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  تحرير اعتراض بر

  >مبارزه سياسي است نه فرهنگي <
                                        حقوقدان -اميرفيض

  به بنده است  ،سِفك

زمان شاه . شما مثل کسانی که > شمارا خواندم  قبول ندارممبارزه سياسی است نه فرھنگیمقاله <((
ارجيان انداخته ــــمھوری اسالمی وخـھمه اشتباھات وکارھارابه گردن شاه ميانداختند شما ھم به گردن ج

درزمان شاه خدابيامرز عده  ،ايد وازکسانی که بھرحال رھبران کشورھستند بنام عمله واکره نام برده ايد
ايرانی درخارج ھم که ازايران محصلين  ،مريکا کارميکردندآعده ای ھم باسفارت  ،ای حزب توده بودند

  .مريکا ميخواستند که عليه شاه اقدام کندآواز ؛عليه شاه بودند ،نداشتندی ازايران دوربودند وخبر

 ،مقررات دينشان دستورات مراجع تقليد را عمل ميکردند وغيره بواسطه توده ھای مردم داخل اعم ازعوام
ولی منتقدين ازشاه ھيچوقت به  ،داشتند ان رونه حق فکرکردن وتصميم گرفت ازخودشان نه اختياری 

درست مثل حاال که شما   ؛خوند وبيگانه  اشاره وانتقاد نميکردندآخطاھای مردم وسرسپردگی مردم به 
   .ات را ھمه متوجه جمھوری اسالمی کرده ايدانتقاد

؟ وری رای دادندچرا رفتند وبه جمھ ؛مگراين مردم نبودند که به رفراندم رفتند وبه جمھوری رای دادند
قيده من نميتوان مبارزه فرھنگی را ازمبارزه عبه خوندی خوگرفته بودند بنابراين آبرای اينکه بافرھنگ 

ی تابتوان جمھوری اسالم سياسی عليه جمھوری اسالمی سوا کرد بايد اين بند ناف با اسالم وشيعه رابريد
   .راازميان برداشت بايد باخرافات جنگيد

وشته ايد که تجربه ودوستان شما بشما گفته اند که مبارزه سياسی رابا مبارزه فرھنگی خرنآاينکه در
                .قاطی نکنيد يک چيزی مربوط به خودشماست نه من وامثال من

  )) ايرانی دردمند                                                                                  

  نقد انتقاد

در اعالميه   ؛دورمانده است ايشان  ّط توجه درستيازمح ،مورد انتقاد ايران يارگرامی تحريرِ  موضوعِ 
واين امر  ،مبارزه عليه جمھوری اسالمی محدود ومحصور به مبارزه فرھنگی شده بود  يسقای پردآ

ان الزم انينه اينکه اساسا مبارزه فرھنگی برای پاکسازی افکاروخرافات اير ،سبب نقد اعالميه ايشان شد
   .نيست

ثباتی را ارجحيت مبارزه سياسی عليه جمھوری اسالمی برمبارزه فرھنگی کامال روشن است وبحث ا
نه فرھنگی و مبارزه باواحد سياسی يک کارسياسی است  ،يک واحد سياسی است . رژيم کشورپذيرانيست

   .ھمانطور که مبارزه باافکاروباورھای کاذبه فرھنگی يک کارسياسی نيست
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  استراتژي درمبارزه سياسي 

بديده شده است ولی نميتواند برای کسب موفقيت ازاستراتژی الزم آنکه ازمالت اعتقاد آمبارزه سياسی با 
عف وبرعکس موجب ضيعنی انتخاب روشی که سبب اتحاد واتفاق دشمنان نشود ،. استراتژیتبعيت نکند
مشکل ميشود ھمانطور که جمع نيروھای دشمن  کارمبارزهدرغيراين استراتژی  ؛نھا گرددآوپراکندگی 

  .کارجنگ رادشوارميسازد

ه تژی الزم برای مبارزاعتنائی به استرا با فرھنگی عليه جمھوری اسالمی بی مخلوط کردن مبارزه سياسی
   .سبب شکست مبارزه سياسی وفرھنگی خواھد شدو

ما نبايد  ،نراھمراه نساختآ اده نکرد ودرمبارزه عليه جمھوری اسالمی نميتوان ازتوده ھای مردم استف
. مانبايد کاری کنيم وياحرفی بزنيم که راه ايجاد ترس ھای مردم ازما وحشت کننده کاری کنيم که تود

