شرق است 

تفسيری ،  از اسالم ای  با تفسير ويژه،  درگرفته است با گروهی است سياسی
و نيز کسب قدرت   (کشوری)  بنيادگرايانه که خواهان کسب قدرت سياسی

بنيادگرا اسالمی  جامعه  يک  استقرار  و  طالبان  ،  جهانی  نمونه  بر  در )بنا 
ايراند)يا واليت فقيهيان    (افغانستان   اين جريان يک  ،  در نتيجه   .است  (ر 

جنبش سياسی مذهبی بنيادگرا است که برای کسب قدرت سياسی در سراسر 
خويش   ويژه  حکومت  ايجاد  و  اهلل)جهان  اين   .کندمی  فعاليت(حکومت 

با   (سياسی ـ مذهبی)جريانات   بنيادگرای اسالمی از نظر من قابل مقايسه 
فاشيستی و استالينيستی است که بايد با آنها در ،  جريانات سياسی ـ ارتجاعی 

کرد مبارزه  ارتجاعی   .تمام سطوح  سياسی  اسالمی يک جنبش  بنيادگرائی 

 ( قرائت )  "نه اسالم فقط اين » خوانش  .است و نه فقط يک دين يا مذهب
که عمالً تبديل به يک ايدئولوژی )تجاعی و سياسی را دارد  ار،  بنيادگرايانه

يک )و نه مسلمانان جهان    (خطرناک برای کسب قدرت سياسی شده است
نه  (ميليارد و دويست ميليون اين جنبش هستند و  توان از می   همه پيروان 

برد نام  فرهنگ  يک  عنوان  به  اسالمی  واژه   .بنيادگرائی  اصوالً  ببينيد 
ريشه در تاريخ دين مسيحيت دارد    ابتدا،  (Fundamentalismus)بنيادگرائی  

  Princtonدر شهر    1910ـ    1915در سالهای    .است  "مسيحی    "ای  و پديده

در کليسای کاتوليک جنبشی در اين ای توسط عده، در اياالت متحده آمريکا

هائی   آمد ويک سری کتاب  بوجود   The  "تحت عنوان    (جلد  12)رابطه 

Fundementals  "  ( بنياد،  اساس)  شد و   .منتشر  اساس  آنها  از  منظور 

 "بنيادگرا   "اين جنبش  .دين مسيحيت بود "ناب  "و  "واقعی  "بنيادهای 
با انتشار اين سلسله کتابها در باره اصول ناب دين مسيح خواهان برگشت به 

سياسی را برعليه  ،  فرهنگیای  بود و مبارزه  "کتاب مقدس    "ارزش های ناب  
بويژه ، مبارزه آنها عمدتاً بر عليه علوم طبيعی مدرن  .دنيای مدرن شروع کرد

به بيولوژی و   نيز شناخت جهان و کهکشان علوم مربوط  مبارزه  ،  تکامل و 

برعليه فلسفه مدرن در رابطه با تقدم عقل بر وحی و آزادی های فردی و 

با   مبارزه  يا  و  بود  تأويل های ،  مدرن   های  "خوانش    "اجتماعی  و  تفسير 

کالم خداست  "کتاب مقدس  " به نظر آنها .بود "کتاب مقدس  "مدرن از 
رگونه اشتباه است و اين کالم برای شناخت و فهم و کالم خدا عاری از ه

است ،  انسان و جامعه کافی  بنيادگرايان ،  طبعيت  تقريبا همان چيزهائی که 
  .گويندمی  اسالمی نيز

بنيادگرائی    ميان  بايد  فوراً  اينجا  در  زندگی)اما  روش  راه  و  انديشه  ، ( در 

ميليونها نفر انسان   .شدبنيادگرائی سياسی و بنيادگرائی تروريستی تفاوت قائل  
بنيادگرا وجود دارند که راه و روش ديگری ،  در هر دين يا مذهب يا ايدئولوژی)

شکل   "ها  ارزش   "و زندگی خود را با آن  اند  برای زندگی خويش انتخاب کرده
بدون اينکه مزاحم کس ديگری بشوند و زندگی اجتماعی يا مسالمت ،  ميدهند

اما بنيادگرائی سياسی و تروريستی مقوالتی ديگر   .آميز را به خطر بياندازند

پذيرش   "يکی خواهان کسب قدرت سياسی و مجبور کردن جامعه به    .هستند

اساسی ای  ديگری تروريسم را وسيله ،  ارزش های مورد پذيرش آنهاست  "
هم ،  يعنی هم در شرق و هم در غرب  .برای نيل به اهداف خود کرده است

گرايشها    "  انواع و اقسامها  مذاهب يا ايدئولوژی،  ير ادياندر اسالم و هم در سا

توان  می  را  ...جنگجو و،  صلح جو  ،متعصب،  معتدل،  "خوانش های    "يا    "
و ارزشهای واليت فقيهيان ها آيا انديشه .نگاه کنيد به خود ما ايرانيان. يافت

است ايران  ملت  پذيرش  انديشه  ؟ مورد  و  افکار  اين  ايرانيان ها  آيا  فرهنگ 
اين    24  ؟ است حکومت  با  ما  ملت  از  عظيم  اکثريتی  که  است  تمام  سال 

اين ،  در نتيجه  .کندمی  مبارزه  (واليت فقيهيان) مسلمانان بنيادگرای مرتجع  
 (سپتامبر 11پس از )که برعليه بنيادگرائی اسالمی در سطح جهان ای مبارزه

سال تمام در سطح ملی   24است که ما  ای  همان مبارزه  ،شروع شده است 
در شرايط کنونی( )من برای ملت ايران    .دهيم می   می داديم و هنوز هم  انجام

آن بالئی   .واليت فقيهيان حاکم در قدرت  :شناسممی  فقط يک دشمن واقعی
، فرهنگ،  بر سر اقتصاد،  ربع قرن گذشته بر سر ملت ما  (تقريباً)که در اين  

 .فقط و فقط نتيجه حکومت واليت فقيهان است ،  آمده است  ...و  خالق جامعها
افغانستان تا  انواع گوناگون است از طالبان در  بنيادگرائی اسالمی دارای  و 

يا ،  تا فدائيان اسالم ،  حزب اهلل و جهاداسالمی برای آزادی فلسطين،  حماس
اسالمی مؤتلفه  اسالم،  هئيت های  ارزش های  در جمهوری )  یيا جمعيت 

المسلمين  (اسالمی )اخوان  يا  فقيهيان  واليت  جهاد   (يا  جبهه  يا  مصر  در 
سياسی...  و  (الجزاير)اسالمی   سازمانهای  اينها  مخالف ای  تمام  هستندکه 
، مخالف تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون ،  مخالف حقوق بشر،  دمکراسی 

زنان  حقوقی  تساوی  حق  ،  مخالف  و مخالف  علم  مخالف  و  ملی  حاکميت 
يا حکومت عصر حجر دريک کالم  و  افغانستان )خواهند  می   دانش هستند 

بنيادگرايان    (طالبان با  اينها   "يا حکومت قرون وسطا )جمهوری اسالمی( 

 اينها   .کامالً تفاوت دارند  (زندگی براساس دستورات کتاب مقدس)  "عادی  

خواهند می  دگرايانه هستند کهجنبش های سياسی با ايدئولوژی مذهبی بنيا
روش و  راه  پذيرش  به  مجبور  را  ديگران  و  کنند  را کسب  سياسی    قدرت 

کنند و در برخی می  خويش نمايند و در اين راه از ترور استفاده  (ارزشهای)
 ( تروريسم)را تبديل به ابزار اساسی و سيستماتيک    (ترور)موارد اين شيوه کار  

اند کرده  دنيای مدرنبنياد  .مبارزه خويش  با  ارزش ،  با مدرنيسم،  گرايان  با 
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به اين دليل   "غرب    "های جديد زندگی فردی و اجتماعی مخالف هستند و  

مبارزه   .شده اند "مستقر    "ها  مورد تنفر و حمله است که در آنجا اين ارزش
، خود   "فاسد    "در جوامع مسلمان نشين با همنوعان  ،  بنيادگرايان اسالمی 

انسان حفظيعنی  در حين  که  ديگری  ارزش های   "اسالم    "  های  خويش 
در نتيجه  . به مراتب بيرحمانه تر و خشن تر است، اندمدرن زندگی را پذيرفته 

است اجتماعی  نيروهای  ميان  مبارزه  .مبارزه  همان  غرب ای  يعنی  در  که 
اما با ابزاری ،  و هنوز هم وجود دارد ،  چهارصد سال طول کشيد،  حدودسيصد

جنگ ميان شرق و غرب  .يعنی متمدنانه، با گفتگو و تساهل و تسامح، ديگر
و   .نيستها  فرهنگ  ميان  .نيست جامعه  يک  مانده  عقب  نيروهای  ميان 

 .ميان ارزش های نوين و ارزش های کهنه است  .نيروهای مترقی آن است

همان   .و حاکميت ملت است  "اهلل    "حاکميت  (  در پهنه سياسی)جنگ ميان  

   .قرنها وجود داشت "غرب  "جنگی که در 
 

بويژه در کشورهای عربی مسلمان که موطن ، در کشورهای اسالمی :تالش
از اعتراض و مخالفت جدی ای  ما نشانه ،  سپتامبر است   11اصلی تروريستهای  

و آشکار از سوی ملتهای اين کشورها عليه اين اقدام که منجر به کشته شدن 
حتی از سوی معتدلترين رهبران فکری   .نديديم،  گناه گرديدبی  هزاران انسان 

اين کشورها و از سوی بسياری از رهبران اپوزيسيون آنها که بعضاً سالهاست 
بسر تبعيد  وضعيت  در  غربی  در کشورهای  و ،  برند می  که  همدردی  نوعی 

آنها با چرخاندن زبان    .همزبانی با بن الدن و شبکه ترور وی مالحظه شد
 تقاد بسمت غرب و بويژه آمريکا عمالً به توجيه  ان

   .اين عمليات پرداختند
، افکار و کنش های عمومی اين ملتها،  آيد که مجموعة باورهامی  چنين بنظر 

ما   .تا حد زيادی با ايران سالهای قبل از انقالب اسالمی قابل مقايسه باشد
وضع ستيز آشتی ناپذير نيز قبل از پرداختن بهای سنگين انقالب اسالمی در م

حقوق ،  دمکراسی   .با بسياری از ارزش هائی که امروز قبول داريم قرار داشتيم
  .آمدندمی  از نظر ما ارزشهائی غربی و مردود بحساب ...و آزادی زنان، بشر

نشانة    اينها  و دو فرهنگ    "ناسازواری    "اگر  نوع جامعه  ناسازگاری دو  و 
چنين تضادهای عميق اجتماعی و عمومی را توان  می  آيا  ؟نيست پس چيست

در حد ايدئولوژی يک گروه کوچک بنيادگرای اسالمی قدرت طلب خالصه 
   ؟نمود

 

 "ميان    . درست است،  اينکه اين دو فرهنگ با هم نا سازگارند   :دستمالچی

تفاوت از زمين تا آسمان ،  و پوشش يک زن مدرن امروزی  "حجاب اسالمی  
دعوای نيروهای اجتماعی و سياسی   .رق و غرب نيستاما اين دعوای ش  .است

در حال گذار از روابط و ای جامعه ايران .با هم است (مانند ايران)يک جامعه 

کهن   پسا  به  کهن  انجام  "گذر    "اين    .است  ( مدرن)مناسبات  آسانی    به 

، تصوير انسان بايد تغيير يابد،  دين و مذهب اش بايد اصالح شود   .گيردنمی

ساختار سياسی ، موقعيت و مقام فرد در رابطه با جامعه بايد از نو تعريف شود 
منشاء قوای حکومت بايد از نو تعريف و تعيين ،  متناسب جديد بايد بوجود آيد

ای اينها مبارزه،  نيست   "غربی    "اينها جنگ با غرب و ارزش های  ...  گردد و

الف بر سر دنيای کهن اخت،  برای به کرسی نشاندن ارزش های نوين است 

دنيای مدرن است است  .و  رفته  ما  از  زودتر  را  راه  اين  ما   .فقط غرب  اگر 
امروز پاسخ به  ،  صدسال پيش برخی از امور را از غرب مدل برداری کرديم

اگر   .دهيممی  پاسخ  (از کهن به پسا کهن)نيازهای جامعه درحال گذر خويش  

جديد از دين  "خوانش های  " (لبه عنوان مثا)امروز در حوزه های مذهبی 
يعنی يک جنبش اصالحی دين بوجود آمده ،  و نقش آن بوجود آمده است 

اين نگاه به غرب نيست پاسخ به نيازهای و روابط و مناسبات جديد در ،  است 
بدين دليل است که روابط ،  شودمی  اگر بحث بر سر حقو ق فرد  .ايران است

جمع   "از هم گسسته و فردِ جدا از    ...يا ايلی وای  و عشيرهای  و مناسبات قبيله

تصور اينکه اين امور تقليدی کور از فرهنگ غرب است   .شکل گرفته است  "
است  لوحانه  ساده  دگرگونی ،  بسيار  اين  مناسبات ها  تمام  و  روابط  محصول 

  .جديد در جامعه ماست
تروريستی اما در باره برخورد روشنفکران کشورهای اسالمی نسبت به اقدام   

اين    ...و  سپتامبر  11 گونه   "روشنفکران    "اکثر  عاطفی ای  به  ـ  احساسی 

کرده   محکومها  را به عنوان عامل تمام نابسامانی و بدبختی  "  غرب  "همواره  
بلکه ،  نه ريشه در جامعه ما،  عقب ماندگی ما .  اينهم يکی از آن موارد است  .اند

دولت های اکثر اين کشورها نيز فاسدتر از آنند که بخواهند   .در غرب دارد

بگويند  را  واقعی خود  به  ،  حرفِ دلِ  زبانی  دليل   حمله  "غرب    "به همين 

   .شوندمی کنند و در پنهان با آنها هم پيمانمی
 

  آقای دستمالچی شما ريشة بنيادگرائی را در تفسير ويژه ائی از دين   :تالش

ايدئمی با  که  و بينيد  سياسی  قدرت  کسب  هدف  و  اسالم  ساختن  ولوژی 
اسالمی  نيز ،  برقراری حکومت  را  ترور  و  بدل شده  به يک جنبش سياسی 

   .بعنوان شيوة اصلی مبارزاتی برای پيشبرد اهداف خود برگزيده است
ديدگاه ديگری بنيادگرائی و تروريسم برخاسته از آن را نتيجة اجتناب ناپذير  

اعراب و اسرائيل و ادامة اشغال سرزمين های تداوم بحران و جنگ م يان 
يهوديان توسط  چه   .داندمی  فلسطين  واقعيتها  با  فوق  ديدگاههای  انطباق 

نتايج سياسی و عملی مترتب براين دو ديدگاه را ،  عالوه براين   ؟ميزان است 
محابا با تروريسم و بنيادگرائی اسالمی براساس ديدگاه بی   مقابله  .بينيدمی   چه

   ؟يا سعی در خاتمه دادن به جنگ اعراب اسرائيل بر پايه ديدگاه دوم شما
 

عرب   :دستمالچی ميان  اختالفات  در  ريشه  ابداً  اسالمی  يا ها  بنيادگرائی 
ای هر چند که وضع موجود در خاورميانه وسيله  .فلسطينيان با اسرائيل ندارد

بنيادگرای اسالمی در سراسر برای تبليغات بنيادگرائی اسالمی و نيز تروريسم  
در )انديشه های فدائيان اسالم    شما نگاه کنيد به افکار و  .جهان شده است

  که انديشمند بزرگ ايران احمد کسروی را ترور  (سال پيش  50  حدود  ايران

و آن افکار و   ( برعليه دگرانديشان و روشنفکران مدرن)آن تروريسم  ،  کنندمی

ناب    "ای  انديشه و    (بنيادگرايانه)   "اسالمی  اسرائيل  مسئله  به  ربطی  چه 
يا افکار و انديشه های عميقاً عقب مانده ارتجاعی   ؟ داشتها  فلسطين يا عرب

و تام گرای آيت اهلل خمينی و تمام پيروان ايشان و واليت فقيهيان اصوالً 
به عنوان )ی  آيت اهلل خمين  اينکه  ؟چه ربطی به مسئله خاورميانه داشت يا دارد

تساوی حقوقی زنان و تحصيل و فعاليت اجتماعی آنان   1340در سال    (مثال
وجود سازمانهای   ؟داند چه ربطی به مشکل خاورميانه داردمی  را برابر با فحشاء
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تروريستی و  اسالمی   چونای  بنيادگرا  مؤتلفه  های  اسالم ،  هئيت  ، فدائيان 

المسلمين،  حزب اهلل الجزايرجبهه جهاد  ،  اخوان  و   ...و  اسالمی  دهها گروه 
تشکيالت متعصب ديگر در سطح ايران و جهان چه ربطی به اختالفات ميان  

دارد اسرائيل  و  دهکده   ؟فلسطين  به  الجزاير  اسالمی  جهاد  جبهه  ای اينکه 

برد و تمام اهالی  می  گناه الجزايری رابی  کند و سر کودکان و زنانمی  حمله
  ؟رساند اصوالً چه ربطی به خاورميانه داردمی به قتل رحمانهبی آنجا را بسيار

اين گروهها فقط از وضع بسيار پيچيده و مشکل ميان اسرائيل و فلسطين 
 کنند و به بنيادگرائی و تروريسم اسالمی هرچه بيشتر دامن می  بهره برداری

هم    .زنندمی بنيادگرا  اسالم  های  انديشه  و  افکار  تشکيل )وگرنه  از  پيش 
و هم پس از آن و مستقل از اختالفات ميان اند  وجود داشته   (اسرائيلحکومت  

من جنبش های سياسی   به نظر   .اعراب و اسرائيل رشد و گسترش يافته اند
مدرن  جامعه  به  نسبت  ارتجاعی  هائی  العمل  عکس  اسالمی  بنيادگرای 

   .هستند
 

 ... سطين وحزب اهلل لبنان يا جهاد اسالمی برای آزادی فل،  امّا حماس  :تالش
   ؟چه
 

چنين سازمانهائی در منطقه عمدتاً برای مبارزه با   .درست است  :دستمالچی
اما اين امر از ماهيت واقعی اين   .اسرائيل بوجود آمدند و يا بوجود آورده شدند

ارتجاعی)سازمانها   و  بنيادگرا  نگاه   .کاهدنمی  اندکی   (به عنوان سازمانهائی 
لبنان دست  ،  کنيد پرورده و ساخته و پرداخته حکومت جمهوری حزب اهلل 

است فلسطين  . اسالمی  آزادی  برای  اسالمی  اين سازمانها عالوه   .يا جهاد 

خواهان  هستند  "نابودی    "  براينکه  يهود  يک ،  حکومت  تشکيل  خواهان 
حزب    .باشندمی   "واليت فقيه    "حکومت دينی فلسطينی بنا بر مدل و نمونه  

  در لبنان  (واليت فقيهی)  ب تشکيل جمهوری اسالمیخوا،  بعالوه،  اهلل لبنان

و اهداف آن نيز   (سنی مذهب)تشکيالت حماس    .بيندمی ديد و هنوز هممی
حماس نيز سازمانی سياسی ـ مذهبی و   .به غير از دو سازمان ديگر نيست

بسيار بنيادگرا است که از يک سو خواهان نابودی اسرائيل است و از سوی 

 .به روی زمين به سبک طالبان "اهلل    "ل يک حکومت  ديگر خواهان تشکي
نه تنها هيچ وجه مشترکی با اينگونه سازمانها ،  نيروهای مترقی و دمکراتيک

با چنين جريانات بنيادگرائی   (فکری،  فرهنگی ،  سياسی )بلکه مبارزه  ،  ندارند 

فلسطينی   "معقول  "  حتا نيروهای به اصطالح  .وظيفه نيروهای دمکرات است
نگاه کنيد به جنبش الفتح   .با حقوق بشر و دمکراسی فاصله بسيار دارند  هم

تحت رهبری آقای ياسر عرفات و يا همين حکومت خود مختار فلسطين در 
آنها پوشش  تحت  رئيس    30حدود    .مناطق  عرفات  آقای  که  است  سال 

را شما  .حکومت است بعالوه   ؟شناسيدمی   در کدام دمکراسی چنين چيزی 
قوه قضائی مستقل ،   در اين ساختار حکومت فلسطين تقسيم قوااينکه اصوالً

ندارد وجود  مستقل  قانونگذاری  قوه  ماه   .يا  چند  همين  در  که  ببينيد  شما 
بدون  ،  گذشته چند تن از فلسطينيان را که متهم به همکاری با اسرائيل بودند 

ميدانهای بدون قوانين از پيش مشخص شده در  ،  دادگاه بدون وکيل مدافع

آنطرف   "اعدام    "شهرها   و  اينطرف  به  خيابانها  در  را  آنها  و جسد   کردند 

اکثراً ،  کشورهای اتحاديه اروپا  (تقريباً يکسان)يا بنا بر اطالعات   .کشيدندمی

پناهندگان   وضع  بهبود  برای  الفتح  جنبش  به  اروپائيان  مالی  کمکهای 
ما   .ائی ريخته شده استفلسطينی به حساب رهبران آنها در بانک های اروپ

از فلسطينانی دفاع کنيم که  نيروهائی دمکراتيک هستند و دوم   :بايد  يکم 
خواهان يک حکومت مستقل دمکراتيک متکی بر حقوق بشر باشند و سوم 
واقع بينی کامل نسبت به شرايط منطقه و جهان داشته باشند و لذا راه رسيدن 

   .دگرا و تروريستی جدا سازندبه حکومت خود را از راههای جريانات بنيا
 

به نظر شما برخورد اصولی و واقع بينانه به بحران خاورميانه و جنگ   :تالش
و نيز برخی )بخش عمده جنبش فلسطين  ؟ميان اسرائيل و فلسطين چيست

جمهوری اسالمی و نيز   .خواستار نابودی اسرائيل هستند  (از کشورهای عربی
گويند و می  ما نيز چنين  (اپوزيسيون)  اسیاز نيروهای سيای  بخش قابل توجه 

عمليات تروريستی اين گروهها را در عمل توجيه کرده و در مقابله با قدرت 
   .کنندمی  حتی ناگزير ارزيابی  نظامی اسرائيل و حمايت گسترده آمريکا

 
يکم اينکه هر نوع عمليات تروريستی نسبت به جان و مال و   :دستمالچی

شهروندان حيثيت  و  و  شرف  استبی  عادی  مردود  و  محکوم  شديداً   . گناه 
انتحاری   مثالً در يک پيتزا   (تحت عنوان شهادت)عمليات بمب گذاری يا 

ای اگر مبارزه  .جنايت است و محکوم  ...فروشی يا بازار روز يا جشن عروسی و

... با حکومت اسرائيل وجود دارد اين مبارزه با نيروهای انتظامی و ارتش و

   .گناه و عادیبی  باشد و نه شهروندانمی اين کشور
 

تشکیل  از  )پیش  هم  بنیادگرا  اسالم  های  اندیشه  و  افکار 

اند و هم پس از آن و مستقل از حکومت اسرائیل( وجود داشته 

اختالفات میان اعراب و اسرائیل رشد و گسترش یافته اند. به 

نظر من جنبش های سیاسی بنیادگرای اسالمی عکس العمل 

 هائی ارتجاعی نسبت به جامعه مدرن هستند. 

  
 
دوم اينکه برای ارائه يک راه حل استراتژيک در منطقه خاورميانه ما بايد  

و ،  منافع دراز مدت و استراتژيک ملی خود را در نظر گيريم،  واقع بين باشيم 
يک سويه و بيش از اندازه احساسی ـ عاطفی پرهيز ،  از نگاههای ايدئولوژيک

منافع ملی ما هرگز ايجاب نکرده است که ما تعهدی به فلسطينيان و   .کنيم
اين تنها فلسطينان نيستند که خواهان مراجعت   .برعليه اسرائيل داشته باشيم

بينانه است که ما خواهان پس   .به سرزمينی ويژه هستند امر واقع  اين  آيا 
واهان برگشت  توانند خمی  گرفتن دو باره هفده شهر قفقاز شويم؟ آيا ترکها

اگر چنين شود در آنصورت تمام   ؟ به مرزهای پيش از جنگ اول جهانی شوند
تمام منطقه خاورميانه و نيز بسياری ، نقشه جغرافيای سياسی کل قاره آفريقا

اروپائی و آمريکائی به هم خواهد ريخت و در همه جا ،  از کشورهای آسيائی
در آلمان پس از جنگ جهانی   ،در همين اروپا  .آتش جنگ شعله خواهد کشيد

دوم ميليونها آلمانی ساکن چکسلواکی و لهستان پس از سلب مالکيت از آنها 
آنها را مجبور کردند خاک اين دو کشور را ترک کنند ،  و گرفتن دارو ندارشان 
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پس از   .بودای  اين امر نتيجه و پيامد شرايط ويژه  .و به آلمان فدرال بروند
دولت آلمان بنا برقرادادی که با هر دو دولت چک و فروپاشی ديوار برلين  

لهستان بست از حق خسارت و حق مراجعت اين چند ميليون آلمانی و پس 
شود تأمين  صلح  تا  کرد  پوشی  چشم  اموالشان  و  حقوق  غير   .گرفتن  در 

 .شدمی   اينصورت دو منطقه جديد تشنج و جنگ به ساير مشکالت اروپا افزدوه
از واقع را ديگريعنی بسياری  تاريخی   ايران ديگر   .توان رجعت دادنمی  يات 

قفقاز نمی از  قسمتی  گرفتن  پس  خواهان  ترکمنستان،  تواند  از  ، قسمتی 

تحت عنوان اينکه اينها مال ،  بشود  ...تاجيکستان يا ازبکستان و يا بحرين و 
پی خواهد   خواسته هائی جنگ و خونريزی و ويرانی در  چنين  .من بوده است

   .چه کسی باشد، داشت و هيچ معلوم نيست که در پايان برنده
اين واقعيت وجود دارد که دو ملت   .برگرديم به پرسش مشخص شما،  سوم  
اين واقعيت هم وجود دارد که   .مدعی يک سرزمين هستند  (فلسطين   يهود و)

 . سازمان ملل متحد برای هر دو حق و بخشی سرزمين در نظر گرفته است
ما بايد هم از کشور اسرائيل و حق موجوديت و زندگی يهوديان   به نظر من 

دفاع کنيم و هم خواهان تشکيل يک حکومت مستقل دمکراتيک فلسطين 
همزيستی  .باشيم هم  کنار  در  که  مستقلی  حکومت  دو   نه  .کنندمی  يعنی 

توان می  ريخت و نه  "به دريا    "توان اسرائيل را نابود کرد و يهوديان را  می
اما    .فلسطينيان مبنی بر ايجاد يک حکومت مستقل چشم پوشی کرداز حق  

اما نه حکومت حماس   . اما نه يک حکومت بنيادگرای اسالمی  .نه از راه جنگ
بايد از نيروهای دمکرات   .آنها  يا حزب اهلل يا جهاد اسالمی فلسطينی و امثال

از سوی شناسند و  می   فلسطين دفاع کرد که از يک سو اسرائيل را به رسميت

 "اين سياست کورکورانه    .ديگر خواهان حل سياسی مشکل منطقه هستند
هستند نه   ...(مستضعف و يا،  مسلمان)چون فلسطينی    "دفاع از فلسطينيان  

نه با خواسته های نيروهای ،  با اصول دمکراتيک و حقوق بشر خوانائی دارد
سياست   .استمترقی و دمکراتيک همخوانی دارد و نه به نفع منافع ملی م

کردن   "فلسطينی    "خارجی جمهوری اسالمی در رابطه با منطقه خاورميانه و  
و برعليه منافع ملی و دراز مدت   (اسالم ناب)ناموسی  ،  يک سويه ،  اين سياست 

بلکه ،  گويد که کشور انگلستان نه دوست دارد و نه دشمن می   چرچيل  .ماست
حفظ منافع ملی يک کشور اين يک واقع نگری در    .فقط منافع ملی دارد

اين است که کشور اسرائيل    .است امروز)واقعيت  به  تا  بدو تشکيل آن   ( از 
است نبوده  ما  برای  خطری  برعکس،  هرگز  و   .بلکه  مسائل  امروز  اگر  و 

مشکالتی وجود دارد همه براساس سياستهای واليت فقيهيان در ايران است  
را  24که   کشور  اين  نابودی  شعار  تمام  با ،  دهندمی  سال  را  ما  ملی  منافع 

گره فلسطين  را اند  زده  سرنوشت  منطقه  تروريست  و  بنيادگرا  گروههای  و 
  . کنندمی   مادی و مالی و نظامی،  معنوی،  و پشتيبانی ايدئولوژيک،  وسيعاً تربيت 

آنها در  .و چهارم اينکه ادامه وضعيت کنونی به ضرر عربها و فلسطين است 
 .دريک جنگ ديگر نيز شکست خواهند خورداند  دهچهار جنگ شکست خور

امکان ندارد اروپا يا آمريکا و حتا روسيه اجازه دهند که اسرائيل از بين برود  
اين جنگها   .و انگيزه های قوی خودِ ملت يهود را نيز بايد به آن اضافه نمود

نه تنها برای فلسطينيان سودی نداشته است و مشکل آنها را حل نکرده بلکه 
بايد از   .منطقه راه حل نظامی ندارد  .همواره باری نيز بردوش آنها نهاده است

 "راه سياسی و مذاکره حل شود و برای اين امر در هر دوطرف نيروهای  

وضع موجود فلسطينيان بيشر مورد بهره  .وجود دارند "معتدل  "و  "معقول 

می حکومت هائی چون جمهوری اسال  "برداری حکومت های عرب و يا  
به   فلسطين کردنشان،  با تمام فلسطينها  بوده است و رهبران اين حکومت 

کنند اگر با می   هر مقدسی را قربانی  "خرشان از پل بگذرد    "محض اينکه  

نکرده  به حال چنين  تا  است که،  اندفلسطينيان  دليل آن  آن   "وقت    "  به 
است دوستی    "  .نرسيده  ف  "اسالم  با  رابطه  در  اسالمی  لسطين جمهوری 

در خطر است و  "اسالم  "زيرا در ساير نقاط جهان که ، دروغی بيش نيست

اسالم   "آورند و انگار نه انگار که  نمی  آنها ابداً خم به ابرو،  مسلمانان زير فشار

   ."و مسلمانان در خطرند
 

يکی اينکه    .آقای دستمالچی دو پرسش ديگر هنوز برای ما باقی است  :تالش
البته شما در پاسخ به پرسش  )ست خارجی ما چه بايد باشد  اصول اساسی سيا

اشاره حياتی،  (کرديدای  قبلی  و  اساسی  موضوع  دو  آمريکا   :بويژه  با  ، رابطه 

اين است که گفته  .رابطه با اسرائيل از می   و پرسش دوم  شود که بسياری 
گروههای بنيادگرای اسالمی دست پروده خود غرب در مبارزه با کمونيسم 

است که غرب در پختن آن سهيم بوده است و امروز   "آشی    "و اين  اند  بوده
   .رسدمی  سهمی هم از آن به خودش

 
شما  :دستمالچی اول  پرسش  باره  ملتی    . در  هر   ( کشوری )سياست خارجی 

منافع ملی نيز   .شودمی   ميان و دراز مدت تعيين،  براساس منافع ملی در کوتاه 
افزايش ،  رفاه)چيز ديگری نيست مگر اقدامی که موجب افزايش منافع مادی  

و نيز    ...(فرهنگی و،  اخالقی ،  افزايش اعتبار سياسی )منافع معنوی  ،  ...(ثروت و
يعنی اينکه برای يک ملتی   ؟تأمين امنيت در مرزهای کشور باشد يعنی چه

فرقی نبايد بکند   (ن اساس استو سياست گذاری کشورهای مدرن برهمي)
در ميان )مهم اين است که اين قرارداد    او کيست  (مثالً نفتی)طرف قرارداد  

ارائه   (ساير قراردادها و در رقابت با آنها بهترين شرايط را به نفع جامعه ما 
ناموسی و ،  مسلکی،  مذهبی،  دينی  به هر دليل) اگر به غير از اين باشد    .کند

 "  در اثر دشمنی های  :چند مثال بزنم  . ه منافع ملی جامعه استخيانت ب  ...(يا

جمهوری اسالمی با اياالت متحده آمريکا موجب شده   "اسالمی ـ ناموسی  
   :است که

 . ـ ايران از قراردادهای نفتی حوزه قفقاز کامالً کنار گذاشته شود 1
بود    2 قرار  که  ايران  گاز کشورهای شمالی  و  نفت  لوله  و  بهترين  )ـ خط 

به خاطر دشمنی های جمهوری اسالمی ،  از ايران بگذرد  (مناسب ترين مسير
ترکيه و ،  از آذربايجان ،  با آمريکا و نيز ادامه سياستهای تروريست پرورانه اش 

شما توجه داشته باشيد که فقط همين يک قلم چه   .ارمنستان خواهد گذشت
عبور خطوط مهم صدور نفت   .زندمی   ضرر هنگفتی به منافع استراتژيک ايران

  و گاز کشورهای قفقاز و نيز آسيای ميانه از ايران يعنی ايجاد دهها هزار شغل 

يعنی باال رفتن درجه اهميت ،  يعنی درآمد گمرکی عبور نفت و گاز از ايران 
حداقل  استر مدت  برای  جهانی  انرژی  تأمين  آينده   50اتژيک  اگر   .سال 

که ما را از مجموعة آنها  ...(اسالمی يا  به هر دليل) سياستی در پيش گرفتيم 
اين امر به زبان بسيار ساده خيانت به جامعه و منافع ملی ما ،  کنارگذاشتند

ها ميلياردها  مورد با آمريکا نه تنبی  سال گذشته در اثر دشمنی  24در    .است



 

23 
 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

بلکه جامعه ما در سطح جهانی همواره ،  دالر به ما خسارت وارد شده است 

هم منزوی شده و هم از امکانات ،  بزرگ روبرو است  "مانع    "هم با يک  
حتا کشورهای اتحاديه   .بسيار مناسبی برای رشد و توسعه محروم شده است

ما که جای   .او هستندو مساعدت های  ها  روسيه و چين نيازمند کمک،  اروپا
تعصبی و ناموسی سياست گذاری ، اسالمی، اگر شما ايدئولوژيک .داريم خود
نگاه   . تواند حتا تا خيانت به منافع ملی ادامه يابدمی   چنين برخوردهائی،  کنيد

با شوروی و حزب  آنها  رابطه  برادر کمونيستی و  به سرنوشت احزاب  کنيد 
رو افتادن به جاسوسی و خيانت به منافع کمونيست شوروی که آنها را تا ف

اما از سرنادانی و ساده نگری و به دليل ،  البته با انگيزه خوب ) ملت خويش  
به نظر من رابطه با آمريکا به نفع منافع   .کشاند  (نگاه ايدئولوژيک ـ مسلکی

  .ميآن و دراز مدت ملت ما است، کوتاه
بايد پس   .سپری شده استزمان بحث های ايدئولوژيک و دشمنی های کور   

کنيم   مورد ترازنامه سياستهای خود را بررسی بی  از يک ربع قرن دشمنی های
و ببينيم که سياستها به سود منافع ملی و مادی و معنوی جامعه بوده است 

برای اقتصاد ما   (به عنوان مثال)بازار پرتوان و ثروتمند آمريکا    .يا به ضرر آن
وجه نمائيد در شرايطی که از اتحاديه اروپا تا ت  .غير قابل چشم پوشی است

ديگر   کشور  هر  تا  چين  تا  سومی    "روسيه  جلب   "جهان  پی  در  شديداً 
 دامن ها  جمهوری اسالمی مرتبا به دشمنی،  همکاری و دوستی با آمريکا است

 "ناموسی"  گذارم سياست گذاریمی  من نام اين کار را  ؟که چه بشود،  زند می

جمهوری اسالمی در همه  ،  همه چيز به ضرر ماست  .نه عقالنی  ("اسالمی")
اين نوع انديشيدن   .دهدمی  اما بازهم ادامه،  برنامه هايش شکست خورده است 

