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 صفحه عنوان مطلب

مولوی به  .  سازد  شر لوازم منطقی عقل حقير رها می       
 :گفت می. یک معنا مدافع چنين رویکردی بود

 
 پای استدالليان چوبين بود

 پای چوبين سخت بی تمکين بود

 این عصا چه بود؟ قياسات و دليل
 آن عصا که دادشان بينا جليل 

 چون عصا شد آلت جنگ و نفير
 آن عصا را خرد بشکن ای ضریر

 او عصاتان داد تا پيش آمدیت
 آن عصا از خشم هم بروی زدیت

 )2132و  2140 – 2142مثنوی، دفتراول، ابيات (

*** 

 عقل قربان کن بپيش مصطفی
 حسبی اهللا گو که اهللا ام کفی 

 خویش ابله کن تبع می رو و سپس
 رستگی زین ابلهی یابی و بس

 اکثر اهل الجنه البله ای پسر
 بهر این گفتست سلطان البشر

و 1418 -1419مثنوی، دفتر چهارم، ابيات (
1407( 

*** 

 بيشتر اصحاب جنت ابلهند
 رهند تا ز شر فيلسوفی می

 خویش را عریان کن از فضل و فضول
 تا کند رحمت به تو هر دم نزول

 زیرکان با صنعتی قانع شده
 ابلهان از صنع در صانع شده

و  2370-2371مثنوی، دفتر ششم، ابيات (
2374( 

*** 

دسته ای از معتقدان به خدا، برای جبران عجزشان در اثبات خدا و                   
اثبات خزعبالتی مانند معاد، نبوت، وحی و غيره، به این استدالل                    
مضحک و بی پایه متوسل می شوند که این مقوالت از راه عقل اثبات               
کردنی نيستند و باید بدون چون و چرا و بدون کاربرد عقل به آنها                       

معلوم نيست که اساسا چرا و به چه دليل انسان باید              .  اعتقاد یافت 
به چيزی که هيچ دليل و نشانی بر وجود آن مترتب نيست، اعتقاد                   
یابد؟ و اصال چرا باید چيزی که با منطق و واقعيت جور در نمی آید                      

. البته، خود اینها نام آنرا ایمان گزارده اند       .  مورد اعتقاد انسان قرار گيرد    
. بنابراین، ایمان یعنی اعتقاد گوسفند وار به امری بی پایه و نامعلوم              

واقعا هم، وقتی  انسان به لحاظ دست یافتن به اندیشه و خرد است               
که از مرحله حيوانی گذشته و به مقام انسانی دست یافته، آیا تالش             
این افراد برای واداشتن انسان به حذف عقل در شناخت واقعيات،                  
کوششی برای بازگرداندن انسان به مرحله حيوانی نيست؟ بی دليل          

به خصوص به شکل بی پروای آن در                  -نيست که همه پيامبران      
انسان ها را  به گله گوسفندان و خود را به چوپان این گله                 -مسيحيت

 آیا واضح تر از این هم می شود؟ . ها تشبيه کرده اند
ما سعی می کنيم در هر شماره شما را با یکی از این گفته های                     

در این شماره مطلبی را در این زمينه از اکبر             .  عقل ستيز آشنا کنيم    
 :   گنجی از مقاله عقل گرایی و ایمان گرایی او از نظر شما می گذرانيم

اما آیا این     .  های صدق و کذب بردار است             هر دینی دارای گزاره       
های دینی را اثبات       ها اثبات پذیرند؟ بسياری از فيلسوفان گزاره          گزاره

به عنوان نمونه، ابوعلی سينا          .  کنند   تلقی می  )  خردگریز(ناپذیر   
 1.توان با دالیل عقلی اثبات کرد گفت معاد را نمی می

توان با دالیل عقلی      به گمان بسياری از فيلسوفان، وجود خدا را نمی          
وقتی مبدأ و معاد با چنين معضلی روبرو است، تکليف نبوت   . اثبات کرد

. روشن است که کمترین ادعا در خصوص اثبات عقلی آن وجود دارد                
این معضل، کسانی را واداشته است تا پروژه عقالنيت در قبول دین و              

 .التزام به آن را کنار بگذارند
در باب دین      (Rationalism)گرایی      بدیل عقل  (Fideism)گرایی   ایمان 

به )  نه خردستيز (های دینی را خردگریز          گرایان، آموزه   ایمان.  است
گرایی پلنتينجا؛    گرایی ویتگنشتاین و ایمان     البته ایمان .  آورند  شمار می 

گرایی کيرکگور    دانند، ولی ایمان     های دینی را خرد گریز می           آموزه
گرایان به    باور ایمان .  داند  های دینی را خردستيز می        ای از آموزه     پاره

های صدق و کذب بردار دینی، مستقل از   خدا، نبوت، معاد و دیگر آموزه
به تعبير دیگر، ایمان به خدا نيازی به        .  هرگونه قرینه و استداللی است    

 .ی عقلی و دليل و گواهی ندارد پشتوانه
ترین مفروضات    به گمان پيروان این مشرب، اعتقادات دینی، بنيانی            

های دینی را با ميزان عقل                 آدمی هستند و کسی که آموزه             
معشوق چنين  .  سنجد، خدا را در پای عقل قربانی کرده است               می

از این رو، فقدان استدالل و قرار گرفتن در          .  کسی عقل است، نه خدا    
آورد، بلکه آدميان را از       ای پدید نمی    دليلی، نه تنها مسأله     موقعيت بی 
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)ربط"طبق خبر رسيده به کميته کردستان حزب، آقای محمد عثماني اهل روستاي                    که به اتهام    )  روستايي در نزديکي سردشت وبانه      " 
فعاليت سياسي عليه رژيم به اعدام محکوم شده بود در راه انتقال به مهاباد برای اجرای حکم اعدام، توسط دوستان و بستگانش فراری                             

سال دارد، يک ماه قبل دستگير و در شهر سردشت زنداني شده بود و در همين                     28آقای عثمانی حدود    .  داده شد و از اعدام نجات یافت       
آقاي عثماني به اتهام فعاليت سياسي عليه رژيم اسالمي           .  به اعدام محکوم شد   "  حسن زاده "فاصله کوتاه از طرف قاضي شهر به اسم           

 .زنداني شده بود
خانواده و بستگان زنداني با نگراني تمام        .  آذر خانواده زنداني را مطلع ميکنند که ميتوانند با فرزندشان آخرين مالقات را انجام بدهند                  13روز  

قاضي جانی حکومت در جواب به آنها ميگويد فردا در مهاباد جنازه اش را تحويل        . سعي ميکنند قاضي را راضي کنند که حکم اعدام را لغو کند
بعد از چند ساعت به دستور قاضي، زنداني محکوم به اعدام را با دست و چشم بسته همراه با دو نفر از نيروهاي انتظامي امنيتي                           .  بگيرید

 .زندان سردشت سوار يک خودرو کرده تا او را در مهاباد به قتل برسانند
" در ميانه راه و در مسير سردشت مهاباد در محلي به اسم                .  خانواده زنداني محکوم به اعدام با چند خودرو به دنبال آنها حرکت ميکنند                 

اما مامورين توقف نميکنند و دوستان و بستگان زنداني را           .  به ماشين حامل زندانی نزديک ميشوند و سعي ميکنند آنرا متوقف کنند            "  سرتکه
اما .  بستگان زندانی از مامورين ميخواهند زنداني را آزاد کنند           .  بعد از لحظاتي ماشين حامل زنداني ناچار به توقف ميشود             .  تهديد ميکنند 

چند جوان  .  مامورين حاضر به اين کار نميشوند و بستگان زنداني را تهديد ميکنند که اگر مزاحمت ايجاد کنند به روي آنها شليک خواهند کرد                        
اما مامورين رژيم به طرف خانواده و بستگان          .  حاضر در محل با حمله به اين دو مامور رژيم سعي ميکنند زنداني را از چنگ آنها رها کنند                         

در يک درگيري کوتاه اين دو مامور کشته ميشوند و زنداني محکوم به اعدام از چنگ آنها رها ميشود و ماشين                                .  زنداني شليک ميکنند   
بدنبال این واقعه جمهوري اسالمي تمام منطقه را نظامي کرده و صدها نيروي مسلح به دنبال                  .  مامورين زندان هم در هم شکسته ميشود      

 .        زنداني فراري و کسانی که او را فراری داده اند در حال گشت هستند
 حزب کمونيست کارگري ايران
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است بر همان اساس قادر بوده است که            يافته 
رفتار آيندۀ پديده های طبيعی و جوامع بشری را                        

 .پيشگويی و پيش بينی کند
در مقابل اين رشد هيواليی علم و دانش بشری که در             
عمل انسان همواره ثابت کرده که دانش را بر جهل                 
ترجيح ميدهد و از آن جهت بهبودی شرايط زيستی و            
چيرگی و بهره برداری از طبيعت خشن استفاده                        
کرده، جهل و خرافات از سوی مؤسسات و ارگانهای           
سازمانيافته، همواره ابزاری بوده است که نابرابری و 
بی حقوقی اجتماعی را توجيه کرده است و در آن                     

حتی اگر خود به          -راستا در خدمت طبقات مسلط            
 .ايفای نقش کرده است  -مذهب معتقد نباشند 

 علم و منطق تجلی عصيان انسان است بر عليه تقدير 
شوم و شوربختی هايی که بر او نازل شده است، و                  
مذهب قاب مطلوب اين تقدير شوم ميشود تا همچون               

اين عصيان انسان را      .  تصويری ابدی، ماندگار شود     
به توضيح و توجيه علمی قوانين حاکم بر جهان                         

به نوبت خود به اراده اش در طراحی                 ميرساند که 
برنامه ای در جهت دگرگونی و تغيير اين شوربختی             

از آنجا که جوامع سرمايه داری و                .  منتهی ميشود  
مدرن امروز نهايت تالششان اين است که علم را در             
خدمت تکرار و بقای اقتدارشان به کار گيرند ولی                   
هيچگاه بدون مقاومت از جانب توده های زحمتکش              
ممکن نگشته است، بنابرين حفظ و احياء مذهب و                   
اعتقادات مذهبی راه ميان بری بوده است که همواره             

سرمايه داری با       .  مطلوب طبقات حاکم بوده است            
 -مسيحايی در بقايای باورهای خرافی                 دميدن دم   

مذهبی توده ها همواره با روايتی تازه و موردپسند                  
روز و آپديت شده تالش کرده است که سرنوشت                      
تراژيک اين توده ها را ازلی و خواستی خدايی جا                   

  . بزند
در آمريکا مذهب و         :  چارلز در مصاحبه ای گفت          

سياست همواره دست در دست همديگر بوده اند و                   
شما نميتوانيد هيچ کجا در آمريکا برای هيچ دفتر                     

 .سياسی ای انتخاب شويد اگر به مذهب معتقد نباشيد
من :  در رابطه با حمله به عراق جورج بوش ميگويد          

معتقدم که خدا ميخواهد ما آزاد باشيم و من سياستهای            
 . خارجيم را بر همين اساس اتخاذ ميکنم

مار در مصاحبه ای ميگويد بعد از اينکه سارا پالين                
مسئله عراق يک تکليف خدايی         "در جايی گفت که         

، آنقدر به تنفر رسيدم که بالفاصله به طرف                   "است
دفتر چکم رفته و مبلغی برای اوباما بعنوان کمک در           
کمپين اش فرستادم عليرغم آنکه من هيچگاه به هيچ               
کمپين سياسی ای کمک نکرده و مخالف آن هستم ولی        
گفته پالين مرا وحشتزده کرد و به خود گفتم اين زن                 

  .نبايد به واشنگتن برود
طبق استانداردهای    :  و در جايی در فيلم ميگويد                  

امروزه در رابطه با سالمت فکری و روحی انسان،             
پيامبران هر آنچه را که توجيه و پايۀ مقدس بودن و                 
جايگاه برترشان به حساب مياوردند کافی است که                  

امروزه اگر  .  آنانرا کت بسته تحويل دارالمجانين داد         
کسی ادعا کند که صداهايی ميشنود که ديگران                          
نميشنوند و يا تصاوير و ايماژهايی ورای اين جهان               
واقعی ميبيند بيدرنگ با عالئم و عوارض                                     

نه تنها آنان را برای          .  اسکيزوفرنيا ارزيابی ميشود    
  .اجتماع اطرافشان ناامن بلکه خطرناک ميبينند

نکات قابل تمرکز اين داکومنتری حول سؤاالتی اين             
 :چنين متمرکز شده

چرا برای پايبند بودن به ارزشهای اخالقی حتما                 - 
بايد به مذهبی معتقد بود؟ آيا ميشود به آن ارزشها                      

 گردن نهاد بی آنکه به مذهب ايمانی داشت؟

در سالن سينما     -اولين روز اکران فيلم  -در روز جمعه
حضور داشتند بی دين بودند و چند نفری هم که به                    
بهانه تهيه گزارش و يا پروژه دانشگاهی آنجا بودند                
عليرغم اينکه خنده های بلندشان حاکی از موفقيت                  
طنز مار و چارلز بود ولی از اينکه اين فيلم نميتواند               

اعتقادشان به وجود بياورد؛ اطمينان                 تغييری در   
و حتی برعکس نه تنها باعث تامل                .  خاطر داشتند  

عقيدتی در مذهبيون نميشود بلکه آنانرا حتی واميدارد          
ولی اينان مجموعه       .  که سختر به دفاع بر خيزند               

کسانی هستند که اکثرا روی سی سال عمر دارند و                 
عادتا به آن سيستم اعتقادی خود خو کرده اند و حتی                
در مورد سؤال قرار دادن هر بخشی از آن با توجيهی         

در کل  .  مهمل تر، از طرف اين افراد برخورد ميشود        
اين داکومنتری از لحاظ جنبه کمدی آن بسيار خنده                  
آور و سرگرم کننده بود که به گفته خود مار و چارلز             
منظور اصلی آنان هم اين بوده که طنز فيلم بتواند با                
تماشاگر ارتباط برقرار کند و او را بخنداند ولی به                  
 .بهای تمسخر و استهزاء مذهب و بازتوليد کنندگانش

شايد متقاعد کردن مردم در وانهادن باورهای خرافی           
شان امری مشکل و حتی خطرناک باشد ولی حمله                 
کردن و برجسته کردن هرچه بيشتر تناقضات بيشتر            
نسلهای آينده را مخاطب قرار ميدهد و طبيعتا در هر             
درجه و ظرفيتی که بتواند با اين بيماری مقابله کند،                

سوداگران مذهب بر متن مساعد      .  مايه خرسندی است  
کيفيت روحی و شرايط زيستی مردم کاالهايشان را               

شرايط يُاس آور و وضعيت پايين          .  عرضه کرده اند   
فرهنگی بهترين موقعيت         -زيستی و فقر اقتصادی         

برای فروش اميد و آويختن به دامان پيغمبران و ائمه             
بارگاه الهی بوده      "  ادمين ستراسيون  "اطهار و کل         

جنس ناديدنی ای که بازار فروشش در مواقع             .  است
بحران و نوميدی داغ ميشود، نه تاريخ انقضاء دارد و          
نه ميشود سر آن چانه زد و تخفيف گرفت، فروش                    
نهايی است و پس گرفته نميشود وکل آنرا با تمام                       
مزخرفاتش بايد قبول کرد وگرنه مورد خشم خدای                 
جبار و گردن کلفتی که با خصيصه مشترکش در                      
تمامی اديان، سزايت را با آتش جهنم ميدهد، بايد                       

بنابرين هرکس تصوير مورد عالقه و              .  درگير شد  
. مورد نياز و درخور سليقه خودش را از آن ميکشد               

صدها انشعاب و شاخه و شعبه از هر مذهبی به وجود 
آمده است که همه آنها نهايتا همان کاالی بنجل و                        

ولی مشکل اينجاست   .  متعفن شده و فاسد را ميفروشند      
که اين کاال اگر بشود آنرادر زباله دان هر خانه ای به    

اين کاال در بافت و          .  دور انداخت، مسأله ساده بود         
تاروپود اجتماع ميکرب وار النه دارد و رشد کرده                
است؛ و هميشه رابطه ای مستقيم با سرنوشت انسانها           

چه در شکل قدرت دولتی     (  اقتدار مذهب   .  داشته است 
و چه در شکل فضای مساعد پروبال گرفتن و ريشه               

همواره شوربختی انسانها را به         )  دواندن در اجتماع    
همراه داشته و بی قدرتی اش رابطه مستقيمی با                         

  .بهبودی و اعتالء نيک بختی بشر داشته است
مجموعۀ مجهوالت جهان و مناسبات بشری و نگاه و            
توضيح انسان به آنها صدها قرن قبل، مجموعه ای از          

در .  باورها را به وجود آورد که مذهب تعريف ميشود        
مقابل، مجموعه شناخت و درک بشر از طبيعت و                   
يافتن منطقی قابل توضيح و اثباتی بر روابط و                           

) همان مجهوالت  (  مناسبات متقابل پديده های طبيعی        
از اين زاويه علم با          .  تعريفی از علم قلمداد ميشود         

واقعيات و حقايق نهفته در مناسبات آنان با همديگر و            
علم مشاهده ميکند، به آزمون       .  خود بشر رابطه دارد     

نظريه را مجددًا به آزمايش      .  ميگذارد و نظريه ميدهد    
مکرر ميگذارد تا زمانی که صحت و سقمش به اثبات           

اين پروسه  .  برسد و اينجا فاکت علمی استنتاج ميشود        
و آنچه که بشر از علم         .  پويش علم هيچ پايانی ندارد       

 .و خنده دار تماشاچی را با خود همراه ميکند
مار به جامعه مذهبی آمريکا به طور مشخص حمله               
ميکند با هر آنجه که سمبل مذهب سازمان يافته و                     

مار که يکی از کمدين     .  بازار تجارت مذهبی اش است    
های خبرساز و مشکل آفرين در تلويزيون بوده چه                

 در 
که چند    -"از لحاظ سياسی نادرست     "  -شوی قبلی اش   

وقتی درست    –سال قبل منحل شد و شوی کنونی اش          
طنز سياسی اش مالحظه             -و حسابی با بيل مار             

نمشناسد و به طور اجتناب ناپذيری در اصطکاک با              
در .  ديدگاهها و مواضع و باورهای رايج قرار ميگيرد   

رابطه با اين داکومنتری و مذهب سازمانيافته تجاری           
 "چطور ميشود يک کاالی ناديدنی را خريد؟: "ميگويد

به راستی در حاليکه فروشندگان و عوامل توليد و                  
توزيع مذهب اين کاالی نامرئی را ميفروشند، عکس            
قاعده بازار و خريد و فروش هيچ خريداری نه از                    
کيفيت، نه از رسيد، نه ضمانت و نه از قوانين و                        

کاالی مذهب رسيد و    .  شروط بازگرداندن کاال ميپرسد   
ضمانتش هم نامرئی و در دنيای ديگری به وقوع                     

اين فروشندگان مذهب با در اختيار گرفتن            .  ميپيوندد
کانالهای بسياری در تلويزيون با بهره وری ازآخرين          
متدهای تبليغی و تکنولوژی روزانه هزاران نابينا را           
بينا و هزاران فلج را از صندليهای چرخدارشان به                

دوباره روی پاهايشان بلند     "  هااللويا"  زور فريادهای    
دی و صدقه   .کرده اند و ميلياردها دالر با فروش سی          

و فروش اميد واهی به توده های ساده و نوميد به                        
 .جيب زده اند

الری چارلز و بيل مار در صحنه هايی از فيلم                            
شباهت دنيای فروش مذهب را با دنيای خوانندگان و             

به شکل بسيار کميکی به نمايش        )  محلل ها (پيمپ ها    
خوانندگانی چون الويس و مايکل جکسون با         .  ميکشند

لباسهای الوان و متمايز که تجلی تمايز آنان از افراد               
معمولی و نمود تالشی است برای اختصاص دادن                  
جايگاه ممتازی که تماشگر هم برای برای شنيدن هنر          
آنان پولی بپردازد و هم هزينه همان زرق و برق                      

تمامی عوامل توليد و توزيع        .  نمايشی را هم بپردازد     
مذاهب هم بنا به رده و جايگاهشان در اين تجارت                    

. خاص خود را دارند            )  لباس نمايشی    (  کاستوم     
خاخامها و اسقفها و پاپ و ماليان با يونيفرمهای ويژه           
شان در کنار پيمپ و الويس و جکسون آيرونی بسيار           

 .خنده داری را به وجود مياورد
بيل مار به شيوه مايکل مور با استفاده از همان                           
استدالل خود توده ها تناقض و عجز مذهب را در                     
پاسخگويی اش به نيازهای بشری به ويژه در دنيای               

طنز قوی ولی صريح و بی        .  کنونی به چالش ميکشد    
مالحظه مار بيشک مورد سئوال قرار دادن بسياری             
از دگمهای مذهبی را برای برخی از مذهبيون قابل                
هضم و برای برخی ديگر بهانه جديدتری برای تنفر             

بی دينان      و مسلما برای     .از مار به وجود ميآورد           
محصولی بسيار فرح انگيز و خنده دار به ويژه وقتی            
تيپايش، ايمان و باور تار عنکبوت بسته عوامل نشر              

 .وپخش مذهب را نشانه گرفته باشد
مار تماشاچی را با مسيحيت،مورمونيسم، يهوديت،              
اسالم و ساينتولوژيی آشنا ميکند و مردی که ادعا                    

مار که از پدری کاتوليک و  . ميکند دومين مسيح است
مادری يهودی است از تجربه های روزهای يکشنبه             
اش در کليسا ميگويد و حتی با مادرش هم مصاحبه                 

مار نکته های زيادی را از لحاظ مغايرت و               .  ميکند
تناقض درونی مذهب طبق همان استدالل خود آن                    
مذهب در اين فيلم برجسته ميکند ولی گذشته از جنبه             
های کميک آن از اينکه تاثير ملموسی در همراه                       
کردن برخی از مردم مذهبی با خود را بتواند داشته                

تقريبا تمام آنکسانی که       .  باشد، ناتوان و عاجز است        

Religulous  )1( 
کمدين )  يا ماهر  (از بيل مار         يک داکومنتری است     

کارگردان فيلم  (آمريکايی با کارگردانی الری چارلز         
که تالش ميکند مذهب را به مثابه مجموعه ای          )  ُبرات

از داستانهای کاذب و ساختگی، به منظور بهره                        
برداری سياسی و به نفع سيستم طبقاتی در قدرت و                
حفظ ساختارهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی اش،             

 .افشاء کند
بيل مار يک آتئيست است و بسيار رو راست با                          

مار در يک مصاحبه               .  اعتقادات شخصی خود         
تلويزيونی در ارتباط با حساس بودن مسأله مذهب و              

"  احترام گذاشتن به عقايد مذهبی توده ها گفت               من : 
نميتوانم به باورهای خرافی توده ها احترام بگذارم                 
حتی اگر ميليونها نفر به آن مهمالت معتقد باشند، من            

و توضيح  "  فقط ميتوانم باورهای آنان را تحمل کنم             
داد که همه از آتئيستها ميخواهند که خرافات اعتقادی            
بقيه را مالحظه کرده و احترام بگذارند، چرا کسی به           
باورهای منطقی و علمی ما احترام نميگذارد و ادامه             

آتئيست در آمريکا وجود دارند که اين          %  16داد که    
است ...  نسبت باالتر از نسبت يهوديها، همجنسگراها،      

ولی حتی هيچ نماينده ای که در مجلس آمريکا به                       
  .باشد؛ وجود ندارد  طور علنی معرف آتئيستها

Religulous(1)   
 :کلمه ايست ساختگی و از ترکيب دو کلمه

religous + ridiculous 
 مهمل+ مذهبی 

 .در آميخته شده است
با سفرهای متقاطع بيل مار در گوشه      "رليج يولوس" 

و کنار دنيا به خصوص اماکن مقدسی چون واتيکان              
و با مصاحبه های    )  اورشليم(و بيت المقدس                           

دو نفره و يا گروهی با مردم و چهره های مذهبی و                  
دولتی نشان ميدهد چگونه مذهب انسانهای ساده و                   

سالت "مار به    .  شريف را به فساد و تباهی ميکشاند           
و فلوريدا ميرود، ار لندن و آمستردام سر        "  ليک سيتی 
 . در می آورد

در يک عبادتگاه کوچک و سيار با راننده های                           
يک (  کاميون به گفتگو مينشيند، با مسيح                                   

در فضای آزاد که روزانه به طور زنده ) امپرسوناتور
و در مقابل چشم توريستها متولد ميشود و بعد به                        
صليب کشيده ميشود مجادله می کند، با نماينده مجلس           
در مورد عقايد مذهبی اش و بهشت عدن به بحث می             
نشيند، يک ربای يهودی را که هالوکاست را قبول                  
ندارد و در ايران مهمان احمدی نژاد بوده زير سؤال             
ميکشاند، مقابل واتيکان با يک کشيش غير معمولی               
که نه لباس کشيشی بر تن دارد و نه به بسياری از                     
داستانهای انجيل معتقد است مصاحبه ميکند، با مالی           
مسلمان صحبت کرده و سرانجام در آمستردام مردی            

 -ماری جوانا    –"  پات"که يک فرقه مذهبی حول              
مالقات کرده و در کافه ای با مسلمانهای            تشکيل داده 

 .همجنس باز حرف ميزند
به حضور مار در پارک توسط مسؤولين پارک                        

 اعتراض ميشود،
نماينده مجلس در جواب مار که ميپرسد چرا يک                    

نماينده از تکامل و فاکتهای علمی چيزی نميداند                        
شرط نماينده شدن برخورداری از هيچ درجه        :  ميگويد

 .ای از آی کيو نيست
مار در وسط بحثش با ربای يهودی آنجا را ترک                     

  ...ميکند و از واتيکان بيرون انداخته ميشود
بيل مار در تمامی اين برخوردها با طرح بديهی ترين           
و پيش پا افتاده ترين سؤاالت يک ديالوگ واقعی را                
می آفريند که عجز فروشندگان مذهب را در                                
پاسخگويی شان به نمايش می آورد که با افزودن                      
)  4( ادامه در صفحة    ترکيبی از زيرنويسها و تصويرها و ويدئوهای کميک          
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به گزارش بی بی سی در اين رابطه تا کنون ده نفر                   
از افراد طالبان که مظنون به اين عمل ضد انسانی می 

بنا به   .  باشند توسط پليس افغانستان دستگير شده اند             
گفته مقامات حکومتی در قندهار، جائی که اين واقعه             
در آن رخ داده است، تعدادی از دستگير شدگان به                   

اين افراد که افغانی بوده      .  عمل خود اعتراف کرده اند     
ولی برای انجام ماموريت خود از پاکستان راهی                      
افغانستان شده اند، برای اين عمل جنايتکارانه و ضد              

هزار دالر    2انسانی از مقامات باالی طالبان هر يک          
آنها در ماه گذشته به        .  آمريکائی دريافت داشته بودند     

سه گروه جداگانه دختران و زنان که در مجموع بالغ              
دختر و زن معلم بوده و راهی مدرسه دخترانه           15بر  

با .  ميرويس منا در قندهار بوده اند، اسيد پاشيده اند                
اينحال نماينده طالبان انجام چنين عملی را از جانب                 

شش مليون کودک در           .  طالبان انکار نموده است          
. مليون دختر، به مدرسه ميروند         2افغانستان منجمله    

مدرسه     232محصل و           110،000استان قندهار       
در اين  .  دارد که تنها ده تای اين مدارس دخترانه اند             

تاکنون .  دختر به مدرسه ميروند               26000استان    
مدارس دخترانه بارها توسط افراد طالبان مورد حمله           

از جمله سال گذشته در ايالت لوگار           .  قرار گرفته اند   
مرکزی دو محصل، خارج از مدرسه، در جريان اين            

بگفته مقامات سازمان     .  نوع حمالت، به قتل رسيدند        
مدارس افغانستان در مجموع             2007ملل در سال         
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جنايتكاران اسالمي طالبان به صورت  
 دختران معصوم افغاني اسيد پاشيدند

ازطرف وزارت دفاع درجلسات                 .بود  وزيردفاع
دراين .کارشناسی شورايعالی نطامی شرکت می کرد         

حکم داد که برای             به عطاريان    "قدوسی" جريان
رسيدگی به جريان طبس اقدام کند که هلی کوپتر                      
 وهواپيمای امريکا درطبس می ماند و فرمانده ارتش           
ايران دستوربمباران منطقه را ميدهد ودرست اين                  
زمانی بود که فرمانده سپاه قائم برای تجسس درآنجا              

ودراثربمباران هواپيماهای ايران کشته شد وبه               بود
حث اين بود که ازطرف امريکا به نفوذی های                          

درواقع .شده بود      امريکا درارتش چراغ سبززده             
ازسوی نفوذی      .دستوربمباران رابنی صدرداده بود        

 های حزب مشخص شد که درچند روزقبل ازقضيه              
طبس سايت های اضطراری بمباران ضد هوائی                    

گزارش عطاريان    .اطراف تهران وقم رابرچيده بودند     
حکايت می کرد که رياست آن با         ازخيانت ستاد ارتش  

ساعت پس      ٢شادمهربود، درواقع پيام رمزی                        
می شود    ازشکست عمليات ازسوی راديوامريکا داده      

و سپس ارتش هواپيماها وهلی کوپترهای باقی مانده             
 اطالعات حزب .امريکائی درطبس رابمباران می کند      

ازشبکه ای بود که درداخل کشورعمليات راانجام می         
داد، پس ازماجرای طبس وخيانت ستاد ارتش،                          

ميان بهشتی وکيانوری، بهشتی         درجريان گفتگوهای  
شمااطالعاتتان رابه کانال های ديگری              :می گويد   

کانال ها دفترخمينی     که البته اين  .غيرازبنی صدربدهيد 
 .بود
پس ازگذشت يک سال ازقضيه نوژه شخصی به           -ج  

نام مينوازاعضای سازمان مخفی با پدريکی                               
عضوشاخه باقی مانده نوژه بود، آشنا          ازدوستانش که 

شده وبه دستورحزب درآن شبکه نفوذ می کند                            
دهد وحزب      مربوطه را به حزب می            ت    واطالعا

نيزاين اطالعات را با معرفی منبع اطالعاتی خودبه             
 دادستانی به جز مينوهمه             .دادستانی می رساند              

بعدازاين ماجرا، مينوبه شبکه علنی  .رادستگيرمی کند 
حزب پيوست وپس ازسرکوب حزب به شوروی                     

 .گريخت
 : نفوذ درگروههای مختلف سياسی

يک زوج دردفترحزب جمهوری اسالمی وهم         -الف  
چنين درروزنامه آن اشتغال داشتند، البته اين افراد        

هواداران سازمان مجاهدين خلق          توده ای بعدها به       
 .ايران پيوستند

يک نفرازاعضای سازمان مخفی حزب درحزب        -ب  
ملت داريوش فروهرنفوذ کرد ودرسازمان جوانان آن         

وازمسؤوالن نشريه سازمان جوانان آنها شد        فعال شده 
يک بارگزارشی داد که فروهربا قوم بختياری تماس          .

