نامه ی سرگشاده  ،به آقای اسماعيل خويی
مازيار تپوری
آذر  - ١٣٩٠دسامبر ٢٠١١
آقای اسماعيل خويی عزيز !
امضای تان را  ،در پای » بيانيهء جمعی ازشاعران ،نويسندگان و کوشندگان سياسی برای دفاع از
آزادی بيان « ) (١ديدم  .گرچه  ،چندان تعجب نکردم  .*١اما سخت متأسف شدم.
نمی دانم چرا  ،با ديدن نامتان  ،در آن بيانيه ) بی اختيار ( به ياد »نيما« افتادم و امضايی که بر پای »
يکی از اعالميه ھای ھواداران حزب توده ايران « نھاده بود .ھمانی که سرو صدای آل احمد را در
آورد  ،تا در خطاب به نيما بنويسد :
»  ...من ھرچه فکر می کنم تا ببينم بين شما و  ...امضاء کنندگان آن ورقه  ،چه وجه تشابھی ھست به
جايی نرسيدم .در ميان امضاء کنندگان  ،گذشته از  " ...آن دسته " ای که راه خودشان را می روند و
َح َرجی بر آن ھا نيست  ،کسان ديگری ھم ھستند که نه می توان گفت » آن دسته « ای ھستند و نه می
توان گفت بچه ھايی ھستند که  ...عنان کار خويش را به ديگری بسپارند .و شما نيز يکی از آن ھا
ھستيد (٢) «...
جناب خويی عزيز !
بر آن نبودم که وارد اين معرکه شوم.
سر درد نکرده را دستمال نمی بندند  .به ليست امضاء کنندگان نامه ) صرفنظر از برخی
شنيده ايد که ِ ،
نام ھا ( نظری بيندازيد  ،تا داليل اين »پرھيز« بر شما معلوم شود .آخر  ،وقتی که نه پشت ِ تان به
جايی گرم باشد ،نه زير چتر حمايتی حزب و گروه و دسته ای قرار داشته باشيد و نه سينه چاکانی زير
ذر« سايت ھای اينترنتی را  ،به حمايت از شما » قُرُق « کنند( ورود به چنين
فرمان تان باشند ) تا » ُگ ِ
» ماجرا« يی  ،مصداق عينی ِ با شاخ کرگدن طرف شدن نيست؟
به رغم اين  ،می بينيد که  ،آگاھانه وارد معرکه شده ام  .يعنی ،پيه ھر آن چه پيش آيد را به تنم ماليده
ام.
آن »بيانيه« ) ظاھرآ ( دلنگران ِ تعرض به » آزادی انديشه و بيان « است  .اما ،گمان می کنيد ،
واقعيت ھمان است که می نمايد ؟ يعنی  » ،نويسنده « ای ،به گناه »دگر انديشی«  ،به دار » تفتيش
عقايد « و » اختناق « آويخته شده است ؟! و يا ...؟
بگذاريد  ،ببينيم ماجرا از چه قرار است .
آقای علی ميرفطروس )حدود چھار ھفته ی قبل ( در» نامه ای«  ) ،خطاب به ليندسی گراھام  ،سناتور

جمھوری خواه آمريکا ( دولت آمريکا و متحدينش را  ،به » حمله ی نظامی به ايران« تشويق کرد.
اين نامه  ،با عنوان ِ » چرا با حملهء نظامی به رژيم ايران موافق ھستم؟ «  ،در بسياری از سايت ھا و
وبالگ ھای فارسی زبان درج شده است ( ٣ ).
علی ميرفطروس  ،با انتخاب عنوان ِ » چرا با حملهء نظامی به رژيم ايران موافق ھستم؟ «  ،نه تنھا ،
به دولتمردان آمريکا فراخوان حمله ی نظامی به ايران می دھد ،بلکه  ،با برشمردن ِ داليلی کامأل
انسانی ! ] يعنی  ،ذکر آمار تصادفات  ،مرگ و مير ناشی از آلودگی ھوا و  ...در ايران [ مشکل
وجدانی و اخالقی ژنرال ھای امريکايی ) در مواجھه با ضايعات انسانی و زيستی چنين حمله ای ( را
نيز حل می کند !
فراخوان جنگ «  ،با واکنش اعتراضی وجدان ھای بيدار ِجامعه روشنفکری ايران رو به رو
»نامه ی
ِ
می شود.