فقط   (دينی ـ مذهبی،  مسلکی،  ايدئولوژيک)  "ناموسی    "  و سياست گذاری
نه  مختص جمهوری اسالمی نيست بخش وسيعی از اپوزيسيون نيز متاسفا

   .انديشدنمی  به غير از اين
 

بنيادگرا و تقويت   (بويژه آمريکا) و مسئله رابطه غرب    :تالش با گروههای 
  ؟آنها
 

بوجود   "غرب    "ببينيد گروههای بنيادگرا و تروريسم اسالمی را    :دستمالچی
آنها را شديداً حمايت و ،  و اهدافی ديگرها  با انگيزه،  اما در مواقعی،  نياورده

المسلمين    .پشتيبانی کرد  اخوان  و  (در مصر)گروه  اسالم  فدائيان  هئيت   يا 
اسالمی   مؤتلفه  ايران)های  و  (در  فقيهی خمينی  اينها   ...يا جنبش واليت 

توليدات   و  قرار ،  نبودند  "غرب    "محصوالت  آنها  اما شديداً مورد حمايت 
هائی  ها  اين جنبش  ؟چرا،  گرفتند اساس خود حرکت  در  و که  مانده  عقب 

متشکل از افرادی بسيار   :همگی دارای اين خصوصيات بودند،  ارتجاعی بودند 
مذهبی و متعصب بودند که با حرکت های ملی و ملی گرا و با حرکت های 

مخالفت شديداً  بشر  حقوق  و  دمکراسی  خواهان  و  اينها ،  کردندمی   مدرن 

بودند  "خونی    "دشمن   سوسياليستها  و  بويژه )  "غرب    "  ...کمونيستها 

ديدند که به دست آنها   "متحدينی    "در اين گروهها    (انگلستان و آمريکا
 .ملی و آزادی بخش را سرکوب کنند،  سوسياليستی،  جنبش های کمونيستی

با اروپای   "غرب    "  البته اين مسائل مربوط به دوران جنگ سرد و مقابله

ايجاد کمربند سبز    .شرقی و شوروی است به دور کشورهای   "بعد مسئله 
ايدئولوژيک)کمونيستی   نفوذ  از   ... فرهنگی و،  سياسی،  به منظور جلوگيری 

پيش آمد و اين امر به نوبه خود تقويت و پشتيبانی از اين جنبش های   (آنها
غرب ،  (گواالدولپ  در)در انقالب ايران نيز در نهايت    .بنيادگرا را بيشتر کرد

نی دفاع از بنيادگرايان اسالمی در برابر يع  .تصميم به دفاع از خمينی گرفت
و به هنگام   .ساير نيروها تا از رفتن ايران به سوی شوروی پيش گيری کند

نيروهای   "و سپس    "مجاهدين افغانی    "،  اشغال افغانستان توسط شوروی 
گفتم که   .برای مقابله با نفوذ کمونيسم شدند  "غرب    "متحدين    "طالبان  

های مربوط به دوران جنگ سرد است که با انگيزه و اينها مربوط به سياست
بويژه ) اما اين جنبش های بنيادگرای اسالمی    .شدندمی   هدف ديگری دنبال

 . شدند و ديناميسم خود را يافتند   "مستقل    "(  ايران  "پس از انقالب اسالمی  

خود نبودند و   "ارباب   "شدند که ديگر گوش به فرمان  "غولی  "تبديل به 
تنها تنها خواهان کسب قدرت ،  اين  نه  نه  بنيادگرای اسالمی  جنبش های 

 "اهلل    "منظور حکومت نمايندگان خود خوانده  )ايجاد حکومت اهلل  ،  سياسی 
زمين روی  به   (است  به  و  شدند  در کشورهای خود  شرع  قوانين  اجرای  و 

باای  مبارزه جانبه  همه  و  غرب    "  وسيع  منحط  خود   "فرهنگ  جوامع  در 
نيز شدند  پرداختند ابزار اصلی   .بلکه مدعی کسب قدرت سياسی در جهان 

برای   آنها  غرب    "مبارزه  است  "نابودی  المللی  بين  تروريسم  و   . ترور 
اند بنيادگرايان اسالمی در راه رسيدن به اهداف خود دست به هر جنايتی زده

  .و در آينده نيز خواهند زد
تا قتل عام ،  زدن سينما رکس آبادان از آتش  ) نگاه کنيد به جمهوری اسالمی   

تا قتل های ،  زندانيان سياسی  از کشور  تا قتل های دگرانديشان در خارج 
در افغانستان   به جنايات طالبان  (تا زندان و شکنجه حتا خودی هاای  زنجيره

فرهنگی آثار  نابودی  حتا  و  کشور  کردن  ويران  بنيادگرايان ،  و  جنايات  تا 
تا بمب گذاری های ،  هادهکده  (زن و کودک)اهالی  الجزايری و قتل عام  

شروع ،  سپتامبر همزمان   11اما    .سپتامبر سال گذشته  11انتحاری تا فاجعه  
است پديده  اين  ايران  .پايان  خواه  آزادی  و  دمکرات  امروز ،  اپوزيسيون 

از  ) پيش  تا  عليه ،  (سپتامبر  11برخالف  اش  مبارزه  در  را  دنيا  تمام  تقريباً 
فدائيان  : در اشکال و نامهای گوناگونش در ايرانای )رايان واليت فقيه بنيادگ
حزب ،  جمعيت دفاع از ارزش های اسالمی ،  جمعيت مؤتلفه اسالمی ،  اسالم 

  .در کنار خود دارد ...(اهلل ع واليت فقيهيان و
 

ما    :تالش اختيار  در  که  وقتی  بخاطر  شما  از  سپاس  با  دستمالچی  آقای 
  .گذاشتيد
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 غرب و مسئولیت اخالقی آن در دفاع از حقوق بشر 
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 گفتگو با دکتر عبدالکریم الهیجی

 حقوقدان ـ رئیس جامعه دفاع ازحقوق بشر در ایران 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سال از ترور ميکونوس و کشته شدن   سپتامبر ده  17تالش ـ با نزديک شدن  

 سرشناس از مخالفين جمهوری اسالمی در خارج از کشور های  تن از چهره  4

حکومت    .گذردمی مستقيم  داشتن  دست  هميشه  برخالف  اينبار  اينکه  با 

اسالمی و عوامل آن در اين عمليات رسماً آشکار گرديد و حکم محکوميت 

برخی از سران آن نيز از سوی دادگاه برلين يعنی از سوی يکی از دستگاههای 

گرديد صادر  جهان  در  معتبر  قضائی   ، قضائی  بيسابقه  اقدام  اين  ظاهراً  اما 

و اين امر   .ان نفع عملی برای مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران نداشتچند

 شدن ميدان جوالن حکومت اسالمی در عرصهتر  موجب محدوديت و تنگ 

به   .نشدالمللی  بين اساسی  مشکل  هيچ  بدون  تنها  نه  آلمان  بويژه  و  اروپا 

بلکه حتا به بهانة پيدايش موج   ،مراودات خود با جمهوری اسالمی ادامه دادند

از  "اصالحات    " دفاع  منظور  به  و  داخل حکومت  طلبان    "  در   "اصالح 

يه  آيا اين رو  .و نزديکتر ساختندتر  ارتباطات و مناسبات خود را با ايران فشرده

اعتبار ساختن نيروهای مدافع حقوق بی  اعتنائی و حتا دهن کجی و بی   به منزلة

   ؟بشر و آزادی در ايران نيست

پاسخ به اين پرسش نياز به تفصيل دارد و آنهم از ديدهای   دکترالهيجی ـ

حکومت   .گوناگون بين  بايستی  اينکه  مدنیها  نخست  جامعة  نهادهای   ،و 

حکومت و به   .قائل به تميز و تفکيک شد ،حداقل در کشورهای دموکراتيک

دولت دقيقتر  آنهم   ،عبارت  و  کشورش  مصالح  برمبنای  را  خود  سياست 

  . کندمی   تعيين  ،که آن دولت برای تحقق آن انتخاب شدهای  براساس برنامه 

بازرگانی داردالمللی  بين   شبکه  را  خود  ويژه  معامالت  .قانونمندی   سطح 

اتحاديهالمللی  بين با  يورو    ايران  چهارميليارد  سقف  از  سال   (دالر)اروپا   در 

سازمان  .گذردمی مبارزه  و  بشرهای  تالش  حقوق  از  چه  ، دفاع  و  ملّی    چه 

چه در المللی بين  در اين راستا بوده و هست که بر روابط و مراوات  المللی،بين

تنها و تنها   ،قلمرو سياسی ـ ديپلوماتيک و چه در حوزه اقتصادی ـ بازرگانی

ومن نيفکند  پرتو  سوداگرايانه  زيربنای های  ارزش  افع  که  شمول  جهان 

دهند در مسلخ سود می   سياسی مدرن را تشکيلهای  دموکراسی غربی و نظام

در تعامل و تقابل ها  نهادهای جامعه مدنی با دولت  .و سرمايه قربانی نشوند

 .شودمی   تعبير  Contre - pauvoirجهت نيست که از آنها به  بی  هستند و



 

24 
 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

بلکه آنها در   .مراد از اين اصطالح اين نيست که اين نهادها برضد دولت اند

دولت  دولتها  مقابل  براعمال  و  و می   نظارتها  قراردارند  حقوق  تا    کنند 

حکومت   شهروندان های  آزادی حمايت  و  صيانت  گيردها  مورد  نقش   .قرار 

بگويند که   ها(دولت )حقوق بشری اين بوده که به مخاطبان خود  های  سازمان

اصول و موازين حقوق بشر جهان شمولند و تمام انسانها فارغ از نژاد و جنس  

حق دارند که از اين حقوق   ...طبقاتی و اجتماعی و ملیهای  و مذهب و ويژگی

متمتّع و بهره مند شوند و اين نظام ارزشی حدّ و مرز نمی شناسد  ها و آزادی

اگر   و  دارد  برون مرزی  ميثاق و خصلت  بشر و  های اعالميه جهانی حقوق 

حقوق مدنی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به تصويب  المللی  بين

رسيده اند و   المللی،بين   مجمع عمومی سازمان ملل به مثابه قوه قانونگذاری

چنانچه    ،اعمال و اجرای منشور حقوق بشر را به عهده گرفته اندها  حکومت 

مورد عنايت و رعايت قرار نگيرند حکم المللی  بين  اقتصادیدر روابط سياسی و  

اصول اخالقی را پيدا خواهند کرد و بر تدوين و تنظيم و تصويب اين اصول 

اعالميه  موازين در چارچوب  اثری   المللی،های بينو عهدنامهها  و  هيچگونه 

  .مترتب نخواهد بود و حکم نقض غرض در باره آنها مصداق خواهد داشت

اروپائی طی دو دهه گذشته بارها و بارها اين اصول را های  أسفانه دولت مت 

چه   ، چه در جريان جنگ دهشتناک ايران و عراق  ،به بوته فراموشی سپردند

در ارتباط با وضعيت وخامت بار حقوق بشر در ايران و چه در زمينه اعمال 

ای اروپای و از جمله در کشوره  تروريستی جمهوری اسالمی در خارج از ايران 

سرشناس جمهوری اسالمی در اتريش و فرانسه    ،دهها تن از مخالفان  .غربی

تروريستی جمهوری اسالمی  های  توسط شبکه   ...و  و ايتاليا  سويس  و  و آلمان

گوناگون ولی بسيار پيچيده و برنامه ريزی شده که انجام آنها های  به شيوه 

به هالکت رسيدند و به جز چند مورد  ، برمی آيدها تنها و تنها از عهده دولت

آلمان   و  فرانسه  در  ميکونوس)استثنائی  صدور   (پرونده  و  محاکمه  به  که 

و نه همه آنان و به مراتب اولی نه آمران و )محکوميت چندتن از عامالن  

در بقيه موارد به آدمکشان اجازه دادند که به ايران   ،انجاميد  (دستور دهندگان

به دولت جمهوری اسالمی تحويل بازگردند و در برخی   آنان را  موارد هم 

وين)دادند   در  يارانش  و  قاسملو  عبدالرحمن  در    ،ترور  رجوی  کاظم  ترور 

سويس و مسترد کردن دو تن از متهمان توسط دولت فرانسه به جمهوری 

   ...(عليرغم درخواست دولت سويس بر مسترد نمودن آنان ،اسالمی

لت آلمان همه کوشش و تالش خود را کرد هم دو  "ميکونوس    "در پرونده   

صورت نگيرد و آن پرونده هم همچون دهها پرونده در ديگر ای که محاکمه

اروپائی نفوذ و استيالی   .مدفون شود  ،کشورهای  آلمان زير  امّا دادگستری 

دولت نبود و محاکمه را به انجام رساند و حکم محکوميت قاتالن را صادر 

به مسئوليت هيات حاکمه جمهوری اسالمی که در کرد و برای نخستين بار 

 . به صراحت اشارت رفت  ،رأس هرم ترور دولتی جمهوری اسالمی قراردارد

مفاد آنرا به جز در باره محکومان    ،ولی دولت آلمان در پی صدور اين حکم

هرچند دستور جلب علی   .به مورد اجرا نگذارد  ،بردندمی   که در بازداشت به سر

صادر شد ولی نه در باره او و نه ديگر دولتمردان   (اطالعات  وزير)فالحيان  

اسالمی قضائی  ،جمهوری  نيابت  به  مربوط  اصول  چارچوب  هيچگونه    ،در 

ايران صورت   دادگستری  توسط  و  آلمان  دادگستری  به درخواست  تحقيقی 

او   .نگرفت رؤسای  و  فالحيان  علی  پای  که  بود  اين  حکم  اين  اثر  تنها 

  .از آلمان و ديگر کشورهای اروپای غربی کوتاه شد ی...(اخامنه ،رفسنجانی)

امّا فراموش نکنيم که همين اتحاديه اروپاست که هر ساله پيشنهاد قطعنامه   

کند می  در باره نقض حقوق بشر در ايران را به کميسيون حقوق بشر تسليم

رأی اسالمی  جمهوری  محکوميت  بر  اجالس می  و  آخرين  در  اگر  و  دهد 

قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا رأی کافی به دست    ،حقوق بشرکميسيون  

اروپای غربی نمود  ،نياورد را متوجه  توان همه مسئوليت ردّ قطعنامه   .نمی 

آمريکا اين بار نه عضو کميسيون حقوق بشر بود و نه برای تصويب قطعنامه 

به  اريل شارون هم  از دولت  پيروی کورکورانه اش  تالش کرد و سياست 

   .ه مقابل سود بسيار رساندجبه 

که  سالحی  از  تواند  نمی  غرب  اينکه  بلوک   دهه  چند  طی  ديگر  برضد 

برد کار  به  اردوگاه    ،کمونيسم  پيوستن  و  برلن  ديوار  فروريختن  از   "پس 

ديگر حقوق بشر و برقراری   ،به اردوگاه سرمايه داری  "سوسياليسم دولتی  

را از ياد   (قطبی  جهان سوم به تعبير دنيای دو)  دموکراسی در منطقه جنوب

ببرد و تنها و تنها در پی تأمين و گسترش منافع سياسی ـ اقتصادی خويش 

منطقه جنوب است های  سياستی خواسته و مطلوب اکثريت دولتچنين    .باشد

که مشروعيت خود را از رأی آزادنه و آگاهانه مردمان آن کشورها تحصيل 

که ساموئل هانتيگتون آنر ساخته و   "برخورد فرهنگها    "نظريه    .نمی کنند

در اين   .پرداخته چيزی جز تداوم سياست استعماری روزگاران پيشين نيست

ريشه در انديشه   ...حقوق بشر  ،مدرنيته  ، قوله هائی همچون دموکراسیبينش م

و فرهنگ غرب دارند و با ساير فرهنگها سازگاری ندارند و بنابراين جهان 

  ،ايران  ،دشمنی و مخالفت حکومت هائی نظير چين  .شمول به شمار نمی آيند

کنفرانس در جريان    ...عراق  ،الجزاير  ،مالزی  ،ليبی  ،سوريه  ،عربستان سعودی

و پس از آن با اصل جهان شمول   ،در وين  1993جهانی حقوق بشر به سال  

گوئی که در ساير    .بودن حقوق بشر هم بر همان مغالطه استوار بوده و هست

غارت  ها  فرهنگ و  مردمان  آزادی  و  حقوق  سلب  و  شکنجه  و  کشی  آدم 

 ؟!پسنديده اند آنان مجاز و مثاب و مطلوب وهای ثروت

دافعان حقوق بشر به غرب و ازجمله به اتحاديه اروپا اينستکه اگر پيام ما م 

 خود را نماينده يک فرهنگ و نظام ارزشی انسان گرا و متمدن و دموکرات 

خويش تجديد نظر کنيد و المللی  بين   بايستی در سياست و مناسبات ،دانيدمی

صادی تنها و تنها به فکر توسعه بازار و گسترش حوزه منافع سياسی ـ اقت

خود نباشيد و به اين آرمان و ايده آل بشری که در مقدمه اعالميه جهانی 

تحقق بخشيد که شناسائی کرامت ذاتی و حقوق   ،حقوق بشر تجلّی يافته
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عدالت   ،اساس آزادی  ،يکسان و انتقال ناپذير تمامی اعضای خانواده بشری

آن جمله در غير اينصورت جهان و از    .دهدمی   و صلح را در جهان تشکيل

های همچنان صحنه ناامنی و تروريسم و خونريزی و مناقشه و جنگ  ،غرب

 ،زنيدمی  "جهانی شدن    "در دنيائی که دم از    .خواهد بودالمللی  بين  داخلی و

 ،نه در حرف و بلکه در عمل  ،نمی توانيد منکر جهان شمول بودن حقوق بشر

  .بشويد

دهن کجی به اين نظام ارزشی جهان اعتنائی و به گفته شما  بی  بدينسان 

انجامد و نه  می   کشورهای غربیالمللی  بين   در واقع به رسوائی سياست   ،شمول

برعکس   .حقوق بشر حثيت و اعتبار خود را از دست دهندهای  اينکه سازمان

ضرورت و لزوم ايجاد و تقويت و توسعه   ،طی سالها و به ويژه ماههای اخير

مدافع حقوق بشر بيش از هر  های  جمله سازمان  نهادهای جامعه مدنی و از

غربی حاضر و های  هنگامی که مردمان در دموکراسی  .شودمی  زمان احساس

 ، فردی و اجتماعی خويشهای  ناظر تحديد و تعويق روزافزون حقوق و آزادی

تروريسم با  مبارزه  دستاويز  عيان  المللی،بين  به  به  و  در می   هستند  و   بينند 

مصداق هميشگی ندارد و تابع شرايط و اوضاع   "حقوق ثابته    "يآبند که  می

حقوق  مواظب  و  مراقب  هشيارانه  بايستی  و  است  مکان  و  زمان  احوال  و 

 تجلی  ،حقوق بشر در تعامل و تقابل با دولتهای  نقش سازمان  ،خويش باشند

   .شودمی يابد و از منزلت و اعتبار بيشتری برخوردارمی

 

 ، ام اين مصاحبه طبق اخبار خبرگزاريهای رسمی جهانتالشـ  همزمان با انج

  .تجاوز آشکار به حقوق بشر و آزاديهای اساسی در ايران ادامه دارد

هفت تن از وکالی کشور راکه عمدتاً دفاع از دانشجويان دستگير شده در  

قتلهای    "مقتولين  های  يا دفاع از خانواده  1999اعتراضات دانشجوئی سال  

تا   4بازداشت کرده و برای شش تن از آنان    ،را برعهده داشتند  "ای  زنجيره

اند  5 کرده  زندان صادر  است  .سال حکم  لغو شده  نيز  آنها  وکالت   .پروانة 

ادامه فشار    (، نمونه تأسف بار سيامک پورزند)اقرارگيريها و شوهای تلويزيونی  

ز نظام اسالمی و تعقيب و دستگيری حتا برعليه نيروهائی که در موضع دفاع ا

دستگيری اصالح طلبان و نيروهای ملی ـ   .کماکان ادامه دارند  ،قرار دارند

  .هستندها مذهبی و غير قانونی شدن نهضت آزادی از اين نمونه 

فقر و   ،ورشکستگی  ،مزيد بر همه اينها نابودی بنيه مالی و اقتصادی کشور 

ت دفاع از اصالحات و اعتباری سياسبی  اينهمه آيا برای  ،بيکاری روزافزون

   ؟اصالح طلبان در چارچوب حکومت اسالمی کافی نيست

 

دکتر الهيجی ـ نقض حقوق بشر اگر ذاتی جمهوری اسالمی ايران نباشد از 

نمی شود آسانی مرتفع  و  به سادگی  است که  آپارتايد مذهبی ـ   ! عوارضی 

تناقض  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ريشه دارد که ای ـ حرفهای فرقه

بنابراين نظام   .دارد  ، يکی از موازين بنيادين حقوق بشر  ،ذاتی با اصل برابری

با وجود و استمرار خود حقوق بشر را   ، متکی و مستند بر اين قانون اساسی

امّا رهبران جمهوری اسالمی از نخستين روزهای تصويب اين   .کندمی   نقض

ر نشده اند که حقوق و به نقض آنهم دست يازديده اند و حاض  ،قانون اساسی

رهبر   .مردم ايران در چارچوب آن قانون اساسی را هم رعايت کنندهای  آزادی

جمهوری اسالمی برای خود حقوق فراقانونی قائل بودند و با    سابق و الحق

هر   ،چنين پندار و کرداری مانع از آن شدند که برايران قانون حکومت راند

   .دموکراتيک باشدچند که آن قانون تبعيض آميز و غير

 ، بدينسان يکی از مشکالت عالج ناپذيری که گريبانگير مردم ايران شده 

شيوه و  خودسرانه  های  رفتارها  و  که   (  Arbitraire) خودکامه  هستند 

حکومت هائی    در چنين  .است  (Autoritaire)مطلقه  های  خصيصه حکومت 

هوای نفسانی و دِماغیِ مردم تابعی است از متغيّر حال و های حقوق و آزادی

آن زمان که زوال حکومت   .حاکم و شرايط و اوضاع و احوال حکومت وی

در غالب )يابد  می   فشار و سرکوب و اختناق شدّت و حدّت  ،شودمی  نزديک

   (.موارد

 

بدينسان و با توجه به کارنامه پنج ساله اصالح طلبان ترديدی   

کنم که در نيست که اينان شکست خورده اند و تصور نمی  

ای دست يازند که به قول  سابقهماههای آينده به اقدامات بی

 شما به تحوالت و تغييرات در کشور منجر شود.

 

نخستين   .ساله دارد  50استقالل کانون وکالی دادگستری در ايران سابقه   

قانون   اجرای  در  و  مصدق  محمد  دکتر  دولت  در  کانون  استقالل  اليحه 

کانون وکالی دادگستری نهادی   .به تصويب رسيد  ،1331به سال    ،اختيارات

تأمين دادگستری  توسط وکالی  آنهم  بودجه  از حکومت که   است مستقل 

صدور پروانه وکالت و اداره همه امور کانون به عهده هيأت مديره   .شودمی

وکالی  توسط  يکبار  دوسال  هر  که  است  دادگستری  وکالی  منتخب 

انتخاب کنا  .شوندمی  دادگستری  مديرهدر  هيأت  دادگاههای   ،ره  و  دادسرا 

از خود وکالی دادگستری هستند   ، انتظامی وکالی دادگستری  ، که مرکب 

در امور مربوط   ،مردم از وکالی دادگستریهای  عهده دار رسيدگی به شکايت 

انتظامی هم در قانون استقالل کانون های  مجازات  .باشندمی  به حرفه وکالت

ش بينی  پيش  دادگستری  متخلفوکالی  وکيل  و  کيفر   ،ده  صدور  از  پس 

ممکن است توسط دادگاه انتظامی  ،خواست از سوی دادسرای انتظامی وکال

حداکثر مجازات محروميت هميشگی    .محکوم شودها  به يکی از اين مجازات

هيچ وکيلی را "اين قانون تصريح شده که    17در مادة    .از حرفه وکالت است

ا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی نمی توان از شغل وکالت معلق ي

   ."دادگاه انتظامی



 

26 
 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

سالهای    فاصله  دادگستری   ، 1332ـ    1357در  وکالی  کانون  انتخابات 

هرگز   .آزادترين وسالم ترين انتخاباتی بود که جامعه ايران به خود ديده بود

از   ،با وجود محکوميت به زندان  ،وکالی دادگستری به علت فعاليت سياسی

ب نشدنداشتغال  به عنوان دادستان سابق دادسرای   .ه حرفه وکالت محروم 

به صراحت گويم که دادگاههای نظامی که عهده می  انتظامی کانون وکال 

در اموری که در صالحيت دادسرا و   ،دارد رسيدگی به جرائم سياسی بودند

  .دخالت نمی کردند ،دادگاههای انتظامی کانون وکال بودند 

مانع انتخابات هيأت   1359مت اسالمی در ارديبهشت  حکو  ،پس از انقالب 

کانون   ،مديره کانون وکالی دادگستری شد و قوه قضائيه زير سلطه ماليان

رئيس و    1360در سال    .وکال را هم تسخير کرد و سرپرستی را برآن گمارد

دهها   .اکثريت اعضای هيأت مديره کانون وکالی دادگستری به زندان افتادند

از وکالی اعدام   تن  يا مذهبی  و  اعتقادی  يا  به دالئل سياسی  دادگستری 

دهها تن از وکالی دادگستری   ، برای نخستين بار در تاريخ کانون وکال  .شدند

به حرفه وکالت  اشتغال  از  انقالب  دادگاه  رئيس  به حکم محمدی گيالنی 

اکنون هم دست پروردگان    ."حکايت همچنان باقی است  "محروم شدند و  

که دادگاههای )و شاگردان محمدی گيالنی در دادگستری جمهوری اسالمی  

 انقالب را هم برخالف قانون اساسی جمهوری اسالمی زير اين عنوان يدک

به حبس و تعزير وکالی دادگستری بسنده نمی کند و محروميت   (کشدمی

 ر محکوميت آنان مضاعف از حرفه وکالت را هم به عنوان مجازات تکميلی ب

مدافعان حقوق بشر نه تنها از حقوق اجتماعی و سياسی که از  "سازند تا  می

مگر آنکه سرتمکين و اطاعت   ،حق کار و معيشت و زندگی هم محروم شوند

 4به نقل از اطالعيه مورخ  )  "  ...به پيشگاه و واليت مطلقه فقيه فرود آورند

مدافعان حقوق "در ايران زير عنوان    جامعه دفاع از حقوق بشر  1381خرداد  

قوه قضائيه اين   (."بشر در چنبره  دادگستری  اين وکالی  نابخشودنی  گناه 

است که در سه پرونده بزرگ که در پی سه توطئه شبکه ترور و خشونت 

دفاع از قربانيان و   ،برضد آزاديخواهان و مبارزان با خودکامگی تشکيل شدند

را به عهده آنان  ناصر زرافشان و احمد   ،شيرين عبادی  .گرفتند  بازماندگان 

قتل پرونده  در  سيدجوادی  حاج  قتل  ،سياسیهای  صدر  به  های مشهور 

و همسر   (مادر پروانه)وکيل پرستو و آرش فروهر و خانم اسکندری    ای،زنجيره

بودند انتظامی و    .جعفر پوينده  در پرونده مربوط به يورش وحشيانه نيروی 

کوی دانشگاه تهران که به قتل يک دانشجو و ضرب و انصار حزب اهلل به  

جرح و شتم دهها دانشجو و تخريب و غارت اموال و وسائل کار و تحصيل 

شيرين عبادی وکالت پدر و مادر دانشجوی مقتول را پذيرفت   ،آنان انجاميد

و  خورده  و کتک  و مصدوم  دانشجويان مضروب  وکالت  رهامی  و محسن 

شده کودتای    .را  غارت  هاشمی در  بار  فضاحت  شکست  متعاقب  خزنده 

رفسنجانی و شرکاء در انتخابات مجلس قانونگذاری که به تعطيل و توقيف 

غيرقانونی بيش از هشتاد روزنامه و مجله و دستگيری دهها تن از روزنامه 

و  محاکمه  و  سياسی  فعاالن  و  نويسندگان  و  جرايد  مديران  و  نگاران 

کار را به بهانه شرکت در کنفرانس برلن   مهرانگيز  ،محکوميت آنان انجاميد

 ،به زندان انداختند و سپس محاکمه و محکوم کردند و محمد علی دادخواه

عبدالفتاح سلطانی و محمد سيف زاده را تنها و تنها به گناه دفاع از متهمان 

با اين توضيح    ،سياسی به زندان و محروميت از حرفه وکالت محکوم کردند

زاده   سلطانیکه محمد سيف  عبدالفتاح  و  شيرين عبادی  که خود   ، وکالت 

 ! !را عهده دار بوده ،وکيل دادگستری هستند

 

هرآخوند مشهور دسته و گروه خود را دارد و مسجد و منبر 

خود را. در گذشته منابع مالی آنان از طريق " وجوهات "  

شد و اکنون در بودجه عمومی رقم بزرگی به ستاد  تأمين می

و بنياد امربه معروف و نهی از منکر و دهها   نمازهای جمعه

قوه   نظارت  زير  که  رهبری  به  وابسته  بنياد  و  سازمان 

 قانونگذاری هم قرار ندارند، پيش بينی شده است.

 

 

 ، ايران  تذکار اين نکته هم ضرورت دارد که در ساختار اداری ـ تشکيالتی 

و تصفيه  دادگستری مورد غضب و دشمنی و حذف  اندازه  به  نهادی  هيچ 

اندازه  به  اجتماعی  گروه  هيچ  و  نگرفت  قرار  اسالمی  جمهوری  حکومت 

حقوقدانان در معرض سبّ و دشنام و توهين و افترا و حبس و زجر و سلب 

زيرا که ماليان دادگستری را ملک   .حقوق فردی و اجتماعی آن حکومت نبود

کردند که پس از مشروطيت توسط حقوقدانان غصب شده می   ود تلقیطلق خ

بود و بنابراين با برنامه اسالمی کردن دادگستری و قوانين جزائی در صدد 

برآمدند و اکثريت قريب به اتفاق قضات دادگستری   "حدود الهی    "اجرای  

ه و را يا اخراج کردند و يا به بازنشستگی اجباری کشاندند و سيل مال و طلب

 .سپس بازجويان و حکام دادگاههای انقالب به سوی دادگستری سرازير شد

ساير  و  است  کشور  ديوانعالی  رئيس  گيالنی  محمد  که  نيست  تصادفی 

 ای...(محسنی اژه  ،عليزاده  ،رازينی  ،نيرّی)همکاران او در دادگاههای انقالب 

ه خمينی تصادفی هم نبود ک  .کرده اند کليدی و حسّاس را اشغالهای سمت

 "ها  حقوق بشری  "خود را نثار حقوقدانان و  های  نخستين ناسزاها و توهين

  !کرد

اکنون هم که کانون وکالی دادگستری پس از نزديک به بيست سال از  

خارج شده و با انجام   (قوه قضائيه)بوته توقيف و تحديد و سلطه حکومت  

ت مديره منتخب انتخابات سرنوشت وکالت و وکالی دادگستری را به هيأ

وکال و کانون وکال ای  به شيوه ديگری به استقالل حرفه   ،وکال سپرده است

  .آورندمی لطمه وارد
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سيامک پورزند هم   "شوی تلويزيونی    "دستگيری و محاکمه و سرانجام   

پيش از تدارک   .سعيد امامی است  "پروژه قتل عام درمانی    "ادامه همان  

جسمانی   حذف  و  ترور  فروهر  (يزيکیف)مقدمات  داريوش  و  پيروز   ،پروانه 

شريف  ،دوانی پوينده  ،مجيد  جعفر  و محمد  مختاری  ترور   ،محمد  و  حذف 

تلويزيونی   شوهای "شخصيتی نويسندگان و روشنفکران و دگر انديشان در  

امامی  "هويّت    "وزارت اطالعات زير عنوان    " حسين   ،زير نظارت سعيد 

ماجرای دستگيری و سپس قتل   .آغاز شده بود  (...مدير کيهان)شريعتمداری  

وابسته فرهنگی   ،دستگيری فرج سرکوهی  ، سعيد سيرجانی به منزل  حمله 

طرح کشتار دستجمعی نويسندگان که با اتوبوس   ،سفارت آلمان در تهران

بودند ارمنستان  ترور ای  برنامه ای  زنجيرههای  حلقه...  عازم  با  که  بودند 

آغاز تر می   شخصيتی  تا  فيزيکی عده شد  انگل و خود ای  ور  و  فاسد  عناصر 

بازتاب جامعه ايران در   !را در افکار عمومی توجيه کنند  ...فروخته و جاسوس

پی قتل پروانه و داريوش فروهر و سپس قتل محمد مختاری و محمد جعفر 

  .طرح آنان را نقش برآب کرد ،پوينده

دو دهه گذشته   نهضت آزادی و به طور کلی جناح ملی ـ مذهبی هم طی  

صباغيان و توسلّی و سحابی   .همواره مورد طعن و لعن و آزار و ستم بوده اند

در گذشته هم به زندان افتاده   ...و محمد ملکی و رضاعليجانی و تقی رحمانی

به رسميت شناخته    "حزب قانونی    "نهضت آزادی هيچگاه به عنوان يک    .اند

ز بيست سال است که همچنان در نشد و مرکز و روزنامه و اموال آن بيش ا

   .توقيف مانده اند

 . وضعيت اقتصادی کشورهم تابعی است از شرايط اجتماعی ـ سياسی ايران  

  .جناح بازی و هرج و مرج طبيعت ثانوی حکومت آخوندی است  ،دسته بندی

در گذشته   . هرآخوند مشهور دسته و گروه خود را دارد و مسجد و منبر خود را

آنا مالی  طريق  منابع  از  بودجه  می   تأمين  "وجوهات    "ن  در  اکنون  و  شد 

عمومی رقم بزرگی به ستاد نمازهای جمعه و بنياد امربه معروف و نهی از 

منکر و دهها سازمان و بنياد وابسته به رهبری که زير نظارت قوه قانونگذاری 

و   "ها  لباس شخصی   "چماق دار و    .پيش بينی شده است   ،هم قرار ندارند

سياسی ـ  "و پاسدار هم به حدّ وفور در خدمت حضرات انجام وظيفه  بسيج  

رئيس مجلس قانونگذاری به صراحت گفت که برخی از   .کنند می  "عبادی  

   !ايران در اختيار دولت نيستهای بنادر و اسکله

اجازه دهيد که به صراحت بگويم که طی بيست و دوسال گذشته در ايران  

نشده  (Etat ،State) حکومت   تشکيل  کلمه  دقيق  معنای  همان   .به  در 

نظام   "چند مقاله پياپی زير عنوان  ها  نخستين سال من در يکی از روزنامه 

بود و نه اينکه    (Autorité)حاکميت    ،نوشتم و منظورم از نظام  "هرج و مرج  

آن گفته همچنان به قوت خود   .برقرار است  (Ordre)در ايران امنيت و نظم  

ايران قانون حکومت نمی کند و همانگونه که در آغاز سخن   در  .باقی است

 .گفتم خصيصه بارز حکومت ايران خودکامگی و خودسری و خودمداری است

بخش خصوصی به سرمايه گذاری جدی و   ،با نبود قانون و امنيت قضائی

جهت نيست که اقتصاد ايران بيشتر به بازرگانی . بیميان مدت دست نمی يازد

  .دهدمی مين بازی و برج سازی تمايل نشانو داللی و ز

ولی   ،به ميدان آمدند "حکومت قانون   "اصالح طلبان هم هر چند با شعار   

نه چندان گسترده خود ناکام ماندند های  در کوشش  ،به جهات و داليل متعدد

و ها  و سالهاست که در موضع تدافعی هستند و همچنان در پی پرکردن چاله

   .ح رقيب در مسير آنان کنده اندچاه هائی که جنا

  