   .ووحشت مردم رابوسيله جمھوری اسالمی مھيا سازيم

ند ميکوقتی ما اصراردر سکوالريسم ميکنيم خيلی راحت جمھوری اسالمی اين وحشت رابرای مردم فراھم 
 ؛دينتان رابگيرند .که ايرانی ھای مخالف جمھوری اسالمی ميخواھند به کمک کفار دين شمارا ضايع کنند

تاچه رسد که اصال   ؟ن کامال مھياست درک نکردآيا ميتوان تاثير اين تبليغ که زمينه ھای باوری آ
 نھاست آباورھای مذھبی ن مبارزه با آ که ھدف اجرائی معياروپايه ھای مبارزه رابرمبارزه فرھنگی

   .قرارداد

  :با فرھنگی که برسرجايگاه جانبازان نوشته شده نکنيد مقابل ما جمھوری اسالمیفراموش 

  اگرشھرسقوط کرد نگران نباشيد دوباره فتح ميکنيم مراقب باشيد ايمان شما سقوط نکنيد)<

  )>ازخوزستان استدفاع ازسوريه مھمتر( ھمين پايگاه فکری بود که گفته شد <

  قراردارد.

سبب شکست جنبش سبزوايجاد  ٨٨بعد ازانتخابات سال يده دارند يکی ازعللی که درحوادث کارشناسان عق
شد ھمان بود که شعارھائی برخالف باور وتعصبات مذھبی ايرانيان نسبت به جنبش سبز  تنفر عمومی 

ن آ ومردم از داده شد وجمھوری اسالمی تظاھرات ومخالفت ھای مردم رابه بی دينان منتسب ساخت 
   .روی گردان شدند

ه سياسی رابا مبارزه باخرافات ورود سردارسپه رابه ميدان سياست بياد بياوريد که کارسياست ومبارز
ونه تنھا الزم وملزوم نساخت بلکه خود نيزعاملی شد برای استفاده ازنيروی مذھب درراه  نزد وندپي

نھم آ نوقت به مسائل فرھنگی پرداخت آ ؛نکه درجبھه سياسی موفق شدآ پيروزی مبارزه سياسی وپس از
  وبه موارد مھم وارشد نه مبارزه باخرافات  که دامنه ای نامحدود دارد

  

  ت مبارزه باخرافالزوم 

   .شکارداردآنخست اينکه مبارزه باخرافات که دامنگير جامعه ايرانی است بامبارزه فرھنگی تفاوت 
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ن عبارت است ازھنرھا آ درحال گسترش است وبخشی ازومجموعه ای وسيع ونامحدود وزنده  ،فرھنگ
 ،دين ومذھب ،درست ونادرستباورھای  –اخالق  –قوانين  –عرف وعادت  –ی مختلف دانش ھا –

لذا مسلم است   ؛ن مربوط ميسازدآ با وبطور کلی ھرچيزی که انسان عضو جامعه را ، اسطورھاخرافات
فرھنگی متفاوت با فرھنگ منطقه ديگر دارد  وساختمان فرھنگ ھم طوری است که ھرمنطقه ازکشور 

  .که ازھرنسلی به نسل ديگر منتقل ميگردد

شکيل دھنده فرھنگ  مخالفيم وبايد باقھر وغلبه ويا تھمه ارکان وقتی ميگوئيم  مبارزه فرھنگی  يعنی با
  .نھارامنھدم کنيمآ تدبير

   .تصورنميکنم کسانی که صحبت ازمبارزه فرھنگی ميکنند چنين قصدی داشته باشند

ومرز حساس خرافه  ن کارھمه کس نيست آ بھمين دليل مبارزه فرھنگی کارحساسی است که دخالت در
نھا مشخص نيست ميدان مبارزه برای حفظ اصالت فرھنگ ايرانی اينچنين آھا وعادت مردم وخوب وبد 

رضاشاه کبير با لغت نردرخارج ازکشورمی بينيم نيست  به فرھنگستان لغت درزمان آکه نمونه ھای 
 نھا راآ قت وصالبت کارتفاوت شخصيت ھا ود براميان ونوری عال  نگاه کنيدآ يان وسازی ھای حجاز

   مقايسه کنيد 

  لزوم مبارزه باخرافه

مذھبی وغيره بسيار الزم است ولی نه درحد مبارزه سياسی ونه  مبارزه عليه خرافه واوھام  ازھمه نوعِ 
درميدان مبارزه ونه بوسيله ودست  اندرکاری مردان سياسی  وياکسانی که قصد رھبری ودولت مداری 

