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مقدمه

38

سال پس از روي كار آمدن يك حكومت خودكامه تحت نام
اسالم در ايران ،ربع قرن بعد از جنگ كويت 15 ،سال بعد از  11سپتامبر
 2001و جنگ افغانستان 13 ،سال پس از جنگ آمريكا عليه عراق و باز
شدن درهاي آن بر روي بنيادگرايان حاكم بر ايران و در ششمين سال
كشتار مردم سوريه توسط بشار اسد و رژيم ايران ،كمتر نقطهاي از جهان
از آسيب بنيادگرايي تحت نام اسالم و تروريسم برخاسته از آن بهدور
مانده است .حمالت تروريستي ژانويه و نوامبر  2015در پاريس ،دسامبر
 ۲۰۱۵در كاليفرنيا ،مارس  ۲۰۱۶در بلژيك و انفجار هواپيماي روسي در
شبهجزيره سينا در نوامبر  2015بهخوبي نشان ميدهد كه اين پديده
شوم خود را به كشورهاي اسالمي محدود نكرده است.
هیچکس نمیتواند تاثیر تعیینکنندة تحوالت در خاورمیانه ،در پیدایش
داعش و کوتاهی جامعة بینالمللی در حمایت از مردم سوریه در برابر
جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت توسط بشار اسد را کتمان کند .هم
چنین سكوت در مقابل كشتار مردم عراق توسط رژيم ايران و حكومت
دستنشاندهاش در عراق  ،قبل از ظهور و گسترش داعش ،قابل کتمان
نیست  .هم چنان که هيچكس نميتواند سوء استفاده بنيادگرايان را که
بر برخی نارساییها در میان جوامع مسلمان در اروپا انگشت میگذارند
ناديده بگيرد.
در اين ميان ديدگاههايي هم وجود دارد كه تالش ميكنند اسالم و
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افراطگرايي را در يك سبد بريزند ،و وضعيت كنوني را بهطور اساسي
ناشي از رويكردهاي خود اسالم معرفي كنند و نظامهايي مانند رژيم
ايران ،دولت مالكي و بشار اسد را تبرئه نموده و يا عوامل فرعي قلمداد
كنند .عدهاي نيز تالش ميكنند كه فقط دايره تهديد را به يك فرقه
محدود كنند و سلفيسم و  افراطيگري سني را تهديد اصلي معرفي كنند
و جنبههاي ديگر افراطگرايي تحت نام اسالم را به فراموشي بسپارند و
تا آنجا پيش بروند كه بگویند بايد بنيادگرايي سني را با كمك گرفتن
از بنيادگرايي شيعه در هم شكست  .تداخل منافع پشت پرده ،مسئله را
بغرنجتر ساخته است.
هدف از گردآوري اين مجموعه نيز ،یک بررسی همهجانبه از این پديده
نیست .بلکه تالشی است برای روشنگری و پاسخ دادن به اين سؤال که
بهطور طبیعی بعد از وقایع اخیر ،یکبار دیگر مطرح شده است و شايد
كليد حل مشكل نيز در آن باشد كه :ديدگاه واقعي اسالم در مورد اين
گونه جنايات چيست و آیا کسانی که دست به چنین جنایاتی میزنند،
واقعا اسالم را نمایندگی میکنند؟ بدون تردید جواب منفی است .بنابراین،
سؤال بعدی این است که موضع اسالم درمورد موضوعاتی مانند حاکمیت
مردم ،اصل آزادی و استفاده ازخشونت کور و تروریسم چیست؟
مجموعة حاضر گزیدههایی است از سخنرانیهای مريم رجوي ،يك زن
مسلمان كه مبارزة بيوقفهاي براي برقراري آزادي و دمكراسي در ايران را
رهبري ميكند.
او پيوسته سوءاستفاده استبداد مذهبي از اسالم و تاريكانديشي و
تحجري را كه از تفسير ارتجاعي از آيينپاك محمدي به مثابه ايدئولوژي
سركوبي و زنستيزي و تروريسم سود ميبرد ،افشا كرده و صدايي را
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نمايندگي ميكند كه مدافع اسالم اصيل يعني اسالم دمكراتيك و بردبار
است.
طبیعی است که این سخنرانیها در ظرف زمانی خاص خود و برای
پرداختن به موضوعات همان زمان بوده است .مشخصة اين مطالب ،اين
است كه حاصل رويارويي همهجانبه با رژيمي است كه منشأ و الهامبخش
بنيادگرايي اسالمي است .به عالوه ،راهنماي عمل يك مقاومت گسترده
و طوالني بوده و هست .به نحوي كه مفاهيم ،سنتها و ارزشهاي اصيل
اسالمي ،كه از صبغههاي ارتجاعي و بهرهكشانه پيراسته شده ،به رهنمون
روابط جمعي و طرز عمل مبارزاتي تبديل شده است.
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الاكراه فيالدين
کنفرانس اسالم دمكراتيك و بردبار عليه ارتجاع و بنیادگرایی
پاریس۱۲-تیر۹۴

ب

خش قابل توجهي از خاورميانه در آتش تروريسم و جنگ ميسوزد.
اين بالي بنيادگرايي است كه توحش و ارتجاع را با نقاب دين تحميلي
برقرار كرده است.
امروز میخواهم به این بحث بپردازم که اسالم ،ضد دین اجباری و ضد
تحمیل اجبار دینی بر مردم است و بر ضرورت آزادی تأکید دارد .امروز در
ايران ،آخوندهاي حاكم با اعدامهاي بیوقفه ،با شكنجة زندانيان ،با دست
و پا بريدن و چشم از حدقهدرآوردن و اسيد پاشيدن به صورت زنان و
تحميل يك فقر گسترده ،مردم را به زنجير كشيدهاند.
پنج روز پيش آخوندها ،انگشتان دست دو جوان را در مشهد را قطع
كردند .اين بربريت هولناك ،جهان را تكان داد .عفو بينالملل گفت این
مجازات بیرحمانه و وقیحانه بيانگر رفتارهای غیر انسانی يك نظام تابع
ظلم و ستم است.
نام اين نظام ضدبشری ،واليت فقيه است كه پدرخواندة داعش و بوكوحرام
است .همه اينها ،با هر نام و هر ادعايي ،در ايدئولوژي ضدبشري يكي
هستند و در اصول اعتقادی مشتركند؛ یعنی:
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در تحميل دين با توسل به زور ،برقراري استبداد مطلقه تحت عنوان
حكومت خدا ،تروریسم و توسعهطلبی تحت عنوان صدور انقالب
و گسترش دین ،در حذف و سرکوب و تحقیر زنان ،و سرانجام ،زير
پاگذاشتن اصول انساني و خدايي برای حفظ حاکمیت.
بنابراين ،بساط خالفت اسالمي كه امروز در بخشي از سوريه و عراق پهن
شده ،نمونة محدود و ناقص الگوي بزرگتري است كه سه دهة پيش،
خميني دجال تحت عنوان واليت فقيه برقرار كرد .سي سال پيش،
خميني ميگفت« :بايد (مردم را) داغ كنند تا جامعه درست شود»  1.و
امروز شعار اساسي داعش اين است كه «شريعت هرگز اجرا نخواهد شد
مگر به زور اسلحه».
يكي از حربههاي بنيادگرايي اسالمي ،تكفير است و با آن ،مخالفان
شريعت ارتجاعي را هدف قرار ميدهد .اما باني و سردمدار تكفير در عصر
حاضر خميني بود .در سال 1367با صدور حكمي به خط خودش ،تمام
مجاهدين زنداني را به خاطر عقايدشان مرتد خواند و به نابودي جمعي
محكوم كرد و به دنبال اين حكم ،سي هزار زنداني سياسي مجاهد و مبارز
قتل عام شدند.
به این ترتیب :اوالً بنيادگرايي و افراطيگري تحت نام اسالم ،به عنوان يك
نظام حكومتي در دوران ما با نظام واليت فقيه ،پايهگذاري شده و رواج
يافته است .ثانيًا اسالم مورد ادعاي آنها ،ديانت اجبار و سلب ارادة انساني
« -1صحيفه نور» ،جلد « -11 :۱۹شما اسالم را به مردم بگوييد …شما سورة برائت
را براي مردم چرا نميخوانيد … شما آيات قتال را چرا نميخوانيد؟ هي آيات رحمت
را ميخوانيد در آن قتال هم رحمت است براي اين که ميخواهد آدم درست کند آدم
گاهي درست نميشود فرض گاهي نميشود اال با لکي [داغ کردن] بايد ببرند داغ کنند
تا درست بشود جامعه .بايد آنهايي که فاسد هستند از آن بيرون ريخته شوند»
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است .درحالي كه اسالم واقعي و پيامهاي قرآني ،دين اجباري و  اجبار به
نام دين را رد ميكند.
آزادي ،گوهر حقيقي اسالم
حال به قرآن مراجعه ميكنيم كه پيام حقيقي  اسالم را معرفي ميكند:
مگر قرآن نگفته است  :الاكراه في الدين؟
مگر  پيام اسالم رحمت و رهايي نيست؟
مگر سورههاي قرآن با «بسم اهلل الرحمن الرحيم» شروع نميشود؟
مگر اسالم دين بردباري و گذشت نيست؟
مگر حضرت محمد ،هنگام فتح مكه ،دشمنانش را عفو نكرد ،مگر در
مدينه ،منشور برادري و كثرتگرايي را ارائه نكرد؟
بله ،آزادي ،گوهر حقيقي اسالم است .پس آنچه آخوندهاي حاكم بر
ايران ،يا فرزندان عقيدتي آنها مثل داعش و بوكوحرام ميگويند ضد
اسالم و شرک مطلق است.
اين آيههاي قرآن مجيد است:
2
« َو َجا ِدلُْم بِالَِّت ِه َي أَ ْح َس ُن»
3
ين يَ ْستَ ِم ُعو َن الْق َْو َل َفـيَتَّبِ ُعو َن أَ ْح َسنَ ُه»
«الَّ ِذ َ
5
«ق ْ
ُل َهاتُواْ ُبـ ْرَهانَ ُك ْم»« 4وشاورهم يف االمر»
بله ،كالم خدا تحميل و ارعاب نيست ،بلكه اين است كه بشنويد ،برهان
ارائه دهيد و مشورت كنيد .و اين دستورات خدا به پيامبر اكرم است كه:
 -2سوره نحل آيه ۱۲۵
 -3سوره الزمر آيه ۱۸
 -4سوره بقره آيه 111
 -5سوره آل عمران آيه ۱۵۹
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نت ُمذَِّك ٌر لَّ ْس َت َعلَيْهِم ِبُ َصيْ ِط ٍر
فَذَِّك ْر إَِّنَا أَ َ
َوَما أَ ْرَس ْلنَ َ
اك إَِّل ُمبَ ِّش ًرا َونَ ِذ ًيرا
و ما ارسلناك اال رمحه للعاملني
تو فقط پنددهنده و پندرساني ،نه كسي كه بر آنها مسلط و مراقب باشي.
ما تو را نفرستادهايم اال براي آن كه بشارت و انذار بدهي .ما تو را تنها به
عنوان رحمت برای همه جهانیان فرستادیم.
تمام اين دستورات در سراسر قرآن 6،رسالت پيامبر را برقراري دوستی
و محبت ميان قلبها ،باز كردن زنجير از دست و پاي مردم و فراخواندن
به بردباري و تساهل معرفي كرده كه همه براي آزادي انسان است .در
انسانشناسي اسالم و قرآن ،مهمترين خصيصة انسان ،آزادي و در نتيجه،
مسئوليتپذيري اوست 7.قرآن ،انسان را آزاد و بر سرنوشت خود مسلط
8
ِم
ميداند .اِ َّن اللَّ الَ ُيـ َغ ِّيُ َما بِق َْوٍم َح َّت ُيـ َغ ِّيُواْ َما بِأَْنـ ُف ِسه ْ
اسالم ،دين آزادي بيان و ابراز مخالفت و انتقاد نسبت به حاكمان است،
نه منعكنندة آن.
 -6آيههاي زير گواه اين فراخوانهاست:
ِال ِّق َنـ َزَل َوَما أَ ْر َس ْلنَ َ
ِال ِّق أَن َزلْنَا ُه َوب َْ
َوب َْ
اك إِالَّ ُمبَ ِّش ًرا َونَ ِذ ًيرا { سوره اإلسراء}۱۰۵
ُل َما أَ ْسأَل ُ
ُك ْم َعلَيْ ِه ِم ْن أَ ْج ٍر إَِّل َمن َشاء أَن َيـت ِ
قْ
َّخ َذ إ َِل َربِّ ِه َسب ً
ِيل { سوره الفرقان}۵۷
َّب إِنَّا أَ ْر َس ْلنَ َ
اك َشا ِه ًدا َوُمبَ ِّش ًرا َونَ ِذ ًيرا { سوره األحزاب}۴۵
يَا أَُّيـ َها الن ِ ُّ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
اجا ُّمنِريًا {سوره األحزاب}۴۶
ر
س
و
ه
ن
ذ
إ
ب
الل
َوَدا ِعيًا إ َِل
ْ
َ ًَ
َض ًل َكبِريًا { سوره األحزاب}۴۷
ني بِأَ َّن لَُم ِّم َن اللَِّ ف ْ
َوبَ ِّش ِر ال ُْم ْؤِمنِ َ
َوَل تُ ِط ِع ال َ
ِ
ِ
ني َوَدْع أَذَا ُه ْم َوَتـ َوَّك ْل َعلَى اللَِّ َوَكفَى بِاللَِّ َوِك ًيل { سوره األحزاب}۴۸
ق
ف
ا
ن
ْم
ل
ا
و
ِين
ْكافِر َ َ ُ َ َ
َّ
َّ
َّاس بَ ِشريًا َونَ ِذ ًيرا َول ِ
َوَما أَ ْر َس ْلنَ َ
َّاس َل َيـ ْعل َُمو َن { سوره سبأ}۲۸
َك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
اك إِل َكاف ًة لِّلن ِ
اك ب َْ
إِنَّا أَ ْر َس ْلنَ َ
ِال ِّق بَ ِشريًا َونَ ِذ ًيرا َوإِن ِّم ْن أَُّم ٍة إَِّل َ
خل فِي َها نَ ِذ ٌير { سوره فاطر}۲۴
إِنَّا أَ ْر َس ْلنَ َ
اك َشا ِه ًدا َوُمبَ ِّش ًرا َونَ ِذ ًيرا { سوره الفتح}8
اب َْ
اك ب َْ
إِنَّا أَ ْر َس ْلنَ َ
ِال ِّق بَ ِشريًا َونَ ِذ ًيرا َوالَ تُ ْسأَ ُل َع ْن أَ ْص َح ِ
ال ِحي ِم { سوره البقرة}۱۱۹
 -7قرآن ،سوره احزاب ،آيه  :۷۲انا عرضنا االمانة علي السموات واالرض والجبال
فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها االنسان انه كان ظلوما جهوال
 -8سوره رعد آيه11
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پيامبر اكرم بارها گفته است« :هرگز امتي پاك و آراسته نگردد ،مگر آن
كه در آن ضعيفان و محرومان قادر شوند بيلكنت و بدون ترس حق خود
را از قدرتمندان بگيرند» 9.و علي (ع) در سالهاي حاكميتش ،پيوسته از
حقوق مخالفان خود دفاع ميكرد.
در اينجا ،به هموطنانم و به خصوص به جوانان دلير در داخل ايران
ميگويم:
در مقابل تمام آنچه آخوندها با برچسب اسالم تحميل ميكنند ،استوار
و محكم بايستيد .شالقزدن به بهانة روزهخواري و سرکوب زنان به بهانة
بدحجابي ،هیچ ربطی به اسالم ندارد ،در برابر آن به مقاومت برخيزيد.
ستم و سركوب عليه هموطنان اهل سنت و اقليتهاي مذهبي را به عنوان
خصومت با تمام ملت ايران محكوم كنيد .هر چيز كه مخالف آزادي انسان
و انتخاب داوطلبانة او باشد از نظر اسالم ،اعتباري ندارد .نه دين اجباري،
نه عبادت اجباري ،نه حجاب اجباري.
اسالم ،به تصريح قرآن و مطابق سنن محمدي ،از پويايي برخوردار است.
و همواره شرایط زمانی و مکانی در احکام آن در نظر گرفته میشود.
دینامیسم قرآن ،که در قالب محکمات و متشابهات متبلور میشود ،یکی
از برجستهترین ویژگیهای اسالم است.
بر اين اساس ،دو اسالم سراپا متضاد رو در روي هم قرار ميگيرند .اسالم
آزادي در برابر دين اجبار و تهديد  .
مسعود رجوي رهبر مقاومت گفته است :اين دو اسالم« ،يكي رحمت و
مغفرت و رهايي است ،ديگري پليدي و سنگدلي ...يكي مبتني برجهل و
اجبار .ديگري براساس آزادي و اختيار .اين يكي ،پيامآور ظلمات است و
آنيكي پرچمدار آزادي و يگانگي و رهايي .جنگ بين ايندو ،كه درعين
 -9نهجالبالغه ـ نامه شماره۵۳
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حال جنگ سرنوشت براي مردم و تاريخ ايران هم هست يكي از مهمترين
10
حلقههاي قدر انسانيت معاصر است».
با این انديشه بود که مسعود یک جنبش دمكراتيك و ضدارتجاعي را
به عنوان سد اصلی در برابر بنیادگرایی مذهبی بنیان گذاشت .جنبشی
كه امروز مشعل خلقهاي ايران و منطقه و تنها نور اميد براي پيروزي بر
هيوالي تروريسم و ارتجاع است.
برادري سني و شيعه
اسالم ،هرگونه جنگ و دشمني مذهبي را مردود مي شمارد و مدافع
آزادي و رحمت و بردباري است .امروز ،رژيم واليت فقيه و شبهنظامیانش،
و ديگر افراطگرايان وحشي ،جنايات خود را تحت عنوان اسالم توجيه
ميكنند و جنگ قدرت ميان خود را جنگ بین شیعه و سنی قلمداد
ميكنند.
براي يك دورة طوالني ،منطقه ما ،از چنين جنگهايي بري بود .تا اين كه
خميني در ايران به قدرت رسيد .او تفرقه و برادرکشی را با ادامهدادن به
جنگ با عراق ،آنهم با شعار «قدس از طريق كربال» ،بناگذاشت تا سلطة
خود را بر منطقه گسترش دهد .در داخل ايران ،با دستگیری و اعدام و
تخریب مساجد اهل سنت ،فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کرده است.
در آستانة ماه رمضان ،آخوندها يك زنداني سياسي و قهرمان ورزشي كرد
را اعدام كردند .در سالهاي اخير هم تعداد زيادي از جمله شش زنداني
كرد اهل سنت در زندان گوهردشت و سه زنداني سياسي كرد در زندان
اروميه 34 ،زنداني اهل سنت بلوچ را در چاهبهار ،زاهدان و زابل اعدام
 -10مسعود رجوي ،سخنراني «ديناميسم قرآن و دو نوع اسالم سراپا متضاد» ،عيد فطر
6731
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کرده و به  ترور روحانيان اهل سنت و شهروندان در سيستان و بلوچستان دست زده
است.
اين همان سياستي است كه در عراق به صورت نسلكشي سنيها و در سوريه به صورت
كشتار جمعي مردم اجرا ميشود و در ايران هم ،مجاهدين شيعه را كه نقاب ريا از چهرة
آنها کنار زدهاند ،هزار هزار قتل عام كرده است .همان سياستي كه امروز هم از هيچ
توطئه و فشاري عليه مجاهدان آزادي در ليبرتي فرو گذار نميكند .از ادامة يك محاصرة
جنايتكارانه عليه آنها ،تا فرستادن اكيپهاي وزارت اطالعات به ورودي كمپ ليبرتي براي
جنگ رواني و زمينهسازي فاجعة انساني.
پس چه شيعه و چه سني ،دشمن واحدي دارند كه رژيم واليت فقيه است .وانگهي،
شيعه حقيقي ،امروز با دشمني تمام عيار با واليت فقيه شناخته ميشود و اهل سنت
را برادر خود ميداند .علي (ع) از موضوع شیعه و سنی و معتقدان به هر عقیدهیی فراتر
رفته و گفته است .مردم دو دستهاند يا با تو برادر در دينند يا در آفرينش مانند تو
هستند.
بنابراين اجازه بدهيد خطاب به مردم كشورهاي همسايه و برادرمان و به تمام ملتهاي
منطقه بگويم که سيالب خون و آتشي كه افراطيگري تحت نام اسالم در كشورهاي
شما جاري كرده ،قابل پاياندادن است .راه آن ،همبستگي با مقاومت و مردم ايران
و ايستادگي تمام عيار در برابر واليت فقيه و همدستان آن است .مانند بشار اسد و
جریاناتی که در عراق و یمن و لبنان و سوریه تابع والیت فقیه و مجری سیاستهای آن
هستند.
تا زماني كه اين رژيم در قدرت است ،ملت ايران و ساير مردم خاورميانه ،رنگ آزادي و
دموكراسي  را نخواهند ديد.
بنابر این ،راهحل ،خلع يد از اين رژيم در سراسر منطقه و سرنگوني خليفة ارتجاع و
11
تروريسم ،در ايران است.
 -11درباره راه حل بحران منطقه ،در سخنراني مریم رجوی در اجتماع بزرگ پاريس در  ۱۳ژوئن ۲۰۱۵
گفته شده است:

