
گويند روزی  : "  اين حکايت سخت معروف است که        
شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه را مخاطب                      

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

و تلون . و يک دو بيت در صفت محبوب) ؟(تصوف 
 !در يک غزل خالف طريقت بلغاست

آن چه به زبان مبارک شاه      :  خواجه حافظ فرمود که       
اما مع  .  می گذرد عين صدق و محض صواب است          

ذالک شعر حافظ در آفاق اشتهار يافته،  و نظم ديگر            
 a!پای از دروازه شيراز بيرون نمی نهد ٧*حريفان 

 !از دروازه شيراز بيرون می نهد
بنابراين کتابت، شاه شجاع در مقام ايذای خواجه                    

 حافظ آمده، و به حسب اتفاق در آن ايام آن جناب 
(Continued on page 4) 
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 بنياد هاي مسيحيت
)خزائی ترجمه احمد ( كارل كا ئوتسكي    

 سيامک ستوده:  مقدمه از
مبارزه با مذهب در اروپا تاريخی طوالنی و پر پيچ و 

دکارت اولين کسی است که با حکم معروف   . خم دارد
شم    "خود،  ه ای        "من هستم چون می اندي اور پاي ن ب ، اي

ی خارج از خود                 ه نيروي سان ب را که در آن هستی ان
رد و                     ر سؤال می ب وط می شود زي دا مرب يعنی به خ
ی                  ی خارج از خود، يعن ه نيروي ه ب وجود انسان را  ن
. خدا، بلکه به خود وی و انديشه اش متکی می سازد         

ارت توسط وی و فالسفه ديگر                   ن حکم دک هر چند اي
ردن                  ؤال ب ر س رای زي ازی ب ه آغ نگری  نقط روش
بسياری از دگم های تفکر الهی و انديشه دخالت گری      

(Continued on page 8) 

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

 سخن سردبير  فروش زنان درشينوار و  مزار افغانستان

 خطر حمله به ايران  

اظهارات اخير وزير خارجه فرانسه برنار گيشنر در         
مورد احتمال حمله آمريکا به ايران بار ديگر جهان              
را در رابطه با خطر جنگ افروزی جديدی توسط                

وی .  امپرياليسم آمريکا دچار نگرانی و وحشت کرد         
در گفتگو با کانال تلويزيونی آر تی ال آلمان و ال                    
سی ای فرانسه گفت برای جلوگيری از برنامه اتمی            
شدن ايران بايد برای بدترين ها که همانا جنگ باشد             

بدنبال اظهارات وی، درست يک روز بعد، . آماده شد
وزير خارجه روسيه سرگئی الورف نيز در گفتگو با     
خبرنگاران، ضمن اشاره به اظهارات گيشنر، نسبت          
به کاربرد زور در مورد ايران هشدار داده و اظهار             
داشت دولت روسيه نسبت به گزارش های پی در پی           

( Continued on page 2 ) 

 

من همواره گفته ام، مذهب زشت ترين و کثيف ترين          
. پديده ايست که تاريخ بشر تاکنون به خود ديده است              

فحشای :  مذهب مروج دامنه دارترين شکل فحشا                 
اخالقيات بندگی و     :  خانوادگی، پست ترين اخالقيات       

خشونت :  اطاعت کورکورانه،  بدترين نوع خشونت          
سنگسار، خشونت قطع دست و پا، خشونت قطع آلت             
جنسی زنان، خشونت فتوای قتل و ترور هر جنبدنده             
ای که کوجکترين مخالفتی با آن بکند،  ، خشونت                     
نابودسازی جمعی و قبيله ای و قومی مثل نابودی بنی           
قريظه و يزيدی ها و کشت و کشتار ميان شيعه و                      
سنی در عراق، خشونت ناشی از بدترين نوع خود                  

حتی بر  شکافتن پوست سر هنگام قمه زدن          :  آزاری

سر کودکان، و همه خشونت ها و جناياتی ست که                    
مظهر .  کليه جرياتان ضد انسانی ديگر انجام می دهند        

بدترين بردگی، عميق ترين جهالت، تهوع آورترين               
عقايد و مقررات، بی رحمانه ترين خشونت ها، بی                 
(Continued on page 20) 

 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 

واده های                ان داد اعضای خ ع بنا به گزارشات رسيده ت
و    1367دستگير شده قتل عام زندانيان سياسی سال      

ه                19شرکت کنندگان در  راسم ب ن م گرد اي  12سال
ن وزارت اطالعات از           . خانواده رسيده است وري مام

ردن   1386شهريور  11روزهای  شروع به يورش ب
ان                        ي دان ام زن ل ع ت ان ق ي ان رب واده های ق به منزل خان

د      1367 ودن م ن          .  ن ي ای ب ه ت اع ا در س ه ورش ن ي اي
ام می شد            05:00الی  03:00 ج ح ان ا    .  صب ورشه ي

عضی           ه ب وحشيانه و غير انسانی بوده و از آنجائی ک
(Continued on page 2) 

م،   شارمين عبيد چينوي، روزنامه نگار وتهيه کننده فيل
ن                ي ز ب ده جواي رن دش ب ن آه بسيارى از فيلم هاى مست
زه             اي ه ج ى است آ المللى شده اند، اولين غير امريكاي
معتبر ليوينگستون ، آه يك جايزه روزنامه نگارى در 
اياالت متحده ويژه شاغلين رسانه هاى ارتباط جمعى      
. زير سى و پنج سال مى باشد، به او اعطا شده است      

ى و                ل ل م ن ال ي است ب او در هر دو رشته مطالعات سي
ا                  ي رن ف ي ال الت آ ورد در اي ف ارتباطات از دانشگاه استن
ت                     ه اس ت رف د گ ى ارش اس ن ارش درك آ  .م

ان وحشت     " تمرکزاصلى فيلم :  پرسش ودآ ه      "  آ ا ب شم
ان معطوف             اآست ان پ آوارگان جوان افغانى در وطنت
(Continued on page 3) 

دستگيري شركت كنندگان مراسم 
  سالگرد قتل عام زندانيان سياسي

روشی     .  است، از همان زمان باب شد همينطور زن ف
خ             .  به نام ازدواج اري ز ت ي رست ن اپ ت اولين مذاهب يک

ردد                از می گ ان ب ن زم ي م ا   .  پيدايش شان به ه ه آن
ا آغاز      اساسا برای توجيه همين زشتی ها که ب
اس             ب د و ل مالکيت خصوصی شروع شدن
د     دن . شرعی پوشاندن به آنها بوجود آم

ه       ت ذش چنان که  امروز هم مانند گ
ت                 ي ک ال ام م ظ ار ن ن در ک
ه      ه ک خصوصی و سرماي
رقيب قدرتمند آن در   
ان و       روش زن ف
ران  ت دخ
رای  ب

ا،   ش ح ف
آدم دزدی و 
ی            آدم کش
ه   مل ت،ازج اس
ن           ي وق ن و مش ي روج م
(Continued on page 5) 

اين ننگ جامعه بشری و جامعۀ متمدن است که هنوز 
اسی در آن             ي ق ن م و آنهم با  چني

ی، آدم              آدم دزدی، آدم کش
آزاری و بنا بر گزارش    

روشی و        زير زن ف
بچه فروشی می 

ود . ش
بگذاريد 

ه   مل ج
االرا  ب
ن  :  اصالح کنم اي

گ        ن ا ن م ل ا مس ه
ه         ا ب د ام جامعۀ بشری ان

دن    م هيچ وجه ننگ جامعه مت
د        ن د و     .  نيستند، بلکه خود آن خري

ی      ائ فروش زن، انسان آزاری، آدم رب
و آدم فروشی، و همۀ جنايات ضد بشری     

ديگر، حداقل در مقياس اين چنينی اش، همگی 
ت                     کي ال دن و م م ام ت ظ ا ن ار ب ن ب ي رای اول و ب

ی  .  خصوصی آغاز شد برده  گيری که نوعی آدم ربائ

8شماره    

فرهنگ شكنجه و شكنجه گري در 
 شيعه از مختار تا خميني و خامنه اي

 تروريسم و كودكان
  مصاحبه اى با شارمين عبيد چينوي
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که از احتمال حمله آمريکا به ايران حکايت می کند                

هر چند امپرياليسم آمريکا با             .  نگرانی جدی دارد      
توجه به گير کردن چرخ جنگی اش در عراق و                        
مخالفت وسيع مردم آمريکا و جهان و بخش های                     
مهمی از طبقه حاکمه آمريکا بعيد به نظر می رسد                 
که توان دست زدن به ماجراجوئی جنگی جديدی را              
داشته باشد، با اينحال، نبايد چنين احتمالی را بطور                

نه تنها بخاطر اينکه امپرياليسم          .  کامل ناديده گرفت    
آمريکا، همانطور که در گذشته نيز نشان داده از هيچ           
جنايتی برای تامين منافع ضد انسانی خود روی                       
گردان نيست، بلکه همچنين به اين خاطر که گاهی                 
دولت ها، بخصوص دولتی مانند دولت کنونی                           
آمريکا، برای نجات خود از بحران و جلب افکار                    
عمومی، دست به ماجراجو ئی های احمقانه و غير                

بی شک برای مردم        .  قابل پيش بينی ای می زنند            
ايران که زير چنگال جنايتکارانه و خون آشام اسالم             
و جمهوری اسالمی تا کنون متحمل مصائب و                          
دردهای غير قابل تحملی شده اند، ويرانی و خانه                    
خرابی ناشی از چنين جنگی، همانطور که ما شاهد               

از .  آن در عراق می باشيم، غيرقابل تصور می باشد          
اينرو، هر چند اظهار چنين مطالبی می توانند صرفا            
به منظور ايجاد جنگ روانی و بوجود آوردن هراس           
در دل رقيب باشند، با اينحال نبايد نسبت به آنها بی                 

مقاله زير که مسئله پرواز اخير . توجه و بی اعتنا بود
مسلح به بمب اتمی         B-52بمب افکنهای آمريکائی      

از يکی از پايگاه های نظامی اين کشور را مورد                     
بحث قرار ميدهد، ميتواند هشدار ديگری در اين                      
مورد باشد که ما در اينجا آنرا عينا از نظر شما می                 

 . گذرانيم

اياالت متحده در تدارک سالح های اتمی برای ايران            
 است؟

Larry Jonson 

 ترجمه يلدا
اين مقاله در ارتباط با بلند شدن ظاهرا اشتباهی يک              

آمريکائی مسلح به بمب اتمی، از               B-52هواپيمان   
يکی از پايگاه های نظامی آمريکا در خاک اين                         

 . کشور، و نشستن در پايگاه ديگر، نوشته شده است
    Booman Tribune   -  2007ششم سپتامبر       

در     B-52اين همه جنجال بر سر پرواز يک                          

(Continued from page 1)                       ...ماينوت، داکوتای شمالی و متعاقبا نشستن آن در                        سخن سردبير
لوئيزيانا )      Barksdale(پايگاهی در بارکسدل        

برای چرا؟ مثل اين است که ببينيم کارمند ادارۀ پست           
با يونيفورمش از پستخانه خارج می شود و هيجان                 

را   B-52و تازه چطور کسی که نشستن          .  زده شويم 
می بيند می تواند اتمی بودن ناوگان موشکی آنرا نيز            

بخاطر همين به   .  تشخيص دهد؟ اصال معنی نمی دهد      
است، زنگ    B-52دوستی قديمی که خلبان بازنشستۀ      

چيزی که به من گفت نمونۀ           .  زده و جويا امر شدم        
قانع کننده ای از شواهد ضمنی و غير مستقيم را                        

بگذاريد او را جک ری پر              -رفيقم.  ارائه می دهد    
صدا کنم، خاطر نشان کرد دليل گذاشتن سالح و                       
جنگ افزار به روی هواپيما يا بخاطر اعالم خطر و             
يا به جهت وظيفۀ خطير جابجا کردن سالح ها به                     

بعد هم چيزی گفت که تا به        .  محلی مشخص می باشد   
پايگاه هوائی بارکسدل بعنوان نقطۀ      .  حال نشنيده بودم  

خدای .  شروعی برای عمليات خاورميانه می باشد             
من، ما در پايگاه هوائی بارکسدل چه احتياجی به                     
ناوگان موشکی اتمی داريم؟ تصور نمی کنم بخواهيم           

اصال چرا بايد بخواهيم    .  از آنها در عراق استفاده کنيم     
از پيش در پايگاهی که عمليات نظامی خاورميانه را            

  هدايت می کند صالح های اتمی داشته باشيم ؟
آخرين چيزی که می گفت اين بود که ظاهرا خبر                     
مبنی بر حمل سالحهای اتمی بوسيلۀ هواپيماها توسط          

نشستن .  شخصی از درون به بيرون درز کرده است          
ولی .  در بارکسدل خبر مهمی نيست              B-52يک   

با سالح های اتمی داستان                    B-52نشستن يک        
حاال شايد هم توضيح صاف و ساده ای               .  ديگريست

برای آن وجود داشته باشد؟ ولی حتی يکی هم به                       
مسلم اين است که خلبان اين هواپيما         .  فکرم نمی رسد  

در آخرين لحظه تصميم نگرفته است تا سالح های                 
اتمی را به هواپيما بسته و آنها را برای گشت زنی                   

ما به سؤاالتی سخت و جدی و پاسخ                  .  باخود ببرد  
هيچ معلوم نيست داستان از         .  هايی روشن نيازمنديم    

چه قرار است؟ آيا کسی در بارکسدل بطور غير                       
مستقيم می خواسته مدردم آمريکا را خبر دار کند که             
دولت بوش در تدارک سالح های اتمی برای ايران                
است؟ من نميدانم، اما اين سؤالی است که ارزش                      

 . پرسيدنش را دارد
 

www.siamacsotudeh.com 
 

راد                از ا اف خانواده ها دارای بچه های خردسال و ي
مسن که بعضی از آنها دارای ناراحتی قلبی هستند و   
راد                اری اف م ي د ب باعث وحشت شديد کودکان و تشدي

ا    .  مسن گرديده مامورين وزارت اطالعات وقتی که ب
اعتراضات همسايه ها مواجه می شدند در جواب آنها 
خودشان را از مامورين مبارزه با مواد مخدر معرفی 
امی                  م دا ت ت ن وزارت اطالعات اب می کردندماموري
اعضای خانواده را در يک اطاق جمع کرده و سپس   

د        ن  .تمامی خانه را مورد بازرسی خود قرار می ده
بازرسی ها به صورت پخش کردن ،پرتاب کردن و      

راه است           م زل ه ن وازم م ن ل ت س ا پس از     .  شک ه آن
ا ،          ه ت وش بازرسی و جمع آوری کامپيوترها ، دست ن
کتابها و حتی کتاب های درسی دانشجويان، سی دی،   
رای            ه ب ه ک ان دست چک، پول های نقد موجود در خ
امرار معاش خانواده است و ساير لوازم شخصی را     
ا خود می                        ر شده ب گي راد دست ا اف ضبط و همراه ب

واده     . برند ان از آنجائی که در اکثر موارد سرپرست خ
ها دستگير شده اند و تمامی امکانات مالی خانواده را 
ای        کن ن ضبط کرده اند ساير اعضای خانواده را در ت
ۀ    ان مالی شديدی قرار داده اند و بخصوص که در آست
ا را                          واده ه ان ر خ د فشار را ب ن ت ی هس ل سال تحصي

 .مضاعف کرده است

 
واده های               ان مامورين وزارت اطالعات اعضای خ

ری           گي ه دست دستگير شده را تحت فشار قرار داده ک
ن         ر اي اعضای خانواده شان را نبايد افشا کنند در غي

رد           د ک ر خواه گي ر     .  صورت آنها را هم دست گي دست
د                                ال داده ان ق ت و می ان ل ع ا م اط ن ق ه ن ان را ب . شدگ

ن        دان اوي مراجعات خانواده ها به دادگاه انقالب و زن
ل                 ح ان و م زان ش زي ت ع ي ری وضع ي گ ي رای پ ب
د                        ان اقی می م اسخ ب دون پ ا ب ا روزه ه  نگهداری آن

صوری        ن روز م ي ای پ ه در ساعت          47آق ه ک ال س
ح     05:00 ور         11صب ري ه           1386شه ورش ب ا ي ب

ل                ق ت ن ومی م ل ع ام منزلش دستگير و او را به نقطه ن
ر خودش       .کردند وت مامورين وزارت اطالعات کامپي

وازم شخصی او را                  ر ل اي و فرزند دانشجويش و س
د  ن وزارت اطالعات          .  ضبط و با خود بردن وري ام م

د           رار داده ان خانوادۀ آقای منصوری را تحت فشار ق
ن   که دستگيری پدرشان را نبايد اعالم کنند در غير اي

د شد          ن وادۀ   . صورت با عواقب بدی مواجه خواه ان خ
ن      دان اوي آقای منصوری بارها به دادگاه انقالب و زن

قالب      1راسخ بازپرس شعبۀ . مراجعه کردند دادکاه آن
ای منصوری را در                    ده آق رون که در حال حاضر پ
ز   دست دارد او با برخوردی پرخاشگرانه و تهديد آمي

ا    :"  خطاب به خانوادۀ آقای منصوری چنين گفت که م
ر                       گي ه دست ع ار جم م ا ن پدر شما را در نماز شب ي
گه                 ا دي د ؟ شم ي نکرديم، شما برای چی اينجا می آي

ه  .  نبايد به اينجا مراجعه کنيد الزم به يادآوری است ک
د                  ي ع ظر س ر ن ه زي ی است ک ان رس ازپ راسخ از پ
اضی          ه ق مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف ب

(Continued from page 1) دستگيری شرکت کنندگان 

ر                . حداد کار می کند گي ازجوئی از دست او شخصا ب
شدگان اخير سنديکای شرکت واحد را به عهده داشت  
ان            ي دان ال زن ق ت و همچنين قرار بازداشتها و دستور ان
ا مشورت حسن                      رادی را ب ف ول ان ه سل سياسی را ب
واده های          ان ن خ زارع دهنوی انجام می دهد و همچني
رار               د و تحت فشار ق زندانيان سياسی را مورد تهدي
می دهد مامورين وزارت اطالعات در يک اقدام غير 
ن                         ی اي ال ات م ان ک ام ام م واده ت ان ن خ انسانی عليه اي
د                 ای شدي گن ن ا را در ت خانواده را ضبط نموده و آنه

رار داده     ی ق ال ای          . م واده ه ان دادی از خ ع امی ت اس
  :دستگير شده به قرار زير می باشد

 علی سارمی .1
 طاهره سوداگری .2
   فرشيد سوداگری .3
 محسن نادری .4

اوين  209تمامی زندانيان سياسی فوق در بند مخوف 
ی                       دان ظارت وزارت اطالعات است زن که تحت ن

واده های                .هستند ان ه حال خ ا ب از زمان دستگيری ت
د   .آنهاهيچگونه اطالعی از وضعيت عزيزانشان ندارن

از آنجائی که اين بند محل شکنجۀ روحی و جسمی           
ات                 راف ت ن اع ت رف ظور گ ن زندانيان سياسی است به م
د                           ی شدي گران اعث ن ه ب ئل ن مس ی است اي ون تلويزي
خانواده ها گرديده فعالين حقوق بشر و دمکراسی در    
ان                      ي دان ام زن ل ع ت واده های ق ان ری خ ايران، دستگي

ن      19سياسی و شرکت کنندگان در مراسم  سالگرد اي
وق    قتل عام را محکوم می کند، و از کميسر عالی حق

وق                 ای حق ه ان امی سازم م بشر خانم لويز آربور و ت
د   بشری ميخواهد که خواستار آزادی فوری و بدون قي

  .وشرط آنها شوند
 

 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 :برابر با  1386شهريور  31روز 

  2007سپتامبر  22 
 

 :موارد فوق به سازمانهای زير گزارش شده
 کميسير حقوق بشر سازمان ملل

 شورای حقوق بشر سازمان ملل-
 سازمان عفو بين المل -

 بخش حقوق بشر اتحاديه اروپا-
 ديدبان حقوق بشر -
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م             .  است ل ي چرا شما آنها را به عنوان موضوع يك ف
 مستند انتخاب آرديد؟ 

اه      :  پاسخ من ده هفته با اين آودآان در يكی از اردوگ
ى زود           ل های آوارگان در آراچى زندگى آردم و خي
ر از                             اوت ت ف ت ار م ي ان بس ات آن ي جرب ه ت م آ دريافت

ی است     ود     .  تجربيات بيشتر آودآان پاآستان واضح ب
ا آن               ه ب ى آ ت آه اين آودآان تحت تأثير شديد خشون
ر                    ن خشونت ب د و اي ه ان ت رف بزرگ شده اند قرار گ
د                         ر خواه ى اث ال زرگس ا در دوران ب ه شخصيت آن

ه           .  گذاشت ت ف د گ اي ا ب من احساس آردم آه داستان آنه
ود .  ش                . 

رسش ه                 :  پ ی آ زايش ه اف ورد مضرات رو ب در م
ارهاى                 ت واده و ساخ ان ه خ آودآان را در جوامعى آ
م                           ى از ه روريست ر خشونت ت ي أث مدنى آن تحت ت
د؟                        ي وي گ د ب ي وان ى ت ه م د ، چ ه ان ت خ ي  گس

 
ناامنى و ترس ايجاد مى آند و "  تروريسم عمدا:  پاسخ

ن     ي وان بافت اجتماعى يك جامعه را با بى اعتنايى به ق
ارى از         عمومى بشرتخريب مى نمايد، در نتيجه بسي
رده و                 ن جالى وطن آ ي ول م تحصيل کرده ها ويا مت
ان خشونت       آنهايى آه مى مانند تالش مى آنند در مي

د       ن ن واده   .  و چرخهرو به افول اقتصادى زندگى آ ان خ
ها از بين مى روند و معصوميت آودآان از بين می  

ادي،                .  رود د م ن ن ه مى آ جرب ان ت ه آن ى آ اي ه ان زي
ه در           .  اجتماعى و احساسى است          ى آ پسران جوان

ن                           ي ه در ب ك ن ل اي ي ه دل ا شدم، ب ن اردوگاه با آنها آش
ا سالح هاى            د، ب حرکات خشونت آميز رشد آرده ان

كوف و         ن ي اى            APCآالش ب ف ر از حروف ال شت ي ب
ه         .  خودشان آشنا بودند ا ب ه ب آنها در باره ترسى آه ش

دليل صداى انفجارها و شليك گلوله می شنيدند و نمی 
ام   توانستند بخوابند، و در مورد مجروح شدن در هنگ
رى                      ي اره عضوگ ه ، و در ب ان رون خ ي روز در ب
اجبارى توسط شبه نظاميان محلى يا رو در رو شدن    

ى   .  با آنان احساس مى آردند، صحبت مى نمودند ت وق
نسلى در چنين شرايط خشونت آميز و ارعاب بزرگ 
ا                   ى ب اي ن د، از آموزش و آش اب می شود و رشد می ي

ان   .  فرهنگ واقعى خودش محروم مى شود               ودآ آ
اع                ا از خودشان دف ان ه اب خردسال مجبورند در خي

ان                    "  آنند، غالبا ي ا از م د ت اده مى شون ت رس بيرون ف
ول در                         راى پ ا ب د ي ن ن دا آ ي ذا پ سطل های آشغال غ

د   ن ل          .  آوردن، در مشاغل خطرناك آار آن ث ا م ه ا آن ب
ان   ودآ كى      .  بزرگساالن رفتار ميشود، نه مثل آ ن ي اي

كب                      رت ه م رادی است آ ا و اهداف اف از موفقيت ه
اد             :  خشونت بى قاعده مى شوند ج طى را اي آنها محي

ان        ودآ ل آ ث مى آنند آه در آن، آودآان نمى توانند م
زرگساالن         رفتار آنند بلكه مجبورند مسئوليت هاى ب

بسيارى از پسران خردسالى آه با .  را بر عهده گيرند

(Continued from page 1) ار              تروريسم و کودکان ن ادى را در آ ان زي آنها صحبت آردم هيچگاه زم
ا       ه را آن پدران يا برادران بزرگشان صرف نكردند زي

راى           )  يعنى مردان بزرگسال( ا ب د ي ودن يا آشته شده ب
ن       .  مدت طوالنى از خانه خود دور بودند جه اي ي در نت

ا  رد " " پسران خردسال لزوم رده شده و            "  م ه شم ان خ
ده           ر عه مسئوليت تأمين و دفاع از زنان خانواده را ب

گى روش             .  داشتند ال ا هفت س آنها بايد در سن شش ي
ا                 ارده ي ه و در سن چه استفاده از سالح را ياد گرفت
د                          ن گ جن ى ب اي ه ن ه ت ا ب د ت ن اش اده ب  .پانزده سالگى آم

مر                     ا جذب مست روريست ه ه ت با اين روش است آ
ه           :  اعضاى جديد را تضمين مى آنند ع ام اد يك ج ج اي

ه        ت ب ه ال منفعل و سپس پيشنهاد جامعه ای جايگزين، آ
رل مى             ت ن ارى آ ك ب آن را با خشونت، ارعاب، و فري

ا                .  آنند الي واع ب اده را از ان ف خواه    -آنها بهترين است
و سپس با کمک به .  می کنند  -طبيعی و يا خود ساخته

د      دن ون ي افراد نيازمند، حلقه افرادی را که به آنان می پ
 . راگسترده تر می کنند

رسش رد؟         :  پ ي ه صورت مى گ ون رى چگ ي  عضوگ
 

وسط             :  پاسخ راى جذب ت ی ب آودآان نيروهاى مناسب
ورد                     ى م اي وان را ت د زي ن ت ا هس ت ه روريس  ت
د،      دارن پرسش قرار دادن انگيزه هاى بزرگساالن را ن
به راحتى ميتوان آنها را از با استفاده از احساساتشان  
ه          ف گمراه آرد و به سادگى متقاعد ميشوند تا هر وظي

  .اى را آه از آنان خواسته شود، را انجام دهند

ل از آغاز             ب اد  ” چندين دهه ق ان اسالم،        “  جه در جه
ى                     وب ن اى ج ك ري ا و ام ق ري از در اف رب ان س ودآ آ

ه              .  عضوگيرى مى شدند ابت شد آ ا ث در آن جنگ ه
ار، نشان داده             .  آودآان بى باك هستند ي عات بس مطال

ر             ذي رده و خطر پ است آه جوانان بدون فكر عمل آ
ر از آن                  .  هستند غ ت ال اب ظر رشدي، ن آنان از نقطه ن

ا                       رخورد ب راى ب ى خود ب اي وان اره ت هستند آه در ب
وع          وه ى وق ق ال شرايط، قضاوت آرده و زمينه هاى ب

ه       .  فاجعه را درک نمايند د آ هر پدر يا مادرى مى دان
گران              ا دي آودآان از فهم اثرات کارشان بر خود ، ي

د   “  و غالبا.  غافلند ن ن ه  .  تصميمات ناقصى اتخاذ مى آ ب
ره                             ه ورد ب يت م ل اب ان ق ودآ ه آ ل است آ ي همين دل
ه                  د و ب گران را دارن وسط دي بردارى قرار گرفتن ت
ه و می                   ت رف رار گ ردارى ق ره ب طور پياپى مورد به

ان           .  گيرند ودآ ه آ همچنين دقيقا به همين دليل است آ
بايد آموزش ببينند تا قادر به انديشيدن در مورد مسايل 
 .و عواقب آن باشند و قدرت درك و فهم آنان رشد آند

ه علت                    ا ب ه ن ان ت ودآ در جهان اسالم، بسيارى از آ
اده    ف اينکه ،مجبورند به خيابانها بروند، مورد سوء است

ول  .  قرار مى گيرند آنها بايد به طرق مختلف، غذا و پ
اگر پسر باشند، ممكن است مكانى در   .  به دست آورند

ه شده و آموزش                    ذي غ ه در آن ت يك مدرسه مذهبى آ
ا                 ه ه آن ا آن چه ب خواهند ديد به آنها پيشنهاد شود، ام
ى                            دت ي ق ظام ع مكن است ن آموزش داده مى شود م
ى                      گران و حت ه دي ه نسبت ب بنيادگرايانه اى باشد آ
اوت عمل        ف آسانى آه به همان مذهب اما به شكلى مت
مى آنند نابردبار و تعصب آميز عمل کنند و به غرب 
ر آن                       د ب اي ه ب ى آ ن وان دشم و روش هاى آن به عن

ريب می                .  پيروز گردند می نگرند ا ف ان ي ودآ ن آ اي
ا علت       خورند و يا اجبارا به جهاد می پيوندند، و دقيق
دو         د ازب ن وان ت عضو گيری آنها نيز هم همين است تا ب

د         رن ي رار گ چون  .  دوران جوانى مورد سوء استفاده ق
ا      ه تهديد فورى از ناحيه آودآان احساس نمى شود، آن
مى توانند در حالى آه در خيابان ها فوتبال بازى مى    
د          ن ت بت هس راق آنند به داخل مناطقى آه شديدا تحت م

ار           .  راه يافته و از آنجا خارج شوند ي ر بس شي آنها شم
ه     خوبى براى تروريست ها هستند، آن قدر ساده اند آ
مى                 ى ن ه روشن ر شده، ب تا زمانى آه ديگر خيلى دي
ت                          ده اس ه ش ت واس ا خ ه زى از آن ي ه چ د چ ن  .دان

د،                      ن ر آ ك ن است ف ك م ه غرب م ر خالف آن چ ب
ى      تروريست ها در جذب مردان جوان مسلمان، و حت
ه سمت                      ان جوان ب رنج آورتر از آن، در جذب زن

ل    .  هدف خود موفق تر بوده اند يكى از مهم ترين دالي
ن                  داشت گه م سواد ن ان در آ اين پيروزي، موفقيت آن
ن آن نسبت          بخش اعظم جهان اسالم و بسته نگهداشت

  .به انديشه هاى نوين است

د؟                     :  پرسش ى دارن ت ي ان چه وضع ودآ ن آ ن اي دي  وال
 

اشد  :  پاسخ ر   .  واآنش والدين مى تواند شگفت آور ب ق ف
ان                    اورهاى آن ن ب ي ي ع همى در ت و بى سوادى نقش م

ه       .  دارد ان آ ت انس بسيارى از خانواده ها در جنوب افع
د       ردن با آنها، صحبت آردم به اين مسئله افتخار مى آ
ر        ت م آه پسران جوان آنها، آه سن بعضى از ايشان آ

ه دشمن       ” از پانزده سال بود، با  اسالم  “  حمله آردن ب
واده              .  را سرافراز آرده اند ان ه خ اين پسران جوان ب

تعداد برادران و خواهران       .  هاى بزرگى تعلق داشتند
ر          .  بعضى از آنها به ده نفر مى رسيد ي ق ا ف ه والدين آن

بوده و نمى توانستند آنها را سرپرستى آنند، بنا براين 
ان                    اآست اده در پ ت دارس اسالمى دور اف آنها را به م

ا را مى            .  فرستاده اند ه والدين آنها ديگر به سختى آن
ردان      “  همان طور آه قبال.  شناسند گفتم، بسيارى از م

ه از                       ا، آ ه ران آن ان و دخت د و زن بزرگسال رفته ان
د در     “  تحصيل آردن محروم بوده اند، غالبا دارن حق ن

ذا    .  خارج از خانه آار آنند اگر بتوانند بين مدرسه، غ
ه     و پوشاك يا براى زنده ماندن در ميان خاآروبه ها ب

گاهى  !  خوب…  دنبال غذا گشتن يكى را انتخاب آنند 
  .امكان انتخابى وجود ندارد

ا در       اين يكى از داليل موفقيت چشمگير تروريست ه
ا و                        ه ه آن ن ب وست ي رای پ قانع آردن پسران جوان ب
ه         وان ت م پش ت پيروى از ديدگاهشان است زيرا آنها سيس
ى                   ن دي ا وال د، ي رن ب اه ب ن  اى ندارند آه  بتوانند به آن پ

ر فشار         :  ندارند آه با آنان مشورت آنند ا زي ب آنها غال
ق                        ل ع ن و ت وست ي راى پ شديد همسن و ساالن خود ب
ان                 ا سازم طع ه ق خاطری که به محل اسکان خود ک
ا از           يافته تر از خيابان ها می باشد، سبب می شود ت
اين رهگذر بخت دستيابى به افتخار و يا اعاده حيثيتی 

ر در ازاى            .  را تجربه کنند ي ق ن ف دي در عين حال، وال
م                    روريس راى ت ان ب رانش ت ران و دخ ارى پس داآ ف
ه دست آورده و                       تصادى ب اداش هاى اق انتحاري، پ
ه      بخش هاى منتخبى از قرآن را آه گوياى آن است آ
د      رده ان فرزندان آنها در پيروى از دستورات پيامبر م

د     -بدون هيچگونه تناسبي  - ن ن ژه     .  دريافت مى آ ه وي ب
اهى           د گ ن ت زنان تنها به دليل اين آه مادر شهيدان هس
عالوه بر پشتوانه پولي، موقعيت اجتماعى ممتازى را 

د             ه دست مى آورن ان و           .  در جامعه ب ه زن گرش ب ن
ا       …  آموزش، فقر، خشونت مستمر و ترس  ه ن ه اي هم

  .وضعيت بسيار پيچيده اى را به وجود مى آورند

راى    :  پرسش  در مورد بعضى از آودآان در فيلمتان ب
ه در                       د، مخصوصا ان پسر جدى آ ي ما صحبت آن
ا آن پسر             رد ي استخر شناى عمومى همراهيتان مى آ
رد و آن                     ار مى آ افى آ ى ب ال آرامى آه در آارگاه ق
مى خواست                             ه ن ا هوش آ ر آوچك بشاش و ب دخت

  .ازدواج آند

واده در          :  پاسخ ان دون خ خال محمد يازده ساله بود و ب
ود       گرچه   .  اردوگاه به مدرسه اى بنيادگرا برده شده ب

رده      نمى توانست بخواند اما همه آيات قرآن را حفظ آ
ه، او پسر              .  بود آه آار بسيار مهمی است م ن ه ا اي ب

اى                  خر شن ه است ه ب خيلى متعصبى بود و هنگامى آ
د        “  عمومى رفتيم آه زنان در آنجا آامال  ودن ده ب ي وش پ

رد   مگر صورتها، دستها و پاهايشان، او اصرار مى ک
ل               هستند“  بد” آه نه تنها آنها  ي ه دل ز ب ي بلكه حتى او ن

بودن در ميان آنهايی که اوقات فراغتشان را به امور    
د رفت     ور     .غير اخالقی می پردازند، به جهنم خواه ن

محمد، ده سال داشت و به تنهايى مسئوليت تأمين مالى 
خانواده اش را از طريق انجام آار خطرناك و دشوار  

گری   .  قالى بافى عهده دار بود او نيز آودك باهوش دي
ه شدن            ت ل از آش بود آه مشتاقانه در باره زندگيش قب
د او             ودن ده ب وز زن ن پدر و عمويش و اينكه اگر آنها ه

رد  در خالل    .  اآلن به مدرسه مى رفت، صحبت مى آ
ود از             ور ب جب ه م ساخته شدن فيلم ما، او به دليل اينك
بت     راق برادر بزرگتر معتادش آه در بيمارستان بود م
آند و در نتيجه دير به سر آارش رفته بود، شغلش را 

ن       .  از دست داد ت رف اق گ پسران بسيارى بودند آه مشت
ن                 .جاى او بودند ا اي اره ه ده سال داشت، ب ليال هم آ

د                ن د ازدواج آ مى خواه گفته را تكرار مى آرد آه ن
ه   بلكه مى خواهد به مدرسه برود در حالى آه پدرش ب
ه            ح مى داد آ آرامی او را نصيحت مى آرد و توضي
د شد چون         مراسم نامزدى او به زودى برگزار خواه
رد                    بت يك م راق د م ن ازم ي ون ن او بزرگتر شده و اآن

اه،           .  است ران در اردوگ ى دخت در حقيقت، بازى اصل
 .بود“ ازدواج”بازى 

راطى    دختران جوان به ويژه، در برابرتحميل عقايد اف
ه راه          را ک توسط اعضاى جامعه آسيب پذير هستند زي

دارد            ا وجود ن ه اى آن ى      .  ديگرى پيش پ اي در آشوره
ان        ت، زن مانند پاآستان، مدارس مذهبى بنيادگرا به دق
را             د زي رار داده ان جوان را تحت تأثير القائات خود ق
ان، مى        دريافته اند آه با تلقين عقايد خود در اذهان آن
د          رل خود درآورن ت ن . توانند آل يك خانواده را تحت آ

دانش                       رزن ه ف ه مى رود، ب ان ه خ يك زن از مسجد ب
آموزش مى دهد و و با همسايگانش صحبت مى آند و 
ويت شده و رشد مى                    ق ى ت دت در نتيجه اين نظام عقي

 .اين اولين گام به سوى نظامى آردن زنان است.  نمايد
م     ي ن ي را  .  ما قدم بعدى را مى ب ي ان        “  اخ گروهى از زن

د      ردن چماق دار در اسالم آباد اين خواسته را مطرح آ
ه شده و                         ت ی بس وي دي اه هاى وي روشگ ى ف ايست ه ب آ

ه   .  فروشگاه هاى موسيقى ممنوع گردند ان آنها به يك خ
اق             ف ا ات ج آه فكر مى آردند رفتار غير اخالقى در آن
مى افتد حمله آرده و زنانى را آه در آن خانه زندگى  

ه        . مى آردند ربودند زه جو آ بعضى از اين زنان ستي
ه   در مقام قضاوت در باره ديگران قرار گرفته بودند ب
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يكى از آثار اسفناك تروريسم اين است آه آودآان را 
اى                         ت ه ي ول ئ ه مس ن آ ه اي د ب ن ن ى آ ور م ب ج م
ر   بزرگساالن، مانند تأمين مالى خانواده هايشان، را ب

ه            .  عهده گيرند ارى است آ ان آ قالى بافى در پاآست
ى خردسال،             ران ارگ وان آ اين پسران افغاني، به عن

ان   اين سربازان جوان، آه به يك گروه جنبش شورشي
ا هزار آودك              آنگو تعلق دارند، نمونه اى از صده
راى                        ان ب ه در سطح جه د آ ن ت زير هجده سال هس

  جنگيدن عضوگيرى مى شوند

دانش آموزان افغانى يك مدرسه مذهبى در پاآستان در 
درشهر آراچى در پاآستان 2001تظاهراتى در سال    



 

 

 4               ٢٠٠٧ شمارۀ  هشتم   اکتبر . سال اول . ماهنامۀ روشنگر   

 
 . غزلی در سلک نظم کشيده بود که مقطعش اين است

  گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد
 !وای اگر از پس امروز بود فردائی
۔ از مظمون اين  : و شاه شجاع اين بيت را شنيده گفت

بيت چنين معلوم می شود که حافظ به قيام قيامت قائل  
 .نيست

و بعضی از فقيهان قصد نمودند که فتوای نويسند                   
و از اين بيت      .  شک در وقوع جزا کفر است        : "که  

 ".اين معنی مستفاد می گردد
خواجه حافظ مضطرب گشته نزد شيخ زين العابدين            
ابوبکر تابيادی که در آن اوان عازم حجاز بود و در             
شيراز تشريف داشت رفت و کيفيت قصد بدانديشان             

 .را باز گفت
۔ مناسب آن است که بيت ديگر مقدم                 :  شيخ گفت     

فالنی "برين مقطع درج کنی مشعر بدين معنی که                 
نقل کفر  "  تا به مقتضای اين مثل که      ". چنين می گفت

 .از اين تهمت نجات يابی" کفر نيست
بنابرآن، خواجه حافظ اين بيت را گفته پيش از آن                   

 :مقطع در آن غزل مندرج ساخت، که
  اين حديثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت

 ...بر در ميکده ئی با دف و نی ترسائی 
 8.: *و به اين واسطه از آن دغدغه نجات يافت

پذيرفتن اين حکايت به عنوان يک حقيقت واقع                        
بر "  خان فرموده "برای صدور حکم     .  مشگل مينمايد 

محکوميت آزاده مردمی چون حافظ، گذشته از اين               
بيت "گنده وسط   "  چه خوش آمد  "  که ميتوانستد همين    

را پيرهن عثمان کنند، به راحتی ميتوانستند           !"  بخش
کفر "ده ها غزل ديگرش را بهانه قرار دهند بسی                   

از آن ميتوانستند مثال بدين بيت عجيب                    "  آميزتر
 :متوسل شوند

  پياله بر کفنم بندم؛ تا سحرگه حشر 
 !به می زدل ببرم هول روز رستاخيز

که در آن جانانه تر به ريش دراز حضرات فقيهان                 
 !قالبی و معتقدات و  مقدسات شان خنديده است

بيش تر محتمل است از پاره پاره های حقايقی که در            
اطراف زندگی حافظ و درگيريهای او با مخالفان                   
قدرتمندش شايع بوده اين قصه کامل را که از قضا با           
اجزای غزلی از او نيز جور می آمده سرهم کرده                  

" به محاکمه کشيده شدن حافظ         "اما در باب        .  باشند
تذکره عرفات العاشقين، پس از نقل همين واقعه نکته          
ئی اضافه می کند که به سادگی از آن نميتوان                            

به خانه خواجه      "  پس از آن که اوباش              :   گذشت
کشيدند، "  ٩*شيراز ريخته  او را به مجلس محاکمه            

زنان خانه، از وحشتی که بديشان دست داده بود به                
از ميان بردن نوشتجات حافظ پرداختند و برای آن                

مبادا از آن مضرتی به وی رسد، جمع مسودات           "که  
،  و در اين حادثه حاصل       ١٠*را پاره کردند و شستند    
نادره زمان و اعجوبه جهان      "معنوی عمر مردی که      

بوده سخن او را حاالتی است که در حوزه طاقت                    
 !يکسره بر آب رفت" ١١*بشری در نيايد

به اتهام حافظ به شک کرده وقوع        "  اوحدی که قصه    
و محاکمه او را نتيجه مواضعه ماليان                      "  قيامت

مخالف او شمرده است سپس می نويسد از ميان رفتن 
دستنبشته های حافظ برای او چنان سنگين و دردناک          

در همان ايام به     "بود که در برابر آن تاب نياورد و            
البته ما می دانيم که مرگ             ".  جوار ايزدی پيوست    

حافظ به خالف گفته مير تقی الدين اوحدی به                             
روزگار سلطنت شاه شجاع اتفاق نيقتاده است، اما                 
اين روايت چنان که خواهيم ديد، می تواند توضيح                
دهنده قابل قبول رازی باشد که در پی کشف آنيم؛ و               
با استناد بدان می توان پی برد  که بر سر دستنويس               

 .غزل های حافظ چه  آمده است
با استناد به آنچه اوحدی در عرفات العاشقين آورده              

نه غزل   :  است به اين حقيقت راه می توان برد که                
غزل های حافظ   "  صورت تمام و کمال   "های موجود   