عنوان » حمله نظامی؟ يا جنگ ؟ « ( نقد ی
از جمله  ،اقای ناصر زراعتی  ،در يادداشتی ) تحت
ِ
انتقادی ) و در عين حال  ،متين و معتدل ( بر » فراخوان حمله نظامی به ايران« قلمی می کند ( ٤ ).
متعاقب ِ اعتراضات و افشاگری ھای اھل قلم  ،بوی َعفَن ِ جنگ طلبی ِ نويسنده ی مقاله ی » چرا با
حملهء نظامی به رژيم ايران موافق ھستم؟ «  ،آن چنان در فضای روشنفکری ايران می پيچد  ،که حتی
مشام نويسنده ی مقاله را نيز ) ظاھرآ ( می آزارد  .از اين رو  ،در عملياتی محير العقول ) و البته
شتابزده ( عنوان آن » نامه « را  ،از » چرا با حملهء نظامی به رژيم ايران موافق ھستم؟ « به » چرا
حمله ی نظامی به رژيم ايران ؟ « تغيير می دھد ؛ تا ) به گمان خود( آثار جرم را پاک کند( ٥ ).
علی ميرفطروس  ،آن گاه  ،نوشته ی ديگری ) با نام » بودن«؟ يا »نبودن« ِ جمھوری اسالمی؟ مسئله
اين است! « *  (٦در پاسخ به منتقدينش قلمی می کند ؛ تا  ،ھم َخلط مبحث کند و ) از اين رھگذر ( از
بار آن »رسوايی « بکاھد و ھم ) با » سبک ـ سنگين « کردن ِ واکنش ِ جامعه ی روشنفکری ايران (
ِ
نوع  ،لحن و آھنگ نوشته ھای بعدی اش ) در يورش ِ به منتقدينش ( را سامان دھد .
سھم اقای ناصر زراعتی ) تا اين جای ماجرا ( عبارتی ) به صورت يک ترفند نوشتاری( است  ،که در
زير نويس شماره ی  ٢مقاله ی مذکور ) به شرح زير ( آمده است :
ميرفطروس  » :ازجمله نويسنده ی ناکامی در» زراعتی « بی حاصل -کوشيده است تا تعبيری وارونه
از مقاله ام بدست دھد!«.
می بينيم  ،آدمی که ) در حرف ( آن ھمه  ،از »آزادگی« و » فضيلت « و » اخالق« دم می زند ) در
عمل ( حتی نقدی معتدل و متين  ،برنوشته اش را تاب نمی آورد  ،که سھل است  ،کينه توزانه به
ناسزاگويی دست می يازد .
فرازديگری  ،از مقاله ی ِ مذکور ِ علی ميرفطروس را  ،بازنويسی می کنم  ،تا ببينيد  ،به جای
روشنفکر ِ اھل قلم  ،با چه کسی طرف ھستيم :
ِ
ميرفطروس  » :مقالهء من  ...باعث گرديده تا نقاب ازچھرهء ترفندھا وسفسطه بازی ھای کسانی برافتد
که درپس ِ پُشت ِ »صلح طلبی«وشعار ِ»وا وطنا!« ،شعارھا و منافع رژيم جمھوری اسالمی را به پيش
می برند«.

يعنی ) به يقين علی ميرفطروس ( کسانی که به نقد انتقادی ِ مقاله ی » چرا با حملهء نظامی به رژيم
ايران موافق ھستم؟ « نشسته اند ،نه تنھا » سفسطه باز« و اھل » ترفند « ھستند  ،بلکه » منافع رژيم
جمھوری اسالمی را ] نيز[ به پيش می برند « !!
چشم ِ امضاء کنندگان ِ » بيانيه جمعی ازشاعران و  ، « ...روشن !
بگذريم و به دنباله ی ماجرا بپردازيم :
در ھمين اوضاع و احوال  ،نامه ی دکتر صمدانی ) مسئول دانشگاه آمريکايی گلوبال ( در ربط ِ با ،
بازپس گيری دکترای افتخاری علی ميرفطروس  ،در بسياری ازسامانه ھای اينترنتی و وبالگ ھا ،
درج می شود( ٧ ) .
