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=====================================================================  

.  مومنى را جشن گرفتند، هشتادمين سالگرد تولد آقاى٢٠٠۶ آوريل ٣٠به همت خانواده ايشان، يكشنبه،  دوستان و دوستداران باقر مومنى

جنبش دمكراتيك و چپ  در شهر پاريس برگزار شد، شمارى از چهره هاى آشناى" بنياد فرهنگى و آتابخانه پويا"در اين مراسم آه در محل 

 .ايران، از جمله دوستان و ياران آقاى مومنى شرآت داشتند

سپس ناصر مهاجر متنى را آه پيشاروى . شتاد سالگى باقر مومنى خوانددر ابتدا حسن مكارمى نوشته اى طنزآميز درباره مزايا و معايب ه

اين مراسم آه بطور خصوصى، غافلگيرانه و بى اطالع آقاى مومنى تدارك . خود داريد و بمناسبت هشتاد سالگى باقر مومنى نوشته، خواند

غافلگيرى ديگر اين شب، انتشار آتاب جديد باقر مومنى، . ديده شده بود، تا پاسى از نيمه شب با رقص و آواز و در فضايى شاد ادامه يافت

  .به وسيله انتشارات خاوران بود" راهيان خطر"

    .هشتادمين سالگرد تولد مومنى عزيز را صميمانه شادباش مى گوييم و سالهاى بلند و همچنان پر بارى را براى ايشان آرزومنديم

  صداى ما

=====================================================================  

  ي باقر مؤمنيسالگ در هشتاد

  ناصر مهاجر

  ١٣٨٥ ارديبهشت يازده، ٢٠٠٦اول مه 

و  هاى تاريخى و فرهنگى، مردم دوستى، افتادگى  استوارى در پيكار براى داد و آزادى، پژوهشپاسشناسيم و به  اى آه ما مى با قر مؤمنى  

 فردا آه روز اول ماه ؛دانيم مى: گوئيد دانيد آه در چنين روزى زاده نشده؟ مى گيريم، هيچ مى يم زادروزش را جشن اش، هشتادمين  گويىُرك

  :ست و شنيدنى گويم آه گفتنى ى خودش را بازمى گويم، تنها گفته يعنى، من نمى! آنيد گويم اشتباه مى  مى.مه است به دنيا آمده

زندگينامه
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 را ترجيح مفاتيح الجنان اما پدر من ؛نوشتند ن مىآهاشان را پشت قر  تاريخ تولد بچه"الها معمو قديمى “

الاهللا و آليدى از بهشت است آه بايد نامش له اى الا اى، گوينده شايد با اين تصوير آه هر بچه. داده بود

ى  ر ورقهموران دأ چند وقت بعد آه سجل احوال به شهر ما آمد، م...را در جاى مناسب ثبت آرد

ى من ياددشان رفته بود يا شايد هنوز آنقدر با آارشان آشنا نشده بودند آه روز و ماه و سال  شناسنامه

وقتى به سنى رسيدم ... تولد مرا در سجل احولم بنويسند و فقط تاريخ صدور آن را يادداشت آرده بودند

در برگ سفيد اول آتاب . جعه آردم پدر مرامفاتيح الجنانآه سن و سالم برايم اهميت پيدا آرد، به 

، يك ربع ساعت به ازان مغرب ١٣٤٤نورچشمى محمد باقر در روز؟ از ماه ذيقعده ": نوشته بود

ام علتش اين است آه خيلى زود   اين آه در اين جا روز تولد را خالى گذاشته".چشم به جهان بازآرد

هاى  اگر به يكى از جدول...  مرگ پدر گم شد خانواده هم پس ازمفاتيح الجناناين روز از يادم رفت و 

 ١٣٠٥ ارديبهشت ٢٣ با ١٣٤٤مراجعه آنيد، خواهيد ديد آه پنجشنبه اول ذيقعده " تبديل تاريخ"گوناگون 

تولد من در " آند، و اگر روز تولد من در يكى از روزهاى ذيقعده باشد، قطعا  تطبيق مى١٩٢٦ ماه مه ١٢و 

  )١(.”اتفاق افتاده است) ژوئن١١ مه تا ١٣( خرداد ٢١تا  ارديبهشت ١٢يكى از روزهاى 

  و از آى؟. با قطعيتى اين چنين، چرا باقر مومنى تولدش را در روز اول ماه مه جشن مى گيرد 

  

)٢(  

ار ورى آه با سختكوشى، صاحب اختي پيشه. منؤ مردى بود متقى و ممحمد نقىپدرش، . دممنى در آرمانشاه به دنيا آؤمحمد باقر م  

ترين روحانى آرمانشاه  ، سرشناسشيخ هادى جليلى چون با سواد بود و با مطالعه، نيز آاردان و آارا، در دستگاه .)٢(ه بودمستغالتى شد

محمد باقر پسر ). ٤(دار باك و خويشتن ، زنى بود محكم، بىملوس مادر محمد باقر، .)٣(ديرس د و به پيشكارى آيت اهللاونردبان ترقى را زود پيم

   .ست آه پس از پسرها، چهار دختر به دنيا آوردندمحمد نقى و ملوسدوم 
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در . ١٣٢٣خرداد در ؛ رفتى دبيرستان شاپور ديپلم گ ى ادبى در رشته. ى دبستان و دبيرستان را در آرمانشاه گذراند منى دورهؤمحمد باقر م 

  :گويد در اين باره مى. آه به آار سياسى آشيده شدبود همين زمان 

...  آه حزبى ناسيوناليستى با تمايالت ضد انگليسى پيكارها حزبى تشكيل شده بود به نام ر آن سالد “

ى آن حزب و در واقع رهبرش شخصى بود به نام  سازماندهنده... با رنگ و بوى طرفدارى از آلمان بود

 ارسنجانى و حتى خسرو اقبال و بقيه عبارت بودند از افرادى مثل جهانگير تفضلى، اسماعيل پور والى،

داوود ...  از فعالين حزب توده و دبيرآل جريان صلح شد و،محمود هرمز آه بعد... تيپى مثل رضا آذرخشى

من به داليل گفته شده درباال و هم آتشى .  در آن حزب بودند،نوروزى آه بعد از مسئوالن حزب توده شد

با سه چهار نفر ديگر، با اجازه خودمان دفترى ... ، جلب اين جريان شدم]نبرد[ اش  بودن مقاالت روزنامه

بعد به مرآز نامه نوشتيم و رضا آذرخشى از مرآز آمد و . گرفتيم و تابلوئى علم آرديم و شديم حزب پيكار

حزب اى رفتند با   انشعابى رخ داد و عده حزب پيكار در٢٣در شهريور . به اصطالح به آارها رسميت داد

  . )٥(”من به همان جريان قبلى وفادار ماندم...  يكى شدندميهن پرستان

ى حقوق دانشگاه تهران، نشست و برخاست و گفتگو با  آمدن به تهران، ثبت نام آردن در دانشكده. يدئ ديرى نپا حزب پيكارهمكارى با 

  : به بار آورد برايش آه عبدالقدير آزاد به وجود آورده بود، سرخوردگىاستقالل و  ميهن پرستان و پيكارهاى، گردانندگان حزب

توانم از فعل و  شهرستانى ساده هستم آه به هيچ وجه نمى ي متوجه شدم آه من فقط يك بچه “

دور آار سياسى را خط ... هاى سياسى و مطبوعاتى در مرآز سر دربياورم انفعاالت درونى جريان

سى حاآم بر آن اما فضاى سيا. ى تحصيل مشغول آنم سپس سعى آردم خودم را با ادامه. آشيدم

دادم و مطبوعاتى آه در انتقاد به  اى مى اى به روزنامه گاهى شعر و مقاله. گذاشت زمان مرا راحت نمى

ها را در موضع انتقاد اجتماعى و سياسى   محمد مسعود، يا من آنمرد امروز مثل ،ظاهر تند و تيز بودند

و از آن جا آه حزب . وضع دوام پيدا نكرداما اين ... آردم، همچنان برايم جاذبه داشتند شديد حس مى

حقوق  ي توده در جامعه فعاليت سياسى وسيع داشت و اعضاى آن در دانشگاه و به ويژه در دانشكده

در ، بسيار فعال بودند، آم آم به طرف اين حزب جلب شدم و سرانجام پس از ترديد و آشمكش درونى

  .)٦(”مبه آن حزب پيوست] آذربايجانحكومت ملى گيرى  آمى پس از شكل[١٣٢٤اواخر سال 

  :آنند  پاگيرش مى رفقازند،  آه به آرمانشاه باز مى گردد و به آلوپ حزب آه سر مى١٣٢٤آخرهاى سال   

هايى آه به  حتا موقع بازگشت و براى امتحانات به دليل مسئوليت... در آن قحط الرجال مرا چسبيدند “

آه [ى آارگران آردند  از آن مرا مسئول شوراى ايالتى اتحاديهبعد . من داده بودند، مانع آمدنم شدند

 سال داشتم و قطعا ١٩در آن موقع ]. شمار شايان توجهى از نفتگران پااليشگاه را به خود جذب آرده بود

  . )٧(”مسئوليت اتحاديه آارگران شكل مضحكى از مسئوليت در آن سن بود

هاى  ى ايالتى اتحاديه ه ارگان شوراى متحد" مى پيوندد،  بيستونى  همكاران روزنامهى به جرگه ي باقر مؤمندر همين دوره است آه 

 اين روزنامه آمى پس از پيروزى انقالب ".رنجبران ايران متحد شويد": اش نوشته شده  آه در سرلوحه"آارگران و زحمتكشان غرب

 بنيان  به دست شاعر انقالبى ابوالقاسم الهوتى"حين، خصوصازارعين و فال" و" ى رنجبر عموما به طرفدارى از طبقه) ١٢٩٦(١٩١٧اآتبر