۔ " .  همه غزل های او    "است و نه ا ين ديوان شامل          
مشتی سرودهای  "اين ها که به دست ما رسيده تنها              

ابياتی است از غزل      .  اوست"  بی خطر يا کم خطر       
و .  به اين و آن نسخه دهد       "  می  توانسته     "هائی که    

غزل "  و  "  آخرين اشعار "حقيقت ماجرا اين است که       
حافظ که اهل خانه او، به مصداق اهل              "  های ديگر 

بيت ادری به مافيه ، از وجود آنها و خطرناکی شان              
به خوبی آگاه بوده اند و می دانسته اند که اگر به                       
دست دشمنان افتد بايد مرد بزرگ خانواده خود را                 

(Continued from page 1)    هر چه از عقل کل نهفته نماند مقدمه ای بر حافظ 
 منت حق، که سر به سر داند 

 الی آخر.... 
. جزو دوم از مجلد سوم/ حبيب السير: ۔ خواند مير* ٨

البد با توجه به همين مجلد ساختگی بوده که بعد ها                   
هم کسانی دست به کار شده که بيت را برای محکم                  

تغيير داده اند تا فی " اين حديثم نه خوش آمد"کاری به 
الواقع ديگر هيچ نقطه ضعفی باقی نمانده؛ نه در                       
افسانه، نه در غزل و نه در دين و ايمان خواجه حافظ             

 !عليه الرحمه
مقدمه ديوان حافظ    :  ۔ ابوالقاسم انجوی شيرازی     *   ٩

 .مصصح او
 .۔ عرفات العاشقين، به استناد حافظ يکتائی* ١٠
به نقل ا ز       (تذکره شعرا     :  ۔ دولتشاه سمرقندی    *  ١١

 ).تاريخ عصر حافظ: دکتر قاسم غنی
۔ نکته مهم همين است به همان اندازه که        ! ۔ شک* ١٢

ايمان و اعتقاد چشم و گوش بسته آدمی را از وصول              
به حقيقت باز می دارد، شک راهگشای طريقی است            

۔ می بينيم که دقيقا          .که او را به حقيقت می رساند              
تمامی دستگاه های عقيدتی ئی که پايه و مبنای علمی             
و منطقی ندارند از پيروان خود با اصرار و ابرام و                
حتی با تهديد ايمان کور کورانه می طلبند و می                          
کوشند مؤمنان و مريدان را از شک برحذر دارند، و             

قلمداد می   "  نخستين حربه شيطان    "شک را معموال        
بدون ترديد نقطه تحول عقايد حافظ نيز چيزی              .  کنند

جز شک نيست، اما اگرچه محتمل  است در اواخر                 
اين قدر هست که  در      ) عمر به حقيقت نيز رسيده باشد

آغاز شک او، اصول و کليات و مبانی جهان بينی                    
معاصر خور را هدف نمی گرفته بل که تنها، بر                        
اساس همان جهان جهان بينی ، صحت برداشتهای                  
معاصران و صداقت آنان را در برداشت های خود                 

شکی که اگر يکسره    .  مورد ترديد قرار می داده است      
متفکر را به گمراهی و حيرت نکشد باری راهی دور           

فی .  و دراز و پر پيچ و خم پيش پای او می گذارد                    
المثل به سادگی می توان حساب کرد آن کس که برای           
رسيدن به حقيقت از دروازه اين سؤال را به بيابان                   
جستجو بگذارد تا چه حد خطر گمراهی را به جان                   

 .خريده است
 آتش که را بسوزد گر بوالهوس نباشد؟

 *** 
طبعا حکمی بدين قاطعيت درباره حافظ نمی تواند به             

ليکن چه می توان کرد که       .  يکی دو جمله توجيه شود     
 .اکنون زمان بحث بيش از اين نيست

۔ بطور خالصه می توان گفت پاسخ قابل قبول                 *١٣
عقايد متضادی که در ديوان او مشاهده می شود نيز                

سنجش "آن گونه ابيات را می توان نوعی  . همين است
به حساب آورد،     "  ترديد آميز عقايد و افکار جاری            

. حتی اگر هم روزگاری خود بدانها معترف بوده باشد         
مثال بسيار است ابياتی که به استناد آنها می توان                       

 .حافظ را اتکالی شمرد
 تکيه بر تقوی و دانش، در طريقت کافريست،

 !راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش
 *** 

  !دام، سخت است مگر يار شود لطف خدا
 .ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم

 *** 
  به جان دوست، که غم پرده شما ندرد
 .گر التفات بر الطاف کار ساز کنيد

بودن متهمش   )  فاتاليست(يا يکسره به قضا و قدری             
 :کرد

 بارها گفته ام و بار دگر می گويم       
 :که من دلشده اين ره نه به خود می پويم

 در پس آينه طوطی صفتم داشته اند       
 !"هر چه استاد ازل گفت بگومی گويم"

 :و گاه در اين طريق چنان پيش می رود که 
 به سعی خود نتوان ره به گوهر مقصود؛   

 !زهی خيال که اين کار بی حواله بر آيد
 به جد و جهد چو کاری نمی رود از پيش،  

 .به کردگار رها کرده به مصالح خويش
 :وليکن گاه به يکباره نغمه ئی ديگرگونه ساز می کند

  گرچه وصالش نه به کوشش دهند،
 !هر قدر، ای دل، که توانی بکوش

گاه قلندرانه  دنيا و عقبی را يکجا چارتکبير می زند               
 :که

  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروسخت
 !ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم
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نسخه های اصلی غزل        "نابود شده انگارند، همراه          
در مجموعه اوراق و دستنوشته های وی از             "  هايش

 !ميان رفته است
صحبت بر سر چگونگی فراهم آمدن ديوان حافظ                    

 :است، و از طرح مقدماتی ديگر ناگزيريم
شناخت حافظ از جهان شناختی علمی نبوده است، و              

و هر انسان انديشمند ديگری در          (مصالح فکری او      
نمی توانسته است در حدی باشد که با             )  آن روزگار 

 .آن بتوان نوعی جهان بينی علمی عرضه کرد
او همين قدر نخست احساس کرده است که عقايد                      

.   ١٢*جاری منطقی نيست و با عقل سليم نمی خواند           
آنگاه با دقت بيشتری به بررسی آنها پرداخته در اين             
راه تا آنجا پيش رفته است که يکسره معتقدات پيشين             

و سر انجام، چون برای        ١٣*خود را به دور افکنده        
پرسش های خويش جوابی قانع کننده نيافته، خسته و             

قابل مقايسه با ادونيسم    (بی نتيجه در قلمرو خوشباشی      
hedonise              و اودومونيسمEudemonisme (

 .لنگر فروکشيده و اين سرنوشت جبری او بوده است
وانگهی، انسان آن روزگار، با هر مايه از نبوغ، نمی        
توانسته است برای مسلح شدن به انديشه علمی زمينه           

او سرگردان مادرزاد   .  الزم را در اختيار داشته باشد       
ظلماتی عميق است که از هيچ روزنی آفتاب بر                        
آفاقش نمی تابد و حتی هيچ کورسو چراغی سرنخ به            

دنيائی بر مبنای    "امکان تصور    .  دست انديشه نميدهد   
برای کسی که با زبان و اصطالحات           "  قوانين علمی 

ما بعد طبيعی در تالش دريافت پاسخی منطقی برای             
جهان است، راست همچون امکان تصور روشنائی و         
آفتاب است در ذهن کور مادرزادی که هرکسی با او             

سختی "  ديدن"از نور و آفتاب و احساس شگفت آور            
به ميان نياورده، و الجرم از آن توهمی ميتواند داشت          

 .نه برای چنان توهمی نامی
چيزی بر سر جای    "او همين قدر احساس می کند که         

... چيزی می لنگد   :  و به اصطالح      "  نيست  ،خود ش 
. اما اين حد نهايی هوشمند و حدت او خواهد بود                       

" کجای کار خراب است     "دريافت دقيق اين نکته که          
تنها در صورتی برای او ميسر ميتواند شد که آشکارا          

 .مواردی برای مقايسه پيش چشمش قرار بگيرد
حافظ نيز همچون معدود ديگری چون او نخست                      
احساس کرده است منطق سستی که برای تفهيم جهان          
ارائه می کند چيزی در حد جدول کشی برای رساندن          
آب از سر چشمه به نقطه دلخواه است، ليکن به جای             
آنکه حقيقت را به طور قطع در جای ديگر بجويد                    

گروهی ذی نفع از اين شيوه           "تنها به صرف اينکه         
تفسير و تعبير جهان سود می برند که خود عمال                       

کوشيده است  "  نسبت به آن اعتمادی نشان  نمی دهند          
با اثبات اين نابکاری، حقيقت را نجات بخشد و                          

به "  ديگر خبرها      "احتماال چون توفيق نيافته، در              
کوشيده است برای وصول به       .  دنبال آن گشته ا ست      

همان جواب قديم مقدمات ديگری بچيند يا از راهی                
ديگر به همان نتايج برسد يا همان نتيجه کهن را                        
توجيهی ديگر به دست دهد؛ و به بيانی روشن تر،                   
جهد کرده است تا با همان پرگار و در همان شعاع                  
دايره ئی ديگر بزند يا همان دايره را با پرگاری ديگر 
رسم کند؛ با همان کلمات از طريق عبارتی ديگر به               
همان مفهوم برسد يا همان مفهوم را با همان کلمات                

الجرم پايش به سنگ بر        .  در عبارتی ديگر بگنجاند     
آمده بی آنکه راه به جائی برده باشد، و به ناچار                         
حيران و سرگشته، خرد و خراب و خسته به                                

 :خوشباشی پناه جسته است
نيست معلوم که در      ساقيا جام ميم ده که نگارنده غيب

 !گردش پرگار چه کرد
 

منزلگاه ناگزير همه سرگشتگانی           "  خوشباشی"که    
است که بر نقشه در اين کوير به دنبال افسانه می                      

 :گردند
 چو مستعد نظر نيستی وصال مجوی
 .که جام جم نکند سود، گاه بی صبری

  طريق عشق، طريقی عجب خطرناک است
 !نعوذ باهللا اگر ره به مقصدی نبری

 بيا که وضع جهان را ۔ چنان که من بينم 
 !گر امتحان بکنی، ميخوری وغم نخوری

 چرا که
  اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر
 چگونه کشتی ازاين ورطه بال ببرد؟

در عين حال خراباتی بازی حافظ را گونه ئی عناد و             
 :لجاج نيز می توان شمرد

 :ابياتی نظير اين در غزل های او بسيار است که
 کردار اهل صومعه ام کرد می پرست     

 اين دود بين که نامه من شد سياه از او
 :و بارها و بارها خود بدين نکته اشاره کرده است که 

   ما را به مستی افسانه کردند 
 .پيران جاهل، شيخان گمراه

که شايد با اندک دقتی بتوان به وجود احساسی از                      
 .دريغ و تاسف نيز در اين ابيات معترف شد

فاجعه دردناک انديشمندانی که در شرايط اجتماعی               
قرون وسطاِئی زندگی کنند در آن است که تنها به                    
بهای ناچيز زنده ماندن ناچارند تظاهر کنند که به                    
باورهای ابلهانه  محيط فرو خورده خود گردن می                 

از پرواز بازمانده به قفسی تن دهند که ديگران            .  نهند
در آن شاد و خوشند و سپاسگزار و اگر نتوانستند،                  
جز اين برای آنان  راهی باقی نمی ماند که در                             
جستجوی طريق تحمل ناپذيرتر کردن فضای تنگ و           

 .پست قفس سری به سنگی بکوبند
که نه مبنای علمی،       (  باری جست و جوهای حافظ           

) بلکه بيش تر انگيزه های اجتماعی داشته است                       
ناگزير او را با خيام هم عقيده می کند که زندگی با                   

می )  رفتن بی بازگشت    (مرگ جسم به فنای مطلق            
پذيرد، مرگ پايان بی اميد حيات فرد است وباز                        

 !آمدنت نيست، چو رفتی رفتی
به احتمال بسيار راز موقعيت کامال استثنائی حافظ و            

و با اين   )  ١۴*که هر دو معاد را انکار می کنند       (خيام  
همه ، محبوبيت و قبول عام آن هر دو در جامعه ئی                
تا بدين پايه قشری به حدی است که بخصوص حافظ،           

در فلسفه خوشباشی آن دو      )  لسان الغيب نام می گيرد     
نهفته است؛ چيزی که از نظر نتيجه  اجتماعی با                       
صوفيگری شانه به شانه قدم برداشته، چرا که                           
خوشباشی و تصوف، هر دو آن مايه توان بخشی را              
داشته اند که روحيات قومی را در پهنه جغرافيائی                  
وسيعی در تيره ترين شرايط تاريخی چنان باال برند              
که بتواند جو طاقت شکن سياسی را تاب آورد و به                 

 .هستی و موجوديت خويش ادامه دهد
حافط و خيام از اين بابت تالی يکديگرند با اين امتياز            
که حافظ، ضمنا آن همه بدبينی و وحشتزدگی خيام را           

 .هم ندارد
 

 زيرنويس ها
۔ که تعرضی مستقيم به شخص شاه شجاع است ؛              *٧

از او  .  چرا که آن حضرت را داعيه شاعری نيز بود           
اشعار بسيار در دست است و اين نمونه يی از ان                     

 :هاست
 منم آن کس که اوج همت من
 رفعت چرخ مختصر داند
 گرنهد  بر سر سپهر قدم 
 پايه خويش در خطر داند
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چ  .  جدی اين زشتی های ننگ آور بشری می باشند هي
اشد و      انسان شرافتمندی نمی تواند شاهد اين جنايات ب
دن و      م شديدا متاثر نگردد و بيزاری اش را از نظام ت
دارد     راز ن .      مذهب که منحوس ترين محصول آنست اب

 سيامک ستوده
آگست   27(آژانس خبری ايرين طی گزارش دوشنبه         

خبر حيرت انگيزی را در مورد زنان                        ) 2007

  .مربوطه اش منتشر کرده است        افغانستان با عکس      
" من چهار بار فروخته شدم       " اين خبر تحت عنوان        

سرگذشت غم انگيز و دهشت بار يک زن افغان است           
اين زن که با نام         .از ولسوالی شنوار واليت ننگرهار     

. ساله است   31 مستعار بی نظير معرفی شده است            
ساله    24ساله بود به عروسی يک مرد                 12وقتی   

از آن زمان تا کنون بی نظير چهار بار                      . داده شد  
توسط مردانی که وی تصور ميکرد شوهرش هستند            

غير انسانی       اين کار زشت و          .فروخته شده است      
" فروش زنان  "تحت يک عنعنه و رسم محلی بنام                  

  . صورت می گرفته است
سال با شوهر اولم زندگی       ) 9(بی نظير گفت من ُنه         

کردم و چهار اوالد از وی داشتم تا اينکه وی تصميم              
گروه های قبيله ای که در          (  گرفت مرا به قبايلی ها          

(طرف پاکستانی سرحد زندگی می کنند                                    
شوهرم زميندار بود و هميشه شکايت                        .بفروشد

نمی دانم   .من زشت رو و غير جذاب هستم       ميکرد که   
  . به چند مرا فروخت

من نمی توانستم دخترک دو ساله ام راتنها بگذارم بنا            
در حاليکه   –بر اين شوهرم وی را نيز به همراه من            

 -ديگر را دو ماهه حامله   بودم                   هنوز يک طفل         
نام (ما به يک مرد بنام ضياء اهللا                  . بفروش رسانيد  
هميشه عصبانی  اين مرد . فروخته شديم) مستعار است

بود و دو زن ديگر و فرزندان شان را هميشه لت و                 
وی از طريق قاچاق انسانها به کشور            . کوب ميکرد 

  . عربی امرار معاش می کرد های 
مردم وی را   . چهار ماه بعد دخترک دوساله ام گم شد         

من هميشه بخاطر دخترم گريه می            . از من دزديدند    
روز ضياء اهللا به من گفت که از           تا اينکه يک     . کردم

گريه ها و چهرهء نازيبای من خسته شده است و می              
  . خواهد مرا به يک مرد ديگر بفروشد

نام واقعی  (ضياء اهللا مرا به مردی به نام حاجی امان            
او يک مرد ثروتمند از مومند            . فروخت) اش نيست  
زميندار و تاجر بود که مواد                    او يک        . دره بود   

ساختمانی را از شهر های پاکستان به منطقه وارد می 
بياورم زيرا   او مرا خريد تا برايش پسر به دنيا            . کرد

او با من به نرمی         . از زن قبلی خود پسری نداشت          
رفتار می کرد و من اولين پسر را به نام نوراهللا                         

من بسيار خوشحال بودم و             . آوردم برايش به دنيا         
حاجی امان هم ازينکه برايش توانسته بودم فرزند                   

  . نرينه بدنيا بياورم بسيار خوشحال بود
ُنه ماه بعد دوباره فرزند به دنيا آوردم که متاسفانه                    

حاجی امان   . دختر بود و پانزده روز بعد تر مرد                   
از . بسيار ترسيده بودم    بسيار قهر شده بود و من نيز           

خداوند دعا می کردم که برايم پسر بدهد تا الاقل                        
اما دفعهء ديگر    . بتوانم حاجی امان را راضی بسازم        

بازهم دختر به دنيا آوردم که نامش را بس بی بی                       
  . گذاشت) يعنی دختر ديگر بس است(

نمی دانم چه شد که دفعهء سومی که دختر به دنيا                      
آوردم حاجی امان بسيار قهر شد و فکر کرد که                         

. پسر به دنيا بياورم     مشکل از من است که نمی توانم          
وی با يک دختر جوان به مبلغ چهار صد هزار روپيه 

خداوند سه دختر ديگر      . عروسی کرد ) دالر    6500(
هم به من داد و حاال از حاجی امان شش دختر                             

(Continued from page 1)..فروش زنان در افغانستان 

 : اما گاه هم يکسره به اختيار می پيوندد
      وصال دولت بيدار ترسمت ندهند

 !که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده
) چنان که خواهيم گفت          (اين افکار ممکن است               

مربوط به دوره های فکری او باشد که با معتقدات                 
نهائيش نمی خوانده ولی اصالح يا امحای آن ها به                
سبب پراکندگی نسخه ها از اختيارش خارج بوده                   

ليکن بسياری از آن ها را ۔ دست کم امروز۔               .  است
نمونه های  "فقط به عنوان    )  به سود  حافظ     (می توان   

درخشانی از شيوه مجادله با حريف ، با حربه خود                
مطرح کرد ۔ به طور مثال اگر اين ابيات را                  "  او  

 :فقط پاسخ او به زاهدان مالمتگو تعبير کنيم
 برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگير
 کارفرمای قدر می کند اين من چکنم؟

 و يا
 کسی که در ازلش جام می نصيب افتاد    
 چرا به حشر کنند اين گناه از او واخواه؟

او خود روزی   "در اين صورت ديگر اين مسئله که           
" به صغرای و کبرای منطق خويش قلبا اعتقاد داشته          

به کلی منتفی خواهد بود زيرا در هر              "  نداشته"  يا  
حال تنها با اين مقدمات و از طريق اين نحوه                              
استدالل بوده که سرانجام توانسته با شيخان قشری                

 :بی طاقت به چنين استنتاجی دلير شود که 
 فردا شراب کوثر و حور از برای ماست    و

 !امروز نيز ساقی مهروی و جام می
 :و حتی دست آخر مايه را سفت تر کند که

 فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند    
 !غلمان ز غرفه، حور ز جنت بدر کشيم

 *** 
در حاتشيه و يادداشت ها، در باب هر يک از اين                    

 !داده شده است" تذکر کافی"گونه ابيات دست کم 
۔ در حقيقت انکار معاد ديگر موردی برای                      *١۴

: به گفته ديدرو   .  انديشه کفر و دين باقی نمی گذارد           
اگر وحشت از جهنم را از يک مسيحی دو آتشه                     "

از !"  ازاله کنيد همه اعتقادش را از او سلب کرده ايد           
سوی ديگر بيهوده نيست که به گفته آرتور کوئستلر،           

انکار خدا  "  مذهب وحدت و جود حکمای يونان را             
به سير فکری در اين       …  نام داده اند   "  در لباس ادب   

 :ابيات توجه کنيد
 !    بيار باده که در بارگاه استغنا

 !چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشيار و چه مست
 *** 

 زاهد مکن نصيحت شوريدگان، که ما     
 !با خاک کوی دوست به فردوس ننگيرم

 *** 
 …   سرم به دنيی و عقبی فرو نمی آيد

 !تبارک اهللا از اين فتنه ها که در سر ماست
 *** 

  سودائيان عالم پندار را بگوی
 !سرمايه کم کنيد که سود و زيان يکی ست

 *** 
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

 .چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
 :که رفته رفته به آنجا می رسد که 

  …"خطا بر قلم صنع نرفت"پير ما گفت 
 !آفرين بر نظر پاک خطاپوشش باد

 )از حافظ(
 و سرانجام

 صانع به جهان کهنه همچون ظرفی ست   
 .آبی ست به معنی و به ظاهر برفی ست

 بازيچه کفر و دين به طفالن بسپار،      
 !بگذر زمقامی که خدا هم حرفی ست

 )از خيام(
که همين حکم قاطع خيامی را گيرم به شکلی                             

 :در حافظ نيز می يابيم) شايد هم رندانه(محتاطانه تر
  يا هيچ کس نشانی زان دلستان نديده،
 !يا من خبر ندارم، يا او نشان ندارد

که بخصوص از آوردن دو بيت ديگر اين غزل نيز              
نمی توان چشم پوشيد، چرا که به نظر می آيد حافظ               
در اين ابيات کوشيده است به خواننده خود بفهماند که          

 !:ناگزير دارد سخن به کنايه می گويد
گر خود رقيب شمع است، اسرار از او بپوشان   کان     

 شوخ سربريده بند زبان ندارد 
طريق رندی از محتسب بياموز  مست است               !  ايدل

 ■!  ودر حق او کس اين گمان ندارد

(Continued from page 4)..حاجی امان مرد خوبی بود و نمی خواست مرا              .دارم مقدمه ای بر حافظ
وی می گفت که مايهء شرم است که مردان            . بفروشد 

با اين وجود، بخاطر سخن      . زنان خود را می فروشند     
اولش، حاجی امان مرا بدست يک مال         چينی های زن    

  . داد تا مرا به نزد شوهر اولم در شينوار ببرد
وی من و دختران مرا به يک           . اما مال نا اهل برآمد      

مرد ديگر فروخت که کارش خريد و فروش زنان                   
به همراه چهار زن ديگر به مدت            اين مرد مرا      . بود

يک شب او همهء ما را به يک            . چند هفته نگهداشت   
يک باغ    قريهءديگر برد، جاييکه مردان زيادی در               

به سر     (چادری(ما همگی برقع           . جمع شده بودند      
  . داشتيم و بما گفته بودند که گپ نزنيم

آخراالمر، بطرز عجيب و غريبی شوهر اولم مرا                  
وقتی او  . خريد بدون اينکه مرا و دخترانم را بشناسد          

. چهرهء مرا ديد شگفت زده شد        مرا بخانه اش برد و        
يکهزار و دو صد       (او گفت که شست هزار افغانی             

بسيار  داده است تا مرا که چندين سال قبل                        ) دالر
  . ارزان تر فروخته بود، دوباره بخرد

من مجموعًا يازده فرزند بدنيا آورده ام اما هنوز هم                
برای دخترک دو ساله ام که از منزل ضياءاهللا                            

 . دق شده ام اختطاف گرديده بود؛ بسيار 
آگست، ادارهء امور      27بنا بر گزارش بی بی سی            

زنان در شهر مزار شريف، برنامه ای را افتتاح کرده 
تجارت و دکانداری خود را             است تا زنان بتوانند            

هم اکنون پنج فروشگاه توسط     . مستقالنه به پيش ببرند   
مشغول  زنان دراين شهر موفقانه اداره می گردند و               

 .به کار هستند
حاال عطا محمد نور والی بلخ در نظر دارد يک                       

مرکز تجارتی به ظرفيت دو صد فروشگاه را در                    

 فقط  شريف داير کند که به طور انحصاری              مزار   
درين گزارش بی     . توسط زنان ملکيت و اداره گردند       

بی سی، از مزار شريف به عنوان بزرگترين شهر                 
شمالی کشور و مرکز ثبات و امنيت و تجارت ذکر                 

است که با جاده های وسيع و مارکيت های                 گرديده  
لوکس و سرشار از مشتری خود، گذشتهء المناک و              

تا     1997سالهای     خونبار حاکميت طالبان را در                
  . پشت سر گذاشته است 2001

با وجود اين پيشرفت ها، در جامعهء محافظه کار                    
هنوز هم زنان با برقع به خيابان ها می آيند و اکثر                   

اجازه نمی دهند که از مغازه          فاميل ها زنان شان را         
آن پنج    . های با فروشندگان مرد خريداری نمايند                 

مغازهء زنانه هم تا کنون فقط اقدام به عرضهء                           
پوشاک زنانه به زنان کرده و در کسب و کار خود                   

  . موفق بوده اند
اداره امور زنان واليت بلخ سنگ تهداب باغ                               

را گذاشته و طی هفته های آينده افتتاح خواهد               زنانه
مغازه با ملکيت و اداره            باب      200که حاوی        شد

البته مردان هم ميتوانند ازين مغازه ها           . زنان ميباشد 
بازرسی  خريداری نمايند اما رفتارشان به دقت                         

 ■  . ميشود

 فروشگاه هاي زنان افغان، 
 نشاني خود را بر جا مي گذارند

 . آگوست 28بی بی سی سه شنبه 
اع      .  افغانستان سرزمين تضاد هاست م در حاليکه اجت

ل       دي ب نقيضين درمنطق محال است اما در افغانستان ت
ان      به . به قاعده شده است ارهء زن دو خبر جالب در ب

ه         ذشت در دو نقطهء مختلف اين کشور طی دو روز گ
وار و                  ن ي ان در ش االوار زن روش ک د، ف ي ن ه ک وج ت

   .کاال به مديريت زنان در مزار فروشگاه های 

ودن     .  زحمت پانزده سال داشتند د ب اين حاآى از آارآم
راى         . طرفداران عقايد بنيادگرايانه است ا امروز ب ه آن

ه مى         مقابله با همكيشان مسلمان خود به يك خانه حمل
م        ي آنند و فردا به احتمال خيلى قوى ممكن است تصم
ر          حارى ب ت بگيرند آه به خود بمب بسته و به حمله ان

ان     .عليه آفار دست بزنند م ل حتى بسيارى از زنان مس
د                  ول د و در غرب ت ن ت که داراى تحصيالت عاليه هس
د  . يافته اند ، در برابر اين عضوگيرى تأثير پذير هستن

من مقاله اى در باره مدارس مذهبى اسالمى در ميسى 
ان جوان             .  ساوگا در آانادا نوشتم م ل ان مس ه زن آنجا ب

ه در آن          ى آ آانادايى گفته مى شود آه از جهان غربي
د           ن ن د دورى آ ن ن شوى           .  زندگى مى آ ان شست ن زن اي

مغزى مى شوند تا صورت هاى خود را بپوشانند و به 
ه مى شود         .  جدايى جنسى پايبند باشند ت به آنها مدام گف

راى                  رد ب ب دان هاى ن ي آه برادران مسلمان آنها در م
دفاع از شرف ايشان مى ميرند تا مردان غربى نتوانند 

ان        .  دامن آنها را لكه دار آنند ه آن مضحك اين است آ
همان نظام سياسى را نفى مى آنند آه آزادى هايى را    
وده            م ا ن ا اعط ه آه هم اآنون از آن برخوردارند به آن

د   .  است ن اين مشكل بزرگی است زيرا در جوامعى مان
گى و                رهن ى ف راي ثرت گ آانادا و اياالت متحده آه آ
د               رن ي رار مى گ ق ق آزادى مذهبى نه تنها مورد تشوي
ادى                 راد زي د، اف ن ت اعى هس م بلكه زير بناى تفكر اجت
ذهبى          دارس م هستند آه آموزه هاى مطرح شده در م

ن   .  را مورد پرسش قرار نمى دهند ادي اين يك اصل بني
ه               ودن ب م است آه زنان حق تحصيل آردن و عمل ن

د         ان            .  اصول اعتقادى خود را دارن ن زن ه اي ان ف أس ت م
د،       قدرت يافته ،  تفسيری بسيار افراطى از اسالم دارن

تفسيرى آه در تعارض مستقيم با جامعه اى آه در آن   
ر                   دانشان در مسي رزن ا و ف ه رشد آرده اند بوده و آن

  .برخورد با آن در آينده گام بر مى دارند
د   :  پرسش آينده اين آودآان به عقيده شما چگونه خواه
 بود؟ 
اه                         :پاسخ ج ن يش از پ ه سن ب تخمين زده مى شود آ

ر از هجده سال                      ت م ا آ ي ان دن ان درصد جمعيت مسلم
اين آمار جمعيتى بسيار وحشت انگيز است ، به .  است

ردم جوان         ن م ويژه به اين دليل آه دسترسى بيشتر اي
ا آال            وده و ي ا     “  به آموزش و شغل بسيار آم ب ه از آن

آنها به دليل حكومت هاى فاسدى آه بر آنها .  محرومند
است      .  سلطه دارند نا اميدند آنها مى بينند آه غرب سي

ه                   ت ذاش ه اجرا گ ان ب ورد آن يك بام و دو هوا را در م
است، سياستى آه بر مردم ساالري، فقط در عراق و      

د  ا مى      .  نه در جايى ديگر از دنيا، پافشارى مى آن ه آن
وده                زرگى ب رهنگ ب وده ف ال دانند آه اسالم زمانى ش
ان        است و مى پرسند چه اتفاقى افتاده است آه نسل آن
اد و حكومت هزار                       ودي، فس اب فقط فقر، جنگ و ن

رده است       ه               .فاميل را تجربه آ ى ب ايست ن مشكل ب اي
اگر اين انسان    :  روش خاصى به يك مزيت تبديل شود

هاى جوان به شكل مناسبى آموزش داده شده و به آنان 
فرصت داده شود، خواهند توانست به جاى وضعيت         
تصادى         فعلى شان، موتورمحرکه تغيير و پيشرفت اق

ا                   .باشند د ت ن ق مى آ اسالم واقعى مسلمانان را تشوي
د،                    ن ق ده ي ب ط ر ت ي غ ت اى م ان ه ا زم ا خود را ب ام

ي، از                         وي ز ن ا هر چي شه ب ي م بنيادگرايان افراطى ه
د  ان  .  تلگراف گرفته تا تلويزيون، مخالفت ورزيده ان آن

ا،           ه ن ا، اي ه با آموزش نوين مخالفند زيرا بنا به گفته آن
د                   ن ت س ي ار ن ا اسالم سازگ ه ب  .موضوعاتى هستند؛ آ

ه                وطئ ن يك ت ه اي مسلمانان تحصيل آرده مى دانند آ
ه چالش                           ا از ب وي ار جوان و پ ك رى اف ي وگ براى جل

ه صورت يك                  .طلبيدن بنيادگرايان است ده ب دي ن پ اي
ا محروم آردن               :دور باطل در مى آيد ان ب راي ادگ بني

عمدى جوانان مسلمان از آسب يك آموزش خوب،               
ره           ي وه ايشان ت ق مطمئن مى شوند آه آينده اعضاى بال
ه              ن ي ى زم ه راحت بوده و دلسردى هاى ناشى از آن، ب
اد مى      مستعدى براى اعتقادات تروريستى در آنان ايج

ز هر        .  آند ي اين نظام اعتقادي، مستلزم رد خشونت آم

(Continued from page 3) تروريسم و کودکان 
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 6               ٢٠٠٧ شمارۀ  هشتم   اکتبر . سال اول . ماهنامۀ روشنگر   

 موقعيت زن در جوامع اسالمي و سنتي                    
 ارباب و رعيتي  يا زن در نظام سرف دارى             

 )بخش هشتم (     

ه                  ه را ب ان راي ادگ ي ن گونه انديشه اى است آه اصول ب
چالش آشد و از درك اهميت آزادى انديشه و بيان، آه 
ز مى                  اي م ت ات احساسى م افكار منطقى را از تعصب
ى درست      سازد، توسط اين جوانان جلوگيرى آند، يعن
ردم آن         ر م همان چيزى آه جامعه هاى پويا، آه بيشت
را براى فرزندانشان آرزو مى آنند، مى توانند بر پايه 

  .آن بنا شوند
 ياد داشت سردبير

ز از        ي متاسفانه، به نظر می رسد که خود تهيه کننده ن
ه  .  تاثيرات مخرب تبليغات مذهبی برکنار نيست چرا ک

ا         د ت ن می گويد اسالم واقعی مسلمانان را تشويق می ک
اتفاقا يکی از .  خود را با زمان های متغير تطبيق دهند

ر           ه ب ي ک ا ت تفاوت های مذهب و علم اينست که اولی ب
ر     دگمهای خود تن به واقعيت در حال تغيير تن نداده ب
ی              د ول ان اقی می م همان اصول قديمی و کهنه خود ب
وری های              ئ ا ت م ات دائ علم بالعکس، با تکيه بر واقعي
حول می                        ت ر داده م ي ي غ رده خود را ت خود را نفی ک

تسب     . سازد ن بعالوه، وقتی که مذهب حقايق خود را م
ه               د، چگون به خدا می کند و آنها را کالم وی می دان
ان            ا زم اسب ب ت ن می تواند و ممکن است که آنها را م

و بنابراين، اين گفته آقای .  تغيير دهد  شارمين عبيد چين
ه مذهب         نشان می دهد که خود وی نيز هنوز نسبت ب

ده دارد                          ي ق د ع ه اسالم خوب و ب وده ب م ب در .  متوه
جه            ي ت حاليکه، واقعيت اينست که ما يک قران و در ن
ه          ان است ک م يک اسالم داريم، و تنها اسالم واقعی ه
کار می       بقول ايشان بنياد گرايان افراطی تبليغ کرده ب

 ■.  برند

(Continued from page 5) تروريسم و کودکان 

در نظام برده دارى نيزآه از لحاظ تاريخى مقدم بر     
رده در موقعيت                  وده است زنِِ ب نظام  سرف دارى ب
ته است              رار داش رده ق رِد ب ه م سبت ب رى ن ست ت . پ

ه               سبت ب شان ن اب سرف ون اعق يز همچ رده ن ان ب زن
د                 وده ان ه اى ب تم دوگان ن    .  مردان برده تحت س ه اي ب

اى                    سام آاره واع و اق ام ان ر انج الوه ب ه ع ا آ معن
دمات                ام خ دى  انج اى تولي ضى آاره انگى، و بع خ

د             وده ان ده دار ب يز عه . جنسى براى ارباب خود را ن
ان زن                  ان عصر هومر ، بردگ ه ، در يون براى نمون
ى             ار خانگ سى و آ دمات سك ود خ راى صاحبان خ ب
بك                    اى س ه و آاره ت خان ز و نظاف ت و پ د پخ مانن
دم آوبى و                 افى و گن شم ب آشاورزى و توليدى مانند پ
ه هر      حمل آب را انجام مى دادند و از ميهمانان نيز ب

د      ذيرائى مى نمودن ان زن          .  معنايى پ يز بردگ در رم ن
د              ام مى دادن ه        .  همين آار ها را انج اوت آ ن تف ا اي ب

تعداد متوسط برده هاى موجود  در خانه يك  ثروتمند  

ود     20تا  10يونانى بين  ن           .  نفر ب ه   اي   در حالی ک
ه حدود        ر مى      200رقم در يك خانه مشابه رمى ب نف

يد    عت               .  رس ت وس ى بعل اى رم ه ه الوه در خان بع
ولى .  آارهاى خانگى  آار بردگان تخصصى تر بود   

راى            انى ب اى زن يون رده ه د ب يز مانن ا ن ال آنه بهرح
اس            د و لب   اهل خانه نان مى پختند، ترشى می انداختن

د   ه،         .  می دوختن شخدمتى و نظافت خان ار پي بعالوه آ
ان،                    ار زايم ا ، آ ه ه ير دادن بچ تارى و ش پرس
ده              يز بعه دگى  را ن شويى و خوانن شگرى، رخت آراي

نگهدارى ويالها و بسيارى آارهاى ديگر نيز  . داشتند
ود     ا ب ه             .   با آنه ان ب ه بردگ ا آ ائل  "بعالوه از آنج وس
خنگو يله             "  س ر وس ل ه ا را مث ذا آنه د ل وم بودن موس

ورد                  ن م د و در اي ديگرى به ديگران اجاره مى دادن
ود         ا ب ه بچه ه زنان برده عمدتا براى آار شير دهى ب

در ضمن بردگان مى توانستند  .آه به اجاره مى رفتند
سيار                شاغل ب ود م تعدادهاى خ شتكار و اس ر پ در اث

د            سب آنن يز آ االئى را ن ضى      .  ب ال بع راى مث ب
ه            د آ ا بودن رده ه بانكداران و آاپيتان هاى آشتى از ب

د     وارد     .  براى اربابان خود آار مى آردن در بعضى م
روش            د و ف ان و خري ار بردگ ر آ ار نظارت ب يز آ   ن

ود          رده ب ه         .  محصول در دست يك ب رده اى آ ن ب چني
وس " ى آ ى      )  Vilicus" (  ويل شد و از زندگ ده مي نامي

ا                ود ب وردار ب ا برخ رده ه اير ب ه س سبت ب ترى ن به
ا    "      همسرش داراى سهميه اى از     )  (vilica"  ويلى آ

ام          اب خود بن وم   "  دارائى ارب ) (Peculium"  ِپكولي
د                      ى بردن ود م ا خ را ب ام آزادى آن ه هنگ د آ . بودن

ورت                ان در ص ه بردگ ود آ ى ب ان مبلغ وم هم پكولي
را                  ه آن ا هم ستند بخشى ي برخوردارى از آن می توان

  1. صرف باز خريد و آزادى خود آنند 

ار مى              راى خود آ يز ب بعضى از بردگان صنعتكار ن
ه صاحب خويش                د خود را ب   آردند و بخشى از درآم

ه         . مى دادند  تند آ با اين وجود مشاغلى نيز وجود داش
  ورود به آنها براى بردگان ممنوع بود مثل شغل آتش     

د    ان در فاحشه     .  نشانى آه آنرا به برده ها نمى دادن زن
ان            وال از زن انى معم ان خياب ا و همينطور زن ه ه خان

ان     . برده بودند  همينطور زن برده موظف بود هر زم
وام      آه صاحب وى اراده مى آرد در اختيار او و يا اق

ان حق داشتن      .  و دوستان مذآر وى قرار بگيرد    بردگ
تند           ود را نداش راى خ د ب انواده و فرزن رده  .  خ ى ب ول

رده                الى ، زن ب ائى م مرد ميتوانست در صورت توان
راى               سى ب دمات شخصى و جن ام خ راى انج اى را ب

د       دارى آن ود خري له       .  خ ان حاص ال آودآ ا اينح ب
ه خود وى                    ذا ب رده تلقى شده و ل همچون مادر خود ب
ه صاحب                  رده دارى آ وال ب ه از ام تند، بلك تعلق نداش

رده      .  پدر آنها بود محسوب مى شدند    ان ب بعالوه آودآ

ا             ها از ترس دين آنه اينكه مبادا از توجه و تمرآز وال
ردد               ته نگ ان آاس ه اش اى روزان ايف و آاره ر وظ ب
د             . بظور جداگانه و دور از آنها نگهدارى مى شده ان

ان                راى بردگ د را ب عامل ديگرى آه آار داشتن فرزن
رده              ان ب ه زن وده است آ ن ب رده اي ن می آ غير ممك

روش     د           اغلب بهنگام باردارى به ف ه ان چرا  .  مى رفت
وده و        آه در اين حالت از باالترين قيمت برخوردار ب

در .  براى صاحب خود بيشترين سود را می آورده اند  
روش               ه ف اردارى ب ام ب ه بهنگ م آ ه و       صورتى ه نرفت

روش     ی صاحب بچه م د ف رده باعث          شده ان ان ب آودآ
آزادى .  جدائى اجتناب ناپذير آنان از هم می شده است 

ر       30از     بردگان زن قانونًا تنها پس ان پذي سالگى امك
ق              ه از طري ى آ ان زن تثناى بردگ ه اس وده است ، ب ب

د         ا  .  ازدواج قانونى  و يا با شرايطى آزاد مى شده ان ب
س     ال ، پ رد و       (از آزادى ، زن          اينح دتا مج ه قاع آ

وده   رده ب شوقه      )  ازدواج نك ا مع شخدمت و ي وان پي بعن
ت             ده اس اقی ميمان ود ب ی خ احب قبل ل    .  ص د مث تولي

شد          شويق مي ه      .  بردگان بنا بر اقوالى ت رده اى آ زن ب
ست    د و             3مى توان ى ش اف م ار مع د از آ سر بزاي پ

   2. براى هر تعداد بيشتر از اين ، آزاد مى گشت
ر                  رفها ، در براب ود س د خ يز مانن رف ن ان س زن

تند         رده را داش صاحبان يا شوهران خود نه وضعيت ب
د               وردار بودن ك زن آزاد برخ وق ي ه از حق ا .  و ن آنه

ه سر            ه بردگى ب نسبت به شوهران خود در حالت نيم
رده     .  می بردند  چرا آه نسبت به زنان برده درمقابل ب

ود              وهران خ ل ش شترى در مقاب وق بي داران از حق
رده      .  برخوردار بودند د ب از يك طرف ، آنان نيز  مانن

نى صاحبان خود                  ستقيم شوهران يع ان م ر فرم ها زي
ا دريافت             بوده و وسائل معاش ستقيما از آنه خود را م

ن  . مى داشتند و لذا فاقد هر گونه استقاللى بودند  از اي
د              بيه بودن رده ش ان ب ه زن ران     .   لحاظ ب ه در اي منجمل

دة        انيان ، پدي وردى   "  زن قرضى "دوره ساس د م مانن
بود آه صاحب برده زن خود را در اختيار دوستان و    

ويش   وام خ ذارد    اق وهر       .  مىگ ورد ش ن م در اي
ايت وى، در                  دون رض ود را ، ب ست زن خ ميتوان
دارى    اختيار دوست خود آه بطور موقتى و براى نگه

د         ن   .  آودآان خود اختياج به زن داشت قرار ده در اي
ر زن              ى اگ ود ول رد ب ا دوست م شت زن ب ورد معي م
ه         ان ب ورد بردگ د م آبستن مى شد ، آودك حاصله مانن

ولی از طرف ديگر با  3.  شوهر اصليش تعلق داشت 
تند           ى داش اوت اساس ك تف رده ي ان ب در دوران  .  زن

امين معاش     ا           سرفدارى ، نفقه يا ت زن توسط شوهر ي
وق زن                  زو حق ايف وى و ج احب وى از وظ ص

د       ى ش سوب م احب          .  مح رده ص ه زن ب در حاليك
ود              ر صاحب خود نب رده  .  هيچگونه حقوقى در براب ب

ود   دار بخاطر منافع خود يعنى زنده نگاه داشتن برده ب
رده             ه ب ه بخاطر اينك آه باو غذا و پناهگاه می داد و ن
ه او                 سبت ب دى ن ت و وى تعه ردن وى داش ى بگ حق

ت ه           .  داش ر علي ست ب ى توان رده نم ن ب راى همي ب
احبش ه                 ص اطر آنك رده و بخ كايت ب اه ش ه دادگ ب
رده تقاضاى آزادى و               معاش    صاحبش امين نك او را ت

د           ت از او را بكن لب مالكي ام     .  س ه در نظ در حاليك
فئودالى عدم پرداخت نفقه مى توانست موجب طالق          

شود "  آزادى  "  زن و     ن    .  او ب ه اي ك "  آزادى"  البت ي
از طالق تنها مى      چرا آه زن پس.  آزادى واقعى نبود

ى       توانست به خانه پدر يعنى به   زير يوغ صاحب قبل
ى از    . خود برود  همانطور آه سرف نيز اگر بهر دليل

ه      ه  ب يوغ ارباب خود خارج مى شد چاره اى جز اينك
زير يوغ ارباب ديگرى درآيد و خود را تحت حمايت     

 . وى قرار دهد نداشت 
ز               دود ني ن آزادى مح رده از همي ال ، زن ب ا اينح ب
محروم بود و در اين مورد از حقوق آمترى نسبت به  

ود       ه در ضمن او           .  زن سرف برخوردار ب ن آ ا اي ام
ود             وده و خ ستقل ب صادى م ست از نظر اقت ى توان نم

را تامين و لذا از حق بدون قيد و شرط     خودش  معاش
طالق و يك زندگى واقعا آزاد برخوردار باشد ، او را   
ر از موقعبت بك زن آزاد                 ائبن ت در موقعبتى بسبار پ

سئله حمابت از زن         .  قرار مى داد اين امر در مورد م
ود            ادق ب يز ص رده ن رف و زن ب ه     .   س ا آ ابن معن ب
ود در         حمابت از زن سرف توسط شوهرش ارى ب اجب

ط                 ت از وى توس رده حماي ورد زن ب ه در م حاليك
وق       اى حق صاحبش امرى اختيارى بود و اين نيز بمعن

ود             رده ب ه زن ب سبت ب رف ن شتر زن س ل .  بي عام
(Continued on page 7) 
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عكس در پر بارترشدن نشرية  روشنگر 

 .سهيم شويد

سازمان اکس مسلم در نقاط مختلف اروپا بسرعت در           
نهادهای اکس مسلم   .  حال گسترش و شک گيری است      

متشکل از شخصيت هائی که از مليت های مختلف                 
اعالم ارتداد و بازگشت از دين اسالم را می کنند،                    
بسرعت در  ممالک مختلف اروپائی در حال شکل                 

 Us به آگهی زير در نشريه        .  گيری و گسترش اند      
Today  توجه نمائيد . 