نشر عمومی اين نامه کافی بود  ،تا علی ميرفطروس ھمه ی توانمندی ھای قدمی و قلمی اش را  ،عليه
دکتر صمدانی به کارگيرد.
گرچه  ،نامه ی علی ميرفطروس ،به سناتور جمھوری خواه آمريکا و فراخوان حمله ی نظامی به ايران
 ،سپس تغيير عنوان نامه و  ،به دنبالش  ،انکار ِ ) از بيخ و بن ِ ( اين فراخوان و حتی طلبکار شدن  ،از
منتقدين آن نامه ی رسوا و  ...از اھميتی ويژه برخوردار است و جا دارد که ) به منظور نشان دان
چشمه ی ديگری ،از شعبده ی فرھنگی ـ ادبی ! آقای محقق تاريخ ! ( به آن پرداخته شود؛ اما ،مورد
مھمتر  ،موضوع ِ »نفس کش « طلبی و »باج خواھی« قلمی ِ علی ميرفطروس  ،در فضای فکری و
فرھنگی ايرانيان خارج کشور است.
پس از درج نامه ی دکتر صمدانی  ،علی ميرفطروس  ،مقاله ای تحت عنوان ) دربارهء اطالعيّهء
»روزنامهء انقالب اسالمی ِ« آقای »ابوالحسن بنی صدر« !  ( ٨در سامانه ی اينترنتی اش درج می
کند و در آن  ،نشر ِ نامه ی دکتر صمدانی را  » ،توطئه و فشار انکيزيسيون ِکليسائی «! می خواند .
اين که  ،انعکاس يک اطالعيه  ،در يک سامانه ی اينترنتی ) که علت وجود ی اش  ،گردش آزاد
اطالعات است ( چه ربطی به »توطئه و انکيزيسيون «  ،دارد ـ دست کم ـ بر من معلوم نيست ! شما را
 ،نمی دانم.
شعر شاملو( می نويسد :
ميرفطروس  ،در ھمين مقاله ) با بھره گرفتن از
ِ
» ھر گاو گند چاله ]کذا[ دھانی ،آتشفشان ِروشن خشمی شد« ( ٨ ) .
می پرسم  ،تقابلی از اين دست با منتقدين  ،در کجای » اصل آزادی بی حد و حصربيان و انديشه «
قرار دارد؟!
اگر نويسنده ای  ،نسبت به ديدگاه ھای علی ميرفطروس  ،نگاھی انتقادی دااشته باشد  » ،گاو گند چال
دھان « است؟!
جناب محقق تاريخ ! که از نشر گسترده ی اطالعيه ی باز پس گيری دکترای افتخاری اش  ،سخت
کالفه می شود  ) ،به ھم ريخته و عصبی ( زبان ھتاک اش را  ،عليه دکتر صمدانی نيز فعال می کند .
از جمله ) به نقل از دوستان دانشگاھی اش ! ( می نويسد :
»گلوبال يونيورسيتی« اساسا ً دانشگاه نيست بلکه د ّکانی است  ...توسط فردی بنام» دکترصمدانی« که

فاقدصالحيّت علمی واخالقی است ودر آمريکا» ُشھرهء آفاق« است « .
البته  ،پس از آن که طوفان خشم آقای محقق تاريخ ! فروکش کرد )احتماال  ،به توصيه عقالی قوم ! (
آن الفاظ توھين آميز را ) که در مورد دکتر صمدانی نوشته بود ( از متن مقاله ی فوق الذکر حذف می
کند و به جايش چند نقطه می گذارد و متن جديد را  ،در تارنمايش منعکس می کند.
ميرفطروس ) در بخش ديگری از مقاله اش ( در مورد دکتر صمدانی می نويسد:
» باآنکه نشانی مکاتباتی ِ من در تارنمای نگارنده موجود ومشھود است،ا ّما ،من،ھنوز ازطرف مسئول
آن » دانشگاه؟« ،کتبا ً ورسما ً ھيچ نامه ای دريافت نکرده ام،بنابراين:بسيار سئوآل انگيز است که
»حُکم«مزبور،ابتداء ،در روزنامهء »انقالب اسالمی« آقای بنی صدر منتشرشده! که نشانهء نوعی
تبانی وتوطئه وخصوصا ً کژفھمی آقای صمدانی در درک ِدرست مقاله ام وھمدستی وی با " خمينی
آوران ِايرانسوز" می تواندباشد ،لذا ،من،پيشاپيش،اين» دکترای افتخاری« راپاره کرده وبه" زباله دانی
تاريخ" ريحته ام!«
١ـ علی ميرفطروس  ،راست نمی گويد  .آقای صمدانی  ،متن انگليسی نامه ی سلب ِ دکترای افتخاری
ميرفطروس را  ،طی ای ـ ميل ی برايش ارسال کرده است » .فوروارد« اين ای ـ ميل ) توسط يکی از
فعاالن سياسی( به آدرس اينترنتی من و بسياری ديگر ،فرستاده شده است .