افتد تا دوباره،  يم و به محاق تعطيل شده خاموش ،همچون ديگر صداهاى آزاد، اين روزنامه  با جاافتادن اختناق رضا شاهى.شود يگذاشته م

صاحب امتياز و مدير مسئول  "بيستون پيدايش آه از همان آغاز) دفتر صديق. م(پور ه بازگشوده شود؛ به همت مهدى فر١٣٢٢به سال 

 جغرافياى دبيرستان هاى آرمانشاه آه زن و بچه نداشت و در سبزه -اين مبارز پير و دبير ساده ى تاريخ ). ٨(و هميار الهوتى بود" روزنامه

هاى با استعداد  جوان] و[بيده است  مى خوا]و [...هم آار مى آرده و هم غذا مى پخته و مى خورده" ميدان شهر دآانى داشت آه در آن 

، در تولد "اند نوشته و خبرهاى مطبعه را تصحيح و روزنامه را توزيع مى آرده اش مقاله مى اند و براى روزنامه آرمانشاه دور و بر او مى پلكيده

مه، به عنوان روز تولد دوست داستان اين تولد ديگر، فصل مهمى از گزينش اول ماه .  داشت به سزايتأثيرمنى ؤ مباقرمحمد ي تازه

  : اش اين است  چكيده.)٩(ماست
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 در اين زمان ديگر حزب ما به نيرويى عظيم بدل شده .١٩٤٦ بود؛ يعنى اول ماه مه ١٣٢٥ ارديبهشت ١١ “

. ايرانروبروى شهربانى سينمايى بود به نام ... خزد گفتند حزب به طرف حكومت مى رهبران مى. بود

باشگاه سمت ...  براى آارگران فيلمى نمايش داده شود و جمعيت از آن جا بهقرار شد در اين سالن

 سالن دِر. ى آارگرنشين شهر بود بروند و در آن جا اجتماع آنند  آه در محلهآارگران ي اتحاديه

به روى همه باز بود و يك ساز و دُهل هم درسينما بود آه به عنوان شادى و خوش آمد به ] سينما[

 من بايد توضيح مختصرى براى تماشاچيان ،قبل از شروع نمايش.  نواختن بودندجمعيت مشغول

فيلم يك فيلم ميهنى بود از مقاومت مردم . آمى طوالنى و خيلى تهييجى شد...  اما سخنم؛دادم مى

ى  شوراى متحدهبه سوى آلوپ ... همراه جمعيت... فيلم تمام شد... هاى نازى شوروى در برابر آلمان

در جلوى جمعيت بودم و در آنار من آارگر بلند قدى آه ...  به راه افتادمهاى آارگران تحاديهايالتى ا

دار گفتم  به آلوپ نزديك شده بوديم و من به پرچم...  راه مى رفت... در تظاهرات پرچمدار بود"غالبا

يگر ميدان، آن ى د در گوشه. آمد جمعيت هم پشت سر ما مى. پرچمش را بلند آند و ميدان را دور زديم

 از ،بدون هيچ تحريك... غافلگير شده بوديم. شديم، پليس آمين آرده بود جا آه بايد وارد خيابان ديگر مى

ى خيابان نشده بود آه از پشت سر صدايى شبيه ترآيدن  جمعيت هنوز وارد دهنه. ها گذشتيم جلوى آن

جمعيت متوحش، جنبشى ... بودمتا آن موقع صداى گلوله نشنيده ... الستيك اتوموبيل بلند شد

برخى خود . اى در حال فرار بودند از جمعيت عده. دار خبرى نبود پرچم افتاده بود و از پرچم. غيرعادى آرد

رو  يك جسد آنار من در پياده. خودم را آنار ديوار آشيدم... انداختند را به دآان ها و گاراژهاى نزديك مى

مثل . آهسته به سمت آلوپ به راه افتادم... د، به سرعت از خون ُپر شداى آه در آنار آن بو افتاد و چاله

اى از سمت چپ صورتم با مايعى گرم  اين آه سنگى محكم به آتف چپم خورد و در همين لحظه نقطه

هاى آهسته به آلوب نزديك شدم و خودم را به سرعت به  با قدم.. .خيابان به آلى خلوت شده بود. شد

 خودشان را به ،ى زيادى زخمى عده. ضجه و گريه پيچيده بود يدر راهروها صدا. اختمدرون ساختمان اند

... اى در مبارزات آارگرى داشت پز آذربايجانى آه سابقه  استادآار صابونفوائدى... آن جا رسانده بودند

آرد و روى آهنه سوز درست ... اى آتش زد و آت مرا از تنم درآورد، تكه پارچه" فورا. متوجه حال من شد

  .)١٠(”... خيس خون بود،آتفم سوراخ شده بود و پيراهنم از پشت... ام گذاشت زخم شانه

 را باقرآند و براى اولين بار از استاد خود نام  منى پيش از اين آه به بيمارستان شير و خورشيد برده شود، دم دآان فرهپور توقفى مىؤباقر م 

  :شنود مى

 اسم آوچك ،براى اين آه پليس متوجه نشود  ":ولى قبل از هرچيز يادآور شدبه ياد ندارم چه گفت؛ ... “

  .)١١(”زد  صدا مىمنىؤمهميشه ... مرا. ..او. .."را صدا زدم

 از راهى آه  وآشته نشد.  يكى از آشته شدگان باشدهم ممكن بودمنى ؤباقر م.  نفر زخمى شدند١٢٠ نفر آشته و ١٤در آن تظاهرات  

  . )١٢(”ام من در اين روز تولدى ديگر يافته “: ست آه گفته است چه بسا به خاطر اين غسل تعميد انقالبى.  نكشيدمى رفت هم پا پس

)٣(  

 آه دوماه پس از -١٣٢٥ آذر ٢١خواه به دست ارتش شاهنشاهى در  لشكرآشى به آذربايجان و آردستان و آُشت و آشتار نيروهاى ترقى 

هاى   و آانون شوراى متحد مرآزى، حزب تودهاى به دفترهاى ى گسترده  با حمله-ام السطنه روى داداى از دولت قو خروج سه وزير توده

آيد و درس  آند، به تهران مى منى آرمانشاه را ترك مىؤ سرآوب، باقر ممدت با اين موج آوتاه.  همراه بود حزب تودهدموآراتيك وابسته به

ى تشكيالت  مسئول يا نمايندهبه عنوان . شود حزبى در آرمانشاه اما گسيخته نمىرابطه با رفقاى . گيرد دانشگاهى را از سر مى

سازمان مرآزى  به همكارى با ،همزمان.  مى شود، برگزيده آه به سرپرستى دآتر رادمنش ايجاد شده تشكيالت آل درآرمانشاه

 .)١٣( بهرامى بود و دبيرش مهندس صادق انصارىى مرآزى آن دآتر آه سرپرست شعبهشود؛  فراخوانده مى هاى دهقانى ايران اتحاديه

ى گروهى و فراآسيونى  فعل و انفعاالت پنهانى"خبر از  منى، بىؤباقر م. آمد در اين حوزه نشانى از بحرانى آه حزب را فراگرفته، به ديده نمى
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 ارتباط با  در اين دوره،ى بزرگش دلخوشى) .١٤(دهد  آارش را انجام مى،)١٣٢٦(انجامد  آه به انشعاب خليل ملكى و يارانش مى" داخل حزب

  : بزرگ علوى است

ى  به خانه... دامغانى و من، همراه با رفيق ديگرى به نام سياووش قيايى] محمد تقى[يادم هست آه  “

مى نشستيم و او براى ما آثارى از بزرگان ادب جهان، ...رفتيم و در آنار استخر آن علوى در دزاشيب مى

  .)١٥(”آرد  موريس مترلينگ را تفسير مىى آبى  پرندهپير و شكسهاملتمثل 

. شود  غيرقانونى اعالم مىحزب توده. دار است موج سرآوب اين بار دامنه. ريزد  وضع را به هم مى١٣٢٧ بهمن ١٥ترور نافرجام شاه در   

ناممكن . افتند ها از آار مى د و بسيارى از بخششو شوند؛ بخشى از حزب به زيرزمين رانده مى شمارى از رهبران و آادرهاى آن دستگير مى

 از برگذارى اين جشن باز  البتهها و از جمله جشن اول ماه مه، باقر مومنى را ها، دمونستراسيون ها، ميتينگ شدن بسيارى از آارها، برنامه

، اين روز تاريخى را دست آم براى خود و ى خود در روز اول ماه مه آند و با گرفتن جشن تولد دوباره از فرصت استفاده مى. دارد نمى

  :آند دوستانش، نهادينه مى

 ١١همه ساله تولد خودم را در روز ... و غير قانونى شدن حزب توده ايران١٣٢٧من از سال .. .“

  .)١٦(”ارديبهشت جشن مى گيرم

)٤(  

اش را هم  ى دانشگاهى نامه گذراند و پايان حدها را مىهمه وا. پردازد ي تحصيل مي ادامهمنى به ؤهاى حزب توده، باقر م با فروآش فعاليت 

اول . آند ى افسرى نام نويسى مى دوره ى سربازى در دانشكده سپس به عنوان فارغ التحصيل دانشكده ى حقوق،براى گذراندن . نويسد مى

اختفا بيرون آمده، بال و پر گشوده و در  اينك از حزب توده. شود؛ به زمان نخست وزيرى دآتر محمد مصدق  از ارتش مرخص مى١٣٣٠فرودين 

منى هم يكى از آن ها ؤ باقر م.اند ”اى از فارغ التحصيالن دانشگاه، ناگريز به آار تمام وقت در حزب مشغول عده.. .“. جنب و جوش است

  )١٧.(ست

هى ر ده ماهحتا در بهش. ر مسئوليت داشتمهقزوين و بهش] آارگرى[در سر و سامان دادن دو اعتصاب  “