کيانوری با اتکاء    .شورش برپا کنند        برقرارکرده که 
به اطالعات آن فرد، اطالعات کاملی ازسازمان،                   

وبرنامه   تشکيالت روابط وافراد وکارهای درپيش             
های تماس با بختياری ها را دراختياردادستانی می                

به   ۶٠اين قضيه دستگيری فروهررا درسال         .گذارد  
حزب نيزمنبع اطالعات خودرا به شبکه         .داشت  دنبال

 .علنی انتقال داد
درتهران فردی ازاعضاء سازمان مخفی حزب            -ج   

درجبهه دمکراتيک متين دفتری والهيجی نفوذ کرد،           
پاکنژاد همکاری داشت که                همچنين با شکراهللا         

 .اطالعات رابه حزب می رساند
ازاعضای سازمان مخفی، موفق به            ۵٨درسال    -د   

عنصرنفوذی حزب با           .نفوذ درحزب ايران شدند          
. ابوالقاسم خادم ارتباط داشت         جانشين بخيتاز به نام      

اين گروه عمليات تروريستی داشت که حزب                             
 .اطالعات واصله را به دادستانی ميداد

 ۵٨   ۵٩سازمان مخفی حزب توده درسال                 -ه    
 ۶١درشاخه مشهد حزب رنجبران نفوذ کرد و درسال         

وهمچنين اطالعات چارت               مجموعه اطالعات      
تشکيالتی اين سازمان به دستورحزب دراختيار سپاه           

 .قرارگرفت
يکی ازاعضای مؤثراتحاديه کمونيستها که                  -و     

به علت    ۶٠درجريان آمل شرکت داشت، درنيمه دوم        
يکی ازبستگانش به حزب         تحت تعقيب بودن توسط      

توده پناه آورد، کيانوری به اوگفت که شرط پناه دادن            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ازشبکه علنی حزب نيزافرادی درسپاه           حزب بودند،  
بودند، ازجمله می توان به فردی که                                نفوذی

ازمحافظان خانه خمينی وهم چنين ازمحافظان مجلس         
 .بوده است؛ اشاره کرد

نماينده يهوديان درمجلس    :نفوذی حزب درمجلس    -  ٢
 خبرگان قانون اساسی ونيزنماينده ارامنه وهم چنين              
نماينده جمعيت آسوری ها دراولين دوره مجلس                        

البته اين  .شورای اسالمی، ازاعضای حزب توده بودند     
ارتباط .  سازمان مخفی ارتباط نداشتند     دونفرهيچ گاه با  

نماينده ارامنه آشوت با عموئی برقراربود ونماينده                
 .بود آسوری ها با گاليگ مرتبط

 : نفوذی حزب درنهادی های دولتی - ٣
حزب افرادی رانيزدرارگان های دولتی وسطح                       
معاون وزيرومديرکل وزارتخانه ها نفوذ داده بود                   

افسرنيروی دريائی که درمحفل      ازجمله ناخدا احمدی  .
حزبی عضويت داشت، موفق شد در وزارت خارجه           

 .ودفتربنی صدرنفوذ کند
نفوذی درگروه های سلطنت طلب وکودتاچيان            -   ۴

 : طرفدارسلطنت
يک ناخدای بازنشسته نيروی    " ح"همسرناخدا   –الف  

 ۵٧که قبل از        دريائی يکی ازنفوذی های حزب بود        
های تبليغاتی ورقاصه کافه بود و پس از              بازيگرفيلم

هودارحزب شد وتوانست رابطۀ خودرا با محافل           ۵٧
عنوان نفوذی رسمی حزب      راست گرا برقرارکند وبه   

درتشکيالت مخفی فعال سلطنت طلبان نفوذ کند ويک          
سرنخ اصلی کودتای      .شود     رکن اصلی اين محافل       

اين ناخدا   .نوژه را اين زن دراختيارحزب گذاشت                
 .وهمسرش با ناخدا احمدی ارتباط داشتند

 اين زن دونفرازاعضای علنی حزب را وارد                             
تشکيالت مخفی کودتاچيان می کند که آن دو درليست          

کيانوری    .کودتا قرارمی گيرند      نيروهای اقدام کننده    
دايمأ مقامات جمهوری اسالمی رادرجريان اطالعات        

اطالعاتی   کودتاچيان قرارمی دهد درضمن منبع                
تاآن جا که دونفرازافراد       .خودرا نيزمعرفی می کند         

ازطريق همين زن وارد نيروهای اقدام کننده          سپاه نيز 
حتی پول مزدوری بين آنها تقسيم می شود،        .می شوند
نيروئی ازتهران به نوژه برود وازدرون                قراربوده

پايگاه نوژه نيزراه را بازکنند وپايگاه تصرف شود                 
ازنوژه به تهران      وبه دنبال آن با هواپيماهای جنگی         

شب هنگام .آمده ومحل های تعيين شده را بمباران کنند
کودتاچيان   درلحظه قطعی، نيروهای حکومت عمليات    

راخثنی ونيروهای عملياتی کودتا را درپايگاه و به                 
 ولی تمام  .عنوان اعزامی به تهران دستگيرمی کنند             

 .شبکه دستگيرنمی شوند
درجريان طبس همزمان     ۵٨ارديبهشت ماه   ۵در   -ب  

با عملياتی که قراربود امريکا انجام دهد، برنامه                      
ازداخل شبکه عملياتی انجام شود         ريزی شده بود که     

دراين شبکه نيزعوامل حزب وجود داشته که                           .
ناخدا احمدی به حزب        سرانجام اخباراين عمليات را     

می رساند ولی خبربه موقع به کيانوری نمی رسد،                 
صدرمی دهد      احمدی ناچارخبررا مستقيمآ به بنی             

وروز بعدازعمليات کيانوری همين اطالعات                           
بنی صدربه منبع   .رادرديداربا بنی صدربه اومی دهد       

ازسوی .واحدمشکوک می شود                            اطالعاتی
ديگرعطاريان، فروزان، سليمی کميته انقالب راقبل           

وعملياتی نيزانجام داده     در ارتش تأسيس کرده     ۵٧از  
ازجمله پادگان هائی رابه انقالب تحويل داده بودند، به         

داشته   همين دليل عطاريان موقعيت خاصی                          
وبعدازانقالب فرمانده لشکريکم گاردشد وبا آغازجنگ 
فرمانده قرارگاه غرب وبعد ازآن مشاورعالی                            

 )سومبخش (
 عوامل نفوذي حزب

تمامی بدنه حزب موظف به کاراطالعاتی وخبری                 
اگراطالعات مهم بود وشخص درمقام مهمی               .بودند

قرارداشت، ارتباط ويژه جداازارگانی که عضوآن بود       
با اوبرقرارمی شد واگرتوانسته بود درارگانی نفوذ               

ويژه با مسؤول ناحيه شبکه        کند، بازهم دراين ارتباط    
يکی ازوظايف اصلی      .  علنی حزب قرارمی گرفت        

سازمان مخفی، کار اطالعاتی وپخش مهمآن، نفوذ                
درارگان های دولتی وحکومتی وهم چنين دراحزاب            
وسازمان های اپوزيسيون وکسب اطالعات ازدرون           

درمورد احزاب وسازمان هائی که ازسوی            .  آنهابود
حزب توده ايران راستگرايا مرتبط با امپرياليسم يا                

وظيفه .براندازارزيابی می شد           ضدانقالب يا طيف     
نفوذی ها، شناسائی و کسب اطالعات داخلی اين                     
سازمان ها بود وبه طورمستقيم وياغيرمستقيم اين                  
اطالعات دراختيار حکومت جمهوری اسالمی قرار           
 می گرفت يا اين اطالعات ازسوی نفوذيها به                             
مرکزيت می رسيد ورسمأ ازطرف حزب به مقامات            
جمهوری اسالمی ارائه می شد که اين امردونتيجه                 

اينکه دشمنان استراتژيکی حزب                   داشت، يکی     
وشوروی سرکوب می شدند وديگرآنکه باجلب                        

برای فعاليت علنی          اعتمادجمهوری اسالمی، فضا       
وقانونی ترحزب بازمی شد، يا اينکه برای جلوگيری           

مناسب به    ازماهيت توده يی منبع اطالعاتی، درزمان       
فرد نفوذی دستورداده می شد که مستقيمأ به جمهوری          

داشت، يکی    اسالمی مراجعه شود که اين امردونتيجه      
آنکه دشمنان حزب سرکوب می شدند ودوم آنکه فرد            
 نفوذی می توانست موقعيت مهمی درحکومت                          
جمهوری اسالمی به دست آورد که درنهايت شرايط             

 .خوبی برای حزب فراهم می شد
حزب توده ايران اطالعات ازگروه های سلطنت                     
طلب، کودتاچيان، نيروهای وابسته به هوادارغرب،           

رنجبران، اتحاديه کمونيست ها راه به طور                  حزب
مستقيم يا غيرمستقيم دراختيارجمهوری اسالمی                     

سازمان ها نفوذی هائی داشت       قرارمی داد، اما دربقيه 
واطالعات مربوط به آنها را جمع آوری می کرد ولی          

قرارنمی داد،        آنها رادراختيارجمهوری اسالمی          
سازمان چريک   -زيرااين سازمانها مانند طيف فدائيان    

 – سازمان فدائيان اکثريت    – های فدائی خلق اقليت     
مجاهدين خلق رادرنهايت     – رزمندگان – راه کارگر 

نيروی ذخيره خود می دانست که بايد آنها راجلب                    
مربوط به آنها رابرای خودنگه می         کند، لذا اطالعات  

 .داشت
 : نفوذی های حزب درسپاه - ١

به سازمان مخفی دستورداده شده که         ۵٨ازارديبهشت  
هرکس امکانی برای نفوذ درسپاه وکميته دارد، اعالم          

درزمان سرکوب سازمان مخفی ودستگيری               .کند    
اعضای آن، حزب توده ايران درکميته ها نفوذی                     

درارگان سپاه پاسداران نفوذ کند،       نداشت، اما توانست  
 :که عبارت بودنداز

مسؤول پرسنلی سپاه تبريزکه برادرش هم                 ـالف    
ازدوران قديم ازکادرهای سازمان نويد بود که بعدها            

نظامی ومسؤول سازمان نظامی حزب       عضو سازمان 
اين فرد نفوذی درجريان سرکوب      .درغرب کشورشد   

 ۶٢ازضربه دوم حزب در                سازمان نظامی پس      
اما برادراودرپی دستگيری   .دستگير وسپس اعدام شد      
 .معززموفق به فرار شد

عضوساده سپاه درشمال کشورکه يک چشم                 -ب    
به     ۶٠خودرا درجنگ ازدست داده بود، درسال                    

وازاين روسازمان نظامی نيز به              اومشکوک شدند  
اودستوراستعفاء داد، پس ازاستعفاء به شغل آزاد                     

 ۶٢درسال        تجاری مشغول شد، با اين همه                         
 .دستگيرشد

عضواطالعات سپاه درتهران که برادری حزب          -ج  
اللهی داشت که همواره ازجانب اوتهديد می شد، به                

سازمان نظامی با اطالع ازاين قضيه                  همين دليل   
اما درنهايت اودرسال      .ازاوخواست که استعفاء دهد        

 .دستگيرشد ۶١
 گذشته ازاين سه نفرکه عضوشبکه مخفی  نظامی  -د 

آيا مذهب يک الزمه است يا يک بيماری                -
  روانی؟

بيماری وسواس   (  دی     -سی  -آيا مذهب بيماری او       -
  است؟) غير قابل کنترل

آيا مسيح، موسی ومحمد رؤيا زده بود يا ديوانه                     - 
  هايی هذيانگوی؟

چارلز در يک کنفرانس خبری گفت که در پی آن                      
نبوده است که فقط کذب مذهب را نمايان کرده باشد                  
بلکه به تمام اهانتی که دم و دستگاه مذهب به خرد                     

"  بشری کرده، حمله ميکند و گفت         من ميخواهم کل    : 
سيستم مذهبی فرو ريزد نه اينکه فقط کذب آن افشاء                

 ."شده باشد
برای تن دادن مردم به مصاحبه و صادقانه نظر دادن             

اجبارا ناچار شديم يک مقدار ناصادقانه          :  مار ميگويد 
ما با آنها نگفتيم که مصاحبه گر من                .  برخورد کنيم  

خواهم بود و حتی يک عنوان ساختگی به فيلم داديم                  
  ". يک سفر روحانی: " بنام

اين داکومنتری زبان طنزش تند و دست روی يک                   
. آيرونی کهنه و قديمی دنيای مدرن سرمايه ميگذارد             

جامعه ای با پيشرفتهای خيره کننده علمی و در مقابل             
ميلياردها انسانی که بسياری از منطق فکريشان بر                 
اساس توهمات و خرافات عصری است که انسان                    

مجموعًا در ُبعد کمدی آن کار         .  چرخ را اختراع کرد    
موفقی است ولی در به تصوير کشيدن نقش و جايگاه              
مذهب در سياستهای آمريکا، اسرائيل و دولتهای                      

 .اسالمی ضعيف و ناتوان به نظر ميرسد
 2008چهارم اکتبر 

 نوشين شفاهی
)  5( ادامه در صفحة     ■■■  

)  3( ادامه از صفحة .... نگاهي به داكيومنتري   
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 .شبکه نيزمنجرمی شود
 کيانوری درجلسه مشترک خودبا هاتفی،       ۵٩درمرداد  

پرتوی وخدائی مطرح می کند که يک جريان                             
گذاری راشناسائی کرده وتاکنون           براندازی و بمب     

هراطالعاتی ازآنها به دادستانی داده است، نتوانسته             
چندنفررادستگيرکرده   اند، درست برخورد کنند، حتی      

اند، ولی موفق نشده اند تا ريشه جريان را پيگيری                  
گويد که     کنند، آنها به کارشان ادامه می دهند ومی               

اکنون شخصی ساواکی که با شبکه براندازی وابسته            
به خارج رابطه دارد، شناسائی شده که قراراست                    

بمب گذاری کنند وقدوسی نيزموافقت               درنمازجمعه
کرده وازاين روقرارشده پرتوی مسأله را سازماندهی        

 از  شخص رادستگيرکرده ودر بازجوئی      کند، که اين  
آن با دادستانی مشارکت داشته باشند وقراراين شد که           

اتفاق دادستانی اين شخص          سازمان مخفی حزب به       
رادستگيرکند، ولی به تنهائی بازجوئی ازاورا انجام             

 .دهد
شخص کيانوری يک باغ رابه عنوان محل حبس                      
وبازجوئی انتخاب کرد، همان شب منزل آن شخص              

نظرقرارداد که اين فرد ساواکی وبمب                        راتحت
گذارفرارنکند، صبح روزبعد کيانوری تلفنی با پرتوی       

سواربرماشين   قرارمی گذارد، روز بعد پرتوی                  
وهمچنين همراه با افرادی مسلح ازسازمان مخفی                   

آنها   سرمالقات کيانوری حاضر می شوند وکيانوری         
رامستقيمأبه محل دادستانی می برد، درآن جا                              
کيانوری ماشين دادستانی را سوارمی شود وپرتوی              

ماشين متعلق به سازمان مخفی به دنبال              وديگران با 
درمقابل درب خانه ساواکی موردنظر کيانوری         ،آنها  

وپاسداران، هم چنين پرتوی                  ونماينده دادستانی     
ودوستانش به دنبال آنها پياده می شوند، کيانوری محل 

محل وانبارآن فرد      را نشان می دهد، پس ازبازرسی        
را درماشين دادستانی می گذارند، چندماشين دادستانی       

هم می روند،     وهم چنين سازمان مخفی حزب به دنبال      
وقتی به محل دادستانی می رسند، کيانوری آنها را                  
 ترک می کند وپرتوی ودوستاتش را منتظرمی                         
گذارندکه آن فردرا ازدادستانی برای بازجوئی تحويل         

ساعت ازاوبازجوئی      ٢۴بگيرند، تا آنها تا مدت                 
اطالعات اورابه دادستانی                  کنندوپس ازکسب       

بازگردانند، عصرهمان روزفرد ساواکی را تحويل              
پاسداررا   پرتوی می دهند ورسيد می گيرند ويک                

همراه او می فرستند، چون کيانوری مکانی را                          
مشخص نکرده بود، پرتوی ازخانه ای که قصدداشتند         

چاپخانه مخفی استفاده کنند، ولی آن محل لورفته    برای
بود و معلوم شده بودکه دراختيارحزب بوده است                     

مجهزبه آگوستيک بوده، استفاده می        ونيززيرزمين آن 
 .کنند

زندانی رابا چشم بندهمراه يک پاسداربه آن جامی                   
برند، ازماشين شخصی که صاحب آن مکان بود،                    

کنند، سالح ها درصندوق عقب همان                 استفاده می  
ماشين بود، بازجوئی رادرزيرزمين همان خانه                       

اوليه بازجوئی، کميته  شروع می کنند، در همان دقايق
محل به آن خانه هجوم می برد، توضيحات                                    

با همان ساواکی     را  افرادرامؤثرنمی بينند وتمام افراد    
کميته می برند، درحين بازرسی خانه، پرتوی                    به

ازفرصت استفاده کرده وبه اعضای سازمان مخفی               
مستعاربدهند وبگويندازدادستانی       می گويد که نام            

مأموريت دارند وسخنی ديگری نگويند، آنها رابه                   
می برندوپس ازآن دوروزبه اوين منتقل می                  کميته
درروزنامه ها می نويسند که شبکه مخفی حزب         .شوند
نام های (نفر۵دمکرات را دستگيرکرده واسامی  منحله

رابه عنوان اعضای حزب دموکرات              )  مستعارآنها
علی کتانی با آن فرد ساواکی حدود             .کنند  منتشر می  

يک هفته دريک سلول زندانی می شوند وآن ساواکی            
کتانی نيزباآن گروه بازجوئی          که نمی داند که علی         

بوده است، دوست وصميمی می شوند، کتانی                             
يک نامه    اطالعاتی راازآن فردمی گيرد وسپس طی         

به دادستانی می دهد، اين شخص درهمان دوران                      
 اعدام می شود، ازسوئی عموئی مرتيأ برای آزادی               
افرادسازمان مخفی به دادستانی می رود، با الجوردی        
صحبت می کند، الجوردی می گويد که اين افرادبايد             

شوند، چون اعمال غيرقانون انجام داده واسم           محاکمه
مستعارداده اند، پس ازدوماه دستگيری يک نفراز اين         

پاسدارزندانبان شناسائی می شود،          گروه توسط يک    
ولی علی رغم توصيه عموئی بازهم درمقابل عموئی           

واقعی خودرا بگويد واعالم می         حاضرنمی شود، نام   
اوتنهاکسی بودکه نام   (کند که بايد مسؤول خودم بگويد       

بودوسرانجام با توصيه        خودش راتالحظه آخرنگفته     
مسؤولش علی کتانی اسمش رامی گويد، پس          

ديدارها ادامه می يابد، معرف کبيری خيلی مورد      .بود 
به عنوان يکی     کبيری خود را    .اعتماد قطب زاده بود    

ازاعضای شورای مرکزی يک سازمان گسترده                     
می   نظامی که افسران زيادی دراختياردارد، معرفی          

کند، اعتمادقطب زاده جلب می شود، صحبت هائی                
درارتباط با کودتا وچگونگی انجام آن صورت می                 

زاده خواهان ديداربا مسؤول نظامی                 گيرد، قطب   
کبيری می شود، کبيری ماجرا را به مسؤول خود                    

پرتوی می گويد، پيشنهاد            درسازمان نظامی يعنی      
پرتوی اين است که از عطاريان استفاده کنيد وبه ری           

بدهيد وموافقت اورانيزجلب        شهری همين پيشنهادرا    
کيند، ازسوی ديگرمدتی بود که عطاريان به                               

 دستورحزب با ری شهری ارتباط مستقيم
وجداگانه برقرارکرده بود، ولی کبيری ازاين مسئله              

به هرحال ماجرابه طورکامل با ری             .اطالع نداشت  
گذاشته می شود، ری شهرنيز                      شهری درميان    

خوشباورانه با اين طرح موافقت می کند، کبيری،                   
خود به قطب      عطاريان را به عنوان مسؤول سازمان       

زاده معرفی می کند، قطب زاده نيزاعتماد می                            
کندوطرح خودراتوضيح می دهد ومی گويد که رئيس          

با اوارتباط    ۵يا  ٢ستادارتش رکن    های  ازارکان  يکی
دارد وآنها به امکانات توپخانه دراطراف تهران وخانه 

خمينی، مجهز هستند       ای درجماران مشرف به خانه        
با اوالف پالمه تماس     .وبا خارج از کشورارتباط دارند     

قطب .هستند    گرفته وبا شريعتمداری وبازارهم آهنگ     
زاده طرح نهائی کودتا را به اين شرح ارائه می دهد              
 که جلسات شورای عالی دفاع هرچند وقت يک                        
باردرخانه خمينی برگزار می شود، آنها درهمان                     
زمان خانه اورا با توپخانه می کوبند ومراکزحساس              

کنند، شريعمتداری نيز در راديو                را تصرف می      
وتلويزيون اين عمليات را تأييد می کند وکودتا                           

خمينی   يعنی کودتای واقعی که        .  صورت می گيرد     
ومسؤوالن کشته می شوند ويک کودتای ظاهری که             
 به هواداری وخونخواهی از امام کودتاچيان رامثأل               
سرکوب کرده اند وشريعتمداری به طرفداری                           
ازکودتاچيان وقطب زاده ازصدا و سيما صحبت می             

 :کند وقطب زاده می گفت
با آيت اهللا زنجانی نيزتماس گرفته واوهم تأييد کرده                

داماد شريعتمداری رابط شريعتمداری وقطب          .است   
کبيری وعطاريان گزارش اين عمليات را          .بود    زاده

به ری شهری می دهند واونيزماجرا را به خمينی می           
باورنمی کند ومی گويد که سند می                 خمينی.رساند   

خواهد، ری شهری به کبيری می گويد، بايد حرفهای            
بارديگرکبيری وعطاريان با   .کنيد    قطب زاده را ضبط 

کيف ضبط صوت به منزل قطب زاده می رون دوبع             
وگفته ای راضبظ      دمی فهمند که دستگاه خراب بوده        

مجبورمی شوند يک بارديگربروند واين        .نکرده است 
می   بارمتن صحبت های خود را با قطب زاده ضبط             

کنند وری شهری نوار را به خمينی تحويل می دهد                 
اونيزحاج احمد راپيش بعضی ازآيت اهللا به جزء                    .

با اين جريان تماس داشتند می                     شريعتمداری که   
قطب زاده   .فرستند و می گويد که خودراکناربکشيد             

به کبيری و      هزارتومان  ۵٠٠درسه مرحله سه وجه       
وآنهااين مبالغ را به ری شهری می         عطاريان می دهد  

 که درجنوب يکی    دهند، قطب زاده ازآنها خواسته بود      
از بنادررا شناسائی کنند که برای آنها ازخارج اسلحه          
بفرستند وبالفاصله امکاناتی ازسوی ری شهری                     

وری شهری گذاشته می شود،                  دراختيار کبيری   
درلحظه قطعی تصميم حکومت به سرکوب گرفته می         

کنندو از جمله قطب زاده           شود، همه را دستگيرمی      
وداماد شريعتمداری را، دامادشريعتمداری به شرط             

زاده   ابتداقطب.مصاحبه تلويزيونی آزاد می شود                 
منکرمسأله می شود، چندنفراز افراد نظامی که با                   
 قطب زاده مستقيمأ رابطه داشتند، دستگير می                           

کبيری (شوندروازطرفی به اومی گويند که بخش ديگر      
راهم گرفته اند، قطب زاده بازهم                        )  وعطاريان

دستور ری شهری کبيری رابه               انکارمی کند، به      
عنوان زندانی باقطب زاده روبه رومی کند، قطب                  

جريان   زاده مجبوربه اعتراف می شود،بعدازاين               
دوباره کبيری مخفی می شود، بعدازآن ری شهری                
سه ميليون تومان سرمايه با يک گاوداری رابه کبيری    

 .سپارد تا بيکار نباشد می
بعدازجريان قطب زاده ری شهری کبيری رابه                        

سپاه شخصی رابه      .اطالعات سپاه معرفی می کند              
کند که سرنخ يک جريانی است که                   اومعرفی می  

بايددرآن نفوذشود، انتخاب کبيری به اين خاطربود که         
کبيری .آشنائی داشته است      اوبا شخص مورد نظرسپاه   

برنامه ريزی می کندکه تصادفأ با او مالقات می                       
لورفتن اين    کندورابطه برقرارمی شود که درنهايت به     

دراين رابطه، سازمان       .مستعارحس آشنا می شود             
مخفی حزب، افرادنظامی عضو سازمان اکثريت را             

گرفت، بعدها سازمان مخفی حزب با                  تحويل می   
اکثريت درموردايجاد يک چاپخانه بزرگ مخفی با                

مشترک برنامه    پول وامکانات اکثريت ولی درخدمت      
با حسن      ۶١ريزی می کردند، پرتوی ازنيمه دوم                

ارتباط برقرار می کند، حسن پس ازدستگيری                           
حزب به خارج می رود وحتی پس                                رهبری

ازدستگيری کيانوری اين رابطه وجودداشت وبه                    
کيانوری وضربه    تا زمان دستگيری    ۶١تدريج ازنيمه 

نف ربه سازمان نظامی حزب معرفی می                ٢۴اول   
 شوند وازسوی سازمان اکثريت پارول تماس با اين               
افراد به حزب داده می شود، اما حزب با آنها تماس                 
نگرفت، چراکه قراربرآن شد که يه اين افردا گفته                   

ارتباط با حزب برقرارشده است                            نشود که      
وقرارگذاشتند که کادرمسؤول اعضای نظامی اکثريت       

مسؤولين تحت مسؤوليت     نيزازاکثريت تأمين شودواين  
کادرسازمان نظامی حزب قرارگيرند،اما به اين دليل           

نشد، کادرمناسب کارمخفی     که سازمان اکثريت موفق    
با نظاميان که شناخته شده نباشند، به حزب معرفی                  

اکثريت دراين مورد به       کند وتنها يک نفرازکادرهای    
حزب معرفی شد وبا پارول های مربوط به تماس اين           

بعدی   افسران دراختيارحزب بود، ولی بنا به تصميم           
قرارشد اکثريت کادررابط معرفی کند، با آن افراد                  
ازجانب حزب تماس گرفته نشد وفقط پارولها                             

قرارداشت، الزم به توضيح است        دراختيارجهانگيری
نفرازنظاميان عضو اکثريت درجريان                      ٢٠که      

ديگری   دستگيری حزب دستگيرشدند،ولی دردادگاه        
جدا ازنظاميان جزب محاکمه شدند وهيچ کدام اعدام              
 نشدند وبه حبس های کوتاه مدت محکوم شدند،چاپخانه       
نيزدايرنشد، پس ازضربه اول، ارتباط رسمی ميان               
دوسازمان به دسورجوانشير، توسط رحمان هاتفی                

می گرفت، پرتوی به محافظت بقيه                  وحسن انجام   
 .رهبران حزبی واداره سازمان مخفی می پرداخت

بيژن کبيری ، سرهنگ کاله سبزبود، درانقالب                       
پادگان کاله سبزها را تحويل مردم داده بود ومعاون               

کاله سبزها شده بود، پدر او              "نوهه   " فرمانده تيپ  
درگذشته مسؤول سازمان حزب درزنجان بود                          

آذربايجان   وعمويش ازفرماندهان ارتش فرقه دمکرات    
بود که پس ازشکست آن فرقه اعدام شده بود و خود                 
 اوهوادارحزب بود، بعدها به حزب وسازمان مخفی             

برادراونيزدرشبکه علنی حزب فعال بود که         .پيوست  
او نيزبه سازمان مخفی منتقل ومسؤول سازمان مخفی        

شبکه ها با موقعيت خطرناکی روبه روبود                ودراين
حزب نمی خواست کبيری که منبع اطالعات مهمی             .

 بود، شناسائی
نظامی، حزب  یشود، همچنين درموردهمه نفوذی ها        

وازجمله کبيری مستقيمأ به       اعتقاد داشت که اين افراد     
رئيس دادگاه ارتش مراجعه کنند وهم اورا         ری شهری 

درجريان بگذارند وهم موقعيت خودرا نزد ری                         
شهری شخص        شهری بهترسازند، چراکه ری               

همچنين قرارشد که در صورت                  .نيرومندی است   
آغازسرکوب ودستگيری اين شبکه های برانداز،                   

بهانه ای ازآنها جداشده وکناررود، تا عدم             کبيری به 
دستگيری او توجيه شود کبيری تعداد زيادی ازشبکه           

وبراندازجمهوری اسالمی را          های نظامی مخالف      
پس ازسرکوب سه گروه ازاين شبکه ها،                         .لوداد

 ديگرصالح نبود که کبيری آزادانه
سرکارسابقش برود، زيرا شک همه را برمی                             
انگيخت، بايد خودرا به عنوان شخصی که تحت                       

وزندگی مخفی دارد، نشان می          تعقيب حکومت است   
به .اوموضوع را با ری شهری درميان گذاشت            .  داد

خواست که کبيری     اين خاطرری شهری ازستاد ارتش    
را محرمانه به عنوان مأموريت به دادگاه ارتش                        
بفرستند، ولی ازنظرظاهروانمود کنند که کبيری                     

بنابراين کبيری در محل                 .شده است             متواری
کارحاضرنشد، فقط با ری شهری تماس می گرفت،              

بانکی جعلی به نام او آماده            شناسنامه جعلی وحساب   
کردند، ماشين وخانه دراختيارش گذاشتند وبا                             

پرداخت، درارتش     همسروفرزندش به زندگی مخفی      
هم شايع بود که موفق به فرارشده، درنتيجه اعتماد                  

 .گروههای سلطنت طلب به او بيشترشد
کبيری شخصی رادرايالم می شناخت که درکارقاچاق        
مرزی آدم بود وازطريق اين شخص به جريانی                        

برد که سرنخ اين جريان به قطب         برخورد کرد که پی   
زاده وصل است، سرانجام با قطب زاده مالقات کرد             

خود ودريکی ازکاخهای      قطب زاده درمحل سکونت    .
مصادره ای با گاردمخصوص که همه جا را محافظت 

شاهان برای خودساخته     می کردند، دستگاهی به گونه     

 اودراين است که اطالعات جريانات آمل                 به 
واتحاديه کمونيستها رادراختيارحزب قراردهد وحزب       
نيزاين اطالعات را به نام خودش به دادستانی تحويل            

حزب اورانجات خواهد داد، اين پروسه ه           دهد وسپس 
 .بطورکامل به همين ترتيب انجام شد

سعيدآذرنگ دررهبری يکی ازدسته        ۵٨درسال     -ز
های سازمان چريکهای فدائی خلق قبل ازانشعاب نفوذ      

های درون رهبری سازمان را به حزب             کرد وبحث 
سازمان چريکهای فدائی           ۵٨می رساند، دربهمن          

کادرهای باال درآن          پلنوم مخفی برگزارکردند که          
شرکت داشتند، سعيد آذرنگ موفق شد که کليه اسناد              

دهد،   پلنوم وگفت وگوها را به کيانوری تحويل                      
کيانوری نيزسازمان مخفی را مسؤول چاپ آن نمود،          
اما کارچاپ دريک چاپحانه علنی رسمی صورت                   

اتفاقأ يکی ازهواداران چريکها درآن                   گرفت که    
چاپخانه کارمی کرد و موضوع را برای سازمان                    

کند، دونفرازحزب برای     چريکهای فدائی گزارش می   
دريافت جزوات مراجعه می کنند، درهنگام تحويل                

ازقبل درآن جا     جزوات چاپ شده سازمان چريکها که      
حضوريافته بود، يکی ازمراجعه کنندگان را می                     

اما .روزشکنجه اورا آزاد می کنند          ٣ربايند پس از         
لحظه يکی ديگرازمراجعه کنندگان به چاپخانه            همان

مراجعه می کند وجزوات را دريافت می کند، پخش               
ودرگيری درسازمان چريکها      جزوات باعث اغتشاش   

مدتی     .وازعوامل مهم درانشعاب اين سازمان شد                
سعيدآذرنگ عضوآن     بعدازاين جريان کميته ای که          

سعيد به    .بود تصميم می گيرد به حزب بپيوندد                        
به   من : دستورحزب نقش بازی می کند ومی گويد            
 .حزب گرايش ندارم وازاين گروه جدا می شود

فردی ازسازمان مخفی، موفق به نفوذ           ۵٨سال  -ر     
درجنبش ملی مجاهدين خلق می شود، ولی موفق به               

که     ۶٠سال    .اطالعات وانجام حرکتی نشد               کسب
افرادی   سازمان مجاهدين به فازنظامی واردشد،                 

های علنی ومخفی حزب            ازمجاهدين توسط شبکه      
شناسائی می شدند، آن دسته ازمجاهدين که احتمال                 

يا اسلحه حمل می      شرکت درخانه های تيمی را داشته      
نمودند را به حزب معرفی می کردند، خانه های تيمی          

مخفی حزب    راشناسائی می کردند، نفوذی ها ازشبکه      
سؤال می کردند که چه بايدکرد؟ اطالعات مجاهدين             

سوزد،   اطالعات روزميباشد، اگرديراستفاده شود، می    
آيا بايد اطالعات را به جمهوری اسالمی داد يا نه ؟                 
دراين رابطه کيانوری به پرتوی وسازمان مخفی                    

داد که اين اطالعات را فقط بايد به حزب            رهنمود می 
بدهند، زيرا سياست حزب فعأل اين نيست که به                         

 .مجاهدين را بدهند حاکمت اطالعات مربوط به
درمورد پيکارنيزهمان شيوه ای که دررابطه با           -ت  

 .مجاهدين بودعمل می شد
درمورد اکثريت فدائيان خلق هيچ احتياجی به               -ی   

نفوذی نبود، الزم به توضيح است که رهبری اين                    
نگهداراشتياق پيوستن به حزب       جريان وبه ويژه فرخ    

را داشتند، ولی کيانوری اعتقادداشت که احتمال                       
جاسوسی   يورش به حزب به بهانه ارتباطات                         

وجوددارد، ولی احتمال تحمل اکثريت برای مدت                   
 زمان بيشترازجانب حاکميت وجود دارد، به اين دليل          
اگرادغام وپيوند تشکيالتی صورت نگيرد منطقی                  

ولی جلسات هيأت سياسی اکثريت با                         .تراست     
افرادی .خوب برگزارمی شد      حضورعده ای ازدبيران  

ازحزب درجلسات کميته های ايالتی وکميته های                     
برای   بخش ها وشهرستان های سازمان فدائيان                    

رهنمود به آنها، انتقال ساختارچريکی به                                        
ساختارحزبی ومنطبق با حزب شرکت می کردند،                 

درکميته ها وجلسات رهبری چريکها        نمايندگان حزب 
رهنمود می دادند ودر واقع حزب سازمان را اداره                 

دانش عضوکميته      ازجانب حزب بهرام       .می کرد        
مرکزی حزب هفته ای يک باردرجلسات تحريريه                
بولتن داخلی سازمان اکثريت شرکت ميکردو                            

رهبران اکثريت در     ۶١سال  .هنمودهای الزم می داد   ر
 يکی ازجلسات مشترک با رهبری حزب                                       
ازجوانشيرسؤال می کنند که حزب درمورد اعضای            

جوانشيرعنوان   ارتش ونظامی ها چه خط مشی دارد،        
ميکند که ماعضونظامی نداريم، به اين ترتيب سازمان 
اکثريت نيز ارتباط خودرا با اعضاء وهواداران                       

اما وقتی جوانشيرمسأله را با .می کند  نظامی خودقطع
کيانوری مطرح می کند، کيانوری نظرديگری می                

می دهد که اعضای          دهد، حزب به اکثريت اطالع         
نظامی خودرابه حزب تحويل دهند، پرتوی ازطريق            
 جوانشيربا يکی از اعضای دبيران اکثريت با نام                     
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حزب   تحت پوشش آن امکان خروج رهبری                         
 .ازمرزافغانستان را سازماندهی کرده بود

فروغيان گذشته ازمرزافغانستان درمنطقه ترکمن      -  ٨
صحرا کانالهائی مطمئن برای انتقال رهبری به آن                

ديده بود، به طوريکه چند روز قبل                سوی مرزتهيه  
ازضربه اول به حزب خود فروغيان به همراه                           

ازهمين   دخترجوانشير و هم چنين خواهرزاده عموئی       
 .مسيربه خارج ازکشورفرارکردند

 : اطالع رهبری ازکليه امکانات فرار -ج 
رهبری حزب توده ازامکانات متنوع فراراطالع                    

بدين ترتيب که گذشته ازامکانات علنی،                     داشتند،
مخفی ونظامی، کيانوری،          ازامکانات فرار شبکه       

جوانشير، حجری، شلتوکی، پرتوی وتا حدی حسين             
رهبری   ۶٠دراواخرسال  .قلمبردرجزئيات باخبربودند   

حزب تصميم گرفت که مجموعه امکانات فرارشبکه           
قراربگيرد تا     علنی وغيرعلنی دراختيار يک کميته         

بهتربتواند وظيفه اختفای افراد رهبری وخروج آنها             
ازکشوردرمواقع ضروری را سازماندهی نمايد،                   

روجلسه هماهنگی امکانات با حضورعباس               ازاين
حجری، رضا شلتوکی، مهدی پرتوی وگاهی اوقات با    

همچنين به دليل آنکه          .قلمبرتشکيل می شد            حسين
انتقال امکانات باعث شناسائی می شد، تصميم گرفتند          

امکانات موجود شبکه های علنی تحت                     که کليه   
مسؤوليت قلمبر، شلتوکی وحجری سازماندهی شود و        

های مخفی هم                امکانات موجود در شبکه                    
درعين حال    .دراختيارخود آن سازمان باقی بماند                 

سياسی  قرارشد، امکاناتی که برای اختفای افراد هيأت
درمواقع ضروری ايجادشده است، ازجمله خانه های          
 امن وزوجی که درهر يک ازاين خانه ها زندگی می            

به .کردند، به خود افراد هيأت سياسی معرفی شوند               
طورمثال حجری، شلتوکی، باقرزاده، نيک آئين و                 

شناسائی خانه ها به آنجا برده شدند                    جودت برای  
ازجمله وظايف اين کميته، انتقال اعضای کميته                     .

