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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١١ اکتوبر ١٢

  

  :"انقالب فرھنگی اسالمی"

 خرد و علم، سرکوب آزادی  

 
زنده مقاالتی است که توسط گذرد يکی از آخرين   که از نظر خوانندگان گرامی میای مقاله

"  راه توفان" در ١٣۶۶ ]ثور[به نگارش درآمده و در ارديبھشت) بھمنی(رفيق حميد رضا چيتگرياد 

ما اين مقالۀ ارزشمند  .نشريۀ ھواداران حزب کارايران در خارج از کشور  منتشر گرديد٢۶شمارۀ 

دستان ه اخير کاربھای جنجال و ارامين سالگرد جانباختن اين رفيق و پاسخی به ج ٢۴را به بھانۀ 

ھای در دانشگاه" انقالب فرھنگی اسالمی"جمھوری اسالمی درمورد طرح تفکيک جنسيتی و ادامۀ 

اين مقاله دردو قسمت در شماره . داريم دھيم و ياد اين رفيق گرانقدر را گرامی می  ايران انتشار می

 و ]اسد[کارايران، مرداد ماه توفان الکترونيکی نشريه الکترونيکی حزب ۶٣ و ۶١ھای 

 .  منتشر گرديد١٣٩٠ ]ميزان[مھرماه

* * * * * * * *  
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  !انقالب فرھنگی اسالمی؟
  

ئی که چه ھادانشگاه .شروع شدھا انقالب فرھنگی اسالمی به وسيلۀ چماقداران و اوباشان با حمله به دانشگاه

حتی برای امام . دم، سنگر آزادی نام گرفته بودقبل از انقالب بھمن و چه بعد از آن به درستی از طرف تودۀ مر

ش قبل از رفتن به بھشت زھرا توقف و سخنرانی کوتاھی در مقابل اھنگام ورود به ايران ناچاراً در برنامه! امت

ظاھرا به علت تراکم زياد جمعيت .  نگرديدءمعلوم نگشت چرا اين برنامه اجرا. دانشگاه تھران تدارک ديده شده بود

اما آن چنان که گفتار و رفتار بعدی خمينی نشان داد، علت برگزار نشدن مراسم در اين بود که ! ل دانشگاهدر مقاب

بعد ازچند سال تبعيد قبل از ھر جای " رھبر انقالب"خواستند به دانشگاه چنين اھميت و مقامی بدھند که  آنھا نمی

آنھا .  يعنی مرکزالئيک و غير مذھبی ايران، ايراد نمايدديگر اولين نطق خود را ولو ھر چند کوتاه در مقابل دانشگاه

پروراندند   يعنی مراکز علم و تفکر، دفاع از آزادی را میھا درمغز کوچک و معيوب خود نقشۀ کوبيدن دانشگاه

حمله به . ناميد! را روسپی خانهھا ھمان طورکه در مدت کوتاھی ماسک از چھره دريده شد و خمينی دانشگاه

  : درحقيقتھادانشگاه

 ماه به منظور استقرار فاشيسم و دمکراتيک دستآورد انقالب بھمنھای درحملۀ ھمه جانبۀ ارتجاع به آزادی"

  ")انقالب فرھنگی" استقرار فاشيسم در قالب -۶٣توفان شماره " ( حاکميت خود قابل توضيح است" تثبيت"

از بعد از ظھر روز يکشنبه . جاع شرکت نمودو مبارزه با ارتھا حزب کارايران فعاالنه در دفاع از دانشگاه

يکشنبۀ خونين دوباره : "گرانه و بردن شعارھای درست نظيرءافشاھای  با پخش اعالميه]حمل[ فروردين ماه٣١

دانشگاه سنگر آزادگی "، "زحمتکش، دانشجو، پيوندتان مبارک"، "زحمتکشان بدانيد دانشگاه شھيد داد"، "تکرار شد

 حدود ٢- ٢- ۵٩شب . مبارزۀ مردم را جھت داد... و" مرگ بر ارتجاع، مرگ بر آمريکا"، "اناست، نه النۀ مزدور

به ھوادارانش رھنمود داد که دانشگاه را تخليه ) ھادانشجويان ھوادار سازمان چريک" (پيشگام"ساعت ھشت و نيم 

ی صدر به مذاکره نشست و چند ساعت بعد خبر رسيد که پيشگام با بن.  آذر اجتماع کنند١۶نموده و در خيابان 

  ".پيشگام"حاضر به تخليه از طرف 

 دانشگاه به ]ثور[مبارزۀ خستگی ناپذير روز سوم ارديبھشتھا جبھه در واقع شکست و بعد از ساعت

، ھابدين ترتيب بعد از قبضه کردن راديو، تلويزيون و حمله به مطبوعات با تصرف دانشگاه. تصرف ارتجاع در آمد

  .شود تا از ايران گورستانی بسازد  ددمنش، يکه تاز ميدان میارتجاع برھنه و

با حمله به مطبوعات، راديو و تلويزيون " بعثت فرھنگی"قول بنی صدر ه و يا ب" انقالب فرھنگی اسالمی"

.  انجام گرفت،و در حقيقت به منظور جلوگيری از وقوع انقالب فرھنگی واقعی که در جريان بودھا و دانشگاه

ماه مانند کندوھای بزرگ عسل  بعد از انقالب بھمنھا ايران در اواخر سلطنت محمد رضا شاه و مدتای ھدانشگاه

پر موفقيت، تبديل به مراکز " ھفتۀ ھمبستگی"دانشگاه تھران با برقراری . گرديد شده بود که مدام پر وخالی می

 بدون آن که نگاھی به دانشگاه تھرانھای دهمردمان عادی که تا ديروز از کنار نر. گرديد.... آگاھی، بحث و خبر و