و براى استيناف به ] افتادم[ماندم و در همان جا بود آه براى اولين بار دستگير شدم و به زندان سارى 

در آن موقع تشكيالت تهران حزب به پنج آميته تقسيم . تهران آمدم آه بعد از آزادى در تهران ماندم

در . ى حومه دعوت آردند همرا براى عضويت در آميت... حومه ي ى شهر و يك آميته چهار آميته. شد مى

  .)١٨(”رسيدم ى شهريار مى  معاون شدم و مشخصا به حومه،انتخابات آميته

ها پيوسته به مرآز مى آيد، بيشتر در  گرچه براى شرآت در برخى جلسه. منى در تهران، آانون رويدادها نيستؤ مرداد، باقر م٢٨تا آودتاى  

  .وستاييان سرگرم استآند و با ر دهات دور و بر ورامين زندگى مى

] آه[در ورامين ] مان[به ويژه اين آه، آميته . توانستيم فعال باشيم بسيار مشكل و محدود مى] ديگر[ “

  . )١٩(”ى دهقانى لو رفت داد، به وسيله اسلحه داشت و طبق دستور حزب تعليمات نظامى مى

. شود حزب به آلى زيرزمينى مى. ختناق سرتاسر آشور را درنورديده استموج بلند ا. آيد منى به تهران مىؤدر پى اين ماجراست آه باقر م 

 .)٢٠(شود  با بيرون مى-زيست گاه مى  آه در مخفى-يك چندى مسؤل ارتباط دآتر بهرامى. آورد منى هم به زندگى مخفى روى مىؤباقر م

هاى تشكيالت  ى حومه را داشت، مسئول آميتهها   آه مسؤليت آل شهرستان حزبى مرآزى  عضو آميته-پس از دستگيرى مهندس ُعلوى

اى آه شمارى از آادرهاى مهم حزب  ى نيروهاى فرماندارى نظامى به محل جلسه  درجريان يورش شبانه١٣٣٣در خرداد . )٢١(شود تهران مى

با لو رفتن سازمان نظامى، . ودش  قرار منع تعقيبش صادر و آزاد مى، اما پس از چند روز.)٢٢(کنند  دستگير مى او رادر آن شرآت داشتند،

و آيانورى و دآتر جودت شوند   دستگير مى،مرآزى آه در ايران مانده بودند ي ى اعضاى آميته وقتى همه. گردد محاصره تنگ تر مى ي دايره

يك ماه پس از . گيرند شود آه آار سر و سامان دادن به حزب را به دست مى اى مى منى جزو هيئت هفت نفرهؤگريزند، باقر م يمهم به خارج 
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فرج اهللا ، پرويز شهريارى، منوچهر هوشمندراد، صادق انصارى، مهندس منىؤباقر مد از ن آه عبارت باش نفراين هفتشام آخر 

  .افتند  به دام مىهوشمند راد و منىؤم، حبيب ثابت و على متقى، ميزانى

زديم و  هاى خلوت شهر پرسه مى هدر آوچه پس آوچ... همراه با هوشمند راد.  بود١٣٣٥دهم آبان  “

هاى نورافكن خود از آنار ما به درون  اتوموبيلى با چراغ... اى پيچيديم به داخل آوچه... آرديم بحث مى

... آوچه پيچيد و چند قدم جلوتر از ما توقف آرد و پس از پياده آردن مردى بلند قد، به راه خود ادامه داد

آوتاه قد و آاله شاپو به سر از آن پياده شد و " توقف شد و مردى نسبتاچند قدم باالتر در تاريكى آوچه م

ما و . او ما را شناسايى آرده بود و ديگر حضورش الزم نبود. اتوموبيل عقب عقب به جانب ما برگشت

به سمت اتوموبيل اشاره آرد و گفت بفرمائيد سوار ... اتوموبيل در يك لحظه به مرد بلند قد رسيديم

ى  دامن آتش را آنار زد و ضمن اشاره به اسلحه... ترديد و تعجب ساختگى به طرف او برگشتمبا . شويد

... اول هوشمندراد را در صندلى عقب نشاند. اگر بخواهيد حرآتى بكنيد، اين هم هست: آمريش گفت

به سمت شمال شهر و محل ... اتوموبيل از جا آنده شد. ها طرف راست او نشستم مثل سحر شده

تر از حرآت اتوموبيل، به  ها، خيلى سريع انواع و اقسام نقشه... ندارى نظامى به راه خود ادامه دادفرما

قرمز ... چهل پنجاه قدم مانده به چهار راه آالج، متوجه شدم آه چراغ راهنما... آرد ذهنم خطور مى

ن پرتاب آردم و پا به در اتوموبيل را گشودم و خودم را بيرو. شود است و از سرعت اتوموبيل آاسته مى

او مرا در يك تاآسى انداخت و به ... پس از چند قدم، با تيراندازى پليس از پا افتادم... فرار نهادم

شديدى " پس از بيست و چند روز، در حالى آه هنوز تب نسبتا...  ارتش برد٢ى  بيمارستان شماره

 زرهى بردند و در يك سلول ٢دان لشكر داشتم، مأموران فرماندارى نظامى مرا تحويل گرفتند و به زن

  ). ٢٣(”انفرادى انداختند و يك سرباز مسلح را هم مراقب سلول گذاشتند

شناسيم، درآميختن دروغ و راست و   روز بايد مىگذشت تا فرماندارى نظامى خبر اين دستگيرى را اعالم آند؛ به سبك و سياقى آه مى٥٣ 

  .به هم بافتن چند ماجرا

 اصلى يچهار نفر از اعضا: ى مطبوعاتى از طرف ستاد فرماندارى نظامى افشاء شد ك جلسهامروز در ي “

  . ”دستگير شدند] توده[حزب 

 چاپ شده، در شرح دستگيرى اين چهار تن آه عبارت باشد از ١٣٣٥ دى ماه ٣ى اول اطالعات  زير اين عنوان آه با حروف درشت در صفحه 

  :خوانيم هندس صادق انصارى و پرويز شهريارى، از جمله مىمنوچهر هوشمندراد، باقر مؤمنى، م

هاى خود خارج  گاه  از مخفىحزب تودهمسئولين ... اى از رسيد آه عده ها پيش اطالعاتى مى از مدت “

ى  گرديده و براى ترتيب دادن به وضع حزب و مخصوصًا جمع آورى و به دست آوردن پول به منظور ادامه

با استفاده از ... گذارند گاه، مذاآراتى با هم نموده و قرارهايى مى ود در مخفىاختفا و تأمين زندگى خ

 به نام هوشمندراد و مؤمنى حزب توده د و نفر از مسئولين ١٣/٨/٣٥اين اطالعات و هميارى مردم، روز 

  ). ٢٤(”دستگير گرديدند... دارند  نگهيآه تاآنون توانسته بودند خود را مخف

)٥(  

در ). ٢٥(آند انكار مى” ...به شكلى لجوجانه] را[ حزبى ي ى عمومى هفت تن فعالين باقى مانده آخرين جلسه“ا شرآت در در بازجويى حت 

حال و روزش را پس از . متقى و هوشمندراد، شهريارى، انصارىهمچون ). ٢٦(شود  ماه حبس تأديبى محكوم مى١٨دادگاه نظامى به 

  :آند  چنين توصيف مىصادق انصارى، آيد بيرون مى" نقاهت خانه"اين آه از 

اى دور افتاده در  خانه(، زمانى آه من از سياه چال مخفى فرماندارى نظامى ١٣٣٥در اواخر دى ماه  “

 زرهى انتقال داده شدم، مؤمنى را در حالى آه دستى بر پهلو و جاى ٢به زندان رسمى تيپ ) نارمك
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مؤمنى و من حدود بيست . يافتم" هواخورى" حال ى زندان در زخمى عميق زير گلو داشت، در محوطه

در . هاى زرهى و قزل قلعه به سر برديم اى ديگر، در زندان اى و غيرتوده ها زندانى توده ماه در جمع ده

ى دژخيمان سرسخت و يك دنده و مقاوم و در جمع  خوئى رزيالنه ى اين مدت، او را در برابر درنده همه

او از عبرت نويسان نفرت داشت؛ به آنان روى خوش نشان ... ا گذشت ديدمزندانيان رفيقى بردبار و ب

روزى آشكار و نهان، نزد مهندس على ُعلوى آه در  هاى شبانه در عين حال، به رغم مراقبت... نمى داد

آموخت و بى اعتنا به  آن هنگام دوران پيش از تيرباران خود را در زندان مى گذراند، زبان روسى مى

 سردژخيم معروف و -سرهنگ زيبايى. ساخت ها، خود را براى فرداها مى نتاژها و خبرچينىى شا همه

هاى جاسوسان، براى بسيارى از  ها و گزارش آمد و بر اثر خبرچينى  آه هر از چند گاه به زندان مى-منفور

ى چند از ما، به ياد دارم روزى در حضور تن. آرد مؤمنى را هرگز فراموش نمى... آشيد ما خط و نشان مى

حواسش ... اين مادر : "آشيد آوبيد و پرخاش آنان فرياد مى اى آه در دست داشت، بر سر او مى با ترآه

  ). ٢٧"(خيلى پرت است

  . زاده هم تأييد مى آنند اين گفته را پرويز بابايى و آاوه داداش

آنها . گرفت روز اول ماه مه را جشن مى” ران يك دل، نه در دل آه آشكاراى تولد، با تنى چند از يا به بهانه “باقر مؤمنى در زندان قزل قلعه هم  

  ! پدر بودمفاتيح الجنانى همان دخل و تصرف در  و اين همه، در نتيجه). ٢٨(آردند ياد مى"  رنجبراني همبستگى و نيرومندى همه"از 

