 ٢٨/٠٣/٢٠١١برگ ١

لشگری و لشگرش – امير فيض  -حقوقدان

لشگری ولشگرش
اميرفيض –حقوقدان
آقای سياوش لشگری راحدود بيست وچند سال است که ازطريق سنگربا نامھای عاريه ای که از آن استفاده ميکردند
سال نخست درفعاليت ھای سياسی نزديک به سلطنت طلبان قرار داشتند ومقاله ای ازايشان درباره لزوم
ميشناسم چند
ِ
تشکيل دولت درتبعيد درروزنامه صبح ايران لوس آنجلس ھم منتشرشد درسالھای اخير تصدی نشريه بيداری رابرعھد
داشتند )اميدوارم نام نشريه راکامل نوشته باشم(.
تا آنجاکه يادم ھست ايشان بھرکارسياسی که دست ميزد به نظرخودشان >کارشان کارستان< بودوبا سروصدائی که
درنفس کار وجوداشت ،التھابی کوتاه مدت ھم بوجود ميآورد دراواخرسال  ١٣٨٠که مسئله رھبری مبارزه سخت محل
توجه وبحث روز بود آقای لشگری طرحی را ارائه دادند بمنظور انتخاب رھبرمبارزه ،ايشان پس از قدری تمجيد
وتعارف از آقای دکترحسين اشراقی دکترطب خانوادگی چنين راھنمائی کرد:
گروھھای اپوزيسيون از دکتراشراقی بخواھندکه رھبری موقتی افتخاری مجموعه اپوزيسيون مثال بنام رھبرسنتی بيطرف
را بعھده بگيرند ،اوپس ازبدست آوردن اين نيروی مردمی از دست اپوزيسيون ،ايرانيان رابه اتحاد ومبارزه وتظاھرات
واعتصابات فراخواھند خواست وھمان رھبر خط دھنده ای بشود که مردم داخل بيشتر خواھان آنند .ايشان يعنی آقای
لشکری اضافه کرده که اگررھبران گروه ھای اپوزيسيون ازخود سعه صدر نشان داده وتن به چنين رھبری يگانه برای
کل اپوزيسيون بدھند از او ميتوان چون يک رھبرمقتدر درحد رھبران تاريخ ساز ونامدارگذشته بسود مردم بھره گرفت.
راه دوم پيشنھادی ايشان چنين است که خود کتراشراقی ،دست باالکند وازھمه رھبران سياسی بانامه ای سرگشاده يا
خصوصی دعوت کند واز آنھا بخواھد که اين نيروی جمعی رابه اوتفويض کنند تااوبتواند باانتخاب تيمی کوچک دست به
کاری بزرگ بزند) .ا ز سنگر اول بھمنماه (١٣٨٠
درھمان سنگر،درمقاله ای زير عنوان >کرم رھبری< توجه ايشان رابه سنت رھبری درجامعه ايران جلب کردم ونوشتم
رھبری درفرھنگ ماايرانيان يک پديده کھن تاريخی والھی است ومانند بازکردن دکان وکاسبی نيست وخود دکتراشراقی
ھم که کرم رھبری بسرش افتاده وخيال کرده که اگريک بيماررابرايگان معالجه کرد پس ميتواند رھبرسنتی ايرانيان ھم
بشود به فرھنگ ومنش ايرانی درباب رھبری آگاه نيست .........ودرپايان مقاله سه صفحه ای سنگر اين عبارت نوشته
شده است:
»اگرآقای دکتراشراقی وياھرکس ديگری سوادش بعالوه شجاعتش  ،بعالوه عشق بوطنش مساوی باشد بامجموع سواد
و شجاعت و وطن پرستی ھمه ايرانيان خارج از کشور ازطرف ھمان ايرانيان خارج از کشوردرمقام رھبری تحويل گرفته
نميشود«
نقد سنگر ،مطلوب وراه گشای طرح رھبری آقای لشگری نبود ولی ھمانطور که پيش بينی ميشد آن حرکت را آقای
لشگری متوقف ساخت .نميخواھم بگويم پشتکارايشان کم وياکوتاه مدت است خير پشتکار ايشان بانوساناتی قابل توجه
است ولی وقتی طرح وبرنامه ای خارج ازظرفيت زمان ومکان وياباورھای مردم وبيسابقه درفرھنگ ماايرانيان باشد،
برش پشتکار وھمت ،آن بــ ُرندگی الزم رانخواھد داشت.
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جنبش رهائی از اسالم
آقای لشگری اخيرا طرح تازه ای بنام »جنبش رھائی از اسالم« ارائه داده اند  ١ازآنجا که درطرح رھبری که ايشان
درسال  ١٣٨٠ارايه دادند ،اينجانب درجريان انتقاد از طرح قرارگرفتم واکنون اگر به طرح جنبش رھائی از اسالم ايشان
اسالم ايشان ،بايک
بی توجه بمانم ممکن است حمل برکسر مراتب توجه اراد تمند گردد خاصه که طرح جنبش رھائی از
ِ
لشکر ھمراه است وبيشتر اينکه تاثير نامطلوب وشکننده اين طرح ولشکر ھمراھش زيانی غيرقابل وصف به مبارزات
اپوزيسيون برای نجات کشور ميزند ودراين حالت يک تکليف مبارزاتی مشخص ھم روبروی ماست.