بر روی عموم، با کنجکاوی و شوق دانستن، ھمراه با ھا شدند، با گشايش درھای دانشگاه ندازند رد میدرون آن بي

! پرداختند میھا گذاشتند و قبل از ھمه چيز متعجب و ذوق زده به بازديد ساختمان میھا ترس پا به درون دانشگاه

ھفتۀ "در . محروميت اسباب بازی جديدی در اختيارشان قرارداده باشندھا را که داشتند بعد از مدتئی ھاحالت بچه
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مختلفی که توسط دانشجويان ھای و بازديد نمايشگاهھا سرازير شدند و در بحثھا ھزاران نفر به دانشگاه" ھمبستگی

در اين مدت خون از . زد رف خود را میيک اطالعيه پاره نگرديد، موافق و مخالف ح. برپا شده بود، شرکت کردند

اطراف آن تبديل به چشم، گوش و ھای در و ديوارھای دانشگاه تھران و خيابان. بينی يک نفر جاری نگشت

در حالی که . گفت شنيد و ھمه چيز را می ديد، ھمه چيز را می غول پيکری شده بود که ھمه چيز را میھای دھان

در اين  .حضور داشت و شاه ھنوز اميدش را ازدست نداده بودھا رتش در خيابانا. مرگ ھمه جا سايه انداخته بود

يافتند، عناصر آشوبگر و ساواکی را خنثی  آموختند، آگاھی می شرايط سخت، اما مردم انقالبی درس دمکراسی می

 .نيز خطرناک بوداين تجربۀ دمکراسی و آگاھی نه تنھا برای شاه بلکه برای دارودستۀ ماليان . کردند و افشاء می

  .شد بايستی جلوی آن گرفته می پس به ھر ترتيبی بود می

ترين نقشی  اولين کاری که انجام گرفت اين بود که آخوندھا خود را به جنبش دانشگاھی که در آن کوچک

اه تھران بدين ترتيب که چند روزقبل از آن که خمينی به ايران بيايد، چند آخوند در مسجد دانشگ. نداشتند چسباندند

از آن به بعد رفت و آمد تمام . با ھمين عنوان ساده و مسخره و غير طبيعی"! آقا بايد برگردد" تحصن کردند که

ديدند بيرحمانه  ماليان که در دمکراسی و آگاھی مردم مرگ خويش را می). ١(نشدنی ماليان به دانشگاه شروع شد 

فرموده " امت" رھبر. را پر نمودندھا  و زخمی کردند و زندانبه مراکز علم و دانش و آگاھی ھجوم بردند، کشتند

  "!اقتصاد مال خر است" بودند که مردم برای اسالم انقالب کردند نه برای اقتصاد، 

زيرا در تحليل ! واضح است که انقالب فرھنگی با چنين نحوۀ تفکری جز تحميق و خر کردن مردم نيست

در ). ٢(لده و مناسبات و شيوۀ توليدی دارد ی به درجۀ رشد نيروھای مؤت و بستگآخر، فرھنگ زائيدۀ اقتصاد اس

کافی است به رسالۀ ايشان که برای اخذ . دارد.. تخصص در خر و ماديان و! اينجا بايد اضافه کنيم که رھبر امت

سام ديگر حيوانات ند مراجعه کنيد تا مطالب مفيدی دربارۀ جماع با خر و ماديان و انواع و اقانوشته" اآيت"درجۀ 

البته نه به !. رسد ترين نويسندۀ پورنوگراف ھم نمی مطالبی که حتی به فکر منحرف. آن را بخوانيدھای و مجازات

خاطر مطالب بی معنی و پوچ آن بلکه به خاطر اين که مردم در مجالس خانوادگی و دوستانۀ خود، رسالۀ آقا را باز 

  !!گفتند خنديدند  و جوک می د خوانده و میاز آن را با صدای بلنای کرده و صفحه

 اول ايمان بياور و سپس« در حقيقت سرکوب کنندۀ آزادی و خرد است و شعار" انقالب فرھنگی اسالمی"

تواند  پيشرفت علم که باعث رشد ضد خود يعنی مذھب گرديده است نمی. باشد ، در بند کنندۀ علم می»"تعقل کن"

کنند با علم مورد نظر ما  علمی که فالسفه و شعرای اسالمی از آن صحبت می. دجائی در درون مذھب داشته باش

  :گويد ابن سينا می. يکی نيست

  ).۶دانشنامۀ عالئی ص " (موضوع وی، ھستی مطلق است) الھی(و اما علم برين "

 يگانگی يعنی شناختن آفريدگار، ھمۀ چيزھا و" ئی را يافت که مرھمۀ ھستی را بودھادراين علم بايد سبب"

اين پاره از علم که اندرتوحيد نگردد، علم الھی خوانند و علم ربوبيت گويند و .... وی و پيوند ھمه چيزھای بدوی

ھای  شمارهءمراجعه شود به مقالۀ امتناع تفکر در فرھنگ دينی الفبا" (اندر اين علم درست شودھا ھمۀ علمھای اصل

١،٢،٣،،۴،۵ .(  

  :گويد و يا ناصر خسرو می

ــ درمتن شعربارھا شاعر ما که دانائی و " خت تو گر باردانش بگيرد، به زير آوری چرخ نيلوفری رادر"

منظور وی در اصل ھمان علم و حکمت الھی .... توانائی را می ستايد نظر بر دانش و توانائی خودساختۀ آدمی ندارد
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پيمبر بدان داد مرعلم، حق را که " : دھد ازاين رو ناصرخسرو درپی بيت باال بی درنگ ھشدار می..... است

  ".شايستۀ ديدش مراين مھتری را

علوم انسانی و نسبت آن با عالم "در مقالۀ . وضع در ايران کنونی اگر بدتر از اين نباشد، بھتر از اين نيست