تحليل ـ  حکومت های  تالش  طرفدار  طلبان  اصالح  سوی  از  داری  دامنه 

از  بخشی  توسط  نيز  کشور  خارج  در  و  ميگيرد  صورت  ايران  در  اسالمی 

شود مبنی براينکه علت اصلی می  اپوزيسيون طرفدار دوم خرداديها اشاعه داده

 "پيشرفت اصالحات کارشکنيهای جناح  عدم موفقيت اصالح طلبان و عدم 

و دست راستيها در کار مجلس و اقدامات دولت آقای خاتمی  "محافظه کار 

اين نظرات تا چه ميزانی با واقعيتها انطباق    . و نيروهای دوم خردادی است

آيا اساساً آنچه کشور از تحوالت و تغييرات نياز دارد در چارچوب طرح   .دارند

   ؟گنجدمی  اصالح طلبان حکومتی

 

و به تعبير درستتر مافيای   "محافظه کار    "دکتر الهيجی ـ در اينکه جناح  

اهرم  که  خشونت  و  حکومت  های  قدرت  انتظامی  ،ارتش)اساسی   ،نيروی 

شورای    ،شورای نگهبان  ،نماز جمعههای  تربيون   ،راديو و تلويزيون  ،دادگستری

نه توطئه و کار شکنی از هرگو   ،( را در اختيار دارد...تشخيص مصلحت نظام

تا اصالح طلبان    ،و حادثه آفرينی و بلوا و آشوب و جنگ روانی فروگذار نکرد

ترديدی   ،خود ناگزير سازندهای  را به عقب نشينی و ترک مواضع و برنامه

گرانبهائی های  فرصت   ،امّا اصالح طلبان و در صدر آنان آقای خاتمی  .ندارم

ه روشنی داشتند و نه استراتژی مشخصی را از دست دادند زيرا که نه پروژ

پياپی رقيب را ناگزير سازند که از در تفاهم درآيد و حداقل های  که در چالش

  .بخشی از اختيار و اقتدار خود را به سود مردم و منتخبان مردم واگذارد

آقای خاتمی صحنه سياست را با تريبون وعظ و خطابه يکی انگاشت و به  

اگر از   .و جالب در شکل ولی خالی از محتوا بسنده کرد  جذابهای  ايراد نطق 

هرگز نه به تعريف آن پرداخت و نه نهادهای   ،صحبت کرد  "جامعه مدنی"

غيروابسته به های  به ويژه روزنامه  ،جامعه مدنی را که يکی پس از ديگری

اگر از احيای   .شدند زير حمايت واقعی دولت خود گرفتمی   نمودار   ،حکومت

 ، کردمی  مردم و اجرای قانون اساسی و حکومت قانون يادهای  ادیحقوق و آز

اختيارات  و  حقوق  اسالمی  جمهوری  رهبر  که  نگفت  به صراحت  هيچگاه 

به عبارت درستتر به ) فراقانونی ندارد و بنابراين نمی تواند از مجلس بخواهد 

که طرح قانونی اصالح قانون مطبوعات را از دستور خارج   (مجلس حکم کند

همچنان   ...کند يا اينکه به دادگاه غيرقانونی ويژه روحانيت مشروعيت بدهد
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که در باره اختيارات غيرقانونی رئيس مجمع تشخيص مصلحت و از آن جمله 

حق قانونگذاری و خروج نهادهای وابسته به رهبر از نظارت و کنترل مجلس 

شايد در خلوت   .هم هيچگاه موضع روشن و مشخص نداشت  ...نگذاریقانو

ميليون خود   20غرولندی کرد ولی در جَلوَت و در پيشگاه مردم که با رأی  

بودند اميد بسيار بسته  مسئوالن درجه های  به صراحت قانونی شکنی   ،براو 

تر اول حکومت را به آگاهی مردم نرساند و از کلی گوئی و عبارت پردازی جلو

سياسی را وزارت اطالعات برنامه های  اگر به صراحت گفت که قتل  .نرفت

هرگز  ،ريزی کرده و به مردم قول داد که اين غدّه فاسد را از بيخ و بن بکند

نگفت که احکام شرعی و مجوّز فقهی آن جنايات را چه کسانی صادر کرده 

اسرار دست   بودند و حاضر و ناظر برعقوبت و مجازات کسانی که به افشای

بودند   باقی  ،اکبر گنجی  ،سعيد حجاريان)يازيده  عبداهلل   ،کديور  ،عمادالدين 

آن زمان هم که به لحاظ   .همچنان مهر خاموشی بر لبهای خود زد  ...(نوری

پنداشتند می  سکوت ممتد با چشمان گريان از مردم عذر خواست و همگان

معرکه   اين  مرد  که  است  دريافته  چهارسال  از  پس  نيستکه  خطر  با   ،پر 

کانديداتوری دوباره خود اين توهّم را آفريد که اين بار از گذشته درس عبرت 

آمده مافات  برای جبران  و  از   ،گرفته  قانونگذاری هم  بويژه که در مجلس 

   .اکثريت بزرگی بهره دارد

ولی با معرفی دولت تازه اش شگفتی ديگری آفريد و شمار نوميدان از خود  

 ، که خار سرراه او بود  ،اگر به مجلس پنجم  .را چند برابر کردو سياست خود  

معرفی کرد که در آن دو وزير پردل و جرأت و طرفدار اصالحات ای  کابينه

 ،بودند که هر دو نيز به سزای استقالل رأی خود رسيدند  (نوری و مهاجرانی)

 با توجه به اکثريت اصالح)در دولت جديدش که به مجلس طرفدار اصالحات  

همه يکدست و يکسان و مورد رضايت خاطر و ها  مهره  ،معرفی کرد  (طلبان

   ! تصويب رهبر بودند

در نخستين حرکتش به    .همين اشتباه استراتژيک را هم مجلس ششم کرد 

بعدی هم هرگز از های توسط رهبر مات شد و در تالش  ، غير قانونیای گونه 

نجست سالم  نگهبان  شورای  بار    .تله  چند  هم  برگذاری  اگر  ضرورت  از 

هرگز اين گفته به فعل نينجاميد و   ،رفراندوم برای خروج از بحران يادکرد

   !کنندمی چندی است که صحبت از خروج از حاکميت

نامتجانس های  ديگر اينکه اصالح طلبان يکدست نيستند و در بين آنها گروه 

مراتب از اصالح کم نيست و شمار فرصت طلبان و نان به نرخ روز خورها به  

و اينان هم آن خيل عظيم را از خود نمی رانند تا    .طلبان واقعی بيشتر است

 از اينرو مجلس هم به رکود و   .تکليف خود و مردم را يک سره معلوم کنند

  .عملی گرفتار شدهبی

بدينسان و با توجه به کارنامه پنج ساله اصالح طلبان ترديدی نيست که   

 د و تصور نمی کنم که در ماههای آينده به اقداماتاينان شکست خورده ان

دست يازند که به قول شما به تحوالت و تغييرات در کشور منجر ای  سابقه بی

امّا اين به معنای آن نيست که مردم ايران خواستار اصالحات نيستند و   .شود

طی پنج سال   ،شرکت مردم در چهار انتخابات  .در پی انقالب ديگری هستند

دريغ آنان از خاتمی و اصالح طلبان مؤيد اين واقعيت بی و پشتيبانی ،گذشته

 من به عمد اصطالح رفرم را به کار   .است که جامعه ايران تشنه رفرم است

بزرگترين می از  يکی  به  و  دارد  روشنی  تاريخی  مفهوم  و  معنا  که  برم 

پاگرفتهای  نهضت اروپای مسيحی  قلب   ، بشری که در قرن شانزدهم در 

  .شودمی  ندهخوا

 ،اجتماعی   در فرهنگ سياسی مراد از رفرم تغييرات عميق در ساختار نهادهای

بدون آنکه به فرو ريختن آن نهاد اجتماعی   ،در راستای تحوالت آرام است

از انقالب مشروطيت تا کنون مردم ايران در پی حکومت قانون و   .بينجامد

تبديل حکومت   ،در ايراننخستين و ضروری ترين رفرم    .حاکميت ملی هستند 

خودکامه به يک حکومت قانونگرا و قانونمند است که در آن يک فرد يا گروه 

تابعان وی هم  و  نباشد  قائل  فراقانونی  اختيارات  و  ويژه  برای خود حقوق 

بسياری از   .عمليات خالف قانون خود را به منويات و اوامر او مستند نکنند

غير دموکراتيک و مخالف موازين  ،يض آميزتبع ،قوانين کنونی ايران ظالمانه

 ولی اينجانب همواره گفته ام که قانون بد به مراتب بهتر از   .حقوق بشرند

در نظام خودکامه هيچگونه حقوقی برای هيچ کس متصور   .قانونی استبی

  .نيست

 
اروپا   اتحاديه  به  ازجمله  و  به غرب  بشر  مدافعان حقوق  ما  پيام 

نماينده يک فرهنگ و نظام ارزشی انسان گرا  اينستکه اگر خود را 

می  دموکرات  و  متمدن  مناسبات  و  و  سياست  در  بايستی  دانيد، 

المللی خويش تجديد نظر کنيد و تنها و تنها به فکر توسعه بازار  بين 

اين   نباشيد و به  ـ اقتصادی خود  و گسترش حوزه منافع سياسی 

انی حقوق بشر  آرمان و ايده آل بشری که در مقدمه اعالميه جه 

تجّلی يافته، تحقق بخشيد که شناسائی کرامت ذاتی و حقوق يکسان  

و انتقال ناپذير تمامی اعضای خانواده بشری، اساس آزادی، عدالت  

 دهد. و صلح را در جهان تشکيل می 

 

قانون حکومت کرد و همه تابع قانون بودند و حاکم ای آن زمان که برجامعه

رفرم بعدی بايستی در قوانين   ،اختياران فرا قانونی قائل نبودو رهبر برای خود  

قانون اساسی را هم   .و سازگار کردن آنها با موازين حقوق بشر صورت گيرد

کنند و يا به طور می   در مجلس منتخبان مردم يا در يک رفراندوم اصالح

راوان  فهای  متاسفانه اصالح طلبان با وجود وعده و وعيد     .دهندمی  کلی تغيير

به اين آرزوی يکصدساله ملت ايران تحقق نبخشيدند و جناح رقيب هم برای 

حفظ موقعيت انحصاری و ويژه خود اين فکر را تقويت کرده که اين حکومت 
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به پندار من هرحکومتی اصالح پذير است مشروط بر   .اصالح پذير نيست

فرصت   و  باشد  داشته  وجود  در حاکمان  اصالح  اراده  و  عزم   اصالحاينکه 

را هم از دست ندهند و    ها(رفرم و نه تغييرات صوری و عوض کردن مهره)

مردم را به شورش سوق ندهند که در آن صورت ممکن است که انقالب 

آورم پاسخ يکی از مشاوران لوئی شانزدهم می  به يادتان  .اجتناب ناپذير شود

آيا بازهم  را که با نزديک شدن مردم به کاخ محل اقامتش از وی پرسيد که 

اند کرده  داد  .مردم شورش  پاسخ  چنين  شاه  اين يک   : مشاور  اعليحضرت 

   .انقالب است و نه يک شورش

در حکومت هر چند در پيشبرد امر   "اصالح طلبی    "تالش ـ پيدايش جريان  

امّا ظاهراً از طرح   (حال بهر دليلی)اصالحات تا کنون موفقيتی نداشته است  

امعه و تبديل آنها به موضوع جدال درون حکومت از مسائل در جای  مجموعه

اصالح طلبان   .برقراری رابطه با آمريکا از جمله آن است  .موفق بوده است

اقتصادی و از همه های  که بخش بزرگی از مشکالت کشور بويژه بُن بست

ناشی از قطع المللی  بين   مهمتر از دست رفتن منافع ملی ايران را در عرصه

سپتامبر ساية    11پس از حادثه تروريستی    ،بينندمی   آمريکا  رابطه و ستيز با

  . بينندمی  تهديد نظامی و مستقيم آمريکا را بر سر مجموعه حکومت اسالمی 

از نظر شما تا چه اندازه اين تصور صحيح است که برقراری رابطه با آمريکا  

را حل خواهد کرد اسالمی  رژيم  برای عادی   ؟مشکالت  اسالمی  حکومت 

سازی روابط خود با آمريکا چه قيمتهائی را بايد بپردازد و از کدام مواضع خود 

   ؟بايد عقب نشينی نمايد

 

و قطع روابط  "شعار مرگ برآمريکا  "دکتر الهيجی ـ جمهوری اسالمی از 

سود   "مصرف داخلی    "سياسی و ديپلماتيک با اياالت متحدة آمريکا برای  

چه به لحاظ سياسی و چه از نظر   المللی،بين  هرچند که در عرصه  ،ن بردهفراوا

است  ،اقتصادی کرده  زيان  و   .بسيار  گيری  گروگان  بار  فاجعه  آثار  بررسی 

برای ايران و ملت ايران نياز به   ،عواقب آن و از جمله قطع رابطه با آمريکا

لماتيک با آمريکا امّا اينکه تجديد رابطه سياسی و ديپ  .يک تحقيق جامع دارد

قابل پيش بينی نيست   ،انجامد يا نهمی  به حل مشکالت جمهوری اسالمی 

متأسفانه اياالت متحدة   .و بستگی به سياست آمريکا در منطقه خاورميانه دارد

تنها و تنها به منافع سياسی و اقتصادی خود در   ، بويژه دولت کنونی  ،آمريکا

استراتژی آمريکا اين بوده و هست  .شداندي می  جهان و از جمله در خاورميانه

  ، که برکشورهای جهان دولت هائی حکومت کنند که حافظ اين منافع باشند

مشروعيت خود را از رأی آزادانه مردم آن کشورها ها  اعم از اينکه آن دولت

کسب کرده باشند يا نه و اعم از اينکه اصول و موازين دموکراسی و حقوق  

بزرگترين دوست آمريکا در    .رعايت بشود يا نشودها  بشر از سوی آن دولت

اسرائيل  ،منطقه از  است  ،پس  سعودی  از    . عربستان  بيش  در  سال   30من 

فعاليت حقوق بشری ام هرگز نديدم که دولت اياالت متحدة آمريکا به نقض 

بر ای  حقوق بشر در عربستان سعودی اعتراض کند و مبتکر تسليم قطعنامه

بنابراين   .کميسيون حقوق بشر سازمان ملل باشدضد عربستان سعودی در  

برای تجديد  بزرگی  برايران مانع  فکر نمی کنم که ماهيت حکومت حاکم 

ماطرفداران و مبارزان حقوق بشر همانگونه که در    .روابط بين دو کشور باشد

دادم توضيح  تفصيل  به  شما  پرسش  نخستين  به  کشورهای   ،پاسخ  برای 

در احترام و رعايت اصول و موازين دموکراسی  دموکراتيک وظيفه و رسالتی

بازرگانی  و حقوق بشر در چارچوب روابط سياسی ـ ديپلماتيک ـ اقتصادی ـ

خود با کشورهای منطقه جنوب قائل هستيم و توقع و انتظار داريم که آن 

   .اصول و موازين قربانی منافع و مطامع اقتصادی ـ سياسی نشوند

اين منطقه عکس های  بسياری از حکومت ولی جمهوری اسالی همچون   

خواهد و حاضر است همه گونه امتياز مالی و اقتصادی بدهد می   خواسته ما را 

برآنکه کشورهای غربی و از جمله آمريکا در   ايران   "مشروط  امور داخلی 

نکنند   هر   ."دخالت  به  که  باشد  باز  همچنان  حضرات  دست  اينکه  يعنی 

ن حکومت رانند و غرب و آمريکا برای حقوق  خواهند برايرا می  کهای  شيوه

در گذشته هم روابط پنهانی با آمريکا   ! بشر و دموکراسی اشک تمساح نريزند

 . برقرار بود و ماجرای مک فارلين و افتضاح ايران گيت دست طرفين را روکرد

 ،اکنون هم به گفته شاهزاده سعود فيصل وزير امور خارجه عربستان سعودی

آمريکا و  تروريسم  ايران  با  مبارزه  چارچوب  همکاری المللی  بين  در  هم   با 

تبعه عربستان سعودی که متهم به عضويت   16کنند و در ماه گذشته هم  می

توسط دولت جمهوری   ،در شبکه القاعده هستند و همسران و فرزندان آنان

   .اسالمی به دولت عربستان سعودی تحويل داده شدند

اگر دولت جمهوری اسالمی خواسته ديگر آمريکا در   ،عالوه براين همکاری 

تصور نمی کنم که   ،ارتباط با قضيه فلسطين ـ اسرائيل را هم برآورده کند

خصوص   در  .مانع ديگری برای تجديد رابطه بين دوکشور وجود داشته باشد

کنم که حکومت  می   حل مشکالت رژيم اسالمی هم تنها به اين نکته اشاره

تهران نياز به دالر دارد و با توجه به موقعيت اياالت متحدة آمريکا در بانک 

درصد سهام آنرا   17پول که به تنهائی  المللی  بين   جهانی و به ويژه در صندوق

سيل دالر به سوی ايران   ،است  "وتو    "دارای حق  ای  باشد و به گونه می  دارا

 ،ترکيه ،اردن ،همچنانکه ساليان دراز است به سوی مصر ،سرازير خواهد شد

   .سرازير است ...روسيه ،اورگوئه ،برزيل ،آرژانتين

خارجی به ايران است و اين امر مستلزم های  امّا مرحله بعدی جلب سرمايه 

ی تا کنون قادر به  امری که حکومت کنون  ،امنيّت اجتماعی و قضائی است

گردد قابل تحقق می   تأمين آن نبوده و تا زمانی که در برپاشنه دو دهه گذشته

  .نخواهد بود

 

تالش اسالمی  جمهوری  اپوزيسيون  مديدی  سالهای  ـ  نمود می   تالش 

و های  شيوه را  خود  مخالفين  با  برخورد  در  اسالمی  حکومت  تروريستی 
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دفاع   در  آنرا  مهم  و  فعال  نقش  شبکه همچنين  ايجاد   تروريستیهای  و 

ترور ميکونوس و بدنبال آن رأی دادگاه برلين   امّا حتا  .نشان دهدالمللی  بين

نيزموجب نشد که توجه افکار عمومی جهان و دولتهای غرب به جدی بودن 

 11ترور    .جلب گرددالمللی  بين   نقش تروريستی جمهوری اسالمی در سطح

نقش حمايتهای دولتها و حکومتهائی نظير   سپتامبر هُشدار بزرگی بود در مورد

آيا امروز طرح ضرورت مذاکره و برقراری  المللی،بين ترورهای ايران از شبکه 

روابط با آمريکا بدون انگشت گذاری روی ادامة همکاريهای حکومت ايران 

شبکه  بين با  امنيت کشور المللی  های  به  آن خدمت  برابر  در  و سکوت  ترور 

مردم ايران بايد از توجه و تمرکز فشار افکار عمومی جهان يا بالعکس    ؟ است

بعنوان يک فرصت تاريخی   ،و فشار دولت آمريکا برروی حکومت اسالمی

و التزام به   برای بريدن قطعی رژيم از سياست تروريستی در داخل و خارج

حقوق بشر در ايران بهره جسته و ازشکل گيری سياست دوگانه و دو رويانه 

با   جا  دوستی  همه  در  تخريب  و  از ) آمريکا  حمايت  و  اسالم  از  دفاع  بنام 

بنيادگرا و تروريسم اسالمی نظير آنچه از سوی عربستان سعودی های  جنبش

  ؟آورند جلوگيری بعمل (گيردمی  انجام

 

تا کنون در باره تعريف تروريسم به  ها  نخست اينکه حکومت  دکتر الهيجی ـ

 11کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه مورخ    .توافق نرسيده اند

ضمن محکوم کردن   "حقوق بشر و تروريسم    "خود زير عنوان    1997آوريل  

از تروريسم به  ،و عامالنها انگيزه ها،فارغ از شيوه ،قاطع عمليات تروريستی

تجاوز   آزادی  .کندمی   ياد  (Agression)عنوان  و  به حقوق بشر  های تجاوز 

امنيت کشورها  .و دموکراسیاساسی   تجاوز   .تجاوز برضد تماميت ارضی و 

يکسال بعدهم با   .برضد ثبات دولت هائی که مشروعيت دموکراتيک دارند

تعيين يک گزارشگر ويژه از دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست کرد که 

موجبات انجام مأموريت وی را فراهم آورد تا او بتواند به تنظيم يک گزارش 

   .قيق جامع در باره حقوق بشر و تروريسم مبادرت نمايد و تح

که در تاريخ   ،گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر در گزارش مقدماتی خود 

به عنوان    ،انتشار يافته  2001ژوئن    27 از تروريسم  از   "به صراحت  يکی 

را به لحاظ حقوقی و سياسی برانگيخته  ها  موضوع هائی که بيشترين مجادله

سازد که ارائه يک تعريف جامع می   کند و بدين جهت خاطر نشانمی  ياد  "

زيرا که دو طرف   .نمايدمی  از تروريسم ممتنعالمللی  بين   قابل قبول برای جامعه

انگارند و در نتيجه  می   مباحثه و مجادله تعريف کردن را با ارزشداوری يکی

 . پنداردمی   بينش ديگر مبارز راه آزادی  ،نامدمی   آنکه را يک بينش تروريست

اين گزارش به تفاوت بين تروريسم و مبارزه های  از اينرو يکی از سرفصل

نتيجه گيری نهائی هم نقض مستمر حقوق   مسلحانه اختصاص داده شده و در

يکی از علل اصلی   ،در منشور حقوق بشرالمللی  بين   بشر و اصول شناخته شده

  .ستتروريسم قلمداد شده ا

حکومت   .هيچگونه شک و ترديدی وجود ندارد  ،امّا در باره تروريسم دولتی 

تروريست است و در اين گزارش از چند نمونه تاريخی   "ترور    "مبتنی بر  

نظاميان   ،پل پت  ،عيدی امين  ،استالين  ،هيتلر  ،روبسپير  :بعنوان مثال ياد شده

 .  ...آرژانتينی

   :ست خود بهترين معرّف استعملکرد و کارنامه يک حکومت تروري 

  .نيروهای امنيتی ،پليس ،ـ آدم ربائی و کشتار مخالفان توسط ارتش

  .بدرفتاری و حبس بدون محاکمه مخالفان سياسی  ،ـ شکنجه

هم   ،کوليها)نژادی يا مذهبی و برخی گروههای اجتماعی  های  ـ کشتار اقليت

   ...(جنس گراها

  ...اجباریای هـ زندانی کردن مردمان در اردوگاه

و به طور کلی شاخص اصلی در تعريف تروريسم دولتی شيوه حکومت است  

   .است "حکومت با ارعاب  "و آن 

با اين تعريف ترديدی نيست که جمهوری اسالمی يک حکومت تروريست   

غربی نه های  امّا دموکراسی  "قولی است که جملگی برآنند    "  است و اين

حکومت اين  با  حکومت  ،تنها  همه  با  که  مبارزه   ،تروريستهای  همچنان 

نکردند که آنها را تا دندان مسلّح کردند تا جنگ خانمانسوز عراق و ايران را 

برای تأمين منافع سياسی ـ اقتصادی شان نه تنها   ،برپا کنند و بارها و بارها

باج هم دادند   آنها  به تفاهم و توافق رسيدند که به  آنها  آزا)با  دی  از قبيل 

  ...(و ايرانیهای فرار دادن تروريست ،غربی در لبنانهای گروگان

بن الدن   سپتامبر ضروری است که به گذشته   11در باره فاجعه    ،ديگر اينکه 

و القاعده و بودجه سرشاری که سيا و عربستان سعودی در اختيار آنان گذاردند 

 "طالبان    "اد و  سپتامبر اتفاق نمی افت  11اگر حادثه    .نگاهی معطوف کنيم

آمريکا هم حکومت طالبان را به    ،دادندمی   بن الدن را تحويل دولت آمريکا

ها تا زمانيکه آمريکا و آمريکائيان آماج حمله تروريست   .شناختمی  رسميت

برافغانستان  ،نبودند که  نبود  مهم  آمريکا   حکومت  "مجاهدان    "  برای 

های ر است که بگوئيم که سرويس از عقل سليم به دو  ."طالبان    "راندند يا  می

بنيادگرا و افراطی و کمک های  گروههای  اطالعاتی آمريکا در جريان فعاليت

سرشار عربستان سعودی به آنها و گستره عملياتشان از پاکستان و افغانستان 

سابق شوروی و بسنی ـ هرزگوين و مصر و شمال های  گرفته تا جمهوری

و نه تنها به دولت دوست و هم  .نبوده اند 1980ـ  2000های در دهه  ،آفريقا

پيمان خود زنهار ندادند که دست او را برای ترويج اسالم راديکال بازگذاردند  

  :و در آخر گفته سعدی مصداق يافت که

 پروريد می  يکی بچّه گرگ

 چو پرورده شد خواجه را بردريد 

 

غربی در صدر آنها اياالت متحدة آمريکا در وهله های  بدينسان دموکراسی  

نخست نگران منافع و مصالح سياسی ـ اقتصادی خويش در منطقه اند تا 
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نگاه کنيد به عنوان نمونه    .ماهيت نظامهای سياسی حاکم برکشورهای منطقه

که در روند نهادينه   ...کره جنوبی  ،سنگال  ،مکزيک  ،يک حکومت از نوع شيلی

دموکراسی   مشاهده  ،هستندکردن  خاورميانه  شود  در  استثنای )  نمی  به 

   (.استای اسرائيل که داستان جداگانه 

تضمين  که  است  اين  من  از های  نگرانی  آمريکا  دولت  درخواست  مورد 

 جمهوری اسالمی تنها و تنها ناظر برتأمين و حفظ منافع آمريکا و اسرائيل 

باره م  (در واقع منافع کوتاه مدت) نه در  برايرانباشد و   . اهيت نظام حاکم 

نزديکی روزافزون ايران و عربستان سعودی که نقش ميانجی بين ايران و 

مگر    .سئوال برانگيز است  ،کندمی  را بازیالمللی  بين  آمريکا در مسأله تروريسم

سپتامبر تا امروز دولت آمريکا سياست خود را در قبال عربستان   11در فاصله  

به ماهيت حکومتسعودی در آن قسمت که مربو ای ـ خانواده ای  قبيله  ط 

حکومت   ؟تغييرداده  ،شودمی   عربستان يک  هم  برايران  که  باک  چه  پس 

   !مذهبی حکم راند

 ما مدافعان حقوق بشر از دموکراسی غربی و در صدر آنها از دولت آمريکا  

بازماندة جا و نخوت و خودخواهی سوداگرايانه بی   خواهيم که از اين غرورمی

دست بردارند و کمی هم به آينده دنيا و   ،سياست استعماری دو قرن گذشته

به    ،اين غرب گريزی و غرب ستيزیهای  عوامل و ريشه   .بشريت بينديشند

تبلور   "ضدجهانی شدن    "  که يکی از نمودهای آن در نهضت  ،ويژه آمريکا

موضوع )  ،وسعه پايدارت  "يافته را مورد بررسی غيرجانبدارانه قرار دهند و برای  

کشورهای نيمکره جنوبی و   (2002اوت    26  ،کنفرانس جهانی ژوهانسبورگ

برخورداری ميلياردهای انسان محروم منطقه جنوب از دموکراسی و حقوق 

اين سياست يک بام و دو  .اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چاره سازی کنند

ر ايران و عراق و کوبا هوا را رها سازند و نقض حقوق بشر را همچنان که د

و  ،کنندمی   محکوم...  و پاکستان  و  اسرائيل  و  سعودی  عربستان  هم   ...در 

نمايند تفاهم  .محکوم  و  گفتگوها  توافق ها  در  با دولتهای  و  اين های  خود 

پايان دهند چه   (ارعاب  ،وحشت)منطقه از آنها بخواهند که به حکومت ترور  

و در غير اينصورت با اتخاذ يک    مللی،ال بين   ترور در سطح ملی و چه در سطح

سياسی و های  سياست شفاف و قاطع در راستای اعمال فشار و محدوديت

به همان شيوه هائی که در باره افريقای   (،به ويژه فروش سالح)اقتصادی  

و نه حمله نظامی به عراق يا  )به کار گرفته شدند    ...يوگسالوی  ،ليبی،  جنوبی

اگزير به ترک قطعی و هميشگی ترور سازند و اجازه را نها  اين دولت  (ايران

دهند که مردم اين کشورها سرنوشت خود را خود رقم زنند و حاکمان خود 

   .را برگزينند

  

تالش ـ ميدانيم جنگ ميان فلسطين و اسرائيل بهترين بهانه و اين منطقه 

بدست  تروريستی  گروههای  تشکيل  و  سازماندهی  پايگاه  بهترين  بحرانی 

است بوده  اسالمی  لبنان  .جمهوری  اهلل  حزب  جهاد   ،حماس  ،گروههای 

و حکومت ...  اسالمی  نظير  حکومتهائی  طرفداران  و  وابستگان  اصل  در 

هستند ايران  در  ما  .اسالمی  از می  آيا  دفاع  نام  به  هستيم  مجاز  و  توانيم 

کشور  آيندة  که  ببنديم  پرسش  براين  را  چشمانمان  آن  مردم  و  فلسطين 

جهاد اسالمی   ،حزب اهلل  ،با قدرت و نفوذ گروههائی نظير حماسفلسطينی  

چگونه خواهد   (،که در ساختار اصلی خود غير دموکراتيک هستند)و حتا الفتح  

اين حکومت   ،که در همين چندساله از اين نيروها ديده ايمای  آيا با شمه   ؟بود

استبدادی و  بنيادگراتر  مراتب  فاسد تر  به  ماندهتر  و  عقب  حکومت   ترو  از 

   ؟اسالمی نخواهد بود

 

نقض حقوق بشر اگر ذاتی جمهوری اسالمی ایران نباشد از  

شود نمی  مرتفع  آسانی  و  سادگی  به  که  است    ! عوارضی 

فرقه ـ  مذهبی  حرفهای  آپارتاید  اساسی  ای  ـ  قانون  در 

 ، جمهوری اسالمی ریشه دارد که تناقض ذاتی با اصل برابری

 . دارد ،ق بشریکی از موازین بنیادین حقو

 

گره از  يکی  ـ  ـ های  دکتر الهيجی  فلسطين  مسأله  خاورميانه  منطقه  کور 

بحث   .اسرائيل است و متاسفانه آمريکا مسئوليت اصلی آن را برعهده دارد

گردد و نه حتی می  من نه به حقانيت و مشروعيت تاريخی يکی از دوطرف باز

اسرائيل حکومت  حقوقی  ـ  سياسی  ماهيت  آفريقای بی   که  ، به  به  شباهت 

سازمان  های  قطعنامه  مبنای استدالل من بر .جنوبی در روزگار آپارتايد نيست

ملل متحد است که به موجب آنها در اين سرزمين بايستی دو جامعه فلسطينی 

ديگر اينکه از نظر اين    .و يهودی بتوانند آزادانه و در صلح و صفا زيست کنند 

اشغالگرها  قطعنامه اشغال    اسرائيل  اين  از  و  يعنی   .گذردمی  سال  35است 

سال است که دولت اسرائيل حقوق بين الملل و منشور ملل متحد   35اينکه 

قيد و شرط بی  کند و تنها و تنها به لحاظ حمايتمی   را به طور مستمر نقض

که هرگاه شورای امنيّت خواسته است که برای برون    ،و استمراری آمريکا

   .با وتوی آمريکا مواجه شده ،به اقدامی دست يازدرفت از اين بحران  

به کشورهای عرب متحد   قولی که  اجرای  آمريکا در  زمان هم دولت  آن 

کويت   جنگ  جريان  در  خليج)خويش  جنگ  عمد  به  بلکه  و  غلط  به   که 

بود  (گويندمی به  های  دست به کار شد و کوشش   ،داده  دولت بيل کلينتون 

مالحظه کرديم که دولت اسرائيل   ،انجاميد  "اسلو    "امضای موافقت نامه  

نکرد ايفا  را  يافت  .تعهدات خود  ادامه  سازی همچنان  های سرزمين  . کلنی 

رابين    اسحق   "اشغالی در موعد مقرر تخليه نشد و سپس گروههای افراطی  

يهود در   " به ملت  تورات  نمی خواهد وعده  بزرگ که  به عنوان خائن  را 

ي بزرگ تحقق   "ها  به مجازات رساندند و همان گروه   ،ابدتشکيل اسرائيل 
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را تقويت کردند تا ختم موافقت نامه    "اريل شارون    "و سپس    "نتان ياهو  

  .اسلو را برچينند

تروريستی فقط شامل حزب اهلل لبنان و حماس و جهاد های  بنابراين گروه  

که    افراطیهای  گروه   .اينان اسحق رابين را ترور نکردند  .اسالمی نمی شوند

اند  "ليکود    "با حزب   ائتالف کرده  هيچ دست   ، در دولت کنونی اسرائيل 

اريل شارون سمبل افراط گرائی    .اسالمی افراطی ندارندهای  کمی از گروه

در گذشته در لبنان و طی يکسال   ،است و متهم به ارتکاب جنايات جنگی

سرزمين در  گزارش های  اخير  داللت  به  فلسطين  متعدد های  اشغالی 

غيردولتی حقوق بشر و آخرين گزارش کميسيون سازمان ملل های  ازمانس

که دولت اسرائيل مانع از انجام تحقيقات او پس از حمله به اردوگاه فلسطين 

  .شد "جنين  "در شهر 

متاسفانه اين اشغال آب به   ،ادامه دارد  از اينرو تا زمانی که اشغال اسرائيل  

و هرگونه تجاوز به جان و امنيّت و آسايش اندازد  می  آسياب گروههای افراطی

تاکنون ديده .  شودمی   و زندگی مردمان دو جامعه اسرائيلی ـ فلسطينی توجيه

در پی هر   .دولت دموکراتيک تشکيل شود  ،نشده که در يک سرزمين اشغالی

حالت فوق العاده   ، اشغال حتی در کشورهائی که دموکراسی سابقه ديرينه دارد

توان انتظار می   چگونه  .شوندمی  نهادهای دموکراتيک تعطيلشود و  می   اعالم

شده اشغال  جامعه  يک  در  که  از   ،داشت  يکی  شب  و  روز  بمباران  زير 

جهان و بزرگترين ارتش منطقه مجهز به سالح اتمی های  نيرومندترين ارتش 

و تحت محاصره شديد اقتصادی به حدی که به گزارش سازمان بهداشت 

 ،آمريکائیهای غيردولتی حقوق بشر و از جمله سازمان هایجهانی و سازمان

 ، درصد کودکان فلسطين دچار کمبود تغذيه به ويژه شير هستند  20بيش از  

آری در چنين سرزمينی يک دولت دموکراتيک و منتخب رأی آزادانه مردم 

 !  ؟تاسيس شود 

خواهد چنين دولتی در فلسطين تشکيل شود و می  به باور من نه جرج بوش  

آن زمان که بر   .به مراتب اولی نه اريل شارون و همدستان افراط گرای او

معقول تری حکومت رانند و اسرائيل در پی يک های  آمريکا و اسرائيل دولت 

 ( اعم از عرفات و فتح و جز آنها )موافقتنامه صلح با نمايندگان مردم فلسطين  

به گونه  از  )يک طرفه  ای  و يا  ن  20همانگونه که پس  از تخليه سال  اگزير 

اجرای قطعنامه  (لبنان شد اشغالی های  سرزمين،  سازمان ملل متحدهای  در 

مردم فلسطين قادر خواهند بود که سرنوشت خويش   ،فلسطين را تخليه کند

را آزادانه رقم زنند و من تصور نمی کنم که انتخاب آنان در راستای استقرار 

استبدادی  "دولتی   و  بنيادگراتر  مراتب  مانده ر  تبه  عقب  و  فاسدتر  از تر  و 

شوم که در شرايط کنونی می   به عنوان نمونه يادآور  .باشد  "حکومت اسالمی  

اشغالی سه سازمان حقوق بشری به فعاليت اشتغال دارند که  های  در سرزمين

فدراسيون اندالمللی  بين   به عضويت  درآمده  بشر  از   .حقوق  دفاع  جامعه  امّا 

   !گذراندمی  حقوق بشر در ايران بيستمين سال خود را در تبعيد

 .تالش ـ آقای دکتر الهيجی از وقتيکه بما داديد سپاسگزاريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادی                  

 

 خواستم نام چنگیز را بدانم نمی

 خواستم نام نادر را بدانم  نمی

 نام شاهان را  

 محمّد خواجه  

 و تیمور لنگ                

 خواستم  نام خفّت دهندگان را نمی 

 و خفّت چشندگان را .                  

