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 عروج جنبش هاي جديد اسالمي
افغانستان  )  قسمت دوم (   

 سيامک ستوده

ه               ود آ ب ران ن رفرم ارضی و آزادى زنان تنها در اي
خت،  در                        جنبش گي ران ر خود ب راب اسالمى را در ب

ه عروج           ود آ افغانستان نيز،  دقيقا همين اصالحات ب
د                    جنبش ردي اعث گ ن اسالمى را ب بش   .  مجاهدي   جن

ا           فت ب ال خ مجاهدين اسالمى در افغانستان اساسا در م
ه                ود آ ان ب ان ق ان و ده رفرمهاى مربوط به آزادى زن

 ٨و    ٧و  ۶اين رفرمها آه به رفرم هاى .  شكل گرفت
ل                          ه از آوري َرآى آ وسط دولت َت د، ت معروف شدن

ر       ١٩٧٨ ب ام ود شروع                 ١٩٧٩تا سپت ار ب ر سر آ ب
(Continued on page 10) 

.نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد  
.  از وب سايت ما ديدن كنيد    www.rowshangar.com 

 محو سازي يزيدي ها در عراق
 بدست جنايتكاران اسالمي 

 

انسان و کودک بی گناه و معصوم را  ۵٠٠بار ديگر دست محمد از آستين خونريز اسالم بيرون آمد و بيش از 
کاميون پر از مواد منفجره در         ۴جنايتکاران سنی در کردستان عراق با انفجار همزمان           .  به خاک سياه نشاند   

روستای يزيدی ها در کردستان عراق مرتکب چنان جنايتی  شدند که موی را بر تن انسان راست می                     ٣ميان  
ونيز نزديک  .  در اين انفجار دو روستا بطور کامل با خاک يکسان شدند و همه ساکنان آن به قتل رسيدند                   .  کند

اين کار به دست سنی های عراق و احتماال نيروهای وابسته به              .  تن مجروح و زخمی به جا ماندند         ٧٠٠به  
يزيدی ها يک فرقه ديگر مذهبی هستند که از            .  القاعده به منظور از ميان بردن کامل يزيدی ها انجام گرفت              

اين عنوانی است که معموال توسط جنايت          .  جانب مسلمانان به شيطان پرستی و ارتداد نسبت داده می شوند                
. کاران اسالمی به هر کس که از اسالم روی برگردانده و يا دقيقا قواعد آنرا رعايت ننمايد نسبت داده می شود

 مذهب آنها مخلوطی از . با اين حال، نبايد فکر کرد که آنها خود آلوده به باورهای خرافی مذهبی نيستند
(Continued on page 3) 

 عقب افتادگي فرهنگي
 درتشييع جنازه مهستي  

 )در لس آنجلس ( 

  ١٣در صفحۀ  

 سخن سردبير  
ما بكارمان  ادامه خواهيم 

 شما چطور؟. داد

ويرجينيا  در    -مريلند-با برپائی مرکز پخش واشنکتن      
هزار نسخه ديگر به تيراژ روشنگر                   ۵اين ماه،      

 ٢۵اضافه شد و کل تيراژ آن در آمريکای شمالی به             
 ۵ده هزار در کانادا،           (هزار نسخه در ماه رسيد             

). هزار در کاليفرنيای جنوبی     ۵هزار در شيکاگو، و     
برپائی اين مرکز، پس از مرکز کاليفرنيای جنوبی               
در ماه گذشته، گام بلند ديگری بود در جهت مبارزه              

جا دارد که اين موفقيت را به همه        .  با خرافات مذهبی  
يارانی که همت کرده اين سومين مرکز نشر و پخش            
روشنگر در آمريکا را  تاسيس نمودند، و به همه                    

اميد است که در     .  خوانندگان روشنگر تبريک بگوئيم   
نقاط ديگر نيز دوستداران روشنگر آستين ها را باال            
زده، با نشر و پخش آن به اين امر فرهنگی مهم                        
ياری رسانده، دامنه مبارزه با مذهب را بيش از پيش           

(Continued on page 2) 
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،    ٢٠٠٧ژوئيه            ٢٨صبح شنبه         ١١ساعت   
انجمن مبارزه با ضديت با                                ۴فعاالن       

همجنسگرايان وايدزدر ميدان حقوق بشر پاريس      
اين تظاهرات بر عليه اعدام        .  تظاهرات نمودند 

 . ها به جرم همجنسگرايی در ايران انجام گرفت
بنا به گفته ی سازمان همجنسگرايان ودو                         

، از سال          Homanجنسيتی های ايرانی             
 ٢٠٠۵نفر، در سال        ۴٠٠٠،  ٢٠٠٠تا    ١٩٧٩

نفر به جرم      ١۶دو نفر و طی هفته های اخير            
حکم    همجنسگرايی درايران اعدام شده اند و              

 .به تعويق افتاده استنفر  ١٧اعدام 

، Act Up-Parisفعاالن انجمن های                       
Tjenbé Rèd       ،)            پلنگ های صورتی (

Panthères roses       ،)ياری  (Aides 
همجنسگرا اعدام شدند،     ١۶ايران،  "شعارهای  
اسم کوچک همسرنيکال سرکوزی                (سيسيليا

منتظر چه هستی؟ حکم     )  رييس جمهور فرانسه   
همجنسگرا به تعويق افتاده است،             ١٧اعدام   

خيام بيدار شو ،      "  ،  "  سرکوزی چه ميگويی؟   
 . را سر دادند "اينها ديوانه شده اند

در شهر                TaPaGeSهمزمان انجمن               
استراسبورگ فرانسه تظاهرات نمود و به                      
افشای فلسفه ای مبنی بر اينکه همجنسگرايی               
تهديدی برای بشريت است و اين روزها در                   

 .فرانسه نيز شنيده ميشود پرداخت

در پايان تظاهرات هيئتی از تظاهر کنندگان                  
نامه ای خطاب به سفير ايران در فرانسه را در           

 .محل سفارت جمهوری اسالمی داد

رونوشت اين نامه به وزير امور خارجه                          
عضو گروه          ٢١فرانسه، وزير مهاجرت،              

فرانسه درمجلس سنا، مديرکل          -دوستی ايران  
 ■.فرستاده شد...و TOTALگروه  نفتی توتال 

 
ما برای خرافه زدائِی دينی، نياز به             .  گسترش دهند  

جنبشی که  .  يک جنبش عظيم فرهنگی و سياسی داريم      
در .  گروه های وسيع مردم در آن شرکت داشته باشند         

غير اين صورت کار ما از حد جويباری که فقط                       
تا .  اطراف  خود  را آبياری کند فراتر نخواهد رفت              

آنجا که به ما مربوط می شود، ما کار خود را تا                         
پايان و بدون تزلزل ادامه خواهيم دارد و در اين راه              

ولی .  از هيچ مشکل و خطری ٌابا و هراس نداريم                  
آنچه که مهمتر از کار ماست حمايت و شرکت                           

زيرا .  خوانندگان و مردم در کاريست که ما می کنيم           
بدون چنين حمايتی هيچگاه کار ما تبديل به يک                         

خوشبختانه، نشريه روشنگر   .  جنبش بزرگ نمی شود    
وسيله ای فراهم آورده است که هر فردی که بطور                
جدی خواستار خدمت به فرهنگ بشری و مبارزه با             
خرافات است، بتواند در سطح خودش در اين راه                    

فی المثل، هرکس می تواند مطالب                    .  فعال شود   
روشنگر را در اين جا و آن جا بازگو کند، يا نشريه                
را به ديگران معرفی نمايد، آنرا در محل ها و                            
جلسات عمومی برده و در معرض نمايش و استفاده              
ديگران قرار دهد، و مهمترين کار اينکه آنرا از                        
روی سايت روشنگر برای دوستان خود در ايران و             

چون سايت ما در ايران فيلتر (افغانستان ای ميل نمايد 
، و اينکار را        )شده ولی در افغانستان فکر نميکنم             

جدی بگيرند، چون هر بار که روشنگررا برای يک            
فرد در داخل ايران و افغانستان و حتی تاجيکستان                 
ايميل کنيد يا آدرس آنرا برای آشنائی بفرستيد، او آنرا  
برای دهها تن ديگر می فرستد و بزودی هزاران و                
شايد هم ميليون ها تن زير پوشش آگاهگری روشنگر          

امر بسيار   .  قرار می گيرند و اين امر کمی نيست                
يا اگر اين کارها را نمی            .  بزرگ آگاهگرانه ايست    

تواند بکند، برای کار تايپ و ترجمه از فارسی به                    
انگليسی با ما تماس بگيرد، برای پخش نشريه در                   
نقاط ديگر و يا حتی چا پ و تکثير آن در محل خود                 
با ما ارتباط برقرار کند، و مهمتر ار همه برای ما                   
کمک مالی بفرستد و يا از اطرافيان خود جمع آوری            

ما تنها اگر با چنين حمايت فعالی مواجه شويم                .  کند
خواهيم توانست در داخل و خارج جنبش قدرتمند ضد          
مذهبی و خرافات را براه انداخته، تحولی اساسی در             

برای اين  .  فرهنگ و افکار جامعه خود بوجود آوريم        
کار الزم است طرفداری غيرفعال از روشنگر را به           

اگر ما   .  طرفداری و کمک فعال به آن تبديل نمائيم              
حاال که شرايط از هر جهت برای راه انداختن چنين              
جنبشی فراهم است با تمام نيرو نجنبيم، فردا ديگر                  

امروز ايستادن در برابر مذهب و            .  دير خواهد بود    
نيروهای سياه آن که در همه جا برای تباه کردن                        
زندگی بشری فعاالنه در حال سازمان دادن خود                      
. هستند، يک ضرورت و وظيفه حياتی انسانی است             

ما در امريکا و کانادا افراد بسيار متمکنی داريم که                
ميتوانند با کمک های مالی مداوم و مرتب خود به ما             
. بطور موثر در اين مبارزه فرهنگی نقش ايفا کنند                

بسياری از اين افراد انسانهای خوش فکر و مترقی                
من نمی فهمم چرا اين افراد بايد در اين مورد                   .  اند

ساکت و منفعل بنشينند و فقط نظاره گر ما باشند و                   
چرا نبايد قدرت مالی خود     .  حداکثر از ما تعريف کنند    

را، حداقل اندکی از آنرا، در اين راه انسانی و آگاه                  
آيا برای آنها کاری بهتر از اين              .  گرانه بکار برند    

وجود دارد؟ اين ثروت ها را برای که می خواهند                   
چرا نبايد نام نيکی از خود بجا               .  بگذارند و بروند    

نهند؟ چرا نبايد با شرکت در يک کار انسانی برای                 
خود غرور و افتخار بيافرينند؟ چرا نبايد با شرکت                 
در يک مبارزه فرهنگی به زندگی خود معنای بهتری         
بدهند؟ اگر ما قدرت مالی بيشتری داشته باشيم می                 
توانيم روشنگر را در تيراژ بمراتب باالتری چاپ و            

(Continued from page 1)                       ...به گوش هر ايرانی و افغانی برسانيم و به همه                             سخن سردبير
ميتوانيم همه جا را با آن رنگين              .  کشورها بفرستيم  

ميتوانيم چنان قدرت خورد کننده ای برعليه                 .  کنيم
مذهب بوجود بياوريم که تاکنون نظيرش ديده نشده                

می توانيم چنان عرصه را بر آنها تنگ کنيم که           .  باشد
می توانيم بخش     .  قدرت تکان خوردن نداشته باشند         

انگليسی آنرا گسترش داده، تمام آمريکا و کانادا، و نه          
فقط نو جوانان ايرانی و افغانی در خارج از کشور                 
را، بلکه جوانان آفريقائی، خاورميانه ای، امريکائی            
و کانادائی را نيز زير تبليغات آگاه گرانه آن قرار                    
دهيم و با آن، يک مبارزه بزرگ ضد مذهبی را                        

ميتوانيم روشنگر را به زبانهای ترکی        .  سازمان دهيم 
و عريی ترجمه و به کشورهای مزبور بفرستيم و در           
. همه جا يک جبهه بزرگ بر عليه آن بوجود بياوريم            

دنيا به چنين جبهه ای نياز دارد و منتظر و تشنه                        
ولی اينکار فقط با حمايت های مالی بزرگ و           .  آنست

همکاری های عملی وسيع و شيفته وار از جانب                      
ما نمی توانيم خرگوش وار        .  مردم امکان پذير است     

بايد با تمام نيرو و در ابعاد وسيع به                     .  جلو برويم  
با همان ابعادی  که مذهب به جان           .  مذهب حمله کنيم  

و زندگی ما حمله کرده و دارد يکی يکی آنرا از                        
ما از اينکه با    .  دست ما و فرزندانمان خارج می سازد      

اينکار جان خود را در معرض خطر قرار دهيم،                     
هيچگونه ابائی نداريم و هم اکنون نيز اين کار را                     
. کرده ايم واز اين کار به هيچ وجه هم پشيمان نيستيم             

چون بهرحال کسانی بايد در            .  خوشحال هم هستيم     
اينکار پيشقدم می شدند و خود را به خطر می                             

ولی مبارزه با فداکاری فقط يکی دو نفر به             .  انداختند
يکی .  احتياج به مجاهدت عمومی دارد      .  پيش نميرود 

جانٌا فداکاری ميکند، ديگری وقتاٌ، يکی با قدرت مالی         
خود دست به گذشت و فداکاری می زند و يکی را                    

هرکس از طريق امکانات و توانی که            .  وسيله ديگر 
در اختيار دارد فقط وقتی اينها همه دست به دست هم             
بدهند چرخ مبارزه به معنی واقعی اش به حرکت در             

بدون اين ما وقت        .  می آيد و موثر واقع می شود               
ما در دوران   .  گذرانی می کنيم و هيچ فايده ای ندارد         

بزرگ و مهمی زندگی می کنيم، دورانی که نياز به               
دورانی که نيروهای ارتجاعی      .  کارهای بزرگ دارد   

بزرگ بپا خواسته اند، و مقابله با آنها نياز به                               
بنظر من کار روشنگر با      .  مجاهدت های بزرگ دارد   

همه پيشرفت برق آسايی که کرده است، هنوز در                    
من از همه .  مقايسه با آنچه که ميتواند باشد هيچ است

می خواهم که با جديت به اين مسئله فکر کنند و با                     
اين تصميم که با همۀ تواِن خود در هر سطحی که                    
هستند در اين مبارزه شرکت نمايند، از جای خو بلند             

سستی و  .شوند، با ما تماس بگيرند و به ياری ما بيايند 
. اهمال نکنند، نگويند حاال بگذار ببينيم چه می شود               

فرصت را از دست ندهند و با دليل تراشی های                         
کمی به  .  بيهوده برای انفعال خود عذر تراشی نکنند          

آنها که در داخل زير چنگال جمهوری اسالمی در                  
به بشريت  .   حال جان کندن و زجر کشيدنند فکر کنند        

نگذارند .  و بالی سياهی که گريبانگيرش شده بياندشند      
در رخوِت رضايت از وضعی که خود در اينجا در                

به کشتار عظيم و باور          .  آن قرار دارند فرو روند         
نکردنی يزيدی ها در کردستان عراق بدست سنی ها            
و قتل عام دختران و کودکان بيگناه آنها بدست                            

به تکه پاره شدن هر         .  جنايتکاران مذهبی فکر کنند      
روزۀ انسانهای بيگناه د رعراق و جاهای ديگر بدست 

به بالئی که قرن هاست       .  فتنه گران مذهبی بيانديشند     
همه جا مايه جنايت و کشتار و بدبختی برای بشريت              
بوده و حاال هم بيش از هر زمان ديگری وقت مبارزه 
با آن و در بند کردنش فرا رسيده، فکر کنند و خود                   

 ■.را اندکی هم که شده در اين مبارزه سهيم بدانند
 www.siamacsotudeh.comسيامک ستوده    

 ها تظاهرات بر عليه اعدام : پاريس 
 همجنسگرايي در ايران جرمبه 

 عكس از ميدان حقوق بشر پاريس

:در اين شماره مي خوانيد   
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 سخن سردبير   •

 )خبر( تظاهرات بر عليه اعدام ها  •

 )آشنا . م( جامعۀ ژنده پوش  •

 )خبر ( محو سازی يزيدی ها  •

 )احمد شاملو( مقدمه ای بر حافظ  •

 )خبر( راهپيمائی جوانان افغانستانی  •

 ) سيامک ستوده( موقعيت زن  •

 )شعری از محمود درويش(به يک قاتل  •

 )خبر( ممنوعيت تدريس آفرينش هوشمند  •

 خبری در مورد تسليمه نسرين •

 آمار بی خدايان  •

 به مدارس مذهبی“ نه “  •

گزارشی از مراسم خاک سپاری همسر  •
 )علی ضرابی( هوشمند عقيلی 

کشفيات تازه در نظريۀ تکامل انسان   •
 )ترجمۀ احمد خزائی( 

 تکامل بزبان ساده •
 )علی آزاد ( تنها با يک سؤال کوتاه   •
عقب افتادگی فرهنگی در تشييع جنازه  •

 مهستی
 خيام و آن دروغ دآلويز •
داستان روايت دو چهره ی حاج توحيدی  •

 )کاميار کريمی(
 نامه ها  •

 سردبير سيامك ستوده 
ي دارابع ل ي ر ض ا   : و ي ر ا س ت ا ر   

ا د هن ا ه ي د   پ ا ك ن : س ر پ ر س ت   س ا ي ت   
وداد پايا: امور فني  و صفحه آرايي   

امير ايوب ابراهيمي قاجار: عكاس   
:تيراژ  

  5000، شيكاگو2000، مونترال   8000تورونتو 
 ، واشنگتن،5000كاليفرنيا   

  5000مريلند، ويرجينا   

 پيامگير ، فكس و ايميل سردبير 
310 358 9991 

 تلفن كانادا
(416) 726-1166 

 تلفن، فكس و ايميل  آمريكا
(773) -457-0865   

 Fax: (310) 358-9991 

 .همكاري شما روشنگر را پربارتر خواهد كرد 
براي ما، مقاله، خبر، شعر، طنز، طرح و كاريكاتور 

روشنگر دراصالح و كوتاه كردن مقاالت . بفرستيد
از پس فرستادن مطالب . با حفظ مفهوم آزاد است

 مطالب خود را با ايميل و . معذوريم 
 . بفارسي بفرستيد

rowshangar@hotmail.com 

rowshangar1@yahoo.com 

 گهي هاي تجارتي خود به روشنگر، آبا دادن  
 نه تنها به كسب وكار خود بلكه به جنبش روشنگري نيز رونق دهيد 

 416-726-1166:     تلفن
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اگر بهترين نوع پارچه را که پس از مدتها پوسيده               
است، به دست ماهرترين خياطها برای طرح و                       
دوختن بدهيد، امکان دارد که لباسی از آن ساخته                

چون به   .  شود ولی البته قابل پوشيدن نخواهد بود           
علت پوسيدگی دچار پاره گی ميشود و قابل وصله                

 ."کردن هم نيست
مذاهب .  مذاهب نيز چنين حالتی را دارا هستند                    

ميپوسند و ميميرند ولی انسانها زنده  هستند و راه                   
مذاهب پوسيده اند و     .  کمال اجتماعی خود را ميپويند     

حتی خياطان ماهر و هنرمندی چون آل احمد ها ،                  
علی شريعتی ها و سروشها هم قادر نخواهند بود که             
از اين پوسيده گی، لباسی بر تن جامعه ايرانی                           

 .بدوزند 
 :برای درک بيشتر موضوع، به اخبار زير نگاه کنيد

 درخواست امام جمعه مشهد
 برای برخورد با بدحجابی 

امام جمعه مشهد خواستار برخورد قاطع تر                 :ايرنا
نيروي انتظامي در راستاي اجراي مرحله دوم                        

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با بي حجابي و                          "
سيداحمد علم الهدي در         .  شد"  بدحجابي در جامعه     

خطبه هاي نماز جمعه مشهد از بي حجابي و                              
بدحجابي به عنوان مهمترين عامل پيدايش فساد و بي          
بند و باري و معضل اراذل و اوباش در جامعه ياد                 

وي افزود؛ برخي جوانان با ديدن مظاهر بي               .  کرد
حجابي و بدحجابي، شهوت در درون شان شعله ور             
شده و به اراذل و اوباش در جامعه تبديل شده و به                  
دنبال کارهاي فساد در جامعه مي روند و امنيت                      

خطيب جمعه    .  ناموسي جامعه را مختل مي کنند               
مشهد گفت؛ امنيت ناموسي مهمترين و ارزشمندترين        
امنيت براي مردم است و اگر صدها برنامه در جهت     
رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي در کشور انجام             
شود ولي مردم امنيت ناموسي نداشته باشند خدمت به         

به گفته وي مردم به      .  آنان هيچ فايده و ارزشي ندارد      
هيچ عنوان نمي توانند تحمل کنند که ناموس آنها در             
جامعه امنيت نداشته باشد و توسط اراذل و اوباش                  

 .امنيت آنان به مخاطره بيفتد
 :خوب دقت کنيد اين امام جمعه ميگويد 

ا در                       ده وسط آخون ه ت ع ام اموسی در ج آيا امنيت ن
د از                        ن ی چ ن وسط ت ا ت رار دارد ي معرض خطر ق
ه          د؟ ن دارن ر ن جوانانی که امکان هيچ چيزی بعلت فق

ده   ن ی        .   تحصيل ، نه کار ، نه اميد به آي ت گهی وق وان
ه                              ه و ب ع ام دار در ج ت ن اق ا داشت ا ب ب رت آخوندها م

ه      ( صورتهای گوناگون از زنان جامعه  غ همچون صي
و امثال آن که با ديد جامعه شناختی می توان فحشای  

اس             )  پنهان ناميد ب وقت در ل سوء استفاده ميکنند و آن
جوانان جامعه را به دار   فله ایامنيت ناموسی بطور 

کر      می زنند ، آنقدر اينها از مرحله پرت هستند که ف
می کنند با اعدام های دسته جمعی   ميتوان مشکالت  

 .پيچيده اجتماعی را حل کنند 
رد     ك ل اعدام های فله ای اخير، مهر ننگي است بر عم

ن  . بيست و هشت ساله ي رژيم حکومت اسالمی          اي
ن           ه در اي د آ جوانان در حكومتي به دنيا چشم گشودن

م است           امام زمان، قانون اهللاآشور  اآ ی     ... ح ن ي خم
چرا آه همين .. راست مي گفت که جنگ نعمت است 

ن              ي م راث خوار ه ي جوانها به جبهه رفتند و رژيم  م
نک شب و               .... شهداي وطن شد حكومت اسالمی اي

ن    روز آمريكا را تحريك مي آند که شايد با برانگيخت

يک حمله خارجی چند دوره ای بيشتر بتواند به حيات 
ننگين خود ادامه بدهد  ولي آمريكا مانند صدام احمق     
ه از                      د آ ده ي م دتش اجازه ن د م ن نيست  و يا منافع بل
د                      داري ان را ن درت اداره آن م وق ه ا ف جواناني آه شم

ايش              .  برايتان شهيد بسازند رم ه  ف د ب دي ن حال بايد بخ
د         امامتان  که اگر يك آشيده ناحق به گوش آسي زدي

مملكت اداره آردن با مسجد و ... حكومتتان باطل است
ان   .... قبرستان اداره آردن متفاوت است اگر اين جوان

ر        د در اث امروز به قول خودتان اراذل و اوباش هستن
يف اسالمی                          ث م ک ن رژي ه اي وجود محيطي است آ

ه                   .  فراهم آرده است ده است آ ي ان  رس وشت ه گ آيا ب
ساليانه دويست هزار جوان بيست تا بيست و پنج سال 

د       از آشور آواره مي شون
ا    ه و اروپا سكوي پرواز آن
به ساير نقاط جهان است و 
يت خود        ق براي آسب موف
ه جان            گري را ب اديان دي
وز           ن ا ه ه د و آن رن مي خ
ذاهب              ام م م ه ت د ک نميدانن
ده ای          ي وس ای پ ه ه ارچ پ

سربازان گمنام امام . هستند
ان صداي فش فش            زمانت
ديگ جوشان را به عرض 
ده            ان رس ان ن ت ارآ ب م

د          .... اند  ي ت ن هس ئ آيا مطم
ا                ود ب وت  خ ل ه در خ آ

وري                ات ت ك درت و دي ي ق ن ري وجدان نيم بند خود با شي
بحث آزادي در جنگ                 آنهم از نوع اسالم شيعه و م
زدوران خود از               ن م ي و دورب هستيد و هر بار آه جل
د وحشت در               ري ي قبيل حاج آقا ضرغامي قرار مي گ

ان است                اي م ا  ن ه شم ن          .  چهره هم اده اي ت امت ايس ق
جوانان در پاي چوبه دار تاريخ بيست و هشت سال          
حكومت ننگين شما را ورق مي زند وگند آن در هر        
ان    م آوي و برزني به مشام مي رسد و می دانيد در ه
ا و                 ه ه اي س ه های هم روزها و شبهای اعدام در خان

 : ساير مردم تحت ستم ايران اين زمزمه شنيده ميشد 
 

 
ذاهب                          دگی م وسي ه پ ر ب شت ي که ب ن بنابراين برای اي

 :بخصوص اسالم واقف شويد به اين خبر توجه کنيد 
 
 ها ميليارد تومان، هزينه صيغه سعودي  ٢۵ •
 
واده               "  • ان ت از خ اي م ه ح س وس ر م دي اي    م ه

ردن          ه آ ن عربستاني در خارج از آشور از هزي
ردان       وسط م مبلغ يكصد ميليون ريال سعودي ت

 . اين آشور در زمينه ازدواج موقت خبر داد
 
ر   » جمهوري اسالمي«به نوشته روزنامه  • دي ، م

اين مبلغ تنها ظرف    :  اين موسسه اظهار داشت
اهل                 ٣٦ ت ردان مجرد و م ماه توسط برخي م

ايي     سعودي در چند آشور اسالمي و شرق آسي
 . هزينه شده است

 
ك             ٢٥٠با احتساب مبلغ  • ان در ازاي هر ي توم

ن                ار رسمي اي راساس آم ودي و ب ال سع ري
ور       موسسه، مي ذآ م م توان گفت آه مبلغ آل رق

ان            ٢٥به تومان مساوي است با  وم ارد ت ي ل ي م
اع      ب آه تنها طي سه سال براي ازدواج موقت ات

 .شود سعودي در خارج از آشور هزينه مي
 
ران       • ا دخت سنى ها صيغه را حرام  ميدانند لذا  ب

د و         ن ن ك ي باآره خرد سال فقير مصرى ازدواج م
را ازدواج      سپس طالق ميدهند آه حرام است زي
د     ن ن با قصد قبلى بر طالق  باطل است و زنا ميك

 " 
ر روی                       ار ب ن شع ران اي ه ای ت ه ان اب ي در يکی از خ
يس    تراکتی به چشم خورده ولی بالفاصله از طرف پل

   : شريعتمداران جمع گرديده است 
 ! تو نيز كاري بكن! تو نيز چيزي بگو

ديگر از پوسيدگی مذهب اگر مايل بدانستن آن هستيد          
 :اين خبر را هم بخوانيد 

وکيل پرونده جنجالی سنگسار تاکستان          -عصرايران
در گفت و گو با خبرنگار عصرايران، جزئيات تکان          
دهنده ای از ماجرای سنگسارجعفر کيانی و وضعيت          

 .بيان کرد "مکرمه"موکله اش

شادی صدر درباره موکله اش که به سنگسار محکوم           
شده و هم اينک در زندان تاکستان به سر می برد                      

مکرمه، زنی بی سواد و بسيار ساده است و                  :گفت
هنگام دستگيری حتی خواندن و نوشتن هم بلد نبود و            
اکنون در حد مقدماتی مثل نوشتن اسم خودش سواد                

 .دارد

چند سال پيش، جعفر کيانی که او هم بی                :وی گفت 
سواد بود، برگه ای را به مکرمه نشان می دهد که                   
حاکی از آن بوده است که حکم طالق غيابی مکرمه              

مکرمه نيز به         .از همسر اولش صادر شده است              
استناد همان برگه به همراه جعفر کيانی به دفتر                         
ازدواج مراجعه  می کند و محضردار هم که اينک                 
فوت کرده است، برهمان مبنا، بين جعفر و مکرمه                

ساله جاری می کند و سند رسمی                   ٩٩صيغه عقد     
 ".عکس دار و قانونی ازدواج به آنها ارائه می دهد

 اينك شما
 با اين پوسيدگي ها ميخواهيد چه كنيد؟  

 

 

يت                  ن ن ام ري دت ن ن و ارزشم ري امنيت ناموسي مهمت
براي مردم است و اگر صدها برنامه در جهت رشد      
ام                        ج اعي در کشور ان م تصادي و اجت و توسعه اق

د                      . شود  اشن ه ب داشت اموسي ن يت ن ن ردم ام ولي م
 خدمت به آنان هيچ فايده و ارزشي ندارد

 جامعة ژنده پوش
 آشنا. م: بقلم

m.ashena@gmail.com 

 ما كفر را بر ظلم ترجيح مي دهيم
 زنده باد آزادي 

 : جزئيات تکان دهنده از پرونده سنگسار تاکستان       "
جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بينی اش             
کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی                             
پزشک قانونی زنده بودن او را تائيد می کند، آقای                 

 با يک بلوک سيمانی بزرگ بر سرش می کوبد           (...)
 .و اورا به قتل می رساند

 
 
 
 
 

باورهای اسالمی، زرتشتی و عقايد و آداب مذهبی 
از اين رو، عقايد غير        .  خاص خودشان می باشد     

اسالمی آنها مانند اهل حقی ها در ايران، نه نشان            
ضديت آنها با هر نوع خرافه مذهبی، بلکه                           
انعکاس مخالفت و مقاومت آنها در برابر نوع                   
اسالمی آن و درواقع مخالفت و مقاومتشان در                  
تحميل گری و زورگوئی تجاوزکاران اسالمی با            

اين اقدام  .  مايه های کم و بيش مذهبی بوده است            
جنايتکارانه سنی ها در تالفی قتل زنی از يزيدی            
ها بود که چندی پيش به جرم مسلمان شدن و                       
ازدواج با يک مرد سنی به دستور رهبر جنايتکار         

پس از آن   .  يزيدی ها بطور دلخراشی سنگسار شد     
کارگر يزيدی    ٢٨نيز جنايتکاران سنی،  يا اعدام         

در راه بازگشت از کارخانه، و انفجار روستاهای          
يزيدی، نشان دادند که سنگسار کردن زن يزيدی            
را بهانه ای برای محو سازی يزيدی ها و نابودی            

اينها همه، چه از جانب         .  کاملشان قرار داده اند      
يزيری ها و چه از جانب مسلمانان سنی، نشان                 
ميدهد که نيروهای مذهبی چه موجودات وحشی و         

اينها همان کسانی اند که خود         .  خونخواری هستند 
را نماينده اخالق و معنويت و روحانيت معرفی               
می کنند و مشتی آدم نادان و بی خرد نيز با                            
حماقت تمام، فريب رياکاری آنها را خورده،                      

اين وقايع   .  دروغ  های آنها را  باور می کنند                  
بخودی خود و بدون اين که نياز به هيچگونه                       
توضيحی باشد نشان ميدهد که کسانی که معترض         
اند که اگر مذهب از ميان برود، اخالقيات جامعه            
از ميان ميرود، تا چه اندازه در خامی و اشتباه به            

جناياتی که گروه های مذهبی سنی و          .  سر ميبرند 
شيعی، و يزيدی و غيره در عراق بر عليه هم                     
انجام ميدهند، خود، بخوبی پرده از اخالقيات                     

انسان بايد بی   .  واقعی اسالمی و مذهبی بر ميدارد      
نهايت خام و ساده باشد که سخنان رياکارانه                        
آخوندها، کشيش ها و خاخام ها را در مساجد و                 
کليساها، هنگامی که دم از مهربانی و بخشش و               

اينها .  عطوفت با ديگران می زنند، باور نمايد                
همان کسانی هستند که در عراق مغز مخالفين                   
شيعی خود را با مته سوراخ می کنند؛ در لباس                  
شيعی و سنی به جان زن و فرزندان هم افتاده از               

دست و پای متخلفين از            .  آنان کشتار می کنند        
انسان را در     .  قوانين پليد خود را قطع می کنند             

. خاک کرده با زدن سنگ زجرکش می کنند                       
واقعيات امروزی ايران و عراق بخوبی نشان                   
ميدهد که اخالقيات مذهبی يعنی چه و اين سخن                
پوچ که اگر مذهب از ميان برود، اخالقيات جامعه 

ممکن .   نيز از ميان ميرود تا چه حد بی پايه است         
است تصور شود که اين اقدامات ربطی به اسالم             
واقعی ندارد و اين افراد برای خودشان دست به               

سؤال ما اين است که آيا         .  چنين جناياتی می زنند    
عمل جنايتکارانه محوسازی يزيدی ها بدست سنی       
ها با محو سازی يهوديان د رعربستان بدست                     

تن از      ٧٠٠محمد تفاوتی دارد؟  آيا گردن زدن              
مردان و جوانان بنی قريظه به دست علی و زبير            
و به فرمان محمد برای ريشه کن کردن آنها، با                 

تن از يزيدی ها برای محو قومی آنها          ۵٠٠کشتار  
فرقی دارد؟ حکومت صدر اسالم پر از اين                         
جنايات است و اگر کسی فکر می کند که ميان                    
جنايات گروه های مذهبی امروزی با جنايات                    
صدر اسالم کوچکترين تفاوتی وجود دارد، بهتر            
است بجای گوش کردن به تاريخ اسالم از زبان                
آخوندها، خود کمی هم که شده مستقالنه به مطالعه     
تاريخ اسالم بپردازد تا متوجه شود که در چه                     

 سيامک ستوده ■. اشتباه وحشتناکی بسر می برد
 سيامک ستوده

(Continued from page 1)  .... محو سازی يزيدی ها در 



 

 

 4               ٢٠٠٧ شمارۀ  هفتم  آگوست  . سال اول . ماهنامۀ روشنگر   

زنان اسفند و دانشجويان چپ کارگری در اين                         
 :مراسم شرکت کردند

: در انتهای بيانيه دانشجويان فعاالن چپ که شامل                
چپ کارگری دانشگاه های تهران، دانشجويان                        
سوسياليست پلی تکنيک، نشريه ميليتانت، هيئت                    

ما خواستار آزادی   "  تحريه سالم دموکرات آمده بود        
 ." بی قيد و شرط همه ی دانشجويان هستيم

بعد از پايان يافتن قرائت بيانيه دانشجويان چپ                        
حضار ضمن استقبال و تشويق ممند شعار                                  

را بار ها سر        "  دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد          "
در اين جا مراسم رسمی به پايان رسيد اما                   .  دادند

حضار به صورت خود جوش ضمن جمع خوانی                   
اشعار شاملو مراسم خود را ادامه داد که در اين ميان 

به وسيله يک دختر        "  پريا"از حفظ خواندن شعر           
خردسال جلوه ی خاصی به مراسم داد که مورد                      

در اين ميان   .  توجه ی ويژه ی حاضران قرار گرفت       
" جمعی از دانشجويان شروع به خواندن سرود                       

