
١٣٨١اسفند ٠٧چھارشنبھ 
خودم كردم كھ لعنت بر خودم باد!

كیھان لندن/ھما ناطق
سرگشتھ و شوریدة كار خویشیم

ایم، ھم شكار خویشیمصیاد نھ
، در فراخوان احزاب، و »نامة سرگشاده«) مطالبي چاپ شده بود با عنوان ١٣٨١(سوم بھمن٩٣٩در شمارة 

و بھ راه نجات كشور از فرو پاشي.» منشور اتحاد ملي«آزادیخواھان ایران، براي پیوستن بھ یك 
ست ند تا داكاران، پژوھشگران، ھنرمندان را از ھر گرایش و از ھر دست نام بردهتن از سیاسي١٤٥در آن نامھ 

گردند. رویكرد این مختصر بھ ھمان نامھ و نویسندگانش است. امیدم این كھ روزنامھ » وحدت آفرین«بدست ھم دھند و 
محترم كیھان از چاپ این چند سطر دریغ نورزد.

اند در برپایي حكومت ، نویسندگان نامھ سرگشاده طرحي پیشنھاد كرده»منشور اتحاد ملي«نخست یادآور شوم كھ در 
االري، جدایي دین از حكومت، آزادي اندیشھ و گفتار و نوشتار، برابري زن و مرد و نیز دگر اندیشان، مردس

گوئیم. پس سخن بر سر آن مریزاد ميھاي دیگري كھ ھمھ را بھ جان خریداریم و دستدگركیشان، لغو اعدام و خواست
» وحدت«ھاي برحق را بھ بایست آن آرمانميتن از برگزیدگان یا جمع اضداد است كھ ١٤٥نیست. بر سر » منشور«

اید؟ اید. پرسیدني است كھ آیا خاطراتش را خواندهبدل كنند. كاري سھل و ممتنع! بھ مثل، نام از حسینعلي منتظري برده
امت«است و پیرو احكام قرآن. پس تنھا » فدائیان اسالم«دارد كھ از آن آخوند بنیادگرا بھ صراحت و شرافت اعالم مي

تواند شناسد و بس. از ھمین رو برآنست كھ ھر مسلمان مؤمن، از ھر دیار و از ھر زبان كھ باشد ميرا بر مي» اسالم
توان دعوي ریاست جمھوري اسالمي كند، وانگھي در طول آن كتاب نامي ھم از ایران نیامده است. حال چگونھ مي

لغو حكم اعدام خواست یا ارمني یا یھودي یا بھایي را ھمخواني داد؟» جدائي دین از دولت«نگرش منتظري را با 
مذھبي رفتھ است، دو واژة متضاد چرا كھ ملي بھ -دركنار مسلمان نشاند؟ دیگر، سخن از وابستگان بھ گروھھاي ملي

از ناپذیر و تھي از محتواي علمي و ناآشنا با ھویت ایراني. بدتر گردد و مذھبي بھ امت، دو مقولة آشتيكشور برمي
زنند و یا اگر ھم كنار خورد كھ ھنوز در صف انصار برادر صدام در جا ميھمھ، چشم خواننده بھ نام مبارزاني برمي

آورند كھ: چرا رفتیم اند. حتي یك كالم از بابت آگاھي مردم ایران و یا در جھت درس عبرت براي دیگران برنميكشیده
سال [تا تاریخ نوشتن این نامھ] ھنوز ٢٣بھ نام روشنفكراني كھ پس از خوریم و چرا بازگشتیم؟ در ھمین روال بر مي

اند بھ اینكھ: تاجداران را زنند و خوشھا، و آن عربده كشیھا سینھ مي، آن راھپیمائي»شكوھمند«براي آن انقالب 
كت آن انقالب برافكندیم و دستاربندان را برجایشان نشاندیم. چھ خوش گفت شادروان غالمحسین ساعدي كھ از بر