ال اکراه فی الدین < 17

مواضع و اعتقادات ما
به عنوان يك زن مسلمان ضمن تأكيد بر لزوم جدايي دين و دولت  و از
جانب نسلي كه پنج دهه است ،به دفاع از اسالم اصيل محمدي در برابر
ارتجاع و بنيادگرايي برخاسته ،اعالم ميكنم:
 1ـ ما دين اجباري و اجبار ديني را رد ميكنيم ،حكومت استبدادي تحت
نام اسالم ،احكام شريعت ارتجاعي و تكفير مخالفان ،چه به نام شيعه و چه
به نام سني ،ضد اسالم و ضد آيين رهاييبخش محمدي است.
 2ـ از نظر ما گوهر اسالم ،آزادي است؛ آزادي از هرگونه جبر و ستم و
بهرهكشي.
 3ـ ما از اسالم حقيقي ،يعني اسالم بردبار و دمكراتيك پيروي ميكنيم؛
اسالم مدافع حاكميت مردم ،اسالم مدافع برابري زن و مرد.
 4ـ ما تبعيض ديني را مردود ميشماريم و از حقوق پيروان همة اديان و
مذاهب دفاع مي كنيم.
 5ـ اسالم ما برادري همة مذاهب است .جنگ مذهبي و تفرقهافكني ميان
« امروز سياستمداران غرب و جهان عرب ،تصريح ميكنند كه داعش و بشار دو روي يك
سكه هستند و البته  كه خليفة اصلي در تهران ،پدرخوانده هر دوي آنهاست .واقعيت اين
است كه داعش محصول جنايات بشار اسد و مالكي به دستور خامنهاي است .بنابراين به
دولتهاي غرب ميگوييم با اين رژيم همجبهه نشويد! در عراق ،با پاسداران و شبهنظاميان
به اصطالح شيعة اين رژيم كه صد بار از داعش خطرناكترند  همكاري نكنيد.
راهحل عراق ،اخراج قواي رژيم و مشاركت اهل سنت در قدرت و مسلح كردن عشاير
سني است.
راهحل سوريه ،اخراج قواي رژيم و پشتيباني از مردم سوريه براي سرنگوني اسد است.
راهحل يمن ،ايستادگي در برابر همين رژيم است كه ائتالف عربي آن را آغاز كرده و بايد
تا ريشهكن كردن آن در منطقه ادامه يابد  .
آري ،راهحل ،خلع يد از اين رژيم در سراسر منطقه و سرنگوني خليفة ارتجاع و تروريسم،
در ايران است».
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شيعه و سني ،ارمغان شوم واليت فقيه براي استمرار خالفت ضد اسالمي
و ضد انساني است .آري ،خداي ما خداي آزادي است ،محمد ما پيامبر
رحمت و رهايي است و اسالم ما دين انتخاب آزادانه است.
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آزادی ،فروغ خدایی
كنفرانس بين المللي عربي -اسالمي در همبستگي با مقاومت ايران
پاريس۱۴ -مرداد  ۱۳۹۱به مناسبت ماه رمضان

ه

مه ميپرسند كه اسالم در مورد آزادي چه ميگويد؟ آيا اسالم موتور
محرك آزادي است يا مانعي در مقابل آن؟
پيامبر ما ،محمد(ص) هنگامي كه برانگيخته شد ،پيامش ساده و كوتاه
بود:
قولوا الاله االهللا تُفلحوا بگو نيست خدايي جز او ،تا رستگار و آزاد شويد.
امروز  نيز در قیام برای ازادی ،پیامی ساده و کوتاه همه را فرا ميخواند:
بگو ديكتاتورها سرنگون ميشوند.
بگو فاشيسم واليت فقيه شكست ميخورد و بگو مظاهر ستم و بندگي فرو
ميريزند تا رستگار شويد.
چنين است كه ما در صالي اذان در هر سحر و افطار رمضان ،و در كلمات
الاله االاهلل و اهلل اكبر بشارت آزادي را ميشنويم .بشارت نفي همه بتها
و مظاهر اسارت و بندگي ،بشارت واژگوني حكومت واليت فقيه و بشارت
يك جامعه آزاد و بسامان و عادالنه.
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يادآوري انقالب ايران
سي و سه سال پيش مردم ايران براي آزادي قيام كردند ولي با استبداد زيرپرده دين
روبه روشدند...
خميني شروع به سركوب آزاديها كرد ،بهار آزادي ايران را به خون كشيد و هراقدام
سركوبگرانه را به نام اسالم انجام داد .سوء استفاده از اسالم براي سركوب و ديكتاتوري،
بدترين خيانت خميني بود.
مردم ايران هزار هزار در زندانها و ميدانهاي جنگ قرباني جنايات رژيم شدند ولي جنايت
و خيانت بزرگتر خميني و آخوندها اين بود كه تمامي اين جنايات را به نام اسالم انجام
داد و با كردار و گفتارش اين دين حنيف را به صورت ابزار سهمگينترين ديكتاتوري و
آزاديكشي معرفي كرد.
حاال از جهان اسالم و عرب تا ايران همه در جستجوي آزادي هستند.
خلقها آزادي مي خواهند ،خلقها ديكتاتوري را نفي ميكنند و همه مي پرسند كه اسالم
در مورد آزادي چه ميگويد؟ آيا اسالم موتور محرك آزادي است يا مانعي در مقابل آن؟
عملكرد خميني و جانشينانش و بنيادگراياني كه پس از خميني در بسياري از نقاط
جهان اسالم قدرت يافتهاند .چه ربطي به اسالم دارد؟
من ميخواهم از تجربة خودمان درايران بگويم از رويارويي سازمان مجاهدين خلق
مسلمان ايراني با رژيمي كه خودش را اسالمي مينامد...
هر قدر كه  زمان گذشته اين رويارويي تشديد شده و حاال سي وسه سال گذشته و باز
هم نيروي اصلي مخالف اين رژيم ،مجاهدين مسلمان هستند .همين مجاهدان اشرف
و  ليبرتي.
راستي اين مجاهدين مسلمان ايراني ،درمورد اسالم چه ميگويند؟ و از همان ابتدا ،در
مقابل خميني حرفشان چه بود؟
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فحواي آفرينش
آزادي فحواي آفرينش و غايت آن است .خلقت جهان از آغاز حركت از
قلمرو ضرورت ،يعني اجبارها و بندها ،به قلمر آزادي بوده است .اسالم و
قرآن نيز متضمن همين روح و همين هدف است.
پس هنگامي كه از آزادي ،برابري ،عدالت و نفي بهرهكشي در اسالم
صحبت ميكنيم ،مبتني بر ناموس و فلسفه ژرف آفرينش است يعني
آنچه در قرآن «كتاب مبين» توصيف شده است.
آزادي ،وديعه خدايي در فطرت انسان است و هدف تقوا به اوج رساندن
همين آزادي است.
كمال و اعتالي فرد و جامعهاش همين است كه آزاد و آزادتر شود .چگونه؟
با كنار زدن همه عوامل محدودكننده ،و درهمشكستن جبرها و از خود
بيگانگيها .چه در خودش ،چه در طبيعت وچه در جامعهاش .اين است
مفهوم رستگاري و اين است معناي تقوا و آن سعادت حقيقي كه انسان
ميتواند به آن دست پيدا كند.
پس چگونه ميتوان اسالم را با استبداد و كشتن آزاديها آشتي داد؟
حقيقت اين است كه هيچ آيين و مكتبي در جهان ،بيگانهتر ،دورتر و
آشتيناپذير از بنيادگرايي اسالم نسبت به اسالم حقيقي وجود ندارد.
دين ما ،دين پيامبري است كه خدا دربارة او گفته است كه براي باز كردنِ
ِص َرُه ْم َواألَ ْغال َ
َل الَِّت
زنجير از دست و پاي مردم آمده استَ « :ويَ َض ُع َعْنـ ُه ْم إ ْ
12
ِم».
َكانَ ْت َعلَيْه ْ
باز كردن زنجير از دست و پاي مردم يعني آزادي از جبر و تحميل ،يعني
آزادي از اختناق .يعني آزادي از هرگونه ستم و بهرهكشي .و آزادي آدمي
در بهرهوري از آنچه حاصل كار و رنج خود اوست.
 -12سورة اعراف ـ ۱۵۷

