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د خود           ات جدي آقای سروش با مباحث
اک کردن                 ظری پ ه ن ن ي در واقع زم

چهره اسالم از قوانين غير قابل تحمل آن برای جامعه 
ره، و        سرمايه داری، مانند سنگسار، قطع دست و غي
ن                 ي ن رای چ ول کردن آن ب ب در واقع مناسب و قابل ق

 .  جامعه ای  را تدارک می بيند
که                   د در م ی محم ت يش وق هزار و چهار صد سال پ
د                      ا دي دوی ب راب ب د، اع ی ش ت وح اف ی دري دع م
ات                   دعي د، م ن ت ه داش ه ای ک ان ماترياليستی و واقع بين
رده، او را           محمد منجمله مسئله وحی و معاد را رد ک
ه           بشری مانند ديگران که به دروغ مطالب خود را ب

 . خدا نسبت می دهد، قلمداد نمودند
ذيب     "حق بسوى آنان آمد ) رسول(چون " ك " در مقام ت

ودن   وحى ( سحر است و ما به   )  قرآن(گفتند اين  آن )  ب
م    داري ان ن م ه        " ( اي زخرف، اي ورده ال و    …)  22س

ا می       " مومنان"آافران به استهزاء به مردم گفتند آه آي
ا    خواهيد شما را به مردى هدايت آنيم آه مى گويد شم

رق شد و          پس ف از آنكه مرديد و ذرات جسمتان مت
از      پراآنده گرديد از نو ب

از سايت     -ترانه بني يعقوب         -آانون زنان ايراني       
 ايران پرس نيوز

بندر آنگ يكي از شهرهاي آوچك استان هرمزگان              
اين شهر  .  آيلومتري بندر لنگه واقع شده است          5در  
هزار نفر جمعيت دارد و هنوز با بافتي سنتي                      13

  .قواعد سختگيرانه اي را عليه زنان اجرا مي آند
عمل ختنه آه يكي از مصاديق بارز خشونت عليه                   
زنان محسوب مي شود در اين شهر رواج دارد و                     

  .درصد دختران اين شهر ختنه مي شوند 70بيش از 
يك فعال امور زنان بندر آنگ آه به دليل پايه محكم                
سنت ها و تابو بودن ابراز برخي از اين سنت ها                       

اين شهر به   "  ختنه زنان "از  .  نخواست نامش را بگويد   
  .صورت وسيع خبر داد

 40دختران شهر بندر آنگ بعد از                      :  وي گفت   
آه اين امر بنا به پايه هاي           .  روزگي ختنه مي شوند     

فرهنگي و سنتي اين شهر امري آامًال موجه و                           
منطقي جلوه داده مي شود و زناني آه از اين آار                      

  .انتقاد آنند سنت شكن و سرآش خوانده مي شوند
به گفته اين زن بومي بندر       

ده       ن ورجه ورجه خ
دار         ر در دي ل دار هيت
با همسر رضا شاه        

رش            ت : و دو دخ
 شمس و اشرف

استالين درآاخ                 
مرمر توی چشم من     

و )  تاج الملوك       (  
پسرم محمدرضا             

: نگاه آرد و گفت           
 بهترين آار آنست 

آه خودتان سلطنت را لغو آنيد، اگر هم نكنيد مردم                  
 !اين بساط را جمع خواهند آرد

درجريان آنفرانس تهران، چرچيل و روزولت بشكل            
توهين آميزی به دربار نيآمدند و با محمد رضا                          

مالقات نكردند، بلكه او را احضار آردند،               
اما استالين آمد و با ما عصرانه خورد،                   

توهين چرچيل  .  هايش را هم صريح گفت        گرچه حرف 
 .های استالين بود و روزولت دردناك تر از حرف

استالين وقتی تابلوی آمال الملك را درآاخ مرمر ديد             
اين چه خودخواهی است آه اين تابلو را زينت            :  گفت

خانه خودتان آرده ايد؟ ببريد بگذاريد در موزه              
 .آه مردم ببينند

 نا وقتي كه يك مسلم 
 ميخواهد كمي  

 منطقي شود

 خيام و آن دروغ دآلويز 
 هوشنگ معين زاده : نويسنده 

 دادگاه عدل الهي: فصل چهارم

 بــر من قلم قضا چو بی من رانند
 پس نيک و بدش ز من چرا مى دانند ؟                  

 دى بی من و امروز چو دى بی من و تو     
؟  !  داور خوانند   چه  حجتم  به   به   فردا                

ا         ن ي ی س روزى خيام با افسرده حالی خطاب به ابو عل
 : گفت

وارى                   ار دي ن چه م از اي س، دل ي ـ حضرت شيخ الرئ
دا«  ه است   »  خ ت رف . گ

دوست دارم از اين باغ 

 

 )2( ادامه در صفحة   

 لملوكا مصاحبه و خاطرات تاج 
 داناترين سياستمدار دربار دو پهلوي 

 )بخش اول ( 

 نا سمآ زن الهه 
 موقعيت زنان در دوران ما قبل تمدن

 در جامعه بدوى  سكس
 گروهى جاى خود را به   چگونه آميزش
 جفتى مى دهد  آميزش

هنگاميكه , در گذشته   
جنسى روابط 
گروهى درون 
آار عملى   اين ,  بود

طبيعى بسيار 
چرا ,  شدقلمداد می      
هاى آه دسته          
زنانى آه     مردان و         
مى با يكديگر      

همگى از    آميختند 
ولى حاال زنان و        .  اعضاى يك گروه يا آالن بودند          

 . مردان هر آدام به آالن هاى متفاوت تعلق دارند
واقعيِت  پيوستگى حيات هر           يعنى,  وابستگى آالنى  

فرد به آالن خود به حدى قدرتمند است آه شخص به            
هيچ وجه نمی تواند مستقل از آالن و به تنهائى                         

او در سايه آزادى عملی آه از ويژگى              .  زندگى آند 
هاى زندگى اشتراآى در     
آالن است مى تواند هر        

 هفتاد درصد دختران بندر 
 كنگ هرمزگان ختنه مي شوند

 24 - 2008آوريل  12شنبه 
 1387فروردين 

مائوئيست ها پيروزی خود را        
در خيابان های کاتماندو جشن        

 .گرفته اند 
نتايج اوليه رأی گيری مجلس         
موسسان نپال که پنجشنبه دهم        
آوريل برگزار شد، نشان می          
دهد که نامزدهای حزب                      
مائوئيست های نپال از                        

آقای پراچاندرا،     .نامزدهای ساير احزاب جلوترند           
رهبر اين حزب از جمله نامزدهايی است که در حوزه          

 .انتخابيه شهر کاتماندو پايتخت نپال پيروز شده است

کرسی که نمايندگانش      24از  
تعيين شده اند، چهارده کرسی      
در اختيار مائوئيست ها قرار        

 .گرفته است
اگرچه تا اعالم نتيجه نهائی           
انتخابات چندين روز باقی              
مانده، ولی چنين به نظر می          
رسد که مائوئيست ها از                   

 .پيروزی خود مطمئنند
دو حزبی که به طور سنتی             

بزرگترين احزاب نپالند تاکنون هريک تنها به                
چهار کرسی دست يافته    

 .اند

 جشن هواداران مائوئيست ها در خيابان

 ) 2( ادامه در صفحة   

 پيشي گرفتن مائوئيست ها در انتخابات نپال

 )10( ادامه در صفحة   

 )3( ادامه در صفحة   

 بنيادهاي مسيحيت 
 جامعه در امپراطوري روم  : دفتر دوم

 )دولت : بخش دوم ( 
 دولت وبازرگاني

در جامعه ی باستان گذشته از               
برده داری دو شيوه ديگر استثمار               

اين دو شيوه نيز در           .  وجود داشتند  
زمانی که مسيحيت پيدايش يافت به            

اوج خويش رسيدند و تضادهای          
های طبقاتی را تا آخرين حد                   

ممکن شدت و اضمحالل جامعه و دولت را سرعت                
اين دو شيوه عبارت بودند از رباخواری و            .  بخشيدند

غارت ايالت های فتح شده از سوی        
اين .  دولت مرکزی امپراطوری روم        

هردو شيوه با سرشت دولت آن زمان            
رابطه ای نزديک داشتند وسرشت                  
دولت به نوبه خود چنان پيوند                     

تنگاتنکی با اقتصاد داشت که          
حتی هنگامی که به پايه      
دولت و جامعه، يعنی          

 کارل کائوتسکی : نويسنده 

 احمد خزاعی: ترجمه و تلخيص 

 ) 9( ادامه در صفحة   

 ) 9( ادامه در صفحة   

 ) 14( ادامه در صفحة   
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 ماهنامه روشنگر
سيامک ستوده: سردبير   

ا ر  ع ل ي ر ضا   د ا ر ا ب ی : و ي ر ا س ت  
ا يت  : س ر پ ر س ت   س  

- - - - - - -  
وداد پايا:  گرافيک و صفحه آرايی   

اميرايوب ابراهيمی قاجا ر: عکاس  
 

:تيراژ  
 نسخه  10،000کانادا 

 تورنتو، مونترآل ، اتاوا
 

د      همکاری شما روشنگر را پربارتر خواه
ز،               . کرد ر، طن ر، شع ه، خب برای ما، مقال

 .طرح و کاريکاتوربفرستيد

ا                     االت ب ق اه کردن م وت روشنگر دراصالح و ک
طالب              . مفهوم آزاد است   حفظ  ادن م ت رس از پس ف

ه                  .  معذوريم ل و ب ي م ا اي ط ب ق مطالب خود را ف
از دريافت مطالب غير از طريق  .  فارسی بفرستيد
 .                           ای ميل معذوريم

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  (416) 726-1166 

 در اين شماره مي خوانيد

 ......وقتی که يک مسلمان  •
 ......يانک کوزوويچ درگذشت •
 ....پيشی گرفتن مائوئيستها در نپال •
 ....مصاحبه و خاطرات تاج الملوک •
 )......گفتگو با سروش ( کالم محمد  •
 .....خالء قدرت و برآمد جنبش های  •
 دکتر سروش به آغوش اسالم برگردد •
 ...هديۀ نوروزی دانشجويان به مردم •
 )کارل کائوتسکی(بنيادهای مسيحيت  •
 ..................گورستان هارت آيلند •
 .....هفتاد درصد دختران بندر گنگ •
 ......................زن الهۀ آسمان  •
 ...........هولوکاستی در کار نبوده •
 ......به مناسبت سالگرد تولد لنين •
 .......دو گفتنی از سايت گفتنی ها  •
 ..........شأن و مقام زن در اسالم  •
 ......................نظام دمکراسی •
 .....اعالم موجوديت دانش آموزان  •
 ! ......................بی دست و پا  •
 .............خيام و آن دروغ دآلويز •
 ..........فيلم فتنه از زاويه ای ديگر •
 .........گفتگوی اشپيگل آن الين با  •
 امن ترين کشور دنيا برای چه کسانی •
 نامه ها •
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 صفحه عنوان مطلب

ده  د   " آيا اين مرد !  خواهيد شد؟زن ن     "  محم ا اي ب
ه       ه دروغ ب ا              دعوى آه مى آند دانست دد ي ن دا مى ب خ

سوره سباء، ايه های  ."( واميدارد  جنون براين گفتارش
 )   7و6

البته اين مبارزه نظری ميان ماترياليسم بدوی عرب و 
ان و اعراب             ت ه عربس ايده آليسم خرافی محمد، تنها ب
ه شش هزار               بدوی محدود نمی شد، بلکه اغاز  آن ب
ا   سال قبل، به دورانی  که برای اولين بار نظام تمدن پ
به عرصه وجود گذارد و برای توجيه و تحکيم قوانين 
دا و                        ه دامن خ ه خود دست ب ران اب هيرارشيک و ج

ردد          از می گ ان     .  قدرت جبارانه او شده بود، ب م از ه
ار و                        ب ام ج ظ ا ن ارزه ب ب ه در م ي ان اول ان انس زم
طور                      ران خرافی آن، ب ه گ وجي سرکوبگر جديد و ت
طبيعی و منطقی از واقعيت عينی حيات در برابر ايده 
ری را        ب ام ي آليسم خرافی مذهب دفاع نموده، مدعيان پ

 . دروغگو و بشری مانند ديگران قلمداد می کردند
وشت                  ه اعراب را از سرن آيه های قران هنگامی ک
ود، در                    ل خ ب ا ق وام م ز اق ي گ رت ان ب اک و ع دردن
ران شان،        ب ام کشمکش و مبارزه با مدعيات خرافی پي
د،                  ا هشدار می ده ه ه آن نوح و هود، می آگاهاند و ب

 .  شاهدی بر اين مدعا می باشند
و همانا پيغمبِر خود، نوح را برسالت به سوى امت     "  

خدا را پرستيد   نوح به قوم خود گفت آه.  فرستاديم  اش
ردم   آه جز آن ذات يكتا شما را خدايى نيست آيا شما م

ه         و  تا آى خدا ترس وم آ باتقوى نمی شويد؟ اشراف ق
آافر شدند در پاسخ نوح به مردم گفتند آه اين شخص   

آه ميخواهد برشما برترى  بشريست مانند شماآنكه  جز
دارد     ن شخص     .  يابد فضيلت ديگرى ن جز مردى           اي
دارا          بايد   پس.  ديوانه به شمار نمی آيد ا او م تا مدتى ب

ا       آنيد و انتظار بريد تا يا از مرض د ي جنون بهبود ياب
از                پس....  بميرد وح، ب وم ن گرى        از هالِك ق وم دي ق

ى      بر آن قوم باز.  ايجاد آرديم ن ع رسولى از خودشان ي
د   ( هود را فرستاديم آه  گوي ا را         )  به خلق ب ت ك خداى ي

م آخرت را       ...  آنيد   پرستش آنها نيز آافر شدند و عال
د  ن شخص        :  تكذيب آردند به مردم گفتن ه اي بشرى        آ

د              شما بيش  مانند ا مى خوري نيست آه از هر چه شم
د             ام د مى آش ي و مى خورد و از هر چه شما می آشام

ار    شما مردم اگر بشرى مانند خود را اطاعت آنيد بسي
ود    ا    .  زيانكار و مردم نااليقى خواهيد ب ن مدعى      ( آي اي

د و             بشما نويد می دهد آه پس)  رسالت ردي ه م ك از آن
از         د ب ردي  استخوان هاى شما هم پوسيده شد و خاك گ

د؟                            رون مى آوري ي د و سر از خاك ب زنده مى شوي
ه از آخرت                         ن وعده اى آ ه اي هات آ ي و   هيهات، ه

ه دروغ    ( زندگى ابد بشما می دهد راست باشد  بلكه هم
ات          )  است د روزه حي ن يش        زندگانى جز اين چ ا ب ي   دن

نيست آه زنده شده خواهيم مرد و ديگر هرگزاز خاك  
ه       اين شخص  بر انگيخته نخواهيم شد و مردى است ک

ا هرگز       دروغ بر خدا مى بندد، چيزى با اونيست و م

م    ي دات از من        -آورد  به او ايمان نخواه ي اک سوره  " (  ت
 ) 53تا  23المومنون، آيه های 

در اين مبارزه البته نظام جديد و رسوالن دروغگو و     
د و     شياد آن به نيروی زور و سرکوب پيروز می شون

شرو از پس              6 ي هزار سال طول می کشيد تا انسان پ
ر آوار                       اره خود را از زي ی دوب ارزه طوالن ب يک م

 . تحميق و دروغ مذهبی خالص می کند
کر    6اکنون پس از  هزار سال که از تاريخ تمدن و تف

سوف  اسالمی،          بشری می گذرد، آقای سروش، نافيل
پس از سال ها نفکر و تلمذ، تازه متوجه گوشه ای از     

مدعی آن     !!!  حقايقی که اعراب بدوی دوران جاهليت 
ران و رد وحی          بودند شده و با ادعای مخلوق بودن ق
رای            ن سنت گ به صورت پيام مستقيم آلهی، متشرعي
گی خاطر و هراس             جمهوری اسالمی را دچار آشفت

ی        . کرده است حان ر سب يکی از اين افراد آيت اهللا جعف
ه   است که در نامه ای به آقای سروش اين طور از گفت

 .های کفر آميز او ابراز تاسف می کند
ستيزي و    در شرايطي آه ملحدان غرب آمر به اسالم" 

ط       منزوي ساختن مسلمانان بسته اند، فردي آه در محي
ه و      ت اسالمي و در ميان علما و دانشمندان پرورش ياف

وده،      بخش رسانه ها سخنان او زينت مدت ي ب هاي ايران
رآن      ه ق سخناني به زبان آورد آه نتيجه آن اين است آ

ر    !  موجود، ساخته و پرداخته ذهن پيامبر است ب ام و پي
 !"در آفرينش قرآن، نقش محوري داشته است

ه      جالب است که عنوان نامه آيت اهللا سبحانی خطاب ب
د            اي ق کرار ع ه ت آقای سروش که در آن وی را متهم ب
وجه                       ه ت ت ک ای ن وي د گ ن بدويان عصر جاهليت می ک
ن                          وان اي ن ه ع ک ن ت، و آن اي زی س ي گ ران ب

ر            انديشه« : نامه  ات پ ي ه ادب ن ي هاي عصر جاهلي در آي
ه         »  ! آب و رنگ امروز چه ک ر آن دقيقا تائيديه ايست ب

ه                         ازگشت ب وان ب ه تحت عن ت وش ن ن من در اغاز اي
آيت اهللا    .  نظرات اعراب بدوی مورد اشاره قرار دادم  

ان                 قت را از زب ي ی حق ت سبحانی به مصداق اينکه وق
ه         ه خود ب دشمن بشنوی ديگر هيچ شکی نکن، در نام

 :درستی اظهار می دارد
ها و تفسيرهای همراه با زرق و برق،  همه اين توجيه" 

هاي عصر جاهلي است و در      تعبير ديگري از داوري
. حقيقت، محتوا يكي و پوشش و شيوه بيان دو تا است   

اده            ه خاطر س چيزي آه هست عرب عصر رسالت ب
ه مطرح مي                 ن ره ظر خود را، ب ي      گي، ن رد، ول آ

ده و      دگرانديشان به همان انديشه ي ها، رنگ علمي بخش
 ."دهند را به صورت آب جلوه مي» سراب«

ن،    . بهتر از اين نمی شود سه سال پس از زمانی که م
ر               ی ب ن ب برای اولين بار،  برخالف اعتقاد عمومی م
دوی عرب، در          نقش اصالح گرانه محمد در جامعه ب
ه های                              ام رن ه نشدۀ اسالم و در ب ت ف خ گ اري اب ت کت
د        تلويزيونی خودم، عقب افتاده گی مفرط فکری محم

ويش را                م عصر خ دوی ه راب ب از اع

 )1( ادامه از صفحة ......     سخن سردبير  

 ) 4( ادامه در صفحة   

آقای پراچاندرا در نشستی خبری گفت                       
مائوئيست ها قصد دارند توافقنامه صلحی را که پس از 
پايان يک دهه جنگ چريکی امضا کردند منسجمتر                 

  .کنند

چارلز هاويالند، خبرنگار بی بی سی در نپال می گويد          
مائوئيست ها هم اکنون پيروزی خود را در خيابان                    
های کاتماندو جشن گرفته اند و در حالی که با رنگ                 
قرمز صورت خود را نقاشی کرده و پرچم های قرمز             
رنگی را که روی آن تصوير داس و چکش ديده می                 

  .شود همراه دارند، در خيابان ها به راه افتاده اند
رأی گيری مجلس موسسان نپال بر اساس گفته های                 
مقامات انتخاباتی کشور نسبتًا در جوی آرام برگزار                

  .شد
البته بر اساس گزارش مقامات نپال، در اثر خشونتهای         
انتخاباتی سه نفر که يکی از آنها از نامزدهای                               

 .انتخاباتی بود کشته شده اند
به گفته مقامات کميسيون انتخاباتی نپال، نتيجه                             

  .انتخابات ظرف ده روز آينده اعالم خواهد شد
■■■ 

 )1(از صفحة  ادامه... پيشي گرفتن مائوئيستها

در جريان اين واقعه     )  در تبعيد (زندانيان سياسی ايران  
قرار گرفت و از آن زمان به بعد نقش برجسته ای در             

او علی  .  حمايت از فعاالن کارگری در ايران ايفا کرد        
رغم ماهيت رفرميتسی کنفدراسيون بين المللی اتخاديه       
های آزاد کارگری، يکی از راديکال ترين و                                
پيگيرترين مسئوالن اين کنفدرسيون بود و زندگی                  
خود را وقف حمايت از کارگران جهان، به ويژه                      
تالش های زيادی را برای آزادی فعاالن کارگری در           

در جريان دو اعتصاب بزرگ کارگری          .  جهان کرد 
در  شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، همراه 
فعاالن کارگری و سياسی ايرانی در خارج کشور، به          
ويژه در يک رابطه تنگاتنگ با کانون زندانيان                         

به حمايت گسترده از کارگران     )در تبعيد (سياسی ايران 
شرکت واحد پرداخت و در سطح گسترده ای به                        
دستگيری و سرکوب کارگران اعتصابی اعتراض               
کرد و تا آزادی آخرين نفر اعتصابيون از زندان                       

او با پيشنهاد کانون زندانيان         .  دست از تالش نکشيد      
و تالش هماهنگ و همسو با        )  در تبعيد (سياسی ايران 

کانون، برای اعزام يک هيئت حقوقدان بين المللی به            

کردستان ايران برای نظارت بر دادگاه فعاالن                           
کارگری متشکل از يک حقوقدان برجسته فلسطينی به         
نمانيدگی از کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد            
کارگری، يک حقوقدان به نمايندگی از اتحاديه                           

و يک حقوق دان از      )  ال او (سراسری کارگران سوئد  
وکالی بدون مرز به نمايندگی از کانون زندانيان                      

. اقدامات وسيعی به عمل آورد) در تبعيد(سياسی ايران
اين هئيت به دليل خودداری رژيم از صدور راوديد                
نتوانست به ايران سفر کند، اما تشکيل اين هئيت و                  
بازتاب سياسی آن در سطح جهان رژيم را در تنگای             
زيادی قرار داد و همين مساله موجب شد دوائر                         
قضائی و امنيتی رژيم دادگاه فعاالن کارگری سقز را            

 .  به بهانه های واهی برای مدتی به تاخير بياندازند
جامعه کارگری جهانی، به ويژه بخش راديکال و چپ         
آن، دوست دلسوز و حامی فعالی را در سطح جهانی              

 . از دست دادند
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران

 ٢٠٠٨آوريل  ٩برابر با  ١٣٨٧فروردين  ٢١
■■■ 

 كوزوويچ درگذشتيانك 
يانک کوزوويچ مسئول بخش حقوق بشر کنفدراسيون         
بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری که در بروکسل           
پايتخت بلژيک مستقر است در سن پنچاه و دو سالگی          

 . براثر بيماری درگذشت

يانک به دنبال دستگيری فعاالن کارگری در شهر                  
، از طريق کانون          ١٣٨٣سقز در ارديبهشت ماه              
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در ادامه همين فصل از              .  جهانی را نشان ميدهد         
خاطرات تاج الملوك ديدار استالين با خانواده پهلوی              

اين بخش از خاطرات      .  خوانيد  در آاخ مرمر را می       
 104آغاز و در صفحه            95تاج الملوك از صفحه         

ما هيچگونه دخل و تصرفی در جمالت        .  يابد  پايان می 
خوانيد دقيقا مطابقت دارد با              نكرده ايم و آنچه می          

 .صفحاتی آه درباال ذآر آرديم
 ديدار با هيتلر... 

هيتلردردنيا محبوبيت زيادی داشت ودرايران هم خيلی   
 .مورد توجه واحترام مردم بود

دانست وچون      ها را ازنژاد آريايی می              هيتلرايرانی
ها هم از همين نژاد بودند لذا به ايران عالقمند                آلمانی

بود ودردوران حكومت خود تا آنجا آه توانست به                   
 .ايران آمك آرد

های انگلستان درامورايران به      هم آه ازدخالت  "  رضا"
ها گرايش وعالقه پيدا       تنگ آمده بود به طرف آلمانی        

آرد وطی چند سال روابط ايران وآلمان خيلی                             
 .صميمانه شد

های ايران        ها وجاده       ها درامورساختمان راه          آلمانی
آردند و درساختن راه آهن، بنادر و سيلوها          فعاليت می 

 .و آارخانجات به ايران آمك رساندند
ها درايران خيلی آارهای بزرگ آردند، آه                   آلمانی

بعضی از آنها هنوز مثل راه آهن سراسری بعد ازنيم            
 .قرن مورد استفاده ايرانيان قراردارند

ايستگاهای راه آهن درتهران وتبريز و اهواز و                        
های راه      پل ورسك، پل    .  خط آهن سراسری    .  امثالهم

آهن درمناطق صعب العبور، فرودگاه، آارخانه                      
مونتاژ هواپيما، آارخانه شكرسفيد، آارخانه ذوب آهن       
آرج، سيلوهای گندم، آارخانجات آرد و خيلی                           

 .تاسيسات آه حاال يادم نيست نام ببرم
من يادم هست مردم تهران آنقدر به هيتلرعالقه داشتند          

شدند تا از راديو                آه درميدان توپخانه جمع می               
 .های هيتلررا گوش آنند سخنرانی

درآن موقع اآثرمردم راديو نداشتند، ايستگاه راديو                
تاسيس شده و       (سيد خندان  )درخيابان بيسيم پهلوی        

. آرد  روزی يك ساعت برنامه راديويی زنده پخش می        
به ميدان توپخانه يك        (سيد خندان   )از بيسيم پهلوی       

خط آابل آشيده بودند و درميدان توپخانه چند بلندگو              
 .گذاشته بودند تا مردم اخبارراديو را بشنوند

شنيدند    مردم هروقت خبرپيروزی قوای هيتلررا می            
حتی .  آشيدند    ها هورا می           ازته دل برای آلمانی           

ها آنقدر تعصب داشتند آه برای قوای آلمان                   بعضی
 .آردند گوسفند قربانی می

ها نبودند    ها عاشق چشم وابروی مشكی ايرانی          آلمانی
ومحض خاطر صواب بردن درآاراحداث راه آهن                

ها با تمام قوا        آلمانی!  سراسری به ايران آمك نكردند      
رضا شاه را درساختن راه آهن سراسری آمك آردند           
تا خليح فارس را به جنوب اتحاد شوروی متصل                      
آرده و قوای خود را ازطريق خاك ايران به جنوب                 

 .اتحاد شوروی برسانند
ها ساخته شد بالی       اما همين راه آهن آه با آمك آلمان         

های   جان خود آنها شد و متفقين با اشغال ايران آمك               
وسيع نظامی به نيروهای شوروی آه در محاصره                 
آلمان بودند رسانده و وضعيت جنگ را به نفع خود                 

راه آهن سراسری آه قرار بود مورد           .  عوض آردند 
استفاده نيروهای آلمانی قراربگيرد برعليه آنها به                   

 .آارگرفته شد وسرنوشت جنگ را عوض آرد
عوض شدن سرنوشت جنگ سرنوشت رضا شاه را             
هم عوض آرد و او از تخت طاووس پائين آورد و به             

 .تبعيد فرستاد
 مالقات با هيتلر

يك عده جوانان تهران هم به سبك جوانان هيتلری                     
ها به هم سالم            تراشيدند ودرخيابان     سرخود را می     

 !دادند هيتلری می
موقعی آه ما به مالقات هيتلررفتيم آقای محتشم                         

هيتلربا من     .  السلطنه اسفندياری هم حضورداشت            
واشرف وشمس دست داد وازمن حال واحوال رضا              

از طرف سفارت ايران يك مرد جوان به             .  را پرسيد 
عنوان ديلماج حضورداشت آه مطالب هيتلررا برای           

. آرد    های ما را برای هيتلرترجمه می                   ما وحرف   

سال، آتاب              27دراين       
خاطرات بسيار منتشر شده        

از هر سو و با هر             .  است
عينكی به حوادث ايران نگاه     

در ميان          .  شده است         
های خاطرات آه بسيار  آتاب

آم درباره آن تبليغ و حتی             
خاطرات "صحبت شده،               

همسر رضاشاه    -ملكه پهلوی 
. ست"  و مادر محمد رضا        

های       سه تن، در نوبت                 
مختلف آه تاج الملوك حال         
و روز ديدار و گفتگو داشته       

دآترمليحه خسروداد، تورج    :  با او مصاحبه آرده اند      
 .انصاری و مهندس محمود علی باتمانقليچ

اين مجموعه گفتگو، همراه با تعدادی عكس، در                       
صفحه و از سوی بنياد تاريخ شفاهی ايران                      479

بقايای خانواده پهلوی و نزديكان و         .  منتشر شده است   
آارگزاران دربار آنها، اين خاطرات را خوانده و با               

جنجال نكرده اند تا    .  سكوت از آنار آن عبور آرده اند   
بلكه موجبات فروش و خواندن وسيع آن را باعث                    

در جمهوری اسالمی نيز، پيرامون اين                     .  نشوند
هائی از آن به       خاطرات جنجال نكرده اند، زيرا فصل       

سود روحانيت درحاآميت نيست، بويژه روش و منش         
در واقع، بيم داشته اند مردم             .  رضاشاه ديكتاتوری   

امثال الجوردی و مرتضوی و دهها تن امثال آنها را             
عباس شش    "،    "ها   پزشك احمدی   "،   "ها    درگاهی"با   

ای آه    مقايسه آنند و به همان نتيجه        ...  و"  ها  انگشتی
 !بايد برسد، خواه نا خواه برسند

تاج الملوك سخنی عليه رضاشاه و پسرش محمد رضا         
نگفته، اما در مرور خاطرات خود، گاه با صراحتی              
توام با صداقت نكاتی را بر زبان آورده است؛ آه                      

و ايراد  !  نبايد باب طبع اهل پهلوی اول و دوم باشد               
خاطرات او از نگاه اهل پهلوی و اهل جمهوری                       

 !اسالمی همين است 
نكته بسيار جالبی آه دراين خاطرات وجود دارد و                 

آند، نقش تعيين آننده          خيلی زود به ذهن خطور می          
تاج الملوك در دوران رضا شاه و حتی دو دهه اول                 

تسلط او به امور سياسی    . سلطنت محمدرضا شاه است
اين دو دوران، امكان وی برای صحبت آردن به سه             

برخالف رضا شاه آه فارسی را هم آامل نمی             (زبان
و سلسله دالئل ديگری آه درهمين خاطرات           )  دانسته

دهد آه او در پشت بسياری از         مشهود است، نشان می   
تصميمات مهم سياسی دوران رضاشاه و حتی سالهای        
پرحادثه سلطنت محمدرضا پسرش بوده، اما تظاهر             

از جمله ديدارهای سياسی او با        .  بيرونی نداشته است  
 ...هيتلر، استالين، پيشه وری و

با تمام آارگزاران نظامی و غيرنظامی اين دو دوره             
از نزديك آشنا و در تعيين سرنوشت و پست و مقام                  
آنها تاثير گذار بوده است، از جمله قوام السلطنته آه               

آرده   آرده به تاج الملوك مراجعه می          هر جا گير می     
 ...است، مصدق، هويدا و

شناخته، بلكه خود نيز دو       موسيقی ايران را نه تنها می     
شناخته،   زده است، ادبيات ايران را می       ساز ايرانی می  

 .سروده است اما به زبان ترآی شعر می
هائی از خاطرات او آه شكل مصاحبه           بنا داريم بخش  

شايد بدنبال  .  دارد را بتدريج در پيك هفته منتشر آنيم          
هائی از خاطرات اشرف پهلوی را هم                       آن، بخش   

های او ارزش و      نه به اين دليل آه گفته     .  منتشر آرديم 
اعتباری در خور خاطرات مادرش دارد، بلكه با                      

مادری زيرك، سياستمدار و دانا،                :  هدف مقايسه   
 .رحم بی دختری جاه طلب، آم سواد و

های خاطرات تاج الملوك را با فصل          بخش اول گزيده  
آنيم و    مربوط به گرايش رضاشاه به هيتلر آغاز می            

ماموريت تاج الملوك در سفر به آلمان هيتلری و                       
اين فصل از آن نظر مهم است آه             .  مالقات با پيشوا   

ريشه دليل تصميم قطعی انگليس به تبعيد رضا شاه و            
ها در سالهای جنگ دوم             نزديكی رضاشاه به نازی       

محمد رضا ازاين حرف استالين      .  واصال ايرانی است  
به وجد آمد واظهارخوشحالی آرد آه استالين اصالتا             

 .باشد ايرانی می
به نظرمن استالين شبيه آشاورزهای قلچماق وقوی              

به دستهايش نگاه آردم ديدم خيلی      .  هيكل روستايی بود  
 .قوی ودارای انگشتان زمخت وگوشت آلود است

گفت   ای آه می     آشيد وهر دو سه جمله        مداوم پيپ می   
 .خنديد شنيد با صدای بلند می ويا می

هايش اصال اسمی از رضا نيآورد،             درخالل صحبت 
ها درس خوانده        فقط ازمحمد رضا پرسيد آه درآجا          

 است؟
محمدرضا برايش توضيح داد آه درسوئيس بوده                     

استالين گفت آه در يك مدرسه مذهبی                            .  است
درگرجستان درس خوانده ولی بعدا ازمدرسه مذهبی           

 !فرار آرده و تحصيل را هم رها آرده است
اوهمچنين به محمدرضا گفت آه يك فرزند هم سن                  

ما .  ها است     وسال او دارد آه تحت اسارت آلمانی               
خيلی تعجب آرديم آه فرزند استالين آبير به اسارت             

 .درآمده است
استالين آه متوجه تعجب ما شده بود گفت همه                             
فرزندان شوروی به مثابه فرزندان اوهستند و يك                    
رهبر نمی تواند وقتی فرزندان ديگرهموطنانش در               

شوند فرزند خود را درجای امن پنهان         جنگ آشته می  
 .آند وبه جبهه نفرستد

ما همگی تحت تاثيرشخصيت جالب واستثنائی استالين       
قرارگرفته بوديم و بايد بگويم آه من هنوزتحت                         
تاثيرشخصيت آن مرد بزرگ هستم و تا امروزاو را              

 .فراموش نكرده ام
آه مرد خوبی بود يك آار       "  استالين"  البته همين آقای    

بدی هم قبال درمورد ما آرده بود وتيمورتاش را آه                
وزيردربارشاهنشاهی بود به استخدام سازمان                          
جاسوسی خود درآورد و ما يك وقت متوجه شديم آه              

 !خيلی دير بود
درحقيقت تيمورتاش ازهمان اوايل ورود به دربار و             
نزديك شدن به رضا مامور شوروی بود وريز وقايع             

ها    دربار و منويات و تصميات رضا را به شوروی               
 .داد اطالع می

تيمورتاش دستگيروزندانی شد، بعد هم اورا درزندان          
راحت آردند، اما چون آدم سفت وسختی بود هرگز               
به جاسوس بودن خود برای شوروی اعتراف نكرد                

ها   آرد آه اين داستان را انگليسی          ومدام پافشاری می   
 .برای او ساخته اند تا او را نابود آنند

درسال های بعد آه پسرم جانشين پدرش شد و                             
سالطين زيادی به ايران آمدند اآثرآنها را با بانوانشان       

ولی هيچكدام آنها را مانند هيتلرو                 .  مالقات آردم   
 .استالين نيافتم

درمورد استالين اين نكته را هم بايد بگويم برعكس                 
آنكه ما شنيده بوديم آدم خشن و مستبدی هست،                            

 .بسيارمهربان وخنده رو وبذله گو بود
زد و دور      هايش را بهم می      برعكس هيتلرآه مدام پلك    

زد     رفت و روی پاهايش چرخ می                   اطاق راه می      
آرد، استالين خيلی            وحرآات عجيب وغريب می           

راحت و آرام وآسوده بود ويك نوع لبخند شيرين                       
 .ودلچسب وآرامش بخش در تمام صورتش پهن بود

اين نوع رفتارازرهبر بزرگترين آشورجهان آه                    
مردمش درخط اول جبهه جنگ قرارداشتند و از                      

ها بود        مردی آه فرزند ارشدش دراسارت آلمانی               
 .بسيار برای ما عجيب به نظرمی رسيد

ای به روسی      موقعی آه استالين با ما دست داد جمله           
 .گفت آه جزمن ديگران معنای آنرا نفهميدند

: " يك نفرديلماج سفارت روسيه آه همراه او بود گفت        
گويد زبان فارسی نمی داند آيا دربين         رفيق استالين می  

 "شما آسی هست آه زبان روسی بداند؟
 "دا: " من گفتم

استالين رو به محمد رضا آرد و جمله ديگری را به               
 .زبان آورد

بهمين .  من معنای آنرا فهميدم ولی چيزی نگفتم                     
را خاطرديلماج سفارت روس جمله استالين         

پسرسيد جمال  جمالزاده  اگراشتباه نكنم اين مرد جوان        
 .واعظ اصفهانی بود آه بعدها نويسنده معروفی شد

ما برای هيتلرچند هديه برده بوديم آه عبارت بود                     
ازدو قطعه قالی نفيس ايرانی ومقداری پسته                                 

 .رفسنجان
ها را درجلوی پای  حاج محتشم السطنه اسفندياری قالی
 .هيتلربازآرد وشروع به توضيح آرد

ها وبافت ورنگ آنها خوشش          هيتلرخيلی ازنقش قالی   
روی يك قالی آه درتبريزبافته شده بود عكس                 .  آمد

روی قالی ديگرهم عالمت آلمان را آه       .  خود هيتلربود 
 .عبارت ازصليب شكسته بود نقش آرده بودند

ازمطالب هيتلردستگيرمان شد آه باورش نمی شود               
 .اين تصاويرظريف را با دست بافته باشند

هيتلرهم متقابال سه قطعه عكس خود را امضاء آرد               
 .وبه من ودخترانم داد
"  ديلماج سفارت گفت    آقای هيتلرمی گويند متاسفانه      : 

پيشوای آلمان مثل شاه ايران ثروتمند نيست ونمی                    
تواند متقابال هديه گرانقيمت به ما بدهد وازاين بابت                

 !"خواهند معذرت می
من اين مالقات را هيچوفت فراموش نكردم وبه                         

ها بار ريزمطالب آنرا برايش                 درخواست رضا ده      
 .تعريف آردم

هيتلرموقع حرف زدن آرام نمی گرفت، يا دورخودش          
رفت   پيچيد و يا به اين طرف وآن طرف اطاق می              می

درموقع حرف زدن هم مرتبا پلك               .  زد   وحرف می  
زد ودندانهايش را روی هم                  چشمانش را بهم می          

دستهايش را پشت آمرمی برد وناگهان         .  فشارمی داد 
برد و در هوا تكان               جلومی آورد وناگهان باال می          

. شد  های پا هم بلند می       درعين حال روی پنجه    .  داد  می
درست مثل اين بود آه زيرپايش آتش روشن است و               

موقع حرف زدن هم با آنكه ما         .  نمی تواند آرام بگيرد    
. آرد    درنزديكش بوديم با صدای بلند صحبت می                    

داند   ازرضا خيلی تعريف آرد وگفت زندگی او را می          
و از اينكه يك نظامی قدرت را درايران به دست دارد            

 .خوشحال است
آمد و من هر           رضا ازاين قسمت خيلی خوشش می            

وقت به اين قسمت ازمالقات خودم با هيتلرمی رسيدم           
 .بايد آنرا چند بارتكرارمی آردم

 مالقات با استالين
ازبازی تقديربا استالين آه دشمن هيتلربود هم مالقات          

موقعی آه رضا ازايران خارج شده                      .  داشته ام    
ومحمدرضا به سلطنت رسيده بود، درتهران يك                       
آنفرانس سران متفقين برگزارشد ورئيس جمهوری             
آمريكا، نخست وزير انگلستان ورهبراتحاد شوروی            

 .به تهران آمدند
اين مرد ديوانه با    .  هيتلردچاربيماری روانی بوده است   

روشن آردن آتش جنگ جهانی دوم ميليون ها انسان             
ميليون نفرازمردم    22را به آام مرگ آشاند و فقط             

روسيه قربانی اميال شيطانی او شدند و جان خود را               
 .ازدست دادند

ها      درآن موقع محمد رضا جوان بود وانگليسی                        
ها هم چون ايران را اشغال آرده بودند خود      وآمريكائی

ديدند وحاضرنشدند به ديدن                  را حاآم ايران می            
محمدرضا بيايند، بلكه محمدرضا را وادارآردند تا به          
ديدن رئيس جمهوری آمريكا ونخست وزيرانگلستان            

شخصا به آاخ سعد    "  يوسف استالين "اما مرحوم .  برود
آباد آمد و با شاه جوان ايران ومن آه مادرش بودم                     
ودختران وسايرفرزندان رضا مالقات آرد وعصرانه        

 .خورد
دانيد آه استالين رهبراتحاد شوروی،            شما می  .  خوب

استالين آه     .  يعنی بزرگترين آشور جهان، بود                  
گفتند   می"  مرد آهنين "  درشوروی و درهمه دنيا به او        

نقش اول را درپيروزی متفقين وشكست حكومت آلمان 
نبود جنگ  "  استالين"  درحقيقت اگر مديريت      .  داشت

 .شد به نفع هيتلر تمام می
ای   استالين ومردم شوروی ازخودگذشتگی فوق العاده        

ميليون نفرآشته دادند تا هيتلررا         27آردند و بيشتراز  
 .واداربه شكست آردند

استالين درموقع صرف عصرانه به ما گفت آه اسم                
وازاهالی گرجستان   "  يوسف يوسف زاده     "اصلی او     

 )1(ادامه از صفحة ... خاطرات تاج الملوك 

 ) 4( ادامه در صفحة   
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 اگراز روشنگر مي آموزيد  و آنرا در مبارزه با مذهب و خرافات موثر مي دانيد ، 
.با كمك ما لي خود آنرا ياري نمائيد  

ه               ی ست ک ان م ل مادی، سرنوشت گريز ناپذير هر مس
طق                ن قت و م ي رد حق بخواهد اندکی هم که شده، به گ

نگ        .  جوالنی دهد ن ل هرچند نبايد فراموش کرد که اي
دوی و            ن حد ب ي انداختن در برابرحقيقت، حتی در هم
ای سروش،           ی آق ب محتاطانه اش هم، نه از حقيقت طل
بلکه نتيجه ناگزير گسترش جنبش  روشنگری بر عليه 