توان آمد، این شما و این ھم حال اگر با انقالبي كنار مي»! پرور شداي گشت و كرمبركھ«و ایران » عقل مردم مدور«
ھایش شادي را كھ در جواني با ترانھ» محبوب«اید. از جملھ آن خواننده گوي میدان شما. نام ھنرمندان را ھم نقش زده

خواند:یم، وقتي ميرقصیدزدیم و ميكردیم، ميمي
بانك مؤذن مرا كشد بھ مسجد
نالة جانسوز یار اگر بگذارد

خوشا كھ خواننده ما [مرضیھ] بھ آرزوي دیرینھ رسید. یار و ما را بھلید، راه مسجد گرفت و مؤذن شد! دلم بھ حال 
ھ نرخ سیاست نخوردند. اید. آنان یكرنگي گزیدند و نان بسرشت و بانو دلكش باصفا سوخت كھ نام بردهویگن پاك

تر از دیگران باشد. چرا بدبختانھ در آن نامھ سرگشاده بھ نام من ھم اشاره رفتھ بود. پرونده بنده چھ بسا نابخشودني
داني ھا را بھ زبالھھا و دانستھكھ در انقالب، ھم مدرس بودم و ھم محقق! بدا كھ شور چنان ورم داشت كھ اندوختھ

تر بگویم: گھ زدم. و بھ قول صادق ھدایت اكنون جھل جماعت بھ خیابانھا سرازیر شدم. ادیبانھریختم و در ھمرنگي با
ام تا چھ پیش آید. گرچھ قرنھا پیش از اي خزیدهخورم و پشیمان از خیانت بھ ایران، گوشھمي» قاشق قاشق«آن گھ را 

جگفتھ بود: پاي ما كج، راھبر كج، قصد كج، گفتار ك» طالب آملي«این 
روزگار بكام/دکتر ھما ناطق

خانم ناطق، تکلیف ما را روشن کنید!
بابک امیری

١/١/١٣٨٢، ٧٢٧نیمروز، شماره 
ھای چندی پیش مطلبی از ھما ناطق پژوھشگر نامی ایران منتشر شد در جواب بھ فراخوانی کھ نمونھ

ایم. نوشتار خانم ناطق اما چون بر درد مشترک ھمۀ ایرانیان میھن دوست شاھد بودهھا بار مکررش را ده
انگشت می گذارد، قلب مرا ھم بدرد آورد.

دانند کھ از سالھا خوانی می شناسد و ھمگان او را زنی دانشمند و فرھیختھ میھما ناطق را ھر ایرانی کتاب
و نمونۀ زنانی شترصۀ مبارزۀ اجتماعی و سیاسی گذاپیش از انقالب بھ موازات فعالیت علمی پا بھ ع



است کھ ایران بھ داشتنش سربلندی یافتھ است. او ھمواره راھی را کھ برگزیده با صداقت و پشتکاری 
شگفت پیموده و حتی اگر کتاب اخیرش "کارنامۀ فرھنگی فرنگی در ایران" را تنھا دست آورد فعالیت 

پژوھش تاریخی نامی نازدودنی یافتھ است.فکری و علمی او بدانیم، در عرصۀ
امش) و نھ ستایش از شخصیت و مقام علمی او. قصدم نھ شناساندن ھما ناطق است (کھ خود تا بحال ندیده

ام بھ او از کجاست و چرا قلبم از اینکھ خاکسارانھ از شرکت ای روشن کنم کھ دلبستگیتنھا خواستم با اشاره
فشرده شد. » ای خزیده تا چھ پیش آیدگوشھ«یاد کرده و بھ » بھ ایرانخیانت «در انقالب بعنوان 

خواھم از ایشان بپرسم، چرا بھ چنین راه می روید؟ مگر ایران در این برھۀ سرنوشت ساز چند اجازه می
ای را کھ بعد از انقالب متولد شده،وھمچنین نسل بالنده» نسل سوختۀ انقالب«نفر مانند شما را دارد کھ ما

راھنمایی کند؟
نسل من کھ تا چشم باز کرد بھ غوطۀ انقالب کشیده شد، نھ تنھا خواستار سقوط ایران بھ چنین ورطھ ای 