آزادی ،فروغ خدایی < 23

در حقيقت مهمترين وجه تمايز اسالم حقيقي ،با تلقي بنيادگرايانه از
اسالم همين است.
يك طرف اسالم مدافع ستم و تجاوز و استثمار ،و طرف دیگر اسالم
مخالف بهرهكشي استبداد.
آري ،اسالم دين آزادي انسان است .و هرگز او را اسير و بنده و محكوم به
ستم و بهرهكشي نخواسته است .به عكس ،بر آن است كه آدمي جانشين
خدا بر روي زمين است .به طوري تمام مالئك(مبادي و نيروهاي طبيعي)
در راه تكامل وي سر سجده فرود آورده در خدمتش قرار دارند:
13
َس َج ُدواْ».
« َوإِ ْذ ُقـ ْلنَا لِل َْم َالئِ َك ِة ْاس ُج ُدواْ آل َد َم ف َ
آگاهي و اختيار
در انسانشناسي توحيدي ،آدمي با آگاهي و آزادي شناخته ميشود.
انسان موجودي است مختار و از حق آزادي و انتخاب برخوردار است.
اصل معاد به بارزترين صورت ،گواه مسئوليت و پاسخگويي آدمي و در
نتيجه بيانگر آزادي و اختيار اوست.
قرآن تأكيد دارد كه اين خود انسان است كه ميتواند راه خود را انتخاب
كند:
14
السب َ
ورا»
«إِنَّا َه َدْيـنَا ُه َّ
ِيل إِمَّا َش ِاك ًرا َوإِمَّا َك ُف ً
انسان از قدرت تشخيص دادن خير و شر برخوردار است.
15
ُجورها َو تقویها»
«فَأهلَما ف َ
و اين خود انسان است كه ميتواند سرنوشت خودش را تغيير دهد:
 -13سورة بقره ـ ۳۴
 -14سورة انسان ـ 3
 -15سورة شمس ـ 8
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ِم»
«إ َِّن اللَّ الَ ُيـ َغ ِّيُ َما بِق َْوٍم َح َّت ُيـ َغ ِّيُواْ َما بِأَْنـ ُف ِسه ْ
به همين دليل هيچ كس حق ندارد كسي جز خدايي يگانه را بپرستد يا
چيزي را همتاي او قرار دهد.
ِ ِ 17
« َوالَ نُ ْشرَِك بِ ِه َشيْئًا َوالَ َيـت ِ
الل»
َّخ َذ َبـ ْع ُضنَا َبـ ْعضاً أَ ْربَابًا ِّمن ُدون ّ
16

الاكراه فيالدين
آزادي گوهر و پيام اسالم است .پس آنچه بر اساس آزادي نيست و آنچه
مبتني بر جهل و اجبار و تحميل است ،اسالم نيست.
ما ميگوييم اعتقاد و عمل به اسالم بايد براساس اختيار و انتخاب و آگاهي
و آزادي باشد ،نه براساس اجبار.
هيچ ديني نميتواند اجباري باشد زيرا به قلب و اعتقاد مردم مربوط است.
هر كس آزاد  است كه مذهب خود را خودش انتخاب كند.
به سورة بقره مراجعه ميكنيم :ال اکراه فيالدين ....هيچ اكراه و اجباري
در دين روا نيست.
به سورة يونس مراجعه ميكنيم :و اگر پروردگارت ميخواست تمامي
اهل زمين ايمان ميآوردند ،پس آيا تو (اي پيامبر) مردم را به اكراه وادار
ميكني كه مؤمن شوند؟  18
به سورة هود مراجعه ميكنيم  :نوح به قومش گفت :پس آيا ميتوانم در
حالي كه شما (حجت خدا) را ناخوشميداريد ،شما را به آن ملزم كنم؟  19
 -16سورة رعد ـ 11
 -17سورة آلعمران ـ ۶۴
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 -18سورة يونس ـ ْ َ :99
ْ
َ
ني»
يَ ُكونُواْ ُم ْؤِمنِ َ
 -19سورة هود ـ «:۲۸ق َ
ح ًة ِّم ْن ِعن ِد ِه َفـ ُع ِّميَ ْت
ب َوآتَ ِان َرْ َ
َال يَا َقـ ْوِم أَ َرأَْيـتُ ْم إِن ُك ُ
نت َعلَى َبـيِّنَ ٍة ِّمن َّرَِّ
َعلَيْ ُك ْم أَُنـ ْل ِزُم ُك ُموَها َوأَنتُ ْم لََا َكا ِرُهونَ»
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توحيد و اسالم با آزادي انسان و حق رأي مردم عجين و قرين است ...هر
چيز كه مخالف اختيار و آزادي انسان باشد از نظر اسالم اعتباري ندارد.
نه دين اجباري ،نه عبادت اجباري ،نه حجاب اجباري.
حال آن كه  اسالم دين تساهل و تسامح است و بيش از هر چيز مقام
انسان را بزرگ و گرامي ميدارد.
چنان كه حضرت علي ،در نامه مشهور خود خطاب به مالک اشتر میگوید:
ِم َسبُعاً َضارِياً
أَ ْش ِع ْر َقـلْبَ َك َّ
الرْ َ
ح َت لِ َّلرِعيَّه َو الْ َم َحبََّة لَُ ْم َو اللُّ ْط َف بِِ ْم َو َل تَ ُكونَ َّن َعلَيْه ْ
َْ 20
َتـ ْغتَنِ ُم أَ ْكلَ ُه ْم فَإَِّنـ ُه ْم ِصْنـ َفان إِمَّا أَ ٌخ لَ َك ِف ال ِّدين َو إِمَّا نَ ِظريٌ لَ َك ِف اللْق
قلب خودت را براي مردم بگشا و به آنها محبت كن ومبادا با آنها
درندهخويي كني ،چون  مردم يا برادران تو در دين هستند ،يا نظاير تو
درخلقت و بشريت...
بر اين اساس ،قرآن كريم ميگويد ميان پيامبران ما تفاوتي نيست و از
اين رو ما مسيح را نيز پيامبر خود ميدانيم و راه موسي را از محمد جدا
نميكنيم.
دفاع از حقوق مخالفان
اسالم همچنين مدافع آزادي بيان و از جمله ابراز مخالفت و انتقاد نسبت
به حاكمان است نه منعكنندة آن.
پيشوايان اسالمي حتي با دهريون وكساني كه اعتقادي به خدا نداشتند
مباحثه ميكردند و حق بيان آنها را محترم ميدانستند.
پيامبر اكرم هنگامي كه مكه را فتح كرد ،مخالفان خود و از جمله
كينهتوزترين دشمنانش را عفو كرد.
به سورة انعام مراجعه ميكنيم كه رهنمودش به پيروان حقيقي اسالم  
 -20نهجالبالغه ـ نامه شماره۵۳
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اين است كه «مبادا آنچه را كه (عدهيي) بهجاي خدا ميپرستند ،دشنام دهيد» .و به
سنت علي (ع) مراجعه كنيم كه با مخالفان خود چگونه رفتار ميكرد؟
مهمترين مخالفان در آن زمان خوارج بودند .آنها علنًا به علي ناسزا ميگفتند .آن قدر
كه ياران او قصد دستگيريشان را داشتند .اما حضرت علي دستگيري آنها را منع نمود
و حتي از اموال بيتالمال سهمي براي آنها مقرر كرد.
علي عليهالسالم ،همچنين كساني را كه به جنگش برخاستند ،هرگز به “شرك” يا
“نفاق” متهم نكرد.
حضرت علی در عهدنامة مالكاشتر درباره آزادي انتقاد میگوید:
«بايد كه نزد تو برگزيدهترين وزيران ،كسي باشد كه بيشتر به تو سخن تلخ حق بگويد و
كمتر تو را در گفتار و كردارت بستايد؛ كه خدا براي دوستانش نمي پسندد….
 ...پارهيي از وقت خود را به نيازمندان اختصاص بده تا در يك مجلس عمومي حاضر
شوند .با آنان فروتني در پيش بگير و لشکريان و دربانان و نگهبانان را از آن بازدار كه از
سخنگفتن بيترس و نگراني آنها جلوگيري كنند….
من از رسول خدا بارها شنيدم كه مي فرمود هرگز امتي پاك و آراسته نگردد ،مگر آن كه
در آن مردم ناتوان قادر شوند  بيلكنت و بدون ترس و نگراني حق خود را از قدرتمندان
21
بگيرند».
بله تمام مسأله همين است.
بگذاريد مردم بدون ترس و نگراني سخن بگويند.
بگذاريد سركوبشدگان ،آنچه را در دل دارند ،بيان كنند.
بگذاريد محرومان و به بند كشيدهشدگان حرف بزنند.
دو اسالم متضاد
اسالمي كه ماية پايداري جنبش ما در برابر شقيترين ديكتاتوري جهان امروز است،
 -21نهجالبالغه ـ نامه شماره۵۳
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مبتني بر آزادي است .از اين رو در تاريخ معاصر ايران دو اسالم متضاد و
دو اسالم متخاصم در برابر هم صفآرايي كردهاند.
يك طرف اسالم ريايي  ،اسالم ارتجاعي ،اسالم مدافع ستم و استبداد و
بهرهكشي،
طرف ديگر اسالم راستي و يگانگي ،اسالم رحمت و رهايي و اسالمي كه
پيام آن آزادي است.
در مقابل اصل ارتجاعي واليت فقيه ،ما از اسالم دمكراتيك دفاع كردهايم
كه در آن حق حاكميت مردم باالترين حقي است كه براي مردم بهرسميت
ميشناسد.
در مقابل جنگطلبي و صدور تروريسم و ارتجاع تحت نام اسالم ،ما از
اسالمي پيروي كردهايم كه مبشر صلح و دوستي و برادري بين ملتهاست.
در مقابل زنستيزي آخوندها ،ما از اسالمي دفاع كردهايم كه برابري زن
و مرد را رسالت خود ميداند .اسالمي كه متكي به برابري و رهايي زن
22
است .هزار زن پيشتاز اشرفي امروز از برجستهترين مظاهر اين اعتقادند.
در مقابل تبعيض و ستم ديني ،ما به دفاع از اصل آزادي مذهب برخاستهايم.
و در مقابل شريعت آخوندي كه همه چيز را بر اجراي احكام و مقررات
 1400سال پيش بنا كرده است ،ما به ديناميسم قرآن و اسالم معتقديم.
مقاومت ايران سرفراز است كه توانست روح حقيقي اسالم و فرهنگ
متعالي آن را از ظلمت واپسگرايي نجات دهد و پيام انساني و رهاييبخش
آنرا معرفي كند و با رنج و فداكاري ،نگرش دمكراتيك و  بردبار از اسالم
را از اعتقاد مبتني بر انحصارطلبي و قشريگري و تبعيض تفكيك كند و
ميان آن با پيام اصيل محمد مرزبندي روشني ايجادكند.
 -22اشاره به زنان مجاهد خلق که در آن تاریخ در کمپ اشرف در عراق رهبری مجاهدان
مستقر در این کمپ را بهعهده داشتند.
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اسالم ،مدافع حاكميت مردم
كنفرانس «اسالم عليه ديكتاتوري و بنيادگرايي و مدافع حاكميت مردم»
۱۳شهریور  ۱۳۸۹ـ پاريس
نت ف ًّ
َظا َغلِ َ
يظ الْ َقل ِ
ْب الَن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْولِ َك فَا ْع ُف َعْنـ ُه ْم َو ْاسَتـ ْغ ِف ْر لَُ ْم
ح ٍة ِّم َن ّ
فَب َِما َرْ َ
نت لَُ ْم َولَ ْو ُك َ
اللِ لِ َ
ني (سوره آل عمران آیه )۱۵۹
َو َشاوِْرُه ْم ِف األَ ْم ِر فَإِذَا َع َزْم َت َفـَتـ َوَّك ْل َعلَى ّ
اللِ إ َِّن اللَّ ُيِ ُّب الْ ُمَتـ َوِّكلِ َ

ح

ضار محترم
دعا ميكنم كه نمازها ،رو زهها و عبادتهاي خالصانه شما نزد خداي
بزرگ پذيرفته شده باشد
رمضان ماه تقواست .ماه ارتقای گوهر انساني است ،ماه نزديككردن دلها
و ماه برادري ،كه گمشدة جوامع امروزي است.
در ديدگاه اسالم حقيقي ،ماه رهايي است .و در جهت همان هدفي است
كه پيامبر براي آن برانگيخته شد .براي گشودن زنجيرها از دست و پاي
23
انسان.
دراين لحظات پرخير و بركت ،جمع محترم شما براي من فرصتي

