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  رحمانی بھرام
  ٢٠١۵ می ٠٧

  

  !ھا کمونيست عليه »محمدی مجيد« فتوای پنج

١ 

گرايان  ھا برای اسالم يستپنج ميراث کمون« با عنوان ئی، فتواھا١٣٩۴ ]ثور[ ارديبھشت١١مجيد محمدی، به تاريخ 

 که در -داری بيش از شريعت و عقايد اسالمی گرايان امروز در شيوه و سبک دولت اسالم... «: ؛ نوشته است»...شيعه

 »...اند  کمونيسم بودهتأثير تحت - اين موضوع ساکت ھستند

دھند   را مورد نقد قرار میاين که مجيدی محمدی و ھر کس ديگری، ھر گرايش سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حکومتی

به خصوص اگر نقد سازنده باشد بسيار ھم مثبت است و بايد به استقبال . کنند امر خودشان است ھا حمايت می و يا از آن

  .آن شتافت

 زدن با ھدف پنھان کردن ءھای جعلی برای ديگران و فتوا صادر کردن و تھمت و افترا سازی اما تحريف تاريخ و پرونده

  .خود، ھمگی زشت و قبيح ھستند و ربطی ھم به آزادی بيان و نقد ندارند ۀسابق

الھی دانشگاه شيراز و از   مردم ايران، يکی از دانشجويان حزب۵٧ھای نخست انقالب  مجيد محمدی که در سال

 جنايت و دھندگان حمله به اين دانشگاه در انقالب فرھنگی بوده است؛ اکنون اعمال ضدانسانی حکومت جھل و سازمان

عام کرده و در داخل و خارج کشور  قتلرا ن خود اخواھان و مخالف ھا و آزادی شان را که تاکنون کمونيست ۀترور و خراف

ھای مختلف حکومت اسالمی، به  ھای طوالنی، در ارگان او سال. دھد ھا نسبت می نيز ترور کرده است، به کمونيست

شناسی خود را در  توان گفت که او مدرک جامعه ھمين دليل نيز می داشته و به يت سانسور فعالۀخصوص در عرص

ھنگامی که او، .  مردم ايران، دريافت کرده است۵٧شان و دستاوردھای انقالب  ن حکومتا سرکوب مخالفۀعرص

 چون ابراھيم نبوی، محسن کديور، فکرانش ھم  در دعواھای جناحی درون حکومت اسالمی مانند بسياری از ھمًاحتماال

چنان به   رسيد، ھمامريکا، ايران را ترک کرد و پايش به ...هللا مھاجرانی، اکبر گنجی، محسن سازگارا و عطاء

ش تصادی و قطع حقوقش، ناگھان موضع به داليل اقًاما پس از مدتی، احتماال. نوشت ھای ايران مطلب می روزنامه

او به تبعيت از . ھا و دولت بوش تبديل گرديد  نئوکانر کرد و به يکی از طرفداران پروپا قرصييصدوھشتاد درجه تغ

  . نظامی به ايران برخاستۀ ھای غيرانسانی کاخ سفيد، به حمايت از تحريم اقتصادی ايران و حتی حمل سياست

 وابستگی فکری عميق او به ۀدھند  نيز نشانمسألهاين . زند ھايش موج می ستيزی محمدی، در اغلب نوشته  اما کمونيست

چرا که . اش است طلبی طلبی و جنگ ليبراليسم اقتصادی، استثمار انسان از انسان، تبعيض، سانسور، خشونتنئو
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ورزند، بلکه به  داری سخت مخالفت می ھای ظالمانه و غيرانسانی سيستم سرمايه  اين سياستۀھا نه تنھا با ھم کمونيست

دادن به ھرگونه تبعيض و نابرابری جنسی، ملی،   پايانروز و جدی و پيگير برای براندازی کاپيتاليسم و طور شبانه

  .کنند تر از ھمه پايان دادن به استثمار انسان توسط انسان مباره می اقتصادی، سرکوب و سانسور، و مھم

  

  :اما فتواھای مجيد محمدی

 داری و امريکا ستيزی دشمنی با نظام سرمايه: فتوای اول محمدی

البته . کند اخذ می) اياالت متحده(ا نظام سرمايه داری و مھم ترين دولت سرمايه داری کمونيسم ھويتش را از مخالفت ب