  :خوانيم می" غرب و ديانت

ن متفکران گذشته، اشتباه کنيم معنی علم و علم جديد را با مطلق علم و علم در زبان قرآن و حديث و در زبا"

از اين قول و اقوال مشابه آن، . و احکامی را که در زبان دين در مورد علم وجود دارد، متعلق به علم جديد بدانيم

ما بايد تحقيق کنيم که نسبت علم جديد و مخصوصاً علوم دنيا را اشرف . شود نتايج مضر به حال دين حاصل می

علمی (البته ممکن است که يک حکم علمی . فتيمــ ني.  ــ که بت پرستی جديد استلم پرستیعلوم ندانيم و در دامان ع

در اين . در ظاھر معارض با وحی باشد). به معنی عام لفظ و حکمی که بر اثر تحقيق و تعلق به دست آمده است

يم؟ و البته ان اشتباه نکردهفکنيم و ببينيم که آيا در فھم قول غيردينی و حکم ديض نظر بيصورت بايد دراين تعار

کيھان ھوائی "!!!(پذيرد وقتی تحقيق کرديم و معارضه مسلم شد، پيداست که ھر دينداری حکم شرع را می

  ).٧١١ و ٧١٠ھای شماره

  :ديگری می گويد! دانشمند. گيرد يعنی مذھب جلوی علم را می. چربد بر تعقل پس در حقيقت وحی می

اگر تمام روی زمين بگويند . شود تغيير داد توان کشف کرد و نه با آمار می میقانون اسالمی را نه با آمار «

شود، يا اگر تمام روی زمين بگويند ما طرفدار اين ھستيم  ما با تعدد زوجات مخالفيم، ھيچ وقت اين قانون لغو نمی

خدا وضع فرموده، نه با قانونی را که . شود که طالق به دست زن باشد، ھيچ وقت قانونی با اين آمار اثبات نمی

  :فرمايد و مشابه اينھاست که قرآن میھا در اين زمينه. شود تغيير داد شود کشف کرد و نه می آمارگيری می

برای اين که اکثريت مردم تابع .کنند اگر ازاکثريت مردم روی زمين اطاعت کنی تو را از خدا گمراه می"

  »)١١۶-نعاما"(گويند روی حدس و تخمين گمانشان ھستند و می

! می باشند....مسيحی و ئی آفريد که تابع گمانشان باشند، مسلمان، يھودی،ھاحال از اين که چرا خدا انسان

  .بگذريم

دوباره از پس اين نوشته و آيۀ قرآن، ھمان اطاعت کورکورانه، ھمان ممانعت از تفکر و تعقل به چشم 

  :گويد می! از اين روست که امام امت. قوانين الھی ابدی است و تعطيل بردارنيست. خورد می

را " جمھوری اسالمی"باره مضحکۀ انتخابات در و به يک!" گويم نه  ميليون بگويند بله، من می٣۶اگر "

  :نويسد ش میانويسندۀ دانشمند ما در ادامۀ مقاله. ادامه دھيم. دھد نشان می

وجه به محتوای کتاب الھی راه ندارد و باطل به ھيچ. ما معتقديم که محتوای کتاب و سنت حق است".... 

توانيم در بعضی از  ، آن وقت چگونه می)۴٢شود ــ خصلت  ھرگز از پيش و پس، اين کتاب حق، باطل نمی(

علوم، نظرياتی را بپذيريم که مخالف است با نظرياتی که در کتاب و سنت بيان شده و بر اساس اعتقادمان ھای رشته

  ...يم که آنھا را بپذيريم؟به اين دين، ملزم به اين ھست

جواب مختصر و مجملش اين است که اگر علمی، علم بود، يعنی واقعاً حقيقتی راباز می کرد، حقيقتی که 

دين چيزی است که  .کند گاه به ھيچ دين حقيقی تعارض پيدا نمی در آن نبود، چنين علمی ھيچای جای شک وشبھه

ھمان کسی که ما را اين . يعنی تکوين و تشريع از يک مبداء است .دهخداوند فرموده و علم خارج را نيز خدا آفري

چگونه . چنين آفريده، دستوراتی را ھم آن چنان به ما فرموده که با عمل به آن دستورات، به تکامل خودمان برسيم

الوه بر ممکن است کسی که دين را برای تکامل ما فرستاده، چيزی را به ما عرضه کند که برخالف حقيقت است؟ ع
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اگر منظور از علم . دين قطعی است و محتوای علم ظنی است. اين که موجب کذب و بطالن در کتاب و سنت است

گاه  مطلبی باشد که صد درصد مطابق با واقع است خواه عقل آن را کشف کرده باشد با تجربه چنين چيزی ھيچ

  ).١٣۶۵ ديماه ٢۴ ٧٠٩کيھان ھوائی شماره ."(مخالف با محتوای وحی نخواھد بود

ينۀ تمام نمائی است از شدت و ضعف اسالم که ئبه قصد اين نقل قول بلند باال را در اينجا ذکر کرديم، زيرا آ

يست از بی فکری و انويسنده خود نمونۀ زنده. سازد نويسندۀ آن در کمال ساده لوحی و سفاھت آن را منعکس می

خواھند، از اسالم  ، نه آن که گروھی رفرميست می"اسالم راستيناين است چھرۀ واقعی اسالم، . اعتقاد کورکورانه

خواھند از اسالم قرون وسطائی چيزی گوارا و قابل قبول بورژوازی ساخته و آن را با  ئی که میھانشان دھند، آن

  .قرن بيستم وفق دھند

و به طور کلی " متفکرين اسالمی"تضاد بين وحی و تعقل، يعنی در حقيقت بين مذھب و علم شناخته تمام 