 -23سوره اعراف ـ آية  :۱۵۷الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا
عندهم في التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم
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ارزشمند است تا ازسوي ميليونها هموطنم كه در قيام تابستان 2009
به پاخاستند ،از ستم عظيمي صحبت كنم كه حكومت سفاك آخوندها
تحت عنوان «واليت فقيه» بر خلق من و بر دين و آيين من روا داشتهاند.
همچنين به روح و جوهرة اصلي واليت فقيه كه غصب حق حاكميت
مردم است بپردازم  .و متقاب ً
ال اين را نشان بدهم كه در اسالم اصيل،
حاكميت مهمترين حقي است كه به مردم تعلق دارد.
اميدوارم اين صحبت كوتاه ،ندايي  باشد از فرياد بلند دادخواهي ميلونها
ايراني كه در قيام تابستان گذشته ،شعار پرمعناي «مرگ براصل واليت
فقيه» را سردادند.
شعاري كه رمز ادامه قيامها و فرياد مشترك مردمي است كه به خاطر
شدت خفقان ،درتظاهرات شبانه برپشت بامها همصدا ميشوند تا سركوب
خيزشها و اعدام زندانيان سياسي را محكوم كنند.
چرا شعار «مرگ بر اصل واليت فقيه» به رمز قيام درايران تبديل شده
است؟
زيرا «واليت فقيه» ،سرمنشأ و سنگ بناي ستم سياه و سيسالهيي است
كه هر روزش براي مردم ايران با سركوب و شكنجه و كشتار آگاهترين و
فداكارترين فرزندان مردم ايران و بهخصوص مؤمنترين دختران و پسران
مسلمان و مجاهد مردم ايران همراه بوده است.
درگردهمايي بزرگ ايرانيان در تاورني 24از برادرم سيد احمد غزالي شنيدم
كه خطاب به رهبران كشورهاي عربي و اسالمي با دردمندي گفت :بدانيد
كه هيچ حكومتي درجهان به اندازة رژيم ايران و به سنگدلي رژيم ايران
مسلمان نكشته است.
 -24اين گردهمآيي در  ۲۶ژوئن ۲۰۱۰در استاديوم شهر تاورني در استان والدوآز
فرانسه برگزار شد.
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بله «واليت فقيه» يعني استبداد لجامگسيختهيي كه در قرن بيست ويكم،
فرزندان مردم ايران را فقط به خاطر شركت درتظاهرات و خواندن نشريه
مجاهدين يا ديدار خانوادگي از اشرف ،متهم به «محاربه باخدا» ميكند
و اعدام ميكند و دستگيرشدگان قيام را در شكنجهگاه مخفي كهريزك
مورد تجاوز قرار ميدهد و به قتل ميرساند.
چرا شعار «مرگ بر اصل واليت فقيه» به رمز قيام درايران تبديل شده
است؟
زيرا وقتي خميني وارد ايران شد ،اولين و مهمترين خيانتش به مردم
ايران و انقالبيون ايران با  داعية «واليت فقيه» صورت گرفت.
خميني تا در پاريس بود ،ميگفت« :من يك طلبه هستم و به قم خواهم
رفت  و حكومت را به اهلش واگذار خواهم كرد» .اما درعمل نه تنها قدرت
را قبضه كرد بلكه پيشنويس قانون اساسي جديد ايران را به دور انداخت
و از تشكيل مجلس مؤسسان كه رسمًا وعده داده بود ،خودداري كرد و به
جايش در مجلس خبرگان و به دست آخوندهاي سرسپرده خود ،قانون
اساسي واليت فقيه را تحميل كرد.
مجاهدين ،بزرگترين نيروي مسلمان سازمانيافته ايران هم رسمًا اعالم
كردند كه به اين قانون اساسي به خاطراصل واليت فقيه رأي نميدهند و
حاكميت را از آن مردم و رأي مردم ميدانند.
اين بزرگترين گناه مجاهدين از نظر خميني و علت اصلي سركوب وكشتار
آنها تا همين امروز است.
پس از عبور از اين تجربه خونين و پرفاجعه ،بحث من به رد كردن يك
بدعت باطل و بيبنياد محدود نميشود .بلكه ميخواهم تأكيد كنم كه
امروز براي مردم ايران ،براي قيامكنندگان ايراني «،واليت فقيه» يعني
«خودكامگي سي ساله خميني وخامنهاي»!
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جهان ديد كه مردم ايران و دانشجويان وجوانان ايران تصاوير خميني
وخامنهاي را در دانشگاه تهران و در ديگر صحنههاي قيام به آتش كشيدند
و به زير پا انداختند ولگدمال كردند.
بله «واليت فقيه» يعني ستم بزرگ وسياهي كه سي سال است ذخاير
سرشار طبيعي مهينم را دركام جنگ وسركوب و سياستهاي مخرب ،به
تباهي كشانده ،دانشمندان و متخصصان ايران را آواره كرده و باعث شده
كه بيش از هشتاد درصد از جمعيت ايران ،برروي دريايي ازنفت ،درزير
خط فقر باشند و بسياري از آنها مجبور باشند كليههايشان را بفروشند تا
خرج فرزندان و اجاره بهاي منازلشان را بپردازند.
«واليت فقيه» يعني تروريسم دولتي پرشقاوتي كه درقرن بيست و يكم،
فتواي كشتار مخفي و قتلهاي زنجيرهيي  براي نويسندگان و روشنفكران
و كشيشان شريف و بيگناه مسيحي مانند اسقف شهيد هوسپيانمهر
صادرميكند و پاسخگوي هيچ مرجعي نيست.
«واليت فقيه» يعني صدور فتواي نسلكشي و قتل عام سي هزار زنداني
سياسي كه بسياری از آنها دوران محكوميتشان تمام شده بود و منتظر
آزادي بودند و به دستور مكتوب خميني در وراي تمام ترتيبات دستگاه
قضايي رژيم ،در زندانهاي تهران و ديگر شهرهاي ايران به دار آويخته
شدند .خامنهاي و تمامي سران و مقامات كنوني رژيم دراين جنايت بزرگ
دست داشتند و هيچ گاه هيچ عدد و رقمي هم ازاين نسلكشي ندادند.
واليت فقيه يعني صدور بنيادگرايي و فرو بردن كشورهاي منطقه در
گرداب تروريسم و خونريزي و واليت فقيه يعني برنامة شوم توليد بمب
اتمي .
بله «واليت فقيه» ،يعني دجاليت بزرگي كه تمام اين خونريزيها و تمام
اين فساد و تباهي را تحت نام دين و با تخريب چهرة ديانت اسالم مرتكب
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ميشود.
مگر اسالم دين رحمت و رهايي نيست؟ مگر قرآن دربارة پيامبراسالم
25
نميگويدَ «:و َما أَ ْرَس ْلنَ َ
ني»؟
اك إَِّل َرْ َ
ح ًة لِّْل َعالَ ِم َ
مگر سورههاي قرآن با «بسم اهلل الرحمن الرحيم» شروع نميشود؟ مگر
اسالم و قرآن ديانت «وشاورهم في االمر» نيست؟ مگر اسالم ديانت
بردباري و گذشت نيست؟
به راستي كدام وجدان انساني و كدام مسلماني دلسوز و معتقديست كه
از اين همه ظلم و تحريف درحق اسالم و قرآن دلش نسوزد و براي افشاي
اين رياكاران و كذابان فرياد نزند و به مجاهدت برنخيزد؟
واليت فقيه
واليت فقيه كه هم در ميان فقهاي اهل تشيع و هم  اهل سنت نظريهيي
منزوي است ،در دهههاي اخير ،براي اولين بار توسط خميني مطرح
شد .وي اين نظريه را در دهه  ۱۳۴۰در كالسهاي درس خود در نجف
ارائه كرد و آن را در كتابي به نام «حكومت اسالمي» منتشر ساخت .در
كتاب مزبور ،خميني تالش كرده است با اصالت دادن به احكام شريعت
آخوندي (كه مبتني بر ارتجاع و انحراف از اسالم و مشحون از زنستيزي
و تبعيض ديني و نقض حقوق انسان است) ضرورت حاكميت انحصاري
ماليان را ثابت كند.
گو اين كه در همين كتاب ،خود وي ماهيت استبدادي و قرون وسطايي
حكومت مورد نظرش را برمال كرده و آن را از سنخ واليت وسرپرستي
26
«صغار» يعني كودكان معرفي ميكند.
 -25سوره انبيا آيه ۱۰۷
 -26كتاب «حكومت اسالمي» صفحه  .۵۶منتشره در نجف  در سال ۱۳۵۰
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استداللهاي سطحي خميني در دفاع از «واليت فقيه» در اين كتاب،
نظريهيي مبتني بر دالئل متقن ديني نيست بلكه  زمينهسازي به اصطالح
نظري براي كسب قدرت بود .وگرنه اين مطالب چيزي نبود كه در سن
27
هفتاد سالگي ـ زمان نگارش اين كتاب ـ به كشف آن نائل شود.
نظريه واليت فقيه قبل از روي كار آمدن ديكتاتوري مذهبي در ايران ،با
مخالفت فقهاي شيعه مواجه بود .اگرچه بعد از قدرت گرفتن خميني و به
مقتضاي قدرت پيرواني پيدا كرد  .
اگر واليت را با مسامحه معادل حاكميت ترجمه كنيم ،اين نظريه ميگويد:
حاكميت حق مسلمي است كه خداوند به آخوند تفويض كرده است.
اگر چه اين نظريه با روح حقيقي اسالم و سنتهاي پيامبر و پيشوايان
اسالم در تعارض است ،اما براي ارائة تعريفي از واليت فقيه ،بر اساس
آنچه در عمل خود را بروز داده  ،به بيش از سه دهه حاكميت سياهي
كه تحت همين نام در ايران برقرار بوده مراجعه ميكنيم كه يك تعريف
واضح عملي از آن به دست داده است:
ـ نظامي مبتني بر انحصار قدرت در دست ولي فقيه كه از اين نظر با هيچ
-27كما اين وقتي خميني در دهه پنجاه عمر خود (در سال ) ۱۳۲۳كتابي به نام
«كشفاالسرار» مينگاشت ،به هيچ وجه به اين نظر كه ماليان بايد قدرت سياسي را تصرف
كنند ،نزديك نشد و حداكثر خواستهاش رعايت اسالم توسط حكومت بود .جمالتي از
همين كتاب قابل توجه است:
«ترس ما از انقالب سياه و از پايين است»  .همچنين نوشته است كه آخوندهايي مانند او
«هيچوقت با نظام مملكت… مخالفت نكردند» .و حتي اگر «حكومت را جائرانه تشخيص
دهند ،باز مخالفت با آن نكرده و نميكنند» و «لهذا حدود واليت و حكومت را كه تعيين
ميكنند بيشتر از چند امر نيست؛ از اين جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير
و قاصر و در بين آنها هيچ اسمي از حكومت نيست و ابدًا از سلطنت اسمي نميبرند» و
«هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ماست»
و «هيچگاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستهاند بههم بزنند» و «با اصل اساس
سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده» است.
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تئوكراسي ديگري قابل قياس نيست .در قانون اساسي و ساير قوانين رژيم
تمام اختيارات حكومت شامل قواي مقننه ،مجريه و قضاييه ،نيروهاي
مسلح ،سرويسهاي اطالعاتي و امنيتي ،پليس ،و نيز بزرگترين بنيادهاي
اقتصادي كشور ،همچنين كنترل سياسي و ايدئولوژيك دانشگاهها و كليه
وزارتخانهها ،ادارات ،سازمانهاي نظامي و انتظامي و قضايي را در كف
وليفقيه گذاشته و او را از هرگونه پاسخگويي معاف كردهاند .اما خميني
به اين همه راضي نبود و ميگفت« :اين كه در قانون اساسی است ،بعضی
شئون واليت فقيه است نه همة شئون آن»   28.
بعدًا هنگامي كه همان قانون اساسي را بازنويسي كردند ،عنوان واليت
29
فقيه را به واليت مطلقه تغيير دادند.
آذري قمي يكي از نظريهپردازان واليت فقيه در سال  1988نوشت
«واليت فقيه واليتي است مطلقه ،تشريعي و قانوني .واليت بر دنيا است و
آنچه در دنيا است ـ اعم از موجودات زميني و آسماني و جمادات و نباتات
و حيوانات و آنچه كه به نحوي به زندگي جمعي و انفرادي انسانها ارتباط
دارد ـ  و همه شئون انسان و متعلقات و دارایيهاي او را شامل ميگردد
و همچنين مربوط است به دين خدا از احكام اوليه و ثانويه و عباديات و
سياسيات و اجتماعيات و مسائل خانوادگي و تكليفي و وضعي انسان و
30
مستحبات و مكروهات و مباهات و محرمات».
ولي فقيه «ميتواند با رعايت مصلحتي كه خود تشخيص ميدهد ،از
« -28صحيفه نور»  ،جلد ۱۱
 -29در بازنويسی قانون اساسی رژيم در سال  86عبارت ”واليت مطلقه امر“ رسما وارد
اصل  75آن گرديد كه میگويد« :قوای حاكم در جمهوری اسالمی ايران عبارتند از قوه
مقننه ،قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر واليت مطلقه فقيه برطبق اصول آينده اين
قانون اعمال میگردند ،اين قوا مستقل از يكديگرند.
 -30روزنامه رسالت ۲۴ ،مرداد ۱۳۶۷
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اقامه نماز ،روزه ،حج و امر به معروف و نهي از منكر بهطور موقت و در
زمان حاكميت خود جلوگيري نمايد و يا در چنين شرايطي خانه مؤمن
31
را خراب كرده و همسر او را طالق دهد».
ـ نظامي كه كمترين مشروعيتي براي رأي مردم قائل نيست و در آن  
آخوندهاي دينفروش خود را نماينده خدا در روي زمين محسوب كرده،
وانمود ميكنند كه مشروعيتشان را از وحي ميگيرند.
اين گفتة خامنهاي ولي فقيه كنوني رژيم نيز مشهور است كه «اكثريت
مردم چه حقی دارند كه قانون اساسی را امضا و الزماالجرا كنند».
ـ نظامي كه باالترين ارزش و مقدسترين اصل آن حفظ قدرت است و
به خاطر آن تمام موازين انساني و قانوني و ملي و بينالمللي را پايمال
ميكند و هر جنايت هولناك يا هر تبهكاري و تزويري را براي خود مجاز
ميداند.
خميني شخصًا نقض همه اصول ،سنتها و عهدها را توجيه كرده است.
او در سال  ۱۳۶۷در نامه به خامنهاي رئيسجمهور وقت خودش نوشت:
«ولي فقيه ميتواند قراردادهاي شرعي كه خود با مردم بسته است را در
موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد ،يكجانبه لغو
كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي باشد كه جريان
آن مخالف مصالح اسالم است از آن جلوگيري كند .حكومت ،شعبهاي از
واليت مطلقه فقيه و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج
32
است».
بروز كامل ماهيت «واليت فقيه» در اظهارات يادشده به روشني ديده
ميشود .خميني كه تا پيش از دستيابي به قدرت ،ضرورت «واليت فقيه»
 -31روزنامه رسالت ۲۹ ،مرداد ۱۳۶۷
 -32صحيفه نور ،ج،31ص35
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را اجراي احكام شرع(ارتجاعي) مورد اعتقاد خود معرفي ميكرد ،پس از
به قدرت رسيدن آن را به صورت يك قدرتطلبي ارائه كرد كه به خاطر
آن زير پا گذاشتن تمام اصول اخالقي ،انساني و ديني مجاز است.
اين گفتة صريح خميني در كتابهاي سخنراني او ثبت شده است كه
گفت براي حفظ اسالم (يعني قدرت خودش) دروغ گفتن واجب است،
33
شرب خمر واجب است ،جاسوسي واجب است.
تبهكاري بيشمار رژيم ماليان در سه دهه گذشته با همين درك از واليت
فقيه صورت گرفته و ميگيرد :جنگ هشت ساله با عراق با يك ميليون
كشته در طرف ايران ،قتل عام سي هزار زنداني سياسي با دستخط
خميني ،تجاوز سيستماتيك به زنان زنداني ،گروگانگيري و انفجار در
خانه خدا ،غارت و انهدام درآمدها و دارايي ايران ،تقلبهاي كالن در
انتخابات و سيالبي از فريب و دروغ.
مالحظه ميكنيد كه دعوا در اساس نه بر سر اسالم است نه بر سر
عبادتها و حرام و حالل .بلكه فقط يك قدرتطلبي جنون آسا در ميان
است.
درباره چنين مدعياني هيچ توصيفي بهتر از قرآن پيدا نميشود كه در
سورة  بقره 34گفته است« :برخي را ميان مردمان مييابي كه در امور
 -33نامه خميني به خامنهاي ـ  ۱۸دی ۱۳۶۶
« -34صحيفه نور»  ،جلد « :۱۵وقتی که اسالم در خطر است ،همه شما موظفيد که با
جاسوسی حفظ بکنيد اسالم را .وقتی که حفظ دماء مسلمين بر همه واجب باشد ،اگر-
فرض کنيد که -حفظ جان يک نفر مسلمانی ،حفظ جانش وابسته [به] اين است که شما
شرب خمر کنيد ،واجب است بر شما .دروغ بگوييد ،واجب است بر شما .احکام اسالم
برای مصلحت مسلمين است ،برای مصلحت اسالم است ،اگر ما اسالم را در خطر ديديم،
همهمان بايد از بين برويم تا حفظش کنيم .اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم ،ديديم
که يک دسته دارند توطئه میکنند که بريزند و يک جمعيت بیگناهی را بکشند ،بر همه
ما واجب است که جاسوسی کنيم .بر همه ما واجب است که نظر کنيم و توجه کنيم
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دنيا و زندگي دعاوي خوشايندي دارد و خداوند را بر صداقت نيت قلبي
خويش گواه ميگيرد و همانا اوست كه وقتي قدرت را به دست ميگيرد،
كينتوزترين دشمنان است ،در زمين گام ميزند تا فساد بگستراند و
35
كشت و نسل انسان را منهدم كند».
اسالم و حاكميت مردم
حق حاكميت ،مسلمترين و باالترين حقي است كه اسالم براي مردم
به رسميت شناخته و به حقوقي كه منبعث از آن است ،عميقا احترام
ميگذارد.
قرآن به صراحت ميگويد خداوند بني نوع آدم را جانشين خود در روي
36
زمين قرار داد .چنان كه در قرآن آمده خدا روح خود را به انسان دميد.
يعني خداگونه و جانشين خدا بر روي زمين شد .و در سورة قصص تصريح
شده«:خدا برآن است كه محرومان و ضعيف داشته شدگان را وارث و
37
حاكم و پيشوا در روي زمين قرار دهد».
حاكميت جهل و فساد واليت فقيه چگونه مي تواند از اين فلسفه متعالي
استخراج شود.؟
فلسفه خاتميت پيغمبر اسالم ،حاوي يك پيام جاودانه است .پيشرفت
و نگذاريم يک همچو غائلهای پيدا بشود .حفظ جان مسلمان باالتر از ساير چيزهاست.
حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است .اين حرفهای احمقانهای است که از
همين گروهها القا میشود که خوب ،جاسوسی که خوب نيست! جاسوسی ،جاسوسی
فاسد خوب نيست ،اما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس مسلمين واجب است ،دروغ
گفتن هم واجب است ،شراب خمر هم واجب است».
 -35سوره بقره آيههاي ۲۰۴و۲۰۵
َخ ُت فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحي»،
ف
ـ
ن
َ
 -36سورة ص آيه « ۷۲فَإِذَا َس َّوْيـتُُه َو ْ
َّ
َْ
َ
ض َوَْن َعلَ ُه ْم أئِ َّم ًة َوَْن َعلَ ُه ُم
 -37سوره قصص ـ آيه َ « 5ونُرِي ُد أَن َّن َّ
ين ْاستُ ْض ِع ُفوا ِف ال ْر ِ
ُن َعلَى ال ِذ َ
ني».
ال َْوا ِرثِ َ
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بشري به نقطهيي رسيده است كه بشر ميتواند و بايد هدايت و رهبري
خود را در چارچوب جهانبيني و اصولي كه اسالم و قرآن ارائه كرده
است ،دست بگيرد .اين فلسفه در تناقض آشكار با همه جعلياتي است كه
خميني و پيروان و همزادان عقيدتي و سياسياش در ديگر شاخههاي
اسالم تحت عنوان واليت فقيه يا حكومت اسالمي مدعي آن هستند و
دعوي قيموميت بر صغير و كبير را دارند.
حاكميت مردم ،در گوهر خود ،آزادي و برابري است و اين مضمون اصلي
پيام اسالم حقيقي است.
مسأله آزادي انسان ،مرزبندي اصلي بين اسالم دمكراتيك با برداشت
بنيادگريانه از اسالم است .اسالم ،انسان را موجودي آگاه و آزاد يعني
صاحب اختيار ميشناسد .انسان در قبال اعمال خود مسئول است و بايد
در جهاني ديگر پاسخگوي آن باشد.
بدون آزادي ،چگونه مسئوليت انسان قابل توضيح است و چرا بايد در
جهاني ديگر پاسخگوي اعمال خود باشد؟
از نظر اسالم ،همچنين همة انسانها ،از هر جنس ،نژاد و مليت برابرند.
پايهييترين ارزش،كيفيت انساني و فعاليت پسنديدة برآمده از آن است.
قرآن در سورة حجرات تصريح ميكند :هيچيك از تفاوتهاي جنسي و
قومي و نژادي را ارزش نميشناسد و آنچه ارزش ارزشهاست ،همانا
«تقوي» است.
حضرت محمد شخصًا «اصل برابري انسان» را اعالم كرده است .در روز
فتح مكه كه در آن زمان مركز دشمنان پيامبر بود ،او در سخنراني كوتاهي
خطاب به دشمنان سابق خود گفت :بدانيد كه همه مردم فرزندان آدماند
و آدم پروردة خاك است.
در خطبه معروف به حجهالوداع نيز پيامبر گفت« :مردم در اسالم برابرند،
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مردم مانند كفههاي يكترازو مساوي و از نسل آدمند .هيچ برتري براي
عرب بر عجم يا براي عجم بر عرب نيست مگر برتري بهخاطر تقواي
38
خداوند».
در مورد برابري زن و مرد نيز يادآوري ميكنم كه در قرآن مرزبندي
جنسي جايي ندارد .به طوري كه زنان و مردان را بهطور يكسان شايستة
رهبري جامعه ميداند .در اينباره در سورة توبه تصريح شده است« :مردان
39
و زنان مؤمن ،جدايي نداشته و هركدام سرپرست يكديگرند  »...
در سورة آلعمران ،زنان و مردان را از يك پيكره شناخته و براي كوششهاي
40
هر دو ارج يكساني قائل است.
برابري از نظر اسالم  ،نفي تبعيض ديني را نيز شامل ميشود .تبعيض
ديني يك ركن اعتقادي بنيادگرايي اسالمي است .حال آن كه از نظر
اسالم ،هرگونه فرقگذاشتن ميان پيروان اديان باطل است.
در سورة بقره ،خطاب به ايمانآورندگان به اسالم گفته شده است« :بگوييد
كه به خداوند ايمان آوردهايم و به هرآنچه بر ما فرو فرستاده و هر آنچه
به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و موسي و عيسي فرو فرستاده بود و هر
آنچه به تمامي پيامبران از جانب خداوند داده شد و اينكه ما ميان هيچ 
 -38ايها الناس ان اهلل قد اذهب عنكم خنوة اجلاهلية و تفاخرها بابائها ،اال انكم من آدم و آدم من
طني ،ان العربية ليست ٍ
باب والد و لكنها لسان ناطق ،فمن قصر به عمله مل يبلغ به حسبه ،ان الناس
من عهد آدم اىل يومنا هذا مثل اسنان املشط ال َ
فضل لعرىب على عجمى و ال لالمحر على االسود اال
بالتقوى .اَال ان كل مال و ماثرة و دم ىف اجلاهلية كان حتت قدمى هاتني».
 -39سوره توبه آيه " :17و املؤمنون و املؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون باملعروف و ينهون عن
املنكر و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و يطيعون اهلل و رسوله .اولئك سريمحهم اهلل ان اهلل عزيز حكيم".
 -40در سراسر قرآن بر برابري زن و مرد و مسئوليت مشترك آنها تأكيد شده و در صدها
مورد آنها را مشتركًا مورد خطاب قرار ميدهد .از جمله در سورة احزاب ،چنين ميخوانيم:
«مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان مؤمن ،مردان و زنان صادق ،مردان و زنان شكيبا ،و
مردان و زنان پرداختكننده بدون هيچ تمايزي مورد خطاب قرار گرفتهاند».
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يك از آنان تفرقه و تبعيض قائل نيستيم».
بدينسان ،در نقطه مقابل واليت فقيه به مثابه سيستم مدافع آزاديكشي
و نابرابري ،اسالم مباني حاكميت مردم را كه آزادي و برابري و نفي
هرگونه تبعيض مذهبي و جنسي است ،مورد تأكيد قرار ميدهد.
حاكميت مردم يكي از حقوق غير قابل ترديد در اسالم است .حقي غير
قابل سلب كه مشروط و محدود نيست .به اعتقاد مسلمانان حقيقي ،ارادة
خدا در پهنة اجتماعي ،دراساس و بهطور تاريخي از طريق حاكميت مردم
بهظهور ميرسد.
41