متفاوت به خانه های        مرکزی درصورت هشدارهای   

اردبيل که با همان منظوروتحت مسؤوليت عباس                   
 .وجودداشت خرسند

دوبرادرتحت نظرسازمان مخفی درسرخس يک         -  ۴
باب مغازه تعميرلوازم صوتی دايرکرده بودند که يک         

خاکی ی       مناسب برای جاده ها                    موتورسيکلت
وکوهستانی ويک خود رو وانت دراختيارداشتند که              

اينها .دررفت وآمد بودند           درمسير سرخس  مشهد        
تحت مسؤوليت علی کتانی آمادگی انتقال افراد                          

تامرز  رهبری راازمرزسرخس داشتند، سرخس ايران
سرخس شوروی جاده آسفالته که ماشين بتواند تردد               
کند نداشت وبه اين خاطرقرار بود، افراد رابا                             

 .مزبورمنتقل کنند موتورسيکلت
يک کشتی کوچک درجنوب کشورمتعلق به                 -  ۵

دريائی وجود داشت واين امکان را داشت که           ی  نيرو
يمن جنوبی که درآن شرايط       از مرزآبی به   را  عده ای 

تحت حاکميت کمونيست ها بود، انتقال دهند، اين                     
که  ... حقيقت  امکان توسط افرادی مانند ناخدااحمدی      

 .نفره نظامی بودند، تأمين شده بود۵دريک محفل 
دربخش نيروی هوائی يک خلبان هواپيمائی                 -  ۶

نفره، متعلق    ١٠تا    ۶فرندشيپ يک هواپيمای کوچک     
هوائی وجود داشت ومی توانست برنامه          به نيروهای 

آدرس .ريزی کرده وباتوجيه مأموريت به مشهد برود         
درحوالی مشهد نيزمشخص          يک فرودگاه متروکه       

درضمن خلبان وهواپيما توانائی     .وپيش بينی شده بود      
فرارازصفحه رادارها      پروازدر ارتفاع کم رابرای         

برنامه ريزی ومأموريت اين هواپيما ها انتقال         .داشتند
 .تعدادی از رهبران به افغانستان بود

 : امکانات فراردرشبکه علنی -ب 
با مأمورين افغانی     "کا ج ب   "فروغيان گذشته از    -  ٧

ارتباط داشت ومسؤول ارتباط کميته مرکزی با                        
) کميته ايالتی استان خراسان                  (خراسان  سازمان

بودومسؤوليت کميته ايالتی خراسان به عهده باغيان             
وارتباطی خاص خودراداشت،     فروغيان امکانات .بود  

از جمله شرکتی ساختمانی درتايباد تأسيس کرد که                 

 ازعکس گرفتن وانگشت نگاری وثبت                
مشخصات با گذشت چهارماه زندان، همه آزاد می                 

ازجمله علی کتانی، عباس خرسند وپرتوی،                 )شوند
بازجوئی های پس ازدستگيری سال             بعدها دردوره  

مشخص می شود که اين افرادعضو اداره هفت                ۶٢
دستگاه استراق سمع              ساواک ومسؤول نصب           

درسفارت شوروی دردوره شاه بوده وازاين رو برای         
برای   اصرارزياد کيانوری     .کيانوری مهم بود                

بازجوئی حزب ازاين فرد برای آن بوده که اطالعات           
دراين رابطه را خودحزب به دست آورد وبه شوروی         

 .بدهد
 امکانات برای فرار رهبران

 : امکانات فراردرشبکه مخفی يا نظامی -الف 
يک قايق ماهيگيری درآستارا بودکه همافر                   -  ١

آن را    )پس ازدوران تصفيه  (اخراجی ازنيروی هوائی  
حزب تهيه کرده وظاهرأبه             به هزينه خود برای          

اين قايق توان انتقال         .کارماهی گيری مشغول بود           
داشت   نفررا ازآستارای ايران به آستارای شوروی         ۶
قايقران مذکورازطريق يک واسطه با جهانگيری                .

بود وازاعضای بخش     ط   وکميته مخفی  نظامی مرتب        
 .شمارمی رفت نظامی به

يک ماشين بنزسواری توسط فردی ازشبکه                 -  ٢
مخفی بخش غيرنظامی خريداری شده بود وتحت                    

خرسند قرارداشت که حدفاصل               مسؤوليت عباس    
اردبيل  آستارا و تهران به مسافرکشی مشغول بود و             

ازتهران به آستارا      بااين برنامه که افراد موردنظررا      
وازآنجا به محلی درجاده مرزی آستارا اردبيل منتقل            
 کندودرآن محل، افرادرا پياده می کرد و آنها پس                     
ازعبورازرودخانه به پاسگاه مرزی شوروی می                   
رفتند وبا پارولی که کيانوری در اختيارآنها گذاشته               

 .شوروی تماس می گرفتند بود وبامأموران
يک دستگاه خود رو وانت درهمان مسيرآستارا             -  ٣
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هاي رفاه و سوسيال            دولت   جانشين آن شدند، شكست        
دموآراسي و دولتمرداني چون تاچر، ريگان و بوش آه با          

سازي به جنگ           سازي و خصوصي          شعارهاي جهاني   
رو   اي روبه     هاي خردآننده   سوسياليسم رفتند با چنان شكست    

نه از تاك نشان ماند و نه از             "شدند آه به قول معروف          
طبق گزارش سازمان ملل، هفتاد درصد                ".  تاك نشان   

دهند و طبق گزارش           فقراي جهان را زنان تشكيل مي            
ديگر، ساالنه دوميليون زن و دختر در سراسر دنيا به                    

ترتيب رابطة بين فقر      شوند و بدين    زور به فحشا آشيده مي    
اصلي آنها است،               ، حامي       داري    و فحشا آه سرمايه         

 .گردد مشخص مي
هيچ عنوان آشور            وي، اتحاد شوروي سابق را به                  

دانست و معتقد بود آه دارودستة استالين           سوسياليستي نمي 
نظريه ”  سوسياليسم در يك آشور      “با قبول نظرية منحط         

حياتي انقالب جهاني را فروخت و با امپرياليسم در تقسيم             
از اين گذشته، در اتحاد شوروي           .  جهان مشارآت نمود    

گرديد و    طور سياسي استخراج مي       سابق ارزش اضافي به   
 .داري دولتي بود آن نظام سرمايه

گويد   آنچه وي دربارة تقبيح استالينيسم و انقالب جهاني مي          
درحقيقت تكرار نظريه تروتسكي از ياران نزديك لنين                  

 .اما هيچ آجا نامي از او نمي برد. است
ترجمه (”  سوسياليسم يا بربريت  “او در آتاب مشهور خود       

آيندة شومي براي بشريتي آه تحت        )  دآتر مرتضي محيط  
نمايد آه    بيني مي     آند پيش   داري زندگي مي       لواي سرمايه   

گيرد     داري صورت مي    يا يك انقالب جهاني عليه سرمايه      
 .يا بشريت نابود خواهد شد

(گفتني است آه آقاي دآتر مرتضي محيط بخشي از آتاب          
Beyond Capital  (    به ”  فراسوي سرمايه “را باعنوان

 .  اند فارسي ترجمه و منتشر آرده
 از سايت کوخ -نشريه چشم انداز ايران: منبع
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سرمايه اگر بتواند، هوايي را         :  دارد   صراحت اظهار مي    
 .فروشد آنند هم در بطري آرده و مي آه مردم تنفس مي

تبار امريكايي، عضو مكتب           فيلسوف آلماني  ”  مارآوس“
داري نيازهاي      فرانكفورت معتقد است آه نظام سرمايه            

آند تا مرز بين ضرورت و               آاذبي در انسان ايجاد مي         
اين نوع    .  مند گردد       تجمل، مخدوش شود و او بهره                

براي نمونه  .  شود  آشي در نظام توليد انبوه ظاهر مي          بهره
در مسأله ترافيك، مسؤوالن امر با ايجاد آمبود مصنوعي            

هاي   وسايل نقليه عمومي، مردم را مجبور به خريد اتومبيل        
آنند آه مشكالت ترافيك و آلودگي هوا جزئي             شخصي مي 
داري، نظامي آااليي است، آه         نظام سرمايه .  از آن است   

در آن طبيعت، انسان و هر چه آه                       
هست آاالهايي هستند آه او آن را براي         

آشي        حفظ منافع خود، به بهره                         
انسان، تا وقتي براي او             .  دارد        وامي

آشي باشد؛      ارزش دارد آه قابل بهره           
ازسوي ديگر سرمايه سلطۀ آور خود            

ترين روابط          را حتي به خصوصي            
 .آند انساني تحميل مي

. مسئله ازدواج را در نظر بگيريد                     
آند تا با ازدواج با                هرآس سعي مي     

اي هم به     فردي مرفه، هر چند آه عالقه      
. او نداشته باشد، آيندة خود را تأمين آند           

شود آه افرادي      ترتيب مشخص مي     بدين
آنند، درحقيقت    آه شرايط سنگيني براي ازدواج تعيين مي        

طورآلي تأمين    به.  گذارند  خود را به معرض فروش مي         
آينده يعني داشتن امكانات مالي الزم براي ادامة حيات و                

 .اين هم فقط در اختيار ثروتمندان است
حل مشكالت بشر         مزاروش معتقد است آه تنها راه                  

. حل ديگري وجود ندارد            سوسياليسم است و هيچ راه           
هايي آه بعد از فروپاشي بلوك شرق سابق              شكست دولت 

گريخته، جنگ اول و دوم جهاني، جنگ آره و هزاران                
آودتا و خونريزي ديگر، خصوصًا جنگ آنوني امريكا              

اي از عملكرد سرمايه براي        در افغانستان و عراق، نمونه     
 . فرار از بحران ساختاري خود است

به نظر مزاروش، سرمايه ذاتًا ديكتاتور است و اين                          
ديكتاتوري ناشي از ارزش اضافي است آه مارآس آن را          

نويسنده آتاب براي اثبات     .  مورد نقد و بررسي قرار داده       
مردم :  زند  مثال تاريخي ملموسي مي         ديكتاتوري سرمايه 

اگر نتوانند سود الزم را به سرمايه برسانند، به                                    
ترين صورت ممكن، سلطة خود را بر آنها                     رحمانه   بي

اي از آن      آنند، آه هيروشيما و ناآازاآي گوشه         اعمال مي 
 .است

هاي     الزم نيست آه در اينجا نمونه                  
ديگري بياوريم، فقط آافي است به اين           
نكته اصلي آتاب اشاره شود آه آار يا            
نيروي آار در اين نظام تحت سلطه                 

براي اثبات اين ادعا، من      .  سرمايه است 
توانم آارگران      از پنجره اتاق خود مي         

سالي را ببينم آه در سوز و سرما               بچه
شب بدون هيچ ضابطه      8صبح تا     8از  

هاي سر آوچه آار       يا قانوني در آارگاه    
آنند و فقط يك ساعت براي ناهار و             مي

ها ـ      اين بچه  .  استراحت فرصت دارند    
هاي افغاني ـ چون هيچ             خصوصًا بچه  

اطالعي از حقوق آار ندارند، بيشتر از آارگران                             
شوند و در صورت هر اعتراضي،          بزرگسال استثمار مي  

آارفرمايان آنها را بيرون آرده و از ذخيرة بيكاران با                    
مزاروش .  آنند    جاي آنها استفاده مي              مزد آمتري به       

داري براي سود و توليد                        توليد سرمايه    :  گويد     مي
تر    سوسياليستي براي مصرف است و به عبارت دقيق                 

اخالق و ناموس سرمايه است تا جايي آه به                              سود،

 منوچهر بصير
” لوآاچ“از متفكران چپ جديد، شاگرد                       ”  مزاروش

هاي   فيلسوف و متفكر معروف مجار است آه از تصفيه              
او .  خونين استالينيستي زمان خود گريخت و به غرب آمد          

از استالينيسم بريد، اما همچنان به ديدگاه خود وفادار ماند،            
گناه استالينيسم را به پاي مارآسيسم ننوشت تا غرب از آن           

  برداري آند به سود خود بهره
داري است آه چون            آتاب، آيفرخواستي عليه سرمايه        

آند و امروز ما               سرطان زندگي بشر را تهديد مي                  
هايي از عملكرد آن را در سراسر دنيا، خصوصًا                  نمونه

 .بينيم عراق و افغانستان مي
 :گويد ساختاري خود جان آالم را مي  با بينش” مزاروش“
هاي    داري داراي آنچنان تضادها و بحران             نظام سرمايه   

اي جز جنگ،      ساختاري است آه براي فرار از آن چاره           
جنگ از قديم سوپاپ اطمينان      .  گري و چپاول ندارد      سلطه
آند تا ماهيت         داري بوده، شرايطي درست مي              سرمايه

انبساطي رژيم، حتي براي مدت محدودي هم آه شده                      
داري تا    تر، سرمايه   تجديد حيات پيدا آند؛ به عبارت دقيق         

هاي ساختاري خود           امروز به آمك جنگ از بحران                

درصورت .  امن موجود درشبکه علنی يا مخفی بود            
 اعالم خطرزرد وقرمز، افرادکميته مرکزی به خانه            
های امن درشبکه علنی که برای مخفی شدن تهيه شده          
بود، برده می شدند ودرصورت خطرشديدتروهمچنين       

شدن برای خروج ازکشوربه خانه های موجود             آماده
اما اعضای هيئت      .درشبکه مخفی منتقل می شدند              

اعالم خطرزرد، به خانه های امن         سياسی درصورت 
درشبکه علنی ودرصورت اعالم خطرقرمز، به خانه         

. برده می شدند         های امن موجود درشبکه مخفی             
امکانات موجود درشبکه علنی برای مخفی شدن                      
 وفراراعضای رهبری حزب تحت مسؤوليت حسين            
قلمبر با نظارت کامل شلتوکی وحجری بود وامکانات         
موجود درشبکه مخفی تحت مسؤوليت پرتوی                           

راجع به تشکيل کميته برای بسيج          تصميم.قرارداشت  
وسازمان دادن اين امکانات با مسؤوليت جلسه سه                  

وپرتوی توسط هيأت سياسی          نفره شلتوکی، حجری     
 .حزب ايجادشده بود

هزينه های مختلف ازجمله پول تهيه خانه وماشين             *
راحزب تهيه می کرد ومسؤوليت امورمالی را                          

 .ذوالقدربه عهده داشت اسماعيل
خانه برای انجام عمليات اختفاء ومهاجرت           ١٢تعداد  

رهبری باشرايط کامأل مناسب مهيابود وتعداد زيادی           
شرايط کامأل مناسب نداشت ولی می               خانه ديگرکه  

توانست درشرايط اضطراری مورد استفاده                                
قابل ذکردراين       مسأله.  قرارگيرد؛آماده شده بود         

موردمحدوديت هائی بود که ازلحاظ انتخاب زوج                   
 برای توجيه استقرارواسکان هر يک ازخانه ها وجود        
داشت، چراکه برخی ازافراد شبکه مخفی باهمسری             
عادی وغيرحزبی وکامأل غيرسياسی ازدواج کرده               

 .آنها درشرايط فرارمشکل می نمود بودند که توجيه
 

 در شماره بعد
 امکانات برای فرار رهبران حزب

■■■ 
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افغانستان، و عراق بايد استشمام کرد و اوالد خلفش را   
نيزبايد در شکل تروريستهای متمدن و فکل و کراواتی 

 .ديد
نکته دوم اينکه آسد حسن با بر شمردن سجايای                           

و برابری  “  حضرت”اخالقيی، معنوی و رفتاری آن          
مينامند، آن  “  پارسيان”اين کيفيات با آنچه به آن اخالق         

“ ايرانی راستين   ”حضرت تازی را در حد يک                        
ثابت کند که سالروز رحلت اين           “  ما”ميگذراد تا به       

“ عيد ملی نوروز    ”حضرت تازی ارزشش بيشتر از           
که اگر ايرانيان در درازای دو هفته برپائی                   .  است

ميروند ، آن      “  ديد و بازديد     ”جنشهای نوروزی به         
! حضرت عادت داشته که هر روز بديد و بازديد برود          

باور داريم که بايد پاک و پاکيزه بود و               “  ما”که اگر    
 3000البته در ميان ايرانيان از          (بوی خوش داشت      

سال پيش به اينطرف مسئله دوش گرفتن و شست و                 
آن حضرت هم   .)  شوی سر و بدن امری عادی ميبوده        

خود را طبق موازين           ”انسانی پاکيزه ميبوده که،               
اسالمی آرايش ميداد يعنی در آينه مينگريست و                         
موهای خود را شانه ميزد و نه تنها لباس تميز و                          
مرتب می پوشيد و محاسن مبارک را شانه می زد                    
بلکه پيوسته بوی خوش عطر حضرت از مسافتی دور         

آيا برای شما خواننده گرامی جای              .  “استشمام ميشد  
پرسش نيست که اين جزئيات مينت به مينت از رفتار             

و بوی خوش و اين حرفها            “  ان حضرت  ”و آرايش     
توسط چه کسی ضبط شده؟ افسانه سازی اين آسد                      

 !حسن و امثالهم حرف نداره
خالصه، اگر فردا شنيديد که حضرت با ايتام مدينه                   
فوتبال بازی ميکرده و يا آنها را به کمپين ميبرده ويا               
با آنها ميرفته به تماشای هاکی و يا حتی پاتيناژ بازی              

تا چند سال   .  ميکرده، يکوقت از تجب شاخ در نيارين        
 !!.شايد پسر خدا هم شد“ آن حضرت”ديگر 

 
 "زير زربين"برگرفته از وب الگ 
■■■ 

اين آسد حسن همچين از       !  مينمودند، خدا ميداند و بس      
اخالقی ايشان و ايمان ايشان و بقيه         “  خصايل“پيامبر و 

چيزهای ايشان صحبت ميکند تو گوئی ايشان يک                    
ديزی مشدی هم با حضرت و انصار در زير نخلهای             

حاال تمام صحبتهای آسد به          !  مدينه صرف کرده اند      
را “  معطر”اينجا ختم ميشود که رحلت اين پيامبر                   

حاال يکی   .  جلوه بدهد  “  عيد ملی نوروز    ”بزرگتر از     
نيست از اين آسد حسن پاسدار قضائی سابق و سردفتر 

در آن  :  دار محضر رسمی اسالمی در تورنتو بپرسد          
پرورش “  محمدی”صحرای برهوت مدينه کدام گل              

ميافت که بتوان از آن ِعطر محمدی گرفت؟ از اين                   
مقاله آسد حسن طباطبائی به دو نکته خيلی مهم ميتوان          

سجايای ”نخست اينکه آسد حسن با بر شمردن . پی برد
او را درنزد   “  آن حضرت ”وذکرخوبی های   “  حضرت

به شکل يک فرشته ترسيم ميکند تا بلکه ما                    “  ما“  
غافل از  .  “آن حضرت از دست ندهيم    ”دلبنديمان را به    

اينجا منظورم از ما، همان بی دينانی مثل            (“ما”اينکه  
خودم هستند که از ايران فرار کردند تا از دست آسد                
حسن در امان باشند اما بخاطر اينکه غربيها خيلی                    
دموکرات هستند و اقالم چيپ صادراتی را نيز دوست          

) ميدارند، لذا افرادی مانند آسد را هم در اينجا ميپذيرند    
که بوده و   “  آن حضرت ”به حقيقت واقفيم و ميدانيم که        

تاريخ اسالم که تنها بدست شيعه و يک            .  چه بوده اند   
مشت تازی صفت به نگارش در نيامده، باالخره                        

سجايای اخالقی  ”آدمهای دم کلفتری هم بوده اند که از           
بودن “  معطر”يادها کرده اند و در مورد        “  آن حضرت 

 .ايشان داستانها گفته اند
سال   1300بوی خوش حضرت را ايرانيان به مدت            

دراز است که از بينی های خون چکشانشان بدرون                 
ريه های نحيف خود ميفرستند و بهمين سبب به                           

. اش مبتال ميباشند   “  اسالمی”بيماری آسم آنهم از نوع        
را بايد در خيابانهای تهران،      “  ان حضرت ”بوی عطر   

شيراز و قم و تبريز و اصفهان استشمام کرد و سپس               
بوی آن حضرت را در ويرانه های                 .  ازحال رفت  

آسد حسن   !).   عزاداری هم بيزنس خوبی است ها            (
ئی است که در آن            “روزنو”ميگويد که نوروز آن            

بنده هم معتقدم که اين          .   “اتفاق بزرگی افتاده باشد      ”
تصور کنيد آن روزی    .  حرف ايشان پر بيراه هم نيست     

که آخوندها را بر سر دار ببينيم و بساط اسالم را در                 
ئی خواهيم   “  روز نو  ”زباله دان تاريخ بيندازيم چه             
  .داشت و چه جشنی خواهيم گرفت

و هم  “  نوروز”ايشان که مطب مذکور را هم به بهانه            
به نگارش در     “  رحلت پيامبر عظيم الشان      ”به بهانه     

منظور ايشان    (“  ما”آورده اند اينطورميفرمايند که             
به اسالم   )  اجناس صادراتی ان قالب اسالمی است             
شما چه  .  “ايمان داريم و به ايران هم عشق ميورزيم             

فکر ميکنيد، دوست محترم خواننده اين سطور؟ شما              
که ايرانی هستيد و صد البته به تاريخ ايران آشنائی                  
داريد و از حمله اعراب به ايران و غارت مال و جان             

مسلمان آگاهی داريد، با آسد         اعراب  ايرانيان به دست   
!حسن موافقيد که مسلمان ميتواند عاشق ايران باشد؟             

برای ما احترام به پيامبر اسالم و         ”آسد حسن ميگويد،     
خاندان پاک او اهميت دارد و هم بزرگداشت عيد ملی            
نوروز که مورد تائيد اسالم نيز قرار گرفته است و                  
همه آداب و رسوم آن اعم از خانه تکانی و ديد و                         
بازديد و غيره همانهائی است که اسالم نيز به انجام                 

پس به اين نتيجه تاريخی            “  .آنها دستور داده است        
رسيديم که نوروز جمشيدی مورد تائيد باديه نشينان                

اينرا .  تازی قرار گرفته و مهرتائيد اسالمی هم خورده        
. هم خوب شد فهميديم وگرنه نفهم از اين دنيا ميرفتيم              

پس از اين مقدمات، آسد حسن ميره سراغ تعريف                     
آن حضرت متواضع و    ”سجايای معنوی پيامبرش که ،   

فروتن بود وچنان در برابر خالقش خاضع و خاشع                  
بود که بيشتر سر فرود می آورد و کمتر سر را بلند                  
ميکرد و چه پيوسته خدا را حاضر و ناظر ميديد و                    

تازه .  “لحظه ای از ياد خدا و ذکر خدا غافل نبود                      
پيامبر اينقدر سربزير بوده سيزده تا زن داشته، اگر                 
حضرت اهل سر و گوش جنباندن ميبود چندين ازدواج 

 
آن دسته از شما مهربانانی که در تورنتوی کانادا                       
اقامت داريد و به مسائل روزنامه های بسيار بی بديل             
فارسی زبان استان انتاريو توجه بی شائبه داريد؛                      

 -پسر طبا  -حتمن با نام فردی بنام آسد حسن بنی طبا               
ايشان از جمله اقالم صادراتی جمهوری          .  آشنا هستيد 

ننگين اسالمی هستند که از قرار معلوم از اون پاسدار           
قضائی های سابق ميباشند که صرفن بدليل عشق                      

فراريان زمان   ”و   “  غرب زده  ”وافرشان به ايرانيان       
به تورنتوی کانادا آمده اند تا به امثال شازده و                 “  شاه

. بدهند“  دانستنيهای حقوقی و سياسی         ”بنده آموزش       
قرار نبود که پر به پر اين آسد تازه ريش تراشيده بدهم 
اما از آنجائی که يکی از روزنامه های بسيارايرانی               
چاپ تورنتو هر هفته مقاله ای از اين بابا چاپ ميکند              
و از اين بابت ِديِن بزرگی بر دوش ما دارد، گفتم بد                  

بهار و  ”نيست راجع به مقاله آسد حسن تحت عنوان               
مارچ بچاپ    16که در روز جمعه      “  عطر گل محمدی  

حاال که نوشتن آزاده و هر          .  رسيد چند خطی بنويسم     
ننه قمری که کالس اکابرش را تازه تمام کرده در حال    

است چرا ما که تا کالس ششم قديم خوانديم              “  نوشتن”
شما که خبر نداريد اين          !  ؟.سوادمون را برخ نکشيم      

روزنامه های فارسی زبان چاپ تورنتو چه نوابغی را         
به چاپ ميرسانند؛ ازفدراليستهائی که در روزنامه                  
چپيهای ورشکسته چيز مينويسند تا دست راستيهای               

مذهبيون فکل کراواتی که در           -فرصت طلب و ملی       
روزنامه دست راستيها چيز مينويسند، خالصه همه در 
! اين تورنتوی ما نويسنده اند و فقط مائيم که بالگريم                

آسد حسن با احترام فراوان مقاله را بنام محمد و آل به             
چند روزی  ”رحلت رفته اش اينچنين شروع ميکند که،     

 18(بيشتر به سال نو نمانده است و قبل از سال نو                    
حسن مجتبی  …و شهادت   …رسول  …رحلت  )  مارچ

به زبانی ديگر شادی و برپائی        .  “را درپيش رو داريم    
بجايش به سر و کله بکوبيد که         .  جشن نوروز موقوف  

را برای هميشه عزادار کردند      “  امتی”اين دو رفتند و      

 

 

 
گفته ايم و   ...  هيچگاه از پندار خود چيزی به مردم نياموخت       .  بايد هيچگاه پی آنرا نگرفت    .  اين همه گمراهی ها بيش از همه از پندار برخاسته         .  پندار يکی از نيروهای پست آدميان است، يکی از آسيب های جهان است            "

اين پيروی از پندار و گمان، و سخنرانی از چيزهای راه بسته، مردم را به گمراهی کشانيدن                   ...  اينها  ...  رسيد؛ بايد پذيرفت    )  نتيجه ای (باز می گوئيم، دانش ها به هر کجا رفت بايد از پی اش رفت و به هر هوده ای                       
 )254، ص 3-2ايران نامه، سال بيستم، شماره ." (که اگر باز نگشتند و پافشاردند سزاشان کشتن خواهد بود) نهی کرد(به کسانی که از اين راه می آيند بايد کهراييد . است، با خدا دشمنی ورزيدن است

 
به .  کسی که با پسری به کار زشتی برخواسته، بايد او را کشت               .  هم چنان کسی که با توده خود ناراستی و بدخواهی کرده بايد او را کشت                   ...  با اين کشتن از کشتن های بسيار جلو توان گرفت            .  بايد کشنده را کشت    "

که به هجو پرداخته و به نويسنده ای    ) شاعر(به چامه گويی . که اگر باز نگشتند بايد کشت) نهی کرد(بدآموز و گمراه گردان و هم جنان به فالگير و جادوگر و هر کسی که الف از کارهای نبودنی می زند، بايد کهراييد 
بايد دروغ و دغل را از هرگونه که باشد و در هرکاری که باشد بزه               .  بايد به دشنام گو کيفری سخت داد      .  که دشنام نوشته و نگارنده ای را که کسی را به حال زشت نگاشته، بايد کيفرهای سختی داد و در بار دوم کشت                       

 )177ورجاوند بنيار ص )" (کذا. (شناخت و بی کيفر نگزاشت
 
به چنين کسی   .  نيازمند آنند که سختی ببينند و پند آموزند و از آن پس جلوی ُسهش های زيانمند خود را گيرند                     )  بزه کارانی (زيرا چنين بزندگانی    .  يا هوس برخاسته، بايد با زندان کيفر داد        )  احساس(اگر بزه از ُسهش     "

راه آن جز   ...  بايد چوب و تازيانه زده شود     .  اينست بايد به آنان با زدن کيفر داده شود        .  از آن گونه کسان نيازمندند که کيفرهای سخت ببينند        ...  افتادن به زندان سود تواند داد؟ ولی اگر بزه با پستی و بد نهادی توام بوده                  
اگر در گناهکاری زدن و زخمی ساختن        (=  اگر در بزنده ای زدن و خستن نهناييد و بار ديگر بزيد،               ...  نيست که به اندازه گناهش چوب يا تازيانه به پشتش زده شود               )  زخمی کردن، مجروح ساختن   (=  زدن و خستن    

ما چنانکه مار و    ...  در اينجا کيفر برای رهانيدن توده، از بدنهادی و مردم آزاری اوست و راه آن جز کشتن نمی باشد                       ...  و ديده شد که نيکی نمی پذيرد، بايد او را کشت             )  تاثير نکرد و بار ديگر کناهی از او سر زد          
که به هجو پرداخته و به نويسنده ای که دشنام نوشته و به                 )  شاعری(چامه گويی   .  را می کشيم و نابود می کنيم، بايد اينگونه بزه کاران را نيز نابود گردانيم                  )  گزنده  -(و گزا   )  موذی(=کژدم و ديگر جانواران آزارا       

بايد دروغ و دغل را از هرگونه که باشد و در هر کاری که باشد بزه شناخت و بی                      .  بايد به دشنام گو کيفری سخت داد       ....  نگارنده ای که کسی را به حالی زشت نگاشته، بايد کيفرهای سختی داد و در بار دوم کشت                      
 130-129ورجاوند بنياد صص ." (کيفر نگذاشت

■■■ 

بنابراين، همچنان که در شماره قبل مشاهده کرديم، با عقايد ضد انسانی و ارتجاعی اسالمی                  .  کسروی اساسا مخالف آخوند و روحانيون بود و نه مخالف مذهب و اسالم              
در اينجا نمونه هائی از نظرات او را در مورد نحوه برخورد با عقايد مخالف از کتاب کسروی و کتاب بهائيگری او نوشته بهمن                                  .  در مورد زنان، اشتراک نظر داشت       

 :نيک انديش به نظر شما ميرسانيم تا به قضاوت کامل و همه جانبه ای در مورد او دست يابيم
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ها پيش          خود  را از طريق کسانی که قرن            

مرده اند و توسط چند متن مشکوک به فرزندانش                     
ابالغ کند؟ کدام پدری فرزندانش را وا می دارد تا                    

و معلوم   (  برای شناختنش متون خاصی را بخوانند             
به جای  )  نيست کدام متن؟ انجيل؟ قرآن؟ اوپانيشادها؟       

اينکه مستقيمًا با دل فرزندانش گفتگو کند؟ عجب پدر            
کدام پدری خود را از          !   غريبی است اين پدر خدا         

فرزندانش مخفی می کند، در حالی که فرزندانش                    
زجر می کشند؟ کدام پدری خود را از آشويتز، يا از               
روآندا پنهان می کند در حالی که فرزندانش در آنجا               
بيمار و هراسان اند؟ خدای نهان پاسکال و اشعيای                 

چطور آدم می    .  بنی اسرائيل عجب خدای بدی است         
تواند چنين خدايی را دوست بدارد؟ چطور می توان              
به وجودش باور داشته باشد؟ اتئيسم فرضيه ی                           

اتئيسم می گويد اگر       .  پذيرفتنی تری مطرح می کند        
نمی توان  خدا را ادراک کرد، و غيبت او ناموجه                    

  ...است، شايد به اين سبب باشد که اصًال وجود ندارد
برهان دوم اتئيست ها هم نفی کننده است، اما شايد                   

نقش اصلی  .  بتوانم بگويم که تجربی است نه نظری           
خدا در انديشه ی آدمی، تبيين جهان، حيات و خود                   

اما در حالی که خود خدا، اگر وجود            ...  انديشه است 
داشته باشد، بنا به تعريف تبيين ناپذير است، چنين                   
تبيينی چه سودی دارد؟ من منکر اين نيستم که دين هم 

الزم به گفتن نيست که        .  يک نظام باور ممکن است       
اما به کيفيت انديشه ی       .  خيلی هم مورد احترام است      

مگر اين طور نيست که دين چيزی         .  دينی شک دارم  
علت وجود جهان، حيات، انديشه         (را که نمی دانيم         

توسط چيزی ديگری تبيين می کند که ما حتی            ...)  و  
؟  از ديد عقالنی،         )خدا(کمتر درباره اش می دانيم           

چنين تبيينی چه ارزشی دارد؟ اين شيوه همان                             
اسپينوزا است که درباره ی تعبير              "  پناهگاه جهل  "

اسپينوزا در کتاب     .  خودش از خدا هم صادق است           
"اخالق می نويسد        خدا که جوهری مشتمل بر                : 

بينهايت صفات است که هر يک بيانگر ذاتی بينهايت            
اما درباره ی    ."  و ابدی هستند، ضرورتًا وجود دارد        

اين خدا يا بينهايت صفات ذات بينهايت چه می دانيم؟             
هيچ، جز اينکه آن صفات شبيه ايده های ما هستند،                  

  .اما ايده های ما خدايی برنمی سازند
پس چرا بايد خدا را باور کنيم؟ پاسخ فرويد اين است              

جهل جهل است؛ و حق نداريم از جهل، باوری               "که  
يا بهتر اين است که بگوييم  حق           ."   را نتيجه بگيريم   

داريم باور کنيم، اما باور ما نمی تواند جای دانش يا                
نه جهل ايمان را . زنده باد شکاکيت. معرفت را بگيرد

توجيه می کند، و نه خدا می تواند دليلی برای انکار                
   .جهل باشد

پس اگر برای تبيين هر چيز و همه چيز به فرض                    
. وجود خدا متوسل شويم، هيچ چيز را تبيين نکرده ايم         

بلکه صرفًا يک نوع جهل را جايگزين جهل ديگر                   
 چرا چنين است؟.  کرده ايم

"دوستی به من می گفت        من به  .   من اتئيست نيستم   : 
خب؟ مگر اتئيست ها وجود راز        ..."  راز اعتقاد دارم  

را نفی می کنند؟  آيا اتئيست ها ادعا می کنند که همه               
چيز را می فهمند، می دانند، و می توانند تبيين کنند؟              
اين نگرش اتئيسم نيست، بلکه ساينتيسم  است؛ کوری          

حتی اگر می توانستيم کل پديده          .  است؛ حماقت است   
چيزی که راه درازی در        –های جهان را تبيين کنيم        

هنوز مجبور بوديم خود       –پيش داريم تا به آن برسيم         
جهان را هم تبيين کنيم، کاری که از پس ما بر نمی                  

با اين حال، بايد داوری کنيم، عشق بورزيم، عمل         .  آيد
هيچ علمی همه ی اين امور را در         .  کنيم، زندگی کنيم  

. فرق اتئيسم و ساينتيسم همين است            .  بر نمی گيرد     
.  ساينتيسم صورت چشمبند زده ی  اتئيسم است                         

اتئيسم، ماترياليسم يا    :  ساينتيسم دين علم پرستی است      
در ذات خود علم پرست            ]  خردگرايی[راسيوناليسم   

ساينتيسم کاريکاتور يک شبه دين جزمی و              .  نيستند
می توانيم ساينتيسم    .  فسيل شده از اين نگرش هاست        

که با  "  آزاد انديشی "يک نظام    :  را دين بيدينان بناميم    
  !انديشه ی آزاد نمی خواند

عقل هم  .  مسلمًا علم نمی تواند همه چيز را تبيين کند            
 چيزهايی هست که نمی دانيم و چيزهايی . نمی تواند

 
 

اين .  نداشتن بی باوری چيزی را اثبات نمی کند                     
اگر شما چيزی را بدانيد ديگر              :  کيفيت باور است     

نيازی نيست تصميم بگيريد که آيا بايد آن را باور                     
پس، به قول فيلسوفان، چون اگنوستيسيم           .  کنيد يا نه    

اگر همه  .  همه را شامل می شود شکست می خورد             
اگنوستيک هستند، چرا بايد به خود زحمت بدهيم تا                

 خود را اگنوستيک بخوانيم؟ 
اگنوستيسيم فقط وقتی اهميت فلسفی می يابد که از                   

يعنی هنگامی که      :  اظهار جهل صرف فراتر رود           
بگويد اظهار جهل کفايت می کند، يا بگويد که اظهار            

فرد .  جهل بهتر از هر دو موضع ديگر است                            
اين به روشنی   .  اگنوستيک برنگزيدن را بر می گزيند     

عدم باور به   (برخالف اتئيسم است که گزينه ای منفی        
باور به اينکه خدا وجود          (يا گزينه ای مثبت          )  خدا
در هر حال اتئيست کسی       .  را انتخاب می کند    )  ندارد

است که موضع می گيرد، با پرسش درگير می شود،            
و پرسشی را پاسخ می دهد که اگنوستيک به                                

و اين هم قوت اگنوستيسيم     .  فرونهادن آن خرسند است   
   .است و هم نقطه ی ضعف آن

: اتئيست می کند    .  اگنوستيک موضع گيری نمی کند        
اتئيست عليه خدا موضع می گيرد، يا بهتر بگوييم،                 

   .عليه وجود خدا
چرا اتئيسم؟ مگر می توان آن را ثابت کرد؟ اتئيست               
ها اغلب بهتر از دين باوران اين نکته را روشن کرده  

اثبات های وجود      "تاريخ اتئيسم معادلی برای            .  اند
چطور عدم وجود خدا را ثابت می                 ...  ندارد"  خدا

کنيد؟ چطور می توانيد ثابت کنيد که بابانوئل وجود                
ندارد؟ ارواح وجود ندارند؟ چطور می توانيد به قطع           
ثابت کنيد که خدا وجود ندارد؟ چطور عقل ما می                    
تواند ثابت کند که هيچ چيز متعالی تر از عقل وجود               
ندارد؟ چطور عقل می تواند وجود چيزی را رد کند              
که، بنا به تعريف، فراسوی فهم است؟ حتی اگر چنين           
باشد، اين واقعيت که پاسخ گويی به پرسش وجود خدا          
ناممکن است عذر موجهی برای تجاهل يا کنار                         

رد قطعی وجود خدا ممکن           .  گذاشتن پرسش نيست     
نيست، اما طرح برهان هايی مبنی بر عدم وجود خدا            

اينجا برخی از اين برهان ها را بيان می         .  ممکن است 
   .کنم

يک :  برهان اول بسيار ساده، و کامًال نفی کننده است          
دليل متقاعد کننده برای اتئيست بودن ضعف برهان               

نه .  های رقيب است که مدعی اثبات وجود خدا هستند         
تنها برهان های رقيب ضعف هستند، بلکه وحی نيز              

اگر خدا وجود داشت، بايد می توانستيم        .  ضعيف است 
چرا خدا خود را     !  او را واضح تر ببينيم يا حس کنيم          

قايم می کند؟ دينداران پاسخ می دهند که خدا مخفی                 
اگر خدا با همه ی جالل       .  شده تا مخل آزادی ما نشود      

و شکوه اش خود را به ما بنماياند، ديگر آزاد نخواهيم 
 ...بود تا تصميم بگيريم که وجودش را باور کنيم

نخست  اينکه، اگر    .  به نظرم اين پاسخ موجهی نيست      
آن (اين پاسخ درست بود، پس ما آزادتر از خدا هستيم 

) بيچاره چطور می تواند در وجود خودش شک کند؟           
که ظاهرًا   (و نيز آزادتر از خيل پيامبران هستيم                     

اين ديدگاه از لحاظ     ).  شخصًا با خدا مالقات داشته اند       
   .فلسفی و االهياتی چندان قابل قبول نمی نمايد

دوم اينکه، اگر فرد جاهل  آزادتر از فرد عالم باشد،               
آيا بايد آموزش کودکان را متوقف کنيم تا آزادی شان             
را حفظ کنيم؟ همه ی آموزگاران و والدين خالف اين            

همه می گويند کودک هرچه بيشتر بداند،        :  می انديشند 
جهل هرگز آزادی نمی آورد  و             !  آزادتر خواهد شد    

  .علم هرگز به بردگی نمی انجامد
آخر و مهم تر از همه اينکه، به نظر من اين استدالل              
بر خالف ديدگاه راست کيشانه درباره ی خدای پدرانه 

آشکار است که من بايد آزادی فرزندانم را                   .  است
آنها آزادند که مرا دوست داشته باشند        .  محترم بشمارم 

يا دوست نداشته باشند؛ از من اطاعت کنند يا اطاعت            
... اما.  نکنند، به من احترام بگذارند يا احترام نگذارند       

پدری که  !  آنها دست کم می دانند که من وجود دارم             
برای احترام به آزادی فرزندانش، از بودن با آنها، و             
حتی شناساندن خود به آنها امتناع می کند، عذرش                  

 وحی؟ کدام پدری می پسندد که وجود ! موجه نيست

 آندره كُنت اسپونويل  :نوشته
 فرزام. ترجمه ي ا
 

 )نيچه(” ايمان نجات مي دهد، پس دروغ ميگويد"
 

يک باور است، اما باوری     :  اتئيسم در فلسفه يّکه است    
يک انديشه است، اما انديشه ای که                    .  است منفی   

  .يکسره درباره ی غياب ابژه ی خويش است
آشکار  [atheism] اين نکته از تبارشناسی اين واژه      

 کوچک منفی درست پيش از بی کرانگی a اين: است
theos (اتئيست همان بی خدا است      ...  می آيد )  خدا .