کردند که آرام آرام جمعيت در             "  سراومد زمستون  
اطراف آنان جمع شد و با گرفتن دستان يک ديگر و             
ايجاد حلقه ای بزرگ با صدای بلند به سرود خوانی             
پرداختند بعد از چند دور خواندن اين سرود، جمعيت          

نکته .  با صدای بلند سرود انترناسيونال را خواندند            
انترناسيونال "  جالب آن بود که زمانی که به عبارت           

عده ای از جوانان مشت های        "  است نجات انسان ها    
 . گره کرده خود را باال می بردند

" بعد از خواندن سرود انترناسيونال شعارهای                        
زندانی سياسی  "      "دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد     

" " محمود صالحی آزاد بايد گردد      " "  آزاد بايد گردد   
سر داده       "مرتضای اصالح چی آزاد بايد گردد                

 ■."شد
 از  دکتر صالحی نيا

***** 
ما بمناسبت سالگرد مرگ شاملو، شاعر برزگ و                 
آزاده قرن،  در اين هقتمين سال خاموشی اش، به                    
منظور بزرگداشت و تجليل از او، مقدمه کتاب وی              
حافظ شيراز را که اثری بی نظير و بجا ماندنی در                
شناخت واقعی اين شاعر بزرگ است، در طی چند              

شاعری که شناخت افکار    .  شماره به چاپ می رسانيم 
و انديشه های او در ميان کوهی از تحريفات                              
 .مغرضانه تاکنون آن چنانکه بايد شناخته نشده است

 
 روشنگر

 !حافظ راز عجيبي است
به راستی کيست اين قلندر يک ال قبای کفر گو که                   
در تاريکترين ادوار سلطه رياکاران زهدفروش در            
ناهار بازار زاهدنمايان و در عصری که حتی                          
جالدان آدمخوارمغروری  چون امير مبارزالدين                  
محمد و پسرش شاه شجاع نيز بنيان حکومت آن                      
چنانی خود را بر حد زدن و خم شکستن و نهی از                   
منکر و غزوات مذهبی نهاده اند يک تنه وعده                          
رستاخيز را انکار می کند، خدا راعشق و شيطان را           
عقل می خواند و شلنگ انداز و دست افشان می                      

 :گذرد که
اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی                                          

 وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولی
کيست اين آشنای ناشناس مانده  که  چنين رودررو با   

 :قدرت ابليسی شيخان روزگار دليری می کند که
پير مغان حکايت معقول می کند     معذورم ار محال 

 !تو باور نمی کنم
 :يا تمسخر زنان می پرسد

چو طفالن تا کی ای زاهد فريبی      به سيب بوستان 

(Continued from page 1)               ....مقدمه ای بر حافظ 

 حافظمقدمه اي بر 
 احمد شاملواز 

  ١١   ١١    ١١   ١٢   ١١ای صبا با ساکنان شهر يزد از ما بگوی            
 ١۴    ١٢   ١۴    ١٣   ١٢گرچه دوريم از بساط قرب و همت دور نيست        

 ١٣    ١٣    ١٣          ١٣ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی                   
که چنان که می بينيم تنها نسخه ن، و با يک مورد اختالف نسخه ف با نسخه                                  

 .قزوينی برابر است
 :متن ۴٨٩غزل شماره 

 ن     ف     د    ١مصراع اول بيت                                  ق      س    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ١     ١     ١     ١     ١      ١تو مگر بر لب جويی به هوس ننشينی              
  ٢     ٢     ٢     ٢     ٢     ٢به خدايی که تويی بنده بگزيده ی او               

 ۴     ۶     ٣     ۶*    ۶    ٣گر امانت به سالمت ببرم باکی نيست               
  ۶     ٣    ۴      ۴     ۴    ۴ادب و شرم تو را خسرو مهرويان کرد            
 ۵    ٩     ۵     ۵     ٣     ۵عجب از لطف تو دارم که نشينی با خاک          
            ٩   ١٠     ۶    ٧*    ۶    ۶صبر بر جور رقيبت چه کنم گر نکنم              
  ٧    ٧     ٧     ٣       ٩    ٧باد صبحی به هوايت ز گلستان برخواست          
 ٣    ۴     ٩     ٨      ١٠   ٨شيشه بازی سرشکم نگری از چپ و راس         
 ٨    ۵    ١٠      ٩      ٧     ٩سخنی بی غرض از بنده مخلص بشنو             
 ١٠  ٨   ١١  ١٠   ۵   ١٠نازنين چو تو پاکيزه دل و پاک نهاد              

  ١١   ١١         ١١   ٨   ١١سيل اين اشک روان صبر دل حافظ برد          
  ١٢   ١٢       ١٢  ١١  ١٢تو بدين نازکی و سرکشی ای شمع چگل          

که باز فقط نسخه ن، صرف نظر از اين که دو بيت آن را ضبط نکرده است، از                         
لحاظ توالی با نسخه قزوينی که ماخذ قرار داده ايم مطابقه می کند؛ و البته چنان که                  
گفتيم هيچ کدام از اين دو غزل مظهر حد اکثر بی ترتيبی و اخالق نيست و بسيارند                  

 .غزل هايی که از اين دو نيز آشفته ترند
اما غزل های فراوانی در نسخ حافظ هست که پس و پيشی ابيات در آن ها وضعی                   

و .  چنان خنده آور ايجاد کرده که گويی کسی با اين کار قصد مزاح داشته است                         
جالب اين که، اين گونه غزل ها در شمار غزل هايی ا ست که اختالف توالی شان                    

متن   ١٣٢به عنوان نمونه به غزل شماره        .  در نسخه های مختلف بسيار کمتر است       
 اشاره می کنم که جدول مقايسه آن در همين شش نسخه مورد آزمايش چنين است؛

 مصراع اول بيت                                ق     ن     س     د     ف     ا
 ١     ١     ١      ١     ١     ١سحر بلبل حکايت با صبا کرد                   

 ٢     ٣     ٢     ٢      ٢     ٢از آن رنگ رخم خون در دل انداخت            
  ٣     ٣     ٣     ٣     ٣     ٣غالم همت آن نازنينم                            

 ۶     ۶     ۶     ۶     ۴    ۴من از بيگانگان هرگز ننالم                      
  ۴     ۴     ۴     ۴     ۵    ۵گر از سلطان طمع کردم خطا بود               
  ٨      ۵     ۵      ۵     ۶    ۶خوشش بادا نسيم صبحگاهی                     
  ٧      ٧      ٧     ٨       ٧    ٧نقاب گل کشيد و زلف سنبل                     
 ۵       ٨     ٨     ٧     ٨   ٨به هر سو بلبل عاشق در افغان                  
    ٩      ٩    ١٠     ٩     ٩   ٩بشارت بر به کوی می فروشان                  

  ١٠    ١٠     ٩    ١٠    ١٠   ١٠وفا از خواجگان شهر با من                  
که می بينيم هرچند نسخه ای با يکديگر  ترتيب مشابهی دارد اما هيچ يک از نسخه                 

۔ در صورتيکه به طور قطع       !ها توالی صحيح و قابل پذيرشی از آن ارائه نداده اند            
 ": نميتواند باشد"ترتيب ابيات غزل جز بدين صورت که می آورم 

 به ما ديدی چه ها کرد؟" عشق گل"که             سحر بلبل حکايت با صبا کرد
 وز آن گلشن به خارم مبتال کرد از آن رنگ رخم خون در دل انداخت 

 که با من هر  چه کرد آن آشنا کرد   من از بيگانگان ديگر ننالم  
*** 

 تنعم زين ميان باد صبا کرد  به هر سو بلبل عاشق در افغان؛ 
 گرهبند قبای غنچه واکرد  نقاب گل کشيد و زلف سنبل 

*** 
 که درد شب نشينان را دوا کرد  خوشش باد آن نسيم صبحگاهی 

 که کار خير، بی روی و ريا کرد   غالم همت آن نازنينم 
 که حافظ توبه از زهد و ريا کرد؛  بشارت بر به کوی می فروشان  

غزل دو بيت ديگر نيز دارد در مدح خواجه کمال الدين ابوالوفا  که همچون تمامی                  

 و جوی شيرم؟
 :و يا آشکارا به باور نداشتن  مواعيد مذهبی اقرار می کند که فی المثل

 من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود      وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟
به راستی  کيست اين مرد عجيب که، با اين همه، حتی در خانه قشری ترين مردم                    
اين ديار نيز کتابش را با قرآن و مثنوی در يک طاقچه می نهند، بی طهارت دست                   
به سويش نمی برند و چون به دست گرفتند همچون کتاب آسمانی می بوسند و به                       
پيشانی می گذارند، سروش غيبش می دانند و سرنوشت  اعمال و افعال خود را با                    

 اعتماد تمام بدو می سپارند؟
 .کيست اين کافر که چنين به حرمت در صف پيامبران و اوليااللهش می نشانند

در باره حافظ و معمای پيچيده او، درباره شعر و انديشه او، درباب اين همه داوری   
های متضاد که در حق او شده است و حتی در باب علل و و موجبات  اين همه                             
اشکال که راه دست يابی به نسخه سالمی از ديوان او را بريده است کلمه ای نمی                      
توان گفت مگر اينکه روزگارش را به خوبی بشناسيم، پوسته سياسی و اجتماعی                    
عصر او را با حوصله و دقت بشکافيم و از موقع او در محيط تاريخيش به درستی                  
آگاهی يابيم، پشتوانه فرهنگی او را دقيقا بررسی کنيم، به معلومات و معتقدات او                    
پی بريم و دراين راه و بدين منظور مراجع اشارات و کنايات و حتی اسطوره های                  
مورد استفاده او را به يک جای گرد آريم و  در باره انديشه های متضادی که در                        

۔  و اين همه       ...  کارنامه ی شاعريش به چشم می خورد توضيح قانع کننده بياريم               
 .کاری است که البته به چند صفحه بر نمی آيد

اشکال کار در اين است که، اگر بررسی جنبه های مختلف تاريخ عصر او را،                          
متون معتبر  و حتی آثار تحقيقی جامع  و فشرده ای در دست هست، باری برای                         
دست يافتن به سرگذشت خود او که پر آوازه ترين مرد روزگار خويش بود جز                         
ديوان شعر او تقريبا هيچ منبعی در دست نيست؛ و تازه آنچه در اين راز گره به                        

.  ١*گره می اندازد و اشکال را به ناممکن تبديل می کند خود اين ديوان است                               
درحقيقت ديوان حافظ بايد به دست آويز آگاهی هايی پاکيزه شود که، خود آنها جز                   

 !با تاييد ديوان پاکيزه ای از حافظ  قابليت اعتنا نمی تواند يافت
به اعتقاد نويسنده اين سطور بزرگترين لطمه ای که به ديوان حافظ وارد آمده به هم  

و نخستين و مهمترين گامی که می         !  خوردگی ترتيب و توالی ابيات غزل ها است          
تواند در اين راه برداشته شود همين بازآوردن ابيات هر غزل به توالی منطقی                           

کاری که می بايد با چون و چرا و اگر و مگر بسيار، با                            ....  نخستين آن است    
احتمال و قياس گوناگون، با گذاشتن و گذشتن ها و بازگشتن های بی حساب و با                        

 .شرط و شروطهای فراوان صورت پذيرد
وقتی که ديوان حافظ از اين لحاظ مورد بررسی قرار گيرد نکته مهمی که هم از                       
ابتدا توجه را جلب می کند اين است که هر غزل، در هر چند نسخه ای، با توالی                        

و اين اختالل توالی به اندازه ای است که حتی به راهنمايی آن می              .  ديگر آمده است  
توان با اعتماد کامل حکم کرد کدام دسته از نسخه ها از يک نسخه واحد استنتاخ                        
شده اند،  که اين خود، حتی برای تصحيح ديوان به شيوه مرسوم و قديمی آن نيز                        

 .می تواند راهی تازه به دست دهد
جدولهايی ترتيب    ٢*برای نمونه، از توالی ابيات چند غزل درشش نسخه مختلف                

می دهم؛ غزل هايی که خوب است قبال بگويم ازطريق اقتراع انتخاب خواهم کرد                  
 .و نه به عنوان آشفته ترين آنها

 :متن ١٢غزل شماره 
 ن   ف   د   ١مصراع اول بيت                                   ق   س    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
     ١    ١    ١     ١    ١    ١ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما           
 ٨    ٢    ٢     ٢     ٢   ٢عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده                 

 ٢    ٣    ٣     ٨    ٩    ٣کس به دور نرگست طرفی نبست از عافيت          
 ٩    ۴    ۴     ٣    ٧    ۴بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر           

 ٧    ۵    ۵     ٧    ٣    ۵با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای        * 
 ٣    ٧    ۶     ۴    ۴    ۶عمرتان باد و مراد ای ساقيان بزم جم              

 ۶    ٧     ۵    ۵    ٧دل خرابی ميکند دلدار را آگه کنيد               * 
    ٨    ٨     ۶    ۶    ٨کی دهد دست اين غرض يارب که همدستان شون 

 ٩     ٩    ٩    ١٠   ٩دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذر * 
  ١٠   ١٠   ١٠  ١١   ١٠می کند خاک دعايی بشنو و آمين بگو           
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اگراز روشنگر مي آموزيد 
و آنرا در مبارزه با مذهب  

و خرافات موثر مي دانيد ، 
با كمك ما لي خود آنرا  

.ياري نمائيد  

  
 
 

راهپيمايي جوانان افغان 
 عليه بيكاري و فقر 

ل  ب رگزار کنندگان اين راهپيمايی می گويند بخش قاب
کاری         ي توجهی از جوانان افغان فاقد اشتغال اند و ب
باعث پناه بردن آنان به مواد مخدر، ارتکاب جنايات 

 .و پيوستن به گروه های مخالف دولت خواهد شد

م آگست، روز                        ا دوزاده د ب ون ي ی در پ اي م ي اين راهپ
ی                ت ردول ان غي ج سازم ن جهانی جوانان و با حمايت پ

اين گروه سه صد    .  فعال در افغانستان انجام شده است
نفری جوانان دختر و پسر راهپيمايی اعتراضی خود     
د و      ردن را از مقابل وزارت تحصيالت عالی شروع ک
کاری         ي در حالی که همه آنان شعارهايی عليه فقر و ب
ان   حمل می کردند، در برابر ساختمان پارلمان افغانست

 .متوقف شدند
ه راه           ر ب ق اين راهپيمايی از سوی ندای جهانی عليه ف

ون عضو           ١۵٠افتاده که ائتالفی دارای بيش از  ي ل ي م
 .کشور جهان است ١۵٠در 

د      ه ان شمار زيادی از جوانان افغان که نتوانست
ار در         ن د، ک در کشور خود کاری دست و پا کنن
ان در صف           انست غ ورودی سفارت ايران در اف
زا                          افت وي ظار دري ت ری ان ا بی صب ی ب ل طوي

 ■. هستند
 

به گفته برگزار کنندگان اين راهپيمايی، تعداد قابل 
  مالحظه ای از جوانان افغان از بيکاری رنج می برند

آن چه به زبان مبارک شاه می گذرد عين صدق و                     :  خواجه حافظ فرمود که            
اما معذالک شعر حافظ در آفاق اشتهار يافته،  و نظم ديگر                  .  محض صواب است   

 ! پای از دروازه شيراز بيرون نمی نهد ٧*حريفان 
 :زيرنويس ها

اثرای ب  (کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عهد مغول               :  به عنوان نمونه      
اين کتاب گرانبها اثر تحقيقی          )  ترجمه کريم کشاوزر، در دو جلد           /  پتروشفسکی

بسيار جامعی است و مرجع قابل اطمينانی که چون با ديدی واقع بينانه تمامی منابع               
تاريخی و اجتماعی و ادبی شرق و ماحصل تحقيقات و مطالعات دانشمندان صاحب             
صالحيت جهان را مورد استفاده و بررسی قرار داده، به تنهايی می تواند نياز                           
شخص را برای آگاهی از زمينه اجتماعی اين دوره برآورد و او را از بررسی                         
متون و منابع بسياری که برای پی بردن به علل و اسباب فقر اقتصادی دوره بعد                      

 .مورد  احتياج اوست بی نياز کند
 
 : ۔ اين نسخه ها عبارتند از٢
نسخه معروف به قزوينی ۔ دکتر غنی۔  که در جدول به حرف ق نموده شده به                        *  

 .ترتيب ابيات آن را ماخذ مقايسه قرار داده ايم
نسخه مورد استفاده سودی ُبسنوی که شرح معروف خود را بر اساس آن نوشته                  *  

 است ۔ با حرف س 
 نسخه مصحح ابوالقاسم انجوی ۔ با حرف الف* 
 نسخه دکتر سليم نيساری ۔  با حرف ن* 
 فرزاد  با حرف ف نسخه مسعور* 
 نسخه دکتر نائينی ۔ دکتر نذير احمد۔ با حرف د* 

برای آسانی مقايسه مصراع نخست هر بيت را نيز با شماره و ترتيبی که در نسخه                 
در متن ما نيامده      *  ابيات دارای نشانه      .  قزوينی است در ابتدای جدول آورده ايم          

 .است
سودی بسنوی دو مصراع اول را با تکرار مصراع دوم بيت شش همچون دو                    *   

 .بيت مستقل ضبط کرده است
۔ اين شخص را محمد گلندام خوانده اند ليکن زود دريافتند که چنين نيست و يکی           ٣

محرر گمنام، و بدين نام و نشان، خواسته است از اين رهگذر نامی از خود به                            
زيرا آنچنانکه محققانی چون محمد قزوينی نوشته اند، در قديم ترين            .  يادگار بگذارد 

قزوينی در عين    .  نسخی که از آن مقدمه در دست است چنين نامی ديده نمی شود                  
حال قول دولتشاه سمرقندی را نيز مويد نظر خود دانسته که در تذکرۀ  احوال حافظ 

بعد از وفات حافظ معتقدان و مصاحبان او اشعار او را مدون ساخته                : "  می نويسد 
 .و نامی از کسی نبرده است" اند
موالنا االعظم السعيد، المرحوم الشهيد،              :  ۔ عين عبارت مقدمه چنين است                 ۴

 ...مفخرالعلما، استاد نحارير االدبا
غياث .  مهذب االسما .  ترجمان البالغه .  دهار.  منتهی االرب (۔ شهيد مساوی گواه      ۵

آن که از علم او      ).  آنندراج.  ناظم االطبا .  منتهی االرب (امين در شهادت       ).  اللغات
 )از لغت نامه دهخدا). ناظم االطبا(چيزی فوت نشود 

جمادی    ٢١۔ اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات خود به تاريخ چهارشنبه                         ۶
سخن از نامی می گويد که پست لندن برای او آورده  و به لحنی                  ١٣٠٩  )ل(االولی

روی پاکت به خط سيد جمال الدين اسد        "  که نشانۂ شگفتی از آن پيداست می نويسد         
(جناب جاللت مآب شهيد اعتماد السلطنه         :  نوشته بود )  آبادی نسخه   ٧٨٣صفحه  " 
 ). چاپی
۔ که تعرضی مستقيم به شخص شاه شجاع است ؛ چرا که آن حضرت را داعيه                      ٧

 :از او اشعار بسيار در دست است و اين نمونه يی از آن هاست. شاعری نيز بود 
 

 منم آن کس که اوج همت من
 رفعت چرخ مختصر داند
 گرنهد  بر سر سپهر قدم 
 پايه خويش در خطر داند

 هر چه از عقل کل نهفته نماند
 منت حق، که سر به سر داند 

 ادامه در شماره بعد■   الی آخر                                        .... 

مدايح حافظ به صورت زايده ای به دنبال غزل آمده است و در اين که يکی از اين                    
 :دو بيت مبتدای بيت ديگر است نيز ترديدی نيست

 ور از دلبر وفا جستم جفا کرد؛ گر از سلطان طمع کردم خطا بود 
 کمال دولت و دين، بوالوفا کرد   وفا، از خواجگان شهر با من 

 .که توالی و ترتيبی کامال ارضاکننده و منطقی است
نسخه های د و     (ليکن می بينيم که مثال در دونسخه از شش نسخه مورد آزمايش                    

 :کار غزل بدان زيبايی بدين جا کشيده است که) ف 
 ور از دلبر وفا جستم جفا کرد گر از سلطان طمع کردم خطا بود 

 !گرهبند قبای غنچه واکرد  نقاب گل کشيد و زلف سنبل
به راستی چه منطق عجيبی جز محافظه کاری تا سرحد بيماری می توانسته است                   

سال ها دل طلب جام      :  با مطلع (  ١۴٢مثال در غزلی بلند و پر معنا همچون غزل              
چنين صورت حيرت انگيزی را که بيشتر به هذيان سرسامی              )  جم از ما می کرد      

 ديوانگان می ماند به حضرت قزوينی عالمه بقبوالند؟۔
گفتم اين جان جهان بين به تو کی داد حکيم   گفت آن روز که اين گنبد مينا می                               

 کرد
 بيدلی در همه احوال خدا با او بود          او نمی ديدش و از دور خدا را می کرد

آن همه شعبده خويش که می کرد اين جا    سامری پيش عصا و يد  بيضا می                                 
 !کرد

که تازه اگر می خواهيد بدانيد همين غزل را يک عالمه ديگر ۔ حضرت سودی                        
ُبسَنوی۔ به چه شکل پذيرفته است، بايد لطف کنيد و اين بيت ديگر را هم پس از                          

 !:بيت اول از ابيات منقول از نسخه قزوينی قرار بدهيد
گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند        جرمش اين بود که اسرار هويدا می                                   

 !کرد
راز اين آشفتگی عجيب را که از ميان اين همه  دواوين  شعر تنها به ديوان حافظ                      
راه يافته است شايد هرگز نتوان به درستی آشکار کرد، ليکن به هر حال پيگيری                    

هميشه "آن بايد از زمان حيات خود حافظ و احتماال از اين نقطه آغاز شود که او                       
زيرا می دانيم   ".  از فراهم آوردن سروده های خويش در يک دفتر تن می زده است            

 .که تدوين ديوان او، نخستين بار پس از درگذشت وی صورت پذيرفته
 :گردآورنده ديوان حافظ در مقدمه ای که بر آن افزوده در اين باب ميگويد

در  درسگاه قوم الدين        ٣*به تدوين ابيات مشغول نشده و مسود اين ورق            )  حافظ"(
اين فرايد را   :  عبداهللا به کرات و مرات که مذاکره رفتی، در اثنای محاوره گفتی که             

و آن جناب،    ...  همه در يک ِعقد می بايد کشيد و در يک سلک می بايد پيوست                       
حوالت رفع ترفيع اين بنا بر ناراستی روزگار کردی و َغدر اهل عصر عذر                              

ترغيب دوستان باعث اين فقير     )  ٧٩٢تا اينکه پس از درگذشت او به سال         . (آوردی
 ...و الخ" شد بر ترتيب اين کتاب

 ...واما چگونه و به چه ترتيبی ؟
 :يک نکته بسيار مهم در همين جااست

حافظ بارها و ظاهرا در ثلث آخر عمر خويش، به سختی درخطر افتاده ، حتی                           
گروهی را معتقد کرده است که حافظ را به             ۴*کلمه شهيد که در مقدمه ديوان آمده       

پاره ای می کوشند به استناد لغت نامه ها اين کلمه را به معنايی                       .  قتل آورده اند   
ليکن گذشته از اينکه تا به امروز نتوانسته اند از جايی نمونه ای                    ۵*ديگر بگيرند 

 ۶،*بياورند که نشان بدهد اين کلمه با اين معنا کاربردی هم در کالم داشته است                       
اصوال انگار ترادف مرحوم و شهيد بيش تر به سود گروه اول می چربد؛ به                                
خصوص که در شرح حال مستنبط او و آن چنان که از فحوای ديوانش بر ميآيد                         

 .بارها و بارها سخن از آزار و توطئه و حتی تبعيد وی نيز به ميان می آيد
دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه                     گر از اين منزل غربت به سوی خانه روم 

 !روم
مگر آه سحرخيزان سوی گردون                  رقيب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

 نخواهد شد؟
گويند روزی شاه شجاع به زبان اعتراض : " اين حکايت سخت معروف است که   

"  خواجه را مخاطب ساخته  گفت          هيچ يک از غزليات شما از مطلع تا مقطع                : 
بريک منوال واقع نشده، بلکه از هر غزلی سه چهار بيت در تعريف شراب است و 

و تلون در يک غزل     .  و يک دو بيت در صفت محبوب      )  ؟(دو سه بيت در تصوف      
 !خالف طريقت ُبلغا ست
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 )بخش هفتم ( موقعيت زن در جوامع اسالمي و سنتي  
  ارباب و رعيتي  يا زن در نظام سرف دارى

 سيامك ستوده 
 

 شعري از محمود درويش 
 شاعر بزرگ فلسطينی

 

شـاعـر بـزرگ      ( محمود درويش  2002درماه ژانويه  
در شهر رام اهللا بسر مي ) فلسطيني با شهرت جهاني

. برد  كه ارتش اسراييل آن شهر را محاصره مي كند
در واكنش به تهاجم ارتش اسراييل شعري سـروده  

 . است خطاب به سربازي اسراييلي
 

  به يك قاتل 

گر جنين را سي روز مهلت داده بوديا  
:احتمال هاي ديگري بود  

 شايد اشغال به پايان مي رسيد
 وآن شير خواره زمان محاصره را بياد نمي آورد

 وآن گاه چون كودكي سالم بزرگ مي شد 
به جواني مي رسيد   

 و با يكي از دخترانت دريك كالس
 درس تاريخ باستان آسيا را ميخواند

 شايد هم به تور عشق يكديگر مي افتادند
 شايد صاحب دختري مي شد

)كه يهودي زاده مي شد (   
 پس چه كرد ه اي ؟

 حاال دخترت بيوه شده
.و نوه ات يتيم  

 ببين بر سرخانواده ي در به درت چه آورده اي
 و چگونه با يك تير سه كبو تر را  زدي؟

ى          ن ت ب نظام سرف دارى يا فئوداليسم ، نوعى نظام م
بر مالكيت زمين بود آه در دوره معينى از تاريخ در 

ود            م ب اآ ان ح ظام در طى           .  قسمت اعظم جه ن ن اي
يس               گل ا، ان ي ال ت رانسه، اي و       قرون وسطى ابتدا در ف

اى شرقى       اسپانيا و بعد در آلمان و سرانجام در اروپ
د     .  بسط يافت ن در ساير نقاط جهان نيز مانند چين ، ه

ل         ب ى ق ، ژاپن و ايران با تفاوت هائى حتى در دوران
اط                   .  از اين جريان داشت  ق ام ن م ن حال ، در ت با اي

ه    جهان اساس نظام  مزبور بر اين پايه قرار داشت آ
دهقان يا سرف از ارباب يا لرد زمين می گرفت و          
ارى   در مقابل، ساالنه مبلغ معينى بصورت جنسى، آ

ظام           در انگليس.  و يا پولى به وي مى پرداخت ن ن اي
ام داشت شامل         )  Manorialism" ( َمِنراليسم" آه  ن

قطعات بزرگ و جداگانه زمين می شد آه هر يك از   
ام                               ق ا يك م زرگ و ي ك ب ال ودال و م ئ ه يك ف آنها ب
روحانى يا خود آليسا تعلق داشت و تشكيل يك واحد     

ا را             ف اقتصادى خود آ
ن  . ميداد در هر يك از اي

رد        ا ل قطعات يك مالك ي
اه ،       ، آه مى توانست ش
ارون ،        ا، ب نماينده آليس
جيب زاده در           ك ن ا ي ي
اشد و         رى ب رده پائين ت
ه       ت جمعيت دهقانى وابس
ى             ى م دگ ه وى زن ب

ه         ١. آردند ان ك در خ مال
ان در         ان ق ى و ده اب ارب
دا از           ه ج ى آ ائ ت روس
ر          ى ب ى ول اب ه ارب ان خ
رار         ك ق ال روى زمين م
ى             ى م دگ ت زن داش

اچار           * . آردند ا ن ه سرف
ام عمر           م راى ت بودند ب
دگى    در زمين ارباب زن
د         ن ن ار آ . و براى وى آ

ق        ل ع ك ت زمين ها به مال
خشى از         داشت آه او ب
ات               ع ط ا را در ق ه آن

ل آن ،                        ب ا از ِق داد ت ي رار م ا ق ه آوچك در اختيار آن
نيازهاى زندگى خود و خانواده شان را تامين آنند  و   

ا            بخش ه ن آن ري ديگر را  آه از بهترين و مرغوب ت
گه می داشت         ان در        .  بود در اختيار خود ن ق هر ده

ر                      اب و ب راى ارب د روزى را ب ن ود چ هفته ناچار ب
  اين امر به اروپا اختصاص     (. ( روى زمين وى آار آند

يش       .  نداشت  م و ب ن             در اآثر نقاط جهان وضع آ ي م ه ه ب
هر  ملك " مثال در ايران نيز در زمان ساسانيان .  قرار بود 

ه       خانوادگى متشكل از پول ، تزئينات  ان ل خ ، البسه و وساي
ود         د ب ن ف وس دارى و هم چنين شتر ، اسب ، االغ ، گاو و گ

. آه از يك خانه اربابى و چند خانه روستائى تشكيل می شد 
ر اعضای               خانواده در خانه يا حياط اربابى   رئيس اي ا س ب

واده اش    ان رد         خ ك ي دگى م ى،       ."  زن ان اس وق س زن در حق
خ    " نقل از .  ١٧ه، صفحه مآريستيان بارتل اري " زن به ظن ت

 .)١٧٥، صفحه  ١٣٧٠، بنفشه حجازى ، 

ق داشت       ل محصوالت اين زمين ها تماما به ارباب تع
،    و اين وظيفه دهقان بودآه آنها را براى وى آشت        

د                   ن ارهاى وى حمل آ ب عالوه  .  جمع آورى و به ان
براين آار ساختن ، تعمير و نگهدارى از خانه ارباب 
ه                          م اب ، اجاق و اصوال ه ن آسي ن ساخت و همچني
ود                ان وی ب ان ق ده ده ه ع . آارهاى ساختمانى ارباب ب

ايست       عالوه بر آار و خدمات رايگان ، سرفها مى ب
د                     ر درآم ات ب ي ال ى از م ون اگ ون به مالك مالياتهاى گ

در ضمن  .  گرفته تا ماليات بر مرگ و ارث بپردازند

، حق موافقت با ازدواج رعايا با يكديگر و تصويب        
ت               وانس مى ت ان ن ان ق د آن با مالك بود و هيچيك از ده  ن

د  درت  .  بدون اجازه و موافقت او با آسى ازدواج آنن ق
ام                      م طورت ز ب ي جازات ن رى و م ي قضائى، تصميم گ

ود       ه          .  وآمال در دست مالك ب ار آ ك در           هر ب ال م
ه  )  Manor( عمارت اربابى  براى رسيدگى به امور ب

ر و                   س تخت قضاوت مى نش  ي ا، از پ اي ام رع م ت ، ت
ا       ه ن جوان می بايست جمع مى شدند و باين وسيله نه ت
م   شاهد چگونگى رسيدگى به دعاوى بلكه از نتيجه حك

ا        .  نيز مطلع مى گشتند ه ن در مقابل تمام اين وظايف ت
ود حق                    رخوردار ب ان از آن ب ق ه ده همى آ حق م

ود        وابستگى  ن               .  وى به زمين ب ي ه زم ا آ ن ع ن م اي ب
  براى هميشه و نسل اندر نسل در اختيار سرف باقى    

از مرگ      ميماند و مالك جز در موردى آه سرف پس
از پس                   را از وى ب وانست آن   وارثى نداشت ، نمى ت

ان از       حتى فروش.  بگيرد  ق زمين هم باعث جدائى ده

ه       زمين بفروش  زمين نمی شد چرا آه وى  با  ه ب رفت
ن            .  مالك جديد منتقل می شد  ي ه زم رو سرف ب از اين

بعالوه ، .  از آنكه به خود وى ، وابسته بود   مالك بيش
مالك وظيفه حمايت از دهقاِن خود در مقابل تعرضات 
گرى را داشت            جاوز دي . ساير فئودال ها و يا هر مت

د غذاى                  اي حطى ب ى و ق بعالوه ،  به هنگام خشكسال
ع               ان رده و م م آ راه مورد نياز او و خانواده وى را ف

ه رسميت                .  تلف شدن آنها مى گشت     وق ب ا حق ه ن اي
ود    ه       .  شناخته  شده دهقانان در برابر مالك ب ك ن ى اي ول

ا را     آيا مالك ، آه صاحب قدرت بود، تا چه اندازه آنه
ود     واضح است     .  رعايت مى آرد موضوع ديگرى ب

آه مالكين، قدرت دست زدن به هر آارى را داشتند و 
 .در بسيارى موارد نيز اين آار را می آردند

 مقايسه سرف با برده
ه             ت نيم رف دارى موقعي ام س ت سرف در نظ موقعي

به اين معنا آه موقعيت وى از جهاتى به   .   بردگى بود
سان    موقعيت برده شبيه بود و از جهات ديگر به يك ان

ار      .  آزاد در نظام برده دارى ، برده   نه تنها نيروى آ
، همچون يك     از آن يعنى خودش  بلكه بيش  يا خدماتش

ق داشت               رده دار تعل ه ب ن رو صاحب      .  شيئ  ب از اي
ود        ى نب ه حق و حقوق الخ       .  هيچگون ارك ب ول م (بق

Bloch   ( گاو نرى بود در اصطبل  "  برده عبارت از

ان صاحبش          شه تحت فرم رار داشت       آه همي رده  "  ق ب
ار دلبخواه ديگرى را           دار حق آشتن، شكنجه و هر آ

ته و           .  داشت  ارى واداش ه هر آ اومی توانست او را ب
. از او هر نوع استفاده اى را آه مايل بود بعمل آورد       

ان         اگر هم در موردى مانند مورد دولت شهرهاى يون
ت و                 ر اذي ان و در براب ت از بردگ نى در حماي قواني
ن              رده داران وجود داشت ، اي آزار بى حد و حصر ب

بعالو ه برده از .  امرى استثنائى و خارج از قاعده بود
ود   ا       .  هر نوع زندگى شخصى محروم ب رده اى ب هر ب

رد            دگى می آ ه  .  برده  هاى ديگر به طور جمعى زن ن
انواده اى      ارت ديگر حق      .   خانه اى داشت و نه خ بعب

ازه                ا اج ر ب ت مگ انواده را نداش شكيل خ ازدواج و ت
رده دار   ان        .  ب دگاهى بردگ رده داران هر از چن ه ب البت

د              رار مى دادن ديگر ق ار يك ى  .  زن و مرد را در آن ول
ا                  ا و ي ه آنه ايزه دادن ب شتر ج ار ، بي ن آ دف از اي ه
سى              از جن ا ارضاى ني ود ت رده ب جفت گيرى و توليد ب

ان     الوه ،    .  بردگ بع
محصول اين جفتگيرى ها   
ه         رده ب ان ب نى آودآ يع
تند      ق نداش ا تعل دين آنه وال
د            د زاد و ول ه مانن بلك
حيوانات اهلى به برده دار 
وال از        وده و معم ق ب متعل
دا شده      پدر و مادر خود ج
روش        ه ف رده ب وان ب   و بعن