نگاهی کلی به طرح لشگری ولشگرش
طرح جنبش رھائی ازاسالم ميگويد که چون اسالم ،دينی انسان ستيزوزن ستيزوضد آزادی وحقوق بشراست پس بايد به
اسالم پشت کرد وازآنجاکه اسالم بزرگترين توھين به انسان است نه تنھا به آن پشت ميکنيم ،نه تنھا آشکارابا آن
روبروميشويم ،بل که به حاميان آشکاروپنھانش ھم پشت ميکنيم.

دستاورد اجرائی طرح
طرح مزبور ،بنجات ايران کليد شده است وازروشنفکران خواسته است که صريح وروشن بانام ونشان پشت کردن به
اسالم رااعالم کنند ونتيجه گرفته است که اگراين پشت کردن به اسالم رااعالم نکنيم چگونه ميتوانيم انتظار داشته باشيم
که استبداد وحکومت جمھوری اسالمی از بين برود  -يعنی جنبش مدعی است که آزادی ايران درگرو پيوستن
روشنفکران به لشگر بيدينان است.
ضميمه طرح صورت اسامی کسانی است که به جنبش رھائی اسالم پيوسته اند که ما برعايت اختصارکالم آنھارا
لشگرناميده ايم .

نقد بیانیه جنبش رهائی از اسالم
 -١دربيانيه ادعا شده که اين جنبش ربطی به مسائل سياسی ندارد
چگونه ميتوان چنين ادعائی رااز يک روشنفکرشنيد؟ حکومت ايران اسالمی است .گرچه حکومت غاصب است اما
ماھيت حکومت اسالمی است وواقعيت ديگر اينکه ايران يک کشوراسالمی ودين مردم کشورما اسالم است .پشت
کردن به اسالم وحاميان آن درمفھوم پشت کردن به مردم ايران است ،وآيا اين انزوای ايرانيان خارج ازکشور
وفاصله آنھا باايرانيان يک برخورد ناسالم وزيان باربه مبارزه سياسی برای براندازی جمھوری اسالمی نيست؟ که
لشگربيدينان از درک آن غافل است؟ ويا آنقدر مردم راجاھل ميدانند که تاثير حضور لشگربيدينان رادراپوزيسيون
درک نمکنند؟
استراتژی مبارزه مخالفین جمهوری اسالمی یارگیری است از سپاه پاسداران ارتشیان آخوندهای ناراضی از
حکومت وامثال آنها ،آیاجنبش رهائی از اسالم ولشگریانش تصورمیکنند که پاسدار وآخوندها وارتشیان باجدائی
از حکومت اسالمی به ارتش بی دینان خواهند پیوست؟ آنقدر خامی قابل تصور نبود ونیست.
حداقل اثراين بيانيه ولشگرکشی انزوای توام با باورھای اصيل دينی واجتماعی نسبت به اپوزيسيون خارج از کشور است
اثراين لشکر کشی به مراتب بيشتراز اعالم وابستگی جنبش مردم به اسرائيل است ،جنبش مردمی وتظاھرات آن وقتی
 - ١درکنار ايشان ميرزا آقا عسکری ھم خود نمايی می کند .ح-ک