Us Today, Sep. 10, 2007 
احسان جامی وقتی که تصمصيم گرفت مسلمانانی را            
که مرتد می شوند در سازمانی متشکل نمايد، می                     
دانست که دارد خودش را در تيررس اسالمی های                 

ماه گذشته سه      5وی در طی     .  راديکال قرار می دهد    
کميته .  بار مورد حمالت فيزيکی قرار گرفته است              

او امروز سه شنبه با برپائی خود به                 "  اکس مسلم  "
آلمان (گروه های مشابه خود که در نقاط مختلف اروپا 

 ■.  برپا شده اند می پيوندد) و انگليس

 گسترش گروه هاي اكس مسلم  
 در اروپا

 آگهي روشنگر در سايت
com.iyahome.www 
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 بخاطر تبليغ روشنگر در سايت خود
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ه                رفدارى ب ام س ت زن را در نظ ه موقعي رى آ ديگ
ترل و مالكيت                 رد عدم آن موقعيت برده نزديك می آ

دانش    ود       وى بر فرزن دان         .  ب ى  فرزن در نظام فئودال
ود              ه صاحب او ب ه شوهر وى آ زن نه به وى بلكه ب

ه        .   تعلق داشتند يز ن رده زن ن همانطور آه فرزندان ب
نى از           متعلق به وی بلكه از آن صاحب شوهر وى يع

د      رده دار بودن رف         .   آن ب ستم س ور در سي ن ط همي
ه                    ا ب ق طالق و ي دارى پدر مى توانست چه از طري
د               دا نماي ان زن را از او ج ه ديگرى آودآ .  هر بهان

رده         ه وضعيت زِن ب اين نيز وضعيت زِن سرف را ب
روش           ق ف ان وى را از طري ا          آه برده دار، آودآ و ي

با .  غير آن از وى جدا نگه می داشت نزديك می کرد  
رده                 ا زن ب رف ب يز وضع زن س ا ن ال در اينج اينح

در مورد زن سرف اوال کسى حق        .  تفاوت مى آرد 
روش ت           ف ودك وى را نداش ل      .  آ ا او حداق ثاني

ود      تازمانىكه با شوهرش زندگى ميكرد آمتر ممكن ب
در حاليكه در مورد .  زندگى آند  آه جدا از فرزندانش

ر               ان او را تحت ه ود و آودآ ن طور نب رده اي زن ب
روش  ر           شرايطى، چه در صورت ف چه در حالت غي

دا        آن، بهر حال، همانطور آه قبال توضيح داده شد ج
از اين نظر نيز وضعيت زن .  از وى نگه می داشتند 

ود      تر ب عامل ديگرى    .  سرف از موقعيت زن برده به
رده     آه وضعيت زن در نظام فئودالى را به موقعيت ب

ازدواج .  وى بود  شبيه می آرد مسئله خريد و فروش
رارداد               ن ق ى اي ود ول د ب رار دادخري ك ق تى ي از جه
ك                   ا ي ت ب د جه ل ، از چن وارد قب د م از مانن د ب خري
ان                 ورد بردگ ه در م ور آ ل آنط د آام رارداد خري ق

رارداد ازدواج اوال     .  وجود داشت فرق می آرد     در ق
روش          راى ف دارى شده ب االى خري راى          آ ه ب ود بلك نب

يله اى          .   مصرف شخصى بود   ن رابطه زن وس در اي
ه           شد ن دارى مي راى مصرف شخصى خري ه ب ود آ ب

رده                .      براى فروش  ه ب ود آ رده اى ب د ب ع مانن در واق
د     دار آنرا براى خدمت به خودش بعالوه يك    .  ميخري

ام    . قرارداِد خريِد مشروط بود  باين معنا آه براى انج
ه            راى خدمت ب وظايف معينى خريدارى ميشد يعنى ب

رآس         ه ه وهر و ن ا ش رى       تنه ر   .  ديگ ارت ديگ بعب
د             ه می خواه ست زن را هرطور آ شوهر نمى توان
ورد                   ه در م د و مثال آنطور آ رار ده مورد استفاده ق
وام       زنان برده رايج بود او را در اختيار دوستان و اق

د      رار ده ود ق ذآر خ ان       .  م ورد ايراني ن در م ه اي البت
رد          انيان صدق نمى آ ا       .  درعهد ساس ه در آنج چرا آ

ده   اس       "  زن قرضى "پدي ر اس ه ب ود داشت آ آن     وج
شوهر می توانست زن خود را براى مدتى در اختيار   
ه زن            ود ب ان خ دارى آودآ راى نگه ه ب تى آ دوس

رده           .  احتياج داشت بگذارد    ه ب ن وضعيت زن را ب اي
رد، بخصوص     ر ميك ر        نزديك ت ان اگ د بردگ ه مانن آ

وهر اصلى زن                ه ش د ب ود ميام ا بوج ى از آنه آودآ
 4. تعلق داشت 

رده را                 ست زن ب ى توان رده م احب ب ال ، ص بهرح
شاء وا               ار فح ه آ تى ب داخل آن ح تفاده از م راى اس ب

ورد زن             .  دارد   ا در م ك از اينه چ ي ه هي در حاليك
ه                 ور ب وق مزب ك از حق ود و هيچي ادق نب رف ص س

ه در       . شوهر وى تعلق نمی گرفت  انطور آ و اين هم
ه يكى       گذشته در مورد شرايط مترتب بر مالكيت    ، آ

ك و            ر سرنوشت مايمل ل ب ترل آام ارت از آن م عب ه
م             ود گفتي تفاده از آن ب ى اس ق        چگونگ ع ح ، در واق

رد            مالكيت مرد بر زن را محدود و خدشه دار می آ
رار      رده ق و زن سرف را در موقعيتى باالتر از زن ب

ى ازدواج        . مى داد در ضمن ، حداقل ، در شكل ايران
ن زن سرف و             در دوران ساسانى يك تفاوت ديگر بي
ن شكل از                       ه در اي ود آ ن ب برده ديده می شد و آن اي
امى اهل         د تم ازدواج ،  پدر خانواده آه صاحب عواي

ود               ان خود ب ن    (خانه منجمله عوايد زن و بردگ ه اي ک
البته  وجه مشترك خانوادة ايرانى با خانواده در ساير   

ود     ان ب اط جه داد          )  نق الق مي ود را ط ه زن خ چنانچ
مكلف بود عوايد قبلى زن را آه قبال از او گرفته بود    

س    ه او پ رده وى               ب ورد ب ن در م ه اي د در حاليك بده
دى را            .  صدق نميكرد  ده زرخري ه اگر بن باين معنا آ

(Continued from page 6)  ..ود را                 موقعيت زن در جوامع اسالمی اى خ ه از آق ده حق مطالب رد  آن بن ی آ آزاد م
    5.نداشت

راداد             ك ق ه ي د زن را ب رارداد خري ه ق ر ديگرى آ ام
ه در           انطور آ ه هم مشروط مبدل می آرد ، اين بود آ
ام                 ه انج دار را ب رارداد ازدواج خري د ق ه ش اال گفت ب
د دادن            د مانن ر موضوع خري نى در براب ايف معي وظ

رد               ی آ ف م ت از وى مكل ه و حماي ه   .  نفق در حاليك
رده               ك زن ب دار و مال ورد خري ا در م ك از اينه هيچي

د، در                .  صادق نبود  رده را می خري تى  ب رده دار وق ب
اب در                 رده و ارب د ذآرى از  وظايف ب قرار داد خري

ن            .  مقابل هم نبود راردادى بي ا ق ارت ديگر ، اساس بعب
ه        .  برده و برده دار وجود نداشت      ود آ االئى ب رده آ ب

برده دار تا وقتى آه آاالى مزبور به وى تعلق داشت     
راى            رد و ب ار مى ب بهر طريقى آه مايل بود او را بك

ت                رارداد نداش ه ق ازى ب ور ني ن منظ رار داد   .  اي ق
وق و وظايف دو طرف را روشن                  ه حق چيزى بود آ
ر               رده دار ب رده و ب ط ب ه رواب اخت در حالىك ی س م

ل                 اساس  ه متقاب ود و ن ه ب ك طرف وق ي . وظايف و حق
در .  قرارداد خريد برده ، يك قرارداد خريِد آامل بود     

ود        ن نب ن حال     .  حاليكه قرارداد ازدواج اين چني در عي
راى                   د ب رارداد خري ى ق ود ، ول آه يك قرارداد خرد ب

ود          يز ب ن ن دمات معي ام خ ام     .  انج رارداِد انج ون ق چ
ود و از                 د نب رارداد صرفا خري ابراين ق خدمات بود بن
رارداِد صرفا            ابراين ق ود بن د ب رارداد خري ه ق ا آ آنج

ود     دمات نب ام خ ه اش      .  انج د الزم ل خري ق     عم ح
تصاحب آاالى خريدارى شده براى هميشه بود آه در   
ود                   د ب رارداد خري نرو ق ود و از اي ن طور ب اينجا همي
ون حق              ود چ د نب رارداد خري ر ق ى از طرف ديگ ول

روش و                   ف ه نح ه را ب ورد معامل تفاده از م ق اس و ح
راه نداشت    واه بهم م     .  دلخ رارداد ازدواج ه ابراين ق بن

ود          م نب ارت ديگر     .   قرارداد خريد برده بود و ه و بعب
ود    ورد خدمات     .  زِن سرف هم برده بود و هم نب در م

ود      يز همينطور ب ن خدمت      .  ن دمات اي رارداد خ در ق
ود وى                ه خ شود و ن دارى مي ه خري رد است آ از .  ف

ه                      يز ب رد ن د ف ام خدمت ، تعه ا انج اينرو با توقف و ي
رارداد آزاد می شود                    د ق . پايان می رسد و وى از قي

 . مانند قرارداد فحشا 
ديم اگر          در قرارداد ازدواج همانطور آه در گذشته دي
دان می               ه زن ه ب زن بهر دليلى ، حتى اگر بخاطر آنك
رار می گرفت نمى توانست           افتاد و يا مورد تجاوز ق
د                  ام ده رد انج ر م وظايف  زناشوئى خود را در براب

شد         ن  .  مرد نيز از وظيفه تامين معيشت وى رها مي اي
ام خدمات                  رارداد انج ورد ق ه در م ود آ دقيقا چيزى ب
رار داد                ن نظر، ق ميان دو نفر صدق مى آرد و از اي

ولى از طرف    .  ازدواج يك قرارداد انجام خدمات بود 
ود            دمات نب ام خ رارداد انج رارداد ازدواج ، ق ر ق ديگ
چرا آه در آن مرد نه تنها بر خدمات زن بلكه بگردن   

ا صاحب خدمات وى          .  خود وى نيز حق داشت   نه تنه
ق داشت                     يز در تعل ن خود وى را ن ه همچني . بود بلك

رده ، شوهر مى توانست              براى همين مانند صاحب ب
در يونان  .  او را شكنجه داده ، آتك بزند و حتى بكشد  

شتن زن               ، رم    رد حق آ ا م ارتی ه ران دوره پ ، و اي
د         .  خود را داشت       همينطور شوهر می توانست مانن

دگى زِن خود ، از نحوه                   ورد نحوة زن برده دار در م
پوشيدن گرفته تا حرف زدن و حتى فكر آردن          لباس

ز            .  وى تصميم بگيرد  ديم سه چي ن ق براى مثال در چي
شد       دن ،         :  باعث طالق مي سر نزائي دم اطاعت ، پ ع

سادت             ا ، ح ا زن ت ي رد        (خيان ر م ان ديگ ه زن ،  )  ب
رانجام دزدى و                    الج و س ل ع ير قاب ارى غ بيم

 6.پرحرفى 
ان             ان خدمات ، زن همچن ا پاي و يا مانند مورد هند ، ب
ه در                 انطور آ د، و هم ی مان اقى م رارداد ب د ق در قي

راه        گذشته اشاره شد ، با مرگ شوهرش ه هم ، اگر آ
ا آخر                 ود ت ور ب داقل مجب وى سوزانده نميشد ، ولى ح
دگى طبيعى و                     ه خود را از زن ر اينك عمر ، عالوه ب

ب      ه مواه ق                 آلي ه ح د ، بلك روم نماي ذ آن مح و لذائ
د در        رارداد جدي ازدواج مجدد و بعبارت ديگر بستن ق

بعدى را نيز از   مورد معاوضه خدمات خود با شخص
دات         .  دست بدهد بعبارت ديگر ، قرارداد با توقف تعه

ور            يد و زن مجب از جانب يك طرف به پايان نمى رس
ى               ود باق وهر خ د ش ان در قي ر همچن ر عم ا آخ ود ت ب

ان      . بماند ورد زن همين امر، همان طور آه ديديم در م
د       .  يهودى نيز صدق ميكرد  ا ناپدي باين معنا آه حتى ب

د                    ست از قي ى توان ودى نم يز زن يه وهر ن دن ش ش
ديگرى ازدواج       ازدواج با وى آزاد گشته و با شخص   

و سرانجام زن تحت شرايطى حق طالق داشت           . آند
می گرفت و     و يا ارث می برد  و يا مهريه را خودش

ن حقوقى          .    نه صاحبش زن برده در هيچ آجا از چني
ود   وردار نب رارداد ازدواج         .  برخ ا ق ا ب ى ي ا همگ اينه

اقض        ودن  زن تن رده ب   بعنوان قرارداد خريد يعنى با ب
رد آزاد                 وان يك ف ا موقعيت او بعن ا  .  داشت و يا ب اينه

ه وضعيت زن را در نظام             در مجموع عواملى بود آ
ز       رد آزاد متماي فئودالى از وضعيت برده و وضعيت ف

وق ، زن سرف در             .  می ساخت بنابراين و به داليل ف
ر   .  موقعيت بين برده و فرد آزاد قرارداشت  آمى باالت

ود               رد آزاد ب ر از ف ائين ت سيار پ رده و ب م  .  از ب او ه
رده شوهرش  ود          ب م نب ود و ه ود      .  ب رده ب ه ب . او نيم

 .     سرف بود 

  آيا زنِ سرف واقعا توسط شوهرش
 استثمار ميشد؟

رف و                  م س د زن در حك انى ، هرچن انواده دهق در خ
ن                 اى اي ن بمعن ا اي د ، ام برده شوهر به حساب مى آم

ه وى توسط شوهرش      ود آ ورد          نب ه در م ، آنطور آ
سرف و مالك صدق مى آرد ، استثمار اقتصادى مى       

د    ار و                 .  ش ان آ ه زن در جري ت آ ت اس ن درس اي
از مقدارى آه    براى مرد بيش  فعاليتهاى روزمره خود
ارت         صرف معيشت و بقايش رد و بعب د ميك ميشد تولي

دارى محصول            ات وى مق د و زحم ل تولي ديگر از ِقَب
ن محصول اضافى در                 ى اي د ، ول اضافى بدست ميام

ار          نهايت بجاى آنكه بدست شوهرش        برسد ، در اختي
ه سطح             .  مالك قرار مى گرفت    ود آ م ب ن ه راى همي ب

تثمار            زندگى شوهرش ه ظاهرا او را اس يعنى آسى آ
مى آرد با سطح زندگى خود او برابر بود و هر دوى    
ج مى                  ار واحدى رن ه و نكبت ب دگى فقيران آنها از زن

  . بردند
د و                    ى آردن دگى م دى زن ه واح ر دو در خان ا ه آنه

اس ات                  لب اير امكان ه و س وت روزان وت و يم و ق
ر               اظ ب ن لح دام از اي ود و هيچك ى ب شان يك اقتصادى

تند    رى نداش رى برت رد زن و        .  ديگ ر م ه اگ در حاليك
دانش ا                 فرزن روت و ي د از ث رد باي ى آ تثمار م را اس

دانش              ه زن و فرزن سبت ب ترى ن دگى به داق زن   ح
ود      ی ب وردار م ود      .  برخ يزى نب ن چ ه چني . در حاليك

روت و سطح              ا ث ه تنه دهقان هر سال آه مى گذشت ن
شتش ت و                  معي الهاى آف ه در س شت بلك ى گ تر نم به

معناى اين امر چيزى   . قحطى بمراتب بدتر هم مى شد
صول                امى مح ه او تم د آ ست باش ى توان ن نم ز اي ج

آورد،      اضافى را آه از آار زن و فرزندانش بدست مي
د شده توسط خودش           ،     همراه با محصول اضافِى تولي

ت در              ى گذاش اب م ار ارب ار، در اختي از روى اجب
د در راس      ه او هرچن ى        نتيج صادى خانوادگ د اقت واح

انواده اش       قرار داشت ولى اين باين معنا نبود آه او خ
رد             ی آ تثمار م ود اس ع خ ه نف ه زن    .  را ب در اينك

ود           همچون سرِف شوهرش دى نب چرا  .  بود هيچ تردي
ر شوهرش        آه همانطور آه توضيح داديم زن در براب
ر             ه سرف در براب از هيچگونه حقى فراتر از آنچه آ

يعنى در برابر او    .  ارباب خود داشت برخوردار نبود 
ى  محصول     .  در حالت نيمه بندگى به سر مى برد    ول

ه                    ا ب ا تمام شد تقريب ار وى حاصل مي ه از آ اضافى آ
ترل        .  مالك تعلق مى گرفت     د سرف آن ابراين هرچن بن

آامل زن را در دست داشت و ارباب وى بود ولى در 
وان                    يز بعن ه خود ن ود آ دبختى ب ير و ب واقع ارباب فق

ديگرى تعلق داشت و سطح زندگى            سرف به شخص
ان زنش                و معيشتش  ه هم رده خود آ ا ب ود در يك         ب ب

يز مصداق ديگرى            .  سطح قرار داشت ن ن ع اي در واق
د               ته توضيح داده ش ه در گذش ود آ ه ب ه  .  از آنچ اينك

(Continued on page 8) 
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ر زنش      ود، و             مالكيت سرف ب يك مالكيت صورى ب
ه                ك ، آ ت مال ت در دس يز در نهاي ه چ ترل هم آن

ا    .  صاحب اصلى ابزار توليد بود قرار داشت     سرف ت
زار       ر اب آنجا بر زن خود آنترل و مالكيت داشت آه ب

زار       .  توليد آنترل و مالكيت داشت          ر اب ترل وى ب آن
ه          توليد نه براى استثمار اقتصادى زن به نفع خود بلك

ود           ك ب راى مال تثمار زن ب ترل مشروط    .   براى اس آن
انواده اش       ع ،        وى بر وسائل معيشت خود و خ در واق

ه وى              ود آ راى آن ب ديم ب ته دي ه در گذش انطور آ هم
ه بخشى از               د آ ته باش نرا داش درت اي م ق يزه و ه انگ
ع وى    توليد را آه مالك در اختيار وى مى گذارد به نف

برده دار براى آنكه خود را از مشغله توليد .  اداره آند
ود خالص          مستقيم آه ديگر برايش د ،       سود آور نب آن
اراتى در             اين آار را در مقياس ا اختي راه ب آوچك هم

ود          ذارده ب ود گ رده خ ار ب ى      .   اختي ر يعن ن ام و همي
انواده                ائل معيشت خود و خ ر وس مختار آردن وى ب

ر زن            بردة سرف شده اين   اش ه ب قدرت را می داد آ
ى                و فرزندانش  ر وى فرمانروائ ك ب ه مال انطور آ هم

ه   .  می آرد، حكمرانى آند بعبارت ديگر ، همانطور آ
ه          مالك از طريق آنترل وسائل معيشت سرف او را ب
ديل می             ده و سرف خود تب خود وابسته نموده و به بن
ترِل                ق آن رف از طري ود س يز خ ور ن رد ، همينط آ

دانش        شِت زن و فرزن ائل معي ده و            وس ه بن ا را ب آنه
ان رابطه زن و       .  سرف خود مبدل می ساخت  اين بني

ود       شكل آامل    .  مرد در جامعه فئودالى يا سرفدارى ب
ى                   ور م ط تبل اى متوس انواده ه ى ، در خ ن بردگ اي

ك            .  يافت   ود مال رد خ ا م انواده ه ن خ ه در اي را آ چ
بود و نتيجتا سرف      وسائل معيشت خود و خانواده اش

سى         .  ديگرى نبود تثمار حن در نتيجه زن را نه تنها اس
ولى در خانوادة سرف ، از . بلكه اقتصادى هم ميكرد 

ود و                   شت خ ائل معي ى وس ك واقع رد مال ه م ا آ آنج
انواده اش  انواده اش         خ تثمار خ ود اس ط وى ،        نب توس

ه        .  شامل استثمار اقتصادى نمى شد  ن در جامع البته اي
يد            ه نظر مى رس ى ب رى طبيع اتى ام ه  .  طبق را آ چ

شت             د و معي ائل تولي ترل وس شا آن د بخ سرف هرچن
ان       -را در دست داشت         خود و خانواده اش    ن هم و اي

اوت          رده  متف عامل اساسى بود آه موقعيت او را از ب
ود              -مى آرد  زار نب ن اب ك واقعى اي ك  .  ولى او مال مال

ور را بطور                ائل مزب ترل وس اصلى ارباب بود آه آن
ترل                 نرو آن ود و از اي ذارده ب مشروط در اختيار او گ

ه     سرف بر وسائل معيشتش يك آنترل  واقعى و قائم ب
ت،          ذات براى او نبود، و از همين رو بود آه در نهاي
ان محصول      اين مالك بود آه از نتيجه آار زن آه هم

انواده    .  اضافى بود برخوردار می شد  بعبارت ديگر خ
د             ه هرچن ود آ تثمارى ب براى مالك همچون ماشين اس
وِد       اختيار آن بدست شوهر داده شده بود ولى در آن خ

دانش       راه زن و فرزن يز بهم د         وى ن ى ش تثمار م . اس
ود        نقش ك ب . او در واقع آنترل اين دستگاه به نفع مال

ت            صادى نداش ع اقت دان نف ار چن ى وى در اينك . ول
ه اوال در راس                ود آ ن ب ا در اي ت وى تنه ن     منفع اي

دستگاه قرار می گرفت و لذا نسبت به اعضاى ديگر     
شترى                    تقالل بي اال و اس ت ب انواده از  موقعي خ
ه او      برخوردار بود و ثانيا موقعيت برتر در خانواده ب
تثمار اقتصادى                 ه اس اجازه می داد زن خود را اگر ن

ن  .  ولى حداقل از نظر جنسى آنترل و استثمار آند   اي
ل راه                  ه وى در مقاب ود آ ع پاداشى ب مزيت ها در واق
ه          انداختن چرخ توليد خانواده و استثمار اعضاى آن ب

رد             ی آ ت م ك درياف ع مال ون     .  نف ت او همچ موقعي
د ديگران               يز مانن ه خود ن ود آ موقعيت سرآارگرى ب

د      ى ش تثمار م د          .  اس ط تولي ى رواب ه فئودال در جامع
ه رابطه               ر پاي همانطور آه در قبل توضيح داده شد ب

ه عده اى         .  بندگى و آقائى بود ا آ بعبارت ديگر هر ج
براى آار و توليد گرد هم می آمدند ، مى بايست يكى    

اين قاعده عمومى    .  ارباب وبقيه فرمانبردار او باشند 
ضاى                   ا اع ه ب تى آ يز وق رف ن ذا س ود و ل ه ب جامع

د                  خانواده اش رد ميآمدن م گ ن دور ه راى آشت زمي ب
دند             ى ش انبردار وى م ه فرم اب و بقي ى ارب ت .يك عل

ه        چنين رابطه اى در اساس ه اآثريت جامع اين بود آ

(Continued from page 7)    د           موقعيت زن در جوامع اسالمی ائل معيشت خود بودن ائل  .  يعنى دهقانان فاقد وس وس
معيشت عبارت از زمين و آب و بذر و غيره و بطور        
ار                 ه آ ق ب سان از طري ه ان خالصه هرآن چيزى بود آ
ود را                اى خ وراك و نيازه ست خ ى توان ا م ردن آنه ب

ا  .  اين وسائل تماما در دست مالكين بود    . توليد آند  آنه
وسائل مزبور را و يا همانطور آه قبال گفته شد بخشى  
ى                ان م ار دهقان رطى در احتي ه ش ائل را ب ن وس از اي
رده و          گذاردند آه آنها نه تنها براى آنان آار رايگان آ
ان    محصول اضافى خود را به آنان بدهند بلكه بندگى آن
شوند               ان ب الم سرف آن ك آ د و در ي ول آنن يز قب . را ن

ن                د در ازاء دريافت اي ور بودن بعبارت ديگر آنان مجب
ى                   ان م ه آن ه آ ه آنچ ود ب شت خ امين معي ائل و ت وس

د      ن دهن تند ت ه        .  خواس ه رابط ود آ يزى ب ان چ ن هم اي
توليد فئودالى يا سرفدارى خوانده مى شد و در همه جا    

ود   رار ب انواده            .  برق ه در خ يز چ رد ن ه زن و م رابط
ن اساس             ر همي الكين ب انواده خود م   سرفها و چه در خ

ن       يعنى هرآس.  بود آه فاقد وسائل توليد بود براى تامي
. معيشت خود مى بايست سرف و بنده ديگرى مى شد     

د و از           دهقانان همانطور آه ديديم برده هاى سابق بودن
از     آنجا آه برده ها حق مالكيت نداشتند لذا آنها نيز پس 

ار               د و بناچ شتى بودن ائل معي ه وس د هرگون آزادى فاق
الكين داده و              دگى م ه بن ن ب ائل ت ن وس رفتن اي راى گ ب

زنان نيز از آنجا آه مانند بردگان . سرف آنها مى شدند
ی                   ت م ه بدس م آ ه را ه ته و هرچ ت نداش ق مالكي ح
آوردند قانونا به پدر يا شوهرشان تعلق داشت ، ناچار       
ائل را      بودند براى تامين معيشتشان به آسى آه اين وس

ارت از       .  در اختيار داشت متوسل شوند         راد عب ن اف اي
ك و بعضى             اعضاى مذآر جامعه بودند آه بعضى مال

د و            .  سرف بودند    ور بودن ائل مزب ك وس مالكين آه مال
ه                      شروط ب ائل را م ن وس ى از اي ه آم م آ رفها ه س
ار                  يروى آ ا ن د ب ه بتوانن دازه اى آ ه ان رايطى و ب ش

بنابراين، .  خانوادگِى خود بكارند در اختيار خود داشتند 
راد                      ته اف ن دو دس ا اي دگى خود ب امين زن راى ت زنان ب
سروآار داشتند و با آنان وارد همان روابطى می شدند  
ى             د يعن رار می آردن آه مالكين بين خود و سرفها برق

ما در گذشته توضيح داديم آه زنان   . بنده آنان مى شدند
ر اساس        اال ب رارداد               طبقات ب ان ق ه هم رارداد آ ن ق اي
شان           ازدواج بود فقط سكس ار شوهران خود را در اختي

ر                الوه ب ر ع ات ديگ ورد طبق د و در م ى دادن رار م ق
يز       سكس ار خود را ن ن      .  آ ه چني ه واضح است آ البت

ود              ردان ب ع م ه نف ا ب ه ج حتى سرفهاى    .  قراردادى هم
تفاده                  دان اس باتى چن ن مناس د از چني يز هرچن رد ن م
ه                   ه هاى ديگر آن آ ى از جنب د ول اقتصادى نمى بردن
ترل                ان و آن ر زن ائى ب درت و آق ال ق ارت از اعم عب

ستند           ى ج ود م ود س ان ب سى آن ى   .  جن هاى اخالق درس
ى                 ذهبى همگ هاى  م نن  و آموزش ه س ه  منجمل جامع
ستم             نى سي بات يع ن مناس ظ اي ان حف ه ش هدف و وظيف

سيستمى آه در آن آسى      .   بندگى در جامعه بود   -آقائى
ار داشت               آه آنترل وسائل توليد و معيشت را در اختي
ان               ترل را در دست داشت ، بهم ن آن بهر اندازه آه اي
ن مالكيت و           اندازه نيز می توانست بر آنها آه فاقد چني

ان     .  آنترلى بودند حكمروائى و آقائى آند از آنجا آه زن
تند   و آودآان هيچ آنترلى بر وسائل معيشت خود  نداش
نرو جزو           و بخشا فاقد هرگونه حق مالكيتى بودند از اي

از همه تحت     ضعيف ترين اعضاى جامعه بوده و بيش
 ■. آنترل و ستم قرار مى گرفتند 

 يادداشتها
1- Jenius, P.  Rodriguez, Chronology of 
World Slavery. 
2  - Ibid. 

زن در ظن تاريخ ، بنفشه حجازى ، -3   
. 182-3صفحات    
 .182همانجا، ص  -4 
كريـستن سـن ،     .  ا.  ايران در زمـان ساسـانيان ، آ          -5 

                        . 188 ، نقل از زن در ظن تاريخ صفحه 352صفحه 
-6 Arvind Shama, Women in World 

Religions, 1987, p. 143. 
 سيامك ستوده

خدا در زندگی انسان می شود، با اين حال اين هگل      
ی و              ر اله ه تفک دی را ب زرگ بع ه ضربه ب است ک

ه           .  مسيحيت وارد می سازد       اد ب ا وجود اعتق هگل ب
خدا و تجليل از مسيحيت، آنرا از صورت مجموعه       
ه آن خصلتی                   ير در آورده، ب دی و بال تغي اصول اب
ا در                  ه تنه ده ای ک وان پدي ه  عن د و ب اريخی ميده ت
د و                  ته، مفي ت داش اريخ، حقاني نی از ت دوره معي

يرد          ا، فالسفه      .  سودمند است، در نظر می گ ا اينج ت
د، در            ی گوي اخ م ر ب ه فوي انطور ک نگری، هم روش
ع نجات آن                  ا تالششان در واق سيحيت، ام د م عين نق

وده است  ذهب از         .  ب ه م ه ضربه اصلی ب در حاليک
ه آن         ه ب جانب فوير باخ و بخشا  فلسفه آلمان است ک

التگری      .  وارد می شود ه قطع دخ فوير باخ اين بار ب
سنده نکرده، موجوديت خود            خدا در زندگی انسان ب
ن                  ه ذه اخته و پرداخت ده ای س ون پدي دا را همچ خ

دا،        .  انسان، زير سؤال می برد اخ، خ ر ب از نظر فوي
ال          نه خالِق، بلکه مخلوق انسان است که در ذهن خي

يرد            ی گ کل م رداز او ش د      .   پ الوه، در نق بع
ماترياليستی فوير باخ از مذهب، انسان که در نظريه 
ار                 ه اعتب ده آليست روشنگری ب دکارت و فالسفه اي
ی                 رار م ز ق ه، در مرک ت يافت شه اش موجودي اندي
ی                 ادی اش، يعن ود م اطر وج ه خ ون ب ت، اکن گرف
ی اش، در              وِد واقع گوشت و پوست و احساس و خ
مرکز توجه قرار گرفته، سرنوشت ساز خويش می      

ستی و واقعی              .  شود نی ماتريالي ه مع بی خدايی نيز ب
ردد                 ی گ از م ه آغ ت ک ان اس ن زم .  اش از همي

تی يک          انی، ح سوف ديگر آلم اوئر، فيل ه ب بطوريک
دا و رابطه              ا وجود خ ه تنه ته، ن ر داش ر ب ام جلوت گ
ز                 سيح را ني ام م سی بن ود ک ه وج ا او، بلک سيح ب م
انکار نموده و اعالم می دارد که اساسا کسی بعنوان    
سيح ساخته و                 تان م ته است و داس مسيح وجود نداش

و سرانجام مارکس، اعالم   .  پرداختۀ ارباب کليساست
ه       ون ک ی دارد، اکن ت   آن]  خصلت["  م انی حقيق جه

ه سرنوشت اش            و"  ناپديد شده انسان دريافته است ک
رای          ست، ب تقرار  "در دست کسی جز خود وی ني اس

ا      " حقيقت اين جهان و ساختن دنيای مطلوب خويش ب
د آسمان   "دستان خود، بايد بجای     ه   "  نق ن   "ب د زمي " نق

اعی موجود               سرمايه  (يعنی نقد بردگی و نظام اجتم
ه آزادی             )  داری ا ب پردازد ت ردن آن ب ان ب و از مي

ای              درت ه ه ق وق هم ل از ي ائی کام ائی و ره نه
د              ل آي نی نائ مانی و زمي ر آس رکوب گ س ".  س پ

ه ه              وظيف اه ک ه، آنگ ت ک اريخ اس صلت[ی ت ] خ
ن    آن ان   جهانی حقيقت ناپديد شده است، حقيقِت اي جه

ازد     ستقر س ره    ...  را م ه پيک اه ک دس    آنگ ی مق
انگی را در            رمال شده، خودبيگ خودبيگانگی انسان ب

ره ازد     پيک رمال س د    .  ی نامقدسش ب ب، نق دين ترتي ب
د           آسمان به نقد زمين بدل می   ه نق د مذهب ب شود، نق

ت              د سياس ه نق ات ب د الهي وق و نق ارکس، (»  .حق م
سفه         د فل ر نق دی    ) .ی حق هگل     مقدمه ای ب ن رون اي

ا، طی               د مذهب در اروپ ه نق سال، در     300است ک
د                    ه نق د و سرانجام ب جريان تکامل خود طی می کن
ه و سرانجام             سط يافت جامعه و نظام سرمايه داری  ب
ق می            تی تحق د بطور موق ون هر چن در انقالب کم

ه صرفا         .   يابد نقد ما نيز از مذهب در روشنگری، ن
ی و                 ستی، بلکه تالشی عمل يک نقد نظری و آکادمي

ان است        ير جه رای تغي ارزه ای   .  مبارزه جويانه ب مب
د                  ای در بن ن ه ردن ذه ا آزاد ک ا ب عی دارد ت ه س ک
ر               دن ب ائق آم رای ف ا را ب مانی، آنه ای آس درت ه ق
دگی شرافتمند و      قدرت های زمينی و ساختن يک زن

ازد    اده س سانی آم ه       .  ان ه ک ن زمان بخصوص، در اي
مذهب می کوشد چه در شرق و چه در غرب مجددا  
ار                    شانده، ب درت ن ر سرير ق ا سماجت خود را ب و ب
ی از       ديگر بر سرنوشت بشر مسلط گردد، بهره جوئ
ذهب از                 ا م ارزه ب ا در مب ای اروپ ت آورده دس

 .برجستگی و ارزش خاصی برخوردار می باشد
يکی از آثار کالسيک و        کتاب بنيان های مسيحيت        

ارزشمند در اين مسير ميباشد که جای آن دارد به                 
فارسی ترجمه و به نظر خوانندگان ايرانی و افغانی           

کائوتسکی در اين کتاب طی بررسی                         .  برسد

(Continued from page 1)  چگونگی شکل گيری مسيحيت، نه تنها با داليل علمی            بنيادهای مسيحيت
و مستند، بنيان های آن را به زير سؤال می برد، بلکه             
همچنين نشان ميدهد که پيدايش اين مذهب چه رابطه               
تنگاتنگی با نيازهای نظام موجود برده داری و دولت             
برده دار رم داشته و چگونه و بهمين دليل سرانجام در           

ما از اين شماره متن             .  خدمت آن قرار می گيرد            
انگليسی و ترجمه فارسی اين کتاب را به طور مسلسل       
در روشنگر چاپ و در معرض مطالعه خوانندگان آن           

 .  قرار می دهيم

 
 
 
 
 
 

صرفنظر ازموضع مان در مورد مسيحيت، بی گمان            
ناگزيريم آنرا يکی از عظيم ترين پديده ها در تاريخ                 

نمی توان به کليسای مسيحی انديشيد و          .  بشريت بدانيم 
و اين کليسا اکنون نزديک به دو                 -شگفت زده نشد    

هزار سال از عمرش می گذرد و هنوز سرزنده                          
وپرتوان است، پرتوان تر از حکومتهای بسياری از               

هر چيزی که کمک کند اين پديده شگرف را          .  کشورها
بشناسيم، از جمله مطالعه سرآغاز آن، درعرصه عمل         
بسيار پراهميت است و کارگشا، گيريم که ما را                          

اين اهميت، پژوهش   .  هزاران سال به عقب بر گرداند       
در باره سرآغاز مسيحيت را، ازهر مسئله تاريخی                  
ديگری که از دويست سال گذشته فراتر رود، بسيار               
جالب تر می کند؛ هم چنين، ريشه يابی مسيحيت را،                

کليسای مسيحی تبديل به        .  بازهم دشوار تر می کند          
سازمانی پر افتدارو قائم به ذات شده است که يا در                    
خدمت نيازهای سروران خود ويا در خدمت نيازهای            

بوده است که    )  سکوالر(ديگر حاکمان دنيويت گرائی       
هر کسی  .  توانسته اند آنرا تحت فرمان خود در آورند          

که با فرمانروايان در افتد ناچار با کليسا نيز بايد                         
مبارزه برای کليسا و بر عليه کليسا تبديل به               .  درافتد

منازعه ای گره خورده با پراهميت ترين منافع                            
چنين است که به سادگی ميتوان          .  اقتصادی شده است   

بی طرفی در مطالعات تاريخی در باره کليسا را به                  
همين امر طبقات حاکم را بر آن داشت که          .  يکسو نهاد 

مطالعه در باره آغاز مسيحيت را ممنوع کنند و به                    
کليسا سرشتی الهی نسبت دهند، که برتر و فراتر                       
ازآنست که در دست يازی هر گونه انتقادی از سوی               

عصر بورژوائی خرد در قرن            .  انسانها قرار گيرد     
هيجدهم سرانجام موفق شد اين هاله تقد س را از ميان             

مطالعه علمی پيدايش مسيحيت برای نخستين          .  بردارد
اما قابل توجه است که علم دنيويت        .  بار امکان پذيرشد  

در قرن نوزدهم سخت از اين حيطه             )  سکوالر(گرا   
دوری می کرد وبه گونه ای عمل می کرد که گوئی                  
. اين حيطه هنوز هم يکسره به قلمرو الهيات تعلق دارد         

مجموعه های کاملی از آثار تاريخی که توسط برجسته       
ترين تاريخ نويسان بورژوا ی قرن نوزدهم در باره                
امپراتوری روم نوشته شده اند بی سر و صدا از                         
مهمترين رويداد آن زمان، يعنی پيدايش مسيحيت، می          

برای مثال، مامسون در جلد پانزدهم کتابش،             .  گذرند
شرح مفصلی از تاريخ يهوديان در تحت          تاريخ روم،    

حاکميت قيصرها بدست می دهد، و در اين ميان چاره            
ای ندارد جز اين که گه گاه  ذکری از مسيحيت به                       
ميان آورد؛ اما مثل چيزی که گويا از ابد وجود داشته              
است، مثل چيزی که گويا ديگر ديريست شناخته شده              

رويهم رفته تنها الهيون و مخالفان آنان ، يعنی              .  است
تبليغ گران انديشه آزاد، به سرآغاز مسيحيت عالقه                 

(Continued on page 9) 
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برانگيزندگان مردم به شورش در فلسطين که در آن              
شده از  )  تقديس(زمان به عنوان مسيحا، يعنی تدهين           

سوی خداوند، قدم به ميدان می نهادند، عيسی نامی                 
ولی هيچ چيزی در باره زندگی                 .  نيز بوده است      

سومين موردی که از          .  وکارهايش گفته نمی شود         
مسيح توسط يک غير مسيحی ذکری به ميان می آيد               

ی تاريح نويس رومی تاسيتوس است،         سالنامه ها در  
دردفترپاتزدهم .  که در حدود همان سال تليف شده اند          

اين سالنامه ها، آتش سوزی روم در زمان                                      
فرمانروائی نرون به توصيف در می آيد و در فصل              

"آن گفته می شود       44 او برای مقابله با شايعه ای          : 
افراد ]  که نرون را مقصر آتش سوزی می دانست               [

مجرمی را که بخاطر جرمشان منفور بودند و مردم               
آنها رامسيحی می ناميدند به ميدان آورد؛ و با سخت               

پايه گذار اين    .  ترين شکنجه ها آنها را مجازات کرد          
فرقه، مسيح، توسط پونتيوس پيالت، کارگزار روم،             
در زمان فرمانروائی تيبريوس اعدام شد؛ اين خرافه             
به اين ترتيب موقتا سرکوب شد، اما دوباره نه تنها در 
يهوديه، سرزمينی که اين شراز آنجا سرچشمه گرفته           
بود، بلکه در خود روم نيز، که همه چيزهای هراس               
آور وننگين از همه طرف به سوی آن جريان دارد و             

ابتدا، .  در آنجا رشد می کند، دوباره جان گرفت                      
شماری اندک دستگير شدند که به گناه خويش اعتراف         
کردند؛ سپس با اطالعاتی که از آنها بدست آمد،                         
گروهی عظيم، که مستقيما نه به جنايت آتش افروزی،         
. بلکه به نفرت از بشريت متهم شدند، دستگير آمدند               

اعدام آنها اسباب تفريح و سرگرمی شد؛ پوست                          
حيوانات وحشی را بر آنها می پوشاندند وسپس سگها           
را به جانشان می انداختند تا تکه پاره شان کنند، و يا               
به صليب کشيده می شدند ويا برای سوزاندن آماده                   
شان می کردند و به محض اين که غروب می شد آنها  

نرون .  را به آتش می کشيدند، تا مشعلی باشند در شب         
باغش را برای تماشای اين نمايشها در اختيار مردم               
گذاشت و بازيهائی سيرک مانند برپا کرد، که در آن               
خود او در لباس يک ارابه ران با جماعت درمی                       

گرچه اينها    .  آميخت يا خود ارابه ای می راند                       
جنايتکارانی بودند سزاوار سخت ترين کيفرها، ولی             

چرا که  :  دلسوزی روز افزونی را به خود جلب کردند       
نه بخاطر خيرعموم، بلکه برای ارضاء خشم يک فرد         

اين شهادت بی گمان چيزی نيست        ."  قربانی می شدند  
. که مسيحيان آنرا به نفع خود سرهم بندی کرده باشند            

با اين که      -با اين همه، از آنجا که دی يو کاسيوس                 
از شکنجه    -يک صد سال پس از تاسيتوس می زيست        

و آزار مسيحيان در دوران نرون سخنی به ميان نمی            
سيوتونيوس، .  آورد، مورد مجادله قرار گرفته است           

که اندکی پس از تاسيتوس به نوشتن پرداخته است،                
نيز در زندگينامه نرون، از شکنجه وآزار مسيحيان،            

مردمانی که خود را در اختيار خرافه ای جديد و                     "
، سخنی به ميان     )16فصل  " (شرورانه قرار داده اند    

اما سيوتونيوس از عيسی اصال چيزی نمی   . نمی آورد
گويد وتاسيتوس حتی نام عيسی را هم به ميان نمی                   

تدهين "، که ما به اذاء يونانی         )مسيح(کرايست  .  آورد
. است"  مسيحا"است، صرفا ترجمه واژه عبری       "  شده

تاسيتوس در مورد کارهای مسيح و محتوای آئينش                
واين کل مطلبيست که  منابع                     .  هيچ نمی گويد        

غيرمسيحی درنخستين قرن از دوران مسيحيت به ما            
 ادامه در شماره بعد■           . می گويند

 پانويس ها
 :برای مثال –1

Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi, Vol.I, 3rd edn., 1901, p.544f  

اشاره به يوحنای تعميد دهنده، همانند ذکر عيسی و برادرش در                -  2
نيز )  2.  5، دفتر هيجدهم،      تاريخچه های باستانی     (کتاب يوسفوس    

 .و مشکوک می نمايد" الحاقی"
3 - Alb. Kalthoff, The Rise of Christianity, London 
1907, pp.20, 21. 