)٦(  

هرچه .  هرچه داشت و دوست مى داشت، از ميان رفته است".ملى آشى"شود؛ پس از سه ماه   از زندان آزاد مى١٣٣٧در مرداد ماه   

آيد، درهم  ها به ديدارش نائل مى مرگ پدر آه در آخرين لحظه. سازد دگرديسى وضعيت، روانش را پريشان مى. ست بيند، ويرانى مى

 به ٣٧در اواخر سال ... “. م خانه مى شودبا تنى از ياران ديرين ه. وضع مالى مناسبى ندارد. گذراند چند ماهى را به بيكارگى مى. ريزدش مى

پزخانه در  اعتصاب آارگران آوره). ٢٩(”در بانک سپه استخدام مى شوم؛ به عنوان آمك انديكاتور نويس... وسيله ى يكى از آشنايان متنفذ

  .آوردش  سر شوق مى١٣٣٨خرداد 

خريدم و به دنبال خبر راجع به فروش رهگذرى   را از روزنامهاطالعات ي  خرداد، وقتى روزنامه٢٥عصر  “

ى اول ديدم، به سختى جا خوردم و آارگران  اعتصاب آارگران، آن را باز آردم و عكس او را در صفحه

سپيده دم امروز مهندس : آنار عكس او با حروف درشت نوشته شده بود. پزخانه را از ياد بردم آوره

  ).٣٠(”ُعلوى تيرباران شد

ها جرقه زده بود، فرو  آتشى آه تنها با گسترش جنبشى آه از آورپزخانه. ريزد ف، آتش به جانش مىخبر مرگ اين آمونيست شري 

با . دارد آموزان در پشتيبانى از اين جنبش، شاه را به واپس نشينى وامى جويان و دانش جنبش معلمان آشور و بپا خاستن دانش. نشيند مى

اش را با حك و  ى دانشگاهى آه پايان نامه) ١٣٣٩(در همين زمان است . شود  مىروى آار آمدن دکتر على امينى، فضاى سياسى باز

ها و  نيز در همين دوره است آه رنگين آمانى از جرگه. ايران در آستانه ى انقالب مشروطيترساند؛ به نام  اصالحاتى به چاپ مى

  .گذارند ى سياسى پا به ميدان مى هاى نو و آهنه جريان

چنين مستقل از  هاى در مهاجرت و هم اى ى از رفقاى قديم آه به راهى سواى تودها من نيز با عده “

هاى آمونيستى جهانى معتقد شده بودند، گروه آوچکى تشكيل  هاى قدرت ها و خط مشى سياست

 سازمانى محدودى مشغول شده - فكرى-به فعاليت سياسى... هاى متعدد ديگر داديم و در آنار گروه

  .)٣١(”بوديم

اين نام گذارى هم . شاهدى اما در دست نداريم آه اين گروه در روز اول ماه مه پا به هستى نهاده باشد. شداول ماه مه  اين گروه نيز نام 

  !گويا از همان منطقى پيروى مى آند آه دومين زاد روز باقر مؤمنى
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)٧(  

بيند  يسايه مى گستراند، باقر مؤمنى دوباره خود را در تنگنا مرسد و استبداد و انقياد سپيد آه   آه به سر مى٣٩-٤٢هاى  تنفس آوتاه سال

پيشنهاد ترجمه از آن ). ٣٢(”آردم مى...  بعضى مطالب مشغولي همچنان خودم را با خواندن و نوشتن و ترجمه “: شود يو و پريشان احوال م

اى آه از مهندس ُعلوى آموخته بود،  ن روسى هما- را از روسى تاريخ قرون وسطى،صادق انصارىبا هم قلمى . ست پرويز شهريارى

آار . اهللا همدانى على و دآتر  انصارىرساند؛ با همکارى مهندس  را به چاپ مىتاريخ جهان باستانپس از آن، . گرداند به فارسى برمى

هايم  آموخته[خواندم و  ريخ مىبراى بهتر شدن آار؛ آتاب تا... هايش را اديت آنم بيشتر تالش داشتم فارسى. "ترجمه اما خوشآيندش نيست

يابد و  هاى روشننگران ما را مى شود و نوشته و اين چنين است آه باز به سوى انقالب مشروطيت آشيده مى). ٣٣"(دادم در آار تأثير مى] را

 سالك المحسنينم و نيز آتاب احمد،  تمثيالت آخوندزاده؛ سياحت نامه ابراهيم بيك:رساند هاى روشنگرانه به چاپ مى با ديباچه

مند  هاى جيبى را بنيان نهاده، بهره  آه آارمند فرانكلين شده و آتاب- نجف دريابندرى-حزبى ديروزش در اين راه از هميارى هم. طالبف تبريزى

  :شود اش ارضاء نمى ى انقالبى کند؛ روحيه اين همه اما جاى فعاليت سياسى را ُپر نمى. شود مى

از بانک سپه هم عذرش را [ لطنتى، همراه با وضع زندگى شخصى  سي تشديد استبداد سياسى “

. شدم روحيه مرا چنان تضعيف آرد، آه گاه باعث نگرانى بعضى از دوستان نزديكم مى] خواسته بودند

سرانجام با توصيه و اصرار و آمك مالى بعضى از همين دوستان، بهتر ديدم آه مدتى به فرانسه بروم و 

يكى از دوستان آه با سرلشكر مقدم رئيس ...  اقتصاد به تحصيالت خود ادامه بدهمى دآتراى در يك دوره

به اين .  مرا صادر آندي ى گذرنامه او را قانع آرد آه اجازه دهد پليس اجازه... ساواك آشنايى داشت

آور شده بود، عازم فرانسه شدم و   آه ديگر فضاى سنگين سياسى برايم خفقان١٣٤٦ترتيب، در پاييز 

بينى و تصور  اما چون برخالف پيش. آردم قريب بيست ماهى در اين آشور با آمك دوستان زندگى مى

  ).٣٤(” به ايران برگشتم١٣٤٨پيدا آنم، ناگريز در سال ... قبلى، نتوانستم آارى

ش را آه پس از ترور نافرجام شاه نيز رضا رادمن. بيند  مرداد نديده بود، مى٢٨اش را آه از آودتاى   بزرگ مرد آوچكدر همين سفر است آه 

رادمنش .  به زندان افتاد بود و در آن فرار شگفت انگيز، ايران را ترك آرده بودحزب توده، همراه با شمارى ديگر از رهبران ١٣٢٧ بهمن ١٥در 

  . بودحزب تودهبه اين هنگام، دبير آل 

تصميم داشتم پس از ديدن يك . ينمشاز وقتى آه از ايران خارج شده بودم، قصد داشتم هرطور شده بب “

به اين دو آشور و يا حد ...  آوبا و ويتنامي ى مبارزات مسلحانه  زبان فرانسه، براى مطالعه دربارهي دوره

در ... ها بر روى دلم بود اى هاى توده به عالوه، بارى از درد در مورد آارها و فعاليت. اقل به آوبا سفر آنم

هاى سياسى  ها و موضع گيرى ديدم به هر آسى بگويم آه تحليل موظف مىايران آه بودم، خودم را 

سازمان مهاجرين حزب توده سراپا غلط است؛ آه بگويم تشكيالت حزب توده در داخل يك سازمان 

فهماندم آه داريد چه لطماتى به  مى... بايد يك جورى به اينها... پليسى ست و از آن بايد حذر آرد

توانستم  فقط به رادمنش مى... شد اعتماد آرد اما به هيچ آس نمى... زنيد مىجنبش آمونيست ايران 

به بزرگ علوى گفته بودم آه به او تأآيد آند آه مالقات ما يك مالقات دوستانه و خصوصى . اعتماد آنم

... وباموضوع سفر به آ... در سفر او به پاريس بود آه توانستم هرچه در دل دارم به او بگويم... خواهد بود

اى  ى ملت ايران به صورت مسلحانه و جنگ توده ى آينده آردم مبارزه در آن زمان فكر مى... را مطرح آردم

. تواند براى سفر به اين دو آشور به من آمك آند از او خواستم آه اگر مى... داخلى در خواهد گرفت

و     هاى سياسى او  ضوع فعاليتبه مو. ى ما با حزب آمونيست آوبا تعريفى ندارد عذر آورد آه رابطه

از او خواستم فقط . شان پرداختم هاى سياسى ها و تحليل رفقايش و سازماندهى در ايران و موضع گيرى

  ). ٣٥"(و او در تمام مدت گوش بود... گوش باشد

)٨(  
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 ى آه ربطى به موسسه ريزى علمى و آموزشى ى تحقيقات و برنامه مؤسسهباقر مؤمنى مدتى پس از بازگشت به تهران، در   

 در همين ١٣٤٩ شهريور ٢٦شود؛ به صورت قراردادى و در  ياد دآتر غالم حسين صديقى نداشت، استخدام مى ى زنده تحقيقات اجتماعى

آورد آه   مى، اآرم فرزندى به دنيا١٣٥٠ آبان ١٨در . بندد زمان، با اآرم فرمهينى آه پيش از سفر فرانسه به او دل داده بود، پيوند زناشويى مى

 مرداد، به اتهام به آتش آشيدن ناو ٢٨، درست پس از آودتاى ١٣٣٢گيرد؛ به ياد ناوى وظيفه هوشنگ انوشه آه در شهريور  انوشه نام مى

ن  را بنياصداى معاصردر همين سال است آه انتشارات . اى خندان  در ميدان اميرآباد خرمشهر تيرباران شده بود؛ با سرى بلند و چهرهببر

  :گذارد مى

 با يكديگر داشتيم، به اين ١٣٤٩نژاد و من، در يكى از گفتگوهايى آه در روزهاى آخر  ناصر رحمانى...  "

هاى مترقى را به قيمت ارزان تدارك ببينيم و عنوان آن را هم به  نتيجه رسيديم آه انتشار يك سرى آتاب