کسی که يا به وجود خدا باور ندارد، يا اظهار می کند            
پس در جهان خداباوری که ما      .  که خدايی وجود ندارد   

زندگی می کنيم می توانيم ميان دو نوع اتئيسم فرق                 
يا باور به    )  اتئيسم منفی (بی باوری به خدا       :  بگذاريم

): اتئيسم مثبت يا ميليتانت     (اينکه خدايی وجود ندارد        
  .نداشتن خدا يا نفی خدا. فقدان باور يا باور به فقدان

الزم نيست به بحث از تفاوت اين دو نوع اتئيسم                         
اينها دو جريان مختلف هستند و نه دو رود            .  بپردازيم
در ميانه  .  دو قطب درون يک ميدان هستند       :  گوناگون

کسانی .  ی اين دو قطب، بی باوران مردد قرار دارند          
اما آنها هم اتئيست      ...  که درنگ می کنند و تذبذب            

هر :  شما يا به خدا باور داريد و يا باور نداريد         .  هستند
  .کسی که دومی را بر می گزيند اتئيست است

کسانی هستند که از گزينش      )  الادريان(اگنوستيک ها   
رويکرد آنان شبيه چيزی است که           .  طفره می روند    

اتئيسم منفی خواندم، اما اگنوستيک ها وجود خدا را               
اگنوستيسيم نوعی مرکزگرايی     .  محتمل تر می دانند      

فرد .  متافيزيکی ، يا نوعی شکاکيت دينی است                      
اگنوستيک خود را ملزم نمی کند، نمی خواهند موضع      

مسئله را  :  نه باور دارد و نه بی باور است      . گيری کند
او داليل خوبی برای پيش      .  حل ناشده باقی می گذارد     
اگر بپذيريم که نمی دانيم که      .  گرفتن اين رويکرد دارد

چون اگر می دانستيم که ديگر            (خدايی هست يا نه         
ديگر چرا بايد درباره ی           )  پرسش مطرح نمی شد       

وجود خدا موضع گيری کنيم؟ چرا بايد چيزی را که              
نمی دانيم رد يا قبول کنيم؟ در اينجا هم نگاهی به                       

 واژه ی يونانی      :  تبارشناسی واژه روشنگر است          
agnostos         به معنای نادانستنی يا ناشناختنی  است .

در مورد دين، اگنوستيک ها کسانی هستند که نمی                  
دانند آيا خدا وجود دارد يا نه، و می خواهند بر اين                   

چرا بايد آنها را به اين خاطر                    .  جهل تأکيد کنند      
سادگی .  سرزنش کنيم؟ ظاهرًا فروتنی از آن آنهاست         

درباره : "به بيان زيبای پروتاگوراس    .  هم همين طور   
ی خدايان نه می توانم بگويم که هستند؛ نه می توانم                
بگويم که نيستند؛ و نه می توانم بگويم که چيستند چرا           

موضوع مبهم  :  که کاستی های دانش من فراوان است       
الزم به گفتن نيست که اين ."  است و عمر آدمی کوتاه

. ديدگاه احترام برانگيزی است، و بخردانه می نمايد             
هم دين باوران و هم اتئيست ها را سر جايشان می                   

  .هر دو بيش از آن که بدانند ادعا می کنند: نشاند
. اما نقطه قوت اگنوستيسيم نقطه ضعف آن هم هست             

اگر اگنوستيک بودن تنها به معنای جهل نسبت به                    
. بودن يا نبودن خدا باشد، همه ی ما اگنوستيک هستيم          

به اين معنا ، اگنوستيسيم يک موضع فلسفی نيست،                
کسی که     .  بلکه بخشی از وضعيت بشری است                   

يک احمق  "  من می دانم که خدا وجود ندارد         : "بگويد
بگذاريد بگوييم احمقی است که بی      .  است و نه اتئيست   

. باوری را با دانستن معرفت اشتباه گرفته است                        
" می دانم که خدا وجود دارد : "همچنين کسی که بگويد

حقيقت اين است، و بايد        .  احمقی است که باور دارد       
 باور داشتن يا ن. تأکيد کنم، که ما واقعًا نمی دانيم

 
راز هست و هميشه        .  هست که نمی فهميم       

ساينتيست ها اشتباه می کنند که خالف       .  استبوده 
اما دينداران چه حقی دارند         .  ادعا می کنند    اين 

که راز را قبضه کنند، و آن را ملک مطلق خود                          
بشمارند؟ اين حقيقت که راز وجود دارد به معنای                     

بلکه به اين       !  درستی دين يا نادرستی خرد نيست               
معناست که جزميت، چه دين محورانه و چه عقل                      

رد جزميت، وهن دين است           .  محورانه، باطل است     
دانشمند نيازی  .  چون دين کًال بر پايه ی جزميت است         

ندارد تا دانش را بپرستد، اما مؤمنی که خدا را نپرستد         
 چه کند؟  

پس اتئيست بودن به معنای نفی وجود راز نيست؛                     
نفی ميانبر زدن و         .  بلکه نفی فرونهادن راز است           

اتئيسم مدعی تبيين همه        .  پذيرش ايمان و تعبد است         
چيز نيست، بلکه نفی تبيين همه چيز توسط چيزی                    

  .تبيين ناشدنی است
از سوی ديگر باور به وجود خدا رازی به جهان نمی             

اگر ناميدنی  (افزايد؛ بلکه تنها نامی به آن راز می دهد     
... و آن را به داستان هايی درباره ی عشق                 )   باشد

خدای متعال، پروردگار جهان آفرين، خدای رحمان              
فرو می   ..."  پدر ما که در آسمان هاست            "رحيم يا      

اين شيوه همه چيز را توضيح می دهد، البته با              .  کاهد
در .  فرض گرفتن چيزی که خود توضيح دادنی نيست         

نتيجه، هيچ چيز را توضيح نمی دهد؛ فقط راز را                      
و اغلب آن را به جامه ای انسان وار           –جابجا می کند    

ابتدا خدا آسمان ها و زمين را آفريد، و          . "در می آورد  
اين شيوه   ..."  سپس انسان را از تصوير خود آفريد              

جهان را به طريقی که برايمان آشناست شرح می                      
"ولتر می گويد   .  دهد اگر خدا ما را آفريده پس بايد            : 

از ديد روانشناختی،  کدام يک      ."  لطفش را جبران کنيم   
قابل قبول تر است؟ از ديد فلسفی کدام يک مشکوک                
تر است؟ جهان اسرارآميز تر از آن چيزی است که                

چگونه محتوای اين کتاب ها      .  انجيل و قرآن می گويند     
 می توانند اين نکته را توضيح دهند؟ 

کوچک ترين گل رازهايی در خود نهفته دارد که در               
اما چرا بايد فرض کنيم که از طريق           .  وهم نمی گنجد  

 دين می توانيم به رازها رخنه کنيم؟
اما چرا بايد     .  آنچه ذاتی است بر ما ناشناخته است              

 اميدوار باشيم که آن ناشناختنی خدا باشد؟  
نخستين .  سه برهان ديگر اتئيسم ايجابی تر هستند                  

: برهان، ساده ترين و متقاعدکننده تر از همه است                   
دنيا چنان پر از ترس، رنج و بی                    .  مسئله ی شر     

عدالتی است که راحت نمی توانيم باورکنيم که اين                   
جهان پر از شر، آفريده ی خدايی مطلقًا خير و قدير                 

  .باشد
اين پارادوکس برای فيلسوفان باستانی چون اپيکور و           

يا خدا می خواهد ريشه      :   الکتانس هم شناخته شده بود     
ی شر را از دنيا بکند و نمی تواند، که در اين حالت                  
قدير نيست، يا می تواند ولی نمی خواهد، که در اين                 

اما اگر خدا هر يک از           ...  صورت خيرمطلق نيست    
و مهم تر اينکه اگر هيچ    (اين دو صفت را نداشته باشد 

آيا همچنان می   )  يک از اين دو صفت را نداشته باشد          
]  1[توان او را خدا ناميد؟ اين همان مسئله ی تئوديسی           

: است که اليبنيتس چنين بيان می کند              ]  عدل االهی  [
اگر خدا وجود دارد، شر از کجا آمده؟ اگر خدا وجود           "

اما مسئله ای که وجود شر       "  ندارد، خير از کجا آمده؟     
پيش روی خداباوران می گذارد، جدی تر از مسئله ای 
. است که وجود خير پيش روی بيخدايان می گذارد                  

مسئله ی شر اساسی تر، نامحدودتر و سرکش تر                      
ما نيازی به خدا نداريم تا لبخند يک کودک را               .  است

اما وقتی کودکی می ميرد، يا به شدت            .  توضيح دهيم 
درد می کشد، چه کسی جرأت می کند برای مادر                      
کودک از عظمت خدا و آفرينش او بگويد؟ و چه                         
بسيارند کودکانی که هر لحظه در سراسر جهان رنج             

  .می کشند
خداباوران پاسخ ميدهند که خود انسان مسئول بسياری         

اما انسان مسئول    .  اين درست ...  از فجايع عالم است     
اختيار نمی تواند همه چيز را           .  همه ی فجايع نيست      

وجود شر  .  گناه همه چيز را تبيين نمی کند        .  تبيين کند 
برای هر خدايی که دوست داشتنی و خير قلمداد می                
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شايد دين   .  شايد ما داريم خودمان را فريب می دهيم             
توهمی :  فقط ، به معنای فرويدی کلمه، يک توهم باشد         

ممکن است عاقبت خدايی       (که ضرورتًا خطا نيست          
اين باور برگرفته از آمال           "اما   )  وجود داشته باشد     

گرچه اين برهان وجود خدا را نفی نمی           ".  آدمی است 
. کند، اما احتمال وجودش را کمرنگ تر می سازد                   

بايد به خود بگوييم که خيلی عالی می شد اگر خدايی             "
جهان را آفريده بود و مطابق مشيت االهی اداره می                
کرد و نظمی اخالقی در جهان بود و پس از مرگ                     
زندگی می کرديم؛ اما نکته در اينجاست که همه ی                  

باور به خدا، باور به       ."  اينها دقيقًا بيانگر آمال ماست      
بابانوئلی است که هزار بار قوی تر باشد، يا اينکه                    

اين باور به ما خدايی می بخشد        .  بينهايت قوی تر باشد   
که ما را هنگام ناکامی يا مرگ پدران واقعی مان                       

کسی که عدل حقيقی، عشق حقيقی و           .  تسلی می دهد   
قدرت حقيقی است و ما را ياری می دهد و نجات می              

من به خوبی می فهمم که چرا ما خواهان                   ...  بخشد
اما چرا بايد به آن باور داشته               .  چنين چيزی هستيم    

"باشيم؟ نيچه می گفت         ايمان نجات می دهد، پس            : 
پس قبول کنيم که خدا کمی خوب تر         ".  دروغ می گويد  

  .از آن است که شک برانگيز نباشد
من به دنبال يک خانه       : "فرض کنيد که به شما بگويم       

ی سه خوابه در پاريس پشت باغ لوکزامبورگ هستم             
و بيش  ...  که نمايی عالی به روی اين باغ داشته باشد           

يورو هم حاضر نيستم بپردازم؛ اما                      10000از    
!" اطمينان دارم؛ باور دارم که باألخره پيدا می کنم                  

او دارد خودش را فريب     "مسلمًا شما فکر می کنيد که        
می دهد؛ چيزی را که می خواهد با چيزی که می                      

و مسلمًا حق با شماست          ..."  تواند بخرد قاطی کرده      
کسی چه   :  گرچه اين قطعًا چيزی را ثابت نمی کند             (

می داند، شايد من بتوانم آدم ديوانه ای را پيدا کنم که                 
و وقتی که   !)  حاضر باشد چنين خانه را به من بفروشد       

می گويم خدايی وجود دارد، که مرا دوباره زنده می               
آيا به نظرتان نمی رسد که اين قضيه                ...  کند و الخ    

کمی بعيدتر از يافتن خانه ی سه خوابه ای پشت باغ                

اگر خدا  (دين، همه ی دين ها، دچار خودشيفتگی اند             
اين به  ).  مرا آفريده، پس من موجود ارزنده ای هستم          
خداباور :  خودی خود برای اتئيست بودن کافيست                

  .مرتکب گناه تفاخر می شود
اتئيست .  از ديگر سو، اتئيسم نوعی فروتنی است                  

انسان را جزو جانوران می شمارد، و حقيقت هم                       
شايد بتوان گفت که ما مسئوليت داريم که          .  همين است 

شايد بتوان گفت که اين مسئوليت را خدا         .  انسان بشويم 
... به ما اعطا کرده، تا بتوانيم آفرينش او را ادامه دهيم

. اما قبول اين نکته برای من بسی دشوار است             .  شايد
برای موجودات ناچيزی که ما باشيم، به نظرم طبيعت          

  .کفايت می کند
من .  سومين برهان ايجابی می تواند شگفتی آور باشد          

همچنين به اين خاطر به وجود خدا باور ندارم که                      
می توان گفت اين    .  ترجيح می دهم خدايی وجود داشت     
مهم نيست که ايده    .  عکس برهان قمارباز پاسکال است    

 –ای برای ما سودمند باشد بلکه بايد محتمل باشد                      
و به نظر من خدا        .  انديشه که تجارت يا قمار نيست         

خدا چنان مطابق اميال     :  بيشتر سودمند است تا محتمل     
و آمال ماست که بايد از خود بپرسيم که آيا خودمان او 

 را نيافريده ايم؟ 
ما بيش از همه چه می خواهيم؟ اينکه نميريم؟ پس از              
مرگ دوباره با خويشان و دوستان از دست رفته مان             

؟ و مسيحيت چه نويدی به ما می        ...دور هم جمع شويم   
دهد؟ اينکه نخواهيم مرد، يا واقعًا نخواهيم مرد،                         
رستاخيز خواهيم داشت، و دوباره محبوبان از دست              

و نويد می دهد که اکنون و             .  رفته مان را می بينيم        
هميشه کسی هست که به ما عشق می ورزد، عشقی                

همين دين را    !  ديگر چه می خواهيم؟ هيچ       ...  بينهايت
چقدر معجزه آساست که      .   اين قدر نامحتمل می کند       

! واقعيت اين قدر شسته و رفته مطابق ميل ما باشد                   
چرا که    –البته اين ثابت نمی کند که خدا وجود ندارد            

خدا، بنا به تعريف، از پس انجام چنين معجزه ای                      
اما اين اشارتی است به اينکه فکر کنيم شايد . برمی آيد

. خدا خوب تر از آن است که بتواند وجود داشته باشد             

و اصًال چطور خدا می تواند خير           -شود مهلک است     
نباشد؟ چرا بايد بپذيريم که خدا اموری را روا می                     
دارد که از هيچ پدری انتظار نداريم؟ من زمان زيادی           
را در بخش کودکان يک بيمارستان بزرگ در پاريس           

در آنجا انسان به علو انسانيت پی می برد           .  گذرانده ام 
مارسل ُکنش به   .و به دنائت خدا، اگر وجود داشته باشد       

و ."  رنج  کودکان، شر مطلق است       "درستی نوشت که  
. همين رنج کل آموزه ی عدل االهی را فرو می ريزد            

چقدر از قساوت ها هيچ ربطی به شرارت آدمی                         
ندارند؟ چقدر از رنج ها ناشی از گناه نخستين آدم                      
هستند؟ چقدر از ترس ها ناشی از وجود خود انسانيت           
هستند؟ اين چه خدايی است که آهو را در چنگال ببر               

 . و کودک را در چنگال سرطان وا می گذارد
برهان دوم، سوبژکتيوتر است، و من آن را چنين                      

من عمومًا نظر مثبتی درباره ی نوع         :  مطرح می کنم  
. بشر ندارم و فکر نمی کنم که ما آفريده ی خدا باشيم              

رذالت، !   آن قدرت عظما و اين محصول حقير؟ حاشا        
پستی و، به قول پاسکال، فالکت آدمی بسيار و علو او           

   .اندک است
البته اين بدان معنا نيست که ما هم بايد به اين فالکت                 

می انگارد  :  ، شريرانه است  ]2[بيزاری-انسان.  بيفزايم
که هيچ قهرمانی در ميان آدميان نيست؛ می انگارد که       
هيچ انسان نيکی يافت نمی شود و جهان را کنام                          

اما قهرمانان هم نقطه   . بدکاران و فرومايگان می سازد
ضعف های خودشان را دارند؛ همين آنان را انسان                 

برای فهم فرومايگان و قهرمانان نيازی به خدا  .می کند
انسانيت .  مهر کافی است     .  شجاعت کافيست  .  نيست

از ديگر سو، خدا می تواند جز نفرت،                .  کافی است  
خشونت، رذالت و حماقت چه چيزی را توجيه کند؟                
اگر ديوان وشريران را کنار بگذاريم،با قدری معرفت         
به خود، می توانيم به سان برگسون بگوييم که ستايش            

انسان سرشار از خودخواهی،     .  انسان متفرعنانه است   
. کبر و ترس است و تهيدست در شجاعت و سخاوت              
. سرشار از عزت نفس است و اندک مايه در عشق                 

 خدا چگونه چنين موجود حقيری را آفريده است؟  

لوکزامبورگ به ده هزار چوق باشد؟ اگر اين طور                  
نباشد يا  خدا را خيلی دست کم گرفته ايد يا بنگاه های               

  !امالک را خيلی دست باال
موضع اتئيست با اين نکته تقويت می شود که اغلب                 

اين ثابت نمی کند که      .  می خواهد که اشتباه کرده باشد      
موضع اتئيست درست است، بلکه او را کمتر از                        
مؤمنانی که برای تسال بی چون و چرا وجود خدا را                

 ...باور می کنند در مظان شک قرار می دهد
قصد داشتم فقط تعدای     .  در اينجا بايد بحث را ختم کنم        

شما خود می     .  از برهان های ممکن را مطرح کنم             
. توانيد قوت و ضعف هر يک را سبک سنگين کنيد                

همين .  احتمال وجود خدا را عقًال نمی توان نفی کرد             
بگذاريد .  نکته اتئيسم را چيزی می سازد که هست                 

تکرار کنم، اتئيسم يک معرفت يا شناخت نيست، يک             
 .يک يقين نيست، يک شرط بندی است. باور است

آنچه .  همين نکته بايد ما را وادارد تا روادار باشيم                  
اتئيست ها و خداباوران را از هم جدا می کند، يک                    

چطور اين جهل می تواند از              .  جهل مشترک است     
تجربه ی معينی از          :  دانش مشترک مهم تر باشد             

زندگانی، از عشق، از رنج انسانی، انسانی که در                     
فالکت خود موقر و در رنج خود شجاع است؟ اين                     

چيزی که بايد     .  نکته ايست که من ايمان می خوانم              
کشتن ديگران  .  مؤمنان و غيرمؤمنان را گرد هم آورد        

. به خاطر چيزی که نمی دانيم ديوانگی محض است               
بهتر است که با هم به خاطر چيزهايی بجنگيم که می              

تصور معينی از انسانيت و           :  دانيم و قدر می نهيم          
تمدن؛ تصور معينی از زندگی درجهان، با تمام فالکت     

اين چيزی است که می      ...  اش، با تمام حّدت ذهن مان      
توانيم اومانيستم بخوانيم، که البته يک دين نيست، بلکه         

  ايمان به انسان و  انسانيت. يک شيوه ی اخالقی است
اين نگرش نه می تواند جای خدا را بگيرد، و نه خدا                

اما بدون اين ايمان، هيچ دينی و هيچ              .  را حذف کند   
 . اتئيسمی برای بشريت پذيرفتنی نيست

 
■■■ 
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 دكتر كاوه پارسي : به قلم 

 كدام به عقل نزدكتر است؟

در يک بعد از ظهر آفتابی، روی صندلی در زير                     
درختی از باغ خانه مان داشتم چرت می زدم و هم                   
زير چشمی پرندگان و راسو ها را که روی چمن اين             

ناگهان .  طرف و آن طرف می رفتند تماشا می کردم            
شاهينی با سرعت فرود آمد و يکی از راسوها را به               

بی اختيار خواستم مداخله کرده و                .  چنگ انداخت   
ولی با خودم گفتم فکر می کنی          .  راسو را نجات دهم    

که خودت از اين شاهين بهتری که سبزيجات و                          
درختان و ميوه های درختان و مرغ و ماهی و گاو و              
گوسفند و ساير موجودات را می خوری؟ ياد حرف                
معلم قرآن و شريعت خودم افتادم که می گفت خدا                     

بعدش با  .  اينها را برايمان خلق کرده است که بخوريم        
خودم فکر کردم که راستی کدام به عقل نزديکتر                      

 : است

باور داشتن به خدايی که موجوداتی را خلق کرد ه که             
تنها راه چاره زنده ماندنشان خوردن همديگر است يا             

 تئوری تکامل؟ 

■■■ 

از اينرو مرد فقط دوست پسِر زن    .  بنام پدر وجود نداشت
محسوب مى شد و هيچگونه حق و حقوقى بر گردن بچه     

همانطور آه در نظام مردساالرى حقوق                    .  ها نداشت
د       اب ي ا      .  سرپرستى و مالكيت آودك به مرد تعلق م حتى م

ارى از           می دانيم آه در مناطق روستائى، حداقل در بسي
ام         آشورهاى خاورميانه، هنوز هم، از آلمه مادر براى ن

اطق از مادر        .  بردن از وى  استفاده نمى گردد در اين من
 . نام برده مى شود" خانه مرد"تحت عنوان 

همين طور در نظام مادر تبارى ، اين زن بود آه در آار  
قشى آه       .  ابراز عالقه به مرد و همسريابى پيشقدم ميشد ن

 . در نظام پدرساالرى در عهده مردان قرار می گيرد
پس از اشاره به وجود نمونه هائى از اين امر       "  بريفالت" 

در استراليا، گروه هاى ساآن         "  آورنايى" در ميان قبايل 
، همين طور         "  ايرلند نو" و "  بريتانياى نو"  ، "  مالنزى" 

ومون   " ، در جزاير " گينه نو" هاى " مالنزى"در ميان  سول
نتيجه گيرى مى آند آه از      "  فوجى"و " آالدونياى نو"، " 

وام         ان اق آنجا آه در نظام مادرتبارى مرد ميبايست در مي
نرو آوردن             زن زندگى و براى آنها آار مى آرد و از اي

فع زن و              ) زن(مرد به قبيله خود  ه ن از نظر اقتصادى ب
آالن او بود، از اينرو، اين زن بود آه در جستجوى مرد    

ود        2.و همسر براى خود بر مى آمد ب يل ن بنابراين، بى دل
درساالرى اين                آه در نظام مادر تبارى برعكس نظام پ

ا    "  خواستگارى" از   مرد بود آه پس زن را به خانه خود ي
 .  ميبرد و نه بالعكس  والدينش

زن و مرد در نظام هاى                     شايد تفاوت بعدى ميان نقش 
اوت آه در           .  مزبور نيز از همين جا ناشى ميشد     ف اين ت

از زنان به آرايش و زينت         نظام مادرتبارى، مردان بيش
  . گرى خود مى پرداختند

تى    " در جزاير  رال اده از زينت آالت خاص              "  آدمي ف   است
 3."مردان است و زنان از چنين چيزى محرومند

بسيار  آوتاهتر از       در ميان بوميان استراليائى زن مويش
رداِر     مرد است، و از آنجائى آه بسيارى از آنان موهاى ِف

ان        4." بى نهايت زيبائى دارند اين قابل تاسف است در مي
ه     "  فوجى" ساآنان "  اين زنان اند آه موهاى مردان را شان

 5."می آنند
گام مرِگ زن،                ه هن اما از همه عجيب تر اين بود آه ب
ان                     م راى وى، ه ا شوهر در عزادارى خود ب رد ي م
در                  ان در نظام هاى پ آارهائى را ميكرد آه معموال زن

ه و زارى و               .  ساالر ميكنند ه گري به اين معنا آه دست ب
 . آتك زدن خود می زد

بقاياى اين رسم هنوز هم در ميان قبايل ويكتورياى غربى  
ه             "  در بين قبايل مزبور.  وجود دارد يك مرد زن مرده ب

هردو  .  سوگوارى می آرد          مدت سه ماه براى همسرش
ا بر شمردن                داخت و ب شب يك مرتبه شيون براه مى ان

مود، و                           در (  محاسن و مكارم او ذآر مصيبت می ن
ا                آنقدر با ناخت ها پيشانى اش) اينحال د ت را مى خراشي

 6..."روان می شد   خون بر گونه هايش
البته، علت اين خود آزاری ها آامال با علت عزادارى و       

ا بچه و چقدر               در اين صورت، بى آنكه مهم باشد چند ت
مواد و وسائل در خانه دارد، هر لحظه ممكن بودآه به او   

را برداشته و پى آار خود      دستور دهند آه پتو و وسائلش
برود؛ و در صورت چنين دستورى،  به هيچ وجه آار           

د       ود             .  عاقالنه اى نبود آه نافرمانى آن چرا آه ممكن ب
ه آالن خودش       ...  درخانه دچار مضيقه شود؛ و    او بايد ب

اد، می      باز می گشت؛ يا  همانطور آه اغلب اتفاق می افت
دا         رفت و در آالن ديگرى زن تازه اى براى خودش     ي پ

زنان در درون آالن ها همانطور آه در هر             .  مى آرد
 1."جاى ديگرى از قدرت عظيمى بر خور دار بودند

زد مادر                 يز ن واضح است آه در چنين حالتى آودآان ن
در حاليكه در نظام پدرساالرى همه اين        . خود می ماندند

ديل مى                ها آن هم به شكل جابرانه اى به عكس   ب خود ت
علق         .  گردد به اين معنا آه نه تنها امالك و خانه به مرد ت

ه را     داشته و اين زن بود آه به هنگام طالق بايد محل خان
يز              ترك آرده و به خانه پدرش كه آودآان ن ل می رفت ب

بطور آامل به او تعلق داشتند و به هر آجا آه او اراده            
ه حقى بر           .  می آرد منتقل می شدند پدر نه تنها هيچگون

يز                   ربيت وى ن گردن آودك نداشت بلكه حتى از حق ت
 . محروم بود

ديل آميزش               آودآان آموزش هاى مردانه را، پس  ب   از ت

جفتى، از دائيشان مى گرفتند و در هر    گروهى به آميزش
درشان مراجعه می                   ه پ موردى در اين مورد به او و ن

 .آردند
در خود             ه از پ در نظام مادر تبارى، بچه ها از مادر و ن

دان وى    .   ارث مى بردند متقا بال ارث پدر نيز نه به فرزن
بايد توجه داشت        .  مى رسيد  بلكه به خواهر زاده گان اش

 .  آه اين مائيم آه از پدر بچه ها صحبت مى آنيم
ه            در دورانى آه ما از آن سخن مى گوئيم انسان هنوز ب

مرد در ايجاد نطفه پى نبرده بود، و از اينرو چيزى       نقش

 سيامک ستوده
با ظهور خانواده و نظام پدرساالرى نه تنها رابطه زن و    

د      مرد در اساس كن ه  .  بلكه در جزئيات خود نيز تغيير مي ب
ه نحوه               يات مربوط ب اين معنا آه همه مقررات و اخالق
كديگر می                    ه ي هاى رفتارى زن و مرد جاى خود را ب

 . دهند
ارى آه                    اين امر بخصوص       ب در اواخر دوران مادرت

مصادف با آشف و توسعه اوليه آشاورزى بوده و در آن   
ه اوج خود می رسد                موقعيت و قدرت اجتماعى زنان ب

ا                 .  می گردد         محسوس ارى ب ب دورانى آه نظام مادرت
تمرآز نسبى ثروت در دست زنان بطور ضمنى و در            
ه نوعى                           مايل ب ه ت ان ب رابرى طل اسبات ب عين حفظ من
بل از            د ولى ق مادرساالرى و سلطه زن بر مرد می نماي

دايش          ي ا پ د ب كيت           آنكه فرصت تحقق واقعى آنرا بياب ال م
در             دان ب خصوصى در دست مردان بكلى ساقط و از مي

 . می شود
هاى زن و مرد و                 به هرحال مقايسه فهرست وار نقش 

ده                 اي ا خالى از ف ه ان آن تفاوت هاى اخالقى و رفتارى مي
آه چنين مقايسه اى نشان می دهد آه            بخصوص.  نيست

ه      چگونه اصول اخالقى مربوط به طرز رفتارهاى مردان
ه                  م ب ائ و زنانه در هر دوره بهيچ وجه اصول ابدى و ق
ماعى                    ذات نبوده و بيشتر محصول موقعيت هاى اجت
د،                                رن اوتى است آه زن و مرد در آن بسر مى ب ف مت
يز دچار       بطورىكه با تغيير اين موقعيتها اصول مزبور ن

 .تغيير و تحول مى شده اند
هائى آن در عصر                       ارى، در دوران ن ب در نظام مادر ت

ترل      پيدايش باغدارى ، باغها و امالك آشاورزى تحت آن
وده است آه آار                       .  زنان بوده است علت اين امر آن ب

آشاورزى و باغدارى در ابتدا آار زنانه بوده و مردان به 
جز شكار، جنگ و بعدا دامدارى تنها زير نظر زنان بوده 
است آه به عنوان نيروى آمكى و آنهم در موارد خاصى   

منجمله همانطور ى آه      .  به آار باغدارى مى پرداخته اند
ين آارى          قبال ديديم پس از معرفى داماد به مادر زن، اول

  داماد و شوهر آينده دخترش    آه مادر دختر براى آزمايش
ا   می آرد اين بود آه او را روانه آار باغدارى می نمود ت

 . زير نظر وى آار آند
گام        ه هن در همين دوران، برعكِس دوران پدرساالرى، ب
جدائى، اين مرد بود آه اسباب و اثاثيه خود را جمع مى        

" (آشور رايت    . " آرد و به قبيله يا آالن خود مى رفت       
(Ashur Wright          ان ، عضو هيئت هاى مذهبى در مي

ى، اين            كاى شمال سنكاها، يكى از قبايل سرخپوست آمري
 . مى دهد  طور گزارش

ه هاى             "  وقتی آه بنا بر سيستم خانواده گی شان، در خان
د   ود آه از            ...  قديمى و دراز سكونت مى آردن اين زن ب

... را به اين خانه ها می آورد       آالن هاى ديگر شوهرش
ه    ...  زنان بر خانه حكومت مى آرد  معموال بخش ذخائر ب

همه تعلق داشت؛ ولى بدا به حال شوهر يا معشوقه نگون   
د   بختى آه نتواند سهم خودش . را در تهيه اين ذخائر ادا آن

 در دوران قبل و بعد از تاريخ هاى زن و مرد مقايسه نقش           

در .  خود آزارى زنان در دوران پدر ساالرى فرق ميكرد 
را   اينجا، از آنجا آه به پديده مرگ طبيعى واقف نبوده و آن
د، از اين رو               ن نتيجه جادو و جمبل قبيله ديگر مى دانست
ا اين               آمد، ب ي مرد آه در ميان قبيله زن غريبه بحساب م
ه         شيون و زارىها و خود آتك زدنها سعى می آرد آه ب
ه                      داشت قشى ن قبيله زن نشان دهد آه او در مرگ زن ن

ايل             .  است  ب ان ق نمونه اين سوء ظن ها را ميتوان در مي
رى   "  ات  " و      )  Dieri" ( دى ي ن وگ در )  Cognate" ( آ

ا هيچ آس               " استراليا يافت،  آه    ه ه مرگ           از نظر آن ب
اعث مرگ        طبيعى نمی ميرد، و فرض بر اين است آه ب

ه تصرف                       ه است آه ب ا همساي فردى از قبيله خودی ي
  7."شيطان در آمده است