 :واينهم التين نامهائی که در متن آمده اند
      Albinus  Ananus  Bar Kochba      Celsus       

Decline and Fall of the Roman Empire   Dio 
Cassius     Eusebius    Gibbon     Jewish Antiquities 
of Flavius Josephus    John the Baptist   Mommsen   
 Nero   Origen     Pliny    Pontius Pilate    Samaritan  

   Suetonius     Tiberius   Tacitus   

زيرا که او،   .  می ورزيدند همچنان به او وفادار ماندند      
همان گونه که پيامبران خدا، اين و هزاران کار                         
شکفت ديگر از سوی اورا، پيش گوئی کرده بودند در 

نام .  سومين روز دوباره زنده شد و برآنها ظاهر شد             
مسيحيان از نام او سرچشمه گرفته است واين فرقه                

 ." همچنان از آن هنگام به حيات خود ادامه داده است
يوسفوس بازهم در دفتربيستم، فصل نهم، بخش اول،           

در اينجا او از برادر مسيح       :  از مسيح سخن می گويد     
سخن به ميان می آورد و اينکه گويا کاهن بزرگ                      

برادر "انانوس، در زمان آلبينوس، ترتيبی می دهد که 

عيسی، که  می گويند مسيح است، همراه با عده ای                 
ديگر به دادگاه آورده شود، و به اتهام فانون شکنی                  

مسيحيان ."  محکوم به مرگ از راه  سنگسار شود                
برای اين سند ارزش بسيار زيادی قائلند؛ چرا که                    

 87فردی غير مسيحی،  يهودی و زاهد  که در سال              
ميالدی بدنيا آمده و در اورشليم می زيسته، و از                       
همين رو کامال می توانسته است اطالعاتی موثق در            
باره مسيح داشته باشد، آنها را بدست داده است، واز             
اين رو که يهودی است و هيچ نفعی در قلب حقايق به             
خاطر مسيحيان نمی برده، شهادت او می توانسته                   

اما دقيقا   .  است ارزش باز هم بيشتری داشته باشد               
همين که يک زاهد يهودی دست به تجليلی چنين                       
اغراق آميز از مسيح ميزند، خود عاملی برای                          
مشکوک بودن آن می شود؛ و آنهم خيلی زود رخ می            

بطوری که موثق بودن اين سند در قرن                           .  دهد
شانزدهم مورد مجادله قرار می گيرد، و اکنون ديگر           
جعلی بودن اين نقل قول و اينکه از يوسفوس گرفته               

جمالت مزبور در        1.نشده، امری پذيرفته شده است      
قرن سوم توسط يک مسيحی وارد کتاب او شده است            
که از کتاب يوسفوس نسخه برداری می کرده، و                     
ظاهرا به او بر خورده که چرا يوسفوس که پيش پا                 
افتاده ترين شايعه های رايج در فلسطين را نقل می                 

اين .  کند در باره کسی چون مسيح هيچ نگفته است،             
زاهد مسيحی به حق فکر کرده بود که نبود هيچکونه            
ذکری از مسيح در کتاب يوسفوس، وجود يا دست                  
کم، اهميت نجات دهنده اش، مسيح، را مشکوک جلوه         

ولی حاال کشف جعل او خود تبديل به                 .  خواهد داد  
و اما نقل قول         .  شاهدی بر عليه مسيح شده است              

. مربوط به برادر مسيح  نيز چيز مشکوکی است                     
، در   .)م   254تا      185(درست است که اوريگن            

تفسيرش در باره متا، شهادت يوسفوس در باره                         
اما در ضمن خاطر نشان     .  برادرمسيح را نقل می کند    

می کند که به رغم اين گفته ها، يوسفوس، عيسی را               
اوريگن در مجادله اش با  . به عنوان مسيح قبول ندارد

سلسوس اين گفته يوسفوس در باره برادر مسيح را                
نقل می کند و ناباوری يوسفوس را بار ديگر خاطر               

لزوما از روی ترس نبوده است که             .  نشان داده اند    
تاريخ نويسان بورژوا از پرداختن به سرآغاز                          
مسيحيت پرهيز کرده اند، بلکه اين روی گرداندن                 
می تواند ناشی ازعالقه به دوری گزيدن از مجادله،            

امر ديگری که باعث       .  به هنگام نوشتن تاريخ باشد       
روی گرداندن  آنها از پرداختن به سرآغاز مسيحيت           
شده است، وضعيت اسفناک منابعی بوده است که بايد    

ديدگاه .  اطالعات خود را از آنها اخذ می کردند                    
سنتی، مسيحيت را آفريده يک نفر، يعنی عيسی                      

اين ديدگاه حتی امروز هم                    .  مسيح، می داند         
درست است که مسيح، حداقل در محافل       .   پابرجاست

، ديگر خدا دانسته نمی "تحصيل کرده"و " روشنفکر"
شود، اما هنوز هم شخصيت خارق العاده ای دانسته             
می شود که با اين قصد بميدان آمد که مذهب جديدی              
. را بنيان گذارد و با موفقيتی عظيم نيز چنين کرد                  

الهيون ليبرال، همانند آزاد انديشان راديکال، همه                 
براين عقيده اند ؛ تنها فرق آزاد انديشنان با الهيون                  
در مورد نقد مسيح به عنوان چنين شخصيتی در اين            
است که آزادانديشان در پی آنند که تا آنجا که می                     
توانند مسيح را از هر گونه خصيصه ابرمردانه ای              

با اينهمه، در پايان قرن هيجدهم گيبون              .  مبرا کنند  
ا ضمحالل و        تاريخ نويس انگيسی در کتاب خود،           

تا   1774که نوشتن آن از       (  سقوط امپراطوری روم   
، به گونه ای طنزآميز  )به طول انجاميده است 1788

خاطرنشان می کند که چه حيرت انگيز است که هيچ           
يک از معاصران مسيح، با اين که گويا                                          
دستاوردهائی چنين شگرف داشته است، ذکری از او         

"بميان نياورده اند      اما  بی توجهی مسامحه آميز             . 
جهان غير مسيحی و فيلسوفان را در مورد آن شواهد   
ارائه شده بدست قادر مطلق ، نه به صورت                                
استداللی منطقی، بلکه به صورت شواهدی ملموس،          
چگونه  می توانيم نديده بگيريم؟ در دوران زندگی                
مسيح ، و در طی دورانی که حواريون او و پيروان              
نخستين آنها می ذيستند، مرامی که انها تبليغ می                     
. کردند توسط اعجازهائی بی شمار تاييد می شد                     

چالغ ها شروع به راه رفتن می کردند، کورها بينا               
می شدند، بيماران شفا می يافتند، مردگان از گور بر           
می خاستند، ارواح خبيث طرد می شدند، قوانين                     
طبيعت بارها و بارها به سود کليسا به حالت تعليق                

اما انديشمندان يونان و روم از اين              .  در می آمدند    
مناظر پر ابهت روی بر می تافتند، و چنان غرق در            
مطالعات و مشغله های روزمره زندگيشان بودند که           
گوئی از اين تغيير و تحوالت مهم در سير امور                       

فی المثل، به هنگام . مادی ومعنوی جهان بی اطالعند
مرگ مسيح تمامی کره زمين يا دست کم فلسطين سه           

اين کسوف  .  ساعت تمام غرق در تاريکی می شود           
با آنکه او فصل    :  در روزگار پلينی ارشد روی ميدهد     

خود را به کسوف ها            تاريخ طبيعی         ويژه ای از     
اختصاص داده است، اما در مورد اين کسوف هيچ               

(نمی گويد   اما حتی اکر     ).  گيبون، فصل پانزدهم    ." 
معجزه ها را هم نديده بگيريم، هضم اين مطلب                        
مشکل است که چگونه می شود شخصيتی مثل مسيح           
مذکور درانجيل، که بنا به گفته انجيل چنان هيجانی              
را در ذهن مردم برانگيخته بود، به کار خود همچنان      
ادامه دهد و سرانجام نيز در راه آرمانش به شهادت              
برسد و با اين همه، معاصران غير مسيحی و يهودی          

نخستين ذکری  .  او کلمه ای هم به او اختصاص ندهند       
که از مسيح توسط يک غير مسيحی به ميان می آيد               

از سوی             تاريخچه های باستانی يهوديان                  در
سومين فصل دفتر هيجدهم     .  فالويوس يوسفوس است   

به پونتيوس پيالت کارگزار روم می پردازد، که در            
"ميان مطالب ديگر می گويد         -در اين ايام انسانی        : 

خردمند به نام مسيح         -اگر بتوان او را انسان ناميد          
اوصاحب معجزاتی بود و آموزگار      .  زندگی می کرد  

مردم بود و آنها نيز با خرسندی حقيقت را می                            
او پيروان بسياری در ميان يهوديان و                 .پذيرفتند؛   

هر چند پيالت بعدا       .  مسيح اين بود    .   يونانيان يافت  
اورا  بخاطر شکايت شريفترين افراد مردم ما به                     
مصلوب شدن محکوم کرد، اما آنهائی که به او عشق          

(Continued from page 8)  اين گفته های اوريگن يکی از دالئلی          .  نشان می کند    بنيا د های مسيحيت
است که ثابت می کند که قطعه خيره کننده مزبور در            
باره مسيح که در آن يوسفوس عيسی را به عنوان                    
مسيحا، يا مسيح می شناسد، نمی توانسته است در                   

بالفاصله .  متن اصلی يوسفوس وجود داشته باشد                
نتيجه گرفته می شود که بخش مربوط به برادر مسيح           

چرا که آن چه که . نيز توسط مسيحيان جعل شده است
او نقل می کند با دستنوشته های يوسفوس آنگونه که              

در اين نوشته   .به دست ما رسيده است کامال فرق دارد     
ها گفته می شود که تخريب اورشليم مجازاتی است                

برای  اعدام برادر مسيح؛ اما اين جعليات در ديگر                 
اين بخش  آن      .  دستنوشته های يوسفوس وجود ندارد       

گونه که در دستنوشته های يوسفوس آمده و به دست              
ما رسيده است، توسط اوريگن نقل نمی شود، در                     
حالی که او نسخه بدل ديگر را سه باردر موارد                        

و با اين همه اوتمام شواهدی        .  مختلف تکرار می کند    
را که برای دين مسيح با ارزش بوده است و  می                       
توانسته است از کتاب يوسفوس بدست آورد به دقت               

محتمل می نمايد که گفته های            .  گرد آوری می کند      
يوسفوس در باره برادر مسيح آن گونه که بدست ما                
رسيده است نيز تقلبی است و نخست توشط زاهدی                 
مسيحی، برای افزودن بر جالل خداوند، مدتی پس از          
اوريگن، اما پيش از يوسبيوس، که اين جمله ها را                 

تقلب های        2.نقل می کند وارد متن شده است                       
مسيحيان بالفاصله از همان پايان قرن دوم وارد کتاب         

سکوت اودر مورد شخصيت های      :  يوسفوس می شود  
اصلی انجيل خيلی توی چشم می زد؛ الزم بود                           

 !اصالح شود
اما حتی اگر مطلب مربوط به برادر عيسی اصالت                
هم می داشت، حد اکثر می توانست اين را ثابت کند                
که عيسی نامی بوده است که مردم اورا مسيح، يعنی             
مسيحا، می ناميده اند؛ هيچ  چيزی بيش از اينرا نمی             

"توانست ثابت کند        اگر بخش مزبور حقيقتا به                . 
يوسفوس تعلق داشته باشد دستمايه حاصل از آن برای         
الهيات انتقادی فقط وفقط  تاری است ازشبکه ای                     
عظيم که می تواند يک نسل کامل را در برداشته                      

تعداد مسيح های زمان يوسفوس و بعد از آن تا            .  باشد
اواخر قرن دوم آنقدر زياد بودند که در بسياری از                  
موارد تنها اطالعاتی جسته گريخته در باره آنها در               

يک نفربه اسم يهودای جليله هست، فرد         :  دست داريم 
ديگری به نام تئوداس که مصری گمناميست، و يک             

پس   -وجود دارد "  بارکوچبا"سامری، و سرانجام يک      
دليلی ندارد که يک عيسی هم  در ميان آنها وجود                     
نداشته باشد؟ چرا که عيسی يک نام متداول يهودی                 

دومين مطلبی که از يوسفوس نقل می            3."بوده است 
شود حد اکثر گويای اين است که در ميان                                       
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ه           ک آن چگون ه وديموکراتي وای آزاديخواهان محت
ستان    درنهايت ملعبه دست اسالم سياسی مستقر در پاک
ه                رار گرفت خود داستانيست جداگان ران ق وبعد ها اي

 . والم انگيزکه اميد در زمانش بتوانيم آنرا بشگافيم 
ن                       5 د اي ر می آي دارک ب ه م ه از مطالع ا جايی ک ــ ت

وان کردن اصالحات             ا عن رژيم بود که می خواست ب
کذايی وفوق ارتجاعی ــ چه چيزی ارتجاعی تر از آن 
که در همنوايی کامل با اسالم ،به زن برخورد کااليی   
را       نموده به گفته نکته سنجان کابلی قيمت دست اول آن

ا                  300 ه دني رده ب م م رای رژي افغانی معين نمايند ــ ب
آمده اش پايه های توده ای دست وپا نموده مردم را به    

 . جان همديگر بياندازد 
ا را می       6 ــ برخورد دقيق وهمه جانبه به متن فرمانه

ار            ا را دراختي ن فرمانه گذاريم به زمان ديگری که مت
بران           .داشته باشيم    ار برخی از ره همين اکنون که آث

ظهور وزوال حزب    «  رژيم کودتا را در اختيار دارم  
ستان        ق افغان ک خل تگير     »ديموکراتي ته دس ــ نوش

ال              دين س زب وچن ی ح تر سياس ضو دف شيری ع پنج
يادداشتهای  «  وزير در وزارت خانه های متعدد ــ ،      

ی     »  سياسی ورويداد های تاريخی  ــ نوشته سلطان عل
الن وبيش از             ر پ تر سياسی وزي شتمند عضو دف  8ک

در (اردو وسياست «سال صدراعظم در رژيم کودتا ، 
ستان          بی عظيمی        »  سه دهه اخير در افغان ته ن ــ نوش

عضو کميته مرکزی حزب ويکی از جنراالن خون              
ل ــ ،           ام کارم زب         «  آش اريخ ح ه ت اهی ب نگ

ستان      ق افغان دوس   »  ديموکراتيک خل ته عبدالق ــ نوش
ر تجارت          غوربندی عضو کميته مرکزی حزب ووزي

اوز روس ــ ،              ل از تج ا قب م کودت ای   «  رژي نه ه دش
ــ نوشته فقير محمد ودان عضو کميته مرکزی    » سرخ

زی            ه مرک غ وفرهنگ کميت عبه تبلي س ش حزب وريي
ــ نوشته نظيف اهللا » آشوب بيگانه گان « ــ ، .ا.خ.د.ح

ـ                ا ـ فير در کوب نهضت از اعضای بلند پايه حزب وس
د       وبه عالوه آن آثار محققين ودانشمندانی چون ، کاندي
ده              ورخ ورزي ق وم ستانی محق م سي سن اعظ اکاديمي

مقدمه يی بر کودتای ثور وپيامد های آن در          « کشور 
ستان    ن          »  افغان ارز از مورخي د مب ، عبدالحمي

تحليل واقعات سياسی     «  وژورناليستان باسابقه کشور  
تمدار      »افغانستان  ، داکتر حسن شرق دپلومات وسياس

م           در اعظ ابقه و دو دوره ص ب   «  باس يس وتخري تاس
ابقه       »  اولين جمهوری افغانستان     ، مورخ ومحقق باس

تر فضل اهللا مجددی            عبدالحق مجددی وهمکارش داک
ير              «   ا رهر کب ير ت ير کب سنده   »  افغانستان از ام ، نوي

دوار          ازی امي اريخی ني ايع ت ر وق ل گ ل «  وتحلي عوام
وده ها اثر ديگر در    » 1357ونتايج کودتای هفت ثور 

ن             امتن فرامي چ يک از آنه رار دارد در هي دسترس ق
ه   آورده نشده است ، تا در موجوديت آنها بحث را ادام

امول                 .  دهيم   ن م ام اي ه انج ده ب وان در آين اميد است بت
 . توفيق يابيم 

 
ای                   ان از آق ن ت راز ام « در خاتمه بار ديگر ضمن اب

اارزشی را مطرح می                »  ستوده  که چنين مطالب ب
ع دارم     نمايند ، از جناب ايشان وساير دوستان نيز توق
کاش                       ن کرده ک قی ن ل ه ت ت اف ه ي م تا اين مبحث را خات
د                             وان ت ه ب ری ک رده ت اد گست ع را در اب ان ق ش ي وتحق
چگونگی احيای راديکاليزم مذهبی در تمام اشکال آن   
ه     ي رک من جمله اسالم سياسی در اندونيزی ، فليپين ، ت
و                       وگ ه ، ي ان ي ای م هوريت های آسي ، الجزاير ، جم
ر                   ز در ب ي ان را ن اطق جه سالويای سابق وساير من
ا        رده  وب گيرد؛ به پيش برند، شايد در چنان ابعاد گست
ه          ای غرب ب ي در نظرداشت نقش کمونيزم ستيزانه دن

اد ،        »  ناتو« ويژه  ج ادر اي ومصارف مليارد دالری آنه
ام دوران جنگ             م زدر ت تحکيم وگسترش کمر بند سب

 .   سرد، بتوان به نتايج قناعت بخش تری دست يافت 
■■■                   

نبله      ل س هريور(در اواي سوالی    1357)  ش ردم ول م
وده از       «نورستان»)  شهرستان ( ام نم بر ضد رژيم قي

ت                    سوالی را در دس ل آن ول ترول کام د کن ه بع آن ب
 .  گرفتند 

پتامبر     9مطابق   )شهريور(سنبله   18در  جنرال    78س
ات       »  ضياء الحق  «   حاکم نظامی پاکستان غرض مالق
ل          »  نور محمد تره کی     «  با  ه کاب ا ب م کودت بر رژي ره

شکالت             ل م ه ح اتی در زمين وده توافق سافرت نم م
ی            ادراتی وواردات وال ص ل ام ل ونق رحدی ، حم س
ستان ودادن يک راه ترانزيت              افغانستان از طريق پاک
ه             د ک به افغانستان از طريق پاکستان را امضا ء نمودن

اب                 وان در کت ی ت ل آن را م رح کام ه     «ش اهی ب نگ
ستان            ک افغان زب ديموکراتي اريخ ح ته   »  ت « نوش

دی      دوس غوربن ت         »  عبدالق ان وق ارت هم ر تج وزي
ود               ه نم صيل مطالع ه تف ا ب م کودت سافرت   .رژي آن م

وتوافقات می تواند بدان معنا باشد که تا آن زمان اسالم 
سياسی مستقر در پاکستان اجازه اخالل گری در امور   
افغانستان را نداشت ، ورنه قبل از هر نوع توافقی می  

 . بايست مساله آنان مطرح بحث قرار می گرفت
پتامبر 2مطابق به  1357)  مهر(ميزان 2به تاريخ   78س

ان شماره هفت          حد اعظمی مهريک      «  با صدور فرم
انی     300زن   ادل         »  افغ انی مع روز افغ ه ارزش آن  6ب

 . دالر امريکايی تعيين گرديد 
يزان   18در   ر(م ه       1357)مه ابق ب بر   10مط  78اکت

سه     دين غوری در       )  دبيرستان   (شاگردان لي شهاب ال
ه       «غزنی »)استان(واليت    د ک برضد رژيم قيام نمودن

ده عده                   ه شدت سرکوب گردي مثل قيام های گذشته ب
 . زيادی از آنان به قتل رسيدند 

اريخ       ه ت وس7ب ابق   1357)آذر(ق امبر 28مط دس
ماره    78 ان ش ا اصالحات ارضی          8فرم ه ب در رابط

د   سل           .  صادر گردي ير تسل ه س الی ب ر اجم ک نظ ا ي ب
 : قيامهای مردمی به وضاحت می توان دريافت که

ــ علت ويا علل قيامها فرمانها نبوده است چه قبل از  1
د؛        رار گيرن آن که فرمانها صادر ودر عرصه تطبيق ق
که خود زمانی بس طوالنی را نياز داشت ؛قيامها آغاز 
شتراز      ه بي يافته بود وحتی می توان به جرئت نوشت ک

ردم     . نصف کشور در آتش آن می سوخت  ام م علت قي
ه جان ،           به صورت عمده ظلم ، زور گويی ، تجاوز ب
ژاد                  ل تصور ، ن اق غير قاب مال وناموس مردم ، اختن
وام                ه ت ای احمقان روازی ه د پ ستی ، بلن تی فاشي پرس
دان ، شکنجه             االتر زن ه ب باهتک حرمت مردم واز هم
دان دست می                    ا ب م بی مهاب ه رژي ود ک ايی ب واعدام ه

ماه بعد از رسيدن به قدرت رژيم با  17چنانچه .  يازيد 
ه           ی اعالم داشت ک ر روي ان پ سان را       12چن هزار ان

ستند آن              ردم نمی توان تی م ه ح وده است ، ک دام نم اع
 . واقعيت را تلخ بپذيرند 

اطقی                2 ده در من ه صورت عم ا ب ام ه نر ،  «  ــ قي ک
ه از لحاظ داشتن        »  نورستان ، دره صوف     صورت ک

اراضی زراعتی ، در جمله فقير ترين مناطق به شمار  
رفته حتا در تمام آن مناطق زمين زراعتی درجه يک      
ه                  ن داران علي ا زمي ا گوي دارد ؛ ت ود ن اس وج در اس

 . اصالحات نامنهاد دست به قيام بزنند
ازمانهای                3 ون از س ه اکن نادی ک ت اس ه روي ــ ب

وديگران  C.I.A.    ،M.I.6استخباراتی غرب اعم از        
اهنوز نمی دانست           به نشر رسيده در آن مقطع غرب ت
ه           ا ب د، آي شان ده شی ن که در قبال رژيم کودتا چه واکن
ن       ا اي ميخکوب کردن آن در افغانستان رضايت دهد وي

به همان علت    .  که تقاضاهای بيشتری را مطرح نمايد   
ود                      ب خ ا از جان ود ت دد آن ب ستان در ص ت پاک دول
ه           دی کامل ب ومجموع کشور های غربی با حوصله من
ان     استمزاج قضايا بپردازد ، پر واضح است که در چن
شرايطی اسالم سياسی مستقر در پاکستان نمی توانست 

 . اجازه بحران آفرينی را داشته باشد
ا                     4 ردم ب ودی م ه خ ود ب ای خ يزش ه ه خ ن ک ــ اي

ل              شريه بی بدي ه شماره های ن خوانندگان ارجمندی ک
در امريکای شمالی را به صورت مرتب  » روشنگر«

ر                  را از نظ وای آن ر محت االت پ ته ومق ت داش درياف
ای            ه آق د ک » ستوده «گذرانيده اند ، به يقين به ياد دارن

شه                 د همي شريه ، مانن م آن ن در شماره های ششم وهفت
مطلب مهمی را مطرح ودر باب آن نظرات خويش را 

ود    . ابراز داشتند  در اين که آن مطلب چقدر آموزنده ب
ا را از آن بابت حد ومرزی               ان م ، همين بس که امتن

دارد  د        .  وجود ن ته ان شان نوش ه اي ن ک ا اي رم «  وام رف
ش              ه جنب ود ک ران نب ا دراي ان تنه ارضی وآزادی زن
ستان             ر انگيخت ،در افغان اسالمی را در برابر خود ب
ش               روج جنب ه ع ود ک ن اصالحات ب ا همي يز ، دقيق ن
ن             ش مجاهدي د جنب ث گردي المی را باع دين اس مجاه
ای            ا رفرمه ا در مخالفت ب اسالمی در افغانستان اساس

. مربوط به آزادی زنان ودهقانان بود که شکل گرفت   
ا               »  . .  يرد چه ب رار گ م ق ن قل نمی تواند مورد تاييد اي

خ               ا تاري ل ب ايرت کام ه  در مغ ه عالوه آن ک تاسف ب
اريخی يک              ه ت د تبرئ ی توان راردارد ؛ م ا ق شور م ک
ر پوشش اصالح        مشت جنايتکار وعامل بيگانه را زي

د         نی نماي ه چب ست نيززمين ب ورفرمي ر   .  طل ه خاط ب
وشما  »  ستوده «اثبات مطلب درگام نخست توجه آقای  

وژی           سل وکرونول ه تسل در را ب دگان گرانق خوانن
ور    حوادث تاريخی افغانستان از نخستين روز فاجعه ث

جلب      8الی صدور فرمان شماره  1357)  ارديبهشت(
 :می نمايم 

اريخ      ه ت ور7ب شت(ث ابق   1357)ارديبه ل 27مط اپري
 .کودتا آغاز يافت  1978

اريخ     ور   8به ت ل  28مطابق     1357)ارديبهشت (ث اپري
رييس جمهور داوود وخانواده اش اعم از زنان  1978

 . ، اطفال حتی معيوبين با قساوت به قتل رسيدند 
يعنی يک روز بعد    1357)  ارديبهشت(ثور9به تاريخ 

ه داری         ردم عالق شداری(از آن، م روک   »)بخ  «زي
با قيام علنی مخالفت شان      «پکتيا  ») استان (واليت 

ساوت                     ا ق ازهم ب ه ب راز داشتند ک د اب م جدي را به رژي
 . سرکوب وبه خاک وخون کشانيده شد 

اريخ اول جوزا    ه ت می 22مطابق    1357)  خرداد  (  ب
)      شهرستان ( ولسوالی  «ويگل  »، مردم دره  1978

م    «نورستان  » با قيام علنی ، مخالفت شان را با رژي
 .کودتا ابراز داشتند که با بيرحمی سرکوب گرديد

اريخ     ه ت وزا    3ب رداد  (ج ابق    1357)  خ ی   25مط م
کوهمندی در               1978 م وش س عظي ام ب دره »قي
سمنگان که بخش عمده آنرا ) استان( واليت  «صوف

شکيل می         ن ت کارگران معادن ذغال ودهقانان بی زمي
ا               م کودت ان رژي يزم عري تبداد وفاش ه اس داد، علي

ذيرفت     ی رحمی             .  صورت پ ساوت وب ام ق ا تم م ب رژي
ا مقاومت را                 شد ت ادر ن اران های هوايی ق وحتی بمب
ويش در             صرف خ ه ت ه را ب سته ومنطق م شک دره

 .آورد 
ام مردمی وخود        1357)خرداد(در اواسط جوزای     قي

سوالی     وش درول تان  (ج ن داور     »)  شهرس  «زمي
دهار  »)   استان   (  مربوط واليت  صورت گرفت        «قن

 . که بازهم با بيرحمی سرکوب گرديد 
رطان     21 ير(س ابق     1357)ت والی   12مط  1978ج

ماره    ان ش ای           6فرم ا الغ ه ب لم     «  در رابط ود ، س س
 . صادر گرديد » وگروی

جبهه ملی نجات « هسته  1357)تير(دراواخرسرطان 
ستان   ه              »  افغان ه رو ــ ب المی ميان شکل اس ک ت ــ ي
بری    ددی       «ره بغت اهللا مج ل      »  ص ی از عوام يک

 . استخبارات انگليس گذاشته شد 
د        ه دوم اس رداد(در نيم سوالی     1357)  م ردم ول م

اب ورستاق     »های   )  شهرستان( تحت رهبری     «چاي
د از                 ه ، بع ه راه انداخت نيروهای چپ منطقه قيام را ب
ه سرکوب                 ی رحمان درگيری های طوالنی در اخير ب

 . گرديدند 

 
 

 
کاوه پارسی  دکتر: بقلم  

 تجاوز اسالم به ايران
اخيرا من به يك كنفرانس علمي به تركيه رفته 

در آنجا فرصتي دست داد تا با يـكـي دو       .  بودم
تن از دانشمندان بلند پـايـه ايـرانـي كـه در              

از ايـن  .  كنفرانس حضور يافته بودند آشنا شوم
فرصت استفاده كردم و موضوعاتي را كه فـكـر   
ميكردم هر آدم با فكري   قادر به پاسخ گويـي  

امـا بـا     .  به آن است، با آنها به بحث گـذاردم 
 .كمال تعجب، بايد بگويم كه اشتباه مي كردم

در جريان بحث ما نه دعوايمان شد و نه اينكه           
سعي مي كرديم   .  از دست هم عصباني شديم     

همان طور كه از ساير شركت كنندگان در               
كنفرانس نيز انتظار مي رفت، حرفه اي عمل           

 .به مباحثه من با آنها گوش دهيد. كنيم
فكر مي كنيد چرا اسالم ايران را مورد           :  سؤال

تجاوز خود قرار داد، كتابخانه ها و كاخ ها را               
نابود ساخت، بسياري از مردم را به قتل رساند          
و زنان و كودكان آنها را بعنوان زندانيان جنگي         

 اسير كرد؟
بخاطر اينكه پادشاه ايران نامه اي را كه        :  جواب

محمد براي او فرستاد پاره كرد، دعوت او به             
را  ناديده گرفت، و از        )  راه و روش او    (اسالم  

 . اينرو، به ايرانيان به سزاي اعمالشان رسيدند
در مورد ايالت متحده آمريكا چه فكر          :  سؤال

 مي كنيد؟
آمريكا كشوريست كه بر عليه              :  جواب

آخرين .  كشورهاي ديگر جنگ براه مي اندازد         
 .نمونه آن عراق است

ولي رئيس جمهور آمريكا هم قبل از          :  سؤال
حمله براي رهبر عراق نامه ها نوشت و از او              
خواست كه تسليم شده، راه و روش او را                
بپذيرد، اما همه اين نامه ها نايده گرفته شده         

فكر نمي كنيد كه به همان دليلي       .  و پاره شدند  
كه شما تجاوز اسالم به ايران و كشتارهاي آنرا         
توجيه ميكنيد، جنگ عراق نيز قابل توجيه             

 است؟
 .نه، جنگ اسالم به فرمان خدا بود: جواب

البته هرجا كه ايمان كور وارد مي         :  پاسخ من 
 ■.  شود، منطق فرار مي كند

 »ستوده « تذكري كوتاه در باب نبشته آقاي 
 »افغانستان )قسمت دوم (عروج جنبش هاي اسالمي « زير عنوان 

 علی مشرف:نويسنده 
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war they were against by 
way of an excuse that the 
weather was too hot for 
war. They had gathered in 
the house of a Jew named 
Shovaylem. Mohammed 
called one of his com-
manders named  Zobeir 
and sent him with a group 
of others to that house to 
set to fire and to destroy. 
To escape the fire, people 
in the house had to 
jumped down from the 
roof, and they broke their 
legs.14 Afterwards, Mo-
hammed brought forth 
this verse to tell others 
how the heat of fire they 
were put in was more in-
tense that the heat of the 
weather. 
“Those who stayed away 
[from the Tabuck expedi-
tion] rejoiced in their 
staying behind the mes-
senger of Allah, they 
hated to strive and fight 
with their properties and 
their lines in the cause of 
Allah, and they said, 
“march not forth in the 
heat.” Say: “the fire of 
hell is more intense in 
heat”, if only they could 
have understood!”15 
When he came back to 
Mecca, this time victori-
ously as a conqueror, he 
again ordered the deaths 
of two women who were 
writing poems against the 
Prophet. Their names 
were “Fertena” and 
“Ghoraibeh”. The former 
declared remorse later and 
was forgiven, and the lat-
ter was killed immedi-
ately.16 At this time, he 
also killed many Jews 
whose tribes were among 
the richest ones in 
Madina, and who were 
mostly engaged in com-
merce.  
On one occasion, when a 
Jewish tribe, the “Bani-
Ghorayze,” after an initial 
resistance finally surren-
dered to Mohammed, he 
ordered six to nine hun-
dred of their men to be 
killed right away and their 
wealth completely looted. 
17  Tribes like “Bani Ghai-
nogha” and “Bani-al-
Nazir” were other victims 
of such anti-Jewish inva-
sions.  
 As can be seen, there 
were two distinct types of 
Islam being practiced at 
the time of Mohammed:  
that being practiced in 
Mecca and that being 

tions with them in the 
best manner; surely your 
Lord best knows those 
who go astray from his 
path, and he knows best 
those who follow the right 
way.” 1  
“And if you take your 
turn, then retaliate with 
the like of that with which 
you were afflicted; but if 
you are patient, it will 
certainly be best for those 
who are patient.” 2   
“And be patient and your 
patience is not but by [the 
grace of] Allah, and 
grieve not for them, and 
do not distress yourself at 
what they plan.”3 
As a comparison, the fol-
lowing are examples of 
some of the verses from 
his time in Madina where 
he started to be on the 
offense:  
“So, when you meet those 
who disbelieve smite 
[their] neck [cut their head 
off] till when you have 
killed and wounded many 
of them, then bind a bond 
firmly [on them, i.e. take 
them as captives]. Con-
tinue either for generous 
ransom or until the war 
lays down its burden. 
Thus, you are ordered by 
Allah to continue in car-
rying out Jihad against 
the disbelievers till they 
embrace Islam and are 
saved from the punish-
ment in the hell-fire or at 
least come under your 
protection, but if it had 
been Allah’s will, he him-
self could certainly have 
punished them…” 4 
 “If the hypocrites and 
those in whose hearts is a 
disease [evil desire for 
illegal sex], and those 
who spread false news 
among the people in Al-
Madina stop not, we shall 
certainly let you over-
power them; then they 
will not be able to remain 
as your neighbors but a 
little while; accursed, 
they shall be seized wher-
ever found, and killed 
with terrible slaughter.” 5  
“O prophet, strive hard 
against the disbelievers 
and hypocrites, and be 
harsh against them, their 
adobe is hell, and worst 
indeed is that destina-
tion.”6 
These types of verses are 
prevalent in the Quran and 
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tend to cite extreme levels 
of violence as punishment 
and as a form of war. 
Many other verses also 
threaten people that if 
they do not believe God 
(Allah) and his Prophet, 
God will put them in the 
fires of Hell to be burnt, 
and when their skin is 
toasted and burnt, he will 
replace it with a new one 
to be burnt again, thus 
condemning them to suf-
fer forever.   
“Those who disbelieve in 
our communications, we 
shall make them enter 
fire; so oft as their skins 
are thoroughly burned, 
we will change them for 
other skins, that they may 
taste the chastisement: 
surely Allah is mighty, 
wise.”7  
Other forms of violent 
reprisal are also presented 
as threats to disbelievers, 
including the use of hot 
water and iron whips:   
“There are two adversar-
ies who dispute their 
Lord; then [as to] those 
who disbelieve, for them 
are cut out garments of 
fire; boiling water shall 
be poured over their 
heads. With it shall be 
melted what is in their 
bellies and [their] skins 
as well. And for them are 
whips of iron. Whenever 
they will desire to go 
forth from it, from grief, 
they shall be turned back 
into it, and taste the chas-
tisement of burning."8 
A notable corollary to this 
knowledge is the issue of 
“extremism” in Islam:  it 
could be said that those so
-called “Muslim extrem-
ists” who claim to be tak-
ing the Quran and Sharia 
at face-value are in fact 
not as extreme as Islam 
permits them to be, con-
sidering the various re-
quirements for violence 
and punishment which the 
Quran provides, but which 
they do not employ. It 
could be said that even 
these “extremists” are not 
the true and original Mus-
lims they purport to be, 
otherwise, they would use 
these methods of burning 
with fire and pour hot 
water on their opponents.  
The Quran, however, does 
at times concede to rela-
tively non-violent, though 
still aggressive, methods 
of condemning disbeliev-

ers. This particular pas-
sage addresses the people 
o f  t h e  s c r i p t u r e 
(Christians and Jews), to 
whom the Muslims were 
duty-bound prior to Islam:  
“Fight against those who 
believe not in Allah nor 
in the last day, nor forbid 
not that which has been 
forbidden by Allah and 
his messenger and those 
who acknowledge not the 
religion of truth [i.e. Is-
lam]. Among the people 
of scripture [Jews and 
Christians], until they pay 
the Jazya [a tax levied 
from the people of scrip-
ture who are under the 
protection of a Muslim 
government] they will be 
willing submission, and 
feel themselves sub-
dued.”9 
In his first three years in 
Madina, Mohammed or-
dered his followers to kill 
and cut into pieces three 
poets who had ridiculed 
and criticized him in their 
poems: Abu-Afak, 10 a 100
-year-old poet; Ka'b-ibne-
Ashraf;11 and Asma, a 
blind poetess who was 
murdered by her ex-
husband while her baby  
“was nursing at her 
breast .   
 Mohammed not only 
savagely destroyed Jewish 
and disbelievers’ tribes by 
attacking them militarily, 
but he eliminated his op-
ponents by assassinating 
them. Here are some of 
the assassinations he per-
sonally ordered while in 
Madina:  
Salam-ibn-e-Ab-del-
Haghigh, a famous Jew 
who was killed by Abdol-
lah-ibn-e-Atik; Yasir-ibn-
e-Barzam, another Jewish 
opponent from the Bani-
Nazir tribe, killed by Ab-
dollah-ibn-e-Ravaheh; 
and Khaled-ibn-e-Sofyan-
e-Ravahe, killed by Ab-
dollah-ibn-e-Anis.12  
All of these were politi-
cally-motivated assassina-
tions. In addition, he or-
dered another opponent 
named Refa-at-ibn-e-
Gheys to be murdered by 
axe by Abdollah-ibn-e-
Jadar.13  
While making plans to 
start a war against the 
Romans (Byzantines), 
Mohammed was informed 
of a group of people who 
were attempting to ex-
clude themselves from a 

practiced in Madina. To 
answer the question of 
which one was the real 
Islam, it is clear that Mo-
hamed built up his power 
and his Islamic movement 
based on the tactics and 
behaviors he chose in 
Medina; the one that 
started in Mecca had dra-
matically failed. Moham-
med moved to Madina to 
recover from that failure 
and to start again. The 
Islamic movement of 
Madina is the one that 
first took power in Arabia, 
imposing itself forcefully 
on other parts of the word. 
Today, there are some 
claims that Islam is a ho-
mogenous religion and 
that there is no contradic-
tion between the verses 
revealed in Mecca and 
Madina. The problem 
with such claims is that 
they embody a denial of 
the drastic differences 
between the Islam prac-
ticed (and correspond-
ingly, the verses revealed) 
during Mohammed’s time 
in Mecca and his time in 
Madina – an Islam which 
outwardly condoned a 
new, more aggressive and 
less tolerant outlook, es-
sentially turning its back 
on the Islam practiced and 
preached in Mecca. At 
best, it can be said that 
Islam was not loyal to its 
earliest principles. At 
worst, it can be said that 
Islam is a hypocritical and 
opportunistic religion. At 
its earliest, and therefore 
most vulnerable position – 
during Mohammed’s time 
in Mecca when he was 
attempting to garner 
greater numbers of fol-
lowers for his new relig-
ion – Islam spoke of 
peace and tolerance. 
However, as Moham-
med’s followers mani-
festly increased after his 
move to Madina, the re-
ligion (essentially the 
practices and instructions) 
were evolved into vio-
lence and repression.  
Islam’s pattern of increas-
ing its repressive and ag-
gressive tendencies in 
direct accordance with its 
increased power and au-
thority – wherever in the 
world this may occur – 
has continued to this day.  
A modern example can be 
found in that of Ayatollah 

(Continued on page 5) 
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09/06/07 " Booman Trib-
une" -- -Why the hubbub 
over a B-52 taking off from 
a B-52 base in Minot, North 
Dakota and subsequently 
landing at a B-52 base in 
Barksdale, Louisiana? That 
is like getting excited if you 
see postal worker in uniform 
walking out of a post office. 
And how does someone 
watching a B-52 land iden-
tify the cruise missiles as 
nukes? It just does not make 
sense.So I called a old friend 
and retired B-52 pilot and 
asked him. What he told me 
offers one compelling case 
of circumstantial evidence. 
My buddy, let�s call him 
Jack D. Ripper, reminded me 
that the only times you put 
weapons on a plane is when 
they are on alert or if you are 
tasked to move the weapons 
to a specific site. Then he 
told me something I had not 
heard before. Barksdale Air 
Force Base is being used as a 
jumping off point for Middle 
East operations. Gee, why 
would we want cruise mis-
sile nukes at Barksdale Air 
Force Base. Can�t imagine 
we would need to use them 
in Iraq. Why would we want 
to preposition nuclear weap-
ons at a base conducting 
Middle East operations? 
His final point was to ob-
serve that someone on the 
inside obviously leaked the 
info that the planes were 
carrying nukes. A B-52 land-
ing at Barksdale is a non-
event. A B-52 landing with 
nukes. That is something 
else.  Now maybe there is an 
innocent explanation for 
this? I can�t think of one. 
What is certain is that the 
pilots of this plane did not 
just make a last minute deci-
sion to strap on some nukes 
and take them for a joy ride. 
We need some tough ques-
tions and clear answers. 
What the hell is going on? 
Did someone at Barksdale 
try to indirectly warn the 
American people that the 
Bush Administration is stag-
ing nukes for Iran? I don’t 
know, but it is a question 
w o r t h  a s k i n g .  ■ 

U.S. Staging 
Nukes for 

Iran? 
By: Larry Johnson 
translator: yalda 
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tionship and interaction 
loses its optional and vol-
untary nature, and be-
comes bound by the 
power of money. Further-
more, the beauty is gone 
when this power and 
choice is given only to 
one side of the deal: the 
man. Even worse, the 
woman, as the victim of 
such a relationship, gives 
in to it and protects and 
promotes it as well. 
It is here that it makes 
complete sense for the 
traditional male-female 
relationships to be recog-
nized as prostitution, re-
gardless of the many ra-
tionalizations that people 
have come up with. To be 
more frank, a woman that 
expects her partner to 
cover her expenses, based 
on the fact that she is the 
female part of the rela-
tionship, is engaging in 
what is defined as prosti-
tution. This is true even 
when that partner is the 
woman’s husband. The 
expectation for money to 
be spent as means of 
showing love is only a 
form of prostitution in the 
benign disguise of love, as 
long as this expectation 
runs single-sided. This is 
a part of a patriarchal and 
non-loving culture, which 
has also contaminated 
women, making them 
guilty of the injustice as 
well. 
Notes of previous part: 
1-Men’s Health, May 
1998. 
2-Working Woman is a 
publication aimed at edu-
cated people who look to 
improve in their careers. 
Its articles focus on im-
provement in career, man-
agement, communication 
skills, advancement in 
small business, and strate-
gies in investment and 
new technology. This is 
according to SRDS, Con-
sumer Magazine Advertis-
ing Source (1998). 
3-Warren Farrel, Why Men 
Are the Way They Are, p. 
87, 1988. 
4-SRDS, Consumer Maga-
zine Advertising Source, 
1998.  ■ 
www.siamacsotudeh.com 

ties. Most of the young 
boys I spoke with had 
never spent much time 
with their fathers or older 
brothers because they, the 
adult males, had either 
been killed or were away 
from home for a long 
time. These young boys 
were essentially, then, the 
"men" about the house, 
handed the responsibility 
of providing for and pro-
tecting the women of the 
family. They had to learn 
how to use a gun at the 
age of six or seven and, 
by the time they were 14 
or 15, were ready to go 
off to fight themselves. 
This is how terrorists 
ensure having a steady 
supply of recruits—
creating an unworkable 
society, then offering an 
alternative one—one 
which they, of course, 
control with violence, 
intimidation, and manipu-
lation. They make use of 
disasters, both natural 
ones and those they cre-
ated, by offering aid to 
those in need, but with 
very tangled strings at-
tached. 
Q: How does recruitment 
take place? 
A: Children are the per-
fect recruits for terrorists 
because they do not have 
the ability to question 
adult motives, are easily 
swayed by appeals to 
their emotions, and can 
be readily convinced to 
undertake whatever job is 
asked of them. 
Decades before "jihad" 
began in the Muslim 
world, child soldiers were 
being recruited in Africa 
and in South America.  