اى   نظر داشتم آه نشريه معاصر نامگذارى من به در اين نام.  گذاشتيم صداى معاصرپيشنهاد من

، نكراسوفآن را بنيان گذاشته بود و پس از آن هم از قرار معلوم ) ١٧٩٩-١٨٣٧ (پوشكينراديكال بود و 

 يكى پس از ديگرى - نويسندگان بزرگ روس در قرن نوزدهم-شچدرين، ساليتكوف، چرنيشفسكى

به عنوان مسئول ... ناصر با دنياى انتشارات ارتباط داشت... مسئوليت انتشار آن را برعهده گرفته بودند

ى  رساله ايران در آستانه قرار گذاشت آه شبگيربا مسئول انتشارات ... اصلى انتشار اين سرى

  ). ٣٦"(وان اولين آتاب منتشر آند را به عنانقالب مشروطيت

ناصر ، على اشرف درويشيان.  کتاب ١٩دارد؛ هايى از نويسندگان جوان و گمنام به بازار عرضه مى  آتابصداى معاصردر پى اين آتاب،  

  آهبادىمحمود دولت آنيز . شوند ى آتاب خوان شناسانده مى  از اين رهگذر به جامعهقدسى قاضى نور و على آشتگر، زرافشان

دارد  يرا بر آن م يبزرگ علوهمين نقد است که . آند  گل مىاى تازه به سوى روستا، دريچه  زير عنوانيش با نقد باقر مؤمن بان گاواره

  : اش بگويد که درباره

ست که  ياو نقدنويس خوب... نمايد يپرده م يکشد و حقيقت را ب ي مو را از ماست ميباقر مؤمن“

   ). ٣٧( ”را به ميخ بکوبد و آن را کج و کوله نکندداند چگونه چکش  يم

  . دهد، آه گرافيست است و آارمند وزارت فرهنگ و هنر  را اآرم فرميهنى صورت مىصداى معاصرهاى  آار گرافيك آتاب 

 شچدرين، ساالن گقصه براى بزر. رساند شود، چند آتاب ديگر نيز به انتشار مى  آه بار ديگر رهسپار فرانسه مى١٣٥٣مومنى تا سال  

ى روشنفكرى ايران است؛ آه به استخدام رسمى و  اى شناخته شده در جامعه حاال نه تنها چهره. دبيات مشروطه و اپنج لول روسى

  .هم درآمده است... مؤسسه تحقيقاتدائمى 

ا اى من بود، عالوه بر اين آه ب ى توده عبدالرحيم احمدى آه معاون مؤسسه و از رفقاى قديمى... “

براى اين آه ... پادرميانى و پافشارى پدرش آه به من محبت داشت، بانى استخدام من در آن جا شد

ى  اى براى من تقاضاى يك بورس تحصيلى دوره راه براى افزايش حقوق من باز شود، با تنظيم پرونده

ى دوم  ر نيمهباالخره با دادن يك بورس شش ماهه به من موافقت شد و من د... دآترا در فرانسه آرد

  ).٣٨(”... عازم فرانسه شدم١٣٥٣سال 

شود آه با يكى از  اش مى ى دآترى آند و بى درنگ سرگرم نوشتن رساله  ثبت نام مىسوربندر . در اين سفر به فرانسه تنهاست 

  .ى ارضى و جنگ طبقاتى در ايران  مسئله: پيوند داردحزب تودههاى اصلى فعاليتش در  رشته

 پوران، به همت يكى از دوستان در فرانسه چاپ -آن به عنوان جلد اول با نام مستعار الفنيمى از ...  “

اما تدوين اين آتاب عالوه بر چندين سال مطالعه و يادداشت بردارى در ايران، براى من قريب بر دو . شد

به همين . دمسال آار برد و من تصميم گرفتم به هر قيمت شده، پيش از پايان دادن آن به ايران برنگر

دليل پس از مدتى نه تنها بورس من قطع شد، بلكه مؤسسه از پرداخت حقوق من هم خوددارى آرد و 
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و او با سفارش يكى از دوستان ... نراقى به رياست مؤسسه ادامه داشت] احسان[اين وضع تا انتساب 

  ). ٣٩(”مشترك، دستور داد حقوق مرا تا آخر مدت اقامتم در پاريس بپردازند

)٩(  

ى  پيش از بازگشت، دست نوشته. ١٣٥٥گردد؛ به سال  گيرد، به تهران بازمى رساند و دآترايش را مى به محض اين آه تزش را به پايان مى 

 چهار تياتر ميرزا. سپارد؛ چه يقين دارد تا ديكتاتورى شاه برقرار است، امكان چاپ اين آتاب در ايران وجود ندارد  مىبزرگ علوىآتاب را به 

ُشل شدن زنجير استبداد سبب . دهد  را از دست مىملوس خانمدر همين سال است آه مادرش، . رساند  را به چاپ مىآقا خان تبريزى

در شب پنجم از ده شب آانون نويسنگان .  آتاب احمد، رو در رو،سيماى روستا در ايران:  سه آتاب منتشر آند٥٦آن است آه در سال 

ى  ست آه نظريه در پس همين سخنرانى. زند  حرف مىسانسور و عوارض ناشى از آنى  ، درباره)١٣٥٦ مهر ٢٧(در انجمن گوته 

 درد اهل اين نظريه را در.  بايد صنفى باشد و نه سياسىآانون نويسندگان:  طرح مى آندآانون نويسندگانى  انگيزش را درباره بحث

 مولير را آه ميرزا جعفر قرچه داغى در سال  عروس و داماد،٥٧ر آغاز سال د. دهد شود، شرح و بسط مى  آه چند ماه بعد منتشر مىقلم

، همراه با اآرم و انوشه يك ماهى به ١٣٥٧ در شهريور ماه .ادبيات مشروطيتکند؛ در رديف  ي به فارسى برگردانده بود، منتشر م١٨٩١

  . رود خارج مى

 آه براى دستگيرى تعدادى از رهبران  شهريور، شنيدم١٧يك يا دو روز پس از واقعه ... در پاريس“

به آپارتمان من رفته بودند، آه ... شان ريخته و براى دستگيرى من هم هاى سياسى نيمه شب به خانه

يقين آردم آه آار نظام به پايان رسيده و به همين دليل پيش خود طرحى ... دست خالى برگشته بودند

و آن اين بود آه در قدم اول يك محفل مارآسيستى . آنمريختم آه پس از بازگشت به ايران آن را عملى 

  ).٤٠(”...نامه تئوريك منتشر آنيم شناختم تشكيل بدهيم و يك فصل از دوستان همفكرى آه مى

، سعيد سلطانپور، نژاد ناصر رحمانىو همراهى شمارى ديگر، از جمله " محفل مارآسيستى"به همت آن . شود با انقالب همراه مى 

 منتشر ١٣٥٨ آه تا تير -صارم الدين صادق وزيرى به سردبيرى -دهد  را سامان مىصداى معاصرى  ، هفته نامهعفربزرگ پورج

. رساند؛ به سردبيرى خودش  را هم به چاپ مىانديشه  تئوريك مارآسيستىي ، نشريه١٣٥٨درهمان ماه فروردين .  شماره١٤شود؛ در  مى

مسئله . شود ها روبرو مى آورد آه با ضد حمله تند توده اى  را در مىيل جنبش و حزب تودهمساى   است آه جزوه٥٨و باز در همين سال 

  .آند  را هم در اين سال منتشر مىارضى و جنگ طبقاتى

ى   جامعهگردد، با جناج چپ  پديدار مىانديشهى   آه پنجمين و آخرين شماره-٥٩محفل مارآسيستى باقر مؤمنى و رفقايش در سال  

اش را باقر مؤمنى به عهده  ي است آه سردبير اخگر مخفىي ارگان اين ائتالف ماهنامه. آند ائتالف مىهاى نهضت ملى  سوسياليست

باقر مومنى ناگزير به گريز از   .آند ها سلب مى  اما امكان هرگونه حرآت سياسى را از آن١٣٦٠ام خرداد  اختناق فراگير پس از سى. گيرد مى

  .و خواستار آزادى اران ايرانى مخالف حكومت دينى همچون هز. ايران مى گردد
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. يك سال بعد، اآرم و انوشه از راه مى رسند. رسد؛ پس از گذر از آوه و آمرهاى آردستان ايران و ترآيه ، به پاريس مى١٣٦١در زمستان   

. ها و عناصر مارآسيست در ميان بگذارد ها و جرگه ا جريان متحد چپ بي  برود و طرحش را براى جبههيتواند از قرارى به قرار تر مى حاال آسوده

 تا تير ١٣٦٣آند؛ از بهمن  اى است فرهنگى منتشر مى  را آه ماهنامهى فرهنگ و هنر ايران  گاهنامههمزمان با اين گفتگوهاى سياسى،

هاى  خورد، بيش از پيش به بررسى  آه سر مىاتحاد چپاز . ست هاى اعتراضى اوپوزيسيون تبعيدى ها و فعاليت پاى ثابت گردهم آيى. ١٣٦٤

شود؛ در اين شهر و آن شهر اروپا  ي او با راديوهاى فارسى زبان برون مرزى، اينجا و آنجا پخش ميها مصاحبه. آورد  رو مىيسياسى و تاريخ

از پرآارترين ... نويسد ووو هاى سياسى و فرهنگى و ادبى مقاله مى ها و نشريه آند، براى روزنامه و آمريكاى شمالى سخنرانى مى

گفتارهاى ،  مسائل اوپوزيسيون ايران:از جمله.  تبعيدش، صدها مقاله و چندين آتاب استي آارنامه. نويسندگان تبعيدى است

 ،اسالم ايرانى و حاآميت سياسى، از موج تا توفان، انفجار سبز،  دين و دولت در عصر مشروطيت،سياسى و دمكراسى