داری دولتی و سرمايه داری سران حزبی و حلقات نزديک به آنھا را  ھا پس از به قدرت رسيدن، سرمايه کمونيست

 ئیھا حتی آن دولت. تی پايان نيافتداری رقابتی و غير دول داری کردند اما دشمنی آنھا با سرمايه جايگزين نظام سرمايه

 ».اند دشمنی با اياالت متحده را حفظ کرده) مثل رژيم بعثی سوريه(اند  داری را کنار گذاشته که مبارزه با سرمايه

   

 دشمنی با يھود و اسرائيل: فتوای دوم محمدی

ايگاه استعمار بريتانيا و اياالت متحده  اسرائيل را پۀ بورژوا و دولت محقق شدئیگرا  دولت يھود را ملیۀھا ايد کمونيست

 .توانند موجوديت دولت اسرائيل را پذيرا باشند دانند و از اين جھت نمی دانسته و می در منطقه می

  

 تقدم توزيع ثروت بر توليد آن: فتوای سوم محمدی

اند ثروت را  شه خواستهھا ھمي از اين جھت کمونيست. کمونيسم متمرکز است بر توزيع ثروت موجود و نه توليد ثروت

ھای  در تعاليم مارکس و انگلس و لنين و مائو چيزی در باب روش.  توزيع کنندءاز ثروتمندان گرفته و در ميان فقرا

خالقانه برای توليد ثروت بيشتر در جامعه وجود ندارد بلکه بحث اين است که چگونه ثروت موجود به طور ناعادالنه 

  .عدالتی مفروض را از ميان برد ن اين بیتوا تجمع يافته و چگونه می

  

 آزادی بورژوائی: فتوای چھارم محمدی

ھا  البته کمونيست.  بدان دسترسی ندارندء ھستند که فقرائی بورژوائیھا کاالھا آزادی و حق انتخاب برای کمونيست

 » ...دانند خواھان آزادی برای خود ھستند چون خود را حق مطلق می

  

  توطئهۀنظري: یفتوای پنجم محمد

گرايان اين  اسالم. انداختند  میامريکا مشکالت را بر گردن امپرياليسم ۀ توطئه بودند و ھمۀھا قھرمان نظري کمونيست

 » ...دارند ھا گرفتند و آن را ھميشه برافراشته نگاه می پرچم را در ايران از کمونيست

 ثر و کارآمدؤم: فتوای پنجم محمدی

چھار ميراث ديگر .  در فرھنگ و نظام عقيدتی مسلمانان داشتئیھا ا دشمنی با يھود پس زمينهاز پنج ميراث فوق تنھ

ھا عقب  گرايانی که می خواستند در کسب قدرت از کمونيست  در تعاليم و فقه روحانيت شيعه نداشت و اسالمئی جاًاصوال

 » ...د ميالدی اين امور مد روز عالم سياست بودھای شصت و ھفتا العين خود قرار دادند چون در دھه نمانند آنھا را نصب

***  
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ھا  ھا کينه و دشمنی دارد؟ او مسايلی را به کمونيست چنين خصمانه با کمونيست بايد ببينيم که چرا مجيد محمدی، اين

ای مجيد  اين فتواھًاحتماال. معنی ھستند ترين پايه و اساس علمی ندارد، بلکه پوچ و بی  دھد که نه تنھا کم نسبت می

  . اند ت گرفتهأ او نشئیمحمدی، ھم از افکار مذھبی و ھم افکار بورژوا

 ۀھا عزم و اراد ھم اين است که کمونيست ھا، صددرصد واقعيت دارد و آن اما يکی از فتواھای باالی او عليه کمونيست

 و استثمار و آزاد و برابر و انسانی  عاری از ستمئیو دنيا. اند تا ريشه ظلم و ستم و استثمار را خشک کنند تاريخی کرده

داری و  ھاست که مجيد محمدی را که ستايشگر تبعيض و ستم و استثمار سرمايه در واقع اين سياست کمونيست. بسازند

ل دفاع ئي و اسراامريکاھای  و يا اين که از حاکميت. کشی انسان از انسان است به موضع خصمانه کشانده است بھره

.  خورد و ھم از آخور برای او ھم نفع اقتصادی و ھم نفع سياسی دارد و به قول معروف ھم از توبره میکند در واقع  می

آھنگ  ل ھمئي و اسراامريکاھا و ايدئولوژی حاکميت  ھا و ايدئولوژی خود را با سياست به عبارت ديگر، ھم سياست