(Continued on page 5) 

“less smart” students as its 
dominant population.  
 This is because of the non
-selective nature of the 
school’s acceptance of 
students. It is also known, 
in the area, to have an 
unusually high proportion 
of attractive girls. When I 
went to school there, my 
friends would sometimes 
tell me, “So you go to 
NCC. How do you like it 
there with all the hot 
girls?” At first I thought of 
this as an absurd idea, 
finding it hard to believe, 
but when I moved on to 
go to a more prestigious 
state school I realized that 
it was actually true! There 
weren’t nearly as many 
attractive girls in the new 
school as there were in 
NCC. This really sur-
prised me. I mean, what 
could it be that would 
cause something like that? 
As far as I know, there are 
no signs at NCC’s doors 
saying that beautiful girls 
are more than welcome. I 
am also pretty sure that it 
is highly unlikely for 
NCC’s environment to 
have been causing some 
kind of genetic mutation 
that would make so many 
of the girls attending the 
school attractive! Then 
what could be the cause of 
this? 
The answer to this phe-
nomenon is found in the 
earlier paragraph. It would 
now be easy for us to an-
swer why so many of the 
attractive girls end up go-
ing to the community col-
lege instead of striving to 
get into the more desirable 
and prestigious schools. A 
high number of the less 
attractive girls, in the 
meantime, learn through 
experience to invest on 
other assets, such as edu-
cation. Though, they are 
still probably sadly feeling 
the absence of, and long-
ing for, the valuable asset 
for which higher prices 
are paid. 
In societies such as ours, 
the value held for 

(Continued from page 2) 
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women’s physical beauty 
is so high that even if a 
highly attractive woman 
decides to look beyond 
her physical attractive-
ness and cultivate other 
potentials of hers, she 
will probably have a 
very difficult time doing 
so. She will have to 
struggle with a lot of the 
pressure that tempts a 
lot of women like her to 
give in to the trade that 
consists of exchanging 
their product in return 
for a comfortable and 
luxurious life. Resisting 
such temptations is not 
an easy job. 
This is true in a society 
that is mainly based upon 
money and wealth. In 
such societies men are 
given the option of having 
the money and power with 
which they can buy any-
thing that they desire. 
Women, on the other 
hand, are told in different 
ways that a prosperous 
and comfortable life calls 
for them to be on the 
watch in order not to be 
losers in a business-based 
system like ours; specifi-
cally in the sex business. 
They are taught to sell 
their product for a high 
and appropriate price, 
which means looking for a 
wealthy and well-to-do 
husband. Frankly, this is 
prostitution, though in a 
more concealed and ac-
ceptable form. Further-
more, neither side of the 
trade is ashamed of en-
gaging in such exchange, 
since they are not aware 
of the true essence of their 
action. 
On the contrary, the image 
that they hold of their own 
actions is actually upside 
down. This means that 
when a man pays for the 
expenses of a woman 
when taking her out on a 
date, it makes him feel 
proud as a man, and at the 
same time it gives the 
woman a feeling of being 
worthy, respected, and 
loved.  When men pay for 
women, they strengthen 
the sense of identity on 
both sides, an identity that 
has been predetermined 

for them. In reality we 
cannot expect anything 
else in a society that is 
heavily based upon pri-
vate ownership, and a 
society in which the ulti-
mate value of everything 
is measured with money.  
As mentioned earlier, 
society continually uses 
moral conventions to 
give their crooked ac-
tions a desirable appear-
ance when it benefits 
them. This fact contrib-
utes to the formation of 
the many characteristics 
of different societies’ 
ethical codes. 
I should emphasize the 
fact that we are not talk-
ing about anything being 
wrong with buying a 
loved one gifts, or inviting 
that person to a dinner. 
Not only is there nothing 
wrong with these actions 
in and of themselves, but 
also they can be very ap-
propriate moves as means 
to show one’s love and 
respect for other people. 
In later chapters when we 
look into pre-civilization 
societies, which were void 
of private ownership and 
even money, we will talk 
about how the custom of 
giving gifts took place 
between people. This was 
done for means such as 
creating friendship be-
tween tribes or it took 
place between couples 
that intended to marry 
each other. 
The fact that women and 
men try, in relation to one 
another, different ways to 
sexually attract the other 
person is nothing but a 
natural part of a relation-
ship between two people 
of the opposite sex, and 
totally acceptable. Like-
wise, neither is it wrong to 
try to not end the night 
with merely a handshake.  
These are all beautiful 
parts of human nature in 
terms of their ways to 
convey love and attrac-
tion. Without them we 
would be nothing but dry 
and mechanical organisms 
void of emotional and 
humane characteristics.  
The problem occurs only 
when such natural rela-

lence they have grown up 
with, and that will influ-
ence the type of adults 
they become. I felt that 
their story needed to be 
told. 
Q: What can you tell us 
about the cumulative 
losses children experience 
in societies where family 
and civil structures have 
been overwhelmed by 
terrorist violence? 
A: Terrorism intention-
ally creates insecurity and 
fear. It deliberately ruins 
the social fabric of a soci-
ety by ignoring the com-
mon laws of humanity—
then many of those with 
education or financial 
means flee, and those who 
remain try to live amid 
the violence and down-
ward economic spiral. 
Families are destroyed 
and children are robbed of 
their innocence. The 
losses they experience are 
material, social, and emo-
tional. Having grown up 
amid violence, the young 
boys I came to know in 
the camp were more fa-
miliar with Kalishnikovs 
and APC guns than they 
were with their alphabet. 
They spoke about the fear 
they felt at night when 
they could not sleep be-
cause of bomb blasts and 
gunfire, about being in-
jured when outside of 
their home in the daytime, 
and about being forcibly 
recruited into or con-
fronted by a local militia. 
When a generation grows 
up under this kind of vio-
lence and fear, it is de-
prived of an education 
and knowledge of its true 
culture. Young children 
are forced to fend for 
themselves on the 
streets—often sent out to 
scavenge for food or to 
work at dangerous jobs 
for money. They are 
treated as adults and not 
as children. This is one of 
the successes of the per-
petrators of random vio-
lence: They create an en-
vironment where children 
cannot behave as children 
but, instead, are forced to 
take on adult responsibili-

(Continued from page 1) 

Terrorism and Children 

These young soldiers from a 
Congolese rebel movement 
group are among the hundreds 
of thousands of children under 
the age of 18 who are recruited 
to fight worldwide. ©AP Im-
ages/Karel Prinsloo  
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learned throughout child-
hood that the more attrac-
tive girls are, the more 
they should raise their 
expectations when it 
comes to guys. For this 
reason, women usually 
reject lower offers. 
A woman could surely 
earn others’ attention and 
respect through other as-
sets such as knowledge, 
wealth, or any other non-
sexual positive character-
istics. Yet, unfortunately, 
most girls grow up learn-
ing otherwise. They sel-
dom perceive as much 
emphasis about how a 
good education and train-
ing will help them in pro-
viding for their future 

spouse and children’s 
comfort, as boys do. What 
a woman learns growing 
up as a young girl is that 
she needs to look for a 
man who has these neces-
sary elements: an ade-
quate job and financial 
power. She also gradually 
learns through experience 
that it is her beauty and 
feminine capabilities that 
will determine the type of 
husband that she will 
marry in the future. Even 
when girls are encouraged 
to pursue higher educa-
tion, it is often with the 
intention that, as educated 
women, they would be 
better equipped for find-

 “Well that’s true. I can’t 
have feelings for a person 
that I have just met, and 
become intimate with him 
on the first day that we 
date.” 
“You know, I could totally 
understand that. Yet you 
should think of the fact 
that you’ve got to be a 
fool to spend money on 
someone for three months 
without knowing whether 
or not she will stay with 
you. Even if you dated 
once a week, that would 
mean that he would have 
to spend at least $200 per 
month, which is not a 
small amount of money 
for an ordinary young 
man, or a student. Further-
more, what if you end up 
not liking him?  Would 
you be willing to return all 
of the money that he has 
spent on you? So when 
you give him the impres-
sion that you are not one 
of those people who has 
sex on the first dates, and 
that you need a few 
months in order to get to 
know him, in reality you 
are setting a price that is 
too high. Therefore, you 
lose the deal and the guy 
never calls back.” 
“So you believe in selling 
sex? I mean, are you say-
ing that I should give in to 
sexual advances on the 
first couple of dates?” 
“No. I do not at all believe 
in selling sex, and neither 
do I ever encourage any-
one to do it. I am only 
explaining something 
here. It is very simple. 
You are trying to convince 
your date to pay a higher 
price for you and he is not 
willing to play along with 
that. But if you pay for 
yourself, he too will not 
make your dates condi-
tional upon whether or not 
you will sleep with him. 
The problem here is that 
you refuse to play along 
with the deal that you, 
yourself, set up. So now 
the guy doesn’t call back! 
If you were an extremely 
beautiful girl, or if your 

(Continued from page 1) 
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date was desperately 
lonely, maybe he would 
be more willing to take 
the risk.” 
“But wouldn’t you be 
willing to make sacrifices 
and pay a little bit of 
money for a girl that you 
really like?” 
“How about you? Would 
you do the same for a 
man? Why is it always 
men that have to make 
sacrifices in order to earn 
the person that they like? 
Tell me, why, do you 
think, are men always the 
ones that are expected to 
buy their partners or dates 
gifts, take them out, and 
act chivalrously?” 
She did not have any con-

vincing answers for these 
questions, even though the 
real answers were simple 
and clear. 
“Women are more care-
ful than men in protect-
ing the value of their 
assets.” 
In a patriarchal society 
financial power belongs to 
the man. From early on in 
life he is taught that he is 
going to be the one re-
sponsible to pay for the 
woman’s expenses. Fur-
thermore, men learn 
through observation and 
experience that women do 
not like ungenerous men, 
and that the more a man’s 
gift to a woman is worth, 

the more he will be ad-
mired by the woman and 
by other people. It should 
not be left unsaid that 
these “other people” are 
usually mostly friends and 
relatives of the woman, 
and not necessarily that of 
the man. Paying a high 
price for a certain product 
that is to be given to the 
buyer in the future is not 
necessarily going to make 
the buyer and others sur-
rounding him as happy as 
it does the seller. The peo-
ple on the seller’s side are 
at risk of a possible disap-
pointment in the future.  
The carat value of the 
wedding ring, and the size 
and type of the engage-

ment ring’s stone, are 
directly proportional to 
the degree of the woman’s 
attractiveness and/or her 
family’s wealth. A woman 
is respected and loved 
according to the amount 
of money spent on her. 
Usually when a man 
meets a woman and in-
vites her to go on a date, 
his decision as to which 
kind of restaurant he 
wants to take her to is 
made based on the 
woman’s beauty and sexi-
ness.  
This business is definitely 
not one-sided. The other 
side of the trade, the 
woman, has probably 

ing better husbands. This 
explains why when 
women think of their fu-
ture, they usually think of 
their future husband, 
whereas men tend to think 
about their present and 
future in terms of their 
career. 
Unlike the older societal 
norm, which states that 
women’s only job is to 
be sex slaves to men, to 
reproduce, and to en-
gage in unpaid work, in 
modern society only 
when a woman is physi-
cally attractive could she 
provide for her own life 
through sexual means. 
Otherwise, an unattrac-
tive woman has no 

choice but to rely on 
other assets and capa-
bilities in order to secure 
a comfortable life for the 
future. 
A younger friend of mine, 
who lives and goes to 
school in New York, was 
telling me about a fact 
that really surprised him. 
This is what he said to 
me:  
For my first two years of 
undergraduate college, I 
went to a school named 
Nassau Community Col-
lege (NCC), which is a 
two-year school. NCC has 
a reputation of having the 
more non-studious and the 

(Continued on page 3) 

Recently I was at a scien-
tific conference in Tur-
key. I had the opportunity 
to get to meet a few high 
ranking Iranian scientists 
from Iran who attended 
this conference. I took 
advantage of this opportu-
nity to debate some of the 
issues that I thought an 
intelligent mind could 
handle. But, to my sur-
prise, I was wrong. 
While debating, neither 
we fought nor got angry 
at each other. We tried to 
be professionals as was 
expected from all the con-
ference participants. 
Here are some of my dis-
cussions with them. 
Question: Do you have 
any idea as to why Islam 
invaded Iran, destroyed 
the libraries and palaces, 
killed a large score of 
people and took their 
women and children as 
prisoners of war? 
Answer: The King of Iran 
tore (ripped or shredded) 
the letter sent to him by 
the Prophet Mohammad, 
i g n o r e d  P r o p h e t 
Mohammad’s call to ac-
cept Islam (his way of 
life), and so they got what 
they deserved. 
Question: What do you 
think of the United States 
of America? 
Answer: It is a country 
that wages war on other 
countries. The very latest 
example is Iraq. 
Question: The president 
of the USA wrote many 
letters to the leader of Iraq 
and asked him to accept 
his way of life. All these 
letters were ignored and 
destroyed by the Iraqi 
leader. Don’t you agree 
that by the same token 
that you justify Islam’s 
invasion and killings; the 
Iraq war is justified? 
Answer: No. The Islam 
war was ordered by God. 
My reply: Well, when the 
blind faith comes in, the 
logic leaves. ■ 

 
 

 
 By:  Dr. Kaveh Parsi 

Invasion of Iran 
 by Islam 



 

verses became more forceful 
and violent. The following are 
examples of some of his 
verses from when he had only 
a few followers and therefore 
was weak and defensive.  In 
these verses he does not speak 
much of violence and force 
against non-believers. On the 
contrary, he recommends his 
followers to employ religious 
wisdom and patience: 

“Call to the way of your Lord 
with wisdom and goodly ex-
hortation, and have disputa-

(Continued on page 4) 
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(PART FOUR) 

“You must be a fool to 
spend money for nothing.” 

 
“And he shall rule over thee” 

(Part  Two) 

By: Ahmad Khazaei BY:Lila Ghobady 

Stereotypes 
To achieve their 
objective regarding 
the subjugation of 
women, the authors 
of Torah systemati-
cally strived to in-
still several stereo-
types in the mind of the be-
lievers. The following are 
some of these stereotypes:  --- 
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 you life.." 
"No wickedness 
comes anywhere 
near the wicked-
ness of a 
woman.....Sin 
began with  a 

@@@@ woman and thanks 
to her we all must 
die" (Ecclesiasticus 25:19,24). 
 "I find more bitter than death 
the woman who is a snare, 
whose heart is a trap and 
whose hands are chains. The 

(Continued on page 7) 

( Aren't Canadian  
universities supposed 

to be secular ?! ) 
Ramadan 2001, Tehran, Iran  
My friends and I were not fast-
ing, hiding in our car in a quiet 
neighborhood close to our uni-

(Continued on page 8 ) 

Sharmeen Obaid-Chinoy, a 
journalist and film producer, 
has won many international 
awards for her documentaries 
and is the first non-American 
to be awarded the prestigious 
Livingston Award, a U.S. re-
porting prize for media pro-
fessionals under the age of 35. 
She holds masters degrees in 
both international policy stud-
ies and communications from 
Stanford University in Cali-
fornia.  

Q: Your film Children of Ter-
ror focused on young Afghan 
refugees in your home coun-
try of Pakistan. Why did you 
choose them as a documen-
tary topic? 
A: I spent 10 weeks living 
with these children in a refu-
gee camp in Karachi and real-
ized very early on that their 
experiences were quite differ-
ent from that of most children 
in Pakistan. It was clear that 
these children have been 
greatly affected by the vio-

(Continued on page  3 ) 
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After the Hijra ( The word 
Hijra literally means immigra-
tion.  In this regard, generally 
it is referred to as the escape 
and immigration of the 
Prophet Mohammed from 
Mecca to Madina in July 622 
A.D. The Hijra marks a criti-
cal stage in Mohammed’s own 
development, from a perse-
cuted preacher in Mecca to a 
caravan  attacker  with politi-
cal and military power in 
Madina). 
Once the prophet had gathered 
some wealth and power 

through attacking and plunder-
ing commercial caravans 
(mainly while they were con-
sidered untouchable even by 
thieves because they were 
traveling on respected sacred 
holidays), all of a sudden his 
earlier verses of relative 
peace, compassion and for-
giveness were overshadowed 
by new verses of threats, 
vengeance and genocide. 
Henceforth began the killing 
and physical annihilation of 
the opponents of Islam. As 
Mohammed gained power, his 

 

 

By: Siamac Sotudeh   ( Part Three )   
Which is the real Islam:  the one that was in 

Mecca or the one in Madina? 

As mentioned before, when women 
expect men to spend money on them, 
in essence they are expecting them to 
perform their duty in the exchange 
that takes place for sex. For this same 
reason, if women refrain from their 
duty (fulfilling the men’s sexual de-
sires) the men will usually know bet-
ter than to continue to engage in a 
foolish trade. 
Let me tell you a true story about this. 
A young lady, who always com-
plained about men being sexist, was 
once telling me about her disappoint-
ment in men she had dated. She com-
plained that these men always want to 
sleep with her on their first date, and if 
she rejected their advances, they 
would often never call back. She be-
lieved that she could never have a true 
relationship with a person of the oppo-
site sex, because “all they think about 
is having sex.” I asked her, when she 
dates these men, who is the one that 
pays for the dinner? 
“Well, obviously he is.”  
“But I don’t understand, you were 
telling me earlier that you need to ‘just 
go out with him’ for a few months in 
order to get to know him better, before 
becoming intimate.” 

(Continued on page 2) 

 
 

 

An Interview With Shar-
meen Obaid-Chinoy  

One unfortunate effect of terror-
ism is to force children to take on 
adult responsibilities, such as 
becoming the financial provider 
for their families. These Afghan 
boys found work as child laborers 
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tempts by some Muslim 
students(mostly connected 
-directly and indirectly-to 
Iranian embassy in Ot-
tawa) to restrict others' 
rights,  particularly those 
of women. Fasting is a 
personal choice, those 
who believe doing fasting 
will help them grow per-
sonally are free to do 
it. But they have no right 
to force it on oth-
ers. People of many relig-
ions practice fasting - 
Jews, Christians, Baha'i; 
Hindus, but they do not 
all make it a public affair.  
At Carleton University 
some Muslim students 
need to accept that many 
students do not share their 
beliefs. The practice of 
Islam should not require 
others to modify their 
behavior to suit Muslims. 
Religion should consider 
as private matter. That is 
why many religions that 
have historically been 
dogmatic and intolerant 
have learned to co-exist 
peacefully and respect-
fully in Canada and Islam, 
as much as any other re-
ligion, is welcome here. 
So to Muslims I say, en-
joy your freedom to prac-
tice Islam, but don't force 
it on me, and respect the 
rights of others to practice 
what they believe. To non
-Muslims I say, don't 
yield to religious fanatics 
because if you do, we will 
lose our basic rights as 
human beings and Carle-
ton will have become eve-
rything that a university 
should not be. ■ 
 
Lila Ghobady 
lilacforfreedom@gmail.com 
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until after Ramadan is 
over. We have a cocktail 
party, and a student asks 
us not to bring "non-
Halal" meat or pork. An-
other suggests not having 
lunch in front of people 
who might be fasting. Our 
Women center's posters 
are torn down because 
they promoted "sexual 
contents" in the "Holy 
Month of Ramadan", 
which might have posed a 
problem for male students 
who were fasting! Some 
students argued that 
women shouldn't wear 
what they considered to 
be "sexy"clothing because 
it is a sin for Muslim men 
to look at "sexually stimu-
lating images" while they 
are fasting.  
All this scared the hell out 
of me. To where had I 
escaped? What happened 
to pluralism and respect 
for personal choice?  
Compared to some other 
universities in Canada (i.e. 
McGill) which openly and 
unequivocally adopt secu-
lar values, Carleton allows 
religious groups more 
influence than is accept-
able in the pluralistic en-
vironment that a univer-
sity should be. In a Cana-
dian university that should 
be tolerant, those of us 
who are not Muslim 
should not have Ramadan 
forced upon us. As a 
woman who has endured, 
witnessed and docu-
mented some of the most 
extreme forms of misog-
yny -all justified in the 
name of Islam- I am trou-
bled to see Ramadan ar-
rive at Carleton Univer-
sity, bringing with it at-

versity and having our 
lunch before going to an 
afternoon class. We tried to 
be careful not to attract 
attention. Suddenly some-
body started banging the 
window- it was a huge, 
scary police officer who 
had caught us eating: 
 "Eating in public during 
holy Ramadan? Pagan 
bitches...get out of the 
car! You are going to get 
lashed to death for not 
obeying Allah's laws..." 
 We knew how to deal 
with this unpleasant acci-
dent: some compliments 
on his muscular body, 
some money, fooling him 
by asking for his phone 
number in order to set a 
date for next weekend, 
and ran while we kept 
calling him a jerk. Of 
course, not everyone is so 
lucky to escape misery so 
easily in Iran where you 
can easily get lashed for 
not following Islamic law. 
Women are still being 
stoned to death there for 
making love outside of 
marriage... 
As an Iranian woman who 
grew up under a fanatic 
Islamic regime which 
seized power after killing 
a hundred thousand stu-
dents and political activ-
ists fighting for democ-
racy, I still have night-
mares about being a 
woman in an environment 
where survival demanded 
that you pretend to be a 
"good Muslim" and follow 
the regime's version of 

(Continued from page 1)  

THANK GOODNESS   

RAMADAN IS OVER ! 

Islam. I was forced to 
cover myself with a scarf 
in only girls school when 
I was 6 years old - even 
during the dog days of 
summer when no man was 
around. I could hardly 
keep it on my head a 
whole day. Of course, my 
parents had no choice but 
to force me to wear it for 
my own safety and 
theirs. The risk of punish-
ment was all too real. Like 
me, all my non-Muslim 
friends were forced to 
cover themselves and in 
some cases even read the 
Qur'an at school...  
The Islamic rules were 
enforced most heavily 
during Ramadan when it 
was forbidden to eat or 
drink in public during 
daylight hours. All restau-
rants were closed. People 
who didn't follow the Is-
lamic laws and were 
caught for eating or drink-
ing in public would be 
subject to the harshest 
punishments. However 
most of the people I knew 
among family and friends 
in Iran never fasted nor 
celebrated "Eid" (the 
Muslim holiday at the end 
of Ramadan) as Muslims 
do in most Arabic or non-
Arabic Islamic countries. 
Why? Because many Ira-
nians outside of the re-
gime never accepted Is-
lamic culture as their own 
and constantly fought to 
keep their own Persian 
heritage specially over 
last three decades when 
Islamic laws were forced 
on them by dictator Is-
lamic regime... 
My recollection of Iran is 
a mosaic of nightmares of 

getting in trouble due to 
the harsh application of 
Islamic rules. I wanted to 
escape from the hell cre-
ated by the Mullahs 
(Iranian spiritual-political 
leaders) to somewhere 
where religion and gov-
ernment were kept sepa-
rate; where relationships 
between people and their 
God (if ones believes) is a 
part of private life and not 
publicly enforced; where 
there is respect for the 
dignity of human beings 
and personal choices; 
where no one has permis-
sion to force anybody else 
to heaven or coerce reli-
gious observance. I 
longed for a place that 
could be a new home 
where my neighbors 
would not have the right 
to ask about my religious 
background, a place 
where I could live freely 
without being scared of 
being punished for show-
ing my beautiful hair, 
talking about love or 
drinking water in public 
during Ramadan.  
Could this place be Can-
ada, the country where I 
ended up as a refugee 
seeking escape from the 
fundamentalist Islamic 
regime in my country? 
Ramadan 2005, Canada, 
Ottawa, Carleton Uni-
versity  
Everywhere I go, some-
one is talking about 
Ramadan. Collecting peti-
tion for bigger pray room 
starts around campus. 
Some students suggest 
classes be canceled after 6 
p.m. Others want to post-
pone mid-term exams or 
the deadline for papers 
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even. 
Leviticus 20:18 And if a 
man shall lie with a 
woman having her sick-
ness, and shall uncover 
her nakedness; he hath 
discovered her fountain, 
and she hath uncovered 
the fountain of her blood: 
and both of them shall be 
cut off from among their 
people 
 Leviticus 12:1-8 Explains 
that a woman has to be 
purified after giving birth 
because she is“unclean”. 
It goes on to say that 
birthing a male is cleaner 
then birthing a female, 
hence a mother must pu-
rify TWICE as long when 
having a daughter   
Leviticus 19:20 And who-
soever lieth carnally with 
a woman, that is a bond-
maid, betrothed to an hus-
band, and not at all re-
deemed, nor freedom 
given her; she shall be 
scourged; they shall not 
be put to death, because 
she was not free. Leviticus 
19:21 And he shall bring 
his trespass offering unto 
the LORD,..19:22 And the 
priest shall make an 
atonement for him with 
the ram of the trespass 
offering before the LORD 
for his sin which he hath 
done: and the sin which he 
hath done shall be for-
given him 
"When a woman has her 
regular flow of blood, the 
impurity of her monthly 
period will last seven 
days, and anyone who 
touches her will be un-
clean till evening. Any-
thing she lies on during 
her period will be unclean, 
and anything she sits on 
will be unclean. Whoever 
touches her bed must 
wash his clothes and bathe 
with water, and he will be 
unclean till evening. Who-
ever touches anything she 
sits on must wash his 
clothes and bathe with 
water, and he will be un-
clean till evening. 
Whether it is the bed or 
anything she was sitting 
on, when anyone touches 
it, he will be unclean till 
evening" (Lev. 15:19-23).   

■■■ 
Continues…. 

man who pleases God will 
escape her, but the sinner 
she will ensnare....while I 
was still searching but not 
finding, I found one up-
right man among a thou-
sand but not one upright 
woman among them 
all" (Ecclesiastes7:26-28). 
 All women must suffer 
great pains during child 
birth due to Eve eating the 
fruit of knowledge.  The 
verse finishes off by say-
ing a husband shall “rule” 
over his woman, stripping 
women off all power. 
 God always blames the 
women; it is they who "go 
a whoring" and then 
"make" the men "go a 
whoring 34:16. 
Women are inferior  
 Reflecting a world based 
on slavery, the Torah ex-
presses and condones a 
hierarchical world in 
which everything is ar-
ranged according to their 
“spirituality”, their 
“holiness”, their “purity” 
and their “cleanliness”. 
Thus, we have two oppo-
site world: the world of 
spirit or soul and the 
world of matter. God is 
the most spiritual and, so, 
the most sacred. Angles 
are on the second level of 
spirituality. The human 
world is on the third level 
of spirituality. However, 
the human world has, also, 
its own hierarchy: Soul 
and body, male and fe-
male, lord and servant, 
priest and layman, adult 
and child, etc.  
Moreover, this is a di-
chotomous world. Every-
thing has an opposite: 
body and soul, heaven and 
earth, light and darkness, 
man and animal, man and 
woman, etc. And, of 
course, these opposites 
don’t have the same value. 
Spirit or soul is sacred, 
while body is profane. 
These opposites do not 
have an equal place in the 
value system of religion 
and the Torah. One is su-
perior and the other is 
inferior, depending on the 
degree of their spirituality.  
Compared to men, women 
are considered to be less 

(Continued from page  1 ) 
SEXISM IN TORAH 

spiritual and more carnal. 
So, they are inferior; they 
are dirty; they are ruled by 
passion forbidden desires. 
They are second class 
creatures. 
*God is exclusively re-
ferred to as being male 
throughout the Scriptures.  
*The author(s) of the To-
rah is so sexist that he, 
even, discriminates 
against female animals. 
The following verses from 
Leviticus about sacrifices 
by a king and his subjects 
are noteworthy: 
Leviticus 1:3 If his offer-
ing be a burnt sacrifice of 
the herd, let him offer a 
male without blemish…  
Leviticus 4:27 And if any 
one of the common people 
sin through ignorance, 
while he doeth somewhat 
against any of the com-
mandments of the LORD 
concerning things which 
ought not to be 
done, and be 
guilty; 4:28 Or 
if his sin, 
which he hath 
sinned, come 
to his knowl-
edge: then he 
shall bring his 
offering, a kid of the 
goats, a female without 
blemish. 
*Three times a year God 
wants to see all of the 
males. The females he 
never wants to see: 
Exodus 23:17 Three items 
in the year all thy males 
shall appear before the 
LORD God. 
*The period of the 
mother's ritual impurity is 
twice as long if a girl is 
born than if a boy is (Lev. 
12:2-5). 
*Numbers 3:15 Number 
the children of Levi after 
the house of their fathers, 
by their families: every 
male from a month old 
and upward shalt thou 
number them. 
When "Moses numbered 
them, Women and girls 
didn't count as persons. 
Neither did babies(or fe-
tuses) under 1 month old. 
*After being hit in the 
head with a millstone 
thrown by a woman, a 
soldier orders his armor 
bearer to kill him so that 

no one would say that a 
woman had killed him.  
Judges 9:53-54  
9:53 And a certain woman 
cast a piece of a millstone 
upon Abimelech's head, 
and all to brake his skull. 
9:54 Then he called hast-
ily unto the young man 
his armourbearer, and said 
unto him, Draw thy 
sword, and slay me, that 
men say not of me, A 
women slew him. And his 
young man thrust him 
through, and he died. 
*God places a dollar value 
on human life; with 
women worth less than 
men: Leviticus 27:3-7: 
27:3 And thy estimation 
shall be of the male from 
twenty years old even 
unto sixty years old, even 
thy estimation shall be 
fifty shekels of silver, 
after the shekel of the 

sanctuary. 27:4 
And if it be a 
female, then 
thy estimation 
shall be thirty 
shekels. 27:5 
And if it be 
from five years 
old even unto 

twenty years old, then thy 
estimation shall be of the 
male twenty shekels, and 
for the female ten shekels. 
27:6 And if it be from a 
month old even unto five 
years old, then thy estima-
tion shall be of the male 
five shekels of silver, and 
for the female thy estima-
tion shall be three shekels 
of silver. 27:7 And if it be 
from sixty years old and 
above; if it be a male, then 
thy estimation shall be 
fifteen shekels, and for the 
female ten shekels. 
Women are inherently 
impure: menstruating; 
child birth, etc. 
Menstruating women 
should be avoided.  Such 
women are to God both 
filthy and sinful, and any-
one who comes near them 
is contaminated by them: 
Leviticus 15:19-30,33. 
Leviticus 15:19 And if a 
woman have an issue, and 
her issue in her flesh be 
blood, she shall be put 
apart seven days: and 
whosoever toucheth her 
shall be unclean until the 
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ideology flourishes and 
grows. This is the first 
step toward militarizing 
women.We are already 
seeing the next step. Re-
cently in Islamabad, a 
group of women, wielding 
sticks, demanded that 
video shops be closed and 
music stores banned. They 
attacked a house where 
they felt immoral behavior 
was taking place and kid-
napped the women living 
in the house. Some of 
these female militants 
sitting in judgment of oth-
ers were barely 15 years 
old. That is the effective-
ness of the proponents of 
fundamentalist ideology. 
Today, they are raiding a 
house against "immoral" 
fellow Muslims and to-
morrow they may very 
well choose to strap on 
bombs and become sui-
cide bombers against 

(Continued from page 5) 

Terrorism and Children 
 

"infidels. "Indeed, many 
well-educated, Western-
born Muslim women are 
susceptible to recruitment. 
I wrote an article that 
looked at Muslim reli-
gious schools in Missis-
sauga, Canada. There, 
young Canadian-Muslim 
women are being told to 
shun the Western world 
they live in. These 
women, brainwashed into 
covering their faces and 
adhering to sexual segre-
gation, are continually 
told that their Muslim 
brothers are dying in bat-
tles to defend their honor 
so that Western men are 
not able to "defile" them. 
Ironically, they reject the 
very political system that 
gives them the choices 
they currently enjoy. This 
is a difficult problem be-
cause in societies like 
Canada and the United 
States, where multicultur-
alism and freedom of re-
ligion are not only en-
couraged but a bedrock of 

societal belief, many peo-
ple do not question the 
teachings being put forth 
in religious schools. It is a 
fundamental tenet that 
females have the right to 
an education and the right 
to practice the tenets of 
their faith. Unfortunately, 
these empowered women 
are learning a very ex-
treme interpretation of 
Islam, one in direct con-
flict with the society they 
grew up in and against 
which they, and their chil-
dren, are bound to clash in 
the future. 
Q: What do you believe is 
the future for these chil-
dren? 
A: It is estimated that 
more than 50 percent of 
the world's Muslim popu-
lation is under the age of 
18, which is a terrifying 
demographic, especially 
since most of these young 
people have little or no 
access to education and 
employment. They are 
frustrated by the corrupt 

Ehsan Jami knew he was 
making himself a target 
for radical Islamists when 
he decided to launch a 
Dutch organization for 
Muslims who renounce 
their religion .Five 
months and three physical 
assaul ts  la ter ,  h is 
"Committee for Ex-
Muslims" is being 
launched Tuesday, joining 
similar groups that have 
sprung up around Europe 
Ex Muslims are groups 
that have recently sprung 
up around Europe. These 
groups are formed by the 
people mostly from Mus-
lim countries who leave 
or already have left their 
religion Islam. After Ger-
many and then England, 
Netherlands is the third 
country in which such a 
group is formed. ■ 

USA TODAY  
 Sep 10 6:29 PM 

I am a believer, 
Life means Allah and 
the messenger!  
No doubt, Cinderella 
was real,  
So are Vampires, Jinns 
and Jibreel.  
Recite a verse make a 
wish,  
Kiss the frog get a 
prince.  
Sun sets in murky  
water,  
Allah's gesture is clear.  
Muhammad split the 
moon, what a miracle!  
Apostates complain, 
idiocy at pinnacle. 
I am a believer!    
Islam gives me a sense 
of pride, 
A destructive impulse, 
deep inside! 
Muhammad, the 
prophet of Islam,  
Had a nice curriculum.  
Kill kafirs, leave no 
Muslim behind  

Married Ayesha the 
kid, Allah's order!  
Khadija, Mariah, Hafsa. 
Zainab,  
A few of Muhammad's 
loves! 
I am a believer!  
Religion of Islam 
makes me nostalgic, 
Neither I care for  
reason nor logic.  
Although, Allah gives 
me a lot of pain,  
When I need sunshine, 
I get rain.  
Sometimes I am  
skeptical,  
Questions explode, 
being analytical. 
I ask an Islamic scholar,  
Is Quran from god, I 
wonder?  
The answer I receive,  
"Shut up and believe". 
I am a believer!  
I am a believer!  
 

■■■ 

Make other religions 
hard to find.  
He is the guy, whom I 
adore, 
All faiths will vanish but 
Islam will soar. 
At the beginning, Mus‐
lims had to endure,  
Now Islam will rule the 
world, for sure.  
I am a believer.  
My prophet, a man of 
love, better than cupid,  
Found many wives, 
never tired, never 
timid.  
As generous as one can 
be, he had no flaw,  
Donated a concubine 
to son‐in‐law.  
He loved everyone, 
even adopted son's 
wife,  
They got married, 
spent rest of the life. 
Muhammad  
was compassionate  
without border,  

 
 
 
 

BY: SHER KHAN 

governments that rule 
them. They see double 
standards played out by 
the West, which insists on 
democracy in Iraq, but not 
elsewhere in the region. 
They are aware that Islam 
was once the foundation 
of a great culture, and 
they wonder what has 
happened because their 
generation has experi-
enced only poverty, war 
and destruction, corrup-
tion, and nepotism. Some-
how, this problem must 
be turned to an advantage: 
These young people, if 
properly educated and 
given opportunity, could 
instead be the engine of 
change and economic 
progress. True Islam en-
courages Muslims to 
adapt to changing times, 
but extreme fundamental-
ists have always opposed 
anything new, from the 
telegraph to television. 
They oppose modern edu-
cation because they say 
that it teaches topics that 

are not in harmony with 
Islam. Educated Muslims 
know that this is a ploy to 
prevent young, active 
minds from challenging 
them. It becomes a vi-
cious cycle: By deliber-
ately depriving young 
Muslims from receiving a 
good education, the fun-
damentalists ensure that 
the future of their poten-
tial recruits is bleak and 
the resulting frustrations 
make them easily suscep-
tible to terrorist ideology. 
That ideology requires 
them to violently reject 
any ideas that challenge 
fundamentalist precepts 
and prevents their learn-
ing the importance of 
freedom of thought and 
speech that separate logi-
cal ideas from emotional 
biases, the very thing on 
which the vibrant socie-
ties that most people want 
for their children can be 
built. ■ 
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even more troubling, 
young women to their 
cause. One of the biggest 
reasons for this victory is 
their success in keeping 
much of the Islamic world 
poorly educated and 
closed to new ideas. 
Q: What about the parents 
of these children? 
A: The reaction of parents 
can be surprising. Poverty 
and illiteracy play a major 
role in determining their 
beliefs. In Southern Af-
ghanistan, many of the 
families I spoke with were 
proud of the fact that their 
young sons—some less 
than 15 years old—had 
glorified the name of Is-
lam by "attacking the en-
emy." These particular 
young boys belonged to 
large families; some had 
up to 10 siblings. Their 
parents were poor and 
could not take care of 
them, so they had been 
sent off to remote Islamic 
schools in Pakistan. Their 
parents barely knew them 
anymore. As I pointed out 
earlier, many of the adult 
males are gone, and often 
the women and their 
daughters, already denied 
education, are forbidden 
to work outside the home. 
If given a choice between 
school, food, and clothing 
or sorting through garbage 
for sustenance, … well, 
sometimes there is no 
choice.  

That is one of the reasons 
that terrorists are so suc-
cessful in convincing 
young boys to join them 
and adopt their point of 
view, because they do not 
have a support system to 
fall back upon or parents 
to confer with; they are 
often under severe peer 
pressure to sign up, to 
belong to something that 
is more organized than the 

among these people act-
ing "immorally" in their 
holiday enjoyment. Noor 
Mohammed was 10 and 
solely responsible for 
financially supporting his 
family by doing the dan-
gerous and difficult work 
of making rugs. Another 
intelligent child, he spoke 
wistfully of his life before 
his father and uncle were 
killed and how he would 
be in school if they were 
still alive. During the 
making of our film, he 
lost his job for being late 
for work—there were 
many boys eager to take 
his place—because of 
having to attend to his 
older, drug-addicted 
brother who was in the 
hospital. Laila, also 10, 
repeatedly said she did 
not want to get married 
but, instead, wanted an 
education, while her fa-
ther gently admonished 
her, explaining that she 
would shortly be be-
trothed because, as she 
got older, she needed a 
man to protect her. In-
deed, the main game for 
the girls in the camp was 
playing "wedding." 