دوستی بھ حرکت درآمد. از منافع شخصی خود چشم پوشید، زیرا بن بست رژیم نبود کھ با انگیزۀ ایران
پنداشت، شناختھ بود. ما نھ عملۀ مذھب و میاش اش را در رساندن ایران بھ آنچھ برازندهگذشتھ و ناتوانی

در زیر و رو شدن اوضاع در پی منافعی، چھ بسا کھ در ھمان رژیم نیز راه نھ بودیم و » کشعربده«
بسوی زندگی مرفھ و آسوده برایمان گشوده بود.

یک بود و مان ناگر جوان بودیم، یکسره ناآگاه نبودیم و اگر از پشت میز درس بھ خیابان آمدیم، انگیزه
خواندیم و با اعتماد بھ نظر و باالخره اگر با کتاب سر و کار داشتیم، مگر نھ کھ آثار کسانی چون شما را می

اش رأی امثال شما بدین راه رفتیم؟ اینک شما می گویید آنچھ کردیم "ھمرنگی با جھل جماعت" بود و نتیجھ
؟!»خیانت بھ ایران«

ھا در دسترس نسل ما بود ھمھ از چپ و ب برپیشخوان کتاب فروشیواقعیت اینستکھ آنچھ پیش از انقال
ای خوشایند از "اسالم پناھان" و "تمدن ایران اسالمی" نشان می دادند. تازه کتابھای راست چھره

(اگر در » نظام منحط شاھنشاھی«دردی نداشتند جز دفاع از اسالم در مقابل » ممنوعھ«و بعضاً » ترجدی«
این ھمسرایی حتی بگوشمان ھم و تن چون صادق ھدایت سخنی دیگر داشتند در میاناین میان یکی د

رسید)نمی
دامن گرفت و در مقابل » افشاگریھا«تازه پس از انقالب بود کھ در سایۀ آنچھ بر ما می رفت، رفتھ رفتھ 

رسی اسالم و مان کھ می خواست بداند چرا اینان با ایران و ایرانی چنین می کنند، برزدهذھن حیرت
عملکردش بھ مھمترین دغدغۀ نشریات فارسی بدل شد. تا آن کھ امروز با سیلی از کتابھای روشنگر 

روبروییم و اثر کسانی چون شفا، میرفطروس، مشھوری، انصاری (روشنگر)، آجودانی... و باالخره خود 
شما، کوس رسوایی اسالم مداران را بھ گوش ھمگان رسانده است.

تان اید بھ ما خوانندگانای داشتھاز پا ننشستید و در این میان سھم شایستھ» خیانت«کھ پس از آن اینکھ شما 
حق می دھد بپرسیم، اگر ھمۀ اینھا راه بجایی نخواھد برد، چرا نسل ما را پس از انقالب ھم بھ حال خود 

اید؟رھا نکردید و (البتھ بھ قدم خودمان) تا بھ اینجا کشانده
کنم پیش از آنکھ "گوشھ گیری" پیشھ کنید، تکلیف ما را ھم روشن کنید و نظر ویم، خواھش میتر بگساده

کارشناسی تان را اعالم کنید کھ آیا معتقدید ایران در ادامۀ راه امروزینش از گردونۀ تاریخ جھان خارج 
و حداکثر باری خواھد خواھد شد و مانند مثالً بنگالدش، بود و نبودش در سرنوشت دنیا یکسان خواھد بود (

بود بر دوش دیگر جھانیان)؟
ھا را راحت کنید تا بیھوده غم ایران اگر چنین است خواھش می کنم دستکم خیال ما خارج کشورنشین
دستکمتامان را بھتر یاد بگیریم»میزبان«نخوریم و بجای خواندن نشریات فارسی بکوشیم زبان کشورھای 

زبان بچھ ھای خودمان را بفھمیم!
اگر چنین نیست اجازه دھید در این باره توافق کنیم کھ روشنگری، شایستھ ترین و واالترین وظیفۀ اما