همين سوء ظن و غريبه بودِن مرد همچنين باعث آن می    
ه            " شد آه  هنگامىكه آودِك زن می مرد، بستگان زن ب

سرآردگى برادر وى آه خالو و سرپرست واقعى بچه           
ه ديگر است                       يل ب در آه از ق ا پ بود، با اين گمان آه تنه
ميتواند باعث مرگ وى شده باشد، دسته جمعى به سر او    

د          ريخته به شدت آتكش ين     .  مى زدن ورى " در ب ائ " م

)  16( ادامه در صفحة      
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) فرامرز شيراوند (   

شاعر محفوظ مانده از گزند بليات االرضی       
و السماوی در وصف ابن الحسن الخشونت        

غزلی "   بنی بــــــــــــــــال   "معروف به       
  : سروده است به شرح ذيل

"110بی صفايی "  
 

"يکی بود يکی نبود"  
"زير گنبد کبود"  

"ديسپورا نشسته بود"   
حساب" دفتر"توی   

"حالل" "بربری نامه"  
 بو ميداد مثل کباب   

 
 توی بخش تبليغات

تشرفات -صيغه کنان   
"خدمات"و " کنسولگری"  

، مکررات "خروج" -دخول   
   

زنی   " شعبه" "شبهه  و   
 شکايت ها مسلمانی 
 مداحی و روضه خوانی

بده زانو زنی " دست خط"  
 
"مجله ايرانيکا"  

"عليرضا"فروش "انار"  
”بنی بــــــــــال "خامه فروش   

 
■■■ 

 .ترسيدم می » متبرک«و از مردگان و مقابر 
 و آواز مستان نيمشب را

 .داشتم می واعظان خوشتر  ی سياه   از  مويه
  

 گمان بی  
 االرض زاده شدم مفسد فی

 زيرا
 شير مادرم را
 از آب کوثر و

 داشتم می پستان فرشتگان دروغين دوستتر 
 ساقی ميکده را هم
 .دارم می از ساقی کوثر دوستتر 

  
 حتا پير هم که شوم

 االرض خواهم ماند مفسدفی
 -زيبا و ايرانی  -

 و سرانجام
 گورستان کافران را

برتری خواهم » قديسان«بر همجواری با مقابر
 .داد
  

 ام االرض به راستی که مفسدفی
 زنم می ئی شبنم زانو  چرا که در برابر چکه

اّما در برابر دايناسورهای بيابانی، سر 
 .کنم نمی   خم 

  
 به جای سنگ سياه،

 ستايم می پيکر روان و روانِ  پيکر دلبندم را 
 ی وی را  ی شکفته  و چهره

 .نشانم می بر حوريان بهشتی برتر
  

 های حضرت خيام چهارينه 
 .اند  های محبوب من   آيه

 کتاب آسمانی من کهکشان است و
 . ام موسيقی کتاب زمينی

 . رقصم می به جای سينه زدن، 
  

 مرجع تقليد من، حافظ شيراز است و
 !جهانم(*) خود، مرجع تقليدِ  َتن کامگان 
 .ام شاعر اشعار اروتيکی

 ام، ملحدم ام، بابکی رافضی
 .ام، سرخوشم ام، مانوی قرمطی

 !ام االرض مفسدفی
  

 حتا عاشق هم که نبودم
 االرض بودم مفسدفی

 چه رسد به هم اکنون
 که با کهکشان، رايزنی دارم

 ام با زمين را تا هماغوشی
 !با همگان درميان بگذارد  

 
 .ام و عاشقم جهانی ام، اين ايرانی

 اکنون شما بگوئيد
 من، چيستم

 !اگر که مفسد فی االرض نيستم؟
 

خوشه ای از «: برگرفته از ديوان دو جلدی اشعارم
 »کهکشان

 معاشقه کنندگان: تن کامگان(*) 
■■■ 

 !مسلمان بدنيا آمده ام، جزو آمار مسلمانان شده ام
من به هر کسی که هر دينی را آگاهانه بپذيرد احترام              
می گذارم و به همين نسبت هم، به هرکسی که بی                     

 .دين باشد ارزش و احترام می گذارم
من اگر روزی بخواهم دينی برای دنيای شخصی                    
خودم و در وجدان و آگاهی خودم بپذيرم همانا دين                   

 .ايرانی اشو زرتشت خواهد بود
ارتداد را    .  من يک مرتد فطری هستم            :  هم اکنون   

جزايش را تا هم اکنون نيز                 .  آگاهانه برگزيده ام      
ديگر هم   »  جزای«پرداخته ام و برای پذيرش هر               

 !آماده هستم
روشنفکران و نويسندگان و     «و اما يک خواسته از         

 »شاعران
اکنون و در اين تند پيچ تاريخی و فرهنگی، شما کجا              
هستيد و نظرتان در باره ی اين مجازات آخوندی                     

 !چيست؟
چرا که شما    .  مردم يکايک شما را با نام می شناسند           

خود به عنوان شاعر و نويسنده و روشنفکر وارد                     
ميدان ادبيات و فرهنگ و سياست ايران شده ايد و                    
خواسته ايد و می خواهيد با شعر و نوشته و سخن                     

مستقيم و     (خود بر سرنوشت ايران و ايرانيان                          
ای بسا سکوت هر يک از       .  تأثير بگذاريد )  غيرمستقيم

شما در برابر اين رويداد، به حساب همراهی و توافق           
 .شما با آن گذاشته شود

اين يکی را هم با سکوت         «شايد برخی بيانديشند که        
اما حتا از    !!برگزار می کنيم تا ببينيم چی پيش می آيد        

چنين افرادی هم انتظار می رود که اگر خود را                         
روشنفکر، مدافع آزادی وجدان، مدافع گوناگونی                    
عقايد و باورها می دانند از تاريکی و سکوت و                          
پنهانکاری و فرصت طلبی و عافيت جوئی بيرون آيند    
و به روشنی بگويند که با حکم اعدام برای مرتدها                   

 موافقند يا مخالف؟

 ام االرض من مفسد فی
 ام االرض مفسد فی

 زيرا
 !دارم می ام را بدون هيوالها دوست  خانه

 در گذرگاه اشتر مست
 کند می که سرزمينم را بيابان 

 .کارم می دشنه  
 عاشقم

 تغزل و غزل حافظ را
 گنجانم می با شراب اسپانيا در معاشقه 

 !االنسان بسم: گويم  می اهللا  و به جای بسم
  
 ام االرض من مفسدفی

 چرا که صدای اين قناری شکسته دهان را
 شنوم می از گلوی ميهنم که 

 .کنم می  دور ها را از تيررس جانوران  پرنده
  

 نيای بزرگوارم فردوسی است
 ی حماسه  که زير آسمان شکسته

 .زد می های پارسی  داربست و ستون
  

 حتا کودک هم که بودم
 االرضی بيش نبودم مفسدفی

 چرا که
 های رنگی را فواره

 .داشتم می های خون دوستتر  از فواره

 
 
 
 
 
 

 )مانی(ميرزاآقا عسگری 
de.gmx@asgari-Mani 

 
 ١٣٨۶ اسفند ٨

رژيم اسالمی در ايران قصد دارد قانونی را در                         
مجلس اسالمی اش به تصويب برساند تا براساس آن             
. هر ايرانی را که از دين اسالم برمی گردد اعدام کند           

اين جنايت را پيشتر هم با بهانه های ديگری همچون              
مرتکب می شد    ...  ضد انقالب و مفسد فی االرض و         

اما اکنون می خواهد به آن شکل رسمی و قانونی                      
 .بدهد

ضد انسانی    /  پس از روشدن ماهيت ضد ايرانی                   
ايدئولوژی و رژيم اسالمی در ايران، هر ساله                           
هزاران نفر از ايرانيانی که ناخواسته مسلمان بدنيا                 

آنان يا زرتشتی شدند يا      .  آمده بودند از اسالم برگشتند     
 .مسيحی و يا کافر

در بيرون از ايران، ايرانيان بسياری هستند که از                   
هر هفته چندين ايميل از جوانان در       .  اسالم برگشته اند

آنان می خواهند زرتشتی      .  ايران به دست من ميرسد      
به خاطر  . (شوند و نمی دانند بايد به کجا مراجعه کنند         

 -   احترامی که در نوشته های من به اشو زرتشت                 
ديده می شود، برخی  -پيامبر و انديشمند بزرگ ايران 

اما، من فقط يک        .  می پندارند من زرتشتی شده ام            
اين را بارها     !  يک بی دين    !  يک کافر  !  مرتد هستم  

 !)نوشته و بيان کرده ام و پايش هم ايستاده ام
ريختن رژيم اسالمی و ضد            بی گمان پس از فرو          

. ها ايرانی از اسالم خارج خواهند شد        ايرانی، ميليون 
 -های آخوندی  و زير گلوله ها و شالق       -از هم اکنون    

اين روند آغاز شده است و آخوندها را وحشت                            
گرفته که اگر ديربجنبند، با دشواری بزرگ و                   فرا

از همين رو،    .  رو خواهند شد    در تازه ی ديگری رو    
در تدارک کشتار ايرانيانی هستند که دريافته اند اسالم         
دين آنها نيست و رژيم اسالمی جز نکبت و عقب                      
ماندگی و بی آبروئی در جهان سودی برای ايران و               

 .ايرانی ندارد
اگر ايرانيان با نيروی تمام و گسترده جلوی اينگونه               

هرگاه که رژيم اراده      -اقدامات رژيم نايستند، بزودی      
هريک از آنان را با کوچکترين بهانه ای اعدام             -کند  

راه روياروئی با اين سياست ايران ُکش          .  خواهد کرد 
رژيم يکی هم اين است که هرکسی که می تواند،                       

اگر .  آشکارا اعالم کند که از اسالم برگشته است                  
افزايش يابد،   )  که پرشمارند  (شمار اين گونه افراد           

رژيم يا واپس خواهد نشست يا عمًال دچار دشواری               
 .بزرگ و غيرقابل کنترلی خواهد شد

من «باری، من سال ها پيش شعری نوشته ام با نام                  
سوای آن، بارها در رسانه ها        .  »مفسد فی االرض ام    

آن .  و در نوشته هايم اعالن برائت از اسالم کرده ام              
شعر را در زير اين نوشته می گذارم با اين صدای                   

 :بلند که
من يک ايرانی هستم و تاريخ نشان داده که نياکان ما              

 .مسلمان شده اند... به زور شمشير و جزيه و
من فقط به خاطر اين که در يک خانواده ی به ظاهر               

 

 

 .اگراز روشنگر مي آموزيد و آنرا در مبارزه با مذهب و خرافات موثر مي دانيد با كمك ما لي خود آنرا ياري نمائيد

 :پوزش

" بربری نامه "و  "  بنی بال "عناوین  
بکار رفته در نوشته قبلی اینجانب در        
روشنگر، در اصل متعلق به آقای              
مذنبی بوده و از طنزهای ایشان در           

قرار . نشریه شهروند اقتباس شده اند
دادن آنها در گيومه توسط من نيز به           
همين معنا که متعلق بمن نبوده و            

با .  اقتباس شده اند، بوده است           
اینحال، اگر این مسئله بقدر کافی           
گویا نبوده، با اعالم آن در اینجا،                 
بدینوسيله از ایشان عذرخواهی می      

 )فرامرز شيراوند(.    شود
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نجات می  "  هفت منزل جهنم  "را از   "  ِبنى"    زنان فرزندش 
وعده گاه تمام آن    "و هم در قران وقتی که ميگويد               8دهد،

دوزخ را هفت      دوزخ خواهد بود آه آن          مردم گمراه آتش  
در است و هر درى براى ورود دسته اى از گمراهان                     

  9".معين گرديده است
در يهوديت در محل ورود به جهنم درختى وجود                              

 .در قران نيز از درخت َزقوم صحبت مى شود 10.دارد
زقوم در حقيقت درختى است آه ازبن دوزخ برآيد ميوه             "
اهل دوزخ  .  است  گوئى سرهاى شياطين   "  در خباثت "اش

آنطور مى خورند آه شكمها پر             "  خباثت"از آن درخت    
زقوم بر آنها شرابى آميخته ازحميم        از خوردن     پس.  سازند

 11."سوزان خواهد بود
بمن "جهنم هر روز مى گويد                 در مدارك يهودى پرنس      
        12"غذا بدهيد آه سير شوم

در آن روز ما به جهنميان        : "محمد نيز در قران مى گويد       
و آن ها خواهند         شكمتان سير شده است؟      "خواهيم گفت     

  "باز هم  غذا هست؟: "گفت 
در مورد فاصله ميان بهشت و جهنم نيز در مدارك                           

، در جاى ديگر       يهوديت در يكجا گفته مى شود يك ديوار         
يك وجب فاصله ، و جايى گفته مى شود آه فاصله آنها تا                

در قران در    .   يكديگر را ببينند     حدى است آه می توانند      
"نيز مى گويد       46سوره االعراف آيه        و ميان اين دو       : 

در مذهب    ."  پرده ايست   ) بهشتيان و دوزخيان      (گروِه    
يهوديت بجز جهنميان و بهشتيان گروه سومى نيز در                      

دارند آه نه در بهشت          فاصله ميان جهنم و بهشت وجود        
اند و نه در جهنم، ولى ساآنين بهشت و جهنم هر دو را                    

آنها گروهى هستند آه اعمال خوب و بدشان                . می بينند 
. باشند  برابر است و لذا در انتظار تصميم گيرى خدا مى              

 : در قران نيز به تقليد از آن آمده است
جايگاه (و ميان اين دو گروه پرده ايست و بر اعراف                   "

آه همه به سيماشان       مردانى هستند )  ميان دوزخ و بهشت    
شناخته شوند واهل بهشت را ندا آرده گويند آه سالم بر                 

داخل بهشت نشده اند ليكن آرزوى      )  اما اعرافيان . (شما باد 
خدا از گناهان آنها در        دخول درآنرا دارند و اميدوارند آه      

 13 ..."گذرد
بنابر .  14مورد ديگر مربوط به روز رستاخيز است                  

عليه او     تلمود، دست و پاى مرد در روز رستاخيز بر                 
"شهادت مىدهند   اعضاى بدن مرد بر عليه او شهادت             : 

و بترسند از روزى آه زبان و        : "و در قرآن  15  "مىدهند
خواهد داد    دست و پايشان بر اعمال ناشايسته آنها گواهى           

آه در آن روز خدا حساب و آيفر آنها را تمام و آامل                        
دست های شان با ما سخن          : "و يا    16"  خواهد پرداخت 

." گويند و پاهای شان به آنچه آرده اند گواهى دهد                             
تا چون همه بر در دوزخ رسند آن هنگام          :  "همينطور17
 و چشم ها و پوست بدن ها بر جرم و گناه آنها                            گوش

                                   18."گواهى دهند 
داستان معروف آدم و حوا داستانى است آه محمد مسلما               
آنرا از يهوديت و مسيحيت، و آنان نيزاحتماال از مذهب                
زرتشت آه داستان مشى ومشيانه روايت  مردساالنه                     

حتی .  را به دست می دهد اخذ آرده اند           ماليم ترى از آن    
بسيارى از آلمات و اصطالحات قرآن از منابع يهودى                 

كننده مفاهيم ويژه و مشترک        آلماتى آه بيان     .  اخذ شده اند  
 -مذاهب توحيدى بوده اند و اساسا در فرهنگ رئاليستى               

. جامعه اوليه بدوى عرب وجود خارجى نداشته اند          انسانى
بسيارى   از اين رو،   .  ، جهنم و غيره    )  بهشت(مانند عدن    

از آلمات وارداتى محمد از زبان هاى ديگر مربوط به                   
بوده اند آه جامعه سالم و             مفاهيم خرافى و بى پايه اى          

 .انسانى ماقبل تاريخ اساسا با آن ها نا آشنا بوده است
آلمه عدن در قران در اصل از يهوديت وارد قران شده                 

آلمه اصال معنى خوشبختى       چرا آه در عربى اين      .  است
يا لذت را نمی دهد، بلکه بيشتر در معناى انجيلی آن                         

اين آلمه در انجيل به          .  مورد استفاده قرار گرفته است         
آن سكونت    صورت باغ عدن ، جائى آه آدم و حوا در                 

داشته اند و باغى پر از درخت هاى ميوه بوده است بكار                
. اين آلمه در قران می باشد        رفته است آه نزديك به معنى      

 19."مى باشد" َجَنتو"در عربى معادل آن از لحاظ معنا 
آلمه جهنم نيز همانطور که در گذشته نيز گفته شد مانند                   

  درتلمود محل ستايش   .  کلمه عدن ريشه در يهوديت دارد         
در  20.از آن مشتق شده است    "  جهنه"    بت ها و در انجيل    

مدارك يهودى در مورد مجازات بتها و بت پرستان آمده               
 :است

مجازات مى شود، آن    )  بت پرست (هر وقت آه يك ملت       "
شان احترام   هائى نيز آه بعنوان خدايان شان مورد             

نقاط شروع و بتدريج به همۀ       18که در اواخر قرن     
ديگر جهان سرايت نمود، همانطور هم مذاهب توحيدی               
بيان ايدئولوژيک و حقوقی  جنبش و انقالب واحدی بودند            
که از حدود شش هزار سال پيش شروع شده و به همه ی              

بنابراين، اين مذاهب همگى        .  نقاط جهان سرايت کردند       
هزار سال قبل       واحدى بودند آه از شش         بخشى از جنبش  

مالكيت خصوصى         و گسترش       به اين سو با پيدايش           
همچون يك غده سرطانى بر پيكر جامعه   انسانى آغاز و              

   .شروع به پيشروى کرد
اين پيشروى امرى ناگزير بود زيرا خود نظامى آه اين                 

آردند، بطور     مذاهب در پاسخ به نيازهاى آن عمل مى              
 .بود  وقفه ناپذيرى در حال گسترش

ايدئولوژيك خود سعی در        هربار آه اين نظام براى پوشش     
آراستن و    به تن کردن جامه اى از اين يا آن مذهب براى             

 پوشاندن زشتی های قامت خود ميکرد،  اگر جامه مزبور
به قامت او در نمى آمد، دست به جامه متناسب ديگرى                    

براى .  خود برسد     می برد تا سرانجام به منظور نهائى                
همين رمی ها قبل از انتخاب نهائى مسيحيت بعنوان                        
مذهب رسمى، برای مدت های کوتاهی يکی دو مذهب                 

 .ديگر را نيز آزموده بودند 
اسالم نيز رونوشت عربى شده جديدى از مذاهب ناآام و              

بود آه اآنون محمد       شده سامى در عربستان        قبال آزمايش 
بدون آنكه از ناآامى آتى ولى موقتى خود خبر داشته                        
باشد، سعى در پوشاندن آن بر پيكر عريان و بدوى جامعه            

نگاهى به بعضى مشترآات آيات قران با             .  عرب داشت  
مذاهب آزمون شده قبلى ميزان صحت اين ادعا            مندرجات

 :را روشن مى سازد
ايده خداى قادر متعال آه آفرينده هستى و قادر بر همه                     

از اراده و آنترل وى         امور آن بوده و هيچ امرى خارج         
انجام نمی گيرد، ايدۀ پايه اى تمام مذاهب يكتاپرست بود و             

محمد نيز آنرا از مذاهب ما قبل خود اخذ کرده                   بى شك 
خداى او    بنابراين ، همانطور آه خودش هم می گويد        .  بود

همان خداى يهوديت ، مسيحيت و ساير مذاهب يكتاپرست           
خداى يهوديان و مسيحيان عرب        نه تنها آلمه اهللا  نام      .  بود

زبان قبل از او بود، بلكه آلمه ربانى در عربى نيز از                       
 3.در زبان عبرى مى آمد" َربی"يا "  َرب"ريشۀ 

جهان نيز به نوبه        نظريه قران در مورد چگونگى آفرينش      
تورات   خود آپی بردارى و رونويسی آاملی از آتاب                 

سوره الحديد  (  روز آفريد       اينكه خدا جهان را در شش     :  بود
و )  3آيه      ؛ و يونس     9؛ هود آيه        37   ؛ قاف آيه     3آيه  

اينكه زمين طى دو روز و آوه ها و گياهان سبز طى                        
سوره (  روز و بهشت طى دو روز خلق گرديد                    چهار

 ).12-8ُفِصلت، آيه هاى 
البته به نظر می آيد که محمد در اين مورد از پيامبران                     

بود خداى    آرده    يهودی سنگدل تر بود، چرا که فراموش         
 َشبات"خود را مانند يهوديان در روز هفتم خلقت آه روز 

نموده باو اجازه ی                   مرخص        آفرينش  بود از آار      "
 4.استراحت دهد

و ما زمين و آسمان ها و هر چيز بين آن هاست همه را                 "
در شش روز آفريديم و هيچ رنج و خستگی به ما                                

 5."نرسيد
ايده قيامت ، دوزخ و بهشت و مجازات در دنياى ديگر                   

چنانكه .   نيز آپی بردارى صرف از مذهب يهود بود                 
تصاوير قران از روز پايان جهان ، محكمه وحشتناك و                 

در آتاب مكاشفه           قيامت آبرى شبيه به همين مناظر             
منتسب به يوحنا بود آه بنا برنظر بعضى محققان به                         
مولف مسيحی  مجهولى تعلق داشت آه از يهوديان بوده و           

در   ميالدى آنرا به رشته تحرير              69-67در سالهاى      
 .6آورده بود

اسالم، اساسا نظرخود در باره دوزخ را از مذاهب                          
اين مذاهب    خود.  زرتشت ، يهود و مسيحيت گرفته بود            

در (نيز آنرا از آشوريان و يونانيان باستان اخذ کرده بودند           
دوزخ يعنى جهنم را مسلمان ها از                 نام).  افسانه َعشتر  

 دره"يعنى  "  جهينم"يهوديت اخذ آرده بودند آه عبرى آن         
دره هنين  .  مى گفتند "  جهين  "بود و در انجيل به آن          "  هنم 

آه در  )  مولك(بت مولوخ يا      نزديك اورشليم قرار داشت و    
. برابر آن آدميان را قربانى مى آردند، در آنجا بر پا بود                

  7.بدين سبب يهوديان ُمَوِحد از درة هنم نفرت داشتند
از بهشت توصيف شده           البته در همه مذاهب جهنم بيش         

خود را    چون مذاهب توحيدى بجای اين که پيروان        .  است
  تشويق نموده و اميد دهند، بيشتر از طريق تهديد و ترس               

 . آنترل مى آنند
هفت جهنم آه مبين هفت مرحله از مجازات                        داستان

هم در    آسانى است آه از قوانين مذهبى سرباز زده اند،             
يهوديت آمده است آنجا که می گويد وقتى آه داوود فرياد               

شمال و جنوب عربستان آه مورد نظر رمى ها بودند و                 
در نتيجه،  .  رم بود آه موفق شدند        به مدد نيروى نظامى       

در خود اورشليم   .  مسحيت بيشتر در اين مناطق بسط يافت      
مردم آن     در شمال شبه جزيره عربستان نيز، جائی آه               

بيرحم رم سرآوب شده بودند،                      مكررا توسط ارتش      
مسيحيت در شکل اوليه و غير دولتی اش تحت تاثيرات                
. روانی همين سرکوب ها بود که توانست پا بگيرد                           

مسيحيت در عربستان در همه جا تنها در رابطه            بنابراين،
بود نفوذ     رم بود آه توانسته            با زور و سرآوب ارتش        

باين معنا آه مردم اين مناطق يا در اثر سرآوب                   .  آند،
اين سرآوب ها           رم و يا از ترس               هاى خونين ارتش    
 .مسيحى شده بودند

البته ، قبل از اين، وقتی که هنوز رم مسيحيت را بعنوان                
مذهب رسمی خود نپذيرفته بود، مسيحيانى بودند آه نه در          

از اذيت و     به خاطر فرار      رم ، بلكه بالعكس        معيت ارتش 
آزار دولت رم به عربستان مرآزى به ميان بدويان عرب            

نيز، درست به خاطرآنكه فاقد         ولى اينان    .  پناه برده بودند   
دولتى بودند، هيچگاه        نيروى نظامى و حمايت يك ارتش        

اين عدم  .  در ميان بدويان بمقياس وسيع نفوذ آنند         نتوانستند
در مكه نيز     توفيق ، همانطور آه در مورد تبليغات محمد         

شاهد آن بوديم، به خاطر آن بود آه بدويان عرب از نظر               
بودند و     فكرى روشن تر و واقع بين تر از مسيحيان                    

و استقالل طلبانه آنان باروحيه سرآوب             روحيه آزادمنش 
 .مسيحيان مهاجرسازگارى نداشت  شده وتسليم گرايانه

بهرحال، ، چه در مناطق پيشرفته و چه در مناطق بدوى،            
 مذاهب توحيدى ديگر نيز مانند اسالم هرگز موفق به                   

جلب مردم از طريق بحث و گفتگو و تبليغ مسالمت آميز                
محمد نيز      طبيعى است آه تالش    .  نظرات خود نشده بودند    

چرا آه تبليغات محمد     .  مواجه می شد     در مكه با شكست       
آه   در مكه در آليات خود همان ديدگاه ها و ايده هائى بود             

يكتاپرستى در قالب يهوديت و مسيحيت آنها را             قبال جنبش 
به دست    آزموده بود، ودر قبوالندن آنها به اعراب توفيقى         

 .نياورده بود
 و مذاهب ديگر سامى مشتركات قران

تبليغات محمد در مكه همان ايده ها و مفاهيم مذاهب                          
يكتاپرست يهود ، مسيحيت و زرتشت بود که  منطبق با                 
سنن و آداب بخش مردساالر جامعه عربی به مردم آن                   

اسالم و ساير مذاهب       از اين رو ، ميان      .  عرضه مى شد   
علت اين شباهت   .  يكتاپرست تشابهات اساسى وجود داشت    

ها اين بود آه مذاهب توحيدى، عليرغم خصوصيات                      
محلى و منطقه اى شان، همگى حكم روبناى ايدئولوژيك              

مالكيت خصوصى و       نظام واحدى را داشتند آه با پيدايش        
در همه نقاط جهان بنا به مختصات                   نظام پدرساالرى  

از اين رو، مذاهب يکتا          .  بودند      محلی در حال پيدايش       
خود را از اشتراك اين        پرست، اشتراك نظريات و مفاهيم     

نظامات اجتماعى در ساختار مردساالرانه، هيرارشيك و           
در واقع   .  مالكيت خصوصى خود مى گرفتند           مبتنى بر  

نيز، همه مذاهب توحيدى در پاسخ به نيازهاى واحد و                    
نظام ها شكل گرفته بودند و لذا دليلى نداشت               مشترك اين    

هاى واحدی حمايت     آه مانند هم نبوده و از ارزشها و ايده         
 .ننمايند

در واقع نظام تمدن بشری برای اولين بار وقتی شکل می             
گيرد که با شروع انقالب کثيف مالکيت خصوصی و                     
مردساالری، اين نظام ناشناخته، در جا يا جاهائی برای                
اولين بار وارد عرصه  تاريخ می گردد، و از آنجا به                       

بنابراين، مذاهب نيز که     .      نقاط ديگر گسترش می يابد      
روبنای ايدئولوژيک اين نظام ها را تشکيل می دادند،                    

 .مانند خود آنها همگی از يک جنس و قماش بودند
به عبارت ديگر، همانطور آه اين نظام ها در هر منطقه               
شكل محلى نظام واحد مالكيت خصوصى را تشکيل می               
دادند، مذاهب توحيدى نيز هر آدام شكل محلى شده                          

همان ايدئولوژى يكتاپرستى بود       ايدئولوژى واحدى را آه    
و همه اين نظامها عليرغم تفاوت های شان به يک اندازه               

از اين رو، مسيحيت     .  تشكيل می دادند     به آن نياز داشتند،    
 شكل رمى شده يهوديت، و اسالم نيز  در مرحله نهائی اش

 .شكل عربى شده يهوديت و مسيحيت بود  
در دوران معاصر نيز، قانون اساسی کشورهای مختلف             
از اولين قانون اساسی کپی برداری شده، و عليرغم                         
تفاوت های کشوری و محلی، در اصول با يکديگر مشابه           
اند، و همگی اشکال  محلِی و  ملی  نظام دمکراسی و                      

 .پارلمانی  در کشورهای مختلف را تشکيل می دهند
بنابراين، همانطور که نظامهای پارلمانی وقوانين اساسی           
و حقوقی در کشورهای معاصر کنونی نيز اشکال سياسی          
و حقوقی متفاوت انقالب فرانسه و آمريکای شمالی هستند           

 سيامک ستوده
آويختن محمد به افسانه هاى خرافى بابل ومصر تنها                       

توسط او درمكه را       چيزى نبود آه جهان بينى ارائه شده            
به يك نظريه آهنه و عقب افتاده تبديل مى آرد،  بسيارى                

تبليغات ديگر وى نيز در مكه چيزی جز آپی            از آيات و       
  بردارى از تورات، انجيل و افسانه هاى مذهب زرتشت              

يعنی مطالبى آه قدمت وعقب افتاده گى آنها از                  .  نبودند
مصر نبوده و در         زمان خود، آمتر از اساطير بابل و             

 .واقع از خود آنها کپی برداری شده بودند
اين نيز عامل ديگرى بود آه در نظر اعراب، تبليغات                    

را     و آيات اش    وى را از جذابيت و تازه گى مى انداخت              
به تكرار مكررات روايات قديمى،تبديل می            از پيش     بيش

پيروان مذاهب ديگر      کرد  آه اعراب آنها را مكررا از             
و از همين روبه آن ها افسانه هاى گذشتگان             -شنيده بودند 

پيروان اين مذاهب اززمان هاى قديم در شبه             ..  می گفتند 
جزيره عربستان پراآنده بودند و محمد نه تنها در خود                    

نيز با آنان       مكه، بلكه در خالل مسافرت هاى تجارى اش          
 .پيدا کرده بود  مراوده و آشنائى

مراآز يهوديت در شبه جزيره عربستان يكى يمن بود و                
يهوديان عمدتا در مدينه و         .  علياى حجاز        ديگرى بخش  

اطراف آن و تعداد کمی هم در شهر طائف در نزديكى                    
تجارت به مكه مى           مكه سكونت داشتند و دائما براى             

آنها بيشتر تاجر و صنعت گر بودند و به آار                        .  رفتند
در خود مكه    .  ها نيز اشتغال داشتند       آشاورزى در واحه   

هم يهوديان منفردى وجود داشتند آه محمد با آنان گفتگو و           
 .داشت مراوده 

: مسيحيت نيز از سه طريق در عربستان نفوذ آرده بود                
يكى از طريق پادشاهى غسانيان درسوريه که وابسته به               

وديگرى از طريق حيره پايتخت پادشاهى لخميان            رم بود 
خود در    در شمال شرقى و سرانجام از طريق حبشه آه             

قرن چهارم ميالدى توسط پادشاهى آآسيوم مسيحى شده و          
در معيت دولت       ،)ميالدى   525(در قرن ششم ميالدى         

رم، با حمله به يمن و برانداختن پادشاهى يهودى در آنجا،             
بطوريكه، .  آن تحميل آرده بود          مسيحيت را به مردم        

نفر جمعيت و در شمال               20000از         نجران آه بيش    
غربی يمن قرار داشت، در قرن ششم تقريبا تماما مسيحى            

مسيحيت در مناطق ديگر عربستان مانند يمامه ،           .شده بود 
مسيحيان .  مشرق نجد وعربستان مرآزى نيز رواج داشت      

نيز در عربستان به آشاورزى و صنعت اشتغال داشتند و            
گرد به ميان باديه نشينان                 بصورت بازرگانان دوره       

. مىرفتند و مذهب خود را در ميان آنان تبليغ مى آردند                
َثعَلب و نمير و بخشى از قبيله بزرگ بنی بكر                قبايل بنی 

 .باين ترتيب مسيحى شده بودند
مسيحيان بصورت اجتماعات سازمان يافته عمدتا در يمن           

مرآزى بيشتر    ، عدن، سوريه و لخم بودند، در عربستان          
بصورت پراآنده و در آسوت افرادى آه دست از دنيا                   

ميان باديه نشينان زندگى و           شسته اند در صحرا ها در          
 1.تبليغ مى آردند

عالوه بر مذهب يهود و مسيحيت ، اعراب بدوى با مذهب           
زرتشت عمدتا     مذهب.  نزديك داشتند      زرتشت نيز تماس   

در بحرين رواج داشت ، و اعراب از طريق بازرگانان                
شد می آردند و همچنين در         ايرانى آه به عربستان آمد و      

اثر تماس با ايرانيانی که از زمان آنترل يمن توسط                          
 .ساسانيان در آنجا زندگى می آردند، با آن آشنا شده بودند            

مراآز يهوديان، مسيحيان وزرتشتيان درعربستان فهرست      
 :وار به قرار زير بودند

 .در يمن، در مدينه، و در طائف: يهوديت
در حيره پايتخت پادشاهی لخميان، در سوريه،           : مسيحيت

 .در نجران، در يمامه، در نجد، در يمن، و در عمان
 .در بحرين و يمن: زرتشتى گرى

از زاويۀ تاريخی، پيروان اين مذاهب حاصل و بقاياى                   
آه پيدايش    -جهانى يكتاپرستى     تعرضاتى بودند آه جنبش     

هزار سال قبل از ميالد باز می گشت ، از مدت                2آن به   
اولين دين يكتاپرستى     .بود  ها قبل در عربستان آغاز آرده      

يهوديت       آه در شبه جزيره عربستان شكل گرفت آيش              
بنا بر نظر بعضى از محققان توسط                 اين دين آه    .  بود

مهاجران يهودى از قلمرو امپراطورى رم به عربستان                
و از نظر بعضى ديگر در خود اين                   2وارد شده بود،    

منطقه شكل گرفته بود، جز در بعضى از مناطق                               
بعد نوبت به   .  و بطور محدود نتوانست نفوذ آند         عربستان

 .مسيحيت رسيد
شكل       در شكل تكامل يافته اش              مسيحيت آه بخصوص    

رسمى دولت    رمى شده يهوديت بود، همين آه به مذهب            
آن آغاز      خود را در معيت ارتش           رم تبديل شد، تعرض     

در مناطق پيشرفته و ثروتمند         اين تعرضات تنها         .   آرد
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من در    من حرف حكيم عمر خيام را آه گفت؛             .  دارد
. مدينه حاآم بودم و حكم مى راندم، آامًال رد مى آنم                 

اگر به داليلی ناچار شدم       .  من هميشه يک پيغمبر بودم      
آه در مدينه به رتق و فتق امور دنيوى مسلمين هم                      
بپردازم، ناشى از برداشت هاى من و نظرات اصحابم            
بود و ربطى به دين و ايمان و خدا و وظيفه پيغمبرى                  

 . من نداشت
يک پيغمبر نمى تواند حاآم باشد، همانطور آه يک                    

امور روحانی و       ادارٌه.  حاآم نمى تواند پيغمبر باشد         
مسائل مربوط به دين و ايمان انسانها و ادارٌه امور                      

 . دنيوى از جمله حكومت، دو مقوله جداگانه است
و »  سليمان«و  »  داوود«داستان حكومت آردن امثال       

همزمان نبی بودن آنها در دين يهود فقط جنبٌه ارشاد و              
. براى تشويق حاآمان به نيک رفتارى بوده است                       

همانطور آه مسيح قلمدادآردن آوروش بزرگ پادشاه           
ايران در تورات نيز به خاطر رفتار انسانی او نسبت به 
. اديان و اقوام مختلف، من جمله قوم يهود بوده است                  

وگرنه اين پادشاه نه يهودى بوده آه نبی اين قوم باشد و            
 .  نه هرگز ادعاى نبوت آرده است