  . ندابوده و ھست و اغلب آنھا دست آخر، عقل را نفی کردهھا ليستآتمام ايده

 :سنائی می گويد

  چند از اين عقل ترھات انگيز، "

  "چند از اين چرخ و طبع رنگ آميز

  :و يا

  برون کن طوق عقالنی به سوی ذوق ايمان شو" 

  "چه باشد حکمت يونان به پيش ذوق ايمانی

  

 :ويدگ عطار می

  چو عقل فلسفی در علت افتاد" 

  ز دين مصطفی بی دولت افتاد

  ورای عقل ما را بارگاه است

  "و ليکن فلسفی يک چشم راه است

  

  :آيد ش به ميدان میاو باالخره مولوی با تمام  وزنه

  فلسفی زھره نی تا دم زند" 

  "دم زند دين حقش برھم زند

  

  :ريبانش را رھا کند و از روی ناچاری و بيچارگی می گويدتواند گ ولی ھمين مولوی از اين تضادھا نمی

  ما ز قرآن مغز را برداشتيم" 

  "پوست را بھر خران بگذاشتيم

حاال ! کند که قرآن پوستی است و مغزی، پوست از آن خران و مغز آن از آن شيران ناچار اعتراف میبه 

اين . وست قرآن را باقی بگذارد بر ما معلوم نيستچگونه او توانسته است مغز قرآن را انتخاب کند، بر دارد و پ

  :مذھبيون" طبيعی"از يک طرف اين منطق.ندافالسفه و عرفا بين دو ضد، ميان چکش وسندان قرار گرفته

  دھنده ای که به گل نکھت و به گل جان داد 
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  "به ھر که آنچه سزا ديد حکمتش آن داد

 ":نحيف رئاليسم"ابل درک يعنی و از طرف ديگر آنچه به چشم ديدنی است و فوری ق

  دائی ــاگر ز روی خ! اـــدايـــبار خ"

  تیــل سرشـــان ھمه جميـــگوھر انس

  عت حبشی راــــھره روی و طلــــچ

  ه بود و علت زشتی؟ـــۀ خوبی چـــماي

  ر ک چرا شدــطلعت ھندو و روی ت

  شتی؟ــچو دل دوزخی و روی بھـــھم

  ی شد از چه سعيد افتاد و از چه شق

  ش کنشتی؟ــحرابی و کشيــــد مــــزاھ

  ت خالف اندر آفرينش عالمــــچيس

  چون ھمه را دايه و مشاطه تو گشتی؟

  ياــلی دنـــی محـيا، ز بـــرم دنــــگي

  يس بھشتی؟ــط و خســــبه گرھی خرب

  ا درياــعم چراست دريــت منــعمــن

  "ت مفلس چراست کشتی کشتی؟ــمحن

 و فالسفۀ مذھبی ما جان سالم از اين تضاد بدر نخواھند برد وقتی در آثارشان به اين ء و عرفاءيک از شعرا ھيچ

ھای تمام قافيه و وزن و زيبائی کالم و بازی با لغات و شور و حال و شيدائی ھم چون بال. شود تضاد پی برده می

ز آن اسکلتی حقير و ناچيز باقی ريزد و ا شود و فرو می اوجگير که سوخته گردد خاکستر میای زيبای پرنده

  توان از ميان برداشت؟ حال بايد ديد تضاد بين دين و علم را چگونه می. ماند می

توان از ميان برداشت؟ از نقطه نظر مذھبی ھمان طور  حال بايد ديد تضاد بين دين و علم را چگونه می     

کرد، حقيقتی که جای شک و  واقعاً واقعيتی را بازگو میاگر علمی، علم بود يعنی : "گويد که نويسندۀ دانشمند ما می

اين ھم نوعی از ميان برداشتن ". کند ارض پيدا نمیعگاه با ھيچ دين حقی ت در آن نبود، چنين علمی ھيچای شبھه

! اگر علمی واقعاً علم است: زيرا دنيای خارج ذھن گفتن اين که! البته در فکر خستۀ يک مذھبی و روی کاغذ! تضاد

تضاد آشتی  کند، زيرا تضاد بين علم و مذھب، را حل نمیای لهمسأ" است،در تضاد نيستا دينی که واقعاً حق ب

علم تا از بين بردن مذھب ــ تمام مذاھب ــ  ۀاين مبارز . ضد علم است و علم ضد مذھبهزيرا مذھب ب. ناپذير است

  .ادامه خواھد داشت

آيد زمانی با ھمين دين در تعارض بوده   علم موافق، با دين حق مینويسندۀ دانشمند ما،"عقل" آنچه اکنون به

  .است

. ناچارموافق خود خواھد دانستبه آن علمی که اکنون با دين حق در تضاد است روزی ھمين دين حق آن را 

تاريخ اين شق دوم که به گواھی . اين تا زمانی که علم بتواند ضد خود را يعنی مذھب را برای ھميشه از بين ببرد

ُکند، کنَد و يا حتی برای مدتی ای تواند پيشرفت علم و دانش را در ناحيه مذھب می. باشد بشريت غيرممکن می

دين را پس رانده و ھيچ دليلی وجود ندارد که بعد از اين ھم آن  ولی ھمواره تا کنون علم،. موقتاً جلوی آن را بگيرد

  .را به کنار نزند
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چرخد  که گرد آن انقالب فرھنگی اسالمی می "تفکراتی"پسگرا و عقب ماندۀ حال که تا حدودی با محتوای 

. گشايد که تنھا ويژۀ انقالب اسالمی نيست خواھند بچرخانند، آشنا شديم، مسائل ديگری در برابر ما رخ می و می