Young girls are particu-
larly vulnerable to recruit-
ment to extremist ideol-
ogy because few other 
paths are offered them. In 
countries like Pakistan, 
fundamentalist religious 
schools are already care-
fully inducting young 
women, realizing that by 
indoctrinating them, they 
are able to control an en-
tire family. A woman 
goes home from the 
mosque, educates her 
children, and talks to her 
neighbors, and thus the 

(Continued on page 6) 

Khomeini, the religious 
leader who overtook the 
1979 revolution in Iran 
and culminated it into 
what is today the Islamic 
Republic of Iran. 
Khomeini, as his idol and 
predecessor Mohammed 
before him, began his 
revolutionary preaching 
with subtlety and passiv-
ity, corresponding with his 
position of relative power-
lessness. His statements 
around the time before the 
revolution, before he and 
his associates overtook the 
revolution, were those of a 
leader who sought peace, 
democracy and brother-
hood. Like Mohammed in 
Mecca, he preached of 
positive things, maintain-
ing a general sense of 
good things to come for 
those who do good, a 
sense of tolerance and of 
optimism.But as he be-
came more and more 
aware of being in a posi-
tion to not only lead this 
ongoing Iranian revolution 
but to actually overtake it, 
his rhetoric took a dra-
matic dive toward vio-
lence.“But not cutting and 
burning some thousands 
of these spoiled (heretic 
and intellectual people) in 
public to end the matter 
and have the problem 
solved we simply made an 
error” he declared after his 
victory, in  his speech in 
front of  Khobregan as-
sembly.  
He subsequently executed, 
killed and incarcerated 
thousands of his oppo-
nents during the infancy 
of his power and contin-
ued till the day he died to 
authorize levels of ex-
treme persecution and 
violence against anyone 
whom he deemed a threat 
to his regime and its 
power.  For everyone else, 
he succeeded in creating 
an atmosphere of com-
plete control and fear – to 
this day, long after 
Khomeini’s death, the 
Islamic regime imposes a 
psychological war on the 
Iranian people, in the 
name of Islam.  
Now if we accept that the 
real Islam, the one upon 
which Mohammed built 
his power and which he 
left to his inheritors, was 
the one which started in 
Madina, then we can agree 
that the Islam of 

(Continued from page 4 ) 
Ben Ladin  
the Only Real Muslim 

Khomeini, Bin Laden and 
the Taliban – a“radical” or 
“fanatic” Islam – is in fact 
the closest to this, the real 
Islam. Ironically, the fol-
lowers of these three 
groups emphatically claim 
themselves to be doing 
just that.  
However, the Wahabis see 
themselves as being in a 
position of superiority 
above all other Islamic 
groups. They state – and 
accurately so – that the 
Quran provides far more 
atrocious and aggressive 
tactics against opponents 
which non-Wahabis are 
failing to employ. There-
fore, the Wahabis see 
themselves as legitimately 
retaining the right to make 
numerous charges against 
all other Islamic sects who 
do not practice all the 
Islamic commands in the 
Quran or who deviate 
from these commands. 
In the same way, the Tali-
ban’s rule of taking away 
people’s individual and 
political rights, executing 
and killing opponents, 
repressing other faiths and 
religions, and enslaving 
women are based exactly 
on the Quran. These ac-
tions were seen as neces-
sary for a complete rees-
tablishment of Islamic 
laws as they were in the 
Arabian Peninsula at Mo-
hammed’s time (i.e. dur-
ing his time in Madina 
when Islam actually be-
came a recognized and 
substantially-followed 
religion). ■ 
 
Notes: 
1- 16: 125, Quran, Translated by 
Shakir M. H.,. 
2- 16: 126, Quran, Shakir M. H. 
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6- 9:73, Quran, Mohammed 
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7-  4:56, Quran, M. H. Shakir. 
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Shakir. 
9- 9:29, Quran, Dr. Muhammad 
Taqi-Ud-Din-al-Halali, and Dr.. 
10-  Rodinson Maxime, Muham-
mad, English, p.157. 
11- Ibne- Husham, vol. 2, Per-
sian, p. 642. 
12- Ali Dashti, “23 years”, Per-
sian, pp. 166, 167. 
13- Ibid. 
14-  Ibne- Husham, vol. 2, Trans. 
in Persian, p. 964.    
15- 9:81, Quran, Translated by 
Dr. Muhammad Taqi-Ud-Din-al-
Halali, and Dr. Muhammad 
Muhsin Khan. 
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In those wars, children 
proved to be fearless. Af-
ter all, study after study 
tells us that the young are 
impulsive and inclined 
toward taking risks. They 
are too developmentally 
immature to properly 
judge their ability to han-
dle situations or see the 
potentials for tragedy. 
Every parent knows that 
children, oblivious to how 
their actions can affect 
themselves and others, 
often make poor deci-
sions. That is why chil-
dren can and have been 
repeatedly exploited by 
others. That is also pre-
cisely why children need 
to be educated, to be able 
to reflect on matters, con-
sider consequences, and 
develop understanding. 
In the Muslim world, 
many children are being 
manipulated simply by 
being forced onto the 
street. They have to find 
food and money however 
they can. If they are boys, 
they might be offered a 
place in a religious school 
where they will be fed 
and taught—but what 
they are taught may be a 
fundamentalist ideology 
that is intolerant of others, 
and even intolerant of 
those who practice the 
same religion but differ-
ently, that sees the West 
and its ways as an enemy 
to be conquered. 
These children are being 
cajoled or coerced into 
joining jihad and are re-
cruited precisely because 
their very youth can be 
exploited: Not immedi-
ately recognized as a 
threat, they can slip in and 
out of highly secure areas 
while playing football on 
the streets. They are the 
perfect foil for terror-
ists—so naïve they do not 
have a clear idea of what 
is expected of them until 
it is too late. 
Contrary to what the West 
may think, terrorists are 
becoming more successful 
in their recruitment of 
young Muslim men and, 
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streets, for a chance to 
attain some kind of glory 
or redeem their honor. 
At the same time, poor 
parents collect economic 
rewards for the sacrifice 
of their sons and daugh-
ters to suicide terrorism 
and receive selected pas-
sages from the Quran—
without any proper con-
text—which show that 
their children died follow-
ing the instructions of the 
Prophet. Solitary women, 
especially, sometimes 
gain a distinctive social 
status in the community, 
aside from monetary sup-
port, for being the mother 
of martyrs. The attitude 
toward women and educa-
tion, the poverty, constant 
violence, and fear … it all 
makes for a very compli-
cated situation. 
Q: Tell us a little about 
some of the children in 
your film—in particular, 
the serious boy who ac-
companied you to the 
public swimming pool, 
the gentle one who 
worked in the rug factory, 
and the bright and spar-
kling little girl who did 
not want to get married. 

A: Khal Mohammed was 
11 and, without family in 
the camp, had been taken 
into a fundamentalist 
school. Although he could 
not read, he memorized 
all the verses of the 
Quran, an enormous ac-
complishment. He was a 
very stern boy, however, 
and when we went to the 
public swimming pool, 
where the women were 
fully covered—except for 
their faces, hands, and 
feet—he insisted that not 
only were they "bad" but 
that he would go to hell 
for having even been 

Teacher in Pakistan 
school linked to al-Qaida. 

Afghan students from a religious school in Pakistan at a 
rally in Karachi, Pakistan, in 2001. 



 

 

 Rowshangar  Volume. 1 No. 8  October  2007  11 

 

سری بردار و      دست از خيره   :  او را گفتند   
عشق را حاشا آن تا زنده ماندن را ارزانی         

 .تو داریم
بدون عشق یك دم     !  حاشا!  حاشا:  گفت

مرداروار زیستنی چنين، با       .  زنده ماندن  
 . عشق بيگانه بودن، معنای زندگی نيست

چگونه ممكن تواند بود در پس لحظۀ                
حاشا، مردارگونه آدمی در انكار آنچه دیگر        
او را نيست با احساس زنده بودن به                

 سخن در آید؟
"با خشم و نفرت گفتندش        " دگراندیش: 

و !  سر را عقوبتی در خور سزاست          خيره
 :عقوبت چنين بود آه

در سپيده دم یك روز ناگهان، از                  ...  
انعكاس صدای چند انفجار پی در پی،             

" درآه"های روستای      آبوتران آوهی باغ   
 .هراسان به اعماق دره بال گشودند

با   عاشقیو چنين شد آه دگراندیش          
نام در      خفته به گوری بی         اش   عشق

را    زنده ماندن  حاشيه یك جادۀ پرت،          
 .آرده بود حاشا

*** 
های   بيشتر از یك دهه است آه، خروس         

آمدن مقدم سحر را خبر                  "  درآه"
هایشان را    روستائيان خروس .  دهند  نمی

اند، و هر بامداد با          فروخته یا سر بریده     
هایی پی در پی،           صدای شليك گلوله    

و در چهار    !  خيزند  مردم از خواب بر می       

 !اند اجازه مالقات نداده
*** 
ها را    آند و پنبه    ها خطر می    مردی، شب ...  

آورد و تا صبح بيدار         از گوشش بيرون می    
آند آه نكند آر شده          فكر می .  ماند  می
چون چند روز غير از صداهای               .  باشد

ای را    معمولی، صدای شليك هيچ گلوله       
به پزشك متخصص گوش و         .  شنود   نمی

 .آند حلق و بينی مراجعه می
چرا چنين فكر      :  پرسد   دآتر از او می        

 آند؟ می
آخر، من  :  گوید  مرد روستایی در جواب می     

ای   اهل روستای درآه هستم و یك هفته        
 !شنوم؟ است صدای شليك گلوله را نمی

صدا خفه  "دانيد    شما می :  گوید  دآتر می 
 چيست؟" آن

" پنبه"آقای دآتر   :  گوید  بيمار با تعجب می    
 فرمائيد؟ را می

بسيار خوب؛ احتياجی به      :  گوید  دآتر می 
هایتان سالم سالم      گوش.  معاینه نيست 

است به خانه برگردید از فردا صدای شليك        
 .گلوله را خواهيد شنيد

دآتر . شود مرد روستایی از مطب خارج می
روزنامۀ آيهان را از روی ميز آارش بر                  

تيتر روزنامه با خط درشت چنين        .  دارد  می
 :است

گاليندوپل بعد از یك هفته اقامت، تهران را          
 ■!  به قصد ژنو ترك نمود

فصل این روستا، گل و گياه و سنگ،                 
بوی باروت  ...  درخت و آب و خاك و هوا             

 .دهد می
*** 

گردی نفس زنان در آوچه             پيرمرد دوره  
گاری "  درآه"های باریك و پيچ در پيچ            باغ

داد و عرق  ای را بجلو هل می دستی لكنته
ساعت "او یك گونی پر             .  ریخت    می

را به ثمن بخس خریده بود، تا       "  دار  شماطه
به آارگران  "  سيد اسماعيل "در جمعه بازار    

 .پزخانه تهران بفروشد آوره
*** 

سالۀ روستای درآه هرگز      ١٢  ١٠های    بچه
آری، :  باور آردنی نيست  .  اند  خروس ندیده 

قوقولی، قوقو سحر      :  آنها هنوز مفهوم     
. یابند  را در نمی  .  سياهی دربدر شد  /  شد  

و از ميدان   .  روستایی خروسی خریده بود    
ها آنجكاو و متعجب      بچه.  آرد  ده عبور می  

بدنبالش راه افتاده بودند و مردم با حيرت           
خانه ده    در تنها قهوه  .  آردند  او را نظاره می   

 :صحبت بر سر این بود آه
راستی باید باورمان بشود آه، مشدی            
حسن بيچاره دیگر پاك دیوانده شده                

 !است
*** 

چند سالی است آه مردم روستای درآه         
سال   ٩شان    هایی آه سن     و تمام بچه   

اند، از غروب آفتاب      تمام باشد، مجبور شده   

هایشان پنبۀ      تا سپيده صبح، در گوش         
صد درصد خالص بگذارند تا به       "  هيدروفيل"

جرم استراق سمع اخبار محرمانه تعذیر          
 !نشوند

اند آه مشكل سحرخيزی را        مردم درمانده 
اینك چگونه حل آنند؟ سالهاست                   

دار سه    های شماطه     ها و ساعت    خروس
توانند    دیگر نمی  .  اند   ستاره را فروخته     

های صبح گاهی را          صدای شليك گلوله    
 .هم بشنوند

*** 
دوپاسدار مردی را دستگير به کميته می         

که در قهوه    .  گویا اتهامش این بوده     .برند  
خانه سرميدان گفته است که  شبها پنبه         

خرداد   30های گوشش را در می آورد و از          
گلوله را      1360تير صدای شليک           7تا   

 شنيده است
*** 

در ميان  .  است  ١٣٦٧امسال پائيز سال      
ناباوری مردم روستای درآه، صدها مرد و         

های درآه بسر        زن، شب و روز در باغ          
برند و همگی از سر شب تا صبح                  می

نگران، هراسناك و مضطرب، گوش به زنگ        
 .مانند بيدار می

هایی پی در     با شنيدن صدای شليك گلوله    
ها    پی از پائين دره، دستجمعی ساعت         

ریزند و مویه           شيون آنان اشك می         
تمام تابستان امسال به آنها         .  آنند   می
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دى                       ن ه ب ق ا طب ي ق اران و اش دآ راد جزء ب ن اف ه اي آ
ار        . شوند گر آ همين آه اين اولين قدم برداشته شد، دي

زيرا بعد از آن، هر بسيجى يا حزب الهى و . تمام است
ه جاى          يا سربازگمنام امام زمان، ميتواند خودش را ب
ه دست          ام ب ق مختار بگذارد و مانند مختار، شمشير انت
ن            ري ت وچك دون آ بگيرد و بدآاران و روسياهان را، ب

ا             . عذاب وجدانى، به مجازات برساند جه گر و ي ن شك
راى آن       قاتل و يا تروريست، پس از انجام ماموريت ب

جه    ” آه اين پديده ى قرون وسطايى يعنى پديده ى  ن شك
قدس   وى                          “ ى م ل اب دا، آل ت ت م، اب ي اس ن ر بش ت ه ، را ب

سپس صحنه .نتقام مختار را در اين جا مى آوريمالدارا
هاى شكنجه و اعدام آافران و بدآاران را به صورت    

 . جداگانه بررسی آنيم

 . نتقام مختار، اثر محمد مدبرال تابلوى دارا  -  ٢تصوير 
 

نتقام مختار، مختار در گوشه ى چپ    ال در تابلوى دارا
ازان او مشغول               مجلس بر تخت نشسته است و سرب

ن            ام حسي مى  )  ع( شكنجه و اعدام قاتالن حضرت ام
جه        .  باشند ن ام شك اين تابلو، آلكسيونى از انواع و اقس

ا           ار، ب ت خ ام م هاى غير انسانى است آه سربازان گمن
ن    ري قيافه هاى حق به جانب و معصوم و بدون آوچكت

د          ن اش ا مى ب راى  .  عذاب وجدان، مشغول انجام آن ه ب
ه         ت رف ظر گ نمونه از شكنجه هايى آه براى شمر در ن

 . اند شروع مى آنيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ه    ال گوشه اى از تابلوى دارا  -  ٣تصوير  نتقام مختار آ

د                       ى ده ان م دن نش ه ش ج ن ك ال ش ر را در ح م  . ش
 

ه   در تصوير سه، قوزك پاهاى شمر را با ميخ طويله ب
به خايه هاى شمر، وزنه ى . داربست چوبی کوبيده اند
ن     .  سنگينى آويزان آرده اند بدن شمر را نيز شمع آجي

ن     . آرده اند دان اوي از اين تصوير تا سياه چال هاى زن
آافى است مطابق فتواى يكى .  فاصله ى چندانى نيست

از آقايان، زندانى نگون بخت، آافر و مرتد و ناصبى   
ى                      رف ع رحق اش م ب ب اي ان و ن ام زم ن ام م و دش

عدى            .شود دم هاى ب همين آه اين قدم برداشته شود، ق
ل                   اب ى ق ه آسان جه ى او ب براى ضرب و شتم و شكن

و و در روى                   .  توجيه است م م ل ا ق ر ب دب اگر محمد م
د، آن      پرده ى نقاشى، با شمع، بدن شمر را مى سوزان
ار،    گ ها در پشت پرده ى زندان هاى اوين، با آتش سي
دن او را مى                         د و ب ن ت دبخت مى اف به جان زندانى ب

ا                  .  سوزانند م ت ی مى روي ه سراغ خول بعد از شمر ب
 . ببينيم آه محمد مدبر چه آشى براى او پخته است

در همين موقع کار عبداهللا بن زيبر در مکه              . فرستاد
باال گرفت، مصعب برادرش را به جنگ مختار                       

مصعب با لشکری گران به کوفه آمد مختار            . فرستاد
 . را کشت و سپاهش را تار و مار کرد

تامالتى بر ريشه هاى فرهنگى شكنجه ى مقدسدر                  
،عباس احمدي چه عنصرى در فرهنگ ما           )1(ايران

ريشه دوانده است آه باعث مى شود آدمكشانى مانند              
به ...نواب صفوى ها، خلخالی ها، سعيد امامى ها                  

 طور منظم، توليد و بازتوليد شوند؟ 
فرهنگ ايرانى، داراى چه خصوصياتى است آه                   
باعث توجيه و تقويت اين اعمال ددمنشانه مى شود؟              
يكى از ويژگى هاى حكومت هاى مذهبى، شقاوت و             
درنده خويى آنها در برابر مخالفان و معترضان                       

در ايران، به عنوان نمونه، مى توان از قتل                    .است
هاى زنجيره اى، شكنجه در زندان اوين، و شبيخون             

سوالی آه پيش مى آيد     . به خوابگاه دانشجويان نام برد    
اين است آه چه عامل فرهنگى باعث مى شود آه                    

وضو و دعا به درگاه خدا، وارد       آسانى پس از گرفتن  
خانه ى فروهر ها شوند و پيرزن بى دفاعى را با                      

 ضربه هاى چاقو، سالخى آنند؟
چه چيزى در فرهنگ ما وجود دارد آه باعث مى                   

، با   “يا حسين  ”و   “ يا زهرا  ”شود افرادى با فرياد            
چماق و پنجه بكس به جان دانشجويان بيافتند و آن ها             

 را از پنجره ى خوابگاه به زير پرتاپ آند؟ 
چه عنصرى در فرهنگ ما ريشه دوانده است آه                     
باعث مى شود آدمكشانى مانند نواب صفوى ها،                      
خلخالی ها، سعيد امامى ها، سعيد حنايى ها، و سعيد              
مرتضوى ها، به طور منظم، توليد و بازتوليد شوند؟            
فرهنگ ايرانى، داراى چه خصوصياتى است آه                   
 باعث توجيه و تقويت اين اعمال ددمنشانه مى شود؟              
براى پاسخ به اين پرسش ها، به سراغ فرهنگ عوام            
و به خصوص به سراغ فرهنگ مذهبى عوام مى                    
رويم تا ببينيم آه چگونه از دل اين فرهنگ، آسانى                
ظهور مى آنند آه از نظر قساوت و درنده خويى،                   
 . دست آمى از شمرابن ذى الجوشن ندارند                                   

براى آن آه دريچه اى بر روى اين فرهنگ بگشاييم              
زيرا . از نقاشى هاى مكتب قهوه خانه آمك مى گيريم          

در اين نقاشى ها، خطوط اصلی اعتقادات مذهبى                    
 . عوام، به روشنى، به نمايش گذاشته شده ا ست

نقاشى هاى مكتب قهوه خانه به طور آلی بر روى دو           
يكى داستان هاى شاهنامه، آه      : موضوع دور مى زند    

ن و مرشدان زورخانه ها توليد مى             البه سفارش نقا    
و ديگرى داستان هاى مذهبى، آه به سفارش                . شود

 . حسينيه ها و تكيه ها، آشيده مى شود                                               
داستان هاى مذهبى، بيشتر، بر روى سه موضوع                  

 :دور مى زند
يكى داستان شهادت حضرت امام حسين عليه السالم            

 . در صحراى آربال
 .ديگرى داستان روز قيامت

در اين مقاله آارى به        . و سوم، داستان انتقام مختار       
آار داستان هاى شاهنامه و داستان شهادت حضرت             

و داستان روزقيامت نداريم ولی در          ) ع(امام حسين    
عوض، توجه ى خود را بر روى داستان انتقام مختار          

قبل از آن آه به داستان انتقام                   . متمرآز مى آنيم      
مختار بپردازيم، بايد در باره ى آدم هاى نقاشى هاى              

 .مكتب قهوه خانه، توضيح مختصرى بدهيم
يكى : در اين نقاشى ها دو نوع آدم بيشتر وجود ندارد           

اشقيا مانند شمرابن ذى الجوشن و ديگرى اوليا مانند             
به عبارت ديگر يك نوع          ). ع(حضرت امام حسين        

ثنويت آه مختص فرهنگ ايرانى است بر فضاى اين           
 .نقاشى ها سايه افكنده است

آن چه در اين نقاشى ها مى بينيم جنگى است بين حق             
و باطل، بين خير و شر، بين اهورا و اهريمن، بين                  

 .فرشته و ديو، بين خوب و بد
نقاش مكتب قهوه خانه     .هيچ حد ميانه اى وجود ندارد        

يكى اوليا با ريش     : دو نوع آدم بيشتر نقاشى نمى آند         
توپى و سبيل آوتاه و چشمان معصوم و هاله ى                          

و ديگرى اشقيا، با ريش تراشيده، سبيل هاى             . مقدس
 . از بناگوش در رفته، و چشمان شرور

ن                -  ١تصوير  رحسي رده ى درويشى، اث قسمتى از پ
اسى   ( همدانى  كى از            )  موزه ى رضا عب ه در آن ي آ

فضل       ارك         )  ع( اوليا يعنى حضرت ابوال ب ه دست م ب
ه دو        خود يكى از اشقيا را، مانند خيار تر، از وسط ب

حه ى                .( نيم آرده است ه، صف ان وه خ ه آتاب نقاشى ق
ن        )  168 ي و، اول تقسيم آدم ها به دو گروه فرشته و دي

قدم در توجيه شقاوت و ددمنشى نسبت به آسانى است 
رار مى                    اطل و شر ق ه ى ب آه ما آن ها را در جبه

م                  .  دهيم ي وان ت ا ب ه م شود آ ي اين تقسيم بندى، باعث م
ى                  ن م ه درجه ى اهري ى ب گروهى را از حالت انسان

ه                 ٠تنزل بدهيم ان خود را ب ف ال خ م م همين آه توانست
ى                            ه آسان گر ب م، دي ي ده زل ب ن ى ت ن م مرتبه ى اهري
ا را                       ه ه آن ه ى خود نسبت ب ان ي ميتوانيم رفتار وحش

كى از                  .  توجيه آنيم ا، ي ي ق ا و اش ي تقسيم آدم ها به اول
خصوصيات فرهنگ مذهبى عوام است آه گرچه در     
لباس مذهب شيعه نمودار ميشود،اما ريشه هاى فلسفى 

ن       .  آن به روزگار زردشت و مانى مى رسد ي جنگ ب
ن، يك                    م ن اهورا و اهري ي حق و باطل و يا جنگ ب
ا و                   ه ريشه در سده ه سنت فرهنگى ايرانى است آ
د    وان هزاره ها دارد و بر حسب شرايط اجتماعى مى ت
د         ن د آ ي ول ازت . خود را به شكل هاى مختلف، توليد و ب

كى از        براى بررسى اين پديده ى فرهنگى به سراغ ي
ام دارا         ه ن ار مى            ال تابلوهاى محمد مدبر ب ت خ ام م ق ت ن

ر ،        187در  127اين تابلو در ابعاد . رويم ت سانتى م
ا رنگ و                        ان، ب دري ن ر اسك به سفارش مشهدى صف
روغن روى بوم نقاشى شده است و در حال حاضر          
دارى مى          گه در مجموعه ى موزه ى رضا عباسى ن

ه                .  شود ان وه خ ه اشى ق ق اب ن ت آقاى هادى سيف در آ
ران،          (  ه گى آشور، ت انتشارات سازمان ميراث فرهن

) 110خورشيدى، صفحه ى    1369چاپ سوم، سال 
ظر         ه از ن راجع به اين تابلو، توضيحاتى داده است آ

ادى  . روانشناختى براى منظور ما بسيار جالب است  ه
اد               ” :  سيف ميگويد ت ار، اس ت خ ام م ق ت روى موضوع ان

محمد تابلوهاى بسيارى آشيد، يكى از ديگرى گويا تر 
گار خودش مى خواست             .  و بهتر مثل اين بود آه ان

و ياران اش را از قاتالن و )  ع( انتقام خون سيد الشهدا
رد  ار است و                   .... آافران بگي ت خ ه خودش م گار آ ان

مى داند آدام روسياهى .  شمشير انتقام در دست اوست
ه         ... را به چه مجازاتى برساند ن ي ى در زم وقتى تابلوي

رد،    دى     ... ى موضوع انتقام مختار را تمام مى آ خن ب ل
ه   . تمام شد” :  و مى گفت... بر لبانش نقش مى بست، م ه

ردم                ه درك واصل آ اران را ب دآ م را    . ى ب ام ق ت ان
لب مى                    “  . دلم خنك شد . گرفتم م ق ي م از صم ا ه ع واق
ه                    . گفت ران را خودش ب اف ه ى آ م ه ه باور داشت آ

حه ى      ( “  . جزاى اعمال ننگين شان رسانيده است  صف
ه دو                  ال در تابلوى دارا)  110 ا ب ار، آدم ه ت خ ام م ق نت

ه            ار آ ت خ د م ن دسته تقسيم شده اند، آدم هاى خوب مان
د                    د و آدم هاى ب رن ي انتقام خون امام حسين را مى گ
ال                ه جزاى اعم ه ب اد آ مانند شمر و خولی و ابن زي

د   ن ه                 .  ننگين شان مى رس وجي راى ت دم ب ن ق ي ن اول اي
دم                 .  شقاوت و ددمنشى است     ن ق ي ن اول ه اي ن آ ي م ه

ردن،      ن آ برداشته شود، قدم هاى بعدى مانند شمع آجي
دن،   شقه آردن، اره آردن، زنده زنده در ديگ جوشان
زان         ه آوي اي دشنه آجين آردن، خفه آردن، وزنه از خ

آافى  .  آردن، و سربريدن، به آسانى برداشته مى شود
ال،             ث ه، م د آ وا ده است آه يكى از مقامات مذهبى فت
م                     اش ا ه ر و ي روه وش ف ا داري د آسروى و ي م اح
ا         آغاجارى و يا سلمان رشدى و يا حسن منصور و ي
ن سهروردى،                   دي خ شهاب ال ا شي منصور حالج و ي

اعث مى شود           . مرتد و ناصبى و آافراست اين فتوا ب

.  پرواترين زورگوئی ها، موزيانه ترين توطئه هاست       
و غيرقابل باورتر      .  مذهب داغ ننگ بشريت است          

اينکه با همه اين پستی ها، زشتی ها و ضد انسانی                  
گری ها تاره خود را مظهر باالترين معنويات و                      

در تاريخ هيچ پديده ای تا        .  اخالقيات انسانی می داند    
مقاله زير  .  اين اندازه دو رو و پرتناقض نبوده است          

تنها يکی از جنبه های خشونت و بدسرشتی                                
وحشتناک مذهب و در اينجا اسالم شيعی را نشان می 

 .دهد
 سيامک ستوده                                  

بچه که بوديم کسانی بودند که در کو چه و بازار                   
يکی از مهمترين آنها      .  مشهد پرده خوانی می کردند      

معامالتی بود که مختار ثقفی با عامالن کربال انجام              
امروز جمهوری اسالمی مصداق بارز آن         .  داده بود 

پرده خوانيهاست آنچه ما بروی پرده ها می ديديم و               
راوی تعريف می کرد اينک لباس بر تن در کوچه                 

بدنبال عکسهايی از آن پرده ها      .  های شهر می گردند   
بودم که ديدم پيش از اين به اين مسئله و از قضا                        

می .  آنچه در ذهنم می گذشت اشاره شده است                        
خواستم حکومت اسالمی فعلی حاکم بر کشورم که از     
قضا مردمانش همان چهره های دژخيمان آن پرده ها          
را داشتند را تصوير کنم ديدم اين تصوير قبال ترسيم            
شده است لذا ضمن تشکر از نويسنده آن نگارش،                   

 .اينجا آنرا منتشر می کنيم
ابتدا بايستی گفت که آن مردمان که امام حسين را                
کشتند کار بدی کردند اما کاری که با قاتالن امام                      
. حسين انجام شد هزاران بار حيوانی تر بوده است               

در ايران تکراز شد بدين       57همين داستان در دروغ     
معنی که کسانی که از شقاوت رژيم گذشته می ناليدند 
. خود هزاران بار بدتر از رژيم گذشته عمل کردند               

در آن رژيم اگر با مخالفانشان کاری ميکردند اين                  
رژيم که با همه اينکار را می کند و برايش شهرام و              

 . بهرام ندارد

. هـ  ?? (ابن ابی عبيده ثقفی      -] 66ربيع الثانی     14[
در . ملقب به کيسان؛ وی از مردم طائف است                ) ق

پدر او  . خالفت عمر همراه پدر خود به مدينه رفت             
مختار . در جنگ يوم الحجر در عراق به قتل رسيد             

با آن   ) ع(به بنی هاشم پيوست و در خالفت علی                   
حضرت در عراق بسر می برد و پس از شهادت                    

پس از     .... در بصره سکونت جست                ) ع(علی    
مختار ، با عبيداهللا به          ) ع(شهادت حسين بن علی          

عبيداهللا ابن زياد او را تازيانه زد          . مخالفت برخاست 
سپس به شفاعت عبداهللا عمر او را        . و به جبس افکند   

يزيد بن معاويه ?? به طائف تبعيد کرد چون در سال 
بمرد و عبداهللا بن زيبر درمدينه به طلب خالفت                       

و در  . برخاست مختار نزد او رفت و با او بيعت کرد  
سپس از وی       . بعضی جنگهای او حضور داشت             

رخصت خواست که به کوفه برود و مردم را به                      
اطاعت او بخواند ابن زيبر پذيرفت و او را به کوفه              

مختار چون به کوفه آمد مردم را به              . روانه ساخت 
و امامت محمدبن      ) ع(خونخواهی حسين بن علی            

. هـ   ? ? (به سال     . حنفيه فرزند آن حضرت خواند        
عامل ابن زيبر را از کوفه بيرون کرد و از                        ) ق

هر که را به دست آورد کشت و             ) ع(قاتالن حسين    
. قلمرو کوفه را تا موصل به حيطه تصرف درآورد             

عبيداهللا ابن زياد از شام مأمور دفع مختار و تصرف            
کوفه شد و با لشکری به موصل فرود آمد لشکر ابن             
زياد در موصل شکست خورد و خود او کشته شد و              

مختار آن سر را به مدينه        . سرش را به کوفه آوردند     
و محمد حنفيه      ) ع(نزد حضرت علی بن الحسين               

مختار را  ) ع(اند امام علی بن الحسين   -فرستاد و گفته
رحمت ) ع(به خاطر خون خواهی امام حسين                         

(Continued from page 1) ... فرهنگ شکنجه  
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زيرا به فتواى آقايان، .تهران، چندان راهى نيست
 . داريوش فروهر مرتد و ناصبى و ضد دين بوده است

 *** 

ه در                    ال تابلوى دارا ر، آ دب د م ر محم ار، اث ت نتقام مخ
زمان پهلوى دوم و پيش از انقالب اسالمى آشيده شده  
. است، دريچه اى است به روى فرهنگ مذهبى عوام    

ه                   وجي راى ت ران، ب ى اي ن فرهنگى آه در حكومت دي
واى               ت ه ف ه ب رادى آ شرعى شكنجه و قتل و آشتار اف
ار      ه آ آقايان مرتد و ناصبى و محارب با خدا هسيتند ب

ه  .  مى رود در حكومت مذهبى ايران، اولين انگى آه ب
ن       . مخالفان خود مى زنند، اتهام ارتداد است ه اي زيرا ب

ذهبى       وسيله مى توانند او را، به پيروى از فرهنگ م
ن             . عوام، جزء اشقيا طبقه بندى آند ه اي ن آ پس از اي

راى ضرب و        قدم اوليه برداشته شد، قدم هاى بعدى ب
د               ه خواه ت رداش ى، ب ان شتم و شكنجه و قتل او، به آس

زيرا در ميان ما و در دل فرهنگ مذهبى عوام،      .  شد
ان وجود                  ام زم ام ام ن م ازان گ صدها و هزاران سرب
د       ن دارد آه ، مختار وار، شمشير انتقام از نيام مى آش
د                            ن ت ى اف ود م ان خ ف ال خ ان م ه ج  . و ب

ام    ال انقالب اسالمى ايران باعث شد آه تابلوى دارا   ق ت ن
د و در                   اي ي رون ب ي اشى، ب ق وم ن ار، از روى ب ت خ م
ه       عت ب سياهچال هاى حكومت مذهبى ايران حالت واق

عيت              .  خود بگيرد اشى از واق ق ه ن يعنى به جاى آن آ
رده است       . تقليد آند، واقعيت از پرده ى نقاشى تقليد آ

نتقام مختار يك نوع جادوى    ال از اين نظر، تابلوى دارا
ه است       ت وس در جادوى    .  تقليدى است آه به واقعيت پي

ا            ثال ب ی ، م تقليدى، جادوگر مى آوشد با انجام اعمال
زخم زدن به نقش آهو در روى ديوار غار، طبيعت را 
ه در                      اعث شود آ د و ب ن د آ ي مجبور آند تا از او تقل
د      . هنگام شكار، زخمى واقعى به آهوى واقعى وارد آي

ه      زخمى آه محمد مدبر در روى تابلوى نقاشى خود ب
ه            بدن آافران و مرتدين زده است باعث شده است آ
ام               ام ام ن م ازان گ در عالم واقع و با فعاليت هاى سرب
زمان، زخمى واقعى به بدن آسانى آه به فتواى آقايان 

د              د وارد آي دن رت ر و م وى             .  آاف ل اب ى، ت ن حكومت دي
نتقام مختار را در سطح ايران پياده آرده است و الدارا

ران    اف در هر گوشه ى ازآن، بساط زجر وشكنجه ى آ
رده است                   ت دان را گس ح ل دان و م رت وى  .  و م ل اب ت

ر خاصيت جادويى و                        ال دارا ار، عالوه ب ت خ ام م نتق
وع تشفى                اعث يك ن پيشگويى، از نظر روانى نيز ب

براى سربازان .  خاطر روحى در بين مومنان مى شود
ان             ى در زم ن ع ار، ي گمنام امام زمان آه در آن روزگ
وده است ،        توليد تابلو، هنوز دور به دستشان نيفتاده ب

ه است      ت ادى            .  حالت روان درمانى داش ه ی ه ت ف ه گ ب
ر                 ".... سيف  شي ار است و شم ت خ انگار آه خودش م

ه         .  انتقام در دست اوست اهى را ب مى داند آدام روسي
ه ى                  ...  چه مجازاتى برساند ن ي ى در زم وي ل اب ى ت ت وق

ر        ... موضوع انتقام مختار را تمام مى آرد، دى ب خن ب ل
همه ى   . تمام شد” :  و مى گفت...  لبانش نقش مى بست،

م   . بدآاران را به درك واصل آردم ت رف م  . انتقامم را گ دل
لب مى گفت              “  . خنك شد م ق ي اور  .  واقعا هم از صم ب

ال          ه جزاى اعم داشت آه همه ى آافران را خودش ب
ت                   ده اس ي ان ان رس ن ش ي گ ن  ■             “ . ن
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ا ساطور            -  ۶تصوير  در گوشه ى چپ، حرمله را ب
در گوشه ى راست، سر .  از وسط به دو شقه مى آنند

د                                   رن ى ب وش م ا گ وش ت اد را گ ن زي  . اب
ن     در تصوير شش، دو نفر از اشقيا، يعنى حرمله و اب

د                 ن ى رس ود م ال خ م زاى اع ه س اد، ب ى از   . زي ك ي
ى و معصوم                           وران ره ى ن ا چه ار ب ت خ ازان م سرب
ه را از وسط          ساطورى به دست گرفته است و حرمل

د  ام                  .  به دو شقه مى آن ن م ازان گ گر از سرب كى دي ي
ه          جرى ب مختار با چشمان معصوم و ريش توپى، خن
دست گرفته است، و در آمال آرامش و براى رضاى  

رد        ن    . خدا، سر ابن زياد را گوش تا گوش مى ب از اي
رخ زاد در                دون ف ري دن ف ري صحنه تا صحنه ى سرب
آلمان و يا سر بريدن شاپور بختيار در فرانسه، چندان 

ام     . راهى نيست ام ام در آلمان و فرانسه، سربازان گمن
اشى              ق ار در ن ت خ زمان، به تقليد از سربازان گمنام م
ال                 م ه، و در آ ان زخ وى آشپ هاى محمد مدبر، با چاق
ان      اي خونسردى، سر قربانتان خود را، آه به فتواى آق
دا                   دن ج د، از ب ودن ا ب ي ق جزء مرتدان و آافران و اش

يس و                          .  آردند ن ق ر اب ی و شمرو زحب بعد از خول
 . می رويم" بجدل"حرمله و ابن زياد، به سراغ 

 

 

 

 

 

ار،          -٧تصوير  ت خ جدل  " يكى از سربازان م ا    "  ب را ب
د        ن ه مى آ ف اب خ كى از          .  طن ت، ي ف ر ه در تصوي

د    "  بجدل" سربازان مختار،  ن از . را با طناب خفه مى آ
ده،     ن وي اين صحنه تا صحنه ى خفه آردن مختارى و پ
دان              ن د، چ وده ان آه به فتواى آقايان مرتد و ناصبى ب

بعد از خولی و شمرو زحبر ابن قيس و   .  راهى نيست
، به سراغ جاسوس می        " بجدل" حرمله و ابن زياد و 

 . رويم

 

 

 

 

 

 

 

ار، جاسوس دست            -٨تصوير  ت يكى از سربازان مخ
د                         ان ى رس ت م الآ ه ه ر ب ج ن ا خ ه اى را ب ت  . بس

در تصوير هشت، يكى از سربازان مختار، جاسوس     
د            ان از . دست بسته اى را با خنجر به هالآت مى رس

اى              ب م زي ان دن خ ان اين صحنه تا صحنه ى به قتل رس
آاظمى در زندان اوين به اتهام جاسوسى چندان راهى 

اظمى را      . نيست در اوين نيز ابتدا دست هاى زيباى آ
از عقب بستند و سپس با ضربه هاى ميله ى آهنى او    

اظمى       . را به قتل رساندند اى آ به عقيده ى آقايان، زيب
 . جاسوس وضد دين بود

 

 

 

 

 

 

 

وى دارا           -  ٩تصوير  ل اب ام    ال گوشه ى ديگرى از ت ق ت ن
 .مختار 

ار، سر       ت در تصوير شماره ى نه، سربازان گمنام مخ
ى                   دان د و زن رده ان زه آ ي دو تن از اشقيا را بر سر ن
رده     ديگرى را پس از به صليب آشيدن، شمع آجين آ

 . اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن شده                     -10تصوير  ا، شمع آجي ي ق يكى ديگر از اش
است و آله ى بريده ى سنان نيز بر سر نيزه زده شده 

ده و               . است ا رون ه ب زن خولی نيز اسير شده است آ
. حجاب اسالمى در پايين مجلس نشان داده شده است      

ه در         ايت آ سربازان مختار، با اين همه شقاوت و جن
كر رعايت            اين تابلو انجام داده اند، اما همچنان در ف
سوان زن      حجاب اسالمى اند آه مبادا تار مويى از گي

اشد   ا و شمع               .  خولی بيرون افتاده ب اره آردن آدم ه
دن                  ان ده در ديگ جوش ده زن آجين آردن آن ها و زن
سوان             ي ى از گ وي انسان ها، گناه ندارد، اما اگر تار م
رزه در مى              ه ل دا ب زن خولی بيرون بيافتد، عرش خ

 . آيد

 

 

 

 

 

ى  -١١تصوير  در اين مجلس، سر ابن زياد در يك سين
اده است     اد           . در پيش پاى مختار افت ن زي جسد پسر اب

ه         .  زير پله هاى تخت مختار قرار دارد ن ز دش ي خالد ن
 . آجين شده است

از صحنه ى دشنه آجين شدن خالد به دست سربازان 
گمنام مختار در اين تابلو تا صحنه ى دشنه آجين شدن 

داريوش فروهر توسط سربازان گمنام امام زمان در 

ر       وي وش                       -  ۴تص گ آب ج ی در دي ول  خ
 

ی و                  ى خول ن ع ا، ي ي ق در تصوير چهار، دو تن از اش
ی  .  ساربان به سزاى اعمال ننگين خود رسيده اند خول

د                  ن ان . را، زنده زنده، در ديگ آن جوش، مى جوش
د                  ه ان ت داخ ور آتش ان ن . ساربان را، زنده زنده، در ت

ه است و در حال                     ت رف ه دست گ خولی، مالقه اى ب
اشى هاى         .  چشيدن غذاست ق هردو نفر، بنا به سنت ن

ه و                          ت اگوش در رف ن ل هاى از ب ي ب ا س قهوه خانه، ب
خولی و ساربان، چون .  چشمان شرور نقاشى شده اند

جزء اشقيا طبقه بندى شده اند، هرگونه شكنجه اى در 
مورد آن ها از قبيل در تنور انداختن و در ديگ آب      
ه است       وجي  . جوش پختن، از نظر مذهب عوام قابل ت

يس می                ن ق ر اب بعد از خولی و شمر به سراغ زحب
 . رويم

 

 

 

 

 

 

 

ه دو        -  ۵تصوير  زحبر ابن قيس را با اره از وسط ب
 . نيم مى آنند

ن     در تصوير پنج، يكى ديگر از اشقيا، يعنى زحبر اب
د  .  قيس، را با اره از وسط به دو نيم مى آنند نگاه آني

جه             ن ه شك ی ب ال آه سربازان مختار با چه آرامش خي
ح   . آردن زحبر مشغول اند  با آن آه خود سر تاپا مسل

اند، زحبر بيچاره را لخت آرده اند و دست هاى او         
ه او             رمزى ب را از پشت بسته اند و دامن زنانه ى ق
ا آرامش مشغول اره آردن او مى                    پوشانده اند و ب

اين صحنه و صحنه هاى مانند آن در اين تابلو .  باشند
هات                            وجي ا ت وان ب ه مى ت ه چگون د آ تشان مى ده
مذهبى، وحشيانه ترين شكنجه ها را، با خيال راحت، 