 

 خواستم نام تو را بدانم  می

 خواستم  و تنها نامی را که می

 ندانستم                            

  آزادی         
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 یازدهم سپتامبر؛ انفجار یأس و ترس و نفرت 

 ( جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتگو با دکتر حسن منصور 

 

 زند.های نیرومند آن دست و پا می ایران امروز با تمدن غرب در گفتگو نیست بلکه زیرمکانیسم 

 شدن است. نفرت پیامد طبیعی در نیافتن، ورافتادن و تحقیر 

 

پرسش  :  تالش نخستين  در  کوتاهی  توضيح  به  بازگرديم  دهيد  اجازه  اگر 

يا به )تأثيرگذاری بر روی پروسة جهانی شدن    "؛  در آنجا گفته شد  !تالش
ـ پيوستن به اين جريان با استراتژی ايد  ـ آنگونه که شما گفته تر  عبارت صحيح

منظور  به  بردن  سنجيده  به   (سود  پاسخگوئی  مستلزم  چيز  هر  از  قبل 
از کدام  ،دهند کشورها و ملتها با کدام ظرفيتمی پرسشهائی است که نشان

 "جهانی شدن    "به جريان    (پيوستن)جايگاه و چگونه قادر به تأثير گذاری  
   .هستند

نوعی نگرش و فرهنگی همسو و   ،شما و به نظر ماهای  با استناد به گفته  

امّا چنين    .نيز از اهميت بسزائی برخوردار است  "جريان    "متناسب با اين  
جهانی شدن   "رسد که بيشترين و سرسختانه ترين ستيز با جريان  می  بنظر

صورت  " اسالمی  کشورهای  سوی  بشمارمی   از  آنها  از  يکی  ما  که   گيرد 

 پاية حفظ هويت و فرهنگ اسالمی  محور اين مقاومت و ستيز بر   .آئيممی

   .نهاده شده است
اين   اينکه  ايمانمان دارد يا  ناتوانی ما ريشه در دين و  آيا عقب ماندگی و 

ابراز وجود   "در اصل ستيزی است برای    "هويتی    "و    "فرهنگی    "جدالِ  

انداخته   " براه  ايمانمان  تا هم پوششی بر روی ايم  که در پس پردة دين و 

   ؟باشد "غرور زخم خوردة مان  "ناتوانيمان و هم مرهمی بر 
 

آری اگر موتور جهانی شدن را فن ورزی و بهره وری فزاينده و  : دکترمنصور 
پشت سرآن يک فرهنگ علم   ،رقابتی استوار بر تکنولوژی تپنده و پويا بدانيم

 . کند می  مدار حضور دارد که تقريباً همه عوامل را در خدمت بهره وری بسيج
باين معنی فهميد که   ،البته را لزوماً نبايد  حضور و غلبة فرهنگ علم مدار 

عناصر فرهنگی غير علمی يکسره از ميان برخاسته باشد بلکه اين حکم بدان 
کند و می  در حوزه محدود خود عمل  ،معنی است که هرکدام از آن عناصر
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فعاليت توليد و   ،اخرافه و پندار و تعصّب در امور اساسی نظير حقوق انسانه 
استقرار   ،ضامن اين استقالل نيز  .توزيع و آموزش و اکتشاف دخالت نمی ورزد

يک نظام نهادی شده است که با الزامات علم انديشی همسوئی دارد و راه را  
قلب تپنده جامعه    .بنددمی  فکر دينی و باورهای نوع ديگرهای  برفزونجوئی 

و قانون نيز از حرمت    ،نه انسان مقلّد  فرد آزاد و انديشه ورز است و  ،مدرن
مستقل و    ،فرد آزاد  ،بديگر سخن  .کندمی   انديشه و بيان و انتشار آن حراست 

جانمايه نظام مدرن است و الجرم   ،انديشه گر فارغ از خوف و اجبار و تهديد
استمرار حضور    .يابدمی  بيان سياسی خود را در دموکراسی باز  ،چنين نظامی

با قوام و دوام نهادهای رشديافته يک جامعه مدنی زنده و  ،منفرد  اين انسان
بدين ترتيب  .چاالک مالزمه دارد و به نيّات حسنه اين و يا آن متکی نيست

سخن   شدن  جهانی  خروشان  جريان  به  هوشيارانه  پيوستن  شرايط  از  اگر 
سياسی و   ، دی حقوقیبگوئيم در درجة نخست بايد از ضرورت يک نظم نها

و  اساسی جهانی شدن همسو  الزامات  با  که  آوريم  بميان  اقتصادی سخن 
به پرورش انسانهای   ،نهاد آموزش و پرورش  ،در چنين حالتی  .همخوان است

پردازد که در عين می   صاحب اراده و حائز احترام به خود و ديگری  ،مستقل
بافی و تعصب ورزی مبرّی  علم انديش و فنّان است و از خرافه و پندار  ،حال
در همه شرايط و بدون   ، که خود ثمرة عقل جمعی است  ،نهاد قانون؛  است

بمثابه   ،نهاد بازار؛  کند می  استثناء از حقوق طبيعی و مدنی اين انسان حمايت
منابع   (اُپتيمال)به تخصيص بهينه    ،مقايسه و انتخاب  ،مکانيسم و بستر رقابت

ناشی از های از رانت آفرينی ،وان مکانيسم مکمّلپردازد و قانون بعنمی توليد
جلو انحصاری  توزيع  می  ساختار  از طريق  نيز  ماليات  نهاد  حاليکه  در  گيرد 

بعنوان بستر ساز و   ،نهاد دولت؛  رساندمی   ثانوی به برقراری هماهنگی مدد
گشايد و فعاليت اقتصادی را به  می   ميدان ابتکار و مسئوليت را  ، استراتژ توسعه

در خدمت توسعه و مدرن   ،نهد و خود بعنوان تجلی ارادة جمعیمی  ده مردمعه 
استوار کردن يک چنين مجموعه   .گيردمی  شدن قرار بدون پديد آوردن و 

بموازات و پيشاپيش پيوستن به جريان جهانی   (  institutional)  نهادی
جامعه دستخوش تالطم ويرانگر جهانی شدن قرار خواهد گرفت و جز   ،شدن

 ،بحران مالی سالهای اخير  ، علّت اينکه  .زيان و بی ثباتی ثمری نخواهد برد
مالزی را به آستانه سقوط برد ولی از بيخ گوش   ،اندونزی را از پا در انداخت

جامعه   همين حضور يک نظم نهادی ترقی جوی و استوار در  ،سنگاپور ردشد
   .سنگاپور است

 

می گویند این حقوق بشر که تبلور آن در اعالمیه جهانی حقوق 

بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن، که سند افتخار تمامی بشریت  

هنوز   سوم،  جهان  انسان  و  است  غرب  دنیای  برای  است، 

تکثر  و  فرهنگی  نسبیت  ببهانه  باید  پس  نیست  آن  شایسته 

ها هنوز باید سده ها سیر کنند تا  فرهنگی بگوئیم که این انسان

 ی غربی برسند و آدم بشوند!   "ما  "به 

گوئيم بايد به نکاتی دقيق  می   و امّا وقتی از هويت فرهنگی و اسالم سخن

مفهوم    :شد از  گفتن  سخن  بجای  اينکه  و   "اسالم    "نخست  مجرد  که 
يرغم آکادميک است بايد از مسلمانان سخن بميان آورد تا معلوم شود که عل

 ، که کتاب واحد آن هم قرآن است  ،انتساب اينهمه فِرَق و نِحَل به اين دين
مسلمان عربستان   : نمی توان از اينهمانی و حتی شباهت اينان سخن گفت

همانطوريکه مسلمان   ،سعودی با مسلمان مالزيائی وجه مشترک زيادی ندارد

بقول ق البته  و  است  ايرانی کم شباهت  به مسلمان  کل    "  ، رآنبنگالدشی 
و خود را تنها   (بالدمی  هر گروهی به آنچه که دارد)  "حزبٌ بمالديهم فرحون  

مگر   ،در همين محدودة ايران خودمان  .داندمی   طريق حق و ديگری را باطل
از محمود غزنوی که    ؟خونين ترين دعواها ميان مدعيان اسالم نبوده است 

انواع جنبشهای   بگيريد  "جست  می  انگشت در جهان کرده و قرمطی  " و 
حزب   ،حيدری و نعمتی  ،بهائی  ،بابی  ،متشرع  ،شيخی  ،نقطوی،  حروفی  ،باطنی

 . اللهی و مجاهد و نظاير اينها را نظاره کنيد تا موضوع سخنمان دقيقتر شود
 امروز بديهی است که دريافت آقای خمينی از اسالم با آنچه پدران ما تصور

کردند يکی نبود واالّ چه ضرورتی بود که بمحض دريافت جواز قدرت از می
با همان مردم به سياق دشمنی مغلوب رفتار شود و در اين هم   ،دست مردم

ينه و  بجای اينهمه ک  ،ترديدی نمی توان کرد که اگر شخص آقای خمينی
 سرنوشت انقالب نوع ديگری ورق  ،مهر به انسان را تجربه کرده بود  ، نفرت

  !خوردمی
ماند و آن اينکه تا  می  از اين تنوعّات که بگذريم يک اصل مشترک باقی 

کنون هيچ کشور مسلمانی نتوانسته است مرز عقب ماندگی را بسوی ترقی 
 ،شد  آستانه آن متالشی  در  ،ايران پيش از انقالب  . و جهان مدرن عبور کند

الجزيره در خيزش خود شکست   ،به نبرد بود و نبود برخاسته  ،ترکيه در مرز آن
مالزی امروز نزديکتر از هر کشور اسالمی ديگری   ،اندونزی از پا درآمد  ،خورد

   .است و بايد گامهای آنرا با مراقبت نظاره کرد
مايلند دليل را  ،پديدههستند پژوهشگران و انديشمندانی که با مالحظه اين  

بررسی تطبيقی اديان و کارهای انديشه   ،بيگمان  . در ذات اسالم جستجو کنند
وبر ماکس  بزرگی چون  بی  ،وران  فراخی   ،اشپنگلر،  توين  ميدان  هابرماس 

 ، جدا از جنبه آکادميک مسئله  ،برای چنين انديشه هائی پديد آورده اند ولی
ه مشترک و افتراق اين اديان بزرگ تصور من اين است که اعم ازاينکه وجو

  :نکته ای در مورد ملل مسلمان بايد با دقت مورد تأمل قرار گيرد  ، چه باشد
 ،طی يک دوران چهارصد ساله  ،يا جنبش اصالح دينی در غرب  ،رفورماسيون

 .به انديشة روئين تنی فراروئيد  ،از درون دين و سُنت قد برافراخت و با نقد خود
که از صد و پنجاه سال پيش   ، و نوانديشی در دنيای اسالمولی جريان اصالح  

 تفاوت ماهوی با رفورماسيون داشت و همين تفاوتها   ،آغاز شده به چند لحاظ

اين نو ـ   ،نخست اينکه  :توانند روشن کنند که چرا اين جريان گورزاد بودمی
اعم از مصر و پاکستان و ايران و مراکش و   ،در همه کشورها  ،انديشی دينی

جريانی انفعالی و واکنشی بود که از مشاهده و تجربه تفوق    ،اندونزی و مالزی
برانگيخته اينکه؛  شدمی   غرب  انديشی  ،دوّم  ـ  نو  را   ،اين  خود  آنکه  بجای 

به جامعة   ،با اقتباس از غرب برتر  ،سُنت کهن بربکشد  "عقل نقّاد    "بعنوان  
سوّم اينکه  ؛  يهای بازاری ملبس شد و نتوانست سُنت را تکان دهدايدئولوژ

عموماٌ بلحاظ علمی و فرهنگی فقير بوده اند و بنا  ،نمايندگان اين انديشه ها
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 بعلل تاريخی و شخصی توان آنرا نداشتند که در تطبيق يا مقايسه اسالم و

 ،يشی دينیدر ميان نمايندگان بزرگ نواند  ،هر دو بفهمند و در نتيجه  ،غرب
شما در آثار   .تقريباً هيچ کسی را نمی توان يافت که غرب را فهميده باشد

محمد باقر صدر   ،حسن البنّا  ،مودودی  ، برادران قطب  ،جمال الدين اسدآبادی
 ،دکتر سحابی  ،مهندس بازرگان  ،و يا همرديفان ايرانی آنان شريعت سنگلجی

شريعتی بار  ،دکتر  راه  ديگران حتی  و  دريافت جوهر دکتر سروش  به  يکی 
به يک سوء تفاهم دامن   ،با تأثر از يکديگر  ، اين انديشه گران  .غرب نمی يابيد

پس تمدن اسالمی هم   ،چون تمدن مدرن مسيحی است  ،زده اند و آن اينکه
پس بايد برتری اسالم بر   ،وجود دارد و الجرم االسالم يعلوا وال يُعلی عليه

و به اصطالح به ايم  شده "کالم    "وارد  بدين ترتيب    .مسيحيت را ثابت کرد
سيد قطب در باره فرويد همان اندازه های  نوشته   مثالً   :نقد غرب نشسته ايم
سخن امروز آقای   .محمد باقر صدر در باره اقتصادهای  رمق دارد که نوشته 

نيز ناشی از همين سوء دريافت است   "گفتگوی تمدنها    "خاتمی در باره  
نيرومند های  تمدن غرب در گفتگو نيست بلکه زير مکانيسم  زيرا ايران امروز با

برای آينده ايران بسيار   ،در نيافتن اين واقعيت سهمگين  .زندمی   آن دست و پا
 . شودمی  گران تمام

 
دهه:  تالش در  اسالمی های  ما  حکومتهای  و  گروهها  تشکيل  شاهد  اخير 

از  ايم  بوده دفاع  بنام  فرهنگ    "که  و  بسيار   "هويت  موضعی  در  اسالمی 
مدرن فرهنگ  و  تمدن  برعليه  بار  خشونت  عموماً  و  ارزشهای   ، تهاجمی 

اند  ،دموکراتيک آزاديهای فردی قرار داشته  توان گفت که می  آيا  .حقوق و 

گويا در   "انديشه گران    "تالشِ   اين تصور که  به  اسالمی در دامن زدن 
ی است ـ تمدنی اسالمی مقابل تمدن مدرن ـ که از نظر آنها تمدنی مسيح

دارد وجود  برابر  اندامِ  عرض  قدرت  و   ،با  تفاهم  سوء  برايجاد  عالوه 
همچنين مولود ديگری   ،نابسامانيهای فکری و اجتماعی در جوامع اسالمی

تجديد حيات   و آن  است  داشته  بهمراه  اسالمی    "نيز   "هويت و فرهنگ 

بنيادگرائی خشونت که خود را در بسياری از اين جوامع بصورت رشد    ،است
   ؟دهدمی  بار اسالمی نشان

 

 "آنچه خود داشت    "با دستمایه    "راه سوم    "وسوسه آزمون  

بی آنکه آنرا بشناسند و شرایط دنیای مدرن را دریابند، راه به 

گشاید. و نفرت، پیامد طبیعی بی راهه شکست و بن بست می

متأسفانه  است.  شدن  تحقیر  و  ورافتادن  نیافتن،  در  راه   این 

توسعه راه از پیش تعریف شده و همواری نیست و برای گذار 

های پرتضاریس آن به توشه کالنی از علم و تجربه و  از گردنه

 ابتکار نیازمندیم. 

 

اسالم  :دکترمنصور  که  است  اين  مسيحیمی  نکته  دين  با   ،کليمی  ،تواند 

بودائی يا هر دين ديگری به   (،  Janism)جينی    (،  Shintoism)شينتوئی  
پشت بند نيرومندی دارد ولی گفتگوی اسالم   ،گفتگو بپردازد و در اين زمينه

با تمدن مدرن يکسره ناممکن است همانگونه که اين گفتگو ميان دين مسيح 
هم از اينرو بود که دوره پرتب و تاب    .امکان ناپذير بوده است  ،و اين تمدن

ه دين مسيح تحميل شد که طی آن با وارد شدن  رفورماسيون چهارصد ساله ب
امکان نوعی داد و ستد ميان آنها  ،دستگاه مقوالتی تمدن مدرن در اين دين

دين مسيح از يکسو با اخذ برخی دستگاههای مقوالتی   ،در واقع  .پديد آمد
اساسی اين های  و از سوی ديگر با قبول عدم مداخله در حوزه  ،تمدن مدرن

نابودی و اضمحالل قطعی نجات داد و توانست به نوعی   خود را از  ،تمدن
اين تمدن همين عمل را با شينتوئيسم و جينيسم   .همزيستی باآن دست يابد

در ژاپن انجام داده و در هندوستان و چين با بودا و کنفوسيوس محملهای 
ولی مهم است درک اين نکته که هر جا تعارضی در    .مشترک ساخته است

سرانجام    ،تمدن مدرن و هرکدام از آئينها و سُنتها درگير شود  ميان اصول پايه
شود و هر زمان که اين تناقض به چنين می  بسود تمدن مدرن حل و فصل

تواند دهها ، میژاپن  .سازدمی   نظام سُنتی را با فلج روبرو  ،حلّی نرسيده باشد
ورز صاحب فرد آزاد و انديشه    ،مثالً  :نمونه از مصاديق اين حکم را نشان دهد

 ،مفهوم قبيله ای  ،قلب تمدن مدرن است ولی در ژاپن  ،حقوق طبيعی و مدنی
بنا به سُنت سنگينی کرده است و بهای سنگين   ،خانواده ای و گله ای انسان

ژاپن  ،آنرا ناکارآمد  فرد؛  پردازدمی  دموکراسی  يا   ،استقالل  اشتغال  امکان  با 
ناگزير فرد بيکار   ،استقالل فردولی با کمرنگ بودن    ،بيکاری وی مالزمه دارد

   .پردازدمی  شود و نظام توليد هزينه گزاف آنرامی  در سايه حمايت گروه گم
که برپايه  ،اصول پايه ای تمدن مدرن عبارتند از استقالل فرد و حقوق بشر 

انديشه علمی ناظر به سازماندهی توليد ؛  فلسفه تناور حق بنا نهاده شده است

و نيک شمرده شدن    (  Benthamite)اخالق بنتامی  ؛  مديريتو توزيع و  
مردم از  تعداد ممکن  بيشترين  برای  برخورداری  و  بدون  )دموکراسی  ؛  رفاه 

  (.يا هر پسوند ديگر !پسوند خلقی يا دينی
هنوز  ،درست بعلت طرح نادرست مسئله ، جای تأسف است که دنيای اسالم 

غير دينی ـ پيدا   نه دينی است و نه  نتوانسته زبان مشترکی با اين تمدن ـ که
انديشمندان دنيای   .کند تاريخ صدو پنجاه ساله گذشته حاکی از آنست که 

شايد بدليل واکنشی بودن انديشه ؛  اسالم ماهيت اين چالش را در نيافته اند
که بيکباره چشم گشوده و خود را در برابر يک نظام قدرتمند و   ،و عمل شان

که اند  يافته  اند  گسترنده  نداشته  آنرا  برابر  در  مقاومت  تمام سخن   .يارای 
اسدآبادی الدين  قطب  ،جمال  بازرگان  ،مودودی  ،سيدين  مهدی  دکتر   ،يا 

و جالب اينکه    .گفتگوی ناشنوايان است  ،و امثال اينان با تمدن مدرن  ،سحابی
شناسد ولی اين نمايندگان اديان اند که از می   اديان را بخوبی  ،تمدن مدرن

  .تمدن مدرن ناتوانندشناخت 
مفاهيم و   ،ناشی از فقدان مقوالت؛  و امّا خشونت ناشی از گم شدگی است 

رسند راهی جز خشونت نمی  می  منطق است بويژه آنجا که بهرتقدير به قدرت
تجربه   .يابند زيرا سوار بردستگاهی اند که به منطق آنان حرکت نمی کند

بگيريد را در نظر  ايران اسالمی  با ذهنيتی  :سهمگين  با   گروهی  نا منطبق 
براهرمهای قدرت امروزين هيچ   ،نهدمی  واقعيت دست  از شيوه کشورداری 
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 ،برگرداندن حجاب  :پروژه هايش تا آخر معلوم و ابتدائی است؛  چيز نمی داند
و نتيجه    .شريعتو بعد اجرای احکام  ؛  ممنوعيت ربا؛  ممنوعيت شرب مسکرات

 ، پس ناگزير  .آنها امروز بعد از بيست و چهارسال حاکميت معلوم همه است
علم و فرهنگ و انقالبهای پياپی   ،اقتصاد  ،چون با مکانيسم ماشين سياست

 نهد و به پرخاش رویمی   علمی ـ تکنولوژيک ناسازگار است تعادل ازدست

ا  ،متأسفانه  .آوردمی با  که  زمانی  تا  جريان  سکوالراين  نظامهای   ،ستقرار 
در   .تعارض آن ذهنيت و اين واقعيت برکنار نشده است ادامه خواهند يافت

بينند بلکه دين می  تنها توسعه و آينده ملتها نيست که صدمه  ،اين روياروئی
کوشند می   امروزه انديشه ورانی که  .پذيردمی   نيز بشدت در نزد مردم آسيب 

تصاد بيرون کشيده و در فضاهای هدايتی به سياست و اقهای  دين را از حوزه
انديشند و ديگرانی که بهرانگيزه يا می در واقع به نجات دين  ، پرواز در آورند

 ، دانسته يا ندانسته  ،کنندمی  تمدن مدرن درگيرهای  توهمی دين را در حوزه
  .رانندمی  آنرا در جهت شکست

 

است؛ بیانی است یازدهم سپتامبر، انفجار یأس و ترس و نفرت  

دهند؛ بیان از ارزشهائی که سلطه شان را برروی زمین وعده می

جهل است به سازو کار تاریخ و کوشش جانسوز نسلهای آدمی 

برای ساختن همین مدنیّت موجود و نمایش انزجار است نسبت 

 به آینده. 

 
اقدام   ،گذردمی  سپتامبر در اياالت متحدة آمريکا  11يکسال از واقعه  :  تالش

بی حساب و با   خسارات مالی  ،جنايت باری که به قيمت جان هزاران انسان
نامطلوب صورت گرفت  ،اجتماعی  ،پيامدهای روانی تحليل ها و    .اقتصادی 

در   .تعبيرهای گوناگونی از ريشه ها و علل برآمدن اين فاجعه موجود است
خود را در حاليکه از سوی بسياری از جريانهای فکری ـ سياسی که بنوعی  

اين عمليات   ،بينندمی  مقابل غرب و کشورهای صنعتی صاحب ثروت و قدرت
مظلوميت برابر  در  ای  جويانه  تالفی  واکنش  فقر   ،تروريستی  و  استضعاف 

از سوی جهان سرمايه داریِ امپرياليستی  ،تحميلی به کشورهای جهان سوم
بسياری از   .شودمی   ارزيابی شده و نوک پيکان انتقاد بسوی غرب باز گردانده

از   "دفاع    "بنيادگرا از  های  انديشه گران اسالمی و در کنار آنها اسالميست
اخالق و ارزشهای اسالمی که مورد تجاوز و آلودگی از سوی جهان   ،فرهنگ

همچنين در ميان انديشمندان    .گويندمی  سخن  ،است  غرب قرار گرفته شده
ارزشهای دمکراسی و تم دن و فرهنگ مدرن که و صاحب نظران طرفدار 

سپتامبر   11يکدستی تحليل در مورد    ، برپاية سکوالريسم پديدار گشته است
عده ای از بی توجهی به ضرورت و فرصت گفتمان مسالمت .  ديده نمی شود

تحميل   "آميز ميان فرهنگ مدرن و فرهنگ سُنتی سخن گفته و وجود خط  
شهای جوامع غربی را ارزشهای دمکراتيک و ارز  "عجوالنه    "و    "يکجانبه  

از سياستهای جهانی کشورهای  و  داده  قرار  انتقاد  اسالمی مورد  به جوامع 
  .صنعتی بويژه سياستهای دولت آمريکا در قبال کشورهای اسالمی گله مندند

 ، خشم،  گاليه  "سخن گفته و مبنا را بروجود    "ستيز فرهنگها    "برخی نيز از   
به غرب قدرت و فرهنگ آن در سراسر   ،ثروت  ،حسادت و دشمنی نسبت 

ساموئل هانتينگتون ـ  )  .دهندمی   قرار  "جهان اسالم و بويژه در ميان عربها  
 11و تعدادی ديگر هم عمليات تروريستی    (2002مجله نيوز ويک ـ ويژه  

دانند که می   حقارت و يأس انسانهائی  ،سپتامبر را ناشی از احساس ناسازگاری
با  همراه  مدرنيزاسيون  راستای  در  راديکال  دگرگونيهای  با  مواجه  اثر  در 

آفرينندگی و  ترقی  و  اثری  ،پيشرفت  بی  و   ،شاهد  ارزشها  ميرائی  و  زوال 
 . باشندمی  طح جهان و چه در چارچوب کشورهای خود سُنتهای خود چه در س

 ؟ از نظر شما ريشة اين ناهنجاری رفتاری و فاجعه بار را در کجا بايد جُست
 

های سیاست کوشند دین را از حوزه امروزه اندیشه ورانی که می

و اقتصاد بیرون کشیده و در فضاهای هدایتی به پرواز در آورند، 

دیشند و دیگرانی که بهرانگیزه یا  اندر واقع به نجات دین می

کنند، دانسته های تمدن مدرن درگیر میتوهمی دین را در حوزه

 رانند.یا ندانسته، آنرا در جهت شکست می

 
بيانی است  ؛  انفجار يأس و ترس و نفرت است  ،يازدهم سپتامبر  :دکترمنصور 

است بيان جهل  ؛  دهندمی  از ارزشهائی که سلطه شان را برروی زمين وعده
همين  ساختن  برای  آدمی  نسلهای  جانسوز  کوشش  و  تاريخ  کار  سازو  به 

  .مدنيّت موجود و نمايش انزجار است نسبت به آينده
مأيوسند  دانند  ؟چرا  نمی  را  زبان مدنيّت مدرن  فاقدند ؛  چون  آنرا  ؛ مفردات 

ولی خود را در   .منطق حرکت آنرا نمی فهمند؛  مقوالت و مفاهيم آنرا فاقدند
سوار ؛  شوند خود را نسبت به آن تعريف کنندمی   يابند و ناگزيرمی  چنبرة آن

همراه    ،شوندمی   اتومبيل تلفن  سيستم   ،کنندمی   استفاده  (موبايل)از  سوار 
با راديو   ،کنندمی  با جت پرواز  ،گيرندمی  ماهواره ای با پست الکترونيک ارتباط

فرزندان خود را  ،شوندمی واکسينه ،کنندمی ادلهو تلويزيون و اينترنت پيام مب
گزارشهای تسخير ماه و برنامه تسخير   ،آورندمی  در زايشگاههای مدرن بدنيا

اُمت و می  مريخ را خوانند ولی در ذهن خود با مقوالت واليت و فقاهت و 
اينها امثال  کوشند می   انديشند ومی  استضعاف و استکبار و کُرّ و طهارت و 

ببندنددنيای   را به تخت پروکوست خود  بزرگ    . 1  شگفت    "شما مجموعه 

گردآورده محمدباقر مجلسی شيخ االسالم شاه سلطان حسين   "بحاراالنوار  

  "دائرهٌ المعارف    "صفوی را مرور کنيد تا بدانيد اينان چه انديشه هائی را  

ه انديشه کنند کمی امر ،به پشتگرمی اين انديشه ها ،اينکه و جالبتر .دانندمی

 و وقتی يک منتقد خودی  *  ليبرال ـ دموکراتيک غرب را به چالش بطلبند
 تلقی   "صبّ پيغمبر    "کند يک قاضی آنرا  می  اشارتی انتقادی به اين آثار  ،**

کند در حاليکه قبول استنادات و افادات اين کتابها خود بزرگترين صب می
شوند براين باورند که می  اينان وقتی وارد جنگ  .معنويت و شعور انسانهاست

شود که آخرين گلوله شليک و تمام شده باشد می جنگ واقعی زمانی آغاز "

شوند از  می  و در عمل مجبور  2 "گره کرده در ميدان بماند های و فقط مشت
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بخرند اسلحه  در  .اسرائيل  گزاف  بقيمت  هميشه  ترتيب  که می   باين  يابند 

نه    .آنان توضيح داد  "معارف    "نج دنيای مدرن را نمی توان با  واقعيتهای بغر
آرامند ربطی می   نوشند و نه سقفی که زيرشمی   نه آبی که  ،خورندمی   نانی که

سنگ بنای   "از اينرو دچار خشم شده و علوم نوين را    .به آن معارف ندارد

از سلطه  گيرند ولی  می   نامند و دانشگاه را زير ضربات مهلک خودمی   "آخور  
آنند نيستند الجرم محکوم  برآن  و چون حاکم  ندارند  رهائی  تنها   .واقعيت 

  ، معارف آنان نه تنها طهارات و نجاسات را بلکه معامالت را  ،چهار سده پيش
 حرکت نجوم را توضيح  ،آداب حکومت را  ،را  حرکت قشون  ،ازدواج و طالق را

کتابت را در انحصار   ،ردکمی  حجامت را برای درمان بيماريها تجويز  ،دادمی
با چشمانی  امروز  بود ولی  و مدرسه حاکم  بازار  اذهان  و  برعقول  و  داشت 

  آنچه که آنان  ،حيرت زده شاهد آنند که حتی عليرغم تصرف قدرت دولتی

 "  Wilfrdo Paretoدانند بدل شده است به آنچه که ويلفردوپارتو  می

اگر واقعيت   "آنگاه برخی با اين روحيه که    .ناميدمی  "  Residueزائده =  

واقعيت   بحال  وای  نسازد  من  ذهن  انديشه   ،"با  خود های  در  شده  سنگی 
تکفيرمی  عاکف را  خودی  غير  همه  و  اندکی می  شوند  که  برخی  و  کنند 

بجای کسب مدنيّت مدرن    ،هوشمندترند و از عقب افتادگی خويش دلنگرانند
از علوم    ،به زور تأويل به رای  ،يای مدرنو کوشش برای کشف راز تفوق دن

وصله پينه  "زائده  "ستانند تا بدان می مدرن در حد درک متوسط خود آرايه
غيبت ؛  (مرحوم حسينعلی راشد)اينشتين بود    ، و بگويند که مثالً مالصدرا  .کنند

داروين بيان   (،آيت اهلل ناصرمکارم شيرازی)شود  می   با نسبيّت انشتين تأئيد
است    ديگری آفرينش  داستان  سحابی)از  دکتر  قواعد ؛  (مرحوم  با  کُرّ  يا  و 

و امّا مشکل ژرفتر از   (.مرحوم مهندس بازرگان)هيدروديناميک سازگار است  
بندند و خود و ديگران را  می  راه را برسيّالة تفکر ،اينان در اين بيراهه .اينست

راه پيگير خود چه دکتر جواد طباطبائی در کوششه   .اندازندمی   به کوره  ای 

 "امتناع فکر    "خوب نشان داده است که وضعيت کنونی ايران در شرايط  

او براين پايه توضيح داده است که چگونه ابن    ."تأسيس فکر    "است و نه  
به   خلدون با آنهمه توان از رمق افتاد و نتوانست از مقدمات و مفردات خود 

وی (.  کتر جواد طباطبائیکتاب ابن خلدون بقلم د)نتيجه درست دست يابد  
علم انديشی در   ،گيرد که اصالً در اين شرايطمی   نهد و نتيجهمی  گامی فراتر

ولی بايد اين انديشه   (.امتناع علوم اجتماعی)  شودمی  عرصه اجتماعی محال
نه تنها در عرصه علوم اجتماعی بلکه در   ،را تعميم داد باينکه شرايط کنونی

علوم کليه  است  ،زمينه  انديشه   ،مدرن  علم  ، زيرا  .سترون  مطلق  آزادی  با 
 ،اگر الووازيه در فرض قديم بودن ماده احساس آزادی نمی کرد  :مالزمه دارد

اگر  ؛  انرژی ـ کشف نمی شد  اصل بقای ماده ـ و بعدها اصل بقای ماده و
از تخيل انجيلی آفرينش فراتر رفته و اصل گذار و داروين جرأت نمی کرد  
نمی توانست با جمع آوری بيش از دويست هزار ،  تبديل انواع را فرض کند

 ،تجربه و قانون علمی  .به تسجيل اصل تکامل دست يابد  ،نمونه آناتوميک
و  از صالبت  آنان  مفردات  بلکه  شود  نمی  بنا  عقيدتی  مفروضات  برمبنای 

توانست نشان   Reimann  بمحض اينکه ريمان  :وردارندتجربه ناپذيری برخ
بصورت   اقليدسی  هندسه  نقطه  که  ناپذير    "دهد  تجربه   "بديهی 

Postulat ،    است و نمی توان آنرا مفروض بی نياز از   "قابل تعريف    "خود
انگاشت ريخت  ،تعريف  هم  در  هندسه  آن  اينکه  ،چارچوب  بمحض   ، و 

مفروض بی نياز از   ،ن دهند که عدد يکبرتراندراسل و وايتهد توانستند نشا
رياضيات کهن در های  پايه   برخی  3توان آنرا توضيح داد  می  تعريف نيست و

علم بعنوان زبان دنيای   .هم ريخت و راه برای رياضيات مدرن گشوده شد
ترديد  ،مدرن استوار  ،برمبنای  آزمون  و  و می   پژوهش  بسيار شکاک  و  شود 

 ،در مقابل  .راز صالبت و سرزندگی و چاالکی اوست  ،و همين  .فروتن است
دارد تعلق  واقعيت  از شناخت  غير  ای  به حوزه  اعتقاد  و  پس چشم   .ايمان 

پوشيدن برواقعيت ثمره ای جز شکست و خذالن ندارد همانگونه که تلفيق  
   .بن بست است ،علم و اعتقاد

 

تا کنون هیچ کشور مسلمانی نتوانسته است مرز عقب ماندگی 

ا بسوی ترقی و جهان مدرن عبور کند. ایران پیش از انقالب، ر

در آستانه آن متالشی شد، ترکیه در مرز آن، به نبرد بود و نبود 

برخاسته، الجزیره در خیزش خود شکست خورد، اندونزی از پا 

درآمد، مالزی امروز نزدیکتر از هر کشور اسالمی دیگری است 

 .  ره کردو باید گامهای آنرا با مراقبت نظا

 
 :معرفتی استوار نيست و ابعاد عملی نيز داردهای  تنها به پايه   ،و امّا اين يأس 

اکثر حرکتهای توسعه جويانه ملتهای   ، طی دوران پس از جنگ جهانی دوم

با ناکامی   ،جنگ سرد  "يا زنگی زنگی يا رومی روم    "در دنيای    ،عقب افتاده
است با کودتای  :روبرو شده  ايران  در  آمريکائی سقوط   مصدق  ـ  انگليسی 

سوکارنو  ؛  شکسته  ناصر در مصر و دنيای عرب با شکست نظامی در هم؛  کرده  
حرکتهای ملی   ،اينان بطور کلی  .در اندونزی و آلينده در شيلی ناکام مانده اند

ولی حرکتهای توسعه جوی غربگرا نيز چندان   .گرايانه و توده گير بوده اند
اند نبوده  توفيق  و   :قرين  مصر  در  مبارک  حسنی  او  خلف  و  انورالسادات 

بگيريد نمونه  را  ايران  راه    "وسوسه آزمون    ، پس  .محمدرضاشاه پهلوی در 

بی آنکه آنرا بشناسند و شرايط دنيای   "آنچه خود داشت    "با دستمايه    "سوم  
پيامد   ،و نفرت  .گشايدمی   راه به بی راهه شکست و بن بست  ،مدرن را دريابند

متأسفانه راه توسعه راه .  ورافتادن و تحقير شدن است  ،در نيافتن  طبيعی اين
پرتضاريس های  از پيش تعريف شده و همواری نيست و برای گذار از گردنه 

بی جهت نيست که   .آن به توشه کالنی از علم و تجربه و ابتکار نيازمنديم

  4. آوردمی  سخن به ميان "افتضاح توسعه   " از Austruyاوستروی 
بايد   گويند البته ميدان فراخ است ومی  امّا اينکه در باب اين پديده چه هاو   