قق آن شود؟ چه کسانی و به چه طريقی به تح بايد از خود پرسيد انقالب فرھنگی به چه منظوری بر پا می

  پردازند؟ نمود آن در اجتماع چيست ؟  می

از قيد و بندھائيست که تا زمان وقوع آن، مانع پيشرفت و جھش انسان ھا انقالب فرھنگی ھدفش رھائی انسان

است ھا انقالب فرھنگی آزاد کنندۀ تمام انرژی. گشته است تر می به سوی زندگی مادی و معنوی بھتر و شايسته

ای زحمتکش، روشنفکران نقش برجستهھای هدر اجرای آن عالوه بر تود .تر برای ساختن اجتماعی بھتر و عادالنه

صنعت و ھای به حرکت در آوردن چرخ کنند و نمود آن در اجتماع به صورت تالش برای ساختن، بازی می

منظور ما در اينجا . داند می" مال خر! "باشد يعنی ھمان چيزی که امام امت در يک کلمه اقتصاد می...کشاورزی و

گردد و در راه رفاه، آسودگی  يش مستقيماً به خود مردم بر میھاادی است که ميوهبلکه آن اقتص ھر اقتصادی نيست،

فقط  چنين اقتصادی،ھا برای کمونيست. شود و آسايش و باال بردن سطح زندگی مادی و معنوی آنھا به کار گرفته می

دولت، اين دولت يعنی جامعۀ بدون طبقه که در آن  اقتصاد سوسيالستی است که جامعه را به سوی کمونيستم،

  .        نمايد ھدايت می زورگوئی به زوال رفته،

تنھا  "انقالب فرھنگی اسالمی"نشان داديم که  دھد ، در صفحات قبل تا آنجا که اين نوشتۀ کوتاه اجازه می

ائی نه تنھا قادر به پرداختن قيد و بندھا برای رھ. باشد رھا کنندۀ نيروھای کور و عقب ماندۀ قرون وسطائی می

اول ايمان بياور و سپس تعقل "رود و شعار آنھم  نيست بلکه برای به زنجير کشيدن خرد و دانش پيش میھا انسان

ا و منحرف شدن انقالب انقالب بھمن ماه ايران به علت افتادن رھبری آن به دست آخوندھای واپسگر .باشد می" کن

رھبران اين انقالب آخوندھائی  . گامی به عقب است نسبت به انقالب مشروطۀ ايران در تمامی جھاتاز اھدافش

کاری که مذھبيون در مشروطۀ ايران  . "خواھيم خواھيم، مشروعه می ما مشروطه نمی"زدند،  ھستند که فرياد می

يعنی تبلور فکر اسالمی و فئودالی در "واليت فقيه"به وجود آوردن . اکنون انجام گرفته است نتوانستند انجام دھند،

چنان عقب مانده است که جوابگوی معضالت اجتماع و مبارزات طبقاتی " واليت فقيه"اما  .ترين شکل آن تهپيشرف

را حل نخواھد ای له اجتماع به مسلمان و نامسلمان مسأتقسيم .گيرد نخواھد بود که روز به روز در ايران شدت می

ای  سال به نقطه٨ه بعد از گذشت فقط دستگاه جمھوری اسالمی چنان تنگ نظر و قشری عمل کرده است ک. کرد

ای ترين ذره اگر کوچک" غيرقابل بازگشت" سال پيش به آن رسيد، يعنی به نقطۀ ٣٠رسيده است که شاه در حدود 

  . از آزادی باز نگذارد، واژگون خواھد شدای ترين روزنه از ددمنشی و اختناق خود بکاھد، اگر کوچک

گير آن است، نداشتن کادر کافی و ھمکاری نکردن روشنفکران با در" جمھوری اسالمی"لۀ ديگری که مسأ

تقريباً ھر روز به روزنامۀ لوموند برای برگردانيدن دانشجويان و " جمھوری اسالمی"زمانی سفارت . رژيم است

د که انداز روزنامۀ کيھان ھوائی بی اختيار انسان را به ياد حکايت آن مردی می .داد روشنفکران آگھی تبليغاتی می

خوب که گوش داد از طرف يکی از درھا صدای موسيقی شنيد . دانست کدام را انتخاب کند مابين بھشت و جھنم نمی

از . آن در را انتخاب کرد و وارد شد ولی خيلی زود به اشتباه خود پی برد .و با خود گفت حتماً بھشت اينجاست

آخر دستگاه تبليغات " :دربان جواب داد" ر بلند بود؟پس چرا صدای موسيقی از جانب اين د: "دربان جھنم پرسيد

با خواندن مقاالت  .حال کيھان ھوائی مأمور چنين تبليغات جھنمی در خارج شده است ".تر از بھشت است جھنم قوی

از "، "مريکااتراژدی تالش يک خانوادۀ ايرانی در "مقاالتی نظير! کند، ايران بھشت برين است آن انسان فکر می

ن خواھد توجه مھاجرا راست و دروغ میبا مطالبی ...و" سوزم م و در غم غربت میاه به اوتاوای کانادا آمدهجوادي
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 غافل از اين که !ايرانی را جلب کرده و بگويد ھر چقدر وطن بد باشد باز بھتر از درد و رنج کشيدن در خارج است

به ) نھا مدام بين ايران و کشور اقامتشان در سفر ھستندبا پولدارھا کاری نداريم که به جز برخی از آ(ن تمام مھاجرا

ش و اخوبی از سختی زندگی خود خبر داشته و ايران را ھزاران ھزار بار بيش از امام امت بی احساس و دارودسته

دوست دارند ولی اين مھاجرت و اين تبعيد طاقت فرسا را بر  ،نداترين بوئی از ايرانيت نبرده کماليان که کوچ