وده است          ران ب ذهب در اي ات و       .  م اي ن ع، ج در واق
ستمکاری های جمهوری اسالمی اساس مذهب را در     
ه                 رار داده است ک ايران در معرض چنان خطری ق
ه سازی                  ن ي نماينده گان کمتر خرفت آن در صدد زم
جات آن                    ظور ن ن ه م نظری برای انجام اصالحات ب

 . برآمده اند
داد کردن وحی و           آقای سروش هم پس از آنکه با قلم
ات بشری        ب آيه های قران به عنوان انديشه ها و نجري
ا را صادر           ه محمد، در واقع جواز خطا پذير بودن آن

 : می نمايد، چنانکه بالفاصله اظهار می دارد
گی     بعضی از جنبه"  های دين به طور تاريخی و فرهن

د               شکل گرفته دارن گر موضوعيت ن . اند و امروز دي
اره        ال، درب ث جازات       همين امر، به عنوان م های     ی م

رر شده        ق د، صادق است          بدنی که در قرآن م اگر  .  ان
دگی می      رد،     پيامبر در يک محيط فرهنگی ديگر زن ک

 ."بودند ها احتماًال بخشی از پيام او نمی اين مجازات
ع                      د خود در واق ات جدي احث ب ا م به اين ترتيب، او ب

ر         ن غي ي وان زمينه نظری پاک کردن چهره اسالم از ق
د                         ن ان ه داری، م اي ه سرم ع ام رای ج قابل تحمل آن ب
اسب و                 ن ع م ره، و در واق سنگسار، قطع دست و غي
دارک          ه ای را ت قابل قبول کردن آن برای چنين جامع

 .  می بيند
ای                 ی آق رائ ع گ ی و واق ن هر چند ما از اين عقب نشي
ا             م، ب ي ن سروش با هر قصدی که باشد، استقبال می ک
اين وجود اين  به معنای اين نيست که حتی يک لحظه 
چ   هم از تالش برای بر چيدن کامل بساط مذهب که هي
حمل       جزئی از آن در هيچ زمانی برای بشريت قابل ت

 . نبوده و نيست، غفلت می نمائيم
ما کامال از اين امر آگاهيم که آقای سروش با تاکيد بر 
اب و                      طه ارب م و راب ي ق ت بشر بودن محمد، وحی مس

د را       روزه       -رعيتی و قئودالی ميان خدا و محم ه ام ک
افی           در ک ق ران ب حداقل در ميان جامعه روشنفکری اي
وسل         ا ت منزوی و غيرقابل قبول شده، رد می کند تا ب
ه و         به شگرد الهام و اشراق، نوع داوطلبانه، شاعران
ی آن را                   ورژوائ ر و ب ی ت ت س ي وال دي دوي ع ان در واق
ات     وي مستمسک حفظ قدوسيت قران و الهی بودن محت
ا از آن                      ن خاطر م ي م ه ه ه ب آن قرار دهد، چيزی ک
ن             ري ه ت ان ن ي دب بعنوان عقب نشينی محتاطانه و يا در ب

 . حالت رندانه در برابر حقيقت ياد می کنيم
ه                    شک و ترديد ما در صداقت ايشان در دل دادن ب
ه                 وجه ب ات که ب ل ی، ب ن حقيقت، نه صرفا از روی بدبي
ه                 ی است ک ت ق ي ق اظهارات کامال بی پايه و دور از ح
د        . ايشان در توصيف خود از محمد به عمل می آورن

يش      آقای سروش پس از رد اين نظر که دانش محمد ب

رای                   ی ب رصت مطرح، و سپس از هر ف
ی در امر                    ران کران مسخ شده اي ف تفهيم آن به روشن
رده ام،                 اده ک ف ت خ اس اري ل ت شناخت جامعه بدوی ماقب
ه آن از جانب خود                           دي ي ائ د صدور ت ا شاه اکنون م

 . تئوريسين های اسالمی می شنويم
اگر ما به مدارک تاريخی و بخصوص آيه های مکی     
دوی   قران مراجعه کنيم می بينيم که مباحثات اعراب ب
ار دعوت                    ه ک که ب ه او در م با محمد در ده سالی ک
ی و         ست ي ال مشغول بود، و اعراب بدوی با ديدی ماتري
علمی و با واقع بينی حيرت انگيزی مانند يک انسان       
قرن بيستمی ايده های خرافی او را به مصاف طلبيده، 
دوی                      راب ب ه اع د ک ی ده ان م د، نش ردن ی ک رد م
ان و                             ان م ل ده مس ن ن حريف ک همت های ت برخالف ت
روشنفکران ناسيوناليست ايرانی که آنان را وحشی و    
د،        ن ن نادان دانسته، با عنوان جاهليت از آنان ياد می ک
ديشی              ز ان ي ن و ت ي برعکس، انسان های بسيار واقع ب
رد           بوده اند که محمد در برابر آنان چيزی جز يک ف
ظر       ه ن فناتيک، خرافی و از نظر فکری عقب افتاده ب

ا    .  نمی رسيده است از جمله در حاليکه اعراب بدوی ب
روشن بينی، وجود قيامت، زنده شدن مردگان و دنيای 
ل    ائ ديگر را رد کرده، با ديدی علمی نسبت به اين مس
ای                  م پ ان، ه ان زم م ان در ه می نگريسته اند، ايراني
ه         جمل ن ی م مسلمانان، غرق در خرافات مذهب ززتشت

د             وده ان رای  (  عقيده به  روز قيامت و پل صراط ب ب
مثال به نامه يزدگرد به عمر مراجعه کنيد که در آن با 
ا وی در       غرور به يکتاپرستی ايرانيان افتخار نموده ب

 ).  امر ايمان به خدای يکتا به رقابت بر می خيزد
طبيعی است که تفسيرات آقای سروش در مورد وحی  

ه            1400هيچ تازه گی نداشته و پس از      ی ب سال حت
اهميت .  پای درک و شعور اعراب بدوی هم نمی رسد

اين نظريات در اين است که پس از يک دوره جدال         
ان دشمن             ون از زب ن های نظری در مورد مذهب، اک

حسن مسئله هم در اينست که هنگامی  .  شنيده می شود
م می                    ه جان ه بش اسالمی ب که نظريه پردازان جن
افتند، بسياری از حقايقی که ديگران سال ها سعی در    
د،            ه ان ت ردم داش برمال کردن و رساندن آن به گوش م
طور      در سطح وسيع اشکار و آفتابی می شود و اين ب
شگرفی کمک به اين می کند که تحريف کاری مبلغين 
ورد انسان           اسالمی و روشنفکران ناسيوناليست در م

حداقل .  ماقبل تاريخ و عصر جاهليت نقش بر آب شود
ن پس چاره ای                اين که هواداران آقای سروش از اي
ات   جز اين نخواهند داشت که بهمان اندازه که به مدعي
ای                   د خود آق ن ان د، م اور دارن ورد وحی ب وی در م
سروش، به اعراب بدوی نيز که تابه حال به نظر آنان 
ری                 زت گي رام ان ا چشم احت مظهر جاهليت بوده اند، ب

 .  بنگرند
ده شدن                        ي ن کش ه اي ظر دور داشت ک البته نبايد از ن
طق         ن د م ن ناخواسته فيلسوف اسالمی به گرداب قدرتم

ا دانش                 ی ب چ، حت ي ه ه محمد در قرن هفتم ميالدی ک
رن       عی     .  م.  ق   5يونانی در ق ل از           1200ي ب سال ق

وده      ر ب محمد نيز خوانائی نداشته و از آن بسی عقب ت
    . است

ِم             "  ر چش م و ب ي ت راش ما در آسمان آاخ هاى بلند بر اف
م    بيناياِن عالئم، آن  ي كاخ ها را به زيب و زيوربياراست

كن           ي م ل ي ت  و آنرا ازدستبرد شيطاِن مردودمحفوظ داش
ه    براى گوش( هرشيطان آه براى استراق سمع   دادن ب

شهاب آسمانى  به آسمان نزديك شد نيز)  سخن فرشتگان
رد       يب آ ق ه هاى               ..."  او را تع حجر، آي  15سورۀ ال

 . ، قمشه ای17و16،
چرا آقای سروش عقب افتادگی مفرط فکری و دانشی  
ی را،                        ن روشن ه اي زی ب محمد از عصر خود ، چي
قت او را همرديف                    ي انکار می کند و بر خالف حق

ن     .  مردم عصر خود معرفی می نمايد ر اي زيرا در غي
صورت، تمام سفسطه بازی وی مبنی بر ظاهر شدن     

د  انديشه ها يا الهامات الهی در    قد و قامت بشری محم
 :چرا که او می گويد. نقش بر آب می شود

بنا به روايات سنتی، پيامبر تنها وسيله بود؛ او پيامی  " 
ل            ق ت ن ود، م را که از طريق جبرئيل به او نازل شده ب

شی محوری در             .  کرد می ق ر ن اما، به نظر من، پيامب
 . توليد قرآن داشته است

ه کمک می           استعاره ت ک د     ی شعر به توضيح اين ن ن . ک
ه         پيامبر درست مانند يک شاعر احساس می            د ک ن ک
ا در    .  نيرويی بيرونی او را در اختيار گرفته است    ام

ان حال       :  يا حتی باالتر از آن  -واقع  شخص     -در هم
ده            :  پيامبر همه چيز است ن ن دک ي ول ده و ت ن بحث   .  آفرين

ا از                         ی اين درباره ام از درون است ي ه ن ال ا اي ه آي ک
جا موضوعيتی ندارد، چون در سطح  بيرون حقيقتًا اين

يست                 رون ن ان درون و ب ي  .وحی تفاوت و تمايزی م
ر می       »  َنفس « اين الهام از  ب ام ي د و         پ فس  « آي هر  »  ن

رق               .  فردی الهی است ر اشخاص ف اي ا س اما پيامبر ب
دارد؛ از آن رو که او از الهی بودن اين نفس آگاه شده 

ده است        .  است ان . او اين وضع بالقوه را به فعليت رس
ه     سخن مرا اين.  او با خدا يکی شده است»  نفس«  جا ب

دا         :  اشتباه نفهميد ای خ ن ع اين اتحاد معنوی با خدا به م
د        . شدن پيامبر نيست ه ق اين اتحادی است که محدود ب

ر است             ب ام ي دازه           .  و قامت خود پ ه ان اد ب ح ن ات ی    اي
 . ی خدا بشريت است؛ نه به اندازه

ان       جالل الدين مولوی، شاعر عارف، اين تناقض  اي م ن
اتحاد « : را با ابياتی به اين مضمون بيان کرده است که

 ».پيامبر با خدا، همچون ريختن بحر در کوزه است
را اگر                         ر آب می شود، زي قش ب سقسطه گری او ن
ای دانش             د از دري محتوای کوزه يا انديشه های محم
ادگی        ت خدا باشد، انوقت با قبول بی پايه گی و عقب اف
ه عقب               ا ب ه ن ه ت اين انديشه ها از عصر خود،  بايد ن
ادگی              ت افتادگی خود محمد، بلکه به نادانی و عقب اف

 .             خود خدا هم اعتراف کرد
■■■ 

ان        ادگی آن ت از مردم عصر خو بوده و بخاطر عقب اف
د،         ن بوده است که در چنين سطح نازلی صحبت می ک

 :می گويد
» به زبان زمان خويش  « کنم که پيامبر  من فکر نمی"  

عرفت                ه خود دانش و م سخن گفته باشد؛ در حالی ک
اور          چه می او حقيقًا به آن.  ديگری داشته است ه، ب ت ف گ

ود و           .  داشته است اين زبان خود او و دانش خود او ب
م                     فکر نمی  ردم ه م دانش او از دانش م ن عصرش     ک
وده     ها بيش ی زمين، کيهان و ژنتيک انسان درباره تر ب
 ."است

ای             ی، آق دن هات ب ي ب هرچند در اينجا هم مانند مورد تن
سروش سعی در پاک کردن شخصيت فکری محمد از 
م                   ک ست و ي ي رن ب م ق ل رای ع ه ب ی دارد ک مالت ه م
رای     بهيچوجه قابل قبول نمی باشد، ولی در اينجا هم ب
ه عمل                           ام ازی خودش ج سطه ب ه سف د ب وان آنکه بت
خ می             اري گری در ت بپوشاند، اينکار را با تحريف دي

د    .  کند چرا که او به خوبی می داند که زمانی که محم
ان و                    ه آسم ق الد از هقت طب در قرن هقتم بعد از مي
ان        ارگ ت ق س عمود بودن کوه ها بر سقف آسمان و  خل
ان            ي د آدم ولت دي بعنوان چراغ های نورانی برای سه

 3000سخن می گويد، اساطير بابليان و مصريان در 
د و از                 3500تا  ن کرار می ک سال قبل از خود را ت

گر       ه دي دانش عصر خود، کيهان شناسی بطلميوسی ک
برای آسمان سقفی قائل نبوده و کرات را در فضا، در   
ه،    ت حرکات مدور خود به گرد زمين، شناور می پنداش

آيه های زير  و مقايسه آن با .  بسی عقب تر بوده است
سال قبل از محمد  3500اساطير بابلی  و مصری در 

ن عقب                ول اي ب برای کند ترين اذهان نيز شکی در ق
می             اقی ن د ب افتادگی شگف آور فکری و دانشی محم

 . گذارد
د آسايش       " ه م؟ و                  آيا ما زمين را م دي ي گردان ق ن خل

م         ي ت ه       (    آوهها را عماد و نگهبان آن نساخ اء، آي ي ب االن
ه  )    7و  6های  و آسمان را بدستور او نگهداشتيم آه ب

آيا آافران نديدند آه آسمانها )  65حج آيۀ ( زمين نيافتد 
م     .  و زمين بسته بود ي و در روى     ...  ما آنها را بشكافت

و آسمان راسقفى ...  كوههاى استوار قرار داديم  زمين 
ران   اف ل از       محفوظ و طاقى محكم آفريديم و اين آ اف غ

 31، 30االنبياء ." ( مى آنند  مشاهده آيات آن اعراض
 ) )32و 

 :و اين نظريه بابليان در اساطير آنانست
م                      "  ار محك ي زى بس ل ه از ف کوهها سقف بهشت را آ

 "ساخته شده است نگه ميدارند
ان را      “:  و اين آيه که ميگويد  ارگ اوست آه چراغ ست

ا                 ان و دري اب ي كى هاى ب براى راهنمائى شما در تاري
 )97انعام ايه   "!!!(روشن داشته

 :م. ق 2500و اين گفته از اساطير مصری در 
ستارگان توسط آابلهاى محكمى آه به بهشت وصل    "  

ای سروش       ."  مى باشند آويزان شده اند مسلما برای آق
چه        د آن ن از روز هم روشن تر است که خزعبالتی مان
که در زير بعنوان آيه آمده است، با دانش هم عصران 

 )1( ادامه از صفحة ......     سخن سردبير  

"  ديلماج فورا ترجمه آرد وگفت              رفيق استالين    : 
 : گويند می

ها را خوب ياد            ممكن است شما زبان امپرياليست           
های آنها مطلع         بگيريد اما هرگزنمی توانيد ازنقشه          

 !"بشويد
او .  استالين دراين مالقات چند هديه هم به ما داد                     

مهربان و   (بلكه يك پدربزرگ     )درست حالت يك پدر   
استالين چند نصيحت تند و       .  دوست داشتنی را داشت    

صريح به محمد رضا آرد و به او گفت فئوداليسم يك             
سيستم قرون وسطائی است و شاه جوان ايران اگرمی         
خواهد موفق شود بايد آشاورزان را ازدست                              

 .ها را به آنها بدهد استثمارگران نجات دهد و زمين
اوهمچنين به محمد رضا گفت نبايد به حمايت                             

ها مطمئن باشد زيرا آنها همانطورآه                     امپرياليست

ترجمه آرد                   
"  وگفت رفيق استالين      : 
حتما شاه جوان   : "  گويند  می

ها را      ايران زبان انگليسی     
 ..."داند می

محمدرضا به عالمت تائيد        
سرخود را تكان داد و                    

انگليسی ،       .  بله"  گفت
فرانسه و آلمانی را صحبت      

 .آنم می
استالين خنديد وجمله                     

 .ديگری را به زبان آورد

را مردم ايران انتخاب آرده اند وتا وقتی مردم                           
اينطور بخواهند من مخالفتی با خواسته آنها نخواهم               

 !"آرد
بعد استالين آه متوجه برودت مجلس شده بود چند                   
سئوال خانوادگی ازما آرد و وقتی فهميد پدرمن                       

دانسته    ازمهاجرين قفقازی بوده و زبان روسی می               
خيلی اظهارخوشحالی آرد وگفت قفقاز به واسطه                  

های صعب العبورو جغرافيای خشن مهد                 آوهستان
پرورش مردان سخت آوش است وخيلی ازمردان                 

درآن . ها هستند ناحيه قفقازدرصف مقدم جنگ با آلمان
موقع قفقاز يك منطقه وسيع درجنوب شوروی به                     

مثل های مختلف    مرآزيت تفليس بود وجمهوری

رضاشاه را ازمملكت بيرون انداختند اگرمنافعشان به         
 .خطربيفتد او را هم ازآشوربيرون خواهند انداخت

شويم،     دانست ما ناراحت می              استالين با آنكه می          
اظهارداشت شاه جوان بهتر است دراولين فرصت                 

و بساط    حكومت را به مردم واگذارآند                    مناسب    
سلطنت را آه يك سيستم قرون وسطايی است جمع                 

 !آوری نمايد
استالين به محمد رضا گفت، بهرحال مردم بساط                      

خواهند آرد واگراوخود         سلطنت را جمع آوری               
دربرچيدن سلطنت پيش قدم شود نام نيكی ازخود                     

 .درتاريخ به يادگار خواهد گذاشت
گوش  محمدرضا و ما هيچ نمی گفتيم و فقط                                 

من : "درپايان محمد رضا به استالين گفت        .  آرديم  می
اما نوع حكومت ايران    .  آنم  از توجهات شما تشكر می    

 )1(ادامه از صفحة .... خاطرات تاح الملوك  

 ) 5( ادامه در صفحة   
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داد و        .  است ع ت و شاعری، درست مانند وحی، يک اس
د افق     شاعر می:  قريحه است ازه       توان ه         های ت ای را ب

د؛ شاعر می            اي گش ان را از              روی مردم ب د جه وان ت
  .ها بنماياند منظری ديگر به آن

 
د  . به نظر شما، قرآن را بايد محصول زمان خودش دي

ر     ب ام آيا اين سخن متضمن اين نيز هست که شخص پي
ه      نقشی فعال و حتی تعيين ت کننده در توليد اين متن داش

 است؟ 
امی       ي بنا به روايات سنتی، پيامبر تنها وسيله بود؛ او پ
ل            ق ت ن ود، م را که از طريق جبرئيل به او نازل شده ب

شی محوری در             .  کرد می ق ر ن اما، به نظر من، پيامب
 .توليد قرآن داشته است

ه کمک می           استعاره ت ک د     ی شعر به توضيح اين ن ن . ک
ه         پيامبر درست مانند يک شاعر احساس می            د ک ن ک
ه است     ا در    .  نيرويی بيرونی او را در اختيار گرفت ام

ان حال       :  يا حتی باالتر از آن  -واقع  شخص     -در هم
ده            :  پيامبر همه چيز است ن ن دک ي ول ده و ت ن بحث   .  آفرين

ا از                         ی اين درباره ام از درون است ي ه ن ال ا اي ه آي ک
جا موضوعيتی ندارد، چون در سطح  بيرون حقيقتًا اين

 .وحی تفاوت و تمايزی ميان درون و برون نيست
ر می       »  َنفس« اين الهام از  ب ام ي د و         پ فس  « آي هر     » ن

رق               .  فردی الهی است ر اشخاص ف اي ا س اما پيامبر ب
دارد؛ از آن رو که او از الهی بودن اين نفس آگاه شده 

ده است        .  است ان . او اين وضع بالقوه را به فعليت رس
ه     سخن مرا اين.  او با خدا يکی شده است»  نفس«  جا ب

دا         :  اشتباه نفهميد ای خ ن ع اين اتحاد معنوی با خدا به م
د        . شدن پيامبر نيست ه ق اين اتحادی است که محدود ب

ر است             ب ام ي دازه           .  و قامت خود پ ه ان اد ب ح ن ات ی    اي
 .ی خدا بشريت است؛ نه به اندازه

نما را با  جالل الدين مولوی، شاعر عارف، اين تناقض
ه              رده است ک ان ک ي اد   « :  ابياتی به اين مضمون ب ح ات

 «.پيامبر با خدا، همچون ريختن بحر در کوزه است
ده  . ی وحی است         اما پيامبر به نحوی ديگر نيز آفرينن

. کند، مضمون وحی است    چه او از خدا دريافت می آن
ردم          اما اين مضمون را نمی ه م توان به همان شکل ب

ی ورای           عرضه کرد؛ چون باالتر از فهم آن ا و حت ه
ه            اين وحی بی.  کلمات است ف ی    صورت است و وظي

ون                         ن مضم ه اي ه ب ن است ک ر اي ب ام ي شخص پ
ا آن را در دسترس                      بی خشد ت ب ی ب صورت، صورت

د يک شاعر،             .  همگان قرار دهد ن ان پيامبر، باز هم م
ه     اين الهام را به زبانی که خود می داند، و به سبکی ک

ه               ر و دانشی ک ا تصاوي خود به آن اشراف دارد، و ب
 .کند خود در اختيار دارد، منتقل می

ن          ت ن م ه اي شخصيت او نيز نقش مهم در شکل دادن ب
دگی خود او       .  کند ايفا می ادرش،     :  تاريخ زن درش، م پ
قش       [ اش      اش و حتی احواالت روحی     کودکی در آن ن
ر      اگر قرآن را بخوانيد، حس می.]  دارند ب ام ي کنيد که پ

ح در        گاهی اوقات شاد است و طربناک و بسيار فصي
ان     حالی که گاهی اوقات پرمالل است و در بيان سخن

ن    .  خويش بسيار عادی و معمولی است ام اي ر        تم ا اث ه
ه  .  اند خود را در متن قرآن باقی گذاشته ن ی    اين، آن جب

  .کامًال بشری وحی است
 

ی       .  ای انسانی و بشری دارد        پس قرآن جنبه ن ع ن ي اي
 ؟ قرآن خطاپذير است

اما امروزه، .  از ديدگاه سنتی، در وحی خطا راه ندارد
کنند وحی در مسايل  مفسران بيشتر و بيشتری فکر می

صرفًا دينی مانند صفات خداوند، حيات پس از مرگ      
ه          ها می    آن.  و قواعد عبادت خطاپذير نيست د ک رن ذي پ

ه  وحی می ی    تواند در مسايلی که به اين جهان و جامع
د              انسانی مربوط می    ن اه ک ب ت د، اش رآن        آن.  شون چه ق

اره ر                       درب اي ان و س ر ادي اي ی، س خ اري ع ت اي ی وق
می       موضوعات عملی زمينی می ًا ن زوم د      گويد، ل وان ت

ه          اين مفسران اغلب استدالل می.  درست باشد د ک ن ن ک
ر                 اين نوع خطاها در قرآن خدشه ب ام ي وت پ ب ه ن ای ب

ان     وارد نمی کند؛ چون پيامبر به سطح دانش مردم زم
» به زبان زمان خويش« و »  فرود آمده است« خويش 
 .ها سخن گفته است با آن

ر            من فکر نمی.  من ديدگاه ديگری دارم ب ام ي ه پ م ک کن
ی           »  به زبان زمان خويش«  اشد؛ در حال سخن گفته ب

ًا  .  که خود دانش و معرفت ديگری داشته است او حقيق
اين زبان خود او    .  گفته، باور داشته است چه می به آن

کنم دانش او از دانش       و دانش خود او بود و فکر نمی
يک              عصرش درباره مردم هم ت ان و ژن ه ي ی زمين، ک
يش     انسان وده است          ها ب ر ب ا             .  ت ه م ن دانشی را ک اي

ه است       ت داش ه         .  امروز در اختيار داريم، ن ت ک ن ن و اي
ر     ای هم به نبوت او وارد نمی خدشه ب ام کند چون او پي

  .بود، نه دانشمند يا مورخ
 

م      شما به فيلسوفان و عارفان سده ه ه ان چون     های مي
ی قرآن  های شما درباره ديدگاه.  کنيد مولوی اشاره می

 ؟ تا چه اندازه ريشه در سنت اسالمی دارد
 

های     ی سده های من ريشه در انديشه ه بسياری از ديدگا
ه             .  ميانی اسالم دارد ل و ق وت م ب ه ن ای    اين سخن را ک

افت            ان ي ي لف آدم است بسيار عام و نزد اصناف مخت
ان وجود      می شود، هم در اسالم شيعی و هم نزد عارف
متکلم بزرگ شيعی، شيخ مفيد، امامان شيعه را   .  دارد

ران        داند؛ اما تمام ويژگی پيامبر نمی ب ام ي هايی را که پ
ان         هم.  دهد ها نسبت می دارا هستند، به آن ن عارف ي ن چ

ه                     جرب ه ت د ک دن ق ع ت ًا م دت ا از جنس           ی آن     نيز عم ه
رآن  .  های پيامبران است تجربه و باور به اين نيز که ق

ر است، در                     ذي وه خطاپ ق ال يک محصول بشری و ب
ه طور                        رآن ب ودن ق وق ب ر مخل عقايد معتزله دال ب

 .تلويحی آمده است
ه                      انديشمندان سده ا را ب ظره ن ن ًا اي ب ال ه غ ان های مي

می         شيوه ان ن ي ح             ای روشن و مدون ب رجي د و ت ردن ک
ه   دادند آن می ها را در خالل سخنانی پراکنده يا در لفاف

ی    ها نمی آن.  بيان کنند اي خواستند برای مردمی که توان
ديشه     اد تشويش و                       هضم اين ان ج د، اي ن ت داش ا را ن ه
د      ن ن ی               .  سردرگمی ک وی جاي ول ال، م ث وان م ه عن ب

ر است      گويد که قرآن، آيينه می ب چه     آن.  های ذهن پيام
ه                     ن است ک درج است اي ن وی م ول در دل سخن م
د     شخصيت پيامبر، تغيير احوال او و اوقات خوب و ب

 .او، همه در قرآن منعکس هستند
ر می                رات م ف ن ه او در   .  رود   پسر مولوی حتی از اي

ن           هايش می يکی از کتاب ه اي گويد که چند همسری ب
ران                  ب ام ي ه پ ه شده است ک دليل در قرآن مجاز دانست

ه              .  داشت زنان را دوست می ه ب ود ک ل ب ي و به اين دل
  !ی اختيار کردن چهار زن را داده بود پيروانش اجازه

 
ی                       ازه م ا اج م ه ش ی ب ع ي ت ش ن ا س ه       آي د ک ده

رآن مدون            هايتان را درباره انديشه ودن ق ی بشری ب
 کرده و توسعه دهيد؟ 

 
ل            ی، مکتب عق رای     مشهور است که در اسالم سن گ

ها  ی آن اعتزالی در برابر اشعريان و عقيده

ده        ن ن ري د آف ی    محم
ت    رآن اس ن .  ق اي

ه         ت ک زی اس ي چ
گر مشهور    اصالح

م      کري دال ايرانی عب
رار     »  ی نبوی بسط تجربه« اش  سروش در کتاب ه ق ک

شر شود، می                 است ترجمه ت ن ده م ن د     اش سال آي وي . گ
اری از اصالح                   اه از بسي دگ ن دي ران     سروش با اي گ

ش          ي ان پ م ل دروی مس ن ی      ت ر م روش در    .  رود   ت س
ان             زم، چکيده اش با زم مصاحبه ي ن آراء را ب ای از اي

 .کرده است
ری                ک ف ن ان روش ري ر ج ب روش ره م س ري ک دال ب ع

ار می        اصالح د    طلب ايران به شم دا از         .  آي ت او در اب
ل شکل                حاميان آيت ود و در اواي ی ب ری      اهللا خمين ي گ

ه   جمهوری اسالمی چند منصب رسمی داشت؛ از جمل
گی و                        مشاور آيت    رهن ی در اصالحات ف ن ي اهللا خم

ن    .  آمد آموزشی به شمار می اما وقتی روشن شد که اي
ا                        د است، سروش ب ب ت وی، حاکمی مس ن ع پيشوای م

 .سرخوردگی از اين مناصب کناره گرفت
کران             ٩٠ی  از اوايل دهه ف ن ه روش يالدی، او از جمل

م   بوده است که بحث درباره » خواه جمهوری«  ی مفاهي
ج      »  دموکراسی اسالمی«  دري ه ت را آغاز کردند؛ اما ب

 .ی يک حکومت اسالمی فاصله گرفتند از کل نظريه
عرفت       :  مدعای اصلی سروش ساده است ام م م های     ت

های انسانی از دين، تاريخی است و       بشری و استنباط
او با اين نظر حکومت دينی ايران را   .  معروض خطا
های بشری از دين  کند؛ چون اگر تمام فهم تضعيف می

دا               معروض خطا باشد، هيچ کس نمی  ام خ ه ن د ب وان ت
ی                         اشد؛ حت ه ب ت عت را داش اده کردن شري ادعای پي

 .روحانيون ايرانی
سازد که  روشن می»  ی نبوی بسط تجربه«سروش در 

ی خطاپذير بودن معرفت دينی تا حدی     نظرش درباره
ز صادق است           درباره ي ار        .  ی قرآن ن ن سروش در ک

د           د و محم وزي انديشمندان ديگری چون نصر حامد اب
دک از اصالح                روهی ان ار گ ون، در شم ران    ارک گ

رآن               ه ق خی ب اري ی ت ت راديکالی است که مدافع رهياف
 .هستند

اب           ت ا او در ک اران                  ام ک م اری از ه ي اش از بس
رآن  .  اش فراتر رفته است راديکال او مدعی است که ق

ه در          نه تنها محصول شرايط تاريخی خاصی است ک
ده از ذهن                        رآم که ب ل ه است، ب ت رف بستر آن شکل گ

ز              حضرت محّمد و تمام محدوديت   ي های بشری او ن
ازه     سروش می.  هست گويد اين سخن، سخنی بديع و ت

م     نيست؛ چون بسياری از انديشمندان سده های ميانه ه
 .اند قبًال به آن اشاره کرده

 
------------------------------ 

 
را در جهان   »  وحی« چون  توان چيزی هم چگونه می

 ی امروز، بامعنا ديد؟  مدرن و راززدايی شده
 

ه          .  است»  الهام« وحی  جرب ان ت م ن ه ه          اي ای است ک
ن را در            ر اي ب ام شاعران و عارفان دارند؛ هر چند پي

ا       .  کنند سطح باالتری تجربه می درن، م در روزگار م
اره         ع ت اده از اس م       ی شعر می          وحی را با استف ي م ه . ف

ه است          چنان ت ف ان گ وحی  :  که يکی از فيلسوفان مسلم
 .ی شعر است باالترين درجه

ا           اوت ب ف ت شعر ابزاری معرفتی است که کارکردی م
عی             شاعر احساس می.  علم و فلسفه دارد ب ن ه م د ک ن ک

رده                خارجی به او الهام می افت ک زی دري د؛ و چي کن
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آذربايجان 
وارمنستان وغيره                

 .وذالك وجود نداشت
وقتی مجلس آمی گرم       
. و دوستانه شد                        

محمدرضا آمی اين پا       
" وآن پا آرد و گفت          :

آيا دولت اتحاد شوروی    
و عالی جناب استالين         
با سلطنت من مخالف         

استالين   !"هستند ؟        
  : گفت

دولت شوروی به                  
واسطه مسلك خود                

های تحت        حامی ملت   
استعمار وسلطه                     

ها است              امپرياليست
های فردی مخالف است اما               وبطورآلی با حكومت     

درامورداخلی آنها دخالت نمی آند واميدواراست خود         
مردم اين آشورها حقوق ازدست رفته خود را استيفا             

 !"نمايند
بعد چون متوجه شد آه محمدرضا ازاين پاسخ اوقانع            

ها تا روزی آه يك قطره         امپرياليست:  نشده است گفت  
نفت درايران وخاورميانه موجود است اين منطقه را            
رها نخواهند آرد واتحاد شوروی قصد ندارد با                         

بنابراين با حكومت     .  ها وارد جنگ شود         امپرياليست
 .هم مبارزه نخواهد آرد  شاه جوان

ما معنای اين حرف را خوب نفهميديم وفكرآرديم آه            
استالين ما را به عدم مداخله شوروی درامورايران                
مطمئن آرده است، اما بعدا مرحوم قوام السلطنه به ما     
گفت استالين خيلی صريح شاه جوان را عامل                             

ها معرفی آرده و درواقع به ما صراحتا               امپرياليست
ها درسخن      منظور ازامپرياليست  .  توهين آرده است    

 .استالين آمريكا، انگليس و آشورهای اروپا بودند
دانست ومی    البته استالين آلمان را هم امپرياليست می         

يك جنگ ميان     (جنگ جهانی دوم    )گفت اين جنگ      
ها برسرتقسيم غنائم و مناطق نفوذ است                امپرياليست

آه پای اتحاد شوروی را هم ناخواسته به آن آشيده                  
 .اند

استالين درموقع ترك آاخ سعد آباد ازچند تابلوی                      
نقاشی موجود درآاخ بازديد آرد وبخصوص                             
تابلوهای آمال الملك بسيارمورد توجه اش قرارگرفت        
وبه محمد رضا گفت چه فايده دارد آه اين آثار با                       
ارزش هنری را دراين آاخ محبوس آرده ومردم                    

 !ای ؟ آشورت را ازديدن آنها محروم ساخته
ارزش اين آثاروقتی است آه همه بتوانند آنها را ببينند          

اين خود خواهی شما است آه چنين               .  و لذت ببرند    
آثاری را برای تزئين آاخ خود قرارداده و حق مردم             

اين يك اخالق    .  برای تماشای آنها را پايمال آرده ايد         
 .منحط امپرياليستی است

. های استالين خيلی رنجيده خاطرشديم      ما از اين حرف   
 .اما درآن وضعيت نمی توانستيم اعتراض بكنيم

البته روسای ممالك آمريكا وانگلستان به مالقات                      
های    محمدرضا نيامدند وتوهين آنها بزرگترازحرف          

 .سرد استالين بود
ما خيلی تعجب آرديم آه ديلماج سفارت روس،                         
سفيرروسيه درتهران و چند نفری آه همراه استالين              

خنديدند    خوردند، راحت می       بودند درحضوراوآب می   
انداختند و يا سيگار              وپايشان را روی پايشان می            

 .آشيدند می
ارت                       چ عب ي م ه ن ه ي ال ت راردادن اس آنها درخطاب ق

د  ای به آارنمی بردند و فقط به او می محترمانه : " گفتن
ا   و اين برای ما عجيب بود آه روس!"  رفيق استالين ه

ر خودشان         د        بی    اينهمه نسبت به رهب ن اش يك  .  ادب ب
ه                دب ه و دب ب ك ب ن آ ي ميرزای ادارات ما بيشتر ازاستال

 .داشت
■■■ 

 )4(ادامه از صفحة .. خاطرات تاج الملوك 



 

 

٨ ٠٠ ٢ آپريل .  شمارۀ  چهاردهم .  سال  دوم .  ماهنامۀ روشنگر      6 

سرآوب و از خطر دست يابى آنها به قدرت                                  
 . جلوگيرى بعمل آورد فراهم آرد 

در افغانستان نيز نيروهاى اسالمى به آمك امريكا و              
در خالء قدرتى آه در نبود نيروهاى مسلح توده اى                 
. در مقابله با آنها بوجود آمده بود سر بر آوردند                          

از طريق آودتا      1987هنگاميكه حكومت ترآى در        
به قدرت رسيد فاقد پايه توده اى در ميان مردم و                        

رفرم هاى آزادى زنان و        .  روستائيان بود     بخصوص
دهقانان براى دولت از يك نظر وسيله اى براى آسب            
پايه توده اى در ميان دهقانان و زنان آه  اآثريت                       
جامعه را تشكيل ميدادند و استحكام موقعيت آن در                   
برابر  نيروهاى ارتجاعى مالكين و ماليانى بود آه                 
حتى قبل از رفرم ها  هم مخالف سرسخت حكومت                  

 . وى بودند 
اما رفرمهاى مزبور در همان حال آه مالكين را                        

به  دهقانان و زنانى           تشويق به مسلح شدن و تعرض       
آه خواستار زمين و آزادى بودند آرد، دهقانان و                     
زنان را نيز بدون وسيله دفاعى در برابر آنان رها                   

نيروهاى اسالمى در چنين خالء قدرتى بود آه           .  نمود
دست در دست مالكين مسلح آه هر نوع نداى مخالفى            
را در هم مى شكستند و البته بكمك مالى و تسليحاتى                

 . امريكا به نيروى بزرگى تبديل شدند 
در چنين شرايطى دولت ترآى نه تنها نتوانست از                   
حمايت فعال دهقانان و زنان برخوردار گردد بلكه از            
آنجا آه بنا به ماهيت غير دمكراتيك و سرآوبگر خود           
حتى به جناحهاى مخالف در درون خود نيز رحم                      
نمينمود و مثال هزاران تن از اعضاى حزب پرچم را            
آه متحد و البته منتقد وى بودند از ميان برداشت،                     

بزرگى از حاميان اوليه خود          بزودى از حمايت بخش    
از اندى چاره اى جز               نيز محروم شد، چنانكه پس         

توسل هر چه بيشتر به نيروى نظامى و بدنبال آن                      
شوروى براى حفظ خود         حمايت و آمك مستقيم ارتش     

 . در قدرت پپدا نكرد
در آشورهاى عربى نيز، بدنبال افول ناسيوناليسم                   

و   1967از شكست مصر از اسرائيل در             عربى پس 
شكست ناصريسم بطور آلى آه تا اين زمان توده هاى          
ناآگاه عرب را پشت سر خود داشت، در خالء ناشى               

اسالمى     چپ و هم  جنبش         از اين ناآاميها ، هم جنبش      
 . بعنوان آلترناتيوهاى رقيب شروع به رشد نمودند

در اينجا نيز همانطور آه در باال اشاره شد دولت                      
براى آنترل      سادات، ده سال بعد، هنگاميكه تالشهايش      

و ريشه آن آردن آلترناتيوهاى مزبور به ناآامى                      
چپ در      در مقابله با گسترش         مواجه شد، بخصوص   

ميان جوانان و دانشجويان بود آه هزاران زندانى                    
چپ از        اخوان المسلمين را براى مقابله با جنبش                

 . زندانها آزاد نمود
اسالمى در دهه هاى بعد         و قدرت يابى جنبش       گسترش

در مصر نيز نتيجه همين خالئى بود آه در غياب                      
چپ و مترقى، آه تحت سرآوب و فشار اتحاد               جنبش

دولت طرفدار غرب و ارتجاع اسالمى تضعيف شده             
 .   بود ، بوجود آمده بود

 ...ادامه دارد  
■■■ 

اوليه طرفدار غرب در اواخر قرن             در حاليكه جنبش   
آه از نظام اجتماعى و آزاديهاى      20و اوائل قرن  19

بدست آمده در غرب الهام ميگرفت، در مبارزه                          
برعليه نظامات مستبد و فئودالى                آزاديخواهانه اش  

موجود داراى مضمونى مترقى و انقالبى بود و از                   
  اينرو براحتى قادر به جذب مردم و عقب راندن جنبش     
ارتجاعى اسالمى و انزواى آن بود،  اآنون آه در                    

از پشت سر گذاردن نظامات            ، پس   20اواخر قرن    
فئودالى و جذب فرهنگ غرب، و در ادامه خود،                       
تبديل به قدرت حاآمه دولتهاى مستبد و فاسد سرمايه              
دارى و وابسته به غرب شده بود، ديگر چيزى جز                   
بيكارى، فساد و سرآوب براى عرضه به توده هاى                
مردم نداشت و اين فرصت خوبى به جريانات                             
ارتجاعى اسالمى ميداد تا در خالء قدرتى آه به اين                
ترتيب در مبارزه مردم بر عليه حكومتهاى فاسد                       
طرفدار غرب بوجود آمده بود خود را به آلترناتيو                    

اين دليل اصلى     .  ضديت با اين حكومتها تبديل نمايند          
برآمد مجدد جنبشهاى ارتجاعى اسالمى در نيمه دوم              

 . بود  21و اوائل قرن  20قرن 
با اينحال، يك عامل مهم ديگر نيز وجود داشت آه                     
ميدان را براى خود نمائى نيروهاى اسالمى خالى                    
ميكرد و آن تضعيف رقيب اصلِى جنبشهاى اسالمى               

از انحراف آن از مسير            آمونيستى پس     يعنى جنبش 
انقالبى و آزاديخواهانه خود در روسيه شوروى در                

و انحالل نهائى نماينده  جعلى  ولى                       1930دهه   
شناخته شده  آن  روسيه شوروى  در زمان گورباچف            

 . بود  90در دهه 
شاه در ايران در سالهاى قبال از انقالب به آمك                           
امريكا تمام جريانات آمونيستى و مترقى و آال مخالف 

نه نشانى از اتحاديه هاى          .  را قلع و قمع آرده بود           
آارگرى وجود داشت و نه هيچگونه حزب و گروه                  
. سياسى مخالفى حق حيات و فعاليت علنى داشت                      

آوچكترين حرآت و حتى تجمع ساده سياسى با شدت             
 .سرآوب ميشد

سياسى   -در چنين شرايطى با اولين بحران اقتصادى           
آه در يكى دو سال قبل از انقالب شروع شد، در                        
خالء قدرتى آه بوجود آمده بود هيچ آلترناتيو مترقى و 

سال   15از      شناخته شده اى در برابر مردمى آه پس         
براى دست يابى به آزادى و يك زندگى بهتر دوباره و            

توده اى به حرآت در آمده بودند وجود                     در مقياس  
 .نداشت

جريانات اسالمى در چنين خالء سياسى بود آه سر                 
در آوردند و در مدت آوتاهى به نيروى بزرگى آه                  
بخشهاى وسيعى از توده هاى ناآگاه و بجان آمده را                  