   .کشور رادارند

ی مختلف . روشنفکربه کسی اطالق ميشود که باشاخه ھامھم والزم برعھده روشنفکران استاين کار
روشنفکر حقيقی  ،درقی وتعالی ودانش امروزی پيش ببرد جامعه را بسوی تعلوم سروکاردارد وميخواھ

   .بايد خالق فکروپاک کردن افکاروباورھای نادرست باشد

ينامند ميخواھد حق سياسی را که مطلوب جامعه ميداند ويا نرا معتقد سياسی مآمبارز سياسی  که برخی 
   .وردآنرابه حالت ووضع سابق درآحقی که برجامعه حکومت قانونی داشته وبھرطريق ازميان رفته 

   .وردآشايد بتوان موقعيت مبارزين وروشنفکران را درتشبيه زير 

ه بازپس گرفتن سرزمين ھای نھا محدود بآمبارزين سربازان وسرجوخه ھائی ھستند که کاروتکليف 
اشغالی ويا ازبين بردن دشمن است ولی روشنفکران کسانی ھستند که با تدبير وبيان وقلم مردم رابرای 

مبارزين عليه دشمن ويا حکومت غاصب  ین مجھز ميسازند وزمينه رابرای پيروزآ ثارآتحمل جنگ و
   .فراھم ميکنند

ن ازمذھب بسيارمشکل است آ ا خرافات که تميزيک شخص سياسی ويا دولتی اگردرمقابل مذھب وي
يت ولی اين حساس ،وازگردونه کارسياسی خارج ميشود بالفاصه بااتھام نقض حقوق بشرمواجه قرارگرفت

 ، متھم به بیيک شخصيت سياسی که وارد جرگه مبارزه بامذھب شدومحدوديت برای روشنفکر نيست 
 مطرود جامعه ،مطرود ميشود ولی روشنفکر حتی سياسی ميشود ودريک جامعه دينی و زاریآدينی ودين 
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. روشنفکر بايد خودرابسوزاند برای روشن شدن شھرت به دينداری نداردھست ونيازی ھم به  یمذھب
  .حال اگرما روشنفکر واقعی نداريم بحث ديگراست ،جامعه

   خرافه درجنگ باخرافه

 ان بمناسبت مذھب تشيعميخواھند با خرافاتی که مردم ايرقای پرديس ديدم که با دين زرتشت آدراعالميه 
شيه مملو ازخرافه با خرافات نا يعنی ميخواھند با دين زرتشتِ  ؛ن ميباشند مبارزه کنندآ گرفتار وحتی اسالم

   .ازتشيع واسالم مبارزه کنند

 ،ر امروزمنوّ  ن گرفتاريم اين درد ازعھد عتيق تا دنيایآدردی نيست که فقط ماايرانيان به  ،خرافات
ن آودرکالمی روشن مردم سازنده وپرورنده ومحافظ  ،ھمچنان بامردم مانوس بوده است

ھستنددرکشورھای مسيحی واروپائی دامنه خرافات واوھام بمراتب وسيع ترازايران بوده است ھمين حاال 
ھيچ نقطه ھيچ فرھنگی، درغوش خرافات قرارگرفته اند آ سخت در واروپا مريکا وکانادادآھم مردم 

    .ازجھان ازعصربدويت تا کنون ازخرافه منزه نبوده است

زاری است که مورد حمايت آتا به امورکشورداری وسازندگی کشورکاری ندارد مانند حيوان بی  ،خرافات
داشته  را ست که ادعای حکومت برکشورزار دھنده ومزاحم اخرافه ھای تشيع وقتی آ ،رارميگيردھم ق
ادعای مرجعيت داشته  ،ادعای خمس داشته باشد ،موزش وپرورش راداشته باشدآری ادعای انحصا ،باشد
   .، ادعای کنترل برقوانين راداشته باشدادعای فرماندھی برارتش راداشته باشد  ،باشد

زادی وتحول رامتوقف ميسازد آ، پيشرفت واين ادعا ھای سياسی است که وقتی بامذھب مخلوط ميشود
مانع سازندگی  ن خرافه ای کهفال  يد نيروی سازنده کشور صرفباشد چراباواگراين مزاحمت ھا ن