دين آارى به اجراى سياست جامعه ندارد، بلكه مسأله            
اى است خصوصى و اخالقى و مربوط به درون                         

دين و ايمان به خدا فقط براى پرهيز دادن انسان          .  انسان
اگر .  به عمل خير و نيکى است       شاناز بدى ها و تشويق    

من همزمان با نبوت خود، ناچار شدم براى مردم قوم و      
قبيله ام مقررات اجتماعى نيز وضع آنم، صرفًا به اين            
دليل بود آه تا آن زمان قبايل عرب هيچ ضابطه اى                    

اگر به محتواى     .  براى زندگى اجتماعى خود نداشتند         
مقرراتى آه من وضع آردم، دقت نمائيد، خواهيد ديد               
آه اآثريت قريب به اتفاق آن مقررات متكى بر آداب و            
رسوم و سنن اعراب بود آه يقينًا اجراى آنها در ساير               
جوامع عملی نيست و حتى ممكن است مخالف سالمت            

 . و نظم و ترتيب جوامع ديگر به شمار رود
من پيغمبر بودم و مردم را به دين اسالم و يکتا پرستى              

من هيچ وقت حاآم نبودم و حكومت          .  کردم  دعوت می 
. توانستم پيغمبر باشم    چرا آه در آنصورت نمی     .  نكردم

 : محمد در اين موقع از خيام پرسيد 
آيا در جائی شنيده يا خوانده اى آه براى                 !  ـ اى مرد    

حكومت آردن هم پيغمبرى ظهور آرده باشد؟ و يا                     
پروردگار عالم براى ايجاد حكومت، پيغمبرى را                       
مبعوث و وظيفه او را تشكيل حكومت الهى قرار داده               

 باشد؟ 
 :خيام با قاطعيت گفت

 ! هرگز! خير
پس چطور فكر مى آنيد آه من، غير :پيغمبر اسالم گفت

از آار پيغمبرى وظيفه داشتم آه به نام اسالم حكومت              
تشكيل بدهم و يا از پيروانم بخواهم آه حكومت دينی بر    

 ! قرار آنند؟ 
عزت الملوك آه با شيفتگى به سخنان پيغمبر اسالم                    

 :گوش   مى آرد، گفت 
ـ آاش مى شد فرمايشات پيغمبر اسالم را به گوش همٌه            
مسلمانان رساند و به آنها تفهيم آرد آه پيغمبرشان چه              

امروزه با  .  فكر مى آند و به آنها چه توصيه مى نمايد             
وجوديکه اسالم در همه جا گسترش پيدا آرده، متاسفانه         

رسول اهللا،  »  سنت«گروهى سود جو به بهانه پيروى از  
به جاى  .  از اين آئين بهره بردارى نا مشروع مى آنند           

اينكه بخواهند از آثرت پيروان اسالم در راه بهبود                    
وضع مسلمانان بهره بردارى آنند، از وجود پيروان بی 

در .  مى آنند    سواد و متعصب اين آئين، سوء استفاده           
نتيجه ميان دهها آشور اسالمى، يک آشور مسلمان پيدا 
نمى شود آه مردم آنجا در رفاه و آسايش و امنيت                         

در دنياى امروز، مسلمانی مترادف است با فقر و . باشند
در ميان ملل مترقى و پيشرفته . . . جهل و عقب ماندگى

جهان به عنوان نمونه حتى يک آشور مسلمان پيدا نمى          
گوئی دين اسالم دين فقرا، ضعفا، بيچارگان                   .  شود

 . . . وعقب ماندگان است
 :محمد با تأثر و تأسف گفت 

همٌه حرف هاى شما را تصديق مى       !  ـ راست مى گوئيد   
اما، اينكه فكر مى آنيد مسلمانان با آگاهى از                      .  آنم

ير روش بدهند و از اوضاع ينظرات من، ممكن است تغ
ناگوارى آه دارند رها شوند، خيالی است خام و                           

چرا آه همين حرفهائی آه شما از       .  آرزوئی است محال  
زبان من شنيديد، خود من دهها بار از زبان مردمان                   

اين نظرات لزومى ندارد آه      .  خردمند مسلمان شنيده ام    
هر انسان با شعورى به آسانی . از زبان من عنوان شود

محمد .  مى تواند مشكالت جامعٌه خود را تشخيص دهد          
 : بعد از مكثى طوالنی گفت 

ـ من از مردم ايران حيرت مى آنم، مردمى آه به                        
هوش و ذآاوت، سرآمد اقوام و ملل بودند،            

زرتشت و پيروانش با خردمندى واحترام به اديان                      
موسى و پيروانش نيز    .  ديگر، به اين عقيده عمل آردند      

در قالب دين قومى از تحميل آئين خود به اقوام ديگر                 
 . خودارى نمودند

اسالم هم در مورد آزادى عقيده              :پيغمبر اسالم گفت      
 نظر خود را ارائه داده است، مگر نه؟ 

مشكل اساسى اسالم و خدا و پيغمبرش از             :  خيام گفت 
شما اين مطلب را به عنوان       .  همين نقطه آغاز مى شود    

ازطرف خدا بر شما نازل گرديده           «يک آيه آه                   
، به گوش خلق اهللا رسانديد و مانند عيسى بن مريم »بود

نيز با موعظه هاى خير خواهانه به هدايت مردم و                      
اما، وقتى   .  دعوت آنان به خدا پرستى مشغول شديد               

قدرت پيدا آرديد، ديگر دست از موعظه و ارشاد و                   
اى را آه مى    »آيه«خود به دست خود     .  هدايت برداشتيد 

، به   »از طرف خدا بر شما نازل گرديده است              «گفتيد
دور انداختيد و درعوض نشان داديد آه در تحكيم قدرت 
و دينتان، خدعه و نيرنگ و ضرب و شتم و غارت و                

به همين دليل، اين     .  چپاول و آشتار، آار سازتر است        
مى خواستند    بدعت، حربه اى شد در دست آسانی آه           

آنها اين شيوه غير         .  مردم را اسير و استثمار آنند              
اخالقى را دستاويز قرار دادند و با 
آن جامعٌه بشرى را دچار مصائبی      
آردند آه هنوز هم اثرات سوء آن         

 . . . به جاست
شعلٌه خشمى در چشم هاى محمد           
مى سوخت، با اين حال، آوشيد تا         
. خود را آرام و ُبردبار نشان دهد          

 : او با لبخند آمرنگى گفت
ـ اعمال و آردار من در برپائی             

اسالم براى رهائی مردم سرزمينم      
شيوٌه آار مرا    .  از بت پرستى بود    
براى »  وسيله«صرفًا به عنوان       

، يعنی بر پائی      »هدف«رسيدن به 
نا اين شيوه    اگر هم    .  بود»اسالم«

درست بود، از ديد من موجه به              
چرا آه من  چاره      .  حساب مى آمد  

اى جز دست زدن به اعمالی آه             
آار .  در مدينه انجام دادم، نداشتم        

آنهائی آه بعد از من از آن شيوه ها استفادٌه نا مشروع                
گناه بدآارى آنها   .  آردند، ربطى به من و آئين من ندارد       

 . به گردن خود آنهاست
اگر چه گفتٌه پيغمبر اسالم درست و       :ابو علی سينا گفت     

منطقى است، ولی نبايد فراموش آرد آه پيروان اسالم،         
اعمال و گفتار و پندار پيغمبر خود را به عنوان                             

. ، هم طراز قرآن و ملزم به اطاعت مى دانند             »سنت«
وقتى شما در برپائی اسالم توسل به هر وسيله اى را                 
جايز مى شمرديد، به تبعيت از شما، پيروانتان نيز از               
هيچ خدعه و فريب و قساوت و بی رحمى در گسترش             

 . اسالم ابائی نداشتند
در اين موقع حاج رجب آه در جذبٌه ديدار پيغمبر                        

 :اسالم، خاموش بود، لب به سخن گشود و گفت 
دوستان من قرن هاست آه از دنيا رخت ! ـ يا رسول اهللا

بر بسته اند و آنطوريکه بايد از اوضاع و احوال مردم             
بگذاريد من آه يک سالی است به         .  مسلمان آگاه نيستند  

اين دنيا آمده ام، شمه اى از اوضاع نا به سامان امروز             
مسلمانانی آه پيرو شريعت شما هستند، برايتان بگويم تا 
به اثرات سوء شيوه اى آه براى مسلمان آردن قوم و               

 . قبيله خود اتخاذ آرده بوديد، پى ببريد
آنگاه حاج رجب شمه اى از مصائب و مشكالتى آه                   
عالم اسالم و مردم مسلمان دچار آن هستند، شرح داد و           
تاآيد آرد آه چطور درمملكتش ايران، حكومتى تشكيل         
گرديده آه تمامًا الگو بردارى از دوران حكومت ده                   

او با نقل نمونه    .  ساله پيغمبر اسالم در مدينه بوده است       
هائی از جنايات و مصيبت هائی آه توسط حكومت                    
اسالمى بر مردم ايران رفته بود، با ُبغضى گريه آلود               

 . خاموش شد
پيغمبر اسالم با شنيدن مصيبت ها و شور بختى هاى                

مردم مسلمان و به خصوص ايرانيان و خشمناك از                   
 :بدآردارى شريعتمداران آئين خود، گفت 

آه قصد من از شيوه اى آه در برپائی اسالم                  !  ـ باهللا 
الگو دادن به پيروانم نبود تا بدان وسيله              برگزيده بودم 

بر جان و مال و ناموس و شرف و حيثيت مردمان                      
وظيفه و   .  من فقط يک پيغمبر بودم        .  حكمفرمائی آنند  

رسالت من برپائی اسالم و پرهيز دادن قوم و قبيله ام                 
مرا چه آار به حكومت و               .  از پرستش اصنام بود        

من بارها و بارها در قرآن وظيفه ام را         .  حكومت آردن 
تشريح آرده و گفته ام آه رسالت من چيست و وظيفه ام 

آسانيکه مرا به پيغمبرى . آدام است در مقام يک پيغمبر
قبول دارند، بايد بدانند آه يک پيغمبر با يک حاآم فرق            

 :ساالر سواران رو به همراهانش آرد و گفت 
ـ اين دومين مرد جسورى است آه بزرگى و سرورى              
ما را مى پذيرد و حرمت مى نهد، ولی به نبوت ما                       

 )١ . (ايمان ندارد
 :خالد بن وليد دست به قبضٌه شمشير برد و گفت 

رخصت دهيد تا به خاطر عدم ايمانش         !  ـ يا رسوال اهللا    
محمد، با  .  به نبوت پيغمبر اسالم سر از تنش جدا آنم             

 : تبسمى شيرين گفت 
بگذاريد با او و دوستانش     .  آشتن او روا نمى باشد    !  ـ نه 

سپس از شتر پائين    .  آنان از دانايانند  .  به صحبت بنشينيم  
به دستور محمد مشكى آب به خيام و دوستانش                  .  آمد

هديه شد و بعد، سفره اى گستردند و طعامى چيدند و                  
 .     آنان را به صرف غذا دعوت آردند

محمد، نخست از اسم و رسم و قوميت ياران سئوال                    
 . آرد و سپس از دين و پيغمبر و خدايشان پرسيد

درآن دنيا، ما را دو دين، دو پيغمبر و دو              :  خيام گفت  
در ظاهر، مسلمان بوديم و به پيغمبرى شما              .  خدا بود 

شهادت مى داديم و خدايتان را هم به خدائی مى                              
ولی در باطن، دين ما علم و دانش، پيغمبر ما            .  شناختيم

عقل و خرد و خدايمان ايزد يکتا بود، آفريدگارى آه به            
دور از صفاتى است آه خداى اسالم و         

 . ساير اديان به آن متصف است
ـ بين خداى اسالم و خداى مورد                        

 پرستش شما چه فرقى است؟ 
هم .  ـ خداى اسالم، جمع اضداد است           

رحيم است و هم شقى، هم رحمان است  
و هم جبار، هم آريم است و هم لئيم،               
هم منتقم است و هم غفار، هم مكار                  

.  است و هم مدبر و         . چنين خدائی،  . 
نمى تواند خداى راستين و خداى همه            

 . مخلوقات جهان باشد
ـ آدام پيغمبرى ُمبلغ خداى راستين                  

 بوده؟ 
ـ زمانی شما، زمانی عيسى، زمانی               

 . . . موسى و بيشتر از همه زرتشت 
 : گفت محمد، چهره در هم آشيد و

ـ چگونه است آه تو مرا ُمبلغ چنين                 
خدائی مى دانی، ولی رسول و برگزيدٌه 
 او نه؟ و نبوتم را نيز تصديق نمى آنی؟ 

شما قبل از هجرت، در مكه قوم خود را به اسالم و                - 
آن خدا با خدائی آه در . خداى راستين دعوت مى آرديد

به نامش شمشير مى زديد و برايش                  )  مدينه(يثرب   
و دستتان به خون          انداخته بوديد  غارت و چپاول راه         

)١ (شما در     .  ، فرق داشت    شده بود  مخلوقاتش آغشته     
او   پيغمبریاولين آسى آه با محمد بيعت آرد، ولی به            

 .دشهادت نداد ابوسفيان پدر معاويه بو
مكه ُمبلغ خداى من، خداى راستين بوديد، ولی در                       

 ! مدينه، نه
محمد دقايقى در خود فرو رفت و بی آنكه سخنی بگويد، 

 ! خدا داند با خود چه مى گفت. به زمزمه آردن افتاد
سكوت طوالنی پيغمبر اسالم، همٌه حاضران را غرق             
در شگفتى و حيرت آرده بود تا اينكه ابو علی سينا لب             

 :به سخن گشود و گفت 
ـ نظر حكيم ما اين است آه جماعت آثيرى از مردم و               
به خصوص جويندگان حقيقت، معتقدند آه نبوت شما               

شما در مدينه    .  در هجرت به مدينه به پايان رسيده بود          
حكومتى را بر مبناى آئينی غير از آنچه آه در مكه مى        
گفتيد تاسيس آرديد و به عنوان فرمانرواى آن حكومت           

در مدينه، شما ديگر آن دعوت آنندٌه       .  بر آرسى نشستيد  
مهر و محبت و آن ُمصلح خيرانديش و دلسوز به حال              

 . فقرا و بيوه زنان و يتيمان نبوديد
محمد همچنان آرام بود و با دقت به سخنان اين دو حكيم 

 :با پايان سخن ابو علی سينا، خيام گفت . گوش مى داد
ـ شهرت و امتياز هر پيام آورى منوط به پندار و گفتار             

همچنانكه .  و آردار اوست، نه به آثرت پيروانش                   
توسعه و گسترش دين هيچ پيغمبرى نيز دليل اصالت               

چنانكه .  نبوت و يا حقانيت آئين وى به شمار نميرود                
ـ پيام آور ايرانی ـ به قدمت هزار و » مانی«ديديم، آئين 

دويست سال رواج داشت و از نظر وسعت و گستردگى 
ولی در  .  و آثرت پيروانش، سر آمد همٌه آئين ها بود              

نهايت رو به زوال نهاد و ديگر اثرى از او و از آئين                  
 . . . جاذبه اش باقى نماند پر
 شهرت و امتياز من و آئينم آدام بود؟ : محمد پرسيد  

با ارزشترين جنبٌه آئين اسالم، آيت         :ابو علی سينا گفت    
بر آزادى  آيت  طبق آن    شما  .  بود»  ال اآراه فی دين     «

عقيده و نداشتن اجبار در پذيرش دين و ايمان صحه                   
اين آيت، سخنی بزرگ و با ارزش و خدائی              .  يدگذاشت
چون به اين اصل بنيادى مهر تأئيد مى زد آه نسان . بود

 . توان واداشت را به پيروى هيچ عقيده و ايمانی نمی

 !  وآن پيغمبر شمشير زن
لحظاتى بعد جمع ياران خود را در شن زارى گسترده              
يافتند آه نه پرنده اى در آسمان بيكرانش پرواز مى آرد 
و نه چرنده اى در پهنٌه زمينش به چريدن مشغول                        

گرماى آفتابش نيز چنان سوزاننده بود آه در همان           .بود
 . دقايق اول، تشنگى جان آنان را برلب آورده بود

ابو علی سينا، وقتى خوب به سيماى پريشان دوستانش            
 :نظر آرد، با تبسمى طنز آميزى گفت 

سخت از بی پروائی و آنجكاوى           »  بابا«ـ مثل اينكه       
هاى گستاخانٌه ما به خشم آمده و همانطور آه مى                         

 . خواستيم ما را به سمت جهنمش پرتاب آرده است
 :خيام، با نيشخندى گفت 

، از   »دم و حوا    آ«  ـ به قول زرتشت، ما را نيز مثل              
بهشتش بيرون انداخت تا فضولی و گستاخى ما را آيفر          

 . دهد
حاج رجب آه بيش از ديگران در مقابل گرما و                           

 : تشنگى بی تاب بود، گفت 
ـ نهايت بی آبی و گرماى زياد ُمردن است، مگر نه؟ ما            
هم آه يک بار ُمرده ايم، چه فرقى مى آند، بگذاريد                    

 . يک بار ديگر هم بميريم
حال تر و مقاوم تر به         عزت الملوك آه از ديگران سر      

ـ برخيزيد تا به جستجوى محل          :نظر مى رسيد، گفت      
» بابا«سايه اى و آبی پيدا آنيم وگرنه اين           .  امنی برويم 

قبل از اينكه ما را به جهنمش برساند، در زير آفتاب                   
 . . . سوزان صحرايش آباب خواهد آرد

ساعتها راه مى رفتند و عرق مى ريختند بی آنكه                          
آوچكترين اثرى از حيات در اين صحراى بی پايان پيدا 

 . آنند
حاج رجب، قبل از همه از خستگى و گرما و تشنگى                

خيام و ابو علی سينا و         .  از پا در آمد و به زمين افتاد           
تنها عزت الملوك    .  ديگران نيز خسته و درمانده شدند         

بود آه به مسيرش ادامه مى داد آه او هم ناچار شد به                
 . جمع ياران برگردد و درآنارشان بنشيند

 :خيام با بی اعتنائی گفت 
ـ به نظر من رفتن ما بيهوده است، همين جا منتظر مى             
مانيم، يقينًا آسى آه ما را به اينجا پرتاب آرده نقشه اى            

» مردعرب«ظاهرًا اينجا سرزمين آن         .  برايمان دارد  
 ! است

» پسر«فكر نمى آنيد آه! حكيم عزيز: ابوعلی سينا گفت
از سر لج ما را به اينجا پرتاب آرده تا با پيغمبرمان                    

 ديدار آنيم؟ 
پسرى آه من ديدم آن چنان        !  نه:  خيام با ناباورى گفت    

کنم چنين انديشه      آار خود گرفتار بود آه فكر نمی           در
! تازه با آدام اقتدار      .  اى به مغزش خطور آرده باشد          

اوست آه ما را هر دم به         .  است»  بابا«آار، آار خوِد     
کشاند و هر دم به نحوى        سراى يکى از پيغمبرانش می    

در همين لحظه،    .  کند  ما را با مسائل تازه روبرو می          
گرد و غبارى افق دور دست را پوشاند و از ميان آن،               

 . جماعتى شتر سوار عرب هويدا شدند 
وقتى سواران به نزديک اين جمع رسيدند، حاج رجب،          
در پيشاپيش سواران مردى را آه قبًال بر باالى منبر                 

عمر، .  مسجد در حال قرائت قرآن ديده بود، شناخت              
ابوبكر، عباس، ابوسفيان و خالد و عده اى ديگر                           

 . اطراف مرد را احاطه آرده بودند
که در هشتى مسجد با آنان        حاج رجب با شناخت آسانی

روبرو شده و گفتگو آرده بود، رو به خيام آرد و                         
 :گفت 
مردى آه بر جهاز شتر سفيد نشسته، پيغمبر                 !  ـ پدر  

با .  ديده ام   مسجد  من او را بر باالى منبر       .  اسالم است 
نزديک شدن سواران، خيام و دوستانش از جاى بر                    

خيام قدمى پيش نهاد و به زبان فصيح عرب               .  خاستند
 . درود بر بزرِگ نامداران عرب:  گفت 

 خيام و آن دروغ دآلويز 
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زمان آنرا اصالح و متحول آرد و در لباس نو به                         
اعمال و رفتارى را آه من با               .  پيروانش ارائه نمود    

گروهى مردم جاهل و بت پرست داشتم، نمى توان و                 
نبايد در همه اعصار به مردم تحميل آرد؟ تعدد                             
زوجات، مربوط به اوضاع و شرايط خاص آن زمان               

خواهند همان احكام را به زنان و                  بود، چطور می     
مردان آگاه اعصار و قرون ديگر تحميل آنند؟                              
همينطور است احكام برده دارى، جهاد، شهادت،                       

 . سنگسار، جزيه و غيره
اگر امروز من دوباره به پيغمبرى مبعوث شوم،                          
بيشترين احكام و دستوراتى را آه در زمان نبوتم صادر 
آرده بودم، از ميان برخواهم داشت و مسلمانان رااز                
مشكالت ناشى از امر و نهى هاى قديمى و قيد و                           

اگر از نو به من     .  بندهاى عهد جاهليت نجات خواهم داد     
وحى نازل گردد، يقين دارم اين بار آن گونه نخواهد                  

 . . بود آه در زمان بعثتم بود
خيام آه تا آن موقع در انديشه هاى دور و دراز خود                   
غرق بود، برقى در چشمانش درخشيد و با خروش                    

 : گفت 
مگر !  مگر اختيار خدا دست شماست؟              !  ـ يا محمد     

)خدا(، حق دخالت در آار پيام دهنده         »پيام آوران «شما
مگر پروردگار عالم آياتش را با نظر و         !  را هم داريد؟    

از چه  !  مشورت شما پيغمبران تهيه و نازل مى آرد؟            
آسى شنيده ايد آه اگر دوباره به پيغمبرى مبعوث شويد، 
آياتى آه برايتان نازل خواهد شد، آيات قبلی نخواهد                  

؟ آيا منظور شمااين نيست آه آيات قبلی نيز بنا به             !  بود
؟ و آنچه شما    !  ميل و اراده و خواست شما نازل مى شد        

! مى خواستيد خدا برايتان تهيه و تنظيم و نازل مى آرد           
 . . . . ؟ 

محمد با پرسش هاى پى در پى خيام و به خصوص با                
نگاههاى آنجكاو و پرسشگر حاضران، براى اينكه هر         
گونه شك و شبهه اى را از دل آنان بزدايد، با اطمينان               

 : به نفوذ آالمش، خطاب به خيام گفت 
ـ آفريدگار جهان به پيغمبرانی آه در جهت يکتا پرستى           

اى »آيه«آوشش مى آردند، آنقدر اعتماد داشت آه هر          
! . را آه آنها صالح  مى ديدند، برايشان نازل مى آرد            

 . . 
هنوز اين اعتراف صريح محمد به پايان نرسيده بود آه           

و در يک        ن گرفت  گرد بادى عظيم در صحرا وزيد          
چشم به هم زدن، محمد و اصحابش را در ميان گرفت              

به و آنها را چون شن هاى سرگردان صحرا با خود                    
نداى    در عين حال نيز      .  و سپس ناپديد کرد         بردهوا   

در ميان صداى مهيب گرد و         »رب العالمين «پرعتاب  
 : شنيده شد که می گفتباد 

 !  يا محمد 
 !  اسرار چند هزار ساله را چرا فاش كردى؟

■■■ 

چطور خود را اينطور در بند گذشته ها و در            
. حصار تاريک قرون و اعصار محصور نگهداشته اند        

چگونه است آه مى پندارند با توسل به حرف و                             
؟ چطور  !  حديثهاى عصر جاهليت مى توان زندگى آرد   

مى شود باور آرد آه مردمى آه خود زمانی دراز                      
پرچمداران تمدن و فرهنگ عالم بوده اند، امروزه                     
اينطور در جهالت و تعصب و تاريکى و غفلت غرق               

 ؟ ! باشند
ابو علی سينا، غمگين از سخنان عبرت انگيز پيغمبر               

 :اسالم، گفت
ـ ايرانيان، اگر چه در ميدانهاى نبرد نظامى از اعراب            

ولی .  شكست خوردند و اسالم را به ـ ناچار ـ پذيرفتند             
در پهنه علم و معرفت و در جستجوى راستيها از                        

وسعت و    .  پيشگامان علم و انديشه و فلسفه بودند                    
خود، هر چه دارد،       »  آئينی«گسترش اسالم در قالب         

شوآت .  بخش قابل توجه آن را از فرزانگان ايران دارد   
و عظمتى آه اسالم پيدا آرد، مرهون نخبگان ايران                  

. آه امروزه همٌه مسلمانان بدان افتخار مى آنند                 هبود
حال چرا اين ملت با همٌه هوشمندى به اين حال و روز             
افتاده، امرى است آه بايد آنرا در جاى ديگر جستجو                

 . آرد
آنچه امروز اهميت دارد، اينست آه آيا زمان برچيده                
شدن آئين اسالم هم فرا رسيده است؟ آيا بايد به خاطر                 
اعمال و آردار ناهنجار شريعتمداران اسالم، از اين                
دين نيز مثل آئين هاى پيشين آناره گرفت؟ اين است آن           

 . به آن فكر آرد اصلی آه بايد عميقًا
قرنها رواج داشتند،  آئين مهر و زروان و مانی و مزدك

ولی ديديم آه هر يک به شكلی از ميان رفتند يا                               
اگر سرنوشت آنها را مطالعه آنيم، مى         .  فراموش شدند 

بينيم، غالبًا متوليان و شريعتمداران اين آئين ها سبب                 
آيا چنين سرنوشتى براى اسالم هم         .  افول آنها بوده اند     
آيا حافظان اين شريعت مى دانند              !  در پيش است؟         

برآئينشان چه مى آنند و دينشان را به آجا مى برند؟                  
 . . . بايد صبرآرد و سرانجام آنرا ديد

محمد آه با دقت به سخنان ابوعلی سينا گوش مى آرد،            
 :با استفاده از سكوت او، گفت 

ـ همانطور آه مى دانيد، هر دينی دوره اى دارد و                        
بقا و فناى   .  مسلمًا اسالم نيز از اين قاعده مستثنی نيست       

ولی بعيد نمى دانم آه ! اسالم دست آيست؟ خدا  مى داند
اسالم، يکى از اديانی خواهد بود آه تا مدت ها حيات                 

البته، من هم از اينكه آئين مرا جماعتى            .  خواهد داشت 
به هزار و يک عيب و ايراد آلوده آرده اند، آزرده                       

چرا آه اين آئين با توجه به آثرت و تنوع                     .  خاطرم
پيروانش، مى توانست يک آئين پاك و منزه الهى باقى              

يک آئين خوب، چنان آئينی است آه بشود با                   .  بماند

)  14( ادامه از صفحة ...... خيام و آن دروغ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

دالر  30يورو در اروپا و  20عالقمندان مي توانند اين كتاب را به بهاي
 .درامريكا و كانادااز كتابفروشي هاي معتبر  تهيه فرمايند

 دوستاني كه مايلند اين كتاب را مستقيماٌ از نويسنده درخواست كنند،
 .يورو خواهد بود 25قيمت كتاب با هزينه پست معادل 

 :آدرس درخواست
Houshang Moinzadeh 

B . P : 31 
92403 Courbevoie–Cedex 

France 
com.gmail@moinzadeh 

 

 

مهمتر از همه آنكه هيچگاه شكست نظامي موجب نشد آه  
ايرانيان باستان، دين خود را ترك آنند و آيين ديگران را     

ان  .  بپذيرند مگر ايران در يورش اسكندر مقدوني از يوناني
كار آشور                     ا آداب و رسوم و اف شكست نخورد؟ ولي آي

ه ارسطو         در       ( غالب را پذيرفت؟ حتي فلسف اد اسكن ) است
         .مدت ها پس از ظهور اسالم در ايران رواج يافت

ه اسالم                   ان، گروه گروه ب ي ران پس چه دليل داشت آه اي
د         دي انشان پ ي روي آوردند و مدافعان بزرگ اسالمي در م
ده          تي دي آمد و خدماتي آه آنها به اسالم نمودند از هيچ مل

همچون    ( نشد؟ چه دليلي داشت آه مفسران بزرگ قرآن    
خر رازي و                        ضاوي و ف ي خشري و ب ري و زم ب ط

از ايران برخيزند؟ چه دليلي داشت آه     )  …نيشابوري و 
بوي        محدثان بزرگ و گردآوري آنندگان جوامع حديث ن

اني و     (  مانند بخاري و ابن ماجة قزويني و ابو داود سجست
ايراني باشند؟ چه دليلي داشت آه حتي در    )  …ترمذي و 

ارسي، ابوعلي                 ه پ وي ب ادبيات عرب، ايرانياني چون سي
فارسي، عبدالقادر جرجاني و فيروز آبادي و امثال ايشان    
ني       ا دي پديد آيند و خدمات شاياني به زبان عربي نمايند؟ آي
ين                              ود، چن ا تحميل شده ب ه آه به زور شمشير بر آن

 !دستاوردي را به بار آورد؟
ا                               ان صدر اسالم ب ان م م، مسل ا آه بگذري ه ن از همة اي

ا               د آه ب ودن ه ب اهل  “زرتشتيان رفتاري را در پيش گرفت
اريخ است               ”آتاب مات ت . داشتند و اين موضوع از مسل

ان          مورخان گزارش نموده اند آه روزي خليفة دوم در مي
ه گفت          ان صحاب زرگ مي  :  گروهي از ب ا      من ن م ب دان

دالرحمن بن        ) زرتشتيان(مجوسيان  چه آنم؟ عب

ه        ون م ن ن ا  اي از        اي رفتار مأموران دولت ساساني ب
د         .  مردم حيره و سواد عراق بود ول پروفسور توماس آرن

 :نويسد  مي “تاريخ گسترش اسالم  “در آتاب ارزندة 
مام مردم                  “ د و دين در ت اي زجر و شكنجه و تجسس عق
ه دين رسمي زرتشتي و                 )  ايران(  ي يكنوع حس تنفر عل

مود،      خاندان پادشاهي آه به تحميل آن بر مردم آمك مي  ن
ه                تح اعراب ب به وجود آورده بود و موجب آن شد آه ف

د                   اي م وه ن “صورت يكنوع نجات و رهايي و آزادي جل
رش       (  ت خ گس اري د،                  ت ول اس آرن وم رت الم، اث اس

 )دانشگاه تهران چاپ149ص دآترابوالفضل عزتي، ترجمة
ران از       اين شواهد نشان ميدهد همانگونه آه گفتيم مردم اي
ي آن                       ن رد و اوضاع دي زدگ ة ي ران گ م ت ت س وم ك ح
رابر        روزگارراضي نبودند و بهمين جهت پادشاه را در ب
اع                  ه دف يز ب ران ن سپاه مسلمانان تنها گذاشتند و ارتش اي

د       جدي برنخاست به دليل آنكه مورخان گزارش نموده  : ان
شاه        “چهار هزار سپاه ايراني آه آنان را  و (   “سپاه شاهن

ا          تي        :  به اصطالح زمان م طن د از          مي )  گارد سل ن ت ف گ
اه              ه سپ ا ب د ت ن ابوموسي فرماندة مسلمانان، زينهار خواست
اري             مين را ي اسالم بپيوندند و در محاصرة شوشتر مسل
ه مسكن                  آردند و همگي اسالم آوردند و سپس در آوف

 “گزيدند چنانكه بالذري تاريخ نويس معروف در آتاب          
دان، اثر بالذري               -آورده است  “فتوح البلدان  ل ب توح ال  ف

، ترجمة دآتر آذرتاش آذرنوش،     ) بخش مربوط به ايران( 
 41و  40ص 

وا     ام       …فانهزمت صفوف األعاجم و ول و ق
 ).2(خالد في الناس خطيبًا يرغبهم في بالد العجم

صفوف پارسيان در هم شكست و روي به گريز     “:  يعني 
راني     نهادند و خالدبن وليد در ميان مردم برخاست و سخن

”. آرد و آنانرا در حمله به شهرهاي پارسيان تشويق نمود 
 )چاپ مصر354، ص 3تاريخ الطبري، ج   (

عالوه بر اين از جنگ مسلمانان با دولت ساساني، مردم      
ه                     را ب د و آن ـ ـ ود شدنـ ان خشن حيره و بسياري از ايراني

د             “بخش  نبردي نجات “منزلة  وده مردم شمردن . براي ت
آورده است آه رؤساي     “الخراج  “يحيي بن آدم در آتاب 

 : سواد عراق پس از پيروزي مسلمين، به خليفه وقت گفتند
ا        ن ي انا آنا قد ظهر علينا أهل فارس فأضروابنا و أساؤوا إل
مهم حتي                     و أخذوا يذآرون له شيئًا من شرورهم و ظل

فلما جاء اهللا بكم أعجبنا مجيئكم  : ثم قالوا له ! ذآروا النساء 
و فرحنا فلم نردآم عن شيء و لم نقاتلكم حتي أخرجتموهم  

ا          50بن آدم، ص  الخراج، اثر يحيي(  عنا : مقايسه شود ب
 )چاپ مصر 204بن سالم، ص  األموال، اثر ابوعبيدقاسم

د    “:  يعني  وضع ما چنان بود آه پارسيان بر ما چيره شدن
م             ا و ست ه دي و در حق ما آسيب و بدي روا داشتند و از ب
ان               واميس و زن هاي ايشان سخن گفتند تا بجايي آه از ن

ه    :  آنگاه به خليفه گفتند !  خود ياد آردند چون خدا شما را ب
ا را از                    ه شم م و ن ديار ما آورد از آمدنتان شادمان شدي
را از                ان ا آن م ت آاري بازداشتيم و نه با شما آارزار آردي

 .”سرزمين ما بيرون رانديد

يشگام  و آتش                بنابر اين در واقع خود  دولت ساساني پ
ان              ان م افروز و محرك جنگ  بود  و سبب شد  آه  مسل

ه را             ن ت ة  ف بر ايران بتازند و در صدد بر آيند تا سر رشت
 “ولجه      “بر آنند همانگونه آه طبري  پس از ذآر واقعة 

 :نويسد  مي

 

اين بخش سوم نامه ايست که قسمت های اول و            
دوم آن همراه با پاسخ در شماره های قبلی                        
روشنگر چاپ و در اين شماره بخش سوم آن از   

نامه به قرار زير شروع و       .  نظر شما می گذرد    
 :ادامه می يابد
 آقای ستوده

اين روزها بازار فحاشی به اسالم رونق گرفته           
و ظاهرا نشريه شما که روشنگر می ناميد هم               

من نقدی به باور    .  همين روش را ادامه می دهد      
بعضی از فحاشان اسالم نوشتم برای شما می               

بعضی از   .  فرستم تا با هم بحثی کرده باشيم               
نويسندگان مغرض مانند مسعود انصاری وقتی         
در مورد اسالم و حضرت محمد کتاب می                      
نويسند چهره ای  از پيامبر و اسالم نشان می                 
دهند که انگار اسالم با زور شمشير گسترش                 
يافت و يا حضرت محمد به خاطر غنيمت جنگ         
. می کرد در حالی که اين دور از واقعيت است            

من در اينجا نکاتی را در رد اين نظريه از                       
کتاب سيرت رسول از ابن هشام چاپ دوم                       

 ....از انتشارات خوارزمی بيان ميکنم 1361

)  17( ادامه در صفحة      
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 . حاضر نيز پيشرفته تر و متمدنانه تر می باشد
ما در مورد روابط قبل از ازدواج ديديم آه چگونه آزادى   
رين                        ه ت ت يشرف جنسى درميان آنان در حدى است آه پ
آشورهاى اروپائى آه از لحاظ انقالب جنسى حتى از             