٢ـ می بينيم که ،رويداد بازپس گيری دکترای افتخاری  ،برای علی ميرفطروس آن چنان فاجعه بار آمده
است که  ،درج آن مقاله ) در سامانه اينترنتی انقالب اسالمی ( را » نوعی توطئه و تبانی « ! بين دکتر
صمدانی و مسئولين سايت انقالب اسالمی  ،ارزيابی می کند .در حالی که  ،متن نامه مورد گفتگو  ،در
بسياری از سامانه ھای اينترنتی ديگر نيز درج شده است.
در واقع  ،نشر نامه ی دکتر صمدانی ) در سامانه ی اينترنتی انقالب اسالمی ( فرصت طاليی و بھانه
ی مناسب را  ،در اختيار ميرفطروس می گذارد  ،تا آن را توطئه ی دکتر بنی صدر و اصالح طلبان ،
عليه خود وانمود کند و ) از اين رھگذر ( با مظلوم نمايی  ،بخشی از روشنفکران سکوالر را ،با خود
ھمراه سازد  ).نگاھی به متن » بيانيه ی جمعی  « ...و دو ـ سه مقاله اخير ميرفطروس بيندازيد  ،تا به
عرضم برسيد(.
جناب اسماعيل خويی عزيز !
انگيزه شما و کسانی که » بيانيهء جمعی ازشاعران ،نويسندگان و  « ...را امضاء کرده اند) ظاھرآ (
دفاع از »اصل آزادی بیحد و حصر بيان« است  .بسيار خوب ! من ھم  ،تا اين جا ) بی «اما« و
»چرا« ( با شما موافقم .
اما ـ می پرسم ـ جز اين است که  ،نق ِد ديدگاه ھا و نوشته ھای ديگران ) از جمله علی ميرفطروس ( نيز
 ،مشمول »اصل آزادی بیحد و حصر بيان « می شود؟ ) شما که استاد فلسفه ھستيد  ،بايد بھتر بدانيد
که مھمترين ويژگی جامعه ی مدرن  » ،خرد نقاد « است(.
به بيان ديگر ) عطف به » اصل آزادی بی حد و حصر بيان« ( نويسندگان ديگر ھم » آزاد « اند ،
ديدگاه ھای آقای ميرفطروس را نقد کنند و در مخالفت با آن بنويسند.
در سطور باال نشان دادم که  ،علی ميرفطروس  ،به چه راحتی و فارغ البالی  ،قلم ھتاکش را  ،عليه
منتقدينش ) در اين جا  ،آقای ناصر زراعتی ( فعال می کند  .و ديديم که تنھا جرم آقای ناصر زراعتی ،

نق ِد انتقادی ِآن نامه ی رسوا بود .
می پرسم  :چه گونه است که توھين علی ميرفطروس  ،به ناصر زراعتی  ،از سوی شما و امضاء
کنندگان » بيانيه «  ،مسکوت می مانَد ؛ اما  ،نقد ِ » نامه ی فراخوان حمله نظامی به ايران « ) از سوی
منتقدين علی ميرفطروس ( خدشه دار شدن ِ »اصل آزادی بیحد و حصر بيان« ارزيابی می شود؟!
اين را به حساب » ،يک شھر و دو نرخ« بگذاريم ؟ يا بپذيريم که  ،شما و برخی ديگر از امضاء
کنندگان ِ آن » بيانيه «  ،بازی خورده ايد؟!
حيرت آور اين که  ،درآن » بيانيه«  ،اقدام ِ معترضان ِعلی ميرفطروس ) در نقد مواضع جنگ طلبانه
ی او (  ،به » چماقکشی برای تھديد دگرانديشان و بستن دھانھا « تعبير شده است !