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از سه مليون نفربه  ٣٠٠نفررسيد که عده قليلی شعارھای ضد مذھبی ) نه ضددينی( دادند .ايرانيان سی ودوسال است
که شديدا زيرتبليغات اسالمی وشيعه گری مغز شوئی شده اند ،سی ودوسال است که جمھوری اسالمی تالش دارد
ايرانيان خارج از کشور رابی دين معرفی کند چرا؟
درراستای اين >چرا< است که ميبينيم کيھان ھوائی درمقاله سعيد سيرجانی نوشته است >شجاع الدين شفا که رساله
ای  ٨٠٠صفحه ای دررد اسالم واھانت به آن نوشته مرتد است <.نقل ازکيھان لندن ٣۴۵
درحاليکه شادروان شفا حتی يک کلمه درتمام کتابھاييش درذم واھانت به اسالم ديده نميشود پس چرا جمھوری اسالمی
دراين زمينه برنامه ريزی ميکند که ايرانيان خارج از کشورراخارج ازاسالم وبی دين معرفی کنند علتش اين است که:
تربيت وآموزشھای اسالمی که توده ھای وسيع مسلمانان ايران وجھان رادرخود پيچيده واين باورآنھا ازقران وسنت
محمد ھم نشئت يافته اين است که برگشتگان از اسالم وغيرمسلمان راخيرخواه مسلمانان نمييدانند وامربه معروف ونھی
از منکررادرحد آنان نميدانند ،بنابراين ھرقدرکه مافرياد کنيم ،حق راتکوين دھيم مسلمانان ايران نه گوش ميدھند ونه
آنرا ازباب خيرخواھی ميدانند ،حال چه برسد که مالشگر بی دينان راھم راه انداخته ايم که نه تنھا به ايرانيان مسلمان
بلکه به تمامی مسلمانان دنياھم پشت کنيم ،يعنی درواقع اعالن جنگ بدھيم ،دقيقا آن چيزی راکه جمھوری اسالمی
نتوانست سرانجام وتوانائی به آن بدھد جنبش رھائی از اسالم ولشگرش به آسانی زمينه جاافتادن آنرامھياساخته است.
 -٢امروزه توجه وبرنامه ريزی کشورھای مداخله گردرامورکشورھا درمسيرمبارزه بااسالم افراطی است ودرنھايت
با کسانيکه درجھت تضعيف اسالم فعاليت دارند ھمسوئی دارند ودامنه اين ھمسوئی به خيلی ازجاھا ودستاورد ھائی
ممکن است برسد که درفعاليت انتقادی وفلسفی از اسالم نرسد بديھی است تشکيل يک لشگر وفعاليت درتکثير
ھرچه بيشتر آن يکی از پايگاه ھائی است که به مقاصد کشورھای مداخله گر خاصه درکشورھای اسالمی کمک
ميکند وچنين برنامه ای به مخارجی ھم نيازمند است وشايد بودجه ای ھم درسطح بين المللی از سوی کشورھا ويا
پيروان اديان ديگربرای اين لشگر کشی ھا وجود داشته باشد.