رأي و آزادي انتخاب
اسالم ،دين محترم شمردن انتخاب آزادانه همه آحاد جامعة انساني است
و انتخاب و رأي همه انسانها عميقًا مورد احترام اسالم است.
در ديدگاه اسالم و قرآن  ،آگاهي و آزادي ،خصوصيتهاي ويژة انسان
را تشكيل ميدهد .انسان تحت اجبار نيست و توان جبرشكني دارد.
موجودي است كه به گفتة قرآن ،خدا به مالئكه دستور دادكه در برابرش
سجده كنند .يعني انسان نيروهاي طبيعت را تحت سلطة خود قرار داده
است.
در قرآن ،در آيههاي متعدد بر اختيار آدمي و حق او در انتخاب آزادانه
تأكيد شده است.
در صدر اسالم حضرت محمد بارها امكان نظر دادن و انتخاب مستقيم
آحاد مردم را فراهم ميكرد .به اين منظور سنت بيعت را هنگام اتخاذ
تصميمهاي مهم يا بستن پيمانهاي بزرگ به كار ميگرفت .از مشهورترين
اين بيعتها ،بيعت النسا ،بيعت رضوان و بيعت غدير است .اين سنتي
 -41سوره بقره ،آيه ۱۳۶
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است كه اگرچه با رأيگيري و انتخابات كه در يكي دو قرن اخير رواج
پيدا كرده  ،متفاوت است اما در شرايط سياسي ،اجتماعي  14قرن پيش،
بسا مردمساالرانه بوده است.
حضرت علي نيز بهرغم تقرب ويژهاش به رسول خدا و درك اصيلش از
اسالم و صالحيتها و شايستگيهاي شخصياش براي هدايت جامعة آن
روزگار كه همة صحابه رسول خدا در آن توافق داشتند ،در سال 35
هجري همانطور كه خودش گفت تنها زماني زمام امور را بهدست گرفت
كه جمهور مردم بهمدت يك هفته بر آن اصرار مي ورزيدند و اال به
هيچوجه حاضر نبود كه خالفت را بپذيرد.
كثرتگرايي
اعتقاد به اصل حاكميت مردم ،الجرم مستلزم كثرتگرايي ،بردباري و
احترام به آرا و مذاهب ديگران است.
حكومت انحصار تمامي قدرت و سرنخهاي آن در دست يك آخوند،
حكومت تحميل عقيده و مذهب و حكومت «ذوب شدن در واليت فقيه»،
سابقهيي در اسالم حقيقي ندارد و نميتواند داشته باشد.اسالم مدافع
آزادي انديشه و مبلغ بردباري ديني و سياسي است .در اين زمينه رهنمود
قرآني اين است كه
ين ْاجَتـنَبوا َّ
ُوت أَن َيـ ْعبُ ُدوَها َوأَنَابُوا إ َِل َّ
الل لَُ ُم الْبُ ْش َرى َفـبَ ِّش ْر ِعبَا ِد
الطاغ َ
« َوالَّ ِذ َ
ُ
ين َه َدا ُه ُم َّ
الل َوأُ ْولَئِ َك ُه ْم أُ ْولُوا
ين يَ ْستَ ِم ُعو َن الْق َْول َفـيَتَّبِ ُعو َن أَ ْح َسنَه أُ ْولَئِ َك الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
42
الَْلْبَاب»....
بشارت  از آن كساني است كه از طاغوت و ديكتاتوري دوري ميكنند و
همة سخنها را ميشنوند و بهترين را برميگزينند از روي خرد و انديشه.
 -42آيه  ۱۷سوره زمر
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پيامبر اسالم چندگونگي در عقايد وانديشهها را ماية رحمت دانسته و اين
گفته او مشهور است كه « االختالف امتي رحمه» و حضرت علي امام اول
شيعيان ميگويد يكي از هدفهاي بعثت پيامبران اين است كه گنجينة
عقلهاي انسانها را آشكار كند  و در حاليكه رسالت واليت فقيه اينست
كه بني نوع آدم را خار نموده و گنجينه عقلهاي بشري را نابود كند.
دربارة آزادي انديشه و مذهب ،يك نمونة مهم از سنتهاي پيامبر،
عهدنامة معروف پيامبر با يهوديان مقيم مدينه است كه در آن حقوق برابر
و حرمت خون و ناموس و آبرو و دارايي هردو طرف ،به رسميت شناخته
شده و بارها مورد تأكيد قرار گرفته است .در اين منشور ،حقوق يهوديان
هيچ تفاوتي با مسلمانان نداشت و خودمختاري داخلي قبايلشان پذيرفته
شده بود .به عالوه يهود و مسلمانان ،هركدام در عمل به شعائر و وظايف
43
ديني خويش آزاد خواهند بود و كسي حق تعرض به ديگري را ندارد.
محقق و مورخ برجسته ايران ،شادروان عبدالحسين زرين كوب ،تسامح را
«مادر تمدن اسالم» دانسته و دراين باره مينويسد«:اسالم ...روح معاضدت
و تساهل را جانشين تعصبات دنياي باستاني كرد  ...در دنيايي كه اسالم
به آن وارد شد ،روح تساهل و اعتدال در حال زوال بود… .در چنين
دنيايي كه اسير تعصبات ديني و قومي بود ،اسالم نفحه تازهيي دميد....
تسامح و تعاهد با اهل كتاب را توصيه كرد و عالقه به علم و حيات را….
تمدن اسالمي فقط از وقتي به ركود و انحطاط افتاد كه در آن تعصبات
قومي و محلي پديد آمد و وحدت و تسامحي را كه در آن بود ،از ميان
برد .اين تسامح نسبت به ”اهل كتاب“ كه نزد مسلمين اهل ذمه و معاهد
خوانده ميشدند ،مبتني بر يك نوع «همزيستي مسالمت آميز» بود كه
اروپاي قرون وسطي به هيچوجه آن را نميشناخت.
 - 43اين منشور يازده پس از گذشت هجرت پيامبر منعقد گرديد.
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در واقع ،با وجود محدوديتي كه اهل ذمه در داراالسالم داشتند ،اسالم
آزادي و آسايش آنها را تا حد ممكن تضمين ميكرد و به ندرت ممكن
بود بدون نقض عهدي مورد تعقيب باشند .پيغمبر درباره آنها توصيه كرده
بود به رفق و مدارا .حديثي هم نقل ميشد كه پيغمبر فرمود هر كس بر
معاهدي ستم كند ،يا بر وي بيش از طاقت تكليف نهد ،در روز قيامت
من با او داوري خواهم داشت .....اسالم در غير مورد اهل كتاب نيز آن
خشونت را كه ساير اديان آن اعصار داشتهاند ،نداشت .با وجود اختالف
نظر در ماهيت ايمان ،در عمل غالبًا همان شهادت لساني مالك اسالم به
شمار ميآمد و حتي خود پيغمبر با منافقين كه آنها را ميشناخت نيز
رفتارش توأم با اغماض بود و تسامح.... .روي هم رفته ،قضاوتي كه كنت
دوگوبينو راجع به رفعت و علو اين حالت مسلمين دارد ،مورد تصديق
و تأييد تاريخ اسالم و گذشته مسلمين است .وي ميگويد اگر اعتقاد
مذهبي را از ضرورت سياسي جدا كنند ،هيچ ديانتي تسامح جويتر و
44
شايد بيتعصبتر از اسالم وجود ندارد».
قانونگذاري به وسيله خود مردم
براي توجيه استبداد موحش حاكم و اصالت دادن به قوانين شرع آخوندي،
ماليان به اين استدالل فريبكارانه پناه ميبرند كه گويا مردم شايسته آن
نيستند كه قوانين مورد نياز مناسبات اجتماعي ،اقتصادي و سياسي خود
را خودشان وضع كنند .بلكه اين تنها فقه ارتجاعي (كه از نظر آنها به
سرچشمه وحي متصل است) ميتواند مبناي تنظيم مناسبات جامعه
قرار گيرد.
در انقالب مشروطه( )1906شيخ فضلاهلل نوري كه پدر فكري و عقيدتي
 -44عبدالحسين زرين كوب ،كارنامه اسالم
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خميني است ،نوشتن و تدوين قانون اساسي را «بر ضد اسالم و حرام»
اعالم كرد و چنين استدالل نمود كه اين نوشتن يك قانون در برابر قانون
اسالم است و مردم را به پيروي را از قانوني وادار ميكند كه به وسيله
شريعت اسالم آورده نشده است».
هفتاد سال بعد كه خميني به قدرت رسيد ،به دليل پيشرفت جامعه
و ارتقای جنبش آزادي مردم ايران ،ديگر نميتوانست با وضع قوانين
مخالفت كند .اما براي به انقياد درآوردن روند تصويب قوانين ،اوالً يك
مجلس ارتجاعي ايجاد كرد كه تمامي اعضاي آن بايد در مورد « التزام
قلبي به واليت فقيه» امضا داده باشند ،ثانيًا گلوگاه همين مجلس را به
دست يك جمع  6نفره از آخوندهاي منصوب خود (شوراي نگهبان)
سپرد تا هريك از مصوبات مجلس را كه برخالف شرع آخوندي يافتند،
وتو كنند .بدينسان هيچ قانوني تصويب نميشود مگر اين كه در چارچوب
عقايد و منافع واليت فقيه باشد.
اين روند استبدادي را ماليان با توسل به اسالم توجيه ميكنند .يك
نظريه پرداز واليت فقيه به نام آخوند مصباح يزدي در اين باره گفته است:
«اصالتا قانونگذاري از آن خداي حکيم و عليم است و بشر بر اثر عدم
احاطه بر مسائل خويش ،حق وضع قانون را ندارد .از اين روست که اسالم
و قرآنش به عنوان جامعترين قانون زندگي مطلوب ،براي بشريت عنايت 
شده تا راه بهزيستن را فرا بگيرد»…«هر قاعده و قانونی كه منطبق بر
اراده مطلق حاكم بر جهان و انسان ،یعنی اراده خداوند باشد مشروع
محسوب میگردد ،اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عكس
قاعده و قانونی كه با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بیبهره است،
هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد»… .و «پذیرش هر قانونی ،بجز
قانون الهی ،شرك محسوب میشود همانسان كه اطاعت و پرستش هر
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كسی جز او ،شرك تلقی میگردد.
البته ممكن است خداوند ،خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و
جانشینان ایشان اجازه وضع برخی از قوانین و مقررّات اجرایی را بدهد».
45