 .پشت سر خود داشتند تبديل شدند
با اينحال، جريانات چپ با همه سرآوبهاى قبل از                    
انقالب و نا آمادگيهاى ناشى از آن ، در طول يكى دو               
سال انقالب توانستند دوباره خود را سازمان داده وهر          
چند بصورت تشكلهاى پراآنده ولى بهر حال به                         
نيروى  قابل مالحظه اى  در  ميان  مليت هاى  تحت                

 . ستم، آارگران و دانشجويان تبديل شوند 
بعالوه آنچه آه آنها را به نيروى خطرناآى تبديل مي             
نمود گذشت زمان و راديكال شدن هر چه بيشتر مردم           

نفوذ چپ و          بود آه اين خود زمينه را بر افزايش                
 .قدرت يابى آن ميافزود

از اينرو، هرچه مبارزه شاه و اسالميها آه همچنان                 
نيروى عمده اپوزيسيون را تشكيل ميدادند بيشتر ادامه         
ميافت خطر نيروى سوم، يعنى چپ، بيشتر و                              

آه نفوذ شوروى در             محسوس تر ميشد، بخصوص       
بخش هائى از نيروى چپ، مسئله آينده ايران را براى           

تحت چنين شرايطى بود آه      .  امريكا خطيرتر مي آرد    
امريكا وسيله بقدرت رسيدن خمينى را بعنوان تنها                  
نيروئى آه ميتوانست در صورت دست يابى به قدرت          
به انقالب مهار زده و نيروهاى چپ ومترقى را                         

مبارزه آنونى بن الدن و ساير نيروهاى اسالمى در              
جهت احياى حكومت اوليه اسالمى و در مخالفت با                
تمدن غرب و آزاديهاى مندرج در آن، پديده اى تازه              
. و نوظهور و صرفا مربوط به قرن حاضر نمى باشد          

اين مبارزه سابقه اى طوالنى و آغاز آن به دورانى                 
مربوط ميشود آه تمدن غرب در مراحل اوليه                           

جهانى خود، همچون الگويى براى جنبشهاى           گسترش
آزاديخواهانه و ضد مونارآى در سراسر جهان، قدم             
به ممالك اسالمى گذارد و بالفاصله با مقاومت و                      
ستيزه جوئى  نيروهاى ارتجاعى اسالمى آه موقعيت          
خود را در برابر چنين نفوذى در مخاطره ميديدند،                

 . مواجه گشت
در آنزمان نيز، در حاليكه بخشهاى سازشكارتر                       
  جامعه اسالمى تنها راه حفظ موجوديت و بقاى خويش        
را در تعديل و انطباق خود با شرايط جديد ميديدند،                 
بخشهاى ارتجاعى تر آن آه حاضر به هيچ گونه                      
عقب نشينى و سازشى با دنياى مدرن و موج                               
آزاديخواهى در آن نبودند، درست مانند خمينى،                       
طالبان و بن الدن امروزى، پرچم احياى اسالم                          
راستين و اوليه را در برابر آن بر افراشتند و به                        

 .  مبارزه جدى با آن پرداختند
اسالمى در آن          با اينحال يك تفاوت اساسى، جنبش           

دوره را از دوران اخير، از لحاظ شرايطى آه در آن            
  .قرار داشت متمايز مينمود

هاى اسالمى جنبشهاى       در آن دوران عالوه بر جنبش      
قدرتمند ديگرى نيز در صحنه وجود داشتند آه                          
آلترناتيو واقعى مبارزه با دولتهاى فئودالى فاسد و                   
خود آامه موجود را تشكيل ميدادند و از اينرو به                      

هاى ارتجاعى اسالمى فرصت اين را  آه پرچم           جنبش
اين مبارزه را در دست گرفته و مطالبات ارتجاعى و           

 . عقب افتاده خود را در لفافه آن  بپوشانند نميدادند
بعالوه اين جنبش ها با مطالبات آزاديخواهانه و                        
مترقيانه اى آه داشتند ، براى مردمى آه براى همين            
اهداف مى جنگيدند، دليلى براى رفتن به زير پرچم               

  .ارتجاعى و ضد آزادى روحانيون باقى نميگذاردند
از اينرو بود آه روحانيون باستثناى بخشى از آن آه              
در آنار دولت هاى خودآامه و ارتجاعى قرار                           
ميگرفتند بقيه به منظور حفظ موقعيت خود در ميان               
مردم ، يا ناچار به پيوستن به مبارزه آزادي خواهانه             
آنان و به آج راهه آشيدن آن از درون  مي شدند و يا         

قرار گرفته و بر   در صورتي آه  در برابر اين جنبش
مطالبات اسالمى خود پاى ميفشردند، مانند شيخ فضل         
اهللا نورى در انقالب مشروطه ايران آارشان به چوبه          

 . دار ميكشيد
نمونه   1905-11انقالب مشروطه ايران در سالهاى        

در اين انقالب آه تحت        .  آالسيكى از اين مورد بود       
آزادي خواهى آن شكل گرفته              تاثير غرب و جنبش      

بود، روحانيون از همان ابتدا با آن به مخالفت                             
اين مخالفت از مدتها قبل، از همان                          .  پرداختند

آزادى زنان برعليه حجاب، به الهام            هنگاميكه جنبش 
درآمدهاى انقالب        از اروپا، و بعنوان يكى از پيش            

 . آغاز به شكل گرفتن آرده بود شروع شد 
آزادى خواهى باال گرفت و                بعدا هنگاميكه جنبش     

امواج آن تمامى جامعه را در خود فرو برد، در                         
ها و   "  بهبهانى"حاليكه بخشهائى از روحانيت مانند            

از دست دادن موقعيت خود           ها از ترس   "  طباطبائى"
پيوسته و با آن همراه شدند،             در ميان مردم به جنبش     

ديگرى از  روحانيون  به سرآردگى شيخ فضل        بخش
اهللا نورى با پافشارى بر خواست حكومت مشروعه               
در برابر حكومت مشروطه، تا آنجا توسط مردم و                  
نيروهاى مترقى به عقب رانده و ايزوله شدند آه سر             

اين تفاوِت درشرايط   . انجام آارشان به چوبه دار آشيد
 . را از جهت تاريخى ديگرى نيز ميتوان تبيين آرد

 
 

 
        

  

با كمك مالي  به روشنگر 
در جنبش روشنگري  بر 
عليه مذهب و خرافات 
 .مستقيما شركت نمائيد

ر   رآن         دال ب ودن ق وق ب جاودانی بودن و غيرمخل
ان     .  شکست سختی خورد ي زل ت اما در اسالم شيعی، مع

ز را      ی حيات دادند و زمينی حاصل به نحوی ادامه خي
اعتقاد .  برای رشد يک سنتی فلسفی غنی فراهم کردند

ان   معتزليان دال بر مخلوق بودن قرآن در ميان متکلم
 .شيعی، تقريبًا اعتقادی است بالمنازع

ه اصالح          امروز می د ک ي ن ه موضع                بي ی ب ران سن گ
ودن                  تر می شيعيان نزديک وق ب اد مخل ق ت د و اع شون
اما روحانيون ايران در استفاده از .  پذيرند قرآن را می

ازه         منابع فلسفی سنت شيعی برای گشودن افق ی ت اي ه
شان را     ها قدرت آن.  به روی فهم دينی ما مردد هستند

ظه          بر پايه اف ح همی م حکم                 ی ف ن مست ه از دي اران ک
اب بحث       کرده اند و هراس دارند که مبادا با گشودن ب
زشان    درباره ی مسايلی از قبيل ماهيت نبوت، همه چي

  .از دست برود
 

اصر و         پيامدهای ديدگاه ع های شما برای مسلمانان م
ه                ی آن ی استفاده نحوه ل ز ن ه م رآن ب ا از ق ی يک       ه

 راهنمای اخالقی چيست؟ 
 

ی   تلقی بشری از قرآن تفاوت نهادن ميان جنبه های ذات
های   بعضی از جنبه.  کند و عرضی قرآن را ميسر می

ه            ت رف گی شکل گ د و       دين به طور تاريخی و فرهن ان
همين امر، به عنوان .  امروز ديگر موضوعيت ندارند

رر       ی مجازات مثال، درباره ق رآن م های بدنی که در ق
ط                  .  اند، صادق است       شده ر در يک محي ب ام ي اگر پ

اًال   کرد، اين مجازات فرهنگی ديگر زندگی می ها احتم
 .بودند بخشی از پيام او نمی

ام گوهری           وظيفه ي ه پ ی مسلمانان امروز اين است ک
اين کار درست    .  قرآن را به گذشت زمان ترجمه کنند

ان     ی يک ضرب مانند ترجمه المثل از يک زبان به زب
ه             المثل را تحت       ضرب.  ديگری است رجم فظی ت ل ال

ان            المثل ديگری پيدا می ضرب.  کنيد نمی م ه ه د ک ي ن ک
ه        ت روح و معنا را داشته باشد، همان مضمون را داش

 .باشد، ولی شايد همان الفاظ را نداشته باشد
رده                 در عربی می ه بصره ب ا ب ی خرم الن گويند که ف

د،   .  است ي اگر قرار باشد اين را به انگليسی ترجمه کن
رده است           گوييد فالنی زغال می اسل ب وک ي . سنگ به ن

ا اجازه           ه م رآن ب ن       درک تاريخی و بشری از ق ی اي
اگر بر اين باور اصرار کنيد که قرآن . دهد کار را می

ه             فظ ب د ل اي کالم غيرمخلوق و جاودانی خداست که ب
ه آن عمل شود، دچار مخمصه                    حل         لفظ ب ن ای الي

 .شويد می
------------------------------ 

د             ن ل ی ه ان و جه ميشل هوبينک، در بخش عربی رادي
 ٢٠٠٨اوايل سال »  ی نبوی بسط تجربه« .  کند کار می

 .توسط انتشارات بريل در اليدن منتشر خواهد شد
ود احمدی       ار        از زمان به قدرت رسيدن محم ژاد، ک ن

کردن در ايران روز به روز برای عبدالکريم سروش 
ه                   .  دشوارتر شده است    ل، او دعوت ب ي ن دل ي م ه ه ب
ون   تدريس در دانشگاهی هايی چون هاروارد و پرينست

ه           در آمريکا و ويسنشافت ت رف ذي ن را پ کولگ در برلي
ه     .  است ت ذش ل، سروش مدرس                در سال گ حصي ی ت

ه              ؤسس ردام و م ت اه آزاد آمس گ ان در دانش م ه ي ی    م
درن        مطالعه ان م دن     (ISIM) ی اسالم در جه در الي

 .هلند بوده است

مبارزه با خرافات   
 نيازمند شركت عمومي

 .در اين مبارزه است 
 !بي تفاوت ننشينيد   

 ) 5( ادامه از صفحة ......     كالم محمد  
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گر         ار دي بگذارم، به اميد آن آه با خواندن اين نامه، ب
 .به آغوش امت اسالمي باز گردد

……. 
 خالصه نظريه *

ه خود دچار                      ظري ان ن ي ه او در ب حقيقت اين است آ
توان اطراف آن    شود و نمي گويي مي اختالف و تناقض

ه        ط ق دي                     را در ن ه واح ري ظ ورت ن ه ص اي و ب
خ         ي ه م گردآوردف و به اصطالح آن چنان به نعل و ب

اي اعتراض شود، بتواند از آن    زند آه اگر به نقطه مي
 :آنم اينك سخنان او را در چند فراز نقل مي. بگريزد

 اي به سان تجربه شعرا تجربه  .1
ان        :  گويد دآتر سروش مي م ن ه وحي، الهام است و اي

د           تجربه ن د، هرچ ان دارن اي است آه شاعران و عارف
د، و در          پيامبر آن را در سطح باالتري تجربه مي    ن آ

اره                    ع ت اده از اس ف ت ا اس روزگار مدرن ما، وحي را ب
ان            فهميم، چنان شعري مي م ل ان مس سوف ل ي آه يكي از ف

 .گفته است وحي باالترين درجه شعر است
 
 تحليل *

ه      اين نظريه، نظريه جديدي نيست، بلكه همان است آ
د و        مشرآان مكه، قرآن را از اين راه تفسير مي ردن آ

ام،               همان: گفتند مي ه و ال رت يس در پ ق طور آه امرؤ ال
ن                       معاني و الفاظ را مي    ي م ز از ه ي د ن د، محم ن ري آف

ات است                اظ آي ف ي و ال ان ع ًا    .  طريق، آفريننده م م ل مس
مقصود آنان از شعر، شعر منظوم نيست، بلكه يافته و   
تخيالت انسان از طريق تفكر چه در قالب نظم و چه       

آند و  قرآن اين نظريه را از آنان نقل مي.  در قالب نثر
 :پردازد به نقد آن مي

ٍر                       «  اع ا لش ن ت ه وا آل ارُآ ت ا ل ن وَن أإّن وُل ُق َو َي
 .)36/ صافات(» َمْجُنون

آيا ما خدايان خود را به خاطر يك شاعر      :  گويند مي»
 .«!آنيم؟ ديوانه رها مي

 :فرمايد و نيز مي
ون   «  ُن َم / طور    ( »  َأْم َيُقولون شاعر نترّبص به َريب ال

52(. 
ظار مرگ او           :  گويند مي» ت او شاعر است و ما در ان

 .«هستيم
د و آن را         و گاهي قرآن را از سه راه توجيه مي آردن

اهي مي              ه، گ ت ر دانس ب د       ساخته فكر پيام ن ت ف ار   :  گ ك اف
ه و             پراآنده است و گاهي مي ت دا دروغ بس گفتند به خ

خيالت خود را         :  گفتند سرانجام مي شاعري است آه ت
 :در اين قالبها ريخته است

َو                              «  ْل ُه راُه َب ت ل اف الم َب اُث َأح غ وا َأْض اُل ْل ق َب
 ..)5/ انبيا (» شاِعٌر

ه               افكار آشفته:  گفتند بلكه مي«  ه آن را ب ك ل اي است، ب
يش          دروغ ساخته و پرداخته است، بلكه او شاعري ب

 ».نيست
 :گويد قرآن در نقد اين نظريه مي

 .)41/ حاقه(» َوَما ُهَو ِبَقول شاعٍر َقليًال ما ُتْؤِمُنون«
 ».آوريد آن سخن شاعري نيست، شما اندك ايمان مي «

 :فرمايد و در آيه ديگري مي
ٌر َو                   «  َو إّال ِذآ ُه ِإْن ُه غي َل َب َوَما َعّلْمناُه الشْعر َوما َيْن

 )69/ يس(» ُقرآن ُمبين
ست، و           «  ي م ن ما به او شعر نياموختيم و سزوار او ه

 ».آن، جز يادآوري و قرآني آشكار نيست
رار                 را در يك صف ق باألخره آنان، پيامبر را با شع
يش از              ز ب ي داده بودند، محتواي نظريه مورد بحث ن

را به آن »  در سطح باالتري« اين نيست، هرچند آلمه 
ه                    أ سرچشم ش ن ًا از يك م وع افزوده است، ولي مجم

وان                              آيت ا عن ی ، ب اداشت ي طی ي حان ر سب ف اهللا جع
ر آب و           انديشه«  ات پ ي هاي عصر جاهلي در آيينه ادب

م سروش               » ! رنگ امروز     ري ك دال ب ارات ع ه اظه ، ب
 .درباره قرآن واآنش نشان داده است

ن                     داي اي ت ارس، وي در اب زاري ف رگ به گزارش خب
يادداشت با يادآوري سابقه سروش اين پرسش را پيش 

ن،  «  اند آه  آشيده او با آن چهره نوراني، و بيان شيري
ه             خطبه. البالغه بود روزگاري مدرس نهج ام را ب م ه
روه          نحو دلپذيري تفسير مي ن گ آرد، چه شد آه از اي
 .«اين همه فاصله گرفت؟

ه                           آيت اده خود ب ه سرگش ام ه ن ي ب حان ر سب ف اهللا جع
رده       84سروش در آذر ماه    اره آ ه طي آن             اش د آ ان

رده          ار               لغزشهاي وي را گوشزد آ د و سپس اظه ان
اند آه سروش بار ديگر به آغوش امت  اميدواري آرده
 .اسالمي بازگردد

 :متن  بخش هائی از اين يادداشت به اين شرح است
ه        در اوج اسالم ان روز رس هاي     ستيزي غربيان، آه دي

ه     ان ودار آن                هلندي، و امروز رس ل ارآي ج م هاي دان
رسد آه گروهي در آشور دوم، از      هستند گزارش مي

ه و            طريق هنرهاي تجسمي به اسالم ت رخاس زي ب ي ست
ايش           مي م خواهند از طريق آاريكاتورهاي موهن و ن

ا                          ب ازي ان ن ي ان ظار جه رآن را در ان فيلم، پيامبر و ق
ه            ط و اوضاع، مصاحب اي از      سازند، در چنين شراي
اب   « آقاي عبدالكريم سروش خواندم آه در سايت        ت آف

د،     86بهمن  14به تاريخ »  نيوز ن ل به نقل از راديو ه
ه                  ان و زم ارسي آن در رادي ه ف بخش عربي، و ترجم

 .آمده بود
ن                     من نمي چه در اي م آن گوي اطع ب ل ق توانم بدون دلي

ي           مصابحه خواندم نظريه صددرصد خود اوست، ول
ن   سكوت او را مي توانم گناهي نابخشودني در مقابل اي

در شرايطي آه ملحدان غرب  .  گزارش به شمار آورم
ان                      آمر به اسالم ان م ل ن مس زوي ساخت ن زي و م ي ست

ا       بسته م ل اند، فردي آه در محيط اسالمي و در ميان ع
ه و مدت                 ت اف رورش ي دان پ ن ان او            و دانشم ا سخن ه

ان          بخش رسانه زينت ه زب اني ب هاي ايراني بوده، سخن
آورد آه نتيجه آن اين است آه قرآن موجود، ساخته و 

رآن،  !  پرداخته ذهن پيامبر است و پيامبر در آفرينش ق
 !نقش محوري داشته است

اه       اده        84در آذرم ه سرگش ام اي سروش            ن ه آق اي ب
امت و      نوشته و در آنجا لغزش هاي او را در مسئله ام

گر از او درخواست                 ار دي خالفت گوشزد آردم و ب
ا و          م ل نمودم آه به آغوش ملت اسالمي و باألخص ع

وع                                حوزه ن ن ه اي د آ دان ردد و ب از گ ه ب ي م ل هاي ع
ه سان موج         سروصداها و هياهوها زودگذر است و ب

اقي               دريا، پس از اندي خاموش مي        چه ب شود، و آن
ردم     ماند، همان حق و حقيقت است و تصور مي     مي آ

آساني آه اين . آه اين نامه پدرانه درباره او مؤثر افتد
نامه را خوانده بودند، از نگارش آن، اظهار رضايت     

آردند، ولي مصاحبه او درباره قرآن، بر تأسف و     مي
حراف            ه ان ه زاوي تأثرم افزود، و با خود فكر آردم آ

شود و اين سؤال به ذهنم رسيد  روز به روز بيشتر مي
رد                                ن ف ه از اي ت آ ار اس ي در آ ل ام ه ع ه چ آ

ره              دست ه ن ب ي ن اه، چ رورده حوزه و دانشگ آشي    پ
ن،                        مي ري ان شي ي ي، و ب وران ره ن ا آن چه آنند؟ او ب

ه             خطبه. البالغه بود روزگاري مدرس نهج ام را ب م ه
روه          نحو دلپذيري تفسير مي ن گ آرد، چه شد آه از اي
 .اين همه فاصله گرفت

د                      ق ه و ن ام ن ن گارش اي ا ن از اين مقدمه بگذرم، و ب
از      انديشه او، روزنه اميد به اصالح او را بار ديگر ب

ر شخصي از           "  آيا براي مردم مايه شگفت است آه ب
ه       خود آنان وحي فرستاديم تا مردم را هدايت آند؟ و ب

هاي با ايمان بشارت بده آه در درگاه الهي سابقه  گروه
ر او را ساحر و                 نيك اف و راست دارند، ولي افراد آ

 ."خوانند جادوگر مي
در  » وحي محمدي« هاي مخالف براي مبارزه با  گروه

ه   ي                    تمام اعصار، توجي د ول ن ت ايي داش ا و تصوره ه
ان          ماهيت توجيه ام زم م ا     ها و تفسيرهاي باطل در ت ه

ان         .  يكي بود م چيزي آه هست، در عصر حاضر، ه
ه           تهمت وجي ان ت م ا، ه رهاي              ها و ناسزاه سي ف ا و ت ه

ه صورت               ه داده و ب اف ي بوجهلي و بوسفياني، تغيير ق
مي عرضه شده              آاالي نو و به عنوان يك تحقيق عل

 .است
 مفاهيم از خدا، و الفاظ از پيامبر  .3

ارت        ه در عب ق                 صاحب نظري ن، از طري شي ي هاي پ
ر را                             ب ام ي د خود پ ي ول رآن را ت ل، ق فصي اجمال و ت

ه در جاي       .  آفريننده قرآن دانست اما در همين مصاحب
 :گويد ديگر مي

چه   .  پيامبر به نحو ديگري نيز آفريننده وحي است   "  آن
ن  .  آند مضمون وحي است او از خدا دريافت مي اما اي

ردم عرضه          مضمون را نمي ه م توان به همان شكل ب
مات                    ل ي وراي آ ا و حت ه م آن آرد چون باالتر از فه

ه شخص                   اين وحي بي.  است ف صورت است و وظي
ن مضمون بي                       ه اي ه ب ن است آ صورت،     پيامبر اي

رار                    صورتي ببخشد تا آن را در دسترس همگان ق
 ."دهد

دا         وي در اين نظريه، مفاهيم و معاني را از جانب خ
ر               ب ام ي ده خود پ ري دانسته، ولي شكل و صورت را آف

ه          .  شمارد مي رآن را آ و در نتيجه بخشي از اعجاز ق
ان مي            اي م ر ن ي ب شود،     در زيبايي الفاظ و استواري تع

ه             ت دا دانس انكار ورزيده و فقط معاني را از جانب خ
 .است

ر است         ب ام ي بنابراين قرآن آار مشترآي ميان خدا و پ
ر      ب ام ي زيرا معاني از جانب خدا و صورت از جانب پ

ه       مي اي باشد تو گويي يك شرآت سهامي است آه سرم
 .سازي از جانب پيامبر است از جانب خدا و صورت

ه                    ظري ر از ن ت ازل ه ن ظري ن ن اآنون بايد پرسيد آه اي
دا              ز از آن رسول خ نخستين است؟، در آنجا همه چي
ا                ن ج ي در اي دا، ول بود، جز يك رابطه ضعيف با خ

ي   ي ب اون ع اغت و                م دا و صي صورت از جانب خ
 !صورت از جانب پيامبر

ست؟        :  و نيز بايد پرسيد دليل شما براين مشارآت چي
سازي  آيا خداي قادر بر انزال مفاهيم، قادر بر صورت

 نيست؟
واهي      از اين گذشته، خود قرآن برخالف اين نظريه گ

گو      :  آند دهد، زيرا آرارًا به پيامبر امر مي مي ن ب چني

 .گيرد مي
….. 
 پيامبر آفريننده و توليدآننده قرآن است  .2

ه           :  گوديد در مورد ديگر مي ر، ب اره شع ع ت اس
ر درست        توضيح اين نكته آمك مي ب ام آند، پي

ي              مانند يك شاعر احساس مي     روي ي ه ن د آ ن آ
ا در           ه است، ام بيروني او را در اختيار گرفت

ان حال                « واقع يا  م ر از آن، در ه االت حتي ب
ده،                       ن ن ري ز است، آف ه چي م ر ه ب ام ي شخص پ
ام از            ه ن ال ه اي توليدآننده، بحث درباره اين آ

ي                  ت ا موضوعي ج ن ًا اي ت ق ي درون است يا از برون، حق
ان                 ي زي م اي م اوت و ت ف ندارد، چون در سطح وحي ت

 ».درون و بيرون نيست
 
 تحليل *

رآن      اين آلمات و جمل مي ه، ق رساند آه صاحب نظري
ه در     مي)  ص( را تجّلي شخصيت دروني پيامبر  داند آ

ه وحي     .  گويند مي»  وحي نفسي«اصطالح به آن  توجي
ي شخصيت              جل ه ت در مورد پيامبران از طريق مسئل
ي                       ن ع ري ي شي ب اي ت باطن، نخست از طرف گروهه
ه                   م يش از ه ار شد و ب آشيشان و خاورشناسان اظه

باره گردوخاك  در اين»  درمنگهام« خاورشناسي به نام 
ه       وي با تالش.  آرده است ان ودآ د      اي مي      هاي آ خواه

ي       جّل براي قرآن، منابعي معرفي آند آه يكي از آنها ت
ن          .  شخصيت دروني است ي ن ه خود چ او درباره نظري

 :نويسد مي
ر امروز شخصيت              "  ي ب ع عقل دروني محمد و يا به ت

ن شرك، پي             باطني او به بي ي گي آي ود       پاي رده ب او .  ب
رداخت و      براي رسيدن به مقام نبوت به پرستش خدا پ
ا               ود و در آن ج م در غار حرا براي عبادت، خلوت ن

ارش       ايمان وجدان او به درجه ك اي بلند رسيد و افق اف
ه        .  وسيع، و ديد بصيرتش دو چندان شد  رحل ن م در اي

گي      آن ايست چنان نيرومند شد آه براي هدايت مردم، ش
ه        .  پيدا آرد اه آ گ او پيوسته در فكر و انديشه بود تا آن
باشد آه خداوند او را    اين همان پيامبري مي:  يقين آرد

ر او     اين آگاهي.  براي هدايت بشر برانگيخته است ها ب
ازل مي     چنان وانمود مي شود     شد آه از آسمان بر او ن

و اين خطاب را خداوند بزرگ به وسيله جبرئيل براي 
 )86وحي محمدي، ص ."(فرستد او مي

دا              ران، ج ب ام ي آنچه احساس شاعران را از احساس پ
ي راي آن                    م اي سروش ب ه آق ان است آ م ازد، ه س

ام را            .  موضوعيتي قائل نشده است ه ع ال ب ن شاعران م
د،      درون، و انبيا، منبع الهام را برون از خود مي     ن دان

اوت را ايشان             ولي متأسفانه اين بزرگ ف طه ت ترين نق
ن     « :  بسيار سهل و آسان گرفت و گفت اره اي بحث درب

آه آيا اين الهام، از درون است يا از برون، حقيقتًا اين 
اوت          » موضوعيتي ندارد ف ارز ت طه ب ، در حالي آه نق

 .اين دو الهام در همين است
ي            اي وان ان دست ت افرادي آه در مسائل فلسفي و عرف

وع                  ندارند، نمي ام و دو ن ه وع ال توانند مرز اين دو ن
احساس را از هم جدا سازند، لذا همان مشرآان عصر 
اوت        ف رسول خدا نيز به خاطر عدم توانايي در درك ت

ه     اين دو نوع احساس، با خود فكر مي آردند آه چگون
ممكن است فردي از برون خود، الهام بگيرد و مأمور 

ن           .  هدايت مردم شود ي ن ان چ قرآن اين انديشه را از آن
 :آند نقل مي

ْم أْن أْن                 « ُه ْن ل ِم ي َرُج ا إل أآاَن ِللّناِس َعجبَا أن أوَحْين
َد             ْن دٍق ِع َدَم ِص ْم َق أنذِر الّناَس َو َبّشِر اّلِذيَن آَمُنوا أّن َلُه

 .)2/ يونس(» رََّبِهْم َقاَل الكاِفروَن ِإّن هذا َلَساِحٌر ُمبيٌن

.روشنگر متعلق به شماست  
.با پشتيباني مالي خود به ادامة انتشار آن ياري رسانيد  

 ) 8( ادامه در صفحة   



 

 

٨ ٠٠ ٢ آپريل .  شمارۀ  چهاردهم .  سال  دوم .  ماهنامۀ روشنگر      8 

 : ادوارنيوز
روز گذشته در ضلع شمالي پـارك    
الله، هزار ماهي سياه كوچـولـو بـه      

 . شهروندان تهراني هديه شد
 

به گزارش ادوارنيوز  روز گذشته و در 
يك اقدام خودجوش، توسط جمعي 
از دانشجويـان، در يـك اجـراي          
خياباني در قالب هنر اعـتـراضـي،    
پخش ماهي هاي سـيـاه، نـظـر         
رهگذران را به خود جلب كرد و هـر  
كدام متناسب با برداشـت هـاي     
 . خود، از اين حركت استقبال كردند

بنا بر اين گزارش، هديه مـاهـي     
هاي سياه كوچولو، به همراه بـرگـه   
ها، در سطح شهر، آشنايي زدايي از 
شهروندان تهراني داشت، كه شعر 
موجود درتراكت ها اين واكنش را   

شعري از محمـد  .  نمايان تر ساخت
  :رضا شفيعي كدكني
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ه       زهي بي.  آرد  آن را تصور نمي م ن ه انصافي آه اي
اه               م و آن گ كر شوي حقايق علمي را در اين آتابها من
عذر بياوريم آه او پيامبر بود نه دانشمند، يعني پيامبر 
 .بود و عالم نبود ،  پيامبر بود  و آگاه از اسرار نبود

 اتهام به مولوي و عرفا *
ه از                         اده آ ت كر اف ه ف د، ب ان م ا ن ه باز براي اين آه تن

 :گويد مولوي مايه بگذارد و مي
ر است            " ب ام ي چه در دل سخن           .  قرآن آيينه ذهن پ آن

ر،            ب ام ي مولوي مندرج است اين است آه شخصيت پ
رآن                   ه در ق م د او ه تغيير احوال و اوقات خوب و ب

 ."منعكس است
دام       نسبت دادن آسان است ولي اثبات آن مشكل، در آ

ده است؟ در        بيت مولوي اين نتيجه اي آه او گرفته آم
ه درست خالف              حالي آه مولوي صدها بيت دارد آ

 :آند از جمله اين را به صراحت بيان مي
 

 چون آتاب اهللا بيامد هم بر آن
 اين چنين طعنه زدند آن آافران
 آه اساطير است و افسانه نژند
 نيست تعميقّي و تحقيقي بلند

**** 
 گرچه قرآن از لب پيغمبر است

 هرآه گويد حق نگفت، آن آافر است
 اين همه آوازها از شه بود
 گرچه از حلقوم عبداهللا بود

 تعيين تكليف براي مسلمانان *
يف    او در پايان سخن براي مسلمانان امروز تعيين تكل

وظيفه مسلمانان امروز اين است    « : گويد آند و مي مي
 ».آه گوهر قرآن را به گذشت زمان ترجمه آنند

اب بشري و              :  شود سؤال مي ت قرآني آه شما آن را آ
ه و                   رجم ه ت ه ب ازي دارد آ ي خطاپذير دانستيد، چه ن
ن             ه اي ازي ب ي تفسير آن به زبان روز بپردازيم؟ چه ن

پوشي هست؟ شما با معرفي قرآن به عنوان آتاب  خطا
د،     ي ت خطاپذير و بشري، از جامعه اسالمي فاصله گرف

د      آن آس مي      .  ديگر نيازي به نصايح شما نيست وان ت
ردي     نصحيت آند آه در شمار اين گروه بماند، ولي ف
ي        اي م ن آه با گروهي وداع آند، جايگاه رهبري و راه
 .و اندرزگويي خود را با اين آار از دست داده است

ال               :  شويم در پايان يادآور مي م ا آ ه را ب ام ن ن بنده اي
ه    تأثر و تأسف نگاشته ام ولي اميدوارم آه اين مصاحب

ه                     رجم ان درست ت رجم ت ا م رجم ي از او نباشد و مت
ه     نكرده باشند آه در اين صورت ايشان وظيفه دارد آ
از     اشتباهات آن را برطرف آند تا آب رفته به جوي ب

 .آيد
اره        و نيز از صاحب نظريه درخواست مي      شود درب

و شبهاتي آه پيرامون آن از طرف      »  وحي محمدي« 
ه   خاورشناسان و دنباله روهاي آنان مطرح شده است ب

ه             »  نقد بيست و سه سال      « آتاب  راجع م م ل ن ق از اي
ه      در آن آتاب به روشني .  آنند م ه ه ثابت شده است آ

ر      اين توجيه ي ب ع ها و تفسيرها همراه با زرق و برق، ت
گري از داوري      ي است و در               دي اهل هاي عصر ج

. حقيقت، محتوا يكي و پوشش و شيوه بيان دو تا است 
ه خاطر                 ه هست عرب عصر رسالت ب زي آ چي

ه مطرح مي         ي        سادگي، نظر خود را، برهن رد، ول آ
ده و     دگرانديشان به همان انديشه ها، رنگ علمي بخشي

 .دهند را به صورت آب جلوه مي» سراب«
■■■ 

اقض،                 ن اورد، و خود ت ي ه خود ب ظري ر ن ي ب ل ي دل
 .پايگي آن است روشنترين گواه بر بي

ولي در آنار اين نظريه، يك رشته شطحات و سخنان 
نا برازنده نيز دارد آه به صورت گذرا به آنها اشاره 

 :شود مي
د       امروزه مفسران بيشتري فكر مي« :  گويد مي .1 ن ن آ

د،               ات خداون د صف ن ان وحي در مسائل صرفًا ديني م
ر                   ذي اپ ان ادات خط ب واعد ع حيات پس از مرگ، و ق

ي           پذيرند آه وحي مي نيست، آنها مي ل ائ د در مس وان ت
وط مي            رب ي م شود،     آه به اين جهان و جامعه انسان

آنچه آه قرآن درباره وقايع تاريخي، ساير .  اشتباه آند
ي مي                ن ي ي زم ل د      اديان و ساير موضوعات عم وي گ

سران، اغلب                  لزومًا نمي ف ن م اشد، اي تواند درست ب
اي  آنند آه اين نوع خطاها در قرآن خدشه استدالل مي

ه سطح             به نبوت پيامبر وارد نمي ر ب ب ام ي آند چون پ
ان         ان زم ه زب دانش مردم خويش فرود آمده است و ب

 .«خويش سخن گفته است
» اغلب  « و »  بيشتر« اين آلمه :  شود اآنون سؤال مي
اد   آه به آار مي برد و مفسران اسالمي را به مطلب ي
سازد، آدام مفسران هستند آه در طول       شده متهم مي

وط        رب ل م ائ چهارده قرن، به خطاپذيري قرآن در مس
ان و              به زندگي اعتراف مي شرق ان جز مشت آنند؟ آن

ر       روهاي آنان مانند رئيس قادياني جز دنباله أث ت ها و م
ان مصري آسي                     دگ ن ويس رخي از ن د ب از آنان مانن

 .نيستند
از اين گذشته، اين تبعيض در خطا چه معني دارد آه 

ع                   عت صددرصد واق ي اوراي طب و و       پيامبر در م گ
ي دور           حقيقت ن نما باشد ولي در مسائل ملموس و عي

اره           سر درب ف از حقيقت سخن بگويد؟ و اگر هم يك م
ي     آيه ل ي اي آه مورد نظر اوست، سخني گفته باشد، دل

يست    م و دانش           .  بر همگاني بودن مطلب ن ل رآن ع ق
م            ر را عظي ب ام ي هي مي              پ ن فضل ال ري ارد و        ت شم

 :فرمايد مي
ًا                  "  م ي ِظ َك َع ْي ل اَن َفضُل اهللا َع َوَعلََّمَت ما َلْم َتْعَلم و آ

 .)113/ نساء " (
دا   خداوند آنچه نمي"  دانستي به تو آموخت و بخشش خ

 ."به تو بسيار بزرگ است
شمارد، چگونه در  آيا دانشي آه قرآن آن را عظيم مي

 باشد؟ پذير مي بخش دوم خطا
ن                         .2 ي ن ر را چ ب ام ي م پ ل اده و ع ه آنگاه گام فراتر ن

 :آند توصيف مي
م دانش او از           فكر نمي.  من ديدگاه ديگري دارم«  ن آ

دانش مردم هم عصرش درباره زمين، آيهان، ژنتيك  
ا امروز     . انسانها بيشتر بوده است اين دانشي را آه م

ه   در اختيار داريم، نداشته است و اين نكته خدشه اي ب
مي     ه                       نبوت او وارد ن ود، ن ر ب ب ام ي د، چون او پ ن آ
 .دانشمند يا مورخ
ن            :  شود اآنون سؤال مي ه او از اي ن آ دليل شما براي

ل در            ائ ن مس اره اي مسائل آگاه نبوده، و دانش او درب
 جاهلي بوده است، چيست؟  حد همان دانش عرب

مي                  جا نمي ما، در اين ورد اعجاز عل م در م خواهي
رآن،        مي ق قرآن سخن بگوييم زيرا درباره اعجاز عل

رده،        » مرزهاي اعجاز « در آتاب  به صورت گست
از طريق وحي و    )  ص( پيامبر گرامي .  ايم سخن گفته

الغه و       در نهج)  ع( جانشين معصوم او مانند علي  ب ال
ق                 اي ق ه ح ت ه از يك رش فرزند او در صحيفه  سجادي

روز              علمي پرده برداشته ان آن روز و دي اند آه جه

د         « :  مثًال َو اهللا أحََ ْل ُه م و            »  ُق ي اه ف ي م ن ع ي
 .صور هر دو از جانب خدا است

رآن           .4 ده ق ن ن دآ شرايط حاآم بر زندگي پيامبر، تولي
 است

ًال                    ق ت ر را مس ب ام ي اهي، خود پ صاحب اين نظريه گ
او همه چيز است، :  گويد داند و مي توليدآننده قرآن مي

ن            ي وعي مشارآت ب و نقش محوري دارد، و گاهي ن
م مي     د      خدا و پيامبر را مطرح آند، اما گاهي ه خواه

ن   بگويد شرايط حاآم بر زندگاني پيامبر، توليدآننده اي
ان   مفاهيم و افكار و معاني است و به تعبير ديگر، زم

م     ( را آفريننده اين محصول     ري رآن آ رد و        مي )  ق شم
 :گويد مي
ودآي    "   اش    تاريخ زندگي خود او، پدرش، مادرش، آ

د              و حتي احواالت روحي  قش دارن اگر  .  اش در آن ن
ات       قرآن را بخوانيد حس مي اهي اوق آنيد آه پيامبر گ

ه                 ي آ ح، در حال ار فصي ي شاد است و طربناك و بس
ان خويش           گاهي اوقات پرمالل است و در بيان سخن

ي   ول ًال بشري              ....  بسيار عادي و معم ام ه آ ب ن ن ج اي
 ."وحي است

خواهد قرآن  او در اين تعبير مي:  شود اآنون سؤال مي
سان ديگر   را آتابي صددرصد بشري معرفي آند و به

مؤلفان قلمداد آند آه شرايط حاآم بر زندگاني آنان در 
ر        نگارش و تعبير آنان آامًال مؤثر مي ي ب ع باشد و به ت

ر    ديگر تمايالت و فرهنگ ؤث ها، در تدوين آن آامًال م
ن است، پس چرا خداي                   .  بوده است ي ن ًا چ اگر واقع

آند و عاملي جز وحي را       محمد، همه آنها را نفي مي
 :فرمايد داند و مي در آفرينش قرآن مؤثر نمي

ْوحي               *  َوما َيْنِطُق َعِن اْلَهوي   "   يٌّ ُي َو إّال َوْح * إْن ُه
 .)5-3/ نجم" (َعلَّمُه َشديُد اْلُقوي

مي      "   د و        او هرگز از روي هوا و هوس سخن ن وي گ
ار او                  آنچه مي ي ت ه در اخ ي است آ گويد سروش غيب

ه وحي     ( گذارده شده است و موجود نيرومندي  ت ) فرش
 ."به او آموخته است

ا       ا صده دم زدن از اين آه قرآن آتاب بشري است، ب
 :اينك برخي از اين آيات. آيه قرآني در تضاد است

ًا                   » -1 الف ه اخت ي دوا ف وَج راهللا ل ِد غي ولو آاَن ِمن عن
 )82نساء (» آثيرًا

ي          راوان اگر از جانب غير خدا بود، در آن اختالف ف
 .يافتند مي

ي  » -2 آتاب انزلناه اليك لُتخِرَج الناَس ِمَن الُظلماِت ال
 )1ابراهيم (» النور

ردم را     قرآن آتابي است آه ما آنرا فرو فرستاديم تا م
 .ها به روشني وارد سازي از تاريكي

ون        » -3 ل ق ع م ت ك وسف   (   » انا انزلناه قرانًا عربيًا لعل ي
12( 

ا                        م ت ادي ت رس رو ف ي ف رآن عرب ما آنرا به صورت ق
 .بينديشيد

 )92انعام (» و آتاب انزلناه مبارك» -4
 .اين آتاب مبارآي است آه ما آنرا ارسال آرديم

قي                 ل اب بشري ت ت را آ با اين گفتار صريح چگونه آن
آنيم و آنرا ساخته بشر بدانيم در حالي آه در صداقت  

 .آسي ترديد ندارد) ص(و راستگويي محمد امين 
 ها و اطالعات نادرست  برداشت *

جا به تبيين اصل نظريه ايشان پرداختيم آه  ما، در اين
ن           به چهار صورت مختلف بيان مي دون اي د، ب ن ه     آ آ

 )7( ادامة از صفحة .. دكتر سروش به آغوش
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های ملکه    تهيه کنندگان نوارمصاحبه   (  ما  
چندماه برای ضبط نوارهای       )  تاج الملوک  

مصاحبه دراطراف او بودیم، ازاین برخورد           
جنازه تاج الملوک      .  شگفت زده شدیم     

نزدیک به دو ماه در سردخانه بيمارستان،         
رضا پهلوی نوه ارشد    .  بال تکليف مانده بود   

تاج الملوک از پرداخت چند هزاردالربرای           
هریک .خاکسپاری مادر بزرگش امتناع کرد      

ازبازماندگان خانواده پهلوی پرداخت مخارج      

بيمارستان و کفن و دفن را به دیگری                 
سرانجام فرح پهلوی پنج          .  حواله کرد   

هزاردالرازپاریس برای غالمرضا پهلوی            
فرستاد تا صرف مراسم دفن تاج الملوک           

غالمرضا پهلوی این پول را به جيب زد        .  کند
سرانجام با کمک   !  و صرف اعتياد خود کرد     

ای   شهرداری نيویورک همراه با جنازه عده       
های فاقد    خانمان و جنازه    بی  معتاد، ولگرد،   

هویتی که هرروزوشب درگوشه و کنار             
گردند، بدون        بندرنيویورک کشف می       