در ھر صورت . طلب حکومت اسالمی دارد ح چشمی ھم به جناح اصالۀکند و ھم با ايدئولوژی مذھبی خود، گوش می

 و ديگر امريکال نزديک به شش دھه است با حمايت حاکميت ئيفکرانش مھم نيست که حاکميت اسرا برای محمدی و ھم

 و زمينی خود را به ئی ھواۀاز چند گاھی نيز حمالت وحشياناند و ھر  فلسطينی را اشغال کردهھای شان سرزمين متحدان

ھا حکومت اسالمی که محمدی تا ديروز  س آنأهللا لبنان و حماس فلسطين و در ر حزب. دھند  انجام میفلسطين و لبنان

 اين ۀکنند کن و توجيه حامی کليت آن و از عناصر فعال آن بود و امروز حامی يک جناح آن شده است جاده صاف

بنابراين، برای محمدی مھم . ای آنان ھستند قهالمللی و منط ل و متحدان بينئي و اسراامريکاھای وحشيانه و جنگی  سياست

ھای  پراکنی راکت و يا با . شوند گناه و غيرنظامی و کودکان کشتار و يا آواره می قدر انسان بی ھا چه نيست در اين جنگ

 مھم شوند؛ برای او گناه و شھروندان عادی اين کشور ويران می  اسرائيلی بیۀهللا لبنان و حماس فلسطين چند خان حزب

ھا  ل و طرفداران آنئي و اسراامريکاھای  آن است که در ھر شرايطی حقانيت و منافع اقتصادی، سياسی و جنگی حاکميت

طرف نيست، بلکه در کنار يکی از طرفين اين  ھا بی بنابراين، مجيد محمدی در اين جنگ! چون خودش حفظ شود

اگر او در رکاب . کند تا منافعش حفظ شود  میتأمينھا را   نظری جنگ آنۀگر است و پشت جبھ ھای ويران جنگ

دولت باد داده است اکنون با شعار زنده » لئيمرگ بر اسرا«و » امريکامرگ بر «ھا شعار  حکومت اسالمی، سال

 و امريکاھای  ھای حکومت دھد که با جنايت ل، به نوعی شعار مرگ و نابودی ھمه کسانی را میئي و دولت اسراامريکا

  .ند ا و متحدان آن مخالفلئياسرا

ھای درگير   حکومتۀدر حالی که ھم. دھد ھا را اھريمن و پليد نشان می  نجات و رقبای آنۀل را فرشتئي و اسراامريکااو 

  . کار ھستند و بايد محکوم شوند ھای ملی و مذھبی درون کشوری و فراکشوری جنايت ھا و خشونت در جنگ

جنگ داخلی سوری، ھمانند حکومت اسالمی ايران، حکومت روسيه، حکومت  طرفين درگيری در ۀبرای مثال، ھم

چون عربستان   و متحدانش ھمامريکاهللا لبنان و غيره که از حکومت جانی بشار اسد دفاع می کنند و يا  چين، حزب

ن داعش سعودی، قطر، ترکيه و غيره که ارتش به اصطالح ارتش آزاد سوری، جبھه النصره، خالفت اسالمی يا ھما

اند  آموزش داده و مسلح کرده و عليه حکومت بشار اسد وارد سوريه کردهرا ھای تروريستی اسالمی  سابق و ديگر گروه

  .شوند ھمگی در جنگ و کشتار و آوارگی ميليون مردم اين کشور مجرم محسوب می

مانند راديو فردا و صدای  امريکاھای فرانسه،  ھاست که ھمکار راديوھای فارسی زبان دولت مجيد محمدی، سال

ھای حکومت   شود در ارگانامريکا، راھی ١٣٧٩او قبل از اين که در سال . است... يو زمانه و دلند راا، ھامريکا

 راديو تأسيسنويس قانون نويس قانون نشر کتاب، پيشھای مطالعاتی تنظيم پيشاسالمی به عنوان مدير و عضو کارگاه

ھا، استاد دانشکده صدا و سيما تا نويس برخی روزنامه ھای نشر در ايران، يادداشت ستھای خصوصی، و سياتلويزيون

 بنابراين، او ھم مانند .خدمت کرده است... سراھای تھران و ھای نشر، مطبوعات و فرھنگ، مشاور بنگاه١٣۶٩سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ۀر و خرافه و مدافع ھممحسن سازگارا، اکبر گنجی، ابراھيم نبوی، از عناصر فعال حکومت جھل و جنايت، ترو