حقيقت اين است كه قوانيني را كه بنيادگرايان تحت نام اسالم بر
زندگي اجتماعي و سياسي مردم حاكم ميكنند و تبعيت مطلق از آن
را الزامي ميدانند ،سنخيتي با اسالم ندارد .قرآن در موارد محدودي به
بيان احكام پرداخته كه آنها هم در عين اين كه ناظر به مرحلة معين
تاريخي است ،نسبت به آن دوران يك جهش به جلو و راهگشاي مناسبات
ترقيخواهانهتري بوده است.
قرآن اساسا به تبيين جهان و فلسفه و مسير تكاملي و مضمون رهاييبخش
حركت تاريخ و مسئوليت انسان براي نيل به آزادي و برابري و ساختن
جامعهيي پرداخته است كه در آن ارزشهاي انساني باالترين اولويت را
دارد .اما تنظيم مناسبات اجتماعي و اقتصادي و سياسي بهخود انسان
واگذار شده كه با الهام از همان ارزشها و متناسب با هر مرحله از تاريخ
به آن دست بزند.
احكامي را هم كه بنيادگرايان تحت عنوان قوانين اسالمي بر مردم تحميل
ميكنند و مشحون از نابرابري ،زن ستيزي ،تبعيض ديني و نقض حقوق
بشر است هيچ ربطي به اسالم ندارد .نه سنگسار ربطي به اسالم و قرآن
دارد نه دست و پا بريدن و نه تجاوز به زندانيان زن و مرد.
بر اين اساس ما نظرگاهها ،قوانين و رفتار شنيع ماليان را كه به بهانه حفظ
اسالم و دفاع از عبادتها و شعائر  آن ،شرعيات ارتجاعي خود را با توسل
به زور به مردم تحميل ميكنند ،به كلي باطل ميدانيم .بايد تأكيد كنم
 -45مصباح يزدي ،كتاب« فلسفه حقوق» ،صفحات  ۷۵تا ۸۵
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كه هرچه انتخاب آزادانه و داوطلبانه مردم را ناديده بگيرد ،اسالمي نيست.
مردود شمردن اجبار و اكراه فقط در امر گزينش دين نيست .اين براي
انجام عبادات خود مسلمانان هم صادق است .امور ديني اعم از عبادتها
و غيره در صورتي منطبق بر موازين ديني است كه با اراده آزاد و اختيار
شخص مسلمان بهكار بسته شود.
ديناميسم قرآن
احكام شرع آخوندي كه واليت فقيه حاكميت خود را به خاطر اجراي آن
توجيه ميكند ،در بهترين حالت احكام جامدي است كه ماليان بدون در
نظر گرفتن ديناميسم قرآن و اسالم ميخواهند آن را به همان صورتي كه
 14قرن پيش بوده اجرا كنند.
تا آنجا كه به احكام اجتماعي و اقتصادي بر ميگردد ،هرگز قرآن و اسالم
مدعي نيست كه احكام ثابتي وجود دارد كه بايستي براي هميشه به اجرا
در بيايد .آنچه قرآن بر آن تاكيد ميكند اينست كه احكام اجتماعي و
اقتصادي در هر زمان ميبايستي بهنحوي تدوين شود تا قواي ميرنده و
ضد تكاملي امكان نيابند بشريت را از پيشرفت و ترقي باز دارند.
همچنان كه خود قرآن در آيه  7سوره آل عمران تصريح ميكند آيات
قرآن بر دو دستهاند :محكم و متشابه .آيات محكم آياتي است كه اساسا
پايههاي اعتقادي اسالم را تشكيل ميدهد و شامل محتوا و مباني فلسفي،
جهانشناسانه و انسانشناسانه اسالم است .اما آيات متشابه كه اساسا
مربوط به احكام و روشهاي زندگي روزمره ميشود ،به هيچوجه دگم
نيست و در هر زمان با پايبندي به همان گوهر يكتاپرستانه ،با پيشرفتهاي
جامعه بشري ميتواند انطباق پيدا كند.
اين حقيقت را مسعود «رمز ماندگاري و جواني قرآن و اسالم» توصيف
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كرده و در يك سخنراني پيرامون ديناميسم قرآن و اسالم گفته است« :در
اسالم مجاهدين ،نخستين ويژگي پويايي و ديناميسم آن است .اسالم يك
شريعت خشك و منجمد نيست .اگر اين دين مربوط به هزارههاي پيشين
است ،خوب ديگر چرا بايد به آن چسبيد؟
بنابراين ،از مرتجعان بايد پرسيد چرا از يكطرف نان اجتهاد را ميخوريد
و ازطرف ديگر سنگسار ميكنيد و در مألعام تازيانه ميزنيد .آخوندها
جنايتهاي خود را بهنام اسالم  به جهان معرفي ميكنند .ضمنًا همه
ميدانند كه اين كارها هدف غايياش ايجاد رعب اجتماعي و سياسي
است ،عجبا ،اگر اسالم اين است ،پس بفرماييد ارتجاع و جاهليت چيست؟
پس قساوت و سنگدلي را تعريف كنيد .اگر راست ميگوييد يك نمونه از
حضرت علي يا پيغمبر بياوريد كه اين كار را كرده باشند ،چون سنگسار
اص ً
ال مجازات اسالمي نيست .... .وانگهي ،چطور است كه آخوندها از
آخرين دستاوردهاي فني ،علمي و حرفهيي و تخصصي پايان قرن بيستم
استفاده ميكنند ،اما جزائيات و قصاص رژيمشان متعلق بههزارههاي
پيشين است؟ از آخوندها بپرسيد چرا دنبال موشكهاي ميانبرد و دوربرد
و سالحهاي شيميايي و اتمي و ميكروبي هستيد و دنبال همان چرخ و
چاه و اسب و منجنيق نيستيد؟ چرا از يكطرف ،براي بقاي رژيم خود
از كيسهٌ ملت ايران ،از آخرين پيشرفتهاي فني و تخصصي مربوط  به 
سرمايهداري استفاده ميكنيد؟ اما ازطرف ديگر تابع جزائيات هزارههاي
توپا ميبريد؟ يا از روي بلندي پرتاب
پيشين مثل سنگسار هستيد و دس 
ميكنيد؟ كدام را باور كنيم؟ …
هركس كه قصد دجاليت نداشته باشد ميداند كه هدف و آرمان و مقصد
در مثل مانند ساحلي است كه كشتي بايد بهسمتش حركت كند .هدف،
آرمان و مقصد ،توحيد و يگانگي است .نهفقط يگانگي فردي ،بلكه يگانگي
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اجتماعي ،يعني جامعهيي عاري از تبعيض.
احكام «متشابه» حكمهايي هستند كه بايد با شرايط منطبق بشوند .البته
منظور انطباق فرصتطلبانه نيست .انطباق رزمنده و تكاملي و خالق
و فعال است .يعني درقالب يك كشتي ،نحوه پارو زدن ،سمتگيري
و تنظيم سرعت در هرزمان برحسب شرايط «و اما الحوادث الواقعه»
برعهده ناخداست .محكم و متشابه يعني اين .محكم مصداق چيزي است
كه شما به آن استراتژي ميگوييد .اما يكي از معناهاي متشابه همان
اصطالح تاكتيك بهمعني كاربرد است  ….احكام ،وسيلهها و كاربردها و
رهنمودهاي اجرايي براي نيل به هدف و تنظيم چپ و راست آن هستند.
واضح است كه اگر عاري از جدل اسكوالستيكي و بهدور از منطق ولنگاري
و بيمسئوليتي بهموضوع نگاه كنيم ،وسايل و كاربردهاي اصيل ،اصالت
هدف و دستيابي به آنرا تضمين ميكنند .همچنانكه هدف اصيل نيز
وسيله متناسب خود را ميطلبد .يعني از يكطرف وسيله را نميتوان در
دنياي مادي و عيني ناديده گرفت يا بهآن كم بها داد .ازطرف ديگر وسيله
بايد به هدف خدمت كند ،نه اينكه متناقض و متعارض با آن و راهبند
46
آن باشد».
ديانت «وشاورهم فياالمر»
محترم شمردن حاكميت مردم در اسالم  ،هرگونه استبداد و خودكامگي
را رد ميكند.
در سوره آل عمران به حضرت محمد گفته شده« :بر اثر بخشايش خدا
تو با مردم مهربان گشتي و اگر تندخو سخت دل بودي از گردت پراكنده
ميشدند ،پس اگر به تو بدي كنند از آنان درگذر و برايشان آمرزش خواه،
 -46مسعود رجوي ،سخنراني در عيد فطر  ۱۳۷۶در يكي از قرارگاههاي ارتش آزادي
بخش ملي ايران
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و در كارها با ايشان مشورت كن.
اين آيه پس از شكست پيامبر در جنگي به نام احد نازل شد .اين شكست
بر اثر اجراي طرحي رخ داد كه ياران پيامبر خواستار آن بودند .با اين حال
پس از شكست نيز خدا دستور ميدهد كه باز هم با آنها مشورت كن.
در حقيقت ،قرآن با تأكيد بر«وشاورهم فياالمر» مخاطبان را به يك
ارزش رهنمون ميشود.
در قرآن ،سورهاي به نام شوري هست و درآن مشورت كردن به عنوان
يكي از ويژگيهاي انسان كماليافته مورد تأكيد قرار گرفته است« :و
اقاموا الصاله و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون»
48
در اين آيه ،ارزش مشورت گرفتن در رديف نماز و انفاق قرار گرفته است.
با تأكيد بر همين ارزش ،پيامبر اسالم بهرغم ارتباط با وحي ،تصميمهاي
مهم را بدون مشورت با ديگران انجام نميداد .حتي در مواردي رأي
ديگران را بر نظر خود مقدم ميدانست
اين سخن حضرت محمد مشهور است كه «رايزني از سنتهاي پيامبر
49
است و استبداد از خصلتهاي شيطاني انسان».
و  در آخرين سخنراني خود در خطبه معروف به حجهالوداع به مسلمانان
47
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هشدار داد كه به گمراهي نيفتند .او نشانه گمراهي را در غلتيدن به
استبداد دانست.
نظر روحانيان ترقيخواه
در طول دههها و سدههاي گذشته بسياري از رجال دين كه حاضر نبودند،
دين خود را در خدمت دستگاههاي حكومتي قرار دهند ،بر اين حقايق
تأكيد كرده اند .آيت اهلل نائيني يكي از بزرگترين مراجع شيعه در ابتداي
قرن گذشته درمقابل كساني كه تالش ميكردند براي استبداد سياه
سلطنتي توجيه ديني بتراشند ،در سال  ۱۲۸۸كتابي پيرامون ضرورت
بنيانگذاري يك رژيم پارلماني و مردود شناختن رژيمهاي استبدادي
نوشت .و در آن بر پايه استداللهاي منطقي و همچنين با استناد به
آيههاي قرآن و احاديث و استداللهاي فقه شيعه نشان داد كه:
ـ در اسالم حكومت استبدادي مردود شناخته شده.
ـ آزادي و مساوات در اسالم محترم شمرده ميشود.
ـ و اين كه حكومتي بر پايه قانون و پارلمان بهترين حكومت ممكن در
زمان حاضر است.
نائيني در اين كتاب استبداد تحت نام دين را با قاطعيت محكوم كرده و
مينويسد« :علمای استبدادگر راهزنان دين مبين وگمراهكنندگان ضعفا
ميباشند» .و « از ميان برداشتن شجره خبيثه استبداد سياسي و كشوري
50
بسي آسانتر از ريشهكن كردن استبداد ديني است».
 -50در «تنبيه االمه و تنزيه المله» نائيني ميگويد همانگونه كه فرمانبرداري از
كشورداران استبدادگر و «گردن نهادن به ارادات دلبخواهانه سالطين جور» چيزي جز
بردگي و «عبوديت آنان» نيست« ،گردن نهادن به تحكمات خوسرانه رؤسای مذاهب
و ملل هم كه به عنوان ديانت ارائه ميدهند عبوديت آنان» به شمار ميآيد .از ميان
برداشتن « شجره خبيثه» اسبتداد سياسي و كشوري بسي آسانتر از ريشهكن كردن
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در كوران جنبش مشروطه ،بزرگترين مرجع تقليد شيعيان يعني خراساني
كه حمايت بيدريغي از اين جنبش ميكرد ،به همراه شيخعبداهلل
مازندراني و حاج ميرزا خليل تهراني ،در فتوايي تصريح كرد« :اين ضرورت
مذهب است كه در غيبت حضرت ولي عصر (عج) حكومت با جمهور
51
مسلمين باشد».
استبداد ديني است« .شعبه استبداد ديني كه به اقتضای همان وظيفه مقاميه خود.. .
حفظ شجره خبيثه استبداد را به اسم حفظ دين» هميشه عهدهدار بوده همواره كوشش
ميكرده است كه آگاهانه حقيقت را با باطل مشتبه سازد ،و همين شعبه استبداد ديني
است كه اهميت يك نظام پارلماني و مشروطه را كه بر شالوده حقوق ملي و مسئوليت
حكمرانان استوار ميگردد انكار كرده و ميكند .علمای استبدادگر نه تنها آزادي از
دست رفته ملت را به مسخره گرفتند بلكه مبارزه بر ضد استبداد را «بدع و زندقه
و الحادش جلوه دادند» .آري علمای استبدادگر«راهزانان دين مبين و گمراهكنندگان
ضعفای مسلمين» ميباشند .كه اين حديث در شأنشان كام ً
ال راست ميآيد« :اولئك
اضر علي ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اهلل ،علي الحسين عليهالسالم»  «زيان اين
دسته از علما براي پيروان ناآگاه و ناتوان ما بيشتر از زيان سپاه يزيد ملعون براي حسين
عليهالسالم ميباشد».
«شعبه استبداد ديني» از ديگر نيروهاي استبداد   خطرناكتر است .زيرا نمايندگان
آن يعني علمای استبدادگر از راه دين در قلبهاي مردم نفوذ ميكنند .اين گونه علما
مانند آن «عده از دنياپرستان از قبيل عمروعاص و محمدبن مسلم و مسلم بن مخلد
و مغيرهبن شعبه» هستند كه «در انظار عوام امت در عداد صحابه [پيامبر اسالم]
محسوب» ميشدند و به همين دليل سخت مورد احترام و پيروي مردم قرار داشتند و
حال آن كه اهل «مغلطهكاري به اسم دينداري» بودند .آنها به نام دين با معاويه همدست
شدند  تا عليبن ابيطالب را شكست داده حكومت خود را به شيوهيي استبدادي برقرار
سازند و در حقيقت استبداد ديني در اسالم در زمان معاويه با استبداد سياسي همدست
شد تا با حقايقي كه عليبن ابيطالب به جامعهاش عرضه ميكرد ،مبارزه كند .از آن پس
تا كنون سنت استبداد سياسي و مذهبي همچنان ادامه يافته است .بدبختانه«عالج شعبه
استبداد ديني» بسيار دشوار و تقريبًا غيرممكن است و «علماء سوء و راهزنان دين مبين
و گمراهكنندگان ضعفای مسلمين» به راه درست نخواهند افتاد.
به عقيده نائيني اين گونه از علما ،از آغاز تا زمان وي ،و به قول خودش «قديمًا و حديثًا»
از استبداد پشتيباني كردهاند.
 - 51اسناد ظهيرالدوله به كوشش جهانگير قائممقامي
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به ياد داريم در همان زماني كه خميني بساط ديكتاتوري را پهن ميكرد
آيتاهلل طالقاني ،روح راستين انقالب ضد سلطنتي ايران ميگفت:
«تحمیل کردن به نام دین خطرناکترین تحمیالت است ،یعنی آنچه را
كه از خدا نیست ،به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند ،حق اعتراض
و انتقاد به کسی ندهند و حق فعالیت آزاد به مردم ندهند…در حالي كه  
دعوت اسالم به رحمت و آزادی است… و علی فرمود هرکس استبداد
کند ،هالک میشود… ».
بله اين فرياد آيتاهلل طالقاني بود كه رودرروي خميني ميگفت«:بروید
دنبال کارتان ،بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند… استبداد زیر پرده
دین را کنار بزنید»  52.
با پايداري بر اين اعتقادات ،جنبش مقاومت توانسته است بنيادگرايي و
اسالم خميني را در پهنه اجتماعي و فرهنگي به شكست بكشاند و به
اين دليل است كه مجاهدين خلق در تمام سه دهه گذشته ،هدف اصلي
سركوب قرار داشتهاند.