انتقاد از اسالم
روشنفکران درحالت مسلمان بودن ميتوانند از اسالم انتقاد ھای فلسفی کنند ،قرنھاست که انتقادات فلسفی نسبت به
اسالم جاری است ولی درمرزی که به ارتداد کشيده نشود زيراکه ارتداد مانع است که مسلمان به آنچه ميشنود فکرکند
اصال حق شنيدن مطلبی رااز يک بی دين ندارد يک معلم تاوقتی که معلم است ميتواند راھنمای شاگردانش باشد ولی
ھمينکه از معلمی کناررفت ديگر نميتواند نقشی درتربيت شاگردانش داشته باشد.
انتقاد ازاسالم به مفھوم رفع ابھامات وخيرخواھی است ،درزمان محمد ھم انتقاد ازاسالم جريان داشت ،فرق است بين
اينکه به منتقد مسلمان وصله واتھام ارتداد زده شود باموردی که جنبش رھائی ازايرانيان خواسته که به اسالم وپيروان
وحاميان آن پشت کنند.

دعوت نامعقول
روابط اجتماعی وتکاليف ناشيه از آن باروابط فردی اين تفاوت رادارد که درروابط اجتماعی ،افراد به فراخورموقعيت و
آگاھی ودانش اجتماعی تکليف عام دارند يعنی بايد ازھمه امکانات که اجتماع دريد آنھا گذاشته است برای اصالح
جامعه ،رفع کمبود ھا وتنويرافکارمردم ورساندن آنھا به حقيقت وعبور از باورھای نادرست وزيان باراستفاده کند .راه
شناخته شده دراين مسير حضورفرد درجامعه است نه پشت کردن به جامعه ومردم.
اما روابط خصوصی وفردی افراد به کيفيت باال نيست وانسان ھادرروابط خصوصی خودشان آزادی بيشتری دارند واگر
از چيزی خوششان نيايد از آن دوری ميکنند وباصطالح پشت مينمايند.
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آقای لشگری ولشگرش موقعيت اجتماعی خودشان ودين اسالم ومسلمانان ايران وجھان راباروابط خصوصی اشتباه
گرفته اند.
اگربزعم آنھا ،اسالم ناھمگونی ھا وناسازگاری ھائی باحقوق بشرومدنيت دارد که دارد ،که ھمه اديان کم وبيش دارند،
وظيفه روشنفکرپشت کردن به دين نيست ،وبطور مسلم آگاه ساختن جامعه است ،تشريح نارسائی ھای اديان واسالم
بانياز جامعه است ،محدود ساختن حريم دين به حضورقلب و تھذيب اخالق فردی است ،تفھيم تفاوت مملکت داری و
حکومت بادين داری است ،نه اينکه گمراھان وآلودگان رارھاکرده حالت ستيز باآنھاراھم ضميمه کند.
اگربينی که نابينا به چاه است

اگردستش نگيری آن گناه است

ادعای حقوق بشر
يک ازاتھاماتی که دربيانيه جنبش آمده مخالفت اسالم با اعالميه جھانی حقوق بشراست ،ھمه اديان بااعالميه جھانی
حقوق بشرمخالف اند واسالم بيشتر ودرصدر قراردارد ،انتظار بود که جنبش که اتھام ناديده گرفتن اسالم راباحقوق بشر
آنقدرمھم گرفته که واکنش آن ترک اسالم وپشت کردن به يک ميليارد مسلمان جھان است الاقل خود جنبش به اعالميه
جھانی حقوق بشراحترام کوچکی ميگذاشت ،وچنين تھاجم ودشمنی وتحقير واھانت رامتوجه باور يک ميليارد مسلمان
جھان نميکرد.
ميتوان به جرات گفت که توصيه به روشنفکران به پشت کردن به اسالم بانام ونشان اگراز سرخامی وبيھوده کاری
نباشد کاری نمايشی است ،ھزاران ھزارمسلمان وياييروان اديان ديگردينشان راتغيير ميدھند وياترک دين ميکنند ولی
ھيچگاه بصورت لشگرخودنمائی نميکنند گھگاھی درروزنامه ھا ديده ميشود که کسی برگشت از اسالم را آگھی داده و
اگر کنجکاو شويم آنھم برای دريافت برگه پناھندگی است.
حاشیه درسالھای گذشته يک وکيل دعاوی آلمانی که برای يک ايرانی تقاضای پناھندگی کرده بود به دادگاه اعالم کرد
که برگشت از اسالم که موکل اوچنين کرده درحقوق اسالمی مجازات اعدام رادارد ،وبرای اثبات ادعای خودش براھنمائ
موکلش ازبنده گواھی واظھارنظر حقوقی خواسته شد ،که داده شد وآن اير انی ھم موفق گرديد )پايان(