ھا و کشتار فجيع دانشجويان مخالف  او فعال و حامی انقالب فرھنگی در حمله به دانشگاه. ت اين حکومت بوداجناي

. ھا بود سازی دانشجويان و استادان چپ و سکوالر و کمونيست حکومت اسالمی، تعطيلی اين مراکز علم و دانش و پاک

ن اموريت داشت ھر جا رسيد مخالفأ خلخالی بودند که از طرف خمينی مئیی صحراھا فکرانش حامی دادگاه او و ھم

فکرانش مدافع حجاب  ھای مرگ بسپارد؛ او و ھم ای به دست جوخه ھای دو سه دقيقه ال و جوابؤحکومت را با س

اتيک، ھا، نھادھای دموکر اسالمی و سرکوب زنان، حمله به کردستان، ترکمن صحرا، حمله به دفاتر روزنامه

شرکت فعال در انقالب ... او حامی جنگ ايران و عراق بود و. ھای سياسی، نھادھای فرھنگی و غيره بود سازمان

فکران او  نويسم، بلکه ھم گويم و نمی اين ھا را فقط من نمی... ھا بود و  دانشگاهتادانفرھنگی و سرکوب دانشجويان و اس

  .نويسند گويند و می ز میمانند اکبر گنجی و ابراھيم نبوی و غيره ني

 رسيد مدافع حمله به ايران و تحريم اقتصادی ايران شد و از اين ديدگاه امريکامحمدی بعدھا و پس از اين که پايش به 

ھا نيز بسنده نکرد و به يکی از  او به اين.  و مدافعان آن تبديل شدامريکانيز به يکی از ستايشگران سرسخت حاکميت 

به طوری که او در . ليه ايران شد عامريکاھای نھان و آشکار با حاکميت  عال و صريح بده و بستانن فا و مروجانمبلغ

مگر مالقات با اعضای دول خارجی جرم يا کاری خالف اخالق ... «: يکی از مطالب خود، به صراحت نوشته است

اند؟ از کجا می دانيم که مردم ايران در يک  است؟ مگر کسانی که چنين می کنند راه ارتباط گيری ديگران را بسته

 »اند ترجيح نمی دھند؟ اند به کسانی که ديدار نداشته  با سران دول خارجی ديدار داشته را کهئیھا شرايط آزاد چھره

بانی ي، از خاتمی پشت١٣٧۶ای كه در انتخابات  بود؛ حلقه» اني كۀحلق«د محمدی از اعضای ثابت يشود مج گفته می

 .يان او شده بود معجزه و يا کليد شيخ حسن روحانی و اطرافتۀ نيز شيف٩٢او در انتخابات . كرد می

 و دانشجويان اين دانشگاه دست تادانمحمدی در انقالب فرھنگی به خصوص در حمله به دانشگاه شيراز و پاکسازی اس

ھا دانشجو جان خود را از دست   است که در جريان انقالب فرھنگی، دهئیھا دانشگاه شيراز يکی از دانشگاه. داشته است

  . دادند و يا زخمی شدند

:  گروھی که انقالب فرھنگی را در شيراز ھدايت کردند، چنين نوشته استۀی، در يکی از مطالب خود درباراکبر گنج

در آن جلسات . شد ل می يور تشکيل کردن دانشگاه در منزل محسن کديد محمدی، جلسات تعطي مجۀراز، به گفتيدر ش«

، )ر فرھنگ و آموزش عالی خاتمیيوز(قی يم نبوی، توفيد محمدی، ابراھيور، عطاء هللا مھاجرانی، مجيمحسن کد

... و) ر احمد در دوران محمد خاتمیيه و بويلوياستاندار کھک(ز يم شورانگي، کر) مجلس فعلیۀندينما(کوچک زاده 

  )شه زمانهياکبر گنجی، ارکان انقالب فرھنگی، اند(  ».شرکت داشتند

 -٨«: ، نوشته است» ھفتم، ارکان انقالب فرھنگیزبان روشنفکری معاصر، بخش«اکبر گنجی، در مطلبی تحت عنوان 

. دھند سخن بر سر اين بود که روشنفکران غير دينی سروش را بانی انقالب فرھنگی جلوه می :ارکان انقالب فرھنگی