رد         ال آ ان اعم هات             .  در حق زنداني وجي ن ت ي م ا ه ب
د                      ي رور سع د از ت ع د عسگر ب ي مذهبى است آه سع
حجاريان، آه به فتواى آقايان مرتد و ضد دين است،    

ا مى رود       ا  .  با خيال راحت با دوستان خود به سينم ب
د از        ع همين توجيهات مذهبى است آه سعيد حنايى، ب
ان           اي واى آق ت ه ف خفه آردن زنان خيابانى مشهد، آه ب
دون                          ال راحت و ب ي ا خ د، ب ن ان منحرف و ضد دي
ه مى            آوچكترين عذاب وجدان، به زندگى خود ادام

ى      ال .  داده است ذهب زم نيست آه اين توجيهات حتما م
مى توان با توجيهات سياسى نيز گروهى را در     . باشد

ا را        جزو اشقيا طبقه بندى آرد و سپس بدترين بال ه
نمونه ى اين مكانيسم روانشناختى، .به سر آن ها آورد

ماجراى آشتن چهار مقاطعه آار آمريكايى در شهر       
ام    ال گويى شهر فلوجه، دارا  .  فلوجه ى عراق است ق ت ن
قش شمر و             .  طرفداران صدام است آمريكاييان در ن

ه                    ار ب ت خ قش م ا در ن خولی و ابن زياد و عراقى ه
د                             ه ان ت اس ر خ دام ب ى ص واه خ ون  . خ

يس        “ بعد از خولی و شمرو  ن ق ر اب ه سراغ     “  زحب ب
 . می رويم“ ابن زياد“ و“ حرمله”

 

 مبارزه با خرافات  
 نيازمند شركت عمومي 

در اين مبارزه است          
 !بي تفاوت ننشينيد 
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اما در مورد ما دختران مسلمان،              .  من درست بود     
وقتى بزرگ شدم و به مطالعه افتادم، تازه دونستم آه             
ازدواج دخترها در سن نه سالگى، به پيروى از روش   
پيغمبر اسالم در جريان ازدواج با عايشٌه هشت يا نه              

در اين قضيه هم    .  مى گويند »سنت«ساله بوده آه آنرا     
خوب، به اين    .  آردم، عقلم بجائی نرسيد       هر چه فكر   

حتما از باب              »سنت«!  فكر آن    »  سنت«آلمه     
نيست، پس عمل پيغمبر اسالم هم منطبق بر          »  وحى«

وحى الهى نبوده است، زيرااگر بود ديگر به                                
 . . . نمى گفتند» سنت«آن

عزت الملوك آه از بار احساساتش کاسته شده و به                  
حريم منطق نزديک مى شد، با لحنی آه آشکارا                        

 :پرخاشگر بود، چنين ادامه داد
ـ اگر اعمال و آردار پيغمبران منطبق بر وحى ُمنزل            

زيرا .  نباشد، پيروى آردن از آنها هم الزامى نيست              
. پيغمبران هم انسان هستند با همه ويژگى هاى انسان            
. از آنها هم ممكن است خطا و يا عمل خالفی سر بزند

بنابراين، چه لزومى دارد به دليل اينكه روزى پيغمبر          
اسالم بنا به مصلحت و يا به سبب شرايط اقليمى                        
عربستان يا به خاطر عشق و عالقه کارى آرده                        

، آنرا سر مشق قرار       »سنت«است، ما هم به عنوان         
و »  واجب«بدهيم و بی آم و کاست انجامش را                       

 . . . بدانيم؟ » الزامى«
من فكر مى آنم، اگر خدا يک روز زن مى شد، يک                
بار حامله مى شد و يک بار وضع حمل مى آرد،                      

ده يا يازده سالگى، بدون شك و ترديد              بخصوص در 
حتى پيغمبرش راازازدواج با يک دختر ُنه ساله منع              

» اسماعيل«مى آرد و همانطورآه در قربانی آردن           
، قوچى براى او فرستاد       »ابراهيم«توسط»  اسحاق«يا

تا به جاى فرزندش قربانی آند، براى پيغمبر اسالم هم 
يک زن باالى بيست سال مى فرستاد تا ديگر به                         

 . فكرازدواج با يک دختر بچهٌ نه ساله نيفتد
حيف آه خدا آبستن نمى           !  حيف آه خدا زن نيست          

و گرنه مى ديديم آه         !  حيف آه خدا نمى زايد        !  شود
 :چطور آيه پشت آيه مى فرستاد آه 

اى مردم، دختران معصوم و بيگناه خود را در                  «ـ   
به آنهااين چنين آزار    !  سن و سال آودآى شوهر ندهيد      

نصاف و   ادرباره آنها، رحم و مروت و                 !  نرسانيد
 »! . . . عاطفه داشته باشيد

در خانٌه امام جمعه، از دست سه زنش چه ها آشيدم،             
البته من آنها را بخشيدم، زيرا آن بيچاره ها هم            .  بماند

. مثل من هريک به طريقى اسير آن آخوند شده بودند             
آنها نمى فهميدند آه يک دختر ُنه ساله، نه به ميل و                  
. اراده بلكه به اجبار و فريب به خانه آنها آمده است                  

همه سختى ها و رنجهائی آه دران خانه آشيدم تا                      
حدودى تحمل مى آردم، ولی چيزى آه براى من قابل          

آوردن بر سرم بود، آنهم زمانی آه       »  هوو«تحمل نبود 
 . من چند پسر و دختر براى او زائيده بودم

دوازده ساله بيچاره اى را  اين بار، دختر» امام شهر«
با همان تمهيدات و با همان فريبکارى هاى تكرارى               
به خانه آورد و بی هيچ شرم و حيائی به قول خودش               

زنان قبلی او هر سه سن و              .  عروس به حجله برد      
سالی داشتند، ولی من چه؟ من آه هنوز بيست سالم                  

ديگران، هم زيبا بودم و هم بر و               به نظر .  نشده بود 
براى من چرا هوو آورد؟ من به آن                  .  روئی داشتم  

تمام   در.  دختر بخت برگشته آينه و عداوتى نداشتم             
مدت آه در خانه ما بود، آمال مهر و محبت را در                   

ولی نسبت به شوهرم آينه و       .  حق او به جا مى آوردم      
دل و     نفرتى پيدا آرده بودم آه تا به امروز هم در                  

آن دختر بيچاره بيش از دو سال . جانم باقى مانده است
بعد ازاو شوهرم سه زن          .در خانه ما نماند و رفت            

بی آنكه درحقيقت     ،ديگر به همان ترتيب به خانه آورد      
 . نيازى به آنها داشته باشد

اما داداش، بزرگترين مساله اى آه بيش از همه باعث        
حسب   نفرتم از شوهرم شد، اين بود آه يک روز بر              

خانه افتاد و تصادفًا با            »  بيرونی«اتفاق گذارم به         
و »  شوهر«چشمانم ديدم آه چگونه امام جمعه                       

با  .  است»  مشغول«فرزندانم، با طلبه جوانی     »  پدر«
(Continued on page 15) 

عزت الملوك خواهر بزرگتر حاج رجب و يکى از               
زنان به نام شهرشان به شمار مى رفت آه در چهل               

 . سالگى ُمرده بود
عزت «روزى، بلقيس از ماجراى خواهرشان                       

 : سخن به ميان آورد و به برادرش گفت» الملوك
من .  ـ وضع و حال آبجى عزت واقعًا تاثر آور است            

چند بار با او صحبت آرده ام، ولی به حرف هاى                    
آنچنان زياده روى مى      »عزت«.  من گوش نمى دهد     

. آند آه در سرتاسر بهشت ضرب المثل شده است                
اينجا، اگر بخواهند آسى را به عصيان و بدگوئی                   
نسبت به خدا و نعمت هاى او مثال بزنند، خيلی                        
. راحت مى گويند طرف مثل  عزت الملوك است                   

اينها به جاى خود، عزت در معاشرت با اين و آن هم       
 :حد و مرزى نمى شناسد و تنها جوابش اينست آه 

مى خواهم از خدا و پيغمبر و نمايندگان بی                     «  ـ   
همجنس   تميزشان، يعنی آخوندها آه يکى هم شوهر          

 ». باز خودم باشد، انتقام بگيرم
بلقيس پس از گفتن اين حرف ها، از حاج رجب                       

را ببيند، شايد توصيه و       »  عزت الملوك «خواست تا    
پند و اندرزهاى برادر، خواهر را سر عقل بياورد و            

 . از کارهاى نا متعارف دست بردارد
چند روز بعد حاج رجب از شاه غالم خواست به                     
جستجوى عزت الملوك برود و هر جور شده او را                

 . بياورد» خانواده«پيدا آند و به ديدار 
شاه غالم آه مى دانست پيدا آردن عزت الملوك زياد          
هم مشكل نيست، رفت و بزودى همراه عزت الملوك          

ديدار خواهر و برادر، به معناى واقعى            .  باز گشت 
 . آلمه حزن آور بود

حالی مى    عزت الملوك، برادر بسيار عزيزش را در       
ديد آه گمان مى آرد با آن سر و وضع آشفته جز                     
. شرمسارى هديه براى نخستين ديدار نياورده است            

دو شروع آردند به         سر بر شانه برادر نهاد و هر            
. گريه سوزناآى آه مدت ها به درازا آشيد         .  گريستن

از آن نوع گريه هائی آه اسمى براى آن نمى توان                 
درد   نه گريه شوق بود، نه گريه اى از سر         .  پيدا آرد 

و نه گريه اى آه اشك زالل آن به رنگ ريائی آلوده              
گريه «يا   »  گريه شرم  «شايد بتوان نام        .  شده باشد  

اما به هر حال و هر نامى آه            .  ن گذاشت آ  بر»  حيا
داشت بايد جائی متوقف مى شد و سرانجام، اين حاج           

 : رجب بود آه سكوت را شكست 
آرام باش و شاآر، الحمداهللا آه خدا       !  ـ بس آن خواهر   

آخر و عاقبت ما را به بهشت حواله داده و مى توانيم             
به پاداش آن عبادت و تقوا و درستکاريها، در اينجا               

 . يک زندگى خوب و خوش ابدى داشته باشيم
ديگر اين زن شور         آخرين آلمات حاج رجب، بار        

مى رفت تا دمى از گريه و زارى                      بخت را آه     
از آن گريه هاى      .  بايستد، از نو به گريستن انداخت        

سيالبی و بهارى آه از ديدگان بی امان مى چكد و بی   
 . امانتر گونه ها را خيس مى آند

اين بار بلقيس و شاه غالم هم به اشك و زارى روى                 
آورده بودند و چون بی تابی حاج رجب دست آمى از           

بلقيس »  شاه غالم  «عزت الملوك نداشت، با اشاره             
دست به کار شد تا خواهر و برادر خود را از نا                         

دو را در آغوش        هر.  آرامى و گريستن به در آورد        
گرفت، به نوازششان پرداخت و سر و رويشان را                  
بوسيد تا سرانجام همه چيز باز به صورت عادى در              

 . آمد
به پيشنهاد بلقيس، تصميم گرفتند دسته جمعى گشت و           
گذارى آنند و در سير و سياحتشان، بيش از پيش از               

پيشنهادى آه  .  هم بودن و با هم بودن لذت ببرند           آنار
نجوا آنان به     .  مشتاقانه از سوى همگى پذيرفته شد          

راه افتادند و پس از مدتى درآنار نهرى آرام و ديده                
ميوه هائی چيدند، عسل و شرابی       .  نواز اطراق آردند  

آوردند و بساطى گستردند و بی آنكه حرفهاى مالل                
آنگيز به ميان آورند، زمانی را با شنيدن نواى نی و               
دف و صداى گرم شاه غالم و آهنگهاى شادى آه                      

نگيز بود به خوشى و شادى         ابراى همٌه آنها خاطره        
سپرى آردند و به اين ترتيب آمدن حاج رجب را به                

 . بهشت جشن گرفتند
روز بعد، حاج رجب و عزت الملوك از بلقيس و شاه            

عزت الملوك  .  غالم جدا شدند و به گوشٌه دنجى رفتند         
مى دانست آه برادرش درانتظار شنيدن درد دلهاى               

 :لذا، آرام آرام شروع به صحبت آرد . اوست
! . . . ـ داداش رجب، يادت مياد وقتى آه بچه بوديم            

آنروزها آه من ُنه سال داشتم و تو هفت ساله                                
 . . . بودى؟ 

 . خيلی هم خوب يادم مياد. ـ آره خواهر، يادم مياد
ـ داداش رجب، مى دانی آنروزها ما چقدر خوش                     

راست . . .  چقدر سر زنده و شاد بوديم؟        . . .  بوديم؟  
 . . . راستى يادت مياد؟ 

حاج رجب، ديگر نتوانست جلوى ريزش اشكهايش را      
 :بگيرد، بغض آرده گفت 

چطور ممكن  .  همٌه آنروزها يادم هست   !  ـ آره خواهر   
 . است چنان روزهاى خوب و خوشى را فراموش آنم

.  ـ ديدى چطور شادى ما را برهم زدند؟                  . دنياى . 
. شيرين و زيباى آوچكمان را خراب آردند؟                   .  .

 . . . ديدى داداش رجب؟ 
» حاج خانم    «آنروزها آه مادرمان              !  يادت مياد    

عروسك پنبه اى آوچكى براى من دوخته بود و من و           
تو ساعتها با شوق و ذوق با هم عروسك بازى مى                   
آرديم، حرف مى زديم، درد دل مى آرديم، حتى                     
دعوا مى آرديم، به سر و آول هم مى زديم و يا اميد               

خدا «و آرزوهاى بچه گانه مان را به گوش ناشنوا و             
 . . . آن عروسك پنبه اى زمزمه مى آرديم؟ »گونه

يادت هست، چند بارتو هم خواستى با عروسك من                  
تو خيلی بچه اى     «بخوابی و من راضى نشدم و گفتم          

از اين گذشته    !  و هنوز بلد نيستى با عروسك بخوابی         
 »تو پسرى، گناه دارد با يک عروسك دختر بخوابی؟

آن قصه هاى شيرين و خواب و خيال هاى دلنواز                    
.  آودکانه مان يادت هست؟          . من آه هر وقت به        . 

 . . يادشان مى افتم، ُگر مى گير م و  مى سوزم 
آن حال و شورها را چه جور                      !  ديدى!  ديدى.  

زهرمارمان آردند؟ با خود من، با خود من ديدى چه             
.  آردند؟     . درست زمانی آه تازه دوران شيرين            . 

عروسك بازى را شروع آرده بودم، با چنان بی                       
 ! . . . آردند» عروسم«رحمى 

آره داداش رجب، خواهر آوچولويت را در نه سالگى         
آن هم عروس دامادى آه نه فقط همان        .  عروس آردند 

موقع چند سال از پدرش بزرگتر بود، بلكه سه زن                  
 . عقدى هم در خانه داشت

عزت الملوك بغض آرده بود و آرامى صدايش آم آم           
اين زن شوربخت،      .  به ناله و فرياد تبديل مى شد               

درست، هنگامى آه درد و رنج هاى نه سالگى و                      
ازدواجش را بياد آورد، ناگهان بغض فرو غلتيده در             
گلويش ترآيد و به دنبال آن سيالب اشك از ديده اش                

 . جارى شد

ن شوريدگى را نداشت،      آ  حاج رجب آه تحمل ديدار       
نی آه بر پا     اآوشيد تا خواهرش را آرام آند، اما توف           

اين .  شده بود، به سادگى فرو نشاندنی به نظر نمى آمد
بار به جاى بازداشتنش از گريستن، او را تشويق به               

همٌه آن غم و غصه        خالی آردن درون خود از تلنبار      
 :ها آرد

گريه !  گريه آن تا دلت آرام شود       !  ـ گريه آن خواهر    
گريه آن تا    !  آن تا غم و غصه هايت بيرون بريزد             

گريه !  آوله بار حسرت هايت را زمين گذاشته باشى           
 ! . . . گريه آن! . . . آن

نگار آه سنگ صبور گمشده اش را           اعزت الملوك،    
يافته است، سر بر شانه حاج رجب گذاشت و لحظاتى          
بگريستن ادامه داد و چون سر برداشت، در حالی آه            

 : كرد، گفتيبا دست اشكهايش را از گونه پاك م
تو زن  .  ـ داداش رجب، تو مردى، يک مرد مسلمان           

نمى دونی زن   !  نيستى، نمى دونی زن بودن يعنی چه        
اگر مى  !  بودن و آن هم زن نه ساله بودن، يعنی چه              

 ! مى گويم دونستى، آن وقت مى فهميدى آه من چه
عزت الملوك آه با آن گريه هاى سوزناك، خود را                  
آرامتر  مى يافت، آوشيد تا آنچه را آه سالهاى دراز             
 :دردل خود پنهان آرده بود، براى برادرش بازگو آند

ـ شبی آه مرا به خانٌه امام جمعه مى بردند، اصًال                     
وقتى آه   .  نمى دونستم چرا مرا به آنجا مى برند                   

صحبت عروسى آردند، من فكر مى آردم، عروسى،         
تو آه مى دونی، آنروزها      .  همان عروسك بازى است   

هيچكس در مورد اين جور مسائل با ما و با بچه هاى             
 هم سن و سال ما صحبت نمى آرد؟ 

باَوَرت ميشه داداش رجب؟ آنشب من بيش از هر آس 
دلم براى تو و براى آن عروسك پنبه اى آوچولو آه               
مادرم با بيرحمى نگذاشت با خودم به خانٌه شيخ ببرم،          

دورى از تو و          تمام شب به خاطر       .  تنگ شده بود    
وقتى آن مرد سنگدل به          .  عروسكم گريه مى آردم       

اتاق آمد و مِن بی خبراز همه چيز را به رختخواب                 
برد، به ياد شب هائی افتادم آه در بغل بابام مى                          

لحظاتى به شوق نوازشهاى پدرانٌه او، دلم             .  خوابيدم
کارى آه آن    ! . . .  را خوش آردم، ولی داش رجب        

 . . . نامرد درانشب با من آرد، هرگز فراموشم نميشه
دران شب، من از پدر و از مادرم، از هردو به يک                 

متنفر شدم آه چطور حاضر شدند، . اندازه، متنفر شدم
دختر بچه اى به سن و سال مرا به دست يک پير                       

 . . . مرد هوسبازى مثل امام جمعه بسپارند
وقتى بعد از ماه ها، احساس آردم چيزى در شكمم                  

فكر .  تکان  مى خورد، از آن حالت سخت ترسيدم                 
آردم آرمى، جنی يا جانورى به بدنم وارد شده و                     

اينها فكر و خيال        !  نه، عزت  «گاهى هم مى گفتم،          
بعد از چندى آه شكمم            .  »است آه به سرت زده           

بزرگ و بزرگ تر شد، ديگران گفتند آبستنم و بچه                
 ! دار شده ام

آره داداش رجب، من يازده ساله بودم آه اولين                          
اين قضيه، شايد    .  را در شكمم پرورش دادم         »بچه«

براى تو مفهومى نداشته باشد، اما براى من معنايش              
اين بود آه وقتى خود من احتياج داشتم مثل بچه                         
نوازشم آنند، صاحب بچه اى شدم آه نه مى دونستم               
چطور به وجود اومده و نه مى دونستم با او چکار                   

منی آه بچگى نكرده بودم و دوران بچگى           .  بايد آرد 
ام هنوز تمام نشده بود، آن آخوند بی رحم بچه اى را               

منی آه هنوز لذتى از خوابيدن با           .  در شكمم گذاشت   
نصاف به جاى       اعروسكم نبرده بودم آه آن بی                     

 . عروسك بچه اى را به رختخوابم گذاشت
مى دونی داداش رجب؟ من نمى دونستم و فكر مى                

هم نمى دونستند و هنوز هم نمى          آنم خيلی هاى ديگر   
دونند آه چرا، بعضى ها دختر بچه هاى نه ساله خود            
را شوهر مى دهند، آنهم به مردهاى ُمسنی مثل امام               
جمعه پنجاه و چند ساله؟ آنروزها، از خودم  مى                        
پرسيدم، آيا حيوانات آه عقل و شعور و دين و ايمان              

هاشونو به سن و سال          و پيغمبر و امام ندارند، بچه         
بچگى ما، يعنی هشت و ُنه ساله عروس مى آنند؟ و               

! دادم، نه    با همان ادراك آودکانه خود، جواب می              
البته بعد ها فهميدم آه حدس آنروزهاى         !  ممكن نيست 
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طفل معصوم درميدان جنگ مطرح شد وروز ديگر              
فرستادن حضرت عباس ميان سپاه دشمن برای آوردن    

مرور که من بزرگترمی شدم مثال زمانيکه به          به  .  آب
نه سالگی رسيده بودم واقعا ازشمروابن              -سن هشت  

زياد وحرمله وديگراشقيا کينه ای به دل گرفته بودم                
درتعزيه وشبيه خوانی روز عاشورا مردی که رل                 
شمر را بازی ميکرد ومن وی را خوب ميشناختم                     
زيرا سرکوچه ما فال گردو ميفروخت وتا آن زمان به          
آن جهت که هميشه به من يک فال بيشتر ميداد اورا                 
دوست داشتم وپس ازديدن برنامه های تعزيه خوانی             

يادم نمی  .  وی به يک مرتبه دشمن اين مرد پست شدم         
رود که وقتی از پهلوی او رد می شدم چند فحش                        
وناسزا نثاراو می کردم ودلم ميخواست همانطورکه              
امام حسين را کشت اورا به جزايش می رساندم ولی              

زمانيکه به سنين باالتررسيدم و ديده       .زورم نمی رسيد  
ها وشنيده های ايام کودکی را زيرورو وبه اصطالح            
ورانداز ميکردم با خود ميگفتم شايد الزم نبود                            
حضرت علی اصغررا که طفلی شيرخوار واز همه              

زمانيکه ُحّر  .  جا بی خبربود به صحنه جنگ ميبردند         
بن رياحی به حضرت امام حسين ويارانش گفت من               
راه را بازميگذارم وشما بيائيد ازاين سوی دشت به                 
سوی ايران برويد واگر خواستيد با لشکريزيد به                      
جنگيد پس از اينکه قوای قابل مقايسه با قوای يزيد                   
تدارک ديديد ومطمئن شديد که برنده خواهيد بود با                  
نيروی تازه نفس روز ازنو روزی از نو، وآن                            
حضرت قبول نکردند، با خودم فکر ميکردم که آيا                  
اين کار نوعی لج بازی ودانسته به کام اژدها رفتن                  
نيست؟ ويا اينکه حضرت علی آن هفتصد نفررا که                
در يک روز به قتل رسانيد آيا محاکمه ای هم برای                  
آنها ترتيب دادند واين تفکرات اعتقاد بچه گانه مرا                  

که در دبيرستان کتاب های              بعدها.  متزلزل ميکرد  
در تورات  .  دينی را در ساعات شرعيات می خواندم         

می خواندم که حضرت داود روزی صبح         )  2مانوئل(
درآنجا چشمش به زن زيبای     .زود برپشت بام خانه شد    

برهنه ای افتاد که کنارجوی آب مشغول آب تنی بود               
سخت عاشق اين بدن زيبا ودخترعريان شد وفورا                   
پايين آمد وازکسان خود خواست که ببينند آن دختر                  
کيست؟ کنيزان داود آمدند وخبرآوردند که اين زن                   
همسرمعاون ارتش تواست که مدتها است به دستور              

بگذاريد عين اين    .  تومشغول جنگ با مخالفين تواست      
داستان را که از تورات برداشته ام ودرکتابی ازمن                
قبال منتشرشده عينا و برای جلوگيری از اطالۀ کالم               

 ■.  در شماره آيندۀ روشنگر برای شما نقل کنم

 

 

 

واعتقاد   باوروقتی بارورشد تبديل به اعتقاد می شود           
عقل اگر با دانش همراه       ی  نيرو.  اراده رانيروميبخشد 

شود با کمک قدرت اراده امکان تميز را فراهم می                 
کند به شرط آنکه باور واعتقاد ازسوی معتقد                              
بصورت قانون درنيايد يعنی هروقت معتقد متوجه                 
نقصی دراعتقاد خود شد وآن نقص را قبول کرد                       
. بتواند درآن اعتقاد تجديد نظرکند ورفع نقص نمايد              

زمانيکه من کودک پنج شش ساله ای بودم همراه                     
خواهرم برای استماع گفتارواعظ مسجد به مسجد می          
رفتم ولی با توجه به آنچه در مسجد تقسيم می کردند              

وقتی برای استماع      )  خرما، کشمش وچای وغيره        (
گفته های واعظ نميماند فقط متوجه می شدم که                          
بعضی اوقات حاضرين بخصوص زنان سخت شيون         
ميکند وبه سينه ميکوبند ازآنجا که هروقت به مسجد              
می آمدم اين برنامه را می ديدم وبرايم عادی شده بود            
وتوجه خاص به گفتارواعظ نداشتم ولی درزمان                     
مراجعه از مسجد درفاصله مسجد وخانه خواهرم از            
من می پرسيد خوب متوجه شدی آقا چه می گفت ؟                  

می پرسيد خوب اگر فهميدی؟ آقا       .  قاعدتا می گفتم بله   
می گفت روضه حضرت     .چه گفت؟ ميگفتم يادم رفته      

علی را می خواند، حضرت علی بزرگترين انسان                 
روی زمين بوده است البته نه ازنظرهيکل بلکه از                 
نظرعلم ودانش ودالوری وشمشيرزدن برای اسالم،آقا 
ميگفت حضرت علی در جنگ خيبردريک                                 
. روزهفتصد نفرازکفاررا به درک واصل نمود                       

وازهمان ايام پايه های اسالم وسيله                                                     
شمشيردوسرحضرت علی محکم واستوارشد فهميدی؟     
وبا تعمق، جواِب من بله بود درواقع اين روال يعنی               
سئوال وجواب بين من وخواهرم در راه مسجد ادامه             
داشت بخصوص که هردفعه که به روضه می رفتم               
موضوع ديگری ازسوی آقا مطرح می شد وتنوع                  
موضوعات مرا عالقمند به گفتار آقا کرده بود مثال                
يک روز موضوع بردن حضرت علی اصغر فرزند           
دو ماهه حضرت حسين به جنگ وتير خوردن آن                   

ها و از نوه هائی آه دارم، از خودت، بچه هايت و                  
از بقيه فاميل، از همسايه ها، از دوستان، از آشنايان،    
از آوچه هاى غبار گرفته، از بازارچه، از آب و                    
هوا، از خانه ها و مزارع، از آن دنيا آه با همه                         
کاستيها و مشكالتش، هنوز هم ياد و خاطره اش                       
وقتى آه مى آد، شورانگيز مى آد و به دل آدم گرمى              

حاج رجب آه سكوت طوآلنی خود را                                 .ميده
 :شكست، گفت يم

.  ـ از آجا بگويم        . اما از   .  گفتنی آه بسيار است      . 
. شوهرت شروع مى آنم آه چند سال بعد از تو ُمرد             

 تو سراغش را اينجا نگرفته اى؟ 
من همان موقع هم مى دونستم آه مردك بهشتى           !  ـ نه 

حتما او را به    .  نيست و همان بهتر آه به بهشت نيومد
 . او   نمى تونست اهل بهشت باشه. جهنم برده اند

حاج رجب، در مورد بچه هاى عزت الملوك، در                   
نچه عزت   آمورد دوستان، آشنايان، همسايگان و هر         

داد، سخن گفت تا آم        الملوك توجهى به آن نشان می       
دير وقت بود آه       .  آم هردو احساس خستگى آردند        

نزد بلقيس و شاه غالم باز گشتند، به اين اميد آه فردا        
 . را نيز به درد دلهائی چنين صميمانه بپردازند

صبح فردا، باز به گوشه اى رفتند و همانند روز                     
در اين روز ديگراز گريه و      .  پيش به صحبت نشستند   

هردو تالش  داشتند آرام بمانند و         .  زارى خبرى نبود  
 . دوراز هيجان به گفتگو بپردازند

حاج رجب، بعداز نقل حکايت هاى دنياى خاآى، از             
ديدارش .  گشت و گذار و ديدارهايش در بهشت گفت          

با پير هفتاد ساله عصيانگر، با همسرش سكينه                         
سلطان، با بالل حبشى، با عمر بن خطاب و گفتگو                
هائی آه باآنها داشته و اينكه اندك اندك دارد به اين                 
نتيجه  مى رسد آه تا چه اندازه حرف ها و نظرهاى              

 . در اواثر گذاشته است پير مرد عصيانگر
عزت الملوك نيز با ديدن برادر و آگاه شدن از مرگ            
شوهر، احساس مى آرد آه ديگران عزت الملوك                 

اين زن پر غرور و عاصى، ولی                  .  پيشين نيست  
هوشمند و دانا، همانند يک انسان آزاده با برادر خود            
به تجزيه و تحليل رازهاى آفرينش واسرار ميعادگاه            

به دنياى  »  ازل«خدا نشسته بود تا بداند از آدامين              
» ابديت«خاآيش فرستاده اند و به چه نيت، اينجا، به           

 آمده است؟ 
چشمداشتى آه از فراز عقل و انديشه، همٌه بزرگان و 

 ....ادامه دارد ■     .  انديشمندان جهان آنتظارداشتند
 

خشم تمام مشت محكمى به سرش آوفتم، تف به                      
از آن  .  گشتم  باز»  اندرونی«صورتش انداختم و به       

 . روز به بعد تا زنده بودم به اتاقم راهش ندادم
عزت الملوك آه غمهاى تلنبار شده دلش را بی محابا          
. بيرون ريخته بود، لحظه به لحظه آرامتر مى شد                

ديگر مثل ساعات اوليه، تشويش و التهاب و                              
 :مى گفت. اضطراب نداشت

راستش را بخواهى، من              !  ـ مى دونی داداش             
براى اين آه کارهاى او،       !  ازکارهاى خدا در حيرتم    
 . در نمى آيد با هيچ معيار عقلی جور

چگونه ممكن است آه خدا با آن همه صفاتى آه به                 
او نسبت  مى دهند، عالمى به اين عظمت خلق آند و        
اين همه موجودات جور واجور بيافريند و بعد همه              
آنها را اينطور به درد و رنج و محنت دچار آند؟                    

 . اين تضاد براى من يکى، غير قابل قبول است
خدائی آه پيامبران توصيف آرده اند، وجود                  اگر

دارد، پس اين  نارسائی ها از آجاست؟ واگر چنين               
خدائی وجود ندارد، پس همه ما راه نادرست رفته                 
ايم و تمام آن حرف و حديث هائی آه در مورد خدا                

 . .هگفته اند از بيخ و بن دروغ و حيله و نير نگ بود
ثر ولی با بی تفاوتى      أعزت الملوك، لحظاتى بعد با ت       

 : گفت
 !ـ بگذريم

چون وقتى آدم به ياد خدا و سرگذشت انسانها  مى                  
بهتر .  افتد، جز خون دل خوردن، نصيبی نمى برد             

است ما هم خدا را فراموش آنيم و مثل او بی خيال                
آنگار نه آنگار آه او خداى ماست و آنگار نه           .  باشيم

آنگاه با شادى     .  آنگار آه ما آفريده هاى او هستيم             
 : گفت

داداش رجب، چقدر خوب شد آه تو هم به           !  ـ راستى 
باور آن آه حاال مثل      .  چقدر خوشحالم .  بهشت آمدى 

همان دوران آودآيمان دلم مى خواهد باز يک                         
. عروسك پنبه اى پيدا آنم و باز عروسك بازى آنم              

باز شب ها با عروسكم بخوابم، شايد آودآِى گمشده             
باز من و تو باشيم و        .  و به هدر رفته ام را باز يابم          
 .  ...هرگز از هم جدا نشويم، هرگز

 : عزت الملوك ، دقايقى بعد گفت 
ـ مى دونی، فكر مى آنم ماحرفهاى زيادى داريم آه             

تا حاال من حرف زدم و سرت را درد                 .  بايد بزنيم  
! آوردم، حاال نوبت تو است آه از آن دنيا برام بگى              

از هر جا آه دلت مى خواد، از امام جمعه، از بچه                

(Continued from page 14 )خيام و آن دروغ دآلويز 
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 16               ٢٠٠٧ شمارۀ  هشتم   اکتبر . سال اول . ماهنامۀ روشنگر   

 جناب سيامک ستوده   

ستايش از جرات وشجاعت شما جهت انتشار                            
روشنگر اميدوارم که ادامه داشته باشد، ولی به                         
شرطی که مقاالت نويسندگان را مطالعه و در                          

بنده از سرکار         .  صورت لزوم اصالح فرمائيد            
خواهشمندم اگر ايرادی در نوشتار بنده هم مالحظه              

متشکرم وخواهشمندم در    .  ميفرمائيد تصحيح فرمائيد   
گشت وگذاری در            "مورد مقاله آقای خزاعی،                

، مطالب ذيل را برای ايشان و خوانندگان                 "تورات
شما نگاشته و از جنابعالی خواهش نمايم درج                           

 .فرمائيد
جناب ستوده ابتدا عرض کنم که بنده يک يهودی                     

آقای احمد  .  زاده هستم ولی بدين مطلقا اعتقادی ندارم       
آقا، مطالبی که شما در اين مورد نوشته ايد کامال                    

اين مطالب را قبال خيلی ها نوشته اند،          .  درست است 
 . ولی تکرار آنها الزم است و روشن کننده

بزرگان .  مطالب تورات سرتا پا دروغ محض است          
ودانشمندان يهودی تورات را نفی کرده اند و                             
همانطور که عرض کردم نوشته های تورات را                    

اولين يهودی معروفی   .  دروغ و افسانه ای دانسته اند      
که مبارزه با تورات را شروع کرد فيلسوف قرن                    

او که خود    .  سال پيش   350باروخ اسپينوزا بود در       
در يک خانواده متعصب يهودی بزرگ شده بود                     

زبان عبری را    .  مجبور بود هر روز به کنيسا برود         
 18/20بخوبی ياد گرفته بود و از سنين جوانی حدود        

سالگی نفی تورات و مبارزه با آنرا ابتدا با حذف                     
مسيحيان هم به او پيوستند و           .  خرافات شروع کرد    

خاخام .  مبارزه برای هر دو مذهب را شروع کردند           
ها ديگر به او اجازه ندادند که به کنيسا وارد شود و                

اسپينوزا در سن جوانی باندازه ای . اورا نفرين کردند
در هلند که در آنجا زندگی ميکرد شهرت يافت که                 
اين شهرت به تمام اروپا رسيد و اسپينوزادر سن                    
بيست وهشت سالگی بزرگترين فيلسوف قرن و يک          

نوشته های او هنوز در              .  نابغه يکتا شناخته شد         
در مورد بقيه دانشمندان     .  دانشگاهها تدريس می شود    

يهودی که تورات را قبول نداشته اند شما را به کتاب            
نگارش نويسنده سرشناس و                   "  تولدی ديگر      "

 .نامدارشجاع الدين شفا ارجاع می دهم 
در مورد آلبرت انيشتن باز هم شما را به کتاب فوق               

در بزرگداشتی که در تمام دنيا جهت          .  ارجاع ميدهم 
آلبرت انيشتن در حدود دو سال پيش بر پا شده بود،               
يک مطلب باورنکردنی و آن اين که در کشور                         
اسالمی ايران اين بزرگداشت در دانشگاه تهران بر             

استادان صحبت کردند ولی گفته يکی از                  .  پا شد  
استادان جالب بود که اظهار داشت قرنها بايد بگذرد            

 . و نابغه ای مثل آلبرت انيشتن زاده شود
ايشان در مورد تورات و دروغ بودن مطالب آن                     
اظهارات زيادی دارند و از اين نظر شما را به کتاب           

ولی در مورد اينکه آيا      .  ارجاع ميدهم "  تولدی ديگر "
به خداوند اعتقاد دارد ايشان با عصبانيت می گويد                

به قول " يهوه"خدائی که در تورات به او اشاره کرده 
 .شما بهيچ وجه  مورد قبول او نيست

تورات صدها سال بعد از موسی بوسيله چند خاخام              
يا آخوند که مختصر سوادی داشتند از نوشته های                  
موجود همورابی ها و ديگران اقتباس شده و                              
همانطور که آخوند زاده های امروز رهبر خود را               
نماينده خدا می دانند آنها هم تا توانستند يک يهوه                     
جبار وخون آشام در تورات معرفی کنند و اين خدای           

بازهم ....  جبار يهوه فقط خدای يهوديان است و                    
آفای شفا    "  تولدی ديگر   "اشاره کنم که در کتاب                

اظهار داشته اند که در کشفيات قزوين لوحه ده                         
فرمان پيدا شده ولی لوحه ده فرمان موسی نيست                    

اين بزرکترين ضربه به     .  مربوط به همورابی هاست    
چون اساس   .  نادرستی تورات و نوشته های آنست           

فيلم معروف ده فرمان را به        .  تورات ده فرمان است    
خاطر داريد؟ سسيل به دو ميل خالق اين فيلم کتابی                

ايشان می گويد من می         .  در اين مورد نوشته است        
. خواستم بدانم که موسی در زمان کدام فرعون بوده            

 . بدست آورده اند
 . آقای خزائی پياده شويد که با هم راه برويم

                                          
 هرمز کيان فر

                  P.O. Box 15021 
            Beverly Hills, CA  90209    

فراموش کردم که بگويم کار اين رباها با آخوندهای               
چند روز ديگر در کنيسای           –ملعون به کجا رسيده         

کثافت می خواهد   )  خاخام(واقع درآکسفورد يک ربای     
صحبت کند حتما می خواهد      "  سکس کاشر "در مورد   

بگويد که زنتان را بياوريد که اول ربای بکارتش را              
حتما خود اين ربای زاده             .  بردارد که کاشر شود         

 .مادرش به همين شکل است
در اسرائيل بيست هزار عرب مسلمان در کمال رفاه             
زندگی می کنند و دوازده نفر نماينده در پارلمان                        

 .دارند
بعد از انقالب هزاران نقربه ترکيه رفتند ولی موفق به 
اخذ ويزا يا پناهندگی نشدند و ترکيه حاضر نبود                        

البد تعجب خواهيد کرد که اين             .  اجازه اقامت بدهد    
مسلمان های ايرانی را دولت اسرائيل با آغوش باز                

 -پذيرفت و مثل بقيه مهاجران با آنان رفتار کردند                   
شنيدم اکثر آنان هنوز در اسرائيل هستند و در آنجا                   

 .تحصيل می کنند يا به دانشگاه می روند
 

 :پاسخ آقای احمد خزاعی 
سپاسگذارم که نوشته مرا    .  دوست ارجمند آقای کيانفر   

بدقت خوانده ايد و آن را مورد انتقادی سازنده قرار                 
 .داده ايد

نوشته شما نکات آموزنده زيادی داشت  که خواندنش            
برای من لذت بخش بود، بخصوص که با خطی خوش 
.  در غربت بدست هموطنی يهودی تبار نوشته شده بود
. هموطن ديگری نيز تلفنی انتقادهای بجائی کرده اند            

اجازه می خواهم که از برخی اغراق ها و بی دقتی                  
ها مثل از تشنگی مردن شمار بزرگی از سربازان                  
مصری و همچنين استفاده از استعاره هائی مثل                        

، که در مورد آن در زير توضيح                      "کباب کردن   "
 . خواهم داد پوزش بطلبم

و اما، باعث تاسف است که دلسوزی من برای                           
فلسطينی ها و اعتراض به ظلمی که بر آنها رفته                      
وهمچنان ميرود از جانب شما، واحتماال برخی از                   
ديگر دوستان يهوديم، حمل بر تعصبی اسالمی شده               

از نظر من تمام مذاهب موجود و بخصوص             .   است
زنجيرهای )  اسالم، يهوديت و مسيحيت   (مذاهب سامی   

جهل و بردگيند، ابزارهای سرکوبند در دست طبقات            
حاکم برای به بند کشيدن انسانها، برای نفی جايگاه و             
حقوق انسانی آنها، وبرای تحميق آنها برای به جان                

دين ميراث دوران توحش انسان است        .  هم انداختنشان 
  -با همه متوليان مرده خوارش         -و بايد هرچه زودتر     
 .به گور سپرده شود

و اما، کم نيستند يهوديان  و مسيحيان آزاده ای که                      
دفاع از خلق ستمديده فلسطين را وظيفه انسانی خود               

خود شما نيز برای فلسطينی ها فراوان                 .  می دانند  
خوانده ايد  "  بيچاره هائی "دلسوزی کرده ايد و آنها را        

که تنها ممر معاششان کارگری کردن دراسرائيل است 
و، همان طور که گفته ايد، اگر نتوانند برای کارگری            
کردن به اسرائيل بروند  خانه نشين می شوند و                          

بعضی از فلسطينی    .  خانواده هايشان گرسنه می مانند      
ها نيزچنان در تنگنا  می افتند که ناچار می شوند، به              

جگر گوشه هايشان را به تروريستها       "قول خود شما،     
تا اين تروريستها کمربند انتحاری به آنها              "  بفروشند

ببندند و آنها را روانه  اسرائيل کنند برای منفجر                        
راستی که چه خوب و        .  کردن خود و کشتن يهوديها       

چه استادانه وضعيت دلخراش فلسطينی ها را به                       
ملتی محبوس در چار ديوار               !  تصوير کشيده ايد       

بزرگترين زندان جهان بنام غزه و کرانه باختری،                  
عملگی برای اربابان سرمايه     (محکوم به اعمال شاقه      

، و يا آوارگی در          )دار و، به عبارت بهتر، بردگی           
.... اردوگاههائی در لبنان وعراق و مصر وسوريه و          

(Continued on 

عده ای را به اين کار اختصاص دادم ابتدا کليه                           
کتابخانه های امريکا و انگليس وبعدا کتابخانه های               
مصر و آخر سر اسرائيل که خود شخصا رفتم با                      

) روشنگر-لقب روحانيون يهودی      (بزرکترين ربای       
اسرائيل مالقات کردم کمکی نکرد وبقيه افراد من                  

نشانه ای از اين که          -کليه کتابخانه های اسرائيل را       
موسی در زمان کدام فرعون مصربوده بدست نيامد،           

او می گويد   .  و من يکی از فرعونها را انتخاب کردم         
که تورات دروغ است ولی همين اظهارات يا نوشته             

 . های باال شاهد اين مطلب است
در حدود دو سال قبل ربای کنيسای سينا که امريکائی          
و روشنفکر است با کمال شهامت و شجاعت اظهار              
ميدارد که در کاوشهای زمين شناسان در صحرای                
سينا که عده ای از آنها حتی اسرائيلی بوده اند،                           
کوچکترين نشانه ای از اينکه قوم يهود به سرپرستی            
موسی چهل سال در اين صحرا بوده اند پيدا نکرده                 

جالب اينکه روزنامه لوس آنجلس تايم اظهارات         .  اند  
نتيجه اينکه آقای . ايشان را بطور کامل چاپ می نمايد