دنياى  و به تازگى  خلوت دوست، درهاى ايرج اسكندرى يادمانده، ى پنجاه و سه نفر  پرونده،سالم حكومتىحكومت اسالمى و ا

ترين   که به باور من برجستهي و اين انسان عاطفي، پژوهشگر مسائل تاريخي سياسي  اين چند سال گذشته هم، اين رزمنده.ارانى

 قرآن پرداخته است و در نظر دارد يكى از آليدهاى مشكالت ما را به ي يبررسست، بيشتر از هرچه به  ي در دوستيخصوصيتش، وفادار

  :گويد نمى گويم خودش مى   اين را من !  آه افاقه نکردمفاتيح الجناندست دهد؛ 

 که خواستم يزمان. گفتم ي به خارج آمدم، هميشه اول ماه مه را به عنوان تاريخ تولدم ميوقت “

 من تاريخ تولد ي  شناسنامهي ِر تاريخ تولد شروع شد؛ چرا که در ترجمهبازنشسته بشوم، دوباره دردس

 فرانسه نپذيرفت که وسط سال را به عنوان تاريخ تولد من در برگ ي ي بازنشستگي اداره. وجود نداشت

 ي  اول ماه ژانويه را به عنوان تاريخ تولدم در ورقهي بنويسند و آنها روز اول سال را، يعنيبازنشستگ

 جاها تاريخ يپردازند، بعض ي مختلف که به هويت آدم ميها در نتيجه، در سازمان.  نوشتنديشستگبازن

 ديگر اول ژانويه؛ و هنوز که هنوز است، اين مشکل يتولد من اول ماه مه نوشته شده و در بعض

  ).٤١(” من حل نشده استيا شناسنامه
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  :ها پانويس 

 به سردبيرى خانم عاطفه گرگين فصلى در گل سرخ ٤اين نوشته در شماره . ٢٤/١/٥٩هشت،  باقر مومنى، خون مه بر سبزه هاى ارديب-١

  .در خارج از آشور به چاپ رسيد

  .چاپ نشده.٦ص . ٧١ خرداد ٢٥) چاپ لندن (نيمروز خاطرات عبدالحسين مومنى، -٢

  .٢ همان جا، ص -٣

  .٢٠٠٦آوريل ، )نامه به برادر(مومنى، تو را من چشم بر راهم) شهين (هي بدر-٤

شماره؟ تاريخ؟ دست نوشته ى اين گفتگو آه در نيمه ى دوم دهه ى هشتاد صورت گرفته، در اختيار . پيام آارگر باقر مومنى؛ مصاحبه با-٥

  . نگارنده است

در شماره " نيمه ى پنهان سيماى آارگزاران فرهنگ و سياست" تهران آه زير عنوان  آيهان باقر مومنى، پاسخ به سلسله نوشته هاى-٦

  . بهمن همان سال، چاپ شد١٩ و ١٨ و ١٣٧٧ دى ماه ٦،٧،٨هاى 

  .  پيام آارگر مصاحبه با-٧

  .٥٦، ٥٥، ٥٤، صص ١٣٥٨،مجموعه ى مقاالت، گرد آورنده على اشرف درويشيان، پيوند، تهران،  آتاب بيستون،باقر مومنى -٨

  .٨٦، ص ٢٠٠٣آلمان، فتاب، نشر البرز، آ محمد تقى دامغانى، جامه ى آلوده در -٩

  . باقر مومنى، خون مه بر سبزه ارديبهشت؛ پيش گفته-١٠

  . پيشين-١١

  . پيشين-١٢

  .١٢١، ص ١٣٧٥پا به پاى حزب توده ايران، نشر آتاب، لس آنجلس، : ، از زندگى من)برزگر.الف( صادق انصارى-١٣

  . بزرگ، چاپ نشدهد باقر مومنى، آوچكمر-١٤

   پيشين-١٥

  .سبزه هاى ارديبهشت، پيشين خون مه بر -١٦

  . باقر مومنى، پاسخ به آيهان تهران، پيش گفته-١٧

  .پيش گفتهپيام آارگر،  باقر مومنى، مصاحبه با -١٨

  . پيش گفته-١٩

  . پيش گفته-٢٠

  .٢٥٨، ص ١٣٨٤، نشر نارنجستان، ُلس آنجلس، )خاطرات زندان( آاوه داداش زاده، پادشاه زندان ها-٢١
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  .٢٧/٦/٧٤نامه ى خصوصى،  ناصر زربخت، -٢٢

  . با قر مومنى، شام آخر-٢٢

  .١٣٢٥ اطالعات، دوشنبه سوم دى ماه -٢٤

  .١٨، ص ٨٠-٨١باقر مومنى، انبان مرد جهانديده، ماهنامه آدينه، شماره . ٢٥

، ص ١٣٨٢ چاپ اول، پائيز  جريان چپ به روايت اسناد ساواك، آادرهاى حزب توده، جلد دوم، مرآز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات،-٢٦

  .٤١٧ و ٤١٦صادق انصارى، ص ص ...زندگى مننيز . ٤٦١

 آه به داليلى آه بر نگارنده روشن نيست، در متن چاپ ...زندگى من متن دست نوشته ى ٢٥٣ و ٢٥٢ صادق انصارى، صفحه هاى -٢٧

  . شده نيامده است

  . ، پيش گفته... باقر مومنى، خون مه-٢٨

  .ن، پيش گفته نامه به آيها-٢٩

  . باقر مومنى، راهيان خطر، سپيده دم يك منکر، در دست انتشار-٣٠

  . نامه به آيهان، پيش گفته-٣١

  . پيشين-٣٢

  . باقر مومنى، مصاحبه با پيام آارگر، پيش گفته-٣٣

  .  نامه به آيهان، پيش گفته-٣٤

  . باقر مومنى، راهيان خطر، مردى تنها، در دست انتشار-٣٥

  .ومنى، صداى معاصر، چاپ نشده باقر م-٣٦

  ٢١٧، ص ١٣٧٩، نشر نيما، آلمان، در خلوت دوست، ي بزرگ علو-٣٧

  .  باقر مومنى، نامه به آيهان، پيش گفته-٣٨

  . پيش گفته-٣٩

 بهمن ٣٠، جمعه ٨٢٣ شماره نيمروز، )روزنامه شرق از انتشار آن سر باز زد (١٣٨٣ بهمن ١٩،  روزنامه ى شرقباقر مومنى، نامه به -٤٠

١٣٨٣.  

  .٢٠٠٥ با بنفشه آذرکاله، اسد سيف و ناصر مهاجر، پاريس، اول نوامبر ي باقر مؤمنيبرگرفته از گفتگو -٤١
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  http://www.peiknet.com  پيک هفته

  در پاريسي  باقرمومني سالگ٨٠ سالگرد

  

 نبود ونيست، بلكه ي پژوهشگر سياساو تنها.  گذشتي سالگ٨٠ ايران از مرز ي، مترجم و پژوهشگر سياسيباقر مومن
 همين ياز حزب توده ايران تا جدا از اين حزب اما با ايدئولوژ.  گذشت- در جبه چپ– ي از عمر او در مبارزه سياسيبخش مهم

  .حزب

[...]  

 net.nou-asre://http 

 نبزرگداشت يك صدمين سالگرد جنبش مشروطيت ايرا
  در سيدنى استراليا

   

چند ده هزار ايرانى در . همين عنوان غريب، گواه پيچيدگى روزگار ما و برخوردمان با تاريخ سرزمينى آهن در آن سوى زادگاه خود است
از ميان اين . ند و بويژه در سال هاى اخير به اينجا مهاجرت آرده ا١٣۵٧استراليا ساآن هستند و اآثريت آنها در سال هاى پس از انقالب سال 

ايرانيان تعداد آمترى هم به رويدادهاى تاريخى و فرهنگى خود اهميت مى دهند، براى بزرگداشت يك  صدمين سالگرد جنبش مشروطيت 
رانيانى آه ايران از چندين ماه قبل برنامه ريزى آرده و در صدد دعوت از محقق و نويسنده معتبرى در اين باره برآمدند تا براى آنها و احتماال اي

  . اين واقعه مهم سياسى و فرهنگى مى تواند جالب باشد، سخنانى بگويد

در اين ميان باقر مومنى، انتخاب اول بود، آه متاسفانه به علت بيمارى و دورى راه، مشكالت ويزا و بسيارى از آارهاى ادارى ديگر، تا آخرين  
 پس از آش و قوس هاى بسيار اين مهم انجام شد و سرانجام سه جلسه اما خوشبختانه. لحظه ها انتخابى انجام شدنى نمى نمود

اولين . سخنرانى ايشان به همراه برنامه هاى متنوع ديگر در سه آخر هفته پياپى در پنجم، دوازدهم و بيستم آگوست در سيدنى برگذار شد
مرداد انجام شد آه خود تصادفى جالب اما تلخ از تاريخ پر  ٢٨برنامه در يك صدمين سالروز انقالب مشروطيت و آخرين آن در سالگرد آودتاى 

در اولين نشست، شرآت آنندگان به ياد اآبر محمدى آه متاسفانه چند روز پيشتر در زندان سياسى جمهورى . فراز و نشيب ايران است
  .اشتنداسالمى درگذشته بود، يك دقيقه سكوت آردند و ياد او و زندانيان سياسى در ايران را گرامى د

http://asre-nou.net/
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  يباقر مومن

الت خود را در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران ي تحص١٣٢٣رستان در آن شهر در سال يان دبيا  آمد و پس از پاي در کرمانشاه بدن١٣٠۵در سال 
 بود، يولقاسم الهوتان گذارش ابيکه بن" ستونيب "مهء به کرمانشاه بازگشته، به جرگه همکاران روزنا١٣٢۴ل در سال يانۀ تحصيدر م. ادامه داد