اند بیھوده نبوده است. از این قدم بھ قدم اید و کردهانسان اجتماعی است و آنچھ در این راه در دو دھھ کرده
اش در منظرۀ تاریخ ایران این منفیتوانیم برسیم کھ بگوییم انقالب اسالمی با ھمۀ مظاھر سراپا بعدی می

یک حسن را داشتھ است کھ یک بار برای ھمیشھ جایگاه اسالم پروران در ایران را برای ھمگان روشن 
ساخت. با شناختی کھ اکنون داریم، انقالب ایران را در صورتی می بایست شکست خورده انگاشت کھ بھ 

شان را بپوشانند.ن چھرۀ واقعیقدرتمندان اسالمی بھ نحوی امکان می داد، کماکا



اما چنین نشد و اینان کھ با پشتیبانی اکثریت جامعھ بھ قدرتمندترین حکومتگران تاریخ ایران بدل شده بودند 
ھاشان نیز بھ فکر راه چاره از ورطۀ ھالک »خودی«چنان در میدان خشونت و سفاھت تاختند کھ امروزه 

افتاده اند. 
ای میتوان در تحول جامعۀ ایران نیشتری دانست کھ بر دمل چرکین و انقالب اسالمی را بھ گفتۀ فرزانھ

عامل عمدۀ ناتوانی کشور وارد آمد. اگر در این میان فوران نکبت بر سر ھمھ بارید آن را باید بھ حساب 
نسل ما را بھ آتش گذاشت. و اگر نھیب زنید کھ این چھ ضرورت بود کھ کشور و » ضرورت تاریخی«

کشید؟ در پی یافتن نمونھ بھ میلیونھا آفریقاییانی اشاره می کنم کھ ھمین دو قرن پیش ربوده شدند و اگر در 
راه نمردند در کشوری بھ بردگی وادار شدند کھ اینک بھ ابرقدرت جھان بدل شده است. از این راه اخالف 

ریکا را تشکیل می دھند، بھ تأثیری شگرف در جھان آن بردگان با آنکھ اکنون تنھا ده درصد جمعیت آم
موفق شده اند و جمعی از آنان بھ بلندترین مقامات سیاسی، علمی و ھنری دست یافتھ اند. 

برای من اثبات برابری نژادھا بھ شیوه ای بھتر و درخشانتر از این ممکن نمی بود. و اگر عدالتی برای 
رفت، تصور کنیم ھمانست کھ بھ ضرورت تاریخی، بشریت را گامی بھ آنھمھ جنایاتی کھ بر آن آفریقاییان 

سوی امکان ھمزیستی بھ پیش بردند.
ضرورت تاریخی، ارادۀ فردی را برنمی تابد. چنانکھ اگر از خود بپرسیم چرا با انقالب ایران ھمراھی 

بھ تبعید میرفتیم؟ زیرا کردیم جواب این است کھ اگر نمی کردیم چھ می کردیم؟ بھ گوشھ ای می خزیدیم یا 
نیرویی را نمی شناسیم کھ قادر می بود سرنوشت ایران را بھ دست گیرد و بر بن بستی کھ اینک می دانیم 

عمدتاً ناشی از نفوذ ارتجاعی رھبری مذھبی بود غالب آید. 
ای ایرانی بدل امروز اما خوشبختانھ (باز ھم بھ ضرورت زمانھ) روشنگری بھ تنھا راه غلبھ بر خفت دیرپ

شده و نسل بالندۀ ایران آن را با تمام وجود فراراه خود می خواھد. روشنگری اگر پیش از فروپاشی ایران 
بھ چنان گسترش و ژرفایی برسد کھ در میان ایرانیان بھ نیرویی مادی بدل گردد، سرنوشت ایران را چنان 

ن بار گران در درجۀ اول بر دوش کسانی چون رقم زند کھ شاید از دیدگاه امروز قابل تصور نباشد و ای
شماست. 

خانم ناطق، تازه اول عشق است، ما را در نیمۀ راه تنھا نگذارید!