های دسته      هيچگونه مراسمی در گور        
نام و نشان مخصوص این افراد        بی  جمعی و 

 .به خاک سپرده شد
ازاین ) مصاحبه کنندگان با ملکه پهلوی     (ما  

امر دچار شگفتی ودرعين حال تاسف              
عميق شدیم وتصميم گرفتيم برای ادای          
دین به پيرزنی که درنهایت صداقت بارها           
ما را به حضور پذیرفت و درعين بيماری و             
کهولت سن وضعف مفرط قوای جسمی          

های صبورانه ای به سئواالتمان داد،         پاسخ
های او را بدون هرگونه دخل و                 صحبت

تصرف و کوچکترین ویراستاری و اصالح به         
 .چاپ برسانيم

 -تورج انصاری -مليحه خسروداد(
 محمود علی 
  )باتمانقليج

 
��� 

شيوه توليد، می پردازيم بايد آنها را به                       به 
 .حساب آوريم

 .نخست دولت باستان را بررسی می کنيم
مردمساالری کهن هرگز از محدوده يک شهر يا يک             
همبائی، که عبارت بود از يک ده يا گروهی از دهکده  
ها که به طور اشترکی مالک زمين های محدوده خود            

اين امر از طريق               .  بودند،  فراتر نمی رفت                  
قانونگذاری مستقيم توسط مردم، در انجمنی متشکل از 
تمامی اعضاء  که تک تک آنها برخوردار از حق                    

اين جامعه وقلمروش      .  رأی بودند، انجام می گرفت          
دوران باستان،  .  ماهيتأ نمی توانست خيلی بزرگ باشد      

به خاطر فقدان پيش شرط های الزم فنی و اقتصادی،              
نمی توانست سازمان مردمساالرانه ای فراتر از اين             

فقط سرمايه داری نوين است که        .  چارچوب پديد آورد  
با دستگاه های چاپ و چاپارخانه ها، روزنامه ها، راه           
آهن ها و تلگراف خانه هايش، توانست ملت  نوين را             
نه تنها به عنوان يک واحد زبانی بلکه به صورت                     

و اين  .  سازمان اقتصادی و سياسی پابرجائی پديد آورد      
شرايطی ويژه تنها   .  اساسأ تا قرن نوزدهم تحقق نيافت      

به فرانسه و انگليس، و نه هيچ ملت ديگری، امکان                 
داد که زود تر از ديگران در معنای نوين کلمه تبديل               
به ملت شوند و پارلمانی ملی را، که بنياد دمکراسی                

برپا )  کمون(است، در چارچوبی فراتر از همبائی                
و تنها با پيشگامی دو جامعه بزرگ، يعنی لندن             .  کنند

و پاريس، بود که چنين چيزی تحقق يافت و حتی در                
جنبش ملی و دمکراتيک عمدتأ جنبش جماعت          1848

 -پاريس، وين، برلين        –های تک افتاده متمايزی              
 . بودند

دمکراسی کهن، با وسائل ارتباطاتی ابتدائی اش، در              
سر .  محدوده جماعتی تک افتاده محبوس مانده بود               

انجام، در نخستين سده ميالدی، بازرگانی ميان                          
کشورهای حوزه مديترانه چنان گسترش چشمگيری             
يافت که باعث شد  دو زبان التين و يونانی در مقياسی  

متأ سفانه اين تحول          .  بين المللی بکار برده شوند            
هنگامی صورت گرفت که دمکراسی و زندگی سياسی   

متأ سفانه، اما نه از  -به طور اعم رو به اضمحالل بود
تکامل وتوسعه ارتباطات در     .  سر تصادفی تأسف آور    

ميان جماعت ها در آن زمان با شرايطی گره خورده               
 .  بود که برای دمکراسی مرگبار بود

قصد ما اين نيست که نشان دهيم که اين امر چگونه                  
در مورد کشورهای شرقی، که در آنها دمکراسی                     
محدود به جماعت های همبائی تک افتاده بود، مبنای             

ما تنها جهان هلنی و            .  نوع خاصی از استبداد شد           
رومی را، با عطف توجه ويژه ای به روم به عنوان                 

 .يک نمونه، مورد بررسی قرار خواهيم داد
از محدوده کوچکی که در آن قرار          همبائیوسعت هر   

در نتيجه، دهکده ها      .  فراتر نمی توانست برود       داشت
وجماعت های مختلف تا هنکامی که يک اقتصاد                       
دهقانی خالص داشتند همه کم وبيش در يک سطح                     

در اين مرحله انگيزه های چندان              .  باقی می ماندند     
زيادی برای آزمند بودن وبا هم کشمکش  داشتن در                 
ميان آنها وجود نداشت، جرا که هر جماعت آنچه را               

با .  که مورد نيازش بود تقريبأ خود توليد می کرد                    
افزايش جمعيت اعضاء جوان همبائی برای حل مسئله          
کمبود زمين ناگزير بودند همبائی قديم را ترک کنند و            
يا به يک همبائی کم جمعيت مهاجرت کنند ويا زمين               
هائی خارج از محدوده همبائی قديم به تملک خود در             

 .آورند و به اين ترتيب همبائی  جديدی تأسيس کنند
با پيدايش بازرگانی در کنار زراعت دهقانی همسان            

 . بودن همبائی ها نيز از ميان رفت
مبادله کاال به کاال در مورد کاالهای کمياب و مهارت           
توسط قبيله های کوچ نشين و کولی ها از دوران                      

با پيدايش يک جانشينی اين      .  سنگ وجود داشته است    
اما، نياز به مبادله، به خصوص         .  جريان متوقف شد   

در مورد ابزارها و مواد خام مورد نياز برای ساختن           
از آنجا که اين گونه کاال        .  آنها، همچنان وجود داشت    

ها فقط در جاهای بخصوصی وجود داشتند نياز به                 
داد وستد آنها باعث پيدايش طبقه خاصی   به نام                        

اينها عمومأ عشاير گله دار کوچ رو يا           .  بازرگان شد 
رشد بازرگانی باعث پيدايش              .  ماهيگيران بودند    

اين مراکز به زودی     .  شاهراه ها ومراکز تجاری شد      
محدوده های کمون دهقانی را، که مساحت و                              
بارآوری زمين آنها را محدود می کرد، پشت سر                    

جمعيت مراکز بازرگانی ديگر به بارآوری         .  گذاشتند
 . زمين قلمروش بستگی نداشت

بازرگانی بنا به ماهيت اش مرز و مانع نمی شناسد و            
در جستجوی مشتری های جديد، توليد کننده های                    
جديد، اجناس کمياب، حوزه های صنعتی جديد و                     
خريداران جديد برای محصوالت شان بر هر مانعی             

به اين ترتيب فنيقی ها که در دورانی            .  غلبه می کند   
بسيار کهن از مديترانه به ميدان آمدند تا انگلستان در           
يک سو و تا دماغه اميد نيک در سوی ديگر  پيش                    

 . رفتند

صنعتگران دوست دارند که در شهرهای تجاری                    
چنين شهرهائی برای بسياری از      .  مسکن داشته باشند  

صنعت ها بازارهائی هستند که بدون آنها نمی توانند             
از يک طرف بازرگان ها هستند که در            :  بوجود آيند 

جستجوی کااليند و از طرف ديگر روستائيان دهات            
مجاور هستند که به ابزارهای دست ساخت آنها نياز             

 .دارند
همراه با بازرگانان طبقه ای از ما لکان ثروتمند در               

اعضاء جامعه     .  جامعه شهری پيدايش می يابند                 
روستائی اين شهر ثروتمند می شوند زيرا قيمت                      

اعضاء ثروتمند اين       .  زمين دائمأ افزايش می يابد           
جامعه اکنون می توانند با استفاده از برده هائی که                  
بازرگانان با خود می آورند می توانند کشاورزی                    
خود را وسعت بخشند و خودشان در شهرها مقيم                     
شوند و وارد سياست و کسب و کار و يا امور جنگ               

 .شوند

شهر تجاری به اين ترتيب مدام ثروتمندتر و  پر                         
همراه با قدرتش، روحيه جنگ         .  جمعيت تر می شد      

افروزی اش و حرص و آزش برای غارت نيز                           
زيرا تجارت به هيچ  وجه آن چنان         .  افزايش می يافت  

که علم اقتصاد بورژوائی می گويد صلح آميز نيست              
تجرت و حمل و نقل در آن         .  به خصوص در آغازش    

بازرگان مثل    .  روزگار از هم متمايز و جدا نبود                  
امروزنمی توانست در دفترش بماند، نمی توانست                  
سفارش های اش را از طريق پست بگيرد و آنها را                 

بايد .  از راه خشکی و دريا به وسيله پست ارسال دارد          
بايد در بيابان های     .  آنها را خودش به بازار می آورد        

برهوت پای پياده و يا سوار بر اسب و يا در                                   
درياهائی طوفانزده راه بسپرد و ماه ها و حتی سال ها        

 .از خانه و خانواده اش دور بماند
خطرات مسافرت دست کمی از خطرات جنگ                         

هم حوداث طبيعی در کمين بازرگان بود و              .  نداشتند
. هم رهزنانی که طمع در گنجينه اش بسته بودند                       

بازرگانی در آغاز از قبيله به قبيله صورت می                          
کاروان   -گرفت؛ سپس تبديل به کاری گروهی شد                

هائی که  خشکی را و يا سفينه هائی که دريا را  زير                
و هرعضو چنين گروهی می بايست          .  پا می سپردند   

مسلح می بود و شمشير به دست آماده دفاع از                               
 .بازرگانی مدرسه جنگ بود.  کاالهای اش

پر ارزش بودن کاالهائی که با خود حمل می کرد                     
بازرگان را ناگزير می کرد که قدرت نظامی بدست               
آورد و اين قدرت نظامی به نوبه خود او را اغوا می               

سود حاصل از   .  کرد که آن را تجاوز کارانه بکار برد       
بازرگانی از راه ارزان خريدن و گران فروختن                       

و ارزان ترين راه ندادن هيچ پولی              .  بدست می آمد    
غارت و تجارت از همان     .  بابت کاالی مورد نظر بود    

هر جا که بازرگان خود     .  آغاز پيوندی تنگاتنگ داشتند   
را قوی تر احساس می کرد تبديل به راهزن می شد،              
هر وقت که چيزی با ارزش برای دزديدن وجود                      

 .و خود انسان چيز کم ارزشی نبود -داشت
بازرگان نه تنها برای بدست آوردن کاالهائی هر چه             
ارزان تر بلکه همچنين برای دور نگه داشتن رقبا از             
. بازار های فروشش نيازمند مهارت های رزمی بود           

زيرا، هر چه خريداراها زيادتر قيمت کاال هائی که                
بايد می خريد باالتر و هر چه فروشنده ها بيشتر قيمت 
کاالهائی که می بايست می  فروخت پائين تر و در                   

به محض اين که چندين         .   نتيجه سودش کم تر بود        
شهر بزرگ بازرگانی پيدايش يافتند، جنگ هائی ميان         
آنها در گرفت که در آنها طرف پيروزمند نه تنها از                 
امتياز بيرون راندن رقبايش از بازارها و از آن هم                  
بهتر با تبديل کردن آنها به خدمتگذاران اش از راه به             
اسارت کشيدنشان و برده کردنشان، غارت کردن                   

 .شهرهايشان و خراج گذاشتن بر آنها
بعضی از شهرهای تجاری از موقعيت شان و يا                       
شرايط مناسب ديگر بهره می جستند و چندين شهر                 
ديگر را به انضمام قلمرو خود در می آوردند و تبديل            

يک قانون اساسی         .  به کشوری واحد می شدند                
دمکراتيک در هر شهری همچنان به حيات خود ادامه          
می داد، اما مجموعه شهرها، يعنی کشور به عنوان                
يک کليت، ديگر به شيوه ای دمکراتيک اداره نمی                 
شدند، زيرا فقط تنها آن شهر پيروزمند بود  که فرمان            
می راند و بقيه فقط فرمان می بردند بی آن که                              
کوچکترين مداخله ای در قانون گذاری و اداره کشور          

 .به عنوان يک کل داشته باشند
■■■ 

 گورستان هارت آيلند  )1( ادامه از صفحة ...   بنيادهاي مسيحيت  
 محل دفن ملكه تاج الملوك

 5يا    4برخي از دختران اين شهر در سنين        آنگ 
اين آار با روش هاي آامًال            .سالگي ختنه مي شوند      

غير بهداشتي و غير علمي و توسط قابله هاي محلي                
  .انجام مي شود

عمل ختنه براي دختران اين سن بسيار عذاب آور                     
است، زيرا آنها تمام مراحل مثله شدن را با چشمان                  

عمل ختنه در بندر آنگ با بريدن لبه             .خود مي بينند   

هاي آليتورس و به وسيله ي تيغ ريش تراشي انجام               
  .مي شود

هرگونه اعتراض به اين    :  اين آگاه محلي همچنين گفت    
عمل، سنت شكني و سرپيچي از قواعد تعبير مي                     

آنگونه آه برخي از دختران اين شهر نيز عمل           .  شود
  .ختنه را پذيرفته و در موجه جلوه دادن آن مي آوشند

" تيغ سنت و فرهنگ         "عمل ختنه در بندر آنگ                
برخي از مردم بندر آنگ ختنه شدن      . خوانده مي شود

مادران و مادربزرگ هايشان را دليلي موجه براي                

بيشتر اهالي بندر آنگ اهل      .  اين آار عنوان مي آنند    
تسنن هستند گفته مي شود در بندر جاسك نيز اين                       

  .عمل انجام مي شود
ممانعت از ادامه تحصيل دختران توسط پسران                         
خانواده، مرد ساالري شديد، جلوگيري از رفت و آمد           
آزاد زنان و دختران، تعدد زوجات و اهميت ندادن به            
تصميم هاي زنان در مرود مسائل مهم زندگي از                      

 .ديگر مشكالت زنان بندر آنگ است
■■■ 

 )1(ادامه از صفحة ...  هفتاد درصد دختران  
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 دكتر كاوه پارسي: به قلم 

  هولوكا ستي در كار نبوده

تعصيالت كريسمس گذشته در اجتماعي 
در .  از ايرانيان در نيويورك شركت داشتـم 

بحثي كه با يكي از هواداران جـمـهـوري    
اسالمي داشتم، او از احمدي نژاد نـقـل   
قول آورد كه وي بدرستي خـاطـرنشـان      
كرده است كه داستان هولوكاستي دروغ   
است و هرگز چنين چيزي دركـار نـبـوده      

 .است

واقعيت اينست كه هولوكاست در قـرن    
گذشته وجود داشته و داليل زنده اي بـه    

 .وجود آن شهادت ميدهند

ولي جواب من به اين باباي بـاهـوش   
) و همين طور به آقاي احـمـدي نـژاد     (  

اين است كه اگر منهم ادعا كنم كه كربال 
و شهادت حسين كه شمـا مـومـنـيـن        

سال قبـل رخ داده       1400مدعي هستيد 
است، دروغ بوده و هرگز چنين چيـزي در    
كار نبوده است، چه دليلي براي اثـبـات   

 آن داريد؟

براي اطالع خوانندگان بايد بگـويـم كـه      
من نه نفعي در تـايـيـد و تـكـذيـب             
هولوكاست دارم، و نه اين كه هـرگـز در     
اسرائيل بوده يا سهمي در شركت هـاي  

 .  يهودي دارم
■■■ 

در نزد آنان اينكه دو نفر براى خودشان جداگانه غذا               
 . بپزند و جداگانه آنرا ميل نمايند بى معنا بوده است

مالكيت خصوصى و            همگى با پيدايش     ,  اين مفاهيم  
خانوادۀ پدر ساالر آه زندگى افراد را به                                          
مرزهاىزمين و دارائى خصوصى شان محدود نموده         
و دقيقا از همان جا آنرا از زندگى ديگران جدامی                     
نمايد  است آه در فرهنگ و ذهن بشر بعنوان شيوه                 

 . رايج زندگى ظهور مى نمايند
  مرزهاى زندگى و فعاليت هايش       ,  براى انساِن بدوى   

او درشكارگاه هاى    .  درمرزهاى آالن خالصه ميشود    
در زمين هاى آالن        ,  آالن است آه شكار می آند            

در خانه هاى عمومى آالن است         .  است آه می آارد     
در جشن  .  مى خورد و زندگى می آند       ,  آه مى خوابد  

هاى آالن است آه شرآت می آند و با افراد آالن                    
خارج از کالن     .  است آه از نظر جنسى می آميزد             

. برای او تنها سوء ظن ، جنگ و دشمنی وجود دارد              
اين شيوه ايست آه او طى صدها هزار سال و در تمام   
 . دوران بدويت با آن زيسته و به آن عادت آرده است

اآنون آه تحِت الزاماتى ناچار به  برون همسرى شده           
بايد به  ,  جنسى      براى اولين بار براى آميزش      ,  است  

با     او تا آنون رابطه اش     .   خارج از قبيله مراجعه آند     
سوء ظن و جنگ      ,  قبايل ديگر تماما بر پايه دشمنى           

 . بوده است
براى يك دوره آه هنوز به تمايز آامل خود از                             

به اعضاى گله هاى        ,  حيوانات پى نبرده بوده است         

همچون حيوانات خطرناك مى نگريسته      ,  انسانِى ديگر 
و هر گاه آه يكى از آنان را گرفتار می آرده وى را                

از ,  و بعد هم   .  را مى خورده است         آشته و گوشتش   
آنجا آه به وجود بيمارى بعنوان علت مرگ واقف                   

از بيمارى و مرگ گرفته تا حوادث , نبوده و همه چيز
چشم زخم و جادو و       ,  به روح شرير   ,  ناگوار ديگررا 

فقط براى جنگ و خون     ,  جمبل همسايه نسبت می داده    
بهاى فرد از دست رفته و از ميان برداشتن جادوى                  
مرگ آور دشمن بوده است آه رو به سوىقبيله ديگر            

 .  مى آورده است
ولى اآنون آه براى اولين بار و به عنوان يك امر                     

با فردى غير ازآالن خود           براى آميزش ,  غير رايج    
طبيعى است آه نه تنها دست        ,  به آالن دشمن مىرود    

تاآنونى زندگى آالنى     به آار غير رايجى آه با شيوة        
مجبور است , مغايرت دارد ميزند بلكه و به همين دليل

 . و لرز و بطور مخفيانه انجام دهد  اين آار رابا ترس
به     مردى آه براى ديدن جفت اش         ,  به عبارت ديگر   

در واقع و در تصور خود به            ,  قبيله  ديگر می رود       
او نه تنها براى انجام       .  سرزمين دشمن قدم مى گذارد      

امر غير رايجى آه قبول آن براى آالن وقبيله زن                    
دشوار است به آنجا مىرود بلكه همچنين با انواع و                
اقسام احساسات سوء ظن آورو دشمنانه اىكه معموال           
هر قبيله نسبت به قبيله ديگر دارد است آه مورد                       

 . استقبال قرارمی گيرد
هرچند براى نزديكى    ,  رسم برون همسرى   ,  از اينرو 

آآلن هاى متفرق و ايجاد قدرت بندِى قابل اتكاء ترى             
زمينه     ولى در پس   ,  در مقابل ديگران بر پا شده بود          

به آسانى و   ,  دشمنانه و سوء ظنانه اى آه وجود داشت        
 . نبود  راحتى قابل هضم و پذيرش

همين امر يعنى " ِاِولين ريد" آه مانند " ارنست آرالى"
سوء ظن به مرد غريبه را دليل پنهان آارىها در                      
روابط جنسى زن و مرد مى داند در آتاب خود بنام                  

ديگرى آه   انسان شناس" سووانتون"از قول " مادران"
ها تحقيق آرده است نقل      )  Thaida" (تايدا"در ميان   

 .  قول جالبى مى آورد
دشمنى ميان  ,  وى می گويد آه در ميان اقوام مزبور            

و داماد به حدى است آه آنها مكررا                خانواده عروس 
 از يكديگر بعنوان دشمنان هم ياد مى آنند

 (J. R Swanton, "the Haida", vol. v, 
part I, p . 62. In Brifault, Robert, "the 
Mothers", vol. 1, p. 517.) 

دشمنى به حدى بوده است آه در ميان                     ين احساس  ا
از     شوهِر غريبه پس       ,  اعراب بدوى در گذشته                

توسط اعضاى قبيله حتى آتك         بازگشت از چادر زنش   
 .مى خورده است

)- W, Robertson Smith, "kinship and 
Marriage in early Arabia", p. 69 n. ( 

حتى به شكل نمادى آن هم آه       ,  آتك زدن شوهر غريبه   
دشوار آالن نسبت به ورود يك           شده بهر حال احساس   

جنسى وى با عضو آالن خودى را              غريبه و آميزش   
 . مى گذارد   به نمايش

(آامچاتكا"اين رسم در                "Kamachatka  ( در
(آورياك"روسيه در ميان                 "Koryak  (     ها هم

چى "همينطور در ميان مغو ل هاى دره             .  وجوددارد
 ) .Chien Chang" (ينگ چانگ
بعنوان اولين شرط   ,  زندگى مشترِك زوجه  ,  به هرحال 

آه قرار است در آينده از درون            ,  خانوادة تك همسر   
ويرانه هاى آالن و زندگى اشتراآى و جمعى آن سر             

هزار   8جفتى در       در همين آميزش      نطفه اش ,  بر آورد 
سال قبل يعنى در پايان دوران بدويت و آغاز دوران               

  در حالىكه آميزش   .  بربريت است آه نهاده مى شود        
گروهى شكل رابطه جنسى در دوران بدويت را                        

جفتى شكل اين رابطه در                آميزش,  تشكيل مى دهد    
 . دوران بربريت است 

با زندگى آالنى در مخفى           تناقضات اين نوع آميزش     
و درگيرى هاى آن بعنوان چيزى گويا                 ,  آارى ها  
خود نشانى از آن است آه        ,  با زندگى آالنى       متناقض

نظفه هاى چيزى متضاد با آالن ولى هنوز بخشى از             
 . در حال شكل گرفتن در دل آن می باشد , آن

جفتى هنوز راه درازى را تا                   آميزش,  با اين حال    
قبل از  .  خانوادة تك همسرِى پدر ساالر در پيش دارد           

اين رابطه بايد به        ,  و در قدم بالفاصله بعدى         ,  همه
به رابطه اى زير يك      ,  رابطه اى ماندگار و دائمى تر       

 ...ادامه در شماره بعد .    دتبديل شو, سقف
■■■  

, لحظه آه اراده آند از آالن خود جدا شود               
ولى مجبور است براى ادامه بقاء خود بالفاصله به                 
آالن ديگرى مراجعه آرده و تقاضاى پيوستن به آنرا           

رابرتسون اسميت در       چيزى آه بنا به گزارش     .  بكند  
 . ميان قبايل عرب به آرات اتفاق مى افتاده است 

آالن همه چيِز فرد، و فرد بدون آالن،        ,  به اين ترتيب  
فرد خارج از آالِن خود نه تنها در             .  هيچ بوده است   

انواع خطرات و در واقع مرگ قرار داشته                معرض
بلكه همچنين هيچگونه هويت و حمايت آننده اى نيز              

 .براى خود نداشته است 
هنگامىكه روابط جنسى به روابط ميان زن       ,  از اينرو 

اقامت ,  ها و مردهاى ميان دو طايفه محدود مى شود            
مرد در آالن غريبه براى ديدن جفت يا دوست                           

محدود به دوره اى آوتاه و بازگشت فورى           ,    دخترش
تازه همين مالقات    .  مى گردد           وى به آالن خودش     

آوتاه نيز مى بايست در خفا و دور از چشم ديگران                 
  .انجام پذيرد 

اين آامال بر خالف رسم       ,  "فى جى "در ميان بوميان     
  و رسوم آنانست آه يك فرد شب را با دوست دخترش            

او امكان ندارد آه شب را       .  در زير يك سقف بگذراند     
در جائى جز يكى از محل هاى عمومى شهر يا دهكده           

. اطراق آند  ,  ناميده مىشود  )   Bur("  بور"آه         اش
زن و شوهر    . "  زنان و دختران در خانه مى خوابند         

در جائى آه    ,  قرار مالقات خود را در اعماق جنگل          
." جزخودشان آسى از آن با خبر نيست مى گذارند                 

ها يا  "بور"  در  ,  مجرد يا مزدوج   ,  همه جمعيت مذآر  
تاى   3تا    2آلوپ خانه ها آه در هر دهكده معموال              

پسرها نيز تا سن معينى      .  آنها وجود دارند مى خوابند     
 . يكى از آنها را براى خود دارند 

به     هنگاميكه مرد براى ديدن رفيقه اش      ,  به اين ترتيب  
نه به محل زندگى     ,  قبيله ديگر می رفت براى اقامت        

بلكه به يكى از خانه هاى عمومى آه ويژه                        ,  وى
در گوشه  "مردان ده بود می رفت و فقط هنگام شب               

آه جز خود آنها از آن خبر               ,  اى در اعماق جنگل       
 ."را مالقات مى نمود  رفيقه اش, نداشتند 

  ( B. Seemann, Viti (1862), p. 110 & 
191. In Crawley Ernest, The Mystic 
Rose, vol. 1 pp. 46.) 

, در آفريقاى شرقى نيز   )  Kafa" (آافا"در ميان مردم    
, مردان در خانه جمعِى جداگانه اى زندگى می آردند           

و شوهر و زن فقط هنگام شب بود آه يكديگر را                       
آنها  در طى  روز هرگز                  .  مالقات  مى نمودند        
 .يكديگر را نمى ديدند

 (R. Caille, Travels through Central 
Africa to Timbuctoo, vol. I, p. 94. In) 

باين ترتيب است آه آميزش جفتى جايگزين                                
 . گروهى می گردد آميزش

در اينجا بايد توجه داشت آه مفهوم زندگى جدا از                     
آنطور آه ما بعدا در خانواده پدرساالر       ,  جمِع يك زوج

براى اقوام بومى اساسا امرى ناشناخته بوده       ,  مى بينيم 
در نظر آنان اينكه دو نفر در گوشه ای همراه              .  است

جدا از ديگران زندگى نمايند بى معنا          ,  با فرزندانشان 
در ميان آنان همانطور آه می دانيم                     .  بوده است   

آودآان به همه تعلق داشته اند و همه با هم                                      
همين طور  .  بطوراشتراآى زندگى و آار مىكرده اند      

 روشنگر براي  شما 
. و بخاطر شما نشر مي  يابد 

اگر شما خوانندة خرافه ستيز 
به آن كمك نكنيد،  از چه 
 كسي ميتوان انتظار داشت؟

 )1( ادامه از صفحة ....زن الهة آسمان 

 
  !روز جهانى كارگر را گرامى بداريم

 سخنرانی و موسيقی
Sunday, May 4, 2008 

6 to 12 pm  
Steel Workers Hall  

25 Cecil Street 
(College and Spadina)  

 تورنتو -كميته برگزار كننده اول ماه مه 
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BY : Siamac Sotudeh 

Afghanistan and the Islamic Mujahdin Movement  

such areas, according 
to Islamic tradition, they 
would wed the girls as 
soon as they had grown 
to the age of puberty or 
even prior to that.  
Therefore, there were a 
lot of girls in the coun-
tryside who were mar-
ried when they were 
between 10 to 12 or 
even 9 years of age.  In 
the countryside or the 
city, women did not 
have the right to di-
vorce. 
 The indicated reform 
took away the wedding 
authority from the par-
ents and granted it to 
the girls and boys them-
selves. The minimal 
wedding age was 
raised to 16 for girls 
and 18 for boys.  In ad-
dition to that, girls and 
boy’s approval and its 
notarization in the gov-
ernmental institutions 
were sufficient for a 
formal marriage. So, 
there was no need for 
clerics to make ar-
rangements.  The most 
important part of the 
reform was that women 
could divorce whenever 
they desired. 
 
Naturally, these reforms 
which intended to liber-
ate women   from the 
yoke of slavery of the 
middle Ages and to es-
calate their legal rights 
to a level alike of the 
women in the west con-
tradicted Islamic regula-
tions fundamentally. So, 
for in Afghanistan, the 
Clerics opposed the 
reforms harshly, par-
ticularly because these 
reforms would raise 
women’s rights to a 
level much higher than 

the reforms of the  
Shah in Iran. 
 
 Like the former case, 
the Afghani clergies 
too, declared that the 
reforms’ elements repu-
diated Quran and God’s 
regulations and so any 
sort of divorce or mar-
riages carried through 
such new regulations 
were declared against 
Sharia [divine order] 
and voided, and forth-
coming relations would 
be considered as adul-
tery, and deserved pun-
ishment. And that was 
not all. Due to the fact 
that these reforms were 
initiated by a govern-
ment known as commu-
nist and pro-Russia, the 
Clergies targeted the 
reformers with anti-
communistic propa-
ganda. By crying about 
Islam and Muslim’s dig-
nity being offended, 
they tried to fan the fire 
of the conservative feel-
ings of people and or-
ganized them against 
the reforms and the 
government.  
 
Here as well, animosity 
of the clergies against 
Russian Soviets and 
their so called crying for 
war against the foreign 
enemy was not be-
cause of their concern 
about independence, 
but rather it was for 
their opposition to the 
reforms and to the lib-
eration of women. If the 
Clergy such as in Iran 
was really against being 
dependent on a foreign 
country, why did  they 
embraced   being a 
United States puppet  
so eagerly during their 

landlord’s grace and as 
such, was the landlord’s 
partner in exploiting the 
peasants. 
 
 While he threatened 
peasants by god pun-
ishment in their after life 
if they dared to touch 
others’ properties, the 
landlord himself did 
exercise that threat in 
this life with the aid of 
his gunners. So, when 
the reforms came, 
through the combina-
tion of accusing peas-
ants of deviating from 
Islamic Shariat {pious 
laws} and the forthcom-
ing of god’s punish-
ment, and the cutting 
off a peasant’s nose 
and ears wherever they 
accepted the land, an 
atmosphere of fear and 
terror was created such 
that nobody dared to 
step forward to take the 
distributed pieces of 
land. A telegram sent 
by the Afghani govern-
ment agents from the 
countryside reports as 
following: 
 
”Many of the landless 
peasants or ones with 
small pieces of earth 
were refusing to ac-
cept the land because 
of the reasons of con-
fusion or fear of the 
big landlords acting 
their vengeance fully. 
The populists, 
(members of the Peo-
ple’s Democratic 
Party, the pro Taraki 
party) made them ac-
cept the lands by forc-
ing them, through 
threats, saying that if 
they refused to accept 
the soil they would be 
punished… a lot of 
these peasants later 
committed suicide.”  
 
( Cable #199533 of Aug. 
11th 1979, quoted from 
Red Flag over Afghani-
stan by Thomas T. 

Jihad against Rus-
sians? Their anti-
foreigner howl and 
shriek aimed to cover 
up their true goals, 
which were their ani-
mosity towards 
women’s rights and 
other reforms. As 
Khomeini, used anti-
American and anti-
dictatorship slogans to 
cover up his anti-reform 
intentions, in the same 
way, they used anti-
communism and anti-
foreigners slogans to 
cover up their goals. 
 
The same story can be 
told about the peasants’ 
freedom from big land-
owners and moneylend-
ers in the villages. 
 
(Based upon this reform 
in the year 1978, the 
maximum of land owner-
ship for all landlords was 
reduced to 6 or 18 Hec-
tares.)  
 
The government of Ta-
raki carried out these 
reforms to take lands 
from the big landowners 
in order to give them to 
the peasants and to 
repeal their debts to the 
loan sharks. In Afghani-
stan, most of the large 
pieces of land belonged 
to the landlords and 
tribal chiefs. The 
greater portion of the 
peasants was in severe 
destitution and poverty 
without any land or any 
other means of earn-
ings. Worse than that, 
the loan sharks soaked 
the peasants’ blood 
mercilessly, by having 
too much interest 
charged on their debts.  
In winter time when the 

peasants had nothing 
to cling to, they would 
have to borrow money 
from the Loan Sharks 
whose loans consisted 
of pre-harvest acquisi-
tion of their crop output 
for a minimum price 
which was presented 
as loans.   
 
Consequently, farmers 
were not allowed to sell 
their crops to anyone 
else according to the 
market price at harvest 
time. By the next win-
ter, when they needed 
to borrow again from 
the loan sharks for their 
survival, they had to pre
-sell again their crops at 
a low price. 
 They were never able 
to liberate themselves 
from the chains around 
their necks.  
 
From this time forth, by 
the reform, the peas-
ants owned their own 
land and therefore did 
not have to pay rent or 
an annual fee to any 
landlord.  The govern-
ment had committed 
itself to create a credit 
system for peasants to 
provide them seeds 
and their other necessi-
ties so that they did not 
need to appeal to the 
loan sharks any longer. 
The land reform and 
the cancellation of the 
peasants’ debts to the 
usurers who were 
mostly the same land-
lords, was not only a 
great blow to the land 
lords, but an even a 
bigger step in the peas-
ants’ liberation and im-
provement of their lives.  
The clergy or Mullah in 
the village lived on the 

 Women’s rights and 
land reforms in Afghani-
stan were the agitating 
factors that brought 
about the Islamic Muja-
hedeen Movement 
against the ruling re-
gime, as they did in 
Iran. The Islamic Muja-
hidin Movement in Af-
ghanistan was formed 
in direct connection with 
reforms benefiting 
peasants and women.   
These reforms were 
initiated by Taraki’s 
 
(Taraki’s government was 
a pro-Soviet Union re-
gime that came to power 
in Afghanistan in 1978.) 
 
 administration, which, 
lasted from April 1978 
till October 1979.  The 
reform document relat-
ing to women’s right, 
executed on October 
17th 1978, consisted of 
measures to invalidate 
Arranged Marriages, 
prohibited wedding 
brides to husbands in 
exchange for money or 
commodities, recog-
nized a woman’s right 
to divorce, increased 
the minimum age for 
marriage of girls and 
brought together the 
schools for boys and 
girls. 
 
Up until this reform, 
women’s rights were 
completely limited to 
the religious laws 
meaning that girls were 
in subjection to their 
fathers like   articles of 
trade which could be 
sold in exchange for 
cash or commodity to 
anyone of the fathers 
choosing.  The girl her-
self had no authority in 
regard to her wedding 
year or the choice of 
the person to whom she 
would marry. 
Such state of affairs 
was more common in 
villages where religion 
had more influence. In Continued On Page ( 7 )
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This past Christmas break I happened to be pre-
sent in an Iranian gathering in New York City. In a 
discussion with one of the sympathizers of the 
Iranian Islamic Regime, the person quoted 
Ahmadi-Nejad, the President of Islamic Regime of 
Iran and that he justly and rightfully claims that 
Holocaust is a lie and never happened. 
The fact is that Holocaust has taken place in the 
recent century and there are living witnesses of 
that event. 
My response to this smart dude (as well as to Mr. 
Ahmadi-Nejad) is that Karbala and the Shahadat-
e Hossein that you and your believers claim to 
have happened around 1400 years ago is a lie 
and never happened. What is your evidence to 
prove that? 
For reader’s information, I have no interest in 
proving or disproving Holocaust, nor have I ever 
been to Isreal and have no stock or bond in any 
Jewish institutions. 

■■■ 

 

 

Dear Mr. Sotudeh: 

On Friday night, I was watching your pro-
gram and I couldn't help myself of noticing your 
repeated irregularities and some false references 
that you mentioned. 
First of all I believe the "untold history of Islam" 
must be replaced by "Untold crimes and treachery 
by Islam." Actually that even is not necessary be-
cause Islamic Republic of Iran has introduced 
Islam in its best possible way - hands on the job. 
Second of all, in your website, you have an-
nounced that Channel One's program because of 
their financial problem, has been ceased. That is 
not true. 
In summary, I couldn't accept more than 10% of 
your 30 minutes talk on TV and 90% of your 
statements were fabrication and simply not true.  
I suggest you deserve to be a "Namayandeh Ma-
jles" and please say hello to Mr. Ahmadinejad for 
me. Poor thing, he must be very depressed today 
or better he could even kill himself. 
Mir hashem ziai 
 
 
Dear Mr. Ziai 
 
Sorry that I couldn't understand what you were 
trying to say. You said that most of my references 
were false and %90 of my statements was not 
acceptable. As long as you have not said any-
thing about why they are false or unacceptable, I 
can’t respond you. I wished you could put some 
material into your statement. What I said on my 
website is about my financial problem, not chan-
nel Ones. I think you misunderstood.   
Thanks for your email. 

■■■ 

countries; furthermore, 
as per position of 
“Western Democratic 
Governments” is noth-
ing more than deafen-
ing  propaganda and a 
cover up for their sup-
pressive and aggres-
sive policies.   
We should remind our-
selves that the existing 
freedoms, neither have 
been the (generosity) 
products of the Western 
Capitalist governments 
nor Parliamentary Sys-
tem- in fact they are  
“Rights”  that have been 
achieved through cen-
turies of struggle 
against the so called 
“Western democratic 
governments”.  
The Islamists criticize 
western democracy for 
its deficits and short-
falls; not to modify it for 
improvement rather to 
replace it with their own 
totalitarian and dictato-
rial theocratic system. 
The fundamental goal 
of humanistic criticism 
of these “democracies” 
is to elevate the existing 
freedoms and to un-

chain the freedom 
seeking humanity from 
capitalism and its con-
trolling “Economic Au-
thorities”.  
The statistic reported in 
this issue of 
“Roshangar” regarding 
the shares hold by the 
U.S. Congressmen and 
Senators in the compa-
nies which have military 
contracts with Penta-
gon and the relation-
ship between their 
votes of support for the 
Policy of War on Iraq is 
very evident.  
In conclusion, these 
statistics reveal that the 
U.S. Congressmen and 
Senators, even those 
presently opposing the 
War, have sanctioned 
the War on Iraq, not out 
of lack of awareness or 
manipulation by Bush’s 
Administration, rather 
consciously and as re-
sult of calculated per-
sonal profit making and 
for the expansion of the 
Imperialistic System as 
a whole.  

■■■ 
                 

them anywhere between 
$15.8 million and $62 
million between 2004 
and 2006, the center 
concludes. 
It is unclear how many 
members still hold these 
investments and exactly 
how much money has 
been made. Disclosure 
reports for 2007 aren't 
due until this May. Also, 
members are required to 
report only a general 
range of their holdings. 
According to the report, 
presidential hopefuls 
Barack Obama and John 
McCain did not report 
any defense-related 
holdings on their filings; 
Hillary Rodham Clinton 
did note holdings in such 
companies as Honey-
well, Boeing and Ray-
theon, but sold the stock 
in May 2007. All candi-
dates three are mem-
bers of the Senate. 
Earning dividends from 
companies tied to the 
military "could be prob-
lematic" for lawmakers 
who oversee defense 
policy and budgeting, 
noted the center's Lind-
say Renick Mayer. 
Avoiding every company 
with a military contract, 
however, would not be 
easy for an investor. 
"So common are these 
companies, both as per-
sonal investments and 
as defense contractors, it 
would appear difficult to 
build a diverse blue-chip 
stock portfolio without at 
least some of them," 
Mayer wrote 
Kerry, D-Mass., a mem-
ber of the Senate For-
eign Relations Commit-
tee, is identified as earn-
ing the most — at least 
$2.6 million between 
2004 and 2006 from in-
vestments worth up to 
$38.2 million. 
Spokesman David Wade 
said Kerry, who 
staunchly opposes the 
war in Iraq, is one of 
many beneficiaries of 
family trusts that he 
doesn't control. Wade 

also noted that Kerry 
does not sit on the Ap-
propriations Committee, 
which has direct control 
of the defense budget. 
"He has a 24-year Sen-
ate record of working 
and voting in the best 
interests of our men and 
women in the military, 
not of any defense con-
tractors," Wade said. 
Lieberman, I-Conn., 
chairman of the Senate 
Homeland Security and 
Governmental Affairs 
Committee and a mem-
ber of the Armed Ser-
vices Committee, held a 
considerably smaller 
share at $51,000. A 
spokesman said the 
senator, who supports 
continued operations in 
Iraq, is "careful to make 
his policy decisions 
based only on what is 
best for the country." 

A spokesman for Blunt, 
R-Mo., a senior member 
of House GOP leader-
ship who held at least 
$15,000 in Lockheed 
Martin stock in 2006, 
said the insinuation that 
lawmakers' votes might 
be affected by their port-
folios is "offensive." Like 
Lieberman, Blunt has 
been a fierce supporter 
of the war. 
"I don't pretend to speak 
for other offices, but I am 
fairly certain that no 
member would consider 
their personal finances 
when voting on issues 
as important as sending 
our men and women in 
uniform into harm's way," 
said Blunt spokesman 
Nick Simpson. The Lock-
heed Martin stock was 
given to Blunt's wife by 
her mother, he said. 