گر ي دينکه سالها بعد راه خود را از آن حزب جدا کرده و در چارچوبيد ، گو اي آيت حزب توده  در مي به عضوين سالها ويدر هم. ونددي پيم
 ي رفتن به سرباز دانشگاه وهءان دوري دوباره به تهران  برگشته و پس از پا١٣٢٧در سال .  کندي  خود را دنبال مي اجتماع- ياسيمبارزات س

 ١٣٣٢ مرداد ٢٨ يبا کودتا. دهدي خود ادامه ميت هاي جامعه باز شده است، به فعالياسي سي دکتر مصدق که فضايري، در زمان نخست وز
 که يامروهنگي دستگ١٣٣۵ آورد و در دهم آبان  ي مي روينير زميت زي به فعاليده بود ، مومنيکه موج بلند اختناق سر تا سر کشور را در نورد

 ي ماه زندان محکوم م١٨ به ي فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته ومتعاقبًا در دادگاه نظامي نا موفق براي شد در تالشيبه بازداشتگاه برده م
  .                                                                                             شود

 ياسي سي رساند و با بسته شدن فضايت بچاپ مي انقالب مشروطنهءران در آستاي اش را با عنوان ايمۀ دانشگاهان ناي پا١٣٣٩در سال 
ات يخ و ادبي از تاري آن آثاريدر پ. دينمايخ جهان  باستان را ترجمه مي و تاريخ قرون وسطيگر تاري دو مترجم دي با همکار١٣۴٢کشور در سال

 و ي علميزيقات و برنامه ري تحقسسهء دو ساله از فرانسه درموي پس از بازگشت از سفر١٣۴٩سال رساند و دريمشروطه را  به چاپ م
 و ي ارضمسئلهء"ش را بنام ي دکترالهء رود و در دانشگاه سوربن رساي مجددا به فرانسه م١٣۵٣در سال .  شودي بکار مشغول ميآموزش

 .گردديران باز مي دکترا به اهءدوران ي با پا١٣۵۵سد و در سال ينويم" راني در ايجنگ طبقات

ن ي صارم الديري معاصر را به سر دبي صدامهء نژاد و بزرگ پور جعفر، هفته نايد سلطان پور، ناصر رحماني انقالب بهمراه سعيدر بحبوحه  
 ام خرداد ماه ي پس از سرياختناق فرا گ.  رساندي خودش بچاپ ميريشه را به سر دبيک اندي تئورمهءدهد و فصل ناي سامان ميريصادق وز
 يران مير به تبعيد از اي مخالف حکومت ناگزيراني همچون هزاران ايکند و باقر مومني را از او سلب مياسيت سي امکان هر گونه فعال١٣۶٠

 :ن کتاب است آه برخى از آنها در زير مى آيديگردد آه کارنامه اش صد ها مقاله و چند

  :آتاب ها 

  ١٣٣٩قالب مشروطيت، نشر امير آبير، تهران، ايران در آستانه ى ان

  ١٣۵٣، تهران، )مشكالت مبارزه در جنبش مشروطيت( پنج لول روسى 

  ١٣۵۶، تهران، )مجموعه نقد ادبى( رو در رو 

  ١٣۵٧، تهران، )درباره آانون نويسندگان ايران( درد اهل قلم 

  ١٣۵٨ادبيات مشروطيت ايران، نشر گلشايى، تهران 

  ١٣۵٨حزب توده، تهران، مسايل جنبش و 

  ١٣۵۶، تهران، )مسئله ارضى و جنگ طبقاتى در ايران(سيماى روستاى ايران 

 مسائل اوپوزيسيون ايران

  گفتارهاى سياسى و دمكراسى

  ١٩٩۵دين و دولت در عصر مشروطيت، نشر باران، سوئد، 

  از موج تا توفان، نشر نيما، آلمان
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  انفجار سبز، خارج از آشور

   و دمكراسى، خارج از آشور اسالم ايرانى

  حكومت اسالمى و اسالم حكومتى، خارج از آشور

  ى پنجاه و سه نفر پرونده

  هاى ايرج اسكندرى يادمانده

  در خلوت دوست، خارج از آشور

  صوراسرافيل، نشر اميرآبير، تهران

  ١٣٨۵راهيان خطر، باقر مؤمنى، انتشارات خاوران، پاريس، بهار 

  .دهآوچك مرگ بزرگ، چاپ نش

  ١٣٨۴دنياى ارانى، نشر خجسته، 

  :ترجمه

  ١٣۵٣ساالن، ميخاييل يوگرافوويچ سالتيكف شچدرين، قصه براى بزرگ 

   ١٣۴٢تاريخ قرون وسطى، 

  ١٣۴٢تاريخ جهان باستان، 

  :به آوشش

  ١٣۴٧سياحت نامه ابراهيم بيك، حاج زين العابدين مراغه اى، مقدمه باقر مومنى، انتشارات جيبى، تهران، 

  ١٣۴٧لك المحسنين، عبدالرحيم طالبف تبريزى، مقدمه باقر مومنى، انتشارات جيبى، تهران، مسا

   ١٣۴٧آتاب احمد، عبدالرحيم طالبف تبريزى، مقدمه باقر مومنى، انتشارات جيبى، تهران، 

   ١٣۴٧نتشارات خوارزمى، تهران، ، ايميرزا جعفر قراجه داغ:  آخوندزاده، مقدمه باقر مومنى ترجمهيميرزا فتحعل) نمايشنامه( تمثيالت 

  :مقاالت

 فصلى در گل سرخ به سردبيرى خانم عاطفه گرگين در خارج از آشور ٤اين نوشته در شماره . ٢٤/١/٥٩خون مه بر سبزه هاى ارديبهشت، 
  .به چاپ رسيد

   ٨٠-٨١،ص ص ١٨انبان مرد جهانديده، ماهنامه آدينه، شماره

  ١٣۵٨ انجمن گوته، در آتاب شبهاى شعر، ١٣۵۶ مهر ٢٧ى در سانسور و عوارض ناشى از آن، سخنران

  .....ده ها مقاله ديگر 

  :نشريات

  ١٣۵٨ شماره، ١۴هفته نامه صداى معاصر، 

  ١٣۵٧فصل نامه تئوريك 

  ١٣۶١ فرهنگ و هنر ايران، پاريس،  گاهنامه
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بود آه "  جنبش مشروطيت و پى آمدهاى آن تا زمانه مابررسى" عنوان برنامه اول آه توسط برگذارآنندگان آن از قبل اعالم شده بود، 
سخنران بر خالف آن به بررسى قانون اساسى مشروطيت و شرح چگونگى بوجود آمدن آن پرداخت آه بسيار جالب توجه و آامال آآادميك 

، اولين مجلس مشروطيت، نكات آقاى مومنى، با تشريح برخى از قوانين و همچنين راهبرد تصويب آن توسط نمايندگان شرآت آننده. بود
  :بسيار تازه و قابل بررسى را بيان آرد آه خالصه اى از آن چنين بود

 ١٢٨۵ مرداد ١٣ قمرى هجرى برابر با ١٣٢۴ جمادى اآلخر ١۴قانون اساسى مشروطيت ايران آه پس از صدور فرمان مشروطيت در "  
مجلس شوراى ملى تدوين و تصويب شد و به امضاى پادشاه وقت رسيد، از دو خورشيدى در جريان يك سال آشمكش در درون و بيرون اولين 

 ذيقعده ١۴ اصل تنظيم و پنج ماه بعد در تاريخ ۵١در " نظام نامه اساسى" قسمت جداگانه تشكيل مى شود آه قسمت اول آن تحت عنوان 
متمم " اما گفتگو درباره قسمت دوم آه عنوان . مى يابد خورشيدى با امضاى شاه و وليعهدش قطعيت ١٣٨۵ دى ماه ١٠ قمرى برابر با ١٣٢۴

دارد تقريبا يك ماه و نيم پس از پايان گرفتن آار قسمت اول، آغاز و درست پس از هشت ماه قمرى جدال و آشمكش در " قانون اساسى
  . به امضاى محمد على شاه مى رسد١٢٨۶ مهر ١۵، برابر با ١٣٢۵ شعبان ٢٩تاريخ 

در واقع اصول تشكيالتى حكومت مشروطه را بطور آلى پايه گذارى آرده و در آن از نظام اجتماعى و حقوق ملت " ىنظام نامه اساس" 
سخنى به ميان نيامده، به اين ترتيب آه قدرت از دربار استبدادى رسما و قانونا به دو مجلس شوراى ملى و سنا منتقل مى شود آه همه 

 مجلس دوم از جانب مردم عادى انتخاب مى شوند و با امنيت و مصونيت و اختيار آامل به تنظيم و نمايندگان مجلس اول و نيمى از اعضاى
بر اساس اين نظام . تصويب قانون براى اداره جامعه بر اساس حكومت مشروطه مى پردازند، تا پس از توشيح شاه به موقع اجرا گذارده شود

بر خالف گذشته آه تنها . ه مجلس است، در عمل از طرف مجلس تعيين و عزل مى شودنامه هيئت دولت نيز آه مامور اجراى قوانين مصوب
در نظام نامه، در عين حال تنها اختيارى آه براى . پادشاه فرمان مى راند، اينك رسما پاسخگوى مجلس قانونگذارى و مسئول در برابر آن است

تالف نظر غير قابل حل ميان دو مجلس است، با اين قيد آه در همان فرمان شاه در نظر گرفته شد، انحالل مجلس شورا در هنگام پيدايش اخ
  .انحالل بايد فرمان انتخابات مجلس جديد هم صادر شده باشد

حاوى اصول حقوق و حاآميت ملت است به اين ترتيب آه اوال قواى مملكت، آه شامل سه قوه قانون گذارى، " متمم قانون اساسى"اما 
، ناشى از ملت شناخته شده و ثانيا به موجب اصول اين قانون افراد مردم از حقوق نظامات دمكراسى، آه عبارتند از اجرايى و قضايى است