بعبارت ديگر، .  مى رفتند 
سى         ه جن دف از رابط ه
ذت       ه ل ان ن ان بردگ مي
د       از تولي ه ب سى بلك جن
ورت         ه ص ار ب يروى آ ن

روش     رده و ف د ب ا     تولي ي
ود        راى خ تفاده از آن ب اس
ق            ب ح ن ترتي ه اي ود ب ب
ق ازدواج و         ات، ح حي
ق         انواده ، ح شكيل خ ت

كس سى و          س ذت جن و ل
سيارى        سكن و ب ق م ح
ه ،      حقوق ديگر ، اينها هم
چيزهائى بودآه برده از آن به آلى محروم بوده و هر   
ه       جا هم آه از هر يك از اين حقوق برخوردار ميشد ب
ه                    ود آ رده دار ب ا رضايت و اجازه ب ردى و ب طور ف

د       ى گردي ذير م ان پ رده        .  امك ه ب واردى آ ال در م مث
ودك              رده ديگرى را مى يافت ، آ ا ب اجازه ازدواج ب
آنها ، آه او هم برده به حساب آمده و به صاحب برده    

ادرش           در و م ق داشت ، دور از پ رد تعل دارى     م نگه
زنان برده از لحاظ جنسى بدون هيچ شرط و .  مى شد

ترس    دى در دس ل و            قي سران و فامي ود، پ صاحبان خ
ار             ستند در اختي ى توان د و م ان بودن ذآر آن تان م دوس

آنچه آه سرف يا رعيت را از    .  ميهمانان گذارده شوند
رار       برده متمايز آرده و وى را در موقعيت باالترى ق
ضى از                 ت از بع ا رعي رف ي وردارى س داد برخ مي

ود       اال ب وق ب ه          .  حق ود آ ن ب وق اي ن حق ترين اي مهم
. نبودند   سرفها مانند برده مستقيما قابل خريد و فروش

ق         باين معنا آه هرچند همچون  دارائى مالك به او تعل
رده           ل ب ى مث داشتند و حق ترك زمين را نداشتند ،  ول

روش            ها مستقيما قابل فروش    ا ف ا ب وده و تنه ن      نب زمي
ديل مى شدند           د تب ك جدي ن    .  بود آه به دارائى مال ا اي ب

ه               ا را ب د آنه ن هر چن راه زمي ه هم ال ب ن انتق حال اي
ل                ستگى در عم ن واب ى اي رد ول ى آ سته م ك واب مال
ت، چرا              شمار می رف راى سرف ب همچون امتيازى ب
ل       آه داشتن هميشگى زمينى براى آشت و تامين حداق

(Continued on page 7) 
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ا،    ي گروهی از والدين در شهر دوور در ايالت پنسيلوان
که                    ه خاطر آن ی را ب ت دارس دول هيات نظارت بر م
ه   دستور داده بود نظريه تکامل داروين نبايد تنها نظري
ه       اشد ک ای درباره نحوه پيدايش حيات در کره زمين ب
ه                 دريس می شود، ب اسی ت در کالس های زيست شن

د             . دادگاه کشانده بودند ن ت درسه می خواس مقام های م
دگی در          "  آفرينش هوشمند" نظريه  ه زن داير بر اين ک

ه      کره زمين پيچيده تر از آن است که به خودی خود ب
اسی                  وجود آمده باشد نيز در کالس های زيست شن

ات                  .  تدريس شود ي ه ه ز حکم داد ک قاضی جان جون
نظارت بر مدارس دولتی، ممنوعيت تعاليم مذهبی در    
درج            ن ا م ک ري مدارس عمومی که در قانون اساسی آم

رده است             ن             .  است را نقض ک ه اي ی ک ن دي ازده وال ي
پرونده را تشکيل داده بودند استدالل کردند که تدريس  

دريس          ان ت م قت      " آفرينش هوشمند عمال ه " اصل خل
د        . براساس آموخته های انجيل است ردن آنها شکايت ک

ا                   -که اين نظريه  د ب اي دگی ب د زن ن که استدالل می ک
اشد        م           -کمک قدرتی نامرئی پديد آمده ب ي ال ع ادل ت ع م

جدايی دين از حکومت از اصول مصرح         . دينی است
درال در       .  در قانون اساسی آمريکاست اه ف قاضی دادگ

وشت               ١٣٩حکمی  ده ن رون ن پ اره اي : صفحه ای درب
نش        "  ري دريس آف نتيجه گيری امروز ما اين است که ت

ه                      ظري رای ن ی ب ل دي وان ب ه عن هوشمند در مدارس ب
اقض       ی ن تکامل در کالس های علمی در مدارس دولت

ن                   ."  قانون اساسی است ه اي ز گفت او ب اضی جون ق
می    "  آفرينش هوشمند" نتيجه رسيده است که  اساس عل

ر اصل          " ندارد و  ر ب نمی تواند خود را از اصلش داي
 ."خلقت، که مذهبی است، متمايز کند

ی            ت دارس دول ر م وی نوشت اعضای هيات نظارت ب
دارس     که به نفع سياست تدريس آفرينش هوشمند در م

 .کرده اند" کم خدمتی"رای دادند به شهروندان 
 : او گفت

دارس                "  ر م ظارت ب ات ن ي ما دريافتيم که ادعاهای ه
دولتی داير بر غيرمذهبی بودن اين سياست دستاويزی 
ق                       ا تشوي ان م ه ه ات است ک ي عی ه برای مقاصد واق

 ."مذهب در کالس های درسی مدارس دولتی بود
قاضی اجرای اين سياست در مدارس دولتی دوور را     

ن حکم                 .  ممنوع کرد ه اي وکيل والدين شاکی گفت ک
رای      "  حق"  افی ب را به خانواده هايی که از جسارت ک

ر                           ظارت ب ات ن ي است های ه دن سي به چالش کشي
 .مدارس دولتی برخوردار بودند می دهد

ه          د ک وي روالند پيز، خبرنگار علمی بی بی سی می گ
ی شهر دوور سال                         ت دارس دول ر م ظارت ب هيات ن

د   " گذشته به نفع تدريس  ن ا      "  آفرينش هوشم رای داد ام
ردم شهر           وسط م در رای گيری عمومی ماه گذشته ت

 ■. برکنار شد

رد               ك ف ت ي وردارى از حماي ود و برخ ات خ احتياج
داد           ات مي دگى وى نوعى امنيت و ثب ه زن د ب .  قدرتمن

راى برخوردارى از                يز ب ان آزاد ن ن دهقان براى همي
رد                   ك و ل ه يك مال ه خود را ب چنين مزايايى داوطلبان

ال              .  وابسته مى آردند  ن رو ، از يك نظر ، انتق از اي
ه در                         ا بلك ر آنه ك ب ه فقط از حق مال ن ن ا زمي آنان ب
نى حق     ضمن از حقى آه آنان بر زمين داشتند نيز يع

ر از            .  آشت آن ناشى می شد      ائين ت سيار پ ن حق ب اي
ق                    االتر از بى حقوقى مطل ى آمى  ب حق مالكيت ول
ار مى      برده اى بود آه بر روى زمين صاحب خود آ

تفاوت ديگر سرف با برده در اين بود آه سرف . آرد
ائل                  ه وس تقالل در تهي ى اس رده از نوع ه ب سبت ب ن
ارش              ه  در اختي نى آ دوده زمي ود در مح شت خ   معي

ود        وردار ب د برخ ذارده بودن رده در      .  گ ه ب در حاليك
زير فرمان مستقيم  صاحب     فعاليت هاى روزمره اش

تقاللى                        اش ه آزادى و اس چ  گون ود و از هي ب
ود   وردار نب ك          .  برخ تقالِل ي ا اس تقالل ب ن اس ه اي البت

آسى آه بر روى    .   خورده مالك تفاوت اساسى داشت 
ه    آار ميكرد اوال تمام محصول آارش  زمين خودش ب

ود مى      خودش تعلق داشت و ثانيا هر زمان آه مايل ب
اند در     توانست زمين خود را ترك و يا به فروش برس

ن    حاليكه سرف از همه اين حقوق محروم بود و از اي
لحاظ در وابستگى اقتصادى و حقوقى  نسبت به مالك  

ن امر موقعيت  او را از يك             .  خود به سر مى برد  اي
ور      .   خرده مالك آزاد متفاوت مى آرد ا مجب ه تنه او ن

ود بخش  ترنج خود را در              ب ل مالحظه اى از دس قاب
چ وجه نمى توانست                  ه هي ه ب اختيار مالك بگذارد بلك
ار      زمين مزبور را ترك آرده و براى مالك ديگرى آ

همين امر در مورد زندگى شخصى و خانوادگى   . آند
ود    ادق ب رف در            .  وى ص د س ر جن ه ه ا آ اين معن ب

انواده و داشتن      مقايسه با برده از نوعى حق تشكيل خ
ود              دگى شخصى برخوردار ب ى زن فرزند و بطور آل
رد               ك ف تقالل و آزادى ي د اس تقالل در ح ن اس ى اي ول
اب               ل مالحظه اى توسط ارب ه طور قاب آزاد نبود و ب

ض د        نق ى ش دود م ق       .  و مح د سرف ح ر چن ال ه مث
ا        ار تنه ن آ ازدواج و تشكيل خانواده را داشت ولى اي
ان               اى وى امك ره سرف ه اب و در داي ازه ارب ا اج ب
اطقى زن               ه شد در من ه گفت انطور آ پذير بود و يا هم
ن حق او             ق داشت و اي وى در شب اول به مالك  تعل
رد                 ى آ ا م ى معن ه دار و ب ه طور جدى خدش . را ب

ه سرف                ايفى آ دمات و وظ دود خ د و ح الوه ، ح بع
براى ارباب انجام ميداد مانند حالت برده  نا محدود و  
ررات         ه توسط مق ود بلك بنا به ميل و دلخواه ارباب نب
ه                 وم و محدود مي شد ، بطوريك و رسوم  محلى معل
ه راحتى از                     ه دلخواه خود و ب مالك نمي توانست  ب

د       و سرانجام سرف مي توانست          .  مرز آن تجاوز آن
صاحب دارائى و مالكيت و حق ارث بردن باشد، در     

ود            ن حقوقى برخوردار نب ا  .  حاليكه برده از چني اينه
رى       عمده عواملى بودند آه سرف را در موقعيت برت

د         رار مى دادن رده ق ه ب سبت ب دايش  .  ن د پي   خود رون
وق           سرف دارى نيز حاآى از پيشرفت موقعيت و حق

ود         رده ب ه ب سبت ب رف ن داقل در       .  س ر ح ن ام اي
امپراطورى برده دارى رم از تاريخ روشن و شناخته 

ستم   .  شده اى برخوردار بود به اين معنا آه هرچند سي
پراطورى رم          سرف دارى در اروپا پس    از سقوط ام

ه هاى                       ى نطف ج شد ول اس وسيع  راي ه در مقي بود آ
رده دارى رم            پراطورى و نظام ب اوليه آن در خود ام

در اين نظام نه تنها در ابتدا و به هنگام .   شكل گرفت 
ه                  ان ب ن هاى اشتراآى ، دهقان قطعه قطعه شدن زمي
خاطر عدم توانائى در پرداخت بدهى شان از صاحب  
ه           زمين به آار آن وابسته به آن تبديل می شدند ، بلك

ه       بعالوه ، ولى اين بار در مقياس وسيع ،  هنگامى آ
ار              ود دچ ائى خ رده دارى رم ، در مراحل نه ام ب نظ
ضعف شده  بود و ديگر بردگان بسختى زير بار آار    
ايتى              د و نارض ى رفتن رده داران م ديات ب اق و تع ش
روز مى                ار ب زار آ ارى و شكستن اب خود را با آم آ
ن هاى خود را در              ه زمي دادند ، زمينداران بزرگ آ
ستقيم          ر نظارت م ان و زي قطعات بزرگ توسط بردگ

(Continued from page 6)  ..سيم       موقعيت زن در جوامع اسالمی ا تق خود آشت مى آردند ، به اين فكر افتادند آه ب
ان             ار بردگ ا را در اختي زمينها به قطعات آوچك ، آنه
گذارده و با استثمار آنان از اين طريق يعنى از طريق 
ا       سپردن مسئوليت توليد به آنها ، نه تنها به رغبت آنه
به توليد بيافزايند ، بلكه به نظام توليدى موجود نيز آه 
ان و شورش هاى پى در پى              در اثر نارضايتى بردگ
آنان تضعيف شده بود ثبات بيشترى بخشيده و خود را     
د             زار تولي ه محصول و اب ان ب ه بردگ ساراتى آ از خ

ه      .  وارد مى آوردند مصون بدارند به اين ترتيب بود آ
نى " ر             "  آل ه ب انى آ ا بردگ ه در آنه د آ ا بوجود آمدن ه

ا                    د ، ب ى آردن ار م رده داران آ اى ب ن ه روى زمي
ن حق        پرداخت اجاره ، به اشكال مختلف ، صاحب اي
ر روى                   سل ب در ن سل ان شان ن شدند تا خود و فرزندان
ار               ستاجر آ وان م ه عن ده و ب اقى مان ور ب ن مزب زمي
ه                    ور را ب ن مزب ك حق دادن زمي ه مال دون آنك آنند، ب

س د         آ ته باش رى داش ام ،          .  ديگ ن نظ ت اي ه تح البت
زمينداران همچنان از قدرت اقتصادى و حق نظارت        

و با در دست داشتن امور   .  بر توليد برخوردار بودند 
قضائى ، آه آن سرا از حكومت مرآزى دريافت مى      
آردند ، به قدرت هاى جديدى تبديل شدند آه اآنون به 

  پس . جاى برده صاحب  رعاياى وابسته به خود بودند
اير            ا و س از سقوط امپراطورى رم به دست جرمن ه
ور را            ستم مزب د، سي اتحين جدي اقوام مهاجم شمالى ، ف
در زمين هائى آه به چنگ آورده بودند همچنان حفظ      
ه در خود            ستم ، آ آردند و درطى قرون بعد ، اين سي

ستِم           ايى چون سي ام ه يز تحت ن ا ن ينيوريال"اروپ " ِس
(Seigniorial)        ِمنوريال"و   "(Manorial)  بطور

ستم حاآم در        جداگانه باب شده و رشد آرده بود به سي
 . قاره اروپا بدل گشت 

 سرفدارى

 و موقعيت زن در خانواده 

ادل موقعيت سرف در                انواده ، مع موقعيت زن در خ
ود       رفدارى ب ستم س رف      .  سي ر زن س ارت ديگ بعب

م           .  بود    شوهرش ه ديدي ان طور آ سيستم سرفدارى هم
رار داشت            ل ق امين معاش   :  بر پايه يك رابطه متقاب   ت

رف و                ك از يكط ط مال ت از او توس رف و حماي س
تبعيت سرف از مالك و دادن خدمات رايگان به او از       

ن اساس   .   طرف ديگر  ام               اي ه در تم ود آ رابطه اى ب
ش            م و بي ا آ ان ب اط جه ه            نق ه رابط ائى ب اوت ه تف

رابطه زن و مرد نيز در دوره     .  سرفدارى موسوم بود
ود          ن رابطه ب ه        .  مزبور جزئى از همي ا آ ن معن ه اي ب

ه در     قرارداد ازدواج ميان زن و مرد قراردادى بود آ
يكطرِف  آن همان طور آه در گذشته توضيح داده شد 

ود و            مرد، معاش زن را تامين و از او حمايت مى نم
ام            رد تم رده وار از م از سوى ديگر زن، در تبعيت ب
ا مزدى        خدمات مورد نياز وى را بدون آنكه بابت آنه

ى داد            ام م راى وى انج ت دارد ب ه     .  درياف ا آ از آنج
ان در معرض    ودال           دهقان كار فئ ارت آش اوز و غ تج

هاى مختلف قرار داشته و از اين رو در شرايط آامال 
ودال                ه حمايت يك فئ از ب ناامنى به سر مى بردند ، ني
ل                  ر عام اى ديگ ودال ه اوز فئ ر تج ا در براب از آنه

اين .  مهمى بود آه آنان را وابسته به يك مالك مى آرد
ود                 يز صادق ب ا ن ودال ه ورد خود فئ ع   .  در م در واق

ودال              ان خود فئ دسته بندى ها و روابط هيرارشيك مي
ان                    ه در مي ود آ يز ناشى از شرايط و روابطى ب ها ن

ا وجود داشت          ودال          .  خود آنه ه هر فئ اين ترتيب آ ب
ز      براى آنكه بتواند در شرايط نيمه جنگى و توطئه آمي
موجود، آه درآن هر فئودال در صدد حمله به ديگرى 

ود          و توسعه  دامنه قدرتش ور ب د، مجب بود،  باقى بمان
ودال                  ه تبعيت و حمايت فئ راى حفظ خود در حلق تا ب
اع و حمايت از او مى               ه دف ه بوقت الزم ب ديگرى آ

از اين رو فئوداليسم سيستمى بود آه .  پرداخت در آيد 
ت                    ه داش ت تكي ت و حماي ى تبعي ه اساس ر دو پاي : ب

ر         االتر و حمايت باالت تبعيت و وابستگى پائين تر به ب
ط        .  از پائين تر ن رواب ازدواج نيز دقيقا بخشى از همي

ه      .  بود  ازدواج قراردادى بود آه در آن مرد موظف ب
اش     امين مع ت و ت ز            حماي د و زن ني ی گردي زن م
موقعيت زنان ناشى از بى       .  موظف به تبعيت از وى 

يله                حقوقى آامل آنها و محروميت شان از داشتن وس
د حق              فراموش .  معيشت شان بود    ان فاق ه زن م آ نكني

صوص    ت و بخ د و              مالكي ائل تولي ر وس ت ب مالكي
ن رو            د و از اي ان بودن شت ش ستند در        معي ى توان نم

د          ار آنن راى خود آ د    .  خارج از خانواده ب درست مانن
سرفها آه فاقد زمين بوده و تنها بر روى زمين ارباب  
شت               امين معي ه ت ادر ب ه ق ود آ ت از وى ب و در حماي

امين معيشت         .  خود بودند  از اين رو زنان نيز براى ت
د           ردان بودن ه تبعيت از م ار ب د سرفها ناچ . خود مانن

ى                ا امن رايط ن رفها از ش ت س ه موقيع ور آ ان ط هم
ان بوجود آورده                   راى آن ا ب ودال ه ه فئ ناشى مى شد آ
وال و تصرف              ا غارت ام بودند به اين معنا آه آنان ب
ن و حمايت            د زمي ان را نيازمن ان آن ن هاى دهقان زمي

همين (خود و از اين طريق وابسته به خود مى نمودند 
زرگ             شرايط ازنظر نظامى  ودال هاى ب نا امن را فئ

براى فئودال هاى آوچكتر نيز بوجود آورده و آنها را     
د       ن طور     )مجبور به وابستگى به خود مى نمودن ، همي

ه         هم وابستگى زنان از شرايط ناامنى ناشى می شد آ
به اين معنى آه    .  مردان براى آنان بوجود آورده بودند

ارآردن در خارج از                آنها را از حق مالكيت و حق آ
ن               راى تامي خانه محروم آرده بودند و در نتيجه زن ب

ع           معيشتش چاره اى جز اين نداشت آه به سرف و تاب
ه    .  مرد تبديل گردد ان آلي باين ترتيب بود آه رابطه مي

اه و رعيت          ا ش ه ت افراد جامعه از سرف و مالك گرفت
ائى، تبعيت            دگى و آق ه بن و زن و شوهر همگى بر پاي

رار داشت     ت ق ردن     .  و حماي سته آ ارت ديگر واب بعب
اش              امين مع اء و ت ا راه بق رى تنه ه ديگ ود ب ود    خ . ب

ك                    ت ي رف و رعي انى ، س ر دهق ه ه ور آ ان ط هم
ا    فئودال و مالك بود ، همين طور هم هر زنى دختر  ي

ود        زن آسى آه نقش رد ب ا ميك ان  .  ارباب او را ايف هم
ستگى و                 ه واب ارج از رابط ردى خ چ ف ه هي ور آ ط
ى                 م زن در جائ ور ه ن ط ت همي ود نداش دگى وج بن
ه           ق ب خارج از خانواده يعنى خارج از وابستگی و تعل
ته باشد                   ا شوهر خود نمى توانست وجود داش . پدر ي

ى          اب و رعيت ارت ديگر ارب قاعدة بنده و ارباب و بعب
ان                ا حتى دهقان ه در اروپ ود آ چنان گسترده و رايج ب
آزاد نيز آه از خود زمين داشتند براى حقظ بقاى خود 
د خود             و مصون ماندن از تجاوز ديگران ناچار بودن
ت از               رده و در ازاء حماي سته آ ا واب ودال ه ه فئ را ب
جانب آنها به آنها ماليات و خدمات رايگان داده و در       

د      رار گيرن ا ق اى آنه ه رعاي يز زن     .  حلق ن طور ن همي
ستقل باشد      د         .  نمى توانست م اى خود باي راى بق زن ب

ارت ديگر موردحمايت آسى               رد و بعب ازدواج می آ
ت  ت        .  قرارمي گرف ن صورت تحت حماي ير اي در غ

در واقع براى وى جائى خارج     .   باقى مى ماند  پدرش
ا             د ي از خانواده براى آار يا زندگى وجود نداشت  باي

درش  ه شوهر               در خانه پ ا در خان ود ي مثال در   .  مى ب
ال         مارى س ق سرش زارى طب يه ت ا    ١٨٩٧روس  ٣ تنه

ى    ن         ٤ال ان يي د اززن ا     ٤٠درص رد      ٥٠ت ال مج س
ه                .  بودند   رون وسطی از آنجائي آ اى ق و يا در اروپ

براى زناِن فاقد پدر يا شوهر ، خارج از خانه ، جائى  
براى آار و تامين معيشت وجود نداشت لذا آنها را در 

ام     ان ِونت   "تاسيساتى بن دارى  )    (Convent  "آ نگه
ان            .  مى آردند  ه زن دا فقط ب سهيالت در ابت البته اين ت

ى در         طبقات باال و بى سرپرست اختصاص  داشت ول
(Continued on page 8) 
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ز               ١٣قرن  ائين ني ات پ براى زنان بى سرپرست طبق
ام            ائى بن ان ه ا مك ) Beguines(توسط شهردارى ه

دارى مى شد          ان نگه بوجود آمد آه در آنها از اين زن
يره داده مى                  دگى و غ ل بافن ائى از قبي و به آنها آاره

د ت و             ١.ش د حق موجودي ب زن اصوال فاق اين ترتي ب
ا آسى           زندگى مستقل و خارج از خانواده بود و لزوم

رد                 دارى و حمايت مى آ ن  .  می بايست از او نگه اي
آار به عهده خانواده بود آه در آن معيشت زن و در          

قرار     نتيجه سرنوشت وى در دست پدر و يا شوهرش 
ت ه           .   داش ستان آ يز در افغان ر ن در دوران معاص

ن      حكومت طالبان  سعى در اجراى صد در صد قواني
امال قرونوسطائى را                ه آ ائى يك جامع اسالمى و برپ

همين ايده قرون وسطائى     داشت ، درحاليكه بر اساس
ار آردن در                ان را از حق آ با قوانين دولتى خود زن
ال              ن ح ود، در عي رده ب روم آ ه مح ارج از خان خ
ده           ان بعه دارى از آن هيچگونه مسئوليتى را براى نگه

رون وسطايى             .  نمى گرفت      ده ق ن اي ه از همي چرا آ
پيروى مى آرد آه مسئوليت نگهدارى زن با پدر و يا 

ه         .  شوهر او ست     انى آ ا زن وه و ي ان بي ابراين زن بن
نمى توانستند به هر دليلى شوهر پيدا آنند بايد به خانه 

  در حال حاضر بخش     .  پدر و يا برادر خود مى رفتند  
ا در                      انواده هاى خود را ي ه خ ان آ ن زن ادى از اي زي
ى از            ارى بكل اى اجب اجرت ه ا مه ا و ي ان جنگه جري
درت                 ور ق اى مزب انواده ه ا خ د و ي ت داده ان دس

بى سابقه اى به    نگهدارى از آنان را ندارند در مقياس
ند                ا مشغول مى باش ذرگاه ه ا و گ . گدائى در آوچه ه

ل پدرساالر                  ه در قبائ ه چگون من قبال توضيح دادم آ
  جرمن نيز محروميت زن از حق حمل اسلحه معنايش 
د ضرورتا توسط يك                  ه وى باي چيزى جز اين نبود آ
مرد آه حق حمل اسلحه را داشت حمايت می شد، و       
از اين رو ، بعنوان موجودی که توان حمايت از خود  

ت از وی            ته و حماي ود        را نداش رد ب ده م بعه
ه            . درنظرگرفته می شد ان طور آ به اين ترتيب ، هم

د و                   ره تولي صاد و داي ارج از اقت رف خ ان و س دهق
يك فئودال جائى نداشت براى زن  )  Manor" (روَمن"

انوادگى جائى                  دگى خ د و زن ره تولي نيز خارج از داي
ن در            .  متصور نبود د زمي ه هرچن ود آ دهقان سرفى ب

ع از آِن مالک و             ظاهر زمين خودش بود ولى در واق
ه                   ود آ رفى ب يز س رد و زن ن ی آ ار م راى وی آ ب

ه     هرچند خانه در ظاهر خانه خودش بود ولى متعلق ب
رد      ار مى آ اى زن     .  شوهر و براى او ک مرزهاى دني

ان            ت، هم فراتر از مرز زمين و خانه سرف نمى رف
ه مرز                   يز محدود ب اى سرف ن طور آه مرزهاى دني

از اين رو وابستگى سرف     . زمين و خانه اربابى بود 
ه                    ود را ب اى خ ورد زن ج اب در م ن و ارب ه زمي ب

ل ديگرى    .  وابستگى وى به خانه و شوهر مى داد     دلي
آه رابطه زن و مرد را به جزئى از رابطه سرفدارى 
راى                   ه سرف ب انطور آ ه هم ود آ تبدل مى آرد اين ب
را     تمام عمر وابسته به زمين ارباب بود و حق ترك آن
ه شوهر را                    رك خان يز حق طالق و ت نداشت ، زن ن

ق داشت          ه وى تعل شه ب راى همي ان .  نداشت و ب درمي
م باعث               وهر ه ه توسط ش رك خان تى ت ان ، ح يهودي
رد                ه زن دو شاهد م تى آ ا وق طالق زن نمي شد  و ت

وهرش          رگ ش ر م هادت ب ه  ش ي      نداشت آ د نم بدهن
ا آس     د        توانست ب رده       .ديگرى ازدواج آن ستگى ب واب

ام سرف دارى از                وهر در نظ ه و ش ه خان وار زن ب
ه               ود آ دارى برخوردار ب وى و پاي چنان ريشه هاى ق

رن پس                  د ق نى چن م ، يع روزه ه از     بقاياى آن حتى ام
لغو سرف دارى ، همچنان در قوانين بعضى آشورها  

براى مثال ، در آشورهاى عربى قانونى     .  وجود دارد
ام   ا     "  بن ت َال طع ود دارد  )  (Beit El Ta'a"  بي وج

ارت از           اى آن عب ه معن انبردارى  "آ ه فرم " (خان
House of Obedience  (د ن   .  ميباش ق اي طب

ى در       قانون آه هرچند در بسيارى از آشورهاى عرب
صر                   ى در م ده ول و ش دان دور لغ ه چن اى ن ال ه س

  وجود  داشته ، اگر شوهر زنش   ١٩٨٢حداقل تا سال 
ه                         ه خان ل، و زن ب دون دلي ا ب ا ، ي را آتك مى زد،  ب

ا جاى ديگرى می گريخت، شوهر، اگر                     پدرش و ي

(Continued from page 7)  ...انون                     موقعيت زن در جوامع اسالمی درت ق تفاده از ق ا اس مى خواست  مى توانست ب
ا او را      "  بيت َال طعا "  تحت عنوان  پليسى را بفرستد ت
ِر                  از خانه پدرش ه س زد خود ب شد و ن يرون بك بزور ب
اگر زن امتناع ميكرد آن وفت    .  بيآورد  خانه و زندگيش

ه              ديل  ب انون تب شم ق ه چ شيز"  او ب ) (Nashiz"  ن
روى برتافته      يعنى زنى آه از اطاعت شوهرش.  ميشد 

مست،      و مستحق مجازات مي بود، حتى اگر شوهرش  
اد و     ود....  معت ت           ٢.ب يز درس رفدارى ن در دوران س

رار می                  اب خود ف ن ارب مانند زنان اگر سرفى از زمي
ده مى               از گردان ابى خود ب ن ارب آرد دستگير و به زمي

ر روى                  .  شد   ه ب ا عالئمى آ ن ، سرفها را ب براى همي
زى و خارج                      ا طوق فل ا ب د، و ي بدنشان حك مى آردن
ه دور                    ه ب ر روى آن، آ ك ب ا مشخصات مال نشدنى ، ب
ك              ه مال ا  ب ستگى آنه د، واب ى آردن صب م شان ن گردن

ا       شان را مشخص رار آنه مى ساختند و از اين طريق ف
ى                     ه غير ممكن ، ول اب را ، اگر ن ن ارب از روى زمي

اختند        سيار دشوار مى س داقل ب ن     .  ح ن ، اي راى همي ب
ستگى               ه واب ه چگون ود آ ن ب رى از اي شان ديگ ود ن خ
ه              رفها ب ستگى س ون واب وهر همچ ه و ش ه خان ان ب زن
د             زمين و مالك يكى از نشانه هاى موقعيت سرف مانن

ز      .  آنان در خانه بود اينكه همچنان در دوران حاضر ني
دگى و                 يز ، زن درن ن ع م شا در جوام تى بخ ان، ح زن
دگى و موقعيت شوهران            سرنوشت  خود را حول زن
ده                      امين آنن وان ت ان بعن ه آن د و ب م می زنن آتى خود رق
ان               ن موقعيت زن زندگى خود مى نگرند، ناشى از همي
ته و               رد در دوران گذش ه م سته ب رفهاى واب وان س بعن
ى             ان در دوران آنون اى آن در ذهن و موقعيت زن بقاي

ورد           .  مى باشد ه در دوران م بعالوه بايد توجه داشت آ
رد         ر از م ائين ت نظر زن بطور آلى نه تنها در مرتبه پ
ائين، زن خصوصا          ات پ ان طبق قرار داشت بلكه در مي

ع  .  در پائين ترين مرتبه اجتماعى بسر ميبرد  او در واق
ر               ه ب ود ک ه ای ب تم دوگان سرِف سرف و اساس آن س

م می شود         ن وضع در     .  زنان روا ميشد و هنوز ه همي
رده دارى وجود داشت             ستم ب ن  .   مورد زنان در سي باي

رد مى توانست يك          معنا آه در امپراطورى رم برده م
راى خدمات             -برده زن را ائى، ب ه در صورت توان البت

د   ن صورت     .  شخصى و جنسى خود خريدارى آن در اي
رين سطح                   ائين ت نى در پ ود، يع رده ب ردة ب زن برده، ب

ِد موقعيت زن در آن            .  قرار داشت  موقعيت سرف مانن
اور                 ا ب راى دوران م ت ب ن اس د ممك دوره ، هرچن
ور                  ى در دوره مزب د ول ر بيآي ب بنظ ى و عجي نكردن

چنانچه  فقها و حقوق    .  امرى شناخته شده و معمول بود
ن              ه آن آوچكتري تراف صريح ب ان آن دوره  از اع دان

د     ته ان ه              .  ابائى نداش ورد ب ن م ان در اي رين بي صريح ت
رن           زرگ اسالمى در ق سر ب ى مف ام غزال ق   ١١ام تعل

ام             اب خود بن ه در آت دين       "  دارد آ وم ال اء عل در  "  احي
 : مورد زن چنين مى گويد

ه ازدواج              " د آ ن باش وال اي اين س ى ب خ واقع ايد پاس ش
دگى           كلى از بن دة     .  است    )(Serfdomش (زن ، بن

(Serf               ل از ه زن اطاعت آام ذا وظيف رد است و ل م
ه او از شخص            ه آ ر آنچ وهر در ه د،      ش وى ميخواه

 ."  است 

1- Paulin Schmitt pantel ( editor), Arthur 
Goldhamer( translater), A  History of 
Women in the West, 1992, Vol. 2 , p. 312 . 
2- Nawal El Saadawi, Hidden Face of Eve, 
Women in the Arab World, 1980, p. 201. 