■■■ 

By ANNE FLAHERTY, 
Associated Press Writer 
Thu Apr 3, 7:25 PM ET  
WASHINGTON - Mem-
bers of Congress have 
as much as $196 million 
collectively invested in 
companies doing busi-
ness with the Defense 
Department, earning 
millions since the onset 
of the Iraq war, accord-
ing to a study by a non-
partisan research group.  
Not all the companies in 
which lawmakers in-
vested are typical de-
fense contractors. Cor-
porations such as Pep-
siCo, IBM, Microsoft and 
Johnson & Johnson 
have at one point re-
ceived defense-related 
contracts, notes the re-
port by the Washington-
based Center for Re-
sponsive Politics. 
The center's review of 
lawmakers' 2006 finan-
cial disclosure state-
ments suggests that 
members' holdings could 
pose a conflict of interest 
as they decide the fate of 
Iraq war spending. Sev-
eral members earning 
money from these con-
tractors have plum com-
mittee or leadership as-
signments, including 
Democratic Sen. John 
Kerry, independent Sen. 
Joseph Lieberman and 
House Republican Whip 
Roy Blunt. 
The study found that 
more Republicans than 
Democrats hold stock in 
defense companies, but 
that the Democrats who 
are invested had signifi-
cantly more money at 
stake. In 2006, for exam-
ple, Democrats held at 
least $3.7 million in mili-
tary-related investments, 
compared to Republican 
investments of $577,500. 
Overall, 151 members 
hold investments worth 
$78.7 million to $195.5 
million in companies that 
receive defense con-
tracts that are worth at 
least $5 million. These 
investments earned 
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8,922,403 copies and 5,923,798 copies (respectively) 
sold per month.  Below is the list of these nine maga-
zines, which, together, add up to make nearly 15 mil-
lion copies per month 1:  
Cosmopolitan  2,487,393 
Seventeen  2,442,090 
Glamour  2,115,487 
YM   2,153,815 
Mademoiselle  1,206,054  
Teen   1,327,893 
Vogue   1,190,018 
Essence  1,000,208 
Elle       924,242 
These are magazines which have almost all of their 
pages consisting of articles and illustrations about 
women’s beautification. The contents are, in essence, 
advertising and offering nothing but sexual identity for 
women and teenage girls. 
Other publications that also promote the same type of 
identity for women, but in a partial manner or through 
more traditional means, must also be added to this list. 
With this done, the true number of published copies for 
such magazines would then skyrocket to an unbelieva-
bly high amount. And don’t forget that here we are only 
talking about the sales for the fashion and beauty 
magazines that are considered bestsellers.  
A notable fact is that in comparison to all these differ-
ent fashion and beauty magazines for women, there is 
only one magazine in the top-hundred list that is for 
men: “Men’s Health,” with 1,373,817 as the monthly 
average of the copies sold. Furthermore, even though 
I referred to “Men’s Health” as publications similar to 
that of women’s, they are not in fact much similar in 
terms of sexual objectification, as we shall see later. 
In order to hold a more accurate image of the reality, 

we will come out of the best-sellers discussion and 
compare the subject of beauty and fashion in a wider 
area.  
 “Consumer Magazine Advertising Source,” which is a 
very voluminous reference book, categorizes maga-
zines published in America according to contents and 
subject. In the section belonging to fashion, beauty, 
and grooming there is a large list of publications be-
longing to this category, all of which are publications 
being printed and distributed in America. Among 
these, 26 are for women, with 31,469,805 as the aver-
age number of copies sold per month. This number is 
3,156,145 for men’s publications, and only two of the 
publications in this list are specifically for men.2 This 
means that there are 10% more of women’s publica-
tions around, than men’s.  
We could now say that every month, about 31.5 million 
copies of women’s and teenage girls’ magazines bom-
bard them with their promotional contents, through 
various appealing types of text and illustration, to tell 
them that they are nothing but holders of beauty and 
objects of sex. 
Furthermore, the 31.5 million copies sold only signify 
the number of people who buy and use these maga-
zines. If we consider the fact that each copy of these 
magazines sold is usually read by more than one per-
son, then we will reach the number 62 million 
(assuming there is an average of two readers per 

magazine), which is 
close to half of the popu-
lation of American 
women in the year 1997. 
Then there are also the 
many people to whom 
these contents are 
transferred through word 
of mouth. 
Now if we consider the 
fact that about 79 million 
out of the 136 million 
females living in Amer-
ica in the year 1997 
were between the ages 
of 14 and 55 (this is the 
general age range for 
women who pay atten-
tion to advancing their 
physical beauty and 
read beauty and fashion 
magazines 3), we will 
see that for every 2.5 
women, one fashion and 
beauty magazine in 
printed. Make no mis-
takes. This is only based 
upon our first case sce-
nario, in which we as-
sume that there is only 
one reader for each 
magazine printed. 
The abovementioned 
figure clearly does not 
encompass all of the 
publications that have to 
do with women’s beauty 
enhancement. For in-
stance, hair style maga-
zines, body enhance-
ment magazines, and 
the publications that de-
vote themselves partially 
to “fashion,” “beauty,” 
and “self improvement” 
for women, have not yet 
been incorporated into 
our calculation. It should 
be noted that these also 
publish in millions. 
Think about it. If we 
count all of these in, and 
also consider the reality 
that each purchased 
magazine usually has 
multiple readers, won’t 
we reach at least a ratio 
of one magazine per 
woman and per teen-
ager? 
More concerning is the 
fact that all of these are 
parts of only one source 
from which women are 
constantly being bom-
barded. We are only 
talking about publica-
tions here. If we con-
sider other powerful 
sources, especially 
mass media such as 
television and cinema, 
then we could see the 
real monstrous commer-
cial force: the force that 
constantly and daily 
brainwashes young and 
mature women into tak-

ing the roles of objects 
of sex and beauty. 
To conclude this sec-
tion, I should mention 
that alongside the many 
publications that recog-
nize women only as 
sexual beings, there are 
only three main maga-
zines that are devoted to 
the betterment of 
women’s social and 
economical statuses. 
One of these three is 
“Working Woman,” 
which, according to 
“Magazines for Librar-
ies,” targets educated, 
white collar women who 
are looking to improve 
their careers… Their 
articles focus on career 
advancement, manage-
ment, communication 
skills, expansion of small 
businesses, investment 
strategies, and modern 
technology 4. Another 
one is “Working Mother” 
magazine, which is pub-
lished for mothers who 
work outside of home. 
Thus, “Working Mother” 
is concerned with issues 
regarding taking care of 
the family and children’s 
affairs, as well as 
women’s career-related 
issues and their future 
occupational conditions. 
Finally, “Women in Busi-
ness” is the third one. It 
is published “for the 
members of the asso-
ciation of the business 
women in America 
“They target both work-
ing and retired business 
women as their main 
audience. These three 
magazines’ average 
monthly publications are 
respectively 761,419, 
85,000, 5 and 52,000, 6 
which makes a total of 
1,663,419 copies sold. 
This is nothing com-
pared to our 31 million 
figure. We shouldn’t 
forget that even these 
magazines, like all other 
commercial publications 
for women, consider 
fashion and beauty re-
lated topics as well, to 
different degrees, along-
side their main topics. 7 
                 So, aren’t these 
numbers sufficient 
enough to clearly state 
that women, for the 
most part, care about 
their physical beauty 
more than they do any-
thing else? Continued in 
next issue.  
 

■■■ 

 

bluntness, if not more.  
How widely does their 
influence go? As part 
of the larger endless 
system of mass media, 
they take part in shap-
ing the day-to-day 
mentality of women 
regarding the subjects 
of beauty and being 
the object for the sex-
ual satisfaction and 
pleasure of men. Their 
articles of guidance, as 
seen earlier, are trans-
ferred to the large cir-
cle of readers on a 
nonstop and daily ba-
sis. Once they reach 
these women, they will 
keep moving on 
through word of mouth 
and other such means. 
This is how this infor-
mation regarding fash-
ion, beautifying tech-
niques, specific behav-
ior, and personality 
and ideological norms 
will spread to the re-
mainder of women and 
shape their personali-
ties and minds. To 
have a better picture of 
this, let’s look at the 
following facts:  
In America, tens of dif-
ferent fashion and 
beauty magazines are 
published and distrib-
uted for girls and 
women. In addition, we 
must also add the 
many other women’s 
magazines of similar 
categories (body en-
hancement, hairstyle, 
etc) to this list. The 
number of the different 
hairstyle magazines by 
itself is incredibly high. 
Here are some exam-
ples: “Hairstyle”, 
“Hair”, “Hair Now”, 
“Hyper Hair”, “New 
Ideas for Hair Style”    
“Hairdo Ideas”, “Black 
Hair”, and “Short Hair 
Style”   
This was by no means 
inclusive of all of the 
magazines related to 
this subject that are 
published. I read and 
took note of this list off 
of a magazine shelf on 
the counter of a ran-
dom store.  
In addition, here in 
America, the subjects 
of women and aes-
thetic beauty are so 
tightly intertwined and 
unified that you could 
rarely find a commer-
cial publication that is 
about women and at 
the same time does not 

have at least a portion 
of it dedicated to fash-
ion and beauty. From 
the economical per-
spective, the reason 
for this is that cos-
metic product compa-
nies pay such high 
prices for advertising 
and promoting their 
products that it would 
only be natural and 
well-expected that 
publications would so 
often devote their at-
tention to related sub-
jects. However, I 
should mention that 
many of these maga-
zines are owned by the 
previously-mentioned 
companies them-
selves. 
 In order to hold 
a better image of the 
truly massive load of 
advertisements that 
have to do with the top-
ics of beauty and deper-
sonalization of women 
into sex objects, we 
must also consider the 
numbers for this group 
of publications as well: 
the hundreds of maga-
zines, promotional bro-
chures, and catalogs 
distributed by clothing or 
cosmetic product com-
panies (and companies 
selling other beautifica-
tion products) them-
selves. They are surely 
numerous and signifi-
cant enough for us to 
add to our previous list 
of publications that bom-
bard women non-stop 
and on a daily basis.  
 A true image of 
the load of fashion and 
beauty publications put 
upon women will only be 
observed when, in addi-
tion to the variety, we 
consider the significantly 
large number of pub-
lished copies.  
 For this means, 
all we need to do is pay 
attention to the fact that 
not only each one of 
these publications alone 
prints millions of copies 
at a time, but many of 
them are of the top hun-
dred bestselling publica-
tions in the United 
States. 
From our previous list, 
nine of them were of the 
100 best-selling publica-
tions in the year 1996. 
Six of these are 
women’s fashion and 
beauty magazines and 
three are teenage girl 
publ icat ions,  wi th 

 <<<   Continued  From Page ( 1 )  WOMEN AS SEX OBJECT 

 



Rowshangar  Volume 2. No 10 April 2008 Web: www.rowshangar.com E-mail: rowshangargar1@yahoo.com           

 • 
  • 

 

 

 
 
 

   

Who is Defining 
Women as Sexual Be-

ings? 
 

Writer : Siamac Sotudeh 
Translated by: Babak 

 

ROWSHANGAR  
Tel: (773) 656-9107 
Tel: (416) 726-1166 
Fax: (310) 358-9991 

CEES  
PO Box. 55338   
300Borough Dr.  
Scarborough ON.  

M1P - 4Z7 

CANADA  
rowshangar1@yahoo.com 

P.O. BOX  3785  BARRINGTON   IL    
60010-9998        

 

 
(Part Six) 

 
Wife’s Property, inheritance and Earnings 

By: Ahmad khazaei 

The Torah’s percep-
tion, as was previously 
demonstrated, regard-
ing the financial rela-
tionships in the house-
hold between its male 
and female members 
is based upon the fun-
damental concept that 
women are simply 
“domestic slaves”. Women 
are totally controlled by 
their fathers and their hus-
bands: they don’t have any 
economic independence. 
The Talmud describes the 
financial situation of a wife 
as follows:  
 How can a woman have 
anything; whatever is hers 
belongs to her husband? 
What is his is his and what 

is hers is also his...... 
Her earnings and what 
she may find in the 
streets are also his. 
The household arti-
cles, even the crumbs 
of bread on the table, 
are his. Should she 

invite a guest to her house 
and feed him, she would 
be stealing from her hus-
band..." (San. 71a, Git. 
62a) 
attitude towards female 
inheritance of the property 
of a deceased relative. 
The Biblical rules of inheri-
tance are outlined in Num-
bers 27:1-11. A wife is 
given no share in her hus-
band's estate, while he is 

In agriculture large 
size was not yet a 
condition of high 
productivity, as it 
was in mining. The 
increase in com-
modity production 
did produce an 
expansion of social 
division of labor in 
agriculture as well; 
many estates took 

to grain growing, 
others to raising 
livestock, and so 
forth. In the case of 
a large estate there 
was the possibility of 
having its direction in 
the hands of scien-
tifically trained men 
who rose above 

 
 

     Part (5)      
SLAVERY IN COMMODITY PRODUCTION 

BY: Karl kaoteski 
THE TECHNOLOGICAL INFERIORITY OF  

THE SLAVE ECONOMY 
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and took side with suppres-
sive forces in the conflict 
between “Freedom of 
Speech” and censorship.  
Once again, these should, 
for blind-lovers of the 
“Western Democracies” 
reveals the true meaning of 
“Freedom of Speech” in 
these so called  democratic 

Continued On Page ( 3 ) >>> 

On the 27th of March, the 
“Human Rights” Commit-
tee of the United Nations, 
passed the resolution of 
“Prevention of insulting the 
religions” proposed by the 
Islamic governments. Later 
on, the European Union 
criticized the film, “Fitna”, 
in a very bold manner and 
“forbid insulting religions” 

 

http://netmBBC NEWS 
Page last updated at 17:13 GMT, 
 Monday, 14 April 2008 18:13 UK 

Maoist supporters celebrated on the streets  
Nepal's Maoist party has taken a commanding lead in a land-
mark election to form an assembly tasked with writing a new 
constitution.  
The Maoists have won 102 of the 180 seats declared so far, well 
ahead of other parties and far more than many analysts had ex-
pected. 
The party now has a good chance of securing an absolute major-

(Continued on page 16) 
Continued On Page ( 8)  >>> 

 
In Which Extend on this Matter 
are Women Trained? 
 T h e  m a g a z i n e s  “ T e e n ” , 
“ S e v e n t e e n ” ,  “ S a s s y ” , 
“Cosmopolitan”, and “Glamour” are 
not the only publications involved in 
“self-improvement” and “physical” 
and “social” growth. “Latina”, “ym”, 
“Mirabella,” “Marie Claire”, “Belle”, 
“Allure”, “Mademoiselle”, “Vogue”, 
“Harper’s Bazaar”, “Elle”, “Essence”, 
“Self”, and “Shape” are just some 
more of the many similar magazines 
that are consistently making them-
selves busy with this effort: prepar-
ing women for the sale of sex. The 
contents and messages delivered 
by these magazines are the same 
as that of “Cosmo” and “Glamour,” 
with the same level of influence and 

Dear reader, 
We are glad that we are provid-
ing you with an English transla-
tion of “Woman and Sex” and 
are willing to go on with trans-
lating the remaining chapters 
for the upcoming monthly publi-
cations of Rowshangar. We 
would like to know how big the 
audience for this section is. 
Please do us a great favor and 
write an email to the translator 
if you have been following up 
with the English chapters of 
“Woman and Sex.” Along with 
the email, please include any 
additional comments that you 
may have about these continu-
ing sections. We would greatly 
appreciate, and be encouraged 
by your feedback. 
Thank you, Babak S 
(translator) 
P l e a s e  e m a i l  t o 
taskin333@yahoo.com 

Continued On Page ( 2 )… >>> 

Continued On Page ( 5 )>>> 

Maoist supporters celebrated on the streets 
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sense of time, seeing 
bright lights or fire, the 
blurring of the senses 
and profound religious 
and spiritual feelings.  
"I propose that this event 
involved no change in 
the real world, having 
nothing to do with either 
the bush or the fire," he 
said.  

"Rather, it is reflected in 
the radical alteration in 
the state of conscious-
ness of the beholder - 
that is, Moses.  
"Moses's sense of time 
changed and an actual 
moment in physical time 
was subjectively per-
ceived as an eter-
nity...enough time for the 
bush in front of him to be 
burnt and consumed.  
"But in the external 
physical domain, only a 
fraction of a second had 
elapsed, hence no actual 
change in the bush was 
perceived."  

The account in the Book 
of Exodus of the bush's 
ability to burn without 
being “consumed" is 
generally attributed to 
the presence and power 
of God.  

High of the beholder? 
Moses and the burning 
bush. The acacia tree, 
frequently mentioned in 
the Bible, contains one 
of the most psychedelic 
substances known to 
man.  

But to the Hebrew Uni-
versity of Jerusalem's 
Professor Shanon, who 
freely admits to having 
experimented with mind-
bending substance 
"about 160 times in vari-

ous locales in contexts", 
it is evidence of the 
power of drugs.  
Writing in the journal 
Time And Mind, the pro-
fessor said the telltale 
signs of drug-induced 
visions included a loss of 

According to the profes-
sor, Moses was not 
alone in dabbling with 
drugs, with the assem-
bled Children of Israel 
likely to have been in "an 
altered state of aware-
ness" when Moses 
brought the Ten Com-
mandments down from 
Mount Sinai.  

Professor Shanon told 
Israeli radio: "As far as 
Moses on Mount Sinai is 
concerned, it was either 
a supernatural cosmic 
event, which I don't be-
lieve, or a legend, which 
I don't believe either, or 
finally, and probable, an 
event that joined Moses 
and the people of Israel 
under the effect of nar-
cotics."  
Even a description of 
Moses with "shining 
skin" is seen as a refer-
ence to the euphoric, 
sweat-inducing effects 
associated with drug 

use.  
H e  c o n c l u d e s : 
"Admittedly, the smoking 
gun is not available to 
us. However, so many 
clues present them-
selves, which, like the 
pieces of a jigsaw puz-
zle, seem to cohere into 
a intriguing, unified 
whole.  

"I leave it to the reader 
to pass his or her judg-
ment."  
Some judgments, how-
ever, were less than 
kind.  
Orthodox rabbi Yuval 
Sherlow stressed that 
the Bible was trying to 
convey "very profound" 
events.  
Mike Judge, of the 
Christian Institute, said: 
"For people who believe 
in such a God, it is per-
fectly rational for Him to 
be acting in a super-
natural way."  

■■■ 
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When Moses received 
the Ten Commandments 
from God, he was sum-
moned right to the top of 
Mount Sinai. 
But the man who led the 
Children of Israel to 
safety may have been 
even higher at the time, 
if an Israeli academic is 
to be believed. Psychol-
ogy professor Benny 
Shanon says it was likely 
Moses as hallucinating 
under the influence of a 
mind-altering drug at the 
time of his biblical 
achievements. 
Taking the tablets: Pro-
fessor Benny Shanon 
says it was likely Moses 
(here portrayed by 
Charlton Heston) was 
hallucinating when he 
received the Ten Com-
mandments 
To back up his theory, 
Professor Shanon says 
the acacia tree, fre-
quently mentioned in the 
Bible, contains one of 
the most psychedelic 
substances known to 
man.  
The professor, who 
came up with his theory 
after experiencing first-
hand the effects of a 
hallucinogenic brew 
used in religious rituals 
in Brazil, said the story of 
Moses and the burning 
bush also had the hall-
marks of a psychedelic 
experience.  
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Maoist supporters have 
been holding victory pro-
cessions, with red vermil-
lion powder smeared on 
their faces and red ham-
mer-and-sickle flags in 
their hands. 

The election for the 601-
seat assembly is a key 
element in the peace deal 
that ended the Maoists' 
decade-long insurgency. 
Although the Maoists 
have not yet renounced 
violence, they will almost 
certainly now have to 
adjust from being a party 
of revolt to being a party 
at the heart of govern-
ment, our correspondent 
says. 
Nepal held its first polls 
since 1999 following the 
Maoists' decision to end 
their armed struggle in 
2006. 
King Gyanendra seized 
absolute power in 2005 
but was forced to give up 
his authoritarian rule the 
fo l lowing year  af ter 
weeks of pro-democracy 
protests. 
He has since lost all his 
powers and his command 
of the army. ■■■ 

ity. 
The Maoists' deputy 
leader has told the BBC 
that he believes the mon-
archy will be abolished 
within three weeks. 
Baburam Bhattarai made 
it clear that he expects the 
Maoists to lead the next 
government. 
It has already been agreed 
that the new constitu-
tional assembly, once 
formed, will implement 
the abolition of the 240-
year-old monarchy. 
Dr Bhattarai said he ex-
pected this to happen 
within three weeks, and 
that the royal palace 
might be privatised: 
"Most probably it would 
be better to convert that 
palace into a museum, 
where the public can go 

and enjoy.'' 
 
Vote of confidence  
 
The polls are the first to 
test the Maoists at the 
ballot box after their 10-
year insurgency. 
The BBC's Charles 
Haviland in Kathmandu 
says this is an extraordi-
nary vote of confidence 
in the Maoists. 
Three-quarters of the 240 
first-past-the-post seats in 
the constituency system 
have been declared so far. 
Of these, the Maoists are 
well ahead with 102 
seats, says the Election 

Commission spokesman 
Laxman Bhattarai. 
The next largest party, the 
Nepali Congress, is trail-
ing far behind with just 
30 seats. 
All the top Maoist leaders 
have won their constitu-
encies, mostly with large 
majorities. 
Maoist leader Prachanda 

said he was committed to 
multiparty democracy 
 
In addition to the con-
stituency seats, 335 are 
being filled on the basis 
of a proportional repre-
sentation system, and 26 
will be appointed by the 
new government, making 
601 seats in all. 
Full results are not ex-
pected to be known for 
several weeks. 
Our correspondent says 
the establishment parties 
have better democratic 
credentials, but people 
regard them as stale. 
Several senior politicians 

have lost, including the 
nephew and daughter of 
Prime Minister Girija 
Prasad Koirala and the 
leader of the traditional 
second party, the Commu-
nist UML, as well as a 
veteran royalist and for-
mer Prime Minister, 
Surya Bahadur Thapa, 
who came third in his 
seat. 
 
There were many ac-
counts of Maoist intimi-
dation in the campaign 
period, our correspondent 
says, and some uncon-
firmed reports of the same 
on Election Day but peo-
ple have given them a 
huge mandate in any case. 
The Maoist leaders have 
promised to continue co-
operating with other par-

ties and say they want 
good relations with Ne-
pal's powerful neighbours, 
India and China. 
'Committed'  
The Maoists' leader, 
known by his nom-de-
guerre, Prachanda, called 
the results a "victory" as 
he celebrated his win on 
Saturday in the capital, 
Kathmandu. 
 
Q&A: Nepal elections  
"We are fully committed 
to the peace process and 
multi-party democracy 
and to rebuild this coun-
try," he said. 

<<<  Continued  From Page (1)  

 

also had logistic sup-
ports laid in their front 
by Pakistan and the 
United States. The op-
ponents were being 
outfitted politically and 
supported ideologically 
by a widespread net-
work of the clerics in 
the countryside.  
 
The peasants, who  
could have been a 
strong force for fulfilling 
the reforms, were in-
stead left confused and 
passive. 
  
As the war spread out 
all over the countryside, 
the hunger and unem-
ployment caused by it 
left them no choice but 
to join the war to sur-
vive.  
 
At the same time, the 
presence of the Soviet 
military placed into the 
hands of the landlords, 
tribal chiefs, and reli-
gious figures, oppo-
nents of the reforms, a 
crucial means to pro-
voke the people’s na-
tional and xenophobic 
sentiments, and suc-
cessfully transformed a 
reactionary warfare 
against the reforms into 
a pseudo-patriotic liber-
ating war against the 
foreign invaders. It was 
in such an Islamo-
Nationalist ambiance 
that any kind of resis-
tance was neutralized.  
 
So, in Afghanistan, it 
was a reactionary 
movement against land 
reform and women’s 
rights  that escalated to 
an Islamic-Nationalistic 
movement against com-
munism that finally bur-
ied the reforms. This 
happened with the help 
of the U. S., Pakistan, 
Saudi Arabia, and the 
reactionary Islamists all 
over the world including 
Bin Laden. 
 
 www.siamacsotudeh.com 

 
■■■  

 

Hammond, P. 70, West 
View  Press, Beulder, 
Colorado, 1984. ) 
      
 Taraki’s regime had not 
taken over the political 
apparatus through the 
people’s massive upris-
ing, and as a result, due 
to its bureaucratic na-
ture he feared the revo-
lutionary mobilization of 
the peasants, including 
arming them against the 
landlords.  
This ended up with 
abandoning unarmed 
peasants, hands-tied 
and defenseless in front 
of the armed landlords, 
leaving them frightened 
by the armed landlords 
and Islamic reactionar-
ies. 
 
 Finally the peasants, 
frightened and disap-
pointed, retreated from 
taking over the lands. 
Instead of arming peas-
ants to defend them-
selves against the land-
lords, Taraki chose the 
path of getting aid from 
a foreign government, 
Russia, to fight the re-
form opponents on his 
own, in a military way. 
Additionally, without 
establishing a credit 
system for the peas-
ants, Taraki failed to 
provide for the financial 
needs of the peasants.  
Therefore, without arm-
ing them or financially 
aiding them against the 
landlords and money-
lenders, he practically 
left them stranded and 
frail.   
 
Thus, war against the 
reform opponents that 
could have succeed 
and outdone the strong-
holds of reactionaries 
overnight through a dy-
namic participation of 
masses of peasants 
turned into a battle be-
tween the state’s mili-
tary forces, unfamiliar to 
the rural environment, 
and the partisan mili-
tias, who were not only 
keenly accustomed to 
the surroundings, but 

Maoist leader Prachanda said he was committed  
to multiparty democracy 

 <<<    Continued  From Page (4)   … Bin Laden 

THIS IS GOOOOOOD! Pass it on! 
Subject: [Fwd: PRICELESS!] 

Beneath the photo from the REAGAN DIARIES is an actual quote that Reagan wrote about George 
'W' in his diaries, recently edited by author Doug Brinkley and published by Harper Collins 

From the REAGAN DIARIES------entry dated May 17, 19  

'A moment I've been 
dreading. George 
brought his n'er-do-
well son around this 
morning and asked 
me to find the kid a 
job. Not the political 
one who lives in 
Florida; the one who 
hangs around here 
all the time looking 
shiftless. This so-

called kid is already 
almost 40 and has 
never had a real job. 
Maybe I'll call Kins-
ley over at The New 
Republic and see if 
they'll hire him as a 
contributing editor or 
something. That 
looks like easy 
work.'   
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the master and the low 
price of the slaves, there 
was not the slightest re-
straint in the treatment of 
the slaves. Moreover, for 
the vast majority of the 
house slaves there was 
not the slightest personal 
relationship with the mas-
ter; he hardly knew most 
of them. And when master 
and servant came to-
gether, it was no longer at 
work, which gave rise to 
mutual respect, but in rev-
elry and depravity, arising 
out of idleness and arro-
gance and causing mutual 
contempt in master and 
servants alike. The slaves 
were idle and often pam-
pered, and yet defence-
less against any malicious 
caprice or fit of rage. The 

crime of 
Vedius Pollio is 
well known. A 
slave of his 
had broken a 
crystal dish, 
and he had 
him thrown to 
the lampreys to 
be eaten, as a 
tidbit for the 
voracious fish 
he kept in a 
pool. 
These house 
slaves consti-
tuted a notable 
addition to the 
unproductive 
elements in 
society. An-
other increase 
came from 

among troops of the urban 
lumpenproltetarians to 
which the majority of the 
displaced peasants sank. 
And this took place at a 
time when the replace-
ment of free labor by slave 
labor in many productive 
activities sharply reduced 
the productivity of labor. 
The more members a 
household had, however, 
the easier it was for it to 
have things made for it by 
its own workers which a 
small household would 
otherwise have had to 
buy, such as clothing and 
furniture. This led to a 
renewed extension of pro-
duction for the family's 
own consumption. This 
later form of family econ-
omy on the part of the rich 
must not be confused with 
the original simple family 
economy that was based 
on the almost total ab-

her first heir, even be-
fore her sons. A daugh-
ter can inherit only if no 
male heirs exist. A 
mother is not an heir at 
all while the father is. 
Widows and daughters, 
in case male children 
remained, were at the 
mercy of the male heirs 
for provision. That is 
why widows and or-
phan girls were among 
the most destitute 
members of the Jewish 
society (1). 
 30:13Every vow, and 
every binding oath to 
afflict the soul, her hus-
band may establish it, 
or her husband may 
make it void. 
Numbers: 27:8 And 
thou shalt speak unto 

the children of Israel, 
saying, If a man die, 
and have no son, then 
ye shall cause his in-
heritance to pass unto 
his daughter.  
Daughters can inherit 
only if there are no 
sons.If a man dies and 
has no son, then his 
inheritance goes to his 
daughter. But if he has 
a son, then the daugh-
ter gets nothing. No 
mention is made of 
wives, sisters, or aunts. 
Daughters can inherit 
only if there are no 
sons. 

27:8 And thou shalt 
speak unto the children 
of Israel, saying, If a 
man die, and have no 
son, then ye shall 
cause his inheritance to 
pass unto his daughter 
God loves virgins 
   In a battle, the Moses' 
army kill all the adult 
males, but take the 

sence of commodity pro-
duction and produced the 
most important and nec-
essary goods, buying only 
tools and luxuries. The 
second form of production 
for self-consumption in the 
family, as we see it at the 
end of the Roman republic 
and during the Empire in 
rich households, was 
based on commodity pro-
duction, the production of 
mines and latifundia for 
the market, and itself was 
aimed primarily at luxury 
production. 
This sort of extension of 
production for self-
consumption did damage 
to the free crafts, which 
the industries run by 
gangs of slaves in the 
cities and on the latifundia 
had already undermined. 
Relatively the free crafts 
had to retreat, that is the 
proportion of Gee workers 
to slave workers de-
creased even in the crafts. 
Absolutely the number of 
free workers might in-
crease in some trades, 
because of the increase of 
expenditure brought about 
by an increasing demand 
for paintings and statues 
and objects of art, but also 
for luxuries and extrava-
gances, like salves and 
pomades. 
Those who judge the 
prosperity of a society by 
its spending, and take the 
narrow point of view of the 
Roman Caesars and land 
owners with their trains of 
courtiers, artists and liter-
ary men, will think of the 
social situation at the time 
of the Emperor Augustus 
as brilliant. Colossal 
wealth poured into Rome 
for the sole purpose of 
increasing pleasure; rich 
pleasure-loving rakes 
reeled from party to party, 
throwing their surplus 
wealth around by hand-
fuls, since by themselves 
they were unable to spend 
it all. Many artists and 
men of learning received 
substantial sums from 
patrons like Maecenas; 
huge buildings sprang up, 
whose tremendous size 
and artistic balance we 
still admire; the whole 
world seemed to sweat 
riches at every pore--and 
yet this society was al-
ready doomed to death.  
 

■■■ 

women and children 
captive. Moses orders 
them to kill everyone, 
except for the virgin 
girls. So they went back 
and did as Moses in-
struct, killing everyone 
except for the virgins. 
31:1-54 Numbers: 
31:15 And Moses said 

unto them, Have ye 
saved all the women 
alive? 
 31:17Now therefore kill 
every male among the 
little ones, and kill every 
woman that hath known 
man by lying with him. 
 31:18But all the 
women children, that 
have not known a man 
by lying with him, keep 
alive for yourselves.  

31:32 And the booty, 

being the rest of the 
prey which the men of 
war had caught, was 
six hundred thousand 
and seventy thousand 
and five thousand 
sheep. 

31:35  And thirty and 
two thousand persons 
in all, of women that 
had not known man by 
lying with him. 
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ure. The modern capital-
ists have accumulated 
capital to an extent that 
dwarfs the riches of the 
richest ancient Romans. 
The Croesus of all of 
these was said to be 
Nero's freedman Narcis-
sus, with a fortune of 
some twenty million dol-
lars. What is that com-
pared to the billions of a 
Rockefeller? But the ex-
penditures of the Ameri-
can billionaires, no matter 
how reckless they are, are 
not to be compared with 
those of their Roman 
predecessors who served 
dishes of nightingales' 
tongues and dissolved 
precious pearls in vinegar. 
Increasing luxury meant a 
corresponding increase in 
the number of 
house slaves 
used for per-
sonal service, 
and the more 
so the 
cheaper 
slaves were. 
Horace says 
in one of his 
satires that 
ten slaves 
were the few-
est someone 
living in mod-
erate circum-
stances could 
get along 
with. In a no-
ble household 
the number 
could go up 
into thou-
sands. The barbarians 
were driven into the mines 
and plantations, but the 
well-educated slaves, es-
pecially the Creeks, were 
taken into the "city family," 
the city household. Not 
only cooks, clerks, musi-
cians, teachers and ac-
tors, but doctors and phi-
losophers as well were 
held as slaves. In contrast 
to the slaves who were 
engaged in production, 
these had only light ser-
vices to render. Most of 
them were as big loafers 
as their masters. But the 
two factors which in for-
mer times had more or 
less guaranteed the family 
slaves good treatment  
no longer existed: their 
high price, and the com-
radely relationship with the 
master, who worked 
alongside the slave. Now, 
given the great wealth of 

expansion, which in two 
centuries conquered all 
the lands on the Mediterra-
nean and at the time of 
Christ was proceeding 
from the conquest of Gaul 
to subjugate Germany, 
whose vigorous people 
furnished such fine slaves. 
It is true that the large en-
terprises of antiquity re-
sembled those of modern 
times in this insatiability, in 
this constant pressure to 
extend the field of exploita-
tion, but there is no resem-
blance at all in the applica-
tion of the surplus which 
the growing troops of 
slaves furnished. The 
modern capitalist, as we 
have seen, must put aside 
a large part of his profit for 
improving and expanding 
his concern if he is not to 
be overtaken and beaten 
by his competitors. This 
was unnecessary for the 
ancient slave-owner. The 
technical basis on which 
he produced was not 
higher, but rather lower, 
than that of the small 
peasants he was supplant-
ing. He could therefore, 
without being a spendthrift, 
use all his surplus, over 
the fixed costs and re-
placements of tools, cattle 
and slaves, for his per-
sonal consumption. 
It was possible of course 
to invest money in trade 
and usury or put it into 
new lands, and so get 
more gain, but this too 
could not be applied in any 
other way than in con-
sumption. The accumula-
tion of capital for the pur-
pose of producing new 
means of production be-
yond a certain point would 
have been senseless, for 
these new means of pro-
duction could not have 
been used. 
The more the latifundia 
supplanted the peasants, 
and the greater the quanti-
ties of land and slaves that 
were held by individuals, 
the greater were the sur-
pluses, the treasures that 
those individuals had at 
their disposal and could 
use for no other purpose 
than their individual con-
sumption. The modern 
capitalist is marked by the 
drive to heap up capital; 
the noble Romans of the 
Empire, the time at which 
Christianity arose, were 
marked by love of pleas-
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a different order from 
them, that he is a man. He 
has the self- satisfaction of 
convincing himself that he 
is different, by misusing 
the beast and damaging 
the tool. Consequently, it 
is a universal principle in 
production by slave labour 
that none but the rudest 
and heaviest implements 
shall be used, such tools 
as are difficult to damage 
owing to their sheer clum-
siness. In some of the 
slave states of the Ameri-
can Union, those border-
ing on the Gulf of Mexico, 
the only ploughs used 
were constructed upon an 
old Chinese model; 
ploughs which burrowed 
into the soil like a pig or a 
mole, but did not cut a 
furrow and turn the earth 
over. ... In A Journey in 
the Seaboard States, Olm-
sted writes: 'I am here 
shown tools that no man 
in his senses, with us, 
would allow a labourer, for 
whom he was paying 
wages, to be encumbered 
with; and the excessive 
weight and clumsiness of 
which, I would judge, 
would make work at least 
ten per cent greater than 
those ordinarily used with 
us. And I am assured that, 
in the careless and clumsy 
way they must be used by 
the slaves, anything lighter 
or less rude could not be 
furnished them with good 
economy, and that such 
tools as we constantly 
give our labourers and find 
our profit in giving them, 
would not last out a day in 
a Virginia cornfield--much 
lighter and more free from 
stones though it be than 
ours. So, too, when I am 
asked why mules are so 
universally substituted for 
horses on the farm, the 
first reason given, and 
confessedly the most con-
clusive one, is that horses 
cannot bear the treatment 
that they must always get 
from the Negroes; horses 
are always soon foun-
dered or crippled by them, 
while mules will bear 
cudgelling, or lose a meal 
or two now and then, and 
not be materially injured, 
and they do not take cold 
or get sick if neglected or 
overworked. But I do not 
need to go further than to 
the window of the room in 
which I am writing, to see 

at almost any time treat-
ment of cattle that would 
ensure the immediate 
discharge of the driver by 
almost any farmer owning 
them in the North.' 
" (Capital, Vol. I, Eden and 
Cedar Paul translation, 
London, 1928, P· '91). 
Unintelligent, half-hearted, 
malicious, glad of any 
chance to do harm to their 
hated tormentor, the slave 
labor of the latifundia pro-
duced far less than peas-
ant farms. In the first cen-
tury A.D. Pliny was al-
ready pointing out how 
fruitful the fields of Italy 
had been when generals 
were not ashamed to do 
their own farming, and 
how refractory Mother 
Earth became when she 
was turned 
over to 
chained and 
branded 
slaves to 
mistreat. This 
sort of agri-
culture might 
give a 
greater sur-
plus than 
peasant 
farms in 
some cases, 
but it could 
not by any 
means sup-
port as many 
men in well-
being. Mean-
while, all 
through the 
wars during 
which Rome kept the 
whole Mediterranean 
world in constant unrest, 
the slave economy kept 
expanding and the peas-
ant class kept sinking; for 
war brought rich booty to 
the great landowners who 
conducted it, new tracts of 
land and countless cheap 
slaves. 
Thus we find in the Ro-
man Empire an economic 
evolution that externally 
bears a striking resem-
blance to modern develop-
ments: decline of small 
enterprise, advance of 
large enterprises and still 
quicker growth of large 
landed estates, the latifun-
dia, which dispossesses 
the peasants and, where 
they do not replace him by 
plantations or  
some such extensive form 
of cultivation, at least re-
duce him from a free land-

holder to a dependent 
tenant. 
Pöhlmann in his 
Geschichte des antihen 
Kommunismus und 
Sozialismus cites among 
other things "The Com-
plaint of the Poor Man 
against the Rich Man" 
from the pseudo-
Quintilian's collection of 
declamations; in it the 
spread of the latifundia is 
well depicted. An impover-
ished peasant wails: 
"I was not always the 
neighbor of a rich man. 
Round about there was 
many a farm with owners 
alike in wealth, tilling their 
modest lands in 
neighborly harmony. How 
different is it now! The 
land that once fed all 

these citizens is 
now a single 
huge plantation, 
belonging to a 
single rich man. 
His estate has 
extended its 
boundaries on 
every side; the 
peasant houses 
it has swal-
lowed up have 
been razed to 
the ground, and 
the shrines of 
their fathers 
destroyed. The 
old owners 
have said fare-
well to their 
tutelary gods 
and gone far 
away with their 

wives and children. Mo-
notony reigns over the 
wide plain. Everywhere 
riches close me in, as if 
with a  
wall; here there is a gar-
den of the rich man's, 
there his fields, here his 
vineyard, there his woods 
and stacks of grain. I too 
would gladly have de-
parted, but I could not find 
a spot of land where I 
would not have a rich man 
for my neighbor. Where 
does one not come up 
against the rich man's 
private property? They are 
not content any longer to 
extend their domains so 
far that they are bounded 
by natural boundaries, 
rivers and mountains, like 
whole countries. They lay 
hold even of the furthest 
mountain wildernesses 
and forests. And nowhere 
does this grasping find an 

end and a limit until the 
rich man comes up 
against another rich man. 
And this too shows the 
contempt the rich have for 
us poor, that they do not 
even take the trouble to 
deny it when they have 
used violence on us." (II, 
p. 582 f.). 
Pöhlmann sees in this a 
picture of the tendencies 
of "extreme capitalism in 
general." But the similarity 
of this development with 
modern capitalism and its 
concentration of capital is 
purely external; it is thor-
oughly misleading to 
equate the two. If we go 
deeper into the matter, we 
shall find a complete con-
tradiction between them. 
First, the tendency to-
wards concentration, the 
drive to replace smaller 
enterprises by larger ones 
and have the small busi-
ness depend on the own-
ers of great wealth, is 
most conspicuous in in-
dustry today, and much 
less so in agriculture; in 
ancient times, it was the 
reverse. Today the victory 
of big business over small 
business is done through 
competition, which brings 
out the greater productivity 
of enterprises with power-
ful machines and equip-
ment. In antiquity it took 
place through the crippling 
of the free peasants, who 
were crushed by military 
service, and by the greater 
cheapness of the labor 
power that large-scale 
importation of slaves 
made available to those 
who had money; and fi-
nally by means of usury 
(which we shall come 
back to)--all factors that 
decreased the productivity 
of labor instead of raising 
it. The prerequisites for 
the development and ap-
plication of machine pro-
duction were lacking in 
antiquity. Free craftsman-
ship had not yet devel-
oped to the point where it 
could provide large num-
bers of free skilled labor, 
ready to hire themselves 
out for wages on a perma-
nent basis; but these are 
the only labor forces capa-
ble of producing machines 
and making their applica-
tion possible. There was 
therefore no incentive for 
thinkers and inventors to 
create machines, which 

would not have been ap-
plied in practice. But once 
machines have been in-
vented that can be used 
successfully in production, 
and large free labor forces 
appear, pressing to be 
employed in the produc-
tion and application of 
machines, the machine 
becomes one of the most 
powerful weapons in the 
competition of the entre-
preneurs against each 
other. As a consequence 
machines are constantly 
perfected and enlarged, 
the productivity of labor 
rises, and with it the sur-
plus over wages that it 
produces; but also so 
does the need rise to col-
lect, to accumulate, a part 
of this surplus in order 
therewith to obtain new 
and better machines, and 
the need to expand the 
market continually, since 
the improved machinery 
keeps supplying a larger 
production to be disposed 
of. The result is that capi-
tal grows continually. The 
production of means of 
production occupies a 
larger and larger place in 
the capitalist mode of pro-
duction. In order to dis-
pose at a profit of the in-
creased quantity of con-
sumption goods that the 
increased means of pro-
duction create, capitalism 
must constantly find new 
markets; and it can be 
said to have conquered 
the entire world in the 
course of a single century, 
the nineteenth. 
The course of develop-
ments in antiquity was 
quite different. As we 
have seen, only the crud-
est tools could be put into 
the hands of the slaves on 
the large estates, and only 
the roughest and least 
intelligent workers used 
there. It was only by hav-
ing slaves extremely 
cheap that the large es-
tates could realize any 
profit at all. This created 
constant pressure for war, 
on the part of the owners 
of large estates, as the 
most effective way to get 
cheap slaves, and toward 
the constant expansion of 
the state's territories. 
From the time of the Punic 
Wars this was one of the 
most powerful incentives 
of the Roman program of 
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peasant routine. Actually 
we find in countries with 
large landed estates, as 
among the Carthaginians 
and then among the Ro-
mans, a theory of agricul-
ture that was as advanced 
as in eighteenth-century 
Europe. The labor force 
was lacking however that 
could apply this theory and 
raise the large estate 
above the level of the 
peasant holding. Even 
wage labor is inferior to 
the work of the free farmer
-owner with respect to 
interest and care, so that it 
is profitable only where the 
large estate is considera-
bly superior to the small 
farm in technology. But the 
slave on the large estate, 
no longer a member of the 
patriarchal family, is a still 
more indifferent worker, in 
fact one that would like to 
do his master harm. Even 
in domestic slavery the 
slave's work was not 
thought to be as produc-
tive as the work of the free 
landholder. Odysseus re-
marks: "Slaves, when their 
master's control is loosed, 
do not even wish to work 
well. Ah, the day a man's 
enslaved, Zeus robs him 
of half his vir-
tue!" (Odyssey, xvii, 320 f., 
Lawrence's translation).  
How much more so with 
slaves that were savagely 
beaten every day and 
were full of desperation 
and hatred toward their 
master! The large estate 
would have to be enor-
mously superior in technol-
ogy to the small farm to 
obtain the same results 
with the same number of 
workers; but it was not 
only not superior, but in 
many ways inferior. The 
slaves, mistreated them-
selves, vented all their 
spite on the ox, who did 
not thrive. It was just as 
impossible to put fine tools 
into their hands. 
Marx had pointed this out. 
He says of "production by 
slave power": 
"To use an expressive 
phrase of the ancients, the 
slave is merely a vocal 
instrument, distinguished 
only as vocal from the 
beast as semivocal instru-
ment, and from the inani-
mate tool as dumb instru-
ment. But he himself is 
careful to let both beast 
and tool know that he is of 
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ی                    ن ع ا ي ادر آن کشوره ار م ن اسامی جوراجور در ک
ه                د ک ن ت ی ساخ اي ايران در آوردند و برای آنها مرزه
ه         م ک ران ه هميشه با هم درگير باشند و دولت وقت اي
ه جای                      ا  ب فقط به فکر اشاعه اسالم در آن کشوره
ه آغوش                   ا ب ن ه ي ن سرزم ادعای بر حق بازگشت اي