امنيت جان و مال و مسكن و شرف، مساوات حقوقى در برابر قانون و بالخره آزادى هاى اجتماعى از قبيل آزادى انتخاب شغل و نوع زندگى، 
  . برخوردار هستند– آه در آزادى مطبوعات و احزاب و اجتماعات انعكاس يافته اند –زبان و عقيده آزادى هاى سياسى مانند قلم و 

در مورد حدود و وظايف و اختيارات شاه و هيئت اجرايى وجود " نظام نامه اساسى " متمم قانون اساسى در عين حال تمام ابهاماتى را آه در 
اقد هر نوع مسئوليت، يعنى صدور فرامين قانونى يا اجرايى، اعالم آرد و صريحا مقرر داشت آه داشت بكلى از ميان برد و به صراحت شاه را ف

  ."هيئت دولت مطلقا دست نشانده و مجرى قوانين مصوبه از جانب مجلس و مجلسين است

ى فراتر رفته و مطالب تازه و ، جلسه پرسش و پاسخ از آقاى مومنى برگذار شد آه مطابق معمول اين گونه برنامه ها از متن سخنران[...]
جالبى در آنها گفته شد، به عنوان مثال وقتى يكى از شرآت آنندگان از آقاى مومنى در باره حكومت ايده آل و آرمانى اش سوال آرد، وى 

جمهورى اسالمى، بدون درنگ از آمونيسيم نام برد آه در اوج واخوردگى بسيارى از روشنفكران و به اصطالح اپوزيسيون خارج از آشورى 
  .نشانه سالمت فكرى و شجاعت نظرى آقاى مومنى در ابرز عقايدش داشت

در جلسه دوم آه يك هفته بعد و در همان محل برگذار شد، سخنران برخالف جلسه اول به عنوان اعالم شده سخنرانى وفادار ماند و جلسه  
خنرانى آه به نظر نگارنده از بهترين جلسات از اين گونه بود، باقر مومنى، به در اين س. اداره آرد" نو انديشى در عصر مشروطيت" را درباره 

وى بيشتر به سه مورد، عبدالرحيم طالبوف، . بازگويى و بازشناسى روشنفكران و روشنگران دوران پيش و همزمان جنبش مشروطيت پرداخت
وان روشنفكر ماترياليست و راديكال و همچنين ميرزا ملكم خان به به عنوان روشنفكرى مذهبى، اما متجدد، ميرزا فتحعلى آخوندزاده به عن

آقاى مومنى معتقد بود آه . عنوان روشنفكر مدنى با انديشه هاى ليبرال پرداخته و به بازشناسى و رشد روشنگرى در آن دوره دست زد
مردم، نه تنها آمتر متاثر از اروپا و بويژه برخالف شايع رايج آه متن قانون اساسى مشروطيت و اساس قانون داشتن و عدالت خواهى 

آشورهاى فرانسه و بلژيك نبوده، بلكه اين جنبش از بنياد آامال ايرانى بوده و بنا بر خواست هاى مردم ايران برخاسته و به همين دليل هم 
  :باق مومنى اشاره داشت آه. توانسته به موفقيت هايى دست يابد

اعى و سياسى آه در قرون هفده و هجده در اروپا بوجود آمد و به تحول در نظامات اجتماعى در اين منطقه از تغييرات و تحوالت فكرى، اجتم" 
 آه در عين حال با تحوالتى –جهان انجاميد از اوايل قرن هيجده در اثر ارتباط ناگزير ايران و جامعه ايرانى با آشورهاى اين منطقه و فرهنگ آنها 



 
 )١  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء             

 

 
انديشه هاى مترقى نوين در جريان .  قرون وسطايى آن تزلزلى بوجود آورد- مكتبى – در نظام انديشه اى –اه بود در درون جامه ما نيز همر

 - گسترش خود از همان گام اول بويژه با نظام فكرى دينى برخورد آردند، زيرا نظام متحول فكرى نوين بر پايه عقل و آزاد انديشى و نظام فكرى 
اين برخورد به . به همين دليل هم تعارض قديم و جديد و آهنه و نو به برخورد دين با عقل و علم انجاميد. قرار داشتدينى بر پايه عقل و تعبد 

  .دو شكل نفى يكديگر يا آشتى ميان آنها تجلى آرد

ديده هاى ناشناخته و انديشمندانى آه به نفى دين يا ترك مطلق آن در برابر علم اعتقاد داشتند، دين را محصول جهل و ترس انسان از پ 
هول انگيز مي دانستند و با استناد به اين آه به تناسب گسترش علم در ميان ملت ها، قلمرو دين و آاربرد آن محدود شده، براى رفع جهل و 

 آنار نهادن آن از زندگى اين دانشمندان براى نفى دين از اذهان يا. ترس معتقد بودند آه بايد دين را يك سره به آنارى نهاد و به علم ميدان داد
براى مثال بعضى . اجتماعى به استدالل هاى گوناگون دست زده اند آه در نوشته هاى آنها به شكل هاى مختلف انعكاس پيدا آرده است

ن و يا حتى براى نفى قطعى دين به نرمش در برابر معتقدان به دين دعوت مى آردند و مبارزه پنهان و تدريجى را براى محدود آردن نفوذ دي
بعضى نيز معتقد بودند آه مردم عادى براى حفظ تعادل در زندگى خود به دين و آارهاى آن نياز . متزلزل آردن پايه هاى آن مفيد مى دانستند

  .دارند و از اين جهت نبايد به نفى دين به صورت رودرو و در تمام زمينه ها دست زد

ارى نيز وجود داشتند آه در عين حال آه به حفظ دين و آارآردهاى آن در بسيارى از زمينه هاى عالوه بر اين، انديشه ورزان خداپرست و ديند
زندگى انسان اعتقاد داشتند، مى پذيرفتند آه دين در عصر آنونى به مسائل بسيارى نمى تواند پاسخ دهد ودر اين زمينه ها مى توان از آار 

  . برد عقل و علم استفاده جست

 -ر تمام انديشه ورزان اين دوره از زندگى در ايران مشترك بود، درد عقب ماندگى جامعه، آسيب هاى نظام آهنه سياسىبه هر حال آنچه د
اجتماعى آشور بود آه مردم ايران را رنج مى داد و به همين دليل همگى مخالفان و موافقان نفى دين از حيات فكرى، سياسى، اجتماعى 

 جامعه ايران و رهايى مردم از عقب ماندگى و رنج استبداد، بدون دغدغه از تكثير دآانداران دين، بايد از عقل معتقد بودند آه براى ترقى و رشد
  . " و علم آمك گرفت

، سخنران به نقش دين حاآميت آن بر زندگى و "حاآميت قرآن" در نشست سوم و آخرين جلسه سخنرانى آقاى باقر مومنى، تحت عنوان  
خواننده هنرمند اهل ترآيه به اجراى ترانه هاى عاشيقى " سرهاد آچ"پيش از آن . بويژه روزگار آنونى آشورمان پرداختدولت ها در ايران و 

  :آقاى باقر مومنى سپس در سخنانش اشاره آرد آه. آذربايجانى پرداخت آه شور و شعف بسيارى در ميان حاضرين بوجود آورد

بر اساس قوانين و مقررات اين . بر زندگى خصوصى و اجتماعى انسان ها در هر دو جهان استدين اسالم، بر اساس تعليمات قرآن، حاآم " 
پس از او نيز . دين، آه از آسمان نازل شده، در جامعه انسانى، خدا فرمانرواى مطلق و پيامبر اسالم نماينده و خليفه او بر روى زمين است

يامبر بر امت اسالم فرمان مى رانند و امت و اسالم بايد بدون هيچ چون و چرايى اولى االمر ها هستند آه مطابق تعاليم قرآن و سنت پ
  .حاآميت آنها را بپذيرد

اما جامعه انسانى، به موجب آموزش هاى قرآن آه براى ابد معتبر و غيرقابل تغيير و تاويل است، بر پايه اختالف ميان افراد و گروه ها و اليه 
ه شد، به نحوى آه بر اساس خواست خدا و تقدير ازلى يكى ثروتمند و ديگرى بى نوا، يكى آزاد و ديگرى هاى مختلف اجتماعى بنيان نهاد

از اختالفات ديگر ميان انسان ها تفاوت ميان مرد و زن است به اين ترتيب آه مردان بر زنان تسلط دارند و طبيعى . برده آفريده شده است
  .  از نظر مزاياى حقوقى و اجتماعى تاثير عمده مى گذارداست آه اين اختالفات در موقعيت انسان ها

اما از آنجا آه جامعه اسالمى يك جامعه دينى است، عالوه بر اختالفات اجتماعى، اختالفات دينى هم در موقعيت انسان ها تاثير اساسى 
در . آافر و اهل ذمه نيز تقسيم مى شوندمى گذارد، يعنى در جامعه اسالمى مردم بر اساس معتقدات دينى شان به سه گروه مسلمان و 

اين جامعه آافر حق حيات ندارد و بايد به قتل برسد و اهل ذمه مى توانند با پرداخت جزيه در پناه حكومت اسالمى به زندگى خود ادامه 
  .دهند

 وظيفه دارند، چندان جهاد آنند تا دين از مهمترين اصول خلل ناپذير جامعه اسالمى، جهاد در راه تسلط دين اسالم بر جهان است و مسلمانان
 طبقاتى آن همراه با تسليم مطلق انسان ها در برابر خدا و نمايندگان او بر روى زمين - خودآامگى-اسالم بر جهان حاآم شود و نظام الهى

  ."استقرار يابد

[...]  

  بهروز جليليان

  ١٣٨۵ شهريور ١٠

behrouzan@gmail.com  
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