رن     (امام غزالى   -٣ " ،  )١١مفسر بزرگ اسالمى در ق
دين         وم ال اء عل سلمان و            ".  احي ن وراق ، م ل از اب نق

 .ترجمه دآتر مسعود انصارى. مسلمانى

 

 
 
 
 

 تورنتو استار -١٣٨٦مرداد  ٢٥پنجشنبه 
 لورکا: مارک ابلی، ترجمه: نوشته

  
ود           ل ب ب ۀ ق ت ف اری از     .  خبر کوتاهی در اخبار ه بسي

د      .  روزنامه های کانادا به آن نپرداخته بودند ن اگر چ
د   سال قبل تسليمه نسرين را مالقات نکرده بودم، شاي

 .توجه مرا هم به خود جلب نمی کرد
اين خبر از حيدرآباد به نشر رسيده بود، شهری در     

ًا      .  خبر مربوط به چاپ يک کتاب بود.  هند م ت شما ح
فرقی نمی کند که در صفحۀ اول    : " فکر می کنيد که

ن           ".  نيامده است يست و اي اما نسرين مؤلف عادی ن
 .يک خبر عادی نبود

ان                  ه زب ويسد ک ی می ن ال گ نسرين اکثرًا به زبان بن
ه             .  اصلی بنگالديش است ه است ک بيش از يک ده

ه    اين پزشک ، فعال و نويسنده در کشور خود قادر ب
دگی     .  زندگی کردن نيست او سال ها را در اروپا زن

 .کرد و اکنون در هند به سر می برد
ر                   راب اومت در ب ق ان و م وق زن پافشاری او بر حق
دل        ب ان م راي قانون شريعت او را به خار چشم بنيادگ

د       ١٩٩٣او از . نموده است دي ه بدينسو بارها مورد ت
ه است      ت رف رار گ راطی         .  ق ال، يک حزب اف امس

داری      ٥٠٠٠٠٠اسالمی در هند جايزۀ  ل  ١٣٠٠٠( ک
وده               )  دالر کانادايی م ن ن ي ي ع ن او ت را به خاطر کشت

 .است
ودم                   م ات ن ال مالق ري ت ون د   .  من نسرين را در م اي ب

تس        " ممنون گروه حقوق بشر بنام  ده ليگ دی دروي
ر                 .  باشم"  ای ليبرتی ول ي ۀ سک ع ام اع از ج او در دف

د،           : " سخنرانی می کرد ان آزادی ان ان خواه اگر زن
ارکی             ري ات در ساالری    ( بايد موانع مذهب و پ را )  پ

وشت    .  عبور نمايند آنان بايد اين فکر را که اين سرن
د              ن کش د، در خود ب ن . شان است که بردۀ مردان باش

د و           ي ه ق آنان بايد چنان همتی را در خود پيدا کنند ک
 ."بندها را بشکنند

راوان                    رۀ ف ه ن از آن ب ه نسري همت چيزی است ک
رده است   فت             .  ب ن گ ه م ات ب الق در : " او در آن م

کشورهای مسيحی ، مردم هر چيزی را که دل شان  
د در             اي باشد، عليه مسيحيت گفته می توانند ، چرا ب
ه           د ک ن اش ه ب جوامع اسالمی، مردم اين حق را نداشت
 اسالم را به باد انتقاد بگيرند ؟ اگر مذهبی به عنوان 

 
 

 
 
 
 
 

می                         ه ن ت رف ذي د، من آن مذهب را پ ن برده نگاه می ک
 ."توانم

دارد                دی ن ردي ارزه اش ت ب ورد      .  نسرين در م او در م
د              ن د، صحبت می ک و .  حقيقت همانطوری که می بين

ادش                            ه ي را ب اد م درآب ي ری از ح ه خب طوری ک ان هم
ی              گوي انداخت، او بهای سنگينی بخاطر رک و راست

 .اش می پردازد
اول           وگوی ن ل ي نسرين می خواست محفل نسخۀ زبان ت
ه کلب          خود را برگزار نمايد که گروهی از اوباشان ب
زار                    رگ ل ب ن محف ود اي رار ب خبرنگاران، جايی که ق
د              رار دادن انت ق ورد اه . شود، هجوم بردند و او را م

ان  -يکی از آنان  اکبرالدين اويسی، عضو منتخب پارلم
  . شخصًا او را تهديد به مرگ نمود -اندرا پرديش

ه    ي بعد از چند روز، پليس محلی شکايت نامه ای را عل
آنان قبل از آن، شکايت نامه ای   .  آن شخص درج نمود

روه های          ن گ ي را عليه نسرين مبنی بر ايجاد دشمنی ب
ن           .  مختلف، درج نموده بودند دي رال ب ور اک آنان به دست

ودن         " اويسی که نوشته های نسرين را  م حه دار ن جري
ار دست زده                   "  مؤمنان ن ک ه اي وده است، ب عنوان نم
 .بودند

دم      در برخی حاالت، آزادی خواهان غربی بايد ثابت ق
ا       . عمل نمايند ک ري درين هيچ شکی نيست که تجاوز ام

يت های                       ل دون شک اق ود، ب به عراق يک قساوت ب
ج     مسلمان از بوسنيا گرفته تا چين از مظالم دردآور رن
ادرست      می برند، بدون شک با فلسطينی ها برخورد ن
ان                      ان م ل ريت مس ث دون شک اک و ظالمانه می شود، ب
خواهان زندگی امن اند، اما ما آزاديخواهان بايد چيزی 
م، ارزش                  ي ن دهی ک ان ی است، نش را که برای ما حيات
 .هايی که برای ما مقدس است، بايد آن را اعالم نماييم

قدس است              ان م ي رای من يک        .  برای من، آزادی ب ب
کتابخانه به اندازه ای مقدس است که يک مسجد و يک 

ا                        .  کليسا است ه ب فرت دارم ک من از هر آن کسی ن
ه مرگ               د ب دي ه توجيه احساسات مذهبی، ديگران را ت

ه در          .  نمايد فرت دارم ک همچنان من از هر آن کسی ن
برابر تهديدات عليه تسليمه نسرين خاموشی اختيار می 

 ■. نمايد

 روشنگر از مطالب 
.شما استقبال مي كند   

 با ارسال نظرات ، مقاالت، شعر ،
طنز و عكس در پر بارترشدن نشرية   

.سهيم شويد روشنگري  
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مدارس مذهبی يکی از مراکز رشد و گسترش صنعت         
دستگاهی برای  .  مافيايی مذهب در جوامع کنونی است     

. استنابودی سالمت روانی جامعه و کودکان                            
. کارخانه توليد تعصب و تحجر و عقب ماندگی است            

هر نوع کمک و تقويت مادی و سياسی نهادها و فرقه            
های مذهبی توسط نهادهای دولتی، کمک مستقيم به               
ماشين جنايت و آدمکشی و توليد خرافه مذهب در                    

جدايی کامل مذهب از آموزش و                     .  جامعه است    
پرورش، ممنوعيت و برچيدن بساط کامل مدارس و              
موسسات آموزشی مذهبی يک رکن پايه ای نظام                     

حق کودک به يک       .  سکوالر، مدرن و پيشرو است        
زندگی شاد و ايمن و خالق از حقوق ابتدايی و                             

 . جهانشمول انسانی است

مدارس مذهبی مسيحی يک واقعيت سياه و ديرپای                 
با گسترش دامنه جنبش اسالم           .  جوامع غربی است     

سياسی در غرب اين جريانات نيز تعرض جديدی را            
. بمنظور سهم خواهی در اين زمينه آغاز کرده اند                   

مدارس اسالمی ابزاری برای تعرض و نابودی                        
کودکان و سربازگيری برای جنبش تروريسم اسالمی         

تالش برای برچيدن بساط مدارس مذهبی و                 .  است
جلوگيری از شکل گيری مدارس مذهبی جديد يک                 
عرصه حياتی مبارزه با صنعت مافيايی مذهب علی              

 . العموم و اسالمی سياسی علی الخصوص است

هم اکنون در آانادا فرقه های مختلف مذهبی و                            
اسالمی حرآت وسيعی را بمنظور دريافت مجوز و              

حزب محافظه کار ايالت    .  بودجه دولتی آغاز کرده اند     
انتاريو نيز به اين کمپين ارتجاعی اسالميست ها و                  
فرقه های مذهبی پيوسته و در پالتفرش خواهان                       
اختصاص بودجه مشابه ای مانند بودجه مدارس                       
کاتوليک به جريانات اسالمی و فرقه های متعدد                       

اين حرکت اما با مقابله جدی                 .  مذهبی شده است      
بسياری از گروهها و شخصيتهای مترقی و سکوالر            
. ومدافع حقوق کودک در کانادا مواجه شده است                      

با مسئوليت هما ارجمند     "  نه به قوانين شريعه    "کمپين  
که يک مبارزه موفق در شکل گيری دادگاههای                       
شريعه اسالمی در کانادا را به سرانجام رسانده است،          

 .يکی از نيروهای سازمانده در اين جنبش است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيرويی مذهب ستيز و            
جدايی .  متعهد به امر مذهب زدايی در جامعه است               

کامل مذهب از سيستم آموزشی جامعه يک رکن                       
اساسی کوتاه کردن دست مذهب از زندگی کودکان و            

وجود مدارس مذهبی زير پا گذاشتن                .  مردم است   
کودکان .  ابتدايی ترين حقوق جهانشمول کودک است         

مبارزه عليه ايجاد مدارس اسالمی در         .  مذهب ندارند 
عين حال يک رکن مهم مبارزه عليه اسالم سياسی در           

حزب ضمن حمايت و شرکت           .  جوامع غربی است     
همه جانبه در اين کمپين از همه نيروهای سکوالر،                
آزاديخواه و مترقی ميخواهد که در اين مبارزه حياتی           
شرکت کنند و به کمپين برچيدن بساط مدارس مذهبی            

 .  بپيوندند
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 :يادداشت سردبير
وجه وجود             ل ت اب در استنتاج از آمار باال چند نکته ق

 :دارد که اشاره به آنها خالی از فايده نيست
دن          رچي ل از ب کسانی که عقيده دارند که مذهب را قب
جامعه طبقاتی، و تنها از طريق آگاه کردن مردم نمی 
ه و                     ت رف رد، يک اصل درست را گ توان از ميان ب
ا مذهب را                             ارزه ب ب ال خود در م ع ف که ان برای آن
تئوريزه کنند، در مورد اين اصل درست اغراق می     

ی ضد               .  کنند ر ول ي ق چرا؟ به ويتنام که يک کشور ف
اه   کافر، بی خدا، و شکاک        ٨١% با مذهب است  گ ن

ن          ٩% تا  ٣کنيد، و آنرا با آمريکا با رقم  ي م رای ه ب
د       ي ن جه                .  دسته از افراد مقايسه ک ي ت م ن ن رق ا اي م ت ح

ن  .  آگاهگری مذهبی دولت ويتنام بوده است چرا که اي
 .کشورهنوز بسيار فقير است

ا                 ق اب ای س ه کشوره د ک ن ن ک ي غ م ي ل ب ا ت ی ه ب ذه م
در مبارزه با مذهب نه تنها به هيچ نتيجه "  کمونيست" 

داران                       ا طرف ن کشوره که در اي ل د، ب ای نرسيده ان
ا  .  مذهب افزايش يافته اند آمار باال نشان ميدهد که آنه

آمار نشان می دهد که اين کشورها .   دروغ می گويند
گر    باالترين رقم بی خدايان را در ميان کشورهای دي

د   ه ان ت ی   :  داش رق ان ش م ام  ٨٨: % آل ن ت ؛ ٨١: % ؛ وي
گری     ٦١% تا  ٥٤: چکسلواکی ن ا       ٣٢:  ؛ ه ؛ ٤٦% ت

 .٢٠%؛ و اوکراين ٤٨%تا  ٢٤: روسيه
در کشورهائی که تا حدودی آزادی اطالعات وجود        
ان       داي دارد، مانند کانادا، آمريکا و اروپا، تعداد بی خ
در حال افزايش اند، و بنابراين، ارقام باال برای سال  

 . بيشتر از اين اند ٢٠٠٧
ده و      اي نتيجتا، اين نظر که برخورد مستقيم با مذهب ف
ه         وجي وعی ت نتيجه ای ندارد، نظری کامال غلط، و ن
ر هر انسان               انفعال در برابر يکی از وظايف خطي

 .پيشرو و مترقی است
 بعضي اطالعات مفيد ديگر 

ا   ١٩٩٠در آمريکا، تعداد افراد غير مذهبی از سال  ت
ر شده و از               ٢٠٠١سال  راب ه          ١٤.٣دو ب ون ب ي ل م
ه       ٨% بعبارت ديگر از .  رسيده است ٢٩.٤  ١٤% ب

روه  .  رسيده است اين باالترين رقم افزايش در ميان گ
ع . ( های مذهبی و غير مذهبی بوده است ق     :  منب ي حق ت

 ) .در مورد هويت مذهبی آمريکائيان ٢٠٠١
در ده      ٢٠٠٤يک تحقيق توسط بی بی سی در سال      

عيت           ه جم ده             " کشور نشان ميدهد ک ي ق دا ع ه خ ا ب م
درصد   ٣٩بالغ به صفر درصد در نيجريه و "  نداريم

درصد می        ١٧در انگلستان، يعنی به طور متوسط    
 . باشد

ی             د، ول يت ان ل هر چند کفار در اغلب کشورها در اق
ون مدعی               ن ا اک ا ي ق در کشورهای ضد مذهبی و ساب
د،       ن ل کمونيست، و کشورهای  اروپا، استراليا، نيو زي
ی                         طور نسب ا ب ک ري ری در آم ت م زان ک ي کانادا و بم

 .پذيرفته شده اند
د                           ه کشور سوئ د ک ددی نشان داده ان ع ت ات م ق تحقي

است      ي ور دن ن کش ري والرت ر     .  سک ا ب ن (  Davieب
د       ٨٠% ، )١٩٩٩ دارن ده ن ي در .  سوئدی ها به خدا عق

ا،     ا           ٢٣% تحقيفات انجام شده در اروپ دی ه از سوئ
د              " پاسخ داده اند که  دا دارن ه وجود خ ده ب ي ، در   " عق

ه وجود          " جواب داده اند که    ۵٣% حالی که  ده ب ي ق ع
د     ات دارن  ٢٣% ، و     " نوعی روح، خدا، و نيروی حي

دا      " هم گفته اند که  عقيده ندارند که هيچ نوع روح، خ
ق،               ".  و نيروی حياتی وجود دارد      ي حق ن ت ر اي ا ب ن ب

ی،            ب ذه ظر بی م معلوم می شود که سوئدی ها، از ن
ی و         ٢۵در ميان  ون عضو اتحاديه اروپا، پس از است

د    ، ٢٠٠١در   .  چکسلواکی، در مرتبه سوم قرار دارن
ون               ي ل ي ه از ده م اداره آمار چکسلواکی اعالم کرد ک

ن کشور،             عيت اي ذهب،           ۵٩% جم  ٣٢.٢% بی م
 . نيز پاسخی نداده اند ٨.٨%مذهبی، و 

ه از          ٢٠% در اسرائيل، حدود  از اسرائيلی ها ئی ک
نظر قومی يهودی بدنيا آمده اند، خودشان را سکوالر 

وز                 Hilonimيا  ن ا ه ه اری از آن ا بسي می دانند، ام
مراسم مذهبی را به دالئل خانوادگی يا ملی انجام می  

 ■. دهند

 آمار بي خدايان 
 كشور اول 20 

 با باالترين رقم كفار و شك كنندگان به وجود خدا
(Zuckerman, 2005) 

 كشور

جمعيت كل 
 كشور

(2004) 

 در صد كفار
 شكاكان
  بي خدايان

 تعداد كفار 
 شكاكان

 بي خدايان

 181,838,720 - 103,907,840 %14 - 8 1,298,848,000 چين 

 82,766,450 - 81,493,120 %65 - 64 127,333,000 ژاپن 

 69,015,360 - 34,507,680 %48 - 24 143,782,000 روسيه 

 66,978,900 %81 82,690,000 ويتنام 

 40,388,250 - 33,794,250 %49 - 41 82,425,000 آلمان* 

 32,628,960 - 25,982,320 %54 - 43 60,424,000 فرانسه 

 26,822,520 - 8,790,840 %9 - 3 293,028,000 آمريكا 

 26,519,240 - 18,684,010 %44 - 31 60,271,000 انگلستان 

كره   
 25,270,960 - 14,579,400 %52 - 30 48,598,000 جنوبي

 9,752,400 - 6,176,520 %30 - 19 32,508,000 كانادا 

 9,667,440 - 6,042,150 %24 - 15 40,281,000 اسپانيا 

 9,546,400 %20 47,732,000 اوكراين 

 8,708,550 - 3,483,420 %15 - 6 58,057,000 ايتاليا 

 7,638,100 - 4,133,560 %85 - 46 8,986,000 سوئد 

 7,179,920 - 6,364,020 %44 - 39 16,318,000 هلند

 6,250,121 - 5,328,940 %61 - 54 10,246,100 چكسلواكي 

 5,460,000 %24 22,750,000 تايوان 

 4,978,250 - 4,779,120 %25 - 24 19,913,000 استراليا 

 4,614,720 - 3,210,240 %46 - 32 10,032,000 هنگري 

 4,449,640 - 4,346,160 %43 - 42 10,348,000 بلژيك 

 )Atheist(کسانی که نه تنها به وجود خدا عقيده ندارند بلکه به روز قيامت و خرافات ديگر را نيز معتقد نيستند *
 .کسانی که بهمان اندازه که عقيده دارند که خدا وجود ندارد، بهمان اندازه نيز فکر می کنند شايد هم وجود دارد  *
 .کسانی که تنها به وجود خدا و نه روز قيامت بی اعتقادند *

. بوده است ١٢.١٠%و برای آلمان غربی   ٨٨.٢٠%برای آلمان شرقی  ١٩٩١اين رقم در   

Source: Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The 
Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: 
Cambridge, UK (2005). ■ 
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ود                  ان ب ه آزادى زن جمل ن رم و م داد و   .  ضديت با رف
عى        فرياد ضد خارجى هدفش فقط پوشاندن اهداف واق

ا     ه رم آنها يعنى ضديت شان با آزادى زنان و ساير رف
ارهاى ضد                         م از شع ى ه ن ي ه خم بود،  همانطور آ
راى               وششى ب ديكتاتورى و ضد امريكائى همچون پ

رد                 اده آ ف ت ود اس رم خ د رف داف ض ورد    .  اه در م
ه               ي ل رع ه ب ز آ ي رفرمهاى مربوط به آزادى دهقانان ن
ود             ا ب اه ت زمينداران بزرگ ونزول خواران در روس

ان       .  داستان از همين قرار بود ز در زم اين رفرمها ني
زرگ     راساس  (  ترآى و به منظور تقسيم زمينهاى ب   ب

راى      ١٩٧٨اين رفرم درسال  ن ب ي ،حداآثر مالكيت زم
اهش   ١٨تا  ۶مالكين به  ان        ). داده شد        هكتارآ ي در م

زول               ه ن ان ب ون آن و دي دهقانان فقير و بى زمين و لغ
ا قسمت           .  خواران وضع گرديد ه ن ه ت در افغانستان، ن

وچك                ار آ ي ت بس ي ل ه اق زرگ ب اى ب ه ن ي م زم اعظ
ريت                     ث ق داشت واآ ل ع ل ت اي ب زمينداران و روساى ق
د    اق دهقانان آه درفقر و فالآت شديدى بسر ميبردند، ف
د، عالوه      زمين و هرگونه وسيله معيشت ديگرى بودن
ان را از        ان بر آن، نزولخواران نيز باقيمانده خون دهق
دهي                  ر روى ب ه ب ام آورى آ طريق بهره هاى سرس

به اين ترتيب .  هاى آنها مى بستند در شيشه مي آردند
د و                   ن ت داش ان آه در بساط ن ان آه در زمستانها آه دهق

ن از           براى گذران زندگى شان ناچار به قرض    ت رف گ
يش             د، در ازاء پ د آردن           نزولخواران مي شدن خري

ا وام             ه ه آن محصوالت شان به قيمت بسيار ناچيز ، ب
د   ي دادن روش             .  م ب حق ف ي رت ن ت اي ه ب ان آ ان ق   ده

د ،        ن ت داش محصول شان را بديگرى و به قيمت روز ن
از       د، ب چون دوباره در آغاز زمستان بى پول مي شدن
الجرم به نزولخوار روى مي آوردند و محصول خود  

يب                      فروش  را دوباره پيش رت ن ت ه اي د و ب ردن مي آ
هيچگاه نمى توانستند از طوق وابستگى به وى رهائى 

ان را صاحب               .  يابند ان ق ا ده ه ن رفرمهاى مزبور نه ت
ك آزاد            ال ه م ه ب زمين و از الزام پرداخت بهره مالكان
اد يك                 ج ه اي مي آرد، بلكه همچنين، با قول  دولت ب
راى      ل ب سيستم اعتبارى جهت تامين بذر و ساير وسائ
دهقانان، آنان را از توسل و وابستگى به نزولخواران  

ود      م ن رو،      .  براى تامين مخارج خود رها مي ن از اي
ه       خواران آ رفرم ارضى و لغو ديون دهقانان به نزول
ه         زرگى ب اغلب از خود مالكين بودند نه تنها ضربه ب
ود                          ب ه ان و ب ان ق همى در آزادى ده دم م آنان، بلكه ق

د   .  زندگى آنان بشمار مي رفت در اين مورد نيز آخون
م                  ود در ه ده ب ك زن ال ِر م و مالى ده آه از برآت س
ه     ك ي دستى با وى به تهديد دهقانان پرداخته ، و در حال
مال او را به مجازات در دنياى ديگر به خاطر غصب 
مال  و نماز حرام گزاردن بر آن تهديد مي آرد، خود 

ان را          مالك نيز با تفنگچى ها و نيروى مسلح اش ق ده
ه  .  در همين دنيا گوشمالى مي داد به  اين ترتيب بود آ

در حاليكه روحانيون در اينجا نيز عمل تقسيم اراضى 
ن      ي ك ال را غير شرعى و مخالف اسالم اعالم آردند، م

ه              نيز در بعضى نقاط گوش ه ب انى را آ و بينى دهقان
د و دست            دن ري تقسيم زمين مالكين تن در داده بودند ب
ى راه                   ط رعب و وحشت حي ان م ن م، چ ِت ه در دس

ن         انداختند آه پس ت رف از چندى آمتر دهقانى جرات گ

داد           ي خود راه م گراف از جانب             .  زمين را ب ل يك ت
ن        ي ن ی چ مامورين دولتى افغانستان از مناطق روستائ

 : مي دهد   گزارش
ه خاطر         “  ن ب بسيارى از دهقانان بى زمين و آم زمي

ول     سردرگمى يا ترس از انتقامجوئى زمينداران از قب
د   ردن ا         .  زمين امتناع مي آ قى ه اعضاى حزب     ( خل

رآى               ه دولت ت ه ب از   -دمكراتيك خلق، حزب وابست
اع      )  من ن ت با تهديدآنها به اينكه اگر از گرفتن زمين ام

ن                 ت رف ه گ ور ب جب آنند مجازات مي شوند، آنها را م
دا دست     ..  زمين مي آردند بسيارى از اين دهقانان بع
  ١”.به خودآشى زدند

توده    البته دولت ترآى از آنجا آه از طريق يك جنبش
ك اش      ي رات   اى به قدرت نرسيده و بنا بر ماهيت بروآ
ه             جمل ن ا م ه ى آن از اتكاء به توده مردم و بسيج انقالب
مسلح نمودن دهقانان بر عليه مالكين وحشت داشت،       
ر                    راب ان در ب اع آن ه و بي دف با رهاآردن دست بست
مالكين مسلح، عمال و ناخواسته به وحشت زدگى و         
جاع                         ن و ارت ي ك ال رم راب ان در ب ان ق ى ده ن عقب نشي

خاب          اسالمى آمك آرد و در عوض ت ه ان راهى را آ
ه           ي ل ر ع آرد جنگ نظامى بكمك يك دولت خارجى ب

د خود      .  مخالفين رفرم بود بعالوه با عدم وفاى به عه
ان، از     در مورد ايجاد يك سيستم اعتبارى براى دهقان

جه،     .  تامين نيازهاى مالى آنان شانه خالى آرد ي ت در ن
ن و           ي ك ال ر م بدون تسليح نظامى و مالى آنان در براب
ا            ان ره ر آن راب نزول خواران، آنها را بي دفاع در ب

نتيجتا، جنگ بر عليه ضد رفرم آه مي توانست .  آرد
اه               وت ی ک ان با شرآت فعال توده دهقانان در مدت زم
رسد،          يت ب ق وف دژهاى ارتجاع را منكوب نموده به م
ى و وحشت زدگى                م ردرگ ال، س ع ف ط ان راي در ش
ه                 ا ب ن اآش ى و خارجِى ن دهقانان به جنگ قواى دولت
محيط نبرد با نيروهاى پارتيزانى آه نه تنها به محل      
ان و                 اآست كى پ ي ت جس آشنا بودند بلكه از حمايتهاى ل
ه    ك امريكا و تبليغات ايدئولوژيك و سياسى گسترده شب
ل             دي ب د ت ودن رخوردار ب روحانيون در روستاها نيز ب

ظامى            بخصوص. شد روهاى ن ي آه حضور فيزيكى ن
ن، رؤساى            ي ك ال شوروى نيز وسيله موثرى بدست م
حريك                             ا ت ا ب جاعى دارد ت ون ارت ي ان ل و روح اي قب
ردم  جنگ                       وده م احساسات ملى و ضد خارجى ت
را وطن                   ه جنگ ظاه رم را ب ارتجاعى بر عليه رف

ر     پرستانه و رهائى بخش بر عليه تجاوز خارجى تغيي
ى موجود،          ست ي شكل داده، در جو اسالمى و ناسيونال

د     ن   .  هر نوع مقاومتى را در برابر آن خنثى سازن اي ب
ارتجاعى اسالمِى مجاهدين، در    بشنترتيب بود آه ج

ه               ان شروع و ب ضديت با رفرم ارضى و آزادى زن
ى       ائ ه آمك امريكا و مرتجعين پاآستانى به سرانجام ن

آه سقوط دولت و عقب نشينى نيروهاى شوروى     اش
 ■. از افغانستان بود رسيد
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ان در             .  شدند ه آزادى زن ر       ١٧رفرم مربوط ب ب ت اآ
وعيت    ١٩٧٨ ، عبارت از لغو ازداوج اجبارى،  ممن

اال، حق طالق                   ول و آ ل پ اب ق شوهردادن زن در م
ش       زاي ان، اف راى زن راى               ب ن ازدواج ب ل س داق ح

تا آن .  دختر و پسر بود   دختران و يكى آردن مدارس
ن اسالمى             زمان حقوق زنان عمدتا بر اساس    ي وان ق

در      بود باين معنا آه دختر همچون آاالئى در دست پ
ا          ول ي ل پ اب بود آه هر زمان آه مي خواست، در مق
روخت           . آاال، آنرا به هرآسى آه ميل داشت، مي ف

ارى در امر                     ي ت ه اخ چگون ي ر، ه بنابراين خوِد دخت
ا وى                ه ازدواج ب ل ب اي ازدواج و انتخاب آسى آه م

ه در آن         .  بود، نداشت ا آ البته اين وضع در روستاه
ر رواج     مذهب از نفوذ بيشترى برخوردار بود، بيشت

ن اسالمى،         .  داشت بعالوه، در اين مناطق، طبق سن
از رسيدن به سن بلوغ بالفاصله شوهر    دختر را پس

د   ه                 .  مي دادن ى آ ران ت د دخ ودن ب م ن ن رو  آ از اي
گى و       ١٢يا  ١٠در روستاها در سن    بخصوص ال س

د          ٩حتى  عالوه ،      .  سالگى به شوهر داده  مى شدن ب
ا            .  زن هيچگونه حق طالق نداشت ه ن ه ت رم ن اين رف

اختيار ازدواج را از والدين گرفته و به خود دختر و 
ه سن                   ز ب ي  ١۶پسر مي داد، بلكه سن ازدواج را ن

و   سالگى براى پسر افزايش ١٨سالگى براى دختر و 
رد                   ك ي ن م ي ي ع ه ت ري ه غ م حداآثرى را نيز براى مبل
د      ن . بطوريكه مهريه نمي توانست از آن حد تجاوز آ

بت آن در             ر و ث بعالوه صرف رضايت پسر و دخت
محاضر دولتى براى جارى شدن ازدواج آافى بود و 
ات و                 ام ق وسط م د ت ق رارداد ع ن ق ت ه بس ازى ب ي ن

ه زن هر       .  محاضر مذهبى نبود و مهمتر از همه آنك
دا       زمان آه مي خواست مي توانست از شوهرش     ج

ه متضمن                 . شود ن اصالحات آ طبيعى است آه اي
رار         ى و ق آزادى زنان از قيود بردگى قرون وسطائ
دن               م ت دادن آنان از نظر حقوقى در سطح جوامع م
اقض                ن ن اسالمى ت ي وان ا ق ود ب ا ب ك ري ا و ام   اروپ
اد در      ت شديدداشت و همان طور آه در ايران اتفاق اف
واجه شد                  ون م ي ان د روح . اينجا نيز با مخالفت شدي

ان را       بخصوص آه رفرم مزبور مرزهاى آزادى زن
ران     ۶٠بسيار فراتر از رفرمهاى شاه در سال  در اي

رم           .  ميبرد  پيش ن رف اد اي ف در اينجا نيز روحانيون م
رده و هر                  دا اعالم آ ن خ ي را مغاير با قرآن و قوان

د         گونه ازدواج و طالقى را آه بر اساس ن جدي قواني
اشى    انجام مي گرفت غير شرعى و باطل و روابط ن
از آنرا منطبق بر عمل زنا و مستحق مجازات اعالم 

ه                   .  نمودند ك ل د،  ب ردن ك ا ن ف ت ن اآ ولى آنها تنها به اي
ور از جانب             زب ن م مهمتر از آن،  از آنجا آه قواني
ا  آشور                   ط ب ب رت ى و م يك حكومت مدعى آمونيست
شوروى وضع شده بود، لذا از  آن به عنوان خوراك 
تبليغاتى براى دامن زدن به احساسات ضد آمونيستى 
ن                             ت اد رف رب ر سر ب ون ب اد و شي ري و اسالمى و ف

د                   ناموس ودن م اده ن ف ت ار اس ف دست آ در .  مسلمانان ب
ه شوروى و                 ي ا روس ون ب ي ان اينجا نيز دشمنى روح
دولت دست نشانده آن و راه انداختن جنگ باصطالح 
خاطر             ه ب ك ل ى، ب ضد خارجى نه ازسر استقالل طلب

(Continued from page 1).عروج جنبش های جديد اسالمی 

ماه گذشته غم اندوهباری درب خانه هوشمند عقيلی،             
هنرمندی که سالهاست در قلب همه دوستان و هم                     

فريده عقيلی   .  وطنان ما مٌاوا  گرفته را هم کوبيد                   
همسر او که در دل دوستانش و ايرانيانی که او را می 
شناختند جايگاه رفيعی داشت، به جهت لخته شدن                    

من هم او را ميشناختم و        .  خون در مغزش در گذشت     
هميشه تبسم گرمی بر        .  چند مرتبه او را ديده بودم           

او در زمانی اين جهان را           .  چهرۀ او خيمه زده بود        
ترک کرد که سرگرم تهيه جشن فارغ التحصيلی                      

دکتر فريده عقيلی زمانی رفت که بيش           .  دخترش بود 
من هم  .  از پنجاه و چند سال از عمرش نمی گذشت               

بهمراه اغلب ايرانيان مقيم لوس آنجلس در مراسم به             
خاک سپاری و ياد بود او شرکت کردم و اين يادداشت 
را از اين جهت تهيه نمودم که مراسم خاک سپاری                  
وی با مراسم مشابه متفاوت بود و در آن سنت شکنی             

فرار . هائی ديده ميشد که من تا کنون شاهد آن نبوده ام
از بدعت های خشک و زنگ باخته و فرسوده و                        
واپس گرايانه جايش را به نوعی واقع گرائی مردم                 

عقيلی و فرزندانش همين طور             .  پسندانه داده بود      
خويشان آنها به جای لباس سياه مذهبی، لباس سفيد                  
تميز که نشانه پاکی و آزادگی و صفا است بر تن                        

در موقع به خاک سپاری فريده که سکوت                 .  داشتند
همه جا را بر گرفته بود و در زمانی که تابوت او به                
داخل خاک گذارده می شد،عقيلی با صدای بلند و رسا          

فريده خداحافظ، و در اين جا بود که من ديدم                 :  گفت
در مراسم   .  حضار اشگ از چشمانشان سرازير شد          

يادبود که روز پس از خاک سپارِی پيکر فريده بود،              
شايد بيش از هزار       .  عده زيادی شرکت کرده بودند        

عده ای از نويسندگان، دانشمندان و همکاران               .  نفر
عقيلی در جايگاه مخصوص سخنان کوتاهی ايراد                  
کردند که اغلب در باره اخالق و فضائل فريده بود و              
در گوشه ديگر سالن اساليدهايی از حيات فريده به                 

در پايان هوشمند عقيلی شعر          .  نمايش گذاشته بودند    
زيبائی را که همان روز برايش به همين مناسبت                      
فرستاده بودند با آن صدای ملکوتی خود خواند که در            

. عوض، مردم با کف زدن از او سپاسگزاری کردند            
اما جدا از اين جريان ها آنچه که ب وضوح و آشکارا   
در اين مراسم يادبود به چشم ميخورد اين بود که نه                 
نزديکان به کسی که اين مراسم برای بدرود با او بر               
پا شده بود و نه مردمی که در آن شرکت کرده بودند،              
هيچيک نميخواستند و نگذاشتند در مراسم حتی يک              

هيچ کس  .  حرکت کوچک مذهبی و دينی انجام بگيرد        
دنبال مال و شيخ و خاخام و کشيش نمی گشت و اين                  
نشانگر بيداری و بيزاری از مذهب و مراسم مذهبی             
بود و من بخوبی از چهره مردم ميخواندم که آنان مثل           
پدرانشان ديگر دنبال آن بهشت و جهنمی که ارباب و            

تغيرات .  دکانداران اديان برای آنها ساخته اند نيستند           
اساسی که پيشرفت بشر در اين چند دهه برايش به                   
هديه اورده از همه بيشتر او را از خرافات و از لولو              

درود .  خورخوره هائی به نام ارباب اديان جدا ساخته         
به مردمی که چه زود حقايق را درک می کنند و                        

 ■                     .  زنجيرهای بازدارنده را ميشکنند

 گزارشي از مراسم غير ديني خاك سپاري
 و يادبود همسر عقيلي خواننده گرامي 

 علی ضرابی
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asserted to be the words of 
God. 

In addition to being forced, 
people were also threatened, 
as can be seen from the fol-
lowing verse directed toward 
the prophet’s wives:  

“O Wives of the prophet, 
whoever of you openly com-
mits illegal sexual inter-
course, the torment for her 
will be doubled, and that is 
ever easy for Allah. And 
whoever of you is obedient 
to Allah and his messenger 
and does righteous good 
deeds, we shall give her 
rewards twice over, and 
have prepared for her Rizq 
Karim [noble-provision para-
dise].9 ■ 

1- Brifault Robert, The 
mothers, v. 1, P. 376. 

2- Robertson Smith,  Kin-
ship & marriage in early 
Arabia, P. 93. 
3- 4:34, Quran, Translated 
by Dr. Muhammad Taqi-
Ud-Din-al-Halali, and Dr. 
M u h a m m a d  M u h s i n 
Khan. 
4- 33:50, Quran,  Dr. Mu-
hammad Taqi-Ud-Din ... 
5- 4:3, Quran, Dr. Mu-
hammad Taqi-Ud-Din ... 

6- 33:53, Quran, Moham-
med Zafrulla khan.  

7- 33:32, Quran, Moham-
med Zafrulla khan. 

8- 33:33, Quran, Moham-
med Zafrulla khan. 
9- 33 – 59, Quran, Mo-
hammed Zafrulla khan.   

10- 33 – 31, Quran, Mo-
hammed Zafrulla ■ 
www.siamacsotudeh.com 

non-religious people has 
more than doubled from 
14.3 million in 1990 to 
29.4 million in 2001; their 
proportion has grown 
from just eight percent of 
the total in 1990 to over 
fourteen percent in 2001.  
This was the greatest in-
crease in absolute as well 
as in percentage terms 
among all religious 
groups. (2001 American 
Religious Identification 
Survey) 
A 2004 survey by the 
BBC in 10 countries 
showed the proportion of 
the population "who don't 
believe in God" varying 
between 0% (Nigeria) and 
39% (UK), with an aver-
age close to 17% in the 
countries surveyed 
Though atheists are in the 
minority in most coun-
tries, they are relatively 
common, in former and 
present Communist states, 
in Europe, Australia, New 
Zealand, Canada, and to a 
lesser extent, in the united 
States. 
Several studies have 
found Sweden to be one 
of the most secular coun-
tries in the world. Accord-
ing to Davie (1999), 85% 
of Swedes do not believe 
in God. In the Euro stat 
survey, 23% of Swedish 
citizens responded that 
"they believe there is a 
God", whereas 53% an-
swered that "they believe 
there is some sort of spirit 
or life force" and 23% 
that "they do not believe 
there is any sort of spirit, 
God, or life force". This, 
according to the survey, 
would make Swedes the 
third least religious peo-
ple in the 25-member 
European Union, after 
Estonia, and the Czech 
Republic.  In 2001, the 
Czech Statistical Office 
provided census informa-
tion on the ten million 
people in the Czech Re-
public, 59% had no relig-
ion, 32.2% were religious, 
and 8.8% did not answer.  
In Israel, some 20% of 
Israelis who were born 
ethnically Jewish, con-
sider themselves "secular" 
or hilonim, but many of 
them still maintain their 
religious practice for fam-
ily or national reasons. ■ 

ent [to Allah and to their 
husband], and guard in the 
husband’s absence what 
Allah orders them to guard 
[e.g. their chastity, their 
husband’s property]. As to 
those women on whose part 
you see ill-conduct, admon-
ish them [first], [next], re-
fuse to share their beds, [and 
last] beat them [if it is use-
ful]; but if they return to 
obedience seek not against 
them means [of annoyance]. 
Surely, Allah is ever most 
high, most great.” 3 

By doing so, henceforth Is-
lam swiftly sped up the proc-
ess of transforming Arabian 
society from matriarchy to 
total patriarchy. Women’s 
total liberty was exchanged 
for a complete lack thereof 
and this was achieved 
through Quranic commands 
which gradually pushed 
women back to the extent of 
putting them in the terrible 
conditions we recently wit-
nessed in Afghanistan – a 
scenario Bin Laden has in his 
vision for the whole world. 