ه آن               .  وطن ی را روان ن ای دي ه اب سيل عمه جزء و کت
ن                      .  بالد کرد ران مشغول ساخت و با وجوه  ملت اي

. مسجد و امامزاده واعزام امامان جمعه برای آنان شد   
ق    چندی قبل تفسيری را در يکی از تلويزيون های خل
ده            ان ی در م طت ن الساعه ايرانی جيره خوار سيستم سلت

هر              .  می شنيدم ا م اه آري ش ن مفسر مدعی بود اگر شاه
ام                           م ود ت ر شوروی ب ي اه اد جم ح اشی ات روپ شاهد ف
زاری                           ه ت ي ه روس ا ب اجاره ه ق ی را ک ائ ن ه سرزمي

د  ن  .  بخشيده بودند به زيرچتر مام وطن بازمی گردان اي
هر                ا م اه آري ش ن ود شاه مفسر مثل اينکه يادش رفته ب

داشت     ن را      . خود از پادشاهان قاجار چيزی کم ن حري ب
ی             دل شه درصن ي م زه ي که پس از پيدايش مشروطيت ن
اه وکالی      خالی در مجلس شورای ملی به عنوان جايگ
ه                 رده می شد، و ب ام ب استان چهاردهم ايران از آن ن
ق اوامر            ران را طب قول خود او اين عضو الينفک اي
ردم        ه م اربابانش دو دستی تقديم خواسته آنان کرد و ب
ه         ن را ک ايران گفت در عوض سه جزيره عقرب نشي
ق دارد صاحب          ل هزاران سال هست به ملت ايران تع

 شده ايم؟ 
يکی از دست آوردهای خوب جنگ دوم جهانی مرگ    
ه                 وت ه ب را ب ی آن ان ه دانش انس ود ک م ب س ي ال ون ي اس ن

ديگر مردم جهان با هم نزديک شده .  فراموشی فرستاد
 .اند

د و اغلب               ن اس ن کشورهای اروپايی مرزها را نمی ش
اده          ف ت زبان همديگر را می فهمند و از پول واحدی اس

رار                25می کنند و بيش از       م ق کشور در آغوش ه
د       ه ان ت گرفته اند و پاسپورت ها را به اقيانوس ها ريخ
د و                   ن ن و مثل افراد يک کشور با هم زندگی    می ک
د                 دوارن ي د و ام ر می شون همه روزه به هم نزديک ت

د               ن اب ی را دري ان ه       .(  لذت حکومت جه ی را ک آرزوي
 )هميشه بشر داشته است

ن آن و                     ي گری است ب ز دي اما عالقه و وابستگی چي
د خود           .  ناسيونالسيم قرق زيادی است رزن ادر ف يک م

را دوست دارد تا پايه ای که حاضر است جان خودش 
رادر        را برای او فدا کند يک خانواده مثًال خواهر و ب
د و شب             و پدر و مادر خانه خودشان را دوست دارن
د و                 دن ن را می ب وقتی همه درخانه جمع شدند درب آن
ه آن                     ی حصار و مرزی است ک ن ع بستن درب به م
خانواده در آن احساس آرامش و امنيت می کنند و در     
اشل های باالتر هم تا حدودی اين اصل صحيح و قابل 

د       . احترام است ن م بديهی است انسان به زادگاهش عالق
ه              ه ب ی ک ان ی زم ن است ولی در مقياس های باالتر يع
اع             م ه اجت ل ب دي ب اجتماع رسيد اين نوع دلبستگی ها ت

آنوقت است که انسان .  شده و وضع اشتراکی می گيرد
ی تشخيص          ن ع همه چيز را برای اجتماع می خواهد ي
اع            م می دهد که اجتماع يک خانه بزرگ است و اجت
اه، سرخ،          ي بزرگ دارای رنگ های متفاوتی است س
زرد، سفيد و آفريقا و چين و اروپا يک اجتماع زيبا و   
ا شدن                ب ا موجب زي ه گ رنگين هستند و اين انواع رن

ده      .  اجتماع هست ن ن اجتماعی را که مالی روم ارائه ک
م شمع                  ه وی يک شمع آن مکتب زيبای همه زير پرت

ات       ات ب ه ن ا  .  عشق به همه انسان ها همه حيوانات هم م
م و          نمی توانيم بگوئيم درختی را که به او آب می ده
م    ي او در قبال آن به ما ميوه می دهد دوست نداشته باش

 ما ميرسيم به آنجا که بدانيم تقسيم بندی يعنی چه
اه و                     ه و زادگ ان ه خ ست؟ عشق ب عشق به فرزند چي
 .جهان هريک چه لذت ها و چه معانی را دارا هستند

د                 ن اي رم ه می ف ع طال شايد کسانيکه اين يادداشت را م
ا      ه ت ن تصور کنند که اينها نوشته يک کمونيست است م

اما اينطور نيست   . کمونيستی که کوره سوادی هم دارد
زيرا جهان ما کمونيست را مزمزه هم نکرده شايد آنها 
ا                     ا حدودی ب د ت ن اش ه ب ت ی داش که با افکار لنين آشناي
وری      ات ت ک کمونيست هم آشنا هستند و گرنه مردم ما دي
م             راه يست را ف ون م استالين که موجب زوال طاليه ک

م       .  کرد با کمونيست اشتباه می گيرند ي گوئ بهتر است ب

 
 
 
 
 
 

خ                          ي ون ای م ب ان و در شهر زي م سالها قبل من در آل
ان کوچک             .  زندگی می کردم م ارت محل اقامت من آپ

 SHILING.STدر خيابان . يک اطاق خوابه ای بود
اره                    24شماره ه دو شم اصل ه ف ان و ب اب در همين خي

ی      26يعنی شماره  ان بانوی مسنی اقامت داشت که زم
ی        ست ي ون م موجر لنين پيشوای روسيه و بانی انقالب ک

البته پيشوای سيستمی که هنوز در (  بود  1917اکتبر 
وار شدن       ت روسيه نزج نگرفته بود زيرا لنين شاهد اس
رور           ل از آن ت ب سيستم کمونيستی در روسيه نبود و ق

ه  ).  شده بود اين خانم برای مستاجر نامدار خود که البت
ل می شد                 ائ اد ق رامی زي بعد ها نام آور شده بود احت
ود        تی ب يکی از افتخارات او پذيرايی از چنين شخصي

ی يک          RLGelلنين در خانه خانم ( ن ع پانسيون بود ي
ذا        ه و غ ان ) اطاق مبله و تخت خواب به انضمام صبح

ن روز         1970آپريل   22به مناسبت روز که اي و اين
م       ان ن خ که مصادف با يکصدمين سال تولد لنين بود اي
راز      ف جشنی بر پا کرده عده ای شايد در حدود بيست ن
ردان            ان و م ا زن ه دوستان خود و لنين را که اغلب آن
مسنی نيز به نظر می رسيدند دعوت کرده بود مرا هم 
ه درآن          ود ک به مناسبت آشنايی و همسايگی خواسته ب
جشن شرکت کنم  من از کسانيکه در آن جشن شرکت  
ر و                    وق رد م م جز م ت اخ ن کرده بودند کسی را نمی ش
روشی          ه ف ام مسنی را که زير آپارتمان من دکه روزن

ت ای                      .  داش وی او ج ل ه ودم را پ ود خ ور ب ر ط ه
ده         . دادم ن را دي ي ن مردی بود که در همين خانه بارها ل

ن          .  بود و او را مرد بزرگی می شناخت ي ن می گفت ل
ار کردن در راه                           ن و ک وشت ه از ن ات ک بعضی اوق
د و من             اهداف خود خسته می شد به دکه من  می آم
ن   نامه های که او برايم نوشته همه را دارم و من به اي

م  ا                 .  نامه ها افتخار می کن ی من از روس ه م ول ت ف گ
 . خوشم نمی آيد

د             رده ان ان ک م ان گفت می دانم آنها مردم شما را بی خ
بخش بزرگی از کشور شما را مثل آبنبات قورت داده   

ورژوازی و                         .  اند م ب ت س ا هر سي ا و ي زاره م ت سيست
م        ت س استبدای همين طور بوده و هست و اين تغيير سي
به همين جهت بوده و آن سيستم لنين را آزار می داد        

ل                  .   که عليه آن قيام کرد ث ه وی م اي ان بی م ن ي انش ج
ی                           ن ع ا م ه يپ آن نگف سادچيکف و ت ال استالين و م
ا       ه د آن کمونيست و دموکراسی و آزادی را نمی فهميدن
ن می                    ي ن چه ل گر آن وعی دي هم تزارهايی بودند از ن
ن               ي ال ت رق داشت اس ی ف خواست با آنچه انجام شد خيل
رده    ب خيانت کاری بود که بويی از خواسته های لنين ن
د    . بود از بغل لنين بدبختانه يک مستبد جانی بيرون آم

ام می خواست                           ي ا آن ق ود او ي لنين مرد آزاده ای ب
ه     ان ف درهای بهشت را بروی بشريت بگشايد ولی متأس

 .بازمانده گان او دری جز در جهنم را نمی شناختند
ه ملت                    امل ب ود آزادی ک ا ب زاره اگر لنين جانشين ت
ا           زار ه ه ت روس م داد قطعًا به ملت سرزمين هايی ک
به زور از کشورهای ديگر جدا کرده بودند مثل ايران 
آزادی انتخاب بازگشت به مادر وطن می داد ولی آنها 
رد                   م آن م د ه اي د ش ودن ا ب خود جانشين بالفعل تزاره
ه        ذرد ن راست می گفت اکنون سالها ازآن زمان می گ
از استالين خبری است و نه از مالنگف، استخوان آنها 

ی        . هم خاک شده اهت ب ه ش و سيستم کج رو استالينسم ک
رده شده       به کمونيست هم نداشت به بوته فراموشی سپ

اشی         . و ملت روسيه هم آزاد شدند روپ ه ف ولی آن ها ک
م                     راه ونسيت شوروی را ف م ر ک دولت زورگو وغي
ا از                     زاره ه ت ی ک اي ن ه ي کردند به جای آنکه سرزم
ه                  ي ه وضع اول د ب ودن ه ب ت پادشاهان عياش قاجار گرف

ا       .  برگردانند لف وب آنها را به صورت کشورهای مخت

استالين واستالينيسم کمونيست را در نطفه کشتند و بعد 
د       يب دادن هم مجلس عزاداری و ترحيمی برای آن ترت
ود و      م ومراسم ختم را هم مرحوم کل سيگين برگذار ن
رد     گرباچف نيز خطبه جالبی را درآن مراسم قرائت ک

 .که موجب تحسين همگان قرار گرفت
ور   ري داز شه ع ه            1320ب و ورود قشون شوروی ب

ه ظاهر               زشدن حزب ب ب ران وس ی اي ال م واحی ش ن
ن            ي ود ب کمونيست که بذر آن از شوروی آورده شده ب
دا        ي مردم ايران بخصوص طبقه جوان چپ جوششی پ
ن          ه اي اي د س شد مردمی که با الفبای سياست آشنا نبودن
کران    چتر را سخت پسنديد حتی عده زيادی از روشنف
ن       ي ن ايرانی به تصور آنکه اين همان بهشتی است که ل

ن آن            .  وعده ظهور آنرا داده بود رداخت ن و پ به ساخت
ه ادای                    ک ي ان م از کس عضی ه د و ب ن ت اش م همت گ
د       ن وان روشنفکران را در     می آوردند از اينکه می ت

ر مشغول               .  در آن خودی نشان دهند ن چت ر اي در زي
رای         ا ب ه سينه زدن و تاخت وتاز شدند و بعضی از آن
د              ه شدن ي . بوسه زدن به ساحت مقدس آن راهی روس

 ...... کيانوری، دکتريزدی رادمنش و.جاويد : مثل
اه و                    د چون ج دن ي و زمانی که به بهشت موعود رس
د و                    ورًا خود را درآن جای دادن مقامی درآن ديدند ف
ال آن     برای آنها کيفيت ابدًا مهم نبود و آنچه هميشه دنب

ه    )  حاال در هر وضعی    ( بودند يعنی جاه ومقام  ت خواس
بعضی هم که متوجه . خود را يافته و در آن غرق شدند

ه                د و ب دن ي ار کش ن مارک اين کارخانه شدند خود را ک
ا                      ان در کشورم ه در آن زم ی ک خاطر سياست زشت
د                         ردن رگ د ب ن ت وانس ت ران ن ه اي ود ب ا ب رم ف م ک ح
ا                      س و ي دري ول ت غ ی مش اي ای اروپ وره ودرکش

 .کارديگری شدند مثل بزرگ علوی
د   و وطن پرستانی هم بودند که آرزوی آزادی را داشتن
د و جان خود            دن از وطن خود جدا نشدند در اينجا مان
ل خسرو                 ث د م ردن دا ک را در راه آرمان واالی خود ف

ه در شوروی               .  روزبه ا ک ه ن آن ي البته شخصيتی هم ب
دی       ن ماندند بود که خود يک ايدئولوگ بزرگ و دانشم
داشت          ازگشت ن سترک بود احسان طبری که امکان ب
گارش و دوراز              دريس و ن اجبارًا در آنجا ماند و با ت
ی از       ب ال هياهوی خودفروشان زندگی می کرد و آثارج

 .خود به يادگار گذاشت
د و         دن ران آم جالب اينکه پس از انقالب همه آنها به اي
ا      ود ب بعضی ها که جاه و مقام در زندگی آنها مطرح ب
هوری                            ه دامن جم ردم خود را ب ط ک استغفار و غل
د آزادی           وجه شدن ت اسالمی انداختند و کسانی هم که م
ر                     ر چت ی آزادی زي ن ي ای خم اعالم شده از طرف آق
ه                       مذهبی بود و بس عطای آن آزادی مشروط را ب
د       ردن لقايش بخشيدند و يه همانجا که قبًال زندگی می ک

 .برگشتند
ه                  عی ک سم واق ي ون م نتيجه اينکه حکومت انسانی و ک
ه               اه ظاهر نشد و ب خواسته لنين و مارکس بود هيچگ
هشت                      ع ب ه شد و در واق ه خف وسيله استالين در نطف
کمونيسم لنين به جهنم کمونيسم استالين تبديل و سپس       

     .به خاک سپرده شد
■■■                                                  
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د ؟       ن اش آقای محمد مايلی کهن که معرف حضور می ب
ايشان از چهره های هوادار آقای احمدی نژاد است و      

در همين انتخابات اخير کانديدا شده بودند و شعارشان  
ود ،                       ه داری ب اي ا سرم ارزه ب ب عدالت اجتماعی و م
ريت           دي ادعايشان اين است که اگر مديديرت کشور م
حزب اهللا شود همه چيز گل می شود و کشور گل و           

ا               هی ه ل ی      –بلبل می شود چرا که فقط حزب ال ن ع ي
م       ودش ه د در                 –خ ن ت س ي اول ن پ ارت و چ ر غ ک ف

ن             ري ی ت سخنرانی های انتخاباتی ايشان يکی از اصل
ارم         حرف هايش اين بود که من با اتوبوس به محل ک

ن           ( می روم و مردمی هستم  ي م يت من ه و رمز موفق
ه             ( است  ام ی روزن ات اب خ ت ه ان دوازدهم اسفند ويزه نام

ان                   14رسالت صفحه  ي ی کهن در م ل اي ی م ران سخن
آخيش     –)  من از ميان مردم هستم   :  مردم اسالمشهر 

م                      ار ه اه و چه ج ن دل پ کان م ي دلم سوخت يعنی يه پ
حاال همين يک ادعای آخری اين آقا و ديگر  –! نداره 

اد   حضرات را با هم مرور کنيم اگر شما به پورتال ست
د             ي ائ م ه ن راجع ا   ( انتخابات کل کشور م ج ن اسامی   )  اي

ن حضرات هست                          ه اي م ی ه ل اره م ا و شم کانديداه
د   ميتوانيد با يادداشت شماره ملی اين آقايان سپس بروي

ژه            (  به سايت فروش دولتی  ه وي ي م ران  )  يعنی سه اي
ی                )  اينجا( خودرو  ل د م د ک ي ن اده ک و يک جستجوی س

ای                   ی آق ل د م ال ک ث آقايان را وارد نمائيد ، به طور م
اشد                     ن می ب د ايشان اي د ک ي زن محمد مايلی کهن را ب

د           2648798102 ي ن ده ک ه در    !  و نتايج را مشاه بل
ه محل         همان زمانی که ايشان ادعا دارند با اتوبوس ب

ان             ژو آري اه پ گ ،    1600کارشان می رفتند ، يکدست
ژو      90يکدستگاه سمند ، يکدستگاه تندر  اه پ ، يکدستگ

ال   پارس ، يکدستگاه سورن با سهميه ويژه از بيت الم
ی        .  دريافت نموده اند  ودن ا ست ع صداقت اين آقايان واق

 نيست ؟
□□□□□ 

 
 وقتي شانس در خونه آدم رو ميزنه  

 ! آقای جمال خضری يک ويلون نواز است 

دارد می               ده ای ن ن ران آي ايشان احساس می کند در اي
رود پاسپورت ميگيرد و خالصه ويزايی جور می کند 
دگی              ن اه ن اضای پ ق و به فرانسه می آيد در همان دم ت
د و پس از            ن ن سياسی می دهد خالصه رسيدگی می ک
دگی ايشان جواب رد می                 ن اه مدتها به درخواست پن
اسی و      دهند و می گويند شما تحت هيچ گونه فشار سي
ان             ارت د رد ک روي يا محدوديتی قرار نگرفته ايد پس ب
ای     ايشان ديپورتی می گيرند و به کشور برميگردند آق
م    ي خضری عزيز در همين انتخابات اخير مجلس تصم
ه رد     ميگيرد برود کانديدا بشود و چون مطمئن بوده ک
ه رد     صالحيت می شود در نظر داشته تا با همان برگ
دگی مجدد              ن اه ن صالحيتش دوباره برود درخواست پ
ی دارد و             اي ب ای زي ه بدهد اما از آنجا که اين دنيا بازي
دارد       اب ن ت در جمهوری اسالمی هم هيچی حساب و ک

ال خان      !  ميزند و صالحيت ايشان تائيد می شود       جم
ا              رد و دست از پ ي در برابر کار انجام شده قرار ميگ
ه هدف                        رم ب ي کشی شانس ت د ای ب درازتر می گوي
ر قضا ايشان در             نخورد انتخابات می شود و دست ب
ن                   ري ت روف ع کی از م حوزه نقده و اشنويه می شود ي
کانديداها که اهل هنر و ويلون هست و گفته می شود       

ی     3که خضری جان االن با فاصله بيش از  هزار راي
 .با رقيبش شانس اول پيروزی در دور دوم را دارد 

■■■ 
 

 به مناسبت سالگرد تولد لنين

علي ضرابي: نويسنده   

 دو گفتني از سايت گفتني ها
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 )افغان ( وطندار . م:  نويسنده 

در ايران سايت هاي روشنگر و   سيامك 
 ستوده  فيلتر شده اند 

براي دسترسي به آن ها از فيلتر شكن 
 .استفاده نمائيد

و زني را مشاهده کردم که گوشت بدنش را از   .  بودند
ه      ي ک جلو و عقب باقيچي هاي آتشين مي بريدند و زن
د و از روده              دن صورت و دست هايش را مي سوزان

د سر             .  هاي خويش مي خورد ن ان ه سرش م و زني ک
خوک و بدنش به شکل االغ و به انواع عذابها معذب   

و ديگري به صورت سگ بود و آتش از پشتش     . بود
د و                    رون مي آوردن ي وارد مي کردند و از دهانش ب
 .ماليکه با گرز هاي آتشين بر سر و بدنش مي زدند

ه          :  عرضه داشتند) ع(حضرت فاطمه  ا رسول اهللا ب ي
ا          ه د آن من بگوييد که کار اين زنها چه بوده که خداون

ت                وده اس رم ذب ف ع ن م ي ن ) ص( حضرت    .  را چ
د                 :  فرمودند ودن ه ب خت ه موي سرش آوي آن زني که ب

مي   )  نا محرم(زني بود که موي سرش را از مردان  ن
د،       ودن ه ب پوشانيده است و آن زني که به زبانش آويخت
ه           که ب زني بوده که شوهر خورا اذيت مي کرده و آن
ا شوهرش                ر شدن ب ست ب پستانش آويخته بودند از هم
ود،      زان ب تمکين نمی کرده است و آنکه با پاهايش آوي
ه است و           ت بي اجازه شوهرش از خانه بيرون مي رف
آن زن که گوشت بدن خود را مي خورد زني بوده که 
رده است و          بدن خود را براي نامحرمان زينت مي ک
د،                ودن ه ب ت اهايش بس ه پ آن زني که دست هايش را ب
خود را نمي شسته و لباس هايش را پاک نمي کرده و   
ي                     اي ن ت از اع م ه ن مي آورده و ب غسل جنابت به جا ن
ود از                نداشته است و آن زني که کور و کر و الل ب
زنا فرزند به هم مي رسانده و به گردن شوهر خود         

د             .  مي انداخته دن ري دنش را مي ب آن زن که گوشت ب
رار   خود را به مردان مي نمايانده تا مورد توجه آنها ق
د و او روده هاي            گيرد و آنکه بدنش را مي سوزاندن
خود را مي خورد، زني بوده که مرد و زن حرام را      
ه سرو                         ده است  و آن زن ک ي ان به يکديگر مي رس
ود،                       ه شکل االغ ب دنش ب صورتش مانند خوک و ب

و آنکه به .  زنيست که سخن چين و درغگو بوده است
صورت سگ بود و آتش از پشتش داخل و از دهانش  
ده و آواز خوان،           ن خارج مي ساختند، زني بوده خوان

ه شوهر               :  آنگاه حضرت فرمود ي ک ه حال زن واي ب
ه                       ي ک ال زن ه ح ا ب ه خشم آورد و خوش خود را ب

دارد        مسرش را راضي ب ح    ." ( ه وضي ا، ت ف رش ت دک
ل، ص       اي س م ب           ٢٩٨ال ت اهللا دست غي ۀ آي وال ح ،ب

 ) شيرازی ،کتاب معراج، فصل اول،
وى     (  امام باقر مجلسى ان صف ) روحانى عهد شاه سليم

ان غيرت           «   روايت مي کند که  راى زن حق تعالى ب
رارداده          ردان غيرت ق جايز نداشته است واز براى م
ز        ي ن ه وک است ، زيرا براى مردان چهارزن و از متع
ر      آنچه خواهد حالل گردانيده است و از براى زن غي
گرى      ازيک شوهر حالل نکرده است و اگر شوهردي

ى  ....  طلب کند يا اراده نمايد نزد خدا زنا کاراست  زن
ارسول ا        )  ص( آمد خدمت حضرت رسول  هللا وگفت ي

چيست حق شوهربرزن؟ فرمود الزم است که اطاعت 
شوهربکند و نافرمانى اونکند و از خانه بى رخصت     
دارد               او تصديق نکند وروزه سنت بى رخصت او ن
د اگرچه        ن وهر وقت اراده نزديکى او کند مضايقه نک
برپشت پاالن شتر باشد و از خانه او بى رخصت او       
ان         که آسم بدر نرود واگر بى رخصت بدر برودمالي
ه او را            م وزمين وماليکه غضب وماليکه رحمت ه

حق  هللا  گفت يا رسول ا     .  لعنت کنند تا به خانه برگردد
ه حق                         ودک رم راست ، ف م ت ه عظي م کى برمن از ه
ه او             دارم ک شوهر، پرسيدکه من برشوهرآنقدر حق ن

: آن زن گفت         .  برمن دارد، فرمود از صدتايکى نه   
اده              ت رس قت ف ي ه حق قسم مي خورم به خدايى که ترا ب

ام             ( »  . است که هرگز شوهرنکنم ن از ام ي ق ت م حليه ال
اپ                ران، چ ه سى ، ت ل ج ر م اق ، ٧٢، ص     ١٣٦٢ب

 :روايات ديگر در مورد زنان
، مجموعه " نهج الفصاحه"  دکتر شفا به حواله ازکتاب 

د    م ح ان م ن خ ده از        ) ص( س زي رگ ه   " ، ب ع ب ارب ت " ک
ه  " و ت ای            "  صحاح س زه ه ي ن وج ان اي ورد زن در م

 :اسالمی را نقل ميکند
ان                   -"  ر اهل آن را از زن شت ي در جهنم نگريستم وب

 .ديدم
ا دل را                       -"  ه ا زن ودب ا اراذل وگفت وشن مجالست ب

 .بميراند
رستش                    -"  ه پ که شايست ان ن دا چ اگرزنان نبودند خ

 .اوست پرستيده ميشد
طان                  -"  د وبصورت شي زن بصورت شيطان می آي

 .ميرود
و               -" ه ت ه همخواب بدترين دشمن تو همسرتوست ک

 .ومايملک تواست
زنی که خود رامعطر کند تا مردمان بوی عطرش     -" 

 .را بشنوند، آن زن زنا کاراست
دم،         -"  دي ری ن اگر زنی بشوهرش بگويد که ازتو خي

 .تمام اعمال نيکش بی اثر می شود
ان            -"  د و زن فرزند خود را شنا و تير اندازی آموزي

 .را نخ ريسی
ست،        -"  ي زن از دنده ای خلق شده که راستی پذير ن

ر خواهی           پس اگربا کجی او بسازی ساخته ای، واگ
ی، وچاره اش          به راستيش  شکن باز آوری، او را مي
ل ، ص               : رک ."( طالق است مساي ، ٢٩۶توضيح ال

 )تاليف دکترشفا
ى         » على« از ت ان رواي خليفۀ چهارم اسالم،در باره زن

ان ،        «  :  است که  م اى مردم بدانيد که زنان ناقص اي
ان        .  ناقص بخت و ناقص خرد هستند ان آن م نقصان اي

از و روزه در روزهاى                       م گى ايشان از ن بازنشست
ولى نقصان خرد ايشان گواهى دو . حيض شان ميباشد

اشد      ى  .  زن که معادل گواهى يک مرد است، مي ب ول
راث شان نصف                      ي ه م نست ک نقصان بختشان در اي

ردان است          راث م ي ان         .  م د از زن ي کوش ن ب ري اب ن ب
ارا         بپرهيزيد و ازخوبان آنها برحذر باشيد و اگر شم
ادا       ب ا م بکار نيکى فرابخوانند از آنان اطاعت مکنيد ت

نهج (  »  . طمع ورزند وبکار هاى زشت وادارتان کنند
ر،         ي ب رک ي البالغه ، ترجمه محسن فارسى، تهران ، ام

رآن     ٣٨٦، ٣٥٨، صص ١٣٦١ ، بحواله بازشناسى ق
 )٣٠٥، ص 

ود         رم ه ف روزی : "  و باز ازقول علی روايت است ک
رم        اب    )  ص( من و فاطمه به حضور رسول اک ي شرف

ه از      .  شديم و آن حضرت را بسيار گريان ديديم اطم ف
ود           رم د؟ حضرت ف ي رس شب  :  پدرش علت گريه را پ

د از امت                 ن ي چ ان د زن ردن معراج که مرا به آسمان ب
راي                       ن ب ه م ري دم و گ د دي دي ذاب ش ود را در ع خ

ه                .  آنهاست  رد مگرراجع ب در عرض ک فاطمه به پ
ي را      : . حضرت فرمود. عذاب زنها چه ديديد؟ ديدم زن

ه         ی ک که به مو هاي سرش آويزان کرده بودند درحال
و زني راديدم که او را به زبانش  .  مغزش مي جوشيد

رو مي             قش ف آويخته بودند و آب جوشان جهنم به حل
ه              . ريختند خت ايش آوي ان ه ت و زني را ديدم که بر پس

بودند و زني را که گوشت بدن خويش را مي خورد         
د      ي ده        .  و آتش در زير او شعله مي کش ي را مشاه زن

ا و           ار ه ه، م نمودم که پاهايش را به دست هايش بست
عقرب ها را بر او مسلط ساخته بودند و زني کور و    
غز           رار داده و م کر ديدم که او را در تابوت آتشين ق
ر مرض        سرش از تنش بيرون مي آمد و بدنش در اث

شد            ي الشي م ت و .  جذام و پيس قطعه قطعه و از هم م
زني را ديدم که در تنور آتش او را به پاهايش آويخته 

دست بدهد، شوهر مي تواند بدون اطالع قبلى وى را   
 . طالق بدهد

اعى زن                       م ردى واجت ه اسالمى ، ارزش ف ع درجام
دازه   برپايه قدرت هاى مغزى وارزشهاى انسانى او ان
راساس                     رى زن ب ت کوم که پسي ل گيرى نمي شود، ب
ى او      قدرت فرمانبردارى او از شوهر واستعداد انسان
ن مي                ي ي ع ازهاى او ت ي درخدمت به شوهر و تامين ن

ا محروم کردن زن از خدمات                 .  شود بدين ترتيب ب
ه از            ت وس ي درصد     ٥٠اجتماعى ، جوامع اسالمى ، پ

د            ن ان نيروى بالقوه انسانى جمعيت خود محروم مي م
طعى عقب            وشايد اين امررا بتوان يکى از عوامل ق
دن                م م وت ل اروان ع ى از ک ع اسالم وام ى ج ادگ ت اف

ت دانست        شرفت بشري ي ال پ زن در اسالم        . ودرح
ر                د مي شود، اسي ول موجود ضعيفى است که برده ت

ر انصاری،      (   . زندگى مي کند و محروم مي ميرد ت دک
 )٣١٨ -٣١٧بازشناسی قرآن، ص 

رد اگر اوامر          :  داکتر انصاری می افزايد در اسالم م
خدا را اطاعت کند، جايش در بهشت است، بهشتى که 

ات       ر آي اب ن ن،         ٧٤و      ٧٠ب م رح وره ال در آن   «  س
د               ار وجود دارن ي ال بس ه  «  ،   »  . حوريان نيکو جم ک

ده                         ي رس ا ن ه ه آن چ کس ب ي پيش از شوهران دست ه
ه            »  . است گرى وجود دارد ک اردي در قرآن آيات بسي

اى                 :  مي گويد ن ه دازه پ ه ان ه عرضش ب در بهشتى ک
ه          م ک ده اي ري زمين و آسمان است ، قصرهاى عالى آف
ه     نهر هاى آب از زير آنها جارى است و گروندگان ب
ا سکونت                     ه دا و رسول در آن دين اسالم و مطيع خ
خواهند گزيد، برتخت هاى مرصع تکيه خواهند زد و   

آيه .( از نعمت هاى فراوان بهشتى استفاده خواهند برد
سوره آل عمران،  ١٩٥، و١٣٦سوره بقره، آيات  ٢٥

ات           ٥٧و  ١٣آيات   ١١٩و   ٨٥،   ١٢سوره نساء وآي
سوره   ١٧و ٥سوره توبه، آيات  ٧٢سوره مائده ، آيه 

ه        ١١سوره طور،آيه  ١٧فتح ،آيه   ٩سوره طالق، آي
ه               ن و آي اب غ وره ت م       ٨س ري ح وره ت ر ( س ت دک

 ) ٣٠٤انصاری،بازشناسى قرآن ص
ار            د شدن از چه مرد نه فقط امتياز داشتن و بهره من
د از     زن در اين دنيا را دارد، بلکه به گفته غزالی  بع
ه      آنکه دارفانی را وداع گفت می تواند مطمئن باشد ک

ود    ٧٢از مقاربت با  د ب . حور بهشتی  برخوردارخواه
اما برای زنان مسلمان که از خدا و رسول او اطاعت 
چ                   ي ه،ه ت داش ا ن ه ي ت ا شوهرداش کرده اند و دراين دني
ردان خوش                 د از وجود م ن وان ت اشاره ای نيست که ب

 !هيکل بهشتی  به طور دلخواه بهره مند شوند ؟
د     ن ک ي رانصاری عالوه م ت ان   « : دک دگ ن ويس رچه ن اگ

د، شأن زن را                رده ان اسالمی درموارد نادر سعی ک
دراسالم باالتر از آنچه که مقررات دين برای او پيش 
ن        ا اي بينی کرده، نشان بدهند، ولی قادرنخواهند بود ب
ه زن را               ثی ک ادي رآن واح نوشته ها مفهوم آن ايات ق
رده                  قی ک ل ه ت اي درخانواده واجتماع موجودی دون پ

د    .  است تغييردهند اسالم جهنم رامملو از زنان می دان
ل             اي ی ق ان ره ل وب و بجز درموارد نادر برای زن عق

ا             ... نيست ه ن د ت ن آنچه که اسالم برای زن قبول می ک
ا   وجاهت است که خداوند به او داده است تا دراين دني
وجود               چه ب رای او ب باعث لذت وشعف مرد شود وب

 .پايان  ) ٣١۶همان منبع، ص ( ».بياورد

 ) ٣٠٦بازشناسى قران، ص 
ه        دک ن مالمحمدباقر از قول امام جعفرصادق نقل مي ک

حضرت رسول فرمود که عيال مرد، : " وى گفته است
دا کسى                زدخ ان ن دگ ن ن ب ري اسيران اويند و محبوب ت

د              ن ک ران خود احسان ب و در   .  است که بيشتر به اسي
ده                    ول حضرت رسول آم گرى از ق حديث معتبر دي

د                :  است که  ي ده ان ه ج ان االخ ه ودر ب زنان را درغرف
ه ايشان      ونوشتن به ايشان نياموزيد وسوره يوسف راب

د         ي ده م ن ي ل ود         ...  تع رم ر ف ي ه     :  وحضرت ام مردى ک
عون است وحضرت           ل کارهاى او را زنى تدبيرکند م
رسول چون اراده جنگ داشتند بازنان خود مشورت       
د خالف آن مي                        ن ت ف چه ايشان مي گ مي کردند و آن
ه اطاعت زن                   ود هرک رم کردند وحضرت رسول ف

دازد      م ان ن دان    ... خودکند خدا او را سرنگون درجه و ب
ار  از جمله حقوق زن برمردآنست که  ب  هرچهارماه يک

اشد        ه ب ت با او جماع کند اگرحاضرباشد و عذرى نداش
يست             ن واجب ن ه اي ر      .(  ودرکنيز و درمتع اق دب حم م

 ) مجلسى، حلية المتقين،همانجا
دن زن از عواقب اخروی عدم اطاعت از                 ان رس ت
ب               ت ک ارم زار ک ن اب ري رت وث ه از م ش ي م ر، ه شوه

ام     .  تزويرآخوند بوده است ول ام آيت اهللا مشکينی از ق
حضرت امام جعفر صادق :" جعفرصادق روايت ميکند

ه، مردی از                : فرمود ه وآل ي ل ی ع در زمان پيغمبرصل
رد      ارش ک : قبيله انصارمسافرت کرد وبه همسرش سف

در       .  ازخانه بيرون مرو تا من برگردم د پ ي طولی نکش
ادت         . آن زن بيمار شد ر عي ب م غ قاصدی فرستاد واز پي

درخانه بنشين واطاعت شوهر       :  فرمود.  پدر خواست
اد   . تا آنکه حال پدر سنگين شد.  کن ت زن باز پيغام فرس

د           ي ن آخر  .  و اجازه خواست، و باز همان جواب را ش
رد درم ازه                  .  پ ن از ج م ا در ن واست ت ازه خ زن اج

ه خاک         . باز همان پاسخ آمد.  پدرحاضر شود پدر را ب
ر      .  سپردند ودختر قدم از خانه بيرون نگذاشت   ب م غ ي پ

خدا به پاس اين فرمانداری تو از شوهر،  :  پيام فرستاد
ازدواج دراسالم، تاليف ايت    ." ( تو وپدرت را آمرزيد

ل،             اي س م ح ال وضي اهللا مشکينی، به حوالۀ دکتر شفا، ت
 )٢٩۶ص 
 :نتيجه

ردى                   الل وآزادى ف ق برطبق اصول اسالم ، زن است
ه                          د وقف خدمت ب اي دارد و وجودش ب اعى ن واجتم

ه                        . مردشود د شد ک قى خواه ل وى ت ق ا ت زن موقعى ب
ه و                        ان ز خ ه و آشپ ان دارى خ گه وجودش را وقف ن

درجامعه اسالمى، زن در امور  .  رختخواب مرد نمايد
ه           ع ام ر ج ب اجتماعى، سياسى و قضايى حق ندارد ره
ا      د ي بشود، يا امامت کند يا آذان بدهد و يا خطبه بخوان

اعت      .  حيوانى را ذبح کند نبوت ، واليت و امامت جم
بنابرين زن از نگاه اسالم انسان  .  مختص مردان است

 .درجه دوم است، و انسان درجه اول مرد است 
ه                ويسدک ى مي ن ران :  داکتر انصارى اسالم شناس اي

ه                 ع ب اعى است و درواق م زن در اسالم فاقدشأن اجت
رد، داراى     جاى تابيعت کشورى که درآن به سر مى ب

ه اسالمى ،        .  تابعيت خانه شوهرمي باشد زن درجامع
ام                 م دارد وت اعى ن م ون اجت قابليت قبول خدمات وشئ
دصرف         اي نيروهاى مغزى وبدنى او درخانه شوهر ب
چه    اداره امور خانه ومخصوصًا تهيه غذا، نگهدارى ب

درجامعه اسالمى ،   .  وتامين نيازهاى نفسانى مرد شود
. حقوق مدنى ، جزايى وسياسى زن کمتر از مرد است

دارد          زن دراسالم حق تحرک بدون اجازه شوهررا ن
وحتى درکيفيت عقيدتى خود نيز استقالل رأى ندارد و 

د   ن ه            .  بايد از شوهر پيروى ک ع ام قت زن درج ي درحق
ق     ل ع اسالمى به عنوان يک کاالى متحرک به شوهر ت
راى شوهر از                   ه خود راب ه جذب دارد وهر زمانى ک
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 ٢٧سازمان ملل روز پنجشنبه         "حقوق بشر "شورای  
مارس قعطنامه پيشنهادی دولتهای اسالمی برای                     

". جلوگيری از توهين به مذاهب را تصويب کرد                  "
چندی بعد هم اتحاديه اروپا در کمال وقاحت با انتقاد               
از فيلم فتنه، توهين به مقدسات مذهبی را نهی کرد و              

و خفقان در     )  بيان(نشان داد در جنگ ميان آزادی             
اين بايد يکبار ديگر برای عاشقان        .  کجا ايستاده است   

کور دمکراسی های غربی آشکار کرده با شد که                      
ازادی بيان در اين به اصطالح دمکراسی ها تا چه                  
حد معنا و برائی دارد، و تا آنجا که به دولت های                       
دمکراتيک غربی مربوط می شود تا چه اندازه يک               
جار و جنجال تبليغاتی و حربه ای برای پوشاندن                     

می سياست های تجاوزکارانه و سرکوبگرانه آنها                  
اينکه اين آزادی ها نه ربطی به دولت های                    .  دباش

سرمايه داری غربی دارد و نه به نظام پارلمانی شان            
در اين کشورها، بلکه همانطور که ما بارها                                 
خاطرنشان کرده ايم دست آورد مردمی است که آنها             
را طی چند قرن مبارزه با دولت های موسوم به                        
دمکراتيک و نظام های پارلمانی در غرب به آنها                    

 . تحميل کرده اند
اسالمی ها نظام دمکراسی را بخاطر اين کاستی ها و           
کمبودهايش به سختی انتقاد می کنند، اما نه برای رفع           
اين کاستی های، بلکه برای آنکه نظام سرکوب گرانه          
تر خود، نظام ديکتاتوری مطلقه فردی، را جايگزين            

اما نقد انسانی از اين دمکراسی ها هدفش               .  آن کنند  
ارتقاء آزادی های موجود در آنها و رهائی آرمان                    

ی است          ول ل ق آنچه را که درزير عکس می خوانيد نق
اب           ت ه در ک از ريگان،رئيس جمهور سابق امريکا، ک

 .خاطرات او،که اخيرأ بچاپ رسيده، آمده است

جورج، پسرِِِ    ".  لحظه ای که از آن وحشت داشته ام"
ا خودش آورد و             هميشه ناموفقش را امروز صبح ب
م   ن . از من خواهش کرد که برای اين بچه کاری پيدا ک

ست؛    منظورم آن يکی که سياسی و در فلوريداست ني
ر   منظورم آن يکی ديگر است که هميشه اين دور و ب
ظر     ن ولو است و آدم بيچاره وبی دست و پائی ب

اين به اصطالح بچه حاال تقريبأ چهل     .  می رسد
اشد      ساله است و هيچ وقت شغلی که واقعأ شغل ب

ی  " شايد به .  نداشته است زل ه              "  کين ه ب م ک زن فن ب ل ت
ه                "  نيو ريپاپليک" دفتر  م می شود اورا ب ن ي ب بيايد ب

د    ن ن . عنوان کمک ويراستار يا چيز ديگری استخدام ک
 ".بنظر می رسد کار آسانی باشد

ه شده در         "....خاطرات ريگان"به نقل از کتاب  ت وش ن
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تاريخ به ما می آموزد که رهايی از بند ظلم و استثمار         
و ستم در تمامی صور آن جز با وحدت توده های                       
تحت ستم و مبارزه بر عله تماميت سيستم استثمار و               