 : گويندمی  ديد اين گويندگان با کدام مايه از علم و با چه انگيزه هائی سخن
های چپ گرا که دنيا و روابط بين المللی را از دريچه نظريه های  گروه  ،نخست

بينش فقر   در اين  .نگرندمی   سلطه يا مرکز و پيرامون  ،امپرياليسم  ،استعمار
عليرغم واقعيت   ،دادم  ثمرة غنای اغنياست و همانگونه که پيشتر توضيح  ،فقرا

نه فقر و نه غنا به   ،و سلطه  "امپرياليسم    "  حضور استعمار و نواستعمار و
غفلت از بُعد درونزاد و مکانيسم فقر  .نمی پذيرد صرف اين پديده ها توضيح 
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از فهم عوامل فقر و درماندگی خود غافل   ،و غنا را  جز آنکه ملتهای فقير 
کسانی از دنيای  ،دوم .راه بجائی نمی برد ،کندتر طوالنی  کرده و فقر آنان را

جهان  "را به  "ارزشهاو معيارهای غرب  " ليبرال ـ دمکرات برآنند که نبايد

فرانسه   .ه کرد بلکه بايد با آنها وارد گفتگو شد و به سازش رسيدديکت  "سوم  
ظاهر اين   .اين انديشه را به حدّ سياست خارجی خود فرارويانده اند  ،و آلمان

نمايد ولی درونماية آن نه منطقی است و نه می   منطقی و انسانی  ،استدالل
ايم های( آن  هر تمدنی برپايه اصول پايه )پاراد  ، منطقی نيست زيرا  .انسانی

گيرد و بدون اين مطلق ها نمی توان از نسبيّت می   آنند شکلهای  "مطلق"که  

گفت سخن  مدرن  .ها  تمدن  تفرد  ، در  حقوق   (،  individuality)  اصل 

 ، فرد انسان (Civil Rights)حقوق مدنی و  (  Natural Rights)  طبيعی
از سنگ    ،دنبو  و حق تفاوت و بی همتا  ،آزادی بی قيد و شرط انديشه و بيان

هاست فرد   :پايه  جسم  ناپذير  خدشه  تماميّت  اصل  است   همينطور 

(Corporal integrity،)   که با هيچ اراده و حکمی قابل انفصال نيست
نه بفرمان ضل اهلل و نه به امر اصحاب دين   ، و اين جسم تحت هيچ شرايطی

آنجا مجاز است که شما راه سازش داشته   .قابل مثله کردن نيست  گفتگو 
يا انسان دارای حقوق طبيعی غير   :باشيد ولی اين اصول پايه راه ميانه ندارند

نيست يا  يا ؛  قابل سلب هست  مثله کردن هست  غيرقابل  انسان  يا جسم 
راه ميانة   .يا انديشه بطور مطلق و بی قيد و شرط آزاد هست يا نيست؛  نيست

پس از قبول اين اصول پايه    .يا هم اين و هم آن وجود ندارد  ،نه اين و نه آن
شود که می   وضع  ،است که قانون ناشی از اراده جمع در پروسه دموکراتيک

نوعی   ،نکته ديگر در بارة اين استدالل  .از حق تفاوت و اختالف دفاع کند
گويند اين حقوق بشر که تبلور . میدرجة دوم انگاشتن انسان غير غربی است

که سند افتخار   ،آن در اعالميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای ضميمه آن
است بشريت  سوم  ،تمامی  جهان  انسان  و  است  غرب  دنيای  هنوز   ،برای 

فرهنگی  تکثر  و  فرهنگی  نسبيت  ببهانه  بايد  پس  نيست  آن  شايسته 

(Multiculturalism)   سير ها  سده  بايد  هنوز  انسانها  اين  که  بگوئيم 

اين تفرعنی است که در اين  ! ی غربی برسند و آدم بشوند "ما  " کنند تا به 
استدالل بظاهر فروتنانه نهفته است و اتفاقاً به مذاق رهبران مستبد جهان 

ببينيد غربيها برای هر قربانی فاجعه الکربی چه مقدار   .آيدمی   سوم نيز خوش
طلب هواپيممی   غرامت  فاجعه  قربانيان  برای  را  رقمی  چه  و  ائی کنند 

شد داده  سقوط  فارس  خليج  در  آمريکائيها  توسط  که  ايرانی   ، مسافربری 
رهبران جهان   .پيشنهاد کرده اند تا ابعاد اين دوگانه انگاری انسان را دريابيد

ورزانه  ،سوم تنگ نظری غرض  و رهبران    ، با  تا سوهارتو  پينوشه گرفته  از 

 "ويژه    "راسی  ما حقوق بشر و دموک  ،جمهوری اسالمی تکرار کرده اند که
خودمان را داريم و غرب نبايد معيارهای خود را بما تحميل کند در حاليکه  

برسر   بشر جهانی    "سخن  و کنوانسيونهای   "حقوق  اعالميه  اين  و  است 
آن هيچ   ،پيوست  و  اند  انسان  شرافت  و  گوهری  وحدت  سند  ترديد  بدون 

آن در  دستکاری  با  که  کند  ادعا  تواند  نمی  تمدنی  و  به    ،فرهنگ  ارمغانی 
است آورده  مصوب    .بشريت  بشر  حقوق  اعالميه  نمونه  ملل   1990برای 

تا ژرفای فاجعه معلوم  را با اعالميه جهانی مقايسه کنيد  مسلمان در مصر 
  .شود

 جنگ   "و هانتيگتون در باره  "پايان تاريخ  "و امّا سخن فوکوياما در باب 

حاوی   ،نقد گذاشته شده اندکه طی ده سال اخير بصورت مبسوط به    "تمدنها  
روی هانتيگتون که مورد نظر شما   .سوء تفاهمها و کاستيهاست  ، نکات استوار

 :اين نظر در سطح درست است ولی در عمق درست نيست  :تمرکز کنيم  ،بود
سطح افريقائیمی   شما  ،در  تمدن  از   ، ايرانی  ،هندی  ،ژاپنی،  چينی  ،توانيد 

يا بگوئيد  سخن  مسيحی  و  پديدارشناسانه می  اسالمی  ديد  يک  با  توانيد 
کتابها های  مولفه  (،فنومنولوژيستی) و  برشمريد  را  تمدنها  اين  از  هرکدام 

تنها   ،ولی اين برخورد در ژرفا نادرست است زيرا در دنيای کنونی  .بنويسيد
بازتوليد   يک تمدن زنده و چاالک و روينده وجود دارد که شرايط زيست و

کند می   دارند ـ ضرب و تعيين   را ـ که اغلب جنبه تاريخی  "تمدنها    "کليه  
  :نه مسلمان و نه هندی استثنای آن شمرده نمی شوند  ،نه روسی  ، که نه چينی

با   ،در بازار جهانی کاال  ،تمام تالش و عمل توليدی انسان روی کره زمين
 ،و مبادله در می آيند معيارهای بهره وری ضرب شده در متروپل به سنجش

نسبت به  ،به تبع جهانی شدن کاالها و جهانی شدن پول ،تمام پولهای ملی
کافی ؛  شوندمی   که نماد برجسته آن دالر است سنجيده و تعريف  ،پول جهانی

است شما تجربه شکست خورده بانکداری اسالمی را در نظر بگيريد تا ابعاد 
المللی روشنتر شود بين  انفورماتيک؛  جهانی پولی  را   ،نظام  تمام کره زمين 

 بهم دوخته و محدودترين و بسته ترين اقتصادها نيز از بورس نيويورک متأثر 

و ؛  شوندمی است  جهانی  اينترنت  و  تلويزيون  ـ  راديو  رسانی  اطالع  شبکه 

و حقوق   ،از يک گوهر واحد است  "دهکده جهانی    "انسان سرنشين اين  
جهان چرا  و  بدون چون  نيز  و بشر  مسلمين  از حقوق  توان  نمی  و  است  ی 

ژاپنی ها سخن گفت و  و چينی ها  بشر حق    ، مسيحيان  بعنوان  بلکه همه 
  .دارند از حقوق مندرج در اعالميه جهانی برخوردار باشند

 
 ادامه دارد 

 ها يرنويسز
ـ پروکوست )يا داماست(، پسر پوزيدون، گردنه گير ميان راه آتن و الوسيس، راهزن تنومند   1

داستانی يونان، که معتقد بود اندازه درست قد آدمی باندازه تخت اوست بنابراين، قربانيان 
از تخت بودند، آدم را از دوسو میخود را روی تخت می کشيد و دراز  خواباند اگر کوتاهتر 

میکرد می آن  از  بلندتر  اگر  و  می،  ارّه  را  زيادی  بدست بود،  شيوه  بهمان  او  خود  کرد. 

Thesee   .سرباخت 

 ـ امريه رهبر جمهوری اسالمی  * 

 ـ هاشم آغاجری  *
اينجانب در    2 ـ اين جمله را دومين رئيس جمهور اسالمی در يک گفتگوی خصوصی با 

 ميان گذاشت. 

  Principia Mathematicaـ در اثر بزرگ  3

   Austruy ، le Scandal du developpementـ  4
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  فصل سوّم از کتاب  فصل سوّم از کتاب  

 ( تجدّد)صد ساله ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته 
  

  فصل سوّم / بخش دوّم  فصل سوّم / بخش دوّم  
 

 سالهای توخالی در ساعات انقالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داریوش همایون

 
انقالب اسالمی يک انقالب سياسی و ايدئولوژيک بود و ورشکستگی همه 

با آنکه در مراحل   .و ايدئولوژيک آن نسل را به نمايش گذاشت  یسويه سياس
خود   ،پايانی شخصی  صالح  به  که  کس  هيچ  برای  پادشاه  که   هنگامی 

چارهمی نيروهایای  انديشيد  به  پيوستن  نگذاشت  جز  بيشتر   ، انقالبی 
انقالب کار گروههای ايدئولوژيک بودکه طرحهای   ،شهرنشينان بدان پيوستند

البته خودشان نيز به زودی   .خواستند به اجرا گذارندمی  پيش انديشيده خود را
بود نرفته  هم  چندانی  انديشه  طرحها  آن  در  مردم های  توده  .دريافتندکه 

شد به جبران آنها می   داشتند ولی بی انقالب همکمبودها و شکايات فراوان  
 .برخاست و انقالب اگرکاری کرد بر آن کمبودها و شکايات بسيار افزود

اتفاقا نمونه کامل يک نظام سياسی نيازمند و   1978  /  1357ايران پيش از   
مستعد اصالحات بود و اصالح طلبان بی دشواريهای کمرشکن و با مهارت 

شکيبائی و  امروزی ی م  سياسی  جامعه عادی  بسوی يک  را  ايران  توانستند 
در    .ببرند سياسی   1357آنچه  مهارت  و  شکيبائی  و  نظری  بينش  بود   کم 

آخوندهائی   .بودمی از سوی  آمد  از مهارت سياسی الزم  اندکی هم که  آن 
مجالس عزاداری را های بودکه با سرامدان فکری ايران همان رفتار پامنبری

 .ينه زنان به دنبال خود روانه ساختندکردند و آنان را س
انقالب  نيازمند  ايران  ساخت می   اگر  بايست  ناچار  به  اسالمی  انقالب  بود 

اما اين انقالب ساختها و روابط پيش از خود را  .جامعه را زير و رو کرده باشد
گروهی آمدند و جای گروهی ديگر  .رودمی نگهداشته است و بر همان بستر

حتا سهم ايدئولوژی که در   .چيز را بهم زدند و بدترکردند  را گرفتند و همه

داشت در عمل به تحميل حجاب و رواج صيغه و   انقالب آنچنان برجستگی
انقالب   .دست و پا بريدن و ديه و قصاص و شالق زدن و سنگسار محدود شد

پس از ويران کردن آنچه به    .ناالزم اسالمی نوآوری ايدئولوژيک هم نداشت
با ظرافت زاغی که روش کبکش آرزوست به همان   دند باز کوشيدندميراث بر

پيش از انقالب برگردند و دو سه سالی های  و طرزتفکرها و برنامهها  شيوه
 ،برنيامدکه که گفتمان سياسی ايران باز توسعه و تجدد و ناسيوناليسم ايرانی

 . و آزادی شد
ولی شگفتی در   .انقالبيان را نيز به شگفت افکند  ،پيروزی بی دردسر انقالب 

نخست شاه که   .برسر رهبری انقالب سه تن سخت در رقابت بودند  .آن نبود
پيش از خود خمينی هم پيام آن را شنيد و خواهش کردکه اجازه يابد خودش 

انجام رساند به  را  توان داشت در آسان   ، آن  نيافت هرچه در  اجازه  و چون 
های دوم بختيارکه برنامه دولتش را از روی اعالميه   .بيان کردکردن کار انقال 

خواستند به اجرا گذاشت و  می   گروههای انقالبی برگرفت و به تندی هرچه
ماندکه می   جای سوم برای خمينی  ؟زنندمی   در اين مانده بودکه چرا او را پس

 .بودمی  بيشترين مشکلش رقابت با دو رهبر ديگر انقالب
دربرابر سيالب انقالبی کسی نبودکه مقاومتی را رهبری و حتی نمايندگی  

گوناگون اجتماعی سرگردان های  گروهها و اليه  ،در آن فضای سوررئال  .کند
نظام  پشتيبانان  ترين  جدی  و  کنند  پيروی  انقالب  رهبر  ازکدام  بودندکه 

شش ماهه در آن    ؟ بترسند  دانستند از کدام رهبر انقالب بيشترنمی  پادشاهی
  ؛گروه کوچکی از آنان به زندان خودی افتادندکه سرنخ الزم را به ديگران داد
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 .بيشتری گريختند و گروه بزرگی نيز از همان پاريس به خمينی سرفرودآوردند
گشتندکه هرچه  می  باصالبت ترينشان در امريکای کارتری به دنبال رهبری

 . کردمی  جبران کاریاز شناخت جهان کم داشت با بی تصميمی و ندانم 
 1357ايران شاهنشاهی با آنهمه قدرت درششماهه از تابستان تا زمستان   

در جنگ هفت ساله و جنگ اش  خزانه   1789و نه مانند فرانسه    ،سرنگون شد
با شکست در جنگ   1917استقالل امريکا تهی شده بود و نه مانند روسيه  

بود پاشيده  ر  1979در    .ازهم  نخورده  دست  به کشوری  زرين  سينی  در  ا 
که به تاراج آنان درآمد چنان شگرف  ای  گنجينه  .انقالبيان ناباور تقديم کردند

ايران را   ،بودکه هنوز پس از دو دهه غارت و بدی حکومت و جنگ خارجی
   .برسرپا نگهداشته است

کسانی  را  اسالمی  بنامندمی   انقالب  باز  بهمن  انقالب  به  اين   .کوشند 
ممکن است به آسودگی وجدان آنان کمک کند ـ پس از نامگذاری دوباره  
الب اسالمی نکرده اند ـ ولی همه معنی و اهميت انقالب قهمه اينها آنان ان

از آن نبود  .گيردمی   را  آن  پيروزی  انقالب در ماه  و   ؛ويژگی  ايدئولوژی  در 
اين انقالب فريب   .ترکيب رهبری آن بود که هنوز مساله کنونی ايران است

 برای بسياری از دست درکاران و پيوستگان رمه وارش بوده است وبزرگی  

بماندنمی پايدار  فريب  گذاشت  پرچم    .بايد  ديگری  کسان  خمينی  از  پيش 
بلندکردند روززها  همان  در  را  شاه  با  در   .مبارزه  کارتر  پيروزی  دنبال  به 

و شاه   "ليبرال"رهبران    1976انتخابات   وزير هويدا  به نخست  نامه هائی 
شتند و تظاهرات کوچکی نزديک تهران سازمان دادند و البته هيچ قصد نو

چپگرايان    .خواستها محدود به اجرای قانون اساسی بود  ؛داشتندمی  انقالب ن
نيز شبهای شعر برگزارکردند که با همه تند و تيزی خود برد آن به حداکثری 

 .واند داشته باشدتمی  بودکه شبهای شعر
نامهاين حرکتها    انتشار آن  از  نيز پس  را داشت و خمينی  به ها  تاثير خود 

ندارد ها  هوادارانش پيغام فرستادکه اکنون که کسی کاری به نويسندگان نامه 
اما آنچه اهميت دارد پيروی بی فاصله و با همه دل رهبران   ؟جنبندنمی  چرا

 /  1342تماسهائی که پس از    .جنبش ضد پادشاهی از رهبری مذهبی بود
مخالف شاه با خمينی و دستيارانش برقرار   از سوی چپ و راست طيف  1963

که    با پادرميانی قاطع نهصت آزادی  .بود در آن هنگام اثر خود را آشکارکرد
در بيش از يک سال بعدی نقشی جز واگذاری قدرت به آخوندهای آشکارا 

انقالب   از همان نخستين تظاهرات بزرگ  ،ناآماده و نگران بزرگی کار نداشت
هزاران تن از سرامدان    (78  /57اوايل تابستان  )در تهران در روز عيد فطر  

جامعه روشنفکری و طبقه متوسط ايران در نمايشی که بيش از جنبه نمادين 
 . احتماال بيشترشان نماز بلد نبودند  داشت پشت سر آخوندها نماز خواندند و

وز داده شد و ديگر از همان ر  لاستقال  آزادی و  شعارحکومت اسالمی پس از
  پس از چند هفته کژومژ رفتن حکومت ) علمهای تظاهرات انقالبی پائين نيامد  

  (.حکومت اسالمی جايش را به جمهوری اسالمی داد ،پادشاهی
پختند می  انقالبيان گوناگون هرکدام برای پس از پيروزی خيالهای خود را 

هرات فطر و دوران ولی اين خمينی بود که در پنج شش ماهه پس از تظا
انقالبی گردباد  رسيدن   ،برخاستن  تا  و  بود  انقالبيان  وچرای  بيچون  رهبر 

بختيار به نخست وزيری ـ و نه پيش از آن ـ يک صدای مخالف او از صف 
 . شنيده نشد  ،، ازجمله رهبری حزب ايرانناهمگون دشمنان و مخالفان پادشاه

دها و هياتهای مذهبی و در سازمان دادن مبارزه انقالبی نيز در دست آخون
ـ  (کانتکست)بافتار مذهبی  تظاهرات  نمادهای  کشتگان  چهلم   ، مراسم 

عاشورا ـ بود و    روزهای عزاداری و مقدس شيعه و بيش از همه تاسوعا و
 . بيش از دستيارانی برای آنان نبودند "مليون "گروههای چريکی و 

راموش کردنی است آگاهی بر اين جزئيات که برای کسانی ناخوشايند و ف 
به جامعه ما کمک کرده است که از اين انقالب به خود آيد و برای پس از 

چنگ زدن در افسانه انقالب شکوهمند آزاديبخش و سودای   .آن آماده شود
و   ،و دفاع از ارزشهای آن  "منحرف شده"باطل براه درست آوردن انقالب  

انقالب   تا    "خيانت شده"رهانيدن  را  برای فريب  مدتها پيگير کرد و هنوز 
دورکردن بخشهائی از جامعه   ،کمترين اثر آن  .کندای میگروه تحليل رونده

از جريان اصلی مبارزه با انقالب اسالمی و ارزشهای آن بوده است و از آن 
با   ،بدتر شنود  و  گفت  و  همکاری  راه  به  مخالفان  از  گروههائی  کشاندن 

 . و ارزشهای مشترک ا هجمهوری اسالمی بر پايه زمينه 
سهم بزرگ نيروهای بيگانه ـ جز کمکهايشان به سازمانهای چريکی ـ در   

طبقه  و سرتاسر  دستگاه حکومتی  و  رهبری سياسی  بررفتار  بودکه  تاثيری 
ايران همچنانکه بيست و پنج سال   .داشتند  ،شامل مخالفان رژيم  ،سياسی 

رهبری   ،درگيری مستقيمدولتهای امريکا و انگليس با کمترينه    ، پيش از آن
رفتار دودالنه  1357در  .سياسی و نظامی ايران را بر راهی که رفت انداختند

امريکائی که در يک حکومت عاجز   و اظهارات دوپهلو و متناقض مقامات 
واقعی يا تصوری های  پادشاهی را که از نشانه   ،زدندمی   هرکدام ساز خود را

ه افتاده بود و اجازه نوشته امريکائيان مخالفت انگلستان به نوميدی فلج کنند
پاک درهم شکست و نيروهای انقالبی را جرات   ،خواستمی  را برای ايستادگی

 .دادکه به ميدان آيند
بايد گذاشت که ترياک معنوی و خوراک می  توطئه بيگانگان راهای  نظريه  

باشدکه همچنان بيشماری  ايرانيان  را ک نمی  روحی  آنچه  ه  توانند مسئوليت 
به بيگانگان ها  نظريه  انگيزه هائی که در اين  .کرده يا نکرده اند بر دوش گيرند

دهند برای به کرسی نشاندن فرضياتی است که پيشاپيش مسلم می  نسبت
نه ژاپن )شد و غربيان ترسيدند  می   ايران داشت ژاپن دومی  :دانسته شده است

رامی   را ايران آن روز  نه  به د  ؛(شناسند  افتاد  می  امن کمونيسمايران داشت 
داشتند نگهش  سبز  و هم می   چگونه)  ؛وباکمربند  بود  دومی  ژاپن  توان هم 

 ( نيکاراگوای دومی؟
باال ببرد و می   ايران را  بهای نفت  باشد و  اختيار نفت خود  خواست صاحب 

اين هردو در همه جا حاصل شد وانقالب )هفت خواهران نفتی توطئه کردند  
دوازده دالر  ای  ه داشت و بهای نفت را از بشگه اسالمی در دومی سهم عمد

به   انقالب  از  برابرپيش  مانده نگه ؛( میرساند  سه  واپس  را  ايران  خواستند 
پيش از انقالب ايران )منطقه بفروشند  های  دارند و کاال و اسلحه به کشور 

بزرگترين واردکننده اسلحه و کاالی غربی بود وخليج فارس چه پيش و چه  
هانی و واردکننده همه گونه کاالهای جپس از انقالب بزرگترين بازار اسلحه  

بود و هست ثابت   ،از همه گذشته  (.غربی  را  به خودی خود چيزی    انگيزه 

اخالقی و ظرفيت انتلکتوئل   سطحاما اين نيز پرسيدنی است که با    .کندنمی
انقالبی انفجار  ماهه  شش  در  که  رهبرانی  همه  رژيم   ،تقريبا  سرنوشت 

 برای سرنگون کردن چنان رژيمی   پادشاهی را در دستهای لرزان خود داشتند
دور و دراز وهمرای شدن خاور و باختر و سرمايه  های  آيا اصال نيازی به توطئه

نفت شرکتهای  و  کمونيسم  و  المللیداری  بين  تروريستی  سازمانهای  و   ی 

 ؟  بودمی
 با اينهمه با توجه به روانشناسی ايرانيان و ناتوانی مرگ آسای رهبری سياسی  
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بيگانگان سهمی اندازه نگرفتنی    ،ايران در آن سال که به تلنگری فرو افتاد
 . کندنمی  داشتندکه دامن خودشان را نيز گرفت و هنوز رهايشانای  در فاجعه

ريکائيان بويژه نمايشی باورنکردنی برای يک ابرقدرت از ناآگاهی و کوته ام
در   .بينی و آماتوريسم محض دادندکه سالها بعد در بحرانی ديگر باز رخ نمود

مريز و  دار  کج  سياست  همان  برای   ،الجزاير  لوحانه  ساده  آمادگی  همان 
مکراسی در همان دفاع از صورت ظاهر د  ،کنارآمدن با اسالميهای بنيادگرا

سوی  دو  هر  مشترک  زمينه  دمکراسی  پاگذاشتن  زير  که  احوالی  و  اوضاع 
داشت کار آن کشور را به سرنگونی در گودال   ، کشاکش مرگ و زندگی بود

، خونريز تر از هرچه پيش از آن آمده بود  ،مار يک جمهوری اسالمی ديگر

   .کشانيدمی
ها که به احزاب ورشکسته  اگر ارتش و بخش سازمان نيافته طبقه متوسطـ  آن 

پشت کرده بودند ـ بلوف خونين اسالميها را نگرفته بودند الجزاير به روز بدتر 
ايران بسيار   .افتادمی   از  که  امريکا  خواست  به  الجزاير  در  سياسی  رهبری 

اعالم شد اعتنائی نکرد و کشور را از تسلط اسالميان   1357صريحتر از ايران  
دارد از ترور اسالميها تر  ک از راههای دمکراتيک  رهانيد و اکنون اندک اند

در ايران چشم به دهان امريکا دوختند و همه چيز را با خود   .رهاندمی  نيز
 .نابودکردند

* * * 
 
يک شگفتی ديگر انقالب اسالمی در آن است که هفت دهه پس از انقالب  

انقالب تجدد مشروطه روی داد ـ در ميان مردمی که هفت دهه پيش از آن  
اين دو انقالب در يک سده و در يک کشور طبعا   .ايران را برپا کرده بودند

   .آوردمی  هائی را پيشمقايسه
چرخشگاه    بيهوده  را  عطف)انقالبها  دوره  (نقطه  آغازگاه   تاريخیهای  و 

خود   ؛دانندنمی با  و  است  جامعه  يک  ذهنی  دگرگونی  از  برخاسته  انقالب 
ادبيات انقالبی در دو سه قرن گذشته يک کيش   .آوردمی  دگرگونيهای بزرگ

اصالحات  برنامه  نيز  شاه  رضا  محمد  حتی  که  است  آورده  پديد  انقالب 
شگرف و آزاد از ترفندهای روابط اش  اجتماعی خود را که در صورت نخستينی

نانکه هر پديده تاريخی چولی در انقالب هم .عمومی بود انقالب سفيد ناميد
الزم يا   ،بجا يا گمراه  ،تواند بد يا خوبمی   انقالب  .سی نيستديگر هيچ تقد

باشد باشد؛ میناالزم  خودش  هدفهای  در  حتا  ـ  ناموفق  يا  موفق  از   .تواند 
تا انقالب   ،مدرن بود (اتوپی)انقالب فرانسه که نخستين انقالب آرمانشهری 

ايران است  ،اسالمی  بوده  موفق  يا  الزم  انقالبی  گمانپر  ؛کمتر  اگر  وری و 
speculation  باشد داشته  جائی  هم   ، تاريخی  گريزناپذير  انقالبی  هيچ 

مقصود از انقالب آرمانشهری مدرن آنچنان زمين لرزه سياسی    .نبوده است
توده  است آن  در  مردم شرکت های  که  عموم  تعبيری  به  و  بزرگ جمعيت 

را زير و باشند و ساختار و روابط قدرت  يک ويژگی ديگر   .رو کنند   داشته 
است که برای ساختن جامعه آرمانی به ای  اراده  ،انقالب آرمانشهری مدرن

 .ضرب خشونت پشت سر آن قرار دارد
به قول يک جامعه شناس ) هم از آنروکه انقالبی با بی ميلی    ،انقالب امريکا 

و هم از آنروکه در عين    ،و بهمين دليل کامياب ترين انقالب تاريخ  (آلمانی
پافشاری   .گيردمی  در مقوله ويژه خود قرار  ،ک جنگ آزاديبخش بودحال ي

بگيرند   1357ايرانيان بيشمار در اينکه صفت انقالب را از زمين لرزه سياسی  
آنان خود  شکست  و  سرخوردگی  و  اسالمی  انقالب  نابجائی  دليل  و   ،به 

بر برخاسته از تاثيرات نظريه بی اعتبار ماترياليسم تاريخی و کيش انقالب  
 .ذهنهای ناآگاه است

انقالب به عنوان فرا آمد محتوم يک فرايند تاريخی در مسير يک جامعه بی  
ايران) طبقه   نوع توحيديش در  که در آن دولت زائل خواهد شد همان    (از 

دنيای   .بوده استمی   نا محتوم  ،اندازه نامقدس است که آن فرايند تاريخی
پيوسته دای  بهم  تکنولوژی  شتاب  با  دگرگونکه  ما  برابر  تکرار می  ر  شود 

ناممکن به  نزديک  را  آرمانشهری  معنی   .سازدمی  انقالبهای  به  انقالب 
ـ به زبان ها  واپسمانده ترين جامعه  .کالسيک آن يک دايناسور تاريخی است

بدترين حکومتها واپسماندگی   ،ديگر  نوع  بدترين  سياسی  واپسماندگی  زيرا 
هستند آن  معرض  در  هنوز  ـ  نه    .است  کننده  زيرورو  خونين  انقالب  ولی 

 . نه لزوما راه رهائی آنها  ،سرنوشت آنهاست
انقالب مشروطه بيشتر يک جنبش سياسی و فکری بود تا سيل بنيان کنی   

کهن"که   کند  "نظام  به   .راواژگون  قدرت  از  بيش  مشروطه  انقالبيان 
ز باال تا نوکردن جامعه ايرانی ا  ،کوشيدند و منظور از اصالحاتمی   اصالحات
بود سياسی  .پائين  نبود  قدرت  خود  خودی  به  هدفی  آنان  همه    برای  که 

بريزند پايش  به  را  و   .آرمانهايشان  جامعه  عمومی  احساس  نمايندگان  آنها 
ايران برای آنکه يک کشور بماند و زندگی شايسته    .اقتضای تاريخی بودند

ب را  را تحقق رآن سده  انقالب  آرمانهای  بايست  فراهم کند   ای مردم خود 

يک پايش در آرمانشهر دست   انقالب يک جنبش سازنده بود و  .بخشيدمی
نداشت قرار  انتفامجوئی  و پای ديگرش در خون و خشونت  و در   ؛نيافتنی 

در جاهائی   _وگری همه سويه زندگی ملی زد  هفت دهه بعدی دست به ن
 . بيشتر و در جاهائی بسيار کمتر

 ( آزادی  ترقی به بهای  ،اما با همه تعهد به انديشه آزادی و ترقی )در عمل 
شد انتظار می  چنانکه در ايران آن روز ، انقالب بر يک زمينه مذهبی روی داد

و تا   ، با اسالم بودند  انقالبيان همه در پی آشتی دادن آرمانهای خود  .داشت
اعتقادات خودای  اندازه بيرون   ،به سبب  و  زير فشارهای درون  بيشتر در  و 

دادند خواهان  مشروعه  به  مهمی  همه   .امتيازهای  با  مذهبی  زمينه  اين 
سياست   ، پيشرفتهای اقتصادی و فرهنگی دوران هفتاد و دو ساله مشروطه

نکرد رها  را  پايگان    .ايران  مرات) نفوذ  از   (بسلسله  تر  دار  ريشه  مذهبی 
توسعه   از  پهلوی  پادشاهان  بيخبری  بودکه  دوران  آن  سطحی  اصالحات 

در نبود يک فرهنگ و ساختار سياسی که   .آن را سطحی تر نيزکرد  ،سياسی
از سرامدان ای  مذهبی آخوندها بشود و جبهه تازه  -بتواند جانشين شبکه مالی

رابر جبهه سنتی بازاری و آخوند مدرن را شامل روشنفکران و تکنوکراتها درب
طبقه متوسط رو به گسترش ايران پس از شکست تجربه هايش با   ،بگذارد

برداری   (پوپوليسم)توده گرائی   بهره  به  انقالبی  مصدق و راديکاليسم چپ 
نيز از عنصر مذهب سياسی بی ها  بويژه که آن تجربه   ؛سياسی از مذهب افتاد

بهره گيری از نفوذ   ، آشنای جنبش مشروطه  بهره نبود و عموما بر همان بستر
در اين رويکرد   .کردمی   حرکت  ،مذهب و آخوند برای پيشبرد هدفهای سياسی

طرفه های يکی از نمونه ) .از همرائی بودای ميان حکومت و مخالفانش درجه 
ارتباط درازآهنگ و نزديک دانشجويان انقالبی مارکسيست   ،آميز اين همرائی

و رهبران کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در امريکا با خمينی در نجف بود 
گرديد برقرار  دانشجويان  آن  ابتکار خود  به  نخستين   .که  از همان  خمينی 

از پشتيبانی جريان اصلی چپ   ،و مدتها پيش از انقالب اسالمی  ،خيزش خود
 (2( )دشمی   برخوردارايران 



 

42 
 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

مذهب سياسی که در انقالب مشروطه از تجددخواهان نيمه شکستی خورده  
اصالحات های  دوره   هنوز در کام آخوندهای حاکم است ـ دراش  بود ـ و تلخی 
در بيست ساله رضا شاهی و پانزده ساله پايانی محمد رضا شاه  ،سريع بعدی

را برای   ،ه زبان ديگر غربگرائیب  ،ـ بزرگی خطر توسعه و نوسازندگی جامعه
ولی جز در سالهای رضا شاهی که که طرح غيرمذهبی  ؛دريافت "روحانيت"
جايگاه ممتاز آخوندها   ،شدمی پيگير دنبالای ه گونه بکردن جامعه    (سکوالر)

دستگاه حکومتی پس از هر تصادم   .در سياست رويهمرفته نگهداشته ماند
با آخوندها   ناگزير ـ زيرا  شد ـ به دلجوئی نمی  هيچ اصالح اجتماعیجدی 

 . داشتندنمی   پرداخت و مخالفان نيز در کشاندن آنان به خود فروگذاریمی   آنان
از   ،اما دگرگونی جامعه به زيان نفوذ مذهب بود و اين را روشنفکران مذهبی

در  و همفکرانشان  شريعتی  و  احمد  آل  تا  گرفته  آزادی  نهضت  و  بازرگان 
 در سمتهای رئيس دفتر و رئيس بنياد و رئيس موسسه   دستگاه شاهنشاهی

بهتر از خود آخوندها دريافتند و هرکدام به شيوه   ،و دالل سياسی  پژوهشی
ياری به  و   .شتافتند  خود  گمراهتر  گروه  هيچ  به  احتماال  ايران  تاريخ  در 

 . توان برخوردنمی زيانکارتر از آن روشنفکران 
همت گماشت ـ اصرار بيهوده و چند   بازرگان به آشتی دادن اسالم و علم 

صد ساله شبه دانشمندان در جهان مسيحی و جهان اسالمی بر يکی شمردن 
کند می   دو مقوله از بن متفاوت که علم و دين هردو را از خويشکاری خود جدا 

و اثبات وجود خدا با قوانين ترموديناميک را  "مطهرات در اسالم"ـ و از آن 
کشيد و   .بيرون  ايرانی  ناسيوناليسم  دادن  آشتی  به  مطهری  دوستش 

از   تری  انسانی  تصوير  کوشيد  تاريخ  دستکاری  با  و  پرداخت  اسالميگری 
نخستين هجوم عربی به ايرانی که گويا تشنه تجاوز و بدترين و کامل ترين 

تاريخ اسپانيا  ،استعمار  برده   ،او تصرف سرزمين  .بود بدهد  ،در کنار استعمار 
تصرف مادی   ،ازميان بردن آثارگذشته  ، تغييردادن دين و زبان  ،مساختن مرد

نام   به  را  ايرانيان  خدمات "و معنوی سرزمين گشوده شده و کشتار منظم 
شريعتی اسالم آرمانی   .و ايرانيان را بدهکارکرد  ، توجيه  "متقابل ايران و اسالم

انديشه با  را  خود  توتاليتر  و  مارک های  شخصی  ناپخته  و  جويده  سيسم نيم 
خطاناپذيری و  امامت  نظريه  از  و  کرد  يکی  سومی  جهان  به   ،انقالبی  و 

لنينی خود را بدرآورد و درهم جوشی -اصل پيشوائی هيتلری  ،دستياری حديث
ساخت که برای چشائی زمخت و بدوی روشنفکران نيمه سواد و آتشين دهه  

منکر آرمان   آل احمد با نفی غرب اصال  .پنجاه / هفتاد ايران مائده بهشتی بود
 . شد و اسالم را بجای آن نهاد  (تجدد)پيشرفت و نوگری 

اصل پيشوائی   ،کسی مانند خمينی که باز به زور حديث سازی و بحث لغوی 
توانست داشته  نمی  با هيچ يک از اين زمينه سازيها مخالفتی  ،خود را بافته بود