ند نيز حداقل اروشنفکرانی که در ايران به ھزار و يک دليل مانده. دندھ ری با رژيم فاشيست خمينی ترجيح میھمکا

بيشمارند کارمندان، مھندسين . ھمکاری را با رژيم دارند و اين حداقل ھمکاری ھم از ترس جان و زندان رفتن است

به (برايشان ننگ است از يک دارودستۀ نادان و احمق زيرا  ی که استعفاء داده و به کار آزاد مشغولند،تادانو اس

  .ند، فرمان ببرنداکرده را قبضهھا که تمام پست)معنی واقعی کلمه

  : يش فرمودهھادر يکی از نطق) منتظری(امام زاپاس 

فاسد و ھای بايد کاری کنيم که به جای اعزام دانشجو به خارج از کشور با آن محيط ...«

دانيم، ترتيبی بدھيم تا علم و تکنيک را به کشورمان وارد کنيم و سعی کنيم  میوجود اساتيد کذائی که 

 ٧٠۶کيھان ھوائی (« !!! دعوت به عمل آوريمھا دنيا برای تدريس در دانشگاهھای از اساتيد دانشگاه

  ) ، ــ تأکيدھا از ماست١٣۶۵ــ سوم ديماه 

داند  انسان نمی! شوند ن شدند، پاک و مطھر می کذائی ھمين که با ھواپيما وارد آسمان ايراتادانيعنی اس

  : کند که يکی از اعضای شورای عالی فرھنگی اعتراف می. واقعاً بخندد يا گريه کند

 چند اشکال دارد،)يعنی استادان و متخصصين(آمدن اين برادرانی که در خارج ھستند ...«

رضايت آنھا باشد، مثالً اينھا در آنجا وضع خودشان را تا حدی به صورتی که مورد 

در ايران مخصوصاً در شرايط . کنند يشان تحصيل میھابچه محلی برای سکونت دارند،...ندادرآورده

و حقوق استادان کم است و ) ؟!تا حدی(باالست ھا تا حدی قيمت کنونی که جنگ تحميلی وجود دارد،

وھی ھم ھستند که نسبت گر. تأمين اين امور ضروری برای افراد مشکل است  خانه زياد است،ۀاجار

کيھان "(« .ند، بدبين ھستندايا افراد ضدانقالب کردهھا به نظام ما به خاطر تلقيناتی که خبرگزاری

  ). ٧١٣ھوائی شماره 

باالی متوسط به باالی اجتماع ايران ھای که از حقوقھا  و کارمندان دانشگاهتادانبا توجه به اين که حقوق اس

اما آنچه که مربوط به تلقينات .  وخيم اقتصادی ديگر قشرھا و طبقات ايران پی بردتوان به وضعيت باشد، می می

از ايران برای ديدن فرزندش آمده دربارۀ اوضاع ھا باشد بايد گفت، مادری که بعد از سال می... وھا خبرگزاری

و ھا ه از وضع زنداندوستی به خاطر ھيج زندانی شده و بعد از مدتی آزاد گشت! گويد زندگی در ايران دروغ می

 .گويد گويد برنگرديد؛ دروغ می کند و می پدری که از ايران تلفن می! گويد دھد؛ دروغ می گزارش میھا اعدام

! گويند ند؛ دروغ میاند و در کشوری بيگانه پناھنده شدهامھاجرانی که به قيمت جان و مالشان از ايران فرار کرده

پس چه کسی ! گويد زند؛ دروغ می رود، حرف می ی که بر آنھا میخواھری که از وضع اسفناک زنان و ستم

شان نظير کيھان ۀ زند؟ حرف راست را رؤسای امور و ماليان شياد و مطبوعات دست نشاند حرف راست را می

اما اين شيادان بايد . نداند و جا عوض کردهادر حقيقت راست و دروغ مفھوم خود را از دست داده! زنند ھوائی می

توان فريفت و روز پاسخگوئی آنھا  اما ھمه را برای ھميشه نمی شود برای ھميشه فريفت، ند که يک نفر را میبدان

در ھمان مقاله در بارۀ کادرھا و روشنفکرانی ! اين عضو شورای عالی فرھنگی. به مردم ايران چندان دور نيست

  :گويد ند، میاناچار در ايران ماندهبه که 
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فرمودند که اشخاصی که تخصص دارند و  رسيديم، می مام میما گاھی خدمت ا ...«

خواھند به اين جامعه خدمت کنند و آن طور که بايد و شايد پای بند آداب اسالمی نيستند، شما در  می

در ھر حال آن وظيفۀ جذب افراد بی تفاوت و بی طرف و نا آشنا به ...اين زمينه سختگيری نکنيد

  )٧١٣کيھان ھوائی شماره (« .  از خاطر ما برودفرھنگ و معارف اسالمی نبايد

در حال حاضر به . کند که روشنفکران حاضر به ھمکاری با رژيم ماليان نيستند  يعنی به خوبی اعتراف می

بيست و شش ساعت و ای ند، ناچار ھفتهاکه برای آنھا گذرانيدهای علت کمبود کادر استادان دانشگاھی با قانون تازه

اين ديگر تدريس نيست، ھمان باالی منبر رفتن آخوندھائی است که با موتورسيکلت . رس بدھند ساعت د٣٠گاھی 

خواست شش ماھه وکيل، دکتر  اين از نتايج ھمان انقالب فرھنگی است که می! روند از اين مسجد به آن مسجد می

 برای قتل و اعدام انقالبيون، البته بايد اعتراف کرد که رژيم در درست کردن وکالی دوماھه. بسازد...و مھندس و

  . کامالً موفق بوده است...زندانی کردن مردم عادی به جرائم واھی، سنگسار و دست قطع کردن و 