    ؟يا خالی که بربدن ماست ومزاحمتی ندارد بدن رابچاقوی جراحی ميدھيمآ ،بشود کشورنيست

  راه مبارزه باخرافات 

، گسترش علوم موزش صحيح وتعليم وتربيت استآ، حرکت دادن جامعه به جلوست ،قلع خرافاتراه 
 تنگ ميکند وميدان عمل را. پيشرفت جامعه عمال دائره فعاليت وحيات خرافه را وتسلط برنفس است

    .فراری ميدھد گسترش وعموميت علم ودانش خرافات را دست ميدھند  زخرافه ھا ا

   >فاتی که به گياھان ھجوم ميکنند تقويت گياه بوسيله کود استآدن نوعی از برطرف کرگفته اند < 

ور خود بخود جامعه منّ سايش ورفاه وکاروتفريح احساس به خرافه راازدست ميدھد آتامين ھم  با انسان 
اانسان ميسازد برای خرافه ر. خالق ميشود وقدرت خالقيت برجھل وعقب ماندگی وخرافه گری چيره است

نچه که الزم ومعقول است رسيد ديگر چه نيازی به آوقتی به  ،خودواری وبھترزيستن سرگرمی واميد
  .خرافه دارد

ھا وبيابان رھا ميکردند که حيوانات ه قای پرديس است مردگان رادرکوآدرھمين دين زرتشت که الگوی 
ان يا زرتشتيآ ؛نھا ازاين کاردست کشيده اندآد ولی امروز وپرنده ھا بخورند والبته که عقايدی ھم داشتن

 ب وخاک کشورھمان باوری راآنسبت به  ؟برای زدودن اين خرافه دست به فعاليت ھای فرھنگی زدند
ولی زمان وپيشرفتھای جامعه ، البته که خير ارائه دادند که متوليان خود خوانده فرھنگ ايران ادعا دارند؟
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استاد نفيسی درباره خرافاتی که زرتشتيان ن رھاساخت (آازی وباورھای پيوسته به ل بچاين خل  از نھا راآ
  )برای امواتشان ساخته اند تحقيق کرده است

ن وياکوه می بينند که رادربيابا درجائی خواندم نوعی ازکرکسھا که ريشه درايران دارند وقتی انسانی(
دم آن آ ،ھم خبرشوند  که باتفاقتا کرکسھای ديگر بلند چرخ ميزندد باالی سرش درارتفاع حرکت نميکن

  )ابخورندھاده اند تا طعمه کرکسھا بشود رکه کرکسھا خيال ميکنند مرده است و برسم زرتشتيان ن

   ، ناسخ اديان است جوامع انساني

, اصوال چه نيازی ، انسانی که به حقوق اجتماعی خود واقف شده که خود وضع قانون ميکندانسان منور 
. اديان ومذاھب خاصه اسالم قوانينی برای زندگی مردم است درحاليکه مردم برای به دين ومذھب دارد

له زنھا بمنآاين عمل  خودشان وضع ميکنند  نراآزندگی خود احساس قوانين بھتروجديد تری ازدين دارند و
ه چاه اسالم بيرون نيامد ديگر به چه مناسبتی کسانی تالش دارند که ايرانيان از ،نسخ اديان ومذاھب است

 ،زاده چه نيازی به شرط وقيد دين ومذھب دارد  نيازانسان باقانونآانسان  ؟به چاه زرتشت سرنگون شوند
    .مشخص واحصاء ميشود نه باظوابط ھزاران سال پيش

ترقی وتعالی زندگی اجتماعی کليد واقعی قفل ابدی دين ومذھب است  نه اينکه بنام مبارزه بافرھنگ ملت 
 ار تماميت ارضی کشور ، نه اينکه بنام مبارزه فرھنگیزرتشت بياندازند کنند وبه گير ھااسالم ر از را

   .نرا چرک وخون بدانندآبباد بدھند وقانون اساسی مشروطيت ايران وتداوم 

مده که انسان وحشت آزمبارزه فرھنگی به نمايش ظھارات متوليان خود خوانده فرھنگ ايران چھره ای اباا
   .ن برای رھائی ملتآ زبه استفاده اميکند ازنام فرھنگ تا چه رسد 

ايران ما برای رھائی ازخرافه ھای دست وپا گير بايد به سياست سازندگی کشور يعنی ھمان سياستی که 
جام اين مھم بازگشت به ھويت ملی ايرانيان درچارچوب وان ودميکرد روی بياور دنبال شاھنشاه ايران

    .برای رسيدن به مطلوبيعنی مبارزه سياسی  تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت است والغير

  

 

   

 