يک ديکتاتوری   بودکه ازنظر تئوريک در برپائیمی  مشکل او با شريعتی  .باشد
توتاليتر اسالمی ازهمه به او نزديکتر شده بود ولی از نظر استراتژيک دورتر 

.( رابطه مهر و کين او با شريعتی از اين دوگانگی برمی خاست)افتاد  می   از همه

 خمينی نه تنها اصل پيشوائی را در خدمت يک طبقه فرمانروا ـ آخوندها ـ

هيمی دورگه  برای طرح  جائی  و  شريعتی  - تلریخواست   ،داشتنمی  لنينی 
شناخته را  آن  اساسی  دست   .بود  بلکه ضعف  بی  شريعتی  علوی  پيشوائی 

يافت ـ چنانکه خودش نيز در نمی  يازيدن به فولکلور شيعی صفوی امکان
شريعتی   .شطح مانندش در مناقب آل عبا بدان پرداخته بودهای  قلمفرسائی

  ؛خمينی حق داشت  .و نشدنی بودخواست  می   کار امام را در جامه روشنفکر
اگر    ؛ بود به قرون وسطا برگردند بهترکه با سر در آن فرو روندمی   اگر قرار

مذهب نام  به  حکومت  بر  همان می  قرار  از  تر  مشروع  گروهی  چه  بود 
   ؟آخوندهای فيضيه و حقانی

درست در حالی که رفاه و آموزش درکار آن بودکه جامعه سنتی مذهبی را  
واپسماندگی هشت صد ساله بدرآورد روشنفکران مذهبی توانستند ارتجاع از  

امروزی و  انقالبی  جامه  در  را  ايران اش  مذهبی  روشنفکری  محيط  برای 
بود  :دلپسند سازند علم  که هنوز هم چپ اصالح   ،ولی غرب  ؛مذهب خود 

آن را تنها با زياده رويها   همگام با ارتجاع مذهبی،  نشده و راست شاهنشاهی
می جز بدآموزی چيزی برای مسلمانان ن  ،ندنکمی   و کوتاهی هايش تعريف

 ؛ کردمی   داشت و آنها را از ارزشهای اصيل و آنچه خود داشتند دور و بيخبر
 انقالب جهانی را   ؛بودمی   و غرب ريزه خوار جهان اسالم  ،هنر نزد مسلمانان

 رازپوشی انقالبی  زيرا تقيه همان  ،شد در متن تئولوژی شيعه به راه انداختمی

شد از می   را نيزاش بقيه ؛دادمی هشياری انقالبی معنی ،بود و انتظار ظهورمی
اين روشنفکران   ، از چند سال پيش از انقالب  .خاک پر برکت کربال بيرون آورد

را در دست   (3)  "طلوع انفجار"خواندندکه رهبری  می   آشکارا آخوندها را فرا
آن رهبری و پيروزی خردکننده و قدرت انحصاری آنها زمينه را برای  .گيرند

را  نيز آرزويش  انداختندکه خود  به روزی  را  ايران  آخوندها آماده ساختند و 
 .نداشتند

ولی دانه انقالب اسالمی در همان انقالب مشروطه کاشته شده بود و در   
دوران مشروطه ـ در پادشاهی پهلوی که به بهای سرکوبی آزاديها به اجرای 

چندانکه ـ  پرداخت  نيروگرفتمی   بقيه طرح مشروطه  که    .بايست  هنگامی 
فرسودگی و درماندگی پادشاهی  های  آنگاه که نشانه   ،زمان مناسب فرارسيد

به شنيدن بوی خون از هر سو  نمودارگرديد و مخالفان و دشمنان  پهلوی 
ياری که در زير چشم و به  ای  رهبری مذهبی با شبکه   ،حلقه را تنگ کردند

خمينی   63/    42دستگاه حکومتی درطول سالها بويژه پس از شورش سال  
در سراسرکشور گسترش يافته بود آماده بودکه روی باالترين داوها بازی کند 
در يک جذبه   ايران  متوسط  طبقه  پيشاپيش  در  و چپ  ملی  روشنفکران  و 

بيخودی و  جان،  پرستش  درسلسه می   به  سعدی  قول  به  زودتر  زدندکه 
 (4).زندآوي

 
 

 ها پانوشته 
گفتگوئی با مهدی خانبابا   ،نگاهی از درون به جنبش چپ  ،ـ حميد شوکت  2 

 1368ساربروکن  Baztab Ferlag  تهرانی،
ــ عنوان کتابی که يکی از چپگرايان به نام يک سالی پيش از انقالب   3

   نوشت. 
  ـ گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشينم 4
  در سلسله آويزمور با تو بود دوزخ  
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 ! خواهرم پایدار و قوی بمان

 

 (  1992سپتامبر  17یادی از جانباختگان ترور میکونوس )

 

 

 گفتگو با شهره بدیعی )دهکُردی( 

 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تالش: سرکار خانم دهکُردی مسلماً ماه سپتامبر يادآور خاطرات تلخی برای 
برای جامعة سياسی  تکاندهنده و هولناکی  شما و همچنين يادآور خاطرات 

آيا فکر می اياالت   11کنيد، حادثه  ايران در خارج کشور است.  سپتامبر در 
اسها در کنار ما متحدة آمريکا، انسانهائی را در جهان در اينوع خاطرات و احس

 ايرانيان قرارداده است ؟  
 

سپتامبر يک فاجعه بود که در آن هزاران انسان    11خانم دهکردی: عمليات  
جان خود را از دست دادند. اين فاجعه قطعاً قلب تمام انسانهای آزاده را به  
آتش کشيد. اين فاجعه ننگی است برپيشانی تمام کسانيکه برای رسيدن به  

را قربانی نمودند ً افسوس و صد افسوس که در هدف جان هزار انسان  ان 
بايد اينهمه انسان قربانيمی شدند تا خطر تروريسم،  دنيای متمدن امروز می 

تروريسم دولتی و خطر فوندامنتاليسم عقيدتی جدی گرفته شود، در حاليکه  
اين خطر الاقل از زمان صدور فرمان قتل سلمان رشدی نويسنده غير ايرانی 

بايد کند میای آزاده که در همين دنيای متمدن زندگی می ندی ـ نويسندهـ ه
شد! بله متاسفانه در دنيای غرب انسانهای بی گناه و بيشماری جدی گرفته می 

با پرداخت جان هزاران نفر از عزيزان خود با گوشت و پوست خود خطر عريان  
ای کاش که اين فتند. تروريسم کور را چشيدند و در کنار ما ايرانيان قرار گر

چنين در کنار ما قرار نمی گرفتند. مردم آزاده ايران چه در ايران و چه در 
خارج از همان لحظه وقوع اين حادثه همدردی خود را با قربانيان و بازماندگان 
اين جنايت ابراز و اعالم نمودند. در آن روزهای سياه سپتامبر من نيز دورادور 

قربانيا بازماندگان  آرزو   11ن  با  قلب  از صميم  و  نمودم  سوگواری  سپتامبر 
ای نمودم که ما انسانهای آزاده و دموکرات دست به دست دهيم و راه چاره
 بيابيم برای مبارزه با اين پديدة شوم، تا جان و شرف انسانی حفظ شود!  

  
تالش: از شرايط روحی و فشارهای روانی بعد از ترور همسرتان بدست عوامل 

گذرد. آيا گذشت زمان در سالمی بگوئيد. دهسال از اين واقعه میحکومت ا
 کاهش اين فشار ها نقشی داشته است ؟

 
خانم دهکردی: در مورد شرايط روحی و روانی بعداز ترور همسرم! چه بگويم 
و چه بنويسم! که قلم قاصر است! ده سال جانکاه! ده سالی که به قول دخترم: 

ک دريا اشک! جان ما گداخته شد و از آتش اشکهای بسياری ريخته شد، ي
درون ما، من و دخترم، آتش مبارزه و استقامت شعله ور شد! خشمی عظيم و 

شد و به انرژی مثبت و سازنده متحول بايد مهار میدردی بی انتها که می
شد، که شد! چه اينکه اگر اين خشم و نفرت به نيروئی پيشرونده تبديل می

يروئی تخريبيمی شد! به نيروی انتخاری! ـ انتخار کور و نمی شد، تبديل به ن
 ضد انسانی! 

در اين ده سال چه کشيديم! قابل تصوير نيست. شايد بايد کتابها در اين مورد 
 نگاشت، تا قادر بود تصويری از آن درد و رنج را داد!  

نچه که مرا نگه داشت در درجة اول مسئوليت نگه داری و پرورش موفق  
خواستم که مادری قوی، مقاوم و مسئول باشم دخترم بود. در درجة اول می

ر باشم ضربة کاری را که دخترکوچکم خورده بود تا آن جا که امکان  تا قاد
داشت و تا آن جا که در توانم بود دفع کنم. سالمت جسم و روح اين موجود 

بايد سربلند در اين پيکار کوچک و بی گناه برايم هدف اول بود. من و او می 
ادامه می  به زندگی  آزاده و داديم. دخترم میعظيم  انسانی  انساندوست   بايد 

نمود. که نمود. و شد و با سربلندی از پدرش و آرمانهای پدرش ياد میمی
انتقامجوئی ولی عدالتخواه بزرگ می بايد در اين دنيای امروز بدور از حس 
بار می می انسانی موفق  امروز و مدرن،  برای دنيای  بايد  اومی  آمد. در شد. 

لحظه حتا  سال  ده  اين  وظيفة  تمام  اين  از  داشتم، ای  بدوش  که  خطير 
نهراسيدم و غافل نشدم. او برايم در تمام اين سالها درخت سروی بود که 

بايد اين درخت را کمرش را اين جنايت پيشگان خم کرده بودند و من می 
 بودم تا دوباره سربرفرازد و سربرافراخت! دادم و در کنارش میآنقدر آب می 
بايد عزاداری نين ضربه هولناکی میتوانم بگويم که برای دفع چدر واقع می

دهد.  التيام  را  دردی  چنين  تواند  نمی  زمان  گذشت  تنها  نموديم.  نوينيمی 
آورد. من اعتقاد داشتم که عزاداری پاسيو و غير فعال حتماً ما را از پای در می

دانستم که  نمود. میهمسرم، نوری انسانی آزاده بود و برای آزادی مبارزه می
دانستم که دانستم که عاشق دخترش و من بود. و می است می عاشق زندگی  
کند، ولی اين راه ما بود. جدا از ما نبود. و اينرا ای را طی میراه پُر مخاطره

توانست تحمل نمايد. گناه او عشق به آزادی کرد تا میبايد دخترم درک می
 و انسان بود.  

 چک التيام بخش است خواهم بگويم که گذشت زمان يک فاکتور کوبله، می 
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 "پروسة عزاداری و تحمل عزا    "و اين پروسه که در متون اروپائی به آن  
ای است. متاسفانه مردم ما گويند، پروسة بسيار، بسيار طوالنی و پيچيده می

با دادن اينهمه قربانی هنوز به اين مقوله آن طور که بايد نپرداخته اند، ولی 
های گوناگونی هست، تا انسان ب زياد و روشدر متون اروپائی و انگليسی کت

بتواند به کمک آنها درجة تحمل و انرژی مثبت خود را باالببرد. مطالعه متون 
کاناکاکيس  پروفسور  کتابهای  نمود.  کمک  بسيار  دخترم  و  من  به 

(Canacakis روش هستند.  ارزشمندی  بسيار  کتابهای  ـ  يونانی  ـ  های ( 

 "که ما نيز از آنها بهره جستيم. کتاب  پزشکی ـ روانشناسی زيادی هست  

برای من   "خالق   جهش   "به خصوص به من کمک نمود. و    "جهش خالق  
از يکطرف مسئوليت باالی مادری و از طرفی ادامة مبارزة مثبت برعليه رژيم 

فرقه  تفکرات  تمامی  و  ـ  اسالمی  قبيله جمهوری  و  برعليه  ای  مبارزه  ای، 
ا  و  از هرنوع آن  آلمان، تروريسم کور  نتخاب يک رشته تحصيلی جديد در 

ای که مجدداً با روان و روح و آموزش انسانها سرکار دارد. هدف فعلی رشته 
و آتی من تخصص در اين رشته است، تا بتوانم بخشی از کارهای اجتماعی 
آينده ام را در اختيار انسانهائی بگذارم که بخصوص با قول عزاداری و تنهائی 

 کنند. می دست و پنجه نرم 
 

من اعتقاد داشتم که همسرم، نوری انسانی آزاده بود و برای آزادی مبارزه 

دانستم که عاشق دخترش و دانستم که عاشق زندگی است می نمود. میمی

کند، ولی این راه ما بود. ای را طی می دانستم که راه پُر مخاطرهمن بود. و می

توانست تحمل نماید. کرد تا میمیجدا از ما نبود. و اینرا باید دخترم درک  

 گناه او عشق به آزادی و انسان بود.
 

توانم بگويم که من و دخترم خوشبختانه غم و درد از دست دادن  در انتها می
عزيزترين کسی را که داشتيم خوب و سالم تحمل نموديم. اين شعری را که  

فرستم دقيقاً بيان احساس من است، زيرا که از دست دادن  ضميمه برايتان می
قلب من و دخترم انسانی عزيز، عزيزترين، غير قابل جبران است. جای او در 

هميشه محفوظ است و درد و زخم از دست دادن او ابدی است. ولی مهم 
از  بخشی  و  هست  همراهش  هميشه  که  درد  اين  با  انسانی  که  اينست 

 وجوداوست، بتواند خوب کنار بيايد.  
 

"  ... 

 هیچکس نخواهد توانست  

 ای،  تا زمانیکه زنده 

 انسانی را  

 ماند! یزهاست که برایت میاش یکی از عزیزترین چکه سایه

 جایگزین کند! 

 در دریای اشکهایم 

 کنم  ترا جستجو می

 ای از امید برروی باریکه

 که برآن نوشته شده:  

 "خواهرم پایدار و قوی بمان! 
 

 و ماندم!یادت گرامی باد! 

 1998سپتامبر  18برلین ـ 
   

 شعر از کاترینا شِفر  

مسئله ديگری که به ما کمک نمود، تشکيل دادگاه ميکونوس و پيروزی در 
اين دادگاه بود. اتحاد همه نيروهای پيشرو ايرانی، آلمانی و ديگر مليتها. پنج 
سال تمام به دنبال به سرانجام رساندن اين دادگاه نيرو گذاشتيم، شب و روز. 

يرانی و آلمانی، وکالی حمايت نيروهای مترقی آلمانی، سياستمداران پيشرو ا
ای از قدرت،  قهار و انساندوست، قضات عادل و شجاع. و دادستانی که نمونه 

دقت و شجاعت بود! همة اينها با همکاری خبرنگاران متعهد و انساندوست 
تبديل به نيروی عظيمی شد که توانست کار دادگاه را به بهترين شکل به  

 ما بود.   پيش ببرد و اين نيز التيام بزرگی برای 
  

توانستيد تصور سپتامبر چه بود ؟ آيا می   11تالش: احساستان پس از واقعه  
کنيد که دو حادثة در دو نقطة جهان يعنی عمليات تروريستی در رستوران 
ميکونوس که در آن همسرتان آقای نوری دهکُردی و سه تن ديگر از يارانش 

تامبر که منجر به کشته سپ  11جان خود را از دست دادند و همچنين عمليات  
 شدن هزاران نفر گرديد، از يک سرچشمه فکری و اعتقادی تغذيه شده باشد؟ 

 
خانم دهکردی: در پاسخ به پرسش يکم تا حدودی توضيح دادم که قاجعه  

بينم. همانطور که گفتم قربانی شدن هزاران انسان سپتامبر را چگونه می  11
پای در  روزها  و  کشيد.  آتش  به  را  با   قلبم  همدردی  به  ها  ورسانه  اخبار 

بازماندگان سوگواری نمودم و اشک ريختم. با هيچ توجيهی نمی توانستم و 
نمی توانم بپذيرم که انسانهائی به خود اجازه دهند برای رسيدن به يک هدف، 
حتا هدف مبارزه اگر بشود اسم آنرا مبارزه گذاشت، جان انسانهای بی گناهی 

انسان، چه اينکه من خود اين درد را با پوست و   را خاموش کنند. حتی يک
گويم. شوهرم اولين قربانی ترور گوشت خود کشيده بودم.می دانم از چه می 

و اعدام نبود، چه اينکه بسياری از اقوام و دوستان نزديکم را جانيان جمهوری 
 اسالمی قربانی تفکرات ماقبل تاريخ خود کرده بودند.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بودم و چه دردها که نکشيده بودم. خوب  نداده  چه عزيزانی را که ازدست 
طبيعی است که حساسيتهای من نسبت به اين پديده انسان ستيز، تروريسم،  
بسيار، بسيار باالست. چه چيزی باالتر از انسان و جان انسانی است. کدام 

ن بی هدف باالتر از جان يک انسان است. هيچ هدفی! و هرکس غير از اي
سپتامبر، همان خطوط   11رود. خطوط موازی عمليات  انديشد به بيراهه می 
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های شود، از همان اعدام تروريسم کور است. اين خطوط از کجا شروع می 
ای آزاده و در ايران، از همانجا که فتوای قتل نويسنده  67دسته جمعی سال  

ايرانی خارج کشور شود. از همانجائيکه فرمان قتل صدها  غير ايرانی صادر می 
شود. از همان نماز جمعه هائی که عمليات شود و به اجرا گذاشته می صادر می

شود. اينرا که خود بمب گذاری و انتحاری فلسطينی ها تشويق و حمايت می
ای هم ندارند. بله قطعاً سرچشمه گويند و هيچ واهمهسران رژيم ايران علناً می

ای است که فرمان قتل و انتحار صادر فکری چنين عملياتی همان سرچشمه
ای که در اين بيست سال هزاران هزاردالر فقط خرج کند، همان سرچشمه می

ای خود کرده است. قاتلينی که در قلب اروپا در بهترين هتل ها قاتلين حرفه
اجرا گذاشتند. در  به  و  را ريختند  ما  برنامة قتل عزيزان  با مخارج هنگفت 

نسه، پروندة بسياری از اين قتل ها و امکانات اجرائی آن  سوئيس، آلمان، فرا
در دادگاه ميکونوس روشن شد. در دادگاه ميکونوس روشن شد که رژيم ايران  

ای کم نمی آورد. و آن جا که صالح است از لشگر حزب اهلل از قاتلين حرفه
تل ای حزب اهلل برای قکند. قاتلين حرفهای استخدام می لبنان، قاتلين حرفه

عزيزان ما در رستوران ميکونوس، قبل از شروع عمليات در خانه متعلق به  
 دارابی، سرتيم ايرانی در برلين، نماز جهاد برگزار نمودند.  

 

دخترم برایم در تمام این سالها درخت سروی بود که کمرش 

باید این درخت را این جنایت پیشگان خم کرده بودند و من می

بودم تا دوباره سربرفرازد دادم و در کنارش میمیرا آنقدر آب  

 و سربرافراخت! 
 

سپتامبر بر بستر فکری فوندامنتاليسم ـ اسالمی   11بله معتقدم که عمليات  
اينکه  قراردارد. حال  اسالمی  مورد حمايت جمهوری  که  است  نموده  عمل 
عناصر فکری و انسانی ديگر هم در اين عمليات دست داشتند، امری است 

ه دور از ذهن نيست. آنچه که مسلم است اين است که در شرايط امروزی ک
بويژه فوندامنتاليسم اسالمی، خطر  المللی و  بين  جهان خطر فوندامنتاليسم 
جدی است که دنيای متمدن و تمامی انسانهای مدرن و آزاديخواه را تهديد 

را شاهد نمايد. نگاه کنيد به مسئله فلسطين. مشکل فلسطين و اسرائيل  می
نقش  ميان  اين  در  و  است  انديشی  خشک  اين  دو  هر  گرفتار  که  هستيم 
جمهوری اسالمی برهمگان اشکار است و آنها خود نيز هيچ پنهانکاری نمی 

دانند و دنيای غرب هم به اين مسئله کامالً واقف نمايند. و اينرا همگان می 
 است.  

 
ت بسياری در مورد تالش: در روزهای نخست عمليات ترور ميکونوس شايعا

علل، عوامل و عناصر اين عمليات در ميان ايرانيان رواج يافت و ابتدا پس از 
جلسات متعدد دادگاه، بازجوئيها انتشار اسناد و در نهايت صدور حکم رسمی 
دادگاه برلين همه گان باور کردند که اين حادثه يک ترور دولتی بوده است. 

نه هائی اطمينان يافتيد که دست حکومت خود شما از چه زمانی و به چه نشا
اسالمی در اين جريان حضور داشته و عمليات تروريستی ميکونوس از مرحله 
طراحی تا مرحله اجرا در سازمانها و دستگاههای امنيتی يک حکومت و با 

 شرکت و مسئوليت سران اصلی آن سازماندهی شده است ؟  

که ترور ميکونوس به فرمان    ای اطمينان يافتمخانم دهکردی: از چه لحظه 
 رژيم ايران به اجرا درآمد:  

نيمه شب   1ای در نيمه شب ـ حدود ساعت  راستش را بگويم از همان لحظه
در  کرد.  بيدار  عميق  خوابی  از  مرا  شرفکندی  دکتر  آقای  برادر  فرياد  که  ـ 

خانم چه شد، چه شد کردها را  "زد: گوشی تلفن از درد و رنج فقط فرياد می

نه،    "گفتم  و من خواب آلود و گيج در جواب در گوشی تلفن می   "ند!  کشت
نه! از همان لحظه درست مثل يک فيلم سينمائی جرقه آسا از جلوی چشمان 

ديدم که همة آنها را به گلوله بستند و ديدم: میصحنة دلخراش تری را می
 گفتم نه، نه! قتل عام کردند. و فقط می 

، برادر دکتر شرفکندی نمی دانست که نوری در آن لحظه آقای شرفکندی
هم شديداً زخمی شده و در گذشته و من اينطرف خط تلفن صحنة قتل عام 
رامی  اسالمی  قاتلين جمهوری  گويان  اکبر  اهلل  و  زده  ماسک  و صورتهای 

 ديدم!  
شنيدم. نه! پس طبيعی آيا مگر بار اول بود که خبر ترور و کشتار دوستان را می 

بينديشم. گذشته از اين از دست چه کسی و چه نيروئی برمی   بود که چنين
 آمد که چنين خونين جنايتی بيافريند. اال جمهوری اسالمی! 

 

مسئله دیگری که به ما کمک نمود، تشکیل دادگاه میکونوس و 

پیروزی در این دادگاه بود. اتحاد همه نیروهای پیشرو ایرانی، 

تمام  سال  پنج  ملیتها.  دیگر  و  سرانجام   آلمانی  به  دنبال  به 

رساندن این دادگاه نیرو گذاشتیم، شب و روز. حمایت نیروهای 

وکالی  آلمانی،  و  ایرانی  پیشرو  سیاستمداران  آلمانی،  مترقی 

که  دادستانی  و  شجاع.  و  عادل  قضات  انساندوست،  و  قهار 

ای از قدرت، دقت و شجاعت بود! همۀ اینها با همکاری نمونه 

نساندوست تبدیل به نیروی عظیمی شد  خبرنگاران متعهد و ا

که توانست کار دادگاه را به بهترین شکل به پیش ببرد و این 

 نیز التیام بزرگی برای ما بود.

 
زدم که قاتلين،  در روزهای خاکسپاری همسرم، با فريادهای رسا اينرا فرياد می

فرياد می برسرمزار همسرم  آن هست.  فيلم  اصلی کيست،  قاتل  که و  زدم 
بايد شرايط سخت و ينی، قاتل، جمهوری اسالمی قاتل، با اين وجود می خم

پذيرفتم و قدم به قدم سنگين و عادالنة يک دادگاه عظيم و پيشرفته را می 
کرديم و اسناد و مدارک و مو به مو مدارک و اسنادی جمع آوری و ارائه می 

ل تمام اين دادگاه نموديم. چهار سادستيافته را کنترل و بازبينی و ارزشيابی می
کند به طول انجاميد. کتابی که چرائی صدور اين حکم عظيم را استدالل می 

حدود چهارصد صفحه است. دريائی از مدارک و اسناد هست که موزائيک به 
نمايد. برای من از روز اول و موزائيک بغل يکديگر اين حکم را مستدل می

نظر قضائیـ  آنهم دستگاه قضائی بايد اين از  از ساعت اول روشن بود ولی می 
می روشن  ـ صددرصد  آلمان  قضائی  دقيق  نيز و  اينرا  بتوانم  شايد  نموديم. 

ای که شخصی به اسم نجاتی ـ که اسمی آشناست ـ اضافه کنم که از لحظه
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برای ايجاد اغتشاش و شايد هم زهره چشم گيری به منزل ما تلفن زد، ديگر 
 م که کار، کار همان فتوا دهندگان است!  هيچ گونه شکی به اين امر نداشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای کم نمی آورد. و آن جا که صالح رژیم ایران از قاتلین حرفه

حرفه  قاتلین  لبنان،  اهلل  حزب  لشگر  از  استخدام است  ای 

حرفه می قاتلین  در کند.  ما  عزیزان  قتل  برای  اهلل  حزب  ای 

در   عملیات  از شروع  قبل  میکونوس،  به رستوران  متعلق  خانه 

 دارابی، سرتیم ایرانی در برلین، نماز جهاد برگزار نمودند. 

 
 

و  سازماندهی  طراحی،  عوامل  مورد  در  بسياری  شايعات  نيز  امروز  تالش: 
سپتامبر وجود دارد. از جمله اينکه، اين عمليات   11اجرائی عملياتی تروريستی  

ه است. اين شايعات با کار خود دستگاههای امنيتی آمريکا، اسرائيل و... بود
مواضع رسمی دولت آمريکا و ساير دولتهای غربی و همچنين بخش بزرگی 
از افکار عمومی اين کشورها و نظر مطبوعات آنها تفاوت دارد. کدام يک از 

 اينها برای شما قابل باورند ؟  
 

سپتامبر   11خانم دهکردی: در مورد اينکه تئوريهائی موجود است که عمليات  
د آمريکا و اسرائيل است. اين تئوريها بيشتر متکی به تئوريهای توطئه کار خو

دهند که قضاوتی بکنيم و آشنائی هستند. تا آنجا که اطالعات امروز اجازه می
به سيستم کار آمريکا و اسرائيل. من شخصاً چنين اعتقادی ندارم بنا بر داده 

 ها دارم. هائی که تا به امروز دارم و شناختی که از اين سيستم
  

بينيد مسئولين اصلی ترور همسرتان همچنان در مسند تالش ـ از اينکه می 
قدرت نشسته اند و عليرغم محکوم شدن بوسيلة حکم رسمی دادگاه برلين و 
ثابت شدن اينکه مسئوليت اصلی اين قتل سياسی بر عهدة آنهاست، اما با 

ميان   سياسی  و  اقتصادی  مناسبات  و  مراودات  اين  و حکومت وجود  آلمان 
ايران در يک پروسه کامالً عادی و دوستانه پيش می رود، چه  اسالمی در 

 شود ؟  احساسی در شما ايجاد می

اروپا خيلی  و جامعه  آلمان  از  ما  انتظارات  است که  خانم دهکردی: طبيعی 
می  انجام  آنها  که  آنست  از  جان بيشتر  که  است  دردناک  خيلی  بله  دهند. 

اقتصادی  و  سياسی  معامالت  پای  به  را  کسانت  عزيزترين  جان  انسانها، 
مان  فداکنند و حکم به آن عظيمی را فراموش کنند. البته نيروهای مترقی آل

و اروپا همچنان به دنبال فشار آوردن به رژيم ايران هستند و ما رو به اين 
 نيروها داريم. 

از حکم دادگاه  ايران چه جنبشی پا گرفته. بعد  از طرفی شما ببينيد که در 
از آن کشتار  بعد  و  ربودن فرج سرکوهی  دنبال آن جريان  به  و  ميکونوس 

روهر و همسرش که قلب همگی نويسندگان و ناشرين پيشرو، قتل فجيع ف
ما را دوباره سوزاند. خوب طبيعی است که ظلم پايدار نيست و جواب اين همه 
ظلم و ستم جنبشی جوشنده در ايران است که از پا نمی نشيند! خوب اين 
اميد بخش است. در حال حاضر در بسياری از محافل غربی باالخره قطع اميد 

از است و صحبت  از جنبش دموکراتيک در   از خاتمی در جريان  پشتيبانی 
 ايران!  

خوب در اين جاست که انسانهائی مثل ما که بسياری از عزيزان خود را از 
دست دادند ومی بينند که اين خونها که ريختند به يک جريان مثبت و رو به 
جلو تبديل شده و از حرکت باز نمی ايستد، و اين التيامی است به درد و رنج 

 ه پيروزی آزادی در ميهنمان ايران! ما! با اميد ب
 

تالش: خانم دهکردی ما هم در اين آرزو و اميد با شما سهيم هستيم و سپاس 
 گذار از اينکه دعوت ما به اين گفتگو را پذيرفتيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 1381 شهریورداد  ـ   مرـ    9تالش ـ سال دوّم                                                                                                      شماره  

 ؟...زیستاگر او چنین نمی 
  

  گفتگو با سارا دهکردی  گفتگو با سارا دهکردی                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تو سپاسگزارم    تالش ـ سارا جان دردرجه اول از 
ماه سپتامبر    .که پذيرفتی با ما به صحبت بنشينی 

است راه  قتل   .در  از  دهسال  گذشت  آيا 
ناجوانمردانه پدرت در تغيير احساسهای تو تأثيری 

است شدن    .داشته  نزديک  با  هم  هنوز    17آيا 
سپتامبر همان احساسی را داری که در ده يازده 

   ؟داشتی ات بهنگام ازدست دادن اوسالگی
 

سارا دهکردی ـ بله کامالً طبيعی است که در ايام  
ماه سپتامبر به  های  سپتامبر ـ هر سال ـ در هفته 

البته اين را اضافه کنم که به   .کنممی  پدرم فکر
هرسال کمی   .شودمی   حمل نبودن او آسانترمرور ت

  .شوممی  ترآرام
 

ولی اينرا نيز بگويم که من اين حق را برای خودم   
قائل هستم که هر سال در ايام ماه سپتامبر خيلی 
غمگين باشم و خيلی بيشتر به پدرم فکر کنم و  

   !در خاطراتی که از او دارم غرق شوم
 

به   پاسخ  مادرت در  ـ  ما گفته  تالش  پرسشهای 
که  کرده  سعی  چقدر  ابتدا  همان  از  که  است 

که وجود آن در )حسرت و نفرت    ،احساس خشم
هر انسانی که نزديکترين کسان خود را بخصوص  
در يک رابطه کامالً ظالمانه و در يک بی عدالتی  

از دست  در    (کامالً طبيعی است  ،دهدمی   محض 
و   سازنده  و  مثبت  نيروی  يک  به  تو  درون 

  آيا خودت فکر  .دالتخواه و انساندوست بدل شودع

   ؟ است  موفق بوده کنی او در اين تالششمی
 

توان منکر اين شد که مادرم نمی سارا دهکردی ـ
موفق شده در اين سالهای سخت زندگی مرا به  

زندگی هدايت کند اينکه    ،مسير درست  با وجود 
  .اين کار برای او هميشه ساده نبوده است

 

های سال  معتقدم که نسبت به همسن و  بله من 

حساسيت   ظلم  و  عدالتی  بی  به  نسبت  خودم 
و نفرت من نسبت به قاتلين پدرم .  بيشتری دارم

البته نفرت من    .هم يک امر کامالً طبيعی است
توسط حکم عادالنة دادگاه ميکونوس تا حدودی 

   !التيام يافته است
تالش ـ از خواندن مطلبی که سال گذشته برای  
مراسم بزرگداشت پدرت و همرزمان ديگرش تهيه  
کرده بودی به اين نتيجه رسيدم که چقدر به نوری  

برگزيد زندگی  راهی که در  و   .بالیمی  دهکردی 
از دست  آيا هيچوقت   نشده که احساس حسرت 

آرزو   در دل خود  و  بچربد  غرور  اين  به  او  دادن 
کنی که ايکاش او چنين راهی را که چنين بهای 

  ؟گزيدنمیسنگينی برای تو داشته است بر 
 

سارا دهکردی ـ روزی يک دوستی در صحبتی به  
من گفت که پدرت يک قهرمان بوده است و من  

خواستم  می  يک پدر  ولی من  ،در جواب به او گفتم
نه يک قهرمان او    !و  اين وجود خوشحالم که  با 
  !زيرا که اين راه زندگی او بود ،اين راه را برگزيده

و   .از زندگيش راضی نبود  ،زيستنمی  اگر او چنين
به اين طريق راضی هستم من چيزی    .من ولی 

حتا    ،خواستمنمی  جز يک پدر راضی و خوشبخت
اين مهم نيست که    !حاال که او پيش من نيست
مهم اينست    ،کندمی  يک انسان چه مدتی زندگی 

   !که او چگونه زيسته است
 

شود فهميد که می  تالش ـ همينطور از آن مطلب
به   چقدر  و  عالقمندی  کردن  زندگی  به  چقدر 

احترام  انسانها  در    .گذاریمی  حيات  گذشته  سال 
سپتامبر چند تروريست که از نظر فکری هم   11

بوده   عقيده باعث مرگ هزاران  قاتالن پدرت  اند 
انسانهای  حيات  حق  نابودی  واقع  در  و  انسان 

شدندبی  بسياری  اين     .گناه  به  نسبت  احساست 
چيست هر  می  آيا  ؟عمل  با  دليلی  هر  به  توان 

   ؟اعتقادی چنين اعمالی را توجيه نمود
 

هر ايدئولوژی که بر پايه    ! سارا دهکردی ـ هرگز
را   ديگر  انسانهای  جان  که  کند  حرکت  اين 

 اين ايدئولوژی ارزش خود را از دست   ،خاموش کند

  !شودمی بی ارزش و بی مفهوم  !دهدمی
قربانيان    بستگان  تمام  با  سپتامبر   11من 

توانم به آنها بگويم که  می  و فقط  .همدردی دارم 
زندگی  بايد قویدر مسير  نبايد    .باشند   اشان  آنها 

   ! کِه هستند و بستگانشان کِه بودند  ،فراموش کنند
امّا من با بستگان تمام کسانی که در افغانستان 

آمريکا جان خود را از دست دادند  های  توسط بمب 
  !نيز همدردی دارم

 

تحصيل و  شده  بزرگ  آلمان  در  تو  ـ    تالش 

ای و خيلی طبيعی است که احساس تعلق و  کرده
مردم و سياستهای آن   ،کشور  نسبت به اين  عاطفه

بينی که عليرغم اينکه  می   امّا وقتی  .داشته باشی
و   دوستان  و  پدرت  ترور  در  اسالمی  حکومت 

داشته دست  حکم    همرزمانش  نيز  دادگاه  و 
ولی با وجود   ،محکوميت آنها را صادر کرده است

اين دولت آلمان بی توجه به همة اينها با حکومت  
رواب  احساسی  ايران  چه  دارد  نزديکی  و  خوب  ط 

کنی چه روش و چه  می   فکر  ؟دهدمی  بهت دست 
در   اسالمی  جمهوری  حکومت  مقابل  در  راهی 

   ؟ايران صحيح است 
 

کنم می  سارا دهکردی ـ در مورد ايران: من فکر
قطع رابطه يا  ، )که هيچ راهی بغير از ايزوله کردن

کردن ديکتاتوری  (ايزوله  رژيم  ديگری   ،هر  راه 
ندارد يعنی   .وجود  ايران  رژيم  با  رابطه  هرگونه 

کنند و به نوعی اقرار  می  تحمل جناياتی که آنها
   !است به قبول ارجح دانستن پول له عدالت

 

ما   سئوالهای  به  که  سپاسگزاريم  تو  از  ـ  تالش 
   .پاسخ دادی
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 نابرابری حقوقی ادیان دین رسمی و 

 جایگاه برابر ادیان در جامعۀ سکُوالر 
 

 

 

 

 دکتر فرح دوستدار و ژاله وفا  ، میزگرد با شرکت نیلوفر بیضائی             

 

 
تالش ـ با سپاس و تشکر از اينکه دعوت ما را به اين ميزگرد پذيرفتيد اجازه 

 شروع کنم.خواهم بحث را  می
ايران   به حکومت اسالمی در  انتقاداتی که  از مهمترين و شديدترين  يکی 

اديان و مذاهب می به  از جمله  تبعيض آميز آن است،  نا برابر و  نگاه  شود، 
هائی ديگر. برای اثبات اين گفته نياز به بحثی طوالنی و ارائه مثالها و نمونه

زترين مستندات منتقدين و از روش و سياست عملی اين حکومت نيست. بار
مخالفين، قانون اساسی جمهوری اسالمی و ساختار و نهادهای متشکله آن  

 با حضور انحصاری روحانيت شيعه است.  
امّا از آنجائيکه امر همة مردم لزوماً شرکت و حضور در نهادها و دستگاههای  

دين حکومتی نيست و در درجه نخست مهم برای آنها آزادی در انتخاب نوع  
آئين ابتدا باز میو  لذا  از اشان است و  به حقوق مردم  اموری که  به  گرديم 

قانون    19جمله به حقوق اديان و مذاهب مختلف اشاره دارند. از جمله اصل  
اساسی که ناظر بر حقوق مساوی همة ملت ايران خارج از قوم، قبيله، نژاد،  

م در اين اصل عامداً و آگاهانه دانيباشد. اما همانگونه که می رنگ، زبان و... می 
ذکری از مسئله جنسيت و مذهب نشده است، يعنی از نظر قانونگذار وقت و 
همچنين از نظر مدافعان قانون اساسی جمهوری اسالمی جنسيت و مذهب 

 از مقوله نابرابری حقوقی ميان انسانهاست.  
اصل   )نظيرعالوه براين قانون اساسی جمهوری اسالمی طی اصول ديگر   

دوم، پنجم، دوازدهم و...( دين اسالم و مذهب شيعه دوازده امامی را برای 
هميشه و تا ابد مذهب رسمی تلقی نموده که در تنظيم و تبيين کليه مناسبات 

 باشند.  و مقررات کشور نقش تعيين کننده و يگانه دارا می 
دوره جديد( بر   2)شماره  خانم وفا در بحث مفصلی که ما با هم در تالش   

زنان    19سراصل   به مسئله  برخورد  را در خصوص  اصل  اين  داشتيم، شما 

آيه  " از  ای  تحريف شده  قران  13صورت  اساساً   "سوره حجرات  و  دانسته 

ضع و موا  "واليت مطلقه"اصولی از قانون اساسی که ناظر بر ساختار حکومتی  

طلبی  قدرت  مصاديق  را  هستند  شيعه  روحانيت  از  بخشی  انحصاری 
 دانيد. حکومتگران ايران می 

خواستيم نظرتان را در رابطه با تعيين اسالم و شيعه بعنوان  ما در اينجا می 
 دين و مذهب رسمی و رابطه آن با نقض حقوق اديان و مذاهب ديگر بدانيم. 