خزاعی نه موسی نه ابراهيم بت شکن نه يوسف                       
وجود خارجی نداشته اند و تورات و يهوه                    .......و

فراموش کردم  بگويم که مرحوم       .  دروغ محض است  
استاد فرامرز مهر يک شب در راديو بدون هيچ                       
ترسی اظهار داشتند که ثابت شده که موسی وجود                   
خارجی نداشته و  حتی ميگويند عيسی هم يک افسر              

 !رومی بوده
آقای خزاعی بقيه مطالب شما نشان ميدهد که متاسفانه      
شما هنوزيک مسلمان متعصب هستيد و با اين تعصب 
چطور می خواهيد خوانندگان روشنگر را روشن                   

اعراب وحشی مسلمان به ايران عزيز ما حمله       . نمائيد
کردند و بقيه را مثل اجداد سرکار به زور شمشير                   
مسلمان کردند ولی باعث تعجب است که چطور اکثر          

اسم   –مسلمانها از مسلمانهای عرب مسلمان تر شدند         
سرکار احمد يک اسم عربی است هنوزهم بعد از اين           
بدبختی ها مسلمانهای ايران اسامی  فرزندان خود را            

بعضی ها دورتر هم  ميروند و             .  عربی می گذارند    
يک اسم عربی ديگر يدک می کشند مثل محمد علی،             

ولی آيا شما يک نفر       .....علی رضا، محمد رضا، و        
يهودی ايرانی می شناسيد که اسم توراتی داشته باشد            
خيلی خيلی بندرت ولی اکثر من بالتفاق اسم فارسی،             

اسامی معروف شاهنامه        -اسم شاهان بزرگ ايران        
اسم بنده هرمز است و پسرم رامين         .  فردوسی  دارند  

می دانيد چرا؟ چون ما ايران را               -و دخترم شيرين    
دوست داريم و ايران را کشور خود می دانيم و به                    

اگر می خواهيد واقعا            .  ايران عشق می ورزيم           
روشنگری کنيد شهامت کنيد و اسم عربی خود را                   
ايرانی کنيد و از ديگران هم بخواهيد که اين کار را                

 .بکنند
آقای احمد آقا  تعصب ديگر شما طرفداری از                             

به همين زودی فراموش کرديد که            -فلسطينی هاست 
 -فلسطينی ها در ميدان ژاله مردم را قتل عام کردند               

بهمين زودی فراموش کرديد که فلسطينی ها به کليه             
سربازخانه های تهران حمله بردند و سربازان بيچاره        

انقالب را با کمک روشنفکرانی        .  را قتل عام کردند     
که با همين فلسطينی ها قاطی شده بودند به ثمر                          
رساندند و خمينی ملعون را بکرسی واليت فقيه                        

آيا به همين زودی فراموش کرده ايد که                    .  نشاندند
تروريست ملعون ياسر عرفات  ظرف کمتر از بيست         
و چهار ساعت پس از پيروزی شوم انقالب به تهران           
برود و حق وحساب چندين مليون دالری رابگيرد و             

آقای خزائی همين تروريست معروفی که شما          .  برود
از او حمايت می کنيد بجز چندين مليون دالر باال                     
ملياردها دالر گدائی کرد که برای فلسطينی ها خانه              

خانم –بسازد وکار توليد کند ولی اين پولها کجا رفت             
ايشان که در  هتل سنت ژرژ پاريس بزرکترين                         
سويت را در اختيار دارد و مشغول عياشی و عشق                

 پول های چندين مليارد دالری کجاست؟ –بازی است 

بعدا آيا شايسته است که شما آمده ايد واز رهبران                     
اسرائيل انتفاد می کنيد که اين رهبران از توراتی که             
سرتاپا دروغ شناخته شده دستورهای يهوه را اجرا                

اين بدين معنی است که چون شما هنوز                   -می کنند  
تعصب مذهبی داريد بهوه را خدای يهوديان می دانيد           

 .و ديگران خداهای ديگر
اسرائيل يک کشور دمکرات است و قوانبن سخت                  

رهبران يهودی اکثرا   .  بخصوصی برای رهبران دارد   
يک -مثل بنده به دين ويهوه اعتفادی ندارند                                   

رهبريهودی بنام بنيامين نتن ياهو که تمايل مذهبی                  
داشت رهبر شد ولی اورا خلع کردند ميدانيد چرا؟                  
چون اکثريت مردم اسرائيل به دين و يهوه اعتفادی                
ندارند و اسرائيل هيچ زمانی بی جهت به جائی حمله            
. نميکند ولی اگر به او حمله کنند بشدت پاسخ ميدهد              

ولی نظر شما اين است که بگذاريد فلسطينی ها بيايند            
با کمربند انتحاری صدها نفر را بکشند يا اگر با                        
کاتيوشا و موشک حمله کنند ولی شما يا رهبران                      
اسرائيل عملی انحام ندهند اکر شما رهبر بوديد دست           
روی دست ميگذاشتيد و اجازه ميداديد بيايند و بکشند            
 . و باز هم بيايند وبيايند و بکشند و شما جواب  ندهيد

آفای عزيز از تعصب مذهبی خارج شويد اسرائيل                 
يک وجبی يک کشور قدرتمند جهانی است يکی از                

يک رهبر   .  بزرکترين ارتش قدرتمند جهان را دارد          
عرب وشجاع به اين مطلب پی برد چون دو بار با                   
اسرائيل جنگ کرد با يک شجاعت مافوق تصور به              
اسرائيل رفت و دو کشور دوست شدند و منافع                           

تمام .  بسياری از اين صلح نصيب دو طرف گرديد              
توريست هائی که به اسرائيل می روند به مصر هم                
می روند يا به اردن که آنها هم با اسرائيل صلح                          

 .کردند
آقای خزائی بفرمائيد تاکنون اين فلسطينی ها که شما             
از آنها حمايت می کنيد با اين کارهای تروريستی چه            

اگر به اسرائيل      .  بدست آوردند؟ بدبختی و فالکت           
نروند و کارگری نکنند خانواده های گرسنه دارند و              
آنها که حاضر نيستند به اسرائيل بروند فرزندان                      
وجگرگوشه های خود را به تروريست ها می                            
فروشند که بمب انتحاری به خود ببندند وبروند و عده          

و تا زمانی که اين کار ادامه داشته                .  ای را بکشند    
اسرائيل به   .  باشد فلسطينی ها بجائی نخواهند رسيد           

روزهائی که جنگ نيست            –کارگر احتياج دارد          
 –هزاران فلسطينی به اسرائيل می روند که کار کنند           

فلسطينی ها مردمان خوبی هستند در بين آنها                             
اشخاص فوق العاده زرنگ و با هوش وجود دارد                   
ولی اين گروه های تروريستی که از ايران و سوريه             

 .تغذيه ميشوند اينها را خانه نشين کرده اند
اگر همان زمان آن تروريست احمق قرارداد صلح با            
اسرائيل را قبول می کرد، و حتی قبل از او                                   
انورسادات گفت با اسرائيل صلح کن، مردم فلسطين            
اين گرفتاری و بدبختی را نداسشتند  و تا زمانی که                 
به عمليات تروريستی ادامه دهند آش همان آش است             

 ....و 
 

من واقعا آرزو می کنم، و اين آرزوی اسزائيلی هاهم           
هست که صلح برقرار شود که اين مردم بيچاره                       
فلسطين از دست اين تروريست های اسالمی خارج              
شوند و خواهيد ديد که اسرائيل به سرعت آنها را                     
کمک می کند باالخره اينها پسر عموی های                                

 .يکديگرند
در سال های اخير با وجود جنگ و کاتيوشا وموشک           
و عمليات انفجاری اسرائيل به سرعت به کشفيات                  
حيرت انگيزی در زمينه پزشکی، کامپيوتر و سل                 
فون که اختراع خود اسرائيل است بدست آمده و در               
دانشگاه ها وموئسسا ت پژوهشی همه کس بشد ت                  
. مشغول پژوهش است و هيچکس به فکر يهوه نيست          

آمار نشان ميدهد که يک سوم جوائز نوبل را در چند             
سال اخير يهوديان چه در اسرائيل يا کشورهای ديگر          

 يك نامة بحث انگيز براي روشنگر
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آيا بد تر از اين می خواستيد بشود تا بتوان استعاره                 
درست !  را در مورد آن بکار برد؟           "  کباب کردن  "

هنوز کوره های آدم سوزی را برپا نکرده اند،          :  است
اما جهنم سوزان اشغال نظامی، محاصره ها، انتظار          
کشيدن در پستهای بازرسی، بيکاری ها، حمله های            
نظامی، و زندان و ترور و آواره گی ها و به طور                  
خالصه دوزخ  نسل کشی آهسته و پيوسته همچنان               

 ! شصت سال آزگار است. ادامه داشته است
 

و اما، چه کسی مسئول ايجاد اين وضعيت فاجعه                    
آميز بوده است؟ خود فلسطينی ها؟ بعيد ميدانم، آخر             

تروريستها؟ اما  .  آنها که قربانيان اين فاجعه  هستند           
!  آنها که خودشان محصول اين وضعيتند نه موجد آن          

مسئول واقعی اين وضعيت، نه تنها سياستهای توسعه        
طلبانه اسرائيل و متحد آن آمريکا و اروپا بوده است             
که سهم بزرگی در ايجاد اين وضعيت داشته اند،                    
بلکه، دولتهای فاسد و بی لياقت داخلی مانند دولت                 
عرفات و افراد ارتجاعی و وابسته مانند محمود                      
عباس که با خودداری از اصالحات راديکال، زمينه          
را برای پا گرفتن و رشد گرايشهای ارتجاعی                          
اسالمی مانند حمص و حزب اهللا فراهم آورده                            

همه مرتجعين داخلی که به خاطر جلوگيری از               .اند
نفوذ انديشه های مترقی در ميان توده های فلسطينی             

تا مبادا آنها دست به         .  و عرب و ايرانی و يهودی          
دست هم بدهند و بساط امپرياليستها و صهيونيستها و          
جالدان مزدوری همچون محمد رضا شاه ها و                         
خمينی ها و  خامنه ای ها و احمدی نژادها و آريل                   
شرونها و گلدا مايرها و اهود اولمرت ها و نتن                         
ياهوها و ملک حسين ها و ملک سعودها و انور                      
سادات ها و حسنی مبارک ها و بن الدن ها را از                     
عرصه زمين برچينند و جشن صلح وآزادی را در               

"بسيط زمين بر پا کنند و همه با هم بگويند                  ديگر : 
آنچنان که تمامی       –و اما، چنين صلحی نه           !".   نه

بر گور آرمانها و آرزوهای         –مرتجعين می خواهند     
مردم ستمديده ، که بر گور کابوس ها، رنج ها و                      

تا کودک دبستانی   .  حرمان های آنان پا خواهد گرفت       
در راه مدرسه به ضرب گلوله ای بر خاک نيفتد،                   
 .مادری به ماتم ننشيند و نوعروسی کفن پوش نشود

تا خانه هائی بر سر نوزادان و سالخوردگان آوار                   
 ....نشود و 

و اما از نظر من قوی ترين ارتش جهان را داشتن،               
. نه مايه مباهات که اسباب سرشکستگی و ننگ است         

قدرتی که بر پايه عشق و اعتقاد داوطلبانه باشد                        
و گرنه چنگيزها و هيتلرها هم زمانی           .  ارزش دارد 

.  قوی ترين ارتش های جهان را در اختيار داشتند                  
نتيجه کار و زحمت انسان ها را صرف وسائل                         
کشتار و ويرانی کردن، از جوانان و نيروهائی که                
می توان به کار آبادانی جهان و بهروزی بشريت                   
گماشت عروسکهائی خون آشام ساختن، چه افتخاری        

اگر موجود فرهيخته ای از کرات    ! برای انسان دارد؟
ديگر به کره ما بيايد، بی شک از نفس وجود اين                     
همه ارتش های دولتی رنگارنگ در شگفت خواهد             
شد، و قبل از اينکه آنها را نشان قدرت ما بداند، آنها              
را دليل ددمنشی انسان و ضعف اخالقی وی تلقی                   

بعالوه، مگر همين تجربه لبنان نشانتان        .  خواهد کرد 
ارتش جهان در برابر اراده رزم        !  نداد که قوی ترين    

جويانه مردم که از خانه و زندگی شان دفاع می                       
کردند، علی رغم رهبری اسالمی  ارتجاعی شان،               

مگر .  ببری است کاغذی که کاری از پيش نمی برد           
در عراق شاهد اين نيستيد که قوی ترين ارتش جهان           
در برابر مقاومت مردم عرب، با وجود رهبری                      
. ارتجاعی اش، چگونه عاجز و مستاصل شده است            

مگر نديديد که ملت وينتام چگونه ارتش پردبدبه و                 
کبکبه آمريکای جنايتکار را مفتضحانه فراری داد؟            
آيا صحنه پشت بام سفارت آمريکا در سايگون و                     
. فرار مفتضحانه آمريکائی ها را فراموش کرده ايد            

ارتش اسرائيل هم مانند همه ارتش های دولتی ديگر            
تمام قدرتش در اين است که ارتش های دولتی                          
عرب، يعنی هم پالگی هايش را، که مانند خود آن                   

. کاغذی اند، به ضرب تجهيزات بهتر شکست دهد                
ولی همين ارتش در امر شکست دادن پابرهنه های                
عرب که بخاطر خانه و زندگی شان می جنگنند                        
زبون است، وگرنه يک لحظه هم برای اشغال همه                

منتهای .  سرزمين های عربی وقت گذرانی نمی کرد          
مراتب مانند برادر بزرگتر و جنايتکار خود آمريکا،            
به خوبی می داند که اگر قدم به خاک ديگران                              
بگذارد، نيروی مقاومت مردم، حتی با دست خالی،               

آگر آقای بوش و طبقه حاکمه        .  تکه پاره اش می کنند     
کودن آمريکا تجربه وينتام را فراموش و در کمال                  
حماقت دوباره در عراق دچار همان اشتباه شد، شما              
دوست عزيز، چرا با وجود تجربه دوبار عقب نشينی          
ارتش اسرائيل از خاک لبنان باز هم از قوی ترين                   

تازه در لبنان عراق، تحت      .  ارتش جهان نام می بريد     
رهبری مرتجعين اسالمی، متاسفانه نيروی انقالبی و         
خالق مردم به مقدار زيادی تلف می شود، و گرنه                   
اين نيرو اگر تحت يک رهبری انقالبی و آگاه قرار                
داشت، يک شبه دمار از روزگار ارتش های دولتی              

 . شما و امثالهم در می آورد
" شومی"در ابنجا نيز   !  و اما، انقالب پر شکوه بهمن         

رهبرانی که  .  اين انقالب از نداشتن رهبرانی آگاه بود       
بتوانند نيرويی را که برای احقاق حقوق مردم و                       
ساختن يک زندگی بهتر در جهت درستی هدايت                     
نمايند و نگذارند  قيام بر حق آنها برعليه ارتجاع                      
پوسيده شاهنشاهی آلت دست ارتجاعی پوسيده تر از             

کشتارهای نابحق سربازان و مردم، نيز،        .  خود بشود 
آريا "نه کار فلسطينی ها که کار عروسک های مسلح        

اين ها شايعات من در آوردی يک مشت         .  بود"  مهری
سلطنت طلب است که می خواهند درد ناشی از از                  
دست دادن تاج و تخت سلطنتی را با انتقام از ملت                   

آنها .  فلسطين و از طريق بدنام کردن آن تسکين دهند          
که از اين موهومات خود ساخته سود می برند می                   
توانند در هزار و يک بلند گوی خود گوش دنيا را کر   
کنند، همچنان که شب و روز به اين کار مشغولند،                  
ولی دنيای آگاه و با شرافت به اين داستانهای                                

شما هم بهتر      .  خودفريبانه کمترين توجهی نمی کند         
است سعی نکنيد لکۀ ننگی را که تجاوزکاری های                
دولت اسرائيل و جنايات آن برای هميشه بر دامن                    
مردم اسرائيل بجا گذارده با حقيقت گوئی، و نه جعل             

 . سازی های رايج و بی مايه، پاک کنيد
دوست عزيز، من   !!.  و اما دولت دمکراتيک اسرائيل     

فکر می کنم مشکل نوشته شما يکی هم در اين است               
که شما هنگام نوشتن آن، فرض را بر اين گذارده ايد             
که با اسالمی های مرتجع تر از دولت اسرائيل                          

دولت های دمکراتيک نوع غربی، منجمله             .  طرفيد
اسرائيل، شايد در مقابل دولتهای         !  دولت دمکراتيک  

ديکتاتوری فردی واليت فقيه از نوع حمص و                           
ولی باور کنيد    .  جمهوری اسالمی رنگی داشته باشند      

در برابر من و امثال من که ناقدين هر دوی آنها                        
دمکراسی اين دولت   .  هستيم هيچ رنگ و بوئی ندارند      

ها تنها محدود به خود طبقات حاکمه و مشتی سرمايه            
دار  جنايتکار در راس آنهاست که برای انجام                           
تصميمات و اقدامات جنايتکارانه خود برای  حمله به           
مردم بيچارۀ عراق و فلسطين و احتماال در آينده                       
نزديک به ايران، در ميان خود بطور دمکراتيک و               

تازه اگر   (نه بصورت واليت فقيهی، عمل می کنند               
و ) .  توطئه گری های رنگارنگ آنها را کنار بگذاريم

گرنه چرا در همين آمريکا که خود را مهد دمکراسی           
جهان می داند از االالبد همين دو حزب دمکرات و                
جمهوری خواه که هر دو نمايندگان سرمايه داران                  
بزرگ آمريکائی اند، سر کار آمده اند و هيچگاه                       

و چرا اين     .  حزب ديگری به سر کار نيامده است              
دولت های به اصطالح دمکراتيک، در تصميمات                 
دمکراتيک وارانۀ خود حتی يکبار هم که شده به نفع             
سعادت و نيکبختی بشريت تصميم نگرفته و                                
تاريخشان تاريخ چيزی جز جنايت و تجاوز و                            

من فکر نمی کنم که اين           .  خونريزی نبوده و نيست      
مردم اسرائيل و آمريکا هستند که بانی اين تصميمات           

شما وقتی دولت اسرائيل را                    .  ضد بشری اند         

خود مردم و منجمله شما را وادار به انتخاب ميان دو             
در حاليکه ما هرگز، از سر استيصال هم          .  بد می کند  

که شده، هيچگاه و هرگز از ترس بدتر تن به انتخاب              
بد نميدهيم، و از ايده الها و آرمانهای آزادی خواهانه              

ايده آل هائی که    .  بشری يک ذره هم عقب نمی نشينيم       
بهروزی تا کنونی بشری تنها با وفاداری تزلزل                       
ناپذير به آنها و مبارزۀ بدون وقفه در راه  آنها ميسر                

 ■.  گشته است

دمکراتيک می ناميد و از اقدامات تجاوزکارانۀ آن                
تمجيد می کنيد، من فکر می کنم فقط به ملت اسرائيل            

و اتفاقا وقتيکه من می گويم اقدامات         .  اهانت می کنيد  
اسالمی های مرتجع بيش از همه به نفع صهيونيستها           

اينکه با    .  و امپرياليستهاست، منظورم همين است             
اقدامات جناتنکارانه خود به آنها امکان اين را می                   
دهد که لباس حقانيت به تن کنند و بهانه بيشتری برای    

يک .  پيشبرد اهداف ضد بشری خود بدست آورند                
نمونه آن هم همين است که با اعمال سوپر جنائی                      
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دوست عزيز از اينکه ما را از بعد ديگری از فعاليت           
. های جمهوری اسالمی مطلع ساختيد متشکريم                      

انتظار بعدی ما از شما اينست که اين موارد را                          
مشخص نمائيد و برای ما بنويسيد که اين استادان و                
اين کتابها نامشان چيست و درون آنها چه مطالبی                    
است که تدريس آنها به دانشجويان ايرانی را زيان                  

بهتر از همه اينست که مانند گزارشی           .  بخش ميدانيد 
که در مورد مدارس تورنتو در يکی از شماره های               
گذشته روشنگر درج شد، شما هم گزارش مفصلی در         
اين مورد تهيه و برای ما بفرستيد تا همان طور که                  

در "گفته ايد ديگر جمهوری اسالمی نتواند بقول شما           
با خيال راحت      "  پناه سکوت و بی تفاوتی ايرانيان            

 . تهاجم فرهنگی خود را پيش برد
بعالوه، ما نبايد تنها به مقاله نويسی و کار افشاگری               
بسنده نمائيم، بلکه الزم است در هر جا که جريانات               
. اسالمی ظاهر می شوند به مقابله عملی با آن برويم             

از جمله من از همه دانشجويان فارسی زبان و غير                
فارسی زبان می خواهم که برای دريافت روشنگر و            
پخش آن در دانشگاه ها و سازمان دادن فعالين ضد                 
مذهبی در اين دانشگاه ها برای مقابله با جريانات                    
ارتجاعی اسالمی با ما تماس بگيرند و عمال وارد                   

دانشگاه ها يکی از مراکز           .  کارزار با آنها بشوند        
ما .  اصلی فعاليت های جريانات ارتجاعی اسالمی اند       

بايد هر جا که دانشجويانی را می شناسيم با آنها                         
صحبت نموده، سعی نمائيم شبکه ای از فعالين                          
دانشجوئی را سازمان دهيم که در همه دانشگاه ها                   
نشريه روشنگر را بطور مرتب پخش نمايند و با گرد           
آوری تودۀ دانشجويان حول آن جريانات اسالمی را             

شما هم اگر دانشجو هستيد در فکر            .  به عقب برانند   
اين کار باشيد و ما را از فعاليت های خود در اين                      

همين ماه دانشجويی از يکی از          .  زمينه مطلع سازيد   
دانشگاه های اوهايو در اين مورد با ما تماس گرفته و         
. با دانشجويان ديگر نيز تماس هائی برقرار شده است        

سکوت و بی     "اين کار را جدی بگيريد تا معضل                  
حداقل در دانشگاه ها به واقعيت               "  تفاوتی ايرانيان  

 . آنها تبديل شود" مبارزه و اعتراض"
نکته ديگر اين که اکثرا از فعاليت ها و جنايات                          
جمهوری اسالمی سخن می گويند، در حاليکه شکل              
عميق تر مسئله اينست که ما در نوشته های خود                      
بجای جمهوری اسالمی از جنبش اسالمی و جنايات             

چرا که ما در واقع با يک جنبش                     .  آن نام ببريم     
اجتماعی وسيع و قدرتمند اسالمی در يک سطح                       
جهانی مواجهيم که جمهوری اسالمی تنها بخش                       

اپوزيسيون اسالمی جمهوری     .  کوچکی از آن است       
اسالمی مثل مجاهدين خلق اغلب دوست دارند همه               
. تقصيرها را به گردن جمهوری اسالمی بی اندازند             

چرا که آنها سعی دارند بخاطر اينکه خودشان مسلمان 
هستند، دامن اسالم را از آلودگی پاک و مبرا نگاه                    

از اينرو، تنها جمهوری اسالمی را مورد حمله . دارند
در حاليکه ما بايد بيشتر خود اسالم و             .  قرار ميدهند 

حتی مناسبات مالکيت خصوصی را که اسالم و همه            
مذاهب ديگر بر پايه آن و برای حفظ آن برپا شده اند              

 ■. مورد حمله قرار بدهيم

با سالم و درود بی پايان به                    
 گردانندگان نشريه روشنگر

با سپاس از محبت های بی دريغ         
شما در راه اشاعۀ آگاهی مردمان جهان در مورد                    
خرافه زدايی نسبت به پديدۀ شوم مذهب و ازطرف                

 
 پيام تلفنی

 آقای سيامک ستود سالم
زنگ زدم که    .  من افغان هستم   .  من اسمم موج است     

از زحمات و مبارزه و پيکار و  کار شما قدردانی                   
شما واقعا آدم شجاع، آدم با بصيرت و آدم با                 .  بکنم

ايمانی هستيد که کاری واقعا بزرگ، زيبا و واقعا                  
من با کار شما کامال     .  روشنگرانه را شروع کرده ايد    

 ■.موفق و سربلند باشيد. موافقت دارم

 

 آقای ستوده عزيز با درود،

اميدوارم آه در هدف انسانی تان آه همانا روشنگری 
در مورد مذهب و خرافه زدائی و دادن آگاهی های               
سياسی و طبقاتی به مردم ميباشد موفق و پيروز                      

من تاآنون چندين شماره نشريه مردمی                     .  باشيد
روشنگر را خوانده ام و بسيار از آنها لذت بردم،                    
مخصوصا آخرين شماره اين نشريه آه نسبت به                    
شماره های قبل آن بسيار پربارتر و خواندنی تر و                 

من و خانواده ام بی صبرانه              .  آگاه آننده تر يافتم        
منتظر ديدن شماره های آينده اين نشريه پر ارزش و           

 .مردمی می باشيم
موضوعی آه ميخواستم در اينجا به آن اشاره آنم در           
رابطه با تهاجم فرهنگی و آموزشی و هنری رژيم                
جنايتكار جمهوری اسالمی در خارج ميباشد آه بخش    

 ٦آوچكی از اين تهاجم آموزشی را نشريه شماره                 
روشنگر با گزارش از مدارس جمهوری اسالمی در         

با اين حال متأسفانه        .  تورنتو درج آرد، افشا نمود         
رژيم ضدمردمی جمهوری اسالمی سالهاست آه                  
برنامه های درسی و مذهبی آثيف خود را در دنيا                  
توسط مزدورانش آه به عنوان به اصطالح استاد در          
بيشتر دانشگاه های آمريكا مخصوصا در بخش                       
خاورميانه آه مرآز آموزش زبان فارسی می باشد،            

اين استادان  .  مشغول به آار هستند به جلو می برد             
مزدور آه مرتب به ايران تحت سلطه فاشيسم مذهبی          
و سرمايه داری رفت و آمد ميكنند و با عوامل رژيم             
در داخل و خارج هم در ارتباط هستند و از بنيادهای            
تروريستی رژيم هم پول دريافت ميكنند همانا                           
پاسداران فرهنگی و آموزشی و سياسی رژيم در                   

برای نمونه در آتالنتا آه ما زندگی        .  خارج می باشند  
ميكنيم، در بهترين دانشگاه اين ايالت آه دانشگاه                    

نام دارد و در شهر آتالنتا قرار                (Emory)امری   
گرفته در بخش خاورميانه آسب آرده، استادان                      
مسئول تدريس زبان فارسی اين دانشگاه هر ساله از           
ايران و از طرف رژيم به اين دانشگاه فرستاده                        

عالوه بر آن آتاب های فارسی را هم آه در          !  ميشوند
اين بخش به دانشجويان جهت مطالعه عرضه                           
ميگردد، تمام از ايران و از طرف وزارت ارشاد                  
رژيم آه حتی هنوز مارك اين وزارت سانسور را                 

اين بود ! ميتوان در پشت آتابها ديد فرستاده شده است
يكی از نمونه های آوچك از تهاجم فرهنگی و                          
آموزشی رژيم در آمريكا آه در پناه سكوت و بی                    
تفاوتی ايرانيان، رژيم قادر است تهاجم فرهنگی و                
آموزشی خود را با دادن رشوه های ميليونها دالری             
به اين دانشگاهها و اجيرکردن ده ها تن مزودر خود            
فروخته بی سواد به اسم استاد زبان فارسی در اين                 

 ■. مراآز به پيش ببرد
 

 با سپاس بسيار سيروس راد
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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:773-656-9107 

Fax:310-358-9991 

  rowshangar@hotmail.com 

با تشکر مجدد از           .  نوشته خود را اصالح می نمائيم
 ■.شما خواننده گرامی

 سيامک ستوده
 
 

 با درود فراوان بر آقای ستوده
گر     به اطالعتان ميرسانم که تعداد عالقه مندان روشن

ر   Great Neck در ، نيويورک، در بزرگترين سوپ
ده  250مارکت ايرانی آنجا ، به  ا در دو      .  نفر رسي ام

ه را                     ام ذاردن روزن ه من اجازه گ فروشگاه ديگر ب
گر      .  نميدهند می گويند تهديدشان کرده اند به اينکه دي

حتما هم می دونيد اکثريتشون .  ازشون خريد نمی کنند
ه در                      .  کليمی هستند م خوشحال شدم ک ی ه ل من خي
د       "  سکسيزم در تورات" نشريه قبلی  ردي شر ک ت . را من

د  : ميتونيد در نشريه بعدی اين موضوع را هم ذکر کني
د                             ن وي ی گ دا م ه خ ری ب ب ان ع ورات و زب در ت

" . آقای من   " که معنيش هست )  Adonay" (َادونای"
ا جواب             ن ئ م؟ مطم چرا به خدا می گويند آقا و نه خان

د          دي د جواب ب ي دوم .  اين سؤال را خودتون بهتر ميتون
ان  .  اين که من مثل شما به خدا معتقد نيستم ولی در زب

م                         ري کار می ب ه ب مات هست ک ل .  فارسی بعضی ک
د           ن ان ی م ات م ل سی از ک ي ل گ  Have a nice" دران

day )"          د ي اش ه ب ت ا    )  روز خوبی داش مت       " ي ن ي " می ب
ا               .  استفاده ميشه ر از خداحافظ شم آيا واژه مناسب ت

د      ل ترجيح می دهيد؟ و سوم اينکه خواستم بدونم کی ج
 ممنون   پايامنتشر ميشه؟   " زن و سکس"دوم کتاب 

ودم و                         ب خ ان ه از ج م ل از ه ب ز، ق زي ای ع اي پ
رای   خوانندگان روشنگر از تو به خاطر زحماتی که ب
م     ن . رساندن نشريه به دست آنها می کشی تشکر می ک

ه سن        برای من و همه آنها افتخار است که جوانانی ب
و سال تو که در اينجا بزرگ شده اند برای آگاه کردن 

د         )  ايران( مردمی که در زادگاه ديگری  د شده ان ول مت
خوشبختانه روشنگر شاهد . اين طور زحمت می کشند

روی آوری تدريجی نسل جديد به سوی خود است و       
اين باعث دلگرمی و احساس موفقيت هرچه بيشتر در 

 .ماست

در مورد پخش نشريه بايد بگويم که مطمئن هستم که             
عالقه مندان روشنگر در آنجا بسيار و بسيار بيشتر               

شما خواهيد ديد که به          .  نفر کنونی هستند       250از   
تدريج که مردم از وجود نشريه در آن فروشگاه مطلع 
. گردند تعداد بيشتری به سراغ آن خواهند آمد                            

هزار آغاز شد و          5با   )  تورنتو(روشنگر در اينجا       
با اين وجود    .  هزار رسيد   10بسرعت تيراژ آن به        

من آرزو  .  در همان ده روز اول ناياب شد           7شماره  
هزار    100ميکنم به زودی نيراژ  نشريه حتی به                  

 .برسد
اما جنگ ميان حزب الهی ها و مسلمانان متعصبی                

که به فروشگاه ها ميروند و صاحب آنرا تهديد می                  
اين ها سياه دالن و جاهالن      .  کنند، همه جا وجود دارد    

حقيری   هستند که دشمن حقيقت اند و از نور حقيقت             
به همين دليل از آزادی بيان و بحث و           .  وحشت دارند 

تازه معتقدند که صاحب کالم           .  گفتگو وحشت دادند     
آخر اين چه خدای            .  واقعا مسخره است       .  خدايند

ضعيف و ترسو و بی سوادی است که از بحث و                      
نفری که      250گفتگو هراس دارد؟ بهرحال، اگر              

نشريه روشنگر را برای خواندن می برند حمايت                   
خود را به صاحبان مغازه خود و دو مغازه ديگر                      
اعالم کنند، آنوقت صاحبان دو مغازه ديگر نيز                         

نفر   250متوجه می شوند، سودشان در اين نيست که       
مسلمان متعصب و دشمن      5الی    4مشتری را بخاطر    

بهرحال، نشر حقيقت بدون        .  آزادی از دست بدهند       
خود همين نشان ميدهد که      .  مبارزه امکان پذير نيست    

ما هم  .  روشنگر در کار حقيقت پراکنيش موفق است         
در اينجا کمی در گير اين مبارزه بوديم که در آن                       

در حال حاضر در تورنتو                   .  کامال موفق شديم        
با اين  .  محل توزيع می شود       24روشنگر در حدود      

حال، هر چند متعصبين در اولی يورش خود برای                 
جلوگيری از پخش آن ناکام شدند، اخيرا دوباره                        

بهرحال، من توصيه   .  يورش خود را شروع کرده اند      
ام اين است که به تدريج تعداد نشريه در فروشگاه                   

تدريجا که  خوانندگان روشنگر      .  مزبور را باال ببريد    
افزايش يابند، خودشان به مغاره های مزبور برای                 

در مورد کلمه         .  تهيه روشنگر فشار می آورند                
جايگزين خدا حافظ من نظرم اين ا ست که زبان و                   

اين آوای کلمه و     .  کلمه قبل از هر چيز يک آوا است         
نه معنای آنست که متاسفانه در اثر تکرار بر زبان ما           

برای همين دل کندن از آن دشوار           .  باقی مانده است   
در نتيجه بايد کلمه ای که از لحاظ آوا يا                          .  است

sound         استفاده از  .  معادل آنست را به جايش گذارد
در زبان        My Godبجای             My Gushکلمه  

خوشبختانه ما در کلمه    .  انگليسی به خاطر همين است    
خدا حافظ ، لفظ حافِظ ضد خدا را داريم که اين به ما                
کمک می کند که با انتخاب يک کلمه مناسب بجای                  

يعنی از  .  خدا به ترکيبی دست يابيم که ايده آل باشد              
. لحاظ آوای معادل آن و از لحاظ معنا ضد آن باشد                  

شايد اين توجه شما باعث شده باشد که ما از شماره                  
آيندخ ستونی برای اين منظور در روشنگر باز نمائيم          
که در آن همه پيشنهادهای خوانندگان روشنگر  برای          
دست يابی به معادل های خوب برای کلمات مذهبی               
در زبانمان را منعکس نميائيم و به اين ترتيب اين                    

 . زباله های مذهبی را از زبان روزمره مان بروبيم
در زبان عبری، بايد بگويم       "  ادونای"در مورد کلمه      

که در کتاب زن و سکس نيز توضيح داده ايم، مذهب            
و زبان هائی که ما در حال حاضر از آنها استفاده می     
کنيم، هر دو از محصوالت همزمان نظام مالکيت                   
خصوصی و مردساالرانه در شش هزار سال قبل                  

از اين رو، هر دو برای خدمت به اين نظام            .  بوده اند 
مثال در زبان      .  و در تناسب با آن بوجود آمده اند                 

عبری نيز در گذشته زن به شوهرش می گفته بعل                  
چون نظام مالکييت خصوصی، از همان      .  يعنی ارباب 

هزار سال قبل، از آن جائی که در  6بدو پيدايشش در 
ضديت با نظام دمکراتيک و قبيله ای ماقبل تاريخ                   
شکل گرفته و بر ويرانه های آن بنا شده، شديد                           
هيراشيک بوده و مبتنی بر  يک ساختار  سلسله                        

در اين ساختار، هر فرد يا گروه           .  مراتبی بوده است   
زن برده  .  ضعيف تر بنده و برده گروه قوی تر بوده            

مرد و شوهر، فرزند تابع سر به فرمان پدر، رعايای            
يک کشور تابعين شاه، و همه مردم از عامی و غيره             

 . بندگان خدا بوده اند
ا                     ه ب م، ک گوي د ب اي در مورد جلد دوم زن و سکس ب
ام کردن       م مشغله روشنگر نميدانم واقعا کی فرصت ت

د     .  آنرا خواهم داشت ل در حال حاضر و بزودی بايد ج
د    ع دوم تاريخ گفته نشده را از زير چاپ در آورم، و ب
م شد و                    گری خواه اب دي ت ن ک از آن دست به نوشت
خ            اري سپس شايد نوبت به جلد دوم زن و سکس در ت

 موفق و پايدار باشی              ■                       . برسد
 سيامک ستوده                                 

 
 سيامک ستوده عزيز

نسخه روشنگر دريافت  50الی  40همسر من  هر ماه 
در دو ماه گذشته ما سعی کرديم که آنها را در . می کند

د  .  دو فروشگاه ايرانی بگذاريم ابتدا، آنها شکايت داشتن
که مشتری از دست می دهند و نمی خواهند اين نشريه 

ع  .  در مغازۀ آنها گذارده شود ما سعی کرديم آنها را قان
اه    کنيم که برای چند روزی روزنامه ها را در فروشگ

م          .  شان بگذارند ردي اما وقتی پس از چند روز چک ک
ا  .  ديديم که يک کسی بيشتر آنها را با خود برده است م
م        ي ت من  .  با دو فروشگاه ديگر نيز همين تجربه را داش

د     فکر می کنم در اينجا افراد مذهبی زيادی وجود دارن
ا دو نسخه           .  که دست به اينکار می زنند رای م لطفا ب

رده    .  بيشتر نفرستيد ما تصميم داريم با افراد تحصيل ک
ه               م داد ک ي صحبت کنيم و آنوقت به شما اطالع خواه

ا يک         .  تعداد بيشتری می خواهيم رای شم من ماهانه ب
واظب              .  چک ميفرستم م م ن همينطور، خواهش می ک
راد              .  خودتان باشيد ادا اف ب ه م م ک ي ت ما نگرانيم اين هس

ه در        .  فناتيک به شما صدمه بزنند م ک ي ما آرزو می کن
 .    کار بی نظيرتان موفق باشيد

ديگر باال بردن آگاهی ايرانيان چه در خارج و چه                 
در داخل کشور نسبت به اين پديده که بازدارندۀ                       

 .دانايی و روشنايی مردم بوده است
کوتاه سخن من اعتقاد دارم که با داشتن انسان هايی               
مثل شما و افرادی مانند شما توانايی های آن را                        
داريد که همگی دست به دست همديگر دهيم و ميهن            
مان ايران را از شر اين اژدهای جاهليت که همان                 

 ■.مذهب، بخصوص مذهب اسالم است، رها گردانيم
 با احترامات                             فائقه  کريم

جناب آقای سيامک ستوده 
 عزيز،

را                ي ه ای اخ ام ن روزن ي ن واقعا افتخار می کنم که چ
و خرده ای          50آمده و شخصا با توجه به مطالعات   

ه را                     ع ام از ج ي ا ن ع ه واق ام سال  که دارم اين روزن
ن            ي ن ه امروزی چ ع برآورده می کنه و می خواد جام

ه           .   روزنامه ای را ت ون خواس ه خودت ولی از آنجا ک
بوديد نظرات و ايده هايمون را بگيم، تمام مطالب اين 

ود  قط يک      .  روزنامه برای من شيرين و خواندنی ب ف
ای                ه آق ت وش جايی يک از مقاالت در شماره ششم  ن
ه يک            ون احمد خزاعی اين برای روزنامه شما می ت
ه                   ی ک ه کسان ن ک رای اي افت سنگينی باشه، چرا؟ ب
ام                          م ه ت ون ک ل خودت ث د م ن ه می ده ال برای شما مق
ه           ا ب ام م ی ت مقاالتتون متکی به سند و مدرکه،  بايست
شواهد و مدارک استناد بشه، وگرنه ميشه مثل همون  
ه دارن و         ال کسانی که در تمام روزنامه های ديگه مق

مقاله ای که احمد خزاعی  .  کسی بهشون اهميت نميده
ل                80، 70داده، تقريبا  اب د و ق ن ورد پس درصدش م

ه        .  قبوله رده ک ی ک در يک پاراگرافی ايشون اشتباهات
ا            د ي ن ن ک بايستی حتما در شماره های بعدی اصالح ب
برای اين نوشته شون مدرک و شواهد کافی که مورد 

رده        .  قبول مردم باشه بيارند اره ک از جمله ايشون اش
ن           ا کشت  200به کباب کردن روزمره فلسطينی ها ي

چ        ي ا ه ه هزار نفر در صحرای سينا از بی آبی که اين
ده            ي م خی نشون ن کدام سنديت نداره، و   شواهد تاري

آقای خزاعی   .   چنين چيزی را و بعضی مسائل ديگه
ا رو             ه ن ه اي ون ت ي بايد اصالح بکنه اينها رو خواننده م

ه          .  بعنوان يک غرض شخصی ببينه ی ک ره کسان ت به
دارم                            اری ن ا، حاال ک ه شم ام ه روزن دن ب ي ه م ال مق
دارک        ا م نظراتشون و غرضاتشون چی باشه، ولی ب
گه در                      ي ی ايشون م ت که وق ن ل اي و با سند باشه، مث
ه            ل و ب ل ق اب تورات طبق آيه فالن و فالن، خب اينها ق
ه              ت ن درس ن ي . چون ميرن و مطالعه می کنن و می ب

ولی اين موردی که برگشته در مورد کباب کردن و      
هزار نفر فلسطينی صحبت کرده  200نميدونم کشتن 
 خيلی متشکرم. سنديت نداره 

 دوست عزيز،
ه        ی ک ت با تشکر از حسن نظر شما و احساس مسئولي

ه خرج داده        در حفظ خصلت مستند گوئی روشنگر ب
ايد، من نيز هم نظر با شما، عقيده دارم  دو موردی        
ه آن     که آقای خزاعی، دوست و همکار گرامی من، ب
ز            ي ه ايشان ن اشاره کرده اند، نياز به توضيح دارد ک
خوشبختانه با گشاده رويی و روحيه حقيقت جويی از   

ه      .  پس اصالح  آنها بر آمده اند طور ک بهرحال، همان
ه می            ه ايست ک شما اشاره کرده ايد، روشنگر نشري
ر        کوشد همواره با سند و دليل سخن بگويد و از مسي

ه            .  حقيقت گويی منحرف نگردد ا ک رو، هر ج ن از اي
اهی          ب ت بما انتقادی وارد آيد، يا در کارمان خطا و اش
ه و                 ت ف م و گ ري ذي رخ دهد، آنرا با روی گشاده می پ

  

$   50 
$   40 
$ 100 
$   60 
$ 250 
$ 100 
$   20 
$   60 
$   60 
$   40 
$   20 
$   20 
$   20 
$   20 
$   20 
$ 100  
$ 100 
 

 آمريکا
 کانادا
 آمريکا
 آمريکا
 کانادا
 کانادا
 افغان
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا
 کانادا

 

 آقای هوشمند عقيلی
 آقای فريدون فرهی
 آقای حسن صبوری
 خانم نوين روزگار 
 آقای ناصر فرهی 

 آقای قاجار 
 آقای علی مشرف

 محبوب 
 پروين 
 وداد

 مريم 
 سيامک
 کاميار
 ناهيد
 مينا 

 تالر بلوچ
 اميد بلوچ

 

:ليست كمك هاي مالي   

 

 

 

 

 نامه ها 



 

 

،  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 

  