 .امريكا هم جلوترند، به پاى آنها نمی رسند
ان ازدواج              ان آن اما در مورد ازدواج بايد گفت آه در مي

ه     زمانى آغاز می گردد آه انگيزه هاى سكسى آاهش ت ياف
يشتر  در پى  يك                        اند و اين وقتى است آه  شخص    ب

اشد،  رابطه اى آه بر                  رابطه  پردوام  و رفيقانه می ب
ه هاى                     ق ا سائ اشد ت مبناى همدمى و همآهنگى روحى ب

ران و    .  جنسى زود گذر ما در گذشته ديديم آه چگونه دخت
نوع و               ائى هاى مت پسران از خالل روابط جنسى و آشن
گسترده اى آه با يكديگر دارند، آگاهانه جفت نهائى خود      

 .را براى ازدواج و زندگى دائمى با او بر مى گزينند
نتيجه اين امر آنست آه در ميان بوميان، هرچه سن جفت  
د هر رابطه دوستى                    ن ان ها، م ها باالتر ميرود روابط آن

نمونه اين امر،       .  معمولى، قوى تر و مستحكم تر ميگردد
در "  ست آه ا (Green land)"   گرينلند" در ميان اقوام 

ميان آنها هر چه سنشان باالتر ميرود عشقشان بيشتر مى    
ين  " در ميان12." شود هاى برزيل      (  Tocantin") توآانت

ه او          اگر يك بومى عاشق زنش"  نيز، حتى نباشد حداقل ب
د    كن ه       13." بعنوان يك دوست و همدم سودمند نگاه مي ت ب ال

بايد توجه داشت آه در جوامع اوليه چيزىاز نوع عشق        
اشى از               هاى سوزاِن عصر تمدن، آه بنا بر يك نظر، ن
اآامى     سرخورده گی ها و آمبودهاى روحى و روانى و ن
ه          داشت هاى جنسى رايج در اين جوامع می باشد، وجود ن

 . است
www.siamacsotudeh.com 
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پدر مى بايست آنقدر از خود دفاع آند تا مجروح   " ها    
اينكه خون نمايان می شد نبرد متوقف می   به محض.  شود

در را               گشت ، اما گروه مهاجم، تازه پس ه پ ن، خان از اي
ه آن     مورد تاراج قرار مى دادند و هرچيزى را آه ميشد ب
جام در                د، و سران ردن دست اندازى آرد به غارت مى ب
شد    جشنى آه از طرف پدِر مصيبت زده و بدبخت برپا مي

  8."حضور می يا فتند
سرانجام آار نگهدارى و تر و خشك آردن بچه حداقل            
براى مدتى توسط مرد انجام مى گرفت آه ما قبال در اين    

ه        .  مورد بقدر آافى صحبت آرديم سل اما در مورد يك سل
مسائلى آه بعدًا در نظام پدر ساالرى جنبه تعصب آميز        

 . پيدا می آند نيز، اين تقاوتها وجود دارند
ا " در ميان بوميان  ه هاى                 " آارولين ، دخترى آه معشوق

فراوان دارد براى ازدواج بيشتر خواهان داشت، بطورى   
وه           رم تر جل آه هر چه بيشتر با اين و آن مى رفت، محت

  9.مى آرد
، اين    Brames)" (    برامس  " همينطور، در ميان بوميان 

مورد توجه ديگران           مايه غرور يك شوهر بود آه زنش
راوان داشت، اين از                  .  باشد از اينرو، زنى آه عشاق ف

 10.به حساب لياقت وى گذاشته مى شد  طرف شوهرش
سرانجام ، به مسئله حسادت، يكى از ويژگى هاى نظام          
ارى می          ب پدر ساالرى و جاى نسبتا خالى آن نظام مادرت

ا وجود          .  رسيم در نظام مادر تبارى چيزى بنام حسادت ي
وده است        در مورد مسائل        .  نداشته و يا بسيار ضعيف ب

از     مادى ، از آنجا آه همه برابر بوده و آسى چيزى بيش
ديگرى نداشته ، از اينرو زمينه اى براى بروز حسادت        

ه است      د موارد        .   وجود نداشت ان م ي م
مربوط به روابط ميان زن و مرد آه    
در اين موارد نيز از آنجا آه روابط        
وده ، و                 راد آزاد ب ان اف ي سى م جن
ا              بعالوه حِق فرد در اين مورد آه ب
اشد آامال                ه ب چه آسى رابطه داشت
ذا در اين مورد               رعايت می شده ، ل
ه                 مون نيز زمينه ای برای  بروز  ن
هاى  حداقل  حاد  حسادت وجود                    

  . نداشته است
د            اال هرچن نمونه هاى ذآر شده در ب
خود شواهدى آافى بر اين مدعا               
ده اى                  دي ًا پ هستند آه حسادت اساس

مربوط به نظام مالكيت خصوصى است و اگر هم در                
ا          وده، ب جوامع اوليه وجود داشته بسيار جزئى و خفيف ب

ان          اينحال مطالعه يكى از اين موارد و عكس ومي العمل ب
" مالينووسكى   . " كندينسبت به آن مسئله را بيشتر روشن م

ر                     ان جزاي ي وم ان ب ي ق در م ي حق راى ت ا ب ه سال ه آ
 : می دهد  زندگى می آرده است، گزارش" تروبرياند"
بر     "  گا       "   1915در اآت ي وآوواى الب يكى از پسران        "  ت

ا   " قبيله براى مدتى روستاى خود                 رئيس ان را "  اومارآ
ازگشت          .  براى انجام آارى ترك مى آند گام ب ه او    " هن ب

ا  " مى گويند آه زنش اي ا پسر                   "  دىگيا گ در غيبت او  ب
كه      "  مواى دايله" قبيله بنام   ديگر رئيس ن خوابيده است و اي

د و زن         آنها همان صبح با يكديگر به ميان باغ ها رفته ان
. به بهانه آب آوردن، ظروف آب را نيز با خود برده است

با شنيدن خبر اوآنها را دنبال  می آند و بنا بر شايعات دِر   
دا    ي گوشى، آنها را در حاليكه با يكديگر مشغول بوده اند  پ

يست، ولى              .  می آند  وم ن ل هرچند حقيقت امر چندان مع
ه مرد خون آشامى                "  توآوواى البيگا" بهرحال،  ت ب آه ال

ام خود          ق ت نيست ، خشماگين   با شكستن آوزه هاى آب ان
گا   " واضح است آه .  می گيرد  را از زنش ي " توآوواى الب

نه قصد مشكل آفرينى داشت، و نه آنكه مى خواست بر           
همان شب من  .  بگذارد  احساسات لطمه ديدة خود سرپوش

ا     ديدم آه در جشنى شوهر خشمگين، در همآهنگى آامل ب
 11."در آنار وى نشسته است  همسرش

 ازدواج در ميان اقوام بومى
خ،                              اري بل ت اق ده  از  دوران  م ان اقی م در ميان اقوام ب
ه در      بسيارى از تحقيقات بعمل آمده نشان ميدهد آه چگون
ميان آنها روابط زن و مرد بطور آلى  و  روابط  جنسى    

مدن در عصر           بطور اخص  از پيشرفته ترين جوامع مت

اين تصوير بعدها     ).  36و      33نوزدهم،     ؛ فرگرد  9ام،    )   10( ادامه از صفحة ...... زن الهة آسمان  
وآتاب )  15باب دوازدهم،       (درآتاب طوبياى تورات           

يوحناى رسول در انجيل به صورت هفت فرشته             مكاشفه
يوحنا،   مكاشفه(اى آه در برابر تخت خداوند جاى دارند             

  منعكس)    6و باب پنجم ،         1؛ باب سوم ،       4باب اول ،     
در آنروز  : "خود آمده است آه        در قران بنوبه  .  شده است 

خداوند خواهىديد آه به تسبيح           مالئك را گرداگرد عرش    
؛ مالئكى آه        )75زمر،    "(مشغولند        خويش  پروردگار
 دارند و آن هائى آه در                  خداوند را بر دوش             عرش

 24)7مومن، ."(پيرامون آن ويرا تسبيح می گويند 
داستان شگفتى هاى بهشت آه پيغمبر هنگام نزول از                      

و فرشته ها آه از           اورشليم آنها را مى بيند، حورى ها            
خانه ارواح مى آيند و غيره آه همانطور آه ابن هشام می             

آن ها را  در مصاحبت با سلمان فارسى              گويد، محمد بايد  
چنانكه  25.آموخته باشد، از منابع زرتشى ديگر قران اند          

وقتى اعراب محمد را متهم به اين مى آنند آه اين آيات را          
 :نه خدا بلكه آسى به او مى آموزد

باز آافران نادان ايمان به وحى خدا نياورده و گويند                      "
  26"اى  آموخته  تو به درس) اين ها را(

  :محمد در پاسخ به آنها اين آيه را مى آورد
آه       و ما آامال آگاهيم آه آافران مى گويند آن آس                         "

بشرى است  در      مطالب اين قران را به رسول مى اموزد        
است و اين     )  فارسى(صورتى آه زبان آن بشر عجمى             
      27    ."قران به زبان عربى فصيح است

حتى زمان برگزارى نمازهاى پنج گانه آه محمد آنها را               
مذهب سبائيان آه       در مدينه مقرر مىكند به روايتى از            

چرا آه آنها نيز     .  می شود     ديگر از ميان رفته بود اقتباس       
تاى آنها در همان      5نوبت نماز مىگذاردند آه        7روزانه  

. ساعاتى برپا مى شدند آه نمازهاى محمد برپا می گشتند             
بار در سال را از تاريكى تا طلوع               30بعالوه، آنها هم      

باضافه روزهاى باقى ماندۀ         خورشيد روزه مى گرفتند،      
  28.ماه را، درهرماهى آه ماه خوب باال نمی آمد

■■■ 
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مجازات خواهند شد؛ زيرا، چنين نوشته شده         بودند 
مصر حكمم را به اجرا          من بر عليه همه خدايان       :  است  

 21. " خواهم گذارد
اين ها به روشنی نشان می دهد که همۀ مذاهب منجمله               ( 

يهوديت مانند اسالم، در مبارزه با عقايد رئاليستی و نظام              
دمکراتيکی که تحت عنوان بت پرستی ازآن نام برده می             
شده است شکل گرفته اند، و اين خود، اين نظر را که                       
مذاهب يکتاپرست همگی از ويرانه های نظام ماقبل تاريخ         

 .)و از مبارزه با آن سر برآورده اند تاييد می کند
.  در قران نيز به تقليد از يهوديت اين آيه آورده شده است                

اگر اين بتان آه شما مى پرستيد به راستى خدايان بودند                ”
و بتان تان همه در         به دوزخ نمى شدند در حالى آه شما             

 22 ."مخلد خواهيد بود  آتش
مطالب زير را نيز محمد از تلمود و تفسيرهائى آه بر آن               

  : نوشته شده گرفته است
  قبله آه اورشليم و مسجد االقصى بود -1
 .    قابيل و هابيل"داستان  -2
توسط نمرود بدون آنكه آسيبى         انداختن ابراهيم در آتش     -3

 .ببيند
را در برابر سليمان هنگامى آه            ملكه سبا آه پاهايش      -4

 .مى آند  روى آف شيشه اى راه ميرود عريان
فرود آمدن هاروت و ماروت و ارواح ديگر براى به               -5

 .وسوسه انداختن انسان 
سموئيل فرشته مرگ، آه از گوساله طالئى سخن مى             -6

  23.گويد
البته، قوانينى نيز در قرآن  وجود دارند آه  با آنكه  عين                   

مىتوان يافت، با اين حال نبايد         آنها را در مذهب يهود نيز      
  اينطور نتيجه گيرى آرد آه اين قوانين صرفا از قوانين              

اينها معموال رسم و رسوماتى بوده          . يهودى تقليد شده اند      
مرحله اى از تكامل  آنها         اند آه در همه جوامع بشرى در         

بطور مشابهى  وجود داشته اند، بى آنكه صرفا از يكديگر            
بوده     نمونه اين ها قانون قصاص       .و اخذ شده باشند        تقليد

است  آه  محمد آن ها را به  تقليد از خود جامعه عرب و                  
هر . مذهب ديگرى اخذ و برداشت آرده بوده است                    نه

ازاى   چشم در  "چند در يهوديت نيز مانند اسالم  اصل                  
،    21در سفر خروج      " ( چشم  و دندان در ازاى دندان           

دستور داده  )   21و    19و سفر تنبيه          20و الويان      24
اصوال  قوانينى مانند قوانين مربوط به ارث،             . شده است 

غنائم جنگى، و غيره آه همگى در دوران            محارم جنسى، 
اقامت  محمد در مدينه اخذ  مى شوند، همگى قوانين                         

آميزى بوده اند آه در تاييد رسم و رسوم رايج در                تبعيض  
اسالم شده اند، هر چند       مردساالر جامعه عرب وارد       بخش

بسيارى از اين قوانين به قوانين موجود در يهوديت و                      
   .دارند  مسيحيت شباهت

با آنكه منابع يهودى و مسيحِی قران، در اغلب اوقات يكى            
مواردى آه از اسناد صرفا          هستند با اين حال، اشاره به         

از جمله   .  مسيحيى تقليد شده اند خالى از فايده نمى باشد               
  نفر از ترس    7است آه در آن     )  غار(داستان آهف     اين ها 

آزار و تعقيب براى دوره هاى طوالتى به خواب مىروند           
اين داستان در اصل آرزوى      ).    24-8سوره الكهف آيه    (  

كه مسيحيان مرتد به هنگام فرار از         فرار از آابوسى است     
قلمرو رم از آزار و اذيت ماموران رمى داشته اند، و                       

می آرده اند آنرا در خواب سنگين اصحاب آهف به            سعى
 .فراموشی سپارند

، "حنا"همينطور داستانهاى بى پايان مريم باآره، مادر او            
دوران کودکی اش که در آن فرشته ها به او غذا ميداده                    
اند، داستان يوسف که با چوب معجزه گر انتخاب ميشود               

جالب اينکه اينها بيشتر داستان هائی بوده اند که             .  و غيره 
و ساير نوشته       Proto Evangeliumدر نوشته های     

های کوپتيک و مصری که به عربستان نزديک تر بوده               
برای همين، در اين آيه ها مريم                 .  اند يافت می شوند        

 . با مريم گاسپل اشتباه گرفته شده است" آرون"خواهر 
و سرانجام، داستان هاى مسيح مثل وقتی آه در گهواره                 

به پرندۀ گلى جان ميدهد،               حرف می زند، و با نفسش           
نزول ميز از بهشت آه همان ميز مسيح است آه او بر                    

ياران خود غذا می خورد، قول مسيح در مورد             سر آن با  
سوره (احمد است        آمدن  پيامبرى  در آينده  آه نام اش                

 .آه همه در قران آمده اند)  6الصف، آيه 
مذهب زرتشت يكى ديگر از منابع قران بوده است آه                    
بعضى ايده هاى آن مانند داستان پل صراط، روز                             
رستاخيز و ترازوى حساب مستقيما و يا از طريق انجيل              

   .به محمد و قران رسيده اند
خدا و مالئك نگهبان آن در قران             بعالوه، موضوع عرش  

به موجب آن     "آه     نيز از اوستا آپی بردارى شده است            
اهورامزدا در جايگاه آسمانى خود بر تختى زرين جاى                 

و گروه بسيارى   )  مقرب  فرشتگان(امشاسپند      دارد آه شش  
يشت سى  (  آنرا در ميان گرفته اند        )  فرشتگان(از ايزدان   

 )   13( ادامه از صفحة .... محمد  و مذاهب 
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)16(ادامه از صفحة......روحانيت از 

استداللشان اينکه اسالم جهانی است و          .  به گوش نخورد   
! پس چه ايرانی، چه انگليسی           .  حد و مرز نمی شناسد        

بدينسان چنانکه پيشتر گفتيم، مجتهد اصفهان در همسوئی           
ها، بی دريغ به سود دشمنان ايران فتوا داد و                   با انگليس 

آنچنان از جان و دل به سود دشمن خدمت کرد که از                       
گر   جلوه  "  رجل سياسی "ها درچهرۀ يک        ديدگاه انگليس 

 .آمد
فتوای مجتهدان عليه تماميت ارضی ايران فرنگيان را به           

. منش و کنش شفتی را به قلم کشيدند                     .  شگفت آورد   
چگونه مجتهد اصفهان اين چنين به استقالل                   :  نوشتند

حکومت کرد و از هيچکس فرمان نبرد؟ سرقونسول                    
اش گزارش        فرانسه در طرابوزان، به وزير خارجه                

اکنون شفتی حتی از پرداخت ماليات به                 «فرستاد که      
کنت دو سرسی،   )  89)   (دولت هم خودداری می ورزد     

سفير فرانسه در ايران به سختی مجتهد اصفهان را به نقد             
به گروگان گرفته    «شفتی مردم ايران را      :  کشيد و نوشت  

سياح روسی هم که از              "  بارون دو بود      )"90(»است
اصفهان می گذشت، گواهی می داد که شفتی در دشمنی              
با اصالحاتی که محمد شاه در پيش داشت، برخاسته بود              
چنانکه هربار که حکومت دست به کار می شد تا قدمی                

را بسيج  "  جماعت لوطيان "به سود ايران بردارد، شفتی         
حتی ).  91(می کرد و آشوب به راه می انداخت                           

های آمريکائی که در اروميه مستقر بودند،                        ميسيونر
در دشمنی با          "گواهی می دادند که شفتی همانا                            

به راه  "و حکومت عرف در افتاده بود و نه             "  اصالحات
ها که در کنار            از اين بود که با انگليس              )  92(»دين

 .روحانيان بودند، همدستی داشت و همکاری می کرد
نويسندۀ ديگری که شاهد ماجرای شفتی بود، با نام                           
ساختگی، که چه بسا نام مستعار سفير فرانسه بوده باشد،             

: نوشت.  در بارۀ علل دشمنی مجتهدان با حکومت قلم زد           
از نفوذ علما      «صدراعظم ميرزا آقاسی بر آنست که                 

دشمنی ميان عرف و شرع به علت        «از اين رو    .  »بکاهد
های مجتهد اصفهان رو به افزايش نهاده                          اخاللگری

اين را هم افزود که ميرزا آقاسی صدراعظم                   .  »است
و با فرهنگ، درست       "  بس دانشمند  "ايران مردی است       

. است"  در حد صفر   "برخالف روحانيان که دانش آنان          
ميرزا آقاسی به     .  می خورند  "  نان از تنبلی    "اين طايفه     

ها   امور شرعی را از دست آخوند        «سختی می کوشد تا       
" زير دست ماليان         "گرچه مردم ايران              .  »برگيرد

آبشخور اين بی    .  بار آمده اند، اما ديندار نيستند       "  خرافی"
را همان نويسنده در    "  های مذهبی   سستی انديشه "تفاوتی و   

 )93(می داند" شکست ايران از روسيه"
کار به جائی کشيد که درجهت ايستادگی در برابر تجزيه             
واليات ايران و اقدامات خائنانۀ مکنيل سفير انگليس،                   
محمد شاه به ناچار ميرزا حسين خان آجودانباشی را با                 
عنوان نمايندۀ ايران روانۀ پاريس و لندن کرد تا به                           
شکايت از دست نمايندگان انگيس برآيد که پای ماليان را           

سفير "  جون مکنيل  "به ميان کشيده بودند و برکناری                 
هايش به        اين فرستاده در نامه           .  انگليس را بخواهد       

. پالمرستون وزير خارجه آن کشور نوشت                 

با اينکه او     ]  …[دوبار به ديدار مجتهد اصفهان رفتم             «
از من بسيار مؤدبانه      ]  …[يک مسلمان سرسخت است        

و در بارۀ مسائل سياسی هم به گفتگو          ]  …[پذيرائی کرد   
 )78( ».نشستيم

مجتهد آماده بود که در ازای رشوه سرتاسر ايران را                      
از اين رو دستمزد را گرفت و در همياری با                  .  بفروشد

به راه اين    .  سران انگليس و به راه تجزيۀ ايران فتوا داد            
هدف ماليان ديگری را نيز با خود همراه کرد، از آن                     

و "  مهدورالدم"جمله ميرزا علی بهبهانی که محمد شاه را           
روا نباشد  :  همو به آسانی فتوا داد که        .  صوفی می خواند   

فرمانروائی کشور در دست شاهی بماند که به دين              «که  
زيرا همگان می دانند که اين          )  79(»اسالم اعتقاد ندارد   

به )  80(»با مذهب رسمی مخالف اند        «شاه و وزيرش       
ويژه که ميرزا آقاسی به گزارش سفير فرانسه در ايران ،           

 )81(لغو حکم اعدام را به شاه تحميل کرده بود
در زمينۀ اعتقادات محمد شاه و وزيرش، شايد بتوان گفت           

زيرا گوبينو هم گواهی    .  که سخن ماليان چندان ناروا نبود     
نه مسلمان بود، نه عيسوی، نه               «محمد شاه ـ    :  می داد  

تجلی ذات  «بلکه بر اين باور بود که           .  »گبر، نه يهودی   
از اين رو نه      )  82(»خداوند همانا نزد خردگرايان است       

در .  اهل دين او را بر می تافتند و نه او اهل دين را                          
ها بی برو برگرد با            دشمنی با دولت محمد شاه انگليس          

از همين رو بود که           .  مجتهد و لوطيانش همسو بودند          
ها به جان خريد و دست          شفتی به آسانی خواست انگليس      

به فتوا برد و خواستار تجزيۀ برخی از واليات ايران شد             
و به جدا شدن هرات از ايران روی خوش نشان داد و بی             

با سياست دولت در    "  پيشوايان مذهبی : "پروا اعالم داشت  
، به ويژه که محمد شاه              "توافق ندارند  "ربط با هرات        

 )83(است" المذهب"
ها تجزيۀ خرمشهر را نيز        به ياری همين آخوندها انگليس     

که در آن روزگار ُمحّمره می خواندند در برنامه                              
شان اين بود که اين واليت را از ايران               برنامه.  گنجانيدند

ادعای «جدا کنند و به عثمانی واگذارند، به اين بهانه که               
عثمانی بر سِر محّمره رسمی و ادعای ايران بر سر                       

به سخن ديگر و به نقل از                )84(»محّمره اسمی است     
سياست انگلستان بر تسلط      «فريدون آدميت، از اين پس          

زيرا از آن راه           .  »عثمانی در آن خّطه قرار يافت                
تر می توانستند خوزستان را اشغال                 ها آسان     انگليس«

خوشبختانه دولت ايران ايستادگی نشان داد و        )85(»نمايند
اما از اين پس عثمانيان هر چندی           .  اين کار سر نگرفت     

 ٥٠٠ ، بيش از     ٣ ٨٤ ١ به خرمشهر يورش بردند و و در          
 )86(بازرگان و زائر ايرانی را از پای درآوردند

ها حتی بر محمد شاه می تاختند که چرا                    اکنون انگليس  
) 87(»دعوی خود را نسبت به بلوچستان تجديد می کند         «

ها هم      ها و بختياری       سران آن دولت برای لرها و کرد             
بخشی از عربستان و    "طرح جداگانه آراستند تا بتوانند از        

).  88(واليتی مستقل برپا دارند        "  ها    سرزمين بختياری  
ها    نيازی به واگفتن نيست که برای اجرای اين طرح                     

 .های خود را در بندر بوشهر پياده کردند ناوگان
بنگر که در همه اين احوال، از سوی روحانياِن خوب يا               
بد، حتی يک کلمه در پشتيبانی از تماميت ارضی ايران               

به گواهی فرانسويان در         )  69(دستگاه شاهانه داشت         
 .)70(هزار تومان می رسيد ٠٠ ٢ پول نقدش به  ٣ ٨٤ ١ 

دولتی را هم باال        "  درآمد اوقاف  "شفتی حتی بی پروا           
از روستاهای   .  برد"  تجارت هم سود کالن       "از   .  کشيد

اصفهان ماليات می گرفت و محصوالتشان را غصب                 
چنانکه تنها از يک روستای کروند، ساليانه               .  می کرد  

مقرری و ماليات می ستاند و دامنۀ        "  نهصد خروار برنج  "
به قول عباس     .  می کشيد  "  تا بروجرد و يزد       "امالکش   

اقبال، که شرح حال جامعی از اين مجتهد به دست داده،                
از هر عمل قرطاس و کمپانی         «شفتی راهی برگزيد که       

(»تر بود     رنج   تر و بی        مطمئن به گواهی ميرزا      )71. 
خونخوار، شارب  "حسينخان تحويلدار، الواِط شفتی ُمشتی      

اين اوباش   ).  72(بودند   "  الخمر، قمارباز، دزد و جانی        
زندگی .  همگی در کنار و در پناه مجتهد سازمان يافتند               

روزمره و خورد و پوشاک و آداب و رسوم زندگی                        
با )  رافی(نويس ارمنی      روزانۀ لوطيان تهران را داستان       

هايش به قلم کشيده است که در فرصت              کاری    همه ريزه 
 )73.(ديگر به دست خواهيم داد

. گوئی مجتهد اصفهان را از آتش جهنم هم پروائی نبود                
برای دست يافتن به اموال مردم، لوطيانش را به دزدی و            

به مسجد جامع   "آنگاه مال دزدی را     .  کشتن گسيل می کرد   
ها و    گهگاه نيز به راِه پنهان داشتن دزدی      )    74" (می برد 

چاپيدن اموال مردم، لوطيانش را به دست خود گردن می            
روز «:  شان می داد که         اما پيش از کشتن دلداری         .  زد

آنگاه بر   !  »قيامت شفيع جميع گناهان شما خواهم شد                 
هايش نماز می گزارد و در هيچ يک از اين                                کشته

حکومت را محل دخالت در آن            "تصميمات و اقدامات        
 )75(نمی داد" کار

اکنون مجتهد اصفهان و چماقدارانش به قدرتی رسيده                   
ها سخن از        بودند که بی پروا در همبستگی با انگليس               

خواهی می راندند و به تحريک نمايندگان سياسی               جدائی
کار به جائی   .  آن دولت، تجزيۀ ايران را پيش می کشيدند         

. کشيد که يکی از رهبران لوطيان علم استقالل برافراشت         
نخست به  .  به انکار سرزمين خويش و دولت ايران برآمد        

خطبه خواند و سکه زد و سپس دستور        "  رمضان شاه "نام  
 .اما راه به جائی نبرد)76(کشتار و غارت شهر را داد

ها که به خوبی از ناتوانی اهل دولت و توان                          انگليس
. مجتهد آگاه بودند، فرصت بادآورده را غنيمت شمردند              

می دانستند که شفتی را با دولت محمد شاه سر سازش                    
پس مأموران دولت      .  می دانست  "  ملحد"نبود و او را          

در پيشگاهش سر   .  انگيس به سراغ مجتهد اصفهان رفتند      
. روی زمين زانو زدند و اسالم را ستودند           .  فرود آوردند 

های خودشان را      در چاپلوسی تا جائی پيش رفتند که نام            
افسر "  کولونی"به مثل      .  برگرداندند و اسالمی کردند        

که محمد شاه    "  پاتينجر"نام گرفت،    "  مال مؤمن "انگليسی  
می خواند، هرجا که می     "  بادمجان صاحب "او را به طنز     

محمد "پسند از        های دين     رفت تغيير اسم می داد و نام              
 )77(بر می گزيد" طبيب هندی"و " حسين

بدينسان بود که به ياری ماليان راه تجزيۀ ايران هموار                
به راه جدا کردن هرات، هانری اليار نمايندۀ نظامی           .  شد

در بارۀ هرات     :  انگليس با سرفرازی گزارش می کرد          

 )بخش دوم ( 
ماليان و سرآغاز  
 تجزيه ايران

ها   ها که با همدستی روحانيان لوطيان و انگليس          ين توطئه ا
در .  شکل گرفت، تجزيۀ ايران را در برنامه داشت و بس          

 .اين زمينه هم يکی دو نمونه می آوريم
ها را    آشکارترين اتحاد ميان مجتهدان، لوطيان و انگليس         

در نقشۀ جدا کردن هرات و همدستی با مجتهد اصفهان                 
سيد باقر شفتی می يابيم، که به زمانۀ فتحعليشاه سر                          
برآورد و سرانجام به ضرب قشون محمد شاه از پای                     

ها با مجتهد و لوطيان        در بارۀ هرات پيمان انگيس     .  درآمد
می .  اصفهان نخست بر سر جدا کردن اين واليت بود                 

دانيم که جدا کردن خرمشهر و بوشهر و بلوچستان را هم             
در .  در سر داشتند، که در جای خود اشاره خواهيم داد                 

رابطه با هرات، دولت روسيه يکسره از دولت ايران                    
). 63(پشتيبانی می کرد و دولت انگليس از افغانستان                  

ديگر از زبان     "  ايران در راهيابی فرهنگی     "چنانکه در    
اين را هم می    .  آورده ام )  65(و فرانسويان )64)ها  انگليس

ها هرات خراجگزار ايران به شمار می         دانيم که بدان سال   
هرآينه ايرانيان اين واليت را بخشی از ايران می             .  رفت

هر بار هم که به        .  دانستند و افغانان بخشی از افغانستان        
ها از اين کنارآمدن جلوگيری       هم نزديک می شدند انگليس    

کار به جائی رسيد که محمد شاه به هرات                  .  می کردند  
اما نتوانست  .  لشکر کشيد و دست به محاصرۀ شهر زد             
پشت و پناهی    .  در برابر دشمنان پرزورش ايستادگی کند       

 .هم نداشت
ها، تنها راه جدا کردن هرات همانا گرفتن               برای انگليس 

. فتوای جهاد از سوی روحانيان بود و بسيج لوطيان                       
ها خودشان در        انگيز اينکه تا آن زمان، انگليس              شگفت

(نقشۀ جغرافيا، هرات را جزو خاک ايران آورده بودند               
اکنون سفير آن دولت جون مکنيل آن نکته را ناديده          ).  66

حتی گزارش به دولت متبوع         .  گرفت و به حاشا برآمد        
اين دژ را به دولت     «ها می خواهند      خود فرستاد که روس   

 )67. (و ما مانع خواهيم شد »ايران بسپارند
ترين راه را در کنار آمدن با مجتهد          پس سفير انگليس ساده   

را با سيد   "  باب مکاتبه . "مقتدِر اصفهان و گرفتن فتوا ديد      
)68)بگشود"  فحل علمای ايران        "باقر شفتی يعنی             

 .همکارانش را هم به تعظيم و پابوسی او گسيل کرد
نامۀ آن مجتهد را به دست می دهم که            ای از زندگی    چکيده

همگان می دانستند که شفتی يکی        .  بسی به نقل می ارزد      
. از ثروتمندترين مالکان زمانۀ خويش در شمار بود                      

" قصاص العلما  "چنانکه شاگرد او تنکابنی در رسالۀ                  
از زمان ائمه اطهار تا آن عهد هيچيک         «:  گواهی می داد  

آن اندازه ثروت و مکنت به دست         ]  …[از علمای اماميه     
چهارصد "دکان و     "  دوهزار باب  "شفتی   .  »نياورده بود  
امالک در بروجرد و يزد و دهاتی             .  داشت"  کاروانسرا

از هندوستان  "افزون بر اين    .  در شيراز غصب کرده بود     
. ماليات می ستاند  "  و قفقاز و ترکستان به عنوان سهم امام        

هزار لوطی را در جلوۀ سپاه گرد                  ٠ ٣ افزون بر اين        
"آورده بود   " از طريق آدمکشی و دزدی و قلع و قمع                . 
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)  18( ادامه در صفحة      

ا از آن                 ه را در روشنائی جرقه ها ديدم که  گنج های آن
د که               .  شما خواهند شد بخاری هم از قول محمد می گوي

 1."خداوند به من کليد گنج های جهان را داده است"
ه                       بنابراين، می بينيد که خود محمد از مدت ها پيش ب
ود، و اين                 ران را داده ب اعراب وعده غارت و چپاول اي
ران و                ه اي ه ب چپاول ها تنها انگيزه   مسلمانان   در حمل

اگر شما برای حرف     .  کشورهای ديگر را تشکيل می داد
ين        ه چن پيغمبرتان کوچکترين ارزشی قائل بوديد، دست ب
ران           ه اي ان ب ي ادعای کذبی که مسلمانان به تحريک ساسان
زد                دگان عرب ن ن اي م حمله کردند نمی زديد ثانيا، وقتی ن
ه            ا ب د ت ن يزدگرد و بعدا رستم فرمانده ارتش ايرانی می آي
رار      ه ق آنها اخطار کنند که يا مسلمان شوند و يا مورد حمل
قل طبری سعی در                                  ه ن ا ب ن ا ب ه د، هردوی آن رن گي مي
ه     بازگرداندن مسلمانان به سرزمين خود می کنند و حتی ب

د         ه      .  آنها وعده آذوقه در اذاء بازگشت می دهن زدگرد ب ي
ان وعده می دهد            قول طبری برای بازگرداندن آنها به آن

م   " که  ي آذوقه براى شما مقرر آنيم و سرانتان را حرمت آن

وار مي     كه هم                پيشين، بر آيين پدرانشان است ان د چن دن ان م
اآنون گروهي از زرتشتيان در ايران با حفظ دين خود،         

د      به آزادي زندگي مي    ن ن راون در          .  آ پروفسور ادوارد ب
 :  نويسد در همين زمينه مي “تاريخ ادبيات ايران  “آتاب 

چه بسا تصور آنند آه جنگجويان اسالم، اقوام و ممالك    “
د       مفتوحه را در انتخاب يكي از دو راه مخيـّر مي    ن . ساخت

يست              !  اّول قرآن، دوم شمشير ولي اين تصور صحيح ن
ين خود را                           د آئ ن هود اجازه داشت رسا و ي زيرا گبر و ت

ه          ه       ( نگهدارند و فقط مجبور به دادن جزي يات سران ال ) م
م   بودند و اين ترتيب آامًال عادالنه بود زيرا اتباع غير مسل
خلفا، از شرآت در غزوات و دادن خمس و زآوه آه بر     

 امت پيامبر فرض بود، معافيت داشتند 
 :پاسخ

ادعای شما در مورد اينکه ايران ساسانی محرک جنگ و   
ه و                            اي ود، کامال بی پ ران ب ه خاک اي ان ب حمله مسلمان

د که         .  تحريف محض تاريخ است ي اوال شما خوب می دان
در جريان حفر خندق وقتی محمد به تفسير نور حاصل از   
ه سنگ  می                             اشی از برخورد  کلنگ ب جرقه های ن
پردازد، به مسلمانان می گويد که قصرهای حيره و مدائن  

و نواحي درياي خزر و طبرستان و ديلم و نيز در آرمان   
ذآره      “و همچنين از       “عده زرتشتيان بسيار زياد است  ت

د               “الموضوعات  د آه گوي در    “:  اثر مقدسي نقل مي آن
ين       ه آي بخش غربي ايران جماعت عظيمي از خرمدينان ب

رافي      –و نيز از ابن حوقل         “اند  خود باقي مانده دان    جف
گزارش     “صوره األرض  “در آتاب  –معروف اسالمي 

ه است                      مي  وشت د آه آه ن در فارس شهري و             “:  آن
اشد       روستايي و ناحيتي نيست مگر آنكه آتشكده ه ب اي داشت

ران         ( و در جبل     ان در          )  شمال غربي اي ي هنوز زرتشت
 .  ”اآثريت هستند 