        One example of the 
changed status of women 
involved marriage. Before 
Islam, women in some Bed-
ouin tribes had the right to 
divorce or even to occasion-
ally have more than one hus-
band. It was banished by 
Mohammed who supported 
polygamy i.e., having more 
than one wife, instead.     

He condemned polyandry 
and followed the existing 
patriarchal tradition of hav-
ing more than one wife and 
making a collection of concu-
bines from slaves conquered 
through his battles. He as 
prophet was gifted by God 
the permit to sleep with any 
women who submitted her-
self to him. In the Quran God 
again addresses Mohammed: 

“O Prophet!  Verily, we have 
made lawful to you your 
wives, to whom you have 
paid their Mahr [bridal-
money given by the husband 
to his wife at the time of 
marriage], and those [slaves] 
whom your right hand pos-
sesses -- whom Allah has 
given to you, and the daugh-
ters of your Amm [paternal 
uncles] and the daughters of 
your Ammat [paternal aunts] 
and the daughter of your 
Khal [maternal uncles] and 
the daughters of your Khalat 
[maternal aunts] who mi-
grated [from Mecca] with 
you, and a believing woman 
if she offers herself to the 

(Continued from page 1) 

Bin Ladin the Only Real Mus…. 

prophet and the prophet 
wishes to marry her -- a 
privilege for you only, not 
for the [rest of] believers. 
Indeed, we know what we 
have enjoined upon them 
about their wives and those 
[slaves] whom their right 
hands possess, in order that 
there should be no difficulty 
on you. And Allah is ever oft 
forgiving, most merciful.3 

This privilege of having 
more than one wife of course 
ultimately was not only for 
him, but included all Mus-
lims, as a general rule. This 
time in the Quran, God ad-
dresses all Muslim males: 

“And if you fear that you 
shall not be able to deal 
justly with the orphan-girls 
then marry [other] women of 
your choice, two, or 3, or 
4….”4  

 In addition to that, to pre-
vent his wives from having 
any communication or rela-
tions with other men, when 
guests arrived, he put them 
all behind a screen and con-
vinced them of the propriety 
of this through inflicting 
them with a so-called "Ayah" 
from God (Verses of the 
Quran are referred to as 
Ayaat, which is the plural of 
Ayah, meaning, "proof" of 
Allah's existence.) 
Of course, many of Moham-
med’s Ayaat happene* 
Verses of the Quran are 
referred to as Ayaat, 
which is the plural of 
Ayah, meaning, "proof" of 
Allah's existence. 
d to coincide with events that 
specifically pertained to him 
and his own life. Via this 
particular Ayah, the Prophet 
commanded his women to 
serve any guests from behind 
the curtain in the guest room 
– they offered food and 
drinks to his guests in this 
manner.  

“O you who believe! Enter 
not the prophet’s houses, 
unless permission is given to 
you for a meal…And when 
you ask [his wives] for any-
thing you want, ask then 
from behind the screen: that 
is purer for your hearts and 
for their hearts, and it is not 
[right] for you that you 
should annoy Allah’s mes-
senger, nor that you should 
ever marry his wives after 
him [his death]. Verily, with 
Allah that shall be an enor-
mity.”5  

Also the prophet’s wives 
were asked through another 
Ayah to fear God and there-
fore not speak with men 
gently and in a lilting manner 
which could cause them to be 

stimulated.     

“O wives of the prophet! 
You are not like any other 
women. If you keep your 
duty [to Allah] then be not 
soft in speech, lest he in 
whose heart is a disease [of 
hypocrisy, or evil desire or 
adultery], should be moved 
with desire, but speak in an 
honorable manner.”6 

From this Ayah, the Taliban 
regime’s recommendation 
that women put small stones 
in their mouth while speak-
ing with men can be seen as 
an initiative for the actual 
execution of the commands 
of God. 

The prophet took the same 
course of action, i.e., putting 
forth a verse as words of 
God, to prohibit his wives 
from leaving the house. Ac-
cording to the prophet, God 
allegedly commands; 
 
“Stay in your houses and do 
not display yourselves like 
those times of ignorance 
[the time before Islam]“ 7 
 
Islam’s most visible enforce-
ment of the isolation of 
women is through the use of 
the veil and Burqa. Moham-
med presented this concept 
through the following Ayah, 
initially applying it to his 
own wives, but eventually to 
all women. Notably, this is 
exactly what the Taliban 
regime applied to women 
under their strict Islamic 
laws.  

“O prophet!  Tell your wives 
and your daughters and the 
women of the believers to 
draw their cloaks [veils] all 
over their bodies [i.e. screen 
themselves completely] ex-
cept the use of one eye to see 
the way.”8   

According to the few exam-
ples above, it is easy to de-
duct that the Taliban regime 
merely put into practice the 
very social and political Is-
lamic regulations that were 
written into the Quran. As a 
result, when the Wahabis, 
and Bin Laden and the Tali-
ban claim that they are the 
only real Muslims, they are 
absolutely right. Reformists, 
the more they try to comprise 
with the realities of the con-
temporary world, continue to 
distance themselves from the 
original and true Islam. 

          As it was during the 
Taliban regime, throughout 
the original period of the 
ascension of Islam, such laws 
were forcefully adminis-
trated, and neither choices 
nor alternatives were permis-
sible in place of the rules 

forethe complete 
elimination of class-
structured society, are 
simply exaggerating a 
somewhat correct 
ideology in order to 
justify being passive 
in the fight against 
religion. To better see 
this, we should con-
sider Vietnam, a poor 
country, with 81% of 
its population  as 
a t h e i s t s ,  n o n -
believers, and agnos-
tics. On the other 
hand, in the US, a 
country with such 
higher standards of 
living, this figure is 3 
to 9%. In Vietnam 
the government at 
least doesn’t promote 
religion, while in the 
United States the 
government and thou-
sands of churches 
promote it. 

2. According to reli-
gious propagandas, 
ex-communist coun-
tries have failed to 
fight against religion. 
The data above 
proves that to be a lie. 
Although all of them 
were among more or 
less poor countries, 
they had the highest 
rates of non-believers 
among others: East 
Germany: 88.20%; 
Vietnam: 81%; Czech 
republic: 54 - 61%; 
Hungary: 32 - 46%; 
Russia: 24 - 48%; and 
Ukraine 20%.  

3. In many places, such 
as Canada, USA, and 
Europe, where infor-
mation is more freely 
circulated, the num-
ber fornon-believers 
is constantly on the 
rise. Therefore, the 
present figures are 
even higher than 
what is seen above.  

 
Some More Information 
In the US, the number of 

(Continued from page 3) 
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more vegetarian and Homo 
erectus ate some meat, he 
said. Like chimps and apes, 
"they'd just avoid each 
other, they don't feel com-
fortable in each other's 
company," he said. 
They have some still-
undiscovered common 
ancestor that probably 
lived 2 million to 3 million 
years ago, a time that has 
not left much fossil record, 
Spoor said. 
Overall what it paints for 
human evolution is a 
"chaotic kind of looking 
evolutionary tree rather 
than this heroic march that 
you see with the cartoons 
of an early ancestor evolv-
ing into some intermediate 
and eventually unto us," 
Spoor said in a phone in-
terview from a 
 field office of the Koobi 
Fora Research Project in 
northern Kenya. 
That old evolutionary car-
toon, while popular with 
the general public, keeps 
getting proven wrong and 
too simple, said Bill Kim-
bel, who praised the latest 
findings. He is science 
director of the Institute of 
Human Origins at Arizona 
State University and wasn't 
involved in the research 
team. 
"The more we know, the 
more complex the story 
gets," he said. Scientists 
used to think Homo 
sapiens evolved from Ne-
anderthals, he said, but 
now know that both spe-
cies lived during the same 
time period and that we did 
not come from Neander-
thals. 
All the changes to human 
evolutionary thought 
should not be considered a 
weakness in the theory of 
evolution, Kimbel said. 
Rather, those are the pre-
dictable results of getting 
more evidence, asking 
smarter questions and 
forming better theories, he 
said.■ 

more like a wayward bush 
with stubby branches, calling 
into question the evolution of 
our ancestors. 
The old theory was that the 
first and oldest species in our 
family tree, Homo habilis, 
evolved into Homo erectus, 
which then became us, Homo 
sapiens. But those two earlier 
species lived side-by-side 
 about 1.5 million years ago 
in parts of Kenya for at least 
half a million years, Leakey 
and colleagues report in a 
paper published in Thurs-
day's journal Nature. 
In 2000 Leakey found an old 
Homo erectus complete skull 
within walking distance of an 
upper jaw of the Homo habi-

lis, and both dated from the 
same general time period. 
That makes it unlikely that 
one evolved from the other, 
researchers said. 
It's the equivalent of finding 
that your grandmother and 
great-grandmother were 
sisters rather than mother-
daughter, said study co-
author Fred Spoor, a profes-
sor of evolutionary anatomy 
at the University College in 
London. 
The two species lived near 
each other, but probably 
didn't interact with each 
other, each having their own 
"ecological niche," Spoor 
said. Homo habilis was likely 

(Continued from page 1) 

Study Finds  Twist …. 

ing the subjugation of 
women, the authors of Torah 
systematically strived to 
instill several stereotypes in 
the mind of the believers. 
The following are some of 
these stereotypes: 
Women are inherently 
wicked and evil: 

 The image of Eve as the 
temptress, who is to be 
blamed for the original sin 
and      

For the fall from grace, to-
gether with a multitude of 
other images, is used to instill 
the stereotype that: “Woman 
is the origin of sin, and it is 
through her that we all die.” 

 Women are inherently im-
pure: menstruating; child 
birth, etc. 

Women are a source of 
shame. 

Women are week; they can 
not be independent, they 
need to be protected.  

Women are stupid and irra-
tional.  

Women are inferior to men. 

The image of Eve as tempt-
ress:          

The fall from grace, for 
which women are blamed, is 
one the most fundamental 
concepts in Judaism, Christi-
anity and Islam. Man is 
booted out of the paradise for 
eating some fruits from the 
three of knowledge (yes, 
knowledge!). And who is to 
be blamed for the sufferings 
of the whole humanity that 
resulted from this original 
sin?  The woman, the ser-
pent, and the devil.  Let us 
take a closer look: The transi-
tion from the matriarchal 
society, which was a commu-
nal society, to the patriarchal 

(Continued from page 1) 

Torah:  
Sexism and  Oppression 

society, which was based on 
private property and the ex-
ploitation of man by man, 
necessitated the demoniza-
tion of women and the gods 
of the matriarchal societies. 
The serpent was one of these 
gods and, so, one of the cul-
prits in the horrible crime of 
rebellion against the new, 
patriarchal God. And the 
Devil? The symbol of rebel-
lion, the concept of rebellion, 
the Rebellion itself!  in 
Genesis 2:4-3:24 God pro-
hibited both of them from 
eating the fruits of the forbid-
den tree. The serpent seduced 
Eve to eat from it and Eve, in 
turn, seduced Adam to eat 
with her. When God rebuked 
Adam for what he did, he put 
all the blame on Eve, "The 
woman you put here with me 

--she gave me some fruit 
from the tree and I ate it." 
Consequently, God said to 
Eve: Genesis 3:16: Unto the 
woman he said, I will greatly 
multiply thy sorrow and thy 
conception; in sorrow thou 
shalt bring forth children; 
and thy desire shall be to thy 
husband, and he shall rule 
over thee.To Adam He said: 
"Because you listened to 
your wife and ate from the 
tree .... Cursed is the ground 
because of you; through 
painful toil you will eat of it 
all the days of your life..."  
"No wickedness comes any-
where near the wickedness of 
a woman.....Sin began with a 

Contry 

Total Country 
Pupulation 

(2004) 

 
 
%
Atheist/ 
Agnos-
tic/ 
Non-
Believer 
in God 

 

Number of Atheists/ 
Agnostics/ 

Non-Believers 
(Minimum-Maximum) 

China  1,298,848,000 8 - 14% 103,907,840 - 
181,838,720 

Japan 127,333,000 64 - 
65% 81,493,120 - 82,766,450 

Russia 143,782,000 24 - 
48% 34,507,680 - 69,015,360 

Vietnam 82,690,000 81% 66,978,900 

Germany 82,425,000 41 - 
49% 33,794,250 - 40,388,250 

France 60,424,000 43 - 
54% 25,982,320 - 32,628,960 

USA 293,028,000 3 - 9% 8,790,840 - 26,822,520 

Britain 60,271,000 31 - 
44% 18,684,010 - 26,519,240 

South Korea 48,598,000 30 - 
52% 14,579,400 - 25,270,960 

Canada 32,508,000 19 - 
30% 6,176,520 - 9,752,400 

Spain 40,281,000 15 - 
24% 6,042,150 - 9,667,440 

Ukraine 47,732,000 20% 9,546,400 

Italy 58,057,000 6 - 15% 3,483,420 - 8,708,550 

Sweden 8,986,000 46 - 
85% 4,133,560 - 7,638,100 

Netherlands 16,318,000 39 - 
44% 6,364,020 - 7,179,920 

Czech  
Republic 10,246,100 54 - 

61% 5,328,940 - 6,250,121 

Taiwan 22,750,000 24% 5,460,000 

Australia 19,913,000 24 - 
25% 4,779,120 - 4,978,250 

Hungary 10,032,000 32 - 
46% 3,210,240 - 4,614,720 

Belgium 10,348,000 42 - 
43% 4,346,160 - 4,449,640 

Top 20 Countries 
With Largest Number of Atheist/Agnostic 

(Zukerman,2004) 

ource: Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates 
and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to 
Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University 
Press: Cambridge, UK (2005).  
 
Editorial Note: 
Here are a few additional information worthy of 
consideration: 
 
∗ Those who don’t believe God, but not necessarily the world to come. 
∗∗  In 1991 this figure for East Germany has been 88.20%, and for west 
Germany 12.10%.  

1. Those of us who think that religion cannot be elimi-
nated only through the means of education, and be-

(Continued on page 4) 
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 دانشمندان نظريه تکامل چارلز داروين را قبول دارند
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“Cosmopolitan”? It isn’t. It 
has been taken from 
“Working Women”, 2 a 
magazine that is suppos-
edly meant to help women 
improve financially and 
career-wise.  
“Joan Collins is considered a 
role model. What profession 
is she training women for? 
Of course, no one’s quite 
sure whether the game is 
‘how to keep a reputation,’ 
‘how to build a fire,’ or ‘how 
to make a fortune.’ Or 
whether they’re all the same 
game: access to men who 
compete the best and per-
form the best.” 3 

Yes, men use money and 
power, and women use sex in 
order to build the fire in one 
another’s heart, and they 
both know why they are 
doing it. 

What serious job are these 
supposedly “superficial” 
publications engaged in? 

These excerpts were from 
publications that sell at a 
very high rate. For instance, 
“Men’s Health” sells over a 
million copies per month. 4 

Considering that more than 
one person usually reads 
each issue, we see how mil-
lions of men are constantly 
instructed on how to engage 
in the trade of sex with 
women. This is happening in 
America, a country in which 
women have considerably 
more rights and gender-
equalities, when compared to 
many other countries. 
“Men’s Health” is only one 
of the tens of numerous 
American publications spe-
cialized in instructing men 
and women in such matters. 

If you are an observant 
reader, you may come to 
disagree with the many peo-
ple who dismiss these maga-
zines as superficial and do 
not take them seriously. Be-
cause, to the contrary, the 
magazines are very serious, 
and just like all other infor-
mational and commercial 
publications, they are pub-

Health” article is aimed at 
men, not women. It is essen-
tially telling them to watch 
out, because the women 
whom they date may be 
looking to take advantage of 
them. The article advises 
men to seduce women into 
wanting them, meaning that 
their actions should be 
geared towards making sure 
that the woman will pay 
back with sex in return for 
what the man spends on her. 
In other words, this article 
tries to help men engage in a 
fair trade. This happens to be 
one of the main objectives of 
“Men’s Health” and other 
such magazines. 

It is a known fact that fight-
ing to defend all citizens’ 
rights is considered to be a 
major duty and objective in 
the capitalistic society, in 
which every aspect of life is 
based on exchange of things 
of equal value. And in all 
sincerity, what more impor-
tant than fighting for fair-
ness, equality, and every-
one’s rights? But then, how 
is it that defending a 
worker’s rights when he is 
not paid properly is consid-
ered as being respectable and 
doing justice, whereas doing 
the same in some other 
forms of service is disgrace-
ful and looked down upon? 
The exchange of sex for 
money, in other words pros-
titution, is only a natural 
outcome of a capitalistic 
system. If you look at it from 
the point of view of this 
system’s rationale, this ex-
change should be seen as 
natural as any other ex-
change that takes place. This 
is another point that explains 
how in today’s societies, 
male-female relationships 
are mainly based on a sex-
centered trades. This would 
only be as inappropriate and 
immoral as all other trades. 
■    
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lished with clear objectives 
and agendas. 

Two Important Questions 
for Women 

Some may still find it diffi-
cult to believe that as long as 
the mentioned sex-based 
customs and traditions exist, 
relationships between men 
and women take the form of 
sex trade. They may thus still 
believe that it is the gentle-
man’s duty, and not the 
woman’s, to pay. If one 
holds such beliefs, then he/
she should think about how 
to answer two important 
questions. 

First, if it is not sex that men 
date women for, then why is 
it that women themselves 
accuse men of being mainly 
concerned about getting to 
have sex? 

Second, if it is not at all ulti-
mately about an exchange for 
sex, then what is it here that 
women are giving to men, 
for which he is expected to 
pay money? 

Does the same expectation 
hold true for women? If a 
man continuously pays for 
the woman that he is dating, 
would others constantly tell 
him that he is being taken 
advantage of? Obviously not, 
except for one condition: if 
the woman is by no means 
willing to engage in any 
form of physical intimacy 
with him. In this case the 
man will probably hear from 
others that he is being ex-
ploited. To be more clear, 
this would mean that the 
woman is deceiving him by 
receiving money but not 
providing the man with sex-
ual fulfillment in return. 

I suggest here that you go 
back and read the excerpt 
from “Men’s Health” one 
more time, and this time look 
into it more carefully.  

“Be a Stud, Not a Bud” 

As you know, the “Men’s 

questions worth thinking 
over:  

If the mentioned case hap-
pened to be something that a 
female friend of yours was 
telling you about, how would 
you respond when she first 
tells you about the person she 
is dating? Would your first 
question be about whether or 
not the man has a job? And 
regardless of the answer that 
you get, wouldn’t you want 
to warn your friend that she 
is probably being taken ad-
vantage of? If you were a 
woman yourself, wouldn’t 
you at least have the ten-
dency to warn your friend, in 
order to have her become 
more aware of the unusual 
nature of the situation? 

What are such judgments 
usually based upon? Why is 
it that the man is usually the 
one expected to pay on 
dates? What is the basis for 
this conventional expecta-
tion, which applies even if 
the man is unemployed and 
the woman has a job? Why is 
it that a man, on the other 
hand, would seldom judge 
the woman as being irrespon-
sible, rude, or inconsiderate if 
she sits passively when 
someone has to pay for din-
ner? Why is it that we don’t 
expect women to take re-
sponsibility just as much as 
men when it comes to these 
matters?  

When the man is socially 
obligated to pay, what ex-
actly is this in return for? It 
would be logical to assume 
that the woman must be giv-
ing him something, for the 
man to have to take care of 
the date’s expenses. What is 
it that the woman could give 
him that others can’t? Could 
that be anything other than 
sexual fulfillment, the ulti-
mate thing for which men 
date women and spend 
money on them? 

What is interesting here is 
that many women willingly 
participate in the sex trade, 
while they are on the watch 
for their date to be a 
“gentleman” and follow the 
conventions of dating, as 
well as other affairs of male-
female relationship. Yet, they 
readily complain that sex is 
the only thing men are after.  

Do women know it? 

It is not just women that want 
so much for this game to be 
played exactly according to 
the rules. Men, as well, try 
and make sure that they will 
not be receiving the short end 
of the stick. They want to be 
confident that they will end 
up receiving the product that 
is worth what they have paid 
for. It may interest you to 

(Continued from page 1)
WOMEN AS  A SEX OBJECT 

look at articles in “Men’s 
Health”1 and other maga-
zines of such, which are 
meant to educate men on 
such matters. One of these 
articles, from “Men’s 
Health” 1 (printed in Amer-
ica), is titled “Be a Stud, Not 
a Bud.” The subtitle is 
“Never be ‘just friends’ 
again. Here’s how to make 
sure the date doesn’t end 
with a handshake.” This is 
how the article begins: 

“Show of hands, how many 
of you men out there are in 
the market for an attractive 
female friend? You won’t 
have sex with this friend… 
you’ll be a sympathetic ear, a 
damp shoulder, a sexless 
Smurf who, after a long night 
of soul cleansing, gets sent 
home with a peck on the 
cheek, a pat on the back and 
a rise in the jeans that she 
never seems to notice…” 
And then the author begins to 
teach you how to behave so 
that she will be lured into 
sleeping with you: 

“1- When you ask her out, 
be direct… No hedging, no 
hemming. Hawing is for 
losers. Be bold and say 
firmly yet expectantly, ‘I’d 
like to take you on a date this 
week…’ 

2- Have a plan in mind, and 
arrange everything… 

3- Don’t be a slob… You 
don’t have to wear a suit, but 
for God’s sake take a          
shower…. Wear clean 
jeans… 

4- Show up early… 

5- Don’t talk about your 
problems or her ex-
boyfriends… If you allow 
any duration of talk about her 
ex, she can't help but turn a 
responsive listener (you) into 
a confidant. Remember, con-
fidant might as well be the 
same word as friend. To cut 
her off, say, ‘Let's not talk 
about relationships that didn't 
last.’ The implication is that 
this date could be the begin-
ning of a love everlasting. 
FYI: You don't have to mean 
it.” 

And now for the part 
which, in my opinion, is the 
most interesting instruction 
in this article: 
“6- Pay the bill If you want 
to make a good impression, 
pay the whole bill…. it's 
because she thinks that if you 
pay, you'll think she owes 
you something.” It is clear 
that  “something” here means 
sex. 
The author’s advice to how 
to successfully end the date 
will probably work as well: 
“Kiss her on the mouth  

Friend style: Pals cheek-
peck, hand-shake or arm-
slug. Friends, by definition, 

don't smooch on the lips in a 
meaningful way.  
Date style: The kiss will 
separate the future sex part-
ners from the creeps. Say, ‘I 
had a great time tonight.’ 
Then put a hand on her hip 
(yes, her hip), lean in and 
kiss her full on the mouth 
with your very own mouth 
(do everyone a favor and 
keep your tongue to your-
self). Hold. Beat, beat. If she 
starts to cave into your body 
as if her legs have turned to 
noodles, feel free to support 
the poor girl with both arms. 
The idea of the kiss is to 
make your intentions scream-
ingly clear. If she's about to 

spring the friend crap on you, 
one solid plant on the lips 
will keep those words unspo-
ken…. And she can't very 
well call you just a friend.” 
It is not just men who really 
know what they are doing. 
Women are also smart in this 
matter. We will now see how 
women are trained to sell 
their product. Let’s look into 
how Revlon, the company 
that produces makeup prod-
ucts for women, delivers 
these messages to women 
and girls. The following is 
from the article titled, “The 
Art of Building His Fire”: 
“Want to be a scoundrel? 
Revlon hires Joan Collins to 
instruct. A woman is told 
implicitly that, even at age 
fifty-one, if she thrusts one 
shoulder forward and lets her 
dress fall off the other, wears 
the right perfume, the right 
diamonds, and gets high on a 
magnum of champagne, the 
right diamonds, she can build 
his fire, sit back, and ‘watch 
something happen.’  

This is the receptive initia-
tive: because she is teaching 
women to be passive and to 
lead all men to be active - so 
that she can reject all men 
except the one with whom 
she chooses to be active - 
this is the perfect formula for 
‘leading him on.’” 

Are you guessing that this 
article is from 
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Therefore one particularly costly 
ramification of Islam’s rise to 
power was the final and complete 
removal of women’s eminence 
and civil rights and their assign-
ment to a semi-slave status under 
the absolute authority of men. 
According to the writings of the 
Quran: 

“Men are the protectors and 
maintainers of women, because 
Allah has made one of them to 
excel the other, and because they 
spend [to support them] from 
their means. Therefore the right-
eous women are devoutly obedi-

(Continued on page 4) 
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(PART Three) 

Men are only after sex.” 

  

Dear Mr. Sotudeh, 

Please accept my profound thanks for your 
message of peace and understanding for all 
society to share. 

To share such information shall certainly 
create a better society to live in. Certainly 
it is the truth that we are all looking for in 
the end. 

Ed Zelenski 

Dear Mr. Zelenski 

Thanks for your donation and your kind 
letter. It’s heart warming, especially when 
it comes from an American friend. As you 
said, we are all looking for the truth, and 
while we’re living in an unjust world in 
which the truth is distorted, so we all have 
to fight to disclose it, and we do. I’m glad 
that you took part in this struggle too.   
Siamac 

     “and he shall rule over thee” 
Ahmad khazaei                                             

( Part One ) 

 

To justify, or rather, to sanctify 
the Male supremacy that op-
presses women to the present day, 
could be considered as one of the 
main objectives of the authors of 
the Torah. 
The establishment of the exclu-
sive supremacy of the man shows 
its effects in different forms of 
women’s oppression:  
1. The man commands in the 
home, and his control is total: 
Women are considered to be the 
property of their fathers until they 
get married, at which time they 
become the property of their hus-
bands. 
2. The woman is degraded and 

reduced to servitude, to the status 
of a domestic slave;  
3. She became the slave of his 
lust and a mere instrument for the 
production of children.  
 4. Women loose their social inde-
pendence, are effectively ex-
cluded from the social/public 
domain with no rights to make 
any vow, pledge or contract. 
5. Women loose their economic 
independence, almost, all their 
property rights and are savagely 
exploited. 

Stereotypes 
To achieve their objective regard-

(Continued on page 3) 

By: SETH BORENSTEIN, 
AP Science Writer  
Wed Aug 8, 1:32 PM ET  
WASHINGTON -Surprising 
fossils dug up in Africa are 
creating messy kinks in the 
iconic straight line of human 
evolution with its knuckle-
dragging ape and briefcase-
carrying man.  
The new research by famed pale-
ontologist Meave Leakey in 
Kenya shows our family tree is 

(Continued on page 4 ) 

Thomas Edison  
[1847-1931] American inventor 

I have never seen the slightest 
scientific proof of the religious 
ideas of heaven and hell, of future 
life for individuals, or of a per-
sonal God.  
I do not believe that any type of 
religion should ever be introduced 
into the public schools of the 
United States. 
So far as religion of the day is 
concerned, it is a damned fake... 

Religion is all bunk .  
Charlie Chaplin 

[1889–1977] English film actor, 
director, producer, writer, and 

composer 
 
 
 
 
 
 
 

"By simple common sense 
I don't believe in God, in 

none." 
 "Manual of a Perfect Atheist" by 

Rius 

VISIT OUR  WEB SITE: www.rowshangar.com 

Send Us E-mail: rowshangar1@yahoo.com 

At the time of Islam’s emergence 
in the Arabian Peninsula, Arab 
society had only recently trans-
formed into patriarchy. Therefore, 
powerful matriarchal traditions 
still partially remained and 
women still had many rights.   

For instance, not only did women 
possess the right of working out-
side of the house, but even some 
women such as Khadijeh, who 
later became Mohammed's first 
wife, were merchants who had 
higher status than regular men. Or 
there were women like Mawia bin 
Afzal, who is described in early 
Islamic Literature as “rich, beauti-

ful and entirely her own mistress. 
She married the man who suc-
ceeded in pleasing her, and sepa-
rated from him when her fantasy 
changed.” 1 

Women not only had the right to 
divorce, but also the right to have 
completely free and unrestricted 
sexual relations with whomever 
they chose. This followed the 
concept of Nikah al Muta', in 
which   women and men could be 
together by their free will and as 
long as they wished. The woman 
was called the "Sadica" which in 
Arabic language means Girl 
Friend.2  

 

 

By: Siamac Sotudeh   Part (Two)   

Did Islam liberate women? 

 This complaint, that men are only after 
sex, as often made by women, is in fact not 
too far from the reality. The fact that rela-
tionships between men and women are 
often based on a version of 'sex trade' is 
true in many cases outside the realm of 
family as well. Women often do not see 
themselves as participants in this business, 
and yet, in spite of being on one end of the 
trade, they like to criticize men for it.  

How often do you hear of a case about a 
couple dating, in which the woman has 
paid for all of the dating expenses since the 
beginning of their relationship? Obviously 
the answer would be “never” or “seldom.” 
What would a woman think of a man who 
excuses himself when the time comes for 
someone to pay the restaurant bill or when 
buying tickets for a show? The man is 
most likely to become subject to others’ 
judgments about being exploitative, irre-
sponsible, careless, or rude. Here are some 

(Continued on page 2) 
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 كشفيات تازه در نظريه تكامل انسان 
 سث بورن استاين      : نوشته   

 )    نويسنده علمي اسو شييتد پرس (    
 ترجمه احمد خزائی

، ديرينه    *پژوهش جديدی که از سوی ميو ليکی                   
نامدار، در کنيا صورت گرفته نشان می دهد          *  شناس

که درخت خانواده انسان بيشتر شبيه بوته ای سر بهوا    
وغيرقابل پيش بينی با شاخه هائی پت و پهن                                

اين يافته ها  چيزی را که ما تاکنون از نحوه                  .است  
تکامل اجدادمان می دانسته ايم تحت الشعاع خود قرار 

، *نظريه قد يمی بر آن بود که هومو هابيليس        .می دهد 
در درخت خانواده       *  نخستين و قديمی ترين گونه            
تبديل *) هومو ارکتوس(انسان، به انسان راست قامت 

شد و انسان راست قامت به انسان کنونی، يعنی به                   
در .  ، تکامل يافت  *)هومو ساپينز (انسان انديشه ورز    

حاليکه بنا به گزارش ليکی و همکارانش در شماره               
، اکنون معلوم شده است که اين         *سه شنبه مجله نيچر    

دو گونه نخستين، از حدود يک مليون و نيم سال قبل،            
به مدت دست کم نيم مليون سال، در کنار هم در                         

ليکی در سال    .  بخشهائی از کنيا زندگی می کرده اند         
به جمجمه کاملی از يک انسان راست قامت               ٢٠٠٠

پير دست يافت که در فاصله ای نه چندان دور از فک 
باالئی يک انسان هومو هابيليس قرار داشت و هر                  

پژوهشگران می  .  دوی آنها متعلق به يک دوره بودند        
گويند که تعلق داشتن آنها به يک دوره زمانی،  تکامل 

فرد .  يافتن يکی از ديگری را نامحتمل می کند                       
،همکار نويسنده اين مقاله که استاد کالبد                      *اسپور

لندن است،   *  در يونيورسيتی کالج    *  شناسی تکاملی  
می گويد که کشف اين نکته برابر با اين است که پی                
ببريم که مادر بزرگمان خواهر جده مادريمان بوده                

اسپور می گويد که اين دو گونه در          .  است نه دخترش  
فاصله ای نزديک به هم زندگی می کرده اند بی آن                  
که با هم در ارتباط فعال بوده باشند، و هر کدام از                     

انسان  .  آنها قلمرو و زيستگاه جداگانه ای داشته اند               
هومو هابيليس، به گفته او،  بيشتر گياه خوار و انسان            

اسگور .  راست قامت قدری گوشت خوار بوده است            
از "می افزايد که اين دو، مثل ميمونها وشمپانزده ها،            

همد يگر دوری ميکردند، و در مصاحبت يک ديگر              
به گفته اسپور، اين دو          ".احساس راحتی نمی کردند       

گونه جد مشترکی دارند که هنوز کشف نشده است و               
احتماال دو تا سه مليون سال پيش، که فسيل های                         
زيادی از آن به جا نمانده، زندگی می کرده                                     

اسپور در مصاحبه ای تلفنی از پايگاه پروژه                  .است
در شمال کنيا خاطر نشان کرد        *  تحقيقاتی کوبی فورا   

که تصويری که اين يافته از تکامل انسان ترسيم می               
نوعی درخت گونه تکاملی پر هرج  "کند روی همرفته 

ومرج است و نه حرکت شسته رفته ای که در                              
کارتونها می بينيم، که در جريان آن جد نخستين ما به             

".  موجودی حد واسط و سرانجام به ما تکامل می يابد            
، که ستايشگر اين يافته های اخير است،             *بيل کيمبل 

گفته است که فيلمهای کارتونی قد يمی در مورد                          
تکامل، گرچه هنوز نزد عامه مردم محبوبيت دارند،             
اما پی در پی ثابت می شود که غلطند و سخت ساده                  

او مدير علمی دانشگاه دولتی آريزونا ست            .  انگارانه
او می   .  اما جزو گروه پژوهشی  کوبی فورا نيست               

هر چه به دانش ما افزوده می شود، داستان         "افزايد که   
به گفته او، دانشمندان         ".  تکامل پيچده تر می شود           

پيشتر بر آن بودند که  انسان انديشه ورز                                          
محصول تکامل نئاندرتال ها   بوده است )هوموساپينز(

اما اکنون می دانند که اين هر دو گونه همزمان می                   
. زيسته اند و ما از نئاندرتال ها سرچشمه نگرفته ايم              

اکنون کشفی مشابه در مورد گذشته ای بازهم                              
گروه ليکی پيش از اعالم يافته      .  دورترمصداق می يابد  

هايشان و اين نتيجه گيری که اکنون وقت آن رسيده                  
است که درخت خانواده را از نو ترسيم کنيم و در باره 
ديگر تصوراتمان در مورد تاريخ تکامل انسان، و به            

، برای زاد و     )هومو اريکتيکوس (انسان راست قامت     
انسان ماهر    .  ولد ازدواج گروهی می کرده است                 

ميليون سال پيش می ذيسته             ١.۴۴)  هومو هابيليس  (
به گفته اسپور، اين جوان ترين انسان ماهريست         .  است

که تا کنون از گونه ای که دانشمندان در آغاز حدس                  
ميليون سال پيش           ٢و        ١.٧می زدند حدودا بين              