ھا از استادان و  سازی دانشگاه  بود و پاک١٣۵٩ھای ايران در سال  سروش طراح، سازمان دھنده و عامل بستن دانشگاه

  »...ويان غير دينی کار او بوددانشج

در تک تک شھرھا . شود بدين ترتيب دانشگاه علم و صنعت علم دار انقالب فرھنگی می«: دھد گنجی ادامه می

در مشھد سرلشکر فيروزآبادی رھبری اين پروژه را . اند ھا کردند، شناخته شده دانشجويانی که اقدام به بستن دانشگاه

در . شد  مجيد محمدی، جلسات تعطيل کردن دانشگاه در منزل محسن کديور تشکيل میۀگفتدر شيراز، به . برعھد داشت

وزير فرھنگ و آموزش عالی (آن جلسات محسن کديور، عطاء هللا مھاجرانی، مجيد محمدی، ابراھيم نبوی، توفيقی 

) مد در دوران محمد خاتمیاستاندار کھکيلويه و بوير اح(، کريم شورانگيز) مجلس فعلیۀنمايند(، کوچک زاده )خاتمی

  .شرکت داشتند... و
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آن دسته از دانشجويانی که انقالب ... «. ھا در آن زمان بود صادق زيبا کالم يکی ديگر از مدافعان تعطيلی دانشگاه

 مختلف قرار ۀبستند، اگر ھنوز در قيد حيات باشند، در برابر ھم در دو جبھرا ھا  فرھنگی را پديد آوردند و دانشگاه

قرار گرفته است، و در سوی ... در يک سو محمود احمدی نژاد، صادق محصولی، سرلشگر فيروزآبادی و. اند رفتهگ

، ئیديگر، شکوری راد، عطاء هللا مھاجرانی، محسن کديور، مجيد محمدی، ابراھيم نبوی، توفيقی، ھدايت هللا آقا

 ) اکبر گنجی( ».اند ايستاده...و

 :، نوشته است٢٠١٣ش از او، در سال يراز با محمدی دوست و ھم دوره بود در ستايگاه شم نبوی ھم که در دانشيابراھ

مجيد محمدی يک نويسنده که تا می تواند عليه روحانيت و قم و طالب می نويسد، البد در قم به اين شناخت رسيده ... «

  ».است

د چپ ھای اخراج شده، يا مثل عباس نخعی رفتند در دانشگاه شيراز بسياری از بسيار با ھوش ھا يا شدن«افزايد  نبوی می

با مجاھدين خلق و در درگيری نظامی کشته شدند، يا شدند مثل محسن کديور و مجيد محمدی و عطاء هللا مھاجرانی و 

 »...مصطفی معين و

ند و نقش سيا ک ھا ھزار صفحه سند تاريخی در اين مورد وجود دارد انکار می  را که ده]اسد[ مرداد٢٨محمدی، کودتای 

 ۀدر سايت خودنويس دربارای ، مقاله ١٣٩٣او در سال . داند  در اين کودتا را نيز غيرواقعی میامريکاو حاکميت 

 ٢٨اند در نتيجه  مصدق با حکم شاه و ارتش برکنار شده«اند که  اند از جمله نوشته ، منتشر کرده١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 

 ۀدر حالی که وزير امور خارج ». در برکناری مصدق کليدی نبوده استامريکا و نقش سی آی ای... مرداد کودتا نبود

تر از آش شده و در قامت وکيل   داغۀ کاس اکنون چرا محمدی. خواھی کرده است  به خاطر کودتا از ايران معذرتامريکا

  ! کند؟  در جريان کودتا رفع اتھام میامريکامدافع ظاھر شده و از 

ھايش به نيروھای معتقد به وجود امپرياليسم  ست که امپرياليسم وجود ندارد و در اغلب نوشتهمحمدی، کشف کرده ا

  .داند تازد، و از طرف ديگر حکومت اسالمی ايران را امپرياليسم می می

جاست که   بسيار جالب آنۀنکت «: نيروھای چپ نوشته استۀگونه، دربار فتوا نژاد، او در وبسايت سعيد قاسمی

 سوابق مارکسيستی دارند و توزيع پول توسط احمدی نژاد را ًان جديد ترکيبی ھستند از افرادی که عمدتاپرست وطن

 از ًکردند و اکنون عمدتا پرستی را ديدگاھی خرده بورژوازانه معرفی می  ميھنًدانند؛ اين افراد سابقا گرايانه می عدالت