 52ـ طالقانی ،تهران ،نماز جمعه  ۱۷شهریور۱۳۵۸
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اسالم دمكراتيك :نمونه مجاهدين خلق
كنفرانس همبستگي عربي -اسالمي با اشرف
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د

رباره آزادي و حاكميت مردم و پيرامون اين حقيقت كه اسالم دين
آزادي است و مضمون همه دستورات و جهتگيريهاي آن آزادي انسان
است ،بسياري كتابها و پژوهشها منتشر شده و بسا سخنان نغز به ثبت
رسيده است .اين نوشتهها و گفتهها و هر تالش فكري و نظري در اين
زمينه ،البته ارزشمند بوده و هست .اما اين ايده ،تنها هنگامي ميتواند
اثبات شود و غنا و عمق پيدا كند ،كه مبناي يك عمل مبارزاتي و اجتماعي
قرار گيرد .به عبارت ديگر در يك جنبش و حركت آزاديخواهانه يا در
يك مناسبات اجتماعي معين به صورت عيني جلوهگر شود.
به خصوص در شرایطي كه حاكميت آخوندها در ايران ،اسالم را ديني بر
پايه استبداد معرفي نموده ،اين ضروري است كه نشان داده شود كه چه
تجربه مادي و مشخصي وجود دارد كه  پيام و روح آزاديبخش اسالم را
در عمل نشان بدهد؟
درست در همين نقطه ،اهميت بنيانگذاري سازمان مجاهدين و پايداري
آن در نزديك به نيم قرن و پايبندياش به اسالم حقيقي آشكار ميشود.
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اين جنبش ،اعتقاد خود به اسالم دمكراتيك را در يك مبارزه سخت و
طوالني كه هر قدم آن با تحمل بسياري فداكاريها برداشته شده ،بارز
كرده است:
سازمان مجاهدين از سال  1344با اتكا به يك برداشت اصيل و دمكراتيك
از اسالم ،قدم به عرصة حيات سياسي و اجتماعي گذاشت و مقابله با سوء
استفادهها و برداشتهاي ارتجاعي و انحرافي از اسالم ،خدا و قرآن كه تالش
ميكرد اسالم را در خدمت حكام سركوبگر درآورد و آن را مدافع حفظ
وضع موجود و توجيهكنندة تبعيض و بيعدالتي و بهرهكشي انسان از
انسان جلوه دهد ،در صدر اولويتهاي خود قرار داد.
در حقيقت ،بنيانگذاران مجاهدين ،جنبش خود را با اين پيام تأسيس
كردند كه مرزبندي اصلي ميان با خدا و بيخدا نيست .مرزبندي اصلي
ميان ستمديدگان و ستمزدگان است .اين پيام ،تفكر ارتجاع خميني را از
بنياد هدف قرار داد.
كارزار تئوريك ،فرهنگي و اعتقادي با بنيادگرايي را از  40سال پيش،
مسعود رجوي در زندانهاي شاه و در شرايط پيچيدة داخلي و بينالمللي
سال  ،۱۳۵۷زماني كه منجر به ظهور خميني بهعنوان رهبر بالمنازع
مذهبي و سياسي شد ـ و نيز  پس از استقرار ديكتاتوري مذهبي در ايران،
با تبيين مباني اعتقادي اسالم و عمل مبارزاتي اين جنبش رهبري كرده
است .او  نشان داد كه اسالم اصيل ،بيشتر از هر مكتب ديگري ،مدافع
برابري و عدالت و آزادي و رهايي است و بيشترين ظرفيت را براي نفي
تبعيض و بهرهكشي و استبداد و استقرار جامعهاي دمكراتيك دارد.
در دهة پنجاه ،در زندانهاي شاه ،مجاهدين فتواي امضا شده توسط
چند تن از باالترين ماليان وابسته به خميني مبني بر تكفير الئيكها و
ماركسيستها را قاطعانه رد كردند و در برابر اين حكم ،كه بناي سركوب و
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تبعيض مذهبي را ميگذاشت ،ايستادگي كردند.
در سال  54مجاهدين با يك ضربة متالشيكنندة دروني مواجه شدند .اما
به جاي انتقامجويي و غلتيدن به درگيريهاي عقيدتي و مذهبي ،بر خطر
اصلي يعني بنيادگرايي اسالمي كه تمام مردم ايران را تهديد ميكرد،
انگشت گذاشتند.
وقتي كه خميني به قدرت رسيد ،و حاكميت ارتجاعي خود را «انقالب
اسالمي» ناميد ،جنبش ما هيچگاه حاضر نشد رژيمي را كه حاكم شده
بود ،اسالمي و آنچه را كه اتفاق افتاده بود ،انقالب اسالمي بنامد .به عكس،
در بحبوحة اعتبار اجتماعي و مذهبي خميني ،مقاومت ما با پذيرش همة
خطرات و ضررهاي بالفعل سياسي ،با او قاطعانه مرزبندي كرد.
به همين دليل خميني مارك منافق به مجاهدين زد و با همين مارك،
سي هزار زن و مرد مجاهد را در زندانهاي خود قتل عام كرد.
با اين همه ،مجاهدين در سه دهة گذشته ،ديكتاتوري ديني را در عرصة
فرهنگي و ايدئولوژيكي با سالح اسالم دمكراتيك و بردبار شكست داده و
پايههاي مشروعيت اسالمي اين رژيم را در انظار ملت ايران از بين بردهاند.
و با استناد به قرآن و تاريخ اسالم و سمبلهاي تشيع ،فريبكاري ماليان
را به مردم ايران نشان دادند و  ثابت كردند كه اسالم با دمكراسي و
كثرتگرايي تعارضي ندارد .به عكس ،اسالم حقيقي در آزادي بنينوع
انسان از انواع غل و زنجيرها خالصه ميشود.
دعواي مجاهدين با خميني دريك كالم برسر آزادي بود و حاال هم دعوا
برسر آزاديست.
اين را مسعود رجوي در اولين وآخرين مالقاتي كه باخميني داشت به او
گفت و درهمان مالقات ،از قرآن و از نامه علي عليهالسالم به مالك اشتر،
براي خميني دليل آورد و خميني هم ناگزير شد كه بگويد «اسالم بيش
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از هر چيز به آزادي عنايت دارد…» و همين را روزنامههاي ايران ،تيتر
خبرهاي خودكردند...
اتفاقًا خميني و حاكميت مالها از آن نظر مجاهدين را دشمنترين
دشمنان خود دانسته و ميدانند كه بهطور آشتيناپذيري مدافع آزادي
هستند.
و مسعود هم جرمي نداشت جز اينكه ديكتاتوري ديني كه خميني ،تحت
عنوان واليت فقيه آورده بود را رد ميكرد و با صداي بلند آن را عليه
اسالم و تعاليم رهاييبخش آن معرفي ميكرد.
مسعود حاضر نشد كه دعوت خميني را براي جايگزينكردن حاكميت
مردم و رأي مردم با واليت سفياني فقيه خميني بپذيرد.
او ميگفت :مرزبندي و صفبندي و تبعيض بين اسالمي و غيراسالمي در
امور كشور درست نيست.
در يك كالم حرف مجاهدين با خميني  اين بود كه حاكميت از آن مردم
است و نه از آن آخوند ،آزادي احزاب و آزادي بيان كساني كه انديشه
ديگري دارند حق است و اسالم حافظ اين حق است.
در همان روزها وقتي كه خميني موج زنستيزي را به راه انداخت و
عوامل خود را  با شعار «يا روسري يا توسري» براي مورد حمله قرار دادن
زنان به  خيابانها فرستاد ،مجاهدين رسمًا تحميل حجاب و اين رفتار
سركوبگرانه را محكوم كردند و زنان مجاهد كه خودشان روسري داشتند
در مقابل اين حمالت به دفاع  از زنان بيحجاب برخاستند.
در سال  1358وقتي كه  بحث برسرقانون اساسي بود ،ما به قانون اساسي
واليت فقيه كه حاكميت را از مردم سلب ميكرد ،راي نداديم ،زيرا
واليتفقيه قبل ازهرچيز رودرروي اسالم محمدي است .وخالف سنت
پيامبر است  .
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زيرا حق رأي مردم را پايمال ميكند .اين مخالفت آشكار ،موجي از
سركوب و كشتار را عليه جنبش ما در پي داشت.
در سال  ،60وقتي خميني ميخواست اليحة قصاص را در مجلس
آخوندي به تصويب برساند ،مجاهدين نه تنها آن  را ضداسالمي ،بلكه يك
«اليحة ضدانساني» معرفي كردند.
در همان سالها ،رژيم خميني سردمدار جرياني را كه باعث تالشي
مجاهدين در زمان شاه شده و برخي مسئوالن اين جنبش را به قتل
رسانده و جسدشان را سوزانده بود ،به اعدام محكوم كرد .اما مجاهدين در
ميان شگفتي همگان خواستار عفو او شدند .و گفتند كه براي بخشش او
از حضرت محمد الهام ميگيرند كه  هنگام فتح مكه دشمنان قسمخوردة
خود را عفو كرد .خميني البته به اين درخواست توجهي نكرد و او را اعدام
نمود.
جنبش ما همچنين سياست صدور انقالب را  كه خميني از آغاز بهعنوان
يك برنامه اسالمي دنبال ميكرد ،مخالف روح صلحجويي اسالم و برضد
مصالح مردم ايران اعالم كرد .از اين رو در جنگ هشت سالة خميني با
عراق و در بحبوحة جنگطلبي هيستريك او ،پرچم صلح برافراشت .ما
مسحور دجالگريهاي خميني كه جنگطلبي خود را به نام اسالم عرضه
ميكرد ،نشديم و نشان داديم كه صلحجويي نه فقط تعهدات سياسي،
بلكه از پرنسيپهاي اسالم دمكراتيك است.
در سال  ،1363زنان به رهبري جنبش مقاومت ايران گام نهادند .اين در
نظر ماليان ،يك كفر نابخشودني بود و هست .اما براي زنان سركوبشدة
ايران ،جهشي به سوي آينده بود و انگيزشي پرقدرت براي كسب آزادي
و برابري.
اسالم ،بزرگترين احترام و مرتبت را براي انسان و بهخصوص زنان قائل