مردم، نقض آزادی و دموکراسی و ھای برای درھم کوبيدن مقاومت توده" انقالب فرھنگی اسالمی"

در اين باره بسيار " رئيس جمھوری اسالمی"اعترافات . نگھداری رژيم قرون وسطائی خمينی بر پا شده است

  :ندا اظھار فضل فرمودهءايشان ابتدا. آموزنده است

ک ھندی  شعر ما اگر اين طور پيش برود چيزی خواھد شد با برخی خصوصيات سب«

بيدلی و با شيوه و لطافت سبک عراقی حافظی، يعنی چيزی بين  درصائبی نه سبک ھندی عبدالقا

  صائب و حافظ 

  ».اوج شعر امروز ما اين خواھد شد!) فرمائيد ت را مالحظه میپيشرف(

  : بعد ماسک از چھره برمی دارد

چيزھائی در انقالب ما وجود دارد که ناشناخته  . شعر انقالب بايد جھت انقالبی داشته باشد«

اعت حلم انقالبی و صبر و شج است اگر ما بتوانيم مردم را در قصائد و غزلمان به قناعت انقالبی،

  ». اين بسيار با ارزش خواھد بود انقالبی دعوت کنيم،

  !)... بخوانيد چند صباحی بيشتر بر خر مراد سوار خواھيم بود(

رھبری الھی  :الھی وجود ندارد و منحصر به ماستھای  جامعۀ الھی بر مبنای ارزش«

ما ھم با شما (معنوی و انقالبی، فرماندۀ کل قوا يا عارف است و اين در دنيا نظير ندارد 

نيمه شب و الھامات و اتصاالت غيبی را دارد، اما نيروھا را ھم  ھای عارفی که ھمان گريه!)موافقيم

بلکه به (!) شخصيت امام به عنوان رھبر انقالب، نه به عنوان فردی که دوستش داريد . کند بسيج می

  . »تواند مضمون شعر امروز ما قرار گيرد  عنوان واليت فقيه می

... ، موسوی وایدھان دريدگانی چون خمينی، خامنه" ! انقالب فرھنگی" است به طور خالصه محتويات اين

کسانی که، . نداگونه خيانتی فروگذاری نکرده ند، ددمنشانه از ھيچاکه جان و مال و ناموس ملتی را در دست گرفته

رای خود فراھم کرده و مال ھنگفت را بھا کسانی که بھترين زندگی ند،اپير و جوان را گوشت دم توپ ساخته

سال حقوق يک کارگر را ھا آخرين سيستم ضد گلوله ــ آنھا قيمتی برابر دهھای ند، کسانی که فقط با ماشينااندوخته

تا باز ھم بيشتر بدزدند و ! م و صبر و شجاعت دعوت کنند حلدھند تا مردم را به قناعت، دارد، ــ به خود اجازه می

شدت دزدی، زد و بست، افالس، گرانفروشی و بازار سياه که به دست خود . را پُرتر نمايند خود ۀجيب و عمام
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گردد به قدری است که با وجود سانسور شديد، صفحات جرايد ايران پر از اين نوع اخبار  سران مملکت اداره می

  . است

 و سنت کافی نباشد، به نآآنھاست و برای اين کار اگر قر" انقالب فرھنگی"تحميق مردم يکی از اھداف 

ند و سعی ا و عرفائی که تالش بسيار در تلطيف اسالم خشن و زورگو کردهءاسالم ايرانی شده، يعنی به آثار شعرا

ھر دو از " اسالمک دروغين"و " اسالم راستين"امروز. برند ند آن را با روح ايرانی دمساز نمايند، پناه میانموده

مولوی را نخواندی؟ به ھمديگر خواندن مولوی را توصيه  پرسند،  ھمديگر میاز. خورند کاھدان مولوی کاه می

  : گفت مريدی که مرادش شمس تبريزی بود می! اگر نخواندی برو بخوان! کنند می

نه من خوانم و نه  و من آن خط سوم که نه او خواند،...آن خطاط، سه گونه خط نوشتی ...«

خط سوم يعنی خط سر گيجه، خط سردرگمی، خط .(». سغير کاين اشارات ز جھان گذارا ما را ب

خط تسليم، خط در خود گم شدن، خط سر خوردگی و خط بر لب جوی نشين و گذر عمر  گی، بيچاره

  ) ببين

روز به روز صدای  .گردد افزوده می" جمھوری اسالمی"ن رژيم روز به روز به صفوف مخالفا

ان نيروئی به وجود خواھد آمد که قلب و مغز اين رژيم را نشانه گيرد و خيلی زود آن چن اعتراضات مردم شدت می

بديھی است که واژگونی رژيم ھمراه با واژگونی ايدئولوژی و فرھنگ او  .خواھد رفت و آن را از ھم خواھد پاشيد

"  دروغيناسالم"ما و" اسالم راستين"از اين رو مجاھدين حق دارند اسالم را در خطر ديده و فرياد  .نيز خواھد بود

ايران، رجوی ــ "آخرين حيلۀ آنھا برای بلعيدن آن چه که از دست اسالم سالم مانده است شعار  .ندازندآنھا به راه بي

" تفکری"خواند زيرا در دستگاه " ايران، اسالم ــ اسالم، ايران"باشد که در حقيقت آن را بايد  می" رجوی، ايران

يش ھزار بار نام ايران را ھااسالميت است لذا اگر در سخنرانی  چه ھست،ايشان ھرھای آقای رجوی به گواه نوشته

ھای کند، قلم و زبان آقای رجوی به ھمان شيوۀ ھمۀ ماليان با سوره که نمی(ببرد و يا از کلمات فارسی استفاده کند 

واب داده نه آن گونه که تاکنون بچگانه ج(زمان آن رسيده است که به طور روشن و مشخص ) چرخد قرآن می