 
 در بارة   که  تالش   نشريه   از گردانندگان   يکنمتشکر م  از شروع   قبل ژاله وفا ـ  

  که   ایمسئله  يعنی  "از بنياد سياسی   بنياد دينی  جدايی"چون  مهمی  موضوع
ها در سر تيتر روزنامه  از کشور حتی  درداخل  و بخصوص   ايرانی   جامعه  برای
به   است   نشده   طرح  هم چون   و  و  چند  و  توجه   آنمحتوا   است   شده   کمتر 

 متفاوت   نفر باديدهای  3  حداقل  ايد کهکرده  را فراهم  امکان  شما اين.  بپردازيم
خود افتراق  نکات  که  اميدوارم.  کنند  بحث  خصوص  در اين  گوناگون  و مرامهای
  يکديگر حوصله   يکديگر و تحمل  فهم  و برای  نزديک  اشتراک  به   را بتوانيم 

در    دهيم  بخرج به   کوچک  جمع  همينو   اداره   برای   طرحی   يک  ارائه   اگر 
 دهيم  نشان  . يعنیرا بوجود آوريم   تفاهمش  زمينه حداقل،  توانا نشويم  جامعه

 توانند با يکديگر گردهمايیمی  گوناگون و مرامهای اديان صاحبان چگونه  که
  داشته  طلبانه  قدرت  ندازیاآميز و بدور از دست مسالمت  زندگی   اولی  و بطريق 

 . باشند
سوال   مورد  در  بايستی  واما  قانون   تناقض  که   کنم  عرض  شما  در    موجود 

نيز واجد تناقضند و   زياد ديگری  و اصول  نيست  19  اصلشامل  فقط   اساسی 
  در آن  آميزیتبعيض   اشکال  نيز به   انسان  حقوقبلکه ،  مذهب  در زمينه   فقط   نه 

 اينجانب   نيز بله   داشتم  تالش   بانشريه   که  قبلی  در بحث .  است  شده  نيدهگنجا
  که   است   حجرات   سوره13  آيه   شدة  تحريف  صورت   19  اصل  که  کردم  اشاره

وخلقها در   قبايل  و به  بيافريديم  ما شما را از مرد و زن   مردم  ای  "ميفرمايد  
 ترين همانا گرامی.  شويد  ز يکديگر شناختهتا يکديگر را بشناسيد و ا  آورديم

پرهيزگارترين  شما پروردگار  است  نزد  اين.  شما  بر  رنگ   به   بنا  و   استناد 
 نيز مايه   کرد. و جنسيت  محروم  را از مليت  ويا کسی  قوم   توان نمی،  فرهنگ
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 پروردگار است  مورد قبول  کسی  چه  اينکه   تشخيص  حتی  يعنی.  نيست  تبعيض
حوزه  نه  داده  زمينی  قدرتهای  در   خاص  است   ایمساله  بلکه   است  قرار 

و   زمينی  قدرتهای  قضاوت  چند و چون  دور از دسترس  خداوند که   تشخيص
 بخصوص .  باشدخود پروردگار می   برای  فقط   تشخيص  اين   يعنی .  باشد  سياسی 

 مجلس   بحثهای  البته.  ميکند  امر را تصريح  نديگر اي  های،آيه  درمورد جنسيت

در چند مجلد موجود   "خبرگان  مجلس  مذاکرات  مشروح"  درکتاب  خبرگان
مطالعه .  است تنی  که  شويممی  متوجهکتب  آن  از  شديد   مخالفت  هم  چند 
 و بايد جنسيت   است   قرآن   شده  تحريفصورت   آيه  اين  اند که اند و گفته کرده
شناسد نمی راخداوند برسميت ... و رنگ   همانطور که موجود باشد. يعنی  درآن

تقوی اساس   و  قبول  زندگی  را   بنابراين ،  ميداندالهی  دربارگاه  رفتارانسان  و 
 راترسيم   وضعيت  از آن   شکلی ،  ایآينه  بايد چون   هم  اجتماعی   مراتب  سلسله

  که  و همانگونه .  کردند  مخالفت  قليلی  نيز عده   خبرگان   در مجلس   کند، البته
را   اکثريت   که  آنهايی   البته.  موجود است   خبرگان  مجلس  مباحث  کردمعرض 
اين   بدست  و  تصويب  قوانينآوردند  تحريف   را  و  قانون  آن   شدة   کردند    در 
دادند، مسلماً مورد تجديدنظر قرار    دوباره  1367در سال،  1357  مصوب  اساسی 

 .  اندقرارداده رامورد تبعيض  و عقيده جنسيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نماييد می  بفرماييد مالحظه  اگر دقت  کرديد ولی  اشاره  جنسيت  شما تنها به
ديگر   يکی .  است  شده   واقع   تبعيض   نيز موضوع  عقيده  19  اصل   درهمان  که

 مذهب   عنوان   به   است   عشری  اثنی  هشيع  مذهب  به  دادن موارد رسميت  از اين
 از مذاهب   بعضی  که  هم  بخش   در آن   حتی.  نيستمورد هم  تنها در اين ،  رسمی

 در انتخاب  حتی.  اندايجاد کرده  محدوديت،  شناخته  رسميت  به   اقليت  را بعنوان 
 بر اين  خود  هایدر مصاحبه  درپاريس  خمينی  آقای  البته .  نيز  جمهوری  رياست

را بر   جمهوری  رياست  نيز ميتواند مسئوليت  زن  که   است   کرده  امر تصريح

 کردند و برایرا عوض   حرف   "رجل"  لغت  با آوردن  ً بعدا  منتهی،  بگيرد  عهده

تا   "رجل"  لغت .  نشد  روشن  حقه   اين  مردم  عامه  اصطالح  به  آوردند  را 
 گاهی.  نمايند  خود استفاده  نفع  به   آن  دوگانه   یخواستند از معنا  بتوانندهر موقع 

در   !کاردان  سياسی  زن   و نه  "مرد"  و گاهی  و کاردان  سياسی"آدم"  بعنوان 
 107  در اصل  وقتی.  شدند  قائل  تبعيض  جمهوریرياست  در انتخاب  اينجا هم

 رهبری  مقام  به  رسيدن   در واقع!  برسند  رهبری  مقام  توانند به تنها فقها می
 شيعيان  . ميانعشری  باشد واثنی  اگر شيعه   حتی  نيست   هر شهروند ايرانی   حق

مثالً   نه ،  شود  "رهبر"تواند تنها می  فقيه يک چرا که ، شدند  قائل تبعيض  هم
 !نه ...  عشرو  اثنی   شيعه   متکلم  و يا يک   حکيم  و يا يک   شيعه   فيلسوف  يک
 را حاکم  خويش  سلطه  هستند که  فقيهان  موجود اين  اساسی   انونق  دراين  پس
 اگر به   حتی  داشتند!! زنان  تشريف  هم  فقيه  ایخامنه  آقایکاش  ای.  اندکرده
 ازاين  خاطر جنسيتشان  به   گرايان   تبعيض  اجتهاد نيز برسند در ذهنيت  درجة

 در قانن  آميز مندرجتبعيض   اصول  اين  که  معتقدم   لذا من.  ستها محرومندپُ
 است  گرديده تنظيم است  گرا تبعيض  ذاتش  که قدرت بر اساس فعلی ی اساس
 راهنمای   نيز اگر با اصل   در خود مذهب.  امامی  دوازده  فقه  اصول  بر اساس   و نه 

آن   قدرت خواه   در  خواه  بنگريد،  شيوه  تبعيض  نا  می   را  خود  . نيدکرفتار 
ها تبعيض   انواع ،  قرار دهيد  راهنما را قدرت  اگر اصل   در هر مرامی   که   همانگونه 

 . را روا خواهيد داشت
 

برداشتهای  براساس  بلکه  حافظه  انتقال  طريق  از  تنها  نه  ـ  دوستدار  فرح 
 شخصی! 

 
موجود   مدنی  قانون  که  هم  فکری   آن  حتی  است   بوده   مسلماً اينگونه  ژاله وفاـ 
 راست  هر مسلمانی  مو بر اندام  که  وحشتناک  شکلی   به  آنهم،  استرا نوشته 
گويد می  خاطراتش   در کتاب،  ميداند  خود را فقيه  کهمنتظری  آقای  ميگردد!

آيا   حديث   سند فالن   ميپرسد که   حجازیسيد مهدی  از استادش   در جوانی   که
 . و وقتی معتبر است   گفته مجلسی  بلی  :دهدمی   پاسخ  ؟ استادش معتبر است 

 نيست   ماحجت  برای   گذاشت   حديثی  روی  صحه   ميگويد اگر کسی  منتظری
خودمان بايد   آقای  )حتی  است  جوری  چه  سندش   که  ببينيم  برويم  ما 

 به   بوده  کرده  وال ئس  و  وشک   بوده  داده  بخرج   و جرأت  شجاعت  کهمنتظری
بايد   کند کهخطور نمی   ذهنش  به  نبوده  مرسوم   قرآن  خواندن  خاطر که  همان
با قرآن   حديث با  سنجيد که   را  نه   در تضاد هست  آياتش  آيا  استادشيا   )! 

  گويد حاال بچه ی و م  او   ميکند بطرف   را پرت   شود و تسبيحش می   عصبانی
 مجلسی  بحاراالنوار کتاب همان شما به !!  گيردايراد می  مجلسی دارد به آمده

رسول   مراجعه اگر  خواب   بفرماييد  و  خورد  از  مسائل  خدا  ساير  باز   و  نيز 
 منسوب   احاديث  حجم  به   ميکردند با توجه   يکريز صحبت  بودند و فقط ايستاده

نوح  ايشان  به  و   استخراج  فن  که  فقه  اما فن  !است   نميداده  کفافهم  عمر 
 در کتاب  است   و عقل   و اجماع  سنت   و  ( )قرآن  کتاب  از مدارک   احکام  استنباط

ميرزا محمود شهابی  نوشتة   "  ادوار فقه"  گويد که می  اشدرمقدمه  مجتهد 
 علم. داردتکيه  بر روايات  فقه استناد ميکند، اکثر  قرآن  آيه  6 تنها به  فقه  تمام
 ميپردازد به   روايات  و راويان   روايات  و سقم  صحت   تشخيص   به   نيز که   درايه

 اعتراف   و به   است   بنا گرفته   او بر حافظه   در زمان  حتی  منتظری  آقای  اعتراف 
از   ویپير  به  قرن  يک  مدت  به   عامه  مردم  نيز بعد از اينکه  مطهریمرحوم

 نشود مکروه   مشتبه  با قرآن   اينکه   را برای  حديث  عمرنوشتن   دوم  دستور خليفه 
عمر   دست   به   پيامبر( آنهم  بعد از فوت   قرنيک  )يعنی  دوم   در قرن ،  دانستند

 از قول و احاديث روايات آوریو جمع نوشتن  به  ترغيب  عبد العزيز اموی ابن
 .  پيامبر واداشت

 برخی   ذهن  ، ساخت موجود اغلب   فقه   که  بگويم   خواهممی   نکات  با ذکر اين

 خود دين  ، بر عکس است   بنا شده   "  تکليف  "بر    آن   تمامی  چراکه  از فقهاست 
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  آن  بالتبع خوب که آفريديم را با حقوق  انسان ابتدا ميگويد از تکليف قبل که
در   ولی.  با همند  اختيار و مسئوليت.  دارد  بدنبال  را هم  مسئوليتهايی  حقوق 

تکليفانسان   بلکه   !نيست  انسان   ازحقوق  خبری  آقايان  اين   فقه بر   سراسر 
 . نيست قائل انسان  برای حقوقی ، بغير از تکليف قدرت چرا که . دارد دوش

  پايه  سان ان  بر حقوق   کردم  عرض   که   همانگونه   اساسش   دين  که   در حالی 
شود  ایو عقيده مرام  دارای از اينکه  قبل انسان  که  و معتقداست  است  گرفته

 اساسی   اصل  اين .  ميداند  انسان   ذاتی   را دين  حقوق   و اين .  آيدبدنيا می   با حقوق 
 پايه  اصل  همين  که   نيزموجود است   و سند آن  معتقدم   و من.  است  الهی  اديان

 که   کتبی  بفرماييد به   )رجوع.  بشر قرار گرفت  حقوق   جهانی   اعالميه   اساسی 
 گلن  کتابمثل.  اندکرده  بشر را بررسی   حقوق   جهانی  اعالميه   تدوين  تاريخچه
تاريخچه   حقوق   جهانی  اعالميه   عنوان   تحت   جانسون و  اتفاقاً   که   آن   بشر 

  آن  کنندگان ( تدويناست  نيز کرده مهآنرا ترج نيز بفارسی  شهيدجعفر پوينده
 يعنی  دين  اشتراکات  اند، با پذيرش نيز بوده  الهی  اديان  نمايندگانکه  اعالميه 
 مشروعيت  و برای .  اندبشر قرار داده   حقوق  بشر را مبنای  ذاتی   و  طبيعی  حقوق 
و   است   قرار گرفته   پايه  انسان  طبيعی  حقوق   بودن بشر نيز ذاتی   حقوق  يافتن
نيز اصل  همين  الهی  اديان  ونيز در همه   بشراست   حقوق  ه ياعالم  اول  امر 

 شما کامالً بدرستی هر حال  به .  اعتقاد دارند  ملتها نيز بدان   . همه است  مشترک
که  اشاره تاپايش  اساسی   قانون   اين  ميکنيد  سر  از    تبعيض  موجود 

در   منتظری  آقای  که  مگر اکنون .  خود معتقدين  دين  در  حتی  تبعيض .باشدمی
 فعلی  اساسی  ون نقا،  بنا بر اين  ؟نيست  تبعيض  بارز اينحصر بسر ميبرد نمونه

 هم  قانون  خود اين،  گيرد  شکل   قدرت  بر اساس  که  اساسی   و اصوالً قانون
و هر روز خود   دن دي  ودوگانه   تذبذب   قدرت  از الزامات .  ميکند  را نقض   خودش
نفی  تابع .  است  کردن  را  بايد  بروز  متنوع  توقعات  شما  روز  . باشيد  قدرت  و 

آقای  است  همين  ماکياوليسم و   واقعی  ماکياوليست  يک  خمينی  و  بود 
چرا   را داديد پس  قول  فالن  اوگفتند شما در پاريس  به   وقتی   گفت  همخودش

را   اين  دانممی  امروز صالح  من  :گفت   در جوابميگوييد؟  امروز چيز ديگری
يد لتق  شما مرجع  گفتند ولی  !بگويم  چيزديگری  دانممی  و فردا صالح  بگويم 

دارای  هستيد ومرجع باشد. عالم  بايد  نان   عادل  و  تقوا  و  روز   نرخ  به   باشد 
 اسالمی  هوریدرجم که قوانينی  ! تمامیاست  ضد هر سه  که اينگونه  خوردن
 آقای  که   است   اساس   و بر همين  است   قدرت  پايه  ميشود بر اساس   تصويب

اگر   گويد حتیمی   نگهبان  شورای   "حقوقدانان"  اصطالح  از به   يکی   ایزواره
 تشخيص   نگهبان   شورای   برسد هر زمان   هم  مجلس   تصويببه   که  قانونی 

  مورد نظر اينان  شرع   ! بر اساس!نمايد  اعالم   عشرتواند آنرا بر خالف دهد می
پوزبند  نمايندگان برای  ایوامروز خامنه خمينی آقای ميکند که  ديروز ايجاب

  طبق   را هم  قبلی  مطبوعات  قانون  صادر کند و حتی  حکومتی   بفرستد و حکم
 قانونی  آنهم!  خواهند کردشد لغو    و پاگيرشان   اگر دست  ایزواره  آقای  گفته 

 که  قوانينی  تمامی   !است  رسانده  تصويب  به  پنجم  مجلس  که  بسيار مرتجع
 يک   کدام  . در ثانی است   قدرت  الزامات  ميشود بر اساس   تصويب   نظام  دراين

موجود با  طلبان اصالح اين  تمامی ؟است اجرا شده   اساسی  درقانون  از اصول
 اساسی  قانون  انسانی  حقوق  و بخش  آييمما می  ار بر سر کار آمدندکه شع اين

اجرا می  اجرا کنند؟ اصالً در چارچوب   را  يک  کدام  خوب.  کنيمرا   توانستند 
 !؟شودداشته  مرعی انسان  دارد حقوق  امکان  فقيه واليت

ا نظر شما هائی است در جهت تأئيد پرسش ما. امّتالش ـ اينها تماماً نمونه 
 در مورد اينکه: 

  
ـ قانونگذار وقت، دين اسالم و مذهب شيعه اثنی عشری را بعنوان دين   1 

رسمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی گنجانيده و با اين عمل خود، حقوق 
و امتيازات ويژه ای برای پيروان اين دين قائل و به همان ميزان پيروان ساير 

 و حقوق محروم دانسته چيست؟  اديان را از اين امتيازات
فقيه   2  اصل واليت  مورد  در  مقطع  در آن  اعتراضاتی  که  است  درست  ـ 

قانونی  به  نسبت  که  کرد  مشاهده  توان  نمی  جائی  در  ولی  گرفت،  صورت 
کردن دين اسالم و مذهب شيعه اثنی عشری به عنوان دين رسمی يا تبعيض  

من از شما اين است که ؛ جنسی اعتراضاتی صورت گرفته باشد. حال سئوال  
با توجه به اينکه در سالهای نخستين انقالب، بسياری از روشنفکران دينی در 
شکل گيری و استقرار جمهوری اسالمی حضوری فعال داشته و بعضاً منشاء 
اثر بودند، چگونه در آن مقطع خطر قدرت طلبی انحصاری روحانيون را جدی 

بر اينکه حساسيتی در  يا  گيرند،  و نمی  اديان  برعليه  آميز  تبعيض  افکار  ابر 
 مذاهب ديگر در بين اين روشنفکران دينی وجود نداشت؟  

 
با .  هستم  مخالف  فعلی   اساسی   با قانون   پرسيد مناگر نظر مرا می ژاله وفا ـ  

آنکه  اساسی   قانون  در طول  رسمی  دين  در  نيز.  شود  نيز   بحث   قيد  خود 
من؟  اچر  که  گفت  خواهم  مستدل ذهنيت  اما   تدوين  دينی  روشنفکران   در 
 و انگيزه  علت  دانم. نمیامحضورنداشته   67و    57  مصوب  اساسی   قانون  کننده

 پيش  اگر به .  بدهمو نظری  بزنم   حدس  ميتوانم  ولی  ؟است  بوده  کار آنها چه
جود ندارد ويا و  الذکر در آن  فوق  تبعيضات  کنيم  نگاه   اساسی   قانون  نويس 

 را منظورم نويسی  پيش همان. کرد ميشد رفع خوب که . بسيار کمتر بصورت
و دستور  دز بعد زير قولش  بود ولی کرده موافقت  با آن خمينیقایآ که است 

اينکه   راخبرگان  مجلس  تشکيل اما  اين  داد.  ذهنيت  روشنفکران   آيا   در 
 رسمی  مثالً دين  قرار دادن  کردند کهيا فکرنمیديدند  نمی  تضادی  خودشان
در   ميديدند که  کافی  شود و يااينکه می  تبعيضاتی  منجر به   اساسی   در قانون

 را داشته  خودشان بتوانند رفتار مذهبی ديگر هم قيد شود و چند مذهب بندی
 تبعاتی  چه بيشانمذه قوانين  و در رفتارمذهبی اقليتها آزاد باشند باشند و اين 

 آنرا نسنجيده  و تبعات است  اينطور بوده که کنيم دارد؟ فرض فاسدی و تالی
 کنيد خواهيد ديد عين  توجه  در غرب  سکوالريسم  تاريخچه   اگر شما به .  بودند
تجربه   وحتی  تجربه   همين غرب   مختلف  اشکال  به   تکرار   داده  رخ  هم  در 
 دوباره   و سپس   آن  و بعد عکس  بربنياد دينی  دولت  سلطه  که ابتدا اين.  است

 را با موضوع بايد اين اند کهکرده  و بعد تجربه است  گرفته صورت  آن عکس 
 تضاد هميشه   و اين  اندکرده  از نو شروع  دوباره  ترتيب  کنند و بهمين  حل  تفاهم

. است  وجودداشته   از بنياد سياسی   دينیبنياد    جدايی  گيریشکل   در سير تحول
 تحوالت   از اين   خارج  هم  مدار مسلمان  يا سياست   انديشمند دينی  يک   بنابراين

 می  انديشه  و سير تحول   تجربيات  احتماالً در گير اين  او هم .  باشد تواندنمی
ظهور   در زمان  هاتن  تازه .  بودند   نگذاشته   تجربه   به   حال  تابه   که  است   توانسته 

  تا آن.  کردند  اعالم   ايران   رسمی  مذهب  908  را در سال  تشيع  صفويه  دولت
 .  بودند سنی  حکامتعقيب آزار و تحت  در مرتب  شيعيان زمان
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 آخر را ميزد. نتيجتاً ميدانی   حرف   که   وجود داشت  پادشاهی  زمان   در آن   ولی
 هيبت  بقدر کافی   مجلسی  آقای  که  نداريم  کاری  البته .  دادنمی  رسمیمذهب  به 

را بشکنند   در اصفهان   سازی   بازار کوزه  هایدستورداد کوزه   حتی   که  داشته 

  صدا همان   در آيد و اين  "هو  "  صدای  ميدمد   گر در کوزه  کوزه  مبادا وقتی  که

در   ! ولی!شود  باب   گریباشد و درويش  گری   خدا در درويش   معنی  به   "هو"
در   مردم  باشد يا  مردم  اساسی   حقوق   حافظ  اساسی   قانون   که  مردم  توده  کل

  و چه   احزاب   چه ،  سياسی  نهادهای  از طريق  چه  اساسی   قانون  گيریشکل 
زمان  داشته   شرکت  فردی در  نداشته   پادشاهان  باشند  تا است   وجود   .

  تافتة  ما هم  کنند. لذا روشنفکران   تجربه   شاندر کشورخود  ايرانی   روشنفکران 
 اينکه   ميرسند به   خود  در سيرتحول   که  غربی   روشنفکران   از بقيه   ایجدا بافته 
امروز   جديد هم  تسيتهيالئ  حتی .جدا کنند نبودند  را از بنياد سياسی   بنياد دين

و امروز . دارد ر متفاوتساختا نظر محتوا کامالً يک از نقطه  قديم با الئيسيته
اين .  اندرسيده  بهتری  نتايج  به  هم  و  طول  را  . اندآورده  بدست   تجربه   در 

فرض   هم  دينی  روشنفکران  اين  اگر  بر  ذهن  که   بگذاريم  را  خود   در 
کند و يا ايجاد نمی  ميکردند تضادی  نميزدند، يا خيال  را حدس  تبعيضاتاين

چی  ولی،  نميشودتبعيض   موجب تجربه رام  ؟امروز    که   است  کرده  ثابت   وز 
مورد   در اين  اينجانب   البته .  باشد  تضادهايیتواند حاوی می  شدن   استثنا قائل

  آنرا پيروان  اکثريت  را که   ایجامعه  يک  هم  بايد کرد که   چه   که  دارم  بحث 
 ؟دناجرا باشکرد تا قابل  ه بايد چ  ميدهند با قوانين  تشکيل  يا مرامی  دين  يک

يا  مذهب بر خالف کنيد که تصويب شما اگر قانونی. آنرا اجرا نمايند و مردم
  چون   چرا؟  !طاقچهروی    را گذاشت   قانون  باشد بايد آنجامعه  اکثريت  مرام

 داشتن   و مرعی   رعايت  در عين   بايدکرد که  حاال چه.  کندآنرا اجرا نمی   کسی
 راجع ؟نکند ساير باورمندان  برای هم ايجاد تضادی جامعه آن اکثريت حقوق 

 در اين   اينجانب .  را باز کرد  بحث  جای  که  است   و ضروری  توان می   آن  به 
ابتدا پرسيد که  و البته  نظر دارم  زمينه پيدا   معنايی  چه  و سياست  دين  بايد 

مبنا را   که  کنند وقتیپيدا می  معنايی  باشد و چه   بنا بر قدرت   ميکنند وقتی
 ميگويم   صراحت  شما به   وال ئس  اين  به   پاسخم  در پايان  ؟پسقرار دهيم  آزادی

 رسمی   شود، مذهب   تصويب ايران  در آينده  بايستی  که  اساسی   در قانون   که
 اساسی   قانون   اين  رحط.  باشد  طرف   بی   بايستی  اساسی   نبايد قيد گردد و قانون 

بند روی  سال  چندين  ايرانيان   اسالمی   مردمساالر را نيز مجامع  جامعه  برای
 اساسی   و در قانون  است   از چاپ  قبل  و در مراحل  کرده  کار گروهی  بندش 

 و مرام  عقيده و نه  جنسيت بر مبنای نه تبعيضی ما هيچگونه  جمعپيشنهادی
 و به  است  کرده تکيه  برابر شهروندان   ما بر حقوق جمع  ود ندارد.وج و مذهب 

و نيز در   ايران   تاريخ  مقطع   در اين  خودمان  جمع  و تجربی   فکری  حد بضاعت 
در   که  نماييم  را ارائه   طرحی  ايمکردهسعی  بشری  ذهنی  سير تحول   مقطع  اين
و   در شکل   را چه   تبعيض شود که  دوينت  ای  اساسی   قانون   االمکان   حتی  آن

 روش   خود راکه  جايگاه  تا دين.  بردارد  و مرام  و عقيده   و قوم  و رنگ   جنس
مبنای  زيستن  چگونه  يابد  است   آزادی  بر  باز  با   شما خودتان .  را  و  ميدانيد 

 فهد  دانيد کهمی.  هستم  مسلمان  من  داريد و ميدانيد که  آشنايی  اينجانب
نظام  مبارزه  من  تمامی   که  است   ايران   وطنم  بر  حاکم  مذهبی  استبدای   با 

در   اينجانب .  است  قرآن  صريح  نص   خالفآن  مسئولين  رفتارها و کردارهای
 روحانيت  ويژه  تا دادگاه  گرفته رشدی  سلمان  عليه  متعدد خود از حکم  مقاالت

 قرآن   و بااستناد به   امگرفته  موارد موضع  ايندر مورد  ...  اعدامها و  و تمامی
 مخالف  بنا براين .  کردم  رفتارها را مدلل  اين  محض   و زور بودن   بودن   باطل

در   . چون شم ابمی  عقيده   انتخاب   آزادی  بر اصل   بخصوص   تبعيض   هر گونه 

 اجباری  وجه  هيچ  به  دين  انتخاب   يعنی  "  الدين  فی  الاکراه  "  اسالم  دين
 ميشود.  تعريف با آزادی دين آيهاين  بر اساس و در ثانی  نيست

و . است  انسان  و ذاتی  اوليه  از حقوق   و مرام  عقيده  یآزاد  انتخاب  لذا آزادی 
 .باشم  شما را داده  پاسخ اميدوارم. ميباشداعتقاد من اين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان سرمشق قرارداد و مطالعه نمود. تجربه اروپا را میفرح دوستدار ـ البته  
درحال حاضر در اکثر کشورهای دموکراتيک يک اساس دينی وجود دارد و 
اکثراً مذهبی را بعنوان مذهب رسمی شناخته و بطور مثال تقويم و يا تعطيالت 
خود را مطابق آن تنظيم کرده اند. آنچه مهم است آنست که يک سيستم 

ادگاهی بيطرف در رأس قرارداد و حکم آن مافوق حقوق کليسائی حقوقی و د
است.  يعنی در اصل مسئله حقوق مدنی  است.  اديان  يا تشکيالت ساير  و 

خواهيد حقوق دينی و حقوق مدنی و يا حقوق شهروندی و به هرچه آنرا می 
بناميد دو موضوع متفاوت است. بدين ترتيب که در رأس نظام، حقوق مدنی 

کند و از دخالتهای موسسات دينی د و حق شما را بعنوان فرد حفظ می قرار دار
تواند دينی نمايد، چرا که ظلم و اجحاف می و موسسات سياسی جلوگيری می 

به مثل دين می را مورد يا سياسی باشد. يعنی سياست هم  انسان ها  تواند 
م و  کنيم  جدا  را  حقوقی  سيستم  ما  اگر  نتيجه  در  دهد.  قرار  ثل بيعدالتی 

کشورهای دموکراتيک غربی که از سيستم حقوقی مدنی بيطرف برخوردارند 

باشد. يعنی هيچ رنگی ندارد. تنها در ( آنان بی طرف میStaat)و حکومت 
توانيم اصول آزادی و برابری انسانها را در مقابل چنين وضعی است که ما می

اين اصول را می از پايه قران توقانون در قانون اساسی بگنجانيم. حال  ان 
با آن متولد  انسانها که  از حقوق طبيعی  از مسيحيت و يا  استخراج کرد يا 

ابتدای می در  مثال  بطور  نيستند.  پايه  بدون  ها  عقيده  که  معنا  بدين  شود. 
و  قيد  که  بودند  عقيده  براين  مسيحيان  از  بسياری  آزاديخواهی  تحوالت 

و   انسانهاست  پرداختة  و  ساخته  کليسيا  را بندهای  برابری  و  آزادی  اصول 
نمودند. و برهمين اساس هم توانستند اين دو بوسيله کالم مسيح ثابت می 

نهاد را از هم جدا سازند. در واقع بايد نهاد و سيستم دينی از نهاد و سيستم 
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حقوقی مملکتی جدا باشد. تا بتواند آزادی گروههای مختلف ـ چه دينی و چه 
 نمايد.  عقيدتی را بوسيلة قانون حفظ 

 
تالش ـ خانم بيضائی تعيين و قيد مذهب رسمی در قانون اساسی يک کشور 
نام مذهب و دينی خاص در چنين قانونی که اصوالً محل  و يا اساساً قيد 
انعکاس عامترين و کلی ترين ارزشهای مشترک و مورد قبول عموم جامعه  

 راه داشته باشد؟  تواند بهمبايد باشد، چه مشکالتی را می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانطور که دوستان نيز اشاره کردند، واقعيت غير قابل انکار نيلوفر بيضائی ـ  
اما در .  اين است که اکثريت مردم ايران مسلمان آنهم از نوع شيعه هستند

دمکراتيک، اعتقادات دينی اکثريت در تعيين چارچوبهای حرکت   ةيک جامع
سياسی و اجتماعی و همچنين قانونگزاری نقشی بازی نمی کند. اما قانون 
دارد و  نظر  دينی  چارچوب  به  ها  عرصه  تمام  در  اسالمی  اساسی حکومت 

“ محدود   اکثريت  بعبارتی انواع آزادی را با معيار و به بهانه ی مسلمان بودن “
 می کند. 