وری مادر تنھا تو سوسياليستی ايرانی که پس از فروپاشی امپرابخشی از جريان مارکسيستی ... روند توابين به شمار می

پرستی   شمالی و کوبا برای آن مانده برای احيای خود به ميھنوريایالعمر مثل ک ھای ديکتاتوری با رھبران مادام رژيم

باشد ) آندوستی وطن و مردم و طبيعت و ميراث و فرھنگ (که ايجابی ن پرستی بيش از آ اين ميھن. روی کرده است

گاه با استبداد مذھبی در ايران  اين بخش از جريان چپ ھيچ. است) داری يا امپرياليسم دشمنی با غرب، سرمايه(سلبی 

ھای  ھمچنين از حيث روش. کرده است ساز به قدرت رسيدن خود تلقی می مشکل جدی نداشته و استبداد مذھبی را زمينه

  ».بنيادی ميان اين بخش از جريان چپ و جمھوری اسالمی وجود نداردداری و برخورد با مخالفان تفاوتی  حکومت

اکثريتی،  - یئ  کوچک طيف تودهۀ، به جز يک عد ھای ايرانی در ميان چپ! تر از اين چه دروغی شاخدارتر و بزرگ

 کار   نهنژاد را مردمی و ضد امپرياليست دانسته، و  پاسدار احمدی  از حکومت اسالمی دفاع کرده، نه کس نه ھيچ

فکر   ھم۵٧ھای نخست انقالب  طيفی که در سال.  او در توزيع پول را کمک به محرومان ارزيابی کرده استۀگداپروران

کردند و ھنوز  الھی و پاسداران و حکومت اسالمی ھمکاری می محمدی بودند و در سرکوب انقالب مردم ايران، با حزب

اش  الھی  حزبفکران زمانی که محمدی و ھم. کنند سالمی دفاع میطلب حکومت ا ھم مانند محمدی از جناح اصالح

نگاران، نويسندگان، ھنرمندان و به طور کلی نيروھای آزاده و  ھا، کارگران، روزنامه مشغول سرکوب زنان، دانشگاه

دفاع  خلخالی ئیھای صحرا  ملی نيز از دادگاهۀغيرمذھبی بودند حزب توده، فدائيان اکثريت، نھضت آزادی، جبھ
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ھای سنگين مسلح  سپاه پاسداران بايد به سالح: دادند کردند و از جمله فدانيان اکثريت در حمله به کردستان، شعار می می

  ...و» شوند

 نفر، از ١٨۴ ۀبعد از اعالمي.  او صداقتی ندارند که آن را قبول کنند ستيزی محمدی علت ديگری نيز دارد، ولی چپ

ای مخالفت خود را  ای چپ خارج کشور، بلکه نيروھای چپ داخل کشور نيز با انتشار بيانيهجمله محمدی، نه تنھا نيروھ

  .اعالم کردند» بشردوستانه«با حمله به ايران تحت عنوان دخالت 

گاه با استبداد مذھبی در ايران مشکل جدی نداشته و استبداد مذھبی را  اين بخش از چپ ھيچ«: نويسد محمدی، می

داری و برخورد با مخالفان  ھای حکومت ھمچنين از حيث روش. کرده است رت رسيدن خود تلقی میساز به قد زمينه

  ».تفاوتی بنيادی ميان اين بخش از جريان چپ و جمھوری اسالمی وجود ندارد

چنان  کشی دوران خودشان در رکاب حکومت اسالمی، راضی نيست و ھم رسد محمدی ھنوز ھم از چپ به نظر می

اما مجيد . پوشی کند  نيروھای چپ را به حکومت اسالمی وصل کند تا موضع آن روزھای خودش را پردهکند تالش می

  !ل به ايران حمله کنندئي و اسراامريکامحمدی به ھر قيمتی آروز دارد 

 و از عناصر چماق به دست اين  کند که انگار او با حکومت اسالمی مخالف بوده محمدی، چنان گردوخاک به پا می

 تا ۵٧او از انقالب .  نداردئیھا ھيچ خوانا ومت نبوده است؟ واقعيت اين است که اين ادعا و يا تظاھر او با واقعيتحک

انقالب «ھای دو آتشه بود که از جمله در حرکت ارتجاعی و ضدفرھنگی به اصطالح   شود از حزب الھیامريکاراھی 