ورزد و حتی برای حفظ  ھم چنان اصرار می" جمھوری دمکراتيک اسالمی ايران"معلوم نمايد چرا بر نام ) است

  ) ١. (شورای ملی مقاومت را نيز قربانی کرده است؟ چنين نامی و چنان اھدافی،

توانند فرھنگ  طبقات ارتجاعی و واپسگرا نمی کنيم انقالب فرھنگی دارای مفھوم طبقاتی است، تکرار می

انقالب فرھنگی آنھا به جز تحميق مردم و به عقب بردن آنھا به خاطر نگھداری منافع ننگين  .انقالبی داشته باشند

فرھنگ . زيرا از کوزه ھمان برون تراود که در اوست. تواند ھدف ديگری داشته باشد طبقۀ ارتجاعی خود، نمی

اين طبقۀ کارگر و زحمتکشان است که انقالبی است و فرھنگ انقالبی . انقالبی از آن طبقات پيشرو و انقالبی است

انگلی را به ھای گرا، فرھنگ ارتجاعی و واپسھای آيد تا فرھنگ ولی مطمئن به پيش می آنھا اگر چه به آھستگی،

ش آن از حقيقتی است که کار تبليغ، نشر و پخ اين يک شعار نيست،. جای اصلی خود، يعنی زباله دانی تاريخ بفرستد

وليت و بردباری تا کنون با مسؤ" حزب کار ايران. "واقعی قرار گرفته استھای ساليان پيش به عھدۀ کمونيست

در آينده ھم . فراوان به بھای خون صدھا تن از بھترين کادرھا و ھوادارانش اين امر مھم را به پيش برده است

  رد تر آن را به پيش خواھد ب تر و پرتجربه تر و آگاه مصمم

آثار اين نويسندۀ مترقی به علت اين که لبۀ تيز سانسور  .در اينجا خوب است يادی از زنده ياد ساعدی بنمائيم

و اختناق دو رژيم سلطنت محمد رضا و خالفت خمينی را با پوست و گوشت و روح خود حس کرده است، اھميت 

  : نويسد خواند و می  کشی میرژيم را فرھنگ"انقالب فرھنگی"اين نويسندۀ مبارز. بسزائی دارد
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را برای بقای خويش پی ای ماند و فرھنگ تازه فرھنگ ُکش زنده می  در فرھنگ ُکشی،«

کند که اگر از عھد بوق ھم گرفته باشد، آخرسر  را علم میای آداب و عادات کھنه. کند ريزی می

رائيلی تنھا با اسلحۀ برای برانداختن حکومت عز.... کثافتی را جايگزين فرھنگ پويائی کرده است

فکر نکنيم که نگھداشتن ھنر ايرانی، يعنی پختن قورمه سبزی و شله . شود به ميدان رفت جنگی نمی

شود اين چنگار به  نمی" تيربار"و" يوزی"، "٣٠ژ"تنھا با ... زرد و يا پھن کردن بساط ھفت سين

تسليح فرھنگی امر  . برداشترا بايدھا ھمۀ اسلحه. جان افتاده را برانداخت و از سرش خالص شد

بايد جنگيد و اين بختک خيالی را نه، اين بختک واقعی را که جز کشتن ھا با ھمۀ سالح. مھمی است

سالح فرھنگی کاربرد فراوانی  برای برانداختن جمھوری اسالمی،. آرمانی ندارد بايد برانداخت

  ) ٣-الفباء(« . از اين اسلحه نبايد صرفنظر کرد دارد،

بايد به ھا و قلمھا ھمۀ تفنگ. ت وصيت ساعدی به نيروھای مترقی و انقالبی، به افراد آزاده و پيشرواين اس

  . و فرھنگ، فرھنگ ُکش آن نشانه رود" جمھوری اسالمی"سوی 

  : کند را به اين ترتيب تعريف میھا  دانشگاهتادانو اسھا ــ يک شاھد عينی برخورد آخونده) ١(

ه تھران باعث بھت و رعب دانشگاھيان و آنھا را در برابر کار  تحصن ماليان در دانشگا«

تی ، بعد از بحث فراوان قرار شد، ھيأدر شورائی که از استادان تشکيل گرديد. قرار دادای انجام شده

دانشگاھيان . از استادان برای خوشامد گوئی و حل مشکالت فوری آنھا از نظراتی که ھر چه باشد

تی از ه ماليان خبر داده شده بود که ھيأبا اين که ب. دانشگاه فرستاده شودميزبان ھستند به مسجد 

ھنگامی که وارد مسجد . کسی برای استقبال ما به جلوی در مسجد نيامد آيد، استادان به ديدار آنھا می

در انتھای مسجد ) که ظاھراً ردۀ باال بودند و متأسفانه اسامی آنھا فراموشم شده است(شديم چند مال 

داد که بايد کفش را کند و طول مسجد را طی نمود و  دم در نشان میھای کفش. بر زمين نشسته بودند

چند لحظه دچار ترديد گشتيم ولی بالفاصله به خود آمديم و به سرعت عجيبی ! به دستبوس آقايان رفت

مالھا بفرستيم و گو نزد  و تر بود برای گفت تصميم گرفتيم که يکی از استادان را که از بقيه ما مسن

حيران . ت نکرد پيشنھاد ما را رد نمايدنان وضعيتی قرار گرفته بود که جرأآن استاد محترم در چ

ما ھمان طور کفش را از پا نکنده داخل مسجد نزديک . را کند و تند تند طول مسجد را پيمودھا کفش

برخورد سرد و بی معنی بعدھا اين . به انتظار ايستاديمھا کنجکاو بچه طلبهھای در ورودی زير نگاه

   ». باعث خندۀ ما گشت
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