براندازی جمهور اسالمی
ھدف از مبارزه ما براندازی جمھوری اسالمی است نه براندازی اسالم که دومی يک کارفلسفی وتاريخی است نه مبارزه
سياسی ،بحث براندازی اسالم که درمفھوم پشت کردن به اسالم متجلی شده جمھوری اسالمی را درپناه اسالم
درميآورد .يادتان ھست که خمينی گفت >اگر جمھوری اسالمی سيلی بخورد اسالم سيلی خورده است< اوميخواست
حيات جمھوری رابه اسالم پيوند بزند که غيرقابل براندازی باشد برای براندازی جمھوری اسالمی ابدا نيازی به لشگر
سازی عليه اسالم وپيروان آن نيست ،حکومت حاضردرايران حکومت اسالمی نيست ،حکومت حزب تشيع است ،که
اسالم باحرکت آن حزب که مارک مذھب رابه خود زده کامال مخالف است ،وحکومت بشکل امروزی ويا آنچه که
درايران جاری است اصال سابقه دراسالم ندارد .اين حکومت ايران بدعت است ،اصل جمھوريت آن خالف اسالم است،
فراموش نکنيم که ايرانيان با آنکه مسلمان ھستند ولی ازيک سنت کھنی که قرآن نيز نتوانست آنراناديده بگيرد و آنرا
تنفيذ وتائيد کرده است بيعت قلبی دارند .اينھا وامثال آن حقايقی است که مسلمانان واقعی را آگاه واز حکومت جدا
٢
ميسازد بدون اينکه مرز ارتداد شکسته شود ومسلمانان از مافراری وياما به آنھا پشت کنيم.

- ٢با اين توصيف آنچه در بيانيه »جنبش رھايی از اسالم« آمده کامال نشان می دھد تھيه کنندگان و به تبع از آنھا امضا کنندگانش با
اين بنياد ھای فلسفی و فرھنگی آشنا نبوده واز آنجا که نام بسياری از بزرگان راگذشته را آورده اند ،نتيجه می گيريم نوشته آن
بزرگان ادب و ھنر را ھم درک نکرده اند .ح-ک

 ٢٨/٠٣/٢٠١١برگ ۵

لشگری و لشگرش – امير فيض  -حقوقدان

درسالھای نخست مبارزه ،تالش برای معرفی حقيقت اسالم وآگاھی ايرانيان به آنچه ازاسالم نميدانستند جنبه سياسی
نداشت فقط جنبه فرھنگی داشت وھمانطور که اقای سياوش لشگری آگاھند بنده ھم درآن تالش فرھنگی مشارکت داشتم
ولی امروز متاسفانه مبارزه بااسالم بيشتر باھدف سياسی ودخالت کشورھای مشخص درامورکشورھای اسالمی ازجمله
ميھن ماست.
در رساله )اسالم نيروی باز دارنده( که درمرداد ماه سال  ١٣۶۴نوشتم درپايان آن اين دوبيتی راگذاردم
ای که خودرابــوطن بسته ھمانند دوچشم

تـــــــيغ درچـــشم بسوزاند وگرياند چشم

بــــرکـــِش اين تيغ  ،زقلب وطنت باتدبير

ھمچنان کوبکشی تيغ ،برون از ته چشم

امروز بمناسبت موقعيت ايران وسياستھای مداخله جويانه کشورھا وخطر تجزيه ايران ومسائل تابعه خيلی ،خيلی نيازبه
تدبيراست که متاسفانه دربيانيه لشکربی دينان ،تدبيربکلی کامال مفقود است.