اما به زعم ما صرف رسيدن        .تبعيض امکانپذير نيست  
به اين نتيجه نمی تواند گرهی از موانع موجود در                     

چرا که مبارزه بر        .مسير مبارزان راه خلق بگشايد          
عيله سيستمی است که تمامی زندگی،رفتارها،فعاليتها         
و حتی انديشه ی توده ها را در کنترل خود گرفته                       
است و در اين راه تنها آگاهی داشتن از وضعيت کافی       

"همانطور که مارکس به ما آموخته است           .نيست اين : 
آگاهی انسانها نيست که زندگی اجتماعی آنها را تعيين          
ميکند،بلکه برعکس،زندگی اجتماعی انهاست که                   

، پس هيچ چيز به           "...آگاهيشان را تعين می بخشد          
شک واقعی دگرگون نخواهد شد مگر آنکه ساز و کار          
اجتماعی موجود از ريشه دگرگون گردد و مبارزه در          
راستای اين دگرگونی نيازمند متشکل شدن و فعاليت             
دوشادوش مبارزانی است که اين ضرورت تاريخی را 

 .دريافته اند

دانش «و اکنون اين صدای اعالم حضور جمعی از               
است که به    »  آموزان سوسياليست دبيرستانهای تبريز     

خصوصا (صفوف رفقا و ياران خود در ساسر کشور          
می پيونديم و بر       )  ساير دانش آموزان و دانشجويان        

از ستم و   :  عليه ظلم و استثمار در تمامی گونه های آن      
-تضاد شديد طبقاتی گرفته تا ستم جنسيتی و ستم ملی             

ما گام دراين راه می نهيم      .قومی اعالم مبارزه می کنيم
که پرچم مبارزه ی دانشگاه فردا در دستان ماست و                

ما نه  .نسل پشت سر ما پای در جای ما خواهد گذاشت          
ادعای نمايندگی داريم و نه ادعای پيشتازی چرا که از   

در دانشگاه ها و     (حضور و فعاليت ساير رفقای تبريز      
نيک آگاهيم و خود را دوشادوش آنان و         )  خارج از آن  

و .در کنار تمامی مبارزان سوسياليست ايران می دانيم       
اين تنها صدای بخش کوچکی از مبارزان راستين                   

 .خلق در ديار نابدل ها،دهقانی ها و بهرنگی هاست
 

 جمعی از دانش آموزان تبريز
 ١٣٨٧فروردين 
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ا            ـ چطور احكام دين اسالم و پيغمبر آن، مشمول شم
ه                  ا ب د؟ مگر شم ي ت س ي نمى شود؟ مگر شما مسلمان ن

 پيغمبر اسالم ايمان نداريد؟ 
راى       ، ـ چرا ولی حكم تحريم شراب را پيغمبر اسالم ب

طى   ) مردم جزيره العرب( قوم خود  نازل آرده بود، رب
ايشان مى دانستند آه شراب در   .  نداشتبه اقوام ديگر 

ه   هيچ يک از اديان الهى تحريم نشده و اقوام مختلفی آ
سى   مانند پيرو پيغمبران الهى ا         موسى و عي د، ب ن ت هس

ر             .  چنين تحريمى رو به رو نبودند ب م غ ي م پ حري اگر ت
ا       وقت ب اسالم را شامل حال همٌه ملل و اقوام بدانيم، آن

گر   مسألٌه الهى بودن يا نبودن اين اديان و پيغمبران  دي
ه خود              .  مواجه مى شويم د آ ي ن ك در ضمن فراموش ن

ه                ه اعراب را ب ك پيغمبر اسالم سيزده سالی آه در م
د، حرفی                 ردن ى دعوت مى آ از حرمت       يکتا پرست

شراب نمى زدند، و بر عكس در همان مكه از شراب    
ًال در                   ث د، م رده ان اد آ ه « به نيكى نيز ي سوره     69آي

 . »نحل
ان،                        ان م ل رواى مس ان رم ام ف ق ه، ايشان در م در مدين

ان              م ل اعى اعراب مس م احكامى براى ادارٌه امور اجت
دن شراب در             وشي ورد ن صادر آردند، از جمله در م
سه آيه آه سومين آن دورى آردن از شراب و قمار و 
ان          م ه اي ن آ بت ها و تيرهاى قرعه بود، آنهم براى اي
انشان                 ي د و م ل نشون اف آوردگان از ياد خدا و نماز غ

ه         ، دشمنی و آينه نيفتد طى ب دان رب آه به نظر من چن
ام          .  دين وايمان ندارد گ ن ه ه از آن گذشته من هميشه ب

شراب خوارى، مانند امير المومنين يزيد بن معاويه به 
او شراب مى    آئين عيسى مسيح و بر اساس احكام دين

ن             .  نوشيدم ااسالم و دي را ب » احمدى  « درآن موقع، م
ام او             ه احك آارى نبود، تابع عيسى بن مريم بودم و ب

  )١(کردم عمل می
ر             ب م غ ي ح پ راستى، اى فرشته عزيز مگر عيسى مسي

 خدا نبود؟ 
 ! ـ بلی بود

 است؟  ـ آيادر آئين عيسى، شراب منع شده
 ! ـ نه

دم،         ، ـ بنابراين ي وش من آه به آئين عيسى شراب مى ن
 گناهكار نيستم؟ 

 ! ـ نه
ن         ي م ه « ـ لطفًا براساس ه ام             » ن ه د، ات ودي رم ه ف اى آ

 . شرابخوارى را از پروندٌه من حذف آنيد
، خود را در        » نه«فرشتٌه دادستان آه ندانسته با گفتن 

ه         مخمصٌه ديگرى انداخته بود، با درماندگى خطاب ب
  : رئيس محكمه گفت 

خوارى را از         ـ حضرت رئيس خواهش مى آنم شراب
پروندٌه ايشان حذف نفرمائيداين شخص مرا سئوال پيچ 

د             » نه« آرد و لفظ  ي رون آش ي م ب ان . را به حيله از زب
وده و               ب ا مرسوم ن مى دانيد چنين رسمى در محاآم م

من ندانسته .  متهمين حق ندارند از دادستان سئوال آنند
ه « دراثر پرسشهاى پى در پى او، لفظ  ان       » ن ر زب را ب

 . راندم
 : رئيس دادگاه با تبسم معنی دارى گفت  

د، هر                       ي ن وال آ ان سئ د از دادست اي ب ـ اى حكيم شما ن
د                ي ن ك اه ب د ازاعضاءدادگ ول در        .  پرسشى داري ب ا ق ب

ده          رون ز از پ ي خواست دادستان، اين سئوال و جواب ن
 . حذف مى شود

ه      « دادستان آه تا اين لحظه به اصطالح  اخت قافيه را ب
ه             » بود اه، خطاب ب يس دادگ ، خوشحال از تصميم رئ

 : من گفت 
د و                   ي اش د ب ق ت ع ى م ن ـ شما حق نداريد هر لحظه به دي
ى    ن هرعمل زشت آه مرتكب مى شديد با پيروى از آئي

 . توجيه آنيد
______________________________ 

ی      )  ١(   ا عل فان ُحرَمت يومًا علی دين احمد      فُخذه
 دين المسيح بن مريم

د       ) شراب ( اگر بر تو روزى آن      ن احم د   ( در دي )محم
ن    ) بنوش( بگير) شراب( حرام شد    آنرا در دين مسيح ب

 . مريم

 : من به جاى رئيس دادگاه، پاسخ دادم 
ـ خدا يکى است و پيغمبرانی آه از جانب وى برگزيده 

يک .  شده اند، جمله گى ُمبلغ دستورات يک خدا هستند
ه                 ان دگ ن قيض و چ خداى واحد نيز دستورات ضد و ن

ق   .  صادر نمى آند بنا براين در مورد من بايستى مطاب
دا داورى شود         ح خ ورات صري ت ه     .  دس ن آ مگر اي

بگوئيد نه چون هر پيغمبرى براى خود خدائی جداگانه 
ه امر      داشته و يا غير از ابالغ احكام الهى، خود نيز ب
ق                   ور است مطاب جب اه م ه، دادگ و نهى آردن پرداخت
ام                ه احك دن ن دگى ک شريعت پيغمبران به آار من رسي

 . الهى
د                            ي م ه ه داشت، مى ف ه اى آ جرب ا ت رئيس دادگاه ب

منظور من چيست و مشكل دادستان آدام است، چاره       
 :اى نديد جز اين آه به دادستان بگويد 

هٌ           م ام ه ر احك راب ه       ـ منظور خيام اينست آه ب ان ب ادي
ايشگر از            .  وضع او رسيدگى گردد ت گاهى س بعد با ن

 : من پرسيد 
 ـ اين طور نيست، حكيم؟ 

د                   ه مى خواه ردم آ اتش احساس آ م ل اه و آ گ از ن
آمك     دادستان راازاين مخمصه نجات دهد واز من نيز

 . مى طلبد
 :به پاس سپاس از او، گفتم 

د   ي ان،         .  ـ همين طور است آه مى فرمائ ٌه ادي م چون ه
ران،                               ب م غ ي ٌه پ م د و ه هى ان م از ذات احديت ال مله

 . برگزيدگان او هستند
 : رئيس دادگاه به دادستان گفت 

ان داورى                ـ در مورد خيام به ام تك تك ادي استناداحك
رد و           .  خواهد شد اه داوران آ گ اي دادستان، روى به ج

 :گفت 
ـ چون مجرم اهل خراسان و از شهر نيشابور است و  

ا  »  داراالسالم« اين ديار زمانی دراز  بود، داورى را ب
م        احكام دين اسالم ي ن ه           .  آغاز  مى آ اصل الف ا من ب ام

 : خطاب به قضات گفتم 
م       ـ نه ا ه اطالق لفظ مجرم به من جايز نيست و اين ج

دادگاه شرع نيست آه بی جهت هر آسى را مجرم                 
ا        .  قلمداد آنند م ت ت من در پيشگاه محكمٌه عدل الهى هس

م                 ات ي ان ح ه در زم د آ ن به اعمالم رسيدگى آنند و ببين
 . گناهكار بودم يا ثوابكار

گر  صحيح است آلمٌه مجرم     : رئيس دادگاه گفت ه     دي ب
 . آار نرود

اه                   يس دادگ ور رئ ا راضى از دست فرشتٌه دادستان، ن
 : پرسيد 

 ـ شما در حيات خود شراب مى نوشيديد؟ 
 . ـ آرى

 ـ مى دانيد شرابخوارى در آئين اسالم حرام است؟ 
ولی حرام آردن شراب را علتى است آه به من ، ـ بلی

و  . و امثال من مربوط نمى شود اوًال من بقول استادم اب
 :  علی سينا با فتواى عقل شراب مى نوشيدم آه فرموده

ه          ه ب حالل گشته به فتواى عقل بر دانا     حرام گشت
 فتواى شرع بر احمق

اً    تا خواستم به ي ان ردازم    ث پ ه               ب ن آ راى اي ان ب ، دادست
ه    ك مطلب ديگرى عنوان نكنم، حرف مرا بريد و بی آن

 : ابوعلی سينا و فتواى عقل اشاره آند پرسيد به

ظر مى      .  در آن دادگاه، مرا وآيلی نبود اما، چنين به ن
درت و حشمت و                 ٌه ق م رسيد آه پروردگار عالم با ه
ج    شوآتش، دهها فرشتٌه ريز و درشت را عليه من بسي

 . آرده بود تا با من يک ال قبا زور آزمائی آنند
رد،           وقتی که منشى دادگاه، شروع محاآمه را عالم آ

 . سكوتى سنگين تاالر را فرا گرفت
ر                   ی ب ن ب ه اى م ام ا ن ست ادع خ ر  ن ف ی و      آ وئ گ

گى گوش       شرابخوارى من قرائت شد آه با بی حوصل
 :سپس، رئيس دادگاه پرسيد . دادم

 ـ آيااعتراف مى آنيد آه گناهكاريد؟ 
 نه حضرت رئيس :گفتم

ه را         ن رئيس دادگاه بعداز شنيدن پاسخ منفی من، صح
 . به دادستان سپرد

دادستان، با صدائی نكره و پر طمطراق خود          فرشتًه
 : پرسيد

 ـ اسمت چيست؟ پدرت آيست؟ اهل آجائی؟ 
 . همه را به آرامى پاسخ دادم

 خدايت آيست؟ : پرسيد
 ! خداى شما: گفتم
 من از خداى شما مى پرسم؟ :گفت
. خداى من و خداى شما، همان آفريدگار يکتاست:  گفتم

 مگر غير از اين است؟ 
 : بجاىاو، رئيس دادگاه پاسخ داد

ه            ازى ب ي ه ن ـ خدا يکى است و به دادستان تذآر داد آ

 . سئوال دوم نبود
 پيغمبرت آيست ؟ : پرسيد
ه       : گفتم ی آ ران ب م م              همٌه پيغ ال ار ع روردگ از طرف پ

 . اند برگزيده شده
 : دادستان، خشمگين پرسيد 

 ـ دينت آدام است؟ 
 . همٌه اديان الهى:به آرامى گفتم

ده شد                   ان حظه اى درم راى ل ان ب مى   .  فرشتٌه دادست ن
عادت  .  رشتٌه آار از دستش در رفت     .  دانست چه آند

 گستاخانهاينطور الهى،   نداشت انسانی در محكمٌه عدل
د  پاسخ دهد او به  اي . و رئيس دادگاه نيز با او همدلی نم

ٌه من      بر خالف آنچه آه در ابتداء مى پنداشت، محاآم
د  .  ديگر برايش چندان سهل و آسان نمى نمود لذا آوشي

 :و پرسيد زيرآانه تر سخن بگويد
ر      .  ـ هرانسانی پيرو پيغمبرى و تابع دينى است  ب م غ ي پ

 تو آيست؟ و دينت آدام است؟ 
ـ پيغمبر من همٌه پيغمبران خدايند و دين من همٌه اديان 

 . الهى است
دراين حال دادستان با درماندگى به سمت رئيس دادگاه 
ی تضرع               ه ول رضان ت ع عدل الهى رفت و با حالتى م

 : آميز پرسيد 
ااو                    م ب ف ي ل ك م؟ ت ن ـ جناب رئيس، با اين شخص چه آ

 چيست؟ 
ٌه              :  رئيس دادگاه گفت  م ه ه ه ب نست آ منظور خيام اي

ه حق مى           پيغمبران باور دارد و همٌه اديان الهى را ب
 . بهتر است از اين سئوال بگذريد. داند و مى پذيرد
ه             :  دادستان گفت م آ ي دان د ب اي اما حضرت رئيس، ما ب

دام      رو آ اين انسان عجيب و غريب تابع آدام دين و پي
ام آن او را                   پيغمبراست تا بر ررات و احك ق مبناى م

 . داورى آنيم

روم    و  رون ب احت              .  حصار بي ر و سي ل سي ي م
آاش شما هم ما را دراين گشت و گذار همراهى .  دارم
 ! آنيد

ال                ب ق ت ام اس ي اد خ ه ن ش ابو علی سينا، با شادمانی از پي
اق ـ راه         ف آرد، حاج رجب و عزت الملوك نيز ـ به ات
د از                         ع ى ب د و ساعت ن ت رف يش گ دروازه باغ را در پ
د و         ديوارى آه خدا به دورشان آشيده بود خارج شدن

 . در جاده اى سبز و خرم به راه افتادند
 : ضمن اين گشت و گذار، حاج رجب از خيام پرسيد 

راست است آه فقها اجازه ندادند جنازٌه شما در   !  ـ پدر
 ! گورستان مسلمانان دفن شود؟ 

کر بی جان              ي ـ آرى چنانكه تاريک فكرى مانع شد پ
ان                ه  گ ت خ ي ره فردوسى بزرگ و بسيارى ديگر از ف
رده                ه خاك سپ ان ب ان م ل ايران زمين در گورستان مس

 . شوند
 : عزت الملوك پرسيد

 ـ مرشد چطور شد آه شما را به بهشت راه دادند؟ 
 . . . ـ اين، خود حكايتى ديگر است

بااصرار و اشتياق دوستان، خيام حكايت خود را چنين 
 :نقل  آرد

ـ در دادگاه عدل الهى، خيام واقعى محاآمه شد نه خيام 
جم و               .  شايعه پردازان ن زشك، م خيام رياضى دان، پ

ان            .  فيلسوف و شاعر ه جانب ادي ه ب خيام اهل تفكر آ
ز مى                  .  نيز آشيده شده بود ي ه در آغاز او ن خيامى آ

ی                    ائ ا در ج ردار انسان ه ه آ داشت الزم است ب ن پ
م          ن رسيدگى شود، از اينرو، به نوعى به بهشت و جه

ه                 .  اعتقاد داشت اهى راب ادگ ع ي ن م ي ن اما چگونگى چ
دك          .  درستى نمى توانست تجسم آند دك ان ه ان تا اين آ

اى              ن ب ر م م را ب ن پى برد آه هر پيامبرى بهشت و جه
ن خود و            ي شرايط و اوضاع و احوال مردمان سرزم

او .  نيازهاى روحى و روانی آنها توصيف آرده است   
ده                         ي ق ه آزادى، بخصوص آزادى ع ه ب ن آ ضمن اي
ٌه              م يك ه ام ن اهميت مى داد، در عين حال، پيرو احك

به يکتائی قادر متعالی ايمان داشت آه .  اديان الهى بود
ود    ن وجود، چون           .  سواى خداى بازارى اديان ب ا اي ب

ر                  ود، ب ب ج ن ان راي حسب    تابع مطلق هيچيک از ادي
ه خاطر       احكام هرآئينى آافر محسوب مى شد و اگر ب

جوقى و خواجه            مقام علمى اش از حمايت ملكشاه سل
ان        م نظام الملك طوسى برخوردار نبود، چه بسا در ه
ار خود،                زان روزگ غ حيات اش از مجازات خشك م

 . . . رهائی نمى يافت
 .و اما دادگـاه 

جان          ي ا ه با معلوم شدن روز دادگاه، جمعيت انبوهى ب
ا از     واشتياق به عنوان تماشاچى به دادگاه آمده بودند ت
اد و                       ح ر و ال ف ام آ ه ه ات مى ب چگونگى محاآمٌه حكي

 . ميخوارگى با خبر شوند
وان                     ه عن ان ب ه گ ت رش در صدر دادگاه گروهى از ف
خورده و خوش              ال قضات جاى داشتند و فرشته اى س

ود    ه اى               .  سيما رئيس دادگاه ب ت رش ن، ف ال در وسط س
خشن با سيمائی ُپر چين و چروك و چشمانی نگران و 
ا                                ه ب ايس ق ه در م ت آ اى داش او ج ك ج ن آ

از عاملين مالك دوزخ به نظر مى     » قضات« فرشتگاِن
ازٌه                ی ت ان رب ردن ق دا     « آمد آه براى ب دٌه خ ه  » آتشك ب

 . فرستاده شده است» عدل الهى«محكمٌه 
ود    گرچه   .  اين فرشته خشمگين و تند خوى، دادستان ب

د،            ودن ده ب ي رايش چ ميز و صندلی و دم و دستگاهى ب
عجله اى آه براى محكوميت من      ولی به دليل شوق و

ود                     دم زدن ب ا در حال ق اده و ي ت . داشت، پيوسته ايس
د          ي وقتيکه به من مى نگريست، چنين به نظر مى رس
گاهش     آه از آغاز خلقت عالم با من دشمن بوده و با ن

ود، مى گفت        کينه و آه از  ه  « : نفرت و دشمنی ُپر ب ب
ه             ري ه حالت گ چنان جائی بفرستمت آه سنگ خارا ب

د،              .  » آند اوت مى دي ف چون مراآرام و ساآت و بی ت
ی                  ب ا حرآات َعَص رفت و ب ی مى گ زون خشمش ف

اه     ر دادگ رد و            نارضايتى اش را از تأخي راز مى آ اب
ازاين آه من لحظاتى را دوراز آتش و مار و عقرب       
ه رخ             جهنم سپرى مى آردم، عدم رضايت خود را ب

 . قضات مى آشيد
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است          : رئيس دادگاه گفت ل شم ي د      .  هرطور م ي ائ رم ف ب
 . ادامه بدهيد

 : دادستان آه حقانيتى در آالم خود مى ديد، پرسيد 
 ـ شراب رااز آجا تهيه مى آرديد؟ 
ور       .  ـ اوايل مثل همه مردم مى خريدم جب ا م ولی بعده

 . شدم خودم تهيه آنم
ـ پس هم شراب مى خورديد و هم شراب مى انداختيد؟ 

ى در           لت شراب      « تا جائيکه حت ٌه       » فضي ال ، در رس
 داد سخن داده ايد، البد يادتان هست ؟ » نوروز نامه«

ـ بلی آامًال اما در مورد فضيلت شراب، بايد بگويم آه 
ی من از                ود، ول م ب شراب را فضيلت هاى ديگرى ه

ردم     م           .  نوشتن همٌه آنها خودارى آ ت مى خواس را ن زي
راط            خاطر اف عوام از مزاياى شراب آامًال مطلع و ب

 . در نوشيدن آن، دچار زيان شوند
ا         دادستان حيرت زده مرا ه ب ن آ مى نگريست و از اي

ه در مدح شراب                        ردم آ راف مى آ ی اعت بی پروائ
قلمفرسائی آرده ام، متعجب بود بااين همه به نظر مى 
ه         م اضاف ان اه رسيد آه نمى خواست گناه ديگرى به گن

ازاينرو، دنبال سئوال و جواب قبلی را گرفت و       .  آند
 :گفت 

ن               داخت د؟ ان ـ يعنی سه گناه را با هم مرتكب مى شدي
 شراب، نوشيدن شراب و تبليغ شراب 

م،               ت روخ گران مى ف ه دي ـ اگر شراب مى انداختم و ب
راى       .  شايد حرف شما درست بود ولی من شراب را ب

ه                ی آ ائ م، چون شراب ه خود و ميهمانانم مى انداخت
 . مسلمانان مى فروختند، مطبوع نبودند

م        ان، ه ان م ـ البته غرض شما آن نيست آه بگوئيد؛مسل
م            د و ه شراب تهيه مى آردند، هم شراب مى خوردن

 شراب مى فروختند؟ 
ولی چون من     . غرضم همين است آه فرموديد! ـ خير

ه       م آ ن نوشيدن شراب را گناه نمى دانم، لزومى نمى بي
شما آه بهتراز من مى     .  مسلمانان را مجرم قلمداد آنم

ه         ی ب دانيد بسيارى از مسلمانان آه مى توانستند شراب
اين آه من    .  دست آورند، با ميل و رغبت مى نوشيدند

چرا شراب مى انداختم، گذشته از دليل ياد شده، از آن   
ه شراب              ي ه راى ت رو بود آه من شيوٌه بسيار خوبی ب
ا     ه يافته بودم آه با آن شيوه بهترين و گواراترين شراب

 . ردمکرا تهيه مى 
دازى    « دادستان آه از وصف  من دهانش      »  شراب ان
 :آب افتاده بود پرسيد

 ـ چطور ؟ 
من به روشى شراب مى انداختم آه متخصصين :  گفتم 

ان       اين فن براى خلفا ن وم ر م اسالم شراب مى           و امي
لذا، شراب من بسيار مرغوب و از شراب            .  انداختند

 . هاى مسلمانان شهر نيشابور مردافكن تر بود
 :غليظى، گفت » استغفراهللا«دادستان با بيان 

ه   ـ غرض شما از بردن نام خليفه مسلمين و ربطشان ب
 شراب انداختن چيست؟ 

ر                 ت رداورى دآ ه، گ اوي ع ن م از ديوان يزيد ب
ى بی           واضح الصمد، چاپ دار صادر بيروت ت ال ا ح ب

امالً درست است        :  تفاوت گفتم  ه     .  حرف شما آ من ب
ل         .  عيب خوداعتراف مى آنم ي ه دل را ب تقاضا دارم، م

ار اعالم               ك اه ن هى گ سرگردان بودن در ميان اديان ال
 . . آنيد تا نيازى به سئوال و جواب هاى بيهوده نباشد

ام       ج ی ان اما، اى فرشته عزيز من آه به ميل خود عمل
ه  .  نداده ام آه شماآنرا زشت مى ناميد عمل من متكى ب

دستورات پيغمبران خدا بوده آه مسلمًا پيغمبران عمل   
را  .  زشت به بندگان خدا توصيه نمى آنند اگر اعمال م

ه             د آ ري ي گ زشت مى دانيد، برويد گريبان آنهائی را ب
ه از        را آ چنان احكامى در آئين خود گنجانده اند، نه م

 .پيروى آرده ام شانآئين
ٌه         ئرئيس دادگاه با تأ مل ا ج يد استدالل من، دستور داد ت

 . را هم از پروندٌه من حذف آنند» عمل زشت«
 : در اين هنگام دادستان با وقاحت نا منتظره اى، گفت 

 ـ پس اعتراف آرديد آه گناهكاريد؟ 
 :من هم با قاطعيت جواب دادم 

ٌه                  ـ البته وقتيکه انسانی همٌه م وت ه ب هى و ن ان ال ادي
ار              ئپيغمبران الهى را تأ ك اه ن م گ د ه اي يد آرده باشد، ب

سى،       باشد چه گناهى باالتراز اين آه آسى موسى، عي
م ازارادٌه                   ه ل ان را م ن آن محمد را پيغمبران خدا و دي

ا                .  پروردگار عالم بداند اوره ه ب ون ن گ به نظر من اي
ه         ت اورى داش بزرگترين گناه است و من هم آه چنين ب

 .ام، مسلمًا از جملٌه گناهكاران هستم
مى                 زم ن ي ز آم دادستان، مات و مبهوت از سخن طن

لذا، با حالتى عصبی به سمت رئيس . دانست چه بگويد
 :دادگاه رفت و گفت 

ه    ت داخ . ـ حضرت رئيس به نظرم اين مرد مرا دست ان
د      مى زن . نگاه آنيد يک آلمه حرف درست و حسابی ن

ه آن شاخ مى                   ن شاخ ب مدام حاشيه مى رود و از اي
 پاك آالفه ام آرده، نمى دانم با او چه بايد آرد؟ . َپرد

 : رئيس دادگاه با دلسوزى به دادستان گفت 
ٌه                     م روى از ه ي وان پ ه عن ـ ما پذيرفتيم آه خيام را ب

م   ي ه                  .  اديان داورى آن نست آ حت اي ن، مصل راي اب ن ب
د و      ري شرابخوارى او را به پيروى از آئين عيسى بپذي

 . از آن بگذريد
رد، از         !  ـ اما حضرت رئيس ن م همٌه فسق و فجور اي

رد             ي ه مى گ ه           .  شرابخواريش سر چشم د ب ي ن اه آ گ ن
ايش          ، آفرگوئی هايش ن ه ت رف راد گ ه  ،   به عيب و اي ب

طعنه زدن هايش و به رباعى سرودن هايش در حالت  
مى                  عادى هرگز چنين راوش ن ی از مغزش ت ل اباطي

ی است      .  آرد اب همٌه اين اراجيف در اثر نشئه شراب ن
ر    .  نوشيد  آه می اگر ما اين گناه آبيره را از گردنش ب

م    ي ن من  .  داريم، از گناهان ديگرش هم بايد صرفنظر آ
 . نمى توانم به همين سادگى از اين گناه او بگذرم

م، من روش           .  ـ غرض خاصى ندارم گوي جزاين آه ب
د، مى                           دن ي ا شراب مى آش ف ل راى خ ه ب آسانی را آ
ی                ن ع ه م م ب رو شراب ن پسنديدم و بكار مى بردم، از اي
واقعى، شراب بود و اگر يک پياله از آن مى نوشيديد، 

را                          يقينًا دل زٌه آن م م د ه ه اب ا ب د و ت دي ن از آن نمى َآ
 . فراموش نمى آرديد

ق،              ي گاهى عم فرشتٌه دادستان بعد از مكثى آوتاه و ن
 : گفت 

اى   ـ استنباط من اينست آه منظور شما متهم آردن خلف
 اسالم به شرابخوارى است، اين طور نيست؟ 

ولی اگر استنباط .  نيتى نداشتم قصد و چنين!  ابدًا!  ـ ابدًا
ه            م د من در ه شما چنين است، براى اين آه فكر نكني

ه      م، ب ف ار            مسائل با نظر شما مخال رداشت سرآ ن ب اي
 :گردن مى نهم و مى گويم 

اى عصر                 ، بلی ف ل رو خ ي ه پ م مگر نه اينست آه ما ه
اه                       ورات اسالم آگ ه دست ا ب ر از م ت ه خود بوديم آه ب
ا محسوب        بودند؟ مگر خلفاى اسالم، پيشوايان دينى م
رده و         ان آ م نمى شدند؟ مگر آنها نبودند آه ما را مسل

د؟ مگر سر             ودن ده ب مشق    به پيروى از آئينشان آشان
ٌه هر       ف قرار دادن و پيروى آردن از اين بزرگان وظي
ر                    ي ن وام ي م ل ه مس ف ي ل ع خ اب مسلمانی نيست؟ من آه ت
م و          ت رداخ مٌومنين بودم، خمس و زآاتم را به او مى پ
ال    در دين به او اقتداء مى آردم، چرا نبايستى در اعم
ن                م؟ مگر دي ده رار ب و رفتار، او را سرمشق خود ق
را و                      ا و ام ف ل راى خ کى ب ه است؟ ي ون اسالم دو گ
ا و دور                          ه ه ب راى غري گرى ب ان عرب و دي زرگ ب

 افتادگان و غير عرب ها؟ 
ه            :  دادستان گفت  ر اسالم آ ب م غ ي شما مى بايستى به پ

ود  .  شراب را حرام آرده اقتداء مى آرديد خلفا ممكن ب
ام و                         ك ه اح د و ب ن اش ان ب م ی اي ن و ب ارج از دي خ

 . دستورات شريعت خود پاى بند نباشند
ه من       .  ـ حقيقت همين است آه فرموديد م آ  ولی چه آن

ان عرب،                             زرگ ران و ب ي ا و ام ه ه ف ي ل ٌه آن خ بوسيل
ر اسالم         ب م غ ي اگر در    .  مسلمان شده بودم، نه بوسيلٌه پ

يست       . مسلمانی آنها شك و ترديد بود، مربوط به من ن
ى دعوت مى                       ن ه دي ردم را ب بايد پرسيد، آنها چرا م

 بند نبودند؟  آردند آه خود به احكام آن پای
ام اسالم را نقض              ااحك دادستان گفت آنان هم مثل شم

 . کردند می
دارد            ه من ن طى ب چه   .  ـ آنان هر چه مى آردند، رب آن

ا                      ه ٌه آن يل وس ده ب ن ه ب ن ست آ مربوط به من است، اي
 . مسلمان شده بودم

ه         دان ا رن دادستان، بی توجه به گفته هاى من، آوشيد ت
ن     :  من حكم تأئيد بزند و لذا، گفت »  گناه« به  راي اب ن ـ ب

عت اسالم شراب                  ر خالف شري اعتراف آرديد آه ب
 مى خورديد و گناهكاريد؟ 
راف بی               : با عصبانيت جواب دادم  ن اعت ي ن ده چ ن نه ب

ع شراب     ، جائی نكرده ام بلكه عرض آردم آه در موق

ردم       »  عيسى« نوشى از دين  روى مى آ اسالم را    .  پي
هم تا زمانيكه پيغمبر اين دين در مكه بود، قبول داشتم 
و ايشان در آنجا اصًال و ابدًا حرفی از حرمت شراب    

اى روز و بی         .  ه بودندنزد اگر در مدينه آسى درگرم
اطالع از راه و رسم شرابخوارى، در نوشيدن شراب  
افراط آرد و بد مستى نمود و مرتكب عمل خالفی شد  
و پيغمبر اسالم را وادار به تحريم شراب آرد، داستان 

ه      .  شود   ديگرى است آه به من مربوط نمی اگر عالق
منديد، داستانش را برايتان تعريف آنم تا بدانيد شراب    
ست، چرا در اسالم حرام                  ي آه در هيچ دينى حرام ن

 . شده است
و اما، اى فرشتٌه عزيز بدان آه اصوًال هر آسى در          
گرماى سوزان عربستان، شراب بنوشد و بخصوص      

ظر   .  اگر در نوشيدن افراط آند، بد مست مى شود به ن
راى اُمت           من هم پيغمبر اسالم از اين آه شراب را ب
ار                 ي ار بس رده آ ان، حرام آ ت خود، يعنی مردم عربس

د       ام داده ان ردم        .  خوب و پسنديده اى انج راى م ی ب ول
خراسان و آدم هائی مثل من آه ميدانيم چطور، چقدر، 
ه      چه موقع و با چه آسى شراب بنوشيم، حرام است آ

 هرگز اين رباعى را شنيده اى ؟ . شراب حرام باشد
ه خورد                             ا آ مى گر چه حرام است؛ولی ت

 و آنگاه چـه مقدار و آى و با آه خورد 
د جمع                    هرگاه آه                  ـ اين چهار شرط آمـ

 آه خورد؟  انگر مى نخورد مردم دا
■■■ 
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يست    ی    .   زاويه که می کشد و می سوزاند کافی ن ن ع ي
راری خود      اگر اسالم از طريق مسالمت سعی در برق

ا اسالم          داشت هيچ اشکالی در آن وجود نداشت؟ و آي
درت                  ه ق د ب ه می خواه صرف نظر از اينکه چگون
ی                          ذهبی زشت و ضد انسان برسد، در ذات خود م

داست اسالم         .  نيست ي اين فيلم همانطور که از نامش پ
ا يک               ه صرف را يک فتنه ميداند، در حاليکه اسالم ن

ه         -فتنه، بلکه يک نظام سياسی ي ل ر ع اجتماعی کامل ب
اهيت       .  بشريت است ه م اين فيلم بجای آنکه مردم را ب

اجتماعی ضد بشری آن        -اسالم، يعنی پالتفرم سياسی
اد ترس و                     ج ا از راه اي آگاه کند، بيشتر سعی دارد ت
د و            ن ل ر ه وحشت در ميان مردم، ترس از تسلط آن ب

د        اي م ج ن ن  . اروپا، آنها را به مبارزه بر عليه آن بسي اي
ا در                 ه ت ن ز، م ي همان کاريست که دار و دسته بوش ن

د      مورد تروريست ن روش .  های اسالمی، انجام می ده
ی                      ائ ن روش ه ي ن ا چ ی ب کل ما در مبارزه با اسالم ب

ق                      .  تفاوت دارد ه از طري ردم را ن م م ما سعی داري
ق             که از طري ل ايجاد رعب و وحشت در ميان آنها، ب
اسی     آگاه کردنشان به ماهيت ضد بشری و پالتفرم سي

 .  آن، و همچنين ماهيت طبقاتی اش بسيج نمائيم
 سيامک ستوده

ا و شخصيت های              فيلم فتنه تا کنون از جانب نيروه
ه                     ت رف رار گ اد ق ق ت ورد ان لف م مترقی از جهات مخت

ر                .  است د را ب ن ل ردم ه اينکه سعی دارد احساسات م
ه احساسات خارجی                 د، ب ن عليه مهاجرين تحريک ک
شی    ستيزی دامن بزند، و جنبش ضد مذهبی را به جنب
تنها ضد اسالمی و آنهم ضد همه آن ها که نام مسلمان 
بر آنها گذارده شده است، تقليل داده و از مسير واقعی  

م را از           .  خود خارج نمايد ل ي ن ف ولی من می خواهم اي
د                  ق ورد ن ون م ن اک د ت اي يک نقطه نظر ديگر هم که ش

 .  قرار نگرفته، مورد انتقاد قرار دهم
به نظر من اين فيلم سعی دارد نفرت بر عليه اسالم را 

ک      ن ق کشت                ه   بر اساس اي اسالم قصد دارد از طري
زد            گي ر ان . وکشتار خود را بر ديگران مسلط سازد ب

ذاهب          ه م م هر چند اين درست است که اسالم مانند ه
ط             رور سعی در تسل يکتاپرست از طريق کشتار و ت
ن                       ا از اي د اسالم صرف ق ی ن خود بر جهان دارد، ول

  

 برنامه هاي تلويزيوني جديد 
 سيامك ستوده

  (ctv)تلويزيون كاسپين
  cyrus tvدر محل سابق 

 

(FREQ: 11836/SYM: 20765/3/4 Vertical 
 شب بوقت تورنتو و نيويورك12تا11هر جمعه   

 صبح  10تا 9تكرار شنبه  
 :براي تماشاي همزمان

com.glwiz.www 
 :   غير همزمانو 
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می توانند آنها را از آدرس زير مستقيمٌا از خود 
بهای هر يک از کتابها . نويسنده درخواست کنند

دالر امريکايی و مجموع پنج  30با هزينۀ پستی 
 .دالر است 150جلد آنها 
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Sup-
ply and Install 

Carpet, Hardwood, Ceramic, Lami-
nate, Vinyl 

Sanding and finish hardwood 
Residential & Commercial 

Tel: 905-812 1874 
  17 Queen street North unit #A2 

Mississauga,ON 
Intersection Mississauga, Rd + 

Britannia, Rd 

. او را با بمبی در عمامه اش به تصوير کشيده است                    
ظاهرًا شما شروع به اقدامات حقوقی بر عليه ويلدرز                

  به چه علت؟ .کرده ايد
انجمن روزنامه نگاران دانمارک همين               :  وسترگارد

امروز برای خارج کردن کاريکاتور من از آن فيلم                    
من نمی خواهم       .  پرونده قضايی تشکيل خواهد داد             

که برای آن      [کاريکاتور من از زمينه ی اوليه اش                   
اين کاريکاتوری   .  بيرون آورده شود    ]  ساخته شده بود    

بود برعليه تروريست های اسالمی افراط گرا ـ يعنی                
اين کاريکاتور نبايد بر عليه  .بخش کوچکی از مسلمانان

اين به  .  جامعه مسلمانان در کل مورد استفاده قرار گيرد        
  .هيچ وجه منظور اصلی من نبوده است

و به عقيده شمااين همان قصد و نيت            :  اشپيگل آن الين   
  اصلی ويلدرز از ساختن و پخش اين فيلم است؟

ويلدرز يک برداشت به شدت کلی از                     :  وسترگارد
مسلمانان دارد و اساسًا آنها را به عنوان تروريست تلقی          

من مسلمانان بسياری را در دانمارک می                 .  می کند  
شناسم که کامًال پذيرای دموکراسی هستند و برای آنها              
. دينی که دارند يک مسئله خصوصی و شخصی است             

من اميدوارم که تمامی مسلمانان خود را با جامعه                        
در حال حاضر ميان فرهنگ            .  سکوالر تطبيق دهند     

اما .  اسالمی و مسيحی اصطکاک شديدی وجود دارد             
من مطمئن هستم که دموکراسی غربی ما باالخره موفق         
می شود که بر انواع قرائت های شرارت بارانه از                     

  .اسالم هم پيروز شود
شما همچنين يک گروه دانمارکی را          :  اشپيگل آن الين   

که کاريکاتور شما را به عنوان بخشی از هشدارهای                
خود در برابر اسالمی شدن اروپا مورد استفاده قرار                 

علت آن چه   .  داده بود تحت پيگرد قضايی قرار داده ايد         

در مصاحبه ای که در زير می خوانيد، وسترگارد                      
کاريکاتورست دانمارکی کارگردان فيلم فتنه را به                     
خاطر آنکه همه مسلمانان را تروريست قلمداد کرده                  
مورد انتقاد قرارد داده و به خاطر به کار بردن                               

به .  کاريکاتور خود مورد تعقيب قانونی قرار داده است         
نظر ما مشکل فيلم فتنه در اين نيست که با آوردن آيه                  
های قران ماهيت تروريستی اسالم را برمال کرده                      

اشکال .  اتفاقا اين تنها جنبه مثبت اين فيلم است             .  است
اين فيلم در اينست که از يک سو نقد خود را تنها                            
محدود به روش های مبارزاتی و نه خود اهداف و                       
آموزشهای اسالمی نموده،و از سوی ديگر، همانطور            
که ناسيوناليستهای ايرانی اعراب را معادل مسلمانان               
گرفته جنايات مسلمانان را در حمله به ايران به پای                    
همه اعراب مينويسند و از اينطريق مبارزه روشنگرانه         
بر عليه اسالم را به مبارزه نژاد پرستانه بر عليه                          
اعراب منحرف می کنند، وی نيز گناه جنبش اسالمی               
را به پای کل مهاجرين نوشته، مبارزه با اسالم را به                  

ولی آقای وستر گارد      .  جنگ ضد مهاجر تبديل ميکنند       
که منکر ماهيت بشدت تروريستی و سرکوبگرانه قران         
و اسالم است، سعی دارد جنبش ضد بشری اسالمی را            
نه ملهم از خود اسالم، بلکه از نوع ويژه قرائت آن تلقی 

 .               نمايد
 متن گفتگو

فيلم جنجالی  :  محمد پيامبر همراه با بمبی در عمامه اش         
اين گونه آغاز می         سياستمدار هلندی گيرت ويلدرز          

کاريکاتوريست دانمارکی که اين نقاشی را کشيده         .  شود
است به اشپيگل آن الين توضيح می دهد که چرا                           
  خواهان بيرون آوردن کاريکاتور خود از آن فيلم است

آقای وسترگارد، فيلم ضد اسالمی که        :  اشپيگل آن الين   
توسط سياستمدار هلندی گيرت ويلدرز تهيه شده است با         
طراحی شما از محمد پيامبر آغاز می شود، طرحی که            

نمی دانم چه مدت طول خواهد کشيد تا            .  عوض کرديم 
اما در  .  بتوانيم دوباره به منزل اصلی خود باز گرديم             

وقتی .  هر حال من شهامت خود را از دست نداده ام                  
مورد تهديد قرار گرفتم بسيار عصبانی بودم و هنوز هم          

 .اين خشم در من باقی مانده است
گيرت ويلدرز شهامت دولت دانمارک      :  اشپگل آن الين   

او گفته است که بر خالف دولت . را بسيار ستايش کرده
نظر .  هلند، دانمارکی ها در برابر مسلمانان وانداده اند           

شما در باره اين ستايش از سوی يک سياستمدار دست             
  راستی چيست؟

من هميشه مدافع آن بوده ام که ويلدرز از              :  وسترگارد
در .  آزادی برای نشان دادن فيلم خود برخوردار باشد             