  . تو در حمله به دانشگاه شيراز، نقش فعالی داش» فرھنگی

 نفر ۴٩١الھی و عناصر حکومتی محمدی به دانشگاه شيراز، بنا به گزارش کيھان بيش از  ھای حزب فکری  ھمۀدر حمل

.  نفر کشته شدند٣رسيد و حداقل   نفر می١٠٠٠اما بنا به گزارش شاھدان عينی، ميزان مجروحان به . مجروح شدند

  .شناسد يد محمدی ايشان را میھا است و بی ترديد مج نسرين رستمی، يکی از کشته شده

 مھاجرانی ھم در ھمان زمان در دانشگاه شيراز هللا رضا علوی تبار، ابراھيم نبوی، محسن کديور، عطاء از جمله علی

  . فکر بودنديان و انقالب فرھنگی ھم جھت و ھمشان در سرکوب دانشجو بودند و در مورد مواضع آن دوران او و نقش

چون اعضای حزب خلق مسلمان که  ھای غيرخودی، ھم  يروھای چپ بد بود، بلکه به مذھبی فقط مخالف ن محمدی نه

که يک روحانی » حاج آقا ثقفی«او از جمله . کردند ّهللا کاظم شريعتمداری بودند، ھم تعرض می سازمان طرفداران آيت

ّهللا  ری عليه آيتگي ا وادار به موضع که او رخواست  و به زور میکرد عضو آن سازمان بود را متھم به ليبرال بودن می

  !اند حاال ورق برگشته و خود محمدی ليبرال دوآتشه شده. اما ثقفی حاضر به اين کار نشد. دشريعتمداری کن

، مطلبی در وبسايت  »انقالب فرھنگی« خود در دانشگاه شيراز در زمان ۀکردن نقش سرکوبگران محمدی برای پنھان

شدن  ھا را که منجر به کشته  بستن دانشگاهۀآور خود، اقدام وحشيان و در اين مطلب چندشا. نوشته است راديو فردا

،  »مردمی« اقدامی  ن، يعنیئيھا شد، حرکتی از پا  دانشگاهتادانھا و اس تعدادی از دانشجويان و اخراج تعداد زيادی از آن

 .اند ناميده

ای که به خصوص در آن دوران، طراح و مورج و  رسانه.  است حکومت اسالمی کار کرده» صدا و سيما«محمدی در 

ژيک رياست يمحمدی در مرکز مطالعات سترات. مبلغ بسياری از اقدامات فاشيستی حکومت اسالمی بوده است

 از یاين مرکز بخش.  است کار کرده ھا و ھم حسن روحانی هللا محمد موسوی خوئينی جمھوری، ھم در زمان رياست آيت

، از سوی ]سرطان [ تير١٨ عھده داشته از جمله فرمان حمله به دانشجويان معترض پس از وقايع سرکوب ھا را به

ژيک، کار ياو در مرکز مطالعات سترات. سرای تھران، ھم فعاليت کرده است او در فرھنگ. روحانی صادر شده است

او . نيز بود» بنياد فارابی«ن ز فعاالاو ا. کرده که منابع مالی عظيمی نيز نصيب او و ھمکارنش در اين مرکز شده است
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ھای آخر زندگی خود در ايران، حتی يک پروژه از ستاد امور مساجد گرفته بود و در مورد نقش مساجد  در سال

  ...نوشت و می

 چاپ ئیھای محمدی، در تيراژ باال  مقاالت و کتاب کرد تمامی در حالی که سانسور و خودسانسوری در ايران غوغا می

ويژه و بزرگی نيز نصيب او » خواری رانت«به عبارت ديگر، در انتشار کتاب و مقاالت محمدی، . شد ر میو منتش

  . شد می

ً  و علناًدر نتيجه او، رسما. ای را بمباران کند  خامنه  محمدی، پيشنھاد کرده بود که دولت بوش محل زندگی زمانی

ای محدود  شد فقط به بمباران کاخ خامنه جنگی که اگر آغاز می.  و متحدانش به ايران بودندامريکا نظامی ۀخواھان حمل

شد و   ويران میاکشيد و ايران نيز ھمانند افغانستان و عراق و ليبي ماند و صدھا ھزار ايرانی را به خاک و خون می نمی

  .کرد ھيچ شھروندی احساس امنيت نمی

  ادامه دارد

 