می پرسم  :گمان نمی کنيد  » » ،چماقکشی برای تھديد دگرانديشان و بستن دھانھا «  ،ھدفی است که
» بيانيه «ی امضاء شده از سوی شما و ديگران  ،تعقيبش می کند؟!
جناب خويی عزيز !
دکترای افتخاری مورد گفتگو ) چند سال پيش( از سوی » دانشگاه آمريکايی گلوبال«  ،به علی
ميرفطروس ارزانی شد .امروزاين عنوان  ،بنا به دالئلی ) در ربط با پرنسيپ ھای دانشگاه ( از ايشان
پس گرفته شد.
می پرسم  :کجای اين قضيه ی بسيار ساده  ،بوی » تبانی و توطئه و فشار انکيزيسيون ِکليسائی « می
دھد ؟!
نمی دانم  ،شما » بيانيه ی جمعی از شاعران و  « ...خوانده ايد ؟ يا  ،تنھا به اعتبار دوستی و سابقه ی
اُلفت و مالحظاتی از اين دست ) ناخوانده ( امضايش کرده ايد؟! و  ،باز ،نمی دانم که آيا ) اساسآ ( در
جريان ماوقع قرارگرفته ايد  ،يا نه ؟
در بيانيه ای که امضاء شما  ،در صدر آن ديده می شود  ،دکتر صمدانی ) تنھا  ،به جرم بازپس گرفتن
دکترای افتخاری ،از علی ميرفطروس (  ،ھم در عداد » ُمفتشان و البی ھای حکومت اسالمی« در
آمده است و ھم در شمار » بازجويان امنيتی رژيم « !
می گوييد نه ؟ متن زير را ) که بخشی از اعالميه امضاء شده از سوی شماست ( از نظر بگذرانيد :
» ايرانيانی ھمچون نبویھا ،گنجیھا و صمدانیھا که در کشورھای غربی میکوشند به صورت ُمفتش
و البی حکومت اسالمی عمل کنند و جلوی ابراز نظر و کوششھای مخالفان جدی رژيم را بگيرند ،چه
تفاوتی با بازجويان امنيتی رژيم در درون ايران دارند؟ يکی فتوا به قتل سلمان رشدی میدھد و اين
ديگری از يک پژوھشگر خلع دکترای افتخاری میکند! «
جناب اسماعيل خويی !
بگذاريد ما َوقَع را کمی بشکافم  .دکتر صمدانی ) چند سال پيش ( بر اساس ضوابط دانشگاه آمريکايی
گلوبال  ،به آقای ميرفطروس  ،دکترای افتخاری ارزانی می دارد .آقای ميرفطروس  ،در تمام اين چند
سال  ،از آن » دکترای افتخاری« برای خود  ،شآن علمی و ادبی می سازد و ) از زبان و قلم

ابوابجمعی اش ( با عنوان » دکترعلی ميرفطروس«  ،در مطبوعات و رسانه ھای ھمگانی حضور می
يابد .تا اين جای ماجرا ) ناگفته پيداست که ( دکتر صمدانی ،نه تنھا » مفتش و البی جمھوری اسالمی و
ھمسنگ بازجوھای امنيتی رژيم « نيست ؛ که سھل است  ،از فرھيختگان و فرزانگان است و دانشگاه
گلوبال نيز ،از معتبرترين دانشگاه ھای آمريکا به شمار می آيد !
پس از نشر ِ مقاله ی »چرا با حملهء نظامی به رژيم ايران موافق ھستم؟ «  ،دکتر صمدانی ) که اين
مقاله و اھدافش را  ،در تخالف با ضوابط و معيارھای دانشگاه گلوبال می بيند ( طی نامه ای  ،دکترای
افتخاری اھداء شده را  ،از آقای ميرفطروس  ،پس می گيرد.
درست از ھمين لحظه است که  ،دکتر صمدانی  ،ھم »مفتش« می شود  ،ھم »البی جمھوری اسالمی«
و ھم  ،ھمسنگ ِ » بازجويان امنيتی رزيم « !!