دهد آه فاتحان عرب   آنچه آقاي شفا آورده است گواهي مي
ران، مردم اين                 پس از گذشت چهار قرن از تصرف اي
د و حتي             ودن سرزمين را به پذيرش اسالم وادار نكرده ب

كه قرآن                  آتشكده ان د چن ودن موده ب ن هاي ايشان را ويران ن
مجيد از نابودساختن معابد اهل آتاب منع آرده است و              

هدمت               :  فرمايد مي ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض ل
رًا    صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذآر فيها اسم اهللا آثي

دريج   )  40:  الحج (  پس اين خود مردم ايران بودند آه به ت
ان    ي آيين اسالم را پذيرفتند و اگر مايل نبودند همانند زرتشت

امبر خدا            :  عوف برخاست و گفت       ي ) ص( از پ
كتاب      :  شنيدم آه فرمود عني   .  سنوا بهم سنه أهل ال ا     “:  ي ب

د                ي ن ار مي آ ت  “آنان چنان رفتار آنيد آه با اهل آتاب رف
د           ان آردن از طرفي در اسالم          )  1.( خليفه پذيرفت و چن

شوند  هيچگاه اهل آتاب به پذيرش آيين مسلماني وادار نمي
ان   بهمين جهت از روزگار قديم يهوديان و مسيحيان در مي

ها و آليساهاي خود را حفظ        زيستند و آنيسه مسلمانان مي
ران هم اجازه            مي ان اي آردند و به گواهي تاريخ، زرتشتي

د   داشتند تا آيين زرتشتي و آتشكده هاي خويش را نگاهدارن
ده                     ران دي اگون اي واحي گون ا در ن ه چنانكه هنوز آثار آن

قل      –دان نامدار اسالمي     جغرافي –شود اصطخري  مي ن
ه  “المسالك و الممالك  “آند آه در آتاب  مي  “:  است       نوشت

قرن چهارم      ( اآثريت مردم فارس را در حال حاضر                 
د و هيچ شهر و                            )  هجري ان تشكيل مي دهن ي زرتشت
  “اي نيست آه در آن آتشگاهي نباشد  دهكده

د    نقل مي –مورخ شهير مسلمان  –و نيز از مسعودي  اي نم
)  18( ادامه در صفحة    در خراسان   “:  آورده است  “مروج الذهب  “آه در آتاب   

)  15( ادامه از صفحة ...... روحانيت از    
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د           اي م بول ن را ق .  با اندک اطالعی از تاريخ ممکن است آن
ا مردم غير                ان را ب ان بگذاريد يک نمونه از رفتار مسلم
مسلمان برايتان بياورم تا ترديدی نداشته باشيد که پرفسور 
ا              ا ي دازه خود شم ان هايی که از آنها نقل قول آورده ايد، ب
مغرض و يا کامال از تاريخ واقعی اسالم بی اطالع و              
ه اين                              اريخ دست ب عه واقعی ت دون مطال ناآگاهند و ب

د هنگامی         .  قضاوت های بی پايه زده اند طبری می گوي
که خالد به حيره می رسد، آزاد به دنبال مرگ اردشير و     

در نتيجه، خالد چهار     .  پسرش، حيره را رها کرده ميرود
ه " ، و " بنی مازن" ، " عدسيين" ، " ابيض" قصر  را "  ابن بقيل

د                    ودن انشان در آن جمع شده ب ي که سران حيره و اطراف
ا      ه توسط چهار فرمانده خود  به محاصره ميگيرد، و به آن
ه،      يکروز فرصت ميدهد که برای پيوستن به اسالم، جزي

مسلمانان که عاجز از تصرف       .  يا جنگ، تصميم بگيرند
رها که           قصرها و قلعه ها بودند، به خانه های مردم و دي
بيرون قصرها قرار داشتند حمله برده و مردم بی دفاع را   

ه               .  قتل عام می کنند اسخ ب ان قصرها در پ تا اينکه ساکن
انگ بر می                   ان که ب اعتراض مردم و کشيشان و راهب

اچار   "  که ای مردِم قصرها شما سبب کشتن ماييد" آورند  ن
م مردم             .  متقاضی مذاکره با خالد می شوند ي ال تسل ب به دن

د               زد خال ان و مردم ن حيره، از مناطق اطراف نيز دهقان
ه                  ان ب ه، خود داوطل دن از حمل ان رای مصون م ده ب آم

ه مردم        .  خواستار پرداخت جزيه می گردند قس  " از جمل
ين       10000پرداخت  "   الناطف دينار،  و مردم نواحی ب

فاليج تا هرمزگرد، پرداخت جزيه ای معادل هزار هزار     
د که              .  دينار را متعهد ميشوند ي ن بنابراين، مالحظه می ک

ارهای                       رار از کشت ه زور و برای ف مردم اهل کتاب ب
د       جمعی خود و ديگران است که تسليم مسلمانان می شون
و تمام ادعاهای شما در مورد رفتار نيکو و دمکراتيک         
ه و دروغ        مسلمانان با اديان ديگر جز ادعاهای خودساخت

د که          . چيز ديگری نمی باشند ي به عالوه، آيا شما نمی دان
ع و قمع و                       ل را ق ه و اطراف آن محمد تمام يهوديان مدين
د که             ي وادار به ترک ديار و زمين خود کرد؟ آيا نمی دان
ه       زمين های يهوديان خيبر را به زور مصادره و سپس ب

ا اجاره        ه                 ( خود آنه کان ال هره م تن ب داد؟ )  در ازاء گرف
ه     بگذاريد باز به حيره، محل مورد عالقه شما، جائی که ب
ا مردم                              ار ب ت ه خوبی از رف مون ان ن ان م ا مسل زعم شم
د،            سرزمين های متصرفه و اهل کتاب به دست می دهن

د              .  سری بزنيم ان می گوي ان م : طبری، تاريخ نويس مسل
او آنجا را مقر خود کرده،  .  خالد يکسال در حيره می ماند

از آنجا برای مطيع کردن منطقه و سرکوبی و جنگ و          
به دنبال .   دريافت جزيه، نيرو به اطراف حيره می فرستد

ه       د، خان آن مردم حيره نيز از وحشت نيروهای جراِر خال
و زندگی خود را رها کرده به روستاها فرار می کرده اند 
د          شده ان . و از روی ناچاری به کار مزدوری مشغول مي

بسياری نيز يا تسليم به پرداخت جزيه شده در جای خود       
جماعت هائی نيز در قلعه  .  مانده، يا ترک بالد کرده بودند

د         د       .  های پراکنده تسليم نشده، پيکار می کردن سپس خال
رود      هرام                .  بسوی عين التمر مي جا مهران پسر ب در آن

ة بن      " چوبين با سپاه ايرانی خود، در قلعه، و در کنار  عق
ار                      "  ابی عقه ي ايل عرب را در اخت ب که نيروهايی از ق

مهران، به جای آنکه با نيروهای خود  .  داشت، مستقر بود
ه        ابل ق ه م و عقه مشترکا به خالد حمله کنند، ابتدا، عقه را ب
ه       از ب ي با خالد می فرستد و باو می گويد که در صورت ن

ه وقتی وی        .  کمکش خواهد آمد ولی به جای کمک به عق
رانی خود           شکست خورده، اسير می شود با نيروهای اي

خالد نيز به قلعه آمده  .  قلعه را رها کرده و عقب می نشيند
ان و                 ه گردن زده، زن همه ساکنين قلعه را به همراه عق

پسر جوانی را که انجيل می             40فرزندان آنان باضافه 
رد   ه هايی از               .  آموخته اند، به اسارت می گي مون ا ن ه ن اي

رفتار مسلمانان با مردم مسيحی در سرزمين های مزبور   
ار          .  بوده است ت آيا بازهم روی آنرا داريد که از حسن رف

ه               ا اگر خوب ب مسلمانان با اهل کتاب سخن بگوئيد؟ شم
د که حتی بروايت خود                           ي ن ي د می ب ي تاريخ مراجعه کن
مورخان اسالمی، مسلمانان جز يک گروه غارتگر و               

د  ه             .  چپاول گر چيزی ديگری نبوده ان انکه در منطق چن
ه              ه روزان حيره و سواد در فاصله ميان جنگ ها، مشغل

شان کشتار و غارت مردم اطراف بوده، چنانکه   
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کاغذ افساد و اخالل نوشتن مستر مکنيل به                   «
به جناب  )  کذا(و کاغذ نوشتن دولت انگريز          ]  …[علما  

؟ »سيد محمد باقر شفتی، مجتهد اصفهان چه مناسبت دارد        
مضامين "چرا بايد نمايندۀ آن دولت در همدستی با علما                

 )94)عليه دولت ايران بنگارد؟" مبنی بر اخالل و افساد
در پاريس هم کوشيد تا بلکه از لوئی فيليپ پادشاه                              

شاه فرانسه تن نداد،      .  فرانسه، عليه انگليس ياری بگيرد       
ها تقسيم و تجزيۀ امپراطوری عثمانی         چرا که در آن سال     

در کاربود و می بايست با رقيب خود کنار بيايد تا سهم                   
و مأموريت کنت دو     "  وظايف"حتی در برشماری     .  ببرد

سرسی سفير فرانسه در ايران، او را از درگيری با                        
ها و حتی از پذيرش شکايات دولت ايران در اين               انگليس

 )95(زمينه، به سختی برحذر داشت
باج می خواستند و    .  بردار نبودند   اما شفتی و يارانش دست    

رشوه می گرفتند و از اين راه با گماشتگان دولت                              
چنانکه .  ها دشمنی می ورزيدند       خودشان به سود انگليس     

شورشی عليه خسرو خان حاکم اصفهان برانگيختند، هم             
در امور کشور    "  تن به دخالت علما    "از اين روی که او        

ها حسينعلی    درهمين راستا سوگلی انگليس    .(  96)نمی داد 
سکه زده بود و        "  عادل شاه  "فرمانفرما نيز که به نام             

ادعای پادشاهی هم داشت، با تکيه بر نمايندگان انگليس                
العابدين شيروانی را      ، حاجی زين   "بنا بر خواهش علما    "و

نگاری بود بی همتا و                 که به زمانۀ خودش، تاريخ                
جهانگردی بود سرشناس، از شيراز براند، هم از اين رو           

مسلک از يکسو هوادار دولت بود         که اين دانشمنِد درويش   
(و ديگر اينکه با دين و روحانيت سر سازگاری نداشت               

هايش شخصيت او را           کنت دو گوبينو در نوشته         )  97
ستوده است از سفرهای سی سالۀ اين درويش، با طول و             

 )98(تفصيل ياد کرده است
ديگر بايد از يغمای جندقی ياد کرد که با نويسندگانی که                 
در قزوين و اصفهان فارسی سره را باب کرده بودند،                   

های عربی    اين گروه از به کار گرفتن واژه           .  همگام شد 
 99)از اهل دين نيز دوری می جستند        .  پرهيز می کردند  

 100)اين شاعر هم به خاطر نقد دين و اهل دين                           .(
 .مطرود علما افتاد(

سرانجام دولت محمد شاه به تنگ آمده از شفتی و دست                 
هائی از تبار فرمانفرما و همدستانشان، بر آن شد                 نشانده

ميالدی شاه با     ٩ ٣ ٨ ١ درآغاز سال   .  که کار را يکسره کند    
اين .  توپ و عراده و سرباز به اصفهان لشکر کشيد                     

. نخستين بار بود دولت به جنگ روحانيان می رفت                      
) لوطيان مسلِح پيشوای مذهبی به خيال ايستادگی افتادند          «
ها را گشود و بر         شاه به ضرب توپخانه دروازه      )101«

کنت دو سرسی      .  پيروز شد  "  هراس انگيز  "آن مجتهد      
سفير فرانسه که پيشتر از او ياد کرديم در اين سفر در                    

. ها را به تفصيل گزارش کرده است             رکاب بود، رويداد   
ديگران نيز گواهی می دادند که شاه گروهی از ماليان را           

در .  داد"  ديوانخانه"آنگاه دستور برپائی      .  به زندان افکند   
آن نهاد، زنانی که قربانی کامجوئی لوطيان و ماليان شده            

پرده از آن جنايات        «بودند، لب به شکايت گشودند و                
شفتی و لوطيانش نيز از            )  102(»دهشناک، برداشتند  

ديگر اينکه محمد شاه جمله امالک              .  شهر رانده شدند     
غصبی مجتهد را گرفت و جزو امالک خالصۀ دولتی                  

 ادامه دارد.. …)      103(کرد
■■■ 

  
(63) Pio Carlo Terenzio : La rivalité anglo-
russe en Perse et en Afghanistan, Paris, Li-
brairie Rousseau et Cie, 1942, p. 42. 
(64) Alexandre Burnes: Cabool and Resi-
dence in that city, London, John Murray, 
1843, p. 43. 
(65) Outrey le consul de France à Louis 
Mathieu Molé, Trébizonde, 28 juin 1828, 
(Correspodance Consulaire, Tome IV, docu-
ment n° E.A.A.F.) 
(66) George Sumner : "L'Afghanistan et les 
anglais", in Revue de l'Orient, 1843, tome 
V, p. 63. 

ايران در راهيابی فرهنگی، چاپ يکم،        :  هما ناطق  (67)
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، مجلۀ  "حجت االسالم سيد باقر شفتی      : "عباس اقبال (69)
 .٤٠ و  ٠ ٣ ، ٠ ٢ ، ص ٥ ١٣٢ ، ٠ ١ يادگار، شماره 

(70) 
Alphonse Denis : "Affaire de Kérbéla", in 

Revue de l'Orient, tome 1, 1843, p. 140. 

)  17( ادامه از صفحة ...... روحانيت از    

م آه          و شما  ي ن ان آ را جامه دهيم و يكى را پادشاهت
د         2" باشما مدارا آند م  :  " و رستم نيز به آنها می گوي دان
فرمان می      .  سبب فقر و بی چيزی است ه که آمدن شما ب

دهم که ساالرشما را جامه ای دهند و استری با هزار درم 
ا و     و نيز فرمان می دهم که به هر يک ازشما يکبار خرم
د که نمی خواهم              دو جامه دهند که از سرزمين ما بروي

قل          3." شما را بکشم يا اسير کنم ه ن برای همين بود که ب
ود که پيش            " از طبری مورخ اسالمی رستم  اه ب چهار م

ان از                  د که عرب نمی رفت و جنگ نمی کرد به اين امي
د           رون د و ب ان             ."  ماندن خسته شون ي ران ن، اگر اي راي اب ن ب

د سعی          اي محرک اعراب به حمله به خود بوده اند، چرا ب
ا وجود     .  در بازگرداندن آنها نمايند بنابراين، می بينيد که ب

ا         اين همه داليل قاطع و متعدد، واقعا وقاحت دارد که شم
رانی                    ه تحريک شاهان اي حمله مسلمانان به ايران را ب

ان درگير          .  قلمداد کنيد شاهزادگان ايرانی در آنموقع آنچن
ه     جنگ قدرت ميان خود بودند که تحريک بدويان عرب ب
ود که                    رين چيزی ب تاختن به مرزهايشان غيرممکن ت

در بی     .  ممکن بود به فکرشان خطور کند استدالل شما آنق
پايه و خنده آور است که اساسا نيازی به اين همه داليل و   

دارد    ا تعجب        .  مدارکی که من برای شما می آورم ن ع واق
آور است که شما اينطور داريد به خاطر تعصب مذهبی       

 .خود، ديگران را فريب می دهيد
و اما اين ادعای شما هم که می گوئيد مردم حيره و سواد    
در مرز عراِق ايران، به اعراب به مثابه نيروهای نجات   
ا              د، ب ودن ود ب بخش خود نگاه کرده و از آمدن آنها خوشن

ارز              .  واقعيت های تاريخی نمی خواند ه ب مون فقط يک ن
اينکه اگر چنين بود پس چرا به گفته طبری همين مردم         
طه                        ل، وقتی که زير سل حيره و سواد قبل از جنگ پ
مسلمانان بودند، به دعوت رستم بر عليه اعراب مسلمان،  
و به زعم شما نيروهای رهائی بخش خود،  دست به يک  
ود که              ه حدی ب شورش سراسری زدند؟ دامنه شورش ب

ا  "  در تمام روستاها از باال تا پائين فرات " بگفته طبری  بپ
می شود و مسلمانان در تنگنا افتاده همگی گرد مثنی جمع 
مارق در يکی از مراکز                  شده، به جنگ جاپان که در ن

  4.شورشی قرار داشته ميروند و بر او چيره می شوند
ان ارتش                       ده ان رم کی از ف د ، ي ه سع جالب است ک

ه، برای      !!  آزاديبخش اسالمی، قبل از شروع جنگ قادسي
منظور تحريک         ه   سپاه مسلمانان سخنرانی می کند و ب     

ه      انگيزه های غارتگرانۀ آنان، پس از حمد و ثنای خدا، ب
اين ميراث شماست و وعدۀ پروردگار                   : " آنها ميگويد

ا              ا روا کرده و ت شماست که آنرا از سه سال پيش به شم
د و مردمش را می                ري کنون از آن می خوريد و می گي
د و             ي ن کشيد و  از  آنها  باج می گيريد و اسيرشان می ک

و عاصم بن عمر  5." اين به سبب کار جنگاوران شماست
ان تک سواران             فرمانده ديگر در خطابۀ جنگی خود مي
ان و          صريحا آنان را تحريک به غارت و برده کردن زن

اين دياريست که خدا       : " فرزندان دشمن می کند و ميگويد
ا شماست        ...  مردم آنرا به شما حالل کرده  اگر  .  و خدا ب

اموال و زنان و پايمردی کنيد و چنانکه بايد ضربت بزنيد 
د       فرزندان ي ن ... و ديارشان از آن شماست و اگر سستی ک

 6."اين قوم يکی ازشما را باقی نگذارد
بنابراين، اين چگونه نيروی رهائی بخشی بوده است که      

فرماندهانش به سربازان خود توصيه می کنند که مردمی   
دانشان    را که قرار است نجات دهند، بکشند و زن و فرزن
را به اسارت بگيرند؟ آيا باز هم جسارت اينرا به خود می 
دهيد که از مسلمانان بعنوان نيروی رهائی بخش صحبت   

 کنيد؟   
نقل قول شما از کتاب الخراج مبنی بر اظهار خوشنودی      
ه   مردم سواد از فتح و پيروزی مسلمانان يک نقل قول حيل
گرانه است، زيرا واضح است که وقتی ارتش جراری            
مانند ارتش مسلمانان، بر مردم بی دفاع و شکست خورده 
ا چاره ای                        ه د، آن يروز می شون ره پ ای مانند مردم حي
ندارند جز آنکه برای حفظ جانشان از ستم های حاکمان         

شما با .  قبلی و شادمانی برای تازه واردان بلبل زبانی کنند
د خود و                  ي وان ت د فقط ب اين نقل قولهای تحريف کننده شاي

د     ه   .  مردم ناآگاه به تاريخ واقعی اسالم را فريب دهي وگرن
)  19( ادامه در صفحة    داليل مخالف ادعای شما آنقدر زياد است که کمتر کسی         

)  17( ادامه از صفحة ...... فحاشي به اسالم   
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ه           د ، ب آنكه علماى شرع در مصر حكم به ارتداد وى دادن
   10.سوة قصد آردند  جانش

ه جرم                 "  الكندى" همچنين ،  ا ب ه ن فيلسوف عرب را آه ت
ود در                    اع آرده ب هيات دف  62اينكه از آشتى منطق و ال

ه اش            ضربه شالق زدند و سپس 52سالگى  خان اب ت را      آ
در رود دجله ريختند و از ميان بردند تا جائيكه خود وى       
اشى از اين                نيز چندى بعد زير فشار روحى و روانى ن

 11 .واقعه به طور غم انگيزى درگذشت 
و اين ها جدای از صدها دانشمند قرامطه و متفکر بزرگ 
ود که                       ه ب ادق ه زن يست معروف ب ال و ضد خدا و ماتري
ه          ه، ب همگی از دم تيغ مسلمانان قشری و متعصب گذشت
ه طور کامل          قتل رسيدند و کتاب ها و نوشته های آنان ب

د که     .  طعمه حريق شد بنابراين، در اين مورد نيز می بيني
ابرای     .  که استدالالت شما تحريف آميز و وارونه اند و ام

م که                د بگوي اي م ب آنکه جانب انصاف را رها نکرده باشي
ادات                ن نوشته شما هرچند به خاطر عدم صداقت در است
ه آن             اسخ دادن ب تاريخی هيچ ارزش علمی ندارد، ولی پ

ه               .  از يک جهت مفيد می باشد مون ده ن ن ه خوان چرا که ب
ه دروغ     روشنی از استدالل اسالمی را که سرتاسر بر پاي
اشده              ن اريخ ب ده از ت و سوء استفاده از بی اطالعی خوانن

در واقع مذهب هم در همه جا بر             .  است، نشان می دهد
يقت خويش                پايه دروغ و بی اطالعی پيروان آن از حق

از .  است که توانسته خود را تا به امروز پابرجا نگه دارد  
نکه اسالم                           ا در مورد اي ه است ادعاهای شم اين جمل
هيچگاه بر پايه زور خود را به اهل کتاب تحميل نکرده        

يست؟ مگر             .  است مگر پرداخت جزيه يک نوع زور ن
ه       اجبار زرتشتيان و صاحبان اديان ديگر به دوختن وصل
های گوناگون به لباس های خود برای متمايز شدنشان از    
ديگران يک نوع تبعيض نيست و مگر همين کار را                  
ان    ي طالبان در افغانستان انجام نمی دادند؟ مگر اجبار ايران
ا يک عرب                  گام برخورد ب به پياده شدن از اسب به هن
ار او                   ا حمل ب ه او و ي مسلمان پياده و دادن اسب خود ب
ان               ان م اری مسل زورگوئی نيست؟ مگر ساکن کردن اجب
توحه در                متجاوز در خانه های مردم سرزمين های مف
ا تجاوز       سوريه و نقاط ديگر برای جاسوسی و کنترل آنه
ران           ه دخت به حقوق ديگران نيست؟ مگر تجاوز جنسی ب
خردسال تحت عنوان ازدواج اسالمی جنايت نيست؟ مگر 
تازيانه زدن زن و يا سنگسار کردن او به خاطر عشق و    
رابطه آزاد جنسی تجاوز به حقوق زن نيست؟ مگر اسير   
ان در                 اه و فروختن آن گن کردن زنان و کودکان مردم بي
بی       بازار جنايت نيست؟ شما از کدام دنيای عجيب و غري
ام        آمده ايد و از نوع کدام جانواران خطرناکی هستيد که ن
اين تجاوزکاری ها و وحشی گری ها را عدالت می                      

شما از حرص      .  گذاريد؟ دوران شما به پايان رسيده است
رين              هت ه ب و ولع قدرت، به طور ناخواسته ای خود را ب

نيش   . شکلی در معرض تماشا و شناخت مردم قرار داديد
اعث                   د و ب ا فرو کردي ه خود را با تمام قدرت در بدن آن
ه جستجوی علت آن                       تن درد ب اف شديد که آنها در پی ي

عه             .  بپردازند ا را مورد مطال برای اولين بار با دقت شم
قرار دهند، در موردتان کنکاش کنند، و آرام آرام پس از      
ا    هزار و چهارصد سال به حقيقت پست و جنايتکارانه شم

و وای به حال شما روزی که شما را بر زمين     .  پی ببرند
ا           .  زنند و دمار از روزگارتان بر آورند م واقعی شم جهن

ود      ! وای از آن روز، وای از آن روز              .  آنروز خواهد ب
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ا                       م که شم د بگوي اي و اما در مورد محاصره شوشتر ب
د           اريخ زده اي ا شوشتر         .  دوباره دست به تحريف ت اق ف ات

د     طبری   .  جائيست که ايرانيان نسبتا مقاومت زيادی کردن
ر، مشرکان از حصار                   " می گويد که    در جنگ شوشت

ود      خويش هشتاد بار حمله کردند که گاهی به ضررشان ب
جام که                    9" و گاهی به سودشان   نکه سران ا اي جنگ   " ت

عمان آمد و از او امان                           طوالنی شده بود يکی پيش ن
جا وارد          خواست به شرط اينکه راهی نشان دهد که از آن

اد  ."  شهر شوند ت . همين اتفاق در قسمت ابو موسی اتفاق اف
انت زد و                   ه خي در آنجا نيز يکی از اهالی شهر دست ب
ه            وسيل ن دي محاصره کنندگان را از راه آب وارد شهر و ب

ا       .  شهر به تصرف آنان در آمد يز شم بنابراين، در اينجا ن
برای اثبات مدعای کذب خودتان متوسل به دروغ و جعل  

از آنجا که شما در بازگو کردن تاريخ هيچ  .  تاريخ شده ايد
ه         هائی ب ان صداقتی نداريد و به راحتی با جعل تاريخ داست
ال   نفع خود می سازيد، من به جز چند نمونه نمی توانم دنب
م  . شما راه افتاده، جعليات شما را تا ابد يکی يکی برمال کن

د             .  چون اينکار پايانی نخواهد شد ه همين چن از اينرو، ب
د کتاب خود         ( نمونه بسنده می کنم  و خواننده را به دو جل

تاريخ گفته نشده اسالم که در آن تمام اين وقايع موشکافی   
ده خود         ).  شده اند مراجعه می دهم ن طبيعی است که خوان

د                ولی  .  می تواند حديث مفصل را از اين مجمل بخوان
ا               ه ادعای شم رداختن ب حيف است که مطلب را بدون پ
ه زور خود را بر                    مبنی بر اينکه چگونه اسالمی که ب
رين        ايرانيان تحميل کرده است گهواره برخواستن بزرگت
گيز                   دانشمندان ايرانی در دامن خود و رشد اعجاب ان

م که بر خالف               .  ادبيات و علوم اسالمی گردد بايد بگوي
ا در         ه ن ادعای شما رشد علوم در امپراتورى اسالمى نه ت

در مبارزه با آن      سايه اسالم صورت نگرفت بلكه بالعكس
و آنهم در مبارزه اى خونين و بسيار سهمگين تر از آنچه  

اين  .  آه تاريخ بعدا در اروپا شاهد آن بود عملى گشت           
رشد به شهادت تاريخ تماما توسط نيروهايى انجام گرفت     
ه         ا براى ب آه يا در امر وحى و پيامبرى ترديد داشتند و ي
آرسى نشاندن خرد و عقل با شريعت آور اسالمى در            

   اسالم از همان ابتدا آارش .  اشکال مختلف در نبرد بودند 
اول ، جنگ و سرآوب و                               چيزى جز  غارت و چپ

راآندن خرافات               جلوگيرى از بارورى علم و دانش    و پ
 .نبود 

ود و در       در آن زمان اسالم بسيار عقب تر از عهد خود ب
وتر              ار جل اريخى بسي سر زمينهاى مفتوحه آه از نظر ت
بودند ، عالوه بر غارت اموال و ثروت هاى موجود در       
اين ممالك، بسيارى از مظاهر تمدن و پيشرفت بشرى را    
دان اين                             ه ها وآشتن دانشمن خان اب ت دن آ ا سوزان نيز ب

 . آشورها از ميان برد
ه هاى        خان از جمله اعراب مسلمان نه تنها بزرگترين آتاب
ه               ان ه ه ب قاط ب علمى آن دوران را در ايران و در ساير ن
ه آتاب                 ازى ب ي اينكه تمام علوم در قرآن وجود دارد و ن

كه هر                  هاى علمى نيست آتش ل د ، ب ردن زده و از ميان ب
ه هاى               ى، آي ل دالل عق دانشمندى را هم آه با تكيه بر است
غير عقالئى و بى معناى قرآن را زير سئوال مى ببرد، يا 

ده و            مورد تكفير قرار مي دادند و يا آتابهايش   را سوزان
 . خود وى را تبعيد و يا به قتل مى رسانيدند 

 10و    9زآرياى رازى بزرگترين دانشمند و پزشك قرن 
رساله و آتاب علمى، آه اآثر    271و آاشف الكل را، با 

ه                     د و من جمل رجمه شدن ين ت ان الت ه زب دا ب ع ا ب ه آن
از ترجمه    ،پس" الحاوى" دائرالمعارف بزرگ پزشكى وى 

بار در اروپا  تجديد  چاپ  شد،           5، 1279به التين در 
  .آوبيدند؛ تا نابينا شد  بر سرش  آنقدر  با آتاب هايش

، محقق بزرگ ايرانى و مترجم      "  ابن مقفع پارسى"  و يا 
 763آتاب هاى بيشمار پارسى و يونانى به عربى را در   

 .سوزاندند  م به اتهام آفر زنده زنده در آتش. ب 
فكر بزرگ صوفى مسلک                    "  ابن العربى  " و يا  (، مت

قربانى ديگر تروريسم اسالمى در     ) م.ب 1240-1165
او از ترآيب نظام هاى مختلف مذهبی،                .  آنزمان بود 

ه        " وحدت وجود" را آه    سيستم نظرى خودش نام داشت ب
ه او نسبت داده شده                بيش.  وجود آورد از هشتصد آار ب

او .  است آه نزديك به چهار صد تاى آن به جا مانده است 
از      متهم به چند خدائى آردند و پس     را به خاطر عقايدش

: كل مخارج اين ماه  
دالر کمتر از      420،  )605(کل دريافتی در اين ماه        

دالر    15دالر چاپ،        998(  دالر مخارج        1025
)   cvcدالر خرج حساب بانکی        10صندوق پستی و     

بنابراين، بدهی از گذشته افزايش يافته بالغ       . بوده است
اعالم شده  $  350بعالوه،  .  دالر می باشد     1820بر  

ماه قبل اشتباه بوده و دريافت نشده و لذا کل بدهی                      
می باشد و درصورتی که اين مبلغ در ماه              $  2170

آينده تامين نشود، ادامه نشر روشنگر ممکن نخواهد             
 .   بود
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 جمع    دالر

ذای  ن غارت های                 غ ي ل هم َب ه خود را از ِق روزان
د    .  وحشيانه تامين می کرده اند و : " منجمله طبری می گوي

د که            ودن چنان بود که مسلمانان به گوشت بسيار راغب ب
د که برای                   ن دان داشت وبات چن گندم و جو و خرما و حب
مدتی بس بود و دسته ها برای گرفتن گوشت فرستاده می  

ام می           )  جنگهای آنان= غزاهای آنان( شد که  از گوشت ن
از جمله غزاهای گوشت ، غزای گاوان و غذای       .  گرفت

ا ( اين  غزاها ."  ماهيان بود ا            )  جنگه رپ ه اين صورت ب ب
ان   ( می شدند که سعد  ان سعد بن مالک فرمانده ارتش مسلم

ران        ا اي ه اطراف می                  )  برای جنگ ب ه هائی را ب دست
فرستاد و اين ها هرجا که در دست مردم گاو و گوسفند و   
ار              ا کشت رده و ب ماهی صيد شده می ديدند به آنها حمله ب
ا را غارت         ه صاحبانشان، در صورت مقاومت، اموال آن

ه          .  و برای خوردن به اردوگاه می آوردند ا ب ن ه، ب از جمل
نقل طبری، در يکی از اين ماموريت ها که خود                               

سعد   " مسلمانان به آن نام غزا يا جنگ ماهيان داده بودند،   
اد         پس از رفتن فرستادگان سوی يزدگرد، دسته ای فرست
د که              دن ران رسي که برفتند تا به نزد گروهی از ماهی گي

د     ودن ا برای بردن اين             ."  ماهی بسيار شکار کرده ب ه ن اي
ود، سواد بن                  چاره ب ي ران ب ماهيان که دسترنج ماهی گي
د که                 ن مالک تميمی را سوی نجاف و فراض می فرست

ه  . برای بار کردن آنها مقداری خر و استر بياورد او نيز ب
چهارپا از خر و استر و گاوان مردم                     300آنجا رفته 

بيچاره را بزور از آنان گرفته به محل ماهی ها آورده،           
جالب است که در      .  ماهی ها را بار و به اردوگاه می برد

ان مردم را         اي اردوگاه، سعد نه تنها ماهی ها، بلکه چهارپ
م                         ه ی س ن ع ردن خمس، ي دا ک ه پس از ج ت ب ز، ال ي ن

، ميان ) يا به عبارت بهتر امير غارت گران( اميرالمومنين 
 : طبری می گويد. سربازان تقسيم می نمايد

ان را     "  اي سعد ماهی ها را ميان کسان تقسيم کرد و چهار پ
دگان        رن نيز تقسيم کرد و خمس را جز آنچه به غنيمت گي

همينطور،     7."داده بود برگرفت و اين غزای ماهيان بود
مالک بن ربيعة بن خالد َتيمی، وائلی و مشاور بن ُنعمان  " 

د و                        ردن ه ب وم حمل ي د که بر ف َتيمی ربيعی فرستاده شدن
ا همراهان آن                   د و ب ن ت شتران بنی ِتغَلب و نمر را بگرف
ران را                  د و کسان شت براندند و شبانگاه پيش سعد آوردن

يز            " و . "  کشتند و گوشت فراوان شد عمرو بن حارث ن
ار                 دان بسي ن ورا گوسف سوی نهرين حمله برد و بر در ث
اد است                     لی که اکنون شهر زي يافتند و در سرزمين شي

آيا باز هم به خود جرات    8". براندند و به اردوگاه آوردند
يروهای                    می دهيد مدعی ادعای کذب رهائی بخشی ن
ه ممکن است مردمی که                      اسالمی بشويد؟ آخر چگون
ين         ل ات ه ق اينطور مورد قتل و غارت قرار می گرفته اند ب

د     نگرن حتی   .  غارتگران خود به چشم رهايندگان خويش ب
ه جائی               طبری می گويد که دامنه اين قتل و غارت ها ب
د که      ميرسد که  مردم سواد نزد يزدگرد نماينده می فرستن

ه          ...  عربان در قادسيه فرود آمده اند"  و از هنگامی که ب
ران             وده وي قادسيه آمده اند هر چه را ميان آنها و فرات ب
ه     کرده اند و جز در قلعه ها مردم نمانده و چهار پا و آذوق
ده         ان م که در قلعه ها جا نگرفته از دست برفته و چيزی ن
که ما را نيز از قلعه ها فرود آرند، آگر کمک به ما نرسد  

م که در           ".  به ناچار تسليم آنها می شويم ي البته، ما می دان
ار       اسد درب اثر بی کفايتی شاهان و سرداران تن پرور و ف
ع اين                    رای دف رو ب ي ادن ن رست ه جای ف ه ب ساسانی ک
وده         غارتگری ها سرگرم جنگ ميان خود برای قدرت ب
ارا برای                   م شده و اجب ي اند، سرانجام مردم ناچار به تسل
ه                          ه ب ان است ک ودش دان خ رزن ان زن و ف ات ج ج ن
ا         مجيزخوانی از خليفه و تجاوزگران، همان هائی که شم
رانی    از جانب پرفسورهای احمق و فريبکار خارجی و اي

د       .  نقل قول آورده ايد، متوسل می شوند ي ن ي بنابراين، می ب
ه   که اعمال و رفتار مسلمانان نه تنها کوچکترين شباهتی ب
ترويج دين و عقيده درميان مردمی که مايل به آن عقيده يا 
دين بوده باشند نداشته است، بلکه دقيقا از نوع کارهائی         
بوده است که همه قدرت های غارتگر و تجاوزکار ديگر   

عدها مغول ها و                  دون  ...  مانند رمی ها، ايرانيان، و ب ب
جام می                ه خود ان استثناء با قربانيان و مردم تسليم شده ب

 .  داده اند

)  18( ادامه از صفحة ...... فحاشي به اسالم   



 

 