اين فيلم را     :  دانمارک هيچ سياستمداری نخواهد گفت         
آنها در واقع جرئت چنين اظهار نظری را         !  نشان ندهيد 

هرچند نمی خواهم دخالتی در سياست کشور              .  ندارند
هلند داشته باشم، اما در هر حال اين تفاوت ما با هلند                   

  .من فقط می توانم سخنگوی کشور خودم باشم. است
آيا شما گاهی از اين که چنين                      :  اشپيگل آن الين       

  کاريکاتوری را کشيده ايد پشيمان نمی شويد؟
من يقين دارم که اگر کاريکاتور ها            .  خير:  وسترگارد

نبودند، باالخره يک کتاب، نمايشنامه يا يک فيلم باعث            
به عقيده من ما بايد از          .  ايجاد همان تظاهرات می شد       

. اين دوره اصطکاک ميان دو فرهنگ عبور کنيم                       
اميدوارم که شهروندان مسلمان ما به اين نکته پی ببرند           
. که زندگی کردن در دموکراسی چه معنايی در بر دارد         

حتی اگر شما مخالف دموکراسی باشيد باز هم می توانيد 
به راحتی در آن زندگی کنيد، اما بايد با روش های                       

ما در کشور   .  مسالمت آميز به جنگ دموکراسی برويد       
دموکراسی حتی  :  خود ضرب المثلی داريم که می گويد       

می رود، اما نه از           با دشمنان خود هم به رختخواب           
روی خواهش دل، بلکه از روی اصولی که به آن معتقد 

 ■■■.                       است

به همان دليلی که از ويلدرز شکايت          :  وسترگارد   بود؟
البته می دانم که قادر نيستم جلوی استفاده از                    .  کردم

اين .  کاريکاتور خود را در همه جای دنيا بگيرم                        
طراحی اکنون برای خودش به يک نماد در اين قضيه               

اما تا آنجا که بتوانم تالش خود را انجام . تبديل شده است
شما نيز درست به مانند خود       :  اشپيگل آن الين   می دهم   

ويلدرز در شرايط تهديد دائمی مسلمانان افراطی قرار             
آيا از آن   .  داريد و تحت محافظت پليس زندگی می کنيد         

بيم ناک نيستيد که اکنون که طراحی شما در فيلم ويلدرز 
  استفاده شده شرايط برای شما وخيم تر شود؟

من امروز برخالف روزهای ديگر هنوز با        :  وسترگارد
صحبت  (PET)عامل خود در سازمان امنيت دانمارک 

اما در باره شرايط ايمنی در جريان قرار                 .  نکرده ام  
  .گرفته ام

در ماه فوريه و پس از آن که چند نفر            :  اشپيگل آن الين  
به طور موقت به اتهام طراحی قتل شما دستگير شدند                

کارفرمای همسر  .  همسر شما شغل خود را از دست داد        
آيا احساس  .  شما ديگر حاضر به تضمين امنيت او نبود         

می کنيد که ديگران درک چندانی برای وضعيتی که                  
  شما در آن گرفتار شده ايد ندارند؟

در هر حال او به      .  من حقيقتًا شکايتی ندارم    :  وسترگارد
  .سر کار خود دوباره بازگشته است

ويلدرز فقط می تواند هر دو هفته              :  اشپيگل آن الين     
برای شما جشن سال نوی        .  يکبار همسر خود را ببيند       

مسيحی تنها فرصتی بود که توانستيد با خانواده خود                   
آيا اين پنهان شدن هرروزه برای         .  ديداری داشته باشيد   

  خانواده شما يک فشار و نگرانی دائمی نيست؟
بله، در واقع اوضاع بسيار نااميد کننده                   :  وسترگارد

ديروز ما برای هفتمين بار مکان زندگی خود را            .است

  گفتگوي اشپيگل آن الين با وسترگارد كاريكاتوريست دانماركي

به سردبيری اقای بيژن بينش در شهر   ، نشريه ايران ستار
م                 عين رژي تورنتو مدتيست با چاپ مقاالت يكی از مداف
ای اين                             از آردن جای پ كار اسالمی سعی در ب جنايت

ه و در يك آالم                   ، مدافعين شكنجه و اعدام جهل و خراف
 .رژيم صد هزار اعدام کرده است

ا در شماره                نی طب  ٧٠٧ اين شخص به اسم سيد حسن ب
وان                     بی تحث عن ار در مطل  ، ازدواج" نشريه ايران است

ه موعظه در               " عامل ايجاد اخالق نيكو چند سطری را ب
باره اهميت ازدواج جوانان و دوری از دوست دختر و            

اما اصل مطلب ايشان        ، پسر گرفتن اختصاص داده است
ران است که در آن از                     ه اي مربوط  به سفر اخيرشان ب
م            شرآت پر افتخارش در مضحكه انتخابات مجلس هشت
ين        ياد می آند  و باالخره در آمال وقاحت با مقايسه ای ب

رين         ، لندن و تهران ، فرودگاه های تورنتو ايران را امن ت
 !آشور دنيا اعالم می آند

م ضد                           نه تنها برای ده ها هزار فراری از دست رژي
كه امروز برای           ، انسانی جمهوری اسالمی در تورنتو ل ب

ه جمهوری                         ميليون ها نفر از مردم جهان چهره آري
اسالمی برمال شده است ـ  جمهوری اسالمی در انظار           

د      ، شكنجه       ، آدم آشی  ، مردم ايران و جهان، با ترور اسي
تحميل فقر و فالآت و بی حقوقی              ، پاشی به روی زنان

م آن جامعه                    ه اآثريت عظي دانی آردن       ، مطلق ب زن
زنان و همه آسانی آه خواهان               ، آارگران ، دانشجويان

داعی می         زندگی شايسته تری برای مردم آن جامعه اند ت
 شودـ

ه از                  مون ا ده ها ن در همين سال گذشته جانيان اسالمی ب
ين                  ، اعدام در مال عام ف ای مخال با قطع آردن دست و پ

ه اعدام از             ، خودشان با پرت آردن وحشيانه محكومين ب
ين                               ، آوه ال ع فر از ف گاه داشتن صدها ن دان ن با در زن

ا                    اجتماعی و چهره های سرشناس جنبش آارگری، ب
اه می                ده مراسم اول م ن شالق زدن آارگران برگزار آن
سال گذشته سنندج، نفرت و انزجار و اعتراض ميليون ها  
نفر در سراسر دنيا را به اين سياست های آثيف و ضد           
انسانی شان بر انگيختند ـ  آخرين نمونه اعتراض به همه     

سازمان   ، اين جنايات، اعتراض اتحاديه های آارگری دنيا
اه                      م وحشی در ششم م ين اين رژي های مترقی و مخالف

ا         ۵ ٤ مارس امسال بود آه طی آن در بيش از    ي آشور دن
ده گی از ده            ن اي مردم معترض و سازمان های شان به نم
م            ها مليون آارگر اعتراض و نفرت خود را از اين رژي
ا آزادی همه آارگران و                  د ت ابراز داشتند و اعالم آردن
 . زندانيان سياسی به مبارزه و اعتراض ادامه خواهند داد

ميدان دادن به کسانی مثل سيد حسن بنی طبا در يكی از         
ه              و، ب ت ورن نشريات به ظاهر مخالف رژيم اسالمی در ت
راستی زنگ خطری برای همه مخالفين رژيم اسالميست  
ه                ن عين سي و نشان دهنده حضور فعال جاسوسان و مداف

د اجازه داد         .  چاك اين  رژيم ترور و شكنجه است          اي ب ن
ره تحميق و               طرفداران جمهوری اسالمی، اينجا هم سف
م اسالمی پهن                  خرافه برای مردم فراری از دست رژي
ا                       ا پ م سرت اگويی اين رژي ن آنند و بی مهابا به مدح و ث

 . جنايت بپردازند
ه             م اسالمی ن ايران استار با دادن تريبون به عوامل رژي

ا       ، تنها عليه هر گونه آزادی آزاديخواهی اقدام آرده كه ب بل
م صد                     اين آار خود دارد دست عوامل آثيف اين رژي
راهم می            هزار اعدام را برای نفوذ در ميان مهاجرين ف

بايد اين اقدام بی شرمانه ايران ستار مورد اعتراض     .  آند
د    ، وسيع مهاجرين قرار گيرد اي ايران استار نمی تواند و نب

اجازه داشته باشد آه بيزنسش را روی دوش مهاجرين و     
فراريان از رژيم اسالمی به پيش ببرد و در عين حال هم    
ران   تريبونش را در اختيار عوامل رژيمی قرار دهد آه اي

 را به جهنمی برای مردم آن آشور تبديل آرده است ـ
 !مردم آزاديخواه و فراری از دست رژيم اسالمی

د و خواهان           ي ن به سردبير نشريه ايران استار اعتراض آ
د            ه سي متوقف شدن تريبون دادن به عوامل رژيم از جمل

د                    ، حسن بنی طبا شويد اي م جمهوری اسالمی را ب رژي
ران معرفی آرد و                       د جنسی در اي بعنوان رژيم آپارتاي
 ، همچون رژيم آفريقای جنوبی آن را طرد و بی آبرو آرد 

ان جامعه                         م در مي وذ عوامل اين رژي ف جلوگيری از ن
ه آزادی           ايرانيان در خارج  کشور خود بهترين خدمت ب

 بيان است ـ
 2008 اوريل  5 يدي محمودي             

 دبير همبستگي فدراسيون پناهندگان ايراني در كانادا

 !امن ترين كشور دنيا براي چه كساني  ؟ 
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 نامه ها 
استاد بزرگ و زنده در دلها مرحوم فردوسی و اشعار 
ی          ران ان را اي زيبا و آثار جاودانش نبود، ما هم خودم

ن اسرار را            .  نمی دانستيم شايد بگوئيد که ای کاش اي
فاش نمی کرد که امروز ايرانی ها به دنبال جدائی از    
م        گی ه دين اسالم و اعراب نمی بودند و مشغله و جن

اريست   .  وجود نداشت حال تالش برای آزادی بسيار ک
بزرگ که انسانيت واقعی و از خود گذشته گی و ايثار 
ه من امروز            د ک و بسيار خصوصيات دگر می خواه
می            ره ن ي در هيچ چپی يا سلطنت طلب يا مذهبی و غ

به خوبی می دانيد که آزادی و دمکراسی سنگ      .  بينم
ه دست                       ه در حال حاضر ب م ک ار عظي ي ايست بس
ه                رای ب فراموشی سپرده شده و خاک می خورد و ب
ان               ه گ م ه ه اج ب ي ت حرکت در آوردن اين سنگ ما اح
گران        داريم نه به يک گروه و مسلک که با خود و دي

به نظر من وظيفه شما .  در جنگ و ستيز هم می باشند
اد                            ن امل از اس اده ک ف ت ا اس ه ب اشد ک محقق اين می ب
ران      ردم اي تاريخی و کهن و غيره ياد آوری کنيد که م
ه                            د ک وده ان ر از امروز ب ار آزاد و دمکرات ت بسي

اشد                  ه اعراب و اسالم می ب ه  .  منظور قبل از حمل ن
م      .  انيکه تحريف تاريخ يا واقعيت کنيد ي بخوبی می دان

که ضحاک يک بابلی يا سامی که عرب نژاد می باشد 
ران     .  بوده که در ضمن خارجی حساب می شود  ر اي ب
رد      شه ک حاال چرا     .  چيره شده و خون مردم را در شي

ردن                    ن ب ي ن شخص و از ب سعی در بزرگ کردن اي
حماسه های ايرانی که خود جرقه ای برای حرکت و     

امال        .  تالش در راه واقعيت می باشد هستيد ان ک ت حرف
ی         است درست می باشد که پادشاهان ايرانی هم کم و ک
ال       ب ه دن از بقيه خون خواران ديگر نداشتند اما کسی ب

اگر کسی هم وجود    .  بزرگ کردن اين اشخاص نيست
ه            .  دارد غرق در اشتباه   است      اي ی اگر کورش پ ول

ه          اشد ک رده ب گذاد دمکراسی شناخته شده بايد کاری ک
حال می دانيم که می گويند .  مستحق اين مقام شده باشد

از اين جريان سوء استفاده کرده ولی قبل از او کسی        
م را                     ه ن م م کسی اي اين کار را نکرد و بعد از او ه

ن شخص                   .  انجام نداد ه اي ه ای ک اي د پ ي خوب می دان
ا       .  گذاشت مهم می باشد که امروز بسياری از کشوره

به غير از کشور پايه گذار از همين سيستم استفاده می 
 .کنند

دارم              ا را ن ه شم با معذرت اصال فصد بی احترامی ب
ه                    اد ب ق ت ه اع ی را ک ائ ی ه ولی به نظر من شما ايران

 
 
 

 با درود بر شما آقای سيامک
کی از                    م ي گوي ا ب ه شم آقا سيامک من می خواستم ب
و می            ت ورن دوستانم تا دو ماه ديگر به کانادا و شهر ت

اه           .  آيد برای زندگی م هر م وي من به اين دوستم می گ
ده       .  دالر به روشنگر کمک کند 20 ن آقا سيامک شرم

م      ن ادان       .  هستم از اين که نمی توانم کمک ک من در آب
دارم          ادی ن د زي ده         .  کارگر هستم و درآم ن ی شرم ل خي

هوری                .  هستم ون جم زي وي ل د ت ي آقا سيامک در ايام ع
ه                    د ک ن اء می ک ق ردم ال ه م کثافت اسالمی اين گونه ب
ه                               م از ب ه اسالم است و حديث ه ق ب ل ع ت نوروز م
ن            ی در اي ه عل اصطالح امام صادق جعل کرده اند ک

ه              .  روز به خالفت رسيد ورد ب ن م م در اي ت می خواس
ن         ا اي د ب مردم توضيح دهيد تا اين حرام زادگان نتوانن
د    ن ده . چرنديات افکار مردم ساده را تحت تأثير قرار ب

ل خودشان             ث م م هر چند امام صادق و امام قاتلشان ه
می                           گری ن ز دي ه چي م ب ان ول و خ ه پ بودند و جز ب

ارم .  انديشيدند ه  .  شما را به خدای ايران زمين می سپ ب
م              ا ه م و ب ن اميد روزی که شما را به آبادان دعوت ک
م   ي  .  پياله ای از شراب ناب ايران در کنار کارون بنوش

 بدرود و موفق باشيد
م       ال دوست عزيز، واقعا از شما متشکرم و بخود می ب
د و احساس                         ي ل ائ گر ارزش ق رای روشن در ب ق که آن
ارگر از داخل                   وان يک ک ن ع مسئوليت می کنيد که ب

اين بايد باعث  .  ايران در فکر کمک مالی به آن هستيد
عبرت بسياری از افراد در اينجا باشد و از شما درس   

ن  .  بگيرند و اما در باره عيد نوروز واضح است که اي
ان                 ر از ظهور اسالم و زم عيد به دورانی بس پيشت
هوری                       ن از جم راي اب ن گردد، و ب ي از م حيات علی ب
ه از                    ذاهب ک داران م ی سردم ل طور ک اسالمی و ب
ه       بزرگترين شيادين تاريخ بوده و هستند، دست زدن ب

اری از     .  اين گونه تفلبات بعيد و تعجب آور نيست بسي
. اين اعياد و سنن حتی به دوران ماقبل تاريخ می رسد

ز            ي ن ن چنانچه در مورد عيد نوروز و سفره هفت سي
ان کشف کشاورزی         گفته می شود که سابقه آن به زم

از می      8در  ردد هزار سال قبل توسط زنان ب گ

ی     -فرهنگ واقعی ايران غير از فرهنگ اسالمی عرب
ا          ه ه ن حمل امروِز حاکم بر ايران دارند، از خود با اي

اه    ب ت ا      .  دور می کنيد و اين کاريست بسيار اش چرا شم
م          .  سعی در آزادی همين ملت را نداريد ي ه می دان ت الب

. شما می گوئيد که خير مقصود من آزادی کل دنياست 
زدن است     رای        .  ولی سنگ بزرگ نشانه ن ا اول ب شم

ه آن، تالش                   جرب ا ت د ب ع يک روستا آزادی بياوريد ب
 .برای آزادی دنيا بکنيد

م            ن ان عرض ک ظر من يک            .  اين را هم خدمتت ه ن ب
ه    ت شعور واقعی تحمل هر حرفی و ايرادی را بايد داش
م   ن . باشد که من تمام اين خصوصيات را در شما می بي

اد                         ت زرگ و جاودانی اس ا تالش ب به هر صورت ب
کر آزادی             ا در ف بزرگ فردوسی امروز ما ايرانی ه

م       .  می باشيم ي ان رس .   بيائيد با هم اين مهم را به مقصد ب
 07-03-08     کيوان کيان

کيوان عزيز، با تشکر از وقتی که برای انتقاد از من      
 .صرف کرده ايد بايد نکات زير را خاطر نشان سازم

وسط من            اسناد تاريخی که شما خواهان بررسی آن ت
ه                           ه ضحاک ن د ک ن می باشيد، همگی نشان می ده

ردم             ه دشمن م عکس او       .  ماردوش بوده است و ن ال ب
راری مساوات و            رق رای ب رهبر يک جنبش مردمی ب

ارهای           .  آزادی در ميان مردم بوده است  ت ف کی از گ ي
ازی در        تلويزيونی من بنام سلمان فارسی و ضحاک ت
اين مورد است که می توانيد انرا روی يو تيوب تحت   

د و از       siamac sotudehنام   جستجو و گوش کني
عدی      .  اين اسناد تاريخی مطلع گرديد اره ب شايد در شم

ن موضوع را              ه اي نيز من مجموعه مطالب مربوط ب
 . چاپ کنم

ی و                ات ق ظام طب فردوسی هرچند بعنوان يک شاعر ن
حريف             ورد ت ن م پدرساالری حقايق تاريخی را در اي
قت     ي کرده است، ولی در يکی دو شعرش ناخواسته حق
را در        ده آن باال منعکس شده است که من در شماره آين

ه         .  معرض اطالع شما خواهم گذارد چه ک بهرحال، آن
رای      ما بيش از هر چيز احتياج داريم بررسی علمی ب
شناخت تاريخ واقعی تاريخ و افشای دروع هائيست که 

 .تا کنون به خورد ما داده اند
ه اجازه         بحث کورش بحث طوالنی و مفصلی است ک

 .                            دهيد بعدا در مورد آن صحبت کنيم
 متشکرم

 سيامک ستوده 

 
 
 

 با درود بر شما آقای ستوده عزيز
م و                     بايد  ت يست هس ال ون ي اس ا يادآور شوم من يک ن  ب

ولی از آنجا که . بسياری از نظرات شما شديدا مخالفم 
بسيار به شما ارادت دارم بخصوص زمانی که افشاگر 
مذهب هستيد حاضر شدم در رابطه با افشای مذهبی با 

پوزش مرا برای اين جسارت پذيرا .  شما همکاری کنم
 .  باشيد

 پاينده ايران               مجيد از ايران 
 

 مجيد عزيز
م     ون ن من از اينهمه گذشت و صداقت شما متشکر و مم
ه                         ه زودی در عشق ب ا ب ه شم د ک ي اش ولی مطمئن ب
ی             ست ي ال ون ي اس د ن حقيقت جوئی که در شما هست عقاي
ان                                 ک انس ه ي ت داده و ب ان را از دس ودت خ
ن           د شد، و اي انترناسوناليست و انسانگرا تبديل خواهي

ود    ا   .  تحول فکری بزرگی در زندگی شما خواهد ب شم
د     ي ن فقط هر بحثی را که منطقی و درست است قبول ک
و مباحث غلط را رد نمائيد، حتی اگر من يا هر کس       

کاری به عنوان .  ديگری که مورد عالقه شماست بزند
اکثر اطالعاتی که ما داريم .  ها و ايسم ها نداشته باشيد

ر وقوف      از لحاظ تاريخی دروغ اند و آگاهی يعنی سي
ل مذهب و             ث د م به دروغ هائی که در کله ما کرده ان

 . ناسيوناليسم و ده ها چيز ديگر
 شاد و پيروز باشيد                                           

 سيامک ستوده
 
 
 

 آقای سيامک ستوده با درود و سپاس خدمت شما
 و با تشکر برای راه پاک و آزادتان

آقای ستوده با معذرت يک گله گی را خدمتتان عرض 
ا        .  می کنم ه شم برای من اين خيلی عجيب می باشد ک

وغ        ر ي برای آگاهی و بيرون آوردن ملت ايران از زي
م می               ه خارجی ه فرهنگ دين و خرافات اسالمی ک
ه                    ه ب ت خ ي ا آم ه خود شم ت باشند به افسانه ها که به گف
د           ر داده اي ي ا گ . مقداری واقعيت هم می باشند، حمله ي

گی و همت            ) 18( ادامة نامه ها  در صفحة   همانطور که می دانيد اگر از خود گذشت
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 !بي تفاوت ننشينيد .  مبارزه با خرافات نيازمند شركت عمومي در اين مبارزه است

ا       وي د، گ که از آنجا که زنان کاشفين کشاورزی بوده ان
ه های         ن دان در آغاز هر سال در بهار که هنگام کاشت
ی در              ن گياهی است، دانه های مختلف را در يک سي
رده        کنار هم سبز می کرده و برای کاشتن آماده می ک

ر                   .  اند ا ب ن ان ب ه در طول زم البته، بايد توجه کرد ک
مقتضيات زمان دائما چيزهائی به اين مراسم اضافه و   
ا                  م روزه ب که ام ن ا اي چيزهائی حذف می شده است ت

ه زور    .  رسيده است چنانکه با آمدن اسالم، شايد ابتدا ب
ز          ي رآن ن د ق و بعد داوطلبانه و از روی نادانی يک جل

د     .  به سفره هفت سين اضافه می گردد ن ل پيروز و سرب
 باشيد

 
 
 
 

 .سالم جناب ستوده، عيد شما مبارک 
می        کر ن من به شما کامال اعتماد و اعتقاد دارم ولی ف
د       رآم ا ب ده . کنم با اين جور کارها بشود از دست آخون

ی يشان                 ....اين مادر  زی حال ر از زور چي ها به غي
اشد       .  نيست ی ب ائ ک . زور به نظر من بايد از نوع آمري

مردم ما در بدترين شرايط اجتماعی دارند زندکی می    
ا زاده         .  کنند به نظر من حکومت که همه آدم هاش زن

د شد،     .  هستند فقط به فقط با نيروی نظامی نابود خواه
ه در       نه با چيز ديگر؛ با موشک های کروز آمريکا ک

د     40هر دقيقه  ردن قط راه     .  تا به عراق پرتاب می ک ف
 .                                                                                       چاره اين موشک ها هستند نه چيز ديگه

 از ايران
 

 با سالم و تبريکات سال نو،
ه را       ت ک و ضمن تشکر از نامه تان، می خواستم چند ن

 . بطور خالصه در مورد نظراتتان مطرح نمايم
چ کشوری      .  هر کشوری در پی منافع خويش است  ي ه

گر            رای آزادی کشور دي آن هم آمريکای جهانخوار ب
 .ما بايد با نيروی خود آزاد شويم. کار نمی کند

ه       نيروی نظامی نياز به نفرات يا حمايت مردم دارد ک
 .فقط با آگاه گری فراهم می شود

ه                         ی ب د ول رده ان قالب ک خ ان اري ا در ت مردم ما باره
ی              ه جائ ی راه ب خاطر عدم آگاهی به نوع حکومت آت

 .                                                            لذا باز هم آگاهی ضروری ترين چيز است. نبرده اند
 متشکرم  سيامک ستوده 
 

 سالم جناب ستوده
کتابهای شما را هر روز . اميدوارم حالتون خوب باشه 

 .حرف ندارند. می خونم
م       ت آقای ستوده با تمام احترامی که برای شما قائل هس

ل  . بايد بگم که در بعضی جهات با شما مخالفم جناب مث
ن              ط اي د شراي اين که خيلی وقت از ايران خارج شدي
ا            ع کت واق ل م مملکت رو فراموش کرديد وضع اين م

 .خرابه
ان در پی           شما می فرماييد که همه ی  کشورهای جه
ورد                 ن موضوع درم د اي اي منفعت خودشون هستند ش
ورِد           ی در م همه ی  کشورهای جهان صادق باشه ول

ه     .  ايران صادق نيست ه ک چون می بينيم که واليت فقي
ا      ون ه به  نظر من همه ی آدماش زنا زاده هستند ميلي
ن               سطي ل دالر به سوريه و حزب اهللا لبنان  وحماس ف
دارند پول می دهند و برای بی خانمان ها در ونزوئال  

 . خانه می سازند و هزاران مثال ديگر
ی           ن ي ا و خم در مورد آمريکای جهان خواربه قول شم
اشه                 ه ب م ک ا هر جوره هم بايد  بگم که دولت آمريک
ه      دا ک الاقل  به فکر مردمشون هستند نه مثل اين آخون
ای              ه طب ن ق ري ت زرگ فقط به  فکر خودشون هستند و ب

ا       . اقتصادی ايران تو َدستاشون هست  ک ري و آم الاقل ت
در مورد آگاهی .آزادی بيان هستش ولی تو ايران چی؟

ردم                  ه ی م م ا ه ب ري ق ه ت دادن به مردم هم بايد بگم  ک

د،                    ول می ده منافع خودش به حماس و حزب اهللا پ
ل و             ي ه اسرائ آمريکائی ها هم برای منافع خودشان ب

ه     .  ديگران پول می دهند اشکال دولت ها اين نيست ک
ه    .  به متحدانشان کمک می کنند اشکال در اين است ک

د   آنها منافع قشر معينی و نه مردم را نمايندگی می کنن
دولت در    .  و اين در مورد همه دولت ها صادق است 
 . همه جا ماشين سرکوب طبقه حاکمه است

رد روشن          .  زنا زاده يک فحش اسالميست  ه ف شما ک
ظور اسالم از        .  فکری هستيد نبايد آنرا بکار ببريد من

ی است     چون  .  زنا رابطه جنسی بر اساس عشق انسان
اری         حشای اجب در اسالم تنها ازدواج اسالمی يعنی ف
قی می       از طريق خريد يا اسير کردن زن   شرعی تل

ان      "  حرام زاده   " در حاليکه يک کودک      .  شود م ه ه ب
اگر    ".  حالل زاده   " اندازه ارزش دارد که يک کودک   

ن      م اي بخواهيم در اين رديف به آخوندها ايرادی بگيري
ا     ی محصول           " حالل زاده   " ايراد اينست که آنه ن ع ، ي

 .فحشای اجباری در خانواده اند
دولت آمريکا هم مانند جمهوری اسالمی فقط به فکر   

کر                    ه ف ه ب ست، ن ي ائ ک ري خودش و سرمايه داران آم
ردم               .  مردمش ول م ا پ اره ي ل ي ود، م اگر غير از اين ب

ود                           رار ب ه ق فت عراق ک اول ن پ رای چ آمريکا را ب
لف                رود، ت ی ب ائ ک ري سودش به جيب کمپانی های آم

 . نمی کرد
ه                 مل ج ن ی م رب ای غ وره ج در کش ای راي آزادی ه

ن                  ه دولت های اي دي ه ه آمريکا، به شهادت تاريخ، ن
د صد             ن ارزه چ ب کشورها به مردم خود، بلکه نتيجه م

 . ساله مردم بر عليه خود اين دولت ها ست
ران    " در مورد اينکه می گوئيد   تقريبا همه ی مردم اي

د    ن اه طور                  " به صورت کامل آگ ن ه اي م ک گوي د ب اي ، ب
می                       . نيست ی راه ن ن ي ال خم ب ه دن ود ب اگر اينطور ب
ان را نقض می            .  افتادند ت خود شما هم پايئين تر حرف

ردم    : " کنيد و بدرستی ميگوئيد يکی از مشکالت اين م
ی اسالم                       ن ع ی ي ذاي ن ک ن دي ه اي اينه که بيشترشون ب
ی         ن خوب اعتقاد قلبی دارند و فکر ميکنند که اسالم دي

ری و مساوات هست                     راب ن ب ه    ...".  است و دي ت ب ال
اهيت دولت           ه م منظور من از آگاهی فقط پی بردن ب

ن است    .  نيست وع              .  فراتر از اي ه ن ه وقوف ب جمل ن م
 .حکومت آتی را نيز در بر ميگيرد

ه               ی ب سرنگونی هر جند الزم و ضروری است، ول
م    .  تنهائی چاره ساز نيست مگر در انقالب گذشته رژي

م      ه ه شاه سرنگون نشد؟ پس چرا وضع حتی از گذشت
ر شد     وع حکومت و                       .  بدت ی ن گون ر از سرن ت م ه م

ل       داق ا ح نظاميست که بجای آن ميگذاريم که مردم و ي
ا             د ت ن اش اه ب فشر پيشرو و رهبر آن بايد قبال از آن آگ

 . سرنگونی به نتيجه برسد
بطور خالصه من با اين حقيقت که جمهوری اسالمی  

امال          بايد توسط زور و قيام مسلحانه سرنگون شود ک
ه       .  موافقم است ک در واقع اين تنها قسمت نظريات شم

ان را                ت ظرات ی ن من با آن موافقم که البته بخش اصل
د            .  تشکيل می دهد ي اک ر آن ت ا ب آنچه که من برغم شم

ا         ه ن دارم يکی اينست که ضرورت بکار بردن زور ت
به جمهوری اسالمی اختصاص ندارد و در مورد هر    
ن               اشي ا م ه ت را دول گری صادق است، زي دولت دي
سرکوب اکثريت جامعه توسط اقليبت حاکم اند و بدون 

ايران به صورت کامل آگاهند فقط کاری از دستشون 
ان زور                ر از زب ه غي بر نمی ياد چون اين آخوندا ب
چيزی حاليشون نيست ومردم هم زوری ندارند و از     
ه     ت ب صبح تا شب دنبال نون برای شکماشون هستند ال
ه          د راسل ک ران همش تقصيرخودمونه که به قول برت

ان                 :" ميگه رگ ق حکومت گ دی الي ن وسف جامعه ی گ
ران    "   است که مصداق ملت ايران هستش ما مردم اي

اری                         م و هر ک ي ن دگی می ک م زن مثل گوسفند داري
باهامون بکنند نمی تونيم کاری بکنيم و البته اين حق  
دگی می               م زن ا داري ماست و االن در بهترين روزه
يش رو                      م در پ ن روه ر از اي د ت کنيم و روزهای ب

فقط و فقط نيروی نظامی راه چاره هستش           .  داريم 
ظر    آن هم از نوع آمريکايی  البته به نظر من که با ن

ن               . شما مخالفه ه اي دم ک ن ب من با شما حاضرم شرط ب
د          ن خواه ي آخوندا رو فقط و فقط نيروی نظامی از ب

 .برد و نه هيچ چيز ديگری
ا               ی ب ال م ت در مورد منافع ايران هم بعد از جنگ اح
م   آمريکا هم نبايد حسرت خورد چون در هر حالت ه
ران         چاره ی اي ذره ای از منافع ايران به اين ملت بي
د حسن         ي نخواهد رسيد چون قبل از جنگ به جيِب س
نصر اهللا می رفت و بعد از جنگ هم به جيب دولت    

پس جای حرص خوردن .  و ملت آمريکا خواهد رفت
يست           ن            .  الکی به هيچ وجه  ن ه اي ي گون ل سرن الاق

ردم             . آخوندا رو خواهيم ديد ن م يکی از مشکالت اي
ی اسالم                    ن ع ی ي ذاي ن ک ن دي اينه که بيشترشون به اي
ی      اعتقاد قلبی دارند و فکر ميکنند که اسالم دين خوب
است و دين برابری و مساوات هست و فکر می کنند 
رار داده و         که اين حکومت هست که اين را وسيله ق
ه                   ا ب ع عی واق د و اسالم واق دارد سود جويی می کن

ان هست     ی  .  انسان اهميت می دهد و به فکر مومن ول
چ          ي د و ه ن فکرش را نکرده اند که همشون يکی هست
ن مشکل را              د اي فرقی ندارد و فکر می کنم که تا اب

 .خواهيم داشت 
ن      در مورد خد ا از شما يه سوال دارم و آن سوال اي
ه شخصأ           هستش که شما به خدا اعتقاد داريد؟ من ک

 .اعتقادی ندارم 
ا            واره ی م اه ه م در مورد برنامه هاتو ن بايد بگم ک
قاطی کرده ومن هم بلد نيستم درست کنم برنامه های 
ه های        ام رن شما را نمی بينم فقط می خواستم بدونم ب
ود   شما رو به صورت ويدئو می شود از اينترنت دانل
د                 ي ت رس ف رام ب ون را ب ات م کرد اگه ميشه لينکهای فيل
گه دارم        . چون می خوام دانلود کنم و برای هميشه ن

اميدوارم که از دست من ناراحت نشده باشيد وهميشه 
 .موفق باشيد

 به اميد آزادی ايران 
 دوست عزيز، 
با تشکر از اينکه به جواب من صادقانه پاسخ داديد،  

ه                  ت ک د ن ن که دوست دارم چ نه تنها ناراحت نشدم بل
 .ديگر را نيز مختصرا در جوابتان مطرح نمايم

د       ه ان م اک . منظور من از کشورها، دولت و طبقات ح
ه         د ک اگر مسئله را اينطور نگاه کنيد متوجه می شوي
گری،                     ا و هر کشور دي ک ري د آم ن در ايران هم مان
د   ن . نيروهای حاکمه دقيقا در فکر منافع خودشان هست

رای          منجمله اينکه همانطور که جمهوری اسالمی ب

يست       و .  نابودی آنها رهائی و آزادی اکثريت ممکن ن
ن           که اي دوما تنها  نابودی دولت کافی نيست، مگر آن
کيت      ال امر مقدمه نابودی نظام اجتماعی و ريشه آن م
ی های بشری  در                  خت دب خصوصی که منشاء همه ب

ا                                 ه ن ن ت ا، اي ث ال وده است بشود و ث گذشته و حال ب
د، خود را                       ن د چه می خواه ن دان بدست مردمی که ب
ه ای                  ت ايس ران ش ب د و ره ن اش بدرستی سازمان داده ب
وسط يک                    ه ت اشد، ن ر می ب داشته باشند، امکان پذي
يست                      ال ري پ ی های ام ائ ک ري م آم ه .  کشور ديگر و آن

اميدوارم که مختصر نکات من روشن و راه گشا بوده 
ی    .    باشند کل و اما در مورد خدا من به چنين چيزی ب

ران    .    بی عقيده ام برنامه های تلويزونی    مرا در اي
ا     5ميتوانيد فقط رد نلويزيون کانال جديد   5.5شنبه ه

د             6تا  ي ن ده ک ران مشاه در ضمن     .  عصر به وقت اي
اده از               ف ت ا اس برای دانلود برنامه ها به سايت من و ب

ن            ک ر ش ت ل ي    com.siamacsotudeh.wwwف
 سيامک ستوده. مراجعه کنيد

 
 
 
 

 سالم آقای سثوده،
نشريه تان مطلبی داشتيد در مورد                 12در شماره      

نشرياتی که به نحوی از انحاء، خواسته و يا                                 
در جهت تبليغات به نفع جمهوری اسالمی           ناخواسته،

ايران "  در ادامه، به نشريه               .ايران اقدام ميکنند     
در مورد مقاالت آقای بنی طبا، اعتراض                  "  استار
 .کرديد

مايلم نظرات مرا هم مطالعه فرمائيد، و اگر آنرا برای 
، )م  .ا(  درج در نشريه تان مفيد يافتيد، با اسم مستعار          

 .و کاست، درج نمائيد  و حتی االمکان، بدون کم
نادرست    باور دارم که تشخيص درست و يا               –  1

بودن مطالب منتشره در کتب، و يا وسايل ارتباط                     
اين    .جمعی، به دانش و آگاهی افراد بستگی دارد                 
 .دانش جز از طريق مطالعه جامع بدست نميآيد

علی الخصوص در زمينه اديان، ميبايستی با مطالعه            
مختلف، به درک واقعيت ها                    نظرات و آراء              

 .شد  نزديکتر
در کشوری مانند کانادا که آزادی نسبی بيان               –  2   

وجود دارد، بهتر است همه اجازه داشته باشند مطالب          
آنکه قدرت تشخيص دارد،       خود را عرضه کنند، تا         

   .سره را از ناسره باز شناسد
اگر در زمان حکومت پهلوی دوم، کتاب های            –  3   

، "واليت فقيه   "  آقای خمينی ، علی الخصوص کتاب         
از    آزاد و در دسترس ميبود، به يقين تعداد زيادی                

تحصيل کرده های ايران، از آراء و نظرات قرون                  
آگاهی پيدا کرده، و دنباله رو  بی چون              وسطائی او، 

و چرای او نمی شدند، و ديگر آدمی چون او                                 
شدن بر خر مراد، با جرأت         نميتوانست پس از سوار    

بنظر من، کتاب آقای        ".خدعه کردم    : "  بگويد   تمام
خمينی می بايستی در مطبوعات منتشر شده، و اجازه          
داده می شد، صفحه به صفحه، و سطر به سطر آن                  

از اين طريق، مردم آگاه          مورد بحث قرار گيرد، تا        
شوند که نگاه آقای خمينی به ملت، نگاه چوپان به گله            

متأ سفانه حکومت پهلوی، منتخب مردم نبود،            .است
 .به اين مسائل هم کاری نداشت" و طبعا

، "خدعه کردم    "  البته ايشان نبايد می گفتند که             –  4
طبق روش قرآن عمل                     "  چون ايشان دقيقا             

قبل از به قدرت رسيدن پيغمبر               قرآن هم،     .کردند
رحمت بود، ولی همين قرآن در         اسالم، مملو از آيات   

مدينه، و پس از قدرت گرفتن رسول اهللا، پر از آيات              
عجيب و غريب و مجوزهای           قتال و مجازات های       

بعنوان مثال، می        .شد کشتار با دليل و بدون دليل             
دانيم که يکی از مسيرهای عبور کاروانيان مکه، از             
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کاروانيان    .منطقه بدر، در نزديکی مدينه، می گذشت       
بطور معمول دراين محل اطراق کرده، و از آب چاه             

چاه که چه عرض      (  های آن رفع تشنگی می کردند           
آب های باران در آن جمع شده            برکه هايی که    کنم،  

بخاطر دارم   .  بود و برای مدتی از سال، آب داشتند            
سال قبل، در بخشی از                            40که در حدود                 

اين کاروانيان،     ).به آن چشمه می گفتند         خوزستان،  
!!! بزرگوار پيغمبر  .قصد جنگ کردن نداشتند    "  اصال

دستور دادند که پس از              !!!  اسالم، پيغمبر رحمت      
سنگ پر   برداشتن آب مورد نياز، اين چاه ها را، با              

کنند، تا بتوانند کاروانيان را، که از شدت تشنگی،                   
بود  بهمين دليل     .نای جنگيدن نداشتند، شکست دهند        

: که، يزيد ابن معاويه، پس از ماجرای کربال، گفت                
شکر خدا که انتقام شهدای بدر را از خاندان                                  

      . اهللا گرفتم رسول
که تصور ميکنم      ،"کشف االسرار   "  در کتاب     –  5   

توسط آقای خمينی نوشته شده،        1320در اواخر دهه    
ماجرای گردن زدن يکی از حجاج ايرانی در                              

ماجرا از اين قرار              .شرح داده شده است             مکه
در حين طواف، خون دماغ     که اين بخت برگشته  بود

حاال، اين خون دماغ شدن، که در هوای                  .شده بود  
است، چرابايد اين چنين      گرم عربستان، بسيار محتمل    

 مجازات وحشيانه ای را بدنبال داشته باشد؟
حليته "  بخاطر دارم که خواندن کتابهای                  –  6   

محمد باقر مجلسی، جزو     "  بحاراالنوار  "  و  "  المتقين  
باور کنيد     .تفريحات شبانه بعضی از مردم شده بود          

که مطالعه همين کتاب ها، تا چه ميزان در فهم مردم              
اديان، مؤثر     و بطورکلی "  خصوصا ازواقعيت اسالم 

شايد باور نکنيد که بهترين اطالعات                  .بوده است  
شهيد "  را، می توان از کتاب           مربوط به امام حسين     

رئيس (  ، تأليف آقای صالحی نجف آبادی                "جاويد   
يا کتاب مرحوم دکتر سيد           و   )  دفتر آقای منتظری       

جعفر شهيدی و ديگر اسالمی نويسان سال های اخير            
  .بدست آورد

ايران "  من نمی دانم که هدف واقعی نشريه                   –  7
از چاپ مطالب آقای بنی طبا چيست، ولی               "  استار   

ايشان را به همه توصيه می                            خواندن مطالب     
زيرا مقاالت ايشان بعنوان يک شخص مسلمان             .کنم

و به تعبير شما، عامل جمهوری اسالمی، بيانگر بی              
پايگی اسالم ادعايی، بخصوص مذهب شيعه می                     

مطمئنم اگر دين اسالم و مذهب شيعه چند                        .باشد
مدافع ديگر نظير ايشان، در کانادا، داشته باشد، شما              
چندان نيازی به مراجعه به اسناد قديمی نداشته، و تنها    

آگاهی الزم را به     با نقد نوشته های ايشان می توانيد،         
 . م. ا    با احترام               .خوانندگان خود بدهيد

 

 

دالر كه به روشنگر  20با هر 
نسخه بر  300كمك مي كنيد  

تيراژ آن افزوده مي شود و 
شما امكان خرافه زدائي از 

ذهن همين تعداد از افراد را  
 فراهم مي سازيد

 



 

 ADTآالرم سيستم 
 

 . تخفيف بگيريد %  25از بيمه خانه تان تا   ADTبا آالرم سيستم 
 .ما تنها سيستم آالرم و نگهباني از خانه به شما نمي دهيم   ADTدر 

 توسط ساعته  24روز هفته و  7با مانيتور كردن خانه  
 متخصصين خود، ما همچنين به شما در ازاء خيلي 
 .كمتر از آنچه انتظار داريد، آسايش خيال مي بخشيم

 
 در خدمت شماست  ADTاز نصب گرفته، تا مانيتورينگ و مراقبت فني، 

 . تا با حراست از خانه و عزيزان شما امنيت خانوادگي تان را تامين نمايد
 دالر تخفيف و دو ماه  100هم اكنون با من تماس بگيريد و از 

 . سرويس مجاني استفاده نمائيد