اسالم دمکراتیک < 61

است و خواهان برابري و آزادي زنان است .و يكي از درخشانترين وجوه
رسالت پيامبر ،رهايي زنان و تكريم آنها بود.
زنان پيشتاز مقاومت ايران كه در يك جنبش آزاديبخش خطيرترين
مسئوليتها را برعهده گرفتهاند ،از اسالم معتقد به برابري يعني اسالم
دموكراتيك الهام گرفتهاند.
پايداري ده ساله اشرف كه يكي از بزرگترين و شگفتترين مقاومتها در
جهان معاصر است ،توسط همين زنان هدايت شده است.
در سال  ،1364در بحبوبة هيستري مذهبي ماليان ،جنبش  مجاهدين،
پيشقدم طرح جدايي دين از دولت شد .اين يك ابتكار خارقالعاده از
سوي يك نيروي مسلمان بود .در عين حال ،اين طرح نميتوانست جديت
و تأثيري پيدا كند ،مگر اينكه يك نيروي مسلمان ،ابتكار آن را برعهده
بگيرد .با پيشتازي در اين طرح ،مجاهدين ميان اعتقاد به اسالم با تفكر
بنيادگرايي مرز بندي كردند و نشان دادند كه اسالم حقيقي مدافع آزادي
مذهب و مخالف حاكميت انحصارطلبانه و استبداد ديني است.
چنان كه مسعود رجوي گفته است« :اسالم ما دقيقًا بر خالف خميني،
بينياز از آن است كه هرگونه حقانيت و مشروعيت را از راه اجبار و اكراه
به كرسي بنشاند .به عبارت ديگر ،ما عميقًا معتقديم كه شكوفايي واقعي
اسالم در عدم استفاده از هرگونه تبعيض و امتياز و اجبار سياسي و
اجتماعي ،ميسر است».
در سال ،67خميني سي هزار نفر  از زندانيان ما را قتلعام كرد .اما همان
زمان مجاهدين ،هزاران اسير جنگي را عفو كردند و نشان دادند كه
مقصودشان از اسالم دمكراتيك همان عفو و رحمتي است كه حضرت
محمد(ص) مبشر آن است.
حرمت اسالم و پيام رحمت اسالم ،احترام به حقوق بشر ،پيام عفو و
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گشايش و نهايت احترام به آزاديهاي فردي واجتماعي است.
ما از اسالمي پيروي ميكنيم ،كه به قول قرآن ،حيات هر انسان را به
اندازة حيات تمام انسانها ،داراي ارزش ميداندَ :وَم ْن أَ ْحيَا َها ف َ
َّاس
َكأََّنَا أَ ْحيَا الن َ
53
َجي ًعا
همچنان كه مقاومت ايران بارها اعالم كرده است «ما در ايران آزاد شده از
ستم ماليان ،از لغو حكم اعدام و از امحای همة  انواع و اشكال مجازاتهاي
وحشيانه ،دفاع ميكنيم و نسبت به آن متعهديم».
رودرروي قدرتطلبي جنونآساي رژيم واليت فقيه به اسم دين ،ما از
رفتار محمد(ص) پيروي ميكنيم كه به قول قرآن «يادآورندة خدا بود ،نه
54
كسي كه بر مردم سيطره دارد».
در بحبوحة انقالب ضدسلطنتي ،خميني به طرق مختلف و از جمله به
وسيلة پسرش احمد اين پيام را به مجاهدين رساند كه اگر شما واليتفقيه
و رهبري امام را بپذيريد ،همه درهاي حكومت و همة پستهاي حكومتي
به روي شما باز خواهد بود .خميني به خوبي ميدانست كه مجاهدين با
محبوبيت و اعتباري كه از مبارزه عليه شاه و اعتقادشان به اسالم كسب
كردهاند ،ميتوانند بهترين كمككار او باشند .اما جواب مجاهدين كه
خميني را سخت بر آشفت اين بود كه ما حاضر به همكاري با ايشان
هستيم ،اما به يك شرط كه مالك فيمابين ما انتخابات آزاد و رأي مردم
باشد.
اما خميني نپذيرفت و سركوب و كشتار و استبداد را در پيش گرفت .و
جي ًعا َوَم ْن أَ ْحيَا َها ف َ
 -53سورة مائده ـ « : ۳۲ف َ
َّاس َ ِ
َّاس َ ِ
جي ًعا»  :هر کس،
َكأََّنَا أَ ْحيَا الن َ
َكأََّنَا َقـتَ َل الن َ
انسانی را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روی زمين بکشد ،چنان است که گويی همه
انسانها را کشته؛ و هر کس ،انسانی را از مرگ رهايی بخشد ،چنان است که گويى همه
مردم را زنده کرده است.
َّ
َ
ِ
ّ
نت ُمذَِّك ٌر ،لَّ ْس َت َعلَيْهِم ِبُ َصيْ ِطرٍ».
أ
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و «:22
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اثبات شد كه مرزبندي در قبال او چقدر حق و ضروري است.
در سال  88در جريان قيامهاي مردم ايران براي سرنگوني رژيم واليت
فقيه ،مقاومت ما از حقوق و امنيت و حفاظت رهبران جناح مغلوب رژيم ـ
كه يك چند با قيامها همراهي نشان ميدادند ـ دفاع كرد و بارها هرگونه
ستم و سركوب عليه آنها توسط واليت فقيه را محكوم شمرد .در حالي که
آنها براي سالهاي طوالني دست در خون مجاهدين داشتند.
اسالمي كه ما به آن معتقديم ،نه رقابت و قدرتطلبي و نه اصلگرفتن
منافع گروهي ،بلكه گذشت و اغماض به خاطر آزادي يك خلق اسير را
آموزش داده است.
ما ميان منافع گروهي و كسب قدرت ،و متعهد ماندن به آرمان آزادي و
دمكراسي و جلب اعتماد مردممان ،دومي را برگزيدهايم .رسالت ما اين
است كه فداي انتخاب آزادانة مردم ايران باشيم.
به همين دليل ،من بارها اين را  تصريح كردم و بازهم تكرارميكنم كه:
هدف اين جنبش ،به دست گرفتن قدرت به هر قيمت نبوده و نيست.
هدف ما تضمين آزادي و دموكراسي به هر قيمت  است.
آرمان ما ،آرمان آزادي ،برابري و حق رأي مردم  است و هدف ما يك
جمهوري مبتني بر جدايي دين و دولت است كه در آن ،همه اديان و
مذاهب از حق مساوي برخوردار باشند و برنامه ما در اين سه كلمه خالصه
ميشود :آزادي ،دمكراسي و برابري.
و سرانجام پايبندي به اسالم محمدي و اسالم رحمت و آزادي را مجاهدين
در تربيت نسلي از زنان و مردان مؤمن و پاكباخته نشان دادهاند كه
پايداري شگرف «اشرف» را به پاداشتهاند و پيشتازان نبرد براي آزادياند.
ِ 55
ذين يُوفو َن بِعهدهللا
اَلَّ َ
 55ـ سورة رعد ـ ۲۰
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كساني كه ديگران را بر خود مقدم میدارند ،هر چند خودشان بسيار
نيازمند باشند؛
56
اص ٌة
ِم َولَ ْو َكا َن بِِ ْم َخ َص َ
َوُيـ ْؤثِ ُرو َن َعلَى أَن ُف ِسه ْ
آنها اسالم را در پايبندي عملي به صداقت و فدا يافتهاند.
صداقت به همان معناي قرآني كه صديقين را باالتر از شهيدان قرار داده
است.
و فداكاري نه فقط به معناي فداي جان ،بلكه همچنين دستشستن از
همة عزيزان و خانمان .آنها اسالم را در عملشان اثبات و ارائه كردهاند :در
پاكي مناسبات انسانيشان ،در فروتني و دوري از منيت و خودخواهي ،در
خوشرويي و بخشش و نيكي و پيوند و همدلي با همنوعانشان.
آنها پرچم اسالم محمدي را در مبارزه براي برابري زن و مرد به اهتزاز
درآوردهاند و بر اساس آيه ”ان اكرمكم عنداهلل اتقيكم” كه  هرگونه تبعيض
و نابرابري ميان انسانها را نفي ميكند ،بر تبعيض ظالمانه ميان زنان و
مردان برشوريدهاند.
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رحمتي براي جهانيان
سالروز ميالد پيامبر در اجتماعشخصيتهاي مسلمان

د

اردیبهشت۱۳۸۵

وستان عزيز
مولود ،يعني ميالد محمد(ص) ،پيامبر اسالم را به شما تبريك ميگويم.
با استفاده از اين فرصت همچنين عيد پاك را به مسيحيان جهان و به
خصوص هموطنان مسيحي در ايران تبريك ميگويم.
در سراسر جهان ،مسلمانان ميالد خجسته حبيب خدا را جشن ميگيرند.
محمد ،كودكي را در يتيمي سپري كرد و جواني را در كارهاي شباني .اما
همين جوان فقير ،بعدها جهاني را منقلب كرد و دنياي يگانگي و رحمت
و بردباري را به روي فرزند انسان گشود.
وقتي كه با شخصيت او و زندگياش ،آشنا ميشويم ،قبل از هرچيز
درمييابيم كه چه بيعدالتي بزرگي در حق او و پيامش روا شده است.
درمييابيم كه بنيادگرايان ،مانند ماليان حاكم بر ايران  ـ اين مبلغان  
ترور و زنستيزي ـ  پيروان او نيستند ،بلكه بدترين دشمنان او هستند.
محمد از ابتدا در مكه بهعنوان امين شناخته شده بود كه به معني
درستكار است.
صفات محمد باعث شد كه خديجه،كه زني استثنايي و بسيار مستقل بود
و به كار بازرگاني در مكه اشتغال داشت ،او را به همسري خود دعوت
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كند .پيامبر پذيرفت؛ با اينكه خديجه بسيار از او مسنتر بود .اين بانوي
بزرگ و پيشتاز ،تا پايان عمر ،همواره دوست ،همراه و حامي محمد بود.
و در دوران سخت و فشارهاي بعد از بعثت ،با تمامي عشق و توانايياش
از پيامبر دفاع كرد.
با  اين حال ،سرفصل بزرگ زندگي محمد كه راه و رسم نويي براي انسان
ايجاد كرد ،آغاز بعثت او  بود .او چگونه توانست از كساني كه در جاهليت
زندگي ميكردند ،انسانهاي متمدن بسازد؟ او با پيامش يعني با يگانگي،
برادري ،رحمت و بردباري اين هدف را محقق نمود و چهره جهان را
انساني كرد .محمد موفق شد در جوامع بدوي آن روز كه دختران خود را
زنده بگور ميكردند ،فرهنگ جديدي حاكم كند.
يكي از درخشانترين وجوه رسالت پیامبر ،رهايي زنان بود .محمد به احترام
دخترش فاطمه از جاي بلند ميشد و عبايش را روي زمين ميانداخت
تا او بنشيند .اين رفتار او آن قدر با فرهنگ آن زمان تفاوت داشت كه
بعضيها خرده ميگرفتند كه چرا چنين رفتاري با فرزند دخترش دارد؟
يك بار وقتي يكي از اعراب براي حضرت محمد نقل ميكرد كه چگونه در
دوران جاهليت ،دخترك كوچكش را زنده بهگور كرده است ،محمد شروع
رح ــم»
رح ــم ،اليُـْ َ
به گريستن كرد و با محكوم كردن اين عمل گفت« :من اليَـْ َ
آنكس كه رحم و عاطفه نداشته باشد ،مشمول رحمت الهي نميشود.
چنان رفتار ميكرد كه هيچ كس هنگام بازگويي نظراتش در برابر او،
احساس سختي و خطر نميكرد .از هرنظر و پيشنهاد صحيح ،ولو آن كه
با نظر خودش مخالف بود استقبال ميكرد و همان را به اجرا ميگذاشت.
مهر و محبت محمد يك پرداخت يكطرفه و بيپايان بود و كوچك و
بزرگ نميشناخت .با همه شوكت و بزرگي خود ،وقتي كه به كودكان در
كوچه بر ميخورد ،به آنان سالم ميكرد و بسياري مواقع حتي در بازي
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آنها شريك ميشد و زماني را با آنان ميگذرانيد .و كودكان هر جا او را
ميديدند ،دورش جمع ميشدند.
لحظهاي ديدار با محمد ،افراد را منقلب ميكرد و هر كس مجذوب صفا و
يگرنگي او ميشد .آن چنان كه به او و پيامش ايمان ميآوردند.
دامنة عفو و رحمتش تا آن جا بود كه حتي در جنگ احد كه دشمنان،
عموي او حمزه و عدهيي ديگري از يارانش را كشته بودند ،بارها اين دعا
را تكرار ميكرد كه  «خدايا ،جفاهاي اين قوم بر من را ببخش زيرا كه
نادانند».
محمد (ص) ميگفت :من براي لعن كردن نيامدهام .بلكه براي «رحمت»
برانگيخته شدهام.
ميگفت :همسايه هركس ،همچون خود اوست و بدزباني و بدرفتاري با
او روا نيست.
واين كالم او بسيار معروف است كه« :به ساكنان زمين مهر و رحمت
بورزيد ،تا خداي آسمانها بر شما رحمت بورزد».
محمد با پيام رحمت ،قلبها را فتح كرد و توانست تحوالت بزرگي ايجاد
كند:
پيام توحيد را كه نويدبخش برابري و برادري ابناي بشر است به مردم
رسانيد .بردگان و كنيزان را با مردم آزاد برابر دانست.
پايداري ايمانآورندگان در دوران تبعيد و محاصره در شعب ابيطالب را
رهبري كرد.
مردم مدينه را كه به مدت صد سال درگير جنگهاي فرساينده برادركشي
بودند ،به صلح و وحدت رسانيد.
در مدينه جامعة كثرتگرايي بنياد گذاشت و منشوري براي آن تدوين
نمود كه در آن همه آحاد اين جامعه چه مسلمان چه يهودي يك پيكره
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اجتماعي شمرده ميشدند ،در انجام شعائر و وظایف ديني خود آزاد بودند.
در روزگاري كه جان اسيران هيچ بهايي نداشت ،سنت عفو و آزادي
اسيران جنگي را بنا گذاشت.
زنان را در جديترين كارهاي اجتماعي مشاركت داد .حق ارث و حق
مالكيت كامل و مستقل و حق شهادت را براي آنان ايجاد كرد و هرگونه
اهانت و تهمت ناموسي عليه آنان را منع نمود.
سنتهاي زنستيزي ،دختركشي و سوداگري جنسي را الغا نمود.
زنان را  از حق انتخاب آزادانه همسر برخوردار ساخت ،حقوقشان را در
دوران ازدواج و احترام و امنيت آنان پس از طالق را به رسميت شناخت،
زنان را از حق طالق بهرهمند كرد ،طالقهاي ظالمانه توسط مردان را لغو
نمود ،مباني و آموزشهاي عميقي در امر برابري زن و مرد را فراهم كرد و
زنان در مبارزه و امور جامعه مشاركت داد.
نظام حقوق اجتماعي و اقتصادي تازهيي تأسيس كرد .انسانها را برابر اعالم
نمود ،امتيازهاي نژادي و ملي را مردود شمرد ،اصول پيشرفتهيي همچون  
اصل برائت كه جامعه بشري  امروز هم به آن نيازمند است ،برقرار ساخت.
مالاندوزي و كسب درآمد از راههاي نامشروع ،و خودداري از كمكرساني
به فقرا را تقبيح كرد.
شور و مشورت در كارها را بنا گذاشت.
مردم را بههمزيستي مسالمتآميز با صاحبان عقايد و اديان ديگر موظف
كرد.
به ايمانآورندگان آموخت كه اختالف ميان خود را نوعي رحمت بدانند.
و روح بردباري و تساهل را جايگزين تعصبات بربريت كرد.
آري ،سيماي محمد چيزي نيست كه بنيادگرايان و ماليان تهران ترسيم
ميكنند .آنها پيام محمد را وارونه كرده با نسبتدادن افكار ارتجاعي و
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رفتار ضدانساني خود به اسالم چهره او را مخدوش جلوه ميدهند.
پس بيزاري ميجوييم از پيامهاي قتل و ترور كه به نام اسالم ،توسط
ماليان حاكم بر ايران به سراسر جهان داده ميشود .قتلعام زندانيان
سياسي ،حلقآويز نوجوانان ،سركوب و تبعيض عليه زنان ،به فحشا
كشاندن زنان ،غارت اموال مردم و ثروتهاي كشور ،و تروريسم كه در
حكومت ماليان جريان دارد كجا و پيام عشق و برابري و برادري و بردباري
محمد كجا؟
پيام صلح محمد كجا و تالش براي كسب سالح اتمي و تهديد جهان
توسط ماليان كجا؟
ما به عنوان مسلمانان پيرو محمد ،با استبداد مذهبي ايران به مخالفت
برخاسته آن را بدترين دشمنان پيامبر تلقي ميكنيم.
ما با تأسي به «رحمه للعالمين» براي ساختن جامعهيي از آزادي و
بردباري و برادري به مبارزه برخاستهايم .دوستي و همبستگي و مهرباني
با همه مردم از هر نژاد و مذهب و مليتي را از او آموختهايم و از او براي
پيروزي اين مقاومت و پاياندادن به استبداد ياري ميطلبيم.