از سوی ديگر و با توجه به شرايط خاص تاريخی در ايران، مذهب در ميان  
تا  تعيين کننده داشته است  نيز نقش اساسی و  عوام حتی در زمان شاهان 
جايی که وحشت شاهان از نفوذ روحانيون در ميان مردم باعث می شد که 

می کردند، از حتی اگر در جايی در وضع قوانين گرايشی به سمت تجدد پيدا 

و در نهايت به خطر افتادن قدرت سياسی شان  "تکفير " و "فتوا  "وحشت 
اين  با  ای  جامعه  چنين  در  بگيريد  نظر  در  حاال  کنند.  نظر  صرف  آن  از 

بعنوان معيار قانونگزاری   "  باور اکثريت  "مشخصات، رژيم فعلی با قيد اصل  
ايران دمکراتيک آينده   چگونه برای خود حقوق سياسی قايل می باشد. اما در

،که تحقق آن آرزوی همه ماست، می بايست بلحاظ قانونی امکان بازگشت 
 ة به چارچوبهای فعلی بسته شود و اين يعنی تاکيد بر خصوصی بودن حيط

اعتقادات مذهبی. بخصوص در ايران که اين اعتقادات در طول زمان و در 
 . يز در هم آميخته است سطح عمومی در ميان عامه با نوعی خرافه پرستی ن

در چنين جامعه ای به درجه بندی افراد جامعه به درجه    "دين رسمی  "قيد   
منتهی خواهد شد و اين با اصل پلوراليسم يا کثرت گرايی در يک .  ..2،  1

دمکراتيک در تناقض قرار دارد، چرا که در چنين جامعه ای انسانها در  ةجامع
. فات بينشی، طبقاتی، قومی، جنسيتی..گوناگونی خود و با وجود تمام اختال

 . در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند

 
تالش ـ با وجود نقشی که مذهب تا کنون در جامعه بازی کرده و موجب 
تبعيض و نابرابری بوده است! امّا در حال حاضر توسط روشنفکران دينی که  

و بيان جديدی از   شود شرحدانند سعی میخود را معتقد به دموکراسی می
روشنفکران   همين  توسط  اينجا  در  که  بحثی  نمايند.  ارائه  دينداری  و  دين 

اديان  می عليرغم حضور  و  بوده  اکثريت جامعه مسلمان  است که  اين  شود 

ارزشهای زيستی   "خواهند ارزشهای اصلی خود را يا بقول خانم وفا  ديگر می

ست، بگيرند. خانم بيضائی اين خود را از دينی که متعلق به اکثريت جامعه ا  "
تواند ايجاد نمايد و آيا اين استدالل نيز مبتنی امر از نظر شما چه اشکالی می 

 بر تبعيض نيست؟  
 

آنچه امروز اين دوستان انجام می دهند، يعنی تجديد نظر نيلوفر بيضائی ـ  

از اسالم و يا تفسير   "سوءاستفاده"در چارچوبهايی که به گمان آنها منجر به  

حوز  "دلبخواهی"و    "غلط" برای  است،  قرآن  آيات  بسيار   ةاز  شان  کاری 
مثبت است و اينها می توانند اين بحثها را عمومی کنند و به يک بازبينی و 

 دينی دست بزنند.   ةزنگری در انديشبا
اما به گمان من هر انديشه زمانی که به ايدئولوژی تبديل شود و برای خود 

 "سوء استفاده"قدرت سياسی قائل شود، راه    ةحقانيت مطلق، آنهم در حيط

را باز می گذارد و خطر بازگشت به چارچوبهای محدود کننده و  "و سوءتعبير
ناقض آزادی را دو چندان می سازد. اگر مالحظه کنيم، می بينيم که در ايران  
مردم در هر مقطعی که بلحاظ حقوق اجتماعی، اقتصادی و سياسی مورد فشار 

ده اند. قرار گرفته اند و يا جامعه به بن بست رسيده است، به اسالم پناه بر

ارائ  با  که  اند  برگزيده  را  )دينخويی(  امن  دامن  و   "سياه"تصاوير    ةيعنی 

و يکجانبه تصميم گيری را برايشان سهل می کند، دلداريشان می   "سفيد"
اجتماعی و   ةبه معضالت آنها چه در حيط، دهد و از موضع دانای کل و قادر

هيچ کمکی به  می گويد. پاسخی که نه تنها    "پاسخ"خصوصی    ةچه در حيط
حل مشکالت نکرده، بلکه آنها را تشديد نموده و به نوعی بی عملی و سکون 

 .  و اين يعنی بازگشت به عقب. انجاميده است

ديگر اينکه تاکنون در مورد اديان و مذاهب تا حدودی صحبت شده،    ة نکت 

دين و خدا باور نيستند، صحبتی نشده است. من   که اصال  "آتئيستها"اما از  
آتئيست هستم که به هيچ ايدئولوژی معتقد نيستم و معيار سنجش من يک  

عقل است و تعقل و انسان باوری. در عين حال بهيچوجه اين نظر را قبول 
ندارم که تنها باور به يک دين است که پايبندی به اخالقيات را ممکن می 

معيارهای يعنی من با وجود اينکه تعريف اديان از اخالق را قبول ندارم،  .  سازد
به حقوق  تجاوز  آدمکشی، دزدی،  آنها  اساس  بر  دارم که  را  اخالقی خودم 

می دانم و با آن مقابله می کنم. در عين حال رابطه ی   را تابو ...  ديگران و
داوطلبانه و دوسويه ميان زن و مرد را بدون اينکه الزاما به ازدواج منتهی شود 

را که يعنی تمايل عاطفی  "ليتههموسکسوآ"نمی دانم.  "بی بند و باری "را 
و جنسی دو همجنس بالغ به يکديگر، بيماری يا انحراف جنسی نمی دانم، 

ايرانی    "پدوفيلی"اما مثال   و در    "بچه بازی"را که در فرهنگ  نام گرفته 
ک ح فرهنگ اسالمی گويی اصال رايج يا جايز است و براحتی در مورد آن  

می نگرند، از  "عادی "های آن بسيار   تعريف می کنند و به فجيعترين نمونه
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جنسی از کودکی که به سن قانونی نرسيده است   ةنظر من يعنی سوءاستفاد
مجازات قابل  و  جرم  را  آن  بی   و  که  فرماييد  می  مالحظه  پس  دانم.  می 

اعتقادی به خدا و پيغمبر الزاما برابر با بی اخالقی نيست، بلکه در اينجا بايد 

 ريف کرد. را دوباره تع "اخالق "

 "بی خدا "بر می گردم به سخن آغازينم و طرح اين سوال که تکليف يک   
تاريخ به ما نشان داده که آخوندزاده .  مسلمان شيعه چيست  ةچون من در جامع
و.. کسرويها  بردن .  ها،  سوال  عالمت  بزير  شهامت  خود  دوران  در  که 

چارچوبهای دينی را داشته اند بطرز فجيعی به قتل رسيده اند و بدين طريق  
هر جرقه ای که از چارچوبهای دين باورانه فراتر می رود و آنها را مورد ترديد 
قرار می دهد، با ابزار خشونت از ميان برده شده است. چنين کسی از نظر 

 .  است و واجب القتل. يعنی جانش اصوال ارزشی ندارد "کافر " مسلمان
پس دقت می فرماييد که حرفهای زيبا و تفسيرهای نوی زيباتر از حرف يک 
سوی معادله هستند و در سوی ديگر تمامی اين ابهاماتی که حتی شجاعترين 

کرده   مورد آن سکوت  دينی نيز در  ةمنتقدان بقول خودشان نوآور در انديش
 .  دان

از کدام ،  سوال ديگر من اين است که اصوال اين تفاسير جديد از کجا آمده اند
آن از يکسو احکام مطلق وجود دارد و از در قر . آيه های قرآن گرفته شده اند 

تکليف ما در .  سوی ديگر احکام و ابهاماتی که تا بی نهايت قابل تقسيرند

. چيست .  .."کمونيستی  "،  "  اسالمی  "مقابل ايدئولوژيهای اينچنينی از نوع  

از   و  باشد  تفسير  قابل  اينقدر  تا   "  شالق  "و    "قصاص  "اصوال دينی که 
به تمامی عقايد احترام می  انسانهای مهربان و محترم که  تصويرآرمانشهر 
گذارند از سوی هر معتقدی يکجور تعريف می شود، در جهان مدرن امروز 

 چرا بايد مالک زندگی ما باشد. 

در کشوری چون ايران    "دين رسمی   "آوردن بندی تحت عنوان بگمان من  
تعصب گرای مذهبی، نوعی تعيين چارچوب است و راه را   ةبا اين تاريخچ

 . اجتماعی باز می گذارد ةبرای زير پاگذاشتن حقوق اقليتها در عرص
 

فرح دوستدار ـ بنابراين ابتدا بايد ارزشها را تعريف کنيم. ارزشهائی که برای 
مدنی الزم هستند. روشن شوند که کدام هستند. و برای اين امر بايد حقوق  

تعريف انسان را بدانيم يعنی اينکه چه تصويری از انسان داريم. بدون در نظر 
بايد  امر  اين  جنسيت.  نژاد،  رنگ، خصوصيات،  باورهايش،  ايمانش،  گرفتن 

دنی در تقدم داشته باشد در تدوين قانون اساسی. برای همين بايد حقوق م
در صد جامعه   90رأس قرار گرفته و از حقوق دينی جدا گردد. بعنوان مثال  

خواهند در صورت ازدواج عقدشان با قوانين شيعه  ايران، شيعه هستند و می 
صورت پذيرد. اين جزء حقوق دينی انهاست و ابداً ارتباطی با حقوق مدنی که 

کشوری   حقوق  سيستم  در  ندارد.  اينهاست  همه  کشورهای برفراز  همانند 
دموکراتيک امکان ازدواج و طالق و غيره طبق قوانين مدنی امکان پذير است 
يعنی اينکه حقوق مدنی براساس ارزشهای انسانی خارج از ايمان، اعتقاد و 

 باور، جنسيت، نژاد، رنگ و... بنا ميگردد. 
 البته اروپا هنگام جداساختن دين و سياست با دينی سرکار داشت که عصر 

عصر  که  داريم  سرکار  دينی  با  ما  ولی  بود  سرنهاده  پشت  را  روشنگری 
 روشنگری را در پيش رو دارد.  

 
تالش ـ خانم دوستدار از پيروان دين بهائی در اين جلسه حضور دارند. و با 
توجه به آشنائی که من با آثار ايشان دارم، ايشان طرفدار حقوق دموکراتيک 

ر دفاع از حقوق همه اديان در اينجا صحبت همه اديان هستند و بعبارتی د
 کنند. من در اينجا سئوالی از ايشان دارم.  می

خانم دوستدار ظاهراً بيشترين حسّاسيت و ستيز نسبت به دين بهائی از سوی  
اگر ممکن است قدری در خصوص زمينه  روحانيت شيعه صورت می  گيرد. 

 توضيح دهيد.   های تاريخی و اعتقادی پيدايش اين حساسيت و ستيز
 

گويم اعتقادات شخصی ام است فرح دوستدار ـ من در اينجا آنچه را که می 
و هيچگونه نمايندگی از جامعه بهائيت ندارم. ولی اين حق را دارم بعنوان يک 
بهائی نظر خودم را بيان دارم و در صورت اشتباه بودن نظراتم مسئول خودم 

 هستم. 
داند از ابتدا يانت بهائی خود را موعود اسالم می از جنبة تاريخی از آنجائيکه د 

مورد اعتراض و پرخاش قرار گرفته چنانچه مسيح نيز مورد ظلم قوم يهود 
 قرار گرفته بود.  

امروزه بعقيده من علت اصلی آن است که بسياری از اصول مدرنيته در دين  
. زيرا با شودبهائی وجود دارد و مهمتر از همه اينکه طبقه روحانيون رد می

آيد، يعنی روح زمان سازگار نيست. دين بهائی در نيمه قرن نوزدهم بوجود می 
 قرنی که در آن جامعه مدرن شکل گرفته بود. يعنی عصر آزادی، عصر برابری.

تمام اين اصول نيز در ديانت بهائی تائيده گرديده. اگر فهرست وار حرکت  
 کنم ،

ـ برابری انسانها: تمام آثار ديانت بهائی خطاب به بشر است يک بهائی وظيفه 
اش آن است که تمام انسانها را برابر بداند. چه در فکر، چه در رفتار، از نظر 
بنابرديانت بهائی  دينی يک بهائی حق اعتراض به عقيده ديگران را ندارد. 

 خواهد بيانديشد.  هرکس مختار است هرگونه که می 
ـ ديگر آنکه در ديانت بهائی طبقه روحانيون وجود ندارد و سلسله مراتب در 

 شود و همه انسانها از حقوق و ارزش مساوی برخوردارند.  اين ديانت رد می
يابند داند. با انتخاب، نهاد دوام و قوام می ـ نظام و ساختار جامعه را انتخابی می 

انتخابات بهائی پروپاگاند وجود و تشکيالت اداری آن هم انتخابی هستند. در  
سلب  را  عقيده  آزادی  و  است  عقيده  آزادی  از  مانع  پروپاگاند  زيرا  ندارد. 

نمايد. ديانت بهائی تا اين حد به آزادی احترام قائل است. حتا در مورد می
شوند پروپاگاند انتخاب افرادی که برای اداره جامعه خود بهائيان انتخاب می 

ندا وجود  کانديدا  ترجيح و  برديگری  را  يکی  کانديد کردن حق  در  زيرا  رد، 
شود. در ديانت بهائی ضمانت دهيم. و بنابراين آزادی رای دهنده گرفته میمی

آزادی فرد نسبت به دموکراسی های کنونی پيشرفته تر است. بردباری احترام 
اگر به انسان  بهائی است. چراکه  تربيتی ديانت  ارکان  از  به عقيده ديگران 

ودن ارزش قائل هستيم بايد عقيده هر انسانی را نيز ارزشمند بدانيم. و احترام ب
بگذاريم. حتا اگر صددرصد مخالف عقيده شخصی ما باشد. ولی چون بعنوان  

 انسان دارای منافع مشترک هستيم پس بايد بيکديگر احترام بگذاريم.  
ات متفاوت دارند ـ ديانت بهائی قبول دارد که انسانها متفاوت هستند، اعتقاد

کند تا بتوانند با هم ولی با وجود اين اصل انسانی آنها را بيکديگر نزديک می 
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تمدنی را بسازند که در آن عقايد مختلف بطور مسالمت آميز در کنار يکديگر 
 زندگی کنند.  

 
آيا اين صحت دارد که کودکی که پدر و مادرش بهايی اند، نيلوفر بيضائی ـ  
 15نمی شود و در سن    يل دين والدين بهايی شناختهلد و بدالزاما پس از تول

سالگی ميتواند انتخاب کند که آيا می خواهد به جامعه ی بهايی بپيوندد يا 
 نه، يعنی حق انتخاب مذهب دارد؟

 
. نمايد  را انتخاب   بايد مذهبش  خودش  اعتقادی  با اصول  هر کسژاله وفا ـ  
 انسان .  شودنمی   ، فرزند مسلمانوالدين  بودن   مسلمان  دليلبه   هم  در اسالم 

 امر تصريح  بر اين  در اسالم   بخصوص.  کند  خود راانتخاب  دين  آزادانه  بايستی
 !نيست تقليدی دين اصول که است  شده

 
فرح دوستدار ـ مسلماً در دنيای امروزديگر غسل تعميد مسيحيان و يا ساير 

آزادی انسانها در انتخاب دين و يا عقيده شخصی آنان مراسم هيچيک مانع  
باين  گرديده.  تضمين  انتخاب شخصی  آزادی  بهائی  ديانت  در  ولی  نيست 
معنی که غسل تعميد و يا مراسم ديگری وجود ندارد و يک کودک بهائی 

تواند ثبت نام کرده و سالگی می   15آموزد و پس از  تعاليم همه اديان را می
عالم دارد آنچه که اهميت دارد آنست که شخص بايد خودش خود را بهائی ا

تحقيق کند و با اراده خود تصميم گيرد و هيچ عامل خارجی نبايد آزادی فرد 
 را در انتخاب دين و يا عقيده او سلب نمايد. 

ـ نکته ديگری که مورد اختالف دين بهائی و شيعه است شايد مسئله تساوی 
زنان از نظر بهائی نه تنها مساوی هستند بلکه  و برابری زنان با مردان است. 

تواند از جهتی بر مردان ارجحيت نيز دارند. بدين معنا که بعنوان مادر بهتر می 
ارزشها و رفتار صلح آميز و محبت موجود در خانواده را به جامعه نيز انتقال 

ا نمايد که صلح جهانی بوجود نخواهد آمد تدهد. دين بهائی کرراً تاکيد می
زمانيکه زنان در تمامی عرصه ها ی اجتماعی و مسايل مربوط به آن شرکت 
مساوی  مردان  با  براينکه  عالوه  يعنی  نمايند.  ايفا  را  مهمی  و سهم  نموده 

 هستند، مسئولند پايه های جامعه بهتری را بنيانگذاری نمايند.  
 

نيست؟  زنان  از  سازی  الگو  خاص  وظيفه  کردن  تعيين  همين  آيا  ـ  تالش 
سازيد و مسئوليت بيشتری عبارتی وقتی شما برای زن تنها الگوی مادر را میب

از او را براين پايه خواستاريد، بدين معنا نيست که اين وظيفه مادری است 
 بخشد؟  دهد و بوی هويت میکه، انسان زن را توضيح می

 
فرح دوستدار ـ وظيفه مادری در دين بهائی موجب در خانه ماندن زن نمی 

د. بلکه اين وظيفه مادری بدين معنا که احساس مادری و تجربه اش را شو
در جامعه برای جلوگيری از قدرت طلبی و جنگ و ستيز خارج کرده و روحيه  
همبستگی را تقويت نمايد. امروز اين مسئله حتا در ميان انديشمندان اروپائی 

ارند. بطور مثال نيز اوج گرفته و انديشمندان در نوشته های خود بدان اشاره د
يکی از سياستمداران در لوگزامبورک در کتاب خود که زير چاپ است و قبل 
از چاپ نظر من و همسرم را سئوال نموده و از ما خواستند که نظر خود را در 

گويد ؛ من آن مورد ارائه نمائيم. اين سياستمدار حزب دموکرات مسيحی می 
م تا وضعيت بهتری در آن حاکم شود بينتنها اميدی را که در جامعه غربی می

فقط وجود خانم هاست. بدين معنا که زنان، ما را از اين وضعيت رقابت خشک 
 و بی روح و غير انسانی حزبی نجات دهند و جامعه را انسانی کنند.  

  
تالش ـ خانم وفا در رابطه با سئوالی که از خانم دوستدار کردم مايل هستم 

ابطه که روحانيت شيعه بيشترين ستيز را با آئين بهائی نظر شما را نيز در اين ر
داشته است بپرسم توضيحی که خانم دوستدار دادند اين است که از مسائل 
مورد اختالف يکی برخورد به مسئله زن و ديگری رد نقش و حضور روحانيت 

 است.  
 

از اصول  ادامه دارد. و خيلی  اين ليست مورد اختالف  البته  فرح دوستدار ـ 
شود. که شايد برای عده ای در طول تاريخ ايران ديانت ديگر را هم شامل می

بهائی مخالف عقايد آنها بوده است. مثالً اولين تعاليم بهائی تشخيص شخصی 
است يعنی اينکه هرکسی مسئول است در مورد آنچه که عقيده دارد تحقيق  

بشنويد. بعبارتی نمايد. يعنی اينکه با چشمان خودتان ببينيد و با گوش خود  
 شود.  تقليد در ديانت بهائی رد می 

 
گوئيد ديانت بهائی نقش روحانيت و حضور تالش ـ بعبارتی وقتی شما می 

نمايد برمی گردد به همين امر. يعنی نفی تقليد. روحانيت روحانيون را رد می 
داند و امام خود را سرمنشاء هدايت جامعه و در جايگاه و جانشينی امام می

برای هدايت جامعه است و اين هدايت از نظر اسالم ضرورت وجودی   هم
 دارد. 

 
فرح دوستدار ـ ديگر اينکه در ديانت بهائی تطابق عقل و دين، دين با علم 
بهاء اهلل،  بهائی حضرت  بنا بر عقيده شارع ديانت  حائز اهميت است. يعنی 

را رد نمايد دينی که با عقل و علم مورد سنجش قرار نگيرد و عقل و علم  
نبودنش بهتر از بودنش است. يعنی دين بايد مطابق عقل و با عقل سنجيده 
شود. بعبارتی در ديانت بهائی خرافه جائی ندارد و بايد تماماً کنار گذاشته شود 
چرا که با سنجش عقل خرافه مردود است. برهمين مبناست که خرافه در 

 دين بهائی جائی ندارد.  
 

کنيد موضوع ز رد ضرورت وجودی روحانيت صبحت میتالش ـ وقتی شما ا
برمی گردد به مسئله امامت که در دين اسالم و شيعه يکی از اصول اساسی 

خواستم نظر خانم وفا را دراين مورد سئوال کنم و آن است. من در اينجا می 
تعبيرشان را از مذهب شيعه دوازده امامی و اينکه چه مشکلی در اينجا بوجود 

 در سيستم سلسله مراتب دينی. آيد می
 

فرح دوستدار ـ اجازه دهيد قبل از صحبتهای خانم وفا من به اين نکته اشاره 
داشته باشم که بهائيان هيچگاه با دولتشان مخالفت نمی کنند و نمی کرده 

 اند بهمين دليل بود که ما هيچگاه با دولت ايران درگيری نداشته ايم.  
 رفته ايم. امّا برای ما هميشه حقوق مدنی ـ انسانی ما هيشه مورد ظلم قرار گ 
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وقت  حکومت  از  هميشه  ما  دليل  بهمين  و  است.  ديگر  های  حقوق  فرای 
 تابعيت داشته ايم.  

 
حتی وقتی حقوق مدنی و حقوق دينی يکی می شود و حقوق  نيلوفر بيضائی ـ  

خودم به من با وجود اينکه  ،  دينی فرای حقوق مدنی قرار می گيرد؟ ببينيد
هيچ مذهبی اعتقاد ندارم، اما مثال در مورد بهاييان بداليلی با تمامی ستمهايی 
اخراج  مثل  است،  شده  اعمال  بهاييان  بر  اسالمی  ايران  در  بخصوص  که 

و شکنجه شدنها، کشته شدنها، به آتش کشيده شدن خانه    یشدنها، دستگير
و دفن آنها در گوشه و کارخانه ها و سرانجام خراب کردن گورستان بهاييان  

آنهم فقط به خاطر باور دينی شان آشنا ،  "لعنت آباد  "ای گورستان معروف  
بهايی دارم اين است که اين درگير نشدن با   ةهستم. مشکلی که من با جامع

ابعاد فجيع جنايتهايی که در   منابع قدرت و اين سکوت باعث  می شود که 
بر بهاييان رفته   هاآنچه در اين سال.  مورد آنها اتفاق افتاده است نهان بماند

است در بسياری موارد با وضعيت يهوديان در دوران تسلط فاشيسم هيتلری 
بهايی نيز در اين زمينه برای   ةبر آلمان قابل مقايسه است. اما اينکه خود جامع

روشن شدن اذهان عمومی کوشش گسترده ای نمی کند، چون اين کار را 
داند، باعث می شود تا روشنگری آنطور که بايد دخالت در امور سياسی می  

در ميان ايرانيان انجام نشود. اگر در نظر بگيريم که اصل حقيقت مهم است،  
زمانی که ما در اينمورد سکوت کنيم،  .  بايد اين حقايق به ديگران گفته شود

 .داريم بنوعی بر اين حقيقت سرپوش می گذاريم
 
 
 
 
 
 
 
 

فرح دوستدار ـ ما سکوت نمی کنيم. راه بهائی راه مقابله نيست بلکه راهی 
است که با ديانت بهائی بايد مطابقت داشته باشد. راه بهائی راه جنگ نيست. 
و بهائی راه جنگ را پيشنهاد نمی کند بلکه دفاع از حقوقی است که بايد در 

گذرد که آنچه بر ما می همه دنيا شناخته شود و از آن دفاع شود و بدين معنا 
شود و سازمان ملل به سازمان ملل و دولتهای ديگر کشور دنيا اطالع داده می 

گيرد و در جريان اين امور وارد است و از اين چنين راههائی اقدام صورت می 
گردد و بدين خاطر هم در روزنامه های مختلف اروپائی اين اخبار چاپ می

دانند که ما در ايران مورد شناسند و میائی را میبسياری از اروپائيان ديانت به 
بايد جدا و  انسانی  ـ  تعقيب هستيم. ولی همانگونه که گفتم، حقوق مدنی 
مشخص باشد و اديان بايد تابع اين حقوق باشند تا اينکه بطور مساوی از آنها 

 برخوردار گردد.  
 

عنا که ما بدنبال تالشـ  من مجدداً بحث را برمی گردانم به نکته اول. بدين م
اين هستيم که در آينده ايران اعتقادات و اديان و انديشه ها با وجود همه 

موارداختالفشان بتوانند در کنار هم مسالمت آميز زندگی کنند. جامعه سکوالر 
خواهم ببينم رود. ولی در اينجا می غرب ايت تجربه را کرده و راه خود را می

تواند داشته باشد و برای اينکه ما نيز می  تجربه مشخص خود ما چه اَشکالی
بتوانيم به جامعه سکوالر برسيم بايد طرحی را مشخص کنيم. تصور عمومی 
در جامعه ما اين است که آئين بهائی شاخه ای از اسالم است. ولی با توجه 

 بينيم که بهائی در اصل اعالم دين جديدی است.  باين صحبتها می
 

ايران  فرح دوستدار ـ اعالم دي ن جديدی است که در جامعه اسالمی و در 
 بوجود آمده. 

 
تالشـ  بهرحال برای من روشن نيست چرا اينقدر شيعيان مخالف دين بهائی 

گردد که سنی ها دوازده هستند ولی سنی ها نيستند. شايد باين امر بر می 
 رند؟  امامی نيستند و امامان ما را قبول ندارند، لذا مشکلی با دين بهائی ندا

 
 ابتدا مايلم.  بپردازيم  علت  به  معلول  به   از پرداختن  دهيد قبل  اجازهژاله وفا ـ  

هر   به  چون  کنم  دوستدار بيان  خانم  نظرات  با نقطه   خودرا در رابطه  نظرات 
 آن   بر روی  و با بحث   را يافت  افتراق  نکات   بايست  آزاد  بحث   در يک  حال
 شما نيز پاسخ   سوال  به   سپس.  کرد  بدلاشتراک  نکات   را به   المقدور آنان  حتی

و   دشمنی  با هر گونه   من .  بوجود آيد  نبايد دشمنی  از ديد من .  گفت  خواهم
  باب  من  يکو روز و ترس   حال،  انسان  يک  بعنوان   من.  دارم  مخالفت  ایکينه

 
 
 
 
 
 
 
 

جامعه  آتئيست  مثال آن  که   ايران  مثل  ایدر  مال  جان  به   فقيه   ولی   در   و 
 توانممی  کند را بخوبی  قدرت  خواهد اعمالو می  يافته  سيطره  انسان   وناموس

با ساير انسانها    بايد بداند در رابطه   هست  که  در هر مرامی  انسان.  کنم  درک
رابطه  در  اسا  که  ایو  ميکند  برقرار  چه   اشرابطه   س با سايرمرامها   پايه   بر 

آزادی  ؟است  يا  صحبتهای  قول  به   ؟زور    عنوان   به   بسياری  برای  منشما 
 راهنمای  اصلمتاسفانه   چون   ؟ چرا.  نظر ميرسد  نو و جديد به   حرفهای  مسلمان

پايه بر  را  دينم  اينجانب   که  آزادی  توحيد  جامعه  آنچنان ،  امگرفته  از   در 
به  شده  منسوخفعلی  بدان   را که   قرآن  کالم  که  شده  سپرده  نسيان  طاق   و 

آيا   دارد که  والئس  بيضايی  خانم!  نظر ميرسد  به   غريباستناد ميکنم  اينجانب
 ما در دين   که   با تجديد نظری   دينی   درجامعه  وی  حيات  آتئيست   يک  بعنوان 

تجديد   از ديد من  که  کنم  ايدعرض ب  ايشان  خدمت  ؟شودمی  حفظ  خود ميکنيم
 حيات  حال  تا به  اينجانب الً. اوام نکرده  امخود و يا گذشته   در دين   من  نظری
نکردم  کسی تحديد  و  تهديد  ثانی  را    که  دين  اصل  به   اينجانب  در 

  از اينکه   قبل  انسانها حتی  را ذاتی  حقوق   و اين  است  حيات  حق  شمردنمحترم
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استناد می ،  گردد  يا مرامی  عقيدهدارای  انسانی  اين  من.  کنمميداند،  طرز   با 
 سياسی   و عمل  طرز تفکر فعاليت   و با اين  امشدهبزرگ   از دين  تفکر و برداشت 

از   و نه   امآورده  بدست   قرآن   ازمطالعه  را مستقيم  از دين   برداشت   اين.  امکرده
. است نيز مؤثر بوده آنان آزاده مسلماً تربيت  و البته  امبرده ارث پدر و مادر به

 ام و جوانی  دکیکودر دوران  اند منگذاشته   قرآنی  آموزه  بر اساس   درست  آنان
 ایارثيه  من  دين  پس.  کنم  را انتخاب   و خود بهترين  سخنها را بشنوم  همه

و مورد غور   گذاشته   تجربه   را به   مسائل  اين  که  بوده  خود من  عقل   . ايننيست
 نيز مسئول  انتخابم   . لذا در مقابل است کرده  و انتخاب   است   قرار داده  وتفحص 

اساس   بنابراين .  باشممی يا هر کساعتقاد من  بر  آزاد   چون   ديگری  ، شما 
 برای تکليف نتعيي حق  بشری داريد و بنی  هم انتخابايد، آزادیشده آفريده

 بر شما مشخص   بغی   رشد را از راه   ما راه  فرمايدکهخداوند می  وقتی .  شما ندارد
وقتی  کرديم است   و  باشد  راه   دين  قرار  بردن ،  رشد  بکار  برایديگر   زور 

: (256  بقره  فرمايد )سورهشود. از اينرو خداوند می می   وجه   بی   دين  قبوالندن

پيامبر وبه   "جداگشتسرکشی   رشد را از راه  راه   تحقيق   به   نيست   اکراه  در دين"
  چرا که !من  از آن  من شما و دين شما از آن  مرام  بگو که  کافرانميفرمايد به 

 . بردنمی  کافر نام پرستند بعنوان خدا رانمی که از کسانی در قرآن
 پيروی  قدرت  يعنی  ميشود، طاغوت   پرستيده  شخصيت   وقتی  معتقد است   بلکه  

 اکنون   هم   مثل.  ميکنند  پيروی  از آن   همه  ميگردد که  ایقاعده  وطغی   ميگردد
 شخصيت   اوج   !اندقرار داده  فقيه   در ولی  شدن   را ذوب شدن   انتخاب  شرط   که

 رهبری   آنجا که اما خداوند از    !ميکنند  باباسالمی   چنين  را دارند بنام   پرستی
 بگو من :  ميفرمايد  در پی  پی  پيامبرش  به   است   را در خود او قرارداده  هر کس

 )جن  خير و شر شمانيستم  مالک  من،  (110  شما )کهف  مثل  هستم  بشری
نيستم  وکيل  (، من21 نيستم  پدر مردان ،  (66  انعام   شما  (، 40  )احزاب  شما 

 پيامبر تو را شاهد و مبشر و هشدار دهنده   ای،  (128  انعمر  )آل  امربا تو نيست 
الگو باشند  در بندگی  که ستانديم ميثاق ( ما از پيامبران45 )احزاب فرستاديم
 و صاحب   بر مردم  (، تو مسلط 81  عمران   نکنند )آل  خدا را تبليغ  و جز پيام

 با تو نيست   هدايت ،  کنی  تو بايدتنها دعوت.  (22  )غاشيه  اختيار آنها نيستی
پيامبر خود   و به  خدادانسته  را تنها از آن  انسان  و قلمرو هدايت  (272  )بقره

 هدايت بتوانی   بخواهی   را که   هر کسی   که  نيست   چنين   "  :شودنيز يادآور می 
 بنی ،  46  کند )قصصمی  را بخواهد هدايت   هر کس   که  خداست   و اين  کنی

 دست   هر کس   هدايت   خود بهتر ميداند که   خالق  و چون   "و...  (97اسرائيل 
 است   وا گذاشته   خود انسان  را تنها به  راه  واختيار انتخاب  خود او و خداست 

 و هر کس  کرده  خود را هدايت   جست  هدايت  هر کس   :(15  اسرائيل   )بنی
را بر   ديگری  عمل  بارو هيچکس  کرده  را گمراه  خود خويش  يافت  گمراهی

متعال  پس   ".  نخواهد کشيد  دوش که   اين  خداوند  ميداند  نيز  پيامبراگر   را 
وظيفه   رهبری را  ميکند  انسانها  فاسد  و  ميشود  فاسد  بشناسد،  شما .  خود 

  همه   موجود ميزنند که  "  فقيه  ولی  "  طرفداران   که  زوری  بفرماييد  مالحظه
 شده   مسلمانان  و بخصوص   انزجار مردم  مايهو اينهمه  در آورند  انقياد وی   را به 
 سرور آزادگان   ؟گرويدندبدو می  مردم  ما ميزد اينهمه  را اگر پيامبر گرامی   است 

شما آزاديد   پس   "  باشيد  نداريد آزاده  اگر دين  "  است   نيز گفته   حسين  امام
خطر را به  ديگران  نبايد جان  مرام  اين  باشيد، البته  مايليد داشته  که  هر مرامی

همانگونه  حيات  من   مرام  که   بيندازد  کند  نبايد  تهديد  را  که   تاريخ.شما   را 

 بوده  دفاعی  پيامبر هم  جنگهای  کليه  ميکنيد که  بفرماييد مالحظه  مطالعه
و   پيامبر  زمان  آن   در عربستان  بودند که  ديگران چرا که   تهاجمی  و نه   است 
 ميکردند و آزار ميدادند و جنگ   بيرون اشان  و کاشانه   را از خانه   مسلمانان  تازه

براين.  ميکردند  اعالم  انسانی  بنا  حق   حقوقهستيد صاحب  شما   انتخاب   و 
 حيات حق   همه،  تفاهم  بر اساس   که  ایجامعه  در يک.  خود را داراييد  نظرات 

 هيچ  حيات  گرفتن  شما ،حق   مرام   و نه   اسالم   ندي  ميکنند نه   را رعايت  هم
اگر   فرضی  من  پس .  و شما را ندارد  من  باورهای  بر اساس   زندگی   را و  کس
 دين  خود را که  دين  اساسی   اصل،  ببرم  سوال  شما رازيرعالمت  حيات  حق
آزاد   ميزان   نهما  . شما به امبرده   سوال  را ابتدا زير عالمت  است   آزادی  همه

 شما است   ذاتی   شما را که حق  اين   ندارم  اجازه  و من .  من  ايد کهشده  آفريده
به  مرام   را  که  خاطر  بگيرم  است   ثانوی  بدان  نسبت   شما  شما   بنابراين.  از 
 . وجود دارد کلی دو نگرش که موضوع بر سر اين  آييممی

 انسان   مرامی  از داشتن   ميداند و قبل  انسان  را ذاتی   حقوق   که   نگرش   يک  -  1
آزاد و با آنها   انسانند و انسان  درونی   حقوق   آيد و اينبدنيا می حقوق   با اين
اشان  نيز کار اصلی  سياسی   -  اجتماعی  سيستمهایتمامی  ميشود، پس   خلق

 حقوق   اين   به   عمل  و امکانات   بخشيدن  تحقق  هایزمينه   باشد که   اين  بايستی
 . بوجود آورند و تمهيد کنند انسان را برای 

و  ذاتی ميداند و نه  از انسان و بيرون  را خارج حقوق اين که دوم نگرش  - 2

 و يا تازگيها مد شده  است   "  آوردنی   بدست  "  حقوق   اين  ميگويندکه   فوقش

 انسان  ذاتی   به  ذهنيتشان  هدر کن  همه  اينان!  است  "  آموختنی  "  بگويند که 
نيز خطور   ذهنشان  به   حتی  ندارند وگرنه   ، اعتقادی با انسان  حقوق  اين  بودن 
را بوجود   بنيادهايی  و فوقش.  تصور کننداز انسان  آنها را خارج  کرد کهنمی

را   بيان   آزادی  کنيد حقشما فرض !!  باشد  حقوق   اعطای  کارشان   بياورند که 
 !!ميآيد   طبيعی  نظر بسياری  به   بعضاً هم  !!از شما ميگيرد  فعلی  قضائيه  هقو

بنيادی  ولی هنوز  حيات  اجازه  که  نشده  درست  مثال  شما   حق   !بيابيد  دهد 
دهد بگويد خود اجازه  به   يا بنيادی  هنوز کمتر کسی  که  است   آنقدر ذاتی حيات

بوجودآمدنش   من ميکن  دستور  اجازهمرا صادر  با  بگويد  يامثال  و  شما   من   . 
در   بسياری  کردنش  قطع  برای  که  بگذريم!  بکشيد  نفس   دقيقه  ميتوانيد از اين 

 همان   نيز به   بيان   آزادی  حقکه  در صورتی   ميدانند!  خود را مکلف   رژيم  اين
 نگاه   نيستیکموسابق   نظر برسد. شما در جوامع  به   طبيعی  بايستی  حيات  اندازه

که ميبينيد  مرام   حق  کنيد  اين   ميشد. پس   گرفته  ديگری  هر  بر   فرقی  بنا 
  دادن   بر اصالت   آن  . اگر اساس يا غير دينی  باشد، دينی   مرامی  چه   نميکند که

  انسان   حقوق  تمامی  قطع  خود حق  را حقوقمند نداند به   و انسان  باشد  قدرت  به 
و   بر خوردار باشد از حقوقی   . يکی تبعيض  يعنی  قدرت   اساساً  چون.  را ميدهد
 ی اتمرکز مييابد و خود را دار  دربنياد سياسی   قدرت   اين   و اغلب  !نه   ديگران 

گر،    تبعيض   ذهنيت  براساس   يا من.  ميداند  را فاقد آن  و ديگران   حق  همه
 بنابر نگرش   اول  و شق   !دخو  و شما را مادون  را باالتر از شما ميدانم   خودم

 . شما را حقوقمند ميدانم را حقوقمند و هم خودم هم اول
  از حقوق   خود انسان  غفلت  اند، بدون ذاتی  حقوق   از آنجا که  که  بگذريم  البته 

 آنرا از وی   نخواهد توانست   و بنيادی  مقام  ، هيچوی  اجازه  بدون   و يا  خودش
 و عمل   انسان  ميگرداند و با مقاومت   را سخت  آن  اجرایتنها زمينه.  کند  سلب

 ادامه دارد      /     .ميگردد زور نيزبرداشته  مانع اين  حقوقش به 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