و البته  ،کسی ) از امضاء کنندگان» بيانيه جمعی از شاعران و  (« ...از آقای ميرفطروس نپرسيد :
شما که مدعی ھستيد » ،اين تيتر ِ دکتری است که بايد به من افتخارکندنه برعکس! «  ،چرا  ،به خاطر
ناقابل ! دکترای افتخاری  ،اين ھمه خود را به »در« و »ديوار« می زنيد و عليه
تيتر
ِ
از دست دادن ِ
منتقدان تان پرونده سازی می کنيد ؟ و ) تأمل برانگيزتر ،اين که ( چرا  ،از سالھای دور ]يعنی ،پيش
از دريافت دکترای افتخاری از دانشگاه گلوبال [ در ھرفرصتی اين توھم را در خواننده به وجود می
آوريد که  ،از دانشگاه » سوربن پاريس « دکترا گرفته ايد ! ) نمونه بدھم :
علی ميرفطروس  ،درصفحه  ٢٦کتاب » رو در رو با تاريخ  ،چاپ اول ،١٩٩٩ ،نشر نيما « می
نويسد :
»از جمله کارھايی که در دست دارم  ...رساله مفصل " جنبش حروفيه " است  ،که در واقع رساله ی
دکترای بنده  ،در دانشگاه سوربن است ( « .
من نمی دانم  ،عنوان » دکتر«  ،برای دارندگانش چه معجزه ای کرد  ،که » نداشته اش « برای آقای
ميرفطروس بکند!
جناب خويی عزيز !
حکايت ِ »بيانيه« ی امضاء شده از سوی شما  ،ھمچنان باقی است  .اما بگذاريد  ،نکته ديگری را ھم ،
با شما در ميان بگذارم و زحمت را کم کنم.
نويسندگان »بيانيه «  ،بيھوده و از سر ِ بازيچه  ،نام شما ) و چند اھل قلم ِديگر ( را در آن  ،به نمايش
نگذاشته اند .آن ھا  ،به درستی می دانند که نام اسماعيل خويی  ،با خود حرمت و اعتبار می آورد و
اگر پای »بيانيه« ای نھاده شود  ،دست و دل خواننده را  ،در » چون « و »چرا « کردن  ،بر مدعيات
آن »بيانيه« می لرزاند.
برابر جامعه ی روشنفکری ايران( دو چندان می
و درست  ،در ھمين جاست که مسئوليت شما ) در
ِ
شود .
با احترام
مازيار تپوری ـ  ١٦آذر ١٣٩٠

ارجاعات :
١ـ نامه ھای جالل آل ،به کوشش علی دھباشی ،مؤسسه انتشارات پيک ،پائيز  ، ٦٤صص ٣٩ـ«٤٨
در اواخر بھار ، ١٣٣٢اعالميه ای ) با عنوان دعوت برای تھيه ی مقدمات مسافرت به فستيوال
بوخارست ( منتشر شد  ،که امضای » نيما « را ھم بر خود داشت .حزب توده ی ايران  ،پشت اين
دعوت و اعالميه قرار داشت.
اين دو اعالميه ـ به لحاظ مضمون ـ ھيچ سنخيتی با ھم ندارند.
* ١ـ حسن نيت ِ جناب خويی ،گاه  ،برايشان مسئله ساز می شود.آقای برقعی ـ در نوشته ای ـ به يکی
از اين موارد اشاره دارد:
» ھمين چند سال پيش آقای اميرعباس فخر آور سازمانی را با ھمين نام کنفدراسيون جھانی دانشجويان
ايجاد کردند که ھنوز ھم به ھمين نام فعال است وسمينار ميگذارد و بيانه ميدھد .چند سال پيش شاعر
نامدارمان آقای اسماعيل خويی به دعوت ھمين سازمان در کنفراسی در آلمان شرکت کردند با شناختی
که از ايشا ن داشتم بسيار بعيد ميدانستم که ايشان آگاھانه دعوت کسی را پذيرفته باشد که وابسته به
راست ترين جناح سياسی نو محافظه کاران آمريکا و مدافعان سر سخت اسراييل است واين موضع
خود را ھم بی ريا و آشکارا اعالم ميکند .از اين روی با ايشان تماس گرفتم وھمان گونه که حدس
ميزدم ايشان از ھويت مدعوين خود بی اطالع بود و گفتند اين کار بر خطايی بوده و چون درسطح عام
انجام شده توضيح عمومی ھم الزم دارد که طی اعالميه ای چنين کردند«.
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