يافتن اين فسيل به         .  منقرض شده بدست آمده است           
دانشمندان ياری رساند که بگويند که اين دو گونه                       

اظهار داشت که        *  کيمبل.  همزمان می زيسته اند          
تغييراتی را که در انديشه تکامل شناختی انسان                          
صورت می گيرد  نبايد حمل بر ضعف نظريه تکامل              

اين تغييرات نتايج قابل پيش بينی د ست يافتن به             .  کرد
شواهد بيشتر،  مطرح کردن پرسشهای هوشمندانه تر           

  ■.  و تدوين نظريه های بهتر است

در زير معادل التين واژگان علمی و، همچنين،                           
بازنوشت التين نامهائی را که در متن آمده و با ستاره             

 : کنيدمشخص شده است مشاهده می 
 

1. Seth  Borenstei  
2. Paleontologist 
3. .Meave  leakey 
4. Species 
5. Homo erectus 
6. Homo habilis  
7. Homo sapiens 
8. Nature 
9. Fred Spoo 
10. Evolutionary anatom  
11. University College 
12. Koobi For 
13. Bill Kimbel 
14. Mutations  
15. Susan Anton 

خصوص در مورد بالواسطه ترين جدمان، انسان                  
، به بازانديشی بپردازيم، )هومو ارکتوس(راست قامت 

. هفت سال را در تجزيه و تحليل اين فسيلها گذراندند              
از آنجا که جمجمه انسان راست قامتی که ليکی به آن              
دست يافته است به مراتب کوچکتر از ديگر جمجمه              
هاست، دانشمندان نخست بايد ثابت می کردند که اين             
جمجمه متعلق به انسان راست قامت است و از آِن                     

. گونه های ديگر ويا يک تک مضراب ژنتيکی نيست          
به گفته اسپور، فک بدست آمده احتماال متعلق به زنی            

ساله، و بنا بر اين بزرگسال است و هيچ                 ١٩يا    ١٨
ژنتيک در آن    *  نشانه ای از بد ريختی ويا جهشهای           

دانشمندان همچنين از مشاهده چندين         .  ديده نمی شود    
ويژگی متمايز کننده  در اين فک،  نتيجه گرفتند که                   

اين .  اين فک متعلق به يک انسان هوموهابيليس نيست        
نتيجه گيری دانشمندان را بر آن داشت که به بازبينی              

جمجمه راست قامتان ديگر و دهها فسيل ناقص                ٣٠
، که يکی از       *به گفته سوزان آنتون      .  ديگر بپردازند  

موئلفين اين پژوهشنامه  و استاد انسان شناسی در                     
دانشگاه نيويورک است، آنها پی بردند که ماده های                 

 -متعلق به اين گونه بسيار کوچکتر از نرها هستند                   
چيزی که در مورد انسان کنونی متفا وت است، اما با             

دانشمندان قبال به قدر کافی     .ديگر حيوانات مشابه است   
دقت نکرده بودند تا پی ببرند که فرقی متمايز کننده                   

به گفته اين          .ميان نرها و ماده ها وجود دارد                           
پژوهشگران، چنين می نمايد که  تفاوت در اندازه                    
ميان نرها و ماده ها با تک همسری رابطه داشته                       

، مانند ميمون های دراز          *گونه های نخستی    .   باشد
دست، که نر وماده شان يک اندازه اند گرايش بيشتری 

گونه هائی که تک همسر       .  به  تک همسربودن دارند      
نيستند، مثل گوريلها يا انترهای دم کوتاه، نرهايشان               

اين يافته ها گويای اين است که جد ما، . بسيار بزگترند

دوستداران روشنگردر كانادا كـه  
خواهان دريافت مرتب پستي آن مـي  
باشند، ميتوانند آدرس پستـي خـود را       
همراه با يك چك همت عالي بـنـام   

مـاهـه    شش 6روشنگر، براي تامين 
مخارج پستي، و در صـورت تـمـايـل،       
كمك مالي، بـراي مـا بـه آدرس          

 .كانادا ارسال دارند
416-726-1166: تلفن   
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سلسله مقاالتی که در زیر بطور مسلسل خواهيد خواند از کتاب تکامل بزبان ساده در  
این سلسله نوشته ها ضمن اینکه شما را یزبان . اختيار خوانندگان عزیز قرار می گيرد

ساده با دست آوردهای علمی در طی چند قرن اخير در مورد مسئله تکامل آشنا می 
سازد، بی پایه بودن کتابهای مقدس مذهبی و مدعيات غير علمی آنها در مورد خلقت 

. اميد است که مورد پسند و استفاده شما واقع گردد. انسان و غيره را نيز نشان می دهد

تواند بر حسِب اتفاق بوجود آمده  تطابق نمی
پس بايد طراحی با مقصودی مشخص . باشد

 .ها را سِر هم کرده باشد ن  آ

 یک   تک مرحله
ای ماننِد    های پيچيده   مشکل است که طرح   :  گفت و آن اینکه     لی در مورِد یک چيز درست می        ِپی

.                                                    بوجود آمده باشند" یک مرحله"منقاِر دارکوب، بر حسِب اتفاق و در
، مثال تغيير در    سادهیک تطبيِق   .  بوجود آمدن است  "   یک مرحله در  "ی کليدی دراینجا همانا       نکته

های یاد شده     ست که در مورِد پروانه      این چيزی .  تواند تصادفا در یک مرحله بوجود بياید        رنگ، می 
.                                                                                                 در صفحاِت پيشين، اتفاق افتاد

وه که چه ماهرانه برای . قدر جالب است اين منقارچه 
 ...سوراخ کردِن درخت طراحی شده

 .کنند و چه بسيارند ديگر اعضای بدِن اين دارکوب که در اين مهم ياری اش می

حتمّا خدا . تواند باشد اينچنين طرحی، شانسی نمی
 !اين رنگ را بوجود آورده است

های دارکوب، گزينِش  گی مسئوِل طرِح تماِم ويژه
 .توانسته باشد طبيعی می

ها منقار خود را مديوِن يک گذاِر کامّال طبيعی هستند نه  دارکوب
 .يک طراِح ماوراالطبيعه

 
 مراحِل کوچِک متعدد

 
داروین تشخيص داد که گرچه طرِح         

ای مثِل منقاِر دارکوب،                  پيچيده
ی ساده    توانست در یک مرحله      نمی

بوجود آمده باشد، اما به سادگی           
توانست محصوِل یک سلسله          می

. مراحِل کوچک و متعدد بوده باشد         
نياز از هر     هر کدام از این مراحل، بی      

طراحی، بخودِی خود بر حسِب              
ولی گزینِش    .  اتفاق بوده است       

طبيعی، برای اطمينان و                        
ی نوینی را      کاری، هر مرحله     محکم

ی   ضبط کرده و به مراحِل ضبط شده       
 .                                                                کند پيشين اضافه می

ای با  احتماال جدِِّ این دارکوب، پرنده
.                منقاِر کوچک بوده است

   

ی کمرنگ، نوزادی به رنِگ خاکستری  روزی از يک پروانه
 .رنگ در گذاِر از اين نسل به آن نسل تغيير يافت. بدنيا آمد

ی  ِ پيچيدهولی این امر در مورِد تطبيقات
 .منقاِر دارکوب صادق نيست

  

برای اینکه بدانيم چرا           
ی    تئورِی تکامل بوسيله     

گزینِش طبيعی، باوِر           
سنتِی اعتقاد به وجوِد         
خدا را خرافی جلوه              

دهد، الزم است که          می
ترین        یکی از رایج            

های مربوط به وجوِد       بحث
 "و آن     .  خدا را در یابيم      
 .است" بحِث مفهوِم طرح

 William  لی ویليام ِپی   
Paley)١٧۴١٨٠-٣۵  ( این

بحث را در کتاِب خود             
اینطور )  اعتقاِد طبيعی  (  

 :بندی کرده است-جمع

وقتی که شما به یک            
ساعت یا هر دستگاِه           

ی دیگری نگاه            پيچيده
کنيد، متوجه خواهيد      می

شد که این دستگاه باید       
ِ  موجودی                   توسِط
هوشمند ساخته شده       

 .باشد

اين قطعاِت مربوط به هم، بر حسِب 

 واضح است که اين قطعات،
د       توسِط يک طراح، برای مقصودی مشخص ، به هم وصل شده ان

 .تا که مردم با استفاده از آن زمان را تعيين کنند

 حيوانات و اشيا
آنها نيز ماننِد یک ماشين،  . هایی از این طرح دارند لی مشاهده کرد که حيوانات و گياهان نيز نشانه ِپی

.                  ی بقاء، با یکدیگر در کارند ای هستند که برای ادامه متشکل از قطعاِت متصِل به هم پيچيده

ی   تر از تنه    ای به مراتب سخت     منقارش از ماده  
درخت درست شده تا بتواند سوراخی در آن          

ی درخت    هایی را که در تنه      ایجاد کند وحشره  
نوشند،  ی آن می    کنند و از شيره      زندگی می 

دروِن منقار، زبانی   .  بيرون کشيده و ميل نماید    
وجود دارد که درست به شکل و                            

ست که تواِن بيرون کشيدِن حشرات        ای  اندازه
ی درخت را داشته        از سوراِخ موجود در تنه       

های بدِن دارکوب به او کمک           ماهيچه.  باشد
کنند که منقارش را با سرعِت زیاد به                  می
ی درخت بکوبد، در حالی که ُدِم                         تنه

دهد که تعادِل خود      اش به او اجازه می       سفت
 .    را حفظ کند

)انطباقات( ١ها  سازگاری  
تماِم این قطعاِت متصل به هم، برای این                

اند که دارکوب     ریزی شده   مقصوِد یگانه طرح   
. اش را بدست بياورد     بتواند غذای مورد عالقه   

ها،     این طرِح پيچيده و زیرکانه در گونه                  
 .شود ناميده می) تطابق(سازوارگی 

1- Adaptations             

.برای مثال به اين دارکوب نگاه کنيد   

 
پنداشت کـه ایـن طـراح،         لی می ِپی

همانـطـور کـه وجـوِد یـک            .  خداست
ــک             ــوِد ی ــزِم وج ــل ســاعــت، مســت

ساز است، پس وجوِد تطابـق   ساعت
در جــانــوران و گــيــاهــان و دیــگــِر              

ها هم مستلزِم وجـوِد یـک      ارگانيسم
 .باشد خالِق برتر یعنی خدا می

 
 

 روشی دیگر برای 
 توضيِح طرِح بيولوژیک

ی طرح      ی قضيه     بسياری شيفته  
قبل از داروین، بنظر        .  شده بودند  

راِه توضيِح    یگانهرسيد که خدا،       می
با .  ها بود   های پيچيده در گونه       طرح

دانيم   تشکر از داروین، اکنون ما می       
های پيچيده،      که برای توضيِح طرح      

وجود     دیگری  های زنده، روشِ    درگونه
 .وآن گزینِش طبيعی است. دارد

ی  توانم با این منقار، شيارکی،  سوراخکی،  بسيار ُخرد در تنه من می
 .ای نوِش جان کنم و یکی دو حشره بياورمدرخت بوجود 

روزی جوجه ای از من بوجود آمد کهمنقارش 
 .از منقاِر من کمی درازتر بود

ولی .  این موجب شد که او امتيازاِت بيشتری نسبت به برادران و خواهراِن خود داشته باشد                    
سازی در رونِد تکاملی داشته          توانند سهِم سازنده و سرنوشت         همين امتيازاِت کوچک می     

کم   های بعدی منتقل کرد و کم       ی ما، منقاِر درازش را به نسل        و بدین ترتيب دارکوِب قصه    .  باشند
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 عقب افتادگي فرهنگي در
 )در لس آنجلس(تشييع جنازه مهستي    

تشييع کنندگان جنازه مهستی در حاليکه بنا بر يک                  
ستت اسالمی، تابوت وی را زير دوش گرفته، به                     
محل خاکسپاری می بردند، بزبان عربی، همه با هم،            
مقدس ترين شعار اسالمی ال االهه ال اهللا را سر                        

زهی عقب افتادگی فرهنگی، زهی نادانی،             .  ميدادند
زهی بی حرمتی به حرمت زن، به حرمت هنر، به                 

چگونه ممکن است کسانی که خود و           .  حرمت انسان 
سال است که زير اين شعار مورد           ١٤٠٠اجدادشان،  

تجاوز، سرکوب، شکنجه و خفت و خواری قرار                     
گرفته اند، باز هم با همين شعار که شعار متجاوزين               
به  سرزمين و خانه و کاشانه آنان بوده، شعار تجاوز             
به زنانشان بوده، شعار بی حرمتی به اعتقادات و                     
فرهنگشان بوده، باز هم با همين شعار،  به تشييع                      
جنازه کسی بروند که خود نيز قربانی آن و نظام                        

آيا اين همان شعاری نيست        .  وابسته به آن بوده است      
سال قبل، تحت آن، به            ١٤٠٠که برپا دارندگان آن         

سرزمين و خانه و کاشانه اجداد شما حمله کردند،                    
هزاران تن از آنان را از دم تيغ گذراندند، مردم شما               
را اسير کردند، به زنان و دخترانتان تجاوزنمودند،               
دست به خونين ترين جنايات در حق اجداد شما زدند،           
و بزرگترين اهانت ها و بی حرمتی ها را در حق                     
آنان روا داشتند؟ آيا اين همان شعاری نيست که اکنون          

سال است که جالدان اسالمی بزرگترين جنايات و  ٢٨
خفت و خواری ها را در حق شما و اقوامتان اعمال                 
داشته، تحت آن فرزندان و برادران و خواهرانتان را            
به جوخه های اعدام سپرده و شما را آوارده و                              
سرگردان نموده به بی ارزش ترين مردم جهان تبديل           
نموده اند؟  پس چگونه باز هم بی اعتنا به همه اينها                  
راه می افتيد و همان شعار را سر ميدهيد؟ و آنوقت                  
در راديو تلويزيون ها اشعار سوزناک وطنی می                     
خوانيد و دم از مخالفت با جمعوری اسالمی می زنيد؟           
در داخل ايران مردم در تشييع جنازه شاعران و                        
هنرمندان خود، زير تيغ جمهوری اسالمی شعار                     
مرگر بر جمهوری اسالمی ميدهند و شعارهای                         
انقالبی می خوانند، و شما در اينجا ال االهه اال اهللا می 
گوئيد؟ آيا از اين همه عقب افتادگی و دو روئی شرم               
نمی کنيد؟ تا کی می خواهيد به اين اسارت فرهنگی و           
فکری خفت بار ادامه دهيد؟ تا کی می خواهيد                             
کورکورانه از همان سننی که تا کنون بارها مايه                      
بدبختی و نکبت شما شده پيروی کنيد؟ آيا هنوز زمان            
متمايز ساختن خودتان از دشمنانتان فرا نرسيده؟ آيا               
جمهوری اسالمی هنگاميکه صدای ال االهه ال اهللا                 
شما را بشنود، به ريشتان نمی خندندد؟ بيائيد و کمی               

برای يکبارهم که شده حساب         .  هم به خود بپردازيد      
خود را با اين تناقضات درونی ، دوروئی های                           

يا مسلمان  .  فرهنگی و گيجی های فکری تصفيه کنيد         
. مسلمان بشويد يا يک انسان آزاده و واقعا شريف                    

وقتی شما را با           .  اينقدر ميان دو صندلی ننشينيد             
خواری به اين سوی جوی آب هل می دهند، باز هم                 

يکبار هم  .  گوشه چشمی به آن سوی آب نداشته باشيد          
که شده اين دندان لق را از بيخ و بن بکنيد و برای                      

باور کنيد صحنه ای را  که         .  هميشه به دور بياندازيد    
شما و هنرمندان با آن فريادهای خفت آور ال اله ال                  
اهللا تان در مراسم تشييع جنازه مهستی آفريديد، تاريخ            
هرگز از ياد نخواهد برد و از آن اگر به عنوان يک                 
صحنۀ کميک ياد نکند، بی شک بعنوان يک واقعه                  

 ■         .  تراژيک نام خواهد برد

 مانده بود ، 

 _زنداني يي كه  

 .بايد آزاد مي شد سالها پيش
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 .تفكيك ِ بند است 
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بنابراين مدتى مشغول تماشاى رقص بلقيس شد و                    
چون رقص به پايان رسيد، با ناباورى ديد آه بلقيس               
 چگونه خود را شادمانه در آغوش مرد خنياگر                          

کارى از دست حاج رجب بر نمى آمد جز                .  انداخت
آن   اما، ظاهراً .  اين آه آن صحنه دل آزار را نگاه آند         
. همراه مى شد    همه شادى اوليه بايد با مصيبتى ديگر        

اين مصيبت هنگامى کام او را تلختر آرد و نفسش را            
شاه «بند آورد آه ديد مرد خنياگر آسى نيست جز                    

 ! نوآر خانه زاد خانه خودشان» غالم
 . شد و به زمين نشست» تا«

به خاطرش نمى آمد آه شاه غالم از چه وقت و از                     
تا .  چه سنی به عنوان بچه نوآر به خانٌه آنها آمده بود            

. به ياد مى آورد، او را هميشه در خانٌه پدرى ديده بود         
يادش آمد چگونه     .  خاطرات گذشته برايش زنده شد         

وقتى خواهرش بلقيس درتصادف اتومبيل درگذشت،           
آن .  اشك مى ريخت و بی تابی مى آرد            »شاه غالم «
ها، حاال داشت معناى خودش      »  بی تابی «و  »  گريه«

و چه ساده دل بودند، اآثر افراد         . . .  را پيدا مى آرد    
ن آخانواده آه گريه هاى جگر خراش شاه غالم را در           

روزها، به معناى عاطفه و محبت و حقشناسى او                     
 . نسبت به اعضاى خانواده اربابش گرفته بودند

شايد اگرچند ماه بعد، شاه غالم آه سن و سالی هم                      
نداشت به مرض بی عالجى مبتال نمى گرديد و نمى               
ُمرد، اين راز و رسوائی هم بر مال مى شد و آن                          

. نه هم از ميان مى رفت      الحدس و گمانهاى خوش خيا     
باعث »  شاه غالم  «اما به هر حال مرگ زود رس                

در   حاال چطور !  ولی راستى .  پنهان ماندن اين راز شد    
 ؟ ! بهشت خدا، اينها به هم رسيده اند

حاج رجب، با شناخت شاه غالم و ياد آورى خاطرات           
گذشته، طاقت از دست داد و با شتاب خود را به                         

ن دو دلداده رسانيد و با خشمى آه همگان ديدند،            آآنار
دست خواهرش را گرفت و او را نيمه برهنه از                         

 :آغوش شاه غالم بيرون آشيد و فرياد زد
خجالت نمى آشى آه جلوى چشم مردم                   !  ـ بلقيس   

غريبه اين طور با بی حيائی توى بغل اين مرد بی                     
 صفت ولو شده اى؟ 

بلقيس، با شگفتى و حيرت ناشى از غافلگيرى به                      
. بود»  داداش رجب «.  خودش بود .  برادرش نگريست 

فريادى از خوشحالی آشيد و با شعف و شادى به                       
 :آغوشش پريد و گفت 
داداش رجب جان، آى آمديد؟          !  ـ داداش رجب جان      

 ؟ ! شما چطور بهشتى شديد
بلقيس، همچنان آه دستخوش هيجان و حيرت بود، با             

 :شادمانی اضافه آرد
ـ چه خوب شد آه شما هم به بهشت آمدى، داداش؟ اين 
را گفت و خنده شادمانه اش جاى به گريه هاى شوق               

 . داد
را از نوآر خانه       »  بی شرافتى  «حاج رجب آه اين        

نتظار نداشت و خواهرش را هم نمى توانست   ازادشان 
به گناه آنچه آه ديده بود ببخشايد، با خشم و غضب به             

 : شاه غالم گفت 
دست آم مى خواستى حرمت نان و نمك ما            !  ـ نا مرد  

چطور به خودت اجازه مى دهى به             .  را نگاه دارى    
 . . . ناموس و شرف اربابت خيانت آنی؟ و 

(Continued on page 15) 

حاج رجب، پس از مدتى راه پيمائی وقتى به نزديکى 
د                            ی دي عجب صحن آن را خال ا ت د، ب ي . مسجد رس

ه   اعراب زيادى در اطراف مسجد خفته بودند، به گون
ود        ان       .  اى آه عبوراز ميانشان دشوار ب ي آرام، از م

 . خفتگان عبور آرد تا به در ورودى مسجد رسيد
نخستين چشم اندازش، مرد عربی بود آه بر فراز                

منبر نشسته و دست راست خود را تكيه گاه سرش                 
ظاهرش با    .  ساخته و مشغول خواندن آتابی بود               

چون .  آنهائی آه بيرون خوابيده بودند، تفاوتى نداشت       
مسجد، مردانی شصت      »  هشتى«جلوتر رفت، در        

هفتاد ساله را ديد آه مشغول بازى با سنگ ريزه ها              
سنگ هائی آوچك و صيقل داده شده آه بی                .  بودند

دوران »  يه قل و دو قل             «اختيار به ياد بازى              
 . آودآيش افتاد

در جمع آن        »  بيدار«خوشحال از ديدن مردان               
 :به سويشان رفت و گفت» خفتگان«

 .ـ السالم عليکم
 . ـ و عليکم السالم

ـ مسلمانی از بالد عجمم و عالقه مندم پيغمبر اسالم              
 . را زيارت آنم

 : يکى از آن ميان با صدائی بم و بی تفاوت گفت  
و بعد با اشاره ديگران     . . .  ـ من عمر پسر خطاب ام     

ابوبكر صديق، عباس بن عبدالمطلب،     :معرفی آرد   را
 . ابوسفيان و خالد بن وليد

پس از اين معارفه، بی درنگ           »  عمر بن خطاب    «
 :گفت

ـ خوش آمدى مؤمن عجم، ولی رسم است وقتى آه                 
رسول اآرم در مسجدند، آسى را مالقات نمى آنند،            

 . ن مشغول باشندآبخصوص زمانيکه به قرائت قر
 : حاج رجب با تعجب و ترديد پرسيد 

هستند، پيغمبر    ـ ياامير الٌمومنين، آقائی آه باالى ِمنبر      
 اسالمند؟ 

ـ پس مى خواستى چه آسى باشد؟ چه آسى به جز                   
 رسول خدا؟ 

از هويت صاحب منبر آگاه شد،         حاج رجب همين آه   
با اشتياق تمام، مدتى مات و مبهوت غرق تماشاى                 

شد و از اين آه در چند قدمى           »  آخرين رسول خدا  «
دارد، خويشتن را سرشاراز افتخار       پيغمبر خود قرار  

آن قدر نگاه آرد و نگاه هاى مشتاق و                                .  ديد
پرسشگرش آنقدر طوآلنی شد آه سرانجام ُعمر با بی         

 : حوصلگى به سخن در آمد و گفت 
بگذار به کارمان   !  ـ حاال آه خوب تماشا آردى برو         

 ! برسيم
 : حاج رجب نگاه از پيغمبر اسالم برداشت و پرسيد

ـ يا امير الٌمومنين، پس ايشان آى اذن زيارت به پير             
 وانشان  مى دهند ؟ 

 : عمر با بی تفاوتى سرى تکان داد و گفت 

حاال آه چندين سال است آسى را            .  ـ واهللا نمى دانم     
 معلوم هم نيست تا آى مى خواهند در                    .  نديده اند  

 . تنهائی باشند
 :ابوبكر با مهربانی گفت

 . برو و چند سال ديگر برگرد! ـ مٌومن
خالدبن وليد، همچنانكه مشغول بازى و جيغ و داد                    

 :بود، گفت
دفعه قبل آه به مسجد رفتند، بيست سال تمام         !  ـ نه بابا  

هنوز چهار سال نشده، بهتر است         اين بار .  آنجا بودند 
.  گردد  بگوئی ده پآنزده سال ديگر بر          . و بعد هر    . 
 . پنج نفر به بازى مشغول شدند

مگر پيغمبر خدا    !  ياامير الٌمومنين :  حاج رجب پرسيد   
کارى ندارند آه اينهمه وقت در مسجد و دوراز                         

 ديگران به سر مى برند؟ 
 : ُعَمر با تعجب گفت 

هم هست؟   ی   مگردراين دنيا کار     !  ـ کار؟ آدام کار       
توى بهشت هم بايد کار آرد؟ نه مٌومن، ايشان                 مگر

هم مثل ديگران کارى ندارند و اوقات بيکارى خود                
کار و    اگر.  ن مى آنند  آرا صرف قرائت و تفسير قر       

. وظيفه اى بود، اينهمه آدم اينجا و آنجا خواب نبودند             
. . . 

در اين هنگام، ابوسفيان با لبخند شيطنت آميزى                        
 : گفت 

ـ يا فاروق، بگو آه مثل ما، محمد هم به خاطر اذان                 
بگو آه محمد نه مى         !  بالل حبشى بيدار مانده است        

و نه با صداى           !  تواند به بالل بگويد اذان نگو                 
هزار !  بگو!  بگو.  گوشخراش اذان او مى تواند بخوابد     

هم آه شده به اين مؤمن عجم بگو آه صداى نكرٌه             بار
اينجا آه  !  باعث بيدارى ما و محمد است       حبشی  بالل  

 ! ديگر جاى تقيه و پنهانکارى نيست
ُعَمر خشمگين از پرده َدرى و فاش گوئی ابوسفيان                

يک مسلمان غير عرب، آنهم از بالد                   در حضور  
عجم، نعوذ باللهى گفت و خواست از جا برخيزد و با             
ابوسفيان گالويز شود آه عباس مثل هميشه به داد                   

 :ابوسفيان رسيد و گفت 
منظور ابوسفيان اين بود آه رسول خدا           !  ـ يا فاروق   

 ! نمى توانند هم صداى اذان را بشنوند و هم بخوابند
ابوسفيان آه معلوم بود در بهشت خدا براى حرف                   

بن خطاب هم تره ُخرد نمى آند،            هيچكس حتى ُعمر   
 :با عصبانيت گفت 

. منظور من اين نبود آه عباس مى گويد        !  ـ نه آقا جان   
حرف من اين است آه بالل ناآس دارد همٌه اعراب و  

هم او و هم ما     .  به خصوص قريشيان را آزار مى دهد      
مى دانيم آه صداى اين غالم حبشى آن هم به هنگام                 

اين بابا به خود من          .  دهنده است    زارآخواب، چقدر  
گفته آه دارد از آسانی آه او را فريب داده اند انتقام               

هيچ فكر آرده ايد، چه آسى او را فريب               .  مى گيرد 
داده؟ مطمئنا من و اوالد من به دنبال فريب يک                         

نبوديم، بلكه آلی هم زحمت آشيديم و                        »  برده«
جنگيديم تا او و ديگران را سرعقل بياوريم آه                           

پس بايد ديد چه آسانی او و امثال او را                       .  نيامدند
 فريب داده اند؟ 

عمرخشمگين وعصبانی خواست چيزى بگويد آه                 
 :ابوبكر گفت

. هر چه آه بوده گذشته است    . ـ بيهوده عصبانی نشويد
آنچه مسلم است،   .  مطرح آردنش هم ديگر فايده ندارد     

همٌه ما، آوچك و بزرگ هم فرقى نمى آند، از نمد                  
. آالهى داشته ايم، همين طور بازماندگانمان     »  اسالم«

چرا مى خواهيد ميان خودمان اختالف بيفتد و دشمنان         
درست .  بود»  برده«بالل، يک     .  به ريشمان بخندند    

است آه پيغمبر اآرم اذان گفتن را برعهدٌه او                              
 گذاشت، ولی اين دليل آن نيست آه او اينجا هم با                      

. همه حرام آند    خواب را بر  »  آنكر االصوات «همان  
من اگر به جاى ابوسفيان بودم در عوض خالی آردن           
دق دلی هاى گذشته، مشتى محكم به دهان زشت بالل           
مى آوبيدم آه اين چنين همه ما را از خواب خوش و              

 . . . استراحت محروم نكند
حاج رجب با ديدن اختالفات سران قريش، براى                    

 : خاتمه دادن به آشمكش هاى لفظى آنان، گفت 

مگر رسول خدا نبايد پيش خدا            !  ـ يا امير المومنين      
 . . . باشند و به کار پير وانشان بپردازند؟ 

ُعَمر آه سخت از ماجرا خشمگين و از خرفتى حاج              
رجب هم حوصله اش سر رفته بود، با عصبانيت                     

 : جواب داد 
 به آدام کار پيروانش؟ ! ـ پدر آمرزيده

ـ شفاعت آردن، رحمت طلبيدن و آمرزش خواستن              
 . براى مسلمانان

 :ُعَمر خندٌه تمسخر آميزى آرد و گفت 
ـ مثل اينكه آخوندهاى شيعه پاك مغزت را خورده                   
دستگاه خدا دکان بقالی        مگر!  آخر، پدر آمرزيده   .  اند

کار خدا آه بی حساب و     ! نه زدااست آه با او بشود چ
! نه برادر !  آتاب نيست تا هر آسى دران دخالت آند           

پيغمبر خدا کار و وظيفه اش فقط به آن دنيا مربوط                  
در اين دنيا ايشان هم مثل ما هيچ کارى                     .  مى شد  
حتى خدا را هم نديده اند و به همين دليل                       .  ندارند

ن بخوانند و     آترجيح مى دهند براى رفع بيکارى قر            
 . تفسير بنويسند

ن تفسير مى     آيد، پيغمبر خدا هم قر       ئـ يعنی مى فرما     
 ؟ ! آنند

؟ از بس آه اين و آن             !  ـ اگرتفسير نكنند، چه آنند        
ن آتفسيرهاى جور واجوردر باره مطالب ساده قر                  

نوشته اند آه خوِد پيغمبر به صرافت افتاد تا بر                          
شان تفسير بنويسند تا شايد به اين وسيله           »  مصحف«

 . . . جلوى تعبير و تفسيرهاى دلبخواه را بگير ند
حاج رجب خواست دوباره حرفی بزند آه ُعَمر با                    

 : تشر گفت 
اگر چند سال ديگر        !  ـ کافی است، برو پى کارت             

گذارت به اين طرفها افتاد، سرى به مسجد بزن، شايد           
پيغمبر اآرم از تنهائی خسته شده باشند و بخواهند با              

سفت »  اهللا معك «يک  .  پيروانشان ديدار و گفتگو آنند    
 . و سخت، ختم آالم عمر بن خطاب بود

سفبار به اين بزرگان صدر اسالم      أحاج رجب نگاهى ت   
انداخت و خدمات هريک را در شكل گيرى و                             

به ياد جنگ هاى         .  گسترش اسالم به خاطر آورد           
ابوسفيان با پيغمبر اسالم و رفتار غير اخالقى و غير            

افتاد، واز خود   »رده»انسانی خالد بن وليد در جنگهاى 
 : پرسيد

ـ اين يکى چرا به بهشت آمده است؟ سرگذشت                            
جنايات و تجاوزهاى جهنمى اين سردار غازى،                       

مگراو همانی    .  تناسبی با اين پاداش بهشتى ندارد               
نيست آه ميزبانش را آشت و همانشب با زنش                          
همبستر شد؟ مگر به ما گفته نشد آه ابوسفيان با                         

بيعت آرد، ولی هرگز حاضر نشد به              »  فقط»محمد
 . . . رسالت او شهادت بدهد

 . و راه افتاد. . 
 بلقيس و شاه غالم 

بعد از چند روز راه پيمائی، حاج رجب به دشتى                     
مصفا رسيد آه در زير تابش مطبوع آفتاب بهشت،                
جماعتى آولی وار گرد هم آمده و به شادى و                               

 :با خود گفت. پايکوبی و رقص و آواز مشغول بودند
ـ بروم و درشادى اين آوليان شرآت آنم، شايد غم و              

با اين نيت، خود را به آن . غصه هايم را فراموش آنم
ديدن شادى و شور و شعف آن جماعت،        .  جمع رسانيد 

به هيجانش آورده بود و از آن همه دل زندگى و                         
لذتى آه   .  شادمانی دستخوش لذتى آم نظير شده بود            

. آينده اش را مى ساخت      »  رؤياى بهشت «روزگارى  
ن همه لذت به درستى در کامش                   آاما هنوز شور      

ننشسته بود آه با ديدن رقاصه لولی وش جمع زنده                 
رقاصه .  ازنهادش برخاست              دآلن، آه            
 . بود»بلقيس«خواهرش

از پيدا آردن خواهرش خوشحال بود، ولی ديدن                      
رقص هوس آنگيز او در ميان غريبه ها و نامحرم ها            

آزارى آه از غيرت برادريش بر مى      . آزارش مى داد
. با اين همه، او تجربه اى با خود داشت                     .  خاست

تجريه ديدارهمسرش را در بهشت و با آن حال و                     
شايد به همين سبب بود آه تصميم گرفت بدون            !  روز

. مل دست به کارى نزند و آمى مدارا پيشه آند                      أت
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ه است           آنمى دانست، در ت ا رف ن دنيا بر مادرش چه ه
» رفيق بازى« آه به جبران آنها، امروز در بهشت به 

رد،                         !  افتاده است كر مى آ ه، ف ت ذش ا گ ه ن ه اي م از ه
اگر  : مادرش اگر چنين نكند، چه آند؟ با خود مى گفت 

ا در          ) پدرش( شوهر اين زن  اشد و ي اهل دوزخ شده ب
ن             ا يک دوجي بهشت باشد و مثل همه مردان مٌومن ب
ر و           ي ه زن پ حورى و غلمان مشغول باشد و الجرم ب
مؤمنه خود توجه نكند، تكليف مادرش چيست؟ مگر به 

ه          »  پدر«  ه ب ادر « او ايرادى گرفته مى شود آ او »  م
جه مى          گرفته شود؟  ي ت حاج رجب اندك اندك به اين ن

گرى   !  رسيد آه بايد چنين باشد دليل ها يکى پس از دي
ل     د، به مخيله اش نفوذ مى آر ي مى انديشيد، به آدام دل

ی                   »  زن«  ل ي ه دل اشد و ب بايد از همه مزايا محروم ب
شى                      ق ى، ن طق ن ر م ه و غي را »  دست دوم   « ناشناخت

ار . درعرصه بشريت بازى آند صد سال       هزار و چه
ه                  قبل، شايد ـ ود آ ن ب ي ن حت چ آنهم فقط شايد ـ مصل

ی                      رد است، ول م م م زن نصف سه مدعى شوند سه
ان             ي رده م ابت آ امروز چه؟ امروز آه علم و دانش ث
زن و مرد فرقى نيست و همه چيز معيارهاى تازه اى   

عيض    « يافته است، چرا بايد حتى تلنگرى به اين    ب » ت
ل            »  زن« نخورد؟     ث د م اي م ب رد « ه اشد و       »  م آزاد ب

گران      آهر نچه آه دوست دارد، انجام بدهد، نه آنچه دي
 ! مستحقش مى دانند 

ان ف    « حاج رجب آه   اقى      « و   »  نی اجه اى ب ي را »  دن
ايسه مى            ق روى خطوط موازى در ذهنش ترسيم و م
آرد، در خويشتن خويش به اين نكته دست يافت آه به 
ان                     ي اى آخرت و در م ي وق دردن راستى، تساوى حق
ن                 ده دارد؟ اي اي د، چه ف ن ت آسانی آه ساآن بهشت هس
د                          اي ى ـ ب اوت ف م بی ت ي گوئ مساوات ـ يا اصًال چرا ن
اشد       رار ب دردوران حيات انسان ها در آره خاآى برق

نجاست آه مفهوم واقعيش را پيدا مى آند، نه در   آو در
ه وعده                 » فردا« اينجا آه نه بيم  ار است و ن ئی در ک

ادش          !  جهان ديگرى در ميان ام ي گ ن ان ه و درست هم
ن اسالم،                  ه دي هى، از جمل آمد آه در حقيقت اديان ال
عى                ذار واق دعت گ باعث و بانی اين عدم تساوى و ب
ده      ان آم اختالف زن و مرد بوده اند، اديانی آه از آسم

مرد قلمداد آنند »  آشتزار«بودند تا زن را فقط در حد 
ا   و يا شهادت يک زن را نصف شهادت مرد بدانند و ي

 . ميزان ارث زن را يک دوم ميراث مرد قرار بدهند
ار زن              رد اجازه داد چه آرى، اين اسالم بود آه به م

همان حال به هراندازه آه مى     عقدى داشته باشد و در
خواهد صيغه بگيرد و همزمان با هر قدر برده و آنيز 

ه         .  آه مى تواند داشته باشد، همبستر شود  وبت ب ا ن ام
ک                          »  زن«  ازه داد ي ط اج ق ط و ف ق د، ف ي ه رس آ

ا                        ا شرط ورود ب م ب ازه آن ه ه ت شوهرداشته باشد آ
ا      »  لباس عروسى«  د       « و خروج ب ي ف ن س ف راه   »  آ م ه
رد، و          ! بله. بود اسالم بود آه زن را به زير حجاب ب

ه              ى ب طالقش را بدون حضور او مجاز دانست و حت
ه دست                    گسارش را ب رى، سن قصي شبهه گناهى يا ت

رد  »  واجب « مردان  چ             .  شم ي ظاره ت ه دران ی آ جزائ
جز               ست، ب ي گرى ن تنابنده الرحمن الراحمين گوى دي

  ■! همان مردان است زنی آه مادر

بلقيس آه از بی منطقى، درشت گوئی و قشرى           .  آنيم
مابی برادرش به تنگ آمده بود، پرخاش آنان جواب            

 :داد
ولی رك  !  ـ ببين داداش رجب، من آه عقلم نمى رسد           

و راست بگويم، گمان نمى آنم آه اين دستورات                       
هم داشته باشد ـ آه           اگر!  ربطى به خدا داشته باشد        

شك دارم ـ مربوط به همان دنياى خاآى است و البته              
تا .  ستاهم فقط مربوط به مردان و زنان مسلمان                  

آنجائی آه من مى دانم و اينجا هم شنيده ام، در ساير                
مثل .  داردناديان بين زن و مرد فرق زيادى وجود                 

اين آه خدا همٌه نا برابريها را فقط براى ما زنان                       
اکثر اما به هر حال در       .  در نظر گرفته است   مسلمان  
غير دينی و الئيک اين             بخصوص جوامع       جوامع    

شده و متاسفآنه تنها        یتبعيض غير انسانی اديان ملغ       
نصافی نسبت به زنان        ادر جوامع مسلمان اين بی             

 . .. همچنان پايدار مانده است
راستش را بخواهى، من و شاه غالم، دردنياى خاآى             
هم آه بوديم، دوراز چشم همه شما و بی آن آه گوش              
. از گوش خبردار شود، همديگر را دوست داشتيم                  

دو هم مى دانستيم آه بخت آنرا نداريم آه با             چون هر 
هم زندگى آنيم، بنابراين قرار گذاشتيم باعبادت و                   
تقوى و پرهيزگارى به بهشت بيائيم و در بهشت به                 

 . هم برسيم
بعد از حادثه اى آه براى من پيش آمد، شاه غالم                       

در عشق و عاشقى صميمى و صادق بود آه از             آنقدر
غصه مرگ من، مريض شد و ُمرد و در اينجا به من             

از آنروز، ما لحظه اى از هم جدا نشده ايم و            .  پيوست
 ! جدا هم نخواهيم شد

حاج رجب آه هرگز بلقيس را اين گونه اهل بحث و               
گفتگو نديده بود، برغم اندرون پر جوش و خروشش،          
خاموش بود و بلقيس از همين فرصت استفاده آرد و             

 : دنباله حرف هايش را گرفت
ـ شما تازه به بهشت آمده اى و به اوضاع و احوال                    

بهشت بر خالف آنچه شنيده بوديم،        .  اينجا آشنا نيستى  
هيچكس از اينجا راضى و       .  جاى چندان خوبی نيست    

همٌه آسانيکه به بهشت آمده اند دلشان       .  خوشنود نيست 
از اين گذشته،      .  لبريز و سر ريز از غصه است                

اعمال و رفتارى آه در اينجا رواج دارد، باعث                        
در اين جا، مردان و              .  شرمندگى هرانسانی است      

زنان، آنچنان در بيهودگى غوطه ورند آه تصوران              
. ما جزو آدمهاى استثنائی هستيم       .  هم شرم آور است     

عشق و عالقه ما به يکديگر زبانزد خاص و عام                      
تا به امروز، نه     .  است و همه به ما حسادت مى آنند          

شاه غالم مزه حوريان بهشتى را چشيده و نه من طعم            
تا ذيل     در حاليکه ديگر زنان از صدر          .  غلمانها را  

شب و روز در گوشه و آنار بهشت، مشغول فسق و              
 . . . فجورند

حرفهاى صادقانٌه بلقيس، باالخره به دل برادر                           
او را در آغوش گرفت و بوسيد و از شاه                    .  نشست

غالم هم آه در حال عصبانيت به او پرخاش آرده                   
شاه غالم هم آه هميشه به حاج         .  بود، پوزش خواست  

رجب عالقه مند بود، شادمانه او را در آغوش گرفت            
آنان چند   .  و آمدنش را به بهشت خوش آمد گفت                    

يکديگر و شادمان از به ياد         روزى سرمست از ديدار   
هم بودند و بی        آوردن خاطره هاى گذشته، در آنار         

تجديد اين    در.  اعتنا به آنچه در جوارشان مى گذشت        
را هم  »مادر«خاطره ها، بلقيس به برادرش گفت آه          

شسته و با » غلمان«در بهشت يافته است آه دست از 
 . دوستش دارد روزگار مى گذراند آسى آه بسيار

 : حاج رجب، سراسيمه و خشمگين پرسيد
شاه «و آنگاه در حالی آه در برابر                !  ـ مادرمان؟     

احساس شرم مى آرد، با صدائی محزون و               »  غالم
 :آميخته با بغض پرسيد

 ـ با آى؟ 
مادر مى گفت، سر گذر . ـ با شخصى به نام حاج علی

ما بقالی داشته و از همان زمان ها خاطر خواه                            
حاال در بهشت حاج خانم را پيدا         .  مادرمان بوده است  

آرده و دوباره ُگل عشق و عاشقيش از نو شكفته شده             
 . است

اگر چه حرفهاى بلقيس، پس از تجربه هاى بهشتى،               
براى حاج رجب باور آردنی شده بود، اما هرچه فكر        
مى آرد، نمى توانست در و تخته اين قضايا را با هم              

او مرد ٌمومن و متعصبی بود آه دريک               .  جور آند  
خانواده مشهور به پاآدامنی و عفت و عصمت بزرگ         

هيچ منطقى نمى توانست او را قانع آند آه            .  شده بود 
روى هم ريخته   »  حاج علی بقال  «مادر مؤمنه اش با      

تا . پيشه آنند» عشق و عاشقى«باشند، و به اصطالح 
آنجا آه به ياد داشت، مادر را هميشه برسر سجاده                  
نماز و در حال عبادت ديده بود و يقين داشت غير از              
پدر و شوهر و برادر و فرزندانش، چشم هيچ مرد                   

در باور حاج رجب    .  ديگرى به صورت او نيفتاده بود     
گنجيد آه چنان مادرى در چنين بهشت خدائی با              نمی

 ! حاج علی بقال روى هم بريزد 
اجراى        طان         « اما، وقتى م ه سل ن ي ن         »  سك ي م ا ه و ي

را بياد مى آورد،    »  بلقيس و شاه غالم« داستان عشق 
ا       ی ي ناگزير به مادرش نيز حق مى داد آه با حاج عل
ه             ن ي ل سك ث ا م هر آس ديگرى ارتباط داشته باشد و ي

 . سلطان با غلمانی نرد عشق ببازد
اى           ي حاج رجب آم آم مى فهميد آه آداب و رسوم دن

هشت   « و »  آخرت« خاآى در  د       »  ب دارن ار ن ب ت او .  اع

بهت زده و بی هيچ واآنشى، مالمت و          »  شاه غالم «
سرزنشهاى حاج رجب را مى شنيد و دم بر نمى                      
آورد، اما طاقت بلقيس طاق شده و حاال نوبت آن بود            
آه براى رهائی از آنچه آه رخ داده بود، چاره اى                  

بليقس با آن آه تحمل شنيدن آن همه بد و                  .  بينديشد
بيراه و ناسزا نسبت به خودش و شاه غالم را                              
نداشت، لذت ديدار برادر را هم نمى خواست از                      

سرانجام با خواهش و تمنا و التماس،               .  دست بدهد  
برادر را آمى آرام ساخت و از او خواست به گوشه             
دنجى بروند و در باره همٌه آنچه آه پيش آمده بود،                 

 . . . صحبت آنند
 : باز هم حاج رجب آغاز گر بود

صاحب .  تو شوهردارى .  ـ خواهر، آخر قباحت دارد      
شوهرت هنوز آه هنوز     .  سه فرزند و پنج نوه هستى      

هميشه برايت    .  توست  است شب و روز به فكر               
تن به اين عمل      آخر، چطور .  عزادارى بر پا مى آند    

دادى؟ چطور به شرف و آبروى خانوادگى          شرم آور 
 . . . ما و شوهرت پشت پا زدى؟ 

! توضيح مى داد آه داداش            بلقيس هر قدر بيشتر        
وقتى آه آدم ُمرد، همٌه                      .  اينجا بهشت است          

خواست و  .  قراردادهاى دنياى خاآى از ميان ميرود        
اراده خداوند اينست آه اينجا بندگانش آزاد باشند و                
. آزادانه با هر آس آه دوست دارند معاشرت آنند                 

اينجا، هيچ نوع قيد و بندى وجود ندارد و همه فارغ               
از رسم و رسوم دنياى خاآى اند، آمتر به گوش حاج           

 . رجب فرو مى رفت
 :بلقيس آه به هيجان آمده بود، با صداقت اضافه آرد

ـ داداش رجب، آخر معنی بهشت، فقط اين نيست آه             
چند تا حورى اينجا و چند تا غلمان آنجا ول آرده                     
باشند و يا مقدارى شير و عسل و شراب و آنار و                     

فلسفه بهشت، اين    .  آنگور، به خورد ساآنانش بدهند       
است آه انسان ها پاى بند هيچ نوع مقررات و قيد و               

با هرآسى آه تمايل دارند       .  بندهاى آن دنيائی نباشند     
وگرنه، اگر قرار باشد در بهشت هم          .  معاشرت آنند 

من سياه بخت، بدون هيچ عالقه و عشقى منتظر                      
بنشينم و باز آنيزى و آلفتى       »  شازده بهرام «شوهرم  

 . . . او را بكنم، چه لذتى از به بهشت آمدن مى برم؟ 
داداش رجب جان، تو چرا متوجه نيستى؟ چرا نمى               
خواهى بفهمى، بهشت آه دنياى خاآى نيست تا همه              
چيز مال مردها باشد؟ بهشت حتى ملك طلق مسلمان            
ها هم نيست آه ميان زنان و مردانشان اينهمه فرق                

در بهشت،  .  باشد؟ در اينجا زن و مرد مطرح نيست          
خدا آه  !  زادند و حق دارند آه مردان      آزنان همان قدر  

بهشت را فقط به خاطر ُگل روى مردها خلق نكرده               
اين همه نعمت و زيبائی و راحتى و بی خيالی            !  است
اصًال، داداش،  !  نشده است »  زنانه«ـ  »  مردانه«آه  

تو چرا فكر مى آنی آه ميان مرد و زن بايد اختالف             
باشد؟ مگر زن آفريدٌه خدا نيست؟ مگر خداى زنان با          

 خداى مردان فرق دارد؟ 
حاج رجب، با شنيدن سخنان عتاب گونه خواهرش،             

 :با خشم بيشتر و غضب فراوان تر گفت 
دردين و مذهب ما ميان زن و       .  ـ خواهر، ما مسلمانيم   

مگر به قدر و     !  مرد فرق است، خيلی هم فرق است         
قيمت و ارج و قرب زن در اسالم واقف نيستى؟                      
مگر نمى دانی در اسالم ارزش وجودى زن نصف               
مرد است؟ مگر نمى دانی مرد مسلمان دو برابر زن            
مسلمان ارث مى برد و دردين اسالم شهادت دو زن             

؟ مگر نمى دانی آه       !  مساوى شهادت يک مرد است      
؟ و   »زنان فقط آشتزار مردانند      «بنا به گفتٌه قران          

مگر نمى دانی آه يک مرد حق دارد چهار زن                         
عقدى و هر چند تا زن صيغه آه ميلش بكشد بگيرد،             
ولی زنان مسلمان حق ندارند حتى به مردان ديگر                 
نگاه آنند؟ تو مگر اين فرق ها را نمى دانی خواهر؟             
مگر ناسالمتى، تو جزو ُامت مسلمان نيستى؟ تو                     

يک   چطور مى خواهى يک زن مسلمان را برابر                
؟ اين وظيفه ما نيست آه براى       !  مرد مسلمان بگذارى  

ما آه نبايد خالف      .  ين آنيم يتكليف تع    خدا و پيغمبر   
نور عمل  ان و شرع      آگفته هاى خدا و پيغمبر و قر           

(Continued from page 14 )    .....خيام و آن دروغ دآلويز  

 عالقمندان به خريد آثار هوشنگ معين زاده
كمدي «-»خيام و آن دروغ دالويز«

آيا خدا مرده « -»آنسوي سراب«-»خدايان
خدا به زادگاهش باز  بشارت» «است؟

 »ميگردد
می توانند آنها را از آدرس زير مستقيمٌا از خود 

 .نويسنده درخواست کنند
دالر  ٣٠بهای هر يک از کتابها با هزينۀ پستی 

 .دالر است ١۵٠امريکايی و مجموع پنج جلد آنها 
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ساعت ديواری   

بار نواخت و پاندولش به          ١٢
. نيمه شب آغاز شده بود       .  چپ و راست حرآت آرد       

 .ای به در زده شد دو بار آهسته، تقه
حاج آقا توحيدی، پشت ميز آارش نشسته بود و                         

 .زد ای را ورق می پرونده
با شنيدن دومين تقه، پرونده را بست و عينك ته                           

 :اش را جابجا آرد و گفت استكانی
 !بياين تو -

ای در دست      در اطاق آه باز شد، پاسداری با پوشه             
 .وارد اطاق شد

 !سالم حاج آقا -
اش آشيده و        حاج آقا توحيدی دست به قبضه ريش              

 :لبخندی زده و گفت
دستش را بطرف پوشه دراز         .  سالما عليك يا برادر      

 .پوشه را گرفت و باز نمود. آرد
به اسامی   .  االرض   صفحه اول با تيتر مفسدالدين فی          

 .نفر بودند ٧. نگاهی انداخت
تك تك   .  اسامی آنها برای حاج آقا بسيار آشنا بودند               

 .آورد هايشان را به خاطر می چهره
شد با برپای مبصر بارها و بارها            وارد آالس آه می    

. صدايشان زده بود       .  جلوی پايش بلند شده بودند              
تعليمات دينی، عربی و اصول و فروغ دين پرسيده                

 .بود
رآعت نماز    ٤!  برو پای تخته سياه بايست       !  رهرو  -

 !مغرب را بدون غلط بخوان
از روی سوره     !  خواهی آدم بشی       آی می  !  آامران  -

صواب و  .  بار با خط خوش بنويس         ٢٠مبارآه بقره    
 .آباب با هم

به درس آه     .  دائم آه غيبت آبری داری        !  اميدوار  -
ام آتابهای ضا له هم آه              توجه هستی هيچ، شنيده         بی
 .خوانی می

پدرت که اهل    !ناخلف    از آب درآمدی           !  رحمانی  -
توديگه چرا ؟ دائم آه توی             .مسجد و عبادت است          
 !پلكی ها می آتابفروشی آمونيست

 ...پور  علی -
وجود پاسدار را آه         .  چند بار سرش را تكان داد              

سرش .  همچنان سر پا ايستاده بود فراموش آرده بود           
را بلند آرد به صندلی آنار در وردی اشاره آرد و                  

 :گفت
 !برادر بنشينيد -

خودآار بيك قرمز رنگی را از روی ميز برداشت و              
 .نفر نوشت ٧زير اسامی 

االرض در      االطلوع قبل از آفتاب حكم مفسدين فی               
 .مورد هفت نفر محارب با خدا اجرا گردد

 .١٣۶٠ی  آذر ماه سنه ١۶شنبه : تاريخ
مهر بيضی شكل     .  آشو ميز آارش را بيرون آشيد           

اش   به دهان نزديك آرد و نفس      .  فلزی را بيرون آورد    
را به مهر دميد و به روی استامپ فشار داده و                             

به اثر مهر     .  درست زير تاريخ روی آاغذ گذاشت            
در حاشيه مهر قاسم الجبارين        .  روی آاغذ نگاه آرد     

حك شده و در وسط آن حاج محمود توحيدی آند ه                      
از سر رضايت نگاهی به اسامی              .  آاری شده بود     

 .انداخت و پوشه را بسته بطرف پاسدار دراز نمود
 :پاسدار برگشت و گفت

 امری نيست حاج آقا؟ -
اگر .  ام  چند شب است آه نخوابيده       !  اهللا  برادر روح   -

 .آسی با من آار داشت بگين آه نيستن
 .سمعا و طاعتا. چشم حاج آقا -

ی بلندی آشيد و به بدنش آش و             حاج توحيدی خميازه   
خودش را  .  قوسی داده و از پشت ميز آارش بلند شد             

به تختخوابی آه در گوشه دفتر آارش بود رسانده و                 
بعد از چند لحظه صدای خر و پفش در               .  دراز آشيد 
 .اطاق پيچيد

*** 
 .گرفتند اش نمی های محل به بازی بچه... 

بعدازظهرها دم در خانه شان      .  گوشه گير و ترسو بود     
می ايستاد و از الی لنگه ی در نيمه باز، بازی بچه ها   

تميز و شسته رفته     .  اهل بازی نبود  .  را تماشا می آرد    
گوشه چشم هايش چين    .  چشم هايش آوچك و نمور بود     

خورده و حالت تر اخمی ها را داشت و بچه های محل         
بعدها اين اسم برای      .  صدا می آردند   "  مرغی"او را    

 .هميشه روش ماند
تا می گفتی محمود، بايد دنباله اش        .  اسمش محمود بود  

درست مثل اسم فاميلی اينطور بود " مرغی"می وردی 
 .آه مرغی به اسمش جوش خورد و رويش ماند

مرغی شدن محمود از اين قرار بود آه، يكی از                          
 پرسد؛ هايش می های تخس محل از همبازی بچه
ها اگر گفتين اگه محمود مرغ بود از آجاش تخم                  بچه
 گذاشت؟ می

ذاره؟     مرغ از آجاش تخم می            .  خوب معلوم ديگه      
 !محمود هم از اون جاش

 !نه
 پس از آجاش؟
 :گويد ها می خندد و در جواب بچه با شيطنت می

 .از چشماش آه مثل آون مرغ چين خورده
حاج علی  .  محمود مرغی پسر حاج علی دآاندار بود           

آشيد و قرآن      غروب نشده آرآره دآانش را پائين می          
زد زير  بزرگی آه جلد ابريشمی سبز رنگی داشت، می

پامنبری ثابت حاج    .  شد  بغل و راهی مسجد جامع می         
ساله شد    ٩محمود آه   .  آقا حجتی، امام جمعه شهر بود      

هر روز قبل از اذان مغرب دستش در دست حاج علی           
رفت و بعد از يك سال تكبيرگوی نماز                به مسجد می   

 .مغرب و عشا شد
صدای زيری داشت و به تقليد از حاج آقا حجتی                          

صدايش آه توی     .  آرد   آلمات را از ته حلق ادا می             
 .پيچيد بلندگوی مسجد می
 !اهللا اآبر. تكبير اتاالحرام

آردند،  هايی آه توی آوچه و خيابان بازی می بچه
.گرفتند زدند زير خنده و با هم دم می می  

شمردند   ذارد تخت طال و با هم می         مرغی قد قد قدا می     
 .ذاره تخم طال قد قد قدا مرغی می ١، ٢، ٣، ٤

شد محمود اولين آسی بود آه خودش           نماز آه تمام می    
بوسيد   رساند و دستش را می        را به حاج آقا حجتی می        

حاج آقا حجتی، پيشنماز مسجد جامع، آوتاه قد و ريزه            
رفت عبايش را      های منبر آه باال می         ميزه بود از پله     

نشست آوچكتر به نظر           آرد و می       جمع و جور می       
ای آه لباس بزرگترها       درست مثل پسر بچه    .  رسيد  می

رو چند تار موی بلند        آوسه بود و آبله   .  را پوشيده باشد  
هايش بادامی و اهل          اش آويزان و چشم         از نوك چانه    
 .صدای گرم و گيرائی داشت. خراسان بود

ها را در      زد، اشك پامنبری     به صحرای آربال آه می       
آورد و هميشه يك پای ثابت سخنرانی مراسم اعياد             می

چهارم آبان، نهم آبان،     .  رسمی سالروزهای دولتی بود    
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ششم بهمن و سالروز رفع خطر از ذات اقد س                           
 ...و ... ملوآانه و 

انقالب سفيد،  .  شكرگذار اين عطيه الهی باشيم     ...  «  -
به اآناف عالم   .  نظيرترين انقالبات دنياست    يكی از بی  
متوجه خواهيد  !  ايد، بخوانيد   تاريخ نخوانده .  نظر آنيد 

شد آه همه انقالبات با خون، خونريزی و برادرآشی         
در .  نعوذ با هللا حتی انقالب حسينی      .  همراه بوده است  

اين وجه تمايز برجسته و عيان اال انقالب سفيد شاه و         
مردم از اين بليات مبراست، آه بحمداهللا و درايت                  
شاه جوان بخت، بدون آشت و آشتار، بدون قحطی              
و خانه خرابی به سرانجام مقصود نايل گرديده است            
آه بحمداهللا قاطبه مردم ايران از نعمت رفاه و آسايش      

شكرگزار باشيم و پاس      .  اند  و امنيت برخوردار شده     
نعمت بداريم به درگاه ايزد منان آه سايه مبارك ظل             

امين يا رب    .  گان آوتاه نفرمايد     اهللا را از سر ما بنده       
 ». ...العالمين

مرخصی . سپاهی دانش شد. محمود ديپلمش را گرفت
ای به هم      آمد، توی لباس سپاهی دانش قيا فه            آه می 

. تراشيد  می  ٢اش را با ماشين نمره          زده بود و ريش    
گذاشت و    عصرها يك صندلی دم در دآان پدرش می         

نشست، طوری آه درجه گروهبان يكمی بزرگ             می
اش به چشم بخورد و آالهش را روی                  روی آستين  

تمام دوران مرخصی را توی لباس        .  گذاشت  زانو می 
حاال ديگه محمود مرغی      .  شد   سپاهی دانش ديده می     

 !شده بود سرگروهبان مرغی
در دوره   .  سپاهی دانش را آه تمام آرد، معلم شد                

داد و    راهنمايی، تعليمات دينی، فقه و عربی درس می       
در ششم بهمن و نهم آبان و چهارم آبان هر سال                        

 .شد صحنه گردان مراسم می
آموز   بلندگوی سيار مسجد جامع را به آمك چند دانش         
آرد   روی يكی از درختان نارون ميدان شاه نصب می

های چيده     دار را روبروی صندلی       و ميكروفون پايه   
داد و دو شاخه سيم ميكروفون را به                  شده قرار می    

برق داروخانه انتظام وصل آرده و پشت ميكروفون           
ای صاف آرده، چند شماره را        گرفت و سينه    قرار می 

 :شمرد می
. آنيم  امتحان می ...    ٤،  ٣،  ٢،  ١آنيم،    امتحان می ...  

شد، لبخندی   بخش از بلندگو پخش می صدا آه رضايت
نشست و دستی به ته ريشش به               به روی لبانش می     

آشيد   نشست و دستی به ته ريشش می         روی لبانش می  
 .ايستاد، دست به سينه و در چند قدمی ميكروفون می

ها را پر         دارها صندلی     آارمندهای اداری و دآان        
آموزان دبيرستان      آردند و پشت سر آنها دانش               می

ميدان آه از   .  ايستادند  دخترانه و پسرانه به صف می       
های دبستانی روی     ها و بچه    شد، بيكاره   جمعيت پر می  
آردند، گه گاهی يكی       ها جا خوش می      پست بام دآان   
 :زد ها داد می از پشت بام

 .آنيم امتحان می...  ١، ٢، ٣، ٤
اش   انداخت، انگشتر عقيق     محمود سرش را پائين می      

 .آورد آرد و به روی خودش نمی را جا بجا می
محمود بعد از چند سالی که گذشت در مدرسه                            

داد و سر     دخترانه و پسرانه دوره دبيرستان درس می       
آرد آه لحن صدای حاج آقا حجتی را          آالس سعی می

آرد؛   را محكم از ته حلق ادا می      )  ع(حرف  .  تقليد آند 
آرده و      توانست از آلمات عربی استفاده می              تا می  

پيرو .  آرد  هايش می   آياتی آه حفظ بود چاشنی صحبت     
ها "اصولی"ها بود و در مقابل به                   "اخباری"خط    
تاخت و معتقد بود آه اينها گروهی ملحد و از دين           می

از .  اند و بدعت گذارند در شريعت محمدی              برگشته
آورد و    مالمحمد باقر مجلسی به آرات نقل قول می            

خوانی شيخ آافی را تكثير آرده و              نوارهای روضه 
تمام دروس دينی   .  گذاشت  آموزان می   در اختيار دانش  

از محدوده، آداب طهارت و انواع غسل و منكرات و          
 .رفت حاديثی در باب فروغ دين فراتر نمی

فرو آردن دو بند انگشت اشاره دست چپ را بعد                -
از دفع بول، تضمين قطعی عدم ابتال به بواسير                        

فرو آردن بيشتر از دو بند را جايز                    .  دانست   می
های علميه    شمرد، هر چند معتقد بود آه در رساله    نمی

بند انگشت اختالف        ٢يا      ٣مراجع تقليد در مورد          

هاست آه    آار، آار آمونيست   .  اند  را به آشوب آشانده    
خواهند مملكت را به آشوب بكشند و آارشان از                  می

يك آخوند   .  بين بردن دين و امنيت و مملكت است                 
اند تا به اسم اسالم، حكومت              را علم آرده    )  اصولی(

پرورده      خمينی خودش دست        .  اشتراآی برپا آنند        
اند و از درس و             جوانان را فريب داده      .  روسهاست

ها را تعطيل         بازرها و مغازه     .  اند   مدرسه بازداشته  
خدا .  اند   مردم را از آسب و آار انداخته              .  اند   آرده

شايد آخر زمان است و ظهور       .  عاقبت به خيرمان آند   
 .حضرت نزديك است  
ها انتظار امسال       بعد از سال   .  مراسم حج نزديك بود     

راهی زيارت حج شد همزمان با              .  نوبتش شده بود     
آقای ).  ازهاری(حكومت نظامی نخست وزيری                 

ديگر .  توحيدی حاال ديگر حاج توحيدی شده بود                   
آاله سفيد  .  تراشيد  نمی  ٢اش را با مايشن نمره           ريش

 .گذاشت عرق چين بر سرش می
بانك ملی را آه در جريان تظاهرات به آتش آشيدند،              

 :گفت می
اهللا بيچاره چه گناهی            حاج فيض  !  آخر نامسلمانان  «

چرا اين   .  آرده آه ملكش را داده اجاره بانك ملی                  
اند،   ها را خورده     ها آه فريب تبليغات آمونيست        جوان

زنند تا    بانك را آتش می   .  آنند  به مال مسلمان رحم نمی     
آنند و از     چند آارمند بنده خدا را بيكار می        !  چه بشود 

حساب آتاب پس انداز و        .  اندازند  رزق و روزی می     
 .برند وام مردم را از بين می

آخه نامسلمانان بانك آدم آشته؟ بانك حق آسی را             ...  
پايمال آرده؟ به آسی ظلم آرده؟ به خدا آخرالزمان                 

 .شده
، حاج آقا حجتی در ميدان         ۵٧بهمن    ٢٢فردای روز    

حاج .  روبروی مسجد شهر شروع به سخنرانی آرد            
توحيدی در آنار حاج آقا حجتی ايستاده بود و                               

اش   حاج آقا حجتی عمامه   .  آرد  ميكروفون را تنظيم می   
را دور گردن انداخته بود و ميدان از جمعيت موج                   

زد آه تا به حال               هايی می     حاج آقا حرف     .  زد   می
 :سابقه بود بی
ی   به حول قوه خدا و رهبری آيت اهللا خمينی، ريشه             -

يك عمر بود آه منتظر چنين روزی              .  ظلم آنده شد    
خواستم آه عمرم باقی بماند        بودم و از خدای خود می       

بعد از ريشه آن شدن ظلم و ظالم بتوانم بدون ترس و             
بحمداهللا و قوه الهی، امروز چنين        .  واهمه حرف بزنم   

 .مبارك. روزی است
داد روی منبر پيغمبر       تا ديروز ساواك شاه اجازه نمی       

 .حرف حق بزنم
همين پارسال تابستان بود آه شبانه مرا به اداره                         

به جد اطهرم     .  صبحانه و نهار ندادند      .  ساواك بردند  
: آخر گناه من چيست؟ گفتند       :  گفتم.  حرمتی آردند    بی

برای اينكه حواست جمع باشد و ديگر غلط زيادی                   
نكنی و يادت باشد آه روی منبر بلبل زبانی موقوف               

 . ...يك روز مهمان ما بودی و همين. است
 :حاج توحيدی به ميكروفون نزديك شده داد زد

برای سالمتی حضرت آيت اهللا خمينی سه صلوت                -
 .بلند ختم آنيد

از همان روز به بعد حاج آقا توحيدی در همه جا                        
در صف بنزين، در اجتماعات مردم          .  حضور داشت 
دادگاه شهر آه تشكيل شد، حاج آقا             ...  در مسجد و       

حجتی رئيس دادگاه شد و به شكايات مردم رسيدگی                
آرد و حاج توحيدی معاون دادگاه گرديد و عمال                 می

حاج آقا حجتی تابع نظرات حاج توحيدی بود و آه                    
اهللا را سازمان داده بود آه به در و ديوار شهر                 حزب

های سفيد شعار را       شعارهای انقالبی بنويسند و پارچه     
به تيرهای چوبی دو طرف خيابان وصل آرده بودند             
و آميته اسالمی را در ارتباط با ژاندارمری تشكيل                

 .داد
صدايش )  مرغی(آرد      حاال ديگر آسی جرأت نمی          

بست و از وسط           ارتشی می     ٤۵آلت آاليبر      .  بزند
اللهی دور و برش       رفت و چندتا حزب      خيابان راه می   

 .پلكيدند می
ها به در و ديوار                 اولين شعار را عليه آمونيست            

(Continued on page 18 ) 

 .نظر هست
دانست، بشرطی آه به آرات      وی دو بند را درست می

استعمال نشود؛ آه خدای ناآرده تبديل به عادت قبيحه          
 .شود و فسادانگيز گردد

هنگام ورود به توالت حتما بايد با پای چپ وارد شد          -
تا اگر دچار سكته قلبی شويد بيرون از توالت بيفتيد تا           

 .مسلمان از دنيا برويد
در آالسهای درس دخترانه از فلسفه پوشيدن شورت           
بلند در اسالم برای حفظ عفت و ناموس داد سخن                     

، ابداع   )شورت پهلوی  (داد و معتقد بود تنگه يا                می
. ی اسالم   هاست برای نابودی نواميس و بيضه       خارجی

داشت   دخترها را از پوشيدن شورت پهلوی برحذر می       
ها و دشمنان دين و خدا                      و مرتب به آمونيست          

 :تاخت می
سعی، آنيد   !  آموزان عزيز، خوب دقت آنيد            دانش«

چون بسياری  .  هميشه به ظاهر چيزها زياد توجه آنيد      
. از چيزها را الزم نيست آه چيزی در باره آنها بدانيد

خداوند هر چيزی را بطور روشن و عيان رسوا                      
. تنها بايد چشم بصيرت داشته باشيد            .  فرموده است  

ای گچ    تكه:  مثال به آلمه آفرآميز آمونيست دقت آنيد        
 .نيست -آمو: نوشت داشت و روی تخته سياه می برمی

+ آمو(آمونيست از دو بخش         !  خوب دقت آنيد    «  (
به زبان قديمی يونانی          .  تشكيل شده است      )  نيست(
آه اظهر من       )  نيست(و آلمه       )  خدا(يعنی    )  آمو(

. پس معنی آمونيست، يعنی خدا نيست        .  الشمس است 
اند و مدعی هستند آه            خدا را به نيست وصل آرده          

خواهند برابری و آزادری را در روی زمين پياده             می
گونه دشمنانش را بدست خودشان            خداوند بدين  .  آنند

، آشور     )روسيه(يا همين          .  رسوا فرموده است         
از دو بخش     .  خداها، باز هم از اين سياق است                 بی
است، درست  )  سياه(آه همان مخفف      )  سيه(و  )  رو(

يعنی اينها در دنيا و آخرت      )  روسياه(شده است، يعنی    
 .اند خسر الدنيا و االخره. روسياه هستند

آه )  اپی آور (های قديم يك يونانی بوده بنام           در زمان 
گفته همه چيز در      اعتقاد به خدا و آخرت نداشته و می        

آنچه هست در همين دنياست و دنيايی         .  همين دنياست 
باشد چگونه  )  آور(آيا اپی ی آه       .  ديگر وجود ندارد   

ها   تواند چشم بصيرت داشته باشد و از دنيا و مافی            می
هر چيزی  .  گويند غلط زيادی    حرف بزند؟ اين را می     

را خداوند بدرستی، باطنی در ظاهرش نهفته و عيان            
فرموده است به حكمت، تا رسوايش آند تا دين خدا به           

 .خطر نيافتد
هايی را آه در سر آالس            محمود مرغی تمام حرف     

هايی بود آه حاج آقا                 زد، درست آپی حرف             می
هايش    خوانی  حجتی، پيشنماز مسجد جامع در روضه         

 .داد آم و آاست به خورد شاگردانش می گفت، بی می
آبان آه مدير        ٩آبان و        ٤قبل از برگزاری مراسم         

دبيرستان در تدارك جشن بود، محمود مرغی سخت             
های رنگی را به در و              آاغذ آشی  .  آرد   فعاليت می  
چسبانيد و در راهرو مدرسه شعارهای زنده          ديوار می 

باد شاه، سالروز فرخنده شاهنشاه آريامهر را گرامی            
داريم، خداوند، شاه، ميهن را در اطراف                                 می

در سالن   )  پدر و پسر    (های تمام قد شاهنشاه             عكس
های   آموزان پرچم   نوشت و به آمك دانش         مدرسه می 

 .آردند سه رنگ را آماده می
به غير از       .  بود)  توحيدی(فاميلی محمود مرغی          

آموزان و يا در مراسم و اعياد رسمی دولتی                     دانش
 .آرد آس ديگری آقای توحيدی خطابش نمی

روزهای جشن، محمود مرغی از انقالب سفيد شاه و            
های درس      گفت و آالس        مردم به آرات سخن می          

 :آرد عربی و تعليمات دينی را تعطيل می
شاهنشاه آريامهر آمربسته امام رضا سالم اهللا عليه           «

اش در مشهد مطهر شبی                   در حرم مقدس       .  است
حضرت رضا عليه السالم به      .  شاهنشاه خوابيده بودند  

اين همه   .  دست مبرآشان آمر ايشان را بسته بودند            
ها به جان مبارك        سوء قصد آه از طرف آمونيست         

اعليحضرت شده و از ذات اقدس شهرياری رفت                    
 .خطر گرديده بخاطر همان آمربسته بودن است

صاحب و ولی        گذارد آه مملكت بی         دست غيبی نمی    

اهللا، يعنی آه شاه سايه خدا در روی                  ظل.  امر بماند  
يك وقتی شاهنشاه دچار بيماری                     .  زمين است     

تمام دآترهای حاذق عالم            .  خطرناآی شده بودند       
تا اينكه شبی امام      .  نتوانسته بودند درد را چاره آنند         

زمان به خواب مبارآشان آمده و يك آاسه از آب                      
آب را آه ميل        .  دهند   حوض آوثر به شاهنشاه می          

رود و    فرمايند، فردايش حالشان رو به بهبود می             می
 ».يابند بعد از چند روز آامال شفا می

گرفت برای      در مسجد آه پشت ميكروفون قرار می            
و .  آرد  سالمتی آريامهر درخواست صلوات قراء می       

خواست     آموزان می       در سالروز تولدشان از دانش            
هورای بلند و ممتد بكشند و جاويد شاه بگويند، تا                      

اجنبی پرستان  .  گوش اجانب و اجنبی پرست آر شود        
آقای بحرينی،   .  همه از دم آافر و آمونيست بودند              

رئيس دبيرستان پسرانه معتقد بود، بايد در زنگ                     
تفريح آه دبيران عزيز در دفتر مدرسه استراحت                   

آشند، بايد    نوشند و سيگاری می       آنند و چايی می       می
اين چند دقيقه را با تفريح و مزاح بگذرانند، تا با                        

ای شاد و پر انرژی به آالسهای درس                              روحيه
بازگردند تا بتوانند به درستی آينده سازان مملكت را             

 .تعليم دهند
آقای بحرينی برای زنگ تفريح، هميشه چند لطيفه                 
دست اول داشت آه اآثرا مستهجن بود و با آب و                      

 . آرد تاب شروع می
های خيس  محمود مرغی با دست. معلمين نشسته بودند

: وارد دفتر آه شد، گفت    .  گشت  آب از دستشويی برمی   
 . ...اسالما عليكم يا جميع المعلمين

با ورود آقای توحيدی به دفتر دبيرستان، هر آس                    
انداختند و انگولك      پراند و او را دست می          چيزی می 

 .آردند می
آقای بحرينی آه در پشت ميز آارش روی صندلی                 

ای جدی به خودش گرفته         چرخانش نشسته بود، قيافه    
 :و گفت

 .آقی توحيدی ديشب خواب عجيبی ديدم -
 :ای صاف آرده و گفت توحيدی سينه

 !انشاءاهللا آه خير باشد آقای بحرينی -
تان، خواب ديدم آه            عرض شود حضور همگی          -

ای از نور دور    هاله. دويديد داشتيد در وسط خيابان می
. تان درهم و گرفته بود       قيافه.  سرتان را فراگرفته بود    

بدون توجه به من از آنارم به                 .  من متعجب بودم     
... آب  ...  آب  :  زديد  سرعت رد شديد و مرتب داد می       

به پشت سرتان آه نگاه آردم ديدم نيم سوز باريكی از 
 .آند تان فرورفته و دود می هيزم در ماتحت

ها را به پشت پنجره          صدی شليك خنده معلمين، بچه       
 .دفتر دبيرستان آشانده بود

 :آقای توحيدی عصبی و برافروخته داد زد
همه شما فاسد هستيد و خواهر و مادرتان را ميدين               -

. حتما تخم نابسم اهللا هستيد و ولدالزناها             .  به حريف  
خشمگين در دفتر مدرسه را به هم آوبيد و دبيرستان            

 .را ترك نمود
آتاب دم   .  ای نداشت     با آتاب و مطالعه هيچ ميانه             

المسائل بود و حليه المتقين و مفاتيح              دستش، توضيح 
الجنان و مجموعه بزرگی از نوارهای سخنرانی شيخ         

با .  هايش حاوی همين مطالب بود        آافی و تمام دانسته    
معتقد بود آه دين و        .  ای نداشت   سياست ظاهرا ميانه   

. آيد  سياست دو امر جداگانه است و با هم جور در نمی  
بايد   دار، روزه و نماز و مسجد است و می          آار آدم دين  

از بين   .  ها را از صفحه روزگار برانداخت                بهايی
 .ها جهاد اآبر است بردن آمونيست

اش را       به دستور رئيس آموزش و پرورش ريش                 
، چون آقای شكارچی،      ٢تراشيده بود با ماشين نمره         

رئيس آموزش و پرورش معتقد بود آه، آارمند دولت          
داشتن .  خصوصا فرهنگی جماعت نبايد ريش بگذارد       

ريش وجهه ی اجتماعی معلم را پائين آورده و از                     
 .آاهد شان می ارزش معنوی

ای و اعتصابات        های توده     ، سال خيزش    ١٣۵٧سال   
. آموزان و دانشجويان بود      آارگران و تظاهرات دانش    

آقای توحيدی به دلش برات شده بود و با قرآن                             
ها هستند آه مملكت       استخاره گرفته بود آه اين اجنبی       



 

 

 18               ٢٠٠٧ شمارۀ  هفتم  آگوست  . سال اول . ماهنامۀ روشنگر   

محترم و مقدس ميشمارد، در گفتار                  .  س.آنچه ز   
: اش مي خوانيد همآنست که در نشريه روشنگر درباره

فرمان مثله کردن مخالفان و کفار، به بند کشيدن                        
اعتبار شمردن تصميم و رأی مردم و تسليم             زنان، بی 

توز و ساديست که فرنچايز         شدن به اراده خدايی کينه      
و تريدمارکش را دربست به ماليان و امامان فروخته           

و باألخره اسالم در کردار آن است که در                      .  است
ايران، فلسطين، عربستان و افغانستان و ديگر                           
. حکومتهای جنايتکار و قرون وسطايی مشاهده ميکنيد      

احترام به برابری، برادری، اراده و سعادت بشر،                  
ای   احترامی و ضديت با هر ايدئولوژی        معنايی جز بی  

که نابرابری، خصومت، تسليم و مذلت بشر را تبليغ              
 . ميکند و بعمل در مي آورد ندارد

هر کس از مردم احترام طلب مي کند، بايد از                              
احترامی و تعرض به حقوق مسّلم مردم دست                        بی

بردارد و از دشمنان قسم خورده مردم و مقّدساتشان               
 ■. فاصله بگيرد

 ژوئيه  ٢٣ -رهگذر 
 

واقعا .  از نامه موثر و پر احساست متشکرم        :  سردبير
قبل از اين که نامه ات را بخوانم، چند روزی به اين                
فکر بودم که چرا کسانی که خود را مسلمان می                         
نامند، تکليف خود را با اين جناياتی که در سراسر                   
دنيا بنام اسالم می شود، از سنگسار گرفته تا قتل                       

حد اقل، همانطور که     .  معلوم نمی کنند   ....  مخالفين و 
تو هم در نامه ات بدرستی گفته ای، اگر با اين                             
جنايات موافق نيستند، بيايند و بگويند اين جنايات به               
ما  ربطی ندارد، و اگر در اسالم اين چيزها وجود                    
دارد از امروز ما اسالم را قبول نداريم و از آن                          

حقيقت اينست که به نظر من هر              .  خارج می شويم    
کس که خود را مسلمان می نامد، چه بخواهد چه                        
نخواهد، تا وقتيکه اين اسم را روی خود دارد، همه                 
جناياتی که ديگر مسلمانان بنام اسالم انجام می دهند،            
دامن او را هم فرا می گيرد، و او هم در برابر اين                     

مگر نه اين که  اگر کسی بنام            .  جنايات مسئول است   
من، سيامک ستوده، عمل زشتی انجام دهد، من آگهی           
می دهم که اين سيامک ستوده با من فرق دارد و من                
عمل او را محکوم می کنم؟ خب ، چرا آقايان و خانم               
هائی که خود را مسلمان ميدانند، همين کار را نمی                 

اگر واقعا   .  شتر دزدی دوال دوال که نمی شود            .  کنند
چه که در قران آمده، و ما يکی               مسلمانيد، که به آن     

يکی برای شما سوره های مربوطه را هم آورده ايم،              
افتخار کنيد، و هی نگوئيد چرا به ما و دين ما بی                        

اگر هم با اين کثافتکاری ها                  .  احترامی می کنيد      
مخالفيد، اسم مسلمانی را از روی خودتان برداريد و             
از خودتان در برابر اين همه جنايات سلب مسئوليت              

من فکر می کنم، از اين پس ما بايد در هر                        .  کنيد
مجلسی، اگر کسی گفت من مسلمانم، اول از او                          

مسلمان بودن        هبخواهيم تکليف خودش را در بار                
 .خودش روشن نمايد تا ما بدانيم باالخره با کی طرفيم

 سيامک ستوده  
 
 

 آقای ستوده و ديگر دوستان تالشگر،
 .شما را درودهای فراوان پيش کش می نمايم 

آقای ستوده تالش شبانه روزی شما مايه دلگرمی                     
ماست و در چنين شرايط فعاليت شما و ديگر دوستان            

و آنچه که جامعه های بشری و          .  را ستايش می نمايم    
خاصٌا کشورهای اسالمی را به وضع ناگوار گرفتار            
نموده زاده شده از انديشه عقب مانده مذهب است که               

ور نه بشر امروزی کجا؟ و             .  مردم گرفتار آن اند       

 
 

 !عجب روزگاری است سيامک جان
جماعتی که به حکم کتاب           !  عجب روزگاری است     

العقل و    مقدسشان نصف جمعيت دنيا را چکی ناقص          
مايملک مردان ميدانند، جماعتی که به حکم کتاب                   
مقدسشان مردم را بجرم عشق خارج از ازدواج هنوز       
در قرن بيست و يکم با شمشير گردن ميزنند يا با                      

جماعتی که به حکم کتاب          ...  َرجم زجرکش ميکنند    
مقدسشان معتقدند من و ميليونها نفر المذهب ديگر                 

کسانی که  ...  تر و َمهدورالدميم    مثل من، از سگ نجس
بحکم کتاب مقدسشان موظفند من و امثال مرا هر کجا        

، کسانی که به     )١٩١سوره بقره آيه     (که يافتند بُکشند     
وظيفه )  ٣٣سوره مائده آيه         (حکم کتاب مقدسشان         

دارند من و کّفاری مثل مرا به صليب بکشند و                            
نه فقط خجل و سرافکنده نيستند، نه            ...  مان کنند   شقه

فقط شرم نمي کنند بلکه از ديگران احترام هم مي                    
 ! خواهند

 ! عجب روزگاری است، سيامک جان
که در   .  س.ای است با امضای ز             ام به نامه        اشاره

مي .  س.ز.  روشنگر پنجم ژوئن منتشر کرده بوديد           
داشتم روشنگر را مي خواندم که متوجه شدم         : "نويسد

اين .  احترامی کرده است       نسبت به مذهب اسالم بی         
مذهب من است و برای من خيلی مهم است که کسی               

از ايشان مي پرسم، چرا بايد ." احترامی نکند به آن بی
برای کسی که برای من حق حيات قائل نيست احترام           
قائل باشم؟ اگر نازيستی مؤمن از کوليان و يهوديان               
احترام طلب کرده بود، شما چه جوابی به او مي                        
داديد؟ اگر هوادار مؤمنی از پيروان کوکلوکس کالن           

)Ku Klux Klan  (            از سياهان خواسته بود که به
 آنها و مقدساتشان احترام بگذارند، شما چه مي گفتيد؟ 

معموال مسلمانی که طرفدار جنايات حکومتهای                      
اسالمی ايران و سعودی و فلسطين و افغانستان و                    
غيره نيست، اول آنها و جناياتشان را محکوم ميکند و          
بعد خجوالنه ادعا ميکند که اسالم اين حکومتها اسالم          

طلبکارتر از اينهاست، او        .  س.اما ز  .  واقعی نيست  
"مي نويسد   من ايرانی نيستم اما مي دانم که شما                  : 

اما اين عذر      .  ها با حکومتتان مشکل داريد             ايرانی
 ." موجهی برای دروغ بستن به مذهب اسالم نيست

من هم اهل آفريقای جنوبی نبودم اما با حکومت يان               
من يونانی هم نيستم اما با                .  اسميت مشکل داشتم      

آمريکايی .  حکومت سرهنگان در يونان مشکل داشتم       
خودمانيم .  هم نيستم اما با کوکلوکس کالن مشکل دارم       

که اسالم و احترام به آن برايش مهم است         .  س.خانم ز 
چرا با حکومت ايران مشکل ندارد؟ مگر نه اين است          

جمهوری "که اسم درست و رسمی آن حکومت                        
است؟ مگر روی پرچم حکومتی که          "  اسالمی ايران 

الملل، رکورددار        مطابق آخرين گزارش عفو بين             
ننوشته است؟   "  ال اله اال اهللا        "اعدام کودکان است         

چرا مشکل ندارد؟ جواب اين سؤال را بطور            .  س.ز
 : سربسته خودش با يک آيه از قرآن داده است

ما قول داديم که پس از پيروزی به همه چيز              : "قرآن
 ". دست يابيد

احتماال از نظر ايشان خدا به وعده خود به ايشان و                  
ايراد قطعا  .  هم مسلکانشان در ايران وفا کرده است           

از حکومت اسالمی ايران نيست، ايراد از ايرانيان                
 !! است که با آن مشکل دارند

احتماال از نظر ايشان ِاشکال از کسانی است که با                   
حکومت اسالمی مشکل دارند؛ اگر مالطفتی بيش از           

ايمان   -چشمتان کور       -اين از دولتتان مي خواهيد           
 !! بياوريد و تسليم مشّيت الهی بشويد

 

 

 

 

 نامه ها 

جابه جا گيوه و آفش چرمی و الستيكی در            .  شده بود 
چندتا بچه پشت سر           .  وسط خيابان جا مانده بود             
شهميرداد خشمگين و       .  شهميرداد جمع شده بودند          

رو به بچه ها داد      .  جويد  عصبی مرتب سبيلش را می     
 :زد
های اين ترسوها را وسط              ياهللا، زود باشيد آفش         -

 .خيابان جمع آنيد
ها رسانده    ها و گيوه    ها به دو خودشان را به آفش          بچه

و همه را وسط خيابان جلو ژاندارمری سابق جمع                  
تل آوچكی از آفش و گيوه وسط خيابان جمع           .  آردند

 .شده بود
 :شهميرداد داد زد

 .رو بكشيد آنار بريد تو پياده! ها بچه
را دور دست        ٣  -به آرامی در حاليكه بند تنفگ ژ            

. های جامانده نزديك شد     ی آفش   پيچيد به آومه    چپ می 
ها شليك    ی آفش   را عوض آرده به آومه      ٣  -خشاب ژ 

. پريد  با هر رگباری چند لنگه آفش به هوا می             .  آرد
ها   آفش.  خنديدند  آردند و می     ها ورجه ورجه می       بچه

مثل آبكش سوراخ    .  وسط خيابان پخش و پال شده بود        
 .سوارخ

 :رگباری هوايی بست و دو باره داد زد
هايتان را    اگر شهامت داريد بيائيد آفش     !  ها  شرف  بی  -

 .دوز برايتان پينه آند بدين آاظم پينه. برداريد
غير از   .  شهر مثل گورستان سوت و آور شده بود              

های ولگردی آه پيدايشان شده        چند تا ژاندارم و سگ     
 .شد ای ديده نمی بود، هيچ اثری از جنبده

ها از الی لنگه درهای نيمه باز حياط نگاه                               زن
آشيدند و    ها سرك می    آردند و مردها از سر آوچه        می

 .آردند ها جمع شده و بحث می توی آوچه
سكوت ظهر را   .  ها به مسجد برگشته بودند      اللهی  حزب

صدای اذان از بلندگوی مسجد شكست، اهللا اآبر از                 
آرد در سرتاسر     بلندگوهای مسجد آه صدا را اآو می       

 .شهر پيچيد
*** 

با شليك اولين رگبار، حاج توحيدی تكان خورده و                  
چشمانش را باز آرد و خميازه بلندی                  .  جابجا شد  

بلند شده خودش را به         .  به ساعتش نگاه آرد      .  آشيد
هايش را باال زده آبی به                   آستين.  دستشويی رساند  

صورت زده و وضو گرفت و به دفتر آارش                               
 .برگشت

 .با اولين تير خالص آه شليك شد، قامت بست
شود قربتا اله اهللا، اهللا         دو رآعت نماز صبح ادا می         -

 .اآبر
با آخرين تير خالص، وله ضالين را بلند آشيده به                   

 .رآوع رفت
در حياط زندان، برگهای زرد درختان نارون و چنار           
در سپيده صبح در وزش باد صبحگاهی آرام آرام از             

ها جدا شده و بر روی نايلون بزرگ گسترده در            شاخه
 .نشستند و به خون می. افتادند پای ديوار اعدام فرو می

های به خون نشسته تغيير            برگ.  باد تندتر شده بود      
سرخ سرخ با طرحی     .  زدند  رنگ داده به سرخی می      

های خونين گسترده در آف حياط و             بزرگ از برگ   
 .بستند هفت جوی باريك خون آه دلمه می

با صدای روشن شدن موتور ماشين جنازه آش،                       
های ولگرد عوعو غريبی راه انداخته بودند و                  سگ

 ■. بوی خون در فضا پيچيده بود

 .نوشتند
بود آه حاج آقا توحيدی در         ١٣۵٨اواخر ارديبهشت   
 :آرد مسجد سخنرانی می

برادران، مسلمانان، جوانان ما دارند گمراه                    ...  
ها به مسجد بيايند دنبال          بجای اينكه جوان   .  شوند  می

) نيما(نماز و روزه باشند، مرتب به آتابفروشی                     
من آتاب  .  خوانند  های آمونيستی می    روند و آتاب    می

آموزان دبيرستان      داروين ملعون را در دست دانش           
 .ام ديده

ها نشريه آهنگر در بين مردم            آتابفروشی آمونيست 
های    های معصوم دبستانی آتاب         بچه.  آنند   پخش می  

حتی .  خوانند   صمد بهرنگی آافر آمونيست را می            
اسالم را آه     .  اند   های دبستانی از دين برگشته            بچه

 .شوند هيچ، خدا را هم منكر می
برای حفظ اسالم و از بين بردن عامل فساد،                               

اين عمل جهاد در    .  بايد نابود گردد  )  نيما(آتابفروشی  
وقت .  از واجبات است   .  گردد  راه اسالم محسوب می    

همين حاال راه بيفتيد تا اين النه           .  را از دست ندهيد     
 .آفر و فساد را نابود آنيم

يك نفر از ميان جمعيت شعار مرگ بر آمونيست سر 
 .آتابفروشی آمونيستی نابود بايد گردد. داد

 .اهللا اآبر گويان از مسجد جامع بيرون زدند
از مسجد آه بيرون آمده رو به خيابان شاه سرازير                

حاج آقا توحيدی در رديف اول جمعيت و                    .  شدند
 .دادند آردند و شعار می برادرهايش جلوداری می

. صدای شعارها و ازدحام جمعيت در خيابان پيچيد              
آشيدند و به     ها سرك می    دارها هراسان از دآان      دآان

مردم از  .  ها را پائين آشيدند     سرعت و ترسان آرآره   
در .  هايشان خود را به خيابان آشانده بودند                    خانه
همه در   .  زد   ها اضطراب و نگرانی موج می             چهره

ای آنجكاو در         عده.  ای ناگوار بودند        انتظار حادثه  
ها     اللهی    روها براه افتاده بودند و به حزب                        پياده
ها در      ها ازدحام بود و بچه            دم آوچه  .  پيوستند   نمی

ها سرعت گرفته و      اللهی  حزب.  خيابان ولو شده بودند   
خواستند آه به      دادند و از مردم می         مرتب شعار می   

 .آنها بپيوندند
 .اند شرف ها بی طرف بی. اند طرف ها بی ايستاده -

ها    اللهی   به خيابان اصلی شهر آه پيچيدند، حزب                 
چيزی را   .  زده از حرآت بازماندند         يكمرتبه وحشت  

درست روبروی جمعيت   .  آردند  آه اصال فكر را نمی    
ای   قيافه.  در وسط خيابان عباس شهميرداد پيدايش شد       

را سر      ٣  -تنفگ ژ  .  انگيز داشت     خشمگين و هول    
دست گرفته بود و آرام آرام و خونسرد رو به                             

چشمانش دو آاسه خون شده        .  رفت  جمعيت جلو می   
در صد قدمی جمعيت هراسان و هول زده                      .  بود

عباس شهمير داد دايی  صاحب کتاب فروشی       .  ايستاد
 .بود و همه ازاو حساب می بردند) نيما(
. زانو زد و تنفگ را رو به جمعيت قراول رفت                    

ميل به گريز     .  جمعيت آامال از حرآت ايستاده بود          
ای را به عقب آشانده و چند نفری روی زمين                   عده

عباس شهميرداد را همه بخوبی                       .  ولو شدند     
.  ماجرا جو بود و سر نترسی داشت             .   شناختند   می

سكوتی آشنده همراه با ترس و هراس همه جا را                    
 .فراگرفته بود

يك رگبار هوايی روی سر جمعيت شكيك آرد و                   
 :داد زد

تان     جلوتر بياين سوارخ سوراخ         !  ها    مادر قحبه     -
 !ها شرف هايتان بی برگردين تو سوراخ. آنم می

ای روی هم     رو به گريز عده    .  در جمعيت ولوله افتاد    
 .افتادند

اش آشيده و دوباره داد         های پرپشت   دستی به سبيل     
 :زد
 !اگه مردين يك قدم جلوتر بياين -

يك رگبار ديگر شليك آرد آه به فاصله چند متری از 
 .باالی سر جمعيت گذشت

مردم آنجكاو و     .  ها پا به فرار گذاشتند            اللهی   حزب
خيابان سوت و آور       .  ها گريختند     هراسان به آوچه    

(Continued from page 17 )   ...... روايت دو چهره ی حاج 

 
 اگر از روشنگر مي آموزيد

مذهب و آنرا در مبارزه با   
و خرافات موثر مي دانيد 
،  با كمك مالي خود آنرا 

 .ياري نمائيد
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 آدرسهای تماس با روشنگر 
چک کمک مالی خود را به نام روشنگر و  

و يا از . به آدرس های زير ارسال نمائيد
شماره حسابهای زير برای واريز کمک 

 :مالی خود استفاده نمائيد
 کانادا

TD Canada Trust 

Name : Roshangar 

Acct. # 03152 004 7906 - 5218649 

 آمريکا
 JPMorgan Chase Bank   

 Chicago, Illinois 60670 

Rowshangar                      

:071000013:  “734658362”  

 خارج از آمريکا و کانادا
Name : Roshangar 

Acct. # 03152 004 7906 – 5218649 

ABA(rout no. ) : 026009593 

Switch code: TDOMCATTTOR 

 آدرس های پستی 
 کانادا
CEES  

PO Box. 55338 300 Borough Dr.  

Scarborough ON. M1P- 4Z7 

CANADA  

   :آمريکا
 P.O. BOX  3785  BARRINGTON   

IL   60010-9998       USA 

 تماس با روشنگر

 كانادا 
Tel:416-726-1166 

rowshangar1@yahoo.com 

 آمريكا

Tel:773-457-0865 

Fax:310-358-9991 

  rowshangar@hotmail.com 

بخت و      ناقص, ايمان      اى مردم بدانيد زنان ناقص        
  "خرد هستند  ناقص

تمام وجود زن شّر است و بدتر آنكه او شر الزمى               "
 ."  به شمار مى رود

هيچگاه با زن مشورت نكنيد زيرا عقيده هاى او                    "
به گونه    زنها را پنهان نگهداريد،   . است      بدون ارزش 

وقت زيادى را با     ! ... اى آه نتوانند ديگران را ببينند      
زيرا آنها سبب فروريزى شما مى              , زنها نگذارانيد  

 ." شوند
. هيچگاه از زنانتان فرمانبردارى نكنيد        , اى مردان  “ 

زندگى روزانه به شما      هرگز اجازه ندهيد آنها در باره   
, اگر به زنان اجازه دهيد به شما پند دهند          . نظر بدهند 

دارائى شما را بر باد خواهند داد و در برابر            آنها تمام 
خواهند   تمام دستورات و خواست هاى شما نافرمانى           

دينشان را  , هنگامى آه آنها با خود تنها هستند            . آرد
  خود مى افتند و به محض       مى آنند و به فكر        فراموش

رحم و  , اينكه شهوت جسمانى بر آنها غلبه مى آند               
لذت بردن از آنها . را از دست مى دهند  پاآدامنى خود

ولى در اين صورت برايتان              , آارى است آسان          
حتى زنهايى آه از همه            . دردسر فراهم مى آنند            

 عفت و نجابتشان     , زنهاى ديگر پاآدامن تر هستند          
) فاحشه(و فاسدترين آنها زنهاى راآاره       . آاستى دارد  

شرهاى ذاتيشان     سالخوردگى نيز آنها را از          ! هستند
زنها در سه فروزه با افراد بى دين و              . پاك نمى آند   

آنها از اينكه مورد ستم            : بدون ايمان شريك هستند        
در حاليكه در واقع      , قرار گرفته اند شكايت مى آنند         

ستمگرى مى آنند؛ آنها سوگند مى خورند و            خودشان
 در همان حال دروغ مى گويند؛ و آنها وانمود مى                  

در حاليكه  , آنند آه مردها را از خود دور مى سازند            
. در واقع خودشان نسبت به آنها تمايل سوزان دارند              

به ما آمك    , آنيم    بيآييد به درگاه بارى تعالي التماس         
 ."  و جادوى زنها در امان باشيم  آند از شر و وسوسه

و يا ببينيد اينها چگونه بی شرمانه وی را الهام بخش              
انقالب کبير فرانسه که انقالبی بر عليه مذهب و                       

راستش را بخواهيد    . ديکتاتوری بود معرفی می کنند      
مقصر خود مائيم که آنقدر در مورد مذهب و سخنان              
بی پايه آن مدارا و سکوت کرده ايم که اينها به خود                 

ما در     .  جرات ابراز چنين اراجيفی را ميدهند                      
روشنگر اين وظيفه مهم و خطير را به عهده گرفته                

اين وظيفه را که به تمام ادعاها و اظهارات بی                . ايم
پايه و دروغ آميز اين شيادها با داليل علمی و با تکيه            
به اسناد تاريخ پاسخ دهيم و طوری افکار عمومی را            

در اين مورد روشن نمائيم که ديگر اين افراد جرات              
بهرحال، . چنين اظهارات بی پايه ای را نداشته باشند         

انتشار چنين مطالبی در راديوها و جرايد ما قبل از                 
همه نشان عقب افتادگی فرهنگی جامعه ما بخصوص         
جامعه تورنتو در کانادا و نشان عدم احساس مسئوليت 
و انفعال روشنفکران و جرايد ما در اينجاست که                     
تاکنون نسبت به افشای مذهب بی توجه و القيد بوده               

و هنوز هم هر چند تحت تاثير روشنگر دست به            . اند
نوشتن مطالبی بر عليه مذهب زده اند، ولی الزم                      
است که صفحات خود را بجای پرداختن به مسائل بی          
اهميت به افشاگری هر چه بيشتر و و همه جانبه تر                

 ■. مذهب اختصاص دهند
 

 هم ميهنان ارجمند و فرهيخته

با درود، چندی قبل نشريه روشنگر را دريافت کردم،         
از خواندن نوشته های آن خوشنود شدم، و اطمينان                
پيدا کردم که نسل بعد از من، يعنی شماها، چراغ                     
خرد و دانائی و خرافه زدائی را به دست گرفته و در             
اين دنيای تاريک و آلوده خرافات و موهومات،                        
راهنمای انسانهايی که چندين هزار سال است در بند            
اسادت دروغی بنام دين هستند شده ايد، شماها با                       
روشنگری خدمت بزرگ انسانی و اخالقی مبادرت             

من با ارسال دو جلد از نوشته هايم ، اين               .  نموده ايد 
اقدام خير خواهانه و بشردوستانه را به همه شما شاد             

 ■. باش گفته و آرزوی موفقيت برای شما دارم

 با سپاس و بدرود  نادر پيمائی

جناب نادر پيمائی از اظهار لطف و                         :  سردبير
ما در حد توان       .  دلگرمی که به ما ميدهيد متشکريم         

خود به اين کار، يعنی کاری که تاکنون چند صد سال            
است در تاريخ ايران به تعويق افتاده است، مبادرت              
کرده ايم و تا پايان کار و با تمام توان خود آنرا ادامه               
ميدهيم و در اين راه از هيچ مشکل و خطری هم ٌابا                 

بهرحال، حمايت شما از روشنگر،     .  و هراسی نداريم    
که برای جامعه باالترين             –بعنوان يک نويسنده           

ثروت است، مرا به شدت به شور آورده و بيش از                  
پيش در کار خود راسخ می سازد اميدوارم اظهارت             
شما ديگران را نيز به شور و حرکت در آورده،                       
موجب فعال شدن جدی آنها در مبارزه برای                               
 .              آگاهگری و رهائی ديگران از خرافات مذهبی گردد

 سيامک ستوده   

 

 

 

 

 نامه ها 
خمينی ها کجا؟ بشر امروزی کجا؟ و مالعمر و بن              
الدن کجا؟ با همين مذهب اند که بر شانه های مردم               

 .عوام سوار شده اند
کارهای آگاهندۀ شما دوستان، ارزش پرباری برای             
جامعه ها و خاصٌا نسل های آنيده دارد و آنهائی که                
بدنبال يافتن واقعيت های جهانی اند دريافته اند که                 
نظام لگام گسيخته سرمايه داری ديگر پاسخگوی                  
نياز جامعه  بشری نيست و می دانند که رکودهای                 
اقتصادی فراوان همه شئون جامعه های سرمايه                    
داری را فرا گرفته و برای همين است که سيستم                     
های سرمايه داری امروز به پرورش گروه های                    
مذهبی پرداخته اند و در جامعه مذهب زده همه را                 

بطور مثال ايجاد شبکه های        .  بجان هم انداخته اند        
مذهبی چه در قالب انقالب های اسالمی مانند خمينی           
ها ، چه در قالب گروه های ستيزه گر بشکل                               
مجاهدين در افغانستان و بعدا در قالب مالعمرها و              
بن  الدن ها در دنيا غور بر پا کرده اند و ذهن مردم               
جهان را در اين آشوب بازی مشغول ساخته اند تا                   
مردم ديگر متوجه نشوند که رکود اقتصادی جهان                
سرمايه داری را فرا گرفته و جهان را به جهانی نا                

ديگر، بيشتر  .   امن و جهانی مرگبار تبد يل نموده اند        
از اين وقت پر بار شما را نگرفته به اميد آزادی و                  
برابری، به اميد بدست آوردن حقوق زن، به اميد پيدا  
نمودن نقش زن در امور اجتماعی که به فرمان                       
اسالم اين حق مسلم از زن، اين موجود مهربان،                     
گرفته شده، به اميد تالش همگانی برای کوتاه کردن            

 . دست مذهب از زندگی مردم
قلم تان پر توان و راه تان پيروز برای جهانی آسوده             

                        محمد ■                                 . از دست مذهب
 

 
 مديريت هفته نامه گنج شايان

واقعا خو ب شد نمرديم و ديديم             
که علی آدم کش و ساديست تبد يل به قهرمان حقوق              

شده است و اين به يمن وجود جمهوری                        !!  بشر
. شيطان ها و مراکز شيطان ها از قماش شما هاست             

اگر می خواهيد حکومت به اصطالح عدل علی را               
مشاهده کنيد لطفا سری به دارالخالفه حضرت علي             
در تهران بزنيد که زنها همه فاحشه  و مزدهاشان                  

شده اند و خود حضرت علی با بنز ضد                    ...  همه   
قرمساق های پدر    .  گلوله اين ور و آن ور می رود            

سال پيش     ٢٨سوخته  باور کنيد مردم ايران مردم              
 . نيستند

 رونوشت مرکز به اصطالح امام علی 
 رونوشت شهروند                 چاپ نکرد
 رونوشت ايران استار             چاپ نکرد

 رونوشت روشنگر آقای ستوده 
دوست عزيز، مذهب چنان پديدۀ زشت و انزجار                    
آور، و بی شرم و حيائی است که اگر به آن اجازه                   
داده شود، از گفتن دروغ ترين دروغ ها و بی                            

به همين آگهی    . شرمانه ترين اباطيل هم ابايی ندارد         
ساعته     ٢۴راديوئی مسجد امام علی در راديوی                   

علی کسيکه در شبه جزيره      . دروغ و پول توجه کنيد     
عربستان، سياهترين ديکتاتوری ها و ضد انسانی                 
ترين نظام های اجتماعی را به زور شمشير برقرار            

تن از    ٧٠٠کرد، جنايتکاری که تنها در يک روز              
جوانان بيگناه و معصوم بنی قريضه را گردن زد،                

فقط . در کمال وقاهت الهام بخش حقوق بشر می شود        
به سخنان اين آدم ضد زن و نادان  در نهج البالقه                    
گوش کنيد تا به عمق سفاهت و ضديت وی با                             

 :زنان،يعنی نيمی از جمعيت بشری پی ببريد
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    Ed Zeleski 
 کاوه پارسی        
 دوستدار روشنگر
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 فريدون
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:ليست كمك هاي مالي   



   

 

 

،  اثر فناناپذير كارل ماركس، جلد اول،) سرمايه(كتاب كاپيتال   

.ضميمه  ترجمه جديد، كار جمشيد هاديان، منتشر شد 2همراه با    
جلد زركوب مقوائي دوبل، سولوفون مات پرس شده كه : كيفيت چاپ

.ميلي گرمي 80صفحه با كاغذ اعالي  933جلد را ضد آب مي كند، در   
با شماره تلفن هاي  با بابك يزدي در ادونس كامپيوتر:  جهت خريد 
.تماس بگيريد)  416( 471  7138  -)  416( 759 3396  

  


